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Περίληψη 

  Σκοπό  της  παρούσας  εργασίας  αποτελεί  η  διερεύνηση  των  εκπαιδευτικών, 

κοινωνικών  και  πολιτικών  συνθηκών  στην  εκπαίδευση  της  μειονότητας  της  Δυτικής 

Θράκης.  Η  σχετική  διερεύνηση  επιχειρείται  μέσω  της  συγκριτικής  προσέγγισης  και 

αξιολόγησης ερευνητικών αποτελεσμάτων αντίστοιχων επιστημονικών ερευνών, που 

πραγματοποιήθηκαν στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο την τελευταία 15ετία. 

  Η  εκπαίδευση  συνιστά  από  τη  φύση  της  ένα  πολυδιάστατο  και 

πολυπαραγοντικό πεδίο,  το οποίο,  γίνεται περισσότερο πολύπλοκο στην περίπτωση 

της  μειονοτικής  εκπαίδευσης.  Η  πολυπλοκότητα  αυτή  συνίσταται  κυρίως  στην 

κοινωνική  και  πολιτισμική  ιδιαιτερότητα  του  μαθητικού  πληθυσμού,  αλλά  και  στο 

νομικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί γύρω από τη μειονοτική εκπαίδευση. Για τους 

λόγους αυτούς πρέπει  να κατανοηθούν  τα βασικά συστατικά  του δομικού πλαισίου 

της  μειονοτικής  εκπαιδευσης,  υπό  το  πρίσμα  της  παιδαγωγικής,  εκπαιδευτικής, 

κοινωνικής και πολιτικής διάστασης. 

  Προς  την  επίτευξη  αυτή  στην  παρούσα  μελέτη,  αρχικά,  οριοθετούνται  οι 

μειονότητες  και αναλύεται  το  νομοθετικό πλαίσιο που  τις  διέπει σε  εθνικό,  διεθνές 

και  ευρωπαϊκό  επίπεδο.  Κατόπιν,  επιχειρείται  η  κοινωνική  προσέγγιση  της 

μειονότητας  της  Δυτικής  Θράκης  και  ακολουθεί  μια  αναλυτική  διερεύνηση  της 

μειονοτικής  εκπαίδευσης.  Στην  ανάλυση  αυτή  ερευνάται  η  εκπαιδευτική 

πραγματικότητα,  οι  παρεμβάσεις  και  οι  μεταρρυθμίσεις  που  επέδρασαν  στο 

εκπαιδευτικό  γίγνεσθαι  της  επίσημης  μειονότητας  στην  Ελλάδα,  που  είναι  η 

μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης.  

  Συναφώς  με  τα  παραπάνω,  μελετώνται  οι  θέσεις  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής 

για  τη  συγκεκριμένη  μειονότητα,  αναδεικνύοντας  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  των 

εξωγενών  παραγόντων  που  επέδρασαν  στην  εκπαίδευση  των  μουσουλμανοπαίδων 

στην περιοχή αυτή. Η όλη διερεύνηση των διαστάσεων αυτών πραγματοποιείται στην 

παρούσα  μελέτη  με  βάση  την  ερμηνευτική  συγκριτική  μέθοδο.  Τέλος,  εξετάζονται 

ακροθιγώς  τα  ζητήματα  της  μειονοτικής  εκπαίδευσης ως  παράγοντας  διπλωματικής 

επίδρασης.  
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Abstract 

The  aim  of  this  study  is  to  investigate  the  educational,  social  and  political  data  of 

minority  education  in  Western  Thrace.  This  research  is  attempted  through  the 

comparative  approach  and  the  evaluation  of  the  research  results  of  corresponding 

researches, which were implemented at postgraduate and doctoral level in the Greek 

academic environment at the last 15 years. 

Education  is  by  nature  a  multidimensional  and  multifactorial  field,  which 

becomes more  complex  in  the  case  of  minority  education.  This  complexity  consists 

mainly in the social and cultural characteristics of student population, but also due to 

the  legal status that has been formed as  far as minority education concerns. For this 

reason, the basic elements of this structural framework should be understood, through 

a pedagogical, educational, social and political approach. 

For  this purpose,  in  the present  study,  the minorities  are  initially determined 

and  the  legal  status  about  them  at  a  national,  international  and  European  level  is 

analyzed.  Then,  the  social  approach  of  the minority  of western  Thrace  is  attempted 

and  afterwards  a  detailed  approach  of  minority  education.  In  this  approach,  the 

educational reality, the interventions and the reforms in the educational environment 

of the only official minority in Greece, which is the Muslim minority of western Thrace, 

are studied. 

Also,  the  dimensions  of  the  educational  policy  for  the  specific  minority  are 

studied,  highlighting  the  factors  that  affect  the  education  of Muslim  children  in  this 

area. The whole  investigation of these dimensions  is carried out  in the present study 

with  the  interpretive  comparative  approach  of  relevant  researches  in  postgraduate 

and doctoral level studies, which have been carried out in the last 15 years in Greece. 

In conclusion, the issues of minority education as a factor of diplomatic influence are 

examined in detail. 

Key Words: education, minority of Western Thrace, bilingualism, educational and 

social policy 
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Εισαγωγή 

Στην  γεωγραφική περιοχή  της Δυτικής Θράκης,  βρίσκεται  η  μοναδική μέχρι  σήμερα 

αναγνωρισμένη μειονότητα στην Ελλάδα. Αποτελείται από τρείς διαφορετικές εθνικά 

και  γλωσσικά,  πληθυσμιακές  ομάδες.  Τους  Τουρκόφωνους  ή  Τουρκογενείς,  τους 

Πομάκους  και  τους  Αθίγγανους  ή  Ρομά.  Κοινό  χαρακτηριστικό  των  τριών  αυτών 

πληθυσμιακών  ομάδων  είναι  η  μουσουλμανική  θρησκεία,  η  οποία  αποτελεί  γι’ 

αυτούς ισχυρό ενοποιητικό παράγοντα (Σολταρίδης, 1990).  

  Η θεσμική κατοχύρωση της μουσουλμανικής μειονότητας  της Δυτικής Θράκης, 

πραγματοποιήθηκε  με  την  συνθήκης  της  Λωζάνης,  η  οποία  υπογράφτηκε  το  1923, 

έπειτα  από  την  ήττα  των  ελληνικών  στρατευμάτων  στη  Μικρά  Ασία  (Αλεξανδρής, 

1988:  64‐65,  Lausanne  Conference  on  Near  Eastern  Affairs,  1923:  21‐35).Με  την 

ανταλλαγή  πληθυσμών  που  ακολούθησε,  δόθηκε  το  δικαίωμα  (Κιτσίκης,1996:  268, 

Ρούκουνας,  1983:  366  –  369)  στους  κατοίκους  της  Δυτικής  Θράκης,  οι  οποίοι  ήταν 

μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, να παραμείνουν στην Ελλάδα κάτω από ένα ιδιαίτερο 

καθεστώς  προστασίας,  ως  μειονότητα.  Αντίστοιχα  έγινε  το  ίδιο  για  τους  Έλληνες 

ορθόδοξους της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τένεδου (Σολταρίδης, 1990). 

  Η  αντιμετώπιση  της  μειονότητας  από  τις  ελληνικές  κυβερνήσεις,  δεν  ήταν 

σταθερή στη διάρκεια των επόμενων ετών, αλλά χαρακτηρίστηκε απο διακυμάνσεις 

εξαρτώμενες  με  τις  ελληνοτουρκικές  σχέσεις  (Βερέμης,  1999,  Chousein,  2005, 

Ονσούνογλου,  1997:  61‐62,  Κανακίδου,  1997:  80,  Ασημακοπούλου  &  Χρηστίδου 

Λιοναράκη,  2002:  313‐314,  Στάθη,  1997:  65‐67,  Sarioglou,  2004:  211‐214, 

Μούτσογλου,  2000:  84‐85).  Ανάλογα  λειτούργησε  και  ο  πλειονοτικός  πληθυσμός,  ο 

οποίος συχνά αντιμετώπιζε  τη μειονότητα  εχθρικά  και  τηρούσε απέναντί  της στάση 

περιθωριοποίησης και αποκλεισμού  (Σολταρίδης, 1990, Τσιούμης, 1994). Σε αυτό το 

αφιλόξενο περιβάλλον, η μειονότητα εύλογα απομονώθηκε και περιθωριοποιήθηκε, 

υπό  το  φόβο  της  συνεπούμενης  αφομοίωσης  (Τρέσσου,  1998,  Aarbakke,  2000:142‐

143,  Γεωργίου,  1996:  174,  Πεντέρη &  Τσιούμης,  2017:  32‐33,  Βακαλόπουλος,  2004: 

585, 588, Berl, 1994: 42, Γκίνης, 1991: 14, Ακριτίδου, 2004:  45, Μαλκίδης, 2000: 269‐

270). 



10 
 

  Μέχρι  το  1990,  η  μειονότητα  παρέμενε  παραγκωνισμένη  από  το  ελληνικό 

κράτος,  με  αποτέλεσμα  το  βιοτικό,  κοινωνικό  και  μορφωτικό  της  επίπεδο  να  είναι 

αρκετά  χαμηλό  (Λαμπριανίδης,  1998:  460‐466),  ενώ  τα  μέλη  της  μειονότητας,  που 

εμφάνιζαν κάποια προοπτική εξέλιξης, μετανάστευαν στην Τουρκία (Τσιούμης, 1994, 

Ασκούνη,  2006).  Προς  το  τέλος  της  δεκαετίας  του  1990  όμως,  παρουσιάστηκε  μια 

θετική πολιτική στάση  του  ελληνικού  κράτους απέναντι  στην μειονότητα  (Κοττάκης, 

2000,  Περράκης,  2009).  Η  νέα  πολιτική  που  υιοθετείται  στο  εξής  από  την  ελληνική 

πολιτεία στοχεύει στη δημιουργία προϋποθέσεων κοινωνικής ένταξης, απόβλεψη που 

αποτυπώθηκε  εμφανώς  και  στην  εκπαίδευση.  Οι  ελληνικές    κυβερνήσεις  δίνουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα στα μειονοτικά ζητήματα, γύρω από τα οποία έχει αναπτυχθεί 

ένα  σύστημα  προστασίας  των  δικαιωμάτων  της  (Περράκης,  2009,  Διακοφωτάκης, 

2001,  Ροζάκης,  1994,  15‐19,  Σιλιανός,  1997:  1‐4,  Διβάνη,  1999:  13‐33,  Thornberry, 

1991: 38‐55). 

  Έκτοτε  η  εκπαίδευση  που  παρέχεται  στη  μειονότητα  διέπεται  από  ένα 

ξεχωριστό καθεστώς, το οποίο διαμορφώνεται κυρίως από τη συνθήκη της Λωζάνης1 

και τα διακρατικά μορφωτικά πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 

(Ανδρεάδου, 1956: 63). Στα σχολεία της μειονότητας, φοιτούν μαθητές μουσουλμάνοι 

το  θρήσκευμα  και  ακολουθούν  ένα  δίγλωσσο  πρόγραμμα  μαθημάτων  (Κανακίδου, 

1994: 82‐94). Επιπλέον, από το 2000 και έπειτα, παρατηρείται μια σταδιακή στροφή 

της  μειονότητας  προς  τη  δημόσια  ελληνόφωνη  εκπαίδευση  (Ασκούνη,  2006).  Η 

συνέπεια  αυτή  οφείλεται  στην  αντίληψη  των  μελών  της  μειονότητας  ότι  μέσω  της 

δημόσιας εκπαίδευσης εξασφαλίζονται καλύτερες προϋποθέσεις επαγγελματικής και 

κοινωνικής ανέλιξης (Μπαλτσιώτης, 1997).   

  Η εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων, αλλά και γενικότερα η μουσουλμανική 

μειονότητα της Δυτικής Θράκης, είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει έντονα τον 

 
1«[…] Άρθρο 41: Εν ταις πόλεσι και περιφερείαις, ένθα διαμένει σημαντική αναλογία μημουσουλμάνων 
υπηκόων,  η  τουρκική  Κυβέρνησις  θα  παρέχη ως  προς  την  δημόσιαν  εκπαίδευσιν,  τας  προσήκουσας 
ευκολίας  προς  εξασφάλισιν  της  εντοις  δημοτικοίς  σχολείοις  παροχής  εν  τη  ιδία  αυτών  γλώσση,  της 
διδασκαλίας  εις  τα  τέκνα  των  εν  λόγω Τούρκων υπηκόων. Η διάταξις αυτή δεν  κωλύει  την  τουρκική 
Κυβέρνησιν να  καταστήση υποχρεωτικήν  την δίδασκαλίαν  της  τουρκικής γλώσσης εν  τοις  ειρημένοις 
σχολείοις. […] 
[…]  Άρθρο  45:  Τα  αναγνωρισθέντα  δια  των  διατάξεων  του  παρόντος  τμήματος  δικαιώματα  εις  εν 
Τουρκία μη μουσουλμανικάς μειονότητας αναγνωρίζονται επίσης υπό της Ελλάδος εις τας εν τω εδάφει 
αυτής ευρισκόμενας μουσουλμανικάς  μειονότητας.[…]» (Ν.∆. 25‐8‐1923 (ΦΕΚ 238/25‐8‐1923). 
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πολιτικό και  νομικό κόσμο  (Τσιτσελίκης & Χριστόπουλος, 1997: 422‐425). Μέσω της 

εκπαίδευσης, επιχειρείται από τις αρχές της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα, η 

δημιουργία συνθηκών κοινωνικής ένταξης, ενσωμάτωσης και βελτίωσης του βιοτικού 

επιπέδου της μειονότητας. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται μέτρα από την πολιτεία 

και  υλοποιούνται  δράσεις  ανάπτυξης,  σε  όλους  τους  τομείς  της  μέχρι  πρόσφατα 

παραμελημένης Θράκης (Ηρακλείδης, 1997: 207‐235).   

  Η γλωσσική, εθνική, πολιτισμική και θρησκευτική ετερότητα, με βάση την οποία 

συστήνεται,  η  μειονότητα  της  Δυτικής  Θράκης  επιβάλλει  την  ύπαρξη  ενός 

εκπαιδευτικού πλαισίου, το οποίο θα είναι σε θέση όχι μόνο να σέβεται, αλλά και να 

αξιοποιεί  αυτή  την  ετερότητα.  Το  εκπαιδευτικό  πλαίσιο  θα  διασφαλίζει  τα  ατομικά 

δικαιώματα  των  μελών  της  μειονότητας  και  θα  προσφέρει  ένα  αποδοτικότερο 

μαθησιακό  περιβάλλον.  Το  ελληνικό  εκπαιδευτικό  σύστημα,  θα  είναι  περισσότερο 

αποτελεσματικό,  αν  ακολουθήσει  μια  παιδαγωγική  ίσων  ευκαιριών  για  όλους  τους 

μαθητές  ανεξαιρέτως,  η  οποία  θα  λαμβάνει  υπόψη  τις  πολιτισμικές  και  κοινωνικές 

τους  ιδιαιτερότητες(Κουλουμπής,  1992,  Τρέσσου,  1998).  Η  εκπαίδευση    που 

παρέχεται  στη  μειονότητα,  πρέπει  να  στοχεύει  στη  δημιουργία  ίσων  ευκαιριών  για 

όλους και στην επαγγελματική και  κοινωνική ανέλιξη  των μαθητών  της μειονότητας 

(Ασκούνη, 2006). 

  Οι  εκπαιδευτικές  παρεμβάσεις,  που  σχεδιάστηκαν  και  υλοποιήθηκαν  από  την 

δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα, πέτυχαν τον σκοπό τους, όπως αποδείχθηκε από τα 

ερευνητικά αποτελέσματα2. Συνδύασαν την παιδαγωγική θεωρία με την εκπαιδευτική 

πράξη σεβόμενες απόλυτα την πολιτισμική, γλωσσική και θρησκευτική ετερότητα των 

μειονοτικών  ομάδων.  Πυροδότησαν  με  αυτόν  τον  τρόπο  και  την  πραγματοποίηση 

εσωτερικών κοινωνικών διεργασιών ώστε να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για την 

αποδοχή των παρεμβάσεων από την ίδια τη μειονότητα (Ανδρούσου, 2005, Δραγώνα 

–Φραγκουδάκη, 2006). 

  Η  παρούσα  διπλωματική  εργασία  έχει  στόχο  να  πραγματοποιήσει  μια 

ερμηνευτική προσέγγιση  των σχετικών ερευνών, που παρουσιάζονται στον ελληνικό 

 
2Ενδεικτικά  αναφέρονται  οι  έρευνες  των: Μώραλη  &  Λάππα  (2005), Μάγου  (2008),  Αποστολίδου  & 
Χοντολίδου  (2008),  Δανιήλ  &  Χοντολίδου  (2015),  Αθανασόπουλος  (2003),  Γεροβασιλείου  (2003), 
Σφυρόερα,  Φτερνιάτη  &  Γαβριηλίδου  (2005),  Κελεσίδης  (2003),Τζεβελέκου,  Μ.,  Β.  Κάντζου,  Σ. 
Σταμούλη, Σ. Βαρλοκώστα, Β. Χονδρογιάννη, Ι. Παπαγεωργακόπουλος, Β. Λύτρα & Μ. Ιακώβου (2004). 
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επιστημονικό χώρο την τελευταία δεκαπενταετία, αξιοποιώντας τη συγκριτική μέθοδο 

και να διερευνήσει τα συμπεράσματα των ερευνών αυτών, ώστε να εξακριβώσει εάν 

και  κατά  πόσο  η  εκπαιδευτική  πολιτική  αλλά  και  οι  εκπαιδευτικές  και  διδακτικές 

παρεμβάσεις στα σχολεία  της μειονότητας, αποτελούν πιθανώς μέσο διπλωματικών 

επιδράσεων κυρίως μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας. 

  Η  εργασία  δομείται  σε  δύο  μέρη.  Στο  θεωρητικό  και  το  εμπειρικό.  Το  πρώτο 

μέρος  αποτελείται  από  πέντε  κεφάλαια.  Τα  τέσσερα  πρώτα  θέτουν  τις  θεωρητικές 

παραδοχές  τού  προς  διαπραγμάτευση  ζητήματος  της  εργασίας,  πραγματοποιώντας 

μια κοινωνική και εκπαιδευτική προσέγγιση της μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Στο 

πέμπτο  κεφάλαιο  επιχειρείται  μια  ανάλυση  των  εκπαιδευτικών  ζητημάτων  της 

μειονότητας,  ως  παράγοντας  διπλωματικής  επίδρασης.  Στο  δεύτερο  μέρος  της 

εργασίας  διενεργείται  η  ερμηνευτική  προσέγγιση  των  ερευνών  και  αναλύονται  τα 

εξαγόμενα συμπεράσματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1.   Οριοθετώντας τις μειονότητες 

Διαχρονικά σε όλο τον κόσμο υπήρχαν και υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες 

διαφοροποιούνται  σε  βασικά  χαρακτηριστικά,  από  το  ευρύτερο  κοινωνικό  πλαίσιο 

στο  οποίο  εντάσσονται.  Ωστόσο  διαπιστώνεται  ότι  κύριο  χαρακτηριστικό 

διαφοροποίησής τους είναι η θρησκεία και κατόπιν η γλώσσα, ή η εθνική καταγωγή 

(Διακοφωτάκης,  2001:  17‐22,  Markopoulou,  1989:  76  –  77,  Χριστόπουλος,  2002: 

46).Γενεσιουργός  αιτία  για  την  ύπαρξη  αυτών  των  πληθυσμιακών  ομάδων,  ήταν 

συνήθως,  η  κατάκτηση  εδαφών  από  άλλους  λαούς  και  το  φαινόμενο  της 

μετανάστευσης,  το  οποίο,  ειδικά  από  τον  20ο  αιώνα  και  μετά,  έλαβε  μεγάλες 

διαστάσεις(Σιάμπος, 1973, Μουσούρου, 1991, Τσαούσης, 1999, Giddens, 2009: 298). 

  Η  έννοια  της  «μειονότητας»,  όμως,  δεν  υπήρχε,  ούτε  προβλέπονταν  κάποιο 

αναγνωρισμένο  δικαίωμα  για  τους  πληθυσμούς  αυτούς  (Διβάνη,  2002).  Μετά  τη 

Γαλλική  Επανάσταση,  ανάμεσα  στις  φιλελεύθερες  ιδέες  που  διαδόθηκαν  στην 

Ευρώπη,  υπήρξε  και  το  δικαίωμα  των  εθνών  για  ανεξάρτητη  κρατική  υπόσταση.H 

στάση  αυτή,  έγινε  αφορμή  να  εμφανιστεί  σε  πολλά  ευρωπαϊκά  κράτη,  πλήθος 

μειονοτήτων, αφού δεν φαινόταν εύκολο τα σύνορα των νέων κρατών να ταυτιστούν 

με τα προϋπάρχοντα εθνικά σύνορα (Διβάνη, 2002: 24). 

  Στη  βάση  αυτή  και  εξελικτικά  οι  μειονότητες  αποτέλεσαν  ένα  παγκόσμιο, 

πολύπλοκο και πολυδιάστατο φαινόμενο, που η ύπαρξή του ήταν γενικά ταραχώδης 

(Τσιούμης,  1998,  Διβάνη,  2002,  Ασημακοπούλου  &  Λιοναράκη,  2002). 

Χαρακτηρίζονταν  από  τη  δημιουργία  ανισοτήτων,  αδικιών,  περιθωριοποίησης  και 

αποκλεισμού.  Λόγω  αυτών  των  δεδομένων  συχνά  προκαλούνταν  αντιδράσεις  και 

εξεγέρσεις,  εντονότερα  από  την  πλευρά  της  μειονότητας  που  βίωνε  τις  ανισότητες 

(Σιλιανός,  1996,  Διβάνη,  2002,  Περράκης,  1993,  Hobsbawm,  1994:  187‐189, 

Northledge, 1986). 

  Όλη αυτή η κατάσταση ώθησε πιεστικά τις οργανωμένες κοινωνίες, σε διεθνές 

επίπεδο  να  θεσπίσουν  σχετικό  νομικό  πλαίσιο  και  να  λάβουν  μέτρα,  ώστε  να 

προστατέψουν  τόσο  τους  μειονοτικούς  πληθυσμούς,  όσο  και  τις  υπόλοιπες 

πληθυσμιακές  ομάδες,  εντός  του  κοινωνικού  πλαισίου  που  διαβιούσαν  και 

συμβίωναν  (Τσιτσελίκης  &  Χριστόπουλος,  1997).  Γενικότερα,  τα  ζητήματα  που 
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σχετίζονταν με τις μειονότητες επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστούν από την οπτική της 

ειρήνης  αλλά  και  της  ασφάλειας  και  της  σταθερότητας,  καθώς  επίσης  και  των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Τσιτσελίκης & Χριστόπουλος, 1997, Ροζάκης, 1994). 

    Από  τις  αρχές  του  19ου  αιώνα,  υπήρχαν‐  διαφοροποιημένες  κατά 

περίπτωση‐ δεσμεύσεις των χωρών της Ευρώπης, για την προστασία των μειονοτικών 

πληθυσμών  (Ροζάκης,  1994,  Σιλιανός,  1997,  Τσιτσελίκης,  1996).Τα  δικαιώματα  των 

πληθυσμών αυτών εξετάστηκαν συγκροτημένα κι έγιναν διεθνή υπόθεση, μετά τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο  και  συγκεκριμένα  το  1920.  Σε  αυτό  συνέβαλε  η  δημιουργία  της 

Κοινωνίας  των  Εθνών  (ΚτΕ),που  μετονομάστηκε  σε  Οργανισμό  Ηνωμένων  Εθνών 

(ΟΗΕ) και στοχεύει στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εθνών και  της παγκόσμιας 

ειρήνης (Τσιτσελίκης & Χριστόπουλος, 1997, Διβάνη, 1999, Διακοφωτάκης, 1999). 

  Η ΚτΕ έθεσε υπό την προστασία της τα δικαιώματα των μειονοτήτων και κάθε 

χώρα που εισέρχονταν στην ΚτΕ, αναλάμβανε την υποχρέωση διαφύλαξης αυτών των 

δικαιωμάτων  (Thornberry,  1991, Περράκης,  1984).  Από  τότε  κι  έπειτα,  η  προστασία 

των μειονοτικών πληθυσμών έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών διεθνών συμβάσεων 

και συμφωνιών μέχρι σήμερα3. 

  Ωστόσο,  παρά  τα  όσα  διαχρονικά  έχουν  ειπωθεί  ή  και  αποφασιστεί  δεν 

φαίνεται  να  έχει  βρεθεί  ένας  ευρέως  αποδεκτός  ορισμός  για  την  έννοια  της 

μειονότητας. Επίσης, παρά τον δεσμευτικό χαρακτήρα όλων των οργανισμών και των 

συνθηκών, που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, το 

ζήτημα αυτό επαφίεται στο αίσθημα δικαίου του κάθε κράτους. 

 
3Η  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 κείμενα, που προβλέπουν την προστασία των μειονοτήτων  

Η  ΚτΕ,  για  να  διαφυλάξει  τα  δικαιώματα  των  μειονοτικών  πληθυσμών  επέβαλλε  ρήτρες 
μειονοτικής προστασίας σε πλήθος κρατών. Στην Πολωνία με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών (1919), την 
Τσεχοσλοβακία με  τη  Συνθήκη  του Σεν‐Ζερμέν‐αν‐Λε  (1919),  το Ηνωμένο Βασίλειο  Σέρβων,  Κροατών 
και Σλοβένων με τη Συνθήκη του Σεν‐Ζερμέν‐αν‐Λε (1919), την Ρουμανία με τη Συνθήκη των Παρισίων 
(1919), την Ελλάδα με τη Συνθήκη των Σεβρών (1920), την Αυστρία με τη Συνθήκη του Σεν‐Ζερμέν‐αν‐
Λε  (1919),  τη  Βουλγαρία  με  τη  Συνθήκη  του Νείγύ‐σιρ‐Σεν  (1919),  την Ουγγαρία  με  τη  Συνθήκη  του 
Τριανόν (1920) την Τουρκία με τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923).  

Επιπλέον,  η  Συμφωνία  Σουηδίας‐Φιλανδίας  για  τις  νήσους  Άλαντ  (1919),  η  Σύμβαση  της 
Πολωνίας  με  την  αυτόνομη  πόλη  του  Ντάνσιχ  (1920),  η  Σύμβαση  Γερμανίας‐Πολωνίας  για  την  Άνω 
Σιλεσία (1922), η πολυμερή Σύμβαση για το Μέμελ (1924).  

Το ίδιο δεσμευτικές ήταν οι μονομερείς δηλώσεις κρατών ως προαπαιτούμενο για την εισδοχή 
τους στην ΚτΕ όπως της Φιλανδίας για τις νήσους Άλαντ (1921), της Αλβανίας (1921), της Λιθουανίας 
(1922),  της Λετονίας  (1923),  της Εσθονίας  (1923)  και  του  Ιράκ  (1932)  (Διακοφωτάκης, 2001: 34 – 35, 
Τσιτσελίκης, 1996: 23 – 24). 
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1.1. Ορισμοί  

Όπως προελέχθη, δεν φαίνεται να υπάρχει ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός σχετικό 

με  το  τι  μπορεί  να  οριστεί  ως  «μειονότητα».  Αυτό,  πιθανώς  να  οφείλεται  στη 

διαφορετική πολιτική που εφαρμόζει η κάθε χώρα για το ζήτημα των μειονοτήτων, η 

ποικιλομορφία των ομάδων αυτών, οι διαφορετικές συνθήκες δημιουργίας τους και η 

διαφορετική τους προέλευση (Barten, 2015, Χριστόπουλος, 2008). Βασική αιτία αυτής 

της δυσκολίας ήταν,  όχι μόνο, η πολυμορφία  των  κοινωνικών αυτών ομάδων, αλλά 

και  το  νομοθετικό  πλαίσιο  των  κρατών,  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχει  σε  κάθε 

προσέγγιση ένας σημαντικός αριθμός εξαιρέσεων (Τσιτσελίκης, 2008). Η προσπάθεια 

διατύπωσης  ενός  καθολικά αποδεκτού ορισμού φαίνεται  να δυσχεραίνεται  και από 

την ύπαρξη πολιτικών σκοπιμοτήτων των κρατών, που από τη μία μεριά προσπαθούν 

να αποφύγουν τη δημιουργία ή την  ισχυροποίηση μειονοτικών ομάδων στο έδαφός 

τους  και  από  την  άλλη  επιδιώκουν  τη  διατύπωση  του  ορισμού,  με  τρόπο  που  να 

διασφαλίζει  τα  δικαιώματα  των  συγγενών  τους  μειονοτήτων  σε  άλλα  κράτη  (Shaw, 

1992, Stanishlaw, 1991, Malloy, 2013, Χριστόπουλος, 2008, Τσιτσελίκης, 2008).   

  Αξίζει  να  αναφερθούν,  ωστόσο,  κάποιοι  από  τους  επικρατέστερους  ορισμούς 

για  την  έννοια  της  μειονότητας,  όπως  του  καθηγητή  Capotorti,  που  ορίζει  ότι 

«μειονότητα είναι ομάδα αριθμητικά μικρότερη από το υπόλοιπο του πληθυσμού ενός 

κράτους, σε μη κυρίαρχη θέση, του οποίου τα μέλη, πολίτες του κράτους αυτού, έχουν 

εθνοτική, θρησκευτική και γλωσσική άποψη, χαρακτηριστικά που διαφοροποιούνται 

από  εκείνα  του  υπόλοιπου  πληθυσμού  και  που  εκδηλώνουν  ακόμη  και  έμμεσα  ένα 

αίσθημα αλληλεγγύης με σκοπό τη διατήρηση του πολιτισμού τους, των παραδόσεων 

τους,  της  θρησκείας  τους  ή  της  γλώσσας  τους»4  (E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1,  Study  on 

the  rights  of  persons  belonging  to  ethnic,  religious  and  linguistic  minorities  /  by 

Francesco  Capotorti,  Special  Rapporteur  of  the  Sub‐Commission  on  Prevention  of 

Discrimination and Protection of Minorities, Geneva : UN, 1979, Capotorti, 1991: 96). 

 
4“A group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non‐dominant position, whose 
members‐being nationals of the State‐possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from 
those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards 
preserving their culture, traditions, religion or language.” (E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, Study on the rights 
of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities / by Francesco Capotorti, Special 
Rapporteur of the Sub‐Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 
Geneva: UN, 1979: 96). 
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  Επίσης  του  Καναδού  δικαστή  Jules  Deschênes,  ο  οποίος  συμμετείχε  στην 

υποεπιτροπή  των  Ηνωμένων  Εθνών  (E/CN.4/Sub.2/1985/31,  Proposal  concerning  a 

definition  of  the  term  "minority"  /  submitted  by  Jules  Deschênes,  1985),  για  την 

πρόληψη των διακρίσεων και  την προστασία των μειονοτήτων που   υποστηρίζει ότι 

«μειονότητα είναι ομάδα πολιτών ενός κράτους, αριθμητικά μειοψηφούσα και σε μη 

κυρίαρχη θέση μέσα σε αυτό, με  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εθνοτικά, θρησκευτικά ή 

γλωσσικά,  διαφορετικά από  εκείνα  της  πλειοψηφίας  του  πληθυσμού,  η  οποία  είναι 

αλληλέγγυα  στο  εσωτερικό  της  και  που  δηλώνει  έμμεσα  μια  συλλογική  βούληση 

ύπαρξης  και  προβλέπει  στην  πραγματική  και  στη  νομική  ισότητα  σε  σχέση  με  την 

πλειοψηφία»5  (E/CN.4/Sub.2/1985/31,  Proposal  concerning  a  definition  of  the  term 

"minority"  /  submitted  by  Jules  Deschênes,  Geneva  :  UN,  1985:  9,Ortakovski,  2000: 

10). 

  Ο  κοινωνιολόγος  Louis Wirth  (1945),  ο  οποίος  μελέτησε  τη  συμπεριφορά  των 

μειονοτήτων  (American  Sociological  Association,  Louis  Wirth, 

https://www.asanet.org/louis‐wirth)  ορίζει  τη  μειονότητα  «ως  μία  ομάδα  ατόμων  η 

οποία εξαιτίας των φυσικών και πολιτισμικών της χαρακτηριστικών, διαφοροποιείται 

από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο όπου ζει» (Wirth, 1945: 347). 

  Ο  ορισμός  που  προτάθηκε  από  τον  ΟΗΕ  αρχικά  διατύπωνε  ότι  «ο  όρος 

μειονότητα περιλαμβάνει μόνο εκείνες τις μη κυρίαρχες ομάδες ενός πληθυσμού, οι 

οποίες  έχουν  και  επιθυμούν  να  διατηρήσουν  σταθερές  εθνικές,  θρησκευτικές  και 

γλωσσικές  παραδόσεις  ή  χαρακτηριστικά  εμφανώς  διαφορετικά  από  εκείνα  του 

υπόλοιπου  πληθυσμού.  Τέτοιες  μειονότητες  πρέπει  να  αποτελούνται  από  αριθμό 

προσώπων  ικανό  για  τις  ίδιες,  ώστε  να  αναπτύσσουν  τέτοια  χαρακτηριστικά» 

(E/CN.4/358, E/CN.4/Sub.2/119, Report of the 3rd session of the Sub‐Commission on 

 
5“[…] “A group of citizens of a State, constituting a numerical minority and ina non‐dominant position In 
that State, endowed with ethnic, religious or linguistic characteristics which differ from those of the 
majority of thepopulation, having a sense of solidarity with one another, motivated, if only implicitly, by 
a collective will to survive and whose aim. is to achieve equality with the majority in fact aid in law. […]” 
(E/CN.4/Sub.2/1985/31, Proposal concerning a definition of the term "minority" / submitted by Jules 
Deschênes, Geneva: UN, 14 May 1985). 
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the Prevention of Discrimination and the Protection of Minorities  to the Commission 

on Human Rights, 1950: 16)6. 

  Το  1930  το  Διαρκές  Δικαστήριο  Διεθνούς  Δικαιοσύνης  (Δ.Δ.Δ.Δ.),  κατά  τη 

γνωμοδότηση  του  για  τις  ελληνο‐βουλγαρικές  κοινότητες,  όρισε  ως  μειονοτική 

κοινότητα «μία ομάδα ατόμων που ζουν σε μία συγκεκριμένη χώρα η περιοχή, έχουν 

δική τους φυλή, θρησκεία, γλώσσα, και παραδόσεις και ενώνονται μεταξύ τους από 

αυτή  τη  φυλετική,  θρησκευτική,  γλωσσική  ταυτότητα  και  τις  παραδόσεις  με  ένα 

αίσθημα αλληλεγγύης, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τις παραδόσεις τους, τη μορφή 

λατρεία  τους,  διασφαλίζοντας  την  εκπαίδευση  και  ανατροφή  των  παιδιών  τους, 

σύμφωνα  με  το  πνεύμα  και  τις  παραδόσεις  της  φυλής  τους,  προσφέροντας 

αλληλοβοήθεια μεταξύ τους» (Greco‐Bulgarian Communities, Advisory Opinion, 1930 

P.C.I.J. (ser. B) No 17 (July 31)).  

  Όπως  προσεγγίζουν  οι  Τσιτσελίκης  και  Χριστόπουλος  τα  χαρακτηριστικά  της 

μειονότητας, σύμφωνα με το «υπό διαμόρφωση» Διεθνές Δίκαιο: «Θα πρέπει τα μέλη 

της ομάδας που εξετάζεται να είναι μειοψηφία μεταξύ του γηγενούς πληθυσμού, να 

εκδηλώνουν  και  να  χαρακτηρίζονται  από  εθνικά  εθνοτικά,  γλωσσικά,  πολιτιστικά  ή 

θρησκευτικά  χαρακτηριστικά,  διαφορετικά  από  εκείνα  της  πλειοψηφίας,  να 

βρίσκονται  σε  μειονεκτική  θέση  εξαιτίας  της  έκφρασης  των  παραπάνω 

χαρακτηριστικών…  να  εκφράζουν  συλλογική  βούληση  διατήρησης  της  ιδιαίτερης 

ταυτότητας  τους  και  να  διεκδικούν  την  πολιτική  και  νομική  κατοχύρωση  της 

ιδιαιτερότητας τους» (Τσιτσελίκης & Χριστόπουλος, 1997: 431‐432). 

    Γενικά, οι παραπάνω ορισμοί προσεγγίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά της 

έννοιας  της  «μειονότητας»,  κάτι  που  αντικατοπτρίζεται  και  από  τον  επιθετικό 

προσδιορισμό,  που  προτάσσουν  του  ουσιαστικού  «μειονότητα».  Στη  βάση  αυτή 

 
6“[…] (a) The term minority includes only those non‐dominant groups in a population which possess and 
wish to preserve stable ethnic, religious or linguistic traditions or characteristics markedly different from 
those of the rest of the population; 
(b) Such minorities should properly include a number of persons sufficient by themselves to develop such 
characteristics; and 
(c)  The  members  of  such  minorities  must  be  loyal  to  the  State  of  which  they  are  nationals  […]” 
(E/CN.4/358, E/CN.4/Sub.2/119, Report of the 3rd session of the Sub‐Commission on the Prevention of 
Discrimination and the Protection of Minorities to the Commission on Human Rights, 1950: 16) 
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γίνεται  αναφορά  για«εθνική»7,  «εθνοτική»8,  «γλωσσική»  και  «θρησκευτική 

μειονότητα».  Ειδικότερα,  όταν  γίνεται  μελέτη  ή  εξέταση  της  γλώσσας  αποκαλείται 

«γλωσσική μειονότητα», όταν  εξετάζεται η θρησκεία  της αποκαλείται  «θρησκευτική 

μειονότητα»  και,  όταν  τα  χαρακτηριστικά  αναφοράς  σχετίζονται  με  την  εθνική 

ταυτότητα αποκαλείται «εθνική μειονότητα» (Διβάνη, 1995: 11), ενώ όταν σχετίζονται 

με  την  εθνοτική  ταυτότητα,  αποκαλείται  εθνοτική  μειονότητα9.  Η  κατανόηση  της 

ταυτότητας μιας μειονότητας απαιτεί τη γενικότερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ  των  πραγματικών  και  των  συμβολικών  ομάδων  στις  οποίες  ανήκει  (Borou, 

2009: 5). 

  Η  γλώσσα,  ωστόσο,  φαίνεται  να  αποτελεί  συστατικό  στοιχείο  της  εθνικής 

ταυτότητας.  Συνεπώς,  μια  εθνική  μειονότητα  σχεδόν  πάντα  είναι  και  γλωσσική 

(Τσιτσελίκης, 1996). Ο Τσιτσελίκης αναφέρει ότι: «ως γλωσσική μειονότητα μπορεί να 

θεωρηθεί  η  ομάδα  ατόμων  που  χρησιμοποιεί  μία  γλώσσα  γραπτή  ή  προφορική, 

διάφορη από αυτή που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία του πληθυσμού του κράτους και η 

οποία έχει συνείδηση της ιδιαιτερότητάς της» (Τσιτσελίκης, 1996: 36). Έτσι, η γλώσσα 

είναι  η  ομιλούμενη  γλώσσα  της  μειονότητας,  αλλά  εκτός  αυτού,  καθίσταται 

μειονοτική  στον  ευρύτερο  κοινωνικό  χώρο  αλλά  και  στη  σχετική  νομοθεσία 

 
7 Ορισμένες ομάδες που απορρίπτουν την ενσωμάτωση σε έναν «κοινό» εθνικό πολιτισμό, συνιστούν 
τις  «εθνικές  μειονότητες»,  όπως  είναι  οι  κάτοικοι  του  Κεμπέκ,  οι  Καταλανοί  ή  οι  Φλαμανδοί,  που 
θεωρούν  ότι  σχηματίζουν  διακριτά  «έθνη» στο  εσωτερικό  του  ευρύτερου  κράτους  (Παρθένης,  2015: 
16).  
8 Κατά τον Smith, τα μέλη μιας εθνοτικής κοινότητας πιστεύουν στην κοινή προέλευσή και αυτή η πίστη 
αποτελεί ένα από τα στοιχεία με τα οποία δομούν την ταυτότητά τους (Smith, 2000: 40‐41).  
9  Υπάρχει  ισχυρή διασύνδεση μεταξύ  έθνους  και  εθνότητας,  υπό  την  έννοια  ότι  το  έθνος  εμπεριέχει 
εθνοτικά  στοιχεία.  Στην  περίπτωση  του  έθνους,  ο  δεσμός  όσον  αφορά  το  έδαφος  δεν  είναι  μόνον 
ιστορικός  ή  συμβολικός  (όπως  αρκεί  να  είναι  για  την  εθνότητα),  αλλά  επιπλέον  και  υλικός.  Στην 
περίπτωση  των  πολυεθνικών  κρατών  τα  περισσότερα  από  αυτά  διαμορφώθηκαν  με  άξονα  μια 
κυρίαρχη  εθνότητα  (Smith,  2000:  65‐66,  Βανδώρος,  2015:  112).  Το  έθνος  εμπεριέχει  το  στοιχείο  της 
εθνικής συνείδησης, ενώ για την εθνοτική ομάδα αυτό δεν είναι αναγκαίο. Για τον B. Anderson (1997), 
«το  έθνος  αποτελεί  μια  ανθρώπινη  κοινότητα  που φαντάζεται  τον  εαυτό  της ως  πολιτική  κοινότητα, 
εγγενώς οριοθετημένη και ταυτόχρονα κυρίαρχη» (Anderson, 1997: 26). 
Για τις έννοιες «εθνική», «εθνοτική» και τη μεταξύ τους διάκριση βλ. A.D. Smith, The ethnic origins of 
Nations, Blackwell, Λονδίνο 1986,  
Walker Connor, «Α nation is a state, is an ethnic group, is a... », Ethnic and Racial Studies, I, τχ. 4, σ. 378‐
400 Fredrik Barth (επιμ.), Ethnic Groups and Boundaries, Little Brown and Co., Βοστώνη 1969 
Alexis Heraclides, The self‐determination of minorities  in  International Politics, Cass, Λονδίνο 1991, σ. 
15‐ Gil Delannoi ‐ P.A. Taguieff (1991). Théories du nationalisme, Paris: Kirne. 
Benedict Anderson (1993), Imagined Communities, London, New York: Verso. 
Ernest Gellner (1992), Έθνη και εθνικισμός (μτφρ. Δώρα Λαφαζάνη), Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.  
Eric  Hobsbawm  (1994),  Έθνη  και  εθνικισμός  από  το  1780  μέχρι  σήμερα  (μτφρ.  Χρυσούλα  Νάτριτς), 
Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα. 
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(Τσιτσελίκης,  1996:  37).  Στη  βάση  αυτή  ως  μειονοτική  γλώσσα  θα  μπορούσε  να 

θεωρηθεί: «Κάθε μη επίσημη εθνική γλώσσα, που κατά τεκμήριο χρησιμοποιείται από 

ορισμένη μειοψηφία η μειονότητα, ανεξάρτητα από την επισημοποίηση της σε τοπικό 

επίπεδο»  και  «κάθε  γλώσσα  ακόμη  και  εθνική  ή  επίσημη,  η  οποία  χρησιμοποιείται 

από μειοψηφία του πληθυσμού» (Τσιτσελίκης, 1996: 39). 

  Με τον όρο «εθνική»   νοείται η γλώσσα που αναγνωρίζεται από το κράτος ως 

γλώσσα  του  έθνους,  ενώ  «επίσημη  γλώσσα  του  κράτους»  είναι  αυτή  που 

χρησιμοποιείται  στο  κοινοβούλιο,  την  εκπαίδευση,  τη  δικαιοσύνη  και  την  διοίκηση 

(Σελλά – Μάζη, 2016, «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση», 

2020).  Τόσο  η  «μειονοτική»  όσο  και  η  «πλειονοτική‐εθνική»  γλώσσα  αποτελούν 

«μητρική  γλώσσα»  για  τους  εκπροσώπους  τους.  Η  «μητρική»  γλώσσα  βασίζεται  σε 

κριτήρια, όπως: ο αυτοπροσδιορισμός, η καταγωγή και η χρήση της. Σύμφωνα με τα 

κριτήρια  αυτά,  η  «μητρική»  είναι  η  γλώσσα  που  το  άτομο  θεωρεί  τμήμα  της 

προσωπικότητάς  του,  που  τη  χρησιμοποιεί  στις  κυρίες  κοινωνικές  του  επαφές,  η 

γλώσσα, δηλαδή, στην οποία σκέπτεται (Siguan, M. 1986, όπ. αναφ. στο Τσιτσελίκης, 

1996: 40). 

  Σε  πολλές,  ωστόσο,  περιπτώσεις  τα  μέλη  των  μειονοτήτων  εμφανίζονται  ως 

δίγλωσσα,  με  την  έννοια  ότι,  «έχουν  μάθει  τις  δύο  γλώσσες,  αυτή  που 

χρησιμοποιείται  στη μειονότητα  και θεωρείται  μητρική  γλώσσα  της μειονότητας  και 

χρησιμοποιείται  από  τους  γονείς  και  της  επίσημης  εθνική  γλώσσας,  που 

χρησιμοποιείται  στο  ευρύτερο  κοινωνικό  περιβάλλον,  στις  επίσημες  γλωσσικές 

επικοινωνίες και στο σχολείο. Τα δίγλωσσα άτομα των μειονοτήτων χρησιμοποιούν τις 

δύο αυτές γλώσσες, με άνεση στον βαθμό που απαιτεί το κοινωνικό περιβάλλον τους 

έχοντας συνείδηση της διγλωσσίας τους» (Τσιτσελίκης, 1996: 40‐41).  

  Με τον όρο «μειονοτική εκπαίδευση» στην ελληνική νομοθεσία αναφέρεται το 

σύνολο των σχολείων, που λειτουργούν μόνο στην περιοχή της Θράκης και με ειδικό 

καθεστώς, που απευθύνονται αποκλειστικά στα παιδιά της μειονότητας της Δυτικής 

Θράκης  (Ασκούνη,  2006:  63).Πρόκειται,  συνεπώς,  για  τη  θεσμικά  και  νομικά 

οργανωμένη και συστηματοποιημένη διαδικασία παροχής εκπαίδευσης και μάθησης 

από τον επίσημο φορέα, που είναι το κράτος (Ξωχέλλης, 1985, Χατζηδήμου, 1987, οπ. 

αναφ. στο Φύκαρης, 2015: 80). 
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  Η  εννοιολογική  προσέγγιση  των  μειονοτήτων  δεν  αποτελεί  το  μοναδικό  θέμα 

ενασχόλησης  της  διεθνούς  κοινότητας  πάνω  στο  ζήτημα  αυτό.  Το  θέμα  που  την 

απασχόλησε  εντονότερα  σχετικά  με  τις  μειονότητες,  είναι  το  καθεστώς  προστασίας 

των δικαιωμάτων τους. Το ζήτημα των μειονοτήτων έχει διττή υπόσταση στο διεθνές 

δίκαιο.  Από  τη  μια πλευρά, ως  θέμα ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  έναντι  του  κράτους 

στο  οποίο  διαβιούν  και  από  την  άλλη  πλευρά,  ως  θέμα  ασφάλειας  ολόκληρης  της 

διεθνούς κοινότητας (Διακοφωτάκης, 2001). 

 

1.2.  Διεθνές και ευρωπαϊκό καθεστώς δικαιωμάτων των μειονοτήτων 

Κατά τη συγκρότηση κρατών πρόνοιας δημιουργήθηκε η ανάγκη να διαμορφωθεί κι 

ένα  νομοθετικό πλαίσιο προστασίας  των μειονοτήτων, ώστε  τα φυλετικά,  γλωσσικά 

και  θρησκευτικά  χαρακτηριστικά  της  κάθε  μειονότητας,  να  προασπίζονται,  να 

εδραιώνονται και να ενδυναμώνονται ανάλογα (Ασημακοπούλου &Χρηστίδου, 2002: 

34). 

  Η ανάγκη να θεσμοθετηθεί ένα σχετικό νομικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα 

λειτουργούν και θα διαβιούν οι μειονότητες, συνυπάρχοντας αρμονικά με τα μέλη της 

ευρύτερης κοινωνίας των χωρών στις οποίες ανήκουν, προέκυψε από την ύπαρξη και 

δημιουργία  πολυάριθμων  μειονοτήτων  σε  πολλές  χώρες.  Οι  πολιτισμικές, 

θρησκευτικές  και  γλωσσικές  διαφοροποιήσεις  των  μειονοτήτων,  ενείχαν  κινδύνους 

και  προβλήματα,  τα  οποία  έπρεπε  να  υπαχθούν  στην  εμβέλεια  ενός  συστήματος 

πρόληψης  σε  ευρωπαϊκό  και  γενικότερα  σε  διεθνές  επίπεδο  ως  πράξη  κοινωνικής 

παροχής  και  αναγνώρισης  των  δικαιωμάτων  κάθε  επιμέρους  κοινωνικής  και 

μειονοτικής ομάδας (Stanislaw, 1991, Thornberry, 1991, Περράκης, 1984).   

  Την  πρώτη  μειονοτική  δέσμευση,  που  ανέλαβε  η  Ελλάδα  αποτελούσε  το 

πρωτόκολλο  του  Λονδίνου  το  183010,  σύμφωνα  με  το  οποίο,  στους  κατοίκους  της 

Ελλάδας που ακολουθούσαν το καθολικό δόγμα, παρέχονταν θρησκευτική, αστική και 

πολιτική  ισότητα  (Κωνσταντόπουλος,  1975:  139  –  144,  Τσιτσελίκης,  1996:  21). 

Ακολούθως,  το  1881  στη  σύμβαση  περί  διαρρυθμίσεως  των  ελληνοτουρκικών 

συνόρων,  εξασφαλίστηκε  η  θρησκευτική  ελευθερία  και  κοινοτική  αυτονομία  στους 

 
10Το Πρωτόκολλο αυτό σηματοδότησε την ίδρυση ουσιαστικά του ελληνικού κράτους, καθώς η Αγγλία, 
η Γαλλία και η Ρωσία διακήρυξαν την πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας. 



21 
 

μουσουλμάνους της Ηπείρου και της Θεσσαλίας (Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης της 

2/7/1881, ΦΕΚ Α', 14 13/3/1882, Διβάνη, 1999: 53, Σκόρδας, 1997). 

  Το 1920 και με τη λήξη του Ά Παγκοσμίου Πολέμου, υπογράφηκε η συνθήκη 

των  Σεβρών  ως  η  «Συνθήκη  περί  προστασίας  των  εθνικών,  γλωσσικών  και 

Θρησκευτικών μειονοτήτων», η οποία αποτελεί κατ' ουσία και την πρώτη μειονοτική 

συνθήκη  (Διβάνη,  1997:  174,  Βακαλιός,  1997).  Οι  μεγάλες  δυνάμεις,  όμως,  δεν 

αναλάμβαναν καμία υποχρέωση για τους μειονοτικούς πληθυσμούς που ζούσαν στα 

εδάφη  τους,  αλλά  επέβαλαν  την  υποχρέωση  προστασίας  των  μειονοτήτων  στα 

αδύνατα  κράτη.  Έτσι,  η  συνθήκη  αυτή  φορτίστηκε  εξ  αρχής  αρνητικά  και 

αντιμετωπίστηκε από τα κράτη ως απειλή ή προσβολή της κυριαρχίας τους. Τελικώς 

υπήρξε μονομερής εφαρμογή της και ατόνησε (Yapp, 1991, Σαρρής, 1990, Ψωμιάδης, 

2004, Διβάνη, 1997, Τσιούμης, 1997).  

  Στη διάρκεια του μεσοπολέμου και με τη συμβολή της Κοινωνίας των Εθνών 

δόθηκε νέα προοπτική στην προστασία των μειονοτήτων. Εκδόθηκαν οδηγίες προς τις 

χώρες  της ΚτΕ για εξασφάλιση στις μειονοτικές ομάδες, που διαβιούσαν στα εδάφη 

τους,  εκπαιδευτικών  και  Θρησκευτικών  δικαιωμάτων,  ελευθερίας,  προστασίας  της 

ζωής, χρήσης της γλώσσας τους. 

  Ένας  ακόμη  διαφαινόμενος  κίνδυνος,  που  λειτούργησε  καταλυτικά  στη 

δημιουργία  δικαίου  για  τις  μειονότητες,  ήταν  ότι  οι  μη  εκπληρούμενες  απαιτήσεις 

των μειονοτικών  ομάδων,  που θα μπορούσαν  να  εξελιχθούν  σε  βίαιες  διεκδικήσεις 

και  εξεγέρσεις,  οι  οποίες  με  τη  σειρά  τους  θα  μπορούσαν  να  λάβουν  ανεξέλεγκτες 

διαστάσεις.  Θα  αναπλήρωναν  με  αυτόν  τον  βίαιο  τρόπο  το  δίκαιο,  όταν  αυτό 

απουσίαζε  από  το  προσκήνιο.  Έτσι,  η  προσπάθεια  διαμόρφωσης  ενός  καθεστώτος 

προστασίας  των  μειονοτήτων  έγινε  σπασμωδικά  και  χωρίς  λεπτομερή  σχεδιασμό, 

αφού  η  ιστορική  εξέλιξη  των  γεγονότων  αιφνιδίασε  τους  διεθνείς  νομοθέτες 

(Γιακουμόπουλος, 1997: 26, Διακοφωτάκης, 2016, Τσιτσελίκης, 1996, Δημούλης, 1997, 

Stanishlaw, 1991). 

  Τα  ζητήματα  που  σχετίζονται  με  τα  δικαιώματα  των  μειονοτήτων  στην 

Ευρώπη  και  την  προστασία  τους,  κατά  κύριο  λόγο,  διακρίνονται  σε  τρεις  βασικές 

περιόδους,  σύμφωνα  με  τον  Τσιτσελίκη  &  Χριστόπουλο  (1997).  Αρχικά  είναι  η 

περίοδος που θεσπίζεται ειδικό καθεστώς για την προστασία ορισμένων μειονοτήτων 
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με  διακρατικές  αλλά  και  διεθνείς  συμβάσεις  υπό  την  αιγίδα  της  ΚτΕ  και  η  οποία 

καλύπτει την περίοδο του μεσοπολέμου (Δημούλης, 1997:123, Διακοφωτάκης, 2001, 

Τσιτσελίκης & Χριστόπουλος, 1997: 123,Claude, 1955,Ozalay, 2006). 

  Έπειτα και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στα πλαίσια του ΟΗΕ, την περίοδο 

«ουδετεροποίησης»  του  ζητήματος,  με  διακηρύξεις  δικαιωμάτων  καθολικού 

χαρακτήρα  οι  οποίες  εστιάζουν  στην  απαγόρευση  διακρίσεων.  Η  περίοδος  αυτή 

διήρκησε  περίπου  πενήντα  χρόνια  (Δημούλης,  1997,  Τσιτσελίκης  &  Χριστόπουλος, 

1997: 123, Stanishlaw, 1991, Ozalay, 2006). Η τρίτη περίοδος από το 1989 και έπειτα, 

είναι  η  περίοδος  διεθνοποίησης  και  εντατικοποίησης  της  προστασίας  των 

μειονοτήτων,  οι  οποίες  πλέον  αντιμετωπίζονται  ως  συλλογικά  μορφώματα,  με 

πρωτοβουλία οργανισμών όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Διάσκεψη για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), που μετεξελίχθηκε σε Οργανισμό 

για  την  Ασφάλεια  και  τη  Συνεργασία  στην  Ευρώπη  (ΟΑΣΕ)  (Δημούλης,  1997:  123, 

Τσιτσελίκης & Χριστόπουλος, 1997: 123). 

  Η ΔΑΣΕ ιδρύθηκε στο Ελσίνκι το 1975 από τριάντα πέντε συμμετέχοντα κράτη 

και  μετονομάστηκε  το  1995  σε  ΟΑΣΕ.  Βασικός  στόχος  της  οργάνωσης  ήταν  η 

εδραίωση της ασφάλειας και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Μαζί 

με  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης,  διαδραμάτισε 

σημαντικότατο ρόλο και πρόοδο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

των μειονοτήτων (Περράκης, 2013). 

  Η ανθρώπινη διάσταση που αποτελούσε επίκεντρο της ΔΑΣΕ μέχρι το 1991,  

αποτέλεσε  το  κύριο  ζήτημα  αντιπαράθεσης  κρατών  τόσο  της  ανατολής  όσο  και  της 

δύσης.  Η  συμβολή  της  ΔΑΣΕ  σε  θέματα,  όπως:  η  ειρήνη,  οι  μειονότητες  και  τα 

ανθρώπινα  δικαιώματα,  είχε  διέλθει  από  τέσσερα  διακριτά,  κομβικά,  χρονολογικά 

σημεία.  Αρχικά  το  1972,  από  όπου  ξεκινάει  η  κανονιστική  λειτουργία  της  με  τη 

διαμόρφωση  και  υιοθέτηση  δεσμεύσεων.  Έπειτα  από  το  1989  δημιουργείται 

μηχανισμός για  την εφαρμογή  των δεσμεύσεων αυτών. Το 1990 περνά στο θεσμικό 

στάδιο και δημιουργείται θεσμικό πλαίσιο. Τέλος από το 1992 και έπειτα εισέρχεται 

στο στάδιο πρόληψης αντιμετώπισης και επίλυσης των διενέξεων (Σιλιανός, 1997: 38).  

  Οι  κανόνες  της ΔΑΣΕ δεν είναι  νομικά δεσμευτικοί αλλά πολιτικά και ηθικά 

(Brett,  1996:  675‐677).  Επιχειρείται  μέσω  των  κανόνων  η  επίλυση  παραδοσιακών 
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προβλημάτων  όπως  τα  ατομικά  και  συλλογικά  δικαιώματα.  Ένα  πλήθος  κειμένων 

έχουν υιοθετηθεί εντός και εκτός του ΟΑΣΕ και αποτελούν, σημείο αναφοράς για τις 

μειονότητες  στα  πλαίσια  της  προστασίας  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων:  η  τελική 

Πράξη του Ελσίνκι (1975), το καταληκτικό κείμενο της Συνάντησης της Βιέννης (1989), 

το καταληκτικό κείμενο της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Ανθρώπινη Διάσταση 

(1990), την Χάρτα των Παρισίων για μία νέα Ευρώπη (1990), το κείμενο της Γενεύης 

για τις Εθνικές Μειονότητες (1992) και το κείμενο του Ελσίνκι (1992) (Περράκης, 1993: 

245). 

  Συνοπτικά, η Πράξη  του Ελσίνκι  το 1975, αναφέρεται στην εκπαίδευση  των 

εθνικών  μειονοτήτων  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  συμφέροντα  των  μελών  τους(Davy, 

2009).  Το  καταληκτικό  κείμενο  της  Συνάντησης  της  Βιέννης  το  1989,  αναφέρεται 

εκτενώς  στα  δικαιώματα  και  τις  δυνατότητες  των  μελών  μειονοτικών  ομάδων  για 

διαφύλαξη της γλώσσας και της πολιτισμικής τους ταυτότητας.  

  Τα παραπάνω δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για το καταληκτικό κείμενο 

της  Διάσκεψης  της  Κοπεγχάγης  το  1990,  με  το  οποίο  γίνεται  εκτενή  αναφορά  στα 

γλωσσικά  δικαιώματα  των  μειονοτήτων  και  την  προστασία  της  μητρικής  γλώσσας. 

Εκλήθησαν,  επίσης,  τα  κράτη  να  λάβουν  τα  απαιτούμενα  μέτρα  για  τη  διασφάλιση 

των παραπάνω δικαιωμάτων στους  τομείς  του πολιτισμού,  της εκπαίδευσης και  της 

ποινικής διαδικασίας (Τσιτσελίκης, 1996: 115‐117). 

  Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Κείμενο του Ελσίνκι, με το οποίο δημιουργήθηκε 

μηχανισμός  πρόληψης  και  επίλυσης  των  διαφορών  των  ευρωπαϊκών  εθνικών 

μειονοτήτων.  Ο  μηχανισμός  αυτός  περιλαμβάνει  ένα  σύστημα  συλλογής 

πληροφοριών,  ενώ  δίνει  τη  δυνατότητα  σε  κυβερνήσεις  και  εκπροσώπους  των 

μειονοτήτων  να  προβαίνουν  σε  καταγγελίες.  Επιπρόσθετα,  με  επιτόπιους  ελέγχους 

που  πραγματοποιεί  ο  Ύπατος  Αρμοστής,  εκτιμάται  η  πιθανότητα  δημιουργίας  η 

κλιμάκωσης  έντασης  ή  σύγκρουσης  και  διαπιστώνεται  η  παραβίαση  των 

υποχρεώσεων προστασίας ενός κράτους με επιτόπιους ελέγχους  (Τσιτσελίκης, 1996: 

117‐118, Σιλιανός, 1997, Περράκης, 1993). 

  Το  δίκαιο  των  μειονοτήτων  είναι  το  περισσότερο  ευμετάβλητο  πεδίο 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο σε επίπεδο θέσπισης κανόνων δικαίου όσο και στην 

εφαρμογή  τους  (Δημούλης,  1997:  124,  Lessing  1931).  Για  παράδειγμα  τα 
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συνταγματικά  δικαιώματα  είναι  ατομικά  και  μπορούν  να  γενικευτούν  σε  όλα  τα 

υποκείμενα δικαίου,  ενώ η προστασία  των μειονοτήτων  έχει  συλλογικό  χαρακτήρα, 

αφορά συγκεκριμένες ομάδες και έχει περιορισμένη εμβέλεια (Δημούλης, 1997: 124, 

Παναγιωτίδης, 2005, Περράκης, 2013). 

  Φαίνεται, ωστόσο ότι, οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί, μέχρι τις αρχές 

της δεκαετίας του 1980, διατηρούσαν μία όχι τόσο ενεργητική στάση επί της θέσπισης 

κανόνων δικαίου για τα μειονοτικά δικαιώματα. 

    Η πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1991,  ταυτόχρονα με τη διάλυση 

της  Ένωσης  Σοβιετικών  Σοσιαλιστικών  Δημοκρατιών  (ΕΣΣΔ)  και  την  αποσύνδεση 

κρατικών σχηματισμών στην Ανατολική Ευρώπη, ανέδειξαν τον κίνδυνο της πλήρους 

διάλυσης  στην  οποία  θα  μπορούσε  να  οδηγήσει  η  αξίωση  για  δημιουργία  κρατών‐

εθνών  στην  Ευρώπη.  Για  να  αποφευχθεί  αυτό,  κατέστη  σαφές  ότι  θα  έπρεπε  να 

ικανοποιηθούν  οι  τάσεις  απόσχισης  ορισμένων  ομάδων  εντός  των  κατεστημένων 

συνόρων με την παροχή αυξημένης προστασίας, σε μια προσπάθεια διασφάλισης της 

πολυμορφίας και του σεβασμού της ιδιαιτερότητας του καθενός πολίτη αλλά και της 

κάθε κοινωνικής και μειονοτικής ομάδας (Γιακουμόπουλος, 1997: 25‐26). 

  Όσον  αφορά  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  η  συνθήκη  του  Μάαστριχτ  το  1992 

έδωσε ιδιαίτερη σημασία στις περιφερειακές μορφές του ευρωπαϊκού πολιτισμού και 

την  πολυμορφία  του  νεοσύστατου  νομικού  πλαισίου.  Στα  άρθρα  126  και  128  της 

Συνθήκης γίνεται αναφορά στην πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης 

στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Η εφαρμογή τους επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια 

των  κρατών,  συνεπώς  μόνο  φαινομενικά  βελτιώνεται  η  θέση  των  πολιτών  που 

χρησιμοποιούν  αυτές  τις  γλώσσες  (Τσιτσελίκης,  1996:  120‐124,  Γιακουμόπουλος, 

1997, Περράκης, 2013, Baillie, 2007, Thornberry, 2004). 

  Το  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο,  ως  δικαιοδοτικό  όργανο  της  Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, εξέτασε κατά καιρούς υποθέσεις που ανήκουν στο χώρο της προστασίας 

μειονοτικών  γλωσσών  από  κράτη‐μέλη11.  Για  παράδειγμα  η  βελγική  υπόθεση 

 
11Υπόθεση Inhabitants of Alsemberg and Beersel v. Belgium, application 1474/62, απόφασητης 
27ηςΙουλίου 1968, σειράΑΝο. 6 (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001‐57525 ),  
Υπόθεση Orsus and Others  v. Croatia 15766/03, Στρασβούργο, 16 Μαρ 2010 
(https://www.refworld.org/pdfid/4ba208fc2.pdf),  
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αναφορικά  με  τη  γλώσσα  που  χρησιμοποιείται  από  μέλη  μειονοτήτων  στην 

εκπαίδευση. 

  Μεγάλο ενδιαφέρον για το καθεστώς προστασίας των μειονοτικών ομάδων, 

έδειξε  από  την  ίδρυσή  του  το  1979  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  (Samers,  1998, 

Bloemraad& K. Schönwälder, 2003). Ήδη με πρωτοβουλία του υιοθέτησε έκθεση για 

τη διάσωση μειονοτικών γλωσσών, οι οποίες βρίσκονται σε χρήση και τη διατήρηση 

της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  και  ταυτότητας  των  μειονοτήτων.  Με  σειρά 

ψηφισμάτων  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  χρηματοδοτήθηκαν  προγράμματα 

στήριξης  πολιτιστικών  και  γλωσσικών  χαρακτηριστικών.  Επίσης,  τέθηκε  το  ζήτημα 

αναγνώρισης  της  χρήσης  επίσημης  μειονοτικής  γλώσσας  (Τσιτσελίκης,  1996, 

Περράκης, 2013, Alcock, 2000, Thornberry, 2004 ) . 

  Σε  συνέχεια  του  ρυθμιστικού  του  ρόλου,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο 

απέρριψε και αρκετές εκθέσεις επιτροπών και ψηφίσματα, είτε γιατί  πυροδοτούσαν 

αντιδράσεις από την πλευρά των κρατών ή από την πλευρά των μειονοτικών ομάδων, 

είτε  γιατί  ερχόταν  σε  σύγκρουση  με  τις  αρχές  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου 

(Τσιτσελίκης, 1996, Παναγιωτίδης, 2005). 

  Το  συμβούλιο  της  Ευρώπης,  περιλαμβάνει  στους  θεμελιώδεις  σκοπούς  του 

την  προστασία  και  προαγωγή  των  δικαιωμάτων  του  ανθρώπου  καθώς  και  την 

πολιτισμική συνεργασία στην Ευρώπη. Αποτελεί μάλιστα τον παλαιότερο οργανισμό, 

ο οποίος  είχε ως σκοπό  την ευρωπαϊκή ενοποίηση.  Υπό  την αιγίδα  του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, υιοθετήθηκε το 1950 η Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, γνωστή και ως Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). 

  Θεωρείται  η  σημαντικότερη  και  πληρέστερη  σύμβαση  για  τη  γλωσσική 

ελευθερία  και  την απαγόρευση  των διακρίσεων. Η  καινοτομία  της  έγκειται    στο ότι 

δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να προστατεύονται από παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Με αυτό τον τρόπο παρείχε ενεργό ρόλο στη διεθνή σκηνή στο άτομο, 

αφού  ο  πολίτης  που  θεωρεί  ότι  έχουν  παραβιαστεί  τα  δικαιώματα  του,  μπορεί  να 

φέρει την υπόθεση στο δικαστήριο (Alcock, 2000, Σιλιανός, 1997, Περράκης, 2013). 

 
Υπόθεση Roman Angonese v Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, 2000 I‐04139, 25 Νοε 1999 
(https://www.biicl.org/files/1839_c‐281‐98.pdf). 
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  Το  πρώτο  αυτοτελές  νομικό  κείμενο  προστασίας  της  γλωσσικής 

ιδιαιτερότητας των μειονοτήτων αποτελεί ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Περιφερειακών 

ή  Μειονοτικών  Γλωσσών.Ο  χάρτης,  αποτελεί  προϊόν  μιας  σειράς  ψηφισμάτων  και 

συστάσεις  που  πέρασαν  από  το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης  και  ανέδειξαν  τόσο  το 

πρόβλημα  όσο  και  την  ανάγκη  επίσπευσης  πρωτοβουλιών  από  τα  αρμόδια  όργανα 

(Baillie, 2007, Παναγιωτίδης, 2005). 

  Το  1984,η  Μόνιμη  Διάσκεψη  των  Τοπικών  και  Περιφερειακών  Αρχών  της 

Ευρώπης  (CLRAE),διοργάνωσε  διάσκεψη,  η  οποία  συζήτησε  για  τη  θέση  των 

μειονοτικών  γλωσσών  στον  πολιτιστικό  πλούτο  της  Ευρώπης  και  τους  κινδύνους 

αφανισμού  πολλών  από  αυτές.  Διαπιστώθηκε,  η  ανάγκη  κατάρτισης  ενός  κειμένου 

που  θα  υπόκειται  στους  κανόνες  του  διεθνούς  δικαίου  και  θα  έχει  δεσμευτικά 

αποτελέσματα  για  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Δημιούργησε  λοιπόν  αυτή  η  διάσκεψη, 

κατάλληλη  επιτροπή  εμπειρογνωμόνων  με  έργο  τη  σύνταξη  του  Χάρτη(Τσιτσελίκης, 

1996: 174‐184). 

  Το κείμενο που υποβλήθηκε είχε το πλεονέκτημα ότι, ήταν αρκετά ευέλικτο 

και η εφαρμογή  του θα ήταν εφικτή σε μεγάλο εύρος συνθηκών χωρίς να θίγει  την 

εδαφική ακεραιότητα ή τις επίσημες γλώσσες των κρατών. Περιλάμβανε ένα μεγάλο 

αριθμό  δράσεων  που  θα  μπορούσαν  να  αναλάβουν  τα  συμβαλλόμενα  κράτη 

προκειμένου να προστατεύσουν και να προωθήσουν τις ιστορικές περιφερειακές και 

μειονοτικές  γλώσσες.  Έτσι  μετά  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  της  επιτροπής, 

υιοθετήθηκε  από  την  Επιτροπή  Υπουργών  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  στις  25 

Ιουνίου του 1992 (Τσιτσελίκης, 1996: 174‐184, Διακοφωτάκης, 1999:286‐291, Alcock, 

2000). 

  Από τα σημαντικότερα δικαιώματα που καθορίζονται για τις μειονότητες στο 

Διεθνές Δίκαιο, είναι το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Το δικαίωμα αυτό, δίνει 

τη δυνατότητα σε κάθε άτομο να προσδιορίσει τη φυλετική, εθνική, θρησκευτική και 

κάθε είδους ταυτότητα. Θεωρείται θεμελιώδες δικαίωμα για τις μειονοτικές ομάδες, 

γιατί  αν  τα  μέλη  των  ομάδων  δεν  δηλώσουν  ότι  ανήκουν  στη  μειονότητα,  δεν 

υφίσταται  μειονότητα  και  κατά  συνέπεια  δεν  υπάγονται  στις  ειδικές  διατάξεις 

δικαιωμάτων  των  μειονοτήτων  (Mayall,  1994,  Διακοφωτάκης,  2001,  Μαυρομμάτης, 

2005, Ηρακλείδης, 1997). 
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  Η άσκηση του δικαιώματος αυτού  γίνεται από  τα  ίδια  τα άτομα, ελεύθερα, 

χωρίς  καταναγκασμό,  κρατικές  παρεμβάσεις  ή  κάθε  άλλου  είδους  πιέσεις  και  είναι 

θέμα  ατομικής  επιλογής.  Σέβεται  απόλυτα  τη  βούληση  του  ατόμου  να  δηλώσει  αν 

επιθυμεί ή όχι να ανήκει σε μία μειονότητα και κατά συνέπεια πώς επιθυμεί αυτό να 

το αντιμετωπίζουν (Διακοφωτάκης, 2001: 316‐327). 

 

1.3. Σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στο 

πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

Στη  διάρκεια  του  μεσοπολέμου  το  ζήτημα  της  προστασίας  των  δικαιωμάτων  των 

μειονοτήτων απασχόλησε έντονα  τους διεθνείς οργανισμούς και υπογράφτηκαν  την 

περίοδο αυτή αρκετές διεθνείς συνθήκες12. Στην κατεύθυνση κινήθηκε και το Διεθνές 

Δικαστήριο  Διεθνούς  Δικαιοσύνης  (ΔΔΔΔ),  ή  αλλιώς  Διεθνές  Δικαστήριο  της  Χάγης 

υπό της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), αργότερα ΟΗΕ (Διακοφωτάκης, 1999).  

  Η  προσπάθεια  αυτή  υποδαυλίστηκε  από  χώρες  που  συμμετείχαν,  γιατί  οι 

αποφάσεις  δεν  ικανοποιούσαν  τις  πολιτικές  τους  επιδιώξεις  (Περράκης,  1993, 

Τσιτσελίκης,  1996).  Πολλές  χώρες,όπως  η  Γαλλία  και  η Μεγάλη  Βρετανία  τάχθηκαν 

υπέρ  της  αφομοίωσης  των  μειονοτήτων.  Αν  και  η  πρώτη  αυτή  προσπάθεια  στα 

πλαίσια  του ΟΗΕ  δεν  βρήκε  πρόσφορο  έδαφος,  εν  τούτοις  τα  μειονοτικά  ζητήματα 

απέκτησαν  διεθνή  υπόσταση  (Thornberry,  1991,  Jabareen,  2008,  Διακοφωτάκης, 

1999). 

  Ο  καταστατικός  χάρτης  του  ΟΗΕ  ήταν  μία  ελπιδοφόρα  κίνηση,  περιορίστηκε 

όμως στην εξαγγελία της αρχής του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της 

ισότητας και της μη διάκρισης. Όπως και με το σύμφωνο της ΚτΕ, δεν υπήρχε ειδική 

αναφορά  στον  καταστατικό  χάρτη,  σχετικά  με  την  προστασία  των  μειονοτήτων 

(Τσιτσελίκης,  1996:  95,  Macklem,  2008,Humphrey,  1968).    Χαρακτηριστική  είναι  η 

αναφορά που γίνεται στο άρθρο 13, ότι η Γενική Συνέλευση νομιμοποιείται να κάνει 

συστάσεις με σκοπό «να βοηθήσει στο να απολαμβάνουν όλοι, χωρίς διάκριση φυλής, 

 
12Η Συνθήκη των Βερσαλλιών (1919), η Συνθήκη του Σεν‐Ζερμέν‐αν‐Λε (1919),η Συνθήκη των Παρισίων 
(1919), η Συνθήκη των Σεβρών (1920), η Συνθήκη του Νείγύ‐σιρ‐Σεν (1919), η Συνθήκη του 
Τριανόν (1920) η Συνθήκη της Λωζάνης (1923) (Διακοφωτάκης, 2001: 34 – 35, Τσιτσελίκης, 1996: 23 – 
24, Περράκης, 1984). 
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φύλου,  γλώσσας  ή  θρησκείας  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα  και  τις  θεμελιώδεις 

ελευθερίες».  

  Εφόσον, όμως, δεν υπήρχε ρητή και σαφή αναφορά για τις μειονότητες, η λήψη 

ειδικών μέτρων προστασίας από τα κράτη ατόνησε. Οι μειονοτικές ανάγκες όμως, δεν 

θα  μπορούσαν  να  καλυφθούν  από  τις  αρχές  της  ισότητας  και  της  μη  διάκρισης 

(Thornberry,  1991, Νάσκου  ‐ Περράκη,  2005).Έτσι  τα όργανα  των Ηνωμένων Εθνών, 

προέβησαν  στην  ανάληψη  πρωτοβουλιών  και  τελικά  στη  δημιουργία  Υποεπιτροπής 

για  την  εξάλειψη  κάθε  μορφής  διακρίσεων  και  προστασίας  των  μειονοτήτων,  στο 

πλαίσιο  των  αρμοδιοτήτων  της  Επιτροπής  των  Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου 

(Τσιτσελίκης, 1996: 95‐96). 

  Το σύστημα προστασίας δικαιωμάτων  των μειονοτήτων  του ΟΗΕ δομείται στο 

ανάλογο σύστημα προστασίας που είχε καταρτιστεί υπό την αιγίδα της ΚτΕ, στο τέλος 

του  Ά  Παγκοσμίου  Πολέμου  το  1919.  Στη  βάση  αυτή  υπογράφτηκαν  συνθήκες  και 

όροι  μειονοτικής  προστασίας  που  καταρτίστηκαν  από  την  ΚτΕ,  αφορούσαν  τα 

δικαιώματα των μελών των μειονοτικών ομάδων και ήταν δύο ειδών (Διβάνη, 1995). 

  Από τη μία τα δικαιώματα των ατόμων που κατοχύρωναν τα δικαιώματά τους 

και  την  προστασία  τους  από  τις  διακρίσεις  και  από  την  άλλη  τα  δικαιώματα  των 

ατόμων‐μελών των μειονοτικών ομάδων που χρειάζονταν ειδικά θετικά μέτρα για την 

προστασία  της  γλώσσας,  της  θρησκείας  τους  και  γενικότερα  τη  διαφύλαξη  της 

κοινωνικής  και  πολιτισμικής  τους  ετερογένειας.  Το  σύστημα  αυτό  το  θεωρούσε 

δεδομένο και αυτονόητο το σεβασμό της μειονότητας απέναντι στο κράτος και επίσης 

δεν  δημιουργούσε  υποχρεώσεις  στα  κράτη  που  φιλοξενούσαν  τις  μειονότητες 

(Διβάνη, 1995: 13‐33, Διακοφωτάκης, 1999, Humphrey, 1968). 

  Αργότερα,  το  1948  με  την  απόφαση  της  Οικουμενικής  Διακήρυξης  για  τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, καθορίστηκε ότι, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει 

να προστατεύονται χωρίς διακρίσεις φυλετικές, γλωσσικές, φύλου και θρησκείας. Στη 

διακήρυξη  όμως,  δεν  γίνεται  καμία  ειδική  αναφορά  για  τα  μειονοτικά  δικαιώματα 

όπως  άλλωστε  και  στον  Καταστατικό  Χάρτη.  Θεωρήθηκε  ότι,  μία  γενική  αρχή  που 

διατυπώνεται  για  την απαγόρευση  των διακρίσεων, δεν θα άφηνε κενό προστασίας 

(Τσιτσελίκης, 1996: 96‐97, Simpson & Yinger 1985, Jabareen, 2008). 
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  Στα πλαίσια της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου τον Δεκέμβριο του 

1965,  ο  ΟΗΕ  κατάρτισε  τη  Διεθνή  Σύμβαση  για  την  Κατάργηση  κάθε  μορφής 

Φυλετικών Διακρίσεων. Στο πρώτο άρθρο, ορίζεται η αρχή της μη διάκρισης, ενώ στο 

δεύτερο  επισημαίνεται,  ότι  για  να  στοιχειοθετηθεί  διάκριση  πρέπει  να  υπάρξει 

εξαίρεση,  παρεμπόδιση  η  προτίμηση  που  να  βασίζεται  στη  φυλή  ή  την  εθνική 

καταγωγή  προσώπου  ή  ομάδας  προσώπων,  με  τρόπο  που  να  θίγεται  η  αρχή  της 

ισότητας  στην  άσκηση  των  δικαιωμάτων  του  ανθρώπου  και  των  θεμελιωδών  του 

ελευθεριών  (Τσιτσελίκης,  1996:  105,  Dyke,  1973).    Στη  σύμβαση  αυτή,  αν  και 

απουσιάζει το κριτήριο της γλώσσας, ωστόσο, η σύμβαση αυτή προστατεύει τα μέλη 

των μειονοτικών ομάδων. Υποχρεώνονται επίσης τα συμβαλλόμενα κράτη, στη λήψη 

μέτρων για εξασφάλιση της προόδου φυλετικών και εθνοτικών ομάδων (Τσιτσελίκης, 

1996: 105, Jabareen, 2008, Shaw, 1992). 

  Η  Διεθνής  Σύμβαση  κατά  των  Διακρίσεων  στην  Εκπαίδευση,  η  οποία 

υιοθετήθηκε  από  τη  συνέλευση  της  UNESCO  το  Δεκέμβριο  του  1960  απαγόρευσε 

κάθε  είδους  διάκριση,  που  βασίζεται  σε  οποιοδήποτε  κριτήριο,  συνεπώς  και  τη 

γλώσσα.  Στο  άρθρο  5  της  σύμβασης,  γίνεται  σαφή  αναφορά  στο  δικαίωμα  στην 

εκπαίδευση  στην  ιδιαίτερη  γλώσσα  μιας  εθνικής  μειονότητας.  Επίσης,  αναγνώρισε 

στα μέλη μειονοτήτων, το δικαίωμα να διαχειρίζονται εκπαιδευτικά ιδρύματα και να 

ασκούν  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  με  σκοπό  την  προστασία  της  μητρικής 

γλώσσας.  Ως  προϋπόθεση  δεν  θα  πρέπει  να  παρεμποδίζεται  η  προσέγγιση  της 

γλώσσας  και  του  πολιτισμού  της  ευρύτερης  κοινωνίας  και  να  μην  θίγεται  η  εθνική 

κυριαρχία.  Επιπλέον  προϋπόθεση  αποτέλεσε  η  παρεχόμενη  εκπαίδευση  να  είναι 

ανάλογου επιπέδου με τη γενική εκπαίδευση και τέλος η φοίτηση θα πρέπει να είναι 

προαιρετικού χαρακτήρα (Taylor, 2005, Dyke, 1973).  

  Οι παραπάνω προϋποθέσεις όμως δημιουργούν  ταυτόχρονα κι  ένα σημαντικό 

περιορισμό.  Καθιστούν  την  παρεχόμενη  εκπαίδευση  αλληλοεξαρτώμενη  με  την 

εκπαιδευτική πολιτική του κάθε κράτους. Συνεπώς διακυβεύεται η αντικειμενικότητα 

του μαθησιακού περιεχομένου  (Τσιτσελίκης, 1996: 111‐112,  Τσιούμης, 1998,  Taylor, 

2005). 

  Ανάμεσα στα ψηφίσματα που υιοθέτησε η  Γενική Διάσκεψη της UNESCO, δύο 

από αυτά αναφέρονται στο Δικαίωμα στη Γλωσσική Ελευθερία. Η Διακήρυξη Σχετικά 
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με  την  Φυλή  και  τις  Φυλετικές  Προκαταλήψεις,  που  υιοθετήθηκε  το  1978  και  η 

Διακήρυξη  Σχετικά  με  την  Ευρεία  Λαϊκή  Συμμετοχή  στην  Πολιτιστική  Ζωή  που 

υιοθετήθηκε  το  1976.  Η  πρώτη  αναφέρεται  στις  διευκολύνσεις  πληθυσμιακών 

ομάδων ξένης καταγωγής ώστε τα παιδιά τους να μαθαίνουν τη μητρική γλώσσα. Η 

δεύτερη συστήνει τη λήψη μέτρων για ελεύθερη πρόσβαση στη χρήση οποιασδήποτε 

γλώσσας  καθώς  και  στην  προστασία  και  διάσωση  κάθε  μορφής  γλώσσας  και 

διαλέκτου (Τσιτσελίκης, 1996: 112, Thornberry, 1991,Simpson&Yinger 1985). 

  Αρκετές χώρες όπως η πρώην Σοβιετική Ένωση, ο Καναδάς και η Γιουγκοσλαβία, 

οι  οποίες  είχαν  ήδη  θεσμοθετήσει  καθεστώς  προστασίας  των  γλωσσικών 

δικαιωμάτων,  επέμεναν  στην  τροποποίηση  των  διατυπώσεων  ώστε  να 

περιλαμβάνεται και το δικαίωμα στη χρήση και διδασκαλία της μειονοτικής γλώσσας 

(Verdoodt, 1969 οπ. αναφ. στο Τσιτσελίκης, 1996: 97). 

  Ακολούθως το 1966 καταρτίζεται το Σύμφωνο για τα Οικονομικά Κοινωνικά και 

Πολιτιστικά Δικαιώματα, το οποίο συναποδέχονται 128 χώρες παγκοσμίως. Οι μόνες 

Ευρωπαϊκές  χώρες  που  δεν  το  επικύρωσαν,  ήταν  το  Βατικανό,  το  Λιχτενστάιν,  το 

Μονακό  και  η  Τουρκία.  Στο  Σύμφωνο,  γίνεται  ρητή  αναφορά  στα  γλωσσικά 

δικαιώματα  κάθε  προσώπου,  επομένως  προστατεύει  τα  άτομα  που  χρησιμοποιούν 

μία μειονοτική γλώσσα.  

  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το άρθρο 13, στο οποίο επισημαίνεται η 

υποχρέωση των κρατών να σέβονται  την ελευθερία  των γονέων ώστε «να εκλεγούν 

για τα παιδιά τους ιδρύματα που δεν ανήκουν ή δεν υπάγονται στο δημόσιο», ώστε να 

εξασφαλιστεί «η θρησκευτική και ηθική μόρφωση των παιδιών τους σύμφωνα με τις 

ίδιες  τους  τις  πεποιθήσεις»,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  τα  ιδρύματα  αυτά  θα 

εναρμονίζονται  με  τις  προδιαγραφές  του  κράτους  για  την  εκπαίδευση  (Τσιτσελίκης, 

1996: 98, Taylor, 2005, Dyke, 1973). 

  Η  προσπάθεια  του  ΟΗΕ  να  δημιουργηθεί  ένα  καθολικό  παγκόσμιο  καθεστώς 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω δεσμευτικών συμφωνιών, οδήγησε στην υιοθέτηση 

τον  Δεκέμβριο  του  1966  του  Διεθνούς  Συμφώνου  για  τα  Ατομικά  και  Πολιτικά 

Δικαιώματα. Στο Σύμφωνο, γίνονται πολλές και αναλυτικές αναφορές σχετικά με την 

προστασία  της  γλωσσικής  ελευθερίας.  Τα  υποκείμενα  των  δικαιωμάτων  του 
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Συμφώνου είναι τα μέλη των εθνοτικών, Θρησκευτικών, γλωσσικών μειονοτήτων και 

όχι οι ίδιες οι μειονότητες. 

  Ο  συλλογικός  χαρακτήρας  των  δικαιωμάτων  αποκλείστηκε  για  δύο  λόγους. 

Αφενός,  διότι  θα  αποδομούσε  τη  συνοχή  των  διατάξεων  του  Συμφώνου,  οι  οποίες 

πραγματεύονται  ατομικά  δικαιώματα  και  δεν  αναφέρονται  σε  ομάδες  με  κοινά 

χαρακτηριστικά.  Αφετέρου,  οι  μειονότητες  θα αύξαναν  τις  διεκδικήσεις  τους  έναντι 

των συμφερόντων της πλειοψηφίας εντός των κρατών, αφού θα τους είχαν αποδοθεί 

δικαιώματα  ως  υποκείμενα  δικαίου  (Τσιτσελίκης,  1996:  98‐101,  Humphrey,  1968, 

Thornberry, 1991). 

  Στο  Σύμφωνο  αυτό  αναφέρεται  η  θέση  της  Υποεπιτροπής  πάνω  στην  εκτενή 

συζήτηση περί «πολιτισμού της μειονότητας». Ειδικότερα, στην τελική διατύπωση του 

άρθρου  27  η  έννοια  «πολιτισμός»  περικλείει  «ότι  είναι  κοινωνικά  μεταδόσιμο  ή 

κληρονομούμενο και του οποίου η γλώσσα είναι ο φορέας» (Τσιτσελίκης, 1996:102). 

Το  συγκεκριμένο  άρθρο,  σύμφωνα  με  τον Ηρακλείδη  (1997:  214‐215)  αποτελεί  ένα 

από τα κυριότερα διεθνή δεσμευτικά κείμενα. 

  Επίσης, στη συζήτηση της Υποεπιτροπής εξετάστηκε το θέμα αποκλεισμού του 

άρθρου για τις γλώσσες που συνιστούν διαλέκτους και όχι αυτόνομες γλώσσες ή που 

δεν  έχουν  γραπτή παράδοση. Θεωρήθηκε ότι αυτό θα διευκόλυνε  την  ενδυνάμωση 

της  εθνικής  ενότητας  του  κράτους  και  την  συνειδητοποίηση  με  την  επιβολή  μιας 

επίσημης γλώσσας της εθνικής ταυτότητας. Πολλά από αυτά τα ζητήματα αφέθηκαν 

στη διακριτική ευχέρεια  των κρατών  (Τσιτσελίκης, 1996: 102‐103, Humphrey, 1968).

   

  Σε  συνέχεια  του  άρθρου  27  του  Συμφώνου  για  τα  Ατομικά  και  Πολιτικά 

Δικαιώματα,  καταρτίζεται  το  1989  η  Σύμβαση  για  τα  Δικαιώματα  του  Παιδιού.  Στη 

σύμβαση αυτή, το άρθρο 30 αναφέρεται στο δικαίωμα των παιδιών που ανήκουν σε 

μειονότητες για την ελεύθερη χρήση της μητρικής γλώσσας. Επίσης, διατυπώνεται το 

δικαίωμα του παιδιού στη δωρεάν εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να αποσκοπεί στο 

σεβασμό  της  γλώσσας  και  των  πολιτιστικών  αξιών  των  μειονοτικών  ομάδων 

(Τσιτσελίκης, 1996: 106, Taylor, 2005, Λουμάκου & Μπεζέ, 2006). 
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  Το  πρώτο  κείμενο  του  ΟΗΕ  που  κάνει  ουσιαστική  αναφορά  στα  μειονοτικά 

δικαιώματα  είναι  η  Διακήρυξη  για  τα  Δικαιώματα  των  Ατόμων,  που  ανήκουν  σε 

εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και  γλωσσικές μειονότητες  το 1992.  Συνοψίζει  τα 

δικαιώματα που είχαν μέχρι τότε καθοριστεί από διάφορες συμβάσεις και, επιπλέον, 

προτρέπει όλους τους φορείς και οργανισμούς, να συμβάλουν στην πλήρη εφαρμογή 

της διακήρυξης στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους (Dyke, 1973, Περράκης, 2013). 

  Η  διακήρυξη,  προβλέπει  τη  λήψη  θετικών  μέτρων  από  το  κράτος  για  την 

εξασφάλιση  των  δικαιωμάτων  στα  πλαίσια  της  ισότητας.  Τα  μέτρα  αυτά  δεν 

λειτουργούν ως προνόμια, αλλά ως αντιστάθμιση για τα μέλη των μειονοτήτων, των 

αδικιών που υφίστανται από  την πλειονότητα. Τα εξαγγελλόμενα αυτά δικαιώματα, 

θεμελιώνουν  και  την  ιδιαίτερη  σημασία  της  Διακήρυξης  στην  Προστασία  των 

Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων. Επιγραμματικά,  τα δικαιώματα της διακήρυξης που 

αφορούν τις μειονότητες είναι: 

 Το  δικαίωμα  χρήσης  της  δικής  τους  γλώσσας  ελεύθερα  και  αδιακρίτως,  τόσο 

ιδιωτικά όσο και δημόσια. 

 Το δικαίωμα εκμάθησης στο σχολείο της μητρικής γλώσσας. 

 Το δικαίωμα εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα. 

 Το  δικαίωμα  δημιουργίας  και  διατήρησης  ειρηνικού  χαρακτήρα  σχέσεων  των 

μελών της μειονότητας με άλλους πολίτες εντός και εκτός συνόρων που τους 

συνδέει η κοινή γλώσσα (Τσιτσελίκης, 1996: 109, Περράκης, 2013, Humphrey, 

1968, Macklem, 2008). 

  Αν  και  για  τα  κράτη  δεν  υπάρχει  κάποια  νομική  δέσμευση  ή  υποχρέωση 

εκπλήρωσης  του  περιεχομένου,  καθώς  η  διακήρυξη  δεν  ψηφίστηκε  από  τη  γενική 

συνέλευση,  εντούτοις  έχει  τη  δική  της  σημασία.  Τα  δικαιώματα  των  μειονοτικών 

ομάδων  κωδικοποιούνται,  αναδεικνύονται  διεθνώς,  δημιουργούνται  νόρμες  και 

ηθική δικαιοσύνη, διαμορφώνεται ένα ευνοϊκό κλίμα και χαράσσονται οι άξονες για 

τον διεθνή και κρατικό νομοθέτη. Γίνεται, επίσης, πηγή έμπνευσης και οδηγός για την 

εκπόνηση  του  νομοθετικού  έργου  των  κρατών  σχετικά  με  την  προστασία  των 

μειονοτήτων εντός των συνόρων τους. 

 



33 
 

1.4.   Η Ελληνική Νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων 

Το μέτρο που συμβολίζει ουσιαστικότερα τη στροφή προς μια πολιτική περισσότερο 

δημοκρατική, βασισμένη στην  ισονομία, είναι η κατάργηση το 1998,  του άρθρου 19 

του Κώδικα Περί  Ιθαγένειας. Το συγκεκριμένο άρθρο, κατά τη διάρκεια της 40ετούς 

περιόδου  ισχύος  του  συντέλεσε  στην  αφαίρεση  της  ιθαγένειας  δεκάδων  χιλιάδων 

μελών της μειονότητας της Θράκης. Προέβλεπε, επιπλέον, την απώλεια της ελληνικής 

ιθαγένειας  για  αλλογενείς,  εφόσον  συνέτρεχαν  προϋποθέσεις  εγκατάλειψης  της 

χώρας, χωρίς την πρόθεση επανόδου. 

  Η επίσημη μειονοτική πολιτική  της Ελλάδας κινείται πάνω σε κάποιες βασικές 

θέσεις  και  θεμελιώδεις αρχές.  Εφόσον δεν υπάρχει  διεθνώς  ένας  ευρέως αποδεκτά 

ορισμός  της  μειονότητας,  η  ύπαρξή  της  είναι  νομικό  ζήτημα,  που απορρέει  από  το 

εθνικό και διεθνές δίκαιο καθώς και από διεθνείς Συνθήκες. Επιπλέον, μία εθνική ή 

εθνοτική  μειονότητα  θα  πρέπει  να  αποδέχεται  οικειοθελώς  την  ξεχωριστή  της 

ταυτότητα. Θα πρέπει να είναι γεωγραφικά συμπαγής και να έχει ένα πληθυσμιακό 

μέγεθος  ικανό  για  την  εφαρμογή  των  μειονοτικών  δικαιωμάτων,  όπως  για 

παράδειγμα η διδασκαλία στη μειονοτική γλώσσα (Alcock, 2000, Παναγιωτίδης, 2005, 

Περράκης, 2013). 

  Η πρώτη ουσιαστικά δέσμευση της Ελλάδας για τις μειονότητες, καθορίστηκε το 

1830 από  το Πρωτόκολλο  της Ανεξαρτησίας  του Ελληνικού Κράτους,  γνωστό  και ως 

Πρωτόκολλο του Λονδίνου (Κωνσταντόπουλος, 1975: 139‐144, Τσιτσελίκης, 1996: 21). 

Με  αυτό,  θεσπίστηκαν  μέτρα  προστασίας  και  θρησκευτικο‐πολιτικής  ισότητας  των 

καθολικών κατοίκων της χώρας. Ακολούθως, το 1881 με την ένταξη της Θεσσαλίας και 

μέρους  της  Ηπείρου  στα  όρια  του  ελληνικού  κράτους,  υπογράφεται  η  Συνθήκη  της 

Κωνσταντινουπόλεως  η  οποία  εξασφαλίζει  τη  θρησκευτική  ελευθερία  των 

μουσουλμάνων  της  περιοχής  (Capotorti,  1991,Τσιτσελίκης,  1996,  Baillie,  2007, 

Ελευθεριάδης, 1913, Νάκος, 1984). 

  Μετά τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα υπογράφει τη Συνθήκη των 

Σεβρών  το  1920,  μαζί  με  την  Ειδική  Σύμβαση  περί  Προστασίας  των  Εθνικών 

Γλωσσικών  και  Θρησκευτικών  Μειονοτήτων.  Το  1923  στη  Λωζάνη  της  Ελβετίας, 

υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας η Συνθήκη της Λωζάνης, όπου μεταξύ των 
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άλλων προέβλεπε ειδικές διατάξεις για τη μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα. 

Έτσι  υπό  την  κηδεμονία  της  ΚτΕ,  εντάσσεται  η  Ελλάδα  στο  διεθνές  καθεστώς 

προστασίας των μειονοτήτων (Σιλιανός, 1997, Σαρρής, 1990). 

  Σύμφωνα  με  τον  Κώδικα  Ελληνικής  Ιθαγένειας,  στο  άρθρο  6  παρ.  2β  και  στο 

άρθρο 19 καθώς επίσης και στο άρθρο 5 παρ. 3 του Νόμου 376/1936 γίνεται αναφορά 

και κατά συνέπεια αναγνώριση σε «αλλογενείς» Έλληνες πολίτες, άτομα δηλαδή που 

έχουν  αποκτήσει  ελληνική  ιθαγένεια  και  μέλη  φυλετικών‐εθνικών  μειονοτήτων. 

Άλλωστε, με τη συνθήκη των Σεβρών η Ελλάδα αναγνωρίζει με το άρθρο 8 τις εθνικές, 

θρησκευτικές  και  γλωσσικές  μειονότητες  και  με  τα άρθρα  10,  12  και  14  την  νομική 

υπόσταση των Μουσουλμάνων των Εβραίων και των Βλάχων (Τσιτσελίκης, 1996: 335‐

336, Διακοφωτάκης, 2001, Διβάνη, 1995). 

  Τα  γλωσσικά  δικαιώματα  των  μειονοτήτων,  επίσης  προστατεύονται  από  την 

ελληνική  νομοθεσία,  καταρχήν  από  το  Σύνταγμα  με  την  Ελευθερία  της  Έκφρασης, 

όπως θεμελιώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1. Το δικαίωμα χρήσης της μειονοτικής γλώσσας 

επίσης  προβλέπεται  από  το  άρθρο  7  παρ.  5  της  συνθήκης  των  Σεβρών  και 

συγκεκριμένα  για  τη  μουσουλμανική  μειονότητα  από  το  άρθρο  39  παρ.  5  της 

Συνθήκης  της  Λωζάνης.  Επίσης  από  το  άρθρο  252  παρ.  1  του  Κώδικα  Πολιτικής 

Δικονομίας  και  το  άρθρο  233  του  Κώδικα Ποινικής  Δικονομίας  και  στα  πλαίσια  της 

αρχής της ισότητας, αναγνωρίζεται το δικαίωμα του κάθε ατόμου να χρησιμοποιεί τη 

γλώσσα του σε κάθε μορφής δικαστική και δικονομική πράξη, με ευθύνη βεβαίως του 

κράτους. 

  Είναι  χαρακτηριστικό  για  τον  σεβασμό  των  γλωσσικών  δικαιωμάτων  από  την 

ελληνική  νομοθεσία,  το  άρθρο  17  του  Νομοθετικού  Διατάγματος  (ΝΔ) 

65/1974.Σύμφωνα με αυτό,  διορίζεται  στα  εκλογικά  κέντρα  των μουσουλμάνων  της 

Θράκης τουρκόφωνος διερμηνέας, για τη διευκόλυνση άσκησης του δικαιώματος των 

μελών  της  μειονότητας.  Στην  ίδια  κατεύθυνση  κινείται  και  το  άρθρο  7  του  Νόμου 

1920/1991,  το  οποίο  συνιστά  η  αλληλογραφία  των  Μουφτείων  να  γίνεται  στην 

επίσημη  γλώσσα  του  κράτους  για  επικοινωνία  με  τις  δημόσιες  υπηρεσίες,  αλλά 

επιτρέπει,  τα  κείμενα  που  αφορούν  τη  μειονότητα  θρησκευτικού  ή  διοικητικού 

χαρακτήρα, να συντάσσονται στην τουρκική (Τσιτσελίκης, 1996: 339‐341). 
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  Η  μειονοτική  πολιτική  της  Ελλάδας,  επηρεάζονταν  πάντοτε  όμως  από  τις 

εξελίξεις  και  την  εξωτερική  πολιτική.  Από  την  είσοδο  της  Ελλάδας  στην  Ευρωπαϊκή 

Ένωση  τη  δεκαετία  του  1980  και  μετά,  η  Ελλάδα  αρχίζει  να  αλλάζει  πορεία  στα 

μειονοτικά  ζητήματα  και  να  διαμορφώνει  μειονοτική  πολιτική.  Έτσι  εφαρμόζει  το 

1991 την πολιτική της ισονομίας και της ισοπολιτείας. Το 1997 επικυρώνει το Διεθνές 

Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ και υπογράφει επίσης την 

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. 

Αξίζει  να αναφερθεί ότι, από  τη συνθήκη  της Λωζάνης κι  έπειτα, η Ελλάδα δεν είχε 

υπογράψει  άλλο  διεθνές  νομικό  κείμενο  που  να  αφορά  την  προστασία  των 

μειονοτικών ομάδων.  

  Ειδικότερα,  στην  ελληνική  πραγματικότητα  τα  βασικά  δικαιώματα  των 

μειονοτήτων  και  των  μελών  των  μειονοτικών  ομάδων  προκύπτουν  από  το  ίδιο  το 

Σύνταγμα. Τα άτομα μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα του ατόμου και 

να  συμμετέχουν  στην  κοινωνική  ζωή.  Όπως  καθορίζεται  στο  άρθρο  2  παρ.  1  του 

Συντάγματος: «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την 

πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας».  

  Πέραν  αυτού  στο  ελληνικό  Σύνταγμα  προβλέπεται  η  ισότητα  όλων  των 

ανθρώπων  που  υπάγονται  στη  δικαιοδοσία  του  κράτους,  το  οποίο  αποτελεί  και 

διεθνώς  την  θεμελιωδέστερη  αρχή  προστασίας  των  μειονοτήτων.  Έτσι  στο  άρθρο  4 

παρ. 1 αναφέρεται: «οι Έλληνες είναι  ίσοι ενώπιον του Νόμου» και στην παρ. 2 του 

ίδιου άρθρου: «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».  

  Η αρχή  της μη διάκρισης, που όπως έχει ήδη αναφερθεί σε αυτή  την εργασία 

περιλαμβάνεται σε πλήθος διεθνών κειμένων και διατάξεων, προβλέπεται επίσης και 

στο  Σύνταγμα.  Συγκεκριμένα,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  5  παρ.  2  του  Συντάγματος: 

«Όλοι  όσοι  βρίσκονται  στην  ελληνική  επικράτεια  απολαμβάνουν  την  απόλυτη 

προστασία  της  ζωής  τους,  της    τιμής  και  της  ελευθερίας  τους,  χωρίς  διάκριση 

εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και Θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων». 

  Από το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και άλλες διεθνείς συμβάσεις 

που έχει αποδεχθεί η Ελλάδα, κατοχυρώνεται η ελευθερία πληροφόρησης και  κατά 

συνέπεια επιτρέπεται η χρήση κάθε μειονοτικής γλώσσας από τον τύπο και τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης.  
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  Επίσης,  δικαιώματα  για  τις  μειονότητες  στο  ελληνικό  νομοθετικό  καθεστώς 

προστασίας αποτελεί το δικαίωμα του συνεταιρισμού, το οποίο‐ πέραν των διεθνών 

διατάξεων‐ θεμελιώνεται και από το άρθρο 12 παρ. 1 του Συντάγματος, με το οποίο 

παραχωρείται στους πολίτες το δικαίωμα σύστασης ενώσεων και μη κερδοσκοπικών 

σωματείων.  Στο  άρθρο  40  της  Συνθήκης  της  Λωζάνης  διατυπώνεται,  επίσης,  το 

δικαίωμα  αυτό  για  τις  μουσουλμανικές  μειονότητες  στην  Ελλάδα.  Ωστόσο.  Επί  του 

δικαιώματος  αυτού  δημιουργήθηκαν  αρκετές  εντάσεις,  προστριβές  και  δικαστικές 

διαμάχες,  μεταξύ  συλλόγων  και  σωματείων  της  μειονότητας  και  ελληνικών  αρχών, 

στα  πλαίσια  πολιτικών  και  διπλωματικών  διεκδικήσεων  (Aarbakke,  2000,  Ασκούνη, 

2006). 

  Επιπρόσθετα  σύμφωνα  με  το  ελληνικό  Σύνταγμα,  η  μειονότητα  απολαμβάνει 

την πλήρη ισονομία με την ελληνική πλειοψηφία. Η απαγόρευση των διακρίσεων και 

η  ελευθερία  θρησκείας,  προβλέπονται  στα  Άρθρα  5και  13.Για  την  προστασία  των 

δικαιωμάτων  των  μειονοτήτων  προβλέπονται  διατάξεις  για  τα  εκπαιδευτικά  τους 

δικαιώματα, οι οποίες παρουσιάζονται και αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο. 

  Μία ακόμη βασική αρχή που αναγνωρίζεται στην ελληνική νομοθεσία είναι ότι, 

τα  μειονοτικά  δικαιώματα  είναι  ατομικά,  αποτελούν  τμήμα  των  ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και σε αυτά δεν περιλαμβάνεται το δικαίωμα στην αυτονομία, εκτός αν 

καθορίζεται από νομική διάταξη για συγκεκριμένο λόγο (Thornberry, 1991, Περράκης, 

1984, Ροζάκης, 1994, Shaw, 1992).  Γίνεται, επίσης, αποδεκτός ο αυτοπροσδιορισμός 

για τα μέλη των μειονοτήτων, ο οποίος αποτελεί ατομικό δικαίωμα. 

  Ωστόσο,  όπως  έχει  ήδη  προαναφερθεί  στην  παρούσα  εργασία,  η  επιλογή 

ομαδικής  ταυτότητας  από σύνολο ανθρώπων δεν  συνιστά μειονότητα.  Ταυτόχρονα, 

πρέπει  κατά  τις  κείμενες  νομοθετικές  διατάξεις  να  τηρείται  η  ατομική  αρχή  της  μη 

διάκρισης, για  την κάλυψη όλων των μειονοτικών  ζητημάτων. Αυτό εξασφαλίζει  την 

έλλειψη διακρίσεων σε βάρος της πλειοψηφίας και προασπίζει την δημοκρατική αρχή 

της πλειοψηφίας (Ηρακλείδης, 1997, Humphrey, 1968, Dyke, 1973, Simpson & Yinger, 

1985). 

Στο  σημείο  αυτό  επισημαίνεται  ότι,  η  μοναδική  αναγνωρισμένη  μειονότητα 

στην Ελλάδα είναι η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης  (Διβάνη, 1995, 

Δαμανάκης, 2004, Μαυρομμάτης, 2005, Yiakoumaki, 2006, Apostolov, 1996, Kakizaki, 
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2008, Huseyinoglu, 2012, Akgönül, 1999, Aarbakke, 2000). Μολονότι πολιτισμικά δεν 

αποτελεί  ομοιογενές  σύνολο,  παρουσιάζει  θρησκευτική  ομοιογένεια.  Ως  προς  τη 

θρησκεία  λοιπόν,  αντιμετωπίζεται  από  την  ελληνική  πολιτεία  αλλά  και  τη  διεθνή 

κοινή  γνώμη,  ως  μια  εθνο‐πολιτισμική  οντότητα  (Alcock,  2000,  Ζεγκίνης,  1996, 

Παναγιωτίδης, 1995, Taylor, 2005). 

  Η  πολιτισμική  ιδιαιτερότητα  του  μειονοτικού  πληθυσμού,  καθορίζεται  κατά 

βάση  από  τη  γλώσσα,  ενώ  μικρότερες  ομάδες  συνθέτουν  τον  πληθυσμό  αυτό 

(Κανακίδου, 1997: 61‐64). Όπως παρατηρεί ο Βακαλιός (1997) υπάρχουν μεταξύ των 

μελών  της  μουσουλμανικής  μειονότητας  και  άλλες  ομαδοποιήσεις,  που  διαφέρουν 

πολιτισμικά (Βακαλιός, 1997: 24).Τα κριτήρια για τον διαχωρισμό των ομάδων αυτών 

είναι  κυρίως:  γεωγραφικά, ηθικο‐πολιτικά  και θρησκευτικά  (Τσιμπρίδου,  2004:  107‐

108).  Η  κοινωνική  προσέγγιση  της  μειονότητας  παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον, 

αλλά  επίσης  κρίνεται  σημαντική,  εξαιτίας  κυρίως  της  έλλειψης  ενημέρωσης  των 

πολιτών  της  ελληνικής  επικράτειας  και  τη  συγκεχυμένη  εικόνα  που,  πολλές  φορές, 

έχουν για τη μειονότητα (Λαφαζάνη, 1997: 12). 
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2.   Κοινωνική προσέγγιση της μειονότητας Δυτικής Θράκης 

Σαφώς και η ταυτότητα της μειονότητας δεν μπορεί να αποδοθεί μονολεκτικά, ούτε 

να  λάβει  μια  εθνική  ή  θρησκευτική  χροιά,  καθώς  είναι  πολυσύνθετο  και 

πολυδιάστατο το ζήτημα αυτό, όπως θα αναλύσουμε λεπτομερώς στη συνέχεια. 

  Για πρακτικούς λόγους σε αυτή την εργασία, χρησιμοποιούνται όροι προσεκτικά 

επιλεγμένοι,  ώστε  αφενός  να  περιγράφεται  η  ομάδα  αναφοράς,  αφετέρου  να  μη 

ληφθεί κάποια πολιτική ή θρησκευτική φόρτιση ο όρος που χρησιμοποιείται. Γι’ αυτό, 

οι  όροι  που  χρησιμοποιούνται  κυρίως  είναι  «μειονότητα»  και  «πλειονότητα»,  που 

αποτελούν  το θεσμικό προσδιορισμό. Η μειονότητα όπως  έχει αναφερθεί σε πολλά 

σημεία της βιβλιογραφίας, όπως και στο επίσημο κείμενο της Συνθήκης της Λωζάνης 

χαρακτηρίζεται  «μουσουλμανική».    Παρά  ταύτα  ο  όρος  θα  χρησιμοποιείται  στην 

παρούσα  εργασία  μόνο  όπου  κρίνεται  απαραίτητο,  προκειμένου  να  αποφεύγεται 

οποιαδήποτε σύγχυση ή φόρτιση της εκάστοτε τοποθέτησης. 

  Φορείς,  που  κινούνται  στον  άξονα  του  τουρκικού  εθνικισμού,  υιοθετούν  τον 

ορισμό  «τουρκική»  για  το  σύνολο  της  μειονότητας,  ο  οποίος  δε  θα  χρησιμοποιηθεί 

στην εργασία αυτή, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη την εθνο‐πολιτισμική ετερογένεια και 

σύνθεση της μειονότητας. Έτσι, προκειμένου να γίνει αναφορά στις επιμέρους ομάδες 

της μειονότητας, στην παρούσα εργασία γίνεται χρήση των εθνοτικών προσδιορισμών 

«Τουρκογενείς»,  «Πομάκοι»  και  «Τσιγγάνοι».  Επίσης    για  τον  προσδιορισμό  των 

ομάδων  βάσει  γλωσσικής  διαφοροποίησης  θα  χρησιμοποιούνται  οι  όροι 

«τουρκόφωνοι», «πομακόφωνοι» και «ελληνόφωνοι». 

  Οι  βασικές  διαφοροποιήσεις  της  μειονότητας  φαίνεται  να  είναι  οι  εθνοτικές. 

Ουσιαστικά,  όμως,  παρουσιάζει  επιπλέον  διαφορές,  όπως:  γλωσσικές,  μορφωτικές, 

ταξικές και γεωγραφικές. Επίσημα αναγνωρισμένες γλώσσες της μειονότητας από το 

ελληνικό κράτος, είναι η ελληνική και η τουρκική, ως μητρική και μοναδική μειονοτική 

γλώσσα  (Τσιτσελίκης,  2001).  Έμμεσα,  επομένως,  αναγνωρίζεται  ο  τουρκικός 

χαρακτήρας της μειονότητας (Σακονίδης, 2002, Παναγιωτίδης, 1995). 

  Την πολυπλοκότητα της γλωσσικής διαφοροποίησης περιγράφει η Σελλά– Μάζη 

(2002),  η  οποία  χαρακτηρίζει  τη  μειονότητα  ως  τρισδιάστατη  γλωσσικά,  που 

αποτελείται  από  «γηγενείς  γλωσσικές  μειονότητες  των  οποίων  η  γλώσσα  δεν  είναι 
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επίσημη κανενός  κράτους ήτοι,  τους πομακόφωνους  (Πομάκους στην  καταγωγή)  και 

ρομανόφωνους  (Αθίγγανους  στην  καταγωγή)  και  από  μία  γηγενή  γλωσσική 

μειονότητα,  της  οποίας  η  γλώσσα,  η  τουρκική,  είναι  η  επίσημη  γλώσσα  γείτονος 

χώρας»(Σελλά –Μάζη, 2002: 87‐88). 

  Η  επιλογή  της  γλώσσας  από  τους  ομιλητές,  καθορίζεται  από  τον  χώρο  της 

συνομιλίας,  την  ηλικία,  το  οικογενειακό  περιβάλλον,  την  επιδιωκόμενη  ταυτότητα, 

τον  τόπο  διαμονής  και  το  κοινωνικό  καθεστώς,  συναρτήσει  του  μορφωτικού  και 

επαγγελματικού επιπέδου (Σελλά –Μάζη, 2002: 90‐91). 

  Τα διαθέσιμα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που υπήρχαν μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας  του  1990,  ήταν  σχεδόν  ανύπαρκτα,  αναξιόπιστα  και  αμφιβόλου 

προελεύσεως. Έτσι ή οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης ζητημάτων σχετικά με τη 

μειονότητα, συνήθως στερούνταν εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Από εκεί και πέρα και 

με  την έναρξη  του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων  (ΠΕΜ) και  τις 

έρευνες που διεξήχθησαν στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, έγινε συστηματική 

και πολύπλευρη συλλογή ερευνητικών δεδομένων. Αν και οι έρευνες εστίαζαν κατά το 

πλείστον στην εκπαίδευση, εντούτοις η κοινωνική διάσταση και η ταξική σύνθεση του 

μειονοτικού  πληθυσμού  έγιναν,  επίσης,  αντικείμενο  έρευνας.  Έτσι  ξεκίνησε  η 

σκιαγράφηση του κοινωνικοοικονομικού προφίλ της μειονότητας.  

  Τα  στοιχεία  που  προέκυψαν  δεν  έφεραν  και  το  πιο  ελπιδοφόρο  μήνυμα.  Ο 

μειονοτικός  πληθυσμός  ανήκει  σχεδόν  στο  σύνολο  του  στα  κατώτερα  κοινωνικά 

στρώματα.  Το  μορφωτικό  προφίλ  των  γονέων  βρίσκεται  σε  εξαιρετικά  χαμηλό 

επίπεδο,  το  οποίο  αποτελεί,  ισχυρή  ένδειξη  της  κοινωνικής  περιθωριοποίησης  της 

μειονοτικής ομάδας (Ασκούνη, 2009: 210‐211). 

  Ένας θεμελιώδης παράγοντας, που συντελεί και εξηγεί την πολυπλοκότητα του 

μειονοτικού ζητήματος, είναι «η αρχή της αμοιβαιότητας». Η αρχή αυτή, μεταξύ της 

ελληνικής  και  της  τουρκικής  κυβέρνησης  για  τον  χειρισμό  της  μουσουλμανικής 

μειονότητας  στη  Θράκη  και  της  ελληνικής  μειονότητας  στην  Κωνσταντινούπολη, 

καθιστά  την κάθε μειονότητα, «όμηρο»  του άλλου  (Δραγώνα –Φραγκουδάκη, 2006: 

2). 
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  Αυτή  η  πολυπλοκότητα  του  μειονοτικού  ζητήματος,  μπορεί  να  εξηγηθεί  μέσα 

από  μια  κοινωνική  και  πολιτισμική  προσέγγιση  της  μειονότητας.  Η  ανάλυση  της 

ιστορικής  της  πορείας  θα  συντελέσει  για  το  σκοπό  αυτό,  κάτι  που  επιχειρείται  στο 

υποκεφάλαιο, που ακολουθεί. 

 

2.1.   Ιστορικό πλαίσιο της ύπαρξης της μειονότητας Δυτικής Θράκης 

Οι  μουσουλμάνοι  διέμεναν  στην  περιοχή  της  Θράκης  πολύ  πριν  την  ανταλλαγή 

πληθυσμών  του  1923  και  προέρχονταν  είτε  από  εποικισμούς  μουσουλμανικών 

πληθυσμών  εξ’  ανατολών,  είτε  από  εξισλαμισμό  των  αυτοχθόνων  πληθυσμών 

(Ασημακοπούλου & Χρηστίδου, 2002: 215). 

  Παρά το γεγονός αυτό, η θεσμική δημιουργία της μουσουλμανικής μειονότητας 

της Δυτικής Θράκης,  προέκυψε από  τη  Συνθήκη  της Λωζάνης,  που υπογράφτηκε  το 

1923,  μετά  την  ήττα  στη  Μικρά  Ασία  των  ελληνικών  στρατευμάτων  (Ασκούνη, 

2006:31). 

  Ξεκάθαρη εικόνα για τη σύνθεση του πληθυσμού στην περιοχή της Θράκης, δεν 

μπορεί  να σχηματιστεί,  καθώς  τα αλλεπάλληλα προσφυγικά ρεύματα διαμόρφωναν 

μία ευμετάβλητη κατάσταση. Η μουσουλμανική υπέροχη του πληθυσμού, σύμφωνα 

με  τα  στοιχεία  που  παρουσίαζαν  οι  περισσότερες  πηγές,  οδήγησε  την  ελληνική 

πολιτική  σε  μια  κατευθυνόμενη  πληθυσμιακή  πολιτική  (Τρουμπέτα,  2001:  39).  Η 

πολιτική  αυτή,  στόχευε  στην  ανατροπή  των  αριθμητικών  συσχετισμών  ώστε  να 

αυξηθεί  ο  πληθυσμός  του  χριστιανικού  στοιχείου  της  Θράκης  και  να  περιοριστεί 

αντίστοιχα ο πληθυσμός του μουσουλμανικού13. 

  Εξαιτίας  της  Μικρασιατικής  Καταστροφής  η  πλειονότητα  του  ελληνικού 

στοιχείου  της  Μικράς  Ασίας  μετακινήθηκε  στη  μητρώα  Ελλάδα.  Παρόλα  αυτά 

παρέμεναν  ελληνικοί  θύλακες  κυρίως  στην  Κωνσταντινούπολη,  τον  Πόντο  και  την 

Καισάρεια  (Αλεξανδρής,  1988).  Το  Νοέμβριο  του  1922  άρχισαν  στη  Λωζάνη  της 

 
13Χαρακτηρηστικό στοιχείο  της πολιτικής αυτής αποτελεί  το άρθρο 19 του 1955 περί  ιθαγένειας που 
καταργήθηκε το 1998, και εξαιτίας του οποίου, επί 43 χρόνια της ισχύος του αφαιρέθηκε η ιθαγένεια 
περίπου 60.000 «αλλογενών» πολιτών μονομερώς και αυθαίρετα, που οι περισσότεροι ήταν μέλη της 
μειονότητας  της Θράκης  (Human Rights Watch World  Report,  1999).  Επίσης  οι  περίφημες  «μπάρες» 
που απαγόρευαν την άνευ αδείας είσοδο σε μειονοτικές περιοχές. 
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Ελβετίας οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη οριστικής Συνθήκης Ειρήνης μεταξύ των 

κρατών που συμμετείχαν στη συνθήκη των Σεβρών14, συµπεριλαµβανοµένης και της 

Σοβιετικής  Ένωσης  και  στον  αντίποδα  την  Τουρκία  (αντί  της  Οθωµανικής 

αυτοκρατορίας). 

  Την  1  Δεκεμβρίου  1922,  υποβλήθηκε  στην  Εδαφική  και  Στρατιωτική  Επιτροπή 

της  Συνδιάσκεψης  της  Ειρήνης  της  Λωζάνης,  αναφορά  του  εμπειρογνώμονα  Dr  Fr. 

Nansen, που πρότεινε αμοιβαία ανταλλαγή των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών 

υπό  την  αιγίδα  της  ΚτΕ  (Ρούκουνας,  1983:  367).  Η  Τουρκία  τάχθηκε  από  την  αρχή 

υπέρ της υποχρεωτικής ανταλλαγής, υπό τον όρο να μην συμπεριληφθούν οι Τούρκοι 

‐  κατ'  αυτήν  ‐  της  Δυτικής  Θράκης  (Τσιούμης,  1994,  29).  Ο  Ελευθέριος  Βενιζέλος 

ζήτησε  ρητά  την  εξαίρεση  των  Ελλήνων  της  Κωνσταντινουπόλεως,  θεωρώντας  ότι 

τυχόν  μετακίνησή  τους  θα  δημιουργούσε  πολιτική,  κοινωνική  και  οικονομική 

καταστροφή, τη στιγμή που η Ελλάδα φιλοξενούσε ήδη ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. 

Με  την ανταλλαγή αυτή,  οι  δύο  χώρες  επεδίωκαν  τη δημιουργία  κρατών με  εθνική 

ομοιογένεια.  Συμβιβαστικώς  ο  πρόεδρος  της  Συνδιασκέψεως,  Λόρδος  Κέρζον,  ο 

οποίος συμφωνούσε με τις απόψεις Βενιζέλου, πρότεινε να παραμείνουν αμοιβαία οι  

Έλληνες  της  Κωνσταντινουπόλεως  και  ο  μουσουλμανικός  πληθυσμός  της  Θράκης 

(Κιτσίκης, 1976, Ρούκουνας, 1983). 

  Στις 13 Δεκεμβρίου 1922, οι Τούρκοι μπροστά στην αντίδραση όλων σχεδόν των 

εκπροσώπων των χωρών που συμμετείχαν στη Συνδιάσκεψη και στην απειλή αυτή να 

διαλυθεί, αποδέχθηκαν την παραμονή των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως και των 

Μουσουλμάνων της Θράκης (Oran, 2006: 290‐291, Μπαλτσιώτης & Τσιτσελίκης, 2000: 

345‐346).Έτσι, οι δύο χώρες Ελλάδα και Τουρκία αποδέχτηκαν πλέον και επίσημα την 

ύπαρξη  μειονοτικών  πληθυσμών  στην  επικράτεια  τους  (Παναγιωτίδης,  1996, 

Τρουμπέτα, 2000). 

  Ως αποτέλεσμα αυτής  της συμφωνίας υπογράφηκε στις 30  Ιανουαρίου 1923 η 

Σύμβαση της Λωζάνης «περί ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών». 

 
14 Η συνθήκη των Σεβρών υπεγράφη στις 28 Ιουλίου / 10 Αυγούστου 1920 στην πόλη Σεβρ (Sèvres) της 
Γαλλίας,  µεταξύ  της  Οθωµανικής  Αυτοκρατορίας  και  των  Συµµαχικών  ∆υνάµεων,  καθώς  και  τις 
σχετιζόµενες  µε  αυτές  δυνάµεις.  Αυτές  ήταν:  Ελλάδα,  Αρµενία,  Βέλγιο,  Γαλλία,  Γιουγκοσλαβία, 
Ηνωµένο  Βασίλειο,  Ιταλία,  Ιαπωνία,  Πορτογαλία,  Πολωνία,  Ρουµανία,  Τσεχοσλοβακία  και  Χετζάζ 
(«Συνθήκη Σεβρών», 1920) 
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Στα  δύο  πρώτα  άρθρα  της  οριζόταν  η  υποχρεωτική  ανταλλαγή  των  ελληνικών  και 

τουρκικών πληθυσμών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος και εξαιρούνταν ρητά οι Έλληνες 

της Κωνσταντινουπόλεως και οι Μουσουλμάνοι της Θράκης. Ήταν η πρώτη φορά στην 

ιστορία  του διεθνούς δικαίου, που επιβλήθηκε ανταλλαγή πληθυσμών  (Τσιτσελίκης, 

1996: 316).  

  Σύμφωνα  με  τον  G.  Streit  (Αλεξανδρής,  1981,  Τρουμπέτα,  2001, 

Γιαννακόπουλος,  1992,  Σβολόπουλος,  2013),  ο  υποχρεωτικός  χαρακτήρας  της 

ανταλλαγής  βρίσκεται  σε  αντιδιαστολή  με  την  προστασία  των  μειονοτήτων,  γιατί 

επιδιώκει την εξάλειψη των μειονοτήτων και τη μεταφύτευση τους στο εθνικό κράτος 

(Τρουμπέτα, 2001: 31).Η υποχρέωση της ανταλλαγής από την άλλη μεριά, προφανώς 

αποσκοπούσε  στην  επίτευξη  «εθνικής  ομοιογένειας»  μέσα  στα  δυο  κράτη 

(Τρουμπέτα, 2001: 31). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συμβάσεως του 

Ιανουαρίου  του  1923,  ως  Δυτική  Θράκη  θεωρήθηκε  η  περιοχή  «ανατολικώς  της 

μεθορίου γραμμής της καθορισθείσης το 1913 δια της Συνθήκης του Βουκουρεστίου», 

δηλαδή η περιοχή μεταξύ των ποταμών Νέστου και Έβρου. 

    Το  Τμήμα  Γ’  της  Συνθήκης,  υπό  τον  τίτλο  «Προστασία  των  μειονοτήτων», 

καθόρισε  τις  υποχρεώσεις  της  Τουρκίας  σε  σχέση  με  τις  μη  μουσουλμανικές 

μειονότητες που ζούσαν στο έδαφός της. Η Ελλάδα ανέλαβε τις ίδιες υποχρεώσεις σε 

σχέση με τις   μη χριστιανικές μειονότητες, που ζούσαν στο δικό της έδαφος και από 

τότε  έως  και  σήμερα  η  μουσουλμανική  μειονότητα  της  Δυτικής  Θράκης 

προστατεύεται  από  το  ελληνικό  δίκαιο  με  τη  Συνθήκη  της  Λωζάνης  και  πλήθος 

επιμέρους νόμων, που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεσή της.  

  Στη Συνθήκη της Λωζάνης χρησιμοποιείται ο όρος «Μουσουλμάνοι κάτοικοι της 

Δυτικής Θράκης». Η Τουρκία από την πρώτη στιγμή της Συνδιασκέψεως, επέμεινε στη 

χρήση  όρων  συνδεδεμένων  με  το  σύστημα  των  millet  (εθνότητα)  της  Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας,  όπως  οι  όροι  «Μουσουλμάνοι»  και  «μουσουλμανική  μειονότητα» 

(Κιτσίκη, 1988: 42). Εκ πρώτης όψεως ήταν περίεργο ένα κράτος, το οποίο διακήρυττε, 

κατά τη διάρκεια της Συνδιασκέψεως ότι, ήταν κοσμικό να εμμένει σε οθωμανικούς 

εθνο‐θρησκευτικούς  όρους.  Ο  λόγος  της  εμμονής  οφειλόταν  στο  ότι,  οι  Τούρκοι 

επέμεναν  πως  όλοι  οι  Μουσουλμάνοι  της  Τουρκίας  θα  έπρεπε  να  θεωρούνται 

συλλήβδην  ως  Τούρκοι.  Συνεπώς,  όλες  οι  διατάξεις  για  την  προστασία  των 
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μειονοτήτων, θα έπρεπε να αναφέρονται αποκλειστικώς σε θρησκευτικές και όχι σε 

εθνικές  μειονότητες  και  δεν  θα  μπορούσαν  να  τις  επικαλεστούν  οι Μουσουλμάνοι 

κάτοικοι της Τουρκίας που δεν ήταν τουρκικής καταγωγής (Κιτσίκη, 1988, Τρουμπέτα, 

2000, Ηρακλείδης, 2001). 

  Επομένως,  η  χρήση  των  όρων  «Μουσουλμάνος»  και    «μουσουλμανική 

μειονότητα»  αναδύθηκε  από  την  ανάγκη  του  τουρκικού  κράτους  να  αποκτήσει 

ομοιογένεια  στο  εσωτερικό  του,  μέσω  της  εξομάλυνσης  των  φυλετικών  και 

γλωσσικών διαφορών όσων ήταν Μουσουλμάνοι. Με αυτόν τον τρόπο απέφευγε την 

υποχρέωση αναγνώρισης και άλλων μειονοτήτων, που ζούσαν στα εδάφη της όπως οι 

Κούρδοι, οι Αλεβίτες και οι Σουνίτες. Έτσι, η θρησκεία θα γινόταν ο συνεκτικός κρίκος 

της  Τουρκίας  και  των  λοιπών  ισλαμικών  κρατών  της  περιοχής  και  η  Τουρκία  θα 

αναλάμβανε  ρυθμιστικό  και  ηγετικό  ρόλο  ανάμεσα  στη  Δύση  και  την  Ανατολή 

(Τρουμπέτα,  2000,  Γιανουλόπουλος,  1992:  62).  Η  Τουρκία  θα  έβαζε,  επίσης,  τα 

θεμέλια  να  καταστήσει  τους  Πομάκους  και  Αθίγγανους  της  Δυτικής  Θράκης  φιλικά 

προσκείμενους σε αυτή (Ρούκουνας, 1983, Τρουμπέτα, 2000, Ασκούνη, 2006). Έτσι θα 

ισχυροποιούσε  την  τουρκική  μειονότητα  της  Δυτικής  Θράκης,  θα  διπλασίαζε  τον 

πληθυσμό της και θα διαμόρφωνε μια νέα, συμπαγή, ομόθρησκη μειονότητα υπό την 

προστασία  της  μητέρας  πατρίδας.  Στις  διάφορες  ομάδες  των  μουσουλμάνων  της 

Θράκης,  που συσχετίστηκαν από  τη    συνθήκη  της Λωζάνης  θεσμικά με  το  τουρκικό 

κράτος,  η  Τουρκία προσδιορίστηκε  ουσιαστικά ως  το  εθνικό  τους  κέντρο  (Ασκούνη, 

2006:32). 

  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι,  αν  και  τα  άρθρα  1,2,3,4,5  της  Σύμβασης 

χρησιμοποιούν  το  θρήσκευμα  ως  κριτήριο,  ο  τίτλος  της  Συμβάσεως  της  30ης 

Ιανουαρίου 1923 είναι «περί ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών» 

και  όχι  περί  «ανταλλαγής  των  ελληνορθόδοξων  και  μουσουλμανικών  πληθυσμών». 

Στο  άρθρο  1  της  Συμβάσεως  του  Ιανουαρίου  του  1923  όμως,  αναφέρεται  ο  όρος 

«ελληνικό  ορθόδοξο  θρήσκευμα»  κατ’  αντιδιαστολή  προς  το  «μουσουλμανικό 

θρήσκευμα».  Η  τουρκική  αντιπροσωπεία  δεν  έδειξε  κανένα  ενδιαφέρον    για  την 

τροποποίηση  του  όρου  «μουσουλμανικό»  με  την  προσθήκη  του  εθνικού 

χαρακτηριστικού «τουρκικό». 
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  Όπως επισημαίνει ο Τσιτσελίκης  (1996),  το ελληνικό κείμενο της Συνθήκης της 

Λωζάνης, όπως κυκλοφόρησε το 1923 από το Εθνικό Τυπογραφείο, αναφέρει τον όρο 

«μουσουλμανικές  μειονότητες»  στον  πληθυντικό.  Το  κείμενο  όμως  στη  γαλλική 

γλώσσα, που είναι και το επίσημο της Συνδιασκέψεως, αναφέρει τον όρο μόνον στον 

ενικό αριθμό ως «la minorite mousoulmane» (Τσιτσελίκη, Κ, 1996, υποσ. 784). 

    Στην  απογραφή  του  1951  η  μειονότητα  της  Δυτικής  Θράκης  αριθμούσε 

105.092 μέλη, δηλαδή περίπου το 1/3  (31%) του συνολικού πληθυσμού της Θράκης 

(336.954). Στην τελευταία απογραφή του 2011 η μουσουλμανική μειονότητα φέρεται 

να  αριθμεί  103.000  άτομα,  αποτελώντας  το  31%  του  συνολικού  πληθυσμού  της 

Θράκης, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο (Δεμέτης, 2014). Ωστόσο, λεπτομερή 

δημογραφικά  στοιχεία  παλαιοτέρων  ετών  για  τη  μουσουλμανική  μειονότητα  δεν 

έχουν δημοσιοποιηθεί από επίσημο φορέα. Το μέγεθός του πληθυσμού παρουσίαζε 

απόκλιση  από  την  πραγματικότητα  ανάλογα  με  την  κατάσταση  που  ήθελαν  να 

παρουσιάσουν οι ελληνικές αρχές, στα πλαίσια της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης 

(Ασκούνη, 2006:43). 

  Το βασικό στοιχείο, όμως, που καθιστά τη μειονότητα μία ιδιαίτερη ομάδα, δεν 

είναι  ο  συνολικός  της πληθυσμός, αλλά η  γενικότερη  κοινωνική  της  σύνθεση  και  οι 

ανισότητες που δημιουργούνται λόγω αυτής (Τσιμπρίδου, 2004), όπως αναλύεται στο 

επόμενο υποκεφάλαιο. 

 

2.2.  Χαρακτηριστικά  της  κοινωνικής  σύνθεσης  της  μειονότητας  της 

Δυτικής Θράκης 

Η  μειονότητα  της  Δυτικής  Θράκης  διαφοροποιείται  γλωσσικά  σε  τρεις  βασικές 

ομάδες,  επισημαίνοντας,  ωστόσο  ότι,  τα  όρια  ανάμεσα  σε  αυτές  τις  ομιλούμενες 

γλώσσες  είναι  δυσδιάκριτα  και  δεν  μπορούν  εύκολα  να  αντιστοιχηθούν  με  τις 

εθνοτικές  ομάδες.  Η  πολυπληθέστερη  από  τις  ομάδες  αυτές  είναι  οι  Τούρκοι,  οι 

οποίοι ομιλούν την τουρκική γλώσσα. Επίσης, διακρίνονται σε σημαντικές αναλογίες 

οι Πομάκοι, που μιλούν σλαβογενή γλώσσα και οι Τσιγγάνοι, μέρος των οποίων μιλάει 

ρομανί (Ασκούνη, 2006:34‐36). 
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  Η  τάση  υπολογισμού  της  κατανομής  του  πληθυσμού  παρουσιάζεται  μόνο 

από  ελληνικής  πλευράς,  διότι  οι  τουρκικές  ή  οι  μειονοτικές  πηγές,  συνεπείς  με  τη 

θέση ότι, η μειονότητα είναι αμιγώς τουρκική (Akgönül 1999: 162) παρουσιάζουν το 

μειονοτικό  πληθυσμό  συνολικά,  χωρίς  κάποιας  μορφής  διαφοροποίηση  (Akgönül 

1999: 162). Επίσημα στατιστικά δεδομένα από την απογραφή του 1951 και μετά, ως 

προς το θρήσκευμα και τη γλώσσα δεν υπάρχουν. 

  Η σύνθεση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη λίγο πριν τη 

σύναψη  της  Συνθήκης  της  Λωζάνης  ήταν:  45%  Τουρκογενείς,  37%  Πομάκοι  και  το 

υπόλοιπο  18%  Αθίγγανοι  και  Κιρκάσιοι  από  συνολικά  118.903  Μουσουλμάνους 

(Βακαλόπουλος, 1993), ενώ οι Χριστιανοί εκείνη την περίοδο ανέρχονται σε 233.913.  

  Σύμφωνα  με  την  απογραφή  του  200115,  ο  μουσουλμανικός  πληθυσμός  της 

Θράκης διαφοροποιείται αισθητά ως προς τη φυλετική καταγωγή και τη γεωγραφική 

διασπορά  του.  Υπολογίζεται  σε  114.000,  εκ’  των  οποίων  οι  24.000  είναι  Αθίγγανοι, 

36.000  Πομάκοι  και  54.000  Τουρκογενείς.  Περίπου  το  47%  του  συνόλου  των 

Μουσουλμάνων είναι  Τουρκογενείς,  το 32% είναι πομακικής  καταγωγής  και  το 21% 

είναι  Αθίγγανοι.  Πληθυσμιακά  οι  Μουσουλμάνοι  αποτελούν  το  37%  του  νομού 

Ξάνθης,  το  59%  του  νομού  Ροδόπης  και  το  4%  του  νομού  Έβρου  (Κατσίφας,  2012, 

Μαλκίδης, 2002, ΕΛΣΤΑΤ, https://www.statistics.gr/el/2011‐census‐pop‐hous).  

  Από φυλετική άποψη υπερέχουν συντριπτικά οι Πομάκοι στην Ξάνθη (54,8% 

των  Μουσουλμάνων),  οι  Τουρκογενείς  στη  Ροδόπη  (63,6%)  ενώ  στον  Έβρο  είναι 

σχεδόν ισοκατανεμημένοι. O αριθμός αύξησης του μουσουλμανικού πληθυσμού είναι 

μικρότερος  της  φυσικής  του  αύξησης  (γεννήσεις  μείον  θάνατοι).Συνεπώς  η 

μεταναστευτική  τάση  που  υπήρχε  ανέκαθεν  στη  μειονότητα,  εξακολουθεί  να 

υφίσταται.  Πλέον  αυτού,  η  μειονότητα  μειώνεται  πληθυσμιακά  και  λόγω 

υπογεννητικότητας. Μια  ματιά  στις  στατιστικές,  που αναφέρονται  στον  αριθμό  των 

μουσουλμανοπαίδων στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία τα τελευταία τριάντα χρόνια, 

αρκεί για να διαπιστώσει κανείς τη μείωση του αριθμού τους.  

  Και  η  γενικότερη  περιοχή  της Θράκης  παρουσιάζει φθίνουσα  δημογραφική 

πορεία  για  τον  πληθυσμό  γενικά.  Ο  χριστιανικός  πληθυσμός  ελαττώνεται  διαρκώς, 

 
15Η  επόμενη  απογραφή  πραγματοποιήθηκε  την  άνοιξη  του  2011,  αλλά  λεπτομερή  στοιχεία  για  τους 
μειονοτικούς πληθυσμούς δεν δημοσιοποιήθηκαν επίσημα (Papadopoulos,2013: 169). 
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ενώ ο μουσουλμανικός αυξάνεται με πολύ μικρό ρυθμό, δυσανάλογο με αυτόν που 

παρουσιάζεται  στους  υπόλοιπους  μουσουλμανικούς  πληθυσμούς  της  χώρας. 

Προφανώς  και  η  φθίνουσα  αυτή  πορεία  οφείλεται  στην  εσωτερική  και  εξωτερική 

μετανάστευση (Ασημακόπουλου, 2002: 308‐309). 

  Γεωγραφικά  οι  τρεις  μουσουλμανικές  ομάδες  ζουν  σχετικά  απομονωμένες 

μεταξύ τους, με  εξαίρεση τα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει αρκετή συνάφεια μεταξύ 

Τουρκόφωνων και Πομάκων. Σε γενικές γραμμές πάντως οι Τουρκόφωνοι ζουν κυρίως 

στους  κάμπους. Η μεγαλύτερη συγκέντρωσή  τους  είναι  στο  νομό Ροδόπης  και  στην 

πόλη  της  Κομοτηνής.  Οι  Πομάκοι,  είναι  συγκεντρωμένοι  κυρίως  στο  νομό  Ξάνθης, 

όπου αποτελούν την πλειοψηφία του μουσουλμανικού στοιχείου. Τα χωριά τους είναι 

κυρίως στον ορεινό χώρο του όρους Ροδόπη γύρω από την περιοχή Εχίνου, όπως και 

στις περιοχές Κέχρου και Οργάνης (Χιδίρογλου, 1989, Μυλωνάς, 1990).  

  Οι  Αθίγγανοι  ζουν  υπό  άθλιες  συνθήκες  διασκορπισμένοι  και  στους  τρεις 

νομούς  της  Θράκης.  Συνήθως,  οι  κατοικίες  τους  βρίσκονται  σε  φτωχογειτονιές  ή 

παραγκουπόλεις  στις  παρυφές  των  αστικών  κέντρων,  όπου  εξασκούν  διάφορα 

βοηθητικά επαγγέλματα, με κυριότερα τις μεταφορές και  τις  εποχιακές εργασίες σε 

αγρούς  και  οικοδομές.  Οι  μεγαλύτεροι  οικισμοί  τους  συναντιούνται  στην  πόλη  της 

Ξάνθης,  στις  συνοικίες  Ήφαιστος  και  Εκτενεπόλ  της  Κομοτηνής,  στις  Σάππες,  στον 

Πολύανθο, στους Αμαξάδες, στον Άρατο, στην Αλεξανδρούπολη και στο Διδυμότειχο 

(Ζεγκίνης, 1994, 66). 

  Οι Τουρκογενείς ή Τουρκόφωνοι είναι η μεγαλύτερη αριθμητικά ομάδα της 

μειονότητας, που ανέρχεται περίπου στο 47%. Είναι απόγονοι  τουρκικών φύλων,  τα 

οποία εγκαταστάθηκαν στην περιοχή  της Θράκης κυρίως μεταξύ  των ετών 1305 και 

1371.  Από  τα  τουρκικά  αρχεία  φαίνεται  ότι  είναι  απόγονοι  Γιουρούκων,  Τατάρων 

αλλά  και  άλλων  τουρκογενών  φύλων  από  τη  Μικρά  Ασία.  Κάποιοι  τέλος  είναι 

απόγονοι εξισλαμισμένων Ελλήνων (Ζεγκίνης, 1998, 109). Κύριο χαρακτηριστικό τους 

είναι  η  σύνδεση  με  τη  γη  και  τις  αγροτικές  εργασίες  και  η  προσήλωσή  τους  στη 

μουσουλμανική  θρησκεία.  Εξακολουθούν  να  διατηρούν,  ακόμη  και  σήμερα,  παλαιά 

έθιμα και συμπεριφορές, που έχουν εκλείψει από την Τουρκία λόγω του κεμαλισμού 

(π.χ.  το  κάλυμμα  της  κεφαλής που  έχει  απαγορευθεί  στην  Τουρκία πριν από  τον Β’ 

Παγκόσμιο  Πόλεμο).  Ανήκουν  στο  σουνιτικό  (ορθόδοξο)  δόγμα  και  μητρική  τους 
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γλώσσα  είναι  η  τουρκική.  Οι  λίγοι  Κιρκάσιοι  που  ζουν  στη  Δυτική  Θράκη  δεν 

διακρίνονται ουσιαστικά από τους Τουρκογενείς (Ζεγκίνης, 1998, Orhonlu, 1969, F. de 

Jong, 1980). 

  Οι  Πομάκοι  αποτελούν  περίπου  το  32%  του  συνόλου  της  μειονότητας 

(Κατσίφας, 2012, Μαλκίδης, 2002, ΕΛ.ΣΤΑΤ, https://www.statistics.gr/el/2011‐census‐

pop‐hous).    Η  εκτίμηση  αυτού  του  ποσοστού  αφορά  εκείνους  που  είναι  εθνοτικά 

Πομάκοι. Πολλά στοιχεία όμως συνηγορούν ότι η πλειοψηφία  του μουσουλμανικού 

στοιχείου ήταν πριν από αρκετά χρόνια πομακικής εθνοτικής καταγωγής. Μέσω της 

προπαγάνδας, της τουρκικής παιδείας και της συνάφειας με τον τουρκόφωνο πεδινό 

πληθυσμό απώλεσαν τα ξεχωριστά εθνοτικά τους χαρακτηριστικά και τη γλώσσα τους 

και  όσοι  τουλάχιστον  κατοικούν  στον  κάμπο  αισθάνονται  εθνικά  Τούρκοι.  Από 

αναλύσεις σχετικά με τις ρίζες των ομάδων της μειονότητας, εκτιμάται ο εξισλαμισμός 

του πομακικού πληθυσμού της Ροδόπης επί Σελίμ Ά (1512‐1526) και Μεχμέτ Δ' (1648‐

1687) (Ασημακοπούλου & Χρηστίδου, 2002: 215). 

  Οι  Πομάκοι  δεν  συνιστούν  ένα  ομοιογενές  σύνολο.  Διακρίνονται  τρεις 

ομάδες  Πομάκων.  Στα  δυτικά  οι  Πομάκοι  της  Ξάνθης,  αυτούς  που  αποκαλούν  οι 

υπόλοιποι Πομάκοι, ως Αγριάνες. Στα ανατολικά τους Κιζιλμπάσηδες και, τέλος, στην 

περιοχή  της  Κομοτηνής,  αυτούς  που  στο  παρελθόν  τους  αποκαλούσαν  Δαγκλίδες. 

Ωστόσο, μεταξύ των Πομάκων της ορεινής Ξάνθης και του νομού Ροδόπης υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις.  Οι  πρώτοι,  πλην  ορισμένων  εξαιρέσεων,  έχουν  πλήρως 

τουρκοποιηθεί  συνιστώντας  μέρος  της  μουσουλμανικής  ελίτ,  σε  αντίθεση  με  τους 

δεύτερους που προέρχονται  κατά κανόνα από πιο φτωχές περιοχές  και παρέμειναν 

πιο  κοντά  στις  ρίζες  τους  (Χιδίρογλου,  1989, Μυλωνάς,  1990,  Λαζάρου,  1993,  F.  de 

Jong, 1980). 

  Ο  υπολογισμός  του  αριθμού  τους  έχει  γίνει,  προφανώς,  λαμβάνοντας  ως 

κριτήριο  τη  γλώσσα,  το  θρήσκευμα  και  την  ορεινή  περιοχή  διαμονής.  Τα  κριτήρια, 

όμως,  αυτά  δεν  είναι  ασφαλή,  καθώς  χωριά,  τα  οποία  χαρακτηρίζονται  ως 

παραδοσιακά  «πομακικά»,  δεν  θεωρούνται  πλέον  ως  τέτοια  από  την  ίδια  τη 

μειονότητα  και  συγκεκριμένα  από  τους  κατοίκους  των  περιοχών  αυτών.  Ως  τέτοιο 

παράδειγμα  αναφέρονται  τα  χωριά  της  Οργάνης    και  του  Εχίνου,  όπου  οι  κάτοικοί 

τους αυτοπροσδιορίζονται ως «Τούρκοι»  (Μποζανίνου, Τ.  (2008, Νοέμβριος 25)). Αν 
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και υπάρχουν αρκετές αμφισβητήσεις για την καταγωγή τους, οι Πομάκοι φαίνεται ότι 

είναι γηγενές φύλο της Θράκης. Είναι, πάντως, γνωστό ότι εξισλαμίσθηκαν κατά την 

τουρκοκρατία (Φωτέας, 1978, Παπαχριστοδούλου, 1976, Μαγκριώτης, 1990). 

  Εκτός  από  την  Ελλάδα,  Πομάκοι  υπάρχουν  και  στη  Βουλγαρία,  όπου  ο 

αριθμός  τους  υπολογίζεται  να  φθάνει  τις  150.000  άτομα  (Longman,  1991,  118).  

Ουσιαστικά  οι  Πομάκοι  κατοικούν  σε  όλη  την  περιοχή  της  Ροδόπης.  Ασχολούνται 

κυρίως  με  την  καλλιέργεια  καπνών  την  κτηνοτροφία  και  την  υλοτομία.  Το  βασικό 

στοιχείο που  τους διαφοροποιεί από  τις  δύο άλλες ομάδες  της μειονότητας  είναι η 

γλώσσα.  Πιο  συγκεκριμένα  μιλούν  ένα  ιδίωμα  σλαβο‐βουλγαρικό  που  έχει  αρκετά 

στοιχεία από τα τουρκικά, τα ελληνικά καθώς και τα αραβικά (Χιδίρογλου, 1984, 42). 

Η γλώσσα αυτή μεταβιβάζεται μόνο προφορικά από τους γονείς στα παιδιά, διότι δεν 

διδάσκεται πουθενά (Πόλυς, 1990, 73, Αλεξανδρής, Παρέσογλου,1994). 

  Άλλο χαρακτηριστικό των Πομάκων είναι ότι παραμένουν απομονωμένοι σε 

ορεινές περιοχές  και  δεν  έρχονται σε  επιμειξία με  τα άλλα φύλα  της περιοχής,  είτε 

χριστιανικά,  είτε  μουσουλμανικά.  Το  αποτέλεσμα  αυτής  της  καταστάσεως 

απομονωτισμού  είναι  η  διατήρηση  της  φυλετικής  τους  καθαρότητας  με  ξεχωριστά 

ανθρωπολογικά  χαρακτηριστικά  (Παπαχριστοδούλου,  1976,  Χιδίρογλου,  1989, 

Φωτέας, 1978, Μυλωνάς, 1990, Μαγκριώτης, 1990,Papadopoulos, 2010:133,Dalegre, 

1997:149). 

  Σχετικά  με  την  αναζήτηση  της  εθνικής  ταυτότητας  των  Πομάκων  υπάρχει 

πλούσια βιβλιογραφία. Ο προσδιορισμός της καταγωγής, προφανώς μεταφράζεται ως 

«δεσμός  αίματος»  με  το  κράτος  συγγένειας  και  κατά  συνέπεια  πολιτικός  δεσμός. 

Κάθε  ένα  από  τα  τρία  ενδιαφερόμενα  κράτη  Ελλάδα,  Τουρκία,  Βουλγαρία, 

παρουσιάζει στη βιβλιογραφία του τη δική του θεώρηση (Παπαχριστοδούλου, 1976, 

Χιδίρογλου, 1989, Φωτέας, 1978, Μυλωνάς, 1990, Μαγκριώτης, 1990).   

  Έτσι,  η  Βουλγαρία  θεωρεί  τους  Πομάκους  τμήμα  του  βουλγαρικού  έθνους 

που  εξισλαμίσθηκε  κατά  την  τουρκοκρατία  (Ασημακοπούλου  &  Χρηστίδου,  2002, 

Τρουμπέτα,  2001:  82).  Η  Τουρκία  τους  θεωρεί  εκβουλγαρισμένους  Τούρκους  και  η 

Ελλάδα  τους  θέλει  αυτόχθονες  εξισλαμισμένους  πληθυσμούς,  καταγόμενους  από 

τους αρχαίους θράκες  (Ασημακοπούλου & Χρηστίδου,  2002:  278,  Τρουμπέτα,  2001: 

82).   



49 
 

  Η τρίτη και μικρότερη ομάδα της μειονότητας είναι οι Αθίγγανοι ή Ρομά και 

αποτελούν  περίπου  το  21%  του  συνόλου  της  μειονότητας.  Αναφέρονται  για  πρώτη 

φορά στη Θράκη το 1068 και θεωρείται ότι κατάγονται από τις δυτικές περιοχές των 

Ινδιών,  (απόγονοι  ινδικού φύλου που μετακινήθηκε από  τη Μικρά Ασία στη Δυτική 

Θράκη κατά τα βυζαντινά χρόνια).(Ζεγκίνης, 1994, Gambetti, 2008, Ozalay, 2006). Με 

την  εφαρμογή  αυστηρών  μέτρων  από  τους  Οθωμανούς  κατά  των  Χριστιανών 

Αθιγγάνων,  κάποιο  τμήμα  τους  (πιθανόν  η  πλειοψηφία  που  παρέμεινε  στη  Θράκη) 

εξισλαμίσθηκε (Ζεγκίνης, 1994). 

  Οι Ρομά είναι αρκετά ελεύθεροι ως προς τη θρησκευτική τους συνείδηση, οι 

γυναίκες  τους δεν  καλύπτουν  τα πρόσωπά  τους και μπορεί  να θεωρηθεί σε μεγάλο 

βαθμό τυπικό το γεγονός ότι είναι Μουσουλμάνοι. Έχουν συνήθως τουρκικά ονόματα 

και  μιλούν  τη  γλώσσα  τους  εμπλουτισμένη  με  στοιχεία  από  την  τουρκική  γλώσσα, 

αλλά  και  με  πολλές  ελληνικές  προσμείξεις  (Λιάπης,  1998,  15).  Οι  άνδρες  συνήθως 

μιλούν  και  τουρκικά.  Κύρια  χαρακτηριστικά  τους  είναι  η  φτώχεια  και  ο 

αναλφαβητισμός, που φθάνει σε πολύ υψηλά ποσοστά (Ζεγκίνης, 1994, Λιάπη, 1995). 

  Πέραν  των  εθνοτικών  διαφορών,  υπάρχουν  και  άλλες  διακρίσεις  μέσα  στο 

χώρο  της  μειονότητας,  όπως  αυτή  που  αφορά  τους  Τουρκογενείς  και    αναφέρεται 

στους  Παλαιομουσουλμάνους  και  στους  Κεμαλικούς.  Τα  πρώτα  χρόνια,  που 

ακολούθησαν  τη  Συνθήκη  της  Λωζάνης,  υπήρχε  σύγκρουση  στους  κόλπους  των 

Τουρκογενών, ανάμεσα στους παλαιομουσουλμάνους (Συντηρητικούς), που επέμεναν 

στην  αραβική  γραφή  και  στην  προσήλωση  στο  Ισλάμ  και  στους  Κεμαλικούς 

(Νεωτεριστές)  οι  οποίοι  επιθυμούσαν  να  εφαρμοσθούν  οι  κεμαλικές  αρχές  στην 

Ελλάδα (Αλεξανδρής, 1988, Ασημακοπούλου & Χρηστίδου, 2002, Παναγιωτίδης, 1996, 

Τσιούμης, 1998). 

  Οι  παλαιομουσουλμάνοι,  αποτελούσαν  το  συντηρητικό  πυρήνα  της 

μειονότητας και είχαν την αμέριστη υποστήριξη των ελληνικών κυβερνήσεων. Με τη 

στήριξή  τους  αυτή  γινόταν  προσπάθεια  αντιμετώπισης  της  έτερης  ομάδας  των 

«νεωτεριστών»  ή  κεμαλιστών  ή  επαναστατών,  οι  οποίοι  υποστηρίζονταν  σθεναρά 

από  την  Τουρκία  και  φέρονταν  ως  «προάγγελος  ανάπτυξης  του  τουρκικού 

εθνικισμού»  (Ασημακοπούλου  &  Χρηστίδου,  2002:  245).  Εντούτοις,  λόγω  των 

χειρισμών  της  ελληνικής  κυβερνήσεως,  οι  Κεμαλικοί  τελικώς  υπερίσχυσαν  και 
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εκδιώχθηκαν οι Παλαιομουσουλμάνοι  («υπόθεση των 150» ‐ «yuzellilikler»). Σήμερα 

οι Κεμαλικοί αποτελούν το «σκληρό» πυρήνα της μειονότητας. 

  Η  μειονότητα  της  Δυτικής  Θράκης  αντιμετώπιζε,  τις  περιόδους  που  οι 

ελληνοτουρκικές  σχέσεις  βρισκόταν  σε  όξυνση,  πλήθος  προβλημάτων  κοινωνικών, 

πολιτικών  και  οικονομικών,  τα  οποία  είναι  απόρροια  των  μεταβολών  των  διμερών 

σχέσεων  και  δεν  συνδέονται  με  τη  θρησκευτική  η  πολιτισμική  διαφοροποίηση 

(Ασημακοπούλου  &  Χρηστίδου,  2002:  247).  Υπό  τις  νωπές  μνήμες  των 

ελληνοτουρκικών  πολέμων,  στον  ευαίσθητο  γεωγραφικό  χώρο  που  διαμοιράζονται, 

δημιουργούνται  στερεότυπα  και  προκαταλήψεις.  Εκεί  παρεμβαίνει  η  αδυναμία  της 

Ελληνικής  πολιτείας  να περιφρουρήσει  και  να  εντάξει  κοινωνικά  το  μουσουλμανικό 

στοιχείο,  ώστε  να  εξαλειφθούν  οι  προκαταλήψεις.  Αντ’  αυτού  λειτούργησαν 

επιφυλακτικά  σε  ένα  «εχθρικό»  ελληνικό  περιβάλλον  και  προσκολλήθηκαν  με 

φανατισμό στις παραδόσεις, ως μέσο άμυνας (Παναγιωτίδης, 1996: 52‐53). 

  Από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, διαπιστώνεται έντονη επιρροή από τα 

τούρκικα  κέντρα  εξουσίας  και  μία  συστηματική  προσπάθεια  αποσιώπησης  των 

φυλετικών  και  πολιτισμικών  ιδιαιτεροτήτων  των  ομάδων  της  μειονότητας  αλλά  και 

υπενθύμισης των δεσμών του μουσουλμανικού πληθυσμού με τη «μητέρα πατρίδα» 

(Ασημακοπούλου & Χρηστίδου, 2002: 253). 

  Οι περιορισμοί και οι διακρίσεις σε βάρος της μειονότητας, σε συνδυασμό με 

την  πολιτική  διαχωρισμού  που  εφαρμόσθηκε,  οδήγησαν  τις  πιο  δημιουργικές 

κοινωνικές  ομάδες  να  εγκαταλείψουν  την  περιοχή.  Ο  πληθυσμός  που  παρέμεινε 

αποτελείται από τις πιο στερημένες οικονομικά και μορφωτικά ομάδες που δεν έχουν 

τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια δυναμική ανάπτυξης (Ασκούνη, 2006: 53). 

  Οι  κοινωνικές  ομάδες  της  μειονότητας,  που  δυνητικά  θα  μπορούσαν  να 

ανέλθουν  κοινωνικά  ή  να  δημιουργήσουν  μία  προοπτική  ανάπτυξης,  εγκατέλειψαν 

την  περιοχή  και  εγκαταστάθηκαν  στην  Τουρκία,  όπου  προσφέρονταν  περισσότερες 

ευκαιρίες  σπουδών,  επαγγελματικής  αποκατάστασης  και  επένδυσης  των  χρημάτων 

τους.  Ως  αποτέλεσμα,  παρέμεινε  στη  Θράκη  ο  μειονοτικός  πληθυσμός  των 

υστερούντων  οικονομικά  και  μορφωτικά  ομάδων,  του  συντηρητικού  πνεύματος  και 

των παραδοσιακών δομών. Έτσι, η μειονότητα παρουσιάζει στο πλαίσιο της τοπικής 
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κοινωνίας  έναν  γεωγραφικό,  εκπαιδευτικό  και  οικονομικό  διαχωρισμό  (Ασκούνη, 

2006, 53‐54). 

  Ο διαχωρισμός της μειονότητας, οδήγησε στον απομονωτισμό σε όλους τους 

τομείς  πλην  της  απαραίτητης  συμβίωσης  με  την  πλειονότητα.  Οι  σχέσεις  της 

μειονότητας  με  την  πλειονότητα  περιορίζονται  στις  εμπορικές  και  εργασιακές 

συναλλαγές. Χαρακτηριστικό των σχέσεων τους είναι η εν δυνάμει αλληλοεπιδρούσα 

απειλή που υποθάλπεται. Η αμοιβαία καχυποψία, ο φόβος και  το γενικότερο κλίμα 

αντιπαλότητας, συντηρείται και τρέφεται από την διακύμανση των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων (Ασκούνη, 2006: 36). 

  Το μορφωτικό επίπεδο των μελών της μειονότητας είναι, κατά βάση, χαμηλό 

και αποκλίνει σε μεγάλο βαθμό από τον εθνικό μέσο όρο. Η πλειοψηφία τους ανήκει 

στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και αυτή είναι και η αφετηριακή κατάσταση της 

μειονότητας,   αφού τα ισχυρότερα κοινωνικά στρώματα έσπευσαν αμέσως μετά την 

ανταλλαγή  πληθυσμών  να  μεταναστεύσουν  στην  Τουρκία.  Αντιστρόφως  ανάλογα, 

δηλαδή  με  την  Ελληνική  μειονότητα  στην  Κωνσταντινούπολη,  τα  μέλη  της  οποίας 

ανήκουν  στα  ανώτερα  στρώματα  της  τουρκικής  κοινωνίας,  τόσο  κοινωνικά  όσο  και 

μορφωτικά αλλά και οικονομικά (Τρουμπέτα, 2001: 36‐38). 

  Από  έρευνα  που  δημοσίευσε  η  Ακαδημία  Αθηνών  το  1995,  οι 

μουσουλμανικοί πληθυσμοί της Θράκης με το  ιδιαίτερα χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 

που παρουσιάζουν, την σχεδόν αποκλειστική ενασχόληση τους με αγροτικές εργασίες 

και  την  οικονομική  και  κοινωνική  εξάρτησή  τους  από  παράγοντες  του  εξωτερικού, 

είναι  ιδιαίτερα ευάλωτοι σε προπαγάνδες και κάθε είδους επιρροές. Τα εισοδήματά 

τους  συγκεντρώνονται  και  επενδύονται  εκτός  Ελλάδας,  κυρίως  σε  ακίνητα  στην 

Τουρκία  (Ασημακοπούλου  &  Χρηστίδου,  2002:  241‐242).  Από  την  άλλη  πλευρά  οι 

μειονοτικές ομάδες  της Δυτικής Θράκης  έχουν ως  κοινό πολιτισμικό  τους συνεκτικό 

στοιχείο  τη θρησκεία.  Ταυτόχρονα, η θρησκευτική διαφοροποίηση  της μειονότητας, 

είναι αυτό το στοιχείο που τη διαχωρίζει από τον πλειονοτικό πληθυσμό (Κανακίδου, 

1997:  63).  Η  τελευταία  αυτή  παράμετρος  επιχειρείται  να  διερευνηθεί  στο  αμέσως 

επόμενο υποκεφάλαιο. 
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2.3.   Διαστάσεις θρησκευτικής διαφοροποίησης της μειονότητας της 

Δυτικής Θράκης 
Η  θεσμική  υπόσταση  της  μειονότητας  ορίστηκε  ενιαία  με  βάση  το  κριτήριο  της 

θρησκείας  (Ασκούνη,  2006:  31,  Σακονίδης,  2002).  Η  χρήση  θρησκευτικού  και  όχι 

κάποιου εθνικού όρου για να περιγραφεί η μειονότητα, υπήρξε ορθή επιλογή για δύο 

λόγους. Πρώτον, την εποχή εκείνη η κύρια διάκριση, το κοινό σημείο αναφοράς και ο 

συνδετικός  ιστός  των  διαφόρων  λαών  στα  Βαλκάνια  ήταν,  κυρίως,  η  κοινή 

θρησκευτική  πίστη  (Μαζάουερ,  2009,  Περράκης,  2009,  Πρεβελάκης  &  Στυλιανός, 

2001).   

  Ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι, η μειονότητα στη Θράκη αποτελείται 

από τρείς διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς 

τη  φυλετική  καταγωγή,  τα  ήθη  και  έθιμα  και  τον  τρόπο  ζωής.  Πιο  συγκεκριμένα, 

διακρίνουμε  τους  Τουρκογενείς,  τους  Πομάκους  και  τους  Αθίγγανους.  Το  μοναδικό 

συνεκτικό τους στοιχείο και σαφής τρόπος προσδιορισμού ήταν η θρησκευτική τους 

συνείδηση (Βακαλόπουλος, 1993, Βακαλιός, 1997, Ασκούνη, 2006, Χιδίρογλου, 1984, 

Σακονίδης, 2002). 

  Μία  τρίτη  διάκριση  αφορά  τη  θρησκευτική  ιδιαιτερότητα  πολλών 

Μουσουλμάνων  Τουρκογενών  και Πομάκων. Πολλά μέλη  της  μειονότητας  είναι  μεν 

Μουσουλμάνοι  αλλά  ανήκουν  σε  μία  αίρεση  του  μουσουλμανισμού  και  για  την 

ακρίβεια  του  σουνιτισμού,  τους  Μπεκτασήδες  ή  όπως  είναι  γνωστοί  στη  Θράκη, 

Κιζιλμπάσηδες  (δηλ.  Κοκκινοκέφαλοι).  Ο  ελληνισμός  της  Θράκης  τους  γνώρισε  σαν 

Ερυθρίνους  ή  Ερυθροκέφαλους  ή  Κοκκινοκέφαλους,  επειδή  οι  Οθωμανοί  τους 

ανάγκασαν να φορούν κόκκινο σαρίκι, σαν δείγμα περιφρονήσεως επειδή μόλυναν με 

την αθεΐα τους ή τις  αιρετικές δοξασίες τους την ισλαμική θρησκεία (Ζεγκίνης, 1988, 

Κοκολάκης, 2008, Κιτσίκης, 1996, Βραχιόλογλου, 2000,Tsibiridou, 2000). 

  Ο Μπεκτασισμός διακρίνεται αφ' ενός μεν για  το φιλελευθερισμό  του και αφ' 

ετέρου για τη χρήση αρκετών χριστιανικών στοιχείων και εθίμων. Τελείως ενδεικτικά 

αναφέρεται  η  λατρεία  ενός  τριαδικού  Θεού,  που  αποτελείται  από  τον  Αλλάχ,  τον 

Μωάμεθ και το γαμπρό του Μωάμεθ Αλή, η ύπαρξη δώδεκα Ιμάμηδων κατ’ αναλογία 

προς  τους  δώδεκα  Αποστόλους,  η  αποδοχή  κάποιας  μορφής  μεταλήψεως,  η 
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αναγνώριση  και  ο  σεβασμός  του  Αγίου  Γεωργίου  και  του  Προφήτη  Ηλία  (Ζεγκίνης, 

1988, Κοκολάκης, 2008,Κιτσίκης, 1996,Tsibiridou, 2000, Birge, ). 

  Οι Μπεκτασήδες  εξακολουθούν  ακόμη  και  σήμερα  να  προβαίνουν  σε  τελετές 

τους  στη Θράκη,  τις  ορεινές  περιοχές  της  Ροδόπης  και  του  Έβρου  (Ζεγκίνης,  1988). 

Επίσης,  σε  ολόκληρη  τη  Θράκη  διατηρούν  τους  θρησκευτικούς  τους  χώρους,  τους 

Τεκέδες.  Πρόκειται  για  μοναστηριακούς  χώρους  που  ιδρύθηκαν  από  τους 

Μπεκτασήδες,  με  σκοπό  την  πνευματική  ενάσκηση  των  μυημένων,  τη  διόρθωση 

κοινωνικών  ατασθαλιών,  αλλά  και    την  παροχή  κοινωνικών  και  στρατιωτικών 

υπηρεσιών.  Κυρίως  στην  ορεινή  Θράκη,  οι  τεκέδες  χρησιμοποιήθηκαν  και  ως 

φυλάκια,  στρατιωτικά  κέντρα  ανεφοδιασμού,  μορφωτικά  κέντρα,  ψυχιατρεία  αλλά 

και  χώροι  σφυρηλάτησης  της  τουρκικής  εθνικής  συνείδησης(Ιναλτζικ,  1995, 

Τσιακούμη, 2000). 

  Οι  Τεκέδες  ήταν  πρώην  ερημωμένα  βυζαντινά  μοναστήρια  κατά  γενική 

ομολογία  και  αφθονούσαν  ιδιαίτερα  στην  ορεινή  Θράκη.  Εκεί  κατέφευγαν  οι 

σκληραγωγημένοι Μπεκτασήδες, σε αντίθεση με τους Σουνίτες που καταλάμβαναν τα 

πεδινά.  Για  τον  οθωμανικό  στρατό  αποτέλεσαν  την  κύρια  πηγή  ανεφοδιασμού  και 

οργάνωσης  για  τις  βαλκανικές  τους  κατακτήσεις  και  τη  διάδοση  του 

μουσουλμανισμού στην περιοχή (Κοκολάκης, 2008, Ιναλτζικ, 1995, Τσιακούμη, 2000). 

  Παρόλα αυτά οι Μπεκτασήδες υφίστανται το συνεχή και εξοντωτικό πόλεμο των 

Μουφτήδων,  του  τουρκικού  Προξενείου  καθώς  και  των  «Θεολόγων»  ανώτατων 

Θρησκευτικών  λειτουργών  του  Ισλάμ,  οι  οποίοι  στέλνονται  από  την  Τουρκία  ή  και 

αραβικές  χώρες  με  σύμφωνη  γνώμη  της  ελληνικής  κυβερνήσεως,  κατά  τη  διάρκεια 

των Θρησκευτικών εορτών των Μουσουλμάνων (Καψής, 1990, 302) 

  Ο όρος «μουσουλμανική», με τον οποίο περιγράφεται η μειονότητα της Δυτικής 

Θράκης  στη  Συνθήκη  της  Λωζάνης,  φαίνεται  να  καταδεικνύει  το  θρησκευτικό  της 

χαρακτήρα.  Στην πραγματικότητα, η μειονότητα  της Δυτικής Θράκης  χαρακτηρίζεται 

από  ανομοιογένεια.   Με  βάση  την  σύνθεση  της  μειονότητας,  προκύπτει  εύλογα  το 

ερώτημα, κατά πόσο αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως εθνική μειονότητα. Η εξέταση 

της  συναφούς  πρακτικής  των  ελληνικών  κυρίως,  αλλά  και  των  τουρκικών 

κυβερνήσεων, θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό. 
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  Από  πλευράς  ελληνικών  κυβερνήσεων  και  σύμφωνα  με  τα  αρχεία  του 

Υπουργείου των Εξωτερικών προκύπτει ότι, κατά τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής της 

Συνθήκης  της  Λωζάνης,  ο  όρος  «Τούρκοι»  χρησιμοποιούνταν  συχνά  στην  επίσημη 

ελληνική  αλληλογραφία,  ενίοτε  εναλλάξ  με  τον  όρο  «Μουσουλμάνοι».  Το  γεγονός 

αυτό  μπορεί  να  δικαιολογηθεί,  επειδή  η  Τουρκία  βρισκόταν  τότε  στη  φάση 

διαμόρφωσης  μιας  νέας  ταυτότητας,  με  βάση  όχι  πλέον  την  θρησκεία,  αλλά  την 

εθνική καταγωγή, επικρατούσε σύγχυση ως προς την ιδιότητα κάποιου ως «Τούρκου» 

ή ως «Μουσουλμάνου» (Τσιούμης, 1994: 119‐122). Επιπρόσθετα, η μη αντίδραση των 

ελληνικών αρχών στη χρήση αυτών των όρων, υποδήλωνε την αποφυγή κάθε διένεξης 

με  την Τουρκία,  ιδίως σε αυτή  τη    χρονική περίοδο που    τα προβλήματα της  χώρας 

ήταν τόσο πολλά για να ανοίξει ένα επιπλέον μέτωπο(Βακαλόπουλος, 2001, 494‐498, 

Κολιόπουλος,  2000:  19,  Τσιούμης,  2008:  23‐24,  Clogg,  1984:  180‐181).  Εξάλλου  η 

Ελληνική Πολιτεία πόνταρε σε μεγάλο βαθμό στη διαχείριση της εσωτερικής διένεξης 

στο χώρο της μειονότητας ανάμεσα σε νεωτεριστές και συντηρητικούς  (Αλεξανδρής, 

1988:  66‐67,  Παναγιωτίδης,  1995:  143‐144,  Σολταρίδης,  1997:  198‐209).Αυτό 

συνέβαινε επειδή οι συντηρητικοί ή παλαιομουσουλμάνοι είχαν λόγους να αρνούνται 

κάθε  ταύτιση  με  το  τουρκικό  καθεστώς  που  αμφισβητούσε  τις  παραδοσιακές 

κοινωνικές δομές και θρησκευτικές αξίες  (Σαρρής, 1992: 243‐244, Σολταρίδης, 1997: 

200‐201, Τσιούμης, 2008: 124‐125). 

  Ο    χαρακτηρισμός  των  Μουσουλμάνων  της  Δυτικής  Θράκης  ως  «Τούρκων»,  

αναφερόταν  κυρίως  στους  τουρκικής  καταγωγής  Μουσουλμάνους.  Οι  ελληνικές 

κυβερνήσεις απέφευγαν συνειδητά τη χρήση του όρου «τουρκική μειονότητα» προς 

τα έξω. Επίσης, οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχώριζαν σαφώς την ομάδα των Πομάκων 

από  την  ομάδα  των  Τουρκογενών»  (Τσιτσελίκης,  1996Κ.  Ανδρεάδης,  1956,  75‐80). 

Αυτό προκύπτει, εκτός των άλλων, από μία έκθεση του Γραφείου Πληροφόρησης της 

Ελληνικής  Πρεσβείας  στο  Λονδίνο  για  τις  γλώσσες  που  ομιλούνταν  στην  Ελλάδα 

(1949),  η  οποία  έκανε  λόγο  για    «Τούρκους  της  Δυτικής  Θράκης,  οι  οποίοι  ομιλούν 

τουρκικά»  και  «Πομάκους  της  Δυτικής  Θράκης,  οι  οποίοι  ομιλούν  πομακικά 

βουλγαρικά»  (Τσιτσελίκης,  1996,  310).  Όσον  αφορά  στους  Μουσουλμάνους 

Αθιγγάνους της Δυτικής Θράκης, μπορεί να ειπωθεί ότι αγνοήθηκαν από τις ελληνικές 

κυβερνήσεις.  
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  Στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1950  σημειώνεται  μια  αλλαγή  στην  πιο  πάνω 

στάση  των  ελληνικών  κυβερνήσεων  έναντι  του  χαρακτηρισμού  της  μειονότητας  της 

Δυτικής  Θράκης.  Συγκεκριμένα,  η  Ελλάδα  στα  πλαίσια  της  λεγόμενης 

«ελληνοτουρκικής φιλίας» που επικρατούσε την εποχή εκείνη, όχι μόνο αποδέχθηκε 

επίσημα, αλλά και επέβαλε τον όρο «τουρκική» για τη μειονότητα της Δυτικής Θράκης 

(ΝΔ 2203/52 και ΝΔ 3065/54, Μαλκίδης, 1998).Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της 

νέας πολιτικής αποτελεί η υπ' αριθ. 1043A/28‐1‐1954 διαταγή  του Γενικού Διοικητή 

Θράκης  Γ.  Φεσσόπουλου  προς  τις  τοπικές  αρχές  της  δικαιοδοσίας  του,  να 

αντικαταστήσουν  τον όρο «Μουσουλμάνος‐μουσουλμανικός» με  τον όρο «Τούρκος‐

τουρκικός»  στις  δημόσιες  επιγραφές  και  στα  έγγραφα  που  αφορούν  τη  μειονότητα 

(Μαλκίδης, 1998, Μαλκίδης, 2003). 

  Μια αλλαγή, που συντελέστηκε τη δεκαετία του 1950, ήταν η αποστασιοποίηση 

της τουρκικής πολιτικής από την άκαμπτη και αρνητική στάση του Κεμάλ απέναντι στη 

θρησκεία.  Έτσι,  εξομαλύνθηκαν  οι  διαφορές  των  συντηρητικών  θρησκευόμενων 

μουσουλμάνων  και  των  κεμαλικών  ή  νεωτεριστών.  Οι  τουρκικές  κυβερνήσεις, 

φρόντισαν  λοιπόν  να  διαμορφώσουν  την  πολιτική  τους,  όχι  εμβολίζοντας,  αλλά 

αξιοποιώντας το θρησκευτικό συναίσθημα του λαού (Παναγιωτίδης, 1996). 

  Ως  απόρροια  αυτής  της  πολιτικής,  η  θρησκευτική  ζωή  πλέον  αναπτύχθηκε 

ανεμπόδιστα  και  η  ομοιογένεια  της  μειονότητας  ενισχύθηκε.  Η  ενίσχυση  αυτή, 

προέκυψε  ως  αποτέλεσμα  της  εξάλειψης  της  υποτιθέμενης  απειλής  των 

παλαιομουσουλμάνων  συντηρητικών  της  Θράκης  από  το  τουρκικό  κεμαλικό 

νεωτεριστικό  κράτος  (Νικολακόπουλος,  1990‐91:  195).  Έτσι,  έγιναν  πλέον  ευάλωτοι 

στην προπαγάνδα υπέρ της τουρκικής εθνικής ταυτότητας (Παναγιωτίδης, 1996: 145‐

146). 

  Μετά την όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εξαιτίας των επεισοδίων του 

1955  σε  βάρος  της  ελληνικής  μειονότητας  στην  Τουρκία  και  του  Κυπριακού 

προβλήματος,  η  Ελλάδα  εφάρμοσε  πιο  αυστηρή  πολιτική.  Με  το  Νόμο  1109/1972 

απαγορεύθηκε η χρήση της λέξεως «τουρκικός». Το καθεστώς αυτό είχε επιβεβαιωθεί 

και  με  δικαστικές  αποφάσεις  σύμφωνα  με  τις  οποίες  απαγορεύονταν  η  χρήση  των 

λέξεων «Τούρκος»‐«τουρκικό» από μέλη της μειονότητας.  
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  'Έκτοτε‐  και  ειδικότερα  μετά  την  τουρκική  εισβολή  του  1974  στην  Κύπρο‐  οι 

ελληνικές  κυβερνήσεις  τηρούν  μια  ειδική  στάση,  αναφορικά  με  το  θρησκευτικό 

χαρακτήρα της μειονότητας. Μέχρι τότε υπήρχε μια σχετική ανοχή στον τουρκικό της 

αυτοπροσδιορισμό.  Από  την  περίοδο  εκείνη  και  μετά  η  ανοχή  αυτή  παύει  να 

υφίσταται.  Χαρακτηριστικές  είναι  οι  δικαστικές  αποφάσεις  που  απαγορεύουν  τη 

χρήση  των  όρων  «Τούρκος‐  τουρκικός»  στα  ονόματα  σωματείων  ή  ενώσεων  της 

μειονότητας, (Ασκούνη, 2006: 33). Κατά συνέπεια, με αυτή την τακτική των ελληνικών 

κυβερνήσεων, η Ελλάδα δεν δεσμεύτηκε ποτέ διεθνώς στο θέμα της αναγνώρισης της 

μειονότητας της Δυτικής Θράκης ως εθνικής μειονότητας.  

  Από  πλευράς  των  τουρκικών  κυβερνήσεων  και  από  το  στάδιο  ακόμα  των 

διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης η Τουρκία επιδίωξε 

την   αναγνώριση ύπαρξης εθνικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Έτσι, ενώπιον της 

Εδαφικής    και  Στρατιωτικής  Επιτροπής  της  Συνδιάσκεψης  της  Λωζάνης  και  στα 

πλαίσια  της  συζήτησης  για  τα  ελληνοτουρκικά  σύνορα,  η  τουρκική  αντιπροσωπεία 

ζήτησε  διεξαγωγή  δημοψηφίσματος  για  την  περιοχή  της  Δυτικής  Θράκης,  με  το 

επιχείρημα  ότι  η  μεγάλη    πλειοψηφία  του  πληθυσμού  της  ήταν  τουρκική 

(Νικολακόπουλος, 1990: 175).  

  Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε, επειδή η Δυτική  Θράκη είχε παραχωρηθεί στην 

Ελλάδα όχι από την Τουρκία, αλλά από την Βουλγαρία και συνεπώς δεν υπήρχε βάση 

για  τουρκικές  διεκδικήσεις  επ'  αυτής.  Όταν  η  συζήτηση  έφθασε  στο  ζήτημα  των 

μειονοτήτων,  η  Τουρκία  επέμεινε  στην  ύπαρξη  μόνο  Θρησκευτικών  μειονοτήτων, 

ίσως  επειδή  με  την  αναγνώριση  εθνικών  μειονοτήτων  θα  ήταν  υποχρεωμένη  να 

αναγνωρίσει  μια πληθώρα μειονοτικών  ομάδων στο  έδαφός  της  (Τρουμπέτα,  2001: 

34). 

  Τελικά,  η  μειονότητα  της  Δυτικής  Θράκης  αναγνωρίστηκε  με  τη  Συνθήκη  της 

Λωζάνης ως θρησκευτική μειονότητα, ύστερα από αίτημα του μέλους της τουρκικής 

αντιπροσωπείας Riza Nur. Η στάση αυτή της Τουρκίας φανέρωνε και την επιθυμία της 

να  διατηρηθούν  για  τη  μειονότητα  της  Δυτικής  Θράκης  τα  προνόμια  που 

απολάμβαναν  οι  θρησκευτικές  κοινότητες  στα  πλαίσια  του  συστήματος  των 

«millet»(έθνος), που ίσχυε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας(Κιτσίκης, 1988: 42‐44). 
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  Ωστόσο,  από  την  ιστορική  εξέλιξη  των  πραγμάτων  φαίνεται  ότι  η  τουρκική 

κυβέρνηση,  με  την  καταγραφή  της  μειονότητας  της  Δυτικής  Θράκης  ως  

«μουσουλμανικής», απέβλεπε εκτός των άλλων και στην ένταξη των Πομάκων και των 

Αθιγγάνων στην ομάδα των Τουρκογενών, κάτι που εξυπηρετούσε μακροπρόθεσμα τα 

επεκτατικά της σχέδια σε σχέση με τη Δυτική Θράκη. Πραγματικά, από τη Συνθήκη της 

Λωζάνης έως και σήμερα, η Τουρκία χαρακτηρίζει τη μειονότητα της Δυτικής Θράκης 

με τον όρο «τουρκική», θεωρώντας την εθνική μειονότητα (Ζεγκίνης, 1996, Κοττάκης, 

2000, Κιτσίκης, 1988, Ροδάκης, 1991). 

  Οι τουρκικές κυβερνήσεις μεταχειρίζονται διάφορα επιχειρήματα, προκειμένου 

να στηρίξουν αυτή τους τη θέση. Ένα από αυτά είναι η υποτιθέμενη ομοιογένεια της 

μειονότητας  της  Δυτικής  Θράκης.  Υποστηρίζεται  εκ  μέρους  της  Τουρκίας  ότι,  οι 

Πομάκοι  δεν  πρέπει  να  διαχωρίζονται  από  τους  Τουρκογενείς,  διότι  δήθεν  είναι  κι 

αυτοί  Τούρκοι  (Τσιτσελίκης,  1996).Το  επιχείρημα  αυτό,  όμως,  καταρρίπτεται  από 

εθνολογικές  έρευνες,  οι  οποίες  αποδεικνύουν  ότι  οι  Πομάκοι  συνιστούν  ιδιαίτερη 

εθνοτική  ομάδα.  Το  ίδιο  ισχύει  για  τους  Μουσουλμάνους  Αθιγγάνους  της  Δυτικής 

Θράκης (Τσιτσελίκης, 1996, 298). Η ίδια η Τουρκία θεωρούσε αρχικά ότι οι Αθίγγανοι 

δεν  περιλαμβάνονταν  στη  μειονότητα  της  Δυτικής  Θράκης,  αλλά  ήταν  ομάδα  ξένη 

προς αυτή(Τσιτσελίκης, 1996). 

  Συμπερασματικά  τονίζεται  ότι,  η  πρακτική  της  Τουρκίας  σε  σχέση  με  το 

χαρακτηρισμό της μειονότητας της Δυτικής Θράκης ως εθνικής μειονότητας στερείται  

αξίας, αφ' ενός διότι  τα επιχειρήματα που μεταχειρίζεται δεν είναι πειστικά και αφ' 

ετέρου διότι  η αντίστοιχη πρακτική  των  ελληνικών  κυβερνήσεων όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω,  δεν  μπορεί  να  παράσχει  βάση  για  αμφισβήτηση  του  θρησκευτικού 

χαρακτήρα της μειονότητας αυτής. 

  Η κοινωνική σύνθεση και η θρησκευτική διαφοροποίηση της μειονότητας, όπως 

αναλύθηκε,  συνθέτουν  ένα  ιδιόμορφο  σκηνικό  με  ιδιαίτερα  πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι αλληλένδετα με τις ειδικές συνθήκες 

που  επικρατούν  στη  μειονότητα,  προϊόν  των  οποίων  αποτελεί  η  μειονοτική 

εκπαίδευση  (Ασημακοπούλου,  2004:  79).  Η  προάσπιση  και  διαφύλαξη  των 

χαρακτηριστικών  αυτών,  συνεπάγεται  την  προστασία  των  εκπαιδευτικών 
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δικαιωμάτων  της  μειονότητας,  όπως  αναλύεται  στο  επόμενο  υποκεφάλαιο  της 

παρούσας εργασίας. 

 

2.4.   Εκπαιδευτικά δικαιώματα της μειονότητας της Δυτικής Θράκης 

Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης αποτελεί τον μόνο πληθυσμό σήμερα, για 

τον  οποίο  προβλέπεται  και  εφαρμόζεται  το  δικαίωμα  της  διδασκαλίας  στη  μητρική 

μειονοτική  γλώσσα.  Τα  εκπαιδευτικά  δικαιώματα  τους  αναγνωρίζονται  ήδη  από  τη 

δεκαετία του 1920, όπου και κατοχυρώνονται με τη συνθήκη της Λωζάνης. Παρότι θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη ότι, αφού η παιδεία προάγει την ελληνική εθνική 

συνείδηση  θα  εξάλειφε  κάθε  εθνική  ετερότητα,  εντούτοις  η  ελληνική  νομοθεσία 

σέβεται και προάγει την ανάπτυξη ιδιαίτερης συνείδησης της μειονότητας.  

  Αυτό  καθορίζεται  στο  κεφάλαιο  «V»  περί  «Σεβασμού  της  θρησκευτικής, 

φυλετικής  και  Εθνικής  συνειδήσεως»  του  ελληνοτουρκικού  μορφωτικού 

πρωτοκόλλου  του  1968,  καθώς  και  με  το  άρθρο  17  της  Υπουργικής  Απόφασης 

55369/78. Στα παραπάνω, θεμελιώνεται η μη προσβολή της εθνικής ταυτότητας και 

θρησκευτικής πίστης των μουσουλμάνων μαθητών (Τσιτσελίκης, 1996: 342‐343).  

  Τα εκπαιδευτικά δικαιώματα με την ευρύτερη έννοια της εκπαίδευσης, μπορούν 

να  καθορίζονται,  να διαφυλάσσονται  και  να προστατεύονται από  κάθε διάταξη  του 

χάρτη των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών συμφωνιών, συμβάσεων και διατάξεων 

που  πραγματεύονται  δικαιώματα  του  πολιτισμού  (Τσιτσελίκης,  1996).  Στο  πλαίσιο 

αυτό  «η  εκπαίδευση  αποτελεί  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  τα  μέλη  μιας  μειονότητας 

οικειοποιούνται  τα  διακριτικά  χαρακτηριστικά  του  πολιτισμού  τους»  (Τσιτσελίκης, 

1996: 102). 

  Το νομικό πλαίσιο που διέπει την μειονοτική εκπαίδευση θεμελιώνεται κυρίως 

από τη συνθήκη της Λωζάνης. Σε αυτή, τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των μειονοτήτων 

αποτελούν βασική αναφορά (Ασκούνη, 2006: 63). Επίσης, το Διεθνές Σύμφωνο για τα 

Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR), στο άρθρο 13 προβλέπει 

το δικαίωμα στην  εκπαίδευση,  το οποίο προβλέπεται παράλληλα και στο άρθρο 28 

της  Σύμβασης  για  τα  Δικαιώματα  του  Παιδιού.  Το  ελληνικό  Σύνταγμα  καθορίζει 

αναφορικά  με  τα  εκπαιδευτικά  δικαιώματα,  στο  άρθρο  16  ότι:  «Η  τέχνη  και  η 
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επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι  ελεύθερες. Η ανάπτυξη και η προαγωγή 

τους, αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της 

διδασκαλίας,  δεν  απαλλάσσουν  από  το  καθήκον  της  υπακοής  στο  Σύνταγμα.  Η 

παιδεία,  αποτελεί  βασική  αποστολή  του  κράτους  και  έχει  σκοπό  την  ηθική, 

πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής 

και θρησκευτικής συνείδησης και  τη διάπλαση τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους 

πολίτες». 

  Το  1951  (20  Απριλίου)  και,  ενώ  οι  μειονότητες  βρίσκονται  σε  μία  σχετική 

αριθμητική  ισορροπία,  υπογράφεται  στην  Άγκυρα  η  μορφωτική  συμφωνία  μεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας. Ουσιαστικά, η Συμφωνία προέκυψε ως συμμόρφωση των δύο 

χωρών στις  συστάσεις  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης,  να συνάψουν  τα μέλη μεταξύ 

τους μορφωτικές συμφωνίες. Οι διατάξεις της Συμφωνίας είναι γενικές και αόριστες, 

όπως  για  την  ενθάρρυνση  ανταλλαγών  μεταξύ  των  δύο  χωρών,  «πανεπιστημιακού 

προσωπικού,  καθηγητών,  φοιτητών,  επιστημονικών  ερευνητών,  τεχνικών  και 

αντιπροσώπων  άλλων  επαγγελμάτων  και  δράσεων»  (άρθρο  3),  ενώ  αποφεύγεται  η 

όποια ανάληψη υποχρεώσεων των δύο μερών. Τα άρθρα δεν είχαν άμεσα δεσμευτικό 

χαρακτήρα,  εκτός  από  το  δεύτερο,  που  αναφερόταν  στη  δυνατότητα  του  κάθε 

συμβαλλόμενου να εγκαταστήσει μορφωτικά ιδρύματα στο έδαφος του άλλου. Αυτή 

τη  διατύπωση  την  εκμεταλλεύτηκαν  συχνά  όλες  οι  πλευρές,  για  να  αιτιολογήσουν 

θέσεις και αντιθέσεις πάνω σε θέματα μειονοτικής εκπαίδευσης (Μπαλτσιώτης, 1997: 

321‐322). 

  Ίδια  χαρακτηριστικά  με  τα  προηγούμενα,  όσον  αφορά  τον  εκτελεστικό 

χαρακτήρα,  παρουσίαζε  και  η  επόμενη  διακρατική  Συμφωνία  μεταξύ  Ελλάδος  και 

Τουρκίας, που υπογράφτηκε το 1968. Τη Συμφωνία αυτή επικαλούνταν συχνότερα οι 

δύο  πλευρές  καθώς  και  οι  μειονοτικοί  πληθυσμοί.  Η  Συμφωνία  άγγιζε  ένα  πλήθος 

εκπαιδευτικών  ζητημάτων.  Κατά  την  εφαρμογή  των  συστάσεων  της  Συμφωνίας 

υπήρχε  ρήτρα  αμοιβαιότητας,  η  οποία  χρησιμοποιήθηκε  ως  μοχλός 

αλληλοκατηγοριών ανάμεσα στις δύο χώρες (Μπαλτσιώτης, 1997: 322‐323). Ωστόσο, 

ο Νόμος  694/1977  «Περί Μειονοτικών  Σχολείων  της Μουσουλμανικής Μειονότητας 

στη  Δυτική  Θράκη»  όρισε  ότι,  το  μειονοτικό  σχολείο  στοχεύει  στην  πνευματική  και 
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ηθική ανάπτυξη των μαθητών και το πρόγραμμα διέπεται από αντίστοιχες αρχές των 

δημοσίων σχολείων της χώρας(ΦΕΚ Ά 264/16.9.1977). 

  Όσον αφορά τη δημόσια εκπαίδευση από το άρθρο 9 της Συνθήκης των Σεβρών 

προβλεπόταν η εκμάθηση της μητρικής μειονοτικής γλώσσας. Η συνθήκη της Λωζάνης 

στο  άρθρο  41  προέβλεψε  και  καθιέρωσε  δημόσια  μειονοτική  εκπαίδευση.  Το  ίδιο 

αναφέρει ρητά και  το άρθρο 2  του Νόμου πλαισίου για  την εκπαίδευση 1566/1985 

«Δομή  και  Λειτουργία  της  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Γενικής 

Εκπαιδεύσεως», που βρίσκεται σε ισχύ έως και σήμερα στην ελληνική εκπαίδευση. 

  Επιπλέον,  με  τον  Νόμο  694/1977,  εκτός  του  δημόσιου  χαρακτήρα  της 

εκπαίδευσης στον οποίο αναφέρεται, επισημαίνεται ότι  ισχύουν και οι διατάξεις για 

την  ιδιωτική  εκπαίδευση.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι,  η  ίδρυση  μειονοτικών  σχολείων 

συνδέεται με την αρχή της εδαφικότητας, βάσει του άρθρου 41 παρ. 1 της Συνθήκης 

της  Λωζάνης  καθώς  και  με  το  Νόμο  694/1977,  ο  οποίος  λαμβάνει  υπόψη  τα 

πληθυσμιακά  δεδομένα  που  προέκυψαν  από  την  ανταλλαγή  πληθυσμών  του  1923, 

όμως  δεν  λαμβάνει  υπόψη  την  περίπτωση  διαφοροποίησης  των  συνθηκών 

(Τσιτσελίκης, 1996: 345‐346).  

  Για  την  ίδρυση  μειονοτικού  σχολείου,  όσον  αφορά  τη  Μειονότητα  Δυτικής 

Θράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 694/1977 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 

του Νόμου 682/1977 «Περί Ιδιωτικής Εκπαίδευσης», κατατίθεται αίτηση των γονέων 

στον  αρμόδιο  επιθεωρητή  μουσουλμανικών  σχολείων,  με  την  οποία  ζητούν  την 

ίδρυσή  του.  Ακολούθως,  μετά  την  έγκριση  του  Υπουργείου  Παιδείας,  ο  νομάρχης 

εκδίδει ιδρυτική πράξη και ορίζει «ιδρυτή», έναν από τους αιτούντες γονείς, ο οποίος 

και  διορίζεται  για  το  διάστημα  που  διατηρεί  την  ιδιότητα.  Στο  τελευταίο  στάδιο, 

υποβάλλεται πρόταση του αρμόδιου επιθεωρητή και ο υπουργός παιδείας ορίζει την 

ισοτιμία  τους  με  τα  κοινά  δημόσια  σχολεία,  στο  πλαίσιο  ισχύος  των  διμερών 

ελληνοτουρκικών μορφωτικών συμφωνιών, δηλαδή της Μορφωτικής Συμφωνίας του 

1951 και το Μορφωτικό Πρωτόκολλο του 1968 (Τσιτσελίκης,1996: 346‐347). 

  Μία  αποσύνδεση  από  τη  συμφωνία  του  1951  και  το  πρωτόκολλο  του  1968, 

επιχειρήθηκε  με  το  Νόμο  694/77.  Το  ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό  του  Νόμου  αυτού, 

είναι ότι για πρώτη φορά η μειονοτική εκπαίδευση υπόκειται σε ένα ενιαίο Νόμο περί 

εκπαιδεύσεως  (Μπαλτσιώτης,  1997:  325‐326).  Με  βάση  αυτό  οι  γονείς  έχουν  το 
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δικαίωμα να εγγράψουν τα παιδιά τους, κατόπιν επιθυμίας τους, είτε σε μειονοτικό, 

είτε σε άλλο δημόσιο ελληνικό σχολείο. Η διαχείριση των υποθέσεων του σχολείου, 

ανατίθεται  σε  τριμελή  σχολική  επιτροπή αποτελούμενη από  γονείς  ή  κηδεμόνες,  οι 

οποίοι κατόπιν εκλογής τους διορίζονται από το νομάρχη για 3 χρόνια, σύμφωνα με 

την Υπουργική Απόφαση 70464/1978 (βλ. ΦΕΚ ΄Β 579). 

  Από  το  άρθρο  41  παρ.  1  της  συνθήκης  της  Λωζάνης,  η  μουσουλμανική 

μειονότητα  της  Δυτικής  Θράκης,  καθορίζεται  ότι  είναι  τουρκόφωνη  και,  κατά 

συνέπεια, η διδασκαλία στα μειονοτικά σχολεία πραγματοποιείται στην ελληνική και 

τουρκική  γλώσσα.  Οι  γλώσσες  των  υπολοίπων  μειονοτικών  ομάδων,  παρόλο  που 

προστατεύονται από τη συνθήκη της Λωζάνης, έχουν αποκλειστεί από τη νομοθετική 

ρύθμιση  της  Συνθήκης.  Έτσι,  τα  δικαιώματα  των  Πομάκων  και  των  Τσιγγάνων  για 

διδασκαλία  της  γλώσσας  τους  στα  μειονοτικά  σχολεία,  πλήττονται  και  μέσα  από 

αφομοιωτικές  διαδικασίες,  οδηγούνται  σε  γλωσσικό  εκτουρκισμό  ή  εξελληνισμό 

(Τσιτσελίκης, 1996: 353‐354). 

  Όσον  αφορά  τα  σχολικά  εγχειρίδια,  με  την  παρ.  15  του  Μορφωτικού 

Πρωτοκόλλου  του  1968,  προβλέπεται  η  συνεργασία  των  αρμοδίων  ελληνικών  και 

τουρκικών αρχών για τη συγγραφή τους. Αυτό, όμως, παραγκωνίστηκε από το Νόμο 

694/1977  και  το  άρθρο  7,  σύμφωνα  με  το  οποίο,  η  συγγραφή  τους  ανατίθεται  με 

απόφαση  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  κατόπιν  εισηγήσεως  του  Συντονιστή 

Μειονοτικών Σχολείων, σε εκπαιδευτικό. 

  Όπως προκύπτει από τα όσα αναφέρθηκαν για τα εκπαιδευτικά δικαιώματα της 

μειονότητας,  η  μειονοτική  εκπαίδευση  λειτουργεί  κάτω από  ένα  πολύπλοκο  νομικό 

και θεσμικό πλαίσιο. Το μοντέλο που υιοθετεί, σύμφωνα με τη Σέλλα – Μάζη (1997: 

393),  είναι  η  δίγλωσση  εκπαίδευση.  Υπό  το  πρίσμα  αυτό,  στο  επόμενο  κεφάλαιο, 

επιχειρείται  η  εκπαιδευτική προσέγγιση  της μειονότητας,  καθώς  και  η ανάλυση  της 

διαμορφωθείσας εκπαιδευτικής πραγματικότητας 
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3.   Εκπαιδευτική και διδακτική προσέγγιση της μειονότητας 

της Δυτικής Θράκης 

Η εκπαιδευτική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, όσον αφορά την μειονοτική 

εκπαίδευση αποτελεί  το  επίκεντρο  του  ενδιαφέροντος  των μελετητών  του θέματος. 

Κάθε  προσπάθεια  παρέμβασης  και  κάθε  απόπειρα  προσέγγισης  οικονομικών, 

κοινωνικών  και  πολιτισμικών  ζητημάτων  της  μειονότητας,  καθορίζεται  από  το 

εκπαιδευτικό  πλαίσιο,  αφού  μέσω  της  εκπαίδευσης  ασκείται  η  πολιτική  της  κάθε 

χώρας. Οι προοπτικές ανάπτυξης της Δυτικής Θράκης, η κοινωνική ανέλιξη των μελών 

της  μειονότητας  και,  γενικά,  η  βελτίωση  του  βιοτικού  της  επιπέδου,  είναι  άμεσα 

συνυφασμένα με την εκπαίδευση και αλληλεξαρτώμενα.  

  Όπως  προαναφέρθηκε,  τα  μέλη  της  μειονότητας  έχουν  το  δικαίωμα  ίδρυσης 

σχολείων και γενικώς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στα οποία θα διδάσκεται η τουρκική 

και  η  ελληνική  γλώσσα.  Η  ελληνική  πολιτεία,  οφείλει  να  λαμβάνει  μέτρα  ώστε  να 

διευκολύνει  αυτή  την  προσπάθεια  (Τσιούμης,  2003:  126).  Από  στοιχεία  που 

συγκεντρώθηκαν,  κυρίως  στα  πλαίσια  του  Προγράμματος  Εκπαίδευσης 

Μουσουλμανοπαίδων  (ΠΕΜ),  το  οποίο  θα  αναλυθεί  παρακάτω,  διαφωτίστηκαν 

σημαντικές πτυχές των κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών του μειονοτικού 

πληθυσμού,  τα  οποία  παρέχουν  ικανοποιητικές  εξηγήσεις  για  την  εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. 

  Η προσαρμογή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, συντελείται κυρίως 

στην  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση,  η  οποία  είναι  καθοριστικής  σημασίας  για  την 

μετέπειτα  εκπαιδευτική  τους  πορεία.  Οι  τουρκόφωνοι  μαθητές,  προσαρμόζονται 

ευκολότερα καθώς μέρος  των μαθημάτων διδάσκεται στη μητρική  τους  γλώσσα. Οι 

πομακόφωνοι  και  Αθίγγανοι  μαθητές  επίσης,  δυσκολεύονται  και  αντιμετωπίζουν 

σοβαρότατες  επιπτώσεις  στην  εκπαιδευτική  τους  πορεία  (Παναγιωτίδης,  1996). 

Τονίζεται ότι η διδασκαλία των μαθημάτων στη μειονοτική ή μητρική γλώσσα, καθώς 

και η διδασκαλία της ίδιας της γλώσσας, θεμελιώνει τη διατήρηση και προαγωγή της 

πολιτιστικής  και  γλωσσικής  ταυτότητας,  καθώς  και  τη  συλλογική  συνείδηση  της 

μειονοτικής ομάδας (Τσιτσελίκης, 1996: 354). Επίσης, έχει διαπιστωθεί δυσκολία των 

μαθητών  της  μειονότητας  στην  εκπαιδευτική  τους  πορεία,  αφού  όσο  μεγαλύτερη 
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είναι η εκπαιδευτική βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η σχολική εγκατάλειψη. Το 

φαινόμενο της αδυναμίας των μουσουλμάνων μαθητών να παρακολουθήσουν από τη 

μέση  βαθμίδα  και  άνω,  οφείλεται  στην  ελλιπή  γνώση  της  ελληνικής  γλώσσας.  Τη 

διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνουν σχετικές έρευνες (Cummins, 2005, Κακιούση, 2018, 

Μπέης,  2004,  Κελεσίδης,  2003),  που αναφέρονται  «στην  εκπαιδευτική  κινητικότητα 

και  τις προσδοκίες  των μουσουλμάνων μαθητών»  (Ασημακόπουλου, 2002:  312‐313, 

Τσιούμης, 2010). 

  Οι προσδοκίες των μαθητών και των οικογενειών τους περιορίζονται σταδιακά 

στη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  ενώ η φοίτηση  των  παιδιών  της  μειονότητας  στην 

Τριτοβάθμια  εκπαίδευσης  τίθεται  εκτός  βεληνεκούς,  αγγίζοντας  τα  όρια  του 

αδύνατου  (Μαυρομμάτης, 2003: 591‐601). Χαρακτηριστικά, αυτό αποτυπώνεται στα 

μηδενικά ποσοστά κίνησης των μαθητών προς την ανώτατη εκπαίδευση, αν εξαιρεθεί 

βεβαίως η περίπτωση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ). Τα 

ποσοστά αυτά,  συνδέονται  και  με  το  γεγονός  ότι  τα  εξεταζόμενα  για  την  εισαγωγή 

στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  μαθήματα,  διδάσκονταν  στα  μειονοτικά  Λύκεια  στην 

τουρκική γλώσσα (Κανακίδου, 1998, Ασημακοπούλου & Χρηστίδου, 2002: 313). 

  Η εκπαιδευτική πρακτική του μειονοτικού εκπαιδευτικού συστήματος, παράγει 

μορφωτική  ανισότητα,  όπως  προκύπτει  από  την  κινητικότητα  των  μαθητών.  Η 

ανισότητα  αυτή,  εξομαλύνθηκε  με  την  εφαρμογή  του  Προγράμματος  Εκπαίδευσης 

Μουσουλμανοπαίδων (ΠΕΜ), όπως θα αναλύσουμε σε επόμενο κεφάλαιο. 

  Πριν  την  εφαρμογή  αυτού,  όπως  προκύπτει  από  έρευνες,  μόλις  το  12% 

ολοκλήρωνε την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ στα ελληνόφωνα σχολεία, 

το  ποσοστό  αυτό  ήταν  άνω  του  93%  (Παναγιωτίδης,  1996,  Βακαλιός  κ.α.,  1997, 

Ασημακοπούλου  &Χρηστίδου,  2002:  312,  Μαυρομμάτης,  2003).  Το  ποσοστό  που 

ολοκληρώνει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, στην ουσία είναι ίδιο με αυτό 

που καταγράφεται για  τη μετάβαση στη μέση εκπαίδευση και πρόκειται  για αγόρια 

κυρίως από αστικές και ημιαστικές περιοχές. 

  Η απόκλιση του εκπαιδευτικού επιπέδου από τους εθνικούς μέσους όρους, ήταν 

ιδιαίτερα  μεγάλη.  Τα  μέλη  της  μειονότητας  ανήκουν  στα  κατώτερα  κοινωνικά 

στρώματα  και  το  μορφωτικό  τους  προφίλ  είναι  εξαιρετικά  χαμηλό.  Οι  μειονοτικοί 

μαθητές, ανήκουν προφανώς στις μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες και στο χώρο 
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της  εκπαίδευσης  πλήττονται  από  την  κοινωνική  ανισότητα  και  τα  υψηλά  ποσοστά 

σχολικής  αποτυχίας  (Ασημακοπούλου  &  Χρηστίδου,  2002,  Ασκούνη, 

2011,Παναγιωτίδης, 1995). 

  Η  απόστασή  τους  από  το  προφίλ  των  πλειονοτικών  μαθητών  είναι  μεγάλη, 

λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων, καθώς και τα ταξικά 

εμπόδια.  Όλα  αυτά,  σε  συνδυασμό  με  το  προβληματικό  περιβάλλον  και  τις 

παθογένειες που παρουσίαζε η εκπαιδευτική πραγματικότητα, συντηρούσαν σχολεία 

που παρήγαγαν μαζικά αναλφάβητους (Παναγιωτίδης, 1995, Ονσούνογλου, 1997 οπ. 

αναφ. στο Ασκούνη, 2011: 210‐211). 

  Οι  εκπαιδευτικές  παρεμβάσεις  όμως  που  πραγματοποιήθηκαν  τα  τελευταία 

χρόνια,  συντέλεσαν  στην  άνοδο  του  εκπαιδευτικού  επιπέδου  και  στην  αισθητή 

βελτίωση  της  σχολικής  επίδοσης  των  μαθητών.  Μελετώντας  τις  εκπαιδευτικές  και 

διδακτικές αυτές παρεμβάσεις, είναι εφικτό να υιοθετηθούν μέθοδοι και στρατηγικές, 

που θα εξασφαλίσουν στην μειονοτική εκπαίδευση, προϋποθέσεις βελτίωσης, παρά 

της εκ φύσεως ιδιαιτερότητες που τη διακρίνουν. 

  Η  μελέτη  των  παρεμβάσεων  αυτών  θα  αναδείξει  τα  αποτελέσματά  τους,  εάν 

λάβει μία συγκριτική διάσταση. Προκειμένου αυτό να καταστεί εφικτό απαιτείται μία 

ιστορική προσέγγιση της διάρθρωσης της εκπαίδευσης της μειονότητας. 

 

3.1.   Διαχρονική  προσέγγιση  της  διάρθρωσης  της  εκπαίδευσης  της 

μειονότητας Δυτικής Θράκης έως σήμερα 

Η  αφετηρία  ενός  εκπαιδευτικού  συστήματος  θεσμικά  κατοχυρωμένου,  το  οποίο  θα 

εξασφάλιζε  την  εκπαιδευτικά  δικαιώματα  των  μειονοτικών  πληθυσμών  της  Δυτικής 

Θράκης,  θα  μπορούσε  να  αναζητηθεί  στη  συνθήκη  της  Λωζάνης  το  1923. Με  αυτή 

υποχρεώνονται  οι  δύο  χώρες  Ελλάδα  και  Τουρκία,  να  παρέχουν  εκπαίδευση  στις 

μειονότητες που εξαιρέθηκαν  της ανταλλαγής στη μητρική  τους  γλώσσα,  καθώς και 

στην  επίσημη  γλώσσα  με  τη  λειτουργία  μειονοτικών  σχολείων  (Μπαλτσιώτης‐ 

Τσιτσελίκης, 2001: 34). 

  Στη διαχρονική της πορεία η εκπαίδευση της μειονότητας επηρεάστηκε από τις 

διακυμάνσεις  που  επικράτησαν  στις  ελληνοτουρκικές  σχέσεις.  Και  οι  δύο  πλευρές, 
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έβλεπαν  την  εκπαίδευση  ως  το  μέσο  εφαρμογής  των  ιδεολογικών  και  πολιτικών 

επιδιώξεών τους. Εξυπηρετώντας πολιτικές επιδιώξεις και ανάλογα με το επίπεδο των 

ελληνοτουρκικών  σχέσεων,  τα  σχολεία  αυτά  μετονομάζονται  σε  τουρκικά  (Νόμος 

ΑΙΓ΄/1882,  ΝΔ  3065/1954),  οθωμανικά  (Νόμος  568/1915),  μουσουλμανικά  (Νόμος 

1618/1919,  Νόμος  2781/1922,  ΝΔ  4242/1962)  και  μειονοτικά  (ΥΑ  57658/1972,  ΥΑ 

159503/1971). 

  Κατά την τετραετία της δικτατορίας Μεταξά (1936‐1940) υπήρξαν παρεμβάσεις 

στο  πρόγραμμα  των  μαθημάτων  της  μειονότητας  από  την  ελληνική  πολιτεία.  Η 

εισαγωγή  βιβλίων  από  την  Τουρκία  απαγορεύτηκε  και  η  γνώση  της  ελληνικής 

γλώσσας  ήταν  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τον  διορισμό  των  εκπαιδευτικών  στα 

μειονοτικά  σχολεία.  Έτσι,  ο  αριθμός  των  χριστιανών  δασκάλων  αυξήθηκε  και 

σύμφωνα  με  τις  αρχές  του  καθεστώτος,  ήταν  αφοσιωμένοι  στα  εθνικά  ιδεώδη 

(Featherstone et. al, 2011: 278 – 279). 

  Το  σχολικό  έτος  1939‐1940  τα  μειονοτικά  Δημοτικά  σχολεία  ήταν  270  και  ο 

αριθμός  των μουσουλμάνων μαθητών,  όπως προκύπτει  από στοιχεία  και  μετρήσεις 

11.338  (Παπαευγενίου,  1946  οπ.  αναφ.  στο  Ασημακοπούλου  &  Χρηστίδου,  2002: 

308). 

  Οι  εκπαιδευτικές  συνθήκες  άλλαξαν  προς  άλλη  κατεύθυνση  κατά  τη  διάρκεια 

του  Β’  Παγκοσμίου  Πολέμου,  όπου  η  Δυτική  Θράκη  βρέθηκε  σε  καθεστώς 

βουλγαρικής  κατοχής.  Η  επίβλεψη  των  ιεροσπουδαστηρίων  γινόταν  με  μουφτήδες 

διορισμένους από Βούλγαρους, οι νεωτεριστές εκπαιδευτικοί αντικαταστάθηκαν από 

συντηρητικούς,  η  μετανάστευση  των  μαθητών  στην  Τουρκία  απαγορεύτηκε  και 

πάρθηκε  πλήθος  μέτρων  για  την  αντιμετώπιση  του  τουρκικού  εθνικισμού 

(Featherstone et. al., 2011: 116).  

  Στους  ορεσίβιους  πομακικούς  πληθυσμούς  ακολουθήθηκε  πολιτική 

εκβουλγαρισμού  τους,  αφού  βασίζονταν  στην  πεποίθηση  ότι  ο  κομματικός 

πληθυσμός  είναι  Βούλγαροι  που  εκτουρκίστηκαν  κατά  την  τουρκοκρατία.  Η 

βουλγαρική  επιβλήθηκε  ως  γλώσσα  διδασκαλίας  στα  πομακικά  χωριά  και 

προωθήθηκε  η  ανάπτυξη  βουλγαρικής  εθνικής  συνείδησης  (Borou,  2009, 

Παναγιωτίδης,  1995,  Ασημακοπούλου  &  Χρηστίδου‐Λιοναράκη,  2002,Τσιούμης, 

1998:429). 
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  Μέχρι  τη  λήξη  του  εμφυλίου  πολέμου  (1946‐1949)  δεν  υπήρχε  ουσιαστικά 

ενασχόληση  με  τα  εκπαιδευτικά  θέματα  της  μειονότητας  από  πλευράς  ελληνικών 

αρχών.  Οι  όποιες  ενέργειες  πάνω  στα  θέματα  αυτά,  επηρεάζονταν  άμεσα  από  το 

προξενείο  της  Τουρκίας  στην  Κομοτηνή  (Τσιούμης,  2010:  120).  Η  πρώτη  αξιόλογη 

πρόθεση διαχείρισης των εκπαιδευτικών θεμάτων μετά την ταραγμένη αυτή περίοδο, 

φάνηκε  τη  δεκαετία  του  1950,  όπου  οι  σχέσεις    Ελλάδας  ‐  Τουρκίας 

βελτιώνονται(Αλεξανδρής, 1988, Τσιούμης, 2010, Ροδάκης, 1991). 

  Στις 20 Απριλίου 1951, υπογράφεται στην Άγκυρα Μορφωτική Συμφωνία μεταξύ 

των δύο κρατών, με πενταετή διάρκεια και αφορούσε θέματα παιδείας, συνεργασίας, 

εκπαίδευσης,  ελεύθερης  διακίνησης  βιβλίων  αλλά  και  πρόνοιας,  ώστε  τα  σχολικά 

εγχειρίδια που εκδίδονται στις δύο χώρες να μην περιέχουν ανακρίβειες (άρθρο14).Η 

συγκεκριμένη μορφωτική συμφωνία, προέκυψε από το γεγονός ότι οι δύο χώρες, ως 

μέλη  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  θα  έπρεπε  να  αναπτύξουν  μεταξύ  τους 

μορφωτικές σχέσεις. Η ελληνική πολιτεία επικύρωσε τη μορφωτική συμφωνία με το 

Ν. 2073 στις 23 Απριλίου 1952 (Περράκης, 1993:85, Παναγιωτίδης, 1996: 26‐27). 

  Με τη συμφωνία αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη ανέλαβαν να εξασφαλίσουν στα 

πανεπιστήμια και στα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της κάθε χώρας, έδρα μαθημάτων 

ή διαλέξεων για τη γλώσσα, της φιλολογία και την ιστορία της συμβαλλόμενης χώρας 

(ΠΑΡΒ, Άρθρο 1). Επίσης, το κάθε κράτος μπορούσε να ιδρύσει στο έδαφος του άλλου 

μορφωτικά  ιδρύματα,  να  ενθαρρύνει  την συνεργασία οργανώσεων με  εκπαιδευτικό 

σκοπό  και  να  παρέχουν  η  μια  χώρα  στην  άλλη  βοήθεια,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η 

ελεύθερη διακίνηση των βιβλίων, περιοδικών και δημοσιευμάτων για την προώθηση 

της μόρφωσης (ΠΑΡ.Β, Άρθρα 2,11,12). 

  Στα  πλαίσια  της  εσωτερικής  τους  νομοθεσίας  τα  δύο  κράτη  έπρεπε  να 

μεριμνούν ώστε  τα σχολικά εγχειρίδια να μην παρέχουν ανακρίβειες αναφερόμενες 

και  για  τις  δυο  χώρες  (ΠΑΡ.Β.  Άρθρο  14).  Για  την  εφαρμογή  της  Συμφωνίας, 

συγκροτήθηκε μόνιμη μεικτή επιτροπή από τέσσερα μέλη, δυο κάθε χώρας, η οποία 

συνεδρίαζε κάθε φορά που παρίστατο ανάγκη στην Ελλάδα και Τουρκία εναλλάξ και 

με  ένα  πέμπτο  μέλος  στις  συνεδριάσεις,  που  διοριζόταν  από  την  κυβέρνηση  της 

χώρας, στην οποία γινόταν η συνεδρίαση (ΠΑΡ.Β. Άρθρο 15,17). 
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  Την ίδια περίοδο, η ελληνική πλευρά λαμβάνει μέτρα βελτίωσης της μειονοτικής 

εκπαίδευσης και διευκολύνει επίσης την ίδρυση μειονοτικών σχολείων. Τα ιδρύματα 

και  τα  σχολεία  της  μειονότητας,  σύμφωνα  με  το  Ν.Δ.  3065/1954  (ΦΕΚ  Ά 

239/9.10.1954), μετονομάζονται από μουσουλμανικά σε τουρκικά (Τρουμπέτα, 2001: 

43).  

  Από  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  1950  κι  έπειτα  η  μειονότητα  δέχτηκε  από  τις 

ελληνικές αρχές μία περιοριστική πολιτική, ως αντίποινα για  τους περιορισμούς και 

τις  διώξεις  εναντίον  της  ελληνορθόδοξης  μειονότητας  της  Κωνσταντινούπολης,  στη 

βάση της αυστηρής αμοιβαιότητας προς την Τουρκία (Τσιούμης, 2010: 127, Aarbakke, 

2000: 143,Μπαλτσιώτης, 1997: 325, Λαμπριανίδης, 1998). 

  Το 1956 και ύστερα από μια ιδιαίτερα δύσκολη δεκαπενταετία για την Ελλάδα, 

με  πολεμικές  συγκρούσεις  και  με  σημαντική  μείωση  του  ρυθμού  ανάπτυξης  του 

πληθυσμού, ο μαθητικός μειονοτικός πληθυσμός εντούτοις παρουσιάζει αύξηση. Έτσι 

κατά  το  σχολικό  έτος  1954‐1955  τα  Δημοτικά  σχολεία  ανέρχονταν  σε  279  και  οι 

μαθητές  που  φοιτούσαν  σε  αυτά  ήταν  13.478  (Ανδρεάδης,  1956  οπ.  αναφ.  στο 

Ασημακοπούλου  &Χρηστίδου,  2002:  308).  Στο  εκπαιδευτικό  σύστημα  την  περίοδο 

αυτή υπήρχαν δύο ιεροσπουδαστήρια σε Κομοτηνή και Εχίνο, καθώς και το ιδιωτικό 

μουσουλμανικό εξαθέσιο Γυμνάσιο «Τζελάλ Μπαγιάρ» στην Κομοτηνή. 

  Από  το 1960 μέχρι  το 1990 επιχειρήθηκε ο  έλεγχος  της μειονότητας μέσω της 

απομόνωσης,  της  παραβίασης  των  δικαιωμάτων  της  και  της  περιθωριοποίησης.  Η 

κοινωνική  ενσωμάτωση  θυσιάστηκε  στον  βωμό  του  πολιτικού  ελέγχου  και  της 

χειραγώγησης  και  αντικαταστάθηκε  από  τον  κοινωνικό  διαχωρισμό  των  μελών  της 

(Αλεξανδρής, 1988, Τσιούμης, 2010, Featherstone et. al., 2011). 

  Κομβικό  σημείο  για  τα  εκπαιδευτικά  θέματα  της  μειονότητας,  αποτελεί  το 

Μορφωτικό  Πρωτόκολλο  του  1968.  Η  εφαρμογή  του  όμως,  σκοντάφτει  πάνω  στις 

πολιτικές  εξελίξεις  που  ακολουθούν  και  τη  δημιουργία  έντονα  αρνητικού  κλίματος 

απέναντι στη μειονότητα (Τσιούμης, 2010: 127‐131). 

  Σύμφωνα  με  το  Ελληνοτουρκικό  Μορφωτικό  Πρωτόκολλο  του  1968, 

καθορίστηκε  ποια  μαθήματα  θα  διδάσκονταν  σε  κάθε  γλώσσα  και  δεσμεύτηκαν  οι 

δύο  πλευρές  να  διατηρηθεί  και  μελλοντικά  η  διδασκαλία  των  συγκεκριμένων 
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μαθημάτων στην ίδια γλώσσα. Η κατανομή δε του χρόνου διδασκαλίας, ήταν περίπου 

στο  50%  για  κάθε  γλώσσα.  Αρμόδιος  για  την  κατανομή  των  ωρών  διδασκαλίας, 

σύμφωνα  με  το  άρθρο  7  του  Νόμου  694/1977  είναι  ο  υπουργός  παιδείας  της 

Ελλάδος. Παρόλα αυτά,  σε  κάποιες περιπτώσεις  η  κατανομή αυτή  τροποποιούνταν, 

όπως  με  την  εγκύκλιο  Ζ2/17/9.1.1985  (βλ.  ΦΕΚ  ΄Β  20,  17.1.1985),  με  την  οποία 

ανατράπηκε η ισορροπία μεταξύ των δύο γλωσσών, σε βάρος της τουρκικής. 

  Με την ιδιαίτερη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, λόγω της εισβολής των 

Τούρκων  στην  Κύπρο  και  της  κρίσης  στο  Αιγαίο,  η  μειονότητα  αντιμετωπίζεται 

εχθρικά  και  οδηγείται  στην  περιθωριοποίηση  και  τον  κοινωνικό  αποκλεισμό.  Στη 

σφαίρα ενδιαφέροντος του ελληνικού κράτους υπάγεται μόνο ο πολιτικός έλεγχος της 

μειονότητας,  ενώ  εξαιρούνται  τα  προβλήματα  των  σχολείων  και  η  μόρφωση  των 

παιδιών.  Η  κατάσταση  αυτή,  ενδυναμώνει  την  τουρκική  συνείδηση  των  μελών  της 

μειονότητας  και  τα  καθιστά  ευάλωτα  στην  τουρκική  επιρροή  (Αλεξανδρής,  1988, 

Γονατάς & Κυδωνιάτης, 1985, Featherstone et. al., 2011). 

  Στο εσωτερικό της μειονότητας κυριαρχούσαν δύο κοινωνικοπολιτικά ρεύματα, 

τα  οποία  συντέλεσαν  στη  διαμόρφωση  της  εκπαιδευτικής  πραγματικότητας  και  του 

τρόπου διδασκαλίας. Από τη μια οι συντηρητικοί ισλαμιστές επιδίωκαν τη δημιουργία 

ομογένειας στη μειονότητα, υπό τη σκέπη της κυρίαρχης θρησκείας, με τη διδασκαλία 

όλων  των  μαθημάτων  από  αποφοίτους  ιεροδιδασκαλείων  και  τη  διατήρηση  του 

αραβικού  αλφαβήτου  ως  αποκλειστικής  γραφής(Αλεξανδρής,  1988,  Ροδάκης,  1991, 

Νικολακόπουλος, 1990, Τρουμπέτα, 2001, Featherstone et. al., 2011). 

  Στον  αντίποδα,  η  διαμάχη  με  τους  νεωτεριστές‐κεμαλιστές,  οι  οποίοι 

κυριάρχησαν τελικά και συντέλεσαν στην εξαγωγή των κεμαλικών  ιδεωδών από την 

Τουρκία και την επικράτηση της λατινικής γραφής (Τσιτσελίκης, 1996: 351‐352). 

  Γίνεται  επίσης  μία  συστηματική  προσπάθεια  από  εκεί  και  έπειτα,  για  την 

καταστολή της τουρκικής επιρροής πάνω στη μειονότητα. Η προσπάθεια αυτή, σαφώς 

επηρεάζει  και  την  εκπαίδευση.  Το  1972,  με  νομοθετικό  διάταγμα  (ΦΕΚ  Ά  17/ 

31.1.1972), τα τουρκικά σχολεία μετονομάζονται σε μειονοτικά και παραχωρείται το 

δικαίωμα  αποφάσεων  στους  Νομάρχες,  για  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  και  τον 

διορισμό των διευθυντών (Τρουμπέτα, 2001: 50). 
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  Η προσπάθεια αποσύνδεσης  της  εκπαίδευσης και  γενικά  της μειονότητας από 

την  τουρκική  επιρροή,  συνεχίστηκε  με  νομοθετήματα  και  κατασταλτικά  μέτρα. Όλα 

αυτά,  οδήγησαν  στη  ρήξη  των  σχέσεων  μειονότητας  –  πολιτείας,  την  τήρηση 

αμυντικής και επιφυλακτικής στάσης και την περαιτέρω υποβάθμιση της εκπαίδευσης 

(Μπαλτσιώτης, 1997). 

  Το κλίμα αυτό αλλάζει ουσιαστικά από τη δεκαετία του 1990 κι έπειτα, οπότε η 

Ελλάδα  χαράσσει  νέα  εκπαιδευτική  πολιτική  για  τα  εκπαιδευτικά  ζητήματα  των 

μειονοτήτων. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι προς όφελος της μειονότητας και 

στα  πλαίσια  της  ισονομίας  και  ισοπολιτείας  επιδιώκουν  να  εξομαλύνουν  τις 

ανισότητες(Τρουμπέτα, 2001). 

  Οι  αλλαγές  που  συντελούνται  σε  αυτή  την  ευρύτερη  αλλαγή  πολιτικής, 

αποτυπώνονται και στην εκπαίδευση (Μπαλτσιώτης, 1997: 329, Σγουρίδης, 2000: 53‐

57).  Για  την  εισαγωγή  των  μειονοτικών  μαθητών  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση 

θεσμοθετείται η ποσόστωση, η οποία αρχικά δέχεται έντονες αντιδράσεις, τόσο από 

τη  μειονότητα,  όσο  και  από  την  πλειονότητα.  Οι  παρεμβάσεις  του  Υπουργείου 

Παιδείας  για  την  άρση  του  κοινωνικού  και  εκπαιδευτικού  αποκλεισμού, 

εντατικοποιούνται  στο  δεύτερο  μισό  της  δεκαετίας  του  1990,  όπου  συντελούνται 

ριζικές  αλλαγές  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  (Μπαλτσιώτης,  1997,  Ασκούνη,  2006, 

Σγουρίδης,  2000:  53‐57).Τροποποιείται  η  στελέχωση  των  μειονοτικών  σχολείων,  τα 

σχολικά  κτίρια  βελτιώνονται  και  κυρίως  άρχεται  η  υλοποίηση  του  Προγράμματος 

Εκπαίδευσης  Μουσουλμανοπαίδων  (ΠΕΜ)  (Μπαλτσιώτης,  1997,  Δραγώνα  & 

Φραγκουδάκη, 2008). 

  Μέχρι  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  2000  τα  μειονοτικά  σχολεία  λειτουργούσαν 

μέσα  σε  μια  αθλιότητα  υλικών  συνθηκών,  με  ακατάλληλα  αναλυτικά  προγράμματα 

και  σχολικά  εγχειρίδια  και  δασκάλους  χωρίς  την  απαιτούμενη  κατάρτιση  πολλές 

φορές. Επιπρόσθετα, τα δύο κομμάτια του προγράμματος ήταν απομονωμένα, χωρίς 

καμία  σύνδεση  και  συνέχεια  μεταξύ  τους  (Ασκούνη,  2006:  107).Βασικό 

χαρακτηριστικό  των  σχολείων  αυτών,  αποτελεί  το  περιεχόμενο  της  θρησκευτικής 

διδασκαλίας  και  ο  δίγλωσσος  χαρακτήρας  τους.  Το  πρόγραμμα  είναι  ισομερώς 

κατανεμημένο στην ελληνική και τουρκική γλώσσα (Ασκούνη, 2006: 65). 
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  Το  σχολικό  έτος  1994‐1995  λειτουργούσαν  231  μειονοτικά  σχολεία  και  ο 

μαθητικός πληθυσμός κατήλθε στους 7.382 μαθητές  (Βακαλιός, 1997 όπ. αναφ. στο 

Ασημακοπούλου  &  Χρηστίδου,  2002:  309).  Το  2002  στη  Θράκη  λειτουργούσαν  221 

Δημοτικά  σχολεία με  6.887 μαθητές.  Στην πλειονότητά  τους  ήταν μονοθέσια  και  το 

μεγαλύτερο ποσοστό αυτών λειτουργούσε με λιγότερους των 20 μαθητών (Δραγώνα 

& Φραγκουδάκη, 2008: 19). 

  Μέχρι  τα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1990,  δεν  υπήρχε  για  τους  μειονοτικούς 

μαθητές  η  επιλογή  της  προσχολικής  εκπαίδευσης  και  συγκεκριμένα  του 

νηπιαγωγείου. Οι λόγοι, ήταν κυρίως κοινωνικής και πολιτικής φύσεως. Από το τέλος 

της  δεκαετίας  του  1990  παρουσιάζεται  αύξηση  των  μειονοτικών  μαθητών  που 

φοιτούν  στα  ελληνικά  δημόσια  νηπιαγωγεία,  οπότε  αρχίζει  να  εκδηλώνεται 

ενδιαφέρον  από  τις  ελληνικές  αρχές  για  την  ίδρυση  νηπιαγωγείων  και  σε  αμιγώς 

μειονοτικές περιοχές (Ασκούνη, 2006: 177‐180). 

  Παρόλο  που  η  ίδρυση  αμιγών  νηπιαγωγείων  συνάντησε  αρκετές  αντιστάσεις 

από  τους  μειονοτικούς  κύκλους,  κυρίως  όσον  αφορά  τη  διδασκαλία  της  μητρικής 

γλώσσας,  εν  τούτοις  η  ίδρυσή  τους  ξεκίνησε  από  τις  πιο  δεκτικές  περιοχές  και 

αργότερα επεκτάθηκε σε όλη σχεδόν τη μειονοτική επικράτεια. Μέχρι το 1996 είχαν 

ιδρυθεί έξι νηπιαγωγεία, ενώ το 2002 λειτουργούσαν σε αμιγείς μειονοτικές περιοχές 

22  νηπιαγωγεία,  τα  περισσότερα  από  τα  οποία  στο  νομό  Ξάνθης  (Δραγώνα  & 

Φραγκουδάκη, 2008, Ασκούνη, 2006). 

  Το  2014  με  τον  Νόμο  4130/2014  (ΦΕΚ  Ά  258/8.12.2014),  δημιουργείται  το 

Γραφείο  Μειονοτικής  Εκπαίδευσης  στην  Περιφερειακή  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης 

Ανατολικής Μακεδονίας‐Θράκης. Βάσει του άρθρου 63 αναλαμβάνει τον συντονισμό 

των  Διευθύνσεων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  της  Δυτικής  Θράκης  για  τα 

θέματα μειονοτικής εκπαίδευσης. 

  Συγκεκριμένα, το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για θέματα 

οργάνωσης και λειτουργίας των μειονοτικών σχολείων και ιεροσπουδαστηρίων καθώς 

και για θέματα οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης στη διδασκαλία του κορανίου 

στα  Δημοτικά  σχολεία  της  Θράκης.  Προϊστάμενος  του  γραφείου  τοποθετείται 

εκπαιδευτικός  των  μειονοτικών  σχολείων  Πρωτοβάθμιας.  Με  τον  ίδιο  Νόμο 
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συστάθηκαν, επίσης, θέσεις Σχολικών Συμβούλων ανά νομό για τους εκπαιδευτικούς 

του ελληνόφωνου αλλά και του τουρκόφωνου προγράμματος. 

  Γενικά,  επισημαίνεται  ότι,  η  μειονοτική  εκπαίδευση  αφορά  το  σύνολο  των 

σχολείων,  που  βρίσκονται  στην  περιοχή  της  Θράκης.  Απευθύνεται  στα  παιδιά  της 

μειονότητας και διέπεται από ειδικό καθεστώς, που προβλέπεται από τη Συνθήκη της 

Λωζάνης  (1923)  (Πλεξουσάκη,  2003).  Η  βαθμίδα  που  συγκεντρώνει  το  μεγαλύτερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον είναι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αφού αποτελεί το βασικό 

πεδίο,  στο  οποίο  η  μειονοτική  εκπαίδευση  υφίσταται  ως  οργανωμένο  σύστημα 

(Ασκούνη, 2006: 63 – 64). 

 

3.1.1.  Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  της  μειονότητας  Δυτικής  Θράκης: 

παιδαγωγική και διδακτική διάσταση 

Η παροχή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα μέλη της μειονότητας στη Δυτική Θράκη, 

γίνεται,  κατά  κύριο  λόγο,  από  τα  μειονοτικά  Δημοτικά  σχολεία.  Τα  σχολεία  αυτά 

έχουν δίγλωσσο χαρακτήρα, το πρόγραμμα είναι μοιρασμένο εξίσου σε όλες τις τάξεις 

του  Δημοτικού  και  στις  δύο  γλώσσες  διδασκαλίας,  με  το  κάθε  τμήμα  αυτής  να 

διαθέτει τα δικά του βιβλία και τους αντίστοιχους δασκάλους (Ασκούνη, 2006: 65). Η 

συντριπτική  πλειοψηφία  των  μειονοτικών  σχολείων  είναι  ολιγοθέσια,  κυρίως 

μονοθέσια. 

  Το σύστημα διδασκαλίας προβλέπει τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων στη 

μητρική  γλώσσα  και  των  υπολοίπων  στην  επίσημη  γλώσσα.  Ως  μητρική  έχει 

αναγνωριστεί  για  όλη  τη  μειονότητα  η  τουρκική,  ενώ  επίσημη  γλώσσα  είναι  η 

ελληνική.  Για  τον  λόγο  αυτό  τα  μαθήματα  της  ελληνικής  γλώσσας,  ιστορίας, 

γεωγραφίας,  μελέτης  περιβάλλοντος  και  κοινωνικής  και  πολιτικής  αγωγής, 

διδάσκονται στα ελληνικά. Τα μαθηματικά, η φυσική, τα θρησκευτικά και η μουσική 

διδάσκονται στα τουρκικά (Ανδρούσου, 2005: 19, Ασκούνη, 2006: 65, Πουλής, 2006: 

251). 

  Τα  Δημοτικά  σχολεία  ακολουθούν  τις  αργίες  και  των  δύο  θρησκειών,  κατά 

συνέπεια  είναι  σημαντικά  μικρότερος  ο  σχολικός  χρόνος  σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα 

σχολεία (Δραγώνα& Φραγκουδάκη, 2008: 19).Η φοίτηση στα μειονοτικά σχολεία είναι 
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προαιρετική  για  τα  μέλη  της  μειονότητας,  τα  οποία  έχουν  και  την  επιλογή  της 

φοίτησης  σε  δημόσια  δημοτικά  σχολεία.  Το  αντίστροφο  όμως,  δηλαδή  η  φοίτηση 

μαθητών «Ελλήνων το γένος» σε μειονοτικά σχολεία, απαγορεύεται  (Μπαλτσιώτης ‐ 

Τσιτσελίκης, 2001: 55). 

  Σύμφωνα  με  στοιχεία  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας  και 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης  (http://amaked‐

thrak.pde.sch.gr/index.php/2013‐06‐24‐13‐41‐40/meionotika‐sxoleia‐amth, 

Προσπέλαση:  06/03/2020),  στην  Πρωτοβάθμια  μειονοτική  εκπαίδευση  σήμερα 

περιλαμβάνονται  146  σχολεία,  από  τα  οποία  86  λειτουργούν  ως  ολοήμερα.  Όσον 

αφορά  τη  γεωγραφική  τους  κατανομή  14  βρίσκονται  στο  νομό  Έβρου,  49  στο  νομό 

Ξάνθης και 83 στο νομό Ροδόπης. Περισσότερα από 70% αυτών είναι μονοθέσια, ενώ 

στην πλειοψηφία τους διαθέτουν λιγότερους από 20 μαθητές. Ο συνολικός αριθμός 

των  μαθητών  που  φοιτούν  σε  αυτά  είναι  5.653  και  υπηρετούν  735  εκπαιδευτικοί 

(http://amaked‐thrak.pde.sch.gr/index.php/2013‐06‐24‐13‐41‐40/meionotika‐sxoleia‐

amth, Προσπέλαση: 06/03/2020). 

  Οι  μαθητές  εισέρχονται  στο  Δημοτικό  σχολείο  χωρίς  γνώση  της  ελληνικής 

γλώσσας,  αφού  στο  οικογενειακό  τους  περιβάλλον  δεν  γίνεται  χρήση  της,  ενώ  στο 

κοινωνικό περιβάλλον πραγματοποιείται σε περιορισμένη  έκταση. Αυτή η  γλωσσική 

ανεπάρκεια  τους  ακολουθεί  σε  όλη  την  πορεία  τους  στην  πρωτοβάθμια,  αλλά  και 

γενικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. 

  Τα  βιβλία  των  μαθημάτων  που  διδάσκονται  στην  ελληνική  εκδίδονται  με 

μέριμνα της ελληνικής πολιτείας (Δεδέ – Λαγοπούλου, 2002: 381). Μέχρι το 2000 τα 

μειονοτικά  σχολεία  χρησιμοποιούσαν  τα  ίδια  βιβλία  με  τα  σχολεία  της  υπόλοιπης 

χώρας  που  φυσικά  ήταν  εντελώς  ακατάλληλα  για  αλλόγλωσσους  μαθητές 

(Μαυρομάτης, 2007: 278‐280). 

  Από το έτος 2000 επίσημα βιβλία του ελληνόγλωσσου προγράμματος, τα οποία 

δομήθηκαν  ειδικά  για  τα  σχολεία  αυτά,  αντικατέστησαν  τα  παλιά  (Ασκούνη,  2006: 

65).  Τα  νέα  βιβλία  λαμβάνουν  υπόψη  την  αλλογλωσσία  και  την  εθνοπολιτισμική 

διαφορετικότητα  των  μαθητών  και  στοχεύουν  στην  καλλιέργεια  της  ελληνομάθειας 

ενώ  παράλληλα  σέβονται  την  ιδιαίτερη  ταυτότητα  της  συγκεκριμένης  ομάδας 
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(Ασκούνη,  2006:  66,  Δεδέ  –  Λαγοπούλου,  2002:  380‐382,  Κελεσίδης,  2003:582‐590, 

Βακαλιός, 1997: 51). 

  Σύμφωνα  με  το  μορφωτικό  πρωτόκολλο  του  1968  τα  βιβλία  που 

χρησιμοποιούνται στο τουρκόγλωσσο πρόγραμμα εισάγονται από την Τουρκία, αφού 

πρώτα  ελεγχθούν  από  τις  ελληνικές  αρχές  για  στοιχεία  προπαγάνδας  ή  τουρκικά 

εθνικά  σύμβολα.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  η  Τουρκία  υποχρεούται  να  προβεί  στις 

ανάλογες διορθώσεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αντίστοιχα για την έγκριση των 

ελληνικών  βιβλίων  για  τα  μειονοτικά  σχολεία  της  Κωνσταντινούπολης  (Ασκούνη, 

2006: 65, Παναγιωτίδης, 1994: 77). 

  Το  διδακτικό  υλικό  για  την  Πρωτοβάθμια  μειονοτική  εκπαίδευση  έχει 

σχεδιαστεί  και  εφαρμοστεί,  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στις  ειδικές  συνθήκες  των 

μειονοτικών  σχολείων,  χρησιμοποιώντας  παράλληλα  σύγχρονες  μεθόδους 

διδασκαλίας.  Είναι αποτέλεσμα  του ΠΕΜ και  διδάσκει  την  ελληνική,  ουσιαστικά ως 

ξένη  γλώσσα.  Συνεπώς,  δεν  απαιτείται  προϋπάρχουσα  γνώση  της  ελληνικής,  αλλά 

διδάσκεται  εξαρχής  η  δομή  της  και  η  χρήση  της,  προσαρμοσμένη  σε  διάφορες 

επικοινωνιακές περιστάσεις(Ασκούνη, 2006, Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008). 

  Σύμφωνα  με  την  Ιορδανίδου  (2008)  το  διδακτικό  υλικό,  που  προβλέπεται  να 

αξιοποιηθεί  στη  διδασκαλία  της  ελληνικής,  ως  ξένης  γλώσσας,  πρέπει  να  είναι 

διαθεματικό και διαπολιτισμικό. Να συνδυάζει διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, τα 

οποία  να  κλιμακώνει  σε  βαθμό  δυσκολίας,  ώστε  να  καλύπτει  κάθε  γνωστικό 

υπόβαθρο. Να λαμβάνει υπόψη την πολιτισμική διαφοροποίηση των μαθητών και να 

έχει απλή, φιλική και παιγνιώδη μορφή, ώστε να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των 

μαθητών (Ιορδανίδου,2008:178‐179, Δεδέ – Λαγοπούλου, 2002:381‐382). Στόχος της 

προσπάθειας αυτής είναι η θετική πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, διότι 

όσο  αυξάνεται  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών,  τόσο  βελτιώνονται  τα  μαθησιακά 

αποτελέσματα.  Άλλωστε,  μεταξύ  ενδιαφέροντος  και  προσπάθειας  σύμφωνα  με  τη 

Νικολάου (2017), υπάρχει θετική σχέση. «Όσο αυξάνεται το ενδιαφέρον για ένα θέμα, 

τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η προσπάθεια που καταβάλλει ένα άτομο να ασχοληθεί 

με αυτό» (Νικολάου, 2017: 13). 

  Για  τον  ίδιο  λόγο,  το  διδακτικό  υλικό  που  σχεδιάστηκε  για  τη  μειονοτική 

εκπαίδευση,  έχει  πλούσια  εικονογράφηση  και  χρησιμοποιεί  σύμβολα  κείμενα  και 
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εικόνες  του περιβάλλοντος  χώρου όπως,  διαφημίσεις,  πινακίδες  κ.α. Οι  χαρακτήρες 

των  βιβλίων,  προέρχονται  από  διαφορετικές  πολιτισμικές  ομάδες  και  αξιοποιούν 

τουρκικές  λέξεις  στην  ελληνική  γλώσσα,  ώστε  να  υπάρχει  εξοικείωση  με  την 

πολιτισμική ετερότητα. Επιπρόσθετα, η γραμματική εισάγεται σταδιακά, κυρίως, από 

την  Γ΄  τάξη  του  Δημοτικού  σχολείου  και  είναι  προσαρμοσμένη  σε  γραμματικά 

φαινόμενα, τα οποία έχουν δομικές διαφορές με την τουρκική, όπως για παράδειγμα 

η συμφωνία γένους, αριθμού και πτώσης (Ιορδανίδου, 2008: 180). 

  Η φοίτηση στο Δημοτικό σχολείο, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, πριν 

την  έναρξη  του  ΠΕΜ,  ήταν  σχεδόν  γενικευμένη,  με  το  σύνολο  των  μαθητών  να 

ολοκληρώνει  αυτήν  την  βαθμίδα.  Εξαίρεση  σε  αυτό,  αποτελούν  τα  παιδιά  των 

μειονοτικών Τσιγγάνων, μιας ομάδας πολλαπλά περιθωριοποιημένης στο εσωτερικό 

της μειονότητας. Τόσο εδώ, όσο και πανελλαδικά, η συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζει 

μεγάλη  σχολική  αποτυχία,  πρόωρη  εγκατάλειψη  του  σχολείου  και  περιστασιακή 

φοίτηση  (Τρουμπέτα,  2001:  177,  Κάτσικας  &  Πολίτου,  1999:  67).  Όσον  αφορά  το 

αναλυτικό  πρόγραμμα  ακολουθεί  αυτά  των  υπολοίπων  Δημοτικών  σχολείων  της 

επικρατείας.  Λαμβάνει,  όμως,  υπόψη  τον  δίγλωσσο  χαρακτήρα  της  μειονοτικής 

εκπαίδευσης (Τσιούμης, 2010: 143). 

  Παρατηρώντας  τις  διακυμάνσεις  του  αριθμού  των  μαθητών,  που  φοιτούν  σε 

μειονοτικά Δημοτικά σχολεία διαπιστώνεται αυξητική τάση της προτίμησής τους για 

φοίτηση  σε  δημόσια  Δημοτικά  σχολεία  του  γενικότερου  μαθητικού  πληθυσμού.  Το 

συμπέρασμα αυτό το επιβεβαιώνουν συγκεκριμένα δεδομένα. Ειδικότερα, ενώ κατά 

το  σχολικό  έτος  1991‐1992  οι  μαθητές  των  μειονοτικών  σχολείων  ήταν  7.248,  το 

σχολικό  έτος  2006‐2007 ήταν  6.647  και  το σχολικό  έτος  2014‐2015,  ο αριθμός  τους 

είχε διαμορφωθεί σε 5.653. Σύμφωνα με τον Μαυρομμάτη (2005), για το σχολικό έτος 

2000‐2001 υπήρχε εκτίμηση ότι 100 μαθητές της μειονότητας φοιτούσαν σε δημόσια 

Δημοτικά  σχολεία,  ενώ  για  το  έτος  2004‐2005  η  εκτίμηση  αυτή  ανήλθε  σε  450 

μαθητές (Μαυρομάτης, 2005: 16). 

  Όσον αφορά τη φοίτηση των παιδιών της μειονότητας σε νηπιαγωγείο φαίνεται 

ότι  δεν  υπήρχε  από  τη  μειονότητα  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  (Ασκούνη,  2006:  181). 

Μάλιστα, η  ίδρυση και λειτουργία του δεν προβλέπεται από κάποια Συμφωνία. Την 

περίοδο  υπογραφής  του  Ελληνοτουρκικού  Μορφωτικού  Πρωτοκόλλου  δεν  είχε 
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εδραιωθεί η παιδαγωγική αξία της προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελληνική κοινωνία 

(Παναγιωτίδης,  1996:  36).  Επίσης,  τόσο  το  διεθνές  δίκαιο,  όσο  και  η  Συνθήκη  της 

Λωζάνης δεν  έκαναν καμία αναφορά στην προσχολική εκπαίδευση. Αυτό μπορεί  να 

οφείλεται  στον  μη  υποχρεωτικό  χαρακτήρα  του  νηπιαγωγείου,  αλλά  και  σε 

κοινωνικούς ή  και πολιτικούς  λόγους. Ωστόσο, με  την  καθιέρωση  της υποχρεωτικής 

φοίτησης  στο  νηπιαγωγείο  το  2006,  τα  νήπια  της  μειονότητας  κλήθηκαν  να 

παρακολουθήσουν  τα  δημόσια  νηπιαγωγεία,  ώστε  να  μπορέσουν  να  λάβουν 

βεβαίωση για την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο  (Ν. 3518/2006).Η μειονότητα 

παρ’  όλα  αυτά,  εξακολούθησε  να  αντιδρά  για  την  έλλειψη  δίγλωσσης  προσχολικής 

μειονοτικής εκπαίδευσης. 

  Όλα  τα παραπάνω αποτυπώνονται στους αριθμούς φοίτησης  των μειονοτικών 

μαθητών  στα  δημόσια  νηπιαγωγεία,  όπως  δημοσιεύονται  στην  ιστοσελίδα  του 

προγράμματος «Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανοπαίδων» του Υπουργείου 

Παιδείας.  Έτσι  τη  σχολική  χρονιά  1994‐95 φοιτούν  112 μαθητές,  το  2006‐07 με  την 

καθιέρωση  της  υποχρεωτικής  φοίτησης  844  μαθητές  και  το  έτος  2009‐10,  1.482 

μαθητές(βλ. http://museduc.gr/el, προσπελάστηκε και ανακτήθηκε 8/3/2020). 

  Αξιοσημείωτη είναι για την μειονοτική προσχολική αγωγή η πιλοτική εφαρμογή 

ενός  προγράμματος  από  το  Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής,  που  εφαρμόσθηκε 

από  το  2014  σε  έξι  νηπιαγωγεία  και  θεσμοθετήθηκε  το  2017.  Το  πρόγραμμα  αυτό 

εφάρμοζε,  πλέον  των  άλλων,  την  ύπαρξη  σε  κάθε  αίθουσα  επιπλέον  νηπιαγωγού, 

μέλους της μειονότητας, που θα επικοινωνεί με τα παιδιά στη μητρική τους γλώσσα. 

Όπως  ήταν  αναμενόμενο  δέχθηκε  τις  έντονες  αντιδράσεις  των  νηπιαγωγών,  τέθηκε 

όμως  σε  εφαρμογή  παρ’  όλα  αυτά  (http://iep.edu.gr/  και    http://minedu.gov.gr/, 

προσπέλαση: 8/3/2020). 

  Η  ελληνική  πολιτεία  επέλεξε  αρχικά  την  ίδρυση  τους,  σε  περιοχές  λιγότερο 

υποκείμενες στις μειονοτικές διεκδικήσεις  και περισσότερο δεκτικές σε αυτό. Μέσα 

σε μία δεκαετία, πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός φοίτησης των μαθητών σε αυτά και η 

ίδρυση  και  λειτουργία  τους  επεκτάθηκε  σε  όλες  σχεδόν  τις  μειονοτικές  περιοχές.  Η 

φοίτηση  στο  νηπιαγωγείο,  υποδηλώνει  την  αλλαγή  της  σχέσης  των  μειονοτικών 

ομάδων  με  την  εκπαίδευση  και  τις  προοπτικές  μετάβασης  σε  ένα  περισσότερο 

προοδευτικό εκπαιδευτικό καθεστώς (Ασκούνη, 2006: 213). 



76 
 

 

3.1.2.  Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  της  μειονότητας  Δυτικής  Θράκης: 

παιδαγωγική και διδακτική διάσταση 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης το ελληνικό κράτος δεσμεύτηκε για την παροχή 

μειονοτικής εκπαίδευσης μόνο για  το Δημοτικό σχολείο,  γιατί αυτό αποτελούσε την 

υποχρεωτική  εκπαίδευση  της  εποχής  (Ασκούνη,  2006:  69,  Μπαλτσιώτης, 

2001,Featherstsone  et.al.,  2011,  Τρουμπέτα,  2001,  Σελλά‐Μάζη,  2002,  Νοταράς, 

2005). 

  Παρά  τη  δέσμευση  όμως  αυτή  η  παροχή  εκπαίδευσης  από  το  κράτος, 

επεκτάθηκε αργότερα και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι ίδρυσε το 1952 στην 

Κομοτηνή  το  Γυμνάσιο  «Τζελάλ  Μπαγιάρ»  και  το  1965  το  μειονοτικό  Γυμνάσιο 

Ξάνθης. Κατά την ίδρυσή τους ήταν εξατάξια και το 1979 χωρίζονται σε Γυμνάσια και 

Λύκεια (Ασκούνη, 2006: 69, Ζεγκίνης, 1994). 

  Στη  Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  επίσης,  εντάσσονται  και  τα  δύο 

ιεροσπουδαστήρια  που  υπάρχουν  στην  Κομοτηνή  και  στον  Εχίνο  της  Ξάνθης.  Τα 

σχολεία αυτά ακολουθούν δίγλωσσο πρόγραμμα με ισοδύναμη κατανομή μαθημάτων 

στις  δύο  γλώσσες.  Το  πρόγραμμα  διδασκαλίας  είναι  ίδιο  με  τα  υπόλοιπα  δημόσια 

Γυμνάσια  και  Λύκεια.  Στα  τουρκικά,  διδάσκονται  τα  μαθήματα  των  Θρησκευτικών, 

γλώσσας, φυσικής, μαθηματικών, σχεδίου και μουσικής. Τα αρχαία, τα νεοελληνικά, η 

ιστορία,  η  αγωγή  του  πολίτη,  η  γεωγραφία,  τα  αγγλικά  και  τα  καλλιτεχνικά, 

διδάσκονται  στα  ελληνικά  (Ανδρούσου,  2005,  Ασκούνη,  2006,  Πλεξουσάκη,  2003, 

Τσιούμης, 2010). 

  Για  τα  μαθήματα  της  ελληνικής  γλώσσας  χρησιμοποιούνται  τα  ίδια  σχολικά 

εγχειρίδια  με  τα  υπόλοιπα  δημόσια  σχολεία  της  Ελλάδας.  Από  το  2002  κι  έπειτα 

(Ασκούνη,  2006:  71),  παράχθηκε  και  δοκιμάσθηκε  μια  σειρά  διδακτικών  υλικών, 

συμπληρωματικών  ή  εναλλακτικών  προς  τα  υπάρχοντα  σχολικά  εγχειρίδια  για  το 

τουρκόγλωσσο  πρόγραμμα,  τα  οποία  όμως  έρχονται  από  την  Τουρκία  μετά  από 

σχετική  διαδικασία  έγκρισης  και  κατά  συνέπεια  υποβλήθηκαν  σε  καθυστερήσεις, 

αναβολές και εμπλοκές για πολιτικούς λόγους (Ασκούνη, 2006: 71, Ανδρούσου, 2005, 

Aarbakke, 2000, Μπαλτσιώτης, 1997). 
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  Το  διδακτικό  υλικό  σε  αντίθεση  με  την  Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  είναι  κατά 

βάση  υποστηρικτικό,  δηλαδή  δεν  λογίζεται  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα  ούτε  η 

διδασκαλία  στο  σχολείο  γίνεται  από  τα  βοηθήματα  αυτά,  αλλά  στοχεύει  να 

διευκολύνει την κατανόηση και την μάθηση των μειονοτικών μαθητών. Έτσι βασίζεται 

και  ακολουθεί  την  δομή  και  την  ύλη  των  σχολικών  εγχειριδίων,  αλλά  είναι 

προσαρμοσμένο  στις  ανάγκες  των  μαθητών  για  τους  οποίους  η  ελληνική  είναι 

δεύτερη γλώσσα. Επίσης, η δυσκολία κλιμακώνεται ώστε να καλύπτει  τις γλωσσικές 

αποκλίσεις (Siegel, 2005, Skutnabb ‐ Kangas, 1981, http://hdl.handle.net/10795/277). 

  Προκειμένου  να  αντιμετωπισθεί  το  διαφορετικό  επίπεδο  ελληνομάθειας,  έχει 

εκπονηθεί φάκελος υλικού για κάθε θεματική ενότητα για τον καθηγητή και για τους 

μαθητές.  Τα  κείμενα  συνοδεύονται  από  ασκήσεις  κατανόησης  και  παραγωγής 

προφορικού  και  γραπτού  λόγου  (http://hdl.handle.net/10795/277).  Η  γραμματική 

επίσης,  συνδυάζει  δομικές  με  λειτουργικές  ασκήσεις  και  αξιοποιεί  τα  κείμενα  της 

κάθε θεματικής ενότητας. Το μόνο πρόβλημα είναι, ότι θεωρεί δεδομένη  τη βασική 

γραμματική  και  σύνταξη.  Ειδικότερα,  μέσω  ασκήσεων  και  γραμματικών 

υποδειγμάτων  στην  ενισχυτική  διδασκαλία,  καλύπτεται  το  κενό  αυτό.  Επίσης 

αξιοποιούνται λεξικογραφικά εργαλεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και 

ειδικό  εκπαιδευτικό  λογισμικό  που  εκπονήθηκε  από  το  ΠΕΜ  (Δαμανάκης,  2000, 

Μοσχονάς, 2006). 

  Αξιόλογο  επίσης  είναι  και  το  εκπαιδευτικό  υλικό  που  σχεδιάστηκε  για  τα 

μειονοτικά Γυμνάσια, μέσω της δεύτερης φάσης του ΠΕΜ στο μάθημα της  Ιστορίας. 

Στα εγχειρίδια της ιστορίας, επιχειρήθηκε κυρίως, να είναι εύκολη η κατανόηση και να 

προκαλεί  το  ενδιαφέρον  των μαθητών.  Τα γεγονότα ακολουθούν μία  χρονική σειρά 

και  επιδιώκεται  η  απομνημόνευση  ιστορικών  γεγονότων  με  τη  μορφή  περιλήψεων 

(Ρόμπου, 2008), με την ύλη να είναι οργανωμένη με τρόπο που διευκολύνει τα παιδιά 

να τοποθετήσουν τα γεγονότα σε χρονολογική σειρά (Ρόμπου, 2008: 278‐280). 

  Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1990 η μαθητική διαρροή από την εννιάχρονη 

υποχρεωτική  εκπαίδευση  ήταν  μεγάλη  (Ασκούνη,  2011,  Καξίρα,  Καπλάνη, 

Μακρυγιάννης, & Πουταχίδης, 2011, Νοταράς ,2008, Μαυρομμάτης, 2003: 591‐601). 

Το  2000,  65%  των  μαθητών  εγκατέλειπαν  πριν  την  ολοκλήρωση  του  Γυμνασίου.  Το 

ποσοστό  αυτό,  σε  σχέση  με  το  ποσοστό  του  7%  της  υπόλοιπης  χώρας  είναι 
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συντριπτικά μεγαλύτερο. Σε αυτό εμπεριέχονται οι μαθητές, που λόγω γνωστικών και 

γλωσσικών κενών που φέρουν από το δημοτικό εγκαταλείπουν, όπως και αυτοί που 

δεν εγγράφονται καθόλου στο Γυμνάσιο (Ασκούνη, 2001: 211, Νοταράς ,2008). 

  Την  δεκαετία  του  1980  και  λόγω  του  ότι  δεν  επαρκούσαν  οι  θέσεις  για  την 

φοίτηση όλων  των μαθητών,  θεσπίστηκαν  διαδικασίες  επιλογής  κατά  την  εισαγωγή 

και  αποφοίτηση  από  το  Γυμνάσιο  (Ασκούνη,  2006:  69).Τα  στατιστικά  στοιχεία  και 

ερευνητικά  δεδομένα  αποδεικνύουν  ότι  υπερτετραπλασιάστηκε  ο  αριθμός  των 

μαθητών  που φοιτούν  στο  Γυμνάσιο  και  δεκαπλασιάστηκε  αυτών  που φοιτούν  στο 

Λύκειο  το  διάστημα  1999‐2008,  ενώ  μειώθηκε  αισθητά  η  μαθητική  διαρροή 

(Ασκούνη, 2006, Νοταράς ,2008). 

  Παρόλο που η ανισότητα ως προς το φύλο, δεν έχει εκλείψει στη μειονότητα και 

η σχολική διαρροή αφορά κυρίως τα κορίτσια, εντούτοις η συμμετοχή των κοριτσιών 

υπερδιπλασιάστηκε  από  το  1997  έως  το  2010.  Τα  κορίτσια  της  μειονότητας 

«κατακτούν  με  πολύ  γρήγορο  ρυθμό  τη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  πεδίο 

απαγορευμένο μέχρι πρότινος κάμπτοντας τα εμπόδια που στο συγκεκριμένο πλαίσιο 

συνδέονται  με  τις  πατριαρχικές  δομές  των  κλειστών  παραδοσιακών  κοινωνιών» 

(Ασκούνη, 2001: 211‐212). 

  Η  αύξηση  της  φοίτησης  των  μαθητών  στη  Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση 

αποτυπώνεται  στα  στοιχεία  φοίτησης  των  μειονοτικών  μαθητών  και  την  αυξητική 

τάση που αυτά παρουσιάζουν. Ειδικότερα, το έτος 1991‐1992 φοιτούσαν 941 μαθητές 

της  μειονότητας  στα  Γυμνάσια,  εκ  των  οποίων  οι  504  σε  δημόσια  Γυμνάσια 

(http://amaked‐thrak.pde.sch.gr/, 2020).Το σχολικό έτος 2009‐2010 3.581 μαθητές εκ 

των  οποίων  2.640  σε  δημόσια  Γυμνάσια  (http://amaked‐thrak.pde.sch.gr/, 

2020).Εκτός από τη μείωση της σχολικής διαρροής στο Γυμνάσιο, από τα παραπάνω 

στοιχεία  διαπιστώνουμε  και  η  στροφή  των  μαθητών  στη  δημόσια  εκπαίδευση 

(Παναγιωτίδης, 1995). 

  Ανάλογα  συμπεράσματα  εξάγονται  από  τα  διαθέσιμα  στοιχεία  και  για  τη 

φοίτηση  στο  Λύκειο.    Ο  συνολικός  αριθμός  των  μαθητών  που  φοιτούν  σε  Λύκεια 

αυξάνεται. Μειώνεται όμως η προτίμησή τους στα μειονοτικά Λύκεια και αυξάνεται 

ταυτόχρονα  η  προτίμησή  τους  στην  τεχνική  εκπαίδευση  και  τα  δημόσια  Λύκεια.  Το 

σχολικό έτος 1989‐1990 φοιτούσαν 231 μαθητές  της μειονότητας σε Λύκεια, εκ  των 
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οποίων  μόνο  οι  49  σε  δημόσια  και  127  σε  τεχνικά.  Το  σχολικό  έτος  2009‐2010 

ανέρχονται  σε  2.602  συνολικά,  εκ  των  οποίων  1.098  μαθητές  της  μειονότητας 

φοιτούσαν σε δημόσια Λύκεια και 1.061 σε τεχνικά Λύκεια(βλ. http://museduc.gr/el, 

προσπελάστηκε: 8/3/2020, http://amaked‐thrak.pde.sch.gr/, 2020). 

  Στο  Γυμνάσιο  &  Λύκειο  Ξάνθης  οι  εκπαιδευτικοί  του  ελληνόφωνου 

προγράμματος  εργάζονται  είτε  με  απόσπαση,  είτε  ως  αναπληρωτές,  ενώ  του 

τουρκόφωνου προέρχονται  από  τη  μειονότητα  και  έχουν  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού 

δικαίου.  Στο  μειονοτικό  Γυμνάσιο  &  Λύκειο  Κομοτηνής  διδάσκουν  μετακλητοί 

εκπαιδευτικοί  από  την  Τουρκία  και  μουσουλμάνοι  απόφοιτοι  τουρκικών 

πανεπιστημίων  στο  τουρκόφωνο  πρόγραμμα,  ενώ  στο  ελληνόφωνο  ορθόδοξοι 

χριστιανοί  εκπαιδευτικοί.  Μια  άλλη  διαφορά  είναι  ότι  στο  Γυμνάσιο  &  Λύκειο 

Κομοτηνής έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών (Ασκούνη, 2006). 

  Οι  εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν  τη μειονοτική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

δηλαδή τα ιεροσπουδαστήρια και τα μειονοτικά Γυμνάσια‐Λύκεια, ανέρχονται σε 105. 

Σε  γενικές  γραμμές,  το  εκπαιδευτικό  προσωπικό  του  τουρκόφωνου  προγράμματος 

στα  μειονοτικά  Γυμνάσια  και  Λύκεια  διακρίνεται  σε  τρεις  κατηγορίες.  Τους 

αποφοίτους  τουρκικών  διδασκαλείων,  τους  αποφοίτους  ιεροσπουδαστηρίων 

Γυμνασίων και Λυκείων και τους αποφοίτους της ΕΠΑΘ. Σε αυτούς προστίθενται και οι 

μετακλητοί,  που  αποσπώνται  στα  μειονοτικά  σχολεία  βάσει  της  διακρατικής 

αμοιβαιότητας (Πουλής, 2006: 249). 

  Χαρακτηριστική  είναι  και  η  γεωγραφική  προσέγγιση  των  στοιχείων  φοίτησης 

των  μαθητών  της  μειονότητας  στη  δημόσια  Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση. 

Παρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή, αναλογικά με τον πληθυσμό στο νομό Ξάνθης. 

Θα μπορούσε να εξηγηθεί το φαινόμενο αυτό, από το γεγονός ότι, η πλειοψηφία της 

μειονότητας  του  νομού  Ξάνθης  είναι  πομακικής  καταγωγής.  Επομένως,  η  δημόσια 

εκπαίδευση δεν αντιμετωπίζεται ως μηχανισμός αφομοίωσης. Σε αντίθεση με το νομό 

Ροδόπης,  όπου  η  πλειοψηφία  είναι  τουρκογενείς,  η  υπεράσπιση  του  τουρκικού 

χαρακτήρα της μειονότητας είναι έντονη και η δημόσια εκπαίδευση αντιμετωπίζεται 

ως τέτοιος μηχανισμός (Τρέσσου & Μητακίδου, 2002, Ανδρούσου, 2001). 

  Το  επιστέγασμα  και  ο αντικειμενικός  σκοπός μιας  επιτυχημένης φοίτησης  στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τους μαθητές της μειονότητας, ήταν η επαγγελματική 
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αποκατάσταση. Ο στόχος αυτός, ιδίως την τελευταία εικοσαετία αντικαθίσταται. Στις 

μέρες  μας,  επιδιώκεται  αντί  αυτού  όλο  και  περισσότερο,  η  βελτίωση  του  βιοτικού 

επιπέδου και η κοινωνική ανέλιξη των μελών της μειονότητας, μέσω της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 

3.1.3.  Τριτοβάθμια  εκπαίδευση και μειονότητα Δυτικής Θράκης 

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 τα μέλη της μειονότητας ήταν αποκλεισμένα 

από  την  ελληνική  Τριτοβάθμια  εκπαίδευση  (Παναγιωτίδης,  1995).Παρόλο  που 

δυνητικά μπορούσαν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής, πρακτικά δεν ήταν 

εφικτό.  Οι  λίγοι  μαθητές  που  κατόρθωναν  να  ολοκληρώσουν  τη  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων λόγω 

του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης που είχαν λάβει, αλλά και εξ’ αιτίας κυρίως της 

ανεπαρκούς ελληνομάθειας (Ασκούνη, 2006: 75, Παναγιωτίδης, 1995, Μαυρομμάτης, 

2005, Βακαλιός, 1997). 

  Χαρακτηριστικό του έμμεσου αποκλεισμού των τουρκόφωνων μαθητών από την 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το ΝΔ 460/10.8.1983, σύμφωνα με το οποίο η γλώσσα 

των  εξετάσεων  εισαγωγής  στην  Τριτοβάθμια  εκπαίδευση  ορίζεται  αποκλειστικά  η 

ελληνική,  χωρίς  ειδικό  καθεστώς  εισαγωγής  για  αποφοίτους  δευτεροβάθμιου 

μειονοτικού σχολείου. 

  Οι ελάχιστοι μαθητές της μειονότητας, που κατόρθωναν να κινηθούν προς την 

Τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  μετανάστευαν  στην  Τουρκία,  όπου  εισαγωγή  τους  σε 

πανεπιστήμια  ήταν  σχετικά  εύκολη  και  εντασσόμενοι  στους  αλλοδαπούς  φοιτητές, 

εισάγονταν  μετά  από  στοιχειώδεις  εξετάσεις  (Sella,  1986  οπ.  αναφ.  στο 

Ασημακοπούλου & Χρηστίδου, 2002: 312). 

  Μέχρι  το  1995 η μόνη δυνατότητα πρόσβασης στην  Τριτοβάθμια  εκπαίδευση, 

που  είχαν  τα  μέλη  της  μειονότητας  ήταν  η  Ειδική  Παιδαγωγική  Ακαδημία 

Θεσσαλονίκης  (ΕΠΑΘ), η οποία  ιδρύθηκε  το 1969. Πρωταρχικός στόχος  της  ίδρυσής 

της ήταν ο έλεγχος ενός πολιτικά και ιδεολογικά κρίσιμου τομέα, της εκπαίδευσης των 

μειονοτικών εκπαιδευτικών (Τσιτσελίκης, 2007: 22, Μπαλτσιώτης, 1997:342). 
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  Η  ίδρυση  της  ΕΠΑΘ  έγινε  με  το  Β.Δ.  31/1969  «Περί  Ιδρύσεως  Ειδικής 

Παιδαγωγικής  Ακαδημίας  ενός  τμήματος  εν  τη  πόλει  της  Θεσσαλονίκης»,  «προς 

μόρφωσιν και επιμόρφωσιν ημεδαπών Μουσουλμάνων διδασκάλων». Σύμφωνα με το 

άρθρο  2  του  Β.Δ.  539/1969,  εισάγονται  «ημεδαποί  Μουσουλμάνοι  απόφοιτοι 

εξαταξίου  Γυμνασίου  ή  Λυκείου  ή  Μέσης  Εμπορικής  Σχολής…».  Επίσης,  από  τις 

διατάξεις  του  άρθρου  3  του  ν.  695/1977  εισάγονται  στην  προκαταρκτική  τάξη  της 

ΕΠΑΘ  «μαθηταί  Μουσουλμάνοι  το  θρήσκευμα,  κεκτημένοι  ενδεικτικού  Έ  τάξεως 

εξαταξίου Γυμνασίου ή  ΄Β  τάξεως Λυκείου ή απόφοιτοι  ιεροδιδασκαλείου»  (Πουλής, 

2006: 253). 

  Αν  και  κατά  την  έναρξη  της η  ΕΠΑΘ είχε  εμφανή αφομοιωτικό  χαρακτήρα και 

λειτούργησε  ως  όργανο  άσκησης  πολιτικής  έναντι  στη  μειονότητα,  στην  πορεία 

εξελίχθηκε  σε  έναν  θεσμό  αξιόπιστο,  που  βελτίωσε  τα  χαρακτηριστικά  της 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (Μπαλτσιώτης, 1997: 326, Τσιούμης, 2010: 152). 

  Η  ΕΠΑΘ  ανήκε  θεωρητικά  στην  ανώτερη  εκπαίδευση  και  αποτελούσε  μια 

διαβαθμισμένη και  ιδιαίτερη σχολή. Η διάρκεια σπουδών της ήταν διετής ή τριετής, 

(με  την  προσθήκη  μιας  προπαρασκευαστικής  τάξης)  για  τους  σπουδαστές  που  δεν 

είχαν  ολοκληρώσει  εξαετή  κύκλο  σπουδών δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  οι  οποίοι 

μπορούσαν  επίσης  να  γίνουν  δεκτοί.  Όπως  προκύπτει  από  τα  μητρώα  της  ΕΠΑΘ 

συντριπτικό ποσοστό των σπουδαστών της (92%) μέχρι τέλη της δεκαετίας του 1990 

ήταν απόφοιτοι ιεροσπουδαστηρίων (Ασκούνη, 2006: 76, Μπαλτσιώτης 1997). 

  Στο  πρόγραμμα  σπουδών  της  ΕΠΑΘ  η  διδασκαλία  των  τουρκικών 

αντιπροσώπευε  το  9%  του  συνολικού  διδακτικού  χρόνου.  Η  αναλογία  αυτή  ήταν 

σαφώς  προβληματική,  δεδομένου  ότι  οι  απόφοιτοι  της  ΕΠΑΘ  προορίζονταν  να 

διδάξουν  τουρκόγλωσσα μαθήματα στα μειονοτικά  σχολεία.  Επίσης,  οι  σπουδαστές 

ήταν  κυρίως  πομακόφωνοι,  οπότε  ήδη  υπήρχε  ελλιπής  γνώση  της  τουρκικής 

(Ασκούνη, 2006: 77, Μπαλτσιώτης, 1997). 

  Οι συνθήκες φοίτησης στην ΕΠΑΘ μέχρι τη δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζονταν 

από αυταρχικό κλίμα, το οποίο ήταν ασύμβατο με το κλίμα ανώτερου εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (Ασκούνη, 2006: 77). Μέχρι το 1992 στην ΕΠΑΘ φοιτούσαν μόνο άντρες και 

υπήρχε διατυπωμένη σε Νόμο ρητά η δέσμευση ότι στις θέσεις αυτές «τοποθετούνται 

κατά προτίμηση άρρενες» (Άρθρο 2, ΝΔ 143/17‐9‐73 ΦΕΚ Ά 216, 1973). 



82 
 

  Μετά την αντικατάσταση των παιδαγωγικών ακαδημιών το έτος 1988‐1989 από 

τα  πανεπιστημιακά  παιδαγωγικά  τμήματα  τετραετούς  διάρκειας  σπουδών  η  ΕΠΑΘ 

εξακολουθούσε  να παραμένει  η  μοναδική  σχολή αυτού  του  τύπου  (Ασκούνη,  2006: 

78,Τσιτσελίκης, 2003: 23, Μπαλτσιώτης, 1997). 

  Η  ΕΠΑΘ  συντηρούσε  το  πρότυπο  εκπαίδευσης  εκπαιδευτικών  που 

χαρακτηριζόταν  από  μία  τυπική  και  ουσιαστική  υποβάθμιση  επιπέδου,  μια  εικόνα 

ανεπάρκειας και απαξίωσης (Ασκούνη, 2006: 78, Μπαλτσιώτης & Τσιτσελικης, 2008). 

Είχε επανειλημμένως κατηγορηθεί για χαμηλό επίπεδο σπουδών και άνιση κατανομή 

του  χρόνου  διδασκαλίας  υπέρ  των  ελληνόφωνων  μαθημάτων,  παρόλο  που  οι 

απόφοιτοι  της  θα  καλούνταν  να  διδάξουν  στο  τουρκόφωνο  πρόγραμμά  τους 

(Ασκούνη, 2006: 76‐77, Μπαλτσιώτης, 1997). 

  Όπως  επισημαίνει  ο  Τσιτσελίκης  (2003),  η  κατάρτιση  που  παρέχεται  κατά  τη 

διετή  φοίτηση  στους  σπουδαστές  της  ΕΠΑΘ  «δεν  μπορεί  να  χαρακτηριστεί  παρά 

ελλιπής  και  ανορθόδοξη  για  τη  διδασκαλία  των  μαθημάτων  στην  τουρκική  γλώσσα 

στα  δημοτικά  μειονοτικά  σχολεία,  καθώς  το  πρόγραμμα  σπουδών  διδάσκεται  μόνο 

στα ελληνικά» (Τσιτσελίκης, 2003: 23). 

  Ωστόσο,  η  μειονότητα  επίμονα  ζητούσε  την  αντικατάσταση  της,  με  σχετικό 

τμήμα  σπουδών  εντός  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  της 

Παιδαγωγικής  Σχολής  του  Α.Π.Θ.  Η  Ε.Π.Α.Θ.  λειτούργησε  παράλληλα  με  τις  άλλες 

Παιδαγωγικές Ακαδημίες διετούς φοίτησης των χριστιανών δασκάλων. Από το 2002 η 

Ε.Π.Α.Θ.  έγινε  τριετούς  φοίτησης  (σύμφωνα  με  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθ. 

76102/Ζ2/17‐7‐2002 του ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Η Ε.Π.Α.Θ καταργείται την 31‐08‐2013 με τον Ν. 

3966/2011, άρθρο 59, εδάφιο 10 (Φ.Ε.Κ. 118 τ. Α’ / 24‐5‐2011). Με τον Ν. 4186/2013, 

άρθρο  35,  εδάφιο  7  (Φ.Ε.Κ.  193  τ.  Α’  /  17‐9‐2013)  η  λειτουργία  της  Σχολής 

παρατείνεται  μέχρι  31‐08‐2014.  Τελικά,  στις  31/8/2014  με  τον  Νόμο  3966/2011  η 

ΕΠΑΘ  καταργήθηκε,  φανερώνοντας  ταυτόχρονα  και  τη  βούληση  της  πολιτείας  να  

προχωρήσει  σε  εκσυγχρονιστικές  αλλαγές  και  της  μειονοτικής  εκπαίδευσης.  Με  το 

άρθρο  15  του  Νόμου  4283/2014  (ΦΕΚ  Ά  189/10.9.2014),  οι  απόφοιτοι  της  ΕΠΑΘ 

εξισώνονται  με  τους  πτυχιούχους  Παιδαγωγικών  Τμημάτων  Δημοτικής  Εκπαίδευσης 

των ΑΕΙ. 
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  Για  όλους  τους  εκπαιδευτικούς  ανεξαρτήτως  φορέα  αποφοίτησης,  που 

επιθυμούν  να  διοριστούν  σε  μειονοτικό  σχολείο,  παρέχεται  σήμερα  υποχρεωτική 

μετεκπαίδευση  στο  Διδασκαλείο  Εκπαιδευτικών  Μειονοτικού  Προγράμματος 

(Δ.Ε.Μ.Π.)  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου  Θράκης.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  οι  εκπαιδευτικοί  των  μειονοτικών 

σχολείων έγιναν ισότιμοι από παιδαγωγική, επιστημονική και επαγγελματική άποψη 

και κατάλληλα εφοδιασμένοι για να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. 

  Το  Δ.Ε.Μ.Π.,  όπως  αναφέρεται  στο  άρθρο  66  του  Νόμου  4139/2014  (ΦΕΚ  Ά 

258/8.12.2014) «έχει την ευθύνη για τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του 

μειονοτικού  προγράμματος  των  μειονοτικών  σχολείων  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης 

της  Θράκης».  Αναφέρει,  επίσης,  ότι  «το  πρόγραμμα  σπουδών  πρέπει  να  δίνει 

ιδιαίτερη  έμφαση  στη  γλώσσα  διδασκαλίας  των  μαθημάτων  του  μειονοτικού 

προγράμματος και τη μουσουλμανική θρησκεία…». 

  Οι  απόφοιτοι  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του 

Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου  Θράκης,  κάτοχοι  διπλώματος  μετεκπαίδευσης  του 

Δ.Ε.Μ.Π., οι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ και οι απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης,  που  είναι  μέλη  της 

μειονότητας  διορίζονται  ή  προσλαμβάνονται  ως  εκπαιδευτικοί  στα  μειονοτικά 

σχολεία για το τουρκόφωνο πρόγραμμα, κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 

(Νόμος 3848/2010 ‐ ΦΕΚ 71/Α/19‐5‐2010). 

  Σε  γενικές  γραμμές  η  Τριτοβάθμια  εκπαίδευση  ήταν  μη  προσβάσιμη  για  τους 

μαθητές  της  μειονότητας.  Από  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  1990  και  μέχρι  σήμερα, 

γίνονται προσπάθειες από τις ελληνικές αρχές, ώστε να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. 

Μια τέτοια προσπάθεια έγινε με την Υπουργική Απόφαση (Φ. 152.11/B3/790/1996), 

με  τον  καθορισμό  ποσόστωσης  στους  εισακτέους  κάθε  σχολής  για  τα  μέλη  της 

μειονότητας.  Ωστόσο,  παρατηρήθηκε  περιορισμένη  δυνατότητα  του  μέτρου  αυτού, 

διότι  λόγω  της  μεγάλης  σχολικής  διαρροής  στο  επίπεδο  του  Γυμνασίου,  πολλοί 

μαθητές δεν φτάνουν στο λύκειο, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της 

θετικής αυτής ρύθμισης (Ασκούνη, 2006: 79). 

  Επιπρόσθετα,  με  την  αναβάθμιση  της Πρωτοβάθμιας  και  της  Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε, κυρίως, την τελευταία εικοσαετία, τα ποσοστά 
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των  μαθητών  της  μειονότητας,  που  επιδιώκουν  την  είσοδό  τους  στην  Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, έχουν αυξηθεί σημαντικά και η στάση της μειονότητας γενικά απέναντι 

στην εκπαίδευση, έχει αλλάξει θετικά (Νοταράς, 2016, Τρουμπέτα, 2001, Πλεξουσάκη, 

2006, Δραγώνα & Φραγκουδάκη,  2008).Από  τα δεδομένα αυτά  εξάγεται η πρόθεση 

και  οι  προσδοκίες  των  γονέων  και  οι  επιδιώξεις  των  μαθητών  της  μειονότητας  να 

αναγνωρίζουν  την  αξία  της  Τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  και  φαίνεται  να  την 

επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο  (Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008, Σέλλα‐Μάζη, 

2004). Και στην προσπάθεια αυτή η συμβολή του ΠΕΜ στην εκπαιδευτική πορεία των 

μαθητών της μειονότητας φαίνεται ότι είναι σημαντική. Με τις παρεμβάσεις του στην 

εκπαίδευση, που θα παρουσιαστούν σε επόμενο κεφάλαιο, επιτεύχθηκε η σταδιακή 

αύξηση  του  αριθμού  των  εισακτέων  μαθητών  της  μειονότητας  στην  Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, από τους 68 μαθητές που παρακολουθούσαν 

μαθήματα  μέσω  του  ΠΕΜ,  οι  43  εισήχθησαν  σε  σχολές  της  τριτοβάθμιας.  Δηλαδή, 

ποσοστό περίπου 63%. 

  Μέρος  της  παρεχόμενης  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, 

αποτελεί η θρησκευτική εκπαίδευση, η οποία ήταν ανέκαθεν άρρηκτα συνδεδεμένη 

με τη μειονότητα. Διαφέρει βέβαια από την υπόλοιπη μειονοτική εκπαίδευση,  τόσο 

οργανωτικά, όσο και ως προς την παιδαγωγική και διδακτική της διάσταση. 

 

3.1.4.  Θρησκευτική  εκπαίδευση  και  μειονότητα  της  Δυτικής  Θράκης: 

παιδαγωγική και διδακτική διάσταση 

Oι  έρευνες  που  έχουν  διεξαχθεί  για  την  αποτελεσματικότητα  του  εκπαιδευτικού 

συστήματος  της  μειονότητας,  εντοπίζουν  ως  κύριους  υπαίτιους  που  καθιστούν  το 

εκπαιδευτικό σύστημα αναποτελεσματικό, τη θρησκευτική εκπαίδευση και τη γλώσσα 

διδασκαλίας,  αίτια  δηλαδή  σχετικά  με  την  κοινωνικο‐πολιτισμική  ετερότητα  της 

μουσουλμανικής  μειονότητας  (Ασημακοπούλου  &  Χρηστίδου,  2002:  316).Η 

θρησκευτική εκπαίδευση, όμως, είναι θεμελιωμένη από τη Συνθήκη της Λωζάνης και 

ρυθμίζεται  νομικά  από  το  Σύνταγμα,  στις  αναφορές  του  περί  ανάπτυξης  της 

θρησκευτικής  συνείδησης  (Τσιτσελίκης,  1996,οπ.  αναφ.  στο  Ασημακοπούλου 

&Χρηστίδου, 2002: 316). 
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  Η  μειονοτική  εκπαίδευση  μετά  τη  συνθήκη  της  Λωζάνης,  ήταν  αποκλειστικά 

σχεδόν  θρησκευτική.  Οι  εκπαιδευτικοί  ήταν  οι  θρησκευτικοί  λειτουργοί,  που 

δίδασκαν  το  κοράνιο.  Τα  σχολεία  βρίσκονταν  δίπλα  στα  τεμένη,  ώστε  να 

διευκολύνεται η διδασκαλία της αραβικής γλώσσας και της ισλαμικής θρησκείας. 

  Η  θρησκευτική  εκπαίδευση  της  μειονότητας  έχει  λάβει  δύο  διακριτές 

διαστάσεις.  Η  πρώτη  αφορά  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  των  Θρησκευτικών  στα 

μειονοτικά σχολεία. Η δεύτερη σχετίζεται με τα ιεροσπουδαστήρια, τα οποία θεσμικά 

πλαισιώνουν  την  ευρύτερη  εκπαίδευση  των  μελών  της  μειονότητας.  Κάθε  μία  από 

αυτές  τις  διαστάσεις  καλλιεργεί  τη  θρησκευτική  συνείδηση  και  ταυτότητα  της 

μειονότητας  αλλά  και  την  εθνική,  κοινωνική  και  πολιτισμική  συνείδηση  και 

αναδεικνύει θρησκευτικές και μη αξίες (Ασημακοπούλου‐Χρηστίδου, 2002: 316). 

    Τα ιεροσπουδαστήρια υπήρχαν στην περιοχή της Θράκης από την οθωμανική 

περίοδο  και  συνέχισαν  τη  λειτουργία  τους  μετά  την  προσάρτηση  της  Θράκης  στο 

ελληνικό  κράτος  (Χριστοφορίδου,  2012:  38).Το  1920  στην  Κομοτηνή  υπήρχαν  πέντε 

ιεροσπουδαστήρια, τα οποία λειτουργούσαν μέχρι το τέλος της βουλγαρικής κατοχής 

(1944). Από τη δεκαετία του 1950 λειτουργούν δύο  ιεροσπουδαστήρια. Το ένα στην 

Κομοτηνή και το άλλο στον Εχίνο της Ξάνθης (Ασκούνη, 2006: 72).Η λειτουργία τους 

ρυθμίζεται από τον Νόμο 2621/1998 (Μπαλτσιώτης – Τσιτσελίκης, 2001: 290).  

  Τυπικά,  είναι  ιερατικά  σχολεία  που  παρέχουν  βασική  εκπαίδευση  για 

μουσουλμάνους  θρησκευτικούς  λειτουργούς  (ιμάμηδες,  χατίπηδες,  ιεροκήρυκες, 

ψάλτες).  Η  διάρκεια  των  σπουδών  είναι  πενταετής  και  για  τη  λειτουργία  τους  δεν 

υπάρχει  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  σπουδών,  με  συνέπεια  να  είναι  σχετικά 

υποβαθμισμένα.  Το  επίπεδο  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης  τυπικά  και  ουσιαστικά 

ήταν και παραμένει πολύ χαμηλό (Ασκούνη, 2006: 72, Παναγιωτίδης, 1995). 

  Μέχρι  το  1982  στο  διδακτικό  προσωπικό  των  ιεροσπουδαστηρίων  ανήκαν 

εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αν και  τα  ιεροσπουδαστήρια αποτελούν 

τμήμα  της  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  θα  έπρεπε  να  στελεχώνονται  από 

εκπαιδευτικούς  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Από  το  1998  κι  έπειτα,  τα 

ιεροσπουδαστήρια  αναβαθμίστηκαν  (Νόμος  2621/23.6.1998  ΦΕΚ  Ά  136,  1998). 

Ρυθμίστηκε το καθεστώς λειτουργίας τους, αυξήθηκε η διάρκεια σπουδών στα 6 έτη, 

καθορίστηκε αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και οι τίτλοι σπουδών ορίστηκαν ως 
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ισότιμοι των δημοσίων εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Λυκείων αντίστοιχα (Ασκούνη, 

2006: 73, Μπαλτσιώτης – Τσιτσελίκης, 2001). 

  Συγκεκριμένα,  σύμφωνα με  τον Νόμο 2621  της  23/6/1998  (ΦΕΚ Ά  136,  1998), 

την  εποπτεία  στα  ιεροσπουδαστήρια  ασκεί  ο  εκάστοτε  Έλληνας  Υπουργός Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, με τον προϊστάμενο του Συντονιστικού Γραφείου Πρωτοβάθμιας 

και  Δευτεροβάθμιας  Μειονοτικής  Εκπαίδευσης.  Με  υπουργικές  αποφάσεις 

καθορίζεται  η  ανάθεση  του  διδακτικού  προσωπικού,  το  αναλυτικό  πρόγραμμα,  τα 

σχολικά  εγχειρίδια  και  η  γλώσσα  διδασκαλίας,  θέματα  λειτουργίας,  οργάνωσης  της 

μαθητικής ζωής και διαχείρισης των σχολικών κτιρίων (Νόμος 2621/23.6.1998 ΦΕΚ Ά 

136, 1998). 

  Βάσει  του  αναλυτικού  προγράμματος  το  πρόγραμμα  στα  ιεροσπουδαστήρια 

είναι τρίγλωσσο. Ο κύριος κορμός των μαθημάτων διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα, 

ενώ τα μαθήματα που διδάσκονται στην τουρκική και την αραβική αποτελούν το ένα 

τέταρτο περίπου του συνολικού χρόνου. Συγκεκριμένα, στην τουρκική διδάσκονται τα 

μαθήματα  που  σχετίζονται  με  το  Ισλάμ,  την  τούρκικη  ιστορία  και  τη  γλώσσα.  Στην 

αραβική  διδάσκεται  το  κοράνι  και  η  αραβική  γλώσσα  ενώ  τα  υπόλοιπα  γνωστικά 

αντικείμενα  διδάσκονται  στα  ελληνικά  (Ασκούνη,  2006:  73,  Μπαλτσιώτης‐

Τσιτσελίκης, 2001).   

  Τα  σχολικά  εγχειρίδια  του  μαθήματος  των  Θρησκευτικών  γράφονται  από 

μειονοτικούς συγγραφείς, ενώ για όλα τα υπόλοιπα βιβλία του τουρκόφωνου και του 

ελληνόφωνου προγράμματος, ισχύει το ίδιο καθεστώς με τα μειονοτικά Γυμνάσια και 

Λύκεια  (Παπαευγενίου, 1946: 19, Χατζόπουλος, 2009: 65‐67). Με βάση αυτά γίνεται 

σαφές  ότι  η  αναβάθμιση  των  ιεροσπουδαστηρίων  συνοδεύεται  και  από  άμβλυνση 

του θρησκευτικού τους χαρακτήρα. Οι μαθητές που φοιτούν στα  ιεροσπουδαστήρια 

εξακολουθούν  να  προέρχονται  από  το  παραδοσιακό  κομμάτι  της  μειονότητας,  το 

οποίο  ακολουθεί  μία  περισσότερο  συντηρητική  γραμμή  (Σολταρίδης, 

1997).Προέρχονται δηλαδή, από απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές, στις οποίες 

κυριαρχεί  έντονα  το  θρησκευτικό  στοιχείο  και  οι  παραδοσιακές  αξίες.  Μέσα  στο 

γενικότερο πλαίσιο  της αναβάθμισής  τους,  θεσπίζεται  και  η άρση  των περιορισμών 

φοίτησης ως προς  το φύλο. Ως αποτέλεσμα  το  2001  εγγράφονται  κορίτσια  σε  έναν 

αμιγώς ανδρικό χώρο, το ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής (Παναγιωτίδης, 1995). 
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  Από  το  2006  για  τους  εκπαιδευτικούς  του  ελληνόφωνου  προγράμματος  των 

ιεροδιδασκαλείων,  προβλέπονται  33  οργανικές  θέσεις  και  24  οργανικές  θέσεις  για 

εκπαιδευτικούς  του  τουρκόφωνου  προγράμματός  τους  (ΥΑ  29733/Ζ2Α.Σ.163,  ΦΕΚ 

1271/Β/2006). 

  Τα  ιεροσπουδαστήρια, ως μέρος της μειονοτικής εκπαίδευσης, διαδραμάτισαν 

σημαντικό ρόλο και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών των μειονοτικών σχολείων 

(Ασκούνη, 2006: 71). Συνδέθηκαν με τους εκπαιδευτικούς των μειονοτικών σχολείων, 

διότι μέχρι τη δεκαετία του 1960 αρκούσε ο τίτλος σπουδών του ιεροσπουδαστηρίου 

για να γίνει κανείς εκπαιδευτικός. Αυτό άρχισε να περιορίζεται από το 1961 κι έπειτα, 

που  επέστρεφαν  από  την  Τουρκία  απόφοιτοι  παιδαγωγικών  τμημάτων.  Στη  βάση 

αυτή οι απόφοιτοι ιεροσπουδαστηρίων από το 1968 κι έπειτα, στράφηκαν στην ΕΠΑΘ. 

Από  τότε  και  μέχρι  την  κατάργησή  της  το  2014,  ο  κύριος  όγκος  των  φοιτητών  της 

προερχόταν από τα ιεροσπουδαστήρια. 

  Με τον Νόμο 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Ά/23.2.2007) προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις 

θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών.  Στο  πλαίσιο  αυτού  του  Νόμου  προβλέφθηκε  ότι,  οι  απόφοιτοι 

ιεροσπουδαστηρίων  καταλαμβάνουν  θέσεις  ιεροδιδασκάλων  σε  μουφτείες.  Όπως 

αναφέρεται,  στον  συγκεκριμένο  Νόμο,  το  έργο  των  ιεροδιδασκάλων  είναι  να 

κηρύττουν  το  κοράνιο  στα  τζάμια  της  Θράκης,  για  την  αρωγή  στο  έργο  της 

θρησκευτικής και πνευματικής καλλιέργειας των μουσουλμάνων της Θράκης. 

  Σε  όλες  τις  εκπαιδευτικές  βαθμίδες  που  εξετάστηκαν,  διαπιστώθηκαν  οι 

ιδιαιτερότητες και οι δυσχέρειες της μειονοτικής εκπαίδευσης. Καθοριστικό ρόλο για 

την  εξομάλυνση  και  επιτυχή  αντιμετώπιση  των  δυσχερειών  αυτών,  διαδραματίζει  ο 

εκπαιδευτικός, ο οποίος θα πρέπει πλέον των άλλων, να δεχθεί τους μαθητές με «το 

πολιτισμικό  κεφάλαιο  που  κουβαλάνε»  (Δαμανάκης,  1997).  Προκειμένου  να 

ανταπεξέλθει σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να 

έχει  λάβει  κατάλληλη  εκπαίδευση,  κάτι  που  επιχειρείται  να  αναδειχθεί  στο 

υποκεφάλαιο που ακολουθεί. 
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3.2.  Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για διδασκαλία της 

μειονότητας της Δυτικής Θράκης 

Η ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών είχε ήδη διαφανεί και αναδειχθεί από τον 

18ο  αιώνα,  όπου  δημιουργήθηκαν  πολλά  λαϊκά  σχολεία  και  η  γενική  εκπαίδευση 

πλέον  απευθυνόταν  σε  όλα  τα  παιδιά,  ανεξαρτήτως  κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης της οικογένειάς τους (Φύκαρης, 2015:  81). 

  Οι  εκπαιδευτικοί  των  μειονοτικών  σχολείων  αποτελούν  μια  ομάδα  που 

παρουσιάζει  μεγάλη  ανομοιογένεια.  Η  μεγαλύτερη  διαφοροποίηση  συνίσταται 

ανάμεσα στους  εκπαιδευτικούς  του  ελληνόφωνου  και  τουρκόφωνου προγράμματος 

(Ασκούνη,  2006:  67).Η συνύπαρξη  τους στο  εκπαιδευτικό περιβάλλον υπό αυτή  την 

ανομοιογένεια, έχει ουσιαστικά οδηγήσει στη συνύπαρξη διαφορετικών καθεστώτων 

(Μπαλτσιώτης – Τσιτσελίκης, 2001: 55). 

  Στα Δημοτικά σχολεία‐ στον ίδιο μαθητικό πληθυσμό‐ εφαρμόζονται παράλληλα 

δύο διαφορετικά παιδαγωγικά συστήματα,  τόσο πάνω στον  τρόπο διδασκαλίας  των 

εκπαιδευτικών, όσο και μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων (Κανακίδου, 1994, οπ. 

αναφ. στο Ασημακοπούλου & Χρηστίδου, 2002: 336). Ως παράδειγμα αναφέρεται πως 

έχει  διαπιστωθεί  ότι  οι  μουσουλμάνοι  εκπαιδευτικοί  ακολουθούν  τη 

«δασκαλοκεντρική» μέθοδο διδασκαλίας, ενώ οι χριστιανοί την «παιδοκεντρική», που 

προωθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Βακαλιός, 1997). 

  Οι  εκπαιδευτικοί  των  μειονοτικών  σχολείων  διέθεταν  ελλιπή  εκπαίδευση,  με 

τους  περισσότερους  μέχρι  το  1970  να  είναι  απόφοιτοι  δημοτικού  η 

ιεροσπουδαστηρίου. Οι μόνοι που διέθεταν ειδική κατάρτιση ήταν κάποιοι που είχαν 

φοιτήσει  σε  διδασκαλεία  της  Τουρκίας.  Εκτός  αυτού,  οι  Έλληνες  δάσκαλοι  ήταν 

περιορισμένοι και δεν επαρκούσαν να καλύψουν τις απαιτούμενες οργανικές θέσεις. 

Αρκεί  να αναφερθεί  ότι  σε  96  σχολεία  το  1966  δεν  διδάσκονταν  καθόλου  ελληνικά 

(Ηλιάδης, 2004). 

  Στο εκπαιδευτικό αυτό περιβάλλον ανεπαρκούς εκπαίδευσης οι απόφοιτοι των 

τουρκικών  διδασκαλείων,  εκπαιδευμένοι  στο  ιδεολογικό  πλαίσιο  της  κεμαλικής 

Τουρκίας,  με  ενσωματωμένα  τα  τουρκικά  εθνικά  ιδεώδη  προωθούν  μία  αντίστοιχη 

ταυτότητα  με  την  εκπαιδευτική  τους  δράση  στον  χώρο  της  μειονότητας  (Ασκούνη, 

2006: 91). 
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  Όσον  αφορά  το  εργασιακό  καθεστώς  και  τις  προϋποθέσεις  διορισμού  των 

εκπαιδευτικών του ελληνόφωνου μέρους, είναι  το  ίδιο με αυτό που διέπει και  τους 

εκπαιδευτικούς  των  κοινών  δημοσίων  σχολείων.  Έτσι,  το  εργασιακό  καθεστώς  των 

εκπαιδευτικών της μειονότητας διαμορφώνεται ως εξής: 

Οι  Έλληνες  χριστιανοί  εκπαιδευτικοί  απόφοιτοι  των  πρώην  παιδαγωγικών 

ακαδημιών  και  των παιδαγωγικών  τμημάτων δημοτικής  εκπαίδευσης  εργάζονται  με 

το καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 

15,  κεφ.  Α’,  του  Ν.  1566/  1985,  και  το  Π.Δ.  39/1992.    Οι  Έλληνες  μουσουλμάνοι, 

απόφοιτοι  της  ΕΠΑΘ,  που  αποτελούν  και  την  πολυπληθέστερη  κατηγορία,  επίσης 

εργάζονται  με  το  καθεστώς  δημοσίου υπαλλήλου,  σύμφωνα με  το άρθρο  3,  παρ.  1 

του Π.∆. 1024/1979.  

Οι  Έλληνες  μουσουλμάνοι  εκπαιδευτικοί,  απόφοιτοι  διδασκαλείων  της 

Τουρκίας,  εργάζονται  με  καθεστώς  ιδιωτικού  δικαίου  όπως  καθορίζει  το  άρθρο  7, 

παρ. 1.α’, β’ και γ’ του Ν. 694/1977. Στην ίδιο εργασιακό καθεστώς, ιδιωτικού δικαίου, 

υπάγονται  και  οι  Έλληνες  μουσουλμάνοι  απόφοιτοι  ιεροσπουδαστηρίων,  ιδιωτικών 

μουσουλμανικών  Γυμνασίων  ή  Λυκείων.  Αυτοί  είναι  κυρίως  μεγάλης  ηλικίας,  που 

έχουν αποφοιτήσει από διδασκαλεία της Τουρκίας μετά το δημοτικό. Ελάχιστοι από 

αυτούς έχουν κάνει πανεπιστημιακές σπουδές (Ασκούνη, 2006: 97, Βακαλιός, 1997).  

Τέλος,  οι  Τούρκοι  μουσουλμάνοι  απόφοιτοι  παιδαγωγικών  σχολών  της 

Τουρκίας, μετακλητοί, στο πλαίσιο της Ελληνοτουρκικής Συμφωνίας του 2000 για την 

Πολιτιστική Συνεργασία (άρθρα 1.ε και 10) και τις Υπουργικές Αποφάσεις 55368/16‐5‐

1978  και  Ζ2/219/24‐5‐1993.  Στο  πλαίσιο  της  αμοιβαιότητας,  υπηρετούν  στα 

μειονοτικά  σχολεία,  σε  ανάλογο  αριθμό  με  τους  Έλληνες  εκπαιδευτικούς  του 

ελληνικού  δημοσίου,  που  διδάσκουν  στα  ελληνορθόδοξα  μειονοτικά  σχολεία  της 

Κωνσταντινούπολης  (Ασκούνη,  2006:  68,  Βακαλιός,  1997,  Τσιτσελίκης,  2007:  20‐22, 

Βακαλιός,  1997:  46).  Οι  εκπαιδευτικοί  του  τουρκόφωνου  μέρους,  ανήκουν 

αποκλειστικά  στη  μειονοτική  εκπαίδευση.  Είναι  στο  σύνολό  τους  μέλη  της 

μειονότητας, όμως στο εσωτερικό τους υπάρχει επιμέρους κατηγοριοποίηση ανάλογα 

με το είδος της εκπαίδευσής τους (Βακαλιός, 1997). 
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  Το  2002‐2003  υπηρετούσαν  στα  μειονοτικά  Δημοτικά  σχολεία  409 

εκπαιδευτικοί για το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα και 415 για το τουρκόγλωσσο, εκ των 

οποίων 301 απόφοιτοι ΕΠΑΘ, 76 απόφοιτοι  τουρκικών διδασκαλείων, 29 απόφοιτοι 

ιεροσπουδαστηρίων και 9 μετακλητοί (Ασκούνη 2006: 68‐70). 

  Το  σημαντικότερο  εγχείρημα  εκπαίδευσης  των  μειονοτικών  εκπαιδευτικών 

συντελέστηκε  το  διάστημα  1997  έως  2008,  στα  πλαίσια  της  παρέμβασης  του 

Προγράμματος  Εκπαίδευσης  Μουσουλμανοπαίδων  (ΠΕΜ),για  το  οποίο  γίνεται 

αναφορά  στο  επόμενο  κεφάλαιο.  Η  επιμόρφωση  αυτή  είχε  αφενός  διδακτικό  και 

παιδαγωγικό στόχο και, αφετέρου ιδεολογικό. Στις όποιες προσπάθειες επιμόρφωσης 

δεν έλειψαν οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίες αν και δεν έλαβαν μεγάλες 

διαστάσεις,  εντούτοις  δυσκόλεψαν  το  επιμορφωτικό  έργο  (Ανδρούσου,  2005, 

Δραγώνα – Φραγκουδάκη, 2008: 37‐38). 

  Προκειμένου να αποφευχθούν αυτά τα φαινόμενα, όσον αφορά το ζήτημα της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, απαιτείται συστηματικός σχεδιασμός και μια ορθά 

διαμορφωμένη  εκπαιδευτική  πολιτική.  Για  την  κατάρτιση  μιας  τέτοιας  πολιτικής  θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της περιοχής, καθώς και 

οι  παγιωμένες  αντιλήψεις  των  εκπαιδευτικών  όσον  αφορά  την  επιμόρφωσή  τους 

(Ανδρούσου& Ασκούνη, 2011: 244 – 246). 

 

3.3.   Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 

Στην  προσπάθεια  του  ελληνικού  κράτους,  που  ξεκίνησε  το  1990,  να  αναβαθμίσει 

αισθητά  την  εκπαίδευση  στη  μειονότητα  της  Θράκης,  θεσμοθετήθηκε  και 

εφαρμόστηκε  από  το  ελληνικό  Υπουργείο  Παιδείας  το  Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης 

Μουσουλμανοπαίδων  (ΠΕΜ).  Το  πρόγραμμα  αυτό  με  την  εποπτεία  του  Γραμματέα 

Παιδείας  Ομογενών  και  Διαπολιτισμικής  Εκπαίδευσης  του  Υπουργείου  Παιδείας, 

χρηματοδοτήθηκε  κατά  80% από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο,  μέσω  του  τομέα 

Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου (Δραγώνα & 

Φραγκουδάκη, 2008: 12). 

  Στόχος  του  προγράμματος  ήταν  να  αναβαθμιστεί  συνολικά  η  εκπαίδευση  της 

μειονότητας  και  να  ενισχυθεί  η  ελληνομάθεια,  με  σεβασμό  στην  ταυτότητα  και  τις 
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πολιτισμικές  ιδιαιτερότητες  της  μειονότητας  (Ασκούνη,  2006:  109).  Στόχευε  επίσης 

στη  μείωση  των  εκπαιδευτικών  και  κοινωνικών  ανισοτήτων,  την  επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών και την κοινωνική ενσωμάτωση των μειονοτικών μαθητών (Δραγώνα & 

Φραγκουδάκη, 2007: 18).  

  Με την ανάπτυξη του Προγράμματος αυτού δημιουργήθηκε μια θετική στροφή 

προς  την  εκπαίδευση  και  καλλιεργήθηκε  σταδιακά  και  μια  θετική  στάση  της 

μειονότητας  απέναντι  στις  εκπαιδευτικές  αλλαγές.  Οι  εκπαιδευτικές  συνθήκες  της 

μειονότητας βελτιώθηκαν αισθητά με το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ξεκίνησε το 1997. 

Οι παρεμβάσεις του  συντελέστηκαν σε πέντε διακριτές χρονολογικά φάσεις, κατά τις 

οποίες κάθε δράση που ξεκινούσε συνεχιζόταν και στις επόμενες φάσεις παράλληλα 

με τις νέες δράσεις. 

  Η πρώτη φάση του προγράμματος (1997‐2000) εστίαζε στο Δημοτικό σχολείο με 

στόχο τη βελτίωση του ελληνόφωνου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων. Κατά 

τη φάση αυτή παρήχθησαν νέα σχολικά εγχειρίδια και εκπαιδευτικό υλικό,  ξεκίνησε η 

επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών,  καθώς  και  δράσεις  με  εμβέλεια  στην  τοπική 

κοινωνία.  Βάση  δόθηκε  σε  αυτή  τη  φάση  στο  ερευνητικό  πεδίο,  όπου 

συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά με  τη μειονότητα και  τη μειονοτική εκπαίδευση 

(http://www.kleidiakaiantikleidia.net/, Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008). 

  Η δεύτερη φάση του Προγράμματος, που διήρκησε από το 2002 έως το 2004), 

συνέχισε  τις  παρεμβάσεις  της  πρώτης  φάσης,  σε  όλους  τους  τομείς  και,  επιπλέον, 

έδωσε  έμφαση  στο  επίπεδο  της  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Βασικός  στόχος  της 

φάσης  αυτής  ήταν  η  μείωση  της  υψηλή  σχολικής  διαρροής  από  την  υποχρεωτική 

εκπαίδευση.  Επιπρόσθετα,  παρήχθη  διδακτικό  υλικό  για  το  Γυμνάσιο, 

πραγματοποιήθηκαν  επιμορφώσεις  των  εκπαιδευτικών  του  Γυμνασίου  και 

οργανώθηκε  πρόγραμμα  διευρυμένου  ωραρίου  για  τη  διεξαγωγή  ενισχυτικής 

διδασκαλίας  μετά  το  κανονικό  σχολικό  πρόγραμμα 

(http://www.kleidiakaiantikleidia.net/,  Δραγώνα  &  Φραγκουδάκη,  2008,  Ανδρούσου, 

2005).  Επίσης,  ιδρύθηκαν  Κέντρα  Στήριξης  Προγράμματος  Εκπαίδευσης 

Μουσουλμανοπαίδων  (ΚΕΣΠΕΜ).  Η  διεξαγωγή  ερευνών  συνεχίστηκε  και 

επικεντρώθηκε  στη  σχολική  διαρροή,  το  επίπεδο  ελληνομάθειας  και  την  στάση  των 
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οικογενειών  απέναντι  στη  γυμνασιακή  φοίτηση  (Δραγώνα  &  Φραγκουδάκη,  2007, 

Ανδρούσου, 2005). 

  Η  τρίτη  φάση  του  Προγράμματος  διήρκησε  από  το  2005  έως  το  2008  και 

περιέλαβε πλήθος παρεμβάσεων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

καθώς και παρεμβάσεις εκτός σχολείου. Οι παρεμβάσεις σχετίζονταν με εκπαιδευτικά 

και  επιμορφωτικά  υλικά  και  σχολικά  εγχειρίδια,  εκπαίδευση  και  στήριξη 

εκπαιδευτικών  πάνω  στο  νέο  εκπαιδευτικό  υλικό,  τη  διαπολιτισμικότητα  και  τη 

διδακτική  μεθοδολογία.  Εκτός  σχολείου  αυξήθηκε  ο  αριθμός  των  ΚΕΣΠΕΜ  και 

δημιουργήθηκαν κινητά ΚΕΣΠΕΜ. Υποστηρίχθηκαν, επίσης, οι μειονοτικοί οικισμοί, με 

χαμηλά ποσοστά φοίτησης και αυξημένη σχολική εγκατάλειψη και μαθητική διαρροή 

(http://www.kleidiakaiantikleidia.net/, Δραγώνα‐Φραγκουδάκη, 2008). 

  Στην  τέταρτη  φάση,  με  διάρκεια  από  το  2010  έως  το  2016,  συνεχίστηκαν  και 

εντατικοποιήθηκαν  οι  παρεμβάσεις  στην  Πρωτοβάθμια  και  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, καθώς και στην τοπική κοινωνία. Επίσης υποστηρίχθηκαν τα σχολεία με 

πρόσθετο  εξοπλισμό,  όπως  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  φωτογραφικές  μηχανές, 

έγχρωμους  εκτυπωτές,  αναλώσιμα  και  βιβλία.  Οργανώθηκαν,  επιπλέον,  ενισχυτικές 

διδασκαλίες  σε  όλες  τις  βαθμίδες  και  τμήματα  προπαρασκευής  και  προετοιμασίας 

των  μαθητών  λυκείου  για  την  εισαγωγή  στην  Τριτοβάθμια  εκπαίδευση.  Στο 

ερευνητικό πεδίο αυτής της φάσης, εντάχθηκαν, η φοίτηση των μειονοτικών μαθητών 

στην τριτοβάθμια και οι συνέπειες του μέτρου της «ποσόστωσης» για την εισαγωγή 

σε αυτήν (http://www.kleidiakaiantikleidia.net/, Δραγώνα‐Φραγκουδάκη, 2008). 

  Η  πέμπτη  φάση  του  προγράμματος  διήρκησε  από  το  2016  έως  το  2018 

εξακολούθησε τις παρεμβάσεις των προηγούμενων φάσεων και κινήθηκε πάνω στους 

ίδιους άξονες. Δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας 

σε  μαθητές  Δημοτικού  και  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας.  Συνεχίστηκε  η  στήριξη  των 

μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου και η διδασκαλία της ελληνικής σε γονείς μαθητών. 

Επιπρόσθετα,  διοργανώθηκαν  και  διεξήχθησαν  κοινές  δραστηριότητες  παιδιών  της 

μειονότητας και της πλειονότητας, που στόχευαν στη συνύπαρξη και την καλλιέργεια 

σχέσεων  αμοιβαιότητας,  συνεργασίας,  εμπιστοσύνης  και  αλληλεγγύης 

(http://www.kleidiakaiantikleidia.net/, Δραγώνα& Φραγκουδάκη, 2008). 
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  Η  υλοποίηση  του  συγκεκριμένου  προγράμματος  ενείχε  τη  βασική  δυσκολία 

έλλειψης  έγκυρων  και  αξιόπιστων  στοιχείων  στους  συνεργάτες  του  προγράμματος, 

που  θα  βοηθούσαν  στον  σχεδιασμό  της  δράσης.  Οι  εκπρόσωποι  όλων  των 

εμπλεκομένων  με  τη  μειονότητα  θεσμών,  θεωρούσαν  ανούσια  τη  συλλογή 

δεδομένων και εκτός αυτού παρείχαν δεδομένα και πληροφορίες, υπό το πρίσμα του 

εκάστοτε πομπού. Δημιουργήθηκε, συνεπώς, η ανάγκη συλλογής και χαρτογράφησης 

των δεδομένων του πεδίου παρέμβασης με τη διεξαγωγή μιας σειράς ποιοτικών και 

ποσοτικών ερευνών (Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008). Από τις διεξαχθείσες έρευνες 

παράχθηκε  πλούσιο  εκπαιδευτικό  υλικό,  το  οποίο  τροφοδότησε  τη  χαρτογράφηση 

του πεδίου παρέμβασης, αλλά ανέδειξε και πτυχές της μειονοτικής εκπαίδευσης που 

δεν  είχαν  εξεταστεί  μέχρι  τότε  σε  βάθος  (Δραγώνα  & Φραγκουδάκη,  2008:  36‐37). 

Παρήχθησαν με τον τρόπο αυτό, μετρήσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση της προόδου 

αλλά και των αποτελεσμάτων της παρέμβασης. 

  Παράλληλα, ξεκίνησε μία οργανωμένη προσπάθεια, ώστε να αποκατασταθεί το 

κενό  που  υπήρχε  σε  σχολικά  εγχειρίδια  και  εκπαιδευτικά  υλικά,  καθώς  τα  ήδη 

υπάρχοντα ήταν γραμμένα για φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας και όχι για 

την  εκμάθησή  της  ως  ξένη  γλώσσα.  Έτσι  χρησιμοποιήθηκε  σε  όλα  τα  σχολικά 

εγχειρίδια  εκτενή  εικονογράφηση  και  ελάχιστος  γραπτός  λόγος  (Δεδέ‐Λαγοπούλου, 

2002). Δόθηκε έμφαση, σε γλωσσικά φαινόμενα της ελληνικής που απουσιάζουν από 

τη δομή της τουρκικής γλώσσας και σε ασκήσεις όπως, συμφωνία γένους‐αριθμού και 

γένους‐πτώσης  (Δραγώνα‐Φραγκουδάκη,  2008).  Επιπλέον,  η  συγγραφή  των  βιβλίων 

κινήθηκε  στους  άξονες  της  διαπολιτισμικότητας  και  επιδιώχθηκε  η  αναγνώριση  και 

αποδοχή  της  ιδιαίτερης  ταυτότητάς  τους  από  τα  ίδια  τα  παιδιά  της  μειονότητας 

(Δραγώνα‐Φραγκουδάκη,2008: 31,Δεδέ‐Λαγοπούλου, 2002). 

  Στο πλαίσιο  της  εισαγωγής νέων  τεχνολογιών στη διδασκαλία, δημιουργήθηκε 

Ηλεκτρονική Μέθοδος Εκμάθησης της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας. Έτσι, γλωσσικές, 

λεξιλογικές,  γραμματικές  και  ακουστικές  ασκήσεις,  που  βασίζονται  πάνω  στο 

αναλυτικό  πρόγραμμα  και  προϋποθέτουν  την  ενεργό  συμμετοχή  του  μαθητή, 

αποτελούν  μέρος  της  πλοκής  ενός  παραμυθιού  και  έτσι  το  ενδιαφέρον  παραμένει 

αμείωτο  μέχρι  τέλους.  Η  ηλεκτρονική  αυτή  μέθοδος,  συνοδεύτηκε  και  από  ένα 

ηλεκτρονικό  λεξικό  έξι  χιλιάδων  λημμάτων  στην  ελληνική  και  την  τουρκική,  του 
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οποίου η καινοτομία συνύπαρξης και όχι απλώς μετάφρασης των λέξεων από τις δύο 

γλώσσες,  συντέλεσε στην  ενθουσιώδη υποδοχή  του από  τα παιδιά  της μειονότητας 

(Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008: 31). 

  Πάνω στις  ίδιες μεθοδολογικές αρχές με τα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού, 

βασίστηκε και η δημιουργία διδακτικού υλικού για  το  Γυμνάσιο. Αντί  για  τη δομική 

χρησιμοποιεί  την επικοινωνιακή προσέγγιση περιέχοντας κείμενα από τον ευρύτερο 

κοινωνικό χώρο, όπως: διαλόγους, συνεντεύξεις, δελτία ειδήσεων, αγγελίες και άλλα 

συναφή.  Επίσης,  η  δυσκολία  παρουσιάζει  σχετική  διαβάθμιση,  ώστε  να 

προσαρμόζεται στις όποιες αποκλίσεις παρουσιάζουν οι μαθητές ως προς το επίπεδο 

γνώσης της ελληνικής (Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008: 32). 

  Κατόπιν  έρευνας  που  διεξήχθη  με  πλήθος  διαγνωστικών  ασκήσεων,  ώστε  να 

εντοπιστούν οι δυσκολίες, που συναντούν οι μαθητές της μειονότητας στην ελληνική, 

δημιουργήθηκε το κατάλληλο διδακτικό υλικό για την εκμάθηση της γραμματικής της 

ελληνικής γλώσσας.  

  Αντιπροσωπευτικό  δείγμα  εργασίας  είναι  το  ψηφιακό  τρίγλωσσο  ορολογικό 

λεξικό  (ελληνικά,  τουρκικά,  αγγλικά),  που  καλύπτει  την  ορολογία  όλων  των 

μαθημάτων του Γυμνασίου. Οι όροι του είναι ταξινομημένοι σε γνωστικά αντικείμενα 

και συνοδεύονται από πλούσιο υλικό πολυμέσων. Σε ανάλογο μήκος κύματος και το 

ερμηνευτικό παιδαγωγικό λεξικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, 

όπου  για  κάθε  σημασία  παρέχει  έναν  απλό  και  λειτουργικό  ορισμό  (Δραγώνα  & 

Φραγκουδάκη, 2008: 33). 

  Τα σχολικά εγχειρίδια του ΠΕΜ εισήγαγαν τη διαθεματική μέθοδο διδασκαλίας. 

Επίσης,  άλλο  χαρακτηριστικό  των  σχολικών  εγχειριδίων  ήταν  ότι,  χρησιμοποιούσαν 

την  πρότερη  γνώση  του  άμεσου  περιβάλλοντος  των  μαθητών,  η  οποία  σταδιακά 

διευρύνονταν.  Αναδείκνυαν,  επίσης,  τη  διαφορά  των  ανθρώπινων  ομάδων  και  των 

πολιτισμών  σε  κανονικότητα  (http://www.kleidiakaiantikleidia.net/,  Δραγώνα  & 

Φραγκουδάκη, 2008). 

  Στη  δεύτερη  φάση  του  ΠΕΜ  επιχειρήθηκε  η  δημιουργία  ιστορικών  σχολικών 

εγχειριδίων, παρότι  το μάθημα της  ιστορίας συνοδευόταν ανέκαθεν από  ιδεολογική 

φόρτιση.  Η  συγγραφή  των  σχολικών  εγχειριδίων  του  μαθήματος  αυτού  βασίστηκε 
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στην πεποίθηση ότι,  η  ιστορία  είναι  ιδιαίτερα σημαντική  για  την ανάπτυξη  κριτικής 

σκέψης. Έγινε προσπάθεια ύπαρξης της απαραίτητης  ιστορικής απόστασης, ώστε να 

μπορούν οι μαθητές να γνωρίζουν τη γοητεία του παρελθόντος, να το αξιολογούν, να 

αντιλαμβάνονται  το  οδοιπορικό  μετάβασης  στο  παρόν  (Δραγώνα  &  Φραγκουδάκη, 

2008: 34‐35). 

  Ανάλογα  έγινε  και  η  συγγραφή  σχολικών  εγχειριδίων  για  τη  λογοτεχνία,  τα 

μαθηματικά,  τις  φυσικές  επιστήμες  και  τα  υπόλοιπα  μαθήματα.  Σε  όλα  όμως, 

εφαρμόστηκαν οι βασικές αρχές της διαβάθμισης των περιεχομένων τους ως προς τη 

δυσκολία  και  ο  σεβασμός  στις  γλωσσικές,  πολιτισμικές  και  θρησκευτικές 

διαφοροποιήσεις  και  ιδιαιτερότητες.  Επίσης,  σε  όλα  τα  μαθήματα  δημιουργήθηκε 

συμπληρωματικό ψηφιακό  και  άλλο  εκπαιδευτικό  υλικό  (Δραγώνα &Φραγκουδάκη, 

2008: 34‐36). 

  Τα  υπό  συγγραφή  σχολικά  εγχειρίδια  και  εκπαιδευτικά  υλικά  εφαρμόστηκαν 

πιλοτικά  στις  αντίστοιχες  τάξεις  για  ένα  τουλάχιστον  σχολικό  έτος.  Διανεμήθηκαν 

στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν εθελοντικά στο ΠΕΜ και η συγγραφική ομάδα 

σε  συνεργασία  με  την  επιμορφωτική  ομάδα  εντόπιζε  δυσκολίες,  αδυναμίες  και 

αναντιστοιχίες  ή  ανακρίβειες.  Ακολούθως,  προέβαιναν  σε  ανάλογες  διορθώσεις  και 

έτσι έλαβαν την τελική τους μορφή. Στην πιλοτική εφαρμογή εμφανίστηκαν αρκετές 

αντιστάσεις και εμπόδια, κυρίως λόγω της πολιτικής περιθωριοποίησης που επί σειρά 

δεκαετιών είχε υποστεί η μειονότητα. Οι αντιδράσεις δεν έλλειπαν όμως και από τη 

μεριά  της  πλειονότητας,  αφού  τα  βιβλία  θεωρήθηκαν  σε  πολλές  περιπτώσεις 

«αντεθνικά»(Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008: 37‐38). 

  Η  σημαντικότερη  και  δυσκολότερη  δράση  του  ΠΕΜ  ήταν  η  επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα μειονοτικά σχολεία. Η επιμόρφωση αυτή είχε να 

ξεπεράσει δύο σημαντικά εμπόδια. Το ένα ήταν η αντίδραση σε κάθε τι νεόφερτο που 

προσπαθεί να ταράξει την ουτοπική ασφάλεια και ροή της καθημερινότητας. Το άλλο 

ήταν  η  επιφυλακτική  στάση  των  εκπαιδευτικών  για  την  τηρηθείσα  στάση  των 

κυβερνήσεων.  Σε  κάθε  ευκαιρία,  οι  εκπαιδευτικοί  προέβαλαν  αντίλογο  και 

προσέδιδαν  πολιτική  διάσταση  στα  επιμορφωτικά  θέματα  (Δραγώνα  & 

Φραγκουδάκη, 2008, Ανδρούσου, 2005). 
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  Αρχικά,  η  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  έγινε  σε  καθολική  βάση  εντός 

ωραρίου  εργασίας  και  αργότερα  σε  εθελοντική  βάση  εκτός  ωραρίου.  Περισσότερο 

θετικά αποτελέσματα έφερε η επιμόρφωση σε μικρές ομάδες εργασίας, καθώς και η 

συμμετοχή δασκάλων με πείρα σε σχολείο με αλλόγλωσσα παιδιά ως επιμορφωτές. 

Αποτελεσματικό  αποδείχθηκε  το  μέτρο  επίσκεψης  των  επιμορφωτών  στα  σχολεία, 

ώστε να παρέχουν στήριξη στους δασκάλους αλλά και εξοικείωση των επιμορφωτών 

με  τη  σχολική  πραγματικότητα.  Επιτυχής  στάθηκε  τέλος  και  η  μέθοδος  των 

ολιγομελών  συναντήσεων  για  ανταλλαγή  απόψεων  και  εμπειριών  (Δραγώνα  & 

Φραγκουδάκη, 2008, Ανδρούσου, 2005, http://www.kleidiakaiantikleidia.net/). 

  Με  τις  επιμορφώσεις  του  ΠΕΜ,  οι  εκπαιδευτικοί  του  ελληνόφωνου  και 

τουρκόφωνου  προγράμματος  βρέθηκαν  στον  ίδιο  χώρο,  σε  μία  ατελέσφορη 

προσπάθεια  να  επιτευχθεί  η  μεταξύ  τους  συνεργασία.  Η  επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών  του  τουρκόφωνων  προγράμματος  παρά  τις  επανειλημμένες 

προσπάθειες,  προτάσεις  και  εισηγήσεις  των  στελεχών  του  ΠΕΜ  οδηγήθηκε  σε 

αδιέξοδο  (Δραγώνα & Φραγκουδάκη,  2008).  Αδιαμφισβήτητα,  η πολιτεία αδράνησε 

ως προς το τουρκόφωνο πρόγραμμα, πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη το πλήθος των 

νομοθετημάτων  και  διακρατικών  συμφωνιών  που  περιορίζουν  τη  δικαιοδοσία  της 

αλλά και η αρνητική στάση της μειονοτικής ηγεσίας πάνω σε οτιδήποτε δεν ελέγχει η 

ίδια (Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008:39‐40). 

  Η επιμόρφωση πραγματεύτηκε, κυρίως, το θέμα της διγλωσσίας ως εμπόδιο και 

πως αυτό μπορεί να εξομαλυνθεί,  τις  ιδιαιτερότητες και  τις διαφορές  της ελληνικής 

από την τουρκική γλώσσα. Βασίστηκε και προώθησε τις νέες τάσεις της διδακτικής, τη 

βιωματική  μάθηση,  την  σημασία  οικοδόμηση  της  γνώσης.  Ιδιαίτερες  δυσκολίες 

συνάντησε  η  διαθεματική  προσέγγιση  ως  προς  την  αποδοχή  της  από  τους 

εκπαιδευτικούς,  παρά  το  γεγονός  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  που  την  εφάρμοσαν  είχαν 

θεαματικά  αποτελέσματα  στην  ταχύτητα  και  ευκολία  μάθησης  της  ελληνικής  από 

μειονοτικούς μαθητές(Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008:41‐43). 

  Άλλη μία καινοτομία  του ΠΕΜ κατά  τη δεύτερη φάση  του ήταν η αύξηση  των 

ωρών  διδασκαλίας,  σε  αντικείμενα  τα  οποία  κάλυπταν  συσσωρευμένα  κενά.  Στο 

πρόγραμμα  αυτό  που  ονομάστηκε  «Διευρυμένο  Ωράριο  Διδασκαλίας»,   

χρησιμοποιήθηκαν  τα πειραματικά βιβλία  του ΠΕΜ καθώς  και  τα  νέα  εκπαιδευτικά 
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υλικά.  Στην  επιτυχία  του  προγράμματος,  συντέλεσε  η  ενεργοποίηση  των 

εκπαιδευτικών  καθώς  και  τα  νέα  εκπαιδευτικά  υλικά  (Δραγώνα  &  Φραγκουδάκη, 

2008: 44‐45). 

  Όσο  σημαντική  ήταν  για  την  επιτυχία  του  ΠΕΜ  η  αποδοχή  του  από  τους 

εκπαιδευτικούς,  άλλο  τόσο  ήταν  και  η  στήριξη  και  αποδοχή  του  από  την  τοπική 

κοινωνία,  η  οποία  όμως  το  υποδέχτηκε  με  έντονο  αρνητισμό.  Στην  αλλαγή  του 

κλίματος,  συνέβαλε  αριθμός  δράσεων  όπως  ένα  διεθνές  συνέδριο,  μία  παιδική 

εκδήλωση και δύο θεατρικές παραστάσεις. Στο συνέδριο του Οκτωβρίου του 1999 με 

τίτλο  «Μειονότητες,  γλώσσες  και  σχολείο»,  κλήθηκαν ως  διοργανωτές  αλλά  και ως 

ομιλητές  εκπρόσωποι  συνδικαλιστικών  οργάνων  και  εκπαιδευτικοί  τόσο  της 

μειονότητας όσο και της πλειονότητας. Επομένως, κάμφθηκαν οι όποιες αντιδράσεις 

και έτσι αυτό άσκησε σημαντική επίδραση. Καταλυτική, επίσης, ήταν η επίδραση της 

εκδήλωσης τον Μάιο του 1999, με την πολιτισμική ανάμειξη παιδιών της μειονότητας 

και  της  πλειονότητας,  αλλά  και  οι  θεατρικές  παραστάσεις  τον  Ιούνιο  του  2000  του 

Ευγένιου Τριβιζά με το έργο Φρουτοπία(Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008: 46‐47). 

  Η σημαντικότερη και επιτυχέστερη καινοτομία του ΠΕΜ ήταν η ίδρυση κατά τη 

δεύτερη  φάση  των  δύο  Κέντρων  Στήριξης  του  Προγράμματος  Εκπαίδευσης 

Μουσουλμανοπαίδων  (ΚΕΣΠΕΜ)  στην  Κομοτηνή  και  την  Ξάνθη.  Τα  κέντρα  αυτά 

στελεχώθηκαν  με  μεικτό  προσωπικό,  δίγλωσσο  και  διαπολιτισμικό.  Διεξήγαγαν, 

ταυτόχρονα,  με  τα  μαθήματα  Δημοτικού  και  Γυμνασίου,  πολιτιστικές  εκδηλώσεις, 

δραστηριότητες,  βιβλιοθήκη,  συμβουλευτική  εκπαιδευτικών  και  γονέων  και 

ενημέρωση  γονέων.  Το  ωράριο  λειτουργίας  τους  ήταν  οκτάωρο,  επτά  ημέρες  την 

εβδομάδα (Ανδρούσου & Ασκούνη, 2011, Νοταράς κ.α., 2013). 

  Στόχος  των  ΚΕΣΠΕΜ  ήταν  να  παρακάμψουν  τα  εμπόδια  των  μειονοτικών 

σχολείων που εμπόδιζαν την καλή επίδοση. Η ίδρυση και η λειτουργία τους βασίστηκε 

στη  δημιουργία  ενός  περιβάλλοντος  δίγλωσσου,  διαπολιτισμικού,  με  συνθήκες 

απόλυτης  αποδοχής  και  σεβασμού  των  διαφορετικών  πολιτισμικών  ταυτοτήτων 

(Ανδρούσου & Ασκούνη,2011, Νοταράς κ.α., 2013).  

  Συγκεκριμένα,  στα  ΚΕΣΠΕΜ  διδάσκονταν  μαθήματα  ελληνικής  γλώσσας, 

μαθηματικών,  φυσικής  και  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Παρέχονταν  βιβλία  και 

εκπαιδευτικό  υλικό  σε  μαθητές,  για  την  διευκόλυνση  της  φοίτησής  τους  και  την 
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ενίσχυση  της  ελληνομάθειας. Πραγματοποιούνταν μαθήματα Ελληνικής  γλώσσας σε 

γονείς  μειονοτικών  μαθητών  και  μαθήματα  τουρκικής  γλώσσας  σε  ελληνόφωνους 

εκπαιδευτικούς.  Επίσης,  λάμβανε  χώρα  σε  αυτά  πλήθος  άλλων  δραστηριοτήτων, 

όπως  δημιουργικά  εργαστήρια,  παιδαγωγικές  δραστηριότητες  παιδιών  προσχολικής 

ηλικίας, καθώς και συμβουλευτική στήριξη γονέων και εκπαιδευτικών (Ανδρούσου & 

Ασκούνη, 2011, Νοταράς κ.α., 2013, Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008). 

  Αξίζει να αναφερθεί, ότι δεν κατέστη εφικτή η λειτουργία ΚΕΣΠΕΜ στον κάμπο 

της  Ξάνθης  λόγω  έλλειψης  συνεργασίας,  τόσο  της  μειονότητας  όσο  και  της 

πλειονότητας, για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου. Το γεγονός αυτό,  φανερώνει τη 

σημασία που έχει η συνεργασία των τοπικών φορέων σε τέτοιου είδους εγχειρήματα 

(Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008: 48‐51).Κατά την τέταρτη φάση του προγράμματος, 

2010‐13, λειτούργησαν πλέον των δύο ΚΕΣΠΕΜ και άλλα οκτώ περιφερειακά.  Τα 

αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά αλλά και γρήγορα. Σε αυτό συνέβαλαν, τόσο τα νέα 

σχολικά  βιβλία,  όσο  και  οι  επιμορφωμένοι  εκπαιδευτικοί  που  αντιμετώπιζαν  την 

απουσία  γνώσης  της  ελληνικής  ως  φυσικό  επακόλουθο  της  αλλογλωσσίας  και 

αποδέχονταν  με  φυσικότητα  την  γλωσσική  και  πολιτισμική  υπόσταση  του  κάθε 

μαθητή  (Δραγώνα  &  Φραγκουδάκη,  2008,  Ανδρούσου,  2005, 

http://www.kleidiakaiantikleidia.net/). 

  Τα παιδιά της μειονότητας και της πλειονότητας, που μέχρι τότε γνώριζαν μόνο 

το  περιβάλλον  τους  και  αισθανόταν  άβολα  ανάμεσα  σε  άλλους,  βρέθηκαν  σε  ένα 

μοναδικό  περιβάλλον.  Μέσα  σε  συνθήκες  εναλλαγής  των  ταυτοτήτων  και  των 

γλωσσών  αποδέχτηκαν  αυτόματα  το  περιβάλλον  αυτό  με  θετική  αντίδραση  και 

μίλησαν  ελληνικά  χωρίς  δισταγμό,  ενώ  η  απόδοσή    τους  στα  μαθήματα  ήταν 

εντυπωσιακή (Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008:48). 

  Ενισχυτικά  σε  αυτή  την  προσπάθεια,  λειτούργησε  η  αποδοχή  τους  από  τους 

γονείς και  ιδίως από τις μητέρες, καθώς ήταν ο μοναδικός πολιτειακός θεσμός στον 

οποίο  κατάφερναν  να  συνεννοηθούν  στη  γλώσσα  τους.  Ήταν  μάλιστα  τέτοια  η 

αποδοχή  των  κέντρων  από  τις  μητέρες  που  ζήτησαν  και  πέτυχαν  τη  λειτουργία 

μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για ενηλίκους. 

  Η επιτυχία του ΠΕΜ αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στα στατιστικά στοιχεία και 

τα  αριθμητικά  μεγέθη,  τα  οποία  είναι  εντυπωσιακά  όσον  αφορά  την  ταχύτητα  των 
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αλλαγών.  Τα  πρώτα  δέκα  χρόνια  του  ΠΕΜ  τετραπλασιάστηκε  η  πρόσβαση  στη 

δημόσια  εκπαίδευση,  ενώ  η  πρόσβαση  στο  λύκειο  την  τελευταία  τετραετία  της 

δεύτερης φάσης αυξήθηκε κατά 60%. Η διαρροή από την υποχρεωτική εκπαίδευση το 

2000 ήταν 65% και μετά από επτά χρόνια εφαρμογής του προγράμματος, έπεσε στο 

μισό, το οποίο είναι ήδη υψηλό σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο το 2007 που ήταν 

7% (Δραγώνα &Φραγκουδάκη, 2008: 54). 

  Επίσης,  όπως  χαρακτηριστικά  δημοσιεύεται  στην  ιστοσελίδα  του  ΠΕΜ 

(https://museduc.gr/el/),  κατά  τη  σχολική  χρονιά  2014‐15  οργανώθηκαν  μαθήματα 

προετοιμασίας  των  μαθητών  για  τη  διαδικασία  των  πανελλαδικών  εξετάσεων.  Στην 

επιτυχία του ΠΕΜ συντέλεσε, επίσης, πλήθος παραγόντων και τελικά αυτό που στην 

αρχή έμοιαζε ακατόρθωτο, έγινε εφικτό. Ο σωστός σχεδιασμός, η αποφασιστικότητα 

των  συνεργατών  του  ΠΕΜ,  η  αποδοχή  του  προγράμματος  από  φορείς  της  τοπικής 

κοινωνίας  έστω  και  σε  περιορισμένο  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  βαθμό,  ήταν 

καθοριστικής  σημασίας  για  την  αποτελεσματικότητα  του  προγράμματος  και 

συγκεκριμένα,  για  την  αύξηση  της  σχολικής  επίδοσης  και  την  ταχεία  και  αρμονική 

κοινωνική ένταξη (http://www.kleidiakaiantikleidia.net/). 

  Προφανώς  δεν  θα  είχαν  επιτευχθεί  όλα  αυτά    χωρίς  την  άμβλυνση  των 

κοινωνικών και πολιτισμικών αντιθέσεων,  χωρίς  την αποδοχή  της διαφορετικότητας 

και  την  αρμονική  συνεργασία  όλων  αυτών  των  ομάδων  που  συνυπάρχουν  στα 

μειονοτικά σχολεία της Δυτικής Θράκης  (Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008: 51‐54). Η 

πραγματοποίηση  όλων  αυτών  των  αλλαγών  βρήκε  πρόσφορο  έδαφος,  αφού 

συντελέστηκε  μέσα  σε  ένα  πλαίσιο  αλλαγής  προσανατολισμού  της  ελληνικής 

πολιτικής  απέναντι  στη  μειονότητα  και  γενικότερων  κοινωνικών  αλλαγών  που 

επιτελέστηκαν τα τελευταία χρόνια στη θρακική κοινωνία. 

  Δεν  θα  είχαν  πραγματωθεί,  όμως,  αν  δεν  υπήρχε  μία  ευρύτερη  αλλαγή  στην 

εκπαιδευτική  πολιτική  του  ελληνικού  κράτους  απέναντι  στη  μειονότητα  (Δραγώνα‐ 

Φραγκουδάκη,  2008).  Μέσω  αυτής,  έγιναν  σημαντικές  μεταρρυθμίσεις  στην 

εκπαίδευση της μειονότητας της Δυτικής Θράκης, όπως αναλύεται στο υποκεφάλαιο 

που ακολουθεί. 
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3.4.   Σημαντικές  μεταρρυθμίσεις  στην  εκπαίδευση  της  μειονότητας 

Δυτικής Θράκης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής 

Παρά την αντίληψη ότι η φοίτηση σε ελληνόγλωσσο δημόσιο σχολείο αποτελεί τμήμα 

της  διαδικασίας  αφομοίωσης  της  μειονότητας,  εν  τούτοις  τα  τελευταία  χρόνια 

αυξάνεται  αισθητά  το  ποσοστό μεταστροφής,  το  οποίο  είναι  άρρηκτα συνδεδεμένο 

με  τις  μεγάλες  αλλαγές  που  πραγματοποιήθηκαν  στη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση 

(Ασκούνη, 2006: 163, Τρουμπέτα, 2001, Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008). 

  Η  σημαντικότερη  μεταρρύθμιση  για  την  εκπαιδευτική  πραγματικότητα  της 

μειονότητας  συντελείται  το  1995.  (Άρθρο  2,  Παρ.1 Ν.  2341/  2.10.1995, ΦΕΚ  Ά  208, 

1995).  Θεσπίζεται  η  δυνατότητα  να  ορίζεται  χωριστό  ποσοστό  θέσεων  για  την 

εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αποφοίτων λυκείου που προέρχονται από τη μουσουλμανική 

μειονότητα  της  Θράκης,  ενώ  με  την  υπουργική  απόφαση  ΥΑ 

Φ.152.11/Β3/790/28.2.1996, καθορίζεται το ποσοστό του 0,5% επιπλέον του αριθμού 

των  εισακτέων  κάθε  σχολής  ή  τμήματος  (Ασκούνη,  2006:  79,  Τρουμπέτα,  2001, 

Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008, Πλεξουσάκη, 2006).  

  Η  εφαρμογή  του  μέτρου  αυτού  υπήρξε  καταλυτική  αφού  χρόνο  με  το  χρόνο 

αυξάνονται  οι  αριθμοί  των  εισακτέων  κατά  πολύ  και  η  στάση  της  μειονότητας 

απέναντι  στην  εκπαίδευση  συνολικά  αλλάζει  αισθητά  (Ασκούνη,  2006:  79,  Σέλλα  ‐

Μάζη,  2004).Με  το  μέτρο  του  επιπλέον  ποσοστού  εισαγωγής,  επιχειρείται  η 

υιοθέτηση  της  λογικής  «θετικής  διάκρισης»  με  σκοπό  την  άμβλυνση  του  εμφανή 

εκπαιδευτικού  αποκλεισμού,  που  επί  μακρόν  είχε  υποστεί  η  μειονότητα  και 

ταυτόχρονα  επιδιώκεται  η  ανακοπή  του  ρεύματος  προς  τα  τουρκικά  πανεπιστήμια 

(Γκότοβος, 2017). 

  Από το 1960 και έπειτα οι ελληνικές αρχές επιδίδονται σε μία μαζική παραγωγή 

νόμων,  ρυθμίσεων  και  εγκυκλίων  ώστε  να  διαμορφώσουν  το  κανονιστικό  πλαίσιο. 

Έτσι  καθιέρωσαν  έναν  αυστηρό  έλεγχο  σε  όλες  τις  πλευρές  της  σχολικής  ζωής  και 

μέσα  σε  συνθήκες  αυταρχισμού  και  καταπίεσης  επιχείρησαν  να  καταστείλουν  την 

τουρκική ταυτότητα της μειονότητας (Ασκούνη, 2006: 90, Πλεξουσάκη, 2006). 

  Μία  ιδιαίτερα  σημαντική  μεταρρύθμιση  για  την  αναβάθμιση  της  μειονοτικής 

εκπαίδευσης,  αποτελεί  η  θεσμοθέτηση  σύσταση  και  λειτουργία  Τομέα Μειονοτικής 

Εκπαίδευσης  στο  Παιδαγωγικό  Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Αριστοτελείου 



101 
 

Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης.  Συστήνεται  με  την  Υ.Α  214287/Ζ1  (ΦΕΚ  Β΄ 

4153/22.12.2016)  και  καλύπτει  γνωστικά  αντικείμενα  σχετικά  με  τη  μειονοτική 

εκπαίδευση,  την  πολυγλωσσία,  θρησκευτικά  και  ιστορικά  θέματα  της  μειονότητας, 

ακόμα και διδακτικές των μειονοτικών γλωσσών. Στόχος της σύστασης του, είναι να 

διασφαλίσει  τη  δυνατότητα  σε  μουσουλμάνους  φοιτητές  και  φοιτήτριες  του 

Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  να  διδάξουν  στα  μειονοτικά 

σχολεία. 

  Από τα μέσα το 2017,  ξεκίνησε η υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος σε 

αρχικά  6,  σήμερα  15  νηπιαγωγεία  της  Θράκης  με  αμιγή  μειονοτικό  μαθητικό 

πληθυσμό, που προβλέπει την αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία,  μέσω  της  ταυτόχρονης  παρουσίας  στην  τάξη  συνεργατών  μελών  της 

μειονότητας  με  πτυχίο  Παιδαγωγικού  Τμήματος.  Το  πρόγραμμα  αυτό  ανέλαβε  να 

υλοποιήσει  το  Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  (ΙΕΠ)  με  εντολή  του  Υπουργείου 

Παιδείας  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων(http://iep.edu.gr/  και    http://minedu.gov.gr/, 

προσπέλαση: 8/3/2020). 

  Στόχο  της  παρέμβασης,  αποτελεί  να  κοινωνικοποιηθούν  αρμονικά  στο  θεσμό 

του  νηπιαγωγείου  τα παιδιά  της μειονότητας,  να πετύχουν  καλύτερη  εκμάθηση  της 

ελληνικής,  αλλά  ταυτόχρονα  και  να  αποκτήσουν  μία  ισορροπημένη  γλωσσική  και 

γνωστική  ανάπτυξη.  Αυτό  θα  συμβάλει  σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις,  στην  καλύτερη 

προετοιμασία  για  επιτυχή  επίδοση  στις  πρώτες  τάξεις  του  Δημοτικού 

(βλ.http://iep.edu.gr/ και  http://minedu.gov.gr/, προσπέλαση: 8/3/2020). 

  Η  μεταρρύθμιση  αυτή  δέχθηκε  καταιγισμό  επικρίσεων,  καθώς  θεωρήθηκε  ότι 

επιχειρείται ο αφανισμός των υπολοίπων μειονοτικών γλωσσών και η μετατροπή των 

δημόσιων νηπιαγωγείων σε μουσουλμανικά που αποτελεί άλλωστε και πάγιο αίτημα 

της  Άγκυρας.  Έντονη  ήταν  η  αντίδραση  των  νηπιαγωγών,  που  υποστήριζαν  ότι, 

εισάγεται  η  τουρκική  γλώσσα  ως  «δούρειος  ίππος»  στα  δημόσια  σχολεία. 

Διαμαρτυρήθηκαν επίσης έντονα, για την ύπαρξη τουρκόφωνου νηπιαγωγού κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας τους, όπου θα κατέγραφε τη διδασκαλία του αλλά και όσα 

διαδραματίζονταν στην αίθουσα. 

  Στα  πλαίσια  των  εκπαιδευτικών  μεταρρυθμίσεων,  πραγματοποιήθηκαν 

ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις  στο  μειονοτικό  Γυμνάσιο  και  Λύκειο  Ξάνθης,  που 
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περιλάμβαναν  επέκταση  του  σχολείου  σε  νέες  αίθουσες  και  λειτουργία  του 

αποκλειστικά στον πρωινό κύκλο εργασίας  του σχολείου. Το Νοέμβριο του 2018,  το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς άλλαξε. Πλέον, το σχολείο διοικείται από εκλεγμένη σχολική 

εφορεία  και  οι  αρμοδιότητες  μεταφέρονται  στην  Περιφερειακή  Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης. Αυτό,    όπως ανακοινώνει  στη σελίδα  της μειονοτικής  εκπαίδευσης  το 

Υπουργείο Παιδείας,   θα συντελέσει στον τερματισμό ενός αδιαφανούς καθεστώτος 

πενήντα  ετών  και  θα  συμβάλλει  στην  κανονικοποίηση  σε  θέματα  λειτουργίας,  

διοίκησης  και  εργασιακών  σχέσεων  (http://minedu.gov.gr/,  Προσπελάστηκε: 

18/2/2020). 

  Όσον αφορά τις πολιτικές θετικής διάκρισης, θεσπίστηκε τον Απρίλιο του 2016, 

με  το  Π.Δ.  44/2016,  η  ποσόστωση  του  2%  για  την  εισαγωγή  για  πρώτη  φορά 

υποψηφίων  από  τη  μουσουλμανική  μειονότητα  της  Θράκης  στις  σχολές  της 

Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας.  Με  αυτή  τη  μεταρρύθμιση,  παρέχονται  επιπλέον 

ευκαιρίες  επαγγελματικής  καταξίωσης  στα  μέλη  της  μειονότητας  και  συνεπώς 

επιπλέον κίνητρα για την επιδίωξη μιας επιτυχούς σχολικής πορείας. 

  Έγινε  τέλος  προσαρμογή  και  εφαρμόστηκε  το  νέο  ωρολόγιο  πρόγραμμα  των 

μειονοτικών  Γυμνασίων  και  δημοτικών  στο  δίγλωσσο  περιβάλλον  εκπαίδευσης 

(http://minedu.gov.gr/, Προσπελάστηκε: 18/2/2020). 

  Οι  όποιες  εκπαιδευτικές  παρεμβάσεις  δε  λειτουργούν  ανεξάρτητα,  αλλά 

αλληλοεπιδρούν  με  το  ευρύτερο  κοινωνικό  και  οικονομικό  πλαίσιο  όπως,  η  ταξική 

σύνθεση  της  μειονότητας  ή  οι  κοινωνικές  συνθήκες  ύπαρξής  της.  Για  να 

πραγματοποιηθούν  επομένως  βαθιές  εκπαιδευτικές  μεταρρυθμίσεις,  θα  πρέπει  ο 

σχεδιασμός να δημιουργεί ταυτόχρονα νέες κοινωνικές και οικονομικές πρακτικές. 

  Όμως τα οφέλη των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων είναι πολλαπλά, τόσο για 

τη  μειονότητα  όσο  και  για  την  τοπική  αλλά  και  ευρύτερη  κοινωνία.  Μέσω  αυτών,  

βελτιώνεται  το  κοινωνικό  και  οικονομικό  επίπεδο  των  μελών  της  μειονότητας,  

θέτοντας  τις βάσεις  για ανάπτυξη σε όλους  τους  τομείς  της περιοχής που διαβιούν. 

Μειώνεται,  επίσης,  η  σχολική  διαρροή,  η  σχολική  αποτυχία  και  περιορίζεται  η 

απομόνωση και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 
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4.   Διαστάσεις  εκπαιδευτικής  πολιτικής  για  τη  μειονότητα 

Δυτικής Θράκης 

Η  μειονοτική  εκπαίδευση  ως  θεσμός,  στόχευε  στην  προστασία  των  δικαιωμάτων 

διατήρησης της μητρικής γλώσσας αλλά και της θρησκείας της μειονότητας. Πρακτικά, 

όμως,  εκ  μέρους  της  πολιτείας  υπηρέτησε  την  πολιτική  διακρίσεων  εις  βάρος  της 

μειονότητας  και η ανεπάρκεια  της,  συντέλεσε στην  κοινωνική περιθωριοποίηση  της 

ομάδας αυτής (Ασκούνη, 2011: 208, Νοταράς, 2016). 

  Από το 1923 κι έπειτα η Ελλάδα ακολούθησε μία επαμφοτερίζουσα πολιτική στο 

θέμα  της  μειονότητας  (Τζούμης,  2017).  Το  πλέον  εύπορο  τμήμα  της  μειονότητας 

πούλησε σε γενικές γραμμές την περιουσία που είχε και έφυγε για την Τουρκία. Όσοι 

έμειναν  ήταν  κυρίως  μικροκαλλιεργητές  και  κτηνοτρόφοι,  που  δεν  δημιουργούσαν 

ιδιαίτερα  προβλήματα  και  δεν  είχαν  και  κάποιες  ιδιαίτερες  απαιτήσεις  πέραν  της 

διατηρήσεως  των  παραδόσεων  και  της  προστασίας  της  θρησκείας  τους.  (Συρίγος, 

2014). Αυτή την πρώτη περίοδο, η πολιτική του ελληνικού κράτους εξαντλείται κυρίως 

στα  θέματα  εκπαιδεύσεως.  Μοναδικό  αξιομνημόνευτο  στοιχείο  από  εκείνη  την 

περίοδο,  είναι  η  απόφαση  της  κυβερνήσεως  Βενιζέλου,  το  1930,  να  εκδιώξει  την 

ηγεσία  των  Παλαιομουσουλμάνων  από  τη  Θράκη  (Yildiz,  1976:  377,  Αλεξανδρής, 

1988: 93, Mavrogordatos, 1983: 284, Νικολακόπουλος, 1990: 181‐184,  Ιορδάνογλου, 

1989: 222). 

  Στις  20 Απριλίου  του  1951  και  ύστερα από σύσταση  της  Επιτροπής  Υπουργών 

των  Εξωτερικών  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης,  υπογράφηκε  μεταξύ  Ελλάδος  και 

Τουρκίας  μία Μορφωτική  Συμφωνία.  Η  Συμφωνία  του  1951  προέβλεπε  την  ίδρυση 

μορφωτικών  ινστιτούτων,  την  ανταλλαγή  επισκέψεων  καθηγητών  και  σπουδαστών, 

την καθιέρωση υποτροφιών και τη διδασκαλία της γλώσσας, της λογοτεχνίας και της 

ιστορίας  της  Τουρκίας  στα  μορφωτικά  ιδρύματα  της  Ελλάδος,  σε  αμοιβαιότητα  με 

αντίστοιχες υποχρεώσεις που ανελάμβανε η  εξ ανατολών  γείτονα  χώρα. Επίσης, ως 

απόρροια της Συμφωνίας άρχισαν να έρχονται μετακλητοί δάσκαλοι από την Τουρκία. 

  Σήμερα, η εκπαιδευτική πολιτική της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής 

Θράκης,  χαράσσεται  πάνω  στους  άξονες  που  ορίζουν  οι  διατάξεις  διεθνών 

συμβάσεων, οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα, τη συνθήκη των Σεβρών, τη συνθήκη 
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της Λωζάνης και τις διμερείς ελληνοτουρκικές μορφωτικές συμφωνίες. Το σύνταγμα, 

οι  Νόμοι  και  γενικώς  το  εθνικό  νομοθετικό  πλαίσιο,  διαμορφώνουν  επίσης  και 

καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται. 

 

4.1.  Πολιτικές διαστάσεις  των εκπαιδευτικών επιλογών για  ζητήματα 

εκπαίδευσης της μειονότητας Δυτικής Θράκης 

Όλα τα ζητήματα που αφορούν τη μειονότητα της Δυτικής Θράκης, όπως άλλωστε και 

η  εκπαίδευση,  λαμβάνουν  πολιτικές  διαστάσεις.  Επηρεάζονται  άμεσα  από  την 

πολιτική, όλες οι εξελίξεις που διαδραματίζονται και όλοι οι διάλογοι που εγείρονται, 

στα πλαίσια κυρίως των ελληνοτουρκικών σχέσεων. 

  Η  εκπαίδευση,  σύμφωνα  με  τον  Paulo  Freire  (Jarvis,  2007,  Γρόλλιος,  2005, 

Roberts, 2016: 645‐653, Connolly, 1985: 15, Freire, 1977) δεν είναι πολιτικά ουδέτερη, 

αντιθέτως  έχει  πολιτικές  διαστάσεις.  Θα  πρέπει  επομένως,  οι  ιδιαιτερότητες  και  τα 

προβλήματα  της  μειονοτικής  εκπαίδευσης,  εκτός  του  παιδαγωγικού  και  κοινωνικού 

πλαισίου  να  αναζητηθούν  και  στην  πολιτική  τους  διάσταση.  Υπό  το  πρίσμα  της 

πολιτικής  διάστασης,  θα  πρέπει  να  γίνει  μελέτη  και  ανάλυση  των  εκπαιδευτικών 

επιλογών. 

  Μέχρι  τη  δεκαετία  του  1950  ο  έλεγχος  της  εκπαίδευσης  και  οι  στόχοι  της 

αποτελούν  αντικείμενο  εσωτερικής  διαμάχης  στη  μειονότητα.  Η  εκπαίδευση 

υλοποιείται  χωρίς  κεντρικό  έλεγχο  και  ουσιαστική  παρέμβαση  από  την  ελληνική 

διοίκηση και παρέχει υποτυπώδες επίπεδο γνώσεων (Ασκούνη, 2006: 83). 

  Η μειονοτική εκπαίδευση άλλωστε, αποτέλεσε πεδίο σύγκρουσης της ελληνικής 

και  τουρκικής  πολιτικής.  Συνεπώς,  οποιαδήποτε  προσπάθεια  αλλαγής  στην 

εκπαίδευση  ερμηνεύτηκε  από  την  μειονότητα  υπό  το  πρίσμα  της  αντιπαλότητας 

αυτής. 

  Η Τουρκία διεκδικούσε ανέκαθεν τη διατήρηση ενεργού ρόλου και ελέγχου στα 

εκπαιδευτικά  θέματα  της  μειονότητας  και  η  Ελλάδα  από  την  άλλη  μεριά 

προσπαθούσε να αποτρέψει αυτή την τουρκική πολιτική, με στρατηγική που πολλές 

φορές διαιώνιζε τα εκπαιδευτικά προβλήματα (Διβάνη, 1995, Ηρακλείδης, 1997). 
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  Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου άφηνε μεγάλα περιθώρια παρέμβασης σε τοπικό 

επίπεδο  και  στα  μέλη  της  μειονότητας.  Έτσι  αν  ανήκαν  τα  σχολεία  στη  σφαίρα 

επιρροής  των «νεωτεριστών» η  των «συντηρητικών», διαμορφώνονταν ανάλογα    το 

λειτουργικό  πλαίσιο.  Οι  ελληνικές  αρχές  δεν  πραγματοποιούσαν  ουσιαστικούς 

ελέγχους,  ειδικό  αναλυτικό  πρόγραμμα  δεν  υπήρχε  και  το  περιεχόμενο  της 

εκπαίδευσης  περιορίζονταν  στο  κοράνι,  στοιχειώδη  μαθηματικά  και  γλώσσα 

διδασκαλίας  αποτελούσε  η  τουρκική  παρά  τον  τυπικά  υποχρεωτικό  χαρακτήρα  της 

ελληνικής.  

  Τα σχολεία  επίσης  λειτουργούσαν σε άθλιες  υλικές  συνθήκες  και  οι  δάσκαλοι 

είχαν  πολύ  χαμηλό  μορφωτικό  επίπεδο.  Σε  αυτό  το  κλίμα  επωφελήθηκαν  των 

καταστάσεων  οι  οπαδοί  του  νεωτεριστικού  κινήματος,  όπου  ταύτισαν  την  τούρκικη 

πλευρά  με  αιτήματα  προοδευτικής  εκπαιδευτικής  αλλαγής,  τα  οποία  έδρασαν 

καταλυτικά στη διαμόρφωση και ανάπτυξη τουρκικής εθνικής συνείδησης (Aarbakke, 

2000: 126, Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2006: 26). 

  Από το 1991 στα πλαίσια της πολιτικής ισονομίας και ισοπολιτείας η κατάσταση 

στα  μειονοτικά  σχολεία  αλλάζει  αισθητά.  Η  ενσωμάτωση  της  μειονότητας  στην 

ελληνική κοινωνία, προβάλλεται ως στόχος και γίνονται πλέον προσπάθειες σε αυτή 

την κατεύθυνση (Τσιτσελίκης & Χριστόπουλος, 1997: 417, Μπαλτσιώτης, 1997: 329). 

  Ως απόρροια του θετικού κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράφεται 

το  1951  η  Μορφωτική  Συμφωνία,  με  την  οποία  ευνοούνται  κάποιες  σημαντικές 

εξελίξεις όπως η ανταλλαγή εκπαιδευτικών και σχολικών εγχειριδίων. 

  Η  τελευταία  επίσημη  προσπάθεια  να  επιλυθούν  στα  πλαίσια  της 

ελληνοτουρκικής συνεργασίας  τα εκπαιδευτικά προβλήματα,  γίνεται  το 1968 με  την 

υπογραφή  του  μορφωτικού  πρωτοκόλλου.  Καθορίζονται  με  αυτό,  βασικά  ζητήματα 

της  μειονοτικής  εκπαίδευσης,  όπως  το  πρόγραμμα,  η  γλώσσα  διδασκαλίας  και  τα 

σχολικά εγχειρίδια (Παναγιωτίδης, 1995). Το κείμενο βέβαια του πρωτοκόλλου, είναι 

διατυπωμένο με  τη μορφή συστάσεων προς  τις αρχές  των δύο  κρατών. Πρακτικά η 

συνεργασία αυτή δεν υλοποιήθηκε. Η επίκληση του πρωτοκόλλου χρησιμοποιήθηκε 

κατ’  ουσία  για  την  εξυπηρέτηση  πολιτικών  επιδιώξεων,  στο  πλαίσιο  της 

ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης (Ασκούνη, 2006: 88, Παναγιωτίδης, 1995). 
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  Η  πολιτική  που  ακολουθεί  το  ελληνικό  κράτος  μέχρι  τη  δεκαετία  του  1990 

βασίζεται  στην  περιθωριοποίηση  της  μειονότητας  καθώς  και  σε  μια  ιδιαίτερα 

περιοριστική  πολιτική,  στη  λογική  της  αυστηρής  αμοιβαιότητας  προς  την  Τουρκία 

(Τσιούμης,  2010:  127).  Εξαίρεση,  αποτελούν  οι  περίοδοι  εξομάλυνσης  των 

ελληνοτουρκικών  σχέσεων,  οι  οποίες  και  επισφραγίστηκαν  με  τις  μορφωτικές 

συμφωνίες  (Aarbakke,  2000:  133,  Τσιούμης,  2006:  56).Παρά  τις  πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες  της  μειονότητας,  την  ελλιπή  κατάρτιση  των  δασκάλων  και  την 

αλλογλωσσία  των  μαθητών,  υφίσταται  εμμονή  στην  ομοιομορφία  των  διδακτικών 

μεθόδων  και  σχολικών  εγχειριδίων  με  τα  υπόλοιπα  σχολεία  (Χρηστίδου‐Λιοναράκη, 

1997). 

  Τα  σχολικά  εγχειρίδια  του  τουρκόγλωσσου  προγράμματος  είναι  άλλη 

αποτύπωση  της  πολιτικής  διάστασης  που  έχει  λάβει  η  μειονοτική  εκπαίδευση,  ως 

υποκατάστατο  του  παιδαγωγικού  της  περιεχομένου.  Τα  τυπωμένα  στην  Τουρκία 

βιβλία,  λειτούργησαν ως μέσα προώθησης  του  τουρκικού  εθνικισμού  και ως  τέτοια 

αντιμετωπίστηκαν από τις ελληνικές αρχές. Έτσι υπήρξε έντονη λογοκρισία, αφαίρεση 

εθνικιστικών  αποσπασμάτων,  εχθρικών  προς  την  Ελλάδα  αναφορών  ακόμα  και 

προσπάθειες να τυπωθούν τουρκικά εγχειρίδια από την ελληνική διοίκηση (Ζεγκίνης, 

1999, 82, Μήλλας, 2001: 104‐106, Λουκίδου & Θ. Θεοδοσίου, 2002). 

  Με  πρωτοβουλία  της  Ελληνικής  πλευράς  και  προκειμένου  να  εκλείψουν  οι 

εικόνες  των  «ακρωτηριασμένων  βιβλίων»  με  τις  σκισμένες  σελίδες,  ή  των 

φωτοτυπημένων  εγχειριδίων εκδόσεως δεκαετίας του 1950 εκδόθηκαν βιβλία για το 

μάθημα  της  τουρκικής  γλώσσας  το  1992,  γραμμένα  από  Έλληνες  συγγραφείς 

(Ματανά, 2005, Ζεγκίνης, 2002). Τα βιβλία αυτά, δεν αποδέχθηκε ποτέ η μειονότητα, 

η οποία αντέδρασε με μεγάλες κινητοποιήσεις, αποχή και κλείσιμο των σχολείων. Το 

θέμα αυτό, ήταν τόσο φορτισμένο, που να αποδεχθεί κάποιος τα βιβλία, ήταν σαν να 

αρνείται  την  τουρκική  του  ταυτότητα  (Καραντζόλα  &    Μπαλτσιώτης,  2001:60, 

Ζεγκίνης, 2002:13, Στάθη, 1997: 67). 

  Ο αρνητισμός αυτός απέναντι στην αποδοχή των σχολικών εγχειριδίων δεν είχε 

να κάνει με το ιδεολογικό τους περιεχόμενο, αλλά με το ότι χωρίς τη συναίνεση της 

Τουρκίας ή του μειονοτικού πληθυσμού, προχώρησαν οι ελληνικές αρχές στην έκδοση 

(Ζεγκίνης,  2002,  Στάθη,  1997:67).  Θεώρησαν  ότι  παραβιάζει  το  μορφωτικό 
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πρωτόκολλο του 1968 και γενικά ότι επιχειρείται η ανατροπή του θεσμικού πλαισίου, 

που θεωρούσαν ότι τους προστάτευε. 

  Κάθε  παρέμβαση  της  Ελληνικής  πλευράς  για  βελτίωση  των  εκπαιδευτικών 

συνθηκών, όπως αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα ή προσθήκη νέων μαθημάτων, 

αντιμετωπίζονταν  από  την  πλευρά  της  μειονότητας  ως  συμβολικής  σημασίας 

παρεμβάσεις και απόπειρες ελέγχου με πολιτικές διαστάσεις. Χαρακτηριστική είναι η 

αντίδραση  στην  εισαγωγή  δασκάλων  ειδικοτήτων,  το  οποίο  θεωρήθηκε  ως 

προσπάθεια  ανατροπής  του  συσχετισμού  δυνάμεων  εις  βάρος  της  τουρκικής 

συνιστώσας (Ασκούνη, 2006: 106, Ματανά, 2005: 126). 

  Η αλλαγή της Ελληνικής πολιτικής από το 1991 κι έπειτα οφείλεται αφενός στην 

προσπάθεια αντιμετώπισης της διεθνούς κριτικής σε βάρος της Ελλάδας για τη στάση 

της  απέναντι  στην  κοινωνία  και  αφετέρου  στην  αναποτελεσματικότητα  των 

κατασταλτικών μέτρων (Ηρακλείδης, 2002: 312).Η αλλαγή επίσης αυτή στη στάση του 

ελληνικού  κράτους,  επιδιώκει  στο  να  συμβαδίσει  αυτό  με  την  πολιτική  των 

σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών (Ηρακλείδης, 2002: 46). 

  Την αλλαγή πολιτικής στην εκπαίδευση σηματοδοτούν  τα μέτρα που έλαβε το 

υπουργείο Παιδείας  το 1995 και 1996.  Συγκεκριμένα, ο Νόμος περί διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης  που  ψηφίστηκε  τον  Ιούνιο  του  1996  και  θεσμοθέτησε  νέα  ειδική 

γραμματεία  στο  υπουργείο  Παιδείας,  με  αρμοδιότητα  ζητήματα  εκπαίδευσης  των 

Ελλήνων σε άλλες χώρες και των αλλοδαπών και μειονοτήτων στην Ελλάδα. Στα μέτρα 

αυτά,  εντάσσεται,  επίσης,  η  θεσμοθέτηση  πενταετούς  θητείας  των  διορισμένων 

εκπαιδευτικών  στα  μειονοτικά  σχολεία  και  η  καθιέρωση  ποσοστού  εισαγωγής  στην 

ανώτερη  εκπαίδευση  μελών  της  μειονότητας  (Τρουμπέτα,  2001,  Γκότοβος,  2017, 

Πλεξουσάκη,  2006).  Το μέτρο αυτό,  επεκτείνεται  το 2005  για προνομιακή  εισαγωγή 

των μελών της μειονότητας από τα ΤΕΕ στα ΤΕΙ. Μεγάλη συμβολική σημασία έχει και 

το μέτρο εισαγωγής της διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας στα δημόσια Γυμνάσια 

της Θράκης, το 2006 (Δραγώνα& Φραγκουδάκη, 2008: 18). 

  Με την θέσπιση της ποσόστωσης το 1996 για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, 

σηματοδοτείται  νέος  πολιτικός  προσανατολισμός,  ο  οποίος  είναι  εμφανής  στην 

μειονότητα  που  σταδιακά  κάμπτει  τις  αντιστάσεις  της.  Αυτό  διαφαίνεται  από  τη 

ραγδαία αύξηση που παρατηρείται στη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 
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ιδίως  στα  ελληνόφωνα  Γυμνάσια  (Υπουργική  Απόφαση Φ.152.  11/Β3/790  της  28‐2‐

1996, (ΦΕΚ Β΄129, 1996), Πλεξουσάκη, 2001, Σγουρίδης, 2000: 53‐57). 

  Πριν  τη  θέσπιση  της  ποσόστωσης  μόνη  εφικτή  επιλογή  των  μαθητών  της 

μειονότητας  για  Τριτοβάθμια  εκπαίδευση  αποτελούσαν  τα  τουρκικά  πανεπιστήμια 

(Γκοτοβός,  2017,  Βακαλιός,  1997).  Με  την  ενίσχυση  της  εισόδου  στο  ελληνικό 

πανεπιστήμιο η Τουρκία χάνει την αποκλειστικότητα παροχής ανώτερης εκπαίδευσης 

στα μέλη  της μειονότητας και  εμφανώς περιορίζεται η  τουρκική επιρροή  (Γκοτοβός, 

2014, Σελλά‐Μάζη, 2004). 

  Οι περιορισμοί του σχολικού δικτύου, ιδιαίτερα όσον αφορά τη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση,  προσανατολίζουν  μαζικά  τα  παιδιά  της  μειονότητας  προς  την 

ελληνόγλωσση  δημόσια  εκπαίδευση.  Οι  περιορισμοί  αυτοί  είναι  προϊόν 

συγκεκριμένης  πολιτικής.  Η  ίδρυση  Γυμνασίων  στις  ορεινές  περιοχές  με  αμιγή 

μειονοτικό  πληθυσμό,  καθώς  και  η  αδράνεια  απέναντι  στο  πάγιο  αίτημα  ίδρυσης 

μειονοτικών  Γυμνασίων,  στοιχειοθετεί  την  παρέμβαση  της  ελληνικής  πολιτείας. Με 

την  υιοθετηθείσα  πολιτική,  αποδυναμώνονται  ακόμα περισσότερο  οι  εκπαιδευτικές 

εκείνες επιλογές που ισχυροποιούν τη μειονοτική ταυτότητα (Πριοβόλου, 2002: 16). 

  Στο πεδίο  της μειονοτικής  εκπαίδευσης η  κοινωνική με  την πολιτική διάσταση 

των αλλαγών διαπλέκονται. Οι προσδοκίες των μελών της μειονότητας για κοινωνική 

άνοδο και αλλαγή, προσδίδουν στις εκπαιδευτικές επιλογές πολιτική διάσταση κατά 

τη διαδικασία υλοποίησης. Οι εκπαιδευτικές επιλογές δεν εμπεριέχουν την ελεύθερη 

βούληση  των  ατόμων,  αλλά  αποτελούν  προϊόντα  σύνθετων  διεργασιών,  οι  οποίες 

εμπεριέχουν  ιδεολογικούς  προσανατολισμούς  και  κοινωνικούς  καθορισμούς.  Οι 

επιλογές  των  μελών  της  μειονότητας  και  ιδίως  των  γονέων,  δεν  αποσκοπούν  στην 

προστασία  των  ανύπαρκτων  κοινωνικών  προνομίων  τους,  αλλά  αποτελούν 

στρατηγικές βελτίωσης της κοινωνικής τους θέσης (Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2007: 

20, Μπαλτσιώτης & Τσιτσελίκης, 2001: 335‐337,  Τρουμπέτα, 2001: 44). 

  Η  πολιτική  των  ελληνικών  αρχών  ελέγχου  των  μειονοτικών  Γυμνασίων  και  τα 

εμπόδια στη λειτουργία τους οδήγησαν στην σταδιακή υποβάθμιση και, τελικά, στην 

παρακμή  τους.  Έτσι,  εμφανίζεται  πλέον  ως  συνειδητή  επιλογή,  αυτή  των 

ελληνόγλωσσων  δημοσίων  Γυμνασίων  και  κατά  συνέπεια  η  απαξίωση  των 

μειονοτικών  ως  υποβαθμισμένα  και  ανεπαρκή  με  χαμηλή  ποιότητα  παρεχόμενης 
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εκπαίδευσης  (Κελεσίδης  &  Μαραγκός,  2004,  Νοταράς,  2008).  Ο  προσανατολισμός 

προς  τη  δημόσια  εκπαίδευση  αποτελεί  μέρος  των  οικογενειακών  σχεδίων  της 

κοινωνικής  ανέλιξης  και  δηλώνει  την  επιθυμία  ένταξης  στην  ελληνική  κοινωνική 

πραγματικότητα. 

  Η  ελληνομάθεια  αναγνωρίζεται  ως  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την 

επαγγελματική  ανέλιξη  και  κοινωνική  ένταξη  των  μελών  της  μειονότητας 

(Πλεξουσάκη,  2008,  Φίγγου,  Μποζατζής  &  Τσονίδης  2008).  Διαφαίονεται  ότι,  το 

ελληνόγλωσσο  δημόσιο  Γυμνάσιο  προσφέρει  υψηλότερο  επίπεδο  εκπαίδευσης  και 

ανοίγει  τον  δρόμο  σπουδών  στην  Ελλάδα.  Παράλληλα,  με  τη  χρήση  του  ευνοϊκού 

μέτρου  εισαγωγής  στην  Τριτοβάθμια  εκπαίδευση  προσφέρει  περισσότερες 

επαγγελματικές προοπτικές. 

  Στον  αντίποδα,  η  υποτίμηση  των  μειονοτικών  Γυμνασίων  και  η  σταδιακή 

απαξίωση τους, από πλευράς της μειονότητας, υπερισχύει της ανάγκης ενίσχυσης της 

γλώσσας  και  διατήρησης  της  ταυτότητας  της  μειονότητας  (Κελεσίδης  & Μαραγκός, 

2004: 146, Ανδρούσου, 2015). Αυτή η τάση τα τελευταία χρόνια έχει μετακυλήσει και 

στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική αύξηση 

στον  αριθμό  των  μαθητών,  που  φοιτούν  στα  δημόσια  Δημοτικά  σχολεία,  ενώ 

ταυτόχρονα  αυξάνεται  και  η  συμμετοχή  των  παιδιών  της  μειονότητας  στην 

προσχολική  εκπαίδευση  (Νοταράς,  2008,  Φραγκουδάκη  &  Ασκούνη,  1999, 

Μπαλτσιώτης & Τσιτσελίκης, 2001, Κοντού, 2009). 

  Αν  και  στις  μικτές  πληθυσμιακά  περιοχές,  όπου  λειτουργούν  μειονοτικά 

Δημοτικά σχολεία, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, ουσιαστικά για τη μειονότητα το 

μειονοτικό  Δημοτικό  σχολείο  είναι  απαξιωμένο.  Η  πρώιμη  ένταξη  των  παιδιών  της 

μειονότητας στο δημόσιο σχολείο θεωρείται ότι  εξασφαλίζει  την  ελληνομάθεια,  την 

ορθή  και  καλύτερη  προετοιμασία  για  το  Γυμνάσιο  και  έτσι  εξασφαλίζονται 

μεγαλύτερες πιθανότητες για επιτυχή σχολική πορεία (Νοταράς, 2008). 

  Η ακολουθούμενη  εκπαιδευτική πολιτική από  την  ελληνική πολιτεία  διανοίγει 

τον δρόμο για την κοινωνική ανέλιξη των παιδιών της μειονότητας και την κοινωνική 

ένταξη, ο οποίος διέρχεται μέσα από την ελληνόγλωσση εκπαίδευση (Ασκούνη, 2011: 

218  ‐219,  Νοταράς,  2008).  Για  τον  λόγο  αυτό  επί  σειρά  ετών,  η  ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση  αντιμετωπίστηκε  με  μεγάλη  επιφύλαξη  και  θεωρούνταν  από  τη 
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μειονότητα  όχι  και  άδικα,  μηχανισμός  γλωσσικής  και  εθνοτικής  αφομοίωσης.  Η 

ηγεσία άλλωστε της μειονότητας, σταθερά προωθούσε την πολιτική διεκδίκησης της 

τουρκικής ταυτότητας. 

  Παρά  τη  μεταστροφή  των  εκπαιδευτικών  επιλογών,  εξακολουθεί  να  υπάρχει 

ένας σημαντικός αριθμός που επιλέγει το δίγλωσσο μειονοτικό σχολείο, που κυρίως 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται πιο ασφαλής επιλογή (Τρέσσου, 1997). Στην 

ίδια  λογική,  ένας  επίσης  σημαντικός  αριθμός  μαθητών  επιλέγει  τα 

ιεροσπουδαστήρια. Τόσο τα μειονοτικά σχολεία όσο και τα  ιεροσπουδαστήρια είναι 

για  τη μειονότητα ως  κατάσταση διασφάλισης  της πολιτισμικής  και  γλωσσικής  τους 

ταυτότητας και αποτυπώνουν το βαθμό συσπείρωσης του μειονοτικού πληθυσμού σε 

αυτή την κατεύθυνση. 

  Η  εκπαιδευτική  μειονοτική  πολιτική,  πέρα  από  τις  πολιτικές  διαστάσεις  που 

λαμβάνει,  έχει  επιφορτιστεί  με  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  και  την 

διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων της μειονοτικής εκπαίδευσης. 

 

4.2.  Ιδιαιτερότητες  και  προβλήματα  μειονοτικής  εκπαίδευσης  στη 

Δυτική Θράκη 

Τα  μειονοτικά  σχολεία  αποτελούν  ιδιάζουσα  περίπτωση  ως  προς  τον  θεσμικό 

χαρακτήρα  τους,  τους  εκπαιδευτικούς  που  τα  στελεχώνουν  και  το  αναλυτικό 

πρόγραμμα που ακολουθούν.  

  Γενικά, το μειονοτικό σχολείο αποτελεί μια επιλογή για τα μέλη της μειονότητας 

αλλά δεν είναι μονόδρομος, διότι η πρόσβαση των μελών στο δημόσιο ελληνόγλωσσο 

σχολείο είναι ελεύθερη. Δεν υπάρχουν, όμως, σε όλες τις περιοχές και οι δύο τύποι 

σχολείων,  με  αποτέλεσμα  σε  αρκετές  περιοχές  να  υπάρχει  μόνο  η  επιλογή  του 

μειονοτικού  σχολείου.  Τα  μέλη  της  μειονότητας  αντιμετωπίζουν  την  φοίτηση  σε 

μειονοτικό  σχολείο,  ως  προστασία  της  γλωσσικής  και  θρησκευτικής  τους 

ιδιαιτερότητας (Κοντού, 2009, Δραγώνα, 2003, Μαυρομμάτης, 2002). 

  Οι περισσότεροι μαθητές εισάγονται στο Δημοτικό σχολείο χωρίς να γνωρίζουν 

καθόλου ελληνικά. Ένα από τα κύρια αίτια του φαινομένου αυτού είναι η απομόνωση 

του  μειονοτικού  πληθυσμού.  Σε  αυτό  συνετέλεσε  και  το  γεγονός  ότι,  η  ελληνική 
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γλώσσα  δεν  είχε  «αξία  χρήσης»  για  τα  μέλη  της  μειονότητας,  αφού  η  μοναδική 

προοπτική  σχολικής  ανόδου  πέρα  από  το  δημοτικό  ήταν  στην  Τουρκία  και  η 

εκπαίδευση της χώρας δεν παρείχε προοπτικές για κοινωνική κινητικότητα (Δραγώνα 

& Φραγκουδάκη, 2008: 19). 

  Η  τουρκική  πλευρά,  καθώς  και  η  φιλοτουρκική  μερίδα  της  μειονότητας, 

άσκησαν  έντονη  κριτική  εναντίον  των  αποφοίτων  της  ΕΠΑΘ,  με  πρόσχημα  την 

ανεπαρκή  τουρκομάθειά  τους  (Τσιτσελίκης,  2003).  Για  το  κομμάτι  της  μειονότητας 

που διεκδικούσε  την  τουρκική  ταυτότητα, αυτοί που επέλεγαν  τον δρόμο της ΕΠΑΘ 

έφεραν το στίγμα της προδοσίας. Πολλές φορές και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 

1980, εμφανίζονταν φαινόμενα απόρριψης των δασκάλων αποφοίτων της ΕΠΑΘ από 

τις τοπικές κοινότητες. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις τα σχολεία παρέμεναν κλειστά 

για χρόνια επειδή δεν δέχονταν οι γονείς τον διορισμένο από το κράτος εκπαιδευτικό 

(Δήμου & Μηλιαζήμ, 2003, Μαρούδα, 2011). 

  Οι  συνθήκες  εργασίας  και  των  Ελλήνων  δασκάλων  στα  μειονοτικά  σχολεία, 

ιδίως κατά  την επταετή δικτατορία, δεν ήταν καλύτερες.  Εκτός από  το παιδαγωγικό 

τους έργο,  είχαν επωμιστεί  το έργο  της παρακολούθησης ύποπτων δραστηριοτήτων 

στο  περιβάλλον  του  σχολείου  ή  της  κοινότητας.  Πρώτιστο  καθήκον  τους  ήταν  η 

καταπολέμησή  της  τουρκικής  προπαγάνδας  και  η  ιδεολογική  αφομοίωση  της 

μειονότητας.  Επίσης  αρκετές  είναι  οι  περιπτώσεις  που  οι  Έλληνες  διδάσκαλοι 

χρησιμοποιούνταν  για  παροχή  πληροφοριών  στην  Κρατική  Υπηρεσία  Πληροφοριών 

και την χωροφυλακή (Πεντέρη& Τσιούμης, 2012). 

  Η κατάρτιση των αποφοίτων της ΕΠΑΘ παρουσιάζεται ελλιπής, αφού στην ΕΠΑΘ 

η εκπαίδευση πραγματοποιούνταν στα ελληνικά και καλούνταν μετά την αποφοίτησή 

τους να διδάξουν στην τουρκική γλώσσα. Βασικό μειονέκτημα επίσης της κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών της ΕΠΑΘ ήταν και το γεγονός ότι, δεν παρέχονταν εξειδικευμένες 

γνώσεις  ψυχολογίας,  κοινωνιολογίας  των  μειονοτήτων,  ή  άλλου  είδους 

διαπολιτισμική εκπαίδευση (Τσιτσελίκης, 1996: 350‐351). 

  Η ανεπαρκής κατάρτιση των δασκάλων, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ τους και 

η  ιδεολογική  τους  φόρτιση  και  διαφοροποίηση  από  αυτή  της  πολιτείας  και  του 

εκπαιδευτικού  συστήματος,  προκαλούν  επιπλέον  δυσχέρειες  στη  μειονοτική 

εκπαίδευση. Ο  εκπαιδευτικός  έχει  εσωτερικεύσει  αξίες,  κανόνες  και  συμπεριφορές, 
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που  εναρμονίζονται  με  το  κοινωνικό  περιβάλλον.  Κατά  τη  διδακτική  διαδικασία, 

γίνεται  φορέας  μετάδοσης  όλων  αυτών  στους  μαθητές.  Δημιουργείται,  επομένως, 

πρόβλημα  όταν  ο  κοινωνικός,  πολιτιστικός  και  ιδεολογικός  προσανατολισμός, 

διαφέρει  από  αυτόν  που  επιδιώκει  το  εκπαιδευτικό  σύστημα  (Νικολάου,  2009:  76‐

77). 

  Μία άλλη διάσταση της ανεπαρκούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών, αφορά  την 

κατοχή του γνωστικού αντικειμένου. Σύμφωνα με τον Φύκαρη (2010) ο εκπαιδευτικός 

πρέπει  να  κατέχει  το  διδαχθέν  αντικείμενο  στο  καλύτερο  δυνατό  επίπεδο, 

προκειμένου να εκτελέσει επιτυχώς το διδακτικό του έργο (Φύκαρης, 2010). Αν και ο 

αντικειμενικός χαρακτήρας της γνώσης αμφισβητείται τη σημερινή εποχή, εν τούτοις 

η  παιδαγωγική,  μεθοδική  και  γνωστική  κατάρτιση  του  εκπαιδευτικού  κρίνεται 

εντελώς απαραίτητη (Φύκαρης, 2017: 253). 

  Βασική  ιδιαιτερότητα  της  μειονοτικής  εκπαίδευσης  αποτελεί  η  αντιμετώπισή 

της ως «εθνικό ζήτημα», παρά ως εκπαιδευτική υπόθεση (Ασκούνη, 2006: 103).Ακόμα 

και  η  ίδια  η  μειονότητα,  αντιμετώπιζε  με  καχυποψία  κάθε  κίνησή  της  ελληνικής 

πλευράς και πρόβαλε αντίδραση, ακόμα και όταν δεν υπήρχε καμία λογική τήρησης 

αρνητικής  στάσης.  Χαρακτηριστική  είναι  η  περίπτωση  της  μεγάλης  κινητοποίησης, 

συνοδευόμενης με απόχες των μειονοτικών μαθητών και καθολική ανταπόκριση τους, 

ενάντια  στο  μέτρο  της  ποσόστωσης  για  την  εισαγωγή  τους  στα  ελληνικά  ΑΕΙ 

(Μπαλτσιώτης, 1997: 318 – 321, Σγουρίδης, 2000: 53‐57). 

  Τα  σχολικά  εγχειρίδια,  μέχρι  την  εφαρμογή  του ΠΕΜ ήταν  κακογραμμένα  και 

πολλές  φορές  απλές,  «άθλιες  φωτοτυπίες»  (Στάθη,  1997  οπ.  αναφ.  στο 

Ασημακοπούλου & Χρηστίδου, 2002: 327). Το περιεχόμενό τους δεν είχε ανανεωθεί 

για  δεκάδες  χρόνια  και  των  οποίων  οι  αναφορές  και  τα  παραδείγματα  ήταν 

ξεπερασμένα, σε βαθμό αθλιότητας. Κάθε κίνηση για εκσυγχρονισμό και επανέκδοση 

εγχειριδίων συναντούσε εμπόδια λογοκρισίας, απροθυμίας και παρεμποδίζονταν από 

πολιτικές σκοπιμότητες. 

  Στην ήδη επιφορτισμένη με προβλήματα και δυσχέρειες μειονοτική εκπαίδευση, 

προστίθεται  και  το  πρόβλημα  των  προβληματικών  σχολικών  εγχειριδίων  και  των 

ελλιπών  εκπαιδευτικών  υλικών  (Βακαλιός,  1997,  Νάκου,  2007).Για  μεγάλο  χρονικό 

διάστημα υπήρξε ανεπαρκής η μειονοτική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να συμβάλλει 
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σημαντικά  στην  κοινωνική περιθωριοποίηση  της  ομάδας  (Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 

2008:  20).  Η  Τουρκία  παρείχε  τις  μόνες  προοπτικές  ευημερίας  για  τα  μέλη  του 

μειονοτικού πληθυσμού, κυρίως, μέσω των εκπαιδευτικών διεξόδων (Γκοτοβός, 2017, 

Βακαλιός, 1997, Νάκου, 2007). 

  Ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για την αναβάθμιση των μειονοτικών σχολείων, 

αποτελεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τριβή και έκθεση στην ελληνική γλώσσα. Τα 

παιδιά,  απομονώνονται  σε  πολιτισμικά  αμιγή  σχόλια  και  χωρίς  αλληλεπίδραση  με 

τους συνομηλίκους τους, μαθητές μέλη της πλειονότητας, περιορίζουν την επαφή με 

την  ελληνική  γλώσσα,  σε  αυτή  με  το  δάσκαλο  του  ελληνόγλωσσου  προγράμματος 

(Δραγώνα, 2007: 440). 

  Μία  από  τις  μειονοτικές  ομάδες,  στην  οποία  παρουσιάζεται  έντονα  το 

φαινόμενο πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, καθώς και περιστασιακής και ασυνεχούς 

φοίτησης, είναι οι Αθίγγανοι. Στην πλειοψηφία τους τα φαινόμενα αυτά,  σχετίζονται 

με την συνεισφορά των παιδιών στον βιοπορισμό της οικογένειας (Τρουμπέτα, 2001: 

177,  Κανακίδου,  1998,  Βασιλειάδου  &  Παυλή‐Κορρέ,  2011:  43).Καθοριστικός 

παράγοντας για την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών είναι η θέση της οικογένειας 

στην κοινωνική διαστρωμάτωση και κατά συνέπεια, η θέση της εκπαίδευσης ως αξίας 

εντός  της  οικογένειας  (Λάριου‐Δρεττάκη,  1992,  Τουρτούρας,  2005,  Τσιρώνης,  2003, 

Κανακίδου,  1998).  Τα  παιδιά  περιθωριοποιημένων  ομάδων  «κληρονομούν»  τη 

στέρηση  κοινωνικών  αγαθών.  Ένα  από  αυτά  τα  αγαθά,  αποτελεί  και  η  εκπαίδευση 

(Τουρτούρας,  2005,  Ζάχος,  2005,  Λάριου‐Δρεττάκη,  1992,  Τρουμπέτα,  2001:  177‐179, 

Bernstei,  1975,  Bloom,  1982,  Bourdieu  &  Passeron,  1990,  Γεωργίου,  2000,  Συμεού, 

2002). 

  Καταλυτικό  ρόλο  για  τη  σχολική  επιτυχία  διαδραματίζει  η  οικογένεια,  όπως 

επισημαίνει η Νικολάου (2009). Μπορεί να επηρεάσει το παιδί, όπως αποδεικνύεται 

από πλήθος  ερευνών, με «το μορφωτικό  της  επίπεδο,  την  κοινωνική‐οικονομική  της 

θέση, τη γλώσσα που χρησιμοποιεί και τη στάση που κρατά απέναντι στον θεσμό της 

εκπαίδευσης»(Νικολάου, 2009: 71). 

  Το  εκπαιδευτικό  σύστημα  άλλωστε,  είναι  προσανατολισμένο  σε  παιδιά  με 

συγκεκριμένη κοινωνικοποίηση και την έννοια του μέλλοντος να κατέχει βασική θέση 

στις βλέψεις τους. Η κοινωνική ανέλιξη δεν εντάσσεται στους άμεσους στόχους τους 
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και οι γονείς δεν καταφέρνουν να μεταδώσουν επιτυχώς τις έννοιες του «μέλλοντος» 

και  της  «προοπτικής»  (Τουρτούρας,  2005,  Τσιρώνης,  2003,  Πανταζής  &  Μαυρουλή, 

2011: 124). 

  Από  τα  θεμελιώδη  προβλήματα  της  μειονοτικής  εκπαίδευσης  επίσης, 

αποτελούν,  η  απουσία προσχολικής αγωγής,  οι  προβληματικές  κτιριακές  υποδομές,  

το  ελλιπές  αναλυτικό  πρόγραμμα,  καθώς  και  το  χαμηλό  μορφωτικό  επίπεδο  των 

οικογενειών (Τσιούμης, 2010: 157).  Σε αυτό προστίθεται η δυσκολία στη μετακίνηση 

των  μαθητών  και  η  κακή  χωροταξική  διαρρύθμιση,  που  καθιστούν  ακόμα 

δυσκολότερη τη φοίτηση των μαθητών (Βακαλιός, 1997: 83). 

  Σημαντική  ιδιαιτερότητα  της  μειονοτικής  εκπαίδευσης  αποτελεί  το  δίγλωσσο 

αναλυτικό  πρόγραμμα.  Αφενός,  το  πρόβλημα  που  προκύπτει  από  παιδαγωγικής 

απόψεως είναι η διάσπαση των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων σε δύο γλώσσες 

και  η  συστηματοποίηση  εκ  μέρους  του  μαθητή  των  γνώσεων  σε  δύο  γλωσσικούς 

κώδικες.  Επίσης,  προκύπτουν  ευρύτεροι  παράμετροι  που  σχετίζονται  με  τις 

εθνοπολιτισμικές  ταυτότητες  και  την  πολιτική  έκφρασή  τους  (Ασημακοπούλου 

&Χρηστίδου, 2002: 319). 

  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 1 της Συνθήκης της Λωζάνης 

το ελληνικό κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής εκπαίδευσης στην μητρική 

γλώσσα  των  μουσουλμάνων,  έχοντας  παράλληλα  τη  δυνατότητα  υποχρεωτικής 

διδασκαλίας  της  επίσημης  γλώσσας,  της  ελληνικής.  Κατά  την  εφαρμογή  του 

παραπάνω  άρθρου,  προκύπτουν  επιμέρους  θέματα  που  επισκιάζουν  τη  μειονοτική 

εκπαίδευση,  ως  προς  την  παιδαγωγική  και  κοινωνικοπολιτισμική  της  υπόσταση 

(Ασημακοπούλου & Χρηστίδου, 2002: 320‐321). 

  Προφανώς, η πολιτισμική και γλωσσική ετερότητα των άλλων δύο μειονοτικών 

ομάδων ισοπεδώνεται, αφού υποχρεώνονται, παρόλο που έχουν τη δική τους μητρική 

γλώσσα,  να  διδάσκονται  τα  μαθήματα  στην  τουρκική  γλώσσα ως  μητρική  αλλά  και 

στην ελληνική. Με την πρακτική αυτή ουσιαστικά παράγεται «διπλή ημιγλωσσία» και 

καθιστούν τους μαθητές αυτούς τρίγλωσσους (Παναγιωτίδης, 1996: 11‐13). 

  Κατά  συνέπεια,  «καταργείται  η  γλωσσική  ιδιαιτερότητα  των  ομάδων  αυτών 

πράγμα που προκαλεί ρήγματα στην πολιτισμική  τους  ταυτότητα, συμβάλλοντας σε 
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αφομοιωτικές διαδικασίες που οδηγούν σε γλωσσικό ευνουχισμό και στην ταύτιση με 

το τουρκικό στοιχείο» (Παναγιωτίδης, 1996, 198‐204). 

  Εφόσον η εκπαίδευση εκπροσωπείται και από τις δύο γλώσσες, την ελληνική και 

την  τουρκική,  ενώ  η  θρησκεία  από  την  τουρκική,  σε  ένα  δίγλωσσο  εκπαιδευτικό 

σύστημα,  προβάδισμα  έχει  η  τούρκικη,  διότι  αντιπροσωπεύει  τη  γλώσσα  της 

«κοινωνίας αναφοράς» στην τοπική πομακική κοινωνία (Φραγκόπουλος, 1993). Κατά 

αντιστοιχία  και  στους  Τσιγγάνους,  τα  σημεία  αναφοράς  θα  αναζητηθούν  μέσω  της 

θρησκείας  στην  τουρκόφωνη  κοινότητα.  Οι  περισσότεροι,  έχουν  εγκαταλείψει  τη 

ρομανί, χάρη της τουρκικής (Τρουμπέτα, 2001: 87). 

  Η  μητρική  γλώσσα  της  μειονοτικής  εκπαίδευσης  διδάσκεται  σε  όλη  την 

Πρωτοβάθμια  εκπαιδευτική  πορεία  τους  εντατικά  και  παύει  η  διδασκαλία  της  στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σημαντική δυσχέρεια στη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας  προκαλείται  από  τη  συνύπαρξη  διαφόρων  ομάδων  εκπαιδευτικών  στη 

μειονοτική  εκπαίδευση.  Η  διαφορετική  αγωγή  και  κατάρτιση,  οι  διαφορετικές 

προσεγγίσεις για την εκπαίδευση και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ τους, είναι αυτοί 

κυρίως οι παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή τη δυσχέρεια και προκαλούν σύγχυση 

στους μαθητές (Βακαλιός, 1997: 47). 

  Η  κατανομή,  επίσης,  των  γνωστικών  αντικειμένων  που  διδάσκονται  σε  δύο 

γλώσσες, δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Το γνωστικό επίπεδο του κάθε μαθητή 

πάνω στις γλώσσες αυτές είναι διαφορετικό και διαμορφώνεται κατά πρώτο λόγο από 

το οικογενειακό περιβάλλον και ακολούθως από την κοινωνική διαπαιδαγώγηση του 

τόπου  που  ζει  ο  μαθητής  και  της  αποδοχής  και  χρησιμοποίησης  της  κάθε  γλώσσας 

στον κάθε τόπο από την κάθε μειονοτική ομάδα (Τρέσσου, 1999). 

  Σε  αυτό  το  πολυπαραγοντικό  περιβάλλον,  στο  οποίο  οι  ιδιαιτερότητες  των 

μαθητών κατανέμονται σε ένα ευρύ φάσμα,  τα σχολικά εγχειρίδια, η κατανομή των 

μαθημάτων  και  η  εκπόνηση  του  αναλυτικού  προγράμματος  είναι  δύσκολο  να 

ανταποκριθούν  στις  γλωσσικές  ικανότητες,  της  αντιλήψεις  και  παραστάσεις  των 

μαθητών.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  εκπαιδευτικός  θα  επωμισθεί  το  φορτίο  να 

προσαρμόσει τη διδασκαλία του και τα γνωστικά αντικείμενα στις ιδιαιτερότητες των 

μαθητών (Tomlinson, 2005, Κουτσελίνη, 2006). 
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  Για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που ανακύπτουν από 

την  ιδιάζουσα  μειονοτική  εκπαίδευση,  είναι  απαραίτητη  η  εφαρμογή  μιας 

στοχευμένης  και  άρτια  σχεδιασμένης  εκπαιδευτικής  πολιτικής.  Η  αξιοποίηση 

ερευνητικών δεδομένων πάνω σε θέματα της μειονοτικής εκπαίδευσης θα συμβάλλει 

αποτελεσματικά  στον  σχεδιασμό  αυτό,  με  δεδομένο  ότι,  τα  εκπαιδευτικά  ζητήματα 

μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα και διπλωματικής επίδρασης, όπως επιχειρείται 

να δειχθεί στο κεφάλαιο που ακολουθεί. 
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5.   Τα  εκπαιδευτικά  ζητήματα  στη  μειονότητα  Δυτικής 

Θράκης ως παράγοντας διπλωματικής επίδρασης 

Η  μειονοτική  εκπαίδευση  και  γενικά  το  μειονοτικό  ζήτημα,  δεν  ήταν  ποτέ  μέχρι 

σήμερα  ανεξάρτητο  από  το  πλαίσιο  των  σχέσεων  Ελλάδας  και  Τουρκίας.  Οριοθετεί 

άλλωστε τα τελευταία χρόνια, μαζί με το κυπριακό και τις διαφορές στο Αιγαίο, ένα 

από  τα  τρία αλληλεξαρτώμενα πολιτικά  ζητήματα  του «χάρτη  κακής  γειτονίας»  των 

δύο  χωρών  (Ασημακόπουλου,  2002:  20‐21,  Fırat,  2012,  Μούτσογλου,  2000:11‐13, 

Κουφουδάκης, 1991: 239 – 247, Τσιούμης, 2010: 128). 

  Τόσο  η  ελληνική,  όσο  και  η  τουρκική  πολιτική,  στόχευαν  για  διαφορετικούς 

λόγους η κάθε μία, στο διαχωρισμό της μειονότητας από τον πλειονοτικό πληθυσμό. 

Πρόσφορο έδαφος για το διαχωρισμό αυτό δημιούργησαν οι συνθήκες απομόνωσης 

και  κοινωνικής  περιθωριοποίησης  (Κανακίδου,  1994:  37‐41,  Laclau,  1996:51, 

Markopoulou, 1989:. 76‐77, Magos & Simopoulos 2009: 255‐265, Τσιάκαλος, 1998: 42‐

45,Τσιρώνης, 2003: 112, Guthrie, 1999: 37‐44, Κασιμάτη, 1998: 49‐50, Μαυρομμάτης. 

2005: 52). 

  Η τοποθέτηση της κάθε πλευράς, ακόμα και στα διαφαινόμενα απλά μειονοτικά 

ζητήματα  υπέθαλπε  μια  σειρά  συμπαρασυρόμενων  παραδοχών.  Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η μόνιμη διένεξη για τον πληθυσμό της μειονότητας. Κάθε μια 

από  τις  δύο  χώρες,  υιοθετούσε  τα  πληθυσμιακά  δεδομένα  που  ικανοποιούσαν  τα 

συμφέροντά  της,  πάντοτε  όμως  ήταν  πολύ  διαφορετικά  από  τα  πραγματικά. 

Εμφανίζοντας  μικρότερη αριθμητικά μειονότητα, η ελληνική πλευρά υποβαθμίζει τη 

δύναμή  της  ή  την  διαφαινόμενη  απειλή  κινδυνεύει  ωστόσο  να  κατηγορηθεί  για 

εφαρμογή  μέτρων  που  εμποδίζουν  την  πληθυσμιακή  της  ανάπτυξη.  Αντίθετα 

διογκώνοντας η τουρκική πλευρά τον μειονοτικό πληθυσμό ισχυροποιεί την πίεση και 

τις  διεκδικήσεις  της,  αποδυναμώνει  όμως  το  επιχείρημα  ότι  η  μειονότητα  δέχεται 

πιέσεις και διώξεις από ελληνικής πλευράς που την οδηγούν σε μαρασμό (Ασκούνη, 

2006: 43). 

  Η  πολιτική  που  ακολούθησαν  οι  ελληνικές  κυβερνήσεις  απέναντι  στη 

μειονότητα είχε ως βασικό άξονα την απομόνωση. Ως άμυνα,  η μειονότητα ανέπτυξε 

την εσωστρέφεια και αγκιστρώθηκε στα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από 
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τον  ελληνικό  πληθυσμό,  τη  γλώσσα,  τη  θρησκεία  και  την  πολιτισμική  παράδοση 

(Ασκούνη, 2006: 55, Κανακίδου, 1994: 37‐41). Στην πολιτική, που ασκήθηκε από την 

ελληνική  πλευρά,  η  οποία  βασιζόταν  στη  λογική  της  αυστηρής  αμοιβαιότητας  προς 

την  Τουρκία  (Τσιούμης,  2010:  127)  καθώς  και  στις  καταπιέσεις,  που  δέχθηκε  η 

μειονότητα  λόγω  αυτής  της  πολιτικής,  οφείλεται  η  αντίδραση  και  δυσπιστία  της 

απέναντι σε κάθε αλλαγή, ακόμα και αν είναι προς όφελος της (Aarbakke, 2000: 142‐

143,  Γεωργίου,  1996:  174,  Πεντέρη &  Τσιούμης,  2017:  32‐33,  Βακαλόπουλος,  2004: 

585, 588, Berl, 1994: 42, Γκίνης, 1991: 14, Ακριτίδου, 2004: 45, Μαλκίδης, 2000: 269‐

270). 

  Αντιθέτως,  η  πολιτική  που  είχε  υιοθετήσει  η  Τουρκία  αποσκοπούσε  στη 

δημιουργία μιας γενικής συλλογικής ταυτότητας. Για τον λόγο αυτό «διέγραψε» όλα 

εκείνα τα στοιχεία που θεώρησε ότι, μπορεί να δημιουργήσουν ρωγμές στο συμπαγή 

χαρακτήρα της (Ασκούνη, 2006: 37). Η τουρκική εθνικιστική πολιτική θεωρούσε τους 

Πομάκους  και  τους  Τσιγγάνους  Τούρκους  με  κατηγορηματικό  και  απόλυτο  τρόπο 

(Ασκούνη, 2006: 37). 

  Γενικά,  η  τουρκική  πολιτική,  έναντι  των  μειονοτήτων,  περιελάβανε  την 

εφαρμογή  κατασταλτικών  μέτρων  κατά  των  μειονοτήτων  στο  εσωτερικό  της. 

Διαμαρτύρονταν  διαρκώς  στο  συμβούλιο  της  ΚτΕ  για  την  πολιτική  του  ελληνικού 

κράτους  απέναντι  στη  μειονότητα  της  Θράκης.  Προφανώς,  αυτό  αποτελούσε 

αντίδραση  απέναντι  στη  στήριξη  του  αντικεμαλιστικού  κινήματος  από  την  Ελλάδα 

(Τρουμπέτα,  2001:  40,  Νικολακόπουλος,  2002:  120‐121,  Μουτσόγλου,  2000:  12, 

Τσιούμης, 2006, Αλεξανδρής, 1988: 73‐95). 

  Στον αντίποδα, εσφαλμένα οι ελληνικές αρχές αντιμετώπισαν τη μειονότητα ως 

ξένο  σώμα  και  ως  μέσο  άσκησης  πολιτικής  στα  πλαίσια  των  ελληνοτουρκικών 

σχέσεων.  Αυτό  που  επετεύχθη  τελικά,  σύμφωνα  με  το  Νοταρά  (1995:  40)  είναι  η 

περεταίρω ενοποίηση της μειονότητας και η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την 

τουρκική προπαγάνδα  (Ασημακοπούλου,  2002:  55‐56). Μέχρι  τη  δεκαετία  του  1990 

και  λόγω  της  διαρκούς  έντασης  στις  ελληνοτουρκικές  σχέσεις  εφαρμόστηκε από  τις 

ελληνικές  αρχές  μία  πολιτική  διαχωρισμού  των  διακρίσεων  και  καταπάτησης  των 

κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων της μειονότητας (Αλεξανδρής, 1988: 506, 513‐

515, Γεωργίου, 1996: 130‐132, Αναστασιάδου‐Ντυμόν, 2007: 302‐303). 
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  Οι χειρισμοί που ακολούθησαν οι ελληνικές αρχές και η ολιγωρία της ελληνικής 

διπλωματίας  από  το  193016  και  μετά,  οδήγησαν  σταδιακά  στον  εκτουρκισμό  της 

μουσουλμανικής  μειονότητας  της  Δυτικής  Θράκης,  η  οποία  μέχρι  τότε  είχε 

αντικεμαλικά φρονήματα  και  αντιτουρκικό  προσανατολισμό  (Αλεξανδρής,  1988:  73‐

95, Ασημακοπούλου‐Χρηστίδου, 2002: 55‐56). 

  Ο  τουρκικός  χαρακτήρας  της  μειονότητας,  άρχισε  να  ενισχύεται  σημαντικά με 

την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας, μεταξύ Ελευθερίου Βενιζέλου και Ισμέτ Ινονού, 

από το 1930 κι έπειτα (Αναστασιάδου, 1980). Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση εις ένδειξη 

καλής πρόθεσης, απέλασε τη συντηρητική μουσουλμανική ηγεσία από τη Θράκη, οι 

οποίοι  αντικαταστάθηκαν  από  «νεωτεριστές»,  υποστηρικτές  των  κεμαλικών 

μεταρρυθμίσεων  (Aarbakke,  2000:  9).  Όπως  επισημαίνει  ο  Χιδίρογλου  (1995),  αν  ο 

Βενιζέλος είχε αντιληφθεί την  ανθελληνική πολιτική του Κεμάλ Ατατούρκ, δεν θα τον 

είχε προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης και δεν θα είχε δεχθεί στη συνθήκη της Λωζάνης 

να συμπεριληφθούν οι  μουσουλμάνοι  της Δυτικής Θράκης,  με  τη  θρησκευτική  τους 

ιδιότητα, αλλά ως Πομάκοι, Αθίγγανοι και Τουρκογενείς. Έτσι θα στερούσε εξ αρχής 

από  την  Τουρκία  το  δικαίωμα  να  ενδιαφέρεται  και  να  επηρεάζει    το  σύνολο  της 

μειονότητας (Χιδίρογλου, 1995: 29‐33). 

  Ο  κεμαλικός  νεωτερισμός,  που  ουσιαστικά  ήταν  ο  προάγγελος  του  τουρκικού 

εθνικισμού,    χρησιμοποίησε  ως  μοχλό  του  εκσυγχρονισμού,  το  εκπαιδευτικό 

σύστημα.  Στη  διάρκεια  του  μεσοπολέμου  αλλά  και  κατά  την  πρώτη  μεταπολεμική 

περίοδο,  η  διαμόρφωση  τουρκικής  συνείδησης  ταυτίστηκε  με  τις  κεμαλικές 

μεταρρυθμίσεις  (Νικολακόπουλος,  2002:  120‐121).  Έτσι  παρατηρείται  η  ανάπτυξη 

τουρκικού εθνικισμού στη Θράκη, με χαρακτηριστικά παραδείγματα, τη διάδοση του 

τουρκικού  εθνικιστικού  τύπου  και    την  ίδρυση  πλήθους  συλλόγων  που 

 
16Από το 1930 και μετά ιδρύθηκαν διάφορα σωματεία στη Θράκη που χρησιμοποιούσαν την ονομασία 
«τουρκικός σύλλογος», τα οποία ανέλαβαν συστηματική και εθνικιστική δράση. Η τουρκική 
εκπροσώπηση  στην  περιοχή  αυξήθηκε,  γεγονός  που  διευκόλυνε    την  τουρκική  πολιτική.  Με  τη 
συγκατάθεση  της  κυβέρνησης  Ελευθερίου  Βενιζέλου,  το  Προξενικό  Γραφείο,  που  βρισκόταν  στην 
Κομοτηνή  υπό  την  εποπτεία  του  Προξενείου  Θεσσαλονίκης,  αναβαθμίστηκε  το  1930  σε  Τουρκικό 
Προξενείο.  Ταυτόχρονα  αναβάθμισε  και  τη  δράση  του,  η  οποία  ήδη  μέχρι  εκείνο  το  σημείο  ήταν 
έντονη, καθώς είχε παρέμβει αρκετές φορές στα εσωτερικά της μειονότητας. Η ελληνική διπλωματία 
δεν  ενήργησε  ανάλογα  για  την  ελληνορθόδοξη  μειονότητα  στην  Κωνσταντινούπολη,  ώστε  να  
αποκομίσει  κάποιο  όφελος  από  τις  ελληνικές  παραχωρήσεις  στη  Θράκη.  Έτσι,  οι  Τούρκοι  δεν 
προχώρησαν στην απέλαση του Παπά Ευθύμ, ο οποίος στήριζε τον τουρκικό εθνικισμό συνεχίζοντας να 
τον αναγνωρίζουν ως αρχηγό των «Τουρκορθόδοξων» (Poulton, 2000: 341). 



120 
 

αυτοαποκαλούνταν  «τουρκικοί»  (Harrassovitch,1986:  158‐165,  Τσιούμης,  1995:  230‐

236,  Τσιούμης, 2008: 111‐112, Kurtulus,  1975, Παναγιωτίδης, 1995:  154‐155, Özgüç, 

1974:  72‐75).  Μέρος  αυτού  επίσης  αποτελεί  και  η  ίδρυση  του  πρώτου 

μεταρρυθμιστικού σχολείου στα κεμαλικά πρότυπα στη Χρύσα του νομού Ξάνθης, το 

1930 (Αλεξανδρής, 1988: 90‐109, Νικολακόπουλος, 1990: 203). 

  Σημαντικό  επίσης  ολίσθημα  της  ελληνικής  διπλωματίας  ήταν  ότι,  ενώ  οι 

συνθήκες  και  οι  εξελίξεις  την  οδήγησαν  να  στρέψει  την  προσοχή  της  στη 

διαφαινόμενη  βουλγαρική  απειλή,  απέστρεψε  την  προσοχή  της  από  τις  τουρκικές 

διεκδικήσεις.  Η  δράση  της  τουρκικής  προπαγάνδας  συνεχίστηκε  ανενόχλητη  στο 

εσωτερικό  της  μειονότητας  (Αλεξανδρής,  1988:  92‐94,  Harrassovitch,1986:  158‐165, 

Τσιούμης, 1995: 230‐236, Παναγιωτίδης, 1995). 

  Συνεπώς, η ίδια η έλλειψη πολιτικής ήταν αυτή που επέτρεψε την καλλιέργεια 

μιας  τουρκικής  συνείδησης  στις  ομάδες  της  μουσουλμανικής  μειονότητας,  όχι  μόνο 

για  να  εξομαλύνει  τις  ελληνοτουρκικές  σχέσεις,  αλλά  και  λόγω  του  επικρατούντος 

δόγματος  για  τον  «από  Βορρά  κίνδυνο»  (Hatzivassiliou,  2006:  5‐11,  Ριζάς& 

Στεφανίδης, 2003: 111‐112). Απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο, η Τουρκία αναγκάστηκε 

να  συνάψει  ελληνοτουρκική  αμυντική  συμφωνία.  Έτσι  υπογράφεται  στις  14 

Σεπτεμβρίου 1933 το Σύμφωνο της Άγκυρας, το οποίο αφορούσε την υπεράσπιση της 

εδαφικής  περιφέρειας  της  Θράκης  από  Βορρά  (Αλεξανδρής,  1988:  78).Η  συμφωνία 

αυτή  όμως,  παρά  την  επιμονή  των  Ελλήνων  Αξιωματικών  να  συναφθεί  μια  πλήρης 

αμυντική στρατιωτική συμφωνία, έμεινε στο επίπεδο λεκτικών διαβεβαιώσεων.  

  Αποκαλύφθηκε έτσι, η πραγματική στάση της Τουρκίας, καθώς έβλεπε αφενός 

έναν  επικείμενο  κίνδυνο  από  τη  Βουλγαρική  πλευρά,  αφετέρου  δεν  ήθελε  για  να 

διαγράψει  εντελώς  από  τις  βλέψεις  τις  το  ελληνικό  κομμάτι  της  Θράκης  (Βερέμης, 

2005:  122).    Η  οριστική  απόρριψη  αυτής  της  συμφωνίας  ήρθε  μετά  το  θάνατο  του 

Κεμάλ,  το 1938 και  την ανάληψη της ηγεσίας  του τουρκικού κράτους από τον  Ισμέτ 

Ινονού (Βερέμης, 2005: 129, Αλεξανδρής, 1988: 85).  Η νέα τουρκική ηγεσία διέβλεπε 

ότι  θα  μπορούσε  να  αποκομίσει  περισσότερα  οφέλη  εάν  τηρούσε  μια  ουδέτερη 

στάση  στην  πόλωση  του  διεθνούς  κλίματος  και  την  διαφαινόμενη  σύγκρουση  των 

ευρωπαϊκών δυνάμεων που τελικά εξελίχθηκε στον ΄Β Παγκόσμιο Πόλεμο.   
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  Η  κυβέρνηση  Ινονού,  πίστευε  επίσης  ότι  είχε  θέσει  ισχυρά  θεμέλια  για  την 

ενοποίηση της μειονότητας της Δυτικής Θράκης υπό μια εθνική τουρκική συνείδηση. 

Επομένως δεν  χρειαζόταν να  χρησιμοποιεί άλλο  την ελληνορθόδοξη μειονότητα  της 

Κωνσταντινούπολης  ως  αντίβαρο  στην  αντίστοιχη  μουσουλμανική  της  Θράκης. 

Αντίθετα  ένιωθε  ότι  αποτελούσε  ένα  βάρος,  από  το  οποίο  θα  έπρεπε  άμεσα  να 

απαλλαγεί.  Έτσι  επιχειρήθηκε  η  οικονομική  τους  εξόντωση  και  η  υποχρεωτική  τους 

στρατολόγηση  σε  λόχους  καταναγκαστικής  εργασίας  (Μουτσόγλου,  2000:  31, 

Aarbakke, 2000:91). 

  Μέχρι  το  τέλος  της  βουλγαρικής  κατοχής  το  1944,  η  απουσία  των  ελληνικών 

αρχών σε συνδυασμό με την έντονη δράση των κεμαλιστών, κατέστησαν το τουρκικό 

προξενείο  πόλο  στήριξης  της  μειονότητας  και  εξασθένησε  ακόμα  περισσότερο  η 

παλαιομουσουλμανική  ηγεσία  (Γιωλτζόγλου,  2011:  28,  41‐44,  Μαλκίδης,  2004:  70‐

88).Η  Τουρκία  θέλοντας  να  προωθήσει  την  εθνική  ομογενοποίηση  της  μειονότητας, 

προσπάθησε  να  χρησιμοποιήσει  τους Πομάκους  για  τη  στήριξη  των  ενδιαφερόντων 

της στην περιοχή, οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο της Βουλγαρικής πολιτικής και 

παράλληλα της τουρκικής διπλωματίας (Τσιούμης, 2006: 282, Meinardus, 2002:88). 

  Τα σλαβόφωνα μέλη της μειονότητας όμως, θα έπρεπε να παραμείνουν μακριά 

από  τη βουλγαρική  επιρροή, αφού δεν αποκλείονταν  ιδιαίτερα  κατά  την  εποχή  του 

ψυχρού πολέμου, μία βουλγαρική επιθετική επιχείρηση (ως μία από τις δυνάμεις του 

Συμφώνου  της  Βαρσοβίας), ώστε  να  επιτευχθεί  η  επιθυμητή  πρόσβαση  στο Αιγαίο. 

Λόγω  της  στρατηγικής  της  θέσης,  η  Δυτική  Θράκη  αποτελούσε  πάντοτε  ένα  πεδίο 

διαμάχης μεταξύ των τριών γειτνιαζόντων κρατών. Αποτελούσε τη γέφυρα που ένωνε 

μεταξύ  τους  τα  γεωγραφικά  μέτωπα  της  Νοτιοανατολικής  πτέρυγας  του  ΝΑΤΟ  (ΒΑ 

Ιταλία Θράκη‐Στενά Ανατολική Τουρκία) (Αλεξανδρής, 1988: 113‐119, Τσιτσόπουλος & 

Βερέμης,  1988:  183).Η  Θράκη  μαζί  με  την  Ευρωπαϊκή  Τουρκία  και  τα  Στενά 

αποτελούσαν, κατά την νατοϊκή αντίληψη το φράγμα στην έξοδο των δυνάμεων του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας στο Αιγαίο    (Αλεξανδρής, 1988: 113‐119, Τσιτσόπουλος & 

Βερέμης, 1988: 183).   

  Στα  πλαίσια  αναθέρμανσης  των  ελληνοτουρκικών  σχέσεων,  από  το  1952  (που 

ήταν  και  η  χρονιά  ένταξής  τους στο ΝΑΤΟ)  κι  έπειτα  (Gurel,  2008:  114),  η  ελληνική 

κυβέρνηση αναγνωρίζει τον εθνικό τουρκικό χαρακτήρα των μελών της μειονότητας, 
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μέσα  από  μία  σειρά  μέτρων  και  αποφάσεων  που  λαμβάνει.  Διευκολύνει  επίσης 

σημαντικά,  την  ίδρυση  μειονοτικών  σχολείων.  Ενισχύει  με  αυτό  τον  τρόπο,  τη 

διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος της μειονότητας και την απομόνωση 

του  από  το  κεντρικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  της  χώρας  (Τρουμπέτα,  2001:  44, 

Τσιούμη, 2006: 81‐98, Παναγιωτίδης, 1996: 91‐92, Θεοδώρου, 2012: 164‐168). 

  Από  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  1950,  η  μειονοτική  πολιτική  της  Ελλάδος 

απέναντι στη μειονότητα της Δυτικής Θράκης, γίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκή, αφού μέσω 

αυτής,  η  Ελλάδα  ευελπιστούσε  να  λάβει  «εγγυητική  επιστολή»  από  τη  διεθνή 

κοινότητα σχετικά με τη μεταχείριση των μειονοτήτων (Τρουμπέτα, 2001: 46‐48). Το 

γεγονός  αυτό,  είχε  βαρύνουσα  σημασία,  γιατί  θα  αποτελούσε  βασικό  διπλωματικό 

εφόδιο για την έκβαση του κυπριακού και του ελληνικού αιτήματος της «ένωσης». Θα 

παραμέριζε  τις  οποίες  αμφιβολίες,  για  τη  μεταχείριση  των  μειονοτήτων  από  την 

Ελλάδα (Τσιούμης, 1998: 417‐433, Ευαγόρου, 2010: 200‐209, Poulton, 1993: 191). 

  Κατά την επταετή δικτατορία (1967‐1974), τα μέλη της μειονότητας της Θράκης 

δέχθηκαν έντονη καταπίεση (Νοταράς, 1995: 10, Τσιούμης, 2010: 131). Οι διακρίσεις, 

ο έλεγχος των θεσμικών οργάνων και οι κρατικές παρεμβάσεις και καταπιέσεις τόσο 

της  ατομικής  όσο  και  της  κοινοτικής  ζωής,  έγιναν  καθημερινό  φαινόμενο  και 

αποσκοπούσαν  στο  να  αναγκάσουν  τα  μέλη  της  μειονότητας  σε 

μετανάστευση(Ριζάς,2003:  47‐56,  Close,  2006:  183‐217,  Μαυρομμάτης,  2007:  144‐

145). 

  Στο  προδιαγραφέν  πολιτικο‐διπλωματικό  περιβάλλον  επιχειρήθηκε  η 

«αποτουρκοποίηση»  του μειονοτικού  εκπαιδευτικού συστήματος με  την  ίδρυση  της 

Ειδικής  Παιδαγωγικής  Ακαδημίας  Θεσσαλονίκης  (ΕΠΑΘ)  (ΒΔ  31/10.10.1968,  ΒΔ 

725/1969,  άρθρα  2‐12  Νόμος  695/1977),  για  την  εκπαίδευση  του  διδακτικού 

προσωπικού της μειονότητας (Π.Δ.1024/1979, Μπαλτσιώτης & Τσιτσελίκης, 2001:180‐

191, Τσιτσελίκης & Χριστόπουλος, 1997:  327). Επιπλέον, τέθηκαν υπό πλήρη κρατικό 

έλεγχο  τα  μειονοτικά  σχολεία,  τα  οποία  από  «τουρκικά»  μετονομάστηκαν  με 

νομοθετικό διάταγμα σε «μειονοτικά» (ΝΔ 1109 της 25.1.1972 (ΦΕΚ Α΄ 17, 1972)), ενώ 

δόθηκε  δικαίωμα  και  στους  νομάρχες  να  συναποφασίζουν  για  το  αναλυτικό 

πρόγραμμα και τον διορισμό των διευθυντών (Τρουμπέτα, 2001: 49‐50, Μπαλτσιώτης 
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& Τσιτσελίκης, 2001: 41, Ν694, (Φ.Ε.Κ. 264 τ.Α΄/16‐9‐1977), Ν695, (Φ.Ε.Κ. 264 τ.Α΄/16‐

9‐1977)). 

  Η  ανάγκη αναθεώρησης  της  μειονοτικής  πολιτικής,  άρχισε  να  αναδεικνύεται 

και  να  εφαρμόζεται  από  τη  δεκαετία  του  1990  (Ακαδημία  Αθηνών,  1995:  53‐55, 

Τρουμπέτα,  2001:  55‐58).  Βασικός  άξονας  ήταν  η  ανάπτυξη  της  Θράκης,  ώστε  να 

ισχυροποιηθούν τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, στα πλαίσια της γεωστρατηγικής και 

οικονομικής σημασίας της στα Βαλκάνια και την Ευρώπη.  

  Το  μορφωτικό,  οικονομικό  και  κοινωνικό  επίπεδο  που  παρουσίαζε  η  χώρα 

εκείνη  την  περίοδο  είχε  εμφανή  και  μάλιστα  πολύ  μεγάλη  διαφορά  από  αυτό  της 

μειονότητας. Ήταν επιτακτικής σημασίας να ληφθούν μέτρα σε όλους τους παραπάνω 

τομείς  ώστε  να  γεφυρωθεί  αυτό  το  χάσμα  (Βακαλιός  1997:83‐84,  Μαυρομμάτης, 

2005:  65‐66,  Παναγιωτίδης,  1996,  Κάτσικας,  1999:178,  Ονσούνογλου1997:63, 

Χρηστίδου&Λιοναράκη 1997: 76‐78). 

Η  αναλογία  ανάπτυξης  του  μειονοτικού  πληθυσμού  προς  τη  μείωση  του 

πλειονοτικού,    καθιστά  σαφή  την  ανάγκη  ενίσχυσης  του  ελληνικού  χαρακτήρα  των 

βορειοανατολικών συνόρων αλλά και ανάπτυξης της περιοχής. Επομένως, η πολιτική 

των  κοινωνικοπολιτικών  και  εκπαιδευτικών  διακρίσεων  που  θα  μπορούσε  να 

λειτουργήσει  ως  τροχοπέδη  σε  κάθε  προοπτική  ανάπτυξης  της  περιοχής  και 

προσέγγισης  του  μειονοτικού  πληθυσμού,  έπρεπε  να  εγκαταλειφθεί  (Τρουμπέτα, 

2001:  57‐58,  Τσιμπιρίδου,  2004,  σ.  111‐113,  Ηρακλείδης,  2002,  Ακαδημία  Αθηνών, 

1995: 53, Νοταράς, 1995: 7‐13). 

  Στη  διάρκεια  των  τελευταίων  σαράντα  ετών  στο  μειονοτικό  πληθυσμό 

κυριαρχεί  η  αυτοαναγνώριση  τους  ως  Τούρκοι,  διαπερνώντας  τις  εσωτερικές 

γλωσσικές  και  κοινωνικές  διαφορές.  Οι  ονομασίες  «Πομάκος»  και  «Τσιγγάνος»  στο 

εσωτερικό της μειονότητας, φέρουν ένα αρνητικό φορτίο και μία χροιά  υποτίμησης, 

σε  αντίθεση  με  το  θετικό  περιεχόμενο  και  το  κύρος  του  προσδιορισμού  «Τούρκος» 

(Brubaker, 1995: 107‐132, Πλεξουσάκη, 2003: 286, Μαυρομμάτης, 2005, Μαλκίδης & 

Κόκκας,  2006).Η  αριθμητική  και  πολιτική  ισχύς  των  τουρκόφωνων  μελών  της 

μειονότητας, δρα καταλυτικά στην ενίσχυση μιας τουρκικής μειονοτικής συνείδησης. 
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Για  τη  μειονότητα  η  Τουρκία  δεν  αποτελεί  πατρίδα,  αλλά  ένα  σύμβολο  ισχύος  και 

προστασίας (Ασκούνη, 2006: 39, Akgönül, 1999:257). 

  Η  κίνηση  της  τουρκικής  εξωτερικής  πολιτικής  που  έπαιξε  καίριο  ρόλο  στα 

ζητήματα  της μειονότητας, ήταν η  ίδρυση  του  τουρκικού προξενείου στην πόλη  της 

Κομοτηνής. Έτσι, άνοιξε η δίοδος για την τουρκική πολιτική επιρροή στα θέματα της 

περιοχής  και  η  Τουρκία  αυτοεχρίσθη  «ελεγκτής»  των  μειονοτικών  ζητημάτων  της 

περιοχής (Τσιούμης, 2006: 62, Andreades, 1956, Αλεξανδρής, 1988: 90‐109, Μαλκίδης, 

2012).  Αξίζει  να  σημειωθεί,  ότι  το  προξενείο  δεν  έμεινε  στα  τυπικά  διπλωματικά 

καθήκοντα  μιας  προξενικής  αρχής,  αλλά  επιδόθηκε  σε  μία  διαρκή  προσπάθεια 

εμφύσησης τουρκικής εθνικής συνείδησης στη μειονότητα.  

Με  χρηματικές  προσφορές,  παρεμβάσεις  στο  εκλογικό  σύστημα,  εκφοβισμό 

του τύπου, επίλυση διαφορών των πολιτών και άσκηση ελέγχου σε όλα τα ζητήματα, 

δημιούργησε  την αίσθηση στη μειονότητα ότι  βρίσκεται  κάτω από  την  επιρροή  του 

τουρκικού  κράτους  και  ότι  η  ελληνική  διοίκηση  έχει  αντικατασταθεί  πλήρως 

(Andreades,  1956,Μαλκίδης,  2012,  Αλεξανδρής,  1988:  90‐109,  Συρίγος,  2014, 

Μαλκίδης, 2004: 70‐88,Στοφορόπουλος, 1994: 76‐79). 

  Η  Τουρκία  μεσολάβησε  επιτυχώς  με  την  ενεργό  συμμετοχή  του  προξενείου, 

για  τη  διαρρύθμιση  κάποιων  ιδιοκτησιακών  ζητημάτων  που  αφορούσαν  τη 

μειονότητα, δίνοντας την εντύπωση ότι η τουρκική κυβέρνηση είναι ο προστάτης της 

μειονότητας,  που  μπορεί  να  παρεμβαίνει  ακόμα  και  στο  εσωτερικό  της  ελληνικής 

πολιτείας.  Επίσης,  πέτυχε  την  αντικατάστασή  του  αραβικού  αλφαβήτου  από  το 

λατινικό,  δημιουργώντας  γέφυρα  επικοινωνίας  με  την  κεμαλική  Τουρκία  και 

επιφέροντας  πλήγμα  στους  παλαιομουσουλμάνους  (Στοφορόπουλος,  1994:  76‐79, 

Συρίγος,  2014,  Παπαδημητρίου,  2003:  179,  Bozarslan,2004:  50‐51,  Zürcher,  2004: 

305).  

  Αμέσως  μετά  την  ανταλλαγή  πληθυσμών,  η  τουρκική  διπλωματία  επιδόθηκε 

σε μία εκστρατεία καταπιέσεων17 και καταπατήσεων, εις βάρος της ελληνορθόδοξης 

μειονότητας  της  Κωνσταντινούπολης.  Ταυτόχρονα,  εκμεταλλεύτηκε  στο  έπακρο  την 

 
17Σημείωμα,  «Αι  Ελληνοτουρκικαί  σχέσεις  και  αι  εκατέρωθεν  μειονότητες»,  Απόρρητον,  21  
Φεβρουαρίου 1959, ΑΚΚ, Φ. 9Α, 2.2287‐2.2290   
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στάση της ελληνικής πολιτικής, να μην εκτίθεται στη διεθνή κοινή γνώμη. Υιοθέτησε 

μία απροκάλυπτη πολιτική  εκβιασμών  και  συκοφαντίας,  για  τον  υποτιθέμενο άδικο 

χειρισμό  της μειονότητας  της Θράκης από  την Ελλάδα  (Αλεξανδρής,    38‐42, 90‐109, 

Βερέμης, 2012: 134, Lewis, 2001: 578‐588,Ökte, ,1987, Akar, 1992). 

  Η  εκπαίδευση  αποτέλεσε  πεδίο  διαρκούς  πολιτικής  αντιπαράθεσης  και  η 

ιστορική  της  εξέλιξη  ήταν ανέκαθεν άρρηκτα συνδεδεμένη με  τις  διακυμάνσεις  των 

ελληνοτουρκικών  σχέσεων  (Aarbakke,  2000:  126,  Δραγώνα  &  Φραγκουδάκη,  2006: 

26).  Είναι  γενικά  παραδεκτό  άλλωστε,  πως  η  εκπαίδευση  αποτελεί  το  πιο 

αποτελεσματικό μέσο που διαθέτει η κάθε χώρα για τη διαμόρφωση της ιδεολογίας 

και  στάσης  των  πολιτών  της.  Κάθε  πολιτικός  σχεδιασμός  ουσιαστικά,  αλλά  και  η 

διαμόρφωση  εθνικής  ταυτότητας  και  συνείδησης,  διέρχεται  μέσα  από  την 

εκπαίδευση  (Gellner,  1992,  Smith,  1991:  172‐173, Φραγκουδάκη & Δραγώνα,  1997: 

30‐36, Γρόλλιος, 2005). 

  Δύο  βασικοί  άξονες  πολιτικών  αντιπαραθέσεων  και  συγκρούσεων 

διαμορφώνονται  και  αποτυπώνονται  στην  εξέλιξη  της  μειονοτικής  εκπαίδευσης.  Η 

εσωτερική  διαμάχη  στους  κόλπους  της  μειονότητας  μεταξύ  «νεωτεριστών» 

κεμαλιστών  και  «συντηρητικών»  ισλαμιστών  από  τη  μία  και  η  ελληνοτουρκική 

αντιπαράθεση  από  την  άλλη  (Μαυρομάτης,  2007:  7‐9,  13,  15,  21‐24,  Ηρακλείδης, 

1997:  32‐35,  Ονσούνογλου,  1997:  61‐62,  Μούτσογλου,  2000:  84‐85,  Aarbakke, 

2000:126, 142‐143, Dragonas & Frangoudaki, 2006: 26, Ηλιάδης, 2008:357‐359). 

  Η  Ελλάδα  με  την  ουδέτερη  και  αμέτοχη  στάση  που  κράτησε  στο  ζήτημα  της 

μειονοτικής εκπαίδευσης, εκχώρησε ουσιαστικά την προώθηση και υπεράσπιση των 

μεταρρυθμίσεων  στο  τουρκικό  κράτος.  Στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1950  και 

λαμβάνοντας  υπόψιν  το  θετικό  κλίμα  των  ελληνοτουρκικών  σχέσεων,  οι  κρατικές 

παρεμβάσεις  για  τη  διαμόρφωση  ενός  ενιαίου  θεσμικού  πλαισίου  μαρτυρούν  την 

αναγνώριση  του  τουρκικού  χαρακτήρα  της  μειονότητας  (Δικαντώνης,  2017, 

Παναγιωτίδης, 1995:163‐167, Ακριτίδου, 2004: 45). 

  Η  πολιτική  της  Ελλάδος  από  το  τέλος  της  δεκαετίας  του  1960  άλλαξε  άρδην. 

Βασικός  λόγος  ήταν  η  όξυνση  των  ελληνοτουρκικών  διενέξεων.  Επίσης  η  ελληνική 

μειονότητα στην Τουρκία είχε συρρικνωθεί δραματικά λόγω της σκληρής στάσης που 
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κράτησε  απέναντι  της  η  Τουρκία  επί  σειρά  ετών  και  η  έννοια  της  αμοιβαιότητας 

ουσιαστικά  έμοιαζε  «κενό  γράμμα».  Βασικός  στόχος  της  πολιτικής  των  ελληνικών 

αρχών  κατά  συνέπεια  έγινε  η  αναστολή  της  επίδρασης  της  τουρκικής  πλευράς 

παρεμβαίνοντας στο θεσμικό έλεγχο της μειονοτικής εκπαίδευσης (Αλεξανδρής, 1988: 

506, 513‐515, Γεωργίου, 1996: 130‐132,Aarbakke, 2000: 142‐143, Ηλιάδης, 2008: 357‐

359,  Ονσούνογλου,  1997:  61‐62, Μούτσογλου,  2000:  84‐85.  Αναστασιάδου‐Ντυμόν, 

2007: 302‐303). 

  Από  τη  δεκαετία  του  1970  και  μετά,  όπου  οι  ελληνοτουρκικές  διενέξεις 

οξύνονται,  ενώ οι  ελληνοβουλγαρικές  εξομαλύνονται,  η μουσουλμανική μειονότητα 

αποχρωματίζεται από τον «από Βορρά κίνδυνο» και αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα 

της  «εξ’  ανατολών  απειλής».  Έτσι,  η  μειονότητα  για  την  οποία  η  Τουρκία 

αυτοπροβάλλεται ως προστάτιδα, συνδέεται με την ασφάλεια και συνάμα την απειλή 

των ανατολικών συνόρων από ελληνικής πλευράς και με τις επεκτατικές βλέψεις στα 

Βαλκάνια  από  τουρκικής  (Τρουμπέτα,  2001:  50‐51,  Ακαδημία  Αθηνών  1995:  3‐

5,Τσιμπιρίδου, 2004: 109‐114). 

  Με  το  Νόμο  694/1977  «Περί  Μειονοτικών  Σχολείων  της  Μουσουλμανικής 

Μειονότητας  εις  Δυτική  Θράκη»  (βλ.  ΦΕΚ  264  Ά/16.9.1977)  παραχωρήθηκε  στο 

Υπουργείο  Παιδείας  και  στους  κρατικούς  και  δημοτικούς  φορείς,  ευρύ  περιθώριο 

ανάμειξης στη διοίκηση και οργάνωση των μειονοτικών σχολείων. Σε συνδυασμό με 

την  ασάφεια  του  Νόμου  και  τη  ρητή  επίκληση  της  «αρχής  της  αμοιβαιότητας»,  τα 

δικαιώματα των μελών της μειονότητας τίθενται σε άμεση εξάρτηση από την έκβαση 

των ελληνοτουρκικών σχέσεων  (Κανακίδου, 1997: 80, Ασημακοπούλου & Χρηστίδου 

Λιοναράκη,  2002:  313‐314,  Στάθη,  1997:  65‐67,  Sarioglou,  2004:  211‐214,  Ασκούνη, 

2006: 88‐107, Ονσούνογλου, 1997: 61‐62, Μούτσογλου, 2000: 84‐85, Aarbakke, 2000: 

142‐143, Ηλιάδης, 2008: 357‐359). 

Η  ελληνική  πλευρά  ενέδωσε  στις  προσπάθειες  εκτουρκισμού  της  μειονοτικής 

εκπαίδευσης, αφού με την ανοχή της χρησιμοποιήθηκε η τουρκική γλώσσα ως η μόνη 

μητρική, σε μια περίοδο που οι σχέσεις των δυο χωρών είχαν βελτιωθεί. Η συνθήκη 

της  Λωζάνης,  βέβαια,  επέτρεπε  την  χρήση  της  μητρικής,  κάθε  μειονοτικής 

ομάδας(Μαλκίδης,  2000:  264‐266,  Τσιτσελίκης,  2002:  457‐482,  466,  469‐470, 

Γεωργίου, 1996: 174,Τσιούμης, 2009: 131, 150). 
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Το  γεγονός  αυτό  ήταν  γνωστό  στους  διπλωματικούς  κύκλους  και  των  δυο 

χωρών.  Εκμεταλλευόμενη  αυτήν  τη  νηνεμία  στις  σχέσεις  της  με  την  Ελλάδα,  η 

τουρκική  πλευρά  πέτυχε  την  γλωσσική  ηγεμονία.  Η  ολιγωρία  της  ελληνικής 

διπλωματίας και το καλό κλίμα, που θέλησε να διατηρήσει αυτή την περίοδο, άνοιξε 

το  ζήτημα  για  τον  γλωσσικό  περιορισμό  των  Πομάκων  και  των  Αθιγγάνων  στη 

γενικότερη  προσπάθεια  εκτουρκισμού  τους  (Τσιτσελίκης,  2002:  457‐482,  466,  469‐

470, Τσιούμης, 2009: 131, 150). 

  Το πρωτόκολλο του 1968 προβάλλεται ως έμμεση αλλά σαφής αναγνώριση του 

τουρκικού χαρακτήρα της μειονότητας. Κατοχυρώνει ως μοναδική μειονοτική γλώσσα 

την τουρκική και λόγω της αρχής της αμοιβαιότητας, αναγνωρίζει την παρέμβαση της 

Τουρκίας  στα  εκπαιδευτικά  ζητήματα  της  μειονότητας  (Τσιτσελίκης,  2002:  457‐482, 

466, 469‐470, Τσιούμης, 2009: 131, 150). 

    Για  την  τουρκική  πλευρά  η  μειονοτική  εκπαίδευση  αποτελούσε  ένα  ισχυρό 

εργαλείο ώστε να διατηρήσει την επιρροή της στη μειονότητα. Από την άλλη, για την 

ελληνική πλευρά αποτελούσε βοήθημα για τον περιορισμό της τουρκικής επίδρασης. 

Κατά  συνέπεια  οι  εκατέρωθεν  παρεμβάσεις  δεν  εξυπηρετούσαν  τις  εκπαιδευτικές 

ανάγκες  της  μειονότητας  αλλά  κατ'  ουσία  τις  διπλωματικές  σκοπιμότητες  της 

ελληνοτουρκικής  διαμάχης.  (Ονσούνογλου,  1997:  61‐62,  Μούτσογλου,  2000:  84‐85, 

Aarbakke, 2000: 142‐143, Ηλιάδης, 2008: 357‐359) 

  Η  χρηματοδότηση  των  μειονοτικών  σχολείων,  από  την  τουρκική  κυβέρνηση, 

ήταν  μία  κίνηση  της  τουρκικής  διπλωματίας,  να  αποκτήσει  τον  ενεργό  έλεγχο  της 

εκπαίδευσης,  με  συνέπεια  τον  ιδεολογικό  προσανατολισμό  της  μειονότητας.  Διότι 

αναλαμβάνοντας  τη  χρηματοδότηση  αποκτούσε  ισχυρή  δυνατότητα  λήψης 

αποφάσεων σε ζητήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης. 

  Η τουρκική παρέμβαση στα εκπαιδευτικά θέματα της μειονότητας είχε θέσει ως 

βασική της προτεραιότητα την εξάλειψη κάθε συντηρητικού, παλαιομουσουλμανικού 

στοιχείου από τον τομέα της εκπαίδευσης. Ιδίως στον χώρο των ιεροσπουδαστηρίων 

αλλά  και  στην μερίδα  των Πομάκων, που ήταν στην πλειοψηφία  τους συντηρητικοί 

και  επιδίωκαν  τη  μεταστροφή  τους  προς  την  κεμαλική  ιδεολογία,  ώστε  να 

διαμορφώσουν  στη  μειονότητα  ενιαία  τουρκική  συνείδηση  (Τρουμπέτα,  2001:  121‐
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125, Ασημακοπούλου &  Χρηστίδου‐Λιοναράκη, 2002: 317‐318, Παναγιωτίδης: 29‐32, 

Λαυρέντζος,  2013:  89‐96).  Για  την  ικανοποίηση  των  επιδιώξεών  της  χρησιμοποίησε 

κάθε ευκαιρία που της προσφέρθηκε από την ελληνική διπλωματία καθώς και κάθε 

πρόσφορο μέσο, όπως για παράδειγμα  τα σχολικά εγχειρίδια,  τους εκπαιδευτικούς, 

τους  τοπικούς  άρχοντες,  τους  θρησκευτικούς  λειτουργούς  και  το  προξενείο 

(Λαυρέντζος, 2013: 89‐96, Aarbakke, 2000: 134, Λαδοπούλου, 1991: 30, Γκίνης, 1991: 

14).   

  Χαρακτηριστικά  είναι  τα  ερευνητικά  ευρήματα,  που  προκύπτουν  από  την 

έρευνα  του  Σολταρίδη  (1986),  στην οποία ανάλυσε  τα  τουρκικά σχολικά  εγχειρίδια, 

υπό  την  οπτική  της  μετατροπής  μιας  πολιτισμικής  ταυτότητας  σε  εθνική,  που 

επιχειρείται  μέσω  αυτών.  Κύριο  πόρισμα  αυτής  της  έρευνας  ήταν  ο  έντονος 

εθνοκεντρισμός  στα  σχολικά  εγχειρίδια,  που  χρησιμοποιούνται  για  τις  ανάγκες  του 

τουρκόφωνου  προγράμματος.  Σε  όλο  το  περιεχόμενο  των  σχολικών  εγχειριδίων 

υπάρχουν  διάχυτα  μηνύματα  παντουρκισμού  «με  ύψιστο  ιδανικό  το  πιστεύω  της 

υπεροχής της τουρκικής φυλής και υπέρτατη υποχρέωση τη θυσία για τα ιδεώδη της 

τουρκικής  φυλής»  (Σολταρίδης,  1986  οπ.  αναφ.  στο  Ασημακοπούλου  &  Χρηστίδου, 

2002:  338).  Τα  εγχειρίδια  αυτά,  στοχεύουν  πρωτίστως  στον  ηθικό  και  εθνικό 

φρονηματισμό  των  μαθητών  και  διακρίνονται  από  ένα  συγκαλυμμένο  τουρκικό 

εθνικισμό (Γεωργίου, 1996: 174, Ακριτίδου, 2004: 45, Βακαλόπουλος, 2004: 585, Berl, 

1994: 42, Λαδοπούλου, 1991: 23). 

  Όσες  φορές  οι  ελληνικές  κυβερνήσεις  τηρούσαν  υποτονική  στάση  ή 

ακολουθούσαν  λιγότερο  επιθετική  πολιτική  επιδιώκοντας  την  αναθέρμανση  των 

σχέσεων  με  την  Τουρκία,  η  εξωτερική  πολιτική  της  γείτονος  χώρας  δρομολογούσε 

επωφελείς για αυτήν εξελίξεις και εκμεταλλευόταν κάθε διαφαινόμενη ευκαιρία που 

παρουσιάζονταν  στα  σημεία  τριβής  (Τρουμπέτα,  2001,  Λαυρέντζος,  2013,  Γκίνης, 

1991: 14.). 

  Οι  ελληνικές  αρχές  από  αδράνεια  είχαν  εκχωρήσει  το  έργο  της  εκπαίδευσης 

μειονοτικών  δασκάλων  στην  Τουρκία  και  κατά  συνέπεια  της  έδωσαν  χώρο  να 

διαμορφώσει  την  μειονοτική  ταυτότητα.  Φρόντιζε  εκτός  από  την  παροχή 

παιδαγωγικής  κατάρτισης,  να  θωρακίζει  ιδεολογικά  και  να  φανατίζει  τους 

εκπαιδευτικούς.  Γνώριζε  την  αποτελεσματικότητα  της  δράσης  μέσω  των 
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εκπαιδευτικών  στο  μαθητικό  πληθυσμό  εκ  των  έσω,  ως  ένας  σύγχρονος  «δούρειος 

ίππος»  (Λαυρέντζος,  2013,  Orhonlu,  1964:  59‐77,  Θεοδώρου,  2012:  163‐166, 

Sarioglou, 2004: 158‐9, Oran, 2004: 103, Μαυρομάτης, 2007: 361‐385, Μπαλτσιώτης, 

1997: 326, Aarbakke, 2000: 134). 

  Από  τη  δεκαετία  του  1960  κι  έπειτα  οι  ελληνικές  αρχές  επιχειρούν  να 

ανακτήσουν  τον  έλεγχο  της  δράσης  των  δασκάλων18  που  είχαν  εκπαιδευτεί  στην 

Τουρκία,  θέτοντας  εμπόδια  στις  διαδικασίες  πρόσληψης  ή  ανανέωσης  των 

συμβάσεων  είτε  ασκώντας  αυθαίρετες  πειθαρχικές  διώξεις19  (Μαυρομμάτης,  2007: 

381‐387, Μπαλτσιώτης, 1997: 326). 

  Η προσπάθεια περιορισμού της επιρροής τους μέσω της μείωσης του αριθμού 

τους  υλοποιείται  στη  δεκαετία  του  1970  όπου  σταματούν  οριστικά  οι  προσλήψεις 

τους και αντιμετωπίζονται οι δάσκαλοι αυτοί από τις ελληνικές αρχές ως φορείς της 

τουρκικής προπαγάνδας και κατά συνέπεια ως τουρκική απειλή (Πεντέρη & Τσιούμης, 

2017:  92,  Βουκουβάλας20).  Από  την  άλλη  η  Τουρκία  παρέχει  ιδεολογική  και 

οικονομική  στήριξη  μέσω  του  τουρκικού  προξενείου  σε  όσους  από  αυτούς 

προωθούσαν την τουρκική κουλτούρα (Aarbakke, 2000: 128‐136). 

  Το  1936  ιδρύεται  ο  σύλλογος  Τούρκων δασκάλων με  σκοπό  την  ενίσχυση  του 

τουρκικού χαρακτήρα της μειονότητας. Το 1984 από ελληνικής πλευράς επιβάλλεται 

απαγόρευση  λειτουργίας  του  η  οποία  αφορά  μόνο  τη  χρήση  του  όρου  «Τούρκος» 

(Akgönül, 1999, Aarbakke, 2000, Τσιούμης, 2006: 260‐265, Παναγιωτίδης, 1995, 151‐

154). Παρά την απαγόρευση όμως εξακολουθεί να δρα μέχρι σήμερα. 

  Προσβλέποντας  στη  δημιουργία  μιας  αντίπαλης  δύναμης  του  παραπάνω 

συλλόγου,  η  ελληνική πλευρά στήριξε  την  δημιουργία μιας  επαγγελματικής  ένωσης 

δασκάλων αποφοίτων  ιεροσπουδαστηρίου    το 1966. Με  τη στήριξη  της αυτή στους 

«παλαιομουσουλμάνους»  και  το  συντηρητικό  εκπαιδευτικό  προσανατολισμό, 

 
18Οι Υπουργοί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Γεροκωστόπουλος και Εξωτερικών Σ. Θεοτόκης, 
Απόφασις,  23  Νοεμβρίου  1955,  ΥΔΙΑ,  1956,  Φ.  5.  Συνοπτικό  Πρακτικό  Προέδρου  Επιτροπής  Κ. 
Γεωργούλης  (Γενικός  Γραμματέας  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας),  Απόρρητον,  23  Δεκεμβρίου  1955, 
ΥΔΙΑ, 1956, Φ. 5. 
19Χριστόπουλος προς Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Άκρως Απόρρητον, 12 Νοεμβρίου 1956, ΥΔΙΑ, 1956, 
Φ. 22 
20Αναπληρωτής Επιθεωρητού Χ. Βουκουβάλας προς τον Νομάρχην Ροδόπης, «Περί της συμπεριφοράς 
και  δράσεως  των  εκ  Τουρκίας  μετακλητών  Τούρκων  διδ/λων  κατά  το  σχολικόν  έτος  1969‐1970»,  3 
Ιουλίου 1970, Γ.Α.Κ. Καβάλας Α.ΕΞ.Τ.Μ.Σ.‐Γ.Δ.Μ., Φ. 13. 
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ουσιαστικά  έδωσε  ακόμα  περισσότερο  χώρο  στους  «νεωτεριστές»  για  να 

επικρατήσουν στη μειονότητα (Αλεξανδρής, 1988, Κιτσίκης, 1995:307‐313). 

  Ως  μέσο  ελέγχου  των  εκπαιδευτικών,  οι  ελληνικές  αρχές  χρησιμοποίησαν  την 

έμμεση επιλογή τους με τον έλεγχο της διαδικασίας επιλογής σπουδαστών της ΕΠΑΘ. 

Αυτή  γινόταν  μέσω  διαδικασιών  αυτοεπιλογής,  οι  οποίες  διαμορφώνονταν  κατά  τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής πορείας των ατόμων. Έτσι η επιλογή πραγματοποιούνταν 

στοχευμένα χωρίς φανερούς αποκλεισμούς και διαφανείς διαδικασίες (Μπαλτσιώτης, 

1997: 324‐327, Aarbakke, 2000: 149‐157). 

  Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, με πρωτοστάτη το προξενείο της Κομοτηνής, 

ανέλαβε  από  το  1952  να  ασκήσει  εθνικιστική  δράση,  μέσω  των  μετακλητών 

δασκάλων από την Τουρκία. Η δράση τους ήταν έντονη και δυναμική, παρόλο που ο 

αριθμός τους δεν ήταν τόσο μεγάλος και η ασκούμενη προπαγάνδα όπως απαιτούσαν 

οι τούρκικες αρχές, είχε πρωτοφανή υπονομευτική δράση (Τσιούμης, 2006: 234, 296, 

Μαυρομάτης, 2007: 361‐385, Μπαλτσιώτης, 1997: 326,Ακαδημία Αθηνών, 1995: 45‐

48). 

  Διακρίνοντας η τουρκική πολιτική, ότι οι Πομάκοι ήταν το ευαίσθητο σημείο της 

μειονότητας,  άσκησε  έντονες  πιέσεις  για  την  αποστολή  μετακλητών  δασκάλων  στα 

πομακικά  χωριά  (Αλεξανδρής, 1988: 144).  Εκτός από  την προπαγάνδα που ενέπιπτε 

στα εκπαιδευτικά  τους καθήκοντα,  επέκτειναν  τη δράση τους και σε άλλους  τομείς, 

καθώς  και  στην  άσκηση  ψυχολογικών  πιέσεων  και  εκβιασμών  πάνω  και  στους 

υπόλοιπους μουσουλμάνους δασκάλους. 

  Στη διερεύνηση των ανωτέρω παραμέτρων, όπως αναπτύχθηκαν στο θεωρητικό 

μέρος  της  παρούσας  έρευνας  επιχειρεί  να  συμβάλλει  και  η  έρευνα,  που 

παρουσιάζεται ακολούθως, επιδιώκοντας να αναδείξει σύγχρονα δομικά στοιχεία της 

εκπαίδευσης  της  μειονότητας  Δυτικής  Θράκης  και  των  επιδράσεων  που  δέχτηκε  η 

μειονοτική  εκπαίδευση,  λόγω  της  διακύμανσης  των  σχέσεων  Ελλάδας  –  Τουρκίας, 

αλλά και την επίδραση που είχε η εφαρμοζόμενη ελληνική εκπαιδευτική πολιτική στις 

διμερείς σχέσεις των δυο χωρών. 
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Δεύτερο μέρος: Εμπειρική διερεύνηση 

6.   Ερευνητικές  διαστάσεις  για  την  εκπαίδευση  της 

μειονότητας Δυτικής Θράκης: Βιβλιογραφική διερεύνηση 

Η έρευνα που ερμηνεύει με τον καλύτερο τρόπο μια κοινωνική πραγματικότητα, είναι 

η  ποιοτική  (Neuman,  1997).  Αυτό  οφείλεται,  κυρίως,  στην  ευελιξία  και  ευαισθησία 

των  μεθόδων  της.  Αντίθετα,  η  ποσοτική  έρευνα  δεν  δύναται  να  διερευνήσει 

πολυσύνθετα  και  μεταβαλλόμενα  κοινωνικά  και  ανθρωπολογικά  φαινόμενα 

(Neuman, 1997).  

  Όπως αναφέρει ο Neuman (1997) η ποιοτική έρευνα αποτελεί μια «συστηματική 

ανάλυση του νοήματος της κοινωνικής δράσης, μέσα από την λεπτομερή παρατήρηση 

των ανθρώπων στο συγκεκριμένο πλαίσιο όπου αυτοί δρουν και αλληλοεπιδρούν με 

σκοπό  να  κατανοηθεί  πως  νοηματοδοτούν  τον  κόσμο  τους»  (Σαραφίδου,  2011:16). 

Επίσης,  η  ποιοτική  έρευνα,  σύμφωνα  με  τον  Ιωσηφίδη  (2008:  22)    «Στοχεύει  στην 

περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων 

και  χαρακτηριστικών  κοινωνικών  ομάδων,  απαντώντας  κυρίως  στα  ερωτήματα  πως 

και γιατί» και ότι η επιλογή της εξαρτάται από τη φύση του ερευνητικού πεδίου αλλά 

και τις επιλογές του ερευνητή (Ιωσηφίδης, 2008: 22). 

  Οι σύγχρονες μέθοδοι, που χρησιμοποιούν συνήθως οι ποιοτικές έρευνες, είναι: 

οι  επικοινωνιακές  μέθοδοι  έρευνας  και  οι  μέθοδοι  έρευνας  αρχειακού  υλικού.  Στις 

επικοινωνιακές μεθόδους, το είδος των δεδομένων που συλλέγονται είναι αντιλήψεις, 

απόψεις ή πληροφορίες, τις οποίες παρέχουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα. 

Στις  μεθόδους  αυτές  οι  ερευνητικές  διαδικασίες  που  χρησιμοποιούνται  είναι:  οι 

επικοινωνιακές  διαδικασίες  ανοιχτής  αλληλεπίδρασης,  στις  οποίες  ανήκουν  η 

παρατήρηση, η συνέντευξη, η συζήτηση σε ομάδα και  οι επικοινωνιακές διαδικασίες 

χωρίς  αλληλεπίδραση,  όπως  το  ερωτηματολόγιο.  Στις  μεθόδους  έρευνας  αρχειακού 

υλικού εξετάζονται δεδομένα, που έχουν συλλεχθεί παλαιότερα για άλλους σκοπούς 

και μπορεί να προέρχονται από αρχεία υπηρεσιών, δημογραφικά στοιχεία, στατιστικά 

στοιχεία, ανάλυση γραπτών τεκμηρίων, και μελέτες περίπτωσης.  (Χατζηπαναγιώτου, 

2001, Ιωσηφίδης, 2003).   
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  Η  μέθοδος,  που  επιλέχτηκε  στην  παρούσα  έρευνα  για  να  εξετάσει  και  να 

αναλύσει  τα  ερευνητικά  δεδομένα,  είναι  η  ποιοτική  συγκριτική  έρευνα.  Στο  υπό 

διερεύνηση θέμα, δεδομένου ότι δεν υπήρχε αντίστοιχη έρευνα που να συνεξετάζει 

και  να  συνεκτιμά  τα  δεδομένα  που  έχουν  συλλεχθεί  από  ποιοτικές  και  ποσοτικές 

έρευνες,  θεωρήθηκε  σκόπιμο  να  πραγματοποιηθεί  ερμηνευτική  προσέγγιση  των 

σχετικών ερευνών, που παρουσιάζονται σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών 

διατριβών  στον  ελληνικό  χώρο  την  τελευταία  δεκαπενταετία  και,  ειδικότερα,  τη 

χρονική περίοδο από το 2005 έως και το 2020. 

  Η  ερμηνευτική  προσέγγιση  εμπίπτει  στον  χώρο  των  ποιοτικών  ερευνών,  η 

οποία στην παρούσα εργασία χρησιμοποιεί ως ερευνητικό υλικό αντίστοιχες έρευνες 

σε  μεταπτυχιακό  και  διδακτορικό  επίπεδο  στον  ελληνικό  χώρο,  αξιοποιώντας  τη 

συγκριτική μέθοδο,  προκειμένου  να διερευνήσει  το  γενικό  εξαγόμενο  των  ερευνών 

αυτών,  ώστε  να  διαφανεί  εάν  και  κατά  πόσο  η  εκπαιδευτική  πολιτική  αλλά  και  οι 

εκπαιδευτικές  και  διδακτικές  παρεμβάσεις  σε  σχολεία  της  μειονότητας  της  Δυτικής 

Θράκης, πιθανόν να αποτελούν μέσο διπλωματικών επιδράσεων στις διμερείς σχέσεις 

Ελλάδας – Τουρκίας. 

  Στη  βάση  αυτή  τα  κριτήρια  της  συγκριτικής  διερεύνησης  επί  των  οποίων 

επιχειρήθηκε η παρούσα έρευνα ήταν τα ακόλουθα: 

•  Δομικά χαρακτηριστικά των σχολικών εγχειριδίων. 

•  Τρόποι  μεθόδευσης  της  διδασκαλίας,  που  χρησιμοποιούνται  στα  μειονοτικά 

σχολεία. 

•  Τα είδη των σχέσεων μεταξύ των εθνοπολιτισμικών στοιχείων των μαθητών και 

την επίδρασή τους στις σχολικές επιδόσεις τους. 

•  Την  εξέλιξη  της  εκπαιδευτικής  πορείας  των  φοιτητών  και  φοιτητριών,  που 

προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης,  

  Πηγή συλλογής δεδομένων αποτέλεσαν σχετικές με  τη μειονοτική εκπαίδευση 

μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, που εκπονήθηκαν 

σε  ελληνικά  πανεπιστήμια,  κατά  την  περίοδο  των  τελευταίων  δεκαπέντε  ετών.  Ο 

λόγος,  που  επιλέχθηκε  το  χρονικό  διάστημα  των  δεκαπέντε  ετών  ήταν  ότι,  την 

περίοδο  συντελέστηκαν  σημαντικές  παρεμβάσεις  και  αλλαγές  στη  μειονότητα  της 
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Δυτικής  Θράκης  σε  όλους  τους  τομείς  λειτουργίας  και,  ειδικά,  στην  εκπαίδευση. 

Ιχνηλατώντας  στοιχεία  αυτής  της  περιόδου  επιχειρείται  ο  εντοπισμός  των 

αποτελεσμάτων  αυτών  των  παρεμβάσεων,  που  πραγματοποιήθηκαν  στον  χώρο  της 

εκπαίδευσης της μειονότητας της Δυτικής Θράκης. 

  Μέσα  στο  διάστημα  αυτό  έλαβε  χώρα  το  Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης 

Μουσουλμανοπαίδων  (ΠΕΜ)  και,  έτσι,  η  παρούσα  προσέγγιση  μπορεί  να  λάβει 

συγκριτική  διάσταση,  εφόσον  από  το  1996  έως  το  2000  μπορεί  να  σκιαγραφηθεί  η 

κατάσταση που επικρατούσε στη μειονότητα, πριν την παρέμβαση του ΠΕΜ.  Παρότι 

αυτό είχε  ξεκινήσει από  τα  τέλη  της δεκαετίας  του 2000, ουσιαστικά μέχρι  τα μέσα 

της δεκαετίας  του 2000 δεν είχαν  γίνει σε μεγάλο βαθμό εμφανή  τα αποτελέσματα 

του προγράμματος των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 

  Στη βάση αυτή γίνεται προσπάθεια να γίνει αντιληπτή η αξία των εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων  και  η  ετοιμότητα  αντίδρασης  της  μειονότητας  στις  επιχειρούμενες 

αλλαγές.  Είναι,  επίσης  δυνατόν,  να  διαπιστωθεί  ποιες  προσπάθειες  από  αυτές  δεν 

ευοδώθηκαν  και  να  επιχειρηθεί  η  αναζήτηση  και  κατανόηση  των  παραγόντων  που 

λειτούργησαν ανασταλτικά σε πιθανές θετικές εξελίξεις. Με αυτό τον τρόπο κρίνεται 

ότι  είναι  εφικτό  να  δοθούν  νέα  ερευνητικά  κίνητρα, ώστε  να  αναζητηθούν  πιθανές 

αστοχίες και να επιτευχθεί η υπέρβαση των όποιων πιθανών εμποδίων. 

 

6.1.  Έρευνες  σχετικά  με  την  εκπαίδευση  της  μειονότητας  μέσω 

συγκριτικής ανάλυσης των πορισμάτων τους: ερμηνευτική προσέγγιση 

 

Α. Στόχος της παρούσας έρευνας 

Στόχο της παρούσας έρευνας αποτελεί να διερευνηθούν συγκριτικά τα αποτελέσματα 

των  ερευνών,  που  πραγματοποιήθηκαν  στον  ελληνικό  χώρο  σε  μεταπτυχιακό  και 

διδακτορικό  επίπεδο,  αναφορικά  με  την  εκπαίδευση  της  μειονότητας  Δυτικής 

Θράκης,  τη  χρονική  περίοδο  2005‐2020.  Παράλληλα,  επιδιώχθηκε  η  εξέταση  των 

επιδράσεων  που  δέχτηκε  η  μειονοτική  εκπαίδευση,  λόγω  της  διακύμανσης  των 

σχέσεων  Ελλάδας  και  Τουρκίας,  αλλά  και  την  επίδραση  που  είχε  η  εφαρμοζόμενη 

εκπαιδευτική πολιτική στις διμερείς σχέσεις. 
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Β. Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

Για  την  εκπόνηση  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  χρησιμοποιήθηκε  η 

βιβλιογραφική  ανασκόπηση.  Αξιοποιήθηκαν,  κυρίως,  οι  έρευνες  των  τελευταίων 

δεκαπέντε ετών στον ελληνικό χώρο, σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. 

 

Γ. Μέθοδος Ανάλυσης των δεδομένων 

Στην παρούσα έρευνα, για την ανάλυση των δεδομένων,  χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

της  ανάλυσης  περιεχομένου  με  μονάδα  ανάλυσης  το  κείμενο.  Η  μέθοδος  της 

ανάλυσης περιεχομένου, αποτελεί μία σημαντική  τεχνική με  την οποία αναλύεται ο 

γραπτός  και  προφορικός  λόγος,  καθώς  και  το  διατιθέμενο  περιεχόμενο  άλλων 

μέσων21 με αντικειμενική και συστηματική μελέτη (Belerson, 1952, Holtsti, 1969, Riffe 

&  Fico,  1998,  Weber,  1990).  Mε  την  ανάλυση  περιεχομένου  είναι  δυνατόν  ένας 

ερευνητής να εξάγει συμπεράσματα ή να αποκαλύψει το νόημα και τα μηνύματα για 

τα αναφερόμενα στοιχεία ενός κειμένου  (Ζαφειρόπουλος, 2005: 173). O σκοπός της 

ανάλυσης  περιεχομένου  είναι  σύμφωνα  με  τους  Borg&Gall  (1989),  η  παραγωγή 

περιγραφικής  πληροφορίας,  ο  έλεγχος  και  η  επαλήθευση  των  ευρημάτων  άλλων 

ποιοτικών  ερευνών  και  ο  έλεγχος  υποθέσεων  και  εφαρμογής  συγκεκριμένων 

θεωριών. 

  Οι  έρευνες  που  εφαρμόζουν  αυτή  τη  μέθοδο,  επικεντρώνονται  σε  βασικά 

θέματα  των  υπό  εξέταση  κειμένων  και  τη  συγκριτική  τους  σημασία.  Συνεπώς,  το 

κείμενο  εξετάζεται  στην  ολότητά  του  και  όχι  επιλεκτικά,  ορίζονται  με  σαφήνεια  οι 

κατηγορίες ταξινόμησης δεδομένων ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της διαδικασίας 

από άλλους ερευνητές και τα χαρακτηριστικά του κειμένου ποσοτικοποιούνται, ώστε 

να  είναι  εφικτή  η  σύγκριση  και  αξιολόγησή  τους  (Selltiz,  Wrightsman&Cook,  1976: 

392). 

 
21  Σε αυτά περιλαμβάνονται  κείμενα που προέρχονται από ανάλυση δεδομένων ποιοτικών  ερευνών, 
ηχογραφημένα  ντοκουμέντα,  εφημερίδες,  ανακοινώσεις,  πολιτικούς  λόγους,  πληροφορίες  που 
παρέχονται από διαδικτυακές ιστοσελίδες και άλλα (Ζαφειρόπουλος, 2005: 173). 
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  Η  διαδικασία  της  κατηγοριοποίησης,  αφορά  τη  διατύπωση  ερευνητικών 

ερωτημάτων  από  τον  ερευνητή  και  την  αναζήτηση  απαντήσεων  από  τα  διαθέσιμα 

δευτερογενή  στοιχεία  και  όχι  από  συγκεκριμένα  άτομα,  όπως  συμβαίνει  με  το 

ερωτηματολόγιο ή τη συνέντευξη (Κυριαζή, 1998: 287‐288). 

  Η  επιτυχία  της  ανάλυσης  περιεχομένου,  σύμφωνα  με  τον  Belerson,  εξαρτάται 

από τις κατηγορίες που διαμορφώνονται. Η κατάλληλη διατύπωση και διαμόρφωση 

της κατηγοριοποίησης, μπορεί να καταστήσει αποτελεσματική μία έρευνα (Belerson, 

1952: 147). 

 

Δ. Περιορισμοί της έρευνας 

Όπως  κάθε  ποιοτική  έρευνα,  έτσι  και  η  παρούσα  υπόκειται  σε  κάποιους 

περιορισμούς.  Λόγω  της  μεθόδου  που  επιλέχθηκε,  η  αντικειμενικότητα  των 

πρωτογενών ερευνητικών δεδομένων, δεν δύναται να ελεγχθεί, καθώς υπόκειται στην 

αντικειμενικότητα  του  εκάστοτε  ερευνητή.  Προκειμένου  να  περιοριστεί  αυτό  το 

φαινόμενο, οι σχετικές έρευνες κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το περιεχόμενό τους 

και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν σε μια συγκριτική προσέγγιση.  

  Ένας  άλλος  περιορισμός,  αφορά  την  ανομοιόμορφη  κατανομή  του  δείγματος, 

καθώς για το ίδιο θέμα, οι μέθοδοι και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων διαφέρουν, 

όπως διαφέρει  και  ο  τρόπος  επιλογής,  το μέγεθος  και  ο πληθυσμός  του δείγματος. 

Έτσι  τα  ερευνητικά  συμπεράσματα  πρέπει  να  εξάγονται  κατόπιν  προσεκτικής 

ανάλυσης  και  να  αποφεύγονται  οι  γενικεύσεις  των  αποτελεσμάτων  στον  πληθυσμό 

της μειονότητας.  

  Άλλωστε  οι  γενικεύσεις  στην  περίπτωση  της  παρούσας  εργασίας  είναι 

επικίνδυνες,  διότι  σύμφωνα  με  τον  Τσιώλης  (2014),  τα  κοινωνικά  φαινόμενα  είναι 

πάντοτε  ιδιαίτερα και εξελίσσονται σε  χρόνο και  χώρο συγκεκριμένο. Είναι δυνατόν 

να  υπάρξει  γενίκευση,  σύμφωνα  με  τον  Αθανασίου  (2003),  μόνο  όταν  παρόμοια 

ευρήματα εξάγονται από «δείγματα υποκειμένων, που μοιάζουν ως προς τη σύνθεση, 

τις  συνθήκες  διαβίωσης  και  τη  γεωγραφική  περιοχή  με  τα  υποκείμενα  της 

συγκεκριμένης έρευνας» (Αθανασίου, 2003:89). 
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Ε. Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω έρευνες: 

1. Η  έρευνα  του  Λιάζου  (2007),  «Τα  Τουρκικά  Σχολικά  Εγχειρίδια  της 

Μειονοτικής  Εκπαίδευσης  στην  Ανάπτυξη  Διαπολιτισμικών  Σχέσεων  Μεταξύ 

Χριστιανών και Μουσουλμάνων στη Δυτική Θράκη». Στόχος της έρευνας αυτής ήταν η 

διερεύνηση  των  μηνυμάτων  που  μεταδίδονται  στους  μαθητές  μέσω  των  σχολικών 

εγχειριδίων,  πάνω  σε    κοινωνικά,  πολιτιστικά,  οικονομικά  και  περιβαλλοντικά 

ζητήματα.  Επίσης  διερευνήθηκε  η  λειτουργία  των  εγχειριδίων  αυτών  ως  φορείς 

μεταβίβασης ιδεολογιών και αξιών, επηρεάζοντας την προσωπικότητα των μαθητών. 

Τα  αποτελέσματα  της  παρούσης  έρευνας  καταδεικνύουν  τη  μεγάλη  απόσταση  που 

χωρίζει  την  καθημερινότητα    της  μειονότητας  από  αυτήν  που  παρουσιάζουν  τα 

αναγνωστικά  της  τουρκικής  γλώσσας.  Επισημαίνει,  ότι  η  παρουσίαση  της 

πραγματικότητας, παράλληλα με τις αξίες και στάσεις που μεταφέρονται στα παιδιά, 

θα  βοηθήσει  το  παιδί  να  αναπτύξει  κριτική  ικανότητα,  που  θα  συμβάλει  στην 

ομαλότερη  κοινωνική  του  ένταξη.  Τονίζεται  ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  για  την 

μετάδοση  αξιών  και  στάσεων  μέσω  των  εγχειριδίων.  Η  έρευνα  συμπεραίνει  ότι 

απαιτείται η βελτίωση των σχολικών εγχειριδίων του τουρκόφωνου προγράμματος, η 

προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες της μειονότητας, η αφαίρεση των εθνικιστικών 

και  ιδεολογικών  στοιχείων  και  παράλληλα  η  ενίσχυση  των  διαπολιτισμικών  τους 

στοιχείων. 

2. Η έρευνα της Αραμπατζή (2008) «Η Εικόνα της Γυναίκας και του Άνδρα 

στα  Τουρκικά  Αναγνωστικά  της Μειονοτικής  Εκπαίδευσης  στη  Δυτική  Θράκη».  Στην 

έρευνα αυτή, με συστηματικό τρόπο αναλύεται ο ρόλος της γυναίκας και του άντρα, 

του  αγοριού  και  του  κοριτσιού,  σύμφωνα  με  αυτό  που  παρουσιάζουν  τα  σχολικά 

εγχειρίδια  των  αναγνωστικών  του  τουρκόφωνου  προγράμματος.  Τα  αποτελέσματα 

της συγκεκριμένης έρευνας, φωτίζουν πτυχές του ιδεολογικού προσανατολισμού των 

εγχειριδίων. Αποτυπώνεται, έντονη διαφοροποίηση των φύλων κατά τα παραδοσιακά 

έμφυλα  στερεότυπα  και  οδηγεί  στο  συμπέρασμα  πως  είναι  διαποτισμένα  από 

στερεοτυπικές φυλετικές αντιλήψεις. 

3. Η  έρευνα  του  Παρδάλη  (2014),  «Η  Ελληνόγλωσση  Εκπαίδευση  των 

Μουσουλμανοπαίδων  της  Δυτικής  Θράκης  και  το  Διαπολιτισμικό  Πλαίσιο  των 
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Σχολικών  Εγχειριδίων,  Γλώσσας  Δευτεροβάθμιας  στην  Ανάπτυξη  των 

Ελληνοτουρκικών  Σχέσεων».  Σε  αυτή  την  έρευνα  εξετάζονται  τα  σχολικά  εγχειρίδια 

της  Νεοελληνικής  Γλώσσας  και  Λογοτεχνίας,  υπό  το  πρίσμα  της  διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης  καθώς  και  η  συμβολή  τους  στην  ανάπτυξη  των  ελληνοτουρκικών 

σχέσεων.  Η  έρευνα  διαπιστώνει  ότι  τα  εν  λόγω    εγχειρίδια  στερούνται  υλικού, 

κατάλληλου για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, όπως και 

στοιχείων  διαπολιτισμικότητας.  Επισημαίνει  το  ρόλο  του  εκπαιδευτικού,  που  θα 

μπορούσε με μια διαφορετική προσέγγιση να προσδώσει σε αυτά που αναγράφονται 

στα σχολικά εγχειρίδια μια παιδαγωγική και διδακτική διάσταση. Συμπερασματικά, η 

αδυναμία  της  πολιτείας  να  παρέμβει  δραστικά  στα  θέματα  της  μειονοτικής 

εκπαίδευσης  και  η  έλλειψη  διάθεσης  από  τη  μειονοτική  ηγεσία,  λειτουργούν 

ανασταλτικά στις όποιες παρεμβάσεις. 

4. Η  έρευνα  της  Τιρλιλή  (2016)  «Τα  Σύγχρονα  Σχολικά  Εγχειρίδια  της 

Τουρκικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Μειονοτική Εκπαίδευση της Δυτικής Θράκης». 

Η έρευνα αυτή εξετάζει τα εγχειρίδια της τουρκικής γλώσσας που χρησιμοποιούνται 

στην  Πρωτοβάθμια  μειονοτική  εκπαίδευση  της  Θράκης.  Από  την  ποιοτική  και 

ποσοτική  εξέταση  των  εγχειριδίων,  διαπιστώθηκε ότι  αναφέρονται  στοιχεία από  τις 

λαϊκές  παραδόσεις,  τα  ήθη  και  έθιμα  της  Τουρκίας,  δεν  διαπιστώνονται  όμως 

εθνικιστικές  αναφορές.  Όσον    αφορά  τους  ρόλους  των  δύο  φύλων  και  την 

οικογενειακή  δομή,  η  ερευνήτρια  διαπιστώνει  ότι  συντηρούνται  τα  στερεότυπα. 

Προάγεται  η  αξία  της    εκπαίδευσης,  της  εργασίας,  της  κοινωνικότητας  και  της 

περιβαλλοντικής  συνείδησης.  Τέλος,  επισημαίνει  ότι,  παρόλο  που  το  περιεχόμενό 

τους είναι γενικά ουδέτερο, διακρίνεται ένας συγκαλυμμένος εθνικός χαρακτήρας. 

5. Η  έρευνα  της  Παπαδοπούλου  (2007)  «Διαπολιτισμική  Παιδαγωγική 

Καινοτόμες Δράσεις  στην  Εκπαίδευση Αντιλήψεις  των  Εκπαιδευτικών».  Στην  έρευνα 

αυτή εξετάζονται οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, με εμπειρία πάνω σε 

θέματα  διαπολιτισμικής  εκπαίδευσης,  κατόπιν  επιμόρφωσής  τους,  σχετικά  με  τη 

διαχείριση μαθητών με πολιτισμική ετερογένεια. Σύμφωνα με  τα αποτελέσματα  της 

έρευνας, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ιδιαίτερα αποτελεσματική τη διαπολιτισμική και 

την  εξατομικευμένη  εκπαίδευση,  όμως  απαιτείται  μεγαλύτερη  υποστήριξη  από  το 

σχολείο  αυτών  των  μεθόδων.  Από  τα  ευρήματα  της  έρευνας,  προκύπτει  ότι  οι 

πολιτισμικές  διαφορές  δεν  αποτελούν  το  μεγαλύτερο  εμπόδιο  στη  σχολική  πρόοδο 
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των  αλλοδαπών  μαθητών.  Επίσης,  η  ατομική  προσπάθεια  των  μαθητών  και  η 

βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και βελτιώνει 

τα  μαθησιακά  αποτελέσματα,  ενώ  η  πειθαρχία  και  η  υπακοή  δεν  αποτελούν  τις 

σπουδαιότερες προϋποθέσεις για μάθηση. 

6. Η  έρευνα  του  Παπανή  (2008)  «Στρατηγικές  Εκμάθησης  των 

Μουσουλμανοπαίδων της Θράκης που Μαθαίνουν την Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα». Η 

έρευνα  αυτή,  εξέτασε  τις    στρατηγικές  εκμάθησης  που  χρησιμοποιούν  οι 

μουσουλμάνοι  μαθητές  κατά  την  εκμάθηση  της  αγγλικής  ως  ξένης  γλώσσας.  Τα 

ερευνητικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι, τα κορίτσια χρησιμοποιούν συχνότερα 

στρατηγικές μάθησης και κυρίως των μεταγνωστικές και γνωστικές, ενώ τα δύο φύλα 

χρησιμοποιούν  εξίσου  τις    κοινωνικο‐συναισθηματικές  στρατηγικές.  Επίσης,  στα 

αστικά  σχολεία  οι  μαθητές  χρησιμοποιούν  συχνότερα  κοινωνικο‐  συναισθηματικές 

και μεταγνωστικές στρατηγικές. Η έρευνα επίσης διαπιστώνει ότι  όλοι οι μαθητές του 

δείγματος  χρησιμοποιούν  στον  ίδιο  περίπου  βαθμό  στρατηγικές  εκμάθησης,  με 

στατιστικά μη σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους και συμπεραίνει ότι οι μαθητές που 

μιλούν δεύτερη γλώσσα, χρησιμοποιούν συχνότερα μεταγνωστικές στρατηγικές. 

7. Η  έρευνα  της  Μαρούδα  (2011)  «Διερεύνηση  του  Μαθησιακού 

Περιβάλλοντος και του Εκπαιδευτικού Έργου στα Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης. Οι 

Απόψεις  των Εκπαιδευτικών που Διδάσκουν σε Αυτά». Οι  ερευνητικές διαπιστώσεις 

ήταν  ότι  οι  εκπαιδευτικοί,  αντιμετωπίζουν  με  τους  μαθητές  τους  προβλήματα 

επικοινωνίας,  λόγω  της  γλώσσας,  προβλήματα  συμπεριφοράς  μέσα  στην  τάξη  με 

συχνότερα την έλλειψη συγκέντρωσης και την ομιλία χωρίς άδεια κατά της διάρκεια 

του  μαθήματος.  Οι  γονείς  επισκέπτονται  το  σχολείο  μόνο  κατά  τις 

προγραμματισμένες  συναντήσεις,  ενώ  συνεργάζονται  ελάχιστα  με  τους 

εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν την πρόοδο των μαθητών. Σύμφωνα με την 

έρευνα, οι γνώσεις του εκπαιδευτικού σε θέματα της μειονότητας, διευκολύνουν την 

ανάπτυξη  σχέσεων  με  τους  γονείς  των  μειονοτικών  μαθητών.  Τα  ερευνητικά 

ευρήματα  τεκμηριώνουν  την  άποψη  ότι  η  καλλιέργεια  θετικών  προσδοκιών,  η 

συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  σε  σεμινάρια  επιμόρφωσης,  η  χρήση  της 

ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, της εξατομικευμένης διδασκαλίας καθώς και τεχνικών 

που προάγουν την βιωματική μάθηση, επηρεάζουν θετικά το διδακτικό έργο. 
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8. Η  έρευνα  του  Τσαρεκτσή  (2013)  «Η  Δευτεροβάθμια  Μειονοτική 

Εκπαίδευση από την Οπτική  της Διαπολιτισμικότητας και οι Επιμορφωτικές Ανάγκες 

των  Μειονοτικών  Εκπαιδευτικών».  Με  αυτή  την  έρευνα,  διερευνώνται  οι  

επιμορφωτικές  ανάγκες  των  μειονοτικών  εκπαιδευτικών  που  εργάζονται  στην 

δευτεροβάθμια  μειονοτική  εκπαίδευση  στην  περιοχή  της  Θράκης.  Διαπιστώθηκε  η 

ανάγκη  των  εκπαιδευτικών  για  επιμόρφωση  σε  ποικίλες  θεματικές  ενότητες  με 

βασικότερες  την  δίγλωσση  εκπαίδευση  και  τις  νέες  διδακτικές  μάθησης.  Η  θέληση 

των εκπαιδευτικών και η καλή συνεργασία με τους γονείς και τους μαθητές, σύμφωνα 

με  την  έρευνα,  αποτελούν  βασικούς  παράγοντες,  ώστε  το  σχολείο  να  εμπλακεί  σε 

περισσότερες  ενδοσχολικές  αλλά    και  εξωσχολικές  δραστηριότητες,  οι  οποίες  είναι 

πολύτιμες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Ο ερευνητής διαπιστώνει επίσης, ότι οι 

σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές είναι καλές, όπως και η συνεργασία των 

εκπαιδευτικών με τους γονείς. 

9. Η έρευνα της Κατσίρμα (2014) «Η Συνεργασία Μεταξύ Πλειονοτικών και 

Μειονοτικών Δασκάλων  στα Μειονοτικά  Σχολεία  του Νομού  Ροδόπης».    Στόχος  της 

έρευνας είναι να καταδειχθεί το, αν και κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί του ελληνόφωνου 

και τουρκόφωνου προγράμματος πιστεύουν ότι συνεργάζονται επαρκώς μεταξύ τους, 

ώστε η διδασκαλία τους να καταστεί αποτελεσματικότερη. Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο 

ίδιος  ο  εκπαιδευτικός  και  οι  προθέσεις  του,  αποτελούν  κίνητρο  για  τη  συνεργασία 

μεταξύ  των  δύο  ομάδων  εκπαιδευτικών,  δηλαδή  του  μειονοτικού  και  πλειονοτικού 

προγράμματος.  Επίσης,  οι  εκπαιδευτικοί  των  δύο  ομάδων  έχουν  την  επιθυμία  να 

συνεργαστούν  μεταξύ  τους,  η  συνεργασία  τους  όσες  φορές  επιτυγχάνεται  είναι 

αρκετά  καλή,  συναντούν  όμως  αρκετά  εμπόδια  στο  εγχείρημα  τους  αυτό,  όπως  τα 

σχολικά  εγχειρίδια  και  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  δεν  δίνουν  ευκαιρίες  και  κίνητρα 

συνεργασίας, οι διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούν, η ουδέτερη 

έως αμέτοχη στάση των γονέων, όπως και η έλλειψη επιμορφώσεών τους. 

10. Η  έρευνα  της  Σερήφ  (2014)  «Γλωσσικά  Χαρακτηριστικά  Δίγλωσσων 

Μαθητών  της  Μουσουλμανικής  Μειονότητας  της  Θράκης  (Συγκριτική  Έρευνα 

Μαθητών που Φοιτούν σε Ελληνικό και Μειονοτικό Σχολείο Αντίστοιχα)». Η έρευνα 

επιχείρησε  την  καταγραφή  και  αξιολόγηση  των  γλωσσικών  χαρακτηριστικών  των 

δίγλωσσων μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Διαπίστωσε ότι η 

συναναστροφή και η αλληλεπίδραση των μαθητών με άτομα που μιλούν την ελληνική 
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γλώσσα, καθιστά δυνατή την καλύτερη απόδοση των δίγλωσσων μαθητών σε αυτή τη 

γλώσσα.  Επίσης,  η    χρήση  της  ελληνικής  γλώσσας  στο  οικογενειακό  ή  φιλικό 

περιβάλλον  τους,  συντελεί  στην  μεγαλύτερη  εξοικείωση  με  αυτή.  Η  ομιλία  τους 

βελτιώνεται  με  το  πέρασμα  του  χρόνου,  αλλά  και  προσαρμόζονται  στη  δεύτερη 

γλώσσα, την οποία καλούνται να χρησιμοποιούν το ίδιο συχνά. 

11. Η έρευνα της Σιάκκα (2017) «Εκπαίδευση Μειονοτήτων και Κοινωνικός 

Αποκλεισμός.  Αντιλήψεις  Εκπαιδευτικών  στα  Μειονοτικά  Σχολεία  του  Νομού 

Ξάνθης». Η  έρευνα  εξέτασε  το  ζήτημα  του  κοινωνικού αποκλεισμού στη μειονοτική 

εκπαίδευση, μέσα από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των μειονοτικών σχολείων 

του  νομού  Ξάνθης,  ως  προς  τη  σχολική  επίδοση,  τη  στασιμότητα  και  τη  μαθητική 

διαρροή. Από  τα αποτελέσματα  της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι  εκπαιδευτικοί  του 

δείγματος,  αντιλαμβάνονται  την  ύπαρξη  ισχυρής  σύνδεσης  μεταξύ  οικογενειακού‐

κοινωνικού περιβάλλοντος του παιδιού, τόσο με τις σχολικές επιδόσεις όσο και με τη 

σχολική  διαρροή.  Ισχυρή  συσχέτιση  διαπιστώθηκε  και  ανάμεσα  στο  αναλυτικό 

πρόγραμμα  και  τις  σχολικές  επιδόσεις  Τα  ερευνητικά  ευρήματα  κατέδειξαν  ότι, 

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ  των  εθνοπολιτισμικών  χαρακτηριστικών  των μαθητών με 

τις  σχολικές  επιδόσεις,  τη  στασιμότητα,  αλλά  και  τη  σχολική  διαρροή.  Επίσης, 

προέκυψε  συσχέτιση  μεταξύ  αναλυτικού  προγράμματος,  εκπαιδευτικού  έργου  και 

σχολικής  διαρροής.  Η  έρευνα  επισήμανε  και  συσχέτιση  των  αντιλήψεων  των 

εκπαιδευτικών του δείγματος με  τα ατομικά τους χαρακτηριστικά. 

12. Η  έρευνα  της  Δέλλιου  (2018)  «Η  Διδασκαλία  των  Αγγλικών  στα 

Μειονοτικά  και  Πλειονοτικά  Σχολεία  της  Θράκης».  Η  έρευνα  επιχείρησε  να 

διερευνήσει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  διεξάγεται  το  μάθημα  των  αγγλικών  στα 

μειονοτικά και πλειονοτικά σχολεία στην περιοχή της Θράκης και ιδιαίτερα στην πόλη 

της Ξάνθης και στα ορεινά χωριά γύρω από αυτήν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας,  προκύπτει  ότι  οι  σχέσεις  μεταξύ  των  μουσουλμάνων  και  των  χριστιανών 

μαθητών  είναι  κατά  βάση  καλές,  ενώ  οι  σχέσεις  και  η  επικοινωνία  μεταξύ  των 

εκπαιδευτικών  και  των  γονέων  είναι  ουδέτερες.  Το  βασικότερο  πρόβλημα  που 

αντιμετωπίζουν οι μουσουλμάνοι μαθητές είναι η σύγχυση μεταξύ της τουρκικής, της 

αγγλικής  και  της  ελληνικής  γλώσσας,  ενώ  οι  μαθητές  που  έχουν  δυσκολίες  στα 

περισσότερα  μαθήματα,  έχουν  και  στα  αγγλικά.  Επιπρόσθετα,  επισημαίνεται  ότι  οι 

βασικές γλώσσες διδασκαλίας είναι τα αγγλικά, τα τούρκικα και τα ελληνικά, ενώ οι 
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εκπαιδευτικοί  δεν  έχουν  επιμορφωθεί  σχετικά  με  τη  διγλωσσία,  αντίθετα  είναι 

ανύπαρκτες ή ελάχιστες οι επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή τους. 

13. Η έρευνα της Χατζηκυριακίδου (2019) «Η Μουσουλμανική Μειονότητα 

στη  Δυτική  Θράκη  και  η  Εκπαιδευτική  Πολιτική  της  Ελλάδας.  Διαστάσεις  της 

Εκπαίδευσης  των  Πομάκων  Μέσα  από  Μαρτυρίες».  Η  έρευνα  διαπίστωσε  την 

άρρηκτη σύνδεση εκπαιδευτικής και εξωτερικής πολιτικής. Η μειονοτική εκπαίδευση 

αντιμετωπίζει  πολλά  προβλήματα  που  πηγάζουν,  τόσο  τα  αναλυτικά  Προγράμματα 

όσο και την πρόκριση της τουρκικής γλώσσας σε βάρος της ρομανί και της πομακικής. 

Η  έρευνα  συμπεραίνει  ότι  χρειάζονται    δραστικά  μέτρα  για  να  προασπιστεί  το 

δικαίωμα των μουσουλμανοπαίδων στην εκπαίδευση. 

14. Η έρευνα της Χαλεβελάκη (2019) «Διερεύνηση των αντιλήψεων και των 

πρακτικών  Διευθυντών  πλειονοτικών  δημοτικών  σχολείων  νομού  Ξάνθης  για  τη 

Μειονοτική εκπαίδευση».  Η έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει και να καταγράψει τις 

απόψεις των διευθυντών των δημόσιων Δημοτικών σχολείων   του Νομού Ξάνθης σε 

θέματα  διαχείρισης  της  πολιτισμικής  ετερότητας  των  μαθητών  και  της  εφαρμογής 

παιδαγωγικών  εκπαιδευτικών  πρακτικών.  Από  τα  ερευνητικά  ευρήματα,  προκύπτει 

ότι οι μαθητές κατέχουν  τις απλές επικοινωνιακές δεξιότητες και  εύκολα κατακτούν 

τη  «γλώσσα  του διαλείμματος», αλλά συχνά δεν  έχουν  κατακτήσει  την ακαδημαϊκή 

γλώσσα,  με  αποτέλεσμα  να  δυσκολεύονται  να  ανταποκριθούν  στα  σχολικά 

καθήκοντα. Το πρόβλημα εντοπίζεται περισσότερο στον  ισομερισμό  των διδακτικών 

ωρών παρά στην ύπαρξη δύο ανεξάρτητων προγραμμάτων. Η χρήση και η διδασκαλία 

της  μητρικής  γλώσσας  έχει  θετική  επίδραση  στην  ανάπτυξη  της  δεύτερης,  ενώ  όσο 

περισσότερος  χρόνος  αφιερώνεται  στη  γλώσσα  αυτή,  τόσο  ικανοποιητικότερα  θα 

είναι  τα  αποτελέσματα  στη  βελτίωση  των  επιδόσεων  των  μαθητών.  Η  συνεργασία 

σχολείου  και  οικογένειας  συντελεί  στη  σχολική  επιτυχία  και  την  ομαλή  ένταξη  των 

μαθητών.  Στην  αντιμετώπιση  των  γλωσσικών  δυσκολιών  σύμφωνα  με  την  έρευνα 

συμβάλλει  αποτελεσματικά  η  εξατομικευμένη  διδασκαλία  και  η  ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος διδασκαλίας. 

15. Η έρευνα της Χριστοφορίδου (2012) «Τα Κορανικά Σχολεία της Ξάνθης 

(Οργάνωση,  Περιεχόμενο,  Λειτουργία  Σύμφωνα  με  τις  Απόψεις  Δασκάλων,  Γονέων, 

Μαθητών)».  Η  παρούσα  έρευνα,  μελέτησε  το  πλαίσιο  λειτουργίας  των  κορανικών 

σχολείων της Ξάνθης, τις κοινωνικές και πολιτικές τους προεκτάσεις και τις αντιλήψεις 
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των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών των σχολείων αυτών. Τα ερευνητικά 

ευρήματα  υποστηρίζουν  ότι  επικρατεί  μια  θετική  στάση  απέναντι  στο  κορανικό 

Σχολείο  από  την  πλευρά  της  μειονότητας.  Οι  γονείς,  θέλουν  τα  παιδιά  τους  να 

παρακολουθούν αυτού  του  τύπου  τη διδασκαλία,  θεωρώντας ότι  διασφαλίζουν  την 

πολιτισμική  τους  ταυτότητα.  Επισημαίνεται,  επίσης  ότι,  το  κορανικό  σχολείο  έχει 

σημαντικές  διαφορές  από  το  Μειονοτικό  σχολείο,  η  γλώσσα  που  διδάσκεται  το 

Κοράνι είναι η αραβική και οι μικροί μαθητές πέρα από την εκμάθηση του Κορανίου, 

μαθαίνουν και τον τρόπο που θα συμπεριφέρονται. 

16. Η έρευνα της Θεοχάρη (2017) «Σύγκριση Μονόγλωσσων και Δίγλωσσων 

Μαθητών Γενικής και Ειδικής Αγωγής Δημοτικού Σχολείου στο Γραπτό Λόγο και στην 

Επιλογή  Στρατηγικών Μάθησης».  Η  έρευνα  επιχειρεί  να  διαπιστώσει  τις  δυσκολίες 

που  αντιμετωπίζουν  στο  γραπτό  λόγο  αλλά  και  τις  επιλογές  στρατηγικών  μάθησης 

από  μονόγλωσσους  και  δίγλωσσους  μαθητές  γενικής  και  ειδικής  αγωγής  με  μία 

συγκριτική  μελέτη.  Διαπιστώθηκε  ότι  οι  μαθητές  γενικής  αγωγής  παρουσίασαν 

διαφορές  στις  επιδόσεις  τους  σε  ότι  αφορά  την  οργάνωση  κειμένου  και  την 

αποδομημένη  πρόταση,  καθώς  και  ότι  δείχνουν  προτίμηση  σε  κάποιες  στρατηγικές 

μάθησης,  ενώ  χρησιμοποιούν  σπάνια  κάποιες  άλλες.  Άλλη  μια  ερευνητική 

διαπίστωση  είναι  ότι  οι  δίγλωσσοι  μαθητές  ειδικής  αγωγής,  παρουσίασαν 

περισσότερα προβλήματα στο γραπτό λόγο και οι επιδόσεις  τους ήταν χαμηλότερες 

από αυτές  των παιδιών  της  γενικής αγωγής. Βρέθηκε επίσης ότι οι μαθητές  γενικής 

αγωγής  επιλέγουν  τις  συναισθηματικές,  κοινωνικές  και  μεταγνωστικές  στρατηγικές 

και  ότι  συγκριτικά  με  όλες  τις  ομάδες  οι  δίγλωσσοι  μαθητές  προτιμούν  σε  πολύ 

μεγαλύτερο ποσοστό τις αντισταθμιστικές στρατηγικές. 

17. Η  έρευνα  της  Κακιούση  (2018)  «Οι  Επιπτώσεις  της  Διγλωσσίας  στη 

Γλωσσική  Ανάπτυξη  Μουσουλμάνων  Μαθητών  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της 

Ροδόπης  και  οι  Στάσεις  των  Εκπαιδευτικών  τους».  Η  έρευνα  αυτή,  επιχειρεί  να 

διερευνήσει τις επιπτώσεις της διγλωσσίας στη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών και 

τη  μάθηση.  Επίσης  να  ανιχνεύσει  τις  στάσεις  των  εκπαιδευτικών  τους  για  τη 

διγλωσσία και τη συσχέτισή της με τη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών. Διαπίστωσε 

ότι  οι  μουσουλμάνοι  μαθητές  χρησιμοποιούν  τις  πρακτικές  της  εναλλαγής  των 

γλωσσικών κωδίκων και της μεταφοράς γλωσσικών και γνωστικών στοιχείων από την 

τουρκική  στην  ελληνική  γλώσσα  κατά  την  εκπαιδευτική  διαδικασία,  πρακτική  που 
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ευνοεί  την  αποτελεσματική  επικοινωνία  στη  δεύτερη  γλώσσα.  Η  γλωσσική  τους 

επίδοση  κρίνεται  χαμηλή  έως πολύ  χαμηλή,  ιδιαίτερα στον  γραπτό  λόγο  και  ακόμα 

περισσότερο  στην  παραγωγή  γραπτού  λόγου,  υποδηλώνοντας  διγλωσσία 

αφαιρετικού  τύπου.  Η  γλωσσική  συμπεριφορά  τους    χαρακτηρίζεται  από  το 

φαινόμενο  της  εναλλαγής  των  γλωσσών,  κατά  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  με 

μεγαλύτερη συχνότητα  εμφάνισης αυτού  του φαινομένου, σε σχολεία στα οποία οι 

μουσουλμάνοι μαθητές αποτελούν την πλειονότητα του μαθητικού πληθυσμού. 

18. Η έρευνα του Γαλογαύρου, (2017) «Πολιτικές Θετικής Διάκρισης για την 

Εισαγωγή  στην  Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση  των  Υποψηφίων  από  την  Ελληνική  Εθνική 

Μειονότητα στην Αλβανία και τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη. Η Σκοπιά 

Φοιτητριών και Φοιτητών που δεν Ανήκουν στις Κατηγορίες Αυτές». Η έρευνα αυτή 

μελέτησε τις απόψεις των φοιτητών που δεν ανήκουν σε κάποια μειονότητα, ως προς 

την πολιτική Θετικών Διακρίσεων κατά την εισαγωγή των μειονοτικών μαθητών στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι φοιτητές του δείγματος, λόγω 

έλλειψης  ενημέρωσης  συντηρούν  στερεοτυπικές  αντιλήψεις  για  τη  μειονότητα.  Η 

παρουσίαση  των  μορίων  εισαγωγής  των  μειονοτικών  μαθητών  στην  τριτοβάθμια, 

επηρεάζει  τη  γενικότερη άποψη  του δείγματος ως προς  τον  τρόπο  εισαγωγής  τους. 

Εκτιμούν  με  μεγάλη  πιθανότητα  ένα  ενδεχόμενο αποτυχίας  μέσα  στην  τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Οι φοιτητές  του δείγματος, όπως διαπιστώνει η έρευνα θεωρούν ότι ο 

Νόμος για τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη είναι επιζήμιος για την Ελλάδα. 

Οι  πτυχιούχοι  της  μειονότητας  δεν  θα  είναι  επαρκώς  καταρτισμένοι  για  να 

ανταποκριθούν στα  καθήκοντά  τους ως  επιστήμονες  και άρα δεν θα μπορέσουν  να 

προσφέρουν στη χώρα. 

19. Η έρευνα της Χατζοπούλου (2017) «Η Κατασκευή της Μειονότητας της 

Θράκης  στο  Λόγο  των  Ντόπιων  Φοιτητών  της  Σχολής  Αγωγής  του  Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου  Θράκης».  Η  έρευνα  αυτή,  διερευνά  τις  απόψεις  των  μελλοντικών 

εκπαιδευτικών σχετικά με  τον ορισμό που αποδίδουν οι  ίδιοι στην μειονότητα,  ενώ 

αναλύονται  οι  αντιλήψεις  τους  για  τη  ζωή  και  την  εκπαιδευτική  πορεία  των 

μειονοτικών  μαθητών.  Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας,  επιβεβαιώνουν  την  αμάθεια 

που  υπάρχει,  γύρω  από  τους  διάφορους  πληθυσμούς  της  μειονότητας.  Λόγω  της 

αμάθειας,  συντηρούνται  στερεότυπα  για  τον  μουσουλμανικό  πληθυσμό  στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση ο οποίος και θεωρείται από τους φοιτητές της πλειονότητας 
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ως  κατώτερη  ομάδα.  Σύμφωνα  με  την  άποψη  των  φοιτητών  του  δείγματος,  η 

μουσουλμανική μειονότητα παρουσιάζεται ως υποδεέστερη σε σχέση με την ομάδα 

των φοιτητών, μελλοντικών εκπαιδευτικών. 

20. Η  έρευνα  της  Λαζαρίδου  (2017)  «Εκπαιδευτικές  Τροχιές  Φοιτητών‐

τριών από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης». Η έρευνα αυτή, αποπειράται 

να  μελετήσει  την  εκπαιδευτική  πορεία  που  πραγματοποίησαν  οι  φοιτητές  και  οι 

φοιτήτριες  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης,  που  κατάγονται  από  τη  μουσουλμανική  μειονότητα 

της  Θράκης.  Διαπιστώνει  αναφορικά  με  τις  εκπαιδευτικές  τροχιές  των  φοιτητών, 

μελών  της  μειονότητας,  ότι  η  οικογένεια,  ως  βασικός  παράγοντας  επίδρασης  στην 

απόφασή  τους  αυτή,  τους  καθοδήγησε  με  ενθαρρυντικό  και  υποστηρικτικό  τρόπο 

στην  πραγμάτωση  του  στόχου  τους.  Επιπρόσθετα,  η  βούληση  και  η  επιθυμία  των 

ίδιων των συμμετεχόντων να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, λειτούργησε 

καταλυτικά  στην  επιτυχία  του  στόχου  τους,  αλλά  αναδεικνύεται  και  ως  στοιχείο 

εξαιρετικά  σημαντικό,  εφόσον  τους  κατευθύνει  σε  ένα  μέλλον  με  επαγγελματική 

ανέλιξη.  Καταδεικνύεται  επίσης,  πως  η  ύπαρξη  προτύπων  συνήθως  αφορά  σε 

πρόσωπα  από  το  εκπαιδευτικό  περιβάλλον  των  μαθητών  και  των  μαθητριών  και 

επιδρούν  θετικά  στην  εξέλιξη  της  εκπαιδευτικής  πορείας  τους.  Τα  υποκείμενα 

αξιοποιούν  τη  διγλωσσία,  προκειμένου  να  καταστούν  κατανοητά  και  να 

επικοινωνήσουν,  όμως  οι  εκπαιδευτικοί  στο  σχολικό  περιβάλλον,  δεν  προέβαιναν 

συνήθως σε υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τρόπους που να αξιοποιούν 

τον  διγλωσσικό  τους  πλούτο  και    επιτρέπουν  την  έκφρασή  τους  με  ποικίλους 

γλωσσικούς  κώδικες  και  χρήση  στοιχείων  διγλωσσίας.  Το  απλουστευμένο 

περιεχόμενο των εγχειριδίων, οι περιορισμένες γνώσεις που διδάσκονται μέσω αυτών 

και  η  διαφορετική  οργάνωσή  τους  σε  σύγκριση  με  τα  εγχειρίδια  της  γενικής 

εκπαίδευσης,  αξιολογούνται  ως  στοιχεία  που  δημιούργησαν  δυσκολίες  κατά  την 

μετάβασή  τους στη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση. Επισημαίνει  τέλος η  έρευνα 

ότι το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί τόσο του 

τουρκόφωνου όσο  και  του  ελληνόφωνου προγράμματος σπουδών και οι αδυναμίες 

του δίγλωσσου μειονοτικού εκπαιδευτικού συστήματος της Θράκης, δυσκολεύουν την 

ομαλή και επιτυχή εκπαιδευτική πορεία των μαθητών και μαθητριών. 
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  Στον πίνακα που ακολουθεί ταξινομούνται σε κατηγορίες οι παραπάνω έρευνες 

με τα συνοπτικά ερευνητικά τους ευρήματα, όπως αναλύθηκαν. 

Α/Α 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ‐ 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ‐
ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
«Δομικά χαρακτηριστικά των σχολικών εγχειριδίων» 

1 

Λιάζος 

Νικόλαος 

(2007) 

Τα Τουρκικά 
Σχολικά Εγχειρίδια 
της Μειονοτικής 
Εκπαίδευσης στην 

Ανάπτυξη 
Διαπολιτισμικών 
Σχέσεων Μεταξύ 
Χριστιανών και 
Μουσουλμάνων 
στη Δυτική Θράκη 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Θεολογική 
Σχολή 

Τμήμα 
Ποιμαντικής και 

Κοινωνικής 
Θεολογίας 

Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας 
καταδεικνύουν  τη  μεγάλη  απόσταση  που 
χωρίζει  την  καθημερινότητα    της 
μειονότητας από αυτήν που παρουσιάζουν 
τα αναγνωστικά της τουρκικής γλώσσας.  

Η  παρουσίαση  της  πραγματικότητας, 
παράλληλα  με  τις  αξίες  και  στάσεις  που 
μεταφέρονται στα παιδιά, θα βοηθήσει το 
παιδί να αναπτύξει κριτική ικανότητα, που 
θα  συμβάλει  στην  ομαλότερη  κοινωνική 
του ένταξη. 

Ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  για  την 
μετάδοση  μνημάτων,  αξιών  και  στάσεων 
μέσω των εγχειριδίων είναι καθοριστικός. 

Η έρευνα συμπεραίνει ότι απαιτείται η 
βελτίωση  των  σχολικών  εγχειριδίων,  η 
προσαρμογή  τους  στις  ιδιαιτερότητες  της 
μειονότητας, η αφαίρεση των εθνικιστικών 
και  ιδεολογικών  τους  στοιχείων  και 
παράλληλα  η  ενίσχυση  των 
διαπολιτισμικών τους στοιχείων. 

2 

Αραμπατζή 

Θεοδώρα 

(2008) 

Η Εικόνα της 
Γυναίκας και του 

Άνδρα στα 
Τουρκικά 

Αναγνωστικά της 
Μειονοτικής 

Εκπαίδευσης στη 
Δυτική Θράκη 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Φιλοσοφική 
Σχολή 

Η έρευνα, διαπιστώνει και αναλύει τον 
ιδεολογικό  προσανατολισμό  των 
εγχειριδίων. 

Στα  τουρκικά  αναγνωστικά  της 
μειονότητας,  εγγράφεται  και 
αποτυπώνεται έντονη διαφοροποίηση των 
φύλων  κατά  τα  παραδοσιακά  έμφυλα 
στερεότυπα. 

Η  διερεύνηση  και  μελέτη  όσων 
αποτυπώνονται  στα  εν  λόγω  βιβλία, 
οδηγεί  στο  συμπέρασμα  πως  είναι 
διαποτισμένα  από  στερεοτυπικές 
αντιλήψεις για τα φύλα. 

3 
Παρδάλης 

Κων/νος 

Η Ελληνόγλωσση 
Εκπαίδευση των 

Μουσουλμανοπαίδ

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

Σχολή 

Από  τα  ερευνητικά  ευρήματα, 
προκύπτει  η  έλλειψη  υλικού  κατάλληλου 
για  την  ανάπτυξη  των  σχέσεων  μεταξύ 
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(2014)  ων της Δυτικής 
Θράκης και το 
Διαπολιτισμικό 
Πλαίσιο των 
Σχολικών 

Εγχειριδίων, 
Γλώσσας 

Δευτεροβάθμιας 
στην Ανάπτυξη των 
Ελληνοτουρκικών 

Σχέσεων 

Οικονομικών 
και 

Περιφερειακών 
Σπουδών 

Τμήμα 
Βαλκανικών 
Σλαβικών και 
Ανατολικών 
Σπουδών 

Ελλήνων και Τούρκων, όπως και στοιχείων 
διαπολιτισμικότητας . 

Επισημαίνει  το  ρόλο  του 
εκπαιδευτικού,  που  θα  μπορούσε  με  μια 
διαφορετική προσέγγιση να προσδώσει σε 
αυτά  που  αναγράφονται  στα  σχολικά 
εγχειρίδια  μια  παιδαγωγική  και  διδακτική 
διάσταση. 

Η αδυναμία της πολιτείας να παρέμβει 
στα  θέματα  της  μειονοτικής  εκπαίδευσης 
αποφασιστικά και η έλλειψη διάθεσης από 
τη  μειονοτική  ηγεσία,  λειτουργούν 
ανασταλτικά στις όποιες παρεμβάσεις. 

4 

Τιρλιλή 

Κλεοπάτρα 

(2016) 

Τα Σύγχρονα 
Σχολικά Εγχειρίδια 
της Τουρκικής 
Γλώσσας στην 
Πρωτοβάθμια 
Μειονοτική 

Εκπαίδευση της 
Δυτικής Θράκης 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

Σχολή 
Οικονομικών 

και 
Περιφερειακών 

Σπουδών 

Τμήμα 
Βαλκανικών 
Σλαβικών και 
Ανατολικών 
Σπουδών 

Σύμφωνα  με  την  έρευνα,  στα  σχολικά 
εγχειρίδια  της  πρωτοβάθμιας  μειονοτικής 
εκπαίδευσης,  αναφέρονται  στοιχεία  από 
τις  λαϊκές  παραδόσεις,  τα  ήθη  και  έθιμα 
της  Τουρκίας,  δεν  διαπιστώνονται  όμως 
εθνικιστικές  αναφορές.  Όσον  αφορά  την 
οικογενειακή  δομή  και  τους  φυλετικούς 
ρόλους,  διαπιστώθηκε  ότι  συντηρούνται 
τα στερεότυπα.  

Στον  αντίποδα,  διαπιστώνεται  ότι  η 
εκπαίδευση και η εργασία παρουσιάζονται 
ως δύο πολύ σημαντικές ενότητες στη ζωή 
κάθε  ατόμου.  Προάγεται  επίσης  η 
κοινωνικότητα,  η  περιβαλλοντική 
συνείδηση.  

Επισημαίνεται  η  επικράτηση  του 
κόκκινου  χρώματος  στην  εικονογράφηση 
των  εγχειριδίων,  εύρημα  το  οποίο  δεν 
μελέτησε η συγκεκριμένη έρευνα. 

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
«Τρόπους μεθόδευσης της διδασκαλίας, που χρησιμοποιούνται στα μειονοτικά σχολεία» 

5 

Αριστέα 

Παπαδοπού

λου 

(2007) 

Διαπολιτισμική 
Παιδαγωγική 

  Καινοτόμες 
Δράσεις στην 
Εκπαίδευση 

Αντιλήψεις των 
Εκπαιδευτικών 

Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου.  

Σχολή 
Ανθρωπιστικών 
Επιστημών. 

 Τμήμα 
Επιστημών της 
Προσχολικής 

Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού 

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  της 
έρευνας,  οι  εκπαιδευτικοί  θεωρούν 
αποτελεσματική  τόσο  τη  διαπολιτισμική 
όσο και την εξατομικευμένη εκπαίδευση. 

Απαιτείται  μεγαλύτερη  υποστήριξη 
από  το  σχολείο  αυτών  των  μεθόδων 
διδασκαλίας. 

Οι  πολιτισμικές  διαφορές  δεν 
αποτελούν  το  μεγαλύτερο  εμπόδιο  στη 
σχολική πρόοδο των αλλοδαπών μαθητών.

Η  ατομική  προσπάθεια  των  μαθητών 
και  η  βελτίωση  των μεταξύ  τους  σχέσεων 
ενισχύει  την  αυτοπεποίθησή  τους  και 
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βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Η πειθαρχία και η υπακοή δεν είναι οι 
σπουδαιότερες προϋποθέσεις για μάθηση. 

6 

Αλέξανδρος 

Παπανής 

(2008) 

Στρατηγικές 
Εκμάθησης των 

Μουσουλμανοπαίδ
ων της Θράκης που 
Μαθαίνουν την 
Αγγλική ως Ξένη 

Γλώσσα 

Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 

Θράκης.  

Σχολή 
Επιστημών 
Αγωγής. 

 Τμήμα 
Επιστημών της 
Εκπαίδευσης 

στην 
Προσχολική 

Ηλικία 

Η  έρευνα  διαπίστωσε  ότι  τα  κορίτσια 
χρησιμοποιούν  συχνότερα  στρατηγικές 
μάθησης  και  κυρίως  των  μεταγνωστικές 
και γνωστικές. 

Τα δύο φύλα χρησιμοποιούν εξίσου τις  
κοινωνικο‐συναισθηματικές στρατηγικές. 

Στα  αστικά  σχολεία  οι  μαθητές 
χρησιμοποιούν  συχνότερα  κοινωνικο‐ 
συναισθηματικές  και  μεταγνωστικές 
στρατηγικές. 

Όλοι  οι  μαθητές  του  δείγματος 
χρησιμοποιούν  στον  ίδιο  περίπου  βαθμό 
στρατηγικές  εκμάθησης,  με  στατιστικά  μη 
σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους. 

Μαθητές  που μιλούν  δεύτερη  γλώσσα 
χρησιμοποιούν  συχνότερα  μεταγνωστικές 
στρατηγικές. 

7 

Μαρούδα 

Μαριέτα 

(2011) 

Διερεύνηση του 
Μαθησιακού 

Περιβάλλοντος και 
του Εκπαιδευτικού 

Έργου στα 
Μειονοτικά 
Σχολεία της 
Θράκης.  

Οι Απόψεις των 
Εκπαιδευτικών που 

Διδάσκουν σε 
Αυτά. 

Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο 

Τμήμα Οικιακής 
Οικονομίας και 
Οικολογίας 

Οι  έρευνα  διαπίστωσε  ότι  οι 
εκπαιδευτικοί σε ό,τι αφορά τη χρήση της 
ελληνικής  γλώσσας,  αντιμετωπίζουν  με 
τους  μαθητές  τους  προβλήματα 
επικοινωνίας.  

Καθημερινά,  σε  μεγάλο  βαθμό 
συναντούν  προβλήματα  συμπεριφοράς 
μέσα  στην  τάξη.  Τα  πιο  συχνά  είναι  η 
έλλειψη συγκέντρωσης και η ομιλία χωρίς 
άδεια κατά της διάρκεια του μαθήματος. 

Οι γονείς συνήθως επισκέπτονται  τους 
εκπαιδευτικούς  μόνο  κατά  τις 
προγραμματισμένες  συναντήσεις  που 
ορίζει  το  σχολείο,  ενώ  συνεργάζονται 
ελάχιστα  μαζί  τους  σε  θέματα  που 
αφορούν την πρόοδο των παιδιών τους. 

Οι  γνώσεις  του  εκπαιδευτικού  σε 
θέματα  της  μειονότητας,  διευκολύνουν 
την ανάπτυξη σχέσεων με τους γονείς των 
μειονοτικών μαθητών 

Διαπιστώνει  η  έρευνα  επίσης,  ότι  η  
καλλιέργεια  θετικών  προσδοκιών,  η 
συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  σε 
σεμινάρια  επιμόρφωσης,  η  χρήση  της 
ομαδοσυνεργατικής  μεθόδου,  της 
εξατομικευμένης  διδασκαλίας  καθώς  και 
τεχνικών  που  προάγουν  την  βιωματική 
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μάθηση,  επηρεάζουν  θετικά  το  διδακτικό 
έργο. 

8 

Τσαρεκτσή 

Τζενάν 

(2013) 

Η Δευτεροβάθμια 
Μειονοτική 

Εκπαίδευση από 
την Οπτική της 

Διαπολιτισμικότητ
ας και οι 

Επιμορφωτικές 
Ανάγκες των 
Μειονοτικών 

Εκπαιδευτικών. 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας  

Οικονομικών 
και Κοινωνικών 

Σπουδών 

Τμήμα 
Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής 
Πολιτικής. 

 

Από  τα  ερευνητικά  ευρήματα 
προκύπτει ότι οι μειονοτικοί εκπαιδευτικοί 
εκφράζουν την ανάγκη για επιμόρφωση σε 
ποικίλες  θεματικές  ενότητες  με 
βασικότερες την δίγλωσση εκπαίδευση και 
τις νέες διδακτικές μάθησης. 

Η  θέληση  των  εκπαιδευτικών  και  η 
καλή  συνεργασία  με  τους  γονείς  και  τους 
μαθητές, αποτελούν βασικούς παράγοντες  
ώστε  το  σχολείο  να  εμπλακεί  σε 
περισσότερες  ενδοσχολικές  αλλά    και 
εξωσχολικές  δραστηριότητες,  οι  οποίες 
είναι  πολύτιμες  σε  πολυπολιτισμικά 
περιβάλλοντα. 

Ο ερευνητής διαπιστώνει ότι οι σχέσεις 
των  εκπαιδευτικών με  τους μαθητές  είναι 
καλές,  όπως  και  η  συνεργασία  των 
εκπαιδευτικών με τους γονείς. 

9 

Φωτεινή 

Κατσίρμα 

(2014) 

Η Συνεργασία 
Μεταξύ 

Πλειονοτικών και 
Μειονοτικών 
Δασκάλων στα 
Μειονοτικά 

Σχολεία του Νομού 
Ροδόπης 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Παιδαγωγική 
Σχολή 

Τμήμα 
Επιστημών 
Προσχολικής 
Αγωγής και 
Εκπαίδευσης 

Η  έρευνα  διαπίστωσε  ότι  τα  σχολικά 
εγχειρίδια  και  το  αναλυτικό  πρόγραμμα 
δεν  δίνουν  ευκαιρίες  και  κίνητρα 
συνεργασίας  των  εκπαιδευτικών  των  δυο 
προγραμμάτων. 

Οι  διαφορετικές  μέθοδοι  διδασκαλίας 
που  χρησιμοποιούν  οι  εκπαιδευτικοί,  η 
ουδέτερη έως αμέτοχη στάση των γονέων, 
όπως  και  η  έλλειψη  επιμορφώσεών  τους, 
είναι  παράγοντες  που  δυσχεραίνουν 
σημαντικά το έργο τους. 

Επισημαίνει ότι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός 
και  οι  προθέσεις  του,  αποτελούν  κίνητρο 
για  τη  συνεργασία  μεταξύ  των  δύο 
ομάδων  εκπαιδευτικών,  δηλαδή  του 
μειονοτικού  και  πλειονοτικού 
προγράμματος.  

Καταλήγει  στο  συμπέρασμα  ότι  οι 
εκπαιδευτικοί των δύο ομάδων, έχουν την 
επιθυμία  να  συνεργαστούν  μεταξύ  τους, 
συναντούν  όμως  αρκετά  εμπόδια  στο 
εγχείρημα τους αυτό. 

10 
Σερήφ Αϊσέ 

(2014) 

Γλωσσικά 
Χαρακτηριστικά 
Δίγλωσσων 
Μαθητών της 

Μουσουλμανικής 
Μειονότητας της 

Α.Τ.Ε.Ι 
Καλαμάτας 

Σχολή 
Επαγγελμάτων 
Υγείας και 

Η  έρευνα  διαπίστωσε  ότι  η 
συναναστροφή  και  η  αλληλεπίδραση  των 
μαθητών  με  άτομα  που  μιλούν  την 
ελληνική  γλώσσα,  καθιστά  δυνατή  την 
καλύτερη  απόδοση  των  δίγλωσσων 
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Θράκης 

(Συγκριτική Έρευνα 
Μαθητών που 
Φοιτούν σε 
Ελληνικό και 
Μειονοτικό 
Σχολείο 

Αντίστοιχα) 

Πρόνοιας 

Τμήμα 
Λογοθεραπείας 

μαθητών σε αυτή τη γλώσσα.  

Η  χρήση  της  ελληνικής  γλώσσας  στο 
οικογενειακό  ή  φιλικό  περιβάλλον  τους, 
συντελεί  στην  μεγαλύτερη  εξοικείωση  με 
αυτή. 

Με  το  πέρασμα  του  χρόνου  
βελτιώνεται  η  ομιλία  τους,  αλλά  και  
προσαρμόζονται στη δεύτερη γλώσσα, την 
οποία καλούνται να χρησιμοποιούν το ίδιο 
συχνά. 

 

11 

Φωτεινή 

Σιάκκα 

(2017) 

Εκπαίδευση 
Μειονοτήτων και 

Κοινωνικός 
Αποκλεισμός. 
Αντιλήψεις 

Εκπαιδευτικών στα 
Μειονοτικά 

Σχολεία του Νομού 
Ξάνθης. 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Παιδαγωγική 
Σχολή 

Από  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας 
προκύπτει  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  του 
δείγματος,  αντιλαμβάνονται  την  ύπαρξη 
ισχυρής σύνδεσης μεταξύ οικογενειακού – 
κοινωνικού  περιβάλλοντος  του  παιδιού, 
τόσο με τις σχολικές επιδόσεις όσο και με 
τη σχολική διαρροή.  

Επιπλέον,  διαπιστώνεται  ισχυρή 
συσχέτιση  ανάμεσα  στο  αναλυτικό 
πρόγραμμα και τις σχολικές επιδόσεις. 

Μέτριας  έντασης  θετική  συσχέτιση 
διαπιστώνεται  τόσο  μεταξύ  αναλυτικού 
προγράμματος,  εκπαιδευτικού  έργου  και 
σχολικής διαρροής.  

Διαπιστώθηκε  συσχέτιση  μεταξύ  των 
εθνοπολιτισμικών  χαρακτηριστικών  των 
μαθητών,  με  τις  σχολικές  επιδόσεις,  τη 
στασιμότητα και τη σχολική διαρροή.  

Επίσης, από την έρευνα  προέκυψε ότι 
οι  αντιλήψεις  των  εκπαιδευτικών 
παρουσιάζουν  συσχέτιση  με  τα  ατομικά 
τους χαρακτηριστικά, δηλαδή το φύλο, την 
ηλικία,  τα  έτη  υπηρεσίας  στην 
εκπαίδευση,  τις  σπουδές,  το  είδος 
προγράμματος  απασχόλησης  και  την 
περιοχή εργασίας. 

12 

Ιωάννα 

Δέλλιου 

(2018) 

Η Διδασκαλία των 
Αγγλικών στα 
Μειονοτικά και 
Πλειονοτικά 
Σχολεία της 
Θράκης  

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Παιδαγωγική 
Σχολή 

Τμήμα 
Επιστημών 
Προσχολικής 
Αγωγής και 

Από  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας, 
διαπιστώνεται  ότι  οι  σχέσεις  μεταξύ  των 
μουσουλμάνων  και  των  χριστιανών 
μαθητών είναι κατά βάση καλές.  

Οι  σχέσεις  και  η  επικοινωνία  μεταξύ 
των  εκπαιδευτικών  και  των  γονέων  είναι 
ουδέτερες.  

Το  βασικότερο  πρόβλημα  που 
αντιμετωπίζουν οι μουσουλμάνοι μαθητές 
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Εκπαίδευσης  είναι η σύγχυση μεταξύ της τουρκικής, της 
αγγλικής  και  της  ελληνικής  γλώσσας,  ενώ 
οι  μαθητές  που  έχουν  δυσκολίες  στα 
περισσότερα  μαθήματα,  έχουν  και  στα 
αγγλικά.  

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι αν και 
οι  βασικές  γλώσσες  διδασκαλίας  είναι  τα 
αγγλικά,  τα  τούρκικα  και  τα  ελληνικά,  η 
πλειοψηφία  των  εκπαιδευτικών  δεν  έχει 
λάβει  κάποια  εκπαίδευση  σχετικά  με  τη 
διγλωσσία αντιθέτως οι επιμορφώσεις που 
πραγματοποιούνται  στην  περιοχή  τους 
είναι ανύπαρκτες ή ελάχιστες. 

13 

Δήμητρα 

Χατζηκυριακ

ίδου 

(2019) 

Η Μουσουλμανική 
Μειονότητα στη 

Δυτική Θράκη και η 
Εκπαιδευτική 
Πολιτική της 
Ελλάδας.  

Διαστάσεις της 
Εκπαίδευσης των 
Πομάκων Μέσα 
από Μαρτυρίες 

Πανεπιστήμιο 
Δυτικής 

Μακεδονίας 

Παιδαγωγική 
Σχολή 

Τμήμα 
Νηπιαγωγών 

Η  έρευνα  διαπίστωσε  την  άρρηκτη 
σύνδεση  εκπαιδευτικής  και  εξωτερικής 
πολιτικής. 

Η  μειονοτική  εκπαίδευση 
αντιμετωπίζει  πολλά  προβλήματα  που 
πηγάζουν,  τόσο  τα  αναλυτικά 
Προγράμματα  όσο  και  την  πρόκριση  της 
τουρκικής  γλώσσας  σε  βάρος  της  ρομανί 
και της πομακικής. 

Συμπεραίνει  η  έρευνα  ότι  χρειάζονται  
δραστικά  μέτρα  για  να  προασπιστεί  το 
δικαίωμα  των  μουσουλμανοπαίδων  στην 
εκπαίδευση. 

14 

Χαλεβελάκη 

Μαρία 

(2019) 

Διερεύνηση των 
αντιλήψεων και 
των πρακτικών 
Διευθυντών 

πλειονοτικών 
δημοτικών 

σχολείων νομού 
Ξάνθης για τη 

Μειονοτική 
εκπαίδευση 

Πανεπιστήμιο 
Δυτικής 

Μακεδονίας 

Παιδαγωγική 
Σχολή 

Φλώρινας 

Παιδαγωγικό 
Τμήμα 

Νηπιαγωγών 

Από  τα  ερευνητικά  ευρήματα 
προκύπτει  ότι  οι  μαθητές  κατέχουν  τις 
απλές  επικοινωνιακές  δεξιότητες  και 
εύκολα  κατακτούν  τη  «γλώσσα  του 
διαλείμματος»,  αλλά  συχνά  δεν  έχουν 
κατακτήσει  την  ακαδημαϊκή  γλώσσα,  με 
αποτέλεσμα  να  δυσκολεύονται  να 
ανταποκριθούν στα σχολικά καθήκοντα. 

Το πρόβλημα  εντοπίζεται  περισσότερο 
στον  ισομερισμό  των  διδακτικών  ωρών 
παρά  στην  ύπαρξη  δύο  ανεξάρτητων 
προγραμμάτων. 

Η χρήση και η διδασκαλία της μητρικής 
γλώσσας  έχει  θετική  επίδραση  στην 
ανάπτυξη  της  δεύτερης,  ενώ  όσο 
περισσότερος  χρόνος  αφιερώνεται  στη 
γλώσσα αυτή,  τόσο  ικανοποιητικότερα θα 
είναι  τα  αποτελέσματα  στη  βελτίωση  των 
επιδόσεων των μαθητών. 

Η  συνεργασία  επίσης  σχολείου  και 
οικογένειας  αποτελεί  έναν  από  τους 
βασικότερους  παράγοντες  της  σχολικής 
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επιτυχίας  και  της  ομαλής  ένταξης  των 
μαθητών. 

Στην  αντιμετώπιση  των  γλωσσικών 
δυσκολιών  σύμφωνα  με  την  έρευνα 
συμβάλλει  αποτελεσματικά  η 
εξατομικευμένη  διδασκαλία  και  η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας. 

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
«Τα είδη των σχέσεων μεταξύ των εθνοπολιτισμικών στοιχείων 

των μαθητών και την επίδρασή τους στις σχολικές επιδόσεις τους» 

15 

Χριστοφορίδ

ου 

Αλεξάνδρα 

(2012) 

Τα Κορανικά 
Σχολεία της Ξάνθης

(Οργάνωση, 
Περιεχόμενο, 
Λειτουργία 

Σύμφωνα με τις 
Απόψεις 

Δασκάλων, Γονέων, 
Μαθητών) 

 

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων 

Φιλοσοφική 
Σχολή 

Τμήμα Φ.Π.Ψ. 

Τομέας 
Παιδαγωγικής 

 

Η έρευνα διαπιστώνει ότι επικρατεί μια 
θετική  στάση  απέναντι  στο  Κορανικό 
Σχολείο από την πλευρά της μειονότητας. 

Οι  γονείς,  θέλουν  τα  παιδιά  τους  να 
παρακολουθούν  αυτού  του  τύπου  τη 
διδασκαλία,  θεωρώντας  ότι  διασφαλίζουν 
την πολιτισμική τους ταυτότητα. 

Το  κορανικό  σχολείο  έχει  σημαντικές 
διαφορές  από  το  Μειονοτικό  σχολείο,  η 
γλώσσα που διδάσκεται το Κοράνι είναι η 
αραβική  και  οι  μικροί  μαθητές  πέρα  από 
την  εκμάθηση  του  Κορανίου,  μαθαίνουν 
και τον τρόπο που θα συμπεριφέρονται. 

16 

Αθανασία 

Θεοχάρη 

(2017) 

Σύγκριση 
Μονόγλωσσων και 

Δίγλωσσων 
Μαθητών Γενικής 
και Ειδικής Αγωγής 

Δημοτικού 
Σχολείου στο 

Γραπτό Λόγο και 
στην Επιλογή 
Στρατηγικών 
Μάθησης 

Πανεπιστήμιο 
Δυτικής 

Μακεδονίας 

Παιδαγωγική 
Σχολή 

Παιδαγωγικό 
Τμήμα 

Νηπιαγωγών 

Η  έρευνα  έδειξε  ότι  οι  μονόγλωσσοι 
και  οι  δίγλωσσοι μαθητές  γενικής αγωγής 
παρουσίασαν  διαφορές  στις  επιδόσεις 
τους σε ότι αφορά την οργάνωση κειμένου 
και την αποδομημένη πρόταση. 

Μέσα  από  την  έρευνα  καταδείχθηκε 
πως  οι  μαθητές  δείχνουν  προτίμηση  σε 
κάποιες  στρατηγικές  μάθησης,  ενώ 
χρησιμοποιούν σπάνια κάποιες άλλες. 

Η  έρευνα  ακόμη  έδειξε  πως  οι 
δίγλωσσοι  μαθητές  ειδικής  αγωγής, 
παρουσίασαν  περισσότερα  προβλήματα 
στο  γραπτό  λόγο  και  οι  επιδόσεις  τους 
ήταν χαμηλότερες από αυτές των παιδιών 
της γενικής αγωγής. 

Βρέθηκε  πως  οι  μαθητές  γενικής 
αγωγής  επιλέγουν  τις  συναισθηματικές, 
κοινωνικές και μεταγνωστικές στρατηγικές.

Επίσης,  οι  δίγλωσσοι  μαθητές 
προτιμούν  σε  πολύ  μεγαλύτερο  ποσοστό 
τις αντισταθμιστικές στρατηγικές. 

17  Αντωνία  Οι Επιπτώσεις της 
Διγλωσσίας στη 

Ελληνικό 
Ανοιχτό 

Η  έρευνα  κατέδειξε  ότι  οι 
μουσουλμάνοι μαθητές χρησιμοποιούν τις 
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Κακιούση 

(2018) 

Γλωσσική 
Ανάπτυξη 

Μουσουλμάνων 
Μαθητών 

Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της 
Ροδόπης και οι 
Στάσεις των 

Εκπαιδευτικών 
τους 

Πανεπιστήμιο 

Σχολή 
Ανθρωπιστικών 
Επιστημών 

Επιστήμες της 
Αγωγής 

πρακτικές  της  εναλλαγής  των  γλωσσικών 
κωδίκων  και  της  μεταφοράς  γλωσσικών 
και γνωστικών στοιχείων από την τουρκική 
στην  ελληνική  γλώσσα  κατά  την 
εκπαιδευτική  διαδικασία,  πρακτική  που 
ευνοεί  την  αποτελεσματική  επικοινωνία 
στη δεύτερη γλώσσα.  

Ωστόσο,  η  γλωσσική  τους  επίδοση 
κρίνεται  χαμηλή  έως  πολύ  χαμηλή, 
ιδιαίτερα  στον  γραπτό  λόγο  και  ακόμα 
περισσότερο  στην  παραγωγή  γραπτού 
λόγου,  υποδηλώνοντας  διγλωσσία 
αφαιρετικού τύπου. 

Η  γλωσσική  συμπεριφορά  των 
μουσουλμάνων  μαθητών  των  Γυμνασίων 
της  Ροδόπης,  χαρακτηρίζεται  κατά  την 
εκπαιδευτική  διαδικασία  από  το 
φαινόμενο  της  εναλλαγής  των  γλωσσών, 
ελληνικής και τουρκικής. 

 Μεγαλύτερη  συχνότητα  αυτού  του 
φαινομένου,  παρατηρήθηκε  σε  σχολεία 
στα  οποία  οι  μουσουλμάνοι  μαθητές 
αποτελούν την πλειονότητα του μαθητικού 
πληθυσμού.  

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
«Εκπαιδευτική πορεία των μαθητών  

της μουσουλμανικής μειονότητας Δυτικής Θράκης» 

18 

Γαλογαύρος 

Γεώργιος 

(2017) 

Πολιτικές Θετικής 
Διάκρισης για την 
Εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση των 
Υποψηφίων από 
την Ελληνική 

Εθνική Μειονότητα 
στην Αλβανία και 

τη 

Μουσουλμανική 
Μειονότητα στη 

Θράκη.  

Η Σκοπιά 
Φοιτητριών και 

Φοιτητών που δεν 
Ανήκουν στις 

Κατηγορίες Αυτές» 

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων 

Φιλοσοφική 
Σχολή 

Τμήμα Φ.Π.Ψ. 

Τομέας 
Παιδαγωγικής 

Η  έρευνα  διαπιστώνει  ότι  οι  φοιτητές 
του  δείγματος,  λόγω  έλλειψης 
ενημέρωσης  συντηρούν  στερεοτυπικές 
αντιλήψεις για τη μειονότητα. 

Η  παρουσίαση  των  μορίων  εισαγωγής 
των  μειονοτικών  μαθητών  στην 
τριτοβάθμια,  επηρεάζει    τη  γενικότερη 
άποψη  του  δείγματος ως  προς  τον  τρόπο 
εισαγωγής  τους.  Εκτιμούν  με  μεγάλη 
πιθανότητα  ένα  ενδεχόμενο  αποτυχίας 
μέσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Οι  φοιτητές  του  δείγματος,  όπως 
διαπιστώνει  η  έρευνα  θεωρούν  ότι  ο 
Νόμος για τη Μουσουλμανική Μειονότητα 
στη Θράκη είναι επιζήμιος για την Ελλάδα. 
Οι  πτυχιούχοι  της  μειονότητας  δεν  θα 
είναι  επαρκώς  καταρτισμένοι  για  να 
ανταποκριθούν  στα  καθήκοντά  τους  ως 
επιστήμονες και άρα δεν θα μπορέσουν να 
προσφέρουν στη χώρα. 
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19 

Χατζοπούλο

υ Ευθυμία 

(2017) 

Η Κατασκευή της 
Μειονότητας της 
Θράκης στο Λόγο 
των Ντόπιων 
Φοιτητών της 

Σχολής Αγωγής του 
Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου 

Θράκης 

Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 

Θράκης 

Σχολή 
Επιστημών 
Αγωγής 

Τμήμα 
Επιστημών της 
Εκπαίδευσης 

στην 
Προσχολική 

Ηλικία 

Η  έρευνα  επιβεβαιώνει  την  αμάθεια 
που  υπάρχει,  γύρω  από  τους  διάφορους 
πληθυσμούς της μειονότητας. 

Λόγω  της  αμάθειας,  συντηρούνται 
στερεότυπα  για  τον  μουσουλμανικό 
πληθυσμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ο 
οποίος  και  θεωρείται  από  τους  φοιτητές 
της πλειονότητας ως κατώτερη ομάδα. 

Σύμφωνα με την άποψη των φοιτητών 
του  δείγματος,  η  μουσουλμανική 
μειονότητα  παρουσιάζεται  σε  σχέση  με 
την  ομάδα  των  φοιτητών,  μελλοντικών 
εκπαιδευτικών, ως υποδεέστερη. 

20 

Λαζαρίδου 

Μαρίας 

(2018) 

Εκπαιδευτικές 
Τροχιές Φοιτητών‐

τριών 

από τη 
Μουσουλμανική 
Μειονότητα της 

Θράκης 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Παιδαγωγικό 
Τμήμα 

Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

Η  έρευνα  αυτή,  διαπιστώνει 
αναφορικά  με  τις  εκπαιδευτικές  τροχιές 
των φοιτητών, μελών της μειονότητας, ότι 
η  οικογένεια,  ως  βασικός  παράγοντας 
επίδρασης στην απόφασή τους αυτή, τους 
καθοδήγησε  με  ενθαρρυντικό  και 
υποστηρικτικό  τρόπο  στην  πραγμάτωση 
του στόχου τους. 

Επιπρόσθετα,  η  βούληση  και  η 
επιθυμία των ίδιων των συμμετεχόντων να 
εισαχθούν  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση, 
λειτούργησε καταλυτικά στην επιτυχία του 
στόχου  τους,  αλλά  αναδεικνύεται  και  ως 
στοιχείο  εξαιρετικά  σημαντικό,  εφόσον 
τους  κατευθύνει  σε  ένα  μέλλον  με 
επαγγελματική ανέλιξη.  

Καταδεικνύεται  επίσης,  πως  η  ύπαρξη 
προτύπων  συνήθως  αφορά  σε  πρόσωπα 
από  το  εκπαιδευτικό  περιβάλλον  των 
μαθητών και των μαθητριών και επιδρούν 
θετικά  στην  εξέλιξη  της  εκπαιδευτικής 
πορείας τους. 

Τα  υποκείμενα  αξιοποιούν  τη 
διγλωσσία,  προκειμένου  να  καταστούν 
κατανοητά και να επικοινωνήσουν. 

Οι  εκπαιδευτικοί  στο  σχολικό 
περιβάλλον,  δεν  προέβαιναν  συνήθως  σε 
υποστήριξη  της  μαθησιακής  διαδικασίας 
με  τρόπους  που  να  αξιοποιούν  τον 
διγλωσσικό  πλούτο  των  παιδιών  και  
επιτρέπουν  την  έκφρασή  τους  με 
ποικίλους  γλωσσικούς  κώδικες  και  χρήση 
στοιχείων διγλωσσίας. 

Το  απλουστευμένο  περιεχόμενο  των 
εγχειριδίων, οι περιορισμένες γνώσεις που 
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διδάσκονται  μέσω  αυτών  και  η 
διαφορετική  οργάνωσή  τους  σε  σύγκριση 
με τα εγχειρίδια της γενικής εκπαίδευσης, 
αξιολογούνται  ως  στοιχεία  που 
δημιούργησαν  δυσκολίες  κατά  την 
μετάβασή τους στη δευτεροβάθμια γενική 
εκπαίδευση. 

Το  παραδοσιακό  μοντέλο  διδασκαλίας 
που  ακολουθούν  οι  εκπαιδευτικοί  τόσο 
του  τουρκόφωνου  όσο  και  του 
ελληνόφωνου προγράμματος σπουδών και 
οι  αδυναμίες  του  δίγλωσσου  μειονοτικού 
εκπαιδευτικού  συστήματος  της  Θράκης, 
δυσκολεύουν  την  ομαλή  και  επιτυχή 
εκπαιδευτική  πορεία  των  μαθητών  και 
μαθητριών. 

 

Πέρα  από  τις  βασικές  προσεγγίσεις  των  ερευνών  που  παρουσιάστηκαν 

παραπάνω  επισημαίνονται  και  ορισμένα  επιπλέον  στοιχεία,  που  εξάγονται  από  την 

μελέτη του περιεχομένου τους. Τα στοιχεία αυτά, ως συμπληρωματικά εξαγόμενα των 

στοιχείων που ήδη αναφέρθηκαν, θα συμβάλλουν στην εξαγωγή και τεκμηρίωση των 

συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας.    

  Με  τα  σχολικά  εγχειρίδια  ασχολήθηκαν  οι  έρευνες  του  Λιάζου  (2007),  της 

Αραμπατζή (2008), του Παρδάλη (2014) και της Τιρλιλή (2016). 

  Τα σχολικά εγχειρίδια θεωρούνται από τα σημαντικότερα μέσα διδασκαλίας και 

μάθησης  και  στην  περίπτωση  της  μειονοτικής  εκπαίδευσης  αποκτούν  ιδιαίτερη 

σημασία. Σύμφωνα με την άποψη του Ξωχέλλη (2005), ένα σχολικό εγχειρίδιο μπορεί 

να  εκφράσει  τη  φιλοσοφία  μιας  χώρας  και  αυτό  αποκτά  ιδιαίτερη  σημασία  για  τη 

μειονοτική  εκπαίδευση.  Γίνεται  επίσης  το  μέσο  της  πολιτείας,  για  την  διοχέτευση 

μηνυμάτων  πολιτικής  και  κοινωνικής  ιδεολογίας.  Μια  κοινωνία,  που  θέτει  τους 

σκοπούς και τους στόχους που επιθυμεί να πετύχει, μέσω της εκπαίδευσης προχωρά 

στη  σύνταξη  ανάλογου  Αναλυτικού  Προγράμματος  και  την  κατάρτιση  κατάλληλων 

εγχειριδίων για την επίτευξη τους (Νικολάου, 2009: 78‐90). 

  Μέσω    αυτών  επιτυγχάνεται  η  εξοικείωση  των  μαθητών  με  την  κοινωνική 

πραγματικότητα και τις κοινωνικές αξίες (Μπονίδης, 2004).  Ο Ματσαγγούρας (2004), 

επισημαίνει  ότι  κάθε  σχολικό  βιβλίο  έχει  γνωσιακή,  μαθησιακή,  διδακτική  και 



155 
 

κοινωνικοποιητική  διάσταση.  Το  σχολικό  εγχειρίδιο  αποτελεί  ένα  μέσο  άμεσα 

προσβάσιμο,  αφού  ότι  οι  αποδέκτες  του  ανατρέχουν  σε  αυτό  για  να  ελέγξουν,  να 

επαναλάβουν ή να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους (Μπονίδης, 2004).  

  Όπως  υποστηρίζει  ο  Ξωχέλλης  (2005),  τα  σχολικά  εγχειρίδια  είναι  η  έντυπη 

παρουσίαση της διδακτέας ύλης ενός γνωστικού αντικειμένου για μια συγκεκριμένη 

τάξη  και  σχολική  βαθμίδα.  Επιτελούν  αλληλεξαρτώμενες  λειτουργίες  που  αφορούν 

τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές, ελέγχουν την επιτυχία της μάθησης 

και  συμβάλλουν  στην  κοινωνικοποίηση  των  μαθητών  (Καψάλης  &  Χαραλάμπους, 

2007).  Οι  εκπαιδευτικοί,  μέσω  των  σχολικών  εγχειριδίων,  μπορούν  να  οργανώσουν 

ευκολότερα  και  αποδοτικότερα  την  ύλη  που  διδάσκουν,  και  να  χρησιμοποιήσουν 

συγκεκριμένες μεθόδους στη διδασκαλία τους. 

  Τα σχολικά εγχειρίδια της μειονότητας είχαν γίνει αντικείμενο έρευνας τόσο στη 

διεθνή όσο και στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Όπως υποστηρίζει η Νικολάου 

(2009)  είναι  τα  μέσα,  που  συντελούν  στην  επιτυχή  υλοποίηση  του  Αναλυτικού 

Προγράμματος.  Μέσω  των  σχολικών  εγχειριδίων  εκφέρονται  και  μεταδίδονται 

κοινωνικά αποδεκτές στάσεις, αξίες, γνώσεις και συμπεριφορές. Στοχεύουν επιπλέον, 

στη  διαμόρφωση  ανάλογης  συμπεριφοράς  για  τους  μαθητές,  η  οποία  θα  είναι 

σύμφωνη με τους παραδεκτούς κοινωνικούς κανόνες. 

  Οι  έρευνες,  που  κατά  καιρούς  πραγματοποιήθηκαν  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα, 

συνοψίζονται  σε  τρεις  βασικές  κατηγορίες.  Στην  πρώτη  ανήκουν  οι  έρευνες  που 

στόχευαν  στη  διαπίστωση  των  προκαταλήψεων  και  της  προπαγάνδας  μέσα  στα 

σχολικά  εγχειρίδια.  Στη  δεύτερη,  το  ερευνητικό  ενδιαφέρον  επικεντρώνεται  στην 

ιδεολογική  ανάλυση  περιεχομένου,  δηλαδή  την  προβολή  μέσω  των  σχολικών 

εγχειριδίων  κοινωνικών  θεμάτων,  αξιών  και  θεσμών.  Τέλος,  στην  τρίτη  κατηγορία 

εντάσσονται έρευνες που εξετάζουν με παιδαγωγικά αλλά και επιστημονικά κριτήρια 

την  καταλληλότητα  των  σχολικών  εγχειριδίων,  ως  μέσων  διδασκαλίας  στη  σχολική 

τάξη (Καψάλης &Χαραλάμπους, 1996: 209). 

Μία από  τις  έρευνες που  εξέτασαν  εκτενώς  τα  τουρκικά διδακτικά εγχειρίδια, 

είναι αυτή του Λιάζου (2007), στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής. Η έρευνα 

αυτή δεν εξέτασε ως προς την επιστημονική τους εγκυρότητα τα εγχειρίδια, αλλά ως 

προς  την  καταλληλότητα  τους  για  διδασκαλία  σε  πολυπολιτισμικό  περιβάλλον. 
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Στόχευε επίσης στον εντοπισμό ιδεολογικού προσανατολισμού των εγχειριδίων μέσα 

από αξίες, θεσμούς και στάσεις. Ανεξαρτήτως όμως περιόδου και χώρας συγγραφής 

των  εγχειριδίων,  επικρατεί  διάχυτη  η  προσπάθεια  ιδεολογικού  προσανατολισμού. 

Επίσης,  κάποιες  κατηγορίες  όπως  η  εκπαίδευση,  η  εργασία,  η  οικογένεια,  η 

κοινωνικότητα και το περιβάλλον, θεμελιώνουν τους εκπαιδευτικούς στόχους και των 

δύο χωρών και αποτελούν διαχρονικές πολιτιστικές σταθερές (Λιάζος, 2007: 363). 

  Στα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στα μειονοτικά σχολεία, αν και 

αποφεύγεται  η  απροκάλυπτη  προπαγάνδα,  είναι  παρόλα  αυτά  ευδιάκριτη  η 

ιδεολογική καθοδήγηση και η συμφωνία του περιεχομένου τους με την ιδεολογία της 

χώρας  στην  οποία  συντάσσονται.  Στα  αναγνωστικά  της  μειονοτικής  εκπαίδευσης,  ο 

εθνικισμός είναι ευδιάκριτος σε όλους τους τομείς. Η τουρκική σημαία, ο τουρκικός 

εθνικός ύμνος, το κόκκινο χρώμα που επικρατεί διάχυτο στα βιβλία, προβάλλουν την 

έννοια της πατρίδας. Η διαφοροποίηση των άλλων δύο μειονοτικών ομάδων, Πομάκοι 

και  Αθίγγανοι  και  γενικά  η  πολυπολιτισμικότητα,  παρακάμπτεται.  Το  παιδί 

εμφανίζεται  υπάκουο,  με  υποχρεώσεις  απέναντι  στην  πατρίδα,  το  σχολείο  και  την 

οικογένεια, χωρίς προβληματισμό, η κριτική σκέψη (Λιάζος, 2007: 367). 

  Στην έρευνα  της Αραμπατζή  (2008)  επιχειρείται η διερεύνηση  της  εικόνας  των 

δύο φύλων, στα  τουρκικά βιβλία,  του γνωστικού αντικειμένου που διδάσκεται στην 

υποχρεωτική  μειονοτική  εκπαίδευση  της  Δυτικής  Θράκης.  Το  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον 

της  έρευνας  αυτής,  είναι  ότι  πραγματοποιείται  σε  μία  χρονική  συγκυρία  όπου  η 

μουσουλμανική  κοινωνία  της  Θράκης  βρίσκεται  εν  μέσω  βαθιών  αλλαγών  στις 

οικογενειακές δομές, τα κοινωνικά πρότυπα και το σύστημα αξιών (Αραμπατζή, 2008: 

75).  Γενικότερα,  στην  έρευνα  αυτή  με  συστηματικό  τρόπο  αναλύεται  ο  ρόλος  της 

γυναίκας  και  του  άντρα,  του  αγοριού  και  του  κοριτσιού,  σύμφωνα  με  αυτό  που 

παρουσιάζουν  τα  σχολικά  εγχειρίδια.  Τα  αποτελέσματα  της  συγκεκριμένης  έρευνας 

φωτίζουν πτυχές  του  ιδεολογικού προσανατολισμού των εγχειριδίων καθώς και  των 

στερεοτύπων και διακρίσεων που προβάλλουν.  

  Η έρευνα διαπιστώνει ότι, στη γυναίκα προσδίδεται ένας παραδοσιακός ρόλος. 

Συγκεκριμένα,  εντός  του  σπιτιού  καλύπτει  το  νοικοκυριό,  φροντίζει  τα  μέλη  της 

οικογένειας  και  η  ίδια  φαίνεται  απόλυτα  ικανοποιημένη  από  το  ρόλο  αυτό.  Εκτός 

σπιτιού,  οι  ρόλοι  που  της αποδίδονται  ακολουθούν ανάλογες φυλετικές  εκφάνσεις. 
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Παρουσιάζεται αδρανής, νιώθει ασφάλεια μόνο όταν συνοδεύεται από το σύζυγό της, 

δεν  έχει  ενδιαφέροντα  ούτε  προσωπική  ζωή.  Στις  σπάνιες  περιπτώσεις  που 

εμφανίζεται  στον  επαγγελματικό  χώρο,  ασχολείται  με  επαγγέλματα  χαμηλού 

κοινωνικού  κύρους  και  συνήθως,  όταν  αυτό  επιβάλλεται  για  λόγους  ανέχειας 

(Αραμπατζή, 2008: 97‐110). Σε ελάχιστες επίσης περιπτώσεις απαντάται να ασκεί ένα 

περισσότερο καταξιωμένο επάγγελμα όπως δασκάλα ή νοσοκόμα, το οποίο όμως δεν 

αποκλίνει από τα πλαίσια της προσφοράς και της φροντίδας.  Ο  μητρικός  ρόλος 

της δίνει νόημα στη ζωή της, η οποία και επικεντρώνεται στην ενασχόλησή της με τα 

παιδιά ως φυσικό επακόλουθο της φυλετικής της υπόστασης(Αραμπατζή, 2008: 109‐

110).Με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια θυσιάζει τη ζωή της στο βωμό της ασφάλειας, 

της προστασίας και της μελλοντικής εξέλιξης των παιδιών.  

  Όσον αφορά τη σχέση της με τα παιδιά, η μητέρα εμφανίζει συμπεριφορά που 

διακατέχεται από μεροληψία υπέρ του αγοριού, συντηρώντας με τον τρόπο αυτό τη 

στερεότυπη  οικογενειακή  δομή  (Αραμπατζή,  2008:  110‐115).  Η  σχέση  της  με  το 

κορίτσι,  η  οποία  επίσης  διακρίνεται  από  αγάπη  και  στοργή,  λαμβάνει  και  μια 

επιπλέον  διάσταση,  αυτή  της  προετοιμασίας  του  κοριτσιού  για  τον  μελλοντικό  της 

ρόλο ως νοικοκυρά, μητέρα, οικοδέσποινα και σύζυγος (Αραμπατζή, 2008: 116‐122). 

  Στον αντίποδα, ο πατέρας εντός του σπιτιού παρατηρεί τις δραστηριότητες των 

παιδιών,  ή  αναπαύεται.  Είναι  ήρεμος,  τρυφερός  και  λαμβάνει  τις  σημαντικές 

αποφάσεις  για  την  οικογένεια.  Η  επιδεξιότητα  και  εφευρετικότητα  του 

επιστρατεύονται  για  παραδοσιακά  αντρικές  ασχολίες,  όπως  οι  επισκευαστικές 

εργασίες(Αραμπατζή, 2008: 122‐124). Η εικόνα του πατέρα που καλλιεργείται από τα 

σχολικά εγχειρίδια, είναι συνήθως εκτός οικίας. Είναι αυτή η εικόνα του αμειβόμενου 

επαγγελματία χειρωνακτικών εργασιών, ο οποίος κατέχει, διαχειρίζεται τα οικονομικά 

και παρέχει τα απαραίτητα αγαθά στην οικογένειά του (Αραμπατζή, 2008: 124‐133). 

  Στη σχέση με τα παιδιά διακρίνεται επίσης η φυλετική διαφοροποίηση. Το αγόρι 

είναι  μελλοντικά  ισότιμο,  στο πρόσωπό  του βλέπει  τη  συνέχεια  του,  το  ενθαρρύνει 

και το κατευθύνει σε ανδρικές συμπεριφορές και ρόλους. Χαρακτηριστικό στη σχέση 

αυτή,  είναι  η  απουσία  τρυφερότητας  αλλά  και  η  ανοχή  στη  χαλαρότητα  και  τις 

αταξίες.  Αντίθετα,  στη  σχέση  του  με  το  κορίτσι,  η  αγάπη  και  η  τρυφερότητα  είναι 
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εμφανής.  Αξίζει  να  αναφερθεί,  επίσης  ότι,  υποστηρίζει  τη  μόρφωση  του  κοριτσιού 

(Αραμπατζή, 2008: 133‐145). 

  Οι  σχέσεις  γυναίκα  και  άνδρα που παρουσιάζονται  στα  βιβλία,  είναι απόλυτα 

σύμφωνες με το συντηρητικό παραδοσιακό μοντέλο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 

ότι, σε κανένα σημείο των εγχειριδίων δεν υπάρχει λεκτική επικοινωνία μεταξύ των 

συζύγων.  Η  έλλειψη  οικειότητας,  συναισθήματος  και  τρυφερότητας  απουσιάζουν 

τελείως,  τόσο  από  τα  κείμενα  όσο  και  από  την  εικονογράφηση  των  εγχειριδίων. 

Σημείο  σύνδεσης  τους  αποτελούν  τα  παιδιά.  Η  σχέση  τους  αποσιωπάται,  δεν 

διακρίνεται πουθενά αλληλεπίδραση μεταξύ τους, αλλά μόνο κάθετες σχέσεις με τα 

παιδιά τους (Αραμπατζή, 2008: 149‐151). 

  Ανάλογο  ενδιαφέρον παρουσιάζει  και η  εικόνα που εμφανίζει  το αγόρι  και  το 

κορίτσι  στα  σχολικά  εγχειρίδια.  Ο  χώρος  δραστηριοποίησης  του  αγοριού,  κατά 

αντιστοιχία  με  τα  στερεότυπα  του  άνδρα  που  αναλύσαμε  παραπάνω,  είναι  κυρίως 

εκτός  σπιτιού.  Συμμετέχει  σε  δραστηριότητες  που  αποσκοπούν  στην  απόκτηση 

δεξιοτήτων,  γνώσεων  και  επιβίωσης.  Είναι  καταξιωμένο,  πετυχημένο,  αναζητά  τη 

γνώση και εκπαιδεύεται σε χειρωνακτικά επαγγέλματα. 

  Οι  σχέσεις  που  αναπτύσσει  με  άλλα  αγόρια  και  κορίτσια  είναι  απαλλαγμένες 

από  φυλετικές  αγκιστρώσεις,  με  εξαίρεση  το  ρόλο  του  θαρραλέου  προστάτη  που 

αναλαμβάνει  δράση  για  την  υπεράσπιση  του  αδύναμου  κοριτσιού.  Όσες  φορές 

εμφανίζεται  εντός  του  σπιτιού,  ταυτίζεται  με  τους  άντρες  της  οικογένειας,  είτε 

διαβάζει  τα  μαθήματά  του,  είτε  παίζει  με  τυπικά  για  το  φύλο  του  παιχνίδια 

(Αραμπατζή, 2008: 151‐165). 

  Το  κορίτσι  κατά  αντιστοιχία  με  την  εικόνα  της  μητέρας,  δραστηριοποιείται 

σχεδόν αποκλειστικά στο σπίτι. Η ενασχόλησή του περιστρέφεται γύρω από τον ρόλο 

της  νοικοκυράς,  ενώ  το  παιχνίδι  του  συνήθως  είναι  παιχνίδι  με  την  κούκλα,  ως 

εξοικείωση με  τη  μελλοντική  του  υπόσταση ως  μητέρας.  Στην  εμφάνισή  τους  εκτός 

σπιτιού,  τα  κορίτσια  συνοδεύονται  από  γονιό  ή  αδελφό.  Συχνά,  συναντώνται  σε 

μικτές  παρέες  φίλων  και  πάντα  εκδηλώνονται  με  στοργή  και  τρυφερότητα 

(Αραμπατζή, 2008: 165‐175). 
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Ο Παρδάλης  (2014)  στην  έρευνα που διεξάγει  στα πλαίσια  της μεταπτυχιακής 

του εργασίας, διαπιστώνει ότι από τα λογοτεχνικά κείμενα των σχολικών εγχειριδίων 

των  μειονοτικών  σχολείων  απουσιάζει  οποιαδήποτε  αναφορά  για  ανάπτυξη  φιλίας 

ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους (Παρδάλης, 2014: 161). Σε αρκετά κείμενα 

γίνεται  αναφορά  στα  γεγονότα  της  ελληνικής  επανάστασης,  στη  μικρασιατική 

καταστροφή  και  άλλα.  Το  πραγματικό  πρόβλημα  που  εστιάζεται  εδώ,  είναι  ότι  τα 

γεγονότα  παρουσιάζονται  ως  μίσος  που  εκτονώνεται.  Έτσι,  συντηρούνται  τα 

στερεότυπα, προκαλείται αμηχανία και  καλλιεργούνται αισθήματα μειονεξίας στους 

μειονοτικούς  μαθητές  (Παρδάλης,  2014:  161).  Επισημαίνει  ότι,  είναι  δυνατόν  η 

αδυναμία αυτή  των σχολικών εγχειριδίων να αντισταθμιστεί με  την παρέμβαση του 

εκπαιδευτικού,  ο  οποίος  θα  πρέπει  στο  ιδεολογικά  φορτισμένο  περιεχόμενο  να 

προσδώσει μια άλλη παιδαγωγική και διδακτική διάσταση. 

  Την  ύπαρξη  περιορισμένου  αριθμού  κειμένων  για  την  ειρήνη,  την  πατρίδα 

και την ελευθερία διαπιστώνει στην έρευνά της η Τιρλιλή (2016). Επισημαίνει ότι, ενώ 

υπάρχουν  διάχυτα  πολιτισμικά  στοιχεία,  ήθη,  έθιμα  και  λαϊκές  παραδόσεις  της 

Τουρκίας  δεν  παρατηρείται  καμία  αναφορά  σε  άλλο  πολιτισμό.  Τα  στοιχεία 

διαπολιτισμικότητας  είναι  απαραίτητα,  ιδίως  σε  ένα  πολυπολιτισμικό  περιβάλλον 

όπως  αυτό  της  Δυτικής  Θράκης,  στο  οποίο  απευθύνονται.  Γίνεται  επίσης  αναφορά 

στην έρευνά της, για την εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων, στα οποία όπως 

διαπιστώνει, επικρατεί το κόκκινο χρώμα. Σχετικά με την οικογένεια διαπιστώνει ότι 

παρουσιάζεται ως πυρηνική, με τη γιαγιά και τον παππού να μένουν στο χωριό, ενώ 

διακρίνει την προβολή των παραδοσιακών ρόλων των δύο φύλων  (Τιρλιλή, 2016: 67‐

69). 

  Το  ζήτημα  των  σχολικών  εγχειριδίων  μελέτησε  και  η  Κατσίρμα  (2014)  στην 

έρευνά  της.  Διαπιστώνει  λοιπόν,  ότι  τα  σχολικά  εγχειρίδια  δεν  προωθούν  τη 

διαπολιτισμικότητα. Δίνουν όμως την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό, με τον τρόπο που 

έχουν συνταχθεί, να ενσωματώσει το διαπολιτισμικό στοιχείο στη διδασκαλία του. Το 

ίδιο συμβαίνει και με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, αφού όπως αναφέρεται δεν 

λαμβάνουν  υπόψη  τους  την  διακύμανση  του  επιπέδου  των  μαθητών.  Αξίζει  να 

αναφερθεί  ότι,  τα    σχολικά  εγχειρίδια  όπως  διαπιστώνουν  οι  εκπαιδευτικοί,  δεν 

αποτελούν δυνατό ερέθισμα για τους μαθητές και για  την μεταξύ τους συνεργασία. 
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Το γεγονός αυτό αποδίδεται όπως πιστεύουν, στο ότι η θεματολογία των εγχειριδίων 

δεν συνάδει με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών. 

  Tα  θέματα  που  απασχόλησαν  εντονότερα  τους  ερευνητές  σχετίζονται  με  την 

μεθόδευση της διδασκαλίας στα μειονοτικά σχολεία. Οι έρευνες που ασχολήθηκαν με 

το ζήτημα αυτό είναι: της Παπαδοπούλου (2017), του Παπανή (2008), της Μαρούδα 

(2011),  του  Τσαρεκτσή  (2013),  της  Κατσίρμα  (2014),  της  Σερήφ  (2014),  της  Σιάκκα 

(2017), της Δέλλιου (2018), της Χατζηκυριακίδου (2019) και της Χαλεβελάκη (2019). 

  Στην έρευνα της Χαλεβελάκη (2019) οι ερωτώμενοι διευθυντές, χαρακτηρίζουν 

ως  προβληματική  την  ισόποση  γλωσσική  κατανομή,  η  οποία  και  δημιουργεί 

πρόβλημα  στην  εκπαιδευτική  πορεία  και  εξέλιξη  των  μαθητών  (Χαλεβελάκη,  2019: 

154).  Όπως  επισημαίνουν,  υπάρχει  αλληλεπίδραση  στη  σχέση  της  μητρικής  με  την 

δεύτερη γλώσσα, ως προς την κατάκτηση. Το γεγονός αυτό, συνάδει και με τις θέσεις 

της  σύγχρονης  βιβλιογραφίας,  ότι  οι  γνώσεις  και  δεξιότητες  που  αποκτώνται  στη 

μητρική  γλώσσα,  μεταφέρονται  και  ταυτόχρονα  λειτουργούν  καταλυτικά  στην 

κατάκτηση της δεύτερης (Χαλεβελάκη, 2019: 157). 

  Όσον  αφορά  την  οικογένεια,  διαπιστώνεται  ότι  η  βοήθεια  και  η  στάση  της 

απέναντι  στην  ελληνική  γλώσσα,  αποτελεί  καθοριστικό  παράγοντα  για  το  επίπεδο 

εκμάθησης  της  γλώσσας  αυτής.  Η  μεγαλύτερη  δυνατή  έκθεση  στη  γλώσσα, 

εξασφαλίζει  καλύτερο  γνωστικό  επίπεδο  και  γρηγορότερα 

αποτελέσματα(Χαλεβελάκη, 2019: 157). 

  Οι διδακτικές πρακτικές που θα χρησιμοποιηθούν για τη γλωσσική ενίσχυση των 

δίγλωσσων  μαθητών  είναι  πρωταρχικής  σημασίας.  Η  περισσότερο  ενδεδειγμένη 

πρακτική  είναι  η  διδασκαλία  σε  μικρές  ομάδες  εργασίας.  Η  εξατομικευμένη 

διδασκαλία,  συστήνεται  ως  ο  καλύτερος  τρόπος  αντιμετώπισης  των  γλωσσικών 

προβλημάτων.  Απαιτείται,  επίσης,  η  εμπλοκή  των  μαθητών  αλλά  και  η  ανάλογη 

ενθάρρυνση  για  δραστηριότητες  που  απαιτούν  την  προφορική  και  γραπτή  τους 

έκφραση  (Χαλεβελάκη,  2019:  161).  Το  σχολικό  κλίμα,  το  αίσθημα  αποδοχής  της 

διαφορετικότητας του κάθε μαθητή και οι σχέσεις εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα ανάμεσα 

στον εκπαιδευτικό και  τον μαθητή,  επηρεάζουν θετικά την εκπαιδευτική διαδικασία 

και παρέχουν επιπλέον κίνητρα για μάθηση. 
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  Στη συγκεκριμένη έρευνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η άποψη των διευθυντών, 

ότι  πρέπει  να  καταργηθούν  τα  μειονοτικά  σχολεία  και  η  φοίτηση  των  παιδιών  να 

πραγματοποιείται  σε  κοινά  δημόσια  σχολεία.  Αυτό  θα  ευνοήσει  τους  μαθητές 

διδακτικά,  διότι  θα  έχουν  μεγαλύτερη  έκθεση  στην  ελληνική  γλώσσα,  αλλά  και 

κοινωνικά αφού θα υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους 

ελληνόφωνους.  Αναγνωρίζεται  όμως  και  η  σπουδαιότητα  διδασκαλίας  της  μητρικής 

γλώσσας,  οπότε  και  προτείνεται  η  ενίσχυση  του  προγράμματος  με  επιπλέον 

διδακτικές ώρες  για  τη  διδασκαλία  της  μητρικής  γλώσσας  (Χαλεβελάκη,  2019:  163‐

165). 

  Με  την  εκπαίδευση  της  μειονότητας  και  την  αποτελεσματικότητα  της, 

ασχολήθηκε στην έρευνά της η Χατζηκυριακίδου (2019), η οποία ανέλυσε τις απόψεις 

των  συναδέλφων  της  εκπαιδευτικών  της  Δυτικής  Θράκης.  Στην  έρευνά  της 

διαπιστώνεται  ότι,  κυριαρχεί  η  άποψη  των  εκπαιδευτικών  ότι,  η  εκπαιδευτική 

πολιτική  του  ελληνικού  κράτους  ήταν  πάντοτε  εξαρτώμενη  από  την  εξωτερική 

πολιτική της Ελλάδος και τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Οι σχέσεις χριστιανοπαίδων και 

μουσουλμανοπαίδων  είναι  ομαλές,  αν  και  σε  γενικές  γραμμές  προτιμούν  την 

κοινωνική  συναναστροφή  με  τους  ομόθρησκούς  τους  (Χατζηκυριακίδου,  2019:  100‐

103). Το γεγονός της ανάπτυξης φιλικών δεσμών μεταξύ των μαθητών, αποκλειστικά 

στα  πλαίσια  της  πολιτισμικής  ομάδας  που  ανήκουν,  με  κυριότερη  πρόφαση  τη 

γλωσσική  ετερότητα  επιβεβαιώνει  και  άλλη,  προγενέστερη  έρευνα  του 

Αθανασόπουλου (2003). 

  Στην  ίδια  διαπίστωση  για  τις  σχέσεις  των  μαθητών  μεταξύ  των  δύο 

Θρησκευτικών ομάδων οδηγείται  και η Δέλλιου  (2018)  στην  έρευνά  της. Παρατηρεί 

ότι,  η  σχολική  επίδοσή  των  μαθητών  σχετίζεται  άμεσα  με  την  οικονομική  και 

κοινωνική  διαστρωμάτωση  της  οικογένειάς  τους. Οι  χριστιανοί  γονείς,  σύμφωνα  με 

την  έρευνα,  επιδιώκουν  τα  τέκνα  τους  να  επιτυγχάνουν  υψηλές  επιδόσεις  και 

βαθμούς, σε επίπεδο ανταγωνισμού, ενώ παρουσιάζονται λιγότερο συνεργάσιμοι και 

διαλλακτικοί  με  τους  εκπαιδευτικούς.  Αντιθέτως,  οι  μουσουλμάνοι  γονείς  είναι 

περισσότερο  συνεννοήσιμοι  και  δείχνουν  μεγαλύτερο  σεβασμό  στον  εκπαιδευτικό, 

τόσο  ως  επαγγελματία  αλλά  και  ως  άνθρωπο  (Δέλλιου,  2018:  87  ‐  89).  Λόγω  του 

χαμηλού μορφωτικού επιπέδου των περισσοτέρων, καθώς και περιορισμένης γνώσης 
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της  ελληνικής  γλώσσας,  η  παρουσία  τους  στο  σχολείο  παρατηρείται  περιορισμένη 

έως μηδαμινή. 

  Τη γενικότερη αδιαφορία των γονέων και  την απαξίωση τους για  τη μόρφωση 

και  την  μάθηση,  αναφέρει  στην  έρευνά  της  η  Σιάκκα  (2017).  Διαπιστώνει  ισχυρή 

συσχέτιση ανάμεσα στην ενισχυτική διδασκαλία και το αναλυτικό πρόγραμμα, με τις 

επιδόσεις.  Ισχυρίζεται  ότι  οι  δομές  της  εκπαίδευσης  δεν  ανταποκρίνονται  στην 

πολιτισμική  διαφοροποίηση  της  μειονότητας,  με  αποτέλεσμα  να  λειτουργούν  ως 

παράγοντες περιθωριοποίησης και αποκλεισμού (Σιάκκα, 2017: 69‐70). Τα ευρήματα 

αυτά συγκλίνουν και με την άποψη της Τρέσσου (1999), που υποστηρίζει ότι ο τρόπος 

που  είναι  οργανωμένες  και  λειτουργούν  οι  σχολικές  μονάδες,  δεν  υποστηρίζει 

κατάλληλα τα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, ενώ 

αγνοούν τις  ιδιαιτερότητες και  τις εμπειρίες που φέρνουν μαζί τους  (Τρέσσου, 1999 

οπ. αναφ. στο Σιάκκα, 2017: 70‐71). 

  Στην  έρευνά  της  επίσης  η  Σιάκκα  (2017)  διαπιστώνει  συσχέτιση  ανάμεσα  στη 

διδακτική μεθοδολογία και  την υλικοτεχνική υποδομή, με  τη στασιμότητα. Ανάλογη 

συσχέτιση, παρατηρείται και στη σχέση της σχολικής διαρροής με την αδυναμία του 

σχολείου,  να  προσεγγίσει  την  κουλτούρα  των  παιδιών  και  γενικά  τις  κοινωνικές 

ανισότητες στο χώρο της εκπαίδευσης. Τέλος, η έρευνα ανιχνεύει στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών  μία  ελαφριά  συσχέτιση,  ανάμεσα  στη  σχέση  των  εκπαιδευτικών  και 

μαθητών,  τις  προσδοκίες  και  την  αποτελεσματικότητα  των  εκπαιδευτικών,  με  την 

σχολική διαρροή. 

  Η  αποτελεσματικότητα  των  μειονοτικών  σχολείων  εξετάζεται  από  την  έρευνα 

της Σερήφ (2014). Για τον σκοπό αυτό διεξήχθη σε ελληνικό και σε μειονοτικό σχολείο 

συγκριτική μελέτη των επιδόσεων μαθητών προερχόμενων από μειονοτικές ομάδες. 

Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  έδειξαν  ότι  οι  μαθητές  του  μειονοτικού  σχολείου, 

υστερούσαν σημαντικά σε θέματα γραμματικής και σύνταξης της ελληνικής γλώσσας. 

Στη  χρησιμοποίηση  των  συνδέσμων  και  των  προθέσεων  απαιτείται  επιπλέον 

εξάσκηση, καθώς επίσης και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. 

  Αναφορικά με τις μεθόδους διδασκαλίας, η Κατσίρμα (2014) διαπίστωσε ότι οι 

εκπαιδευτικοί  του  τουρκόφωνου  προγράμματος,  χρησιμοποιούν  κατά  βάση  τη 

μετωπική  διδασκαλία,  ενώ  οι  εκπαιδευτικοί  του  ελληνόφωνου  προγράμματος 
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προσπαθούν  να  μην  τη  χρησιμοποιούν  συχνά.  Διαπίστωσε  επίσης,  ότι  οι  πιο 

σύγχρονες μορφές διδασκαλίας που έχει προτείνει το ΠΕΜ, φαίνεται να υιοθετούνται 

από  τις  εκπαιδευτικούς  και  να  ενισχύουν  τη  μεταξύ  τους  συνεργασία.  Εξήγηση  σε 

αυτό, θα μπορούσε να δοθεί από μια άλλη, προγενέστερη έρευνα και συγκεκριμένα 

των  Σεραφείμ  και  Ρηγοπούλου  (2003)  για  τους  μουσουλμάνους  εκπαιδευτικούς 

αποφοίτους της ΕΠΑΘ. Αναφέρει λοιπόν, ότι αν και οι εκπαιδευτικοί αυτοί γνωρίζουν 

καινοτόμες  μεθόδους  διδασκαλίας  τις  οποίες  επιδίωκαν  αρχικά  να  εφαρμόσουν, 

απομακρύνθηκαν  σταδιακά  από  αυτές,  λόγω  των  εξωσχολικών  αντιδράσουν  που 

δέχτηκαν από το περιβάλλον της μειονότητας. 

  Από  τις  απόψεις  των  εκπαιδευτικών  στην  έρευνα  της  Κατσίρμα  (2014), 

διαφαίνεται  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  έχουν  ανάγκη  τις  επιμορφώσεις  και  είναι 

ευχαριστημένοι  σε  γενικές  γραμμές  από  αυτές.  Διαπιστώνεται,  όμως  ότι,  δεν 

πραγματοποιούνται όσο συχνά θα έπρεπε. Εκφράζεται, επίσης, έντονη επιθυμία για 

φροντιστηριακά μαθήματα  τουρκικής και  ελληνικής γλώσσας στους εκπαιδευτικούς,  

ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα γνωστικά θέματα που προκύπτουν 

στις  σχολικές  μονάδες.  Χαρακτηριστικό  είναι  και  το  γεγονός,  ότι  η  συντριπτική 

πλειοψηφία  τους επιθυμεί οι  επιμορφώσεις  να έχουν περισσότερο βιωματικό παρά 

θεωρητικό χαρακτήρα. 

    Το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, διερεύνησε και ο Τσαρεκτσή 

(2013)  σε  μια  ανώτερη  βαθμίδα.  Στην  έρευνα  αυτή  μελετήθηκαν  οι  επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών των δύο μειονοτικών Γυμνασίων και Λυκείων. Η έρευνα 

διαπίστωσε την επιθυμία και στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

να  συμμετάσχουν  σε  επιμορφώσεις  δίγλωσσης  εκπαίδευσης.  Επίσης,    μεγάλο 

ποσοστό  εκπαιδευτικών  εκφράζει  επιθυμία  επιμόρφωσης  και  εξοικείωσης  με 

διδασκαλίες  μικρών  ομάδων  εργασίας.  Για  την  επίτευξη  αυτή  παρουσιάζονται 

αντικειμενικές  δυσκολίες,  αφενός  με  τις  κτιριακές  και  υλικοτεχνικές  υποδομές  και, 

αφετέρου με τον αριθμό μαθητών ανά τάξη. 

  Ένα  μικρό  ποσοστό  των  ερωτηθέντων  εκπαιδευτικών,  εκφράζει  την  ανάγκη 

επιμόρφωσης  στην  ειδικότητά  του,  σε  δεξιότητες  διαχείρισης  τάξης,  σε 

ψυχοκοινωνικά  θέματα  και  σε  ζητήματα  συμβουλευτικής.  Κοινή  επιθυμία  των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας με αυτών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι και 
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αυτή  της  βιωματικής  επιμόρφωσης,  εντός  δηλαδή  του  σχολικού  περιβάλλοντος  με 

υποδειγματικές διδασκαλίες διεξαγόμενες από τους επιμορφωτές.  

  Oι δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές στις ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με τον Τσαρεκτσή (2013) οφείλονται κατά κύριο λόγο στο χαμηλό επίπεδο 

γνώσεων  που  έχουν  αποκτήσει  στην  Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση.  Επίσης,  πρόσθετες 

αιτίες  είναι  το  χαμηλό  μορφωτικό  επίπεδο  των  γονέων  η  έλλειψη  προσχολικής 

αγωγής και η γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική των παλαιότερων ετών. Τα πολυμελή 

τμήματα  των  35  ατόμων  και  τα  ελλιπή  υποστηρικτικά  εργαλεία,  επισημαίνονται ως 

πρόσθετα εμπόδια. 

  Ένα σημείο τομής της έρευνας του Τσαρεκτσή (2013) με την αντίστοιχη έρευνα 

της Κατσίρμα (2014) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι η καλή συνεργασία μεταξύ 

των  εκπαιδευτικών,  αλλά  με  την  επισήμανση  ότι  τα  αναλυτικά  προγράμματα  που 

ακολουθούν  και  τα  σχολικά  εγχειρίδια,  δεν  δίνουν  αρκετές  ευκαιρίες  συνεργασίας. 

Τέλος,  οι  σχέσεις  των  μαθητών  είναι  καλές  μεταξύ  τους  αλλά  και  με  τους 

εκπαιδευτικούς,  αν  και  εκεί  αναφέρεται  ότι  υπάρχει  κάποια  απόσταση.  Η  γονεϊκή 

εμπλοκή επίσης παρατηρείται περιορισμένη. 

  Πάνω  στις  στρατηγικές  εκμάθησης  και  κατακτήσεις  μιας  ξένης  γλώσσας, 

διεξήχθη η έρευνα του Παπανή (2008). Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει είναι ότι, δεν 

μελετήθηκαν οι στρατηγικές διδασκαλίας  της ελληνικής ως  ξένης γλώσσας αλλά της 

αγγλικής. Μιας ουδέτερης δηλαδή γλώσσας, όπως αντιμετωπίζεται άλλωστε και από 

τους μειονοτικούς μαθητές, οπότε  τα ερευνητικά ευρήματα είναι απαλλαγμένα από 

οποιασδήποτε μορφής προκατάληψη ή ιδεολογική φόρτιση. 

  Συγκριτικά με την ηλικία όμως, διαπιστώνεται στην έρευνα ότι, οι μεγαλύτεροι 

σε τάξη μαθητές χρησιμοποιούν περισσότερο αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης 

σε σχέση με τους νεότερους. Επίσης, οι μαθητές στα αστικά σχολεία χρησιμοποιούν 

συχνότερα  μεταγνωστικές  και  κοινωνικο‐συναισθηματικές  στρατηγικές  από  τα 

περιφερειακά πεδινά η ορεινά. 

  Από  την  έρευνα  λοιπόν  αυτή,  προκύπτει  ότι  τα  κορίτσια  χρησιμοποιούν 

συχνότερα στρατηγικές μάθησης και ιδίως μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης. Όλοι 

οι  μαθητές,  όπως  διαπιστώνει  ο  Παπανής  (2008)  χρησιμοποίησαν  στρατηγικές 
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μάθησης στον ίδιο βαθμό. Υπάρχει συσχέτιση της χρήσης στρατηγικών με τη βελτίωση 

της  μάθησης,  αλλά  όχι  τόσο  μεγάλη  συσχέτιση  με  τις  υψηλές  επιδόσεις.  Ένα  άλλο 

σημαντικό εύρημα, αποτελεί το γεγονός ότι οι μαθητές που μιλούν δεύτερη γλώσσα 

χρησιμοποιούν συχνότερα μεταγνωστικές στρατηγικές22. 

  Οι ερευνητές, κατόπιν ανάλυσης των στρατηγικών εκμάθησης προχώρησαν στο 

σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  ενός  παρεμβατικού  προγράμματος  ενίσχυσης  των 

στρατηγικών μάθησης που διήρκησε δύο μήνες.Tα ευρήματα της παρέμβασης αυτής, 

έδειξαν  εντυπωσιακή  διαφορά  στα  ποσοστά  των  στρατηγικών  εκμάθησης  πριν  και 

μετά  την  παρέμβαση. H  συχνότητα  χρήσης  των  στρατηγικών αυξήθηκε  και  στα  δύο 

φύλα  σημείωσε,  όμως,  εντυπωσιακή  διαφορά  υπέρ  των  κοριτσιών.  Η  παρέμβαση 

συνέβαλε στην αύξηση της επίδοσης των μαθητών και ιδιαίτερα των αδύναμων, ενώ 

εμφανίζει  κάποια συσχέτιση με  την «τοποθεσία»  και  τη «σχολική  τάξη  (ως ηλικία)» 

(Παπανής, 2008: 308). 

  Ορισμένοι  ερευνητές,  που  μελέτησαν  ζητήματα  της  μειονοτικής  εκπαίδευσης, 

ανέλυσαν και τις σχέσεις μεταξύ των εθνοπολιτισμικών στοιχείων των μαθητών με την 

επίδρασή τους στις σχολικές τους επιδόσεις. Στο ερευνητικό μας πεδίο, όσον αφορά 

αυτή την κατηγορία, εντάσσονται οι έρευνες της Χριστοφορίδου (2012), της Θεοχάρη 

(2017) και  της Κακιούση  (2018). Στοιχεία, όμως, αντλούνται και από τις έρευνες  της 

Παπαδοπούλου (2007)  και της Σιάκκα (2017). 

  Η Θεοχάρη (2017), επιχείρησε να διερευνήσει  τις δυσκολίες στον γραπτό λόγο 

μονόγλωσσων  και  δίγλωσσων μαθητών  και  να  συγκρίνει  τα αποτελέσματα  των  δύο 

υποομάδων.  Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  καταδεικνύουν  ότι  υπάρχει  σημαντική 

διαφορά  στο  γραπτό  λόγο  και  ειδικά  στην  οργάνωση  κειμένου,  ανάμεσα  σε 

μονόγλωσσους και δίγλωσσους μαθητές, τόσο γενικής όσο και ειδικής αγωγής.  

 
22Να  επισημανθεί  ότι  οι  μεταγνωστικές  στρατηγικές  είναι  έμμεσες  στρατηγικές  μάθησης,  δηλαδή 
υποστηρίζεται  και  ενισχύεται  η  διαδικασία  της μάθησης  χωρίς  τη    χρήση  και  εμπλοκή  της  γλώσσας‐
στόχου.  Οι  μεταγνωστικές  στρατηγικές,  επιτρέπουν  στους  μαθητές  να  ελέγχουν  μόνοι  τουςτην 
αποκτηθείσα γνώση και να έχουν επίγνωση της μαθησιακής τους πορείας. Επίσης, τους επιτρέπει να 
συντονίζουν τη διαδικασία της μάθησης μόνοι τους, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. 
Οι συναισθηματικές, βοηθούν στον έλεγχο και τη ρύθμιση των συναισθημάτων, των κινήτρων και των 
στάσεων, ενώ οι κοινωνικές βοηθούν τους μαθητές μέσω της διάδρασης με τρίτους (Oxford, 1990: 37). 
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  Στην  ίδια  έρευνα  επιχειρείται  να  καταγραφούν  οι  στρατηγικές  μάθησης  που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές και το βαθμό χρήσης τους. Διαπιστώνεται ότι, κάθε ομάδα 

κλίνει στη χρήση συγκεκριμένης στρατηγικής. Επίσης, διαπιστώνει ότι σε σχέση με τις 

υπόλοιπες  ομάδες,  οι  δίγλωσσοι  μαθητές  χρησιμοποιούν  τις  αντισταθμιστικές 

στρατηγικές μάθησης. 

  Μία πρόσφατη έρευνα της Κακιούση (2018), ασχολήθηκε με τη διγλωσσία των 

μειονοτικών μαθητών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το πώς επηρεάζει αυτή, τη 

γλωσσική τους ανάπτυξη. Διαπιστώθηκε ότι, υπάρχει έντονη εναλλαγή γλωσσών κατά 

την  εκπαιδευτική  διαδικασία,  η  οποία  γίνεται  πιο  έντονη  όσο  αυξάνεται  ο  αριθμός 

των  μαθητών  που  μιλούν  την  τουρκική.  Επιβεβαιώθηκε,  επίσης,  η  μεταφορά 

γλωσσικών  και  γνωστικών  στοιχείων  από  την  κυρία  στη  δεύτερη  γλώσσα,  το  οποίο 

αποτελεί  και  πρακτική  βελτίωσης  της  επικοινωνίας  στη  δεύτερη  γλώσσα.  Στο 

διάλειμμα  παρατηρήθηκε  η  επικράτηση  της  χρήσης  της  τουρκικής  γλώσσας  μεταξύ 

των μουσουλμάνων μαθητών. 

  Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των φιλολόγων τους, η γλωσσική τους επίδοση είναι 

χαμηλή  έως  πολύ  χαμηλή  και  εκτός  αστικών  κέντρων  περισσότερο.  Αυτή  η 

διαπίστωση  άλλωστε,  προέκυψε  και  στην  προηγούμενη  έρευνα.  Μεγαλύτερες 

δυσκολίες, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, φάνηκε να αντιμετωπίζουν στο γραπτό 

παρά στον προφορικό λόγο. 

  Όπως  διαπιστώνει  στην  έρευνά  της  η  Κακιούση  (2018)  ο  ανεπαρκής 

ακαδημαϊκός  λόγος,  το  κοινωνικό  και  γλωσσικό  περιβάλλον,  η  πολιτισμική  και 

γλωσσική  διαφοροποίηση,  η  κοινωνική  θέση  των  γονέων  όπως  και  οι  προσδοκίες 

τους,  αποτελούν βασικούς παράγοντες που  επηρεάζουν  τη  γλωσσική  τους  επίδοση, 

την αδιαφορία και την άρνηση συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

  Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την ίδια έρευνα προτιμούν τις μη παραδοσιακές 

τεχνικές  μάθησης,  τάσσονται  υπέρ  της  διαφοροποιημένης  διδασκαλίας  και 

ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν σε διαπολιτισμικής φύσεως δράσεις και 

προγράμματα, εντός ή εκτός σχολείου. Η αξιοποίηση βέβαια του υλικού διδασκαλίας 

πάνω στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, είναι αρκετά περιορισμένη, ενώ είναι εμφανείς 

οι  προσπάθειες  των  εκπαιδευτικών  για  μεγαλύτερη  έκθεση  των  μαθητών  στην 

ελληνική γλώσσα. 
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  Στη  βάση  της  συσχέτισης  των  εθνοπολιτισμικών  χαρακτηριστικών  με  τις 

επιδόσεις  η  Παπαδοπούλου  (2007)  πραγματοποίησε  έρευνα  σε  μεγάλο  αριθμό 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι  είχαν προηγουμένως δεχτεί  επιμόρφωση πάνω σε θέματα 

διαπολιτισμικής  εκπαίδευσης.  Οι  εκπαιδευτικοί  αυτοί  λοιπόν,  δηλώνουν  ότι  δεν 

λαμβάνουν  υπόψη  τις  πολιτισμικές  διαφορές  στην  αντιμετώπιση  και  βαθμολόγηση 

των  μαθητών  τους,  αλλά  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  από  το  σχολείο  τα 

στοιχεία διαφοροποίησης και κυρίως οι γλωσσικές διαφορές.  

  Οι  όποιες  δυσχέρειες  εμφανίζονται  στην  αντιμετώπιση  και  τον  χειρισμό  των 

μαθητών  με  διαφορετικά  εθνοπολιτισμική  χαρακτηριστικά,  όπως  εντοπίζουν,  

προέρχονται  περισσότερο  από  τα  στοιχεία  καταγωγής,  κοινωνικής  θέσης  και 

επιπέδου  της  οικογένειας,  παρά  από  τη  γλωσσική  διαφορετικότητα.  Η  συνύπαρξη 

βέβαια,  όπως υποστηρίζουν,  βοηθάει στην άμβλυνση  των προκαταλήψεων. Ομοίως 

και η συμβολή της οικογένειας είναι καταλυτική σε αυτή την προσπάθεια. Θεωρούν 

επίσης  ότι,  οι  διαφορές  μεταξύ  των  μαθητών  με  πολιτισμική  ετερογένεια  δεν 

αποτελούν εμπόδιο για την πρόοδο τους, ενώ πιστεύουν ότι πρέπει να διατηρούν τα 

πολιτισμικά τους στοιχεία (Παπαδοπούλου, 2007: 68‐82). 

  Την επίδραση στις σχολικές επιδόσεις των εθνοπολιτισμικών στοιχείων, εξετάζει 

στην έρευνά της και η Σιάκκα (2017). Από αυτή προκύπτει ότι, η μητρική γλώσσα, η 

υπαγωγή  κάποιου  σε  μειονοτική  ομάδα  και  η  φοίτηση  σε  μειονοτικά  σχολεία, 

σχετίζονται  με  τις  σχολικές  επιδόσεις.  Σύμφωνα  πάντα  με  τις  απόψεις  των 

εκπαιδευτικών, δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στα εθνοπολιτισμικά στοιχεία 

και  τη  σχολική  διαρροή.  Αντίθετα,  υπάρχει  ισχυρή  συσχέτιση  ανάμεσα  στις 

προσδοκίες  των  εκπαιδευτικών  και  τις  επιδόσεις.  Αξίζει  τέλος  να  σημειωθεί,  ότι  οι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται  τη σημασία διατήρησης  των πολιτισμικών στοιχείων 

και της μητρικής γλώσσας των παιδιών για την ένταξή τους (Σιάκκα, 2017: 168 – 173). 

  Ένας  από  τους  στόχους  της  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  μειονοτικής 

εκπαίδευσης  είναι  η  δημιουργία  ευνοϊκών  προϋποθέσεων  και  η  εξασφάλιση  του 

γνωστικού  υπόβαθρου,  για  την  είσοδο  τους  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση.  Την 

πορεία των μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, σε όλες 

τις  εκπαιδευτικές  βαθμίδες  εξέτασαν  οι  έρευνες  του  Γαλογαύρου  (2017),  της 

Χατζοπούλου (2017) και της Λαζαρίδου (2017). 
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  Η  έρευνα  της  Λαζαρίδου  (2017)  επιχειρεί  την  εξέταση  των  παραγόντων  που 

επιδρούν στη σχολική πορεία των φοιτητών που προέρχονται από τη μουσουλμανική 

μειονότητα  της  Θράκης.  Στην  προφορική  επικοινωνία  τους  αλλά  και  την  παραγωγή 

γραπτού  λόγου,  αξιοποιούν  τη  διγλωσσία  τους  για  να  επικοινωνήσουν.  Αναφέρουν 

επίσης  ότι,  η  διγλωσσία  τους  στάθηκε  εμπόδιο  στη  σχολική  τους  ζωή  και  για  να 

υπερβούν  τις  δυσκολίες  που  αντιμετώπιζαν  στα  σχολικά  μαθήματα  χρειάστηκε 

υποστήριξη εκτός σχολείου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ίδιων, η οικογένεια και οι 

προσδοκίες της έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου τους. 

  Επίσης βασικό ρόλο έπαιξαν οι προσωπικές τους επιδιώξεις και η υποσχόμενη 

επαγγελματική  σταδιοδρομία  που  διαφαίνονταν  ως  συνέχεια  των  σπουδών  τους. 

(Λαζαρίδου,  2017:  108‐113).  Η  διαπίστωση  ότι,  το  σχολείο  αντιμετωπίζεται  από  τη 

μειονότητα ως  μέσον  για  την  κοινωνική  ανέλιξη  των  μαθητών  και  τη  βελτίωση  του 

επιπέδου τους έχει αναφερθεί και σε έρευνα της Ματανά (2005). 

  Η βοήθεια που δέχονται τα παιδιά από το οικογενειακό περιβάλλον είναι μέχρι 

κάποια  ηλικία  ικανοποιητική,  εφόσον  βέβαια  οι  γονείς  έχουν  το  απαραίτητο 

μορφωτικό επίπεδο. Όμως ανεξαρτήτως μορφωτικής κατάστασης, είναι σημαντική η 

ώθηση  και  η  στήριξη,  που  δέχονται  από  την  οικογένεια  για  την  εκπαιδευτική  τους 

πορεία.  Χαρακτηριστική  είναι  η  άποψη  των  φοιτητών  στην  έρευνα  αυτή,  που 

υποστηρίζει  ότι  τα  σχολικά  εγχειρίδια  που  παρήχθησαν  από  το  ΠΕΜ,  τους 

δημιούργησαν  πρόσθετη  δυσκολία,  στη  μετάβαση  τους  στην  δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. 

  Αυτό  το  αποδίδουν  στο  γεγονός  ότι,  το  περιεχόμενό  τους  είναι  υπερβολικά 

απλουστευμένο και οργανωμένο διαφορετικά από τα εγχειρίδια γενικής εκπαίδευσης. 

Θετική, όμως, χαρακτηρίζουν την εικόνα των εκπαιδευτικών, τους οποίους θέτουν ως 

πρότυπο.  Συγκεκριμένα, μέσω των εκπαιδευτικών δράσεων επιμόρφωσης  του ΠΕΜ, 

οι εκπαιδευτικοί αναφέρεται πως αξιοποιούν συστηματικά τις εναλλακτικές μεθόδους 

διδασκαλίας, γεγονός που ενισχύει τη θετική τους εικόνα. 

  Ανάλογο  ενδιαφέρον  έχει  και  η  εξέταση  της  αντίθετης  άποψης,  με  την  οποία 

ασχολείται η έρευνα του Γαλογαύρου (2017). Η έρευνα αυτή εξετάζει τις απόψεις των 

φοιτητών που δεν είναι μέλη μειονότητας, για θέματα της μειονοτικής εκπαίδευσης 

και  κυρίως  για  το  θέμα  της  εισαγωγής  τους  στην  Τριτοβάθμια  εκπαίδευση.  Υπήρξε 
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λοιπόν,  έντονη  αντίδραση  και  αρνητισμός  των  φοιτητών,  για  τις  πολιτικές  θετικής 

διάκρισης  που  έχει  υιοθετήσει  η  ελληνική  πολιτεία.  Υποστηρίζουν  ότι,  αφού  η 

εισαγωγή  τους  έγινε  με  τόσο  χαμηλά  μόρια,  θα  έχουν  πρόβλημα  στην  ακαδημαϊκή 

τους πορεία. 

  Μια  άλλη  άποψη  στο  ίδιο  μήκος  κύματος,  είναι  ότι  με  τις  πολιτικές  θετικής 

διάκρισης,  η  Τριτοβάθμια  εκπαίδευση  αναλαμβάνει  να  επικυρώσει  γνώσεις  της 

προηγούμενης  βαθμίδας,  που  οι  μειονοτικοί  μαθητές  δεν  κατέχουν.  Επομένως 

σύμφωνα με την άποψη αυτή, δεν μπορούν να εισάγονται άτομα που δεν αξίζουν να 

εισαχθούν από πλευράς γνώσεων και δεξιοτήτων (Γαλογαύρος, 2017: 100‐103) 

  Η  Χατζοπούλου  (2017)  πραγματοποίησε  μία  έρευνα  για  τις  αντιλήψεις  και 

στάσεις  των  φοιτητών  που  έχουν  συμβίωση  με  μαθητές  της  μειονότητας,  που 

προέρχονται  δηλαδή  από  την  πλειονότητα  της  Δυτικής  Θράκης.  Το  ενδιαφέρον 

εστιάζεται στην ασάφεια και την έλλειψη ενιαίας αντίληψης, για την ταυτότητα των 

διαφόρων μειονοτικών ομάδων. Έτσι ανάλογα με τις περιστάσεις και την φόρτιση που 

θέλουν  κάθε  φορά  να  προσδώσουν  στο  λόγο,  τους  αποκαλούν  ως    «Πομάκους», 

«Τούρκους», «αυτοί» ή «οι άλλοι». 

  Η  έλλειψη  αυτή  ενιαίας  αντίληψης,  προκύπτει  αφενός  από  το  δικαίωμα  του 

αυτοπροσδιορισμού που διατηρούν τα μέλη της μειονότητας και αφετέρου από την 

έλλειψη  ενημέρωσης  και  την  αμάθεια  γύρω  από  τη  μειονότητα.  Στον  λόγο  των 

πλειονοτικών φοιτητών, οι μειονοτικοί αντιλαμβάνονται τους μουσουλμάνους ως μη 

Έλληνες ή τουλάχιστον λιγότερο Έλληνες από ό,τι οι ίδιοι. Θεωρούν ότι πολλές φορές, 

εμφανίζουν ανθελληνική συμπεριφορά. 

  Όσον αφορά τα στερεότυπα εξακολουθούν να συντηρούνται. Η μουσουλμανική 

μειονότητα  θεωρείται  υποδεέστερη  σε  όλους  τους  τομείς,  όχι  όμως  διαφορετική. 

Όπως προκύπτει  από  τις  συνεντεύξεις  τους  οι  μαθητές‐μέλη  της  μειονότητας  έχουν 

χαμηλές  επιδόσεις  στο  σχολείο,  είναι  ικανοί  μόνο  για  αγροτικές  και  χειρωνακτικές 

εργασίες,  δεν  μπορούν  να  ανελιχθούν  κοινωνικά,  ενώ  οι  αντιλήψεις  τους  για  την 

οικογένεια και τον πολιτισμό είναι απαρχαιωμένες και αγκιστρωμένες στη θρησκεία. 

Οι  φοιτητές  της  πλειονότητας  επίσης,  επιχείρησαν  να  αναδείξουν  την  ομάδα  που 

ανήκουν ως ανώτερη και την αντίπαλη ομάδα των μειονοτικών μαθητών, ως ανάξια. 
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  Εξετάζοντας οι ερευνητές την εξέλιξη της εκπαιδευτικής πορείας των φοιτητών, 

που προέρχονται από τη μειονότητα της Δυτικής Θράκης, διαπιστώνουν ένα πλήθος 

παραγόντων, οι οποίοι δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική τους ανέλιξη και άλλους που 

συμβάλλουν  στο  να  ξεπεραστούν  οι  όποιες  δυσκολίες.  Ως  βασικά  προβλήματα, 

εντοπίζουν  τη  γλωσσική  ανεπάρκεια  και  τα  σχολικά  εγχειρίδια  του  τουρκόφωνου 

προγράμματος. Αντισταθμιστικός παράγοντας στα προβλήματα αυτά, είναι η στήριξη 

και η βοήθεια που δέχονται, είτε από τους εκπαιδευτικούς τους, είτε εκτός σχολείου 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον ή τους συνεργάτες του ΠΕΜ. 

  Οι  μαθητές  της  μειονότητας  που  αντιλαμβάνονται  το  σχολείο  ως  μέσο 

κοινωνικής  ανέλιξης,  όπως  δείχνουν  τα  ερευνητικά  ευρήματα,  βελτιώνουν  τις 

επιδόσεις τους. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η διαπίστωση αρκετών ερευνών, για τον 

καθοριστικό ρόλο πού διαδραματίζουν οι προσδοκίες, κυρίως της οικογένειας, αλλά 

και  των  εκπαιδευτικών,  στις  σχολικές  επιδόσεις  και  την  εκπαιδευτική  πορεία  των 

μαθητών.  Οι προσδοκίες αυτές, παρέχουν κίνητρα στους μαθητές να ακολουθήσουν 

μία καλή εκπαιδευτική πορεία. Παράλληλα, παρέχονται σε αυτούς σημαντικά κίνητρα 

μέσω  των  πολιτικών  θετικής  διάκρισης,  με  τις  οποίες  οι  στόχοι  των  μαθητών 

καθίστανται περισσότερο προσβάσιμοι. 

 

6.2.  Εξαγόμενα συμπεράσματα 

  Οι περισσότερες έρευνες που διεξήχθησαν γύρω από τα σχολικά εγχειρίδια της 

μειονοτικής  εκπαίδευσης  στην  Ελλάδα  ασχολήθηκαν  με  την  ιδεολογική  ανάλυση 

περιεχομένου,  ενώ  ελάχιστες  προσέγγισαν  το  θέμα,  υπό  την  οπτική  της 

αποτελεσματικότητάς τους ως διδακτικά μέσα. Οι έρευνες αυτές, κυρίως, αφορούν τα 

εγχειρίδια  του  τουρκόγλωσσου προγράμματος, αφού κατά  την  εξεταζόμενη  χρονική 

περίοδο,  τα  εγχειρίδια  του  ελληνόγλωσσου  προγράμματος  έχουν  ανανεωθεί  στα 

πλαίσια  του  ΠΕΜ  και  πάνω  στους  άξονες  της  σύγχρονης  παιδαγωγικής.  Όπως 

χαρακτηριστικά  αναφέρουν  οι  Καψάλης  και  Χαραλάμπους  (1996),  τα  κίνητρα  των 

ερευνών  για  τα  σχολικά  εγχειρίδια,  δεν  είναι  παιδαγωγικά  αλλά  παραπαιδαγωγικά 

(Καψάλης & Χαραλάμπους, 1996: 210). 

  Οι  έρευνες  που  εξετάζουμε,  διακρίνουν  μια  προσπάθεια  ιδεολογικού 

προσανατολισμού μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια, καθώς και στοιχεία καλλιέργειας 
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εθνικισμού.  Εμφανώς  απουσιάζει  η  διαπολιτισμική  αναφορά,  όπως  και  η  τάση 

γεφύρωσης  της  οποιασδήποτε  μορφής  ανισότητας.  Συντηρούνται  μέσω  αυτών  τα 

στερεότυπα  και  οι  προκαταλήψεις,  ενώ  παρουσιάζεται  έντονα  η  φυλετική 

διαφοροποίηση, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Όσον αφορά τους ρόλους 

των δύο φύλων, ακολουθείται το παραδοσιακό συντηρητικό μοντέλο. Το περιεχόμενό 

τους  είναι  προσκολλημένο  στις  οικογενειακές  δομές,  τα  κοινωνικά  πρότυπα  και  το 

σύστημα αξιών, ως προσπάθεια να προστατεύσουν την αλλοίωση του. Επιβάλλονται 

κανόνες, στάσεις και συμπεριφορές, οπότε δεν βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν 

κριτική σκέψη. 

  Συνεχίζοντας  την  επισκόπηση  της  παιδαγωγικής  προσέγγισης  των  σχολικών 

εγχειριδίων  της  μειονότητας,  διαπιστώνεται  ότι  σχολικά  εγχειρίδια  της  μειονότητας 

δεν  προάγουν  τη  συνεργασία,  δεν  προωθούν  τη  διαφοροποιημένη  διδασκαλία  και 

απουσιάζει από αυτά η διαθεματικότητα. 

  Με την προβολή στα σχολικά εγχειρίδια ενός λαού μονοπολιτισμικού, στερείται 

η  δυνατότητα  των  παιδιών  της  μειονότητας  που  προέρχονται  από  μία  άλλη 

μειονοτική ομάδα, να αναπτυχθούν ψυχοσωματικά και συναισθηματικά. Στερούνται 

την  ευκαιρία  να  αξιοποιήσουν  τα  βιώματα  και  τις  παραστάσεις  που  ήδη  έχουν 

αποκτήσει  ως  πρότερη  γνώση,  από  ένα  διαφορετικό  πολιτισμικό  και  γλωσσικό 

σύστημα.  Υποχρεούνται  τα  παιδιά  αυτών  των  ομάδων,  να  χρησιμοποιήσουν  δύο 

άλλες  γλώσσες  από  τη  μητρική  τους,  που  διαφοροποιούν  την  πραγματικότητα  που 

αντιλαμβάνονται. Με άλλα λόγια, στερούνται τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν μέσα 

από το  μάθημα του σχολείου, όλα αυτά που μεταφέρουν από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον,  δηλαδή  τον  τρόπο  ζωής  τους,  τη  γλώσσα  και  τον  πολιτισμό  τους,  ο 

οποίος  έχει  τη  δική  του  ξεχωριστή αξία.  Έτσι  οδηγούνται  σε ανασφάλεια  κοινωνική 

και συναισθηματική και εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες. 

  Όλες οι έρευνες που διεξήχθησαν πάνω στα σχολικά εγχειρίδια συναποδέχονται 

ότι  για  την  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητάς  τους,  απαιτείται  η  έκδοση  νέων.  Η 

σύνταξή τους θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Θα 

πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  οι  ιδιαιτερότητες  της  μειονότητας,  αλλά  και  η 

ελληνική  πραγματικότητα  μέσα  στην  οποία  δουλεύουν  συνεργάζονται  και 

εξελίσσονται (Λιάζος, 2007, Κατσίρμα, 2014). 
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  Οποιαδήποτε  αναφορά  που  εμπεριέχει  εθνικιστικό  ή  ιδεολογικό 

προσανατολισμό,  πρέπει  να  αποφεύγεται.  Επιπρόσθετα  προτείνεται  να 

συμπεριληφθούν  κείμενα  που  προάγουν  και  αναδεικνύουν  τις  δημιουργικές  όψεις 

της  σύγχρονης  καθημερινότητας,  ώστε  να  λειτουργήσουν  ως  συνδετικός  δεσμός 

συνεργασίας  και  αλληλεγγύης  στους  πληθυσμούς  της  Θράκης  (Λιάζος,  2007, 

Παρδάλης, 2014, Τιρλιλή, 2016, Κατσίρμα, 2014). 

  Προφανώς, για να είναι εφικτό αυτό και για να μπορέσει να ευοδωθεί αυτή η 

προσπάθεια,  απαιτείται  η  συνεργασία  και  των  δύο  χωρών  Ελλάδας‐Τουρκίας.  Είναι 

ένα  εγχείρημα  το  οποίο  θα  μπορούσε  να  πραγματοποιηθεί  από  μικτές 

ελληνοτουρκικές  επιτροπές,  με  γνώμονα  την  προώθηση  του  διαπολιτισμικού 

χαρακτήρα της μειονοτικής  εκπαίδευσης.  Σε αυτή  την προσπάθεια θα μπορούσε να 

συμβάλει  σημαντικά,  ο  σχεδιασμός,  οι  έρευνες  και  το  υλικό  του  ΠΕΜ,  τα 

αποτελέσματα του οποίου είναι ήδη διαπιστωμένα και μετρήσιμα. 

  Εφόσον  όμως  η  βελτίωση  των  ελληνοτουρκικών  σχέσεων  δεν  καλλιεργείται 

μέσω  των  σχολικών  εγχειριδίων,  ο  εκπαιδευτικός  αναλαμβάνει  να  φέρει  εις  πέρας 

αυτή την αποστολή εντός των δυνατοτήτων του και κάνοντας χρήση των μέσων που 

πηγάζουν από τον κοινωνικό και θεσμικό του ρόλο  (Δαμανάκης, 1998, Λύτρα, 2007, 

Cummins 2003: 21‐25).  

  Τα  φορτισμένα  ιστορικά  γεγονότα,  θα  μπορούσαν  να  παρουσιαστούν  όχι  ως 

υπαιτιότητα του αντιπάλου ή του εχθρού, αλλά ως αρνητικές συνέπειες των πολέμων 

και  των  εχθροπραξιών.  Ακόμη,  θα  μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν  κείμενα  που 

προωθούν  τη  διαπολιτισμικότητα,  αναδεικνύουν  αξίες  και  θετικά  στοιχεία  σε 

διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς και προάγουν τα κοινωνικά οφέλη από αυτήν 

την πολιτισμική αλληλεπίδραση (Λιάζος, 2007, Παρδάλης, 2014, Τιρλιλή, 2016). 

  Στις  βιβλιογραφικές  αναφορές  των  τουρκικών  εγχειριδίων  της  μειονοτικής 

εκπαίδευσης, οι φυλετικές προσταγές χαρακτηρίζουν τις θέσεις της γυναίκας και του 

άνδρα.  Ο  ρόλος  της  γυναίκας,  περιορίζεται  στους  παραδοσιακούς  ρόλους  της 

μητέρας,  νοικοκυράς,  οικοδέσποινας  και  συζύγου.  Η  ελεύθερη  ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων,  περιορίζεται  από  την  στερεοτυπική  πατριαρχική  δομή  της 

οικογένειας  (Αραμπατζή,  2008,  Τιρλιλή,  2016).  Οι  προσωπικές  της  επιθυμίες  και 

ανάγκες, σταματούν στο καθήκον της φροντίδας και προσφοράς στην οικογένεια και 
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κυρίως στα παιδιά. Η κοινωνική της αναγνώριση, πραγματώνεται και ολοκληρώνεται 

στη μητρότητα. 

  Εκτός  σπιτιού  η  παρουσία  και  συνεισφορά  της  γυναίκας  είναι  σπάνιο 

φαινόμενο.  Ακόμα  και  όταν  εμφανίζεται  στο  επαγγελματικό  σκηνικό,  ασκεί 

επαγγέλματα  χαμηλού  κοινωνικού  κύρους,  ή  επαγγέλματα  συνυφασμένα  με  τη 

φροντίδα και την προσφορά. Χαρακτηριστική είναι και η σχέση της ως μητέρα με το 

αγόρι  και  το  κορίτσι.  Τα  στερεότυπα  συντηρούνται  απόλυτα,  τα  αγόρια 

προετοιμάζονται για την ανάληψη των ανδρικών παραδοσιακών τους ρόλων, ενώ τα 

κορίτσια για την ανάληψη του ρόλου της μητέρας και νοικοκυράς. Τόσο στα αγόρια 

όσο  και  στα  κορίτσια,  η  υπακοή  στη  μητέρα  εμφανίζεται  αναντίρρητη,  αυτονόητη, 

ενώ δεν διακρίνεται ίχνος κριτικής η εξέγερσης. 

  Κυρίαρχο πρόσωπο της οικογένειας παρουσιάζεται στα τουρκικά αναγνωστικά ο 

άντρας. Ο βασικός  του ρόλος,  είναι η οικονομική εξασφάλιση  της οικογένειας και ο 

χώρος  δραστηριοποίησης  του,  είναι  κυρίως  εκτός  σπιτιού.  Είναι  ένα πρόσωπο στην 

οικογένεια,  που  διαθέτει  τη  δυναμική  για  τη  λήψη  αποφάσεων  και  την  εξεύρεση 

λύσεων.  Είναι  αυτός,  που  διασυνδέει  τον  εσωτερικό  με  τον  εξωτερικό  κόσμο  του 

σπιτιού. 

  Στα  σχολικά  εγχειρίδια,  που  έχουν  εκδοθεί  στην  Τουρκία  παρατηρούνται 

στοιχεία  διάκρισης  και  ανισότητας  ιδίως  σε  βάρος  των  γυναικών.  Το  συμπέρασμα 

αυτό  επιβεβαιώνεται,  όπως  προκύπτει  και  από  την  εξέταση  της  υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας. Οι εικόνες που παρουσιάζονται ή περιγράφονται στα εγχειρίδια, για 

την  κοινωνική  θέση  του  γυναικείου  φύλου,  τις  συνήθειες  της  οικογένειάς,  τους 

δεσμούς μεταξύ τους και τη στάση των μελών της, κινούνται πάνω σε καθορισμένους 

άξονες  από  τη  μουσουλμανική  παράδοση  και  το  κοράνι  (Κανακίδου,  1996:  38, 

Helvacıoğlu‐Gümüşoğlu, 1996: 62).   

  Συνοπτικά,  τα  συμπεράσματα  που  εξάγονται  για  τα  σχολικά  εγχειρίδια,  μέσω 

των σχετικών μελετών διερεύνησης, είναι ότι απαιτείται αναδιαμόρφωσή τους και ο 

εμπλουτισμός  τους  με  στοιχεία  διαπολιτισμικότητας,  διαθεματικότητας  και 

διαφοροποιημένης  διδασκαλίας(Κατσίρμα,  2014,  Λιάζος,  2007).  Θα  πρέπει  τα  νέα 

σχολικά εγχειρίδια να είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφή εθνικισμού ή ιδεολογικού 

προσανατολισμού (Λιάζος, 2007, Παρδάλης, 2014, Τιρλιλή, 2016).  
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  Θα  πρέπει  επίσης  να  μην  είναι  προσκολλημένα  σε  παραδοσιακές  και 

αναχρονιστικές απόψεις  και στερεότυπα.  Τα συμπεράσματα αυτά, αν αξιοποιηθούν 

θα συντελέσουν σημαντικά στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 

αλλά  και  της  διδακτικής  διαδικασίας  (Κατσίρμα,  2014).  Θα  καταστήσουν  επίσης 

περισσότερο ενδιαφέροντα και ελκυστικά για τους μαθητές τα σχολικά εγχειρίδια. 

  Τα  βιωματικά  μηνύματα  που  δέχονται  οι  μαθητές  των  μειονοτικών  σχολείων 

προέρχονται από πολλαπλά, διαφορετικά περιβάλλοντα (Σακονίδης, 2002: 410‐419). 

Από  την  άλλη,  στα  σχολικά  εγχειρίδια  δεν  επιτυγχάνεται  καμία  αλληλεπίδραση  με 

άτομα εκτός πολιτισμικού περιβάλλοντος. Ποτέ δεν αναφέρεται  κάποια επίσκεψη ή 

επαφή με άτομο ετερόδοξο, αλλόγλωσσο και διαφορετικό. Η ισότητα των δύο φύλων 

εκλείπει  από  τα  αναγνωστικά  της  μειονότητας,  όπως  εκλείπουν  και  τα  στοιχεία 

συνύπαρξης  ή  αλληλεπίδρασης  διαφορετικών  πολιτισμικών  ομάδων,  που  άλλωστε 

αποτελεί πραγματικότητα στην καθημερινότητά της μειονότητας (Βακαλιός, 1991: 60, 

Άχλη, 1996: 395). 

  Όλα τα παραπάνω συμπεράσματα για τα σχολικά εγχειρίδια, συμφωνούν με τις 

διαπιστώσεις  και  άλλων  ερευνητών.  Οι  Μώραλη  &  Λάππα  (2005)  συμμετείχαν  ως 

εκπαιδεύτριες κατά τη διεξαχθείσα επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα 

εφαρμογής  των  νέων  σχολικών  εγχειριδίων  που  είχαν  σχεδιαστεί  από  το  ΠΕΜ. 

Διαπίστωσαν  στην  έρευνά  τους  τη  θετική  εικόνα  των  εκπαιδευτικών  για  αυτά. 

Παρατήρησαν  επίσης,  ότι  ήταν  αποτελεσματικότερα  από  τα  παλαιότερα  για  την 

κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας.   

  Αυτή  την αποτελεσματικότητα διαπιστώνει  και ο  Γεροβασιλείου  (2003) σε μια 

συγκριτική  διάσταση  των  εγχειριδίων  του  ΠΕΜ  με  τα  παλαιότερα,  ως  προς  τις 

επιδόσεις  των  μαθητών.  Αλλά  και  οι  Σφυροέρα,  Φτερνιάτη  &  Γαβριηλίδου  (2005), 

στην πειραματική έρευνα που διεξήγαγαν.   

  Εξίσου σημαντικά είναι και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέταση 

των διαπιστώσεων των ερευνών που ασχολήθηκαν με τους τρόπους μεθόδευσης της 

διδασκαλίας των μειονοτικών σχολείων.  

  Όπως  προκύπτει  από  τις  σχετικές  μελέτες,  που  αποτέλεσαν  το  βασικό 

ερευνητικό υλικό της παρούσας, φαίνεται να διαμορφώνεται η άποψη ότι απαιτείται 
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αναδιαμόρφωση  του  υπάρχοντος  εκπαιδευτικού  συστήματος.  Όλες  οι  μελέτες  που 

εξετάσαμε συμφωνούν ότι, τα οφέλη ένταξης των παιδιών σε πλειονοτικά σχολεία, με 

κατάργηση των μειονοτικών, θα είναι περισσότερα και τα μαθησιακά αποτελέσματα 

θα  είναι  αισθητά  βελτιωμένα.  Αναγνωρίζονται  τα  γνωστικά  οφέλη  και  η 

σπουδαιότητα της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας. Προτείνουν την ενίσχυση του 

προγράμματος  των  μειονοτικών  μαθητών,  με  επιπλέον  ώρες  διδασκαλίας  της 

μητρικής γλώσσας (Χαλεβελάκη, 2019: 162 – 165). 

  Οι  μαθητές  που  φοιτούν  σε  μειονοτικό  σχολείο,  αντιμετωπίζουν  μεγαλύτερη 

δυσκολία στην χρησιμοποίηση της ελληνικής γλώσσας, σε σχέση με τους μειονοτικούς 

μαθητές  ελληνικών  σχολείων  όπως προέκυψε από  την  έρευνα  της  Σερήφ  (2014).Τα 

αποτελέσματα  καταδεικνύουν  τα  οφέλη  που  προκύπτουν  για  τους  μειονοτικούς 

μαθητές,  από  την  αλληλεπίδραση  με  τους  ελληνόφωνους  πάνω  στη  χρήση  της 

ελληνικής  γλώσσας.  Είναι  προφανές  ότι  η  μεγαλύτερη  έκθεση  στη  χρήση  της 

γλώσσας, συμβάλλει στην καλύτερη και σωστότερη χρήση της.  

  Μπορεί επομένως να αξιοποιηθεί αυτή η παρατήρηση από τις οικογένειες και 

να  επιδιώκουν  την  όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερη  τριβή  των  παιδιών  τους  με  την 

ελληνική  γλώσσα  εντός  και  εκτός  σπιτιού.  Από  την  έρευνα  διαφαίνεται  ότι  και  οι 

εκπαιδευτικοί  πρέπει  να  αξιοποιούν  κάθε  ευκαιρία  λεκτικής  επικοινωνίας  και 

γλωσσικής εξάσκησης των μαθητών. Ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα πρέπει να δοθεί 

από  τους  εκπαιδευτικούς  στην  εξάσκηση  των  μαθητών  και  στην  διάκριση  του 

ενεστώτα  και  του  αορίστου  καθώς  είναι  το  πιο  δύσκολο  σημείο  για  τους  μαθητές, 

όπως αποδείχθηκε από την έρευνα.  

  Από την έρευνα της Θεοχάρη (2017), προκύπτει ότι απαιτείται η ενίσχυση των 

μαθητών,  κυρίως,  των  δίγλωσσων  στην  ενίσχυση  του  γραπτού  λόγου,  ώστε  να 

υπάρξει  βελτίωση  στις  επιδόσεις  τους.  Αυτό  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  με 

προσαρμογή  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης  και  με  κατάλληλες  εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις,  καθώς  και  με  παρεμβάσεις  μέσω  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων 

(Θεοχάρη, 2017: 80‐83). 

  Ένα  άλλο  σημαντικό  ζήτημα  που  εντοπίζουν  οι  ερευνητές,  είναι  ότι  η 

διδασκαλία  θα  πρέπει  να  διαμορφωθεί  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  οι  Πομάκοι  και  οι 

Αθίγγανοι μαθητές να μη διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες εκτός από τη μητρική τους, 
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η  οποία  δεν  είναι  η  τουρκική  που  έχει  αναγνωρισθεί.  Το  γεγονός  αυτό,  όπως 

αναφέρεται  και  στη  βιβλιογραφία  έχει  αρνητικές  επιπτώσεις  στην  αγωγή  των 

παιδιών.  Σύμφωνα  με  τον  Παναγιωτίδη  (1996),  «το  ζήτημα  της  μητρικής  γλώσσας 

είναι  κεφαλαιώδους  σημασίας  για  την ψυχοσωματική  και  διανοητική  ανάπτυξη  του 

παιδιού»(Παναγιωτίδης, 1996: 11‐13). 

  Η  μεγάλη  δυσκολία  των  μαθητών  στην  παραγωγή  γραπτού  λόγου, φανερώνει 

την έλλειψη ακαδημαϊκής γλωσσικής  ικανότητας στην μητρική τους γλώσσα, από τη 

στιγμή  μάλιστα  που  δεν  παρουσιάζουν  την  ίδια  δυσκολία  στην  παραγωγή  του 

προφορικού  λόγου. Οι  εκπαιδευτικοί  των  μαθητών,  συνειδητοποιούν  ότι  η  μητρική 

γλώσσα  λειτουργεί  όχι  μόνο  καταλυτικά,  αλλά  ως  γνωστικό  υπόβαθρο  για  την 

καλλιέργεια της δεύτερης. Επομένως, αφού δεν έχει καλλιεργηθεί επαρκώς η μητρική 

γλώσσα,  δεν  μπορεί  να  λειτουργήσει  ως  υπόβαθρο,  σύμφωνα  με  τις  αρχές 

αλληλεξάρτησης των γλωσσών, ώστε να αναπτυχθεί η γλωσσική  ικανότητα και στην 

ελληνική (Παναγιωτίδης, 1996: 10‐14). 

  Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές, όπως η Κοβανίδου 

(2014) που διαπιστώνει στην έρευνα της, ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αξία 

ύπαρξης και διατήρησης της μητρικής γλώσσας των μειονοτικών μαθητών, όμως δεν 

προβαίνουν  σε  κάποια  προσπάθεια  χρησιμοποίησης  η  αξιοποίησης  της  κατά  τη 

διδασκαλία τους. 

  Μία πρακτική που διευρύνει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την έκφραση των 

συναισθημάτων, αναδεικνύει την ταυτότητα και συμβάλλει στη γλωσσική διατήρηση, 

είναι η εναλλαγή στους γλωσσικούς κώδικες (Κακιούση, 2018: 203). Με την μεταφορά 

στοιχείων από τη μία γλώσσα στην άλλη βελτιώνεται και η επικοινωνία στη δεύτερη 

γλώσσα.  

  Το  γεγονός  ότι  στην  κατανόηση  του  προφορικού  λόγου  οι  μαθητές  της 

μειονότητας  δεν  αντιμετωπίζουν  τόσο  μεγάλη  δυσκολία,  φανερώνει  ότι,  οι 

διαπροσωπικές  επικοινωνιακές  δεξιότητες  έχουν  αναπτυχθεί  περισσότερο.  Επίσης 

αποδεικνύεται  υπάρχει  έκθεση  στην  ελληνική  γλώσσα  σε  μεγάλο  βαθμό  από  το 

περιβάλλον τους. Αυτό εξηγεί και τους λόγους που οι μαθητές των αστικών κέντρων 

έχουν  μικρότερη  δυσκολία  στην  κατανόηση,  αλλά  και  την  παραγωγή  προφορικού 

λόγου (Κακιούση, 2018: 204‐205). 
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  Οι  περισσότερες  έρευνες  επικεντρώνουν  το  ενδιαφέρον  τους  στο  επίπεδο 

γλωσσομάθειας.  Διαπιστώνουν  ότι,  ο  βαθμός  κατάκτησης  της  ελληνικής  γλώσσας 

είναι άμεσα εξαρτημένος με τις σχολικές επιδόσεις και την εκπαιδευτική πορεία των 

μαθητών. Προς αυτή την κατεύθυνση, συναποδέχονται ότι λειτουργεί καταλυτικά το 

κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, όπως και η στάση της 

απέναντι στην εκμάθηση της ελληνικής.  

  Τα  παραπάνω  αποτελέσματα  των  υπό  διερεύνηση  ερευνών,  επιβεβαιώνονται 

και  από  άλλους  ερευνητές.  Συγκεκριμένα  στην  έρευνά  του  ο  Μαυρομάτης  (2005) 

παρατηρεί ότι, οι γονείς των παιδιών της μειονότητας επιθυμούν από τα παιδιά τους 

την κατάκτηση της ελληνικής σε υψηλό επίπεδο. Συμπεραίνει,  επίσης ότι, ο βαθμός 

κατάκτησης  της  ελληνικής  γλώσσας,  επηρεάζεται  από  το  κοινωνικο‐οικονομικό 

επίπεδο  της  οικογένειας.  Επιπλέον,  υπάρχει  ισχυρή  στατιστική  σχέση  ανάμεσα  στη 

σχολική επίδοσή και της διαμορφωθείσες προσδοκίες. 

  Η προσχολική αγωγή, όπως και η βελτίωση του επιπέδου της μητρικής γλώσσας, 

παίζουν  επίσης  καθοριστικό  ρόλο  στο  επίπεδο  κατάκτησης  της  ελληνικής. 

Διαπιστώνεται,  επίσης  ότι,  η  φοίτηση  των  μαθητών  σε  δημόσια  σχολεία,  η  μεγάλη 

έκθεση  στην  ελληνική  γλώσσα  και  η  αλληλεπίδραση  με  μέλη  της  πλειονότητας. 

Ενισχύουν το επίπεδο γλωσσομάθειας και αυξάνουν τις σχολικές επιδόσεις. Αντίθετα, 

η  ισόποση  γλωσσική  κατανομή  των  μαθημάτων  και  η  επιβολή  τρίτης  γλώσσας  για 

κάποιες  ομάδες  της  μειονότητας,  δημιουργούν  σοβαρό  πρόβλημα  στο  επίπεδο 

κατάκτησης της ελληνικής. 

  Όπως  επιβεβαιώνουν  με  την  έρευνά  τους  οι  Παλαιοχωρινού,  Σιπητάνου  & 

Παμπούρη (2017), για τη βελτίωση των επιδόσεων των μειονοτικών μαθητών και την 

ένταξή  τους  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα  απαιτείται  ο  σεβασμός  και  η  αποδοχή  της 

ιδιαίτερης πολιτισμικής και γλωσσικής τους ταυτότητας. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί 

που θα διαδραματίσουν τον πιο σημαντικό ρόλο και για να το καταφέρουν απαιτείται 

η  ευαισθητοποίηση  τους  στις  αρχές  της  διαπολιτισμικότητας.  Πέραν  αυτού 

απαραίτητη είναι και η επιμόρφωση τους όπως και η εξοικείωση με τη διαχείριση της 

εθνοπολιτισμικής ετερότητας (Παλαιοχωρινού, Σιπητάνου & Παμπούρη, 2017: 35‐37). 

  Για  τους  παράγοντες  που  επηρεάζουν  τη  σχολική  επίδοσή  των  μειονοτικών 

μαθητών, η έρευνα επιβεβαιώνει τους ίδιους παράγοντες με προηγούμενες έρευνες. 
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Εστιάζει,  όμως,    και  στη  γλωσσική ανασφάλεια που βιώνουν,  λόγω  της  υποτίμησης 

της  γλωσσικής  και  πολιτισμικής  τους  ταυτότητας  από  την  εκπαιδευτική 

πραγματικότητα  (Κακιούση,  2018:205).  Προφανώς  για  τα  προβλήματα  της 

μειονοτικής  εκπαίδευσης  «δεν  ευθύνεται  η  γλωσσική  και  πολιτισμική  διαφορά  των 

μειονοτικών  μαθητών,  αλλά  η  αγνόηση  αυτής  από  το  εκπαιδευτικό  σύστημα» 

(Κακιούση, 2018: 206). 

  Με τον γλωσσικό ηγεμονισμό της ελληνικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα 

(Μπέης,  2004:  325),  οι  μουσουλμάνοι  μαθητές  βιώνουν  την  ανισότητα,  γίνονται 

αποδεκτές γλωσσικών προκαταλήψεων και ωθούνται σε αρνητισμό. Σύμφωνα με τον 

Cummins  (2005) «οι  εξουσιαστικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο,  κάνουν 

τους γλωσσικά και πολιτισμικά διαφέροντες μαθητές να αποσύρονται πνευματικά και 

ψυχικά  από  την  προσπάθεια  για  μάθηση,  ως  μάταιη  και  να 

περιθωριοποιούνται»(Cummins, 2005 όπ. αναφ. στο Κακιούση, 2018: 188).   

  Τις  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζουν  οι  μαθητές  της  μειονότητας  κατά  τη 

μετάβασή  τους  στη  Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  μελέτησε  στην  έρευνά  του  και  ο 

Κελεσίδης  (2003). Εντοπίζει ως γενεσιουργό αιτία  των δυσκολιών,  τις περιορισμένες 

γνώσεις  και  το  χαμηλό  επίπεδο  κατάκτησης  της  ελληνικής  γλώσσας.  Αυτό 

επιβεβαιώνεται  και  από  την  ήδη  υπάρχουσα  βιβλιογραφία  και  συγκεκριμένα  όπως 

αναφέρει ο Τσιούμης (2010), στο χαμηλό επίπεδο κατάκτησης της ελληνικής εντοπίζει 

το πρόβλημα των εκπαιδευτικών δυσχερειών. 

  Αναφορικά  με  την  αποτελεσματικότητα  της  διδασκαλίας  οι  ερευνητές 

διαπιστώνουν  ότι,  η  διδασκαλία  σε  μικρές  ομάδες  εργασίας,  η  διαπολιτισμική 

παιδαγωγική,  η  διαφοροποιημένη  διδασκαλία  και  η  χρησιμοποίηση  στρατηγικών 

μάθησης, αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών, παρέχουν κίνητρα για μάθηση και 

βελτιώνουν  και  σχολικές  επιδόσεις.  Αντίθετα,  η  μη  απόκριση  του  συστήματος  στην 

πολιτισμική  διαφοροποίηση,  λειτουργεί  ως  τροχοπέδη  στην  μάθηση  και  ως 

παράγοντας περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. 

  Προκειμένου  να  αναπτύξουν  οι  μαθητές  των  μειονοτικών  σχολείων 

διαπολιτισμικές  δεξιότητες,  να  καλλιεργήσουν  στάσεις  που  συμβάλλουν  στην 

αρμονική  συμβίωση  και  κοινωνικοποίηση  τους,  πρέπει  τα  μειονοτικά  σχολεία  να 
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διευρύνουν  τον  κύκλο  των  ενδοσχολικών  και  εξωσχολικών  δραστηριοτήτων  τους 

(Τσαρεκτσή, 2013: 122 – 124). 

  Για  τη  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας,  όπως  αναφέρουν  οι  περισσότερες 

έρευνες είναι καθοριστικής σημασίας και το σχολικό κλίμα, το οποίο διαμορφώνεται 

από  τη σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή,  τη συνεργασία μεταξύ  των εκπαιδευτικών 

και τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους. Μια άλλη παράμετρο που αναδεικνύουν οι 

παραπάνω έρευνες και παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με τις σχολικές επιδόσεις αλλά 

και  με  τη  σχολική  διαρροή,  είναι  οι  προσδοκίες  της  οικογένειας  και  των 

εκπαιδευτικών. 

  Οι περισσότερες δυσκολίες για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

προέρχονται  από  την  ελλιπή  γνώση,  που  φαίνεται  ότι  έλαβαν  στην  Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, όπως συμπεραίνεται από την έρευνα του Τσαρεκτσή    (2013). Σύμφωνα 

με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, εκεί ακριβώς εντοπίζεται και η λύση. Προτείνεται, 

δηλαδή,  η  βελτίωση  γενικά  της  Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  η  αναβάθμιση  των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.  

  Για να επιτευχθεί αυτό θα συνέβαλε τα τμήματα διδασκαλίας να αποτελούνται 

από  25  μαθητές  και  να  βελτιωθούν  οι  διδακτικές  συνθήκες  από  πλευράς 

υλικοτεχνικής  υποδομής  και  υποστηρικτικών  εργαλείων  και  μέσων  διδασκαλίας, 

όπως:  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  προβολέων,  διαδραστικών  πινάκων,  εξοπλισμού 

εργαστηρίων,  καθώς και ο  εμπλουτισμός  των βιβλιοθηκών  (Τσαρεκτσή, 2013: 117 – 

122).  

  Από την έρευνα του Τσαρεκτσή (2013: 122‐123), επίσης, αναδύεται η άποψη ότι 

η ελληνική πολιτεία χρειάζεται να αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση 

και την επαύξηση των κτιριακών υποδομών, ώστε οι προδιαγραφές, που ισχύουν για 

τα υπόλοιπα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, να ισχύουν και για τα 

αντίστοιχα μειονοτικά σχολεία.  

  Το  γεγονός  ότι  οι  μειονοτικοί  γονείς  είναι  πολύ  συνεργάσιμοι  και  δείχνουν 

μεγάλη  εμπιστοσύνη  στο  σχολείο  και  τους  εκπαιδευτικούς  δείχνει  το  ενεργό 

ενδιαφέρον τους για την εκπαίδευση, στην οποία βλέπουν την ελπίδα για την εξέλιξη 

και την κοινωνική ανέλιξη των παιδιών τους. Ανησυχητική κρίνεται, ωστόσο, η στάση 



180 
 

των πλειονοτικών  γονέων απέναντι  στο  εκπαιδευτικό σύστημα, όπως διαπιστώνει  η 

Δέλλιου (2018) στην έρευνά της σε σχολεία της μειονότητας. 

  Προφανώς,  η  στάση  τους  αυτή  υποδηλώνει,  ότι  το  σχολικό  εκπαιδευτικό 

σύστημα είναι απαξιωμένο και δεν περιμένουν πολλά πράγματα από αυτό. Θεωρούν 

ότι, ο εκπαιδευτικός δεν έχει πολλά πράγματα να τους προσφέρει, ενώ φαίνεται να 

αγνοούν την πολυδιάστατη αξία της παιδείας και να ενδιαφέρονται για περισσότερο 

επιφανειακά  στοιχεία,  όπως  η  βαθμολόγηση.  Η  μόνη  τους  προσδοκία  φαίνεται  να 

είναι η μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση η πορεία των παιδιών τους. 

  Από  την  έρευνα  της  Σιάκκα  (2017)  προκύπτουν  χρήσιμα  συμπεράσματα,  τα 

οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν για την πληρέστερη σχεδίαση του αναλυτικού 

προγράμματος  και  της  διδακτικής  μεθοδολογίας.  Η  ανάγκη  διαπολιτισμικότητας, 

κατάρτισης  των  εκπαιδευτικών  και  σεβασμού  της  πολιτισμικής  διαφοροποίησης, 

διαφαίνεται έντονα από την συσχέτιση που παρουσιάζεται σε αυτές τις μεταβλητές, 

με την σχολική επίδοσή, τη σχολική διαρροή και τη στασιμότητα. Σύμφωνα με την ίδια 

ερευνήτρια,  έχουν  πολύ  μεγάλη  σημασία  τα  κίνητρα  της  εκπαίδευσης,  για  την 

εξαγωγή  συμπερασμάτων,  την  προσέγγιση  των  πηγών  των  προβλημάτων,  αλλά  και 

την  ερμηνεία  της  στάσης  και  συμπεριφοράς  όλων  των  εμπλεκομένων  στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

  Όπως  συμπεραίνεται  από  την  έρευνα  της  Κατσίρμα  (2014)σχετικά  με  τη 

συνεργασία  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  του  ελληνόφωνου  και  τουρκόφωνου 

προγράμματος, απαιτείται η αναδιαμόρφωση των σχολικών εγχειριδίων, αλλά και του 

αναλυτικού  προγράμματος,  ώστε  να  τους  δίνει  κατάλληλα  κίνητρα  και  ευκαιρίες. 

Επιπρόσθετα,  η  χρησιμοποίηση  εναλλακτικών  μορφών  διδασκαλίας,  όπως  άλλωστε 

έχει προτείνει το ΠΕΜ στην εκπαιδευτική κοινότητα της μειονότητας είναι σημαντικό 

να  προωθείται  και  να  επιδιώκεται  από  τους  εκπαιδευτικούς.  Τα  οφέλη,  τόσο  στον 

βαθμό  συνεργασίας  μεταξύ  εκπαιδευτικών  όσο  και  στα  μαθησιακά  αποτελέσματα 

αλλά  και  στη  συνεργασία  μεταξύ  των  μαθητών  είναι  πολύ  σημαντικά  (Παρδάλης, 

2014: 104 ‐  106).  

  Απαιτείται,  όμως  και  διαρκής  ενθάρρυνση  των  εκπαιδευτικών,  καθώς  και 

παρακίνηση προκειμένου να κάνουν χρήση των εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας, 

ώστε  να  αντιμετωπίζονται  και  να  κάμπτονται,  οι  αντιδράσεις  που  δέχονται  οι 
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εκπαιδευτικοί, από εξωσχολικούς παράγοντες. Η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών 

με  τη  χρήση  εναλλακτικών  μορφών  διδασκαλίας,  αυξάνεται,  ενώ  αποκτούν  νέες, 

χρήσιμες  δεξιότητες,  που  τους  βοηθούν  στην  ενάσκηση  του  παιδαγωγικού  και 

διδακτικού τους ρόλου. Αυξάνεται επίσης η αυτοπεποίθηση των μαθητών, όπως και η 

ενεργός  συμμετοχή  στη  μαθησιακή  διαδικασία.  Ως  αποτέλεσμα  παρατηρείται 

βελτίωση  των  σχολικών  επιδόσεων  και  την  αύξηση  της  φιλαναγνωστικής  τους 

επιθυμίας. 

  Το  έργο  των  εκπαιδευτικών  και  η  αποτελεσματικότητα  της  διδασκαλίας  τους 

είναι  άμεσα  συνυφασμένα  με  τις  χρησιμοποιούμενες  μεθόδους  διδασκαλίας,  τη 

συνεργασία  με  τους  γονείς,  τα  σχολικά  εγχειρίδια  και  φυσικά  με  την  επιμόρφωση 

τους.  Οι  εκπαιδευτικοί  εμφανίζουν  έντονο  ενδιαφέρον  για  την  επιμόρφωση  και 

εκπαίδευση τους σε θέματα μειονοτικής εκπαίδευσης. Στον τομέα αυτό απαιτούνται 

ενέργειες παρεμβάσεις και ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών από την πολιτεία και 

τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια (Κατσίρμα, 2014: 

100‐109). 

  Συνδυαστικά,  από  τη  μελέτη  της  έρευνας  του  Παπανή  (2008)  και  των 

αποτελεσμάτων  της  εξάγεται  ότι,  οι  σχολικές  επιδόσεις  και  γενικά  η  μάθηση, 

βελτιώνονται, όταν υιοθετούνται μεταγνωστικές στρατηγικές, με  τους μεγαλύτερους 

σε  ηλικία  μαθητές  να  χρησιμοποιούν  περισσότερο  αποτελεσματικές  στρατηγικές 

μάθησης  συγκριτικά  με  τους  μικρότερους,  οι  οποίοι  χρησιμοποιούν  στρατηγικές 

ασυναίσθητα και αναποτελεσματικά. 

  Ένα άλλο χρήσιμο συμπέρασμα από την ίδια έρευνα σχετίζεται με τη συχνότερη 

χρήση  των στρατηγικών από  τους μαθητές στα αστικά σχολεία. Αυτό οφείλεται στα 

ερεθίσματα, που δέχονται οι μαθητές, καθώς και στα κίνητρα για μάθηση, τα οποία 

φαίνεται  να  είναι  περισσότερα  στις  αστικές  περιοχές.  Όλα  αυτά  τα  οφέλη,  που 

προκύπτουν από τις στρατηγικές μάθησης χρειάζεται να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 

από  τους  εμπλεκόμενους  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  ώστε  να  υπάρξουν  οι 

ανάλογες  ενέργειες,  οι  οποίες  θα  συμβάλλουν  στην  εκπαιδευτική  και  μαθησιακή 

ωφέλεια  των φοιτούντων μαθητών.  Σε αυτό μπορεί  να συμβάλει  εποικοδομητικά η 

εκμάθηση των σχετικών στρατηγικών μάθησης αλλά και η εξάσκηση σε αυτές. Μέσω 
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των στρατηγικών αυτών οι μαθητές οδηγούνται στην αυτοδιαχείριση,  τη μαθησιακή 

αυτορρύθμιση και την αυτονομία (Θεοχάρη, 2017: 80‐83). 

  Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από την ενασχόληση των ερευνητών 

με τις μεθόδους διδασκαλίας, που χρησιμοποιούνται στα μειονοτικά σχολεία, το κάθε 

ένα από αυτά με ιδιάζουσα βαρύτητα κατά τη διδακτική διαδικασία. 

  Η  διδασκαλία  συνεπώς  στα  μειονοτικά  σχολεία  καθίσταται  ιδιαίτερα 

αποτελεσματική,  όπως  προκύπτει  από  τις  έρευνες,  όταν  προωθείται  η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και οι εναλλακτικές 

μορφές  διδασκαλίας.  Είναι,  επίσης,  σημαντικό  οι  μαθητές  να  ενθαρρύνονται  στη 

χρήση στρατηγικών μάθησης, αφού όπως έχει αποδειχθεί, η χρήση των στρατηγικών 

μάθησης  από  τους  μαθητές  και  η  εναλλαγή  τους  συμβάλλει  στην  επιτυχή 

αντιμετώπιση  των  μαθησιακών  δυσκολιών.  Σε  αυτό  φαίνεται  να  είναι  σημαντική  η 

γονεϊκή εμπλοκή. Επομένως, απαιτείται η συμβουλευτική γονέων, η ενημέρωση τους 

και οι διαρκείς προσπάθειες εμπλοκής τους, ώστε να τους καταστήσουν περισσότερο 

ενεργούς στην εκπαιδευτική διαδικασία.     

  Όσον  αφορά  τη  διαχείριση  των  εθνοπολιτισμικών  διαφορών  έχουν  διεξαχθεί  

αρκετές  έρευνες  καθεμιά  με  τα  δικά  της  συμπεράσματα,  τα  οποία  πρέπει  να 

συνεκτιμηθούν και να αναλυθούν κατά τη σχεδίαση εκπαιδευτικής πολιτικής, για τη 

μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Κοινή συνιστώσα των ερευνών που προσεγγίζουν τις 

σχολικές  επιδόσεις  υπό  το  πρίσμα  των  εθνοπολιτισμικών  στοιχείων  των  μαθητών, 

είναι η διαμόρφωση της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αρχές της διαπολιτισμικότητας.  

  Σύμφωνα  με  την  έρευνα  της  Κακιούση  (2018)  το  γεγονός  ότι,  στο  διάλειμμα 

επικρατεί η τουρκική γλώσσα στους μουσουλμάνους μαθητές, επιβεβαιώνει τον ρόλο 

της  ως  συνδετικό  στοιχείο.  Προφανώς,  η  χρήση  της  τουρκικής  γλώσσας  στα 

διαλείμματα να δηλώνει την εθνοπολιτισμική και θρησκευτική τους ταυτότητα, αλλά 

και  την  ασφάλεια  επικοινωνίας  μεταξύ  τους.  Αυτό  έχουν  επιβεβαιώσει  και  άλλοι 

ερευνητές,  όπως  η  Mirloy  (1980)  που  αναφέρει  ότι,  μια  ομάδα  χαμηλού  κύρους 

διατηρεί  στο  εσωτερικό  της  το  γλωσσικό  της  κώδικα  κάτω  από  οποιαδήποτε 

καταπίεση,  το  οποίο  συμβολίζει  τους  δεσμούς  αλληλεγγύης,  οικειότητας  και 

αμοιβαιότητας (Mirloy, 1980 όπ. αναφ. στο Κακιούση, 2018: 204).  
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  Οι  πολιτισμικές  διαφοροποιήσεις  αγνοούνται,  λόγω  της  δυσκαμψίας  του 

εκπαιδευτικού συστήματος  και  οι  μαθητές ωθούνται  λόγω αυτού στην άρνηση,  την 

σχολική  εγκατάλειψη  και  την περιθωριοποίηση. Αυτός που  καλείται  να διαχειριστεί 

την πολιτισμική ετερότητα σε αυτό το διαμορφωμένο πλαίσιο, είναι ο εκπαιδευτικός. 

Για να μπορέσει να διαχειριστεί μία τέτοια κατάσταση αποτελεσματικά, απαιτείται η 

επιμόρφωσή  του.  Αυτό  επισημαίνουν  και  οι  περισσότερες  έρευνες  και  θεωρείται 

απαραίτητο  για  την  ενίσχυση  της  αυτοπεποίθησης  του,  την  αποτελεσματική 

εφαρμογή των σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων και την βελτίωση της μαθησιακής 

διαδικασίας. 

  Προκειμένου  να  το  καταφέρει  αυτό,  όπως  άλλωστε  επισημαίνουν  και  οι 

Παλαιοχωρινού,  Σηπιτάνου  &  Παμπούρη  (2017)  στην  έρευνά  τους  απαιτείται  η 

διαπολιτισμική  διάθεση  κατά  τη  διδασκαλία  του,  η  οποία  θα  πρέπει  να  έχει 

αποβάλλει κάθε προδιάθεση διαχωρισμού και διακρίσεων. Σύμφωνα με την έρευνα, 

η  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  όπως  προκύπτει  και,  όπως  αναφέρουν  οι  ίδιοι, 

είναι  απαραίτητη  για  την  απόκτηση  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  για  τη  διαχείριση  της 

πολιτισμικής  ετερότητας.  Προκειμένου  να  καταστεί  όμως  αποτελεσματική  αυτή  η 

προσπάθεια,  προϋποθέτει  και  την  ευαισθητοποίηση  των  εκπαιδευτικών  πάνω  στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

  Η ανάγκη για τη διενέργεια επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς, 

επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές. Συγκεκριμένα στην έρευνά του ο Μάγος 

(2008),  παρατηρεί  ότι  κατόπιν  επιμόρφωσης,  η  στάση  των  εκπαιδευτικών  απέναντι 

στην αξία της μητρικής γλώσσας των μαθητών άλλαξε θετικά, η αυτοπεποίθησή τους 

αυξήθηκε,  ενώ  αναθεώρησαν  τις  μέχρι  τότε  χρησιμοποιούμενες  πρακτικές 

διδασκαλίας και αξιολόγησης.  

  Σε  παρόμοιες  επίσης  διαπιστώσεις  οδηγούνται  και  οι  Αποστολίδου  & 

Χοντολίδου  (2008),  από  το  επιμορφωτικό  πρόγραμμα  που  υλοποίησαν  για  την 

κατάρτιση  των  εκπαιδευτικών πάνω στο  νέο υλικό  του μαθήματος  της  λογοτεχνίας. 

Στην  πιλοτική  εφαρμογή  του  υλικού  αυτού,  οι  Δανιήλ  &  Χοντολίδου  (2015) 

διαπίστωσαν  πλέον  των  παραπάνω  και  την  βελτίωση  του  ενδιαφέροντος  των 

μαθητών, της αυτοπεποίθησης τους και την αύξηση της ενεργού συμμετοχής τους στη 

μαθησιακή διαδικασία. 
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  Η  έρευνα  της  Παπαδοπούλου  (2007)  μελέτησε  τις  επιδόσεις  των  μαθητών  με 

διαφορετικά  εθνοπολιτισμικά  στοιχεία  και  την  αντιμετώπισή  τους  από  τους 

εκπαιδευτικούς  τους.  Λαμβάνοντας  υπόψη  το  γεγονός  ότι,  οι  εκπαιδευτικοί  που 

συμμετείχαν στην έρευνα, είχαν προηγουμένως λάβει επιμόρφωση πάνω σε θέματα 

διαπολιτισμικής  εκπαίδευσης,  αντιλαμβανόμαστε  τη  συμβολή  της  στη  διαμόρφωση 

στάσεων,  αντιλήψεων  και  δεξιοτήτων  των  εκπαιδευτικών,  έναντι  της 

εθνοπολιτισμικής  ετερογένειας.  Μεγάλη  είναι  και  η  συμβολή  της  οικογένειας  στην 

αντιμετώπιση  των  δυσκολιών  που  προκύπτουν  από  αυτή  την  ετερογένεια 

(Παπαδοπούλου, 2007: 68‐82). 

  Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει τέτοιου είδους επιμόρφωση, παρουσιάζονται 

ιδιαίτερα  ευαισθητοποιημένοι  σε  θέματα  διαφορετικότητας.  Εμφανίζονται  και 

πεπεισμένοι,  επίσης  ότι,  μέσω  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  μπορούν  να 

ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες προκύπτουν, εξαιτίας της διαφορετικότητας και της 

συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών στη σχολική τάξη. 

  Έχουν  ενστερνιστεί,  όπως  φαίνεται,  την  αξία  της  δημιουργίας  κλίματος  ίσων 

ευκαιριών και ισότιμης αντιμετώπισης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, 

αναδεικνύεται  η  σημασία  του  ρόλου  του  εκπαιδευτικού  για  τη  διαμόρφωση 

πεποιθήσεων,  στάσεων  και  αντιλήψεων  στη  σχολική  αίθουσα,  ακόμα  και  αν  το 

ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν είναι πλήρως προσανατολισμένο σε αυτή την 

κατεύθυνση (Παπαδοπούλου, 2007: 68‐82). 

  Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα, που εξάγονται από τις σχετικές έρευνες για τις 

σχέσεις  των  εθνοπολιτισμικών  στοιχείων  με  τις  σχολικές  επιδόσεις,  φαίνεται  ότι  τα 

σχετικά  δεδομένα  απαιτούν  ιδιαίτερη  αξιολόγηση  και  μέριμνα.  Η  μειονοτική 

εκπαίδευση  απαιτεί  κατάλληλη  αναδιαμόρφωση,  βασισμένη  σε  στοιχεία 

διαπολιτισμικότητας.  Έτσι  θα  αξιοποιεί  και  θα  αναδεικνύει  τη  γλωσσική  και 

πολιτισμική  ετερότητά  του.  Σημαντικό  ρόλο  στην  διαπολιτισμικότητα,  όπως 

φανερώνουν  οι  έρευνες,  διαδραματίζουν  οι  εκπαιδευτικοί  και  για  το  λόγο  αυτό 

απαιτείται  η  ευαισθητοποίηση  τους,  η  εκπαίδευση  και  εξοικείωση  τους,  με  τη 

διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας. 

  Οι ερευνητές συμφωνούν ότι τα εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών, 

επηρεάζουν  τις  σχολικές  επιδόσεις.  Η  μητρική  γλώσσα,  η  υπαγωγή  ενός  ατόμου σε 
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μειονοτική ομάδα και η φοίτηση σε μειονοτικό σχολείο, είναι παράγοντες που έχουν 

αποδειχθεί  συνυφασμένοι  με  την  σχολική  πορεία  και  την  εκπαιδευτική  εξέλιξη  των 

μαθητών. 

  Ο  παραγκωνισμός  της  πολιτισμικής  ετερότητας,  οι  διακρίσεις  και  οι 

προκαταλήψεις,  αποτελούν  παράγοντες  που  οδηγούν  στη  σχολική  διαρροή.  Η 

διαπολιτισμικότητα βοηθάει στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και διαχωρισμού. Η 

συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των μειονοτικών και πλειονοτικών μαθητών, αμβλύνει 

τις  προκαταλήψεις. Οι  εκπαιδευτικοί,  αντιλαμβάνονται  τη  σημασία  διατήρησης  των 

πολιτισμικών στοιχείων και την αξία της μητρικής γλώσσας, όμως δεν τις αξιοποιούν 

κατά τη διδασκαλία. 

  Χρήσιμα  συμπεράσματα  για  τους  παράγοντες  που  διαμορφώνουν  την 

εκπαιδευτική πορεία των μαθητών της μειονότητας, μπορούμε να εξάγουμε από τις 

έρευνες που αναλύσαμε και μελέτησαν  το αντικείμενο αυτό.  Συγκεκριμένα από  την 

έρευνα της Λαζαρίδου (2017) αναδεικνύεται ο πολύ σημαντικός ρόλος που παίζουν οι 

προσδοκίες, αλλά και η στήριξη της οικογένειας στην εξέλιξη των μαθητών. Σαφώς και 

δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί τίποτε, χωρίς τη θέληση των ίδιων των μαθητών για 

πρόοδο  και  επαγγελματική  ανέλιξη.  Η  ενίσχυση  όμως  της  βούλησης  τους  και  η 

ενθάρρυνση που δέχονται από το οικογενειακό περιβάλλον, δρουν καταλυτικά προς 

την επίτευξη αυτή (Λαζαρίδου, 2017: 112‐115). 

  Η συνεισφορά της οικογένειας υπό αυτή την έννοια δεν σχετίζεται απαραίτητα 

με το κοινωνικό, οικονομικό, ή μορφωτικό τους επίπεδο. Σχετίζεται όμως με αυτά και 

ιδίως με  το μορφωτικό επίπεδο, η άμεση βοήθεια που παρέχουν στα παιδιά για  τη 

μελέτη  των  μαθημάτων  τους,  αλλά  και  η  καθοδήγηση  στην  εκπαιδευτική  τους 

σταδιοδρομία(Λαζαρίδου,  2017:  112‐115). Η  εμπειρία που φέρει  η  πλειοψηφία  των 

παιδιών  από  την  ανάγνωση  βιβλίων  στο  σπίτι  διαμορφώνει  την  εικόνα  ενός 

οικογενειακού  περιβάλλοντος  που  προάγεται  τριβή  των  παιδιών  με  τη  γνώση 

ενδιαφέρεται  για  την  πρόοδό  τους  και  τους  παρέχει  όσα  εφόδια  μπορεί  σε  κάθε 

ευκαιρία (Λαζαρίδου, 2017: 115‐116). 

  Οι  απόψεις  των  φοιτητών  που  δεν  ανήκουν  σε  κάποια  μειονότητα  για  τους 

φοιτητές  που  προέρχονται  από  μειονοτικές  ομάδες  εξετάζονται  στην  έρευνα  του 

Γαλογαύρου  (2017).  Μέσα  από  τις  απόψεις  των  φοιτητών  αυτών  διαφαίνεται  η 
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αρνητική  τους  προδιάθεση  για  τους  φοιτητές‐μέλη  της  μειονότητας,  κυρίως  όσον 

αφορά  το  γεγονός  της  εισαγωγής  τους  στην  Τριτοβάθμια  εκπαίδευση  με  λιγότερο 

αριθμό  μορίων.  Θεωρούν  ότι  στην  ακαδημαϊκή  πορεία,  που  επέλεξαν  δε  θα 

καταφέρουν  να  ανταποκριθούν,  καθώς  τους  λείπει  το  γνωστικό  υπόβαθρο.  Οι 

δυνατότητες  και  η  γενικότερη  προσπάθεια  τους,  αντιμετωπίζεται  με  μια  δόση 

δυσπιστίας (Γαλογαύρος, 2017: 100‐103). 

  Εξετάζοντας τις απαντήσεις των φοιτητών εξάγεται το συμπέρασμα ότι αγνοούν 

την  κοινωνική  και  πολιτισμική  σύνθεση  της  μειονότητας,  τις  ιδιαιτερότητες,  το 

εκπαιδευτικό  πλαίσιο  μέσα  στο  οποίο  οι  μειονοτικοί  μαθητές  πασχίζουν  να 

δημιουργήσουν ένα γνωστικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να εξασφαλίσουν ένα 

αξιοπρεπές μέλλον. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους και την εκτίμηση του ερευνητή, 

η  στάση  αυτή  των  φοιτητών  απέναντι  στους  φοιτητές‐μέλη  μειονοτικών  ομάδων, 

υποθάλπει  απειλητικά  συναισθήματα  σε  ένα  ανταγωνιστικό  σύστημα.  Οι  πολιτικές 

θετικής διάκρισης θεωρούν ότι δημιουργούν πρόσθετες αδικίες και δεν προασπίζουν 

το  καλό  των  ευνοουμένων,  ούτε  το  καλό  της  εκπαίδευσης  (Γαλογαύρος,  2017:  100‐

103). 

  Από  τα  ανωτέρω  προκύπτει  η  ανάγκη  ενημέρωσης  των  μαθητών  σε  όλα  τα  

δημόσια  σχολεία  της  ελληνικής  επικράτειας  για  την  ύπαρξη  της  μειονότητας,  τις 

ιδιαιτερότητες,  τα  κοινωνικοπολιτισμικά  χαρακτηριστικά  της.  Ιδιαίτερα,  αν  ληφθεί 

υπόψη ότι, η μειονότητα καταλαμβάνει ένα σημαντικό πληθυσμιακό και γεωγραφικό 

ποσοστό της Ελλάδας. 

  Εξετάζοντας  η  Χατζοπούλου  (2017)  ένα  δείγμα  φοιτητών  που  ανήκουν  στην 

πλειονότητά  της Θράκης,  επομένως έχουν συμβιώσει με μειονοτικούς μαθητές,  είτε 

στο χώρο του σχολείου, είτε εκτός, εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το ελληνικό 

εκπαιδευτικό  σύστημα.  Βασική  διαπίστωση  είναι  η  δημιουργία  και  αναπαραγωγή 

στερεοτύπων, ακόμα και σε μία χώρα των πολιτισμένων δυτικών κοινωνιών, όπως η 

Ελλάδα, ακόμα και σήμερα. 

  Από τις ομοιότητες που εμφανίζουν οι περιγραφές των πλειονοτικών φοιτητών, 

εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι αναπαραστάσεις είναι συλλογικές και όχι ατομικές. 

Από  αυτό,  προκύπτει  η  ανάγκη  επιμόρφωσης  και  ενημέρωσης  της  ελληνικής 

εκπαιδευτικής  κοινότητας  και  ιδίως  των  σχολείων  της  Θράκης,  σχετικά  με  τις 
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ιδιαιτερότητες,  την  εθνοπολιτισμική  σύνθεση  και  γενικώς  για  τη  μειονότητα  της 

Δυτικής Θράκης. Στο ζήτημα αυτό οι διαπολιτισμικές παρεμβάσεις συμβάλλουν ώστε 

οι οποιασδήποτε μορφής διαφοροποιήσεις, δεν θα γίνονται αντικείμενο αντιπάθειας, 

αποστροφής και υποτίμησης, αλλά θα αξιοποιούνται και οι μαθητές θα ωφελούνται 

από αυτές. 

  Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα των ερευνών που ασχολήθηκαν με την εξέλιξη 

της εκπαιδευτικής πορείας των φοιτητών, που προέρχονται από την μουσουλμανική 

μειονότητα της Δυτικής Θράκης προκύπτει η σημασία που έχουν τα κίνητρα για την 

εκπαιδευτική διαδικασία και η διαπολιτισμική συνεργασία. Διαφαίνεται, επίσης ότι, η 

στήριξη,  η  ενθάρρυνση  και  οι  προσδοκίες  της  οικογένειας,  λειτουργούν  καταλυτικά 

στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών της μειονότητας. Εξίσου σημαντική είναι και 

η θέληση των ίδιων των μαθητών για επαγγελματική ανέλιξη. 

  Η  θέλησή  τους  ενισχύεται  από  τα  κίνητρα  στην  εκπαίδευση  και  από  τις 

προοπτικές που διανοίγει για την κοινωνική και επαγγελματική τους καταξίωση, μία 

καλή εκπαιδευτική πορεία. Το γεγονός αυτό ενισχύεται σημαντικά από τις πολιτικές 

θετικής  διάκρισης,  αφού  παρέχονται  κίνητρα  μέσω  αυτών  στους  μαθητές  της 

μειονότητας, να πετύχουν στόχους που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν ανέφικτοι. 

Όπως  απέδειξαν  και  οι  έρευνες,  οι  πολιτικές  αυτές  δημιουργούν  ένα  καθεστώς 

υποτίμησης και αντιπάθειας, το οποίο οδηγεί σε περιθωριοποίηση και εχθρότητα. 

  Απαιτείται,  συνεπώς,  για  την  αντιμετώπιση  αυτών  των  καταστάσεων,  η 

ενημέρωση  και  εκπαίδευση  του  πλειονοτικού  πληθυσμού  σχετικά  με  τις 

εκπαιδευτικές  συνθήκες  και  ιδιαιτερότητες  της  μειονότητας.  Οι  ερευνητές 

επισήμαναν τη σημασία των σχολικών εγχειριδίων στην καλή η εκπαιδευτική πορεία 

των  μαθητών.  Η  αποτελεσματικότητα  των  εγχειριδίων  όμως,  εξαρτάται  από  τον 

εκπαιδευτικό, την κατάρτιση και εκπαίδευση του πάνω σε αυτά και την όλη διδακτική 

διαδικασία. 
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Συμπεράσματα 

Στην  παρούσα  εργασία  πραγματοποιήθηκε  η  έρευνα  της  εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας  της  μειονότητας  της  Δυτικής  Θράκης,  εντός  του  κοινωνικού, 

πολιτικού  και  πολιτισμικού πλαισίου αναφοράς  της.  Επιχειρήθηκε  να  καταδειχθεί  η 

ιδιαιτερότητα  των  συνθηκών  που  διαμορφώνουν  το  κοινωνικό  προφίλ  της 

μειονότητας αυτής, αλλά και τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσής της. Δείχθηκε ότι η  

συγκεκριμένη  ιδιαιτερότητα,  προκύπτει  από  τη  συνύπαρξη  διαφορετικών 

πολιτισμικών,  γλωσσικών και εθνικών χαρακτηριστικών που  τη διέπουν,  χωρίς αυτά 

να  αποτελούν  εμπόδιο  στη  διαμόρφωση  ενός  σύγχρονου  εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος που απαιτεί διαφορετικό σχεδιασμό. 

  Αναμφίβολα,  η  παροχή  μειονοτικής  εκπαίδευσης,  σύμφωνα  με  τις  συνθήκες 

που έχει υπογράψει η Ελλάδα και με βάση τα διακρατικά πρωτόκολλα και συμφωνίες, 

αποτέλεσε  αναγκαιότητα.  Επιπλέον,  όμως,  η  ανάγκη  αναθεώρησης  των  συνθηκών 

αυτών, ώστε  να προσαρμοστούν  στα  σύγχρονα δεδομένα,  έγινε  επιτακτική. Η  θέση 

που η εργασία αυτή υποστηρίζει είναι ότι, όσο υφίσταται μειονοτική εκπαίδευση, θα 

πρέπει αυτή να προσφέρει προοπτικές κοινωνικής και επαγγελματικής ανέλιξης στους 

μαθητές της. Μάλιστα, η αναβάθμισή της, πάνω στους άξονες που έχουν χαραχτεί τα 

τελευταία χρόνια πρέπει να εντατικοποιηθεί.  

  Τα  ερευνητικά  αποτελέσματα  κατέδειξαν  πώς  υπάρχει  δυνατότητα  να 

αναβαθμιστεί  η  παρεχόμενη  εκπαίδευση  και  κατά  συνέπεια  να  βελτιωθεί  το 

μορφωτικό  επίπεδο  του  μειονοτικού  πληθυσμού,  με  ότι  αυτό  συνεπάγεται  για  την 

ευρύτερη  ανάπτυξη  της  περιοχής.  Οι  εκπαιδευτικές  παρεμβάσεις,  με  σωστό 

σχεδιασμό  και  πολιτική  στήριξη,  σε  συνδυασμό  με  τις  κοινωνικές  διεργασίες  που 

πραγματοποιούνται  διαρκώς  στο  εσωτερικό  της  μειονότητας,  μπορούν  να  φέρουν 

πολύ θετικά αποτελέσματα. 

  Από  τα αποτελέσματα επίσης  των ερευνών που αξιοποιήθηκαν, προκύπτει ότι 

απαιτείται  η  σύνταξη  νέων  εγχειριδίων  του  τουρκόφωνου  προγράμματος,  για  τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Τα περιεχόμενά τους θα πρέπει 

να  βασίζονται    στις  αρχές  της  διαπολιτισμικότητας  και  της  διαθεματικότητας,  που 

προϋποθέτουν  την  αφαίρεση  στοιχείων  ιδεολογικού  προσανατολισμού  από  το 
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περιεχόμενό τους, καθώς και κάθε θέσης που καλλιεργεί τον εθνικισμό. Οι ανισότητες 

και  οι  φυλετικές  διακρίσεις  πρέπει  οπωσδήποτε  να  εκλείψουν  και  τα  εγχειρίδια  να 

εμπλουτιστούν  με  αξίες  διαπολιτισμικότητας,  ώστε  να  είναι  σε  αρμονία  με  το 

πολυπολιτισμικό  περιβάλλον  στο  οποίο  διαβιούν  οι  μαθητές  της  μουσουλμανικής 

μειονότητας. 

  Από τις έρευνες επίσης εξάγεται το συμπέρασμα ότι η μειονοτική εκπαίδευση,  

θα πρέπει εκτός από τις δύο βασικές γλώσσες, ελληνική και τουρκική, να υπολογίζει 

και την μητρική γλώσσα των Πομάκων και των Αθίγγανων, η οποία είναι διαφορετική 

από  την  τουρκική που  εκλαμβάνεται ως μητρική  τους μέχρι  σήμερα.  Το  ζήτημα  της 

διδασκαλίας στη μητρική γλώσσα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αν ληφθούν υπόψη οι 

σχετικές  έρευνες  και  η  βιβλιογραφία  που  επισημαίνουν  τη  σημασία  της  μητρικής 

γλώσσας για την σωματική, ψυχική και διανοητική ανάπτυξη του παιδιού.  

  Βέβαια,  η  όσο  τον  δυνατόν  μεγαλύτερη  εκπαίδευση  στην  ελληνική  γλώσσα 

πρέπει να επιδιώκεται τόσο από την οικογένεια, όσο και από το σχολείο. Ο βαθμός 

κατάκτησης  της  ελληνικής  γλώσσας προκύπτει  ότι  είναι άμεσα εξαρτημένος απο  τις 

σχολικές  επιδόσεις  και  την  εκπαιδευτική  πορεία  των  μαθητών.  Η  στάση  της 

οικογένειας απέναντι στην εκμάθηση της ελληνικής λειτουργεί καταλυτικά. 

  Η  μειονοτική  εκπαίδευση  είναι  δυνατόν  να  καταστεί  περισσότερο 

αποτελεσματική  με  τη  χρήση  εναλλακτικών,  σύγχρονων  μεθόδων  διδασκαλίας  και 

στρατηγικών  μάθησης  όπως  ανέδειξαν  οι  εξεταζόμενες  έρευνες.  Όμως  οι  νέες 

μέθοδοι προϋποθέτουν την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την εξοικείωσή τους με 

αυτές  τις  μεθόδους,  με  τη  συστηματική  χρήση  τους,  καθώς  και  με  τον  τρόπο 

παρακίνησης των μαθητών στη χρησιμοποίηση στρατηγικών μάθησης. 

  Οι  ερευνητές  αναδεικνύουν  και  τη  σημασία  των  προσδοκιών  των  γονέων  και 

των  εκπαιδευτικών  για  την  εξασφάλιση  μιας  επιτυχούς  εκπαιδευτικής  πορείας  των 

μαθητών. Σαφώς συντελεί προς αυτή την κατεύθυνση η θέλησή του ίδιου του μαθητή, 

η  οποία  ενισχύεται  από  τα  πρότυπα  που  θέτει  και  την  επιθυμία  του  για  πρόοδο,  

επαγγελματική καταξίωση και καλή εκπαιδευτική πορεία. Προς αυτή την κατεύθυνση 

συμβάλλουν  οι  πολιτικές  θετικής  διάκρισης,  οι  οποίες  παρέχουν  κίνητρα  στους 

μαθητές για εξέλιξη και επίτευξη των στόχων τους. 
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  Καθοριστικός επίσης παράγοντας για την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών της 

μειονότητας αποτελούν, όπως αποδεικνύεται οι αρμονικές σχέσεις με  τους μαθητές 

της πλειονότητας, καθώς και η αντιμετώπισή τους από το κοινωνικό σύνολο. Έτσι, οι 

σχολικές  επιδόσεις  βελτιώνονται  και  μειώνεται  αντίστοιχα  η  σχολική  εγκατάλειψη. 

Είναι  απαραίτητη  επομένως  η  ενημέρωση  των  πολιτών  και  κυρίως  της  Δυτικής 

Θράκης, σχετικά με  τις  ιδιαιτερότητες  και  τα  χαρακτηριστικά  της μειονότητας, ώστε 

να  επιτευχθεί  αρμονική  συνεργασία  και  σεβασμός  στις  εθνοπολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες των μειονοτικών μαθητών. 

  Αποτελεί άλλωστε πρωταρχικό μέλημα της πολιτείας, η εξασφάλιση του αγαθού 

της  παιδείας  και  της  καλλιέργειας  αξιών  στους  πολίτες  της.  Για  τα  μέλη  της 

μειονότητας,  όμως,  προέχει  η  διατήρηση  και  ενίσχυση  της  εθνικής  ταυτότητας, 

προτεραιότητα η οποία,  τα  τελευταία  χρόνια,  παράγει  ένα δίλημμα  για  τους  γονείς 

των  μειονοτικών  μαθητών:  Θα  πρέπει  να  επιλέξουν  ανάμεσα  στις  προοπτικές 

επαγγελματικής  και  κοινωνικής  ανέλιξης  που  ανοίγονται  μέσα  από  τη  δημόσια 

εκπαίδευση  ή  να  περιοριστούν  σε  μια  λιγότερο  δυναμική  πορεία  εντός  του 

μειονοτικού σχολείου, ώστε να διαφυλάξουν την εθνική τους ταυτότητα; 

   Η θέση της εργασίας αυτής είναι ότι σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον που 

έχει διαμορφωθεί σήμερα στις περισσότερες δυτικές ανεπτυγμένες κοινωνίες, δεν θα 

έπρεπε να υφίστανται τέτοιου είδους διλήμματα. Η παροχή δημόσιας εκπαίδευσης, η 

οποία θα προσφέρει  ίσες  ευκαιρίες σε όλους  τους μαθητές  της,  θα πρέπει  να είναι 

απαρέγκλιτη  επιλογή,  πρωταρχικό  μέλημα  του  κράτους.  Παράλληλα,  οι  αρχές  της 

διαπολιτισμικής  εκπαίδευσης  θα  πρέπει  να  είναι  ενσωματωμένες  στο  εκπαιδευτικό 

σύστημα.  Έτσι,  χωρίς  διαχωρισμό  των  σχολείων  σε  μειονοτικά  και  δημόσια,  θα 

παρέχεται ενιαία εκπαίδευση η οποία θα σέβεται παράλληλα τις εθνικές, κοινωνικές, 

θρησκευτικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις όλων των μαθητών.  

  Συμπεραίνουμε επίσης, ότι με  τον κατάλληλο σχεδιασμό και με μεθοδευμένες 

παρεμβάσεις,  το  εκπαιδευτικό  σύστημα  μπορεί  να  διασφαλίσει  ισότιμα  τα 

δικαιώματα  όλων  των  φυλετικών  ομάδων  που  ενδεχομένως  αποτελούν  την 

μειονότητα, εξασφαλίζοντας τους την ομαλή ένταξη και διατηρώντας ταυτόχρονα τα 

ιδιαίτερα φυλετικά  τους  χαρακτηριστικά. Προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό, θα 

πρέπει  το  εκπαιδευτικό  σύστημα  να  ξεπεράσει  τον  παραδοσιακό  του  ρόλο  και  να 
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προσαρμοστεί  στο  σύγχρονο  περιβάλλον.  Είναι  επίσης  απαραίτητο,  να  εξασφαλίσει 

ανάλογη επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς που το στελεχώνουν, ώστε να καταστούν 

ικανοί να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια. 

  Η  χαλαρότητα  άλλωστε  των  εξωτερικών  συνόρων  των  κρατών,  έχει 

δημιουργήσει ανάλογη χαλαρότητα στα εσωτερικά, κοινωνικά σύνολα των διάφορων 

μειονοτικών  ομάδων.    Το  γεγονός  αυτό,  τοποθετεί  τα  θεμέλια  για  ένα  σύγχρονο 

σχολείο, το οποίο θα ενσωματώνει επιτυχώς όλους τους μαθητές, θα εξασφαλίζει σε 

αυτούς το υπέρτατο αγαθό της παιδείας και δεν θα γίνεται φορέας προκαταλήψεων 

και διακρίσεων. 
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Πειθαρχικού  Συμβουλίου  του  εκπαιδευτικού  και  διοικητικού  προσωπικού  της 

μειονοτικής εκπαίδευσης» 
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ΥΠΔΒΜΘ. Αρ. Πρωτ. 29188/Γ2/14‐03‐2011. «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα σε σχολεία 

πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης»  Προσπελάστηκε  στις 

29/04/2020  από  :  http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia‐sxoleivn/anakoinvseis/1191‐

arithmos‐mathhtwn‐ana‐tmhma‐scholeio.html 

Φ10/20/Γ1/708/7‐9‐1999  «Διαπολιτισμική  εκπαίδευση  ‐  Τάξεις  Υποδοχής‐ 

Φροντιστηριακά Τμήματα » Προσπελάστηκε στις 13/04/2013 από : http://6dim‐

diapelefth. 

thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/NomothesiaDiapEkpshs/04_Ypourg

ikesApofaseis/YA__28_9_1999.pdf 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Α.  ΣΥΝΘΗΚΗ  ΤΗΣ  ΛΩΖΑΝΗΣ    (Βλ.  Νομοθετικό  Διάταγμα  της  25ης 

Αύγουστου  1923  «Περί  κυρώσεως  της  εν  Λωζάνη  συνομολογηθείσης 

Συνθήκης περί Ειρήνης» (ΦΕΚ της 25.8.1923)). 

 

(διατάξεις που αφορούν τις μειονότητες) 

 

Άρθρο  37:  Η  Τουρκία  αναλαμβάνει  την  υποχρέωσιν  όπως  αι  εν  τοις  άρθροις  38‐44 

περιεχόμεναι  διατάξεις  αναγνωρισθώσιν  ως  θεμελιώδεις  Νόμοι,  όπως  ουδείς 

Νόμος  ή  κανονισμός,  ή  επίσημος  τις  πράξις  διατελώσιν  εν  αντιφάσει  ή  εν 

αντιθέσει  προς  τας  διατάξεις  ταύτας  και  όπως  ουδείς  Νόμος  ή  κανονισμός  ή 

επίσημος τις πράξις κατισχύσωσιν αυτών. 

Άρθρο  38:  Η  τουρκική  Κυβέρνησις  αναλαμβάνει  την  υποχρέωσιν  να  παρέχει  εις 

πάντας τους κατοίκους της Τουρκίας πλήρη και απόλυτον προστασίαν της ζωής 

και της ελευθερίας αυτών, αδιακρίτως γεννήσεως, εθνικότητος, γλώσσης, φυλής 

και  θρησκείας.  Πάντες  οι  κάτοικοι  της  Τουρκίας  δικαιούνται  να  πρεσβεύωσιν 

ελευθέρως, δημοσία τε και κατ' ιδίαν, πάσαν πίστιν, θρησκείαν ή δοξασίαν, ων 

η άσκησις δεν ήθελε είναι ασυμβίβαστος προς την δημόσιαν τάξιν και τα χρηστά 

ήθη.  Αι  μουσουλμανικαί  μειονότητες  θα  απολαύωσι  πλήρως  της  ελευθερίας 

κυκλοφορίας  και  μεταναστεύσεως  υπό  την  επιφύλαξιν  των  εφαρμοζομένων 

εφ'όλου ή μέρους του εδάφους εις απαντάς τους Τούρκους υπηκόους μέτρων, 

άτινα ήθελον  τυχόν ληφθή υπό  της  τουρκικής Κυβερνήσεως  χάριν  της  εθνικής 

αμύνης και της τηρήσεως της δημοσίας τάξεως. 

Άρθρο  39:  Οι  ανήκοντες  εις  μουσουλμανικάς  μειονότητας  υπήκοοι  Τούρκοι  θα 

απολαύωσι  των  αυτών  αστικών  και  πολιτικών  δικαιωμάτων,  ων  και  οι 

μουσουλμάνοι.  Πάντες  οι  κάτοικοι  της  Τουρκίας  άνευ  διακρίσεως 

θρησκεύματος  θα  ώσιν  ίσοι  απέναντι  του  Νόμου.  Η  διαφορά  θρησκείας, 

δοξασίας  ή  πίστεως  δεν  οφείλει  να  αποτελέση  κώλυμα  δι'  ουδένα  Τούρκον 

υπήκοον ως προς  την απόλαυσιν  των αστικών  και πολιτικών δικαιωμάτων και 



235 
 

ιδία  την  παραδοχήν  εις  τας  δημόσιας  θέσεις,  αξιώματα  και  τιμάς  ή  την 

εξάσκησιν διαφόρων επαγγελμάτων και βιομηχανιών. Ουδείς περιορισμός θέλει 

επιβληθεί  κατά  της  ελευθέρας  χρήσεως  παράπαντός  Τούρκου  υπηκόου 

οιασδήποτε  γλώσσης,  είτε  εν  ταις  ιδιωτικαίς  σχέσεσιν,  είτε  ως  προς  την 

θρησκείαν, τον τύπον και πάσης φύσεως δημοσιεύματα, είτε εν ταις δημοσίαις 

συναθροίσεσιν.  Παρά  την  ύπαρξιν  της  επισήμου  γλώσσης,  θα  παρέχονται  αι 

προσήκουσαι  ευκολίαι  εις  τους  Έλληνες  υπηκόους,  τους  λαλούντες  γλώσσαν 

άλλην ή την τουρκική, διά την προφορικήν χρήσιν της γλώσσης αυτών ενώπιον 

των δικαστηρίων. 

Άρθρο  40:  Οι  Τούρκοι  υπήκοοι,  οι  ανήκοντες  εις  μουσουλμανικάς  μειονότητας,  θα 

απολαύσωσι  νομικώς  και  πραγματικώς  της  αυτής  προστασίας  και  των  αυτών 

εγγυήσεων,  ων  απολαύουσι,  και  οι  λοιποί  Τούρκοι  υπήκοοι,  θα  έχωσιν  ιδίως 

ίσον  δικαίωμα  να  συνιστώσι,  διευθύνωσι  και  εποπτεύωσιν,  ιδίαις  δαπάναις, 

παντός είδους, φιλανθρωπικά, θρησκευτικά ή κοινωφελή ιδρύματα, σχολεία και 

λοιπά εκπαιδευτήρια, μετά του δικαιώματος να ποιώνται ελευθέρως εν αυτοίς 

χρήσιν της γλώσσης των και να τελώσιν ελευθέρως τα της θρησκείας των. 

Άρθρο  41:  Εν  ταις  πόλεσι  και  περιφερείαις,  ένθα  διαμένει  σημαντική  αναλογία 

μημουσουλμάνων  υπηκόων,  η  τουρκική  Κυβέρνησις  θα  παρέχη  ως  προς  την 

δημόσιαν εκπαίδευσιν, τας προσήκουσας ευκολίας προς εξασφάλισιν της εν τοις 

δημοτικοίς σχολείοις παροχής εν τη ιδία αυτών γλώσση, της διδασκαλίας εις τα 

τέκνα των εν λόγω Τούρκων υπηκόων. Η διάταξις αυτή δεν κωλύει τηντουρκική 

Κυβέρνησιν  να  καταστήση  υποχρεωτικήν  την  δίδασκαλίαν  της  τουρκικής 

γλώσσης εν τοις ειρημένοις σχολείοις. 

Άρθρο  42.  Εν  ταις  πόλεσι  και  περιφερείαις  ένθα  υπάρχει  σημαντική  αναλογία 

Τούρκων  υπηκόων  ανήκουσα  εις  μη  μουσουλμανικάς  μειονότητας,  θέλει 

εξασφαλισθή εις τας μειονότητας ταύτας δικαία συμμετοχή εις την διάθεσιν των 

χρηματικών ποσών, άτινα θα εχορηγούντο εκ του δημοσίου χρήματος υπό του 

προϋπολογισμού του Κράτους ή των δημοτικών ή και λοιπών προϋπολογισμών 

επί  εκπαιδευτικώ,  θρησκευτικώ  ή  φιλανθρωπικώ  σκοπώ.Τα  ποσό  αυτά  θα 

καταβάλλωνται  εις  τους  αρμόδιους  αντιπροσώπους  των  ενδιαφερομένων  καθ 

ιδρυμάτων και οργανισμών. 
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Άρθρο 43: Οι εις τας μη μουσουλμανικάς μειονότητας ανήκοντες Τούρκοι υπήκοοι δεν 

θα  ώσιν  υποχρεωμένοι  να  εκτελώσιν  πράξεις  αποτελούσας  παράβασιντης 

πίστεως  ή  των  Θρησκευτικών  εθίμων,  ούτε  θα  περιπίπτωσιν  εις  ανικανότητά 

τίνα,  αρνούμενοι  να  παραστώσιν  ενώπιον  των  δικαστηρίων  ή  να  εκτελέσωσι 

νόμιμόν τινα πράξιν κατά την ημέραν της εβδομαδιαίας των αναπαύσεως. Ούχ 

ήττον η διάταξις αύτη δεν απαλλάσσει  τους Τούρκους τού τους υπηκόους των 

υποχρεώσεων,  αίτινες  επιβάλλονται  εις  πάντας  τους  λοιπούς  Τούρκους 

υπηκόους προς τήρησιν της δημοσίας τάξεως. 

Άρθρο 44: Η Τουρκία παραδέχεται όπως αι διατάξεις των προηγουμένων άρθρων του 

παρόντος τμήματος, εφ' όσον αφορώσιν εις τους μη Μουσουλμάνους υπηκόους 

της Τουρκίας, αποτελώσιν υποχρεώσεις διεθνούς συμφέροντος και τεθώσιν υπό 

την  εγγύηση  της  Κοινωνίας  των  Εθνών.  Αι  διατάξεις  αύται  δύνανται  να 

τροποποιηθώσιν  άνευ  της  συγκαταθέσεως  της  πλειοψηφίας  του  Συμβουλίου 

της Κοινωνίας των Εθνών. 

Άρθρο  45:  Τα  αναγνωρισθέντα  δια  των  διατάξεων  του  παρόντος  τμήματος 

δικαιώματα  εις  εν  Τουρκία  μη  μουσουλμανικάς  μειονότητας  αναγνωρίζονται 

επίσης  υπό  της  Ελλάδος  εις  τας  εν  τω  εδάφει  αυτής  ευρισκόμενας 

μουσουλμανικάς μειονότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 
 

Β. ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 20.4.1951 (βλ. Μπαλτσιώτης ‐ 

Τσιτσελίκης, 2001: 61‐66)  
 

  (Κυρώθηκε με τον Νόμο 2073  της 23.4.1952  (ΦΕΚ Α' 103, 1952). Καταργείται 

ρητά  με  τη  θέση  σε  ισχύ  της  ελληνοτουρκικής  Συμφωνίας  για  την  Πολιτιστική 

Συνεργασία (άρθρο 10 εδ. β') της 4 Φεβρουαρίου 2000). 

 

Η  Βασιλική  Ελληνική  Κυβέρνησις  και  η  Τουρκική  Κυβέρνησις.  Επιθυμούσαι  να 

συνάψωσι  Συμφωνίαν  επί  τω  σκοπώ  της  προαγωγής,  δια  φιλικής  συνεργασίας  και 

ανταλλαγών,  της  πληρεστέρας  δυνατής  συνεννοήσεως  μεταξύ  των  οικείων  αυτών 

χωρών επί του πνευματικού, καλλιτεχνικού και επιστημονικού πεδίον, ως επίσης και 

της κατανοήσεως των θερμών και του κοινωνικού βίου των χωρών των. 

Διώρισαν  κατά  συνέπειαν  προς  τον  σκοπόν  τούτον,  Πληρεξουσίους  οι  οποίοι 

δεόντως εξουσιοδοτημένοι επί τω τέλει τούτω υπό των οικείων αυτών Κυβερνήσεως, 

συνεφώνησαν τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο  1.  Εκάστη  των  Συμβαλλομένων  Κυβερνήσεων  θέλει  καταβάλει  πάσαν 

προσπάθειαν  προς  εξασφάλισιν  της  ιδρύσεως  εις  τα  Πανεπιστήμια  ή  έτερα 

εκπαιδευτικά  ιδρύματα  κείμενα  επί  του  εδάφους  της,  έδρας,  μαθημάτων  ή 

διαλέξεων πραγματευομένων περί της γλώσσης, της φιλολογίας και της ιστορίας 

της  χώρας  της  ετέρας  των  Συμβαλλομένων  Κυβερνήσεων  ως  και  περί  παντός 

άλλον σχετικού προς αυτά αντικειμένου. 

 

Άρθρο  2.  Εκάστη  των  Συμβαλλομένων  Κυβερνήσεως  θα  δύναται  να  εγκαταστήση 

μορφωτικά  ιδρύματα  επί  του  εδάφους  της  ετέρας,  υπό  τον  όρο  όπως 

συμμορφωθή  προς  τας  γενικάς  διατάξεις  της  νομοθεσίας  της  χώρας  της 

ρυθμιζούσης την εγκατάστασιν τοιούτων ιδρυμάτων. 
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Άρθρο 3. Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεως θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγα ήν μεταξύ 

των  οικείων  αυτών  χωρών,  πανεπιστημιακού  προσωπικού,  καθηγητών, 

φοιτητών  επιστημονικών  ερευνητών,  τεχνικών  και  αντιπροσώπων  άλλων 

επαγγελμάτων και οράσεων. 

 

Άρθρο  4.  Εάν  τα  δικαιώματα  εγγραφής  και  άλλα  εις  τα  Πανεπιστήμια  και  τα 

επιστημονικά ιδρύματα μιας των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων είναι ανώτερα 

εις την μιαν ή εις την άλλην χωράν, η Συμβαλλομένη Κυβέρνησις της χώρας εις 

την οποίαν τα δικαιώματα είναι ανώτερα, θέλει αντιμετωπίσει την δυνατότητα 

ελαττώσεως των δικαιωμάτων δια γενόμενον αποδεκτόν αριθμόν φοιτητών εις 

το  ύφος  των  ισχυόντων  εις  την  χωράν  του  έτερου  Συμβαλλομένου  Μέρους, 

λαμβανομένου  υπ'  όψιν  τον  αριθμού  των  φοιτητών  της  ιδίας  αυτής  χώρας 

οίτινες σπουδάζουσιν εις την ετέραν χωράν. 

 

Άρθρο  5.  Εκάστη  των  Συμβαλλομένων  Κυβερνήσεων  να  θέσπιση  επιχορηγήσεις  και 

υποτροφίας  σπουδών  επί  τω σκοπώ όπως  επιτραπή  εις  τους φοιτητάς  ή  τους 

διπλωματούχους  της  χώρας  της  ετέρας  Συμβαλλομένης  Κυβερνήσεως  να 

παραμείνωσιν  επί  τίνα  χρόνον  εις  την  έδραν  της  πρώτης  ίνα  αναλάβωσιν  εν 

αυτή σπουδάς, ερευνάς ή προς αποπεράτωσιν της τεχνικής αυτών καταρτίσεως. 

 

Άρθρο 6. Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις θέλουσιν ενθαρρύνει κατά το δυνατόν την 

στενοτέραν  συνεργασίαν  μεταξύ  των  επιστημονικών  εταιρειών  των  οικείων 

αυτών  χωρών  προς  αμοιβαίαν  προς  αλλήλους  βοήθειαν  επί  του  πεδίου  της 

πνευματικής, επιστημονικής, αστικής και κοινωνικής δράσεως. 

 

Άρθρο  7.  Εκάστη  των  Συμβαλλομένων  Κυβερνήσεων  θα  διευκολύνει  τη  αιτήσει  τον 

ετέρου  Μέρους  και  εφ'  όσον  τούτο  θα  είναι  δυνατόν  εν  τη  πράξει,  τας 

επιστημονικάς και μορφωτικάς ερευνάς τας γινομένας επί του εδάφους της υπό 

των υπηκόων ή ομάδας υπηκόων του δευτέρου Μέρους. 
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Άρθρο  8.  Αι  Συμβαλλόμεναι  Κυβερνήσεις  θα  μελετήσωσιν  τους  όρους  υπό  τους 

οποίους  θα  δύναται  να  αναγνωρίζεται  το  ισότιμον  των  εξετάσεων  τόσον  των 

εισαγωγικών  εξετάσεων  όσον  και  των  ετησίων  εξετάσεων,  ας  υπέστη  τις  ως 

προς  την  απόκτησιν  νομίμου  ακαδημαϊκού  βαθμού,  ή  εις  ωρισμένας 

περιπτώσεις  επί  επαγγελματικών  τινι  σκοπώ  επί  τον  εδάφους  της  μιας  ή  της 

άλλης χώρας, προς τας αντιστοίχους δοκιμασίας εις την ετέραν χωράν. 

 

Άρθρο  9.  Εκάστη  των  Συμβαλλομένων  Κυβερνήσεων  θέλει  ενθαρρύνει  το  σύστημα 

των θερινών μαθημάτων  για  το πανεπιστημιακό προσωπικόν,  τους  καθηγητάς 

τους φοιτητάς ως  και  τους μαθητάς  (α)  μιας  των  χωρών  επί  του  εδάφους  της 

ετέρας  και  (β)  αντιθέτως  της  τελευταίας  ταύτης  χώρας  επί  του  εδάφους  της 

πρώτης. 

 

 

Άρθρο  10.  Αι  Συμβαλλόμεναι  Κυβερνήσεις  θέλουσιν  ενθαρρύνει,  δια  προσκλήσεων 

και επιχορηγήσεων τας αμοιβαίας επισκέψεις αποστολών εκλεγμένων προς τον 

σκοπόν  τούτον,  επί  τω  τέλει  προαγωγής  της  μορφωτικής  και  επαγγελματικής 

συνεργασίας. 

 

Άρθρο  11.  Αι  Συμβαλλόμεναι  Κυβερνήσεις  θέλουσιν  ενθαρρύνει  την  συνεργασίαν 

μεταξύ  των  οργανώσεων  νεολαίας  και  των  οργανώσεων  ανδρών  των 

επιδιωκουσών  εκπαιδεντικόν  σκοπόν  και  ανεγνωρισμένων  υπό  των  οικείων 

αυτών χωρών. Αύται θέλουσιν ενισχύσει  την προσέγγισιν, τας συναντήσεις και 

την  αλληλοβοήθειαν  επί  τον  πεδίου  των  σπορ  και  του  προσκοπισμού  και  θα 

οργανώνουν προσκοπικά ταξίδια και καταυλισμούς. 

 

Άρθρο 12. Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις θα παρέχουν προς αλλήλας βοήθειαν προς 

εξασφάλισιν  εις  εκάστην  χωράν  καλυτέρας  γνώσεως  της  μορφωτικής 
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αναπλάσεως του έτερον δια των ακολούθων μέσων: α) βιβλίων, περιοδικών και 

άλλων δημοσιευμάτων, β) διαλέξεων και συναυλιών, γ)καλλιτεχνικών και άλλων 

μορφωτικού  χαρακτήρας  εκθέσεων,  δ)  δραματικών  παραστάσεων,  ε) 

ραδιοφωνίας,  κινηματογραφικών  ταινιών,  δίσκων  γραμμοφώνου  και  άλλων 

μηχανικών μέσων. 

 

Άρθρο 13. Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις θα παρέχουν προς αλλήλας βοήθειαν δια: 

Την  ανταλλαγήν  αρχαίων  αντικειμένου  και  αντικειμένων  μουσείων,ως  αι  δύο 

χώραι κατέχουσι πλεονάζοντα, αντίτυπα. Την ενημέρωσιν των ενδιαφερομένων 

ειδικών  της  γείτονας  χώρας  επί  ενεργούμενων  ερευνών  και  αρχαιολογικών 

ανασκαφών, επί επιδιορθώσεων και αναστηλώσεων ιστορικών μνημείων ή την 

πρόσκλησιν  αυτών  να  μετάσχουν  εις  τα  έργα  ταύτα  εξασφαλίζοντες  ούτω 

αμοιβαίαν συνεργασίαν είτε εις  την εκτέλεσιν  των έργωνείτε εις  την εκτίμησιν 

των  επιτυγχανομένων αποτελεσμάτων.  Την  χορήγησιν αμοιβαίας αδείας  εντός 

του  πλαισίου  της  οικείας  των  δύο  Συμβαλλομένων  Κυβερνήσεων  νομοθεσίας, 

προς  λήψιν  ομοιωμάτων  αρχαιολογικών  υλικών  και  υλικών  μουσείων,  προς 

φωτογράφησιν χειρογράφων διατηρουμένων εις βιβλιοθήκας, την προσωρινήν 

παράδοσιν των ρηθέντων χειρογράφων και την ανταλλαγήν των πλεοναζόντων 

αντιτύπων  αυτών  ως  και  την  χρησιμοποίησα  των  εγγράφων  και  βιβλίων 

οιασδήποτε  φύσεως  κρατικών  αρχείων  (συμπεριλαμβανομένων  των  αρχείων 

των δικαστικών αρχών και του κτηματολογίου) δι’ ιστορικάς μελετάς. 

 

Άρθρο  14.  Αι  Συμβαλλόμεναι  Κυβερνήσεις  θα  μεριμνούν,  εντός  των  επιτρεπομένων 

υπό της οικείας αυτών εσωτερικής νομοθεσίας ορίων, ίνα, τα σχολικά βιβλία τα 

εκδιδόμενα  εις  τας  δύο  χώρας,  μη  παρέχωσι  ανακρίβειας  αναφερομένας  εις 

εκάστην των δύο χωρών. 

 

Άρθρο  15.  Αι  Συμβαλλόμεναι  Κυβερνήσεις  θα  ανταλλάσσωςι  γνώμας  επί  της 

χρησιμότητας  ενθαρύνσεως  συναντήσεων  εμπειρογνωμόνων  και  διασκέψεων 

προς  μελέτην  των  μορφωτικών  και  επιστημονικών  προβλημάτων  των 
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ενδιαφερόντων  την  γεωγραφικήν  ζώνην  εν  τη  οποία  περιλαμβάνονται  αι  δύο 

χώραι. 

 

Άρθρο 16. Προς εφαρμογήν της παρούσας Συμφωνίας θέλει συσταθή Μόνιμος Μικτή 

Επιτροπή περιλαμβάνουσα τέσσαρα μέλη άτινα δεν είναι απαραίτητον να είναι 

κρατικά  όργανα.  Η  Επιτροπή  αύτη  θα  περιλαμβάνη  δύο  τμήματα,  το 

εναποτελούμενον  εκ  μελών  Ελλήνων  και  εδρεύον  εν  Αθήναις  και  το  έτερον 

αποτελούμενον εκ μελών Τούρκων και εδρεύον εν Αγκύρα. Έκαστον τμήμα θα 

περιλαμβάνη δύο μέλη. Το Ελληνικόν Υπουργείον Δημοσίας Εκπαιδεύσεως από 

συμφώνου μετά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, θα διορίση τα μέλη του 

ελληνικού  τμήματος  και  το  Τουρκικόν  Υπουργείον  Εθνικής  Παιδείας  από 

συμφώνου μετά του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, θα διορίση τα μέλη του 

Τουρκικού Τμήματος. Έκαστος κατάλογος θα διαβιβάζεται προς έγκρισιν εις την 

ετέραν των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων, δια της διπλωματικής οδού. 

 

Αρθρ. 17. Η Μόνιμος Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται εις γενικήν συνεδρίασιν οσάκις 

θα  καθίσταται  αισθητή η  προς  τούτο ανάγκη,  τουλάχιστον  δε άπαξ  του  έτους 

εναλλάξ εν Ελλάδι και εν Τουρκία. Δια τας συνεδριάσεις ταύτας αι Επιτροπαί θα 

συμπληρούνται δια πέμπτου προσώπου διοριζομένου υπό της Κυβερνήσεως της 

χώρας εις την πρωτεύουσαν της οποίας θα λαμβάνη χωράν η συνεδρίασις. 

 

Αρθρ. 18. 1. Εκ  των πρώτων σκοπών της Μικτής Επιτροπής θα είναι  να προβή κατά 

γενικήν  τίνα  συνεδρίασιν,  εις  την  εκπόνησιν  λεπτομερών  προτάσεων,  δια  την 

εφαρμογήν  της  παρούσης  Συμφωνίας.  Μετά  την  έγκρισιν  αυτών  υπό  των 

Συμβαλλομένων  Κυβερνήσεων,  αι  προτάσεις  αύται  θέλουσι  συγκεντρωθή  εις 

παράρτημα  συναπτόμενον  εις  την  παρούσαν  Συμφωνίαν.  Η  έγκρισιςτων 

Συμβαλλομένων  Κυβερνήσεων  θέλει  κοινοποιηθή  δι'  ανταλλαγής 

Διακοινώσεων. 
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    2. Εν συνεχεία η Μικτή Επιτροπή θα εξετάζη την λειτουργίαν της Συμφωνίας 

και  θέλει  προτείνει  εις  τας  Συμβαλλομένας  Κυβερνήσεις  πάσαν  τροποποίησιν 

του Παραρτήματος θεωρηθησομέν ην αναγκαίαν. 

    3.  Μεταξύ  των  συνεδριάσεων  της  Μονίμου  Μικτής  Επιτροπής  δύναται  ως 

αύτως να προταθώσι τροποποίησις του Παραρτήματος υπό τον ενός ή τουάλλου 

τμήματος υπό την επιφύλαξιν της συμφωνίας του ετέρου. 

    4. Αι τροποποιήσεις του παραρτήματος θα ισχύουν μετά την έγκρισιν αυτών 

υπό  των  Συμβαλλομένων  Κυβερνήσεων,  ηέγκρισις  αύτη  θα  κοινοποιήται  δι' 

ανταλλαγής Διακοινώσεων, 

 

Αρθρ.  19.  Εκάστη  των  Συμβαλλομένων  Κυβερνήσεων  θα  έχη  την  δυνατότητα  να 

διορίση  οργανώσεις  ή  πρόσωπα  όπως  βοηθήσουν  ή  όπως  προβούν  εις  την 

εκτέλεσιν  των  σχετιζομένων  προς  την  εφαρμογήν  της  Συμφωνίας  ταύτης 

διατάξεων. 

 

Αρθρ.  20.  Η  παρούσα  Συμφωνία  θέλει  κυρωθή.  Αύτη  θέλει  ισχύσει  από  της 

παρελεύσεως δεκαπενθημέρου μετά την εν Αθήναις ανταλλαγήν των οργάνων 

επικυρώσεως. 

 

Αρθρ.  21.  Η  παρούσα  Συμφωνία  θα  παραμείνη  εν  ισχύϊ  τουλάχιστον  επί  μίαν 

περίοδον  πέντε  ετών.  Ακολούθως  και  πλην  αν  έχη  καταγγελθή  υπό  μιας  των 

Συμβαλλομένων  Κυβερνήσεων  εξ,  τουλάχιστον,  μήνας  προς  της  εκπνοής  της 

περιόδου  ταύτης  θέλει  παραμείνει  εν  ισχύϊ  μέχρι  της  εκπνοής  περιόδου  εξ 

μηνών  από  της  ημερομηνίας  καθ'  ην  μια  των  Συμβαλλομένων  Κυβερνήσεων 

θέλει κοινοποιήσει την καταγγελίαν της. Εφ’ ω οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι 

υπέγραψαν την παρούσαν Συμφωνίαν και εναπέθεσαν τας σφραγίδας των. 

 

Εγένετο εις διπλούν εν Άγκυρα τη 20η Απριλίου 1951 
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Γ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 20‐12‐1968 

(βλ. Παναγιωτίδης, Ν., 1996: 235‐242) 

 

Συνεδριάσεις  της  Ελληνοτουρκικής  Μορφωτικής  Επιτροπής  εν  Άγκυρα  και  εν 

Αθήναις. 

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Συμφώνως  προς  τας  προτάσεις  τας  περιλαμβανόμενας  εν  τη  εκθέσει  των 

αντιπροσώπων  της  Ελληνικής  και  της  Τουρκικής  Κυβερνήσεως,  και  εγκριθείσας  υπό 

των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών κατά την εν Λονδίνω συνάντησιν αυτών τη 

27  Ιουνίου  1968,  η  υπό  της  Ελληνοτουρκικής  Μορφωτικής  Συμφωνίας  της  20ης 

Απριλίου  1951  προβλεπομένη Μικτή  Επιτροπή  συνήλθε  διαδοχικώς  εν  Άγκυρα  από 

της  21ης Οκτωβρίου  μέχρις  της  9ης Νοεμβρίου  1968,  και  εν  Αθήναις  από  της  11ης 

μέχρι της 20ης Δεκεμβρίου 1968. 

  Κατά  τας  εργασίας  αυτής  η  Επιτροπή  εξέφρασεν  την  εκτίμησιν  αυτής  διά  τας 

αμφοτέρωθεν  μέχρι  σήμερον  καταβληθείσας  προσπάθειας  επί  τω  τέλει 

εξασφαλίσεως εις τας δύο μειονότητας των συνθηκών και των μέσων καλύτερας και 

συγχρονισμένης εκπαιδεύσεως. 

  Εν  τω  πνεύματι  των  εν  τη  εκθέσει  των  δύο  αντιπροσώπων  καθοριζομένων 

αρχών  η  Επιτροπή  εκφράζει  την  ελπίδα  ότι  εν  όψει  του  ιδιαιτέρου  χαρακτήρος  της 

μειονοτικής  εκπαιδεύσεως,  αι  κατωτέρω  διατυπούμεναι  συστάσεις  θέλουσιν 

αμφοτέρωθεν εφαρμοσθή εν πνεύματι καλής θελήσεως. 

  Η  Επιτροπή  υπογραμμίζει  εξ  άλλου  την  σπουδαιότητα  ην  ενέχει  διά  τα  δύο 

Μέρη η εκ του σύνεγγυς παρακολούθησις της εφαρμογής των κατωτέρω συστάσεων, 

και  συνομολογεί  ότι  εκάτερον  των  Μερών  θα  είχε  πάντοτε  την  ευχέρειαν  όπως 

εισηγηθή  διά  των  καταλλήλων  μέσων  αναθεωρήσεις  των  συστάσεων  καθ'  όσον 

αφορά εις τας λεπτομέρειας της εφαρμογής αυτών. 

  Εκφράζει  την πεποίθησιν ότι αι συστάσεις αύται δεν είναι φύσεως ευνοούσης 

μίαν μειονότητα επί  ζημία της ετέρας, και υπογραμμίζει την σημασίαν του κατά την 

εφαρμογήν αυτών σεβασμού της αρχής της αμοιβαιότητος. 
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  Η Επιτροπή υιοθέτησε τας ακολούθους συστάσεις: 

    Ι. ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

      1. Η Επιτροπή συνιστά όπως το υφιστάμενον καθεστώς εν τω θέματι  της 

χρήσεως  εν  ταις  μειονοτικαίς  σχολαίς  της  μειονοτικής  και  της  επισήμου  γλώσσης, 

εξακολούθηση εφαρμοζόμενον εν τω μέλλοντι ως και κατά το παρελθόν. 

      Ειδικότερον: 

      α)  Τα μέχρι  σήμερον  εις  την  επίσημον  γλώσσαν  διδασκόμενα μαθήματα 

θα διδάσκωνται και εν τω μέλλοντι εις την αυτήν γλώσσαν. 

      β)  Η  διδασκαλία  πάντων  των  άλλων  μαθημάτων  θα  γίνεται  εις  την 

μειονοτικήν γλώσσαν άνευ εξαιρέσεως. 

      γ)  Εν  σχέσει  προς  τας  προηγούμενας  διατάξεις,  η  Επιτροπή  συνιστά  την 

δια  της  διπλωματικής  οδού  ανταλλαγήν  καταλόγων  των  εν  ταις  αντιστοίχοις 

μειονοτικαίς  σχολαίς  εις  την  επίσημον  και  μειονοτικήν  γλώσσαν  διδασκομένων 

μαθημάτων.  Εις  τους  καταλόγους  τούτους  θα  εμφαίνηται  ο  εν  εκάστη  τάξει  των 

μειονοτικών σχολών των διαφόρων βαθμών αριθμός ωρών των μαθημάτων. 

    2. Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του εδαφίου (α) της παραγράφου (1), η 

υπό  των  μαθητών  και  των  διδασκόντων  εν  ταις  σχολαίς  χρήσις  της  μειονοτικής 

γλώσσης  θα  επιτρέπηται  άνευ  περιορισμού  εις  πάσαν  άλλην  περίπτωσιν  ως  εις  τα 

διαλείμματα, σχολικάς δραστηριότητας, διαλέξεις, συμβούλια διδασκόντων. 

  II. ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ 

    3.  Συμφώνως  τη  ήδη  εν  Βιέννη  μεταξύ  των  αντιπροσώπων  των  δύο  χωρών 

συναφθείση  συμφωνία,  (Έκθεσις  Βιέννης,  κεφάλαιον  II  παράγραφος  7),  η  Επιτροπή 

συνιστά  όπως  η  χρήσις  του  εις  την  μειονοτικήν  γλώσσαν  εποπτικού  υλικού  είναι 

κατόπιν  ελέγχου  απεριορίστως  ελευθέρα  εν  ταις  μειονοτικαίς  σχολαίς  κατά  την 

διδασκαλίαν των εις την γλώσσαν ταύτην διδασκομένων μαθημάτων. 

    4. Η  Επιτροπή συνιστά  την ακόλουθον διαδικασίαν διά  την αποστολήν,  τον 

έλεγχον,  και  την  εις  τας  σχολάς  διανομήν  του  υπό  των  δύο Μερών  χορηγουμένου 

εποπτικού υλικού: 
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      α)  Τα  δύο  Μέρη  θα  υποβάλλωσιν  δια  της  διπλωματικής  οδού  εις  την 

έγκρισιν  των  εκατέρωθεν  αρμοδίων  Αρχών  τον  κατάλογον  και  δύο  δείγματα  του 

εποπτικού υλικού. Τα δύο Μέρη θα δύνανται ταυτοχρόνως να διατυπώσιν ευχάς όσον 

αφορά εις την διανομήν του υλικού τούτου. Η σχετική απόφασις των Αρχών δέον να 

ανακοινωθή  εις  το  ενδιαφερόμενον  Μέρος  εντός  προθεσμίας  ενός  μηνός  από  της 

λήψεως του καταλόγου και των δειγμάτων. 

      β) Τα δύο Μέρη θα αποστέλλωσιν εις τας οικείας Προξενικός αυτών Αρχάς 

τοεν τοις έγκριθείσι καταλόγοις εμφαινόμενον υλικόν. 

      γ) Τα Προξενεία θα παραδίδωσιν εις  τας αρμοδίας Αρχάς προς διανομήν 

το περί ου πρόκειται υλικόν. Αι ρηθείσαι Αρχαί υποχρεούνται να προβαίνωσιν εις την 

διανομήν  του  υλικού  προς  πάσας  τας  μειονοτικάς  σχολάς  άνευ  οιασδήποτε 

εξαιρέσεως. 

      δ)  Ο  συμφώνως  προς  τον  κατάλογον  έλεγχος,  και  η  εις  τας  σχολάς 

παράδοσις του φέροντος την σφραγίδα του ελέγχου υλικού θα συντελώνται υπό των 

αρμοδίων  Αρχών  εντός  ενός,  το  βραδύτερον,  μηνός  και  ο  πίναξ  διανομής  θα 

αποστέληται εις το ενδιαφερόμενον Μέρος. 

    5. Αι εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερόμεναι προθεσμίαι θα ισχύσωσι 

επ' αμοιβαιότητι. 

  III. ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ 

    6.  Συμφώνως  τη  εκθέσει  των  αντιπροσώπων  των  δύο  Κυβερνήσεων  η 

Επιτροπή συνιστά όπως επιτροπή η κατάρτισις βιβλιοθηκών τάξεων και βιβλιοθηκών 

σχολείων  και  ενθαρρυνθή  ο  εμπλουτισμός  των  ήδη  εν  ταις  μειονοτικαίς  σχολαίς 

υφισταμένων βιβλιοθηκών. 

    7. Επί τω τέλει εξασφαλίσεως της βάσει της αμοιβαιότητας καλής εφαρμογής 

της  συστάσεως  ταύτης  τα  δύο  Μέρη  θα  συμορφωθώσι  προς  την  ακόλουθον 

διαδικασίαν: 

      α)  Οι  κατάλογοι  και  εν  αντίτυπον  των  διά  τας  περί  ων  πρόκειται 

βιβλιοθήκας  προτεινομένων  βιβλίων  δέον  να  υποβάλλωνται  εις  την  έγκρισιν  των 



246 
 

αντιστοίχων  αρμοδίων  Αρχών  υπό  των  Διευθυντών  των  μειονοτικών  σχολών  ή,  εν 

απουσία αυτών, υπό των αναπληρωτών αυτών. 

      β)  Εντός  ενός,  το  βραδύτερον,  μηνός,  αι  Αρχαί  αύται  οφείλουσι  να 

ανακοινώσιν εγγράφως τας αποφάσεις αυτών εις τους Διευθυντάς των σχολών ή τους 

αναπληρωτάς αυτών. 

    8.  Πλήρης  κατάλογος  πάντων  των  βιβλίων  των  ήδη  υφισταμένων 

Βιβλιοθηκών σχολών και τάξεων θα υποβληθή υπό των Διευθυντών των μειονοτικών 

σχολώνεις  την  έγκρισιν  των  αρμοδίων  Αρχών.  Αι  Αρχαί  αύται  θα  προβώσιν  εις  την 

κατά τρόπον κατάλληλον και πρακτικόν εξέτασιν των βιβλίων και θα ανακοινώσωσι το 

ταχύτερον,  εγγράφως,  τας  αποφάσεις  αυτών  εις  τους  Διευθυντάς  των  σχολών.  Εν 

πάση περιπτώσει η εξέτασις αύτη δεν θα κωλύη την ελεύθεραν εις τας Βιβλιοθήκας 

ταύτας προσέλευσιν των διδασκόντων και των μαθητών. 

    9.  Τα  δύο  Μέρη  δύνανται  να  προβαίνωσιν  εις  δωρεάς  βιβλίων  προς  τας 

οικείας μειονοτικάς σχολάς μέσω των Προξενείων των. Τα Προξενεία θα παραδίδωςι 

τα  βιβλία  ταύτα  εις  τας  αρμοδίας  Αρχάς  επί  τω  τέλει  εγκρίσεως  και  διανομής, 

συντελεστέας  εντός  διμήνου προθεσμίας.  Τα  δύο Μέρη δύνανται  να  δηλώσωσι  δια 

της  διπλωματικής  οδού  τας  επιθυμίας  των  καθ'  όσον  αφορά  εις  την  διανομήντων 

βιβλίων  τούτων.  Ο  πίναξ  διανομής  θα  διαβιβάζηται  εις  το  ενδιαφερόμενονμέρος 

αμέσως μετά την διανομήν των βιβλίων εις τας μειονοτικάς σχολάς. 

    10.  Η  εις  τας  Βιβλιοθήκας  προσέλευσις  θα  είναι  ελευθέρα  διά  τους 

διδάσκοντας και τους μαθητάς. 

  IV. ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

    11.  Η  Επιτροπή  διαπιστεί  μεθ'  ικανοποιήσεως  ότι  τα  δύο  Μέρη 

συνεμορφώθησαν ήδη εν ευρεί μέτρω προς τας προτάσεις της εκθέσεως της Βιέννης 

σχετικώς  προς  τα  επειγόντως  ληφθέντα  μέτρα  προς  εξεύρεσιν  προσωρινής  λύσεως 

του ζητήματος των σχολικών βιβλίων. 

  Κατά την μεταγενεστέρανε φαρμογήν των επειγόντων μέτρων, τα δύο Μέρη θα 

καταβάλλωσιν  επιμέλειαν  όπως  μη  δυσχερανθή  η  εν  ταις  μειονοτικαίς  σχολαίς 

διδασκαλία. 
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  Προς συμπλήρωσιν της εφαρμογής των προτάσεων τούτων η Επιτροπή συνιστά 

τα ακόλουθα: 

    12.  α)  Αι  δύο  Αντιπροσωπείαι  υπέβαλον  εις  την  Επιτροπήν  τους 

συννημμένους  καταλόγους  εγχειριδίων.  Δύο  αντίτυπα  των  εν  τοις  καταλόγοις 

εμφαινομένων εγχειριδίων δέον να παραδοθώσι το ταχύτερον δια της διπλωματικής 

οδού. Οι    κατάλογοι ούτοι περιλαμβάνουσι  την  κατηγορίαν  των σχολών,  τας  τάξεις, 

και τα μαθήματα δια προορίζονται τα εγχειρίδια. 

      β) Τα δύο Μέρη οφείλουσι να ανακοινώσωσιν αντιστοίχως τας αποφάσεις 

αυτών μέχρι  τέλους Φεβρουαρίου 1969.  Εντός  της αυτής  προθεσμίας  τα δύο Μέρη 

δύνανται  να προτείνωσι  τροποποιήσεις εν  τοις εγχειριδίοις ων  τα σημερινά κείμενα 

δεν θεωρούνται αποδεκτά. 

      γ)  Το  σύμφωνον  προς  τας  προταθείσας  τροποποιήσεις  κείμενον  των 

εγχειριδίων  τούτων  δέον  να  παραδοθή  δια  της  διπλωματικής  οδού  εις  το 

ενδιαφερόμενον  Μέρος  μέχρι  τέλους  Μαΐου  1969,  και  η  οριστική  έγκρισις  των 

εγχειριδίων τούτων δέον να δοθή μέχρι τέλους του σχολικού έτους 1968‐69. 

      δ)  Τυπικοί  κατά  την  διαδικασίαν  ταύτην  ελλείψεις  θα  είναι  εκατέρωθεν 

ανεκταί,  τοιαύται  δ'  ελλείψεις  δέον όπως μη παρακωλύωσι  την  ταχείαν    περαίωσιν 

των διατυπώσεων. 

    13.  Χάριν  της  καλής  λειτουργίας  της  διδασκαλίας  εν  ταις  μειονοτικαίς 

σχολαίς,  τα  δύο  Μέρη  οφείλουσι  να  μη  απαγορεύσωσι,  μέχρι  της,  κατά  την 

προηγούμενην παράγραφον, οριστικής εγκρίσεως, την χρήσιν των ήδη εγκεκριμένων 

ή ανεκτών εγχειριδίων. 

    14.  Εις  ήν  περίπτωσιν  χειρόγραφα  εγχειριδίων  έχουσιν  υποβληθή  εις  την 

έγκρισιν των αρμοδίων Αρχών, η έγκρισις αύτη θα χορηγηθή εντός δεκαημέρου από 

της υπογραφής του παρόντος πρωτοκόλλου. Άμα τη εκτυπώσει των περί ων πρόκειται 

χειρογράφων, τα βιβλία θέλουσιν υποβληθή υπό την οριστικήν αυτών μορφήν εις τας 

αρμοδίας  Αρχάς  προς  έλεγχον  του  περιεχομένου  αυτών,  καιχορήγησιν  της  αδείας 

χρησιμοποιήσεως  των.  Ο  έλεγχος  οφείλει  να  περαιωθή,  καιη  άδεια  να  χορηγηθή 

εντός προθεσμίας είκοσιν ημερών, από της υποβολής των περί ων πρόκειται βιβλίων. 
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Η  άδεια  θέλει  ανακοινωθή  εγγράφως  εις  τους  Διευθυντάς  των  ενδιαφερομένων 

μειονοτικών σχολών, και το ενδιαφερόμενον Μέρος θέλει ενημερωθή σχετικώς. 

  Εις  περίπτωσιν  καθ'  ήν  τα  ενδιαφερόμενα  Μέρη  θέλουσι  προτείνει  την 

προσωρινήν χρησιμοποίησιν εγχειριδίων τίνων διά διδακτικήν ύλην τα δι' ήν οριστικά 

εγχειρίδια  τελούσιν  υπό  εκτύπωσιν,  τα  δύο Μέρη  θέλουσι  διευκολύνει  τας  δια  την 

έγκρισιν των προσωρινών εγχειριδίων απαιτούμενας διατυπώσεις. Χορηγηθείσης της 

αδείας  ταύτης,  τούτο  θέλει  ανακοινωθή  εις  τους  Διευθυντάς  των  Σχολών  εντός 

προθεσμίας  20  ημερών  από  της  παραδόσεως  των  εγχειριδίων  τούτων,  και  το 

ενδιαφερόμενον Μέρος θέλει σχετικώς ενημερωθή. 

    15.  Τα  δύο Μέρη  θα  δύνανται,  οσάκις  ήθελον  κρίνει  τούτο  αναγκαίον,  να 

προτείνωσι νέα εγχειρίδια (χειρόγραφα ή έντυπα) δια διδακτέαν ύλην διδασκομένην 

εις  την μειονοτικήν γλώσσαν.Προς τον σκοπόν τούτον,  και συμφώνως προς  την υπό 

του  Πρωτοκόλλου  της  Βιέννης  δοθείσαν  αυτή  εντολήν,  η  Επιτροπή  συνιστά,  την 

ακόλουθον  διαδικασίαν  διά  την  υπό  των  ενδιαφερομένων  Μερών  αποστολήν,  τον 

έλεγχον  και  τηνδιανομήντών  εις  μειονοτικήν  γλώσσαν  εγχειριδίων  (χειρογράφων  ή 

εντύπων),των προοριζομένων δια χρήσιν εις τας μειονοτικάς σχολάς: 

      α) Τα εγχειρίδια ή  τα χειρόγραφα των εγχειριδίων θα υποβάλλωνται δια 

της διπλωματικής οδού εις τας αρμοδίας Αρχάς μέχρι της 30ης Σεπτεμβρίου εκάστου  

έτους. Τα χειρόγραφα θα συνοδεύωνται υπό των τυχόν εν αυτοίς περιλαμβανομένων 

εικόνων. 

      β)  Τα  εγχειρίδια  και  τα  χειρόγραφα  ουδέν  δέον  να  περιλαμβάνωσι  το 

δυνάμενον να παραβλάψη τας μεταξύ των δύο χωρών σχέσεις. Αι αρμόδιαι Αρχαί θα 

δύνανται να διαγράφωσι παν ό,τι εις τα κείμενα των χειρογράφων ή τας εικόνας θα 

αντέκειτο προς την αρχήν ταύτην. 

      γ)  Η  εξέτασις  των  κειμένων  δέον  να  περαιωθή,  και  το  αποτέλεσμα  να 

ανακοινωθή εις το ενδιαφερόμενον Μέρος μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επομένου 

έτους. Τα σημεία ων ζητείται η αφαίρεσις θα εμφαίνωνται εν τη ανακοινώσει ταύτη. 

      δ) Τα δύο Μέρη θα είναι ελεύθερα όπως αποβαίνωσιν εις την εν τη  ιδία 

Χώρα εκτύπωσιν των εις την γλώσσαν αυτών συντεταγμένων χειρογράφων. 
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      ε)  Δύο  αντίτυπα  των  εκτυπωθέντων  βιβλίων  θα  αποστέλλωνται  δια  της 

διπλωματικής  οδού  προς  οριστικήν  έγκρισιν  μέχρι  τέλους  του  μηνός  Ιουλίου  του 

αυτού έτους. 

      στ)Η οριστική έγκρισις δέον να ανακοινούται μέχρι της 1ης Σεπτεμβρίου. 

      ζ) Τα εγκριθέντα βιβλία θα αποστέλλωνται μέσω των οικείων Προξενείων 

εις  τας  αρμοδίας  Αρχάς,  αίτινες  αφού  επιθέσωσιν  επ'  αυτών  την  σφραγίδαν  του 

ελέγχου, οφείλωσι να θέτωσι ταύτα εις την διάθεσιν πασών των μειονοτικών σχολών 

μέχρι της 15ης Σεπτεμβρίου. Το ενδιαφερόμενον Μέρος θα ενημερούται περί τούτου 

εγγράφως. 

  Αι προθεσμίαι αυταί θα ισχύωσι επ' αμόιβαιότητι. 

    16.  Η  εν  τη  προηγουμένη  παραγράφω  καθοριζομένη  διαδικασία  θα  είναι 

δυνατόν να αναθεωρηθή, αιτήσει εκατέρου των Μερών, επί  τω τέλει όπως καταστή 

πλέον αποτελεσματική, υπό το φως της εκ της πρακτικής αυτής εφαρμογής πείρας. 

    17.  Τα  ενδιαφερόμενα  Μέρη  θα  έχωσι  το  δικαίωμα  να  προτείνωσι 

μεταγενεστέρως  τροποποιήσεις  και  διορθώσεις  είς  τα  ήδη  εγκριθέντα  κείμενα  των 

εγχειριδίων.  Πάντως  η  αρχή  της  καλής  λειτουργίας  της  παιδείας  δέον  να  είναι 

σεβαστή. 

 

  V. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ 

    18. Η  Επιτροπή υπογραμμίζει  την  σπουδαιότητα  της  εν  παραγράφω 10  της 

Εκθέσεως  της  Βιέννης  τιθεμένης  αρχής  περί  του  σεβασμού  της  θρησκευτικής, 

φυλετικής  ή  εθνικής  συνειδήσεως  του  ελληνικού  και  του  τουρκικού  λαού,  και 

συνιστά: 

      α) Όπως αι επιγραφαί, εικόνες, προσωπογραφίαι κλπ. εν ταις μειονοτικαίς 

σχολαίς  είναι  τοιαύται  ώστε  να  ενισχυσώσι  τους  δεσμούς  φιλίας  μεταξύ  των  δύο 

χωρών. 

      β)  Όπως  ληφθώσιν  αμφοτέρωθεν  τα  κατάλληλα  μέτρα  προς  άρσιν  των 

παραβλαπτόντων την εφαρμογήν της αρχής ταύτης στοιχείων. 
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      γ) Όπως εξαιρέσει του μορφωτικού χαρακτήρας διακοσμητικού υλικού, η 

μόνιμος διακόσμησις των σχολικών κτιρίων περιορίζηται εν ταις μειονοτικαίς σχολαίς 

της Δυτικής Θράκης εις την προσωπογραφίαν του Αρχηγού τουΕλληνικού Κράτους και 

εν ταις μειονοτικαίςσχολαίς της Κων/πόλεως εις τηνπροσωπογραφίαν του Ατατούρκ. 

(Οίκοθεν  νοείται  ότι  επ'  ευκαιρία  των  εθνικών  εορτών  της  Χώρας  εν  τη  εδρεύει  η 

σχολή, ή επ' ευκαιρία άλλων εκτάκτων περιστάσεων, αι μειονοτικαί σχολαί θα είναι 

δυνατόν  να  διακοσμώνται  καταλλήλως,  καταβαλλομένης  επιμελείας  όπως 

αποφεύγηται πάσα εν τη διακοσμήσει υπερβολή). 

      δ) Όπως απαγορεύηται η οργάνωσις δραστηριοτήτων ασυμβιβάστων προς 

την ανωτέρω τιθεμένην αρχήν. 

      ε) Όπως απαγορεύηται εις τους διδάσκοντας εν ταις μειονοτικαίς σχολαίς 

να  προβαίνωσιν  εις  παρατηρήσεις  δυνάμενος  να  ταπεινώσωσι  τους  μαθητάς  λόγω 

του ότι ούτοι ανήκουσιν εις ωρισμένον έθνος ή θρησκείαν. 

στ)  Όπως  αποφεύγηται  αμφοτέρωθεν  πάσα  δραστηριότης  δυναμένη  να  αγάγητους 

μειονοτικούς  μαθητάς  εις  αλλαξοπιστίαν.  Αι  δύο  Αντιπροσωπείαι  είναι 

εξουσιοδοτημέναι όπως δηλώσωσιν ότι αιΚυβερνήσεις αυτών αποδέχονται πάσας τας 

ανωτέρω  συστάσεις,  αίτινες  συνεπώς  τίθενται  εν  ισχύι  από  της  χρονολογίας  της 

υπογραφής του παρόντος Πρωτοκόλλου. 


