
 

ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ, ΛΑΒΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ 

Π.Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό  ησλ Υσξώλ ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο 

 Καηεύζπλζε: Φηινινγία θαη Μεηάθξαζε Γισζζώλ 

 

Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία : 

«Η Ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη των μουςουλμανοπαίδων τησ  Δ. 

Θράκησ και το διαπολιτιςμικό πλαίςιο των ςχολικών εγχειριδίων 

γλώςςασ δευτεροβάθμιασ ςτην ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών 

ςχζςεων». 

Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο :  Παξδάιεο  Κσλζηαληίλνο 

Α.Δ.Μ.: 51113  

 

   Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή: 

                                                    Κακαξνύδεο ηαύξνο (Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΠΣΓΔ) 

                                    Ληάδνο Νηθόιανο (Δ.Δ.ΓΗ.Π. ΠΑΜΑΚ)  

Νηρσξίηεο Κσλζηαληίλνο (Καζεγεηήο ΣΒΑ) 

                                      

 

  

                            

                                Θεζζαινλίθε 2014 

 



2 
 

 

 

 

 

«Η Ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη των μουςουλμανοπαίδων τησ  Δ. 

Θράκησ και το διαπολιτιςμικό πλαίςιο των ςχολικών εγχειριδίων 

γλώςςασ δευτεροβάθμιασ ςτην ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών 

ςχζςεων». 



3 
 

 

 

 

 

                                          ηε κλήκε ηεο κεηέξαο κνπ Γέζπνηλαο 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπραξηζηίεο 

Θεξκέο επραξηζηίεο ζηνπο θαζεγεηέο θ. Κακαξνύδε ηαύξν, θ. Ληάδν 

Νηθόιαν θαη θ. Νηρωξίηε Κωλζηαληίλν γηα ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία θαη 

θαζνδήγεζε ζηε ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. 

 

 



5 
 

 

 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ .................................................................................................................. 8 

ABSTRACT .................................................................................................................. 9 

ΠΡΟΛΟΓΟ ............................................................................................................... 10 

ΔΗΑΓΧΓΖ ................................................................................................................ 13 

Εζηνξηθή αλαδξνκή .................................................................................................. 13 

Εζιάκ – Οη Σνχξθνη ζηε Θξάθε – Βμηζιακηζκνί ..................................................... 15 

Εζιάκ ............................................................................................................................... 15 

Οη Σνχξθνη ζηε Θξάθε .................................................................................................... 21 

Βμηζιακηζκνί ................................................................................................................... 23 

Α΄ ΜΔΡΟ .................................................................................................................. 27 

1. Δ ΜΟΤΟΤΛΜΏΝΕΚΔ ΜΒΕΟΝΟΣΔΣΏ ΣΔ ΑΤΣΕΚΔ ΘΡΏΚΔ ............. 27 

1.1 Οη κεηνλφηεηεο ζην δηεζλέο δίθαην ............................................................................ 27 

1.2 χλζεζε, δεκηνπξγία θαη λνκηθφ πιαίζην ηεο κεηνλφηεηαο ....................................... 32 

1.2.1  χλζεζε ............................................................................................................. 32 

1.2.2  Αεκηνπξγία θαη λνκηθφ πιαίζην ......................................................................... 36 

1.3 Μνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα θαη ηζιάκ ..................................................................... 40 

1.4 Δ ηνπξθηθή επηξξνή – Μεηνλφηεηα θαη ζπιινγηθή δξάζε ........................................ 43 

1.4.1 Ώληηπαιφηεηα ζπληεξεηηθψλ – θεκαιηζηψλ ...................................................... 43 

1.4.2 Αεθαεηία ηνπ 1940 : πξνζέγγηζε κεηνλφηεηαο – πξνμελείνπ ............................. 44 

1.4.3 Αεθαεηία ηνπ 1950: ζπκβηβαζκφο ηζιάκ θαη εζληθηζκνχ ζηελ Σνπξθία ............ 45 

1.4.4 πιινγηθή δξάζε θαη ηχπνο ............................................................................... 46 

Β΄ ΜΔΡΟ .................................................................................................................. 51 

1. Δ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΣΔ ΜΟΤΟΤΛΜΏΝΕΚΔ ΜΒΕΟΝΟΣΔΣΏ .................. 51 

1.1 Γεληθά ηζηνξηθά ζηνηρεία ........................................................................................... 51 

1.2 Θεζκηθφ πιαίζην θαη νξγάλσζε ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο ................................. 59 

1.2.1 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε .................................................................................. 62 

1.2.2  Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ............................................................................... 66 

1.2.3  Σα Εεξνζπνπδαζηήξηα ....................................................................................... 68 



6 
 

1.2.4  Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε – ΒΠΏΘ .................................................................... 70 

2. ΑΕΏΠΟΛΕΣΕΜΕΚΟΣΔΣΏ ΚΏΕ ΜΒΕΟΝΟΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ .................... 73 

2.1 Οξνινγία ................................................................................................................... 73 

2.2 Αηαπνιηηηζκηθφηεηα - αλαδξνκή ............................................................................... 77 

2.3 Αηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ....................................................... 85 

Γ΄ ΜΔΡΟ .................................................................................................................. 91 

1. ΣΟ ΥΟΛΕΚΟ ΒΓΥΒΕΡΕΑΕΟ ............................................................................... 91 

1.1 Σν ρνιηθφ Βγρεηξίδην ............................................................................................... 91 

1.2  Λεηηνπξγία ................................................................................................................ 94 

1.3  Ανκή ......................................................................................................................... 98 

1.4 Κξηηήξηα Ώμηνιφγεζεο .............................................................................................. 99 

1.5 Δ δηεζλήο έξεπλα γηα ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην............................................................ 101 

1.6 Δ ειιεληθή έξεπλα γηα ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ......................................................... 104 

2. ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ .............................................................................................. 108 

2.1 θνπφο ηεο Έξεπλαο ................................................................................................ 108 

2.2 Σν πιηθφ ηεο Έξεπλαο ............................................................................................. 108 

2.3 Δ Μέζνδνο ηεο Έξεπλαο ......................................................................................... 110 

3. ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΣΧΝ ΑΕΑΏΚΣΕΚΧΝ ΒΓΥΒΕΡΕΑΕΧΝ ΓΛΧΏ -

ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ................................. 111 

3.1 ρνιηθά εγρεηξίδηα Ώ΄, ΐ΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ (Νενειιεληθή Γιψζζα - Κείκελα 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο) .......................................................................................... 111 

3.2 ρνιηθά Βγρεηξίδηα Ώ΄, ΐ΄ θαη Γ΄ Γεληθνχ θαη Βπαγγεικαηηθνχ (ΒΠΏΛ) Λπθείνπ  

(Έθθξαζε-Έθζεζε θαη Νενειιεληθή Λνγνηερλία) ....................................................... 120 

3.3 Βγρεηξίδηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ ζε Πηινηηθή 

Βθαξκνγή γηα ην Γπκλάζην ........................................................................................... 136 

3.3.1 Γιψζζα ............................................................................................................. 136 

3.3.2 Λνγνηερλία ....................................................................................................... 142 

4. Δ ΒΛΛΔΝΟΣΟΤΡΚΕΚΔ ΦΕΛΕΏ ΣΏ ΥΟΛΕΚΏ ΒΛΛΔΝΟΓΛΧΏ 

ΒΓΥΒΕΡΕΑΕΏ ΑΒΤΣΒΡΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ........................................ 145 

4.1 Δ έιιεηςε θεηκέλσλ γηα ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα.......... 145 



7 
 

Ώ΄ Καηεγνξία Κεηκέλσλ ............................................................................................ 148 

ΐ΄ Καηεγνξία Κεηκέλσλ ............................................................................................ 154 

Γ΄ Καηεγνξία Κεηκέλσλ ............................................................................................ 158 

4.2 Ώπνηίκεζε ηνπ έξγνπ Πξφγξακκα Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ ................ 162 

4.3 Πξνηεηλφκελα  ζρέδηα καζήκαηνο ........................................................................... 165 

4.3.1 ρέδην καζήκαηνο - γεληθά ............................................................................... 165 

4.3.2  Πξψην ζρέδην - Λνγνηερλία ............................................................................ 170 

4.3.3 Αεχηεξν ζρέδην – Γιψζζα ................................................................................ 186 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ –ΠΡΟΣΑΔΗ ...................................................................... 196 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ..................................................................................................... 202 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ......................................................................................................... 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

   ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εξεπλήζεη ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε 

πνπ παξέρεηαη ζηα παηδηά ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Απηηθήο Θξάθεο. 

Βζηηάδεη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη εμεηάδεη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο, αλαθνξηθά κε ην δηαπνιηηηζκηθφ ηνπο 

πιαίζην. Βηδηθφηεξα, εμεηάδεη εάλ θαη θαηά πφζν απηή ε εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ θαη θαηά πφζν πξνάγεη ηελ ακνηβαία 

θαηαλφεζε θαη ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο δχν ιανχο. Δ εξγαζία 

μεθηλά κε κηα ζχληνκε καηηά ζηελ ηζηνξία ηεο Θξάθεο θαη ηεο ηνπξθηθήο παξνπζίαο 

ζηελ πεξηνρή θαη ζπλερίδεη κε ηελ αλαθνξά ζηε γέλλεζε θαη εμέιημε ηνπ ηζιάκ, 

αθνινπζνχκελε απφ ηελ αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο 

απφ ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο (1923) σο ζήκεξα. Σα αλσηέξσ θξίζεθαλ απαξαίηεηα, 

γηα λα θαλεί πσο ε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ε δηακφξθσζε 

δηαπνιηηηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή είλαη ζαθψο 

έλα δχζθνιν εγρείξεκα, εμαηηίαο ηνπ πεξίπινθνπ, δχζθνινπ, αθφκε θαη επαρζνχο 

παξειζφληνο. ηε ζπλέρεηα, πξνζθέξεηαη κηα επηζθφπεζε ησλ ζεσξηψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ
 
20

νχ 
αη. 

ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, κε έκθαζε ζηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. ην 

επφκελν κέξνο ηεο εξγαζίαο, δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηε κέζνδν πνπ αθνινπζήζεθε θαη 

κεηά εμεηάδνληαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Ώπφ ηελ εμέηαζή ηνπο ζπλάγεηαη πσο ζ‘ 

απηά ππάξρεη ειάρηζην πιηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε θαη 

ελδπλάκσζε ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ θαη θαη‘ επέθηαζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ 

ζρέζεσλ. ην ζεκείν απηφ ππάξρεη θαη ζχληνκε αλαθνξά ζην «Πξφγξακκα 

Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ», πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξηνρή απφ ην 1997 κε 

σο επί ην πιείζηνλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο 

παξνπζηάδνληαη δχν ζρέδηα καζήκαηνο πάλσ ζε δχν θεθάιαηα ησλ βηβιίσλ ηεο 

Γιψζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο. Δ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα, 

δειαδή φηη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Γιψζζαο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο ειιελφγισζζεο 

εθπαίδεπζεο ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ ζηε Α. Θξάθε δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε πιηθνχ 

θαηάιιεινπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Βιιήλσλ θαη Σνχξθσλ. 

 

Λέμεηο – θιεηδηά: ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε, κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα, 

δηαπνιηηηζκηθφ πιαίζην, ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. 
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  ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to research the Greek Language Education, which is 

provided to the children of the Muslim minority of Western Thrace. This thesis 

focuses on the secondary education and it examines the high-school textbooks of 

modern Greek language and literature in terms of its intercultural framework.  More 

specifically, this research examines whether and to what extent this kind of education 

contributes to the enhancement of relations between Greece and Turkey and to the 

promotion of mutual comprehension and better communication between the two 

peoples. At the beginning of this research, there is a brief reference to the history of 

Thrace and to the Turkish presence in this region. Afterwards, there is a reference to 

the birth and evolution of Islam, followed by the history of the Muslim minority since 

the Treaty of Lausanne until today. The above mentioned facts were considered 

essential, because they point out that the creation of the educational policy as well as 

the establishment of intercultural educational programs for this region constitute a 

demanding venture owing to the complicated, heavy and even burdensome past. This 

thesis additionally illustrates an overview of the educational theories, which were 

developed with emphasis on intercultural education in multicultural societies on an 

international level during the second half of the 20
th 

century. The next part of this 

thesis highlights the method of the research and the examination of the textbooks. It is 

deduced out of this examination that there is a little material, which could contribute 

to the promotion and strengthening of intercultural relations and consequently of the 

Greek-Turkish relations. There is also a brief description of the ―Program for the 

Education of Muslim Children‖. It is a research program that has been applied in this 

area since 1997 with predominantly positive results. In the final part of the thesis, two 

lesson plans are presented regarding two chapters of the textbooks of the Greek 

Language and Literature. The thesis concludes with the basic deduction. It underlines 

the lack of useful and suitable material in the textbooks of Greek language of the 

secondary Greek Language Education of the Muslim children in the Western Thrace, 

which could develop and improve the relations between the peoples of Greece and 

Turkey. 

 

Key – words: Greek Language Education, Muslim minority, intercultural framework, 

high school textbook, Greek – Turkish relations. 
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   ΠΡΟΛΟΓΟ 

Θέκα ηεο εξγαζίαο είλαη ε ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ ηεο 

Α.Θξάθεο θαη ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ησλ εγρεηξηδίσλ ειιεληθήο γιψζζαο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. Δ εμάξηεζε ηεο ελ ιφγσ εθπαίδεπζεο 

απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο, θαζηζηά ηελ 

νξγάλσζή ηεο πάληνηε κηα άζθεζε ιεπηψλ ηζνξξνπηψλ. Με απηφ ην δεδνκέλν έθξηλα 

απαξαίηεην λα θάλσ αλαθνξά ζε γεγνλφηα ηνπ θνληηλνχ αιιά θαη ηνπ καθξηλνχ 

παξειζφληνο, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηε κνπζνπικαληθή παξνπζία ζην ζεκεξηλφ 

ειιεληθφ θξάηνο. 

    ηελ εηζαγσγή, αθνχ παξνπζηάζσ πνιχ ζπλνπηηθά ηε ζξαθηθή ηζηνξία κέρξη ηε 

βπδαληηλή επνρή, εθζέησ θάπνηα γεληθά ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ ηζιακηθή 

ζξεζθεία, απφ ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ αξαβηθή ρεξζφλεζν. Ώθνινχζσο, δίλσ κηα πην 

αλαιπηηθή εηθφλα ηεο ηνπξθηθήο θαηάθηεζεο ηεο Θξάθεο θαη ηηο πιεζπζκηαθέο 

αλαθαηαηάμεηο πνπ απηή πξνθάιεζε. 

    ην πξψην κέξνο, αξρηθά εμεηάδσ ην ζέκα «κεηνλφηεηεο» ζην δηεζλέο δίθαην θαη 

θαηφπηλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλσλίαο ησλ Βζλψλ, ελφο νξγαληζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηηο εμειίμεηο κεηά ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν θαη ην 1923 ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία 

ηεο κεηνλφηεηαο ηεο Α. Θξάθεο. ηε ζπλέρεηα, ζην ίδην θεθάιαην, παξνπζηάδσ ηε 

ζχλζεζε ηεο κεηνλφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία ηεο κε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο. Βίλαη 

νξαηή, πηζηεχσ, ζ‘ απηφ ην ζεκείν, απφ ηελ έθζεζε ησλ γεγνλφησλ, ε κειινληηθή 

κφληκε ζχλδεζε ησλ κεηνλνηηθψλ ππνζέζεσλ, καδί θαη ηεο εθπαίδεπζεο, αθελφο κε 

ηηο εμειίμεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο, αθεηέξνπ κε ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. 

Ώπηφ αλαιχεηαη πην δηεμνδηθά ζην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ κέζα απφ κία 

αλαδξνκή πνπ μεθηλά κε ηελ αληηπαιφηεηα ζπληεξεηηθψλ-λεσηεξηζηψλ ζηε 

κεηνλφηεηα θαη ζπλερίδεη κε ηελ άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ ησλ δχν πιεπξψλ ζηα 

ρξφληα ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη θαηφπηλ ηελ φμπλζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ 

ζρέζεσλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. ‘ απηή ηελ αλαδξνκή 

ελζσκαηψλνληαη θαη νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηε ζρέζε ησλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο κε 

ην ηζιάκ θαη ηε ζπιινγηθή δξάζε ηνπο πνπ, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ,  ηειεί 

ππφ ηνπξθηθή επηξξνή.  

     Θεψξεζα αλαγθαία ηελ παξνπζίαζε ησλ αλσηέξσ, γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο θαη ε δπζθνιία λα ηεζεί ε ελ ιφγσ εθπαίδεπζε ζε 

δηαπνιηηηζκηθφ πιαίζην, πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 
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ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ. ην ζεκείν απηφ λα επηζεκάλσ πσο πεξηγξάθσ θαη ηε 

ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηεο κνπζνπικαληθήο ζε ηνπξθηθή κεηνλφηεηα ππφ ηνπξθηθή 

πξνζηαζία.  

     ην δεχηεξν κέξνο, εηζέξρνκαη ζην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη, μεθηλψληαο απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1920, δίλσ κηα γεληθή εηθφλα ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο θαηά ηνλ 

20φ αη., πξηλ εθζέζσ πην αλαιπηηθά ηε δνκή θαη ην ζεζκηθφ ηεο πιαίζην. πλερίδσ κε 

ηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν. ην δεχηεξν κέξνο  

εμεηάδσ αλ νη δηαπνιηηηζκηθέο αξρέο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ ηεο Α. Θξάθεο θαη αλ έγηλαλ θηλήζεηο απφ ηελ 

ειιεληθή πνιηηεία πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ώζθαιψο γίλεηαη αλαθνξά ζην 

Πξφγξακκα Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ (ΠΒΜ), πνπ ζπληζηά κηα ηέηνηα 

απφπεηξα. Σέινο, κεξηθέο δεηιέο πξνηάζεηο πάλσ ζην ζέκα νινθιεξψλνπλ ην 

θεθάιαην, γηα λα πεξάζσ ζην επφκελν κέξνο ηεο εξγαζίαο κνπ πνπ αθνξά ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα.  

    ην ηξίην κέξνο, παξνπζηάδσ ζε πξψηε θάζε ηα δνκηθά, ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, φπνπ 

ηνλίδεηαη ε αμία ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ σο θνξέα ηδενινγίαο θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηεο λέαο γεληάο. Ώθνινπζεί αλαθνξά ζηε δηεζλή θαη ειιεληθή 

έξεπλα γηα ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ ζηε δηδαζθαιία θαη θαη‘επέθηαζε ζηελ θνηλσλία ελφο έζλνπο. ε δεχηεξε 

θάζε νξίδεηαη ην πιηθφ θαη ε κέζνδνο ηεο έξεπλαο, ελψ ζε ηξίηε θάζε πεξηγξάθνληαη 

ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα. Γίλεηαη εθηελήο πεξηγξαθή θαη αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ Νενειιεληθήο Γιψζζαο, Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

γηα ην γπκλάζην θαη Έθθξαζεο-Έθζεζεο, Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο γηα 

ην ιχθεην. Παξάιιεια πεξηγξάθεηαη θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ ζηα καζήκαηα γιψζζαο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηειεηψλεη κε ηα εγρεηξίδηα 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ (ΠΒΜ) ζε πηινηηθή 

εθαξκνγή. Βληνπίδσ ζε ηέηαξηε θάζε ηελ έιιεηςε δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζηα 

ζπγθεθξηκέλα εγρεηξίδηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαηάιιεινπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζρέζεσλ θηιίαο ησλ δπν γεηηνληθψλ ρσξψλ. Πξνβαίλσ ζηελ απνηίκεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ (ΠΒΜ) θαη θαηαιήγσ ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη ε πξννπηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ θαη είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

ειιελνκάζεηαο θαη ε παξνρή δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζε καζεηέο πνπ ε ειιεληθή γιψζζα 
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δελ απνηειεί ηε κεηξηθή ηνπο, γξακκέλα κε ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο 

μέλεο γιψζζαο. ηε ζπλέρεηα, ηα πξνηεηλφκελα ζρέδηα καζήκαηνο δείρλνπλ ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο ζην κεηνλνηηθφ ζρνιείν ή ζην δεκφζην κε 

κνπζνπικάλνπο καζεηέο, κε κνλαδηθά εθφδηα ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Βμεηάδεηαη ε αμηνπνίεζε ελφο αληηπνιεκηθνχ αθεγήκαηνο θαη ε 

εηδεζενγξαθία ηεο επηθαηξφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ ηίζεηαη ζην ζέκα 

ηεο εξγαζίαο, πνπ είλαη ε δεκηνπξγία ζεηηθψλ αηζζεκάησλ θαη ακνηβαίαο θαηαλφεζεο 

αλάκεζα ζηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ ηνπξθηθφ ιαφ, ψζηε καθξνπξφζεζκα λα ζπκβάιιεη 

ζηε βειηίσζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ. Καηφπηλ ιακβάλνπλ ρψξα ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη νη δηαπηζηψζεηο απφ ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηέινο ε 

βηβιηνγξαθία κε βηβιία ζε έληππε κνξθή θαη πιηθφ απφ ζειίδεο ζην δηαδίθηπν. 
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   ΔΗΑΓΧΓΖ 

   Ηζηνξηθή αλαδξνκή  

Δ Απηηθή ή Βιιεληθή Θξάθε είλαη έλα απφ ηα ηξία ηκήκαηα κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Ώίκνπ, ηεο νπνίαο ηα άιια δχν ηκήκαηα αλήθνπλ ζηελ Σνπξθία 

θαη ηε ΐνπιγαξία. Φπζηθά ηεο φξηα πξνο βνξξά είλαη ε νξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο, πξνο 

αλαηνιηθά ν πνηακφο Έβξνο, πξνο δπηηθά ν πνηακφο Νέζηνο θαη λνηίσο ην Ώηγαίν 

πέιαγνο. Ώπνηειείηαη απφ ηνπο λνκνχο Έβξνπ, Ρνδφπεο θαη Ξάλζεο θαη ζπλνξεχεη κε 

ηελ Σνπξθία, ηε ΐνπιγαξία θαη, εληφο ηεο ρψξαο, κε ηε Μαθεδνλία ζηα δπηηθά. Δ 

Θξάθε θαηά ηελ αξραηφηεηα δελ είρε ζαθή γεσγξαθηθά φξηα θαη απφ ηνπο αξραίνπο 

ζπγγξαθείο δφζεθαλ γη‘ απηά δηαθνξεηηθέο εθδνρέο, κε πην ζχλεζεο βφξεην φξην ηνλ 

Ανχλαβε, λφηην ην Ώηγαίν, αλαηνιηθφ ηνλ Βχμεηλν Πφλην θαη ηνλ Βιιήζπνλην, ελψ 

πξνο δπζκάο ηα φξηα εθηείλνληαλ σο ηνλ ιπκπν. Σν φλνκά ηεο πξνέξρεηαη απφ ηε 

κπζνινγία: ε Θξάθε ήηαλ θφξε ηνπ Σηηάλα Χθεαλνχ θαη ηεο Παξζελφπεο, αδειθή 

ηεο Βπξψπεο θαη εηεξνζαιήο αδειθή ηεο Ώζίαο θαη ηεο Ληβχεο.  

     Ώξραηνινγηθά επξήκαηα απφ ηελ πεξηνρή απνδεηθλχνπλ ηελ θαηνίθεζή ηεο απφ 

ηελ πξντζηνξηθή πεξίνδν. Οη αξραίνη Θξάθεο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε θχια, ν αξηζκφο 

ησλ νπνίσλ είλαη άγλσζηνο θαη δχζθνιε ε αθξηβήο ρξνλνιφγεζε ηεο παξνπζίαο ηνπο 

ζηελ πεξηνρή θαη ε ζαθήο γεσγξαθηθή ηνπο ηνπνζέηεζε. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά 

ήηαλ νη ΐεζζνί, Γέηεο, Αάθεο, ΐίζηνλεο, Κίθνλεο, Παίνλεο, Μνηζνί, Οδξχζαη, 

ίζσλεο, θ.ά.
1
  Θξαθηθφ θχιν ήηαλ θαη νη Ώγξηάλεο, απφ ηνπο νπνίνπο, ζχκθσλα κε 

κηα άπνςε, έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο νη Πνκάθνη, ε κία απφ ηηο ηξεηο εζλνηηθέο 

νκάδεο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Α. Θξάθεο. Σν φλνκα ησλ Θξαθψλ 

απαληά ζε πνιινχο αξραίνπο ζπγγξαθείο.
2
 Καηά ηνλ ΐ΄ Βιιεληθφ Ώπνηθηζκφ, ηνλ 8

ν
-

6
ν
 αη. π.Υ., ζηε Θξάθε ηδξχζεθαλ απφ ησληθέο πφιεηο ηεο Μ. Ώζίαο θαη λεζηψλ ηνπ 

Ώλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ ηα Άβδεξα, ε Μαξψλεηα, ε ακνζξάθε, ε Ώίλνο θαη άιιεο 

ειιεληθέο απνηθίεο.
3
 Σνλ 5ν αη. π.Υ. άθκαζε ην ζξαθηθφ βαζίιεην ησλ Οδξπζψλ ηνπ 

βαζηιηά ηηάιθε εθηεηλφκελν απφ ηνλ ηξπκφλα σο ηνλ ΐφζπνξν θαη ηνλ Ανχλαβε. 

                                                           
1
 Theodossiev Nikolai (25/1/2008),  «Θρακικά Φφλα», Εγκυκλοπαίδεια Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ- 

Εφξεινοσ Πόντοσ, Κδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, Μτφρ. Τηεδόπουλοσ Γιϊργοσ. Διακζςιμο ςτο: 
www.kassiani.fhw.gr/blacksea/Forms/fLemma.aspx?lemmaid=11285&contlang=57  (18/6/2014), 
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυροσ Larousse Britannica, Ζκδοςθ ςυνεργαςίασ Grande Encyclopédie Larousse- 
Encyclopaedia Britannica- Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Πάπυροσ, τ. 24, Ράπυροσ, Ακινα 2007

3
, ςελ. 33-35. 

2
 Στον Πμθρο αναφζρονται ωσ «Θριικεσ ἀκρόκομοι» ι «Θρῇκεσ». Ο Θρόδοτοσ τουσ ονομάηει Θριικεσ 

και τουσ χαρακτθρίηει «το μζγιςτο ζκνοσ μετά τουσ Ινδοφσ», το ίδιο και ο Ραυςανίασ. Στον 
Θουκυδίδθ ςυναντάμε τα ονόματα «Θράκῃ», «Θρᾶξ», «Θράςςα», «Θρᾷττα». Εγκυκλοπαίδεια 
Πάπυροσ, ςελ.35. 
3
 Εγκυκλοπαίδεια Πάπυροσ, ςελ. 37.  

http://www.kassiani.fhw.gr/blacksea/Forms/fLemma.aspx?lemmaid=11285&contlang=57
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Σν βαζίιεην ηεο Θξάθεο θαηαθηήζεθε απφ ηνλ Φίιηππν ηεο Μαθεδνλίαο θαη 

ελζσκαηψζεθε ζην Μαθεδνληθφ βαζίιεην ην 341π.Υ. Πνιινί Θξάθεο ζηξαηηψηεο 

ελίζρπζαλ ηνλ Ώιέμαλδξν ζηελ εθζηξαηεία ηνπ θαη κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ θαηά ηε 

δηαλνκή ηεο Ώπηνθξαηνξίαο αλάκεζα ζηνπο δηαδφρνπο, ε Θξάθε δφζεθε ζηνλ 

Λπζίκαρν ην 306 π.Υ. θαη κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ ζηνλ έιεπθν. Δ Θξάθε απνηέιεζε 

ξσκατθή επαξρία απφ ην 46 κ.Υ.
4
 

     ε ζξαθηθφ έδαθνο ηδξχζεθε ε λέα πξσηεχνπζα ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ην 330 κ.Υ. Ώθεηεξία ηεο ηζηνξίαο ηεο ΐπδαληηλήο 

απηνθξαηνξίαο είλαη ην 324 κε ηελ αξρή ηεο κνλνθξαηνξίαο ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ 

θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο λέαο ζξεζθείαο, ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. χληνκα ε 

απηνθξαηνξία βξέζεθε ζηε δπζρεξή ζέζε λα δηεμάγεη πφιεκν πξνο δχν θαηεπζχλζεηο, 

θαηάζηαζε πνπ δηήξθεζε σο ην ηέινο ηεο. Ώπφ ηνλ 4ν αηψλα θαη κεηά, ζηνλ βνξξά 

θαη ηε δχζε αληηκεηψπηζε ηηο ζρεδφλ αδηάθνπεο επηδξνκέο λνκαδηθψλ ιαψλ, ελψ ζηελ 

αλαηνιή ηνπο Πέξζεο. Δ Θξάθε ινηπφλ βίσζε ηελ αγξηφηεηα πνηθίισλ ερζξψλ: ησλ 

Γφηζσλ, ησλ ιάβσλ, θαζψο θαη ησλ θεληξναζηαηηθήο θαηαγσγήο θχισλ, Οχλλσλ, 

ΐνπιγάξσλ θαη Ώβάξσλ. ην έδαθφο ηεο ζεκεηψζεθαλ νη ζπγθξνχζεηο ΐπδαληηλψλ 

θαη ΐνπιγάξσλ, κε επηδξνκέο, θαηαιήςεηο θαη αλαθαηαιήςεηο εδαθψλ, κε ζπλζήθεο 

εηξήλεο θαη εδαθηθέο απψιεηεο γηα ην ΐπδάληην.
5
 Σνλ 7ν αη. νη Άξαβεο, ε λέα δχλακε, 

άξρηζαλ λα επηδξάκνπλ ελαληίνλ ηεο απηνθξαηνξίαο.
6
 ηηο αξρέο ηνπ 11νπ αη., ζηα 

βφξεηα θαη αλαηνιηθά ζχλνξα ηνπ θξάηνπο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο λένη δπλακηθνί 

ερζξνί: Πεηζελέγθνη, Οχδνη, Κνπκάλνη θαη ειηδνχθνη Σνχξθνη, φια ηνπξθηθά θχια 

πνπ πξνήιζαλ επίζεο απφ ηελ Κεληξηθή Ώζία.
7
 Ώπφ ηα δπηηθά εθφξκεζαλ νη 

Ννξκαλδνί. ηε δχζε ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο θχξηνη ηεο πεξηνρήο ήηαλ νη 

Οζσκαλνί Σνχξθνη.  

     Ώλ θαη φινη νη επηδξνκείο ηαιαηπψξεζαλ θαη εμαζζέληζαλ ην ΐπδάληην θαη καδί 

θαη ηνλ ζξαθηθφ ρψξν, πην ζηελά κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ζρεηίδνληαη δχν εμ απηψλ, 

                                                           
4
 Theodossiev, ό.π. 

5
  Georg Ostrogorsky, Ιςτορία του Βυηαντινοφ Κράτουσ, Τόμοσ Ρρϊτοσ, μετάφρ. Ι.Ραναγόπουλοσ, 

Ιςτορικζσ Εκδόςεισ Στζφανοσ Βαςιλόπουλοσ, Ακινα 1978, ςελ. 112-113, 136-137, 146,148, 159-160. 
6
 Ρροςπάκθςαν επανειλθμμζνωσ να κυριεφςουν τθν Κωνςταντινοφπολθ και εγκατζλειψαν τισ 

προςπάκειζσ τουσ, χωρίσ να το πετφχουν, το 678, χτυπθμζνοι από το «υγρόν πυρ». Ostrogorsky, ό.π., 
ςελ. 176-177, 194. 
7 Θ ιςτορία ζχει καταγράψει τθ βαρβαρότθτα των λεθλαςιϊν των Οφηων, που  εριμωςαν τθ Θράκθ 

και τθν υπόλοιπθ Βαλκανικι. Georg Ostrogorsky, Ιςτορία του Βυηαντινοφ Κράτουσ, Τόμοσ Δεφτεροσ, 
μετάφρ. Ι.Ραναγόπουλοσ, Ιςτορικζσ Εκδόςεισ Στζφανοσ Βαςιλόπουλοσ, Ακινα 1989, ςελ. 220, 232-
233 και του ίδιου, Ιςτορία του Βυηαντινοφ Κράτουσ, Τόμοσ Τρίτοσ, μετάφρ. Ι.Ραναγόπουλοσ, 
Ιςτορικζσ Εκδόςεισ Στζφανοσ Βαςιλόπουλοσ, Ακινα 1978, ςελ.23-24. 
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νη  Άξαβεο θαη νη Οζωκαλνί Σνύξθνη. Οη πξψηνη, κε ηε γέλλεζε ηεο λέαο κεγάιεο 

ζξεζθείαο, ηνπ Ιζιάκ, ζην έδαθφο ηνπο θαη νη δεχηεξνη, κε ηελ θαηαθηεηηθή ηνπο 

νξκή θαη πίζηε ζηελ ίδηα ζξεζθεία, ζπλέβαιαλ ζηελ πηψζε ηεο απηνθξαηνξίαο θαη 

νπζηαζηηθά κεηέβαιαλ ηελ ηζηνξία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

     Σα ιίγα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα γηα απηνχο ηνπο ηξεηο 

παξάγνληεο –  Εζιάκ, Άξαβεο θαη Σνχξθνπο – , κνινλφηη αθνξνχλ γεγνλφηα πνπ ηα 

πεξηζζφηεξα δηαδξακαηίζηεθαλ καθξηά απφ ηελ Βιιάδα, βνεζνχλ λα εμεγεζεί ε 

παξνπζία ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Απηηθή Θξάθε, πξηλ ηελ πξνζέγγηζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ είλαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο.  

 

  

  Ηζιάκ – Οη Σνύξθνη ζηε Θξάθε – Δμηζιακηζκνί 

     Ηζιάκ 

Δ ιέμε Ιζιάκ ζεκαίλεη παξαδίλνκαη, ππνηάζζνκαη ζην ζέιεκα ηνπ Θενχ θαη 

κνπζνπικάλνο είλαη ν πηζηφο, ν ππνηαγκέλνο ζε απηφ. Σν Εζιάκ γελλήζεθε ζηελ 

Ώξαβηθή Υεξζφλεζν ηνλ 7ν κ.Υ. αηψλα κε ηδξπηή ηνλ Μσάκεζ, έκπνξν ζην 

επάγγεικα. Οη Άξαβεο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε δηάθνξεο θπιέο θαη νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ 

πνιπζετζηέο θαη εηδσινιάηξεο, ιίγνη Ββξαίνη θαη εμηνπδατζκέλνη Άξαβεο θαη 

νξηζκέλνη ρξηζηηαλνί. Ο Μσάκεζ θαηαγφηαλ απφ ηε Μέθθα, ηελ πην ζπνπδαία πφιε 

ηεο πεξηνρήο, θαη ην 610 κ.Υ., ζε ειηθία 40 ρξφλσλ, άξρηζε λα βιέπεη ζεηξά 

νξακάησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ έλα ππεξθπζηθφ νλ, πνπ ν ίδηνο πξνζδηφξηζε 

σο ηνλ αξράγγειν Γαβξηήι, ηνπ έθαλε ζείεο απνθαιχςεηο. Ώλ θαη δηζηαθηηθφο ζηελ 

αξρή, άξρηζε ζηε ζπλέρεηα λα ηηο κεηαθέξεη ζηνλ θφζκν θαη κε ηνλ θαηξφ απέθηεζε 

νπαδνχο πνπ απνκλεκφλεπαλ φζα ηνπο δίδαζθε.  

     Ο Μσάκεζ δελ πίζηεπε φηη θήξπηηε κηα θαηλνχξηα ζξεζθεία, αιιά ηελ εθ λένπ 

απνθάιπςε ηεο πίζηεο πνπ ν ίδηνο ν Θεφο εκθχηεςε ζηνλ άλζξσπν κε ηε δεκηνπξγία 

ηνπ θαη ν άλζξσπνο ηελ είρε ιεζκνλήζεη, ζηξεθφκελνο ζηελ πνιπζεΎα θαη ηελ 

εηδσινιαηξεία. Ο Θεφο φκσο δελ ηνλ εγθαηέιεηςε, αιιά έζηεηιε θαηά θαηξνχο 

πξνθήηεο λα απνθαιχςνπλ ηνλ ιφγν ηνπ ζε φια ηα έζλε: ηνλ Ώβξαάκ –ηνλ «πξψην 

κνπζνπικάλν»− ηνλ Μσπζή, ηνλ Εεζνχ. Μφλν ν Μσάκεζ, φκσο, ν ηειεπηαίνο 

πξνθήηεο, δίδαμε ηελ αξραία πίζηε ζηελ πιεξφηεηά ηεο, δηφηη νη πξνεγνχκελνη ηελ 

είραλ ζε αηειή κνξθή θαη νη νπαδνί ηνπο ηελ είραλ λνζεχζεη. Καηά ηελ πεπνίζεζε 

απηή, ινηπφλ, ην Εζιάκ είλαη ε πξψηε ζξεζθεία, θαη φρη ε ηειεπηαία θαη ην Κνξάλην 
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είλαη ε πιήξεο δηαηχπσζε ηεο Θετθήο Ώιήζεηαο, ν ίδηνο ν ιφγνο ηνπ Θενχ.
8
 Δ 

νχλλα, ε παξάδνζε, είλαη ε άιιε πεγή ηεο γλψζεο θαη πεξηέρεη ηα Υαληίζ, ζχληνκεο 

ξήζεηο απνδηδφκελεο ζηνλ Μσάκεζ θαη ζε ζπληξφθνπο ηνπ. Ώπφ απηά ηα δχν, ην 

Κνξάλην θαη ηε νχλλα, πεγάδεη ν ζξεζθεπηηθφο λφκνο ηνπ Εζιάκ, ε αξία, πνπ 

ξπζκίδεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ησλ πηζηψλ.
9
 Δ αξία δηαθπιάηηεηαη απφ ηνπο 

Οπιεκάδεο, ηελ πλεπκαηηθή εγεζία ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ, πνπ κειεηνχλ θαη 

εξκελεχνπλ ην Κνξάλην θαη ηελ παξάδνζε.
10

 

     Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Εζιάκ είλαη φηη πξφθεηηαη γηα ζξεζθεία θαη 

πνιηηεία καδί.
11

 ηα δεκφζηα θεξχγκαηά ηνπ ν Μσάκεζ δίδαζθε ηελ αλάγθε γηα 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε, νκφλνηα κεηαμχ ησλ πηζηψλ, αιιεινβνήζεηα θαη έκπξαθηε 

θηιαλζξσπία. Σαπηφρξνλα, ε απνδνρή ησλ ιφγσλ ηνπ θαη ε νκνινγία πίζηεο ζηνλ 

Ώιιάρ θαζηζηνχζε ηνπο πηζηνχο κέιε ηεο ηζιακηθήο θνηλφηεηαο, ηεο Οχκκα.
12

 Έηζη, 

πξφζθεξε ζηνπο δηαζπαζκέλνπο ζε θπιέο Άξαβεο ηε δπλαηφηεηα γηα πξψηε θνξά λα 

ληψζνπλ κέιε κηαο θνηλφηεηαο, κε πξννπηηθή επεκεξίαο θαη εηξήλεο. Με ηελ 

εμάπισζε ηνπ Εζιάκ θαη ηελ έληαμε ησλ αξαβηθψλ θπιψλ ζηελ Οχκκα, νη 

ελδνθπιεηηθέο δηελέμεηο ζηακάηεζαλ θαη νη Άξαβεο ζηξάθεθαλ ζηνλ εμσηζιακηθφ 

θφζκν, κε θίλεηξν ηελ απφθηεζε ιείαο θαη πεξηνπζίαο κεηά απφ επηδξνκέο ζε κε 

κνπζνπικάλνπο.
13

 Δ θπιεηηθή θαη ζξεζθεπηηθή ζπλνρή, ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη ε 

πξνζδνθία αληακνηβήο ζηνλ παξάδεηζν κεηά απφ ηνλ θφλν απίζησλ απνδείρζεθαλ 

παλίζρπξα πιενλεθηήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζε έλαλ αηψλα λίθεο.
14

  

     Ο Μσάκεζ, ινηπφλ, απφ ηνλ νπνίν μεθίλεζαλ φια, ήηαλ ζξεζθεπηηθφο θαη 

πνιηηηθφο εγέηεο θαη ην Εζιάκ απφ ηελ αξρή ηνπ σο θαη ζήκεξα έρεη ζξεζθεπηηθφ θαη 

πνιηηηθφ ραξαθηήξα.
15

 Δ Οχκκα είλαη ε ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηθή θνηλφηεηα ησλ 

                                                           
8
 Γρθγόριοσ Δ. Ηιάκασ, Σο Ιςλάμ ωσ Θρθςκεία, Θμερίδα με κζμα: «Γνωριμία με το Ιςλάμ» (12-5-2007), 

Επιτροπζσ Ραρακολουκιςεωσ Ευρωπαϊκϊν Θεμάτων, Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ. Διακζςιμο ςτο: 
www.ecclesia.ge/greek/holysynod/commitees/europe/europeanaffairs.htm  (6/7/2014), 
Χ.Μπαντάουι, Ειςαγωγι ςτθν Ιςτορία του Ιςλαμικοφ Κόςμου, τόμοσ πρϊτοσ, Βάνιασ 2003, 
ςελ.121,124 , Ward Mc Afee, Σα Πζντε μεγάλα ηωντανά κρθςκεφματα, μετάφρ. Σάββασ Αγουρίδθσ, 
Εκδόςεισ Άρτοσ Ηωισ, Ακινα 2001

3
, ςελ.229-230, Αναςταςίου Γιαννουλάτου, Ιςλάμ. Θρθςκειολογικι 

επιςκόπθςισ, Εκδόςεισ: «Ρορευκζντεσ»-Σειρά: Ζκνθ και Λαοί, Ακιναι 1990
5
, ςελ. 77-78, 83-84 και 

156-157. 
9
 Ηιάκασ, ό.π., Γιαννουλάτου, ό.π., ςελ. 115,213. 

10
 Mc Afee,  ό.π., ςελ.238. 

11
 Ηιάκασ, ό.π. 

12
 Αλζξανδροσ Καριϊτογλου, Ορκοδοξία και Ιςλάμ, Εκδόςεισ Δόμοσ, Ακινα 2000 , ςελ.25, 

Μπαντάουι, ό.π., ςελ.122, 130. 
13

 Μπαντάουι, ό.π., ςελ.141, 146, 149,  McAfee, ό.π., ςελ.231, 234. 
14

 Mc Afee, ό.π., ςελ.231, 234,  Μπαντάουι, ό.π., ςελ.153. 
15

 Ηιάκασ, ό.π., Γιαννουλάτου, ό.π., ςελ. 210. 
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κνπζνπικάλσλ θαη νη πξνζεπρφκελνη πηζηνί είλαη ηαπηφρξνλα θαη ζηξαηηψηεο ηνπ 

Ώιιάρ. Οη ζξεζθεπηηθέο ππνζέζεηο δελ δηαθξίλνληαη απφ ηηο πνιηηηθέο, ην ίδην θαη νη 

λφκνη.
16

 Σα πάληα θαζνξίδνληαη απφ ηε αξία κε θαλφλεο θαη λφκνπο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ηνλ πξνζσπηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ βίν ησλ 

πηζηψλ. Σα ιαηξεπηηθά θαζήθνληα ησλ πηζηψλ είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλα: ε νκνινγία 

ηεο πίζηεο ζηνλ Ώιιάρ σο κνλαδηθφ Θεφ θαη ζηνλ Μσάκεζ σο πξνθήηε ηνπ, ε 

πεληάθηο θαζεκεξηλή πξνζεπρή, ε λεζηεία ηνπ ηεξνχ κήλα Ρακαληάλ, ην πξνζθχλεκα 

ζηε Μέθθα (ην νλνκαδφκελν ραηδειίθη) θαη ηέινο ε πιεξσκή ηεο δεθάηεο (δαθάη) σο 

ειεεκνζχλε ζηνπο θησρνχο.
17

  

 

     Ώπηφ ην ζχλνιν λφκσλ θαη θαλφλσλ πνπ αζθνχζαλ απφιπην έιεγρν ζηε δσή ησλ 

πηζηψλ θαη εμαληινχληαλ ζηελ ηππηθφηεηα, δίρσο λα αθήλνπλ ρψξν ζηελ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ηνπ Θενχ θαη ζην κπζηήξην, ψζεζαλ θάπνηνπο κνπζνπικάλνπο ζηνλ 

δξφκν ηνπ αλαρσξεηηζκνχ θαη ηνπ κπζηηθηζκνύ. ‘απηφ βνήζεζε θαη ε έληνλε 

δπζαξέζθεηα γηα ηελ επηθαλεηαθή άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ απφ ηνπο 

αλζξψπνπο ηεο εμνπζίαο θαη ε απνκάθξπλζε ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ απιφηεηα ησλ 

πξψησλ κειψλ ηεο Οχκκα∙ θαη ηα δχν ήηαλ ζπλέπεηεο ηεο ηαρχηαηεο εμάπισζεο ηνπ 

θξάηνπο, κε ηα πινχηε πνπ απηή έθεξε.
18

 Ώπηνί νη κνπζνπικάλνη κπζηηθηζηέο, νη 

κπζηηθνί ηνπ Εζιάκ, νλνκάζηεθαλ ζνχθη θαη, γηα λα ζηεξίμνπλ ζενινγηθά ηελ πξάμε 

ηνπο, επηθαιέζηεθαλ έλαλ ζηίρν ηνπ Κνξαλίνπ πνπ κηιά γηα ηελ εγγχηεηα ηνπ Θενχ 

θαη ηελ παξνπζία ηνπ κέζα ζηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ, κε ηξφπν κπζηηθφ θαη γεκάην 

αγάπε.
19

 Οη επηδξάζεηο βέβαηα ήηαλ πνιιέο θαη εμεγνχληαη απφ ηνλ ρψξν γέλλεζεο 

ηνπ ζνπθηζκνχ, ηε Μ. Ώλαηνιή, θαη ηνλ αξηζκφ ηδεψλ, ζξεζθεηψλ θαη θηινζνθηψλ 

πνπ αλαπηχρζεθαλ εθεί ή έθζαζαλ πξνεξρφκελνη απφ πην καθξηλνχο ηφπνπο.
20

  

 

     χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη θηινδνμηψλ νδήγεζε ηνλ ηζιακηθφ θφζκν ζην 

ζρίζκα, πνπ νη απαξρέο ηνπ εληνπίδνληαη ζηα θξίζηκα ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

ηδξπηή ηνπ ηζιάκ, ην 632. Ώπφ απηφ πξνέθπςαλ δχν νκάδεο πηζηψλ, νη νπλλίηεο θαη 

                                                           
16

 Ηιάκασ, ό.π. 
17

 Μπαντάουι, ό.π., ςελ.126,  McAfee, ό.π., ςελ.244,  Ηιάκασ, ό.π. 
18

 Μπαντάουι, ό.π., ςελ.275-277, Καριϊτογλου, ό.π., ςελ.28-31, McAfee, ό.π., ςελ.246, Γιαννουλάτου, 
ό.π., ςελ. 254. 
19

  Στίχοσ για τον Θεό που ζπλαςε τον άνκρωπο και βλζπει τθν ψυχι του, αφοφ είναι «πιο κοντά 
ςϋαυτόν παρά θ φλζβα του λαιμοφ του»∙ Θεόσ που αγαπά τον λαό του και τον αγαποφν. 
Καριϊτογλου, ό.π., ςελ.30. 
20

  Τζτοιεσ επιδράςεισ ιταν ο χριςτιανικόσ ορκόδοξοσ και μονοφυςιτικόσ αναχωρθτιςμόσ, ο 
νεοπλατωνιςμόσ, ο γνωςτικιςμόσ και ο βουδιςμόσ. Καριϊτογλου, ό.π., ςελ.30-31. 
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νη ηίηεο. Γηα ηνπο νπλλίηεο, ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κνπζνπικάλσλ, ην Εζιάκ αληιεί 

ηελ απζεληηθφηεηά ηνπ, εθηφο ηνπ Κνξαλίνπ θαη απφ ηε νχλλα, δειαδή ηα ιφγηα θαη 

ηα έξγα ηνπ Μσάκεζ θαη ησλ κειψλ ηεο αξρηθήο Οχκκα
21

. Οη ηίηεο είλαη κεηνλφηεηα 

ζηνλ ηζιακηθφ θφζκν θαη εληνπίδνληαη θπξίσο ζην Εξάλ.
22

 Καη νη δχν παξαηάμεηο 

ζπκθσλνχλ σο πξνο ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ Κνξαλίνπ θαη ηεο ηζιακηθήο ζξεζθεπηηθήο 

παξάδνζεο, δηαθέξνπλ φκσο σο πξνο ηνλ βαζκφ βαξχηεηαο πνπ απνδίδνπλ ζ‘απηά. 

Καη νη δχν δηαζέηνπλ ηνπο νπιεκάδεο γηα ηελ πλεπκαηηθή θαζνδήγεζε ησλ πηζηψλ, 

φκσο ζηνπο ηίηεο ε χπαξμε ηνπ ηκάκε σο ζξεζθεπηηθνχ θαη πνιηηηθνχ καδί αξρεγνχ 

θαζηζηά δπλαηή κηα δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο απζηεξά παξαδνκέλνπο ηζιακηθνχο 

θαλφλεο θαη λφκνπο.
23

  

 

     Δ πνιππιεζήο απηή ζξεζθεία παξνπζηάδεη θάπνηα ζεκεία πνπ πξνθαινχλ 

ζπδεηήζεηο. Έλα απφ απηά είλαη νη ζρέζεηο κε ηνπο κε κνπζνπικάλνπο. Μνινλφηη ηo 

Εζιάκ είρε πάληα σο θαλφλα ηνλ ζεβαζκφ ησλ Λαψλ ηεο ΐίβινπ, δειαδή Ββξαίσλ 

θαη Υξηζηηαλψλ, ηαπηφρξνλα δηαίξεζε ηνλ θφζκν ζε πηζηνχο θαη απίζηνπο, ζε Dar al – 

Islam (Οίθν ηνπ Εζιάκ, ηεο Τπνηαγήο ζηνλ Ώιιάρ) θαη Dar al – Harb (Οίθν ηνπ 

Πνιέκνπ). Ώπηφο ν δηαρσξηζκφο ζε δχν ερζξηθνχο κεηαμχ ηνπο θφζκνπο νδήγεζε 

ζηηο αθξφηεηεο ηεο Σδηράλη (Jihad), ηνπ ηεξνχ αγψλα γηα ηελ εμάπισζε ηνπ Εζιάκ, 

πνπ ζεκαίλεη αγψλα ελάληηα ζηνπο απίζηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ θνξαληθή 

ζεκειίσζε ηεο Σδηράλη,
24

 θαηαιαβαίλεη θαλείο γηαηί ην Εζιάκ απφ λσξίο ζηεξίρηεθε 

ζηε βία θαηά φζσλ δελ αζπάδνληαη ηα πηζηεχσ ηνπ. Σν Σδηράλη είλαη δειαδή 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Εζιάκ θαη θαζήθνλ θάζε πηζηνχ. Να ζεκεησζεί, πάλησο, πσο 

αλάκεζα ζε αξθεηνχο κνπζνπικάλνπο ππάξρεη ε άπνςε πσο Σδηράλη ζεκαίλεη 

ππεξάζπηζε ηεο πίζηεο κφλν φηαλ απηή θηλδπλεχεη απφ επηζεηηθή ελέξγεηα κε 

κνπζνπικάλσλ, δειαδή είλαη ακπληηθή ζηάζε. Σέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

                                                           
21

 Ηιάκασ, ό.π. 
22

 Μπαντάουι, ό.π., ςελ.170-171, McAfee, ό.π., ςελ.234-236, Ηιάκασ, ό.π. Οι Σουννίτεσ 
χαρακτθρίηονται «ορκόδοξοι» μουςουλμάνοι και οι Σιίτεσ «αιρετικοί», «ςχιςματικοί». Γιαννουλάτου, 
ό.π., ςελ.241. 
23

 Για τουσ ςιίτεσ οι ιμάμθδεσ προζρχονται από τον οίκο του Άλυ, ξαδζρφου του Μωάμεκ, που, παρά 
τθ ςυγγζνεια, ςτερικθκε τθν θγεςία τθσ Οφμμα, όταν μετά τον κάνατο του προφιτθ τον διαδζχτθκε 
ζνασ από τουσ ςυντρόφουσ του, ο Αμποφ-Μπακρ, ο πρϊτοσ χαλίφθσ. Ζτςι, οι ςιίτεσ αντί για χαλίφθ 
ζχουν τον ιμάμθ, για τον οποίο πιςτεφουν ότι λόγω καταγωγισ ζχει πρόςβαςθ ςτθ κεία γνϊςθ και 
ςτθ ςωςτι ερμθνεία του Κορανίου. Αυτό, κατά τουσ ςουννίτεσ, αποδυναμϊνει ο Κοράνιο και τθ 
ςυλλογικότθτα των πιςτϊν και νοκεφει τθν πίςτθ. McAfee, ό.π., ςελ.237, Ηιάκασ, ό.π., Γιαννουλάτου, 
ό.π., ςελ. 246. 
24

 Στίχοι 2, 190-9, 36-2, 16-9,24 και άλλα χωρία του Κορανίου. Ηιάκασ, ό.π., Γιαννουλάτου, ό.π., 
ςελ.209. 
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δηαθνξνπνίεζε ησλ κπζηηθψλ ηνπ Εζιάκ σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηνπ ηεξνχ αγψλα, πνπ 

γηα εθείλνπο έρεη ηνλ ραξαθηήξα εζσηεξηθνχ αγψλα ελάληηα ζηα αλζξψπηλα πάζε.
25

 

      Ώιιά θαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ ηζιακηθή θνηλσλία έρεη δψζεη ιαβή γηα 

αξλεηηθά ζρφιηα. ην Εζιάκ ε νηθνγέλεηα είλαη απζηεξά παηξηαξρηθή θαη βαξχλνπζαο 

ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσλία. Σα αξζεληθά κέιε ηεο έρνπλ ζέζε αλψηεξε ησλ 

γπλαηθψλ, αληίιεςε πνπ απερεί ην Κνξάλην, ζην νπνίν ν άλδξαο μεθάζαξα 

ραξαθηεξίδεηαη αλψηεξνο ηεο γπλαίθαο.
26

 Υξένο ηεο γπλαίθαο είλαη λα θξνληίδεη ηα 

ηνπ νίθνπ ηεο θαη λα αλαηξέθεη ηα παηδηά ηεο.
27

 Οθείιεη λα ππαθνχεη ζηνλ άλδξα, πνπ 

κάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ ηζιακηθφ λφκν, έρεη δηθαίσκα ζηελ πνιπγακία. ε κία 

θνηλσλία φπνπ ν γάκνο είλαη ν κφλνο απνδεθηφο ηξφπνο δσήο θαη ε αγακία 

θαηαδηθαζηέα απφ ηε ζξεζθεία ηεο, νη γπλαίθεο δηαβηνχλ ππφ ηνλ θφβν ηνπ δηαδπγίνπ, 

πνπ είλαη πξνζηηφ ζηνπο άλδξεο θαη κπνξεί λα έιζεη αλά πάζα ζηηγκή.
28

 Ο 

δηαρσξηζκφο ησλ δχν θχισλ ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο κε ηε βνήζεηα εηδηθήο 

ελδπκαζίαο πνπ θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζψκαηνο ησλ γπλαηθψλ, φπσο θαη 

ζηνπο ρψξνπο πξνζεπρήο κε ηελ ππνρξέσζε λα πξνζεχρνληαη πίζσ απφ ηνπο άλδξεο 

ή ηδησηηθά, εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ζηηο ηζιακηθέο θνηλσλίεο ππάξρνπλ δηαθξίζεηο ζε 

βάξνο ησλ γπλαηθψλ. Τπάξρεη αζθαιψο θαη ε αληίζεηε άπνςε, πσο ράξε ζην Εζιάκ 

βειηηψζεθε ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ Ώξαβία, δηφηη πξντζιακηθά ε ζέζε ηνπο ήηαλ 

πνιχ ρεηξφηεξε, ρσξίο θαζφινπ δηθαηψκαηα θαη ζην έιενο ηνπ άλδξα, πνπ πνιιέο 

θνξέο έθηαλε ζην ζεκείν λα θνλεχζεη ηα ζειπθά βξέθε σο αλεπηζχκεηα.
29

 Ο 

Μσάκεζ απαγφξεπζε ηέηνηεο πξάμεηο∙ έδσζε ζηηο γπλαίθεο δηθαηψκαηα ζηελ 

θιεξνλνκηά ζαλφληνο παηέξα θαη φξηζε ηε ζαλαηηθή ηηκσξία γηα ηελ κνηρεία ηνπ 

άλδξα, θάηη αδηαλφεην πξντζιακηθά.
30

 Δ αλεμέιεγθηε πνιπγακία πεξηνξίζηεθε ζηηο 

ηέζζεξηο ζπδχγνπο, αλ θαη δελ εμαιείθζεθε. Μνινλφηη φκσο ζε θάπνην βαζκφ 

ζεκεηψζεθε βειηίσζε, νη ζπλζήθεο δσήο γηα ην γπλαηθείν θχιν ζην ηζιάκ  

παξακέλνπλ θαη ζήκεξα δχζθνιεο, αλαιφγσο βεβαίσο ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν νη 
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γπλαίθεο δνπλ.
31

 Ώλαζηαιηηθά ζηελ φπνηα πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο δξα ε απζηεξή 

πεπνίζεζε ησλ κνπζνπικάλσλ γηα νξηζηηθή δηαηχπσζε ηεο ζετθήο αιήζεηαο ζην 

Κνξάλην θαη ζηνλ ιφγν ηνπ Μσάκεζ.
32

  

 

     Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Μσάκεζ ην 632 ην Ώξαβντζιακηθφ θξάηνο (ραιηθάην) ράξε 

ζε ληθεθφξνπο πνιέκνπο κε ΐπδάληην θαη Πεξζία επεθηάζεθε ζε Ώλαηνιή θαη Αχζε. 

Με ηελ θαηάιεςε ηεο Πεξζίαο απφ ηνπο Άξαβεο, ηα σο ηφηε εηδσινιαηξηθά ηνπξθηθά 

λνκαδηθά θχια πνπ δνχζαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Ώζίαο ήξζαλ ζε επαθή κε 

ηνλ κνπζνπικαληθφ θφζκν θαη εμηζιακίζηεθαλ.
33

 Με ηνλ θαηξφ άξρηζαλ λα 

πξνσζνχληαη πξνο ηα δπηηθά θαη λα ηδξχνπλ βαζίιεηα θαη εγεκνλίεο. Έλα απφ απηά ηα 

θχια, νη ειηδνχθνη Σνχξθνη, εηζέβαιαλ ζην ραιηθάην θαη πνιχ γξήγνξα 

αληηθαηέζηεζαλ ηνπο Άξαβεο ζηελ θπξηαξρία ηεο Ώλαηνιήο.
34

Ώπφ ηελ επνρή απηή 

θαη έπεηηα νη Σνχξθνη θπξηάξρεζαλ ζηνλ ηζιακηθφ θφζκν θαη έγηλαλ νη θνξείο ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπ. Μεηά ηε ληθεθφξα γη‘ απηνχο κάρε ηνπ Μαηδηθέξη ην 1071 ελάληηα 

ζην ΐπδάληην, εγθαηαζηάζεθαλ ζηα εδάθε ηνπ θαη ίδξπζαλ ηζρπξφ θξάηνο, ην 

νπιηαλάην ηνπ Ρνπκ (ή Εθνλίνπ). 

     ηα επφκελα ρξφληα, ηνπξθηθά λνκαδηθά θχια (νη ιεγφκελνη Σνπξθνκάλνη, φπσο 

είλαη γλσζηνί ζηε βηβιηνγξαθία) επξηζθφκελα ζηα φξηα ηεο ζεκεξηλήο Μνγγνιίαο, 

ππφ ηελ πίεζε ησλ Μνγγφισλ ππνρξεψζεθαλ ζε πξνο δπζκάο πνξεία  θαη έθηαζαλ σο 

ηε Απηηθή Μ. Ώζία, ζπλνξεχνληαο κε ην ρξηζηηαληθφ βπδάληην. ηηο αξρέο ηνπ 14νπ 

αη. επήιζε ε θαηάξξεπζε ηνπ ζειηδνπθηθνχ θξάηνπο θαη ε εμαθάληζή ηνπ απφ ηελ 

ηζηνξία εμαηηίαο ηεο κνγγνιηθήο πξνέιαζεο ηνπ 13νπ αη. κε αξρεγφ ηνλ Σδέλγθηο 

Υαλ.
35

  

     Ώπφ ηφηε έλα άιιν ηνπξθηθφ θχιν πξσηαγσλίζηεζε ζηελ ηζηνξία ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο, επηθξαηψληαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ησλ ππνινίπσλ θαη 

δεκηνπξγψληαο κηα παλίζρπξε απηνθξαηνξία: νη Οζωκαλνί Σνύξθνη.
36

 Δ λέα 

δπλαζηεία, κε γελάξρε ηνλ Οζκάλ ή Οζκάλ, μεπήδεζε κέζα απφ ηηο αζθπθηηθέο γηα 

ηνλ ρξηζηηαληζκφ ηεο πεξηνρήο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζαλ νη δησθφκελνη απφ ηνπο 
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Μνγγφινπο Σνπξθνκάλνη, πνπ επηζπκνχζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηα γφληκα εδάθε ηεο 

βπδαληηλήο Μ. Ώζίαο θαη βξίζθνληαλ ππφ ηελ επίδξαζε κηαο βαζηθήο ηδέαο ηνπ 

Εζιάκ, ηνπ ηεξνχ πνιέκνπ ελάληηα ζηνπο απίζηνπο. ηελ εμάπισζε ησλ Σνχξθσλ θαη 

ζηελ ηαρχηαηε θαηάθηεζε ησλ βπδαληηλψλ πεξηνρψλ, ε ηδέα ηνπ ηεξνχ πνιέκνπ 

ζπλέβαιε ηα κέγηζηα. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Εζιάκ, ε επέθηαζε ηνπ Dar al – 

Islam, ηνπ Οίθνπ ηνπ Εζιάκ ήηαλ ζξεζθεπηηθφ θαζήθνλ θάζε κνπζνπικάλνπ. Γηα λα 

επηηεπρζεί φκσο απηφ, έπξεπε λα ππνηαγεί ν Dar al – Harb, δειαδή ν θφζκνο ησλ 

απίζησλ. Ώπηφ ην ηδαληθφ έδσζε ηελ απαξαίηεηε δπλακηθή ζ‘απηνχο ηνπο 

πνιεκηζηέο, ηνπο νλνκαδφκελνπο γαδήδεο, λα εμαπισζνχλ ζηελ Μηθξαζία θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ δηάθνξεο κηθξέο εγεκνλίεο – εκηξάηα.
37

 Γχξσ ζην 1300 νη Σνχξθνη 

απηψλ ησλ εκηξάησλ είραλ θπξηαξρήζεη ζρεδφλ ζε φιε ηε βπδαληηλή Μ. Ώζία.
38

 

Πιεζηέζηεξα ζην ΐπδάληην βξηζθφηαλ ε εγεκνλία ηνπ Οζκάλ, πνπ άξρηζε λα 

πνιηνξθεί ηε ρξηζηηαληθή απηνθξαηνξία. Οη πξψηεο λίθεο, πξνζέιθπζαλ ηνπξθηθνχο 

πιεζπζκνχο απφ άιιεο εγεκνλίεο θαη αλέδεημαλ ηνπο Οζκαλιήδεο σο ην θπξίαξρν 

εκηξάην ζηελ πεξηνρή.
39

 Σν επξηζθφκελν ζε αδπλακία, νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά, 

βπδαληηλφ θξάηνο έραζε ζχληνκα ηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο ηνπ θαη ε νζσκαληθή 

θπξηαξρία επεθηάζεθε. Έηζη, ην 1326 νη Οζσκαλνί ηνπ Οξράλ, γηνπ ηνπ Οζκάλ, 

θαηέιαβαλ ηελ Πξνχζα, κηα κεγάιε θαη ζεκαληηθή πφιε, ζην κέζν ησλ εκπνξηθψλ 

δξφκσλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηε Μ. Ώζία. Πιήζνο κνπζνπικάλσλ απφ ηα 

άιια εκηξάηα εηζήιζαλ ζηελ πφιε θαη ην γφεηξν ησλ Οζσκαλψλ αλάκεζα ζηνπο 

νκνθχινπο θαη νκνζξήζθνπο ηνπο απμήζεθε.
40

  

 

    

   Οη Σνύξθνη ζηε Θξάθε 

ηε Θξάθε νη Σνχξθνη εηζήιζαλ γηα πξψηε θνξά αμηνπνηψληαο ηηο δπλαζηηθέο 

εκθχιηεο δηακάρεο ησλ ΐπδαληηλψλ πνπ απνδπλάκσζαλ ην ήδε αδχλακν θξάηνο θαη 

έδσζαλ ζηνπο Σνχξθνπο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πεξηνρή. Βπίζεο, ε δηαηήξεζε 

κφλν κηζζνθνξηθνχ ζηξαηνχ απφ ην βπδαληηλφ θξάηνο εθείλε ηελ πεξίνδν ηνπο έδσζε 

ηελ επθαηξία λα δηεηζδχζνπλ θαη λα ιεειαηήζνπλ πιεηζηάθηο ηε Θξάθε θαη λα 
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απνθνκίζνπλ θαη‘ απηφ ηνλ ηξφπν πνιχηηκε εκπεηξία θαη γλψζε γηα ηε κειινληηθή 

θαηάιεςή ηεο.
41

  

     Οη Οζσκαλνί επέδξακαλ γηα πξψηε θνξά ζηε Θξάθε θαη ηε ιεειάηεζαλ ην 1321. 

Ώπέθηεζαλ δε πην ζαθή εηθφλα γηα ηηο επξσπατθέο βπδαληηλέο θηήζεηο εκπιεθφκελνη 

ζηνλ δπλαζηηθφ εκθχιην πφιεκν ηνπ απηνθξάηνξα Ώλδξφληθνπ ΐ΄ Παιαηνιφγνπ θαη 

ηνπ εγγνλνχ ηνπ Ώλδξνλίθνπ Γ΄, πνπ έιεμε ην 1328. Ώξγφηεξα, θαηά ηνλ εκθχιην 

πφιεκν πνπ αθνινχζεζε ηνλ ζάλαην ηνπ απηνθξάηνξα Ώλδξφληθνπ Γ΄ ην 1341, νη 

Οζσκαλνί άδξαμαλ ηελ επθαηξία γηα άιιε κηα δηείζδπζε ζηε Θξάθε. Έηζη, ην 1345, 

πνιππιεζήο ζηξαηφο ηνπ Οξράλ ελίζρπζε ηνλ Εσάλλε η΄ Καληαθνπδελφ θαη ηνλ 

βνήζεζε λα επηθξαηήζεη ησλ αληηπάισλ ηνπ θαη λα ζηεθζεί ηειηθά απηνθξάηνξαο ην 

1347.
42

  ηε ζπλέρεηα, ιεειάηεζαλ ζξαθηθά εδάθε.  

     Ώπηέο νη επηδξνκέο ησλ Σνχξθσλ ζηε Θξάθε, εθηφο απφ πιηθά νθέιε, ηνπο 

πξφζθεξαλ άκεζε γλψζε ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο πξνεηνίκαζαλ θαηάιιεια γηα ηε 

γξήγνξε θαη επηηπρή θαηάιεςή ηεο. Γεκίσζαλ, επηπιένλ, ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

νηθνλνκία ηεο Θξάθεο θαη γεληθφηεξα ηνπ θξάηνπο, ηξνκνθξάηεζαλ ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο θαη δνθίκαζαλ έληνλα ην εζηθφ θαη ηηο αληνρέο ηνπο. Ήηαλ, ινηπφλ, 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο απηέο νη δηεηζδχζεηο ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηε 

Θξάθε, θαζψο έβαιαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ νξηζηηθή θαηάθηεζή ηεο.
43

  

     Έλαο λένο βπδαληηλφο εκθχιηνο επηηάρπλε ηηο εμειίμεηο θαη νδήγεζε ζηελ πξψηε 

κφληκε ηνπξθηθή εγθαηάζηαζε ζηε Θξάθε. Σν 1352, ζηε δηακάρε ησλ 

Καληαθνπδελψλ – ηνπ απηνθξάηνξα Εσάλλε η΄ θαη ηνπ γηνπ ηνπ Μαηζαίνπ — κε 

ηνλ Εσάλλε Β΄ Παιαηνιφγν πξνζθιήζεθαλ γηα άιιε κηα θνξά νη Σνχξθνη ηνπ Οξράλ 

θαη πξφζθεξαλ ηε βνήζεηά ηνπο, δεηψληαο σο αληάιιαγκα ην θάζηξν Σδχκπε θνληά 

ζηελ Καιιίπνιε, γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπο. Σα γεγνλφηα έδεημαλ 

φηη ε απφζπξζε απφ εθεί κε ην ηέινο ησλ ζπγθξνχζεσλ δελ ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο ηνπο. 

Αχν ρξφληα κεηά, ην 1356, ε Καιιίπνιε θαηαιήθζεθε ρσξίο δπζθνιία, αθνχ ε 

πεξηνρή ρηππήζεθε  απφ θνβεξφ ζεηζκφ θαη εθθελψζεθε απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο∙ νη 

Σνχξθνη, κε επηθεθαιήο ηνλ νπιετκάλ, γην ηνπ Οξράλ, θαη πνιιέο νηθνγέλεηεο 

Οζσκαλψλ απφ ηνπξθηθά εδάθε, επνίθεζαλ ηελ πεξηνρή. Δ απψιεηα ηεο Καιιίπνιεο, 
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ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ ζηαζκνχ δηαπεξαίσζεο απφ ηελ Βπξψπε ζηελ Ώζία, ήηαλ 

θαηαζηξνθή γηα ηνπο ΐπδαληηλνχο θαη ζξίακβνο γηα ηνπο Οζσκαλνχο θαη αχμεζε ηε 

βεβαηφηεηά ηνπο γηα ηελ θαηάθηεζε φιεο ηεο Θξάθεο θαη ησλ επξσπατθψλ εδαθψλ 

ηεο αλίζρπξεο πηα απηνθξαηνξίαο.
44

 Μεηά ηελ Καιιίπνιε θαηαιήθζεθε ε ππφινηπε 

Ώλαηνιηθή Θξάθε θαη ζηε ζπλέρεηα ην Αηδπκφηεηρν ζηα 1361. Δ Κνκνηελή πέξαζε 

ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 1360-1370 θαη ε Ξάλζε πηζαλφλ ζηα 

1385-1386.
45

 

 

    Δμηζιακηζκνί  

Σν κπζηηθηζηηθφ ηζιάκ, γηα ην νπνίν έγηλε ιφγνο πην πάλσ, απφ ηνλ 12ν αη. 

αλαπηχρζεθε θαη εμαπιψζεθε ζε κεγάια ηκήκαηα ησλ ηνπξθηθψλ κνπζνπικαληθψλ 

πιεζπζκψλ.
46

  Πνιχ κεγάιε εμάπισζε ζεκείσζε ν  κπζηηθηζκφο ησλ εηεξφδνμσλ 

δεξβηζηθψλ ηαγκάησλ, κε επηξξνέο απφ ην ζηηηηθφ ηζιάκ θαη ηηο πξντζιακηθέο 

ηνπξθηθέο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο, ηηο ζρεηηθέο κε ηελ εηδσινιαηξεία θαη ηνλ 

ζακαληζκφ.
47

 Κάπνηα απφ απηά ηα ηάγκαηα ελζσκάησζαλ κε ηνλ θαηξφ θαη δηάθνξα 

ρξηζηηαληθά ζηνηρεία. Δ επίδξαζή ηνπο ζηελ θνηλσληθή θαη ζξεζθεπηηθή δσή ησλ 

Σνχξθσλ ήηαλ κεγάιε θαη ν αληηεμνπζηαζηηθφο ηνπο ραξαθηήξαο ηνπο έθεξε αξθεηέο 

θνξέο ζε αληηπαξάζεζε θαη ζχγθξνπζε κε ην ζνπλληηηθφ θαηεζηεκέλν.
.48

 Σέηνηα 

ηάγκαηα ήηαλ: ησλ Καιελδεξήδσλ, ησλ Ώρήδσλ, ησλ Ρνπκ Ώκπηαιαξή, θ.ά. Σν πην 

ζεκαληηθφ απφ φια ήηαλ ην ηάγκα ησλ Μπεθηαζήδσλ, ζην νπνίν ζπγρσλεχζεθαλ νη 

δηάθνξεο εηεξφδνμεο νκάδεο ζηα ηέιε ηνπ 14νπ αη.
49

 

     Οη εηεξφδνμνη δεξβίζεδεο, κέιε ησλ ηαγκάησλ απηψλ, θαηά ηελ ηνπξθηθή 

θαηάθηεζε ηεο Θξάθεο ππεξέηεζαλ ηα ζνπιηαληθά ζρέδηα γηα ηνλ εμηζιακηζκφ θαη 
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εθηνπξθηζκφ ηεο πεξηνρήο θαη ηε βαζκηαία αιιαγή ηεο πιεζπζκηαθήο ηεο ζχλζεζεο.
50

 

Ώο επηζεκαλζεί εδψ φηη ηελ επνρή ησλ θαηαθηήζεσλ – κέζα 14νπ σο κέζα 15νπ αη. – 

δελ είρε επηθξαηήζεη αθφκε ε ζνπλληηηθή εθδνρή θαη δηδαζθαιία ηνπ ηζιάκ σο 

επίζεκε ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο.  

     Οη πξψηνη ζνπιηάλνη αληηιήθζεθαλ γξήγνξα πσο ε θαζππφηαμε ησλ ρξηζηηαλψλ 

θαηνίθσλ ηεο Θξάθεο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηελ αξσγή ελφο ηζρπξνχ 

πλεπκαηηθνχ παξάγνληα, ηθαλνχ  λα αληηκεησπίζεη ηελ Οξζφδνμε Βθθιεζία, γηα ηελ 

νπνία είραλ δηαπηζηψζεη θαηά ηηο πξψηεο δηεηζδχζεηο ηνπο ζηελ πεξηνρή, φηη ελίζρπε 

ηνπο ρξηζηηαλνχο, νπδφισο απνδπλακσκέλε.
51

 Θεψξεζαλ, ινηπφλ, φηη ηα εηεξφδνμα 

δεξβηζηθά ηάγκαηα ήηαλ ν ηζρπξφο απηφο παξάγνληαο θαη αδηαθφξεζαλ γηα ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ αζηηθνχ ζνπλληηηζκνχ.
52

 Έηζη έζεζαλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο απηνχο 

ηνπο δεξβίζεδεο θαη ηνπο ελέηαμαλ ζηελ νζσκαληθή θαηαθηεηηθή δχλακε, κε ζθνπφ 

ηε δηάδνζε ηνπ κνπζνπικαληζκνχ ζηνπο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο. Δ βηβιηνγξαθία 

ηνπο παξνπζηάδεη λα πξνεγνχληαη ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ θαη κε ηελ εγθαηάζηαζή 

ηνπο λα επηδηψθνπλ ηελ πξνζέιθπζε ησλ ληφπησλ, σο δπζαξεζηεκέλσλ απφ ηε 

βπδαληηλή δηνίθεζε, ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο θαη ηηο δπλαζηηθέο 

εκθχιηεο δηακάρεο, θαηνίθσλ.
53

 Βπίζεο, επλννχληαλ κε παξαρψξεζε εθηάζεσλ γηα 

αλνηθνδφκεζε ηεθθέδσλ (ηζιακηθψλ κνλαζηεξηψλ), θαζψο θαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, πξνο φθεινο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο, ελψ 

απνιάκβαλαλ θαη απαιιαγή απφ ηε θνξνιφγεζε. 
54

 

     Δ πνιηηηθή απηή απνδείρζεθε επηηπρήο, δηφηη κεγάινο αξηζκφο ρξηζηηαλψλ 

πξνζειπηίζηεθε ζην ηζιάκ, ζηελ εθδνρή ηνπ Μπεθηαζηζκνχ, ν νπνίνο είρε ηεξάζηηα 

εμάπισζε ζηε ΐαιθαληθή θαη εηδηθφηεξα ζηε Θξάθε. Ώπηφ νθείιεηαη ζηνλ 

ζπγθξεηηζκφ πνπ ραξαθηήξηδε ην ηάγκα, ην νπνίν είρε θνηλά γλσξίζκαηα κε ηνλ 

Υξηζηηαληζκφ, ι.ρ. ζηνλ ρψξν ηεο ιαηξείαο θαη ηεο απφδνζεο ηηκήο ζε θνηλνχο 
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264. 
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αγίνπο, κε πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνλ άγην Γεψξγην.
55

 Πνιινί ρξηζηηαλνί, 

ινηπφλ, ππφ ηελ αζθπθηηθή πίεζε ή ηξνκνθξαηία ησλ Σνχξθσλ, πξνζρσξνχζαλ ζηνλ 

Μπεθηαζηζκφ ζεσξψληαο φηη δελ απνκαθξχλνληαη πνιχ απφ ηελ πίζηε ησλ πξνγφλσλ 

ηνπο. Ώπφ ηηο ηνπξθηθέο θαη ηηο ειιεληθέο πεγέο φκσο ζπλάγεηαη, φηη είηε νη 

αιιαμνπηζηήζαληεο απνδέρζεθαλ ηε ζξεζθεία ηνπ ζνπλληηηθνχ ηζιάκ, είηε ησλ 

εηεξφδνμσλ δεξβίζεδσλ, γηα Σνχξθνπο θαη Υξηζηηαλνχο ζεσξνχληαλ κνπζνπικάλνη. 

Σπρφλ επηζηξνθή ζηε ρξηζηηαληθή πίζηε νδεγνχζε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζην 

καξηχξην θαη ηνλ ζάλαην, φπσο καο δείρλεη ε πεξίπησζε ηνπ αγίνπ Ώιέμαλδξνπ απφ 

ηε Θεζζαινλίθε, ηνπ επνλνκαδφκελνπ Αεξβίζε, πνπ, παξαπιαλεκέλνο, έγηλε 

δεξβίζεο, αιιά επαλήιζε ζηελ πίζηε ηνπ θαη ην 1794 καξηχξεζε ζηε κχξλε.
56

 

Άιισζηε, ε Οξζφδνμε Βθθιεζία απέξξηπηε θάζε έλλνηα ζπγθξεηηζκνχ, γλσξίδνληαο 

φηη νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ πιήξε θαη νξηζηηθή απνθνπή ησλ πηζηψλ απφ ηελ Βθθιεζία 

ηνπ Υξηζηνχ, γεγνλφο πνπ, εμαηηίαο ηεο καθξφρξνλεο Σνπξθνθξαηίαο, ζπλέβε θαη ζε 

φζνπο θαηνίθνπο ηεο Θξάθεο απνδέρζεθαλ ηνλ Μπεθηαζηζκφ.
57

 

 

    Οη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο είραλ πξνθαιέζεη ηνλ ζάλαην θαη ηελ αηρκαισζία 

πνιιψλ Βιιήλσλ θαη είραλ απνκαθξχλεη αξθεηνχο απφ ηηο εζηίεο ηνπο, εξεκψλνληαο 

αξθεηά ζξαθηθά εδάθε∙ παξφια απηά, ε πεξηνρή θαηνηθνχληαλ αθφκε απφ ειιεληθνχο 

πιεζπζκνχο θαη γη‘ απηφ νη Σνχξθνη θξφληηζαλ γηα ηελ πιεζπζκηαθή αιινίσζή ηεο, 

ιακβάλνληαο θάπνηα κέηξα. Πξνρψξεζαλ ινηπφλ ζηελ αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε θαη 

εγθαηάζηαζε ζηε Θξάθε ηνπξθνγελψλ λνκαδηθψλ πιεζπζκψλ απφ ηηο επαξρίεο ηεο 

Μ. Ώζίαο, φπσο ήηαλ νη Γηνπξνχθνη θαη νη Σάηαξνη. ηε Α. Θξάθε επνηθηζκνί 

ζεκεηψζεθαλ ζην Αηδπκφηεηρν, ηηο Φέξεο, ηελ Κνκνηελή θαη ζηε Γελεζέα ηεο 

Ξάλζεο.
58

 Παξαρψξεζαλ, επίζεο, θίλεηξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε Σνχξθσλ ζηα αζηηθά 

θέληξα ηνπ ζξαθηθνχ ρψξνπ, αλάκεζα ζε ειιεληθνχο πιεζπζκνχο, ψζηε λα πιεγνχλ 

νη δεζκνί πνπ ππήξραλ κεηαμχ ηνπο θαη λα δηεπθνιπλζεί έηζη ε πξνζέγγηζε θαη ν 

εμηζιακηζκφο ηνπο.
59

 ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ ζξαθηθνχ ρψξνπ αλέιαβαλ ην έξγν 

ηνπ εμηζιακηζκνχ θαη εθηνπξθηζκνχ νη Μπεθηαζήδεο, αθνχ εθηφο ηνπ φηη 
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πξνηηκνχζαλ λα δηαβηνχλ ζηα νξεηλά, δηέβιεπαλ επθνιία ζηνλ πξνζειπηηζκφ ησλ 

αηξεηηθψλ ρξηζηηαλψλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Πξάγκαηη, νη ΐνγφκηινη, Παπιηθηαλνί θαη 

Μεζζαιηαλνί αηξεηηθνί ρξηζηηαλνί ηεο Θξάθεο, αιιά θαη φιεο ηεο ΐαιθαληθήο 

εληάρζεθαλ καδηθά θαη ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηνλ Μπεθηαζηζκφ, θαζψο ζ‘ απηφλ 

είδαλ αξθεηά ζηνηρεία ηεο δηθήο ηνπο πίζηεο.
60

 Σέινο, ζε έλαλ αξηζκφ ρξηζηηαλψλ 

θαηφρσλ πεξηνπζίαο ε κεηαζηξνθή ζην ηζιάκ ήηαλ ν ηξφπνο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηα 

πξνλφκηα πνπ θαηείραλ.
61

 

    ηα ρξφληα ηνπ Μερκέη ΐ΄ (1451-1481), ε θαηάθηεζε ηεο Θξάθεο θαη ηνπ 

ΐπδαληίνπ είρε νινθιεξσζεί θαη ην θξάηνο απνθάζηζε λα ζέζεη ηέξκα ζηελ πνιηηηθή 

εχλνηαο απέλαληη ζηνπο εηεξφδνμνπο δεξβίζεδεο, αθνχ πιένλ είραλ εθπιεξψζεη ηελ 

απνζηνιή πνπ ηνπο είρε αλαηεζεί. Ο ζνπλληηηζκφο θαζηεξψζεθε σο ε επίζεκε 

ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο, κε ηελ αλάινγε επηξξνή ζηελ θξαηηθή εμνπζία. Έηζη, 

ηεθθέδεο ησλ Μπεθηαζήδσλ κεηαηξάπεθαλ ζε ηδακηά θαη ηδξχζεθε πιήζνο άιισλ, 

ελψ θνηλσθειή ηδξχκαηα άιιαμαλ ρέξηα. Εδξχζεθαλ αθφκε θαη πνιιά 

ηεξνζπνπδαζηήξηα.
62

 

 

    Μεηά ηε ζηεξέσζε ηεο νζσκαληθήο εμνπζίαο ν δησγκφο ελαληίνλ ηεο Οξζφδνμεο 

Βθθιεζίαο εληάζεθε. Με αξρή ηνλ Μερκέη ΐ΄, νη ζνπιηάλνη θαηεδάθηδαλ εθθιεζηέο 

θαη κνλαζηήξηα θαη κεηέηξεπαλ άιιεο ζε ηδακηά, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ απαγφξεπαλ 

ξεηά ηελ αλνηθνδφκεζε ή επηζθεπή εθθιεζηψλ απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο. Σαπηφρξνλα, 

κε πεξηνξηζηηθά κέηξα ζηε ζξεζθεπηηθή ηνπο έθθξαζε, ππεξβνιηθή θνξνιφγεζε θαη 

ππνβνιή ζε δνθηκαζίεο φπσο νη αβαλίεο θαη άιιεο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπο, 

επηδίσμαλ θαη ζε κεγάιν βαζκφ πέηπραλ ηελ αιιαμνπίζηεζε πνιιψλ Βιιήλσλ.
63

  ‘ 

απηή ηε βία θαηά ησλ ρξηζηηαλψλ πξσηνζηαηνχζαλ νη θαλαηηθνί ζνπλλίηεο ππφ ηελ 

αλνρή ή ηελ πξνηξνπή ησλ αξρψλ. Κάησ απφ απηέο ηηο ηξαγηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη 

παξάδνμν ην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη εμηζιακηζκνί ήηαλ νκαδηθνί. Δ 

Θξάθε έδεζε πξψηε απφ φιεο ηηο άιιεο ειιεληθέο πεξηνρέο θαη ην παηδνκάδσκα, πνπ 

πξνθάιεζε έλαλ επηπιένλ ιφγν απψιεηαο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ππφδνπισλ 

Βιιήλσλ. ηε δνθεξή απηή θαηάζηαζε, πνπ ζηε Θξάθε δηήξθεζε ζρεδφλ ζε φιε ηε 
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δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, αληίζηαζε εθδειψζεθε απφ ηνπο Νενκάξηπξεο, πνπ 

επέιεγαλ ηε ζπζία αληί ηνπ εμηζιακηζκνχ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηφλσλαλ ην εζηθφ 

ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο. Ώπφ ηελ άιιε, ζηε Θξάθε, φπσο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο 

φπνπ ππήξραλ ππφδνπινη ρξηζηηαλνί, απαληά ην θαηλφκελν ηεο απνθξπθίαο, δειαδή 

ηνπ θξππηνρξηζηηαληζκνχ, θαηά ην νπνίν ε απνδνρή ηεο κνπζνπικαληθήο πίζηεο ήηαλ 

επηθαλεηαθή, ελψ θξπθά ν ρξηζηηαλφο ζπλέρηδε λα βηψλεη ηε ρξηζηηαληθή ηνπ πίζηε. 

Ώπηή φκσο ε θαη‘ επίθαζε απνδνρή ηνπ ηζιάκ ηηο πην πνιιέο θνξέο ζήκαηλε ηελ 

απψιεηα ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο, κε δηάζσζε κφλν θάπνησλ ηχπσλ. Έλα παξάδεηγκα 

απηνχ ηνπ γεγνλφηνο κάιινλ απνηεινχλ νη νξεηλνί Θξαθηψηεο, νη Πνκάθνη, ζηνπο 

νπνίνπο δηαζψδνληαη ηχπνη φπσο ην ζηαχξσκα ηεο δχκεο, ηνπ κσξνχ ζηελ θνχληα, ην 

φλνκα Διίαο (Ilyas), θ.ά. 
64

 

     πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε πσο, κνινλφηη νη Σνχξθνη εθάξκνζαλ ηνλ επνηθηζκφ 

ηεο Θξάθεο κε ηε κεηαθνξά ηνπξθηθψλ πιεζπζκψλ απφ ηε Μ. Ώζία, νη αξηζκνί ησλ 

κνπζνπικάλσλ πνπ καο δίλνπλ νη ηνπξθηθέο πεγέο αλά ηνπο αηψλεο είλαη ζε ηέηνηα 

επίπεδα, ψζηε θάλνπλ αλαπφθεπθηε ηελ πξνζκέηξεζε ζ‘ απηνχο ησλ 

εμηζιακηζζέλησλ ρξηζηηαλψλ, ησλ θξππηνρξηζηηαλψλ θαη ησλ απνδερφκελσλ ηνλ 

Μπεθηαζηζκφ. 
65

 

 

    Δ γεληθή αλαδξνκή ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο Θξάθεο πνπ πξνεγήζεθε 

ππελζχκηζε ην βαξχ ηζηνξηθφ θνξηίν πνπ θέξνπλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, ρξηζηηαλνί 

θαη κνπζνπικάλνη, ην νπνίν θαζηζηά ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θαη κάιηζηα 

ζε δηαπνιηηηζκηθφ πιαίζην, έλα ηδηαηηέξσο ιεπηφ θαη δχζθνιν θαζήθνλ, αλ θαη 

απαξαίηεην γηα έλα ζχγρξνλν θξάηνο. 

 

 

     Α΄ ΜΔΡΟ 

  1. Ζ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΤΣΗΚΖ ΘΡΑΚΖ  

   1.1 Οη κεηνλόηεηεο ζην δηεζλέο δίθαην 

Ο φξνο κεηνλόηεηα δειψλεη ηελ νκάδα αλζξψπσλ πνπ δεη εληφο κηαο επξχηεξεο 

θνηλσλίαο, απφ ηελ νπνία δηαθνξνπνηείηαη ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά. Πξφθεηηαη γηα 

δήηεκα πνπ εκθαλίζηεθε απφ ηφηε πνπ ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο πνιηηηθέο θνηλφηεηεο. 
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Ώξρηθά ε δηαθνξνπνίεζε θάπνησλ νκάδσλ γηλφηαλ κε θξηηήξην ηε ζξεζθεία ηνπο, 

αιιά απφ ηνλ 18ν αηψλα θαη ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ησλ εζληθψλ θξαηψλ 

πξνζηέζεθαλ θαη άιια θξηηήξηα, φπσο ε γιψζζα, ε εζληθή θαηαγσγή θαη ε 

ζπλείδεζε. 
66

 

    Πξηλ ηε λεφηεξε επνρή, ζε πνιπεζληθά θξάηε φπσο ε ΐπδαληηλή απηνθξαηνξία θαη 

αξγφηεξα ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, δελ ππήξρε ε έλλνηα ηεο κεηνλφηεηαο, σο 

έλλνηα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, αλ θαη ππήξραλ θαηαπηεδφκελνη πιεζπζκνί. Ώπφ ηελ 

επνρή ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο δηαδφζεθαλ ζηελ επξσπατθή ήπεηξν νη 

θηιειεχζεξεο ηδέεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ήηαλ θαη ε αξρή ησλ εζλνηήησλ, δειαδή ην 

δηθαίσκα ησλ εζλψλ ζε αλεμάξηεηε θξαηηθή ππφζηαζε. Δ εμέιημε απηή φκσο 

ζπλνδεχηεθε απφ ηελ εκθάληζε πνηθηιίαο κεηνλνηήησλ ζε πνιιά θξάηε ηεο Βπξψπεο, 

δηφηη ήηαλ δχζθνιν έσο αδχλαην λα ηαπηηζηνχλ  ηα ζχλνξα ησλ λέσλ θξαηψλ κε ηα 

εζληθά ζχλνξα. 
67

 

    Αέζκεπζε γηα πξνζηαζία κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ επηβιήζεθε ζηελ Βιιάδα απφ 

ηηο Μεγάιεο Απλάκεηο ην 1830. ηαδηαθά, κε ηελ πξνζρψξεζε εδαθψλ ζην ειιεληθφ 

θξάηνο, ε ρψξα αλαιάκβαλε λέεο δεζκεχζεηο, πνπ αθνξνχζαλ ηε ζξεζθεπηηθή 

ειεπζεξία (π.ρ. ησλ κνπζνπικάλσλ θαη ησλ θαζνιηθψλ θαηνίθσλ), ηε γισζζηθή (π.ρ. 

ησλ Κνπηζφβιαρσλ) θαη ηελ θνηλνηηθή απηνλνκία (π.ρ. ησλ κνπζνπικάλσλ 

θαηνίθσλ).
68

 ηε πλζήθε ηνπ ΐεξνιίλνπ ην 1878 ε αλεμαξηεζία ηεο ΐνπιγαξίαο 

ζπλνδεχηεθε απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ λένπ θξάηνπο λα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα 

Βιιήλσλ, Σνχξθσλ θαη Ρνπκάλσλ πνπ δνχζαλ ζην έδαθφο ηνπ.
69

 

      Δ αλάγθε γηα πξνζηαζία ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ ζε παγθφζκην επίπεδν 

ηέζεθε επί ηάπεηνο κεηά ηνλ θαηαζηξνθηθφ Ώ΄ Παγθφζκην Πφιεκν, νπφηε θαη ην 

1920 δεκηνπξγήζεθε ε Κνηλσλία ησλ Βζλψλ, δηεζλήο νξγάλσζε κε ζηφρν ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηε δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εζλψλ θαη ηεο παγθφζκηαο 

εηξήλεο.
70

 Γηα πξψηε θνξά ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ ζεσξήζεθαλ δηεζλήο 

ππφζεζε θαη ηέζεθαλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Κάζε ρψξα 

εηζεξρφκελε ζηελ ΚηΒ δεζκεπφηαλ λα δηαθπιάηηεη ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ ππεθφσλ 
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ηεο αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο, γιψζζαο, ζξεζθείαο θαη θπιήο. Πην αλαιπηηθά, 

δεζκεπφηαλ γηα ηζφηεηα αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, γηα ηελ παξνρή 

ηζαγέλεηαο ζε φζνπο είραλ γελλεζεί εληφο ηεο θαη ειεπζεξίαο ησλ κεηνλνηήησλ λα 

θάλνπλ ρξήζε ηεο γιψζζαο ηνπο θαη λα ηδξχνπλ ζρνιεία θαη ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα. 

Αεζκεπφηαλ επίζεο γηα ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ζε εζληθνχο πφξνπο.
71

 Παξαβίαζε 

απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ είρε σο ζπλέπεηα ηε ινγνδνζία ζηελ ΚηΒ θαη φρη ζην 

θξάηνο κε ην νπνίν «ζπγγέλεπε» ε κεηνλφηεηα, νχηε βεβαίσο αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο σο εζσηεξηθή ππφζεζε θαη κφλν, φπσο ήηαλ σο ηφηε ε δηεζλήο 

πξαθηηθή.
72

  

     Σν ζχζηεκα επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ιεηηνπξγνχζε κε ιίγα 

ιφγηα σο εμήο. Μεηά απφ κία θαηαγγειία ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 

Μεηνλνηήησλ, ηα κέιε ηεο Γξακκαηείαο εξεπλνχζαλ, ζπρλά κε ηαμίδηα θαη επηηφπηα 

έξεπλα, αλ ππήξραλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ απνδνρή ηεο. Ώθνινχζσο, ε θαηαγγειία 

απνζηειιφηαλ ζηελ θαηαγγειφκελε ρψξα πξνο απάληεζε εληφο δχν –ηξηψλ κελψλ. 

ηε ζπλέρεηα, ηξηκειήο επηηξνπή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΚηΒ αλαδεηνχζε ζπκβηβαζηηθή 

ιχζε γηα ην πξφβιεκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ θαζίζηαην δπλαηφ, ην δήηεκα 

έθηαλε ζηελ νινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία ην θαηαγγειφκελν θξάηνο είρε 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη. Σν ζηάδην, πάλησο, φπνπ ην δήηεκα βξηζθφηαλ ζηα 

ρέξηα ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν, θαζψο ηφηε γηλφηαλ φ,ηη ήηαλ 

δπλαηφ γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεο κε δηαθξηηηθφηεηα. Δ επηηπρήο ιεηηνπξγία ηεο ΚηΒ 

εμαξηηφηαλ απφ ηελ πεηζψ ησλ ζηειερψλ ηεο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηελ αλαδήηεζε 

ζπκβηβαζηηθψλ ιχζεσλ, πνπ ράξε ζην θχξνο ηνπ νξγάλνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

εθαξκνζηνχλ. Απζηπρψο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ππνλφκεπε ε αδπλακία ηνπ 

λα επηβάιεη ηηο ζπλζήθεο, αιιά πεξηζζφηεξν ε αζάθεηα ησλ πξνζέζεψλ ηνπ θαη ηα 

πεξηνξηζκέλα φξηά ηνπ, εμαηηίαο ηεο δηάθξηζεο ζε ηζρπξά θαη αδχλακα θξάηε κε 

δηαθνξεηηθέο ππνρξεψζεηο.
73

 ηνλ Μεζνπφιεκν ζπλάθζεθαλ, ππφ ηελ επίβιεςε ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Βζλψλ, δχν ζπλζήθεο πνπ είλαη νη κφλεο πνπ ηζρχνπλ σο ζήκεξα θαη 

αλαθέξνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ: ε ζπκθσλία ηνπ 

1921 κεηαμχ Φηλιαλδίαο θαη νπεδίαο, ζρεηηθά κε ηα λεζηά Άαιαλη ζηε ΐαιηηθή 
74
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θαη ε πλζήθε ηεο Λσδάλεο ηνπ 1923 κεηαμχ Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο κεηά ην ηέινο 

ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ, κε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ε κνπζνπικαληθή 

κεηνλφηεηα ηεο Α. Θξάθεο.
75

 

      Μεηά ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ΟΔΒ, ην 1948  

πηνζεηήζεθε ε Οηθνπκεληθή Αηαθήξπμε γηα ηα Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα, πξάμε πνπ 

πεξηέγξαθε ηα ζεκειηαθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη φξηδε ηελ επζχλε ηνπ θάζε 

πνιίηε αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο. Οξγαληζκφο κε αλάινγε αηδέληα είλαη ην 

πκβνχιην ηεο Βπξψπεο, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ 

Βπξσπατθή ήπεηξν. Ώλάκεζα ζηνπο Βπνπηηθνχο Φνξείο πνπ δηαζέηεη είλαη θαη ε 

Βπηηξνπή γηα ηελ Πξνζηαζία Βζληθψλ Μεηνλνηήησλ θαη ε Βπηηξνπή γηα ηηο 

Πεξηθεξεηαθέο θαη Μεηνλνηηθέο Γιψζζεο.
76

 Τπφ ηελ αηγίδα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Βπξψπεο πηνζεηήζεθε ε Βπξσπατθή χκβαζε ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ Ώλζξψπνπ, ην 

1950. ε απηά ηα επίζεκα δηεζλή θείκελα θαηαγξάθεηαη θαη δηαθεξχζζεηαη ε 

ππνρξέσζε θάζε θξάηνπο–κέινπο λα δηαθπιάζζεη, αλάκεζα ζηα άιια, ηα δηθαηψκαηα 

ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ ζηελ ειεπζεξία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο, ζηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, θ.ά.
77

  

      Σν 1998 ηέζεθε ζε ηζρχ ε χκβαζε – Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο γηα 

ηελ Πξνζηαζία ησλ Βζληθψλ Μεηνλνηήησλ, έλα δεζκεπηηθφ θείκελν, ην πξψην 

ηέηνηνπ είδνπο ζε δηεζλέο επίπεδν. Σν θείκελν πξνζδηνξίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

κεηνλνηήησλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε θξάηνπο απέλαληί ηνπο. Σα δηθαηψκαηα 

απηά αθνξνχλ ηε γισζζηθή θαη ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην 

βίν, ηελ ειεπζεξία δηαζπλνξηαθήο κεηαθίλεζεο, ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηνπ ηφπνπ∙ επίζεο, ην θείκελν δηαηππψλεη ηε 

δέζκεπζε ηνπ θξάηνπο λα πξνζηαηεχεη ηε κεηνλνηηθή ηαπηφηεηα, λα δηαζθαιίδεη ηελ 

ηζφηεηα θαη λα απαγνξεχεη θάζε δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο. 

Αίλεηαη πάλησο ε δπλαηφηεηα ζην ίδην ην θξάηνο λα πξνζδηνξίζεη ηηο εζληθέο 

κεηνλφηεηεο πνπ ζα ζέζεη ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο.
78
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     εκεηψλεηαη, πάλησο, πσο ε έλλνηα «κεηνλφηεηα» δελ έρεη ηχρεη αθφκε ελφο 

παγθνζκίσο απνδεθηνχ νξηζκνχ, παξά ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη. Ώπηφ ίζσο 

νθείιεηαη αθελφο ζηα θίλεηξα πίζσ απφ ηε δεκηνπξγία ηεο ΚηΒ – λα επηιχεη 

πξνβιήκαηα κεηαμχ θξαηψλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ εηξήλε – θαη αθεηέξνπ ζην 

ηδηαίηεξν βάξνο πνπ δφζεθε, κεηά ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ζηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηφκσλ γεληθά θαη ησλ αηφκσλ σο κειψλ νκάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Σν, ππφ ηελ αηγίδα ηεο ΚηΒ, Αηαξθέο Αηθαζηήξην Αηεζλνχο Αηθαηνζχλεο 

έδσζε ηνλ παξαθάησ νξηζκφ: «Μεηνλφηεηα είλαη νκάδα αλζξψπσλ πνπ δνπλ 

ζε ζπγθεθξηκέλε ρψξα ή πεξηνρή, έρνληαο ηδηαίηεξα θπιεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζξεζθεία, γιψζζα θαη παξαδφζεηο, ελσκέλνη κε ηαπηφηεηα 

θπιήο, ζξεζθείαο, γιψζζαο θαη παξάδνζεο, κε αίζζεκα αιιειεγγχεο θαη 

ζηφρν ηε δηαηήξεζε ησλ παξαδφζεψλ ηνπο, ηνπ ηξφπνπ ιαηξείαο ηνπο, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην πλεχκα 

ησλ παξαδφζεσλ ηεο θπιήο ηνπο θαη βνεζψληαο ν έλαο ηνλ άιιν».
79

 

 To 1977 ε Τπν-Βπηηξνπή ηνπ ΟΔΒ γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Αηαθξίζεσλ θαη 

ηελ Πξνζηαζία ησλ Μεηνλνηήησλ έρεη πξνηείλεη ηνλ εμήο νξηζκφ ηνπ 

θαζεγεηή F.Capotorti, Βηδηθνχ Βηζεγεηή ηεο Τπν-Βπηηξνπήο – νξηζκφο πνπ 

ηειηθά δελ πήξε έγθξηζε απφ ηελ Βπηηξνπή Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ ηνπ 

ΟΔΒ: «Μεηνλφηεηα απνηειεί κηα νκάδα αξηζκεηηθά θαηψηεξε απφ ηνλ 

ππφινηπν πιεζπζκφ ηνπ θξάηνπο ζε κε θπξίαξρε ζέζε, ηεο νπνίαο ηα κέιε 

(πνπ είλαη ππήθννη ηνπ θξάηνπο) θαηέρνπλ εζληθά, ζξεζθεπηηθά ή γισζζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ θαη 

επηδεηθλχνπλ, έζησ θαη ζησπεξά, έλα πλεχκα αιιειεγγχεο, πνπ 

θαηεπζχλεηαη πξνο ηε δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ παξαδφζεσλ, ηεο 

ζξεζθείαο ή ηεο γιψζζαο ηνπο».
80

 

  

      ηε δεκηνπξγία κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ, κέζα ζηα θξάηε ηεο Αχζεο θπξίσο, 

ζπλέηεηλε θαηά ηνλ αηψλα πνπ πέξαζε θαη ε πνιχ κεγάισλ δηαζηάζεσλ κεηαθίλεζε 

αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηελ εξγαζία. Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο ιεηηνχξγεζε σο 

δεκηνπξγφο κεηνλνηήησλ θαη ήηαλ απηφ πνπ θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα 

ψζεζε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ηε δηαηχπσζε ζεσξηψλ γηα ηε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. ζνλ αθνξά ηα ειιεληθά πξάγκαηα, ε Βιιάδα 
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ππήξμε ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ∙ πάκπνιινη Έιιελεο απνδήκεζαλ γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, θπξίσο ζε θξάηε ηεο Απηηθήο Βπξψπεο, απφ ηνπο νπνίνπο 

άιινη επέζηξεςαλ κεηά απφ εξγαζία θάπνησλ εηψλ θαη άιινη έκεηλαλ κνλίκσο εθεί, 

απνηειψληαο κέξνο ηνπ «ειιεληζκνχ ηεο δηαζπνξάο». Ώπφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990, φκσο, θαη ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ε Βιιάδα κεηαηξάπεθε ζε 

ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Ώπηνί ήηαλ νκνγελείο απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε 

(Πφληηνη) θαη απφ ηελ Ώιβαλία (ΐνξεηνεπεηξψηεο), πνπ ήξζαλ ζηελ ρψξα καο κε ηελ 

ηδηφηεηα ησλ παιηλλνζηνχλησλ.
81

  Παξάιιεια, απφ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, άξρηζε 

λα εηζέξρεηαη ζηε ρψξα καο κεγάινο αξηζκφο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ κε πνηθίιε 

εζληθή πξνέιεπζε, πξνζδίδνληαο έηζη πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ζηελ σο ηφηε 

πνιηηηζκηθά ζρεδφλ νκνηνγελή ρψξα. Σα λέα δεδνκέλα νδήγεζαλ ηηο αξρέο ζηελ 

ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 2413 γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηελ Βιιάδα ην 1996.  

 

 

   1.2 ύλζεζε, δεκηνπξγία θαη λνκηθό πιαίζην ηεο κεηνλόηεηαο 

    1.2.1  ύλζεζε 

Δ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Α. Θξάθεο έρεη πιεζπζκφ 120.000 άηνκα
82

 θαη 

ζπγθξνηείηαη απφ ηξεηο κεγάιεο εζλνηηθέο νκάδεο, ε πξνέιεπζε ησλ νπνίσλ έρεη γίλεη 

αληηθείκελν δηαθνξεηηθψλ εθηηκήζεσλ απφ ηα ηξία θξάηε πνπ θαηά θαηξνχο 

δηεθδίθεζαλ ηελ πεξηνρή, Βιιάδα, Σνπξθία θαη ΐνπιγαξία. Οη νκάδεο απηέο είλαη νη 

Σνπξθνγελείο κνπζνπικάλνη, νη Πνκάθνη θαη νη Ώζίγγαλνη (Ρνκά). 

     Σ ν π ξ θ ν γ ε λ ε ί ο. Ώλ θαη δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηελ 

θαηαγσγή ησλ Σνπξθνγελψλ κνπζνπικάλσλ ηεο Α.Θξάθεο, απφ ηελ ηζηνξία ηεο 

θαηάθηεζεο ηεο πεξηνρήο απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπο απέλαληη ζηνπο 

κε κνπζνπικάλνπο πξνθχπηεη, πσο ε θαηαγσγή ηεο πξψηεο κεγάιεο νκάδαο ζε 

γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί σο εμήο: α. Βίλαη απφγνλνη ησλ Σνχξθσλ 

πνπ, θεξκέλνη απφ ηε Μ. Ώζία, εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή θαηά ηνλ αλαγθαζηηθφ 

επνηθηζκφ ηεο κε απφθαζε ησλ ζνπιηάλσλ. Βπίζεο, απφγνλνη ησλ Σνχξθσλ πνπ 
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εζεινληηθά εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο εχθνξεο ζξαθηθέο πεξηνρέο θαη έγηλαλ ηηκαξηνχρνη, 

φπσο θαη απηνί πνπ κε παξφηξπλζε ησλ αξρψλ θαηνίθεζαλ ζηα αζηηθά θέληξα. β. 

Ώπφγνλνη ησλ Μπεθηαζήδσλ θαη άιισλ εηεξφδνμσλ κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ, νη 

νπνίνη πξνζέθεξαλ πνιχηηκεο ππεξεζίεο ζηελ εμνπζία, ζπκκεηέρνληαο ζηηο 

θαηαθηεηηθέο εθζηξαηείεο, εγθαζίζηαην ζηα ζξαθηθά εδάθε θαη ιεηηνπξγνχζαλ 

θαηφπηλ σο ηεξαπφζηνινη ηνπ ηζιάκ. Δ απψιεηα ηεο θξαηηθήο εχλνηαο κε ην πέξαο 

ησλ θαηαθηήζεσλ ηνπο έζεζε ζην πεξηζψξην, αιιά ζπλέρηδαλ λα θάλνπλ αηζζεηή ηελ 

παξνπζία ηνπο θαη λα πξνζειθχνπλ ρξηζηηαλνχο ζηελ δηθή ηνπο εθδνρή ηνπ ηζιάκ, 

γηα ηνλ ιφγν φηη απηή είρε ραξαθηεξηζηηθά πην νηθεία ζηνπο ρξηζηηαλνχο απφ ην 

ζνπλληηηθφ ηζιάκ. γ. Βπίζεο, απφγνλνη ησλ βηαίσο εμηζιακηζζέλησλ ρξηζηηαλψλ, αιιά 

θαη ησλ εθνπζίσο εμηζιακηζζέλησλ γηα δηαηήξεζε ησλ πξνλνκίσλ ηνπο.
83

 Γηα ηα κέιε 

απηήο ηεο νκάδαο – θαη ηελ Σνπξθία – νη εξρφκελνη απφ ηε Μ. Ώζία Σνχξθνη είλαη νη 

κφλνη πξφγνλνί ηνπο. 

     Οη Σνπξθνγελείο είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ησλ λνκψλ Ρνδφπεο 

θαη Ξάλζεο, είλαη θάηνρνη θηεκάησλ ή αζρνινχληαη κε ην εκπφξην θαη είλαη ζρεηηθψο 

επθαηάζηαηνη. Άιινη θαηνηθνχλ κεηαμχ θάκπνπ θαη νξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο θαη 

αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία, ελψ νη θάηνηθνη ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ησλ δχν λνκψλ 

αζθνχλ δηάθνξα επαγγέικαηα. Δ νκάδα απηή ησλ κνπζνπικάλσλ θαηέρεη εγεηηθή 

ζέζε ζηε κεηνλφηεηα θαη ζρεδφλ ζε θάζε εθινγηθή αλακέηξεζε εθιέγεη εθπξνζψπνπο 

ηεο ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην.
84

 

     Π ν κ ά θ ν η. Πξφθεηηαη γηα κηα εζλνηηθή νκάδα κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

ηζηνξηθή έξεπλα. Δ θαηαγσγή ηνπο δελ είλαη μεθάζαξε θαη έρνπλ δηαηππσζεί 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο γη‘ απηή απφ ηελ Βιιάδα, ηελ Σνπξθία θαη ηε ΐνπιγαξία. Οη 

ίδηνη νη Πνκάθνη αλάγνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο ζε κεγάιν βάζνο ρξφλνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην αξραίν ζξαθηθφ θχιν ησλ Ώγξηάλσλ, ην νπνίν καξηπξίεο αξραίσλ 

ζπγγξαθέσλ ηνπνζεηνχλ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο κε ηνπο Πνκάθνπο. Κάπνηα ηνπσλχκηα 

δίλνπλ αλάινγεο ελδείμεηο: ζηελ Ξάλζε ππάξρεη ζπλνηθία κε ην φλνκα «Ώρξηάλ 

καραιεζή», ζε πεξηνρή ηνπ Έβξνπ κηα ηνπνζεζία κε ην φλνκα «Ώρξάλ Μπνπλάξ» ή 

«Πνπλαξή», δειαδή ε πεγή ησλ Ώγξηάλσλ θαη θνληηλφ ρσξηφ νλνκάδεηαη «Ώγξηαλή». 

Βπίζεο, Πνκάθνη ζηελ ίδηα πεξηνρή ηεο Ξάλζεο απηναπνθαινχληαη «Ώγξηάλεο».
85

 Οη 
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κε κνπζνπικάλνη Θξαθηψηεο ηνπο ζεσξνχλ γεγελείο πνπ ήηαλ ρξηζηηαλνί θαη 

αιιαμνπίζηεζαλ, ελψ ελζσκάησζαλ βνπιγαξηθέο-ζιαβηθέο ιέμεηο ζηε γιψζζα ηνπο 

ιφγσ βνπιγαξηθήο πίεζεο.
86

 Τπάξρεη ε άπνςε φηη πξνέξρνληαη απφ ηνπο αηξεηηθνχο 

ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο, ηνπο ΐνγφκηινπο θαη Παπιηθηαλνχο, νη νπνίνη θαηά ηε 

βπδαληηλή πεξίνδν είραλ γλσξίζεη δηψμεηο θαη αξγφηεξα απνδέρζεθαλ ηελ έληαμε ζηε 

λέα ζξεζθεία ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία, εηζεξρφκελνη θπξίσο ζηνπο θφιπνπο ησλ 

εηεξνδφμσλ κνπζνπικάλσλ, ησλ Μπεθηαζήδσλ.  

     Δ εηπκνινγία ηεο ιέμεο «Πνκάθνο» είλαη απξνζδηφξηζηε. ΐνχιγαξνη ηζηνξηθνί 

εμέθξαζαλ ηελ άπνςε πσο ε ιέμε πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα «pomagaci», πνπ ζεκαίλεη 

«βνεζψ», δηφηη κεηά ηνλ εμηζιακηζκφ ηνπο βνήζεζαλ ηνπο Σνχξθνπο ελαληίνλ ησλ 

ΐνπιγάξσλ, ελψ άιινη πηζηεχνπλ πσο πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε «mak», πνπ ζεκαίλεη 

«βαζαληζκφ, βία» θαη θαλεξψλεη ηε βία πνπ ηνπο αζθήζεθε απφ ηνπο θαηαθηεηέο 

Σνχθνπο λα αιιαμνπηζηήζνπλ. Οη Σνχξθνη απ‘ ηελ πιεπξά ηνπο ζεψξεζαλ ηε ιέμε 

πξνεξρφκελε απφ ην «παηζηλάθ», Πεηζελέγθνο, δηφηη έρνπλ ηελ άπνςε πσο νη 

Πνκάθνη είλαη απφγνλνη ηνπ ηνπξθηθνχ θχινπ ησλ Πεηζελέγθσλ, βαζηδφκελνη ζηελ 

ίδηα θαηάιεμε «-αθ».
87

 

     Οη Πνκάθνη θαηνηθνχλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Θξάθεο, ζε ρσξηά ηνπ νξεηλνχ 

φγθνπ ηεο Ρνδφπεο, ηα ιεγφκελα Πνκαθνρψξηα, 160 ζηνλ αξηζκφ ζήκεξα. Οξηζκέλα 

απφ απηά είλαη: ζηνλ λνκφ Ξάλζεο ν Βρίλνο, νη Θέξκεο, νη άηξεο, ε Κνηχιε, ην 

Χξαίν, ε Γιαχθε∙ ζηνλ λνκφ Ρνδφπεο ε Οξγάλε, ν Κέρξνο, ε Υιφε, ε Αξχκε∙ θαη 

ζηνλ λνκφ Έβξνπ ε Ρνχζζα, ην Μέγα Αέξεην, ην ηδεξνρψξη, ην Γνληθφ. Κπξηφηεξεο 

αζρνιίεο ηνπο είλαη ε θαιιηέξγεηα ησλ θαπλψλ θαη ε θηελνηξνθία, φπσο θαη άιιεο, 

πνηθίιεο εξγαζίεο. Δ γιψζζα ηνπο έρεη σο επί ην πιείζηνλ βνπιγαξηθέο ιέμεηο, πνιιέο 

ειιεληθέο θαη ηνπξθηθέο. Πξφθεηηαη γηα πξνθνξηθή γιψζζα, δίρσο γξαπηά κλεκεία. 

Ώπηφ ην ζηνηρείν, ζπλ ην γεγνλφο φηη ε γιψζζα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ησλ 

Πνκάθσλ είλαη ε ηνπξθηθή θαη ε ειιεληθή, πεξηφξηζε ηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο ηνπο 

γιψζζαο θπξίσο κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

      ηαλ θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αη. νη Ρψζνη επηδίσμαλ ηε δεκηνπξγία 

βνπιγαξηθνχ θξάηνπο ζε εδάθε ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, νη Έιιελεο απηψλ 

ησλ πεξηνρψλ μεζεθψζεθαλ. ηηο αξρέο ηνπ 1878 νη Πνκάθνη, κε επηζπκψληαο νχηε 

θαη απηνί ηε βνπιγαξηθή θπξηαξρία, πήξαλ ηα φπια θαη ίδξπζαλ αλεμάξηεηε θαη 

απηφλνκε Αεκνθξαηία 21 ρσξηψλ, πνπ ην 1885 πξνζαξηήζεθε ζηε ΐνπιγαξία. Σέιε 
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ηνπ 1918 νρηψ αληηπξφζσπνη ησλ Πνκάθσλ ηνπ ΐνπιγαξηθνχ Κνηλνβνπιίνπ κε 

επηζηνιή ηνπο απεπζχλζεθαλ ζηελ Βιιεληθή θαη Γαιιηθή θπβέξλεζε θαη δήηεζαλ λα 

ππαρζνχλ ππφ ειιεληθή δηνίθεζε, γηα λα απνηξέςνπλ λέα βνπιγαξηθή θαηνρή. Σν 

ίδην επηρείξεζαλ νη Πνκάθνη θαη ην 1946, φηαλ κε ππφκλεκά ηνπο ζηε Αηάζθεςε ηνπ 

Παξηζηνχ δήηεζαλ λα ελζσκαησζνχλ ζην ειιεληθφ θξάηνο, αιιά δελ ην πέηπραλ.
88

 

     ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο πνπ ππνγξάθεθε ην 1923, κεηά ηε ιήμε ηνπ 

Βιιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ, θαη ζηε χκβαζε γηα ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ πνπ 

απνηέιεζε κέξνο ηεο, νη Πνκάθνη σο κνπζνπικάλνη εληάρζεθαλ ζηε κε αληαιιάμηκε 

κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα, πνπ ηέζεθε ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο Σνπξθίαο. ήκεξα 

αξηζκνχλ πεξίπνπ 35.000 άηνκα.  

     Ώ ζ ί γ γ α λ ν η (Ρ ν κ ά). χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη Ρνκά 

πξνέξρνληαη απφ ηελ βφξεηα Ελδία, απφ φπνπ κεηαλάζηεπζαλ δπηηθά θαη έθζαζαλ σο 

ηε βπδαληηλή Θξάθε, θαη απφ εθεί πξνρψξεζαλ θαη θαηνίθεζαλ ζηνλ ππφινηπν 

ειιεληθφ ρψξν θαη ζηελ Βπξψπε.
89

 ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν ν αξηζκφο ηνπο ζηε 

Μηθξά Ώζία θαη ηε Θξάθε ήηαλ πεξίπνπ δηαθφζηεο ρηιηάδεο. Ο πιεζπζκφο ηνπο 

ζήκεξα ζηε Θξάθε θηάλεη ηηο είθνζη ρηιηάδεο. Οη Ρνκά εμηζιακίζζεθαλ θαη 

απνηέιεζαλ κέξνο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο. Καηνηθνχλ θαη 

ζηνπο ηξεηο λνκνχο ηεο Θξάθεο: ζηελ Ξάλζε ζηνπο ζπλνηθηζκνχο Αξνζεξνχ, 

Πίξλαιηθ (ή Πνχξλαιηθ) θαη Γθαζραληέ (ή Γθαζραλέ)∙ ζηελ Κνκνηελή ζηνλ 

ζπλνηθηζκφ Πνο- Πνο (νλνκαζία πνπ πήξε απφ ηνλ κπεθηαζηθφ ηεθθέ ηνπ Πνο-Πνο 

Μπακπά), θαη ζηνλ ζπλνηθηζκφ Δθαίζηνπ (ή Καιθάληδαο)∙ ζηελ Ώιεμαλδξνχπνιε, 

ζηελ πεξηνρή ηεο νδνχ Άβαληνο.
90

 Ρνκά ππάξρνπλ θαη ζε δηάθνξα ρσξηά ηεο πεδηλήο 

θαη νξεηλήο Θξάθεο.  

    Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Βιιήλσλ Ρνκά είλαη ε πξνθνξηθή 

θαη φρη γξαπηή γιψζζα ηνπο, ε ξνκαλέο ή ξνκαλί, ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε δηαιέθηνπο. 

Πξφθεηηαη γηα ηλδνεπξσπατθή γιψζζα, κε ζηνηρεία απφ ηηο αξρηθέο γιψζζεο ησλ Ρνκ 

(π.ρ. ζαλζθξηηηθά, ρίληη) θαη επηξξνέο απφ ηηο γιψζζεο ησλ ιαψλ κε ηνπο νπνίνπο 

ήξζαλ ζε επαθή (π.ρ. ειιεληθά, ηνπξθηθά, ξνπκαληθά, πεξζηθά, θ.ά.).
91

 Χο πξνθνξηθή 

γιψζζα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ραιαξή δνκή θαη πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην. Δ παξάιιειε 
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ρξήζε ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο απφ ηνπο Ρνκά ηελ απνδπλάκσζαλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν.
92

 Οη Ρνκά παιαηφηεξα κεηαθηλνχληαλ ζπρλά, αιιά ζήκεξα νη 

πεξηζζφηεξνη είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη. Ώζθνχλ δηάθνξα επαγγέικαηα, θπξίσο 

ηνπ ηερλίηε θαη ζηδεξνπξγνχ, θαη δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηε 

ζπγγέλεηα. ηνλ γάκν πξνρσξνχλ ζε ειηθία κηθξή γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, γεγνλφο 

πνπ εκπνδίδεη ηελ επαξθή εθπαίδεπζή ηνπο. Δ έιιεηςε ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θνηλσλίαο ησλ Ρνκά ιεηηνπξγεί επίζεο 

αξλεηηθά ζηε κφξθσζή ηνπο.
93

 

 

   1.2.2  Γεκηνπξγία θαη λνκηθό πιαίζην 

Οη πνιεκηθέο αλακεηξήζεηο ηνπ 20νχ αηψλα άιιαμαλ ηελ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηεο 

Α. Θξάθεο θαη κεηέηξεςαλ ηνλ πξνεγνπκέλσο αξηζκεηηθά ππέξηεξν κνπζνπικαληθφ 

πιεζπζκφ ηεο ζε κεηνλφηεηα.  

      Βίραλ πξνεγεζεί νη ΐαιθαληθνί Πφιεκνη, πνπ ηεξκάηηζαλ ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία 

ζηε Α. Θξάθε θαη έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηε ΐνπιγαξία λα θαηαιάβεη ηελ πεξηνρή 

θαη κε ηε πλζήθε ηνπ ΐνπθνπξεζηίνπ ηνπ 1913 λα ηελ πξνζαξηήζεη. Σελ έραζε 

φκσο ηελ επαχξην ηνπ Ώ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φηαλ κε ηε πλζήθε ηνπ Νετγχ ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 1919, παξαρψξεζε ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνρήο ζηηο Μεγάιεο Απλάκεηο. Δ 

ζθιεξφηαηε βνπιγαξηθή θαηνρή άθεζε ηξαπκαηηθέο αλακλήζεηο φρη κφλν ζηνλ 

ειιεληθφ αιιά θαη ζηνλ κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ, θπξίσο ζηνπο Πνκάθνπο πνπ 

ππέζηεζαλ δηψμεηο θαη βαζαληζηήξηα, κε ζθνπφ  λα ππνθχςνπλ θαη λα δερζνχλ ηνλ 

εθβνπιγαξηζκφ ηνπο. Μαδί κε ηε πλζήθε ηνπ Νετγχ ππνγξάθεθε δηκεξήο 

ειιελνβνπιγαξηθή ζχκβαζε γηα ηελ ακνηβαία αληαιιαγή πιεζπζκψλ κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ, ζε εζεινληηθή βάζε. Δ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ πξνηάζεθε απφ ηελ 

ειιεληθή πιεπξά θαη έγηλε απνδεθηή ακέζσο, αθνχ ήηαλ πηα θνηλφο ηφπνο πσο ε 

έληαζε ησλ παζψλ θαη ηνπ κίζνπο αλάκεζα ζηνπο πιεζπζκνχο ηεο πεξηνρήο  

θαζηζηνχζε ην κεηνλνηηθφ πξφβιεκα δχζθνια αληηκεησπίζηκν. Δ αληαιιαγή έθεξε 

γχξσ ζηνπο 46.000 Έιιελεο ηεο ΐνπιγαξίαο ζηελ Βιιάδα θαη νδήγεζε ζηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε 92.000 ΐνπιγάξνπο.
94

 

     ιε ε Θξάθε παξαρσξήζεθε ζηελ Βιιάδα κε ηε πλζήθε ησλ εβξψλ ηνπ 1920, 

αιιά ε πνιεκηθή αλακέηξεζε Βιιάδαο-Σνπξθίαο πνπ αθνινχζεζε έιεμε κε ηε 
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Μηθξαζηαζηηθή θαηαζηξνθή θαη ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο ηνπ 1923, πνπ θαζφξηζε 

νξηζηηθά ην θαζεζηψο ηεο πεξηνρήο.  

     ηε πλδηάζθεςε ε Σνπξθία εηζήιζε κε ηνλ αέξα ληθήηξηαο θαη ηζρπξήο δχλακεο 

ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. Δ πξνεγεζείζα θαηά ηνλ Ώ΄ Παγθφζκην Πφιεκν ήηηα είρε 

ιεζκνλεζεί ράξε ζηελ επηθξάηεζή ηεο ζην πεδίν ησλ καρψλ ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ, ή 

εζληθναπειεπζεξσηηθνχ γηα εθείλελ, πνιέκνπ. πλεπψο, κπνξνχζε λα επηβάιεη ηε 

ζέιεζή ηεο θαη λα πεηχρεη ηελ απνδνρή ησλ αηηεκάησλ ηεο.
95

 Σν έξγν ηνπ ΐεληδέινπ 

ήηαλ εμαηξεηηθά βαξχ. Δ ειιεληθή αληηπξνζσπεία μεθίλεζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

έρνληαο κηα δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα πίζσ ηεο, ηηο δηψμεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ 

απφ ηνπο Νεφηνπξθνπο ζηε Μ. Ώζία θαη ηελ Ώ. Θξάθε, κε ζθνπφ ηελ απαιιαγή απφ 

ηνπο κε ηνπξθηθνχο κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο θαη ηελ εζληθή θαζαξφηεηα. Με 

αθεηεξία ην 1913 θαη ηελ Ώ. Θξάθε ε βία θαη ε ηξνκνθξαηία ψζεζαλ πνιινχο 

Έιιελεο λα πάξνπλ ηνλ δξφκν ηεο πξνζθπγηάο θαη λα βξνπλ θαηαθχγην ζηελ Βιιάδα. 

Ώθνινχζεζε ε θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ ην 1922, ε ήηηα θαηά ηνλ ειιελνηνπξθηθφ 

πφιεκν θαη ε θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο, νπφηε ε ρψξα βξέζεθε κπξνζηά ζε νμχ 

πξνζθπγηθφ πξφβιεκα. 

     Πξναηξεηηθή αληαιιαγή πιεζπζκψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ είρε πξνηαζεί ζην 

παξειζφλ αλεπηηπρψο δχν θνξέο, ην 1914 θαη ην 1919.
96

 Σε θνξά απηή ζπκθσλήζεθε 

αλαγθαζηηθή αληαιιαγή, ππφ ηελ πίεζε ησλ Σνχξθσλ, κε ην Πξσηφθνιιν χκβαζεο 

γηα ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ειιεληθψλ θαη κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ, 

Σνχξθσλ θαη Βιιήλσλ ππεθφσλ αληίζηνηρα, κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ, ηεο 30ήο 

Εαλνπαξίνπ 1923. Δ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ ζηφρεπε ζηελ νκνγελνπνίεζε ησλ 

δχν ρσξψλ, αλ θαη ζπληζηνχζε παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θάηη πνπ 

εθθξάζηεθε ξεηψο κεηά ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν ζε επίζεκα δηεζλή θείκελα, φπσο 

ε Οηθνπκεληθή Αηαθήξπμε γηα ηα Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα θαη ε Βπξσπατθή χκβαζε 

ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ Ώλζξψπνπ. Δ ζπκθσλία νπζηαζηηθά αθνξνχζε 190.000 

Έιιελεο πνπ είραλ απνκείλεη ζε ηνπξθηθά εδάθε θαη γχξσ ζηνπο 360.000 

κνπζνπικάλνπο ηεο Βιιάδαο.
97

 Βμαηξέζεθαλ απφ ηελ αληαιιαγή νη Έιιελεο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ θαη νη κνπζνπικάλνη θάηνηθνη ηεο 

Α.Θξάθεο, πνπ πεξηήιζε νξηζηηθά ζην ειιεληθφ θξάηνο.  
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     Δ εμαίξεζε απηή εηζήγαγε ζηε ζπδήηεζε ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηηο 

δχν ρψξεο. ε αληίζεζε κε ηελ Βιιάδα πνπ ζην παξειζφλ είρε αλαιάβεη δεζκεχζεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ ζηα εδάθε ηεο, ε Σνπξθία δελ είρε πξνβεί 

ζε θάηη αληίζηνηρν θαη επνπδελί επηζπκνχζε αλαγλψξηζε ησλ κεηνλνηηθψλ 

δηθαησκάησλ, ηελ νπνία ζεσξνχζε μέλε παξέκβαζε ζηα εζσηεξηθά ηεο∙ ππνρψξεζε 

φκσο κπξνζηά ζηελ επηκνλή ησλ ζπλέδξσλ θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηα κεηνλνηηθά 

δηθαηψκαηα.
98

  

     Με επηκνλή ησλ Σνχξθσλ, θξηηήξην γηα ηελ αληαιιαγή ή εμαίξεζε απφ ηελ 

αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ απνηέιεζε ε ζξεζθεπηηθή πίζηε, ε νξζφδνμε ρξηζηηαληθή 

θαη ε κνπζνπικαληθή. Ο παξάγνληαο ζξεζθεία ηελ επνρή ηεο ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο ήηαλ αθφκε εμαηξεηηθά ηζρπξφο. Δ ζξεζθεία απνηεινχζε, άιισζηε, βαζηθή 

ζπληζηψζα θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο ζην νζσκαληθφ θξάηνο, πνπ κφιηο είρε 

πεξάζεη ζηελ ηζηνξία. Οη πηζηνί θάζε ζξεζθείαο είραλ ην δηθφ ηνπο κηιιέη, κε ηνλ 

Παηξηάξρε επηθεθαιήο ησλ ρξηζηηαλψλ. Οη ξίδεο απηήο ηεο νξγάλσζεο βξίζθνληαη 

ζηελ πνιηηηθν-ζξεζθεπηηθή ππφζηαζε ηνπ ηζιάκ, ην νπνίν απφ ηελ αθεηεξία ηνπ 

ζπλδπάδεη ηελ πνιηηηθή θαη ηε ζξεζθεία θαη ν ηδξπηήο ηνπ ήηαλ ζξεζθεπηηθφο, αιιά 

θαη πνιηηηθφο εγέηεο. Οη πηζηνί ηνπ ηζιάκ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα πίζηε, αιιά θαη ηηο 

ίδηεο αληηιήςεηο γηα ηελ νξγάλσζε φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ βίνπ ηνπο. 

     Ώπηά ηα δεδνκέλα έιαβε ππφςε ηνπ ν Κεκάι ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

δεκηνπξγήζεη έλα νκνηνγελέο εζληθά θξάηνο. Βπηδίσμε ηνπ Σνχξθνπ εγέηε ήηαλ, 

κεηά ηε λίθε ζηνλ πφιεκν ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ ζπλφξσλ, ε 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο ηνπ. Δ λέα ηνπξθηθή εζληθή ηαπηφηεηα γηα ηνλ θεκαιηζκφ ήηαλ 

πηα ηαπηηζκέλε κε ηε λέα ρψξα, ηελ Σνπξθία, θαη αληινχζε πεξεθάλεηα απφ αξραία 

θαηαγσγή, ηνπο Σξψεο θαη ηνπο Υεηαίνπο.
99

 Ώλ θαη νη θαηνπηλέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 

Κεκάι έπιεμαλ ηε ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ηνπ ιανχ, ηελ πξνθεηκέλε ρξνληθή ζηηγκή 

αλαγλψξηζε ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο γηα ηε δεκηνπξγία νκνηνγελνχο εζληθά θξάηνπο. ηα 

ζρέδηα απηά γηα ηε λέα Σνπξθία δελ ππήξρε ζέζε γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο, πνπ ιφγσ 
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ζξεζθείαο ζα ήηαλ δχζθνιν λα εθηνπξθηζζνχλ θαη γη‘απηφ έπξεπε λα θχγνπλ. Ίζσο, 

φκσο, ε επηκνλή ηεο ηνπξθηθήο αληηπξνζσπείαο λα νλνκαζηεί ν κε αληαιιάμηκνο 

πιεζπζκφο ηεο Α. Θξάθεο ζπιιήβδελ κνπζνπικαληθφο ήηαλ έλδεημε 

παληνπξθηζηηθψλ επηβηψζεσλ, κε αιπηξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Βίλαη απνδεδεηγκέλν 

πσο ην 1920 ε κειινληηθή πξνζάξηεζε ηεο Α. Θξάθεο ήηαλ κέζα ζηα ζρέδηα ηνπ 

Κεκάι, ε νπνία φκσο αθελφηαλ γηα θάπνηα θαηάιιειε ζηηγκή ζην κέιινλ.
100

 Δ 

βηβιηνγξαθία επί ηνπ ζέκαηνο αλαθέξεη θαη ηελ πηζαλφηεηα ε επηκνλή ηνπ Κεκάι λα 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν λα αλαγλσξηζηνχλ θαη άιιεο εζληθέο κεηνλφηεηεο ζην λέν 

ηνπξθηθφ θξάηνο ή κε ηηο ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ηηο ηζιακηθέο ρψξεο ηελ επνρή 

εθείλε.
101

  

 

     ζνλ αθνξά ην θείκελν ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλεο, ηα άξζξα 37-45 αλαθέξνληαη 

ζηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ πνπ δηακέλνπλ ζηηο δχν ρψξεο. 

 πγθεθξηκέλα, ηα άξζξα 37-44 νξίδνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο Σνπξθίαο λα 

εγγπάηαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο δσήο θαη ειεπζεξίαο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

«αδηαθξίησο γελλήζεσο, εζληθφηεηνο, γιψζζεο, θπιήο ή ζξεζθείαο» - άξζξν 

38.  

 Βπίζεο, νξίδεη πσο νη Σνχξθνη κε κνπζνπικάλνη ππήθννη ζα απνιακβάλνπλ 

ηα ίδηα αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα κε ηνπο κνπζνπικάλνπο – άξζξν 39.  

 Θα έρνπλ δηθαίσκα λα ηδξχνπλ ζρνιεία θαη θάζε είδνπο εθπαηδεπηήξηα, φπσο 

θαη θηιαλζξσπηθά, ζξεζθεπηηθά ή θνηλσθειή ηδξχκαηα, πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ 

κε δαπάλεο δηθέο ηνπο – άξζξν 40.  

 Θα δηθαηνχληαη λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, αλ θαη ε θπβέξλεζε δχλαηαη λα νξίζεη 

ππνρξεσηηθή ηε δηδαζθαιία ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο ζ‘ απηά ηα ζρνιεία – 

άξζξν 41. εκεηψλεηαη φηη ε δηαηχπσζε είλαη «ε ηδία απηψλ γιψζζε», ρσξίο 

λα νλνκάδνληαη νη γιψζζεο.  

 Σν άξζξν 45 αθνξά ηελ αλαγλψξηζε απηψλ ησλ ίδησλ δηθαησκάησλ, εθ 

κέξνπο ηεο Βιιάδαο, ζηνπο κνπζνπικάλνπο πνπ δνπλ ζην έδαθφο ηεο.  
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     Οη κνπζνπικάλνη ηεο Α. Θξάθεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ήηαλ γχξσ 

ζηνπο 110.000 θαη θαηνηθνχζαλ ζε εηδηθέο γεηηνληέο ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Α. 

Θξάθεο, Ξάλζε, Κνκνηελή θαη Ώιεμαλδξνχπνιε, θαζψο θαη ζε κνπζνπικαληθά 

ρσξηά ζηελ χπαηζξν. παληφηεξα δνχζαλ θαη ζε κηθηά ρσξηά. ηηο πφιεηο ήηαλ πην 

εχπνξνη, ελψ ζηα ρσξηά ήηαλ αθνζησκέλνη ζηε ζθιεξή θαζεκεξηλφηεηα ηεο 

αγξνηηθήο δνπιεηάο ηνπο θαη ζηε ζξεζθεία ηνπο.
102

 Μεηά ην 1923 θαη ηελ έιεπζε θαη 

εγθαηάζηαζε πεξίπνπ 140.000 Βιιήλσλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Σνπξθία, νη 

κνπζνπικάλνη κεηαβιήζεθαλ ζε κεηνλφηεηα. Πξνβιήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ 

πξνζσξηλή ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ, πνπ, εθηφο απφ νηθίεο ρξηζηηαλψλ, εθθιεζίεο, 

απνζήθεο, θιπ., εγθαηαζηάζεθαλ θαη ζε νηθίεο κνπζνπικάλσλ θαη ηδακηά. Μεηά απφ 

αιιεπάιιειεο ηνπξθηθέο θαηαγγειίεο ζηελ ΚηΒ νη Έιιελεο πξνρψξεζαλ ζηαδηαθά 

ζηελ εθθέλσζε ησλ κνπζνπικαληθψλ νηθηζκψλ, δηαδηθαζία πνπ νινθιεξψζεθε ην 

1928. Ώπφ ηελ επνρή εθείλε ε δσή γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο ηεο Θξάθεο 

επαλήιζε ζε θαλνληθνχο ξπζκνχο.
103

 Έηζη, ζηα επφκελα ρξφληα νη κνπζνπικάλνη 

εληνπίδνληαη ηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη ζηα κηθηά ρσξηά λα δνπλ εηξεληθά πιάη ζηνπο 

Έιιελεο, αλ θαη νη επαθέο ηνπο πεξηνξίδνληαλ ζε ζηνηρεηψδεο επίπεδν. 
104

  

 

 

    1.3 Μνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα θαη ηζιάκ 

Οη κνπζνπικάλνη ηεο Α. Θξάθεο είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νξζφδνμνη 

κνπζνπικάλνη, δειαδή ζνπλλίηεο, ελψ ζε θάπνηεο νξεηλέο πεξηνρέο ζηα φξηα ησλ 

λνκψλ Ρνδφπεο θαη Έβξνπ εληνπίδνληαη πηζηνί ηεο κνπζνπικαληθήο αίξεζεο ηνπ 

Μπεθηαζηζκνχ.
105

 Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αθνζίσζε ζηε ζξεζθεία ηνπο θαη 

αζθνχλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα ζηα 280 ηεκέλε ηεο πεξηνρήο. Ο ιεηηνπξγφο 

ηνπ θάζε ηεκέλνπο, πνπ αζθεί ηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, θαζνδεγεί ηελ πξνζεπρή θαη 

δηδάζθεη ην Κνξάλην είλαη ν ηκάκεο, ζέζε πνπ απαηηεί απνθνίηεζε απφ 

ηεξνζπνπδαζηήξην (medrese). ήκεξα ζηε Θξάθε ιεηηνπξγνχλ δχν 
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ηεξνζπνπδαζηήξηα, ζηελ Κνκνηελή θαη ζηνλ Βρίλν Ξάλζεο. Δ θνίηεζε είλαη εμαεηήο 

θαη ηζφηηκε κε ηα ππφινηπα εθθιεζηαζηηθά γπκλάζηα θαη ιχθεηα ηεο ρψξαο.
106

   

     Ώλψηαηνο ζξεζθεπηηθφο εγέηεο ζηε κεηνλφηεηα ζεσξείηαη ν κνπθηήο. ήκεξα 

ππάξρνπλ ηξεηο κνπθηείεο ζηε Θξάθε: Ξάλζεο, Κνκνηελήο θαη Αηδπκνηείρνπ. Ο 

κνπθηήο ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία εμέδηδε θεηθάδεο (γλσκνδνηήζεηο), 

ζεκειησκέλεο ζηνλ Εεξφ Νφκν, γηα δεηήκαηα λνκηθά θαη ζξεζθεπηηθά, χζηεξα απφ 

ζρεηηθή αίηεζε. Ο θαδήο (δηθαζηήο) απνθάζηδε γηα ηελ θάζε ππφζεζε ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπ ηε γλσκνδφηεζε ηνπ κνπθηή, αιιά δίρσο ηελ ππνρξέσζε λα ζπκθσλήζεη.  

Σν ηζιακηθφ δίθαην θαηαξγήζεθε απφ ηνλ Κεκάι ην 1928, ην ίδην θαη ν ζεζκφο ηνπ 

θαδή, ελψ ν κνπθηήο δηαηήξεζε κφλν ηε ζξεζθεπηηθή ηνπ ηδηφηεηα. 
107

  

    ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο απνπζηάδεη δηάηαμε ζρεηηθά κε ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ 

κνπθηή, πνπ απφ ηφηε παξακέλεη αζαθέο θαη δεκηνπξγεί εληάζεηο. Ο λφκνο πνπ 

αθνξά ηνλ ηξφπν αλάδεημήο ηνπ είλαη ν 2345/1920 θαη πξνβιέπεη εθινγή αλάκεζα ζε 

ππνςήθηνπο κε θαζνξηζκέλα ηππηθά πξνζφληα, απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο πνιίηεο ηεο 

κνπθηείαο. Πξαθηηθά φκσο ν λφκνο δελ ίζρπζε θαη αληί γηα εθινγή ππήξρε θαη 

ππάξρεη δηνξηζκφο απφ ηνλ εθάζηνηε Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
108

 Ο 

λφκνο 1920/1991 ζεζκνζέηεζε απηφλ ηνλ ηξφπν αλάδεημεο ηνπ κνπθηή. Σα κέιε ηεο 

κεηνλφηεηαο έρνπλ δεηήζεη ηελ αιιαγή ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ θαη ηελ εθινγή απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο πηζηνχο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ εγέηε ηνπο. 

     Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζήκεξα αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο δσήο ζηελ 

πεξηθέξεηά ηνπ, ηελ ηέιεζε γάκσλ έπεηηα απφ ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ, 

ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ παχζε ησλ ηκάκεδσλ∙ επίζεο, έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νκαιή 

πξαγκαηνπνίεζε ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ ηεο zakat, δειαδή ηεο ειεεκνζχλεο πνπ 

απνηειεί έλα απφ ηα πέληε βαζηθά θαζήθνληα ηνπ κνπζνπικάλνπ πηζηνχ. 

    Πνιιέο ζπδεηήζεηο έρνπλ πξνθαιέζεη θαη ζπλερίδνπλ λα πξνθαινχλ νη 

δηθαηνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ κνπθηή πνπ αθνξνχλ γάκνπο, δηαδχγηα, ηζιακηθέο 

δηαζήθεο, θεδεκνλίεο, δηαηξνθέο θαη γεληθά φιεο ηηο ππνζέζεηο ηεο νηθνγελεηαθήο 

δσήο ησλ κνπζνπικάλσλ πνπ δνπλ εληφο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ. Με δεδνκέλν φηη ν 

κνπθηήο απνθαίλεηαη κε βάζε ηνλ Εεξφ Νφκν ηνπ ηζιάκ, ε Βιιάδα είλαη ε κφλε ρψξα 

ηεο Βπξψπεο πνπ εθαξκφδεη ηε αξία γηα πνιίηεο ηεο. Δ απφθαζε ηνπ κνπθηή, 
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βεβαίσο, επηθπξψλεηαη απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν, ην νπνίν εξεπλά αλ ε 

απφθαζε είλαη ζχκθσλε κε ην χληαγκα. ηελ πξάμε, φκσο, νη Έιιελεο δηθαζηέο 

επηθπξψλνπλ ζρεδφλ πάληα ηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ κνπθηήδσλ θαη απηφ πνιιέο 

θνξέο είλαη ζε βάξνο ηνπ αδχλακνπ κέξνπο, πνπ είλαη ε γπλαίθα. Καηά ηνπο επηθξηηέο 

ησλ δηθαζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ησλ κνπθηήδσλ, ε αξία κε ηελ νπνία γλσκνδνηεί ν 

κνπθηήο δηαησλίδεη ηελ αλαρξνληζηηθή άπνςε γηα ην γπλαηθείν θχιν, γεγνλφο πνπ 

αληίθεηηαη ζηελ επξσπατθή ζχκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη έρεη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δσή ησλ γπλαηθψλ. Δ ηζρχο ηνπ ηζιακηθνχ δηθαίνπ, αλ θαη 

αζχκθσλε κε ην ειιεληθφ ζχληαγκα θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, θαη πνιιέο θνξέο 

αηηία αλαζηάησζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο κεηνλφηεηαο,
109

 είλαη απνδεθηή απφ ηελ 

ειιεληθή πνιηηεία θαη δελ θαίλεηαη λα επίθεηηαη θαηάξγεζή ηεο. 

    Σν Κνξάλην θαη άιια ηεξά κνπζνπικαληθά θείκελα δηδάζθνληαη ζηα 

«Φξνληηζηήξηα Κνξαλίνπ» (Κνπξάλ θνπξζνχ), πνπ είλαη ζρνιεία ηδξπκέλα απφ 

ηδηψηεο – κε αλαγλσξηζκέλα σο κεηνλνηηθά ζρνιεία – κε ηεξνδηδαζθάινπο 

δηνξηζκέλνπο απφ ηε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα. Με Σξνπνινγία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο ηνπ 2013 νξίζηεθε φηη ε πξφζιεςε ηεξνδηδαζθάισλ (ηκάκεδσλ) ζηα ηεκέλε 

ηεο πεξηνρήο ζα γίλεηαη εθεμήο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο θαη φρη απφ ηελ θνηλφηεηα. Οη 

ίδηνη ζα κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ θαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία ην Κνξάλην ζηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, απφ ην νπνίν νη κνπζνπικαλφπαηδεο 

απαιιάζζνληαη. Πνιιέο ήηαλ νη αληηδξάζεηο απφ ηε κεηνλφηεηα, δηφηη θάηη ηέηνην 

ζεσξείηαη φηη απνδπλακψλεη ηα Φξνληηζηήξηα Κνξαλίνπ. 
110

 

   ηελ ηδησηηθή δσή, ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ πάληνηε κηα ζηαζεξή αμία θαη νη 

ξφινη ησλ κειψλ ζχκθσλνη κε ηηο επηηαγέο ηνπ ηζιάκ. Ώπνζηξνθή γηα ηελ αγακία, 

θπξίαξρε ζέζε ηνπ άλδξα – παηέξα θαη θαηψηεξε ηεο γπλαίθαο είλαη βαζηθέο αξρέο 

γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο πξνεξρφκελεο απφ ην ηεξφ ηνπο βηβιίν θαη ην ίδην ζπκβαίλεη 

θαη ζηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Θξάθεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη αληζφηεηεο αλάκεζα 
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άκυρθ θ διακικθ του με τθν οποία διζκετε τθν περιουςία του ςτθ ςφηυγό του, με το αιτιολογικό ότι 
ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ ςαρίασ ωσ μουςουλμάνοσ δεν δικαιοφνταν να ςυντάξει δθμόςια διακικθ 
και επομζνωσ τα αδζλφια τον κλθρονομοφςαν. Ρθγι: κακθμερινι εφθμερίδα τθσ Κομοτθνισ 
xronos.gr,  δθμοςίευμα τθσ 9.11.2013 με τον τίτλο «Άρειοσ Ράγοσ: Ανατρζπει δεδομζνα ςτισ 
διακικεσ μουςουλμάνων τθσ Θράκθσ»,   www.xronos.gr/detail.php?ID=90639 , (2/9/2014). 
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ζηα δχν θχια ζηε κεηνλφηεηα κεηξηάζηεθαλ, ζε κηθξφηεξν βεβαίσο βαζκφ απφ ηελ 

ππφινηπε, κε κνπζνπικαληθή ειιεληθή θνηλσλία. 
111

   

 

 

   1.4 Ζ ηνπξθηθή επηξξνή – Μεηνλόηεηα θαη ζπιινγηθή δξάζε 

   1.4.1 Αληηπαιόηεηα ζπληεξεηηθώλ – θεκαιηζηώλ  

Δ ίδξπζε ηνπ θνζκηθνχ ηνπξθηθνχ θξάηνπο κε ηελ αλαθήξπμε ηεο Σνπξθηθήο 

Αεκνθξαηίαο απφ ηνλ Κεκάι ην 1923 θαη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ επέβαιε δελ άθεζαλ 

αλεπεξέαζηε ηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο ειιεληθήο Θξάθεο. Ο Κεκάι 

θαηαξρήλ θαηάξγεζε ην ραιηθάην, αθνχ εμαλάγθαζε ζε θπγή ηνλ ηειεπηαίν ραιίθε, 

Ώκπληνχι Μεηδίη ΐ΄, ην 1924.
112

 Ώπαγφξεπζε ηε ιεηηνπξγία ησλ Εεξνδηδαζθαιείσλ 

(κεληξεζέδσλ) θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζρνιείσλ. Καηάξγεζε, αθφκε, ηνλ ηεξφ 

ηζιακηθφ λφκν (ζαξία) θαη πηνζέηεζε ην ειβεηηθφ αζηηθφ δίθαην. Ώληηθαηέζηεζε ην 

αξαβηθφ κε ην ιαηηληθφ αιθάβεην θαη απαγφξεπζε ηελ πνιπγακία, ηνλ θεξεηδέ θαη ην 

θέζη. Οη θεκαιηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ επεξέαδαλ φιν ζρεδφλ ην θάζκα ηεο δσήο 

ησλ πνιηηψλ,
113

 δελ έγηλαλ απνδεθηέο ρσξίο αληηδξάζεηο ζηελ Σνπξθία. Σν ίδην 

ζπλέβε θαη ζηε Α. Θξάθε, φπνπ νη κνπζνπικάλνη ήηαλ πηζηνί ζηηο ηζιακηθέο ηνπο 

αξρέο θαη απξφζπκνη λα ππνζηεξίμνπλ ηφζν ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο ζηε δσή ηνπο. 

Έηζη, δηακνξθψζεθαλ ζηνπο θφιπνπο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο δχν 

παξαηάμεηο, ε κία ησλ παξαδνζηαθψλ–ζπληεξεηηθψλ κε επηθεθαιήο ηνπο κνπθηήδεο 

θαη ε άιιε ησλ λεσηεξηζηψλ− θεκαιηζηψλ πνπ θαζνδεγνχληαλ απφ ην λενζχζηαην 

πξνμελείν ηεο Κνκνηελήο. ‘ απηή ηε θάζε, ε παξάηαμε ησλ ζπληεξεηηθψλ ηεο 

κεηνλφηεηαο ήηαλ αληίζεηε ζην ηνπξθηθφ θεκαιηθφ θξάηνο, θαηάζηαζε πνπ δελ 

εθκεηαιιεχζεθαλ νη ειιεληθέο αξρέο. ηαλ, ινηπφλ, ην 1930 ην χκθσλν ηεο 

Άγθπξαο ζθξάγηζε ηελ ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε, ην ειιεληθφ θξάηνο έθαλε δεθηφ 

ην αίηεκα ηεο θεκαιηθήο Σνπξθίαο λα εθδηψμεη απφ ην ειιεληθφ έδαθνο 150 

αληηθαζεζησηηθνχο πνπ είραλ θαηαθχγεη ζηε Α. Θξάθε κεηά ηελ επηθξάηεζε ησλ 
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θεκαιηζηψλ. Καη‘ απηφ ηνλ ηξφπν κπφξεζαλ λα εμαιείςνπλ θάζε επηθίλδπλε γηα ηε 

λέα θνζκηθή Σνπξθία αληίδξαζε ζηελ πεξηνρή. 
114

  

      Δ ελέξγεηα απηή δελ απνδνθηκάζηεθε κφλν απφ ηελ ειιεληθή θνηλή γλψκε, αιιά 

θαη απφ ηα κέιε ησλ ηξηψλ νκάδσλ ηεο κεηνλφηεηαο, πνπ είραλ αληηθεκαιηθέο 

πεπνηζήζεηο∙ έηζη, αλ θαη δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο, Σνπξθνγελείο, Πνκάθνη θαη 

Ώζίγγαλνη ζπζπεηξψζεθαλ γχξσ απφ ηελ θνηλή πίζηε ηνπο απνκαθξπλφκελνη απφ ηελ 

ππφινηπε θνηλσλία. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζαθήο λίθε ησλ θεκαιηθψλ 

λεσηεξηζηηθψλ δπλάκεσλ αχμεζε ηε δηείζδπζε ησλ λέσλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ ζηε 

κεηνλφηεηα κέζσ ζπιιφγσλ, νξγαλψζεσλ, εθπαίδεπζεο θαη ηχπνπ, κε ην ηνπξθηθφ 

πξνμελείν λα δίλεη ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ ηνπξθνπνίεζε ηεο κεηνλφηεηαο.
115

 ζνλ 

αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ε κεηαξξχζκηζε, θπξίσο ζηε ρξήζε ηνπ ιαηηληθνχ 

αιθαβήηνπ, πξνσζήζεθε απφ θεκαιηθνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπλάληεζε ζζελαξή 

αληίζηαζε απφ ηνπο ζπληεξεηηθνχο, πνπ έθηαζαλ ζην ζεκείν λα απνιχζνπλ απφ ηα 

ζρνιεία πνπ έιεγραλ  εθπαηδεπηηθνχο – θνξείο ησλ θεκαιηθψλ ηδεψλ.
116

    

 

     1.4.2 Γεθαεηία ηνπ 1940 : πξνζέγγηζε κεηνλόηεηαο – πξνμελείνπ 

 Ώπηή ε ηνπξθνπνίεζε έιαβε λέα δπλακηθή θαηά ηελ θξίζηκε δεθαεηία ηνπ 1940, 

φηαλ ε Βιιάδα θαηαιήθζεθε απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα ην 1941 θαη πέξαζε κεηά 

ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν ζε έλαλ εμνλησηηθφ εκθχιην. Δ Απηηθή Θξάθε, ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ ΐνπιγάξσλ, ζπκκάρσλ ησλ Γεξκαλψλ. 

Δ βία θαη ε ηξνκνθξαηία νδήγεζαλ αξθεηνχο κνπζνπικάλνπο ζηε θπγή γηα ηελ 

νπδέηεξε Σνπξθία. Οη ΐνχιγαξνη δελ επελέβεζαλ δξακαηηθά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

κνπζνπικάλσλ ησλ πεδηλψλ πεξηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

καζεκάησλ πνπ σο ηφηε δηδάζθνληαλ ζηα ειιεληθά κε άιια ζηε βνπιγαξηθή γιψζζα. 

Γηα λα αληηκεησπίζνπλ φκσο ηνλ ηνπξθηθφ εζληθηζκφ θξφληηζαλ λα απνκαθξχλνπλ 

φζνπο ιεηηνπξγνχο ηεο εθπαίδεπζεο είραλ θεκαιηθέο ηδέεο θαη απαγφξεπζαλ ηε 

κεηάβαζε καζεηψλ ζηελ Σνπξθία γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, φπσο γηλφηαλ σο 

ηφηε. Γηα ηνπο Πνκάθνπο, απφ ηελ άιιε, έβαιαλ ζε εθαξκνγή πξφγξακκα 

αθνκνίσζεο, εθφζνλ ηνπο ζεσξνχζαλ ΐνπιγάξνπο πνπ ιεζκφλεζαλ ηελ θαηαγσγή 
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ηνπο. Γη‘ απηφ γιψζζα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο έγηλε ε βνπιγαξηθή.
117

 Βπέηξεςαλ 

αθφκε ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο κεηνλφηεηαο, 

θάησ φκσο απφ βνπιγαξηθφ έιεγρν. ηηο πνκαθηθέο πεξηνρέο θάπνηα ηδακηά έθιεηζαλ. 

Πάλησο, αλ θαη ζπγθξηηηθά κε ηνπο ρξηζηηαλνχο Έιιελεο νη κνπζνπικάλνη ππέθεξαλ 

ζαθψο ιηγφηεξν, ππέζηεζαλ θαη εθείλνη επηζέζεηο θαη ιεειαζίεο απφ ηνπο 

θαηαθηεηέο.
118

 ‘ απηή ηε δχζθνιε θαηάζηαζε, νη κνπζνπικάλνη αλαδήηεζαλ ηε 

βνήζεηα ηνπ ηνπξθηθνχ Πξνμελείνπ ηεο Κνκνηελήο. εκεηψζεθε έηζη κηα ζεκαληηθή 

αιιαγή πνπ ζπλέβαιε ζηελ παξαπέξα ηνπξθνπνίεζε, αιιά θαη νκνγελνπνίεζε ηεο 

κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο, θαζψο πνιινί Πνκάθνη κεηνίθεζαλ ζηα πεδηλά, 

πξνζπαζψληαο λα μεθχγνπλ απφ ηελ θαηαπηεζηηθή βνπιγαξηθή θαηνρή ζηηο πεξηνρέο 

ηνπο. Σν Πξνμελείν, πνπ είρε ηδξπζεί κεηά ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο θαη 

πξνπαγάλδηδε ηνλ θεκαιηζκφ, πξνζέιθπζε ηψξα θαη ζπληεξεηηθνχο κνπζνπικάλνπο 

πνπ έβιεπαλ ζ‘ απηφ κηα ειπίδα γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπο. Ώπηφ ην 

πέηπρε κε πξνζεθηηθέο ελέξγεηεο, επηδηψθνληαο θαη απνθνκίδνληαο έλα κεγάιν 

θέξδνο: ηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηνπ ηνπξθηθνχ θεκαιηθνχ θξάηνπο αλάκεζα ζηνπο 

σο ηφηε αξλεηηθνχο γηα ηηο λέεο ηδέεο κνπζνπικάλνπο. Δ ίδηα ηαθηηθή ζπλερίζηεθε 

θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Δ εμέιημε απηή ινηπφλ θαζηζηά 

ηε δεθαεηία ηνπ 1940 απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνζέγγηζε κνπζνπικαληθήο 

κεηνλφηεηαο θαη θεκαιηθήο Σνπξθίαο θαη ζπλεπψο γηα ηελ ηνπξθνπνίεζή ηεο. 
119

  

    

   1.4.3 Γεθαεηία ηνπ 1950: ζπκβηβαζκόο ηζιάκ θαη εζληθηζκνύ ζηελ Σνπξθία 

ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ε ηνπξθηθή πνιηηηθή απνζηαζηνπνηήζεθε απφ ηελ άθακπηε 

αξλεηηθή ζηάζε ηνπ Κεκάι απέλαληη ζηε ζξεζθεία. Ώπφ ηελ επνρή απηή ε απφζηαζε 

κεηαμχ ζπληεξεηηθψλ ζξεζθεπφκελσλ θαη λεσηεξηζηψλ ζηαδηαθά εμαιείθζεθε θαη νη 

ηνπξθηθέο θπβεξλήζεηο αμηνπνίεζαλ ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ ιανχ θαηά ηε 

δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ην ηνπξθηθφ ππνπξγείν παηδείαο 

θαηέζηεζε ππνρξεσηηθή ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζηηο 

πξψηεο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ίδξπζε πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο 

ηεξαηηθέο ζρνιέο γηα ηκάκεδεο θαη ζενινγηθέο ζρνιέο. Σν 1961 ηδξχζεθε ε αλψηαηε 
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ζξεζθεπηηθή αξρή, ε «Πξνεδξία Θξεζθεπηηθψλ Τπνζέζεσλ» γηα ηε ξχζκηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηδακηψλ θαη ηεο απαζρφιεζεο ησλ ηκάκεδσλ.  

      ια απηά επέδξαζαλ θαη‘ αλάινγν ηξφπν θαη ζηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο 

Α. Θξάθεο. Ο δηαρσξηζκφο ζπληεξεηηθψλ θαη λεσηεξηζηψλ ζηαδηαθά  έπαςε λα 

πθίζηαηαη θαη ε ζξεζθεπηηθή δσή αλαπηχρζεθε πηα αλεκπφδηζηα. Έηζη, εληζρχζεθε 

πεξαηηέξσ ε νκνηνγέλεηα ηεο κεηνλφηεηαο, αθνχ νη κε ηνπξθνγελείο κνπζνπικάλνη 

δελ αληηκεηψπηδαλ πηα ηνπο λεσηεξηζηέο σο απεηιή γηα ηελ πίζηε ηνπο, άξα ήηαλ πην 

επάισηνη ζηελ πξνεξρφκελε απφ απηνχο πξνπαγάλδα ππέξ ηεο ηνπξθηθήο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο.
120

 

 

     Δ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηεο κεηνλφηεηαο κε ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηελ 

πιεηνλφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1950, ιφγσ ηεο εηζφδνπ ηεο Βιιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο ζην ΝΏΣΟ, ζεκείσζε θάκςε 

κε ηελ αλάδπζε ηνπ θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο θαη ησλ επηεκβξηαλψλ ην 1955.
121

 

Αεκνζηεχκαηα ζηνλ ηνπξθηθφ ηχπν ηεο επνρήο (αξρέο 1956) έθαλαλ ιφγν γηα 

θαηαπίεζε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε, πνπ δελ επηπρνχζε λα 

βηψλεη ηηο ίδηεο νκαιέο ζπλζήθεο δσήο κε ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Αηαηππψλνληαλ αθφκε θαηεγνξίεο ζε βάξνο ηεο ειιεληθήο 

πνιηηείαο πνπ, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, δηέζεηε ζρέδην δηρνηφκεζεο ηεο κεηνλφηεηαο ζε 

Σνχξθνπο θαη Πνκάθνπο. Άιιε θαηεγνξία αλαθεξφηαλ ζηελ ππνηηζέκελε εχλνηα ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο πξνο ηνπο ζπληεξεηηθνχο κεηνλνηηθνχο.
122

 Δ καθξνβηφηεηα ηνπ 

Κππξηαθνχ δεηήκαηνο δελ επέηξεςε νκαινπνίεζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ θαη 

σο εθ ηνχηνπ ηε κείσζε ηεο έληαζεο ζηε Α. Θξάθε, θαηάζηαζε πνπ επηδεηλψζεθε κε 

ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν ηνπ 1974. Δ δηαηψληζε ησλ πξνβιεκάησλ επέηεηλε 

ηε δπζθνιία λα δηακνξθσζεί έλα πεξηβάιινλ δεθηηθφ λέσλ θαη αμηφινγσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζηελ πεξηνρή. 

 

 

    1.4.4 πιινγηθή δξάζε θαη ηύπνο 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο, ζηνλ ρψξν ηεο κεηνλφηεηαο 

ηδξχζεθαλ ζσκαηεία θαη ελψζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ηα κέιε ηεο έθαλαλ πξάμε ην 
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αλαθαίξεην δηθαίσκά ηνπο, σο πνιίηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, γηα ζπιινγηθή δσή 

θαη δξάζε. Οη ελψζεηο απηέο ήηαλ δχν εηδψλ, ζξεζθεπηηθέο θαη λεσηεξηζηηθέο.  

     Οη ζξεζθεπηηθέο νξγαλψλνληαλ κε βάζε ηε δηδαζθαιία ηνπ ηζιάκ θαη ζηφρεπαλ 

ζηελ πξνάζπηζε ησλ ηζιακηθψλ αξρψλ, ηδηαηηέξσο εληφο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δσήο. Γεληθά, κέιεκά ηνπο ήηαλ λα επηιχνπλ θάζε εκθαληδφκελν πξφβιεκα ζηνλ 

κεηνλνηηθφ ρψξν κε γλψκνλα ηε ζξεζθεπηηθή εζηθή. Ήηαλ επνκέλσο θαρχπνπηνη, έσο 

απνιχησο αξλεηηθνί, απέλαληη ζε θάζε λεσηεξηθφηεηα θαη θεκαιηθή κεηαξξχζκηζε. 

Πξψην ζσκαηείν ηνπ είδνπο ήηαλ ε «Έλσζε ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Βιιάδαο» 

(Ittihad-Islam), ηεο Κνκνηελήο, κε έηνο ίδξπζεο ην 1933. Εδξπηήο ηνπ θαη ρξφληα 

πξφεδξνο ππήξμε έλαο θαλαηηθφο αληηθεκαιηζηήο, ν Κηξθάζηνο πνιηηηθφο θπγάδαο 

Υαθνχδ Ώιή Ρεζάη. Σν ζσκαηείν είρε σο ζηφρν ηε ζξεζθεπηηθή δηαπαηδαγψγεζε, 

ηελ ελφηεηα θαη αιιεινβνήζεηα ησλ κειψλ ηνπ, πνπ ήηαλ ππεξαζπηζηέο ησλ 

ηζιακηθψλ αξρψλ. Έηζη θαλέξσλαλ ηε βνχιεζή ηνπο λα αγσληζηνχλ ελάληηα ζηελ 

επηθξάηεζε θάζε λέαο ηδέαο ζηνλ ρψξν ηνπο. Αήισλαλ πηζηνί ζην ειιεληθφ θξάηνο  

πνιίηεο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ εληχπσζε πσο ππήξραλ κνπζνπικάλνη πνπ δελ ήηαλ 

ην ίδην λνκηκφθξνλεο. Μέξνο ηεο δξάζεο ηνπ ζσκαηείνπ ήηαλ ε δηακαξηπξία γηα θάζε 

κεηαξξχζκηζε πνπ εηζαγφηαλ απφ ηελ πνιηηεία, κεηά απφ θάζε ειιελνηνπξθηθή 

πξνζέγγηζε. Αε δίζηαδε, κάιηζηα, λα θαηαγγέιεη αθφκε θαη ην ηνπξθηθφ Πξνμελείν 

Κνκνηελήο γηα επέκβαζε ππέξ ησλ λεσηεξηζηηθψλ ηδεψλ. Σν ζσκαηείν ιεηηνχξγεζε 

σο ην 1978.
123

    

     Άιιν ζξεζθεπηηθφ ζσκαηείν ήηαλ ε «Εζιακηθή αθχπληζε ησλ κνπζνπικάλσλ 

Απηηθήο Θξάθεο» (Idibah–Islam). Λεηηνχξγεζε απφ ην 1949 σο ην 1974, ζηε Ρνδφπε. 

Σν ζσκαηείν επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ πξνάζπηζε ηεο εζηθήο θαη ηελ 

αληίζηαζε θαηά ηεο «έθιπζεο ησλ εζψλ». Δ ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνπο λεσηεξηζηέο 

ήηαλ, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε έλσζε, ιηγφηεξν έληνλε.
124

 

     ηνλ ρψξν ησλ λεσηεξηζηψλ ηδξχζεθε ην 1928 θαη ιεηηνπξγεί σο ζήκεξα ε 

«Έλσζηο Σνπξθηθήο Νενιαίαο Κνκνηελήο», κε ζθνπφ ηε «δηαπαηδαγψγεζε ηεο 

λενιαίαο πάλσ ζηε λέα ηνπξθηθή γξαθή θαη δηάιεθην».
125

 Εδξπηήο ηεο ήηαλ ν 

δεκνζηνγξάθνο Μερκέη Υηικί.
126

 Σν 1927 ηδξχζεθε απφ ηνλ ίδην ε «Έλσζηο 

Σνπξθηθήο Νενιαίαο Ξάλζεο». Σν 1936 ηδξχζεθε ην ζσκαηείν «Έλσζε Σνχξθσλ 
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Αηδαζθάισλ Ρνδφπεο-Έβξνπ», πνπ αζρνιείηαη κε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ηεο 

κεηνλφηεηαο. Σν 1966 κεηνλνκάζηεθε ζε «Έλσζε Σνχξθσλ Αηδαζθάισλ Α. 

Θξάθεο», ε νπνία ιεηηνπξγεί σο ζήκεξα. 

    Οη ελψζεηο ησλ λεσηεξηζηψλ πξνβάιινπλ ηελ ηνπξθηθή σο εζληθή ηαπηφηεηα ηεο 

κεηνλφηεηαο, πηζηνί ζηηο ηδέεο πνπ εηζήιζαλ ζηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο  Α. 

Θξάθεο κε ηνπο θεκαιηζηέο, αιιά θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο ηεο 

Λσδάλεο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ νη ειιεληθέο αξρέο δηακέζνπ ησλ ειιεληθψλ 

δηθαζηεξίσλ πξνέβεζαλ ζηε ιήςε κέηξσλ θαηά ησλ ελψζεσλ, νπφηε ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1980 απηέο δηαιχζεθαλ. Σν Βπξσπατθφ Αηθαζηήξην Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ 

ζην νπνίν πξνζέθπγε ε «Σνπξθηθή Έλσζε Ξάλζεο» απνθάζηζε ην 2008 φηη ε Βιιάδα 

παξαβίαζε ην 11ν άξζξν ηεο χκβαζεο γηα ηα Αηθαηψκαηα ηνπ Ώλζξψπνπ πνπ αθνξά 

ην δηθαίσκα ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη. Ο Άξεηνο Πάγνο φκσο ην 2012 

απνθάλζεθε πσο ε νλνκαζία ηεο Έλσζεο παξαβηάδεη ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο. Οη ελ 

ιφγσ ελψζεηο ζήκεξα, αλ θαη ηππηθά θιεηζηέο, ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά θαη νη 

απνθάζεηο ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ είλαη πξαθηηθά αλεθάξκνζηεο. Ώπφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ζπληζηά πάγην 

αίηεκα ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Α. Θξάθεο σο ζήκεξα. 

      ζνλ αθνξά ηνλ κνπζνπικαληθφ ηχπν, εδψ θαη πνιιά ρξφληα θπθινθνξνχλ 

αξθεηά έληππα ζηνλ ρψξν, ζπληεξεηηθψλ θαη λεσηεξηζηηθψλ θαηεπζχλζεσλ. Ώπφ ην 

1935 σο ην 1941, κε αξαβηθή γξαθή, θπθινθνξνχζε ε «Mudafaai Islam» (Εζιακηθή 

Άκπλα), φξγαλν ηνπ ζσκαηείνπ «Έλσζηο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Βιιάδαο», κε 

δεκνζηεχκαηα θαηά ησλ λεσηεξηζηψλ. Ώπφ ην 1956 σο ην 1966 θπθινθνξνχζε ε 

εθεκεξίδα «Muxafazakär» (πληεξεηηθφο), κε ηζιακηθφ πξνζαλαηνιηζκφ επίζεο. 

     ηνλ ρψξν ησλ λεσηεξηζηψλ, ν πξναλαθεξζείο θεκαιηζηήο Μερκέη Υηικί, 

εκβιεκαηηθή κνξθή ζηελ ηζηνξία ηεο κεηνλφηεηαο, θπθινθφξεζε ηo 1924 ηελ 

εθεκεξίδα «Yeni ziyä» (Νέν Φσο) θαη ην 1926 ην «Yeni adim» (Νέν ΐήκα), σο ην 

ζάλαηφ ηνπ ην 1931
127

∙ θαη νη δχν εθεκεξίδεο εθθξάδνληαλ επκελψο ππέξ ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο. ην ίδην πλεχκα θηλνχληαλ απφ ην 1932 σο ην 1965 ε 

εθεκεξίδα «Trakya» (Θξάθε) θαη απφ ην 1931 σο ην 1968 ε «Milliyet» (Βζληθφηεηα).   
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     ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο δελ θπθινθνξνχζαλ ηνπξθφθσλεο εθεκεξίδεο. ηνλ 

εκθχιην, θαηά ηα έηε 1947-1949 ν Καπεηάλ Κεκάι (Μηρξί Μπειιί), ηζηνξηθή κνξθή 

ηεο ηνπξθηθήο αξηζηεξάο, πνπ πνιέκεζε κε ηνλ Αεκνθξαηηθφ ηξαηφ Βιιάδαο, 

εμέδηδε θαη κνίξαδε δσξεάλ ηελ ηνπξθφθσλε εθεκεξίδα «Savas» (Πφιεκνο), 

ηππψλνληάο ηελ ζην ρσξηφ Κίξηδαιη ηεο ΐνπιγαξίαο. Άιιεο εθεκεξίδεο ηνπ 

ηνπξθφθσλνπ ηχπνπ πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο θπθινθνξήζεη, κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1970, είλαη νη: «Akin» (Βπηδξνκή), «Gercek» (Πξαγκαηηθφηεηα), «Ileri» (Βκπξφο), 

θαη άιιεο.
128

 Με ηελ έιεπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, νη ηνπξθφθσλεο εθεκεξίδεο ησλ 

κνπζνπικάλσλ έρνπλ θαη δηαδηθηπαθή παξνπζία, παξάδεηγκα νη: Millet, Gundem, 

Olay, Trakya, θά. εκαληηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο έρεη θαη ην 

ηνπξθνειιελφθσλν πεξηνδηθφ Azinlikça, ελψ ε πνκαθηθή εθεκεξίδα «Γαγάιηζα» 

(«Ώγάπε» ζηελ πνκαθηθή δηάιεθην) είλαη ε θσλή ησλ Πνκάθσλ ηεο Θξάθεο.
129

  

     Δ ειεχζεξε έθδνζε θαη θπθινθνξία ησλ εθεκεξίδσλ ζηνλ κεηνλνηηθφ ρψξν είλαη 

ππνρξέσζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε 

πλζήθε ηεο Λσδάλεο θαη φια ηα επίζεκα θείκελα πνπ δηαθεξχζζνπλ ην δηθαίσκα 

ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο, ηεο γιψζζαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο. ην παξειζφλ, 

φκσο, θάπνηα έληππα, δέρζεθαλ θαηεγνξίεο φηη αξζξψλνπλ εζληθηζηηθφ ιφγν θαη 

ππεξεηνχλ ηελ επίζεκε ηνπξθηθή πνιηηηθή γηα επέκβαζε ζηα εζσηεξηθά ηεο Θξάθεο. 

Δ εθεκεξίδα «Akin», γηα παξάδεηγκα, θαηεγνξήζεθε ην 1981 απφ ηηο ειιεληθέο 

αξρέο φηη παίξλεη γξακκή απφ ην Πξνμελείν θαη ην δηθαζηήξην θαηαδίθαζε κε 

πξφζηηκν ηνλ εθδφηε ηεο, Υ. Υαηίπνγινπ, δηφηη έθξηλε φηη ππνθηλνχζε εληάζεηο 

αλάκεζα ζε ρξηζηηαλνχο θαη κνπζνπικάλνπο θαη έθιεηζε γηα ηξεηο κήλεο ηελ 

εθεκεξίδα.
130

 Οη κνπζνπικάλνη ηεο κεηνλφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπο αξλήζεθαλ 

θάζε αλάινγε θαηεγνξία θαη έθαλαλ ιφγν γηα άδηθεο δηψμεηο θαη γηα παξαβίαζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο. 

 

      Δ πνιηηηθή θαη εθινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Α. Θξάθεο είλαη 

ζπληζηακέλε δηαθφξσλ παξαγφλησλ. Βπηζεκάλζεθε ήδε πψο νη εζσηεξηθέο εμειίμεηο 

ζηελ Σνπξθία επηδξνχζαλ ζηε Θξάθε. Γηα αξθεηά ρξφληα ε κεηνλφηεηα ήηαλ 

ρσξηζκέλε ζε δχν αληίπαιεο νκάδεο, ηνπο παξαδνζηαθνχο /ζπληεξεηηθνχο θαη ηνπο 
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λεσηεξηζηέο/ θεκαιηζηέο. Δ επηθξάηεζε ησλ δεχηεξσλ θαη ε αιιαγή ηεο ηνπξθηθήο 

πνιηηηθήο απέλαληη ζηε ζξεζθεία κείσζε ζηαδηαθά ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ, ελψ ελδπλάκσζε ηηο ζρέζεηο κε ηελ Σνπξθία. ηνλ κεηνλνηηθφ ρψξν απηφ 

ζήκαηλε, εθηφο απφ άκβιπλζε ησλ εληάζεσλ, θαη ππεξθέξαζε ελφο ηζρπξνχ εκπνδίνπ 

γηα ηνλ εθηνπξθηζκφ ησλ κε ηνπξθνγελψλ κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ. Άιινο 

παξάγνληαο, ζε ζχλδεζε κε ηνλ πξνεγνχκελν, είλαη ε έιιεηςε θνηλσληθήο 

θηλεηηθφηεηαο, πνπ ζηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ πξνθχπηεη ζπλήζσο ιφγσ θνηλσληθήο 

ζέζεο, ή εξγαζηαθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. ηε κεηνλφηεηα, αληίζεηα, ε 

ζξεζθεπηηθή πίζηε αμηνινγείηαη απφ ηε κεηνλφηεηα σο ε πην  ζεκαληηθή ζηαζεξά ηνπ 

βίνπ θαη θαζηζηά θάπσο πεξηηηή ηελ θνηλσληθή δξάζε.
131

 Έηζη, κεγαιψλεη ε 

απφζηαζε απφ ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο πνιίηεο, πξάγκα πνπ ζπληζηά έλαλ άιιν 

παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κνπζνπικάλσλ.  

     Δ κεηνλφηεηα εθπξνζσπήζεθε γηα ρξφληα ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην κε βνπιεπηέο 

ηεο εθιεγφκελνπο κε ηνπο ππάξρνληεο πνιηηηθνχο θαη θνκκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο 

Βιιάδαο. Δ αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ηα θφκκαηα ήηαλ θαη είλαη θαζαξά ςεθνζεξηθή, 

ρσξίο νπζηαζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε κεηνλφηεηα θαη ηα δεηήκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ. 

Ήηαλ θνηλή πεπνίζεζε πσο ε εθινγή κνπζνπικάλσλ βνπιεπηψλ κε ηα γλσζηά 

θφκκαηα δελ κπνξνχζε λα απνθεπρζεί – ζεσξνχληαλ θάηη ζαλ «αλαγθαίν θαθφ»
132

 − 

θαη, επηπιένλ, εμππεξεηνχζε ηελ απνθπγή θαζφδνπ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία κε 

μερσξηζηφ κνπζνπικαληθφ κεηνλνηηθφ ζρεκαηηζκφ, θάηη πνπ φκσο επηηεχρζεθε ην 

1985.
133

 Σφηε, ζηελ πεξηνρή ηεο Ξάλζεο ζπγθξνηήζεθε ακηγήο κεηνλνηηθφο 

ζπλδπαζκφο, νλφκαηη «Βηξήλε», θαη ζηε Ρνδφπε πήξε κέξνο ζηηο εθινγέο έλαο 

αλεμάξηεηνο κεηνλνηηθφο ππνςήθηνο. Άιινη δχν ζπλδπαζκνί, νη «Βκπηζηνζχλε» 

(λνκφο Ρνδφπεο) θαη «Πεπξσκέλν» (λνκφο Ξάλζεο) πήξαλ κέξνο ζηηο εζληθέο 

εθινγέο ηνπ 1989 θαη 1990 θαη αλέδεημαλ απφ έλα βνπιεπηή
134

. Ώξγφηεξα, ην φξην 

ηνπ 3% γηα ηελ είζνδν ελφο θφκκαηνο ζηε ΐνπιή ζηάζεθε εκπφδην γηα ηελ 

θνηλνβνπιεπηηθή εθπξνζψπεζε, αιιά νη κνπζνπικάλνη ηεο Α. Θξάθεο εμέιεγαλ 

ζηαζεξά ππνςεθίνπο ηνπο κε ηα κεγάια πνιηηηθά θφκκαηα. Πξφζθαηα, ζηηο 

Βπξσεθινγέο ηνπ 2014 ην θφκκα ΚΕΒΦ (Κφκκα Εζφηεηαο Βηξήλεο θαη Φηιίαο) 
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Αςθμακοποφλου και Χρθςτίδου, ό.π., ςελ.251. 
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ζπγθέληξσζε πνιχ πςειά πνζνζηά ζε Ξάλζε θαη, θπξίσο, Ρνδφπε.
135

 Οη κεηνλνηηθνί 

ζπλδπαζκνί δηαθηλνχλ ηελ άπνςε πσο δελ πθίζηαηαη εζλνθπιεηηθή δηάθξηζε ζηε 

κεηνλφηεηα, αιιά πξφθεηηαη γηα έλα ζπκπαγέο, νκνηφκνξθν ζχλνιν, κε ηνπξθηθφ 

ραξαθηήξα, γη‘απηφ θαη ηνλίδνπλ ηνπο δεζκνχο ηνπο κε ηελ Σνπξθία, σο «κεηέξα-

παηξίδα».
136

 

 

 

 

 

    Β΄ ΜΔΡΟ 

   1. Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ  

    1.1 Γεληθά ηζηνξηθά ζηνηρεία 

Δ εθπαίδεπζε σο αλαθαίξεην αλζξψπηλν δηθαίσκα αλαγλσξίζηεθε θαη 

θαηνρπξψζεθε απφ ζεηξά δηεζλψλ θεηκέλσλ, ζρεηηθψλ κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ, πνπ ε δηεζλήο θνηλφηεηα πηνζέηεζε θαη επηθχξσζε κεηά ηνλ ΐ΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν. Σέηνηα θείκελα είλαη ε χκβαζε γηα ηα Αηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

(1990) θαη ην Αηεζλέο χκθσλν γηα ηα Ώηνκηθά θαη Πνιηηηθά Αηθαηψκαηα (1976).
137

 

Σα θείκελα απηά επηθχξσζε θαη ε Βιιάδα πνπ δεζκεχεηαη έηζη σο πξνο ηελ παξνρή 

εθπαίδεπζεο ζηνπο πνιίηεο ηεο πνπ είλαη κέιε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο, ηεο 

κφλεο κεηνλφηεηαο πνπ αλαγλσξίδεη ην ειιεληθφ θξάηνο.  

      Δ ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε καο πεγαίλεη ζην 1881, φηαλ 

ε εθπαίδεπζε ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ απαζρφιεζε ην ειιεληθφ θξάηνο, θαηά ηελ 

ππνγξαθή απφ ηελ Βιιάδα θαη ηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία ηεο πλζήθεο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ παξαρσξνχζε ζηελ Βιιάδα ηε Θεζζαιία θαη απφ ηελ 

Ήπεηξν ηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο. Σφηε αλαγλσξίζηεθε ζηνπο κνπζνπικάλνπο ην 

δηθαίσκα γηα ηνπξθφγισζζε εθπαίδεπζε ζε πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην 

επίπεδν, κε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο γισζζηθνχ καζήκαηνο. Παξφκνηα 

πξφβιεςε ππήξμε θαη ζηελ απηφλνκε Κξεηηθή Πνιηηεία (1889-1912) γηα ηελ 

ηνπξθηθή κεηνλφηεηα ηνπ λεζηνχ. Ώξγφηεξα, ζηελ ειιελνηνπξθηθή χκβαζε ησλ 

Ώζελψλ ηνπ 1913 ε Βιιάδα δεζκεχηεθε λα παξέρεη αλάινγα εθπαηδεπηηθά 
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δηθαηψκαηα ζηηο κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο ησλ εηζεξρνκέλσλ ζην ειιεληθφ θξάηνο 

Νέσλ Υσξψλ, έπεηηα απφ ηνπο ληθεθφξνπο ΐαιθαληθνχο Πνιέκνπο (1912-1913). Οη 

δεζκεχζεηο επαλαιακβάλνληαη ζηε πλζήθε ησλ εβξψλ ηνπ 1920 θαη ηέινο ζηε 

πλζήθε ηεο Λσδάλεο ηνπ 1923 πνπ θαζνξίδεη ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο κεηνλνηηθήο 

εθπαίδεπζεο ηεο Α. Θξάθεο.
138

 ηε ζπλέρεηα, νη ζρεηηθέο κε ηα εθπαηδεπηηθά 

κεηνλνηηθά ζέκαηα δηαηάμεηο ηεο ζπλζήθεο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηξεηο 

ειιελνηνπξθηθέο ζπκθσλίεο, ηε Μνξθσηηθή πκθσλία ηνπ 1951, ην Μνξθσηηθφ 

Πξσηφθνιιν ηνπ 1968 θαη ηελ Βιιελνηνπξθηθή πκθσλία γηα ηελ Πνιηηηζηηθή 

πλεξγαζία ηνπ 2000. Βπηπιένλ, κεηνλνηηθά εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ξχζκηζαλ θαη κηα 

ζεηξά λφκσλ (δχν ηνπ 1977 θαη έλαο ηνπ 1995), δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ. 

    Με ηα άξζξα 37 σο 45 ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο ηα δχν θξάηε εγγπψληαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ πνπ δηαβηνχζαλ ζε Σνπξθία θαη Βιιάδα θαη 

είραλ εμαηξεζεί ηεο αλαγθαζηηθήο αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ, δειαδή ησλ 

ειιεινξζνδφμσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (θαη ησλ λεζηψλ Ίκβξνπ-Σελέδνπ) θαη ησλ 

κνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο Α. Θξάθεο. Ώπηφ ην ζηνηρείν ηεο ακνηβαηφηεηαο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο ιεηηνχξγεζε κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Ώπφ 

ηελ επνρή απηή, κε δεδνκέλε ηε ζηαδηαθή εμφλησζε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ 

Σνπξθία, ε ειιεληθή πνιηηεία έπαςε λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη 

ζηε κεηνλφηεηα θαη εθάξκνζε πνιηηηθή απνκφλσζεο θαη δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ηεο. Δ 

αιιαγή πνιηηηθήο ζεκεηψζεθε κφιηο ηε δεθαεηία ηνπ 1990.
139

 

    

     ηελ ηνπξθνθξαηνχκελε Α. Θξάθε ε παξερφκελε εθπαίδεπζε ήηαλ θπξίσο 

ζξεζθεπηηθή. Τπήξραλ πνιιά ζρνιεία ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, κε ρακειφ φκσο 

επίπεδν θαη απνθιεηζηηθά γηα αγφξηα. Σν θχξην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο πεξηνρήο 

ήηαλ ην Idadiye Mektebi ζηελ Κνκνηελή, κε έηνο ίδξπζεο ην 1884. Σα πην πνιιά 

ζρνιεία ήηαλ ηεξνζπνπδαζηήξηα (κεληξεζέδεο), πνπ κεηά ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο 
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θαηαξγήζεθαλ θαη έθηνηε ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ ηα κεηνλνηηθά δεκνηηθά 

ζρνιεία. 
140

 

    χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην έηνο 1925 ζηε Θξάθε ππήξραλ 

101 κνπζνπικαληθά ζρνιεία ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, έλα εκηγπκλάζην ζηελ 

Κνκνηελή, κηα πεληαηάμηα αζηηθή ζρνιή ζηελ Ξάλζε θαη 10 δεκνηηθά ζηελ πεξηνρή 

ηεο Ώιεμαλδξνχπνιεο. Δ εθπαίδεπζε ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Α. Θξάθεο 

ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηε Γεληθή Αηνίθεζε, ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο ηεο 

πεξηνρήο θαη αθνξνχζε ηνλ δηνξηζκφ δαζθάισλ θαη ηελ επηζθεπή ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

Σα βηβιία παξέρνληαλ ζηνπο 3819 καζεηέο δσξεάλ απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε. Ο 

δηνξηζκφο ησλ δαζθάισλ γηλφηαλ κφλν απφ ηε κεηνλφηεηα, κε ηηο αξρέο λα εγθξίλνπλ 

απιψο ηνπο δηνξηζκνχο. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ην πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ, ηα 

καζήκαηα ηνπ νπνίνπ δηδάζθνληαλ ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα, ελψ ε ειιεληθή 

πεξηνξηδφηαλ ζε κία ψξα ηελ εκέξα θαη ζε νξηζκέλα κφλν ζρνιεία.
141

 

      Πεγέο απφ ην 1927 θαη ην 1928 δίλνπλ κηα αλάινγε εηθφλα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ ηεο πεξηνρήο θαη θαλεξψλνπλ ηε θξνληίδα ηεο ειιεληθήο 

πνιηηείαο γηα ηελ αλαβάζκηζή ηεο, κε λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, βηβιία, κφξθσζε 

θαη κηζζνδνζία ησλ δηδαζθφλησλ. Γιψζζα ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ ε ηνπξθηθή, εθηφο 

απφ ηξία καζήκαηα – ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο γεσγξαθίαο.  

χκθσλα κε έθζεζε ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο ηνπ 1928 κε ηνλ ηίηιν «Πεξί ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ κνπζνπικαληθψλ ζρνιείσλ ηεο Α. Θξάθεο», κε ππφδεημε ηνπ 

ειιεληθνχ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ ε ειιεληθή γιψζζα δηδάρζεθε κφλν 9 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα, ζηελ πξάμε φκσο δηδάρζεθε κφλν 6 ψξεο ζε θάπνηα ζρνιεία, ελψ ζε άιια 

δελ δηδάρζεθε θαζφινπ. Δ ηνπξθηθή εθπαίδεπζε ήηαλ αθφκε ζξεζθεπηηθή, κε ρξήζε 

ηεο αξαβηθήο γξαθήο θαη γιψζζαο.
142

  

     Δ επνρή σζηφζν απηή ζεκαδεχηεθε απφ ηε ζχγθξνπζε ζπληεξεηηθψλ θαη 

λεσηεξηζηψλ – ή αιιηψο παιαηνκνπζνπικάλσλ θαη θεκαιηζηψλ –, ζην θέληξν ηεο 

νπνίαο βξέζεθε ε εθπαίδεπζε. Οη κνπζνπικάλνη ηεο Α. Θξάθεο ήηαλ πηζηνί ζηηο 

ηζιακηθέο παξαδφζεηο θαη δελ απνδέρηεθαλ ακέζσο ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο 

θεκαιηθήο επαλάζηαζεο ζρεηηθά κε ηε ζξεζθεία θαη ηε γιψζζα. Δ θνηλφηεηα 
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δηνηθνχληαλ κε βάζε ην ηεξφ κνπζνπικαληθφ δίθαην, ελψ ζηελ εθπαίδεπζε ηεο 

κεηνλφηεηαο ε ηζιακηθή ζξεζθεία θαηείρε θαίξηα ζέζε. Οη παιαηνκνπζνπικάλνη ήηαλ 

αθνζησκέλνη ζην αξαβηθφ ηζιάκ θαη ζηελ αξαβηθή σο ηελ ηεξή γιψζζα ηνπ Κνξαλίνπ 

θαη ηεο ιαηξεπηηθήο δσήο. 

     Οη θεκαιηθέο ηδέεο δηαδίδνληαλ κέζα απφ ηηο ζειίδεο ησλ εθεκεξίδσλ «Yeni Ziya»  

(Νέν Φσο) θαη «Yeni Adim» (Νέν ΐήκα) ηνπ δαζθάινπ θαη δεκνζηνγξάθνπ Μερκέη 

Υηικί, απφ ην 1924. ηελ απέλαληη πιεπξά θπθινθφξεζε ζηελ Ξάλζε ε εθεκεξίδα 

«Yarin» (Ώχξην) απφ ηνλ Μνπζηάθα άκπξη, έλαλ απφ ηνπο 150 Σνχξθνπο θπγάδεο 

ηνπ θεκαιηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Σνπξθίαο, πνπ είραλ βξεη θαηαθχγην ζηε Α. Θξάθε, 

θαινδερνχκελνη απφ ηνπο ληφπηνπο κνπζνπικάλνπο ιφγσ θνηλψλ αληηιήςεσλ αιιά 

θαη ηθαλνηήησλ, αθνχ επξφθεηην γηα κνξθσκέλνπο αλζξψπνπο πνπ ζηειέρσζαλ ηελ 

εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο, εξγάζηεθαλ σο εθδφηεο εθεκεξίδσλ θαη δχν απφ απηνχο 

έγηλαλ κνπθηήδεο.
143

 ηαλ ην θιίκα κεηαμχ Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο βειηηψζεθε, 

ππνγξάθεθε ην 1930 ην χκθσλν Βιιελνηνπξθηθήο Φηιίαο κεηαμχ ΐεληδέινπ θαη  

Ελνλνχ, πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή ηεο επηθξάηεζεο ησλ θεκαιηθψλ ζηε ζχγθξνπζε 

πνπ ιάκβαλε ρψξα ζηε Α. Θξάθε. Μνινλφηη ε ειιεληθή πιεπξά ζηε δηακάρε πνπ 

εμειηζζφηαλ επί ησλ εδαθψλ ηεο πξνηηκνχζε ηελ νπδεηεξφηεηα, ππνρψξεζε ζηηο 

πηέζεηο ηεο Άγθπξαο θαη απνδέρηεθε ηηο αιιαγέο, πξνθαιψληαο ηε δπζαξέζθεηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ Θξαθησηψλ κνπζνπικάλσλ κε ηηο ελέξγεηέο ηεο. Έηζη, νη 150 

αληηθξνλνχληεο ππνρξεψζεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζξαθηθά εδάθε θαη ηαπηφρξνλα 

ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή νη αιιαγέο πνπ επηζπκνχζε ε Σνπξθία. Βθηφο απφ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο αξαβηθήο γξαθήο απφ ηε ιαηηληθή, έγηλε εηζαγσγή ζξεζθεπηηθψλ 

βηβιίσλ απφ ηελ Σνπξθία κε αξαβηθά θείκελα κεηαθξαζκέλα ζηα ηνπξθηθά κε 

ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, ηδξχζεθαλ ζρνιεία πνπ ππεξεηνχζαλ ηηο λέεο ηδέεο, 

ππνρξεψζεθαλ νη δάζθαινη λα απνδερηνχλ ηα λέα δεδνκέλα θαη λα εξγαζηνχλ 

ζχκθσλα κε απηά, ήιζαλ ηεξνθήξπθεο θαη θαηερεηέο απφ ηελ Σνπξθία, δφζεθαλ 

ππνηξνθίεο ζε παηδηά γηα ζπνπδέο ζε ζξεζθεπηηθά ζρνιεία ζηελ Σνπξθία θαη γεληθά 

ηέζεθε ε ζξεζθεπηηθή δσή ηεο κεηνλφηεηαο ππφ απζηεξφ έιεγρν, γηα ηελ 

απνκάθξπλζε απφ ηα αξαβηθά ηζιακηθά πξφηππα θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ ηνπξθηθνχ 

ηζιάκ. Οη εξεπλεηέο εληνπίδνπλ ζ‘ απηή ηελ επνρή ηελ αξρή ηεο ηνπξθνπνίεζεο ηεο 

κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο, έλαλ ζθνπφ πνπ ππεξέηεζαλ θαη δηάθνξεο ελψζεηο ηεο 

ηνπξθηθήο λενιαίαο πνπ ηδξχζεθαλ ηφηε. Δ ειιεληθή πιεπξά, εμαηηίαο ιαλζαζκέλσλ 
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εθηηκήζεσλ θαη επηινγψλ, απψιεζε ην πιενλέθηεκα πνπ δηέζεηε κέρξη ηφηε, δειαδή 

ηελ χπαξμε κηαο αληηθεκαιηθήο θαη ζε αμηνζεκείσην βαζκφ αληηηνπξθηθήο 

κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Α. Θξάθε. Ώπηή ε πνιηηηθή απνδνρήο ησλ 

ηνπξθηθψλ αηηεκάησλ ηθαλνπνίεζε ηελ Σνπξθία, γηα ηνλ επηπξφζζεην ιφγν φηη δελ 

έζεηε θαζφινπ ην δήηεκα ηεο ακνηβαηφηεηαο∙ έηζη, δελ δφζεθε αλάινγε κέξηκλα γηα 

ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ην ηνπξθηθφ θξάηνο. 
144

    

   Αεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «Βιεχζεξνλ ΐήκα» ηεο 16-2-1935 παξέρεη ζηνηρεία 

γηα ηελ ηφηε εθπαίδεπζε ησλ κνπζνπικάλσλ: ππήξραλ 300 κνπζνπικαληθά ζρνιεία, 

12.000 καζεηέο θαη 300 κεηνλνηηθνί δάζθαινη. Μφλν ζηα 60 ζρνιεία απφ ηα 300 

δηδαζθφηαλ θαη ε ειιεληθή γιψζζα, ελψ ζε φια ηα ππφινηπα κφλνλ ε ηνπξθηθή.
145

   

 

    Σελ επνρή ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο (1936-1940) ππήξμαλ επεκβάζεηο ησλ 

ειιεληθψλ αξρψλ ζηελ εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο θαη ζην πξφγξακκα ησλ 

καζεκάησλ. Ώπαγνξεχηεθε ε εηζαγσγή βηβιίσλ απφ ηελ Σνπξθία θαη ε γλψζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο νξίζηεθε σο βαζηθφ πξνζφλ γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ δαζθάισλ ζηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία, φξνο πνπ αχμεζε ηνλ αξηζκφ ησλ ρξηζηηαλψλ δαζθάισλ. Σν 

θξάηνο θξφληηδε λα ηεξείηαη απζηεξά ε αθνζίσζε ζηα εζληθά ηδεψδε, ζχκθσλα κε 

ηελ ηδενινγία ηνπ θαζεζηψηνο.
146

 

    ηε δηάξθεηα ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε Α. Θξάθε βίσζε ηε βνπιγαξηθή 

θαηνρή, θαηά ηελ νπνία νη θαηνρηθέο αξρέο ηήξεζαλ δηαθνξεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηνπο νξεηλνχο θαη πεδηλνχο πιεζπζκνχο. Οη κνπζνπικάλνη ηεο πεδηλήο Α. Θξάθεο 

δηαηήξεζαλ πάλσ-θάησ ηελ εθπαίδεπζε πνπ είραλ πξηλ ηνλ πφιεκν. Σα 

ηεξνζπνπδαζηήξηα ζπλέρηζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ππφ ηελ επίβιεςε φκσο κνπθηήδσλ 

δηνξηζκέλσλ απφ ηνπο ΐνπιγάξνπο. Δ δηδαζθαιία ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο 

ζπλερίζηεθε, αλ θαη πάξζεθαλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ηνπξθηθνχ 

εζληθηζκνχ. Έηζη, νη αξρέο αληηθαηέζηεζαλ θηινθεκαιηθνχο δηδάζθνληεο απφ 

ζπληεξεηηθνχο θαη απαγφξεπζαλ ηε κεηαλάζηεπζε ησλ καζεηψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο ζηελ Σνπξθία.
147

 Οη νξεηλέο πεξηνρέο, θαηνηθνχκελεο σο επί ην πιείζηνλ απφ 

Πνκάθνπο, γλψξηζαλ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο. Δ 
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πνιηηηθή αθνκνίσζεο πνπ ηνπο επηβιήζεθε ζηεξηδφηαλ ζηελ πεπνίζεζε φηη ν 

πνκαθηθφο πιεζπζκφο ήηαλ βνπιγαξηθήο θαηαγσγήο πνπ εμηζιακίζζεθε θαηά ηε 

καθξφρξνλε Σνπξθνθξαηία. Γιψζζα δηδαζθαιίαο ησλ ζρνιείσλ ζηα πνκαθηθά ρσξηά 

ήηαλ ε βνπιγαξηθή 
148

– εθηφο βεβαίσο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Κνξαλίνπ πνπ γηλφηαλ 

ζηα αξαβηθά– θαη γεληθά ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ πξνσζνχζε ηελ αλάπηπμε 

βνπιγαξηθήο εζληθήο ζπλείδεζεο.
149

 

    Μεηά ηελ απειεπζέξσζε, νη ειπίδεο ησλ Βιιήλσλ πνιηηψλ γηα επηζηξνθή ζηελ 

νκαιφηεηα δηαςεχζηεθαλ. ηνλ Βκθχιην πφιεκν (1946-1949), δπλάκεηο ηνπ 

Αεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ Βιιάδαο επηθξάηεζαλ ζε θάπνηεο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Α. 

Θξάθεο.
150

 Σν 1948 58 κεηνλνηηθά ζρνιεία ζηε Ρνδφπε, 50 ζηελ πεξηνρή ηεο Ξάλζεο 

θαη έλαο κηθξφο αξηζκφο ζηνλ Έβξν ήηαλ ζηα ρέξηα ηνπ Α..Β. Γεληθά ε πνιηηηθή ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ δπλάκεσλ ήηαλ ππέξ ηεο ηνπξθηθήο σο γιψζζαο ηεο δηδαζθαιίαο, 

γεγνλφο πνπ αλεζπρνχζε ηηο επίζεκεο αξρέο πνπ δελ ήζειαλ λα εληζρπζεί ην ξεχκα 

ηνπξθνπνίεζεο ηεο κεηνλφηεηαο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Βπηζήκαλαλ κάιηζηα φηη ε 

εθεκεξίδα «Savaş», πνπ εμέδηδε ν αγσληδφκελνο ζην πιεπξφ ησλ Βιιήλσλ 

θνκκνπληζηψλ Σνχξθνο Καπεηάλ Κεκάι, παξέιεηπε θάζε αλαθνξά ζηνπο Πνκάθνπο 

θαη απνθαινχζε ζπιιήβδελ ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία «ηνπξθηθά».
151

 

     Ο εκθχιηνο είρε δπζκελείο επηπηψζεηο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηεο 

κεηνλφηεηαο πνπ βξίζθνληαλ εθηφο ειέγρνπ ηνπ Α..Β. Σν 1949-1050 ιεηηνπξγνχζαλ 

184 ζρνιεία ζηε Α. Θξάθε, ηε ζηηγκή πνπ ην 1946-1947 ήηαλ 287. Δ πξφζιεςε θαη 

ακνηβή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ήηαλ κεγάιν πξφβιεκα γηα ηνπο 

ηαιαηπσξεκέλνπο απφ ηνλ πφιεκν πιεζπζκνχο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε παξάηαμε 

ησλ Κεκαιηζηψλ κε ηε ζχκπξαμε ηνπ ηνπξθηθνχ Πξνμελείνπ αξλνχληαλ ηελ ελίζρπζε 

ζρνιείσλ πνπ αθνινπζνχζαλ ην παξαδνζηαθφ πξφγξακκα καζεκάησλ, κε δηδαζθαιία 

ζην αξαβηθφ αιθάβεην. Δ εηζαγσγή βηβιίσλ απφ ηελ Σνπξθία ζηακάηεζε θαη ηα 

εθδηδφκελα ζηελ Βιιάδα ζρεηηθά βηβιία ραξαθηεξίζηεθαλ αλεπαξθή θαη απφ 

γισζζηθή άπνςε μεπεξαζκέλα.
152

  

     Με ηνλ θαηξφ παγησλφηαλ κία θαηάζηαζε πνπ πξνθαινχζε αλεζπρία ζηηο 

ειιεληθέο αξρέο θαη είρε λα θάλεη κε ηελ απμαλφκελε επηξξνή ηνπ ηνπξθηθνχ 
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Πξνμελείνπ ζηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο πεξηνρήο θαη ηε δηακφξθσζε κηαο εγεηηθήο 

νκάδαο  Κεκαιηζηψλ πνπ έιεγρε ηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα, θαη ηεο νπνίαο ε αθνζίσζε 

ζην ειιεληθφ θξάηνο ήηαλ, θαηά ηε γλψκε ησλ αξρψλ, ππφ ακθηζβήηεζε. Ώιιά θαη ν 

αξηζκφο ησλ δαζθάισλ γηα ην ειιελφθσλν πξφγξακκα κεηψζεθε εθείλα ηα ρξφληα, 

εμαηηίαο ηεο απξνζπκίαο πνιιψλ λα δηνξηζηνχλ ζηε καθξηλή θαη άγλσζηε γη‘ απηνχο 

Θξάθε. Γη‘ απηφ ηνλ ζθνπφ, ε ειιεληθή πιεπξά έζεζε σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

απνζηνιή δαζθάισλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηε Θξάθε, γηα αχμεζε ηεο 

ειιελνκάζεηαο ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ.
153

 

 

     Δ λέα δεθαεηία έθεξε ζηελ επξσπατθή ήπεηξν λέα δεδνκέλα. Λίγν θαηξφ κεηά ηελ 

ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο ην 1949, ηα θξάηε-κέιε ηνπ δέρζεθαλ ηε 

ζχζηαζε λα ζπλάςνπλ κεηαμχ ηνπο Μνξθσηηθέο πκθσλίεο. Έηζη, ζηηο 20 Ώπξηιίνπ 

1951 ε Βιιάδα θαη ε Σνπξθία ππέγξαςαλ Μνξθσηηθή πκθσλία πεληαεηνχο 

δηάξθεηαο, ε νπνία δελ αλαθεξφηαλ ζε ζέκαηα κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά 

αθνξνχζε γεληθά ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ ζε πνιηηηζηηθφ επίπεδν. Οη δχν 

ρψξεο απνθάζηζαλ ηελ ίδξπζε ζηα παλεπηζηήκηά ηνπο έδξαο καζεκάησλ πάλσ ζηε 

γιψζζα, θηινινγία θαη ηζηνξία ηεο άιιεο ρψξαο (άξζξν 1). Βπίζεο, δεζκεχνληαλ λα 

ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία νξγαλψζεσλ λενιαίαο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο 

(άξζξν 11) θαη λα  εμαζθαιίδνπλ, κε βνήζεηα κεηαμχ ηνπο, ηηο ζπλζήθεο γηα ειεχζεξε 

δηαθίλεζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη φισλ ησλ εληχπσλ γηα κνξθσηηθνχο ζθνπνχο 

(άξζξν 12). 
154

 

    Με ην δεχηεξν άξζξν ηεο πκθσλίαο, ε θάζε ρψξα απνθηνχζε ην δηθαίσκα λα 

ηδξχζεη κνξθσηηθά ηδξχκαηα ζην έδαθνο ηεο άιιεο. Σελ επφκελε ρξνληά, ηδξχζεθε 

ζηελ Κνκνηελή εμαηάμην γπκλάζην κε ηελ νλνκαζία Σδειάι Μπαγηάξ, πξνο ηηκήλ ηνπ 

ηφηε πξνέδξνπ ηεο Σνπξθηθήο Αεκνθξαηίαο. Βίλαη ην ζεκεξηλφ «Μεηνλνηηθφ 

Γπκλάζην-Λχθεην Κνκνηελήο Ρνδφπεο» ή «Μεηνλνηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην Σδειάι 

Μπαγηάξ».
155
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    Οη ζπλζήθεο πφισζεο, πνπ ν Φπρξφο Πφιεκνο δεκηνχξγεζε παγθνζκίσο, κάιινλ 

εμεγνχλ ηελ απφθαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ην 1954, λα δηαηάμεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ φξσλ «κνπζνπικάλνο», «κνπζνπικαληθφο» απφ ηνπο φξνπο 

«Σνχξθνο», «ηνπξθηθφο» θαη σο εθ ηνχηνπ λα κεηνλνκάζεη ηα ζρνιεία ηεο 

κεηνλφηεηαο απφ «κνπζνπικαληθά» ζε «ηνπξθηθά». Θεσξήζεθε, πξνθαλψο, φηη ε 

θνκκνπληζηηθή ΐνπιγαξία ζπληζηνχζε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηελ Βιιάδα απφ φ,ηη 

ε ζχκκαρνο ζην ΝΏΣΟ Σνπξθία. Με ηελ πνιηηηθή απηή νη βνπιγαξφθσλνη Πνκάθνη 

νδεγνχληαλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο ηνπξθηθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο, πξάγκα πνπ, φπσο 

θάλεθε, δελ ήηαλ αλαζηξέςηκν φηαλ ε πνιηηηθή ηεο Βιιάδαο, εμαηηίαο ηεο 

επηδείλσζεο ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ ιφγσ ηνπ Κππξηαθνχ, άιιαμε.
156

  

 

     Σν 1968 νη δχν ρψξεο επηρείξεζαλ επαλαπξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε ησλ 

κεηνλνηηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπο. ηηο 20 Αεθεκβξίνπ ε Μηθηή Βιιελνηνπξθηθή 

Μνξθσηηθή Βπηηξνπή κεηά απφ δχν ζπζθέςεηο ζηελ Άγθπξα (21/10-9/11)  θαη ζηελ 

Ώζήλα (11/12-20/12), φπνπ ζπδεηήζεθαλ θαη έγηλαλ δεθηέο φιεο νη ζπζηάζεηο ηεο 

έθζεζεο ηεο ΐηέλλεο – πνπ είρε πξνεγεζεί ηνλ Μάην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ θαη είρε 

πξνθχςεη απφ ζπλαληήζεηο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ δχν ρσξψλ – ππέγξαςε ην 

Μνξθσηηθφ Πξσηφθνιιν. Δ ζχγθιηζε ηεο Βπηηξνπήο πξνβιεπφηαλ απφ ηελ 

Μνξθσηηθή πκθσλία ηνπ 1951. Σε θνξά απηή νη απνθάζεηο αθνξνχζαλ ηε 

κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα ηε κεηνλνηηθή γιψζζα. Ώλ θαη δελ αλαθέξζεθε 

ξεηά ε ηνπξθηθή, θαζηεξψζεθε επίζεκα ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ πνπ 

ίζρπε κέρξη ηφηε, δειαδή ηα καζήκαηα ηεο ηζηνξίαο, ηεο γεσγξαθίαο, ηεο 

παηξηδνγλσζίαο θαη ηεο ειιεληθήο γιψζζαο λα δηδάζθνληαη ζηα ειιεληθά θαη φια ηα 

ππφινηπα καζήκαηα ζηα ηνπξθηθά. Δ δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 1 έρεη σο εμήο: «Η 

Δπηηξνπή ζπληζηά όπωο ην πθηζηάκελν θαζεζηώο ελ ηω ζέκαηη ηεο ρξήζεωο ελ ηαηο 

κεηνλνηηθαίο ζρνιαίο ηεο κεηνλνηηθήο θαη ηεο επηζήκνπ γιώζζεο, εμαθνινπζήζεη 

εθαξκνδόκελνλ ελ ηω κέιινληη ωο θαη θαηά ην παξειζόλ. Δηδηθόηεξνλ: 

 α) Σα κέρξη ζήκεξνλ εηο ηελ επίζεκνλ γιώζζαλ δηδαζθόκελα καζήκαηα ζα 

δηδάζθνληαη θαη ελ ηω κέιινληη εηο ηελ απηήλ γιώζζαλ. 

 β) Η δηδαζθαιία πάληωλ ηωλ άιιωλ καζεκάηωλ ζα γίλεηαη εηο ηελ κεηνλνηηθήλ 

γιώζζαλ άλεπ εμαηξέζεωλ». Βπεηδή ινηπφλ σο ηφηε ζηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε 
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γηλφηαλ ρξήζε κφλν ηεο ηνπξθηθήο, ην Μνξθσηηθφ Πξσηφθνιιν ηνπ 1968 

αλαγλψξηζε ηελ ελ ιφγσ γιψζζα σο ηε κφλε γιψζζα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

κνπζνπικαλνπαίδσλ ηεο Α. Θξάθεο, αζρέησο αλ ηα παηδηά πξνέξρνληαλ απφ ηνπο 

Σνπξθνγελείο, ηνπο Πνκάθνπο ή ηνπο Ώζίγγαλνπο. Σν γεγνλφο απηφ επηηάρπλε ηνλ 

εθηνπξθηζκφ ησλ κε Σνπξθνγελψλ κνπζνπικάλσλ ηεο πεξηνρήο. ην Πξσηφθνιιν 

ξπζκίζηεθαλ θαη άιια δεηήκαηα εθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ην 

επνπηηθφ πιηθφ, ηνλ ζεβαζκφ ηεο ζξεζθεπηηθήο ή εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ, 

θ.ά. Γηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα απνθαζίζηεθε λα γξάθνληαη ζηελ θάζε ρψξα, γηα λα 

κνηξάδνληαη ζηνπο καζεηέο ηεο κεηνλφηεηάο ηεο, αθνχ φκσο εγθξηζνχλ απφ ηηο αξρέο 

ηεο ρψξαο θαηνηθίαο ηεο κεηνλφηεηαο. 
157

 

 

 

   1.2 Θεζκηθό πιαίζην θαη νξγάλσζε ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε εθπαίδεπζε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Α. 

Θξάθεο βαζίζηεθε θαηαξρήλ ζηε ζπλζήθε πνπ ππνγξάθεθε ην 1923 κεηαμχ Βιιάδαο 

θαη Σνπξθίαο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Πνιέκνπ, ηε πλζήθε ηεο 

Λσδάλεο. Καηφπηλ ηνχηνπ, δεηήκαηα ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο ξπζκίζηεθαλ απφ 

ηε Μνξθσηηθή πκθσλία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ηνπ 1951, ην ειιελνηνπξθηθφ 

Μνξθσηηθφ Πξσηφθνιιν ηνπ 1968 θαη ηνπο λφκνπο 694 θαη 695 ηνπ 1977, θαζψο θαη 

κηα ζεηξά δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ. Βπηπιένλ, δηεζλείο ζπκβάζεηο 

πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη κφξθσζε δεζκεχνπλ ηελ Βιιάδα πάλσ ζηελ ζεζκνζέηεζε θαη 

νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο. 

    Σν ηδηφηππν λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηνλνηηθήο 

εθπαίδεπζεο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ ηαπηφρξνλα δεκφζην θαη ηδησηηθφ ραξαθηήξα 

ηεο∙ κνινλφηη, δειαδή, ηα κεηνλνηηθά είλαη δεκφζηα ζρνιεία, θάπνηα δεηήκαηα πνπ ηα 

αθνξνχλ ξπζκίδνληαη απφ λφκνπο ζρεηηθνχο κε ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε χπαξμε ησλ δηδάθηξσλ πνπ νθείινπλ λα θαηαβάινπλ νη καζεηέο θάζε 

έηνο. ΐέβαηα, αο ζεκεησζεί φηη νη ξπζκίζεηο απηέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

αλελεξγέο θαη ηα έμνδα ησλ ζρνιείσλ πξνέξρνληαη απφ θξαηηθνχο πφξνπο. 
158
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 Ραναγιωτίδθσ, ό.π., ςελ.163-165, Ηεγκίνθσ, Οι τουρκικζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα, ςελ.80-81. 
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 Αςθμακοποφλου και Χρθςτίδου, ό.π., ςελ.314, Αςκοφνθ, ό.π., ςελ.63-64, Μπαλτςιϊτθσ και 
Τςιτςελίκθσ, ό.π, ςελ.63-64.  
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     Γηα λα ηδξπζεί έλα κεηνλνηηθφ ζρνιείν, ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία 

(άξζξν 5 παξ.1 θαη 2, Ν.694/77), πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ αξκφδην 

επηζεσξεηή κνπζνπικαληθψλ ζρνιείσλ νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο πνπ επηζπκνχλ ηελ 

ίδξπζε ηνπ ζρνιείνπ. Βθείλνο ηε κεηαβηβάδεη ζηνλ λνκάξρε, ν νπνίνο εθδίδεη ηελ 

απαηηνχκελε άδεηα. Δ ηδξπηηθή πξάμε ηνπ ζρνιείνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Ο ίδηνο 

νξίδεη, ηππηθά, έλαλ απφ ηνπο γνλείο πνπ θαηέζεζαλ ηελ αίηεζε σο «ηδξπηή» ηνπ 

ζρνιείνπ. 
159

 

     ε θάζε κεηνλνηηθφ ζρνιείν, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ν 

δηεπζπληήο αλήθεη ζηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα θαη ν ππνδηεπζπληήο, κε αξθεηά 

απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο, ζηε ρξηζηηαληθή πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. Σα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία αλήθνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζηνλ ηνκέα Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο. Σνλ ρεηξηζκφ φισλ ησλ 

ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο είρε σο ηψξα ην πληνληζηηθφ 

Γξαθείν Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Μεηνλνηηθήο Βθπαίδεπζεο, κε έδξα ηελ 

Κνκνηελή, πνπ ππάγεηαη ζηε Αηεχζπλζε Ξέλσλ θαη Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Ο πληνληζηήο είρε ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ ησλ πξντζηακέλσλ 

ησλ ηεζζάξσλ Γξαθείσλ Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο.
160

  

     Πξφζθαηα, ε ειιεληθή πνιηηεία πξνρψξεζε ζε αιιαγέο ζην πθηζηάκελν θαζεζηψο 

θαη έρνπλ μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο
161

 γηα ηελ ίδξπζε Γξαθείνπ Μεηνλνηηθήο 

Βθπαίδεπζεο εληφο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο Ώλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ην νπνίν ζα ζπληνλίδεη ηηο Αηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Βλνηήησλ Ρνδφπεο, Ξάλζεο θαη 

Έβξνπ γηα δεηήκαηα ηεο Μεηνλνηηθήο Βθπαίδεπζεο:  ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη 

ησλ Εεξνζπνπδαζηεξίσλ, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Κνξαλίνπ 

ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ είλαη εθπαηδεπηηθφο 

ηεο Πξσηνβάζκηαο κε δηδαζθαιηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ ζε κεηνλνηηθφ 
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 Μπαλτςιϊτθσ και Τςιτςελίκθσ, ό.π., ςελ.64. 
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 Μπαλτςιϊτθσ και Τςιτςελίκθσ, ό.π., ςελ.64-65. 
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ζρνιείν. Έηζη, θαηαξγείηαη ην πληνληζηηθφ Γξαθείν Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ην Γξαθείν 

Μεηνλνηηθήο Βθπαίδεπζεο, ην νπνίν έρεη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ αλαγθψλ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. Σελ 

παηδαγσγηθή επζχλε ησλ ίδησλ ζρνιείσλ έρεη ν Πεξηθεξεηαθφο Αηεπζπληήο 

Βθπαίδεπζεο Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα 

Παηδαγσγηθήο- Βπηζηεκνληθήο Καζνδήγεζεο, νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, θ.ν.θ. Με ηηο  

αιιαγέο απηέο ε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε εληάζζεηαη, απφ άπνςε δηνηθεηηθήο 

νξγάλσζεο, ζηα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα ηεο ρψξαο θαη παχεη λα είλαη έλα μερσξηζηφ 

ζχζηεκα. Παξνκνίσο θαηαξγείηαη κε απφθαζε ηνπ 2013 θαη ην Τ..Μ.Β. 

(Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Μεηνλνηηθήο Βθπαίδεπζεο), νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ 

πεξλάλε ζηα νηθεία ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα (Π.Τ..Π.Β., Π.Τ..Α.Β., θιπ.).
162

 

 

     Δ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε αθνξά ηε ιεηηνπξγία ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, ζηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο γίλεηαη ιφγνο 

κφλν γηα δεκνηηθά ζρνιεία, ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ηεο επνρήο. Έθηνηε, φπσο 

είλαη θπζηθφ, ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε θαη ηα γπκλάζηα θαη ηα 

ιχθεηα ηεο Θξάθεο, αιιά κε πνιχ κηθξφ δπλακηθφ: δχν γπκλάζηα θαη δχν ιχθεηα, ην 

κεηνλνηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην Σδειάι Μπαγηάξ ζηελ Κνκνηελή, κε έηνο ίδξπζεο ην 

1952 θαη ην Μεηνλνηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην Ξάλζεο ή, φπσο ιέγεηαη, Γπκλάζην-Λχθεην 

Μνπδαθέξ αιίρνγινπ, κε έηνο ίδξπζεο ην 1965. Τπάξρνπλ άιια πέληε 

γπκλάζηα/ιχθεηα ζε ρσξηά ηεο νξεηλήο Ρνδφπεο, πνπ είλαη κελ ειιελφγισζζα, αιιά 

βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε απνθιεηζηηθά κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ. Βίλαη ηα 

γπκλάζηα κίλζεο, Γιαχθεο, Βρίλνπ θαη Θεζκψλ ζηνλ λνκφ Ξάλζεο θαη Οξγάλεο 

ζηνλ λνκφ Ρνδφπεο. Βπίζεο, ην Γεληθφ Λχθεην Γιαχθεο θαη ην ΣΒΒ-ΒΠΏΛ 

Γιαχθεο.
163

 Ώπηά ηα ζρνιεία φκσο δελ αλήθνπλ ζηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε, ην ίδην 

θαη άιια πέληε ειιελφγισζζα πνπ έρνπλ πάλσ απφ 50% κνπζνπικάλνπο καζεηέο.
164

      

   Δ ίδξπζε θαη άιισλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο ζπληζηά πάγην 

αίηεκα ησλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο.  
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    1.2.1 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Σα δεκνηηθά ζρνιεία κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο ήηαλ, ην 2002-03,  221, ελψ ην 2011-

12, 174. χκθσλα κε πξνζθάησο αλαθνηλσζέληα ζηνηρεία απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, ν αξηζκφο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηα δχν 

ηειεπηαία ζρνιηθά έηε έρεη σο εμήο:
165

 

                 

   Πεξηθέξεηα Γεκνηηθά ρνιεία 

    Έηνο 2013 2014 

    Ξάλζεο 52 49 

    Ρνδόπεο 92 83 

    Έβξνπ 15 14 

     ύλνιν 159 146 

 

 

 ζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ησλ κεηνλνηηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηνπο 

ηξεηο λνκνχο ηεο Θξάθεο, θαηά ηα ζρνιηθά έηε 1991-92 σο 2009-10, δηακνξθψζεθε 

σο εμήο 
166

 : 

  Μαζεηέο κεηνλνηηθώλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ Θξάθεο αλά λνκό 

Έηνο Ξάλζε Ρνδόπε Έβξνο ύλνιν 

1991-92 3.492 3.237 519 7.248 

2002-03 3.080 3.258 549 6.887 

2006-07 3.057 3.037 553 6.647 

2009-10 2.990 2.565 444 5.999 

   

  Καη ηα δχν ηειεπηαία έηε
167

: 

            Γηδαθηηθό Έηνο 2013-2014 

   Πεξηθέξεηα Μαζεηέο Γεκνηηθώλ ρνιείσλ 

 Αγόξηα Κνξίηζηα 

    Ρνδόπεο 1.397 1.305 
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 Αιτιολογικι Ζκκεςθ,  ςελ.10-11. 
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   www.museduc.gr (3/9/2014). 
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    Ξάλζεο 1.345 1.315 

   Έβξνπ 211 207 

   ύλνιν 2.953 2.827 

 5.780 

 

 

            Γηδαθηηθό Έηνο 2014-2015 

    

 

       

 

 

 

 

 

      Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζρνιείσλ απηψλ είλαη ν δίγιωζζνο ραξαθηήξαο 

ηνπο. Γιψζζεο δηδαζθαιίαο είλαη ε ηνπξθηθή θαη ε ειιεληθή∙ ε ηνπξθηθή, σο ε θχξηα 

γιψζζα ηεο κεηνλφηεηαο – έρεη αλαθεξζεί ήδε ε πξντζηνξία ηεο θαζηέξσζεο ηεο 

ηνπξθηθήο σο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο – θαη ε 

ειιεληθή, σο ε επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο. Ώπηή ε θαηαλνκή βξίζθεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηα άξζξα 41 θαη 42 ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο, πνπ αλαθέξνπλ ηελ 

ππνρξέσζε ησλ δχν ρσξψλ λα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζπγρξφλσο κε ην δηθαίσκά ηνπο λα επηβάινπλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

επίζεκε γιψζζα ηνπ δηθνχ ηνπο θξάηνπο.
168

 Έηζη, ζην ειιελφγισζζν κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο 

γεσγξαθίαο, ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο, ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αγσγήο. ην 

ηνπξθφγισζζν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδάζθνληαη ε ηνπξθηθή γιψζζα, ηα 

ζξεζθεπηηθά, ηα καζεκαηηθά, ε θπζηθή, ε αηζζεηηθή θαη ε θπζηθή αγσγή. ην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηδάζθεηαη ην Κνξάλην, πξνο αλάπηπμε 

ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ησλ παηδηψλ.
169

 

      Σα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ειιελφγισζζν κέξνο κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 

1999-2000 ήηαλ ηα ίδηα κε απηά ησλ ππφινηπσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο. Ώπφ 
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 Μπαλτςιϊτθσ και Τςιτςελίκθσ, ό.π., ςελ. 66-67. 
169

 Μπαλτςιϊτθσ και Τςιτςελίκθσ, ό.π., ςελ. 67. 

    Πεξηθέξεηα Μαζεηέο Γεκνηηθώλ ρνιείσλ 

 Αγόξηα Κνξίηζηα 

    Ρνδόπεο 1.358 1.248 

    Ξάλζεο 1.353 1.279 

   Έβξνπ 210 205 

    ύλνιν 2.921 2.732 

 5.653 
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ηε ρξνληά εθείλε άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα εηδηθά γξακκέλα 

γηα παηδηά γηα ηα νπνία ε ειιεληθή δελ είλαη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζζα θαη δελ ηε 

γλσξίδνπλ πξηλ ηελ θνίηεζή ηνπο ζην ζρνιείν, παξά  ίζσο ειάρηζηα.
170

 Σα βηβιία ηνπ 

ηνπξθφγισζζνπ κέξνπο, φπσο φξηζε ην Μνξθσηηθφ Πξσηφθνιιν ηνπ 1968, 

γξάθνληαη θαη ζηέιλνληαη απφ ηελ Σνπξθία, αθνχ πξψηα ειεγρζνχλ απφ ηηο ειιεληθέο 

αξρέο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιεκαηηζκφ, 

ι.ρ. πξνπαγάλδα ππέξ ηεο Σνπξθίαο, ηφηε ε Σνπξθία θαιείηαη λα θάλεη ηηο 

απαξαίηεηεο αιιαγέο. Σν ίδην είρε ζπκθσλεζεί θαη γηα ηα ειιεληθά βηβιία ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σα βηβιία, φκσο, πνπ έζηεηιε ε 

Σνπξθία ην 1968 είραλ γξαθεί θαη εθδνζεί ην 1952 θαη γη΄απηφ, έλα ρξφλν κεηά 

έζηεηιε άιια. Ώπφ ηφηε αξλήζεθε λα ζηείιεη θαηλνχξηα θαη  νη καζεηέο έθαλαλ ρξήζε 

ησλ παιηψλ βηβιίσλ, είηε αλαηππσκέλα είηε κέζα απφ θσηνηππεκέλα αληίηππα. Σν 

1991, ε ηφηε ειιεληθή θπβέξλεζε, αληαπνθξηλφκελε ζηηο δηακαξηπξίεο ησλ κειψλ 

ηεο κεηνλφηεηαο, αλέζεζε ηε ζπγγξαθή ησλ ηνπξθφγισζζσλ αλαγλσζηηθψλ ζε 

Σνπξθνιφγν θαζεγεηή, κε ηελ επίβιεςε θαη ηειηθή έγθξηζε ησλ εγρεηξηδίσλ απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην.
171

 Σα βηβιία απηά δελ έγηλαλ απνδεθηά απφ ηε κεηνλφηεηα 

θαη ππήξμαλ ηδηαίηεξεο έληαζεο αληηδξάζεηο.
172

 Νέα βηβιία, γξακκέλα γηα ηα παηδηά 

ηεο κεηνλφηεηαο, ήξζαλ απφ ηελ Σνπξθία κφλν κεηά ην 2000. 

     ην δηδαθηηθό πξνζωπηθό ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

πθίζηαληαη δχν εηδψλ δηαρσξηζκνί: ν πξψηνο είλαη κεηαμχ ησλ δαζθάισλ ηνπ 

ειιελφγισζζνπ θαη εθείλσλ ηνπ ηνπξθφγισζζνπ κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο – 

δειαδή, νη ρξηζηηαλνί θαη νη κνπζνπικάλνη – θαη ν δεχηεξνο αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο 

ηνπο κνπζνπικάλνπο δαζθάινπο. Οη ρξηζηηαλνί δάζθαινη, κφληκνη ή αλαπιεξσηέο,  

είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη πξνζιακβάλνληαη κε βάζε ηα ίδηα θξηηήξηα κε απηά 

ησλ δαζθάισλ ζηα ππφινηπα δεκφζηα ζρνιεία, ζηα νπνία κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ 

φπσο νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί. Οη δάζθαινη ηνπ ηνπξθφγισζζνπ κέξνπο, φκσο, 

απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία εθπαηδεπηηθψλ πνπ, αλ θαη ζρεδφλ φινη 

πξνεξρφκελνη απφ ηε κεηνλφηεηα, ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο, αλαιφγσο ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ηνπο. 

                                                           
170

 Είναι βιβλία γραμμζνα ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Εκπαίδευςθσ Μουςουλμανοπαίδων 
(ΡΕΜ), για το οποίο γίνεται λόγοσ παρακάτω. Εντάχκθκαν ςτθν εκπαίδευςθ αφοφ πζραςαν από ζνα 
διάςτθμα πειραματικισ εφαρμογισ. Αςκοφνθ, ό.π., ςελ.65. 
171

 Ο ςυγγραφζασ των βιβλίων ιταν ο Ε. Ηεγκίνθσ.  
172

 Ρολλοί γονείσ παιδιϊν αρνικθκαν να δεχκοφν τα βιβλία αυτά ςτα ςπίτια τουσ ι μπικαν ςτα 
ςχολεία και τα κατζςτρεψαν∙ άλλοι τα μετζφεραν ςτθν Ακινα και τα άφθςαν μπροςτά ςτο 
Υπουργείο Ραιδείασ. Ηεγκίνθσ, Οι τουρκικζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα, ςελ.81-82. 
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 Τπάξρνπλ θαηαξρήλ νη κνπζνπικάλνη δάζθαινη πνπ είλαη απφθνηηνη ηεο 

Βηδηθήο Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο Θεζζαινλίθεο, νη ιεγφκελνη ΒΠΏΘίηεο, 

πνπ είλαη θαη νη πεξηζζφηεξνη. Βίλαη νη κφλνη απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο 

δαζθάινπο ηεο κεηνλφηεηαο πνπ είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη, φπσο νη 

ρξηζηηαλνί ζπλάδειθνί ηνπο. 

 Άιιε θαηεγνξία δαζθάισλ είλαη νη κνπζνπικάλνη Έιιελεο πνιίηεο πνπ 

απνθνίηεζαλ απφ παηδαγσγηθέο ζρνιέο ηεο Σνπξθίαο. Ολνκάδνληαη θαη 

«πξνζνληνχρνη», επεηδή έιαβαλ εηδηθή δηδαζθαιηθή εθπαίδεπζε ζε 

παιαηφηεξε επνρή – ηε δεθαεηία ηνπ 1960 – φηαλ θάηη ηέηνην δελ 

ζπλεζηδφηαλ. Βίλαη ζπκβαζηνχρνη ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη νη πεξηζζφηεξνη 

κεγάιεο ειηθίαο. 

 Βπίζεο ζπκβαζηνχρνη ηδησηηθνχ δηθαίνπ δάζθαινη είλαη νη κνπζνπικάλνη 

Έιιελεο πνιίηεο, απφθνηηνη δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ ή ηεξνδηδαζθαιείνπ. 

Ολνκάδνληαη θαη «κε πξνζνληνχρνη». Ώπηή ε νκάδα ησλ δηδαζθφλησλ δελ 

αλαλεψλεηαη πιένλ.   

 Σέινο, ππάξρνπλ νη Σνχξθνη κεηαθιεηνί δάζθαινη, πνπ εξγάδνληαη ζηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε βάζε ηελ πνιηηηθή 

αληαιιαγήο εθπαηδεπηηθψλ γηα ζηειέρσζε ησλ εθαηέξσζελ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ. Δ πνιηηηθή απηή βαζίζηεθε ζηελ Βιιελνηνπξθηθή πκθσλία ηνπ 

2000 γηα ηελ Πνιηηηζηηθή πλεξγαζία, πνπ ζην άξζξν 1ε αλαθέξεη φηη ηα 

δχν Μέξε ζπκθψλεζαλ λα «αληαιιάζζνπλ δηδάζθνληεο θαη 

εκπεηξνγλψκνλεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

θαζψο θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο».
173

 Βπίζεο, βαζίζηεθε ζηηο 

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο 55368/16.5.1978 θαη  Γ2/219/24.5.1993.
174

 

 

     Οη δάζθαινη ηνπ ειιελφγισζζνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ είλαη ηζάξηζκνη ή 

ζρεδφλ ηζάξηζκνη κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ ηνπξθφγισζζνπ πξνγξάκκαηνο. Βλδεηθηηθά 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ νη αξηζκνί δηδαζθφλησλ γηα δχν ζρνιηθά έηε. 
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 Θ Συμφωνία για τθν Ρολιτιςτικι Συνεργαςία Ελλάδασ και Τουρκίασ υπογράφθκε ςτισ 8 
Φεβρουαρίου 2000 ςτθν Ακινα. Ππωσ αναφζρει θ ειςθγθτικι ζκκεςθ πάνω ςτο ςχζδιο νόμου για 
κφρωςθ τθσ Συμφωνίασ που κατατζκθκε προσ τθ Βουλι των Ελλινων, θ εν λόγω ςυμφωνία 
αντανακλά τθν επικυμία των δφο πλευρϊν για μεγαλφτερθ ςυνεργαςία ςτον εκπαιδευτικό, 
πολιτιςτικό και επιςτθμονικό τομζα, ςτον τομζα του ακλθτιςμοφ, τθσ νεολαίασ και των ΜΜΕ, με 
απϊτερο ςτόχο τθν ενίςχυςθ των δεςμϊν φιλίασ μεταξφ των δφο χωρϊν. Στο άρκρο 10 ορίηεται ότι 
«Από τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ, λιγει θ ιςχφσ τθσ Μορφωτικισ Συμφωνίασ 
του 1951 μεταξφ των δφο Μερϊν». Ρθγι: Βουλι των Ελλινων,   www.parliament.gr (20/9/2014). 
174

 Μπαλτςιϊτθσ και Τςιτςελίκθσ, ό.π., ςελ.65. 

http://www.parliament.gr/
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ρνιηθό έηνο 2002-03 Αξηζκόο δηδαζθόλησλ 

Υξηζηηαλνί: 409 

Μνπζνπικάλνη: 415 

 

ρνιηθό έηνο 2004-05 Αξηζκόο δηδαζθόλησλ 

Υξηζηηαλνί: 408 

Μνπζνπικάλνη: 408 

   

    Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ειιελφγισζζν πξφγξακκα εληζρχζεθε, ιφγσ ηεο 

εηζαγσγήο ηεο μέλεο (αγγιηθήο) γιψζζαο, ηεο πιεξνθνξηθήο, ηεο κνπζηθήο θαη ηεο 

θπζηθήο αγσγήο πνπ, ζχκθσλα κε ππνπξγηθή απφθαζε, δηδάζθνληαη απφ 

ειιελφγισζζνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
175

 

 

   Ώξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά 

ηα ζρνιηθά έηε 2013-2014 θαη 2014-2015:
176

 

 

 

ΠΔ70 
ΠΔ70 

(αλαπι) 
ΔΠΑΘ 

ΔΠΑΘ 

(αλαπι) 

ΠΔ06 

Αγγιηθώλ 

ΠΔ11 

Φπζηθήο 

Αγσγήο 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Ρνδόπεο 160 162 7 10 137 140 25 29 14 9 12 6 

Ξάλζεο 136 147 4 5 111 110 31 28 15 16 14 14 

Έβξνπ 28 20 1 9 26 24 5 4 1 - 3 2 

ύλνιν 324 329 13 24 274 274 61 61 30 25 29 22 

 

 

     1.2.2  Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Με ην πέξαο ηεο θνίηεζεο ζην κεηνλνηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν, νη καζεηέο ηεο 

κεηνλφηεηαο έρνπλ δχν επηινγέο: ηελ εγγξαθή ζε δεκφζην ειιελφθσλν γπκλάζην θαη 

κεηά γεληθφ ή επαγγεικαηηθφ ιχθεην ή ηελ εγγξαθή ζε κεηνλνηηθφ γπκλάζην-ιχθεην. 

ηε Θξάθε ιεηηνπξγνχλ δχν κεηνλνηηθά γπκλάζηα-ιχθεηα, έλα ζηελ Κνκνηελή θαη 

                                                           
175

Μπαλτςιϊτθσ και Τςιτςελίκθσ, ό.π., ςελ.67. 
176

 Αιτιολογικι Ζκκεςθ, ςελ.11. 
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έλα ζηελ Ξάλζε. Τπάξρνπλ επίζεο δχν Εεξνζπνπδαζηήξηα, ζηελ Κνκνηελή θαη ζηνλ 

Βρίλν Ξάλζεο. Ώπφ ηνλ κηθξφ αξηζκφ απηψλ ησλ ζρνιείσλ ζπλάγεηαη φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ αλαγθαζηηθά θαηεπζχλεηαη ζηελ 

ειιελφθσλε δεκφζηα δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ιίγνη εμ απηψλ ζηα κεηνλνηηθά.  

 

    Μηα εηθφλα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο κεηνλνηηθήο 

εθπαίδεπζεο:
177

 

            Αξηζκόο καζεηώλ-Γηδαθηηθό έηνο 2013-2014. 

   Πεξηθέξεηα Μαζεηέο Γπκλαζίσλ-

Λπθείσλ 

 Αγόξηα Κνξίηζηα 

   Ρνδόπεο 328 366 

   Ξάλζεο 225 309 

   Έβξνπ - - 

   ύλνιν 553 675 

 1.228 

 

                     Αξηζκόο καζεηώλ- Γηδαθηηθό Έηνο 2014-2015 

   Πεξηθέξεηα Μαζεηέο Γπκλαζίσλ-

Λπθείσλ 

 Αγόξηα Κνξίηζηα 

   Ρνδόπεο 360 417 

   Ξάλζεο 248 324 

   Έβξνπ - - 

   ύλνιν 608 741 

 1.349 

 

     Σα κεηνλνλνηηθά ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγνχλ, φπσο θαη 

ηα δεκνηηθά, ζε έλα ηδηφηππν θαζεζηψο κε ξπζκίζεηο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο 

εθπαίδεπζεο.
178

 Βίλαη θαη απηά δίγισζζα θαη ηα καζήκαηα κνηξάδνληαη ζε ίζν αξηζκφ 

                                                           
177

 Αιτιολογικι Ζκκεςθ, ςελ.11. 
178 Το ιδιότυπο αυτό κακεςτϊσ των μειονοτικϊν ςχολείων φαίνεται και ςτθν ονομαςία τουσ. Στθν 

ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Ρ/κμιασ&Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ-

Θράκθσ του Υπουργείου Ραιδείασ (www.pdeamth.gr, 5/9/2014 ) το μειονοτικό Γυμνάςιο-Λφκειο 

http://www.pdeamth.gr/
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σξψλ. ηελ ειιεληθή γιψζζα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη 

ινγνηερλίαο, ηζηνξίαο, γεσγξαθίαο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αγσγήο. ηελ ηνπξθηθή 

γιψζζα δηδάζθνληαη ε ηνπξθηθή γιψζζα, ηα καζεκαηηθά, ε θπζηθή θαη ηα 

ζξεζθεπηηθά.  

     Σα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ηνπξθφγισζζν κέξνο, φπσο θαη ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηέιλνληαη απφ ηελ Σνπξθία θαη κνηξάδνληαη ζηνπο 

καζεηέο έπεηηα απφ έγθξηζε ησλ αξρψλ∙ θη εδψ παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα κε ηελ 

πξαθηηθή απηή, κε επζχλε ηεο Σνπξθίαο, σζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζηαιεί 

λέα βηβιία, ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε.
179

 ζνλ αθνξά ην 

ειιελφγισζζν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 2000 γηλφηαλ ρξήζε 

ησλ βηβιίσλ ηνπ ΟΒΑΐ, ίδησλ κε ηα ππφινηπα δεκφζηα ειιελφθσλα ζρνιεία. Ώπφ ην 

2002-04 θαη κεηά γξάθεθαλ θαη κνηξάζηεθαλ – πεηξακαηηθά – λέα βηβιία, εηδηθά γηα 

καζεηέο πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα θαη κε ηελ αλάινγε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε.
180

 

    Σν δηδαθηηθό πξνζωπηθό ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

είλαη επίζεο ρσξηζκέλν ζε ρξηζηηαλνχο θαη κνπζνπικάλνπο δηδάζθνληεο. Οη 

ρξηζηηαλνί είλαη θπξίσο απνζπαζκέλνη ή αλαπιεξσηέο, ελψ ιίγνη είλαη φζνη 

ππεξεηνχλ ζε νξγαληθέο ζέζεηο. Οη κνπζνπικάλνη είλαη γεγελείο θαη ζπλάπηνπλ κε ην 

ζρνιείν ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ελψ ππάξρεη θαη κηθξφο αξηζκφο 

κεηαθιεηψλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ Σνπξθία.
181

 

 

 

    1.2.3  Σα Ηεξνζπνπδαζηήξηα 

ηε δεπηεξνβάζκηα κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε αλήθνπλ θαη ηα Εεξνζπνπδαζηήξηα 

(κεληξεζέ), ζρνιεία εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγψλ ηεο ηζιακηθήο πίζηεο, πνπ ε χπαξμή 

ηνπο αλάγεηαη ζηα Οζσκαληθά ρξφληα. Με ην πέξαζκα ηεο Α.Θξάθεο ζην ειιεληθφ 

θξάηνο ε ιεηηνπξγία ηνπο δελ ζηακάηεζε θαη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ δχν, έλα ζηελ 

Κνκνηελή θαη έλα ζηνλ Βρίλν ηεο Ξάλζεο. Δ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζηα δχν ζρνιεία 

ήηαλ πεληαεηήο σο ην 1998, νπφηε κε λφκν ηα Εεξνζπνπδαζηήξηα αλαβαζκίζηεθαλ, κε 

                                                                                                                                                                      
Ξάνκθσ αναφζρεται ωσ «Μειονοτικό Γυμνάςιο-Λφκειο Ξάνκθσ», ενϊ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ξάνκθσ (www.didexan.gr, 5/9/2014 ) το ίδιο ςχολείο τοποκετείται 

ςτα Γενικά Λφκεια Ν.Ξάνκθσ ωσ «Ιδιωτικό Μειονοτικό Γυμνάςιο-Λφκειο Ξάνκθσ». Για τουσ 
μουςουλμάνουσ είναι το Γυμνάςιο-Λφκειο «Μουηαφζρ Σαλίχογλου». 
179

 Αςκοφνθ, ό.π., ςελ.69-71, Μπαλτςιϊτθσ και Τςιτςελίκθσ, ό.π., ςελ.68-69. 
180

Αςκοφνθ, ό.π., ςελ.70-71 και www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/ςχολικα-βιβλια (18/9/2014) 
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εμαεηή θνίηεζε θαη κε ηίηιν ζπνπδψλ ηζφηηκν κε εθείλνλ ησλ δεκφζησλ 

εθθιεζηαζηηθψλ γπκλαζίσλ/ιπθείσλ.  

 

 

     Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ησλ Εεξνζπνπδαζηεξίσλ ηα δχν ηειεπηαία έηε:
182

 

  Γηδαθηηθό Έηνο 2013-2014 

   Πεξηθέξεηα Μαζεηέο Ηεξνζπνπδαζηεξίσλ 

 Αγόξηα Κνξίηζηα 

   Ρνδόπεο 157 127 

   Ξάλζεο 23 16 

   Έβξνπ - - 

   ύλνιν 180 143 

 323 

 

  Γηδαθηηθό Έηνο 2014-2015 

  Πεξηθέξεηα Ηεξνζπνπδαζηήξηα 

 Αγόξηα Κνξίηζηα 

  Ρνδόπεο 158 117 

  Ξάλζεο 20 23 

  Έβξνπ - - 

  ύλνιν 178 140 

 318 

 

     ηα Εεξνζπνπδαζηήξηα ην πξφγξακκα καζεκάησλ θαηαλέκεηαη ζε δχν κέξε: ζην 

ειιελφγισζζν θαη ζην ηνπξθηθφ/αξαβηθφ. ηελ ηνπξθηθή γιψζζα δηδάζθνληαη ε 

γιψζζα, ηα ζξεζθεπηηθά θαη ε ηζιακηθή ηζηνξία, ζηα αξαβηθά ε δηδαζθαιία ηνπ 

Κνξαλίνπ θαη ηεο αξαβηθήο γιψζζαο∙ ηα καζήκαηα απηά θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 1/4 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν ππφινηπνο ρξφλνο αθηεξψλεηαη ζε καζήκαηα ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηξηάδεηαη ε ζξεζθεπηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

Εεξνζπνπδαζηεξίσλ. Ώπφ ην 2001-02, κάιηζηα, δηθαίσκα εγγξαθήο θαη θνίηεζεο 

έρνπλ θαη ηα θνξίηζηα (κφλν ζην ηεξνζπνπδαζηήξην Κνκνηελήο).
183
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    Σα βηβιία ηνπ ΟΒΑΐ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ειιελφγισζζν πξφγξακκα θαη ζην 

ηνπξθφγισζζν/αξαβφγισζζν ρξεζηκνπνηνχληαη άιια βηβιία κε επζχλε ησλ 

δηδαζθφλησλ θαη έγθξηζε ηνπ πληνληζηή Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ.  

    Σν δηδαθηηθό πξνζωπηθό ησλ ειιεληθψλ απνηειείηαη κφλν απφ αλαπιεξσηέο ή 

απνζπαζκέλνπο, θαζψο ηα Εεξνζπνπδαζηήξηα δελ δηαζέηνπλ νξγαληθέο ζέζεηο. Σα 

ππφινηπα καζήκαηα δηδάζθνληαη απφ ζενιφγνπο θαη απνθνίηνπο δαζθάινπο ηεο 

ΒΠΏΘ, ελψ παιαηφηεξα, σο ηε δεθαεηία ηνπ 1960, νη απφθνηηνη ησλ 

Εεξνζπνπδαζηεξίσλ κπνξνχζαλ λα δηνξηζηνχλ σο δάζθαινη ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία. 

ηαλ ην 1968 ηδξχζεθε ε Βηδηθή Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία Θεζζαινλίθεο (ΒΠΏΘ), νη 

πηπρηνχρνη ηεο νπνίαο επάλδξσλαλ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ, ν δξφκνο απηφο δελ έθιεηζε, θαζψο νη ζπνπδαζηέο ηεο Ώθαδεκίαο 

πξνέξρνληαη θαηά βάζε απφ ηα δχν Εεξνζπνπδαζηήξηα. Έηζη, ε επηινγή θνίηεζεο ζην 

Εεξνζπνπδαζηήξην κπνξεί λα έρεη γηα ηνλ καζεηή ζηφρεπζε δηνξηζκνχ, ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν, ζε κεηνλνηηθφ ζρνιείν θαη λα κελ απνηειεί επηζπκία γηα 

εκβάζπλζε ζηελ ηζιακηθή πίζηε. 

   Μηα εηθφλα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ ζηε δεπηεξνβάζκηα:
184

 

 

Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ 

 Διιελόγισζζνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

Μεηνλνηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο 

 2013 2014 2013 2014 

Ηεξνζπνπδαζηήξηα 26 23 9 9 

Μεηνλνηηθά Γπκλάζηα-

Λύθεηα 
29 36 35 37 

 

 

  1.2.4  Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε – ΔΠΑΘ 

Δ ππνβαζκηζκέλε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε θαη ε θαθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

ήηαλ ζνβαξά εκπφδηα γηα ηα παηδηά ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο  λα 

πεηχρνπλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη λα ζπνπδάζνπλ ζηα αλψηεξα θαη αλψηαηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Βιιάδαο. Μέρξη ην 1995 κφλν δχν καζεηέο ην είραλ 
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πεηχρεη, αλ εμαηξέζεη θαλείο ηνπο ειάρηζηνπο θνηηεηέο πνπ κεηαγξάθεθαλ ζε 

ειιεληθά παλεπηζηήκηα απφ ζρνιέο θπξίσο ηεο Σνπξθίαο θαη άιισλ ρσξψλ.
185

 Γη‘ 

απηφ ηνλ ιφγν, ην κέηξν «ηεο πνζφζησζεο», πνπ ζεζπίζηεθε εθείλε ηε ρξνληά, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα παηδηά ηεο κεηνλφηεηαο κπνξνχζαλ, κε ζπκκεηνρή ζηηο 

γεληθέο εμεηάζεηο, λα εηζάγνληαη ζηα ΏΒΕ θαη ΣΒΕ ηεο ρψξαο ζε ζέζεηο πέξαλ ησλ 

θαζνξηζκέλσλ θαη κε επηεηθφηεξεο βαζκνινγηθέο πξνυπνζέζεηο, ήηαλ ζηαζκφο γηα ηε 

κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε: ε δπλαηφηεηα γηα αλψηεξεο ζπνπδέο ζηνλ ηφπν ηνπο ψζεζε 

γνλείο θαη παηδηά λα αμηνινγήζνπλ δηαθνξεηηθά ηε θνίηεζε ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Χο απνηέιεζκα, απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ ζπλερίδνπλ ην 

ζρνιείν κεηά ην δεκνηηθφ θαη απφ ηφηε νδεγεί αξθεηά παηδηά ζηηο αλψηεξεο θαη 

αλψηαηεο ζπνπδέο.
186

 

    Μέρξη ην 1995, φκσο, ηα παηδηά ηεο κεηνλφηεηαο είραλ πξφζβαζε κφλν ζηελ Βηδηθή 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία Θεζζαινλίθεο (ΒΠΏΘ). Δ ζρνιή ηδξχζεθε ην 1968 κε 

ζθνπφ ηελ «εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ Βιιήλσλ κνπζνπικάλσλ δαζθάισλ ηεο 

Θξάθεο»,
187

 θαη‘ αληηζηνηρία κε ηηο Παηδαγσγηθέο Ώθαδεκίεο δηεηνχο θνίηεζεο, πνπ 

φκσο θαηαξγήζεθαλ ην 1988-89 θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα, ηεηξαεηνχο θνίηεζεο, 

Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ησλ Παηδαγσγηθψλ ρνιψλ. Σν 2002 ε ζρνιή έγηλε ηξηεηνχο 

θνίηεζεο, κε κηα πξνπαξαζθεπαζηηθή ηάμε. ηε ζρνιή είραλ δηθαίσκα εηζαγσγήο, 

κεηά απφ εμεηάζεηο, απφθνηηνη ησλ ηεξνζπνπδαζηεξίσλ ηεο Θξάθεο, ησλ κεηνλνηηθψλ 

Λπθείσλ, ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ησλ Σ.Β.Β. (β΄θχθινπ καζεκάησλ) θαη ησλ 

Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ.
188

 ηελ πξάμε, φκσο, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο 

ζρνιήο ήηαλ απφθνηηνη ησλ Εεξνζπνπδαζηεξίσλ ηεο Θξάθεο. Μέρξη ην 1992 

θνηηνχζαλ κφλν άληξεο. Οη απφθνηηνη ηεο ζρνιήο κε ηνλ δηνξηζκφ ηνπο ζηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ κε φια ηα 

πξνβιεπφκελα γη‘ απηφ δηθαηψκαηα. 

     Δ ΒΠΏΘ έρεη επαλεηιεκκέλσο θαηεγνξεζεί γηα ρακειφ επίπεδν ζπνπδψλ θαη 

άληζν ρξφλν δηδαζθαιίαο ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ καζεκάησλ, ππέξ ησλ ειιεληθψλ, 

παξφιν πνπ νη δάζθαινη θαηφπηλ θαινχληαη λα δηδάμνπλ ηα ηνπξθφγισζζα καζήκαηα 

ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία.
189

 Γη‘ απηφ θαη ε θαηάξγεζή ηεο ήηαλ αίηεκα ρξφλσλ απφ 
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ηελ πιεπξά ηεο κεηνλφηεηαο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο κε δεκηνπξγία ζρεηηθνχ 

ηκήκαηνο ζπνπδψλ εληφο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο, ηεο 

Παηδαγσγηθήο ρνιήο Ώ.Π.Θ. Σειηθά ε ΒΠΏΘ θαηαξγήζεθε ζηηο 31-8-2014, 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3966/2011, κε ηνπο ηειεπηαίνπο ζπνπδαζηέο λα εηζέξρνληαη ην 

έηνο 2010-2011.  

      χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
190

 ε θαηάξγεζε ηεο ΒΠΏΘ 

είλαη δείγκα ηεο λέαο επνρήο γηα ηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε θαη θαλεξψλεη ηε 

βνχιεζε ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο λα εθζπγρξνλίζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο. Αίλεηαη βάξνο ζηε κφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα 

ζηειερψζνπλ ζην εμήο ην κεηνλνηηθφ (δειαδή ηνπξθφγισζζν) εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη ηζφηηκνη απφ 

παηδαγσγηθή, επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή άπνςε κε ηνπο πηπρηνχρνπο ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο. Κξίλεηαη επνκέλσο ζθφπηκν νη ελ 

ιφγσ εθπαηδεπηηθνί λα απνθνηηνχλ απφ ηα ίδηα Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα κε ηνπο 

κειινληηθνχο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηνπ ειιελφγισζζνπ πξνγξάκκαηνο ησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη λα ηχρνπλ ηεο απαηηνχκελεο κφξθσζεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα 

είλαη εθνδηαζκέλνη θαηαιιήισο απφ γισζζηθήο πιεπξάο γηα λα αληεπεμέιζνπλ 

επαξθψο ζηα θαζήθνληά ηνπο. Έηζη, κε ην άξζξν 15 ηνπ λ.4283/2014 (ΦΒΚ 

Ώ΄189/10-9-2014) ε πνιηηεία πξνρσξά ζηελ εμνκνίσζε ησλ απνθνίησλ ηεο ΒΠΏΘ κε 

ηνπο πηπρηνχρνπο Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ησλ Ώ.Β.Ε. 

Βπίζεο, πξνβιέπεη ηελ παξνρή εηδηθήο κεηεθπαίδεπζεο γηα ηνπο ήδε πηπρηνχρνπο ηεο 

ΒΠΏΘ θαη γηα ηνπο κειινληηθνχο απνθνίηνπο ησλ ΠΣΑΒ, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε 

ησλ εηδηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα δηδάμνπλ ζην 

κεηνλνηηθφ πξφγξακκα ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. Δ κεηεθπαίδεπζε ζα είλαη 

ππνρξεσηηθή ζε φπνηνλ επηζπκεί λα δηνξηζηεί κειινληηθά ζε κεηνλνηηθφ ζρνιείν θαη 

ζα παξέρεηαη ζην Αηδαζθαιείν Βθπαηδεπηηθψλ Μεηνλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

(Α.Β.Μ.Π.), ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ Αεκνθξίηεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, κε έδξα ηελ Ώιεμαλδξνχπνιε. Έηζη, ζχκθσλα κε ην 

Τπνπξγείν, νη Έιιελεο κνπζνπικάλνη ζα κπνξνχλ λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε – σο απφθνηηνη ησλ ΠΣΑΒ – θαη πξνο ηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε, 

έρνληαο, ζεσξεηηθά, δχν επηινγέο δηνξηζκνχ. 
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   Καη‘ αλάινγν ηξφπν πθίζηαηαη κεηαβνιέο θαη ε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ θαη 

πξνζιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε 

ηελ θαηάξγεζε ηεο επεηεξίδαο θαη ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ ηνπ 

ΏΒΠ γηα ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ζεζκνζεηείηαη έλαο λένο θιάδνο ΠΒ73 «Βθπαηδεπηηθνί Μεηνλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο», ζηνλ νπνίν ζα εληάζζνληαη: 

α)απφθνηηνη ηεο ΒΠΏΘ, β)απφθνηηνη ησλ ειιεληθψλ ΠΣΑΒ κε Αίπισκα 

Μεηεθπαίδεπζεο απφ ην ΑΒΜΠ θαη γ)απφθνηηνη ηνπ ΠΣΑΒ ηνπ Ώξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κέιε ηεο κεηνλφηεηαο, πνπ έρνπλ δηδαρζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο επηά καζήκαηα πάλσ ζηε «Σνπξθηθή Γιψζζα», ηε 

Αηδαθηηθή ηεο, ηε «Μεηνλνηηθή Βθπαίδεπζε» θαη «Θέκαηα Πνιπγισζζίαο θαη 

Πνιππνιηηηζκηθφηεηαο». Σα κέιε ηνπ θιάδνπ, θαηά ηελ εμέηαζή ηνπο ζε δηαγσληζκφ 

ΏΒΠ Βθπαηδεπηηθψλ, ζα εμεηάδνληαη καδί κε ηνλ θιάδν ΠΒ70 θαη επηπιένλ ζε 

καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε γηα λα θαηεπζπλζνχλ ζηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία, ζα έρνπλ φκσο ηε δπλαηφηεηα λα δειψζνπλ θαη λα θαηαηαγνχλ 

θαη ζηνλ πίλαθα ηνπ θιάδνπ ΠΒ70, γηα πξφζιεςε ζηελ πξσηνβάζκηα κε κεηνλνηηθή 

εθπαίδεπζε. 

 

 

 2. ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

    2.1 Οξνινγία 

Δ πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο επηβάιιεη ηε δηαζάθεζε νξηζκέλσλ φξσλ ζρεηηθψλ κε 

ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Ώζάθεηα ραξαθηεξίδεη ηνπο δχν βαζηθνχο φξνπο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο ζεσξίαο, ηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα (multiculturalism) θαη ηε  

δηαπνιηηηζκηθόηεηα (interculturalism). Οη δχν φξνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ην ίδην πξάγκα, ηηο πνιπεζληθέο θαη πνιππνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο δπηηθέο ρψξεο εμαηηίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ζεσξνχληαη απφ 

πνιινχο ζπλψλπκνη. πσο αλαθέξεη ν Αακαλάθεο, πνιινί κειεηεηέο ηνπο ηαπηίδνπλ. 

Με ηνλ φξν, δειαδή, δηαπνιηηηζκηθφηεηα πεξηγξάθνπλ ηελ παξνπζία δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ζε κηα ρψξα, αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αληαπφθξηζε ζηηο 

αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, κε ηελ θαηάιιειε αγσγή. Άιινη κειεηεηέο 

δηαρσξίδνπλ ηνπο φξνπο.  Θεσξνχλ φηη πνιππνιηηηζκηθφηεηα είλαη απηφ πνπ ππάξρεη, 

ην δεδνκέλν, θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηα απηφ πνπ ζα έπξεπε θάζε ρψξα λα επηδηψθεη, ην 



74 
 

δεηνχκελν.
191

 Υξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» γηα λα πεξηγξάςνπλ 

κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε θαη ηνλ φξν «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» γηα λα ζέζνπλ 

εθπαηδεπηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο ζηφρνπο γηα ηε κεηαβνιή απηήο.
192

 

     Πνιππνιηηηζκηθφηεηα, επνκέλσο, είλαη ε παξνπζία δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ζε 

κηα ρψξα, ελψ δηαπνιηηηζκηθφηεηα πξνθχπηεη φηαλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπο, 

ακνηβαηφηεηα. Ο Hohmann αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα «πνιππνιηηηζκηθφο» σο 

γλψξηζκα ηεο θνηλσλίαο φπνπ ε δηάθξηζε ζε βάξνο θάπνησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ 

είλαη εκθαλήο, ελψ ηελ έλλνηα «δηαπνιηηηζκηθφο» σο γλψξηζκα ζεσξηψλ θαη ζηφρσλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο.
193

 Αηαπνιηηηζκηθφηεηα, θαηά ηνλ Porcher, 

δελ είλαη «κηα παξάιιειε δηαβίσζε» δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ, αιιά νη ζπζρεηηζκνί 

κεηαμχ ηνπο. Ώπηφ άιισζηε είλαη εχθνιν λα ην αληηιεθζεί θαλείο απφ ηελ πξφζεζε 

«δηα» ζηε ιέμε, ε νπνία δειψλεη ζρέζε, ακνηβαηφηεηα.
194

 ηηο αγγινζαμνληθέο 

ρψξεο, πάλησο, επηθξαηεί ν φξνο «πνιππνιηηηζκηθφηεηα», ελψ ζηνλ γαιιφθσλν ρψξν 

πξνηηκάηαη ν φξνο «δηαπνιηηηζκηθφο» αληί ηνπ φξνπ «πνιππνιηηηζκηθφο». 

      Καη νη δχν φξνη έρνπλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηε ιέμε πνιηηηζκόο, φξνο γηα ηνλ νπνίν 

δελ ππάξρεη έλαο γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο, αθνχ ν ηξφπνο πνπ νη άλζξσπνη, απφ 

δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο θαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν, αληηιακβάλνληαη ηνλ πνιηηηζκφ, 

δηαθέξεη.
195

 χκθσλα κε ην ιεμηθφ, πνιηηηζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη 

πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγεκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ή ηα πιηθά θαη πλεπκαηηθά 

δεκηνπξγήκαηα ελφο ζπλφινπ αλζξψπσλ (θνηλσληθνχ, εζληθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, θιπ) 

ζε νξηζκέλε επνρή θαη ρψξν θαη ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηνπ πνπ απηά εθθξάδνπλ. Ο 

πνιηηηζκφο, δειαδή, αθνξά ην ζχλνιν ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο: ηε γιψζζα, ηηο 

αληηιήςεηο, ηηο αμίεο, ηα ήζε θαη έζηκα, ηνπο λφκνπο θαη ζεζκνχο, ηηο ηέρλεο, ηηο 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη γεληθά φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Βίλαη 

ηξφπνο θαη ζηάζε δσήο, πνπ δηακνξθψλεηαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο, 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο. 
196

 

    Μ‘απηή ηελ πιαηηά έλλνηα, πνπ αλαθέξεηαη ζε πνιιέο φςεηο ηεο δσήο κηαο νκάδαο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Τπάξρεη θαη ε ζηελφηεξε 
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εξκελεία ηνπ πνιηηηζκνχ, θαηά ηελ νπνία  ν φξνο απνδίδεη ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο θαη 

ηηο πςειέο επηδφζεηο, ζε επηζηήκεο θαη ηέρλεο, θάπνησλ αηφκσλ ή νκάδσλ, εξκελεία, 

φκσο, πνπ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη εθηφο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ηνπο 

κεηνλνηηθνχο πιεζπζκνχο κηαο ρψξαο θαη γη‘ απηφ δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

ζεσξεηηθνχο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο.
197

  

     Ο Gross ηνλίδεη ηε ζπκβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ ζηε δηακφξθσζε ηεο αηνκηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ, κέζσ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ νξίδνπλ φ,ηη 

ιεηηνπξγεί σο θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο θαη απνδπλακψλνπλ φ,ηη δηαθνξνπνηείηαη. 

Βίλαη επνκέλσο θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ βξίζθεηαη ζε δηαξθή επηθνηλσλία κε ηελ 

αλζξψπηλε ππφζηαζε∙ νη άλζξσπνη εξκελεχνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο κέζσ ησλ 

ζπκβφισλ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη δεκηνπξγνχλ ηελ άκεζε, αιιά θαη καθξηλή 

πξαγκαηηθφηεηά ηνπο ράξε ζ‘ απηά. Βχινγα ζπκπεξαίλεη θαλείο, φηη ν πνιηηηζκφο δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαηηθφηεηα, αιιά απφ δπλαηφηεηα αιιαγήο, εμέιημεο θαη 

πξνζαξκνγήο, πξάγκα πνιχηηκν γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 
198

 

      Ώπηφ ην δπλακηθφ ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ ζπλδέεηαη κε έλα δήηεκα πνπ έρεη 

απαζρνιήζεη ηνπο ζηνραζηέο θαη ην νπνίν αθνξά θαη ηελ εθπαίδεπζε. Ο πνιηηηζκφο 

ζπληζηά έλα ζχζηεκα πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ζπιινγηθή θαη πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ 

θάζε αηφκνπ. Βίλαη κία θαηάζηαζε ππεξαηνκηθή, κέζα ζηελ νπνία ην άηνκν 

δηακνξθψλεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηα πηζηεχσ ηνπ γηα ηνλ θφζκν, απνθηά δειαδή κηα 

εηθφλα γηα φ,ηη ππάξρεη γχξσ ηνπ∙ παξάιιεια, φκσο, φηαλ νη ζπλζήθεο ην 

απαηηήζνπλ, ην άηνκν νθείιεη λα θηλεζεί κέζα ζε έλα άγλσζην γη‘ απηφ πεξηβάιινλ 

ρσξίο ηε δπλαηφηεηα θαηαθπγήο ζηα νηθεία δεδνκέλα ηνπ. Βδψ αλαθχπηεη ην 

εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν νη πνιηηηζκνί, εθηφο απφ δηαθνξέο, έρνπλ θνηλά θάπνην ή 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά. Ώλ απηφ ηζρχεη, ηφηε ζα ήηαλ δπλαηφ λα αλαδεηεζνχλ απηά 

θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ ηζφηηκε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ, κε ηελ 

εθπαίδεπζε λα παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Ώπφ ηε κειέηε ηεο 

ηζηνξίαο, φκσο, ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη απηφ δελ έγηλε πξαγκαηηθφηεηα ζην παξειζφλ, 

αιιά κάιινλ ην αληίζεην, δειαδή ε απφξξηςε θάπνησλ πνιηηηζκψλ απφ άιινπο, 

ζεσξνχκελνπο αλψηεξνπο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε αθφκε θαη ζηα επαίζρπληα 

θαηλφκελα φπσο ε απνηθηνθξαηία θαη ην δνπιεκπφξην. 
199
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   Καηά ηνλ Habermas, ε ηζφηηκε ζπλχπαξμε πνιηηηζκψλ θαη ε δηαπνιηηηζκηθή 

επηθνηλσλία πξνυπνζέηεη έλα δεκνθξαηηθφ θξάηνο δηθαίνπ, πνπ παξέρεη ζηα άηνκα – 

θνξείο πνιηηηζκψλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζκηθέο κνξθέο δσήο, επηθέξνληαο κεηαβνιέο θαη εκπινπηίδνληαο ηνλ πνιηηηζκφ 

ηνπο. 
200

 Βίλαη εκθαλήο, δειαδή, ε δπλακηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 

φρη ε ζηαηηθφηεηα, πνπ ζα θαζηζηνχζε δχζθνιεο αλ φρη αδχλαηεο ηηο δηαπνιηηηζκηθέο 

επαθέο. 

    

   ε απηφ ην δεκνθξαηηθφ θξάηνο δηθαίνπ είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ 

πινπξαιηζκνύ. Ο φξνο πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ pluralis = πιεζπληηθφο (αξηζκφο) 

θαη αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε θηινζνθία, γηα λα εξκελεχζεη ηνλ θφζκν κε 

αλαγσγή ζε πνιιαπιέο θαη αλεμάξηεηεο νληφηεηεο θαη αξρέο, πνιιά απηνηειή 

ζηνηρεία. Ώθνινχζεζε αξγφηεξα ε ρξήζε ηνπ θαη απφ ηελ θνηλσληνινγηθή θαη 

πνιηηηθή ζθέςε. ηαλ ππάξρεη πινπξαιηζκφο ζε κηα θνηλσλία, ζπκβηψλνπλ εηξεληθά 

θαη ηζφηηκα άλζξσπνη θαη νκάδεο απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πλεπκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 

δηαηεξψληαο, απφ ηε κηα, ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπο θαη εκπινπηίδνληάο ηνλ, απφ 

ηελ άιιε, κε έμσζελ επηξξνέο. Ο πινπξαιηζκφο πξνσζεί ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ άιισλ ζε κηα θνηλσλία θαη θαηά ζπλέπεηα ακβιχλεη 

ερζξφηεηεο θαη αληηπαξαζέζεηο. εκεησηένλ φηη ν πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο έρεη 

ηαπηηζηεί κε ηνλ εζλνπνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ, ηελ απνδνρή δειαδή φηη ζε κηα 

θνηλσλία ζπλππάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθξηλφκελεο κεηαμχ ηνπο εζλνπνιηηηζκηθέο 

νκάδεο, νη νπνίεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ νκνηνγέλεηα. 
201

  

 

     Άιινο ζπλαθήο κε ην ζέκα φξνο είλαη ν φξνο εζλνθεληξηζκόο. Βίλαη αληίιεςε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηδηαίηεξε νκάδα ελφο αλζξψπνπ απνηειεί γηα εθείλνλ ην 

θέληξν ησλ πάλησλ θαη γη‘ απηφ ρξεζηκνπνηεί ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αμίεο ηεο γηα λα 

εξκελεχζεη θαη λα αμηνινγήζεη δεδνκέλα πξνεξρφκελα απφ άιιεο νκάδεο. Ο 

εζλνθεληξηζκφο, γηα πνιινχο κειεηεηέο, ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζρεκαηηζκφ αηνκηθήο θαη 

νκαδηθήο ηαπηφηεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο: ν άλζξσπνο κέζα 

απφ ηελ ηαχηηζή ηνπ κε κία νκάδα αληηιακβάλεηαη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ θφζκν θαη ηε 
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ζρέζε ηνπ κε ηα άιια άηνκα. Ώξλεηηθή εμέιημε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ε 

αλάδεημε ηεο δηθήο ηνπ νκάδαο θαη ε ακθηζβήηεζε ησλ άιισλ, πνπ  νδεγεί πνιιέο 

θνξέο ζε πξνθαηαιήςεηο θαη δηαθξίζεηο.
202

  

    

   χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηε Α. Θξάθε ην δεδνκέλν είλαη ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα, φπνπ ν πνιηηηζκφο ηεο κεηνλφηεηαο, κε ηελ ηδηαίηεξε γιψζζα, 

αμίεο, ήζε θαη έζηκα, ζεζκνχο, ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηζηνξηθέο εκπεηξίεο 

ζπλππάξρεη κε εθείλνλ ησλ κε κνπζνπικάλσλ. Σν δεηνχκελν είλαη ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα, φρη κφλν ε νκαιή ζπκβίσζε, αιιά θαη ε επηθνηλσλία θαη ε 

αιιειεπίδξαζε, πνπ ζα επηηπγραλφηαλ κε ηνλ πινπξαιηζκφ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ακθφηεξσλ ησλ εζλνθεληξηζκψλ. Δ εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζην θέληξν απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

 

 

 

   2.2 Γηαπνιηηηζκηθόηεηα - αλαδξνκή 

Δ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ηελ ηειεπηαία κηαο ζεηξάο παηδαγσγηθψλ 

πξνηάζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζπλζήθεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, 

θαηά ηνλ 20φ αηψλα. Αελ ζπληζηά ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, αιιά κία 

ζπλνιηθή παηδαγσγηθή ζεσξία πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο αλεμαξηήησο 

θαηαγσγήο θαη πξνέιεπζεο.  

    Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ ρσξψλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, αλαγλσξίδνληαο ηνλ 

γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ πνπ δεκηνπξγήζεθε ιφγσ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, αλέιαβε κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο λα πιεγνχλ ν ξαηζηζκφο θαη ν 

εζλνθεληξηζκφο, λα εθηηκεζνχλ ε γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ σο 

ηζφηηκεο κε εθείλεο ησλ ληφπησλ θαη λα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο ζπγθξνχζεσλ 

αλάκεζά ηνπο, κε απνδνρή ηνπ λένπ, πνιππνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληψλ. 

Πξαθηηθά απηφ ζήκαηλε επέκβαζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε ζρέζε ζρνιείνπ – θνηλφηεηαο. Σηο 

πνηθίιεο δηαζηάζεηο απηνχ ηνπ έξγνπ επεμεξγάδεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, 
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ζην πιαίζην ηεο νπνίαο έρνπλ δηαηππσζεί πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. 
203

 

    Δ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηάζεθε θξηηηθά απέλαληη ζε φ,ηη εληζρχεη ηηο 

δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ζεσξνχκελσλ «άιισλ», ησλ «μέλσλ». Πξφβαιε, αληηζέησο, 

ηε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο κηαο ηαπηφηεηαο κε δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα, πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηε ζπκβνιή θαη ηνπ «μέλνπ» θαη πξνυπνζέηεη, απφ ηε κηα κεξηά, 

απνζηαζηνπνίεζε απφ απφιπηεο, δνγκαηηθέο αληηιήςεηο θαη απφ ηελ άιιε, έκθαζε 

ζηε ζρεηηθφηεηα πνπ δηέπεη ηε γλψζε καο γηα ηνλ θφζκν. 
204

 

 

     Ώπφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο παηδαγσγηθήο 

ζηξάθεθε ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε εληφο ησλ 

πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ. Ώπηέο νη παηδαγσγηθέο πξνηάζεηο είλαη ε αθνκνησηηθή, 

ε ελζσκαηηθή, ε πνιππνιηηηζκηθή, ε αληηξαηζηζηηθή θαη ε δηαπνιηηηζκηθή. Δ 

εθαξκνγή ηνπο δελ έρεη εμειηθηηθφ ραξαθηήξα, δελ πεξλάκε δειαδή απφ κηα 

θαηψηεξε πνπ εθαξκφζηεθε ζην παξειζφλ θαη εγθαηαιείθζεθε, γηα λα ιάβεη ηε ζέζε 

ηεο κηα αλψηεξε θαη πην πιήξεο. Δ αθνκνησηηθή, γηα παξάδεηγκα, πξνζέγγηζε 

εμαθνινπζεί λα ζπλαληάηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνιιψλ ρσξψλ, ελψ ε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε εθαξκφζηεθε αιινχ κέζα ζε έλα επξχηεξν, ζε επίπεδν 

εζληθνχ θξάηνπο, πιαίζην ζπλάληεζεο πνιηηηζκψλ, ζην νπνίν φκσο ηειηθφο ζηφρνο 

ήηαλ ε αθνκνίσζε ησλ κεηνλνηήησλ.
205

 

   1. Σν κνληέιν ηεο αθνκνίωζεο ζηνρεχεη ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ πνιηηηζκψλ ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Καηά ηνπο ζεσξεηηθνχο 

απηνχ ηνπ κνληέινπ, ηα παηδηά ησλ μέλσλ θέξνπλ έλα «πνιηηηζκηθφ έιιεηκκα», γηα 

ηελ χπαξμε ηνπ νπνίνπ ρξεψλεηαη ε εζληθή θαηαγσγή ηνπο. Δ γλσξηκία κε ηνλ 

θπξίαξρν πνιηηηζκφ θαη ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζπκβάιιεη 

ζηελ επηηπρή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Δ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζην κνληέιν απηφ 

είλαη πσο επηβάξπλε ηα κέιε ησλ κεηνλνηήησλ κε επζχλεο πνπ θαηά θχξην ιφγν 

έπξεπε λα αλαιάβεη ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, κε 

ζπλέπεηα ηε ζρνιηθή απνηπρία θαη ηε δπζθνιία θνηλσληθήο έληαμήο ηνπο θαηφπηλ 

ζηελ θνηλσλία. 
206
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    2. Σν κνληέιν ηεο ελζωκάηωζεο κνηξάδεηαη ηνλ ίδην ζηφρν κε ην πξνεγνχκελν, 

δειαδή ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε θξηηηθήο ζε βάξνο ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ. Ώλ 

θαη επηζεκαίλεη ηελ χπαξμε αμηφινγσλ ζηνηρείσλ ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ κεηνλνηήησλ 

θαη ηελ αλάγθε λα δηαηεξήζνπλ ηα παηδηά ηνπο επαθή κε απηφλ, δελ απνδέρεηαη 

θακία παξέθθιηζε απφ ηα πνιηηηζκηθά δεδνκέλα ηεο ρψξαο ππνδνρήο ησλ 

κεηαλαζηψλ. 
207

  

    3. Δ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζηελ 

Ώκεξηθή, επνρή θηλεηνπνηήζεσλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ κε αίηεκα ηελ ηζφηεηα ζηελ 

εξγαζία θαη ηελ εθπαίδεπζε. Ώπφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ζ‘ απηφ ην κνληέιν 

εθπαίδεπζεο ζηξάθεθαλ θαη άιιεο ρψξεο κε κεηνλνηηθέο νκάδεο, φπσο ε Ώπζηξαιία 

θαη ν Καλαδάο.    

    Χο ζήκεξα δελ έρεη δηαηππσζεί έλαο νξηζκφο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, 

απνδεθηφο απφ ηνπο εξεπλεηέο ηνπ ζέκαηνο. Ώλαθέξνπκε εδψ έλαλ απφ ηνπο εηδηθνχο 

ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, κε ζεκαληηθή ζέζε ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

ηνλ J. Banks. Ο ΐanks δηαηππψλεη ηηο απφςεηο ηνπ δψληαο ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή 

θνηλσλία, ηελ ακεξηθαληθή, ζηελ νπνία ζπκβηψλνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

εζλνηηθέο νκάδεο. Γη‘ απηφ δίλεη έκθαζε ζην ζηνηρείν ηνπ εζλνηηθνχ πινπξαιηζκνχ 

θαη ε έξεπλά ηνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε αθνξά ην εξψηεκα αλ ε εζληθή θαηαγσγή 

ιεηηνπξγεί ζεηηθά ή αξλεηηθά γηα ηελ θνηλσλία. Θεσξεί, ινηπφλ, ζεκαληηθφ φινη νη 

πνιίηεο λα απνθηήζνπλ γλψζε γηα ηηο εζλφηεηεο πνπ δνπλ ζηα φξηα ηεο ρψξαο ηνπο. 

‘ απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη ε πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη λα βάιεη έηζη ζεκέιηα 

γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ηε ρψξα. 

    Ο ΐanks ζεσξεί φηη ζ‘ έλα δεκνθξαηηθφ θξάηνο ν εζλνηηθφο πινπξαιηζκφο είλαη 

ζηνηρείν ζεηηθφ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο αξρέο. Πξψηνλ, ε χπαξμε 

πνηθηιίαο εζλνηηθψλ νκάδσλ ζα πξέπεη φρη απιψο λα αλαγλσξηζηεί σο 

πξαγκαηηθφηεηα, αιιά λα γίλνπλ απνδεθηέο θαη άμηεο ζεβαζκνχ νη φπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζά ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, γηα ηα κέιε ησλ νκάδσλ 

απηψλ ην ςπρηθφ θφζηνο είλαη ηδηαηηέξσο πςειφ θαη γηα ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα 

ράλεηαη κηα επθαηξία λα εκπινπηηζηεί κε λέεο ηδέεο θαη αμίεο. Αεχηεξνλ, κηα 

πινπξαιηζηηθή θνηλσλία, ζηελ νπνία νη δηάθνξεο κεηνλφηεηεο κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ 

ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ράξε ζηνπο λφκνπο θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα λα ζπκκεηέρνπλ σο ηζφηηκνη ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, δηαηεξεί ηε 

                                                           
207

 Γκόβαρθσ, ό.π., ςελ. 51-52. 



80 
 

ζπλεθηηθφηεηά ηεο θαη απνδπλακψλεη θάζε ηάζε γηα ερζξφηεηεο θαη ζπγθξνχζεηο. 

Σξίηνλ, καδί κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, ζα 

πξέπεη λα ππάξμεη θαη ε λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο ηζφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επθαηξηψλ. Σέινο, ν ΐanks ηνλίδεη πσο ηα κέιε ησλ 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζα πξέπεη λα αθήλνληαη ειεχζεξα λα απνθαζίζνπλ ην βαζκφ 

ζχλδεζήο ηνπο κε ηελ νκάδα ηνπο θαη ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή ηνπο. 

    Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, επνκέλσο, νθείιεη λα ζηξαθεί γηα εθείλνλ κηα 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε∙ λα δεκηνπξγήζεη έλα ζρνιείν ηέηνην, πνπ φιε ε 

ιεηηνπξγία ηνπ λα απερεί ηελ πίζηε ζηα δεκνθξαηηθά ηδεψδε θαη ζηνλ 

πινπξαιηζκφ.
208

 

 

    Δ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ινηπφλ, επηδηψθεη λα πεηχρεη ηελ ηζφηεηα ηνπ 

καζεηηθνχ δπλακηθνχ, δειαδή ηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ νπνηαζδήπνηε 

θαηαγσγήο κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. Δ γλσξηκία ησλ παηδηψλ ησλ 

κεηνλνηήησλ κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο είλαη πξσηαξρηθφ κέιεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ αθνινπζνχλ απηή ηελ πξνζέγγηζε, θαζψο ζεσξείηαη πσο έηζη 

κεηψλεηαη ε απφζηαζε πνπ ηα ρσξίδεη απφ ηα παηδηά ησλ ληφπησλ. Ο απψηεξνο ζηφρνο 

είλαη λα γίλεη ζαθέο ζ‘ φια ηα παηδηά φηη ζε κία θνηλσλία δχλαληαη λα ζπλππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί, γεγνλφο πνπ ηελ εκπινπηίδεη. Γη‘ απηφ ηνλ ιφγν, πνιινί 

ππέξκαρνη ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ηφληζαλ ηελ αλάγθε λα εθαξκφδεηαη 

απηνχ ηνπ είδνπο ε εθπαίδεπζε ζε φια ηα ζρνιεία, αλεμαξηήησο αλ απηά δηαζέηνπλ 

παηδηά κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζην δπλακηθφ ηνπο. Γηα ηνλ Parekh, γηα παξάδεηγκα, ε 

πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη «ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ αλζξψπηλσλ 

ηθαλνηήησλ φπσο ηεο απηνθξηηηθήο, ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη ηεο απνδνρήο ησλ 

‗άιισλ‘». Γη‘ απηφ ζπληζηά ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα λα πιεγνχλ ν ξαηζηζκφο 

θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ ππάξρνπλ ζε κηα θνηλσλία θαη, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, λα 

πξνιεθζνχλ. 
209

 

    Δ θξηηηθή πνπ δέρζεθε ε πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αθνξά ζηελ πεξηνξηζκέλε 

ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ εθαξκνγή ηεο, κε ηελ έλλνηα φηη νη κεγάιεο αιιαγέο πνπ 

γίλνληαη ζε κηα ρψξα, ζηελ θαηεχζπλζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα φια ηα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο, πεξλνχλ κέζα απφ ηελ πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκία θαη δελ είλαη 
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απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ ζρνιείνπ.
210

 Τπάξρεη εμάξηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαγκάησλ απφ ηελ πνιηηηθή θάζε θξάηνπο απέλαληη ζηηο κεηνλφηεηεο.
211

 

    Ώπφ ηε κηα, δειαδή, σο βαζηθνί ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ 

παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή ζθέςε ζεσξνχληαη, κεηαμχ άιισλ, ε κεηάδνζε γλψζεσλ 

γηα ηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ θαη παξάιιεια ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο 

θαληαζίαο, ηεο δηαιεθηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο απηνθξηηηθήο, θαζψο θαη εζηθψλ αξεηψλ, 

φπσο ν ζεβαζκφο ζηηο απφςεηο ησλ άιισλ, ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο φισλ ησλ 

αλζξψπσλ, ε θηιαιήζεηα, θαη άιια. Ώπφ ηελ άιιε, φκσο, φπσο έρνπλ επηζεκάλεη 

αξθεηνί εξεπλεηέο, φιν απηφ ζπληζηά κηα εμηδαληθεπκέλε εηθφλα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

πξνζθξνχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη κέξνο κηαο 

νξηζκέλεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα 

είλαη πνιηηηθά νπδέηεξν. Ώθνινπζεί πξφηππα πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ εμνπζία 

θαη ηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ. Βπνκέλσο, νη παξαπάλσ ζηφρνη θαη γεληθά νη ζηφρνη πνπ 

δηαηππψλνπλ νη ππεξαζπηζηέο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη πην πηζαλφ λα 

παξακείλνπλ ζε έλα ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη λα κελ επηηεπρζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο θαληαζίαο εκπνδίδνληαη, ηε ζηηγκή πνπ ηα 

παηδηά πξνζεγγίδνπλ ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο κέζα απφ ηα δηθά ηνπο πνιηηηζκηθά 

δεδνκέλα, ηα κφλα πνπ καζαίλνπλ λα εθηηκνχλ θαη λα ζαπκάδνπλ. Με παξφκνην 

ηξφπν ππνλνκεχεηαη ε αλάπηπμε θαη άιισλ ηθαλνηήησλ πνπ ην ζρνιείν νθείιεη λα 

θαιιηεξγεί ζηνπο απξηαλνχο πνιίηεο ηεο θάζε ρψξαο.
212

 Δ θξηηηθή ινηπφλ ζε κηα 

εθπαίδεπζε κε αλνηρηή ζηνπο πνιηηηζκνχο ησλ κεηνλνηήησλ έιαβε ππφςε ηεο ηηο 

αξλεηηθέο γηα ηα παηδηά ζπλέπεηεο απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη δηαηχπσζε 

πξνηάζεηο γηα κηα εθπαίδεπζε κε πινπξαιηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

    4. Ώπηφ ην αδχλαην ζεκείν ηεο πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο επηρείξεζε λα 

αληηκεησπίζεη ε αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε, πνπ πξνρσξάεη έλα βήκα πην πέξα θαη 

επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ αλάγθε ξηδηθψλ αιιαγψλ ζε ζεζκηθφ θαη δνκηθφ 

επίπεδν, έηζη ψζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη ηα κέιε ησλ κεηνλνηήησλ λα 

ζπκκεηέρνπλ σο ηζφηηκα ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο.
213

 Ώλαθνξηθά κε ηα 

ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, θαηά ηελ αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε είλαη απνιχησο 

απαξαίηεην φινη νη καζεηέο λα ηχρνπλ δηαθψηηζεο σο πξνο ηνπο κεραληζκνχο 
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θαηαζθεπήο ησλ κεηνλνηήησλ απφ ηελ θπξίαξρε εμνπζία, κε ζθνπφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο αληηπαιφηεηαο κεηαμχ ηνπο θαη ηε δηαηψληζε ηεο εμνπζίαο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ νη καζεηέο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν θαζέλαο θηλδπλεχεη λα βξεζεί ζηε 

ζέζε ηνπ ζχκαηνο ξαηζηζηηθνχ ιφγνπ. Δ αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε εθαξκφζηεθε 

πξψηα ζηε ΐξεηαλία θαη ηελ Οιιαλδία ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990. 

Αηαθέξεη απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζην φηη δηέθξηλε θαη θαηνλφκαζε ηηο 

πεγέο ηνπ ξαηζηζκνχ ζηνπο «ληφπηνπο»−ζχηεο ελάληηα ζηνπο «μέλνπο»− ζχκαηα θαη 

ηφληζε εκθαηηθά πφζν απαξαίηεηεο ήηαλ νη ζεζκηθέο αιιαγέο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο. Σν αδχλαην ζεκείν ηεο αληηξαηζηζηηθήο εθπαίδεπζεο εληνπίζηεθε απφ 

αξθεηνχο εξεπλεηέο ζηνλ απφιπην θαη απινπζηεπηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ, πνπ φκσο δελ κείσζε ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ εθπαίδεπζε. 
214

 

     5. Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, φπσο ήδε εηπψζεθε, δελ αλαθέξεηαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, αιιά ζε πξνηάζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε 

ζπλάληεζε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ κέζα ζε κία πνιππνιηηηζκηθή 

θνηλσλία, θαζψο θαη ζηε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε απηή ηε 

δηεξγαζία.  Βπνκέλσο, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα δελ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε κφλν ησλ 

κειψλ ησλ κεηνλνηήησλ, αιιά ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κηαο πνιππνιηηηζκηθήο 

θνηλσλίαο ζε κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη ζθνπφ λα αιιάμεη ηηο ηδέεο θαη ηηο αληηιήςεηο 

φισλ ησλ πνιηηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θνηλσλία. 
215

  

    Δ εθπαίδεπζε σο ηε δεθαεηία ηνπ 1980 βαζηδφηαλ ζηελ πεπνίζεζε φηη ηα παηδηά 

ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ ππνιείπνληαλ ησλ άιισλ καζεηψλ ζε κφξθσζε, 

γεγνλφο πνπ ζηεθφηαλ εκπφδην ζηελ νκαιή ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Έηζη, 

ζην κνλνπνιηηηζκηθφ σο ηφηε ζρνιείν πάξζεθαλ εθπαηδεπηηθά κέηξα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. ηε δεθαεηία φκσο ηνπ 1980 ε απνθαινχκελε «ππφζεζε ηνπ 

ειιείκκαηνο» ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ κεηαηξάπεθε ζε «ππφζεζε ηεο δηαθνξάο», 

θαηά ηελ νπνία ε εηεξφηεηα, ε δηαθνξεηηθφηεηα δειαδή ησλ καζεηψλ απηψλ, άξρηζε 

λα ιακβάλεηαη ππφςε φρη απαμησηηθά, αιιά σο θάηη πνπ φθεηιε ε εθπαίδεπζε λα 

ιάβεη ππφςε κε ζεβαζκφ. ‘απηή ηελ αιιαγή εληνπίδεηαη ε απαξρή ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.
216

   

   Οη αξρέο – ή αμηψκαηα – ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζεσξίαο είλαη, θαηά ηνλ Αακαλάθε, νη 

παξαθάησ: 
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   α) Η ηζνηηκία ηωλ πνιηηηζκώλ. χκθσλα κε ηε βαζηθή απηή αξρή, ε αμηνιφγεζε ηνπ 

θάζε πνιηηηζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη φρη κε ζχγθξηζε ησλ πνιηηηζκψλ κεηαμχ ηνπο, 

αιιά κε θξηηήξηα ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ μερσξηζηά, κε ζεκαληηθφηεξν ην πψο 

δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθννηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Ώπνδνρή ηεο αξρήο απηήο ζεκαίλεη 

θαη απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο ζρεηηθφηεηαο, δειαδή ηεο αξρήο φηη νη αμίεο θαη νη 

εζηθνί θαλφλεο έρνπλ ζρεηηθή θαη φρη νηθνπκεληθή ηζρχ. ην ζεκείν απηφ ε 

δηαπνιηηηζκηθή ζεσξία δέρζεθε θξηηηθή απφ αξθεηνχο κειεηεηέο, πνπ επηζήκαλαλ ηνλ 

θίλδπλν ηεο άθξηηεο απνδνρήο αμηψλ θαη θαηλνκέλσλ πνπ βιάπηνπλ αθφκε θαη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ππνηίζεηαη φηη πξνζηαηεχνπλ∙ παξαδείγκαηα απηνχ είλαη νη γάκνη 

κεηαμχ παηδηψλ, ε ππνζηήξημε ηεο ηξνκνθξαηίαο, θ.ά.
217

 Ώλ, απφ ηελ άιιε, 

απνδερζνχκε ηελ απφιπηε ηζρχ ηεο  πνιηηηζκηθήο νηθνπκεληθφηεηαο, θαηά ηελ νπνία 

αμίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ δπηηθνεπξσπατθή παξάδνζε έρνπλ νηθνπκεληθή θαη 

δηαρξνληθή δηάζηαζε θαη ηζρχ, ηφηε ίζσο νδεγεζνχκε ζε επξσθεληξηθέο θαη 

εζλνθεληξηθέο πξαθηηθέο, πνπ βαξχλνληαη κε δηαθξίζεηο θαη εγθιήκαηα ζε βάξνο 

ιαψλ ζην παξειζφλ.  

      β) Η ηζνηηκία ηνπ κνξθωηηθνύ θεθαιαίνπ αηόκωλ κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε. Δ αξρή απηή ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε θαη αθνξά ηελ ηζφηηκε 

αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ θάζε πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο, ψζηε λα έρνπλ νκαιή 

ζρνιηθή θαη αξγφηεξα επαγγεικαηηθή πνξεία. Καηά ηελ «ππφζεζε ηεο δηαθνξάο», 

πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ, νη καζεηέο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ δελ δηαζέηνπλ 

ειιεηκκαηηθφ κνξθσηηθφ θεθάιαην πνπ πξέπεη πάζε ζπζία λα θαιχςνπλ, νχηε 

θαηψηεξν απφ απηφ ησλ παηδηψλ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο, αιιά απιψο δηαθνξεηηθφ θαη 

βεβαίσο άμην ζεβαζκνχ θαη ίζεο αληηκεηψπηζεο κε εθείλν. Ώπαηηείηαη ινηπφλ 

απνδνρή ηεο ηζνηηκίαο ησλ πνιηηηζκψλ, θαζψο ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε είλαη ζρεδφλ 

βέβαηε ε πεξηζσξηνπνίεζε απηψλ ησλ παηδηψλ.
218

  

   γ) Η αξρή ηεο παξνρήο ίζωλ επθαηξηώλ. Καη απηή ε αξρή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

αγσγήο ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε. Μεηά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ κνξθσηηθνχ 

θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ, ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, αθνινπζεί ε 

εμαθάληζε ησλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ θαη ε παξνρή ίζσλ 

επθαηξηψλ κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. Δ αξρή απηή αγγίδεη ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ απηήλ αθνξνχλ νη 
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επθαηξίεο πνπ αλαθέξνληαη. Δ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή, φκσο, θαηεγνξήζεθε πσο δελ 

πξνζθέξεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο αξρήο, 

πνπ σο εθ ηνχηνπ παξακέλεη νπηνπία.
219

  

   δ) Η θαιιηέξγεηα ηεο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο, ηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο εηξεληθήο 

ζπκβίωζεο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ιαώλ ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλωλίεο. ΐαζηθή 

ππνρξέσζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ λα ηνπνζεηνχληαη ζηε ζέζε ησλ άιισλ θαη λα θαηαλννχλ ηηο ζέζεηο, ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο. Δ αλάπηπμε απηήο ηεο ηθαλφηεηαο, ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθείλσλ πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ θαη ζπληεξνχλ ηελ εηθφλα ηνπ δηαθνξεηηθνχ σο «μέλνπ» θαη ηνπο 

δηαρσξίδνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

αιιειεγγχεο θαη ηεο εηξεληθήο ζπκβίσζεο κεηαμχ φισλ ησλ αλζξψπσλ αλεμαξηήησο 

θαηαγσγήο ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. Ώπαξαίηεηε δειαδή είλαη ε εμήγεζε 

απφ ην ζρνιείν ησλ κεραληζκψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηνπο δηαρσξηζκνχο ζηελ 

θνηλσλία.
220

 

      ηελ Βιιάδα ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε εηζήρζε κε ηνλ λφκν 2413 (ΦΒΚ 

124/17.6.1996) σο αληαπφθξηζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζηηο λέεο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο πνπ ε είζνδνο παιηλλνζηνχλησλ Βιιήλσλ θαη αιινδαπψλ κεηαλαζηψλ 

δεκηνχξγεζε. θνπφο, ινηπφλ, ηνπ λφκνπ είλαη «ε νξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία ζρνιηθώλ 

κνλάδωλ πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο 

ζε λένπο κε εθπαηδεπηηθέο, θνηλωληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθωηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο» 

(Κεθ.Ε΄, άξζξν 34). Βπίζεο, ζην ίδην άξζξν ζεκεηψλεηαη πσο «ζηα ζρνιεία 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο εθαξκόδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ηωλ αληίζηνηρωλ 

δεκόζηωλ ζρνιείωλ, ηα νπνία πξνζαξκόδνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο, 

θνηλωληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθωηηθέο αλάγθεο ηωλ καζεηώλ ηνπο». χκθσλα φκσο κε 

ηνλ Αακαλάθε, ν λφκνο πξνσζεί ηελ ίδξπζε ρσξηζηψλ ζρνιείσλ πνπ ηνλίδνπλ ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ θαη θαη‘ επέθηαζε ηνλ 

δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηελ ππφινηπε θνηλσλία. Βθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηέηνηνπ είδνπο, 

δειαδή δηαρσξηζηηθή, εθαξκφζηεθε παιαηφηεξα ζε επξσπατθέο ρψξεο, αιιά απέηπρε. 

εκεηψζεθε ηφηε ζηξνθή ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη παηδαγσγηθή, πνπ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη «θνηλή εθπαίδεπζε γηα φινπο, ε νπνία ζπγρξφλσο δηαζθαιίδεη ηνλ 
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ζεβαζκφ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εηεξφηεηαο ηνπ άιινπ».
221

 Αειαδή, «κεηεμέιημε 

ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία θνηηνχλ πςειά πνζνζηά πνιηηηζκηθά θαη 

γισζζηθά δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ, ζε ζρνιεία κε επέιηθηα δηαπνιηηηζκηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ». Καηά ηνλ ίδην, κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
222

  

    Μαδί κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ ζεζκνζεηήζεθε Βηδηθή Γξακκαηεία γηα ηε 

Αηαπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, αξκφδηα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ αιινδαπψλ θαη ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ Βιιάδα. ζνλ αθνξά ηε Α.Θξάθε, 

πξφζεζε ηεο Πνιηηείαο, φπσο θάλεθε ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα, ήηαλ ε βειηίσζε 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο κε ηελ παξέκβαζε 

πνπ νλνκάζηεθε ΠΒΜ (Πξφγξακκα Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ). 

 

 

   2.3 Γηαπνιηηηζκηθόηεηα θαη κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε 

Οη ζεσξεηηθέο παξάκεηξνη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πνπ κφιηο εθηέζεθαλ θαη 

ε ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ πξνεγήζεθε νδεγνχλ ζηε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ ζθέςεσλ 

θαη εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηε Θξάθε: πφζν εχθνιν 

είλαη λα εθαξκνζηεί ηέηνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε, πνηα είλαη ηα πξνζθφκκαηα πνπ 

παξεκβάιινληαη θαηά ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο θαη απφ πνχ πξνέξρνληαη απηά.  

    Καηαξρήλ, ε ειιεληθή Πνιηηεία, κε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο, ηα ειιελνηνπξθηθά 

Μνξθσηηθά Πξσηφθνιια θαη δηεζλείο ζπκβάζεηο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, αλέιαβε επίζεκα ηελ ππνρξέσζε λα δηαθπιάηηεη ηα γισζζηθά θαη 

εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο, θαη‘αληηζηνηρία κε ηε 

δέζκεπζε ηεο Σνπξθίαο απέλαληη ζηελ ειιελνξζφδνμε κεηνλφηεηα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. πλέπεηα απηήο ηεο ακνηβαηφηεηαο ήηαλ ε εμάξηεζε ηεο 

κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ πνιηηηθή, γελνλφο ζχλεζεο παγθνζκίσο. ηελ 

πξνθεηκέλε, φκσο, πεξίπησζε επζχλεηαη σο έλα βαζκφ γηα ην ρακειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Α. Θξάθεο. Οη ηεηακέλεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ είραλ επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή απέλαληη ζηε κεηνλφηεηα. Δ 

ζπξξίθλσζε ηεο ειιελνξζφδνμεο κεηνλφηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζπλέηεηλε ζηε 

ράξαμε πνιηηηθήο ζηε βάζε ηεο απνδπλάκσζεο ηεο ηνπξθηθήο επηξξνήο πάλσ ζηελ 
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εδψ κεηνλφηεηα.
223

 Δ εθπαίδεπζε βξέζεθε ζην επίθεληξν απηήο ηεο πνιηηηθήο, σο ν 

ζεζκφο πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαζηξέςεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα εκπνδίζεη ηελ 

αλάπηπμε ηνπξθηθήο εζληθήο ζπλείδεζεο ζηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο πεξηνρήο.
224

 Χο 

εθ ηνχηνπ, ειέγρζεθε ε ξνή φζσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε κεηνλφηεηα είραλ 

εθπαηδεπηεί ζηελ Σνπξθία
225

. Παξάιιεια, εληζρχζεθαλ νη θηιντζιακηθνί 

εθπαηδεπηηθνί, απφθνηηνη ησλ Εεξνζπνπδαζηεξίσλ, νη νπνίνη ζεσξνχληαλ πην 

λνκνηαγείο. Γη‘απηφ ηνλ ζθνπφ ε Πνιηηεία ην 1968 ίδξπζε ηελ ΒΠΏΘ, νη ζπνπδαζηέο 

ηεο νπνίαο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ήηαλ απφθνηηνη ησλ Εεξνζπνπδαζηεξίσλ θαη 

πξνηηκψληαλ γηα ηνλ δηνξηζκφ ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία. Ώλ πάλησο ιάβεη θαλείο 

ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Ώθαδεκίαο, ηα πην πνιιά 

καζήκαηα δηδάζθνληαλ ζηελ ειιεληθή θαη νη δάζθαινη ελ ζπλερεία θαινχληαλ λα 

δηδάμνπλ ηα ηνπξθφγισζζα καζήκαηα, νη θαηεγνξίεο γηα εζθεκκέλε ππνλφκεπζε ηνπ 

ηνπξθφγισζζνπ κέξνπο ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαη‘επέθηαζε φιεο ηεο 

κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο δελ ήηαλ αβάζηκεο. Σελ ίδηα πνιηηηθή θιήζεθαλ λα 

ππεξεηήζνπλ θαη νη δάζθαινη ηεο πιεηνλφηεηαο, ησλ ειιελφγισζζσλ δειαδή 

καζεκάησλ. ηα δηδαζθαιηθά ηνπο θαζήθνληα θχξηα ζέζε είρε ε αλαθνξά 

νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο εμέζεηε ζε θίλδπλν ηελ επίζεκε αθνκνησηηθή 

πνιηηηθή. πλεπψο, ε παξνρή πςεινχ ή έζησ επαξθνχο επηπέδνπ εθπαίδεπζεο δελ 

ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο ηνπ θξάηνπο, νχηε θαη ε ειιελνκάζεηα πνπ ζηαδηαθά ζα 

κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο κεηνλφηεηαο.
226

 

 

     Σε δεθαεηία ηνπ 1990, ε πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο απέλαληη ζηε 

κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο άιιαμε θαη ιήθζεθαλ κέηξα πνπ ηεξκάηηζαλ ηελ απνκφλσζε 

ησλ κνπζνπικάλσλ Βιιήλσλ πνιηηψλ θαη ηηο ζε βάξνο ηνπο πξαθηηθέο ησλ 

παξειζφλησλ εηψλ.
227

 Ώλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, ην 1995 ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

                                                           
223

 Ππωσ ανζλυςα πιο πάνω, θ επιρροι τθσ κεμαλικισ Τουρκίασ πάνω ςτθ μειονότθτα αυξικθκε ςτα 
προ του 1950 ζτθ, όταν με τθν ανοχι των ελλθνικϊν αρχϊν προϊκθςε τισ εκπαιδευτικζσ 
μεταρρυκμίςεισ του τουρκικοφ κράτουσ και τον τουρκικό εκνικιςμό. 
224

 Αςκοφνθ, ό.π., ςελ.89-90. 
225

 Οι υποψίεσ τθσ ελλθνικισ πλευράσ δεν ιταν χωρίσ βάςθ: ςφμφωνα με ζρευνα του Aarbakke, θ 
Τουρκία με νόμο ενίςχυε οικονομικά Τοφρκουσ υπθκόουσ άλλων χωρϊν που υπθρετοφςαν τθν 
τουρκικι κουλτοφρα. Επιπλζον, θ χρθματοδότθςθ των μειονοτικϊν δαςκάλων από το τουρκικό  
προξενείο ςυνεχιηόταν ωσ το 1996. V.Aarbake, The Muslim Minority of Greek Thrace, διδακτορικι 
διατριβι, Bergen 2000, ςελ.144 (αναφζρεται ςτο: Αςκοφνθ, ό.π., ςελ.93). 
226

 Αςκοφνθ, ό.π., ςελ.94-98. 
227

 Για παράδειγμα, το 1998 καταργικθκε το άρκρο 19 του νόμου περί ικαγζνειασ, που επζτρεπε τθν 
αφαίρεςθ τθσ ικαγζνειασ από «αλλογενείσ» που εγκατζλειπαν το ελλθνικό ζδαφοσ «άνευ προκζςεωσ 
παλιννοςτιςεωσ», εξαιτίασ του οποίου ταλαιπωρικθκαν πολλά μζλθ τθσ μειονότθτασ, με 
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ζεζκνζέηεζε ηελ πξνλνκηαθή εηζαγσγή ζηα ΏΒΕ θαη ΣΒΕ γηα ηα παηδηά ηεο 

κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο, ζε πξφζζεηεο ζέζεηο θαη κε επλντθνχο φξνπο, ζε πνζνζηφ 

0,5% ησλ εηζαθηέσλ.
228

 Σνλ Ενχλην ηνπ 1996 ςεθίζηεθε ν λφκνο πεξί 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζεζκνζεηήζεθε λέα Βηδηθή Γξακκαηεία 

Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο ζην ππνπξγείν, γηα δεηήκαηα αιινδαπψλ θαη 

κεηνλνηήησλ ζηελ Βιιάδα, θαζψο θαη Βιιήλσλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ.
229

 

     ην πιαίζην απηήο ηεο λέαο πνιηηηθήο εθπνλήζεθε έλα πξφγξακκα βνεζεηηθφ ηεο 

θξαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην Πξφγξακκα Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ (ΠΒΜ).
230

 

ΐαζηθφο ζηφρνο ηνπ ήηαλ -θαη είλαη- ε αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηεο 

κεηνλφηεηαο γηα ηελ πεηπρεκέλε έληαμή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ 

επξχηεξε θνηλσλία. Σν πξφγξακκα εζηηάδεη ζηελ αχμεζε ηεο ειιελνκάζεηαο ζηα 

παηδηά, πνπ ηε ζεσξεί θιεηδί γηα ηα παξαπάλσ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ θξίζεθε 

αλαγθαία ε δεκηνπξγία θαη εηζαγσγή λένπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζην πξφγξακκα θαη ζην λέν πιηθφ θαη ην άλνηγκα ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία.
231

 Σα λέα βηβιία γξάθεθαλ εηδηθά γηα παηδηά πνπ δελ είλαη θπζηθνί 

νκηιεηέο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζε εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ θαη 

δηδαθηηθψλ αξρψλ.
232

 Βπίζεο, νξγαλψζεθαλ καζήκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, 

εθηφο ηνπ βαζηθνχ σξαξίνπ, ζην δεκνηηθφ, γπκλάζην θαη ιχθεην. Σα ζπγθεθξηκέλα 

καζήκαηα ζπλερίδνπλ θαη ην θαινθαίξη. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηελεξγήζεθαλ έξεπλεο θαη ζπγθεληξψζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ην καζεηηθφ δπλακηθφ, 

ηηο ειιείςεηο θαη αλάγθεο ηνπ θαη γεληθά γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ  ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο.
233

  

                                                                                                                                                                      
αυκαίρετεσ αφαιρζςεισ ικαγζνειασ. Ραρομοίωσ, καταργικθκαν και άλλα, διοικθτικισ φφςθσ, μζτρα: 
απαγόρευςθ αγοράσ ακινιτων, παροχισ αδειϊν για οικοδόμθςθ ι επιδιορκϊςεισ οικοδομϊν, μθ 
χοριγθςθσ αδειϊν για διάφορεσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. άνοιγμα φαρμακείου), κ.ά. 
Θρακλείδθσ, ό.π., ςελ.309-310 και Θάλεια Δραγϊνα και Άννα Φραγκουδάκθ, Ειςαγωγι, ςτο: 
«Πρόςκεςθ, όχι αφαίρεςθ, πολλαπλαςιαςμόσ, όχι διαίρεςθ.Θ μεταρρυκμιςτικι παρζμβαςθ ςτθν 
εκπαίδευςθ τθσ μειονότθτασ τθσ Θράκθσ», Μεταίχμιο, Ακινα 2008, ςελ.17-18. 
228

 Υπουργ.Απόφαςθ τθσ 28-2-1996 (ΦΕΚ Βϋ129, 1996), με βάςθ τον Ν.2341/2.10.1995 (ΦΕΚ Αϋ208, 
1995). 
229

 Δραγϊνα και Φραγκουδάκθ, ό.π., ςελ.17-18. 
230

 Ξεκίνθςε τον Μάιο του1997 με χρθματοδότθςθ από ευρωπαϊκά κονδφλια κατά 80%. 
231

 Μάκρα αλλοφ και Κανάρια Χριςτίνα, Πϊσ μακαίνω ςτθ μειονοτικι εκπαίδευςθ:προβλιματα 
διγλωςςίασ και διδακτικζσ εφαρμογζσ, Ρρακτικά του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου Εφαρμοςμζνθσ 
Ραιδαγωγικισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Ρ.ΕΚ.), 5

Ο 
Ρανελλινιο Συνζδριο με κζμα «Μακαίνω πϊσ να 

μακαίνω», 7-9 Μαΐου 2010, ςελ.2. 
232

 Είναι βιβλία για το δθμοτικό και το γυμνάςιο, ςυμπεριλαμβανομζνου και ελλθνοτουρκικοφ 
λεξικοφ.  
233

 Από το: www.museduc.gr  

http://www.museduc.gr/
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      Ώπηά είλαη ζε πνιχ γεληθέο γξακκέο ηα βαζηθά δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Βμεηάδνληάο ην ππφ ηελ νπηηθή ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο 

πσο βξίζθνληαη εληφο εθπαηδεπηηθψλ δηαπνιηηηζκηθψλ αξρψλ, νπσζδήπνηε ζε 

επίπεδν πξνζέζεσλ. Θεκειηψδεο αξρή ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο είλαη φηη αθνξά φια 

ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη φρη κφλν ηα κέιε ησλ κεηνλνηήησλ. Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε 

κεηαξξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο, απεπζπλφηαλ ζε φιε ηελ θνηλσλία 

ηεο Θξάθεο θαη ζηφρεπε λα εθηηκεζεί απφ ηα κέιε κεηνλφηεηαο θαη πιεηνλφηεηαο. 

Βπίζεο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαγλσξίδεη ηελ έιιεηςε ζηελ παξνρή ίζσλ 

επθαηξηψλ γηα ηα παηδηά ηεο κεηνλφηεηαο θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο. Πξνσζεί 

ινηπφλ ηελ αλάπηπμε ηεο ειιελνκάζεηαο σο ηξφπνο λα ακβιπλζεί απηή ε θαηάζηαζε.  

     Παξά ηελ θαηλνηφκν πξνζέγγηζε, φκσο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ηεο 

κεηνλφηεηαο, ην πξφγξακκα ιεηηνχξγεζε ηθαλνπνηεηηθά θπξίσο ζε επίπεδν βνεζεηηθφ 

ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ, σο «δξφκνο παξαθακπηήξηνο ηνπ 

ζρνιείνπ», θαηά ηελ νκνινγία ησλ ίδησλ ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ ΠΒΜ.
234

 Έηζη, ην 2003 

ηδξχζεθαλ ηα Κέληξα ηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ΚΒΠΒΜ), πνπ απνηεινχλ ην πην 

πεηπρεκέλν ηκήκα ηνπ θαη θξάηεζαλ ην ζεκαληηθφηεξν βάξνο ηνπ. Λεηηνπξγνχλ 

θαζεκεξηλά θαη πξνζθέξνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

θαη παηγληψδε θαηαζθεπή – αλαιφγσο ηελ ειηθία ζηελ νπνία απεπζχλνληαη – πξνο 

εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηελ ειιεληθή γιψζζα. Βπίζεο, καζήκαηα ειιεληθψλ γηα 

ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ηεο κεηνλφηεηαο, φπσο επίζεο καζήκαηα ηνπξθηθήο γιψζζαο 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ παηδηά κε κεηξηθή ηελ ηνπξθηθή 

γιψζζα θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ 

ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Σν κεηθηφ θαη δίγισζζν πξνζσπηθφ, ε ζπλχπαξμε 

κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο θαη ηεο πιεηνλφηεηαο θαη ν ζεβαζκφο ζηελ πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα ησλ παηδηψλ ηεο κεηνλφηεηαο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο.
235

    

     Χζηφζν, δε ιείπεη ν ζθεπηηθηζκφο γηα ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα θαη γηα ηε 

κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε.
236

 Ώπφ ηελ πιεπξά ησλ αλζξψπσλ ηεο κεηνλφηεηαο 

                                                           
234

 Δραγϊνα και Φραγκουδάκθ, ό.π., ςελ.48. 
235

 Από το: www.museduc.gr (18/9/2014) και Δραγϊνα και Φραγκουδάκθ, ό.π., ςελ.48. 
236

 Κριτικι ςτο πρόγραμμα για ανεπαρκι αποτελζςματα ζχουν εκφραςτεί από το κεςμικό όργανο 
των κακθγθτϊν μζςθσ εκπαίδευςθσ οδόπθσ. Θ κριτικι επικεντρϊνει ςτα πενιχρά αποτελζςματα του 
ΡΕΜ, ςε ςχζςθ με τα κονδφλια που τζκθκαν ςτθ διάκεςθ των εμπνευςτϊν-ςτελεχϊν του.Θ ςχετικι 
ανακοίνωςθ τθσ ΕΛΜΕ οδόπθσ τθσ 9-11-2012 ζφκαςε, μζςω ερωτιματοσ βουλευτι, ωσ τθ Βουλι 
των Ελλινων ςτισ 18-12-2012.  Ρθγι:  Βουλι των Ελλινων, www.thehellenicparliament.gr 
(18/9/2014). 

http://www.museduc.gr/
http://www.thehellenicparliament.gr/
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πξνβάιιεηαη ζεηξά αηηεκάησλ πάλσ ζηελ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε πνπ αληαλαθιά ηελ 

αγσλία ηνπο γηα ηελ απψιεηα ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη ηεο γιψζζαο ηνπο. 

Μνινλφηη αλαγλσξίδνπλ ηελ βειηίσζε ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990 θαη κεηά, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα κάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

απφ ηα παηδηά, δεηνχλ ηελ ίδξπζε επηπιένλ ηεζζάξσλ κεηνλνηηθψλ γπκλαζίσλ θαη 

ιπθείσλ, ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαθιεηψλ Σνχξθσλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε 

ζεζκνζέηεζε θαη ίδξπζε κεηνλνηηθψλ λεπηαγσγείσλ, βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

κεηνλνηηθψλ δαζθάισλ ηνπ ηνπξθφγισζζνπ πξνγξάκκαηνο, θ.ά.
237

  

 

    ηνλ ππξήλα ηνπ πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ην ζέκα ηεο γιψζζαο. Δ κεηνλνηηθή 

εθπαίδεπζε ζηε Θξάθε, ζεκειησκέλε ζε ζεηξά ζπκθσληψλ, πξσηνθφιισλ θαη λφκσλ, 

επηβάιιεηαη λα είλαη δίγισζζε. Δ δηδαζθαιία ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αμηνινγείηαη σο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηα κέιε ηεο κεηνλφηεηαο. πσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο κεηνλφηεηεο, ε γιψζζα δελ 

ιεηηνπξγεί κφλν σο κέζν επηθνηλσλίαο, αιιά θαη σο εθφδην γηα ηελ γλψζε θαη 

δηαηήξεζε επαθήο κε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά, είλαη δειαδή βαζηθφ 

ζηνηρείν δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.
238

 Ώπηφ ην δεδνκέλν 

ζπλππάξρεη κε ην ρακειφ επίπεδν ειιελνκάζεηαο ησλ παηδηψλ, πνπ δεκηνπξγεί 

πιείζηα εκπφδηα ζηε δσή θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία αξγφηεξα. ηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία, φκσο, ηα δχν πξνγξάκκαηα καζεκάησλ, ηνπξθφγισζζν θαη 

ειιελφγισζζν, δελ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά ην έλα ιεηηνπξγεί απνθνκκέλν 

απφ ην άιιν, ην ίδην θαη νη δάζθαινη ησλ δχν πξνγξακκάησλ. Πξφθεηηαη γηα «δχν 

παξάιιειεο κνλνγισζζίεο»
239

, δειαδή, φρη ζχγρξνλα δίγισζζα ζρνιεία κε 

πξνγξάκκαηα ζε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Ώπνηέιεζκα απηνχ είλαη ηα παηδηά λα 

βξίζθνληαη ζε γισζζηθή ζχγρπζε, πνπ, ζηελ πεξίπησζε θνίηεζεο ζε δεκφζην 

ζρνιείν ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο κεηά απφ κεηνλνηηθφ δεκνηηθφ, επεξεάδεη θαη ηηο 
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 Ιμπράμ Ονςοφνογλου, Κριτικι ςτθ μειονοτικι εκπαίδευςθ. Θ ματιά του μειονοτικοφ, Σφγχρονα 
Θζματα: τριμθνιαία ζκδοςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ και παιδείασ (63), 61-64, 1997. Και από 
το διαδίκτυο:  Απάντθςθ του επικεφαλισ του DEB Αλίτςαβουσ ςτθν ΕΛΜΕ, περιοδικό Azinlikça, 
22.11.2012,  www.azinlikça.net/eidhsis/apantisi-deb-alicavus-elme-11222012.html (18/9/2014). 
238

 Μιχάλθσ Μαλαμίδθσ, Γιατί δεν μακαίνουν ελλθνικά οι μουςουλμανόπαιδεσ, ςελ.5. Διακζςιμο ςτο: 
www.6dim-diap-elefth.thess.sch.gr, 6

ο 
Διαπολιτιςμικό και Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο Ελευκερίου- 

Κορδελιοφ (17/8/2014). 
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 Σχόλιο τθσ Θ. Δραγϊνα, από: Κομοτθνι:Ερωτιματα και διλιμματα για τθ μειονότθτα ςε ςυνζδριο 
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επηδφζεηο ηνπο αθφκε θαη ζηα καζήκαηα ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, αθνχ ζην δεκνηηθφ ηα 

έρνπλ δηδαρζεί ζηα ηνπξθηθά. 
240

 

    Βθφζνλ, ινηπφλ, παξέκβαζε ηεο πνιηηείαο γηα θαηάξγεζε ησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη ζεζκνζέηεζε δίγισζζσλ ζρνιείσλ κε δηαπνιηηηζκηθά πξνγξάκκαηα 

εθαξκνδφκελα ήδε ζε δηεζλέο επίπεδν δελ θαζίζηαηαη ξεαιηζηηθή πξννπηηθή, ιφγσ 

ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο απφ δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο,
241

 ε 

δηαπνιηηηζκηθή παξέκβαζε εληφο ηνπ ζρνιείνπ ζα κπνξνχζε λα θηλεζεί πάλσ ζηνπο 

επφκελνπο άμνλεο: 

 Καηαλφεζε απφ ηνπο δηδάζθνληεο ησλ ιαζψλ πνπ θάλνπλ νη 

κνπζνπικαλφπαηδεο θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληνχλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνπο βίν, σο ζπλέπεηα ηνπ δηαθνξεηηθνχ γισζζηθνχ θψδηθα θαη φρη κεησκέλεο 

επθπΎαο ή έιιεηςεο εξγαηηθφηεηαο.
242

 

 Βλδηαθέξνλ (απφ πνιηηεία-δηεχζπλζε ζρνιείνπ) γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ 

βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ αιιφγισζζνπο καζεηέο. 
243

 

 Βπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο, κε ηελ επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο.
244

 

 Αηνξηζκφ εηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, κε βάζε αλάινγεο ζπνπδέο. 

                                                           
240 Να υπενκυμίςουμε εδϊ το γλωςςικό ηιτθμα των μθ τουρκογενϊν μελϊν τθσ μειονότθτασ, 

Ρομάκων και Ακίγγανων. Ππωσ αναφζρκθκε ςε προθγοφμενο ςθμείο τθσ εργαςίασ, θ τουρκικι 
γλϊςςα κεςμοκετικθκε ωσ θ μόνθ γλϊςςα τθσ εκπαίδευςθσ των μουςουλμάνων τθσ Θράκθσ, αν και 
δεν είναι θ μθτρικι των δφο αυτϊν ομάδων τθσ μειονότθτασ. Λόγοι ςχετικοί με τθν περικωριοποίθςθ 
αυτϊν των ομάδων ςτθν ευρφτερθ κοινωνία, αλλά και μζςα ςτον μειονοτικό χϊρο, με τθν τουρκικι 
προπαγάνδα μζςω του προξενείου, αλλά και με άςτοχεσ επιλογζσ τθσ ελλθνικισ πολιτείασ 
ςυνζβαλαν ςτο να υιοκετιςουν οι δφο αυτζσ ομάδεσ ςε μεγάλο βακμό τθν τουρκικι ταυτότθτα. 
Κάποιεσ προςπάκειεσ για διδαςκαλία των παιδιϊν αυτϊν των ομάδων ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα – 
πομακικά και ρομανί –  αντί για τθν τουρκικι, εκτόσ από τισ πρακτικζσ δυςκολίεσ (πρόκειται για 
προφορικζσ γλϊςςεσ), ςυνάντθςε τθν αντίδραςθ των τουρκογενϊν μουςουλμάνων και μεγάλου 
μζρουσ των Ρομάκων. Ππωσ αναφζρουν οι Μπαλτςιϊτθσ και Τςιτςελίκθσ, θ επικράτθςθ τθσ 
τουρκικισ και θ αποδυνάμωςθ-απαξίωςθ τθσ άλλθσ μθτρικισ γλϊςςασ ςθμειϊκθκε ςτουσ 
ςλαβόφωνουσ μουςουλμάνουσ των ανατολ.Βαλκανίων, γεγονόσ που φανερϊνει τθ βαςικι κζςθ τθσ 
κρθςκείασ ςτθν εκνοποιθτικι διαδικαςία των Βαλκανίων. Μπαλτςιϊτθσ και Τςιτςελίκθσ, ό.π., 
ςελ.72-74. 
241

 Δραγϊνα και Φραγκουδάκθ, Ειςαγωγι, ςελ.21, 40. Θ επιμόρφωςθ των δαςκάλων του 
τουρκόφωνου μζρουσ των μειονοτικϊν ςχολείων ςυνάντθςε τισ αντιδράςεισ των εκπαιδευτικϊν 
ςυλλόγων τθσ μειονότθτασ, που ηιτθςαν επιμόρφωςθ από πανεπιςτθμιακοφσ εκ Τουρκίασ, αίτθμα 
που δεν ικανοποίθςε το ελλθνικό Υπουργείο∙ θ ςυμβιβαςτικι πρόταςθ των ςτελεχϊν του ΡΕΜ για 
μεικτό ςχιμα επιμορφωτϊν (Τοφρκων και Ελλινων τουρκόφωνων) δεν ζγινε αποδεκτι από καμία 
πλευρά. Δραγϊνα και Φραγκουδάκθ, ό.π., ςελ. 21,40. 
242

 Μαλαμίδθσ, ό.π.  
243

 Δραγϊνα και Φραγκουδάκθ, ό.π. ςελ.20. 
244

 Μάκρα και Κανάρια, ό.π., ςελ.2-3, Μαλαμίδθσ, ό.π., ςελ.6-7. 
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 Αηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ καζεηψλ ηεο κεηνλφηεηαο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα δεκφζηα εθπαίδεπζε. 

 Πξνζζήθε κνπζνπικάλνπ παηδαγσγνχ ζηελ πξνζρνιηθή ειιελφγισζζε 

εθπαίδεπζε, γηα βνήζεηα ζηελ εμνηθείσζε ησλ λεπίσλ ηεο κεηνλφηεηαο κε ηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Ώπηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, δηφηη πνιιά παηδηά ηεο 

κεηνλφηεηαο δελ γλσξίδνπλ θαζφινπ ειιεληθά ηε ζηηγκή ηεο εηζφδνπ ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ε κνλνγισζζία (ζε ειιεληθή γιψζζα) πξνθαιεί 

κεγάιεο δπζθνιίεο ζε παηδηά θαη παηδαγσγνχο. 

 

     ζνλ αθνξά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηνπ ειιελφγισζζνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ ή ηνπ ειιελφθσλνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, ν 

εθπαηδεπηηθφο, θηλνχκελνο αλαγθαζηηθά εληφο ησλ νξίσλ πνπ ραξάζζεη ε επίζεκε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πεξηβάιινλ πινπξαιηζκνχ 

ζηελ ηάμε ηνπ, κε ζεβαζκφ ζηελ θαηαγσγή θαη ηνλ πνιηηηζκφ φισλ ησλ καζεηψλ. Θα 

κπνξνχζε αθφκε, αλαιφγσο κε ην κάζεκα θαη ηελ χιε πνπ θαιείηαη λα δηδάμεη, λα 

πξνζπαζεί λα ακβιχλεη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη πνπ νθείινληαη ζην 

πνιχπινθν θαη δχζθνιν παξειζφλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, κέλνληαο βεβαίσο καθξηά 

απφ ηελ πνιηηηθή. Ώπηή ε ζηάζε, πηζηεχσ, εθθξάδεη πλεχκα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. 

 

 

 

 

    Γ΄ ΜΔΡΟ 

    1. ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ 

      1.1 Σν ρνιηθό Δγρεηξίδην  

Ώλ πξνζπαζήζνπκε λα απνδψζνπκε ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο «δηδαζθαιία», ζα 

δνχκε φηη πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα δηδάζθσ, δειαδή αθνξά ηε κεηάδνζε γλψζεσλ κε 

θχξην ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε.
245

 ηε ζρνιηθή δηδαζθαιία δηαθξίλνπκε ηε ζπκβνιή 

ηξηψλ παξαγφλησλ: α) ηνπ δαζθάινπ, β) ηνπ καζεηή θαη γ) ηνπ αληηθεηκέλνπ 

δηδαζθαιίαο. Δ δηδαζθαιία έρεη ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηεο γλψζεο απφ ηνλ καζεηή. 

Γηα λα ζπληειεζζεί ε κάζεζε, ν καζεηήο νθείιεη λα έξζεη ζε άκεζε ή έκκεζε 

                                                           
245

 Ε. Α.Νθμά και Α.Γ. Καψάλθσ, φγχρονθ Διδακτικι, Εκδόςεισ Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, 
Θεςςαλονίκθ, 2002, ςελ.19. 
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επηθνηλσλία κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, ην κνξθσηηθφ αγαζφ, ψζηε κε ηε βνήζεηα 

ηνπ δαζθάινπ λα ην θαηαθηήζεη.
246

 πσο γξάθεη ν Παλαγηψηεο Ξσρέιιεο: «ε 

δηδαζθαιία είλαη ν ηνκέαο εθείλνο ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηνπο 

ρεηξηζκνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα κεηάδνζε θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ 

εθήβνπ γηα εθκάζεζε γλψζεσλ θαη άζθεζε δεμηνηήησλ». 
247

 

      Δ δηδαζθαιία αθφκε ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Σν 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαζίζηαηαη θηλεηήξηνο κνριφο αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ καζεηψλ ή καζεηψλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαζψο ν καζεηήο 

αζρνιείηαη κε ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηφζν ελδνζρνιηθά φζν θαη εμσζρνιηθά.
248

 Δ 

ζεκαζία ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ είλαη κεγάιε, δηφηη δηακνξθψλεη ζηνπο καζεηέο 

ζηάζεηο θαη αζθεί παηδαγσγηθέο επηδξάζεηο, νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη κφλν κε ην 

γλσζηηθφ επίπεδν, αιιά θαη κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ. Με άιια ιφγηα, πινπνηεί ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο θαη παξάιιεια θνηλσληθνπνηεί, δηφηη θαιιηεξγεί 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζηνπο καζεηέο. Καζψο ην ζρνιείν απνηειεί θχξην ζεζκφ 

ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία, πνπ θνηλσληθνπνηεί κεζνδεπκέλα ηε ζχγρξνλε γεληά, έηζη ην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην, σο βαζηθφ εξγαιείν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, απνηειεί θνξέα 

ηδενινγίαο, πνπ κεηαβηβάδεη θαη δηακνξθψλεη ζηάζεηο, αμίεο, δηαζέζεηο θαη 

θαλφλεο.
249

 

 

     ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα εηδηθεχζνπκε ηη ελλννχκε κε ηνλ φξν ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην. Χο ζρνιηθφ εγρεηξίδην νξίδεηαη: 

α) ην εγρεηξίδην, πνπ απεπζχλεηαη ζην καζεηηθφ δπλακηθφ, κε θχξην πξννξηζκφ ηελ 

επεμεξγαζία ηεο δηδαθηέαο χιεο. 

β) ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην βηβιίν ηνπ καζεηή, καδί κε ην ηεχρνο εξγαζηψλ 

θαη αζθήζεσλ. 

γ) ην βηβιίν αλαθνξάο, πνπ κπνξεί λα είλαη αλζνινγία θεηκέλσλ, ζπιινγή αζθήζεσλ, 

ιεμηθφ θ.ι.π. 

                                                           
246

 Νθμά και Καψάλθσ, ό.π., ςελ.25. 
247

 Ρ. Ξωχζλλθσ, Ειςαγωγι ςτθν Παιδαγωγικι, Θεμελιϊδθ προβλιματα τθσ Παιδαγωγικισ Επιςτιμθσ, 
Κυριακίδθσ, Θεςςαλονίκθ 2005, ςελ.15.  
248

 Α. Καψάλθσ και Α. Θεοδϊρου, «Συπολογία και μεκοδολογία τθσ ζρευνασ ςχολικϊν εγχειριδίων», 
Μακεδνόν: Ραιδαγωγικόν Δελτίον, Ρεριοδικι επιςτθμονικι ζκδοςθ τθσ Ραιδαγωγικισ ςχολισ 
Φλϊρινασ του Α.Ρ.Θ., Φλϊρινα, Καλοκαίρι 2002, 10

ο
 τεφχοσ, ςελ.195. 

249
 Ν. Άχλθσ, Οι αξίεσ ςτα αναγνωςτικά βιβλία του Δθμοτικοφ ςχολείου (1954-1994), Διδακτορικι 

διατριβι, Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Α.Ρ.Θ., 1996, ςελ.68. 
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δ) νπνηνδήπνηε βνήζεκα ζρνιηθφ ή εμσζρνιηθφ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο ηνπ εθάζηνηε 

καζήκαηνο.
250

 

     ΐέβαηα, ππάξρεη θαη ην πνιιαπιφ βηβιίν ή δηεπξπκέλν εγρεηξίδην κε πνιιαπιέο 

ιεηηνπξγίεο. Πξφθεηηαη γηα ην βηβιίν δηδαθηέαο χιεο, βηβιίν εξγαζηψλ θαη αζθήζεσλ 

θαζψο θαη ην βηβιίν κεηαγλσζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο θαη αμηνιφγεζεο. ην 

πνιιαπιφ βηβιίν εληάζζεηαη θαη ην βηβιίν γνλέσλ, πνπ ζηνρεχεη ζηε καζεζηαθή 

ζηήξημε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο. ηε ρψξα καο θπθινθφξεζε πξφζθαηα απφ ηηο 

εθδφζεηο Βιιεληθά Γξάκκαηα κε ηελ επηκέιεηα ησλ Γ. Μπακπηληψηε θαη Ε. 

Παξαζθεπφπνπινπ κηα ζεηξά βηβιίσλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Γιψζζα, δειαδή 

εγρεηξίδηα πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο κε θχξην ζθνπφ 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο
251

. 

      Βπηπξνζζέησο, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην δηαθνξνπνηείηαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

βηβιίν, δηφηη ππαθνχεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο φζνλ αθνξά 

ηελ χιε δηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ κηαο ηάμεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

βαζκίδαο.
252

 Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν εθαξκνγήο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ ππμίδα πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε ζρνιηθή 

δηδαζθαιία∙ νη εθπαηδεπηηθνί θνξείο ζπληνλίδνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε εθπαηδεπηηθή πξάμε.
253

 χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα 

(2006) ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην δξα πνιιέο θνξέο σο αληηθαηαζηάηεο ηνπ Ώλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, αλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο απνθαζίδεη πψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απηφ.
254

 

     Ώμίδεη λα  ζεκεησζεί θαη ε άπνςε ηνπ δνθηκηνγξάθνπ Βπάγγεινπ Παπαλνχηζνπ: 

«Σν βηβιίν απνηειεί ζεκαληηθή θαη κφληκε πεγή επεξεαζκνχ ηνπ καζεηή, αθνχ 

κπνξεί λα ην κειεηά θαη λα ην ζπκβνπιεχεηαη θαη κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ. Δ 

ζπνπδαηφηεηά ηνπ ζηεξίδεηαη ζην φηη επελεξγεί σο κηα πξννπηηθή ηνπ θφζκνπ, ηνπ 

θπζηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πλεπκαηηθνχ, πξννπηηθή πνπ δηεπζχλεη ηελ αληίιεςε ηνπ 

                                                           
250

 Δ. Μαυροςκοφφθσ, «Σο πρόβλθμα των ςχολικϊν βιβλίων: Προςπάκεια οριοκζτθςθσ και 
περιγραφισ», Σφνδεςθ Τριτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Ρρακτικά Α’ Ρανελλθνίου, 
30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001, Θεςςαλονίκθ, ςελ.510. 
251

 Μαυροςκοφφθσ, ό.π., ςελ.510-511. 
252

 Α.Καψάλθσ και Δ. Χαραλάμπουσ, χολικά Εγχειρίδια, Θεςμικι Εξζλιξθ και φγχρονθ 
Προβλθματικι, Ζκφραςθ-Εκπαιδευτικι Βιβλιοκικθ, Ακινα, 1995, ςελ.113. 
253
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λένπ αλζξψπνπ θαη θαζνξίδεη ηελ θξπζηάιισζε ησλ δηαλνεηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαη βνπιεηηθψλ ελεξγεκάησλ ηνπ»
255

. 

  

      ηνλ ηφκν Πξνδηαγξαθέο Βθπαηδεπηηθψλ ΐνεζεηηθψλ Μέζσλ, πνπ εθδφζεθε απφ 

ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην (1999) πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ: 

«Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην δελ θαηαζθεπάδεη απιψο ην κήλπκα, δειαδή ηε ζρνιηθή 

εθδνρή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, αιιά δηακνξθψλεη θαη ην δέθηε, δειαδή ηνλ 

αλαγλψζηε καζεηή, κέζσ ηεο ζχλζεζεο ηεο εηθνλνγξάθεζεο θαη ηνπ θεηκέλνπ, 

πξέπεη λα αμηνινγεζεί. Οη ζειίδεο ηνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο έλα κήλπκα κε 

θψδηθα θαη πεξηερφκελν θαη φρη απιψο σο έλα πεξηερφκελν πνπ πεξηγξάθεηαη κε έλα 

θψδηθα». Παξάιιεια εληνπίδνπκε ζηε δηδαζθαιία ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ 

ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ, πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη 

δηακνξθψλνπλ έλα θαηλνχξην αληηθείκελν κάζεζεο, επηδξνχλ ζηνλ ηξφπν 

εθπαίδεπζεο, ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ηνπ αηφκνπ θαη δεκηνπξγνχλ λέα 

πιαίζηα κάζεζεο.
256

 

     Βχινγα παξαηεξνχκε ινηπφλ κηα δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηηο πξνζδνθίεο γηα ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα απφ κέξνπο: α) θξαηψλ-θπβεξλήζεσλ, γηαηί ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

εζηηάδεηαη ζηελ απνηχπσζε ηεο ηδενινγηθνπνιηηηθήο ηνπο ζέζεο κέζσ ησλ 

εγρεηξηδίσλ β) ησλ γνλέσλ, ησλ νπνίσλ ηα ελδηαθέξνληα έρνπλ πνιηηηθνζξεζθεπηηθή 

βάζε, αιιά θαη ρξεζηκνζεξηθή, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εμεηαζηηθψλ αλαγθψλ θαη 

ην θφζηνο έθδνζεο βηβιίσλ ρσξίο θξαηηθή επηρνξήγεζε (ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο) γ) 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ νη πξνζδνθίεο ηνπο επηθεληξψλνληαη ζηελ επηζηεκνληθή 

εγθπξφηεηα ησλ βηβιίσλ, ζηνλ ρξφλν δηδαζθαιίαο θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ 

δ) ελψ, ηέινο, νη καζεηέο δίλνπλ βαξχηεηα ζηελ επθνιία ρξήζεο ησλ εγρεηξηδίσλ.
257

 

 

 

      1.2  Λεηηνπξγία  

Σν ζρνιηθφ βηβιίν, φπσο θαη θάζε παηδαγσγηθφ βηβιίν πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν, εκπινπηίδεη ζεκαληηθά ηε γλψζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Σα 

εκπιεθφκελα κέξε, φζνη δειαδή αζρνινχληαη κε ηε ζπγγξαθή θαη ηε δηαλνκή ησλ 
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βηβιίσλ ζηα ζρνιεία, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο ηζνξξνπίεο σο πξνο ηε ζχλδεζε ηνπ 

βηβιίνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη, ηαπηφρξνλα, σο πξνο ηελ πξνζπάζεηα ππέξβαζεο 

απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πξνζαλαηνιίδνληαο έηζη ηνπο λένπο αλζξψπνπο ζε βίν 

δεκηνπξγίαο θαη ζηνραζκνχ, ζε θαηξφ θξίζεο αμηψλ θαη θνηλσληθψλ αληηθάζεσλ. 

Πνιχηηκε είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ θαινγξακκέλνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ζηελ 

εκθχηεπζε ζην καζεηή-αλαγλψζηε ηεο επηζπκίαο γηα δηά βίνπ κάζεζε. 
258

 

       ζνλ αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην, ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 1566/85  (Κεθ. Δ, 

άξζξν 24), ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην εηζεγείηαη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ πξνθήξπμε ζπγγξαθήο βηβιίσλ. Βπίζεο, δηαηππψλεη κέηξα βειηίσζεο 

ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, γλσκνδνηεί γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ θαη άιισλ 

δηδαθηηθψλ κέζσλ ζηα ζρνιεία.
259

 Με ηε ζπγγξαθή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, είηε κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο, είηε κε ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ, επηρεηξείηαη ε 

βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, δειαδή 

δηακνξθψλεηαη ε θαιχηεξε κέζνδνο πξνζέγγηζεο θαη νξγάλσζεο ηεο δηδαθηηθήο 

χιεο, ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

     Λεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ: 

     α) Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ινηπφλ, εκπεξηέρεη ηελ χιε δηδαζθαιίαο θαη απνηειεί 

θνξέα κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ κε θχξην δέθηε ηνλ καζεηή. Δ χιε απηή 

πεξηιακβάλεη επαγσγηθή εμήγεζε θαλφλσλ, λφκσλ, δηήγεζε, πεξηγξαθή θαη εξκελεία 

ελλνηψλ. Σν εγρεηξίδην έρεη σο θχξηα ιεηηνπξγία ηε ξεαιηζηηθή παξνπζίαζε ηεο χιεο 

ζηνλ καζεηή θαη ε επηηπρία ηεο παξνπζίαζεο απηήο επεξεάδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ κέηξσλ δηδαζθαιίαο. χκθσλα κε ηνλ J.Brunner ε παξνπζίαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο γίλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: α) κε πξάμεηο, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο β) κε ζρεδηαγξάκκαηα, εηθφλεο θαη γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο γ) κε ινγηθέο θαη ζπκβνιηθέο πξνηάζεηο, πνπ δηαηππψλνληαη κε ην 

ζπκβνιηθφ ή ην γισζζηθφ ζχζηεκα
260

. Ο ηξφπνο κεηάδνζεο ηεο χιεο έρεη άκεζε 
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εμάξηεζε απφ ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ.
261

 Παξάιιεια, ε επηινγή ηεο χιεο 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηε δσή, ηε κνξθσηηθή ηεο αμία, ηε δπλαηφηεηά 

ηεο λα θαιιηεξγεί κε αξκνλία ηελ ςπρή θαη ην ζψκα, ηελ επηζηεκνληθή ηεο αθξίβεηα 

θαη ηελ παηδνθεληξηθφηεηά ηεο. 
262

 

     Σα εγρεηξίδηα ζπκβάιινπλ ζηελ θαζνδήγεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη βνεζνχλ ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε νηθνλνκία ρξφλνπ θαη θφπνπ∙ είλαη ζαθέο φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηεξίδνληαη ζε απηά, αθνχ απνηεινχλ πεγή πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ 

θαη πξνζθέξνπλ απηφλνκε θαη έγθπξε ζπιινγή πιηθνχ πξνο κειέηε θαη εμέηαζε ζην 

κάζεκα, ρσξίο πξνβιήκαηα.
263

 Δ δηάηαμε ηεο χιεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

θαζνξίδεη ηε κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ ζα αθνινπζήζεη 

ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο απφ ηνπο καζεηέο.  

      Βίλαη πάλησο ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί, φηη ε δηδαζθαιία δελ απνηειεί κηα 

ιεπηνκεξψο πξνγξακκαηηζκέλε παηδαγσγηθή πξάμε, δηφηη πνιιέο θνξέο ζηελ 

εθηέιεζή ηεο απνθιίλεη απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε πνξεία ηεο θαη ν εθπαηδεπηηθφο κε 

ρξήζε θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ κεραληζκψλ δηδαζθαιίαο ηελ επαλαθέξεη ζην 

αξρηθφ ηεο ζηάδην. Έηζη ε δηδαζθαιία κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε είλαη κνλαδηθή πξάμε 

θαη δελ κπνξεί λα επαλαιεθζεί. 
264

 

     β) Μηα άιιε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ είλαη ε δεκηνπξγία 

θηλήηξσλ κάζεζεο, ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο δηδαθηηθήο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο κε ηελ αξσγή ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο γηα απηελέξγεηα θαη παξάιιεια λα ηνπο βνεζήζεη 

λα γλσξίζνπλ θαη λα απνδερζνχλ ηηο θνηλσληθέο αμίεο.  

      γ) Δ ζπνπδαηφηεξε ζπκβνιή ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ φρη κφλν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ζηαδηνδξνκία, αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε πλεπκαηηθή δσή ηνπ καζεηή 

είλαη ε ελίζρπζε ηεο αγάπεο γηα ην βηβιίν. Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην κε ηηο αζθήζεηο θαη 

ηηο εξγαζίεο πξνσζεί ηελ απηφλνκε κάζεζε θαη ηε θηιηθή δηάζεζε ηνπ καζεηή γηα ην 

βηβιίν φρη κφλν ζηελ δηάξθεηα ηεο καζεηηθήο ηνπ δσήο, αιιά θαη ηεο κεηέπεηηα 

επαγγεικαηηθήο ηνπ εμέιημεο. 
265
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      δ) ηελ επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο ζπκβάιιεη θαη κηαλ άιιε ιεηηνπξγία ηνπ 

εγρεηξηδίνπ∙ πξφθεηηαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο ζρνιηθήο 

εξγαζίαο, κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ. Ώπηή ε 

νκαδνπνίεζε πξνζαξκφδεηαη ζηηο δηδαθηηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ αλάινγε θάζε θνξά 

ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ, ζε αηνκηθφ ή νκαδηθφ επίπεδν, κε δηάθνξα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα. ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, φκσο, ζπαλίσο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζε 

αζθήζεηο θαη εξγαζίεο, πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηε ρξήζε άιισλ 

κέζσλ δηδαζθαιίαο. ΐέβαηα, θάπνηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ κηα 

κνξθή δηαθνξνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά κεγέζε γξακκαηνζεηξάο θαη 

πνηθίια ρξψκαηα ραξηηνχ. 
266

 

       Έλα παξάδεηγκα δηαθνξνπνίεζεο ζα κπνξνχζε λα είλαη ην εμήο∙ κε ηελ θαηαλνκή 

ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο θαηά ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, ν εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα εγρεηξίδην κε ηξηψλ εηδψλ θείκελα: Ώ (θείκελα γηα 

φινπο), ΐ (θείκελα γηα εκβάζπλζε) θαη Γ (θείκελα γηα ειεχζεξε αλάγλσζε). Ο 

εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ζηνπο αδχλαηνπο καζεηέο έλα θείκελν Ώ πνπ αληαπνθξίλεηαη 

ζην επίπεδφ ηνπο θαη γεληθά ζηηο βαζηθέο γλψζεηο πνπ νθείιεη ε ηάμε λα απνθηήζεη. 

Παξάιιεια, νη ππφινηπνη καζεηέο κειεηνχλ έλα θείκελν ΐ κφλνη ηνπο, πνπ είλαη 

παλνκνηφηππν κε ην Ώ θαη αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ίδηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, 

πξνζθέξεη φκσο πεξαηηέξσ εμάζθεζε. Ώληίζεηα, ην θείκελν Γ πξννξίδεηαη γηα θαη‘ 

νίθνλ εξγαζίεο κε κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο θαη πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο. ε 

παξαιιαγή ηνπ ίδηνπ κνληέινπ ζα κπνξνχζε ν εθπαηδεπηηθφο λα αλαιχεη ην θείκελν 

ΐ κε ηνπο αδχλαηνπο καζεηέο θαη νη ππφινηπνη λα αζρνινχληαη κε ην θείκελν Γ .
267

  

     ε) Δ εκπέδσζε θαη ε αμηνιφγεζε απνηειεί ηελ πέκπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ, ε νπνία πεξηέρεη επαλαιεπηηθέο αζθήζεηο, εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο θαη 

εξγαζίεο εκπέδσζεο ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Δ ιεηηνπξγία απηή σζεί 

ηνπο εθδφηεο ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε δεκηνπξγία απηφλνκνπ 

ηεχρνπο εξγαζηψλ θαη αζθήζεσλ γηα ηνλ καζεηή. Δ πνηθηιία αζθήζεσλ θαη εξγαζηψλ 

αλνηρηνχ-θιεηζηνχ ηχπνπ θαιιηεξγεί ηελ απηελέξγεηα ζηνλ καζεηή θαη ηελ 

απηναμηνιφγεζε.
268
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 Καψάλθσ και Χαραλάμπουσ, ό.π., ςελ. 140-141. 
267
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     Σν ζρνιείν απνηειεί ηνλ θχξην ζεζκφ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην είλαη ην θχξην κέζν δηδαζθαιίαο κε απνζηνιή ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηεο 

λέαο γεληάο. Βθηφο απφ γλσζηηθφ/επηζηεκνληθφ αληηθείκελν, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

θαιιηεξγεί αμίεο θαη ζηάζεηο ζηνπο καζεηέο, σζηφζν απηή ε ζέζε δελ είλαη 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε, αιιά εξκελεχεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα. Δ 

εκπεηξία απνδεηθλχεη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ εγρεηξηδίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα 

ππφινηπα νπηηθναθνπζηηθά κέζα, δηφηη θαιχπηεη ην έλα ηξίην ηεο δηδαζθαιίαο 
269

. 

 

 

   1.3  Γνκή   

Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ινηπφλ, ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ νξγάλσζε θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία είλαη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε 

εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηέο. Καηέρεη θαίξηα ζέζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
270

 

ζνλ αθνξά ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, απηά έρνπλ σο εμήο: 

 Πεξηερφκελν θαη πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο γλψζεο. 

 Σξφπνο παξνπζίαζεο θαη πξνζθνξάο ηεο γλψζεο. 

 Γεληθή εκθάληζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. 

      Δ δνκή ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ινηπφλ, ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα ππφινηπα 

βηβιία, αθνχ βαζίδεηαη ζην κάζεκα γηα ην νπνίν ζπγγξάθεηαη. Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

πεξηιακβάλεη θείκελν, εηθφλεο, ζχκβνια, θ.ά., ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηελ χιε ηνπ 

καζήκαηνο θαη εθηείλνληαη ζε ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ βηβιίνπ.
271

 Γηα ηελ νκαιή θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εγρεηξηδίνπ, ε χιε πξέπεη λα νξγαλψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα επλνείηαη ε εχθνιε θαη επράξηζηε κάζεζε, πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή απφ ηνλ καζεηή. Σα θείκελα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ην λνεηηθφ 

θαη αλαπηπμηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, κε γιψζζα θαηαλνεηή θαη εκβάζπλζε ζηα πην 

δχζθνια θαη απαηηεηηθά ζεκεία ηεο χιεο. 
272

 

     Ώμηνζεκείσηε βνήζεηα πξνζθέξεη θαη ε εηθνλνγξάθεζε ηνπ θεηκέλνπ, δηφηη νη 

εθφλεο ιεηηνπξγνχλ επεμεγεκαηηθά ζην θείκελν θαη βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζή ηνπ 

θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, ζηελ απνκλεκφλεπζε ηεο χιεο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

                                                                                                                                                                      
Διατριβι, Θεολογικι Σχολι-Τμιμα Ροιμαντικισ και Κοινωνικισ Θεολογίασ, Αριςτοτζλειο 
Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, Θεςςαλονίκθ 2007, ςελ.158. 
269

 Καψάλθσ και Χαραλάμπουσ, ό.π., ςελ.144-145. 
270

 Λιάηοσ, ό.π., ςελ.156. 
271

 Λιάηοσ, ό.π., ςελ.158. 
272

 Λιάηοσ, ό.π., ςελ. 159. 
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εηθνλνγξάθεζε πνπ ζπλνδεχεη ην θείκελν εληζρχεη κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηε δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ, θαζψο θαη ηε 

κεηάδνζε ησλ ηδεψλ ησλ ζπγγξαθέσλ, ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνπνηεηηθνχ ξφινπ 

ηνπ ζρνιείνπ. 
273

 

      

     εκεηψλεηαη δε πσο ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην ζηηο Πξνδηαγξαθέο ησλ 

Αηδαθηηθψλ ΐηβιίσλ (2002) αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη «ηα ζρνιηθά βηβιία θαη ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο (πιεξνθνξίεο, 

έλλνηεο, γεληθεχζεηο θαη δεμηφηεηεο) φρη απηνχζηεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηα 

επηζηεκνληθά ζπγξάκκαηα, αιιά κε ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή κνξθή». Βπίζεο, 

«ζηα θείκελα θαη ζηηο εηθφλεο, πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα απφ ηε δσή 

φισλ ησλ παηδηψλ αλεμαξηήησο θχινπ, εζληθφηεηαο, ρξψκαηνο θαη άιισλ νξαηψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ (…) λα πξνάγεηαη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ (…) θαη λα πεξηιακβάλνληαη, 

φπνπ αξκφδεη, ζέκαηα θαη παξαδείγκαηα ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ 

θαη εηδηθφηεξα ηνπ παηδηνχ». Σνλίδεηαη αθφκε πσο ηα θείκελα πξέπεη «λα ιακβάλνπλ 

ηδηαίηεξα ππφςε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ». 

       Βπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο θάζε γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ πξέπεη «λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ θαηάιιειε δηάηαμε ηεο χιεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζπλέρεηα ζην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ζηε ζεηξά εθκάζεζεο, είηε μεθηλψληαο απφ 

εκπεηξηθά παξαδείγκαηα θαη πεξηγξαθηθέο εθθξάζεηο, γηα λα θαηαιήμνπλ ζε έλλνηεο, 

γεληθεχζεηο, θξίζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα, είηε αθνινπζψληαο αληίζηξνθε πνξεία κέζα 

απφ ππνζεηηθνζπκπεξαζκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο». Σέινο, πξέπεη «λα πεξηιακβάλνπλ 

δηδαθηηθέο αζθήζεηο πνπ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ θξίζηκσλ γλψζεσλ, 

ζηελ θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη γεληθεχζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο θαη 

ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο».
274

 

 

    1.4 Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο  

Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Κάζε εγρεηξίδην έρεη ξφινπο θαη ιεηηνπξγίεο ζε άκεζε εμάξηεζε κε ηε δηδαθηηθή 
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κέζνδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο ρψξαο. Βθφζνλ ινηπφλ ην εγρεηξίδην είλαη πνιχηηκν εξγαιείν, ε 

ζχληαμή ηνπ πξέπεη λα αθνινπζεί νξηζκέλα θξηηήξηα θαη λα γίλεηαη έιεγρνο απφ 

εηδηθνχο γηα ην εάλ απηά εθαξκφδνληαη. 

     Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, φπσο νξίδνληαη απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην
275

 είλαη ηα αθφινπζα: 

 To πεξηερόκελν ηωλ βηβιίωλ: Σα εγρεηξίδηα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη σο πξνο 

ηελ επηζηεκνληθή εγθπξφηεηά ηνπο, δηφηη πξέπεη λα κεηαθέξνπλ έγθπξε 

γλψζε ζε ζπλάθεηα κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ. Σα εγρεηξίδηα αθνινπζνχλ ηηο 

νδεγίεο ηνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ππεξεηψληαο ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εθπαίδεπζεο, αιιά επίζεο εθηηκάηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε 

ησλ καζεηψλ, θπξίσο σο πξνο ηελ παξνπζίαζε ηεο ζχλζεηεο θαη αληηθαηηθήο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζέζεσλ πνπ εθθξάδνληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο.
276

 

 Η παξνπζίαζε ηωλ βηβιίωλ(κνξθή): H γεληθή εκθάληζε ησλ δηδαθηηθψλ 

εγρεηξηδίσλ απνηειεί ζηνηρείν αμηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα, ε γεληθή εκθάληζή 

ηνπο πξέπεη λα θεξδίδεη ακέζσο ηνλ καζεηή θαη λα κελ ηνλ απσζεί θαη ην 

κέγεζφο ηνπο πξέπεη λα εληζρχεη ηε ρξεζηηθφηεηά ηνπ. Ώθφκε, ε κνξθνπνίεζε 

ησλ ζειίδσλ πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ ηνπ, γη‘ 

απηφ ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηελ επηινγή γξακκαηνζεηξάο (ζηηι, κέγεζνο, 

ππνγξάκκηζε κε έληνλε γξαθή, θεθαιαία-πεδά γξάκκαηα, θιπ.), αιιά θαη 

ζηελ εηθνλνγξάθεζε, πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη ην θείκελν θαη λα βνεζά 

ζηελ θαηαλφεζή ηνπ. Σέινο, εθηηκάηαη ζεηηθά ε παξνπζία θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ ηεο δνκήο ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη πεξηιήςεηο ησλ 

θεθαιαίσλ, ε θαηαγξαθή ησλ θχξησλ ζεκείσλ ηνπο, ην γισζζάξη γηα ηελ 

νξνινγία  θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ.
277

 

 Η κεζνδνινγία: Σα εγρεηξίδηα αμηνινγνχληαη σο πξνο ηε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζνχλ, αξρηθά φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηεο χιεο. Πξφθεηηαη γηα 

δχζθνιν έξγν, θαζψο νη ππεχζπλνη νθείινπλ απφ ηε κηα λα ζεβαζηνχλ ηα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη απφ ηελ άιιε λα επηιέμνπλ πιηθφ απφ ηελ 

εθηεηακέλε επηζηεκνληθή γλψζε γηα ηνλ πεξηνξηζκέλν αλαγθαζηηθά ρψξν ηνπ 
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ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Μάιηζηα, ε άληιεζε πιηθνχ απφ ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο έρεη ηελ πξφζζεηε δπζθνιία φηη αξθεηέο θνξέο δελ ππάξρεη θνηλά 

απνδεθηή ζεσξία θαη εξκελεία γηα πνιιά δεηήκαηα, αιιά δηαξθείο 

ζπδεηήζεηο, ή αθφκε θαη δηακάρεο πάλσ ζ‘ απηά απφ ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα. Σν εγρεηξίδην νθείιεη λα θάλεη αλαθνξά ζ‘ φια απηά.
278

 Βπίζεο, ε 

επηινγή ηεο χιεο θξίλεηαη απ‘ ην θαηά πφζν εληζρχεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη 

ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα, αμηνινγείηαη ε δηάηαμε 

ηεο χιεο, δειαδή ε νξγάλσζε θαη ε ζπλνρή ηεο. Κξίλεηαη αθφκε ν ηξφπνο 

παξνπζίαζεο ηεο χιεο, αλ δειαδή είλαη παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά έγθπξνο, 

αλ ιακβάλεη ππφςηλ ην λνεηηθφ θαη γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη ηνλ 

βαζκφ δπζθνιίαο θάζε ηάμεο.
279

 Δ κεηαθνξά ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηνλ 

καζεηή εμαξηάηαη απφ ηελ λνεηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμή ηνπ. Σν ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην νθείιεη λα είλαη επέιηθην θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο. Βπίζεο, ε γιψζζα ηνπ εγρεηξηδίνπ αμηνινγείηαη σο πξνο ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ζηνπο 

καζεηέο.
280

 

     Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην θξίλεηαη θαη απφ ηνλ βαζκφ ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε. Πφζν, δειαδή, εληζρχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επηηχρεη ηνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, λα αληιήζεη γλψζε, έκπλεπζε θαη πξνβιεκαηηζκφ απφ απηφ 

θαη λα δηεπθνιπλζεί ζηε ζσζηή θαη δίθαηε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ. Ώπφ ηελ 

άιιε κεξηά, ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην θξίλεηαη απφ ην θαηά πφζν θαιιηεξγεί ηελ 

αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο καζεηέο: ηελ απηελέξγεηα, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηε θαληαζία. 
281

 

    Σα παξαπάλσ θξηηήξηα θαζνδεγνχλ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε ζπγγξαθή θαη 

παξαγσγή ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζρνιείσλ κε άξηην 

πιηθφ,  πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ. 

 

  

   1.5 Ζ δηεζλήο έξεπλα γηα ην ζρνιηθό εγρεηξίδην 

Δ αθεηεξία ηεο δηεζλνχο έξεπλαο γηα ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην βξίζθεηαη ζηνλ 19
ν
 

αηψλα, επνρή πνπ εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα θηλήκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
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παγθφζκηαο εηξήλεο. Μεηά ηνλ Ώ΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο 

ζηξάθεθε ζηνλ ηξφπν απνηχπσζεο ησλ ερζξεπφκελσλ ιαψλ/εζλψλ, πνπ είραλ 

εκπιαθεί ζε πνιεκηθέο ζπξξάμεηο ζην παξειζφλ. Σα εγρεηξίδηα ήηαλ γεκάηα 

ζνβηληζκφ, ερζξφηεηα θαη κίζνο γηα ηνπο άιινπο ιανχο-πξψελ πνιεκηθνχο 

αληηπάινπο, ζέηνληαο εκπφδηα ζηνλ αιιεινζεβαζκφ, ζηε ζπλαδέιθσζε ησλ ιαψλ 

θαη ηειηθά ζηελ νηθνδφκεζε εηξεληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

αλαδήηεζαλ δηέμνδν απφ ην θιίκα ηεο ερζξφηεηαο θαη εληάρζεθαλ ζηελ παξάηαμε ηεο 

«Παηδαγσγηθήο ηεο Βηξήλεο». Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ 26 γαιιηθά 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα Εζηνξίαο θαη Ώλαγλσζηηθά, πνπ κεηά ηνλ Ώ΄ Παγθφζκην Πφιεκν 

θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ αλαζεσξήζεθαλ ή απνζχξζεθαλ εμαηηίαο ηνπ 

ζνβηληζηηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ.
282

 

     Ώλάινγε εμέιημε αθνινχζεζαλ θαη αθνινπζνχλ νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο, πνπ 

αθαίξεζαλ απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ερζξηθέο δηαηππψζεηο πξνο ηνπο γεηηνληθνχο θαη 

ζπγγεληθνχο ιανχο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ε πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ, 

θαζψο κεηά ηε ζπγγξαθή ησλ εγρεηξηδίσλ θαη πξηλ δηαλεκεζνχλ ζηνπο καζεηέο, 

δέρνληαη εμνλπρηζηηθφ έιεγρν απφ εηδηθνχο ησλ άιισλ ρσξψλ, γηα λα αθαηξεζνχλ νη 

αξλεηηθέο αλαθνξέο γηα ηε ρψξα ηνπο. Δ θίλεζε απηή ζπκθσλήζεθε λα γίλεηαη ρσξίο 

πξνεγνχκελε δηαπξαγκάηεπζε ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν.
283

   

      Καη νη δηεζλείο νξγαληζκνί αζρνιήζεθαλ κε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ζπγθεθξηκέλα 

ε Κνηλσλία ησλ Βζλψλ κε ζρεηηθή δηαθήξπμε ηνπ 1925 πξφηεηλε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εηδηθψλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, κε ηελ 

αθαίξεζε εηθφλσλ κεηαμχ γεηηνληθψλ, θπξίσο, ιαψλ πνπ επηηείλνπλ ηηο δηαθνξέο 

ηνπο
284

. Χζηφζν, κε ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν επαλεκθαλίδεηαη ην δήηεκα ησλ 

εγρεηξηδίσλ θαη ε UNESCO δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα επηδξνχλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, επνκέλσο θξίλεηαη αλαγθαία ε 

ηξνπνπνίεζή ηνπο, γηα λα επέιζεη αιιαγή ζην κπαιφ ησλ αλζξψπσλ.
285

 

     πνπδαία ήηαλ ε δξάζε ηνπ γεξκαληθνχ Ελζηηηνχηνπ Georg Eckert, ην νπνίν 

ηδξχζεθε ην 1951 θαη αζρνιήζεθε κε ηε δηεζλή έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. 

ηελ αξρή επηθέληξσζε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζηελ αθαίξεζε θάζε ερζξηθνχ ζηνηρείνπ 

απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Γεξκαλίαο θαη ησλ πξψελ πνιεκηθψλ ηεο αληηπάισλ, 
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θπξίσο απφ ηα βηβιία Εζηνξίαο, Γεσγξαθίαο θαη Ώγσγήο ηνπ Πνιίηε. ηφρνο ηνπ 

Ελζηηηνχηνπ ήηαλ λα επηηεπρζεί ε ζπλαίλεζε ησλ εηδηθψλ απφ ηηο πξψελ αληίπαιεο 

ρψξεο πάλσ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ε θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ.
286

 Βλ 

νιίγνηο ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ελζηηηνχηνπ ζηε Γεξκαλία είρε δηηηή ζθνπνζεζία, 

αθελφο απέβιεπε ζηελ αλαζεψξεζε ησλ γεξκαληθψλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη 

αθεηέξνπ ζηελ βειηίσζε ησλ βηβιίσλ ησλ γεηηνληθψλ ιαψλ
287

 Με ηνλ θαηξφ ε έξεπλα 

ηνπ Ελζηηηνχηνπ επεθηάζεθε ζε ζέκαηα πνπ κνηξάδνληαη φιεο νη θνηλσλίεο, φπσο είλαη 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ε νηθνινγία, θεξδίδνληαο έηζη ζε επηζηεκνληθφηεηα θαη 

απνκαθξπλφκελε απφ ηε «δηπισκαηία ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ».
288

 

     Βμεηάδνληαο ηνλ δηεζλή αγψλα ελάληηα ζε πξνβιήκαηα φπσο νη πξνθαηαιήςεηο 

θαη ν ζνβηληζκφο κέζσ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε πέληε 

κεγάιεο ελφηεηεο πξνβιεκάησλ πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο εηδηθνχο θαη ηζνδπλακνχλ ζε 

πέληε θάζεηο ηεο ηζηνξίαο ηεο αλζξσπφηεηαο ηνλ αηψλα πνπ πέξαζε. Ώληηθείκελν 

έξεπλαο ήηαλ: α) ε θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ εζληθηζηηθψλ 

ζηεξενηχπσλ γηα ηνπο άιινπο ιανχο ζηηο δπν πξψηεο θάζεηο (κεηά ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν θαη θαηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν) β) επίζεο ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ζηα εγρεηξίδηα ζε ηξίηε θάζε γ) ε παξνπζίαζε ησλ εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ θαη ησλ θπιεηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ (ιεπθνί-καχξνη) ζε ηέηαξηε θάζε  

θαη δ) ε απεηθφληζε πξνβιεκάησλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο, φπσο ην πξφβιεκα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζε πέκπηε θάζε. Έηζη νη εηδηθνί επηζηήκνλεο 

ζε απηέο ηηο πέληε θάζεηο αμηνιφγεζαλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη αλαδήηεζαλ 

ηξφπνπο θαη κεζφδνπο βειηίσζήο ηνπο.
289

  

     Σέινο, ε δξάζε ηεο δηεζλνχο έξεπλαο γηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζπλνςίδεηαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ
290

: 

 ηελ πξψηε θαηεγνξία, ε πξφζεζε ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηαπίζησζε ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ηεο πξνπαγάλδαο απέλαληη ζηνπο ζεσξνχκελνπο 

ερζξηθνχο ιανχο, ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα λα αμηνπνηεζνχλ γηα βειηίσζε ζην 

κέιινλ, κε θχξην ζηφρν ηελ αιιεινθαηαλφεζε ησλ ιαψλ θαη ηελ εηξήλε. 
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 ηελ δεχηεξε εληνπίδνπκε εξγαζίεο ηδενινγηθήο αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ βηβιίσλ, επεηδή πξνζθέξνληαη γηα δηεξεχλεζε ζεκάησλ, αμηψλ θαη 

ζεζκψλ ζε κηα θνηλσλία, φπσο απηά πξνβάιινληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 

 Δ ηξίηε θαηεγνξία εξγαζηψλ ηεο έξεπλαο εμεηάδεη αλ είλαη θαηάιιεια ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα σο κέζα δηδαζθαιίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε κε παηδαγσγηθά 

θαη επηζηεκνληθά θξηηήξηα. 

 

 

    1.6 Ζ ειιεληθή έξεπλα γηα ην ζρνιηθό εγρεηξίδην 

 ηελ Βιιάδα ην ελδηαθέξνλ ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ γηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα έρεη 

ηηο ξίδεο ηνπ ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν θαη πεξηνξίδεηαη ζηελ θνηλσληθνπνηεηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπο, αθνξνχζε δε ηα Ώλαγλσζηηθά θαη ηα εγρεηξίδηα Εζηνξίαο θαη 

Πνιηηηθήο Ώγσγήο. Δ κέζνδνο έξεπλαο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ, γηα ηελ εχξεζε κελπκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηδξάζνπλ ζηνπο 

καζεηέο θαη λα δηακνξθψζνπλ ζηάζεηο δσήο. Μηα ηέηνηα εξγαζία είλαη ηεο 

Ώ.Φξαγθνπδάθε, πνπ ην 1978 αζρνιήζεθε κε ηελ θαηαγξαθή ησλ αμηψλ πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηα Ώλαγλσζηηθά ηνπ δεκνηηθνχ ηε ρξνληθή πεξίνδν 1954-1974 θαη 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα, φηη ην δεκνηηθφ ζρνιείν δηακνξθψλεη έλα άλζξσπν 

άβνπιν, παζεηηθφ θαη πεηζήλην φξγαλν ηεο εμνπζίαο, εμαξηεκέλν απφ δεηζηδαηκνλίεο 

θαη απφ πλεχκα ζξεζθνιεςίαο.
291

 Ώκέζσο, αθνινπζεί ε έξεπλα ηεο Π. Καδιάξε θαη 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο ην 1979, κε δηαθνξεηηθή φκσο πξνζέγγηζε: θχξηνο ζηφρνο είλαη 

ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ ζηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο θαη ηνπ βηψκαηνο ησλ Γξαθψλ 

ζηνπο καζεηέο. Δ εξεπλεηηθή νκάδα δηαπίζησζε φηη ηα εγρεηξίδηα δίλνπλ ζηνπο 

καζεηέο έηνηκεο ζέζεηο ρσξίο λα πξνσζνχλ ηνλ δηάινγν θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε 

ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
292

 

      Βπηπξνζζέησο, ε Μ. Γεσξγίνπ-Νίιζελ ζην ζπγγξαθηθφ ηεο πφλεκα (1980) κειεηά 

ηα αλαγλσζηηθά ηνπ δεκνηηθνχ (έμη παιαηά Ώλαγλσζηηθά – πξψηε έθδνζε 1954 θαη 

ηέζζεξα λεφηεξα ηνπ 1979) θαη επηβεβαηψλεη ην ράζκα κεηαμχ ζρνιείνπ θαη 
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θαζεκεξηλήο δσήο, δηφηη ην ζρνιείν αγλνεί ην παξφλ.
293

 Άιινο εξεπλεηήο ήηαλ ν Ν. 

Άριεο ην 1983, ν νπνίνο κειέηεζε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Εζηνξίαο γπκλαζίνπ – 

ιπθείνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ θαη παξαηήξεζε φηη νη 

δχν γεηηνληθνί ιανί ηεο Βιιάδαο, ΐνχιγαξνη θαη Σνχξθνη, παξνπζηάδνληαη ζηα 

εγρεηξίδηα σο: «ερζξηθνί, αληηπαζεηηθνί, θαηψηεξνη, κε πνιιά κεηνλεθηήκαηα, ελψ νη 

Έιιελεο γεκάηνη αξεηέο θαη πξνηεξήκαηα»
294

.  Έηζη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαηά ηνλ 

Άριε δεζπφδεη έλα ζνβηληζηηθφ πλεχκα, δηαπνηηζκέλν κε πξνθαηαιήςεηο. 

      Βπίζεο ε Α.Μαθξπληψηε ην 1986 κειέηεζε ηελ παηδηθή ειηθία ζηα Ώλαγλσζηηθά 

βηβιία ηεο πεξηφδνπ 1834-1919, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο θπξίαξρεο παηδαγσγηθέο αμίεο, 

ηα πξφηππα ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, ηνλ ξφιν ησλ γνλέσλ θαη ην πξφηππν ηνπ 

«θαινχ» παηδηνχ, ηνπ κειινληηθνχ «ζσζηνχ» Έιιελα πνιίηε.
295

 εκαληηθή είλαη θαη 

ε κεηαπηπρηαθή εξγαζία ηεο Β. Καληαξηδή ην 1991, ε νπνία εξεχλεζε ηε ζέζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηα αλαγλσζηηθά ηνπ δεκνηηθνχ ηεο πεξηφδνπ 1954-1985 θαη θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε εηθφλα ησλ γπλαηθψλ ζηα αλαγλσζηηθά βαζίδεηαη ζε ζηεξεφηππα 

θαη δελ πξνβάιιεηαη ε ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ. Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ηα 

αλαγλσζηηθά δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο, δηαηεξψληαο κηα απφζηαζε 

απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.
296

 

      Δ Υξ. Κνπινχξε (1991) εμεηάδεη ηελ εηθφλα ηνπ «άιινπ» ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

1834-1914 θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο νη ΐνχιγαξνη θαη νη Σνχξθνη 

παξνπζηάδνληαη σο ερζξνί ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο κε ηε δηαθνξά, φηη νη Σνχξθνη είλαη 

«δηαρξνληθνί ερζξνί».
297

 Ώθφκε, ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Ώ. Δξαθιείδε (1980) ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα έρεη αληηθείκελν κειέηεο ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο πεξηφδνπ 1977 – 

1979 αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο δηκεξείο ζρέζεηο ησλ δπν ρσξψλ Βιιάδαο – 

Σνπξθίαο θαη νδεγείηαη ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηα ελ ιφγσ βηβιία ε εζληθή ηζηνξία θαη 
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νη ειιελνηνπξθηθέο ζπξξάμεηο ππεξηνλίδνληαη θαη νη Έιιελεο πξνβάιινληαη σο 

«αλψηεξνη» θαη «δηθαηφηεξνη», ελψ νη Σνχξθνη ππνβαζκίδνληαη ζπζηεκαηηθά.
298

  

      Παξάιιεια ν Δ. Μήιιαο (1988) εθπφλεζε κηα κειέηε πάλσ ζηα ειιεληθά θαη 

ηνπξθηθά ζρνιηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ ηεο πεξηφδνπ 1986 – 1987 θαη δηαπίζησζε 

φηη ζηα βηβιία ησλ δπν ρσξψλ απνπζηάδνπλ παληειψο ηα ζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

άιιε πιεπξά. Δ θάζε πιεπξά εμπςψλεηαη σο πξνο ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ εξσηζκφ, 

θ.ν.θ., ελψ απνπζηάδνπλ αλαθνξέο ζε βηαηφηεηεο ζε βάξνο άιισλ ιαψλ. Άμηα δε πξνο 

ζεκείσζε είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ Λψξε Γ. Κνπιιαπή (1993) ηεο ζρνιηθήο 

ηζηνξηνγξαθίαο Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο, ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη κνλνδηάζηαηε θαη 

εζλνθεληξηθή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Ώλαθέξεη σο παξάδεηγκα ηελ πεξίνδν ηεο 

Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο, πνπ παξνπζηάδεηαη θαζφια αξλεηηθά ζηα ειιεληθά 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη νη Σνχξθνη σο βάξβαξνη. Καη ζηηο δχν πιεπξέο ηα ζρνιηθά 

βηβιία βξίζνπλ καρψλ θαη εξψσλ θαη εμπκλνχλ ην παξειζφλ θαηά ηξφπν 

απαξάιιαρην. Ο εξεπλεηήο δηέθξηλε επνκέλσο έλαλ παλνκνηφηππν εζληθηζκφ θαη ζηηο 

δχν ρψξεο.
299

  

     Βπηπιένλ ε Μ. Βπαγγέινπ ην 2004 εμέηαζε ηελ εηθφλα ησλ Βιιήλσλ ζηα ηνπξθηθά 

αλαγλσζηηθά ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

Σνπξθίαο θαη δηαπίζησζε πσο: «νη Έιιελεο παξνπζηάδνληαη σο ερζξνί θαη ε ιέμε 

ερζξφο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηαπηίδεηαη κε ηνλ Έιιελα»
300

. Οκνίσο δε ν Δ. Μήιιαο 

ζην βηβιίν ηνπ «Βηθφλεο Βιιήλσλ θαη Σνχξθσλ: ρνιηθά βηβιία – Εζηνξηνγξαθία – 

Λνγνηερλία θαη εζληθά ζηεξεφηππα» (2001) –απφ ην νπνίν αληιήζεθαλ ηα 

πξνεγνχκελα ζηνηρεία – πξνζπάζεζε λα παξνπζηάζεη ηε ζέζε ηνπ Έιιελα κέζα ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο θαη ινγνηερλίαο ηεο Σνπξθίαο θαη ζπκπέξαλε φηη ν 

Έιιελαο παξνπζηάδεηαη κε αξλεηηθφ ηξφπν, σο κηα κφληκε απεηιή γηα ηελ ηνπξθηθή 

θξαηηθή ππφζηαζε.
301

  

                                                           
298

 Μιλλασ, ό.π., ςελ. 304 – 305. Θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ του Θρακλείδθ που αναφζρει ο Μιλλασ 
φζρει τον τίτλο «Socialization to Conflict-A case study of the national historical ingroup-outgroup 
images in the educational system of Greece», ςτθν Επικεϊρθςθ Κοινωνικϊν Ερευνϊν, αρικ.38, 1980. 
299

 Μιλλασ, ό. π. , ςελ. 306-307.  Ο τίτλοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ, όπωσ 
αναφζρεται ςτο βιβλίο του Μιλλα είναι: «Θ Παρουςίαςθ τθσ Οκωμανικισ Ιςτορίασ ςτα χολικά 
Εγχειρίδια τθσ Ελλάδασ και τθσ Σουρκίασ, Ομοιότθτεσ και διαφορζσ δφο αντίκετων εκνικιςμϊν» 
(ανζκδοτθ μετάφραςθ μεταπτυχιακισ εργαςίασ, το πρωτότυπο ςτα γερμανικά), Ludwig-Maximilians-
Universität του Μονάχου, 1993. 
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  Λιάηοσ, Σα τουρκικά ςχολικά εγχειρίδια, ςελ. 175. Το βιβλίο τθσ Ευαγγζλου που αναφζρεται ςτθ 
διδακτορικι διατριβι είναι το «Θ εικόνα των Ελλινων ςτα τουρκικά αναγνωςτικά τθσ Δθμοτικισ 
εκπαίδευςθσ», Κυριακίδθσ, Θεςςαλονίκθ 2004. 
301

  Λιάηοσ, ό.π., ςελ. 175. 
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     Έληνλν ελδηαθέξνλ γηα κεξίδα εξεπλεηψλ παξνπζηάδεη ε ζέζε ηνπ Εζιάκ ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ζέκα ζεκαληηθφ γηα ηε ρψξα καο ιφγσ θαη ηεο παξνπζίαο ηεο 

κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Α. Θξάθε. Οη εξεπλεηέο κεηά απφ κειέηεο ηνπο 

νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηα εγρεηξίδηα δίλεηαη έκθαζε ζηηο αξλεηηθέο 

πηπρέο ηνπ ηζιάκ, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ εθηνπξθηζκφ θαη ηνλ εζλνθεληξηζκφ πνπ 

εθαξκφζηεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο ζην παξειζφλ.
302

  

     Δ άζθεζε θξηηηθήο απφ θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο ε UNESCO, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο πνιηηηθέο αιιαγέο, ζπλέιαβαλ ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ «Άιινπ», δειαδή 

ηνπ Σνχξθνπ θαη ηνπ Έιιελα, κεηά ην 1990 ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Βιιάδαο θαη 

ηεο  Σνπξθίαο. Νέα βηβιία αληηθαηέζηεζαλ ηα παιαηά, κε αιιαγκέλε ηελ εηθφλα ηνπ 

Σνχξθνπ, δηφηη γξάθηεθαλ κε ζχγρξνλε καηηά πάλσ ζην παξειζφλ. Οη αιιαγέο ήηαλ 

ελζαξξπληηθέο θαη δηθαίσζαλ ηελ θξηηηθή θαηά ησλ εγρεηξηδίσλ πνπ πξνεγήζεθε. 

Έηζη, ζηα ζρνιηθά βηβιία δελ ηαπηίδνληαη πηα νη Σνχξθνη κε ηνλ θαλαηηζκφ, ηηο 

ζθαγέο, ηηο ζεξησδίεο θαη ελ ηέιεη δελ ηνλίδεηαη ν αλζειιεληζκφο σο εζληθφο ηνπο 

ζηφρνο. Ώθφκε, παξνπζηάδνληαη νη βηαηνπξαγίεο ηνπ πνιέκνπ φρη σο ζπλέπεηα ηνπ 

«θαθνχ άιινπ», αιιά ηνπ ίδηνπ ηνπ πνιέκνπ, γεληθά ε ζθηαγξάθεζε ηεο εηθφλαο ηνπ 

Σνχξθνπ δηαθνξνπνηήζεθε πξνο ην θαιχηεξν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ.
303

  

      Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζηελ Βιιάδα γηα ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην πεξηνξίδνληαη ζε 

ηδενινγηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο αζρνινχληαη κε ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο σο δηδαθηηθψλ κέζσλ. Δ ηδενινγηθή θξηηηθή 

ησλ εγρεηξηδίσλ εθθξάδεη κηα επξχηεξε θξηηηθή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ Ώλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, δειαδή ε θξηηηθή επηθεληξψλεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο θαη φρη ζηα βηβιία σο παηδαγσγηθά κέζα, 

ζηε δηδαθηηθή θαη ηε κεζνδνινγία ηνπο. Βλ ηέιεη ηα θίλεηξα ησλ εξεπλψλ γηα ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, φπσο αλαθέξνπλ νη Καςάιεο θαη Υαξαιάκπνπο, δελ είλαη 

παηδαγσγηθά, αιιά παξαπαηδαγσγηθά.
304
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  Λιάηοσ, ό.π., ςελ. 175-176. 
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  Μιλλασ, ό.π. , ςελ. 307-308.  
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 Καψάλθσ και Χαραλάμπουσ, ό.π., ςελ. 210. 
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   2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

   2.1 θνπόο ηεο Έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη εμέηαζε ηεο 

ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ ηεο Απηηθήο Θξάθεο, ζηα 

καζήκαηα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο, θαζψο θαη ε εμέηαζε ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γιψζζαο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπο, ή κε, ζηελ αλάπηπμε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ 

ζρέζεσλ. 

 

   2.2 Σν πιηθό ηεο Έξεπλαο 

Γηα ηελ έξεπλα έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο πνηθίινη νξηζκνί. πλνςίδνληαο ηα θνηλά 

ζεκεία ησλ δηαθφξσλ νξηζκψλ, πξνζπαζψληαο λα απνδψζνπκε ηη νλνκάδνπκε 

επηζηεκνληθή έξεπλα, ζα ιέγακε φηη είλαη ε ζθφπηκε θαη κεζνδηθή κειέηε 

δηεξεχλεζεο, εμέηαζεο θαη παξνπζίαζεο ελφο ζέκαηνο. Βλ νιίγνηο, σο έξεπλα 

νξίδνπκε «ηε κεζνδηθή αλαδήηεζε πνπ επηρεηξεί θάπνηνο γηα λα επαπμήζεη ηηο 

γλψζεηο ηνπ θαη λα πξνζζέζεη θάηη επηπιένλ ζηηο γλψζεηο ησλ άιισλ, κε ηελ 

αλαθάιπςε ζεκαληηθψλ ζέζεσλ ή απφςεσλ»
305

. Έηζη, ε έξεπλα ζπκβάιιεη ζηελ 

εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ζηελ πξνζζήθε λέσλ ζηνηρείσλ ζηελ ππάξρνπζα γλψζε κε 

επηζηεκνληθή νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα. Δ εξεπλεηηθή εξγαζία δελ ζηεξίδεηαη ζε 

έηνηκα ζπκπεξάζκαηα θαη πνξίζκαηα, αιιά ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί, κε ζπζηεκαηηθή 

δνπιεηά θαη άξηην πξνγξακκαηηζκφ, λα ζηεξίμεη ηε ζέζε ηνπ αλαζθεπάδνληαο 

επηρεηξήκαηα θαη πξνηείλνληαο ιχζεηο, εθφζνλ ε έξεπλα ηνπ δψζεη αμηφπηζηεο θαη 

έγθπξεο γλψζεηο.
306

 

      Οη ζθνπνί θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο  ζα κπνξνχζαλ, λα ζπλνςηζζνχλ 

σο εμήο
 307

: 

 Δ αλαθάιπςε, ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε λέσλ γλψζεσλ. 

 Δ ζρεδηαζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη επεμεξγαζία εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία θαιχπηνπλ πιήξσο ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο. 

 Δ έξεπλα πξσηνηππεί θαη θαζνδεγείηαη απφ ηε ζπιινγηζηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

θαληαζία. 
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 Θ. Γ. Ραππάσ, Θ μεκοδολογία τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ, 
Καρδαμίτςα, Ακινα 2002, ςελ. 14. 
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 Δ επηζηεκνληθή έξεπλα νθείιεη λα είλαη αληηθεηκεληθή, πεξηγξαθηθή, 

εξκελεπηηθή θαη απνδεηθηηθή. 

 Δ έξεπλα εδξάδεηαη ζηελ αληηθεηκεληθή αλάιπζε, αλαδήηεζε θαη αλεχξεζε 

λέσλ δεδνκέλσλ, ζρέζεσλ, εμαξηήζεσλ θαη γεληθψλ αξρψλ γχξσ απφ έλα 

θαηλφκελν. 

 Δ επηζηεκνληθή έξεπλα είλαη κηα πνξεία πξνο ηε γλψζε θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηεο πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ζε ζπλέδξηα θαη πεξηνδηθά. 

 Βλ ηέιεη, ε έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

ειεγρζεί ην επηζηεκνληθφ πφξηζκα. 

    Σα θχξηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο (κεηαπηπρηαθήο- 

δηδαθηνξηθήο) είλαη ηα αθφινπζα:
308

  

 Βπηινγή θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ζέκαηνο. 

 Βπηινγή ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή. 

 Καηάξηηζε εξεπλεηηθήο πξφηαζεο. 

 Ώλαδήηεζε βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ. 

 Υξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ- δηαδίθηπν. 

 πγθέληξσζε θαη ηαμηλφκεζε πιηθνχ. 

 Ώπνδειηίσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

 Αηάξζξσζε θαη ζπγγξαθή ηεο επηζηεκνληθή εξγαζίαο. 

 Σειηθή επηκέιεηα θαη δηνξζψζεηο. 

 Πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο  δηαηξηβήο. 

 Ώμηνιφγεζε ηεο κειέηεο. 

 Βθηχπσζε θαη έθδνζε ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. 

     Τιηθφ έξεπλαο ζηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία απνηεινχλ ηα εγρεηξίδηα 

γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο ηεο ειιελφγισζζεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Α. Θξάθεο. Σν πιηθφ απηφ εμεηάδεηαη σο πξνο ηε ζπκβνιή 

ηνπ ζηε δεκηνπξγία δηαπνιηηηζκηθνχ πλεχκαηνο θαη θαη‘ επέθηαζε θιίκαηνο 

νκνςπρίαο θαη βειηίσζεο ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ.  
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 Τα ςτάδια  τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ προζρχονται από το βιβλίο του Θ.Γ. Ραππά. 
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    2.3 Ζ Μέζνδνο ηεο Έξεπλαο 

 Δ ζπγθεθξηκέλε κεηαπηπρηαθή εξγαζία ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαγσγηθή πξνζέγγηζε-

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ βηβιίνπ. Δ παξαγσγηθή πξνζέγγηζε απνηειεί ηελ βάζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ζεσξίαο θαη έξεπλαο, δεδνκέλνπ φηη ν εξεπλεηήο ζχκθσλα κε ηηο 

κειέηεο θαη ηα γεγνλφηα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαιήμεη ζε δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο 

ή εξκελείεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ εκπεηξηθά. Δ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 
309

  

 Θεσξία 

 Τπφζεζε 

 πγθέληξσζε ηνηρείσλ 

 Βπξήκαηα 

 Τπνζέζεηο πνπ επηβεβαηψζεθαλ ή απνξξίθζεθαλ 

 Ώλαζεψξεζε ηεο ζεσξίαο 

      Σν πξψην θαη δεχηεξν κέξνο ηεο απνηειεί ηε ζεσξεηηθή επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο, 

ελψ ην ηξίην κέξνο είλαη ην εκπεηξηθφ, φπνπ εμεηάδνληαη ηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία, κέζσ 

εκπεηξηθήο έξεπλαο. Δ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζηεξίδεηαη ζε πινχζην πιηθφ απφ 

βηβιία θαη άξζξα ζρεηηθά κε ην ππφ εξεχλεζε ζέκα, ζπκβάιινληαο ζηελ 

νινθιεξσκέλε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, πνπ νδεγεί ζε κηα ζεηξά ππνζέζεσλ, φπνπ 

ζπγθξίλνληαη κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

     Ώλαθνξηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο, ζην πξψην κέξνο ηεο παξνπζηάδεηαη ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δχν βαζηθά θεθάιαηα. Ώξρηθά, 

πξαγκαηνπνηείηαη ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ φξσλ ηνπ ζέκαηνο, πνπ 

είλαη ε Α. Θξάθε, ε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα, ε παξάκεηξνο ηεο ζξεζθείαο ζηε 

δεκηνπξγία ηεο κεηνλφηεηαο, θαζψο θαη ε επηξξνή ηνπ Εζιάκ ζε απηή. ηε ζπλέρεηα, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ζηα κνληέια απηήο, ζηε 

κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε κε ηα πξνβιήκαηά ηεο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαη ηέινο 

ζηελ χπαξμε ή φρη δηαπνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ζην ειιελφγισζζν κέξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ, κε ηνπο ζρεηηθνχο ζηφρνπο θαη πξνζδνθίεο. 

Βπίζεο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο 

ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. Σν πξψην θαη δεχηεξν κέξνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηινγή 

ζεσξεηηθψλ ζέζεσλ σο βάζε γηα ηε δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα.  
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     Σν ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ εκπεηξηθή έξεπλα, δειαδή εμέηαζε 

θαη πεξηγξαθή θαηά πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γιψζζαο/ινγνηερλίαο ηεο  

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βθπαίδεπζεο 

Μνπζνπικαλνπαίδσλ. Σν ηξίην κέξνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ, ζην πιαίζην ηνπ ζεσξεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ πξνέθπςε απφ ην 

πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο. Σν ηξίην κέξνο απνηειεί ην θιείζηκν ηεο εξγαζίαο, φπνπ  

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηπρφλ πξνηάζεηο κε βάζε απηά.  

 

 

3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΧΝ ΓΛΧΑ -

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Οη καζεηέο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Α. Θξάθεο ζην ειιελφγισζζν 

κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηδάζθνληαη ηα ίδηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα γιψζζαο – θαη 

ινγνηερλίαο – κε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ην επίζεκν Ώλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα. Ώθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπο.  

 

3.1 ρνιηθά εγρεηξίδηα Α΄, Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ (Νενειιεληθή Γιώζζα - Κείκελα 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο) 

 

  ♦  Νενειιεληθή Γιώζζα Α΄ Γπκλαζίνπ  
310

 

ην εγρεηξίδην «Νενειιεληθή Γιψζζα» Ώ΄ Γπκλαζίνπ ππάξρνπλ φρη κφλν ηα ζπλήζε 

γξαπηά θείκελα, αιιά θαη άιιεο κνξθέο ιφγνπ, φπσο θείκελα απφ πεξηνδηθά, 

εθεκεξίδεο θαη , βεβαίσο, ινγνηερλία. ηνπο καζεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο δελ 

επηβάιιεηαη λα απνζηεζήζνπλ θαλν́λεο θαη νδεγήεο γηα λα κηινχλ έ λα γξάθνπλ ηα 

θείκελα, αιιά θαινχληαη λα «ζπλεξγαζηνχλ» καδί ηνπο  γηα λα εθθξάζνπλ κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο ηηο ηδέεο , ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζέκαηά ηνπο . Σν γισζζηθν́ 

πιηθφ πνπ κεηαθέξνπλ ηα παηδηά απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν , αιιά θαη απφ ην 

νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ , είλαη πνιχ ρξήζηκν ζηε κειέηε 

απηψλ ησλ θεηκέλσλ. 
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      Σν ΐηβιήν ηνπ Μαζεηέ ζην εγρε ηξίδην ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ ηεο Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο ρσξήδεηαη ζε δέθα ελν́ηεηεο , νη νπνήεο πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινχλ θαη ηα ζπδεηνχλ θαζεκεξηλά κεηαμχ ηνπο , κε ηνπο γνλεήο ηνπο έ κε 

άιινπο αλζξψπνπο . Κάζε ελφηεηα έρεη σο αθεηεξία ηξία κε ηέζζεξα θείκελα . Σα 

θείκελα απηά , φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ , δελ εήλαη κν́λν ηα γξαπηά θεήκελα πνπ 

βξίζθνληαη ζηα ζρνιηθά βηβιήα , αιιά θαη θείκελα δηαθφξσλ κ νξθψλ, φπσο εηδέζεηο 

θαη άξζξα απν́ εθεκεξήδεο θαη πεξηνδηθά , ινγνηερληθά θείκελα , δηαθεκίζεηο, αθίζεο, 

θφκηθο, ζθίηζα, ρξεζηηθά θείκελα , ηζηνζειίδεο, θηι. Τπάξρνπλ δειαδή δηαθνξεηηθά 

είδε θεηκέλσλ , πνπ έρνπλ σο ζην́ρν , απφ ηε κηα , λα γίλεη αληηιεπηφ πσο ζηελ 

αλζξψπηλε επηθνηλσλία φια ηα θείκελα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ , θαη απν́ ηελ άιιε , 

λα απνηειέζνπλ πιηθφ γηα εμάζθεζε ζηελ θξηηηθή κειέηε ησλ θεηκέλσλ.
311

 

     Καηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ εγρεηξηδίνπ απφ ηνπο καζεηέο γίλεηαη κηα ελδηαθέξνπζα 

αλαδήηεζε κε κνξθή παηρληδηνχ ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ θεηκέλσλ , γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο : ηεο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο 

ηνπο δνκέο , ηνπ ιεμηινγήνπ , ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ ηδεσ́λ ηνπο . ιεο απηέο νη 

παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο, βεβαίσο, δηαηεξνχλ πάληα ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηα 

θείκελα θαη δελ απνκαθξχλνληαη απφ απηά , αιιά μεθηλνχλ θαη θαηαιήγνπλ εθεί . 

Σειηθφο ζηφρνο είλαη νη καζεηέο , κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηέ , λα παξάγνπλ 

πξνθνξηθά θαη γξαπηά ηνλ δηθφ ηνπο ιφγν, λα κηιήζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ.
312

 

     Σν Σεηξάδην Βξγαζησ́λ πεξηέρεη ζπκπιεξσκαηηθν́ πιηθν́ (αζθήζεηο, 

δξαζηεξηφηεηεο), γηα λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά ν́ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο δέθα 

ελφηεηεο ηνπ ΐηβιίνπ ηνπ Μαζεηή . πσο δηαπηζηψλνπλ νη καζεηέο , νη αζθήζεηο θαη 

νη δξαζηεξην́ηεηεο απηέο αθνινπζνπ́λ ηε δνκέ ησλ αληήζηνηρσλ ελνηέησλ πνπ 

κειεηνχλ ζην ΐηβιήν ηνπ Μαζεηέ . Μπνξνχλ, ζε ζπλεξγαζήα κε ηνλ θαζεγεηέ ηνπο , 

λα αμηνπνηήζνπλ ην πιηθν́ απην́ παξάιιεια κε ην αληήζηνηρν πιηθν́ ηνπ βηβιήνπ ηνπ ο. 

Γη‘ απηφ θαη εήλαη ηδηαήηεξα ζεκαληηθν́ ην πιηθν́ απηνπ́ ηνπ βηβιήνπ , αθνχ ηνπο βνεζά 

ζηελ θαηαλν́εζε θαη αθνκνήσζε εθεήλσλ ησλ γισζζηθσ́λ θαηλνκέλσλ ζηα νπνήα 

ζπλαληνχλ δπζθνιήεο.  

     Σέινο, λα αλαθεξζεί πσο , φπσο γλσξήδνπλ φινη νη καζεηέο , γηα λα γήλεη επράξηζην 

θαη δεκηνπξγηθν́ ην γισζζηθν́ κάζεκα , δελ αξθνπ́λ ηα ζρνιηθά βηβιήα πνπ έρνπλ 

κπξνζηά ηνπο. Άιισζηε, ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη λα ζεσξνχλ ηα βηβιία απηά σο 
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ηελ αξρή κηαο πνξείαο γεκάηεο απφ επηζπκία γηα επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο ζηνλ «πνιχπινθν ζχγρξνλν θφζκν».
313

  

 

 

    ♦  Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Α΄ Γπκλαζίνπ 
314

 

Σν εγρεηξίδην «Κείκελα ηεο Νενιειιεληθήο Λνγνηερλίαο» ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

ρσξίδεηαη ζε δεθαηξείο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, κε ινγνηερληθά θείκελα ιφγηα ή δεκνηηθά 

παιαηφηεξσλ θαη λεφηεξσλ ζπγγξαθέσλ, ζε νινθιεξσκέλε ή απνζπαζκαηηθή κνξθή 

κε ζρεηηθή απηνηέιεηα. Ώλζνινγνχληαη θείκελα ινγνηερληθά, παξακχζηα, ζεαηξηθά, 

πεδά, πνηεηηθά θαη ιανγξαθηθά, γηα ηελ επηινγή ησλ νπνίσλ ιήθζεθε ππφςε, εθηφο 

απφ ηε ινγνηερληθφηεηα θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ην 

λνεηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ηεο ειηθίαο απηήο. ηφρνο ηνπ βηβιίνπ, ζχκθσλα κε ην 

Τπνπξγείν, είλαη λα γίλεη κηα πξψηε απφπεηξα εξκελείαο ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπο σο έξγα ηέρλεο κε ηε δηθή ηνπο γιψζζα θαη 

ραξαθηήξα.
315

   

      Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελφηεηεο: αξρηθά ηελ 

ελφηεηα κε ηίηιν «Ο Άλζξσπνο θαη ε θπ́ζε . Πφιε–Όπαηζξνο», κε έξγα ησλ Γ. 

Αξνζίλε, Γ. Ρίηζνπ, Ο. Βιχηε θαη Ε . Καιβίλν. Ώθνινπζεί ε ελφηεηα «Λανγξαθηθά», 

κε θείκελα ησλ Ώ. Μφιια, Μ. Ενξδαλίδνπ, Κ. Πνιίηε, έλα ιατθφ παξακχζη θαη έλα 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Μεηά, είλαη ε ελφηεηα «Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο», κε θείκελα ησλ 

Ώ. ηθειηαλνχ, Β. Ρντ́δε, Λ. Πνξθχξα, Λ. Σνιζηφη, Γ. αξή, Σ. Σίγθα, ε ελφηεηα 

«Θξεζθεπηηθή δσή», κε έξγα ησλ Ώ. Παπαδηακάληε, Κ. Π. Καβάθε, . Μπξηβήιε, Κ. 

Νηίθελο θαη Π . Καιηφηζνπ. ηε ζπλέρεηα, ε ελφηεηεο «Βζληθή Γσή», κε θείκελα απφ 

ηνπο Γ. ΐιαρνγηάλλε, Π. Πξεβειάθε, Γ. Θενηνθά, Α. Φαζά, Κ. Υξπζάλζε θαη έλα 

θιέθηηθν ηξαγνχδη, νη «Παιαηφηεξεο κνξθέο δσήο» κε  Κ. Κξπζηάιιε, Ν. 

Καδαληδάθε, Ν. Θέκειε, Β. Φαθίλνπ θαη Ν . Αεκφπνπιν. Ώθνινπζνχλ ηα 

«Σαμηδησηηθά θείκελα», απφ ηνπο Ν. ΐαιασξίηε, Κ. Οπξάλε, Σ. Γθξίηζε-Μηιιηέμ, Σ. 

Φψνπιο θαη Μ. Γθαλά. Καηφπηλ, κηα ελφηεηα γηα ηνλ μεληηεκφ θαη ηελ πξνζθπγηά, 

θαηλφκελα γλψξηκα ζηνλ ειιεληζκφ, κε ηίηιν «Δ απνδεκία∙ ν θαεκφο ηεο μεληηηάο∙ ν 
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ειιεληζκφο έμσ απφ ηα ζχλνξα∙ ηα κηθξαζηαηηθά∙ νη πξφζθπγεο» θαη θείκελα απφ 

ηνπο Ε. ΐειαξά, Γ. Θενηνθά, Α. σηεξίνπ, Θ. ΐαιηηλφ θαη Μ. Κιηάθα. Δ επφκελε 

ελφηεηα, κε ηίηιν «Ώζιεηηζκφο», πεξηέρεη ηνλ Οιπκπηαθφ Όκλν ηνπ Κ. Παιακά, 

θαζψο θαη θείκελα ηνπ Π. Υάξε θαη Ώ. ΐαξειιά. Δ «Ώγάπε γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο 

καο∙ νη θηιηθνί δεζκνί∙ ε αγάπε» έρεη έξγα ησλ Β. Μάξξα, Λ. Φαξαχηε, Γ. Ρίηζν, Ώ. 

Βθηαιηψηε, Ο. Βιχηε, . Οπάηιλη, Μ. Κξαλάθε θαη έλα δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Δ 

ελφηεηα «Δ βηνπάιε∙ Σν αγσληζηηθφ πλεχκα ηνπ αλζξψπνπ» πεξηέρεη, εθηφο απφ έλα 

ιατθφ παξακχζη, θαη θείκελα απφ ηνπο Σ. Άγξα, Ν. ΐξεηηάθν, Ά. Σζέρσθ θαη Μ. 

Ππιηψηνπ. Κείκελα ησλ Ώ. ακαξάθε, Λ. επνχιβεδα, Κ. Ώζαλαζνχιε θαη Β. 

αξαληίηε πεξηιακβάλεη ε ελφηεηα «Πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο δσήο» θαη ην βηβιίν 

θιείλεη ε ελφηεηα  «Οη θίινη καο ηα δψα», δηαλζηζκέλε κε θείκελα απφ ηνπο 

ινγνηέρλεο Ώ. Καξθαβίηζα, Γ. Ξελφπνπιν, Δ. ΐελέδε, Λ. Γσγξάθνπ, Γ. 

θακπαξδψλε θαη Σ. Λφληνλ. 

     Λίγα απφ ηα θείκελα ηνπ βηβιίνπ αγγίδνπλ ηηο ζρέζεηο Βιιήλσλ θαη Σνχξθσλ: ην 

θιέθηηθν ηξαγνχδη, «Δ Έμνδν» ηνπ Γ. ΐιαρνγηάλλε, «Ο Κξεηηθφο - Δ Πνιηηεία» ηνπ 

Π. Πξεβειάθε, ην «Σαμίδη ρσξίο επηζηξνθή» ηεο Α. σηεξίνπ θαη «Ο Αεκνηηθφο 

Κήπνο ηνπ Σαμηκηνχ» ηνπ Γ. Θενηνθά. 

 

 

   ♦  Νενειιεληθή Γιώζζα Β΄ Γπκλαζίνπ 
316

 

Οη καζεηέο κε ην βηβιίν ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο γηα ηε ΐ΄ Γπκλαζίνπ έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα δηαπηζηψζνπλ φηη ε Νενειιεληθή Γιψζζα δελ είλαη κφλν  έλα κάζεκα 

γεκάην γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα θαη θαλφλεο . Βίλαη κάζεκα πνπ ηνπο 

καζαίλεη λα κηινχλ θαη λα γξάθνπλ ζσζηά , κέζα απφ θείκελα θαη δηαζθ εδαζηηθέο 

εηθφλεο. Με ηα θείκελα γλσξίδνπλ λένπο ην́πνπο θαη αλζξψπνπο , θαινχληαη λα 

ζθέθηνληαη θαη λα κεηαθέξνπλ απηέο ηηο ζθέςεηο ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, 

δνπιεχνληαο πάλσ ζην πιηθφ ηνπ βηβιίνπ κε ηνλ θαζεγεηέ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο.
317

 

     Tν Bηβιίν ηνπ Μαζεηή απνηειείηαη απφ ελλέα ελφηεηεο , πνπ θαζεκηά 

αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ έλα ζέκα κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηε δσή ησλ παηδηψλ : ε 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν , νη θίινη θαη ε θνηλσλήα γεληθν́ηεξα . Σν κάζεκα μεθηλά κε 
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κειέηε ησλ εηζαγσγηθψλ θεηκέλσλ (ινγνηερληθψλ, επηζηεκνληθψλ, δεκνζηνγξαθηθψλ, 

αθφκε θαη ζθήη ζσλ, θσηνγξαθηψλ, ηζηνζειίδσλ, θηι.) θάζε ελφηεηαο θαη ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελφ ηνπο , γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζή ηνπο . Με ηε βνέζεηα ηνπ 

θαζεγεηή νη καζεηέο επηζεκαίλνπλ ηε γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθή δνκή ησλ 

θεηκέλσλ, ηνλ ηξν́πν ζρεκαηηζκνπ́ ησλ ιέμεσ́λ η νπο, ην ιεμηιν́γην πνπ αθνξά ην ζέκα 

ηεο ελν́ηεηαο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ λνέκαηνο απησ́λ , αιιά θαη άιισλ θεηκέλσλ . 

Σειηθφο ζηφρνο , κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε φισλ απηψλ , είλαη λα κπνξέζνπλ ηα 

παηδηά λα εθθξαζηνχλ ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, κε θείκελα πνπ απεπζχλνληαη 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο , θαζψο θαη ζε άηνκα εθηφο ηάμεο (κε ην δηαδήθηπν , κε 

επηζηνιέο θηι.).
318

 

      Καη εδψ ην Σεηξάδην Βξγαζησ́λ , κε ην επηπιένλ πιηθν́ ηνπ (αζθήζεηο, 

δξαζηεξηφηεηεο), βνεζά ζηελ εκπέδσζε φζσλ δηδάζθνληαη ηα παηδηά ζην ΐηβιήν ηνπ 

Μαζεηή, θαζψο, φπσο θαη εθείλν ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ , νη αζθέζεηο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο «παηνχλ» ζηε δνκέ ησλ αληήζηνηρσλ ελνηέησλ ηνπ βηβιήνπ . Σν 

πιηθφ ηνπ Σεηξαδίνπ Βξγαζηψλ αμηνπνηείηαη παξάιιεια κε ην πιηθφ ηνπ βαζηθνχ 

βηβιίνπ, γηα ηελ ππέξβαζε δπζθνιηψλ πάλσ ζε γισζζηθά θαηλφκελα θαη ηε βέιηηζηε 

αθνκνίσζε απηψλ . Καη ηα δπ́ν απηά βηβιήα θαιιηεξγνχλ ηελ επηζπκία ησλ καζεηψλ 

γηα δηαξθή αλαδήηεζε άιισλ θεηκέλσλ, πέξαλ απηψλ πνπ δηδάζθνληαη ζηα 

ζπγθεθξηκέλα εγρεηξίδηα, πξνζθέξνληαο έηζη ζηα παηδηά ηα εθφδηα γηα ηελ επηηπρή 

θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. 
319

 

 

 

   ♦ Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο  Β΄ Γπκλαζίνπ 
320

 

Σν εγρεηξίδην ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ κε ηα Κείκελα ηεο Νενιειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

ρσξίδεηαη ζε δεθαηξείο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ πνίεζε, 

πεδνγξαθία θαη δνθίκηα απφ γλσζηνχο ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο, κε ζηφρν λα 

αληηιεθζνχλ νη καζεηέο πσο ην ινγνηερληθφ θείκελν είλαη έξγν ηέρλεο, κε ηδηαίηεξε 
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γιψζζα πνπ έρεη κεηαθνξηθφ θαη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. Παξάιιεια, νη καζεηέο 

ζπλερίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο εξκελείαο ινγνηερληθνχ έξγνπ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν.
321

  

      Οη ελφηεηεο είλαη φκνηεο κε ην αληίζηνηρν βηβιίν ηεο πξνεγνχκελεο ηάμεο. 

πγθεθξηκέλα: αξρηθά ε ελφηεηα κε ηίηιν «Ο άλζξσπνο θαη ε θπ́ζε -Πφιε –

Όπαηζξνο» κε έξγα απφ ηνπο Ο. Βιχηε, Γ. αξαληάξε, Ν. Ώ. Ώζιάλνγινπ, Ώ. 

Σζαθληά, Κ. Ε. Υαξπαληίδε, καδί κε έλα θείκελν γξακκέλν απφ έλαλ ηλδηάλν ηεο 

Ώκεξηθήο πξηλ απφ ελάκηζε αηψλα ∙ αθνινπζεί ε ελφηεηα «Λανγξαθηθά», κε θείκελα 

απφ ηνπο Μ. Μαιαθάζε, Α. Ώμηψηε, Γ. Εσάλλνπ θαη Ν . Βγγνλφπνπιν. Βπίζεο, ε 

ελφηεηα «Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο », κε θείκελα ησλ Π. Μπαθ, Ά. Φξαλθ, Μ. 

Λπκπεξάθε, Ν. Υηθκέη∙ ε ελφηεηα «Θξεζθεπηηθή δσή », κε θείκελα ησλ Κ. Π. 

Καβάθε, Γ. Ρίηζνπ, Γ. Ξελφπνπινπ, Γ. Β. Λέζηλγθ. ηε ζπλέρεηα, ε ελφηεηα «Βζληθή 

δσή», κε πνηήκαηα ηνπ Ώ. Κάιβνπ, απφ ηνλ Α. νισκφ ην πνίεκα «Δ θαηαζηξνθή 

ησλ Φαξψλ», θαη έξγα ησλ Γ. Ρίηζνπ, Μ. Ώμηψηε, Γ. Υεηκσλά, Υ. Μειηψλε, θαζψο 

θαη έλα θιέθηηθν θαη έλα αθξηηηθφ . Μεηά, ε ελφηεηα «Παιαηφηεξεο κνξθέο δσέο», κε 

θείκελα ησλ Α. σηεξίνπ, . Αεκεηξίνπ, Λ. Ξαλζφπνπινπ θαη Ώ. Σζέρσθ. 

     Δ έβδνκε ελφηεηα πεξηέρεη «Σαμηδησηηθά θείκελα » απφ ηνπο Γ. Πξεβέξ, Ν. 

Καδαληδάθε, Ν. Ώ. Ώζιάλνγινπ θαη Ν . Κάζδαγιε. ηελ επφκελε ελφηεηα, πνπ 

αλαθέξεηαη ζε ζεκαληηθά θεθάιαηα ηεο λεφηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη 

ηηηινθνξείηαη «Δ απνδεκήα-ν θαεκν́ο ηεο μεληηηάο- ν ειιεληζκν́ο έμσ απν́ ηα ζπ́λνξα - 

ηα κηθξαζηαηηθά - νη πξν́ζθπγεο », ππάξρνπλ θείκελα ησλ Α. Υαηδή, Δ. ΐελέδε, Μπ. 

Μπξερη, Κ. Υαξαιακπίδε, Θ. ΐαιηηλνχ, Ώ. Γέε∙ ε ελφηεηα εκπινπηίδεηαη κε δχν 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηεο μεληηηάο. Οη ινγνηέρλεο Λ. Μαβίιεο, Α. Μίγγαο, Οπκ. 

άκπα, Ν. Υνπιηαξάο επηιέρζεθαλ κε έξγα ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ «Ώζιεηηζκφ», ζηελ 

έλαηε ελφηεηα. ηελ επφκελε ελφηεηα, «Δ αγάπε γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο- νη 

θηιηθνί δεζκνί-ε αγάπε» αλζνινγνχληαη θείκελα απφ ηνλ Ν. Καξνχδν, ηνλ Γ. 

Μαγθιή, ηνλ Μ. Καξαγάηζε, ηε Γ. αξή, ελψ ππάξρνπλ θαη δχν θείκελα 

μελφγισζζεο ινγνηερλίαο απφ ηνπο Ώληνπάλ ληε αηλη -Βμππεξχ θαη Εβάλ Γθνι . ηελ 

ελδέθαηε ελφηεηα ππάξρνπλ θείκελα κε ζέκα ηε «ΐηνπάιε - ην αγσληζηηθφ πλεχκα 

ηνπ αλζξψπνπ» πνπ έγξαςαλ νη Κ. Π. Καβάθεο, Β. Ώιεμίνπ, Α. Υ. Υξηζηνδνχινπ∙ ε 

ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη απφ έλα αλψλπκν θηλέδηθν πνίεκα πάλσ ζην ίδην ζέκα. Δ 

πξνηειεπηαία ελφηεηα έρεη ηίηιν «Πξνβιήκαηα ηεο ζχρξνλεο δσήο» θαη 
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αλζνινγεκέλα θείκελα απφ Α. αββφπνπιν, Μ. Ενξδαλίδνπ, Μ. Κνπκαληαξέα, Σ. 

Νηθεθφξνπ, Μ. Γθαλά, Σ. Καινχηζα, Σ. Παηξίθην θαη απφ μέλε ινγνηερλία έλα 

θείκελν ηεο Β . Μφξξηο. Σέινο, ε ελφηεηα «Οη θήινη καο ηα δσ́α », κε θείκελα ησλ Ν. 

Καββαδία, Β. Έζε, Ώ.νπξνχλε, Μ. Μαηζφνπξεθ θαη Β. Υ. Γνλαηά. 

     Σα θείκελα κε ειιελνηνπξθηθφ ελδηαθέξνλ είλαη ηα εμήο: ην θιέθηηθν ηξαγνχδη 

«ηνπ ΐαζίιε», ηα πνηήκαηα «Βηο άκνλ» ηνπ Ώ. Κάιβνπ θαη «Δ θαηαζηξνθή ησλ 

Φαξψλ» ηνπ Α. νισκνχ, ην θείκελν ηνπ Δ. ΐελέδε «Δ επηζηξνθή ηνπ Ώληξέα» θαη 

ην «ηαλ πξσηνθαηέβεθα ζηε κχξλε» ηεο Α. σηεξίνπ. Θαπκάζην πιηθφ πξνο 

επεμεξγαζία ζα ήηαλ θαη ην πνίεκα «Ναλνχξηζκα ζην γην κνπ», ηνπ ζεκαληηθνχ 

Σνχξθνπ πνηεηή Ναδίκ Υηθκέη, έξγα ηνπ νπνίνπ κεηαθξαζκέλα απφ ηνλ Γ. Ρίηζν 

αγαπήζεθαλ θαη ζηελ Βιιάδα. 

 

 

    ♦ Νενειιεληθή Γιώζζα Γ΄ Γπκλαζίνπ 
322

 

 Σν βηβιίν ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ ζπλερίδεη πάλσ ζηνλ ίδην 

ζηφρν κε ηα βηβιία Γιψζζαο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ, δειαδή λα δψζεη ζηνπο 

καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δσληαλή ειιεληθή 

γιψζζα. Βίλαη δηαξζξσκέλν ζε νθηψ ελφηεηεο, ηα θείκελα ησλ νπνίσλ 

(δεκνζηνγξαθηθά, επηζηεκνληθά, ινγνηερληθά, φπσο επίζεο ζθήηζα , θσηνγξαθίεο 

θ.ιπ.) αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ έλαλ ζεκαηηθφ άμνλα.  

      ην κάζεκα θαηαξρήλ αλαδεηψληαη θαη επηζεκαίλνληαη ηα λνήκαηα ησλ θεηκέλσλ 

ηνπ βηβιίνπ. Βλ ζπλερεία, ε ζρέζε αλάκεζα ζ‘ απηά ηα λνήκαηα θαη ζηηο γισζζηθέο 

κνξθέο κε ηηο νπνίεο απηά εθθξάδνληαη γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηνπο 

καζεηέο, κε ηελ αξσγή, βεβαίσο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σε δηαδηθαζία δηεπθνιχλεη ην 

γεγνλφο φηη ηα ζέκαηα ησλ ελνηήησλ επηιέρζεθαλ κε θξηηήξην ηε ζρέζε ηνπο κε ηα 

ελδηαθέξνληα θαη γεληθά ηε δσή ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ απηήο ηεο ειηθίαο. Έηζη, ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηα ζέκαηα απηά κπνξεί λα εληζρχζεη ηε ζέιεζε γηα ηελ απαηηνχκελε 

εξγαζία πάλσ ζην κάζεκα, ε νπνία, φπσο θαη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο ηάμεηο ηνπ 

γπκλαζίνπ, πεξηιακβάλεη ζθέςε θαη ζπδήηεζε πάλσ ζηα ζέκαηα απηά θαη ζπγγξαθή 

θεηκέλσλ φρη κφλν γηα κέζα ζηελ ηάμε, αιιά θαη ζε επξχηεξν επίπεδν (π.ρ. 

επηθνηλσλία κε νξγαληζκνχο, ηε δηνίθεζε, θιπ.).  
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      Μέζα απφ ην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ θαζίζηαηαη 

ζαθέο ζηνπο καζεηέο πσο ε ζσζηή ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

απαηηεί ζπλερή θαη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα, κέξνο ηεο νπνίαο γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο, κε ηε βνήζεηα εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπκκαζεηψλ. Σν ελ ιφγσ 

εγρεηξίδην, ινηπφλ, θαζψο θαη ην Σεηξάδην Βξγαζηψλ πνπ ην ζπλνδεχεη, 

δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζ‘ απηή ηελ 

πξνζπάζεηα.
323

 

      

 

    ♦ Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄ Γπκλαζίνπ 
324

 

Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ην βηβιίν ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ, 

δηφηη ζπληζηά κηα πξψηε απφπεηξα παξνπζίαζεο ησλ θεηκέλσλ κε βάζε ηελ ηζηνξηθή 

πεξίνδν ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη φρη ην ζέκα ηνπο. Σν βηβιίν αθνινπζεί, ινηπφλ, ηελ 

ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο απφ ηνλ 9
ν 

αη. κ.Υ. σο ζήκεξα, θαη 

παξαζέηεη αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηεο πνξείαο απηήο, ελψ παξάιιεια παξνπζηάδεη 

έξγα θαη απφ ηελ μέλε ινγνηερλία. Σν βηβιίν ρσξίδεηαη ζε 9 ελφηεηεο: Αεκνηηθά 

Σξαγνχδηα, Κξεηηθή ινγνηερλία, Νενειιεληθφο Αηαθσηηζκφο, Ώπνκλεκνλεχκαηα, ε 

Βπηαλεζηαθή ζρνιή, νη Φαλαξηψηεο θαη ε Ρνκαληηθή ρνιή ησλ Ώζελψλ, ε Νέα 

Ώζελατθή ζρνιή (1880-1922), ε λεφηεξε ινγνηερλία (1922-1945) θαη, ηέινο, ε 

κεηαπνιεκηθή θαη ζχγρξνλε ινγνηερλία. ηελ αξρή θάζε θεθαιαίνπ δίλνληαη ιίγεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα θείκελά ηνπ, ψζηε νη καζεηέο λα 

πάξνπλ κηα πξψηε γεληθή εηθφλα γηα ηε δηαίξεζε ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, πνπ 

ζα εμεηαζηεί πην ιεπηνκεξψο ζηηο επφκελεο ηάμεηο. 

      ηε ζηνρνζεζία ηνπ εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλεηαη ε πξνζπάζεηα λα γλσξίζνπλ νη 

καζεηέο ηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία ηεο ππαίζξνπ, κε ηηο δνκέο θαη ηηο αμίεο ηεο, κέζα 

απφ ηνλ θνξέα απηψλ ησλ αμηψλ, δειαδή ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Άιινο ζηφρνο είλαη ε 

γλσξηκία κε θείκελα ηνπ Νενειιεληθνχ Αηαθσηηζκνχ θαη κε πςειήο πνηφηεηαο έξγα 

ηεο λεφηεξεο ινγνηερλίαο καο. Δ κειέηε ηνπ χθνπο, ηεο ινγνηερληθήο γιψζζαο θαη 

θπξίσο ε εμέηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ έξγσλ απηψλ ζηνρεχνπλ ζηελ εμνηθείσζε 

                                                           
323

 Νεοελλθνικι Γλϊςςα ΓϋΓυμναςίου, Ρεριγραφι και Στόχοι, Ψθφιακό Σχολείο, Διαδραςτικά Σχολικά 
Βιβλία, Υλικό ανά Μάκθμα. Διακζςιμο ςτο: http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-
C107  (11/9/2014). 
324

 Ρ.Καγιαλισ, Χ.Ντουνιά και Θ.Μζντθ, Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ ΓϋΓυμναςίου, 
Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο-ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Ακινα 2011.  

http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-C107
http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-C107


119 
 

ησλ καζεηψλ κε ηε ινγνηερλία θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζήο ηνπο. 
325

  

  

 

   ♦ ρνιηθά εγρεηξίδηα κε ιεηηνπξγία ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ 

Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ησλ ηξηψλ ηάμεσλ 

ηνπ γπκλαζίνπ ζπλνδεχεηαη απφ ην εγρεηξίδην «Εζηνξία ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Ώ΄, ΐ΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ», ην νπνίν δελ πξννξίδεηαη γηα απηφλνκε 

δηδαζθαιία, αιιά είλαη βηβιίν αλαθνξάο, βνεζεηηθφ ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ επαθή 

ηνπο κε ηελ ηζηνξία ηεο λεφηεξεο ινγνηερλίαο καο. Ο ζηφρνο ηνπ είλαη δηπιφο, «απφ 

ηε κηα λα παξνπζηάζεη κηα ζπλνιηθή άπνςε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηακνξθψζεθε ε λενειιεληθή ινγνηερλία θαη απφ ηελ άιιε λα κειεηήζεη ηα ζηάδηα 

πνπ απηή δηέηξεμε θαη ηα πξφζσπα πνπ ηελ ζθξάγηζαλ θαη ηελ αλέδεημαλ κε ην έξγν 

ηνπο» 
326

. Βζηηάδεη, ινηπφλ, ζηα ινγνηερληθά ξεχκαηα, ηα αμηφινγα ινγνηερληθά έξγα 

θαη ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο θαη δηαηππψλεη γη‘ απηά θξηηηθφ ιφγν αζθαιή θαη έγθπξν, 

ράξε ζηε ρξνληθή απφζηαζε απφ απηά.
327

 

      Βπίζεο, ην βηβιίν ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα αθφινπζα εγρεηξίδηα, επηθνπξηθά θαη ηα δχν ηεο θχξηαο 

δηδαζθαιίαο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο. Πξφθεηηαη 

γηα ηε «Γξακκαηηθή Νέαο Βιιεληθήο Γιψζζαο Ώ΄, ΐ΄, Γ΄ γπκλαζίνπ», θαηλνηφκν 

εγρεηξίδην, αθνχ ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα αλάινγα εγρεηξίδηα κειεηά θαη 

αλαιχεη φρη κφλν ηα γξακκαηηθά, αιιά θαη ηα ζπληαθηηθά θαηλφκελα ηνπ ιφγνπ, 

δίλνληαο έηζη ζηελ «Βπηζηήκε ησλ Γξακκάησλ», ηε Γξακκαηηθή, ηελ πιήξε ζεκαζία 

ηεο.
328

 Σν άιιν εγρεηξίδην είλαη ην «Βξκελεπηηθφ Λεμηθφ ηεο Νέαο Βιιεληθήο» γηα ηηο 

ηξεηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ, ην πξψην ζρνιηθφ εξκελεπηηθφ ιεμηθφ. Πεξηιακβάλεη 

15.000 ιέμεηο ηνπ ζχγρξνλνπ ιεμηινγίνπ, κε ηελ νξζνγξαθία, ηε ζεκαζία θαη ηα 

βαζηθά ηνπο γξακκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη ιέμεηο είλαη νξγαλσκέλεο ζε 
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νηθνγέλεηεο, γηα λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηηο ζπγγέλεηεο κεηαμχ ηνπο θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηνπο κεραληζκνχο ηεο παξαγσγήο ηνπο. 
329

     

     Σα ηξία εγρεηξίδηα πνπ παξνπζηάζακε ζε πνιχ γεληθέο γξακκέο απνηεινχλ 

αμηφινγν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαη πξνζθέξνπλ πνιχηηκε βνήζεηα ζηνπο καζεηέο γηα 

ηελ θαιχηεξε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γηα ηε γλσξηκία κε ηε λενειιεληθή 

ινγνηερληθή δεκηνπξγία. 

 

 

3.2 ρνιηθά Δγρεηξίδηα Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Γεληθνύ θαη Δπαγγεικαηηθνύ (ΔΠΑΛ) 

Λπθείνπ  (Έθθξαζε-Έθζεζε θαη Νενειιεληθή Λνγνηερλία) 

 

    ♦ Έθθξαζε–Έθζεζε Α΄Λπθείνπ (Γεληθήο Παηδείαο Λπθείνπ θαη ΔΠΑΛ)
330

 

Σν εγρεηξίδην ηεο Έθθξαζεο- Έθζεζεο γηα ηελ Ώ΄Λπθείνπ ρσξίδεηαη ζε πέληε 

ελφηεηεο: Γιψζζα θαη Γισζζηθέο Πνηθηιίεο, Ο Λφγνο, Πεξηγξαθή, Ώθήγεζε θαη Σν 

Υξνλνγξάθεκα. Σν κάζεκα, κέζσ ηνπ εγρεηξηδίνπ, ζέηεη σο ζηφρν ηελ απφθηεζε απφ 

ηνπο καζεηέο ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, ψζηε λα 

βνεζεζνχλ ζηε δηαλνεηηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Βπίζεο, 

λα θαηαλνήζνπλ φηη ν ιφγνο είλαη βαζηθφ εθφδην γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ 

θνηλσληθή δσή, ζηε δηακφξθσζε θαη εθθνξά πξνζσπηθψλ απφςεσλ θαη ζηελ θξηηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ιφγν ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο. Άιινο γεληθφο 

ζηφρνο ηνπ βηβιίνπ είλαη λα πξνβιεζεί ν ζεβαζκφο ζηε γιψζζα θάζε ιανχ, δηφηη 

είλαη ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ. Σέινο, λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηε 

ζέζε ησλ λέσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα.
331

 Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

   1) Γιψζζα θαη Γισζζηθέο πνηθηιίεο - Βπηκέξνπο ζηφρνη ηεο ελφηεηαο είλαη θπζηθά 

λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ην ζεσξεηηθφ πιηθφ πνπ ηνπο δίλεηαη, κε βαζηθφ ζεκείν 

ηελ πνηθηιφηεηα ηεο γιψζζαο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

αλαιφγσο ηελ πεξίζηαζε, ηελ νπηηθή ηεο γιψζζαο, ηνλ ζθνπφ δεκηνπξγίαο ηνπ 

ιφγνπ, θ.ν.θ. 
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     πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηα φξηα ηεο γιψζζαο, ηα 

νπνία απνδίδνληαη κε ηξία νπζηαζηηθά: απεξαληνζχλε-πνιπκνξθία-παληνδπλακία. 

Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζηηο γεσγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο πνηθηιίεο, δειαδή ηα 

ηδηψκαηα (δηαιέθηνπο) απφ πεξηνρέο ηνπ ειιεληζκνχ θαη ηηο δηαιέθηνπο απφ δηάθνξεο 

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ θαηαγσγή, 

ην επάγγεικα, ηελ ηάμε, ηελ πεξίζηαζε θαη πιήζνο άιισλ παξαγφλησλ. ηε 

ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο, πνπ είλαη 

ε πνηθηιία ησλ νπηηθψλ ηεο αλαιφγσο κε ηελ ζθνπηά ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηε 

ρξεζηκνπνηεί θαη γίλεηαη ιφγνο ζηελ αλαθνξηθή (πνπ αθνξά ην ινγηθφ) θαη πνηεηηθή 

(πνπ αθνξά ην ζπλαίζζεκα) ιεηηνπξγία ηεο. Σέινο, νη καζεηέο δηδάζθνληαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ ζε ζρέζε κε ηηο εηδηθέο γιψζζεο, ηελ πεηζψ, ην επηρείξεκα θαη 

ηελ αηηηνιφγεζε. Δ παξαγσγή θεηκέλσλ θαη ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-

έθζεζε πξνζθέξνπλ εμάζθεζε πάλσ ζηελ χιε ηεο ελφηεηαο.
332

 

   2) Ο Λφγνο - Δ δεχηεξε ελφηεηα επηδηψθεη λα θαηαζηήζεη ζαθή ζηνπο καζεηέο ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ δηαιφγνπ, σο βαζηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, 

θαη λα επηζεκάλεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα είλαη ν δηάινγνο επηηπρεκέλνο. Άιινο 

δηδαθηηθφο ζηφρνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο 

αλάκεζά ηνπο, θαη λα αμηνπνηήζνπλ απηή ηε γλψζε ζηελ παξαγσγή ιφγνπ. 

     Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελφηεηα απηή δηαθξίλεηαη ζε δχν ππνελφηεηεο. Δ πξψηε 

εμεηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηνπο 

ζπγθξίλεη κεηαμχ ηνπο, θάλεη αλαθνξά ζην θαλεξφ θαη ζην ιαλζάλνλ λφεκα ηνπ 

ιφγνπ, φπσο επίζεο θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ή γξαπηφ ηειεζηηθφ ιφγν (δειαδή απηνχ 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπληειείηαη κηα πξάμε). Δ δεχηεξε ππνελφηεηα εμεηάδεη ην ζέκα 

ηνπ επηηπρεκέλνπ δηαιφγνπ θαη ηνπ ινγνηερληθνχ δηαιφγνπ. Οη εξγαζίεο θαη ηα 

ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε αθνξνχλ ηνλ πξνθνξηθφ/γξαπηφ ιφγν, ηνλ 

δηάινγν, ηελ εθεβεία, ηελ αγάπε θαη ηνλ έξσηα.
333

 

   3) Πεξηγξαθή - Δ ελφηεηα είλαη αθηεξσκέλε ζηελ πεξηγξαθή. Αηδαθηηθφο ζηφρνο 

είλαη λα κάζνπλ νη καζεηέο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη έλα πεξηγξαθηθφ 

θείκελν θαη ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζ‘ απηφ. Βπίζεο, λα πάξνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο: α. γηα ηελ εμσηεξηθή πεξηγξαθή δηαθφξσλ ζεκάησλ-

αληηθεηκέλσλ: αλζξψπσλ, ρψξσλ, θηηξίσλ, έξγσλ ηέρλεο, θαη β. γηα ηελ πεξηγξαθή 
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ηεο ιεηηνπξγίαο ή ηεο θαηαζθεπήο ηνπο.
334

 Πινχζην ιεμηιφγην είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

καζεηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη γηα ηελ εμάζθεζή ηνπο ζηελ πεξηγξαθή πξνθνξηθψο 

θαη γξαπηψο. 

     Ώξρηθά παξνπζηάδνληαη, ινηπφλ, φια ηα ζρεηηθά κε ηε κεζφδεπζε ηεο πεξηγξαθήο, 

δειαδή, πψο επηιέγνληαη θαη νξγαλψλνληαη νη ιεπηνκέξεηεο κε γλψκνλα ηνλ ζθνπφ 

πνπ εμππεξεηεί ε πεξηγξαθή θαη θαηφπηλ ηνλίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζαθήλεηαο θαη 

ηεο αθξίβεηαο. Μεηά, δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ θαηάιιειε γιψζζα ηεο πεξηγξαθήο 

θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θπξηνιεθηηθή (δεισηηθή) θαη κεηαθνξηθή 

(ζπλππνδεισηηθή) ρξήζε ηεο γιψζζαο. Βπίζεο, επηζεκαίλεηαη πφζν ζεκαληηθφ είλαη 

ην, εκθαλέο ή φρη, ζρφιην πνπ ππάξρεη ζε κηα πεξηγξαθή, θαζψο θαη ε νπηηθή γσλία 

απφ ηελ νπνία γίλεηαη απηή. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη θείκελα κε ζέκαηα 

πεξηγξαθήο θαη ην αλάινγν ιεμηιφγην. Οη αζθήζεηο- δξαζηεξηφηεηεο είλαη πάλσ ζην 

ζέκα ηεο ελφηεηαο. ηελ ππνελφηεηα «Οξγάλσζε ηνπ ιφγνπ» εμεηάδεηαη ε αλάπηπμε 

παξαγξάθνπ κε αλαινγία.
335

 

    4) Ώθήγεζε - Δ ηέηαξηε ελφηεηα αθνξά ηελ αθήγεζε θαη κε απηή επηδηψθεηαη λα 

απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηηο ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο γλψζεηο: ηηο βαζηθέο ηεο έλλνηεο, ηα 

αθεγεκαηηθά είδε, ηνλ ξφιν ηεο παξαγξάθνπ ζηελ αθήγεζε. Βπίζεο, ζηφρνο είλαη λα 

εμαζθεζνχλ ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ. 

     Αίλεηαη πξψηα ν νξηζκφο ηεο αθήγεζεο, σο πξάμε επηθνηλσλίαο πνπ παξνπζηάδεη 

ζεηξά γεγνλφησλ θαη έρεη ηνλ πνκπφ-αθεγεηή θαη ηνλ απνδέθηε ηεο αθήγεζεο. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη: ην αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν θαη ε αθεγεκαηηθή πξάμε, ηα 

αθεγεκαηηθά είδε, ν αθεγεηήο, ε νπηηθή γσλία ηεο αθήγεζεο, νη αθεγεκαηηθνί 

ηξφπνη θαη ν αθεγεκαηηθφο ρξφλνο. Μηα ππνελφηεηα εμεγεί ηε δηάθξηζε ηεο 

πεξηγξαθήο απφ ηελ αθήγεζε θαη ηελ χπαξμε ζε νξηκέλα θείκελα ηεο πεξηγξαθήο 

κέζα ζηελ αθήγεζε. ηελ ελφηεηα δίλεηαη πνηθίιν ιεμηιφγην. ηελ Οξγάλσζε ηνπ 

Λφγνπ κειεηψληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κηα ζεηξά πξνηάζεσλ δηακνξθψλεηαη ζε 

θείκελν κε ζπλνρή. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ελφηεηαο αθνξνχλ ηα γεξαηεηά θαη ηε 

λεφηεηα, ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ θαη ην ζηνηρείν ηνπ θσκηθνχ.
336

 

     5) Σν Υξνλνγξάθεκα - Σέινο, ε ελφηεηα γηα ην Υξνλνγξάθεκα παξνπζηάδεη 

ζηνηρεία γηα ην είδνο απηφ ηνπ έληερλνπ πεδνχ ιφγνπ, πνπ ζρνιηάδεη ηελ επηθαηξφηεηα 

θαη έρεη ζέζε ζηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά. Κχξηνο εηζεγεηήο ηνπ 
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ρξνλνγξαθήκαηνο ζηελ Βιιάδα είλαη ν Κσλζηαληίλνο Πσπ, πνπ ζηα κέζα ηνπ 19
νπ  

αηψλα  εμέδηδε θάζε κήλα ην  πεξηνδηθφ «Βπηέξπε» ζρνιηάδνληαο επίθαηξα γεγνλφηα. 

πρλά ην ρξνλνγξάθεκα δηαζέηεη ινγνηερληθέο αξεηέο, κνινλφηη δελ είλαη 

ινγνηερληθφ είδνο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νξηζκέλα ειιεληθά θείκελα ηνπ 

είδνπο.
337

 

 

 

   ♦ Έθθξαζε–Έθζεζε Β΄Λπθείνπ (Γεληθήο Παηδείαο Λπθείνπ θαη ΔΠΑΛ)
338

 

Σν βηβιίν ηεο Έθθξαζεο-Έθζεζεο ηεο ΐ΄Λπθείνπ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο, κε 

ηα εμήο ζέκαηα: Δ Βίδεζε, ΐηνγξαθηθά Βίδε, Παξνπζίαζε-Κξηηηθή, εκεηψζεηο-

Πεξίιεςε. Σν βηβιίν βνεζά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο, δειαδή λα 

εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο θαη ηε ζεκαζία 

ηεο σο βαζηθνχ θνξέα ηνπ πνιηηηζκνχ θάζε ιανχ, φπσο θαη γηα ηε ζεκαζία ηνπ ιφγνπ 

ζηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηα θνηλά. Άιινο γεληθφο ζηφρνο, ίδηνο κε πξνεγνχκελσλ 

ηάμεσλ, είλαη λα κάζνπλ νη καζεηέο λα εθηηκνχλ ηε γιψζζα θάζε ιανχ σο ζηνηρείν 

βαζηθφ ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ. 
339

 Πην ζπγθεθξηκέλα: 

     1) Δ Βίδεζε - Δ ελφηεηα αθνξά ηε δεκνζηνγξαθηθή είδεζε θαη επηκέξνπο ζηφρνη 

ηεο είλαη λα εμαζθεζνχλ νη καζεηέο ζηε ζχληνκε θαη ζαθή αθήγεζε θαη λα 

γλσξίζνπλ πψο αλαπηχζζεηαη κηα παξάγξαθνο θαη έλα θείκελν κε ην παξάδεηγκα. 

Βπίζεο, λα θαηαιάβνπλ πσο πθίζηαηαη δηαθνξά αλάκεζα ζην γεγνλφο θαη ζηε 

ζρνιηαζκέλε παξνπζίαζή ηνπ απφ ηα ΜΜΒ, θαη ζπλεπψο λα κάζνπλ λα ηεξνχλ 

θξηηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπο. 

    Ώξρηθά, καζαίλνπκε πψο ν ζρνιηαζκφο ησλ γεγνλφησλ, δειαδή έλα ππνθεηκεληθφ 

ζηνηρείν, επηδξά ζηε κνξθή θαη ηελ νπζία ηεο είδεζεο. Ώπηφ ην γεγνλφο ζπληζηά 

εζθεκκέλε παξαπιάλεζε ησλ αλαγλσζηψλ κε ζθνπφ λα απνδερηεί απηφ πνπ εθηίζεηαη 

ζηελ είδεζε σο γεγνλφο. Καηφπηλ παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο είδεζεο 

θαη πψο ε νπηηθή ηνπ δεκνζηνγξάθνπ-ζπληάθηε ηεο είδεζεο ηελ επεξεάδεη.
340

 

Παξαηίζεηαη ηθαλφο αξηζκφο παξαδεηγκάησλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ θαη ην 

αλάινγν ιεμηιφγην. Σα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε ζρεηίδνληαη κε ηα 
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Μ.Μ.Β. θαη ζηελ Οξγάλσζε ηνπ Λφγνπ δηδάζθεηαη ε αλάπηπμε παξαγξάθνπ θαη 

θεηκέλνπ κε ηε ρξήζε παξαδείγκαηνο. 

     2) ΐηνγξαθηθά Βίδε - ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα γλσξίζνπλ νη 

καζεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα βηνγξαθηθά είδε, ηα νπνία 

αλήθνπλ ζηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν. Εδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη ζηα είδε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία καο. Βπίζεο, νη καζεηέο 

καζαίλνπλ πψο αλαπηχζζεηαη κηα παξάγξαθνο ή έλα θείκελν κε ηε ρξήζε ηεο 

ζχγθξηζεο-αληίζεζεο. Σέινο, δελ ιείπνπλ νη κφληκνη ζηφρνη ηεο εμάζθεζεο ησλ 

καζεηψλ ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ θαη ζηελ θαηαλφεζε 

θεηκέλνπ. 

     ηελ ελφηεηα δίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηνγξαθηθψλ εηδψλ, ε δνκή, ην 

πεξηερφκελν θαη ην ιεμηιφγηφ ηνπο. Σα βηνγξαθηθά είδε είλαη: βηνγξαθία θαη 

κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία, βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, απηνβηνγξαθία θαη κπζηζηφξεκα 

κε απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία, απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα, απνκλεκνλεχκαηα, 

εκεξνιφγην θαη ζπζηαηηθή επηζηνιή. Πξνζθέξνληαη πνιιά παξαδείγκαηα, πξνο 

πιήξε θαηαλφεζε ησλ εηδψλ θαη ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ ηνπο. Σα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε 

θαη έθθξαζε-έθζεζε αθνξνχλ ηελ εξγαζία θαη ηελ επηινγή επαγγέικαηνο, ηνλ 

ξαηζηζκφ θαη ηα ζηεξεφηππα. ηελ Οξγάλσζε ηνπ Λφγνπ δηδάζθεηαη ε αλάπηπμε 

παξαγξάθνπ κε ζχγθξηζε θαη αληίζεζε θαη ν ξφινο ηεο αληίζεζεο ζηε ζπλνρή ηνπ 

θεηκέλνπ. Δ ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κε έλα παξάξηεκα πνπ πεξηέρεη θείκελα απφ 

δηάθνξα βηνγξαθηθά είδε.
341

 

     3) Παξνπζίαζε-Κξηηηθή - Δ ελφηεηα αθνξά ηελ παξνπζίαζε θαη θξηηηθή βηβιίνπ, 

ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη άιισλ κνξθψλ ηέρλεο θαη ε δηδαζθαιία ηεο ζηνρεχεη ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηελ παξνπζίαζε θαη ζηελ θξηηηθή ελφο 

«αληηθεηκέλνπ». Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα παξνπζηάδνπλ έλα 

«αληηθείκελν» θαη λα θάλνπλ ηελ ηεθκεξησκέλε θξηηηθή ηνπ αμηνιφγεζε. Άιινο 

επηκέξνπο ζηφρνο ηεο ελφηεηαο είλαη λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα είδε ησλ νξηζκψλ θαη ε 

δηαίξεζε κηαο έλλνηαο θαη πψο απηά ηα δχν, νξηζκφο θαη δηαίξεζε, ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ αλάπηπμε κηαο παξαγξάθνπ. Σέινο, επηδηψθεηαη θαη ε θαηαλφεζε ηεο απιήο 

θαη δηαδνρηθήο ππφηαμεο θαη ησλ αλαθνξηθψλ δεπηεξεπνπζψλ πξνηάζεσλ.
342

 

     Λίγα ιφγηα γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ βηβιίνπ θαη ηε βηβιηνπαξνπζίαζε ππάξρνπλ 

ζηελ αξρή απηήο ηεο ελφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, δίλνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
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ζρεηηθά κε ηε βηβιηνθξηηηθή: α.ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη β.νπνηνπδήπνηε άιινπ 

θεηκέλνπ (άξζξνπ, κειέηεο, δηαηξηβήο, ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, θηι.). Ώθνχ 

παξνπζηαζηνχλ θάπνηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζχληαμε ηνπ θεηκέλνπ – 

απιή/δηαδνρηθή ππφηαμε θαη αλαθνξηθέο δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο – σο ππελζχκηζε 

ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπο ζε έλα θείκελν θξηηηθήο, ην βηβιίν αθηεξψλεη κεξηθέο ζειίδεο 

ζηελ παξνπζίαζε θαη θξηηηθή κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο κε αξθεηά παξαδείγκαηα. 

Σέινο, ππάξρεη θαη αλαθνξά ζηελ παξνπζίαζε θαη θξηηηθή θαη άιισλ κνξθψλ ηέρλεο. 

Σα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε είλαη ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε, ηελ θξηηηθή 

έξγνπ ηέρλεο, ηελ θξηηηθή/αμηνιφγεζε αηφκνπ θαη ηελ απηνθξηηηθή. Δ Οξγάλσζε ηνπ 

Λφγνπ ζηελ ελφηεηα απηή αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο παξαγξάθνπ κε νξηζκφ θαη 

δηαίξεζε έλλνηαο. Πινχζην ιεμηιφγην παξαηίζεηαη ζηελ ελφηεηα.
343

 

     4) εκεηψζεηο-Πεξίιεςε - Δ ελφηεηα ρσξίδεηαη ζε δχν ππνελφηεηεο, ε κία γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ θξαηάκε ζεκεηψζεηο απφ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν θαη ε άιιε γηα ηελ 

ηερληθή ηεο πεξίιεςεο. ΐαζηθφο δηδαθηηθφο ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε απφ ηνπο 

καζεηέο ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ πνηα 

ζηνηρεία νθείινπλ λα θξαηήζνπλ θαη πνηα φρη θαηά ηε ζπγγξαθή κηαο πεξίιεςεο. 

Βπίζεο, επηδηψθεηαη ε εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ θαη ζηελ 

παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ κέζσ θεηκέλσλ κε επηθνηλσληαθφ 

ραξαθηήξα θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο. 

     ηελ πξψηε ππνελφηεηα δηδάζθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα 

θξαηήζνπκε ζεκεηψζεηο θαηά παξάγξαθν θαη θαηά επξχηεξεο λνεκαηηθέο ελφηεηεο, 

θαη πψο νη ζεκεηψζεηο απηέο βνεζνχλ ζηε ζχληαμε δηαγξάκκαηνο γηα ην θείκελν. 

Τπάξρεη θαη εηδηθή αλαθνξά ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχκε, φηαλ θξαηνχκε 

ζεκεηψζεηο απφ πξνθνξηθφ ιφγν (ζε δηάιεμε, παξάδνζε ελφο καζήκαηνο, αθξφαζε 

ελφο άξζξνπ, θιπ.). Δ ηερληθή ηεο πεξίιεςεο εμεηάδεηαη ζηε δεχηεξε ππνελφηεηα, ε 

ζχγθξηζε αλάκεζα ζε εθηελή θαη ζπλνπηηθή πεξίιεςε θαη ε ρξήζε ηεο ελεξγεηηθήο 

θαη ηεο παζεηηθήο ζχληαμεο ζηελ πεξίιεςε. Ώθφκε, δηαβάδνπκε ηε δεκνζηνγξαθηθή 

πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο θαη δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ πάλσ ζηελ 

πεξίιεςε κηαο ζπδήηεζεο. Δ ιαθσληθφηεηα θαη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο είλαη ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε.
344
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   ♦ Έθθξαζε –Έθζεζε Γ΄Λπθείνπ (Γεληθήο Παηδείαο Λπθείνπ θαη ΔΠΑΛ)
345

 

Σν βηβιίν ηεο Έθθξαζεο-Έθζεζεο γηα ηε Γ΄Λπθείνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία θεθάιαηα: α. 

Δ πεηζψ β. Σν δνθίκην- Σν άξζξν- Δ επηθπιιίδα γ. Αίθαηνο ιφγνο θαη άδηθνο ιφγνο. 

Τπάξρεη θαη παξάξηεκα κε δχν ελφηεηεο, ηηο α. Αηαβάδσ θαη γξάθσ θαη β. 

Βξεπλεηηθή εξγαζία.  

     Σν εγρεηξίδην ππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, νη νπνίνη είλαη παξφκνηνη κε 

ησλ πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ ηνπ ιπθείνπ. Βπηδηψθεηαη δειαδή νη καζεηέο λα 

γλσξίζνπλ ηε ζεκαζία θαη ιεηηνπξγία ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ιφγνπ, 

ψζηε λα κεηέρνπλ ζηα θνηλά σο ππεχζπλνη πνιίηεο. Βπηδηψθεηαη επίζεο λα γλσξίζνπλ 

ηνλ ξφιν ηεο εζληθήο ηνπο γιψζζαο ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο 

παξάδνζεο, αιιά ηαπηφρξνλα λα εθηηκνχλ ηε γιψζζα θάζε ιανχ. 

     1) Πεηζψ - Αηδαθηηθφο ζηφρνο ηεο ελφηεηαο είλαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηελ 

ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηα επηρεηξήκαηα θαη ηνπο ηξφπνπο πεηζνχο. Ώπηφ ζα ηνπο 

βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ πψο ιεηηνπξγεί ε πεηζψ ζηε δηαθήκηζε, ζηνλ πνιηηηθφ θαη 

επηζηεκνληθφ ιφγν. Δ ελφηεηα δηαθξίλεηαη ζε δχν κηθξφηεξεο, ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο 

κνξθέο πεηζνχο. ηελ ππνελφηεηα γηα ηνπο ηξφπνπο ηεο πεηζνχο, εμεηάδνληαη νη ηξεηο 

ηξφπνη πεηζνχο: ε επίθιεζε ζηε ινγηθή, ζην ζπλαίζζεκα (ηνπ δέθηε) θαη ζην ήζνο 

(ηνπ πνκπνχ). ηελ πξψηε πεξίπησζε δηδάζθνληαη ηα είδε ησλ ζπιινγηζκψλ θαη ηα 

επηρεηξήκαηα. ηε δεχηεξε ππνελφηεηα εμεηάδνληαη νη κνξθέο πεηζνχο ζηε 

δηαθήκηζε, ζηνλ δηθαληθφ ιφγν, ζηνλ πνιηηηθφ θαη ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν. Σα 

ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-έθζεζε αθνξνχλ ηελ επηζηήκε θαη ηνλ ξφιν ηεο 

ζηελ θνηλσλία.
346

 

     2) Σν δνθίκην-Σν άξζξν-Δ επηθπιιίδα - ηελ ελφηεηα απηή παξέρνληαη πξνο 

κειέηε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ηξηψλ εηδψλ γξαπηνχ ιφγνπ, ψζηε λα 

αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Δ εμέηαζε ηνπ δνθηκίνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ πεηζψ, ηε γιψζζα ηνπ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ. Αίλνληαη 

θαηφπηλ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην άξζξν θαη εμεηάδνληαη νη δηαθνξέο ηνπ κε ην 

δνθίκην. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε επηθπιιίδα. Σα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε-

έθζεζε αλαθέξνληαη ζηνπο Δ/Τ. 

     3) Αίθαηνο ιφγνο θαη άδηθνο ιφγνο - ‘ απηή ηελ ελφηεηα νη καζεηέο δηδάζθνληαη 

έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο γιψζζαο, φηη δειαδή δελ είλαη νπδέηεξε αιιά ππεξεηεί ηνλ 

ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Οη καζεηέο πιεξνθνξνχληαη γηα 
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ηε γιψζζα ηεο εμνπζίαο θαη ηεο παηδείαο θαη ηα γλσξίζκαηά ηνπο θαη γηα ην ζπλαθέο 

ζέκα, ηνλ δίθαην θαη ηνλ άδηθν ιφγν, κέζα απφ πνιιά θείκελα δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. 

ηελ ππφινηπε ελφηεηα επηιέρζεθαλ λα δηδαρζνχλ θείκελα κε ζέκαηα γηα ηνλ 

άλζξσπν. Ώλάκεζα ζ‘ απηά είλαη ε νκηιία ηνπ Γ. εθέξε ζηε ηνθρφικε, νκηιία ηνπ 

Ώ. Αεικνχδνπ γηα ηελ παηδεία, θείκελα γηα ηνλ νινθιεξσηηζκφ θαη ηνλ κεζζηαληζκφ 

θαη έλα θείκελν ηνπ Ε. Θ. Καθξηδή γηα ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο παηδείαο ζηελ ςπρή ηνπ 

αλζξψπνπ.
347

 

     4) Παξάξηεκα: Αηαβάδσ θαη Γξάθσ - Βξεπλεηηθή Βξγαζία - ην πξψην κέξνο ηνπ 

παξαξηήκαηνο παξέρνληαη νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πάλσ ζην 

δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν. Σν δεχηεξν κέξνο αθνξά ηα ζηάδηα κηαο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο θαη δίλνληαη παξαδείγκαηα εξγαζηψλ. 

 

 

 

♦ Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Α΄ Σεύρνο (Α΄ Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ 

Γεληθήο Παηδείαο θαη ΔΠΑΛ )
348

 

Σν ππφ εμέηαζε ζρνιηθφ εγρεηξίδην δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο ελφηεηεο, 

ζχκθσλα κε ηελ πιένλ απνδεθηή δηαίξεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο ζε γξακκαηνινγηθέο πεξηφδνπο. ηε γεληθή εηζαγσγή πνπ ππάξρεη ζηελ 

αξρή ηνπ βηβιίνπ γίλνληαη νξηζκέλεο επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηελ αθεηεξία ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη θαηά ηνλ 10
ν
 αη.. Καζψο ε επνρή 

απηή είλαη κέξνο ηεο ΐπδαληηλήο ηζηνξίαο, παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ εμεγνχλ απηή ηε ρξνλνιφγεζε. Σα ζηνηρεία απηά 

εληνπίδνληαη: ζηε γιψζζα (δεκσδέζηεξε ηεο βπδαληηλήο, πην δσληαλή θαη πην θνληά 

ζηελ νκηινπκέλε)∙ ζηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο (ίδηνη κε απηνχο ηνπ θιέθηηθνπ 

ηξαγνπδηνχ ηνπ 18
νπ 

αη.)∙ ζηε ζηηρνπξγηθή (ζηε λενειιεληθή κεηξηθή ν ξπζκφο δελ 

βαζίδεηαη ζηελ πξνζσδία, αιιά ζηελ ελαιιαγή ηνληζκέλσλ θαη άηνλσλ ζπιιαβψλ-ε 

ρξήζε δεθαπεληαζχιιαβνπ ζηίρνπ θαη νκνηνθαηαιεμίαο)∙ ζηε ζεκαηηθή αλαλέσζε 

(επηξξνή απφ ηε Αχζε κε ζέκαηα γηα ηππφηεο, ξνκαληηθφ έξσηα, θιπ. θαη απφ ηελ 

Ώλαηνιή κε ζέκαηα κε κάγηζζεο, δξάθνπο, θιπ.)∙ θαη ζηε δηακφξθσζε λενειιεληθήο 

ζπλείδεζεο (κε αξρή ην «Έπνο ηνπ Αηγελή Ώθξίηα», ηα έξγα αξρίδνπλ λα εθθξάδνπλ 
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 Τςολάκθσ κ.ςυν., Ζκφραςθ-Ζκκεςθ … Σεφχοσ Γϋ, ςελ.209-267. 
348

 Ν.Γρθγοριάδθσ κ.ςυν., Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ ΑϋΣεφχοσ, ΑϋΤάξθ Γενικοφ Λυκείου, 
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ηε λέα εζληθή ζπλείδεζε θαη ηνπο πφζνπο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ).
349

 Σα εηζαγσγηθά 

ζεκεηψκαηα ζηελ αξρή θάζε πεξηφδνπ πεξηέρνπλ πην ιεπηνκεξείο αλαθνξέο ζην ζέκα 

θαη θαηαηνπίδνπλ ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηα θείκελα πνπ αθνινπζνχλ. 

     Οη πεξίνδνη, ινηπφλ, ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο είλαη: Ώ) Πξψηε 

Πεξίνδνο: Υξφλνη πξηλ απφ ηελ Άισζε, 10
νο 

αη.-1453. ΐ) Αεχηεξε Πεξίνδνο: Υξφλνη 

κεηά ηελ Άισζε, 1453-1669 (Καηάιεςε ηεο Κξήηεο απφ ηνπο Σνχξθνπο). Γ) Σξίηε 

Πεξίνδνο: Υξφλνη αθχπληζεο ηνπ λένπ ειιεληζκνχ, 1669-1830 (Δ Βιιάδα γίλεηαη 

αλεμάξηεην θξάηνο). Α) Σέηαξηε Πεξίνδνο: Πεξίνδνο ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο 

(1830-1980), κε ηέζζεξηο ππνδηαηξέζεηο -ζρνιέο: Βπηαλεζηαθή ρνιή-Οη Φαλαξηψηεο 

θαη ε Ρνκαληηθή ρνιή ησλ Ώζελψλ, 1830-1880-Δ Νέα Ώζελατθή ρνιή, 1880-1920 

θαη Δ Νεφηεξε Λνγνηερλία, 1920-1980.
350

 

     Σα θείκελα ηνπ εγρεηξηδίνπ επηιέρζεθαλ κε θξηηήξην ηνλ βαζκφ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηάο ηνπο ζηελ πεξίνδν-ζρνιή ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη ην θαηά 

πφζν κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο. Οη ζηφρνη 

απηνί, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν, είλαη: θαηά πξψηνλ, λα εμαζθεζνχλ νη καζεηέο 

ζηελ αλάιπζε ηεο κνξθήο θαη ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ∙ θαηά δεχηεξνλ, λα κπνξνχλ 

λα δηαθξίλνπλ ην ηζηνξηθνθνηλσληθφ πιαίζην ηνπ θεηκέλνπ θαη ην ζέκα ή ηα ζέκαηα 

πνπ πξαγκαηεχεηαη∙ θαη ηξίηνλ, λα κπνξνχλ λα κειεηνχλ ηπρφλ εξσηήκαηα πνπ 

γελλψληαη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπδεηνχλ γη‘ απηά.
351

 

     ηελ πξψηε πεξίνδν αξρηθά αλζνινγνχληαη θείκελα ηεο ιατθήο δεκηνπξγίαο. Σα 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα πνπ παξνπζηάδνληαη αλήθνπλ ζηηο παξαινγέο
352

, ζηα αθξηηηθά 

ηξαγνχδηα
353

, ζ‘ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Υάξνληα ή ζηνλ Κάησ Κφζκν, ζηα 

ηζηνξηθά ηξαγνχδηα
354

 θαη ζηα θιέθηηθα
355

. Ώθνινπζνχλ ζηελ ίδηα πεξίνδν θείκελα 

ηεο ιφγηαο δεκηνπξγίαο, φπσο «Σν έπνο ηνπ Αηγελή Ώθξίηα», ηα 

«Πησρνπξνδξνκηθά»
356

, απνζπάζκαηα απφ ηππνηηθφ κπζηζηφξεκα θαη απφ ην 

                                                           
349

  Γρθγοριάδθσ κ.ςυν., ό.π., ςελ. 7-9. 
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 Γρθγοριάδθσ κ.ςυν., ό.π., ςελ. 10-11. 
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353
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 Δθμοτικά τραγοφδια με κζμα ζνα ιςτορικό γεγονόσ, εκνικό ι κοινωνικό. 
355
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των κλεφτϊν και των αρματολϊν ι κρθνοφν τον κάνατό τουσ. 
356

 Δθμϊδθ κείμενα του 12
ου 

αι. ανϊνυμου ςτιχουργοφ, ςχετικά με τα βάςανα φτωχϊν και άτυχων 
ανκρϊπων. 
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Υξνληθφ ηνπ Γ. Φξαληδή θαη ηέινο έλαλ Θξήλν
357

 γηα ηελ Άισζε ηεο Πφιεο. Ώξθεηά 

απφ ηα παξαπάλσ θείκελα θαηαπηάλνληαη κε ηηο ηαιαηπσξίεο ηνπ ειιεληθνχ Γέλνπο 

εμαηηίαο ησλ Σνχξθσλ, ζχλεζεο γηα ηελ επνρή ηνπο ζέκα.  Πξφθεηηαη γηα φια ηα 

ηζηνξηθά θαη ηα θιέθηηθα ηξαγνχδηα, ην Υξνληθφ ηνπ Φξαληδή θαη ηνλ ζξήλν γηα ηελ 

άισζε ηεο Πφιεο. 

     ηε δεχηεξε πεξίνδν δεζπφδνπλ ζπνπδαίεο δεκηνπξγίεο ηνπ ιαηηλνθξαηνχκελνπ 

ειιεληζκνχ, φπσο ηα έξγα ησλ Γ. Υνξηάηδε θαη ΐ. Κνξλάξνπ, θαηαιφγηα
358

 θαη 

θππξηαθά. Βπίζεο, ην αξηζηνπξγεκαηηθφ πνίεκα «Ώπφθνπνο» ηνπ Μπεξγαδή θαη 

απφζπαζκα απφ πνίεκα ηνπ Ε. Ώ. Σξψηινπ. 

     Με ηελ ηξίηε πεξίνδν εηζεξρφκαζηε ζηελ επνρή ηνπ Βπξσπατθνχ θαη ηνπ 

Νενειιεληθνχ Αηαθσηηζκνχ, πνπ ζπλέβαιε ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο Βιιεληθήο 

Βπαλάζηαζεο θαη ηνπ Ώγψλα. Σα αλζνινγεκέλα εδψ θείκελα πνπ άπηνληαη ησλ 

ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ είλαη ην απφζπαζκα απφ ηηο «Αηδαρέο» ηνπ αγίνπ Κνζκά 

ηνπ Ώηησινχ, ε επαλαζηαηηθή πξνθήξπμε ηνπ Ρήγα ΐειεζηηλιή, ε «Βιιεληθή 

Ννκαξρία» ηνπ Ώλψλπκνπ θαη φια ηα θείκελα ηεο ππνελφηεηαο 

«Ώπνκλεκνλεχκαηα», φπνπ ππάξρνπλ δηεγήζεηο απφ ηνπο Θ. Κνινθνηξψλε, Ν. 

Καζνκνχιε, Μαθξπγηάλλε θαη Π. θνπδέ.  

     Ώπφ ηελ Βπηαλεζηαθή ρνιή ηεο ηέηαξηεο πεξηφδνπ μερσξίδνπλ ην έξγν ηνπ Ώ. 

Κάιβνπ «Βηο Ώγαξελνχο» θαη ηνπ Α. νισκνχ νη «Βιεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη» θαη 

«Δ γπλαίθα ηεο Γάθπζνο», ηα νπνία ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζέγγηζε θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο ζην κάζεκα ζε ηάμε κε κνπζνπικαληθφ καζεηηθφ πιεζπζκφ.  

    Ώπφ ηελ άιιε ππν-νκάδα ηεο ηέηαξηεο πεξηφδνπ, ησλ Φαλαξησηψλ θαη ηεο 

Ρνκαληηθήο ρνιήο ησλ Ώζελψλ αμίδεη λα αλαθεξζεί ην έξγν ηνπ Α. ΐηθέια «Λνπθήο 

Λάξαο», πνπ αλ θαη γξάθεθε ην 1879, αλαθέξεηαη ζηελ Βπαλάζηαζε ηνπ ΄21 θαη ζηα 

πάζε ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ. Μεζνιαβεί έλα κέξνο κε θείκελα μέλσλ ινγνηερλψλ 

θαη ην βηβιίν ηειεηψλεη κε ηελ Νέα Ώζελατθή ρνιή θαη έξγα ζπνπδαίσλ 

ινγνηερλψλ, φπσο ηνπ Κ.  Παιακά, Κ. Π. Καβάθε, Ώ. ηθειηαλνχ, θ.ά. 
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αι.,  μάλλον από τθ φραγκοκρατοφμενθ όδο. 
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♦ Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Β΄ Σεύρνο (Β΄ Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ θαη 

ΔΠΑΛ)
359

 

Σν βηβιίν μεθηλά απφ εθεί φπνπ ζηακάηεζε ην αληίζηνηρν ηεο Ώ΄Λπθείνπ, δειαδή ζηε 

Νέα Ώζελατθή ρνιή, θαη θαιχπηεη ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ 

αη. κέρξη 

ηνλ Μεζνπφιεκν. ηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ γίλεηαη γλσζηφ πσο ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ θαη ε αλάπηπμε ηεο Λανγξαθίαο επέδξαζαλ ζηελ πεδνγξαθία 

ηεο επνρήο θαη ηελ πξνζαλαηφιηζαλ ζηελ εζνγξαθία, δειαδή ζηελ πεξηγξαθή ηεο 

δσήο ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ εζψλ ηνπ ιανχ. πλαθφινπζα, ε πεδνγξαθία θηλήζεθε ζε 

ξεαιηζηηθφ θαη λαηνπξαιηζηηθφ ζθεληθφ. Εδηαίηεξε αλάπηπμε γλψξηζε ην εζνγξαθηθφ 

δηήγεκα, κε ην νπνίν αζρνιήζεθαλ πνιινί ζεκαληηθνί ινγνηέρλεο, φπσο ν Γ. 

ΐηδπελφο, ν Ώ. Παπαδηακάληεο, ν Ώ. Καξθαβίηζαο, θ.ά. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

ηεο πεδνγξαθίαο ηεο επνρήο είλαη θαη ν έληνλνο θνηλσληθφο πξνβιεκαηηζκφο, θπξίσο 

ζην έξγν ησλ Κ. Θενηφθε, Κ. Υαηδφπνπινπ θαη Α. ΐνπηπξά.  

     Με ην πέξαζκα ζηε Νεφηεξε Λνγνηερλία ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 εμεηάδεηαη 

αξρηθά ε πνηεηηθή δεκηνπξγία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε απαηζηνδνμία θαη 

ςπρηθή θφπσζε, δηάιπζε θαη πφλν. Κπξηφηεξνο εθπξφζσπνο ήηαλ ν Κ. Καξπσηάθεο. 

Ώπφ ηελ επφκελε δεθαεηία ζεκεηψζεθε κηα αλαλέσζε ηεο πνίεζεο, ππφ ηελ επίδξαζε 

ησλ επξσπατθψλ ξεπκάησλ ηνπ πκβνιηζκνχ θαη ηνπ Τπεξξεαιηζκνχ. ην ζχληνκν, 

αιιά θαηαηνπηζηηθφ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ θεθαιαίνπ, δίλνληαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο απηήο, πνπ θαιιηεξγήζεθε απφ ηε ιεγφκελε Γεληά ηνπ 

Σξηάληα: απνκάθξπλζε απφ ηελ νκνηνθαηαιεμία, ηηο νκνηφκνξθεο ζηξνθέο, ην κέηξν∙ 

«άλνηγκα» ζην ππνζπλείδεην ηνπ αλζξψπνπ, ζηνπο ζπλεηξκνχο θαη ζηα φλεηξα∙ 

ειεχζεξνο ζηίρνο θαη ρξήζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Βθπξφζσπνη ηεο 

λέαο πνίεζεο είλαη ν Γ. εθέξεο, ν  Ο. Βιχηεο, ν Γ. αξαληάξεο, ν Ώ. Βκπεηξίθνο, ν 

Ν. Βγγνλφπνπινο, θαη άιινη. Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην επφκελν θεθάιαην 

ηνπ εγρεηξηδίνπ, πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ πεδνγξαθία ηνπ Μεζνπνιέκνπ, κε 

θπξίαξρν ην κπζηζηφξεκα. Παξνπζηάδνληαη θείκελα ησλ . Μπξηβήιε, Κ. Πνιίηε, Γ. 

θαξίκπα, Θ. Καζηαλάθε, η. Ξεθινχδα, Άγγ. Σεξδάθε, Γ. Θενηνθά, θαη άιισλ. 

Εδηαίηεξα αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζην θείκελν ηνπ Δ. ΐελέδε, απφ ην κπζηζηφξεκά 

ηνπ «Σν Ννχκεξν 31328» (θεθάιαην ΕΓ). ΐαζηζκέλν ζε βηψκαηα ηνπ ζπγγξαθέα απφ 

ηελ αηρκαισζία ηνπ θαηά ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν θαη ηε Μηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή, εληνχηνηο δελ θαηαθεχγεη ζε εζληθηζηηθέο θξαπγέο, αιιά βξίζθεη ηε 
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δχλακε λα δψζεη κηα αλζξψπηλε εηθφλα ησλ Σνχξθσλ. Βίλαη, επνκέλσο, θαιφ πιηθφ 

γηα κάζεκα ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηεο Α. Θξάθεο. Σα δχν ηειεπηαία 

θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ αθηεξψλνληαη ζην δνθίκην θαη ζε αξηζηνπξγήκαηα ηεο μέλεο 

ινγνηερλίαο, ησλ Γθαίηε, Νηνζηνγηέθζθη θαη Σνιζηφη κεηαμχ άιισλ.
360

 

   Οη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ ηνπ βηβιίνπ είλαη νη καζεηέο λα 

κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα θείκελα ηνπ εγρεηξηδίνπ, γηα λα εμαζθεζνχλ πάλσ 

ζηελ αλάιπζε ελφο θεηκέλνπ, ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ λνεκάησλ ηνπ θαη ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ κε επηρεηξήκαηα ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν. Σα θείκελα ηνπ 

βηβιίνπ, επίζεο, κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο καζεηέο θαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπο.  

 

 

    ♦ Νεόηεξε Δπξσπατθή Λνγνηερλία Β΄ Γεληθνύ Λπθείνπ  (Δπηινγήο)
361

 

Σν παξφλ ζρνιηθφ εγρεηξίδην απνηειείηαη απφ εβδνκήληα νθηψ κεηαθξαζκέλα ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα θείκελα πνίεζεο θαη πεδνγξαθίαο ηεο λεφηεξεο επξσπατθήο 

ινγνηερλίαο. ην βηβιίν δελ αλζνινγνχληαη θείκελα κφλν ζεκαληηθψλ ζπγγξαθέσλ, 

αιιά θαη ιηγφηεξν γλσζηψλ, άιισζηε ε επηινγή ηνπ πιηθνχ πξνο δηδαζθαιία έγηλε κε 

θξηηήξηα «ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε ινγνηερληθή αμία ησλ επξηζθφκελσλ ειιεληθψλ 

κεηαθξάζεσλ». ηελ εηζαγσγή ηνπ εγρεηξηδίνπ ππάξρεη κηα ζπλνπηηθή ηζηνξία ηεο 

επξσπατθήο ινγνηερλίαο, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ έπνληαη. Σν 

αλζνιφγην ρσξίδεηαη ζε δπν ελφηεηεο, πνίεζε - πεδνγξαθία θαη πεξηέρεη θείκελα 

ινγνηερλψλ, φρη κφλν απφ ρψξεο πνιηηηζηηθά ηζρπξέο, φπσο ηε Μ. ΐξεηαλία, ηε 

Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ηελ Εηαιία, ηελ Εζπαλία θαη ηε Ρσζία, αιιά θαη απφ ηελ 

Σνπξθία, ηε ΐνπιγαξία, ηε Ννξβεγία, ηελ Πνισλία, ηελ Πνξηνγαιία, ηε Ρνπκαλία, 

ηε ινβελία θαη ηελ Σζερία. Έηζη ν ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη ε 

επαθή ηνπ καζεηή κε πνηθηιία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ απφ ηελ Βπξψπε θαη ηελ 

πεξηθέξεηα θαη κέζσ απηψλ ησλ θεηκέλσλ ε γλσξηκία κε ηα ινγνηερληθά ξεχκαηα θαη 

ηηο ηερλνηξνπίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ Βπξψπε ζηε λεφηεξε επνρή. Γίλεηαη, 

ινηπφλ, έλα βήκα απνκάθξπλζεο απφ ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη 

εζλνινγηθνχ ηχπνπ ηεο ινγνηερλίαο. Με ην εγρεηξίδην απηφ επηηπγράλεηαη έλα 

άλνηγκα εθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ ζπλφξσλ θαη πξνβάιιεηαη ζηνλ καζεηή ε 
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θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο εθηίκεζεο ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή θάζε 

ρψξαο. 
362

 

 

 

♦ Νενειιεληθή Λνγνηερλία Γ΄ Λπθείνπ (Γεληθήο Παηδείαο Λπθείνπ θαη ΔΠΑΛ)
363

 

Σν βηβιίν κειεηά ηε ινγνηερληθή δεκηνπξγία απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1940 θαη εμήο θαη 

πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ πνηεηψλ θαη πεδνγξάθσλ. Οη πνηεηέο θαηαηάζζνληαη ζε 

δχν γεληέο, κε βάζε ην έηνο γέλλεζεο θαη πξψηεο έθδνζεο έξγνπ ηνπο: φζνη 

γελλήζεθαλ θαηά ηα έηε 1918-1928 θαη άξρηζαλ λα εθδίδνπλ έξγα ηνπο ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1940 αλήθνπλ ζηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή γεληά πνηεηψλ, ελψ φζνη γελλήζεθαλ 

αλάκεζα ζην 1928 θαη 1940 θαη εμέδσζαλ ζπιινγή ηνπο γηα πξψηε θνξά γχξσ ζην 

1955-1965 αλήθνπλ ζηε δεχηεξε.  

     Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξψηεο γεληάο πνηεηψλ είλαη ε ζχλδεζε ηνπ έξγνπ ηνπο κε ηα 

ζπγθινληζηηθά γεγνλφηα ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηνπ Βκθπιίνπ, φπσο θαη ε 

πίζηε ζε έλαλ κειινληηθφ δίθαην θφζκν. Βθπξφζσπνη ηεο ιεγφκελεο αληηζηαζηαθήο ή 

θνηλσληθήο πνίεζεο ήηαλ νη Μ. Ώλαγλσζηάθεο, Ώ. Ώιεμάλδξνπ, Σ. Παηξίθηνο, Σ. 

Λεηβαδίηεο, θ.ά. ηελ ίδηα γεληά ππάξρνπλ πνηεηέο πνπ δεκηνπξγνχλ ππεξξεαιηζηηθή 

πνίεζε, φπσο ν Ν. ΐαιασξίηεο, ν Β. Καθλαβάηνο, ε Β. ΐαθαιφ, θ.ά. Δ κηθξφηεξε 

ππν-νκάδα ηεο πξψηεο γεληάο πνηεηψλ είλαη νη ππαξμηαθνί ή κεηαθπζηθνί πνηεηέο, 

φπσο ε Ο. ΐφηζε θαη Γ. Κφηζηξαο, πνπ εθθξάδνπλ έληνλε κεηαθπζηθή αγσλία. Δ 

πνιππιεζήο δεχηεξε κεηαπνιεκηθή γεληά πνηεηψλ είλαη απνζηαζηνπνηεκέλε απφ ηελ 

πνιηηηθή θαη ε πνίεζή ηνπο θαλεξψλεη κηα θξηηηθή ζηάζε θαη ζθεπηηθηζκφ γηα ηα 

πξάγκαηα γχξσ ηνπο. Οξηζκέλα νλφκαηα πνηεηψλ απηήο ηεο γεληάο είλαη: Ν. Ώ. 

Ώζιάλνγινπ, Κ. Ώγγειάθε-Ρνπθ, Μ. Βιεπζεξίνπ, Κ. Αεκνπιά, Π. Υ. Μάξθνγινπ, 

θαη πνιινί άιινη. Σέινο, νη πνηεηέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 είλαη απνκαθξπζκέλνη απφ 

ηηο άιιεο δχν γεληέο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ξεαιηζηηθή, θαζεκεξηλή γιψζζα θαη 

ζαξθαζκφ. Παξάδεηγκα, νη Γ. ΐαξβέξεο, Γ. ΐέεο, Γ. Κνληφο, θ.ά. Σν βηβιίν, πάλησο, 

επηζεκαίλεη πσο ε δηαίξεζε απηή ηεο κεηαπνιεκηθήο πνίεζεο θαη ε θαηάηαμε ησλ 

πνηεηψλ ζηηο γεληέο θαη ηάζεηο είλαη ζρεκαηηθή θαη πνιιέο θνξέο αθνξά ηελ πξψηε 

πεξίνδν ηεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο ηνπο, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηελ εμέιημή ηνπο. 
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    Σα ρξνληθά φξηα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεδνγξαθίαο είλαη ηα έηε 1945-1974, δειαδή 

νη πεδνγξάθνη πνπ γελλήζεθαλ ηηο δεθαεηίεο ηνπ ΄20 θαη ΄30. Αελ ήηαλ αδηάθνξνη γηα 

ην θνηλσληθνπνιηηηθφ γίγλεζζαη ηεο επνρήο ηνπο∙ αληηζέησο, ηα ηξαγηθά γεγνλφηα ηεο 

Καηνρήο θαη ηνπ Βκθπιίνπ επέδξαζαλ βαζεηά ζην έξγν ηνπο. Δ δεχηεξε 

κεηαπνιεκηθή γεληά, φκσο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 θαη έπεηηα, πξνηίκεζε λα 

αζρνιεζεί κε βησκαηηθά θαη ππαξμηαθά ζέκαηα. ΐαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κεηαπνιεκηθψλ πεδνγξάθσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή εηζαγσγή, είλαη ε ξεαιηζηηθή 

απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζεκαηνινγία επεξεαζκέλε απφ ηελ πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή δσή, αλ θαη ζε νξηζκέλνπο παξαηεξείηαη ε θπγή απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ε κε ξεαιηζηηθή γξαθή. Ώπφ ην πιήζνο ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο πεξηφδνπ 

αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηνλ Κ. Σαρηζή, ηνλ ηξ. Σζίξθα, ηνλ Γ. Εσάλλνπ, ηνλ . 

Ξεθινχδα, ηνλ Ν. Γ. Πεληδίθε, θ.ά. Σν βηβιίν νινθιεξψλνπλ δχν δνθίκηα απφ ηνλ Ώ. 

Ώξγπξίνπ θαη ηνλ Ν. ΐαγελά ζρεηηθά κε ηελ πνηεηηθή θαη πεδνγξαθηθή δεκηνπξγία 

θαη ζεηξά θεηκέλσλ απφ ζπνπδαίνπο μέλνπο ινγνηέρλεο.  

    ΐαζηθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο είλαη, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

ηάμεηο, λα εμαζθεζνχλ νη καζεηέο ζηελ αλάιπζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, θαη ζηε 

δηαθξίβσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο, κε εμέηαζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πεξερνκέλνπ ηνπο. 

Βπίζεο, λα κάζνπλ λα αμηνπνηνχλ θάζε πξφηεξε γλψζε, θαζψο θαη βηβιία απφ 

βηβιηνζήθεο θαη ζπνπδαζηήξηα, γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηα θείκελα θαη λα ηα θξίλνπλ. 

    Ώο ζεκεησζεί, ηέινο, πσο θαζψο νη ινγνηέρλεο πνπ αλζνινγνχληαη κε έξγα ηνπο 

ζην βηβιίν αληινχλ ην πιηθφ ηνπο θπξίσο απφ ηελ επνρή ηνπο, επνρή ηεο Καηνρήο θαη 

Βκθπιίνπ, θαη ηε κεηαπνιεκηθή επνρή κε ηα πξνβιήκαηά ηεο, δελ ππάξρνπλ πνιιά 

θείκελα πνπ λα αλαθέξνληαη ζηα ειιελνηνπξθηθά, εθηφο απφ ηα εμήο: ην απφζπαζκα 

απφ ην βηβιίν ηεο Α. σηεξίνπ «Οη λεθξνί πεξηκέλνπλ», ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο 

φκνξθεο κέξεο ζηε κχξλε πξηλ ηελ Καηαζηξνθή∙ ην δηήγεκα «Ο Παλαγηψηεο» ηνπ 

Θ. ΐαιηηλνχ πνπ πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ηελ αηρκαισζία ηνπ ήξσα-ζηξαηηψηε θαηά 

ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηελ Σνπξθία θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

κεηψπνπ ην 1922∙ ην απφζπαζκα απφ ην κπζηζηφξεκα «Ο βίνο ηνπ Εζκαήι Φεξίθ 

παζά», ηεο Ρέαο Γαιαλάθε, κε ηνλ ηίηιν «Βπηζηξνθή ζην παηξηθφ ζπίηη», πνπ 

εμηζηνξεί ηε δσή ηνπ νκψλπκνπ ήξσα ηνπ 19
νπ 

αη., Έιιελα πνπ κεηά ηνλ εμηζιακηζκφ 

ηνπ ζηελ παηδηθή ειηθία έιαβε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε, αξγφηεξα θαηέιαβε ην 

αμίσκα ηνπ Τπνπξγνχ ηξαηησηηθψλ ηεο Οζσκαληθήο Ώηγχπηνπ θαη έθζαζε ζηελ 

ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, ηελ επαλαζηαηεκέλε Κξήηε ηνπ 1866-1868, γηα λα θαηαπλίμεη 

κε ηνλ ζηξαηφ ηνπ ηελ εμέγεξζε. 
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♦ Νενειιεληθή Λνγνηερλία Γ΄ Δληαίνπ Λπθείνπ (Θεσξεηηθήο Καηεύζπλζεο θαη 

Θεηηθήο Καηεύζπλζεο Δπηινγήο) 
364

 

Σν ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην πνπ δηδάζθεηαη σο αλεμάξηεην κάζεκα ζηε Θεσξεηηθή 

θαηεχζπλζε ηεο Γ΄ Λπθείνπ θαη σο επηιεγφκελν ζηε Θεηηθή θαηεχζπλζε δίλεη ζηνπο 

καζεηέο κηα ελαξγέζηεξε εηθφλα γηα ηε ινγνηερλία απφ ην βαζηθφ εγρεηξίδην ηεο ίδηαο 

ηάμεο. Αηαθέξεη απφ εθείλν σο πξνο ηα εμήο: πεξηέρεη ιηγφηεξα θείκελα, ηα νπνία 

φκσο παξαζέηεη ζε εθηελέζηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε κνξθή∙ έρεη αθηέξσκα γηα έλα 

ινγνηερληθφ ζέκα, ην «Πνηήκαηα γηα ηελ Πνίεζε»∙ επηιέγεη δχν ινγνηέρλεο θαη 

πξνρσξά ζηα ελδφηεξα ηνπ έξγνπ ηνπο: ηελ Κηθή Αεκνπιά θαη ηνλ Γηψξγν Εσάλλνπ∙ 

αμηφινγα ζπλνδεπηηθά θείκελα ζην Παξάξηεκα βνεζνχλ ζηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ησλ απαηηεηηθψλ θαη πςεινχ επηπέδνπ ππφ εμέηαζε θεηκέλσλ. 

      Οη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ ζ‘ απηφ ην βηβιίν δελ απέρνπλ απφ 

εθείλνπο ησλ πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ. πλνςίδνληαη, δε, ζηελ 

θαιιηέξγεηα νξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ηε κειινληηθή νπζηαζηηθή επαθή ηνπο 

κε ηε ινγνηερλία. Έηζη, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αληινχλ θάπνηεο 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο απφ θάζε ινγνηερληθφ θείκελν, λα δηαθξίλνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπ 

θαη λα απνιακβάλνπλ ηε κειέηε ηνπ.
365

 ηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο είλαη 

επίζεο, ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν, λα θαηαιάβνπλ ηα παηδηά πφζν έρνπλ ζπκβάιιεη 

ηα ινγνηερληθά έξγα ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο ηαπηφηεηαο, ζηνηρείν 

βεβαίσο πνπ απμάλεη ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ απηψλ ζε 

ηάμε κε κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ θαη απαηηεί ιεπηνχο ρεηξηζκνχο απφ πιεπξάο ηνπ 

δηδάζθνληνο. 

      Σα θείκελα πνπ αλζνινγνχληαη αλήθνπλ: α. ζηελ πνίεζε θαη β. ζηελ πεδνγξαθία. 

ην πξψην κέξνο επηιέρζεθαλ γηα δηδαζθαιία ην πνίεκα ηνπ Α. νισκνχ «Ο 

Κξεηηθφο», ην πνίεκα «Δ νλάηα ηνπ ειελφθσηνο» ηνπ Γ. Ρίηζνπ, θαζψο θαη 

πνηήκαηα πνπ απερνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ πνηεηψλ γηα ηελ ηέρλε ηνπο θαη 

θαλεξψλνπλ ην πψο νη πνηεηέο θαηαλννχλ ηελ ππνρξέσζε λα αξζξψζνπλ ιφγν γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπο. Τπάξρνπλ πνηήκαηα απφ ηνπο Κ. Καβάθε, Κ. 
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Καξπσηάθε, Ν. Καξνχδν, Ο. Βιχηε, Μ. Ώλαγλσζηάθε θαη άιινπο. Σν πξψην κέξνο 

ηνπ βηβιίνπ νινθιεξψλεηαη κε ην αθηέξσκα ζηελ πνηήηξηα Κηθή Αεκνπιά.  

      ην δεχηεξν κέξνο επηιέρζεθαλ ηα θείκελα «Σν Ώκάξηεκα ηεο Μεηξφο κνπ» ηνπ 

Γ. ΐηδπελνχ, ην «λεηξν ζην Κχκα» ηνπ Ώ. Παπαδηακάληε θαη ε «Εζηνξία ελφο 

Ώηρκαιψηνπ» ηνπ ηξ. Ανχθα. Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ βηβιίνπ νινθιεξψλεηαη κε ηηο 

«ειίδεο ηνπ Γηψξγνπ Εσάλλνπ», κε ηε δσληαλή θαη άκεζε γξαθή ηνπ πεδνγξάθνπ λα 

εηζάγεη εχθνια ηνπο αλαγλψζηεο-καζεηέο ζηνλ θφζκν πνπ πεξηγξάθεη.  

     Σν ηξίην κέξνο ηνπ εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλεη ηα πλνδεπηηθά Κείκελα, δνθίκηα ή 

ινγνηερληθά, γηα βνήζεηα ζηνλ ζρνιηαζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ θεηκέλσλ. 

     Ώπφ ηα ινγνηερληθά θείκελα ηνπ βηβιίνπ ζα κπνξνχζακε λα μερσξίζνπκε σο 

ζρεηηθά κε ην ζέκα καο ηα αθφινπζα: α. Σν εμαηξεηηθφ πνίεκα ηνπ Α. νισκνχ «Ο 

Κξεηηθφο», έξγν ησλ εηψλ 1833-1834. Πξφθεηηαη γηα αθεγεκαηηθφ πνίεκα ζε πέληε 

κέξε, πνπ αθνξά ηε λνζηαιγηθή αλαδξνκή ελφο πξφζθπγα Κξεηηθνχ, δηαζσζέληνο 

ηεο επαλάζηαζεο ζηελ Κξήηε θαη ηεο θαηάιεςήο ηεο απφ ηνπο Σνχξθνπο. Ο 

Κξεηηθφο αλαπνιεί ην παξειζφλ, θπξίσο ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζψζεη ηελ 

αγαπεκέλε ηνπ κέζα ζηελ ηξηθπκία. β. Σν ζπνπδαίν έξγν ηνπ ηξαηή Ανχθα «Δ 

ηζηνξία ελφο αηρκαιψηνπ», ην νπνίν αθεγείηαη ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία ελφο Έιιελα 

ζηξαηηψηε πνπ κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο νδεγήζεθε αηρκάισηνο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Μ. Ώζίαο θαη κεηά απφ πεξηπέηεηεο θαηάθεξε λα δξαπεηεχζεη θαη λα 

επηζηξέςεη ζψνο ζηελ Βιιάδα. πσο δηαβάδνπκε ζηα πλνδεπηηθά Κείκελα ηνπ 

θεηκέλνπ, ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ηα δεηλά ηνπ Έιιελα αηρκαιψηνπ, αιιά δελ 

θαηαθεχγεη ζε ππεξηνληζκφ ηεο ζθιεξφηεηαο ησλ Σνχξθσλ, νχηε ζε ζηείξα 

θαηαγγειία ηνπο. ‘ απηφ ην θηιεηξεληθφ έξγν ν δεκηνπξγφο ηνπ αληηπαξαηίζεηαη κε 

φ,ηη πξνθαιεί ηα «θνηλά καξηχξηα ησλ ιαψλ», φπσο γξάθεη ζηελ πξνκεησπίδα ηνπ 

βηβιίνπ. γ. Σν δηήγεκα ηνπ Γηψξγνπ Εσάλλνπ «ηνπ Κεκάι ην ζπίηη», πνπ πεξηγξάθεη 

ηηο λνζηαιγηθέο επηζθέςεηο κηαο Σνπξθάιαο ζην παιηφ ηεο ζαινληθηψηηθν ζπίηη, ην 

ζπίηη ηνπ αθεγεηή, πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ ην ζπίηη ηνπ Κεκάι, ζηε Θεζζαινλίθε. 

Ο Εσάλλνπ κε ηελ άκεζε γξαθή πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη απνδίδεη κε δσληάληα ηνλ πφλν 

ηεο γπλαίθαο γηα ην ρακέλν ηεο ζπίηη, πνπ ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ 

ηεο ζηέξεζε. 
366
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  Τπνζηεξηθηηθό πιηθό γηα ην γεληθό ιύθεην 

To ζρνιηθφ εγρεηξίδην «Λεμηθφ Λνγνηερληθψλ ξσλ» γηα ην γεληθφ ιχθεην 

δεκηνπξγήζεθε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ, ψζηε λα είλαη 

ιεηηνπξγηθφ θαη εχρξεζην γηα ηελ αλαδήηεζε θάζε ινγνηερληθνχ φξνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαθηηθή πξάμε, ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο λεφηεξεο 

ειιεληθήο θαη μέλεο ινγνηερλίαο. Σν παξφλ εγρεηξίδην δεκηνπξγήζεθε κε θξηηήξην 

ηελ επρεξή θαη ζπρλή ρξήζε ηνπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε: θαηά πξψηνλ, κέζσ ηνπ 

ιεμηθνχ ν καζεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηεπθξηλίζεη δπζλφεηνπο ινγνηερληθνχο 

φξνπο θαη, θαηά δεχηεξνλ, έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλα βνήζεκα, ζην νπνίν θαηαθεχγεη 

γηα αλαδήηεζε ιχζεσλ γηα φιεο ηηο απνξίεο, θπξίσο φζεο δεκηνπξγνχληαη απφ ηε 

δηδαζθαιία λεφηεξσλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ.
367

 Βπίζεο γηα ην κάζεκα ηεο 

Έθθξαζεο-Έθζεζεο δεκηνπξγήζεθε ην εγρεηξίδην «Γισζζηθέο αζθήζεηο γηα ην εληαίν 

ιχθεην», κε θχξην ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα εκβαζχλνπλ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Σν βηβιίν απηφ επηρεηξεί λα εληζρχζεη ηε γισζζηθή δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ, ψζηε απηνί λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα αληηιακβάλνληαη ηηο πνηθίιεο 

απνρξψζεηο ησλ ιέμεσλ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ αλαιφγσο. Γη‘ απηφ πεξηέρεη 

αζθήζεηο απφ ηηο ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ, ην γισζζηθφ καο παξειζφλ, ηε κνξθνινγία 

θαη εηπκνινγία ησλ ιέμεσλ, θαζψο θαη ιέμεηο απφ μέλεο γιψζζεο πνπ πέξαζαλ ζηελ 

ειιεληθή. Παξάιιεια, εμνηθεηψλεη ηνπο καζεηέο κε αζθήζεηο ζηε ζπγγξαθή ηεο 

πεξίιεςεο, ηεο παξαγξάθνπ θαη ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο ζηίμεο. 
368

  

 

 

 3.3 Δγρεηξίδηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ ζε 

Πηινηηθή Δθαξκνγή γηα ην Γπκλάζην 

  3.3.1 Γιώζζα 

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ έρεη ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ζηα δεκφζηα γπκλάζηα πνπ 

θνηηνχλ κνπζνπικαλφπαηδεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ. Ώθνινπζεί ηηο 

νδεγίεο ηνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη έρεη εγθξηζεί απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην. Δ δνκή ηνπ πιηθνχ είλαη φκνηα κε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Ώ΄, 

ΐ΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Βθδφζεσο Αηδαθηηθψλ ΐηβιίσλ κε ηελ δηαθνξά 
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φηη απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πνπ ε ειιεληθή γιψζζα δελ είλαη κεηξηθή, αιιά μέλε 

γιψζζα
369

. Σν πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηθηέο ηάμεηο κε καζεηηθφ 

δπλακηθφ ειιελφθσλν θαη κε θαη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

θαηάιιεια θείκελα θαη ηηο αζθήζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην επίπεδν 

ειιελνκάζεηαο ησλ καζεηψλ.
370

 

     πσο θαη ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, γηα θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ δεκηνπξγήζεθε θάθεινο πιηθνχ κε θείκελα εχθνια πξνζβάζηκα απφ 

αιιφγισζζνπο καζεηέο, κε γισζζηθέο αζθήζεηο θαηάιιειεο γηα αηνκηθέο ή νκαδηθέο 

εξγαζίεο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηα θίλεηξα κάζεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ. Γηα ηελ φζν γίλεηαη 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο ππάξρνπλ θείκελα θαη αζθήζεηο, πνπ θέξνπλ 

έλδεημε βαζκνχ δπζθνιίαο (Ώ εχθνιν- ΐ κέηξηαο δπζθνιίαο- Γ δχζθνιν). Σα θείκελα 

εκπεξηέρνπλ πνιχπιεπξν πιηθφ: θφκηθο, ρξεζηηθά θείκελα, ινγνηερληθά θείκελα, 

δεκνζηνγξαθηθά άξζξα, δηαθήκηζε θαη δνθίκηα θαη ζπλνδεχνληαη απφ αζθήζεηο γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ.
371

 

    πγθεθξηκέλα, ην πιηθφ δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο 

πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηα ηελ θάζε ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ:   

Σν βηβιίν γηα ηελ A΄ ηάμε γπκλαζίνπ απνηειείηαη απφ δέθα ζεκαηηθέο ελφηεηεο
372

: 

 Οη πξψηεο κέξεο ζ ΄ έλα λέν ζρνιείν. 

 Βπηθνηλσλία ζην ζρνιείν. 

 Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο θχζεο. 

 Φξνληίδσ γηα ηελ δηαηξνθή θαη ηελ πγεία κνπ. 

 Γλσξίδσ ηνλ καγηθφ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

 Οη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ δσή κνπ. 

 Ο θφζκνο κέζα απφ ηελ νζφλε - εηθφλα. 

 Παξαθνινπζψ θαη ζπκκεηέρσ. 

 Ώλαθαιχπησ ηελ καγεία ηεο γλψζεο. 

 Γλσξίδσ ηνλ ηφπν κνπ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ. 
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      Οη ελφηεηεο πεξηέρνπλ θείκελα κε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ην νηθνγελεηαθφ ή επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπο. 

Σέηνηα είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε πξψηε κέξα ζην γπκλάζην, ηα ζχκβνια ηνπ θαηξνχ, 

ηα ζήκαηα ηεο ηξνραίαο, ηα δψδηα, ε αλαθχθισζε, ε ζρνιηθή εθεκεξίδα, ε θχζε κε 

ηνπο ζεζαπξνχο ηεο (ζάιαζζα-δάζνο-ινπινχδηα). Ώθφκε, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

γεσξγηθέο αζρνιίεο, ηε δηαηξνθή θαη ηελ πγεία, ην ζέαηξν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηα 

κνπζεία, ην ίληεξλεη θαη γεληθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηνλ αζιεηηζκφ, ηα βηβιία θαη ηηο 

βηβιηνζήθεο. Σν βηβιίν θιείλεη κε κηα ελφηεηα ηαμηδησηηθνχ πεξηερνκέλνπ: κε 

φκνξθεο εηθφλεο, αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά θάλνπλ έλα ηαμίδη ζηνλ 

ηφπν ηνπο, ηε Θξάθε, ζηελ επξχηεξε ρψξα, αιιά θαη ζηνλ ρψξν ηνπ Μχζνπ, γηα λα 

γλσξίζνπλ ηνλ Δξαθιή, θαη ζηνλ βπζφ ηεο ζάιαζζαο γηα λα γλσξίζνπλ ηελ νκνξθηά 

ηεο. 

     ην βηβιίν ππάξρνπλ αζθήζεηο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο, εμάζθεζε ζηνλ γξαπηφ ιφγν κε ηε ζπκπιήξσζε εκηηειψλ θξάζεσλ θαη ηε 

ζπγγξαθή ζχληνκνπ δηαιφγνπ, εξσηήζεηο γηα εμάζθεζε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, 

ζηαπξφιεμα, αθξνζηηρίδεο, αζθήζεηο γηα ζπκπιήξσζε θεηκέλνπ κέζα απφ 

πξνζθεξφκελεο ιέμεηο, αζθήζεηο ζπλσλχκσλ θαη πνιιέο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

    Σν βηβιίν γηα ηελ ΐ΄ ηάμε γπκλαζίνπ απνηειείηαη απφ ελλέα ζεκαηηθέο ελφηεηεο
373

:   

 Aπ‘ ηνλ ηφπν κνπ ζε φιε ηελ Βιιάδα. 

 Γνχκε κε ηελ νηθνγέλεηα. 

 Φίινη γηα πάληα. 

 Σν ζρνιείν ζην ρξφλν. 

 πδεηψληαο γηα ηελ εξγαζία. 

 Παξαθνινπζψ, ελεκεξψλνκαη  θαη ςπραγσγνχκαη απφ δηάθνξεο πεγέο. 

 ΐηψλνληαο πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

 πδεηψληαο γηα ηα ζχγρξνλα θνηλσληθά ζέκαηα. 

 Σαμίδη ζηνλ καγηθφ θφζκν ηνπ δηαζηήκαηνο. 

     ‘ απηφ ην βηβιίν, φπσο θαη ζην αληίζηνηρν ηεο α΄ γπκλαζίνπ, επηιέρζεθαλ 

θείκελα κε νηθεία ζέκαηα, φπσο ε θηιία, ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, νη λέεο 

ηερλνινγίεο, ηα Μ.Μ.Β. Βπίζεο, θείκελα κε απαηηεηηθά ζέκαηα: ε παηδηθή εξγαζία, ε 

κεηαλάζηεπζε θαη ν ξαηζηζκφο, νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο, ην επάγγεικα, ε νδηθή 

αζθάιεηα θαη ηα ηξνραία αηπρήκαηα, ε κεηαλάζηεπζε θαη ην θάπληζκα. Καη πάιη 
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ππάξρεη ελφηεηα κε θείκελα πνπ «ηαμηδεχνπλ» ηνπο καζεηέο ζε ηφπνπο ηεο Βιιάδαο, 

ζηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία (Ααίδαινο θαη Ίθαξνο), ζην Θέαηξν θηψλ θαη ζηελ 

αξραία Βιιάδα, γηα ηελ νπνία ηα παηδηά απνθηνχλ γλψζεηο κέζσ αζθήζεσλ-

παηρληδηψλ. Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη έλα θείκελν απφ ηελ ελφηεηα «Γνχκε κε ηελ 

νηθνγέλεηα», απφ δεκνζίεπκα εθεκεξίδαο γηα ηα ζπίηηα-θαγηάδεο (ζπειηέο) ζην 

βπδαληηλφ θάζηξν ηνπ Αηδπκνηείρνπ, φπνπ κέρξη πξφζθαηα δηαβίσλαλ 

κνπζνπικαληθέο νηθνγέλεηεο. Βπίζεο, ζηελ ελφηεηα «Φίινη γηα πάληα» παξαηίζεηαη 

θείκελν απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ απψλ, ηνπ 

2001, κε ηελ εκεξνινγηαθή θαηαγξαθή ηεο επίζθεςεο ησλ δαζθάισλ θαη καζεηψλ 

ζρνιείνπ ηεο Σνπξθίαο ζηηο άπεο. Πνιχρξσκε εηθνλνγξάθεζε θαη πιήζνο έμππλσλ 

θαη αζηείσλ γεινηνγξαθηψλ εκπινπηίδνπλ ην βηβιίν θαη ην θάλνπλ ειθπζηηθφ γηα ηνπο 

κηθξνχο καζεηέο. 

     ην βηβιίν ππάξρνπλ αζθήζεηο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ, εμάζθεζε ζηνλ γξαπηφ ιφγν 

κε ηε ζπγγξαθή παξαγξάθνπ, αζθήζεηο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ. Αφζεθε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ κε πνιιέο αζθήζεηο, εξσηήζεηο ζσζηνχ 

ιάζνπο, θξππηφιεμα, γισζζηθά παηρλίδηα γηα ην ιεμηιφγην θαη αζθήζεηο κε νξηζκνχο 

ιέμεσλ κε ηε βνήζεηα ιεμηθνχ. 

Σν βηβιίν ηεο γιψζζαο γηα ηε Γ΄ ηάμε γπκλαζίνπ απνηειείηαη απφ νρηψ ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο
374

: 

 Δ Βιιάδα ζηνλ θφζκν. 

 Γιψζζα – γιψζζεο θαη πνιηηηζκνί ηνπ θφζκνπ. 

 Βίκαζηε φινη ΕΑΕΟΕ –  είκαζηε φινη ΑΕΏΦΟΡΒΣΕΚΟΕ. 

 Βλσκέλε Βπξψπε θαη Βπξσπαίνη πνιίηεο. 

 Βηξήλε – Πφιεκνο. 

 Βλεξγνί πνιίηεο γηα ηελ ππεξάζπηζε νηθνπκεληθψλ αμηψλ. 

 Σέρλε: Μηα γιψζζα γηα φινπο, φιεο ηηο επνρέο. 

 Μπξνζηά ζην κέιινλ. 

Σν βηβιίν ηεο Γ΄Γπκλαζίνπ απφ άπνςε ζεκαηνινγίαο επεμεξγάδεηαη πην ζνβαξά 

ζέκαηα, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αλζξσπηζηηθέο, νηθνπκεληθέο αμίεο. Δ πξψηε 

ελφηεηα είλαη αθηεξσκέλε ζηελ Βιιάδα θαη πεξηέρεη ελδηαθέξνληα θείκελα γηα ηηο 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο πνπ γπξίζηεθαλ ζηε ρψξα, γηα ηελ Ώζήλα, αθηέξσκα ζηελ 

ειιεληθή παξάδνζε κε ηε ζρεηηθή άπνςε ηνπ πνηεηή Γηψξγνπ εθέξε θαη, ηέινο, 
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θείκελν κε ηε γλψκε μέλσλ πνπ δνπλ ζηελ Βιιάδα γηα ηνπο Έιιελεο. ε επφκελε 

ελφηεηα αλαπηχζζεηαη ην δήηεκα ηεο γιψζζαο θαη εμεηάδεηαη απφ πνιιέο απφςεηο: ε 

ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ, ν δαλεηζκφο ιέμεσλ απφ άιιεο γιψζζεο, ε 

γιψζζα ησλ λέσλ, νη μέλεο γιψζζεο, θ.ά. Ο ξαηζηζκφο, νη δηαθξίζεηο θαη ηα 

ζηεξεφηππα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ζηνπο 

καζεηέο, ην ίδην είλαη θαη ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη νη επφκελεο ελφηεηεο: 

εηξήλε θαη πφιεκνο, ν εζεινληηζκφο θαη ν αθηηβηζκφο, ε νηθνινγία θαη ε Βπξσπατθή 

Έλσζε ππφ ηελ νπηηθή ησλ δηθαησκάησλ πνπ δηαζθαιίδεη επηζήκσο ζηνπο πνιίηεο 

ηεο. ηελ ελφηεηα γηα ηελ ηέρλε ππάξρνπλ αθηεξψκαηα γηα Σνχξθνπο αλζξψπνπο ηεο 

ηέρλεο: ηνλ κεγάιν λνκπειίζηα ζπγγξαθέα Οξράλ Πακνχθ, ηνλ θσηνγξάθν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο Ώξά Γθηνπιέξ, θαη κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε απφ ηελ Σνπξθία 

πνπ αλέβεθε ζε ζέαηξν ηεο Κνκνηελήο («εθέξ Παξέ», ζε ζθελνζεζία ηνπθξάλ 

ΡαΎθ).  Σν βηβιίν νινθιεξψλεηαη κε κηα καηηά ζην κέιινλ θαη ηηο αιιαγέο πνπ ε 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο επηθέξεη ζηε δσή καο. 

    Ο βαζκφο δπζθνιίαο ησλ αζθήζεσλ-εξγαζηψλ είλαη απμεκέλνο. Τπάξρνπλ 

εξγαζίεο θαηά νκάδεο κε κειέηε ζεκάησλ θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζή ηνπο, κε 

ζπγθέληξσζε πιηθνχ θαη παξνπζίαζή ηνπ ζηελ ηάμε ή νξγάλσζε έθζεζεο 

θσηνγξαθίαο κε ζπιινγή θσηνγξαθηψλ απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ. 

Βπίζεο, δεκηνπξγία δηαθήκηζεο, γξάςηκν επηζηνιήο ζηηο δεκνηηθέο αξρέο, θ.ά. Κνληά 

ζ‘ απηέο, ππάξρνπλ πνιιέο αζθήζεηο ζπληαθηηθνχ θαη γξακκαηηθήο κε ζχλδεζε 

πξνηάζεσλ, πιάγην ιφγν, θξππηφιεμα, εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη άιιεο.  

     Παξάιιεια, γηα ηελ θαιχηεξε γισζζηθή θαηαλφεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί δπν ιεμηθά γηα ηε δεπηεξνβάζκηα θαη έλα εγρεηξίδην κε αζθήζεηο 

γξακκαηηθήο γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ. πγθεθξηκέλα γηα ηα ιεμηθά έρνπκε 

έλα ηξίγισζζν νξνινγηθφ ιεμηθφ θαη ιεμηθφ ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο ζε 

έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Πξφθεηηαη γηα ιεμηθά κε ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηελ 

φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαηάθηεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ εηεξφγισζζνπο, 

αιιά θαη ειιελφγισζζνπο καζεηέο. Δ δεκηνπξγία ησλ ιεμηθψλ βαζίδεηαη ζηελ 

θηινζνθία ηνπ ΠΒΜ θαη είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ ηεο κεηνλφηεηαο, ρξεζηηθά θαη ειθπζηηθά, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

απηφλνκεο κάζεζεο.
375
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     Σν Σξίγισζζν Οξνινγηθφ Λεμηθφ ζηα ειιεληθά, ηνπξθηθά θαη αγγιηθά ζε 

ινγηζκηθή κνξθή CD-ROM πεξηιακβάλεη έμη ρηιηάδεο φξνπο πνπ θαιχπηνπλ φια ηα 

γλσζηηθά καζήκαηα ηνπ σξνινγίνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ 

γπκλαζίνπ, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ ηεο κεηνλφηεηαο. Πξνηέξεκα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηθνχ είλαη φηη δίπια ζηνπο ηαμηλνκεκέλνπο αλά γλσζηηθφ 

αληηθείκελν φξνπο, ππάξρνπλ νη νξηζκνί ηνπο ζπλνδεπφκελνη απφ πνιπκεζηθφ πιηθφ 

(θείκελα, εηθφλεο, ήρνη, ζθίηζα, βίληεν, δηαγξάκκαηα) θαη πνιιά παξαδείγκαηα, γηα 

ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ γξαθνκέλσλ. Αίπια, ππάξρνπλ νη φξνη κεηαθξαζκέλνη 

ζηελ ηνπξθηθή θαη αγγιηθή γιψζζα.
376

 Σν Λεμηθφ ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο 

απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη πεξηέρεη δέθα ρηιηάδεο 

ιήκκαηα, ζε έλα ζπλδπαζκφ ηνπ βαζηθνχ ιεμηινγίνπ ησλ ιεμηθψλ γηα καζεηέο 

δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ θαη ησλ ιέμεσλ απφ ηα ζρνιηθά θείκελα. ηε ζρεδίαζε ηνπ 

ελ ιφγσ ιεμηθνχ ιήθζεθαλ ππφςε ηφζν νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηεο κεηνλφηεηαο, 

φζν θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηγξαθφκελεο γιψζζαο.
377

 

   Σέινο, νη Ώζθήζεηο Γξακκαηηθήο είλαη εγρεηξίδην γηα ηνπο καζεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη δηδάζθεηαη ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ 

δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ. Δ ζπγγξαθή ηνπ έγηλε κε βάζε ηα γισζζηθά πξνβιήκαηα ησλ 

κεηνλνηηθψλ καζεηψλ ζηε βαζκίδα απηή. Σα πξνβιήκαηα δηαγλψζηεθαλ κε εηδηθέο 

αζθήζεηο πνπ θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα παηδηά πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα 

καζήκαηα δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ θαηά ζην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003. Με βάζε ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα απηή δηακνξθψζεθε ην πιηθφ ηνπ βηβιίνπ, κε 

ηεξαξρεκέλα ηα γξακκαηηθά θαηλφκελα, αλαιφγσο ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο. 700 

πεξίπνπ αζθήζεηο είλαη ζηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαιχπηνπλ ηα βαζηθά 

                                                           
376

 Εκπαίδευςθ των παιδιϊν τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ ςτθ Θράκθ- Ρρόςκεςθ όχι αφαίρεςθ, 
πολλαπλαςιαςμόσ όχι διαίρεςθ, Εκπαιδευτικά Υλικά, Λεξικά- Τρίγλωςςο Ορολογικό Λεξικό. 
Διακζςιμο ςτο: http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/λεξικα/τρίγλωςςο-ορολογικό-λεξικό 
(20/9/2014). 
377

  Εκπαίδευςθ των παιδιϊν τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ ςτθ Θράκθ- Ρρόςκεςθ όχι αφαίρεςθ, 
πολλαπλαςιαςμόσ όχι διαίρεςθ, Εκπαιδευτικά Υλικά, Λεξικά- Λεξικό τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ 
γλϊςςασ.Διακζςιμο ςτο: http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/λεξικα/λεξικό-τθσ-
ελλθνικισ-ωσ-ξζνθσ-γλϊςςασ (20/9/2014). 

http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/λεξικα/τρίγλωσσο-ορολογικό-λεξικό
http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/λεξικα/λεξικό-της-ελληνικής-ως-ξένης-γλώσσας
http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/λεξικα/λεξικό-της-ελληνικής-ως-ξένης-γλώσσας


142 
 

θαηλφκελα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
378

 Σν εγρεηξίδην αζθήζεηο γξακκαηηθήο 

απνηειείηαη απφ 
379

: 

 Ώζθήζεηο ζπκπιήξσζεο. 

 Ώζθήζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ. 

 Ώζθήζεηο δηηηήο ή πνιιαπιήο επηινγήο. 

 Ώζθήζεηο θαηεπζπλφκελεο παξαγσγήο ιφγνπ, γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ.  

 Ώζθήζεηο ειεχζεξεο παξαγσγήο ιφγνπ, γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ. 

 Ώζθήζεηο επηθνηλσληαθέο. 

   Σν πιηθφ αζθήζεηο γξακκαηηθήο απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ δηαηξείηαη ζε εθηά 

ελφηεηεο
380

: 

 Βιιεληθή θσλνινγία. 

 Φαηλφκελα νλνκαηηθήο θξάζεο. 

 Φαηλφκελα ξεκαηηθήο θξάζεο. 

 ΐαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο παξάηαμεο θαη ηεο ππφηαμεο. 

 Ώζθήζεηο ιεμηινγίνπ. 

 Βπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο εκπέδσζεο γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 πζηεκαηηθέο πιεπξέο ηεο νξζνγξαθίαο, ηεο ζηίμεο θαη ηνπ ζπιιαβηζκνχ. 

    Ο εθπαηδεπηηθφο έρνληαο σο εθφδην ηηο αζθήζεηο γξακκαηηθήο, αθνχ πξψηα 

δηαγλψζεη κέζσ θξηηήξηνπ αμηνιφγεζεο ηηο ειιείςεηο ησλ καζεηψλ, επηθεληξψλεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζηα ιάζε ησλ καζεηψλ θαη πξνρσξά ζηε δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθψλ 

θαηλνκέλσλ πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο, ψζηε κέζα απφ ηελ ρξήζε ηνπ πιηθνχ 

θαη ηε ζπλερή επαλάιεςε λα ππεξθεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα γίλεη ε χιε 

θαηαλνεηή απφ ηα παηδηά.  

 

   3.3.2 Λνγνηερλία 

Πξφθεηηαη γηα εγρεηξίδηα ζε πηινηηθή εθαξκνγή, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ σο κέξνο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ. Έρνπλ ηνπο ίδηνπο γεληθνχο 
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ζθνπνχο κε ηα βηβιία ηνπ επίζεκνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο θαη δελ πξννξίδνληαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ζηε ζέζε ηεο ππάξρνπζαο 

δηδαθηέαο χιεο ησλ ήδε ρξεζηκνπνηνχκελσλ εγρεηξηδίσλ γηα ην ίδην κάζεκα. θνπφο 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο ήηαλ λα ζέζνπλ ζηε δηάζεζε ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ πιηθφ 

επηιεγκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπο, θείκελα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά κε 

ηελ επίζεκε δηδαθηέα χιε. Βθπνλήζεθαλ ηξεηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο γηα θάζε ηάμε.
381

  

Ώ΄ Γπκλαζίνπ:  

 α) Λφγνο θαη εηθφλα: ηα θφκηθο. 

 β) Πνίεζε θαη ηξαγνχδη. 

 γ) Σν παηρλίδη ζηε ινγνηερλία.  

ΐ΄ Γπκλαζίνπ: 

 α) Σν ηαμίδη: εκπεηξία δσήο θαη εκπεηξία αλάγλσζεο. 

 β) Δ πεξηπέηεηα ηεο ελειηθίσζεο. 

 γ) Βηθφλα θαη ιφγνο: ην νπηηθν-αθνπζηηθφ αθήγεκα.  

 

 Σν πιηθφ πεξηιακβάλεη:  

-Αχν βηβιία γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

‘ απηά αξρηθά ππάξρεη κηα γεληθή εηζαγσγή γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιηθνχ, θαη ζηε ζπλέρεηα ε αλαιπηηθή έθζεζε θάζε 

δηδαθηηθήο ελφηεηαο (ζθνπνζεζία, δεμηφηεηεο, θείκελα, δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο, βηβιηνγξαθία). Κάζε ελφηεηα πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο γηα δξακαηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ θαη άιιν βνεζεηηθφ πιηθφ, φπσο ι.ρ. θείκελν γηα ηηο 

ηερληθέο ησλ θφκηθο ή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

 

-Αχν θαθέινπο κε ινγνηερληθά θείκελα γηα ηνπο καζεηέο. 

Κάζε θάθεινο πεξηιακβάλεη ηξία ηεχρε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο ελφηεηεο ηεο 

ηάμεο. Οη θάθεινη δελ απνηεινχλ αλζνιφγηα θαη ν εθπαηδεπηηθφο δελ ππνρξεψλεηαη 

λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη, δηεπθνιχλνπλ φκσο αξθεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ζε 

φζα ζρνιεία δελ δηαζέηνπλ βηβιηνζήθεο. Γηα θάζε ελφηεηα πξνηείλνληαη πνιχ 

πεξηζζφηεξα θείκελα απφ απηά πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο θαη ελαπφθεηηαη 

ζηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα απνθαζίζεη πνηα θείκελα απφ ην θάθειν θαη πνηα 

                                                           
381

Εκπαίδευςθ των παιδιϊν τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ ςτθ Θράκθ, Ρρόςκεςθ όχι αφαίρεςθ, 
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απφ ηε βηβιηνζήθε ζα επηιέμεη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, κε βάζε ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπο.  

 

 

     Γ΄ Γπκλαζίνπ: 

ηε Γ΄ Γπκλαζίνπ ην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα πξνβιέπεη ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο 

ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη εμέηαζε θεηκέλσλ απφ ην θάζε ζηάδην απηήο. Σν 

εγρεηξίδην ηνπ ΠΒΜ βνεζά ζηελ πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ λένπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ «Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο» ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, ψζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί λα κπνξέζνπλ λα δηδάμνπλ θαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ησλ ππφ εμέηαζε θεηκέλσλ, θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα γισζζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Σν παξαγφκελν πιηθφ βαζίδεηαη ζην ππάξρνλ 

Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα ελαξκνληζκέλν κε ηηο ηδηαίηεξεο γισζζηθέο θαη γλσζηηθέο 

απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο.  

     Οη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ αθνξνχλ επηιεγκέλα θείκελα ηνπ 

αλζνινγίνπ (πνπ θαιχπηνπλ φια ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξίαο ηεο ινγνηερλίαο) θαη 

βαζίζηεθαλ ζηηο εμήο αξρέο: 
382

 

 (α) «Έκθαζε ζηνλ πνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ησλ θεηκέλσλ θαη ζηε ζρέζε ηνπο 

κε ηελ επνρή θαη ηνλ πνιηηηζκφ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη». 

 (β) «χγθξηζε ησλ θεηκέλσλ κε άιια θείκελα, ηφζν απφ ηελ ειιεληθή φζν θαη 

απφ ηηο μέλεο ινγνηερλίεο, θαη δε ηηο βαιθαληθέο, έηζη ψζηε λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε ζπλάθεηα ησλ γεηηνληθψλ εζληθψλ ινγνηερληψλ θαη επνκέλσο θαη 

ησλ γεηηνληθψλ πνιηηηζκψλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ». 

 (γ) «Βκπινπηηζκφο ησλ θεηκέλσλ κε νπηηθφ θαη αθνπζηηθφ πιηθφ 

(θσηνγξαθίεο, βίληεν, κνπζηθή θαη ηξαγνχδηα) πνπ ζα ηα θαηαζηήζεη 

πεξηζζφηεξν πξνζηηά ζηνπο καζεηέο θαη ζα ιεηηνπξγήζεη βνεζεηηθά γηα ηελ 

θαηαλφεζή ηνπο» 

 (δ) «Έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ζηε ζχλδεζε κε άιια 

καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ» 

 (ε) «Έκθαζε ζηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο».  
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 Στο ίδιο.  
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Σν πιηθφ, γηα ην νπνίν γίλεηαη ιφγνο, απνηειείηαη απφ έλα βηβιίν γηα ηνλ θαζεγεηή 

θαη έλαλ θάθειν κε θείκελα θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ γηα ηνπο καζεηέο θαη ησλ 

ηξηψλ ηάμεσλ (Ώ΄ ΐ΄ θαη Γ΄ γπκλαζίνπ) θαη έρεη εγθξηζεί απφ ην Παηδαγσγηθφ 

Ελζηηηνχην σο κέξνο ησλ βηβιίσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Βθδφζεσο Αηδαθηηθψλ ΐηβιίσλ. 

 

 

 

 

4. Ζ ΔΛΛΖΝΟΣΟΤΡΚΗΚΖ ΦΗΛΗΑ ΣΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΛΛΖΝΟΓΛΧΑ 

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

  4.1 Ζ έιιεηςε θεηκέλσλ γηα ηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

Ώπφ ηελ παξαπάλσ κειέηε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γιψζζαο πξνθχπηεη ε έιιεηςε 

θεηκέλσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα θηιίαο κεηαμχ ησλ δχν ιαψλ. ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηνπ γπκλαζίνπ θαη Έθθξαζεο-Έθζεζεο ηνπ ιπθείνπ δελ 

εληνπίδνπκε ζηνηρεία είηε γηα αλάπηπμε, είηε γηα φμπλζε ησλ ζρέζεσλ Βιιάδαο-

Σνπξθίαο.  

    Σα εγρεηξίδηα Νενειιεληθήο Γιψζζαο αθνινπζνχλ ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηνπ 

Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γπκλάζην,  

επηδηψθνληαο: «Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζεκαζία ηνπ ιφγνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή, ψζηε, είηε σο πνκπνί είηε σο δέθηεο ηνπ ιφγνπ, λα 

κεηέρνπλ ζηα θνηλά σο ειεχζεξνη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο κε θξηηηθή θαη ππεχζπλε 

ζηάζε∙ λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο ηε γιψζζα, ψζηε λα γίλνπλ νινθιεξσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηεο κε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη απηνπεπνίζεζε θαη λα εθηηκήζνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο γιψζζαο σο βαζηθνχ θνξέα έθθξαζεο θαη πνιηηηζκνχ θάζε ιανχ
383

». 

Παξφκνηνη είλαη νη ζηφρνη δηδαζθαιίαο ησλ εγρεηξηδίσλ Έθθξαζεο –Έθζεζεο 

ιπθείνπ, πνπ ζπκπιεξψλνληαη θαη απφ έλαλ ζηφρν απφ ηα εγρεηξίδηα γιψζζαο ηνπ 

γπκλαζίνπ, ν νπνίνο αθνξά ηελ εθηίκεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηε γιψζζα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ θάζε ιανχ, δηφηη απηφ ηνπο πξνεηνηκάδεη  «λα δήζνπλ σο πνιίηεο ζε κηα 

πνιππνιηηηζκηθή Βπξψπε».
384

 

     Δ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο ησλ ηξηψλ ηάμεσλ γπκλαζίνπ θαη 

                                                           
383

 ΔΕΠΠ-ΑΠ Ελλθνικισ Γλϊςςασ για το Γυμνάςιο, Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων 
Σπουδϊν (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.) και Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν (Α.Ρ.Σ.) Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ, 
Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, Ζρευνεσ-Ρρογράμματα, ςελ.48. Διακζςιμο ςτο: www.pi-
schools.gr/programs/depps/ (2/10/2014). 
384

 ΔΕΠΠ-ΑΠ Ελλθνικισ Γλϊςςασ για το Γυμνάςιο, ςελ.49. 
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ιπθείνπ ππεξεηεί ηηο νδεγίεο ηνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. Οη ζηφρνη δηδαζθαιίαο είλαη φκνηνη ζην γπκλάζην θαη ζην 

ιχθεην θαη είλαη νη αθφινπζνη: «Σα ινγνηερληθά θείκελα είλαη θνξείο νηθνπκεληθψλ, 

εζληθψλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ αμηψλ. Δ επαθή κε αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηεο 

πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο, εζληθήο θαη παγθφζκηαο, δηεπξχλεη ηα φξηα ηεο 

πξνζσπηθήο εκπεηξίαο θαη επαηζζεζίαο ησλ καζεηψλ θαη ηνπο θαζηζηά αλζξψπνπο 

ηθαλνχο λα αμηνπνηνχλ ελεξγεηηθά ηε γλψζε, λα αλαπηχζζνπλ ηηο αηζζεηηθέο 

αληηιήςεηο ηνπο, λα παίξλνπλ θξηηηθή ζέζε απέλαληη ζε βαζηθά δεηήκαηα ηεο 

θνηλσληθήο θαη αηνκηθήο ηνπο δσήο θαη λα δηακνξθψλνπλ επηιεθηηθά θαη ππεχζπλα 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο. (…) Ώλαδεηθλχεηαη ε αμία ηεο 

ινγνηερλίαο σο κνξθσηηθνχ αγαζνχ ζην πιαίζην ηεο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο θαη ηεο 

δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ ηζνηηκία ησλ αλζξψπσλ 

θαη ησλ πνιηηηζκψλ θαη ζηελ πξνβνιή ηεο ηδηαίηεξεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ειιεληθνχ 

ιφγνπ θαη πνιηηηζκνχ».
385

 

    ηα ινγνηερληθά θείκελα ηνπ Οξγαληζκνχ Βθδφζεσο Αηδαθηηθψλ ΐηβιίσλ (ΟΒΑΐ) 

ησλ ηξηψλ ηάμεσλ γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ βξίζθνπκε ηξεηο θαηεγνξίεο θεηκέλσλ απφ 

ηελ άπνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ γξαθήο ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ: Ώ) 

ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα ινγνηερληθά θείκελα κε πεγή έκπλεπζεο ηνλ 

αγψλα ησλ Βιιήλσλ γηα αλεμαξηεζία απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ θαη ηα έξγα δχν 

κεγάισλ πνηεηψλ θαη πκλεηψλ ηνπ αγψλα, ηνπ Αηνλπζίνπ νισκνχ θαη ηνπ Ώλδξέα 

Κάιβνπ απφ ηα Βπηάλεζα. ηελ ίδηα θαηεγνξία έρνπκε θαη ηα θιέθηηθα δεκνηηθά 

ηξαγνχδηα, δεκηνπξγήκαηα ηνπ θιέθηηθνπ θαη αξκαηνιηθνχ βίνπ, ε δξνζηά ε νπνία 

πλέεη απφ ηα αλππφηαθηα ειιεληθά βνπλά θαη ν ζπηλζήξαο ηεο ειεπζεξίαο - θαηά ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ ηίιπσλνο Κπξηαθίδε - πνπ εγθσκηάδνπλ ηα θαηνξζψκαηα ησλ 

αλδξψλ ή κνηξνινγνχλ ηνλ ζάλαηφ ηνπο. Ο Fauriel αλαθέξεη πσο ηα θιέθηηθα 

ζεσξνχληαη έξγα ηπθιψλ ιατθψλ δεκηνπξγψλ, δεηηάλσλ, πνπ ζπκίδνπλ ηνπο αξραίνπο 

ξαςσδνχο θαη πσο ην ηξαγνχδη έθεξλε δφμα ζηνλ εγθσκηαδφκελν ήξσα.
386

 Σα 

ινγνηερληθά θείκελα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη έξγα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ 

πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν 1453-1821 θαη ηα ρξφληα κεηά ηνλ Ώγψλα θαη κέρξη ηε 
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γεληά ηνπ 1880. Πξφθεηηαη γηα έξγα πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ επηξξνή ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ ξνκαληηζκνχ - ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ελδεηθηηθά 

θείκελα - ηα νπνία είλαη γξακκέλα ζηελ πεξίνδν ησλ εζληθψλ αλαδεηήζεσλ θαη ηεο 

εζληθήο αθχπληζεο, πξηλ θαη κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο, φηαλ ε 

εζληθή ηαπηφηεηα θαη ε εηθφλα ηνπ Σνχξθνπ ήηαλ ζην θέληξν ησλ ζπδεηήζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο. Δ αξλεηηθή εηθφλα ηνπ Σνχξθνπ φπσο είρε παξνπζηαζηεί 

ζηα πξνεπαλαζηαηηθά έξγα δηθαηνινγνχζε ηνλ μεζεθσκφ ησλ Βιιήλσλ απέλαληη 

ζηνλ θαηαθηεηή.
387

 ΐ) ηε δεχηεξε θαηεγνξία έρνπκε ηε ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο 

Γεληάο ηνπ Σξηάληα, ηελ πεδνγξαθία ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ε νπνία ζεκαδεχεηαη απφ ηηο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Βιιάδα θαη ζηελ Βπξψπε, φπσο ε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ε ξεπζηή πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ νδήγεζε ζηελ 

επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά ην 1936 θαη ε εκθάληζε ζηελ Βπξψπε ησλ 

νινθιεξσηηθψλ θαζηζηηθψλ θαζεζηψησλ.
388

 Ώπηή ε ινγνηερληθή παξαγσγή έρεη 

αληηπνιεκηθφ πλεχκα, δηφηη νη ζπγγξαθείο κε γξαθή γεκάηε πηζηφηεηα θαη δσληάληα 

απνδίδνπλ ηε θξίθε ηνπ πνιέκνπ, φπσο βιέπνπκε ζηνλ ηξαηή Ανχθα θαη ηελ 

«Εζηνξία ελφο Ώηρκαιψηνπ» (1929), ζηνλ ηξαηή Μπξηβήιε κε ην έξγν ηνπ «Δ δσή 

ελ ηάθσ» (1924) θαη ζηνλ Διία ΐελέδε θαη «Σν λνχκεξν 31328» (1931).
389

 ηα έξγα 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ παξνπζηάδεηαη ε αγξηφηεηα ησλ ερζξψλ – Σνχξθσλ, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ πξψηε θαηεγνξία, αιιά πξνβάιινληαη εθδειψζεηο αλζξσπηάο, 

θαινζχλεο, αιιειεγγχεο, ζπκπαξάζηαζεο, πνπ εθθξάδνπλ πλεχκα αληηπνιεκηθφ. Σα 

έξγα ησλ ινγνηερλψλ ηεο Ώηνιηθήο ρνιήο (Ανχθα, ΐελέδε, Μπξηβήιε θαη Φ. 

Κφληνγινπ) ραξαθηεξίδνληαη απφ σξηκφηεηα θαη ζνβαξφηεηα, καθξηά απφ ηηο ηδέεο 

ηνπ παξειζφληνο πνπ απνδείρζεθαλ νπηνπηθέο ηελ ηξαγηθή ψξα ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

Καηαζηξνθήο. Δ Γεληά ηνπ Σξηάληα εθθξάδεη απηή ηε ινγνηερληθή σξίκαλζε.
390

 Γ) 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία εληάζζνληαη ινγνηερληθά έξγα ηεο κεηαπνιεκηθήο 

πεδνγξαθίαο, πνπ γξάθνληαη κεηά ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Τπάξρνπλ 

πεδνγξαθήκαηα πνπ αλαπνινχλ ην κηθξαζηαηηθφ παξειζφλ θαη φκνξθεο ζηηγκέο απφ 

ηε ζπκβίσζε Βιιήλσλ θαη Σνχξθσλ, κε αληηπξνζσπεπηηθή ζπγγξαθέα ηε Αηδψ 

σηεξίνπ, Μηθξαζηάηηζζα πνπ ήξζε πξφζθπγαο ζηελ Βιιάδα, εληάρζεθε ζηελ 

αξηζηεξά θαη εξγάζηεθε σο δεκνζηνγξάθνο ζε πνιιά έληππα ηνπ ρψξνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο έξγα είλαη: «Oη Νεθξνί πεξηκέλνπλ» (1959) θαη ηα «Μαησκέλα 
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 Θρακλισ Μιλλασ, ό.π., ςελ.327-328. 
388

 Ακαναςόπουλοσ, Κοκκινάκθ, και Μπίςτα, Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ,  ςελ.116. 
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Υψκαηα» (1962).
391

 Ώλ θαη αλήθεη ζηελ Γεληά ηνπ Σξηάληα, εληάζζεηαη ζηε 

κεηαπνιεκηθή πεδνγξαθία, δηφηη έγξαςε ηα κπζηζηνξήκαηά ηεο θάπσο 

θαζπζηεξεκέλα. ε απηά απνδίδεη πηζηά ην κηθξαζηαηηθφ παξειζφλ θαη ηελ επνρή ηνπ 

μεξηδσκνχ.
392

 Ώπνζπάζκαηα απφ ηα κπζηζηνξήκαηα «Μαησκέλα Υψκαηα» θαη «Οη 

Νεθξνί Πεξηκέλνπλ» εκπεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα  Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ.   

 

 

      Α΄ Καηεγνξία Κεηκέλσλ  

  Α΄ Γπκλαζίνπ 

ην βηβιίν «Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο» ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ, εζηηάδνπκε ηελ 

πξνζνρή καο ζην θεθάιαην «Βζληθή Γσή», φπνπ νη καζεηέο δηδάζθνληαη ην ζχληνκν 

δηήγεκα ηνπ Γηάλλε ΐιαρνγηάλλε, «Δ Έμνδν». Πξφθεηηαη γηα έλα πεδνηξάγνπδν πνπ 

γξάθηεθε ην 1911 θαη αλήθεη ζηελ ελφηεηα «Σν Μεζνιφγγη», απφ ην βηβιίν «Μεγάια 

Υξφληα» (δειαδή ηα ρξφληα ηεο εζληθήο παιηγγελεζίαο). Σν δηήγεκα αλαθέξεηαη ζηελ 

απηνζπζία ησλ πνιηνξθεκέλσλ ηνπ Μεζνινγγίνπ, πνπ θαζηεξψζεθε σο ζχκβνιν ηεο 

ειεπζεξίαο.
393

 

   Σν ΐηβιίν ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ γηα ην δηήγεκα απηφ νξίδεη ηνπο εμήο ζηφρνπο 

δηδαζθαιίαο: α) «λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο πνηεο ζπζίεο κπνξεί λα ππνζηεί ν 

άλζξσπνο γηα ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ» β) «λα ζπγθηλεζνχλ κε ηνλ 

εξσηζκφ ησλ αγσληζηψλ ηνπ Μεζνινγγίνπ». 
394

 

 

    Βλδεηθηηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 

Τπάξρεη πνιχπιεπξε παξνπζίαζε ησλ ηξαγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ 

πνιηνξθεκέλε πφιε (κνλαμηά, ρεξεία, πείλα, εμαζιίσζε, πνιηνξθία θαη πηψζε ηνπ 

Μεζνινγγίνπ, αγσλία ηεο κάλαο γηα ηελ θφξε ηεο, πνιπάξηζκε δχλακε ησλ Σνχξθσλ, 

ε αληζφηεηα ησλ αληίπαισλ κεηψπσλ θαη ε δπζθνιία ηεο εμφδνπ). Με απηφ ηνλ 

ηξφπν πξνβάιιεηαη ε εξσίδα κάλα θαη ν απεγλσζκέλνο αγψλαο ηεο λα ζψζεη ηε δσή 
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ηεο θφξεο ηεο θαη ηε δηθή ηεο. Αελ ηα θαηαθέξλεη, αιιά αθνινπζεί ηε κνίξα φισλ 

ησλ Μεζνινγγηηψλ: ζάλαηνο γηα ηελ παηξίδα, αληί γηα ηε ζθιαβηά. Ο ΐιαρνγηάλλεο 

έληερλα παξνπζηάδεη ην αδηέμνδν κε αληηζέζεηο – δχλακε αληηπάισλ/αδπλακία 

εξψσλ, παηδηθή ειηθία/ζάλαηνο, δσή/ζάλαηνο, κε απψηεξν ζηφρν λα ηνληζηεί ε ζπζία 

ησλ πνιηνξθεκέλσλ γηα ην χςηζην αγαζφ ηεο ειεπζεξίαο. ηελ θαηαθιείδα ηνπ 

δηεγήκαηνο γίλεηαη ε εμίζσζε ηεο πηψζεο ηνπ Μεζνινγγίνπ κε ηνλ ζάλαην ηνπ 

κηθξνχ θνξηηζηνχ.
395

 

    Σα ρσξία πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ είλαη ηα αθφινπζα:  

─ Ο πφιεκνο αθήλεη απξνζηάηεπηεο ρήξεο θαη νξθαλά: «Σνηκάδεηαη θη ε ρήξα 

εθηά ρξνλψ κηθξνχια»/ «εχξε ην δέκα κε ηα ξνχρα η‘ άραξα ηνπ καθαξίηε 

αλδξφο ηεο»/ «Δ κπφκπα ε ηνπξθηθή ηνλ έθνςε ζηα δπν, κφιηο άξρηδε ε 

πνιηνξθία». 

─ Οη πιεζπζκνί απνδεθαηίδνληαη απφ ηηο κάρεο, ηηο αζζέλεηεο θαη ηελ πείλα, πνπ 

εκθαλίδνληαη κε ηνλ πφιεκν: «Σεο πείλαο ην ζεξηφ είλ‘ αλίθεην»/ «ην βφιη, ην 

ζπαζί, ηεο αξξψζηηαο ε νξγή, ηεο πείλαο ε θαηάξα ζέξηζαλ θάζε δηθφ ηεο, 

γχξσ ηεο»/ «ζηελ αγθαιηά λα ηε ζεθψζεη δελ κπνξεί. Σέηνηα δχλακε θη ε 

κάλα δελ ηελ έρεη». 

─ Σα παηδηά κεγαιψλνπλ κε νδπλεξέο παξαζηάζεηο, κέζα ζε ζηεξήζεηο θαη 

αξξψζηηεο: «κε ηελ Ώλζή ηελ θφξε ηεο, εθηά ρξνλψ κηθξνχια θη άξξσζηε, 

ζηα βάζαλα κπαζκέλε, απφ ηελ πείλα αγλψξηζηε, θάληαζκα δσληαλφ θη 

ήκεξν θη ηιαξφ ζαλ άιινπ θφζκνπ πιάζκα». 

─ Μέζα ζηε ιαίιαπα ηνπ πνιέκνπ ράλνληαη πνιινί: «Ώλζή! Ώλζίηζα! Σνπ 

θάθνπ! Δ Ώλζίηζα πάεη πηα! Πάεη θαη ην Μεζνιφγγη».
396

 

    Σν δηήγεκα αλαθέξεηαη ζηελ πνιχκελε πνιηνξθία ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη δίλεη 

έκθαζε ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ηεο ειιεληθήο θαη ηνπξθηθήο ζηξαηησηηθήο δχλακεο. 

Βθζέηεη ηα δεηλά πνπ πξνθάιεζε ε πνιηνξθία, δειαδή ηελ πείλα, ηηο αξξψζηηεο θαη 

γεληθά ηε δεηλή ζέζε ζηελ νπνία πεξηήιζαλ νη Μεζνινγγίηεο, πνπ αδπλαηνχζαλ λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηελ πφιε ηνπο. Γη‘ απηφ, ηε λχρηα ηεο 9εο κε 10ε Ώπξηιίνπ, λχρηα 

αββάηνπ ηνπ Λαδάξνπ πξνο Κπξηαθή ησλ ΐαΎσλ, επηρείξεζαλ εξσηθή έμνδν, ηελ 

νπνία νη πνιηνξθεηέο πιεξνθνξήζεθαλ κε πξνδνζία. Δ εηθφλα ηνπ άληζνπ αγψλα ησλ 

έγθιεηζησλ Βιιήλσλ ελάληηα ζε παλίζρπξνπο ερζξνχο δεζπφδεη ζ‘ φιν ην δηήγεκα. 
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Σν Μεζνιφγγη ιεηηνπξγεί σο ζχκβνιν ησλ αζπκβίβαζησλ αλζξψπσλ πνπ επηιέγνπλ 

ηελ ειεπζεξία απφ ηελ ππνδνχισζε ζηνπο Σνχξθνπο κε αληάιιαγκα ηελ επηβίσζε. 

Να επηζεκαλζεί πσο ε αληίζηαζε ησλ πνιηνξθεκέλσλ ηνπ Μεζνινγγίνπ απνηέιεζε 

πεγή έκπλεπζεο ηνπ έξγνπ «Βιεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη», ηνπ εζληθνχ καο πνηεηή 

Αηνλπζίνπ νισκνχ, ελψ ε ζπζία ησλ εξψσλ ηνπ έξγνπ, κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ 

κηθξνχ θνξηηζηνχ, καο ζπκίδεη ηνλ Θνχξην ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ: «..θαιχηεξα κηαο ψξαο 

ειεχζεξε δσή, παξά ζαξάληα ρξφληα ζθιαβηά θαη θπιαθή».
397

 

 

 

 Β΄ Γπκλαζίνπ 

 ην βηβιίν «Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο» ΐ΄ Γπκλαζίνπ ηνπ ΟΒΑΐ 

αλζνινγείηαη ην θιέθηηθν ηξαγνχδη «Σνπ ΐαζίιε». Πξνέξρεηαη απφ ηε ζπιινγή 

«Βθινγαί απφ ηα ηξαγνχδηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ», ηνπ Ν. Γ. Πνιίηε (1925) θαη είλαη 

ζχλζεζε απφ δηάθνξεο παξαιιαγέο φπσο ηα πεξηζζφηεξα ηεο ζπιινγήο απηήο. 

ρεηηθά κε ην πξφζσπν ηνπ ΐαζίιε ζηελ εηζαγσγή ηεο ζπιινγήο αλαθέξεηαη ην εμήο: 

«Σηο ν ΐαζίιεο ηνπ άζκαηνο ηνχηνπ δελ είλαη εμεθξηβσκέλνλ […] Ώιι‘ νηνζδήπνηε 

θαη αλ ήην, ην ηξαγνχδη ηνπ καο παξέρεηλ θπζηθή θαη απέξξηηνλ δηαηχπσζηλ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία παξψξκσλ επί ηεο ηνπξθνθξαηίαο ηνπο γελλαίνπο άλδξαο 

λα πξνηηκψζη ηνλ ειεχζεξνλ βίνλ ηνπ θιέθηε εηο ηα βνπλά».
398

 Ο ΐαζίιεο είλαη ν 

θεληξηθφο ήξσαο, ν νπνίνο ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο επηιέγεη ηε δσή ηνπ 

θιέθηε, παξά ηε ζθιαβηά∙ γη‘ απηφ θεχγεη θαη αθήλεη πίζσ ηνπ κηα ληξνπηαζηηθή θαη 

ππφδνπιε, αλ θαη κε επάξθεηα αγαζψλ, δσή θαη κε πεξεθάλεηα γίλεηαη ειεχζεξνο 

αληάξηεο πάλσ ζηα βνπλά.
399

   

    ηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ηξαγνπδηνχ, θαηά ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη: 

α) λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ην πλεχκα ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ β) λα γλσξίζνπλ, 

επίζεο, ηελ εθθξαζηηθή ιηηφηεηα πνπ είλαη γλψξηζκά ηνπ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

αληηιεθζνχλ φηη ζην ηξαγνχδη αλαδεηθλχεηαη ν πφζνο ησλ ππφδνπισλ Βιιήλσλ γηα 
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ειεπζεξία θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ν ζεβαζκφο ζηα αηνκηθά δηθαηψκαηα.
400

 

    ην ηξαγνχδη ν θιέθηεο παξνπζηάδεηαη σο πξφηππν αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη 

ειεχζεξεο δσήο∙ σο εθ ηνχηνπ, ν καζεηήο εχινγα δηακνξθψλεη κηα αξλεηηθή εηθφλα 

γηα ηνπο Σνχξθνπο, σο ππαίηηνπο ηεο ηξαγηθήο ζέζεο ησλ Βιιήλσλ. 

 

              Βλδεηθηηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 

 πσο αλαθέξεη ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην ηξαγνχδη απερεί ηελ 

ηζηνξηθνθνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο πξνεπαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ θαη ν θεληξηθφο 

ήξσαο είλαη έλαο θνηλφο άλζξσπνο. Υσξίδεηαη ζε δχν λνεκαηηθέο ελφηεηεο: 

─ ηελ πξψηε, αλαδεηθλχεηαη ε κεηξηθή ζπκβνπιή πξνο ηνλ γην θαη ε 

απάληεζε ηνπ λένπ ζηε κάλα θαη γίλεηαη αηζζεηή ε αγάπε ηεο κάλαο, πνπ 

πξνηηκά γηα ηνλ γην ηεο ηε ζπκβηβαζκέλε αιιά αζθαιή δσή, δειαδή ηε δσή 

ηνπ ζθιάβνπ, απφ ηελ θιεθηνπξηά κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο. 

─  ηε δεχηεξε ελφηεηα, πνπ είλαη ζχληνκε, έρνπκε ηνλ απνραηξεηηζκφ θαη ηνλ 

ρσξηζκφ κάλαο θαη γηνπ, κε ηνλ γην λα επηιέγεη ηελ ειεπζεξία ησλ βνπλψλ θαη 

λα γίλεηαη δεθηφο κε ραξά απφ ηα άιια αλππφηαθηα παιηθάξηα. 

    Μέζσ ηνπ θιέθηηθνπ απηνχ ηξαγνπδηνχ παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο ηα 

γλσξίζκαηα ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, πνπ είλαη ε ιηηφηεηα ηεο έθθξαζεο, ην 

αζχλδεην ζρήκα, ε ζπλνκηιία κε ηε θχζε, ε παξαηαθηηθή ζχληαμε θαη ν 

δεθαπεληαζχιιαβνο ζηίρνο.
401

 

 

 

 Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Ώπφ ην βηβιίν «Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο» ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ ηνπ ΟΒΑΐ ηα 

παηδηά δηδάζθνληαη απφ ηελ ελφηεηα «Δ ινγνηερλία ζηα Βπηάλεζα» ηνπο 

«Βιεχζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο», ηνπ Α. νισκνχ. Ο νισκφο βηψλεη απφ θνληά ηα 

γεγνλφηα, δηφηη ηελ πεξίνδν απηή δηακέλεη ζηελ Γάθπλζν, φπνπ θηάλεη ν ήρνο απφ 

ηνπο θαλνληνβνιηζκνχο ηεο πνιηνξθίαο ηνπ Μεζνινγγίνπ. Σν δξάκα πνπ 

εθηπιίζζεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ εθείλνλ, ν εξσηζκφο, ε ζπζία ησλ 
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πνιηνξθεκέλσλ ηνλ θαζειψλεη θαη ην Μεζνιφγγη γίλεηαη ην έκβιεκα ηνπ αγψλα ησλ 

Βιιήλσλ.
402

 Ώπηφ είλαη ην ηζηνξηθφ ππφβαζξν ηνπ έξγνπ, πνπ γξάθεηαη ζε κνξθή 

απνζπαζκάησλ. Έρνπκε ην πξψην ζρεδίαζκα γχξσ ζηα 1830, πνπ είλαη θάηη ζαλ 

δνθηκή, θαη ην δεχηεξν ζρεδίαζκα, πνπ είλαη ζηνλ ίδην ζηίρν κε ηνλ Κξεηηθφ, ην 

επεμεξγάδεηαη επί κηα δεθαεηία (1833-1844). 
403

 Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ είλαη νη 

αθφινπζνη: α) αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ ηξφπσλ έθθξαζεο πνπ ν πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί 

γηα λα απνδψζεη πνηεηηθά ηηο εηθφλεο ηεο πείλαο, απφ ηε κηα, θαη ηεο άλνημεο θαη ηεο 

ραξάο ηεο δσήο, απφ ηελ άιιε. Οη εηθφλεο απηέο επεμεγνχλ ηνλ νμχκσξν ηίηιν 

«Βιεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη» θαη αληαλαθινχλ ηνλ εζσηεξηθφ δηραζκφ ησλ 

πνιηνξθεκέλσλ β) αλαθνξά ζηνλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζνισκηθήο πνίεζεο 

σο απνηέιεζκα ηεο επηζπκίαο γηα αηζζεηηθή ηειεηφηεηα, βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ 

νισκνχ.
404

 

 

    Βλδεηθηηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 

─ ην πξψην απφζπαζκα ηνπ ΐ΄ ζρεδηάζκαηνο ν πνηεηήο παξνπζηάδεη ηελ 

απφγλσζε ησλ πνιηνξθεκέλσλ, ηε ζηγή θαη ηελ εξήκσζε ηνπ ηφπνπ κε δχν 

εηθφλεο: α) κε ηα καπξηζκέλα κάηηα ηεο κάλαο απφ ηελ πείλα θαη ην φιν 

απειπηζία θαη δήιεηα βιέκκα ηεο γηα ηα πεηεηλά ηνπ νπξαλνχ πνπ 

θαηαθέξλνπλ λα βξνπλ ηξνθή β) κε ηελ εηθφλα ηνπ πνιεκνραξή νπιηψηε λα 

θιαίεη εμαηηίαο ηεο ζσκαηηθήο αδπλακίαο ηνπ θαη ηεο έιιεηςεο πνιεκνθνδίσλ.  

─ ην δεχηεξν απφζπαζκα δίλεηαη κηα αληίζεζε: απφ ηε κηα ε αλζεξή θχζε ηεο 

άλνημεο θαη απφ ηελ άιιε ε δξακαηηθή θαηάζηαζε ησλ Μεζνινγγηηψλ, πνπ 

αξλνχληαη ηε ραξά ηεο δσήο θαη αθνινπζνχλ ηελ νδφ ηεο ζπζίαο θαη ηνλ 

εξσηθφ ζάλαην γηα ηα αλψηεξα ηδαληθά, πνπ απνηεινχλ θαη ηα δπν γη‘ απηνχο 

εζηθφ ρξένο. 
405
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 Vitti, Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, ςελ.149. 
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 Α΄Λπθείνπ 

Ώπφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σεχρνο Ώ΄ 

δηδάζθεηαη ε σδή «Βηο Ώγαξελνχο», απφ ηελ ελφηεηα «Βπηαλεζηαθή ρνιή».
406

 Δ 

σδή αλήθεη ζηε ζπιινγή «Λχξα» ηνπ Ώλδξέα Κάιβνπ. Ο πνηεηήο πκλεί ηελ αξεηή 

θαη ηε δηθαηνζχλε θαη κάρεηαη ελάληηα ζηελ αδηθία ησλ ηπξάλλσλ. Ο Κάιβνο είλαη 

πνηεηήο πνπ ςάιιεη ηελ Βιιεληθή Βπαλάζηαζε θαη ην μαλαγχξηζκα ηεο ειεπζεξίαο 

ζηνλ ηφπν γελλήζεψο ηεο.
407

 Σα πνηήκαηά ηνπ θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ελφο παξάθνξνπ 

ελζνπζηαζκνχ κε θχξηα πεγή έκπλεπζεο ηε κεγάιε ηζηνξηθή ζηηγκή ησλ Βιιήλσλ. Ο 

έλζεξκνο θηιειεπζεξηζκφο δεζπφδεη ζην έξγν ηνπ θαη ε δξακαηηθφηεηα ζηνλ ιφγν ηνπ 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ χθνπο ηνπ, πνπ κεηαθέξεη ζηα πνήκαηα ηηο 

ζπγθηλήζεηο ηνπ. Σα ζέκαηά ηνπ – ε ζθαγή ηεο Υίνπ, ε θαηαζηξνθή ησλ Φαξψλ, ν 

ζάλαηνο ηνπ Byron, o Καλάξεο, νη πξνδφηεο, νη δηρφλνηεο, θαη άιια –  βξίζθνπλ ζέζε 

ζηνλ επξσπατθφ ηχπν θαη εληππσζηάδνπλ ηνπο θηιέιιελεο. Ο Κάιβνο, κέζσ ηεο 

παξαβνιήο ηεο αξραίαο Βιιάδαο κε ηε ζχγρξνλή ηνπ πνπ αγσλίδεηαη λα ειεπζεξσζεί, 

ππαηλίζζεηαη ηελ ειπίδα ή θαη ηε βεβαηφηεηα, φηη ε Βιιάδα κέζα απφ ηηο θαθνπρίεο 

ζα αμησζεί θαη ζα ιάβεη ην ζηέκκα ηεο ιακπξφηεηαο ηεο αξραίαο δφμαο.
408

  

Υαξαθηεξηζηηθή έρεη κείλεη ε ξήζε ηνπ «Θέιεη αξεηή θαη ηφικε ε ειεπζεξία», πνπ 

δηαηππψζεθε ζηελ πξψηε ζηξνθή ηεο σδήο «Βηο άκνλ» ( έθδνζε, 1826, Παξίζη). 
409

 

     Αηδαθηηθέο πξνηάζεηο, θαηά ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: 

 Να γίλεη αλαθνξά ζηελ επαλαζηαηηθή δηάζεζε ηνπ Κάιβνπ, φπσο 

εθδειψλεηαη ζην πνίεκα, θαζψο θαη εμέηαζε ησλ ελλνηψλ «Ώγαξελνί» θαη 

«ηχξαλλνη», πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ηδενινγηθέο ζέζεηο ηνπ πνηεηή. 

 Να επηζεκαλζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ απνηππψλνπλ πσο ν πνηεηήο επεξεάδεηαη 

απφ ηνλ ζχγρξνλφ ηνπ ξνκαληηζκφ θαη ηαπηφρξνλα απφ ηελ πνηεηηθή 

παξάδνζε ηνπ θιαζηθηζκνχ. 

 Να ηνληζηεί ε επίδξαζε ζην πνίεκα ηνπ θηλήκαηνο ηνπ ξνκαληηζκνχ, ε νπνία 

είλαη έθδειε κε ηελ παξνπζία ηνπ πνηεηή σο ηαγνχ θαη πξνθήηε πνπ 

θαζνδεγεί ηνπο αλαγλψζηεο ζηα λνήκαηα ηνπ δεκηνπξγήκαηφο ηνπ. 

 Να ζρνιηαζηεί ε γιψζζα θαη ε ζηηρνπξγηθή. 

 Χο ζπκπιεξσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα κπνξνχζαλ λα αθνπζηνχλ ηα 
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«Σξαγνχδηα ηνπ Ώγψλα», δειαδή πνηήκαηα ηνπ Κάιβνπ κεινπνηεκέλα απφ 

ηνλ Μίθε Θενδσξάθε. 
410

 

     Δ σδή «Βηο Ώγαξελνχο» αλήθεη ζηε ζπιινγή «Δ Λχξα» (Γελεχε 1824) θαη ν 

ηίηινο ηεο ζεκαίλεη «Καηά κσακεζαλψλ Σνχξθσλ» ή «Καηά ηπξάλλσλ». Δ ηδηαίηεξε 

γιψζζα ηνπ Κάιβνπ, κείγκα θαζαξεχνπζαο θαη δεκνηηθήο, αλαγλσξίδεηαη εχθνια 

θαη ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ζηνπο καζεηέο. Σν ίδην θαη ε ιεγφκελε «θάιβεηα σδή», 

δειαδή ε πξνζσπηθή ζθξαγίδα ηνπ πνηεηή ζε κνξθή, ζηίρν θαη ζηξνθή. ζνλ αθνξά 

ην πεξηερφκελν ηνπ πνηήκαηνο, αληιεί απφ ηα ζχγρξνλά ηνπ γεγνλφηα θαη γξάθεηαη 

ππφ ηελ επηξξνή ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο. Παξνπζηάδεη 

ηηο αδηθίεο ησλ Σνχξθσλ ηπξάλλσλ ελάληηα ζηνπο ππφδνπινπο Έιιελεο, κε ην βιέκκα 

ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο απφ ηνλ Θεφ ζηε κεηά ζάλαηνλ δσή. Ο πνηεηήο 

ραξαθηεξίδεη ηπξάλλνπο ηνπο Σνχξθνπο, άπιεζηνπο θαη κε αθφξεζηε δίςα γηα ρξήκα, 

πνπ πξνθαινχλ ηφζα δεηλά ζηνπο Έιιελεο, αξπάδνληαο ηα αγαζά θαη νηθνλνκίεο πνπ 

εθείλνη απέθηεζαλ κε κφρζν ζηελ παηξίδα ή ζηελ μεληηηά ζέινληαο λα ηηο 

θιεξνδνηήζνπλ ζηα παηδηά ηνπο.
411

 Οη άλνκεο θαη απάλζξσπεο απαηηήζεηο ησλ 

ηπξάλλσλ απφ ηνλ ιαφ ζπκππθλψλνληαη ζηνπο ζηίρνπο 81-85: «φρη κφλνλ ηνλ ηδξψηα, 

αιιά θαη η‘ αίκα νη ηχξαλλνη δεηνχζηλ απφ ζαο∙ θη αθνχ πνηάκηα ερχζαηε κήπσο ηνπο 

θζάλεη;». Οη δχν ιέμεηο «ηδξψηα» θαη «αίκα» δειψλνπλ κεηαθνξηθά φηη νη ηχξαλλνη 

απαηηνχλ απφ ηνπο πνιίηεο φρη κφλν ηνπο θαξπνχο ηνπ ηδξψηα ηνπο, αιιά θαη ηε δσή 

ηνπο θαη ηνπο εμαλαγθάδνπλ λα γίλνπλ φξγαλά ηνπο. 

 

 

      Β΄ Καηεγνξία Κεηκέλσλ 

 Β΄Λπθείνπ 

Οη καζεηέο απφ ην βηβιίν  Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ΐ΄ Λπθείνπ- Γεληθήο 

Παηδείαο (η. ΐ΄ ΟΒΑΐ), απφ ηελ ελφηεηα «Δ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ» ζα 

δηδαρζνχλ έλα απφζπαζκα (θεθάιαην ΕΓ΄) απφ ην κπζηζηφξεκα ηνπ Διία ΐελέδε «Σν 

Ννχκεξν 31328»
412

 (1931). Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν ληνθνπκέλην, ζην νπνίν δίλνληαη 

νη εκπεηξίεο ηνπ ζπγγξαθέα απφ ηε δηαβίσζή ηνπ γηα δεθαηέζζεξηο κήλεο ζηα 
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ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο γηα ηνπο Έιιελεο αηρκαιψηνπο πνπ δεκηνχξγεζαλ νη 

Σνχξθνη κεηά ην ηέινο ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο. Σν Ννχκεξν 31328 είλαη ν 

αξηζκφο πνπ είρε ν ίδηνο ν ΐελέδεο σο αηρκάισηνο.  

   ην κπζηζηφξεκα θαηαγξάθεη κε ξεαιηζκφ θαη ακεζφηεηα ηηο, πξφζθαηεο αθφκε, 

ηξαγηθέο εκπεηξίεο ηεο αηρκαισζίαο ηνπ. Έλα απφ ηα γλσξίζκαηα ηνπ ΐελέδε,  ην 

νπνίν επηζήκαλε ε θξηηηθή, είλαη φηη δελ δηαζέηεη πινχζηα δεκηνπξγηθή θαληαζία, 

αιιά αληιεί πιηθφ θπξίσο απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ βηψκαηα θαη ηηο αλακλήζεηο ηνπ.
413

  

    Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αθεγήκαηνο είλαη:  

1. Nα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ην πλεχκα αλζξσπηάο θαη αιιειεγγχεο πνπ 

κπνξεί λα ππάξμεη αθφκα θαη ζε αλζξψπνπο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ή ερζξηθέο 

νκάδεο.   

2.  Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε αθήγεζε ηνπ θεηκέλνπ. 

3. Να εμαθξηβψζνπλ ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ πξνζψπσλ ηνπ αθεγήκαηνο. 

     Ο ζηφρνο ηνπ ζπγγξαθέα είλαη λα παξνπζηάζεη ηελ ηξαγσδία πνπ έδεζαλ νη 

Έιιελεο αηρκάισηνη ηνπ 1922 ζηα ηάγκαηα εξγαζίαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ πξνζέγγηζε 

πνπ αλαπηχρζεθε αλάκεζα ζε απηνχο θαη ζηνπο θξνπξνχο ηνπο, θάησ απφ ηελ 

απάλζξσπε θαη βάλαπζε ζπκπεξηθνξά ησλ βαζκνθφξσλ ηεο ζηξαηησηηθήο κνλάδαο. 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα είλαη λα θαηαγγείιεη ηα δεηλά ηνπ 

πνιέκνπ, δειαδή ηε βία θαη ηελ απψιεηα ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, αιιά θαη λα 

ηνλίζεη ηελ αμία ηεο αλζξσπηάο θαη ηεο αιιειεγγχεο.
414

 

    Εδηαίηεξε εληχπσζε ζην αθήγεκα πξνθαιεί ε θνηλή κνίξα αηρκαιψησλ θαη 

καθαδάδσλ (ζθνπψλ, θπιάθσλ). Οη αηρκάισηνη αληί λα κηζνχλ ηνπο καθαδάδεο, δηφηη 

εθείλνη ηνπο θξνπξνχλ, ηνπο ζπκβνπιεχνπλ πψο λα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ δηνηθεηή θαη 

λα δεηήζνπλ ηα απνιπηήξηά ηνπο, ελψ αιινχ ζψδνπλ ηνλ θξνπξφ πνπ απνθνηκήζεθε. 

Οκνίσο δε θαη νη καθαδάδεο ραιαξψλνπλ ηελ αζθπθηηθή θξνχξεζε, πιεζηάδνπλ ηνπο 

αηρκαιψηνπο θαη ηνπο θάλνπλ παξέα. Ώηρκάισηνη θαη καθαδάδεο ζπλδένληαη κε ηελ 

θνηλή ηξαγηθή κνίξα, γεγνλφο πνπ εμεγεί ηε ζηάζε ηνπο∙  φπσο αλαθέξεη ν αθεγεηήο, 

θαη νη ίδηνη νη καθαδάδεο άξρηζαλ λα κε κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ ηε κνίξα ηνπο απφ 

ηε κνίξα ησλ αηρκαιψησλ.  

     Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα αθφινπζα ρσξία ηνπ θεηκέλνπ, πνπ δείρλνπλ ηελ θνηλή 

κνίξα: Σηκσξνχληαη βάλαπζα κε καζηίγσζε θαη νη κελ θαη νη δε, ρσξίο δηάθξηζε, κε 
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ηνλ ίδην ηξφπν, ελψπηνλ φινπ ηνπ ζηξαηνπέδνπ («ζε ηη ινηπφλ μερσξίδαλε αλ ήηαλ γηα 

Σνχξθνη;- ην αίκα απιάθσζε θαη ηα ελληά θνξκηά- ηη δηαθνξά είρε;»). Έλα είδνο 

πνηλήο γηα ηνπο καθαδάδεο είλαη λα δνπιεχνπλ καδί κε ηνπο αηρκαιψηνπο ηνπο, θάηη 

πνπ ηνπο εμηζψλεη κε εθείλνπο («ζα δνπιέςνπλ δέθα κέξεο κε ηνπο ζθιάβνπο»). 

Έρνπλ θαη νη δχν νκάδεο βάζαλα θαη δνπλ θάησ απφ ηηο ίδηεο αληίμνεο ζπλζήθεο 

(«ιέκε καδί ηα βάζαλα καο- μαπιψλνπκε καδί θάησ απ‘ ηνλ αςχ ήιην θαη ηξψκε ην 

ςσκί καο»). Σέινο, ληψζνπλ φηη ηνπο δέλεη θνηλή δπζηπρία, πνπ ηνπο σζεί ζε 

επίθιεζε ηνπ ζετθνχ ειένπο («ν ζεφο λα καο ιππεζεί, θη εζάο θη εκάο») θαη ζην λα 

κελ απνθαινχλ ηνπο αηρκαιψηνπο ζθιάβνπο, αιιά ζπληξφθνπο πνπ ηνπο δίλνπλ ζε 

θηιηθφ ηφλν ηηο εληνιέο, γηα λα κελ ηνπο δπζαξεζηήζνπλ.
415

 

     Δ αθήγεζε είλαη ρξνλνινγηθή, δειαδή ηα γεγνλφηα παξνπζηάδνληαη κε ηε ζεηξά 

κε ηελ νπνία δηαδξακαηίζηεθαλ. Ο αθεγεηήο είλαη δξακαηνπνηεκέλνο θαη βιέπεη ηα 

γεγνλφηα απφ ηελ δηθή ηνπ εζσηεξηθή νπηηθή γσλία. Χο κέινο νκάδαο, αθεγείηαη ζε 

πξψην πιεζπληηθφ πξφζσπν κε ηελ παξεκβνιή πξνζψπσλ πνπ δηαιέγνληαη κεηαμχ 

ηνπο. ην θείκελν γίλεηαη ιφγνο γηα νκάδεο πξνζψπσλ (αηρκάισηνη, καθαδάδεο). Σα 

κεκνλσκέλα πξφζσπα (ηνλ ζηξαηηψηε πνπ καζηίγσζε ηνπο άιινπο, ηνλ δηνηθεηή, ηνλ 

επηινρία, ηνλ κνπιαδίκ- εβέι) ν ζπγγξαθέαο ηα παξνπζηάδεη κε ηε δξακαηηθή κέζνδν, 

δειαδή κέζα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηηο πξάμεηο ηνπο, απφ ηα νπνία νη αλαγλψζηεο 

κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ άπνςε γη' απηνχο.
416

  

 

 Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Οη καζεηέο ησλ κεηνλνηηθψλ γπκλαζίσλ ζην κάζεκα ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Γ΄ Γπκλαζίνπ ζα δηδαρζνχλ ην θείκελν «Σα δα», απφζπαζκα απφ ην 

βηβιίν «Δ δσή ελ ηάθσ» (1931) ηνπ ηξαηή Μπξηβήιε. ' απηφ ην βαζχηαηα 

αληηπνιεκηθφ έξγν, ν ζπγγξαθέαο πξαγκαηεχεηαη ηε θξίθε ηνπ πνιέκνπ, πνπ ζην 

πξνο δηδαζθαιία απφζπαζκα απνδίδεηαη κε ηε ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή εμφλησζεο 

αζψσλ δψσλ. 
417

 

    Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ζχκθσλα κε ην βηβιίν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη νη αθφινπζνη:  

1. «Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο έλα είδνο αληηπνιεκηθήο πεδνγξαθίαο πνπ 

απεηθνλίδεη κε σκφ ξεαιηζκφ ηελ αγξηφηεηα θαη ηνλ παξαινγηζκφ ηνπ πνιέκνπ». 

                                                           
415

 Εμμανουθλίδθσ και Ρετρίδου-Εμμανουθλίδου, ό.π., ςελ.578-579. 
416

 Εμμανουθλίδθσ και Ρετρίδου-Εμμανουθλίδου, ό.π., ςελ.584-585. 
417

 Καγιαλισ, Ντουνιά και Μζντθ, Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ ΓϋΓυμναςίου, ςελ. 161. 
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2.  «Να αλαθεξζνχλ γεληθφηεξα ζηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηα δψα, ζρνιηάδνληαο 

ζεηηθά (εξγαζία, ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί) θαη αξλεηηθά παξαδείγκαηα 

(θαθνκεηαρείξηζε, εμφλησζε).
418

 

  

                Θεκαηηθνί άμνλεο ηνπ θεηκέλνπ / Ανκή ηνπ θεηκέλνπ: 

- Πξψηε ελφηεηα: Οη άλζξσπνη θαη ηα δψα αληηκέησπνη κε ηνλ παξαινγηζκφ 

ηνπ πνιέκνπ. 

- Αεχηεξε ελφηεηα: H ηαιαηπσξία ηεο κεηάβαζεο ησλ δψσλ ζην κέησπν. 

- Σξίηε ελφηεηα: H αλαθνχθηζε θαη ε θπζηνινγηθή δσή ησλ γατδνπξηψλ. 

- Σέηαξηε ελφηεηα: O βνκβαξδηζκφο θαη ν καδηθφο αθαληζκφο ησλ αζψσλ 

δψσλ. 

 

                Βλδεηθηηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε: 

«H δσή ελ ηάθσ» είλαη έλα βηβιίν γξακκέλν ζε ιατθή έθθξαζε κε κνξθή 

εκεξνινγίνπ, φπνπ έλαο ινρίαο ηνπ καθεδνληθνχ κεηψπνπ θαη ηνπ Ώ΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, νλφκαηη Κσζηνχιαο, θαηαγξάθεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Σν πνιπδηαβαζκέλν 

απηφ κπζηζηφξεκα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ηεο ειιεληθήο αληηπνιεκηθήο ινγνηερλίαο 

θαη ζηέθεηαη επάμηα πιάη ζηα ππφινηπα επξσπατθά κπζηζηνξήκαηα ηνπ ίδηνπ 

είδνπο.
419

 Με ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νη καζεηέο εληνπίδνπλ ζηελ αξρή 

ηνπ θεηκέλνπ ηελ αληίζεζε ηνπ ζπγγξαθέα ζηε ζπκκεηνρή ησλ δψσλ ζηνλ πφιεκν. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε πνξεία ησλ αζψσλ δψσλ: κεηαθέξνληαη ηξνκαγκέλα 

απφ ην λεζί θαη ηειηθά εμνληψλνληαη απφ βνκβαξδηζκφ. Βίλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο 

λα αληηιεθζνχλ έλα βαζηθφ εχξεκα ηνπ αθεγήκαηνο, κε ην νπνίν ν ζπγγξαθέαο 

πεηπραίλεη λα απνδψζεη εκθαληηθά ηε θξίθε ηνπ πνιέκνπ: ζπγθξίλεη ην ραξνπάιεκα 

ησλ δψσλ κε ηελ αλζξψπηλε αληίδξαζε ελψπηνλ ηνπ ζαλάηνπ θαη καο παξνπζηάδεη ηε 

δξακαηηθή ζθελή ησλ δψσλ πνπ ςπρνξξαγνχλ, δψα πνπ είλαη αζψα, φκσο πιεξψλνπλ 

ηηο αλνκίεο ησλ αλζξψπσλ.
420

 Μέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ αθεγήκαηνο, νη καζεηέο 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ παξαινγηζκφ ηνπ πνιέκνπ θαη ηνλ ηξφκν πνπ δεκηνπξγεί 

ζε αλζξψπνπο θαη δψα.  

 

                                                           
418

 Καγιαλισ, Ντουνιά και Μζντθ, Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ ΓϋΓυμναςίου-Βιβλίο 
Εκπαιδευτικοφ, ςελ.107. 
419

 Καγιαλισ, Ντουνιά και Μζντθ, ό.π., ςελ.108. 
420

 Καγιαλισ, Ντουνιά και Μζντθ, ό.π., ςελ.108. 
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     Γ΄ Καηεγνξία Κεηκέλσλ  

 Β΄Γπκλαζίνπ  

 ην κάζεκα  «Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο» ΐ΄ Γπκλαζίνπ, ζηελ ελφηεηα 

«Παιαηφηεξεο Μνξθέο Γσήο», νη καζεηέο ζα δηδαρζνχλ έλα απφζπαζκα απφ ην 

κπζηζηφξεκα ηεο Αηδψο σηεξίνπ «Μαησκέλα Υψκαηα», κε ηίηιν «ηαλ 

πξσηνθαηέβεθα ζηε κχξλε»
421

. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο ελφηεηαο, φπσο νξίδεη ην 

βηβιίν ηνπ θαζεγεηή είλαη νη εμήο: Να έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε εηθφλεο ηεο 

παιηάο δσήο ζηε κχξλε ηνπ 1910, πνπ ππήξμε έλα απφ ηα θέληξα ηνπ κηθξαζηαηηθνχ 

ειιεληζκνχ θαη λα γλσξίζνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο γηα ηελ 

αλαηξνθή θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, φπσο θαη γηα ηελ απεμάξηεζή ηνπο 

απφ ηελ νηθνγέλεηα, ε νπνία γηα ηα αγφξηα ησλ θησρψλ νηθνγελεηψλ ιάκβαλε ρψξα 

αξθεηά λσξίο θαη ηα νδεγνχζε ζηε βηνπάιε.
422

  

        Σα ζεκαηηθά θέληξα ζην κπζηζηφξεκα είλαη ηα εμήο: 

1. Δ θνζκνπνιίηηθε κχξλε κε ηελ αθκάδνπζα ειιεληθή παξνπζία. 

2. Δ θνηλσληθή πξνέιεπζε ηνπ παηδηνχ, νη ζηεξήζεηο κε ηηο νπνίεο κεγάισζε θαη 

νη θαζεκεξηλέο ππνρξεψζεηο ηνπ σο ζθιεξά εξγαδφκελνπ βηνπαιαηζηή. 

3. Δ ειεπζεξία πνπ βηψλεη ην παηδί ζηε κχξλε θαη ε ελειηθίσζή ηνπ.
423

   

 

            Βλδεηθηηθή Βξκελεπηηθή Πξνζέγγηζε 

 Δ ζπγγξαθέαο επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε δχν ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ηεο 

δσήο ηνπ θεληξηθνχ πξνζψπνπ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο: α. ζηελ πξψηε γλσξηκία ηνπ κε 

ηε κεγάιε θαη εληππσζηαθή πφιε, ηελ νιφηεια δηαθνξεηηθή απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ρσξηνχ ηνπ θαη β. ζηελ απεμάξηεζή ηνπ απφ ηελ νηθνγέλεηα, πνπ επήιζε σο 

απνηέιεζκα ηεο πξψηκεο εηζφδνπ ηνπ ζηνλ ζθιεξφ εξγαζηαθφ βίν, πξάγκα ζχλεζεο 

γηα ηα ρσξηαηφπνπια. Οη εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ απνδίδνληαη κε ξεαιηζκφ αιιά είλαη 

επράξηζηεο. Ο κηθξφο ήξσαο κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη καθξηά απφ ηε γνληθή 

απηαξρηθφηεηα, απνιακβάλεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαη πεξηδηαβαίλεη ηνπο δξφκνπο 

ηεο πφιεο, ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ ελειηθίσζε. Μέζα απφ ην βιέκκα ηνπ παηδηνχ ε 

ζπγγξαθέαο πξνζθέξεη ηελ αλζξσπνγεσγξαθία ηεο πεξηνρήο ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Με 

                                                           
421

 Γαραντοφδθσ, Χατηθδθμθτρίου και Μζντθ, Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ ΒϋΓυμναςίου, 
ςελ.94. 
422

 Γαραντοφδθσ, Χατηθδθμθτρίου και Μζντθ, Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ ΒϋΓυμναςίου-Βιβλίο 
Εκπαιδευτικοφ, ςελ.68. 
423

 Γαραντοφδθσ, Χατηθδθμθτρίου και Μζντθ, ό.π., ςελ.68. 
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ηελ εηθφλα ηνπ ήξσα λα ζηέθεηαη κπξνζηά ζηελ «Βπαγγειηθή ρνιή» - ειιεληθή 

ζρνιή κέζεο εθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχζε κε εηζθνξέο νκνγελψλ απφ ην 1717 κε 

δηάθνξα θαηά θαηξνχο νλφκαηα (Βιιεληθφ ρνιείνλ, Μεγάιν ρνιείνλ,  

Βιιελνκνπζείνλ θ.ά.) - καο δίλεηαη ην φλεηξν πνπ δελ έγηλε πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ε 

θνίηεζε ζε ηέηνην ίδξπκα ήηαλ αδχλαηε γηα ηε ρακειή θνηλσληθή ηνπ ζέζε. 
424

 

     Μέζα απφ ην αθήγεκα νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε κηα πφιε κε πνηθίιε 

πιεζπζκηαθή ζχζηαζε, πνιππνιηηηζκηθή φπσο ζα ιέγακε ζήκεξα. Δ κχξλε 

θαηνηθνχληαλ απφ Έιιελεο, Σνχξθνπο, Ββξαίνπο θαη Λεβαληίλνπο (απνγφλνπο 

Βπξσπαίσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία), κε ηζρπξφηεξν βέβαηα 

ην ειιεληθφ ζηνηρείν. Ήηαλ κηα πφιε κε αλζεξή νηθνλνκία θαη νη δηάθνξεο 

θνηλφηεηεο ζπκβίσλαλ ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.    

 

 

  Γ΄Λπθείνπ 

Oη καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, ηνπ κεηνλνηηθνχ – επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ θαη 

ηεξνζπνπδαζηεξίνπ, ζην κάζεκα «Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο» Γεληθήο 

Παηδείαο θαη ζηελ ελφηεηα ΐ΄ Πεδνγξαθία, ζα δηδαρζνχλ έλα απφζπαζκα απφ ην 

κπζηζηφξεκα ηεο Α. σηεξίνπ «Οη Νεθξνί  Πεξηκέλνπλ».
425

 Πξφθεηηαη γηα ην πξψην 

κπζηζηφξεκά ηεο θαη έρεη σο ζέκα ηνλ μεξηδσκφ ησλ Βιιήλσλ απφ ηηο παηξνγνληθέο 

εζηίεο ηνπο κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ηηο ηαιαηπσξίεο ηνπο σο 

πξφζθπγεο ζηελ Βιιάδα. ΐαζηθφ πξφζσπν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο είλαη ε Ώιίθε Μάδε, 

ην πξνζσπείν ηεο ίδηαο ηεο ζπγγξαθέσο, ε νπνία αθεγείηαη ηα βηψκαηά ηεο απφ ηα 

επηπρηζκέλα ρξφληα ηνπ παξειζφληνο.
426

 

     Οη ζηφρνη δηδαζθαιίαο ηνπ παξφληνο αθεγήκαηνο είλαη νη αθφινπζνη: 

1. Να απνθηήζνπλ νη καζεηέο θάπνηεο εηθφλεο απφ ηελ επηπρηζκέλε δσή κηαο 

ειιεληθήο νηθνγέλεηαο ζην Ώτδίλη ηεο Μ. Ώζίαο πξηλ ην 1922. 

2. Να δηαθξίλνπλ ηα πξφζσπα ηνπ αθεγήκαηνο θαη λα ηα θαηαηάμνπλ ζε νκάδεο. 

3. Να θαηαλνήζνπλ ηε ξνή ηεο αθήγεζεο, ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη ηε 

ζηάζε ηεο αθεγήηξηαο απέλαληη ζην γπλαηθείν θχιν.
427

 

 

                                                           
424

 Γαραντοφδθσ, Χατηθδθμθτρίου και Μζντθ, ό.π., ςελ.67-68. 
425

 Γρθγοριάδθσ κ.ςυν., Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ Σεφχοσ Γϋ (1945-2000), ςελ. 173. 
426

 Γρθγοριάδθσ κ.ςυν., ό.π., ςελ.173. 
427

 Ρ.Εμμανουθλίδθσ και Ε.Ρετρίδου-Εμμανουθλίδου, Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ 
(Πεηογραφία), ΓϋΕνιαίου Λυκείου Γενικισ Ραιδείασ, Μεταίχμιο, Ακινα 2002, ςελ.49-52. 
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               Βλδεηθηηθή Βξκελεπηηθή Πξνζέγγηζε: 

  ην απφζπαζκα είλαη επδηάθξηηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαηθείαο κεηαπνιεκηθήο 

πεδνγξαθίαο: ε επαηζζεζία, ε ιπξηθή δηάζεζε θαη ε ππνθεηκεληθή ζπγθίλεζε.
428

 

Θέκα ηνπ απνζπάζκαηνο είλαη ε επηπρηζκέλε δσή κηαο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο ζην 

Ώτδίλη ηεο Μ. Ώζίαο. Βίλαη ρσξηζκέλν ζε δχν ελφηεηεο, ζηηο νπνίεο μερσξίδνπλ 

θάπνηα πξφζσπα πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα ππφινηπα. Σα πξφζσπα ηεο πξψηεο 

ελφηεηαο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο νκάδεο: α. ζηελ πξψηε αλήθνπλ νη ραξνχκελνη, 

αλνηρηφθαξδνη θαη ιατθνί άλζξσπνη. β. ζηε δεχηεξε νκάδα αλήθνπλ ηα κέιε ηεο 

αλψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο, κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ επηηήδεπζε θαη ηελ ππνθξηηηθή 

ζπκπεξηθνξά./ ηε δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε θφλα Ώγγειηθψ κε ηα μφξθηα 

θαη ηηο βαζθαλίεο ηεο, ε νπνία απνηειεί ην ζπκπαζέζηεξν πξφζσπν ηνπ αθεγήκαηνο 

θαη εζνγξαθείηαη κε κεγάιε ζπκπάζεηα, ην ίδην θαη ν θαπηάλ Μαζηφο. Καη ηα δχν 

πξφζσπα παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ, γηαηί εθπξνζσπνχλ κηα ηάμε 

αλζξψπσλ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα εθείλσλ πνπ δνπλ ζηελ επκάξεηα. 
429

 

      ζνλ αθνξά ηελ αθήγεζε εληνπίδνπκε ηα εμήο:  H αθεγήηξηα ηαπηίδεηαη κε ηε 

ζπγγξαθέα θαη είλαη δξακαηνπνηεκέλε, δηφηη είλαη έλα απφ ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο 

θαη παξαθνινπζεί ηα γεγνλφηα ζπκκεηέρνληαο ζ‘ απηά, ρσξίο σζηφζν λα δξα ζε 

πξψην πιάλν. Ώμηνζεκείσηε αξεηή ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα, είλαη ε δσεξή θαη παξαζηαηηθή αθήγεζε, πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

1. Με δηαιφγνπο θπζηθνχο, ζχληνκνπο θαη δσεξνχο. 

2. Με εκβφιηκεο αθεγήζεηο απφ πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο, φπσο ηνπ θαπηάλ 

Μαζηνχ θαη ηεο θφλαο Ώγγειηθψο. 

3. Με πεξηγξαθή πάκπνιισλ εηθφλσλ θαη ζθελψλ ζην αθήγεκα. 

4. Με ηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηήξσλ.
430

 

     Δ ζηάζε ηεο αθεγήηξηαο απέλαληη ζην γπλαηθείν θχιν: ην απφζπαζκα 

παξαηεξνχληαη θάπνηα ζηνηρεία πνπ θαλεξψλνπλ ην θχιν ηνπ ζπγγξαθέα, αθνχ 

δηαθξίλεηαη κηα πνιχ θαιή γλψζε ηεο γπλαηθείαο ςπρνζχλζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, 

φπσο επίζεο επηείθεηα θαη θαηαλφεζε πξνο ην γπλαηθείν θχιν. Δ αθεγήηξηα 

γλσξίδεη ιεπηνκεξψο ηε δσή ζην ζπίηη, θπξίσο ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ 

παξαζθεπή εδεζκάησλ. Βπίζεο, νη γπλαηθείνη ραξαθηήξεο (Διέθηξα, Εψ, Σαθνχε, 
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 Ρολίτθσ, ό.π., ςελ.355. 
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θφλα Ώγγειηθψ) δηαγξάθνληαη κε ραξαθηεξηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο γπλαηθείαο 

ζπκπεξηθνξάο θαη κε παξαζηαηηθφηεηα. Σέινο, ζην αθήγεκα ππάξρνπλ αξθεηέο 

παξακπζηαθέο δηεγήζεηο, νη νπνίεο είλαη πξνζθηιείο ζηηο γπλαίθεο.
431

 

    Ο καζεηήο, ινηπφλ, κέζσ ηνπ θεηκέλνπ, έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο επηπρηζκέλεο 

ζηηγκέο κηαο κηθξαζηάηηθεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, κε ηα ήζε-έζηκά ηνπο θαη κε ηηο 

δνμαζίεο ηνπο.  

 

     Ώλαθεθαιαηψλνληαο ηε κειέηε καο πάλσ ζηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ 

δηδάζθνληαη νη κνπζνπικαλφπαηδεο ζε γπκλάζην θαη ιχθεην, ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

«Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο», ζπκπεξαίλνπκε πσο απηά ρσξίδνληαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: ζηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα θείκελα κε 

εζληθφ/εζλνθεληξηθφ πεξηερφκελν θαη ζηε δεχηεξε αληηπνιεκηθφ∙ ζηελ ηξίηε 

θαηεγνξία ππάξρνπλ θείκελα παξκέλα απφ ινγνηερληθά έξγα κε αληηπνιεκηθφ 

ραξαθηήξα, ν νπνίνο φκσο ζηα δηδαζθφκελα απνζπάζκαηα γίλεηαη εκθαλήο κε 

έκκεζν ηξφπν, δειαδή κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο εηξεληθήο ζπκβίσζεο κεηαμχ 

Βιιήλσλ θαη Σνχξθσλ. Πέξαλ απηνχ, απνπζηάδνπλ θείκελα πνπ ζα θαλέξσλαλ κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ηεο θηιίαο αλάκεζα ζηνπο δχν ιανχο. Ώπηή 

ε θαηάζηαζε πξνθαλψο αληηθαηνπηξίδεη θαη ηελ επξχηεξε έιιεηςε ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ κε αλάινγν πεξηερφκελν, δείγκα ησλ πεξίπινθσλ ειιελνηνπξθηθψλ 

ζρέζεσλ αθφκε θαη ζήκεξα. Έηζη, εθφζνλ δελ θαιιηεξγείηαη ε βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο κέζσ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, απνκέλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα ζηεξηρηεί ζε θείκελα αληηπνιεκηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε, κε ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο, λα επηρεηξήζεη ηνλ ππεξηνληζκφ 

ησλ αγαζψλ ηεο εηξήλεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαδέιθσζεο θαη αιιειεγγχεο 

κεηαμχ ησλ δχν γεηηφλσλ. ε επφκελν θεθάιαην πξνηείλνληαη ζρέδηα καζήκαηνο ηα 

νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ηε γλσζηηθή θαη παηδαγσγηθή ηθαλφηεηα θαη καεζηξία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζηφρνπ θαη αμηνπνηνχληαη έλα 

αληηπνιεκηθφ θείκελν θαη άξζξα εθεκεξίδσλ. Πξνεγνχληαη φκσο θάπνηεο ζθέςεηο 

γηα ην Πξφγξακκα Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ. 
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  4.2 Απνηίκεζε ηνπ έξγνπ Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ 

πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν ηκήκα ηεο εξγαζίαο, ηo «Πξφγξακκα 

Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ» πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο λέαο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κε θχξην ζηφρν «ηελ αξκνληθή 

έληαμε ηωλ παηδηώλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ ειιεληθή θνηλωλία θαη ηελ 

απνδνρή ηνπο από ηελ πιεηνλόηεηα ωο ηζόηηκωλ πνιηηώλ».
432

 Με αθεηεξία ην 1997 

θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ πφξνπο ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ, ην 

πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ππεξεηεί ην πλεχκα ηεο ηζνλνκίαο θαη ηεο 

ηζνπνιηηείαο. Πξηλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο ήηαλ ειιηπήο, γεγνλφο πνπ έζεηε εκπφδηα ζηε κεηάβαζε ησλ καζεηψλ απφ 

ηε κηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ επφκελε θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Ώπφ 

έξεπλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνέθπςε φηη ην 65% ησλ καζεηψλ ηεο κεηνλφηεηαο δελ 

νινθιήξσλε ηελ ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ελψ ηα κεηνλνηηθά δεκνηηθά 

ζρνιεία απνηεινχζαλ έλα «πνιηηηζκηθφ γθέην» κε εμαηξεηηθά αξλεηηθέο ζπλζήθεο 

θνίηεζεο.
433

 

      Δ δξάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νξγαλψζεθε ζε δπν άμνλεο: Ώ) Παξέκβαζε κέζα ζην 

ζρνιείν κε ηε δεκηνπξγία λέσλ εθπαηδεπηηθψλ βηβιίσλ κε ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο 

αξρέο θαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, πνπ ε ζπγγξαθή ηνπο βαζίζηεθε ζηελ εθκάζεζε 

ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ζηελ επίγλσζε πσο ε έληαμε ησλ παηδηψλ 

ηεο κεηνλφηεηαο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε πξφνδφο ηνπο είλαη επζέσο 

αλάινγεο κε ηνλ ζεβαζκφ ηεο γιψζζαο θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Σα λέα βηβιία 

έγηλαλ ηα επίζεκα εγρεηξίδηα ηνπ ειιελφγισζζνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο καζεηέο 

ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ηα βηβιία γηα ηε δεπηεξνβάζκηα είλαη ζε πεηξακαηηθή 

εθαξκνγή)
434

. Κξίζεθε ζθφπηκν ε ρξήζε ησλ λέσλ βηβιίσλ λα ζπλνδεπηεί απφ ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηηο λέεο κεζφδνπο θαη απφ εληζρπηηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 
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 Αποτελζςματα τθσ μακρόχρονθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, Εκπαίδευςθ των παιδιϊν τθσ 
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θηλήηξσλ κάζεζεο θαη ηεο ειιελνκάζεηαο ζηε κεηνλφηεηα.
435

 ΐ) Παξέκβαζε εθηόο 

ζρνιείνπ κε ηε δεκηνπξγία ησλ  ΚΒΠΒΜ (Κέληξα ηήξημεο ηνπ «Πξνγξάκκαηνο 

Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ»), ηα νπνία «έρνπλ θχξην ζηφρν ηελ άξζε ηεο 

απνκφλσζεο ηνπ κεηνλνηηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ απνηειεί θαη ην ζεκειηψδεο αίηην ηεο 

πεξηζσξηαθήο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο»
436

. Σα ΚΒΠΒΜ, πνπ άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ην 2003, έρνπλ κνξθή πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ κε δαλεηζηηθέο βηβιηνζήθεο, εξγαζηήξηα 

ππνινγηζηψλ, φια ηα λέα βηβιία θαη ππνινγηζηέο κε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, φπνπ ηα 

παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα καζαίλνπλ παίδνληαο θαη δηαζθεδάδνληαο. Κχξηα 

ηδενινγία ησλ ΚΒΠΒΜ, ινηπφλ, είλαη ε κεηαηξνπή ηεο κάζεζεο ζε επράξηζην 

παηρλίδη. Τπάξρνπλ ζήκεξα δέθα ηέηνηα θέληξα ζε πφιεηο θαη νηθηζκνχο ηεο Θξάθεο. 

εκαληηθή θαηλνηνκία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα «θηλεηά» ΚΒΠΒΜ, θηλεηέο 

κνλάδεο κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη παηρλίδηα κάζεζεο) γηα 

ηηο δπζπξφζηηεο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηεο Α.Θξάθεο κε κεηνλνηηθνχο 

πιεζπζκνχο. Σα ΚΒΠΒΜ δελ πξνζθέξνπλ κφλν γλψζεηο θαη ςπραγσγία, αιιά 

βνεζνχλ ηνπο κνπζνπικάλνπο καζεηέο λα βγνπλ απφ ηελ απνκφλσζε θαη λα 

εληαρζνχλ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, φπσο πξέπεη λα ζπκβαίλεη ζε κηα 

δεκνθξαηηθή ρψξα. 
437

 

       Έηζη, σο απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαπέληε 

ρξφλσλ, επήιζαλ κεγάιεο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ, κε 

θχξηα ηε κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ζην κηζφ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, 

αιιά θαη ηε κεγάιε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηηο ππφινηπεο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο. Σε ζεηηθή εμέιημε καο παξνπζηάδεη ν παξαθάησ πίλαθαο: 
438

 

 

ΐαζκίδα Βθπαίδεπζεο Έηνο Μαζεηέο/εηζαθηένη Έηνο Μαζεηέο/εηζαθηένη 

Γπκλάζην 1997 1500 2010 3950 

Λχθεην 1997 550 2010 2750 

Σξηηνβάζκηα 1997 68 (εηζαθηένη ΏΒΕ-ΏΣΒΕ) 2011 482 
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      ρνιηάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε, φηη ζην γπκλάζην 

ππεξδηπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ, δηφηη ην  1997 θνηηνχζαλ 1500 καζεηέο 

ελψ ην 2010 θνίηεζαλ 3950.  Οκνίσο δε ζην ιχθεην πεληαπιαζηάζηεθε: ην 1997 

θνηηνχζαλ 550 καζεηέο θαη ην 2010 θνίηεζαλ 2750. Παξάιιεια, φκνηα βειηίσζε 

ζεκεηψζεθε θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δηφηη ην 1997 θνηηνχζαλ 68 θαη ην 

2011 επηαπιαζηάζηεθαλ νη εηζαθηένη ζε 482 θνηηεηέο. 
439

 

      Σν Πξφγξακκα Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ, παξφιεο ηηο ελζηάζεηο πνπ 

έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί, δεκηνπξγήζεθε θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1997 

αλαγλσξίδνληαο ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιία ηεο πεξηνρήο θαη δείρλνληαο ζεβαζκφ ζηε 

γιψζζα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο.
440

 Γη' απηφ θαη 

ζρεδηάζηεθε ζηε βάζε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Σα Αεκηνπξγηθά Βξγαζηήξηα Νέσλ, 

γηα παξάδεηγκα, ηα Α.Β.Ν., πνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ ΚΒΠΒΜ, είλαη ρψξνη 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε λένπο ηεο κεηνλφηεηαο, αιιά θαη φιεο ηεο 

θνηλσλίαο, επηηπγράλνληαο ζπλεξγαζία κεηαμχ λέσλ κεηνλφηεηαο θαη πιεηνλφηεηαο 

θαη πξνσζψληαο ηελ αλάκεημε θαη ηε ζπκβίσζε. ηφρνο είλαη λα κεηαβηβαζηεί ε 

επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, δειαδή λα θαζηεξσζνχλ ζηε 

ζπλείδεζε ησλ κειψλ φιεο ηεο θνηλσλίαο.
441

 Ώπηφ είλαη ζχκθσλν κε κηα βαζηθή 

αξρή ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, πνπ είλαη ε αλαθνξά ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη 

φρη κφλν ζηα κέιε κηαο κεηνλφηεηαο.  

     Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα, βεβαίσο, δελ είλαη δπλαηφ λα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζε 

επξχηεξν επίπεδν, δειαδή ζηελ αλάπηπμε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ, αθνχ γη‘ απηφ ην ζέκα ε θπξηαξρία ηνπ παξάγνληα "εζληθή πνιηηηθή" ησλ 

θπβεξλήζεσλ είλαη ζπληξηπηηθή. Ώπνηέιεζε φκσο κία θίλεζε ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. 

Με ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ηεο εθπαίδεπζεο ηεο κεηνλφηεηαο, ε νπνηαδήπνηε ζπίζα 

βειηίσζεο ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, εθφζνλ 

ζπλαληνχκε απνπζία θαη έιιεηςε πιηθνχ πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, αθήλεηαη ζηε δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηε καεζηξία ηνπ εληφο ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

γηα λα ελδπλακψζεη ηα θηιεηξεληθά αηζζήκαηα ησλ καζεηψλ θαη καθξνπξφζεζκα λα 

ζπκβάιεη απφ ηε κεξηά ηνπ ζηελ επίηεπμε ηεο θηιίαο ησλ δπν ρσξψλ. Ώπφ θνηλσληθή-

πνιηηηθή άπνςε ε πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ πξνυπνζέηεη ππέξβαζε ησλ εζλνθεληξηθψλ 

                                                           
439

 Αποτελζςματα τθσ μακρόχρονθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, ό.π. 
440

 Επιπλζον ςτοιχεία για το Ρρόγραμμα και για τθν κριτικι που δζχκθκε αναφζρκθκαν ςτο κεφάλαιο 
«Διαπολιτιςμικότθτα και μειονοτικι εκπαίδευςθ». 
441

  Από το: www.museduc.gr/el/κεςπεμ/δ-ε-ν (17/11/2014). 

http://www.museduc.gr/el/κεσπεμ/δ-ε-ν
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πξνηχπσλ θαη απνδνρή ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, σο επθαηξία γηα κεηαζρεκαηηζκφ 

ηεο θνηλσλίαο ζε κηα θαηεχζπλζε πνπ ζα ζέβεηαη ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα θαη ηελ 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζπλχπαξμε αηφκσλ 

δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο. 
442

 

       ηελ επφκελε ελφηεηα πξνηείλνληαη δπν ζρέδηα καζήκαηνο δηδαθηηθήο ελφηεηαο  

πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο ιπθείνπ ηεο κεηνλφηεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο σο πεγή 

θείκελα πνπ ππνγξακκίδνπλ, είηε ηελ θνηλή εθδήισζε ζπκπφληαο θαη αιιειεγγχεο ζε 

κηα θπζηθή θαηαζηξνθή, γηα παξάδεηγκα ζε έλαλ θνβεξφ ζεηζκφ, είηε ηελ θνηλή 

αληηκεηψπηζε ησλ ζθιεξψλ θαη αληίμνσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, φπσο είλαη ε 

πεξίπησζε ησλ αηρκαιψησλ πνιέκνπ. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

θηιίαο εμαξηάηαη απφ ηε δξάζε θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

απφ ηνλ ηξφπν, δειαδή, πνπ ζα εξκελεχζεη κηα πεγή θαη ηη κελχκαηα ζα πεξάζεη 

ζηνπο καζεηέο. 

  

 

 

    4.3 Πξνηεηλόκελα  ζρέδηα καζήκαηνο 

    4.3.1 ρέδην καζήκαηνο - γεληθά 

Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

δψζνπκε έλαλ νξηζκφ ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ην ζρέδην καζήκαηνο. Σν ζρέδην 

καζήκαηνο αθνινπζεί ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα θάζε κάζεκα 

πξνο δηδαζθαιία.
443

 To ζρέδην καζήκαηνο είλαη κηα πξαθηηθή δηδαζθαιίαο πνπ 

απνβιέπεη ζην λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην κάζεκα εληφο ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο.
444

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο απνηειεί έλα ηκήκα απφ ην 

επαγγεικαηηθφ πεδίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ εθηέιεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη κε  ηηο ιεγφκελεο «πεξηζσξηαθέο πεξηνρέο», 

                                                           
442

 Ραναγιϊτθσ Ξωχζλλθσ, Ο εκπαιδευτικόσ ςτον ςφγχρονο κόςμο (ο ρόλοσ και το επαγγελματικό 
προφίλ ςιμερα, θ εκπαίδευςθ και θ αποτίμθςθ του ζργου του), Τυπωκιτω, Ακινα 2005, ςελ.83. 
443

Από το: «Σχζδιο Μακιματοσ», ιςτοςελίδα για τθ διδακτικι μεκοδολογία,   
http://www.sxediomathimatos.gr/mathimata/DwreanYliko/GlwssaAGym_preview.pdf (5/12/2014). 
444

Από το: Ανϊτατθ Σχολι Ραιδαγωγικισ & Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε., Ειςαγωγι, ςελ 1. 
http://aspetepatras.files.wordpress.com/2010/11/cf83cf87ceb5ceb4ceb9cebf_cebcceb1ceb8ceb7ceb
cceb1cf84cebfcf83_cf83cf87cf8ccebbceb9ceb1.pdf  (16/11/2014). 

http://www.sxediomathimatos.gr/mathimata/DwreanYliko/GlwssaAGym_preview.pdf
http://aspetepatras.files.wordpress.com/2010/11/cf83cf87ceb5ceb4ceb9cebf_cebcceb1ceb8ceb7cebcceb1cf84cebfcf83_cf83cf87cf8ccebbceb9ceb1.pdf
http://aspetepatras.files.wordpress.com/2010/11/cf83cf87ceb5ceb4ceb9cebf_cebcceb1ceb8ceb7cebcceb1cf84cebfcf83_cf83cf87cf8ccebbceb9ceb1.pdf
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δειαδή ηελ εκπινθή ηνπ δαζθάινπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο, ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηακέλνπο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο. 
445

 

 

 

               Tα ζηάδηα πνπ ζπλζέηνπλ ην ζρέδην καζήκαηνο είλαη ηα αθφινπζα: 

1
o
 ζηάδην: Δ πξνεηνηκαζία, ε νπνία 

 
απνηειείηαη απφ ηνπο ζηφρνπο, ηα κέζα θαη ηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηελ αθφξκηζε πνπ θάλεη επαλαζχλδεζε ησλ γλψζεσλ ηνπ 

παξειζφληνο κε απηέο πνπ ζα εηπσζνχλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

καζήκαηνο ηεο εκέξαο. 

2
ν
 ζηάδην: Δ πξνζπέιαζε, πνπ απνηειεί «ην μεηχιηγκα ηεο δηδαζθαιίαο» κε ηε κνξθή 

εξσηήζεσλ απφ ηνλ θαζεγεηή θαη απαληήζεσλ απφ ηνπο καζεηέο. 

3
ν
 ζηάδην: H εκπέδσζε, κε αζθήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ γηα ηελ εμαθξίβσζε απφ ηνλ 

θαζεγεηή ηεο θαηαλφεζεο ηεο χιεο απφ ηνπο καζεηέο. Πξφθεηηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε 

κε εξσηήζεηο ζχληνκεο θαη ειεχζεξεο απάληεζεο. 
446

  

          O ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο πξνυπνζέηεη θξηηηθή εμέηαζε φισλ ησλ 

παξακέηξσλ, ψζηε λα θαζνξηζηνχλ ηα ζηάδηα ηνπ καζήκαηνο. Χζηφζν ε δηδαζθαιία 

απνηειεί κνλαδηθφ γεγνλφο, αδχλαην λα επαλαιεθζεί ην ίδην γηα δεχηεξε θνξά, 

εθφζνλ εκπεξηέρεη απζνξκεηηζκφ, απηνζρεδηαζκφ θαη απνθαζηζηηθφηεηα ζηε ιήςε 

ησλ απνθάζεσλ∙ σο εθ ηνχηνπ, είλαη θάπσο δχζθνιν λα ππάξρεη ζηαζεξή πξνζήισζε 

ζηα ζρεδηαδφκελα. Πάλησο, ην ζρέδην καζήκαηνο πξέπεη λα είλαη άξηηα δνκεκέλν, λα 

ππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο πξνβιήκαηα, πάλσ 

ζηε  βαζηθή ηνπ αξκνδηφηεηα:  ηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο ηνπ καζεηή. 
447

   

 

      ΐέβαηα ε πξνηξνπή ηεο ζχγρξνλεο Αηδαθηηθήο είλαη «δίδαμε ιηγφηεξν γηα λα 

κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα θαη λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα». Δ 

πξνηξνπή απηή δείρλεη φηη ε κάζεζε ζεσξείηαη ελεξγεηηθή δηαδηθαζία. 

Παξνπζηάδνπκε ζρεδηαγξακκαηηθά παξαθάησ έλα ζχλεζεο δηδαθηηθφ κνληέιν, πνπ 

πξνηηκνχλ νη  εθπαηδεπηηθνί θαη ζπληειεί ζηε κάζεζε. 

 

 

 

                                                           
445

 Νθμά και Καψάλθσ, ό.π., ςελ 192-193. 
446

 Από το: http://www.sxediomathimatos.gr/mathimata/DwreanYliko/GlwssaAGym_preview.pdf , 
(Ειςαγωγι) ςελ. 1. 
447

 Νθμά και Καψάλθσ, ό.π., ςελ.211. 

http://www.sxediomathimatos.gr/mathimata/DwreanYliko/GlwssaAGym_preview.pdf
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  Αηδαθηηθφ  Μνληέιν      ηνρνζεηηθφ 

 

 

 

Οξγάλσζε 

δηδαζθαιίαο 

Οκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία γλσζηή σο καζεηνθεληξηθή, 

δηφηη νη καζεηέο ηνπνζεηνχληαη ζην θέληξν ηεο δηδαζθαιίαο 

σο ζπγθξνηεκέλε νκάδα θαη φρη σο άηνκα θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο έρεη ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή.
448

 

Αηεξεπλεηηθή - αλαθαιππηηθή κάζεζε/ αλάπηπμε θξηηηθήο 

θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. 

 

 

Μνξθή Αηδαζθαιίαο  

 

πλδπαζκφο αθήγεζεο θαη θαηεπζπλφκελνπ δηαιφγνπ –

νκάδν-ζπλεξγαηηθή 
449

 δηδαζθαιία (δεκηνπξγεί 

επραξίζηεζε ζηνπο καζεηέο, δηφηη ηνπο ελεξγνπνηεί) 

 

Μέζνδνο δηδαζθαιίαο 

 

πλδπαζκφο  επαγσγηθήο, παξαγσγηθήο θαη εξκελεπηηθήο 

κεζφδνπ. 

 

 

ηάδηα ή θάζεηο 

δηδαζθαιίαο 

1.Παξνπζίαζε ζηφρσλ 

2.Ώθφξκεζε, ζπλδπαζκφο παξνπζίαζεο θαζεγεηή 

(δηάγξακκα) θαη έξεπλαο καζεηψλ 

3.Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

 

 

Μέζα δηδαζθαιίαο 

Φχιιν εξγαζίαο, πίλαθαο, δηάγξακκα, δηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο, εθεκεξίδεο-έληππν πιηθφ, DVD, παξνπζηάζεηο 

δηαθαλεηψλ pdf, επηιεγκέλνη ηζηφηνπνη, ινγηζκηθφ ζρεηηθά 

κε ηε ινγνηερλία, ζεαηξηθή δηαζθεπή θεηκέλνπ.  

Ώμηνιφγεζε
450

:   

1.επαλαηξνθνδφηεζε 

2.θίλεηξα γηα κάζεζε 

      3.επηινγή 
451 

 

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο (εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ 

ηχπνπ) 

 

                                                           
448

 Νθμά και Καψάλθσ, ό.π., ςελ.90. 
449

 Νθμά και Καψάλθσ, ό.π., ςελ.127. 
450

 Αχ.Γ.Καψάλθσ, Παιδαγωγικι Ψυχολογία, Κυριακίδθσ, Θεςςαλονίκθ 2004
3
, ςελ.551-553. 

451
 Με τθν αξιολόγθςθ ο μακθτισ ενθμερϊνεται για τθν πρόοδό του, αλλά και τισ αδυναμίεσ του. 

Αυτό ςυντελεί από τθ μια ςτθ βελτίωςθ του μακθτι και από τθν άλλθ ςτθν εφαρμογι τθσ 
κατάλλθλθσ διδακτικισ ςτρατθγικισ από πλευράσ εκπαιδευτικοφ. Θ επανατροφοδότθςθ 
επιτυγχάνεται με τθν αξιολόγθςθ και ςυμβάλλει ςτθν πρόοδο των μακθτϊν και ςτθ βελτίωςθ τθσ 
διδαςκαλίασ. Θ ςχολικι αξιολόγθςθ ςυνοδευόμενθ από τθ βακμολογία είναι ςθμαντικι λειτουργία, 
διότι μεταβιβάηει τα εξωτερικά ςε εςωτερικά κίνθτρα μάκθςθσ. Θ βακμολογία και θ αξιολόγθςθ 
αποτελοφν αργαλείο κοινωνικισ επιλογισ και μετατρζπουν τον εκπαιδευτικό από ςφμβουλο ςε 
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    Δ πξνεηνηκαζία θαη ην ζρέδην καζήκαηνο απνηεινχλ ηα θχξηα θαζήθνληα ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ επηηπρή 

αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ αλαπφθεπθηα αλαθχπηνπλ ηελ ψξα 

ηνπ καζήκαηνο, κε επηπρέο απνηέιεζκα, ηελ επίηεπμε ηεο φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο 

κάζεζεο απφ ηνπο καζεηέο.
452

 Με ην ζρέδην καζήκαηνο δελ ιχλνληαη φια ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζπρλά παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ δηδαζθαιία, δηφηη απηά εμαξηψληαη 

απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: α) ην κάζεκα β) ηνπο καζεηέο γ) ην ζρνιείν δ)  

ηελ πνιηηεία θαη ε) ηελ νηθνγέλεηα, θ.ά. Με ηελ πξνεηνηκαζία δεκηνπξγείηαη ε 

πξφιεςε γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο θαη επηηπγράλεηαη ε επίιπζή ηνπο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή ζρεδηαγξάκκαηνο ε πξνεηνηκαζία –ζρέδην 

καζήκαηνο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο πνξείαο ηνπ καζήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

βηβιίν ηνπ Α. Υαηδεδήκνπ «Πξνεηνηκαζία θαη ζρέδην καζήκαηνο». 

 

 

ρεδηάγξακκα Πξνεηνηκαζίαο θαη ρεδίνπ Μαζήκαηνο  

Ώ. Γεληθά ηνηρεία 

ρνιείν 

Σάμε 

Μάζεκα 

Σίηινο σξηαίαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο 

Αάζθαινο 

Δκεξνκελία 

ΐ. Ώλάιπζε βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ πξνεηνηκαζίαο θαη ζρεδίνπ καζήκαηνο 

(λνεηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν καζεηψλ, ζχλζεζε ηάμεο, ηδηαηηεξφηεηεο, φξηα θαη 

δπλαηφηεηεο ηνπ δαζθάινπ, νξγάλσζε, θ.ι.π.) 

 

Γ.  Ώλάιπζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο 

α) Βπηζηεκνληθή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο (πξφζζεηε βηβιηνγξαθία θαη επηπξφζζεην πιηθφ σο ζπκπιήξσκα 

ηνπ δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ) 

β) Αηδαθηηθή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο (εληφπηζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ 

δηδαζθαιίαο ). 

γ) Αηαηχπσζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ δηδαζθαιίαο. 

δ) Μεζνδηθή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο (θνηλσληθέο θαη δηδαθηηθέο κνξθέο, κέζα, κέζνδνη, πνξεία 

                                                                                                                                                                      
κριτι. Θ πολιτεία κεωρεί αυτι τθ λειτουργία ςθμαντικι και τθν ανακζτει ςτον εκπαιδευτικό. 
Καψάλθσ, ό.π., ςελ.551-554. 
452

 Δ.Χ.Χατηθδιμου, Προετοιμαςία και ςχζδιο μακιματοσ (υμβολι ςτον προγραμματιςμό τθσ 
διδαςκαλίασ), Κυριακίδθσ, Θεςςαλονίκθ 2005, ςελ.22. 
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δηδαζθαιίαο θ. ι. π. ). 

 

Α. ΐηβιηνγξαθία, πιηθά θαη κέζα δηδαζθαιίαο ( πξφζζεηε βηβιηνγξαθία, απαξαίηεηα βνεζήκαηα θαη 

πιηθά θ. ι. π. ). 

 

5΄ 

ηάδην 1
ν
: Βηζαγσγή ζην θαηλνχξγην 

κάζεκα, ησλ εηδηθψλ αληηθεηκεληθψλ 

ζθνπψλ ηνπ καζήκαηνο θαη θαζνξηζκφο 

ηνπ ηξφπνπ επεμεξγαζίαο ηνπ ζέκαηνο 

κε νκαδηθή δηδαζθαιία. 

Α. Βλέξγεηεο δαζθάινπ. 

Μ. Βλέξγεηεο Μαζεηή. 

Π. Γξάςηκν ηνπ ηίηινπ ζηνλ πίλαθα. 

 

Οδεγίεο νξγάλσζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο. 

 

Π.ρ. Πνηνη καζεηέο έρνπλ 

δπζθνιίεο θαη ρξεηάδνληαη 

εηδηθή κεηαρείξηζε, πνηνη 

ζπλεξγάδνληαη θαη πνηνη φρη, κε 

πνηνπο ζπλεξγάδνληαη θ. ι. π. 

15 

 

ηάδην 2
ν
: Υσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε 

νκάδεο θαη επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο 

(θνηλφ ή δηαθνξεηηθφ ). 

Α. Βλέξγεηεο δαζθάινπ. 

Μ. Βλέξγεηεο καζεηή. 

Μ. Μέζα θαη πιηθά δηδαζθαιίαο. 

 

Κνηλσληθή θαη 

δηδαθηηθή κνξθή 

δηδαζθαιίαο. 

 

3΄ 

 

ηάδην 3
ν
: Ώλαθνίλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θάζε νκάδαο θαη 

γξάςηκν ζηνλ πίλαθα. 

Α. Βλέξγεηεο δαζθάινπ. 

Μ. Βλέξγεηεο καζεηή. 

 

Οδεγίεο ηήξεζεο 

ηεο ηάμεο 

 

 

20 

ηάδην 4
ν
: πδήηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ αθήλνληαο ζηνλ πίλαθα 

ηα ζσζηά. 

Α. Βλέξγεηεο δαζθάινπ. 

Μ. Βλέξγεηεο καζεηή. 

Έιεγρνο ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

2΄ 

 

ηάδην 5
ν
 : Οη καζεηέο αληηγξάθνπλ απφ 

ηνλ πίλαθα ηα ζσζηά. 

Α. Βλέξγεηεο δαζθάινπ. 

Μ. Βλέξγεηεο Μαζεηή. 

Β. Βξγαζία καζεηψλ ζην ζπίηη. 

Οδεγίεο νξγάλσζεο.  

Ο παξαπάλσ πίλαθαο πξνέξρεηαη απφ ην βηβιίν ηνπ Υαηδεδήκνπ, «ρεδηαζκφο 

πνξείαο καζήκαηνο», ό.π., ζει.89-90. 
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    4.3.2  Πξώην ζρέδην - Λνγνηερλία 

H Εζηνξία ελφο Ώηρκαιψηνπ (1929) ηνπ ηξαηή Ανχθα είλαη αληηθείκελν δηδαζθαιίαο 

ζηνπο καζεηέο Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο ηεο Γ΄Λπθείνπ, νη νπνίνη ζα εμεηαζηνχλ 

παλειιαδηθψο γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο ζηε ζρνιή επηζπκίαο ηνπο, ζην Πξψην Πεδίν 

ησλ Ώλζξσπηζηηθψλ, Ννκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ, 
453

 θαη αλζνινγείηαη ζηελ 

Βλφηεηα «Πεδνγξαθία» ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο.
454

 

     ην ΐηβιίν ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ δίλνληαη πξνηάζεηο δηδαθηηθήο νξγάλσζεο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ ζηφρσλ. Λφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηνπ 

αθεγήκαηνο, νξίδνληαη νρηψ ψξεο δηδαζθαιίαο (σζηφζν απηφ δελ είλαη δεζκεπηηθφ 

απφ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ). Οη θχξηνη δηδαθηηθνί ζηφρνη πξνο επίηεπμε απφ ηε 

δηδαζθαιία ηεο «Εζηνξίαο ελφο αηρκαιψηνπ» είλαη νη αθφινπζνη :  

Να πξνβιεζεί ην αληηπνιεκηθφ πλεχκα ηνπ έξγνπ. 

Να παξνπζηαζηνχλ νη αθεγεκαηηθνί ηξφπνη ηνπ θεηκέλνπ. 

Να δηεξεπλεζνχλ ηα πξφζσπα θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ  

εθηπιίζζεηαη ην αθήγεκα. 

Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηελ ςπρνινγία ησλ θχξησλ θαη  

δεπηεξεπφλησλ πξνζψπσλ ηνπ αθεγήκαηνο. 

Να αληηιεθζνχλ ην επξχηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ γεγνλφησλ ηνπ 

θεηκέλνπ θαη λα ην εμεηάζνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ρσξνρξφλν 

ηνπο. 

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ εθεπξίζθεη ν 

θεληξηθφο ήξσαο ηνπ αθεγήκαηνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

επηβηψζεη, πξνσζψληαο ηε δξάζε θαη ηελ πινθή ηνπ 

αθεγήκαηνο.
455

   

     

  ηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δχν ηξφπνη δηδαζθαιίαο ηνπ 

θεηκέλνπ. Ο πξψηνο βαζίδεηαη ζηνλ ρσξηζκφ ηνπ αθεγήκαηνο ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο, ν 

νπνίνο έγηλε απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπγγξαθέα ζηνλ επίινγν ηνπ έξγνπ ηνπ, «Σν ηζηνξηθφ 

                                                           
453

 Από το: http://edu.klimaka.gr/anakoinoseis-panellhnies/mhxanografiko/583-mhxanografiko-
deltioy-sxoles-1oy-pedioy.html (Εκπαιδευτικι Κλίμακα). 
454

 Στρατισ Δοφκασ, Ιςτορία ενόσ αιχμαλϊτου, Νεοελλθνικι Λογοτεχνία, ΓϋΕνιαίου Λυκείου, 
Θεωρθτικι Κατεφκυνςθ-Θετικι Κατεφκυνςθ(επιλογισ), ΟΕΔΒ, Ακινα 2010, ςελ.181. 
455

 Νεοελλθνικι Λογοτεχνία, ΓϋΕνιαίου Λυκείου, Θεωρθτικι Κατεφκυνςθ-Θετικι Κατεφκυνςθ 
(επιλογισ), Βιβλίο του Κακθγθτι, ΟΕΔΒ, Ακινα 1999, ςελ.325-326. Διακζςιμο ςτο: 
www.ebooks.edu.gr/courses/DSGL-
C132/document/4e5c93237eke/4e5c932a860n/4e9d5ec1vghd.pdf  , Ψθφιακό Σχολείο-Διαδραςτικά 
Σχολικά Βιβλία, Υλικό ανά τάξθ, ΓϋΓενικοφ Λυκείου, Διδακτικά Ρακζτα (6/12/2014). 

http://edu.klimaka.gr/anakoinoseis-panellhnies/mhxanografiko/583-mhxanografiko-deltioy-sxoles-1oy-pedioy.html
http://edu.klimaka.gr/anakoinoseis-panellhnies/mhxanografiko/583-mhxanografiko-deltioy-sxoles-1oy-pedioy.html
http://www.ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C132/document/4e5c93237eke/4e5c932a860n/4e9d5ec1vghd.pdf
http://www.ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C132/document/4e5c93237eke/4e5c932a860n/4e9d5ec1vghd.pdf
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ηεο», (έθδνζε 1980)
456

 . Πξνηείλεηαη ε δηδαζθαιία λα νξγαλσζεί ζε νρηψ δηδαθηηθέο 

ψξεο : 

1. ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα ζα παξνπζηαζηεί ε δσή θαη ην έξγν ηνπ 

ζπγγξαθέα θαη θαηφπηλ ζα γίλεη αλάγλσζε ηνπ πξψηνπ κέξνπο 

(ελφηεηαο) («ε ζχιιεςε κέρξη ηελ απφδξαζε κε ην ζχληξνθφ ηνπ»). 

Οξίδεηαη ε θαη‘ νίθνλ αλάγλσζε ηνπ ππφινηπνπ έξγνπ απφ ηνπο 

καζεηέο. 

2. ηε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα πξνηείλεηαη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε θαη 

ν ζρνιηαζκφο ηνπ πξψηνπ κέξνπο. 

3. ηελ ηξίηε δηδαθηηθή ψξα ζπζηήλεηαη ε αλάγλσζε
457

 ηνπ δεχηεξνπ 

κέξνπο («θηάζηκν ζην ρσξηφ ηνπο φπνπ δνπλ απφβιεηνη θαη 

ζπειαηνδίαηηνη»). 

4.  ηελ ηέηαξηε δηδαθηηθή ψξα πξνηείλεηαη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 

θαη ν ζρνιηαζκφο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο. 

5. ηελ πέκπηε δηδαθηηθή ψξα θξίλεηαη αλαγθαία ε αλάγλσζε ηνπ ηξίηνπ 

κέξνπο («ε θνξχθσζε ηεο απειπηζίαο ηνπο, λα ρσξίζνπλ θαη λα 

θαηέβνπλ λα δνπιέςνπλ ζαλ Σνχξθνη»). 

6. ηελ έθηε δηδαθηηθή ψξα ζεσξείηαη ζθφπηκν λα γίλεη εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ζρνιηαζκφο ηνπ ηξίηνπ κέξνπο. 

7. Δ έβδνκε δηδαθηηθή ψξα πξέπεη λα αθηεξσζεί ζηελ αλάγλσζε ηνπ 

ηέηαξηνπ κέξνπο («ε δηαθπγή ηνπ ήξσα θαη ε ιχηξσζε»). 

8. ηελ φγδνε δηδαθηηθή ψξα ζα πξαγκαηνπνηεζεί εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ζρνιηαζκφο ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο. 

9. ηελ έλαηε δηδαθηηθή ψξα ζα γίλεη κηα γεληθή εμέηαζε ηνπ θεηκέλνπ,   

ζπλζεηηθέο εξγαζίεο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπδήηεζε».
458

 

      Ο εθπαηδεπηηθφο, έρνληαο σο θχξηα εξγαιεία δηδαζθαιίαο ην βηβιίν ηνπ καζεηή, 

ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζε απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ, πξνρσξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπ φηη ην καζεηηθφ ηνπ αθξναηήξην απνηειείηαη απφ καζεηέο/καζήηξηεο  ηεο 

                                                           
456

 Νεοελλθνικι Λογοτεχνία, ό.π., ςελ.325,  Στρατισ Δοφκασ, Ιςτορία ενόσ αιχμαλϊτου-υνοδευτικά 
Κείμενα, Νεοελλθνικι Λογοτεχνία, ΓϋΕνιαίου Λυκείου, Θεωρθτικι Κατεφκυνςθ-Θετικι Κατεφκυνςθ 
(επιλογισ), ςελ.361. 
457

 Ππωσ επιςθμαίνεται ςτο Βιβλίο του Κακθγθτι, με τον όρο ανάγνωςθ ορίηουμε τθν αναγνωςτικι 
απόδοςθ του κειμζνου από τον διδάςκοντα και τθ λεξιλογικι και νοθματικι εξομάλυνςθ δφςκολων 
ςθμείων.  Νεοελλθνικι Λογοτεχνία, ό.π., ςελ.326. 
458

 Νεοελλθνικι Λογοτεχνία, ό.π., ςελ.326-327. 
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Γ΄ Λπθείνπ ηεο κεηνλφηεηαο ηεο Α. Θξάθεο, πνπ βξίζθνληαη έλα βήκα πξηλ ηελ 

ελειηθίσζή ηνπο θαη είλαη πνιίηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ο ζηφρνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη, θαηά ηε δηδαζθαιία απηνχ ηνπ αληηπνιεκηθνχ πεδνγξαθήκαηνο, 

λα θαζνδεγήζεη ηνπο καζεηέο κε ηξφπν ψζηε, κε θξηηηθή θαη αθαηξεηηθή ζθέςε, λα 

αλαδείμνπλ ηελ νπζία ηνπ θεηκέλνπ∙ γη‘ απηφ ζα πξέπεη λα ηνλίζεη ηα ζεκεία πνπ 

εθθξάδνπλ ηε ζπκπφληα θαη ηελ αιιειεγγχε ησλ Σνχξθσλ πξνο ηνπο Έιιελεο 

αηρκαιψηνπο, γηα λα θαηαδηθάζεη ηηο πνιεκηθέο ζπξξάμεηο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Έηζη, ζα κπνξνχζε λα αλνίμεη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ νξίδνληεο, ψζηε κειινληηθά λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δπν ρσξψλ. 

      Διδακηική Ενόηηηα: Ππώηη ενόηηηα ηεο "Εζηνξίαο ελφο αηρκαιψηνπ». Ο ηίηινο 

ηεο πξψηεο ελφηεηαο είλαη "Ώηρκαισζία θαη Ώπφδξαζε" (ν ηίηινο πεγάδεη απφ ηελ 

αλάγλσζε ηεο πξψηεο ελφηεηαο). Οξηνζεηνχκε ηελ πξψηε ελφηεηα: «ζηελ 

θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο …έσο…….. έλα κηθξφ παηδάθη καο έπηαλε».  

 

      Διδακηικοί Σηόσοι: 

      Με ηο ηέλορ ηηρ διδακηικήρ ενόηηηαρ οι μαθηηέρ ππέπει: 

-Να θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο πξψηεο ελφηεηαο, "ηε ξνή ηνπ 

αθεγήκαηνο", ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη θαη ηελ αθηέξσζε ηνπ 

ζπγγξαθέα (αθνχ ν εθπαηδεπηηθφο θάλεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ θαηαθιείδα ηνπ 

θεηκέλνπ). 

-Να εμαθξηβψζνπλ ηα εθθξαζηηθά κέζα θαη ην χθνο ηεο ελφηεηαο. 

-Να αληηιεθζνχλ ηηο ηερληθέο ηεο αθήγεζεο. 

-Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ θαη ηηο αλαιακπέο ζπκπφληαο 

θαη αλζξσπηάο κεξηθψλ Σνχξθσλ, ησλ νπνίσλ ε ζηάζε ιεηηνχξγεζε σο αρηίδα 

παξεγνξηάο θαη αλαθνχθηζεο ησλ αηρκαιψησλ.  

 

      Δ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη καζεηνθεληξηθή θαη ε κνξθή ηεο βαζίδεηαη 

ζηνλ ζπλδπαζκφ αθήγεζεο θαη θαηεπζπλφκελνπ δηαιφγνπ (νκαδνζπλεξγαηηθή). 

Βπεηδή ν εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη απηφ ην αθήγεκα ζε καζεηέο  κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ 

– ή ζε καζεηέο ηεο κεηνλφηεηαο πνπ θνηηνχλ ζε δεκφζην ζρνιείν –, δελ επηθεληξψλεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε βαξβαξφηεηα ησλ Σνχξθσλ θαη ζηα δεηλνπαζήκαηα ησλ 

αηρκαιψησλ, αιιά κε επαγσγηθή ζπιινγηζηηθή πνξεία πεξλά απφ ην εηδηθφ ζην 

γεληθφ, δειαδή γεληθεχεη ηελ ηζηνξία ηνπ αηρκαιψηνπ (ηνπ Έιιελα Μηθξαζηάηε 

πξφζθπγα Νηθφια Καδάθνγινπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη ζην ηέινο ηνπ αθεγήκαηνο κεηά 
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απφ πξνηξνπή ηνπ ηξαηή Ανχθα κε ην επίζεηφ ηνπ, πνπ ν ζπγγξαθέαο άιιαμε ζε 

Κνδάθνγινπ
459

) θαη ηε ζπλδέεη κε ηελ ηζηνξία θάζε αηρκαιψηνπ πνιέκνπ, 

αλεμαξηήησο ρξψκαηνο θαη εζληθφηεηαο. Κνηλψο, ν δηδάζθσλ νθείιεη λα πξνζεγγίζεη 

ηελ ηξαγηθή πεξηπέηεηα ηνπ Έιιελα αηρκαιψηνπ κε ην βιέκκα ζηα βάζαλα ηνπ θάζε 

αηρκαιψηνπ, σο ζπλέπεηα ησλ δεηλψλ πνπ θέξλεη ν πφιεκνο ζε ακάρνπο, αιιά θαη 

ζηξαηηψηεο φπσο εδψ. πσο ηζρπξίδεηαη θαη Μ. Vitti :  «Μέζα ζηελ θνηλνηνπία ηεο ε 

ηζηνξία απνδχεηαη απφ ηνλ αηνκηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη πεξλά ζηελ επηθάλεηα ηεο 

θαζνιηθφηεηαο»
460

, έηζη απηή ε ηζηνξία απφ πξαγκαηηθή καξηπξία δσήο κεηαηξάπεθε 

ζε έξγν ηέρλεο ζεβφκελν ηα γλσξίζκαηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ.
461

 Ο εθπαηδεπηηθφο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ πξέπεη λα ζηεξηρηεί ζηε γεληθή απνπζία ζρνιηαζκνχ 

ζην αθήγεκα, εθφζνλ δε απνδίδνληαη επζχλεο θαη δε δηεξεπλψληαη ηα αίηηα ηνπ 

πνιέκνπ, έηζη δελ θαηαγγέιιεηαη ν πφιεκνο κνλφπιεπξα, αιιά παξνπζηάδεηαη σο 

θνηλφο ερζξφο. 
462

 

 

  Ππαγμαηοποίηζη ηος μαθήμαηορ ζε διάπκεια μιαρ διδακηικήρ ζσολικήρ ώπαρ 45΄  

     Αθόπμηζη ( σπόνορ: 3΄) 

Χο αθφξκεζε ζηελ πξψηε ελφηεηα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε έληαμή ηεο ζην ηζηνξηθφ 

ηεο πιαίζην, πνπ νξηνζεηείηαη κε ηε Μηθξαζηαηηθή Βθζηξαηεία (Μάηνο 1919- 

Ώχγνπζηνο 1922) θαη ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο (24 Ενπιίνπ 1923) 

θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή έμη κήλεο πξηλ (30 Εαλνπαξίνπ 1923) ηεο Βιιελνηνπξθηθήο 

χκβαζεο αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ κεηαμχ ησλ Βιιήλσλ νξζνδφμσλ θαηνίθσλ 

ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ κνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο Βιιάδαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

έθξπζκε θαηάζηαζε ζηελ Βιιάδα κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κηθξαζηαηηθνχ κεηψπνπ 

θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθπγηθψλ θπκάησλ πνπ θαηέθπγαλ ζηελ Βιιάδα απφ 

ηε Μ. Ώζία πξνο ηε Υίν, ηε Λέζβν, ηελ Ώζήλα, ηνλ Πεηξαηά, ηε Θεζζαινλίθε, ηε 

Μαθεδνλία, ελψ κηθξφηεξνο αξηζκφο θαηεπζχλζεθε ζηελ Κξήηε. Δ αθφξκεζε απηή 

είλαη ζπκβαηή κε ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, δηφηη νη καζεηέο ηεο ζεσξεηηθήο 

εμεηάδνληαη παλειιαδηθά ζηελ Εζηνξία Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο Γ΄ Λπθείνπ θαη ην 

θεθάιαην: «Πξφζθπγεο ζηελ Βιιάδα θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα» εληάζζεηαη ζηελ 

εμεηαζηέα χιε. 

                                                           
459

 Δοφκασ, Ιςτορία ενόσ αιχμαλϊτου-υνοδευτικά Κείμενα,  ςελ.360. 
460

 Mario Vitti, Θ Γενιά του Σριάντα-Ιδεολογία και Μορφι, Ερμισ, Ακινα 2004, ςελ.231. 
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     Βλαιιαθηηθή αθφξκεζε: «Δ Γεληά ηνπ Σξηάληα ή κεζνπνιεκηθνί ζπγγξαθείο» - ε  

ηζηνξία ελφο αηρκαιψηνπ είλαη κέξνο απφ ηε ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο πεξηφδνπ 

απηήο. Παξαηεξνχκε πσο νη ινγνηέρλεο ηεο γεληάο απηήο έξρνληαη ζε ξήμε κε ην 

παξειζφλ, δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ θαηεζηεκέλε ηάμε θαη πξαγκαηεχνληαη λέα 

ζέκαηα κε λέεο κνξθέο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε θνηλέο εκπεηξίεο.
463

 Οη πεδνγξάθνη 

επαηζζεηνπνηνχληαη απφ ηελ εζληθή ηξαγσδία θαη ην έξγν ηνπο επεξεάδεηαη απφ ηα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα, φπσο ν εζληθφο δηραζκφο, ε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ε 

Αηθηαηνξία ηεο 4
εο

 Ώπγνχζηνπ, ε Ρσζηθή Βπαλάζηαζε, ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε, 

ε εμάπισζε ηνπ Φαζηζκνχ θαη ν θφβνο γηα ην μέζπαζκα ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Δ Γεληά ηνπ Σξηάληα επηδίδεηαη κε δήιν ζην κπζηζηφξεκα 
464

, ην νπνίν 

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ εζνγξαθία ηνπ παξειζφληνο θαη ζηξέθεηαη ζηνλ ςπρηθφ 

θφζκν ησλ εξψσλ. Δ «Εζηνξία ελφο αηρκαιψηνπ» ζπγγελεχεη ζην χθνο θαη ζην 

πεξηερφκελν κε ηα έξγα ηνπ Μπξηβήιε θαη ηνπ ΐελέδε, πεδνγξάθσλ κε θαηαγσγή 

απφ ηελ πεξηνρή ηεο Ώηνιίαο. Πνιινί κειεηεηέο ηνπο απνδίδνπλ ην πξνζσλχκην 

΄΄Ώηνιηθή ρνιή΄΄ ιφγσ θνηλήο θαηαγσγήο απφ ηε ΐ.Α. Μηθξαζία. Ο ζπγγξαθέαο 

ηξαηήο Ανχθαο δίλεη ηελ αθήγεζε ηνπ ήξσα ζε πξψην πξφζσπν θαη ζ‘ έλα χθνο 

ιατθφ, ππθλφ θαη απέξηηην.
465

 Βπηζεκαίλνπκε ζηνπο καζεηέο φηη νη Μπξηβίιεο, 

ΐελέδεο θαη Ανχθαο θηλνχληαη «ζην ρψξν ηνπ σκνχ ξεαιηζκνχ».
466

 

 

      Θέηνπκε ζηνπο καζεηέο ην εξψηεκα: Tη εληνπίδεηε ζηε γξαθή ηνπ ηξαηή Ανχθα, 

πνπ ζπγγελεχεη κε ηνπο πεδνγξάθνπο ηεο «Γεληάο ηνπ Σξηάληα»; 

      Ώλακελφκελε  απάληεζε:  

      Βληνπίδνπκε ηελ παξνπζία ηνπ ξεαιηζκνχ, απφ ηελ κηα, θαη ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηηο 

ειιεληθέο παξαδφζεηο ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο δσήο, απφ ηελ άιιε. 

 

           Διεςκπίνιζη ηηρ ιζηοπίαρ ηος αθηγήμαηορ ( σπόνορ: 2΄) 

Ο θεληξηθφο ήξσαο ηνπ αθεγήκαηνο (θαη αθεγεηήο) Νηθφιαο Καδάθνγινπ κεηά ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο βξέζεθε κε ηνπο γνλείο ηνπ θαη κε άιινπο Έιιελεο ζην 

ιηκάλη ηεο πφιεο γηα αλαδήηεζε κέζνπ θαη θπγήο γηα ηελ Βιιάδα, γηα λα ζσζνχλ. 

Χζηφζν ηνλ ζπλέιαβαλ νη Σνχξθνη αηρκάισην. Οη αηρκάισηνη ζπγθεληξψζεθαλ ζε 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο αηρκαιψησλ θαη ππέζηεζαλ ςπρηθέο/ζσκαηηθέο 
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δνθηκαζίεο ή εθηειέζηεθαλ. Μεηά απφ πνιιέο πεξηπέηεηεο, ν ήξσαο θαηφξζσζε λα 

δξαπεηεχζεη θαη λα ζσζεί. Σνλ Καδάθνγινπ ηνλ γλψξηζε ν ζπγγξαθέαο ηνπ 

αθεγήκαηνο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηα πξνζθπγηθά ρσξηά ηεο Καηεξίλεο ηνπ λνκνχ 

Πηεξίαο, ζην θαθελείν ηνπ ρσξηνχ ηνππί (παιηφ φλνκα-ζεκεξηλή Νέα Έθεζνο) θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο κε πξφζθπγεο. Ο Νηθφιαο Καδάθνγινπ ζχκθσλα κε ηα 

Αεκνηνιφγηα ηεο θνηλφηεηαο Νέα Έθεζνο Πηεξίαο γελλήζεθε ην 1889 ζηνλ Κηξθηληδέ 

ηεο Μ. Ώζίαο (θνληά ζηελ αξραία Έθεζν) θαη πέζαλε ην 1981 ζηε Νέα Έθεζν 

Καηεξίλεο.
467

 

      Έηζη ν Καδάθνγινπ δηεγήζεθε ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ν ηξαηήο Ανχθαο θξάηεζε 

ζεκεηψζεηο. Σν 1929 ν Ανχθαο ηελ ππαγφξεπζε ζηνλ μάδειθφ ηνπ, Ώληξέα 

Υαηδεδεκεηξίνπ θαη εθείλνο ηελ θαηέγξαθε, γηα λα δηαηεξεζεί ε απζεληηθφηεηα ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Σνλ ίδην ρξφλν, ν ζπγγξαθέαο πέξαζε απφ ην ηνππί, δίλνληαο 

έλα αληίηππν ζηνλ Νηθφια, ν νπνίνο ρακνγέιαζε θαζψο ην δηάβαδε ζηνλ ζχληξνθφ 

ηνπ.
468

 

 

 

 Πποζπέλαζη- ανάλςζη διδακηικών ζηόσων ηηρ διδακηικήρ ενόηηηαρ (σπόνορ: 25΄) 

     Πποζπέλαζη- ανάλςζη 1
ος

 διδακηικού ζηόσος ( Πεπιεσόμενο-Χωποσπόνορ) 

Ώθνχ αλαθέξνπκε ζηνπο καζεηέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο Εζηνξίαο Καηεχζπλζεο γηα ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922 

θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο, ζπλδένπκε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κε ηελ εηθφλα, είηε ησλ 

Βιιήλσλ πνπ αλαδεηνχλ κέζν επηβίβαζεο απφ ην ιηκάλη ηεο κχξλεο γηα ηελ 

Βιιάδα, είηε κε ηελ αηρκαισζία ηνπο ζε ζηξαηφπεδα θαη ηηο ζπλαθφινπζεο 

δνθηκαζίεο ηνπο. Ο θαζεγεηήο έρνληαο ρξεζηκνπνηήζεη θαη εμαληιήζεη απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα ηα βαζηθά ζεκεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

ελφηεηα "Ώηρκαισζία θαη Ώπφδξαζε". Έηζη, θαηαγξάθεη ηα εμήο: 

 χιιεςε θαη ζπγθέληξσζε ησλ αηρκαιψησλ. 

 Ώλαρψξεζε θαη πνξεία γηα ηε Μαγλεζία. 

 Άθημε ζην Ώρκεηιί - Καηαλνκή ησλ αηρκαιψησλ ζε ρσξηά. 

 Δ απφδξαζε. 

      Ώπφ θνηλνχ κε ην ζχλνιν ηεο ηάμεο, ζηε βάζε ησλ παξαπάλσ «ππνελνηήησλ» ηεο 

ελφηεηαο, πξνζπαζνχκε λα παξνπζηάζνπκε κέζα απφ ην αθήγεκα ηε ρξνληθή 
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αιιεινπρία απφ ηε ζχιιεςε έσο ηελ απφδξαζε. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ ν 

εθπαηδεπηηθφο αθνινπζεί ηνλ θαηεπζπλφκελν δηάινγν κε εξσηήζεηο πξνο ηνπο 

καζεηέο κε απψηεξν ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο ελεξγνπνίεζήο ηνπο. 

     Ο θαηεπζπλφκελνο δηάινγνο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πξνο 

ηνπο καζεηέο: 

 Mε πνην ηζηνξηθφ γεγνλφο ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο ζπλδέεηαη ην αθήγεκα,  

πνηα είλαη ηα ρσξία ηνπ θεηκέλνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ ρψξν πνπ 

δηαδξακαηίδεηαη ε ηζηνξία θαη κε πνηα ηδηφηεηα ηε δηεγείηαη ν αθεγεηήο;  

     Σελ εξψηεζε απηή ηελ απαληά ν εθπαηδεπηηθφο. Σν αθήγεκα ζπλδέεηαη κε ηελ 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή 1922. / Σα ρσξία ηνπ θεηκέλνπ είλαη ηα εμήο:- «ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο»
469

 (ηελ ππξπφιεζε ηεο κχξλεο απφ ηνπο Σνχξθνπο ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1922), - «Πνχληα» (παξαιηαθή ζπλνηθία ηεο κχξλεο φπνπ 

θαηέθπγαλ πνιινί Έιιελεο ειπίδνληαο λα επηβηβαζηνχλ ζε πινία θαη λα ζσζνχλ) - 

«Μαγλεζία» (πφιε ηεο Μ.Ώζίαο, ζηελ νπνία κεηαθέξζεθαλ πνιινί αηρκάισηνη 

Έιιελεο ην 1922), - «Μαίαληξνο» (γλσζηφο πνηακφο, ν Μαίαλδξνο ηεο αξραηφηεηαο, 

πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηε Μίιεην). Ώπφ ηα γεσγξαθηθά ηνπσλχκηα ηνπ θεηκέλνπ 

πιεξνθνξνχκαζηε φηη ε ηζηνξία εθηπιίζζεηαη ζηε Μηθξά Ώζία. / ην κέγεζνο κηαο 

κεγάιεο λνπβέιαο
470

 ν ηξαηήο Ανχθαο κε ιαθσληθφηεηα έρεη ζπκππθλψζεη ηε 

δξακαηηθή πεξηπέηεηα ελφο λεαξνχ Μηθξαζηάηε πνπ αηρκαισηίζηεθε ζην ιηκάλη ηεο 

κχξλεο απφ ηνπο Σνχξθνπο. Δ ηδηφηεηα ηνπ αθεγεηή είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ 

αηρκάισηνπ Μηθξαζηάηε («πηάζηεθα καδί κε άιινπο
471

», «καο ρψξηζαλ απφ ηνπο 

πνιίηεο
472

») θαη ν ζπγγξαθέαο κέζα απφ ηνλ ήξσά ηνπ αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο 

αηρκαιψηνπο, ζε παλαλζξψπηλν επίπεδν. Σν αθήγεκα ινηπφλ δελ πεξηνξίδεηαη ζε 

εζληθφ επίπεδν, αιιά εθηείλεηαη ζε παγθφζκην θαη ε θαηαγγειία δηεζλνπνηείηαη θαη 

αθηεξώλεηαη ζηα θνηλά καξηπξία όρη κόλν ηωλ Διιήλωλ θαη ηωλ Σνύξθωλ, αιιά όιωλ 

ηωλ ιαώλ πνπ δνπλ ηνλ εθηάιηε ηνπ πνιέκνπ. 
473
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 Πψο κεηακνξθψλεη ν ζπγγξαθέαο ην αηνκηθφ βίσκα ζε ζπιινγηθφ; 

Αηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 Ο αλαγλψζηεο γλσξίδεη φηη νη πεξηπέηεηεο ηνπ αθεγεηή έρνπλ αίζην ηέινο. 

Πψο επεξεάδεη απηφ ην δεδνκέλν; 

 Με πνηα ζηνηρεία επηηπγράλεηαη ν ιηηφο θαη ππθλφο ιφγνο ζην αθήγεκα θαη 

πνην είλαη ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ δεκηνπξγείηαη; 

 Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθήγεζεο δεκηνπξγνχλ αγσλία ζηνλ αλαγλψζηε; 

 ηελ αθήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην πξψην εληθφ θαη πιεζπληηθφ πξφζσπν. 

Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία απηήο ηεο επηινγήο ζην θείκελν; 

      Οη καζεηέο απαληνχλ ηηο εξσηήζεηο θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζπκπιεξψλεη θαη 

δηνξζψλεη ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

 

 

         Πποζπέλαζη-ανάλςζη 2
ος

 διδακηικού ζηόσος (Εκθπαζηικά μέζα- Ύθορ) 

Καινχκε ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ην αθήγεκα ηεο πξψηεο ελφηεηαο θαη λα 

γξάςνπλ ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ ηνπο ηα εθθξαζηηθά κέζα ηνπ θεηκέλνπ. Ώθνινχζσο, 

αθνχ ρσξίζνπκε ηνπο καζεηέο ζε δπν νκάδεο, δεηάκε απφ: 

 Σελ πξψηε νκάδα λα εληνπίζεη ζην αθήγεκα ηνπο ιατθνχο ηχπνπο ιέμεσλ θαη 

θξάζεσλ, ηηο ζχλζεηεο ιέμεηο, ηνπο ηδησκαηηζκνχο θαη ηα ηνπξθηθά γισζζηθά 

ζηνηρεία. 

 Σε δεχηεξε νκάδα λα δηαθξίλεη ηα ζρήκαηα ιφγνπ πνπ δελ είλαη επηηεδεπκέλα, 

αιιά πεξλάλε απαξαηήξεηα, φπσο ζπκβαίλεη ζηε ξνή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

     Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα πξνβάιιεη 

ζε δηαθάλεηα ηελ αλακελφκελε απάληεζε: 

Ώ. Λατθνί ηχπνη
474

 : έρνπκε ιέμεηο θαη θξάζεηο (κεξηθέο είλαη ηδησκαηηθέο) 

Φραξηζηήζεθε, ηνπξθνκάλη, ιεθνχζη, έθαλαλ, ράδη, αξάδα, ηζφηνπν, 

κπνπινχθηα, έζηεθαλ, θαλνχιηα, γειηφ, θνπξάγην, ςπρηθφ, ληελεθέ, πνχζηα, θακηά 

θνζαξηά λνκάηνη, θηνχγθη, λνκάηνπο, δνπξλάδεο, ληανχιηα, δπκσηήδεο, ζνπβαηδήδεο, 

λα ην ζθάζνπλ, έηζη ζα πάηε ζα ζθπιηά, λα ηνπο γηαηξέςεη, ηνπο μεπάζηξεπε, 

παξαγηνχ, ηζνκπάλεδεο, ζηδεξάδεο, δσληφβνια, δνπλάξη, γθνξηζηά, γθφξηζα, κπξε 

ζεηο, γνχπαην, ρνριαζηφ, ηξφραια, γηνπξνχθηθεο, αιπρηνχλ, αλεθφξη, ινμέςακε, 

θνχξληαδαλ, κπνπζνπιψληαο, ινπθάμακε, κεξψζακε, κνχληαξαλ, καπιίζακε. 
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ΐ.χλζεηα
475

: λα θινηζνπαηνχλ, ηζφηνπν, θαινληπκέλνο, πξσηνπηεί, 

πξσηάπισζε, θινηζνθπινχζαλ, μεξφηνπν, ζην κηζνθαηήθνξν, βξαρνζπειηά, 

γθξεκνθαηήθνξν, γιηζηξνπαηψληαο, θξνηνραξράιεκα, ρνξηφξηδεο, αλνηγφθιεηζε, 

κεηαβφγθεμε, θαηάζηεγλεο, θνξκφδεληξν. 

Γ. Εδησκαηηζκνί:
476

 θνληά κεζάλπρηα, πνιινί πέζαλε ςάζα (πέζαλαλ), πήξαλε 

είδεζε, ζ‘ εθηά κέξεο απάλσ, ζην ιφγν απάλσ, έθαλαλ λα θχγνπλ, ην αίκα κνπ ην 

πήξα, έπηαζε κπφξα, πήξε ην βξάδπ, ζην πφδη μεκεξσζήθακε, απφ ιίγεο κέξεο, 

βάιακε κε ην λνπ καο λα ιηπνηαρηήζνπκε, πεξπαηήμακε, ζνπξηά, καο είραλ πάξεη ην 

θαηφπη, πήξακε ην αλεθφξη, καο είρε πάξεη ην βξάδπ, θνληά μεκεξψκαηα, πνπ ζα πάεη 

απηφ, θνληά κεζεκέξη. 

Α. Σνπξθηθά γισζζηθά ζηνηρεία
477

(πξφθεηηαη γηα ιέμεηο ηνπξθηθέο θαη 

ζχληαμε πξνηάζεσλ κε ην ξήκα ζην ηέινο ηεο πξφηαζεο): 

 Ώζθέξ αγάο, θηηάπη, εθέο, Ώιιάρ αζθηλά, δεκπέθεδεο, αθεξίκ, 

ρακνχξη, κνπρηάξεδεο, βάη βάη. 

 Μέζ‘ απ‘ ηα ρέξηα ηνπο κε πήξαλ- φ,ηη έβξηζθαλ κπξνζηά ηνπο καο 

πεηνχζαλ- θη εκείο ζηε γε πέζακε- κπξνζηά καο ηνπο ζθφησζαλ- ζε 

κηα κάληξα καο βάιαλε. 

 Κνληά ζηηο ιατθέο ιέμεηο ππάξρεη θαη έλα άιιν ζηνηρείν πνπ εληζρχεη 

ην ιατθφηξνπν χθνο: ε ρξήζε ηνπ ζπλδέζκνπ «θαη», ν νπνίνο εθηφο 

απφ ζπκπιεθηηθφο, πξνζζεηηθφο θαη κεηαβαηηθφο έρεη θαη άιιεο 

ζεκαζίεο κε ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιατθφ ιφγν. 

Αίλνληαη κεξηθά δείγκαηα :
478

 

- ΐξάδηαζε και ηα πεξίπνια αθφκα θνπβαινχζαλ ηνπο άληξεο (και 

όμωρ). 

- Ήξζε έλαο αμησκαηηθφο και καο παξάιαβε (πος). 

- Βκείο πξνζπαζνχζακε, και πάιη ηηο ραιάγακε ( ηηο γξακκέο) ( 

όμωρ). 

- Έζηεθαλ ζθνπνί και θχιαγαλ ην λεξφ (πού ή για να). 

- ΐιέπακε ην λεξφ και δηςνχζακε πεξηζζφηεξν ( με αποηέλεζμα να) 

- Βκείο η‘  αθνχγακε και δελ ην πηζηεχακε (όμωρ) 
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     O ζπγγξαθέαο θξαηάεη ιατθφηξνπν ηνλ ιφγν, φκσο ζε πνιιά ζεκεία θαίλεηαη ε 

δηθή ηνπ γξαθίδα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα: «είπα ηνπ αδεξθνχ κνπ», «ζα 

λα΄καζηε δσληφβνια» (ν Μηθξαζηάηεο Καδάθνγινπ ζα έιεγε : «είπα ζηνλ αδεξθφ 

κνπ», «ζα λα‘ καζηαλ»). 

     Ο εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο φζα έρνπλ 

δηδαρζεί θαη ηνπο ζέηεη ην αθφινπζν εξψηεκα: ζην χθνο θαη ζηα εθθξαζηηθά κέζα, ε 

πξψηε ελφηεηα ηεο «Εζηνξίαο ελφο αηρκαιψηνπ» κε πνηα άιιε κνξθή ινγνηερληθνχ 

ιφγνπ παξνπζηάδεη θνηλά ζεκεία; Με ηελ εξψηεζε απηή ν θαζεγεηήο θαιιηεξγεί 

πξνβιεκαηηζκφ ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο πξνηξέπεη λα θάλνπλ αλαδξνκή θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ γλψζεηο ηνπ παξειζφληνο πνπ έρνπλ δηδαρζεί. 

      Ώλακελφκελε απάληεζε: H ιηηφηεηα θαη ε απιφηεηα ζην χθνο ζπκπιεξψλεηαη κε 

ην ιεμηιφγην πνπ πεξηέρεη ιατθέο ιέμεηο, ιέμεηο ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο θαη 

ηδησκαηηζκνχο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχληαμε (αζχλδεηα, κηθξνπεξίνδνο ιφγνο θαη 

παξαηαθηηθή ζχλδεζε) θέξλεη εχινγα ζηε κλήκε ησλ καζεηψλ ηα 

«Ώπνκλεκνλεχκαηα» ηνπ Μαθξπγηάλλε, ηνλ νπνίν δηδάρηεθαλ ζηελ Ώ΄ Λπθείνπ. Δ 

ιατθή, αλφζεπηε γιψζζα ηεο ηζηνξίαο ελφο αηρκαιψηνπ θέξλεη ζηε κλήκε ησλ 

καζεηψλ ηνλ «αγξάκκαην δάζθαιν», θαηά ηνλ εθέξε, ζηξαηεγφ Γηάλλε 

Μαθξπγηάλλε
479

.  Ο αζηφιηζηνο  θαη ππθλφο ηξφπνο ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ χθνπο 

δείρλεη θαηά ηνλ Μ.Vitti κηα αθήγεζε πνπ απνηειεί πεηζηηθφ δείγκα 

«καθξπγηαλληζκνχ» ζηα πξφζθαηα ρξφληα.
480

 Βλζπκνχκελνη νη καζεηέο απηά πνπ 

δηδάρζεθαλ ζην παξειζφλ, κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ φηη ε «Εζηνξία ελφο αηρκαιψηνπ» 

έρεη θνηλά κνξθνινγηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία κε ην παξακχζη, ηνλ αξρέηππν 

αθεγεκαηηθφ ιφγν
481

 (δειαδή ηελ κεηάπιαζε ηεο ιατθήο αθήγεζεο ζε ινγνηερληθφ 

έξγν),  ηνλ νπνίν δηδάρηεθαλ ζηελ Ώ΄ Γπκλαζίνπ κε ην Λατθφ παξακχζη, «Σν πην 

γιπθφ ςσκί». 

       

         Πποζπέλαζη  ανάλςζη - 3
ος

 διδακηικού ζηόσος ( Αθηγημαηικέρ Τεσνικέρ) 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα παξνπζηάζεη ζηνπο καζεηέο ζε δηαθάλεηα θάπνηα ζεκεία ηεο 

αθεγεκαηηθήο ξνήο ηεο πξψηεο ελφηεηαο: 
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      Ώ) ηηο πξψηεο ζεηξέο ηεο πξψηεο ελφηεηαο δίλεηαη ν ρψξνο  θαη ν ρξφλνο ηεο 

ηζηνξίαο («ζηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο») θαζψο θαη ην ζέκα ηνπ έξγνπ ( «έκεηλα 

ζηελ Σνπξθία αηρκάισηνο»).
482

 

      ΐ) Δ θξάζε «έκεηλα ζηελ Σνπξθία αηρκάισηνο» ιεηηνπξγεί σο ζηνηρείν πινθήο 

θαη πξνζήκαλζεο, δηφηη ν αλαγλψζηεο καζαίλεη απφ ηελ αξρή φηη ν αθεγεηήο 

επέδεζε, ρσξίο λα δίλνληαη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηειηθή έθβαζε. 
483

 

      Γ) Ο αλαγλψζηεο καζαίλεη απφ λσξίο, φηη απηφο πνπ ζα δηεγεζεί ηελ ηζηνξία είλαη 

ν ίδηνο ν αηρκάισηνο («έκεηλα ζηελ Σνπξθία αηρκάισηνο»). Γλσξίδεη φηη ν αθεγεηήο 

έρεη επηδήζεη θαη γίλεηαη γλσζηφ φηη νη πεξηπέηεηέο ηνπ είραλ αίζηα έθβαζε, αθνχ κηιά 

ζε πξψην εληθφ πξφζσπν («βξέζεθα κε ηνπο γνληνχο κνπ, κε πήξαλε, εκέλα»
484

.  Δ 

γλψζε ηεο αίζηαο θαηάιεμεο ηεο ηζηνξίαο δελ κεηψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε, 

αληίζεηα απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ, δηφηη ζα αθνχζεη απφ πξψην ρέξη ηελ 

απζεληηθή εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ. Έηζη ν αλαγλψζηεο ζα βηψζεη ηα δεηλά ηεο 

αηρκαισζίαο, ηηο πεξηπέηεηεο, ηνπο θφβνπο, ηελ αγσλία ηνπ θεληξηθνχ ήξσα θαη φιε 

ηε δξακαηηθή θνξχθσζε ηεο πινθήο θαη κε ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο ζα ληψζεη 

αλαθνχθηζε θαη ραξά απφ ηε ζσηεξία ηνπ αηρκαιψηνπ. 

       Μεηά ηελ παξνπζίαζε  ησλ  παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηεο δηαθάλεηαο ν εθπαηδεπηηθφο 

ζέηεη ζηνπο καζεηέο ην αθφινπζν εξψηεκα: 

-Μπνξείηε λα βξείηε ηα αθεγεκαηηθά ζηνηρεία ηεο πξψηεο ελφηεηαο; 

Ώλακελφκελε απάληεζε- Οη καζεηέο απαληνχλ: 

 Ο δηάινγνο: θνθηφο, γνξγφο θαη πεξηεθηηθφο, δίλεη δσεξφηεηα ζηελ αθήγεζε. 

   Οη αληηζέζεηο. ε πνιιά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ ππάξρνπλ αληηζέζεηο: 

 Δ αλζξσπηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ γξακκαηηθνχ έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηε ζθιεξφηεηα ησλ ζηξαηησηψλ θαη ηνπ έθηππνπ ινραγνχ.    

 Δ αγξηφηεηα ηνπ πιήζνπο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ θαινζχλε ηνπ 

Υαβνχδε. 

 Ο ζξαζχο θαη χπνπινο εθέο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο θνβηζκέλνπο 

ζπγρσξηαλνχο ηνπο πνπ έπεζαλ ζηε γε, γηα λα κελ ηνπο γλσξίζεη. 

 Δ εκθάληζε ηνπ θαινληπκέλνπ ρφηδα πνπ κεηαθηλείηαη κε άκαμα 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο θαθφκνηξνπο αηρκαιψηνπο, πνπ 

πξνρσξνχλ πεδνπνξψληαο. 
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 Οη δέθα αηρκάισηνη θνβνχληαη θαη κέλνπλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο δπν 

ζπληξφθνπο πνπ δξαπεηεχνπλ. 

 

      θελέο- εηθφλεο: νη ξεαιηζηηθέο, ιηηέο θαη παξαζηαηηθέο εηθφλεο θαη ζθελέο 

πξνσζνχλ ηελ αθήγεζε, δίλνπλ δσληάληα θαη παξαζηαηηθφηεηα ζην θείκελν θαη 

κεηαθέξνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζηε Μηθξά Ώζία ηνπ 1922. Οη πην ραξαθηεξηζηηθέο είλαη 

νη αθφινπζεο: α) ε ζθελή κε ηνπο δηςαζκέλνπο, πνπ βιέπνπλ ηα ζχλλεθα θαη 

παξαθαιάλε απειπηζκέλνη λα βξέμεη («θη εκείο απειπηζκέλνη θσλάδακε: Νεξφ! Νεξφ! 

Μα θαλέλαο δελ καο άθνπγε» 
485

, β) ε ζθελή ηεο ζχιιεςεο ηνπ Ώξκέλε, ε ζαλάζηκε 

επίζεζή ηνπ θαη ην δεζηφ θνπθάξη, πνπ ην θισηζνθπινχζαλ, γ) ε ζπγθινληζηηθή 

θηλεηηθή θαη νπηηθναθνπζηηθή ζθελή  ηνπ εξεηπσκέλνπ ρσξηνχ κε ηα ραιάζκαηα, κε 

ην ζθπιί πνπ έθαλε λα ζεθσζεί αιιά δελ κπφξεζε, πνπ θνχλεζε ηελ νπξά ηνπ απάλσ 

ζην ρψκα, αλνηγφθιεηζε ηα κάηηα ηνπ, πνπ γπάιηδαλ ζην θεγγάξη, θαη κεηά βφγθεμε. 

Ώθνινπζεί ε ζθελή κε ηηο θφηεο πνπ θνχξληαδαλ απάλσ ζε ζσξνχο απφ άρξεζηα 

πξάγκαηα μεπνπιηαζκέλεο, θαηάζηεγλεο απφ ηε δίςα. 

 

     Ο εθπαηδεπηηθφο ππελζπκίδεη ζηνπο καζεηέο φηη ν ηξαηήο Ανχθαο είλαη ν 

ζπγγξαθέαο ηεο αθήγεζεο, ελψ απηφο πνπ έδεζε ηελ αηρκαισζία θαη ηελ πεξηπέηεηα 

θαη ηειηθά ηε ζσηεξία είλαη ν αθεγεηήο Καδάθνγινπ, πνπ ππνγξάθεη ζην ηέινο ηεο 

αθήγεζεο (ηέινο ηέηαξηεο ελφηεηαο), κεηά απφ πξνηξνπή ηνπ ηξαηή Ανχθα∙ απηφ, 

δηφηη απφ ηελ πξψηε αλάγλσζε, απφ ηηο πξψηεο αξάδεο, δεκηνπξγείηαη ε ιαλζαζκέλε 

εληχπσζε φηη ν Ανχθαο είλαη αθεγεηήο θαη ηαπηφρξνλα ζπγγξαθέαο ηεο ηζηνξίαο. Ώλ 

απφ ην μεθίλεκα ηεο ηζηνξίαο, εθηφο ηεο πιεξνθνξίαο «έκεηλα ζηελ Σνπξθία 

αηρκάισηνο» (πξνεηδνπνίεζε αίζηαο έθβαζεο), ππήξρε θαη ε πιεξνθνξία φηη ν 

πξαγκαηηθφο αθεγεηήο είλαη ν Καδάθνγινπ ζα κεησλφηαλ ην αλαγλσζηηθφ 

ελδηαθέξνλ ηεο ηζηνξίαο, ελψ κε ηελ παξνπζία ηνπ αθεγεηή ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, ν 

αλαγλψζηεο μαθληάδεηαη θαη αλαζεσξεί ηε ιαλζαζκέλε εληχπσζή ηνπ. Γηα ηελ 

αθήγεζε ηεο ζπγθινληζηηθήο απηήο πεξηπέηεηαο γίλεηαη ρξήζε παξειζνληηθψλ 

ρξφλσλ, παξαηαηηθνχ θαη ανξίζηνπ, θαη κε ηξφπν, ψζηε λα είλαη ζαθέο ζηνλ 

αλαγλψζηε ην αίζην ηέινο ηεο, φηη δειαδή ν ήξσαο-αθεγεηήο έρεη πηα δηαζσζεί θαη 

βξίζθεηαη αζθαιήο ζηελ παηξίδα ηνπ.
486
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      ε κηα δηαθάλεηα ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηα ζηνηρεία ηεο 

αθήγεζεο, ηνλίδνληαο φηη ε ζχιιεςε, ε απφδξαζε ησλ δπν ζπληξφθσλ θαη ν 

απνρσξηζκφο ηνπο επηβξαδχλεη–επηκεθχλεη ηνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο θαη νδεγεί ζηε 

δξακαηηθή θνξχθσζε. Δ αθήγεζε είλαη πξσηνπξφζσπε (πξψην εληθφ-πιεζπληηθφ) 

νκνδηεγεηηθή θαη απηνδηεγεηηθή, γηαηί ν αθεγεηήο αθεγείηαη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία 

ζηελ νπνία είλαη πξσηαγσληζηήο. Χο πξνο ηνλ αθεγεκαηηθφ ηξφπν έρνπκε κίκεζε. Ο 

απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο γίλεηαη ελδνδηεγεηηθφο θαη αθεγείηαη ζε κεηαδηεγεηηθφ 

επίπεδν ηε δηθή ηνπ ηζηνξία. Δ νπηηθή γσλία είλαη εζσηεξηθή δηφηη αθεγείηαη φζα 

ζηνηρεία πέθηνπλ ζηελ αληίιεςή ηνπ. 

      Ώκέζσο κεηά, ν θαζεγεηήο βάδεη ζηνπο καζεηέο ην αθφινπζν εξψηεκα: Δ 

δξακαηηθή θνξχθσζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ αλαγλψζηε ηνπ αθεγήκαηνο πνην είδνο  

πνηεηηθνχ ιφγνπ ζαο ζπκίδεη θαη ηη επηηπγράλεηαη κε απηή; 

      Ώλακελφκελε απάληεζε: νη καζεηέο, έρνληαο δηδαρζεί ζηε ΐ΄ Λπθείνπ ηελ 

«Ώληηγφλε» ηνπ νθνθιή (ζην πξφγξακκα Γεληθήο Παηδείαο) θαη βιέπνληαο ηε 

δηαθάλεηα κε ηε ιέμε κίκεζε (πνπ δξα ζπλεηξκηθά θαη θέξλεη ζηε κλήκε ηνλ νξηζκφ 

ηεο ηξαγσδίαο) ζα απαληήζνπλ φηη ζπκίδεη αξραίν δξάκα, ηελ αξραία ειιεληθή 

ηξαγσδία, φπνπ, κέζα απφ ηελ θιαζηθή αξρή ησλ αληηζέζεσλ θαη ηεο δξακαηηθήο 

θνξχθσζεο, επηηπγράλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε ε αξηζηνηειηθή θάζαξζε ηεο αλζξψπηλεο 

ςπρήο, ε ςπρηθή γαιήλε κε ην ηέινο ηνπ αθεγήκαηνο θαη ηελ αίζηα έθβαζε ηεο 

πεξηπέηεηαο ηνπ αθεγεηή. Δ θσλή ηνπ αηρκαιψηνπ ερεί ζαλ ηε θσλή ηνπ ρνξνχ 

αξραίαο ηξαγσδίαο, θάλνληαο ηνλ θξηηηθφ ινγνηερλίαο Α. Ραπηφπνπιν λα κηιά γηα 

«ιεηηνπξγία ηεο έκπλεπζεο ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο».
487

 Ο ρνξφο ζηελ αξραία 

ηξαγσδία απνηειείηαη απφ γέξνληεο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηε ζνθία ηνπο ράξε ζηα 

βηψκαηα ηνπο ιφγσ ειηθίαο θαη έρνπλ ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ-παξαηλεηηθφ. Έηζη  ν 

αθεγεηήο, κέζα απφ ηε δξακαηηθή πεξηπέηεηα πνπ βίσζε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

αηρκαιψηνπ, απέθηεζε ζνθία φκνηα κε ειηθησκέλνπ θαη ε θσλή ηνπ δίλεη εληχπσζε 

πνιιψλ θσλψλ, ε κηα θσλή γίλεηαη πνιιέο θσλέο θαη κέζα απφ ηε γξαθίδα ηνπ 

ηξαηή Ανχθα θαηαδηθάδεηαη ν πφιεκνο θαη ηα δεηλά ηνπ φρη ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν, αιιά ζε παγθφζκην. 
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(αναφζρεται ςτο: Vitti, Θ Γενιά του Σριάντα, ςελ.231). 
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    Πποζπέλαζη – ανάλςζη 4
ος

 διδακηικού ζηόσος ( Κοινωνικό- Ηθικό μήνςμα):      

Ο εθπαηδεπηηθφο θάλεη ην αθφινπζν εξψηεκα ζηνπο καζεηέο: Πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ 

αθεγεηή ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν απέλαληη ζην ηνπξθηθφ ζηνηρείν;  

     Ώλακελφκελε απάληεζε καζεηψλ: 

O αθεγεηήο, αθφκα θαη φηαλ αλαθέξεηαη ζηελ απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά ησλ 

Σνχξθσλ θξνπξψλ, δε ζρνιηάδεη θαη δελ αηηηνινγεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή. 

Ώπιψο παξαζέηεη ηα γεγνλφηα. Ο αλαγλψζηεο παξαθνινπζεί ηα αηζζήκαηα ησλ 

Σνχξθσλ κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπο, ελψ ν αθεγεηήο πεξηνξίδεηαη λα ζεκεηψλεη  ηηο 

αληηδξάζεηο θαη ηηο εμειίμεηο θάζε θνξά. Υαξαθηεξηζηηθέο αλαθνξέο έρνπκε ζηηο 

ζειίδεο 189, 190 θαη 193 ηνπ ζρνιηθνχ  βηβιίνπ («ζα ήκαζηε φιε ε θάιαγγα θάλα 

δχν ρηιηάδεο. Βθεί, ην ηνπξθνκάλη πνπ καο πεξίκελε, ζαλ ην ιεθνχζη έπεζε απάλσ 

καο: ηξαπέδηα, θαξέθιεο, πνηήξηα, φ,ηη έβξηζθαλ κπξνζηά ηνπο καο πεηνχζαλ απ φιεο 

ηηο κεξηέο»
488

, « Με πνιχ θφπν πέζακε ζην δεκφζην δξφκν. Βθεί πάιη, καο πεξίκελαλ, 

κπνπινχθηα, γέξνη άλζξσπνη, εμήληα σο νγδφληα ρξνλψ, κε παιηέο καραίξεο, θαη ζα 

θηάζακε θνληά ξίρηεθαλ απάλσ καο»
489

, «Σέινο, έλα βξάδπ, θηάζακε έμσ απ΄ ηε 

Μαγλεζία. Βθεί ν θφζκνο καο πεξίκελε κε ξφπαια ζην ρέξη θσλάδνληαο: Ώηρκάισηνη 

έξρνληαη! Κη έηξεραλ θνληά καο. Ο ινραγφο ηψξα ηνπο έιεγε: Σξαβερηείηε καθξηά! 

ηαλ εκείο πνιεκνχζακε, εζείο θάλαηε ηα θέθηα ζαο. Ώπηνί ηφηε ζθφξπηζαλ 

θσλάδνληαο, πσο κηα κέξα νη Γηνπλάλεδεο πάιη ζα καο ραιάζνπλ»
490

, «Σν πξσί καο 

ζήθσζαλ. Κη φηαλ εηνηκαδφκαζηε, καδεχηεθαλ απ‘ έμσ νη δεκπέθεδεο, κε δνπξλάδεο 

θαη ληανχιηα, θαη βγαίλνληαο καο ρηππνχζαλ κε ηα φπια ηνπο. Βθεί, ήξζε άιινο 

αμησκαηηθφο. Μαο παξέιαβε θαη μεθηλήζακε»
491

).  

      Τπνβάιινπκε ζηνπο καζεηέο ην εξψηεκα: Παξνπζηάζηε ηηο αλαιακπέο ζπκπφληαο 

θαη αλζξσπηάο κεξηθψλ Σνχξθσλ πξνο ηνπο αηρκαιψηνπο: 

      Aλακελφκελε απάληεζε καζεηψλ: Παξά ηηο δνθηκαζίεο, ηηο απεηιέο θαη ηνπο 

εμεπηειηζκνχο, δελ έιεηςαλ αλαιακπέο ζπκπφληαο θαη αλζξσπηάο κεξηθψλ Σνχξθσλ, 

ησλ νπνίσλ ε ζηάζε ιεηηνχξγεζε σο αρηίδα παξεγνξηάο θαη αλαθνχθηζεο ησλ 

αηρκαιψησλ. H άιιε φςε παξνπζηάδεηαη κε ηηο εμήο εηθφλεο: - Έλαο γξακκαηηθφο απφ 

ην πξψην βξάδπ ηνπο έδσζε κηα ζπκβνπιή, πνπ απνδείρηεθε ζσηήξηα, ηδηαίηεξα φηαλ 

θηλδχλεςαλ απφ ηνλ εθέ. – Έλαο ραβνχδεο επέπιεμε ηνλ επηθεθαιήο αμησκαηηθφ γηα 

ηελ θαθνκεηαρείξηζε ησλ αηρκαιψησλ, επηθαινχκελνο ηε ζξεζθεπηηθή δενληνινγία 
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 Δοφκασ, ό.π., ςελ.189. 
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 Δοφκασ, ό.π., ςελ.189. 
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 Δοφκασ, ό.π., ςελ.191. 
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 Δοφκασ, ό.π., ςελ.193. 
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θαη ηνπο εζηθνχο θαλφλεο (ηφληζε φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη αληίζεηε κε φζα 

νξίδεη ην θνξάλη-«ην θηηάπη καο απηά ιέεη;»
492

). Χζηφζν, έλαο ρφηδαο έδεημε 

απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά: βιέπνληαο ηνπο πεηλαζκέλνπο θαη δηςαζκέλνπο 

αηρκαιψηνπο ηνπο δήισζε κε ραηξεθαθία φηη ηνλ επραξηζηεί λα ηνπο βιέπεη ζ‘ απηά 

ηα ράιηα λα ζέξλνληαη ζαλ ηα θίδηα. Δ ζηάζε βέβαηα απηή δελ ζπλάδεη κε ηελ 

ηδηφηεηα ελφο ηεξσκέλνπ θαη έξρεηαη ζε νμεία αληίζεζε κε ηε θηιάλζξσπε ζηάζε ηνπ 

ραβνχδε, δείρλνληαο παξάιιεια φηη ε αλζξσπηά δελ έρεη εζληθφηεηα, άιισζηε απηφ 

ηζρχεη θαη γηα ηε ζθιεξφηεηα. κσο, αλ δηαβάζνπκε ηε ζπλέρεηα ηνπ αθεγήκαηνο, 

ζην ηέινο ηεο ζειίδαο 192 ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε αληίζεζε αλάκεζα ζηα δπν 

πξφζσπα ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά: o ραβνχδεο έδεημε ηε ζπκπφληα θαη ηε θηιαλζξσπία 

ηνπ κφλν κε ηα ιφγηα ηνπ, πνπ ήηαλ βέβαηα εηιηθξηλή, σζηφζν ν ρφηδαο 

κεηαζηξάθεθε θαη ζε κηα εβδνκάδα έδεημε έκπξαθηε θηιαλζξσπία, θέξλνληάο ηνπο 

λα θάλε ςσκί θξπθά. Σέινο, ππάξρεη θαη ν δεθαλέαο πνπ ηνπο ζπκπαζνχζε θαη 

θξφληηζε λα ζηαινχλ ν αθεγεηήο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ ζε έλα θαιφ ρσξηφ.  

      Ώθνχ καο δψζνπλ νη καζεηέο ηελ παξαπάλσ απάληεζε,
493

 ν εθπαηδεπηηθφο 

παξνπζηάδεη ζε κηα δηαθάλεηα αλαθεθαιαησηηθά θαη σο θαηαθιείδα ζηελ πξνζπέιαζε 

φισλ ησλ ζηφρσλ ην κήλπκα ηεο πξψηεο ελφηεηαο θαη γεληθά νιφθιεξνπ ηνπ 

αθεγήκαηνο. ην αθήγεκα, ν αθεγεηήο παξνπζηάδεη κε ιατθφηξνπν χθνο κέζα απφ 

ηελ πέλα ηνπ ηξαηή Ανχθα ηα δεηλνπαζήκαηα ησλ αηρκαιψησλ (ζσκαηηθά καξηχξηα, 

ςπρηθή θαηαξξάθσζε θαη εζηθή θαηάπησζε), θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ 

(δίλνληαη εηθφλεο ζαλάηνπ θαη εξεηπίσλ), σζηφζν απνθεχγεηαη ε αλεχξεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ αηηίνπ. Ο αθεγεηήο δελ θαηαλέκεη επζχλεο νχηε αλαθέξεηαη θαζαξά ζηα 

αίηηα ηεο βάξβαξεο θαη απάλζξσπεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Σνχξθσλ, σζηφζν φηαλ 

πξαγκαηνπνηεί λχμεηο αλαθέξεηαη φρη κφλν ζηε βίαηε ζπκπεξηθνξά ησλ Σνχξθσλ, 

αιιά θαη ζηηο εθδειψζεηο, είηε ζπκπφληαο πξνο ηνπο αηρκαιψηνπο, είηε ηεο θηιφμελεο 

θαη εμππεξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

      Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο κηα δηαθάλεηα κε έληνλε 

γξακκαηνζεηξά θαη δείρλεη φηη ην αθήγεκα απνηειεί κηα θαηαγγειία ζε παγθφζκην 

επίπεδν γηα ηα θνηλά καξηχξηα φισλ ησλ ιαψλ πνπ δνπλ εθηαιηηθέο ζηηγκέο πνιέκνπ. 

ην βάζνο ηνπ θεηκέλνπ κέζα απφ ηελ εμηζηφξεζε αλαδχεηαη ε αμία ηεο εηξεληθήο 

ζπκβίσζεο ησλ ιαψλ, ηεο αιιειεγγχεο θαη ησλ αγαζψλ ηεο εηξήλεο, ζε αληίζεζε κε 
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 Δοφκασ, ό.π., ςελ.189. 
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 Ρρζπει, βεβαίωσ, να ςθμειωκεί πωσ ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να κακθδθγεί και να βοθκάει τουσ 
μακθτζσ ςε όλθ αυτι τθ διαδικαςία των ερωταπαντιςεων, θ οποία εξαρτάται και από το επίπεδο τθσ 
κάκε τάξθσ. 
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ηηο εξεηπσκέλεο εηθφλεο ηνπ πνιέκνπ. Σελ ίδηα ψξα παξνπζηάδεη παξάιιεια θείκελα 

ηνπ δηδαζθφκελνπ έξγνπ, φπσο «Δ δσή ελ ηάθσ» (1924) ηνπ ηξαηή Μπξηβήιε  θαη 

«Σν Ννχκεξν 31328» ηνπ Διία ΐελέδε (1931)∙ πξφθεηηαη γηα πεδνγξαθήκαηα 

αληηπνιεκηθνχ πεξηερνκέλνπ, φκνηα κε ηελ ηζηνξία ηνπ Ανχθα. ηνλ ΐελέδε  

πξνβάιινληαη εθδειψζεηο αλζξσπηάο, θαινζχλεο, αιιειεγγχεο θαη ζπκπαξάζηαζεο 

Σνχξθσλ πξνο Έιιελεο, ελψ ζηε «Γσή ελ ηάθσ» θαηαδηθάδεηαη ν πφιεκνο θαη 

ππεξηνλίδεηαη ε αμία ηεο εηξήλεο.   

 

 

Κπιηήπια αξιολόγηζηρ ( 15΄ ζηην ηάξη και ολοκλήπωζη ζηο ζπίηι) 

Ώ.  ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπγγξαθέα, ινγνηερληθφ πεξηβάιινλ θαη ινηπά 

γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία. 

1. Σν έξγν νξηζκέλσλ ζπγγξαθέσλ ηεο Γεληάο ηνπ Σξηάληα παξνπζηάδεη 

έληνλν ιπξηζκφ θαη έρεη ζπγθηλεζηαθφ ππφβαζξν. Παξαηεξνχκε αλάινγα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηε γξαθή ηνπ ηξαηή Ανχθα; 

2. O ηξαηήο  Ανχθαο επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ νκνινγία λα δέζεη 

νξγαληθά ζην έξγν ηνπ ηε ινγνηερλία κε ηε ιατθή αθεηεξία. Πέηπρε ν ζπγγξαθέαο ην 

ζηφρν ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν αθήγεκα θαη πψο; 

3. Πνηα γλσξίζκαηα ηεο γξαθήο ηνπ ηξαηή Ανχθα πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηζηνξία ελφο αηρκαιψηνπ; 

ΐ.   Ώ΄ Αηδαθηηθή Βλφηεηα 

(ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο…… θη έλα κηθξφ παηδάθη καο έπηαλε) 

Ανκή ηνπ θεηκέλνπ, επαιήζεπζε ή δηάςεπζε κηαο θξίζεο κε βάζε ην 

θείκελν, εθθξαζηηθά κέζα θαη ηξφπν ηνπ θεηκέλνπ (πθνινγηθή 

δηεξεχλεζε, αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγηθέο επηινγέο, επηινγέο ηνπ 

δεκηνπξγνχ ζε δηάθνξα επίπεδα γισζζηθήο αλάιπζεο). 

1. Πψο κεηακνξθψλεη ν ζπγγξαθέαο ην αηνκηθφ ζε ζπιινγηθφ βίσκα; Nα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

2. Με πνηα κέζα επηηπγράλεηαη ν ιηηφο θαη ππθλφο ιφγνο ζην αθήγεκα θαη 

πνην είλαη ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ δεκηνπξγείηαη; 

3. O αλαγλψζηεο γλσξίδεη φηη νη πεξηπέηεηεο ηνπ αθεγεηή έρνπλ αίζην ηέινο. 

α) Πψο ηνλ επεξεάδεη απηφ ην δεδνκέλν; 
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β) Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθήγεζεο δεκηνπξγνχλ αγσλία ζηνλ 

αλαγλψζηε;  

4.    ηελ αθήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην πξψην εληθφ θαη πιεζπληηθφ πξφζσπν. 

        Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηινγήο απηήο ζην θείκελν; 

 

  ρνιηαζκφο ή ζχληνκε αλάπηπμε ησλ ρσξίσλ ηνπ θεηκέλνπ: 

1. Πψο ραξαθηεξίδεηε ηε ζηάζε ηνπ Σνχξθνπ ηεξσκέλνπ απέλαληη ζηνπο 

αηρκαιψηνπο; Nα ηε ζπγθξίλεηε κε εθείλε ηνπ Υαβνχδε. 

2. Nα ζρνιηάζεηε ηε ζρέζε δήκηνπ – ζχκαηνο (αηρκαιψηνπ) ζηελ ελφηεηα. 

3. Πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ αθεγεηή απέλαληη ζην ηνπξθηθφ ζηνηρείν; 

4. Πνηα είλαη ε αληίδξαζε ησλ αηρκαιψησλ ηεο νκάδαο ηνπ αθεγεηή, φηαλ 

ζπλαληνχλ άιινπο αηρκαιψηνπο; Πψο εξκελεχεηαη; 

5. «πσο πξνρσξνχζακε, αθνχζακε θνληά καο θξνηνραξράιεκα. 

Σξνκάμακε· ζκίμακε θνληά-θνληά ηα θνξκηά καο θαη βιέπακε....»
494

. Πψο 

επηδξά ζηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ εξψσλ ε πξνζέγγηζή ηνπο;  

6. Πψο αληηδξά ζπλαηζζεκαηηθά ν ήξσαο ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη 

ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ ειεπζεξία; 

7. Πνηα θνηλά ζεκεία εληνπίδεηε αλάκεζα ζηελ «Εζηνξία ελφο αηρκαιψηνπ» 

ηνπ ηξαηή Ανχθα κε έλα απφ ηα παξάιιεια θείκελα ηνπ βηβιίνπ (απφ ην 

ζρνιηθφ απφζπαζκα ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ΐ΄ 

Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο),  ην κπζηζηφξεκα «Σν Ννχκεξν 31328» ηνπ 

Διία ΐελέδε; 

 

 

   4.3.3 Γεύηεξν ζρέδην – Γιώζζα 

Σν ζρέδην είλαη γηα ην κάζεκα «Έθθξαζε – Έθζεζε»  ΐ΄  Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο. 

Σν κάζεκα Έθθξαζε-Έθζεζε δηδάζθεηαη ζε καζεηέο κεηνλνηηθνχ ιπθείνπ, 

ηεξνζπνπδαζηεξίνπ, επαγγεικαηηθνχ θαη γεληθνχ ιπθείνπ. Σν ζρέδην καζήκαηνο 

εληάζζεηαη ζηελ πξψηε ελφηεηα : «Δ Βίδεζε».
495

 Σν βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξίδεη 

ηνπο αθφινπζνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ελφηεηαο
496

: 
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 Δοφκασ, ό.π., ςελ.197. 
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 Τςολάκθσ κ.ςυν., Ζκφραςθ-Ζκκεςθ, … ΒϋΣεφχοσ, ςελ.14-63. 
496

 Χρίςτοσ Λ.Τςολάκθσ κ.ςυν., Ζκφραςθ-Ζκκεςθ για το Γενικό Λφκειο, ΒϋΣεφχοσ, Βιβλίο του Κακθγθτι, 
ΟΕΔΒ, Ακινα, ςελ.10. Ψθφιακό Σχολείο-Διαδραςτικά Σχολικά Βιβλία, Υλικό ανά Μάκθμα, Ζκφραςθ-
Ζκκεςθ ΒϋΛυκείου, Διδακτικό Ρακζτο-Βιβλίο του Εκπαιδευτικοφ. Διακζςιμο ςτο: 
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α) «λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο, κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο δεκνζηνγξαθηθήο είδεζεο, ηελ 

ηθαλφηεηα λα αθεγνχληαη κε ζπληνκία, ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα». 

β) «λα απνθηήζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα κέζα ελεκέξσζεο. Βηδηθφηεξα λα 

αζθεζνχλ ζηε δηάθξηζε ηνπ γεγνλφηνο απφ ην ζρφιην ζε κηα είδεζε, ψζηε λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο 

δέρνληαη απφ ηνλ Σχπν θαη ηα άιια κέζα ελεκέξσζεο».  

       H δηδαθηηθή ελφηεηα πξνο δηδαζθαιία είλαη: «Δ νξγάλσζε θαη ε παξνπζίαζε ηεο 

είδεζεο».
497

 Ο εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηνπο καζεηέο ηη ζεκαίλεη ε έλλνηα 

δεκνζηνγξαθηθή είδεζε, δειαδή κηα πεξηιεπηηθή αθήγεζε κε ηελ νπνία ν 

δεκνζηνγξάθνο ελεκεξψλεη ηνλ αλαγλψζηε ηεο εθεκεξίδαο γηα γεγνλφηα ηεο 

επηθαηξφηεηαο. Ώλαθέξνπκε ζηνπο καζεηέο καο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε κηαο είδεζεο θαη νη νπνίνη είλαη νη αθφινπζνη: α) ε 

ζπνπδαηφηεηα θαη ε ζεκαζία ηεο είδεζεο είλαη εθήκεξε θαη κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ 

ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο β) ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηεο εθεκεξίδαο κπνξεί λα είλαη απφ 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κέρξη παλεπηζηεκηαθήο θαη γ) ν ρξφλνο αθηέξσζεο γηα 

αλάγλσζε εθεκεξίδαο-εηδεζενγξαθίαο πνηθίιεη, αλαιφγσο ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

θαζελφο∙ άιινη αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ελψ άιινη ιηγφηεξν, ζπλήζσο φκσο ν 

ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ππάξρεη πξνζπάζεηα λα αλαγλσζζεί φζν γίλεηαη 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηδήζεσλ.
498

 

       Οη ζπληάθηεο ηεο είδεζεο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο παξαπάλσ 

παξακέηξνπο, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. 

πλήζσο ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηεο εθεκεξίδαο απαηηεί κηα ζχληνκε θαη εχιεπηε 

αθήγεζε θαη γη‘ απηφ ην ιφγν ε είδεζε ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ππθλφηεηα ζην 

ιφγν θαη απφ ζαθήλεηα σο πξνο ηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο. Οη καζεηέο ζήκεξα 

δνπλ ζηελ επνρή ηεο πιεξνθφξεζεο, δηφηη δέρνληαη βνκβαξδηζκφ απφ πιεξνθνξίεο, 

έηζη κε ην κάζεκα ηεο Έθθξαζεο-Έθζεζεο θαη κε ηελ γισζζηθή δηδαζθαιία ηεο 

ελφηεηαο «Βίδεζε» θαη ηεο ππνελφηεηαο «Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ηεο είδεζεο» 

γίλεηαη πξνζπάζεηα, ψζηε νη καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ ηνπο κεραληζκνχο 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη εξκελείαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ώπηή ε θίλεζε είλαη έλδεημε φηη 

ην ζρνιείν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη κε ηελ εμσζρνιηθή δσή.
499

   

                                                                                                                                                                      
www.ebooks.edu.gr/courses/DSB105/document/4e5b4ac0hq6p/4e5b4aca4dht/50531106rnv5.pdf  
(20/11/2014). 
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 Τςολάκθσ κ.ςυν, Ζκφραςθ-Ζκκεςθ, … ΒϋΣεφχοσ, ςελ.32-63. 
498

 Τςολάκθσ κ.ςυν, Ζκφραςθ-Ζκκεςθ … ΒϋΣεφχοσ, Βιβλίο του Κακθγθτι, ςελ.10. 
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 Τςολάκθσ κ.ςυν., Ζκφραςθ-Ζκκεςθ …. ΒϋΣεφχοσ, Βιβλίο του Κακθγθτι, ςελ.10. 

http://www.ebooks.edu.gr/courses/DSB105/document/4e5b4ac0hq6p/4e5b4aca4dht/50531106rnv5.pdf
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      ηε δηδαθηηθή ελφηεηα «Δ νξγάλσζε ηεο είδεζεο» δηαλέκνπκε ζηνπο καζεηέο ην 

παξαθάησ θείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηζρπξφηαην ζεηζκφ ηεο Σνπξθίαο ηνλ 

Ώχγνπζην ηνπ 1999
500

, φπνπ εθθξάδνληαη νη ζεξκέο επραξηζηίεο απφ κέξνπο ηεο 

Σνπξθίαο πξνο ηελ Βιιάδα γηα ηελ εθδήισζε  βνήζεηαο. 

« Άγθπξα:   ‗‘ επραξηζηνχκε πάξα πνιχ, θίιε‘, 

Εδηαίηεξε εληχπσζε ηφζν ζηε Αχζε φζν θαη ζηελ Σνπξθία έρεη πξνθαιέζεη ε 

έκπξαθηε ζπκπαξάζηαζε ησλ απιψλ Βιιήλσλ πνιηηψλ, αιιά θαη ησλ θξαηηθψλ 

θνξέσλ ηεο ρψξαο καο ζην δξάκα ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ. 

      Δ ηνπξθηθή εθεκεξίδα «Υνπξηέη» ζε θχξην άξζξν ηεο κε ηίηιν «‘ επραξηζηνχκε 

γείηνλα», επραξηζηεί ηελ Βιιάδα γηα ηε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε κε ηνλ θαηαζηξνθηθφ 

ζεηζκφ. Βλδεηθηηθφ ηεο ζπγθίλεζεο ησλ ζπληαθηψλ ηεο εθεκεξίδαο είλαη φηη ν ηίηινο 

ελφο άιινπ άξζξνπ «‘ επραξηζηνχκε πάξα πνιχ, θίιε» ήηαλ γξακκέλνο ζηα 

ειιεληθά. Δ «Υνπξηέη» είρε εηδηθφ αθηέξσκα ζηηο 51 ρψξεο πνπ έζηεηιαλ βνήζεηα 

ζηελ Σνπξθία, αιιά δεκνζίεπζε μερσξηζηφ άξζξν γηα ηε ρψξα καο. Πνιχ επλντθά 

ζρφιηα έρεη απνζπάζεη ε ειιεληθή πξσηνβνπιία θαη απφ ηνλ επξσπατθφ ηχπν. Οη 

μέλεο εθεκεξίδεο απφ ηελ πξψηε εκέξα επεζήκαλαλ φηη «ε Βιιάδα, παξφηη έρεη 

πξναηψληα αληηπαιφηεηα κε ηελ Σνπξθία, άθεζε θαηά κέξνο ηηο αληηπαξαζέζεηο θαη 

έζπεπζε λα δψζεη αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ζηνλ γείηνλα πνπ πνλάεη». Βηδηθά 

αθηεξψκαηα έρεη θάλεη ν μέλνο ηχπνο θαη ζηε βνήζεηα πνπ έρεη απνζηείιεη ζηελ 

Σνπξθία ε Κχπξνο. Οη ηνπξθηθέο αξρέο επραξίζηεζαλ ηε Μεγαιφλεζν γηα πξψηε 

θνξά κεηά ην 1974!» 

(Βθεκεξίδα Ώπνγεπκαηηλή,  Κπξηαθή 22 Ώπγνχζηνπ 1999, ζει. 8 )  

 

Με ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο νη καζεηέο επηδηψθεηαη: 

 Να εμαζθεζνχλ ζηελ θξηηηθή αλάγλσζε, ψζηε λα ειέγρνπλ ηελ 

πιεξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο είδεζεο θαη λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο είδεζεο, θαζψο θαη λα δηαθξίλνπλ ην 

ζρφιην απφ ηελ είδεζε. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία «ηεο αλεζηξακκέλεο ππξακίδαο ηεο 

είδεζεο». 

                                                           
500

 Ο ςειςμόσ ςθμειϊκθκε ςτισ 18/8/1999, είχε ζνταςθ 7.4 βακμϊν τθσ κλίμακασ ρίχτερ και επίκεντρο 
τθν πόλθ Ιςμίτ (Νικομιδεια) πολφ κοντά ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Τα κφματα ιταν επιςιμωσ 17.000 
και οι τραυματίεσ χιλιάδεσ. Ρθγι: www.en.wikipedia.org/wiki/1999_izmit_earthquake (6/12/2014). 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/1999_izmit_earthquake
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 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ν παξάγνληαο 

«θπζηθή θαηαζηξνθή» ζηελ εθδήισζε αιιειεγγχεο κεηαμχ 

γεηηνληθψλ ρσξψλ ζε αληηπαιφηεηα θαη ζηελ άκβιπλζε ησλ εληάζεσλ 

ηνπ παξειζφληνο.  

 

 

     Αηδαθηηθφ κνληέιν 

Μέζνδνο δηδαζθαιίαο: καζεηνθεληξηθή, ζπλδπαζκφο αθήγεζεο κε θαηεπζπλφκελν 

δηάινγν. 

Μέζα Αηδαζθαιίαο: θχιιν εξγαζίαο, πξνβνιέαο, εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ, βίληεν. 

Ώμηνιφγεζε: ζέκα Έθθξαζεο-Έθζεζεο (θξηηήξην αμηνιφγεζεο). 

 

 

            Ππαγμαηοποίηζη ηηρ διδαζκαλίαρ ηηρ διδακηικήρ ενόηηηαρ (45΄) 

           Αθόπμηζη (5΄) 

Χο αθφξκεζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ κηα θπζηθή 

θαηαζηξνθή. Πξνβάιινπκε ζηνπο καζεηέο καο βίληεν πνπ δείρλεη ηνλ ζεηζκφ ζηελ 

Νηθνκήδεηα ηεο Σνπξθίαο ην 1999.
501

 ΐιέπνληαο νη καζεηέο ην βίληεν ζα 

θαηαλνήζνπλ ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο. Με ην ηέινο ηεο πξνβνιήο ηνπ ζχληνκνπ 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαινχκε ηνπο καζεηέο λα καο απαληήζνπλ ζηα αθφινπζα 

εξσηήκαηα: Ση αηζζήκαηα ζαο δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζχληνκε απηή παξνπζίαζε; 

Πψο δηθαηνινγείηε ηελ θίλεζε ηεο Βιιάδαο; 

     Ώλακελφκελε απάληεζε: αηζζήκαηα ζπκπφλνηαο γηα ηνπο παζφληεο, αιιειεγγχεο 

θαη ζπλαδέιθσζεο. Δ θίλεζε ηεο Βιιάδαο εξκελεχεηαη σο πξάμε ππέξβαζεο ησλ 

δηαθνξψλ θαη ηνπ κίζνπο αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο θαη σο ζπλεηδεηνπνίεζε πσο απηά 

αλήθνπλ ζην παξειζφλ, κε ινγηθή εμέιημε ηε ζπκπαξάζηαζε ζε ψξα θηλδχλνπ θαη 

δεηλψλ. Ώληί γηα ηελ αδηαθνξία ή ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δχζθνιεο ζέζεο ζηελ νπνία 

βξέζεθε ε γεηηνληθή ρψξα, ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο θαηαζηξνθήο, θηλήζεθε δηαθνξεηηθά 

θαη πξφζθεξε πιηθή θαη, θπξίσο, εζηθή βνήζεηα.  

 

 

 

                                                           
501

 Διακζςιμο ςτο: Σειςμόσ ςτθ Νικομιδεια, Τουρκία-12 ϊρεσ μετά, 1999, Α.Ντινόπουλοσ, 
  https://www.youtube.com/watch?v=-brVwoYRs_8 (20/11/2014). 

https://www.youtube.com/watch?v=-brVwoYRs_8
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      Πποζπέλαζη – ανάλςζη διδακηικών ζηόσων ηηρ διδακηικήρ ενόηηηαρ ( 25΄) 

      Πποζπέλαζη- ανάλςζη 1
ος

 διδακηικού ζηόσος 

ηελ πξνζπέιαζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ εμεγνχκε ζηνπο καζεηέο ηελ νξγάλσζε θαη 

ην πεξηερφκελν ηεο είδεζεο θαη παξνπζηάδνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Βίδεζε
502

: 

 

    Οξγάλσζε            Πεξηερφκελν 

Ώ΄ βαζκίδα\ Γεληθή 

Σίηινο: πλνςίδεηαη ην 

γεγνλφο. Ώπνθαιχπηεηαη ε 

νπηηθή γσλία ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ 

Γλσζηνπνηνχληαη: - o 

ηφπνο θαη ν ρξφλνο πνπ 

ζπληειέζηεθε ην ζπκβάλ - 

ν ηξφπνο εθηχιημήο ηνπ - ε 

αηηία πνπ ην πξνθάιεζε 

ΐ΄ βαζκίδα\Βηδηθφηεξε 

Αεκνζηνγξαθηθή 

πεξίιεςε- έθζεζε ησλ 

θχξησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ην γεγνλφο 

- ε αηηία πνπ ην πξνθάιεζε 

- ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν 

ζπλέβε -ην απνηέιεζκα 

πνπ επέθεξε- ηα πξφζσπα 

πνπ ζπκκεηείραλ 

Γ΄ βαζκίδα \ Ώλαιπηηθή 

Ώλάπηπμε ηεο είδεζεο-

παξνπζηάδνληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο 

Πξφζσπα →  φλνκα, 

ειηθία, θαηαγσγή, 

επάγγεικα, ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά 

 

      Δ πιεξφηεηα ηεο είδεζεο εμαξηάηαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα: ηη, πνηνο, 

πνηνη, πνχ, γηαηί, πψο, πφηε. Δ νξγάλσζε ησλ εηδεζενγξαθηθψλ ζηνηρείσλ  

απνθαιχπηεη ηελ νπηηθή γσλία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ ηεο είδεζεο θαηά ηε ζχληαμή ηεο. Δ παξέκβαζε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ κε 

ζρφιην πάλσ ζηελ είδεζε θαη ε εξκελεία ηνπ δεκνζηνξγάθνπ γηα ην γεγνλφο πνπ 

θαιείηαη λα κεηαδψζεη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζέζεο ηνπ αλαγλψζηε, ν 

νπνίνο φκσο κπνξεί λα κάζεη λα δηαθξίλεη ην ζρφιην απφ ηελ είδεζε.
503

 

 

      ηελ πξνζπέιαζε ηνπ ζηφρνπ, θαινχκε ηνπο καζεηέο καο λα απαληήζνπλ ζηα 

αθφινπζα εξσηήκαηα:  

                                                           
502

 Τςολάκθσ κ.ςυν., Ζκφραςθ-Ζκκεςθ, … ΒϋΣεφχοσ, ςελ.33-36. 
503

 Τςολάκθσ κ.ςυν., ό.π., ςελ. 33-36. 



191 
 

─ Γηα πνηνπο ιφγνπο νη άλζξσπνη δηαβάδνπλ εθεκεξίδεο; Μπνξείηε λα ζθεθηείηε 

γηαηί νη δεκνζηνγξάθνη αθνινπζνχλ ηελ παξαπάλσ ηαθηηθή ζηελ νξγάλσζε 

ηεο είδεζεο;        

   Aλακελφκελε απάληεζε καζεηψλ: 

Οη άλζξσπνη δηαβάδνπλ εθεκεξίδεο θπξίσο γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο, δηφηη ζηελ 

εθεκεξίδα θαηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο εζληθψλ θαη παγθφζκησλ ζεκάησλ ηεο 

πνιηηηζηηθήο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο. Έηζη, νη εθεκεξίδεο απνηεινχλ 

εξγαιείν ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο. /Δ ηαθηηθή απηή βνεζά ηνλ αλαγλψζηε ζηελ 

δηακφξθσζε κηαο πξψηεο εηθφλαο ζε ζχληνκν ρξφλν θαη ζηε δηάθξηζε, ψζηε λα 

μερσξίδεη ηα νπζηψδε ζηνηρεία απφ ηα κε, δειαδή ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο είδεζεο. 
504

 

─ ην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα δηαθξίλεηε ηελ είδεζε απφ ην ζρφιην;  

          Ώλακελφκελε απάληεζε καζεηψλ: 

Βίδεζε: ε έκπξαθηε ζπκπαξάζηαζε ησλ Βιιήλσλ ζηνλ πξφζθαην ζεηζκφ ηεο 

Σνπξθίαο θαη ε γεκάηε έθπιεμε επγλσκνζχλε ησλ Σνχξθσλ. Σα επλντθά ζρφιηα ησλ 

μέλσλ.  

      ρφιην: ην ζρφιην εληνπίδεηαη πξψηα απ‘ φια ζηνλ ηίηιν πνπ επηιέγεη ν Έιιελαο 

δεκνζηνγξάθνο γηα ην άξζξν,  «Άγθπξα: ‘ επραξηζηνχκε πάξα πνιχ, θίιε». Ο ηίηινο 

ηνλίδεη ηελ επγλσκνζχλε ησλ Σνχξθσλ, πξάγκα πνπ ζπλερίδεηαη ζε φιν ην άξζξν. 

Ώπηφ ίζσο νθείιεηαη ζην φηη ν ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ είλαη έθπιεθηνο θαη ν ίδηνο κε 

ηα πξσηνθαλή, γηα ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ησλ δχν ρσξψλ, γεγνλφηα: απφ ηε κηα 

ζπκπαξάζηαζε θαη αιιειεγγχε, θαη απφ ηελ άιιε έθθξαζε επγλσκνζχλεο, ρσξίο 

δηζηαγκνχο θαη δεχηεξεο ζθέςεηο. Βπίζεο, ίζσο ε έκθαζε πνπ δίλεη ην δεκνζίεπκα 

ζηα γεγνλφηα λα νθείιεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε πσο είλαη δπλαηή κηα λέα ζρέζε 

αλάκεζα ζηηο δπν ρψξεο, δειαδή θάηη ζεηηθφ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη σο 

απνηέιεζκα ελφο πνιχ δπζάξεζηνπ γεγνλφηνο. ην δεκνζίεπκα ζα κπνξνχζε θάπνηνο 

καζεηήο λα επηζεκάλεη πξφζεζε εμχςσζεο ηεο Βιιάδαο ζηα κάηηα Σνχξθσλ θαη 

Βπξσπαίσλ: παξά ηελ αληηπαιφηεηα, έζπεπζε λα δψζεη βνήζεηα ζηνλ γείηνλα πνπ 

πνλάεη, ν νπνίνο ζπγθηλεκέλνο ιέεη «επραξηζηψ». 

 

 

 

 

                                                           
504

 Δ. Ι. Σφακιανάκθσ, Ζκφραςθ- Ζκκεςθ, Β ϋ ενιαίου λυκείου, Μεταίχμιο, Ακινα, 2002, ςελ.53.  
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      Πποζπέλαζη-ανάλςζη 2
ος

 διδακηικού ζηόσος 

Παξνπζηάδνπκε ζε δηαθάλεηα ηελ αλεζηξακκέλε ππξακίδα ηεο είδεζεο 
505

 

                                            Ο ΑΔΜΟΕΟΓΡΏΦΟ 

                                

      

       ηελ πξψηε βαζκίδα, ηε γεληθή  1. ηνλ ηίηιν ηεο είδεζεο → πλνςίδεη ηα 

γεγνλφηα ζε κηα πεξίνδν ιφγνπ → «‘ επραξηζηνχκε πάξα πνιχ, θίιε». 

      ηε δεχηεξε βαζκίδα, ηελ εηδηθόηεξε 2. ηε δεκνζηνγξαθηθή πεξίιεςε → 

Παξνπζηάδεη ηα θχξηα ζηνηρεία → Δ ειιεληθή βνήζεηα είλαη ζέκα εληππσζηαθφ γηα 

ηελ Αχζε αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ Σνπξθία. 

       ηελ ηξίηε βαζκίδα, ηελ αλαιπηηθή  3. ηελ αλάπηπμε ηεο είδεζεο → Βθζέηεη 

αλαιπηηθά ηα γεγνλφηα ζηελ επφκελε παξάγξαθν → Ώλαθνξά ζηελ ηνπξθηθή 

εθεκεξίδα Υνπξηέη, ε φπνηα επραξηζηεί 51 ρψξεο γηα ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο κε 

μερσξηζηή αθηέξσζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα ηελ Βιιάδα θαη κεκνλσκέλε  

αθηέξσζε γηα ηε Μεγαιφλεζν.  

     Ώκέζσο κεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο αλεζηξακκέλεο ππξακίδαο, θαινχκε ηνπο 

καζεηέο λα καο απαληήζνπλ  ζε εξσηήκαηα: 

─ Ννκίδεηε φηη ν ηίηινο ηεο είδεζεο είλαη πεηπρεκέλνο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

Ώλακελφκελε απάληεζε:  

O ηίηινο ηεο είδεζεο: «‘ επραξηζηνχκε πάξα πνιχ, θίιε» είλαη πεηπρεκέλνο, γηαηί ν 

δεκνζηνγξάθνο πξνβάιεη ηελ έλδεημε επγλσκνζχλεο ηεο Σνπξθίαο γηα ηε βνήζεηα ηεο 

Βιιάδνο θαη θαηαθέξλεη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε ηεο εθεκεξίδαο. 

─ Ώπφ ην εηδεζενγξαθηθφ θείκελν πνην ζηνηρείν ηεο πξάμεο πξνβάιιεηαη; Nα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ηνπ δεκνζηνγξάθνπ. 

      Ώλακελφκελε απάληεζε:  
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H αιιειεγγχε πξνο ζε κηα ρψξα πνπ πιήηηεηαη απφ κηα θπζηθή θαηαζηξνθή είλαη κηα 

αμηνζαχκαζηε πξάμε. Ο δεκνζηνγξάθνο επηιέγεη απηφ ην ζηνηρείν γηα λα ηνλίζεη ηνλ 

ζθνπφ ηεο πξάμεο, ηελ ελίζρπζε ησλ πιεγέλησλ απφ ηνλ ζεηζκφ κε ζθελέο, θάξκαθα, 

ηξφθηκα θαη ηκαηηζκφ. Ώπφ ην δεκνζίεπκα ηεο ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο γίλεηαη εκθαλήο 

ν ζαπκαζκφο ηνπ Σνχξθνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη ην επραξηζηψ ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ 

πξνο ηνλ ειιεληθφ. Βπίζεο, δηαθαίλεηαη ε άζρεκε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 

Σνχξθσλ, απνιχησο δηθαηνινγεκέλε απφ ηα γεγνλφηα ησλ εκεξψλ. 

  

 

 Πποζπέλαζη 3
ος

 διδακηικού ζηόσος 

ηελ πξνζπέιαζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ν εθπαηδεπηηθφο αθνινπζεί αθήγεζε κε 

θαηεπζπλφκελν δηάινγν. ε κηα δηαθάλεηα παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηα αθφινπζα: 

«Ο ειιεληθφο ιαφο κε βαζχηαηα αλζξσπηζηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηέθεηαη ζην πιεπξφ 

ησλ Σνχξθσλ γεηηφλσλ ζε ψξα δνθηκαζίαο - Έθπιεθηνη νη Σνχξθνη πνιίηεο θαη ν 

ηνπξθηθφο ηχπνο βιέπνπλ ηνπο Έιιελεο λα ζπεχδνπλ λα ζπγθεληξψζνπλ βνήζεηα θαη 

λα ζηέιλνπλ ηκαηηζκφ, θάξκαθα, ηξφθηκα θαη ζθελέο πξνθεηκέλνπ λα απαιχλνπλ ηνλ 

πφλν ηνπο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ειπίδα επηβίσζεο κέζα ζηηο θνβεξέο ζπλζήθεο πνπ 

πξνθάιεζε ν ζεηζκφο. Βπραξηζηνχλ γη‘ απηφ ηνπο Έιιελεο γείηνλέο ηνπο 

απνθαιψληαο ηνπο, φπσο νη Έιιελεο απνθάιεζαλ απηνχο ηηο κέξεο ηεο κεγάιεο 

δνθηκαζίαο, ‗αδειθνχο‘». 

─ Καινχκε ηνπο καζεηέο καο λα απαληήζνπλ ζην αθφινπζν εξψηεκα: Μέζα 

απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ Βιιήλσλ ηη έγηλε γλσζηφ ζηνπο μέλνπο ιανχο; 

          Ώλακελφκελε απάληεζε: 

Δ δηεζλήο θνηλφηεηα θαηαλφεζε φηη ε ερζξφηεηα θαη νη δηαθνξέο ρξφλσλ δελ 

εκπφδηζαλ ηνλ ειιεληθφ ιαφ λα πξνζηξέμεη πξνο βνήζεηα ηνπ πάζρνληνο ηνπξθηθνχ 

ιανχ. Αηαπίζησζε αθφκε φηη κηα θπζηθή θαηαζηξνθή, πέξα απφ ηα δεηλά πνπ 

πξνθάιεζε, ιεηηνχξγεζε θαη ζεηηθά, ηελ ίδηα ψξα πνπ ε επίζεκε δηπισκαηία ζηάζεθε 

αδχλακε ή αθφκε θαη αλεπαξθήο. 

      ην ζεκείν απηφ πξνηείλεηαη λα γίλεη αλαθνξά απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηε ζεξκή 

αληαπφδνζε ηεο βνήζεηαο απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. Δ αηπρήο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

ειιεληθήο πξσηεχνπζαο εμέιημε, έλαο ηζρπξφο θαη πνιχλεθξνο ζεηζκφο – αλ θαη 

κηθξφηεξεο θιίκαθαο απφ εθείλνλ ηεο Σνπξθίαο – πνπ ζπλέβε ζε ιηγφηεξν απφ έλα 

κήλα απφ ηνλ αληίζηνηρν ζηελ Σνπξθία, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Σνχξθνπο λα 

ζπεχζνπλ απηνί ηψξα κε ηε ζεηξά ηνπο λα βνεζήζνπλ ηνπο γείηνλέο ηνπο ζηε 
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δχζθνιε ψξα. Βθηφο απφ ηελ ηαρχηαηε έιεπζε κηαο ηνπξθηθήο νκάδαο δηάζσζεο, 

ζηελ Σνπξθία ζεκεηψζεθε ε πξσηνθαλήο εθδήισζε αιιειεγγχεο ηνπ ηνπξθηθνχ 

ιανχ, κε αλαξίζκεηα ηειεθσλήκαηα ζηελ ειιεληθή πξεζβεία θαη αλαδήηεζε ηξφπσλ 

λα πξνζθέξνπλ αίκα. 
506

 

    Ώπηή ε αληαιιαγή αλζξσπηάο ήηαλ ε αθεηεξία γηα ηε ιεγφκελε «δηπισκαηία ησλ 

ζεηζκψλ», πνπ νδήγεζε ζε βειηίσζε ησλ σο ηφηε θαθψλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, 

κε δηάινγν ζε πνιηηηθφ επίπεδν θαη εθδήισζε θηιηθψλ αηζζεκάησλ ζε επίπεδν απιψλ 

πνιηηψλ. 

    Μεηά απφ απηή ηελ απαξαίηεηε ζχληνκε αθήγεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ελεξγνπνηνχκε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην κάζεκα κε ηελ 

αθφινπζε εξψηεζε: 

─ Πψο εξκελεχεηαη ε ζηάζε ησλ δχν ιαψλ;  

      Ώλακελφκελε απάληεζε:  

Δ επίδξαζε απφ ηηο δχν θπζηθέο θαηαζηξνθέο ήηαλ ηφζν θαηαιπηηθή, πνπ 

δηακφξθσζε έλα λέν, πην ήπην θιίκα ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. Δ αίζζεζε ηεο 

αδπλακίαο ήηαλ ηφζν έληνλε, ζρεδφλ απφιπηε, ψζηε νη πνιίηεο ησλ δχν ρσξψλ 

κπξνζηά ζηε δχλακε ηεο θχζεο ζπλαληήζεθαλ ζ‘ έλα ζεκείν: λα αθνζησζνχλ ζηα 

νπζηψδε ηεο δσήο θαη ηηο αμίεο ηεο αιιειεγγχεο, θηιίαο θαη ζπκπαξάζηαζεο ζε 

δχζθνιεο ψξεο. 

 

            Με  ην πέξαο ηεο πξνζπέιαζεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ νη καζεηέο ζα 

θαηαλνήζνπλ ηη ζεκαίλεη είδεζε θαη πψο νξγαλψλεηαη. Με ηελ επαθή ηνπο κε ην 

εηδεζενγξαθηθφ θείκελν ηνπ 1999 ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο αιιειεγγχεο 

θαη ηεο ζπλαδέιθσζεο ησλ ιαψλ.  

 

 

Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ (15΄ και ζςνεσίζεηαι καη΄οίκον) 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηεο 

ελφηεηαο, φπσο ζεκεηψζεθαλ ζηελ αξρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο. 

Βπηπιένλ, πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ κφληκν ζηφρν ηνπ καζήκαηνο ηεο 

λενειιεληθήο γιψζζαο, φισλ ησλ ηάμεσλ, δειαδή «λα αζθνχληαη ζηελ παξαγσγή 
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πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ κέζσ θεηκέλσλ κε επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα».
507

 

Ώθνινπζνχλ πξνηάζεηο γηα αζθήζεηο. 

     1) Να γξάςνπλ νη καζεηέο κηθξήο έθηαζεο θείκελν κε ην δεκνζίεπκα απφ ηελ 

εθεκεξίδα «Ώπνγεπκαηηλή», θξαηψληαο κφλν ηελ είδεζε θαη αθαηξψληαο ην ζρφιην 

ηνπ ζπληάθηε (εληφο αίζνπζαο). 

    2) Να θάλνπλ έξεπλα ζε έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν γηα δεκνζηεχκαηα πνπ έρνπλ 

φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξα ζρφιηα θαη απιψο αλαθνηλψλνπλ έλα γεγνλφο, ρσξίο λα ην 

ζπλδπάδνπλ κε ζρφιην. 
508

 

   3) Να θάλνπλ έξεπλα ζε έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν γηα δεκνζηεχκαηα πνπ δελ 

παξνπζηάδνπλ απιψο έλα γεγνλφο, αιιά επηπιένλ ην ζρνιηάδνπλ. 

    4) Να γξάςνπλ πέληε δηθήο ηνπο έκπλεπζεο εηδήζεηο φπνπ, σο ππνηηζέκελνη 

ζπληάθηεο, εθζέηνπλ απιψο ηα γεγνλφηα (νη δχν απφ ηηο πέληε λα αθνξνχλ ην ζέκα 

ηνπ καζήκαηνο, δειαδή ηελ αιιεινβνήζεηα Βιιήλσλ-Σνχξθσλ κεηά απφ ηα δχν 

ρηππήκαηα ηνπ ζεηζκνχ). 

  5) Να γξάςνπλ πέληε δηθήο ηνπο έκπλεπζεο εηδήζεηο φπνπ σο ππνηηζέκελνη 

ζπληάθηεο παξνπζηάδνπλ ηελ είδεζε καδί κε ζρφιην θαη εξκελεία δηθή ηνπο (νη δχν 

απφ ηηο πέληε λα αθνξνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα). 

  6) Να θάλνπλ έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα ηα γεγνλφηα ηνπ 1999, ηελ ηξαγσδία αιιά  

θαη ηε ζεηηθή επίδξαζε ζε δηκεξέο επίπεδν, απφ ειιεληθφ θαη μέλν ηχπν (δπηηθφ, 

ηνπξθηθφ, θιπ), απφ αξρεία εθεκεξίδσλ κε ειεχζεξε πξφζβαζε, ή άιια ηζηνιφγηα. 

Να γξάςνπλ θαηφπηλ, γηα εμάζθεζε ζηνλ ιφγν, κηθξφ θείκελν κε ηα βαζηθά ζεκεία 

απηψλ ησλ δεκνζηεπκάησλ. 

   7) Να ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο, κέζα απφ ζπλεληεχμεηο θαη εξσηήζεηο ζε 

κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία ζπγγελείο, θίινπο θαη γλσζηνχο – κνπζνπικάλνπο θαη 

ρξηζηηαλνχο –  γηα ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ηα ελ ιφγσ γεγνλφηα θαη λα γξάςνπλ έλα 

κηθξφ θείκελν κε ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ. 

     Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα επηιέμεη πνηεο εξγαζίεο ζα αλαζέζεη ζηνπο καζεηέο, 

έρνληαο σο ζηφρνπο: α. ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο δηάθξηζεο αλάκεζα 

ζηελ απιή αλαθνίλσζε κηαο είδεζεο θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο εκκέζσο απφ ηνλ 

δεκνζηνγξάθν, θαηαλφεζε ρξήζηκε ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο θαη β. ηε γλσξηκία, κέζα 

απφ ηα ηξαγηθά γεγνλφηα γηα ηνπο δχν ιανχο, κε ην κεγαιείν ηεο αιιειεγγχεο, ηεο 

αιιεινβνήζεηαο θαη ηεο νκφλνηαο κεηαμχ ηνπο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ –ΠΡΟΣΑΔΗ 

Οινθιεξψλνληαο ηελ εξγαζία, θαηαγξάθνπκε ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνχκελα πάλσ 

ζην ζέκα. Δ Α. Θξάθε είλαη πεξηνρή κε καθξαίσλε ηζηνξία, πνπ αγγίδεη ηνλ ρψξν ηνπ 

κχζνπ. Ώπφ ηελ αξραηφηεηα απνηεινχζε κέξνο ηνπ ειιεληθνχ θαη θαηφπηλ ηνπ 

ρξηζηηαληθνχ θφζκνπ, κέρξη ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε. Δ κνπζνπικαληθή παξνπζία 

ζηελ πεξηνρή, ζπλέπεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, δελ ηεξκαηίζηεθε κε ην πέξαζκα ηεο Α. 

Θξάθεο ζην ειιεληθφ θξάηνο, θαζψο ζηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο εμαηξέζεθε απφ ηελ 

αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ αλάκεζα ζηελ Βιιάδα θαη ηελ Σνπξθία. Μεηαβιήζεθε 

φκσο ζε κεηνλφηεηα εληφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Δ πεξηνρή είλαη επηβαξπκέλε 

ηζηνξηθά θαη απηφ θαζηζηά πεξίπινθν ην παξφλ, πξάγκα πνπ γίλεηαη εκθαλέο ζην 

δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ.    

    Καηά ην παξειζφλ, ε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε βξηζθφηαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο θαη ζε εμάξηεζε απφ ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. Δ ράξαμε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνπο κνπζνπικαλφπαηδεο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο 

γηλφηαλ γηα ρξφληα κε βάζε ηελ εζληθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο, θαη φρη ηελ 

εθπαηδεπηηθή-παηδαγσγηθή. Ώλάινγε ζηάζε ηεξνχζε θαη ην ηνπξθηθφ θξάηνο, γηα ην 

νπνίν ε εθπαίδεπζε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ήηαλ ην κέζν γηα ηε δηείζδπζε 

ζηνλ ρψξν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο.  

    ήκεξα, ε επίζεκε ζέζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο είλαη φηη πξφθεηηαη πεξί 

ζξεζθεπηηθήο θαη φρη εζληθήο κεηνλφηεηαο. Οη κνπζνπικάλνη ηεο Θξάθεο ζεσξνχληαη 

κνπζνπικάλνη ζην ζξήζθεπκα Έιιελεο πνιίηεο, θαη φρη Σνχξθνη. χκθσλα κε ην 

ειιεληθφ Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ, ε Βιιάδα ζέβεηαη πιήξσο ην δηεζλέο δίθαην θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο πνπ αθνξνχλ ηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα 

ηεο Α. Θξάθεο, ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ησλ 

ηξηψλ ζπληζησζψλ ηεο κεηνλφηεηαο, πξνζθέξνληάο ηνπο ηζνλνκία θαη ηζνπνιηηεία. 

Αίλεη, βεβαίσο, κεγάιε αμία ζηελ θαιή γεηηνλία θαη ζηε βειηίσζε ησλ ειιελν-

ηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, ηα νπνία απνηεινχλ ζηαζεξή επηδίσμή ηεο.
509

 Αελ ρξεζηκνπνηεί 

φκσο ηελ εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο σο κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ 

απηψλ, σο δειαδή ηκήκα ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο, θαη απηφ εμεγεί γηαηί ηα 

εγρεηξίδηα ηεο κεηνλφηεηαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ηεο πιεηνλφηεηαο. Χζηφζν, ε εκπεηξία απφ ηελ θνηλσληθή 
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ζχζηαζε ηεο κεηνλφηεηαο ζηε Α. Θξάθε θαη ε επαθή κε ην κεηνλνηηθφ ζηνηρείν 

δείρλεη πσο, ζπρλά, ε ηνπξθηθή πνιηηηθή ππεηζέξρεηαη ζηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα.  

     ζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, είλαη κνλφδξνκνο ε επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ζρνιείν κε 

κνπζνπικαληθφ καζεηηθφ πιεζπζκφ, αθνχ απηφο γλσξίδεη ηε ζχζηαζε είηε ηεο 

κεηνλνηηθήο ηάμεο, είηε ηεο ηάμεο γεληθήο παηδείαο ζηελ νπνία θνηηνχλ 

κνπζνπικαλφπαηδεο. Με ηε δηδαζθαιία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αηζζήκαηα θηιίαο 

θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο έθεβνπο καζεηέο ηνπ, κνπζνπικάλνπο θαη κε, 

απξηαλνχο ελήιηθεο Έιιελεο πνιίηεο, ρσξίο λα θαηεγνξηνπνηεί θαη λα απνκνλψλεη 

θαλέλαλ. Οθείιεη λα ηνπο ελεξγνπνηεί θίλεηξα κάζεζεο θαη άκηιιαο θαη λα ηνπο 

βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εκπεδψζνπλ κηα αηψληα αιήζεηα: φηη ε γεηηνλία 

είλαη ακεηάβιεην ζηνηρείν πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ εδξαίσζε θαιψλ ζρέζεσλ, 

γηαηί πνιιά κπνξεί λα αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

ηδέεο θαη νη αληηιήςεηο, σζηφζν ε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ δχν γεηηνληθψλ ρσξψλ δελ 

αιιάδεη. Δ αξκνληθή ζπλχπαξμε πνιηηψλ κε ραξαθηεξηζηηθφ ηε ζξεζθεπηηθή 

εηεξφηεηα, θαη θαη‘ επέθηαζε ε επεκεξία απηψλ, θαιιηεξγνχληαη ζε έλα 

δηαπνιηηηζκηθφ πιαίζην, ζην νπνίν ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα είλαη 

πξσηαγσληζηηθφο θαη απηφ ηνλίδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 

 

    Γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Θξάθεο, ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο 

είλαη θεθαιαηψδεο δήηεκα αθνχ ζεσξνχλ πσο πξνζηαηεχεη ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα 

θαη ηε ζξεζθεία ηνπο. Δ αλαγλψξηζε ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ ειιελνκάζεηαο σο 

εκπνδίνπ γηα ηελ θαηνπηλή θνηλσληθή έληαμε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε ρψξα ηνπο δελ 

έρεη κεηαβάιιεη ηα βαζηθά αηηήκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο: ίδξπζε θαη άιισλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ζην πξφηππν ησλ ήδε ππαξρφλησλ, αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κεηαθιεηψλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ Σνπξθία θαη ζεζκνζέηεζε κεηνλνηηθψλ 

λεπηαγσγείσλ.  

    Δ είζνδνο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνιιψλ ρσξψλ 

είρε επίδξαζε θαη ζηε ρψξα καο πνπ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζηξάθεθε ζε 

αλάινγε θαηεχζπλζε. ‘ απηφ ζπλέβαιε θαη ε χπαξμε δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη 

θνξέσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ, αιιά θαη ε 

ζπκπφξεπζε κε ηα ππφινηπα θξάηε εληφο ηεο επξσπατθήο νηθνγέλεηαο. 
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    ήκεξα, εληνπίδνληαη θάπνηα πξνβιήκαηα ζηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε, πνπ είλαη 

κε ιίγα ιφγηα ηα εμήο: α. Σν Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ είλαη 

ρσξηζκέλν ζε δχν δηαθνξεηηθά θαη ρσξίο επηθνηλσλία πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Σα 

βηβιία, ε δηάηαμε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ε νξγάλσζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

εκθαλίδνληαη κε εληαία κνξθή ζαλ λα απεπζχλνληαη ζε κνλφγισζζα θαη 

κνλνπνιηηηζκηθά ζρνιεία β.Σα βηβιία ηνπ ειιελφγισζζνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη 

θαηάιιεια γηα αιιφγισζζνπο καζεηέο γ. ε ζπλάξηεζε κε απηφ, ν ηξφπνο πνπ 

δηδάζθεηαη ην ειιελφγισζζν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

ζηνπο καζεηέο δ. Ώπνπζηάδεη θάπνην πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο ησλ δηδαζθφλησλ γηα 

ηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε (ην ειιελφγισζζν κέξνο) ε. Καηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρεη 

γλψζε γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε καζεηέο πνπ 

έρνπλ ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα, νχηε θαη ε αλάινγε κέξηκλα. 
510

 

     Δ πνιηηεία κειέηεζε πξνζεθηηθά θαη αμηνιφγεζε απηά ηα πξνβιήκαηα θαη επελέβε 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ. ε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο, ην 

Πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε γηα ην ειιελφγισζζν κέξνο ηνπ Ώλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ηα ειιελφθσλα δεκφζηα γπκλάζηα 

φπνπ θνηηνχλ κνπζνπικαλφπαηδεο. Δ πξνζπάζεηα αθνξνχζε ηελ παξαγσγή λέσλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα παηδηά πνπ δελ είλαη θπζηθνί νκηιεηέο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, καδί κε εξεπλεηηθφ έξγν απφ 

ζπλεξγαδφκελνπο επηζηήκνλεο. Σν Πξφγξακκα, κε ηελ ελίζρπζε ησλ Κέληξσλ 

ηήξημεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (ΚΒΠΒΜ) πνπ απαξηίδνληαη απφ δίγισζζν θαη 

δηπνιηηηζκηθφ πξνζσπηθφ, είρε – θαη έρεη – ζεηηθή επίδξαζε φρη κφλν ζηνλ 

κεηνλνηηθφ, αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν. Δ ζεηηθή ηνπ ζπκβνιή ζπλίζηαηαη ζηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία κε ηε δεκηνπξγία δηαπνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, φπνπ κέιε ησλ δχν πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ (πιεηνλφηεηαο/ 

κεηνλφηεηαο) ζπλππάξρνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη.  

     Χζηφζν, ζα ήηαλ ππεξβνιηθφ λα κηιήζεη θαλείο γηα νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ. Δ ζηάζε ησλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο είλαη 

αληηθαηηθή, θαζψο απφ ηε κηα ππάξρεη ε επίγλσζε γηα ηελ αλάγθε λα βειηησζεί ε 

ειιελνκάζεηα ησλ παηδηψλ, ελψ απφ ηελ άιιε ε δηαξθήο αλεζπρία κήπσο απνιέζνπλ 

                                                           
510

 Αςκοφνθ, ό.π., ςελ.14. 
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ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηά ηνπο θαη ηε γιψζζα ηνπο.
511

 Οη κνπζνπικάλνη καζεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είηε θνηηνχλ ζε κεηνλνηηθφ ζρνιείν, είηε ζε δεκφζην 

ειιελφγισζζν, ρξεζηκνπνηνχλ, φπσο αλαθέζεθε πην πάλσ, ηα γεληθά ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα γηα ην ειιελφγισζζν ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο (ην δηδαθηηθφ πιηθφ 

ηνπ ΠΒΜ είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ επίζεκνπ θαη πηινηηθά εθαξκνδφκελν). Χο εθ 

ηνχηνπ, νη γισζζηθέο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ, ππαξθηέο αθφκε θαη ζηελ εθεβηθή 

ειηθία, παξαβιέπνληαη. ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο, ε επηινγή 

ησλ θεηκέλσλ θαη ην πιηθφ ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ δελ έγηλε κε βάζε 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο γισζζηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ηεο κεηνλφηεηαο, νχηε ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο.
512

 Βίλαη, θπζηθά, θαζήθνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, λα κεξηκλά γηα ηε γλσξηκία ησλ κηθξψλ πνιηηψλ ηεο κε ηνπο 

ζεζαπξνχο ηεο γιψζζαο ηεο θαη ηεο ινγνηερλίαο ηεο.  

     Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, πξνρσξνχκε ζε θάπνηεο επηζεκάλζεηο. Δ 

κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε φπσο εθαξκφδεηαη ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία (πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί επηηπρεκέλε. Παξφηη 

είλαη δίγισζζε, ηα δχν πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ειιεληθφ θαη ηνπξθηθφ, δελ 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Θεζκνζέηεζε θαη ίδξπζε δίγισζζσλ ζρνιείσλ κε 

δηαπνιηηηζκηθά πξνγξάκκαηα ζην πξφηππν αλάινγσλ απφ ηνλ δηεζλή ρψξν δελ είλαη 

εχθνιν λα γίλεη απνδεθηή απφ πιεπξάο ηεο κεηνλφηεηαο. Δ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αηηήκαηνο ηεο κεηνλφηεηαο γηα επηπιένλ κεηνλνηηθά ζρνιεία δελ ζπδεηείηαη θαλ απφ 

ηηο ειιεληθέο αξρέο, εθφζνλ ηα ήδε ππάξρνληα ζεσξείηαη πσο πζηεξνχλ. Βπνκέλσο, 

αθήλεηαη ζηε δηάζεζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα ζρεδηάζεη ην κάζεκά 

ηνπ ζην πλεχκα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη 

θαη ζέβεηαη ηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο ιακβάλεη ππφςε 

θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ καζήκαηφο ηνπ.  

      Βθφζνλ ην πιηθφ ησλ εγρεηξηδίσλ γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο είλαη δεδνκέλν, ζα 

πξέπεη ηα πξνο δηδαζθαιία θείκελα λα επηιέγνληαη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη κε θξηηήξην 

ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ ζηνλ δηδάζθνληα λα νηθνδνκήζεη επάλσ ηνπο θάηη 

αμηφινγν απφ ηελ άπνςε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Βκπφδηα ζ‘ απηφ είλαη ε 

θαζνξηζκέλε απφ ην Τπνπξγείν χιε, ε έιιεηςε ηεο θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (ζε ππνρξεσηηθφ επίπεδν, δηφηη ε επηκφξθσζε ηνπ ΠΒΜ  είλαη ζε 

εζεινληηθή βάζε) θαη ησλ θαηάιιεισλ εγρεηξηδίσλ (ηα εγρεηξίδηα ηνπ ΠΒΜ είλαη 
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 Δραγϊνα και Φραγκουδάκθ, ό.π., ςελ.52. 
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ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ επίζεκνπ πιηθνχ). Βπηπιένλ, ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα 

είλαη εθνδηαζκέλνο κε θάπνηα πξνζφληα: αλεπηπγκέλε θξηηηθή ζθέςε, πξννδεπηηθέο 

αληηιήςεηο ψζηε λα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη θξηηηθά ην πιηθφ πνπ άπηεηαη ηνπ 

ηζηνξηθνχ παξειζφληνο θαη επηδεμηφηεηα γηα λα ηεξεί ηηο ηζνξξνπίεο πνπ απαηηεί έλα 

ηέηνην εγρείξεκα. 

       ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο, θαιφ ζα ήηαλ ν εθπαηδεπηηθφο λα επηιέγεη ηα πξνο 

εμέηαζε θείκελα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ κε ην βιέκκα ζηηο 

εκπεηξίεο θαη ζηηο αλάγθεο ηεο δσήο ησλ καζεηψλ, πνπ είλαη θνηλέο ζηνπο εθήβνπο 

θαη λα επηζεκαίλεη απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
513

 Βπίζεο, ζηελ πνιππνιηηηζκηθή ηάμε 

ηνπ δεκφζηνπ γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ ζα κπνξνχζε ν – θαηάιιεια επηκνξθσκέλνο, 

βεβαίσο –εθπαηδεπηηθφο λα αλαδείμεη έκπξαθηα ηελ ηδέα φηη ε θαηαγσγή ησλ παηδηψλ 

ηεο κεηνλφηεηαο, ιφγσ ησλ δηθψλ ηεο πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κπνξεί λα γίλεη 

αηηία εκπινπηηζκνχ ζηελ εξκελεία ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, πξάγκα άιισζηε φρη 

κφλν ζεκηηφ, αιιά θαη αλαγθαίν ζηελ ηέρλε. Ώπηή ε ζηάζε πξνβάιιεη ηελ 

πνιηηηζκηθή δηαθνξά σο ζεηηθφ ζηνηρείν θαη φρη σο ππνηηκεηηθφ ή αλάμην ιφγνπ, 

επνκέλσο ιεηηνπξγεί δηαπνιηηηζκηθά, αθνχ απνδέρεηαη ηελ ηζνηηκία ησλ πνιηηηζκψλ, 

ζέβεηαη ην κνξθσηηθφ θεθάιαην ησλ παηδηψλ θαη θαιιηεξγεί ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε 

θαη ηελ αιιειεγγχε. Ώπνδεηθλχεηαη δε επσθειήο ζε φια ηα παηδηά, αλεμαξηήησο 

θαηαγσγήο. ζνλ αθνξά ην κάζεκα ηεο γιψζζαο, ε αλάινγε ζηάζε πξνυπνζέηεη 

επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε λα αλαγλσξίδεη ην δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ 

πεξηβάιινλ πίζσ απφ θαηλνκεληθά ιάζε ησλ παηδηψλ θαη φρη ηπρφλ λνεηηθφ έιιεηκκα. 

Να ζεκεησζεί άιιε κηα θνξά καδί κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε παξαγσγή θαη ρξήζε θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ. 

    Βηδηθφηεξα σο πξνο ην ζέκα ηεο εξγαζίαο, ηα ππάξρνληα επίζεκα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο γηα ην γπκλάζην, Έθθξαζεο-Έθζεζεο γηα ην 

ιχθεην θαη ηα Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο δηαζέηνπλ ειάρηζηα θείκελα πνπ 

λα βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε αηζζεκάησλ θαηαλφεζεο, ζπκπάζεηαο θαη ζεηηθήο 

πξνδηάζεζεο απέλαληη ζηνπο απνθαινχκελνπο παιαηφηεξα «αηψληνπο ερζξνχο». ηε 

ινγνηερλία, κάιηζηα, ηα θείκελα, ηνπ 19
νπ 

αη., ηνπ αηψλα ηεο ειιεληθήο Βπαλάζηαζεο 

θαη ηνπ Ώγψλα, κνινλφηη δεκηνπξγίεο πςίζηνπ επηπέδνπ, κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηε 

ζπληήξεζε ησλ ζηεξενηχπσλ, λα νδεγήζνπλ ζε ακεραλία θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

                                                           
513

 Βενετία Αποςτολίδου, Γρθγόρθσ Ραςχαλίδθσ και Ελζνθ Χοντολίδου, Θ λογοτεχνία ωσ πολιτιςμικι 
και διαπολιτιςμικι αγωγι, Κείμενο-Ειςιγθςθ ςτθ Διθμερίδα «Ομοιότθτεσ και διαφορζσ. 
Αναηθτϊντασ νζουσ δρόμουσ ςτθν εκπαίδευςθ», Κομοτθνι 29 και30 Νοεμβρίου 2002, ςελ.3. 
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κεηνλεμία ζηνπο καζεηέο ηεο κεηνλφηεηαο. Έηζη ν Σνχξθνο ζηελ ηζηνξηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε παξνπζηάδεηαη κε αξλεηηθφ ηξφπν θαη σο θηινπφιεκνο ιαφο 

πνπ πξάηηεη βηαηφηεηεο. Καηά ηελ επηινγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλσλ, ινηπφλ, πάλσ 

ζε εζληθά ζέκαηα, πνπ ζε κεγάιν κέξνο ηνπο αθνξνχλ ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα πξνζδψζεη ζηα γξαθφκελα κία επξχηεξε, 

παλαλζξψπηλε δηάζηαζε∙ γηα παξάδεηγκα, νη βηαηνπξαγίεο ησλ Σνχξθσλ ην 1922 πξνο 

ηνπο Έιιελεο αηρκαιψηνπο λα κελ παξνπζηάδνληαη σο απνηέιεζκα ηνπ «θαθνχ 

άιινπ», αιιά ηνπ πνιέκνπ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ζα κπνξνχζε λα ηνληζηεί ε 

παγθφζκηα θαη δηαρξνληθή χπαξμε ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ζε άηνκα θαη ιανχο. Ώθφκε, 

φκσο, θαη θείκελα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ιαψλ ζα κπνξνχζαλ αλ 

αμηνπνηεζνχλ, εθφζνλ δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο ησλ παηδηψλ θαη ηα βνεζνχλ λα 

γλσξίζνπλ ηελ αμία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηε δχλακε ηνπ ιφγνπ θαη ηνλ πινχην ηεο 

λενειιεληθήο θαη ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο. 

 

 

    ια ηα παξαπάλσ, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα κε ην 

Πξφγξακκα Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ, είηε γηα ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα ζρεδηάζνπλ ην κάζεκά ηνπο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

αγσγήο, δελ κπνξνχλ λα έρνπλ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, εθφζνλ ππάξρεη ε 

αδπλακία ηεο πνιηηείαο λα επέκβεη δπλακηθά ζηελ νιφηεηα ηεο κεηνλνηηθήο 

εθπαίδεπζεο, εμαηηίαο ησλ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ. Βπίζεο, ε έιιεηςε δηάζεζεο απφ 

ηελ πιεπξά ηεο κεηνλφηεηαο, ή πην ζσζηά, ηεο κεηνλνηηθήο εγεζίαο, γηα ζπλεξγαζία 

πάλσ ζην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ δπζρεξαίλεη ηελ 

θαηάζηαζε. Έηζη, πεξηνξίδεηαη ηε δπλαηφηεηα γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

νπζηαζηηθέο, ζεηηθέο αιιαγέο. 
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Σκήκα Πνηκαληηθήο θαη Κνηλσληθήο Θενινγίαο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 2007. 
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─ Μάθξα, Ραιινχ θαη Καλάξηα, Υξηζηίλα, Πψο καζαίλσ ζηε κεηνλνηηθή 

εθπαίδεπζε:πξνβιήκαηα δηγισζζίαο θαη δηδαθηηθέο εθαξκνγέο, Πξαθηηθά ηνπ 

Βιιεληθνχ Ελζηηηνχηνπ Βθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη Βθπαίδεπζεο 

(ΒΛΛ.Ε.Β.Π.ΒΚ.), 5
Ο 

Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα «Μαζαίλσ πψο λα 

καζαίλσ», 7-9 ΜαΎνπ 2010. 

─ Μαιακίδεο, Μηράιεο, Γηαηί δελ καζαίλνπλ ειιεληθά νη κνπζνπικαλόπαηδεο. 

Αηαζέζηκν ζην: www.6dim-diap-elefth.thess.sch.gr , 6
ν 

Αηαπνιηηηζκηθφ θαη 

Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν Βιεπζεξίνπ-Κνξδειηνχ (17/8/2014) 

─ Μαιακίδεο, Μηράιεο, Η Γιωζζηθή Δθπαίδεπζε ηεο κνπζνπικαληθήο 

κεηνλόηεηαο ζηελ Διιάδα γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Ννκηθό Πιαίζην-

ζρνιηθά εγρεηξίδηα-αλαιπηηθά θαη ωξνιόγηα πξνγξάκκαηα), παλίδεο, Ξάλζε 

2010. 

─ Μαιθίδεο, Θενθάλεο,  «Κνηλσλία, νηθνγέλεηα θαη γπλαίθα ζηηο 

κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο ηεο ειιεληθήο Θξάθεο», ζην: Σεηξάδηα 

Πνιηηηθνύ Γηαιόγνπ Έξεπλαο θαη Κξηηηθήο, Σεηξάδηα 49 (Υεηκψλαο 2004-05). 

Αηαζέζηκν ζην:  

www.pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&pid=iid:3384  (5/9/2014) 

─ Μάξθνπ, Γ., Αηαπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε. ην: Παηδαγωγηθή Φπρνινγηθή 

Δγθπθινπαίδεηα Λεμηθό, η.3, Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα 1989. 

─ Μαπξνζθνχθεο, Α., «Σν πξόβιεκα ηωλ ζρνιηθώλ βηβιίωλ: Πξνζπάζεηα 

νξηνζέηεζεο θαη πεξηγξαθήο», χλδεζε Σξηηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο. Πξαθηηθά Ώ‘ Παλειιελίνπ, 30 Μαξηίνπ-1 Ώπξηιίνπ 2001, 

Θεζζαινλίθε. 

─ Μήιιαο, Δ., Δηθόλεο Διιήλωλ θαη Σνύξθωλ: ρνιηθά βηβιία – Ιζηνξηνγξαθία 

– Λνγνηερλία θαη Δζληθά ζηεξεόηππα, Αζήλα, 2001. 

─ Μπαιηζηψηεο, Λάκπξνο θαη Σζηηζειίθεο, Κσλζηαληίλνο, Δ κεηνλνηηθή 

εθπαίδεπζε ηεο Θξάθεο.Ννκηθφ θαζεζηψο, πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο, ζην: 

Θάιεηα Αξαγψλα – Άλλα Φξαγθνπδάθε (επηκ.), Πξόζζεζε, όρη αθαίξεζε, 

πνιιαπιαζηαζκόο, όρη δηαίξεζε, Η κεηαξξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε ηεο κεηνλόηεηαο ηεο Θξάθεο, Μεηαίρκην, Ώζήλα 2008. 

─ Μπαληάνπη, Υ.,  Δηζαγωγή ζηελ Ιζηνξία ηνπ Ιζιακηθνύ Κόζκνπ, ηφκνο πξψηνο, 

ΐάληαο 2003. 

http://www.6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/
http://www.pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&pid=iid:3384
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─ Μπνλίδεο, K., Σν πεξηερόκελν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ωο αληηθείκελν έξεπλαο. 

Γηαρξνληθή εμέηαζε ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, 

Μεηαίρκην, 2001. 

─ Mc Afee, Ward, Σα Πέληε κεγάια δωληαλά ζξεζθεύκαηα, κεηάθξ. άββαο 

Ώγνπξίδεο, Βθδφζεηο Άξηνο Γσήο, Ώζήλα 2001
3
. 

─ M. Nicol, Donald, The last centuries of Byzantium, 1261-1453, Cambridge 

University Press, Cambridge 1993
2 

. 

─ Modgil, S., Verma,G.,  Mallick, K., Modgil, C., Πνιππνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε. 

Πξνβιεκαηηζκνί – Πξννπηηθέο, Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα 1997
2
. 

─ Νεκά, Β.Ώ. θαη Καςάιεο, Ώ.Γ., ύγρξνλε Γηδαθηηθή, Βθδφζεηο 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, 2002. 

─ Νηθνιάνπ, Γ.,  Γηαπνιηηηζκηθή Γηδαθηηθή. Σν λέν πεξηβάιινλ-Βαζηθέο αξρέο, 

Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα 2005. 

─ Νφκνο 1566/85 γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε, 

Ώζήλα, 1985. Αηαζέζηκν ζην:  

www.pi-schools.gr/preschool_education/nomothesia/1566_85.pdf (14/11/2014) 

─  Ξσρέιιεο, Π., Δηζαγωγή ζηελ Παηδαγωγηθή, Θεκειηώδε πξνβιήκαηα ηεο 

Παηδαγωγηθήο Δπηζηήκεο, Κπξηαθίδεο, Θεζζαινλίθε 2005. 

─ Παλαγηψηεο Ξσρέιιεο, Ο εθπαηδεπηηθόο ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν (ν ξόινο θαη ην 

επαγγεικαηηθό πξνθίι ζήκεξα, ε εθπαίδεπζε θαη ε απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ), 

Σππσζήησ, Ώζήλα 2005, ζει.83. 

─ ΟΒΠΒΚ-Κξηηήξηα Ώμηνιφγεζεο θαη Ώμηνπνίεζεο Βθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ, 

Οξγαληζκφο Βπηκφξθσζεο Βθπαηδεπηηθψλ, Ώλάδνρνο θνξέαο: EURICON 

Β.Π.Β, Αεθέκβξηνο 2008.  

Αηαζέζηκν ζην: http://www.slideshare.net/vasilisdr/ss-22088452 (27/6/2014) 

─ Ολζνχλνγινπ, Εκπξάκ, Κξηηηθή ζηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε. Δ καηηά ηνπ 

κεηνλνηηθνχ, χγρξνλα Θέκαηα: ηξηκεληαία έθδνζε επηζηεκνληθνχ 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη παηδείαο (63), 61-64, 1997. 

─ Ostrogorsky, Georg, Ιζηνξία ηνπ Βπδαληηλνύ Κξάηνπο, Σφκνο Πξψηνο, κεηάθξ. 

Ε.Παλαγφπνπινο, Εζηνξηθέο Βθδφζεηο ηέθαλνο ΐαζηιφπνπινο, Ώζήλα 1978. 

─ Ostrogorsky, Georg, Ιζηνξία ηνπ Βπδαληηλνύ Κξάηνπο, Σφκνο Αεχηεξνο, 

κεηάθξ. Ε.Παλαγφπνπινο, Εζηνξηθέο Βθδφζεηο ηέθαλνο ΐαζηιφπνπινο, 

Ώζήλα 1989. 

http://www.pi-schools.gr/preschool_education/nomothesia/1566_85.pdf
http://www.slideshare.net/vasilisdr/ss-22088452
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─ Ostrogorsky, Georg, Ιζηνξία ηνπ Βπδαληηλνύ Κξάηνπο, Σφκνο Σξίηνο, κεηάθξ. 

Ε.Παλαγφπνπινο, Εζηνξηθέο Βθδφζεηο ηέθαλνο ΐαζηιφπνπινο, Ώζήλα 1978. 

─ Παλαγησηίδεο, Ναζαλαήι Μ., Μνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα θαη εζληθή 

ζπλείδεζε, Βθδνζε Σνπηθή Έλσζε Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν.Έβξνπ, 

Ώιεμαλδξνχπνιε 1995. 

─ Παππάο, Θ. Γ., Η κεζνδνινγία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηηο αλζξωπηζηηθέο 

επηζηήκεο, Καξδακίηζα, Ώζήλα 2002. 

─ Πνιίηεο,  Λ., Εζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, ΜΕΒΣ, Ώζήλα 2002. 

─ Πνιίηνπ, Ν.Γ., Δθινγαί από ηα ηξαγνύδηα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, Έθδνζηο 

δεπηέξα, ΐηβιηνπσιείνλ ηεο «Βζηίαο», 1925. 

─ Πξνδηαγξαθέο Γηδαθηηθώλ Βηβιίωλ, Αηαζεκαηηθφ Βληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΑΒΠΠ)-2.Πξνδηαγξαθέο Αηδαθηηθψλ Βγρεηξηδίσλ, 

δηαζέζηκν ζην: www.pi-schools.gr/programs/depps (27/6/2014) 

─ βνιφπνπινπ, Κσλζηαληίλνπ, Η ειιεληθή εμωηεξηθή πνιηηηθή 1900-1945, 

ΐηβιηνπσιείνλ ηεο Βζηίαο-Πνιηηηθή θαη Εζηνξία 31, Ώζήλα 1994. 

─ νθνχ, Β.,  Καηζαληψλε, ., θαη Σαβνπιάξε, Γ.,  Η δηδαθηηθή ηεο ρξήζεο ηωλ 

ζρνιηθώλ βηβιίωλ, Βπηζεψξεζε Βθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, Παηδαγσγηθφ 

Ελζηηηνχην. Αηαζέζηκν ζην:  

www.pi schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos17/104-119pdf 

(24/11/2014) 

─ πκβνχιην ηεο Βπξψπεο. Θεκαηνθχιαθαο ησλ Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ-

χλνςε. Αηαζέζηκν ζην: 

www.PREMS244013_GRC_1270_DépliantCoE_BAT_A5_WEBpage.pdf 

(25/11/2014) 

─ πλαμαξηζηήο Νενκαξηύξωλ (1400-1900 κ.Υ.) ησλ Ώγίσλ Μαθαξίνπ Κνξίλζνπ 

– Νηθνδήκνπ Ώγηνξείηνπ – Νηθεθφξνπ Υίνπ θαη Αηδαζθάινπ Ώζαλαζίνπ 

Παξίνπ, Βθδ. Οξζνδφμνπ Κπςέιεο 1984. 

─ θαθηαλάθεο, Α.Ε., Έθθξαζε- Έθζεζε, ΐ΄ Βληαίνπ Λπθείνπ, Μεηαίρκην, 

Ώζήλα, 2002. 

─ Σζηηζειίθεο, Η ζπλζήθε ηωλ Αζελώλ 1913 ζηελ πξνθξνύζηεηα θιίλε, ζην 1 

Ννκνθαλνληθά 2002.  Αηαζέζηκν ζην: 

www.kemo.gr/index.php?sec=show&item=97 (19/9/2014) 

─ Σζηηζειίθεο, Κσλζηαληίλνο, Ο ζεζκόο ηνπ κνπθηή ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, 

ζην: Γ.Υξηζηόπνπινο (επηκ.), Ννκηθά δεηήκαηα ζξεζθεπηηθήο εηεξόηεηαο ζηελ 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps
http://www.PREMS244013_GRC_1270_DépliantCoE_BAT_A5_WEBpage.pdf
http://www.kemo.gr/index.php?sec=show&item=97
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Διιάδα, εθδ. Κξηηηθή/ΚΒΜΟ, Ώζήλα 1999. Αηαζέζηκν ζην: 

www.kemo.gr/index.php?see=show&item=96 (29/6/2014) 

─ Σζηηζειίθεο, Κσλζηαληίλνο (2001), Πξνζηαζία ηωλ Μεηνλνηηθώλ Γιωζζώλ, 

Θεωξία θαη Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο, Πχιε γηα ηελ Βιιεληθή Γιψζζα. 

Αηαζέζηκν ζην:  

www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_c5/index.html 

(14/7/2014) 

─ Theodossiev Nikolai (25/1/2008),  «Θξαθηθά Φχια», Δγθπθινπαίδεηα 

Μείδνλνο Διιεληζκνύ- Δύμεηλνο Πόληνο, Ίδξπκα Μείδνλνο Βιιεληζκνχ, 

Μηθξ. Σδεδφπνπινο Γηψξγνο. Αηαζέζηκν ζην: 

www.kassiani.fhw.gr/blacksea/Forms/fLemma.aspx?lemmaid=11285&contlan

g=57  (18/6/2014). 

─ Vitti, Mario, Η Γεληά ηνπ Σξηάληα-Ιδενινγία θαη Μνξθή, Βξκήο, Ώζήλα 2004. 

─ Vitti, Μ., Ιζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Οδπζζέαο, Ώζήλα 2003. 

─ Υαηδεδήκνπ, Α.Υ.,  Πξνεηνηκαζία θαη ζρέδην καζήκαηνο (πκβνιή ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο), Κπξηαθίδεο, Θεζζαινλίθε 2005. 

─ Υαηδεεθξαηκίδεο, Βηξελαίνο Ε., Θξεζθείεο θαη γπλαίθα: ε καξηπξία ηωλ 

θεηκέλωλ ηεο ηζηνξίαο, Φιψξηλα 2003. 

─ Υαηδεζαββίδεο, σθξφλεο, Οη Ρνκ ηεο Διιάδαο, Γιώζζα θαη Πνιηηηζκόο 

(ζπκβνιή ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε)-ζει. 83-86, Μαθεδλφλ, Πεξηνδηθή 

Βπηζηεκνληθή Έθδνζε ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο ηνπ ΏΠΘ, 

Αεχηεξν Σεχρνο, Άλνημε ηνπ 1996, Φιψξηλα. 

─ Υηδίξνγινπ, Παχινο, Οη Έιιελεο Πνκάθνη θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ Σνπξθία, 

Βθδφζεηο Δξφδνηνο, Ώζήλα 1989
2 

. 

─ Υηδίξνγινπ, Παχινο, Υαξαθηεξηζηηθά γλωξίζκαηα ηεο ηνπξθηθήο δηπιωκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο έλαληη ηεο Διιάδνο, ΐάληαο, Θεζζαινλίθε 1995. 

 

 

             Πεγέο από ην δηαδίθηπν (εθηόο από όζεο αλαθέξζεθαλ): 

─   ΒΛΕΏΜΒΠ- Βιιεληθφ Ίδξπκα Βπξσπατθήο θαη Βμσηεξηθήο Πνιηηηθήο, 

www.eliamep.gr/old/eliamep.files/PolicyreportThraceGreek.pdf (3/9/2014) 

─ Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηεο 

Σνπξθίαο, www.mfa.gov.tr/turkish-minority-of-western-thrace.en.mfa 

(3/9/2014) 

http://www.kemo.gr/index.php?see=show&item=96
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_c5/index.html
http://www.kassiani.fhw.gr/blacksea/Forms/fLemma.aspx?lemmaid=11285&contlang=57
http://www.kassiani.fhw.gr/blacksea/Forms/fLemma.aspx?lemmaid=11285&contlang=57
http://www.eliamep.gr/old/eliamep.files/PolicyreportThraceGreek.pdf
http://www.mfa.gov.tr/turkish-minority-of-western-thrace.en.mfa
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─ Καζεκεξηλή εθεκεξίδα ηεο Κνκνηελήο xronos.gr, δεκνζίεπκα ζηηο 9.11.2013 

κε ηίηιν «Άξεηνο Πάγνο: Ώλαηξέπεη δεδνκέλα ζηηο δηαζήθεο κνπζνπικάλσλ 

ηεο Θξάθεο»,  www.xronos.gr/detail.php?ID=90639 (2/9/2014) 

─ Βθεκεξίδεο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο, www.milletgazetesi.gr, 

www.gundemgazetesi.com, www.btrolay.com, www.trakyaninsesi.com , 

www.zagalisa.gr . 

─ Πεξηνδηθφ ηεο κεηνλφηεηαο,  www.azinlikça.net   

─ Βθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο   www.museduc.gr  

(3/9/2014) 

─ ΐνπιή ησλ Βιιήλσλ,  www.parliament.gr (20/9/2014)  

─ ΐνπιή ησλ Βιιήλσλ,  www.thehellenicparliament.gr  (18/9/2014)   

─ Βηδηθή Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία Θεζζαινλίθεο,  www.epath.edu.gr (5/9/2014)    

─ Eθεκεξίδα Καζεκεξηλή, δεκνζίεπκα ζηηο 25.11.2013 κε ηίηιν «Κνκνηελή: 

Βξσηήκαηα θαη δηιήκκαηα γηα ηε κεηνλφηεηα ζε ζπλέδξην 90 ρξφληα κεηά ηε 

πλζήθε ηεο Λσδάλλεο»,  www.kathimerini.gr (29/11/2014) 

─ Eθεκεξίδα Σν ΐήκα,  δεκνζίεπκα ζηηο 15.1.2013 κε ηίηιν  «Δ ηξνπνινγία γηα 

ηνπο ηκάκεδεο δηράδεη ηελ θπβέξλεζε»,    

www.tovima.gr/politics/article/?aid=493019 (29/11/2014) 

─ Γεληθφ Λχθεην Λίκλεο Βπβνίαο, ύκβνιν ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο ην ‘Λύθεην 

Σδειάι Μπαγηάξ, από ενξηαζηηθό-επεηεηαθό θπιιάδην ηνπ ζρνιείνπ’ ,  

    http://lyk-limnis.eyv.sch.gr/komotini/gelalbayar.htm (23/8/2014) 

─ Πεξηνδηθφ azinlikça, δεκνζίεπκα ζηηο 22.11.2012: «Ώπάληεζε ηνπ 

επηθεθαιήο ηνπ DEB Ώιίηζαβνπο ζηελ ΒΛΜΒ»,    

www.azinlikça.net/eidhsis/apantisi-deb-alicavus-elme-11222012.html 

(18/9/2014) 

─ www.museduc.gr/el/θεζπεκ/πεξηγξαθε-θεζπεκ (17/11/2014) 

─ www.museduc.gr/el/θεζπεκ/δ-ε-λ (17/11/2014) 

─ Βθπαηδεπηηθή Κιίκαθα, Λεηηνπξγία ρνιείσλ, Μεηνλνηηθά, 

 http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/meionotika/553-kentra-stiriksis-

ekpaideysh-moysoylmanopaidvn.html (17/11/2014) 

─ «ρέδην Μαζήκαηνο», ηζηνζειίδα γηα ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, 

http://www.sxediomathimatos.gr/mathimata/DwreanYliko/GlwssaAGym_prev

iew.pdf   (5/12/2014) 

http://www.xronos.gr/detail.php?ID=90639
http://www.milletgazetesi.gr/
http://www.gundemgazetesi.com/
http://www.btrolay.com/
http://www.trakyaninsesi.com/
http://www.zagalisa.gr/
http://www.azinlikça.net/
http://www.museduc.gr/
http://www.parliament.gr/
http://www.thehellenicparliament.gr/
http://www.epath.edu.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=493019
http://lyk-limnis.eyv.sch.gr/komotini/gelalbayar.htm
http://www.azinlikça.net/eidhsis/apantisi-deb-alicavus-elme-11222012.html
http://www.museduc.gr/el/κεσπεμ/περιγραφη-κεσπεμ
http://www.museduc.gr/el/κεσπεμ/δ-ε-ν
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/meionotika/553-kentra-stiriksis-ekpaideysh-moysoylmanopaidvn.html
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/meionotika/553-kentra-stiriksis-ekpaideysh-moysoylmanopaidvn.html
http://www.sxediomathimatos.gr/mathimata/DwreanYliko/GlwssaAGym_preview.pdf
http://www.sxediomathimatos.gr/mathimata/DwreanYliko/GlwssaAGym_preview.pdf
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─ Ώλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο, Ώ..ΠΏΕ.Σ.Β., 

http://aspetepatras.files.wordpress.com/2010/11/cf83cf87ceb5ceb4ceb9cebf_c

ebcceb1ceb8ceb7cebcceb1cf84cebfcf83_cf83cf87cf8ccebbceb9ceb1.pdf  

(16/11/2014) 

─ Βθπαηδεπηηθή Κιίκαθα,  http://edu.klimaka.gr/anakoinoseis-

panellhnies/mhxanografiko/583-mhxanografiko-deltioy-sxoles-1oy-

pedioy.html   

─  www.en.wikipedia.org/wiki/1999_izmit_earthquake (6/12/2014) 

─ εηζκφο ζηε Νηθνκήδεηα, Σνπξθία-12 ψξεο κεηά, 1999, Ώ. Νηηλφπνπινο 

https://www.youtube.com/watch?v=-brVwoYRs_8 (20/11/2014) 

─ www.el.wikipedia.org/wiki/εηζκφο_ηεο_Πάξλεζαο_ην_1999 (20/11/2014) 

─ ΒΚΠΏ-Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Σκήκα 

Βπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΒ, Σα ειιεληθά σο μέλε γιψζζα, 

http://www2.media.uoa.gr/language/download.php?c=exercises&file=instructi

ons01_2004.pdf (5/12/2014) 

─ Ώλέκε- Φεθηαθή ΐηβιηνζήθε Νενειιεληθψλ πνπδψλ, www.anemi.lib.uoc.gr 

(5/10/2014)  

─ Πεξηθεξεηαθή Α/λζε Π/ζκηαο θαη Α/ζκηαο Βθπ/ζεο Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο –

Θξάθεο,  www.pdeamth.gr (5/9/2014) 

─ Αηεχζπλζε Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Ξάλζεο, www.didexan.gr (5/9/2014)  

─ Βθεκεξίδα Παξαηεξεηήο ηεο Θξάθεο- Online, δεκνζίεπκα ζηηο 24-11-2014 

κε ηίηιν «ηελ Κνκνηελή ε ‗Πηινηηθή Βθαξκνγή Βθπαηδεπηηθψλ Τιηθψλ‘ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ», www.paratiritis-

news.gr/detailed_article.php?id=170084&categoryid=6 (5/12/2014) 

─ Βιιεληθή Αεκνθξαηία - Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ, Βηδηθά Θέκαηα Βμσηεξηθήο 

Πνιηηηθήο, Γεηήκαηα Βιιελνηνπξθηθψλ ρέζεσλ,  

www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon (7/12/2014) 

 

 

         Σν πιηθό ηεο έξεπλαο: ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη δηαδηθηπαθέο πεγέο 

Σν πιηθφ ηεο έξεπλαο
514

: Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη 

Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Ώ΄, ΐ΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ, Έθθξαζεο – Έθζεζεο 

θαη Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Ώ΄, ΐ΄, Γ΄ Λπθείνπ θαη ηνπ ΠΒΜ ( 
                                                           
514

 Το υλικό βρίςκεται ςτο: http://ebooks.edu.gr/    

http://aspetepatras.files.wordpress.com/2010/11/cf83cf87ceb5ceb4ceb9cebf_cebcceb1ceb8ceb7cebcceb1cf84cebfcf83_cf83cf87cf8ccebbceb9ceb1.pdf
http://aspetepatras.files.wordpress.com/2010/11/cf83cf87ceb5ceb4ceb9cebf_cebcceb1ceb8ceb7cebcceb1cf84cebfcf83_cf83cf87cf8ccebbceb9ceb1.pdf
http://edu.klimaka.gr/anakoinoseis-panellhnies/mhxanografiko/583-mhxanografiko-deltioy-sxoles-1oy-pedioy.html
http://edu.klimaka.gr/anakoinoseis-panellhnies/mhxanografiko/583-mhxanografiko-deltioy-sxoles-1oy-pedioy.html
http://edu.klimaka.gr/anakoinoseis-panellhnies/mhxanografiko/583-mhxanografiko-deltioy-sxoles-1oy-pedioy.html
http://www.en.wikipedia.org/wiki/1999_izmit_earthquake
https://www.youtube.com/watch?v=-brVwoYRs_8
http://www.el.wikipedia.org/wiki/Σεισμός_της_Πάρνηθας_το_1999
http://www2.media.uoa.gr/language/download.php?c=exercises&file=instructions01_2004.pdf
http://www2.media.uoa.gr/language/download.php?c=exercises&file=instructions01_2004.pdf
http://www.anemi.lib.uoc.gr/
http://www.pdeamth.gr/
http://www.didexan.gr/
http://www.paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=170084&categoryid=6
http://www.paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=170084&categoryid=6
http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon
http://ebooks.edu.gr/


212 
 

Πξφγξακκα Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ ) Γιψζζα θαη Λνγνηερλία Ώ΄, ΐ΄, Γ΄ 

Γπκλαζίνπ. 

1) Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα λενειιεληθήο γιψζζαο γηα ην γπκλάζην: 

 Ώγγειάθνο, Κ., Καηζαξνχ, Β., θαη Μαγγαλά, Ώ., Νενειιεληθή Γιώζζα 

Α΄Γπκλαζίνπ, Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην-ΕΣΤΒ «ΑΕΟΦΏΝΣΟ», Ώζήλα 2011. 

 Γαβξηειίδνπ, Μ., Βκκαλνπειίδεο, Π., θαη Πεηξίδνπ-Βκκαλνπειίδνπ, Β., 

Νενειιεληθή Γιώζζα Β΄ Γπκλαζίνπ, Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην- ΕΣΤΒ 

«ΑΕΟΦΏΝΣΟ», Ώζήλα 2011. 

 Καηζαξνχ, Β., Μαγγαλά, Ώ., θηά, Ώ., θαη Σζέιηνο, ΐ., Νενειιεληθή Γιώζζα 

Γ΄Γπκλαζίνπ, Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην-ΕΣΤΒ «ΑΕΟΦΏΝΣΟ», Ώζήλα 2011. 

 

2) Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θεηκέλσλ λενειιεληθήο ινγνηερλίαο γηα ην γπκλάζην: 

 Ππιαξηλφο, Θ., Υαηδεδεκεηξίνπ, .,  θαη ΐαξειάο, Λ., Κείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Α΄Γπκλαζίνπ, Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην-ΕΣΤΒ «ΑΕΟΦΏΝΣΟ», 

Ώζήλα 2011. 

 Γαξαληνχδεο, Β., Υαηδεδεκεηξίνπ, ., θαη Μέληε, Θ., Κείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Β΄Γπκλαζίνπ, Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην-ΕΣΤΒ «ΑΕΟΦΏΝΣΟ», 

Ώζήλα 2011. 

 Καγηαιήο, Π., Νηνπληά, Υ., θαη Μέληε, Θ., Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

Γ΄Γπκλαζίνπ, Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην-ΕΣΤΒ «ΑΕΟΦΏΝΣΟ», Ώζήλα 2011. 

 

3) ρνιηθά εγρεηξίδηα γηα ην γπκλάζην κε ιεηηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ: 

 Ώζαλαζφπνπινο, Β., Κνθθηλάθε, Βηξ., θαη Μπίζηα, Π.,  Ιζηνξία ηεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην-ΕΣΤΒ «ΑΕΟΦΏΝΣΟ». 

 Υαηδεζαββίδεο, ., θαη Υαηδεζαββίδνπ, Ώ., Γξακκαηηθή Νέαο Διιεληθήο 

Γιώζζαο Α΄,Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ, ΕΣΤΒ «ΑΕΟΦΏΝΣΟ» 2011. 

 Γαβξηειίδνπ, Μ., Λακπξνπνχινπ, Π., θαη Ώγγειάθνο, Κ., Δξκελεπηηθό Λεμηθό 

Νέαο Διιεληθήο Α΄, Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ, ΟΒΑΐ, Ώζήλα 2009. 

 

4) Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Έθζεζεο-Έθθξαζεο γηα ην ιχθεην: 

 Σζνιάθεο, Υ.Λ., θ.ζπλ., Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Δληαίν Λύθεην 

Αλαζεωξεκέλε Έθδνζε Α΄Σεύρνο, ΟΒΑΐ, Ώζήλα 2005. 
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 Σζνιάθεο, Υ.Λ., θ.ζπλ., Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Δληαίν Λύθεην 

Αλαζεωξεκέλε Έθδνζε Β΄ Σεύρνο, ΟΒΑΐ, Ώζήλα 2005. 

 Σζνιάθεο, Υ.Λ., θ.ζπλ., Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Γεληθό Λύθεην Σεύρνο Γ΄, 

ΟΒΑΐ, Ώζήλα 2005. 

 

5) Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θεηκέλσλ λενειιεληθήο ινγνηερλίαο γηα ην ιχθεην: 

 Γξεγνξηάδεο, Ν., θ.ζπλ., Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Α΄Σεύρνο, 

Ώ΄Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ, ΟΒΑΐ, Ώζήλα 2005. 

 Γξεγνξηάδεο, Ν., θ.ζπλ., Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Β΄ Σεύρνο, Β΄ 

Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ, ΟΒΑΐ, Ώζήλα 2005. 

 ΐαγελάο, Ν., θ.ζπλ., Νεόηεξε Δπξωπαϊθή Λνγνηερλία Αλζνιόγην Μεηαθξάζεωλ 

Β΄ Γεληθνύ Λπθείνπ (επηινγήο), ΟΒΑΐ, Ώζήλα 2008. 

 Γξεγνξηάδεο, Ν., θ.ζπλ., Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σεύρνο Γ΄ (1945-

2000), Γ΄Σάμε  Βληαίνπ Λπθείνπ, ΟΒΑΐ, Ώζήλα 2005. 

 Ώθξίβνο, Κ.Δ., θ.ζπλ., Νενειιεληθή Λνγνηερλία Γ΄ Δληαίνπ Λπθείνπ 

(Θεσξεηηθή θαηεχζπλζε-Θεηηθή θαηεχζπλζε επηινγήο), ΟΒΑΐ, Ώζήλα 2005. 

 

6) ρνιηθά εγρεηξίδηα γηα ην ιχθεην κε ιεηηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ: 

 Παξίζεο, Ε., θαη Παξίζεο, Ν.,  Λεμηθό Λνγνηερληθώλ Όξωλ, ΟΒΑΐ, Ώζήλα 

2010. 

 Καλδήξνπ, Γ.ΐ., Παζραιίδεο, Α.Β., θαη Ρίδνο, .Ν., Γιωζζηθέο αζθήζεηο γηα 

ην εληαίν ιύθεην, πληνληζκφο Υ.Λ. Σζνιάθεο, ΟΒΑΐ, Ώζήλα 2005. 

 

7) Τιηθφ απφ ην δηαδίθηπν: 

 Νενειιεληθή Γιψζζα Ώ΄Γπκλαζίνπ, Πεξηγξαθή θαη ηφρνη, Φεθηαθφ 

ρνιείν, Αηαδξαζηηθά ρνιηθά ΐηβιία, Τιηθφ αλά κάζεκα. Αηαζέζηκν ζην: 

http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-A112 (10/9/2014) 

 Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Ώ΄ Γπκλαζίνπ-Πεξηγξαθή θαη ηφρνη, 

Φεθηαθφ ρνιείν, Αηαδξαζηηθά ρνιηθά ΐηβιία, Τιηθφ αλά κάζεκα. 

Αηαζέζηκν ζην: http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-A107 

(10/9/2014) 

http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-A112
http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-A107
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 Νενειιεληθή Γιψζζα ΐ΄Γπκλαζίνπ-Πεξηγξαθή θαη ζηφρνη,  Φεθηαθφ 

ρνιείν, Αηαδξαζηηθά ρνιηθά ΐηβιία, Τιηθφ αλά Μάζεκα. Αηαζέζηκν ζην: 

http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-B110 (10/9/2014) 

 Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ΐ΄Γπκλαζίνπ, Πεξηγξαθή θαη ηφρνη, 

Φεθηαθφ ρνιείν, Αηαδξαζηηθά ρνιηθά ΐηβιία, Τιηθφ αλά Μάζεκα. 

Αηαζέζηκν ζην: http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGL105 

(10/9/2014) 

 Νενειιεληθή Γιψζζα Γ΄ Γπκλαζίνπ, Πεξηγξαθή θαη ηφρνη, Φεθηαθφ 

ρνιείν, Αηαδξαζηηθά ρνιηθά ΐηβιία, Τιηθφ αλά Μάζεκα. Αηαζέζηκν ζην: 

http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-C107 (11/9/2014) 

 Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄Γπκλαζίνπ,Πεξηγξαθή θαη ηφρνη, 

Φεθηαθφ ρνιείν, Αηαδξαζηηθά ρνιηθά ΐηβιία, Τιηθά αλά Μάζεκα. 

Αηαζέζηκν ζην: http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-C113 

(11/9/2014) 

 Έθθξαζε-Έθζεζε (Ώ΄Γεληθνχ Λπθείνπ-Γεληθήο Παηδείαο), Πεξηγξαθή θαη 

ηφρνη, Φεθηαθφ ρνιείν, Αηαδξαζηηθά ρνιηθά ΐηβιία, Τιηθφ αλά Μάζεκα. 

Αηαζέζηκν ζην: www.ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGL-A110 

(11/9/2014) 

 Έθθξαζε-Έθζεζε (ΐ΄Γεληθνχ ιπθείνπ-Γεληθήο Παηδείαο), Πεξηγξαθή θαη 

ηφρνη, Φεθηαθφ ρνιείν, Αηαδξαζηηθά ρνιηθά ΐηβιία, Τιηθφ αλά Μάζεκα. 

Αηαζέζηκν ζην: www.ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSB105 

(11/9/2014) 

 Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο (Ώ΄ Γεληθνχ Λπθείνπ-Γεληθήο Παηδείαο), 

Πεξηγξαθή θαη ηφρνη, Φεθηαθφ ρνιείν, Αηαδξαζηηθά ρνιηθά ΐηβιία, 

Τιηθφ αλά Μάζεκα. Αηαζέζηκν ζην: 

www.ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGL-A111 (15/9/2014) 

 Νενειιεληθή Λνγνηερλία Γ΄ Βληαίνπ Λπθείνπ (Θεσξεηηθή-Θεηηθή 

θαηεχζπλζε), Πεξηγξαθή θαη ηφρνη, Φεθηαθφ ρνιείν, Αηαδξαζηηθά ρνιηθά 

ΐηβιία, Τιηθφ αλά Μάζεκα. Αηαζέζηκν ζην: 

www.ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGL-C132 (15/9/2014) 

 Ππιαξηλφο, Θ., Υαηδεδεκεηξίνπ, .,  θαη ΐαξειάο, Λ., Κείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Α΄Γπκλαζίνπ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ, ΟΒΑΐ, Ώζήλα. Φεθηαθφ 

ρνιείν-Αηαδξαζηηθά ρνιηθά ΐηβιία, Αηδαθηηθφ Παθέην, ΐηβιίν 

http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-B110
http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGL105
http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-C107
http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGYM-C113
http://www.ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGL-A110
http://www.ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSB105
http://www.ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGL-A111
http://www.ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSGL-C132
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Βθπαηδεπηηθνχ. Αηαζέζηκν ζην: www.ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-

A107/document/4bdaedb5lgm9/4bdaedbfp2bw/4e68a5b7gzqg.pdf (5/10/2014) 

 Γαξαληνχδεο, Β., Υαηδεδεκεηξίνπ, ., θαη Μέληε, Θ., Κείκελα Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο Β΄Γπκλαζίνπ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ, ΟΒΑΐ, Ώζήλα. Φεθηαθφ 

ρνιείν-Αηαδξαζηηθά ρνιηθά ΐηβιία, Αηδαθηηθφ Παθέην, ΐηβιίν 

Βθπαηδεπηηθνχ. Αηαζέζηκν ζην: 

www.ebooks.edu.gr/courses/DSGL105/document/4be92651pvqy/4be926c3ny

ew4e68ab451wnx.pdf (5/10/2014) 

 Καγηαιήο, Π., Νηνπληά, Υ., θαη Μέληε, Θ., Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

Γ΄Γπκλαζίνπ-Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ, ΟΒΑΐ, Ώζήλα. Αηαζέζηκν ζην: Φεθηαθφ 

ρνιείν-Αηαδξαζηηθά ρνιηθά ΐηβιία, Αηδαθηηθφ Παθέην, ΐηβιίν 

Βθπαηδεπηηθνχ. www.ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-

C113/document/4be4501f0l4b/4be45046j7dp/4bf138c3qxe8.pdf (6/10/2014) 

 Γεσξγηάδνπ, Ώ.,  θ.ζπλ., Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Α΄Σεύρνο, 

Ώ΄Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ, ΐηβιίν Καζεγεηή, ΟΒΑΐ, Ώζήλα. Αηαζέζηκν ζην: 

Φεθηαθφ ρνιείν-Αηαδξαζηηθά ρνιηθά ΐηβιία, Αηδαθηηθφ Παθέην, ΐηβιίν 

Βθπαηδεπηηθνχ. www.ebooks.edu.gr/courses/DSGL-

A111/document/4e5b63b5pt3d/4e5b63c27hua/4e5b63e1am8g.pdf (6/10/2014) 

 Νενειιεληθή Λνγνηερλία, Γ΄Βληαίνπ Λπθείνπ, Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε-Θεηηθή 

Καηεχζπλζε (επηινγήο), ΐηβιίν ηνπ Καζεγεηή, ΟΒΑΐ, Ώζήλα 1999. 

Αηαζέζηκν ζην: www.ebooks.edu.gr/courses/DSGL-

C132/document/4e5c93237eke/4e5c932a860n/4e9d5ec1vghd.pdf  , Φεθηαθφ 

ρνιείν-Αηαδξαζηηθά ρνιηθά ΐηβιία, Τιηθφ αλά ηάμε, Γ΄ Γεληθνχ Λπθείνπ, 

Αηδαθηηθά Παθέηα.  (6/12/2014) 

 Σζνιάθεο, Υξίζηνο Λ.,  θ.ζπλ., Έθθξαζε-Έθζεζε γηα ην Γεληθφ Λχθεην, 

ΐ΄Σεχρνο, ΐηβιίν ηνπ Καζεγεηή, ΟΒΑΐ, Ώζήλα. Φεθηαθφ ρνιείν-

Αηαδξαζηηθά ρνιηθά ΐηβιία, Τιηθφ αλά Μάζεκα, Έθθξαζε-Έθζεζε 

ΐ΄Λπθείνπ, Αηδαθηηθφ Παθέην-ΐηβιίν ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ. Αηαζέζηκν ζην: 

www.ebooks.edu.gr/courses/DSB105/document/4e5b4ac0hq6p/4e5b4aca4dht/

50531106rnv5.pdf (20/11/2014) 

 

 

 

http://www.ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-A107/document/4bdaedb5lgm9/4bdaedbfp2bw/4e68a5b7gzqg.pdf
http://www.ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-A107/document/4bdaedb5lgm9/4bdaedbfp2bw/4e68a5b7gzqg.pdf
http://www.ebooks.edu.gr/courses/DSGL105/document/4be92651pvqy/4be926c3nyew4e68ab451wnx.pdf
http://www.ebooks.edu.gr/courses/DSGL105/document/4be92651pvqy/4be926c3nyew4e68ab451wnx.pdf
http://www.ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-C113/document/4be4501f0l4b/4be45046j7dp/4bf138c3qxe8.pdf
http://www.ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-C113/document/4be4501f0l4b/4be45046j7dp/4bf138c3qxe8.pdf
http://www.ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e5b63c27hua/4e5b63e1am8g.pdf
http://www.ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/document/4e5b63b5pt3d/4e5b63c27hua/4e5b63e1am8g.pdf
http://www.ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C132/document/4e5c93237eke/4e5c932a860n/4e9d5ec1vghd.pdf
http://www.ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C132/document/4e5c93237eke/4e5c932a860n/4e9d5ec1vghd.pdf
http://www.ebooks.edu.gr/courses/DSB105/document/4e5b4ac0hq6p/4e5b4aca4dht/50531106rnv5.pdf
http://www.ebooks.edu.gr/courses/DSB105/document/4e5b4ac0hq6p/4e5b4aca4dht/50531106rnv5.pdf
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8) Τιηθφ Πξνγξάκκαηνο Βθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ (ΠΒΜ). 

 Απνηειέζκαηα ηεο καθξόρξνλεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, Βθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε - Πξφζζεζε, φρη 

αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφο, φρη δηαίξεζε. Αηαζέζηκν ζην: 

http://www.museduc.gr/el/component/k2/item/295 (16/11/2014) 

 Βθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε- 

Πξφζζεζε φρη αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφο φρη δηαίξεζε, Βθπαηδεπηηθά 

Τιηθά, ρνιηθά ΐηβιία/Τιηθά. Ώπφ: http://www.museduc.gr/el/εθπαηδεπηηθα-

πιηθα/ζρνιηθα-βηβιηα (18/9/2014) 

 Βθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε- 

Πξφζζεζε φρη αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφο φρη δηαίξεζε, Βθπαηδεπηηθά 

Τιηθά, ρνιηθά ΐηβιία/Τιηθά, Γηα ην Γπκλάζην-Γιώζζα. Ώπφ: 

http://www.museduc.gr/el/εθπαηδεπηηθα-πιηθα/ζρνιηθα-βηβιηα/βηβιία-γηα-ην-

γπκλάζην/γιψζζα (20/9/2014) 

 Βθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε- 

Πξφζζεζε φρη αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφο φρη δηαίξεζε, Βθπαηδεπηηθά 

Τιηθά, Λεμηθά. Αηαζέζηκν ζην: http://www.museduc.gr/el/εθπαηδεπηηθα-

πιηθα/ιεμηθα (20/9/2014) 

 Βθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε- 

Πξφζζεζε φρη αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφο φρη δηαίξεζε, Βθπαηδεπηηθά 

Τιηθά, Λεμηθά- Σξίγιωζζν Οξνινγηθό Λεμηθό. Αηαζέζηκν ζην: 

http://www.museduc.gr/el/εθπαηδεπηηθα-πιηθα/ιεμηθα/ηξίγισζζν-νξνινγηθφ-

ιεμηθφ (20/9/2014) 

 Βθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε- 

Πξφζζεζε φρη αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφο φρη δηαίξεζε, Βθπαηδεπηηθά 

Τιηθά, Λεμηθά- Λεμηθό ηεο ειιεληθήο ωο μέλεο γιώζζαο. Αηαζέζηκν ζην: 

http://www.museduc.gr/el/εθπαηδεπηηθα-πιηθα/ιεμηθα/ιεμηθφ-ηεο-ειιεληθήο-

σο-μέλεο-γιψζζαο (20/9/2014) 

 Βθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε- 

Πξφζζεζε φρη αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφο φρη δηαίξεζε, Βθπαηδεπηηθά 

Τιηθά, ρνιηθά ΐηβιία/Τιηθά, Γηα ην Γπκλάζην, Αζθήζεηο Γξακκαηηθήο. 

Αηαζέζηκν ζην: http://www.museduc.gr/el/εθπαηδεπηηθα-πιηθα/ζρνιηθα-

βηβιηα/βηβιία-γηα-ην-γπκλάζην/αζθήζεηο-γξακκαηηθήο (21/9/2014) 

http://www.museduc.gr/el/component/k2/item/295
http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/σχολικα-βιβλια
http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/σχολικα-βιβλια
http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/σχολικα-βιβλια/βιβλία-για-το-γυμνάσιο/γλώσσα
http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/σχολικα-βιβλια/βιβλία-για-το-γυμνάσιο/γλώσσα
http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/λεξικα
http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/λεξικα
http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/λεξικα/τρίγλωσσο-ορολογικό-λεξικό
http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/λεξικα/τρίγλωσσο-ορολογικό-λεξικό
http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/λεξικα/λεξικό-της-ελληνικής-ως-ξένης-γλώσσας
http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/λεξικα/λεξικό-της-ελληνικής-ως-ξένης-γλώσσας
http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/σχολικα-βιβλια/βιβλία-για-το-γυμνάσιο/ασκήσεις-γραμματικής
http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/σχολικα-βιβλια/βιβλία-για-το-γυμνάσιο/ασκήσεις-γραμματικής
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 Βθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε, 

Πξφζζεζε φρη αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφο φρη δηαίξεζε, Βθπαηδεπηηθά 

Τιηθά, ρνιηθά ΐηβιία/Τιηθά, Γηα ην Γπκλάζην, Λνγνηερλία. Αηαζέζηκν ζην: 

http://www.museduc.gr/el/εθπαηδεπηηθα-πιηθα/ζρνιηθα-βηβιηα/βηβιία-γηα-ην-

γπκλάζην/ινγνηερλία (20/9/2014) 

 

 

Καη ην εμεηαδφκελν θείκελν:  

 Ανχθαο, ηξαηήο,  Ιζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ, Νενειιεληθή Λνγνηερλία, Γ΄ 

Βληαίνπ Λπθείνπ, Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε-Θεηηθή Καηεχζπλζε (επηινγήο), 

ΟΒΑΐ, Ώζήλα 2010. 

 

Οη ράξηεο - θσηνγξαθίεο αληιήζεθαλ ζηηο 11/12/2014 απφ: 

─ Βηθφλα 1: www.greekcitizen.pblogs.gr (Απη. Θξάθε, ράξηεο) 

─ Βηθφλα 2: www.pomakohoria.blogspot.com (Πνκαθνρψξηα, ράξηεο) 

─ Βηθφλα 3: www.iranreview.org/content/Documents/Sectarian-War-the-Major-

Threat-to-the-Middle-East.htm (Μ. Ώλαηνιή, νπλλίηεο-ηίηεο, ράξηεο) 

─ Βηθφλα 4: www.panoramio.com (Πνκαθνρψξη Κχθλνο) 

─ Βηθφλα 5: www.fonitisxanthis.gr (Μεηνλνηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην Ξάλζεο) 

─ Βηθφλα 6: www.el.wikipedia.org/wiki/Εεξνζπνπδαζηήξην_Κνκνηελήο   

─ Βηθφλα 7: www.newsit.gr (Μνπζνπικάλνη καζεηέο) 

─ Βηθφλα 8: www.antiparakmi.blogspot.com/2009_10_1_archive.html 

(Μ.Αέξεην, παξέιαζε 28εο Οθησβξίνπ 2009). 

 

 

 

 

 

 

http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/σχολικα-βιβλια/βιβλία-για-το-γυμνάσιο/λογοτεχνία
http://www.museduc.gr/el/εκπαιδευτικα-υλικα/σχολικα-βιβλια/βιβλία-για-το-γυμνάσιο/λογοτεχνία
http://www.greekcitizen.pblogs.gr/
http://www.pomakohoria.blogspot.com/
http://www.iranreview.org/content/Documents/Sectarian-War-the-Major-Threat-to-the-Middle-East.htm
http://www.iranreview.org/content/Documents/Sectarian-War-the-Major-Threat-to-the-Middle-East.htm
http://www.panoramio.com/
http://www.fonitisxanthis.gr/
http://www.el.wikipedia.org/wiki/Ιεροσπουδαστήριο_Κομοτηνής
http://www.newsit.gr/
http://www.antiparakmi.blogspot.com/2009_10_1_archive.html
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ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΛΧΕΑΝΖ 

  ΣΜΖΜΑ Δ. 

     ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΧΝ 

Άξζξν 37: H Σνπξθία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ  φπσο αη ελ ηνηο άξζξνηο 38-44 

πεξηερφκελαη δηαηάμεηο αλαγλσξηζζψζηλ σο ζεκειηψδεηο λφκνη, φπσο νπδείο 

λφκνο ή θαλνληζκφο, ή επίζεκνο ηηο πξάμηο δηαηειψζηλ ελ αληηθάζεη ή 

ελαληηζέζεη πξνο ηαο δηαηάμεηο ηαχηαο θαη φπσο νπδείο λφκνο ή θαλνληζκφο ή 

επίζεκνο ηηο πξάμηο θαηηζρχζσζηλ απηψλ. 

Άξζξν 38: H ηνπξθηθή Κπβέξλεζηο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ λα παξέρεη εηο 

πάληαο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Σνπξθίαο πιήξε θαη απφιπηνλ πξνζηαζίαλ ηεο 

δσήο θαη ηεο ειεπζεξίαο απηψλ, αδηαθξίησο γελλήζεσο, εζληθφηεηνο, 

γιψζζεο, θπιήο θαη ζξεζθείαο. 

Πάληεο νη θάηνηθνη ηεο Σνπξθίαο δηθαηνχληαη λα πξεζβεχσζηλ ειεπζέξσο, 

δεκνζία ηε θαη θαη΄ηδίαλ, πάζαλ πίζηηλ, ζξεζθείαλ ή δνμαζίαλ, σλ ε άζθεζηο 

δελ ήζειε είλαη αζπκβίβαζηνο πξνο ηελ δεκφζηαλ ηάμηλ θαη ηα ρξεζηά ήζε. 

Ώη κνπζνπικαληθαί κεηνλφηεηεο ζα απνιαχσζη πιήξσο ηεο ειεπζεξίαο 

θπθινθνξίαο θαη κεηαλαζηεχζεσο ππφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ εθαξκνδνκέλσλ 

εθ΄φινπ ή κέξνπο ηνπ εδάθνπο εηο απαληάο ηνπο Σνχξθνπο ππεθφνπο κέηξσλ, 

άηηλα ήζεινλ ηπρφλ ιεθζή ππφ ηεο ηνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο ράξηλ ηεο εζληθήο 

ακχλεο θαη ηεο ηεξήζεσο ηεο δεκνζίαο ηάμεσο. 

Άξζξν 39: Οη αλήθνληεο εηο κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο ππήθννη Σνχξθνη ζα 

απνιαχσζη ησλ απησλ αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, σλ θαη νη κνπζνπικάλνη. 

Πάληεο νη θάηνηθνη ηεο Σνπξθίαο άλεπ δηαθξίζεσο ζξεζθεχκαηνο ζα ψζηλ ίζνη 

απέλαληη ηνπ λφκνπ. 

Δ δηαθνξά ζξεζθείαο, δνμαζίαο ή πίζηεσο δελ νθείιεη λα απνηειέζε θψιπκα 

δη΄νπδέλα Σνχξθνλ ππήθννλ σο πξνο ηελ απφιαπζηλ ησλ αζηηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηδία ηελ παξαδνρήλ εηο ηαο δεκνζίαο ζέζεηο, 

αμηψκαηα θαη ηηκάο ή ηελ εμάζθεζηλ δηαθφξσλ επαγγεικάησλ θαη 

βηνκεραληψλ. 

Οπδείο πεξηνξηζκφο ζέιεη επηβιεζεί θαηά ηεο ειεπζέξαο ρξήζεσο παξά 

παληφο Σνχξθνπ ππεθφνπ νηαζδήπνηε γιψζζεο, είηε ελ ηαηο ηδησηηθαίο 

ζρέζηλ, είηε σο πξνο ηελ ζξεζθείαλ, ηνλ ηχπνλ θαη πάζεο θχζεσο δεκνζηεχκαηα, 

είηε ελ ηαηο δεκνζίαηο ζπλαζξνίζεζηλ. 
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Παξά ηελ χπαξμηλ ηεο επηζήκνπ γιψζζεο, ζα παξέρνληαη αη πξνζήθνπζαη 

επθνιίαη εηο ηνπο Έιιελεο ππεθφνπο, ηνπο ιαινχληεο γιψζζαλ άιιελ ή ηελ 

ηνπξθηθή, δηα ηελ πξνθνξηθήλ ρξήζηλ ηεο γιψζζεο απηψλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ. 

Άξζξν 40: Οη Σνχξθνη ππήθννη, νη αλήθνληεο εηο κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο, ζα  

απνιαχζσζη λνκηθψο θαη πξαγκαηηθψο ηεο απηήο πξνζηαζίαο θαη ησλ απηψλ 

εγγπήζεσλ, σλ απνιαχνπζη, θαη νη ινηπνί Σνχξθνη ππήθννη, ζα έρσζηλ ηδίσο 

ίζνλ δηθαίσκα λα ζπληζηψζη, δηεπζχλσζη θαη επνπηεχσζηλ, ηδίαηο δαπάλαηο, 

παληφο είδνπο, θηιαλζξσπηθά,  ζξεζθεπηηθά ή θνηλσθειή ηδξχκαηα, ζρνιεία 

θαη ινηπά εθπαηδεπηήξηα, κεηά ηνπ δηθαηψκαηνο λα πνηψληαη ειεπζέξσο ελ 

απηνίο ρξήζηλ ηεο γιψζζεο ησλ θαη λα ηειψζηλ ειεπζέξσο ηα ηεο ζξεζθείαο  

ησλ. 

Άξζξν 41: Βλ ηαηο πφιεζη θαη πεξηθεξείαηο, έλζα δηακέλεη ζεκαληηθή αλαινγία κε 

κνπζνπικάλσλ ππεθφσλ, ε ηνπξθηθή Κπβέξλεζηο ζα παξέρε σο πξνο ηελ 

δεκφζηαλ εθπαίδεπζηλ, ηαο πξνζήθνπζαο επθνιίαο πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο ελ  

ηνηο δεκνηηθνίο ζρνιείνηο παξνρήο ελ ηε ηδία απηψλ γιψζζε , ηεο δηδαζθαιίαο 

εηο ηα ηέθλα ησλ ελ ιφγσ Σνχξθσλ ππεθφσλ. Δ δηάηαμηο απηή δελ θσιχεη ηελ ηνπθηθή  

Κπβέξλεζηλ λα θαηαζηήζε ππνρξεσηηθήλ ηελ δηδαζθαιίαλ ηεο ηνπξθηθήο γιψζζεο ελ  

ηνηο εηξεκέλνηο ζρνιείνηο. 

Άξζξν 42: Βλ ηαηο πφιεζη θαη πεξηθεξείαηο έλζα ππάξρεη ζεκαληηθή αλαινγία 

Σνχξθσλ ππεθφσλ αλήθνπζα εηο κε κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο, ζέιεη 

εμαζθαιηζζή εηο ηαο κεηνλφηεηαο ηαχηαο δηθαία ζπκκεηνρή εηο ηελ δηάζεζηλ 

ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, άηηλα ζα ερνξεγνχλην εθ ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο ππφ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο ή ησλ δεκνηηθψλ ή θαη ινηπψλ 

πξνυπνινγηζκψλ επί εθπαηδεπηηθψ, ζξεζθεπηηθψ ή θηιαλζξσπηθψ ζθνπψ.  

Σα πνζά απηά ζα θαηαβάιισληαη εηο ηνπο αξκφδηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ  

ελδηαθεξνκέλσλ θαζηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ. 

Άξζξν 43: Οη εηο ηαο κε κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο αλήθνληεο Σνχξθνη ππήθννη 

δελ ζα ψζηλ ππνρξεσκέλνη λα εθηειψζηλ πξάμεηο απνηεινχζαο παξάβαζηλ ηεο 

πίζηεσο ή ησλ ζξεζθεπηηθψλ εζίκσλ, νχηε ζα πεξηπίπησζηλ εηο αληθαλφηεηα 

ηίλα, αξλνχκελνη λα παξαζηψζηλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ή λα εθηειέζσζη 

λφκηκνλ ηηλα πξάμηλ θαηά ηελ εκέξαλ ηεο εβδνκαδηαίαο ησλ αλαπαχζεσο. 

Οχρ ήηηνλ ε δηάηαμηο απηή δελ απαιιάζεη ηνπο Σνχξθνπο ηνχηνπο ππεθφνπο 

ησλ ππνρξεψζεσλ, αίηηλεο επηβάιινληαη εηο πάληαο ηνπο ινηπνχο Σνχξθνπο 

ππεθφνπο πξνο ηήξεζηλ ηεο δεκνζίαο ηάμεσο. 
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Άξζξν 44: Δ Σνπξθία παξαδέρεηαη φπσο αη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ ηνπ  

παξφληνο ηκήκαηνο, εθ΄φζνλ αθνξψζηλ εηο ηνπο κε Μνπζνπικάλνπο ππεθφνπο ηεο 

 Σνπξθίαο, απνηειψζηλ ππνρξεψζεηο δηεζλνχο ζπκθέξνληνο θαη ηεζψζηλ ππφ ηελ  

εγγχεζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Έζλψλ. Ώη δηαηάμεηο αχηαη δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζψζηλ  

άλεπ ηεο ζπγθαηαζέζεσο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ  

Έζλψλ. 

Άξζξν 45:  Σα αλαγλσξηζζέληα δηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο  

δηθαηψκαηα εηο  ελ Σνπξθία κε κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο, αλαγλσξίδνληαη επίζεο 

 ππφ ηεο Βιιάδνο εηο ηαο ελ ησ εδάθεη απηήο επξηζθφκελαο κνπζνπικαληθάο  

κεηνλφηεηαο. 

 

  ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

ΏΡΘΡΟ 1 ΘΒΜΏΣΏ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΟΡΓΏΝΧΔ ΜΒΕΟΝΟΣΕΚΔ 

ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ 

Εδξχεηαη Γξαθείν Μεηνλνηηθήο Βθπαίδεπζεο εληφο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο 

Βθπαίδεπζεο Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε αξκνδηφηεηα ην ζπληνληζκφ ησλ 

Αηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Βλνηήησλ Ρνδφπεο, Ξάλζεο θαη Έβξνπ γηα ηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα ηεο κεηνλνηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα: α) ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, β) ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Μνπζνπικαληθψλ 

Εεξνζπνπδαζηεξίσλ, θαη γ) ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ Κνξαλίνπ απφ ηνπο Εεξνδηδαζθάινπο Εζιακηθήο 

Θξεζθείαο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4115/2013(Ώ΄24) ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο Θξάθεο. 

Χο πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ επηιέγεηαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθφο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (δηφηη ην 98% ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ αλήθνπλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε) ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη αζθήζεη δηδαθηηθά θαζήθνληα επί 

ηνπιάρηζηνλ (8) έηε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε εθ ησλ νπνίσλ, ηνπιάρηζηνλ έμη 

(6) έηε ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο Θξάθεο (ψζηε λα έρεη άκεζε εηθφλα ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ). Δ επηινγή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

θάζε θνξά δηαηάμεηο γηα ηελ επηινγή Αηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Ώ.Π.Τ..Π.Β. ηεο 
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Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη 

απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο. Δ ζεηεία ηνπ είλαη ηεηξαεηήο θαη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο θαζνξίδεηαη ζηα 

ηξηαθφζηα (300) επξψ, αθξηβψο, δειαδή, ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο πνπ ιακβάλνπλ νη 

Αηεπζπληέο ηεηξαζέζησλ θαη άλσ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζε πεξίπησζε πνπ δηαζέηνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) ηκήκαηα. 

(…) 

Με ην έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε α. π. 125/1108/δ1/9-8-

2013 (Θέκα: «Ώξκνδηφηεηεο πληνληζηηθνχ Γξαθείνπ θαη πληνληζηή Μεηνλνηηθψλ 

ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη ησλ 

Εεξνζπνπδαζηεξίσλ». Αηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη νη «αξκνδηφηεηεο ησλ πξψελ 

πξντζηακέλσλ Γξαθείσλ Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ ησλ 

Ννκψλ Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 24 ηεο κε αξηζ. 

Φ.353.1/324/105657/Α1(ΦΒΚ 1340 ΐ΄/16-10-2002), θαη είραλ κεηαθεξζεί κε ηελ παξ 

2 ηνπ άξζξνπ 32, ηνπ κέξνπο Α΄ ηνπ λ. 4027/2011 (ΦΒΚ 233/ηεχρνο Ώ΄/4-11-2011), 

παξακέλνπλ ζηηο Αηεπζχλζεηο Π.Β. ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ Ξάλζεο θαη 

Ρνδφπεο». 

(…) 

Δ λέα πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο, 

εθηφο απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ πληνληζηηθνχ Γξαθείνπ Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, επηβάιιεη θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Μεηνλνηηθήο Βθπαίδεπζεο. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τ..Μ.Β. 

αζθνχληαη εθεμήο απφ ηα νηθεία ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα Π.Τ..Π.Β., Π.Τ..Α.Β., 

Ώ.Π.Τ..Π.Β., Ώ.Π.Τ..Α.Β. , Κ.Τ..Π.Β. θαη Κ.Τ..Α.Β. ηνπ π. δ. 1/2003(ΦΒΚ Ώ΄1) 

αληίζηνηρα. Οη πεηζαξρηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τ..Μ.Β. αζθνχληαη εθεμήο απφ ην 

Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4057/2012 (Ώ΄54). Οη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Τ..Μ.Β. γηα ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ αζθνχληαη εθεμήο απφ ηα νηθεία Π.Τ..ΑΕ.Π. θαη ην Κ.Τ..ΑΕΠ. ηνπ π. δ. 

182/2004(Ώ΄161). 

(…) 
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Δ θαηάξγεζε ηνπ Τ..Μ.Β. σο εηδηθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηα δεηήκαηα 

δηνξηζκψλ θαη κεηαζέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ζπλεπηθέξεη ηελ 

αιιαγή ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηα ζέκαηα απηά ψζηε λα αθνινπζνχλ ηα 

ηζρχνληα ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. ρεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ κεηνλνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ‘ φςηλ φηη γεληθφηεξα ν λφκνο, ζε δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο, ηνπο αληηκεησπίδεη σο δεκφζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  (πρ. παξάγξαθνο 2 

άξζξνπ 32 ηνπ λ. 2009/1992: «Ο δηνξηζκφο θαη ε απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία ησλ 

Μνπζνπικάλσλ ην ζξήζθεπκα εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζηα 

κνπζνπικαληθά ζρνιεία, αλεμαξηήησο πξνζφλησλ, ακνηβήο πνπ ιακβάλνπλ θαη 

ζρέζεσο εξγαζίαο πνπ απαζρνινχληαη, δηέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, πνπ 

ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηνπο κφληκνπο δεκνζίνπο εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο»). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ειιελφγισζζνπ πξνγξάκκαηνο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ  

κεηαηίζεληαη ή απνζπψληαη απφ θαη πξνο ηα κεηνλνηηθά θαη ηα δεκφζηα ζρνιεία 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ κεηνλνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ  πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κεηαηίζεληαη ή απνζπψληαη απνθιεηζηηθά απφ θαη πξνο ηα κεηνλνηηθά 

ζρνιεία πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αληηζηνίρσο, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο γηα ηηο κεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ. 

 

ΏΡΘΡΟ 4   ΕΑΡΤΔ ΑΕΑΏΚΏΛΒΕΟΤ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΜΒΕΟΝΟΣΕΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

Δ θαηάξγεζε ηεο Β.Π.Ώ.Θ. (άξζξν 59, παξ.10 ηνπ Ν.3966/2011, Ώ΄118 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν.4186/2013, Ώ΄193) δελ ζπλνδεχζεθε νχηε απφ 

ηελ απηνλφεηε πξφβιεςε γηα ηελ δηαδηθαζία εμνκνίσζεο ησλ απνθνίησλ ηεο 

Β.Π.Ώ.Θ. πνπ απνηεινχζε δηαξθέο αίηεκα ησλ απνθνίησλ ηεο Β.Π.Ώ.Θ. αιιά θαη ηεο 

κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο επξχηεξα, νχηε απφ ηελ δεκηνπξγία επηκνξθσηηθήο 

δνκήο γηα ηελ παξνρή κεηνλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα αληαπνθξίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηελ 

απνζηνιή ηνπ. Σαπηνρξφλσο θαη ρσξίο λα πθίζηαηαη λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν λα 

νξίδεη ηνλ ηξφπν ζεξαπείαο ηεο πξναλαθεξζείζαο αλάγθεο, κε ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε θαζνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 ( Τ.Ώ. Φ.151/65680/ΐ6 ΦΒΚ 
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ΐ΄1202/11) εηζήρζεζαλ 20 επηπιένλ θνηηεηέο κέιε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο 

ζην Π.Σ.Α.Β. ηνπ Ώ.Π.Θ., θαζ‘ ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ 0,5% ην νπνίν έρεη νξηζηεί 

σο κέηξν ζεηηθήο δξάζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνίηεζεο ησλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο 

ζηα εκεδαπά Ώ.Β.Ε. (Τ.Ώ. Φ. 152.11/ΐ3/790 ΦΒΚ ΐ΄129/1996), γηα λα θνηηήζνπλ 

ζηνλ «Σνκέα Μεηνλνηηθήο Βθπαίδεπζεο» (φπσο νλνκάζζεθε απφ ην Π.Σ.Α.Β.) ρσξίο 

ν ελ ιφγσ Σνκέαο λα έρεη λνκίκσο ηδξπζεί. Ώλ θαη ήηαλ απνιχησο ζαθέο φηη ν λφκνο 

είρε θαηαξγήζεη ηελ δπλαηφηεηα ίδξπζεο «Σνκέσλ» ζπλερίζζεθε ε εηζαγσγή κειψλ 

ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο θαζ‘ ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ 0,5% ζην Π.Σ.Α.Β. 

ηνπ Ώ.Π.Θ. 

 

(…) 

Δ απφθηεζε ελφο «δηπινχ» (θαη‘νπζία) δηνξηζκνχ κφλν γηα ηνπο δαζθάινπο πνπ 

είλαη κέιε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο θαη θαηέρνπλ ην ίδην πηπρίν( δειαδή ην 

πηπρίν εκεδαπνχ Π.Σ.Α.Β.) κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο  πνπ δελ είλαη κέιε ηεο 

κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο (δηφηη νη πξψηνη ζα έρνπλ ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ ζηα 

δεκφζηα ζρνιεία φπσο νη δεχηεξνη αιιά νη δεχηεξνη δε ζα έρνπλ ην δηθαίσκα 

δηνξηζκνχ ζην κεηνλνηηθφ πξφγξακκα ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ) ζπληζηά κέηξν 

αξλεηηθήο δηάθξηζεο εηο βάξνο ησλ κε κνπζνπικάλσλ Βιιήλσλ πνιηηψλ. πγρξφλσο, 

ζέηεη δήηεκα επηζηεκνληθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα αιιά θαη επαγγεικαηηθήο 

επάξθεηαο δηφηη δελ είλαη δπλαηφλ ε ίδηα δηάξθεηα ζπνπδψλ λα εμαζθαιίδεη ζην ίδην 

πξφζσπν ηελ θαηνρή ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ νθείιεη λα 

δηαζέηεη γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο δηδαζθαιίαο ηφζν ζην δεκφζην ζρνιείν 

φζν θαη ζην κεηνλνηηθφ πξφγξακκα ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.   

Με ηελ ζρεηηθή Τ.Ώ. πνπ εθδφζεθε θαη‘ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 

λ.4283/2014(ΦΒΚ Ώ΄189/10-9-2014), θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία εμνκνίσζεο ησλ 

απνθνίησλ ηεο Β.Π.Ώ.Θ. κε ηνπο πηπρηνχρνπο Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Αεκνηηθήο 

Βθπαίδεπζεο ησλ Ώ.Β.Ε., ηελ νπνία αλέιαβε λα πινπνηήζεη ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ Αεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 

Χο εθ ηνχηνπ σο βέιηηζηε ιχζε ηφζν γηα επηζηεκνληθνχο θαη παηδαγσγηθνχο φζν θαη 

γηα ιφγνπο νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζηα Π.Σ.Α.Β. αιιά 
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θαη ηνπ ηξφπνπ απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο δηνξηζκνχ ζην κεηνλνηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, πξνθξίλεηαη ε ιεηηνπξγία Αηδαζθαιείνπ 

Βθπαηδεπηηθψλ Μεηνλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (Α.Β.Μ.Π.) ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο πνπ εδξεχεη ζηελ Ώιεμαλδξνχπνιε κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν 

ηελ παξνρή ηεο αλαγθαίαο κεηεθπαίδεπζεο ζε απνθνηηήζαληα απφ ηα εκεδαπά 

Π.Σ.Α.Β. κέιε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ψζηε λα απνθηήζνπλ ηα αλαγθαία 

εθφδηα γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθπιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο απνζηνιήο ζην 

κεηνλνηηθφ πξφγξακκα ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, εάλ -βεβαίσο- επηζπκνχλ ην 

δηνξηζκφ ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο. 

(…) 

Καη‘ απηφ ηνλ ηξφπν, παξάιιεια κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ σο πξνο ηνλ αξηζκφ 

ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ κεηνλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, παξέρεηαη ηαπηνρξφλσο ε αλαγθαία κεηεθπαίδεπζε ζε 

κέιε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηα νπνία ήδε έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ηα 

εκεδαπά Π.Σ.Α.Β θαη επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ζην κεηνλνηηθφ πξφγξακκα ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. 

Έηζη παξέρνληαη ίζεο επθαηξίεο γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ελψ ηαπηνρξφλσο δηαζθαιίδεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ κεηνλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ζα είλαη άξηζηνη γλψζηεο 

ηεο γεληθφηεξεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ζα έρνπλ πεξαηψζεη 

ηηο βαζηθέο ζπνπδέο ηνπο εληαγκέλνη ζην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, γεγνλφο 

πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο ησλ κειινληηθψλ ηνπο καζεηψλ.  

ΏΡΘΡΟ 5 ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ ΑΕΟΡΕΜΟΤ ΚΏΕ ΠΡΟΛΔΦΒΧΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ 

ΣΏ ΜΒΕΟΝΟΣΕΚΏ  ΥΟΛΒΕΏ ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

κεηνλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

πξνθξίλεηαη ε ζεζκνζέηεζε ελφο λένπ θιάδνπ ΠΒ73 «Βθπαηδεπηηθνί Μεηνλνηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο» κε δηθαίσκα 

εγγξαθήο ζε απηφλ α) ησλ απνθνίησλ ηεο Βηδηθήο Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο 

Θεζζαινλίθεο (Β.Π.Ώ.Θ.) αλεμάξηεηα αλ έρνπλ εμνκνησζεί κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ 
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ΠΣΑΒ, β) ησλ απνθνίησλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ 

Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο πνπ είλαη κέιε ηεο Μνπζνπικαληθήο 

Μεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο, έρνπλ εηζαρζεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 έσο ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη , θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, έρνπλ 

αμηνινγεζεί επηηπρψο ζε επηά ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθά αληηθείκελα – καζήκαηα πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο «Σνπξθηθή γιψζζα θαη ε Αηδαθηηθή ηεο», 

«Μεηνλνηηθή Βθπαίδεπζε» θαη «Θέκαηα πνιπγισζζίαο θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηαο» 

θαη γ) ησλ απνθνίησλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηεο 

εκεδαπήο πνπ είλαη κέιε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο θαη δηαζέηνπλ Αίπισκα 

Μεηεθπαίδεπζεο απφ ην Αηδαζθαιείν Βθπαηδεπηηθψλ Μεηνλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

(Α.Β.Μ.Π.) ηνπ Π.Σ.Α.Β ηνπ Α.Π.Θ. 

Γηα ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνθνίησλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζηνπο 

έρνληεο ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ 

αίηεκα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο 

Βθπαίδεπζεο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (α. π. 89/22-9-2014) 

πξνο ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Ο δηνξηζκφο ή ε πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ κεηνλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ζα εμαξηάηαη απφ ηε ζεηξά επηηπρίαο πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ 

ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ ΏΒΠ γηα ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην λ. 3848/2010. Οη ππνςήθηνη ζα δηαγσλίδνληαη καδί 

κε ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηνπ θιάδνπ ΠΒ70 ζηα ίδηα καζήκαηα ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ηνπο επάξθεηα σο δαζθάισλ ελψ ζα 

δηαγσλίδνληαη επηπιένλ θαη ζηε γιψζζα δηδαζθαιίαο ηνπ κεηνλνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ζε ζέκαηα κνπζνπικαληθήο ζξεζθείαο ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη θαη ζε απηά ηα πεδία – ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο- ε επάξθεηα ηνπο. ζνη ππνςήθηνη ηνπ θιάδνπ ΠΒ73 

δηαζέηνπλ πηπρίν ΠΣΑΒ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαηαηάζζνληαη ζηνπο δχν πίλαθεο 

επηηπρφλησλ (ΠΒ70 θαη ΠΒ73) θαη, ζπλεπψο, αληίζηνηρν δηθαίσκα δηνξηζκνχ ή 

πξφζιεςεο, αλαιφγσο ηεο επηζπκίαο ηνπο. 

Μέρξη ηελ δηελέξγεηα ηνπ πξψηνπ δηαγσληζκνχ Ώ..Β.Π. γηα ηελ ζχληαμε ηνπ πίλαθα 

επηηπρφλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ 
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πξνζσπηθνχ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ κεηνλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα δηνξίδνληαη ή ζα 

πξνζιακβάλνληαη εθπαηδεπηηθνί απφ ηνλ Βληαίν Πίλαθα Βθπαηδεπηηθψλ Μεηνλνηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ θαηά ηε ζεηξά θαηάηαμε ηνπο ζε απηφλ. Με 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Ε.ΒΠ. 

ζα θαζνξηζηνχλ ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο ηνπ Βληαίνπ Πίλαθα Βθπαηδεπηηθψλ 

Μεηνλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη φζνη 

έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζηνλ θιάδν ΠΒ73. 

Ο Βληαίνο Πίλαθαο Βθπαηδεπηηθψλ Μεηνλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηνλνηηθψλ 

ρνιείσλ ζα θιείζεη ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ πξψηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην 

Ώ..Β.Π. γηα ηελ πξφζιεςε ή δηνξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ζην κεηνλνηηθφ πξφγξακκα 

ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. Καηά ηελ πξψηε ηξηεηία κεηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ πξψηνπ 

δηαγσληζκνχ νη δηνξηζκνί θαη νη πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ ζην κεηνλνηηθφ 

πξφγξακκα ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πνζνζηφ 40% απφ 

ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηνλ Βληαίν Πίλαθα Βθπαηδεπηηθψλ Μεηνλνηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ θαη θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ θαη 

ζε πνζνζηφ 60% απφ ηνπο ηζρχνληεο πίλαθεο δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ 

ΠΒ 73 ηνπ Ώ..Β.Π. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δνζεί θαη ε αλαγθαία κεηπβαηηθή 

πεξίνδνο ψζηε λα πξνζαξκνζζνχλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη ζην λέν ζχζηεκα 

δηνξηζκψλ. 

 

 

Ζ  ηζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ ηνπ ηξαηή Γνύθα 

 Πξψηε Βλφηεηα: 

ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο, βξέζεθα κε ηνπο γνληνχο κνπ ζηελ Πνχληα· απφ 

θεη κε πήξαλε. Κη έκεηλα ζηελ Σνπξθία αηρκάισηνο. Μεζεκέξη πηάζηεθα καδί κε 

άιινπο. ΐξάδηαζε θαη ηα πεξίπνια αθφκα θνπβαινχζαλ ηνπο άληξεο ζηνπο 

ζηξαηψλεο. Κνληά κεζάλπρηα, φπσο ήκαζηε ν έλαο θνιιεηά ζηνλ άιιν, κπήθε ε 

θξνπξά θη άξρηζαλ λα καο ρηππνχλ, φπνπ έβξηζθαλ, κε μχια, θαη λα θινηζνπαηνχλ 

φζνπο θάζνληαλ ράκσ, γφλα κε γφλα. 

Σέινο πήξαλ δηαιέγνληαο φζνπο ήζειαλ θη έθπγαλ βιαζηεκψληαο. 
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Βκείο θνβεζήθακε πσο ζα καο ραιάζνπλ φινπο. Έλαο γξακκαηηθφο, πνπ 'ρε ην 

γξαθείν ηνπ πιάη ζηελ πφξηα καο, άθνπγε πνπ κηινχζακε ιππεηεξά θαη καο έθαλε 

λφεκα λα ηνλ πιεζηάζνπκε: 

—αλ έξρνληαη, καο ιέεη, θαη ζαο θσλάδνπλ, εζείο ηξαβερηήηε κέζα. Καη ην ιφγν 

κνπ θπιάρηε ηνλ θαιά, έμσ κελ ηνλ δψζεηε. 

Ώπφ θείλν ην βξάδπ, θάζε λχρηα, έπαηξλαλ απ' ηνπο ζαιάκνπο. Κη εκείο π' αθνχγακε 

ππξνβνιηζκνχο, απ' ην Καηηθέ-Καιεζί, ιέγακε: «ζθνπνβνιή θάλνπλε». 

Ώπφ κέξεο, πνπ πέξαζαλ κε θφβν, ήξζε έλαο αμησκαηηθφο θαη καο παξάιαβε, κε 

ζαξάληα ζηξαηηψηεο. Μαο έβγαιαλ ζηελ απιή θαη καο ρψξηζαλ απ' ηνπο πνιίηεο· ηφηε 

είδα θαη ηνλ αδεξθφ κνπ· καο έβαιαλ ηεηξάδεο θαη καο δηέηαμαλ λα γνλαηίζνπκε λα 

καο κεηξήζνπλ. Ο αμησκαηηθφο πνπ καο έβιεπε, θαβάια ζην άινγφ ηνπ, έιεγε: 

—Θα θνηηάμσ λα κε κείλεη νχηε ζπφξνο απφ ζαο. Κη έδσζε ην παξάγγεικα λα 

θηλήζνπκε. 

Θα ήκαζηε φιε ε θάιαγγα θάλα δπν ρηιηάδεο. πσο βγήθακε, καο ηξαβήμαλε ίζηα 

ζηελ αγνξά. Βθεί, ην ηνπξθνκάλη πνπ καο πεξίκελε, ζαλ ην ιεθνχζη έπεζε απάλσ 

καο: ηξαπέδηα, θαξέθιεο, πνηήξηα, φ,ηη έβξηζθαλ κπξνζηά ηνπο καο πεηνχζαλ απ' φιεο 

ηηο κεξηέο. Ήηαλ θαη λαχηεο Γάιινη καδί ηνπο ζηα θαθελεία θη έθαλαλ ράδη κε καο. 

α θηάζακε ζηνλ Μπαζκαραλέ, κπξνζηά καο βγήθε έλαο Υαθνχδεο. Μαο θνίηαμε: 

—Ώιιάρ, Ώιιάρ, είπε, ηη γίλεηαη εδψ! 

Καη θψλαμε ηνπ αζθέξ-αγά. Ώπηφο ζηακάηεζε. 

—Ο ινραγφο εδψ! μαλαθσλάδεη. 

Σξαθ ηξαθ ην άινγν, ν ινραγφο πήγε, ραηξέηεζε. Ο Υαθνχδεο ηνλ ξσηά: 

—Σν «θηηάπη» καο απηά ιέεη; 

Ο ινραγφο κεηαραηξέηεζε. Κη εκείο πεξλνχζακε αξάδα απφ κπξνζηά ηνπο. 

Μεζεκέξη, δψδεθα, θηάζακε ζην Υαιθά-Μπνπλάξ. Βθεί καο έθιεηζαλ ζην ζχξκα, 

θχθιν. Άκα βξάδηαζε, έλαο Σνχξθνο εθέο απ' ην ρσξηφ καο ήξζε θαη καο θαινχζε κε 

ηα νλφκαηά καο λα βγνχκε, ηάρα πσο ζα καο γιηηψζεη, κε ζθνπφ λα καο ραιάζεη. Κη 

εκείο ζηε γε πέζακε λα κε δψζνπκε γλσξηκία. 

Σα μεκεξψκαηα ήξζε απφ ηε Μαγλεζία άιινο αμησκαηηθφο θαη καο ζήθσζαλ. Χξεο 

πεξπαηνχζακε. Οχηε μέξακε πνπ καο παλ. Μνλάρα απφ ηνλ ηφπν θαηαιαβαίλακε πσο 

βαδίδακε γηα ηε Μαγλεζία. Ώληί λα καο πεγαίλνπλ ζην δεκφζην δξφκν καο 

ηξαβνχζαλε απ' ην βνπλφ. Κη φπσο δελ ήκαζηε ζε ηζφηνπν, αξρίζακε λα ζθνξπάκε. 

Αελ κπνξνχζακε λα θξαηήζνπκε ηηο ηεηξάδεο. Καη νη ζηξαηηψηεο θψλαδαλ 

πξνζηαρηηθά: 
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—ηηο ηεηξάδεο! ηηο ηεηξάδεο! 

Βκείο πξνζπαζνχζακε, θαη πάιη ηηο ραιάγακε. ζνη ήηαλ αλήκπνξνη θη έκελαλ πίζσ, 

ηνπο ηξαβνχζαλ νη πνιίηεο ζην δάζνο θαη ηνπο θαζάξηδαλ. Με πνιχλ θφπν πέζακε 

ζην δεκφζην δξφκν. Βθεί πάιη, καο πεξίκελαλ, κπνπινχθηα κπνπινχθηα, γέξνη 

άλζξσπνη, εμήληα σο νγδφληα ρξνλψ, κε παιηέο καραίξεο, θαη ζα θηάζακε θνληά 

ξίρηεθαλ απάλσ καο, θσλάδνληαο ζην ινραγφ: 

—Άθεζέ καο λα θάλνπκε φ,ηη ζέινπκε! 

Κη ν ινραγφο ηνπο έιεγε «φρη», γειψληαο. 

Βκείο ηνπ θσλάδακε: 

—Κπξ ινραγέ, ζε ζέλα θξεκφκαζηε. 

Καη πξνρσξνχζακε. Οη δξφκνη δεμηά θη αξηζηεξά ήηαλ ζπαξκέλνη απφ πηψκαηα πνπ 

κχξηδαλ. ηηο βξχζεο έζηεθαλ ζθνπνί θαη θχιαγαλ ην λεξφ, πνπ έηξερε απ' ηα 

θαλνχιηα· θη εκείο πνπ ην βιέπακε, δηςνχζακε πεξηζζφηεξν. ην δξφκν είραλε 

ζθάζεη πνιινί. Βγψ, βάδηδα κε ηνλ αδεξθφ κνπ, θξαηψληαο ην γειηφ ελφο Σνχξθνπ 

απ' απηνχο πνπ καο θχιαγαλ· ζθέθηεθα: «Λεθηά έρνπκε, αο δψζνπκε λα πηνχκε». Κη 

είπα ηνπ αδεξθνχ κνπ: 

—Αηςψ πνιχ, ζα ζθάζσ. 

—Κάλε θνπξάγην, αδεξθέ, κνπ ιέεη, κε θαλνχκε κε ιεθηά θαη καο ραιάζνπλ. 

—ρη, δελ αληέρσ, δψζε ιεθηά θαη πάξε λα πηνχκε. 

Καη κνπ 'δσζε. Έηξεμα ίζηα ζηνλ Σνχξθν. 

—Λίγν λεξφ, ηνπ ιέσ, θνληεχσ λα μεςπρήζσ. 

—Ση ιεο, ζθπιί; Οχηε δξάκη δε ζνπ δίλσ. 

—Ώζθέξ-αγά, ςπρηθφ ζα θάλεηο, λα πάξε θη απηά ηα ιεθηά. 

—Αψζ' ηα, κνπ ιέεη, θαη πηεο θξπθά. 

Ήπηα, θη έδσζα θαη ηνπ αδεξθνχ κνπ. 

Ώπηά γηλφηαλε Ώχγνπζην κήλα. Σέινο, έλα βξάδπ, θηάζακε έμσ απ' ηε Μαγλεζία. 

Βθεί ν θφζκνο κάο πεξίκελε κε ξφπαια ζην ρέξη θσλάδνληαο: 

—Ώηρκάισηνη έξρνληαη! Κη έηξεραλ θαηά καο. 

Ο ινραγφο ηψξα ηνπο έιεγε: 

—Σξαβερηείηε καθξηά! ηαλ εκείο πνιεκνχζακε, εζείο θάλαηε ηα θέθηα ζαο. 

Ώπηνί ηφηε ζθφξπηζαλ θσλάδνληαο, πσο κηα κέξα πάιη ζα καο ραιάζνπλ. Ο ινραγφο 

ζπκσκέλνο καο κάδεςε φινπο, ζαλ ηα πξφβαηα ζην καληξί, θη έβαιε γχξσ ζθνπνχο 

λα καο θπιάλ. Νεξφ, ςσκί, ηίπνηα. ζνη είραλ ιεθηά, έδηλαλ ζηνπο ζθνπνχο θη 

έπηλαλ. Έδσζε θη ε παξέα καο ζ' έλαλ αξάπε θαη καο έθεξε έλαλ ληελεθέ γεκάην. 
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—Κάληε γξήγνξα, καο ιέεη θη απηφο, ν ινραγφο δελ αθήλεη. 

Ήπηα, ήπηα... ν αδεξθφο κνπ κε ηξάβεμε λα πηεη, ξίρηεθαλ θη νη άιινη ζηνλ θνπβά, θαη 

ην λεξφ ρχζεθε. 

Σελ άιιε κέξα, λχρηα αθφκα, ν ινραγφο θψλαμε: 

—Βηνηκαζηείηε! 

Μπήθακε ζηηο ηεηξάδεο ζεηξά θαη θηλήζακε. Μαο πήγε κέζα ζηε Μαγλεζία. Βθεί καο 

έθιεηζε ζ' έλα λνζνθνκείν, πνπ ήηαλ κέζα ζε πεχθα, πεξηηξηγπξηζκέλν κε θάγθεια, 

θαη καο παξάδσζε ζηα ρέξηα ελφο δεθαλέα. Ώπφ ηελ θνχξαζε πείλα δε ληψζακε, 

κνλάρα ε δίςα καο έθνβε. Ξαπισκέλνη ζαλ άξξσζηνη θάησ απ' ηα πεχθα, καζνχζακε 

ηα ρισκά πνχζηα. Καη ζα θάλεθαλ ζηνλ νπξαλφ ιίγα ζχλλεθα, παξαθαινχζακε λα 

βξέμεη. Ώπηά άπισζαλ, ζθνηείληαζαλ, θαηέβεθαλ ρακειά, θαη πάιη ζηγά ζηγά 

ράζεθαλ. Ο ήιηνο έξημε ηελ θάςα ηνπ ηψξα πην πνιιή, θη εκείο απειπηζκέλνη 

θσλάδακε: 

—Νεξφ! Νεξφ! 

Μα θαλέλαο δε καο άθνπγε. 

Μεηά πέληε ψξεο, ήξζε έλαο μαλζφο, θαινληπκέλνο ρφηδαο, θη εκείο φινη κε κηα θσλή 

ηνλ παξαθαινχζακε: 

—Υφηδα, Ώιιάρ αζθηλά, δηςνχκε, λεξφ! 

α λα θραξηζηήζεθε κε ηα ράιηα καο, είπε: 

—Έηζη ζέισ λα ζαο βιέπσ, σο ην ηέινο, ζαλ ηα θίδηα λα ζεξλφζαζηε. Κη έθπγε. 

Ώπηφο έθπγε, θη άιινο ήξζε κε ην ακάμη. Κη εκείο θσλάδακε πάιη: 

—Ώιιάρ αζθηλά, ιίγν λεξφ, δηςνχκε, δελ αληέρνπκε! 

α καο είδε θαιά θαιά θαη θείλνο, είπε: 

—Σν γνχζην κνπ ην έθαλα. 

Καη δηέηαμε ηνλ ακαμά λα ηξαβήμεη. 

Βθηά κέξεο πεξάζακε έηζη. ζνη είραλ ιεθηά πίλαλε, κα φζνη δελ είραλε πίλαλε ην 

θάηνπξφ ηνπο. Πνιινί πέζαλε ςάζα απφ πείλα θαη δίςα. Οη ζπλνδνί κάο είπαλε λα 

βγεη απφ καοαγγαξεία, λα ηνπο πεηάμνπκε. Κη εκείο καιψλακε πνηνο ζα πξσηνβγεί, 

γηαηί ζα'πηλε λεξφ. ΐγήθαλ θακηά θνζαξηά λνκάηνη κε ηα θάξα θαη ηνπο πέηαμαλ 

καθξηά έμσ απ' ηελ πνιηηεία… 

Μέζα ζην λνζνθνκείν ήηαλ θαη Μαγλεζαιήδεο αηρκάισηνη πνπ καο έιεγαλ πσο ην 

ζπληξηβάλη ζηελ απιή έρεη λεξφ. Βκείο η' αθνχγακε θαη δελ ην πηζηεχακε. Σε λχρηα 

μππλήζακε απφ θσλέο θαη κάζακε πσο νη Μαγλεζαιήδεο έζπαζαλ ην θηνχγθη θη ήξζε 

λεξφ. Σφηε ζεθσζήθακε φινη θαη ρηππηφκαζηε πνηνο ζα πξσηνπηεί. Ώπ' ηηο θσλέο καο 
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νη ζθνπνί πήξαλε είδεζε θη άξρηζαλ λα ππξνβνινχλ. Ώθνχ έπεζαλ θάκπνζα θνξκηά, 

καο έθιεηζαλ ζε ζπξκαηφπιεγκα. Βθεί κέζα παίξλακε ιάζπε θαη βπδαίλακε. Καη ζ' 

εθηά κέξεο απάλσ έξρεηαη πάιη ν ρφηδαο θη εκείο κε θσλέο ηνλ παξαθαινχζακε. 

—σπάηε, καο ιέεη, γηαηί ζα θχγσ αλ θσλάδεηε. Ήξζα, λα ζαο ζψζνπκε. 

ην ιφγν απάλσ, έθεξαλ ζε θαιάζηα θνπξακάλεο. Μαο έβαιαλ ζην δπγφ δίλνληαο 

ζηνπο δπν λνκάηνπο απφ κηζή. Όζηεξα κε ηε ζεηξά καο άθεζαλ ζην ζπληξηβάλη λα 

πηνχκε λεξφ. 

Βθείλε ηε κέξα είρε έξζεη άλζξσπνο κεγάινο απ' ην Ώρκεηιί, καο έιεγαλ νη 

ζηξαηηψηεο, θη απφ δσ θη εκπξφο ζα πεξάζεηε θαιά. 

Σν βξάδπ καο έγδπζαλ! ,ηη είρακε απάλσ καο, δαρηπιίδηα, ξνιφγηα, καο ηα πήξαλε. 

Χο θαη ηα ρξπζά δφληηα κάο βγάιαλε απ' ην ζηφκα. Σν πξσί καο ζήθσζαλ. Κη φηαλ 

εηνηκαδφκαζηε, καδεχηεθαλ απ' έμσ νη δεκπέθεδεο, κε δνπξλάδεο θαη ληανχιηα, θαη 

βγαίλνληαο καο ρηππνχζαλκε ηα φπια ηνπο. Βθεί ήξζε άιινο αμησκαηηθφο. Μαο 

παξέιαβε θαη μεθηλήζακε. 

Έμσ απ' ηε Μαγλεζία, καθξηά ηξεηο ψξεο, ήηαλ έλα κεγάιν ακπέιη, ηξηγπξηζκέλν κε 

θξάρηε. Βθεί καο έθιεηζε κέζα θη έβαιε ζθνπνχο λα καο θπιάλ ψζπνπ λα μεκεξψζεη. 

Βκείο ζθνξπίζακε ζηα ηξπγεκέλα θιήκαηα θαη ηξψγακε θχιια κε ηελ θνπξακάλα. Κη 

άκα λχρησζε, δπν έθαλαλ λα θχγνπλ. Οη ζθνπνί ηνπο έπηαζαλ θαη κπξνζηά καο ηνπο 

ζθφησζαλ. Σν πξσί καο έιεγε ν ινραγφο: 

—Άπηζηα ζθπιηά! Βγψ ζαο θάλσ θαιφ θη εζείο κνπ θεχγεηε; 

Καη δηέηαμε λα καο ζεθψζνπλ. ξεο βαδίδακε. Καη θεη πνπ θάλακε ζηάζε ζ' έλα 

ζηαζκφ, ήξζαλ θάκπνζνη Σνχξθνη πνιίηεο, θη είπαλ ηνπ αμησκαηηθνχ λα ηνπο αθήζεη 

λα ςάμνπλ αλάκεζά καο θη άκα βξνπλ θάπνηνλ πνπ δεηνχζαλ, λα ηνλ πάξνπλ. 

—Ναη, ηνπο ιέεη, θνηηάρηε θη άκα ηνλ βξείηε πάξηε ηνλ. 

—Άθεξηκ, άθεξηκ, είπαλ θαη ρψζεθαλ ζην ζσξφ καο. Σνλ βξήθαλ. Ήηαλ Ώξκέλεο, ν 

πεξβνιάξεο ηνπ ζηαζκνχ. 

—ΐξε θεξαηά Ώξκέλε, εζέλα γπξεχνπκε. 

—Ση ζέιεηε απφ κέλα; ηνπο είπε. Μηα ςπρή έρσ λα παξαδψζσ. 

Καη κε ην θεθάιη ςειά, ζα λα 'ζειε λα ηνλ δνχκε φινη, πέξαζε αλάκεζά καο. 

—Πάξηε ηνλ! θψλαμε ν ινραγφο. 

Ο Ώξκέλεο άκα άθνπζε έηζη, ξίρηεθε απάλσ ζε θείλνλ πνπ πξσηάπισζε λα ηνλ 

πηάζεη θαη κε πάζνο ηνπ δάγθσζε ην ιαξχγγη. 

Οη άιινη ηνλ ράιαζαλ ακέζσο· πξφθηαζε κνλαρά θη είπε: 

—Κάληε κε φ,ηη ζέιεηε. Σν αίκα κνπ ην πήξα. 
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Ώθήζακε πίζσ καο ην δεζηφ θνπθάξη, πνπ ην θινηζνθπινχζαλ αθφκα, θαη 

ηξαβήμακε γηα ηνλ Καζακπά. Βθεί ήηαλ φια ζηάρηε. ε κηα κάληξα καο βάιαλε. Ώπφ 

θεη βιέπακε λα πεξλνχλ άιινπο αηρκαιψηνπο, θη αθνχνληαο απφ καθξηά ηα καξηχξηά 

ηνπο, δνμάδακε ην Θεφ. 

Σν πξσί καο ηξαβήμαλε γηα ην Ώρκεηιί. Άκα θηάζακε, ν ινραγφο καο πεξίκελε ζην 

ζηαζκφ, θη απ' απηφλ κάζακε πσο ζα κέλακε εθεί. Μαο ηξάβεμε ζ' έλαλ μεξφηνπν θαη 

καο άθεζε ζηνλ ήιην. Βκείο ηνλ παξαθαινχζακε λα καο βάιεη απ' ην άιιν κέξνο πνπ 

είρε δέληξα. 

—ρη, καο είπε, ζηνλ ήιην. Κη έθπγε. 

Σ' απνκεζήκεξν έπηαζε βξνρή· ραξήθακε. Ήπηακε κε ηε θνχρηα καο λεξφ, 

πιπζήθακε θαη δξνζηζηήθακε. Άκα πήξε ην βξάδπ, ήξζε ν ινραγφο θαη καο έβαιε 

θάησ απφ 'λα ππφζηεγν. ην πφδη μεκεξσζήθακε. ιε ηε λχρηα έβξερε. Σν πξσί ήξζε 

πάιη· θνληά ηνπ είρε θη έλα γξακκαηηθφ. Μαο ρψξηζε ζε ιφρνπο, θη έβγαιε ηνπο 

ηερλίηεο, θνπξλάξεδεο, θακηά δεθαξηά, ζηδεξάδεο είθνζη, ρηίζηεο, ζνπβαηδήδεο 

άιινπο ηφζνπο· φπσο ηνπο ρψξηδε, έιεγε: 

—Βζείο πνπ ηα γθξεκίζαηε, λα ηα ρηίζεηε. 

Καη ηνπο παξάδσζε ζηνπο ζηξαηηψηεο. 

Ο γξακκαηηθφο θψλαμε: 

—Μπισλάο δελ είλαη θαλέλαο απφ ζαο; Καξπφ έρνπκε λ' αιέζνπκε. Αελ μέξεη 

θαλέλαο ζαο κπισλάο; 

ΐγήθε ν αδεξθφο κνπ θαη δπν άιινη. Οη δπκσηήδεο πήγαλ ζην θνχξλν, θη έβγαιαλ 

θνπξακάλα, απφ θξηζάξη αθνζθίληζην. Κη απφ θείλε ηε κέξα καο κνίξαδαλ απφ 'λα 

ηέηαξην ζηνλ θαζέλα καο. 

Έλα βξάδπ δπν δπκσηήδεο έθιεςαλ ιίγν ρακνχξη γηαηί 'ραλ ζην λνπ ηνπο λα ην 

ζθάζνπλ. Κη ν ζθνπφο ηνπο έπηαζε ηελ ψξα πνπ έθεπγαλ. Σν πξσί ηνπο πήγαλ ζην 

ινραγφ, πνπ έκελε εθεί θνληά καο ζε κηα θαιχβα. 

—Σνχηνη εδψ ρηεο βξάδπ έθιεςαλ ρακνχξη γηα λα θχγνπλ, ηνπ ιέλε. 

Ο ινραγφο έβγαιε ην πηζηφιη ηνπ. 

—Να έηζη ζα πάηε φζνη θάλεηε απηά, είπε θαη ηνπο ζθφησζε κπξνζηά καο. Όζηεξα 

καο έβαιε αγγαξεία λα θαζαξίζνπκε ην ζηαζκφ. Ώπ' ηελ αθαζαξζία κάο πφλεζαλ ηα 

κάηηα. Κη έλαο ινρίαο πνπ καο παξάζηεθε, Σνπξάλ ηνλ ιέγαλε, καο θψλαδε άγξηα θαη 

καο ρηππνχζε, γηα λα ηνλ θακαξψλνπλ κέζ' απ' ην ηξαίλν νη γπλαίθεο. Κη φπνηνη απφ 

καο είραλ βαξχ πνλφκαην ηνπο έιεγε πσο ζα ηνπο πάεη ζην λνζνθνκείν λα ηνπο 

γηαηξέςεη, θη απηφο ηνπο ηξάβαγε κεο ζηε ραξάδξα θαη ηνπο μεπάζηξεπε. Έλα βξάδπ ν 
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ινραγφο έδσζε δηαηαγή ζηε θξνπξά λα πνπλ ζηα ρσξηά, φζνη ζέινπλ παξαγηνχο λα 

'ξρνληαη λα παίξλνπλ. 

—Έρνπκε, λα ηνπο πείηε, απ' φινπο· ηζνκπάλεδεο, ρηίζηεο, ζηδεξάδεο, φ,ηη ζέινπλ. 

Σν πξσί έθηαζαλ νη κνπρηάξεδεο θη άξρηζαλ λα δηαιέγνπλ πελήληα, νγδφληα, φζνπο 

ήζειαλ απφ καο, ζα λα 'καζηε δσληφβνια. Σφηε ζπκθσλήζακε, δψδεθα ρσξηαλνί, λα 

κάζνπκε θαλέλα θαιφ ρσξηφ, θη φηαλ μαλάξζνπλ θαη δεηήζνπλ, λα πάκε φινη καδί. 

Ώπφ ιίγεο κέξεο έλαο δεθαλέαο πνπ καο ζπκπαζνχζε, γηαηί ηνπ είρακε ραξίζεη, απφ 

ηελ αξρή φηαλ πηαζηήθακε, έλα δνπλάξη πνπ ηνπ άξεζε, καο ιέγεη: 

—Βηνηκαζηείηε. Βδψ θνληά είλαη έλα θαιφ ρσξηφ, ην Μπνπλάξ-Μπαζί, ζην Μπνδ- 

Νηαγ. Θα πεξάζεηε θαιά. 

Σνλ ξσηήζακε αλ ζα 'ξζεη θη απηφο καδί καο. 

—ρη, καο ιέγεη, εκέλα δε κ' αθήλεη ν ινραγφο. Θα ζαο παξαδψζσ ζην κνπρηάξε. 

Μαο παξάδσζε θαη θχγακε. 

ην δξφκν απάλσ, βξήθακε κηα γθνξηζηά θαη πέζακε ζη' άγνπξα γθφξηζα. 

—Μπξε ζεηο, ειάηε, θψλαδε ν κνπρηάξεο, καο πήξε ην βξάδπ. 

Κη εκείο κπήθακε ζην δξφκν ηξψγνληαο. 

ην ρσξηφ θζάζακε λχρηα. Μαο κνίξαζαλ ζε ηξεηο κεξηέο, απφ ηέζζεξεηο. Βίθνζη 

κέξεο δνπιέςακε ζ' απηφ ην κέξνο. Κη απ' ηελ πξψηε κέξα πνπ πήγακε, βάιακε κε ην 

λνπ καο λα ιηπνηαρηήζνπκε, θη αξρίζακε ζηα θξπθά λα θξαηνχκε ςσκί, θη φ,ηη άιιν 

βαζηνχζε απ' ην θαγί καο, γηα λα ην 'ρνπκε ζην δξφκν. 

Σέινο νξίζακε ηε κέξα. Παξαζθεπή κεζάλπρηα λα μεθηλήζνπκε. Κη φηαλ ήξζε ε ψξα, 

μχπλεζα ην ζχληξνθφ κνπ, θη έλαο κε ηνλ άιιν μππλήζακε φινη. Μα νη άιινη 

κεηάλησζαλ. Βκείο ηνπο είπακε: η' απνθαζίζακε πηα, ζα θχγνπκε. Καη θχγακε. αλ 

πεξπαηήμακεθακηά ψξα δξφκν, έμσ απ' ην ρσξηφ, κπξνζηά καο βξήθακε έλαλ γθξεκφ, 

ξέκα. Σν βνπεηφ ηνπ δελ αθνπγφηαλε, απ' ην πνιχ βάζνο πνπ είρε. Βθεί ζηακαηήζακε. 

Πιάγη καο ήηαλ έλα ρσξηφ. Σα ζθπιηά ηνπ καο κπξίζηεθαλ θη άξρηζαλ λα γαβγίδνπλ. 

—Θα θαλεξσζνχκε, ιέγσ ζην ζχληξνθφ κνπ, πξέπεη λα ην πεξάζνπκε απφςε. 

—Ναη, κνπ ιέεη. 

Καη ζνπξηά, πηαζηνί ζηηο πέηξεο, θαηεβαίλακε. Μα δελ κπνξέζακε. ην 

κηζνθαηήθνξν, ζηακαηήζακε ζε κηα βξαρνζπειηά. Βθεί μεκεξσζήθακε. Άκα πήξε ε 

κέξα, απάλσ απφ ηνλ γθξεκφ αθνχζακε θσλέο. Μαο είραλ πάξεη ζην θαηφπη κηθξνί 

κεγάινη θαη καο θπλεγνχζαλε κε ηα ζθπιηά ηνπο. Οη θσλέο απφ ψξα κάθξπλαλ. Βκείο 

θαζίζακε αθφκα ιίγν, θξπκκέλνη, θη χζηεξα πήξακε πάιη ηνλ γθξεκνθαηήθνξν. 

Μεζεκέξη θνληά έδεηρλε κε ηνλ ήιην, πνπ θζάζακε σο θάησ ζην γνχπαην. 
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«ΐάη, βάη» είπακε ζαλ είδακε ην άιιν κέξνο, πνπ ζ' αλεβαίλακε. Πεξπαηήζακε ιίγν, 

νξζνί, δίπια ζην λεξφ πνπ θχιαγε ρνριαζηφ, θαη κπήθακε κέζα γιηζηξνπαηψληαο 

απάλσ ζηα ηξφραια. Σν λεξφ κάο έθζαζε σο ην γφλα. 

πσο πξνρσξνχζακε, αθνχζακε θνληά καο θξνηνραξράιεκα. Σξνκάμακε· ζκίμακε 

θνληά θνληά ηα θνξκηά καο θαη βιέπακε. Ώπφ πάλσ, ρακειά, πεξλνχζαλ θνξάθηα, 

θάλνληαο θχθινπο. θχςακε θη ήπηακε λεξφ, δίρσο λα δηςνχκε. Όζηεξα βγήθακε απ' 

ην πνηάκη ζηάδνληαο θαη πήξακε ην αλεθφξη. Ο ήιηνο έπεθηε φηαλ αλαξηρηήθακε, 

πηάλνληαο ηηο ρνξηφξηδεο. Με πνιχλ θφπν αλεβήθακε. Μαο είρε πάξεη ην βξάδπ. 

α βγήθακε ζην ίζησκα, θνηηάμακε γχξσ. Μπξνζηά καο, ιίγν καθξηά, θάλεθαλ 

θαιχβεο γηνπξνχθηθεο. Σα ζθπιηά γάβγηζαλ. Οη ηζνκπάλεδεο θψλαμαλ αλακεηαμχ 

ηνπο: 

—Σα ζθπιηά αιπρηνχλ, άλζξσπνη είλαη. Καη ληνπθέθηζαλ ζηνλ αέξα. 

Βκείο ινμέςακε ζηνλ γθξεκφ θαη πεξπαηήζακε γηα πνιχ, ζθπθηνί άθξηα άθξηα, 

ψζπνπ πέζακε ζ' έλα εξεηπσκέλν ρσξηφ. Πξνρσξήζακε κεο ζηα ραιάζκαηα. Λίγα 

βήκαηα κπξνζηά καο αθνχζακε βφγγν. Πιεζηάζακε. Ώπάλσ ζε αδεηαζκέλν ζηξψκα 

απφ άρπξν ήηαλ μαπισκέλν έλα ζθπιί. 

ηαλ καο είδε, έθαλε λα ζεθσζεί. Αελ κπφξεζε. Μαο θνχλεζε ηελ νπξά ηνπ απάλσ 

ζην ρψκα, αλνηγφθιεηζε ηα κάηηα ηνπ, πνπ γπάιηδαλ ζην θεγγάξη, θαη κεηαβφγγεμε. 

Καζίζακε θνληά ηνπ, ζ' έλα κηζφηνηρν ηεο ζσξηαζκέλεο απιήο. Ώπάλσ ζε ζσξνχο 

απφ άρξεζηα πξάγκαηα θνχξληαδαλ θφηεο μεπνππνπιηαζκέλεο, θαηάζηεγλεο απ' ηε 

δίςα. Βίπακε λα πάξνπκε θακηά, κα πνπ θσηηά. Κνηηάμακε ην ζθπιί θαη ηξαβήμακε. 

ιε ηε λχρηα πεξπαηνχζακε ζην θεγγάξη θαη μαθληαδφκαζηε κε ηνπο ίζθηνπο καο. 

Κνληά μεκεξψκαηα, πέζακε ζηα ιηβάδηα ηνπ Μπνδ-Νηαγ, φπνπ έβνζθαλ γίδηα· ηα 

θχιαγε γπλαίθα. ΐηαζηήθακε λα ηα πεξάζνπκε,δελ πξνθηάζακε. Μαο έδσζε ην 

θνπάδη. Δ γπλαίθα ζθπθηή έπιεθε· δε καο πξφζεμε, πεξάζακε. 

Σελ ηέηαξηε κέξα πέζακε ζην Οληεκίο. πσο πεγαίλακε, απαληήζακε έλα κχιν. 

—Β, ζχληξνθε, ηνπ ιέσ, πνπ ζα πάεη απηφ, φιν δξφκν, δξφκν; Καη ηνπ 'δεημα ην 

κχιν, κε λφεκα. 

—Ση, λα ηνλ ζπάζνπκε; κνπ ιέεη. 

—Ναη, είπακε θη νη δπν θαη πάιη κεηαληψζακε. 

Ώπφ θεη βγήθακε ζε δεκφζην δξφκν. Σξαβερηήθακε ζην δάζνο λα θξπθηνχκε. Κνληά 

κεζεκέξη, είδακε έλαλ θπλεγφ ζηελ απέλαληη ξάρε. Σν ζθπιί ηνπ γάβγηδε· 

θνβεζήθακε. Μπνπζνπιψληαο κε ηα ηέζζεξα, πήγακε σο δέθα κέηξα θαη ινπθάμακε 

πίζσ απφ 'λα θνξκφδεληξν, παξακνλεχνληαο ηνλ θπλεγφ πφηε ζα θχγεη. ΐαξεζήθακε. 
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Έκεηλε σο αξγά ην βξάδπ. Κάλακε ηφηε ην ζηαπξφ καο θαη δξφκν. Πξηλ μεκεξψζεη, 

είρακε θηάζεη έμσ απφ ηελ πνιηηεία Μπαλφο. Χο ην ΐατληίξη θνληά έθηαλαλ ηα 

ιηφδεληξά ηεο. Ώπ' ηελ πείλα καο, ηξψγακε ηηο άγνπξεο ειηέο θαη καο πίθξηζε ην 

ζηφκα. Άκα κεξψζακε ιίγν ηελ πείλα καο, ζηαζήθακε βιέπνληαο ηελ πνιηηεία. 

Ώληίθξπ καο πεξλνχζε ην ηξαίλν. Πήγε, ήξζε, δπν ηξεηο θνξέο. Ο θφζκνο πνπ έβγαηλε 

ζθνξπνχζε ζηνπο δξφκνπο· δελ κπνξνχζακε λα πεξάζνπκε. νπξνχπσζε θη νη 

δξφκνη αθφκα ήηαλ γεκάηνη θφζκν. Φχγακε αξγά, λχρηα. Ώπ' ην ΐατληίξη πεξάζακε 

γξήγνξα θαη πέζακε ζην πνηάκη ην Μαίαληξν. Σν λεξφ καο ήξζε σο ηε κέζε. Σν 

πεξάζακε. 

Βθεί, πάιη, κπξνζηά καο θάλεθαλ πξφβαηα. Αελ κπνξνχζακε λα θάλνπκε αιιηψο, 

πέζακε κεο ζην θνπάδη. Σα ζθπιηά καο κνχληαξαλ θη εκείο ηα δηψρλακε κε ηα μχια π' 

αθνπκπνχζακε. Ώπηά, ηίπνηα· ηα καπιίζακε θαη ζθπθηνί, ζηγά ζηγά, ηξαβερηήθακε. 

α καθξχλακε πνιχ απ' ην θνπάδη, θαζίζακε. Αελ κπνξνχζακε νχη' έλα βήκα λα 

θάλνπκε. Κη έλα κηθξφ παηδάθη καο έπηαλε. 
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   Χξνιόγην Πξόγξακκα Γπκλαζίνπ
515

 

 

Α΄ Γπκλαζίνπ: 

        Μάζεκα      ξεο δηδαζθαιίαο 

1. Θξεζθεπηηθά 2 

2. Κνξάλην 2 

3. Αξαβηθή γιώζζα 2 

4. Σνπξθηθή γιώζζα 3 

5. Αξραία Διιεληθή 

Γξακκαηεία 
4 

6. Νενειιεληθή Γιώζζα θαη 

Γξακκαηεία 
5 

7. Ηζηνξία 2 

8. Μαζεκαηηθά 4 

9. Ξέλε Γιώζζα (Αγγιηθά) 3 

10.  Γεσγξαθία 3 

11.  Βηνινγία 2 

12.  Αηζζεηηθή Αγσγή 2 

13.  Οηθ. Οηθνλνκία 1 

14.  Πιεξνθνξηθή 1 

15.  Φπζηθή Αγσγή 2 

ύλνιν 37 

 

 

 

 

                                                           
515

  Μαλαμίδθσ, Μιχάλθσ, Θ Γλωςςικι Εκπαίδευςθ τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ ςτθν Ελλάδα για 
τθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (Νομικό Ρλαίςιο-ςχολικά εγχειρίδια-αναλυτικά προγράμματα), 
Σπανίδθσ, Ξάνκθ 2010, ςελ. 224-226. 
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Β΄ Γπκλαζίνπ:  

      

  Μάζεκα                         ξεο  δηδαζθαιίαο 

1. Θξεζθεπηηθά 2 

2. Κνξάλην 2 

3. Αξαβηθή γιώζζα 2 

4. Σνπξθηθή γιώζζα 3 

5. Αξραία Διιεληθή 

Γξακκαηεία 
4 

6. Νενειιεληθή Γιώζζα θαη 

Γξακκαηεία 
4 

7. Ηζηνξία 2 

8. Μαζεκαηηθά 4 

9. Ξέλε Γιώζζα (Αγγιηθά) 3 

10. Γεσγξαθία 2 

11. Φπζηθή 2 

12. Υεκεία 1 

13. Πιεξνθνξηθή Σερλνινγία 2 

14. Αηζζεηηθή Αγσγή 1 

15. Οηθ. Οηθνλνκία 1 

16. Φπζηθή Αγσγή 1 

ύλνιν 36 
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  Γ΄ Γπκλαζίνπ: 

 

      Μάζεκα                          ξεο Αηδαζθαιίαο 

1. Θξεζθεπηηθά 2 

2. Κνξάλην 2 

3. Αξαβηθή γιώζζα 2 

4. Σνπξθηθή γιώζζα 2 

5. Ηζιακηθή Ηζηνξία 2 

6. Αξραία Διιεληθή 

Γξακκαηεία 
4 

7. Νενειιεληθή Γιώζζα θαη 

Γξακκαηεία 
4 

8. Ηζηνξία 3 

9. Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθή 

Αγσγή 
2 

10.  Μαζεκαηηθά 4 

11.  Ξέλε Γιώζζα (Αγγιηθά) 3 

12.  Φπζηθή 2 

13.   Υεκεία 1 

14.  Βηνινγία 1 

15.  Πιεξνθνξηθή 1 

16.  Αηζζεηηθή Αγσγή 1 

17.  Φπζηθή Αγσγή 1 

ύλνιν 37 
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   ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ
516

 

(Σύμφωνα με την Α.Π. Γ2/5592, Αθήνα, 22-10-01 ΦΕΚ: 1450τ.Β/22-10-

01) 

 

    Α΄ ΣΑΞΖ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ 

    Σν σξνιφγην Πξφγξακκα ηεο ηάμεο απηήο θαζνξίδεηαη σο εμήο 

    (κάζεκα/ψξεο): 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
ΧΡΔ 

1. Αξραία Διιεληθή Γιώζζα 

θαη Γξακκαηεία 
4 

2. Νενειιεληθή Γιώζζα 2 

3. Νενειιεληθή Λνγνηερλία 2 

4. Ηζηνξία 2 

5. Αξρέο Οηθνλνκίαο 2 

6. Σερλνινγία 1 

7. ΔΠ -/1 

8. Ξέλε Γιώζζα 3 

            χλνιν: 16/17 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΓΛΧΑ 
ΧΡΔ 

1. Θξεζθεπηηθά 2 

2. Άιγεβξα 3/2 

3. Γεσκεηξία 3/2 

4. Φπζηθή 2 

5. Υεκεία 1/2 

6. Φπζηθή Αγσγή 2/1 

7. Σνπξθηθά 3 

                                                           
516

 Από: www.edu.klimaka.gr   

http://www.edu.klimaka.gr/
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          χλνιν: 15/14 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΩΡΕΣ 

1.Δπξσπατθόο Πνιηηηζκόο θαη νη 

ξίδεο ηνπ 

2 

2 Φπρνινγία 2 

3.Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο 2 

    χλνιν: 2 

Γεληθό ζύλνιν: 16/17+15/14+2=33. 

 

 

 

     Β΄ ΣΑΞΖ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ 

    Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηεο ηάμεο απηήο θαζνξίδεηαη σο εμήο 

(κάζεκα/ψξεο): 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ 

ΠΑΗΓΔΗΑ 

ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΧΡΔ 

1.Αξραία Διιεληθή Γιώζζα 

θαη Γξακκαηεία 
2 

2.Νενειιεληθή Γιώζζα 2 

3.Νενειιεληθή Λνγνηερλία 2 

4.Ηζηνξία 2 

5.Δηζαγσγή ζην Γίθαην 

θαη ηνπο Πνιηηηθνύο Θεζκνύο 
2 

6.Ξέλε Γιώζζα 2 

            χλνιν: 12 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΚΖ 

ΓΛΧΑ 

ΧΡΔ 

1.Θξεζθεπηηθά 1 

2.Άιγεβξα 2 

3. Γεσκεηξία 2 

4.Φπζηθή 2 

5.Υεκεία 1 

6.Βηνινγία 1 

7.Φπζηθή Αγσγή 2 

8.Σνπξθηθή Γιώζζα 3 

            χλνιν: 14 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΣΖΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΧΡΔ 

1.Αξραία Διιεληθά Κείκελα 3 

2.Αξρέο Φηινζνθίαο 2 

3.Λαηηληθά 2 

   χλνιν: 7 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΣΖΝ 

ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΧΡΔ 

1.Μαζεκαηηθά 3 

2.Φπζηθή 2 

3.Υεκεία 2 

    χλνιν: 7 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΣΖΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΧΡΔ 

1. Σερλνινγία Δπηθνηλσληώλ 2 

   χλνιν: 2 

 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΣΖΝ 

ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΧΡΔ 

1.Μαζεκαηηθά 3 

2.Φπζηθή 2 

   χλνιν: 5 

 

 

χλνιν: 2 (Οη καζεηέο επηιέγνπλ έλα κάζεκα) 

  Γεληθό ζύλνιν: 12+14+7+2=35 

 

 

 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΧΡΔ 

1.Αξρέο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηζηεκώλ 2 

2.Νεόηεξε Δπξσπατθή Λνγνηερλία 2 

3.ηνηρεία Αζηξνλνκίαο 

θαη Γηαζηεκηθήο 

2 

4.Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Οξγάλσζε  

ζηελ Αξραία Διιάδα 

2 
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Γ΄ ΣΑΞΖ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ 

Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηεο ηάμεο απηήο θαζνξίδεηαη σο εμήο 

(κάζεκα/ψξεο): 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

χλνιν:10  

    

   

  

  

 

        

 

   

  

  

  

  

  

 

            χλνιν: 9.  

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΣΖΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΧΡΔ 

1.Νενειιεληθή Γιώζζα 2 

2. Νενειιεληθή Λνγνηερλία 2 

3. Ηζηνξία 2 

4. Κνηλσληνινγία 2 

5.Ξέλε Γιώζζα 2 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΣΖΝ 

ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΧΡΔ 

1.Θξεζθεπηηθά 1 

2.Μαζεκαηηθά θαη 

ηνηρεία ηαηηζηηθήο 

2 

3.Φπζηθή 1 

4.Βηνινγία 1 

5.Φπζηθή Αγσγή 1 

6.Σνπξθηθή Γιώζζα 3 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΧΡΔ 

 

1. Αξραία Διιεληθά 5 

2. Νενειιεληθή Λνγνηερλία 3/2 

3. Λαηηληθά 2/3 

4. Ηζηνξία 2 

   χλνιν: 12 

 

 

  

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΚΖ 

ΓΛΧΑ 

ΧΡΔ 

1.Μαζεκαηηθά 5 

2. Φπζηθή 3 

3.Υεκεία 2 

4. Βηνινγία 2 

     χλνιν:12. 

 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

(ΚΤΚΛΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ) ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΧΡΔ 

1. Ζιεθηξνινγία 2 

    χλνιν: 2 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

(ΚΤΚΛΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ) ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΧΡΔ 

1.Μαζεκαηηθά 5 

2.Υεκεία-Βηνρεκεία 2 

3.Φπζηθή 3 

           χλνιν: 10 

 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

(ΚΤΚΛΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ) ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΧΡΔ 

1.Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ 

ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ 

2 

2.Αξρέο Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

& Τπεξεζηώλ 

2 

           χλνιν: 4 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

(ΚΤΚΛΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ) ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΧΡΔ 

1.Μαζεκαηηθά 5 

2. Φπζηθή 3 

           χλνιν: 8 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΧΡΔ 

1.Νενειιεληθή Λνγνηερλία 2 

2.Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 2 

3.Πξνβιήκαηα Φηινζνθίαο 2 

4.ηαηηζηηθή 2 

5.Σερλνινγία & Αλάπηπμε 2 

6.Δθαξκνγέο Τπνινγηζηώλ 2 

7.Ηζηνξία ησλ Δπηζηεκώλ θαη ηεο Σερλνινγίαο 2 

          

         Γεληθό ζύλνιν: 10+9+12+2= 33. 

 

   ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΟΠΟΤΓΑΣΖΡΗΧΝ 

(ΐάζεη ηεο απφθαζεο κε Ώ.Π.Γ2/5593, Ώζήλα, 22-10-01 

ΦΒΚ:1450η.ΐ/22-10-01) 

 

     Α΄ ΣΑΞΖ 

Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηεο Ώ΄Σάμεο θαζνξίδεηαη σο εμήο 

(κάζεκα/ψξεο): 

 

ΜΑΘΖΜΑ ΧΡΔ 

1. Θξεζθεπηηθά 2 

2. Κνξάλην 2 

3. Αξαβηθή Γιώζζα 2 

4. Σνπξθηθή Γιώζζα 3 

5. Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία 4 

6. Νενειιεληθή Γιώζζα θαη 

Γξακκαηεία 

5 
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χλνιν = 37. 

 

Β΄ ΣΑΞΖ 

Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηεο ΐ΄Σάμεο θαζνξίδεηαη σο εμήο 

(κάζεκα/ψξεο): 

 

ΜΑΘΖΜΑ ΧΡΔ 

1. Θξεζθεπηηθά 2 

2. Κνξάλην 2 

3. Αξαβηθή Γιώζζα 2 

4. Σνπξθηθή Γιώζζα 3 

5. Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία 4 

6. Νενειιεληθή γιώζζα θαη 

Γξακκαηεία 

4 

7. Ηζηνξία 2 

8. Μαζεκαηηθά 4 

9. Ξέλε Γιώζζα (αγγιηθά) 3 

10. Γεσγξαθία 2 

7. Ηζηνξία 2 

8. Μαζεκαηηθά 4 

9. Ξέλε Γιώζζα (Αγγιηθά) 3 

10. Γεσγξαθία 2 

11. Βηνινγία 2 

12. Αηζζεηηθή Αγσγή 2 

13. Οηθηαθή Οηθνλνκία 1 

14. Πιεξνθνξηθή 1 

15. Φπζηθή Αγσγή 2 
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11.Φπζηθή 2 

12. Υεκεία 1 

13. Πιεξνθνξηθή-Σερλνινγία 2 

14. Αηζζεηηθή Αγσγή 1 

15. Οηθ.Οηθνλνκία 1 

16. Φπζηθή Αγσγή 1 

  

    χλνιν = 36. 

 

 

     Γ΄ ΣΑΞΖ 

Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηεο Γ΄ηάμεο θαζνξίδεηαη σο εμήο 

(κάζεκα/ψξεο): 

 

ΜΑΘΖΜΑ ΧΡΔ 

1. Θξεζθεπηηθά 2 

2. Κνξάλην 2 

3. Αξαβηθή Γιώζζα 2 

4. Σνπξθηθή Γιώζζα 2 

5. Ηζιακηθή ηζηνξία 2 

6. Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία 4 

7.Νενειιεληθή Γιώζζα 

θαη Γξακκαηεία 

4 

8. Ηζηνξία 3 

9. Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθή Αγσγή 2 

10. Μαζεκαηηθά 4 

11. Ξέλε Γιώζζα (Αγγιηθά) 3 

12. Φπζηθή 2 
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13. Υεκεία 1 

14. Βηνινγία 1 

15. Πιεξνθνξηθή 1 

16. Αζζεηηθή Αγσγή 1 

17. Φπζηθή Αγσγή 1 

 

                χλνιν = 37 
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   Υάξηεο - Φσηνγξαθίεο: 

 

Εικόνα 1 Χάρτησ Δ.Θράκησ 

 

Εικόνα 2 Πομακοχώρια Ν.Ξάνθησ 
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Εικόνα 3 Μζςη Ανατολή: Σουννίτεσ - Σιίτεσ 

 

 

 

Εικόνα 4 Πομακοχώρι Κφκνοσ, Ξάνθη 
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Εικόνα 5 Μειονοτικό Γυμνάςιο-Λφκειο Ξάνθησ 

 

 

 

     

Εικόνα 6  Ιεροςπουδαςτήριο Κομοτηνήσ 
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Εικόνα 7  Μουςουλμάνοι μαθητζσ 

 

 

                     

      Εικόνα 8  Μ. Δζρειο,  παρζλαςη 28ησ Οκτωβρίου 2009. 

 

 

 

                     


