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Πρόλογος  

Η παρούσα εργασία µε θέµα: «Μέτρα για την εκπαίδευση της Θράκης από το 

1997  και σήµερα» έχει ως αντικείµενο την εκπαιδευτική πολιτική  και τα µέτρα 

εκπαίδευσης που πήρε το ελληνικό κράτος για τους µουσουλµανόπαιδες της Θράκης,  

όπως αυτή διαµορφώνεται σε διαλεκτική σχέση, µε την πολιτισµική και θρησκευτική 

ποικιλοµορφία του πληθυσµού.  

Εξαιτίας των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων του πληθυσµού στόχου, της 

πολιτικής διάστασης που καθόριζε το σύνολο των εκπαιδευτικών δεδοµένων και την 

ανάγκη σε βάθος κατανόησης των τοπικών προβληµάτων, χρειάστηκε µεγάλη 

ποσότητα εργασίας προσανατολισµένη στην συλλογή, ανάπτυξη, ανάλυση 

βιβλιογραφικών αναφορών και στην ποιοτική έρευνα µέσω συνεντεύξεων από 15 

δασκάλους /καθηγητές  που δίδαξαν σε µειονοτικά σχολεία της Θράκης. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αποκτούν άλλη διάσταση καθώς, η ετερότητα 

που έχουν τα πιστεύω, οι αξίες και οι πεποιθήσεις  που σχετίζονται µε την ταυτότητα 

και έχουν τη βάση τους σε θρησκευτικές καταβολές, καθώς επίσης και η ολοένα και 

πιο ευαίσθητη φύση της ελευθερίας συνείδησης και θρησκείας, αφορούν όλες τις 

δηµοκρατικές κοινωνίες που ενδιαφέρονται να διαµορφώσουν πολίτες ικανούς να 

εκφράζουν τις απόψεις τους και να µετέχουν στη δηµοκρατία.  

Η εργασία χωρίστηκε σε 7 κεφάλαια: Στο πρώτο µε τίτλο: «Θρησκευτική 

ετερότητα και διαπολιτισµκή εκπαίδευση στην Ελλάδα», δίδονται στοιχεία που 

σχετίζονται µε την ταυτότητα και έχουν τη βάση τους σε θρησκευτικές καταβολές, 

καθώς επίσης και η ολοένα και πιο ευαίσθητη φύση της ελευθερίας συνείδησης και 

θρησκείας, αφορούν όλες τις δηµοκρατικές κοινωνίες όπως είναι η Ελλάδα,  που 

ενδιαφέρονται να διαµορφώσουν πολίτες ικανούς να εκφράζουν τις απόψεις τους και 

να µετέχουν στη δηµοκρατία.  Η βασική ιδέα είναι να προσεγγίσουµε τη θρησκεία –

ως ένα κοινωνικό, πολιτισµικό και πολιτικό φαινόµενο- ως µέσον για να ενισχύσουµε 

τη δηµοκρατική συµµετοχικότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο µε τίτλο: ι«Η 

µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης» γίνεται αναφορά στην ανάλυση των όρων 

κοινωνική ταυτότητα και µειονότητα, στην ποικιλοµορφία του πληθυσµού της 

Θράκης και στις γλωσσικές, πολιτισµικές ιδιαιτερότητες,  θρησκευτικές 

ιδιαιτερότητες των Τουρκογενών, των Ροµά και των Ποµάκων . Στο τρίτο κεφάλαιο   

µε τίτλο: «Η εκπαιδευτική πολιτική από το 1997 και µετά -  Μελέτη περίπτωσης 

Θράκης», όπου αναφέρονται οι  ιστορικές και πολιτικές διαστάσεις του 
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πρωτοβάθµιου εκπαιδευτικού συστήµατος και στο ρόλο που αυτές διαδραµάτισαν 

στο σχεδιασµό και την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους 

απέναντι στη µειονότητα.    Στο τέταρτο  κεφάλαιο  µε τίτλο : «Το ισχύον νοµικό 

πλαίσιο για τη µειονοτική εκπαίδευση της Θράκης», όπου  παρατίθενται οι   

παράγοντες που οδήγησαν το ελληνικό κράτος  να θεσπίσει  νόµους για την  αλλαγή 

της γενικότερης µειονοτικής πολιτικής, στη βάση των αρχών της ισονοµίας και της 

ισοπολιτείας, και ευνόησαν την πρόσβαση του εκπαιδευτικού µειονοτικού ζητήµατος 

στην ελληνική πολιτική ατζέντα. Στο πέµπτο κεφάλαιο   µε τίτλο: « Αναλυτικά 

στοιχεία για την εκπαίδευση των µουσουλµανόπαιδων της Θράκης» όπου δίδονται 

στοιχεία για τα µειονοτικά δηµοτικά σχολεία, την προσχολική αγωγή, την 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση,  των οργανισµών µε 

ουσιαστικές αρµοδιότητες για τα µειονοτικά  σχολεία, το ωρολόγιο πρόγραµµα και 

αναλυτικό πρόγραµµα µαθηµάτων, πίνακες µε ποσοστό συµµετοχής  µαθητών, τα 

σχολικά εγχειρίδια, τα προβλήµατα της δίγλωσσης διδασκαλίας. Τα περισσότερα 

στοιχεία σ’ αυτό το κεφάλαιο πάρθηκαν από τα αποτελέσµατα του προγράµµατος 

«Εκπαίδευση µουσουλµανόπαιδων» της Θ. ∆ραγώνα που µαζί µε την 

Α.Φραγκουδάκη ήταν επιστηµονικές υπεύθυνες αυτού.  Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε 

το 1997 και εξελίχθηκε σε τρεις φάσεις.  

Το ερευνητικό µέρος της εργασίας (6ο και 7ο κεφάλαιο) βασίστηκε στα 

αποτελέσµατα τα οποία απορρέουν από συνεντεύξεις 15 εκπαιδευτικών οι οποίοι 

δίδαξαν σε µειονοτικά σχολεία της Θράκης. Καθώς η  ποιοτική έρευνα έχει  ευέλικτη 

δοµή και  διαµορφώνεται το θέµα, κατά την εξέλιξη της έρευνας, µε τη µελέτη 

µικρού αριθµού περιπτώσεων, έγινε δυνατή η  κατασκευή αναπαραστάσεων της 

κοινωνικής πραγµατικότητας, χωρίς όµως να αναδεικνύονται οι γενικές τάσεις.  

Επιπλέον, η ποιοτική έρευνα αναλύει ένα πρόβληµα από την οπτική γωνία  του 

υποκειµένου, δηλαδή αξιοποιεί τον τρόπο που αυτό ερµηνεύει την κοινωνική 

πραγµατικότητα (Πασχαλιώρη,  Μήλεση, 2003). Κατά τη διάρκεια της έρευνας 

υπήρχε ένας  «ερµηνευτικός» προσανατολισµός, δηλαδή αυτό που απασχολεί είναι ο 

τρόπος που βιώθηκε  η κοινωνική πραγµατικότητα από τους εκπαιδευτικούς και όχι 

από τα δεδοµένα τα οποία έχουν διδαχθεί και ενηµερωθεί (από τα έτη σπουδών τους, 

από επιµορφωτικά σεµινάρια) ήδη από αυτούς. Χρησιµοποιήθηκαν  µέθοδοι 

παραγωγής δεδοµένων που δεν είναι αυστηρά δοµηµένες, έχοντας σαν στόχο την 

παραγωγή σφαιρικής αντίληψης µε λεπτοµερή καταγραφή του φυσικού κοινωνικού 

πλαισίου 
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Από τα αποτελέσµατα της έρευνας εξετάσθηκε η αποτελεσµατικότητα  των 

εκπαιδευτικών µέτρων, η δράση και αλληλεπίδραση κοινωνικών, διοικητικών και 

πολιτικών δρώντων, µε αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και το βαθµό 

συµµετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πεδίο του πρωτοβάθµιου, 

δευτεροβάθµιου και τριτοβάθµιου  µειονοτικού εκπαιδευτικού συστήµατος, 

µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα των εκπαιδευτικών µέτρων καθώς και προτάσεις 

για καλυτέρευση αυτών 

  Λαµβανοµένων υπόψη των ιστορικών, πολιτικών και κοινωνικών 

παραγόντων που έχουν διαµορφώσει το σηµερινό πρωτοβάθµιο στο  µειονοτικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα, διερευνάται ο βαθµός στον οποίο οι βασικοί αυτοί δρώντες 

επηρεάζουν το σχεδιασµό και την εφαρµογή της µειονοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

και διατυπώνουν αιτήµατα και διεκδικήσεις ή προβαίνουν σε πολιτικές επιλογές. 

Παράλληλα, αναζητούνται οι παράγοντες εκείνοι που λειτουργούν ανασταλτικά στην 

άσκηση µιας αποτελεσµατικής εκπαιδευτικής πολιτικής για τη µειονότητα εκ µέρους 

του ελληνικού κράτους.  

Τα Γενικά Συµπεράσµατα της έρευνας αποτελούν προϊόν της σύνθεσης 

βιβλιογραφικού υλικού και πληροφοριών που συλλέχθηκαν από δασκάλους / 

καθηγητές  που δίδαξαν σε µειονοτικά σχολεία. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι, στο πεδίο της µειονοτικής 

εκπαίδευσης αλληλοτέµνονται ιδιαιτερότητες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 

πολιτισµικές και πολιτικές, γι αυτό οι ερωτήσεις της συνέντευξης βασίζονται στον 

διαφορετικό βαθµό της εκπαιδευτικής συνθήκης / επιµόρφωσης, αναδεικνύοντας 

επιµέρους παραµέτρους µε τον τρόπο µε τον οποίο αυτές εµπλέκονται στην 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών µέτρων στην Θράκη.   

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αναδείξει ότι. παρόλο που τα 

εκπαιδευτικά µέτρα που νοµοθετήθηκαν από το ελληνικό κράτος από το 1997 και 

µετά, σέβονται την πολιτισµική και θρησκευτική ποικιλοµορφία, στην Θράκη δεν 

καταπολεµήθηκε ο κοινωνικός αποκλεισµός των παιδιών, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

επιτακτική ανάγκη για θέσπιση και εφαρµογή δραστικότερων µέτρων ώστε τα παιδιά 

να έχουν εύκολη πρόσβασή στην εκπαίδευση και όχι στην παραµεθωριοποίησή τους.  
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Περίληψη  

Η εκπαιδευτική πολιτική στην Θράκη, από το 1997 και µετά παρουσιάζει 

σηµαντικά µεταρρυθµιστικά µέτρα όσον αφορά τη δοµή της εκπαίδευσης, το 

περιεχόµενο σπουδών και κατά δεύτερο λόγο τα θεσµικά όργανα και την αξιολόγηση 

των µαθητών, δικαίωµα του  Έλληνα πολίτη για ανοιχτή πρόσβαση σε παιδεία 

υψηλής ποιότητας. 

H ύπαρξη των µειονοτικών σχολείων προβλέπεται από τη συνθήκη της 

Λοζάνης (24 Ιουλίου 1923), η οποία αναφέρεται τόσο στη µουσουλµανική 

µειονότητα της Θράκης, όσο και στην ελληνική στην Κωνσταντινούπολη όπου  

διδάσκονται τα περισσότερα µαθήµατα στην µητρική γλώσσα, µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει διγλωσσία στην διδακτική ύλη.   

Ο ερµηνευτικός προσανατολισµός της εργασίας είναι η αναζήτηση και 

διερεύνηση των προεκτάσεων που παρέχει το πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής στην 

Θράκη από το 1997 και µετά, καθώς και οι δυνατότητες  διαφοροποιηµένης 

στρατηγικής, η οποία θα επιτύχει την  ενσωµάτωση (όχι αφοµοίωση) όλων των 

µαθητικών κατηγοριών στην ευρύτερη κοινωνία, χωρίς να χάνεται  η διαφορά της 

κάθε κατηγορίας και χωρίς να µετασχηµατίζεται η διαφορά σε ανισότητα  µε 

αποτέλεσµα την περιθωριοποίηση των µαθητών.   
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θρησκευτική διάσταση - πλουραλισµός - σεβασµός – διαπολιτισµικότητα – σχολική 

διαφοροποίηση -ένταξη  
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Abstract 

The Greek  educational policy in Thrace, from 1997, from one side presents 

important reform measures as regards the structure of education and  the text of 

studies and from the other side  institutional parts and the evaluation of students who 

have the rights of Greek citizen to open access to  high  quality education. 

The existence of minority schools is forecasted by the Treaty of Lausanne (24. 

July. 1923) ,  which mentions both  to muslin  minority of Thrace and to Greek 

minority of Turkey and says that in minority schools must be taught most lessons in 

mother language, which has the results to have bilingualism in  curricula. 

The interpretative guidance of this work is the research and the investigation 

of the extension leads, which the educational policy provides in Thrace from 1997, as 

well as the possibilities of a differential strategy, which will succeed the integration 

(not assimilation)  of all students category in society, without loosing  their   

difference and without transforming the difference to inequality, having result the 

marginalization of students.      

 

 

Words – keys: ethnocentrism - social prejudices - difference – religious -

dimension pluralism - respect – interculturalism - school differentiation - integration 
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Εισαγωγή  

Η εικόνα των Ευρωπαϊκών κοινωνιών έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες 

δεκαετίες εξ αιτίας πολλών κοινωνικών µετασχηµατισµών. Υπάρχει µεγαλύτερος 

κοινωνικός και  πολιτισµικός πλουραλισµός, γεγονός που απαιτεί αλλαγές σε πολλές 

πολιτικές –µεταξύ των οποίων και  της εκπαιδευτικής(Πέτρου, 2001). Οι βαθιές αυτές 

πολιτισµικές αλλαγές, που άλλαξαν ριζικά την εικόνα των ευρωπαϊκών κοινωνιών 

στις τελευταίες δεκαετίες, υποχρεώνουν και  τα εκπαιδευτικά συστήµατα του 21ου 

αιώνα να υιοθετήσουν σε όλα τα επίπεδα και  σε όλους τους τοµείς του εκπαιδευτικού 

έργου µια διαπολιτισµική προσέγγιση(Σπινθυρουδάκη,  Γιαννόπουλος,  Στεφανίδης, 

2002). 

 Κατ΄αυτόν τον τρόπο το σχολείο µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στη 

προετοιµασία των παιδιών για τη ζωή σε πολυπολιτισµικές κοινωνίες, που αποτελούν 

τη νέα πραγµατικότητα. Η έννοια, λοιπόν, της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

αναφέρεται στην πολυπολιτισµική κοινωνία και  αποτελεί κοµβική επιλογή γύρω από 

την οποία µπορεί να αναπτυχθεί η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, που είναι αναγκαία 

για µια ανοιχτή δηµοκρατική κοινωνία της γνώσης(Πέτρου, 2001). 

Στην Ελλάδα σύµφωνα µε την επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική –έτσι όπως 

διατυπώνεται στα σχετικά νοµοθετήµατα - η διαπολιτισµική εκπαίδευση θεωρείται 

ότι αποτελεί κυρίως απάντηση στα προβλήµατα που συνεπάγεται η παρουσία παιδιών 

µε ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά στα µέχρι πρόσφατα οµοιογενή ως προς τον 

πολιτισµό σχολεία. Έτσι, το 1996 δηµιουργήθηκαν τα διαπολιτισµικά σχολεία που 

είναι µετεξέλιξη των σχολείων παλιννοστούντων 

Μια τέτοια εκπαίδευση απαιτείται να αναπτύξει την ατοµική αυτονοµία και το 

κριτικό πνεύµα, την ανεκτικότητα, ανοιχτωσύνη στην ετερότητα και την αίσθηση του 

«ανήκειν» στην κοινωνία ως σύνολο. Θα πρέπει επίσης να αναπτύξει µια αίσθηση 

εµπιστοσύνης, που να συνέχει τα µέλη της κοινωνίας, παρά τις ηθικές και 

θρησκευτικές τους διαφορές και διαφωνίες (Τσιτσελίκης, 1996). 

Εδώ και  πολλές δεκαετίες η Θράκη αντιµετωπίζεται ως µια «ειδική» περιοχή 

της  Ελλάδας. Σε αυτό συντείνουν η µεθοριακή γεωγραφική της θέση (σύνορα µε την  

Τουρκία και  τη Βουλγαρία), το  γεγονός ότι µαζί µε την  Ήπειρο αποτελεί σταθερά 

την  φτωχότερη και λιγότερο ανεπτυγµένη περιφέρεια  της  Ελλάδας καθώς και η 

ύπαρξη σε αυτήν της µόνης επίσηµα αναγνωρισµένης µειονότητας στη χώρα, της  

µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης. Πρόκειται για τον πληθυσµό που 

εξαιρέθηκε από την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσµών και  η προστασία των 
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δικαιωµάτων της προβλέπεται από τη Συνθήκη της  Λοζάνης του 1923. Η 

θρησκευτική  και  ευρύτερη πολιτισµική ανοµοιογένεια είναι  το σήµα κατατεθέν της  

περιφέρειας αυτής και  ειδικότερα των νοµών Ροδόπης και  Ξάνθης (Brubaker, 1996).   

Ο πληθυσµός της Θράκης χαρακτηρίζεται από τις γλωσσικές ιδιαιτερότητές 

του και από το 1997 την σταδιακή, αλλά αργή, αλλαγή της µειονοτικής εκπαίδευσης 

από πολυπολιτισµική   σε διαπολιτισµική.   

Η ανάγκη αναθεώρησης της εκπαιδευτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους 

απέναντι στη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης προβάλλεται απ' όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη. Κοινή παραδοχή είναι ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ευδοκίµηση της εφαρµογής µιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής, αποτελεί ο σεβασµός 

των ιδιαιτεροτήτων και των ευαισθησιών της µειονότητας και η αποκατάσταση της 

εµπιστοσύνης της µειονότητας προς την ελληνική πολιτεία και κοινωνία. Βεβαίως, µε 

αφετηρία την εξαγγελία των αρχών της ισονοµίας και της ισοπολιτείας στην 

αντιµετώπιση χριστιανών και µουσουλµάνων Ελλήνων υπηκόων της Θράκης, το 

ελληνικό κράτος άρχισε να εφαρµόζει µια πολιτική εξάλειψης των διακρίσεων στη 

µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης(Φραγκουδάκη, 2003).  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

1.1. Εισαγωγή  

Στην σύγχρονη εποχή που ζούµε, ολοένα βλέπουµε η  θρησκεία να  

εντάσσεται στα ατοµικά χαρακτηριστικά των ευρωπαίων πολιτών, έχοντας σαν 

αποτέλεσµα η ανεξιθρησκία και η ελευθερία συνείδησης να είναι συνταγµατικά και 

νοµικά περιφρουρηµένες. Καθώς η  παγκοσµιοποίηση δηµιουργεί εθνοκεντρικές και 

θρησκειοκεντρικές αµυντικές κινήσεις, η οικονοµική µετανάστευση αλλάζει τη 

σύσταση των πληθυσµών και  οι θρησκείες χρησιµοποιούνται ως επιχείρηµα ή άλλοθι 

στις συρράξεις της σύγχρονης ιστορίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα  η επαναφορά των 

θρησκειών στο προσκήνιο να βρίσκει, συχνά, τα µέλη της Ευρωπαϊκής κοινωνίας 

απληροφόρητα γι’ αυτές και απροετοίµαστα για τη συµβίωση (Χιωτάκης, 2002).  

Έτσι βλέπουµε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της  ∆ιαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης η οποία επιχειρείται σε όλες τις δηµοκρατικές κοινωνίες να  

κυριαρχείται από µία θρησκευτική διάσταση, όπου η θρησκεία κατανοείται  ως 

κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό φαινόµενο. Πλέον η  ελευθερία συνείδησης και 

θρησκευτικών επιλογών δεν περιορίζεται στην ιδιωτική σφαίρα, αλλά αποκτά 

συλλογική σηµασία. (Χριστόπουλος, 1998). 

Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι να διαµορφώσει πολίτες 

οι οποίοι «…ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να 

εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να ζήσουν δηµιουργικά.» (Νόµος 

1566, άρθρο 1). Στα απαραίτητα στοιχεία της ολοκληρωµένης προσωπικότητας 

ανήκουν η σφαιρική πληροφόρηση και το κριτικό πνεύµα (Mηναΐδης, 1990). Και στα 

εφόδια για µια δηµιουργική ζωή χρειάζονται η καταλλαγή, ο αλληλοσεβασµός, η 

ανεκτικότητα και η αποδοχή του δικαιώµατος στην ετερότητα, στοιχεία απαραίτητα 

για τη διατήρηση της εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας.. 

Έτσι κατανοούµε ότι, η  ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση δεν αφορά µόνο 

συγκεκριµένα µαθήµατα ή ειδικότητες και ότι η θρησκευτική της διάσταση δεν έχει 

µόνο µαθησιακούς στόχους. Προσανατολίζεται στο δικαίωµα των παιδιών να 

προετοιµαστούν κατάλληλα για τη ζωή τους ως πολίτες, µε ενεργό ρόλο στη 
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δηµοκρατία, σχετιζόµενη µε τις  εκπαιδευτικές νοοτροπίες και τεχνικές που αφορούν 

στο σύνολο της σχολικής ζωής (Βαλιανάτος, 2007). 

 

1.2. Η συλλογική ταυτότητα  

Η έννοια της  ταυτότητας είναι πολυδιάστατη. Τη χρησιµοποιούµε στην 

ανάλυση πολλών και ανόµοιων αντικειµένων, από το να αναλύσουµε τη δόµηση της  

προσωπικότητας του παιδιού έως το να δώσουµε ερµηνείες της σύγκρουσης ανάµεσα 

σε λαούς. Με άλλα λόγια, εκφάνσεις της ταυτότητας παραπέµπουν στο άτοµο, την 

οµάδα ή την κοινωνία. Βέβαια οι διεργασίες που επιτελούνται στο επίπεδο του 

ατόµου δεν είναι ανεξάρτητες και διαχωρισµένες από αυτές που επιτελούνται στο 

επίπεδο της  οµάδας και της  κοινωνίας.  

Οι υπαγωγές των ατόµων στις διάφορες κοινωνικές οµάδες επηρεάζονται από 

τις διοµαδικές σχέσεις και τα προσωπικά χαρακτηριστικά. Η  εικόνα που έχουµε για 

τον εαυτό µας, οι συλλογικές ή οι πολιτικές µας ταυτότητες είναι αντικείµενο 

επεξεργασίας τόσο από το ίδιο το άτοµο όσο και από τις οµάδες και τις ιδεολογίες 

τους. Ο Erikson (1968), από τους πρώτους θεωρητικούς σε θέµατα ταυτότητας τη 

δεκαετία '50-'60, υπογραµµίζει ότι η  ταυτοτική διεργασία συντελείται ταυτόχρονα 

στην καρδιά του ατόµου και στην καρδιά της  κουλτούρας της κοινότητας όπου 

ανήκει. 

Έτσι ο εαυτός οικοδοµείται σε σχέση µε το περιβάλλον και τους άλλους. H 

ταυτότητα δε κατασκευάζεται στο πλαίσιο των οµάδων, µικρών ή µεγαλύτερων, 

θεσπισµένων ή αυθόρµητων. Όλη η τρέχουσα επιστηµονική ανάλυση γύρω από το 

θέµα επικεντρώνεται στο πλέγµα των κοινωνικών σχέσεων και στο ρόλο που ασκεί 

στην ταυτοτική διεργασία.  

Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από την  αυξανόµενη πολλαπλότητα 

των οµάδων υπαγωγής, πραγµατικών ή συµβολικών, στις οποίες εντάσσονται τα 

άτοµα. Έτσι βλέπουµε ότι υπάρχουν πολλές ταυτότητες.  

Εστιαζόµενοι στην εκπαίδευση, µε την οποία διαπραγµατεύεται το θέµα της 

παρούσας εργασίας, ότι οι µαθητές δε χαρακτηρίζονται µόνο από τη µειονοτική τους 

ταυτότητα ή αυτή του µετανάστη. Έχουν και πολλές άλλες ταυτότητες: τη 

θρησκευτική, την εθνική, την εθνοτική, τη γλωσσική, την ταυτότητα φύλου, την 

ταξική (∆ραγώνα, 2004).   
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1.3.Εθνοκεντρικός και νεωτερικότητα   

Κάθε κοινωνία αναπαράγει και καλλιεργεί, περισσότερο ή λιγότερο, µιαν 

ιστορικά διαµορφωµένη συλλογική ταυτότητα ,η οποία  περιέχει, τουλάχιστον µέχρι 

ένα βαθµό, στοιχεία µιας µορφής εθνοκεντρισµού (Χιωτάκης, 1999).Ο 

εθνοκεντρισµός υποδηλώνει µια αδυναµία πρόσληψης του πολιτισµού µιας 

διαφορετικής φυλετικής ή εθνικής οµάδας µε διαφορετική θρησκεία και ήθη, 

γλώσσα, πολιτικό ή οικονοµικό σύστηµα. Τούτο, γιατί η αντίληψη ενός 

εθνοκεντρικού συστήµατος σκέψης στηρίζεται στην υπόθεση ότι ο κόσµος και η 

πραγµατικότητα είναι τµήµα του δικού του πολιτισµικού συστήµατος αξιών. Ο 

εθνοκεντρισµός συνδέεται µε το πρόβληµα των κοινωνικών προκαταλήψεων εξαιτίας 

των οποίων τα άτοµα που ανήκουν σε µια κοινωνία µπορεί να αισθανθούν εχθρότητα 

απέναντι σε κοινότητες µε διαφορετική κοινωνική συγκρότηση ή πολιτιστική 

προέλευση(∆ραγώνα, 2004). Υποδηλώνει, επίσης, την αδυναµία αντίληψης µιας 

κοινής βάσης στην ανθρωπότητα, πίσω από τις επιφανειακές παραλλαγές των 

κοινωνικών και πολιτισµικών παραδόσεων. Υποστηρίζεται ότι ο εθνοκεντρισµός 

συναντάται σε όλες τις κοινωνίες και µπορεί να είναι ένα φαινόµενο κοινό σε όλους 

τους πολιτισµούς (Sumner 1906).  

Τα αρχικά στοιχεία του εθνοκεντρισµού είναι οι συλλογικές µνήµες και οι  

προκαταλήψεις έναντι του ξένου και του διαφορετικού. Βέβαια  ενώ αυτά τα στοιχεία 

δεν φανερώνονται στις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων σε οµαλές περιόδους , σε 

περίοδο οικονοµικής κρίσης και εθνικών απειλών γιγαντώνονται και  

αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώµη από τα πραγµατικά προβλήµατα. Οι 

διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισµικές κοινωνίες αντί να είναι συνδετικοί κρίκοι   

µέσα στο πλαίσιο έθνους – κράτους, διαχωρίζονται και γίνονται αιτία διενέξεων.  

Όµως το γεγονός ότι αυτή την διένεξη την αναζωπυρώνουν και ορισµένοι 

πολιτισµικοί και πολιτικοί φορείς, µας κάνει να αναρωτιόµαστε µήπως ο  ακραίος 

πολιτισµικός και πολιτικός εθνοκεντρισµός ανακατασκευάζεται και αναπαράγεται 

σκόπιµα από κάστες ή συντεχνίες και ειδικότερα από πολιτισµικούς λειτουργούς, 

ιερατεία ΜΜΕ και ορισµένους πολιτικούς (Χιωτάκης, 2006). Η διάσπαση της 

κοινωνικής συνοχής ευνοεί και διασφαλίζει ανάλογα τα κοινωνικοοικονοµικά 

προνόµια και τη δύναµη και ακόµη την ακροαµατικότητα ή την εκλογική πελατεία 

τους (Χιωτάκης 1999. Wieviorka 2003). 

Βέβαια στοιχεία εθνοκεντρισµού,  σε ηπιότερες ή οξύτερες εκδοχές τους, 

βλέπουµε σε πολλές κοινωνίες της   Ευρώπης. Γενικότερα βλέπουµε µία µορφή 
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ευρωκεντρισµού και εθνοκεντρισµού  η  οποία διαµορφώνεται από την προσήλωση 

στα δικά του πολιτισµικά αυτονόητα,  µε την παράλληλη απαξίωση διαφορετικών 

πολιτισµικών προτύπων (Χιωτάκης, 2006). Όµως αν δούµε τον λεγόµενο ∆υτικό 

Πολιτισµό σε ένα καθαρά θεωρητικό πλαίσιο και ως ένα αφηρηµένο µοντέλο, όπου 

τα ευρωπαϊκά κράτη – έθνη πλησιάζουν αλλά περισσότερο και άλλα λιγότερο, τότε 

ανακαλύπτουµε την νεωτερικότητα  (Forst 2003) η οποία παρουσιάστηκε και τον 11 

και 12 αιώνα στη ∆υτική Ευρώπη. Κατ’ αυτήν στα κράτη υπάρχει η µετεξέλιξη του 

παλιού παράλληλα µε την προτίµηση προς το νέο, το σύγχρονο(Ρούκουνας, 1995). 

Με την  νεωτερικότητα, ως απότοκος του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού, συνδέθηκε η 

έλλογη και ορθολογική προσέγγιση των πραγµάτων σύµφωνα µε καθολικές και 

εκκοσµικευµένες αρχές, αντί των µεταφυσικών-δογµατικών και (νοούµενων ως) 

ιερών κριτηρίων. Ο ∆ιαφωτισµός και η νεωτερικότητα που κυριάρχησαν στην 

Ευρώπη είχαν σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία οικονοµίας της αγοράς σε νέες πόλεις 

οι οποίες αντικατέστησαν τις πόλεις κάστρα των ευγενών και αποτελούσαν 

οικονοµικά και επαγγελµατικά-βιοτεχνικά κέντρα µε οικονοµικά πρότυπα επιτυχίας 

και µια πρωτόγνωρη κοινωνική κινητικότητα που δεν είχε άµεση σχέση µε την 

καταγωγή. Απότοκος αυτών των αλλαγών, την περίοδο δηλαδή του  11ου και 12ου 

αιώνα δηµιουργήθηκαν οι  απαρχές των Πανεπιστηµίων, όπως τα γνωρίζουµε 

σήµερα(Χιωτάκης, 1996).  

Μετά από τις φοβερές καταστροφές που είχαν δηµιουργηθεί από τους 

µακροχρόνιους εµφύλιους-θρησκευτικούς πολέµους µεταξύ καθολικών και 

προτεσταντών, επιβλήθηκαν τα στοιχεία της  εκκοσµίκευσης και της  

εξαντικειµενίκευσης του δηµόσιου βίου. (Blanz,  Mummendey, Mielke,  και Klink, 

1998). Η πολιτεία, χωρίς να αναµιγνύεται στις θρησκευτικές πεποιθήσεις των 

ανθρώπων , άρχισε να δηµιουργεί σταθερές, ευνοϊκές συνθήκες , οι πληθυσµοί 

δραστηριοποιούνται και συνεργάζονται µεταξύ τους ανεξάρτητα από τις 

θρησκευτικές διαφοροποιήσεις τους. Η θρησκευτική πίστη πλέον διαχωρίστηκε από 

τις δηµόσιες υποθέσεις.  Ενώ ο ∆ιαφωτισµός θεωρητικοποίησε και ανέλυσε µε λογικά 

επιχειρήµατα τα επιτεύγµατα αυτά, ενώ η Γαλλική Επανάσταση επέβαλε τις 

αντίστοιχες ρεπουµπλικανικές αρχές της  ελευθερίας, της  ισότητας και της  

αδελφότητας όλων, ενάντια στα κατάλοιπα από το παλιό καθεστώς (Χιωτάκης, 1999).  

Παράλληλα όµως , σύµφωνα µε µελέτες του  Weber, µεταξύ των κρατών 

άρχισε ένα διαρκής ανταγωνισµός, ο οποίος δεν άφησε τις επιµέρους εξουσίες να 
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επιβάλλουν τις δικές τους εξουσιαστικές σχέσεις και  θεοκρατικές αξίες. 

απολυταρχικές αξίες  (Banks, , 2004).  

Ο ανταγωνισµός αυτός υπήρχε σε όλες τις µορφές εξουσίας και κοινωνικά 

στρώµατα και οδήγησε σε θεσµούς εξουσίας , τεχνικά και νοµικά οριοθετηµένους και 

µπορούµε να πούµε σε µεγάλο βαθµό αντικειµενικούς.  Οι άξονες πάνω στους 

οποίους κινήθηκε αυτός ο ανταγωνισµός είναι της κοσµικής εξουσίας µε την 

θρησκευτική ο οποίος πυροδοτήθηκε από τις αντιπαραθέσεις του Πανεπιστηµίου µε 

την κατεστηµένη εκκλησιαστική ιεραρχία και τα εκκλησιαστικά δόγµατα. Το βιοτικό 

και κοινωνικό επίπεδο της αστικής τάξης άρχισε να ανεβαίνει , να ανθίζει το εµπόριο 

και η ελεύθερη οικονοµία µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η αυθαιρεσία της κρατικής 

δεσποτείας και αριστοκρατίας, αποτέλεσµα τοι εργαζόµενοι να οργανώνονται ενάντια 

του κεφαλαίου και των τοπικών ηγεµόνων (Χιωτάκης,1999). Έτσι το καθεστώς που 

δηµιουργήθηκε είναι η µια εξουσία οφείλει και µπορεί να ελέγχει τις άλλες, 

αποτελώντας αντίβαρο σ’ αυτές και αντίστροφα. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσµα 

κάθε µορφή προσωποκεντρική και παρτικουλαριστική δεσποτεία να παραµεριστεί, 

και να δηµιουργηθούν τυπικές αρχές δικαίου (Cummins, 1996). Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα η οικονοµικοκοινωνική δυναµική και οι ανταγωνισµοί να  κινούνται 

πάνω σε θεσµοθετηµένες τροχιές όπου το παιγνίδι οικονοµικής επιτυχίας και δύναµης 

γίνεται µε ορθολογικούς κανόνες(Χιωτάκης, 1999).  

 

 1.4.Αξιακή και κοινωνική αναφορά των πολιτισµικών προτύπων και 

ιδιαιτεροτήτων 

Τα αιτήµατα και οι διεκδικήσεις για ισότητα και κοινωνική αναγνώριση, 

ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, θρησκευτική ταυτότητα, ή άλλη διαφοροποίηση 

νοµιµοποιούνται και καταξιώνονται ηθικά µέσα από τα αξιακά αυτονόητα της  

στενότερης πολιτισµικής ταυτότητας την οποία έχει κανείς, αλλά και του ευρύτερου 

κοινωνιακού πολιτισµού στον οποίο είναι ενταγµένος(Χιωτάκης, 1999). Από τη 

σκοπιά αυτή, η κοινωνιολογία των πολιτισµικών διαφορών και αποκλεισµών δεν 

µπορεί να κλείνει τα µάτια στη σχέση που έχουν τα πρότυπα και οι αξιακές αναφορές 

κάθε ιδιαίτερης κουλτούρας και πολιτισµικής οµάδας µε την ευρύτερη κυρίαρχη 

οικονοµική ιεραρχία και συγχρόνως µε την κυρίαρχη ιεραρχία κύρους (κοινωνικού 

status) και την ανάλογη ισορροπία δυνάµεων (Weber, 1985). Το πολιτισµικό στοιχείο 

εξαρτάται από το κοινωνικοοικονοµικό-πολιτικό και το τελευταίο ανατροφοδοτείται 

και επηρεάζεται στην κατεύθυνση της  δυναµικής του από το πρώτο. Τις πολύπλοκες 
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και αµφίδροµες αυτές διαδικασίες µπορούµε να τις δούµε ειδικότερα µέσα από τον 

όρο της  αξιακής αναφοράς. 

Αρχικά, µε την έννοια της  αξιακής αναφοράς επισηµαίνεται από τον Weber 

ότι το θέµα που επιλέγεται ως σηµαντικό για έρευνα, από µιαν ορισµένη σκοπιά 

προσέγγισης, εξαρτάται από τη σχέση του ερευνητή και της εποχής του µε ορισµένες 

αξίες(Σωτηρέλης, 2002).  

Αυτό που ισχύει αρχικά για την ‘αξιακή αναφορά’ του ερευνητή, ισχύει σε 

ένα άλλο, µη ερευνητικό επίπεδο, και για τα µέλη ολόκληρης της  κοινωνίας: Μέσα 

σε έναν κόσµο, στον οποίο επικρατεί ανταγωνισµός των συµφερόντων και των 

ενδιαφερόντων, τα κίνητρα επιτυχίας για τη δραστηριοποίηση µε έναν ορισµένο 

τρόπο και σε ορισµένους τοµείς ανατροφοδοτούνται από τις αντίστοιχες αξίες οι  

οποίες νοµιµοποιούν και καταξιώνουν ηθικά τα πρότυπα αυτά. Βέβαια, οι  αξίες 

αυτές και τα αντίστοιχα πρότυπα επιτυχίας-δραστηριοποίησης απορρέουν, 

συγκεκριµένα, από  την ένταξη των ατόµων σε ορισµένες κοινωνικές οµάδες και 

αντίστοιχα  από την ευρύτερη κοινωνικοποίησή και την παιδεία, την απασχόληση και 

την ενσωµάτωσή τους σε επιµέρους πολιτισµικές  και κοινωνικές οµάδες(Χιωτάκης, 

1999).   

Αυτό σηµαίνει ότι η ‘αξιακή αναφορά’ των µελών της  κοινωνίας δεν είναι 

κοινωνικοοικονοµικά, πολιτισµικά και πολιτικά µετέωρη. Αντίθετα, εκφράζει και 

αντανακλά, πρωταρχικά, τη θέση και το ρόλο που έχουν τα ίδια στην κοινωνία.  

Οι κοινωνιολογικές αυτές προεκτάσεις του Weber συµπληρώνουν την ιδεαλιστική 

ανάλυση του Rickert σχετικά µε την ‘αξιακή αναφορά’. Οι τοποθετήσεις των 

εµπειρικών κοινωνικών επιστηµών µπροστά στα κοινωνικά προβλήµατα υφίστανται 

τις επιδράσεις της πραγµατικότητας επί των αξιών, όπως και αντίστροφα: τα ισχύοντα 

αξιακά πρότυπα συνδιαµορφώνουν την πραγµατικότητα, αφού κατευθύνουν και 

διευθετούν τη δυναµική των συµφερόντων και των ενδιαφερόντων προς ορισµένες 

κατευθύνσεις και τροχιές δράσης  (Χιωτάκης, 1999). 

Από τη σκοπιά αυτή της  κοινωνικής και αξιακής αναφοράς, τα πρότυπα της  

κοινωνικής δράσης διαµορφώνονται µέσα από τις αξιακές παραστάσεις και τα 

αντίστοιχα πολιτισµικά-κοινωνικά πρότυπα των µελών  της κοινωνίας (Cummins,  

1996). Τα άτοµα και οι  κοινωνικές οµάδες δεν γνωρίζουν τις διάφορες αξίες, σαν να 

βρίσκονταν οι  τελευταίες σε µιαν υποτιθέµενη υπερβατική πραγµατικότητα, άσχετη 

µε την κοινωνική τους θέση, τα ενδιαφέροντα και τα συµφέροντά τους. Γνωρίζουν τα 

πράγµατα, όπως εµφανίζονται στα ίδια και στη σκέψη τους ως φαινόµενα. Έτσι, ό,τι 
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έχουν στη σκέψη τους από την εµπειρική  πραγµατικότητα, δεν είναι αντίγραφο των 

υποτιθέµενων υπερκείµενων πραγµάτων, αυτών καθεαυτών, αλλά τα πράγµατα όπως 

αυτά προσλαµβάνονται από τις αισθήσεις τους και κατανοούνται από τα ίδια, στο 

πλαίσιο της  κοινωνικοποίησης και του ρόλου τους(Glazer,  Moynihan ,1975) .   

Όµως επειδή οι πολιτισµικές αξίες είναι πολύ γενικές, γι’ αυτό και ο 

καθοδηγητικός ρόλος τους επί της ανθρώπινης συµπεριφοράς είναι έµµεσος και 

ασαφής και όχι άµεσος και συγκεκριµένος(Cummins, 1996).. Οι αξίες, ως έµµεσα 

καθοδηγητικά πρότυπα της συµπεριφοράς, ενεργοποιούνται στο ρόλο τους αυτό µόνο 

σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες κοινωνικές νόρµες που υπαγορεύουν συγκεκριµένες 

συµπεριφορές, ανάλογα µε την κάθε ειδική περίπτωση. Στην πραγµατικότητα, η ίδια 

αξία µπορεί, ανάλογα µε την περίπτωση, να ενσωµατώνεται στις πιο διαφορετικές, 

ακόµη και στις πιο αντιφατικές, κοινωνικές νόρµες, όπως και αντίστροφα, σε µιαν 

ορισµένη κοινωνική νόρµα µπορεί να διοχετεύονται διαφορετικές αξίες 

(Gilbert,1992).  

Έτσι, βασικές αξίες (όπως π.χ. η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η αγάπη προς τον 

πλησίον), ενώ θεωρούνται ως οι  πιο υψηλές και αδιαµφισβήτητες, είναι στενά 

εξαρτηµένες και διαµορφώνουν το συγκεκριµένο περιεχόµενό τους από τις κυρίαρχες 

κοσµοθεωρήσεις και τις αντιλήψεις σε θέµατα πίστης στο πλαίσιο των σχέσεων 

εξουσίας σε µια κοινωνία. Υπό τη µορφή αυτή, από µια πρώτη σκοπιά οι  βασικές 

αξίες τείνουν να χρησιµοποιούνται για τη νοµιµοποίηση εξαρτηµένων εργαλειακών 

αξιών (όπως π.χ. η επαγγελµατική επιτυχία), οι  οποίες παρουσιάζουν µια πολύ 

ισχυρότερη αναφορά προς ορισµένες δράσεις(Cummins, 1996). 

Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι, στο πλαίσιο µιας –για την ακρίβεια - 

κοινωνικοοικονοµικής-πολιτικής και αξιακής αναφοράς, τα άτοµα και οι  κοινωνικές 

οµάδες δεν αποκτούν γνώση των διαφόρων αξιών ως στοιχείων που βρίσκονται σε 

µιαν υποτιθέµενη υπερβατική πραγµατικότητα, ανεξάρτητη από την κοινωνική τους 

θέση και ειδικότερα από το αν νοιώθουν αναγνώριση ή καταπίεση στο πλαίσιο του 

κυρίαρχου κοινωνιακού πολιτισµού(Banks, 2004). 

Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η  συµβολή αυτή των αξιών για την 

καθιέρωση και τη νοµιµοποίηση των κυρίαρχων συµφερόντων-ενδιαφερόντων δεν 

αποτελεί µονόδροµο. Αντίθετα, υπάρχει µια αµφίδροµη σχέση µεταξύ συµφερόντων-

ενδιαφερόντων και των αντίστοιχων νοµιµοποιητικών αξιών: Οι τελευταίες µπορούν, 

αντίστροφα, να επηρεάζουν, µε τη σειρά τους, αναδραστικά, τον τρόπο εκδήλωσης 

των συµφερόντων-ενδιαφερόντων, τα οποία νοµιµοποιούν. Ο αναδραστικός αυτός 
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ρόλος των αξιών είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικός, όταν οι  συγκεκριµένες αξίες 

προσφέρουν νέες κοινωνικές και επαγγελµατικές ευκαιρίες, ανταποκρινόµενες έτσι 

στα συµφέροντα ορισµένων κοινωνικών οµάδων, από τις οποίες προωθούνται πιο 

δυναµικά(Χιωτάκης, 1999).  

 

1.5.Αναγνώριση της διαφορετικότητας στο πλαίσιο της ανοιχτής και   

πλουραλιστικής κοινωνίας 

Αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα των ατόµων  στο πλαίσιο της ανοιχτής 

και πλουραλιστικής κοινωνίας µπορούµε να  δούµε την πολυπολιτισµικότητα σε 

διάφορες κοινωνίες στο πλαίσιο µιας µακραίωνης ιστορίας αγώνων και ιστορικών 

επιτευγµάτων. Η πολυπολιτισµικότητα προσεγγίζεται εδώ ως µια ευκαιρία για την 

αλληλοκατανόηση, την ανεκτικότητα και την αναγνώριση των εθνοτικών, 

θρησκευτικών ή άλλων πολιτισµικών και κοινωνικών διαφορών και, κατ’ επέκταση, 

την απάλειψη ή άµβλυνση των αντίστοιχων διακρίσεων από την πλευρά της 

κυρίαρχης  κοινωνίας και κουλτούρας. Από τη σκοπιά αυτή, η έννοια της 

πολυπολιτισµικότητας µπορεί να αποτελεί µια µορφή ‘συνέχειας’ της ευρωπαϊκής 

πορείας(Banks, 2004). 

Η ίδια η πραγµατικότητα είναι αρκετά ρευστή, πολυσύνθετη και αντιφατική 

για να µπορεί να χωρέσει σε ένα εξελικτικό σχήµα. Έτσι βλέπουµε π.χ. ότι, ενώ η 

Ολλανδία εθεωρείτο ως µια ευρωπαϊκή χώρα µε την κατ’ εξοχή µεγαλύτερη 

ανεκτικότητα έναντι της πολιτισµικής διαφορετικότητας, µε την ανεξέλεγκτη αύξηση 

των µεταναστών και τις σχετικές αντιθέσεις που δηµιουργήθηκαν κατά τα τελευταία 

χρόνια,  τα πράγµατα άλλαξαν άρδην. Οι  αντιφάσεις και οι  οπισθοδροµήσεις αυτές 

είναι ενδεικτικές της ρευστότητας που χαρακτηρίζει τα πολυπολιτισµικά 

αιτήµατα(Blanz, Mummendey, Mielke,  και Klink,1998).  

Η ανάπτυξη του πολυπολιτισµικού προβληµατισµού - πρώτα στην Αµερική, 

τον Καναδά και την Αυστραλία - και η διείσδυσή του στην ευρωπαϊκή 

πραγµατικότητα συνδέθηκε µε την προσδοκία ότι µε την προσέγγιση αυτή µπορεί να 

προωθείται η διαδικασία της χειραφέτησης και της εκδίπλωσης των ενδιαφερόντων 

και των συµφερόντων από επιµέρους κουλτούρες που είχαν προσαρµοστεί, 

περισσότερο ή λιγότερο πιεστικά, στο πλαίσιο της κυρίαρχης τάξης πραγµάτων και 

κουλτούρας (Χιωτάκης, 1999). Από τη διαπολιτισµική αυτή σκοπιά µπορούµε να 

δούµε, χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα, τις µορφές αντίστασης και τους αγώνες 

για την ισότιµη αναγνώριση και κοινωνική ένταξη κυριαρχούµενων ή περιθωριακών 
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οµάδων, όπως π.χ. γυναίκες, οµοφυλόφιλοι, µετανάστες, θρησκευτικές ή άλλες 

µειονότητες, έναντι της  κατεστηµένης ισορροπίας δυνάµεων η οποία αντανακλάται, 

αντίστοιχα, στους κυρίαρχους πολιτισµικούς και κοινωνιακούς θεσµούς 

(Neubert,Roth,Yildiz 2002).  

Με βάση αυτή τη σκοπιά δεν είναι τυχαίο ότι ορισµένες ερευνητικές 

προσεγγίσεις βλέπουν την πολυπολιτισµικότητα ως µια µορφή συνέχειας των αγώνων 

των µαύρων για την απόκτηση ισότιµων αστικών δικαιωµάτων και κατ’ επέκταση του 

Αντιαυταρχικού Φοιτητικού Κινήµατος και των µορφών αντικουλτούρας που 

αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1960 (Greverus, 1978).  

 Ως γνωστό, από τότε άρχισε να ανασυντάσσεται και να αναδηµιουργείται το 

γυναικείο κίνηµα, παίρνοντας τη γνωστή ριζοσπαστική και φεµινιστική εκδοχή του. 

Οι αξίες που προβάλλονται για τη χειραφέτηση και την κοινωνική αναγνώριση των 

οµάδων αυτών δεν αναφέρονται µόνο σε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Η αξιακή 

αναφορά των πολιτισµικών διεκδικήσεων επεκτείνεται, πολύ περισσότερο, στη 

συγκεκριµένη κοινωνικοοικονοµική θέση και το κοινωνικό status των οµάδων ή των 

κοινοτήτων αυτών. Με άλλα λόγια, η αξιακή αναφορά των αιτηµάτων από 

κυριαρχούµενες ή περιθωριακές οµάδες και µειονότητες είναι συγχρόνως 

οικονοµικοκοινωνική, πολιτισµική και πολιτική (Glazer, Moynihan ,1975). 

 Στο πλαίσιο του σύγχρονου νεωτερικού κράτους η απόκτηση των ατοµικών, 

των συλλογικών και πολιτικών δικαιωµάτων δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από το 

φύλο, το θρήσκευµα, την καταγωγή ή τη σεξουαλική ταυτότητα ενός εκάστου.  

Είδαµε επίσης ότι κατά τον λεγόµενο ‘πόλεµο των ταυτοτήτων’, η κύρια αξιακή 

αναφορά για την κατάργηση της  αναγραφής του θρησκεύµατος στο δηµόσιο 

έγγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας αφορούσε την απάλειψη των κοινωνικών 

διακρίσεων σε Έλληνες πολίτες οι  οποίοι είχαν διαφορετικό θρήσκευµα ή δόγµα από 

την επικρατούσα θρησκεία στην συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσµού 

(Mανιτάκης 2000, Βασιλάκης 2006).  

Αντίστροφα και οι υποστηρικτές της  προαιρετικής αναγραφής του 

θρησκεύµατος στις ταυτότητες, πίσω από τα ιδεαλιστικά επιχειρήµατα, έβλεπαν, όχι 

µόνο τις αξιακές και ηθικές  διαστάσεις αλλά κα τα προνόµια ή τις θετικές διακρίσεις 

µε τις οποίες συνδέεται η αναγραφή του προσδιοριστικού χαρακτηριστικού 

‘χριστιανός ορθόδοξος’ στην ταυτότητα του φέροντος.  

Με ανάλογο τρόπο µπορούµε να διαπιστώσουµε τις οικονοµικές, κοινωνικές 

και πολιτικές προεκτάσεις που συνδέονται µε το αίτηµα για ισότιµη µεταχείριση των 
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γυναικών, των µεταναστών, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και άλλων.  

Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε ότι από τη σκοπιά της αξιακής και κοινωνικής 

αναφοράς, η πολυπολιτισµική και διαπολιτισµική προσέγγιση µπορεί σε πολλές 

περιπτώσεις να συµπληρώνει τους θεσµούς που εκφράζουν τα ατοµικά και πολιτικά 

δικαιώµατα και κατ’ ακολουθία σηµατοδοτούν περαιτέρω βήµατα προς την 

επέκταση-εµβάθυνση της νεωτερικότητας και της  δηµοκρατίας(Bolten, 1993).  

 

1.6.Το φαινόµενο της πολυπολιτισµικότητας στην Ευρώπη 

Από τη σκοπιά των ευρωπαϊκών θεσµών και πραγµάτων, το φαινόµενο της 

πολυπολιτισµικότητας  είναι αρκετά διαφορετικό σε σύγκριση µε άλλα πολιτεύµατα. 

Αυτό επιζητά την αµοιβαία συνύπαρξη µε διαφορετικές κουλτούρες, µέσα από δυο 

ξεχωριστές θεωρητικές προοπτικές. Από αυτές: 

α) Η πρώτη είναι αισιόδοξη και θετική, αφού ενδιαφέρεται για την 

πληρέστερη πολιτισµική και κοινωνική αναγνώριση θρησκευτικών και εθνοτικών 

µειονοτήτων ή άλλων οµάδων που ήσαν ή είναι µέχρι τώρα µάλλον στο περιθώριο, 

όπως π.χ. γυναίκες, οµοφυλόφιλοι, άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες, µετανάστες, 

θρησκευτικές ή άλλες µειονότητες κ.α. Στο πλαίσιο της  πρώτης αυτής προοπτικής, το 

αίτηµα για την αναγνώριση των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων ορισµένων οµάδων που 

επισκιάζονται από την κυρίαρχη κουλτούρα, µπορούµε να πούµε ότι αποτελεί 

συνέχεια της  ευρωπαϊκής νεωτερικότητας, το οποίο διευρύνει ή χαράζει νέους  νέους 

δρόµους για τη διαπολιτισµική αλληλοκατανόηση-αλληλοαναγνώριση και την 

εµβάθυνση-διεύρυνση της δηµοκρατίας.  

β) Η δεύτερη προοπτική από την οποία προσεγγίζεται η πολυπολιτισµικότητα, 

τουλάχιστον σε ένα µέρος της βιβλιογραφίας, είναι µάλλον απαισιόδοξη και 

αρνητική: Εδώ περιγράφεται µε έντονα χρώµατα, όχι τόσο η διαπολιτισµική 

αλληλοκατανόηση και αλληλοαναγνώριση, αλλά µάλλον το ενδεχόµενο της  

αναγωγής κάθε επιµέρους πολιτισµικής ετερότητας σε αυτοσκοπό και, αντίστοιχα, η 

κυριαρχία ή η αυτονόµησή της από την πολιτισµικά πολύµορφη αλλά ενιαία πολιτική 

κοινωνία (τον ευρύτερο κοινωνιακό πολιτισµό, σύµφωνα µε τον 

Kymlicka)(Χιωτάκης, 1999).  

Ειδικότερα, µε την πολυπολιτισµική προοπτική αυτή εξετάζεται το 

ενδεχόµενο ν’ ανοίξουν ανεξέλεγκτα οι  ‘ασκοί του Αιόλου’ σε µια πλειάδα 
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παρτικουλαρισµών
1 και περιχαρακώσεων από επιµέρους κουλτούρες και κοινότητες 

που θέλουν να αυτονοµηθούν από το όλον. Οι περιχαρακώσεις αυτές απειλούν, εκτός 

άλλων, και τις ενιαίες αρχές της  ισοπολιτείας-ισονοµίας, προωθώντας έτσι τη 

µεταλλαγή του κράτους-έθνους σε ένα κατακερµατισµένο κράτος των κλειστών 

κοινοτήτων ή των περιχαρακωµένων οµάδων. Μια παρόµοια κατάσταση υπήρχε στο 

παρελθόν σε πολυεθνικές Αυτοκρατορίες όπως η Οθωµανική και η Αυστοουγγρική 

(Ουόλζερ 1997).  

  

1.7.Οι τρεις διαστάσεις της πολιπολιτισµικότητας  

Ο όρος ‘πολυπολιτισµικότητα’ είναι ευρύτατης χρήσης κατά τα τελευταία 

δεκαπέντε χρόνια. Ωστόσο, υπάρχουν αντιφάσεις και, ακόµη, σύγχυση ως προς το 

περιεχόµενο και τις προοπτικές της  έννοιας αυτής. Γενικά, σε χώρες στις οποίες 

υπάρχουν ιστορικές αρνητικές µνήµες και, αντίστοιχα, ανακλαστικά ανασφάλειας 

όσον αφορά ορισµένες εθνοθρησκευτικές µειονότητες, είναι συνηθισµένη η 

παρακάτω αντίφαση: Μπορεί κάποιος να θεωρεί εαυτόν σύγχρονο και ανοιχτό στον 

όρο πολυπολιτισµικότητα, ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατόν να εξεγείρεται αν κάποια 

µέλη µιας συγκεκριµένης εθνοθρησκευτικής µειονότητας θέλουν, σε ιδιωτικό 

επίπεδο, να έχουν το δικαίωµα ενός δικού τους αυτοπροσδιορισµού.  

Από ειδικότερη επιστηµονική σκοπιά, η έννοια της πολυπολιτισµικότητας  

µπορεί να έχει τρεις   κύριες διαστάσεις:  

• µια δηµογραφική-περιγραφική,  

• µιαν ιδεολογική-κανονιστική και  

• µια προγραµµατική-πολιτική (Inglis 1996).  

Από τις τρεις  αυτές  διαστάσεις µπορεί να δηµιουργούνται προβλήµατα, 

ιδιαίτερα σε σχέση µε τη δεύτερη: τα προβλήµατα αυτά άπτονται του ερωτήµατος ως 

προς τα όρια που µπορεί να φθάνει η ιδεολογική-κανονιστική προοπτική. Αντίθετα, 

δεν υπάρχουν οι  ίδιες δυσκολίες, όταν ο όρος χρησιµοποιείται από τη δηµογραφική-

περιγραφική και κατά ένα µέρος από την προγραµµατική-πολιτική σκοπιά. 

Αναφερόµαστε π.χ. σε πολυπολιτισµικά σχολεία ή σε πολυπολιπολιτισµικές πόλεις 

και περιοχές. Επίσης είναι τελείως κατανοητό ότι στο πλαίσιο της 

πολυπολιτισµικότητας  τα διάφορα κράτη-έθνη, λαµβάνοντας υπόψη τις διεκδικήσεις 

κάθε πολιτισµικής ετερότητας ή µειονότητας παίρνουν µέτρα για την ισότιµη ένταξή 

                                                 
1 Παρτικουλαρισµός: υποδιαίρεση σε σωµατίδια (κρατίδια) 
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της  στο πλαίσιο των ισχυόντων κοινωνιακών πολιτισµικών προτύπων και θεσµών 

(Χιωτάκης, 2002).  

 

1.8.Η ηθική του φρονήµατος    

Σύµφωνα µε τον Max Weber (1987), όποιος δραστηριοποιείται στο πλαίσιο 

της ηθικής του φρονήµατος ακολουθεί µε δογµατικό και άκαµπτο τρόπο απόλυτους 

στόχους, χωρίς να τους σταθµίζει ορθολογικά µε τα µέσα που έχει στη διάθεσή του, 

χωρίς να προβληµατίζεται για τις πιθανές επιπτώσεις, αλλά και τις παρενέργειες των 

πράξεών του. Η ακλόνητη πίστη του ότι µόνον αυτός και η ιδεολογία του µπορούν να 

‘σώσουν’ τους άλλους, την πατρίδα κ.λπ. τον κάνουν αδίστακτο στα µέσα που 

χρησιµοποιεί. ∆εν έχει ανεκτικότητα σε διαφορετικές αξίες και δεν αµφιβάλλει ποτέ 

για τις πράξεις του, αφού πιστεύει ότι είναι προορισµένος να ‘σώσει’ ή να ‘φωτίσει’ 

τους άλλους. Είναι απόλυτα πεπεισµένος ότι αποτελεί ο ίδιος κατά κάποιο τρόπο ‘το 

χέρι’ του όποιου ‘θεού’ του, οπότε δεν συναισθάνεται την ανάγκη να υπολογίσει 

υπεύθυνα τα αποτελέσµατα, αλλά και τις παρενέργειες των πράξεών του. 

 Ο αντίθετος ιδεότυπος της ηθικής του φρονήµατος είναι η ηθική της  

ευθύνης. 

  Η  ανάπτυξη των ακραίων εθνοκεντρικών και φονταµενταλιστικών  

στοιχείων, στο πλαίσιο µιας ανάλογης ηθικής του φρονήµατος οφείλεται, λιγότερο 

στις αυθόρµητες και πηγαίες αντιδράσεις των απλών µελών µιας πολιτισµικής 

κοινότητας και πολύ περισσότερο στην υποβολή και τη σκόπιµη δράση δευτερογενών 

φορέων και ειδικότερα από τις συγκεκριµένες πολιτισµικές οργανώσεις και τους 

λειτουργούς ή τα ιερατεία που τις καθοδηγούν. Οι εξειδικευµένοι αυτοί φορείς  

αναπτύσσουν τις αρχικές πολιτισµικές διαφορές σε σύστηµα, µε στεγανά και 

µισαλλόδοξες περιχαρακώσεις έναντι  των ‘άλλων’ πολιτισµικών προτύπων και των 

αντίστοιχων διαφορετικών οµάδων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα των δευτερογενών αυτών φορέων αποτελούν 

ορισµένες εθνικοθρησκευτικές ή εθνικιστικές οργανώσεις µεταναστών σε ορισµένες 

ευρωπαϊκές χώρες. Οι οργανώσεις αυτές εκµεταλλεύονται τις όποιες υπαρκτές 

διακρίσεις και τη µη επιτυχή ενσωµάτωση των οµοθρήσκων ή/και οµοεθνών τους 

στις χώρες υποδοχής µε απώτερο στόχο να τους αξιοποιήσουν ως µέλη τους, 

καταστρέφοντας κάθε ευκαιρία ή ‘γέφυρα’ για την πλήρη κοινωνική τους ένταξη στη 

χώρα αυτή. Προς τον σκοπό αυτό προσφέρουν βοήθεια και δίκτυα προστασίας προς 

τα µέλη αυτά. Η βοήθεια αυτή αποτελεί στις περιπτώσεις αυτές ένα µέσον για άλλους 
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σκοπούς: Βοηθώντας τους προσπαθούν να εγχαράξουν στις συνειδήσεις τους τις σε 

ακραίες και υπερµεγεθυµένες µορφές τις όποιες πολιτισµικές και κοινωνικές 

διαφορές που τους χωρίζουν από τους ‘άλλους’ στη χώρα υποδοχής. Με τη 

χρησιµοποίηση λοιπόν ακραίων µορφών εθνικιστικής-θρησκευτικής περιχαράκωσης 

και προπαγάνδας γίνεται προσπάθεια για πλύση εγκεφάλων και δηµιουργία µιας 

ανάλογης ηθικής του φρονήµατος, µέσω της  οποίας καθοδηγούνται οι οµόθρησκοι 

οµόθρησκοι και οµοεθνείς σε ακραίες κατευθύνσεις και συγχρόνως στο περιθώριο 

της χώρας υποδοχής (Χιωτάκης, 2002). 

Υπάρχει συναίνεση στο γεγονός ότι οι µετανάστες αντιµετωπίστηκαν στις 

χώρες της  Ευρώπης, ιδίως αρχικά, µάλλον ως εργατικά χέρια. ∆εν έγινε από την 

αρχή αντιληπτό ότι οι  µετανάστες είναι, επίσης, άνθρωποι. Έτσι, ιδιαίτερα οι  

µετανάστες από µη ευρωπαϊκές χώρες και µε διαφορετικό θρήσκευµα, ήσαν µέχρι και 

στις αρχές της  δεκαετίας του 1990 ενταγµένοι στο σύστηµα εργασίας, όχι όµως και 

στην κοινωνία.  

Σήµερα, στο πλαίσιο της  ανεξέλεγκτης παγκοσµιοποίησης, έχει ήδη 

διαρραγεί ή κινδυνεύει και η ένταξη στο σύστηµα εργασίας. Είναι γεγονός ότι 

υπάρχουν από την πλευρά της  χώρας υποδοχής, σε µικρότερο ή µεταλύτερο βαθµό, 

µορφές ξενοφοβίας, πολιτισµικού και φυλετικού ρατσισµού, καχυποψία ή άρνηση 

στην αποδοχή του ‘άλλου’ και στην κοινωνική του ένταξη (Χιωτάκης, 1999).  

Η αντιµετώπιση αυτή δηµιουργεί, αντίστροφα, τάσεις αµυντικής 

ενδοστρέφειας και πολιτισµικής περιχαράκωσης στις οµάδες των µεταναστών, µε 

αυξανόµενες τάσεις αναστροφής και θετικής αποδοχής του στίγµατος. Με την 

έκφραση αυτή εννοούµε ότι, ενώ τα πολιτισµικά στοιχεία ορισµένων περιθωριακών 

οµάδων όπως π.χ. οµοφυλόφιλων, θρησκευτικών µειονοτήτων, µεταναστών κ.α. ήσαν 

συνδεδεµένα µε στερεότυπα ντροπής και αρνητικών διακρίσεων, από ένα χρονικό 

σηµείο και εξής οι  διακρίσεις αυτές αρχίζουν από τις οµάδες αυτές να γίνονται 

αντικείµενα κατάφασης και θετικής αποδοχής, αποτελώντας τον κύριο συµβολισµό 

της  ταυτότητάς τους. Οι  αντίστροφες αυτές τάσεις αρχίζουν να διαµορφώνονται από 

τη δεκαετία του 1960 στην Αµερική µε την επικράτηση της  θετικής ονοµασίας 

Αφροαµερικάνοι, αντί της  αρνητικά φορτισµένης λέξης Νέγροι.  

Οι αντίστροφες αυτές τάσεις εµφανίζονται και στη Ευρώπη στο πλαίσιο του 

Αντιαυταρχικού Φοιτητικού Κινήµατος και της λεγόµενης αντικουλτούρας. Στη βάση 

αυτή βλέπουµε να αυτοχαρακτηρίζονται και να αυτοπροσδιορίζονται µε θετικό τρόπο 

ορισµένες εθνοθρησκευτικές κοινότητες, όπως π.χ.οι  Εβραίοι, ή άλλες πολιτισµικές 
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οµάδες, όπως π.χ.οι  οµοφυλόφιλοι κ.λπ., ταυτιζόµενοι µε τα χαρακτηριστικά µε τα 

οποία τους είχε στιγµατίσει αρχικά η κυρίαρχη κοινωνία(Χρυσαφίδης, 1996).  

Η τάση αυτή της  κατάφασης της διαφορετικότητας επεκτάθηκε και στους 

µετανάστες: τόσο περισσότερο, όσο εντονότερα νοιώθουν οι  τελευταίοι να πιέζονται 

και να ωθούνται στο περιθώριο και την περιφρόνηση από την κοινωνία υποδοχής. 

Στη βάση αυτή, όλο και περισσότερα µέλη από ορισµένες οµάδες µεταναστών µε τα 

µεγαλύτερα προβλήµατα κοινωνικής ένταξης στη χώρα υποδοχής άρχισαν, ιδιαίτερα 

από τη δεκαετία του 1980 και του 1990 να γίνονται επίσης επιδεκτικά στα κηρύγµατα 

αλλά και την προστασία που προσφέρονταν από ακραίες φονταµενταλιστικές ή/και 

εθνικιστικές οργανώσεις, προερχόµενες από αντίστοιχες χώρες προέλευσης 

(Χιωτάκης, 1999).   

Με τον τρόπο αυτό, οι  οργανώσεις αυτές τείνουν να χρησιµοποιούν τους 

µετανάστες για δικούς τους σκοπούς που έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε τους 

στόχους της οµαλής ενσωµάτωσής τους στη χώρα υποδοχής. Έτσι όµως, οι  

κατηγορίες αυτές µεταναστών , από τη µια, και οι  κοινωνίες των χωρών υποδοχής, 

από την άλλη, τείνουν να ακολουθούν, στην πραγµατικότητα, παράλληλες ή/και 

εντελώς αντίθετες πορείες. Το σενάριο αυτό επιβεβαιώνεται συχνά από τα γεγονότα, 

όπως παρουσιάζονται και στον ηµερήσιο τύπο και, συγχρόνως, γίνονται αντικείµενο 

ερευνητικών προσεγγίσεων. (Κατσούλης 1999. Μάρκου 1996. Γκότοβος 2002 ). 

 

1.9. Πολυπολιτισµικότητα ή διαπολιτισµικότητα  

Ο πολιτισµός στην πλατιά έννοια του όρου αναφέρεται στο σύνολο των 

στοιχείων που χρειάζεται ο άνθρωπος, για να προσαρµοστεί στο φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον του, και να ικανοποιήσει τις φυσικές και πνευµατικές ανάγκες 

του. Συµπεριλαµβάνει, δηλαδή, όλους τους κανόνες, τις αξίες και τα ερµηνευτικά 

σχήµατα της καθηµερινής ζωής των ατόµων ενός κοινωνικού συνόλου (Greverus 

1987).  

Η πολυπολιτισµική κατάσταση που επικρατεί στη Θράκη αποτελεί την  

«αφετηρία» της διαπολιτισµικής ιδέας. Μερικοί ερευνητές χρησιµοποιούν τον όρο 

«διαπολιτισµικότητα» (interculturalism) για να αναλύσουν και να περιγράψουν, από 

τη µια πλευρά, αυτήν την πολυπολιτισµική κατάσταση (αναλυτική διάσταση του 

όρου), και για να διαπιστώσουν, από την άλλη, τους στόχους της διαπολιτισµικής 

αγωγής (κανονιστική διάσταση) (Porscher 1979). 
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Άλλοι πάλι ερευνητές διαχωρίζουν τους όρους «πολυπολυτισµικότητα» και 

«διαπολιτισµικότητα» χαρακτηρίζοντας µε τον πρώτο, την υπάρχουσα κατάσταση, 

δηλαδή «τα τι είναι», και εκφράζοντας µε το δεύτερο «το τι θα έπρεπε να είναι». 

Και από τις δύο περιπτώσεις προκύπτει ότι οι όροι πολυπολιτισµικότητα και 

διαπολιτισµικότητα δεν είναι συνώνυµοι ή ταυτόσηµοι. 

Η πολυπολιτισµικότητα είναι το δεδοµένο, και η διαπολιτισµικότητα το 

ζητούµενο. Η διαπολιτισµικότητα προϋποθέτει την πολυπολιτισµικότητα, αλλά δεν 

απορρέει αυτόµατα απ’ αυτή. 

Στις ΗΠΑ π.χ. υπήρχε στις αρχές του αιώνα µας µια πολυπολιτισµικότητα 

κατάσταση, η πολιτική τους όµως, και ιδιαίτερα η εκπαιδευτική πολιτική τους για τα 

παιδιά των µεταναστών, δεν διέπονταν από την διαπολιτισµική ιδέα, αλλά από τη 

φιλοσοφία της αφοµοίωσης (Melting pot philosophy). Η διαπολιτισµική ιδέα άρχισε 

να συζητείται µόλις το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1960, χωρίς αυτό να σηµαίνει 

ότι σήµερα αποτελεί τον κύριο άξονα της εκπαιδευτικής πολιτική των ΗΠΑ για τις 

µειονότητες ( Μασσιάλας 1986). 

Στην Αυστραλία παρατηρείται επίσης το ίδιο φαινόµενο. Η πολιτική της 

αγγλοσαξονικής πλειονότητας στόχευε µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960 στην 

αφοµοίωση των µειονοτήτων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 παρατηρείται 

µια στροφή από την πολιτική της αφοµοίωσης (assimilation) στην πολιτική της 

ένταξης (Integration). 

Στα ευρωπαϊκά µητροπολιτικά κέντρα δηµιουργήθηκε, ιδιαίτερα µετά το 

δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, επίσης µια πολυεθνική- πολυπολιτισµική κατάσταση. Οι 

κοινωνίες των χωρών αυτών είναι σήµερα de facto πολυπολιτισµικές. Η εκπαιδευτική 

πολιτική τους όµως κινείται µεταξύ της «αφοµοίωσης» και της προώθησης της 

«παλιννόστησης». Η διατήρηση και καλλιέργεια των γλωσσών και των πολιτισµών 

των µεταναστών παίζουν δευτερεύοντα ρόλο. 

Η απλή διατήρηση όµως των πολιτισµών των µειονοτήτων δεν ισοδυναµεί µε 

τη  διαπολιτισµική ιδέα. Η διαπολιτισµική ιδέα δεν εξαντλείται σ’ ένα πολιτισµικό 

πλουραλισµό, όπου συνυπάρχουν οι πολιτισµοί, και που στην καλύτερη περίπτωση ο 

«κυρίαρχος» πολιτισµός απλώς ανέχεται τους άλλους. 

Η διαπολιτισµική θεωρία έχει ως αφετηρία την ισοτιµία των πολιτισµών και 

προσπαθεί να συµβάλει στην ισότιµη αντιµετώπιση όλων των πολιτισµών που 

εκπροσωπούνται σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία. 
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Πέρα απ’ αυτό, η διαπολιτισµική αγωγή, ως παιδαγωγική αρχή, δεν 

απευθύνεται µόνο στα µέλη των µειονοτήτων, αλλά σ’ όλα τα µέλη της 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Και σ’ αυτό ακριβώς το σηµείο εστιάζεται η βασική 

διαφορά της από τη «διπολιτισµική αγωγή» (∆αµανάκης, 1989).  

Η «διπολιτισµική–διγλωσσική αγωγή» απευθύνεται στα παιδιά των 

µειονοτήτων  που δέχονται από την οικογένειά τους και από τα µέλη της µειονότητάς 

τους πολιτισµικά ερεθίσµατα σχετικά µε τον πολιτισµό της χώρας προέλευσης, και 

από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον ερεθίσµατα σχετικά µε τον 

πολιτισµό της χώρας υποδοχής. 

Επιδίωξή της είναι να καταστήσει το διπολιτισµικά-διγλωσσικά 

αναπτυσσόµενο άτοµο ικανό, να συνθέσει τα διπολιτισµικά βιώµατά του, τοις 

εµπειρίες και τις παραστάσεις του σ’ ένα ενιαίο σύνολο και να αποκτήσει µια 

«διπολιτισµική ταυτότητα» (∆αµανάκης 1987).  

Η «διαπολιτισµική αγωγή» απευθύνεται σε «ντόπιους» και «ξένους» και 

επιδιώκει να τους ευαισθητοποιήσει έτσι, ώστε να κυριαρχεί µεταξύ τους µια 

αµοιβαία ανοχή, κατανόηση, αναγνώριση και αποδοχή. Πέρα απ’ αυτό, η 

διαπολιτισµική αγωγή απευθύνεται περισσότερο σε θεσµούς και κοινωνικές οµάδες 

και λιγότερο στο µεµονωµένο άτοµο ενώ η διαπολιτισµική θεωρία επιδιώκει ένα 

«άνοιγµα» και των δύο πλευρών (ντόπιων και ξένων), ελπίζοντας ότι µέσα από µια 

πολιτισµική συνάντηση θα γεννηθούν νέοι τρόποι συµβίωσης, που να 

ανταποκρίνονται στην πολυπολιτισµικότητα(Γκοτοβός, 1984). 

Ιδιαίτερα το σχολείο οφείλει να αναζητήσει νέους στόχους, νέα περιεχόµενα 

και  νέους τρόπους µάθησης που να ανταποκρίνονται στις πολυπολιτισµικές 

συνθήκες διδασκαλίας(Γκοτοβός – Μάρκου, 1984).  

  

1.10.Η θρησκεία ως πολιτισµικό φαινόµενο 

Οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν περάσει από µια µεγάλη διαδικασία 

εκκοσµίκευσης στην οποία η κοινωνική και πολιτική βαρύτητα των Χριστιανικών 

εκκλησιών έχει µειωθεί δραστικά. Το υπερφυσικό, δεν υπαγορεύει πια στις κοινωνίες 

την πολιτική ιεράρχηση, εν τούτοις, σε πολλές οµάδες και έθνη, µπορεί κάποιος να 

βρει ποικίλες θρησκευτικές αναγωγές. Με άλλα λόγια, ενώ οι µεγάλες θρησκευτικές 

παραδόσεις δεν αντιπροσωπεύουν πλέον µια δύναµη που να περικλείει όλα τα 

ζητήµατα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, δεν υπάρχει δηµόσιος χώρος 
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απαλλαγµένος από τη θρησκεία. Γι’ αυτό το λόγο µπορούµε να θεωρήσουµε τη 

θρησκεία ως «πολιτισµικό φαινόµενο»(Kest, 2007).  

Τελευταία, κάποιοι αµφισβητούν ότι η εκκοσµίκευση είναι µη αναστρέψιµο 

στοιχείο των κοινωνιών µας  και πρέπει να παραδεχθούµε ότι δεν έχει αφαιρέσει όλα 

τα σηµάδια της θρησκευτικής εµπειρίας και των θρησκευτικών αναφορών από την 

κοινωνία. Τέτοια σηµάδια και αναφορές υπάρχουν µε ετερόκλητους και νέους 

τρόπους. Σήµερα, τα σύµβολα και οι αξίες που σχετίζονται µε τις µεγάλες 

θρησκευτικές παραδόσεις είναι ακόµη µέρος της συλλογικής µνήµης. Μια µεγάλη 

πλειονότητα ανθρώπων σε πολλές χώρες, ακόµη δηλώνουν ότι ανήκουν σε µια 

συγκεκριµένη θρησκεία (παρ’ ότι όλο και συχνότερα αυτό δε σηµαίνει αναγκαστικά 

ότι είναι ενεργά της µέλη). Η εκκοσµίκευση έχει πέρα από κάθε αµφισβήτηση 

οδηγήσει στη µείωση της κοινωνικής επιρροής των παραδοσιακών θρησκειών. Όµως, 

ταυτόχρονα, έχουν αναδυθεί πολλές νέες θρησκευτικές και πνευµατικές οµάδες. Τα 

µεγάλα µεταναστευτικά ρεύµατα, που έχουν προκαλέσει επιπτώσεις στις 

περισσότερες κοινωνίες, έχουν αναδείξει πιο ξεκάθαρα  απ’ ότι στο παρελθόν την 

ετερότητα που υπάρχει στους τρόπους αντίληψης της ζωής και του κόσµου, 

βασισµένους σε διαφορετικά συστήµατα πίστης. Πολλές µεµονωµένες ή ενδηµικές 

συγκρούσεις στον κόσµο, εµπλέκουν οµάδες ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται µε 

συγκεκριµένες θρησκευτικές ετικέτες  

      ∆ύο διαδικασίες εξελίσσονται παράλληλα: από τη µια µεριά, οι άνθρωποι 

αισθάνονται την ελευθερία να διαπλάσουν µια ατοµική πνευµατικότητα και να 

προσυπογράψουν θρησκευτικά δόγµατα ή να συµµετάσχουν σε τελετουργικές 

πρακτικές, χωρίς να αισθάνονται ότι ανήκουν σε µια συγκεκριµένη οµάδα πίστης’ 

από την άλλη, νέα θρησκευτικά κινήµατα προσελκύουν έναν αριθµό ανθρώπων που 

αναζητούν νόηµα ή συντροφικότητα έξω από τις παραδοσιακές µορφές θρησκείας. 

Κατά συνέπεια, αυτό που ορίζεται ως «θρησκευτική αναγέννηση» είναι µια συνεχή 

διαδικασία υιοθέτησης και πολιτισµικής ενσωµάτωσης των τρόπων µε τους οποίους η 

ανθρώπινη εµπειρία διαποτίζεται µε τη διάσταση του Θείου. Κατά συνέπεια, ο καθ’ 

αυτόν ορισµός της θρησκείας υπερβαίνει κατά πολύ µια αντίληψη βασισµένη στις 

µεγάλες θρησκευτικές πίστεις ( επιµ.John Keast, Συµβούλιο της Ευρώπης, 2007). 

Στην πράξη, η θρησκευτική διάσταση εκφράζεται µέσα από κοινωνικά και 

πολιτικά φαινόµενα, όπου οι θρησκευτικές καταβολές των ανθρώπων παίζουν 

πρωταρχικό ρόλο: αντιλήψεις που βασίζονται στην ταυτότητα, δηµόσια παρουσία µε 

σαφή τα χαρακτηριστικά µιας συγκεκριµένης θρησκείας, τοποθετήσεις που 
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υιοθετούνται απέναντι σε θέµατα πολιτικά και ηθικά στις κοινωνίες µας, συγκρούσεις 

για πρότυπα για τα οποία συγκρούονται η ελευθερία συνείδησης και θρησκείας µε 

συγκεκριµένες δηµοκρατικές αξίες, όπως για παράδειγµα η ισότητα των φύλων. Μια 

ακόµη διάσταση του νέου πολυπρόσωπου χώρου της θρησκευτικής διάστασης είναι 

ότι περικλείει µια µεγάλη ποικιλία από πεποιθήσεις, αξίες και τρόπους θέασης του 

κόσµου που είναι κατά περίπτωσιν αντιθετικές και σε κατά καιρούς γίνονται πηγή 

έντασης και διακρίσεων µεταξύ ατόµων και κοινωνικών οµάδων.  

Ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο η θρησκευτική διάσταση της ζωής 

αντικατοπτρίζεται στον κοινωνικό χώρο, πρέπει να έχουµε υπόψη µας, ότι η φθορά 

του πολιτικού ρόλου των θρησκειών, δε σηµαίνει και το τέλος της προσωπικής και 

κοινωνικής έκφρασης των θρησκευτικών πιστεύω. Αν και δεν καθορίζουν πλέον τον 

τρόπο λειτουργίας των κρατών, αναµφίβολα εξακολουθούν να παίζουν αποφασιστικό 

ρόλο, που δεν περιορίζεται στην ιδιωτική σφαίρα((Council of Europe Publishing, 

2005). 

 

1.11.Η διαπολιτισµικότητα σε πολυθρησκευτικό περιβάλλον 

Mε την πολυπολιτισµικότητα έχουµε συνύπαρξη και αποδοχή πολλών 

πολιτισµών σε ένα χώρο –κράτος ή εκπαιδευτικό σύστηµα. Η διαπολιτισµικότητα δε 

στηρίζει την πολυπολιτισµικότητα µε θετική στάση πολυπολιτισµικότητας µε  θετική 

στάση απέναντι στην ετερότητα, ηθεληµένη επαφή και αλληλεπίδραση µεταξύ των 

πολιτισµών. Άρα, ένα πολυπολιτισµικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν εγγυάται 

αυτόµατα τη διαπολιτισµικότητα, ενώ η διαπολιτισµική κατανόηση είναι το βασικό 

παιδαγωγικό όπλο για αντιµετώπιση της πολυπολιτισµικότητας στην εκπαίδευση 

(Hill, 2007). 

Η διαπολιτισµικότητα µέσα από τις Θρησκείες, ως διαλεκτική των 

θρησκευτικών πεποιθήσεων, είναι γεγονός πνευµατικής άθλησης και διαλόγου, όπως 

διαπιστώνεται και από τον τρόπο που διαλέχτηκε ο Ιησούς µε τους 

αλλόθρησκους(Χιωτάκης , 2002).  

Η «φιλελεύθερη θεολογία» του 17ου αιώνα όρισε ότι η ανοχή γίνεται το 

φυσικό επακόλουθο της φιλαλληλίας, από τη στιγµή που ο σεβασµός απέναντι στην 

ελεύθερη έρευνα που κάνουν οι άνθρωποι πάνω στο περιεχόµενο της πίστης είναι το 

διακριτικό σηµείο της αγάπης προς τον πλησίον (Derrida J., Vatimo G., 2003). 

Μια διαπολιτισµική επικοινωνία δεν σηµαίνει ένα σαρωτικό χωνευτήρι που 

εξοµοιώνει διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και κανόνες ούτε καταργεί 
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αιωνόβιες πίστεις και εµπειρίες. Αλλά πρόκειται για τη διακριτή πολιτισµικότητα και 

θρησκευτικότητα µέσα σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία µε τις νέες 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και πολιτειακούς συνασπισµούς, όπως αυτόν της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιο κοινότοπη φοβία είναι εκείνη που βλέπει στην 

αναγνώριση του άλλου την απειλητική υποτίµηση του «εαυτού». Στην προοπτική 

µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, η «κατηγορική εµπέδωση της ταυτότητας», έτσι 

όπως ονόµασε ο Taylor τις καθορισµένες από την ιστορία ιδιότητες των µελών µιας 

εθνικής κοινότητας11, δεν µπορεί να απορρίψει καθολικές αρχές και αξίες, όπως της 

ελευθερίας και της ισότητας, που νοηµατοδότησαν κοινωνικούς αγώνες. 

Η χώρα που ασκεί την εκπαιδευτική πολιτική µε ευθύνη απέναντι στην 

κληρονοµιά και τη συνέχιση του πολιτισµού διαµορφώνει συνθήκες υποδοχής και 

συµµετοχής για τους αλλοεθνείς, ετερόθρησκους ή ετερόδοξους. Ο C. Snow γράφει 

τα εξής σχετικά µε την προώθηση µιας πιθανής κοινής κουλτούρας: «Η κοινότητα 

(communality) µπορεί να πάρει ποικίλες µορφές και θα έπρεπε να σκεφτόµαστε µε 

όρους βαθµών συµµετοχής σ’ αυτούς τους κοινούς κόσµους παρά µε όρους απλής 

συγκατάταξης ή αποκλεισµού».( (Σφυρόερα, 2002). 

Με τη διαπολιτισµικότητα συναντώνται οι επιµέρους πολιτιστικές 

κληρονοµιές και δηµιουργείται αλληλεπίδραση και διαλεκτική στο βαθµό που οι 

συµβαλλόµενοι πολίτες µιας κοινωνίας λειτουργούν µε στόχο την ποιότητα των 

ανθρωπίνων σχέσεων. Όταν ο πολιτισµός κυριαρχείται από την αρχή της 

εξειδίκευσης και της εµπορικότητας και αυτός είναι ο προσανατολισµός της 

εκπαίδευσης, τότε δεν υπάρχει η πνευµατική ενότητα της κουλτούρας. 

Ο εθνικισµός, o φονταµενταλισµός και η κρατική αποµονωτική κυριαρχία 

είναι εµπόδιο στην επικοινωνία των ανθρώπων. Η εθνική ταυτότητα µε τη 

διαπολιτισµική αγωγή γίνεται µέρος της καθολικής ταυτότητας του ανθρώπινου 

είδους. Ένα κοµµάτι της αξίας της εθνικής ταυτότητας αντλείται από τα 

χαρακτηριστικά της ιδιαιτερότητας και µοναδικότητας που δηµιούργησαν την ιστορία 

ενός λαού. Αν η ταυτότητα ενός λαού δεν είναι συγκυριακή, τότε θα πρέπει να 

δεχτούµε ότι τα πολιτισµικά στοιχεία που τη συνιστούν έχουν µια εξαιρετική 

βαρύτητα. ∆ιαφορετικά, η ταυτότητα, θα ήταν αντικαταστατή µε άλλη ισότιµα 

ελκυστική.14 Ωστόσο, η υπεράσπιση της διαφοροποίησης, ως προϋπόθεση 

συνθετικής και δηµιουργικής κοινωνίας, εδράζεται σε µια προοπτική που η 

ιδιαιτερότητα υπηρετεί την καθολικότητα. Ο Hargreaves (Ντυρκεµιανός) αναζητεί, 

µια µορφή συλλογικής εµπειρίας που να παράγει κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά 
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συγχρόνως να σέβεται τα «θεµελιώδη δικαιώµατα και την αξιοπρέπεια όλων των 

ατόµων» ( Πορτελάνος, 2004). 

 

1.12.Η θρησκευτική διάσταση στην διαπολιτιστική εκπαίδευση 

Το σχολείο είναι αναµφίβολα ένα από τα πρώτα µέρη όπου τα παιδιά 

βρίσκονται σε καθηµερινή επαφή µε αξίες και κοσµοαντιλήψεις που διαµορφώνουν 

ατοµικές ταυτότητες. Ανεξάρτητα από το αν τα σχολεία είναι κοσµικά, οµολογιακά ή 

θρησκευτικά, έχουν κοινά χαρακτηριστικά: κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει πραγµατικά 

οµοιογενής οµάδα µαθητών, ακόµα και µέσα στην ίδια θρησκευτική παράδοση, αφού 

οι θρησκευτικές πρακτικές και τα πιστεύω, διαφέρουν από οικογένεια σε οικογένεια, 

και από άτοµο σε άτοµο (Σφυρόερα, 2002). Κατά δεύτερον, στη σύγχρονη εποχή, 

υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αντίληψης των στοιχείων που συγκροτούν µια «καλή» 

ζωή, και οι πεποιθήσεις αυτές απορρέουν από διάφορες θρησκευτικές και µη 

αντιλήψεις και κατά τρίτον, τα παιδιά δεν αφήνουν τις αξίες και τις βαθιά βιωµένες 

πεποιθήσεις τους έξω από την τάξη. Ούτε από τα παιδιά, ούτε από τους ενήλικους θα 

µπορούσε να ζητήσει κάποιος να εγκαταλείψουν ένα µεγάλο µέρος της ταυτότητάς 

τους, µε σκοπό να δηµιουργήσουν µια σχέση µε άλλους(Bevans, 1992). 

Αναπόφευκτα, λοιπόν, η θρησκευτική διάσταση της ανθρώπινης εµπειρίας 

σχετίζεται µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση, καθώς η διάσταση αυτή, αποτελεί 

θεµελιώδες τµήµα του πολιτισµού και της ταυτότητας ενός µεγάλου αριθµού 

ανθρώπων. Φυσικά, οι αξίες στις οποίες εδράζει η ταυτότητα και οι ηθικές επιλογές, 

µπορεί να προκύπτουν από φιλοσοφικές, ανθρωπιστικές ή αγνωστικιστικές 

πεποιθήσεις((Χιωτάκης, 2002).  

 Κατά συνέπεια, ο όρος «θρησκευτική διάσταση» της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης δε χρησιµοποιείται αναφορικά µε κάποιον τύπο θρησκευτικής 

εκπαίδευσης, αλλά στοχεύει κατά κύριο λόγο να ενισχύσει την συναντίληψη, το 

σεβασµό και τη γνώση της συµβίωσης, ώστε να προάγει την κοινωνική συνοχή και τη 

συµµετοχική αντίληψη όλων, σε ένα δηµοκρατικό περιβάλλον, στο οποίο κάθε 

πρόσωπο αισθάνεται ισότιµα αποδεκτό, ως προς τα δικαιώµατα και την αξιοπρέπειά 

του.  

Σε κάθε σχολείο, ανεξάρτητα από τον τύπο του, υπάρχουν εκδηλώσεις 

θρησκευτικής ετερότητας. Αρκεί κάποιος να αναλογισθεί τους µαθητές που φορούν 

χαρακτηριστικά θρησκευτικά σύµβολα ή που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις 

(διατροφικές ή άλλες) εξ αιτίας του τυπικού κάποιων θρησκευτικών οµάδων. Όµως, η 
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θρησκευτική διάσταση υπερβαίνει τα εµφανή αυτά σηµεία, και προχωρεί στην καρδιά 

των πεποιθήσεων και των αξιών που προσδιορίζουν τις ατοµικές και οµαδικές 

ταυτότητες(Barth, 1969). 

Έχοντας κατά νουν τη φύση των βαθιά βιωµένων πεποιθήσεων που 

προσδιορίζουν τις ατοµικές αξίες και την ταυτότητα, µε ποιο τρόπο µπορεί η 

διαπολιτισµική εκπαίδευση να εµπεριέχει τη θρησκευτική διάσταση, ώστε να 

ενισχύσει την κατανόηση, τη συµβίωση, την ένταξη και τη συµµετοχικότητα; Κατά 

την άποψή µας, υπάρχουν τρεις βασικοί στόχοι της θρησκευτικής διάστασης της 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Οι στόχοι αυτοί αφορούν τις αρχές της ανεκτικότητας, 

της αµοιβαιότητας και της ενεργού συµµετοχής στα κοινά, και στηρίζονται σε µια 

µεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και µαθησιακών προσεγγίσεων 

(Council of Europe Publishing, 2004). 

 

1.13.∆ιαθεµατικότητα και Ανεξιθρησκία 

Ο σχεδιασµός και η διαµόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος µε βάση τη 

φιλοσοφία του νέου ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών 

(∆.Ε.Π.Π.Σ.) και των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών (Α.Π.Σ) λαµβάνει υπόψη 

του και το προσανατολισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση. 

Συγκεκριµένα στην εισαγωγή του Φ.Ε.Κ., τ. β΄, 303/13-3-2003, σ. 3734, 

σηµειώνονται τα εξής για την διευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης: «Η διαφύλαξη 

της δηµοκρατικότητας του πολιτικού βίου, της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της 

αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, του διεθνισµού, της δικαιοσύνης, του πολιτισµού, 

της εργασίας, της πνευµατικής καλλιέργειας και της κοινωνικής συνοχής σε ανοιχτές 

πλουραλιστικές κοινωνίες, πλαισιώνουν τον κοινό µελλοντικό σκοπό της Ευρωπαϊκής 

Εκπαίδευσης» (Πορτελάνος, 2004). 

Η νέα αυτή διάσταση, όπως αναφέρεται στο παραπάνω Φ.Ε.Κ., δεν αδυνατίζει 

«τους επιµέρους στόχους της εκπαίδευσης που αναφέρονται στην εθνική ταυτότητα, 

τη θρησκευτική συνείδηση, την αγάπη για την ελευθερία και την καλλιέργεια της 

υπευθυνότητας και της δηµιουργικότητας». ∆ηλαδή, «µε την ένταξη της χώρας µας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδύεται ως αναγκαιότητα η καλλιέργεια της συνείδησης 

του ευρωπαίου πολίτη, µε την ταυτόχρονη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της 

πολιτισµικής µας αυτογνωσίας» (Φ.Ε.Κ., τ. β΄, 303/13-3-2003, σ. 3737). Με τα νέα 

∆.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. προωθείται η ευρωπαϊκή πολιτισµική ιδέα για ολοκλήρωση 

αξιοποιώντας τις επιµέρους «κουλτούρες» των λαών. Στις εθνικές κουλτούρες 
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προστίθεται η νέα παιδεία της διαπολιτισµικής κουλτούρας, ως βασικό στοιχείο 

συνοχής, ανευρίσκοντας και αξιοποιώντας διαξιακές συµπεριφορές και πρότυπα. Η 

∆ιαπολιτισµική Αγωγή περιέχει τη στρατηγική για µια οµαλή βιωµατική λειτουργία 

µέσα στην πολυπολιτισµική πραγµατικότητα (Κανακίδου, Παπαγιάννη,  1998).  

 Κυρίαρχο στοιχείο σε περιβάλλον πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι η 

εκπαίδευση µέσα στην ελευθερία από κληρονοµηµένες προκαταλήψεις και στενά 

συναισθήµατα και µε δυνατότητα διερεύνησης άλλων πολιτισµών και προοπτικών 

(Modgil, Verma, Mallick, Modgil,  1997).  

Ένα διαξιακό ευρωπαϊκό σύστηµα εκπαίδευσης που υιοθετεί την 

∆ιαπολιτισµική Αγωγή µπορεί να αναπτυχθεί µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Την ανεξιθρησκία, που κατά τον Ευγένιο Βούλγαρη, δεν είναι άλλο παρά 

µία «επιεικής και πραεία διάθεσις ψυχής ευσεβούς». Η ανεξιθρησκία και η 

θρησκευτική ελευθερία εξάγονται ως διαπολιτισµικές αρχές από τη διδακτική 

ενότητα του Καλού Σαµαρείτη στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (Γ΄ τάξη ∆ηµοτικού). 

(Βούλγαρης Ε., (2001).  

β. Τη θρησκευτική ελευθερία και την ελεύθερη ανάπτυξη της θρησκευτικής 

συνείδησης που είναι αναπόσπαστο µέρος της ελεύθερης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας.(Σωτηρέλης, 1998). Στο άρθρο 18 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του ΟΗΕ (10-12-1948) σηµειώνεται ότι: «Κάθε άτοµο 

έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας…». 

(Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, (1987), «ΟΗΕ και UNESKO .,  

γ. Το σεβασµό στην πολιτισµική ετερότητα των συµπολιτών του µαθητή, 

ώστε όλοι να ζουν αρµονικά σε ένα περιβάλλον πολιτισµικής, εθνικής και γλωσσικής 

πολυµορφίας. 

δ. Την ολιστική θεώρηση της πραγµατικότητας µε κατανόηση της 

αλληλεπίδρασης µέσα από φυσικά και πνευµατικά στοιχεία που προβάλλονται µε τη 

διαθεµατικότητα.(Συµβούλιο της Ευρώπης,2007, επιµ. Kest). 

 

1.14. Συµπέρασµα 1ου κεφαλαίου  

Ο συνυπολογισµός της θρησκευτικής διάστασης στη διαπολιτισµική 

εκπαίδευση µπορεί να παρουσιαστεί περιληπτικά ως εξής: η διαπολιτισµική 

εκπαίδευση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι διαπλάθει τους νέους µε την ικανότητα να 

κατανοούν φαινόµενα πίστης, να εκφράζουν την άποψή τους για τις διαφορετικές 

κοσµοαντιλήψεις που υπάρχουν στις πλουραλιστικές κοινωνίες, να αναπτύσσουν ι 
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την ατοµική αυτονοµία και το κριτικό πνεύµα, την ανεκτικότητα, ανοιχτωσύνη στην 

ετερότητα και την αίσθηση του «ανήκειν» στην κοινωνία ως σύνολο. Θα πρέπει 

επίσης να αναπτύξει µια αίσθηση εµπιστοσύνης, που να συνέχει τα µέλη της 

κοινωνίας, παρά τις ηθικές και θρησκευτικές τους διαφορές και διαφωνίες  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.Η ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ  

2.1.Εισαγωγή  

Οι µουσουλµάνοι της Θράκης ανήκουν στη µόνη, από το ελληνικό κράτος, 

επίσηµα αναγνωρισµένη µειονότητα. Με τη Συνθήκη της Λοζάνης το 1923, 

εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή των πληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, 

παρέµειναν στην περιοχή και συγκρότησαν τη µουσουλµανική µειονότητα της 

ελληνικής Θράκης.  

Ειδικότερα, µε τη συνθήκη αυτή εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή των 

πληθυσµών οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και των νησιών Ίµβρου και Τενέδου, 

καθώς και οι µουσουλµάνοι της Θράκης, αφού χαρακτηρίσθηκαν ως µη ανταλλάξιµοι 

πληθυσµοί, για να αποτελέσουν τη γέφυρα της ελληνοτουρκικής φιλίας.     

Παρά το κοινό θρήσκευµα η µουσουλµανική µειονότητα είναι φυλετικά, 

γλωσσικά και πολιτισµικά ανοµοιογενής, αφού αποτελείται από τρεις µεγάλες 

εθνοφυλετικές οµάδες: 

α) τους Τουρκογενείς ( Σελτζούκους ή Οθωµανούς) (περίπου το 50%) 

β) τους Ποµάκους (αυτόχθονες κατοίκους της ορεινής Ροδόπης, περίπου το 

30%) και 

γ) τους Αθίγγανους (περίπου το 20%) 

Η άποψη της φυλετικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και γλωσσικής 

διαφορετικότητας της µουσουλµανικής µειονότητας η οποία είναι ευρύτατα 

διαδεδοµένη σήµερα, πρωτοεµφανίζεται,  κατά τη δεκαετία του ΄80 - και αποτελεί 

την επίσηµη θέση της ελληνικής πολιτείας(Τσιτσελίκης, 1996). Οι Καραντζόλα & 

Μπαλτσιώτης(2001),  υποστηρίζουν ότι, «Η προώθηση της τριµερούς σύστασης της 

µειονότητας γίνεται για λόγους προφανείς: αναδεικνύοντας την ετερότητα στο 

εσωτερικό της µειονότητας αποδυναµώνεται η κυρίαρχη οµάδα, η οποία έτσι 

µετατρέπεται απλώς σε µια συνιστώσα όπως και οι άλλες δύο. Είναι εύλογο ότι σε µια 

διαδικασία πρόσδοσης αξίας στη γλώσσα και στον πολιτισµό των δύο άλλων 

συνιστωσών της µειονότητας, περισσότερο ευνοηµένοι αναδεικνύονται οι Ποµάκοι». 

 

2.2.Η κοινωνική ταυτότητα  

Η έκφραση προσωπική ταυτότητα παραπέµπει στη µοναδικότητα του 

υποκειµένου, αποτέλεσµα της προσωπικής του ιστορίας, της πορείας του µέσα στο 
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χρόνο, στην αίσθηση ότι η ύπαρξη του δεν επαναλαµβάνεται. Αντίθετα, η έκφραση 

κοινωνική ταυτότητα παραπέµπει σε συλλογικότητες, στο γεγονός ότι το υποκείµενο 

ανήκει σε κοινωνικές κατηγορίες, στοιχεία ενός πολύπλοκου συστήµατος 

ταξινόµησης των κοινωνικών ιδιοτήτων, το οποίο είναι ενεργό στην κοινωνία 

του(Tajfel,  and Turner, 1979). 

Η προσωπική και κοινωνική ταυτότητα είναι αλληλένδετες και στενά 

συνυφασµένες, λογικό άλλωστε στο βαθµό που η προσωπική ταυτότητα 

περιλαµβάνει το σύνολο των εµπειριών του ατόµου στη δηµόσια και ιδιωτική σφαίρα, 

στην κοινωνική και την προσωπική ζωή. Με τον γενικό όρο κουλτούρα (πολιτισµός) 

γίνεται αναφορά στο σύνολο των µη-βιολογικών προϊόντων µιας κοινότητας 

ανθρώπων. Σ' αυτό περιλαµβάνονται τα υλικά στοιχεία του πολιτισµού (κατοικίες, 

ναοί, δρόµοι, µηχανές, τρόφιµα κτλ.) και τα συµβολικά του στοιχεία (γλώσσα, 

νοµοθεσία, γνώση, θρησκεία, µύθοι, αξίες, λογοτεχνία, επικοινωνία κτλ.) (Strauss, 

1987).  

Σύµφωνα µε τους Tajfel και Turner (1979), η κοινωνική ταυτότητα 

αποτελείται από εκείνες τις όψεις της αυτοεικόνας ενός ατόµου που προέρχονται από 

τις κοινωνικές κατηγορίες ή οµάδες στις οποίες θεωρεί το άτοµο ότι ανήκει. 

Η θεωρία στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές: 

• Τα άτοµα επιδιώκουν να αποκτήσουν και να διατηρήσουν µια θετική 

κοινωνική ταυτότητα η οποία συµβάλει θετικά στην αυτοεκτίµησή τους. 

• Η κοινωνική ταυτότητα στηρίζεται σε συγκρίσεις που γίνονται 

ανάµεσα στην οµάδα που ανήκει κάποιος και σε άλλες οµάδες. Το αποτέλεσµα της 

σύγκρισης καθορίζει αν η ταυτότητα είναι θετική ή όχι. Η εύνοια των µελών της 

οµάδας κάποιου είναι µια διαδικασία µέσω της οποίας επιτυγχάνεται η εξύψωση της 

κοινωνικής ταυτότητας κάποιου. 

• Τα µέλη µιας οµάδας που βιώνουν αρνητική ταυτότητα θα επιδιώξουν 

είτε να φύγουν από την οµάδα κι αν αυτό δεν είναι εφικτό να επιδιώξουν αλλιώς τη 

θετική διάκριση (Blanz,  Mummendey, Mielke,  και Klink, 1998). 

 

2.3.Ο όρος µειονότητα  

Μία  πρώτη προσπάθεια προσδιορισµού του περιεχοµένου της έννοιας της 

µειονότητας έχουµε από το ∆ιαρκές ∆ικαστήριο ∆ιεθνούς ∆ικαιοσύνης  σε δύο 

περιπτώσεις:  
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i) Στη γνωµοδότησή του για την υπόθεση των "ελληνοβουλγαρικών 

κοινοτήτων" αναφορικά µε το χαρακτήρα των κοινοτήτων αυτών και την έννοιά τους, 

έκρινε οτι: "...είναι µια οµάδα ατόµων τα οποία ζουν σε µία χώρα ή τόπο 

συγκεκριµένο, κοινής φυλής, θρησκείας, γλώσσας και παραδόσεων, συνδεδεµένα από 

την ταυτότητα αυτής της φυλής, αυτής της θρησκείας, αυτής της γλώσσας και αυτών των 

παραδόσεων µε αίσθηµα αλληλεγγύης µε σκοπό να διατηρήσουν τις παραδόσεις τους, 

την πίστη τους και να εξασφαλίσουν την εκπαίδευση των παιδιών τους σύµφωνα µε τα 

ιδεώδη της φυλής τους και να βοηθιούνται µεταξύ τους"(Packer ,1993).  

 ii) Στην υπόθεση "µειονοτικά σχολεία στην Αλβανία" ανέφερε: "Η ιδέα που 

αποτελεί το θεµέλιο των συνθηκών προστασίας των µειονοτήτων είναι η εξασφάλιση 

για τις οµάδες που είναι ενταγµένες σε ένα κράτος, του οποίου ο  πληθυσµός είναι 

διαφορετικής φυλής, γλώσσας ή θρησκείας από τη δική τους, της δυνατότητας µιας 

ειρηνικής συνύπαρξης και µιας  εγκάρδιας συνεργασίας µε αυτό τον πληθυσµό, 

διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν από την πλειοψηφία και που 

ικανοποιούν τις σχετικές του ανάγκες"(Τσιτσελίκης 1996). 

 Παρατηρώντας τη θέση του ∆ικαστηρίου, δε µπορεί κανείς παρά να 

επισηµάνει το συνδυασµό αντικειµενικών µε υποκειµενικά κριτήρια, ένας 

συνδυασµός που θα αποτελέσει τη συνήθη µορφή προσέγγισης του ζητήµατος του 

ορισµού της µειονότητας((Gilbert, 1992).  

Γενικότερα, η αντίληψη του ∆ικαστηρίου για την έννοια της µειονότητας 

δείχνει λιγότερο αυστηρά νοµική και περισσότερο κοινωνιολογική, κάτι που 

οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι πατούσε σε παρθένο έδαφος και αφετέρου στο ότι 

δεν ασχολήθηκε µε το γενικό ζήτηµα τι είναι µειονότητα, αλλά µε ειδικά προβλήµατα 

ορισµένων µειονοτήτων σε δεδοµένο χώρο και χρόνο, άρα η αυστηρή νοµική 

οριοθέτηση της µειονότητας δεν ανήκε στις προτεραιότητές του(Ρούκουνας, 1995)..  

Την ανάγκη εύρεσης ενός αυστηρού ορισµού εξέφρασε ο  Γενικός 

Γραµµατέας του ΟΗΕ σε µνηµόνιό του το 1950, τονίζοντας ότι η γραµµατική 

ερµηνεία του όρου µειονότητα δεν θα ήταν χρήσιµη, αφού θα περιλάµβανε κάθε 

είδος κοινότητας όπως η οικογένεια, κοινωνικές τάξεις, πολιτιστικές οµάδες κ.ο.κ. 

Αυτό που χρειαζόταν ήταν ένας αυστηρός ορισµός αναφερόµενος σε συγκεκριµένο 

είδος κοινότητας που διαφέρει από την κυρίαρχη οµάδα σε ένα κράτος(Packer,1993).  

Η υποεπιτροπή του ΟΗΕ για την προστασία των µειονοτήτων απέτυχε σε 

περιπτώσεις να πείσει την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα να υιοθετήσει 

έναν ορισµό για τη µειονότητα και τελικά αποφάσισε να προβεί σε µία µελέτη της 
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θέσης των µειονοτήτων στον κόσµο(Sohn, 1981). Για το σκοπό αυτό θεώρησε ότι ο 

όρος µειονότητα θα "περιλαµβάνει µόνο εκείνες τις µη κυρίαρχες οµάδες ενός 

πληθυσµού οι οποίες έχουν και επιθυµούν να διατηρήσουν εθνικές, θρησκευτικές ή 

γλωσσικές παραδόσεις ή χαρακτηριστικά σαφώς διαφορετικά από αυτά του λοιπού 

πληθυσµού"(Gilbert, 1992).  

 Επιπλέον, κατά την ίδια πρόταση ορισµού, οι µειονότητες αυτές θα έπρεπε να 

συνιστώνται από ικανό αριθµό ατόµων ώστε να αναπτύξουν τέτοια χαρακτηριστικά 

και να επιδεικνύουν σεβασµό στους νόµους του κράτους του οποίου είναι πολίτες. 

Ακόµα, υποστηρίχθηκε κατά τις σχετικές συζητήσεις ότι θα έπρεπε να ληφθούν 

υπόψη και οι συνθήκες υπό τις οποίες δηµιουργήθηκε κάποια µειονοτική οµάδα, αν 

δηλαδή  η ύπαρξή της οφείλεται σε κάποια συνθήκη ειρήνης ή σε εκούσια 

µετακίνηση πληθυσµών( Sohn, 1981)/ 

Τα βασικά σηµεία του πιο πάνω ορισµού είναι:  

α) η µη κυρίαρχη θέση της οµάδας,  

β) o εθνοτικός, θρησκευτικός ή γλωσσικός χαρακτήρας των παραδόσεών της, 

γ) η επιθυµία διατήρησης τους,  

δ) ο  επαρκής αριθµός µελών για την ανάπτυξη αυτών των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών και  

ε) η κατοχή της ιθαγένειας του φιλοξενούντος κράτους. 

Τελικά, η υποεπιτροπή του ΟΗΕ για την προστασία των µειονοτήτων 

αποφάσισε να αναβάλει τη µελέτη του προβλήµατος των µειονοτήτων το 195419. Το 

θέµα του ορισµού δεν έπαψε, πάντως, να απασχολεί τον οργανισµό, καθώς το ∆ιεθνές 

Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα που υιοθετήθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ το 1966 περιέχει στο άρθρο 27 διάταξη που αναφέρεται στην 

προστασία των µειονοτήτων( Ρούκουνας, 1995). Η τελευταία, µόνη για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα νοµικά δεσµευτική και γενικής εφαρµογής διάταξη περί 

µειονοτήτων (µέχρι την έναρξη ισχύος της Συµβάσεως - Πλαισίου του Συµβουλίου 

της Ευρώπης υπέρ των µειονοτήτων), δεν περιέχει ορισµό της έννοιας αλλά κατά τη 

διάρκεια της διαπραγµάτευσης του συµφώνου έγιναν πολλές σχετικές συζητήσεις και 

συνεδριάσεις  (Gilbert, 1992).  

Τελικά, το 1979 ο καθηγητής Capotorti σε έκθεσή του προς την υποεπιτροπή 

του ΟΗΕ για τις µειονότητες προτείνει να θεωρείται ως µειονότητα: "οµάδα 

αριθµητικά υποδεέστερη του υπολοίπου πληθυσµού ενός κράτους, σε µη κυρίαρχη θέση, 

της οποίας τα µέλη, όντας πολίτες αυτού του κράτους, έχουν εθνικά(ethnic), 
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θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από εκείνα του υπόλοιπου 

πληθυσµού και επιδεικνύουν, έστω έµµεσα, ένα αίσθηµα αλληλεγγύης, προς το σκοπό 

της διατήρησης του πολιτισµού, των παραδόσεων, της θρησκείας ή της γλώσσας τους" 

(Χατζηκωνσταντίνου,1982). Ο παραπάνω ορισµός, σχηµατοποιηµένος ενόψει του 

άρθρου 27 του ∆ιεθνούς Συµφώνου του 196625, δείχνει να τονίζει τη µειοψηφική 

φύση της µειονότητας και να διευρύνει τα όρια εντοπισµού της συλλογικής βούλησης 

που απαιτείται για τη διατήρηση των ίδιων χαρακτηριστικών της οµάδας (Τσιτσελίκης 

1996). 

 Η επόµενη πρόταση θα έρθει το 1985 από τον Καναδό Deschenes που σε 

έκθεσή του θα προτείνει τον ακόλουθο ορισµό για τη µειονότητα: "οµάδα πολιτών 

ενός κράτους, συνιστούσα αριθµητική µειοψηφία, σε µη κυρίαρχη θέση σε αυτό το 

κράτος, µε εθνικά (ethnic), θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από 

εκείνα της πλειοψηφίας του πληθυσµού, µε αίσθηµα αλληλεγγύης ανάµεσα στα µέλη της, 

έχουσα ως κίνητρο, έστω έµµεσα, συλλογική βούληση επιβίωσης και της οποίας ο 

στόχος είναι να επιτύχει πραγµατική και νοµική ισότητα µε την 

πλειοψηφία"(Ρούκουνας, 1995). 

 Στις απόπειρες να ορισθεί η µειονότητα ανήκει και η πρόταση πρωτοκόλλου 

στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου που συντάχθηκε από την 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης. Το πρωτόκολλο αυτό 

αφορά άτοµα που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες, αλλά, όπως προκύπτει από τον 

προτεινόµενο ορισµό,  ο όρος  αναφέρεται και σε ιδιαίτερα θρησκευτικά και 

γλωσσικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 1 της πρότασης 

πρωτοκόλλου ορίζει�(Τσιτσελίκης 1996).  

"Για τους σκοπούς της σύµβασης (ενν. την ΕΣ∆Α) η έκφραση "εθνική 

µειονότητα " αναφέρεται σε µία οµάδα ατόµων σε ένα κράτος που: 

i. κατοικούν στο έδαφος αυτού του κράτους και είναι πολίτες του, 

ii.  διατηρούν µακροχρόνιους, ισχυρούς και διαρκείς δεσµούς µε αυτό 

το κράτος,  

iii.   παρουσιάζουν ξεχωριστά εθν(οτ)ικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά ή 

γλωσσικά χαρακτηριστικά(Sohn, 1981).  

iv.  είναι αριθµητικά επαρκείς προς αντιπροσώπευση, αν και λιγότεροι 

από τον υπόλοιπο πληθυσµό αυτού του κράτους ή µίας περιοχής αυτού του κράτους, 
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v.  έχουν ως κίνητρο ένα ενδιαφέρον να διατηρήσουν µαζί εκείνο το 

οποίο συνιστά την κοινή τους ταυτότητα, συµπεριλαµβανοµένης της κουλτούρας, των 

παραδόσεων, της θρησκείας ή της γλώσσας τους" (Τσιτσελίκης., (2002).    

 

2.4. Ο πληθυσµός της Θράκης 

Η ανθρώπινη παρουσία στην ελληνική Θράκη, σύµφωνα µε τις διατυπωθείσες 

από παλαιά απόψεις (∆. Θεοχάρης κ.ά.), έφθανε στο τέλος της Μέσης Παλαιολιθικής 

περιόδου, δηλ. στα 35.000 π.Χ. Αντίθετα, τα πρώτα συµπεράσµατα ερευνών που ήδη 

βρίσκονται σε εξέλιξη, στο ΝΑ άκρο της πεδιάδας της Ροδόπης, µεταθέτουν το 

χρονικό όριο της ανθρώπινης εγκατάστασης στα 100.000 π.Χ.  

Σε πολύ νεότερη περίοδο, ως κάτοικοι της Θράκης, εµφανίζονται οι φυλές 

των αρχαίων θρακών, που περιγράφει ο Ηρόδοτος και θεωρεί ότι συναπαρτίζουν το 

µεγαλύτερο µετά τους Ινδούς έθνος.  

Οι θράκες κατά την κρατούσα επιστηµονική άποψη (Π. Καρολίδης, Α. 

Καψής, ∆. Τριαντάφυλλος κ.ά.) αλλά, και σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των ιδίων, 

όπως τις κατέγραψαν αρχαίοι συγγραφείς, ήταν συγγενείς των Ελλήνων και για τον 

λόγο αυτόν υπήρξε ευκολότερη η διαδικασία αποδοχής του ελληνικού πολιτισµού 

(Καργάκος, 1993). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασις (VII. 2, 

31) αναφέρει πως "ο βασιλιάς της Θράκης Σεύθης ο Β', του έλεγε ότι οι θράκες δεν 

θα παραβιάσουν ποτέ την συµµαχία µε τους Αθηναίους, µε τους οποίους, όπως είναι 

γνωστό, είναι συγγενείς ...". Ο δε Ηρόδοτος (Ιστ., Η. 116, ∆ιόδωρου του Σικελιώτου, 

Ε. 11) αναφέρει ότι "όταν στην εποχή του Μαρδονίου τα παιδιά του θράκα βασιλιά 

των Βισαλτών εξεστράτευσαν µε τους Πέρσες κατά των Ελλήνων, ο πατέρας τους 

βασιλιάς θεώρησε την πράξη τους προσβολή για την συγγένεια που είχαν οι θράκες 

µε τους Έλληνες και µετά την επιστροφή τους, τύφλωσε και τα έξι παιδιά του...".  

Εποµένως, η έρευνα για τις θρακοελληνικές σχέσεις δεν πρέπει να έχει ως 

αφετηρία τον 8ο αϊ. π.Χ. (ελληνικοί αποικισµοί) αλλά απώτερες περιόδους που 

ανήκουν στον χώρο ευθύνης της προϊστορίας (Καραντζόλα, Μπαλτσιώτης, 2001).  

Με την έναρξη των αποικισµών ιδρύονται οι πρώτες ελληνικές αποικίες στα 

παράλια της Θράκης από κατοίκους των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και των 

παραλίων της Μικράς Ασίας οπότε και αρχίζει βαθµιαία, κάτω από ποικιλία 

συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων, η επιµιξία θρακών και Ελλήνων, θα ακολουθήσει η 

ακµή του ελληνικού πολιτισµού, η ελληνιστική περίοδος, η κατάκτηση της περιοχής 
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από τους Ρωµαίους και στην συνέχεια η µακρά περίοδος της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας. Ήδη, στην ρωµαϊκή περίοδο ο εξελληνισµός της Θράκης έχει µάλλον 

ολοκληρωθεί, όπως µαρτυρούν οι ελληνικές επιγραφές που συναντώνται µέχρι τον 

∆ούναβη(Καραντζόλα, 2001).  

Στην ελληνική σήµερα Θράκη, εκτός από τον χριστιανικό πληθυσµό, 

κατοικούν και µουσουλµάνοι που απαρτίζουν την πολυφυλετική µουσουλµανική 

µειονότητα, η οποία εξαιρέθηκε από την ανταλλαγή των πληθυσµών του 1922-23 

µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, για να διατηρηθεί ως αντίβαρο και ως εγγύηση για την 

καλή συµπεριφορά της Τουρκίας έναντι της ελληνικής µειονότητας στην 

Κωνσταντινούπολη και τα νησιά του Β∆ Αιγαίου, Ίµβρο και Τένεδο. Είναι βέβαια 

γνωστό ότι µετά από εξοντωτικές πιέσεις, το πογκρόµ του 1955, τις απελάσεις και µια 

ατέλειωτη σειρά κυβερνητικών µέτρων, η ελληνική µειονότητα στην Τουρκία έχει 

σχεδόν εξαφανισθεί. Τη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης συναπαρτίζουν 

τουρκοφανείς µουσουλµάνοι Ρωµά (Αθίγγανοι) και Ποµάκοι (Ιστορία του  Ελληνικού 

Έθνους, 1978).  

Οι γηγενείς Έλληνες χριστιανοί είναι οι αρχαιότεροι κάτοικοι της περιοχής σε 

σχέση µε όλους τους σύγχρονους γειτονικούς λαούς, οι οποίοι εµφανίστηκαν στο 

προσκήνιο της θρακικής ιστορίας πολλούς αιώνες µετά την δηµιουργία των πρώτων 

ελληνικών αποικιών στα θρακικά παράλια από τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. Οι 

Βούλγαροι εµφανίζονται τον 7ο αϊ. µ.Χ. ενώ οι Οθωµανοί Τούρκοι τον 14ο αϊ. µ.Χ.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι τον Β' Παγκόσµιο πόλεµο ζούσαν στην περιοχή 

λιγοστοί Εβραίοι, η συναγωγή των οποίων σωζόταν ερειπωµένη µέσα στο τείχος της 

Κοµοτηνής µέχρι το 1992.  

Παλαιοί κάτοικοι της Θράκης, από την βυζαντινή εποχή, είναι και οι 

Αρµένιοι, των οποίων ολιγοµελείς παροικίες υπάρχουν στην Θράκη, µε 

σηµαντικότερη αυτήν της Κοµοτηνής.  

Τα τελευταία 10 χρόνια στον πληθυσµό της Θράκης προστέθηκαν οι 23.000 

παλιννοστούντες οµογενείς Έλληνες από την τέως Σοβιετική . Ένωση (Καργάκος, 

1993). 

 

2.5. Η Μουσουλµανική Μειονότητα 

Οι µουσουλµάνοι της Θράκης ανήκουν στη µόνη, από το ελληνικό κράτος, 

επίσηµα αναγνωρισµένη µειονότητα. Με τη Συνθήκη της Λοζάνης το 1923, 

εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή των πληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, 
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παρέµειναν στην περιοχή και συγκρότησαν τη µουσουλµανική µειονότητα της 

ελληνικής Θράκης (Mηναΐδης 1990)..  

Γενική είναι η εκτίµηση ότι η πολιτική των ελληνικών Κυβερνήσεων τα 

τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από το 1991 και εντεύθεν µε την εφαρµογή της ισονοµίας 

και ισοπολιτείας χριστιανών και µουσουλµάνων, χαρακτηρίζεται από µετριοπάθεια 

και συναίνεση στο χειρισµό των προβληµάτων της µειονότητας. Στη διαπίστωση 

αυτή καταλήγουν και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις που παρακολουθούν 

συστηµατικά τις εξελίξεις στο χώρο της µειονότητας(Μπαλτσιώτης  & Τσιτσελίκης, 

2001).  

Το 1922 η Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης αριθµούσε 86.000 

άτοµα. Η πλέον πρόσφατη γενική απογραφή (1991) κατέγραψε 98.000 περίπου άτοµα 

σε πληθυσµό 338.000 κατοίκων της Θράκης, δηλαδή  ποσοστό 29 % του συνολικού 

πληθυσµού της περιοχής. Την µειονότητα απαρτίζουν τρεις εθνοτικές οµάδες : 50 % 

είναι τουρκικής καταγωγής, 35% Ποµάκοι και 15% Αθίγγανοι. Κάθε µία από τις 

οµάδες αυτές διατηρεί την δική της γλώσσα και τις παραδόσεις της και για τον λόγο 

αυτό οι συντάκτες της Συνθήκης της Λωζάννης προσδιόρισαν τη µειονότητα ως 

θρησκευτική(∆ραγώνα, Φραγκουδάκη, 2008).  

Τα θέµατα της Μειονότητας είναι κατά κύριο λόγο ζητήµατα εσωτερικής 

πολιτικής, το δε Υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί συµβουλευτικό ρόλο στο 

συντονισµό των συναρµοδίων καθ’ ύλη Υπουργείων ∆ραγώνα, Φραγκουδάκη, 2008).  

Η ενασχόλησή των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών µε τα θέµατα της 

µειονότητας στη Θράκη καθώς επίσης και µε τα θέµατα της ελληνικής µειονότητας 

στην Κωνσταντινούπολη, την Ίµβρο και την Τένεδο, αποσκοπεί στην τήρηση των 

διεθνών συµβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της Συνθήκης 

Ειρήνης, των Συµβάσεων και των Πρωτοκόλλων που υπογράφηκαν το 1923 στη 

Λοζάνη. 

 Σε ό,τι αφορά το θέµα του Μουφτήδων
2 στη Θράκη, πρέπει να λεχθεί ότι 

ακόµη και στις χώρες όπου το Ισλάµ επικρατεί, ο Μουφτής διορίζεται και δεν 

εκλέγεται. Στην ίδια την Τουρκία ο Μουφτής διορίζεται και παύεται από το Νοµάρχη 

κατά την κρίση του.  

Η Ιερονοµική ρήτρα του ισλαµικού νόµου προβλέπει ότι σε µη 

µουσουλµανική χώρα ο Μουφτής µπορεί να διορισθεί από την Πολιτεία εφόσον αυτή 

                                                 
2 Μουφτής είναι ιερατικός βαθµός ειδικότερα του σουνιτικού κλάδου της µουσουλµανικής θρησκείας. 
Είναι ο ερµηνευτής του Κορανίου για την απόδοση δικαιοσύνης. 
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δεν αναµιγνύεται στα θρησκευτικά έθιµα των µουσουλµάνων. Στην Ελλάδα ο 

Μουφτής διορίζεται σύµφωνα µε τα διεθνώς κρατούντα από τη ∆ιοίκηση βάσει του 

νόµου ν. 1920 για τους “Μουσουλµάνους Θρησκευτικούς λειτουργούς”. Ο νόµος 

ορίζει τα προσόντα, τη διαδικασία διορισµού και παύσης του Μουφτή την 

υπηρεσιακή του κατάσταση, τα καθήκοντά του και τους κανόνες λειτουργίας των 

Μουφτειών(Υπουργείο Εξωτερικών, Υπηρεσία Ενηµέρωσης, 1999).  

Ένας επιπρόσθετος λόγος για τον διορισµό του µουφτή εκ µέρους της 

διοίκησης, είναι ότι ασκεί ορισµένα δικαστικά καθήκοντα σε θέµατα οικογενειακού 

και κληρονοµικού δικαίου που αφορούν στις διαπροσωπικές σχέσεις των 

µουσουλµάνων. Ο Νοµάρχης ορίζει την έναρξη διαδικασίας επιλογής, η οποία γίνεται 

από έγκριτους µουσουλµάνους και ο Μουφτής διορίζεται µε προεδρικό διάταγµα, 

µετά από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Mηναΐδης 

1990). Για πρώτη φορά το 1990 θεσπίστηκε ως απαραίτητο προσόν των υποψηφίων η 

κατοχή πανεπιστηµιακού διπλώµατος ισλαµικής θεολογίας  ενώ από το 1923 µέχρι το 

1990 οι Μουφτήδες διορίζονταν µε έγγραφο της οικείας Νοµαρχίας χωρίς ποτέ να 

έχουν εγερθεί αµφισβητήσεις((Μπαλτσιώτης  & Τσιτσελίκης, 2001).  

Ένας σηµαντικός αριθµός µουσουλµάνων απασχολούνται είτε µε σύµβαση 

ιδιωτικού δικαίου είτε ως µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι σε υπηρεσίες του δηµοσίου 

τοµέα. Οι µουσουλµάνοι που έχουν τα τυπικά προσόντα συµµετέχουν στους 

διαγωνισµούς που γίνονται µέσω του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού 

(ΑΣΕΠ) για την πλήρωση θέσεων στο ∆ηµόσιο. Σήµερα υπηρετούν στη Θράκη 

περισσότεροι από 350 µουσουλµάνοι ως εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες, στελέχη της 

κτηνιατρικής υπηρεσίας, της Αγροφυλακής και τραπεζικοί υπάλληλοι. Επίσης 

απασχολούνται σε εποχιακές εργασίες δηµοσίων φορέων, όπως τα δασαρχεία Ξάνθης 

και Σταυρουπόλεως, ενώ υπάρχουν µουσουλµάνοι γιατροί και φαρµακοποιοί 

συµβεβληµένοι µε διάφορα ταµεία όπως το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ και ο ΟΓΑ(Υπουργείο 

Εξωτερικών, Υπηρεσία Ενηµέρωσης, 1999).  

Υπάρχουν τέλος και ορισµένα επί µέρους θέµατα για τα οποία έχουν στο 

παρελθόν διατυπωθεί αιτιάσεις, όπως το θέµα των αγοραπωλησιών, των κυνηγετικών 

αδειών και των αδειών οδήγησης.  

Επίσης ο νόµος 1892/90 προβλέπει την έγκριση αδείας για τις αγοραπωλησίες 

που γίνονται στις παραµεθόριες περιοχές της χώρας µας. Με την εφαρµογή της 

πολιτικής ισονοµίας και ισοπολιτείας από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχουν 

αγορασθεί εκατοντάδες ιδιοκτησίες Χριστιανών από Μουσουλµάνους και δεν 
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υφίστανται τα προβλήµατα του παρελθόντος ∆ραγώνα, Φραγκουδάκη, 2008). . Τα 

στατιστικά στοιχεία αγοραπωλησιών στη Θράκη του παρελθόντος έτους (1998) 

εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά κτήσης ακινήτων από Μουσουλµάνους : 44,11 % 

του συνόλου των αγοραπωλησιών έγιναν µεταξύ Μουσουλµάνων, 49,68 % αφορούσε 

αγορές χριστιανικής ιδιοκτησίας ακινήτων από Μουσουλµάνους και 6,21 % 

µουσουλµανικής ιδιοκτησίας από Χριστιανούς(Τρουµπέτα, 2002).  

 

2.5.1.Οι Ποµάκοι  

Στην οροσειρά της Ροδόπης τόσο από την Βουλγαρική πλευρά όσο και από 

την ελληνική, ζει από την αρχαιότητα µια ιδιόµορφη και παρεξηγηµένη φυλή, οι 

Ποµάκοι. Οι Ποµάκοι, κατοικούν στη Θράκη στον ορεινό όγκο της Ροδόπης εδώ και 

χιλιάδες χρόνια. Η οροσειρά Ροδόπη βρίσκεται στο µεγαλύτερο µέρος της µέσα στη 

Βουλγαρία και οι περισσότεροι Ποµάκοι ζουν εκεί ενώ η πλειοψηφία τους στην 

Ελλάδα βρίσκεται στο νοµό Ξάνθης. Ο πληθυσµός των Ποµάκων υπολογίζεται γύρω 

στις 350.000 από αυτούς όµως µόνο οι 36.000 (απογραφή 1991) κατοικούν στην 

Ελλάδα (23.000 στο νοµό Ξάνθης, 11.000 στο νοµό Ροδόπης, 2.000 στο νοµό 

Έβρου). Οι υπόλοιποι βρίσκονται στη Βουλγαρία. 

Οι Βούλγαροι, στηριζόµενοι βασικά στο γλωσσικό τους ιδίωµα, τους 

διεκδικούν σαν Βούλγαρους, ενώ οι Τούρκοι, στηριζόµενοι στο γεγονός ότι είναι 

µουσουλµάνοι, τους θεωρούν Τούρκους. Κατά τους Ρουµάνους, οι Ποµάκοι είναι 

αποµεινάρι αρχαίου θρακικού φύλου το οποίο διαδοχικά εκρωµαΐστηκε, 

εκσλαβίστηκε και εξισλαµίστηκε(Ανδρεάδης,  1956). 

Η συνεχής και επίµονη πίεση που τους γίνεται άλλοτε από την Βουλγαρία και  

από την Τουρκία, συνοδευόµενη από την σχετική  αδιαφορία της Ελλάδας έχει 

συντελέσει, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν χάσει τις εθνικές τους ρίζες και να 

πλέουν σ’ ένα πέλαγος χωρίς πυξίδα εθνικού προσανατολισµού. 

Πολλοί προσπάθησαν να ερµηνεύσουν ετυµολογικά τη λέξη «Ποµάκοι» µε 

επικρατέστερη άποψη αυτή των Βουλγάρων, σύµφωνα µε την οποία η προέλευση της 

λέξης οφείλεται στο ρήµα pomagam που σηµαίνει βοηθώ. Οι Βούλγαροι 

αποκαλούσαν τους Ποµάκους «ποµαγκάστ» δηλαδή βοηθούς, υποτελείς, 

βασανισµένους, δούλους, χωρίς δική τους ατοµική και συλλογική οντότητα. Κατά µία 

ελληνική εκδοχή, προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ιπποµάχος. Ήταν αυτοί που 

απάρτιζαν το φοβερό ιππικό του Μ. Αλεξάνδρου. Κατά µία άλλη ελληνική ερµηνεία, 

η λέξη προέρχεται από το ελληνικό Ποµάξ (πότης) εξαιτίας της παλιάς συνήθειας των 
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Θρακών να πίνουν πολύ. Οι ίδιοι όµως οι Ποµάκοι τη θεωρούν προσβλητική και 

υβριστική ονοµασία και θέλουν να αυτοαποκαλούνται «Αχριάν», δηλαδή 

«Αγριάνες», όνοµα αρχαίας θρακικής φυλής, που κατοικούσε στ’ άγονα κι ορεινά 

µέρη του όρους Σκόµιο και στη Βορειοδυτική Ροδόπη και που λέγονταν κι αλλιώς 

«Αγρίες», «Αγραίοι» κι «Αγριείς». Φηµίζονταν σαν επιδέξιοι ακοντιστές.  

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε, σύµφωνα µε τις έρευνες των 

εθνολόγων, ότι οι Ποµάκοι είναι απόγονοι των αρχαίων Θρακών. Την άποψη, ότι 

δηλαδή οι Ποµάκοι κατάγονται από την αρχαία ελληνική φυλή, παρουσίασαν και το 

1946 στον ΟΗΕ και στους Αµερικανούς οι ίδιοι οι Ποµάκοι (Ελλάδας και 

Βουλγαρίας) και ζήτησαν σαν Έλληνες να ενταχθούν µε τους Έλληνες στην 

Ελλάδα(Ανδρεάδης,  1956). 

 

2.5.1.1.Η Θρησκεία  και η µορφή οικογένειας των Ποµάκων 

Οι Ποµάκοι έχουν θρησκεία Μωαµεθανική και ασχολούνται κυρίως µε την 

καπνοκαλλιέργεια, την κτηνοτροφία και την δασική εκµετάλλευση. Αγαπούν πολύ 

τον τόπο τους, την ελευθερία και τη µουσουλµανική θρησκεία τους. ∆ιατηρούν 

φανατικά τα πατροπαράδοτα έθιµά τους. Ντύνονται µε τις ωραιότατες τοπικές 

ενδυµασίες τους. Τραγουδούν τα δικά τους δηµοτικά τραγούδια. Ζουν φτωχικά πάνω 

στα οροπέδια, στις βουνοπλαγιές και µέσα στις κοιλάδες της Ροδόπης, µακριά από τις 

πόλεις και τον σύγχρονο πολιτισµό, αλλά είναι υγιείς, εργατικοί, φιλότιµοι, φιλήσυχοι 

και πρόσχαροι άνθρωποι. 

Το οικογενειακό µόρφωµα, που κυριαρχεί ακόµη στους Ποµάκους της 

Θράκης ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, είναι αυτό της πατριαρχικής οικογένειας. 

Παντρεµένοι γιοι, νύφες, εγγόνια βρίσκονται κάτω από την κοινή πατρική εξουσία. Ο 

άνδρας-πατέρας είναι ο αδιαφιλονίκητος αφέντης του σπιτιού. Αυτός διαµορφώνει 

τον οικογενειακό σχεδιασµό µόνος του, πραγµατώνει την κατανοµή εργασίας µεταξύ 

των µελών της οικογένειας και η εξουσία του φτάνει στο σηµείο, ώστε να καθορίζει 

τη µοίρα κάθε µέλους (Βαρβούνης, 1997).  

Σε κάθε ποµακική οικογένεια υπάρχει αυστηρή ιεράρχηση των µελών της. 

Αυτό γίνεται µε βάση το φύλο και την ηλικία. Το διπλό κριτήριο, που καθιερώνει ο 

ισλαµικός νόµος ανάµεσα στα φύλλα, είναι τόσο έντονο σε βάρος της γυναίκας, ώστε 

να τη µεταβάλλει σε άνθρωπο δεύτερης κατηγορίας. Τα κορίτσια από πολύ νωρίς 

µπαίνουν κάτω από την εξουσία όλων των µελών της οικογένειας µε αποτέλεσµα να 

µειονεκτούν καταφανώς έναντι των αγοριών(Γονατάς, . - Κυδωνιάτης , 1985),  Η 
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γυναίκα µαθαίνει από πολύ νωρίς να σέβεται και να φοβάται τον άνδρα. Βέβαια 

τελευταία, πολλοί µουσουλµάνοι διανοούµενοι, επηρεασµένοι από δυτικά πρότυπα, 

διακήρυξαν τη χειραφέτηση της γυναίκας και την ενσωµάτωσή της στην κοινωνία, ως 

ισότιµη µε τον άνδρα(Ανδρεάδης,  1956). 

Οι Ποµάκοι παρατηρείται, ότι δεν ζουν υπό τη σκιά της φυλετικής διάκρισης. 

Χρησιµοποιούν την ελληνική γλώσσα στις συναλλαγές και την οικογενειακή ζωή 

τους. ∆εν είναι στενά προσκολληµένοι στις µουσουλµανικές θρησκευτικές 

παραδόσεις (τρώγουν χοιρινό), γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και εργάζονται στην 

πόλη συνήθως σε οικοδοµικές εργασίες, όπου δείχνουν ιδιαίτερες ικανότητες. Τα 

σπίτια τους δεν έχουν κανένα χαρακτηριστικό της τουρκικής αρχιτεκτονικής. Κατά 

µια άλλη όµως άποψη, οι Ποµάκοι είναι αυστηρά προσηλωµένοι στο Ισλάµ, µέλη 

τους επανδρώνουν τις ιερατικές σχολές και η πλειοψηφία των θρησκευτικών 

λειτουργών στη Θράκη προέρχονται από αυτούς(Ασκουνη, Ανδρουσου, 2001). 

 

2.5.1.2.Η γλώσσα των Ποµάκων 

Γραπτά µνηµεία της γλώσσας των Ποµάκων, όπως και της γλώσσας όλων των 

αρχαίων θρακικών φυλών δεν υπάρχουν. Είναι δηλαδή η γλώσσα οµιλούµενη, αλλά 

µη γραφόµενη. Όλοι γενικά οι Ποµάκοι της ελληνικής ορεινής Ροδόπης µιλούν την 

ποµακική γλώσσα, ένα γλωσσικό ιδίωµα σλαβικό, συγγενικό µε τη βουλγαρική 

γλώσσα (χωρίς οι Ποµάκοι να αισθάνονται Βούλγαροι ή Σλάβοι), που διασώζει όµως 

πολλές ελληνικές λέξεις, ίσως και πολλές θρακικές κι έχει ανάµεσα κι ορισµένες 

τουρκικές λέξεις, πράγµα που συµβαίνει σε όλες τις γλώσσες των Βαλκανίων, που 

ζυµώθηκαν αναγκαστικά µε την τουρκική γλώσσα, µέσα σε τόσους αιώνες τουρκικής 

κατάκτησης(. Παρατηρείται ότι η ποµακική γλώσσα στην ανατολική περιοχή της 

∆υτικής Θράκης έχει επηρεασθεί από την τουρκική γλώσσα, ενώ αντίθετα στο δυτικό 

τµήµα της από τη βουλγαρική. Πάµπολλες είναι οι ελληνικές λέξεις – και µάλιστα οι 

αρχαιοπρεπείς, γεγονός που ενισχύει την άποψη για την αρχαία καταγωγή των 

Ποµάκων και τη συγγένειά τους µε τους Έλληνες (Βαρβούνης, 1997).  

Μέχρι και το τέλος του 20ού αιώνα, που η ποµακική γλώσσα ήταν άγραφη, 

πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να την καταγράψουν, µε πρωτοπόρο τον Ποµάκο 

Ριτβάν Καραχότζα. 

Το 1996 εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Αίγειρος» της Θεσσαλονίκης, µε τη 

χορηγία και ηθική συµπαράσταση του Πρ. Εµφιετζόγλου, το τρίτοµο έργο για την 

ποµακική γλώσσα που εκπονήθηκε υπό την εποπτεία και την ενεργό συµµετοχή του 
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δασκάλου Πέτρου Θεοχαρίδη. Το έργο περιλαµβάνει ελληνο-ποµακικό και ποµακο-

ελληνικό λεξικό και γραµµατική της ποµακικής γλώσσας. Γράφτηκαν επίσης, 

γραµµατικές, παραµύθια, εφηµερίδες, τραγούδια(∆ιβάνη,  1995) 

Επισηµαίνεται ότι οι ελληνικές λέξεις είναι ουσιαστικά και ρήµατα, ώστε δεν 

µπορούν να θεωρηθούν απλά δάνεια, δεδοµένης της θεµελιώδους σηµασίας των 

ουσιαστικών και ρηµάτων σε κάθε γλώσσα. Εξάλλου, µεταξύ ∆ιδυµοτείχου και 

Ορτακιόι υπήρχαν αποκλειστικά ελληνόφωνοι Ποµάκοι γνωστοί µε την ονοµασία 

Μάρηδες και Γραβανίτες.  

Η καθιέρωση, ρητά και επίσηµα της τουρκικής γλώσσας ως µητρικής για το 

σύνολο της µειονότητας µε το ελληνοτουρκικό Μορφωτικό Πρωτόκολλο του 1968 

θεωρείται πως καταδίκασε σε αµορφωσιά και αποτέλεσε σηµείο αποκλεισµού των 

Ποµάκων και των Τσιγγάνων από το σχολείο. Με την είσοδό τους στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση και έχοντας διαφορετικές µητρικές γλώσσες, την ποµακική και τη ροµανί 

αντίστοιχα, έρχονταν αντιµέτωποι µε δύο άλλες ξένες γλώσσες, την τουρκική και την 

ελληνική. ∆εν ήταν λίγες, άλλωστε, οι φορές που η µητρική τους τελούσε υπό 

απαγόρευση στους χώρους του σχολείου(Βαρβούνης, 1997).  

Συχνά προβάλλεται το αίτηµα των Ποµάκων για διδασκαλία της µητρικής 

τους γλώσσας στη θεσµοθετηµένη εκπαίδευση, το οποίο, όµως, κύκλοι της 

µειονότητας αντιµετωπίζουν µε σκεπτικισµό. Θεωρούν ότι βρίσκει αντίθετη τη 

συντριπτική πλειονότητα των Ποµάκων και στην πραγµατικότητα θέλει να διασπάσει 

τη µειονότητα (Ανδρεάδης,  1956). 

 

2.5.2.Οι Ροµά  

Στην περιοχή της Θράκης κατοικεί κι ένας άλλος λαός µε ιδιόµορφες 

συνήθειες και τρόπο ζωής. Στη Θράκη αρκετοί κατοικούν στην περιοχή του 

∆ιδυµοτείχου και στη Ροδόπη στις Σάπες που είναι µουσουλµάνοι και στον Άρατο, 

από τους οποίους πολλοί έχουν βαπτιστεί χριστιανοί(Ζεγκίνης,1994).  

Οι Ρωµά ή Ρρωµά και Roms ή Rroms, {µε δύο -ρ- ή -r- λέγεται ότι 

εκφράζεται καλύτερα το όνοµά τους}, είναι ένας λαός πένητας και πλάνης, όσο όµως 

µουσικός που προέρχεται από τα Βορειοδυτικά της Ινδίας, κοντά στο Ιρανικό 

οροπέδιο(Βασιλειάδου1994). Οι περισσότεροι µιλούν µια διάλεκτο που οι 

γλωσσολόγοι την ονοµάζουν Rromani, ενώ βρήκαν πολλά κοινά στοιχεία µε τις 

λεγόµενες Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και ειδικότερα µε τις Ινδοευρωπαϊκές διαλέκτους 

του Πακιστάν και του οροπεδίου του Ιράν.  
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Οι Rroms είχαν το καλό ότι εγκλιµατίζονταν στις µεταναστεύσεις εύκολα και 

ενσωµάτωναν στη γλώσσα τους, τους ιδιωµατισµούς της κάθε περιοχής που 

πήγαιναν( Frazer,1998). Η λέξη Τσιγγάνος είναι καθαρά Ελληνική. Προέρχεται από 

τη λέξη Ατσίγγανος, η οποία µε τη σειρά της σχετίζεται ετυµολογικά, µε τη λέξη 

Αθίγγανος, αν δεν είναι ίδιες, που ήταν αίρεση, συγκεκριµένα η µανιχαϊστική, και 

που τα µέλη της µετοίκισαν από τη Φρυγία προς το Βυζάντιο τους πρώτους 

Χριστιανικούς αιώνες. Η λέξη Αθίγγανος προέρχεται από το στερητικό -α- και το 

ρήµα «θιγγάνω», που σηµαίνει θίγω. Αυτοί που δεν είναι κανείς να τους θίγει, που 

βέβαια υπέστησαν πολλές διώξεις επί Βυζαντινών και που ο Ιουστινιανός επέβαλε 

την ποινή του θανάτου σε όσους δεν την εγκατέλειπαν(Βασιλειάδου,1994).  

Οι Ρωµά, Τσιγγάνοι, Γύφτοι, Κατσίβελοι, της περιοχής είναι η πιο ολιγάριθµη 

από τις τρεις µουσουλµανικές µειονότητες της Θράκης που συµπεριλαµβάνονται στη 

συνθήκη της Λοζάνης. Οι κυριότεροι οικισµοί όπου ζουν, είναι η Ορεστιάδα, το 

∆ιδυµότειχο, η Αγριάνη, η Αλεξανδρούπολη, οι Σάπες, ο Άρατος, η Κοµοτηνή, η 

Ξάνθη, το Εύλαλο, κλπ. {βλ. χάρτη} Ο πληθυσµός τους ανέρχεται στις είκοσι 

περίπου χιλιάδες ενώ άλλες πέντε χιλιάδες µένουν στην υπόλοιπη Ελλάδα -

Θεσσαλονίκη, Ηµαθία, Εύβοια, Αττική- καθώς επίσης και στην Ευρώπη {Γερµανία 

κλπ..  

Η πόλη του ∆ιδυµοτείχου εκτός από πόλη των πολιτισµών, από πολλών 

επίσης αιώνων, υπήρξε πόλη πολυπολιτισµική(Ζεγκίνης,1994).  

Στους (ετερο)προσδιοριστές της ρόµικης ταυτότητας περιλαµβάνονται 

επίσηµοι φορείς, όπως π.χ. η εκπαίδευση, οι δηµοτικές και νοµαρχιακές αρχές, οι 

αστυνοµικές αρχές, οι δικαστικές αρχές, εξειδικευµένοι παραγωγοί λόγου όπως π.χ. 

οι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωµάτων και µέλη µη-κυβερνητικών οργανώσεων, οι 

λαογράφοι, οι ανθρωπολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, οι παιδαγωγοί, άνθρωποι της τέχνης 

όπως σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, λογοτέχνες, συγγραφείς(Mανδηλαράς, 1999), 

δηµοσιογράφοι και γενικά ο µέσος κάτοχος µη-εξειδικευµένης γνώσης που δεν είναι 

φορέας κρατικής ή άλλης εξουσίας. Το ακόλουθο σχήµα δείχνει τις υπαρκτές σήµερα 

τάσεις αναφορικά µε τον τύπο του «κελύφους» µέσα στο οποίο τοποθετείται η ρόµικη 

ταυτότητα (αν δηλαδή οι Τσιγγάνοι/Γύφτοι παρουσιάζονται ως εθνοτική µειονότητα 

ή αν γίνονται αντιληπτοί εθνοτικά ως Έλληνες) και τέλος τις τάσεις σε ό,τι αφορά το 

ίδιο το περιεχόµενο της ρόµικης ταυτότητας (βασικές πτυχές της ταυτότητας, τυπικά 

χαρακτηριστικά της οµάδας).(Έξαρχος, 1996).  
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Η  ρόµικη ταυτότητα -όπως κάθε συλλογική ταυτότητα- είναι µια περίπτωση 

κοινωνικής ταυτότητας και µάλιστα ανεξάρτητα από το εάν .χρησιµοποιείται µε την 

έννοια της εθνοτικής, της γλωσσικής ή της πολιτισµικής ταυτότητας(Ιωαννίδου, 

1990). Καθώς κάθε κοινωνική ταυτότητα παραπέµπει σε κάποια κατηγορία ενός 

γενικότερου ταξινοµικού σχήµατος (το «κέλυφος» της ταυτότητας) και ταυτόχρονα 

στα χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε όλους όσοι ταξινοµούνται στη συγκεκριµένη 

κατηγορία (το «περιεχόµενο» της ταυτότητας), το γενικό ερώτηµα που τίθεται 

σχετικά µε τη ρόµικη ταυτότητα στην ελληνική κοινωνία είναι διπλό: πρώτον, τι 

είδους «κέλυφος» είναι αυτό που περιέχει τις όποιες υπαρκτές ή ως υπαρκτές 

λογιζόµενες ιδιότητες των Τσιγγάνων (τον ρόµικο πολιτισµό, τη ρόµικη κουλτούρα, 

τον ρόµικο χαρακτήρα) και δεύτερον, σε τι συνίσταται ο πολιτισµός αυτός. Στα 

πλαίσια του πρώτου ερωτήµατος µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν πρόκειται για 

εθνοτική οµάδα, για «φυλή», για λαό διακριτό από τον ελληνικό, ή αν αποτελεί µια 

εκδοχή, µια πλευρά ή κάποια έκφραση του ελληνικού λαού('Εξαρχος,1996). Είναι 

µέσα ή απέναντι από την ελληνική εθνότητα, µε τη συγχρονική-ανθρωπολογική 

έννοια του όρου(Βασιλειάδου,1994). 

 Οι Ροµά έχουν ενταχθεί τόσο στις αγροτικές, όσο και στις ηµιαστικές 

περιοχές, µέσω της διαρκούς παρουσίας σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα που 

σχετίζονταν µε την κατασκευή και συντήρηση γεωργικών εργαλείων και οικιακών 

σκευών, τη µουσική και το εµπόριο ζώων. Η ένταξη αυτή -αλλά εν µέρει ακόµη και 

εκείνη που έγινε µετά το 1922- οδήγησε σε πλήρη συγχώνευση του ρόµικου 

πληθυσµού µε άλλες υποκατηγορίες πληθυσµού σ' αυτό που γίνεται αντιληπτό 

σήµερα από τους απογόνους αυτών των πληθυσµών ως «Έλληνες» (Willems, 1995).  

Οι ρόµικες καταβολές αυτών των µελών της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας 

δεν φαίνεται να απασχολούν ιδιαίτερα ούτε τα ίδια τα άτοµα ούτε και τον περίγυρο 

τους.(Βασιλειάδου, - Παυλή-Κορρέ, 1996).  Παρόµοιες εµπειρίες κοινωνικής ένταξης 

Τσιγγάνων, αν και σε διαφορετική ίσως έκταση και µε διαφορετική πορεία, έχουµε 

και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου µετά τον 14ο αιώνα µεταναστεύουν οµάδες 

Ρόµηδων από τον βαλκανικό χώρο και γενικά από τη βυζαντινή και αργότερα 

οθωµανική επικράτεια προς την κεντρική Ευρώπη (Willems, 1997). Μάλιστα το 

ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι αυτού του είδους η τήξη του εθνοτικού ορίου και 

το πέρασµα από το status µιας ξένης και περιθωριακής οµάδας στο status των 

γηγενών, από την ιδιότητα του αλλόχθονα σε εκείνη του αυτόχθονα, ενώ συµβαίνει, 
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δεν καταγράφεται από τη δεσπόζουσα τσιγγανολογία της εποχής, ακόµη και τη 

σηµερινή(Lucassen, W. Willems, Α. Cottaar: 1998).  

Ειδικά σε ό,τι αφορά τον ελλαδικό χώρο, οι παλιότεροι τσίγγανοι/Γύφτοι 

ανήκουν στις οµάδες εκείνες οι οποίες µαζί µε τις αντίστοιχες οµάδες µε διαφορετικές 

τοπικές, πολιτισµικές, γλωσσικές και εθνοτικές ταυτότητες συγκρότησαν τους 

τελευταίους αιώνες αυτό που βιώνεται σήµερα από τα µέλη της εθνικής κοινωνίας 

(δηλαδή από τον τυπικό Έλληνα πολίτη) ως νέα ελληνική ταυτότητα 

(Βασιλειάδου,1994).. Αν και δεν έχει ακόµη τεκµηριωθεί επαρκώς µέσα από την 

ιστορική έρευνα, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την ορθότητα της υπόθεσης ότι η 

ρόµικη ταυτότητα -ως κέλυφος, αλλά και ως περιεχόµενο- έτσι όπως αυτή 

αντανακλάται στη συνείδηση της κοινής γνώµης και αναπαράγεται από τα µέσα 

µαζικής επικοινωνίας, από εκπροσώπους του θεσµικού χώρου (ιδιαίτερα από την 

εκπαίδευση, την αστυνοµία και τη δικαιοσύνη), από πολλούς καλλιτέχνες, 

γλωσσολόγους, εθνολόγους, λαογράφους, ανθρωπολόγους, ιστορικούς και 

κοινωνιολόγους, αλλά και από τον µέσο ,πολίτη, αποτελεί αναζωπύρωση 

αρχαιότερων στερεοτύπων και προκαταλήψεων µετά τα τελευταία κύµατα εισόδου 

µεταναστών ή προσφύγων µε ρόµικη ταυτότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 

20ού αιώνα( Glazer, 1975). 

 Το τελευταίο επεισόδιο σ' αυτή την αναζωπύρωση συµβαίνει στην παρούσα 

περίοδο, µε την είσοδο µεταναστών ή προσφύγων µε ρόµικη ταυτότητα από 

γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα από την Αλβανία(Βασιλειάδου,1994). Η αποτυχία 

πλήρους οικιστικής, κοινωνικής, οικονοµικής και εκπαιδευτικής ένταξης των 

πληθυσµών που µεταναστεύουν στην ελληνική επικράτεια κατά τη διάρκεια του 20ού 

αιώνα (κυρίως από την Τουρκία και τα Βαλκάνια) σε συνάρτηση µε την 

αστικοποίηση και τη µεγάλης κλίµακας εσωτερική µετανάστευση από τις αγροτικές 

στις ηµιαστικές και αστικές περιοχές της χώρας µετά το '50, καθώς επίσης η µαζική 

συµµετοχή του πληθυσµού στην οικονοµική ανάπτυξη και η συνακόλουθη πρόσβαση 

στα υλικά και συµβολικά αγαθά του σύγχρονου πολιτισµού, έκαναν κοινωνικά ορατό 

έναν πληθυσµό ο οποίος ζει µέσα σε συνθήκες περιθωριοποίησης και για τον οποίο 

ήδη υπάρχουν στις συλλογικές µνήµες ισχυρότατα στερεότυπα και προκαταλήψεις 

(Lucassen, Willems, Cottaar, 1998). 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και µε βάση τη νοµοθεσία του καθεστώτος 

ποιος και σε τι ποσοστό είναι Τσιγγάνος, ποιοι είναι οι «καθαρόαιµοι» και ποιοι  οι 

«µιγάδες» Τσιγγάνοι, παράγεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα µέσα από πολλούς 
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και µεταξύ τους αρκετά διαφορετικούς ως προς το είδος και τον ιδεολογικο-πολιτικό 

προσανατολισµό διαύλους ένας δηµόσιος λόγος περί Τσιγγάνων/Γύφτων και περί 

τσιγγάνικης ταυτότητας. (Aνδρούσου, 2005).  

Όµως σύµφωνα µε τα άρθρα 40 και 41 της Συνθήκης της Λοζάνης εισάγεται η 

υποχρέωση της Τουρκίας και της Ελλάδας να εξασφαλίζουν τη διδασκαλία της 

θρησκείας και της µητρικής γλώσσας στα σχολεία της βασικής εκπαίδευσης για τα 

παιδιά της µειονότητας. Οι µουσουλµάνοι µπορούν απρόσκοπτα να ασκούν τα 

θρησκευτικά τους καθήκοντα. Άλλωστε η διδασκαλία του Κορανίου υπήρξε η βάση 

για την εκπαίδευση των µουσουλµανοπαίδων µε την ίδρυση των πρώτων σχολείων 

της µειονότητας και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους ήταν το µοναδικό αντικείµενο 

διδασκαλίας(Χιωτάκης, 2002). 

Αναφορικά, όµως, µε τη µητρική γλώσσα της µειονότητας χρειάζεται να 

εξεταστεί ποια θεωρείται και ποια είναι πραγµατικά. Ακόµη, ποιος ο βαθµός 

επάρκειας των µουσουλµάνων µαθητών και µαθητριών στη τουρκική και ελληνική 

γλώσσα τις οποίες διδάσκονται στο σχολείο(Τσιτσελίκης, 2002). 

Σύµφωνα µε το Μαυροµµάτη (2005) περίπου τα 2/3 της µειονότητας έχουν ως 

µητρική τους γλώσσα την τουρκική, οι υπόλοιποι την ποµακική ενώ λιγότεροι από το 

1/20 έχουν ως µητρική τη ροµανί. Ο ίδιος ερευνητής αναφέρει ότι, «σχεδόν όλοι οι 

µουσουλµάνοι είναι επαρκείς τουρκόφωνοι και σχεδόν όλοι γνωρίζουν την ελληνική». 

Αναφορικά µε τη σχέση των µειονοτικών µε την ελληνική γλώσσα  τα περισσότερα 

παιδιά της µειονότητας δεν έχουν καµία επαφή µε την ελληνική γλώσσα πριν από τη 

φοίτησή τους στο σχολείο. Λόγω των ειδικών περιβαλλοντικών και 

κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών, ειδικά στα ορεινά χωριά, η ελληνική γλώσσα 

αποκλείεται από την καθηµερινή ζωή των µουσουλµάνων (Τρέσσας, Μητακίδης, 

2002). 

 

            2.5.3.Οι τουρκογενείς της µειονότητας  

Μεταξύ των Τουρκογενών, οι  οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Θράκη και 

γενικότερα στην Βαλκανική, σε µεταγενέστερους χρόνους από τις άλλες δύο 

εθνοτικές οµάδες, περί τα τέλη του 14ου αιώνα, διακρίνονται δύο τάσεις: Οι  

Παλαιοµουσουλµάνοι, που επιµένουν στην διατήρηση των παραδόσεων και στην 

πιστή τήρηση του Κορανίου στο σύνολο των εκδηλώσεων του καθηµερινού βίου και 

οι  Νεωτεριστές, που είναι ευθυγραµµισµένοι µε τις κεµαλικές µεταρρυθµίσεις. Η 

σταδιακή ενίσχυση της  δεύτερης τάσεως, σε βάρος της  πρώτης, οφείλεται, κατά 
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κύριο λόγο, στην έλλειψη διορατικότητας της  ελληνικής πλευράς, η οποία, ήδη από 

την εποχή του Βενιζέλου, αποδέχθηκε τις αξιώσεις των Τούρκων και έλαβε, στο 

όνοµα της ελληνοτουρκικής φιλίας, µέτρα κατά των Παλαιοµουσουλµάνων, µε 

αποτέλεσµα την εδραίωση των Κεµαλιστών και την διαµόρφωση των πρώτων εστιών 

αλυτρωτισµού στους κόλπους της  µειονότητας(Μπαλτσιώτης, Τσιπελίκης, 2001). 

Οι τουρκογενείς χρησιµοποιούν στην καθηµερινότητά τους την τουρκική 

γλώσσα. Ακόµη, οι 25.000 µουσουλµάνοι Τσιγγάνοι στη Θράκη εµφανίζουν 

γενικευµένη τουρκοφωνία, η τουρκική είναι δηλαδή η µητρική τους γλώσσα. 

Εξαίρεση αποτελούν µετρηµένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού οικισµοί στους 

οποίους η Ροµανί είναι κυρίαρχη (παραδείγµατα αποτελούν ένα προάστιο της 

Κοµοτηνής, το Αλάν Κουγιού και ένα χωριό της Ξάνθης, το ∆ροσερό). Ο Ζεγκίνης 

(1994) αποδίδει τη σηµαντική αλλαγή στη γλωσσική συµπεριφορά των Τσιγγάνων 

υπέρ της τουρκικής και εις βάρος της ροµανί στη στάση των Τουρκογενών απέναντι 

στους Αθιγγάνους, που από τα µέσα της δεκαετίας του A70 περίπου άρχισε να 

µεταβάλλεται υπέρ τους, µε αποτέλεσµα την προσέγγιση των δύο εθνοτικών οµάδων.  

Ο  Μαυροµµάτης (2005) σε σχετική έρευνα ανακαλύπτει ότι η επιλογή των 

περισσότερων κατοίκων της περιοχής της Καλκάντζας -πρόκειται για οικισµό της 

Κοµοτηνής- να αυτοπροσδιορίζονται AΤούρκοιA γίνεται για να απαλλαχθούν από το 

στίγµα του Τσιγγάνου και σηµαίνει την, έστω και συµβολικά, κοινωνική τους άνοδο. 

Το πρώτο βήµα, λοιπόν, για την αποδοχή τους από την οµάδα των τουρκογενών είναι 

η εγκατάλειψη της ροµανί και η υιοθέτηση ως µητρικής της τουρκικής.  

 

2.6. Συµπέρασµα 2ου  κεφαλαίου  

Η Θράκη χαρακτηρίζεται από σηµαντικές ιδιαιτερότητες, όντας η µοναδική 

περιφέρεια της χώρας µας µε ανοµοιογενείς γλωσσικά και θρησκευτικά πληθυσµούς. 

Η παρουσία της µουσουλµανικής µειονότητας στην  Θράκη είναι αποτέλεσµα 

των ρυθµίσεων της Συνθήκης της Λωζάνης και, ειδικότερα, της εξαιρέσεώς της από 

την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσµών, µε αντιστάθµισµα την αντίστοιχη 

εξαίρεση των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως, της Ίµβρου και της Τενέδου. Η 

φυλετική σύνθεση της µειονότητας είναι, κατά βάση, τριπλής προελεύσεως. Οι  

Τουρκογενείς, αποτελούν το 47, 37%, οι  Ποµάκοι το 31,58% και οι  Αθίγγανοι το 

21,05% των µουσουλµάνων  της Θράκης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

3. Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ 1997 ΚΑΙ 

ΜΕΤΑ  – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ  

3.1.Εισαγωγή   

Τα µοντέλα εκπαίδευσης που εφαρµόστηκαν στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες 

µέχρι την υιοθέτηση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης αποσκοπούσαν στην στείρα 

αφοµοίωση των µαθητών διαφορετικής γλωσσικής και αφοµοιωτικής προέλευσης στο 

κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστηµα και στη χώρα υποδοχής.  

Η επιφυλακτική στάση της Ελλάδας στην αναγνώριση του εθνικού χαρακτήρα 

µιας µειονοτικής οµάδας δεν είναι τυχαία: αφενός, πρέπει να εξετασθεί εντασσόµενη 

στο ευρύτερο πλαίσιο των βαλκανικών διακρατικών σχέσεων, αφετέρου δεν είναι 

ανεξάρτητη από την επίσηµη ιδεολογία του ελληνικού κράτους, που αποτελεί ένα 

µονοεθνικό και µονοπολιτισµικό έθνος-κράτος, πιστεύει σε ένα κοινό δόγµα και 

χρησιµοποιεί µία κοινή γλώσσα(Παναγιωτίδης, 1995).  

Τα ιδιαίτερα εθνικά, εθνοτικά, θρησκευτικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά 

της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης σαφώς δεν εµπίπτουν στα συστατικά 

στοιχεία του ελληνικού πολιτισµού. Ως εκ τούτου, θεωρούνται ως κάτι ξένο και ως 

δυνάµει απειλή για την πολιτισµική οµοιογένεια της χώρας, πολλώ δε µάλλον όταν τα 

µέλη της µειονοτικής οµάδας εκφράζουν ρητά την κοινή βούληση διατήρησης των 

ιδιαιτεροτήτων τους και επιθυµούν να ασκήσουν δικαιώµατα συµµετοχής στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, απευθύνοντας αιτήµατα προς το κράτος εντός του 

οποίου διαβιούν (Ταµπάκης, Πλατή, 1996).  

 

3.2. Ο όρος «εκπαιδευτική πολιτική» 

Εννοιολογικά ο όρος ‘’ εκπαιδευτική πολιτική’’ ( ε.π.) προσδιορίζει την 

αναπαριστάµενη λεκτική κωδικοποίηση µελετών που διαπραγµατεύονται συχνά 

διαφορετικά αντικείµενα(Μαυρογιώργος,1986). Παρά την σχετική εννοιολογική 

πολυσχιδία που παρατηρείται στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία γύρω από τον 

όρο, καθώς και την έντονη προσπάθεια καθορισµού µιας συνολικής τεκµηριωµένης 

θέσης για το αντικείµενό της,  ωστόσο ακόµα και το κοινό ελάχιστο αποδεκτό σηµείο 

σύγκλισης, στον καθορισµό της διαδικασίας διαµόρφωσής της,  σε µεγάλο βαθµό 

παραµένει απροσδιόριστο(Λαµπίρη – ∆ηµάκη, 1990).  
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Κάθε πολιτικό κείµενο, κατά συνέπεια και κάθε εκπαιδευτικό πολιτικό 

κείµενο ιδιαίτερα όταν προωθεί µια µεταρρύθµιση, αποτελεί κωδικοποίηση µιας 

σειράς παραγόντων, εµπειριών, προθέσεων, παρεµβολών. Πρόκειται για την 

συνισταµένη που προκύπτει ως σύνθεση, αντίθεση και συγκρότηση αντιτιθέµενων 

συχνά προθέσεων και προσδοκιών(Κυριαζή, 2000). Η συγκρότηση µιας εκπαιδευτικής 

πολιτικής πρότασης δέχεται σε διάφορα στάδια τις παρεµβάσεις ή διορθώσεις µιας 

σειράς παραγόντων (πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών, εκπαιδευτικών κ.α.) 

απόρροια της δικής τους κοινωνικής αναπαριστάµενης πρόσληψης, προς τις 

υφιστάµενες συνθήκες((Μαυρογιώργος,1986).. Κατά συνέπεια τα πολιτικά κείµενα, 

δεν είναι ξεκάθαρα, ρητά ή ολοκληρωµένα, επιδέχονται και διαµορφώνονται µέσα 

από διαδικασίες συµβιβασµού και επιδράσεων σε διάφορα επίπεδα, έτσι ώστε, η 

πολιτική να αλλάζει ή ακόµα και να χάνει σε σηµαντικό βαθµό το αρχικό της νόηµα 

στο πεδίο πρακτικής εφαρµογής της πολιτικής. Αυτό σηµαίνει, πως παρά τον αρχικό 

σχεδιασµό και την στρατηγική που αποτυπώνεται σε ένα κείµενο, η πορεία για την 

εφαρµογή του περνά από πολλά στάδια, µε την ανάµειξη µιας σειράς 

παραγόντων((Λαµπίρη – ∆ηµάκη, 1990). 

Η εκπαιδευτική πολιτική περιλαµβάνει όλες τις σχέσεις που αναπτύσσονται 

ανάµεσα στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, παρέχοντας µ’ αυτό τον τρόπο, µια 

συστηµική θεωρία κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Archer, 1984, Μαυρογιώργος, 1986). 

Η ερευνητική προσέγγιση µε στόχο την ερµηνευτική κατανόηση και εξήγηση της  

εκπαιδευτικής πολιτικής, προϋποθέτει την γνώση και πρότερη ερµηνευτική 

διαπραγµάτευση των γεγονότων που προηγούνται της επίσηµης διατύπωσης των 

σκοπών και της εκπόνησης προγραµµάτων που συνθέτουν τη συγκεκριµένη 

εκπαιδευτική πολιτική  ενέργεια(Κυριαζή, 2000). Η ερµηνευτική ανάλυση συσχετίζει, 

µε στόχο την ερµηνευτική εξήγηση και κατανόηση, το εκπαιδευτικό ‘’ γεγονός’’ µε 

άλλα συµβάντα (που είναι δυνατόν να λαβαίνουν χώρα ταυτόχρονα) σε όλους του 

τοµείς που συνθέτουν την προηγούµενη ή υφιστάµενη κοινωνική πραγµατικότητα: 

οικονοµικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, πολιτικές συνθήκες (Μαυρογιώργος,1986). 

 

3.3.  Τα µοντέλα εκπαιδευτικής πολιτικής  

Το σχολείο, ως πρωταρχικό κύτταρο της κοινωνίας, διαδραµατίζει καίριο 

ρόλο στην οµαλή ένταξη των µειονοτικών οµάδων  στην Ελλάδα. Είναι κοινός τόπος 

πλέον, ότι τα παιδιά αυτών αναζητούν µέσα από την εκπαίδευση τους δρόµους της 

πλήρους ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. 
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Ως βασικός κοινωνικός θεσµός, η εκπαίδευση βρίσκεται διαρκώς αντιµέτωπη 

µε την ανάγκη προσαρµογής στις κοινωνικές αλλαγές, η δε Πολιτεία στρέφεται στην 

επιµόρφωση και τη δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, µε στόχο την 

προσαρµογή της γνώσης τους στη σηµερινή ιστορική και κοινωνική 

συγκυρία(Γκότοβος, 1997).  

Το φαινόµενο της πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας συνιστά το  έργο 

των εκπαιδευτικών στρατηγικό παράγοντα στη διαµόρφωση της διαπολιτισµικής 

φυσιογνωµίας των σχολικών µονάδων, διότι έχουν τη δυνατότητα να παρέµβουν και 

να µετασχηµατίσουν την πολιτισµικά και γλωσσικά µεικτή σύνθεση του µαθητικού 

πληθυσµού. Εποµένως, η επιµόρφωσή τους, ως ‘’ επανειδίκευση’’ θέµατα διαχείρισης 

της πολυπολιτισµικότητας στο σχολείο κρίνεται απαραίτητη(Μηλίγκου 1997). 

Ήδη σε διάφορες χώρες έχουν εφαρµοστεί τρία µοντέλα εκπαίδευσης: το 

αφοµοιωτικό µοντέλο, το µοντέλο ενσωµάτωσης, το πολυπολιτισµικό µοντέλο, το 

αντιρατσιστικό µοντέλο και το διαπολιτισµικό µοντέλο. Αν και τα µοντέλα αυτά δεν 

ορίζονται µε τον ίδιο τρόπο από τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης και τις 

κυβερνητικές αρχές των διαφόρων χωρών, οι βασικές τους αρχές είναι οι  εξής: 

 α) Το αφοµοιωτικό µοντέλο: κυριάρχησε µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 

1960. Βασική του αρχή είναι η αφοµοίωση των µεταναστευτικών πληθυσµών στην 

κοινωνία υποδοχής, έτσι ώστε να συµµετέχουν ισοδύναµα στη διαµόρφωση και τη 

συνοχή τoυ κοινωνικού ιστού. Ακόµη, ότι όλοι οι µαθητές, ανεξάρτητα από την 

εθνοτική και θρησκευτική τους ταυτότητα, πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις και 

δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συµµετάσχουν στη διατήρηση του κυρίαρχου 

(εθνικού) πολιτισµού. Το σχολείο οφείλει, στην περίπτωση αυτή, να εφαρµόζει µια 

µονοπολιτισµική προσέγγιση. 

β)Το µοντέλο ενσωµάτωσης, έχει ως βασική αρχή ότι η πολιτισµική 

ετερότητα θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή στο µέτρο που δεν εµποδίζει την ένταξη 

των µειονοτήτων και δεν θέτει σε κίνδυνο τα πολιτισµικά γνωρίσµατα και τα 

δικαιώµατα της κυρίαρχης κοινωνικής οµάδας. 

γ)Το πολυπολιτισµικό µοντέλο αναγνωρίζει τις πολιτισµικές (γλωσσικές, 

θρησκευτικές κ.λπ.)  ιδιαιτερότητες των µεταναστών και θεωρεί ότι ο σεβασµός και η 

ανοχή αυτών των ιδιαιτεροτήτων επιτρέπει την κοινωνική ένταξη των µεταναστών. 

Επιπλέον, οι υποστηρικτές του συγκεκριµένου µοντέλου πιστεύουν ότι µια 

δηµοκρατική, πλουραλιστική κοινωνία αναζητά την ισορροπία ανάµεσα στη 

διατήρηση των συστατικών στοιχείων του πολιτισµού των εθνοτικών οµάδων από τη 
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µια µεριά, και τη γενικότερη αποδοχή των αξιών της κυρίαρχης κοινωνικής οµάδας, 

από την άλλη. Στην πράξη ωστόσο, το πολυπολιτισµικό µοντέλο αναχαιτίζει την 

πλήρη ένταξη των µεταναστών διότι δεν εκχωρεί σε αυτούς τη δυνατότητα να 

µετέχουν στη διαδικασία λήψης ουσιαστικών αποφάσεων στις χώρες υποδοχής.      

δ)Το αντιρατσιστικό µοντέλο ασκεί κριτική στην πολυπολιτισµική εκπαίδευση για 

την απροθυµία της να αµφισβητήσει το κοινωνικό σύστηµα και υποστηρίζει ότι πέρα 

από τις στάσεις των ατόµων, πρέπει να αλλάξουν και οι δοµές της εκπαίδευσης, ώστε 

να καταπολεµηθούν οι κοινωνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις σε βάρος των 

µεταναστών. Το µοντέλο αυτό στοχεύει στην προσφορά ίσων ευκαιριών για 

εκπαίδευση - ανεξάρτητα από τα εθνοτικά και φυλετικά γνωρίσµατα του ατόµου -, τη 

χειραφέτηση και την απελευθέρωση από εθνοκεντρικά ιδεώδη τόσο των 

καταπιεζόµενων όσο και των καταπιεστών. Στο µοντέλο αυτό δεν λαµβάνεται υπόψη 

η κοινωνική τάξη. 

  ε) Το διαπολιτισµικό µοντέλο προκύπτει από την αµφισβήτηση της ηθικής 

και δηµοκρατικής νοµιµοποίησης των προσεγγίσεων που δίνουν έµφαση στην 

αφοµοίωση των µεταναστών. Μπορεί να θεωρηθεί ως εξέλιξη του πολυπολιτισµικού 

µοντέλου που επιφέρει αποτελέσµατα αντίθετα από τις επιδιώξεις των µειονοτήτων, 

οι οποίες διεκδικούν ισότιµη συµµετοχή, παρά περιχαράκωση, στην κοινωνική και 

πολιτική ζωή των χωρών όπου εγκαθίστανται (Νικολάου 2000). Αναπτύσσεται τη 

δεκαετία του ΄80, «υπόσχεται εναλλακτικές προτάσεις, ανατρέποντας το 

µονοπολιτισµικό προσανατολισµό και διατυπώνει καινούρια άποψη για τις 

διαδικασίες διαµόρφωσης ενός νέου πολίτη, ικανού να λειτουργεί και να επικοινωνεί 

στη νέα πολυπολιτισµική πραγµατικότητα και να διαπραγµατεύεται αποτελεσµατικά 

και ειρηνικά τις νέες πολυσύνθετες σχέσεις του» (Κανακίδου Ε., Παπαγιάννη Β. 

1994)).  Η άποψη αυτή παραπέµπει στο διάλογο και τη διαµόρφωση των σχέσεων 

ανάµεσα σε διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες. Ο όρος διαπολιτισµικότητα 

χρησιµοποιείται αρχικά από το Συµβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO σε κείµενα 

για την εκπαίδευση των εθνοτικών/µεταναστευτικών οµάδων και δηλώνει µια 

δυναµική διαδικασία αµοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας µεταξύ των οµάδων 

αυτών. Ο Helmut Essinger αναφέρεται σε τέσσερις βασικές αρχές: 

• την ενσυναίσθηση, την κατανόηση δηλ., των προβληµάτων και της 

διαφορετικότητας µε την τοποθέτηση του Εαυτού στη θέση του ΄Αλλου, 
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• την αλληλεγγύη και τη συλλογική συνείδηση, που υπερβαίνουν τα 

όρια των οµάδων και των κρατών και καταπολεµούν την κοινωνική ανισότητα, 

• το σεβασµό στην πολιτισµική ετερότητα µε άνοιγµα προς τους 

διαφορετικούς πολιτισµούς, και 

• την καταπολέµηση του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης, τον περιορισµό 

των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. 

Το διαπολιτισµικό µοντέλο εµφανίζεται ως το πλέον δηµοκρατικό διότι 

αποδέχεται και ενισχύει την αλληλεπίδραση µεταξύ διαφορετικών πολιτισµικών 

οµάδων, ευνοεί τη συνεργασία τους και σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράµµατα που 

λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους (Μάρκου 1995). Επιπλέον, η προσέγγιση 

αυτή δεν αφορά µόνο σχολεία µε παρουσία παιδιών µεταναστών, ούτε είναι 

συνυφασµένη µε ένα µόνο γνωστικό αντικείµενο. Αφορά κάθε µαθητή, ανεξάρτητα 

από το γλωσσικό και πολιτισµικό του υπόβαθρο, διότι συνδέεται µε την αγωγή στη 

δηµοκρατία. Αντίθετα, η µονοπολιτισµική προσέγγιση γνωστικών αντικειµένων όπως 

η Ιστορία, η Λογοτεχνία ή η Γλώσσα, κάθε άλλο παρά βοηθά τους µαθητές να 

αναπτύξουν κριτικές ικανότητες ή να προετοιµαστούν για την προοπτική της 

Ενωµένης Ευρώπης(Αλαχιώτης, 2002).   

 

3.4.Εκπαιδευτικά µεταρρυθµιστικά µέτρα στην δεκαετία του ΄90 

Κατά τη δεκαετία του  90 παρουσιάζονται σηµαντικά µεταρρυθµιστικά µέτρα 

όσον αφορά τη δοµή της εκπαίδευσης, το περιεχόµενο σπουδών και κατά δεύτερο 

λόγο τα θεσµικά όργανα και την αξιολόγηση των µαθητών. Όσον αφορά τους 

στόχους της σχολικής εκπαίδευσης, Παραµένει το υφιστάµενο πλαίσιο νόµου (Ν. 

1566/85)3. 

 

3.4.1. Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1997 

Η αναφορά στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1997 και η αποτίµηση του 

ρόλου της αποτελεί  σήµερα µια  αναγκαιότητα   και µε ορατά και συγκεκριµένα τ' 

αποτελέσµατα της όσον αφορά την εκπαιδευτική πραγµατικότητα(Μαυρογιώργος, 

1998).. Η µεταρρύθµιση αυτή πρέπει να κατανοηθεί ως οργανικό µέρος του σχεδίου 

                                                 
3 Σκοπός της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι να συµβάλει στην ολόπλευρη,  
αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών, 
ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες 
προσωπικότητες και να ζήσουν δηµιουργικά.  



 59

εκσυγχρονισµού - αναδιάρθρωσης του ελληνικού καπιταλισµού στη δεκαετία του '90. 

Το νόηµα της έννοιας του εκσυγχρονισµού και στην εκπαίδευση , όπως και στην 

υπόλοιπη κοινωνία , δεν είναι ουδέτερο. Ο εκσυγχρονισµός σηµαίνει ενδυνάµωση 

του ρόλου των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων και κατ’ επέκταση του  κυρίαρχου 

κοινωνικού ρόλου της εκπαίδευσης όπως αυτός διαγράφεται στις καπιταλιστικές 

κοινωνίες(Κάτσικας- Καββαδίας, 1998). 

Στηρίζεται σε µια συνολική προσπάθεια αναπροσαρµογής των αρχών της 

εκπαιδευτικής πολιτικής όπως ιστορικά έχουν διαµορφωθεί στην Ελλάδα από την 

δεκαετία του '60 και επιχειρεί την αναµόρφωση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού 

συστήµατος µε βάση τα νεοφιλελεύθερα πρότυπα της αγοράς και της προσαρµογής 

του στις νέες πραγµατικότητες της οργάνωσης της εργασίας και του παραγωγικού 

µοντέλου. Επιχειρεί το κλείσιµο ενός ιστορικού κύκλου στην ελληνική εκπαίδευση 

όπου κυρίαρχη εκπαιδευτική µορφή είναι το δηµόσιο µαζικό σχολείο και το άνοιγµα 

ενός νέου µε διαφορετικής µορφής σχολείο που θα είναι προσαρµοσµένο στην 

ευέλικτη εργασία και τη διεθνοποιηµένη καπιταλιστική παραγωγή(Μαυρογιώργος, 

1998).  

Η  εισηγητική έκθεση του ν. 2525 / 97 αναφέρει: '' για την ικανοποίηση των 

αναγκών της κοινωνικο- οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και µε την ανάπτυξη στα 

εκπαιδευόµενα άτοµα των δεξιοτήτων εκείνων που οι συνεχώς µεταβαλλόµενες 

συνθήκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ζωής ,η διεθνοποίηση της 

οικονοµίας και του '' πολιτισµού'' και η επανάσταση στη χρήση και διάδοση των 

πληροφοριών καθιστούν καθηµερινά αναγκαίες.''(σελ.2) (Μπαρτσίδη –Χοντολίδου, 

2002).  

 Το σχολείο είναι µια ιστορικά καθορισµένη κοινωνική λειτουργία. Η 

λειτουργία του αυτή καθορίζεται από τις κυρίαρχες κοινωνικές σχέσεις και µε τη 

σειρά του συµβάλλει στη διευρυµένη αναπαραγωγή τους(Ευρωπαϊκή Επιτροπή : 

Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση , 1996). Όσο κι αν ο κοινωνικός 

ρόλος του αστικού σχολείου είναι δεδοµένος στα αστικά πλαίσια ως προς τον βασικό 

του στόχο, ωστόσο το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι αναγκασµένο ν' 

αναπροσαρµόζεται συνέχεια στις νέες πραγµατικότητες της καπιταλιστικής 

συσσώρευσης. Οι λεγόµενες εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις είναι ακριβώς 

προσπάθειες της πολιτικής εξουσίας για αναµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 

µε βάση αυτές τις πραγµατικότητες και τις ανάγκες που δηµιουργούν σε γνώση και 

ειδικευµένη εργατική δύναµη((Κάτσικας- Καββαδίας, 1998). Κάθε εκπαιδευτική 
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µεταρρύθµιση , χωρίς" ν' αποτελεί µια απλή αντιστοίχηση του σχολείου στις 

απαιτήσεις της παραγωγής έχει πάντοτε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό και κοινωνικό 

περιεχόµενο που διαµορφώνεται µε βάση τα κυρίαρχα κοινωνικά συµφέροντα. 

Εκφράζει ταξικούς και γενικότερους κοινωνικούς συσχετισµούς , όπως αυτοί 

διαµορφώνονται σε µια δεδοµένη ιστορική περίοδο ((Μπαρτσίδη –Χοντολίδου, 2002).  

Η µορφή του σχολείου και της εκπαίδευσης που µέχρι το 1997 στην Ελλάδα 

είναι προϊόν της ιστορικής εξέλιξης και αποτέλεσµα συγκεκριµένων κοινωνικών και 

πολιτικών συσχετισµών µιας ολόκληρης εποχής ( τεϋλορισµός - φορντισµός , µαζική 

παραγωγή , κράτος πρόνοιας - καταναλωτική κοινωνία)(Μαυρογιώργος, 1998). 

Μαζική εκπαίδευση του πληθυσµού µέσα από ''ενιαία'' σχολεία , που εκπαίδευαν µε 

βάση τα κυρίαρχα πολιτισµικά πρότυπα της µαζικής παραγωγής και σε σταθερά 

γνωστικά αντικείµενα ώστε να εξασφαλίζεται η ένταξη σε θέσεις σταθερής εργασίας. 

Η σηµερινή όµως πραγµατικότητα είναι διαφορετική(Κάτσικας- Καββαδίας, 1998). 

Στο '' Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση '' της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (1995) γίνονται µερικές χαρακτηριστικές επισηµάνσεις : '' η µαζική 

παραγωγή φθίνει προς όφελος µιας περισσότερο πολύµορφης παραγωγής. Η 

µακρόχρονη τάση για ανάπτυξη µόνιµης µισθωτής εργασίας , πλήρους απασχόλησης 

και απροσδιόριστης διάρκειας δηλαδή ,δείχνει ν ' ανατρέπεται. Η οργάνωση της 

επιχείρησης εξελίσσεται στην κατεύθυνση της ελαστικότητας και της αποκέντρωσης. Η 

επιδίωξη της ευελιξίας , η ανάπτυξη των συνεργασιών σε δίκτυα , η διαρκώς 

αυξανόµενη προσφυγή στην υπεργολαβία , είναι ορισµένες από τις συνέπειες της 

διείσδυσης των τεχνολογιών της πληροφόρησης"(Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Λευκό Βιβλίο 

για την εκπαίδευση και την κατάρτιση , 1996).   

Η Μεταρρύθµιση του 1997 µε τους νόµους 2525 και 2640 προσπαθεί να 

δώσει απάντηση στο αίτηµα για αλλαγές στην εκπαίδευση µε βάση τις νέες εξελίξεις 

στους τοµείς της παραγωγής και της εργασίας , µια απάντηση πιο συγκροτηµένη και 

πιο επεξεργασµένη από άλλες προηγούµενες προσπάθειες , όπως π.χ. το εκπαιδευτικό 

πολυνοµοσχέδιο του 1991. Οι σχεδιαστές της γνώριζαν την έλλειψη κοινωνικής 

νοµιµοποίησης των επιλογών τους και ότι θα έχουν ν ' αντιµετωπίσουν ένα µεγάλο 

και δυνατό εκπαιδευτικό κίνηµα που θα επεδίωκε την ανατροπή των σχετικών νόµων. 

Γι ' αυτό και δεν διάλεξαν το δρόµο της συνολικής αντιπαράθεσης , αλλά της 

σύγκρουσης µε επιµέρους κοµµάτια του εκπαιδευτικού κόσµου που θίγονταν από τις 

ρυθµίσεις των αντιεκπαιδευτικών νόµων και την κοινωνική αποµόνωση του καθενός 
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απ ' αυτά τη στιγµή που αγωνιζόταν. ( µαθητικές καταλήψεις , κινητοποίηση ενάντια 

στο διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. ' 98 )(Μαυρογιώργος, 1998).  

Η ψήφιση του ν 2986 /02 αποτελεί συνέχεια της µεταρρύθµισης , άνοιγµα 

ενός καινούργιου µετώπου για την επιβολή της λογικής της. Μετά τους µαθητές και 

τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς έρχεται ν' ακουµπήσει τους µόνιµους 

εκπαιδευτικούς και να ανασυγκροτήσει σε συγκεντρωτικά και αυταρχικά πρότυπα 

τον τρόπο διοίκησης του σχολείου (Μπαρτσίδη –Χοντολίδου, 2002).  

 

 

3.4.1.1. Η  ∆οµή εκπαίδευσης 

Το 1997 έχουµε την καθιέρωση του  θεσµού του Ενιαίου Λυκείου την  γενική 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, του  ολοήµερου νηπιαγωγείου και δηµοτικού σχολείου 

(Ν. 2525/97). 

Επίσης δηµοσιεύονται ρυθµίσεις για την δευτεροβάθµια τεχνική-

επαγγελµατική εκπαίδευση (Ν. 2640/98), όπου εισάγονται τα Τεχνικά-Επαγγελµατικά 

Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) και τα οποία λειτουργούν σε δύο κύκλους. Μετά το πέρας 

του  πρώτου κύκλου οι µαθητές αποκτούν πτυχίο που τους επιτρέπει την άσκηση 

επαγγέλµατος, ενώ µε το τέλος του δεύτερου κύκλου µπορούν επιπλέον να 

συνεχίσουν στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή στα Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) (Μπουζάκη et al, 2001).  

 

3.4.2. Θεσµικά όργανα (για οργάνωση και διοίκηση στην  εκπαίδευση)  

  Καθιέρωση του  θεσµού του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (Ε.Σ.Υ.Π.), µε 

σκοπό να εισηγείται στην  κυβέρνηση θέµατα εκπαιδευτικής πολιτικής, εκπαίδευσης 

αποδήµων και παλιννοστούντων, ειδικών κοινωνικών οµάδων, ειδικής αγωγής, 

συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και λαϊκής επιµόρφωσης, καθώς και επί 

παντός θέµατος σχετικού µε την παιδεία (Ν. 2327/1995) . 

Καθιέρωση του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) µε σκοπό την 

προαγωγή της έρευνας σε θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση – ιδίως σε θέµατα 

οργάνωσης της  εκπαίδευσης, µεθόδων διδασκαλίας, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (Ν. 2327/1995). 

Καθορισµός προσόντων, κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής των στελεχών 

της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Π.∆. 398/1995) . 
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3.4.3.Περιεχόµενο σπουδών (αναλυτικά προγράµµατα, διδακτικά βιβλία και 

παιδαγωγικές µέθοδοι) 

 Η διαµόρφωση Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών από το δηµοτικό 

ως το Λύκειο µε ενιαίους στόχους και αρχές για το σύνολο των µαθηµάτων όλων των 

βαθµίδων και η εφαρµογή τους από το διδακτικό έτος 1998-99. Τα περιφερειακά 

εκπαιδευτικά όργανα θα είναι αρµόδια για τον καθορισµό του  1/5 του  περιεχοµένου 

των σχολικών προγραµµάτων (ΥΠΕΠΘ/Π.Ι., 1998). 

  

3.4.4. Αξιολόγηση (µαθητών και εκπαιδευτικών) 

Καθορισµός διαδικασίας αξιολόγησης των µαθητών της  πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, η οποία καθορίζεται από το δάσκαλο ή τους δασκάλους της  τάξης και 

στηρίζεται: 

 α) στην καθηµερινή προφορική εξέταση και την όλη συµµετοχή του  µαθητή 

στη διδακτική µαθησιακή διαδικασία και στις άλλες σχολικές δραστηριότητες,  

β) στα αποτελέσµατα της επίδοσής του  στα κριτήρια αξιολόγησης και  

γ) στα αποτελέσµατα εργασιών στο σχολείο ή το σπίτι. Η  αξιολόγηση γινόταν 

περιγραφικά για τις πρώτες δύο τάξεις του  δηµοτικού σχολείου και σε συνδυασµό 

περιγραφικής και κλίµακας αξιολόγησης για τις υπόλοιπες τάξεις (Π.∆. 8/1995) . 

Συµπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των µαθητών της  πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης όσον αφορά την προαγωγή των µαθητών στην  επόµενη τάξη, ειδικές 

περιπτώσεις κατατακτηρίων εξετάσεων και τους τίτλους προόδου και σπουδών 

γίνονται µε το (Π.∆.. 121/1997). 

 Καθορισµός αξιολόγησης των µαθητών του  Ενιαίου Λυκείου βάσει: 

 α) της  συµµετοχής του  µαθητή στην  καθηµερινή εργασία της  τάξης και τη 

συνολική δραστηριότητά του  µέσα στο Σχολείο,  

β) τα αποτελέσµατα της  επίδοσής του  στις ενδιάµεσες γραπτές δοκιµασίες 

κατά τα δύο τετράµηνα του  διδακτικού έτους και στις τελικές εξετάσεις στο τέλος 

του  διδακτικού έτους,  

γ) τις συνθετικές - δηµιουργικές εργασίες και δ) από τον ατοµικό του φάκελο, 

όπου αυτός τηρείται, καθώς επίσης και η διεξαγωγή διαγνωστικής αξιολόγησης των 

µαθητών κατά την έναρξη του εκάστοτε σχολικού έτους (Π.∆. 86/2001)5. 

Υπουργική Απόφαση για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών (1-3-2000, ΥπΕΠΘ/∆2/1870) . 
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3.4.5.Εκπαίδευση και επιµόρφωση εκπαιδευτικών 

  Ένταξη του  Μαρασλείου ∆ιδασκαλείου ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης στο 

Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του  Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε σκοπό 

τη µετεκπαίδευση και εξειδίκευση του  εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης (Ν. 2327/1995) . 

 Ίδρυση ∆ιδασκαλείων Νηπιαγωγών στην  Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και 

∆ιδασκαλείου ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, ενώ ορίζεται ότι κατόπιν 

απόφασης Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών του  

οικείου Α.Ε.Ι. για την ίδρυση ∆ιδασκαλείων θα εκδίδονται αντίστοιχα προεδρικά 

διατάγµατα (Ν. 2327/1995)7.(ΥΠΕΠΘ/Π.Ι.-Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1998). 

 Σηµαντικοί σταθµοί στα εκπαιδευτικά µεταρρυθµιστικά µέτρα της δεκαετίας 

του 1990 αποτελούν η καθιέρωση του  θεσµού του Ενιαίου Λυκείου (ο προηγούµενος 

θεσµός του  Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου είχε καταργηθεί), του  ολοήµερου 

νηπιαγωγείου και δηµοτικού σχολείου, καθώς επίσης και των Τ.Ε.Ε. στην τεχνική-

επαγγελµατική εκπαίδευση αποσκοπώντας στη σύνδεση της παρεχόµενης παιδείας µε 

την εργασιακή παραγωγή. Όσον αφορά τα θεσµικά όργανα, είναι εµφανής η 

παρουσία θεσµών (Ε.Σ.Υ.Π. & Κ.Ε.Ε.) για την παροχή υποστηρικτικού έργου τόσο 

στις διαπραγµατεύσεις-συζητήσεις όσο και στην  τεκµηρίωση αποφάσεων του  

Υπουργείου για τα θέµατα της παιδείας. Παρά ταύτα υποδηλώνεται η εξουσιαστική 

κυριαρχία του  Υπουργείου Παιδείας στα πλαίσια αποφάσεων επί παντός θέµατος 

σχετικού µε την παιδεία. Τα σηµάδια όµως της προσπάθειας αποκέντρωσης, αλλά και 

της ανάληψης παιδαγωγικής πρωτοβουλίας από τις κατώτερες βαθµίδες στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα, δίνονται από τις τελευταίες ρυθµίσεις του  Υ.Π.Ε.Π.Θ., όταν 

παρέχει τη δυνατότητα στα περιφερειακά εκπαιδευτικά όργανα να καθορίζουν το 

περιεχόµενο του 1/5 των σχολικών προγραµµάτων, κάτι το οποίο συνέβαινε ανέκαθεν 

από το Υ.Π.Ε.Π.Θ. (ΥΠΕΠΘ/Π.Ι.-Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001). 

 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφέρουµε την καθιέρωση ∆.Ε.Π.Π.Σ. - 

∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (ΥΠΕΠΘ/Π.Ι., 2001) και  

της  εκπαίδευσης ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ν. 2817/00) από τις 

αρχές ήδη της  δεκαετίας του 2000. Με το ∆.Ε.Π.Π.Σ. επιχειρείται η  διεύρυνση του  

αναλυτικού προγράµµατος σε τοµείς που δεν υπήρχαν ή που έθεταν ‘υπό 

περιορισµό’, καθώς επίσης και η σύνδεση των γνωστικών αντικειµένων µε σκοπό την 
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προσφορά στους µαθητές ολότητας της γνώσης και αποφυγής του  κατακερµατισµού 

όπως γινόταν διαµέσου των ξεχωριστών µαθηµάτων. Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια  

του  σχολικού προγράµµατος θα πρέπει να αναµορφώσουν το σχολικό χρόνο, να 

καλλιεργήσουν την πρωτοβουλιακή, συνεργατική και διαθεµατική προσέγγιση της 

µάθησης και να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, τη συλλογική προσπάθεια και τη 

βιωµατική δράση του µαθητή µέσα από σχέδια εργασίας (project work) ή από 

ανάλογες δραστηριότητες. Το νέο πρόγραµµα σπουδών τεκµηριώνεται µε βάση τα 

επιστηµονικά δεδοµένα για τη διδασκαλία και τη µάθηση χωρίς άµεση αναφορά σε 

πρακτικές άλλων χωρών, ξεφεύγοντας από τον πολιτικό λόγο, ο οποίος είχε την 

αποκλειστικότητα στα θέµατα εκπαιδευτικής πολιτικής(Φ.Ε.Κ.-Φύλλο Εφηµερίδας 

της Κυβερνήσεως (1995). 

 Μεγάλο βάρος δίνεται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του  90 και στην 

αξιολόγηση των µαθητών, καθώς αυτή εµπλουτίζεται και µε την περιγραφική µορφή, 

και γίνονται σαφή για τους εκπαιδευτικούς τα κριτήρια και οι δίοδοι διεξαγωγής της 

αξιολόγησης των µαθητών τους. Οι αλλαγές αυτές όµως σηµατοδοτούν µια 

κατευθυνόµενη κεντρικά µορφή αξιολόγησης, µειώνοντας τις δυνατότητες ανάληψης 

πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς για προσωπικές τους µορφές αξιολόγησης 

των µαθητών τους. Εκτός από τον καθορισµό των κριτηρίων αξιολόγησης για τους 

µαθητές της  πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε Προεδρικό ∆ιάταγµα το 2001 

καθορίζεται και η  αξιολόγηση των µαθητών του  Ενιαίου Λυκείου βάσει: 

 α) της  συµµετοχής του µαθητή στην  καθηµερινή εργασία της τάξης και τη 

συνολική δραστηριότητά του µέσα στο Σχολείο, 

 β) τα αποτελέσµατα της  επίδοσής του στις ενδιάµεσες γραπτές δοκιµασίες 

κατά τα δύο τετράµηνα του διδακτικού έτους και στις τελικές εξετάσεις στο τέλος  

του διδακτικού έτους,  

γ) τις συνθετικές - δηµιουργικές εργασίες και δ) από τον ατοµικό του  φάκελο, 

όπου αυτός τηρείται, καθώς επίσης και η διεξαγωγή διαγνωστικής αξιολόγησης των 

µαθητών κατά την έναρξη του  εκάστοτε σχολικού έτους (Π.∆. 86/2001) . 

 Υπουργική απόφαση εκδίδεται και για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου στις αρχές του 2000, η  οποία αυτή τη στιγµή αποτελεί σχέδιο νόµου υπό 

ψήφιση, όσον αφορά την οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού 

έργου και των εκπαιδευτικών, την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες 

διατάξεις . Αντίστοιχα υφίσταται σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος προς 
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αντικατάσταση του Π.∆. 398/1995 για τον αναπροσδιορισµό των προσόντων και 

κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

και τροποποίηση της  διαδικασίας επιλογής αυτών(Bouzakis,  & Koustourakis, 2002). 

 

3.4.6. Ερµηνευτική προσέγγιση των µεταρρυθµιστικών µέτρων στην 

Ελληνική εκπαίδευση 

Οι προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων για δραστικές µεταρρυθµίσεις 

όσον αφορά την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς επίσης και την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1980 & 1990 

αποτελούν µέρος αλλαγών προς µια φιλελεύθερη, εκσυγχρονιστική και 

ανασυγκροτική κοινωνία, η  οποία θα µπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του  

µέλλοντος και να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις. Οι επιρροές της  διεθνούς 

κοινότητας στις αποφάσεις χάραξης της  εκπαιδευτικής πολιτικής είναι εµφανείς τόσο 

στα ψηφίσµατα νόµων και προεδρικών διαταγµάτων που αφορούσαν την εκπαίδευση 

όσο και στην  τεκµηρίωση αρκετές φορές αυτών. Λαµβάνοντας ως αφετηρία το 

συγκριτικό επιχείρηµα για την εκπαίδευση σε άλλες χώρες διαπιστώνουµε ότι έχει 

χρησιµοποιηθεί στον πολιτικό λόγο όσον αφορά την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική 

και τις µεταρρυθµίσεις (Bouzakis & Koustourakis, 2002. Μπουζάκης et al, 2001). 

 Οι χώρες στις οποίες έχουν γίνει οι περισσότερες αναφορές, εστιάζονται κατά 

κύριο λόγο, στην  Βόρεια Αµερική (ΗΠΑ και Καναδάς) και στην ευρωπαϊκή ήπειρο 

(όπως για παράδειγµα η  Αγγλία, η  Γερµανία, η Γαλλία, η Σουηδία, η Τσεχία, η  

Σλοβακία, η Πορτογαλία, η  Ιταλία, η  Ισπανία, ηΚύπρος) (Bouzakis & Koustourakis, 

2002:162 & Μπουζάκης et al, 2001:231).  

Οι πολιτικοί στην  Ελλάδα προσπαθώντας να εντοπίσουν θετικά και αρνητικά 

σηµεία της  εκπαιδευτικής πραγµατικότητας στον διεθνή χώρο εστιάζουν σε θέµατα 

όπως το θεσµό του  ενιαίου σχολείου, τον διορισµό των εκπαιδευτικών και την 

αξιολόγηση  της  εκπαιδευτικής πράξης και ποιότητας.  Η  γενική εκτίµηση όµως 

είναι ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα όχι µόνο χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί 

αλλά και να προσαρµοστεί στο νέο διεθνές κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον . Είναι 

εµφανείς, εποµένως, οι επιρροές για την εγκαθίδρυση θεσµών όπως αυτός του  

ενιαίου λυκείου, του ολοήµερου νηπιαγωγείου και δηµοτικού σχολείου, όπως και  του 

ενιαίου πλαισίου προγραµµάτων σπουδών από το νηπιαγωγείο ως και το Λύκειο. 

 Σηµαντική είναι η µελέτη του  Περσιάνη (Persianis, 1998) για την 

εκπαιδευτική πολιτική στην  Ελλάδα ως νοµιµοποίηση αποζηµιωτικού χαρακτήρα, 
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καθώς αιτιολογεί το χάσµα ανάµεσα στον υψηλό εκπαιδευτικό διάλογο, την σπουδή 

και τον σχεδιασµό και στα χαµηλά αποτελέσµατα σε επίπεδο πρακτικής εφαρµογής. 

Ο Περσιάνης χρησιµοποιεί το µοντέλο ανάλυσης του  Weiler (Persianis, 1998) µε 

κυρίαρχη έννοια την ‘νοµιµοποίηση αποζηµιωτικού χαρακτήρα’ για το γαλλικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα ώστε να διεξάγει τους απαραίτητους παραλληλισµούς µε το 

αντίστοιχο ελληνικό σύστηµα. Καταλήγει στα εξής στοιχεία που αποτελούν 

ιδιαιτερότητα για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα: ο ιδεολογικός διάλογος στην  

Ελλάδα για την εκπαιδευτική πολιτική είναι πολιτικός κι έχει σχετιστεί σε µεγάλο 

βαθµό µε θέµατα διατήρησης της  εθνικής προέλευσης και ταυτότητας και οι 

υπηρεσίες ειδικών επιστηµόνων εκτός των πολιτικών φορέων της  χώρας είναι 

περιορισµένες µε αποτέλεσµα να προσδίδεται ένας κανονιστικός χαρακτήρας στις 

οποιεσδήποτε εκπαιδευτικές αλλαγές (Persianis, 1998). 

 Όµως αυτό που αξίζει να σηµειωθεί εδώ είναι ότι στα πλαίσια χάραξης της  

εκπαιδευτικής πολιτικής και στις προσπάθειες αναβάθµισης της  παιδείας διαµέσου 

µεταρρυθµιστικών επεισοδίων, ο πολιτικός λόγος – κυρίως όταν βασίζεται στο 

συγκριτικό επιχείρηµα για άλλες χώρες – δεν θα πρέπει να αποτελεί την µόνη βάση 

και θέση, αλλά να λειτουργεί επικουρικά στον επιστηµονικό κι εκπαιδευτικό λόγο, οι 

οποίοι είναι δυνατόν να αγγίξουν ουσιαστικά τα θέµατα της παιδείας και να κάνουν 

διαπιστώσεις από τα αποτελέσµατα  του συγκριτικού επιχειρήµατος (Περσιάνης, 

1998). 

 

3.5.. Εκπαιδευτική πολιτική στην µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης     

Η εκπαίδευση των µουσουλµάνων της Θράκης ως ζήτηµα που χρήζει ειδικής 

αντιµετώπισης εµφανίζεται στη θεσµική πολιτική ηµερήσια διάταξη µε την υπογραφή 

της Συνθήκης της Λωζάννης. Η απευθείας εισαγωγή στη θεσµική ατζέντα του 

δικαιώµατος των µουσουλµάνων της Θράκης στην εκπαίδευση και των αντίστοιχων 

υποχρεώσεων της ελληνικής κυβέρνησης υπήρξε επιβεβληµένη απόρροια διεθνών 

εξελίξεων και ως εκ τούτου δεν χρειάστηκε να προηγηθεί -και µάλιστα για πολλά έτη 

ούτε καν επακολούθησε- εγγραφή του στη δηµόσια ατζέντα(Ρούκουνας,1995).  

Σχεδόν µέχρι το τέλος της δεκαετίας του '80, χαρακτηριστικό στοιχείο της 

µειονοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής κατέστη η «µη δράση», η αποφυγή, δηλαδή, 

των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων να παρέµβουν ουσιαστικά σε ένα πεδίο που 

θεωρείτο σαφώς προβληµατικό. ∆εν είναι τυχαίο ότι για πολλά συναπτά έτη τα 

βασικά δείγµατα παραγωγής δικαίου, αφορώντας τη µειονοτική εκπαίδευση, δείχνουν 
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να ασχολούνται περισσότερο µε το διοικητικό έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

παρά µε το αντικείµενο, τους στόχους, την ουσία και τον ειδικό της 

χαρακτήρα(Τρουµπέτα, 2002). Αν και η στάση αυτή ενδεχοµένως υπαγορευόταν από 

την αναγκαιότητα απεγκλωβισµού της µειονοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής από 

εξαρτήσεις της τουρκικής παρέµβασης και επιρροής, δεν έπαυε να αντανακλά µια 

έλλειψη ισχυρής πολιτικής βούλησης για σοβαρή αντιµετώπιση του ζητήµατος. 

Οι πρώτες νύξεις για το εκπαιδευτικό ζήτηµα της µειονότητας άρχισαν να 

διατυπώνονται το 1989 µε την ανάδειξη των πρώτων ανεξάρτητων µειονοτικών 

βουλευτών. Ωστόσο, το ζήτηµα της εκπαίδευσης δεν φάνηκε ούτε τότε να 

συγκεντρώνει το ουσιαστικό ενδιαφέρον πολιτικών ή κοινωνικών δρώντων, αφενός 

γιατί επισκιαζόταν από την πρόταξη του αιτήµατος για την αναγνώριση του 

«τουρκικού» χαρακτήρα της µειονότητας, αφετέρου γιατί οι πρωταρχικές 

διεκδικήσεις των µελών της µειονότητας αφορούσαν ζητήµατα παραβίασης ατοµικών 

και πολιτικών δικαιωµάτων και ελευθεριών τους που έπλητταν άµεσα την 

καθηµερινή τους ζωή. Έτσι, το ζήτηµα παρέµεινε εγγεγραµµένο στα κατώτερα 

επίπεδα της θεσµικής ατζέντας µέχρι και το 1991, οπότε και άρχισε σταδιακά να 

αναδεικνύεται σε πολιτικό διακύβευµα εντασσόµενο στο πλαίσιο της εν γένει 

µεταβαλλόµενης συνολικής πολιτικής του ελληνικού κράτους απέναντι στον 

µειονοτικό πολίτη(Παναγιωτίδης, 1995). 

 

3.5.1.Κοινωνικοοικονοµική κατάσταση και εκπαίδευση   

Το βασικό χαρακτηριστικό της εικόνας της µειονότητας είναι ο διαχωρισµός 

της, γεωγραφικός, εκπαιδευτικός, οικονοµικός στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας. Η 

πολιτική που ακολούθησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις απέναντί της είχε ως βασικό 

άξονα την αποµόνωση, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1950 και µετά. Μέχρι τότε, στο 

πλαίσιο µιας κατά βάση αγροτικής κοινωνίας, όπως αυτή της µεταπολεµικής 

Ελλάδας, οι κοινωνικές συνθήκες ήταν κοινές για τον πληθυσµό της Θράκης, είτε 

ανήκε στην πλειονότητα είτε στη µειονότητα. Η πολιτική διαχωρισµού όµως που 

εφαρµόστηκε είχε ως αποτέλεσµα ο µειονοτικός πληθυσµός να µην ακολουθήσει την 

εξέλιξη της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας, παραµένοντας καθηλωµένος στα 

παραδοσιακά κοινωνικά και οικονοµικά του χαρακτηριστικά (Ασκούνη, 2006).  

Πράγµατι το παρόν της µειονότητας παραπέµπει από πολλές απόψεις, 

εκπαιδευτικές, οικονοµικές, κοινωνικές στο παρελθόν της ελληνικής κοινωνίας 

µερικές δεκαετίες πριν. Η µουσουλµανική µειονότητα δεν ακολούθησε την 
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οικονοµική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη των υπόλοιπων ελληνικών περιοχών  

µε αποτέλεσµα οι εικόνες του χώρου, ιδίως των ορεινών περιοχών, η κατάσταση των 

δρόµων, τα σχολεία, τα µικροµάγαζα, επαγγέλµατα που σε άλλα µέρη έχουν 

εξαφανιστεί  να µας θυµίζουν την Ελλάδα του  ’50».  

Όµως, εκτός τούτου οι αναφορές στη µειονότητα και την εκπαίδευσή της 

δίνουν έµφαση στις πολιτικές διαστάσεις του ζητήµατος και αυτή η έµφαση είναι 

αναπόφευκτη, αφού η ιστορική εξέλιξη της µειονότητας βρίσκεται σε στενή 

εξάρτηση από τις διακυµάνσεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων.  

Η εκπαίδευση αποτέλεσε πεδίο µακρόχρονης αντιπαράθεσης των δύο 

πλευρών µε στόχο τον έλεγχο της µειονότητας. Οι παρεµβάσεις λοιπόν στο 

εκπαιδευτικό πεδίο καθορίστηκαν κυρίως µε βάση τις επιδιώξεις της 

ελληνοτουρκικής διαµάχης και όχι τις εκπαιδευτικές ανάγκες της µειονότητας Ένα 

τέτοιο πλαίσιο –είναι προφανές- διαστρέφει τη µορφωτική λειτουργία της 

µειονοτικής εκπαίδευσης, και προσδίδει ρητά σε όλες τις πλευρές της πολιτική 

διάσταση και σηµασία, η οποία συχνά υποκαθιστά το παιδαγωγικό τους περιεχόµενο 

(Ασκούνη, 2006). 

Βέβαια οι πολιτικοί καθορισµοί δεν δρουν σε κοινωνικό κενό, αντίθετα 

τοποθετούνται σε συγκεκριµένο κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο και διαπλέκονται 

µε τη δράση άλλων παραγόντων όπως η κοινωνική τάξη ή το φύλο που παρεµβαίνουν 

καθοριστικά στη διαµόρφωση της σχέσης της µειονότητας µε την εκπαίδευση. Εκείνο 

το οποίο θέλω κυρίως να υπογραµµίσω είναι ότι το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

διαµορφώνονται οι εκπαιδευτικές πρακτικές της µειονότητας δεν καθορίζεται µόνο 

από τις πολιτικές-ιδεολογικές παραµέτρους, αλλά περιλαµβάνει ως βασικές του 

συνιστώσες την ταξική σύνθεση της µειονότητας και τις κοινωνικές συνθήκες της 

ύπαρξής της, δηλαδή τον κλειστό χαρακτήρα και τις πολιτισµικές ορίζουσες µιας 

κατά βάση αγροτικής παραδοσιακής κοινωνίας. Με αυτή την έννοια οι εκπαιδευτικές 

τάσεις που διαγράφονται είναι σηµείο κλειδί για να κατανοήσει κανείς το σύγχρονο 

κοινωνικό γίγνεσθαι της µειονότητας, τις αλλαγές δηλαδή που συντελούνται 

παράλληλα στο πολιτικό, το κοινωνικό και το πολιτισµικό πεδίο(Ασκούνη, 

Ανδρούτσου, 2001). 

Τα βασικά  κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά του µειονοτικού 

πληθυσµού είναι τα εξής:  

α) Έντονος αγροτικός χαρακτήρας (µε µικρές ιδιοκτησίες, παραδοσιακή 

οικογενειακή εκµετάλλευση και έλλειψη σύγχρονης υποδοµής). Από έρευνα –
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απογραφή των µαθητών των µειονοτικών σχολείων που κάναµε το 1997, προέκυψε 

ότι σχεδόν το 50% είναι παιδιά αγροτών, και το ποσοστό αυτό αγγίζει το 60% στο 

νοµό Ροδόπης. 

β) Σηµαντική παρουσία εργατών και τεχνιτών, κατηγορίες που µε βάση την 

παραπάνω έρευνα αντιπροσωπεύουν το 40% και το ποσοστό αυτό είναι ψηλότερο 

στην Ξάνθη. Πρόκειται δηλαδή στο σύνολο για χαµηλά κοινωνικά στρώµατα. 

γ) Πολύ χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Αν το επαγγελµατικό προφίλ των 

γονέων αποτυπώνει τη χαµηλή κοινωνική θέση των µελών της µειονότητας, το 

µορφωτικό τους προφίλ είναι εύγλωττη ένδειξη της κοινωνικής περιθωριοποίησης 

αυτής της οµάδας. Ένας στους 7 πατέρες (14%) και µία στις 5 µητέρες (20,6%) δεν 

έχουν απολυτήριο δηµοτικού ενώ ελάχιστο είναι το ποσοστό όσων έχουν προχωρήσει 

πέρα από το δηµοτικό σχολείο (7,5% για τους άνδρες και µόλις 1,6% για τις 

γυναίκες).  

Τέλος χρειάζεται να αναφερθεί, γιατί έχει ιδιαίτερη σηµασία για το ζήτηµα 

των πρόσφατων αλλαγών, είναι σαφής ήδη από τη δεκαετία του 1980 µια έντονη 

τάση αστικοποίησης, και γενικότερα µετακίνησης από τις ορεινές προς τις πεδινές 

περιοχές (Ασκούνη, 2004). 

 

3.6.  Η γλωσσική εκπαίδευση και η πολιτισµική ετερότητα 

Ο φόβος πως η ετερότητα µπορεί να υπονοµεύσει την εθνική ταυτότητα και 

οµοιογένεια στην εκπαίδευση είναι εµφανής και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Συνοδεύεται, µάλιστα, από την επισήµανση των κινδύνων της δίγλωσσης 

εκπαίδευσης. Ένα κοινό στοιχείο των «προειδοποιήσεων» για τους κινδύνους της 

δίγλωσσης εκπαίδευσης και της πολιτισµικής ετερότητας είναι ότι αναδεικνύουν σε 

προβληµατικό πεδίο τον πολιτισµό, τη στάση και τη χρήση της γλώσσας µελών της 

µειονοτικής οµάδας, µόνον όταν η οµάδα αυτή αρνείται να αποδεχθεί το 

προκαθορισµένο status της και απαιτεί δικαιώµατα(Τρέσσου, 1997). 

Η πρόταξη του εθνικού χαρακτήρα της µουσουλµανικής µειονότητας - τόσο 

από το ελληνικό κράτος όσο και από την ίδια - οδήγησε τα µέλη της στην υιοθέτηση 

µιας στάσης επιφυλακτικής απέναντι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία του ελληνικού 

κράτους. Σε συνδυασµό µε την ιστορική ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, το στοιχείο 

αυτό τελικά καθόρισε σε µεγάλο βαθµό την ακολουθούµενη στο παρελθόν 

µειονοτική πολιτική.  
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Η µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης, όπως και η ελληνική στην 

Τουρκία, κατέληξε να είναι θύµα του ψυχρού πολέµου Ελλάδας - Τουρκίας, που 

ξεκίνησε µε το Κυπριακό. Έως το 1990, εφαρµόστηκε σε βάρος της µια πολιτική 

συστηµατικών διακρίσεων. Ακόµη και µετά τη στροφή της επίσηµης ελληνικής 

τοποθέτησης απέναντι στη µειονότητα, στη βάση των αρχών της ισονοµίας και της 

ισοπολιτείας, η συνεχιζόµενη ανάδειξη της εθνικής ταυτότητας της µουσουλµανικής 

µειονότητας της Θράκης αναπόφευκτα διαπέρασε και σχετικοποίησε την πολιτική 

του ελληνικού κράτους στο σύνολό της(Ταµπάκης, Πλατή , 1996). 

 

3.7.Συµπέρασµα  3ου κεφαλαίου  

Από το 1997 και µετά στην εκπαίδευση παρουσιάζονται σηµαντικά 

µεταρρυθµιστικά µέτρα όσον αφορά τη δοµή της εκπαίδευσης, το περιεχόµενο 

σπουδών και κατά δεύτερο λόγο τα θεσµικά όργανα και την αξιολόγηση των 

µαθητών. 

Μέσα σ΄ αυτές τις αλλαγές η πολυπολιτισµικότητα που χαρακτηρίζει την 

Θράκη δέχεται µε ανακούφιση την  υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση, 

την κοινωνία, τις διακρατικές σχέσεις και τη συνεργασία. Η πολυπολιτισµική 

κατάσταση  αποτελεί πλέον την  «αφετηρία» για διαπολιτισική εκπαίδευση η οποία 

πλέον διενεργείται, επιτυγχάνεται κυρίως µέσω του πλουραλισµού της γλώσσας και 

του  σεβασµού προς τη «διαφορετικότητα» του άλλου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (από  1913 έως σήµερα)   

4.1.Εισαγωγή  

Η βασική εκπαίδευση θεωρείται αναγκαία για όλους τους ανθρώπους και είναι 

αναγνωρισµένη από διεθνείς οργανισµούς όπως ο Ο.Η.Ε. µέσω της ∆ιακήρυξης των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Το ελληνικό κράτος κατοχυρώνει µε τα σχετικά άρθρα 

του Συντάγµατος του 1975 την υποχρεωτικότητα της στοιχειώδους εκπαίδευσης για 

όλους τους Έλληνες πολίτες. Με το νόµο 1566/85 στο άρθρο 2 παρ.3 γίνεται ρητή η 

υποχρεωτικότητα της φοίτησης στο εξατάξιο δηµοτικό και το τριτάξιο γυµνάσιο όταν 

οι µαθητές δεν έχουν υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας τους. Σε αντίθετη περίπτωση 

διώκεται το πρόσωπο που έχει την επιµέλεια του παιδιού σύµφωνα µε το άρθρο 458 

του Ποινικού Κώδικα. Η εκπαίδευση, εποµένως, αποτελεί θεσµοθετηµένο δικαίωµα 

αλλά και υποχρέωση για όλα τα ελληνόπουλα, όπως είναι και τα παιδιά της 

µειονότητας.  

             Παράλληλα, η Συνθήκη της Λοζάνης το 1923 αποτελεί τη βάση για την 

οργάνωση της εκπαίδευσης της µειονότητας. Προβλέπει µε τα άρθρα 40 και 41 τη 

δυνατότητα ύπαρξης ιδιωτικής και δηµόσιας µειονοτικής εκπαίδευσης και εκφράζει 

την υποχρέωση του κράτους να τη χρηµατοδοτεί και να την παρέχει(Πέτρου, 2001).  

 

4.2.Συµφωνίες, ∆ιατάξεις και Ρυθµίσεις για τη Μειονοτική Εκπαίδευση  

Η πρώτη ρύθµιση που αναφέρεται σε «µουσουλµανικά ιδιωτικά εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα» στην Ελλάδα για µουσουλµανόπαιδες απαντάται το 1913 σε συνθήκη που 

συνοµολογείται µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (6/29.11.1913 – Ν. 4213/13). ∆εν 

αφορούσε, βέβαια, τη µουσουλµανική µειονότητα της ∆υτικής Θράκης καθώς ο όρος 

υιοθετήθηκε µε τη Συνθήκη της Λοζάνης.( Χατζηδάκη, 2001).  

Το 1920 λειτούργησαν στη ∆υτική Θράκη 86 πρωτοβάθµια κοινοτικά 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα (µεντρεσέδες), στα οποία φοιτούσαν µουσουλµανόπαιδες και 

ήταν ιδιωτικά (τον ιδιωτικό χαρακτήρα της η µειονοτική εκπαίδευση διατηρεί µέχρι 

και σήµερα)( Τρέσσου, Στάθη, 1997). Η εκπαίδευση των µουσουλµάνων τέθηκε από 

την αρχή κάτω από τον έλεγχο της θρησκευτικής κοινότητας. Οι µαθητές/τριες 

διδάσκονταν κυρίως τις αρχές της ισλαµικής θρησκείας µέσα από το Κοράνιο από 

θρησκευτικούς λειτουργούς. Η διδασκαλία της αραβικής γλώσσας µε στόχο την 
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ανάγνωση του ιερού βιβλίου ήταν βασική. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Παναγιωτίδης (1995) «όλες οι εξουσίες, η λατρεία, η διοίκηση και διαχείριση των 

βακουφιών, η δικαιοσύνη και η εκπαίδευση στο µεγαλύτερο µέρος της, ασκούνταν από 

τους θρησκευτικούς λειτουργούς ο θεσµός της εκπαίδευσης δεν αποτελούσε αυτόνοµη 

λειτουργία αλλά τελούσε υπό την εξάρτηση και την κηδεµονία του θρησκευτικού 

ιδεολογικού µηχανισµού» (Πέτρου, 2001).  

Μειονοτικά σχολεία υπό το καθεστώς της Συνθήκης της Λοζάνης 

λειτούργησαν από τη δεκαετία του 30 στη Θράκη. Τότε γίνονται οι πρώτες 

προσπάθειες θέσπισης ενός νοµικού πλαισίου που να τα διέπει. Την ίδια περίοδο 

φαίνεται πως τα ελληνικά δε διδάσκονταν στα µειονοτικά σχολεία και ο νοµοθέτης 

αναγκάζεται το 1936 να επαναλάβει στο άρθρο 2 παρ.7 του Αναγκαστικού Νόµου 

132 της 7/25.9.1936 «την υποχρεωτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα 

µουσουλµανικά σχολεία».( Ονσούνογλου,2001).  

Στις 20 Απριλίου του 1951 υπογράφεται Μορφωτική Συµφωνία µεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας, στα πλαίσια της σύστασης της επιτροπής των Υπουργών 

Εξωτερικών του συµβουλίου της Ευρώπης, η οποία ήταν πενταετούς διάρκειας. Με 

το Ν. 2073 της 18/23 Απριλίου 1952 η συµφωνία κυρώνεται νοµοθετικά. Η εφαρµογή 

του νόµου επαφίεται στη Μόνιµη Μικτή Επιτροπή που συστήνεται, αποτελείται από 

5 µέλη και που σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 1 προβαίνει στην παρουσίαση 

λεπτοµερών προτάσεων για την εφαρµογή της συµφωνίας. Με το πρώτο άρθρο τα 

συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν τη δέσµευση να εξασφαλίσουν στα 

Πανεπιστήµια έδρα µαθηµάτων για τη γλώσσα, την ιστορία και τη φιλολογία της 

άλλης χώρας. Το δεύτερο άρθρο έχει άµεσα νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα και 

αναφέρεται στη δυνατότητα του κάθε συµβαλλόµενου να εγκαταστήσει µορφωτικά 

ιδρύµατα στο έδαφος του άλλου.  

Έτσι µε το νοµοθετικό διάταγµα 2203-15/08/1952 ιδρύεται στην  

Κοµοτηνή το πρώτο σχολείο ∆ευτεροβάθµιας Μειονοτικής Εκπαίδευσης. Ήταν 

εξατάξιο, µε καθεστώς ιδιωτικού Γυµνασίου και ονοµάζονταν Τζελάλ Μπαγιάρ, από 

το όνοµα του τότε προέδρου της τουρκικής δηµοκρατίας που παρίστατο στα εγκαίνια 

στις 3/12/1952 µαζί µε τον τότε βασιλιά Παύλο. Η πρώτη τάξη του άρχισε τη 

λειτουργία της το έτος 1953-54 µε µουσουλµάνους µαθητές. Το ∆ιάταγµα όριζε 

επίσης τα σχετικά µε τη λειτουργία του σχολείου. Με Υπουργική Απόφαση στις 

8/9/1953 ορίζεται ότι στην ελληνική θα διδάσκονται τα Ελληνικά, η Γεωγραφία, η 
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Ιστορία και η Αγωγή του Πολίτη και όλα τα υπόλοιπα µαθήµατα του αναλυτικού 

στην τουρκική γλώσσα.  

Σηµαντικό είναι το Ν.∆. 3065/1954, που αφορά την πρωτοβάθµια µειονοτική 

εκπαίδευση, και αναφέρει τα σχολεία ως «τουρκικά σχολεία της ∆υτικής Θράκης» 

και όχι ως µουσουλµανικά ή σχολεία της µειονότητας.  

Το µειονοτικό γυµνάσιο της Ξάνθης, επίσης ιδιωτικό και εξατάξιο, ιδρύεται 

το 1965 µε Υπουργική Απόφαση στην οποία ορίζονται τα σχετικά µε τη λειτουργία 

του. Στα δύο σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το αναλυτικό πρόγραµµα 

µοιράζονταν στην τουρκική και την ελληνική γλώσσα µε µικρή υπεροχή της 

τουρκικής.  

Μετά την κρίση του 1967 ανάµεσα στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, οι 

Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών στις 22/2/1968 ορίζουν αντιπροσώπους για 

την εξέταση των µειονοτικών θεµάτων.  

Οι δύο αντιπρόσωποι συναντιούνται στην Αθήνα 11-24/3/1968 και στη 

Βιέννη 20-31/5/1968 και διατυπώνουν την ανάγκη σύγκλισης της Μικτής Επιτροπής 

που είχε συσταθεί µε την Ελληνοτουρκική Μορφωτική Συµφωνία του 1951. 

Προτείνουν η χρήση της µειονοτικής γλώσσας στα µειονοτικά σχολεία να επιτρέπεται 

χωρίς περιορισµούς και να βρίσκεται στα προγράµµατα σε ισότιµη θέση µε την 

επίσηµη γλώσσα της χώρας (Κόκκας, 2011).  

Οι αντιπρόσωποι διαπίστωσαν ακόµη σοβαρές ελλείψεις στα σχολικά βιβλία 

της µειονότητας, πρότειναν την επαναπρόσληψη του διδακτικού προσωπικού που είχε 

απαλλαχθεί από τα καθήκοντά του την περίοδο 1967-1968 (άρθρο 9) και έκαναν 

συστάσεις για την απαγόρευση χρήσης επιγραφών ή την οργάνωση εκδηλώσεων που 

θα µπορούσαν να προσβάλουν τη θρησκευτική ή εθνικιστική συνείδηση κάθε 

συµβαλλόµενης χώρας. 

Οι προτάσεις των αντιπροσώπων εγκρίθηκαν από τους Υπουργούς 

Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας στη συνάντησή τους στο Λονδίνο την 

27/6/1968. Η Μικτή Επιτροπή οργανώθηκε εκ νέου και συσκέφθηκε στην Άγκυρα 

από τις 21/10 µέχρι τις 9/11/1968 και στην Αθήνα στις 11-20/12/1968 όπου 

υιοθέτησε τις προτάσεις της Έκθεσης της Βιέννης. Το Ελληνοτουρκικό Μορφωτικό 

Πρωτόκολλο που υπογράφηκε ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς το µεγαλύτερο µέρος 

του αφιερώθηκε στα σχολικά εγχειρίδια, διατυπώθηκαν συστάσεις και αναφέρθηκε εκ 

νέου ότι τα µέχρι τότε διδασκόµενα µαθήµατα στην επίσηµη γλώσσα θα διδάσκονται 

και στο µέλλον σε αυτή, ενώ η διδασκαλία όλων των άλλων µαθηµάτων θα γίνονταν 
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στη µειονοτική γλώσσα χωρίς εξαιρέσεις. Μέχρι την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 

δεν είχε αποφασιστεί ούτε είχε γίνει ποτέ επίσηµη αναφορά στο είδος των µαθηµάτων 

που θα διδάσκονται στην ελληνική και στη µειονοτική γλώσσα για την πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση (σχετική αναφορά υπήρχε µόνο για τα δύο µειονοτικά σχολεία της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης).  

Η πρώτη γραπτή αναφορά για τη γλώσσα διδασκαλίας κάθε µαθήµατος 

γίνεται στις 18/1/1969 σε έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. προς τη Γενική Επιθεώρηση 

Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και ορίζεται ότι στην ελληνική γλώσσα θα 

διδάσκονται η Ιστορία, η Γεωγραφία, η Πατριδογνωσία και η Ελληνική Γλώσσα, ενώ 

όλα τα υπόλοιπα θα διδάσκονται στην τουρκική γλώσσα. Το 1985 µε την Υπουργική 

Απόφαση Ζ2/15/9.1.1985 καθιερώνεται η διδασκαλία του µαθήµατος της Μελέτης 

του Περιβάλλοντος, το οποίο αντικατέστησε το µάθηµα της Πατριδογνωσίας, στην 

ελληνική γλώσσα(Αθανασόπουλος, 2003).  

Η Μικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή που υπέγραψε το Ελληνοτουρκικό 

Μορφωτικό Πρωτόκολλο του 1968 επέτρεπε τη χρήση της µειονοτικής γλώσσας από 

τους διδάσκοντες και από τα παιδιά στα διαλείµµατα, στις σχολικές δραστηριότητες, 

στα συµβούλια των διδασκόντων. Τέλος, όριζε τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθούνται σχετικά µε την αποστολή, τον έλεγχο και τη διανοµή του εποπτικού 

υλικού που είναι απαραίτητο για τη διδασκαλία των µαθηµάτων που διδάσκονται στη 

µειονοτική γλώσσα. Το ελληνικό κράτος µπορεί µέχρι και σήµερα µονάχα τυπικά να 

επέµβει στο σχεδιασµό του περιεχοµένου, στην παρακολούθηση των µεθόδων και 

των µέσων διδασκαλίας των µαθηµάτων που διδάσκονται στην τουρκική γλώσσα. 

Τον απόλυτο έλεγχο έχει η Τουρκία(Κόκκας, 2011). 

Το 1969 ιδρύεται µε το Β.∆. 31 της 10.10.68 (ΦΕΚ 22-1-1969) η Ειδική 

Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) που στόχο της έχει τη µόρφωση 

µουσουλµάνων δασκάλων για τη διδασκαλία του τουρκόφωνου προγράµµατος στα 

σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο κύκλος σπουδών στην Ε.Π.Α.Θ. ήταν 

και παραµένει διετής. Για ορισµένες περιπτώσεις προηγείται της διετούς φοίτησης 

µονοετές προκαταρκτικό τµήµα. Στο προκαταρκτικό τµήµα φοιτούν έπειτα από 

εξετάσεις απόφοιτοι Ιεροσπουδαστηρίου, ή όσοι µουσουλµάνοι µαθητές κατέχουν 

ενδεικτικό πέµπτης τάξης του εξατάξιου γυµνασίου ή δεύτερης τάξης του λυκείου 

(Νόµος 695, άρθρο 3, παρ.8 – ΦΕΚ 16-9-1977)( Κανακίδου,  Παπαγιάννη, 1998).  

Άλλα διατάγµατα και νόµοι που διέπουν τη µειονοτική εκπαίδευση είναι τα 

ακόλουθα. Το Ν.∆. 1109 της 25.1.72 ρυθµίζει ζητήµατα ίδρυσης, λειτουργίας των 
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σχολείων και των εφορειών τους, καθώς και θέµατα των εκπαιδευτικών µε τρόπο που 

αποτελεί πιλότος για τη συνέχεια. Με το νόµο 309/76 δηλώνονται επιφυλάξεις για 

την αρχή της διακρατική αµοιβαιότητας και ο νόµος 694/77 στο άρθρο 1 υπενθυµίζει 

ότι η εκπαίδευση της µειονότητας διέπεται από τη συνθήκη της Λοζάνης. Προβλέπει 

ότι η µειονοτική εκπαίδευση είναι δηµόσια. Παρακάτω, όµως, σε άλλο άρθρο 

αναφέρει ότι οι διατάξεις που διέπουν την ιδιωτική εκπαίδευση ισχύουν και για τα 

µειονοτικά σχολεία αναφορικά µε τα ζητήµατα ίδρυσης, επιθεώρησης και λειτουργίας 

τους. Ο νόµος 695/77 αναφέρεται σε θέµατα εποπτείας των σχολείων ενώ µε την παρ. 

4 του άρθρου 4 καθιερώνει την προνοµιακή θέση των αποφοίτων της Ε.Π.Α.Θ. οι 

οποίοι προτιµώνται από τους άλλους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία του 

τουρκόφωνου προγράµµατος στα µειονοτικά σχολεία της Θράκης(Πουλής, 2001).   

Την ίδια περίοδο µια σειρά άλλων ρυθµίσεων που στοχεύουν στην 

αναθεώρηση της µειονοτικής εκπαίδευσης εισάγονται στην πρωτοβάθµια κυρίως 

εκπαίδευση. Οι αυξηµένες και εξαιρετικές αρµοδιότητες του/της υποδιευθυντή/ριας, 

η θεσµοθέτηση ασφάλισης των µειονοτικών δασκάλων και εκλογής των σχολικών 

εφορειών, αλλά και η Υπουργική Απόφαση 55369/78 περί εγγραφών, µετεγγραφών, 

φοίτησης, εξετάσεων, τίτλων σπουδών και άλλων εκπαιδευτικών θεµάτων αποτελούν 

προσπάθειες που στοχεύουν στον εκσυγχρονισµό της µειονοτικής εκπαίδευσης 

προωθώντας την ενσωµάτωση της µειονοτικής εκπαίδευσης στο γενικό εκπαιδευτικό 

µηχανισµό. Η ίδια Απόφαση στο άρθρο 14 προβλέπει την καταβολή διδάκτρων για τα 

µειονοτικά σχολεία(Σκουρής, 1995).  

 

4.3. Το πρώτο συγκεκριµένο νοµοθετικό µέτρο στα ζητήµατα µειονοτικής 

εκπαίδευσης(1992) 

Το πρώτο συγκεκριµένο νοµοθετικό µέτρο που ρύθµισε ζητήµατα µειονοτικής 

εκπαίδευσης µετά την υιοθέτηση της νέας πολιτικής ήταν το π.δ. 39/1992. Στην ουσία 

όµως εναρκτήριο σηµείο της νέας φάσης της µειονοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

ήταν ο ν. 2341/95, που έδωσε τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση µε ειδικό ποσοστό των αποφοίτων λυκείου, µελών της µουσουλµανικής 

µειονότητας της Θράκης(Τρουµπέτα, 2001).  

Η δεύτερη σηµαντική παρέµβαση της ελληνικής πολιτείας στον τοµέα της 

πρωτοβάθµιας µειονοτικής εκπαίδευσης έγκειται στο πρόγραµµα «Εκπαίδευση 

Μουσουλµανοπαίδων», µια πρωτοβουλία που αναλήφθηκε στο πλαίσιο του έργου 

του 1ου ΕΠΕΑΕΚ, µε επιστηµονική υπεύθυνη την καθηγήτρια Άννα Φραγκουδάκη, 
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και στοχεύει στη βελτίωση της ελληνοµάθειας των µουσουλµανοπαίδων.( Σαρµάς, 

1998).   

               Πάντως, η πολιτική βούληση που εκφράζεται µέσα από το ισχύον 

νοµοθετικό πλαίσιο της πρωτοβάθµιας µειονοτικής εκπαίδευσης δεν φαίνεται να 

διαµορφώνεται ανεξάρτητα από την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, µε αποτέλεσµα 

να «παραµελεί» σε σηµαντικό βαθµό τις πραγµατικές ανάγκες της µειονοτικής 

εκπαίδευσης, τουλάχιστον όπως αυτές διατυπώνονται από την ενδιαφερόµενη οµάδα. 

 Η πρόθεση αύξησης των θέσεων των αποφοίτων της ΕΠΑΘ στα δηµοτικά 

µειονοτικά σχολεία του νοµού Ροδόπης φαίνεται να έχει συναντήσει την αντίδραση 

ορισµένων κύκλων της µειονότητας, οι οποίοι, προτάσσοντας ως αίτηµα τη σωστή 

εκµάθηση της τουρκικής γλώσσας και πολιτισµού, ζητούν τον διορισµό αποφοίτων 

τουρκικών πανεπιστηµίων στα σχολεία. Πρόκειται όµως για αίτηµα που 

χαρακτηρίζεται σχεδόν καταχρηστικό από επίσηµους πολιτικούς 

φορείς(Ονσούνογλου, 2001).  

Τα µαθήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας, στο βαθµό που αφορούν µόνον την 

ελληνική γλώσσα, τείνουν να αντιµετωπίζονται µε επιφυλακτικότητα. Παράλληλα, η 

εµπλοκή του υπουργείου Εξωτερικών στα ζητήµατα της µειονοτικής εκπαίδευσης, 

που την επιβάλλει η αρχή της διακρατικής αµοιβαιότητας, τη στιγµή µάλιστα που τα 

θέµατα της µειονότητας θεωρούνται κατά κύριο λόγο ζητήµατα εσωτερικής 

πολιτικής, δυσχεραίνει την ουσιαστική αντιµετώπιση των αδυναµιών της 

πρωτοβάθµιας µειονοτικής εκπαίδευσης, καθώς προσδίδει στην εκπαίδευση της 

µειονότητας διάσταση εθνική και την ανάγει -εν µέρει τουλάχιστον- σε ζήτηµα 

εξωτερικής πολιτικής(Υπουργείο Εξωτερικών, Υπηρεσία Ενηµέρωσης,1999). 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 40 και 41 της Συνθήκη της Λωζάνης (24 Ιουλίου 

1923), εισάγεται η υποχρέωση της Τουρκίας και της Ελλάδας να εξασφαλίζουν τη 

διδασκαλία της θρησκείας και της µητρικής γλώσσας στα σχολεία της βασικής 

εκπαίδευσης για τα παιδιά της µειονότητας. Προβλέπει ότι το κράτος αναλαµβάνει 

την υποχρέωση παροχής εκπαίδευσης «εν τη ιδία γλώσση» των µουσουλµάνων στα 

δηµοτικά σχολεία, αλλά και την υποχρεωτική διδασκαλία της επίσηµης 

γλώσσας(Κόκκας, 2011). 

Το σηµερινό καθεστώς λειτουργίας των µειονοτικών σχολείων σε µεγάλο 

βαθµό διέπεται ακόµα από τα µορφωτικά πρωτόκολλα που υπογράφησαν µεταξύ 

Ελλάδος και Τουρκίας το 1951 και το 1968. Με το Ν/∆ 3065/54 «Περί του τρόπου 

λειτουργίας Τουρκικών σχολείων στοιχειώδους εκπαιδεύσεως ∆υτικής Θράκης και 
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ρυθµίσεων ζητηµάτων τινών αφορώντων εις την εποπτείαν αυτών από τους 

Επιθεωρητάς Τουρκικών Σχολείων ∆υτικής Θράκης» και αργότερα µε τη µορφωτική 

συµφωνία του 1968 επιβλήθηκε η τουρκική γλώσσα στην εκπαίδευση των 

µουσουλµάνων της ελληνικής Θράκης.( Γονατάς,  Κυδωνιάτης, 1985). 

 

4.4.Η καταστρατήγηση της αρχής της αµοιβαιότητας 

Σύµφωνα µε τις επίσηµες διεθνείς συνθήκες, η ελληνική µειονότητα της 

Τουρκίας είναι εθνική και όχι µόνο θρησκευτική. Αντίθετα στη Θράκη, η 

µουσουλµανική µειονότητα χαρακτηρίζεται επίσηµα ως «θρησκευτική». Η εθνική 

(ελληνική) µειονότητα της Κωνσταντινουπόλεως και η θρησκευτική 

(µουσουλµανική) µειονότητα της ελληνικής Θράκης ορίζεται από τους όρους της 

ανταλλαγής των πληθυσµών το 1923(Ασκούνη, 2004).  

Η Συνθήκη της Λωζάνης ορίζει τα εξής: «Από 1ης Μαΐου 1923 θέλει 

διενεργηθή ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων Ελληνικού ορθοδόξου θρησκεύµατος, 

των εγκατεστηµένων επί των τουρκικών εδαφών, και των Ελλήνων υπηκόων, 

µουσουλµανικού θρησκεύµατος των εγκατεστηµένων επί των ελληνικών εδαφών». 

Κατά το άρθρ. 2: «∆εν θα περιληφθούν εις την εν τω πρώτω άρθρω προβλεποµένην 

ανταλλαγήν: α) Οι Ορθόδοξοι Έλληνες, κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως, β) Οι 

µουσουλµάνοι κάτοικοι της ∆υτικής Θράκης, θέλουν θεωρηθή ως Έλληνες κάτοικοι της 

Κωνσταντινουπόλεως πάντες οι Έλληνες, οι εγκατεστηµένοι ήδη από της 30ής 

Οκτωβρίου 1918 εν τη περιφέρεια της Νοµαρχίας Κωνσταντινουπόλεως ως αύτη 

καθορίζεται υπό του Νόµου του 1912. Θέλουν θεωρηθή ως Μουσουλµάνοι κάτοικοι 

της ∆υτικής Θράκης πάντες οι Μουσουλµάνοι, οι εγκατεστηµένοι εν τη περιοχή 

ανατολικώς της µεθορίου της καθορισθείσης τω 1913 δια της Συνθήκης του 

Βουκουρεστίου»( Ασηµακοπούλου,  Χρηστιδου-Λιοναρακη, 2002). 

Τα επιχειρήµατα υπέρ της λειτουργίας των µειονοτικών σχολείων λόγω της 

αρχής της αµοιβαιότητας είναι ανυπόστατα για έναν επιπλέον λόγο. Η αρχή της 

αµοιβαιότητας έχει στην πράξη καταστρατηγηθεί από την Τουρκία µε συστηµατικό 

διωγµό και παραβιάσεις των δικαιωµάτων των Ελλήνων που ζουν στην Τουρκία. 

Αντίθετα στην Ελλάδα, η µουσουλµανική µειονότητα ζει και δηµιουργεί ελεύθερα, 

χωρίς οποιασδήποτε µορφής καταπίεση. Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν σήµερα 

λιγότεροι από 300 Έλληνες µαθητές στα τρία ελληνικά σχολεία (Μεγάλη του Γένους 

Σχολή, Ζάππειο, Ζωγράφειο), ενώ στη Θράκη λειτουργούν 171 µειονοτικά σχολεία 

(32 στην Ξάνθη, 120 στην Κοµοτηνή και 19 στον Έβρο) µε σχεδόν 7.000 
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µουσουλµάνους µαθητές (κατά το σχολ. έτος 2006-07 φοιτούσαν 3.057 µαθητές στα 

µειονοτικά σχολεία του Ν. Ξάνθης, 3.037 στο Ν. Ροδόπης και 553 στο Ν. Έβρου). 

Η αρχή της αµοιβαιότητας έχει επίσης καταστρατηγηθεί στην πράξη από την 

Τουρκία µε τη συστηµατική πολιτική εξόντωσης των Ελλήνων που εφάρµοσε. Οι 

µεθοδευµένες ανθελληνικές ταραχές στην Κωνσταντινούπολη το Σεπτέµβριο του 

1956, οι µαζικές απελάσεις Κωνσταντινουπολιτών Ελλήνων υπηκόων το 1964-65, τα 

απαγορευτικά διοικητικά µέτρα της περιόδου 1964-67 οδήγησαν στον ξεριζωµό του 

ελληνικού πληθυσµού της Πόλης, της Ίµβρου και της Τενέδου. 

Στην Κωνσταντινούπολη τα τρία εναποµείναντα ελληνικά σχολεία 

χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από την ελληνική κοινότητα. Αντίθετα στην 

Ελλάδα, το ελληνικό κράτος έχει δαπανήσει, και συνεχίζει να δαπανά τεράστια ποσά 

για τις λειτουργικές ανάγκες και τη συντήρηση των µειονοτικών σχολείων.Εκτός από 

τα λειτουργικά έξοδα, υπέρογκα ποσά διατίθενται για τη µετακίνηση των 

µουσουλµάνων µαθητών των µειονοτικών σχολείων στη Θράκη(Κόκκας, 2011).  

 

4.5. Συµπέρασµα 4ου κεφαλαίου 

Η στοιχειώδης εκπαίδευση για όλους τους Έλληνες πολίτες είναι 

κατοχυρωµένη µε τα σχετικά άρθρα του Συντάγµατος του 1975  και είναι 

υποχρεωτική για όλους τους Έλληνες.  

Όσον αφορά την µειονότητα µουσουλµάνων στην Θράκη , η Συνθήκη της 

Λοζάνης το 1923 αποτελεί τη βάση για την οργάνωση της εκπαίδευσης της 

µειονότητας. Προβλέπει µε τα άρθρα 40 και 41 τη δυνατότητα ύπαρξης ιδιωτικής και 

δηµόσιας µειονοτικής εκπαίδευσης και εκφράζει την υποχρέωση του κράτους να τη 

χρηµατοδοτεί και να την παρέχει. Η Ελλάδα φρόντισε για την παρεχόµενη 

εκπαίδευση στα παιδιά της µειονότητας , δείχνοντας παράλληλα τελείως ανεξίθρησκη 

συµπεριφορά έναντι των µουσουλµάνων που είχαν εγκατασταθεί στα όρια της 

ελληνικής επικράτειας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ∆ΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

5.1.Εισαγωγή   

Η εκπαιδευτική πολιτική που κυριάρχησε, µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 

'60, στην  εκπαίδευση των εθνοπολιτισµικά διαφορετικών µαθητών ήταν η 

αφοµοιωτική(Βάκαλιος, 1997). Η πολιτική της αφοµοίωσης υλοποιήθηκε µέσω της 

µονοπολιτισµικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίχτηκε  στην  αποδοκιµασία και  

καταπίεση κάθε γλωσσικής και  πολιτισµικής ιδιαιτερότητας. Βασικός σκοπός της 

ήταν να υποχρεώσει τους «διαφορετικούς» µαθητές να αποκτήσουν τα βασικά 

γλωσσικά και  πολιτισµικά χαρακτηριστικά των µελών της κυρίαρχης 

οµάδας((Χιωτάκης, 2002).  

Η πολιτική της αφοµοίωσης υπήρξε ανεπιτυχής και  οδήγησε το µεγαλύτερο 

µέρος των εθνοπολιτισµικά διαφορετικών µαθητών σε σχολική αποτυχία. Η εξέλιξη 

αυτή ήταν αναµενόµενη, αφού η απαξίωση του πολιτισµικού και  γλωσσικού 

κεφαλαίου των µαθητών έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία χαµηλής αυτοεικόνας, 

γεγονός που αποτελεί το σηµαντικότερο εµπόδιο στη µαθησιακή και  κοινωνική τους 

διαδροµή. Η αποτυχία της αφοµοιωτικής προσέγγισης, αποτέλεσε αφορµή για να 

γίνει συνείδηση ότι η γλωσσική και  πολιτισµική ετερογένεια των τάξεων δεν µπορεί 

να αγνοηθεί από την εκπαιδευτική διαδικασία (Γεωργογιάννης, 1999).  

Έτσι, υιοθετήθηκε µια καινούργια εκπαιδευτική πολιτική, που πρότεινε αντί 

της αφοµοίωσης την ενσωµάτωση των εθνοπολιτισµικά διαφορετικών µαθητών στην  

κυρίαρχη οµάδα. Η πολιτική της ενσωµάτωσης αναγνώριζε την εθνοπολιτισµική 

ετερότητα, αλλά µόνο στο βαθµό που δεν δηµιουργούσε πρόβληµα στις κυρίαρχες 

πολιτισµικές αξίες. Η λογική της ενσωµάτωσης όπως και , πολύ περισσότερο, η 

προηγούµενη λογική της αφοµοίωσης, διέπονταν από την κοινή παραδοχή της 

ανωτερότητας του κυρίαρχου πολιτισµικού µοντέλου, στο οποίο οι διαφορετικοί 

µαθητές έπρεπε να προσαρµοστούν απόλυτα ή µερικά (∆αµανάκης, 1999) . 

 

5.2.Οι βασικές διαστάσεις της σχολικής παιδείας  στην Ελλάδα  

 Στη σχολική παιδεία είναι χρήσιµο να διακρίνει κανείς τρεις  βασικές 

διαστάσεις: τη νοηµατική, την πολιτικο-πατριωτική και την επικοινωνιακή.  
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α. Η νοηµατική διάσταση έχει να κάνει µε τη µετάδοση γνώσεων. Στην 

πρώιµη νεωτερικότητα αυτή γινόταν, τουλάχιστον στις ανθρωπιστικές πειθαρχίες, 

κατά έναν φορµαλιστικό τρόπο. Έτσι, για παράδειγµα, η διδασκαλία της  Ιστορίας 

βασιζόταν σε µια ατελείωτη σειρά από ηµεροµηνίες µαχών και ανδραγαθηµάτων ενώ 

στο µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών, µία σειρά από  συντακτικούς και γραµµατικούς 

κανόνες  της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χωρίς να δίδεται ιδιαίτερη σηµασία για το  

λογοτεχνικό ή φιλοσοφικό περιεχόµενο των κειµένων. Όµως ο 

φορµαλιστικός/µηχανιστικός τρόπος διάδοσης γνώσεων οδηγεί στην 

αποστήθιση/παπαγαλία - πρακτική που συνεχίζεται ως σήµερα στο Πανεπιστήµιο µε 

το  σύστηµα του ενός συγγράµµατος(Παπάς , 1998).  

β. Η  πολιτικο-πατριωτική διάσταση στο σχολείο στην πρώιµη νεωτερικότητα 

χαρακτηρίζεται από έναν εθνικιστικό πατριωτισµό. Σε ό,τι αφορά τη χώρα µας, 

χαρακτηρίζεται από µια προσπάθεια ενδυνάµωσης της εθνικής συνείδησης µέσω 

αναφορών στα µεγαλουργήµατα του αρχαιοελληνικού πολιτισµού, στο Βυζάντιο, 

στους αγώνες εναντίον των Τούρκων κ.λπ.  

Σε αυτό τον χώρο οι  γεωπολιτικές συγκρούσεις µεταξύ χωρών που 

διεκδικούσαν τα ίδια εδάφη οδήγησε σε µετάδοση γνώσεων που είχε και εξακολουθεί 

να έχει έναν έντονα εθνοκεντρικό χαρακτήρα. 

γ. Επικοινωνιακή διάσταση.  Στην πρώιµη νεωτερικότητα κυριαρχεί η από 

καθέδρας διδασκαλία. Αυτή οδηγεί σε µια κατάσταση όπου δεξιότητες που έχουν να 

κάνουν µε την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη διδακτική διαδικασία και στη 

σχολική κοινότητα πιο γενικά δεν είναι πολύ ανεπτυγµένες.  

Περνώντας από την πρώιµη στην ύστερη νεωτερικότητα, ή 

µετανεωτερικότητα - δηλαδή στην κατάσταση όπου η νεοφιλελεύθερη 

παγκοσµιοποίηση δηµιούργησε από τη δεκαετία του 70' και µετά -, τα πράγµατα 

αλλάζουν και στο επίπεδο της  κοινωνίας και σε αυτό του σχολείου.  

Στην ύστερη νεωτερικότητα τα τρία χαρακτηριστικά της  πρώιµης νεωτερικής 

κοινωνίας τα βλέπουµε να λειτουργούν µε κάπως διαφορετικό τρόπο σε παγκόσµιο 

επίπεδο.  

Έτσι, αν η πρώιµη νεωτερικότητα χαρακτηρίζεται από την έκλειψη του 

παραδοσιακού τοπικισµού, η παγκοσµιοποιηµένη  νεωτερικότητα χαρακτηρίζεται 

από την αποδυνάµωση, όχι του κράτους-έθνους, αλλά του κρατισµού: δηλαδή  της  

ικανότητας του κράτους να ελέγχει διάφορες εξελίξεις εντός των εθνικών συνόρων. 

Έτσι, αν στην πρώιµη νεωτερικότητα βλέπουµε την αποδυνάµωση των συνόρων  της  
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παραδοσιακής κοινότητας, στη σηµερινή νεωτερικότητα βλέπουµε κάτι παρόµοιο να 

συµβαίνει σε ό,τι αφορά τα εθνικά αυτή τη φορά σύνορα(Παρασκευόπουλος, 1993).  

Όσον αφορά τη δεύτερη διάσταση της νεωτερικότητας, και εδώ βλέπουµε 

πάλι µια κινητοποίηση/ένταξη του πληθυσµού, όχι µόνο σε εθνικό αλλά και σε ένα 

υπερεθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο κέντρο. Αυτό σηµαίνει τη συγκέντρωση των 

µέσων παραγωγής, κυριαρχίας και επιρροής σε παγκόσµια πλέον κλίµακα.  

Τέλος, σε ό,τι αφορά το τρίτο δοµικό χαρακτηριστικό της  νεωτερικότητας, 

δηλαδή αυτό της ολικής διαφοροποίησης θεσµικών χώρων - εδώ βλέπουµε 

παγκόσµιες διαδικασίες διαφοροποίησης ανάλογες µε αυτές που είχαµε στον 19ο 

αιώνα σε εθνικό επίπεδο. Γιατί η σηµερινή παγκοσµιοποίηση δεν έχει µόνο µια 

οικονοµική αλλά και µια πολιτική και πολιτισµική διάσταση.  

Στο νοηµατικό επίπεδο ο φορµαλισµός και η µηχανιστική αποστήθιση δίνουν 

τη θέση τους στην κριτική σκέψη. Γιατί η τυποποιηµένη γνώση µπορεί να ήταν 

χρήσιµη σε ένα πλαίσιο όπου τα πράγµατα αλλάζουν µε αργούς ρυθµούς, αλλά είναι 

ακατάλληλη σε ένα πλαίσιο όπου οι  τεχνολογίες και οι  απαιτούµενες δεξιότητες 

αλλάζουν από µέρα σε µέρα. Εδώ ο ρόλος του σχολείου είναι να µαθαίνει τα παιδιά 

πώς να µαθαίνουν µόνα τους, πώς να µπορούν π.χ. µόνα τους να βρουν την 

κατάλληλη πληροφόρηση που ένας συγκεκριµένος προβληµατισµός απαιτεί.  

Όσο για τη διάσταση της πολιτικο-πατριωτικής παιδείας, ο εθνικιστικός 

πατριωτισµός δίνει τη θέση του σε αυτό που ο Habermas αποκαλεί πατριωτισµό του 

Συντάγµατος ή του πολίτη(Χάµπερµας, 2003). Γιατί η δαιµονοποίηση των ξένων και 

η εξιδανίκευση της  δικής µας εθνότητας είναι ασύµβατη µε µια µη ανατρέψιµη 

πολυπολιτισµική κατάσταση όπου ο εθνικά άλλος είναι συνεχώς παρών στο σχολείο, 

στον χώρο εργασίας, στον δηµόσιο χώρο.  

Στην τρίτη διάσταση την επικοινωνιακή  γίνεται µία  συνεχής διαντίδραση 

µεταξύ µαθητή - δασκάλου και µεταξύ των µαθητών - σε ένα πλαίσιο όπου οι  

παραδοσιακοί, αµετάβλητοι κανόνες συµπεριφοράς ατονούν - δεν αναπτύσσει µόνο 

αυτό που οι  κοινωνικοί ψυχολόγοι αποκαλούν ενσυναίσθηση (empathy), αναπτύσσει 

επίσης την αναστοχαστική δεξιότητα του παιδιού, την ικανότητά του δηλαδή να έχει 

εσωτερικό διάλογο µε τον εαυτό του. Αυτού του είδους η δεξιότητα είναι απαραίτητη 

σε ένα πλαίσιο όπου οι  επιλογές του ατόµου δεν καθορίζονται πια από σταθερούς 

κανόνες(Μουζέλης, 2006). 
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5.3.Η εκπαίδευση των εθνοπολιτισµικά διαφορετικών µαθητών στην  

Ελλάδα 

∆εδοµένου ότι ο στόχος του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος ήταν 

πάντα η µεγαλύτερη δυνατή εθνική και  πολιτισµική οµοιογένεια, η επίσηµη 

εκπαίδευση στην  Ελλάδα ήταν πάντα µονοπολιτισµική. Οι βασικοί φορείς 

µετάδοσης των αντιλήψεων αυτών στο σχολείο ήταν η ελληνική γλώσσα, η 

χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία και  η ιστορία. 

Στο µονοπολιτισµικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα το θέµα της 

εκπαίδευσης των αλλόγλωσσων παιδιών εµφανίζεται καταρχάς τη δεκαετία '70-'80 µε 

τον επαναπατρισµό των οµογενών από τις δυτικές κυρίως χώρες.  

Προκειµένου να αντιµετωπίσει την εκπαίδευση των παιδιών αυτών η πολιτεία 

το 1980 ιδρύει τάξεις υποδοχής, το 1983 φροντιστηριακά τµήµατα και το 1984  τα 

Σχολεία Αποδήµων (1984), που αργότερα µετονοµάστηκαν Σχολεία 

Παλιννοστούντων.  

Το βασικό πλαίσιο που υπαγορεύει την πολιτική της δηµιουργίας των 

παραπάνω µορφών εκπαίδευσης είναι η γλωσσική προετοιµασία των µαθητών 

προκειµένου να ενσωµατωθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, δηλαδή, 

ουσιαστικά πρόκειται για µια αντισταθµιστική-αφοµοιωτική πολιτική. 

 Όταν, τη δεκαετία του '90, µε την είσοδο µεγάλου αριθµού µεταναστών από 

τις βαλκανικές χώρες, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και της  Ασίας και 

της Αφρικής, ο αριθµός των αλλόγλωσσων µαθητών στα σχολεία πολλαπλασιάζεται, 

φθάνοντας µέχρι και  το 10% του µαθητικού πληθυσµού, δεν υπάρχει καµιά 

ουσιαστική αλλαγή στην  αφοµοιωτική λογική του ελληνικού σχολείου.  

Το υπουργείο Παιδείας αναφέρεται επίσηµα για πρώτη φορά στον όρο 

"διαπολιτισµική εκπαίδευση" το 1996 µε την ψήφιση του νόµου 2413 "Η ελληνική 

παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισµική εκπαίδευση και  άλλες διατάξεις". Στο 

µεγαλύτερο µέρος του ο νόµος ασχολείται µε την εκπαίδευση των Ελλήνων 

οµογενών στο εξωτερικό, ενώ η αναφορά που κάνει στις έννοιες "διαπολιτισµική 

εκπαίδευση" και  "διαπολιτισµικά σχολεία" είναι ιδιαίτερα ασαφής.  

"∆ιαπολιτισµικά" ονοµάζονται ορισµένα σχολεία µε µεγάλο αριθµό 

αλλόγλωσσων µαθητών, στα οποία όµως πέραν του ονόµατος καµιά άλλη ουσιαστική 

αλλαγή δεν γίνεται. Την ίδια περίπου περίοδο ιδρύεται η Ειδική Γραµµατεία Παιδείας 

Οµογενών και  ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, ενώ λίγο αργότερα το Ινστιτούτο 
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Παιδείας Οµογενών και  ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, που έχει σκοπό τη µελέτη, 

την έρευνα και  την εφαρµογή των θεµάτων που αφορούν την παιδεία οµογενών και  

τη διαπολιτισµική εκπαίδευση (Βάκαλιος, 1997). 

Ίσως η πρώτη φορά που η διαπολιτισµική εκπαίδευση στην  Ελλάδα αρχίζει 

και  αποκτά οντότητα, είναι µε την εφαρµογή τεσσάρων µεγάλων προγραµµάτων που 

αναλαµβάνει το ΥΠΕΠΘ και  υλοποιούνται την περίοδο 1997-2000 µε την 

επιστηµονική ευθύνη πανεπιστηµιακών καθηγητών και  ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση. 

Τα προγράµµατα αυτά αφορούν την "Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και  Αλλοδαπών 

Μαθητών", την "Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων", την "Εκπαίδευση 

Μουσουλµανοπαίδων" και  την "Παιδεία Οµογενών", και  οι δράσεις τους 

περιλαµβάνουν έρευνα, επιµόρφωση εκπαιδευτικών και παραγωγή εκπαιδευτικού 

υλικού. Όλα τα παραπάνω προγράµµατα ολοκλήρωσαν την πρώτη (1997-2000) και 

τη δεύτερη φάση (2002-2004) της εφαρµογής τους διευρύνοντας τις δράσεις τους στο 

πεδίο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης για τις πολιτισµικές οµάδες στις οποίες το 

καθένα απευθύνεται (Χιωτάκης, 2002).  

 

5.4.  Τα Μειονοτικά Σχολεία  στην Θράκη  

 Στη Θράκη λειτουργούν σήµερα 235 µειονοτικά σχολεία στοιχειώδους 

εκπαίδευσης, στα οποία η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική και την τουρκική 

γλώσσα, βάσει των διαλαµβανοµένων στο Τµήµα Ε’ “ περί προστασίας µειονοτήτων” 

της Συνθήκης της Λοζάνης του 1923. Στα σχολεία αυτά υπηρετούν 440 

µουσουλµάνοι εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 260 είναι απόφοιτοι της Ειδικής 

Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης, 82 απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(Γυµνασίων και Ιεροσπουδαστηρίων), 90 απόφοιτοι τουρκικών διδασκαλείων, και 9 

µετακλητοί εκ Τουρκίας βάσει του διµερούς µορφωτικού πρωτοκόλλου.  

Στην Ξάνθη και την Κοµοτηνή λειτουργούν δύο µειονοτικά Γυµνάσια και 

Λύκεια µε µικτό σύστηµα διδασκαλίας, ελληνικής και τουρκικής, τα οποία 

στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις που έχει παραχωρήσει το ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Στα Γυµνάσια- Λύκεια υπηρετούν 12 ηµεδαποί µουσουλµάνοι απόφοιτοι τουρκικών 

πανεπιστηµιακών σχολών και 7 µετακλητοί εκ Τουρκίας(Βάκαλιος, 1997)..  

Πρέπει επίσης να λεχθεί ότι στη Θράκη και ιδιαίτερα στη δύσβατη ορεινή 

περιοχή της Ξάνθης όπου συγκεντρώνεται το ποµακικό στοιχείο, έχουν ιδρυθεί και 

λειτουργούν µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα µετά από πρωτοβουλία και µε την 

χρηµατοδότηση της Πολιτείας ελληνόγλωσσα γυµνάσια στα οποία έχει εισαχθεί η 
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ανάλυση των θρησκευτικών στην τουρκική γλώσσα και η διδασκαλία του κορανίου 

στην αραβική. Επίσης µισθώνονται αυτοκίνητα δαπάναις του δηµοσίου, για την 

µεταφορά των µαθητών, εφόσον δεν είναι ευχερής η προσέλευσή τους.  

Με την νοµοθετική ρύθµιση (άρθρο 4 ν.2621/1998) τα δύο Ιεροσπουδαστήρια 

της Κοµοτηνής και του Εχίνου του νοµού Ξάνθης, κατέστησαν ισότιµα µε τα 

εκκλησιαστικά λύκεια εξαετούς φοιτήσεως Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του 

Υπουργείου Παιδείας καταρτίζει το νέο πρόγραµµα σπουδών τους που αναµένεται να 

ισχύσει από το προσεχές εκπαιδευτικό έτος.  

Σε ό,τι αφορά τα σχολικά εγχειρίδια, καταγράφεται το θετικό κλίµα 

συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και της τουρκικής Πρεσβείας στο 

πνεύµα των  διατάξεων του διµερούς ελληνοτουρκικού µορφωτικού πρωτοκόλλου 

του 1968. Τον Σεπτέµβριο του 1998 η τουρκική πλευρά υπέβαλε 19 τίτλους σχολικών 

εγχειριδίων προς έγκριση από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές βάσει των 

διαλαµβανοµένων στο Μορφωτικό Πρωτόκολλο και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του 

Υπουργείου Παιδείας που έλεγξε το περιεχόµενο τους διαπίστωσε, πέραν των 

παρατηρήσεων που αφορούν τη σελιδοποίηση και την τελική εκτύπωση των βιβλίων, 

ότι “ τα εγχειρίδια ανταποκρίνονται στις βασικές παιδαγωγικές αρχές για να 

χρησιµοποιηθούν ως σχολικά βιβλία ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης στο γλωσσικό µάθηµα”.  

Η εκτίµηση αυτή θέτει το όλο ζήτηµα των σχολικών εγχειριδίων σε νέα βάση, 

δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα τα βιβλία που υπέβαλε η τουρκική πλευρά εκρίνοντο σε 

µεγάλο τµήµα τους ακατάλληλα διότι υπολείποντο των εκπαιδευτικών αναγκών της 

µειονότητας. Τελευταία φορά που είχαν υποβληθεί τίτλοι βιβλίων από την τουρκική 

πλευρά ήταν το εκπαιδευτικό έτος 1992-93. 

 Για να καλυφθεί το κενό αυτό, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ανέλαβε την 

πρωτοβουλία και µερίµνησε για την συγγραφή και έκδοση βιβλίων στην τουρκική 

γλώσσα των πέντε πρώτων τάξεων του δηµοτικού, τα οποία κατά γενικήν οµολογία 

πληρούσαν από παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής πλευράς τις ακαδηµαϊκές 

προδιαγραφές. ∆υστυχώς, τα βιβλία αυτά συνάντησαν την οργανωµένη και 

υποκινούµενη αντίδραση ορισµένων παραγόντων της µειονότητας και δεν 

χρησιµοποιήθηκαν ποτέ στην πράξη(Βάκαλιος, 1997)..  

  

5.4.1.Το ωρολόγιο πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων 

Όλα τα µειονοτικά σχολεία κλείνουν για τις γιορτές τόσο της κυρίαρχης 

οµάδας όσο και της µειονότητας και οι µέρες λειτουργίας τους είναι σαφώς λιγότερες 
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από των άλλων δηµοτικών σχολείων της επικράτειας. Το σχολικό έτος προβλέπεται 

να διαρκεί 14 µέρες λιγότερες, διότι λαµβάνονται υπόψη οι αργίες που σχετίζονται µε 

την θρησκευτική πίστη της µειονότητας. Σηµαντικό να αναφερθεί ότι το ωρολόγιο 

πρόγραµµα λειτουργεί µε τροποποιήσεις. Συγκεκριµένα για την εκτέλεση του 

προγράµµατος απαιτούνται 36 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα αλλά γίνονται 28 λόγω 

της προσευχής της Παρασκευής καθώς τα µειονοτικά σχολεία σχολούν στις 11:45 για 

την έναρξη της µεσηµεριανής προσευχής, που είναι η σηµαντικότερη στη 

µουσουλµανική θρησκεία.  

 

5.4.2.Το αναλυτικό πρόγραµµα  

Το αναλυτικό πρόγραµµα κινείται στα πλαίσια ενός συστήµατος που διανέµει 

ισότιµα το χρόνο διδασκαλίας ανάµεσα στα ελληνικά και τα τουρκικά. Συγκεκριµένα 

η κατανοµή του προγράµµατος για τα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται στην 

κάθε γλώσσα αρχίζει στην Πρώτη Τάξη από 50% για κάθε µια, στη ∆ευτέρα Τάξη 

40% στην ελληνική και 60% στην τουρκική, στην Τρίτη Τάξη 43% στην ελληνική 

και 57% στην τουρκική, ενώ στις Τετάρτη, Πέµπτη και Έκτη 46% στην ελληνική και 

54% στην τουρκική.  

Το αναλυτικό πρόγραµµα χαρακτηρίζεται ως ένα αµφίδροµο γλωσσικό 

πρόγραµµα στο πλαίσιο του οποίου οι δύο γλώσσες όχι µόνο διδάσκονται ως 

γλωσσικά µαθήµατα αλλά χρησιµοποιούνται και για τη διδασκαλία θεωρητικών και 

θετικών επιστηµών – προοδευτική και δυνατή µορφή δίγλωσσου εκπαιδευτικού 

µοντέλου που επιδιώκει αλφαβητισµό και στις δύο γλώσσες. Τα δύο µέρη του 

προγράµµατος, όµως, δεν επικοινωνούν καθόλου. Συνέπεια της έλλειψης γειτνίασης 

των δύο προγραµµάτων µπορεί να θεωρηθεί και η απουσία συνεργασίας ανάµεσα 

στους µουσουλµάνους και χριστιανούς εκπαιδευτικούς. 

Οι Κανακίδου & Παπαγιάννη (1998) χαρακτηρίζουν το αναλυτικό πρόγραµµα 

που εφαρµόζεται ως το πλέον δηµοκρατικό. Υποστηρίζουν ότι στο περιεχόµενό του 

διακρίνονται ορισµένες από τις βασικές αρχές της ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής. 

∆ιαπιστώνουν βέβαια ότι παρά το διαπολιτισµικό σχεδιασµό του οι µουσουλµάνοι/ες 

µαθητές/τριες εµφανίσουν πολύ χαµηλό επίπεδο µόρφωσης και σχεδόν µηδενική 

συµµετοχή στις άλλες βαθµίδες εκπαίδευσης (Φραγκουδάκη, 2003).   

 

5.4.3.Μαθήµατα τα οποία διδάσκονται σε µειονοτικά σχολεία της Θράκης  
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Στα µειονοτικά σχολεία της Θράκης, συγκεκριµένα στην ελληνική γλώσσα 

προβλέπεται να διδάσκονται η Ελληνική Γλώσσα, η Ιστορία, η Γεωγραφία, η Μελέτη 

Περιβάλλοντος και η Αγωγή του Πολίτη και στην τουρκική η Τουρκική Γλώσσα, τα 

Θρησκευτικά, η Φυσική, τα Μαθηµατικά, τα Καλλιτεχνικά, η Μουσική και η 

Γυµναστική (Τσιτσελίκης & Μαυροµµάτης, 2003). Αυτό το µοντέλο ακολουθείται σε 

όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου.  

Τα τελευταία χρόνια προστέθηκε το µάθηµα της Αγγλικής Γλώσσας, που 

γίνεται από ελληνόφωνο εκπαιδευτικό, ενώ το µάθηµα της Γυµναστικής που µέχρι 

πρόσφατα γίνονταν από τουρκόγλωσσο δάσκαλο/α σήµερα γίνεται από πλειονοτικούς 

καθηγητές/τριες φυσικής αγωγής. Στα 2/θέσια ή άλλα ολιγοθέσια σχολεία συνεχίζει 

να γίνεται από τουρκόφωνο δάσκαλο/α.( Βάκαλιος, 1997).   

 

5.4.4.Τα σχολικά εγχειρίδια και η αντιµετώπισή τους 

Αναφορικά µε το πρόγραµµα και τις µεθόδους διδασκαλίας που 

ακολουθούνται χαρακτηριστική είναι η δήλωση ενός µειονοτικού δασκάλου ο οποίος 

όταν έφτασε στο σχολείο και ρώτησε το διευθυντή σχετικά µε αυτά εκείνος 

απάντησε: «Αυτά τα πράγµατα είναι για τα άλλα παιδιά, δεν είναι για τα δικά µας εδώ. 

Εδώ έχεις τη βέργα και όταν γίνεται φασαρία χτυπάς και βάζεις τάξη. Όσο για το 

πρόγραµµα κάνεις ό, τι σου λέει η καρδιά σου» (Μαυροµµάτης, 2005).   

Τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιµοποιούνταν µέχρι το 2000 για το τουρκόγλωσσο 

µέρος του προγράµµατος στα µειονοτικά σχολεία ήταν εκείνα που τυπώθηκαν άπαξ 

στην Τουρκία το 1956. Νέα βιβλία από την Τουρκία δε γίνονταν δεκτά από το 

ελληνικό κράτος, θεωρούνταν αναχρονιστικά και µε υπέρ-εθνικιστικό περιεχόµενο.  

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν τα δέχονταν, τα έστελνε πίσω για διορθώσεις 

και στην πραγµατικότητα τα παιδιά διδάσκονταν από τα πρώτα βιβλία της δεκαετίας 

του A50 ή από τις φωτοτυπίες τους.  

Το 1992 διανεµήθηκαν εγχειρίδια που είχαν συγγραφεί και τυπωθεί στην 

Ελλάδα, τα οποία όµως δεν έγιναν αποδεκτά τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και 

από τους γονείς των παιδιών και την κοινότητα της µειονότητας. Οι αντιδράσεις ήταν 

τόσο έντονες που ολόκληρα σχολεία έµειναν κλειστά για µήνες διότι οι γονείς 

αντιδρούσαν στη διδασκαλία των βιβλίων που είχαν γραφεί από Έλληνες. Βέβαια, τα 

βιβλία δεν κατηγορήθηκαν για ποιοτική ανεπάρκεια αλλά οι αρνητικές εκδηλώσεις 

επικεντρώθηκαν στο ότι είχαν συνταχθεί, παραχθεί και επιβληθεί από το ελληνικό 

κράτος. Οι συνέπειες ήταν η απώλεια του διδακτικού έτους για εκατοντάδες 
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µαθητές/τριες και η πειθαρχική δίωξη και απόλυση δασκάλων από την πλευρά της 

πολιτείας.( Βάκαλιος, 1997).   

Από το 2000 χρησιµοποιούνται νέα βιβλία που γράφτηκαν και τυπώθηκαν 

στην Τουρκία σε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του Πρωτοκόλλου του 1968, 

ειδικά για τα παιδιά της µειονότητας. Τα βιβλία αυτά έχουν τη δοµή και το 

περιεχόµενο των βιβλίων που χρησιµοποιούνται στην Τουρκία αλλά παραλείπουν τα 

τουρκικά εθνικά σύµβολα. Βιβλία δασκάλου δεν έχουν σταλεί ακόµη. 

Τα βιβλία που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση µέχρι και το 1998 

ήταν αυτά που χρησιµοποιούνταν από όλα τα δηµόσια σχολεία της επικράτειας (του 

Ο.Ε.∆.Β.). Είναι λογικό πως τα βιβλία αυτά δεν ανταποκρίθηκαν ποτέ στις ανάγκες 

των µουσουλµανοπαίδων που η µητρική τους γλώσσα είναι άλλη από την ελληνική.  

Η δοµή και η έκταση των βιβλίων αυτών δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της µειονοτικής εκπαίδευσης. Από πλευράς 

περιεχοµένου είχαν κριθεί ακατάλληλα καθώς αγνοούσαν τις κοινωνικοπολιτισµικές 

διαφορές της µειονότητας από την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Η αδιαφορία για τη 

διαφορετικότητα και τα στοιχεία πολιτισµού που φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο από 

το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να παίξει σηµαντικό αρνητικό ρόλο στη 

σχολική τους σταδιοδροµία(Τσιτσελίκη, 2002).  

 

5.4.5.Το νέο ελληνικό υλικό διδασκαλίας   

Από το 2000 στα µειονοτικά σχολεία της Θράκης χρησιµοποιούνται 

εγχειρίδια που έχουν συνταχθεί ειδικά για τους/τις µαθητές/τριες των µειονοτικών 

σχολείων, µε βάση το ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα αλλά υπόψη λαµβάνοντας τις 

ιδιαιτερότητες των µουσουλµανοπαίδων. Τα νέα βιβλία γράφτηκαν ύστερα από 

µακρόχρονες κοινωνιογλωσσικές µελέτες για την έρευνα των αναγκών της 

µειονότητας. Σέβονται τη θρησκευτική ιδιαιτερότητα των παιδιών και έχουν γραφεί 

µε τη σκέψη ότι η ελληνική δεν είναι η µητρική τους γλώσσα(Φραγκουδακη, 2001).  

Το όλο εγχείρηµα τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και την επιστηµονική 

ευθύνη έχει η καθηγήτρια Φραγκουδάκη Άννα
4. Το πρόγραµµα ονοµάστηκε 

                                                 
4 Η Άννα Φραγκουδάκη είναι καθηγήτρια κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα 
Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έζησε στη Γαλλία, 1964-1976, όπου σπούδασε 
κοινωνιολογία και ειδικεύθηκε στην κοινωνιολογία της παιδείας. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου 
Rene Descartes - Paris V (1975, τµήµα επιστηµών της εκπαίδευσης) και υφηγήτρια του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων (1978, Φιλοσοφική Σχολή). Οι κύριες δηµοσιεύσεις της αφορούν τις κοινωνικές 
ανισότητες, τις διακρίσεις µε βάση το φύλο και την κουλτούρα, την ιστορική διγλωσσία και την 



 88

«Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων» και περιλάµβανε εκτός από την έκδοση νέου 

διδακτικού υλικού την επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε θέµατα διγλωσσίας και 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, διδακτικής της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, 

διαθεµατικής προσέγγισης της διδασκαλίας των µαθηµάτων και επικοινωνιακών 

µεθόδων διάρκειας τριών χρόνων. Η συµµετοχή στην επιµόρφωση ήταν προαιρετική 

και ο µεγαλύτερος αριθµός των συµµετεχόντων δεν έµεινε ικανοποιηµένος. 

Το νέο υλικό διδασκαλίας λειτούργησε πιλοτικά τη σχολική χρονιά 1999-2000 ενώ 

από τη χρονιά 2000-2001 έχει επεκταθεί σε όλα τα µειονοτικά σχολεία της Θράκης 

αν και κάποιοι/ες δάσκαλοι/ες εξακολουθούν να διδάσκουν µε τα βιβλία του Ο.Ε.∆.Β.  

Τα νέα βιβλία δεν ακολουθούν την παραδοσιακή µέθοδο προσέγγισης των 

γνωστικών αντικειµένων. Βιβλίο ιστορίας και αναγνωστικό δεν υπάρχει. Τα βιβλία 

και τα συνοδευτικά τους φυλλάδια λειτουργούν σαν εργαλεία διδασκαλίας, η 

εικονογράφησή τους θεωρείται κατάλληλη, η θεµατολογία κοντινή στα παιδιά, ενώ οι 

δάσκαλοι/ες µε την κατάλληλη προεργασία και ακολουθώντας µια σειρά 

δραστηριοτήτων µπορούν να πλησιάσουν µε διαθεµατικό τρόπο τα γνωστικά 

αντικείµενα. 

Το υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Πρώτη και ∆ευτέρα 

Τάξη δηµοτικού αποτελείται από εφτά βιβλία που το καθένα περιέχει µια σύντοµη, 

πλούσια εικονογραφηµένη ιστορία. Οι ήρωες/ίδες είναι παιδιά των δύο κοινοτήτων 

αντίστοιχης ηλικίας µε τους µαθητές/τριες που ζουν σε ανάλογο περιβάλλον.  

Από τα βιβλία τα τέσσερα αφορούν την Πρώτη Τάξη και τα τρία τη ∆ευτέρα. 

∆ύο τετράδια ασκήσεων, δύο κασέτες µε τραγούδια, παραµύθια και ήχους, δεκαεννιά 

εξωσχολικά βιβλία, υποστηρικτικό υλικό, όπως καρτέλες και επιτραπέζια παιχνίδια, 

και οδηγίες δασκάλου/ας συνοδεύουν τα νέα βιβλία. Σηµαντική καινοτοµία είναι η 

αξιοποίηση του κοινού λεξιλογίου της τουρκικής και ελληνικής γλώσσας.  

Η Μελέτη Περιβάλλοντος και στις δύο τάξεις είναι οργανωµένη θεµατικά 

ώστε να διευκολύνει τη µάθηση και την ενεργό χρήση της γλώσσας. Οι εκπαιδευτικοί 

αξιολογούν το υλικό θετικά υποστηρίζοντας ότι βασίστηκε στις αρχές της 

επικοινωνιακής µεθόδου διδασκαλίας, της ολικής προσέγγισης της γλώσσας, της 

συνεργατικής µεθόδου και της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.  

Το γλωσσικό υλικό της Τρίτης Τάξης αποτελείται από δύο σειρές βιβλίων που 

συνοδεύονται από τετράδια ασκήσεων, εξωσχολικά βιβλία µε συναφή θεµατική και 

                                                                                                                                            
κοινωνική της λειτουργία, την ανάλυση των σχολικών βιβλίων, τον εθνοκεντρισµό και το ρατσισµό 
στην εκπαίδευση.  
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βιβλία δασκάλου. Θεωρείται ότι έχουν διαπολιτισµική διάσταση, βιωµατική 

επικοινωνιακή προσέγγιση, µορφές κειµένου ελκυστικές για τα παιδιά, 

παραστατικότητα εικόνων, προσαρµοστικότητα και συνδυαστική χρήση µε τα βιβλία 

µαθηµάτων εκτός Γλώσσας.  

Στις τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου τα βιβλία παρουσιάζουν 

παρόµοια µορφή. Το µάθηµα της ελληνικής γλώσσας αναπτύσσεται σε τρία τεύχη για 

κάθε τάξη και κάθε τεύχος αποτελείται από τέσσερις θεµατικές ενότητες των 15-20 

σελίδων.  

Κάθε ενότητα παρουσιάζει ένα διαφορετικό θέµα από την καθηµερινή ζωή. 

Συνοδεύονται από τρία τετράδια ασκήσεων, εξωσχολικά βιβλία µε συναφή θέµατα 

και βιβλίο δασκάλου/ας. Τα σκίτσα και το φωτογραφικό υλικό κατέχει σηµαντική 

θέση. Τα κείµενα χαρακτηρίζονται αυθεντικά, προσφέρουν εξοικείωση µε 

διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, οδηγούν σε λεκτικές πράξεις και θέτουν τις βάσεις για 

παραγωγή γραπτού λόγου.  

Το περιεχόµενό τους είναι οικείο, έχει σχέση µε την καθηµερινή ζωή, το 

περιβάλλον και τις ήδη αποκτηµένες γνώσεις των παιδιών.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των πλειονοτικών εκπαιδευτικών που 

διδάσκουν το ελληνόφωνο πρόγραµµα για τα νέα βιβλία. ∆ηλώνουν ότι υπάρχει 

σαφής βελτίωση τόσο ως προς την ποιότητα του περιεχοµένου της διδακτικής ώρας 

όσο και ως προς το αποτέλεσµα της διδακτικής πράξης: περισσότεροι µαθητές/τριες 

κατανοούν και εµπεδώνουν τη διδακτέα ύλη, περισσότεροι επιτυγχάνουν τους 

στόχους κάθε διδακτικής ενότητας. Φαίνεται ότι τα θεωρούν παιδοκεντρικά, ότι 

βοηθούν στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου και στον γρηγορότερο εθισµό των 

παιδιών στην οµιλία και την ανάγνωση. Από την άλλη δηλώνουν ότι κουράζονται 

από το πολυδαίδαλο των φυλλαδίων, ότι δεν τα χρησιµοποιούν διότι είναι δύσχρηστα. 

Προτείνουν τα φυλλάδια να ενοποιηθούν και σε κάθε τάξη να αντιστοιχεί ένα 

βιβλίο(Μπαλτσιώτης  & Τσιτσελίκης , 2001).    

 

 5.4.6. Προσχολική Αγωγή 

Η προσχολική αγωγή των παιδιών της µειονότητας µπορεί να θεωρηθεί 

σχεδόν ανύπαρκτη. Το 1998 λειτουργούσαν σε όλη τη Θράκη λιγότερα από δέκα 

νηπιαγωγεία, µε ελληνόφωνους/ες νηπιαγωγούς, µε αµιγές µειονοτικό πληθυσµό και 

φοίτηση σε αυτά λιγότερων από εκατό παιδιών. Από το 2000, όµως, ο Σύλλογος 

Μειονοτικών Επιστηµόνων έχει αναπτύξει σε όλη τη Θράκη ένα δίκτυο άτυπων 
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νηπιαγωγείων, στα χωριά της µειονότητας, στο οποίο φοιτά σηµαντικός αριθµός 

νηπίων και χρησιµοποιείται αν όχι αποκλειστικά, τουλάχιστον σε µεγάλο βαθµό η 

τουρκική γλώσσα. Εκπρόσωποι της µειονότητας επιθυµούν την επέκταση του 

θεσµού, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των συµβούλων ώστε να αποδώσει η 

προσπάθεια. 

Ακόµη, εκφράζεται η διάθεση των µειονοτικών γονέων για παρακολούθηση 

του ελληνόφωνου νηπιαγωγείου από τα παιδιά τους, αλλά παράλληλα εκδηλώνονται 

φόβοι αφοµοίωσης. Ο έντονος σκεπτικισµός και οι φόβοι για τον κίνδυνο 

αφοµοίωσης εκπορεύονται από την έλλειψη τουρκόφωνων εκπαιδευτικών στα 

νηπιαγωγεία και στους παιδικούς σταθµούς. Η λύση που προτείνεται είναι η 

λειτουργία δίγλωσσου νηπιαγωγείου µε παράλληλη διδασκαλία στις δύο γλώσσες, 

τουρκική και ελληνική(Κελεσίδης, Μαραγκός, 2003). 

 

            5.4.7.  Μειονοτικό ∆ηµοτικό Σχολείο 

∆ηµοτικά µειονοτικά σχολεία, σήµερα, υπάρχουν σε όλα τα χωριά και τα 

αστικά κέντρα όπου κατοικεί µειονοτικός πληθυσµός. Στις αγροτικές περιοχές είναι 

ολιγοθέσια, συνήθως 2/θέσια µε ένα/µία µουσουλµάνο/α και ένα/µία χριστιανό/ή 

εκπαιδευτικό(Χαραλαµπόπουλος, 2002).. Στα αστικά κέντρα υπάρχουν µεγάλα 

σχολεία µε πολυπληθείς τάξεις. Οι Τσιτσελίκης & Μαυροµµάτης (2003) κάνουν λόγο 

για 223 σχολεία τη χρονιά 2001-02, ενώ ο Μαυροµµάτης (2005) µιλά για 220 τη 

χρονιά 2003-2004 στα οποία φοιτούν 6.500 µαθητές/τριες. Αυτοί/ες αποτελούν και το 

σύνολο του µειονοτικού µαθητικού πληθυσµού καθώς σχεδόν όλοι/ες οι 

µουσουλµάνοι/ες επιλέγουν να στέλνουν τα παιδιά τους σε µειονοτικά σχολεία. Ο 

Μαυροµµάτης (2005) αναφέρει ότι για το 2000 υπάρχει η εκτίµηση 100 παιδιά 

µουσουλµάνων να φοιτούν σε ελληνικά δηµόσια δηµοτικά σχολεία, ενώ για το 2004 

η ίδια εκτίµηση ανεβάζει τον αριθµό των παιδιών σε 450. 

Τα σχολεία διοικητικά υπάγονται στα Γραφεία Μειονοτικών Σχολείων της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης δύο από τα οποία βρίσκονται στο Ν. Ροδόπης και δύο 

στο Ν. Ξάνθης. Ουσιαστική διοίκηση, όµως, ασκεί το Συντονιστικό Γραφείο 

Μειονοτικής Εκπαίδευσης που υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, έχει έδρα την 

Καβάλα και επικεφαλής του είναι ο/η Συντονιστής Μειονοτικής Εκπαίδευσης. Το 

Συντονιστικό Γραφείο έχει στα θέµατα της µειονοτικής εκπαίδευσης µεγαλύτερη 

εξουσία από τον/την Υπουργό Παιδείας, καθώς ύστερα από σχετική απόφαση όλες οι 

ενέργειες και οι χειρισµοί που αφορούν τη µειονοτική εκπαίδευση πρέπει να έχουν 
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την έγκριση του Συντονιστή (παρακάµπτοντας τον/την Υπουργό) (Μαυροµάτης, 

2005). 

Έτσι βλέπουµε ότι η πρωτοβάθµια µειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη 

παρουσιάζει ορισµένες ιδιαιτερότητες, πέραν της θρησκευτικής παιδείας και της 

οργάνωσης του εκπαιδευτικού προγράµµατος στη βάση της διγλωσσίας, που την 

καθιστούν ευαίσθητο πεδίο άσκησης πολιτικής(Χατζηδάκη,  2001)..  

Ο µαθητικός πληθυσµός της µειονοτικής εκπαίδευσης προέρχεται κατ' 

αποκλειστικότητα από τον µειονοτικό πληθυσµό. Μολονότι η Συνθήκη της 

Λωζάννης δεσµεύει την ελληνική πολιτεία ως προς την υποχρέωσή της να 

εξασφαλίσει ειδικό εκπαιδευτικό καθεστώς για τη µουσουλµανική µειονότητα της 

Θράκης, δεν υποχρεώνει τα ίδια της τα µέλη να κάνουν χρήση της µειονοτικής 

εκπαίδευσης.( Κελεσίδης,,  Μαραγκός,  2003). 

Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των µουσουλµανοπαίδων παρακολουθεί 

την πρωτοβάθµια µειονοτική και όχι τη δηµόσια εκπαίδευση. Λόγω των ειδικών 

περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών της ζωής τους, οι 

µουσουλµάνοι µαθητές δεν επικοινωνούν µε παιδιά της ευρύτερης κοινότητας εντός ή 

εκτός του σχολικού περιβάλλοντος και έτσι δεν εκτίθενται σχεδόν καθόλου στην 

ελληνική γλώσσα(Τσιτσελικης, 2003). Παρ' όλα αυτά, η οργάνωση του εκπαιδευτικού 

µειονοτικού συστήµατος στηρίζεται στο λανθασµένο αυτονόητο ότι οι µουσουλµάνοι 

µαθητές αρχίζουν τη φοίτησή τους στο δηµοτικό σχολείο γνωρίζοντας ελληνικά στον 

ίδιο βαθµό µε τους χριστιανούς συνοµήλικούς τους, καθώς το περιεχόµενο των 

µαθηµάτων που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα και οι µέθοδοι και τα µέσα 

διδασκαλίας δεν διαφέρουν από αυτά της γενικής εκπαίδευσης. 

Τα µαθήµατα διδάσκονται από χριστιανούς και µουσουλµάνους 

εκπαιδευτικούς. Οι µουσουλµάνοι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους είναι 

απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας της Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ). Στα 

µειονοτικά σχολεία απλώς συνυπάρχουν δύο ανεξάρτητα προγράµµατα διδασκαλίας, 

ενώ µεταξύ του τουρκόφωνου και του ελληνόφωνου τµήµατος της εκπαίδευσης που 

απευθύνεται στη µειονότητα δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστική 

επικοινωνία(Φραγκουδάκη, 2003).. 

 Επιπλέον, οι χριστιανοί εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη µειονοτική 

εκπαίδευση δεν έχουν ιδιαίτερη κατάρτιση σε θέµατα γλωσσικών µειονοτήτων, 

διγλωσσίας και διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι οι ιδιαιτερότητες 

του χώρου της µειονοτικής εκπαίδευσης απαιτούν προσωπικό αυξηµένων προσόντων, 
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εξειδικευµένων γνώσεων και δεδηλωµένης επιθυµίας να εργαστούν στο χώρο. Οι 

δυσκολίες που αντιµετωπίζουν εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων του περιβάλλοντος και 

του έργου που καλούνται να προσφέρουν, η έλλειψη εξειδικευµένων γνώσεων και η 

ανυπαρξία επιστηµονικής στήριξης συντελούν στη δηµιουργία ενός κλίµατος 

εγκατάλειψης και αδιαφορίας(Κελεσίδης,,  Μαραγκός,  2003). 

Τα ως άνω φαινόµενα καταλήγουν αναπόφευκτα σε µια εκπαίδευση δύο 

ταχυτήτων, καθώς τα δύο µέρη διδασκαλίας -ελληνόφωνο και τουρκόφωνο- αλλά και 

τα δύο διακεκριµένα εκπαιδευτικά συστήµατα -δηµόσιο και µειονοτικό- 

αναπτύσσονται παράλληλα και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο(Τσιτσελικης, 2003). 

Λαµβανοµένου υπόψη του µειωµένου ποσοστού των µουσουλµάνων αποφοίτων 

δηµοτικών σχολείων που συνεχίζουν τις σπουδές τους στη δηµόσια δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση αλλά και εν γένει του χαµηλού επιπέδου µόρφωσης που χαρακτηρίζει το 

µεγαλύτερο τµήµα της µουσουλµανικής µειονότητας, γίνεται αντιληπτό ότι η 

πρωτοβάθµια µειονοτική εκπαίδευση παρουσιάζει σηµαντικές αδυναµίες και δεν 

κατορθώνει να επιτελέσει το στόχο της κοινωνικής ένταξης. Βεβαίως, η κατάσταση 

αυτή δεν διαµορφώνεται ανεξάρτητα από τις κοινωνικοοικονοµικές διαφορές µεταξύ 

του χριστιανικού και του µουσουλµανικού πληθυσµού, ιδιαίτερα ορατή στις πόλεις 

και τα χωριά µε µικτό πληθυσµό(Σαρµάς, 1998).  

 Η αγροτική συγκρότηση των τοπικών µουσουλµανικών κοινωνιών είχε θέσει 

για δεκαετίες το ζήτηµα της εκπαίδευσής τους στο περιθώριο, πολύ περισσότερο την 

ανάπτυξη αυτού προς την κατεύθυνση παροχής µιας πιο ολοκληρωµένης παιδείας  

Όπως κάθε δηµόσια πολιτική, έτσι και η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί τη 

συνισταµένη περίπλοκων σχέσεων µεταξύ πολιτικού, διοικητικού και κοινωνικού 

επιπέδου(Χαραλαµπόπουλος,2002) . Η συνθετότητα των σχέσεων αυτών εντείνεται 

στην περίπτωση του µειονοτικού εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο όχι µόνον 

λειτουργεί ανεξάρτητα και διαχωρίζεται πλήρως, σε επίπεδο διοίκησης και 

εκπαιδευτικής πράξης, από το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα του κράτους αλλά 

προσδιορίζεται από συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες, η πολιτικοποίηση ή µη των οποίων 

συνδέεται άµεσα µε τον εν γένει προσδιορισµό της διαφορετικότητας της 

µειονότητας(Κελεσίδης,,  Μαραγκός,  2003). 

 

5.4.8.∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

Για τα δύο µειονοτικά σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το αναλυτικό 

και ωρολόγιο πρόγραµµα είναι το ίδιο µε τα υπόλοιπα της επικράτειας. Τα παιδιά 
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διδάσκονται στην τουρκική τη Φυσική, τα Μαθηµατικά, τα Καλλιτεχνικά, τη 

Μουσική, την Τουρκική Γλώσσα και τα Θρησκευτικά, από µουσουλµάνους/ες 

µειονοτικούς καθηγητές/τριες. Στα ελληνικά διδάσκονται Αρχαία και Νέα Ελληνικά, 

Ιστορία, Αγωγή του Πολίτη, Γεωγραφία, Γαλλικά ή Αγγλικά και Καλλιτεχνικά από 

πλειονοτικούς καθηγητές/τριες(Τσιτσελικης, 2003).  

Παράλληλα, σήµερα λειτουργούν πέντε γυµνάσια µε καθαρά µουσουλµανικό 

πληθυσµό στις ορεινές περιοχές Οργάνη στη Ροδόπη και Σµύνθη, Γλαύκη, Εχίνος και 

Θερµά στην Ξάνθη, τα οποία υπάγονται στη Γενική Εκπαίδευση. Οι µουσουλµάνοι/ες 

µαθητές/τριες που φοιτούν σε αυτά διδάσκονται το µάθηµα των θρησκευτικών στην 

τουρκική γλώσσα, το Κοράνιο στην αραβική και όλα τα άλλα µαθήµατα στην 

ελληνική γλώσσα.  

Από πολλούς/ες εκφράζεται το αίτηµα η τουρκική γλώσσα να διδάσκεται στο 

δηµόσιο γυµνάσιο και λύκειο της Θράκης έστω µε τη µορφή ξένης γλώσσας, διότι 

µεγάλος αριθµός µειονοτικών µαθητών/τριών επιλέγουν να ακολουθήσουν το 

πρόγραµµά τους. Οι Τσιτσελίκης & Μαυροµµάτης (2003) αναφέρουν ότι το 15% των 

παιδιών της µειονότητας (περισσότεροι/ες από 1500 µαθητές/τριες) επιλέγουν να 

παρακολουθούν τα µαθήµατα του ελληνικού δηµόσιου γυµνασίου και λυκείου στη 

Θράκη (σελ. 18). Τα στοιχεία τους αφορούν τη σχολική χρονιά 2001-02. 

Σηµαντική είναι η προσπάθεια της Ένωσης Μειονοτικών Επιστηµόνων η οποία 

προσφέρει και χρηµατοδοτεί τάξεις εκµάθησης κεντήµατος κάθε χρόνο σε πενήντα 

κορίτσια της µειονότητας, που προέρχονται από αγροτικές περιοχές και δεν 

πηγαίνουν στο γυµνάσιο ή λύκειο. Η γλώσσα που χρησιµοποιείται στις τάξεις αυτές 

είναι η τουρκική(Κελεσίδης, Μαραγκός, 2003). 

 

5.4.9.Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

Η ειδική ρύθµιση του Ν.2341/95 (φ.208ΑA/6.10.95, Άρθρο 2) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

ορίζει µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας χωριστό ποσοστό θέσεων (0,5%) στην 

τριτοβάθµια ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση (ΤΕΙ, ΑΕΙ, Ε.Π.Α.Θ.) για τα παιδιά 

των µουσουλµάνων της Θράκης που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Οι αντιδράσεις για τη ρύθµιση αυτή ποικίλουν.  

Η στάση της µειονότητας ήταν αρνητική, γεγονός δύσκολο να εξηγηθεί ειδικά 

όταν αναλογιστεί κάποιος ότι ο αποκλεισµός των µειονοτικών µαθητών/τριών από τα 

ελληνικά πανεπιστήµια αποτελούσε ένα από τα σηµεία αιχµής ακόµη και των 

τουρκικών απόψεων για τη µειονοτική εκπαίδευση. Η ένταση των κινητοποιήσεων 
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κορυφώθηκε µε τη µαζική αποχή των µαθητών/τριών που είχε 100% επιτυχία 

(Ελευθεροτυπία 9-10-1995)( 
Τσιτσελικης, 2003).  

Από την άλλη, οι πλειονοτικοί της περιοχής ζητούσαν µέσα από άρθρα στον 

τοπικό τύπο τη γενίκευση του µέτρου σε όλη τη Θράκη. Άλλα µέλη της κυρίαρχης 

οµάδας ζητούσαν την αναστολή της ρύθµισης µε την αιτιολογία ότι θα προκαλούσε 

ψυχολογικό πρόβληµα, δηλαδή αισθήµατα άνισης µεταχείρισης στο χριστιανικό 

πληθυσµό της περιοχής και ακόµη προβλήµατα στην καλή συµβίωση των χριστιανών 

και των µουσουλµάνων (Μακεδονία-Θεσσαλονίκη 21-06-1996). Τα µέτρα 

θεωρούνται γενικότερα θετικά. Ακόµη, η θετική στροφή προς τα γυµνάσια και λύκεια 

των παιδιών της µειονότητας τα τελευταία χρόνια αποδίδεται στην ποσόστωση για 

την είσοδό τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

Παράλληλα, η Ε.Π.Α.Θ. δέχεται κάθε χρόνο τριάντα περίπου παιδιά της 

µειονότητας τα περισσότερα από τα οποία είναι Ποµάκοι και έχουν µητρική την 

ποµακική γλώσσα. Η φοίτηση στην Ειδική Ακαδηµία είναι διετής γεγονός που έχει 

δεχτεί τις επικρίσεις πολλών που επιθυµούν την αναβάθµιση και ανωτατοποίηση της 

σχολής σε τµήµα Πανεπιστηµίου. Αναφορικά µε τα µαθήµατα όλα γίνονται στα 

ελληνικά. Προσφέρεται, µονάχα, το δίωρο µάθηµα της Τουρκικής Λογοτεχνίας κάθε 

εβδοµάδα στην τουρκική γλώσσα. Για το λόγω αυτό οι απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. 

συχνά κατηγορούνται για ελλιπή γνώση της τουρκικής γλώσσας την οποία καλούνται 

αργότερα να διδάξουν στα µειονοτικά δηµοτικά σχολεία(Κελεσίδης, Μαραγκός, 

2003). 

 

5.4.10.Ειδική Αγωγή 

Ειδική αγωγή για τα παιδιά των µουσουλµάνων που να είναι τουρκόφωνη δεν 

προσφέρεται στην Ελλάδα και φυσικά δεν υπάρχουν (τουρκόφωνοι) σύµβουλοι µε 

ειδίκευση για τις ανάγκες µουσουλµανοπαίδων µε µαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές 

ανάγκες(Τσιτσελικης, 2003). 

 

5.4.11.Τα Ιεροσπουδαστήρια  

Εκτός από τα δύο µειονοτικά γυµνάσια και λύκεια (Τζελάλ Μπαγιάρ στην 

Κοµοτηνή, Μειονοτικό Γυµνάσιο-Λύκειο Ξάνθης), τα οποία είναι ιδιωτικά αλλά 

ελέγχονται από το κράτος όπως και τα µειονοτικά δηµοτικά σχολεία, εξακολουθούν 

να λειτουργούν και τα δύο Ιεροσπουδαστήρια στην Κοµοτηνή και στον Εχίνο της 

Ξάνθης. Τα Ιεροσπουδαστήρια από το 1999 λειτουργούν όπως τα υπόλοιπα 
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εκπαιδευτικά ιδρύµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, είναι δηλαδή εξατάξια 

(άρθρο 2621 του 1998). Η απόφαση αυτή πάρθηκε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. χωρίς να 

ενηµερωθούν σχετικά η ∆ιοίκηση των Βακουφιών και το Γραφείο του Μούφτη. Τη 

σχολική χρονιά 2000-2001 για πρώτη φορά το Ιεροσπουδαστήριο Κοµοτηνής 

δέχτηκε κορίτσια µαθήτριες(Τσιτσελικης, 2003).  

Στα Ιεροσπουδαστήρια ακολουθείται διαφορετικό πρόγραµµα. Στην τουρκική 

διδάσκονται η Τουρκική Γλώσσα, τα Αραβικά, η Ιστορία του Ισλάµ, και διάφορα 

άλλα µαθήµατα σχετικά µε τη θρησκεία. Τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείµενα 

διδάσκονται στην ελληνική(Κελεσίδης, Μαραγκός, 2003). 

Από το 2000 το περιεχόµενο όλων των διδακτικών αντικειµένων ανανεώθηκε 

και το αναλυτικό πρόγραµµα αναβαθµίστηκε. Παράλληλα, καθορίστηκε το 

πρόγραµµα µαθηµάτων των Ιεροσπουδαστηρίων µε την Υπουργική Απόφαση 

Γ2/5560 του 1999. Τα βιβλία του τουρκόφωνου προγράµµατος και για τη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση τυπώνονται στην Τουρκία(Φραγκουδάκη, 2003). 

 

5.5.  Οι ιδιαιτερότητες  της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στη Θράκη  

5.5.1.Οι γλωσσικές ιδιαιτερότητες στην Θράκη 

Ο πληθυσµός της Θράκης χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιαιτερότητες. Ο   

νοµός Ξάνθης, χαρακτηριστικά, αποτελεί µια ιδιαιτερότητα ως προς τη σύνθεση του 

πληθυσµού και των γλωσσών που οµιλούνται . Σήµερα, µε την  έλευση νέων 

οικονοµικών µεταναστών, στο νοµό οµιλούνται πέντε µητρικές  γλώσσες: ελληνικά, 

τουρκικά, ποµακικά, ρωσικά και τσιγγάνικα(Φραγκουδάκη,2003).  

Από τις οµάδες αυτές, η Μουσουλµανική Μειονότητα της δυτικής Θράκης 

αποτελεί, σήµερα, ένα ιδιότυπο κοινωνικό σύνολο, µε ένα δικό της σύστηµα αξιών, 

που δεν ακολούθησε την όποια εκσυγχρονιστική πορεία της ελληνικής κοινωνίας. 

Ιδιαίτερα οι µουσουλµάνοι, κάτοικοι των αγροτικών και ορεινών περιοχών, 

διατηρούν αλώβητες τις παραδόσεις τους και είναι πολύ επιφυλακτικοί σε 

οποιανδήποτε νεωτερισµό που θα ανέτρεπε την ισχύουσα αξιακή τους 

κλίµακα(Κελεσίδης, Μαραγκός, 2003). 

Το γενικό µορφωτικό επίπεδο των µελών της είναι πολύ χαµηλό, µε µεγάλη 

απόκλιση από τους εθνικούς µέσους όρους, ενώ το επίπεδο της ελληνοµάθειας είναι 

ανεπαρκέστατο για τη σχολική εξέταση. Μέχρι πολύ πρόσφατα συντριπτικό ποσοστό 

µαθητών  εγκατέλειπε το σχολείο στο τέλος του ∆ηµοτικού  και ακόµα  και σήµερα 
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σηµαντικό  ποσοστό δεν ολοκληρώνει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. 

(Cummins,1999). 

Οι µουσουλµανόπαιδες δεν µαθαίνουν ελληνικά εξαιτίας  της ένταξης της 

γλώσσας των µειονοτικών ή µεταναστευτικών  πληθυσµών στο σχολικό πρόγραµµα.  

Για να προσθέσει γλωσσικές γνώσεις το σχολείο, οφείλει πριν απ’ όλα να 

αντιµετωπίσει το µαθητή  σαν αυτό που είναι, δηλαδή φυσικός οµιλητής και οφείλει 

να  σεβαστεί τη γλώσσα του. 

Ολόκληρη, σχεδόν, η σύγχρονη βιβλιογραφία για τη γλωσσική διδασκαλία 

τεκµηριώνει ότι, αν το σχολείο δε σεβαστεί τη γλώσσα που ήδη µιλάει  ο µαθητής , δε 

µπορεί  να καταφέρει να του µάθει  άλλες, πρόσθετες και απαραίτητες γλωσσικές 

γνώσεις και άλλες γλώσσες (Κανακίδου,1994). 

Αλλά και η άποψη ότι µια πρώιµη  συνάντηση δύο γλωσσών στη συνείδηση 

του παιδιού θα προκαλέσει προβλήµατα γλωσσικής ανάπτυξης και ενδεχοµένως 

γλωσσική καθυστέρηση στο παιδί, είναι πολύ παλιά και χρησιµοποιήθηκε ανέκαθεν 

για τη νοµιµοποίηση η του αιτήµατος  είτε για ξεχωριστά σχολεία είτε µονόγλωσσα  

υπέρ της κοινοτικής γλώσσας, είτε-στην καλύτερη περίπτωση- για δίγλωσσα 

σχολεία(Ιορδανίδου, 2002). Στο σύνολό της η σύγχρονη ψυχο-γλωσσική έρευνα και η 

έρευνα που αφορά τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού τονίζουν ακριβώς το αντίθετο: 

ότι η οργάνωση και η εξέλιξη της γλωσσικής µάθησης δεν επηρεάζεται αρνητικά από 

την ταυτόχρονη εκµάθηση  των γλωσσών σε πρώιµη  ηλικία και ότι το γεγονός της 

πρώιµης  διγλωσσίας καθαυτό δε δηµιουργεί προβλήµατα στην εξέλιξη της 

προσωπικότητας του παιδιού (Μήτσης,1999).ι επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί 

σχετικά µε την πρώιµη ταυτόχρονη πρόσκτηση δύο γλωσσών έχουν σχέση όχι τόσο 

µε την εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού, όσο µε το φόβο ότι αν µία από τις 

δύο γλώσσες είναι µειοψηφική  και ταυτόχρονα γλώσσα χωρίς υψηλό κύρος, η 

γλωσσική µετατόπιση  προς τη δεσπόζουσα γλώσσα (π.χ. ελληνική) αργότερα θα 

γίνει πιο εύκολη και η απώλεια της µητρικής  γλώσσας είναι ένα πολύ πιθανό 

ενδεχόµενο. 

Η µητρική  γλώσσα είναι η γλώσσα των αισθηµάτων και των αισθήσεων, η 

γλώσσα των οσµών και των χρωµάτων. Είναι η γλώσσα των ονείρων, η γλώσσα της 

τρυφερότητας, των παιδικών αναµνήσεων, η γλώσσα του παράπονου, η γλώσσα της 

αγάπης, η πιο δικιά του γλώσσα ανάµεσα  σε όλες τις ποικιλίες και γλώσσες που 

µεγαλώνοντας µπορεί να µάθει» (Φραγκουδάκη, 2002). 
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. Η γλώσσα για µια Μειονοτική Κοινότητα δεν είναι µόνο µέσο επικοινωνίας 

µεταξύ των µελών της, αλλά κατ’ επέκταση συµβάλλει στην κατανόηση της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς της. Λειτουργεί ακόµη  ως θεραπευτικό µέσο 

αντιµετώπισης εσωτερικών κραδασµών. Στο µέτρο που τα µέλη της Μειονότητας 

αισθάνονται ελεύθερα στη χρήση της γλώσσας τους, βιώνουν εσωτερική ηρεµία, 

ασφάλεια και πληρότητα(Ιορδανίδου, 2002). 

Αναπτύσσονται πνευµατικά, προάγονται πολιτιστικά, προοδεύουν οικονοµικά  

και συνεχίζουν να δηµιουργούν στα πρότυπα της παράδοσης αξιοποιώντας το 

θησαυρό της γραπτής και προφορικής τους κληρονοµιάς 

Κατά την Άννα Φραγκουδάκη η θεωρία για τη διγλωσσία µιλάει  για την 

παθητική γνώση και για την αλληλεξάρτηση των γλωσσών . Παθητική γνώση έχουν 

όλοι οι άνθρωποι ενός τµήµατος του γλωσσικού πλούτου που διαθέτουν. 

Η θεωρία της αλληλεξάρτησης των γλωσσών υποστηρίζει ότι η εκµάθηση 

µιας δεύτερης γλώσσας δεν είναι προσθετική διαδικασία, δηλαδή δεν προστίθενται 

απλώς γνώσεις λεξιλογίου και σύνταξης της άλλης γλώσσας, αλλά γίνεται µεταφορά 

των εννοιών και των γλωσσικών στοιχείων από τη µια γλώσσα στην άλλη 

(Φραγκουδάκη, 2003).  

Αυτή τη µεταφορά την ακούει ο δάσκαλος που µαθαίνει σε παιδιά µια 

δεύτερη γλώσσα και συνήθως την ακούει σαν λάθος ή ανικανότητα, γιατί δεν 

καταλαβαίνει την πορεία από τη µια γλώσσα στην άλλη. 

Όταν ο καθηγητής παρακολουθεί ένα παιδί να µαθαίνει τα ελληνικά, θα 

ξαφνιαστεί δυσάρεστα αν ο µαθητής πει κάποια στιγµή, «…..γιατί εσωτερικό  εµπόριο 

αποφέρει πολλά λεφτά, ή σκέφτοµαι ότι το πιο σηµαντικό παράγοντα  είναι….» 

(Φραγκουδάκη, 2003). 

Μολονότι στα ελληνικά και οι δύο φράσεις είναι ΄λαθεµένες άρα δείχνουν ότι 

ο µαθητής δεν ξέρει ακόµη καλά τη χρήση του άρθρου στην πρώτη πρόταση και τη 

διάκριση των γενών στη δεύτερη, το παιδί ωστόσο βασίστηκε στη γλώσσα  του και 

έφτιαξε δύο φράσεις στα ελληνικά. 

Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε τους µουσουλµάνους µαθητές που   

µαθαίνουν την τουρκική γλώσσα. Η τουρκική είναι µια γλώσσα χωρίς γένη,  κλίσεις 

και οι ρηµατικοί τύποι είναι πολύ διαφορετικοί. Ο Σταύρος Γιωλτζόγλου, ειδικός 

συνεργάτης του πανεπιστηµίου της Άγκυρας, υποστηρίζει ότι η δυσκολία  εκµάθησης 

της ελληνικής γλώσσας από τους µουσουλµάνους οφείλεται στο  γεγονός ότι οι δύο 

γλώσσες, ελληνική και τουρκική, ανήκουν σε διαφορετικές γλωσσικές οικογένειες. Η 
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τουρκική γλώσσα ανήκει στην ουραλοαλταϊκή γλωσσική οικογένεια, που σηµαίνει 

πολλές διαφορές στη γραµµατική, στο συντακτικό, στην παραγωγή λέξεων, στη δοµή 

της πρότασης κ.τ.λ. Επίσης δεν  έχει άρθρα, γένη, οι δευτερεύουσες προτάσεις 

αποδίδονται µε ρηµατικά επιρρήµατα, το ρήµα µπαίνει πάντα στο τέλος της 

πρότασης, οι προσδιορισµού  προηγούνται του προσδιοριζόµενου όρου. Οι ρίζες των 

λέξεων δεν αλλάζουν και για το σχηµατισµό των πτώσεων ή αριθµών, χρόνων, 

εγκλίσεων και φωνών προστίθενται στο τέλος της ρίζας διαδοχικά όσα επιθήµατα 

είναι αναγκαία για να εκφράσουν το ζητούµενο τύπο(Φραγκουδάκη, 2003). 

Ο µαθητής, εποµένως, που έγινε οµιλών άνθρωπος µε την τουρκική γλώσσα, 

έχει µεγάλη δυσκολία να µάθει ιδίως αυτά τα γλωσσικά στοιχεία για τα οποία δεν 

υπάρχει αντιστοιχία στη µητρική του γλώσσα. Εάν ο εκπαιδευτικός δεν είναι 

εξοικειωµένος  µε τις γνώσεις περί γλωσσών και ιδίως µε τις ιδιαιτερότητες της 

τουρκικής γλώσσας, ακούει κάτι στ’ αυτιά του πολύ παράξενο που του δίνει µια 

εντύπωση «κρεολικής» γλώσσας. Ακούει π. χ., το ένα τουρκόφωνο παιδί στο 

Μειονοτικό Σχολείο να λέει: «Μου πάει σχολείο», το άλλο τουρκόφωνο να λέει: 

«Ένα σκύλο κυνηγάει γάτα» και αποκοµίζει την εντύπωση ότι τα παιδιά αυτά   

που µιλάνε µε τέτοια λάθη θα πρέπει να έχουν κάποιο πρόβληµα. 

Σηµαντικότατο ρόλο στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας από 

µουσουλµανικό πληθυσµό κατέχει η µεθοδολογία διδασκαλίας της γλώσσας 

Κελεσίδης, Μαραγκός, 2003). 

Για να επικοινωνεί ο µαθητής µέσω της γλώσσας, δεν αρκεί να κατανοεί και 

να σχηµατίζει ορθές γραµµατικά προτάσεις. Η γλωσσική ικανότητα πρέπει να 

συνδυάζεται µε επικοινωνιακή ικανότητα, δηλαδή κατάλληλη χρήση του λόγου 

ανάλογα µε την επικοινωνιακή περίσταση (ανάλογα δηλαδή µε το ποιος µιλάει ή 

γράφει, σε ποιον, πού,  

Ο µαθητής πρέπει να εξοικειωθεί µε τις µορφές που παίρνει η γλωσσική 

επικοινωνία στον κοινωνικό χώρο, άρα είναι απαραίτητα στη διδασκαλία του 

γλωσσικού µαθήµατος τα αυθεντικά κείµενα, όπως κυκλοφορούν στον κοινωνικό 

χώρο: προφορικοί διάλογοι και συζητήσεις, συνεντεύξεις, επιστολές, δελτία 

ειδήσεων, άρθρα εφηµερίδων και περιοδικών, λογοτεχνικά κείµενα, διαφηµίσεις, 

συµβόλαια, αγγελίες, οδηγίες χρήσης κ.λ.π.( Χρηστίδου-Λιοναράκη, 1997). 

Στην επικοινωνιακή προσέγγιση ο καθηγητής έχει ρόλο σχεδιαστή- 

συντονιστή σε ανοιχτά και προσαρµόσιµα προγράµµατα επικεντρωµένα στο µαθητή  
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Εποµένως, ακολουθώ στην τάξη µου την επικοινωνιακή προσέγγιση του 

γλωσσικού µαθήµατος σηµαίνει διαµορφώνω ένα πλαίσιο και πραγµατικές  συνθήκες 

επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής, σηµαίνει ότι αντιµετωπίζω τη γλώσσα όχι 

µόνο σαν αντικείµενο µάθησης αλλά και σαν εργαλείο µάθησης,  σηµαίνει ακόµη ότι 

επιτρέπω και ενισχύω κάθε µορφή αυθόρµητης επικοινωνίας, προφορικής και 

γραπτής(Φραγκουδάκη, 2003). Για τους Μουσουλµανόπαιδες σηµαίνει αποδοχή των 

λαθών που κάνουν τα παιδιά, αποδοχή των τρόπων επικοινωνίας που χρησιµοποιούν, 

και, κατά συνέπεια, αποδοχή της ίδιας τους της ταυτότητας. Αυτό συνεπάγεται 

δασκάλους φωτισµένους, µακριά από ρατσιστικές αντιλήψεις και µε µόνο γνώµονα 

να εντρυφούν στα µαθησιακά προβλήµατα των µαθητών τους, να αφουγκράζονται 

την αγωνία τους και να κατανοούν τα λάθη τους, που πολλά είναι απόρροια του δικού 

τους γλωσσικού κώδικα(Ιορδανίδου,  &Σφυρόερα, 2003). 

 

5.5.2.Εκσυγχρονιστικές προσπάθειες και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στο 

µειονοτικό σχολείο  

Ήδη στην µειονοτική εκπαίδευση στην Θράκη  εισήχθησαν πιλοτικά τα 

τουρκικά σε ένα σχολείο της Ξάνθης και τρία της Κοµοτηνής. Σε εκπαιδευτικά 

συστήµατα  που έχουν πάγια µαθήµατα  µε αντίστοιχη κατανοµή στο Ωρολόγιο 

Πρόγραµµα, ένα τέτοιο αίτηµα µπορεί  να αντιµετωπιστεί θετικά είτε εάν αυξηθεί ο 

όγκος των ωρών διδασκαλίας για τους εν λόγω µαθητές  µε την προσθήκη νέων 

µαθηµάτων, είτε εάν οι µαθητές  απαλλαγούν από την υποχρέωση να διδάσκονται 

κάποια µαθήµατα και στη θέση τους να διδάσκονται άλλα (µητρική  γλώσσα, 

θρησκεία) είτε, τέλος, εάν ένα µέρος  του σχολικού προγράµµατος  αποτελέσει 

αντικείµενο επιλογής εκ µέρους  των µαθητών (και των γονέων τους) και στη ζώνη 

αυτή συµπεριληφθεί η µειονοτική  γλώσσα(Κελεσίδης, Μαραγκός, 2003). 

Στο µάθηµα  των Θρησκευτικών ίσως τα πράγµατα να είναι εύκολα. ∆ε  

συµβαίνει, όµως, το ίδιο µε το γλωσσικό µάθηµα.  Αυτός είναι ο λόγος που  ορισµένα 

εκπαιδευτικά συστήµατα οδηγούνται σε λύσεις κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών 

µαθηµάτων, στο χαρακτηρισµό δηλαδή ορισµένων µαθηµάτων  ως ελεύθερων 

επιλογών, από τις οποίες ο µαθητής  επιλέγει και δηλώνει το µάθηµα  ή τα µαθήµατα  

που τον ενδιαφέρουν περισσότερο. 

Από οργανωτικής πλευράς η λύση αυτή παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα. 

Υπάρχει όµως ένα πρόβληµα αρχής σε ότι αφορά τη διαδικασία αλλαγής του 

Αναλυτικού Προγράµµατος,  έτσι ώστε να περιέχει αυτή τη λύση, αλλά και σε ό,τι 
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αφορά τη χρηµατοδότηση της. Όταν προκρίνονται τέτοιες επιλογές, αυτό γίνεται στο 

πλαίσιο µιας  ρεαλιστικής πολιτικής, η οποία προηγουµένως αποφεύγει να 

τοποθετείται σε ζητήµατα αρχής(Κανακίδου, 1994). 

Στο σηµείο αυτό τουλάχιστον είναι φανερό ότι αιτήµατα των µειονοτικών  

πληθυσµών ή των µεταναστών  για αναγνώριση και προσθήκη στο αναλυτικό 

πρόγραµµα  πρόσθετων µαθηµάτων, ερήµην της αξιολόγησής τους ως µορφωτικών  

αγαθών εκ µέρους  των εκπροσώπων της πλειοψηφίας, θέτει το σχολείο µπροστά  σε 

εντελώς νέα προβλήµατα που αφορούν τις διαδικασίες ορισµού της επίσηµα 

παρεχόµενης  παιδείας, και ιδιαίτερα µπροστά  σε προβλήµατα  πολιτικής 

νοµιµοποίησης  παρόµοιων  αποφάσεων(Ιορδανίδου,  Σφυρόερα, 2003). 

Με τα σηµερινά δεδοµένα, ο µόνος τρόπος να ικανοποιηθεί ένα τέτοιο  

αίτηµα είναι να περιληφθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα  ενός πολιτικού φορέα και 

να εγκριθεί από την πλειοψηφία των πολιτών. 

Παρόλο που όλα τα εκσυγχρονιστικά προγράµµατα στην εκπαίδευση είναι 

στοχευµένα για µία πολυπολιτισµική και πλουραλιστική κοινωνία, δεν έχουν βρει 

ευρεία αποδοχή σε όλο το εκπαιδευτικό σύστηµα(Σπινθυρουδάκη,  Γιαννόπουλος,  

Στεφανίδης, 2002). Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, χωρίς καµία αµφιβολία, έγιναν  κάποιες 

εκσυγχρονιστικές προσπάθειες, µε στόχο αλλαγές σε προγράµµατα και διαρθρωτικές 

µεταρρυθµίσεις  στο Μειονοτικό Σχολείο. Όµως, δεν έγιναν και δε γίνονται 

αποδεκτές και πολύ συχνά συναντούν την καχυποψία και την επιφύλαξη, µε 

αποτέλεσµα να µην  ολοκληρώνονται. Περισσότερο εφικτή φαίνεται η παρέµβαση 

στη σχολική πραγµατικότητα µε την αλλαγή των Αναλυτικών Προγραµµάτων  νέα 

παιδαγωγική αντίληψη για την αγωγή και εκπαίδευση των ατόµων - µελών µιας   

Μειονότητας(Γκότοβος, 2002) 

Μια αλλαγή των Αναλυτικών Προγραµµάτων  στα πλαίσια µιας  νέας 

παιδαγωγικής αντίληψης θα πρέπει να δίνει απαντήσεις στο µεγάλο δίληµµα  της 

αφοµοίωσης της πολιτισµικής µειονότητας ή της διατήρησης της πολιτισµικής  

ταυτότητας. 

Η διαπολιτισµική αγωγή φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν 

από την εξέλιξη των µονοπολιτισµικών   κοινωνιών σε πολυπολιτισµικές  και έχει ως 

στόχο το «γεφύρωµα» στο δίληµµα αφοµοίωσης  - διατήρησης της πολιτισµικής  

ταυτότητας. (Μήτσης, 1999).   

Η διαπολιτισµική  παιδεία έχει να προτείνει οργάνωση σχολικών και 

Αναλυτικών Προγραµµάτων  κατά τρόπο ώστε να χρησιµοποιούνται  δηµιουργικά  
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όλα τα στοιχεία που ένα παιδί φέρνει µαζί του από το σπίτι στο σχολείο, µε τη µορφή 

βιωµάτων  της οικείας κουλτούρας. Σκοπός είναι η αποφυγή συγκρούσεων και 

εντάσεων που οδηγούν στην απόρριψη κάθε καινούριου και στην πεισµατική  

αντίσταση σε κάθε εξέλιξη, που οδηγούν στην αυτοαποµόνωση και στη διαµόρφωση 

αντιστερεοτύπων  και προκαταλήψεων(Ιορδανίδου, Σφυρόερα, 2003). 

Το Μειονοτικό ∆ηµοτικό  Σχολείο, ως σχολείο µε δίγλωσσο Αναλυτικό 

Πρόγραφα, απαιτεί τη διδασκαλία και την εκµάθηση δύο γλωσσών, της τουρκικής, 

ως  µειονοτική  γλώσσα και της επίσηµης  γλώσσας της χώρας, της οποίας οι µαθητές  

είναι πολίτες, της. .Με την υπουργική απόφαση 149251/28/11/1957 ΦΕΚ 162/Β΄/4-6-

1958 εκδίδεται το Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραφα, ενώ µε την Υ.Α 

103672/Ζ2/Α.Σ.781, ΕΚ, τ.2, Αριθ.Φύλλου 1859/22/12/2006 αναµορφώνεται το 

Ωρολόγιο Πρόγραφα των Μειονοτικών Σχολείων(Γκότοβος, 2002). 

 

5.5.3.Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Η χρήση της επικοινωνιακής προσέγγισης  στα µειονοτικά σχολεία της 

Θράκης προβάλλει µε ιδιαίτερη έµφαση την ανάγκη όχι µόνο ο µαθητής αλλά και ο 

δάσκαλος να αλλάξουν νοοτροπία και ρόλο. Νέο διδακτικό και εποπτικό υλικό δε 

µπορούν να παρουσιάζονται στους µαθητές µε παραδοσιακές παρωχηµένες µεθόδους 

και µε το δάσκαλο αυθεντία στην τάξη(Φραγκουδάκη, 2003).  Η επικοινωνιακή 

προσέγγιση καταργεί την αυθεντία του καθηγητή και θέτει το µαθητή στο επίκεντρο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σ’ αυτή την επισήµανση και την αναγνώριση της 

αναγκαιότητας για αλλαγή νοοτροπίας και ρόλων βρίσκεται µια ιδεολογική 

διάσταση. 

Παράλληλα αναπτύσσεται και προβληµατισµός για το πόσο είναι ο δάσκαλος, 

ο καθηγητής έτοιµος, το πόσο θέλει και µπορεί, πόσο ασφαλής αισθάνεται για να 

επιτελέσει ένα τέτοιο έργο µε την επιστηµονική συγκρότηση που διαθέτει, 

επιστηµονική συγκρότηση και διδακτική µεθοδολογία από την οποία απουσιάζουν η 

ψυχολογική και παιδαγωγική στήριξη για µια επικοινωνιακή προσέγγιση και η 

θεωρητική κατάρτιση για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσα(Κελεσίδης, Μαραγκός, 2003). 

Σε έρευνα-µελέτη περίπτωσης (Φραγκουδάκη, 2003) που έγινε, φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν τον εαυτό τους ανέτοιµο για να αντιµετωπίσει 

αποτελεσµατικά τις δυσκολίες που προκύπτουν από την παρουσία αυτών των 

µαθητών και θα επιθυµούσαν τόσο την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή όσο και 
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επιστηµονική υποστήριξη. Έτσι, στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης 

γλώσσας, οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις επιλέγονται από λίγους( π.χ. νέες  

οµαδοσυνεργατικές διδασκαλίες, διδασκαλία, επικοινωνιακή µάθηση) ή και καθόλου, 

(π.χ. αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών). 

Καθοριστικό παράγοντα για αλλαγές αποτελεί η υπέρβαση του παραδοσιακού 

τρόπου διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς και η προσαρµογή τους σε µια 

διαφοροποιηµένη διδακτική πράξη, µια άλλη αντίληψη για τη διδακτική πράξη. 

Προτιµούµε, λοιπόν, την επικοινωνιακή από την παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας 

της γλώσσας, γιατί η δεύτερη περιορίζεται µόνο στον παραδειγµατικό άξονά της 

(αράδες λέξεων, κλιτικά παραδείγµατα, εξαιρέσεις κ.λ.π), ενώ δεν επεκτείνεται 

ταυτόχρονα και στον συνταγµατικό, γεγονός που έχει ως συνέπεια την ανεπάρκειά 

της να δώσει µια ολοκληρωµένη εικόνα του γλωσσικού φαινοµένου(Σπινθυρουδάκη,  

Γιαννόπουλος,  Στεφανίδης, 2002). 

Επιπλέον, η Μουσουλµανική Μειονότητα της ∆υτικής Θράκης αποτελεί 

σήµερα ένα ιδιότυπο κοινωνικό σύνολο µε ένα δικό της σύστηµα αξιών, που δεν 

ακολούθησε την όποια εκσυγχρονιστική πορεία της ελληνικής κοινωνίας. Απέναντι 

στο φόβο της αφοµοίωσης η Μειονότητα ανέπτυξε, ως άµυνα την εσωστρέφεια και 

αγκιστρώθηκε στα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν, τη γλώσσα, τη θρησκεία, 

την πολιτισµική παράδοση, επιχειρώντας να υπερασπίσει µε την περιχαράκωση την 

ταυτότητά της. Έτσι όµως παγιδεύτηκε η ίδια στη λογική που τη δυναστεύει και οι 

επιλογές της λειτούργησαν ενισχυτικά στην κοινωνική και πολιτική της 

περιθωριοποίηση. 

Η αποµόνωσή τους, λοιπόν, και η στέρηση επαφής µε την ελληνική γλώσσα, 

σε σχέση µε εκείνους που ζουν σε ελληνόφωνο περιβάλλον, επιδρά στην 

ελληνοµάθεια, µε αποτέλεσµα το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών να φτάνουν 

στην πρώτη τάξη του δηµοτικού αλλά και του γυµνασίου χωρίς να ξέρουν καθόλου ή 

έστω µέτρια ελληνικά  (Φραγκουδάκη, 2003). 

 

5.5.4.Η µαθητική διαρροή  

Η µαθητική διαρροή στο γυµνάσιο συνεχώς µειώνεται. Στη σχολική γενιά 

1987/88 η διαρροή σε πανελλαδικό επίπεδο ήταν 12,6%, ενώ στη σχολική γενιά 

1997/98 ήταν 6,98%. Η υψηλότερη µαθητική διαρροή παρουσιάζεται στη Θράκη και 

φτάνει το 12,88% για τη γενιά 1997/98. Ακόµη άρθρο της Ελευθεροτυπίας στις 8-9-
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1996 ανεβάζει τον αριθµό των οργανικά αναλφάβητων και υπό-εκπαιδευόµενων στο 

νοµό Ροδόπης στους 75,8%. 

Οι ποµακόφωνοι ακολουθούν ευκολότερα τη µέση εκπαίδευση στα ελληνικά 

σχολεία ενώ οι τουρκόφωνοι επιλέγουν τα µειονοτικά. Ανάλογες καταστάσεις 

ισχύουν και για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι ποµακόφωνοι επιλέγουν τα ελληνικά 

ιδρύµατα ενώ οι τουρκόφωνοι οδηγούνται στη AµετανάστευσηA για σπουδές στην 

Τουρκία(Φραγκουδάκη , 2003).  

Την ανεπάρκεια των µουσουλµάνων µαθητών/τριών που φτάνουν στο 

γυµνάσιο διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί τους. Θεωρούν ότι οι έντονες ελλείψεις στην 

ελληνική γλώσσα, που αποτελεί το µέσο για την διδασκαλία όλων των µαθηµάτων, 

επηρεάζουν αρνητικά την επίδοσή τους. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά 

έχουν σαν αποτέλεσµα τη διακοπή της φοίτησής τους ή την παραµονή στην ίδια τάξη 

για δύο ή τρία χρόνια και τελικά την αποφοίτηση λίγων µόνο µαθητών/ τριών 

(Χρηστίδου-Λιοναράκη, 1997).  

Πολλοί ερευνητές αναφέρουν τις δυσκολίες των παιδιών να 

παρακολουθήσουν το σχολείο που εντοπίζονται στις συχνές µετακινήσεις για εύρεση 

εργασίας από τους γονείς, τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τις δυσκολίες λόγω 

απόρριψης της διαφορετικότητάς τους, των πολιτισµικών στοιχείων που κουβαλούν 

από το σπίτι και της γλώσσας τους. Σήµερα, βέβαια, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι 

καιρικές συνθήκες και οι µετακινήσεις των γονέων λόγω εργασίας δεν είναι το ίδιο 

αποτρεπτικές για την φοίτηση των παιδιών όπως ήταν παλαιότερα. Η φοίτηση, όµως, 

όλων των παιδιών της µειονότητας δεν είναι κανονική-τακτική και φυσικά αντίστοιχη 

µε αυτή των άλλων παιδιών της κυρίαρχης οµάδας(Φραγκουδάκη, 2003). 

Σύµφωνα µε στοιχεία από την απογραφή του 1991 για τη Θράκη µόνο το 4% 

του πληθυσµού είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ και µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 

(ποσοστό µικρότερο από όλα τα άλλα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας, µε 

µεγαλύτερο το 10,3% στην περιφέρεια της πρωτεύουσας), ενώ το 72,2% του 

πληθυσµού δεν έχει απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου (ποσοστό επίσης µεγαλύτερο 

από όλα τα άλλα διαµερίσµατα, µε µικρότερο το 42,2% στην περιφέρεια της 

πρωτεύουσας). Ειδικά για το νοµό Ροδόπης το ποσοστό του πληθυσµού χωρίς 

απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου φτάνει το 78,2%.( Τσιτσελίκης, 2002).    

Η εγκατάλειψη των σπουδών πριν την ολοκλήρωση της φοίτησης σε κάθε 

βαθµίδα της εκπαίδευσης και η αδυναµία απόκτησης τίτλου σπουδών αποτελεί ένα 

από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στη µειονοτική εκπαίδευση. Το µέγεθος του 
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προβλήµατος εντοπίζεται στην αδυναµία της εκπαίδευσης να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες της µειονότητας και να «επιτρέψει-βοηθήσει» τα παιδιά της να 

ολοκληρώσουν το βασικό κύκλο σπουδών, που είναι νοµοθετικά υποχρεωτικός και 

δωρεάν(Βάκαλιος, 1997).  

 

5.6.Συµπέρασµα 5ου κεφαλαίου  

Όσον αφορά την µουσουλµανική µειονότητα οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν 

υιοθετήσει µια καινούργια εκπαιδευτική πολιτική, αντί της αφοµοίωσης την 

ενσωµάτωση των εθνοπολιτισµικά διαφορετικών µαθητών στην  κυρίαρχη οµάδα η 

οποία  αναγνωρίζει  την εθνοπολιτισµική ετερότητα.  Το αναλυτικό πρόγραµµα το 

οποίο κινείται στα πλαίσια ενός συστήµατος που διανέµει ισότιµα το χρόνο 

διδασκαλίας ανάµεσα στα ελληνικά και τα τουρκικά, κατανέµει τα  γνωστικά 

αντικείµενα που διδάσκονται στην κάθε γλώσσα:  στην Πρώτη Τάξη από 50% για 

κάθε µια, στη ∆ευτέρα Τάξη 40% στην ελληνική και 60% στην τουρκική, στην Τρίτη 

Τάξη 43% στην ελληνική και 57% στην τουρκική, ενώ στις Τετάρτη, Πέµπτη και 

Έκτη 46% στην ελληνική και 54% στην τουρκική.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

1.1. Επιλογή ερευνητικής µεθόδου 

Οι ερευνητικές µέθοδοι διακρίνονται σε ποιοτικές και ποσοτικές. Οι 

ποσοτικές αναλύουν την ποσότητα εµφάνισης του φαινοµένου που εξετάζεται και οι 

ποιοτικές αναφέρονται στο είδος, στο συγκεκριµένο χαρακτήρα του φαινοµένου 

(Kvale, 1996). Και οι δύο µέθοδοι δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να 

προσεγγίσει ένα ερευνητικό πεδίο και να επικεντρωθεί σε αυτό. 

Σηµαίνοντα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις ποιοτικές µεθόδους είναι ότι 

έχουν µια φυσιολογική ροή και κατά ένα µεγάλο βαθµό δεν είναι κατευθυνόµενες 

από τον ερευνητή. Οι Lincoln και Guba, εξάλλου, έγραφαν το 1985 ότι οι ποιοτικές 

µέθοδοι είναι φυσικές (Lincoln και Guba, 1985). Ο ερευνητής έτσι µπορεί να 

διεισδύσει στην προσωπικότητα των υποκειµένων και να κατανοήσει τις κοινωνικές 

επιρροές που τα υποκείµενα έχουν δεχτεί (Παπαγεωργίου, 1998). 

Ο ερευνητής που ακολουθεί ποιοτική µέθοδο παρατηρεί, παίρνει 

συνεντεύξεις, κρατά σηµειώσεις, περιγράφει και ερµηνεύει τα φαινόµενα όπως 

ακριβώς έχουν. Όταν ο ερευνητής εργάζεται πάνω στο πεδίο που µελετά, είναι πάντα 

ενεργός, γιατί οι ποιοτικές µέθοδοι απαιτούν να γίνεται χρήση όλων εκείνων των 

στοιχείων, που ο ερευνητής συναντά: σχόλια από όσους σχετίζονται µε το 

αντικείµενο, κάτι που ο ίδιος παρατηρεί, ακόµα και τον τρόπο που τα υποκείµενα 

κάθονται ή συνοµιλούν (Eisner, 1991). 

 Οφείλει να καταγράψει τα γεγονότα, αλλά ταυτοχρόνως έρχεται αντιµέτωπος 

µε τον ίδιο του τον εαυτό. Αναλαµβάνει να συνδυάσει µε ένα λογικό τρόπο δεδοµένα, 

στοιχεία και καταστάσεις ώστε να καταλήξει σε ένα συµπέρασµα από τα όσα 

παρατηρεί. Αυτό συµβαίνει µέσω του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνεται την 

παρουσία των πραγµάτων και τη σπουδαιότητά τους. Ο ερευνητής, αφού συλλέξει τα 

δεδοµένα, θα προσπαθήσει να τα ερµηνεύσει (Eisner, 1991), µε τη βοήθεια της 

βιβλιογραφίας ή της συνεργασίας µε οµότεχνους επιστήµονες, ώστε να επιτύχει το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Η συναίσθηση του τι είναι σηµαντικό και το πλαίσιο, 

µέσα στο οποίο αυτό θα ερευνηθεί, υπόκειται στις ικανότητες του ερευνητή. O 
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Peshkin (Peshkin, 1985) παροµοίασε τα υποκειµενικά στοιχεία του ερευνητή µε µια 

θετική «έκρηξη». 

∆εν περιγράφονται, όµως, µόνο τα υποκείµενα και οι αφηγήσεις τους στις 

ποιοτικές µεθόδους. Οι ποιοτικές µέθοδοι σε µεγάλο βαθµό επηρεάζονται από την 

κουλτούρα-πολιτισµό του ερευνητή. Ο ερευνητής καλείται να ερµηνεύσει τα 

δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί και να αναδείξει τα τελικά συµπεράσµατα, 

χρησιµοποιώντας τις παρατηρήσεις του. Το κείµενο αποδεικνύει πως δεν βρίσκεται 

πίσω από τις γραµµές µια µηχανή, αλλά ένας άνθρωπος και µερικές φορές ίσως είναι 

ανειλικρινές, υποκριτικό) το ότι καλύπτεται πίσω από το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο 

ή το τρίτο ενικό (π.χ. «εµείς» ή «ο ερευνητής»). 

Εκείνο λοιπόν που έχει βαρύτητα στις ποιοτικές µεθόδους είναι η κρίση του 

ερευνητή και όσων θα διαβάσουν την έρευνα. Πάντοτε όµως τα αποτελέσµατα µιας 

έρευνας αποτελούν αφετηρία για µια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών µεθοδολογικών 

προσπαθειών, γιατί τα ζητήµατα προς µελέτη και ανάλυση δεν σταµατούν να 

υφίστανται και τα αποτελέσµατά τους θέτουν συνεχείς προβληµατισµούς στους 

ερευνητές (Eisner, 1991) 

 

1.2. Σύνδεση του θεωρητικού πλαισίου µε την ερευνητική µέθοδο 

H επιλογή ερευνητικής µεθόδου σε µια έρευνα δεν είναι µια τυχαία 

διαδικασία καθώς εξαρτάται από τα ερευνητικά ερωτήµατα, τη φύση και το σκοπό 

της έρευνας, καθώς και από το θεωρητικό πλαίσιο. Η Κυριαζή (2004) υποστηρίζει ότι 

εφόσον η έρευνα έχει ως σκοπό την εξήγηση των κοινωνικών φαινοµένων, ο ρόλος 

της θεωρίας στην ερευνητική διαδικασία είναι αυτονόητος. Η θεωρία προσφέρει το 

πλαίσιο για τη συστηµατική ερµηνεία των εµπειρικών δεδοµένων -  αναφέρεται στη 

µορφή που µπορεί να προσλάβει το κοινωνικό φαινόµενο, εξηγεί τους λόγους για 

τους οποίους εµφανίζεται και τις συνθήκες υπό τις οποίες υπάρχει. Παρατηρεί 

µάλιστα ότι η έρευνα αποτελεί στην ουσία έναν συνεχή διάλογο ιδεών και στοιχείων. 

Συµπληρώνει δε ότι τα ερευνητικά εργαλεία δεν είναι ανεξάρτητα από τη θεωρία 

καθώς στηρίζονται σε αντιλήψεις για τη συγκρότηση της κοινωνικής 

πραγµατικότητας και τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίζεται. 

 Κατά τον ερευνητικό σχεδιασµό, συµπληρώνει η Mason (2003) δεν αρκεί 

µόνο η επιλογή της µεθόδου και των πηγών που θα χρησιµοποιηθούν,  αλλά πρέπει 

να γίνουν κατανοητές και οι µεθοδολογικές συνέπειες των επιλογών και, πιο 
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συγκεκριµένα, να αναλογιστεί ο ερευνητής τη σύνδεση που υπάρχει ανάµεσα στα 

ερευνητικά ερωτήµατα που θέτει και τις ερευνητικές µεθόδους στις οποίες κατέληξε.  

Στην παρούσα µελέτη επιλέχτηκε η ποιοτική έρευνα καθώς έχει ως 

χαρακτηριστικά την ευέλικτη δοµή, τη διαµόρφωση του θέµατος κατά την  εξέλιξη 

της έρευνας, τη µελέτη µικρού αριθµού περιπτώσεων, την κατασκευή 

αναπαραστάσεων της κοινωνικής πραγµατικότητας και τη µη ανάδειξη γενικών 

τάσεων. Επιπλέον, η ποιοτική έρευνα αναλύει ένα πρόβληµα από την οπτική γωνία  

του υποκειµένου, δηλαδή αξιοποιεί τον τρόπο που αυτό ερµηνεύει την κοινωνική 

πραγµατικότητα (Πασχαλιώρη,  Μήλεση, 2003). Σε µια ποιοτική έρευνα υπάρχει ένας 

«ερµηνευτικός» προσανατολισµός, δηλαδή αυτό που απασχολεί είναι ο τρόπος που 

βιώνεται η κοινωνική πραγµατικότητα από το άτοµο, χρησιµοποιούνται µέθοδοι 

παραγωγής δεδοµένων που δεν είναι αυστηρά δοµηµένες και στόχος της η παραγωγή 

σφαιρικής αντίληψης µε λεπτοµερή καταγραφή του φυσικού κοινωνικού πλαισίου. 

Η Κυριαζή (2004) τονίζει ότι η ποιοτική έρευνα από τη φύση της δίνει 

έµφαση στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο για την ερµηνεία που δίνουν τα 

υποκείµενα στη δική τους συµπεριφορά και των άλλων. Βασίζεται στην παραδοχή ότι 

τα κοινωνικά νοήµατα δεν απορρέουν από τις ίδιες τις δραστηριότητες ή τα 

κοινωνικά φαινόµενα, αλλά αποδίδονται από τα δρώντα υποκείµενα ανάλογα µε το 

υφιστάµενο κοινωνικό πλαίσιο. 

Η παρούσα έρευνα, ως ποιοτική έρευνα, στρέφεται στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά µε την εκπαίδευση που των µουσουλµανόπαιδων στην 

Θράκη. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν η ηµιδοµηµένη 

συνέντευξη. Σε σχέση µε το αν η ποιοτική έρευνα είναι συµβατή µε το θεωρητικό 

πλαίσιο, επισηµαίνεται ότι  η θεωρία του δοµολειτουργισµού του Parsons βασίζεται 

στην κατανόηση της δράσης των προσώπων που απαρτίζουν µια δοµή ή ένα 

σύστηµα, αλλά βέβαια όχι ως µεµονωµένων ατόµων. Έτσι, µας  οδηγεί από τη µια  να 

εξετάσουµε τις προσωπικές απόψεις των δρώντων υποκειµένων, αλλά, βέβαια,  δεν 

αντιµετωπίζει  τους δρώντες ανεξάρτητα από τη δοµή ή τη λειτουργία την οποία 

υπηρετούν. Η  ποιοτική έρευνα, αντίστοιχα, µας επιτρέπει να εξετάσουµε το 

ερευνητικό µας πρόβληµα, εστιάζοντας στις προσωπικές απόψεις και 

χρησιµοποιώντας  µικρό αριθµό υποκειµένων, αναδεικνύοντας τον τρόπο που αυτά 

αντιλαµβάνονται τη δράση τους και τη δράση των άλλων, ενώ παράλληλα έχουµε τη 

δυνατότητα  να προσεγγίσουµε  το κοινωνικό πλαίσιο µε βάση τις απόψεις τους. Με 
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αυτό το σκεπτικό, κρίθηκε ότι η ποιοτική έρευνα συµβαδίζει µε το θεωρητικό 

πλαίσιο.  

 

1.3. Ερευνητικά ερωτήµατα  

Η έρευνα που διεξήχθη  αφορούσε τις εµπειρίες εκπαιδευτικών σχετικά µε την 

εκπαίδευση των µουσουλµανόπαιδων στην Θράκη, και από την εργασία τους εκεί και 

από την επιµόρφωσή τους από σχετικά σεµινάρια και γενικά τις  εκτιµήσεις τους  αν 

η πολιτική που ακολουθείται είναι σύµφωνη µε τις απόψεις τους και τις προσδοκίες 

των µουσουλµανόπαιδιων. 

Με τον όρο απόψεις  χαρακτηρίζονται οι σχηµατιζόµενες αντιλήψεις που έχει 

ένα άτοµο για τις µελλοντικές καταστάσεις των επιδιωκόµενων σκοπών και στόχων 

του, οι οποίες µε την σειρά τους επηρεάζουν τόσο την παροντική όσο και την 

µελλοντική του συµπεριφορά. 

Οι προσδοκίες µπορεί να είναι τόσο θετικές, δηλαδή προσδοκίες επιτυχίας µε 

συνέπεια να ενισχύουν το κίνητρο απόδοσης και επίδοσης, όσο και αρνητικές 

προσδοκίες συνεπιφέροντας αποδυνάµωση, οδηγώντας ταυτόχρονα σε λανθασµένες 

ενέργειες ακόµη και στην εξάλειψη κάθε πράξης για απόδοση και επίδοση. 

Προκειµένου να έχουµε µία σφαιρική άποψη για την γνώµη των 

εκπαιδευτικών συλλέξαµε τις απόψεις τους σφαιρικά από την όλη εµπειρί ατους  και 

από την διασύνδεσή της µε τις σύγχρονες ανάγκες του µειονοτικού σχολείου (παιδιών 

και εκπαιδευτικών). 

Τα βασικά ερωτήµατα που τέθηκαν κατά την ερευνητική αναζήτηση 

αφορούσαν το θέµα εκπαιδευτικής πολιτικής στη σχολική καθηµερινότητα και 

πρακτική. Σύµφωνα µε τον Mason (2003), η ποιοτική έρευνα συνεπάγεται τη 

διατύπωση ερωτηµάτων τα οποία θα αναπτυχθούν µέσα από την κατάλληλη 

διερεύνηση και µέσα από τη διαδικασία της έρευνας και όχι τη διατύπωση υποθέσεων 

οι οποίες θα ελεγχθούν µέσα από τις διαδικασίες του ελέγχου υποθέσεων όπως 

γίνεται στις εµπειρικές έρευνες. Έτσι καταρτίστηκε ένας κατάλογος από ερευνητικά 

ερωτήµατα τα οποία εξέφραζαν την γενικότερη προβληµατική της έρευνας, 

παρουσίαζαν συνέπεια, νοηµατική συνοχή και συνδέονταν µεταξύ τους.  

Στόχος ήταν να συλλεχθούν πληροφορίες  σχετικά µε την εκπαιδευτική 

στρατηγική που εφαρµόζεται στην Θράκη η οποία ξεχωρίζει για τις γλωσσικές και 

πολιτισµικές ιδιαιτερότητές της , τον ρόλο της διαπολιτιστµικόητας και εάν 

επιτυγχάνει την ενσωµάτωση των µαθητών στην ευρύτερη κοινωνία. χωρίς να 
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χάνεται  η διαφορά της κάθε κατηγορίας και χωρίς να µετασχηµατίζεται η διαφορά σε 

ανισότητα  µε αποτέλεσµα την περιθωριοποίηση ορισµένων κατηγοριών, καθώς και 

την στάση της εκεί κοινωνίας απέναντι στους εκπαιδευτικούς και την νέες αντιλήψεις 

στην εκπαίδευση.   

Όσον αφορά τα είδη των ερωτήσεων σύµφωνα µε τον  Patton (2002) είναι 

δυνατόν να έχουµε έξι είδη ερωτήσεων.  

- Ερωτήσεις εµπειρίας και συµπεριφοράς σύµφωνα µε τις οποίες 

καταγράφονται συµπεριφορές, εµπειρίες, δράσεις και δραστηριότητες.  

- Ερωτήσεις γνώµης και αξίας, κατά τις οποίες εκφράζονται γνώµες, στόχοι, 

εµπειρίες, προσδοκίες και προθέσεις.  

- Ερωτήσεις συναισθηµάτων οι οποίες εστιάζονται και ανιχνεύουν την 

ανησυχία, χαρά, φόβο, αυτοπεποίθηση κλπ.  

- Ερωτήσεις γνώσεων.  

- Ερωτήσεις που αφορούν στις αισθήσεις όπως ακοή, αφή, γεύση και 

όσφρηση.  

- ∆ηµογραφικές ερωτήσεις- ερωτήσεις background   

Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου των συνεντεύξεων µπορεί να έχουν είτε 

ανοιχτή είτε κλειστή µορφή. Ανοιχτές είναι οι ερωτήσεις κατά τις οποίες ο 

ερωτώµενος καλείται να εκφράσει τις απόψεις του µε δικό του τρόπο, επιδέχονται 

δηλαδή περισσότερες από µία σωστές απαντήσεις, δεν υπάρχει δηλαδή µία 

προκαθορισµένη ορθή απάντηση. Ο ερωτώµενος µπορεί να επεκταθεί µε δικούς του 

τρόπους στο θέµα της συνέντευξης και να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες. Οι 

ανοιχτές ερωτήσεις είναι όµως δυνατόν να δυσκολέψουν όσους από τους 

ερωτώµενους δεν έχουν ευφράδεια, ή διακατέχονται από έλλειψη σαφήνειας. Οι 

ερωτήσεις αυτού του τύπου δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για να εφαρµοστούν στα 

δεδοµένα τους στατιστικές µέθοδοι ανάλυσης επειδή η ποσοτική έκφρασή τους 

απαιτεί τη µετατροπή όλων των απαντήσεων σε συγκριτικά λιγότερες κατηγορίες. 

Επίσης σπάνια χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις ποσοτικής έρευνας. Οι κλειστές 

ερωτήσεις συνοδεύονται από εναλλακτικές προκαθορισµένες απαντήσεις από τις 

οποίες ο ερωτώµενος επιλέγει µία. Στην περίπτωση αυτή ο ερωτώµενος οργανώνει τη 

σκέψη του στο πλαίσιο του σχήµατος που του επιβάλλεται, ενώ επιβάλλεται στον 

ερωτώµενο συγκεκριµένο φάσµα έτοιµων εναλλακτικών απαντήσεων. Έτσι το έτοιµο 

σχήµα των ερωτήσεων ενδέχεται να µην εκφράζει πλήρως τις απόψεις και τις στάσεις 

του ερωτώµενου, αφού πιθανόν να µην ταυτίζονται µε αυτές του ερευνητή. Πολλές 



 110

φορές µε τις κλειστές ερωτήσεις σύνθετα θέµατα µετατρέπονται σε σύντοµες και 

πεζές κατηγορίες οι οποίες οδηγούν σε αναξιόπιστα και επιφανειακά αποτελέσµατα 

(Κυριαζή, 2001).  

Έχοντας υπόψη όλα τα άνω αναφερόµενα, στην αρχή της συνέντευξης 

ζητήθηκε από τους ερωτώµενους  να δηλώσουν την ειδικότητά τους, εάν έχουν 

δουλέψει σε µειονοτικά σχολεία και στη οι ερωτήσεις που τους τέθηκαν αφορούσαν 5 

συγκεκριµένους άξονες. 

 

1.4. Η συνέντευξη  

Η ερευνητική συνέντευξη ορίζεται ως η συζήτηση δύο ατόµων η οποία 

αρχίζει µε πρωτοβουλία του συνεντευκτή και στόχο έχει τη συλλογή πληροφοριών, 

στοιχείων και ερευνητικών δεδοµένων σχετικών µε το περιεχόµενο και τους στόχους 

της έρευνας. ∆ιαφέρει ουσιαστικά από την καταγραφή των απόψεων των 

ερωτώµενων σε ερωτηµατολόγιο, ενώ παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα της 

δυνατότητας εµβάθυνσης και επέκτασης των ερωτήσεων. Οι στόχοι που µπορεί να 

εξυπηρετήσει η συνέντευξη είναι οι εξής. Η χρήση της ως κύριο µέσο συλλογής 

πληροφοριών και δεδοµένων της έρευνας, η χρήση της για τη δηµιουργία, την 

υπόδειξη ή τον έλεγχο υποθέσεων και τέλος η συνδυασµένη µε άλλες µεθόδους 

έρευνας χρήση της (Κυριαζή, 2001).  

Οι συνεντεύξεις χρησιµοποιούνται για να συλλεχθούν και να παραχθούν 

κυρίως ποιοτικά δεδοµένα σε βάθος, πράγµα που δε µπορεί να γίνει µε τα 

ερωτηµατολόγια και µέσα από τις διαδικασίες της ποιοτικής έρευνας (Verma & 

Mallick, 2004). Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα της συνέντευξης είναι ο 

µεγάλος βαθµός προσαρµοστικότητας που παρουσιάζει. Ο ερευνητής µπορεί να 

ανιχνεύσει συναισθήµατα κίνητρα και απόψεις που δε θα µπορούσε µέσα από ένα 

ερωτηµατολόγιο. Ακόµη και µέσα από τον τόνο της φωνής, τις εκφράσεις του 

προσώπου του ερωτώµενου ο ερευνητής µπορεί να έχει επιπρόσθετα στοιχεία (Bell, 

1997).  

Ως µειονεκτήµατα των συνεντεύξεων παρουσιάζεται το αυξηµένο κόστος 

τους λόγω της χρήσης αρκετών ερευνητών, ο αυξηµένος χρόνος που απαιτείται και η 

αυξηµένων απαιτήσεων διαδικασία κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης των 

ανοιχτών ερωτήσεων (Openheim, 2005).  

Η συνέντευξη θεωρείται από τα εγκυρότερα ερευνητικά µέσα. Υπάρχουν τρία 

είδη συνεντεύξεων σε σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνεται και διεξάγεται. 



 111

Η δοµηµένη συνέντευξη στην οποία οι ερωτήσεις είναι αυστηρά καθορισµένες και 

µέσα από έναν κατάλογο προετοιµασµένων ερωτήσεων από τον οποίο δε µπορεί να 

παρεκκλίνει οι ερωτήσεις τίθενται στον ερωτώµενο χωρίς καµία παρέκκλιση. Η µη 

δοµηµένη ή µη κατευθυνόµενη ή ανοιχτή συνέντευξη, στην οποία ο συνεντευκτής 

επεµβαίνει ελάχιστα, και παρέχεται µεγάλη ελευθερία απαντήσεων στον ερωτώµενο, 

και η ηµιδοµηµένη συνέντευξη στην οποία παρέχεται σηµαντική ελευθερία στον 

συνεντευκτή και µπορεί να τροποποιήσει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τη 

διαδικασία (Verma & Mallick, 2004, Παρασκευόπουλος, 1994).  

 

1.4.1. ∆εοντολογία συνεντεύξεων  

Οι συνεντεύξεις οφείλουν να υπακούουν στην επιστηµονική δεοντολογία 

όπως αυτή εκφράζεται από ένα σύνολο κανόνων. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν το 

πλαίσιο µέσα στο οποίο διεξάγονται οι συνεντεύξεις, διατυπώνονται οι ερωτήσεις και 

τελείται γενικότερα η επικοινωνία ερευνητή-υποκειµένου. 

Ο ερευνητής οφείλει άρα να προσαρµοστεί στα δεδοµένα του προγράµµατος 

του ερωτώµενου. Έτσι, οι συναντήσεις που θα καθοριστούν πρέπει να γίνονται µε την 

συγκατάθεση των ερωτώµενων, στα µέρη και τις ώρες που εκείνους διευκολύνει. 

Πέρα και πριν από αυτό τον «άγραφο» δεοντολογικό κανόνα, ο ερευνητής οφείλει να 

συστήνεται και να προσδιορίζει το σκοπό της έρευνάς του -ακόµα κι αν έχει µαζί του 

κάποια συστατική επιστολή (Bell, 1997). Επίσης πρέπει να ενηµερώνει για τη 

χρονική διάρκεια της συνέντευξης και να προσπαθεί να µην υπερβαίνει το χρόνο 

αυτό. Ο Johnson γράφει πως ο ερευνητής είναι υπεύθυνος για τον τρόπο µε τον οποίο 

θα φέρει σε πέρας τη συνέντευξη (Johnson, 1984). 

Η σχέση λοιπόν µεταξύ του ερευνητή και του υποκειµένου είναι αναλογική κι 

ισότιµη και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπλέκονται συναισθήµατα 

εµπιστοσύνης και ανασφάλειας, ή ασφάλειας, που χαρακτηρίζουν τελικά την όλη 

διαδικασία. Η διακριτικότητα του ερευνητή και η ευγένειά του, καθορίζουν κατά 

πολύ την χροιά των απαντήσεων. Τα υποκείµενα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε 

σεβασµό και δικαιοσύνη. 

Χωρίς αµφιβολία υπάρχουν αρκετά αρνητικά στοιχεία κατά την προσπάθεια 

συλλογής πληροφοριών από συνεντεύξεις. Καταρχάς το να παίρνει κάποιος 

συνεντεύξεις από τα υποκείµενα ενέχει τον κίνδυνο «εισβολής» στη ζωή τους, στον 

τοµέα προσωπικών τους δεδοµένων, αν ο ζήλος του ερευνητή είναι υπέρµετρος 

(Talbot και Edwards, 1994) -στοιχείο το οποίο είναι επίσης συνδεδεµένο µε τα ηθικά 
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ζητήµατα που προκύπτουν σε µια συνέντευξη. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ορισµένα 

ζητήµατα που θεωρούνται ταµπού. Ούτε και η «τετ-α-τετ» συνέντευξη συµβάλλει στο 

να συζητηθούν. Από ηθικής άποψης περισσότερο εγκλωβίζονται τα υποκείµενα, όταν 

βρίσκονται σε άµεση συνοµιλία µε τον ερευνητή, παρά αισθάνονται ελεύθερα να 

µιλήσουν και να προβληµατιστούν επί του αντικειµένου. 

Μερικά από τα προβλήµατα που προκύπτουν, λόγω προκατάληψης, είναι για 

παράδειγµα η προθυµία του υποκειµένου να δώσει τις απαντήσεις που ο ερευνητής 

θέλει ή τις απαντήσεις που θα είναι οι κοινωνικά αποδεκτές κι επιθυµητές (Kitwood, 

1977). Ακόµα και η τάση του ερευνητή να αναζητήσει τις απαντήσεις που ήδη έχει 

σαν πρώτο πλάνο στο µυαλό του. Πρόκειται για έναν «άδηλο ανταγωνισµό που 

εµφανίζεται κάποιες φορές ανάµεσα στον ερευνητή και στον ερωτώµενο» 

(Borg,1981). 

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και ένα άλλο στοιχείο, που έρχεται σε 

πλήρη αντιδιαστολή µε όσα προαναφέρθηκαν ως θετικά: οι αντιλήψεις των 

υποκειµένων δεν µπορούν να ελεγχθούν, καθώς «πλανάται» στην ατµόσφαιρα κατά 

τη διάρκεια του διαλόγου ενός είδους πίεση στο υποκείµενο να πει «κάτι σηµαντικό».  

Οι ερωτώµενοι ενδόµυχα τρέφουν την ελπίδα ότι θα δώσουν τις «σωστές» 

απαντήσεις. ∆εν είναι αυτή, όµως, η επιθυµητή κατάληξη µιας συνέντευξης, γιατί 

στις συνεντεύξεις δεν γίνονται «λάθη», όσον αφορά στις απαντήσεις των 

ερωτώµενων. Σκοπός του ερευνητή είναι η προσέγγιση και καταγραφή της αλήθειας, 

χωρίς αποστέωση και αποχρωµάτιση των απαντήσεων. Τα υποκείµενα πολλές φορές 

νιώθουν ότι βρίσκονται εν µέσω µιας διαδικασίας άφεσης αµαρτιών. Εάν ειδικά 

καταφέρουν να δουν από την αντίδραση του ερευνητή ότι έχουν συµβάλει στα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα της έρευνας. 

Αν και επιβάλλεται οι απαντήσεις του ερωτώµενου να µην υποδαυλίζονται, να 

µην είναι κατευθυνόµενες από τις ερωτήσεις του ερευνητή, ο τελευταίος 

χρησιµοποιεί πολλές φορές ορισµένα τεχνάσµατα. Τέτοιου τύπου είναι η ενθάρρυνση 

του υποκειµένου ή η συγκατάβαση και το ενδιαφέρον. Ακόµα και η συµπάσχουσα 

συµπεριφορά, όταν το υποκείµενο αρχίσει να αναπτύσσει ένα αδιάφορο για την 

έρευνα, µα σοβαρό, προσωπικό του θέµα, που έχει ανάγκη να το µοιραστεί µε τον 

ερευνητή. Ειδικότερα όµως όσον αφορά προσωπικά ζητήµατα του υποκειµένου, είναι 

ανάγκη οι ερωτήσεις να µεταλλάσσονται ή να γίνονται µε τρόπο τέτοιο που να µην 

θίγεται ο ψυχισµός του υποκειµένου. 



 113

Σαν συνέπεια των παραπάνω, οι κανόνες που εφαρµόζονται κατά τη 

διεξαγωγή µιας συνέντευξης, επιβάλλουν στον ερευνητή, όταν ο ερωτώµενος του 

ζητήσει να κλείσει το κασετόφωνο, για να του µιλήσει για κάτι, να το πράξει. Ακόµα 

κι όταν συµπεράνει ότι ο ερωτώµενος δυσκολεύεται να εκφραστεί ή να εκδηλωθεί, 

πρέπει να ακολουθήσει την ίδια τακτική και να συζητήσει για κάτι λιγότερο φορτικό 

(Johnson, 1984). 

 

1.4.2.∆είγµα έρευνας – Χρόνος και Τόπος ∆ιεξαγωγής της έρευνας  

Στην ποιοτική έρευνα η λογική των πιθανοτήτων και οι στατιστικές µέθοδοι 

στις οποίες και βασίζονται οι τεχνικές της δειγµατοληψίας σπάνια εφαρµόζονται. 

Έτσι η ποιοτική έρευνα απαιτεί µια διαφορετική και εναλλακτική προσέγγιση του 

ζητήµατος της δειγµατοληψίας (Mason, 2003). Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του 

δείγµατος της ποιοτικής έρευνας παίζει η σχέση που υπάρχει ανάµεσα στο δείγµα και 

σε έναν ευρύτερο πληθυσµό ή σε ένα ευρύτερο σύνολο. Η σχέση αυτή µπορεί να 

είναι η αναλογία των χαρακτηριστικών του δείγµατος σε σχέση µε αυτά του 

συνολικού πληθυσµού (Mason, 2003). Η καταλληλότητα οποιουδήποτε πλαισίου 

δειγµατοληψίας πρέπει να αξιολογηθεί από άποψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της 

συγκεκριµένης µελέτης (Openheim, 2005).  

Το δείγµα αποτέλεσαν 15 εκπαιδευτικοί του νοµού Χανίων, οι οποίοι 

εργάστηκαν σε µειονοτικά σχολεία και συµµετείχαν τουλάχιστον µία φορά σε 

πρόγραµµα επιµόρφωσης. Οι συµµετέχοντες είχαν διαφορετικές ειδικότητες και ήταν 

8 γυναίκες και 7 άντρες. 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2011 στο Νοµό Χανίων.Οι 

συνεντεύξεις έγιναν σε διάφορα µέρη (π.χ. στην οικία των συνεντευξιαζόµενων, στην 

αίθουσα καθηγητών στο σχολείο στο οποίο εργάζονταν ο εκπαιδευτικός). 

 

1.4.3.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Άξονας 1ος 

Θεµατική Κατηγορία: Προσωπικά στοιχεία ερωτώµενων.  

Προτεινόµενες ερωτήσεις  

1. Έχετε διδάξει σε µειονοτικά σχολεία της Θράκης  

2. Πότε διδάξατε  

3. Σε ποια πόλη ή χωριό διδάξατε 
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4. Αντιµετωπίσατε δυσκολίες στην διδασκαλία σας εξαιτίας της γλωσσικής 

και πολιτισµικής ιδιαιτερότητας των µουσουλµανόµαιδων  

5. Θα επιθυµούσατε να ξαναδιδάξετε σε µειονοτικό σχολείο της Ξάνθης.  

 

Άξονας 2ος 

Θεµατική Κατηγορία: Επικοινωνιακές δυσκολίες µε τους 

µουσουλµανόπαιδες και τις οικογένειές τους 

Προτεινόµενες ερωτήσεις 

1.Πόσο υχνά εµφανίζονται προβλήµατα γλωσσικής και πολιτισµικής 

ποικιλοµορφίας 

2. Σε ποιους τοµείς εστιάζονται οι γλωσσικές δυσκολίες των µαθητών 

(γραπτός λόγος , ανάγνωση, σύνταξη, ορθογραφία, κατανόηση εννοιών, λεξιλόγιο , 

προφορικός λόγος  

3. Πως σας αντιµετώπιζαν οι γονείς των παιδιών. 

4. Η µουσουλµανική κοινωνία είναι ανοικτή προς τους αλλόθρησκους;  

 

Άξονας 3ος  

Θεµατική κατηγορία :  Η εκπαιεδυτική µεταρρύθµιση του ‘ 97 έφερε τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα δηλαδή τον σεβασµό στην διαφορετικότητα και 

εξασφάλιση ίσων δικαιωµάτων στην εκπαίδευση και αγορά εργασίας.   

1. Πιστεύεται ότι η πολυπολιτισµικότητα που υπάρχει στην Θράκη 

µπορεί να ανοίξει  τον  δρόµο για την διαπολιτισµική εκπαίδευση ή  έγινε αιτία για 

ακραίες εθνικιστικές και ακροθρησκευτικές ενέργειες.   

2. Η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρµόζεται από το ΄97 κατάφερε να 

αναδείξει νέους στόχους, νέα περιεχόµενα και  νέους τρόπους µάθησης που να 

ανταποκρίνονται στις πολυπολιτισµικές συνθήκες διδασκαλίας 

3. Η καινούργια εκπαιδευτική πολιτική κάλυψε τις ανάγκες που 

προκύπτουν από την εξέλιξη των µονοπολιτισµικών κοινωνιών σε πολυπολιτισµικές 

και έχει ως στόχο το «γεφύρωµα» στο δίληµµα αφοµοίωσης-διατήρησης της 

πολιτισµικής ταυτότητας. 

4. Οι γονείς αντιµετωπίζουν καχύποπτα τον εκπαιδευτικό και εν γένει την 

διαπολιτισµική εκπαίδευση από φόβο µη τυχόν αλλοιωθεί η πολιτισµική  και 

θρησκευτική τους παράδοση. 

5. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη γλώσσα είναι 
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ανασταλτικός παράγοντας για την πρόοδο των παιδιών.  

6. Ποιο από τα τρία µοντέλα εκπαίδευσης πιστεύετε ότι θα είχε 

µεγαλύτερη απόδοση στο κοινωνικό και µορφωτικό επίπεδο των 

µουσουλµανόπαιδων. Αφοµοιωτικό, αντιρατσιστικό ή διαπολιτισµικό.  

7. Σας έχει επηρεάσει την προσωπική σας γνώµη για την εκπαίδευση των 

µουσουλµανόπαιδων  το γεγονός ότι η Τουρκία έχει ασκήσει πολιτική εκδίωξης των 

Ελλήνων µε αποτέλεσµα να υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη µόνο 2 σχολεία.  

8. Ποια από τις τρεις µειονότητες τουρκογενείς, ποµάκικη ή Ροµά 

πιστεύετε ότι πρόσκεινται φιλικά στο καινούργιο εκπαιδευτικό σύστηµα που 

εφαρµόζεται στα µειονοτικά σχολεία. 

9. Συµφωνείτε µε το γεγονός ότι πρέπει να δίνονται κίνητρα για 

εισαγωγή µουσουλµανόπαιδιων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ή πρέπει να έχουν ίσες 

ευκαιρίες µε τους άλλους φοιτητές.  

 

  

Άξονας 4ος 

Θεµατική Κατηγορία: Αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων και  

προγράµµατος και αναλυτικών προγραµµάτων  που εφαρµόζονται από το ’97   

Προτεινόµενες ερωτήσεις 

1. Πιστεύετε ότι η θεσµοθέτηση του παρόντος αναλυτικού προγράµµατος 

µειονοτικών σχολείων  βοηθά την ενσωµάτωση των µαθητών στην κοινωία 

2. Τα παρόντα σχολικά εγχειρίδια (µε πολλή  εικονογράφηση και εικόνες 

και ιστορίες από την µουσουλµανική κοινωνία)  ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

σχολικής µάθησης; 

3. Οι µειονοτικοί µαθητές µπορούν να ανταπεξέλθουν στην δίγλωσση και 

τρίγλωσση διδασκαλία 

4. Πιστεύετε ότι το γεγονός ότι διδάσκονται τα µαθήµατα στιην τουρκική 

γλώσσα και ότι στην γλώσσα τον Ροµά ή των Ποµάκων αποτελεί  άνιση 

αντιµετώπιση των άλλων γλωσσών. 

5. Πιστεύετε ότι το ωρολόγιο πρόγραµµα είναι κατάλληλο για την 

ιδιοµορφία που έχουν τα σχολεία της Θράκης.   

 

1.4.4.Εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας.  
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Τόσο στην ποιοτική όσο και στην ποσοτική έρευνα είναι σηµαντικό να 

εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνας. Με την έννοια της 

εγκυρότητας εννοούµε αν µετράται αυτό που πραγµατικά θέλουµε να µετρήσουµε, 

ενώ µε την έννοια της αξιοπιστίας εκφράζεται η ακρίβεια των ερευνητικών µεθόδων 

και τεχνικών, το πόσο δηλαδή αξιόπιστα και ακριβή είναι τα δεδοµένα που µετράµε.  

Η ηµιδοµηµένη συνέντευξη που επιλέχθηκε προσδίδει στην έρευνα αυξηµένη 

εγκυρότητα σε σχέση µε άλλες µεθόδους ποσοτικής ανάλυσης.. Κατά την διατύπωση 

των ερωτηµάτων εξετάστηκε ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται µεταξύ τους τα 

ερευνητικά ερωτήµατα, η µεθοδολογία και οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν 

(Mason, 2003).  

Όσον αφορά την ανάλυση των αποτελεσµάτων κριτήριο εγκυρότητας στην 

ποιοτική έρευνα αποτελεί η ειδική θέση ή η οπτική γωνία του ερευνητή από την 

οποία µπορεί να βλέπει τα πράγµατα (Openheim, 2005).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1. Αποτελέσµατα  

1η Θεµατική Κατηγορία:  

Προσωπικά στοιχεία για την διδασκαλία των ερωτώµενων σε µειονοτικό  

σχολείο 

Στοιχεία των συµµετεχόντων στην έρευνα και προσωπικές εµπειρίες  

 Φύλο Ειδικότητα Ηλικία Έτη 
Υπηρεσίας 

Σπουδές Έτη 
διδασκαλίας 
σε µειονοτικά 
σχολεία της 
Θράκης 

Ερ.1 Γ ∆ασκάλα 44 15 Μεταπτυχιακό 3 

Ερ.2 Γ ∆ασκάλα  38 11 Πτυχίο 2 

Ερ.3 Γ ∆ασκάλα  47 19 Πτυχίο 3 

Ερ.4 Γ Φιλόλογος 39 7 Μεταπτυχιακό 2 

Ερ.5 Γ ∆ασκάλα  36 4 Πτυχίο 1 

Ερ.6 Γ ∆ασκάλα  42 9 Πτυχίο 1 

Ερ.7 Γ Φιλόλογος  37 6 Μεταπτυχιακό 2 

Ερ.8 Α ∆άσκαλος  51 22 Μεταπτυχιακό 4 

Ερ.9 Α ∆άσκαλος 44 16 Μεταπτυχιακό 4 

Ερ.10 Α ∆άσκαλος 32 4 Μεταπτυχιακό 1 

Ερ.11 Α ∆άσκαλος 44 13 Πτυχίο 2 

Ερ.12 Α Μαθηµατικός 33 4 Πτυχίο 1 

Ερ.13 Α Μαθηµατικός 55 21 ∆ιδακτορικό 5 

Ερ.14 Α ∆άσκαλος 45 12 Πτυχίο 3 

Ερ.15 Γ ∆άσκαλος 41 11 Πτυχίο 3 

 

Οι ερωτώµενοι  της παρούσας συνέντευξης  έχουν εργαστεί σε µειονοτικά 

σχολεία τα οποία βρίσκονταν στις εξής πόλεις και χωριά της Θράκης: στην πόλη της 

Ξάνθης, στις Θέρµες Ξάνθης, στην Κοτάνη Ξάνθης, στα Ποµακοχώρια, στην 

Καλλιθέα Ξάνθης, στην Μέδουσα Ξάνθης, στην Κοµοτινή , στην Γρατινή Ροπόπης, 

στην ∆ιαλαµπή Ροδόπης, στα Καλύβια και στην Ξυλαγανή Ροδόπης.  
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∆ίδαξαν κατά την χρονική περίοδο 1996 -2007 οπότε  ήταν γνώστες και για τα 

παλιά εγχειρίδια  και για τα καινούργια εγχειρίδια διδασκαλίας, και για το πρόγραµµα 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης που άρχισε να εφαρµόζεται στα µειονοτικά σχολεία.  

Οι 13 από τους ερωτώµενους (ποσοστό 87%) απάντησαν ότι δεν επιθυµούν να 

ξαναεργαστούν σε µειονοτικά σχολεία της Θράκης εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του 

πληθυσµού αυτών των περιοχών και των ανυπέρβλητων εµποδίων που συνάντησαν 

εκεί . Επεσήµαναν ότι ενώ όταν πρωτοδιορίστηκαν  ήταν έτοιµοι επιµορφωτικά 

(είχαν όλοι παρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια για την µειονοτική εκπαίδευση) να 

αντιµετωπίσουν την ιδιόµορφη κατάσταση των µειονοτικών σχολείων,  στην πράξη 

όµως είχαν να αντιµετωπίσουν την έλλειψη των στοιχειωδών µέσων (τα περισσότερα 

σχολικά κτίρια ήταν σε άσχηµη κατάσταση και σε πολλά έλλειπαν ακόµη και τα 

απαραίτητα σύνεργα διδασκαλίας),   τις αντίξοες συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι 

µουσουλµανόπαιδες, την έλλειψη βιβλίων κατάλληλων για δίγλωσση εκπαίδευση και 

το βασικότερο  την καχυποψία των γονέων τους οι οποίοι εκτός του γεγονότος ότι 

πολλοί δεν µιλούσαν ελληνικά, ήταν δύσπιστοι σε όποιο καινούργιο  µέσο 

διδασκαλίας (υπολογιστές,  ανοικτές συζητήσεις για τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν τα ίδια τα παιδιά κ.λ.π. ).  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι δύο εκπαιδευτικοί οι οποίοι είπαν κατά την 

διάρκεια της συνέντευξης ότι, επιθυµούν  να ξαναεργαστούν σε µειονοτικό σχολείο 

ήταν οι νεαρότεροι στην ηλικία και οι οποίοι έδειξαν ενθουσιασµό και ανέφεραν την 

επιτακτική ανάγκη της ύπαρξης της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης σ΄αυτά τα σχολεία 

και ότι αυτή γίνεται µε πολύ αργούς ρυθµούς.          

Το αξιοσηµείωτο είναι ότι και  οι 15 ερωτώµενοι τόνισαν ότι δεν είχαν 

πρόβληµα µε τα ίδια τα παιδιά και µάλιστα τους έκανε εντύπωση ότι  ενώ τα 

περισσότερα παιδιά  είχαν να αντιµετωπίσουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και δεν 

µιλούσαν την ελληνική γλώσσα καλά, µιλούσαν µε σεβασµό στον δάσκαλό/καθηγητή  

τους.  Ήταν ανοικτά σε κάθε τι καινούργιο δείχνοντας  ενθουσιασµό και ενδιαφέρον 

(ήταν ενθουσιασµένα µε τα καινούργια σχολικά εγχειρίδια επειδή είχαν 

εικονογραφηµένες εικόνες και µε  τους υπολογιστές ).  

Επίσης και  οι 15 ερωτώµενοι δήλωσαν ότι τα παιδιά εκτός των γλωσσικών 

ιδιαιτεροτήτων, είχαν να αντιµετωπίσουν και δυσκολίες σε απλές έννοιες καθώς τα 

περισσότερα δεν είχαν βγει ποτέ από το χωριό / πόλη τους (π.χ. πολλά δεν είχαν δει 

θάλασσα, πολυκατοικία, αεροπλάνο κ.λ.π.). Επίσης υπήρχε συνολική παραδοχή από 

τους ερωτώµενους ότι υπήρχε από την οικογένεια διαφορετική αντιµετώπιση στα 
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αγόρια από τα κορίτσια, υποχρεώνοντας τα κορίτσια να σταµατήσουν ακόµη και το 

∆ηµοτικό για να βοηθούν στις δουλειές ή ακόµη για να παντρευτούν µετά τα 12.  

 

2η Θεµατική Κατηγορία:  

Επικοινωνιακές δυσκολίες µε τους µουσουλµανόπαιδες και τις 

οικογένειές τους 

Όλοι οι ερωτώµενοι συµφώνησαν ότι καθηµερινά παρουσιάζονταν 

προβλήµατα εξαιτίας της γλωσσικής και πολιτισµικής ποικιλοµορφίας των 

µουσουλµανόπαιδων. Βέβαια όλοι διευκρίνισαν ότι αυτό δεν σηµαίνει ότι τα παιδιά 

αυτά δεν είναι έξυπνα ή ότι υστερούν από τα παιδιά που φοιτούν στα άλλα σχολεία. 

Αντιθέτως η διγλωσσία και τριγλωσσία που αντιµετωπίζουν από την βρεφική τους 

ηλικία τους ανέπτυξε µία ιδιαίτερη αίσθηση στην αντίληψη της γλώσσας, στην 

κατανόηση και εύκολη αφοµοίωση  εννοιών. Με ιδιαίτερη ευκολία µαθαίνουν λέξεις 

και έννοιες γεγονός το οποίο στα περισσότερα παιδιά άλλων σχολείων θα ήταν πολύ 

δύσκολο. Τα γραµµατικά λάθη τα οποία κάνουν (η τούρκικη γλώσσα δεν έχει άρθρα 

γι αυτό πολλές φορές µιλώντας  ή γράφοντας ελληνικά ξεχνάνε να χρησιµοποιήσουν 

άρθρα ) δεν σηµαίνει ότι έχουν πρόβληµα αντίληψης.  

Όσον αφορά την πολιτισµική ποικιλοµορφία οι 6 ερωτώµενοι (ποσοστό 40%) 

αντιµετώπισαν πρόβληµα επικοινωνίας. Οι 9 ερωτώµενοι δεν είχαν ιδιαίτερες 

δυσκολίες καθώς όχι µόνο θεωρούν δεδοµένο τον σεβασµό στην «ετερότητα» του 

άλλου   αλλά έδειξαν και ενδιαφέρον για την διαφορετική κουλτούρα, τα ήθη και 

έθιµα και µίλησαν µε ενθουσιασµό γι αυτά. Προχωρώντας την συζήτηση οι 6 

ερωτώµενοι είπαν ότι δεν µπορούσαν να προσαρµοστούν στην ιδιαίτερη πολιτιστική 

πολυµορφία που αντιµετώπισαν διότι θεωρούσαν, κατά την γνώµη τους,  απαράδεκτο 

Έλληνες πολίτες να υποστηρίζουν τόσο πολύ την διαφορετικότητά τους,γιατί µέσα 

από αυτήν έβλεπαν µίσος προς τα ελληνικά δεδοµένα. Υποστήριξαν ότι όταν πήγαν 

να διδάξουν στα µειονοτικά σχολεία δεν κατέχονταν από εθνικιστικά προβλήµατα 

αλλά βλέποντας την επιρροή του Τούρκικου κράτους επάνω σε Έλληνες πολίτες  οι 

οποίοι προστάτευαν µε τόσο σθένος τα πολιτιστικά και θρησκευτικά τους πιστεύω 

αισθάνονταν αγανακτισµένοι. Βέβαια παραδέχτηκαν ότι το γεγονός ότι  οι άνθρωποι 

αυτοί έβλεπαν στην τηλεόραση µόνο τούρκικα κανάλια ήταν φυσικό να ενδυναµώνει 

µέσα τους το αίσθηµα καχυποψίας  έναντι στο «άνοιγµα» που φέρνει η 

διαπολιτισµική εκπαίδευση. Σ’ αυτό το σηµείο µίλησαν µε πάθος για την ανάγκη 
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πρόσβασης σε ελληνικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς  σταθµούς οι οποίοι 

αποτελούν το βασικότερο µέσον επικοινωνίας.       

Οι 8 ερωτώµενοι διευκρίνισαν ότι οι µαθητές αντιµετώπιζαν δυσκολίες στην 

σύνταξη (ποσοστό 53%), οι 2 στο λεξιλόγιο (ποσοστό 13,5%), οι 3 στον προφορικό 

λόγο (ποσοστό 20%) και οι 2 στην κατανόηση εννοιών (ποσοστό 13,5%), τονίζοντας 

ότι παρόλο το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των παιδιών τα παιδιά είναι έξυπνα και τα 

περισσότερα έδειχναν προθυµία να µάθουν καλά την ελληνική γλώσσα. Το 

βασικότερο λάθος που έκαναν τα παιδιά ήταν ότι ξεχνούσαν να χρησιµοποιούν άρθρα 

επηρεασµένα από την τούρκικη γλώσσα.  

Όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας οι 3 ερωτώµενοι (ποσοστό 20%) 

απάντησαν ότι προτιµούν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας γιατί µε τον 

επικοινωνιακό (κατά την γνώµη τους) δεν µπορούν να µάθουν «σωστά» την ελληνική 

γλώσσα. Οι υπόλοιποι 12 (ποσοστό 80%) απάντησαν ότι προτιµούν την 

επικοινωνιακή µέθοδο διδασκαλίας όπου µπορούν να δώσουν µία ολοκληρωµένη 

εικόνα των εννοιών 

Όσον αφορά την ερώτηση για την συµπεριφορά των γονέων και οι 15 

ερωτώµενοι διευκρίνισαν ότι η συµπεριφορά των Ποµάκων και των Ροµά ήταν  

διαφορετική από των Τουρκόφωνων, τονίζοντας ότι οι Ποµάκοι είναι πιο φιλικοί. 

Επίσης οι µουσουλµάνοι του νοµού  Ξάνθης είναι ποιο ανοικτοί στο γεγονός να 

φοιτούν τα παιδιά σε κανονικά δηµοτικά σχολεία από ότι οι µουσουλµάνοι της 

Κοµοτηνής. Ήδη ένα ποσοστό 35%  (κατά την άποψη των ερωτώµενων) έδειξαν 

προθυµία τα παιδιά τους να φοιτούν σε κανονικά δηµοτικά σχολεία.  

Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι 6 εκπαιδευτικοί οι οποίοι υ 

δίδαξαν σε µειονοτικά σχολεία µετά το 2004 είπαν οι νέοι γονείς ήταν πιο ανοικτοί 

για να µαθαίνουν τα παιδιά τους την ελληνική γλώσσα καλά, ήθελαν να παιδιά τους 

να σπουδάσουν σε ελληνικά πανεπιστήµια κυρίως για να µπορέσουν να εργαστούν 

ευκολότερα. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί διευκρίνισαν ότι ένα ποσοστό (περίπου 40%) 

ήθελαν νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθµούς στους οποίους να µιλάνε ελληνικά.    

Οι 7 ερωτώµενοι (ποσοστό 47%) είπαν ότι οι γονείς των µουσουλµανόπαιδων  

αντιµετώπιζαν µε καχυποψία φοβούµενοι ότι µέσω της διδασκαλίας θέλουν να 

αφοµοιώσουν τα παιδιά στην ελληνική κουλτούρα και όχι να τα δώσουν τα εφόδια να 

ενσωµατωθούν στην ευρύτερη κοινωνία. Οι 5 (ποσοστό 33%) είπαν ότι δεν 

αντιµετώπισαν ιδιαίτερα προβλήµατα από την συµπεριφορά των γονέων, αντιθέτως 

ήταν φιλικοί και πολλές φορές ζητούσαν την συµβουλή τους.  Οι 3 ερωτώµενοι 
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(ποσοστό 20%) απάντησαν ότι οι γονείς ήταν εχθρικοί διότι θεωρούσαν ότι θέλουν να 

προσηλυτίσουν τα παιδιά τους και τους θεωρούσαν   εχθρούς της θρησκείας τους και 

της κουλτούρας τους.  

Στην ερώτηση εάν η µουσουλµανική κοινωνία είναι ανοικτή προς τους 

αλλόθρησκους, οι 8 (ποσοστό 53%) απάντησαν θετικά και οι 7 (ποσοστό 47%) 

απάντησαν αρνητικά. ∆ιευκρίνισαν βέβαια ότι οι νεότεροι γονείς είναι πιο ανοικτοί  

στις απόψεις τους και θέλουν τα παιδιά τους να ενσωµατωθούν στην ευρύτερη 

κοινωνία, δεν φοβούνται ότι η µόρφωση θα αλλοιώσει τις αξίες της παράδοσής τους  

αλλά αντιθέτως πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη για ένα καλύτερο µέλλον για τα 

παιδιά τους.   

Οι 13 ερωτώµενοι (ποσοστό 87%) υποστήριξαν την αναγκαιότητα ύπαρξης 

Συµβουλευτικών Σταθµών Γονέων και Υποστήριξης αυτών όπου µε κατάλληλη 

επιµόρφωση θα πιστούν ότι στον κόσµο που έρχεται, αν δεν µπορείς να βρεις το 

δρόµο σου µέσα από τη διαφορετικότητα, είσαι χαµένος.  

   

3η Θεµατική κατηγορία 

 Εφαρµογή Εκπαιδευτικής Πολιτικής από το ΄97 κα µετά.  

Οι 12 ερωτώµενοι (80%) απάντησαν ότι η εφαρµογή της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης γίνεται µε πολύ αργά βήµατα από την µία πλευρά εξαιτίας της ελληνικής 

κυβέρνησης η οποία φοβούµενη την αντίδραση της τούρκικης πολιτικής δεν τολµά να 

κάνει διαρθρωτικές αλλαγές και από την άλλη πλευρά  εξαιτίας της καχυποψίας των 

µουσουλµάνων οι οποίοι είναι πολύ πιστοί στις  παραδόσεις τους. Έχει να 

αντιµετωπίσει την δύναµη της θρησκείας η οποία κατευθύνει τις αποφάσεις τους και 

τον τρόπο ζωής τους. Βέβαια έχουν γίνει αλλαγές αλλά µε πολύ αργούς ρυθµούς.  

Οι 10 ερωτώµενοι (ποσοστό 67%) έθεσαν το θέµα της διαφορετικής 

µεταχείρισης των παιδιών από τους τουρκόφωνους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

δδιάσκουν ίµε παλιό µοντέλο διδασκαλίας µε αυστηρή πειθαρχία (τιµωρίες, 

κτυπούσαν τα παιδιά όταν έκαναν αταξίες, δεν ενδιαφέρονταν για το κάθε ένα 

χωριστά και έκαναν ξεκάθαρη διάκριση των αγοριών έναντι των κοριτσιών, 

θεωρώντας δεδοµένο ότι τα κορίτσια µετά τα 12 θα αφήσουν το σχολείο και θα 

ασχοληθούν µε δουλειές του σπιτιού ή θα  παντρευτούν και ότι η συνέχιση των 

σπουδών τους θα ήταν εµπόδιο για την αποκατάστασή τους.  

Οι 9 ερωτώµενοι (ποσοστό 60%)  είπαν ότι ακόµη και οι γονείς και τα παιδιά 

θεωρούσαν πιο σωστή την στάση των τουρκόφωνων εκπαιδευτικών παρά την δική 
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τους η οποία βασίζονταν εκτός από τον  σεβασµό της «ετερότητας» αλλά και στον 

σεβασµό της προσωπικότητας του κάθε παιδιού, αλλά ιδίως στην ίση αντιµετώπιση 

των κοριτσιών µε των αγοριών. 

 Όσον αφορά την απόδοση αγοριών και κοριτσιών οι 13 ερωτώµενοι 

(ποσοστό 87%) είπαν ότι τα κορίτσια στο ∆ηµοτικό ήταν πιο πρόθυµα στην µάθηση 

και έδειχναν ενθουσιασµό από την ίση µεταχείριση των εκπαιδευτικών απέναντί τους. 

Στο Γυµνάσιο όµως και στο Λύκειο ήταν πιο «σφιγµένα» γιατί ένοιωθαν ότι έπρεπε 

να προστατέψουν την θρησκεία και την πολιτισµική τους κληρονοµιά από το 

«άνοιγµα» της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.        

Οι 6 ερωτώµενοι (ποσοστό σ0%)  απάντησαν  ότι αντιµετώπισαν ακραίες 

εθνικιστικές εκδηλώσεις από θρησκευτικές οργανώσεις γεγονός το οποίο τους φόβισε 

και ήταν  ανασταλτικός παράγοντας για την µετάδοση της εκπαιδευτικής πολιτικής 

που υιοθετήθηκε από το ‘ 97.  

 Και οι 15 εκπαιδευτικοί είπαν ότι οι µουσουλµάνοι της Θράκης είναι 

φιλόξενοι και φιλικοί αλλά περιχαρακώνονται στις  καινούργιες ιδέες της 

εκπαίδευσης των παιδιών τους. Γενικά είναι πολύ δύσπιστοι και σ’ αυτο το σηµείο 

πάλι οι εκπαιδευτικοί τόνισαν την προπαγάνδα της τούρκικης τηλεόρασης  η οποία 

ανενόχλητα επηρεάζει τους µουσουλµάνους µε αποτέλεσµα τα περισσότερα  παιδιά 

να πηγαίνουν στην Τουρκία για την συνέχιση των σπουδών τους.   

Επίσης, ένα άλλο γεγονός που τόνισαν 12 από τους ερωτηθέντες (ποσοστό 

80%) είναι ότι το άνοιγµα στην παγκοσµιοποίηση και ο σεβασµός προς την 

θρησκευτική και φυλετική ελευθερία  που διδάσκει η διαπολιτισµική εκπαίδευση 

έκαναν πολλές  φορές τους γονείς να  έρχονται στο σχολείο για να ζητήσουν  

διευκρινήσεις για συζητήσεις που γίνονταν στην τάξη (π.χ. όλοι οι άνθρωποι  είµαστε 

«αδέλφια», εκµάθηση άλλων θρησκειών, για την υγιεινή διατροφή, τακτικό πλύσιµο 

κ.ά.)    

Οι 10 (ποσοστό 67%)  από τους ερωτώµενους απάντησαν ότι ενώ η 

διαπολιτισµική εκπαίδευση που εφαρµόζεται τα τελευταίο πέντε χρόνια έχει στόχο να 

αναδείξει νέους στόχους, νέα περιεχόµενα και  νέους τρόπους µάθησης που να 

ανταποκρίνονται στις πολυπολιτισµικές συνθήκες διδασκαλίας δεν έχει τα 

αποτελέσµατα τα οποία αναµένονταν. Βέβαια η προθυµία όλων και περισσότερων 

παιδιών να προχωρήσουν στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση και η εισαγωγή τους στην 

τριτοβάθµια είναι ένα πολύ θετικό βήµα, όπως ακόµη η εκπαιδευτική πολιτική από το 
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΄97 δεν κατάφερε να ανοίξει τον «δρόµο ίσων ευκαιριών» στα παιδιά της 

µειονότητας.   

Όλοι οι ερωτώµενοι συµφώνησαν ότι σχεδόν το σύνολο των παιδιών τους 

αντιµετωπίζουν µε σεβασµό και  αγάπη και παρόλες τις «ιδιαιτερότητες» µε τις 

οποίες έχουν µεγαλώσει αντιλαµβάνονται τις προσπάθειες του εκπαιδευτικού. Επίσης 

οι εκπαιδευτικοί συµφώνησαν  ότι τα παιδιά «ενθουσιάζονται» µε τις παραστάσεις 

(µεγάλες εικόνες, σλάιντς, βίντεο, υπολογιστές ) και πράγµατα τα οποία τα άλλα 

παιδιά τα θεωρούν δεδοµένα,  για τα περισσότερα παιδιά των µειονοτικών σχολείων 

είναι ένας καινούργιος κόσµος (µεγάλες πόλεις, συγκοινωνίες,  πλοία κ.ά.) 

Όσον φορά την ερώτηση για το αν οι γονείς φοβούνται µη τυχόν αλλοιωθεί η 

πολιτισµική και θρησκευτική τους παράδοση µε την διαπολιτισµική εκπαίδευση οι  

12 ερωτώµενοι (ποσοστό 80%) απάντησαν θετικά.  Όλη η ζωή των µουσουλµάνων 

καθορίζεται από την θρησκεία τους και τη διαπολιτισµική εκπαίδευση (αποδοχή των 

ξένων, σεβασµός στην πολιτιστική κουλτούρα των «άλλων») νοµίζουν ότι είναι 

απειλή για τον δικό τους τρόπο ζωής. Ακόµη και οι γονείς που είναι ανοικτοί στην 

διαπολιτισµική εκπαίδευση φοβούνται, αλλά υπερτερεί η επιθυµία τους να ενταχθούν 

τα παιδιά τους  στην ευρύτερη κοινωνία για να έχουν µεγαλύτερες ευκαιρίες 

εργασίας.     

Οι 6 από τους εκπαιδευτικούς ερωτώµενους (ποσοστό 40%) πιστεύουν ότι 

πρέπει η πρώτη γλώσσα στην οποία θα διδάσκονται τα µαθήµατα πρέπει να είναι τα 

ελληνικά και η δεύτερη τα τούρκικα. Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται στην γλώσσα 

της πατρίδας τους και όχι την γλώσσα της θρησκείας τους  Η µειονότητα της Θράκης 

είναι µειονοτική (Συνθήκη Λοζάνης) και όχι εθνική όπως είναι η ελληνική 

µειονότητα της Κωνσταντινούπολης.  

Οι 3 ερωτώµενοι (33%) τόνισαν ότι είναι  πολύ δύσκολο για τα παιδιά να 

µιλούν σο σπίτι  τούρκικα, ή ποµάκικα ή την γλώσσα των Ροµανί και στο σχολείο να 

έχουν πρώτη γλώσσα την τούρκικη ενώ στην  τριτοβάθµια εκπαίδευση (γι αυτά που 

σκοπεύουν να προχωρήσουν τις σπουδές τους ) και στην αγορά ευρέσεως είναι η 

ελληνική.  Εκτός τούτου αυτό αποτελεί αδικία για τις µειονότητες των Ποµάκων και 

των Αθιγγάνων και ιδίως για τα παιδιά αυτών.   

Όµως οι άλλοι 6 (ποσοστό 40%)  απάντησαν ότι καλώς η ελληνική γλώσσα 

είναι δεύτερη γιατί έτσι δείχνει το Ελληνικό Κράτος είναι Κράτος ∆ικαίου και ότι   

σέβεται  µουσουλµανική µειονότητα.   Εντύπωση µου έκανε ότι αυτοί οι  ερωτώµενοι 

ανέφεραν τα λόγια της Α. Φραγκουδάκη ότι: «Η µητρική γλώσσα είναι η γλώσσα των 
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αισθηµάτων και των αισθήσεων, η γλώσσα των οσµών  και των χρωµάτων. Είναι η 

γλώσσα των ονείρων, η γλώσσα της τρυφερότητας, των παιδικών αναµνήσεων, η 

γλώσσα του παράπονου, η γλώσσα της αγάπης, η πιο δικιά του γλώσσα ανάµεσα  σε 

όλες τις ποικιλίες και γλώσσες που µεγαλώνοντας µπορεί ί να µάθει». 

Όµως 10 ερωτώµενοι (ποσοστό 67%) , παρόλο που µερικοί ισχυρίστηκαν 

στην διδασκαλία της µητρικής γλώσσας ως πρώτη γλώσσα, είπαν ότι το µειονέκτηµα 

είναι ότι όσο  διδάσκονται τα περισσότερα µαθήµατα στην τουρκική γλώσσα τόσο 

µεγαλύτερη θα υπάρχει διαρροή µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση προς την 

Τουρκία. 

Οι 12 από τους ερωτώµενους (ποσοστό 80%) απάντησαν ότι το 

διαπολιτιστικό  µοντέλο εκπαίδευσης είναι το καλύτερο µοντέλο για την µεγαλύτερη 

απόδοση στο κοινωνικό και µορφωτικό επίπεδο των µουσουλµανόπαιδων γιατί η  

αναγνώριση της «ετερότητας» του άλλου και της θρησκευτικής διάστασης θα πρέπει 

να έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι κάθε παιδί, σε όποιο βαθµό κι αν ταυτίζεται µε 

µια συγκεκριµένη θρησκευτική οµάδα, είναι ικανό να αποκτήσει µια θετική αίσθηση 

ταυτότητας, χωρίς τον φόβο ότι θα κριθεί από τους άλλους.  

Οι 3 από τους ερωτώµενους (ποσοστό 20%) απάντησαν  ότι το αφοµοιωτικό 

µοντέλο είναι καλύτερο γιατί δεν θα υπάρχουν εθνοτικές διενέξεις και ότι µε την 

διαπολιτισµική εκπαίδευση δηµιουργούµε «αυριανούς εχθρούς της Ελλάδας».  

Και οι 15 ερωτώµενοι  απάντησαν  ότι ενώ όχι µόνο δεν συµφωνούν µε την 

άσκηση της πολιτικής δίωξης της Τουρκίας προς του Έλληνες της 

Κωνσταντινούπολης αλλά αυτό το θέµα τους στενοχωρεί και προσπαθούν να µην 

επηρεάζεται η αποστολή τους από αυτό το συναίσθηµα. Τους µουσουλµάνους όµως 

της Θράκης τους θεωρούν Έλληνες πολίτες οι οποίοι δικαιούνται ίσα δικαιώµατα  µε 

τους  άλλους Έλληνες και ότι καλά κάνει η Ελληνική κυβέρνηση και διαθέτει ειδικά 

κονδύλια για την εφαρµογή της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης εκεί.  

Από τις τρεις µειονότητες της Θράκης και οι 15 ερωτώµενοι απάντησαν ότι οι 

περισσότεροι Ποµάκοι όχι µόνο δέχονται το καινούργιο εκπαιδευτικό σύστηµα στα 

σχολεία αλλά πολλοί αποφασίζουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν σε κανονικά σχολεία 

και όχι µειονοτικά. Πιστεύουν ότι ενώ οι Ποµάκοι είναι βαθιά θρησκευόµενοι είναι 

πιο ανοικτοί στην ελληνική πολιτική. Επίσης τόνισαν ότι τα παιδιά των Ροµά είναι 

λιγότερο επηρεασµένα από θρησκευτικής άποψης από τα παιδιά των Τουρκογενών.  

Στην ερώτηση εάν συµφωνούν για το γεγονός ότι γίνεται εισαγωγή 

µουσουλµανόπαιδιων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε ειδική ποσόστωση 0,5% , οι 8 
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ερωτώµενοι (ποσοστό 53%) απάντησαν θετικά. Οι 5 όµως εκπαιδευτικοί / 

ερωτώµενοι απάντησαν ότι στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όλα τα παιδιά πρέπει να 

έχουν ίση µεταχείριση (χωρίς ειδικές ποσοστώσεις) και ότι καλύτερα είναι η 

Κυβέρνηση  να ρίξει το βάρος στα σχολικά κτίρια  στα οποία φοιτούν τα 

µουσουλµανόπαιδα και  εκ των οποίων τα περισσότερα είναι σε άθλια κατάσταση. Οι 

2 ερωτώµενοι δεν απάντησαν  απευθείας στο ερώτηµα αλλά µίλησαν γενικά για ότι 

πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Επίσης οι 13 

ερωτώµενοι (ποσοστό 87%) ανέφεραν την αναγκαιότητα ύπαρξης νηπιαγωγείου και 

παιδικών σταθµών όπου τα παιδιά θα µιλούν µόνο ελληνικά για να είναι 

εξοικειωµένα στην πρώτη τάξη του ∆ηµοτικού στην ελληνική γλώσσα.    

Οι καθηγητές στο σύνολό τους ισχυρίστηκαν ότι τα παιδιά παρόλο που είναι 

δίγλωσσα και τρίγλωσσα και µεγαλώνουν σε πολύ αντίξοες συνθήκες, είναι έξυπνα 

µε µεγάλες πιθανότητες να συνεχίσουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό που 

έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι σέβονται ιδιαίτερα τον δάσκαλο και είναι 

υπάκουα στην ιεραρχία. 

Οι 12 ερωτώµενοι (ποσοστό 80%) ανέφεραν ότι ενώ το στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα, ο σχολικός χρόνος είναι απόλυτα προκαθορισµένος και προβάλλεται ως 

το µόνο µέσο οργάνωσης και κατανοµής χρόνου και έχει προτεραιότητα από την 

επιλογή περιεχοµένου της σχολικής γνώσης, αυτοί δεν µπορούσαν πολλές φορές να 

το ακολουθήσουν, καθώς σχεδόν κάθε µέρα παρουσιάζονταν προβλήµατα έκφρασης 

εννοιών τα οποία τους ανάγκαζαν να αλλάξουν την σειρά των µαθηµάτων.    

Συνολικά οι καθηγητές ισχυρίστηκαν ότι κατά την διάρκεια της  διδασκαλίας 

τους κυρίως προσπαθούσαν να δείξουν τον σεβασµό τους προς τις ιδιαιτερότητες των 

µαθητών για να ανεβάσουν την αυτοεκτίµηση των µαθητών.  Τόνισαν ότι η 

αυτοεκτίµηση ενισχύει θετικά την σχολική επίδοση και µέσο της διαπολιτισµικής 

διδασκαλίας ήθελαν να περάσουν το  µήνυµα ότι η γνωριµία µε το «διαφορετικό» 

µειώνει τις διακρίσεις και τις προκαταλήψεις.  

 

4η Θεµατική Κατηγορία 

 Αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων και αναλυτικών προγραµµάτων   

Οι 8 από τους ερωτώµενους (ποσοστό 33%) απάντησαν ότι το παρόν 

αναλυτικό πρόγραµµα βοηθά την ενσωµάτωση των µαθητών στην κοινωνία και  

συµφωνούν µε το µοίρασµα των µαθηµάτων στις δύο γλώσσες. Οι  7 όµως 

ερωτώµενοι (ποσοστό 47%) απάντησαν ότι   όλα τα µαθήµατα πρέπει να γίνονται 
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στην ελληνική γλώσσα και µόνο η ανάγνωση του Κορανίου (ή άλλο µάθηµα το οποίο 

θα αποφασίσει η µουσουλµαντική κοινότητα ) να γίνεται στην τουρκική γλώσσα.  

Επίσης 12 από τους ερωτώµενους (ποσοστό 80%) τόνισαν ότι η Αγγλική γλώσσα  

πρέπει να διδάσκεται περισσότερες ώρες καθώς αποτελεί  ένα µεγάλο βοήθηµα για τα 

παιδιά για το µέλλον τους.   

Όλοι οι ερωτώµενοι απάντησαν ότι ήταν επιτακτική ανάγκη η αλλαγή των 

σχολικών εγχειριδίων και ότι συµφωνούν µε την εµφάνιση αυτών. Απλώς πρέπει να 

ανανεώνονται και σταδιακά να περνάνε µηνύµατα ενσωµάτωσης των παιδιών στην 

ευρύτερη κοινωνία.   Πάλι οι εκπαιδευτικοί τόνισαν την δύναµη της τηλεόρασης η 

οποία θα βοηθούσε την διδασκαλία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, ιδίως µε την 

εξάσκηση της ελληνικής γλώσσας. Η µουσουλµανική κοινωνία  είναι µία κλειστή 

κοινωνία µε αποτέλεσµα µουσουλµανόπαιδα αποµακρυσένων περιοχών, ιδίως 

ορεινών να έχουν την πρώτη επαφή µε την ελληνική γλώσσα στο σχολείο.    

Επίσης  όλοι οι εκπαιδευτικοί / ερωτώµενοι συµφωνούν  τα παιδιά συνηθίζουν 

στην γλωσσική πολυµορφία που ζούνε όµως οι απαιτήσεις της δευτεροβάθµιας και 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι τόσο µεγάλες που η διγλωσσία και η τριγλωσσία 

αποτελεί µεγάλο ανασταλτικό παράγοντα στη µόρφωσή τους.  

Επίσης οι 10 ερωτώµενοι (ποσοστό 67%)   συµφωνούν ότι αποτελεί άνιση 

αντιµετώπιση των γλωσσών των Ρόµά και των Ποµάκων µε την επιβολή της 

τουρκικής γλώσσας ως πρώτης γλώσσας, µε αποτέλεσµα να καταπατείται η Συνθήκη 

της Λοζάνης η οποία τονίζει ότι η µουσουλµανική  µειονότητα στην Ελλάδα πρέπει 

να διδάσκεται στην µητρική γλώσσα. Το παρόν καθεστώς στα σχολεία εξοστρακίζει 

τη γλώσσα των Ποµάκων και των Ροµά και η διδασκαλία γίνεται στα τούρκικα εις 

βάρος των άλλων µειονοτήτων.    

 

2.2.Συµπεράσµατα έρευνας  

Μέσα από τις συνεντεύξεις των 15 εκπαιδευτικών που δίδαξαν σε µειονοτικά 

σχολεία της Ξάνθης βλέπουµε ότι οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν σε µία συνεχή 

αλληλεπίδραση µε τη διαφορετικότητα και την πολυµορφία, την οποία , ως 

ισχυρίζονται, διαχειρίστηκαν µε τον καλύτερο τρόπο για  να µπορέσουν να πετύχουν 

την κοινωνική συνοχή των παιδιών. Από το 1997 και µετά βλέπουµε ότι έχουν να 

αντιµετωπίσουν  µια πολυπολιτισµική πρόκληση,  µέσα από ένα ευέλικτο σύστηµα 

εκπαίδευσης, ποιοτικά υψηλού επιπέδου αλλά που βρίσκει πολλά εµπόδια. Ενώ η 

διαπολιτισµική  εκπαίδευση είναι µια νέα θεωρητική και πρακτική αντίδραση σε µια 
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µεταβαλλόµενη πολιτισµική πραγµατικότητα, η αποτελεσµατικότητα των µέτρων 

αυτών απέναντι στις παραδοσιακές αξίες αποδεικνύονται  ανεπαρκής µε αποτέλεσµα  

στην Θράκη η περιχαράκωση του έντονου θρησκευτικού συναισθήµατος καιη 

προπαγάνδα της τούρκικης πολιτικής να δηµιουργεί φόβο στους µουσουλµάνους για 

τυχόν αλλοίωση της πολιτιστικής τους ταυτότητας.   

Έτσι το κύριο συµπέρασµα που βγαίνει από τις συνεντεύξεις µε 

εκπαιδευτικούς που δίδαξαν σε µειονοτικά σχολεία της Θράκης είναι ότι η 

µουσουλµανική θρησκεία επηρεάζει  έµµεσα σε µεγάλο βαθµό την παρεχόµενη 

εκπαίδευση στα παιδιά και γενικά το Ισλάµ επηρεάζει το πολιτιστικό κεφάλαιο της 

µειονότητας  

Έτσι, ενώ και οι 15 εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι η διευκόλυνση της 

διαφορετικότητας, δηλαδή το να είσαι ίσος και ταυτόχρονα διαφορετικός είναι 

πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς  στις  σηµερινές δηµοκρατικές και πλουραλιστικές 

κοινωνίες και προτού πάνε να διδάξουν σε µειονοτικά σχολεία είχαν επιµορφωθεί 

καταλλήλως µέσα στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, εκεί είχαν να 

αντιµετωπίσουν την θρησκευτική και πολιτισµική περιχαράκωση των 

µουσουλµάνων.  

Εκτός τούτου,  ενώ η Ελλάδα, ως Κράτος ∆ικαίου, φρόντισε για την 

παρεχόµενη εκπαίδευση στα παιδιά της µειονότητας , δείχνοντας παράλληλα τελείως 

ανεξίθρησκη συµπεριφορά, η πλειοψηφία των γονέων των µουσουλµανόπαιδω 

αντιµετωπίζουν µε καχυποψία τις νέες µεθόδους διδασκαλίας, οι  οποίες βασίζονται 

στην συνύπαρξη και αποδοχή πολλών πολιτισµών σε ένα  εκπαιδευτικό σύστηµα που  

στηρίζει την  πολυπολιτισµικότητα,  έχοντας θετική στάση απέναντι στην ετερότητα, 

ηθεληµένη επαφή και αλληλεπίδραση µεταξύ πολιτισµών,  γιατί η διαπολιτισµική 

κατανόηση είναι το βασικό παιδαγωγικό όπλο για αντιµετώπιση της 

πολυπολιτισµικότητας στην εκπαίδευση. Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να τονίσουµε την 

διαφορά στων Ποµάκων οι οποίοι είναι πιο «ανοικτοί» σε µία διαπολτισµική 

εκπαίδευση µε αποτέλεσµα ένα αυξανόµενο ποσοστό να γράφουν τα παιδιά τους σε 

κανονικά σχολεία.   

Η δε αιτία για το χαµηλό επίπεδο των  µουσουλµανόπαιδων έγκειται στην 

διαφορά γλωσσικού επιπέδου οικογένειας-σχολείου και αποτελεί το  θεµέλιο της 

σχολικής αποτυχίας  αυτών. Όµως, η έννοια «γλωσσικό λάθος» είναι κοινωνική όχι 

γλωσσική. Οι εκπαιδευτικοί ισχυρίστηκαν ότι εάν οι µαθητές διδάσκονται 

περισσότερα µαθήµατα στην ελληνική γλώσσα, και εάν τα παιδιά πηγαίνουν σε 
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νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθµούς όπου οµιλούνται τα ελληνικά,   οι δίγλωσσοι 

µαθητές µπορούν να φθάσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο εκµάθησης της ελληνικής 

γλώσσας άσχετα εάν είναι δίγλωσσα ή τρίγλωσσα. 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι καθ’ όλη τη  διάρκεια των 

συνεντεύξεων οι προβληµατισµοί των εκπαιδευτικών εστιάστηκαν σε τρεις άξονες. Ο 

πρώτος άξονας είναι η  καχυποψία µε την οποία τους αντιµετώπισαν οι γονείς οι 

οποίοι βλέπουν την διδασκαλία της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ως απειλή για τις 

θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και την πολιτισµική και  θρησκευτική τους 

κουλτούρα. Αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό εµπόδιο για τους στόχους που έχει το 

σχολείο δηλαδή να προετοιµάσει  τους µαθητές του για τις πραγµατικότητες του 21ου 

αιώνα και ότι πρέπει να λάβει υπόψη την ετερότητα ως κανόνα, σε εγχώριο και  

διεθνές επίπεδο, όπου πια ο µονοπολιτισµικός-µονογλωσσικός απόφοιτος ισοδυναµεί 

µε άτοµο κοινωνικά απροετοίµαστο και απροσάρµοστο.   

Ο δεύτερος άξονας είναι η αβασάνιστη προπαγάνδα που κάνει η τουρκική 

τηλεόραση τους µουσουλµάνους, οι οποίοι καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε ελληνικά 

κανάλια είναι έρµαιο της καθοδηγητικής υποστήριξης της τούρκικης πολιτικής. Κατά 

την διάρκεια της συνέντευξης οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, αλλά 

και την απορία γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν  αντιµετωπίζει αυτό το πρόβληµα 

άµεσα.  

Ο τρίτος άξονας είναι η διάκριση που κάνει η ελληνική κυβέρνηση στους 

τουρκόφωνους εις βάρος των Ποµάκων και των Ροµά,  καθώς η Συνθήκη της 

Λοζάνης µιλά για την εκµάθηση της µητρικής γλώσσας των µειονοτήτων ως πρώτη 

γλώσσα (αυτό ισχύει και για τους Ροµά και για τους Ποµάκους) και η ελληνική 

κυβέρνηση ακολουθεί την πολιτική εκµάθησης της τουρκικής γλώσσας ως πρώτη 

γλώσσα στα σχολεία παραµερίζοντας την γλώσσα των Ποµάκων και των Ροµά.  

Η  άρνηση της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών να ξαναδιδάξουν σε 

µειονοτικά σχολεία δείχνουν τις αντιξοότητες  µε τις οποίες δίδαξαν,  την 

απογοήτευσή τους από τους γονείς των µουσουλµανόπαιδων και την πολιτική της 

ελληνικής κυβέρνησης η οποία σεβόµενη την τούρκικη πολιτική δεν βάζει στην 

προτεραιότητά της τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των µουσουλµανόπαιδιων, 

καθώς επιβάλλεται  µέσα από την εκπαίδευση να βγαίνουν πολίτες ενεργοί ώστε να 

συµµετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας που ζουν.  Πάντως η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι η επικοινωνιακή µέθοδος διδασκαλίας 

(µαθητοκεντρική, που  καταργεί την αυθεντία του καθηγητή και βάζει τον µαθητή 
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στο επίκεντρο της ) είναι ιδανική για τα µουσουλµανόπαιδα που εκτός από το 

πρόβληµα της  διγλωσσίας και της τριγλωσσίας που έχουν,  από την µία πλευρά 

βιώνουν δύσκολες συνθήκες επιβίωσης και από την άλλη «βοµβαρδίζονται» από τον 

φόβο των µεγάλων για τυχόν αλλοίωση της πολυτισµικής τους κουλτούρας, και της 

θρησκευτικής τους πίστης. 

Το γεγονός της διαφορετικής καταγωγής των αποτελούντων την µειονότητα 

απαιτεί  εξειδικευµένη εκπαίδευση, που να συµφωνεί µε τις σύγχρονες ευρωπαϊκές 

αντιλήψεις  για την εκπαίδευση των µειονοτήτων  και θα έχει σα στόχο  τη διατήρηση 

της ιδιαιτερότητας και όχι την αφοµοίωσή της. 

Η αναφορά των εκπαιδευτικών στο ωρολόγιο πρόγραµµα δείχνει  την 

κοινωνικοπολιτική προσέγγιση της κατανοµής και διευθέτησης χρόνου όπου ναι µεν ,  

αποτυπώνονται οι  δείκτες εξουσίας, υπόληψης και status που διαµορφώνονται  από 

την πολιτική (το σχολείο είναι ένας πειθαρχικός µηχανισµός) και την ιδεολογική 

λειτουργία του σχολείου, αλλά που πολλές φορές είναι ανασταλτικός παράγοντας 

λόγω των προβληµάτων γλωσσικής επικοινωνίας που προκαλούνται στην τάξη. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών / ερωτώµενων δεν συµφωνεί µε την ειδική 

ποσόστωση των µουσουλµανόπαιδων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αλλά ισχυρίζεται 

ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη σηµασία στην ειδική εκπαίδευση αυτών, στα 

κατάλληλα σχολικά κτίρια και εγχειρίδια (συµφωνούν ότι τα εγχειρίδια που δόθηκαν 

από το 2005 είναι αρκετά κατάλληλα για την εκπαίδευση των µαθητών), στην 

εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας από το νηπιαγωγείο ώστε να µην έχουν πρώτη 

επαφή µ’ αυτήν στο ∆ηµοτικό, καθώς και µε την δηµιουργία Συµβουλευτικών 

Σταθµών Γονέων και Υποστήριξης ώστε να  πιστούν ότι η διαπολιτισµική 

εκπαίδευση είναι απαραίτητη ώστε να ζήσουν οι µελλοντικές γενεές  σ’ έναν 

καλύτερο  κόσµο.      
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

Η αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που ξεκίνησε το 1997 

συνδέθηκε  µε τις γενικότερες εξελίξεις (κοινωνικές πολιτικές, τεχνολογικές) που 

παρατηρούνται στο διεθνές περιβάλλον τις τελευταίες δεκαετίες και τις επιδράσεις 

που ασκούν στην ελληνική κοινωνία και «επιβλήθηκε», σύµφωνα µε τα επίσηµα 

κείµενα του ΥΠΕΠΘ  και ιδιαίτερα το κείµενο «Εκπαίδευση 2000 – Για  µια Παιδεία 

Ανοιχτών Οριζόντων» λόγω της ύπαρξης ενός σηµαντικού αριθµού ‘προβληµάτων’ 

και ‘προκλήσεων’ που δηµιουργήθηκαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Η  

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση αποσκοπούσε να δώσει στην εκπαίδευση ισχυρά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και την αναγκαία ποιότητα και αποτελεσµατικότητα 

για να ανταποκριθεί στον εθνικό της ρόλο. 

Όµως ο πολιτισµικός πλουραλισµός της ελληνικής κοινωνίας δε σηµαίνει ότι 

διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες κάνουν αισθητή της παρουσία τους σε διάφορες 

περιοχές της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής , αλλά αποτελούν µέρος της 

κοινωνικής δοµής της χώρας.  

Οι µουσουλµάνοι που αποτελούν την µειονότητα στην Θράκη έχουν 

διαφορετική φυλετική καταγωγή, διαφορετική κουλτούρα (Τουρκόφωνοι, Αθίγγανοι, 

Ποµάκοι) και διαφορετική µητρική γλώσσα , η οποία παίζει πρωταρχικό ρόλο στην 

αντίληψή τους  για την πολιτιστική τους ταυτότητα. Είναι πολύ δεµένοι µε το 

παρελθόν και την πολιτιστική τους παράδοση.  

Ποικίλες εκφάνσεις πολιτισµικού πλουραλισµού µε γλωσσικές, εθνοτικές, 

θρησκευτικές και άλλες διαστάσεις ενσωµατώθηκαν σταδιακά σε όλο σχεδόν το 

συστηµικό φάσµα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Συνακόλουθα, η εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα σήµερα χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη ποικίλων πολιτισµικών 

αναφορών στη σχολική τάξη. 

Βασικοί στόχοι κάθε εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που επιδιώκει να 

διασφαλίσει συνθήκες ισοτιµίας και σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο 

ελληνικό σχολείο είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης των προκλήσεων της 

διαπολιτισµικής επικοινωνίας και η ανάδειξη εκπαιδευτικών µεθοδεύσεων που 

ευνοούν την ενσωµάτωση, τη συµµετοχή, τη συνεργασία, το σεβασµό όλων των 

µαθητών. 

Η κατάσταση στο πολιτικό επίπεδο αρχίζει να αλλάζει στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, όταν µαζί µε πολλές βαθύτερες µεταβολές της ελληνικής 
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κοινωνίας και της πολιτικής απέναντι στις µειονότητες, µεταστρέφεται η πολιτική 

απέναντι στη µειονότητα µε βάση τις αρχές της ισονοµίας και ισοπολιτείας. Η 

εκπαίδευση αποτελεί βασική προτεραιότητα αυτής της αλλαγής. Aνάµεσα στα µέτρα 

που αλλάζουν τα δεδοµένα είναι και η ειδική ρύθµιση της ποσόστωσης, που από το 

1997 ανοίγει το δρόµο της ελληνικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για τα µέλη της 

µειονότητας, µέτρο µε µεγάλη πολιτική σηµασία. Στο ίδιο πλαίσιο αλλαγών 

εντάσσεται και το πρόγραµµα «Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων» που επιχειρεί όχι 

µόνο τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στο εσωτερικό του σχολείου, αλλά 

παράλληλα και τη δηµιουργία νέων εκπαιδευτικών ευκαιριών για τα παιδιά της 

µειονότητας µέσα από παρεµβάσεις στο επίπεδο της κοινότητας (αναφέροµαι στις 

εκπαιδευτικές παρεµβάσεις, παροχή µαθηµάτων ή άλλων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο Κέντρων του προγράµµατος που λειτουργούν σε 

διάφορες περιοχές της Θράκης) . 

Έτσι βλέπουµε στην   τελευταία µεταρρυθµιστική προσπάθεια (1997), µέσα 

στα πρωτογενή κείµενα ανιχνεύονται οι κυρίαρχες για την παιδεία του  πολίτη 

αντιλήψεις. Υπογραµµίζεται το δικαίωµα του  Έλληνα πολίτη για «ανοιχτή και 

ισότιµη πρόσβαση σε παιδεία υψηλής ποιότητας», ενώ πρωτοεµφανίζεται η  έννοια 

της  κατάρτισης, αφού ως στόχος για τη µεταλυκειακή εκπαίδευση δηλώνεται  η  

«µεταδευτεροβάθµια κατάρτιση, ανοιχτή στους Έλληνες πολίτες». Ακόµη, γίνεται 

λόγος για µια εκπαίδευση δηµοκρατική στηριγµένη στις αρχές της ανθρωπιστικής 

παιδείας, αλλά ταυτόχρονα ικανής να προετοιµάσει τους πολίτες ώστε να είναι ικανοί 

να αντιµετωπίσουν την πρόκληση και τον ανταγωνισµό.  Νέοι όροι είναι η  υιοθέτηση 

της διαπολιτισµικής αγωγής (σεβασµός στη διαφορά και τις πολιτισµικές 

ιδιαιτερότητες των ατόµων), η  κατανόηση του  διεθνούς περιβάλλοντος 

(επιµ.Μπουζάκης,2010). Έτσι βλέπουµε  να υπάρχει  από πλευράς κράτους µια 

εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στη σηµερινή πραγµατικότητα, στηριγµένη σε 

λογικές εκπαιδευτικές αρχές, που να ενσωµατώνει µια ευρωπαϊκή και οικουµενική 

προοπτική.  

Στο πλαίσιο µιας περιεκτικής περιγραφής µπορεί να ειπωθεί ότι η ανάπτυξη 

της ενσυναίσθησης, η κατανόηση των στρατηγικών διαπολιτισµικής επικοινωνίας και 

η εφαρµογή συνεργατικών πρακτικών και επιλογών είναι τα επιδιωκόµενα 

αποτελέσµατα των δράσεων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στα µειονοτικά σχολεία 

της Θράκης. Όµως προϋπόθεση εµπέδωσης των παραπάνω είναι εκπαιδευτικοί 

(Ορθόδοξοι και Μουσουλµάνοι) και µαθητές να προσεγγίσουν κριτικά τόσο τον 
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«ορίζοντα νοήµατος» που προσφέρεται στο πλαίσιο της δικής τους πολιτισµικής 

αναφοράς όσο και τον πολιτισµικό πλουραλισµό ως µια γόνιµη πρόκληση 

εµπλουτισµού και βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Από την παρούσα εργασία  γίνεται αντιληπτό ότι ο χώρος της  µειονοτικής 

εκπαίδευσης στην Θράκη  έχει καταστεί ένα πεδίο συνεχών αντιπαραθέσεων µεταξύ 

του κράτους και της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης. Οι διαφορετικές 

ερµηνείες που προσδίδουν στο «πρόβληµα» οι δρώντες, σε κοινωνικό, διοικητικό και 

πολιτικό επίπεδο, εκφράζουν τόσο τη σχέση τους µε αυτό όσο και τις διαφορετικές 

επιδιώξεις τους. Ο βασικός στόχος της µειονοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής φαίνεται 

να συγκεντρώνει υψηλό βαθµό συναίνεσης, σε όλα τα επίπεδα δράσης: η άνοδος του 

µορφωτικού επιπέδου της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης, προκειµένου να 

ενταχθεί στο κοινωνικοοικονοµικό γίγνεσθαι της χώρας. 

Όµως παρόλο που η Ελλάδα σεβάστηκε µονοµερώς το άρθρο 45 της 

Συνθήκης της Λοζάνης παρέχοντας στους τουρκόφωνους µουσουλµάνους το 

δικαίωµα να διδάσκονται του µουσουλµανόπαιδια την τουρκική γλώσσα και ότι 

στους Ποµάκους και Ροµά, έδωσε σ΄αυτούς  όλα τα δικαιώµατα που στέρησε η 

τουρκική πολιτική από τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Σεβόµενη τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και τις ανθρώπινες αξίες όπως αυτές προστατεύονται από ένα 

κράτος ∆ικαίου  και µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επικαλέστηκε την αρχή της 

αµοιβαιότητας (όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 45 της Συνθήκης) και δεν αξίωσε 

την αριθµητική τουλάχιστον εξίσωση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης µε τους 

µουσουλµάνους της ∆. Θράκης.  

 Ωστόσο, οι τρόποι που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του επιδιωκόµενου 

στόχου, δηλαδή η εφαρµογή της Εκπαιδευτικής Πολιτικής από το ΄97  µέχρι σήµερα 

εκπαίδευση στα µουσουλµανόπαιδα της Θράκης διαφοροποιούνται σηµαντικά και 

καθίστανται αντικείµενα ανταγωνισµού και σύγκρουσης σε όλα τα πεδία.  

Στον τοµέα της πρωτοβάθµιας µειονοτικής εκπαίδευσης δείγµατα επιτυχίας 

της πολιτικής αυτής εµφανίζονται µόλις την τελευταία πενταετία, όπως 

αντανακλώνται µέσα από αποσπασµατικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες και «θετικές 

διακρίσεις». Τα µέτρα αυτά, αν και σηµαντικά, δεν είναι  επαρκή για την 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση προβληµάτων, τα οποία πρωτογενώς πηγάζουν από 

την ίδια την έννοια που προσδίδει ένα κράτος στους πολίτες του, ιδιαίτερα όταν αυτοί 

ανήκουν σε µια µειονότητα, κατοχυρωµένη ως θρησκευτική, που δεν παύει ωστόσο 

να προσλαµβάνει και διάσταση γλωσσική, πολιτισµική, ακόµη και εθνοτική. 
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Η αναφορά των εκπαιδευτικών (στην συνέντευξη / έρευνα) του προβλήµατος 

που δηµιουργείται στο ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου, ανασύρει το πρόβληµα 

της  περιορισµένης συµµετοχής της εκπαιδευτικής µονάδας στη διαµόρφωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό βέβαια  σηµαίνει  και περιορισµένη ευθύνη στην 

αποτυχία των αλλαγών. Αλλά η µη συµµετοχή όµως,, είτε στην επιτυχία είτε στην 

αποτυχία, έχει ως αποτέλεσµα  να µειώνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της εµπειρίας 

της,  να παρεµποδίζεται η ανάπτυξη καινοτόµοι επαγγελµατικής  κουλτούρας 

ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς για ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και 

διδακτικών µεθόδων  και να µην αντιµετωπίζονται µε επιτυχία συγκεκριµένες τοπικές 

ανάγκες και ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας στην οποία βρίσκεται το σχολείο. 

Τα σχολεία στη Θράκη  διαφοροποιούνται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

µικροκοινωνίας τους,  τα οποία δεν µπορούν να παραµεληθούν. Το σχολείο οφείλει 

να δηµιουργοί ευκαιρίες για συµµετοχή  της κοινότητας στη ζωή του, αλλά και να 

συµµετέχει  στη ζωή της κοινότητας αξιοποιώντας τις δυνατότητες που του 

προσφέρει και συµβάλλοντας στην αναβάθµισή της.   

Όµως ενώ το σχολείο λειτουργεί ως µέσο κοινωνικοπολιτισµικής ένταξης των 

παιδιών, αφού θεσµικά και νοµικά έχει την υποχρέωση να παρέχει σε όλους/ες 

τους/τις µαθητές/τριες και µε ίσο τρόπο γνώσεις και δεξιότητες, η  εκπαίδευση της 

µουσουλµανικής µειονότητας δεν καταφέρνει ακόµη να δεχτεί ,ούτε να κρατήσει 

στους κόλπους της όλα τα παιδιά και καταλήγει να γίνεται ισχυρός µηχανισµός 

κοινωνικού αποκλεισµού.  

Οι αιτίες της κατάστασης αυτής βρίσκονται στην σφαίρα της πολιτικής των 

δύο χωρών που ενδιαφέρονται για τη µειονότητα, της Ελλάδας και της Τουρκίας. 

Όλες οι αποφάσεις, οι σχεδιασµοί και οι πρακτικές που εφαρµόζονται στα µειονοτικά 

σχολεία αποτελούν θέµα πολιτικών, κατά βάση, επιλογών.  

Βέβαια πρωταρχικό ζήτηµα και για τα δύο Κράτη πρέπει να γίνουν  οι 

ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των παιδιών της µειονότητας, ώστε η παιδεία να είναι 

ουσιαστικό δικαίωµα όλων των ελληνόπουλων και η πολιτεία να αντιλαµβάνεται την 

υποχρέωσή της για ισότιµη εκπαίδευση όλων των παιδιών της.  

Το καθεστώς των µειονοτικών σχολείων στην Θράκη είναι ιδιότυπο διότι  

πρόκειται για ένα µεικτό νοµικό καθεστώς ανάµεσα στο ιδιωτικό και το δηµόσιο. Τα 

µειονοτικά σχολεία υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείας. Φαίνεται όµως 

ότι η εκπαιδευτική πολιτική στο συγκεκριµένο πεδίο καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό 

από τους προσανατολισµούς της εξωτερικής πολιτικής στο ζήτηµα των 
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ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σύνδεση που υπογραµµίζει την πολιτική διάσταση, η 

οποία εκ προοιµίου καθορίζει οτιδήποτε συµβαίνει στο πλαίσιο της µειονοτικής 

εκπαίδευσης. 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι τα µέτρα που περιλαµβάνονται στην 

Εκπαιδευτική Πολιτική από το 1997 και µετά µε στόχο την καταπολέµηση του 

κοινωνικού αποκλεισµού των παιδιών της µειονότητας µπορούν να αξιολογηθούν 

θετικά. Αυτά είναι: 

- η συγγραφή και η έκδοση των νέων βιβλίων, του προγράµµατος 

Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων, που σέβονται τη διαφορετικότητα των 

µαθητών/τριών. Οι εµπειρίες των εκπαιδευτικών που έχουν εργαστεί µε αυτά 

δείχνουν ότι είναι ικανά να βοηθήσουν τα παιδιά να µάθουν την ελληνική γλώσσα 

ευκολότερα.  

- Επιµορφώσεις εκπαιδευτικών για την ειδική διδασκαλία των 

µειονοτικών σχολείων και επιδοτήσεις ερευνών για την εκπαίδευση στα µειονοτικά 

σχολεία της Θράκης.  

- Η αναγνώριση της «ετερότητας» του άλλου  διότι η  αναβαθµισµένη 

επίγνωση της θρησκευτικής διάστασης θα πρέπει να έχει ως στόχο να εξασφαλίσει 

ότι κάθε παιδί, σε όποιο βαθµό κι αν ταυτίζεται µε µια συγκεκριµένη θρησκευτική 

οµάδα, είναι ικανό να αποκτήσει µια θετική αίσθηση ταυτότητας, χωρίς τον φόβο ότι 

θα κριθεί από τους άλλους. Όσο περισσότερο µια οµάδα αισθάνεται ότι βρίσκεται στο 

κοινωνικό περιθώριο, λόγω των πεποιθήσεων της ή του τρόπου που εκφράζονται οι 

πεποιθήσεις της δηµόσια, τόσο συχνότερα καταφεύγει σε επιθετικές ή εσωστρεφείς 

αµυντικές στρατηγικές, εις βάρος της συµµετοχής στα κοινά.  

- Σεβασµός σε όλες τις µητρικές γλώσσες. Μεγάλο µέρος της 

µειονότητας έχει µητρική γλώσσα άλλη από αυτή που σπουδάζει στο σχολείο γεγονός 

που δυσχεραίνει τη φοίτηση των παιδιών. 

- Τα µαθήµατα διδάσκονται από χριστιανούς και µουσουλµάνους 

εκπαιδευτικούς. Οι µουσουλµάνοι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους είναι 

απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας της Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ). Στα 

µειονοτικά σχολεία απλώς συνυπάρχουν δύο ανεξάρτητα προγράµµατα διδασκαλίας, 

ενώ µεταξύ του τουρκόφωνου και του ελληνόφωνου τµήµατος της εκπαίδευσης που 

απευθύνεται στη µειονότητα δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία. 

Σε όλο το πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής από το 1997 και µετά 

διαγράφεται η αναγνώριση της ισότιµης αξίας της µητρικής γλώσσας η οποία  
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ανατρέπει την κυρίαρχη, στερεότυπη αντίληψη περί κατωτερότητας της τουρκικής 

γλώσσας σε σχέση µε την ελληνική και κυρίως φέρνει στην  επιφάνεια το ζήτηµα της 

αναγνώρισης της ταυτότητας του «άλλου» µέσω της «φωνής» του, της γλώσσας του.  

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι ,ενώ η Εκπαιδευτική Πολιτική, από 

το 97 και µετά, βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, όπου ο καθηγητής έχει 

ρόλο σχεδιαστή-συντονιστή σε ανοιχτά και προσαρµόσιµα προγράµµατα, 

επικεντρωµένα στο  µαθητή, αντιµετωπίζοντας τη γλώσσα όχι µόνο σαν αντικείµενο 

µάθησης, αλλά και σαν εργαλείο µάθησης,  µε αποδοχή των τρόπων επικοινωνίας που 

χρησιµοποιούν και κατά συνέπεια, αποδοχή της ίδιας τους της ταυτότητας, τελικά δεν 

κατάφερε να εξασφαλίσει ίσα δικαιώµατα και ευκαιρίες σε όλα τα  παιδιά της 

Θράκης.  

Σήµερα, µε την έλευση νέων οικονοµικών µεταναστών, στο νοµό  οµιλούνται  

πέντε µητρικές  γλώσσες: ελληνικά, τουρκικά, ποµακικά, ρωσικά και τσιγγάνικα Από 

τις οµάδες αυτές, η µουσουλµανική Μειονότητα της ∆υτικής Θράκης αποτελεί, 

σήµερα , ένα ιδιότυπο κοινωνικό σύνολο, µε ένα δικό της σύστηµα  αξιών, που δεν 

ακολούθησε την όποια εκσυγχρονιστική πορεία της ελληνικής κοινωνίας. Ιδιαίτερα οι 

µουσουλµάνοι , κάτοικοι των αγροτικών και ορεινών περιοχών, διατηρούν αλώβητες 

τις παραδόσεις τους και είναι πολύ επιφυλακτικοί σε οποιανδήποτε νεωτερισµό  που 

θα ανέτρεπε την ισχύουσα αξιακή τους κλίµακα.  Αυτό το γεγονός µαζί µε την 

ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας και της Τουρκίας  συντελεί στο να µην 

δηµιουργεί λειτουργικούς πολίτες που να είναι ενταγµένοι στην κοινωνία της χώρας 

που ζουν, απεναντίας  να είναι παγιδευµένοι  µε αποτέλεσµα την περιχαράκωση και 

γκετοποίησή τους.         
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