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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το περιεχόμενο (τόσο 

ποσοτικά όσο και ποιοτικά) των σχολικών εγχειριδίων της τουρκικής γλώσσας που 

χρησιμοποιούνται στην Πρωτοβάθμια μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης. Τα 

σχολικά εγχειρίδια της τουρκικής γλώσσας, όπως εξάλλου και όλα τα υπόλοιπα 

βιβλία του δημοτικού είναι φορείς μετάδοσης της γνώσης αλλά ταυτόχρονα 

μεταφέρουν τα δικά τους ιδεολογικά μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά μπορεί κάποιες 

φορές να μην δηλώνονται ρητά αλλά να λειτουργούν υποσυνείδητα διαμορφώνοντας 

το χαρακτήρα και τις πεποιθήσεις των μικρών μαθητών. Όσον αφορά την ποιοτική 

ανάλυση περιεχομένου των βιβλίων αυτών δημιουργήθηκαν εννέα θεματικές 

κατηγορίες: οικογένεια, εκπαίδευση, θρησκεία, πατρίδα, εργασία, κοινωνικότητα, 

ειρήνη, πολιτισμός και περιβάλλον. Το περιεχόμενο των βιβλίων όμως αναλύθηκε και 

ποσοτικά καθώς μετρήθηκαν τα κείμενα που αναφέρονταν σε κάθε μία από τις 

προαναφερόμενες κατηγορίες. Η ποσοτική και η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου 

κατέληξαν στα ίδια αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα τα σχολικά εγχειρίδια 

προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στους μαθητές και επιπλέον τους 

δείχνουν πώς να συμπεριφέρονται σωστά, να είναι τίμια, ευγενικά και γλυκομίλητα 

και πώς μπορούν να προστατεύουν τη φύση. Συμπερασματικά το περιεχόμενο των 

βιβλίων αυτών αντανακλά τις συνθήκες στις οποίες ζει ο πληθυσμός της μειονότητας 

της Δυτικής Θράκης. Παρόλο επίσης που γενικά το περιεχόμενο τους είναι ουδέτερο 

ωστόσο υπάρχει συγκαλυμμένος εθνικός χαρακτήρας.   
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to investigate the content (both quantitative and 

qualitative) of school textbooks in Turkish language used in primary school minority 

education in Thrace. Textbooks of the Turkish language, as are all the other textbooks 

are elementary knowledge broadcasters yet carry their own ideological messages. 

These messages can sometimes not explicitly stated but operate subconsciously 

forming the character and beliefs of young students. Regarding the qualitative content 

analysis of these books were created nine thematic categories: family, education, 

religion, home, work, sociability, peace, culture and environment. The content of the 

books but analyzed and quantitatively measured as the texts mentioned in each of the 

above categories. The quantitative and qualitative content analysis led to the same 

results. Specifically textbooks offer the necessary knowledge and skills to students 

and further show them how to behave properly, to be honest, kind and soft spoken and 

how they can protect nature. In conclusion the content of these books reflects the 

conditions in which the population of the minority living in Western Thrace. 

Although also generally the content is neutral but is disguised national character. 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Trakya ilkokul azınlık eğitiminde kullanılan Türkçe dilinde 

okul ders kitaplarının (nicel ve nitel) içeriği araştırmaktır. Türk dilinin ders kitapları 

diğer ilkokulun tüm kitaplarını bilgi yayıyorlar ama aynı zamanda kendi ideoloji 

mesajlar taşıyorlar. Bu mesajlar bazen açıkça ifade edemez ama küçük öğrencilerin 

karakterini ve inançlarina biçimlendirir. Bu kitapların nitel içerik analizi ile ilgili 

dokuz tematik kategoriler oluşturulmuştur: Aile, eğitim, din, ev, iş, sosyallik, barış, 

kültür ve çevre. Kitapların içeriği nicel olarak inceledi. Yukarıdaki kategolilerin 

metinleri ölçülttu. Nicel ve nitel içerik analizi aynı sonuçlara vardı. Özellikle ders 

kitapları gerekli bilgileri ve becerileri öğrencilere veriyor. Ayrıca öğrencilere nasıl 

doğru davranmaya, dürüst, nazik  ve nasıl doğayı korumayı gösteriyor. Sonuç olarak 

bu kitapların içeriği Batı Trakya'da yaşayan azınlığın nüfusu gösteriyor.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα των σύγχρονων σχολικών 

εγχειριδίων της τούρκικης γλώσσας στην πρωτοβάθμια μειονοτική εκπαίδευση της 

Θράκης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών τόσο 

ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των βιβλίων αυτών 

γίνεται μέσω της χρήσης εννέα κατηγοριών: οικογένεια, εκπαίδευση, θρησκεία, 

πατρίδα, εργασία, κοινωνικότητα, ειρήνη, πολιτισμός και περιβάλλον. Σε κάθε μία 

από αυτές τις κατηγορίες προσμετρώνται   και τα κείμενα που αναφέρονται με βάση 

την τάξη στην οποία φοιτούν οι μαθητές. Για παράδειγμα υπάρχουν συγκεντρωτικοί 

πίνακες που αναφέρουν ότι Χ αριθμός κειμένων της Α τάξης του δημοτικού σχολείου 

αναφέρεται στη θεματική κατηγορία της οικογένειας, Υ αριθμός κειμένων της ίδιας 

τάξης στην εκπαίδευση κλπ.  

Ο λόγος για τον οποίο θεωρούμε ότι  είναι χρήσιμη αυτή η εργασία είναι γιατί 

τα σχολικά εγχειρίδια μπορούν να μεταφέρουν ιδεολογικά μηνύματα και να 

διαμορφώσουν τις πεποιθήσεις των μικρών μαθητών. Παράλληλα μεταφέρουν 

γνώσεις και κάθε δημιουργός ενός κειμένου συμπεριλαμβάνει στοιχεία της 

ταυτότητάς του αλλά και του συστήματος αξιών που πρεσβεύει (Γεωργακοπούλου & 

Γούτσος, 1999). Σύμφωνα με την άποψη του Apple (1986) στόχος αυτών των βιβλίων 

είναι να κοινωνικοποιήσει τους μαθητές με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται αποδεκτός ο 

τρόπος ζωής και σκέψης τους από την κοινωνία στην οποία ζουν. Η 

αποτελεσματικότητα αυτών των μηνυμάτων, που φέρουν τα βιβλία, κρίνεται 

εξαιρετικά υψηλή, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι μέσω αυτών καλλιεργούνται 

συγκεκριμένες στάσεις και συμπεριφορές σε ένα ιδεολογικά ουδέτερο περιβάλλον, 

όπως είναι για παράδειγμα το σχολείο (Apple, 1993).  

Η συνειδητοποίηση, εκ μέρους της Πολιτείας, ότι τα σχολικά εγχειρίδια 

μπορούν να φέρουν ιδεολογικά μηνύματα στους μαθητές, οδήγησε σε δύο 

παράλληλες κατευθύνσεις: στην προσπάθεια ελέγχου και χειραγώγησης των 

εκπαιδευτικών συστημάτων μέσω της σύνταξης αναλυτικών προγραμμάτων και στην 

ανάπτυξη μεθόδων που είναι κατάλληλες ώστε να συμβάλλουν στην ανίχνευση και τη 

διερεύνηση ιδεολογικά φορτισμένων γλωσσικών μορφωμάτων. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο τα σχολικά εγχειρίδια χρησιμοποιούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να 
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εξυπηρετούν κάθε είδους ιδεολογία, έχοντας ως στόχο να διαμορφώσουν πολίτες που 

θα υπακούν, θα υπηρετούν και θα αναπαράγουν το σύστημα και την εκάστοτε 

ιδεολογία του (Ackerman, 1997). Η ανάπτυξη των κατάλληλων μεθόδων έχει ως 

στόχο την αποσύνθεση της ιδεολογίας στα συστατικά της μέρη και τον προσδιορισμό 

του είδους των πολιτών που επιδιώκεται κάθε φορά να διαμορφωθούν. Αυτό έχει ως 

συνέπεια να επιλέγεται συγκεκριμένο περιεχόμενο και συγκεκριμένοι τρόποι 

προσέγγισης του πολιτισμικού κεφαλαίου. Το πολιτισμικό αυτό κεφάλαιο 

συσχετίζεται με τις υπάρχουσες σχέσεις κυριαρχίας καθώς επίσης και με τους αγώνες 

που έχουν διεξαχθεί προκειμένου να αλλάξουν αυτές οι σχέσεις (Αϊδίνης & Γρόλλιος, 

2007).  

Η εργασία αποτελείται από δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα αναφέρονται τα 

απολύτως απαραίτητα στοιχεία για να σχηματίσουμε μια πρώτη εικόνα γύρω από τον 

τρόπο ζωής της μειονότητας της Δυτικής Θράκης με την επιβαλλόμενη 

βιβλιογραφική επισκόπηση και τις σχετικές αναφορές. Πιο συγκεκριμένα γίνεται 

αναφορά για την οργάνωση της μειονότητα, τη θρησκεία, τη συνεκπαίδευση των 

παιδιών που προέρχονται από την Τουρκία και τη διαπολιτισμικότητα στην 

εκπαίδευση. Στο δεύτερο τμήμα αναλύονται ο σκοπός και η μέθοδος με την οποία 

έγινε η ανάλυση περιεχομένου των βιβλίων και στη συνέχεια παρατίθενται τα 

αποτελέσματα της. Στα συμπεράσματα συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα της έρευνας 

και διατυπώνονται προτάσεις για περαιτέρω μελέτη.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ 

 

1.1. Η μουσουλμανική μειονότητα  

 

Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι η μοναδική αναγνωρισμένη 

μειονότητα στην Ελλάδα (Ασκούνη, 2006). Η μειονότητα αυτή διαφέρει όσον αφορά 

τη θρησκεία που ασπάζεται. Πληθυσμιακά δεν διακρίνεται για την ομοιογένειά της με 

εξαίρεση τη θρησκεία η οποία αποτέλεσε τον ισχυρό «ενοποιητικό» παράγοντα σε 

επίπεδο αντιμετώπισης από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν τρεις υπο-ομάδες με 

βάση την ομιλούμενη γλώσσα και κουλτούρα: οι τουρκογενείς-τουρκόφωνοι, που 

μιλούν την τουρκική και σήμερα δεν ξεπερνούν το 50% του μειονοτικού πληθυσμού 

(Μαλαμίδης, 2008), οι Πομάκοι που μιλούν την πομακική (Μαγκριώτης, 1994; 

Θεοχαρίδης, 1995; Μπασλής, 2000) και οι Αθίγγανοι (Ρομά), που μιλάνε τη ρομανί 

γλώσσα, που πληθυσμιακά ανήκουν στο 1/5 της μουσουλμανικής μειονότητας 

(Μαλαμίδης, 2008). Ο διαχωρισμός αυτός ενέχει τον κίνδυνο μιας σχηματικής 

απεικόνισης της μειονότητας σε τρία σαφώς διακριτά μέρη. Στην πραγματικότητα 

όμως τα όρια μεταξύ των τριών αυτών μερών είναι ρευστά και αυτό συμβαίνει 

εξαιτίας των κριτηρίων του προσδιορισμού που δεν μπορούν να θεωρηθούν 

«αντικειμενικά» ή «εμφανή» (Μαλαμίδης, 2008). Είναι πολύ δύσκολο για τους 

ερευνητές να προσδιορίσουν ακριβώς τον πληθυσμό αυτό. Για αυτό το λόγο η 

συλλογή στοιχείων που δεν αμφισβητούνται δεν έχει καταστεί δυνατή και επρόκειτο 

για ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα (Ξανθοπούλου, 2008).  

Σύμφωνα με τον Κωστόπουλο (2009) το 50% είναι τουρκογενείς, το 30% 

Πομάκοι και το 20% Ρομά. Σήμερα ο αριθμός τους κυμαίνεται από 80.000 ως 

112.000 κατοίκους και όσο τα χρόνια περνούν τόσο ο αριθμός τους μειώνεται 
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εξαιτίας κυρίως της υπογεννητικότητας. Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης 

είναι η πρώτη επίσημα αναγνωρισμένη μειονότητα από το ελληνικό κράτος που 

παρέμεινε σε αυτό το σημείο της Ελλάδας έπειτα από την υπογραφή της Συνθήκης 

της Λωζάνης το 1923. 

Η θέση της γυναίκας στην οικογένεια αλλά και ο ρόλος της οικογένειας στη 

μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης επηρεάστηκε από πολλούς παράγοντες. Η 

ισλαμική θρησκεία, η δομή της μουσουλμανικής κοινωνίας, η οικονομία αλλά και οι 

ελληνοτουρκικές σχέσεις καθορίστηκαν από τη Συνθήκη της Λωζάνης (Μαλκίδης, 

χ.χ.).   

 

 

Εικόνα 1: Χάρτης της Δυτικής Θράκης στην οποία ζει η μουσουλμανική κοινότητα  
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1.2. Η οικογένεια 

 

Η οικογένεια διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη μουσουλμανική 

μειονότητα της Θράκης. Οι εξωσυζυγικές σχέσεις, τα νόθα τέκνα και η 

αδικαιολόγητη αγαμία είναι επιλήψιμα στοιχεία από τη θρησκεία τους. Η αγαμία του 

άντρα είναι θρησκευτικά μη αποδεκτή και κοινωνικά επιλήψιμη και εκλαμβάνεται ως 

αμαρτωλή, μη φυσιολογική και για αυτό το λόγο ο άγαμος άντρας αντιμετωπίζεται 

ύποπτα από την κοινωνία αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον (Moghadam, 

1998).  

Σε αντίθεση από τον άγαμο άντρα, η άγαμη γυναίκα αντιμετωπίζεται με οίκτο 

ως μια δυστυχισμένη ύπαρξη (Σαρρής, 1990). Η δομή της οικογένειας στις αγροτικές 

περιοχές είναι πατριαρχική εκτεταμένη οικογένεια. Με άλλα λόγια αρχηγός της 

οικογένειας είναι ο πατέρας που αποφασίζει για την τύχη των παιδιών του. Επιπλέον 

είναι εκτεταμένη γιατί στο ίδιο σπίτι ζουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι θείοι, οι 

θείες, οι γονείς και τα παιδιά τους (Τσιμπιρίδου, 1985-1986; Μυλωνάς, 1990). Ο 

πατέρας της οικογένειας διαμορφώνει τον οικογενειακό σχεδιασμό, υλοποιεί την 

κατανομή της εργασίας μεταξύ των μελών της οικογένειας ενώ η εξουσία του σε 

πολλές περιπτώσεις φτάνει στο σημείο ώστε να καθορίζει τη μοίρα κάθε μέλους.  

Στη σημερινή εποχή όμως δεν είναι τόσο αυστηρή η δομή της οικογένειας 

καθώς τα μέλη της μπορούν να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους και συμμετέχουν 

σε μικρό βαθμό στη διοίκηση της οικογένειας (Θεοχαρίδης, 1995). Ο άντρας όμως 

εξακολουθεί να είναι ο αφέντης στο σπίτι και όλοι οι άλλοι υπακούουν. Ο 

γηραιότερος άντρας της οικογένειας αναλαμβάνει να συμμετέχει στη διοίκησή της με 

συμβουλευτικό ρόλο και λόγο (Μαλκίδης, χ.χ.).    

Στις αγροτικές περιοχές η δομή της οικογένειας δεν σημείωσε μεγάλη 

διαφοροποίηση σε σχέση με αυτή που ίσχυε στο παρελθόν. Η πατριαρχική οικογένεια 

αποτελεί μια παραγωγική μονάδα στο χωριό, μονάδα στην οποία οι νέοι βρίσκουν 

εργασία στα χωράφια ή στα κοπάδια των πατεράδων τους. Ακόμα υπάρχει μια 

λειτουργική σχέση μεταξύ της πατριαρχικής οικογένειας και του γάμου. Τις δαπάνες 

του γάμου τις αναλαμβάνει ο πατέρας του γαμπρού που επίσης συμβάλλει και στην 

καθοδήγηση του νέου ζευγαριού. Τα έξοδα της τελετής του γάμου και η προίκα που 

δίνονται στη νύφη από τον γαμπρό είναι δυσανάλογα μεγάλα σε σύγκριση με ότι 
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μπορεί να προσφέρει ένας νέος του χωριού. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται η 

υποχρέωση στο ζευγάρι να παραμείνουν στο σπίτι του πατέρα του γαμπρού 

προκειμένου με την εργασία τους να συμβάλλουν στην απόσβεση της δαπάνης του 

γάμου (Μαλκίδης, χ.χ.).  

Τα τελευταία χρόνια η εκτεταμένη πατριαρχική οικογένεια δίνει τη θέση της 

στην πυρηνική οικογένεια, στην οποία ζουν οι γονείς μόνο με τα παιδιά τους. Οι 

ενδοοικογενειακές σχέσεις ωστόσο δεν έχουν αλλάξει καθώς επίσης και οι ρόλοι 

μέσα στην οικογένεια. Ο άντρας εργάζεται έξω από το σπίτι ενώ η γυναίκα 

αναλαμβάνει τη φροντίδα και την ευθύνη του νοικοκυριού καθώς επίσης και την 

ανατροφή και το μεγάλωμα των παιδιών. Με αυτό τον τρόπο διακρίνονται οι αντρικοί 

και οι γυναικείοι ρόλοι (Μαλκίδης, χ.χ.).  

Ο ισλαμικός νόμος είναι τόσο έντονος εις βάρος της γυναίκας ώστε η γυναίκα 

μεταβάλλεται ουσιαστικά σε έναν άνθρωπο δεύτερης κατηγορίας. Η γυναίκα μαθαίνει 

από πολύ μικρή ηλικία να υπακούει τυφλά στον πατέρα της και αργότερα στον 

σύζυγό της. Δεν μπορεί να διατυπώσει την άποψή της ή να μην υπακούσει στις 

διαταγές του συζύγου. Κάθε γυναίκα έχει τη δική της τιμή και για αυτό το λόγο κάθε 

σύζυγος πριν από το γάμο παρέχει προίκα στη νύφη προκειμένου να εξαγοράσει την 

τυφλή και ισόβια υπακοή της. Η γυναίκα φαίνεται πως φοβάται και ταυτόχρονα 

σέβεται τον άντρα της. Με αυτό τον τρόπο η γυναίκα δεν μπορεί να συμμετέχει σε 

κοινωνικές εκδηλώσεις, είναι κλεισμένη στο σπίτι και αναλαμβάνει όλες τις 

υποχρεώσεις που έχει ένα νοικοκυριό. Σύμφωνα με το νόμο 1920/1991 και άρθρο 5 

«οι ρόλοι των δύο φύλων διαμορφώνονται από το Κοράνι σε συνάρτηση με το γεγονός 

ότι στη μουσουλμανική κοινωνία σημαντικά πεδία συμβίωσης, που ανάγονται στο 

οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο, ρυθμίζονται από τον μουσουλμανικό νόμο για 

τις αρμοδιότητες του μουφτή το οποίο έχει ως αποτέλεσμα, η ισλαμική παράδοση να 

αποβαίνει ο αποκλειστικός παράγοντας διαμόρφωσης των οικογενειακών δεδομένων».   

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια πολλοί μουσουλμάνοι επηρεάστηκαν από τα 

δυτικά πρότυπα και διακήρυξαν τη χειραφέτηση της γυναίκας που ήρθε αντιμέτωπη 

με τον παραδοσιακό ισλαμικό νόμο και τη θρησκεία. Η γυναίκα σύμφωνα με αυτούς 

είναι ισότιμη με τον άντρα και μπορεί να εργαστεί και εκτός του σπιτιού. Οι 

μουσουλμάνοι αυτοί υποστήριξαν πως η ελευθερία των γυναικών είναι η βασική 
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προϋπόθεση για την ελευθερία της κοινωνίας. Οι γυναίκες μπορούν πλέον να 

εργαστούν στα χωράφια ή σε θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης (Μηναΐδης, 1990). 

Επιπλέον η συγκέντρωση της δύναμης στο τουρκικό κράτος που αποτελεί 

πρότυπο συμπεριφοράς και η απαλλαγή της κοινωνίας από τα θεοκρατικά στοιχεία, 

έχει καταργήσει την πολυγαμία και έχει αλλάξει τη νομική θέση της γυναίκας στο 

πλαίσιο της κοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο οι γυναίκες πλέον έχουν το δικαίωμα να 

θέτουν περιοριστικούς όρους στα συμβόλαια των γάμων (Lapidus, 1988). Τα εθιμικά 

στοιχεία είναι διαποτισμένα από το Ισλάμ και δεν επιτρέπουν μεγάλες αλλαγές. Κατά 

συνέπεια η πίστη, τα δικαιώματα, τα καθήκοντα του κάθε μέλους της οικογένειας 

συγκροτούν το θεσμό της κοινότητας των πιστών και τον τόπο της κοινωνικής και 

θρησκευτικής συνάντησης (Πατέλου, 1987). 

Η θέση της γυναίκας επομένως δεν έχει αλλάξει, αλλά η θέση και τα 

δικαιώματα της, όπως ορίζονται από το Κοράνι και τη θρησκεία, δίνουν τη 

δυνατότητα σε αυτή να προσφύγει στη θρησκεία όταν αισθάνεται ανασφαλής. Με 

αυτό τον τρόπο από την παιδική κιόλας ηλικία διαμορφώνονται οι πολιτιστικές αξίες 

και διακρίνονται οι αντρικοί από τους γυναικείους ρόλους (Σαρρής, 1990).   

 

1.3. Η κοινωνική και οικονομική οργάνωση 

 

Η καταγωγή των μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης χαρακτηρίζεται από μια 

ετερογένεια. Η ετερογένεια αυτή καθορίζει και τον τόπο της κατοικίας τους. 

Επομένως οι τουρκογενείς κατοικούν στα πεδινά, οι Πομάκοι κατοικούν κυρίως στις 

ορεινές περιοχές και οι Αθίγγανοι (Ρομά) στα περίχωρα των αστικών κέντρων. Η 

κοινωνική οργάνωση αυτών των μειονοτήτων καθορίζεται από τον τόπο κατοικίας 

τους. Οι οικονομικές δραστηριότητες μεταξύ των τριών αυτών ομάδων αλλά και της 

ευρύτερης κοινωνίας είναι διαφορετικές. Η πλειοψηφία των μουσουλμάνων της 

Δυτικής Θράκης είναι σουνίτες ενώ ένα πολύ μικρό μέρος είναι μπεκτασήδες. Δεν 

επιτρέπονται οι γάμοι μεταξύ των σουνιτών και των μπεκτασήδων. Οι τουρκογενείς 

και οι Πομάκοι δεν συνάπτουν γάμο με τους Ρομά καθώς τους θεωρούν κοινωνικά 

και φυλετικά υποδεέστερους (Ζεγκίνης, 1988). 
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Η πλειοψηφία των ατόμων της μειονότητας ασχολείται με αγροτικές εργασίες 

είτε ως εργάτες είτε ως απλοί αγρότες. Οι μουσουλμάνοι καλλιεργούν κυρίως καπνό, 

βαμβάκι, ντομάτα, τεύτλα και αραβόσιτο ενώ στις ορεινές περιοχές ασχολούνται με 

την κτηνοτροφία (Βακαλιός, 1997). Σε γενικές γραμμές η οργάνωση της παραγωγής 

τους και η κοινωνική τους οργάνωση μπορούν να χαρακτηριστούν από τη δομή της 

παραδοσιακής κοινωνίας (Λιάζος, 2007).   

Στη σημερινή εποχή και κυρίως εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών που 

επέφερε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα οι νέοι μουσουλμάνοι των ορεινών 

περιοχών επιλέγουν να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες ή να εγκατασταθούν σε 

πεδινές κωμοπόλεις και πόλεις της Θράκης αλλάζοντας τον τομέα εργασίας τους και 

δημιουργώντας την πυρηνική τους οικογένεια. Ωστόσο πολλές φορές στην ίδια 

πολυκατοικία κατοικούν οι γονείς με τα παιδιά τους, οι θείοι και οι θείες, οι 

παππούδες και οι γιαγιάδες κλπ. Συνεπώς κατά μία έννοια συνεχίζουν να εφαρμόζουν 

τη δομή της εκτεταμένης πυρηνικής οικογένειας αλλά με την ευρύτερη έννοια του 

όρου. Πλέον δεν κατοικούν στο ίδιο σπίτι αλλά στην ίδια πολυκατοικία. Με αυτό τον 

τρόπο εξασφαλίζει ο καθένας το δικό του ατομικό χώρο (Παναγιωτίδης, 1995). 

Επιπλέον όσον αφορά τους μετανάστες αυτοί φαίνεται πως είναι περίπου 20.000 και 

έχουν μεταναστεύσει στα μεγάλα ελληνικά κέντρα, κυρίως στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη ή σε άλλες χώρες όπως για παράδειγμα στην Τουρκία, στη Γερμανία, 

στο Βέλγιο και στην Ολλανδία (Λιάζος, 2007). 

Όσον αφορά τα επαγγέλματα που ασκούν οι μουσουλμάνοι στις πόλεις θα 

πρέπει να ειπωθεί ότι εργάζονται σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα είτε με σύμβαση 

ιδιωτικού δικαίου είτε ως μόνιμοι υπάλληλοι. Οι Έλληνες μουσουλμάνοι 

συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 

(ΑΣΕΠ) προκειμένου να καταλάβουν θέσεις στο ελληνικό δημόσιο. Στη Θράκη 

υπηρετούν 350 μουσουλμάνοι εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες, στελέχη κτηνιατρικής 

υπηρεσίας, αγροφυλακής και τραπεζικοί υπάλληλοι. Ακόμα μπορούν να εργαστούν 

σε εποχιακές εργασίες δημόσιων φορέων, όπως για παράδειγμα στα δασαρχεία ενώ 

υπάρχουν και μουσουλμάνοι γιατροί και φαρμακοποιοί (Λιάζος, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ 

 

2.1. Η θρησκεία  

 

Η θρησκεία είναι «ένα σύστημα συμβόλων που επενεργεί με τρόπο ώστε να 

δημιουργεί στους ανθρώπους ισχυρές και παρατεταμένης διάρκειας διαθέσεις και 

κίνητρα διαμορφώνοντας αντιλήψεις για τη γενικότερη τάξη της ύπαρξης και ενδύοντας 

αυτές τις αντιλήψεις με μια τέτοια αύρα δεδομένης πραγματικότητας ώστε οι διαθέσεις 

και τα κίνητρα αυτά να φαίνονται απερίφραστα ιδιαζόντως ρεαλιστικά» (Geertz, 2003: 

98). Με αυτό τον τρόπο φαίνεται η πολιτιστική διάσταση του θρησκευτικού 

φαινομένου που παραμένεις φορέας και διαχειριστής πολιτικού και κοινωνικού 

νοήματος, στη δημόσια και την ιδιωτική σφαίρα.  

Η θρησκεία παρέχει, όπως και άλλοι θεσμοί, τα σύμβολα που μπορούν να 

διαμορφώσουν το ήθος και την κοσμοθεωρία των ανθρώπων σε ένα κοινωνικό και 

ιστορικό συνκείμενο. Παρέχει ένα πλαίσιο γενικών ιδεών με το οποίο μπορεί να δοθεί 

σημαίνουσα μορφή σε ένα ευρύτατο φάσμα εμπειριών, διανοητικών, 

συναισθηματικών και ηθικών. Τα σύμβολα και οι ιδέες είναι δημόσια παρατηρήσιμα 

στοιχεία και κοινωνικά γεγονότα. Με αυτή την έννοια μπορούν να συγκροτούν τα 

πολιτισμικά συστήματα και να προσφέρουν τα κατάλληλα πρότυπα για τη 

συγκρότηση των κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων που διαμορφώνουν 

την κοινωνική συμπεριφορά των ατόμων. Τα σύμβολα που αποτελούν τη θρησκεία 

προσφέρουν το σύστημα των σημασιών που ενσαρκώνουν, ενώ συγχρόνως αυτά τα 

συστήματα μπορούν να συσχετίζονται με τις κοινωνικο-δομικές και ψυχολογικές 

διαδικασίες (Κουκουνάρας – Λιάγκης, 2007).  

 

2.2. Το Ισλάμ 

 

Το Ισλάμ είναι μια σημιτική θρησκεία, τυπικώς αραβική και απόλυτα 

θεοκρατική. Η διδασκαλία της χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και λιτότητα καθώς 

επίσης και τα λατρευτικά της έθιμα, η οργάνωση και η δομή της. Το περιεχόμενο της 

δεν είναι πρωτότυπο και διακρίνεται για την αφομοιωτική του ικανότητα. Έχει 
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επηρεαστεί αρκετά από την εβραϊκή και τη χριστιανική θρησκεία και κατά μία έννοια 

από την ελληνική σκέψη, τόσο από τον Αριστοτέλη όσο και από τον Πλάτωνα και τη 

νεοπλατωνική φιλοσοφία (Γιαννουλάτος, 2003). Ο Ηράκλειος και άλλοι βυζαντινοί 

αυτοκράτορες θεώρησαν πως το Ισλάμ είναι μία από τις πολλές χριστιανικές 

αιρέσεις, παρά μία νέα θρησκεία (Καριώτογλου, 1994). 

Τη διδασκαλία της θρησκείας αυτής ξεκίνησε ο Μωάμεθ, που καλούσε την 

ανθρωπότητα να υποταχθεί στο Θεό. Το Ισλάμ επομένως είναι μια μονοθεϊστική 

θρησκεία που ομολογεί την πίστη στον ένα και αιώνιο Θεό. Ο Μωάμεθ υποστηρίζει 

ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε εκ του μηδενός από τον Θεό. Το Ισλάμ δέχεται τις 

μεγάλες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης και υποστηρίζει πως ο Μωυσής, ο Αβραάμ 

και ο Χριστός είναι προφήτες και απόστολοι του Θεού. Μέσω αυτών ο Θεός μίλησε 

στους ανθρώπους και τους αποκάλυψε τις αλήθειες προκειμένου να σωθούν (Ζιάκας, 

2002). Ο Μωάμεθ πίστευε πως δίδασκε τη θρησκεία των προγόνων του, δηλαδή τον 

Θεό του Αβραάμ και ότι ό ίδιος ήταν Προφήτης, άρα απεσταλμένος του Θεού προς 

τους Άραβες. Τα κηρύγματα αυτά παρουσιάζονταν αποσπασματικά και για αυτό το 

λόγο δημιουργήθηκε η ανάγκη να συλλεχθούν και να αποτελέσουν το περιεχόμενο 

ενός βιβλίου. Το βιβλίο αυτό ήταν το Κοράνιο, δηλαδή το ιερό ανάγνωσμα των 

μουσουλμάνων (Μπαντάουη, 2003). 

Το Κοράνιο όμως δεν ορίζει μόνο τα θρησκευτικά θέματα, όπως αντίστοιχα 

τα ευαγγέλια για το χριστιανισμό. Μέσω του Κορανίου ορίζονται και τα πολιτικά 

θέματα που αφορούν τη σχέση με το Θεό. Το Κοράνι είναι ένα σύστημα κανόνων 

δικαίου και ηθικής, που προέρχεται από τη θεϊκή αποκάλυψη και στοχεύει στη 

διαμόρφωση της ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς και στη διασφάλιση της 

έννομης τάξης και της ειρηνικής συμβίωσης των ανθρώπων. Οι κανόνες του 

Κορανίου δεν εφαρμόζονται επιτακτικά από τους πιστούς και ιδιαίτερα όταν 

επρόκειτο να εφαρμοστούν σε μη μουσουλμανικούς λαούς (Λιάζος, 2007).  

Σύμφωνα με τα όσα πρεσβεύει το Κοράνι ο κόσμος είναι δυνατόν να διακριθεί 

σε δύο περιοχές: στον «οίκο του Ισλάμ» που αποτελείται από τους μουσουλμάνους 

και στον «οίκο του Πολέμου» που αποτελείται από τους άπιστους, τους άθεους και 

τους ειδωλολάτρες. Οι τελευταίοι θα πρέπει μέσω του «ιερού πολέμου» να τεθούν 

υπό το καθεστώς της αληθινής πίστης. Στο Κοράνι υπάρχει η αντίληψη ότι η 

μουσουλμανική θρησκεία θα πρέπει να κυριαρχήσει σε ολόκληρο τον κόσμο και ότι 



16 
 

όλος ο κόσμος θα πρέπει να οργανωθεί σύμφωνα με τα όσα είναι γραμμένα στο 

Κοράνι. Για αυτό το λόγο τόσο τα παλαιότερα χρόνια όσο και σήμερα το Ισλάμ 

προέτρεπε τους πιστούς να πολεμούν προκειμένου να περιορίσουν και να εξαλείψουν 

όσους είναι μη μουσουλμάνοι (Ζιάκας, 2002).  

  Καθώς το Κοράνιο είχε ορισμένα κενά σε πολλά θρησκευτικά και πολιτικά 

ζητήματα οι επίγονοι του Μωάμεθ έπειτα από το θάνατο του αναζήτησαν 

συμπληρωματικές πηγές πίστης και με αυτό τον τρόπο δημιούργησαν τη sunna και τις 

συλλογές hadith. Η sunna αναφέρεται εκτός από τη ζωή του Μωάμεθ στις αρχές 

οργάνωσης της πρώτης ισλαμικής κοινότητας. Από την άλλη μεριά οι συλλογές 

hadith αναφέρονται στους κανόνες της συμπεριφοράς μέσα από τις κοινωνικές 

εκδηλώσεις του Μωάμεθ (Ζιάκας, 2002; Γιαννουλάτος, 2003).  

Το Ισλάμ στηρίζεται σε πέντε βασικά σημεία που αποτελούν τους θεμελιώδεις 

κανόνες ή τους πυλώνες του. Αυτοί οι κανόνες ορίζουν τα θρησκευτικά καθήκοντα 

των μουσουλμάνων. Πιο συγκεκριμένα κάθε μουσουλμάνος πρέπει να ομολογήσει 

την πίστη του ή με άλλα λόγια να ομολογήσει δημόσια την ύπαρξη του ενός και 

μοναδικού Θεού και κατ’ επέκταση να αποδεχθεί πως ο Μωάμεθ ήταν απόστολος του 

Θεού. Κάθε μουσουλμάνος θα πρέπει να προσεύχεται προκειμένου να επικοινωνήσει 

με τον Θεό. Οι πιστοί προσεύχονται πέντε φορές την ημέρα (την αυγή, το μεσημέρι, 

το απόγευμα, τη δύση και το βράδυ). Με αυτό τον τρόπο δείχνουν πως είναι 

υποταγμένοι στο θέλημα του Θεού και επρόκειτο για ταπεινούς ανθρώπους. Το 

Κοράνι ορίζει στους μουσουλμάνους ότι πρέπει να βοηθούν τους φτωχούς και 

γενικότερα αυτούς που έχουν ανάγκη. Οι πιστοί θα πρέπει να νηστεύουν κατά τη 

διάρκεια του Ραμαζανιού που διαρκεί συνολικά ένα μήνα. Από αυτή τη νηστεία 

απαλλάσσονται οι ασθενείς και οι οδοιπόροι. Ο πέμπτος και τελευταίος κανόνας 

ορίζει πως κάθε μουσουλμάνος, εφόσον είναι υγιής και του το επιτρέπουν τα 

οικονομικά του, μία φορά στη ζωή του θα πρέπει να επισκεφθεί τη Μέκκα 

προκειμένου να προσκυνήσει τους Άγιους τόπους του Ισλάμ. Η εκπλήρωση αυτών 

των πέντε κανόνων έχει ως στόχο να βελτιώσει την ηθική συμπεριφορά κάθε 

μουσουλμάνου και να καλλιεργήσει την αγάπη για τον ένα και μοναδικό Θεό 

(Μπαντάουη, 2003; Shankland, 2003). 
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2.3. Η θρησκεία στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης 

 

Οι μουσουλμάνοι που κατοικούν στη Δυτική Θράκη τελούν τις θρησκευτικές 

εορτές τους σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Κοράνι. Τα μειονοτικά σχολεία αργούν 

κατά τη διάρκεια αυτών των εορτών και επιπλέον την πρώτη ημέρα του έτους και την 

ημέρα της εβδομαδιαίας αργίας που είναι η Παρασκευή. Η Παρασκευή ως ημέρα έχει 

οριστεί ότι είναι ημέρα που προορίζεται για την προσευχή των μουσουλμάνων, ημέρα 

ανάπαυσης και ημέρα που προορίζεται για οικογενειακή και θρησκευτική 

περισυλλογή. Οι θρησκευτικές εορτές είναι το Σεκέρ Μπαϊράμ που διαρκεί 5 ημέρες, 

το Κουρμπάν Μπαϊράμ που διαρκεί 5 ημέρες και οι τέσσερις εορτές του Μωάμεθ, 

Λελέι-Ρεϋκάμπ, Καλβούτ, Λεϊλέτ Μπεράτ και Λεϊλέ Μιράτς (Ζιάκας, 2002).  

Η μεγαλύτερη θρησκευτική εορτή όμως είναι ο μήνας του Ραμαζανιού κατά 

τη διάρκεια του οποίου οι θρησκευτικές δραστηριότητες βρίσκονται στο 

αποκορύφωμα τους. Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι μουσουλμάνοι δεν επιτρέπεται 

να φάνε ή να πιουν κάτι ενώ μόλις δύσει ο ήλιος στρώνονται πλούσια τραπέζια με 

κάθε λογής φαγητά και προσκαλούνται φίλοι ή συγγενείς. Οι τελευταίες ημέρες του 

Ραμαζανιού είναι και αυτές αργίες και το ίδιο συμβαίνει και με τη γιορτή της θυσίας 

που εορτάζεται δύο μήνες και δέκα ημέρες μετά το Ραμαζάνι. Κατά τη διάρκεια της 

γιορτής της θυσίας συνηθίζεται να μαζεύονται όλα τα μέλη της οικογένειας από όποιο 

σημείο και αν ζουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να σφάζουν ένα πρόβατο ή ένα 

μεγαλύτερο ζώο. Το μπαϊράμι επιπλέον θεωρείται πως είναι ο κατάλληλος χρόνος για 

να συμφιλιωθούν οι μουσουλμάνοι και να προσφέρουν ελεημοσύνη (Μπαντάουη, 

2003).  

Προκειμένου οι μουσουλμάνοι να διευκολυνθούν στις λατρευτικές τους 

ανάγκες στη Δυτική Θράκη υπάρχουν 237 τεμένη, αρκετοί τεκέδες καθώς και 305 

νεκροταφεία. Οι τεκέδες λατρευτικοί οίκοι των μπεκτασήδων. Το τέμενος αντιστοιχεί 

προς τον ενοριακό ναό των χριστιανών και ο τεκές προς το μοναστήρι. Συνολικά σε 

αυτούς τους χώρους λατρείας εργάζονται 340 θρησκευτικοί λειτουργοί (Ζεγκίνης, 

1991).  

 Στο Ισλάμ επειδή δεν υπάρχει λυτρωτής, δεν υπάρχει ιερατείο και μυστήρια 

και δεν υπάρχει αναγνωρισμένη θεία ιερατική αρχή. Αντί για αυτούς υπάρχουν οι 

ουλεμά που είναι οι νομοδιδάσκαλοι που διδάσκουν το θείο νόμο. Με την πάροδο 
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των ετών δημιουργήθηκε μια συγκεκριμένη ιεραρχία που αποτελείται από τον 

χαλίφη, τον σεϊχουλισλάμη, τον ιμάμη, τον μουεζίνη, το χατίπη, τον μουφτή και τον 

καδή (δικαστή). Στις μέρες μας δεν υπάρχει ο χαλίφης καθώς δεν υπάρχει καμία 

μουσουλμανική αυτοκρατορία. Ακόμα δεν υπάρχει ο θεσμός του σεϊχουλισλάμη και 

του καδή. Στη συνέχεια της ιεραρχίας βρίσκονται οι ιμάμηδες που διακρίνονται σε 

αυτούς που προσεύχονται στο μιχράμπ του τζαμιού και σε αυτούς που τελούν τους 

γάμους και τις κηδείες. Έπειτα βρίσκονται οι μουεζίνηδες που καλούν τους πιστούς 

να προσευχηθούν από το μιναρέ και οι χατίπηδες που είναι οι αναγνώστες και 

ιεροκήρυκες του Κορανίου. Οι μουτεβελήδες είναι οι διαχειριστές των βακουφίων 

(Παναγιωτίδης, 1995).  

Ο ιμάμης ασκεί μεγάλη επιρροή στους μουσουλμάνους της ενορίας του και τις 

περισσότερες φορές ασκεί το επάγγελμα του δασκάλου ή του γεωργού. Οι 

θρησκευτικοί λειτουργοί της μειονότητας απαλλάσσονται από τα στρατιωτικά τους 

καθήκοντα και αμείβονται από το ελληνικό κράτος. Μια απόδειξη ότι στην Ελλάδα 

υπάρχει η θρησκευτική ελευθερία των θρησκευτικών λειτουργών της 

μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης είναι ότι επιτρέπεται στους θρησκευτικούς 

λειτουργούς να φορούν την μουσουλμανική τους ενδυμασία και αμφίεση ενώ 

αντίθετα στην Τουρκία απαγορεύεται στους κληρικούς να φορούν τα εκκλησιαστικά 

άμφια εκτός της εκκλησίας εκτός και αν είναι αρχηγοί θρησκείας (Παναγιωτίδης, 

1995).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ 

ΘΡΑΚΗ 

 

3.1. Η μειονοτική εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

 

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης από το 19ο αιώνα λειτουργούν μειονοτικά 

σχολεία με διαφορετικό καθεστώς ανά χώρα. Στη σημερινή εποχή η θεσμοθέτηση 

των μειονοτικών σχολείων υπακούει σε κοινές ανάγκες και αρχές, φιλοσοφικού, 

πολιτικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού και κανονιστικού χαρακτήρα. Με αυτό τον 

τρόπο οι αρχές που διέπουν τα μειονοτικά σχολεία είναι η ανάγκη προστασίας της 

μειονοτικής γλώσσας και το δικαίωμα στη μητρική γλώσσα δεν εφαρμόζεται 

αυτόματα. Ακόμα η παροχή παιδείας στη μητρική γλώσσα είναι αυτονόητη στην 

περίπτωση μόνο που η επίσημη γλώσσα του κράτους, η διδασκαλία της μειονοτικής 

γλώσσας ή η παροχή παιδείας στη γλώσσα αυτή βρίσκεται σε συνάρτηση με 

διαφορετικούς παράγοντες (Τσιτσελίκης, 2007).  

Όταν γίνεται αναφορά για το μειονοτικό εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, 

προσδιορίζεται και οριοθετείται ο χώρος στον οποίο αναπτύσσεται και εφαρμόζεται, 

καθώς και τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες απευθύνεται: τη Θράκη και το μαθητικό 

πληθυσμό της μουσουλμανικής μειονότητας στην οποία παρέχεται ιδιαίτερη 

δίγλωσση εκπαίδευση. Σύμφωνα επομένως με την άποψη της Ασκούνη (2006) η 

μειονοτική εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των σχολείων που 

λειτουργούν μόνο στην περιοχή της Θράκης, με ειδικό καθεστώς, απευθύνονται 

αποκλειστικά στα παιδιά της μειονότητας και αφορούν την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ακόμα, όπως θα αποδειχθεί και στη συνέχεια του 

παρόντος κεφαλαίου, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της 

μειονοτικής εκπαίδευσης μέσω διεθνών και διακρατικών συνθηκών και συμβάσεων 

(Ξανθοπούλου, 2008; Μαλαμίδης, 2008). 

Η διδασκαλία των μαθημάτων στη μειονοτική γλώσσα των μαθητών είναι ο 

ακρογωνιαίος λίθος για τη διατήρηση και την προαγωγή της πολιτιστικής και 

γλωσσικής ταυτότητας της μειονότητας καθώς επίσης και τη διατήρηση της 

συλλογικής συνείδησης της μειονότητας που μπορεί να θεμελιωθεί μέσω της 

εθνογλωσσικής ή/και της θρησκευτικής ιδιαιτερότητας. Το δικαίωμα στη μητρική 
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γλώσσα θα πρέπει να εφαρμοστεί με βάση κάποιους νόμους. Όσον αφορά τη 

μειονότητα της Δυτικής Θράκης υπάρχει σχετικός διεθνής κανόνας που αποτελείται 

από εσωτερικούς νόμους. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν εφαρμοστεί 

διαφορετικά μοντέλα όπως για παράδειγμα: η διδασκαλία αποκλειστικά στη 

μειονοτική γλώσσα, όπου η επίσημη διδάσκεται ως γλωσσικό μάθημα, η διδασκαλία 

για όλους τους μαθητές στις δύο γλώσσες που έρχονται σε επαφή που εφαρμόζεται 

στα δίγλωσσα σχολεία, η ελευθερία των γονιών να επιλέξουν τη γλώσσα 

διδασκαλίας, η διδασκαλία μόνο της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε μονόγλωσσες 

περιοχές ή η μειονοτική γλώσσα που διδάσκεται ενισχυτικά μόνο ως μάθημα 

επιλογής. Το καθένα από αυτά τα μοντέλα έχουν θεσπιστεί με αντίστοιχους νόμους 

που ισχύουν σε κάθε μία χώρα (Τσιτσελίκης, 2007).  

 

3.2. Η ιστορική αναδρομή της μειονοτικής εκπαίδευσης 

 

Η μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης ξεκίνησε με την ελληνική διοίκηση της 

Θράκης το 1920. Η Συνθήκη των Αθηνών (1913) όριζε ότι οι μουσουλμάνοι 

μπορούσαν να έχουν εκπαιδευτική αυτονομία υπό την επιτήρηση του Υπουργείου 

Παιδείας. Η Συνθήκη των Σεβρών για τις μειονότητες της Ελλάδας επαναδιατύπωσε 

τα ίδια εκπαιδευτικά δικαιώματα και η Συνθήκη της Λωζάνης μέχρι και σήμερα 

αποτελεί νομικό θεμέλιο της λειτουργίας των μειονοτικών σχολείων (Τσιτσελίκης, 

2007).  

Στη σημερινή εποχή το 33,5% των κατοίκων της Δυτικής Θράκης είναι 

μουσουλμάνοι (Βακαλιός, 1997). Εξαιτίας της Συνθήκης της Λωζάνης και πιο 

συγκεκριμένα των άρθρων 37-45 η εκπαίδευση τους αποτελεί αντικείμενο 

ξεχωριστής μέριμνας για την ελληνική πολιτεία (Kassotakis & Roussakis, 1999). Το 

καθεστώς εκπαίδευσης της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης διευκρινίστηκε 

από τα Ελληνοτουρκικά Πρωτόκολλα του 1954 και του 1968. Ο νόμος 119/1972 

προέβλεψε για πρώτη φορά την ίδρυση μουσουλμανικών σχολείων.   

Σύμφωνα με το νόμο 1566/1985, παράγραφος 1 και 3 του άρθρου 2 ορίζεται 

ότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά 

σχολεία. Το 2000 υπολογίζεται ότι περίπου 300 νήπια της μειονότητας έλαβαν 



21 
 

προσχολική εκπαίδευση κυρίως σε δημόσια νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς. Το 

2002 τα δημοτικά μειονοτικά σχολεία που λειτουργούσαν ήταν 223 με 7.107 

μαθητές. Την ίδια χρονιά λειτουργούσαν δύο μειονοτικά γυμνάσια και λύκεια καθώς 

επίσης και δύο ιεροσπουδαστήρια με 905 μαθητές (Mavrommatis & Tsitselikis, 

2003).  

Σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους 2007-2008 λειτούργησαν στους τρεις νομούς της 

Θράκης 198 μειονοτικά δημοτικά σχολεία, 4 μειονοτικά γυμνάσια και λύκεια και δύο 

ιεροσπουδαστήρια στο Εχίνο της Ξάνθης και στην Κομοτηνή. Από το σχολικό έτος 

2011-2012 δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τη μειονοτική εκπαίδευση εξαιτίας του 

«Καλλικράτη». Έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των δημοτικών σχολείων. Ωστόσο 

τα έγγραφα του υπουργείου παιδείας δημιουργούν πολλές ασάφειες στο επίπεδο της 

χρήσης ή της αποφυγής της χρήσης της εκπαιδευτικής ορολογίας (Δημάση και συν., 

χ.χ.).  

Τα περισσότερα από τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία είναι ολιγοθέσια και για 

αυτό το λόγο δημιουργούνται δυσκολίες στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, στη 

λειτουργία του ολοήμερου σχολείου κ.α. Σύμφωνα με την άποψη των Δερτιμάν & 

Γκιουνέρ (2004: 126) «Στο χώρο της πρωτοβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης για να 

καταστεί ουσιαστική η παροχή αντισταθμιστικής αγωγής για τους μουσουλμανοπαίδες 

απαιτείται αυτή να έχει ένα διπλό χαρακτήρα, στρατηγική και περιεχόμενο: εσωσχολικό 

και εξωσχολικό. Α. Εσωσχολικό. Ο χαρακτήρας της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης για 

να έχει προϋποθέσεις και δυνατότητες να αναπτυχθεί σε επίπεδο πρωτοβάθμιας θα 

πρέπει: … να γίνουν συγχωνεύσεις σχολείων. Το 80% των μειονοτικών σχολείων είναι 

ολιγοθέσια με 4-10 μαθητές».    

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 55367/1978 τα μειονοτικά σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διοικούνται από ένα μουσουλμάνο 

διευθυντή και ένα χριστιανό υποδιευθυντή. Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών 

εξαρτάται από το δυναμικό του εκάστοτε σχολείου. Οι αρμοδιότητες των 

υποδιευθυντών είναι πιο αυξημένες σε σύγκριση με τις αρμοδιότητες των διευθυντών 

(Τσιτσελίκης, 2007).  

Στο νόμο 694/1977 ορίζεται ότι η εποπτεία των μειονοτικών σχολείων 

ανατίθεται στο Υπουργείο Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα τόσο στην Κομοτηνή όσο και 
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στην Ξάνθη υπάρχουν δύο γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν 

διοικητικές αρμοδιότητες προκειμένου να επιλύουν λειτουργικά προβλήματα των 

δημοτικών σχολείων της περιφέρειάς τους (Τσιτσελίκης, 2007).  

Στα μειονοτικά σχολεία διδάσκουν εκπαιδευτικοί χριστιανοί και 

μουσουλμάνοι. Οι χριστιανοί διδάσκουν τα ελληνόγλωσσα μαθήματα ενώ οι δεύτεροι 

αναλαμβάνουν τη διδασκαλία των τουρκόγλωσσων μαθημάτων. Οι χριστιανοί 

εκπαιδευτικοί είναι μόνιμοι ή προσωρινοί και σε κάθε περίπτωση θεωρείται πως είναι 

δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με το νόμο 1566/1985, άρθρο 15 και κεφάλαιο 1. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις ισχύει το προεδρικό διάταγμα 39/1992 σύμφωνα με το οποίο ο 

διορισμός τους γίνεται σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές. Οι 

μουσουλμάνοι εκπαιδευτικοί και ο διορισμός τους διέπεται από διαφορετικά 

καθεστώτα (Τσιτσελίκης, 2007).  

Αρχικά οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι  είναι απόφοιτοι της Ειδικής 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και μπορούν να διοριστούν ως δημόσιοι 

υπάλληλοι, προσωρινοί ή μόνιμοι, με απόφαση του Νομάρχη και έπειτα από πρόταση 

του Συντονιστή των Μειονοτικών Σχολείων (προεδρικό διάταγμα 1024/1979, άρθρο 

3, παράγραφος 1). Τα ζητήματα που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση 

μπορούν να ρυθμιστούν με το προεδρικό διάταγμα 611/1977 και το νόμο 1566/1977. 

Θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα τους, τις μεταθέσεις τους 

και τις προαγωγές τους ρυθμίζονται από το προεδρικό διάταγμα 1024/1979 

(Τσιτσελίκης, 2007).  

Ακόμα πολλοί είναι οι μουσουλμάνοι εκπαιδευτικοί ιδιωτικού δικαίου που 

διορίζονται για 1-3 χρόνια στα μειονοτικά σχολεία και ύστερα από έγκριση του 

Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της νομοθετικής εξουσιοδότησης 

του άρθρου 7, παράγραφος 1α, 1β, 1γ του νόμου 694/1977. Ωστόσο οι διαφορές 

μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων μαθητών και εκπαιδευτικών δύσκολα 

μπορεί να ειπωθεί ότι συμβαδίζουν με το σύγχρονο δημόσιο και διεθνές δίκαιο και 

για αυτό το λόγο διαιωνίζεται μια θρησκογενής διαφοροποίηση μεταξύ των πολιτών 

(Τσιτσελίκης, 2007).  

Ο χρόνος διδασκαλίας των μαθημάτων στα ελληνικά και τα τουρκικά είναι 

ίσος. Στα ελληνικά οι μαθητές διδάσκονται την ιστορία, τη μελέτη του 

περιβάλλοντος, τη γεωγραφία και την ελληνική γλώσσα και στα τουρκικά τα 
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θρησκευτικά, τη φυσική, τη χημεία, τη γυμναστική, τα τεχνικά, των ωδική και την 

τούρκικη γλώσσα.  Στο μάθημα των Θρησκευτικών οι μαθητές διδάσκονται το 

Κοράνι με σκοπό να αποκτήσουν και να καλλιεργήσουν τη θρησκευτική τους 

ταυτότητα. Το μάθημα των θρησκευτικών έχει ως στόχο να αναπτύξει το 

θρησκευτικό αίσθημα των μαθητών του μέσω της μετάδοσης της πίστης προς το Θεό 

και τη συμμόρφωση με τις εντολές του (Τσιτσελίκης, 2007).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 

4.1. Διαπολιτισμική αγωγή 

 

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση έχει ως στόχο να «αγκαλιάσει» όλες τις 

ομάδες των μαθητών που είναι ευπαθείς στον εκπαιδευτικό αποκλεισμό όσο και το 

γηγενή μαθητικό πληθυσμό. Επιμέρους στόχοι της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης 

είναι: η γνώση, η αποδοχή και ο σεβασμός του διαφορετικού, η αλληλοκατανόηση 

και ο διάλογος μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, η κατάργηση στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων και η ισότιμη και δημιουργική συνύπαρξη, σε μια πολυπολιτισμική 

κοινωνία (Κώτσης, 2008).  

Πολλοί Έλληνες θεωρητικοί της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης συγκλίνουν 

στην άποψη ότι η πολυπολιτισμικότητα αφορά την περιγραφή μιας συγκεκριμένης 

κοινωνικής κατάστασης όλων των χωρών υποδοχής των μεταναστών. Με άλλα λόγια 

επρόκειτο για την οργανωτική δομή των κοινωνιών που υποδέχονται μία ή 

περισσότερες πολιτισμικές κοινότητες που υποστηρίζουν σθεναρά το αίτημα τους να 

επιζήσουν πολιτισμικά στην κοινωνία υποδοχής (Γκόβαρης, 2004; Ζωγράφου, 2003; 

Νικολάου, 2002; Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003; Δαμανάκης, 1998; Γκότοβος, 

2002; Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994).  

Η διαπολιτισμικότητα προϋποθέτει την πολυπολιτισμικότητα και για αυτό το 

λόγο οι δύο αυτές έννοιες είναι αλληλένδετες. Η διαπολιτισμικότητα αφορά τη 

διαχείριση της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας των σύγχρονων κοινωνιών. 

Ακόμα περιγράφει τη δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αλληλοκατανόησης 

των διαφορετικών πολιτισμών, τη διαλεκτική σχέση και τον αμοιβαίο σεβασμό 

ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών εθνικών ομάδων (Γκότοβος, 2002).  

Σύμφωνα με την άποψη του Γκότοβου (2002) η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

είναι η εκπαιδευτική διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας. Ο Wardle (όπως 

αναφέρεται στους Βαμβακίδου και συν., 2003) πρέπει να δίνει έμφαση: στην 

ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στο διαφορετικό, ανάπτυξη της ανεκτικότητας 

και του σεβασμού του άλλου, γνώση και ανάπτυξη των τεχνικών και της διδακτικής 

μεθοδολογίας για τη συναισθηματική και εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών που 
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ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες, ικανότητα συνεργασίας με γονείς μειονοτικών 

μαθητών και γνώσεις ιστορικών-πολιτισμικών στοιχείων για τις χώρες προέλευσης 

των μεταναστών μαθητών.  

 

4.2. Διαπολιτισμικότητα της Δυτικής Θράκης 

 

Οι εκπαιδευτικοί του ελληνικού προγράμματος στα μειονοτικά σχολεία της 

Θράκης αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια εφαρμογής των 

καθηκόντων τους. Η κύρια δυσκολία τους είναι να κατανοήσουν το κοινωνικό 

σύστημα που διέπει τη μουσουλμανική κοινότητα και να μπορέσουν να διδάξουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα. Επίσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο 

να δείξουν τον ελληνικό πολιτισμό στα παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας 

(Μάκρα & Κανάρια, 2010). 

 Στη σημερινή εποχή λειτουργούν 200 μειονοτικά σχολεία, 19 στον Έβρο, 130 

στη Ροδόπη και 51 στην Ξάνθη. Σε αυτά φοιτούν συνολικά 6.411 μαθητές. Στις 

αγροτικές περιοχές είναι ολιγοθέσια και συνήθως διθέσια. Μέχρι το 2000 τα βιβλία 

του ελληνόγλωσσου προγράμματος ήταν όμοια με αυτά των δημόσιων σχολείων. Οι 

εκπαιδευτικοί του ελληνόγλωσσου προγράμματος βρίσκονταν αντιμέτωποι με 

αξεπέραστα προβλήματα και η ανάγκη για επικοινωνία δεν μπορούσε να υλοποιηθεί 

(Ανδρούτσου, 2005).  

Από το 1997 ξεκίνησε η έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης 

μουσουλμανοπαίδων που περιελάμβανε τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, τη 

συστηματική και σε βάθος χρόνου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και το άνοιγμα 

στην τοπική κοινωνία (Μάγος, 2004). Από το 2000 το νέο εκπαιδευτικό υλικό που 

δόθηκε στα μειονοτικά σχολεία δέχθηκε υποδείξεις και διορθώσεις από 

εκπαιδευτικούς και τα θέματα αυτά αφορούσαν τη διαθεματικότητα της γνώσης και 

την επικοινωνιακή διάσταση και διδασκαλία της γλώσσας (Ασκούνη, 2006).  

Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος στέφθηκε από επιτυχία καθώς 

μειώθηκε η σχολική διαρροή και η τοπική κοινωνία αποδέχθηκε τη διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα αποδείχθηκε πως είναι απαραίτητο στοιχείο 
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της εκπαίδευσης (Ανδρούτσου, 2005). Το μέτρο της ποσόστωσης για την εισαγωγή 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται πως ήταν και αυτό αποτελεσματικό.  

Ωστόσο παρά την επιτυχία του προγράμματος η εφαρμογή του διακόπηκε το 

2007. Επομένως σήμερα οι εκπαιδευτικοί του ελληνόγλωσσου προγράμματος 

καλούνται να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα τους κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η 

εκπαίδευση τους από αντίστοιχα παιδαγωγικά τμήματα είναι ελλιπής αλλά δεν 

υπάρχουν και αντίστοιχα προγράμματα επιμόρφωσης. Επομένως οι εκπαιδευτικοί 

αυτοί προσπαθούν να διδάξουν την ελληνική γλώσσα κάτω από αντίξοες συνθήκες 

(Μάκρα & Κανάρια, 2010).  

Σύμφωνα με την άποψη των Μάκρα & Κανάρια (2010) οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να χρησιμοποιούν σύγχρονες μορφές διδασκαλίας, όπως είναι οι βιωματικές, 

οι επικοινωνιακές, οι διαθεματικές και οι δημιουργικές πρακτικές. Ωστόσο οι 

εκπαιδευτικοί είναι δύσκολο να αλλάξουν τη νοοτροπία τους σχετικά με τη 

διδασκαλία της γλώσσας και να δημιουργήσουν ένα δικό τους πρότυπο υλικό το 

οποίο είναι προσαρμοσμένο στις θεματικές ενότητες των βιβλίων και των δεδομένων 

της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τη διδακτική και 

παιδαγωγική αξία αλλά και τη χρησιμότητα της διδασκαλίας της γλώσσας με 

επικοινωνιακό και διαθεματικό τρόπο. Για αυτό το λόγο προτιμούν να τη διδάσκουν 

μέσω της μεταγνωστικής ανάλυσης.    

 

4.3. Η διαπολιτισμικότητα της μειονοτικής εκπαίδευσης και τα 

προβλήματα της 

 

Η γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα στη Δυτική Θράκη ήταν ανέκαθεν 

παρούσα. Όμως στο χώρο της εκπαίδευσης δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα 

διαχείρισης καθώς αυτό το ζήτημα είχε μακρά ιστορία και σε πολλά σημεία ήταν 

ρυθμισμένο με την υποχρέωση ή την επιλογή των μειονοτικών μαθητών να φοιτούν 

σε μειονοτικά σχολεία που τουλάχιστον η κοινοτική γλώσσα και η θρησκεία τύχαιναν 

αναγνώρισης και αποδοχής (Παναγιωτίδης, 1995; Tsitselikis & Mavrommatis, 2003). 

Οι ανάγκες των μαθητών που προέρχονται από τη μειονοτική κοινότητα της Θράκης 

αυξήθηκαν εξαιτίας σημαντικών πρωτοβουλιών που λήφθηκαν. Έτσι κατά τη 
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διάρκεια της δεκαετίας του 1990 εφαρμόστηκαν νόμοι για την ισονομία και την 

ισοπολιτεία, την κατάργηση των περιορισμών μετακίνησης, την ποσόπτωση για την 

εισαγωγή στα πανεπιστήμια κλπ. Ακόμα εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 

Μουσουλμανοπαίδων και μια σειρά από ανθρώπινα δικαιώματα που ευνοούσαν την 

αύξηση της ανάγκης εκπαίδευσης των παιδιών αυτών (Ασκούνη, 2006).  

Η ανάγκη για διαπολιτισμική εκπαίδευση θα πρέπει να εκπληρώνεται. 

Προκειμένου όμως να εκπληρωθεί με επιτυχία οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένοι, να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και υλικό, να 

χρησιμοποιούν τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους και διδακτικές πρακτικές και 

να είναι φορείς συγκεκριμένων αντιλήψεων που θα τους βοηθήσουν να είναι 

αποτελεσματικοί στη διδασκαλία τους για το σύνολο των μαθημάτων που διδάσκουν 

αλλά και για το σύνολο των μαθητών τους. Για αυτό το λόγο οι εκπαιδευτικοί που δεν 

είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να εργαστούν κάτω από αυτές τις συνθήκες θα 

πρέπει να επιμορφώνονται κατάλληλα (Μαυρομμάτης & Βέλκου, 2007).  

Ένα ακόμα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση των μαθητών της μειονοτικής κοινότητας της Θράκης είναι η διαρροή 

των μαθητών από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κυρίως μετά 

την 9χρονη υποχρεωτική. Η συγκεκριμένη προβληματική εντάσσεται στο πλαίσιο της 

σχολικής αποτυχίας και των προβληματικών διαστάσεων της (μη) ένταξης των 

μουσουλμανοπαίδων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αιτία για αυτό το γεγονός είναι 

η αναποτελεσματικότητα της πρωτοβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης, ο περιορισμός 

στην ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κυρίως για τα κορίτσια που 

προέρχονται από τις ορεινές περιοχές της Θράκης (Κελεσίδης & Μαραγκός, 2004), η 

μη τακτική φοίτηση και η εγκατάλειψη του σχολείου από ρομά μαθητές.  

Επιπλέον φαινόμενο που προκαλεί ανησυχία αποτελεί η διαρροή των 

μαθητών από τα μειονοτικά προς τα δημόσια δημοτικά σχολεία της περιοχής. 

Παρατηρείται ολοένα και περισσότερο η αύξηση του αριθμού των παιδιών των 

οποίων οι γονείς επιλέγουν να φοιτήσουν στα δημόσια σχολεία και όχι στα 

μειονοτικά. Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς 1999-2000 υπήρχαν μόνο 

100 παιδιά μουσουλμάνων που φοιτούσαν σε ελληνικά δημόσια σχολεία. Η αύξηση 

του αριθμού αυτού ήταν πολύ σημαντική κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων. 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2004-2005 στα δημόσια σχολεία του νομού 
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Ροδόπης φοίτησαν 201 μουσουλμάνοι μαθητές και το 2005-2006 343. Το 2007-2008 

στην πόλη της Ξάνθης σημειώθηκε μια ιστορική ανατροπή καθώς για πρώτη φορά η 

φοίτηση στα δημόσια δημοτικά κατέστη έστω και οριακά πλειονοτική για τη 

μειονότητα αφού στα 18 δημόσια σχολεία φοίτησαν 483 μειονοτικοί μαθητές έναντι 

465 που φοίτησαν στα μειονοτικά δημοτικά της πόλης (Νοταράς, 2008).   

Προσπαθώντας κανείς να δώσει μια λύση σε αυτό το φαινόμενο μπορεί να 

θεωρήσει ότι οφείλεται στο γεγονός ότι στο μειονοτικό δημοτικό σχολείο τα παιδιά 

των μουσουλμάνων δεν μαθαίνουν σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν στις σχολικές τους επιδόσεις. Οι γονείς 

φαίνεται πως αντιλαμβάνονται τη σημασία του σχολικού γραμματισμού 

(Χατζησαββίδης, 2005) και για αυτό το λόγο επιλέγουν τα παιδιά τους να ενταχθούν 

στην επίσημη γλώσσα της κοινωνίας στην οποία ζουν (Νοταράς, 2008; Πλεξουσάκη, 

2006).  

Ακόμη ένα πρόβλημα είναι η ύπαρξη υπο-εκπαιδευμένων μειονοτικών σε 

υψηλά ποσοστά. Παρόλο που δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία που να 

καταγράφουν την εκπαίδευση και ιδιαίτερα της μειονότητας, σε ερευνητικές 

επιστημονικές εργασίες το υψηλό ποσοστό των ατόμων που δεν ολοκλήρωσαν την 

υποχρεωτική εκπαίδευση αποδίδεται σε μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες 

(Μαλαμίδης, 2008; Γεωργίτσης, 2002; Ιορδανίδου, 2002). Ένα σημαντικό κίνητρο 

που ευνοεί την ολοκλήρωση της φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι η 

δυνατότητα που παρέχεται στους μαθητές που προέρχονται από τη μουσουλμανική 

μειονότητα της Θράκης να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά απαραίτητη είναι η 

ύπαρξη περισσότερων γλωσσικών ομάδων, όσον αφορά τη μητρική γλώσσα, η 

ύπαρξη διαφορετικών θρησκευτικών τάσεων και συμπεριφορών, εντός της 

μουσουλμανικής μειονότητας (Λεμοντζέλης, 2010) και η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

πληθυσμιακών ομάδων στη Θράκη και η ανάγκη διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 

Άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα 

είναι η παράλληλη λειτουργία μειονοτικών και δημόσιων σχολείων και οι επιρροές 

που δέχονται οι γλωσσικές κοινότητες από εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες 

(Δημάση και συν., χ.χ.). 
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Ακόμα θεωρείται απαραίτητη η διαρκής και ουσιαστική υποστήριξη των 

γονέων στις ημιορεινές και κυρίως στις ορεινές περιοχές. Σε αυτές τις περιοχές οι 

κάτοικοι δύσκολα έχουν πρόσβαση στη σωστή ενημέρωση τόσο σε επίπεδο στήριξης 

των μαθητικών προσπαθειών όσο και στην παροχή συμβουλών για θέματα 

ενημέρωσης παιδιών και εφήβων: θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, αξίας της γνώσης 

κλπ. Επιπλέον η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στις ίδιες περιοχές και στις 

ημιαστικές και στις αστικές είναι πολύ σημαντική. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα 

σημαντικό ποσοστό των ενήλικων μουσουλμάνων και ιδιαίτερα των γυναικών δεν 

έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στο δημοτικό σχολείο. Η ελλιπής ως και 

ανύπαρκτη γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι δυνατόν να λειτουργήσει 

ανασταλτικά για την επίτευξη στόχων ουσιαστικής επικοινωνίας με τους 

εκπαιδευτικούς των παιδιών αλλά και με τη χριστιανική κοινότητα, τις αρχές, τις 

υπηρεσίες και τους πολίτες (Δημάση και συν., χ.χ.).  

Ο κοινωνικός αποκλεισμός των κατοίκων είναι εν μέρει αποτέλεσμα της 

έλλειψης της αυτοεκτίμησης σε σύγκριση με τη δυνατότητα χρήσης της ελληνικής ως 

μέσου επικοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο είναι αδύνατον να έχουν πρόσβαση στην 

ενημέρωση που είναι απαραίτητη για τη στήριξη των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες και στη 

συνέχεια να διαχειριστούν αυτά τα προβλήματα σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς των παιδιών τους αλλά και άλλους ειδικούς που αναλαμβάνουν τη 

διάγνωση και τη στήριξη των παιδιών αλλά και στην αποδοχή της ισότιμης 

ιδιαιτερότητάς τους. Ακόμα οι γονείς δεν μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το 

θέμα των εξαρτησιογόνων ουσιών που σύμφωνα με τα αστυνομικά δελτία είναι οξύ 

στις μουσουλμανικές κοινότητες. Οι γονείς δεν ενημερώνονται και για θέματα 

επαγγελματικού προσανατολισμού. Η συνεργασία μεταξύ της σχολικής κοινότητας 

και της οικογένειας και της κοινωνίας πρέπει να αποτελέσει επιλογή προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα (Δημάση και συν., χ.χ.).   
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ 

 

1.1. Ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου στην τάξη 

 

Το σχολικό βιβλίο αποτελεί ένα από τα παλαιότερα μέσα διδασκαλίας και 

θεωρείται, ακόμα και σήμερα, ένα από τα σημαντικότερα μέσα διδασκαλίας και 

μάθησης. Μεταξύ των κυριότερων λόγων, οι οποίοι καθιστούν αυτό το μέσο τόσο 

σημαντικό είναι η κατεύθυνση της πορείας της διδασκαλίας και της μάθησης ενώ ο 

εκπαιδευτικός και ο/η μαθητής/τρια εργάζονται με αυτό. Κάποιες φορές ο/η 

εκπαιδευτικός σχεδιάζει τη διδασκαλία στηριζόμενος/η αποκλειστικά σε αυτό και 

στις εγκυκλίους που στέλνονται στα σχολεία (Μπονίδης, 2004). 

Σύμφωνα με την άποψη του Bauer (1995, όπως αναφέρεται στο Μπονίδης, 

2004) οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους βάσει του σχολικού βιβλίου 

για τους ακόλουθους λόγους. Το βιβλίο συνιστά κύριο βοηθητικό μέσο εξαιτίας της 

«αυθεντίας» του περιεχομένου του, της σχέσης των περιεχομένων μάθησης με τους 

διδακτικούς σκοπούς και στόχους του προγράμματος διδασκαλίας καθώς και της 

καταλληλότητας του για την επίτευξη των τελευταίων. Ακόμα θεωρείται έγκυρο και 

αξιόπιστο, επειδή έχει την έγκριση της πολιτείας και βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση 

του/της μαθητή/τριας και τον/την βοηθά να παρακολουθήσει τον/την εκπαιδευτικό 

και την πορεία της διδασκαλίας. Βοηθά στην εξοικονόμηση χρόνου, ο οποίος μπορεί 

να διατεθεί σε άλλες δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο της διδασκαλίας.  

Ακόμα η διδασκαλία διεξάγεται βάσει αυτού του σχολικού βιβλίου, τα 

περιεχόμενα μάθησης της θεματικής ή της επιστήμης που διδάσκεται αντλούνται 

αποκλειστικά από αυτό, είναι κυρίαρχο μέσο διδασκαλίας (Τσιάκαλος, 1990; Bauer, 

1995; Hanisch, 1995, όπως αναφέρεται στο Μπονίδης, 2004; Μπονίδης, 2003). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν διάφορα είδη 

διδακτικού υλικού κατά 90-95% του διδακτικού χρόνου και ότι το 70% των 
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δραστηριοτήτων γίνεται βάσει του σχολικού βιβλίου και άλλου διδακτικού υλικού 

(Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007).  

Σύμφωνα με την έρευνα του Johnsen (1993) το 1/3 του διδακτικού χρόνου 

αφιερώνεται από τους εκπαιδευτικούς στα βιβλία και περισσότερο από το 80% της 

όλης διδακτικής διαδικασίας δαπανάται στην αναζήτηση θεμάτων/προβλημάτων 

μέσα στα βιβλία. Ο Hanisch (1995) υποστήριξε ότι είναι  κυρίαρχη η θέση του 

βιβλίου τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη διεξαγωγή της διδακτικής 

διαδικασίας.  

Το σχολικό βιβλίο αποτελεί πηγή πληροφόρησης και σε κάποιες περιπτώσεις 

δραστηριοποιεί κίνητρα στους εκπαιδευτικούς του (Vanecek, 1995, όπως αναφέρεται 

στο Μπονίδης, 2004), παρακινεί τον/την μαθητή/τρια στην αυτενέργεια, προσφέρει 

μια αυτόνομη, έγκυρη και γενικής αποδοχής συλλογή υλικού, το οποίο μπορεί να 

καταστεί αντικείμενο επεξεργασίας χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες (Sretenovic, 1995; 

Olechowski, 1995, όπως αναφέρεται στο Μπονίδης, 2004). Ακόμα είναι άμεσα 

προσεγγίσιμο, δεδομένου ότι οι αποδέκτες του ανατρέχουν σε αυτό για να ελέγξουν, 

να επαναλάβουν ή να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους (Sretenovic, 1995; Vanecek, 

1995, όπως αναφέρεται στο Μπονίδης, 2004). 

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες θεωρούν απαραίτητο το βιβλίο για τη 

διδασκαλία, καθώς αποτελεί για αυτούς κυρίως για τους δεύτερους την κύρια πηγή 

άντλησης της πληροφορίας εντός και εκτός σχολείου και δεν μπορούν να φανταστούν 

τη διδασκαλία χωρίς αυτό. Εκτός από όλα αναφέρθηκαν πρωτύτερα, το σχολικό 

βιβλίο είναι δυνατόν να ασκήσει, εκάστοτε, τις ακόλουθες λειτουργίες, που αφορούν 

τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και 

αλληλεξαρτώνται (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007; Mitchel, 1995; Olechowski & 

Spiel, 1995, όπως αναφέρεται στο Μπονίδης, 2004). Οι λειτουργίες αυτές είναι ότι το 

σχολικό βιβλίο διαφοροποιεί τη σχολική εργασία, προσφέρει άσκηση πάνω στη 

θεωρία και ελέγχει την επιτυχία της μάθησης και συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση 

των μαθητών/τριών.  

Το σχολικό βιβλίο με τη μορφή και τη δομή του μπορεί να προσδιορίζει τις 

μορφές και τις μεθόδους διδασκαλίας, να προτρέπει για συγκρότηση ομάδων, 

διερευνητική και συνεργατική μάθηση κλπ. Ακόμα η αξιολόγηση των μαθητών/τριών 

στηρίζεται στο περιεχόμενό του. Περιέχει ασκήσεις επανάληψης και εργασίες 
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εμπέδωσης και προβλέπει ερωτήσεις για την αξιολόγηση του βαθμού πρόσκτησης 

των σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων από τους μαθητές/τριες. Το σχολικό 

βιβλίο αποτελεί βασικό εργαλείο της σχολικής κοινωνικοποίησης, καθώς επιχειρείται 

μέσω αυτού η εξοικείωση των μαθητών/τριών με την κοινωνική πραγματικότητα και 

τις κοινωνικές αξίες (Μπονίδης, 2004).  

Ο ρόλος κάθε σχολικού βιβλίου είναι να αντανακλά τους στόχους, το 

περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας όπως αυτά καθορίζονται από το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του κάθε μαθήματος (Pingel, 1999; Σαλβαράς & 

Σαλβαρά, 2009). Ο Ξωχέλλης (2005) διατύπωσε την άποψη ότι το σχολικό βιβλίο 

είναι η έντυπη παρουσίαση της διδακτέας ύλης ενός γνωστικού αντικειμένου για μια 

συγκεκριμένη τάξη και σχολική βαθμίδα. Το περιεχόμενο του κάθε σχολικού βιβλίου 

καθορίζεται από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών και καλύπτει τις ανάγκες της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στόχος του κάθε σχολικού βιβλίου είναι να παρέχει στο 

μαθητή όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο 

έχει κατασκευαστεί. Όμως την ίδια στιγμή του δίνει και τη δυνατότητα να 

αξιολογήσει το επίπεδο της μάθησης του μέσα από την επίλυση ασκήσεων και της 

συμμετοχής του σε ποικίλες δραστηριότητες (Pingel, 1999). Κατά συνέπεια 

επιβεβαιώνεται η άποψη του Ματσαγγούρα (2004), που υποστήριζε ότι κάθε σχολικό 

βιβλίο έχει γνωσιακή, μαθησιακή, διδακτική και κοινωνικοποιητική διάσταση.  

Έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται 

το σχολικό βιβλίο στη διάρκεια της διδασκαλίας. Σύμφωνα με τις απόψεις των 

Καψάλης & Θεοδώρου (2002) και Chambliss & Calfee (1998) το σχολικό βιβλίο 

αποτελεί στοιχείο της παιδαγωγικής πρακτικής. Ο Mikk (2000) υποστήριξε ότι μέσω 

του σχολικού βιβλίου οι μαθητές παροτρύνονται να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα 

τους και γίνεται προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η δια βίου μάθηση. Οι Ξωχέλλης 

(2005), Σαλβαράς & Σαλβαρά (2009) και Mikk (2000) υποστήριξαν ότι το σχολικό 

βιβλίο ενημερώνει και πληροφορεί το μαθητή για ένα γνωστικό πεδίο με βάση το 

πρόγραμμα σπουδών. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιούνται κείμενα, 

εικόνες, σχεδιαγράμματα ή γραφικές παραστάσεις.  

Το σχολικό βιβλίο είναι δυνατόν να διαμορφώσει τον τρόπο διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας το σχολικό βιβλίο μπορούν να 

οργανώσουν την ύλη που διδάσκουν, να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά κείμενα και 
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ασκήσεις για κάθε μαθητή ή για ομάδες μαθητών και να χρησιμοποιήσουν 

συγκεκριμένες μεθόδους στη διδασκαλία τους. Το σχολικό βιβλίο μπορεί να 

ενεργοποιήσει τους μαθητές ώστε να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένες μαθησιακές 

δραστηριότητες προκειμένου να παγιώσουν τη μάθηση. Προκειμένου να επιτευχθεί 

αυτό οι μαθητές καθοδηγούνται με σκοπό  να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις 

για ένα γνωστικό πεδίο και προωθούνται στρατηγικές μάθησης έτσι ώστε  οι μαθητές 

να μπορούν να ελέγξουν τις γνώσεις τους (Ξωχέλλης, 2005; Καψάλης & 

Χαραλάμπους, 2007; Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2009).  

Το σχολικό βιβλίο μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ του 

εκάστοτε προγράμματος σπουδών και των εκπαιδευτικών. Με άλλα λόγια αποτελεί 

την επίσημη ερμηνεία του προγράμματος σπουδών και μέσα από τη χρήση του 

καθορίζεται η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκάστοτε διδασκαλίας. Το 

σχολικό βιβλίο είναι δυνατόν να βοηθά τους μαθητές στη διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης τους (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007). Η συμμετοχή των 

παιδιών σε συγκεκριμένες ομαδικές δραστηριότητες τα βοηθά ώστε να μπορέσουν να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να αναπτύξουν τις κατάλληλες διαπροσωπικές 

σχέσεις (Mikk, 2000).  

Επιπλέον το σχολικό βιβλίο μπορεί να ενθαρρύνει την αυτοαξιολόγηση των 

μαθητών μέσω της χρήσης ποιοτικών μεθόδων αξιολόγησης που έχουν ως στόχο την 

απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσης. Τα σχολικά βιβλία μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

ώστε να εκτιμηθεί το επίπεδο μάθησης των μαθητών μέσω της χρήσης εναλλακτικών 

μεθόδων επίλυσης προβλημάτων (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007; Mikk, 2000). 

Σύμφωνα με την άποψη του Mikk (2000) το σχολικό βιβλίο μπορεί να 

μετασχηματίζει την πληροφορία, είναι συστηματοποιημένο και προσαρμοσμένο 

στους στόχους και τις συνθήκες μάθησης, συστηματοποιεί και οργανώνει την 

πληροφορία που δέχονται οι μαθητές με την προσθήκη νέου εκπαιδευτικού υλικού 

και διαφοροποιεί τη διαδικασία της μάθησης καθώς περιέχει δραστηριότητες που 

λαμβάνουν υπόψη τους τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε μαθητή. Το 

σχολικό βιβλίο βοηθά στην εκμάθηση των κατάλληλων αξιών και στάσεων καθώς 

επίσης αποτελεί και ένα εργαλείο απόκτησης πολιτισμικής και πολιτικής συνείδησης. 

Επιπλέον σύμφωνα με την άποψη του Ξωχέλλη (2005) ένα σχολικό βιβλίο μπορεί να 

συνδεθεί με τη δωρεάν εκπαίδευση και να εκφράσει τη φιλοσοφία μιας χώρας.   
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1.2. Κριτήρια αξιολόγησης των διδακτικών εγχειριδίων 

 

Η αξιολόγηση των διδακτικών εγχειριδίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της 

τα αποτελέσματα ερευνών της παιδαγωγικής επιστήμης. Ακόμα η αξιολόγηση θα 

πρέπει να εφαρμόζεται σε πιλοτικό στάδιο πριν από την κυκλοφορία των διδακτικών 

εγχειριδίων και οι αξιολογητές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης που θα εναρμονίζονται με τους σκοπούς της εκπαίδευσης και 

τα συγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που ισχύουν ανά χρονική 

περίοδο. Η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ως στόχο της να αναμορφώσει και να 

βελτιώσει την πραγματικότητα. Μέσω της αξιολόγησης των διδακτικών εγχειριδίων 

διασφαλίζεται η ποιότητα τους και η αρτιότητα του περιεχομένου τους. 

Η αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων γίνεται με βάση ορισμένα κριτήρια, 

που θα αναφερθούν στη συνέχεια. Τα κριτήρια αυτά είναι αποδεκτά από τους 

περισσότερους αξιολογητές αλλά την ίδια στιγμή κάθε ένας μπορεί να ερμηνεύσει με 

διαφορετικό τρόπο ένα στοιχείο του σχολικού εγχειριδίου. Τα κυριότερα κριτήρια 

αξιολόγησης των διδακτικών εγχειριδίων με βάση το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1999) 

είναι το περιεχόμενο των βιβλίων, η παρουσία των βιβλίων (μορφή), η μεθοδολογία 

και άλλα κριτήρια.  

Όσον αφορά το περιεχόμενο των βιβλίων τα διδακτικά εγχειρίδια δεν πρέπει 

να παραλείπουν ή να αλλοιώνουν τις γνώσεις που περιέχονται σε αυτά ούτε να 

παρουσιάζουν ασυμφωνία μεταξύ του νοητικού επιπέδου των μαθητών στους οποίους 

προορίζονται και του βαθμού δυσκολίας της γνώσης. Ακόμα το σχολικό εγχειρίδιο 

είναι δυνατόν να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών και 

μεταφέρει ηθικές αξίες στους μαθητές/τριες που θα πρέπει να ακολουθούν. Τα 

σχολικά εγχειρίδια περιγράφουν τις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία στην 

οποία ζουν οι μαθητές και τα ήθη και τα έθιμα τους (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1999).  

Όσον αφορά την παρουσίαση των βιβλίων (μορφή), θα πρέπει να αξιολογηθεί 

η γενική εμφάνιση, το μέγεθος και το χρώμα τους, η ανθεκτικότητα της βιβλιοδεσίας, 

η ποιότητα του χαρτιού, κάθε εντύπωση που προκαλεί σε κάθε έναν όταν θα το πάρει 

για πρώτη φορά στα χέρια του. Ένα διδακτικό εγχειρίδιο αξιολογείται ακόμα και για 
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το μέγεθος της γραμματοσειράς, το είδος της και τα κενά που υπάρχουν μεταξύ των 

γραμμών. Η εικονογράφηση του διδακτικού εγχειριδίου είναι δυνατόν να επηρεάσει 

τους μαθητές/τριες στο να διαβάσουν το περιεχόμενο του. Κάθε εικόνα θα πρέπει να 

διασαφηνίζει το περιεχόμενο του κειμένου ή να το συμπληρώνει (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 1999). 

Όσον αφορά τη μεθοδολογία του διδακτικού εγχειριδίου πρέπει να σημειωθεί 

ότι κάθε ένα από αυτά περιέχει μια συγκεκριμένη ύλη από μια πληθώρα γνώσεων 

μιας συγκεκριμένης γνωστικής περιοχής. Η επιλογή της ύλης γίνεται με βάση το 

νοητικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές/τριες στους οποίους απευθύνεται. 

Η διδακτέα ύλη οφείλει να διεγείρει τον προβληματισμό των μαθητών/τριών και να 

τους παρακινεί ώστε να ξεκινήσουν να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες. Ακόμα η 

διάταξη της ύλης μπορεί να κριθεί για την οργάνωση της, την αντιστοίχιση της με την 

ηλικία των μαθητών, το βαθμό δυσκολίας κατά τη μάθηση, τη συνέχεια, τη συνέπεια 

και τη συνοχή της παρεχόμενης γνώσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1999). 

Το διδακτικό εγχειρίδιο θα πρέπει να βοηθά τον εκπαιδευτικό να λάβει 

πολλούς ρόλους, όπως για παράδειγμα του κριτή, απέναντι στους στόχους που έχει 

θέσει και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να τον προβληματίζει 

σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών του προκειμένου να λαμβάνει υπόψη του τις 

ιδιαιτερότητές του, να προβάλει τη συλλογή του διδακτικού υλικού και να τον 

ενθαρρύνει ώστε να πειραματίζεται προκειμένου να μην χρησιμοποιεί μόνο μία 

μέθοδο διδασκαλίας. Όμως το διδακτικό εγχειρίδιο θα πρέπει να κριθεί και για το 

ρόλο που υποβάλλει το μαθητή, και αν αυτός ο ρόλος είναι ενεργητικός ή παθητικός. 

Κατά συνέπεια το σχολικό εγχειρίδιο αξιολογείται για το βαθμό στον οποίο 

ενθαρρύνει τους μαθητές να σκέφτονται, να κρίνουν, να αποφασίζουν και να 

αξιολογούν τις γνώσεις που λαμβάνουν από το συγκεκριμένο βιβλίο (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 1999).  
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1.3. Το ζήτημα των σχολικών εγχειριδίων της μειονότητας 

 

Όταν υπογράφηκε η Συνθήκη της Λοζάνης η μειονότητα της Θράκης συνέχιζε 

να διδάσκεται και να χρησιμοποιεί τα οθωμανικά βιβλία που χρησιμοποιούσε και 

πρωτύτερα. Τα βιβλία αυτά ήταν γραμμένα στην αραβική γλώσσα και είχαν 

αποκλειστικά θρησκευτικό περιεχόμενο. Το 1930 όμως έπειτα από την υπογραφή του 

συμφώνου της ελληνοτουρκικής φιλίας έγινε η εισαγωγή του  λατινικού αλφαβήτου 

που οι παλαιομουσουλμάνοι το αντιμετώπισαν με οργή, καθώς εξαιτίας αυτού του 

γεγονότος έκλεισαν τα θρησκευτικά σχολεία και οι εφημερίδες τους (Διβάνη, 1997). 

Το 1946 η ελληνική κυβέρνηση συνεργάστηκε με τους μουσουλμάνους 

δασκάλους της Δυτικής Θράκης και συνέταξαν βιβλία για τη διδασκαλία του 

γλωσσικού μαθήματος με τη συμβολή του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών 

Βιβλίων. Το 1953 η μειονότητα της Θράκης ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τα διδακτικά 

εγχειρίδια που συντάχθηκαν στην Τουρκία. Τα βιβλία αυτά ήταν όμοια με τα σχολικά 

εγχειρίδια με τα οποία διδάσκονταν οι μαθητές στην Τουρκία στην αντίστοιχη τάξη. 

Μόνο που από αυτά απουσίαζαν οι φωτογραφίες του Κεμάλ και οι αναφορές στον 

τούρκικο εθνικισμό. Η ελληνική κυβέρνηση απέσυρε κατά συνέπεια τα βιβλία που 

είχε εκδώσει και δέχθηκε τα παιδιά της μειονότητας της Δυτικής Θράκης να 

διδάσκονται τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια (Αλεξανδρής, 1991). 

Πιο πρόσφατα το Σεπτέμβριο του 1998 η τούρκικη πλευρά παρουσίασε 19 

τίτλους διδακτικών εγχειριδίων προκειμένου να τα εγκρίνουν οι ελληνικές αρχές. Το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διαπίστωσε πως τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια 

ανταποκρίνονταν στις βασικές παιδαγωγικές αρχές και θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος (Ζεγκίνης, 1999). Όμως 

τα βιβλία αυτά δεν εγκρίθηκαν για το παιδαγωγικό και διδακτικό τους περιεχόμενο 

και για αυτό το λόγο οι μαθητές των μειονοτικών σχολείων συνέχισαν να 

χρησιμοποιούν τα παλαιότερα σχολικά εγχειρίδια.  

Η Τουρκία κατά τη χρονική περίοδο 1999-2000 έστειλε και πάλι μια σειρά 

νέων σχολικών εγχειριδίων που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά βιβλία που 

κυκλοφορούσαν στο εμπόριο. Από αυτά είχαν αφαιρεθεί οι φωτογραφίες του Κεμάλ, 
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ο τούρκικος εθνικός ύμνος καθώς επίσης και τα κείμενα που απευθύνονταν στην 

τουρκική νεολαία. Τα ονόματα αντικαταστάθηκαν με ελληνικά, όπως επίσης και 

κάποιες λέξεις, φράσεις κλπ. Όμως τα βιβλία αυτά ήταν προχειρογραμμένα και δεν 

είχαν σχέση με την ελληνική πραγματικότητα και για αυτό το λόγο δεν εγκρίθηκαν 

(Λιάζος, 2007).  

Τα βιβλία που αυτή τη στιγμή διδάσκονται οι μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων της Δυτικής Θράκης είναι τα βιβλία που διδάσκονται και οι μαθητές στα 

τουρκικά σχολεία. Με αυτό τον τρόπο εφαρμόζεται το άρθρο 2 του βασικού νόμου 

του τούρκικου εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος που αναφέρει ότι: «Ο τούρκικος 

λαός πρέπει να μείνει πιστός στις αρχές και στις μεταρρυθμίσεις του Ατατούρκ, 

καθώς και στον ατατουρκικό (κεμαλικό) εθνικισμό, ο οποίος εκφράζεται και στο 

Σύνταγμα της Τουρκίας. Πρέπει, τονίζεται, να διαπαιδαγωγούνται, ως πολίτες αυτοί 

που θα αποδέχονται τις εθνικές, ηθικές, ανθρωπιστικές, πολιτιστικές αξίες του 

τούρκικου λαού, θα τις προστατεύουν και θα τις καλλιεργούν. Θα αγαπούν την 

οικογένεια, την πατρίδα και το λαό και θα προσπαθούν συνεχώς να τα ανυψώνουν. 

Θα γνωρίζουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους έναντι της Τουρκικής 

Δημοκρατίας, η οποία στηρίζεται στα θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος, που είναι ο 

σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι δημοκρατικοί θεσμοί, η αρχή του 

λαϊκισμού και η αρχή του κράτους δικαίου» (Λιάζος, 2007).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1. Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι 

μαθητές της μειονοτικής εκπαίδευσης αντιλαμβάνονται τους θεσμούς και τις αξίες 

της οικογένειας, της εκπαίδευσης, της θρησκείας, της πατρίδας, της ειρήνης και όλων 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα 

οικονομικά και τα περιβαλλοντικά. Η εργασία αυτή είχε ως αφετηρία της τη 

διδακτορική διατριβή του κύριου Λιάζου (2007) και κατά συνέπεια χρησιμοποιώντας 

τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτή προσπαθεί να αξιολογήσει τα σχολικά εγχειρίδια 

του μαθήματος της γλώσσας που διδάσκονται οι μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

της Δυτικής Θράκης με έναν διαφορετικό τρόπο.  

Με άλλα λόγια αυτό που ενδιαφέρει την ερευνήτρια της παρούσας μελέτης 

είναι να περιγράψει και να ταξινομήσει τα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων σε 

θεματικές κατηγορίες με βάση το κεντρικό τους νόημα και το περιεχόμενο και να 

περιγράψει ποσοτικά και ποιοτικά τους θεσμούς και τις αξίες που εμπεριέχονται σε 

αυτά προκειμένου να διερευνηθούν οι διαπολιτισμικές τους αρχές. Ακόμα εξετάζεται 

η κοινωνικοποίηση που παρέχεται στους μαθητές/τριες από αυτά τα σχολικά 

εγχειρίδια και τη δυνατότητα ανάπτυξης διαπολιτισμικών σχέσεων στην ευρύτερη 

κοινωνία της Δυτικής Θράκης.  

 

2.2. Οι ερευνητικές υποθέσεις 

 

Οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας εργασίας είναι δύο: 

1. Η μελέτη των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος της γλώσσας της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι δυνατό να συμβάλλει στην παρατήρηση 

των ιδεολογικών προσανατολισμών του τουρκόγλωσσου προγράμματος 

εκπαίδευσης.  
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2. Ποιες είναι οι θεματικές κατηγορίες που περιγράφονται στα σχολικά 

εγχειρίδια του συγκεκριμένου μαθήματος και πως περιγράφονται (τόσο 

ποσοτικά όσο και ποιοτικά);  

 

2.3. Το υλικό της έρευνας 

 

Το υλικό της έρευνας είναι τα αναγνωστικά σχολικά εγχειρίδια που 

χρησιμοποιούνται σήμερα στα μειονοτικά σχολεία της Δυτικής Θράκης. Αν και δεν 

υπάρχει η ημερομηνία έκδοσης τους πάνω σε αυτά ωστόσο υπολογίζεται ότι πρέπει 

να κυκλοφόρησαν το 1998. Τα βιβλία αυτά είναι τα ακόλουθα: 

1. İLKOKUL OKUMAYA BAŞLIYORUM DERS KİTABI, Hüseyin Ağca, 

Yıldız Parmaksız, Emin Ekinci, Leyla Erdal, για την Πρώτη τάξη.  

2. İLKOKUL ΤÜRKÇE DERS KİTABI 1, για την Πρώτη τάξη. 

3. İLKOKUL ΤÜRKÇE DERS KİTABI 2, για τη Δευτέρα τάξη. 

4. İLKOKUL ΤÜRKÇE DERS KİTABI 3, για την Τρίτη τάξη. 

5. İLKOKUL ΤÜRKÇE DERS KİTABI 4, για την Τετάρτη τάξη. 

6. İLKOKUL ΤÜRKÇE DERS KİTABI 5, για την Πέμπτη τάξη. 

7. İLKOKUL ΤÜRKÇE 6, για την Έκτη τάξη. 

Εικόνες των εξωφύλλων των εγχειριδίων: 
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2.4. Η μέθοδος της έρευνας 

 

Προκειμένου να ερευνηθούν οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας εργασίας 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου (content analysis) στα σχολικά εγχειρίδια 

του μαθήματος της γλώσσας, που διδάσκονται οι μαθητές/τριες των μειονοτικών 

σχολείων της Δυτικής Θράκης. Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια τεχνική που 

αναλύει το περιεχόμενο ενός κειμένου και τη χρήση των λέξεων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί προκειμένου να συνταχθεί. Ακόμα αξιολογούνται οι εικόνες που 

πλαισιώνουν ένα κείμενο προκειμένου να διευκρινιστεί αν επεκτείνουν το νόημα ενός 

κειμένου ή αν επεξηγούν κατάλληλα το περιεχόμενό του. Υπάρχουν δύο επιμέρους 

μέθοδοι ανάλυσης περιεχομένου, η ποιοτική και η ποσοτική. Η ποιοτική ανάλυση 

περιεχομένου αναλύει τα λανθάνοντα ή υπονοούμενα μηνύματα και τις έννοιες που 

ενσωματώνονται μέσα στο κείμενο ενώ η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου 

χρησιμοποιείται πιο συχνά και αυτό γιατί αποδεικνύεται ότι είναι πιο αντικειμενική 

καθώς χρησιμοποιείται η στατιστική ανάλυση (Berelson, 1952). 
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2.4.1. Η ποσοτική μέθοδος ανάλυσης των σχολικών βιβλίων 

 

Η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα 

κυρίως στις ΗΠΑ, από κοινωνιολόγους και κοινωνικούς ψυχολόγους ως η ερευνητική 

μέθοδος για την ανάλυση του περιεχομένου κειμένων, η οποία θα μπορούσε να 

αποτελέσει αντιστάθμισμα στα μειονεκτήματα της παραδοσιακής, υποκειμενικής-

ιμπρεσιονιστικής ερμηνευτικής μεθόδου. Κατά συνέπεια η ποσοτική ανάλυση 

περιεχομένου προτάθηκε από κοινωνικούς επιστήμονες, οι οποίοι ανήκουν στην 

παράδοση της θετικιστικής προσέγγισης της κοινωνικής επιστήμης (Αυγελής, 2002; 

Κάλφας, 1997) – που γνώριζε ανάπτυξη εκείνη την περίοδο στον αγγλοσαξωνικό 

χώρο – της προσέγγισης δηλαδή που βασίζεται στις παραδοχές ότι υπάρχει ενότητα 

στην επιστήμη και η μεθοδολογία, οι σκοποί οι έννοιες, και οι μέθοδοι της έρευνας 

των κοινωνικών φαινομένων πρέπει να είναι όμοια με αυτά των θετικών επιστημών, 

να εφαρμόζονται και στις κοινωνικές επιστήμες οι υποθετικο-παραγωγικές μέθοδοι 

και το εξηγητικό μοντέλο των θετικών επιστημών (Salmon, 1998, όπως αναφέρεται 

στο Μπονίδης, 2004).  

Ιδιαίτερη ώθηση στην ποσοτική ανάλυση περιεχομένου έδωσαν οι αμερικανοί 

κοινωνιολόγοι κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και του Β Παγκοσμίου πολέμου 

με τις αναλύσεις της εχθρικής προπαγάνδας. Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί 

έκτοτε στην ανάλυση γραπτών, κυρίως κειμένων, του προφορικού λόγου και στην 

ανάλυση φωτογραφιών ή εικόνων, κινηματογραφικών ταινιών, κινηματογραφιών 

επικαίρων, κινούμενων σχεδίων, τηλεοπτικών προγραμμάτων, μουσικής κλπ. 

(Μπονίδης, 2004).  

Η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου άρχισε να χρησιμοποιείται στην έρευνα 

των σχολικών βιβλίων, κυρίως στην έρευνα των κειμένων και σπανίως στην έρευνα 

της εικονογράφησής τους, από τη δεκαετία του 1970 και μετά στο πλαίσιο της 

παιδαγωγικής κατεύθυνσης (Κελπανίδης, 1990; Ξωχέλλης, 1990, 1997; Κρίβας, 

1995) και της θετικιστικής εκπαιδευτικής έρευνας (Diekmann, 1998, όπως 

αναφέρεται στο Μπονίδης, 2004; Κελπανίδης, 1999). Για τους ερευνητές που 

ακολουθούν αυτό το ερευνητικό παράδειγμα κοινή συνισταμένη αποτελεί η θέση ότι, 

για να διαπιστώσει ο αναλυτής, όπως για παράδειγμα στην έρευνα των σχολικών 
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βιβλίων, αν τα Χ σχολικά βιβλία περιέχουν περισσότερες εικόνες εχθρού για τους 

γειτονικούς λαούς από τα Υ σχολικά βιβλία, δεν αρκούν λίγα δεδομένα από τα 

εγχειρίδια Χ και Υ. Αυτός «οφείλει» με προσοχή, αντικειμενικότητα και μέσα από 

μια συστηματική διαδικασία να καταλήξει σε ποσοτικά δεδομένα και να εξαγάγει 

συμπεράσματα. Θα μπορούσε να έχει τυχαίο δείγμα με βάση κάποια κριτήρια, 

συγκεκριμένες κατηγορίες και μονάδες ανάλυσης, ώστε να καταστεί δυνατή, 

αντικειμενική και σαφής η σύγκριση των δεδομένων (Μπονίδης, 2004).   

 

2.4.2. Η ποιοτική μέθοδος ανάλυσης των σχολικών βιβλίων 

 

Θεμελιωτής της ποιοτικής μεθόδους ανάλυσης των σχολικών βιβλίων 

θεωρείται πως είναι ο Mayring. Σύμφωνα με την άποψη του προκειμένου να 

υλοποιηθεί αυτή η μέθοδος απαιτούνται δέκα βήματα. Τα βήματα αυτά είναι: ο 

καθορισμός του υπό έρευνα υλικού, η ανάλυση των συνθηκών κάτω από τις οποίες 

διαμορφώθηκε το υλικό, τα τυπικά χαρακτηριστικά του υλικού, η κατεύθυνση της 

ανάλυσης, τα ερωτήματα βάσει ενός θεωρητικού πλαισίου, ο καθορισμός των 

τεχνικών ανάλυσης και η επιλογή του παραδείγματος με το οποίο θα γίνει η έρευνα, 

το σύστημα κατηγοριών και η αποδελτίωση, η ανάλυση βάσει του συστήματος 

κατηγοριών (ανακεφαλαίωση, εξήγηση, δόμηση), η επανεξέταση του συστήματος 

κατηγοριών και η ερμηνεία δεδομένων στην κατεύθυνση των βασικών ερωτημάτων 

(Mayring, 2000).  

Οι κλασικοί αναλυτές περιεχομένου, μολονότι περιέγραψαν από νωρίς τα 

χαρακτηριστικά μιας ποιοτικής προσέγγισης του περιεχομένου και αναγνώρισαν ότι 

είναι αναγκαίο κατά τη φάση της ερμηνείας, να εξασφαλίζεται το διάβασμα 

«ανάμεσα στις σειρές» όλη η δύναμη της φαντασίας και της διαίσθησής του, 

προκειμένου να εξαχθούν ουσιαστικά συμπεράσματα από τα δεδομένα, δεν υπέδειξαν 

τον τρόπο ή τα παραδείγματα με τα οποία είναι δυνατόν να γίνει η ποιοτική ανάλυση. 

Για αυτό το λόγο, έκτοτε, οι περισσότερες αναλύσεις, στις οποίες οι ερευνητές 

δήλωναν ή κάποιοι ακόμα και σήμερα δηλώνουν – ότι εργάζονται με την ποιοτική 

ανάλυση περιεχομένου, αποτελούν είτε περιγραφή των υπό ανάλυση δεδομένων κατά 

το πρότυπο της ιστορικής μεθόδου, είτε απλή σταχυολόγηση σχετικών με τις 
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υποθέσεις της έρευνας τους παραθεμάτων από το ερευνώμενο υλικό και αμεθόδευτη 

ερμηνεία τους (Μπονίδης, 2004).  

Η προσπάθεια για συστηματική ποιοτική προσέγγιση του κειμένου, που 

εντέλει έχει οδήγησει  στη συγκρότηση ποιοτικών παραδειγμάτων ανάλυσης κειμένου 

(Flick, 1998, όπως αναφέρεται στο Μπονίδης, 2004), ανάγεται χρονικά στις 

τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια που 

έχει καταβληθεί στο χώρο των κοινωνικών επιστημών για τη δημιουργία 

εναλλακτικών αντιθετικιστικών ερευνητικών ποιοτικών παραδειγμάτων, τα οποία 

υπάγονται στον όρο «ποιοτική έρευνα», έναντι των ποσοτικών που αναπτύχθηκαν 

στο πλαίσιο της θετικιστικής προσέγγισης της κοινωνικής επιστήμης.  

Η ποιοτική έρευνα, γενικότερα, που είχε ήδη εμφανιστεί στις αρχές του 20ου 

αιώνα, τόσο στον αγγλοσαξωνικό χώρο όσο και στην κεντρική Ευρώπη, πέρασε από 

διαφορετικές φάσεις εξέλιξης παγκοσμίως, παρουσίασε διαφορετικές ερευνητικές 

τάσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται όσον αφορά στις θεωρητικές παραδοχές τους, το 

αντικείμενό τους και τη μεθοδολογική τους εστίαση (Flick, 1998, όπως αναφέρεται 

στο Μπονίδης, 2004; Vidich & Lyman, 2000), άσκησε σοβαρή κριτική στον 

θετικισμό (Cohen & Manion, 1997; Lamnek, 1995, όπως αναφέρεται στο Μπονίδης, 

2004) και γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη κατά τις τελευταίες δεκαετίες.  

Οι επιμέρους τάσεις που έχουν εμφανιστεί στο χώρο της ποιοτικής έρευνας 

έχουν αντλήσει, εκάστοτε, τα ερείσματά τους παραδοσιακά από τη συμβολική 

αλληλεπίδραση (Wagner, 1999, όπως αναφέρεται στο Μπονίδης, 2004), την 

εθνομεθοδολογία (Watson, 1997), το δομισμό και την ψυχανάλυση, καθώς και τη 

φαινομενολογία και την ερμηνευτική (Schwandt, 2000). Κατά τα τελευταία χρόνια 

σημαντική επίδραση στην ποιοτική έρευνα έχουν ασκήσει (Lamnek, 1995): η 

ερμηνευτική αλλελεπίδραση, ο μετα-δομισμός, οι σπουδές εργασίας, οι υποκειμενικές 

θεωρίες, η γλωσσική ψυχολογίας (Potter & Wetherell, 1995), η θεωρία των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων αλλά και μια σειρά νεότερων θεωρητικών και 

ερευνητικών τάσεων, όπως οι πολιτισμικές σπουδές (Frow & Morris, 2000), η κριτική 

θεωρία και οι νεότερες εξελίξεις σε αυτήν (Habermas, 1991, 1992, 2003, όπως 

αναφέρεται στο Μπονίδης, 2004; Agger, 1998; Kincheloe & MacLaren, 2000), η 

φεμινιστική έρευνα (Agger, 1998; Olesen, 2000), οι σεξουαλικές/ομοφυλοφιλικές 



45 
 

σπουδές (Gamson, 2000) και η μεταμοντέρνα θεωρία (Agger, 1998; Gamson, 2000; 

Tierney, 2000).  

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους, τα βασικά σημεία στα οποία 

συγκλίνουν οι παραπάνω επιμέρους τάσεις της ποιοτικής έρευνας μπορούν να 

συνοψιστούν στα ακόλουθα (Flick, 1998, όπως αναφέρεται στο Μπονίδης, 2004): 

βασικό αξίωμα της ποιοτικής έρευνας αποτελεί η κατανόηση του ερευνώμενου 

φαινομένου εκ των έσω. Αφετηρία της έρευνας αυτής συνιστά η μία περίπτωση και η 

ανακατασκευή της καταρχάς ανακατασκευάζεται η ιδιαίτερη υποκειμενική θεωρία, η 

ιδιαίτερη πορεία συνομιλίας, η ιδιαίτερη περίπτωση, ακολουθεί η ανακατασκευή και 

άλλων περιπτώσεων και η συγκριτική εξέτασή τους, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη 

μιας τυπολογίας που εμπεριέχει τις επιμέρους διαφορετικές περιπτώσεις. Στις 

ανακατασκευαζόμενες περιπτώσεις περιλαμβάνονται κάθε φορά διαφορετικές 

κατασκευές της πραγματικότητας, καθώς η τελευταία για την ποιοτική έρευνα δεν 

είναι διαδεδομένη, αλλά κατασκευάζεται από τα διαφορετικά παραδείγματα. Κατά 

την ανακατασκευή των περιπτώσεων παράγονται εκάστοτε κείμενα, τα οποία 

υπόκεινται σε «εμπειρικές» αναλύσεις, κατά βάση σε ανακατασκευή και ερμηνεία.  

Η εφαρμογή του αξιώματος της κατανόησης μέσα από μια μεθοδική 

διαδικασία, η κατανόηση της έννοιας περίπτωση, ο προσδιορισμός των 

παραδειγμάτων που θεωρούνται ως βασικά για την κατασκευή της πραγματικότητας 

και η εκτίμηση του κειμένου ως εμπειρικού υλικού εξαρτώνται εκάστοτε από το 

θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας. Στην ποιοτική έρευνα του περιεχομένου των 

σχολικών βιβλίων οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει κυρίως την παραδοσιακή 

ερμηνευτική μέθοδο και την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, οι οποίες ως μέθοδοι 

εκπαιδευτικής έρευνας λειτουργούν, στο πλαίσιο της νοολογικής ή ερμηνευτικής 

παιδαγωγικής (Ξωχέλλης, 1990, 1997; Κρίβας, 1995), αλλά και άλλων θεωρήσεων 

που εμφανίστηκαν στη διάρκεια του 20ου αιώνα (φαινομενολογική, παιδαγωγική, 

ψυχαναλυτική παιδαγωγική, δομιστική παιδαγωγική κλπ.) (Lenzen, 1997). Τα 

τελευταία χρόνια κάποιοι ερευνητές χρησιμοποιούν και την ανάλυση λόγου, κυρίως 

την κριτική ανάλυση λόγου, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως μέθοδος ανάλυσης 

στο πλαίσιο της κριτικής παιδαγωγικής (Ξωχέλλης, 1990, 1997; Κρίβας, 1995; Carr 

& Kemmis, 1997).  
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Σύμφωνα με την άποψη της Σακαλάκη (2001) η ανάλυση περιεχομένου είναι 

μια μέθοδος συστηματικής περιγραφής και ερμηνείας του γραπτού και προφορικού 

λόγου. Στόχος της είναι η μετατροπή του υλικού ποιοτικής φύσης σε ποσοτικό και 

μετρήσιμο. Με άλλα λόγια ο ερευνητής παίρνει κάποια ακατέργαστα, ποιοτικά 

στοιχεία προσπαθώντας να τα συμπυκνώσει σε κατηγορίες προκειμένου να τα 

ερμηνεύσει και να οδηγηθεί στα δικά του συμπεράσματα (Γκέκα, 2011). Η ανάλυση 

περιεχομένου επομένως μπορεί να αποτελείται από τρεις επιμέρους φάσεις: την 

προανάλυση, την ανάλυση του υλικού και την επεξεργασία και ερμηνεία των 

δεδομένων. Η φάση της προανάλυσης περιλαμβάνει μια πρώτη ανάγνωση του υλικού 

που επρόκειτο να αξιολογηθεί, την αναζήτηση του κατάλληλου θεωρητικού πλαισίου 

και τη διατύπωση των υποθέσεων (Κεχαγιά & Χαραλάμπους, 2008). Η φάση της 

ανάλυσης του υλικού περιλαμβάνει την κωδικοποίηση του σε επιμέρους θεματικές 

κατηγορίες που καθορίστηκαν. Η ανάλυση του υλικού ξεκινά με βάση τις αρχικές 

κατηγορίες αλλά συνήθως προκύπτουν και κάποιες νέες κατηγορίες (Miles & 

Huberman, 1994). Η επεξεργασία και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων, που αποτελεί 

την τελευταία φάση της ανάλυσης περιεχομένου, περιλαμβάνει την ερμηνεία των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν και την ανάλυση των υποθέσεων που διατυπώθηκαν 

(Παπαστάμου, 2001).  

 

2.5. Η εφαρμογή της μεθόδου στην έρευνα 

 

Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος 

της γλώσσας που διδάσκονται οι μαθητές των μειονοτικών σχολείων στη Δυτική 

Θράκη. Η έρευνα αυτή ακολούθησε τα παρακάτω βήματα: Αρχικά επιλέχθηκαν και 

καθορίστηκαν οι κατηγορίες με βάση τα θέματα που πραγματεύονται τα κείμενα των 

σχολικών εγχειριδίων. Αξιολογήθηκαν οι τίτλοι των ενοτήτων και η έκταση του κάθε 

κειμένου. Το υλικό ταξινομήθηκε σε κατηγορίες ανάλυσης. Οι κατηγορίες αυτές ήταν 

η οικογενειακή ζωή, η κοινωνική και ηθική ζωή, η φύση, η σχολική ζωή, οι εποχές-

χρόνος, η παράδοση, η επιστήμη και η σύγχρονη ζωή και άλλα θέματα.  

Τα θέματα της οικογενειακής ζωής αφορούν τις σχέσεις που αναπτύσσονται 

μεταξύ των μελών της οικογένειας, του τόπου κατοικίας τους, οι επισκέψεις στα 

ευρύτερα άτομα της οικογένειας και τα οικογενειακά συμβάντα. Τα θέματα της 
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κοινωνικής και ηθικής ζωής αφορούν την ανάπτυξη των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων, τις ανθρώπινες σχέσεις, τον ελεύθερο χρόνο και τις ασχολίες των 

ανθρώπων. Τα θέματα της φύσης αφορούν το φυσικό περιβάλλον, όπως για 

παράδειγμα η σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Ακόμα περιλαμβάνουν θέματα με 

ζώα, φυτά, εξοχή, τοπία, επέμβαση του ανθρώπου στη φύση και προστασία του 

περιβάλλοντος. Τα θέματα της σχολικής ζωής αφορούν τις δραστηριότητες που 

επιτελούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, όπως για παράδειγμα η έναρξη 

και η λήξη του σχολικού έτους, η τάξη, το μάθημα, τα βιβλία, οι σχολικές γιορτές και 

οι δάσκαλοι.  

Ακόμα οι εποχές – ο χρόνος περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τις 

τέσσερις εποχές και τους μήνες του χρόνου. Η παράδοση περιλαμβάνει θέματα που 

αφορούν τα ήθη και τα έθιμα, τους μύθους, τα παραμύθια, οι παροιμίες, τα ανέκδοτα, 

το θέατρο σκιών, τα αινίγματα, οι γλωσσοδέτες, οι θρύλοι και το δημοτικό τραγούδι. 

Η επιστήμη και η σύγχρονη ζωή περιλαμβάνουν θέματα που αναφέρονται στην 

τεχνολογία και την επιστήμη και τα άλλα θέματα περιλαμβάνουν κείμενα που δεν 

εντάσσονται σε καμία άλλη κατηγορία.  

Από αυτές τις αρχικές κατηγορίες δημιουργήθηκαν επιμέρους κατηγορίες, οι 

οποίες θα περιγραφούν σε επόμενα κεφάλαια. Οι κατηγορίες αυτές ήταν η οικογένεια, 

η εκπαίδευση, η θρησκεία, η πατρίδα, η εργασία, η κοινωνικότητα, η ειρήνη, ο 

πολιτισμός και το περιβάλλον. Η οικογένεια περιλαμβάνει κείμενα που αναφέρονται 

στις σχέσεις μεταξύ των μελών της ή στις επιπτώσεις που έχει στα άτομα που δεν 

έχουν οικογένεια για οποιονδήποτε λόγο. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει κείμενα που 

περιγράφουν τη σχολική ζωή, τη σπουδαιότητα του για τους μαθητές/τριες, τη 

μόρφωση και την αγωγή καθώς επίσης και την απόκτηση γνώσεων. Η θρησκεία 

περιλαμβάνει κείμενα που περιγράφουν στοιχεία για τη μουσουλμανική θρησκεία, 

την προσευχή, τις θρησκευτικές γιορτές αλλά και τα θρησκευτικά ήθη κι έθιμα. Η 

πατρίδα περιλαμβάνει κείμενα που περιγράφουν την αγάπη προς την πατρίδα, την 

ομορφιά της, την ιστορία της, τα εθνικά σύμβολα, όπως για παράδειγμα η σημαία και 

ο εθνικός ύμνος, τη νοσταλγία, τη θυσία για την πατρίδα, τις εθνικές γιορτές και την 

ελευθερία της πατρίδας.  

Ακόμα η εργασία περιλαμβάνει κείμενα που περιγράφουν την εργασιακή ζωή, 

την εργατικότητα των ατόμων, τις ασχολίες των ανθρώπων, τα επαγγέλματα και τους 
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ρόλους εργασίας. Η κοινωνικότητα περιλαμβάνει κείμενα που περιγράφουν την 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, τη συνεργασία, τη συντροφικότητα, τη βοήθεια 

απέναντι σε άτομα που το έχουν ανάγκη, το ομαδικό πνεύμα, την κοινωνική 

ευαισθησία, την ευγένεια, την εντιμότητα και τη δικαιοσύνη. Η ειρήνη περιλαμβάνει 

κείμενα που αναφέρονται στην πανανθρώπινη αξία και τη σημασία της, στις φιλικές 

σχέσεις, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των λαών, 

το αντιπολεμικό κλίμα και τις συμφορές του πολέμου.  

Επιπλέον ο πολιτισμός περιλαμβάνει κείμενα που αφορούν ήθη κι έθιμα ενός 

τόπου, τις τέχνες, τα τεχνολογικά επιστημονικά επιτεύγματα, τις εφευρέσεις και τις 

ανακαλύψεις, την πρόοδο της επιστήμης αλλά και τους κινδύνους που ενέχει η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο εθισμός στη χρήση της. Το περιβάλλον περιλαμβάνει 

κείμενα που αναφέρονται στη φύση και στην αγάπη απέναντι σε αυτή, στα ζώα, στα 

φυτά αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.  

Επιπροσθέτως τα κείμενα διακρίνονται ανάλογα και με την κατεύθυνση που 

έχουν. Με τον όρο κατεύθυνση νοείται η ανάπτυξη των διαπολιτισμικών σχέσεων 

μεταξύ των δύο κοινοτήτων που ζουν στη Δυτική Θράκη, των μουσουλμάνων και 

των χριστιανών ορθοδόξων. Η κατεύθυνση μπορεί να είναι θετική όταν υπάρχουν 

στοιχεία που ευνοούν τη συνεργασία των δύο ομάδων, την κοινωνικότητα, την 

αλληλεγγύη και τη διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις διαφορές μεταξύ των 

δύο ομάδων και αρνητική όταν αναφέρονται συμπεριφορές, χαρακτηριστικά, 

ιδιότητες ή καταστάσεις που παραπέμπουν στη διαμόρφωση προκαταλήψεων και 

στερεοτύπων, στην ανάπτυξη της εχθρότητας και στον τρόπο ζωής μιας άλλης 

κοινωνίας που ουδεμία σχέση έχει με την ελληνική πραγματικότητα της Θράκης. 

Ακόμα η ουδέτερη κατεύθυνση περιέχεται στα κείμενα όπου δεν περιέχουν αρνητικές 

ή θετικές κρίσεις για μια συγκεκριμένη κατάσταση, με άλλα λόγια δεν περιέχουν τη 

διατύπωση μιας συγκεκριμένης άποψης του συγγραφέα για τις διαφορές μεταξύ των 

δύο ομάδων που ζουν στη Δυτική Θράκη.   

Προκειμένου η καταγραφή των κατηγοριών να είναι όσο το δυνατόν πιο 

αντικειμενική και αξιόπιστη επιστρατεύτηκε η συνεργασία ενός κριτή-εκπαιδευτικού. 

Ο κριτής αυτός αφού ενημερώθηκε για το αντικείμενο της έρευνας, κατέταξε τα 

μεταφρασμένα στα ελληνικά δελτία στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Προκειμένου να 
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υλοποιηθεί ο έλεγχος χρησιμοποιήθηκε ο τύπος υπολογισμού της αξιοπιστίας μεταξύ 

κριτή και ερευνητή: 

Τύπος ΕΣ= 100.Κ/ΣΔ = 100.607/628=96,6%  

Το ΕΣ είναι η εκατοστιαία συμφωνία, το Κ είναι ο αριθμός των δελτίων για τα 

οποία ο κριτής συμφώνησε με τον ερευνητή, το ΣΔ είναι ο αριθμός των δελτίων που 

ταξινόμησε ο ερευνητής. Το 96,6% είναι η ταξινόμηση μεταξύ ερευνητή και κριτή 

και χρησιμοποιήθηκαν τα 607 από τα 628 από αυτά που είχαν επιλεγεί (Άχλης, 1996).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  

 

3.1. Οικογένεια 

 

Τα σχολικά εγχειρίδια που εξετάζονται σε αυτή την εργασία παρουσιάζουν τη 

δομή της οικογένειας ως πυρηνική, δηλαδή οι γονείς μένουν μαζί με τα παιδιά τους. 

Δεν γίνονται αναφορές σε άλλα άτομα της προηγούμενης γενιάς, δηλαδή σε γιαγιάδες 

και σε παππούδες. Η αναφορά σε τέτοια άτομα γίνεται μόνο για υποδηλώσει ότι οι 

γονείς δουλεύουν και επομένως την ανατροφή των παιδιών την έχουν αναλάβει εν 

μέρει άλλα συγγενικά πρόσωπα. Κατά συνέπεια φαίνεται ότι σε αυτό το σημείο οι 

επιμελητές των βιβλίων αυτών επηρεάστηκαν από το σύγχρονο τρόπο ζωής της 

μειονότητας της Θράκης και την αποτύπωσαν με αυτό τον τρόπο. Με άλλα λόγια ενώ 

η παραδοσιακή δομή της οικογένειας είναι διευρυμένη και ζουν οι γονείς με τα παιδιά 

τους μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες και άλλους συγγενείς, φαίνεται πως η 

εικόνα αυτή δεν είναι αποτυπωμένη σε κανένα από τα βιβλία του δημοτικού.  

Μοναδική έγνοια των παππούδων είναι να βλέπουν «ευτυχισμένη»1 την 

οικογένεια των παιδιών τους ή παραμένουν στα χωριά τους και τα παιδιά τους συχνά 

μεταναστεύουν κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να βελτιώσουν τις 

συνθήκες διαβίωσης τους. «Το χωριό είναι η ψυχή μας, η ζωή μας, δεν το 

αποχωριζόμαστε»2. 

Η μητέρα στα σχολικά εγχειρίδια εμφανίζεται ως υπεύθυνη για τις οικιακές 

εργασίες του σπιτιού, είναι αφοσιωμένη στα παιδιά και στο σύζυγο της. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα: «με το ένα… Με το άλλο κρατά το βιβλίο, το 

άλλο σιδερώνει το σακάκι του πατέρα, το άλλο μαγειρεύει, το άλλο με χτενίζει πριν πάω 

σχολείο, το άλλο…»3. Έτσι όμως συμπεριφέρεται και η σύγχρονη γυναίκα της 

μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Μάλιστα ακόμα και ο ρόλος των κοριτσιών είναι 

                                                           
1 Β: 24 (Το κεφαλαίο γράμμα υποδηλώνει την τάξη στην οποία αναφέρεται το αναγνωστικό και ο 

αριθμός τη συγκεκριμένη σελίδα στην οποία βρίσκεται το απόσπασμα). 

2 Β: 21.  

3 Γ:63 



51 
 

προκαθορισμένος και αυτό φαίνεται μέσα στα σχολικά εγχειρίδια στα σημεία όπου τα 

κορίτσια βοηθούν τις μητέρες τους με τις δουλειές του σπιτιού. Η αγάπη της μητέρας 

προς τα παιδιά της είναι διάχυτη στα κείμενα αυτών των βιβλίων και πιο 

συγκεκριμένα στις φράσεις: «σε αγαπώ όσο και η ζωή μου», «Αυτή την αγάπη σου 

στον κόσμο δεν την αλλάζω»4. 

Η μητέρα δεν φαίνεται ότι εργάζεται, τις περισσότερες φορές μένει στο σπίτι 

για να φροντίσει τα παιδιά σε αντίθεση με τον πατέρα που λείπει συχνά εξαιτίας της 

εργασίας του: «Ο πατέρας της Ιλκνούρ γύρισε το βράδυ στο σπίτι»5. Τις ημέρες που 

δεν εργάζεται περνά τον ελεύθερο χρόνο του με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας 

και με αυτό τον τρόπο φαίνεται να ταξιδεύει μαζί τους6 ή να επισκέπτονται το 

ζωολογικό κήπο7. Ο πατέρας πράγματι στην κοινωνία της μειονότητας της Δυτικής 

Θράκης εργάζεται προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την οικογένεια 

του, για να μεγαλώσει τα παιδιά του. Η συμπεριφορά αυτή διατυπώνεται ξεκάθαρα 

στα σχολικά εγχειρίδια της τούρκικης γλώσσας. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές 

αποκτούν τη συνείδηση ότι ο πατέρας πρέπει να είναι ο κουβαλητής της οικογένειας, 

αυτό που θα φροντίσει για την κάλυψη των αναγκών τους.  

 

3.2. Εκπαίδευση 

 

Στα σχολικά εγχειρίδια της τουρκικής γλώσσας η εκπαίδευση των παιδιών 

σχετίζεται με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους φανούν χρήσιμες 

ώστε να γίνουν ικανοί πολίτες. Οι μικροί μαθητές πρέπει να γίνουν χρήσιμοι 

άνθρωποι για την κοινωνία στην οποία ζουν αλλά και για την πατρίδα τους. Το 

σχολείο προκαλεί στα παιδιά χαρά καθώς είναι το μέρος όπου μαθαίνουν χρήσιμα 

πράγματα. Η χαρά ενός μαθητή που ξεκίνησε να διαβάζει και κατάφερε να βοηθήσει 

                                                           
4 Α:  67 

5 Α:63 

6 Α: 36 

7 Γ: 65 
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μια κυρία να πάρει το σωστό λεωφορείο είναι απερίγραπτη8. Εκτός όμως από την 

εκμάθηση της ανάγνωσης χαρά προκαλούν και τα υπόλοιπα αντικείμενα που 

χρησιμοποιεί ο μαθητής στην τάξη: «βιβλίο, μολύβι, σβηστήρα, δίνουν δύναμη στο 

μαθητή» υπό την προϋπόθεση ότι «πρέπει να μελετάμε και μετά να παίζουμε»9. 

Στο τέλος των περισσότερων μαθημάτων υπάρχουν παροιμίες που οι μαθητές 

τις χρησιμοποιούν για να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο. Με αυτό τον τρόπο 

μαθαίνουν και τα ήθη και τα έθιμα της κοινότητας τους. Κατά τη διάρκεια των 

διακοπών οι μαθητές δεν θα πρέπει να αμελούν το διάβασμα τους και αυτό φαίνεται 

στη φράση: «αν παραμελήσετε το διάβασμα θα δυσκολευτείτε στη Δευτέρα τάξη»10. 

Τα βιβλία αυτά μαθαίνουν και τους σωστούς τρόπους συμπεριφοράς και πειθαρχίας 

στα παιδιά.  

Οι μαθητές επίσης μαθαίνουν να αγαπούν τον δάσκαλο αλλά και τους 

συμμαθητές τους. Το σχολείο συνδέεται με θετικά συναισθήματα, με το χώρο όπου 

θα τους δείξει τον τρόπο να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Μετά το περιβάλλον της 

οικογένειας το σχολείο αποτελεί το δεύτερο χώρο στον οποίο εισέρχονται οι μαθητές 

και θα πρέπει να το αγαπήσουν. Η αγάπη προς το σχολείο επεκτείνεται και σε αγάπη 

προς την οικογένεια. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα: «όλοι μας πρέπει να 

αγαπάμε τους δασκάλους όπως τη μητέρα μας και τον πατέρα μας και τους συμμαθητές 

μας όπως τα αδέρφια μας»11. 

Ο δάσκαλος συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της αγάπης των παιδιών για το 

σχολείο. Είναι εκείνος που θα διαπλάσει το χαρακτήρα τους και θα τους κάνει 

ικανούς πολίτες, άξιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο δάσκαλος εμφανίζεται ως 

«κηπουρός» και τα παιδιά ως «σπόροι»12. Ο δάσκαλος είναι το άτομο που θα 

διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά έπειτα από το περιβάλλον της οικογένειας τους και θα 

τους δείξει το σεβασμό και τις υπόλοιπες ηθικές αξίες.  

                                                           
8 Α: 5 

9 Α: 7 

10 Α: 76 

11 Δ: 5 

12 Δ: 28 
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Ωστόσο εκτός από τα θετικά στοιχεία που αναφέρονται για το σχολείο και 

τους δασκάλους στα βιβλία αυτά υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις δυσκολίες της 

μόρφωσης κατά το παρελθόν. Για παράδειγμα τις παλαιότερες εποχές, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται, οι δυσκολίες της διαβίωσης ήταν πολλές και η μόρφωση 

δεν ήταν προσιτή για όλα τα άτομα. «Ο πατέρας μου γεννήθηκε σε αυτό το χωριό, 

τελείωσε το δημοτικό σχολείο εδώ. Το γυμνάσιο ήταν σε μακρινή κωμόπολη. Ο 

πατέρας μου έπαιρνε το δρόμο μετά την πρωινή προσευχή. Και γυρνούσε στο σπίτι 

μέσα στο σκοτάδι της νύχτας»13. Ο παππούς αναφέρει πως η θέληση του αν και ήταν 

μεγάλη ωστόσο δεν κατάφερε να πάει σχολείο λόγω των αντίξοων συνθηκών που 

επικρατούσαν.  

Οι αναφορές αυτές επισημαίνουν το πρόβλημα του αναλφαβητισμού που ήταν 

κυρίαρχο σε παλαιότερες εποχές και προσπαθούν να ενισχύσουν την αγάπη του 

παιδιού για τη μάθηση και κατ’ επέκταση για το σχολείο. Εκτός όμως από αυτό τα 

συγκεκριμένα αποσπάσματα αλλά και άλλα που αναφέρονται σε αυτό το θέμα έχουν 

ως στόχο να πείσουν τους μαθητές ότι πρέπει να παρακολουθούν τα μαθήματα στο 

σχολείο τους προκειμένου όταν μεγαλώσουν να μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες 

διαβίωσης τους.  

Πολλές είναι και οι αναφορές σε βιβλία που αντικαθιστούν τους ενήλικες που 

περιβάλλουν τα παιδιά, δηλαδή τους γονείς και το δάσκαλο. «Τότε τα βιβλία γίνονται 

πατέρας, μητέρα και δάσκαλος. Απαντούν σε ότι ρωτήσεις χωρίς να βαριούνται. Σου 

δείχνουν το δρόμο, όταν θελήσει να βρεις το καλό, το σωστό και το ωραίο»14. Ακόμα 

καλλιεργείται η φιλαναγνωσία των μαθητών και η ωφελιμότητα των βιβλίων: «για 

την υγεία, την γεωργία, την κτηνοτροφία. Από την άλλη πλευρά εγκυκλοπαίδειες και 

λεξικά αλλά και ιστορίες, μυθιστορήματα, παιδικά βιβλία»15. 

Συμπερασματικά σε αυτή την ενότητα κατατάσσονται κείμενα που ευνοούν 

την αγάπη του παιδιού για το σχολείο και το δάσκαλο του. Ακόμα υπάρχουν κείμενα 

που καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία των παιδιών και τους δείχνουν την ωφέλεια τους 

από την ανάγνωση βιβλίων. Οι δυσκολίες μόρφωσης των παλαιότερων εποχών έχουν 

                                                           
13 Β: 21 

14 Γ: 15.  

15 Ε: 104 
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αντιμετωπιστεί αλλά παρόλα αυτά τα παιδιά δεν θα πρέπει να τις αψηφούν. Με άλλα 

λόγια δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένο ότι η μόρφωση ήταν προσιτή σε όλες τις 

χρονικές περιόδους της ιστορίας τους. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να εκτιμούν τη 

δυνατότητα που τους δίνετε να μορφωθούν και να είναι συνεπείς και επιμελείς 

μαθητές.  

 

3.3. Θρησκεία 

 

Σε αυτά τα βιβλία απουσιάζει η θρησκεία. Δεν υπάρχουν οι δογματικές θέσεις 

και τα διδάγματα του Ισλάμ. Το παιδί ναι μεν συμμετέχει στις θρησκευτικές γιορτές 

αλλά τις βιώνει ως δικές του εμπειρίες. Χαίρεται να συμμετέχει σε θρησκευτικές 

γιορτές αλλά δεν υπάρχει θρησκευτική διάσταση σε αυτή τη συμμετοχή του. Η 

προσευχή, που αποτελεί ένα από τα πέντε καθήκοντα των μουσουλμάνων, αφορά 

μόνο τους μεγάλους. Οι αναφορές στην προσευχή είναι πολύ περιορισμένες και δεν 

δίνεται η θρησκευτική διάστασή της: «Η μητέρα ήταν ευχαριστημένη. Προσκύνησε 

και έκανε την προσευχή της»16, «Ο πατέρας μου μετά την πρωινή προσευχή έβγαινε 

στο δρόμο»17. 

 

3.4. Πατρίδα 

 

Στα σχολικά εγχειρίδια της τουρκικής γλώσσας η πατρίδα δεν παρουσιάζεται 

με σαφήνεια, δεν δίνεται το όνομά της. Προβάλλονται όμως τα κύρια χαρακτηριστικά 

της που είναι το φυσικό περιβάλλον, οι κάτοικοι, ο λαϊκός πολιτισμός και η 

γεωγραφία της. Η φιλοπατρία, η αγάπη προς την πατρίδα, δεν παρουσιάζεται μέσα 

από ιστορικά πρόσωπα αλλά μέσα από συγκεκριμένα γεγονότα.  

Τα κείμενα που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσπαθούν να 

δείξουν στους μαθητές τους επιθυμητούς κανόνες συμπεριφοράς που θα τους κάνουν 

καλούς πολίτες. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό οι μαθητές θα πρέπει να αγαπήσουν 

                                                           
16 Ε: 11 

17 Β:21 
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την πατρίδα τους. Χαρακτηριστικό είναι το κείμενο στο αναγνωστικό της Β 

δημοτικού που αναφέρεται στην «Εβδομάδα της αποταμίευσης», που είναι μια 

σχολική γιορτή της Τουρκίας που διαρκεί μια εβδομάδα και περιλαμβάνει πλήθος 

εκδηλώσεων. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων οι μαθητές μαθαίνουν πως 

μπορούν να αποταμιεύουν τα χρήματα τους και στη συνέχεια πως μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα.  

Σύμβολα της πατρίδας είναι η σημαία, ο εθνικός ύμνος και ορισμένες λέξεις-

σύμβολα. Σε ένα κείμενο που υπάρχει στο βιβλίο της Α δημοτικού ο ήρωας 

προτρέπεται να κρεμάσει τη σημαία στο σχολείο. Η σημαία αυτή έχει κόκκινο χρώμα. 

Επιπλέον σε απόσπασμα κειμένου της Δ δημοτικού υπάρχει η φράση: «η κατακόκκινη 

σημαία κυματίζει». Με αυτό τον τρόπο υπάρχουν συνειρμοί για τη σημαία της 

Τουρκίας. Οι αναφορές όμως αυτές είναι καλυμμένες από κάποια γραμματικά 

φαινόμενα.  

Σε άλλα κείμενα που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία υπάρχει η αναφορά 

στην ξενιτιά. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στη νοσταλγία του ξενιτεμένου και 

στην ισχυρή του θέληση να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του. Η παραμονή στην ξενιτιά 

είναι πρόσκαιρη και ανεπιθύμητη. Η ξενιτιά όμως μπορεί να επέλθει και ως 

εγκατάλειψη του χωριού και μετακίνηση σε μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να 

βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης.  

 

3.5. Εργασία 

 

Τα επαγγέλματα που παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια της τούρκικης 

γλώσσας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Θράκης είναι πολλά. Όπως 

ειπώθηκε και στη θεματική κατηγορία της οικογένειας, ο πατέρας είναι αυτός που τις 

περισσότερες φορές εργάζεται εκτός σπιτιού προκειμένου να εξασφαλίσει τα προς το 

ζην για την οικογένεια του. Μπορεί να κάνει πολλά επαγγέλματα είτε χειρωνακτικά 

είτε μη. Τα επαγγέλματα αυτά σχετίζονται με το χώρο της οικογένειας, του σχολείου, 

της πόλης ή ακόμα και της υπαίθρου. Τα επαγγέλματα αυτά είναι ταχυδρόμος18, 

                                                           
18 Α: 49 
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γιατρός19, δάσκαλος20, μικροπωλητής21, θυρωρός22, παντοπώλης23, γεωργός24, 

επιστάτης σχολείου25, σταθμάρχης26, παγωτατζής27, βοσκός28, φύλακας του πάρκου29, 

μελισσοκόμος30, ξυλοκόπος31, μαραγκός32, εργάτης33 και κτίστης34. Τις ελάχιστες 

φορές που η γυναίκα φαίνεται να εργάζεται ασχολείται με τα επαγγέλματα της 

δασκάλας35 και της αγρότισσας36.  

Η μητέρα εργάζεται τις περισσότερες φορές όταν απουσιάζει ο πατέρας ή έχει 

πεθάνει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά. Όμως και στις περιπτώσεις που τα παιδιά 

δεν εργάζονται έξω από το σπίτι βοηθούν την οικογένεια κάνοντας λίγες οικιακές 

εργασίες. Τα κορίτσια για παράδειγμα μπορούν να προσέχουν το μικρό τους αδερφό, 

να βοηθούν στο στρώσιμο του τραπεζιού37 και να καθαρίζουν το σπίτι ενώ αντίθετα 

                                                           
19 Α: 52 

20 Β: 26 

21 Β: 57 

22 Β: 66 

23 Ν: 71 

24 Β: 77 

25 Β: 80 

26 Β: 86 

27 Β: 129 

28 Γ: 42 

29 Γ: 57 

30 Δ: 23 

31 Δ: 61 

32 Δ: 82 

33 Ε: 11 

34 Ε: 88 

35 Α: 12 

36 Ε: 14 

37 Γ: 42 
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τα αγόρια κάνουν τις δουλειές του πατέρα όταν εκείνος απουσιάζει38. Με αυτό τον 

τρόπο καλλιεργείται στα παιδιά ο ρόλος του κάθε μέλους της οικογένειας ανάλογα με 

το φύλο που έχει. Ξεχωρίζουν δηλαδή οι παραδοσιακοί ρόλοι των δύο φύλων.  

Η εργασία πολλές φορές παρουσιάζεται ως η κινητήριος δύναμη της 

κοινότητας. Συχνά επαινούνται και οι εργατικοί άνθρωποι. Η εργασία φέρνει χαρά σε 

ένα σπίτι. Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν ότι η ζωή είναι συνυφασμένη με την εργασία και 

ότι θα πρέπει να δουλεύουν προκειμένου να ζήσουν. Κατά συνέπεια μαθαίνουν να 

μην είναι άεργα αλλά να επιδιώκουν να δουλέψουν καθώς η εργασία επιφέρει πολλά 

καλά στη ζωή τους. Δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στα επαγγέλματα και 

τονίζονται τα θετικά στοιχεία του καθενός από αυτά. Επιπλέον τονίζεται η 

συνεργασία μεταξύ των ατόμων προκειμένου να φτιάξουν κάτι, είτε μια οικοδομή 

είτε μια τούρτα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνος του και να 

επιφέρει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα στην εργασία του, αν δεν συνεργαστεί με 

άλλα άτομα.  

 

3.6. Κοινωνικότητα 

 

Η έννοια της κοινωνικότητας κινείται γύρω από το σχολείο, την οικογένεια 

αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Επαινείται η αλληλεγγύη και η 

αλληλοβοήθεια. Μια γυναίκα που ο σύζυγός της τραυματίστηκε δέχεται τη 

συμπαράσταση από τα μέλη της οικογένειας της. «Οι γείτονες σε τέτοιες μέρες 

χρειάζονται»39. Τα παιδιά χαίρονται όταν η γειτόνισσα καταφέρνει να βρει το αίμα 

που απαιτούνταν για το σύζυγο της: «Κι εγώ ήμουν χαρούμενος, όσο ήταν και αυτή»40. 

Η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των ατόμων είναι πολύ σημαντικά 

χαρακτηριστικά προκειμένου να επιβιώσουν αρμονικά.  

Ακόμα και τα παιδιά συνεργάζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο του σχολείου 

αλλά και της καθημερινής τους ζωής. Τα παιδιά συνεργάζονται στη δεντροφύτευση 

                                                           
38 Α: 15 

39 Β: 114 

40 Β: 115 
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του σχολείου τους41, στην κατασκευή ενός πλοίου42, στο παιχνίδι της 

πυροσβεστικής43 και αλλού. Όμως και στο πλαίσιο της οικογένειας τους 

συνεργάζονται με τους γονείς και τα αδέρφια τους44. 

Στα πλαίσια της κοινωνικότητας τα παιδιά θα πρέπει να προβάλλουν και τους 

επιθυμητούς τρόπους συμπεριφοράς. Με άλλα λόγια θα πρέπει να είναι πρόσχαρα και 

να μην κατσουφιάζουν. Θα πρέπει να εκτιμούν τη δημόσια περιουσία, να είναι 

ευγενικά, να σέβονται τους ηλικιωμένους, να αγαπούν τους συνανθρώπους τους, να 

έχουν καλή συμπεριφορά, να είναι πρόσχαρα και γλυκομίλητα. Μέσω της 

συντροφικότητας άρονται και οι οποιεσδήποτε διακρίσεις υπάρχουν μεταξύ των 

δυνατών και των αδύναμων. Επίσης τονίζεται και η μοναξιά, στο σημείο όπου το 

μικρό γαλάζιο σύννεφο από μόνο του δεν μπορούσε να δώσει τη βροχή που τόσο 

πολύ ήθελαν τα δέντρα45 ή στη μοναξιά που βιώνουν οι άνθρωποι στα μεγάλα αστικά 

κέντρα αποξενωμένοι από τη φύση.  

Ένας κοινωνικός άνθρωπος θα πρέπει να είναι και τίμιος. Η τιμιότητα στη 

ζωή ενός ατόμου πάντα ανταμείβεται ενώ αντίθετα η ατιμία πάντα τιμωρείται. Με 

αυτό τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν να μην επιδιώκουν να ξεγελάσουν τους άλλους 

ανθρώπους αλλά να επιστρέφουν αντικείμενα στους ιδιοκτήτες τους, όταν τα 

βρίσκουν, και να μην τα κρατούν τα ίδια. Χρησιμοποιούνται μύθοι και παραμύθια 

προκειμένου τα παιδιά να διδαχθούν την εντιμότητα.  

  

 

 

 

                                                           
41 Β: 29 

42 Α: 31 

43 Β: 105 

44 Β: 71 

45 Γ: 36 
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3.7. Ειρήνη 

 

Η ειρήνη που αποτελεί πανανθρώπινο αγαθό παρουσιάζεται ελάχιστα στα 

σχολικά εγχειρίδια της τούρκικης γλώσσας. Όσες αναφορές υπάρχουν περιορίζονται 

ως επί το πλείστον στον Ο.Η.Ε.46 «Πόσο χαροποιεί τους ανθρώπους, όταν τα έθνη 

τους δεν πολεμούν, δεν σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, και να βλέπεις να συνυπάρχουν 

σαν καλοί γείτονες. Έτσι πολλά έθνη θέλοντας ολόψυχα να γίνει αυτό, συμφώνησαν και 

ίδρυσαν μία ένωση και την ονόμασαν Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών»47. «Δεν γίνεται 

διαχωρισμός θρησκείας, χρώματος, καταγωγής και φυλής. Όλα τα έθνη είναι ίσα 

απέναντι στο δικαίωμα ζωής κι ελευθερίας. Εκτός από αυτά ο καταστατικός χάρτης του 

Ο.Η.Ε. προβλέπει τα έθνη να δημιουργούν καλή γειτονία μεταξύ τους. Επιπλέον, να 

δείχνουν αμοιβαίο σεβασμό στα δικαιώματα του άλλου και να λύνουν τις διαφορές τους 

με ειρηνικό τρόπο»48. 

Στα συγκεκριμένα βιβλία δεν τονίζεται η αξία της ειρήνης ως το υπέρτατο 

αγαθό στη ζωή των ανθρώπων αλλά και πουθενά δεν φαίνεται η θετική της επίδραση 

στη ζωή. Άλλες έννοιες, όπως για παράδειγμα η συνεργασία, η κατανόηση μεταξύ 

των λαών, η διεθνής αλληλεγγύη, οι αξίες που διέπουν την ειρήνη κλπ. δεν 

αναφέρονται πουθενά. Δεν αναφέρονται όμως και πουθενά οι συνέπειες του πολέμου.  

  

3.8. Πολιτισμός 

 

Ανάμεσα στα επιτεύγματα του πολιτισμού προβάλλεται αρχικά η τεχνολογία 

που βοηθά στις καθημερινές ανάγκες των ατόμων, όπως για παράδειγμα τα μέσα 

μεταφοράς και επικοινωνίας. Παλιότερα καθώς απουσίαζαν τα μέσα μεταφοράς ο 

πατέρας έπρεπε να σηκώνεται νωρίς τα χαράματα και να γυρίζει αργά τη νύχτα49. Στη 

σημερινή εποχή ωστόσο η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στο αποτέλεσμα 

                                                           
46 ΣΤ: 27-29 

47 ΣΤ: 27 

48 ΣΤ: 27 

49 Β: 21 



60 
 

να σώζονται ανθρώπινες ζωές: «Αμέσως με τον πατέρα μου μεταφέραμε τον άρρωστο 

με το αυτοκίνητό μου στο γιατρό της πόλης. Ευτυχώς φτάσαμε στην ώρα μας. Σώσαμε 

τη ζωή του παιδιού»50.  

Ακόμα τονίζεται ότι η τεχνολογία δεν επιφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα 

στη ζωή των ατόμων αλλά ενέχει και κινδύνους. «Εκείνος δεν είδε το αυτοκίνητο που 

ερχόταν. Το αυτοκίνητο χτύπησε τον Λεβέντ και τον τραυμάτισε»51. Η χρήση της 

τεχνολογίας βοήθησε ώστε οι επικοινωνίες να γίνουν πιο γρήγορα: «τα 

τηλεγραφήματα έρχονται αμέσως στο σπίτι»52 και «οι άνθρωποι που ζουν στα χωριά 

μας, στις πόλεις μας επικοινωνούν με τις συσκευές τηλεφώνου»53. 

Άλλοι κίνδυνοι που αναφέρονται από την ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι η 

μόλυνση του περιβάλλοντος κι ότι η ζωή του ανθρώπου έγινε πιο αγχώδης. Οι 

υπολογιστές βοηθούν τον άνθρωπο να κάνει την εργασία του όμως η μη σωστή 

χρήση τους εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τα παιδιά: «Τα παιδιά που περνούν 

πολλές ώρες με παιχνίδια μπροστά στους υπολογιστές μετά από ένα διάστημα αρχίζουν 

να αντιδρούν ασυνάρτητα. Έχουν αϋπνίες, απομακρύνονται από τους φίλους τους, 

πέφτει η επίδοση στο σχολείο. Σε προχωρημένο επίπεδο η ακτινοβολία της οθόνης 

δημιουργεί διάφορες ασθένειες. Μερικά παιχνίδια του υπολογιστή δημιουργούν στα 

παιδιά ψεύτικους κόσμους επηρεάζοντας το μυαλό τους αρνητικά. Το αποτέλεσμα είναι 

να δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα»54.  

Τα δημοτικά τραγούδια, η λαϊκή παράδοση, τα ήθη κι έθιμα που αποτελούν 

στοιχεία του πολιτισμού είναι διάχυτα στα σχολικά εγχειρίδια. Στοιχεία από τη λαϊκή 

παράδοση υπάρχουν κυρίως κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών και των 

παραδοσιακών γιορτών. Σε πολλά κείμενα των βιβλίων αυτών υπάρχουν αναφορές 

στον Καραγκιόζη. Κατά συνέπεια στα αναγνωστικά του δημοτικού δεν γίνεται 

αναφορά μόνο στην τεχνολογία αλλά και στις παραδόσεις ενός λαού που ζει πλέον 

στην ξενιτιά.  

                                                           
50 Δ: 56 

51 Α: 55 

52 Α: 49 

53 Δ: 55 

54 ΣΤ: 29 
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3.9. Περιβάλλον  

 

Οι αναφορές στο περιβάλλον αφορούν το φυσικό περιβάλλον αλλά και τα 

ζώα. Με άλλα λόγια γίνονται αναφορές τόσο στη χλωρίδα όσο και στην πανίδα. Τα 

παιδιά θα πρέπει να αγαπούν τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα και να τους 

συμπεριφέρονται σαν να ήταν άνθρωποι. «Μη πατάς τα λουλούδια μωρό μου, τα 

λουλούδια μοιάζουν με μια καρδιά! Όποιος πατά λουλούδια, πατά ανθρώπους»55. 

Οι ομορφιές της φύσης παρουσιάζονται μέσα από ποιήματα για τις εποχές. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: «Ήρθε ξανά η άνοιξη! Στους κήπους άνθισαν τα 

τριαντάφυλλα, τα αηδόνια κελαηδούν!»56 και «Βελάζουν τα αρνάκια, χαίρονται τα 

παιδιά. Τα δέντρα, τα κλαδιά φόρεσαν, χίλιες δύο χρωματιστές χάντρες»57. Ακόμα 

προβάλλεται η αγάπη για τα δάση: «Αγάπα το δέντρο»58, «Κοίτα, τι όμορφο είναι αυτό 

το δάσος, μοσχοβολά ο καθαρός αέρας, μας δίνει δύναμη εμάς»59. Τα παιδιά 

προτρέπονται να κάνουν δεντροφύτευση στην αυλή του σχολείου τους και την ίδια 

στιγμή προβάλλεται και η καταστροφή των δασών από τον ίδιο τον άνθρωπο. Κατά 

συνέπεια τα παιδιά μαθαίνουν ότι πρέπει να προστατεύουν τα δάση.  

Ο άνθρωπος της πόλης εμφανίζεται προβληματισμένος σχετικά με την 

καταστροφή της φύσης: «Οι εξοχές όπου και να είναι δεν μπορούν πια να 

προστατέψουν τα φύλλα, το χορτάρι, τη χλόη, τα πουλιά. Η μόλυνση του αέρα, η 

βιομηχανική σκόνη, τα χημικά απόβλητα, το διοξείδιο του άνθρακα έχουν απλωθεί 

μέχρι τις ανοιχτές θάλασσες και τους πρόποδες των βουνών. Στα χωράφια και στα 

λιβάδια με τις παπαρούνες, μαργαρίτες και αγριοτρινταφυλλιές κι εκεί ακόμη τα 

εργοστάσια σκορπίζουν μαυρίλα»60. Η μόλυνση της θάλασσας είναι ένα ακόμα 

σημαντικό πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος και περιγράφεται μέσω της 

προσωποποίησης της θάλασσας: «Κάποιοι άνθρωποι με κακές συνήθειες με 

                                                           
55 Δ: 34 

56 Γ: 53 

57 Α: 58 

58 Δ: 71 

59 Α: 47 

60 ΣΤ: 82 
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χρησιμοποιούν για δοχείο απορριμμάτων. Όλα τα σκουπίδια, τα άχρηστα υλικά, τα 

πετούν χωρίς να σκέφτονται. Εξαιτίας τους πεθαίνουν τα ψάρια. Οι άνθρωποι που 

μπαίνουν στα μολυσμένα νερά αρρωσταίνουν. Το αποτέλεσμα είναι να βλάπτουν τους 

εαυτούς τους»61.  

Η φωτιά στο δάσος δεν έχει επιπτώσεις μόνο στον άνθρωπο που του στερεί το 

οξυγόνο αλλά και στα ζώα που κατοικούν σε αυτό. «Τσακάλια με καμένα πέλματα, 

αλεπούδες με καψαλισμένες ουρές, τραυματισμένοι λύκοι, λαγοί, νυφίτσες, φίδια… 

χίλια δυο έντομα εξαθλιωμένα έρχονται κοπάδια κοπάδια. Όχι μόνο δεν φοβούνται 

τους ανθρώπους, αλλά τους πλησιάζουν κιόλας. Φωλιάζουν σαν τα πρόβατα. Τα 

βογκητά, τα βουητά και το βούισμα της φωτιάς τρελαίνουν τον άνθρωπο»62. Τα 

παιδιά αναπτύσσουν καλές σχέσεις όμως με τα ζώα και ιδιαίτερα με τις γάτες63, τις 

κότες64 και τα αρνάκια65. Κάποιες φορές τα οικόσιτα ζώα προσωποποιούνται με 

σκοπό να μιλήσουν για τις ωφέλειες που προσφέρουν στον άνθρωπο66.  

Η σχέση του ανθρώπου με τα πουλιά περιγράφεται επίσης. Αρχικά 

κατακρίνονται οι κυνηγοί που τα σκοτώνουν καθώς: «στολίζουν το χωριό, προσθέτουν 

χρώμα και είναι πολύτιμα σαν θησαυρός»67. Οι κυνηγοί συγκινούνται όταν 

αντικρίζουν τα πουλιά να πεθαίνουν στα χέρια τους: «Σιγά σιγά άρχισε να σβήνει η 

λάμψη στο βλέμμα του, το φως στις κόρες των ματιών του έσβησε, τα μάτια του 

έκλειναν, με υπερηφάνεια έγειρε το κεφάλι του… Η καρδιά του χτυπούσε εξαντλημένη, 

κουρασμένη… Δεν πέρασε πολύ λιγόστεψε και η θερμότητα μέσα στις χούφτες μου. Η 

μπεκάτσα είχε πεθάνει»68. 

                                                           
61 Δ: 44 

62 Ε: 94 

63 Ε: 57 

64 Α: 69 

65 Α: 17 

66 Β: 18 

67 Ε: 113 

68 ΣΤ: 52 



63 
 

Η σχέση του ανθρώπου στη σημερινή εποχή σε σύγκριση με την παλαιότερη 

όπου κατοικούσε στο χωριό περιγράφεται με νοσταλγία. «Εδώ τα νερά δεν κυλάνε 

όπως στο χωριό γοργά και άσπρα αφρισμένα. Ακόμη δεν υπάρχει ίχνος από εκείνα τα 

παγωμένα, γάργαρα πηγαία νερά. Πού είναι τα καταπράσινα λιβάδια που δεν 

χορταίναμε τον αέρα του, οι νάρκισσοι, τα χόρτα, οι μαργαρίτες, οι παπαρούνες που 

φτιάχναμε στεφάνια. Θυμάσαι, τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού που μετρούσαμε τα 

άστρα πάνω στις χωμάτινες στέγες των σπιτιών μας;»69. Το χωριό παρουσιάζεται να 

είναι πιο όμορφο από την πόλη. Εκεί τα παιδιά αναζητούν εμπειρίες που δεν μπορούν 

να ζήσουν στην πόλη όπως για παράδειγμα το φαγητό κάτω από την κληματαριά, τον 

καθαρό ουρανό με τα αστέρια και το κελάηδημα των πουλιών70. Ωστόσο 

περιγράφεται και η μετακίνηση των ατόμων από το χωριό στην πόλη εξαιτίας των 

δύσκολων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτό: «Οι κάτοικοι του χωριού 

είχαν πέσει στην αγάπη για μετανάστευση ξεχνώντας τα αμπέλια τους και τα περιβόλια 

τους. Κάποιοι πήγαν στις μεγάλες πόλεις μας, κάποιοι στο εξωτερικό για να βρουν 

δουλειά»71. 

Η καταστροφή της φύσης περιγράφεται γλαφυρά και για τους κατοίκους της 

πόλης: «Λέμε ότι ήρθε η άνοιξη, όμως ο άνθρωπος της πόλης που παρακολουθεί από 

τις πολυκατοικίες, τους τοίχους, τα δέντρα, τα λουλούδια, αισθάνεται αυτή τη γιορτή της 

δημιουργίας; Ακόμη κι αν πω ότι η άνοιξη έχει φύγει μόνο στις εξοχές κι αυτό δεν είναι 

σωστό… Είναι σαν η άνοιξη να έχει μικρύνει. Η επίδρασή της δεν φτάνει στα βουνά, 

στις πεδιάδες, στα ζωντανά. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος ζούσε μαζί με την άνοιξη, την 

παπαρούνα, τα ζουμπούλια, το σπαθόχορτο, τα πουλιά και τις πεταλούδες. Τώρα οι 

άνθρωποι και η άνοιξη και τα λουλούδια ζουν σε ξεχωριστούς κόσμους»72. Οι 

άνθρωποι στις πόλεις ζουν αποξενωμένοι ο ένας από τον άλλο αλλά και 

αποξενωμένοι από τη φύση: «Τώρα είμαι ικανοποιημένος με ένα μισόσβηστο αστέρι. 

Αλλά όλα έχουν θαφτεί στον ομιχλώδη ουρανό της πόλης, έχουν εξαφανιστεί. Εξάλλου, 

ο άνθρωπος έχει σφηνώσει ανάμεσα στα ψηλά κτίρια, στους στενούς δρόμους κι έχει 

                                                           
69 Γ: 44 

70 Β: 124 

71 Γ: 69 

72 ΣΤ: 82 
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ανακατευτεί με τα οχήματα. Σε όλα υπάρχει μια αγωνία, μια βιασύνη. Τι ευτυχία, το να 

βγεις από αυτά σώος και να γυρίσεις σπίτι σου»73. 

Συμπερασματικά τα κείμενα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 

καλλιεργούν την αγάπη για τη χλωρίδα και την πανίδα, τονίζουν την ευεργετική 

ιδιότητα τους και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να προστατεύονται. Δείχνουν 

τη θλίψη των ανθρώπων από την καταστροφή του περιβάλλοντος και τα οικολογικά 

προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Ταυτόχρονα όμως γίνεται σύγκριση μεταξύ 

των συνθηκών που επικρατούν σήμερα και αυτών που επικρατούσαν στο παρελθόν. 

Η σύγκριση αυτή αποπνέει νοσταλγία για το παρελθόν. Ο σύγχρονος άνθρωπος των 

μεγαλουπόλεων δεν μπορεί να αντιληφθεί το μεγαλείο της φύσης και επομένως 

συνεχίζει να την καταστρέφει, αγνοώντας τις συνέπειες των πράξεων του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα αντίστοιχα ποσοστά των 

θεματικών κατηγοριών των σχολικών εγχειριδίων της τούρκικης γλώσσας της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Όπως φαίνεται 

στον πίνακα 1 τα πιο δημοφιλή θέματα είναι η εργασία, ο πολιτισμός και το 

περιβάλλον και ακολουθούν η κοινωνικότητα και η εκπαίδευση. Δεν υπάρχουν πολλά 

κείμενα για τη θρησκεία και την ειρήνη.  

Με αυτό τον τρόπο φαίνεται ότι δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη θρησκεία 

και την ειρήνη ενώ το ενδιαφέρον των συγγραφέων στρέφεται προς την εργασία, το 

περιβάλλον και τον πολιτισμό που είναι απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να 

επιβιώσει ο σύγχρονος άνθρωπος. Τα παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο ότι η εργασία 

είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίσουν οι οικογένειες τα προς το ζην. Είναι 

όμως σημαντικό για τους καλούς πολίτες να γνωρίζουν τα ήθη και τα έθιμα τους 

αλλά και άλλα στοιχεία του πολιτισμού τους. Επιπλέον είναι σημαντικό να μπορούν 

να προστατεύσουν το περιβάλλον και να ευαισθητοποιηθούν για την καταστροφή του 

καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι ιδιαίτερα έντονα στη σύγχρονη εποχή.  

 

Πίνακας 1: Ποσοτική ανάλυση των θεματικών κατηγοριών 

Θεματικές κατηγορίες Συχνότητα Ποσοστό 

Οικογένεια 22 9,32 

Εκπαίδευση 30 12,71 

Θρησκεία 9 3,81 

Πατρίδα 23 9,75 

Εργασία 44 18,64 

Κοινωνικότητα 30 12,71 
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Ειρήνη 6 2,54 

Πολιτισμός 36 15,25 

Περιβάλλον 36 15,25 

Σύνολο 236 100 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα κείμενα με θετική, αρνητική και ουδέτερη 

κατεύθυνση. Τα περισσότερα από τα κείμενα των σχολικών εγχειρίδιων είναι 

ουδέτερα (83.05%). Όμως οι θετικές αναφορές στην πατρίδα και τον πολιτισμό 

υποδεικνύουν το συγκαλυμμένο τουρκικό εθνικιστικό χαρακτήρα των βιβλίων αυτών. 

Ακόμα ένα στοιχείο που υποδηλώνει το συγκεκριμένο χαρακτήρα είναι οι αρνητικές 

αναφορές στην εκπαίδευση. Η ποιοτική ανάλυση των βιβλίων αυτών έρχεται να 

επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης που περιγράφηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο και επιπλέον συνάδει με τις με τους εκπαιδευτικούς σκοπούς 

του τούρκικου κράτους.  

 

Πίνακας 2: Ταξινόμηση των κειμένων στην κατηγορία «κατεύθυνση»  

Θεματικές 

κατηγορίες 

Θετικό Αρνητικό Ουδέτερο Σύνολο 

Οικογένεια 0 0 22 22 

Εκπαίδευση 0 4 26 30 

Θρησκεία 0 0 9 9 

Πατρίδα 6 8 9 23 

Εργασία 0 1 43 44 

Κοινωνικότητα 0 0 30 30 

Ειρήνη 6 0 0 6 
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Πολιτισμός 9 5 22 36 

Περιβάλλον 0 1 35 36 

Σύνολο 21 19 196 236 

Σχετική 

συχνότητα 

8.90% 8.05% 83.05% 100 
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Η παρούσα εργασία εξέτασε το ζήτημα του περιεχομένου των σχολικών 

εγχειριδίων της τούρκικης γλώσσας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της μειονότητας 

της Δυτικής Θράκης. Τα σχολικά εγχειρίδια ερευνήθηκαν τόσο ποσοτικά όσο και 

ποιοτικά. Τα αποτελέσματα της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου 

ήταν ίδια. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν εννιά θεματικές κατηγορίες στις οποίες 

εντάχθηκαν όλα τα κείμενα. Οι κατηγορίες αυτές ήταν: οικογένεια, εκπαίδευση, 

θρησκεία, πατρίδα, εργασία, κοινωνικότητα, ειρήνη, πολιτισμός και περιβάλλον. 

Η πλειοψηφία των κειμένων που υπάρχουν σε αυτά τα βιβλία αποτυπώνουν 

τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι σύγχρονοι άνθρωποι της μειονότητας της Δυτικής 

Θράκης. Με άλλα λόγια η οικογένεια παρουσιάζεται ως πυρηνική και οι παππούδες 

και οι γιαγιάδες ζουν στο χωριό. Μέσα από τα κείμενα που αναφέρονται στην 

οικογένεια γίνεται προσπάθεια ώστε τα παιδιά να μάθουν τους παραδοσιακούς 

ρόλους των δύο φύλων. Τα κείμενα για την ειρήνη, την πατρίδα και τη θρησκεία είναι 

περιορισμένα και δεν αναφέρονται ξεκάθαρα στην Τουρκία. Υπάρχουν μόνο 

υπαινιγμοί για την Τουρκία αλλά δεν κατονομάζεται.  

Όσον αφορά τον πολιτισμό γίνεται αναφορά τόσο στα επιτεύγματα της 

τεχνολογίας όσο και στις επιπτώσεις από την αλόγιστη χρήση της. Ακόμα 

αναφέρονται στοιχεία από τις λαϊκές παραδόσεις και τα ήθη κι έθιμα της Τουρκίας με 

σκοπό τα παιδιά της μειονότητας να μην αποκοπούν από την πολιτιστική τους 

κληρονομιά. Η εκπαίδευση και η εργασία παρουσιάζονται ως δύο πολύ σημαντικές 

ενότητες στη ζωή κάθε ατόμου. Προωθείται η εκπαίδευση καθώς δίνει τα απαραίτητα 

εφόδια στους μαθητές, καλλιεργείται η φιλαναγνωσία, η αγάπη για το δάσκαλο και το 

σχολείο. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά την εργασία προωθείται η εργατικότητα 

και χαρακτηρίζεται αρνητικά η αεργία. Σκοπός της ζωής του ατόμου είναι να 

εργάζεται προκειμένου να μπορεί να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Καμία δουλειά δεν 

είναι ντροπή και τα καλύτερα αποτελέσματα προέρχονται από τη συνεργασία μεταξύ 

των διαφόρων επαγγελματιών.  

Ακόμα οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι κοινωνικοί. Προκειμένου να το 

εξασφαλίσουν αυτό θα πρέπει να είναι τίμιοι, ευγενικοί, γλυκομίλητοι και γενικά να 

διακατέχονται από καλούς τρόπους. Το ποιοι τρόποι είναι καλοί και αποδεκτοί από 
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την κοινωνία φαίνεται ξεκάθαρα στο περιεχόμενο των κειμένων των σχολικών 

εγχειριδίων. Οι άνθρωποι τέλος θα πρέπει να προστατεύουν και να αγαπούν το 

περιβάλλον. Θα πρέπει να συμμετέχουν σε δεντροφυτεύσεις και γενικά να είναι 

ευαισθητοποιημένοι απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα πρέπει να γίνουν 

ενέργειες ώστε ο σύγχρονος άνθρωπος, που είναι αποκομμένος από τη φύση, να έλθει 

ξανά σε επαφή μαζί της προκειμένου αυτή να του παρέχει όλες τις ευεργετικές της 

ιδιότητες.  

Όπως μπορεί εύκολα να συμπεράνει κανείς το περιεχόμενο αυτών των 

βιβλίων συνάδει με τον τρόπο ζωής της μειονότητας της Δυτικής Θράκης και 

ιδιαίτερα με τις σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης χωρίς καμία απόκλιση από αυτές τις 

συνθήκες. Τα περισσότερα κείμενα είναι ουδέτερα χωρίς να υπάρχουν σε αυτά 

πολλοί θετικοί ή αρνητικοί χαρακτηρισμοί. Ωστόσο δεν αναφέρονται οι συνέπειες 

του πολέμου ή ξεκάθαρα στοιχεία του πολιτισμού της Τουρκίας. 

Επόμενες εργασίες θα πρέπει να εστιάσουν στην ανάλυση της 

εικονογράφησης αυτών των βιβλίων. Σύμφωνα με την άποψή μου η επικράτηση του 

κόκκινου χρώματος σε πολλά από τα σκίτσα που υπάρχουν σε αυτά τα βιβλία, 

εμμέσως υποδεικνύει το κόκκινο χρώμα της σημαίας της Τουρκίας. Όμως θα πρέπει 

να γίνει μια πιο αναλυτική περιγραφή τόσο των χρωμάτων όσο και των σκίτσων για 

να υπάρχει ολοκληρωμένη καταγραφή των στοιχείων από τα οποία απαρτίζονται. 

Ακόμα μπορεί να γίνει ποιοτική και ποσοτική ανάλυση και στα σχολικά εγχειρίδια 

της ελληνικής γλώσσας ή και άλλων μαθημάτων προκειμένου να υπάρχει σφαιρική 

άποψη σχετικά με το τι διδάσκονται τα παιδιά της μειονότητας της Δυτικής Θράκης. 

Με αυτό τον τρόπο είναι εφικτή η σύγκριση των σχολικών εγχειριδίων με τους 

στόχους του αναλυτικού προγράμματος. Η σύγκριση αυτή θα μπορέσει να υποδείξει 

αν υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές από τη θεωρία στην πράξη. Με άλλα λόγια θα 

μπορέσει κανείς να εξετάσει αν όσα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν όσοι 

συνέταξαν τα αναλυτικά προγράμματα ή αν υπήρχαν διαφορές όταν συνέλεξαν τα 

κείμενα από τα οποία απαρτίζονται αυτά τα βιβλία.   
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