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ΠΕΡΙΛΗΧΗ  
 

 H παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ αλάιπζε ηεο επηξξνήο ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ πνπ δηδάζθνληαη ζηηο κεηνλφηεηεο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Σνπξθίαο 

σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ Σνπξθηθνχ ιανχ αλαθνξηθά κε ηα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα αιιά θαη σο πξνο ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο απέλαληη ζηνλ Διιεληθφ 

ιαφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εζηηάδεη ζηνλ ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο γιψζζαο ζηε 

δηδαζθαιία αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

ησλ κεηνλνηήησλ θαηαθηνχλ ηελ Σνπξθηθή.  

 Δπηπιένλ, εμεηάδνληαη φιεο νη παξάκεηξνη νη νπνίεο ζπληζηνχλ ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ εζλνηήησλ απηψλ θαζψο θαη νη επηδξάζεηο πνπ αζθνχληαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ 

ηεο ζπλείδεζεο αιιά θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο κέζα απφ ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο ησλ 

ηνπξθηθψλ βηβιίσλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα αμηφπηζηε έξεπλα αλαθνξηθά κε 

ηηο ζπλζήθεο απηέο, έιαβε ρψξα κηα εθηελή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηηο ρξνληθέο θάζεηο 

ηηο νπνίεο πέξαζε ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Σνπξθία.  

 Ζ παξνχζα έξεπλα νινθιεξψλεηαη ζίγνληαο ην δήηεκα ηεο δπλαηφηεηαο 

επίηεπμεο κηαο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο θαη αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ δχν ιαψλ 

θαιιηεξγψληαο δηαζέζεηο, εθαηέξσζελ, νκφλνηαο, εηξήλεο θαη αληδηνηεινχο αγάπεο, 

ζηαζεξέο αμίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα νηθεηνπνηνχληαη φινη νη καζεηέο γηα ηελ 

εμπγίαλζε ησλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηηο Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. 

 ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην αδηάπησην ελδηαθέξνλ ηεο κειέηεο 

βαζίζηεθε ζηνλ βαζκφ εγθπξφηεηαο θαη αιήζεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα φζα 

δηδάζθνληαη νη κεηνλφηεηεο ζηελ Σνπξθία αιιά θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ιακβάλεη 

ρψξα ε αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ κεγαιχηεξε ζεκαζία δφζεθε ζηε γιψζζα 

αιιά θαη ζηνλ ηξφπν εμηζηφξεζεο θάπνησλ ηζηνξηθψλ ζπκβάλησλ πνπ ζεκεηψζεθαλ 

ζην παξειζφλ. Οη δχν απηέο πξαθηηθέο ζπκβάιινπλ ζηελ απνθξπζηάιισζε ησλ 

ηδεψλ πνπ απνθνκίδνπλ νη καζεηέο γηα ηνπο δχν γεηηνληθνχο ιανχο, Έιιελεο θαη 

Σνχξθνπο. 
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ABSTRACT  
 

 

 In our present study about the textbooks which are used to teach the minority of 

primary schools in Turkey, we are going to study the influences exerted by the 

textbooks and the entire ideology of the Turkish people regarding the historical events 

and how they are placed against the Greek people. We will focus on the role and the 

importance of language in the teaching and the conditions under which students of the 

minority were driven while learning the Turkish language. We will take a look at 

those parameters constituting the education of minorities in Turkey, and the effects 

that students take in aiming to shape the conscience and their identity through the 

modules of Turkish books.  

 The unabated interest of this study is based on how real is what is taught to 

minorities in Turkey and the criteria by which they assess education as it will become 

a reference in the passing time periods what the quality of teaching minorities in 

Turkey. The major role language played and the way they recounted some historical 

events that occurred in the past, formed the consolidation of ideas derived by students 

for the two adjacent neighboring populations, Greek and Turks. Our study closes with 

the aim of a peaceful co-existence and solidarity between the two countries and with 

the purpose of adopting trends and moods for both sides to promote solidarity, unity, 

peace, unconditional love, constant values to be passed on to all students for 

unaffected conditions for the Greek and Turkish relations.  
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ΕΙΑΓΨΓΗ  
 

 Ζ παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεηαη ζην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ηεο κεηνλφηεηαο 

ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ ζχγρξνλε Σνπξθηθή Γεκνθξαηία, ε νπνία 

ηδξχζεθε ην 1923 κε ην θίλεκα ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι, απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

ζξεζθεπηηθψλ θαη εζληθψλ κεηνλνηήησλ (Βεξέκεο, Νηάθνο, 2002). ε απηφ ην ζεκείν 

πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ν πιεζπζκφο ηεο κεηνλφηεηαο ζηελ Πφιε νινέλα θαη 

κεηψλεηαη γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζην έληνλν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα, ην νπνίν 

παξαηεξείηαη θαη ζηελ λενιαία, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία 

θαηαξξάθσζε ην ηνπξθηθφ εκπφξην θαη είρε εκθαλείο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

κεηνλφηεηα. 

 Ζ ειιεληθή κεηνλφηεηα επηβηψλεη παξά ηηο αιιεπάιιειεο απεηιέο σο θαη ζήκεξα 

κε κεηνλνηηθά ζρνιεία θαη ζξεζθεπηηθέο ελψζεηο, αιιά εμαθνινπζεί λα κεηνλεθηεί σο 

πξνο ηα δηθαηψκαηα ηεο ηδηνθηεζίαο, ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο εξγαζίαο 

(Γηνχβελ, 2006). Δμάιινπ, νη κεζνδεπκέλεο γηα πνιιά έηε ηνπξθηθέο πνιηηηθέο 

απέλαληη ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα είραλ σο επηπηψζεηο ζηνλ καζεηηθφ κεηνλνηηθφ 

πιεζπζκφ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηε κείσζε ησλ παηδηψλ, ηελ απαμίσζε ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο φπσο επίζεο θαη ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο πνιιψλ 

ζρνιείσλ (Καζηκάηεο, 2004).  

  Δίλαη γεγνλφο πσο νη γισζζηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ επέθεξαλ ηε 

ζπζηεκαηηθή θαηαπάηεζε ηεο Διιεληθήο, ε νπνία απνηειεί έλα απφ ηα πην 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο σο δεχηεξεο/ μέλεο γιψζζαο ζηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία. (Βξπψλεο, 2007). Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε, φηη ζήκεξα ζηελ 

Istanbul (Κσλζηαληηλνχπνιε), νη νξζφδνμνη αληηπξνζσπεχνπλ κηα αζήκαληε ζε 

αξηζκφ κεηνλφηεηα (Βξπψλεο, 2007).  
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ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ : ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΠΡΨΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ : ΣΟ ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ  
 

 

1.1    Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ  
 

 Ζ ελφηεηα απηή επηθεληξψλεηαη ζηελ εμέηαζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ θαηά ην παξειζψλ. ηελ Οζσκαληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη πηα ην 

δίιεκκα αλάκεζα ζηελ ηεξά θαη θνζκηθή παηδεία γηαηί γηα ην Ηζιάκ ηα γξάκκαηα 

είλαη κφλν ηεξά, ελψ ε Οξζφδνμε Δθθιεζία κεηά ηελ Άισζε απέθηεζε θάπνηεο 

επξχηεξεο δηθαηνδνζίεο, αλάκεζα ζε απηέο θαη ηελ παηδεία (Αδέδ, 1999) :Δλ πξψηνηο 

παξέρεηαη ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο παηδείαο ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπ ππεθφσλ. Οη πξψηεο απφπεηξεο γηα εθπαίδεπζε 

έμσ απφ ην ζπίηη άξρηζαλ θαηά ηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ φγδννπ αηψλα πξνο ηηο αξρέο ηνπ 

δέθαηνπ ελάηνπ κε απνηέιεζκα ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ ζρνιείσλ, ε δηδαθηέα 

χιε αιιά θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ ηεο Αξρηεπηζθνπήο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο λα ζπληζηνχλ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο παηξηαξρηθήο θεληξηθήο 

Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία  ηδξχζεθε ην 1836 (Αδάδ, 1999). Ωο ηφηε ηελ 

εθπαίδεπζε επηιακβαλφηαλ ε νηθνγέλεηα θαη ήηαλ κηα ππφζεζε ακηγψο ηδησηηθή, 

δειαδή, νη πξνλνκηνχρεο νηθνγέλεηεο εθπαίδεπαλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη, ηδηαίηεξα 

ηα αγφξηα, κε γξακκαηνδηδάζθαιν (Γηάκαδ,2009).  

 Με ην θηξκάλη ηνπ Υάηηη Υνπκαγηνχλ (18/2/1856), ην νπνίν πξνβιέπεη 

ηζνλνκία ζηνπο ρξηζηηαλνχο ππεθφνπο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη επέθεξε 

πνηθίιεο θαηλνηνκίεο ζηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο Πφιεο. ζεκαηνδνηήζεθε θαη ε 

πνιενδνκηθή ζχζηαζε ηνπ κνληέξλνπ αζηηθνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο Πφιεο 

(Γηακάδ, 2009). Έηζη, ην κεηαξξπζκηζηηθφ απηφ δηάηαγκα δελ απαγφξεπζε ζηηο 

εζληθέο κεηνλφηεηεο λα ηδξχζνπλ δεκφζηα ζρνιεία δηαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Δμεξηδφγινπ,1996).  
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   Σα ζεκέιηα γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Πφιεο ηα έζεηαλ ηα 

ελνξηαθά ζρνιεία, ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε πξαγκαηνπνηείην απφ εθνξίεο νη νπνίεο 

εθιέγνληαλ απφ ηελ ελνξία θαη αλαγλσξίδνληαλ απφ ην Παηξηαξρείν.  Σα ζρνιεία 

απηά δηαθξίλνληαλ ζε ζρνιεία Αξξέλσλ θαη Παξζελαγσγεία θαη ζρεηηθά κε ηε 

δηνίθεζή ηνπο ζε θνηλνηηθά θαη ηδησηηθά (Μπφδε, 2002). Ζ νξγάλσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αιιά θαη ε επηηπρήο απήρεζή 

ηνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, απνδίδεηαη ζηελ ηζρπξή ζέζε ηεο ειιελνξζφδνμεο 

θνηλφηεηαο θαη θπζηθά ζηελ κεγάιε αθκή ηεο, ηελ νπνία γλψξηζαλ ηα ειιεληθά 

εθπαηδεπηήξηα. Σα ίδηα ηα ειιεληθά ζρνιεία αιιά θαη ε αληαγσληζηηθφηεηά πνπ 

επέδεημαλ κε ηα ππφινηπα εθπαηδεπηήξηα , επηρείξεζαλ λα εμεπξσπαΐζνπλ θαη λα 

εθκνληεξλίζνπλ ηελ ηφηε εθπαίδεπζε  (Κνηιηάξε, 2005).  

 Ζ παξερφκελε εθπαίδεπζε θαζψο θαη ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ 

Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο , αλαθίλεζε φρη κφλν ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηά 

θαη  ηε ζπιινγηθή δξάζε ηνπο αιιά θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο ζπλείδεζε (Κνηιηάξε, 

2005). Μέζα ζην ζρνιηθφ δίθηπν ηεο επνρήο εθείλεο αλήθνπλ θαη νη Γεκνηηθέο θαη 

Αζηηθέο ζρνιέο φπνπ νη πξσηνβάζκηεο ζρνιέο δηαθξίλνληαη ζε δεκνηηθέο, νη νπνίεο 

είραλ έσο θαη ηέζζεξηο ηάμεηο, θαη ζε αζηηθέο, πνπ δηέζεηαλ έσο θαη επηά ηάμεηο 

(Κνηιηάξε, 2005). Ζ αλάγθε γηα ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ έλεθα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Διιήλσλ αιιά θαη ηνπ πνιπεζληθνχ θιίκαηνο 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ψζεζε κηα πιεζψξα καζεηψλ πξνο ηα μέλα ζρνιεία, ελψ ε 

ειιελνξζφδνμε εθπαίδεπζε πξνζαλαηνιίζηεθε πξνο ηηο θιαζζηθέο ζπνπδέο αιιά θαη 

ηελ θαζαξεχνπζα κε παξέρνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (Γεκάζε, 1996).  

 ζνλ αθνξά ηα αλαιπηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, απηά πεξηιακβάλνπλ 

νξηζκέλεο θαίξηεο ζεκαζίεο φπσο είλαη ν ειιεληζκφο, ην έζλνο, ν πνιηηηζκφο, ε 

νξζνδνμία θαη θπζηθά φια απηά βξίζθνληαη ελ παξαιιήισ κε ηε γλψζε αιιά θαη ηε 

ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (Κακνπδήο, 2009). κσο ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1870 ε εθπαίδεπζε αλάρζεθε ζε ακηγψο εζληθή θαη έηζη ιεηηνχξγεζε κε 

αληαγσληζηηθφηεηα πξνο ηα ππφινηπα εζληθά εθπαηδεπηηθά δίθηπα (Λεθθάο, 2001). Ζ 

ζπγθξφηεζε ηεο νινέλα απμαλφκελεο δηεχξπλζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηθηχνπ έρεη 

ηαπηφρξνλα σο ζηφρν ηελ πνιηηηθή θπξηαξρία, ηελ ειιεληθή εζληθή ηαπηφηεηα θαζψο 

επίζεο θαη ηελ ειιεληθή νξζφδνμε ζξεζθεία ην νπνίν ηεθκεξηψλεηαη θη απφ ηε 

ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ (Γεκάζε, 1996). Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη 
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ην γεγνλφο φηη ε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε δηέλπζε ηελ πνξεία ηεο ζε ραιεπνχο θαηξνχο 

έλεθα ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ε νπνία θαη έιαβε πνιχ απζηεξά κέηξα ηα νπνία 

είραλ σο θπζηθή απφξξνηα ηε κείσζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν θαζψο επίζεο θαη ηελ 

πνηνηηθή ππνβίβαζε ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ αιιά θαη ηεο παξερφκελεο δηδαζθαιίαο 

(Κακνπδήο, 2009).  

  ηα ρξφληα ηα νπνία αθνινχζεζαλ ηνλ πφιεκν, παξαηεξείηαη κηα αξγή, κε 

ραιαξνχο ξπζκνχο  βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξψκελσλ ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ πεξίνδν απφ ην 1945 

κέρξη θαη ην 1952 ζεκεηψζεθε κηα αδηάιεηπηε αχμεζε ησλ καζεηψλ νη νπνίνη 

δηδάρηεθαλ ζηα κεηνλνηηθά ειιεληθά ζρνιεία αιιά αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηεξίσλ. ε νπνία νθεηιφηαλ αθελφο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

ηνπ κέζνπ Ρσκηνχ θαη αθεηέξνπ ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο 

δηδαζθαιίαο (Γακαλάθε, 1987). Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επέθεξαλ ηελ κεηαγξαθή 

πνιιψλ καζεηψλ μέλσλ ζρνιείσλ ζε αληίζηνηρα κεηνλνηηθά.. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο ζε θακία πεξίπησζε ε αλνδηθή απηή πνξεία θαηά ηελ πξψηε 

κεηαπνιεκηθή δεθαεηία δε δχλαηαη λα ζπγθξηζεί κε ην παξειζφλ ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (Μαηαξάγθαο, 2004). Δμάιινπ ηα πην 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεηψπηδε ε ξσκατθή παηδεία ήηαλ νηθνλνκηθήο 

θπξίσο θχζεσο ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (Μαηαξάγθαο, 

2004). 

  Πεξίπνπ ηελ ίδηα εηθφλα παξνπζηάδεη κέζα απφ ηε δηαηχπσζή ηνπ θαη ν 

Αιεμαλδξήο (1991) ν νπνίνο θάλεη ιφγν γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα ειιεληθά κεηνλνηηθά 

ζρνιεία ηεο Πφιεο ηα νπνία θάπνηε ήηαλ πεξηβφεηα γηα ηνπο πςεινχο ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηψξα θζίλνπλ δξακαηηθά (Μπέιια, 2007). Ο θφβνο ησλ Ρσκηψλ φηη ηα παηδηά 

ηνπο δε ζα έρνπλ ηελ αξκφδνπζα εθπαίδεπζε απνηεινχζε αιιά θαη ζπλερίδεη λα 

απνηειεί κία απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ ηνπο σζεί ζην λα εγθαηαιείπνπλ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. κσο ζηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα, φζνη Ρσκηνί απέκεηλαλ 

δελ εγθαηέιεηςαλ ηελ Πφιε , αιιά επέιεμαλ ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε μέλα 

ζρνιεία, θαηά πξνηίκεζε γαιιφθσλα,  χκθσλα κε απηά ηα δεδνκέλα, ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην 1923 ήηαλ 85, ην 1964 ήηαλ 42, ην 1970 

επίζεο 42, ην 1978 ήηαλ 22 θαη ην 1980 ήηαλ 20 καζεηέο.   

 Ήδε απφ ην 1923 ε δσή ηεο κεηνλφηεηαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε είρε αιιάμεη 

γεληθεπκέλα, ρσξίο λα απνηειέζεη εμαίξεζε ε εθπαίδεπζε ε νπνία θαη ππέζηε πνιιέο 
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δηαθπκάλζεηο· ε γεληθέο γξακκέο ε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο ήξζε σο αλαθνχθηζε θαη 

απφ ηηο δχν πιεπξέο θαζψο θαη ε αληαιιαγή πιεζπζκψλ. Μέρξη ην 1923, σζηφζν, νη 

120.000 Έιιελεο πνπ απνηεινχζαλ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα άξρηζαλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη: ην δπλακηθφ ηεο κεηνλφηεηαο δηνξγάλσλε θαξλαβάιηα, ρνξνχο, 

θαζψο θαη εζπεξίδεο θαη άξρηζε ζηαδηαθά λα ζπζηήλεη ηελ άξρνπζα ηάμε ηεο ζηνπο 

Σνχξθνπο ζπκπαηξηψηεο., ε νπνία άξρνπζα ηάμε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο έκειιε 

λα παίμεη θπξίαξρν ξφιν κέζα ζηελ Νενζχζηαηε Σνπξθία φπνπ ζεκεησηέσλ νη 

Έιιελεο ηεο Πφιεο πξνζδνθνχζαλ λα βνεζήζνπλ ην λενζχζηαην θξάηνο λα πάεη 

κπξνζηά. 

 Σν 1928 ε κνλαδηθή ζπλνηθία πνπ θαηνηθνχληαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ 

Έιιελεο έπηαζε θσηηά κεηά απφ ζσζηφ ζπληνληζκφ ησλ θαλαηηθψλ Μνπζνπικάλσλ 

κε ζθνπφ λα δήζνπλ ζε απηήλ ηε ζπλνηθία θαη Μνπζνπικάλνη θαη ηειηθά ην πέηπραλ. 

Απφ ην 1929 έσο ην 1942 ππήξμε κία αμηνζεκείσηε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ε νπνία 

σθέιεζε θπζηθά θαη ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα. Σν 1942 ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζε κε 

θξπθφ δηάηαγκα εμέδσζε ην πεξηβφεην Varlik Vergisi έλαλ θφξν πνπ ππνρξέσλε φιεο 

ηηο κεηνλφηεηεο ηεο ρψξαο -ηνπο Αξκελίνπο, ηνπο Δβξαίνπο αιιά θπξίσο ηνπο 

Έιιελεο- λα πιεξψζνπλ κία βαξχηαηε θνξνινγία ζην Κξάηνο κε ην αηηηνινγηθφ ησλ 

ρακειψλ εηζνδεκάησλ απφ ην ζχλνιν ησλ 21.000.000 θαηνίθσλ ηεο ρψξαο ηφηε ιφγσ 

ηνπ πνιέκνπ πνπ καίλνληαλ έμσ απφ ηα ζχλνξα ηεο Σνπξθίαο ζε φιν ην θφζκν. Οη 

κεηνλφηεηεο πιήξσζαλ ηνλ θφξν θαη ην γεγνλφο φηη ήηαλ κεηνλφηεηα θαη δνχζαλ ζηελ 

Σνπξθία. 

 

1.2 ΣΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

 Σν ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλήζεθε ε ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ νξηνζεηήζεθε ην 1923 κεηά ηελ 

απφθαζε ηεο αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ (Βξπψλεο , 2007) κε βάζε ηε ζπλζήθε ηεο 

Λσδάλλεο, ε νπνία ππνγξάθεθε κεηά ηελ ήηηα ησλ ειιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηε 

Μηθξά Αζία απφ ηηο θεκαιηθέο δπλάκεηο. Ζ ζπλζήθε απηή εμαίξεζε ηνπο Έιιελεο 

Οξζνδφμνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ θαζψο θαη ηνπο 

κνπζνπικάλνπο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο απφ ηελ αλαγθαζηηθή αληαιιαγή πιεζπζκψλ 

αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία (Βεξέκεο, Νηάθνο, 2002).  



[11] 
 

 Ζ εηξελεπηηθή πλζήθε ηεο Λσδάλεο ππνγξάθεθε ζηε Λσδάλε ηεο Διβεηίαο ζηηο 

24 Ηνπιίνπ 1923 απφ ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία, ηελ Μεγάιε Βξεηαλία, ηελ Γαιιία, 

ηελ Ηηαιία, ηελ Ηαπσλία, ηελ Ρνπκαλία θαη ησλ Βαζηιείσλ ησλ εξβψλ, ησλ Κξναηψλ 

θαη ησλ ινβέλσλ πνπ πνιέκεζαλ ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζηελ 

κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία (1919-1922) (Μαηαξάγθαο, 2004: 171). Μεηά ηελ εθδίσμε 

απφ ηελ Μηθξά Αζία ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ απφ ηνλ ηνπξθηθφ, ππφ ηελ εγεζία ηνπ 

Κεκάι, εκθαλίζηεθε ε αλάγθε γηα αλαπξνζαξκνγή ηεο ζπλζήθεο ησλ εβξψλ. 

 Σα δηθαηψκαηα πνπ θαηνρπξψλεη ην πεξηερφκελν ηεο πλζήθεο ππέξ ησλ 

κεηνλνηήησλ ζηελ Σνπξθία είλαη ηα εμήο:  1) Άξζξν 38: «πιήξε πξνζηαζία ηεο δσήο 

θαη ηεο ειεπζεξίαο ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο, ρσξίο δηάθξηζε θαηαγσγήο, 

εζληθφηεο, γιψζζαο, θπιήο ή ζξεζθείαο». Δπνκέλσο κεξηκλεί γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

κεηνλνηήησλ, 2) Άξζξν 42 «δέζκεπζε λα παξάζρεη θάζε πξνζηαζία ζε εθθιεζίεο, 

ζπλαγσγέο, λεθξνηαθεία θαη άιια ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα ησλ κε-κνπζνπικαληθψλ 

κεηνλνηήησλ». Θέηεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πξνζηαζία ηεο αλεμηζξεζθίαο,  3) 

Άξζξν 39: «απαγνξεχεηαη ε επηβνιή πεξηνξηζκνχ ζηελ ειεχζεξε ρξήζε νηαζδήπνηε 

γιψζζαο είηε ζηηο ηδησηηθέο  είηε σο πξνο ηελ ζξεζθεία, ηνλ ηχπν θαη πάζεο θχζεσο 

δεκνζηεχκαηα, είηε ζηηο δεκφζηεο ζπλαζξνίζεηο». Πξνζηαηεχεη ηε γιψζζα ησλ 

κεηνλνηήησλ, 4) Άξζξν 40: «ίζν δηθαίσκα ησλ κε- κνπζνπικάλσλ λα ζπληζηνχλ, 

δηεπζχλνπλ θαη επνπηεχνπλ, κε δηθέο ηνπο δαπάλεο ζρνιεία θαη ινηπά εθπαηδεπηήξηα, 

κε ην δηθαίσκα λα θάλνπλ ειεχζεξα ζε απηά ρξήζε ηεο γιψζζαο ηνπο». Ζ ρξήζε θαη 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ηεο κεηνλφηεηαο είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα ηεο 

κεηνλφηεηαο, 5) Άξζξν 41: «ζηηο πεξηθέξεηεο φπνπ ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο 

κειψλ κε-κνπζνπικαληθψλ κεηνλνηήησλ, ζα εμαζθαιηζηεί δίθαηε ζπκκεηνρή ζηε 

δηάζεζε ησλ ρξεκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην δεκφζην ή δεκνηηθφ ρξήκα ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα εθπαηδεπηηθφ, ζξεζθεπηηθφ ή θηιαλζξσπηθφ ζθνπφ» 

(Alexandris, 1992: 320–323, Μαηαξάγθαο, 2004:173-174). 

 ηελ ίδηα πλζήθε ηνλίδεηαη κέζα ζηε ζπλζήθε φηη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζα 

πξνζθέξεη σο πξνο ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε φιεο εθείλεο ηηο αλέζεηο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε εθπαίδεπζε κε βάζε ηε κεηνλνηηθή γιψζζα, ηα Διιεληθά (Βεξέκεο, 

Νηάθνο, 2002). Eμίζνπ ζεκαληηθφ γεγνλφο απνηειεί φηη κεηά ηε πλζήθε ηεο 

Λσδάλεο επηβιήζεθε ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο ζε φια ηα 

ζρνιεία ηεο Πφιεο. Απφ ην 1924 κε εγθχθιην ηεο Γηεχζπλζεο Παηδείαο πξνο φια ηα 
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Διιεληθά Μεηνλνηηθά ζρνιεία νξίδεηαη ε δηδαζθαιία ησλ ηνπξθηθψλ θαη ε έθδνζε 

φισλ ησλ εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα. 

 

1.3 ΒΑΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΝΨΡΙΜΑΣΑ ΣΟΤ ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 
 

 Σα ζρνιεία απηά απφ ην έηνο 1961 θαη έπεηηα νξίδνληαη σο ηδησηηθά ηδξχκαηα , 

ζπλάκα φκσο θαη θνηλνηηθά σο πξνο ηε δηαρείξηζή ηνπο απφ ηελ Κνηλφηεηα (Γηνχβελ, 

2006). Απηφ ην δηπιφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν εληάζζνληαη λα εκπιέθνληαη δειαδή 

θαη ηα δχν θξάηε Διιάδα- Σνπξθία, παξαθσιχεη θάζε απφπεηξα αιιαγήο θαη 

απνβαίλεη εηο βάξνο ηεο θαιήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη θαζίζηαηαη αλακθηζβήηεηα έλαο απφ ηνπο πην βαζηθνχο γλψκνλεο ηεο 

δπζιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ απηψλ (Βξπψλεο, 2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

αδηάιεηπηε απφπεηξά ησλ Κπβεξλήζεσλ λα επηβάιινπλ αιιά θαη λα ηνλψζνπλ ηε 

δηθή ηνπο εζληθή ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε, ε νπνία a priori αληηηίζεηαη θαη 

ζπγθξνχεηαη ε κία κε ηελ άιιε, έρεη σο απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζρνιεία σο 

έλα εξγαιείν πίεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ δηεθδηθήζεσλ, εηδηθά κεηά απφ 

θάζε ειιελνηνπξθηθή δηαθσλία, κε θπζηθή ζπλέπεηα ηνλ απνδεθαηηζκφ ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (Καζηκάηεο, 2004).  

  Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηα νπνία δηέπνπλ ην κεηνλνηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ε ηδηνκνξθία ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ν ζαθήο 

δηαρσξηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ειιελφθσλν θαη ηνπξθφθσλν, νη πηέζεηο νη νπνίεο 

αζθνχληαη επί θαζεκεξηλήο βάζεσο κεηά απφ θάζε ειιελνηνπξθηθή ζχγθξνπζε κε 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο είλαη θπζηθφ, ηε ζπξξίθλσζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, 

ηελ εγγξαθή αξαβφθσλσλ νξζφδνμσλ καζεηψλ απφ ηελ Αληηφρεηα αιιά θαη  ηε 

ζπγθέληξσζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ γηα ηα νπνία δελ βξέζεθε ιχζε  (Γηνχβελ, 2006). 

 

 

1.4 Ο ΕΚΣΟΤΡΚΙΜΟ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
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 Ο Κεκάι ζεσξνχζε επηθίλδπλε ηε δεκνθξαηηθή πνιηηηθή ηεο νπνίαο ζεκέιηνο 

ιίζνο ήηαλ ε ηζφηεηα φισλ ησλ εζληθψλ νκάδσλ θαη γισζζψλ. Δπεηδή θξνλνχζε πσο 

έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα γλσξίζκαηα ελφο έζλνπο είλαη ε γιψζζα, επηρείξεζε λα 

ζεκειηψζεη ηελ επίηεπμε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

πξνζδίδνληάο ηεο εζληθφ ραξαθηήξα. Ο εζληθφο ραξαθηήξαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

Σνπξθηθή γιψζζα κέρξη θαη ζήκεξα θέξεη ηε γλεζηφηεηα ηνπ θεκαιηζκνχ δηέπνληαο 

αθφκα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εθφζνλ ζηελ ηνπξθηθή εθπαίδεπζε επηηξέπεηαη λα 

δηδάζθεηαη κφλν ε ηνπξθηθή γιψζζα (Αηδέκνγινπ,1997). Δπί ηεο νπζίαο ν ίδηνο 

ζηφρεπε ζε εθηνπξθηζκφ ηεο παηδείαο θαζψο απνθιεηφηαλ απζηεξά ε εθπαίδεπζε ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη θαη ν ίδηνο ν Κεκάι 

ηζρπξηδφκελνο φηη «εκαληηθό γλώξηζκα ελόο έζλνπο είλαη ε γιώζζα ηνπ. Δθείλνο ν 

νπνίνο ηζρπξίδεηαη όηη αλήθεη ζην ηνπξθηθό έζλνο πξέπεη απαξαίηεηα λα νκηιεί ηελ 

ηνπξθηθή γιώζζα. Γε ζα ήηαλ πξέπνλ λα πηζηεύνπκε εθείλνλ ηνλ νπνίν ελώ δε κηιάεη 

ηνπξθηθά, δειώλεη αθνκνίσζε ζηνλ ηνπξθηθό πνιηηηζκό θαη ζηε ρώξα» (Αηδέκνγινπ, 

1997). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αλ θάπνηνη ήζειαλ λα ζπκβάιινπλ ελεξγά θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δξψκελα ηεο ρψξαο, ζα έπξεπε λα 

απαξλεζνχλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη λα κάζνπλ λα κηινχλ ηελ ηνπξθηθή 

(Παπιίδεο, 2000). πλεπψο, επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηεζεί ην ζρέδην ηνπ Κεκάι γηα 

ηνλ εθηνπξθηζκφ ησλ κεηνλνηήησλ ην νπνίν βέβαηα θαηαξξίπηεη ηελ αξρή ηεο 

ηζφηεηαο απέλαληη ζηηο άιιεο ζξεζθείεο (Παπιίδεο, 2000).  

  Πέξαλ ηνχηνπ, νη ηνπξθηθέο αξρέο πξνέβαιαλ θαη πξνβάιινπλ αθφκε κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θάπνηα πξνζθφκκαηα ζηελ νκαιή ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

αιιά θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. Ωζηφζν, ε νπζία ηνπ κείδνλνο 

πξνβιήκαηνο γηα πνιινχο νκνγελείο έγθεηηαη ζηνλ νμχ γισζζηθφ αθειιεληζκφ ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο (Γεσξγηάδεο, 2000). ην δήηεκα απηφ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

θαη ν ξφινο ησλ γνλέσλ νη νπνίνη θάλνπλ ιφγν γηα απνδπλάκσζε ησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηα παηδηά 

ηνπο επεηδή ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο δελ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην ειιελφθσλν πεξηβάιινλ (Μάξθνπ, 

2009).  

  Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ηεο Πφιεο απαξηίδεηαη απφ 

παηδηά αξαβφθσλσλ ρξηζηηαλψλ απφ ηελ Αληηφρεηα αιιά θαη γφλνπο ησλ κηθηψλ 

γάκσλ (θπξίσο κε ηνπο Αξκέληνπο). Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εζλνινγηθή ζχζηαζε 
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ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία  ε πξσηεχνπζα επηινγή ηεο θαζνκηινπκέλεο γιψζζαο 

απνηειεί ε Σνπξθηθή ε νπνία θαη ζπληζηά κηα «ελδηάκεζε» γιψζζα, κε ηελ Διιεληθή 

θαη ηελ Αξαβηθή λα αθνινπζνχλ εθφζνλ απνηεινχλ ηηο κεηξηθέο γιψζζεο ησλ 

καζεηεπφκελσλ. (Παπαγηαλλάθεο, 1995). Δ απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ε ειιεληθή γιψζζα δε ηίζεηαη ζην πεξηζψξην, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζπίηηα ησλ 

Ρσκηψλ γηα ηε δηαθχιαμή ηεο εθφζνλ νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ ζπγγελείο ζηελ Διιάδα 

θαη ζπλήζσο δηαηεξνχλ θαιέο ζρέζεηο κε απηνχο (Αηδέκνγινπ, 1997).  

  Απφ ηα δέθα πξψηα θηφιαο ρξφληα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηεο 

Λσδάλλεο θαη έπεηηα, ηα κέηξα ηα νπνία είραλ ιεθζεί γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ Κεκάι θαη 

αθνξνχζαλ ηα ειιεληθά κεηνλνηηθά ζρνιεία εθιήθζεθαλ σο θάηη νιέζξην θαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε αιιά θαη γηα ηελ εξεκία ησλ κεηνλνηήησλ (Γεσξγηάδεο, 2000). πλεπψο, 

κέζα απφ ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο εθηνπξθηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο, ζεκεηψζεθε 

απψιεηα ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ ζρνιείσλ, φπσο 

επίζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι γεληθφηεξα (Γεσξγηάδεο, 2000). Πην 

ζπγθεθξηκέλα,  ηα πξνβιήκαηα εθπαηδεπηηθήο θχζεο μεθίλεζαλ ζηαδηαθά κε ηελ 

θπγή ησλ Διιήλσλ, ην αβέβαην κέιινλ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, ηελ πίεζε απφ ηνλ 

θξαηηθφ κεραληζκφ αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα (Ακπαηδήο, 2005).  

 ζνλ αθνξά ηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν, δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή αλ ε εθπαίδεπζε 

ζηηο πεξηνρέο απηέο ραξαθηεξηδφηαλ σο «αλχπαξθηε». ην. Ζ αληηκεηψπηζε φκσο 

απηψλ ησλ εηψλ απφ ην 1923 κέρξη θαη ζήκεξα, πέξα θπζηθά απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1950, ήηαλ ζρεδφλ ε ίδηα κε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο 

(Αλαζηαζηάδνπ, Νηφκνπ, 2007). Σα άξζξα ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλλεο ηα νπνία 

παξαρσξνχλ πνιιά δηθαηψκαηα ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα αλαθνξηθά κε ηελ 

αζθάιεηά ηνπο, ηε ζξεζθεία ηνπο, ηελ εζληθφηεηα, ηε γιψζζα θαη ηελ εθπαίδεπζε, 

δελ ηεξήζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα θαηαπαηνχληαη (Αλαζηαζηάδνπ, Νηφκνπ, 2007). 

Μάιηζηα, ππάξρνπλ ζρνιεία ηα νπνία παξακέλνπλ θιεηζηά γηα πνιιέο δεθαεηίεο, Οη 

ιηγνζηνί θαη πξνρσξεκέλεο ειηθίαο άλζξσπνη πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηηο πεξηνρέο 

απηέο καξηπξνχλ ηελ εγθαηάιεηςε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα 

(Ακπαηδήο, 2005). Μηα λφηα αηζηνδνμίαο ζηελ φιε θαηάζηαζε απνπλέεη ε –κφληκε 

πιένλ- δηακνλή ησλ Ηκβξίσλ θαη Σελεδίσλ κεηά ηελ πξφζθαηε επηζηξνθή ησλ 

πεξηνπζηψλ ηνπο νη νπνίεο είραλ δεκεπζεί πνιιέο δεθαεηίεο πξηλ (Ακπαηδή, 2005).  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ:  Ο ΡΟΛΟ ΣΗ  ΓΛΨΑ 

ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

 

2.1 Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΓΛΨΑ ΣΗΝ ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ 
 

 Σν θπζηθφ επαθφινπζν ηεο χπαξμεο πνιιψλ ζξεζθεηψλ αιιά θαη εζληθνηήησλ 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ θαη ε γισζζηθή πνηθηιία, δειαδή, ε ζπλχπαξμε 

πνιιψλ γισζζψλ φπσο ηα ηνχξθηθα, ηα ειιεληθά, ηα αγγιηθά, ηα γεξκαληθά, ηα 

αξαβηθά θ.ά. (Βξπψλεο,2007). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ήηαλ ζπλεζηζκέλν ην θαηλφκελν 

ηεο δηγισζζίαο ή ηεο πνιπγισζζίαο ησλ παηδηψλ θαζφηη ε επαθή αλάκεζα ζηηο 

δηάθνξεο γιψζζεο απέδηδε θαξπνχο. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα ηεο πνιπγισζζίαο ε 

γιψζζα ε νπνία πξσηνζηαηεί απφ ηνλ δέθαην ηξίην θηφιαο αηψλα είλαη ε Σνπξθηθή 

(Οζσκαληθή) (Καζηκάηεο, 2004).  

 Ζ ηνπξθηθή γιψζζα πεξηειάκβαλε πνιιά ιεμηθά δάλεηα ηφζν απφ ηελ αξαβηθή 

φζν θη απφ ηελ πεξζηθή γιψζζα, θαη, φπσο είλαη θπζηθφ, απνηειείηαη απφ πνιιέο 

ηνπξθηθέο δηαιέθηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε Σνπξθηθή απνηεινχζε ηελ θνηλή, ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαηλφηαλ πην ειιεληθή, ελ ζπγθξίζεη κε φιεο ηηο άιιεο πφιεηο 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, κε νξφζεκν ηελ παηδεία ηεο, ηα κεγάια εθπαηδεπηηθά ηεο 

ηδξχκαηα, φπσο είλαη ε Παηξηαξρηθή Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή, ην θεληξηθφ 

Παξζελαγσγείν, ην Εάππεην Παξζελαγσγείν, ην Εάππεην Παξζελαγσγείν θαη ην 

Ησαθείκην θαζψο θαη ε Θενινγηθή ζρνιή ηεο Υάιθεο (Γεσξγηάδεο, 2000). Βέβαηα, 

θνληά ζε απηά, ζπλππήξμαλ κε ζπνπδαία ζπλεηζθνξά θαη άιια πνιχ ζεκαληηθά 

ηδξχκαηα, φπσο, ιφγνπ ράξε, ε Δζληθή ζρνιή Γισζζψλ θαη Δκπνξίνπ αιιά θαη 

αξθεηά ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ήηαλ 

δεκηνπξγήκαηα ησλ εμερφλησλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (Μάξθνπ, 2009).  

 

2.2   Η ΦΕΗ ΣΗ ΓΛΨΑ ΜΕ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ  
 

 Καηά θαηξνχο εκθαλίζηεθαλ ζην πξνζθήλην αξθεηνί θνηλσληνιφγνη νη νπνίνη 

πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη 

ηζρπξίζηεθαλ φηη ε γιψζζα εθείλε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρνιείν είλαη 
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απφξξνηα ησλ ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ αιιά θαη άζθεζεο ηεο εμνπζίαο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ θξάηνπο ζηα παηδηά (έιια-Μαδί, 2001). χκθσλα κε απηά ηα δεδνκέλα, 

ην θξάηνο επηηάζζεη κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε κνξθή γιψζζαο φπσο απηή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη αλψηεξεο ηάμεηο θαη έηζη νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα δερηνχλ κηα 

ζεηηθή αμηνιφγεζε , αλαγθάδνληαη λα πξνζαξκφζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ιφγν ζηελ 

θπξίαξρε ηδέα ηεο ζσζηήο γιψζζαο (Δμεξηδφγινπ,1996: 45-46).  

  πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, θάζε θνξά πνπ ζίγεηαη ην δήηεκα ηεο γιψζζαο, 

ζα πξέπεη λα αλαινγηδφκαζηε φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ίζσο πξφθεηηαη γηα κηα 

γιψζζα ή ίζσο θαη γηα παξαπάλσ. Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο απηφ, ππήξμαλ 

πνιιά επηρεηξήκαηα αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα δηδαρήο αιιά θαη αθνκνίσζεο ηεο 

δηδαθηηθήο χιεο ζε 2 (ή θαη παξαπάλσ) γιψζζεο (γιψζζα θαηαγσγήο, γιψζζα ηφπνπ 

δηακνλήο θ.ά.) είηε επεηδή νη καζεηέο κπεξδεχνληαη είηε επεηδή δελ ζα απνθηήζνπλ 

νθέιε θ.ά... Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο ηα επηρεηξήκαηα απηά 

θαηέξξεπζαλ παηαγσδψο απφ ηηο δηεζλείο αμηνινγήζεηο ηεο δίγισζζεο εθπαίδεπζεο 

(Cummins, 2005:143-149). Απφ ηα παξαπάλσ, ζπλάγεηαη εχινγα ινηπφλ ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο γιψζζαο δελ είλαη κνλνζήκαληε αιιά 

νχηε θαη ζηαηηθή (Cummins, 2005).  

 Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε ηελ πνηθηιία ζηελ εζλνινγηθή ζχζηαζε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε παξνπζίαζε δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζίζηαηαη αλαγθαία.  Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζην 

επίπεδν ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο. κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θαζίζηαληαη 

(Γειεθσλζηαληήο,1997). Φπζηθά, νη απαξαίηεηεο απηέο γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

δηδαθηηθνχο ρεηξηζκνχο θαη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο , δελ  κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζην 

χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ απφ κφλεο ηνπο αιιά απαηηνχλ εκπεηξία θαη βαζηά γλψζε 

δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (Γειεθσλζηαληήο, 1997).  

  Ο νξηζκφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο είλαη άξξεθηα 

ζπλπθαζκέλνο κε ηελ πξνζήθνπζα βησκαηηθή δηα βίνπ εθπαίδεπζε, αιιά θαη κε ηε 

δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαζψο θαη κε ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηάζεσλ θαη δηαζέζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο είλαη ν πξνζσπηθφο, ν 

γλσζηηθφο, ν επαγγεικαηηθφο θαη ν εκπεηξηθφο (Μπέιια, 2007). Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε αλαθνξά κε ην δήηεκα ηεο γιψζζαο αιιά θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ επηθεληξψλεηαη ζην λα ζηαζνχλ νη εθπαηδεπηέο πξαγκαηηθνί αξσγνί γηα 
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ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πξνθεηκέλνπ νη δεχηεξνη λα απνθηήζνπλ κία αθφκε γιψζζα 

αιιά θαη κηα λέα παηξίδα, δηαθπιάζζνληαο παξάιιεια ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Απψηεξνο ζθνπφο ησλ πξαθηηθψλ απηψλ απνηειεί ε δεκηνπξγία 

ηζρπξψλ πηζαλνηήησλ φρη κφλν ζπλχπαξμεο ησλ δχν απηψλ πνιηηηζκψλ, αιιά 

αιιειεπίδξαζεο θαη ελίζρπζήο ηνπο (Μπέιια, 2007). Σέινο, αθφκα θαη φηαλ 

πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο πνπ ηα ακηγψο δίγισζζα πξνγξάκκαηα δελ είλαη δπλαηά, 

φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο θαη ζηα θνηλνηηθά ζρνιεία, κπνξεί μαλά λα κεηαδνζεί έλα 

κήλπκα ηνπ πξνζζεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηφζν σο πξνο ηε γιψζζα φζν θαη σο 

πξνο ηνλ πνιηηηζκφ ησλ καζεηψλ (Cummins, 2005:215-218).  

  Σν ζρνιείν, σο κηα θπζηθή ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα ηεο δηαδηθαζία ηεο αγσγήο ησλ 

παηδηψλ ηελ νπνία άξρηζε ε νηθνγέλεηα, ελεξγεί θαη σο  πξεζβεπηήο ηνπ θάζε 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο παξέρνληαο ζην παηδί ηε γλψζε αιιά θαη ηελ αζηηθή θαη 

πνιηηηθή ηδενινγία ηνπ έζλνπο (Μαηξάγθαο, 2004). Δπηπιένλ, ζπληζηά έλαλ 

ηδενινγηθφ κεραληζκφ ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο ηάμεο θαη θαιιηεξγεί φια εθείλα ηα 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηα νπνία απνηεινχλ ηα θξηηήξηα ηεο εζληθήο 

ηδηαηηεξφηεηαο (Μπφδε, 2001). Ζ απφδνζε ελφο ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ είλαη εχινγν 

λα ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία θαη ζα νδεχζεη 

ζηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ αιιά θαη ησλ δηακεζνιαβεηηθψλ εθείλσλ ζηξαηεγηθψλ 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα βνεζεζνχλ ζηε γεθχξσζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ράνπο ην νπνίν 

επηθξαηεί (Μπφδε, 2001). Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, δχλαηαη λα ζρεκαηηζηεί κηα ηειείσο 

δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ζην ζρνιείν ε νπνία ηνλίδεη ηελ αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε 

θαη ηoλ ζεβαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ καζεηψλ γηα δηαθνξεηηθφηεηα (Γθατληαξηδή, 

Σζνιαθίδνπ, 2007).  

  Αλαθνξηθά κε ηνπο γνλείο θαη ηε δηθή ηνπο εκπινθή ζην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ παηδηψλ ηνπο, κία απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ είλαη λα βξεη 

ηνπο θαηάιιεινπο εθείλνπο ηξφπνπο ψζηε λα κπνξέζεη λα ελζαξξχλεη ηελ άκεζε 

επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε έλαλ δηάινγν θαζψο επίζεο λα παξαθηλήζεη ηνπο 

γνλείο δείρλνληάο ηνπο ηηο ζηξαηεγηθέο εθείλεο ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα 

θαηαθεχγνπλ ζην ζπίηη ψζηε λα είλαη κεγαιχηεξε ε απνδνηηθφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο 

ζην ζρνιείν (Κακνπδήο, 2009). Κάπνηεο κειέηεο νη νπνίεο έγηλαλ θαηά θαηξνχο, 

επηβεβαίσζαλ ην φηη νη γνλείο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη κνξθσκέλνη ζηε κεηξηθή 

ή θαη ζηε δεχηεξε γιψζζα ψζηε λα είλαη επηηπρήο ε εκπινθή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο νηθίαο (Κακνπδήο, 2009). 
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 Αλακθίβνια,  θάζε ζρνιείν ζα πξέπεη λα επηιακβάλεηαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

αιιά θαη ηεο ελφηεηαο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ζπλεπψο, ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο απνηειεί κηα θαίξηα πηπρή ηεο λφκηκεο θνπιηνχξαο πνπ  πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα. ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε, φινη νη καζεηέο, κεδελφο εμαηξνπκέλνπ, νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ 

πςειή επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ζηε γιψζζα ηεο πιεηνλφηεηαο δηφηη είλαη έλα 

αλαγθαίν κέζν γηα λα κπνξεί λα κεηαδίδεηαη ε θνηλή θνπιηνχξα (Κνηιηάξε,2005).  

 

2.3 ΓΛΨΙΚΕ ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 
 

 Ο φξνο «κεηνλφηεηα» είλαη έλαο φξνο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ κε ηνλ νπνίνλ 

πξνζδηνξίδνληαη νη πιεζπζκνί ηεο ρψξαο πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ππεθφσλ ηεο θαη σο πξνο ηε γιψζζα (νη δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο 

πνηθηιίεο απνηεινχλ κηα έθθαλζή ηεο) αιιά θαη σο πξνο ηε ζξεζθεία , φπσο ελίνηε 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνίεζε θαη σο πξνο ηε θπιεηηθή θαηαγσγή ή θαη ηελ εζληθή 

ζπλείδεζε (Μπφδε, 2001). Ζ πεκπηνπζία ηεο κεηνλνηηθήο ηδηφηεηαο είλαη ε εζληθή, 

γισζζηθή ή ζξεζθεπηηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θαζελφο· Ωζηφζν, ε γισζζηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα ζπλάδεη κε ηηο γισζζηθέο εθείλεο κεηνλφηεηεο πνπ είλαη μερσξηζηέο 

απφ ηελ άξρνπζα θνηλφηεηα ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ θπξίαξρε (επίζεκε) γιψζζα 

(Μπφδε, 2001).  

  ηαλ πξφθεηηαη γηα ην δήηεκα ηεο εθκάζεζεο κηαο γιψζζαο, είλαη αδχλαηνλ λα 

πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα φηαλ δελ ππνινγίδεηαη ην θνηλσληθφ ζηάηνπο ή νη 

ηξέρνπζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δνπλ ηα παηδηά. Ωζηφζν, ζε γεληθέο 

γξακκέο, ε απφθηεζε/ θαηάθηεζε κηαο μέλεο γιψζζαο επλνείηαη φηαλ νη καζεηέο 

βξίζθνληαη ζε πεξηβάιινλ πνπ ελζαξξχλεη ηελ εμνηθείσζε θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλαλαζηξνθή κε άιια παηδηά ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ ζηηο δχν (ή θαη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο γιψζζεο). (Πξφθνπ, 2003). Άιισζηε, ε ίδηα ε έξεπλα ππνζηεξίδεη 

ηε δηγισζζία κέζα απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηα νθέιε ηεο 

(Πξφθνπ, 2003).  

  Ζ νκάδα ησλ ειιελνθψλσλ (ξσκηψλ) καζεηψλ δχλαηαη λα πεξηιεθζεί ζηα 

πιαίζηα ηα νπνία πξνσζνχλ ηε κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ, ηελ ειιεληθή. 

Μάιηζηα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη καζεηέο αλαγθάδνληαη λα γίλνληαη δίγισζζνη 
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γηαηί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ππάξρεη άιιε επηινγή, ελψ ε πηζαλή απνηπρία 

θαηάθηεζεο κηαο δεχηεξεο γιψζζαο  ελδέρεηαη λα είλαη νιέζξηα (Σξηάξρε- Herrmann, 

2000).  

 

2.4  ΣΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΗ ΔΙΓΛΨΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

 Έλαο απφ ηνπο νξηζκνχο ηεο δηγισζζίαο  πεξηγξάθεη ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

γισζζψλ εθ κέξνπο ηνπ παηδηνχ ζχκθσλα κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη: 

ζπλεπψο, γίλεηαη ιφγνο γηα ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθήο γιψζζαο ζην ζπίηη θαη 

δηαθνξεηηθήο ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ (π.ρ. ζρνιηθφ πιαίζην). Γηα παξάδεηγκα, 

έρεη απνδεηρηεί πσο ε ζπκκεηνρή ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ ζε ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Clyneetal, 1994) ζπληειεί ζεηηθά ζηε γισζζηθή ή δίγισζζε εμέιημε 

ησλ καζεηψλ. Ζ αλαγλψξηζε ηεο επίδξαζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ, ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαη ηεο θνηλνηηθήο, ζηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε έρεη επίζεο 

ηνληζηεί απφ εθπξνζψπνπο ηεο εθπαίδεπζεο (Σζηάθαινο, 2000), νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ, εθηφο ησλ άιισλ, φηη, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη δσέο θαη νη 

εκπεηξίεο ησλ κεηνλνηήησλ, πξέπεη λα ηνπο ρνξεγεζεί πξφζβαζε ζε φια ηα θνηλσληθά 

αγαζά. πλεπψο, ε ζπγθξφηεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν επηηξέπεη ηε 

δίθαηε θαη απξφζθνπηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή αληαιιαγή, κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά θαη ελζαξξπληηθά γηα ηελ εμέιημε ησλ καζεηψλ (Tsokalidou, 

2005). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη πξέπεη 

λα ππάξρεη ζχλδεζε ησλ γισζζψλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ παηδηνχ κε ην 

ζρνιείν. Με άιια ιφγηα, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ζπλδέεη ηε δηδαθηηθή πξάμε κε 

ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηηο πνιηηηζκηθέο ζπλήζεηεο ησλ κεηνλνηήησλ. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Η ΠΡΨΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 
 

 

3.1 ΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΦΟΛΕΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ 
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 Απφ ην έηνο 1923 κέρξη θαη ζήκεξα πνιιά δεκνηηθά ζρνιεία έπαςαλ λα 

ιεηηνπξγνχλ εμαηηίαο νξηζκέλσλ ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κείσζε 

ησλ θαηνίθσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο επεξέαζε, φπσο είλαη θπζηθφ, θαη ηνλ αξηζκφ 

ηνπ καζεζηαθνχ δπλακηθνχ, ν νπνίνο κεηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ θαη θαηά επέθηαζε 

επεξέαζε ηε ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά (Αηδέκνγινπ, 1997).. Ωζηφζν, 

ε έιιεηςε καζεηψλ δελ απνηέιεζε ην κφλν πξφβιεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεηήκαηνο: 

πσο θαη ζηα λεπηαγσγεία, έηζη θαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο νκνγέλεηαο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ην πξφβιεκα ζηελ εθπαίδεπζε εληνπίδνληαλ νπζηαζηηθά ζηε 

δηγισζζία ή ηελ ηξηγισζζία ησλ καζεηψλ (Ρνΐδεο, 1995). ε γεληθέο γξακκέο, ε 

έιιεηςε κηαο νινθιεξσκέλεο ελζσκάησζεο, φπσο απηήο γηα παξάδεηγκα ησλ 

Αξάβσλ νξζνδφμσλ καζεηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο νκνγελεηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θνηλφηεηαο, πήγαδε απφ ην θαηψηαην επίπεδν γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο αιιά 

θαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζηηθέο αλαθνξέο κε απφξξνηα ηελ πνηνηηθή 

ππνβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία ελ γέλεη (Αηδέκνγινπ, 1997).          

   Σελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε πεξηέγξαςε ιεπηνκεξψο θαη ν Δπάγγεινο 

Παπαλνχηζνο φληαο απηφπηεο κάξηπξαο ηεο ηξέρνπζαο ηφηε πξαγκαηηθφηεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν κεγάινο παηδαγσγφο ζηάιζεθε απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε επί 

ελλέα κήλεο ζηελ Πφιε πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είραλ 

ζπιιερζεί γηα ηελ νκνγελεηαθή εθπαίδεπζε θαη πξνέβε θαη ν ίδηνο ζηε ζχληαμε ησλ 

ήδε ππαξρφλησλ πξνβιεκάησλ ζηελ Πξσηνβάζκηα αιιά θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε: νη Άξαβεο ήηαλ εθείλνη νη νπνίνη ζπληζηνχζαλ θαηά ην έηνο 1949 ζρεδφλ 

ην 25% ηνπ ηειηθνχ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη κάιηζηα ην 1952 απνηεινχζαλ ηελ πιεηνςεθία (Ακπαηδήο, 

2005).  

 Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη κεηνλφηεηεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

δηέθεξαλ απφ απηέο ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ σο πξνο ην είδνο αιιά θαη σο πξνο 

ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βίσλε ε θάζε κία μερσξηζηά αθνχ ε πνιππινθφηεηα ησλ 

δεηεκάησλ ζπλδεφηαλ ζηελά κε ηε κεηνλνηηθή νκνγελεηαθή εθπαίδεπζε αιιά θαη κε 

ηε δηαθνξεηηθή εθαξκνγή ησλ γισζζηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ αλά πεξηνρή 

(Μάξθνπ, 2009). Σν δήηεκα ηεο αξηζκεηηθήο ζπξξίθλσζεο ησλ καζεηψλ, φπσο 

επίζεο θαη ε απνπζία ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο έλεθα ηεο κεγάιεο κείσζεο ηνπ 

καζεηηθνχ θνηλνχ καδί κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηνρεηαλψλ καζεηψλ ζηα νκνγελεηαθά 
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ζρνιεία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πξννηψληδε έλα δπζνίσλν κέιινλ (Ακπαηδήο, 

2005). χκθσλα κε ηνλ Ακπαηδή (2005), ε  ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο 

λφκνπ κε βάζε ηνλ νπνίν κφλν ηα παηδηά ησλ Ρσκηψλ θαη φισλ εθείλσλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηα πξνμελεία ηεο Πφιεο δχλαληαη λα θνηηνχλ ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία, 

ίζσο λα ήηαλ κηα θαιή ιχζε. Ωζηφζν, ν ηξέρσλ ζε ηζρχ  λφκνο ζπληεινχζε ζηελ 

νινέλα απμαλφκελε κείσζε ησλ καζεηψλ κε θπζηθή απφξξνηα νη Αληηνρεηαλνί λα 

είλαη θαη νη κφλνη ζπλερηζηέο ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο (Μάξθνπ, 2009).  

 

 

3.2  ΠΡΨΣΟΒΑΘΜΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

 Σελ επνρή θαηά ηελ νπνία νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο βξίζθνληαλ ζην θαιχηεξν 

δπλαηφ ζεκείν ηνπο, ε Διιεληθή Κπβέξλεζε έζηεηιε ηφηε ηνλ Δπάγγειν Παπαλνχηζν 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ν νπνίνο ήηαλ ηφηε γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο κε δηηηήο θχζεσο απνζηνιή (Πεηξνπνχινπ, 2010). Οη ζηφρνη ηεο επίζθεςεο 

ζηελ Πφιε ήηαλ α) λα ελεκεξσζεί ν ίδηνο ζρεηηθά κε ην ηνπξθηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ην 

νπνίν αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ εθεί νκνγελεηαθψλ ζρνιείσλ ψζηε, κε βάζε ηελ αξρή 

ηεο ακνηβαηφηεηαο, λα νξγαλσζεί αλάινγα θαη ε κνπζνπικαληθή εθπαίδεπζε ζηελ 

Θξάθε θαη β) ζε ζπλελλφεζε κε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν αιιά θαη κε ηελ 

ειιεληθή πξνμεληθή αξρή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο λα εξεπλήζεη φια εθείλα ηα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ νκνγελεηαθψλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα λα εηζεγεζεί ζηηο αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο ηηο 

πξνηάζεηο εθείλεο ψζηε λα επνδσζνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο νκνγελεηαθήο εθπαίδεπζεο (Πεηξνπνχινπ, 2010). Μεηά απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ζηελ Διιάδα, ν Δπάγγεινο Παπαλνχηζνο ζπλέηαμε κηα άθξσο ελδηαθέξνπζα έθζεζε 

29 ζειίδσλ ηελ νπνία θαη θαηέζεζε ζηα Τπνπξγεία Παηδείαο θαη Δμσηεξηθψλ, πνπ 

είρε εκεξνκελία ζχληαμεο ηελ 20
ε
 Ννέκβξε ηνπ 1952 θαη ηίηιν «Πεξί ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ ησλ ειιεληθψλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ησλ 

ηνπξθηθψλ ζηε Γπηηθή Θξάθε ζρνιείσλ ζην πιαίζην ησλ ζεκεξηλψλ 

ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ» (αξίνγινπ, 2011).        

 Σε ρξνληθή εθείλε πεξίνδν πνπ ν Δπάγγεινο Παπαλνχηζνο επηζθέθηεθε ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ήηαλ ζε ηζρχ 44 δεκνηηθά ζρνιεία, ζηα νπνία ν αξηζκφο ησλ 
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καζεηψλ θαη καζεηξηψλ αλέξρνληαλ ζηνπο 4.577 θαη ηνπ δηδαθηηθνχ δπλακηθνχ 

ζηνπο 257 δαζθάινπο (58) θαη δαζθάιεο (158) (Πεηξνπνχινπ, 2010). Απφ ηα 

παξαπάλσ ζεκεηψλεηαη πσο ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ήηαλ ζηελ αληίζηνηρε 

αλαινγία κε ηνπο καζεηέο, αιιά πνιχ παξαπάλσ. Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη απφ ηελ 

χπαξμε πνιιψλ απνκαθξπζκέλσλ ζρνιείσλ κε ιίγνπο καζεηέο ηα νπνία νχηε 

ζπγρσλεχνληαη αιιά νχηε θαη θαηαξγνχληαη δηφηη, κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο ηεο 

νκνηνγέλεηαο, ν θάζε ζρνιηθφο νξγαληζκφο ζπληζηά θαη κηα εζληθή έπαιμε θαη, ζηελ 

πεξίπησζε κηαο ελδερφκελεο θαηάξγεζήο ηνπο, δελ δχλαηαη λα εγγπεζεί φηη νη 

ηνπξθηθέο αξρέο ζα δέρνληαλ θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπο ζην πξνζερέο κέιινλ 

(Πεηξνπνχινπ,  2010).     

 πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ζε κεγαιχηεξε 

αληηζηνηρία κε απηφλ ησλ καζεηψλ θαη κάιηζηα,  νη δαζθάιεο ήηαλ ηξεηο θνξέο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο δαζθάινπο. γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηνπο πνιχ ρακεινχο 

κηζζνχο ηνπο νη νπνίνη ππνιείπνληαλ κε κεγάιε δηαθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο αιιά θαη ησλ Σνχξθσλ εθπαηδεπηηθψλ. Ωο απνηέιεζκα,  νη λένη 

ζηξέθνληαλ ζε πην θεξδνθφξα επαγγέικαηα ψζηε λα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

θηινδνμίεο ηνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο (αξίνγινπ, 2011). πλεπψο, εθείλνη νη νπνίνη 

απνκέλνπλ είλαη κφλν νη γπλαίθεο πνπ δνπλ πξνζσξηλά απφ ηνλ δηδαζθαιηθφ κηζζφ 

ηνπο, κέρξη λα θάλνπλ νηθνγέλεηα (αξίνγινπ, 2011).  

 Πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη ε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ησλ δηδαζθφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 213 δαζθάινπο θαη 

δαζθάιεο ζπλνιηθά, κφλν νη 40 έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ην δηδαζθαιείν ελψ νη 

ππφινηπνη είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ. πλεπψο, ε δηδαζθαιία ηνπο βαζίδεηαη κφλν 

ζηελ εκπεηξία ηνπο. Δπηπιένλ,  απφ απηνχο ηνπο 40 κφλν νη δεθαπέληε έρνπλ 

απνθνηηήζεη απφ ην κνλνηάμην δηδαζθαιείν (Πεηξνπνχινπ, 2010). Σν πξφβιεκα 

απηφ εληείλεηαη αλ ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ δαζθάισλ 

είλαη ειηθησκέλνη πνπ δηαζέηνπλ κεγάιε εθπαηδεπηηθή πείξα (πάλσ απφ είθνζη πέληε 

έηε), ελψ νη λένη δάζθαινη είλαη ειάρηζηνη (Πεηξνπνχινπ, 2010). Άιισζηε ε 

επηδίσμε ησλ ηνπξθηθψλ αξρψλ ήηαλ λα εηζάγνληαη νκνγελείο ζε ηνπξθηθά 

δηδαζθαιεία γηα λα δηνξίδνληαη ζηα ζρνιεία θαη λα κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ εθεί 

(αξίνγινπ,  2011). Πψο φκσο ζα κπνξνχζε λα επηιπζεί έλα ηέηνην δήηεκα; 

  Σν πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί κφλν κε έλαλ νξγαλσκέλν 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλαγθψλ αιιά θαη κε ηελ απνζηνιή σο ππφηξνθσλ λέσλ 
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αξηζηνχρσλ ζε παηδαγσγηθέο αθαδεκίεο ηεο Διιάδαο κε ηνλ απαξαίηεην φξν λα 

επηζηξέςνπλ κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο γηα λα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ 

ζε ζρνιεία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (αξίνγινπ, 2011). Απηνί νη ππφηξνθνη κπνξνχλ 

λα πξνέξρνληαη απφ ηηο «επαξρίεο» ηεο νκνηνγέλεηαο, δειαδή, απφ ηελ Ίκβξν θαη ηελ 

Σέλεδν απφ φπνπ θαη ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη πξνζθνξά απφ ηέηνηνπο ππνςεθίνπο 

(Γειεθσζηαληήο, 1997). πλάκα φκσο ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί θαη κία αχμεζε ησλ 

απνιαβψλ ηνπο σζφηνπ ππάξμεη ε παξαγσγή ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα 

ζηειερψζνπλ ηα ζρνιεία, φπσο επίζεο ζα πξέπεη λα θξίλεηαη ζθφπηκν θαη απαξαίηεην 

λα ιακβάλνπλ θαη ηελ αλάινγε πλεπκαηηθή επηκφξθσζε (Γειεθσζηαληήο, 1997). 

Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί κφλν ζηελ Διιάδα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο θπξίσο 

κήλεο κε βάζε θάπνηεο κηθξέο νκάδεο (πεξίπνπ είθνζη κε ηξηάληα άηνκα) πνπ έρνπλ 

σο απψηεξν ζθνπφ ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο 

παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα (Πεηξνπνχινπ, 2010). πλεπψο, ν Παπαλνχηζνο ζηελ 

έθζεζε ππνιφγηδε φηη ζε πέληε κε έμη ρξφληα ζα ήηαλ εθηθηφ λα επηκνξθσζεί 

ηνπιάρηζηνλ ην λεφηεξν ζε ειηθία εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ έηζη ψζηε ην  πξφβιεκα 

λα κελ είλαη πιένλ ηφζν νμχ (αξίνγινπ, 2011).  

  ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζπλ ηνηο άιινηο πθίζηαηαη θαη έληνλν δηδαθηεξηαθφ 

πξφβιεκα.  Πην ζπγθεθξηκέλα,  ηα ζρνιηθά νηθνδνκήκαηα είλαη παιηέο εγθαηαζηάζεηο 

θαη ζπλεπψο αθαηάιιεια γηα ηε ζηέγαζε ησλ καζεηψλ θαηά ηελ ψξα δηδαζθαιίαο . 

Μάιηζηα, παξνπζηάδνπλ, φπσο είλαη θπζηθφ, πνιιέο κε θζνξέο -εηδηθά ζηελ 

επίπισζε- θαη έηζη επηδεηθλχνπλ κηα εηθφλα απνθξνπζηηθή ζε ζρέζε κε ηα λέα 

ηνπξθηθά ζρνιηθά θηίξηα ηα νπνία θαη νηθνδνκήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

(Πεηξνπνχινπ, 2010). Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

ηνπξθηθέο αξρέο, αμηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή ξχζκηζε ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, δελ 

παξείραλ άδεηεο γηα ηελ απνπεξάησζε  ησλ επηζθεπψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ 

δηδαθηεξίσλ, πφζν κάιινλ γηα ηελ αλέγεξζε λέσλ νηθνδνκεκάησλ. πλεπψο, 

ιακβάλνληαο απηά ππφςε ηνπ,  ν Παπαλνχηζνο επηθαιέζηεθε ηελ πξνζνρή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ ηφζνπ ζεκαληηθνχ απηνχ 

πξνβιήκαηνο (αξίνγινπ, 2011).  

 Δπηπιένλ, ην δήηεκα ηνπ σξνινγίνπ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα 

ειιεληθά ζρνιείν ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο εθφζνλ εκθαλίδεη πνηθίια πξνβιήκαηα. 

. Γηα παξάδεηγκα, ν αξηζκφο ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 
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καζεκάησλ ηα νπνία δηδάζθνληαη ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα θαιχπηεη ζρεδφλ ην έλα 

ηξίην ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ ηεο δηδαζθαιίαο (Αλδξηαλνπνχινπ, Μπελιίζντ, 2008). 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηα καζήκαηα ηα νπνία δηδάζθνληαη ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα, 

ηζρχεη ην ηνχξθηθν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ελψ γηα ηα καζήκαηα ηα νπνία δηδάζθνληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα ηζρχεη ην πξφγξακκα ην νπνίν ελεθξίζε απφ ηηο ηνπξθηθέο 

αξρέο ην 1937 χζηεξα απφ ηελ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο ε νπνία είρε σο βάζε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ην 1913 φπσο θαη ην λεφηεξν 

ηνπξθηθφ πξφγξακκα φπνπ ππνινγίζηεθε θαη ηεξήζεθε ε παξάδνζε ζηα νκνγελεηαθά 

ζρνιεία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο γηα πνιιά ρξφληα (Αλδηαλνπνχινπ, Μπελιίζντ, 

2008).  

  Πέξα απφ ηα αλσηέξσ πξνβιήκαηα πνπ σο ηψξα αλαθέξζεθαλ, έξρεηαη λα 

πξνζηεζεί θαη ην κείδνλ πξφβιεκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο γηα ηνλ ιφγν φηη, 

ελψ ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο δηδάζθεηαη ε δεκνηηθή, ελ ζπλερεία δηδάζθεηαη ε 

θαζαξεχνπζα κε θάπνηνπο ηνπηθνχο ηδησκαηηζκνχο ελψ ζπλάκα ζηηο δχν ηειεπηαίεο 

ηάμεηο δηδάζθνληαη θαη θάπνηα θείκελα ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα 

(Οπζνχλνγινπ,1996). Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ήδε απφ ηελ ηέηαξηε ηάμε 

αξρίδεη λα δηδάζθεηαη θαη ε Γαιιηθή, έθδειε είλαη ε αλαζηάησζε πνπ δεκηνπξγείηαη 

ζηνπο καζεηέο νη νπνίνη αλαγθαζηηθά ππνρξενχληαη λα κάζνπλ φρη κφλν κία γιψζζα, 

αιιά ηέζζεξηο, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηε ζσζηή εθκάζεζε ηεο 

Διιεληθήο. Αζθαιψο ζα πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί πσο νη καζεηέο απηνί = δχλαληαη 

λα αθνκνηψζνπλ πνιχ εχθνια θαη γξήγνξα ηελ ηνπξθηθή γιψζζα θαη σο πξνο ηελ 

θσλεηηθή γξαθή ηεο αιιά θαη σο πξνο ηελ εχθνιε γξακκαηηθή ηεο (Οπζνχλνγινπ, 

1996).  

   Ζ εμέηαζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

νινθιεξσκέλε εάλ δελ ιακβάλνληαλ ππφςε ην δήηεκα ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα νπνία ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαίλεηαη λα εθδίδνληαη κε κεγάιε 

επθνιία απφ νπνηνλδήπνηε επηρεηξεκαηία κε ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζήο ηνπο απφ ηηο 

ηνπξθηθέο αξρέο νη νπνίεο θαη εμεηάδνπλ κεηά πεξηζζήο πξνζνρήο θαη αδηάπησην 

ελδηαθέξνλ ην πεξηερφκελφ ηνπο φρη ηφζν απφ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή άπνςε 

αιιά κφλν απφ ηελ πνιηηηθή ζθνπηά, αλ, δειαδή, πεξηιακβάλνπλ δήζελ ελνριεηηθέο 

ζρεηηθέο αλαθνξέο γηα ηελ ηνπξθηθή πνιηηηθή θαη θπξίαξρε ηδενινγία (αξίνγινπ, 

2011). Σν γεγνλφο απηφ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ απνηέιεζκα, ηελ έθδνζε 

πνιιψλ θαη αθαηάιιεισλ βηβιίσλ, θάηη ην νπνίν νμχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην 
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πξφβιεκα. Σν πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα ην ρεηξηζηεί θαη λα ην αληηκεησπίζεη 

θάπνηνο κφλν κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (έζησ ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Διιεληθψλ) κε ηελ ηαπηφρξνλε εηζαγσγή ησλ ειιεληθψλ 

αλαγλσζηηθψλ αιιά, φπσο είλαη θπζηθφ, θαη κε ηελ αθαίξεζε θαη απνπζία ησλ ηπρφλ 

επηιήςηκσλ θαηά ηελ ηνπξθηθή πιεπξά ζεκείσλ (αξίνγινπ, 2011).  

   Σα πξνβιήκαηα ήηαλ πνιιά θαη θπζηθά ζα κπνξνχζαλ λα κεησζνχλ ή αθφκε θαη 

λα εμαιεηθζνχλ αλ ππήξρε θαιχηεξε νξγάλσζε αιιά θαη επνπηεία ηεο νκνγελεηαθήο 

εθπαίδεπζεο γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο νπνίαο, ν Δπάγγεινο 

Παπαλνχηζνο ζεσξεί σο ηδαληθή ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ επηζεσξεηή ησλ 

νκνγελεηαθψλ ζρνιείσλ σο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ ειιεληθψλ καζεκάησλ εθφζνλ νη 

Σνχξθνη επηζεσξεηέο επηκεινχληαη κφλν ηεο δηδαζθαιία ησλ ηνπξθηθψλ καζεκάησλ 

(Πεηξνπνχινπ, 2010). Ωζηφζν, φπσο είλαη θπζηθφ, πθίζηαηαη ην δπλαηφ ελδερφκελν 

νη ηνπξθηθέο αξρέο -γηα επλφεηνπο ιφγνπο- λα κε δερζνχλ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Έιιελα 

επηζεσξεηή, ν παηδαγσγφο πξνηείλεη ηελ αλάιεςε ηεο επνπηείαο ησλ ζρνιείσλ απφ 

έλαλ απφ ηνπο πην παιηνχο νκνγελή δηεπζπληή ν νπνίνο απεθδχεηαη απφ ηα ζρνιηθά 

θαζήθνληα κε ηελ ζπγθαηάλεπζε ησλ ηνπξθηθψλ αξρψλ (Πεηξνπνχινπ,2010).  

 

 

 

3.3 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ 
 

 Σν γεγνλφο φηη πνιιά απφ ηα δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηφηε αλαθνξηθά κε ην 

δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο πθίζηαληαη έσο θαη ζήκεξα, πηζαλψο λα νθείιεηαη ζηελ 

επίζθεςε θαη έθζεζε ηνπ Δπάγγεινπ Παπαλνχηζνπ. Ο ζεζκφο ηνπ ζπληνληζηή ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπσο επίζεο θαη ε φιε δηαδηθαζία ηεο 

έγθξηζεο ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαζψο θαη ε κεηάθιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ 

ηελ Διιάδα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, είλαη νη θαίξηεο δνκέο πνπ δηέπνπλ ηελ 

νκνγελεηαθή εθπαίδεπζε θαη ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ ηελ θπζηθή θαηάιεμε ησλ 

πξνηάζεψλ πνπ ελ ηέιεη εθαξκφζηεθαλ (Αηδέκνγινπ, 1997). Σν ειιεληθφ θξάηνο 

ζέιεζε λα δείμεη φηη πξνηίζεην λα πάξεη θάπνηα κέηξα πνπ θξίλνληαλ απαξαίηεηα γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη γηα ηε νκνγελεηαθή εθπαίδεπζε αιιά θαη γηα ηε 

κεηνλφηεηα ηεο δπηηθήο Θξάθεο κε απψηεξν ζθνπφ λα πξνζθέξεη ηελ έλζεξκε 
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ππνζηήξημε ζηελ νκνηνγέλεηα θαη λα παξακείλεη ζηηο εζηίεο ηεο αμηνπνηψληαο 

επνηθνδνκεηηθά ην ηφηε αςεγάδηαζην επίπεδν ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ αιιά 

θαη λα ζηαζεί σο αιεζήο αξσγή ζηελ ειιεληθή κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα 

αθήλνληαο γφληκα πεξηζψξηα γηα ηελ αλάπηπμή ηεο (Αηδέκνγινπ, 1997) φκσο ε 

εμέιημε ησλ πξαγκάησλ δελ δηθαίσζε απηέο ηηο πξνζδνθίεο.  

 Ο Δπάγγεινο Παπαλνχηζνο ζηελ έθζεζή ηνπ ήηαλ αξθεηά εχζηνρνο ζε θάπνηα 

ζέκαηα επηζηεκνληθήο πθήο, φκσο ζε θάπνηα άιια δεηήκαηα παξέθθιηλε ηεο θχζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ εθφζνλ ε πεκπηνπζία είλαη φηη ηα δεηήκαηα πεξηζηξέθνληαλ γχξσ 

απφ ην πνιηηηθφ γίγλεζζαη ηεο επνρήο εθείλεο. Οη ηνπξθηθέο αξρέο ρξεζηκνπνηνχζαλ 

απφ ηφηε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν αιιά θαη ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Πφιεο 

σο έλα κέζν γηα λα αζθείηαη κηα ηδηάδνπζα πίεζε ζηνπο Έιιελεο κε απψηεξν ζηφρν 

λα πξνσζνχλ ζπλέρεηα ηελ ηδενινγία θαη ηηο απφςεηο ηνπο (Αηδέκνγινπ, 1997). Δίλαη 

εκθαλέο φηη ν Παπαλνχηζνο ίζσο λα δέρζεθε ηζρπξέο επηξξνέο απφ ην γεγνλφο φηη 

ηφηε νη ζρέζεηο κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο ήηαλ άςνγεο, θάηη ην νπνίν 

πξνθαινχζε ζηνπο νκνγελείο ηε βέιηηζηε εμπγίαλζε ησλ φξσλ γηα ηηο 

ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο αιιά θαη ζα νδεγνχζε αλαπφθεπθηα θαη ζηε βειηίσζε ησλ 

φξσλ δσήο ζηελ Σνπξθία. Ωζηφζν, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη, λαη κελ ην θιίκα 

αλάκεζα ζηηο δπν ρψξεο λα ήηαλ θηιηθφ, αιιά ηα δεδνκέλα πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ 

ηφηε ηνπξθηθή θνηλσλία ήηαλ δπζηπρψο πνιχ δηαθνξεηηθά(Μάξθνπ, 2009). 

  Απηή ε «ηδηαίηεξε» ζα ιέγακε ακνηβαηφηεηα, ε νπνία είρε αλαπηπρζεί αλάκεζα 

ζηηο δχν κεηνλφηεηεο, δελ ήηαλ ηφζν ηζρπξή επεηδή πθίζηαην έλα ζηξαηησηηθφ 

πιενλέθηεκα γηα ηνπο Έιιελεο: ην αξθεηά πςειφ κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο εξρφηαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηε 

κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ηεο Γπηηθήο Θξάθεο γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηνχζε 

πεξηζζφηεξν εχζξαπζηε ζηηο ηνπξθηθέο πηέζεηο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

(Μάξθνπ,2009).  

 Σα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία εμήγε ν Παπαλνχηζνο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

πλεπκαηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο ηεο 

Διιάδαο αιιά θαη ηελ πλεπκαηηθή θαζνδήγεζε ησλ λενηέξσλ απφ απηνχο πνπ ήδε 

ππεξεηνχζαλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ήηαλ νη κνλαδηθέο δπλαηέο ιχζεηο αλ 

ππνινγηζηεί θπζηθά ην ηφηε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ (Αηδέκνγινπ, 1997). 

Πξάγκαηη, γηα ηε δπζκελή εθείλε θαηάζηαζε ε νπνία επηθξαηνχζε ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο ρξεηαδφηαλ κηα γεληθή αλακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε 
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δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα απαξηηδφηαλ απφ ηθαλά ζηειέρε λεαξήο ειηθίαο 

(Μάξθνπ, 2009). 

   Δπηπξνζζέησο, ν Παπαλνχηζνο έθξηλε απαξαίηεηε ηελ νξγάλσζε αιιά θαη ηελ 

επνπηεία ηεο νκνγελεηαθήο εθπαίδεπζεο η, δεηήκαηα γηα ηα νπνία νη ηνπξθηθέο αξρέο 

δελ επηδείθλπαλ θάπνην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζρνιεία ζηα 

νπνία ππήξρε ε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο ήηαλ απηά ηα νπνία δελ 

δηέζεηαλ θαζφινπ νξγάλσζε. πσο είλαη θπζηθφ, γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

πεξηπηψζεηο νη ηνπξθηθέο αξρέο εζηίαζαλ κφλν ζε πνιηηηθήο θχζεσο δεηήκαηα. 

.πκπεξαίλνληαο, ν νξηζκφο θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ αθφινπζνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

αζθήζεη ηε δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή επνπηεία ήηαλ ππνρξεσηηθφο , φκσο ηα 

πνιηηηθά δξψκελα εθείλεο ηεο επνρήο πνπ αθνξνχζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

εθπαίδεπζεο δελ άθελαλ πεξηζψξηα γηα κηα νπζηαζηηθή ελαζρφιεζε.  

 Ζ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ Παπαλνχηζνπ φηη ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηάληα εηψλ αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία ζα πξνθαιέζεη 

κεγαιχηεξε αλεθηηθφηεηα θαη ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο δχν ιανχο, 

ζεσξήζεθε αθξαία θαη δελ επέθεξε θάηη ζεηηθφ νχηε ζηελ νκνηνγέλεηα αιιά νχηε θαη 

ζηελ Διιάδα (Ακπαηδή, 2005). Ζ ηνπξθηθή πιεπξά ελδέρεηαη λα επηζπκνχζε θάηη 

ηέηνην αλ ιάβνπκε σο δεδνκέλε ηελ θεκαιηθή ηδενινγία ε νπνία ζηφρεπε ζζελαξά 

ζηελ θαζηέξσζε ηνπ θνζκηθνχ θξάηνπο αιιά θαη ζηε δηαγξαθή ηνπ παξειζφληνο 

(Ακπαηδή, 2005). Ο ίδηνο απνζθνπνχζε ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ θαη απηφ ζεσξείην αλαγθαίν θαηά ηελ επνρή εθείλε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ν Παπαλνχηζνο πξνέβε ζηελ εχζηνρε παξαηήξεζή ηνπ φηη νη ηνπξθηθέο αξρέο 

εμνκαιχλνπλ ηα πηεζηηθά δεζκά , φκσο δελ θαηαξγνχλ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηηο 

νπνίεο ζέηνπλ μαλά ζε ηζρχ θάζε θνξά πνπ ην αμηνινγνχλ σο αλαγθαίν (Αηδέκνγινπ, 

1997).  

 Σα ειιεληθά βηβιία, παξά ην γεγνλφο φηη εηδηθά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 εθιήθζεθαλ απφ ηελ UNESCO σο ηθαλνπνηεηηθά, εγθξίζεθαλ απφ ηηο 

ηνπξθηθέο αξρέο είηε κεηά απφ πνιιά ρξφληα είηε θαζφινπ.  Σελ ίδηα θαηάιεμε είραλ 

θαη νξηζκέλα ηνπξθηθά βηβιία, θπξίσο εθείλα ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο, ηα 

νπνία ζεσξήζεθαλ αληηδξαζηηθά θαη ζπλεπψο ήηαλ αδχλαηνλ λα απνηειέζνπλ ηα 

βαζηθά δηδαθηηθά βηβιία κηαο ζχγρξνλεο επλνκνχκελεο πνιηηείαο (Παπιίδεο, 2000). 

Ζ ελδερφκελε απάιεηςε επηιήςηκσλ ζεκείσλ ζα ήηαλ ινγηθφ λα θαζηζηνχζε ηα 

ηνπξθηθά βηβιία «κε βηβιία» κε φιεο εθείλεο ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο νη νπνίεο ζα 
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έπξεπε λα αθαηξεζνχλ (Παπιίδεο, 2000). Δπηπξνζζέησο, ε πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο 

πξφηαζεο επέζπξε αξλεηηθφ πξνεγνχκελν κε ινγηθή ζπλέπεηα, φηαλ ε ειιεληθή 

πνιηηεία απνθάζηζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 λα εθδψζεη βηβιία ζηα 

ηνπξθηθά, λα αληηδξάζνπλ πνιχ έληνλα θαη λα απνζηξέθνληαη ηελ παξαιαβή ησλ 

βηβιίσλ νη κνπζνπικάλνη εθπαηδεπηηθνί (Αηδέκνγινπ, 1997). Ζ πην ζσζηή πξφηαζε 

ζα ήηαλ λα ππάξμεη κηα ζπκθσλία ελφο πιαηζίνπ ζπγγξαθήο ησλ βηβιίσλ θαη λα 

επηηξέπεηαη ζε θάζε ρψξα λα ηα εθδίδεη γηα ηε κεηνλφηεηά ηεο, πάληα κε ηε ζπλέξγεηα 

θαη ηε ζπκβνιή ησλ θνξέσλ ηεο ίδηαο ηεο κεηνλφηεηαο (Αηδέκνγινπ, 1997).  

 Δπίζεο, ν Παπαλνχηζνο πξφηεηλε θαη ηελ ακνηβαία κεηάθιεζε θάπνησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο θάζε ρψξαο.  Ωζηφζν, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ  ηζηνξία ησλ ηειεπηαίσλ πελήληα εηψλ νπφηε εθαξκφζηεθε απηή ε 

πξφηαζε, ηεθκεξηψζεθε φηη νη πξνζδνθίεο ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο ζην ζέκα απηφ δελ 

ήηαλ πνηέ εηιηθξηλείο (Παπιίδε, 2000). Ζ επηκνλή ηεο γηα έγθαηξε κεηάθιεζε ζε 

θάζε έηνο θαη κάιηζηα ησλ φιν θαη πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ, παξά ηελ απνπζία 

ησλ πξαγκαηηθψλ  θελψλ ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο Γπηηθήο Θξάθεο , έδεημε φηη δελ 

ηελ απαζρνιεί κφλν  ην επίπεδν ηεο παξερφκελεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο 

(Παπιίδεο, 2000).  

 

3.4  Η ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΑ 
 

 Ζ ειιεληθή κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Πφιε απφ ηελ πεξίνδν ηνπ 1923 θαηά 

ηελ νπνία ζπζηάζεθε ην ηνπξθηθφ θξάηνο, κέρξη θαη ζηηο κέξεο καο , δηακφξθσζε 

κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο έλα λνκηθφ πιαίζην κε δηπιή ιεηηνπξγηθφηεηα ην 

νπνίν ξπζκίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ θνηλνηηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε  δηαρείξηζε 

ιακβάλεη ρψξα απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα αιιά θαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ην 

νπνίν αθνξά ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Ηδξπηή ηνπ 

ζρνιείνπ πνπ έρεη θαη σο απψηεξν ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ ζρνιείσλ απηψλ (Μάξθνπ, 

2009). Γπζηπρψο, ε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε είλαη πνιχ δχζθνιν λα βειηησζεί επεηδή 

ηα πξσηφθνιια ηεο Λσδάλλεο δελ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαζεσξεζεί ην 

λνκηθφ θαζεζηψο θαη πέξαλ απηνχ, ην ζρεηηθφ δίθαην ην νπνίν αθνξά ηε κεηνλνηηθή 

εθπαίδεπζε κπνξεί θαη λα θαηαξξίςεη ην παξαπάλσ θαζεζηψο (Μάξθνπ, 2009).  
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   Αθφκε θαη ζήκεξα εγείξεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα πνην ιφγν ππάξρεη ε 

κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε θαη πνηνπο ζθνπνχο εμππεξεηεί. ε πνιιέο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο αιιά θαη ζε άιια κέξε ιεηηνπξγνχλ θάπνηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ήδε απφ 

ηνλ δέθαην έλαην αηψλα κε δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα ζε θάζε ηνπνζεζία (Μπφδε, 

2001). Τθίζηαηαη βέβαηα ε αδήξηηε αλάγθε ηεο ζεζκνζέηεζεο ησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ ε νπνία ππαθνχεη ζήκεξα ζε θάπνηεο θνηλέο αλάγθεο θαη αξρέο 

θηινζνθηθήο, πνιηηηθήο , θνηλσληθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη θαλνληζηηθήο πθήο, φπσο 

παξνπζηάδνληαη ηα θάησζη (Λαιάζθνπ, 2001) : 

 Αλάγθε πξνζηαζίαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο. Ζ γιψζζα 

ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα θχξηα γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Έλα 

απφ ηα πην ζεκαληηθά κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εθπαίδεπζε ζηε κεηξηθή γιψζζα. πλεπψο, ε δηδαζθαιία 

ηεο κεηξηθήο ή ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο θαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε απηή ηε γιψζζα, είλαη ην νξφζεκν γηα ηε 

δηαθχιαμε θαη ηελ πξφνδν ηεο πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο ηαπηφηεηαο αιιά θαη 

ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο ηεο κεηνλφηεηαο πνπ εδξάδεηαη ζηελ εζλνγισζζηθή ή 

αθφκε θαη ζηελ ζξεζθεπηηθή ηδηαηηεξφηεηα  

 

 Αλ φκσο ε παξνρή ηεο παηδείαο ζηε κεηξηθή γιψζζα είλαη θάηη ην νπνίν 

ελλνείηαη ζηελ πεξίπησζε εθείλε ηεο επίζεκεο γιψζζαο ηνπ θξάηνπο, ηφηε ε 

δηδαζθαιία ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο, ή αθφκε θαη ε παξνρή ηεο παηδείαο ζηε 

γιψζζα απηή, εμαξηάηαη απφ πνιινχο γλψκνλεο: Αλ ζρεηίδεηαη κε ηε κεηνλνηηθή 

νκάδα, ηφηε γελληέηαη ε αλάγθε λα έξζνπλ ζε ηζνξξνπία θάπνηεο άληζεο 

θαηαζηάζεηο κε δεδνκέλα θπζηθά φηη θάζε γιψζζα έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία γηα 

ηε ρξήζε ηεο αιιά θαη ηηο γισζζηθέο θνηλφηεηεο. Έηζη, γίλεηαη ιφγνο γηα κηα 

νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ε νπνία πξνζθέξεη απνηειέζκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάδνζε ηεο κεηνλνηηθήο θαη ηεο επίζεκεο γιψζζαο κέζα απφ 

ην ζρνιείν, αιιά θαη κε ηε δηακφξθσζε ελφο λνκηθνχ θάζκαηνο πνπ νθείιεη λα 

πεξηιεθζεί θαη ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε. 

 

 πσο είλαη θπζηθφ, ππάξρεη ην δηθαίσκα ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ην νπνίν δε 

κπνξεί λα πξαγκαησζεί απηφκαηα επεηδή απαηηείηαη ην ζρεηηθφ δίθαην, εζσηεξηθφ 

ή δηεζλέο. κσο ελ ηνηο πξάγκαζη, ζηα κεηνλνηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηα 

νπνία ηίζεληαη ζε ηζρχ ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, ππάξρνπλ άιια κνληέια ηα 
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νπνία ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία θη απηά είλαη : Γηδαζθαιία απνθιεηζηηθά ζηελ 

κεηνλνηηθή γιώζζα όηαλ ε επίζεκε δηδάζθεηαη σο κάζεκα γισζζηθό, δηδαζθαιία 

ησλ καζεηώλ ζε όιεο ηηο γιώζζεο, ε κεηνλνηηθή θαη ε επίζεκε δηδαζθαιία ζηα 

δίγισζζα ζρνιεία, ην πξνβάδηζκα ζηνπο γνλείο ώζηε λα πξνβνύλ ζηελ επηινγή ηνπο 

γηα ηε γιώζζα ηεο δηδαζθαιίαο, ε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ηέινο ηα δηδαζθαιεία ηεο κεηνλνηηθήο γιώζζαο ηα 

νπνία είλαη κόλν επηιεγόκελν κάζεκα. Σα κνληέια απηά ιεηηνπξγνχλ κε ηελ 

πηνζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ, εζσηεξηθψλ ή δηεζλψλ, ζαλ έλα γεληθφ 

δηθαίσκα ηεο εθπαίδεπζεο (Κακνπδήο, 2009 ,163-189)  

 Δίλαη γεγνλφο πσο ε ειιεληθή κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ησλ ξσκηψλ απνηειεί έλα 

απφ ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα γηα ηα κέιε ηεο θαη νη πεξηζζφηεξνη θξνλνχλ φηη ε 

εθπαίδεπζε εθείλε ε νπνία παξέρεηαη ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία είλαη ειιηπήο, ελψ 

παξάιιεια ζεσξνχλ φηη ηα ζρνιεία απηά ζπληζηνχλ ηνλ πην ζπνπδαίν ζεζκφ ηεο 

κεηνλφηεηαο (Πξφθνπ, 2003). ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε 

πξνζσπηθή εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηα κείδνλα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε. χκθσλα κε απηνχο ηα πξνβιήκαηα 

ζρεηίδνληαη κε δχν θεληξηθά δεηήκαηα. Αξρηθά, ν νηθνλνκηθφο ηνκέαο ν νπνίνο 

επεξεάδεη άκεζα ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο εθφζνλ νη δαπάλεο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη κεγάιεο αιιά ν αξηζκφο ηνπ καζεζηαθνχ δπλακηθνχ πνιχ 

κηθξφ. Καη ηειηθά, ε κεγάιε ζεκαζία ηεο γιψζζαο θαζψο ε ζπλερήο θαη 

ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο Σνπξθηθήο ππνβαζκίδεη ζπλερψο ηελ Διιεληθή  κε ηνλ 

νηθνλνκηθφο (Μάξθνπ, 2009). Ωζηφζν, ηα νηθνλνκηθά θαη ε γιψζζα δελ απνηεινχλ 

ηα κφλν εκπφδηα ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, Οη ίδηνη νη γνλείο ζπλεηδεηά 

επηιέγνπλ λα κελ ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζε κεηλνηηθά ζρνιεία επεηδή ζεσξνχλ πσο 

ην επίπεδν ησλ κνλάδσλ απηψλ είλαη αξθεηά ρακειφ. Αληηζέησο, είζηζηαη λα ηα 

ζηέιλνπλ ζε ηδησηηθά ζρνιεία, θπξίσο γαιιφθσλα (Μάξθνπ, 2009).  

 πσο είλαη θπζηθφ, ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ κεηνλνηήησλ είλαη θάηη ην νπνίν 

απαηηεί πνιιή δνπιεηά θαη αλπζηεξφβνπιε αγάπε. Τπήξμαλ πνιινί νη εθπαηδεπηηθνί 

εθείλνη νη νπνίνη πέξαζαλ φιε ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία ζηηο κεηνλφηεηεο θαη ζηε 

κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε γηαηί ρξήδεη δηδαθηηθήο εγξήγνξζεο. Γελ ππάξρεη ηίπνηα ην 

απηνλφεην, θάζε θνξά νη αλάγθεο απμάλνληαη θαη πιεζαίλνπλ θαη έηζη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αλάγεηαη ζε γλψζηεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ δηδάζθεη θαη λα θαζίζηαηαη ηθαλφο λα ρεηξίδεηαη κε ιεπηφηεηα φια ηα 
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δεηήκαηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα πνπ θαηά θαηξνχο πξνθχπηνπλ (Μήιια, 2005). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ κεηνλνηήησλ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ αιιά θαη λα ζέβνληαη 

ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ γηαηί ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κεηνλνηήησλ ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα είλαη κηα πξάμε θαζεκεξηλή (Γειεθσλζηαληή, 1997).  

 

ΣΕΣΑΡΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ: ΣΑ ΦΟΛΙΚΑ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΑ ΣΗΝ 

ΣΟΤΡΚΙΑ 
 

 

4.1   Η ΓΝΨΜΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΚΟΤ ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 

 ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα επηρεηξείηαη κηα απνηχπσζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο 

ζπλείδεζεο κε βάζε ηελ εζληθή ηζηνξηνγξαθία θαη ζηελ ελφηεηα απηή ζα αλαιπζεί ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ε Διιάδα θαη νη Έιιελεο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

ηνπ Γεκνηηθνχ ηεο γεηηνληθήο Σνπξθίαο κε βάζε ηα ζηεξεφηππα αιιά θαη ηελ 

παξαπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ (νιηαξίδεο, 1986).  

 ε γεληθέο γξακκέο, σο θαη ην 1993 ηα βηβιία κε έκκεζν ηξφπν παξνπζηάδνπλ 

ηνπο Σνχξθνπο λα είλαη νη ίδηνη δεκηνπξγνί ησλ κεγάισλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ θαη 

φπσο αλαθέξεηαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα «νη Σνύξθνη έθηαζαλ ζηηο πεξηνρέο απηέο θαη 

δίδαμαλ ηνπο ιανύο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ ηνλ ηξόπν λα θαιιηεξγήζνπλ.. θαη έηζη 

δεκηνπξγήζεθαλ ζεκαληηθνί πνιηηηζκνί ζηε Μεζνπνηακία, ηελ Αίγππην, ηε πξία αιιά 

θαη ηελ πεξηθέξεηα ηνπ Αηγαίνπ» (Μήιια, 2005). 

 Σν 1923 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 20 Οθησβξίνπ, ηδξχζεθε ε Γεκνθξαηία ηεο 

Σνπξθίαο. Σελ ίδηα πεξίνδν αλαπηχρζεθε ε ηνπξθηθή ηζηνξηθή ζέζε αιιά θαη ε 

ζεσξία ηνπ Ζιίνπ- γιψζζαο απφ ηνπο Σνχξθνπο ηζηνξηθνχο, αιιά θαη απφ  ηνπο 

δηαλννχκελνπο θαη πνιηηηθνχο ηεο ρψξαο (νιηαξίδεο, 1986). Ζ Σνπξθηθή ηζηνξηθή 

ζέζε απνηειεί απιά κηα ηδηαίηεξε εξκελεία ηεο ηζηνξίαο κε βάζε ηελ ίδηα φπνπ ην 

ηνπξθηθφ έζλνο ζπλέβαιε πνιχ ελεξγεηηθά ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ. Πξνθεηκέλνπ 

λα ελδπλακσζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε εζληθή ζπλείδεζε, ε ηνπξθηθή ζέζε 

εκπινπηίζηεθε κε ηε ζεσξία Ζιίνπ- Γιψζζαο θαηά ηελ νπνία ε ηνπξθηθή γιψζζα 
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είλαη αλ φρη ε πξψηε, αιιά κία απφ ηηο πξψηεο θηφιαο γιψζζεο ηεο αλζξσπφηεηαο 

(Μήιια,2003). ια ηα παξαπάλσ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε αληίινγνπ ζηε δπηηθή 

επηρεηξεκαηνινγία, ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο εζληθήο ππεξεθάλεηαο θαζψο θαη ζηελ 

λνκηκνπνίεζε ηεο δηθήο ηνπο παξνπζίαο ζηελ Μηθξά Αζία (Μήιια, 2005). 

  χκθσλα κε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα νπνία δηδάζθνληαη ζην Γεκνηηθφ ζηηο 

κεηνλφηεηεο ηεο Σνπξθίαο, φινη νη ιανί ηεο Αζίαο ήηαλ ηνπξθηθήο θαηαγσγήο θαη 

ζπλεπαθφινπζα, θάζε αξραίν πνπ ππάξρεη αλήθεη ζηνπο Σνχξθνπο γηαηί είλαη δηθφ 

ηνπο. πλεπψο ε θεληξηθή Αζία είλαη ε αξρηθή παηξίδα ησλ Σνχξθσλ θαη ε Αλαηνιία, 

δειαδή ε Μηθξά Αζία, είλαη ε ηειεπηαία ηνπο παηξίδα (Μήιιαο, 2005). Απηφ 

ζεκαίλεη πσο νη Σνχξθνη θαηά ηε δηθή ηνπο εθηίκεζε, ζπγγελεχνπλ κε φινπο ηνπο 

ιανχο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο φπσο επί παξαδείγκαηη είλαη νη Υεηηαίνη θαη νη Λχδηνη 

ρσξίο λα θάλνπλ ζρεηηθή αλαθνξά γηα ηνπο Κνχξδνπο θαη ηνπο Αξκέληνπο ελψ ελ 

αληηζέζεη κε απηνχο, νη Έιιελεο δελ ζπγγελεχνπλ κε θαλέλαλ (νιηαξίδε, 1986). Ο 

απψηεξνο ζηφρνο ηεο παξαπάλσ ηνπνζέηεζεο απνζθνπνχζε ζηελ απαμίσζε ηεο 

δηαρξνληθφηεηαο ησλ Διιήλσλ θαη ζην νη Σνχξθνη είλαη νη κφλνη απφγνλνη ησλ 

αξραίσλ ιαψλ ηεο Αλαηνιήο (νιηαξίδε, 1986). 

 Μάιηζηα, ζε έλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην ην νπνίν δηδάζθνληαη νη καζεηέο Γεκνηηθνχ 

σο κεηνλφηεηα ζηελ Σνπξθία, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη : « Ζ νκνηόηεηα εθείλε ε 

νπνία παξαηεξείηαη ζηα αξραία έξγα ηέρλεο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Σξνίαο θαη όισλ 

εθείλσλ πνπ αλαθαιύθζεθαλ ζηηο ηνπξθηθέο πεξηνρέο αλαηνιηθά ηεο Καζπίαο, είλαη έλα 

ηζρπξό ηεθκήξην. […] ιεο εθείλεο νη πεγέο ηεο ειιεληθήο επηζηήκεο, ηεο ηέρλεο αιιά 

θαη ηεο θηινζνθίαο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ αλαηνιηθή Αλαηνιία» (νιηαξίδε, 1986). 

 πγθεθξηκέλα, ζην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο αλαθέξεηαη φηη «Οη αξραίνη Έιιελεο 

απνθαινύζαλ θήηεο ηνπο Σνύξθνπο θαη αλαθέξζεθαλ ζηνπο θήηεο σο ην πην 

πνιηηηζκέλν έζλνο. [...] Ο ιαόο ηεο Μηθξάο Αζίαο είλαη Σνύξθνη ησλ Χάηα από όπνπ 

πήξαλ θαη ην όλνκά ηνπο σο Χεηηαίνη. [...] Σα ηνύξθηθα θύια είλαη νη πην αξραίνη 

θάηνηθνη νη νπνίνη αλαθαηεύηεθαλ κε ηνπο Θξάθεο θαη νη Θξάθεο έρηηζαλ ηελ πξώηε 

Σξνία» (νιηαξίδε,1986).  

    Οη  Έιιελεο αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο Σνχξθνπο σο ερζξνί θαη σο κηα ζνβαξή 

απεηιή γηα ην έζλνο ησλ δεχηεξσλ επεηδή νη πξψηνη έρνπλ ζην πιεπξφ ηνπο ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Γχζεο. Δπηπιένλ,  θαη απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά νη Γπηηθνί έρνπλ κηα 

εζθαικέλε αληίιεςε γηα ηνπο Σνχξθνπο θαζφηη ηνπο ζεσξνχλ απνγφλνπο ησλ 
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αξραίσλ Διιήλσλ θαη πέξαλ ηνχηνπ δελ αμηνινγνχλ ζσζηά ηελ αλσηεξφηεηα 

απηψλ(Μαλαθαλάηνπ, 1998). Αληίζεηνη κε ηνπο Γπηηθνχο είλαη θπζηθά νη Σνχξθνη νη 

νπνίνη ηζρπξίδνληαη ζζελαξά πσο φινη νη αξραίνη ιανί ήηαλ Σνχξθνη θαη πσο νη ίδηνη 

δεκηνχξγεζαλ ηνπο πνιηηηζκνχο ηεο Μεζνγείνπ νη νπνίνη άζθεζαλ επηξξνή θαη ζηνπο 

Έιιελεο θαη πσο νη ζχγρξνλνη Έιιελεο ζε θακία πεξίπησζε δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο 

αξραίνπο Έιιελεο (νιηαξίδε, 1986).  

  πγθεθξηκέλα, ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ην νπνίν θαη δηδάζθεηαη ζηε κεηνλφηεηα 

ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, επηζεκαίλεηαη φηη « θαθψο ε αλζξσπφηεηα [...] απνδίδεη ηνλ 

πνιηηηζκφ ζηνπο Έιιελεο, ζα έπξεπε ζαθψο λα αλαγλσξηζηεί θαη λα αμηνινγεζεί θαη 

ε πξνζθνξά ησλ Σνχξθσλ» φπσο επίζεο αλαθέξεηαη πσο ηέηνηεο ηδέεο αζπάδνληαη 

θαη δηαιαινχλ νη Γπηηθνί εμαηηίαο ηεο δηέλεμεο ε νπνία ζπλέβε αλάκεζα ζην Ηζιάκ 

θαη ηνλ Υξηζηηαληζκφ (νιηαξίδε, 1986). 

   Γηα ηα ηνπξθηθά θχια, νη Βπδαληηλνί εκθαλίδνληαη σο Αλαηνιίηεο νη νπνίνη δε 

κηινχζαλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη φηη δηαηεξήζεθε ε ζπλέρεηά ηνπο ράξε ζηνπο 

Σνχξθνπο, γηα ηνλ ιφγν απηφ παξακεξίδεηαη ν νξηζκφο θαη ε ζεκαζία ηνπ Yunan 

δηφηη παξαπέκπεη ζηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη: «ηε ζπνπδαία 

δνπιεηά ζην Βπδάληην έπξαμαλ νη κηζζνθόξνη θαη αλάκεζα ζηνπο κηζζνθόξνπο απηνύο 

ππήξμαλ θαη νη Σνύξθνη» θαη πσο «νη ηνπξθηθέο επηδξνκέο μεθηλνύζαλ από ηνλ 

Γνύλαβε» θαη ζηα ζρνιηθά απηά εγρεηξίδηα ζεκεηψλνληαη θξάζεηο φπσο «ε 

Ίλζηακπνπι δελ έρεη θάπνηνλ ηδηαίηεξν πνιηηηζκό» θαη πσο ην Βπδάληην ππάξρεη ζαλ 

έλαο πνιηηηζκόο αλαηνιίηηθεο θαηαγσγήο» (Μαλαθαλάηνπ, 1998).  

  ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηα νπνία δηδάζθνληαη νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ , 

καζαίλνπλ πσο θαηά ην παξειζφλ έρνπλ ππάξμεη πνιινί νη νπνίνη εθκεηαιιεχνληαη 

νηθνλνκηθά ηνπο Οζσκαλνχο Σνχξθνπο κε εμαίξεζε ηνπο Δβξαίνπο, ηνπο Φαλαξηψηεο 

θαη ην Παηξηαξρείν νη νπνίνη, λαη κελ ήηαλ μέλνη αιιά δελ ήηαλ Έιιελεο, φπσο επί 

παξαδείγκαηη ζην βηβιίν ζην Tarih 3 αλαθέξεηαη φηη «νη Ρσκηνί Φαλαξηώηεο 

πξνύρνληεο ζπληζηνύζαλ κηα θνβεξή απεηιή γηα ην Οζσκαληθό θξάηνο θαη απηή ε 

ζαβνύξα ηνπ Βπδαληίνπ πινύηηζε κε ηξόπν παξάλνκν, ζπληζηνύζε κηα ζπκκνξία 

αδηεπθξίληζηνπ πεξηερνκέλνπ ηόζν ζαλ θπιή όζν θαη ζαλ άπνςε θαηαγσγήο». ε απηφ 

ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δίλεηαη έκθαζε ζην αξλεηηθφ αληίθηππν πνπ 

απέπλεε ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία επεηδή ν Κεκάι ήζειε λα θηίζεη έλα λέν θξάηνο 

δπηηθνχ ηχπνπ (Καηζνπιάθνπ, Σζαληίλε, 1994).  
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   Σν νζσκαληθφ θξάηνο παξνπζηάδεηαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα σο θάηη αλψηεξν 

απφ ην θξάηνο ηνπ Βπδαληίνπ, έηζη ψζηε λα παξνπζηαζηεί ε θαηά ζπλέπεηα  

επεξγεηηθή επίδξαζε πνπ είρε ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζε φινπο ηνπο 

θαηαθηεκέλνπο ιανχο φπσο επηζεκαίλεηαη ζην Tarih 3 φηη «ηα πινύηε εθείλα ηα νπνία 

απνθηήζεθαλ κε ηηο ρεξζαίεο θαη ηηο ζαιάζζηεο λίθεο ζπζζσξεύνληαη ζηελ Ίλζηακπνπι 

θαη έηζη ε θπβέξλεζε ησλ Οζσκαλώλ δελ έβξηζθε θάπνηα αηηία ώζηε λα θνξνινγήζεη 

ηνπο ξεαγηά» (Μήιια, 2005). Ζ αηηία, ινηπφλ, γηα ηελ νπνία νη Έιιελεο πξνέβεζαλ 

ζε εμέγεξζε ήηαλ, αθελφο, νη Γπηηθνί νη νπνίνη ηνπο παξαθηλνχζαλ θαη, αθεηέξνπ,  

είραλ ε βαζηθή ηνπο εθηίκεζε φηη νη Σνχξθνη ήηαλ έλαο ιαφο βάξβαξνο, φπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζην Tarih 3 φηη «ν Λόξδνο Βύξσλαο ν νπνίνο δε κπνξνύζε λα 

παξακείλεη ζηε ρώξα ηνπ ιόγσ ησλ πνιιώλ ζθαλδάισλ πνπ ν ίδηνο είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη, έθηαζε ζηελ Διιάδα [...]» (Μήιια, 2003). 

 

 

 

4.2 Η ΓΝΨΜΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΈΛΛΗΝΕ ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 

 Δμεηάδνληαο ηα ηνπξθηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα, δελ ζα ήηαλ ππεξβνιηθφ ην 

ζπκπέξαζκα φηη σο επί ην πιείζηνλ νη ραξαθηεξηζκνί πνπ απνδίδνληαη ζηνπο 

Έιιελεο είλαη αξλεηηθνί (Μήιια, 2003). Γηα παξάδεηγκα, γίλνληαη αλαθνξέο ζηε 

«Μεγάιε Ηδέα» (ε εζληθή ηδενινγία πνπ θπξηάξρεζε ζηελ Διιάδα κεηά ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην λενζχζηαην λενειιεληθφ θξάηνο δελ 

έρεη αθφκα νινθιεξσζεί αιιά πξέπεη λα απειεπζεξψζεη θαη ηνπο ζθιαβσκέλνπο 

αδεξθνχο ηνπ).  αιιά θαη ζηνπο πνιέκνπο ηνπ 1897, ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη 

ηνπο πνιέκνπο ηνπ 1919-1922,  πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζνπλ έλα φζν ην δπλαηφλ 

αδηάζεηζην ηεθκήξην ησλ επεθηαηηθψλ ζρεδίσλ ησλ Διιήλσλ. Μάιηζηα, 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη θάπνηα απνθζέγκαηα πνπ ζεκεηψλνληαη ζην Tarih 4: 

«πξνζπαζνύλ λα δηαδώζνπλ όηη νη Σνύξθνη είλαη βάξβαξνη θαη όηη δνινθνλνύλ ηνπο 

Αξκέληνπο. [...] Οη Ρσκηνί ζηνλ Πόλην ζθνηώλνπλ ελ ςπρξώ ηνπο Σνύξθνπο θαη θαίλε 

ηα ρσξηά ηνπο. [...] Ζ απειεπζέξσζε ηεο κύξλεο έγηλε ζηηο 9 επηεκβξίνπ 1922.» θαη 

επίζεο «Οη Έιιελεο, θαζώο ππνρσξνύλ, θαίλε ρσξηά θαη πόιεηο» θαζώο θαη όηη «νη 

Ρσκηνί ηεο Αλαηνιίαο δξαπεηεύνπλ καδί κε ηνλ ειιεληθό ζηξαηό.»  (Μήιια, 2005).  
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  ηαδηαθά απηέο νη αληηιήςεηο απνξξίθζεθαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο ηζηνξηθνχο, γηα 

παξάδεηγκα απφ ηνλ Μεηέ Σνπλζάη ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ε ηνπξθηθή ηζηνξηθή 

ζέζε απνηειεί ην απνθνξχθσκα ηεο εζληθηζηηθήο αληίιεςεο. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, 

παξά ην γεγνλφο φηη ε θεκαιηθή ηζηνξηθή θιεξνλνκηά ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη έσο θαη 

ζήκεξα ζηα ζχγρξνλα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, απηνχ ηνπ είδνπο νη ζέζεηο 

παξακεξίζηεθαλ ζηαδηαθά έσο ηελ ηειηθή ηνπο εμαθάληζε ηδίσο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

Κεκάι Αξαηνχ ην 1938 κε θπζηθή απφξξνηα ηελ εμάιεηςε ησλ αθξαίσλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλσλ εθθξάζεσλ (νιηαξίδε, 1986).  

 ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 1977 

νπφηε ζεκεηψζεθε κηα κνξθή εζληθηζκνχ ραιαξφηεξνπ ξπζκνχ, εκθαλίζηεθε ζην 

πξνζθήλην κηα λεφηεξε ζεσξία πνπ νλνκάζηεθε «Σνπξθν- ηζιακηθή ζχλζεζε» κε 

βάζε ηελ νπνία ε ηνπξθηθή ηαπηφηεηα εδξαδφηαλ ζηελ ηνπξθηθή/ αζηαηηθή 

πξνέιεπζε αιιά θαη ζην Ηζιάκ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλπςψζεθε ε ηζιακηθή αιιά 

θαη νζσκαληθή παξάδνζε θαη ε ζξεζθεπηηθή πεπνίζεζε ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ 

πξνζηαηεχηεθε  θαη δηαθπιάρζεθε ελάληηα  ζηνλ θνπξδηθφ εζληθηζκφ θαη ζηνλ 

θνκκνπληζκφ ν νπνίνο ειιφρεπε θηλδχλνπο (Μήιια, 2005).  

 Ζ επαλάζηαζε ηνπ 1821 παξνπζηάζηεθε ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα σο κηα ειιεληθή 

αληαξζία ε νπνία απνδφζεθε ζηελ επηξξνή ησλ μέλσλ δπλάκεσλ, ηδηαίηεξα ησλ 

Ρψζσλ, ζηνπο Έιιελεο κελ αθήλνληαο πεξηζψξηα ζηνπο Σνχξθνπο λα πξνβνχλ ζε 

κεηαξξπζκίζεηο.  Μάιηζηα αλαγξάθεηαη φηη νη Ρσκηνί είραλ επεκεξία θαη επδαηκνλία, 

απνιακβάλνληαο ηα πξνλφκηά ηνπο θαη δνχζαλ εχπνξνη θαη αλεμάξηεηνη ζρεδφλ θάησ 

απφ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο Σνχξθνπο  (Μήιια, 2003).  

 Απφ ην επφκελν έηνο, ην 1994, έγηλε κηα απφπεηξα απαινηθήο αξλεηηθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ πξνο ηνπο Έιιελεο ζηα ζρνιηθά βηβιία θαη πξάγκαηη,  ελψ κέρξη θαη 

πξηλ ην 1994 νη αξραίνη Έιιελεο θαηνλνκάδνληαλ αξλεηηθά κε ραξαθηεξηζκνχο φπσο 

«βάξβαξνη», «εηζβνιείο» θ.ι.π. («[…]βάξβαξεο θπιέο εηζρώξεζαλ από ηνλ Βνξξά 

ζηελ πεξηνρή πνπ ζηηο κέξεο καο ιέγεηαη Διιάδα. Ήηαλ νη Έιιελεο απηνί πνπ 

ιεειάηεζαλ, θαηέζηξεςαλ θαη ζθόησζαλ ρσξίο νίθην ηνπο θαηνίθνπο. Οη Ρσκαίνη 

απνθάιεζαλ απηέο ηηο άγλσζηεο θπιέο Γξαηθνύο» (Γιεληή, 

Μαξαγθνπδάθε,Νηθνιφπνπινπ,2006), έπαςαλ πηα λα θαιιηεξγνχληαη απηνχ ηνπ 

είδνπο νη αληηιήςεηο. 
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   Ωζηφζν, πέξα απφ ηα πξναλαθεξζέληα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε χπαξμε ηνπ 

αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηα ζεκεξηλά ηνπξθηθά εδάθε θαίλεηαη πσο 

δεκηνπξγεί αθφκε θάπνηα ακεραλία ζηνπο Σνχξθνπο θαη έηζη, παξά ηηο φπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο, ζπλερίδνπλ λα αξλνχληαη θαη λα απνξξίπηνπλ γηα παξάδεηγκα, ηελ 

ειιεληθφηεηα ησλ Ηψλσλ, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη σο έλαο πνιηηηζκφο ηεο Μηθξάο 

Αζίαο πνπ είλαη ζε δηέλεμε κε ηνλ πνιηηηζκφ ηεο απέλαληη φρζεο ηνπ Αηγαίνπ, φπνπ ε 

νλνκαζία «Ίσλεο» θαίλεηαη λα κελ έρεη θάπνηα ζρέζε κε ην φλνκα «Έιιελεο- 

Yunan» (Καηζνπιάθνπ, Καξπψηε, Λέλα, Καηζαξνχ, 2006).  

 Δπηπιένλ, εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ, φπσο ήηαλ ν 

Ζξφδνηνο θαη ν Ππζαγφξαο, πνπ ππήξμαλ άλζξσπνη νη νπνίνη κεηαιακπάδεπζαλ θαη 

δηέδσζαλ θάπνηεο γλψζεηο ησλ Αηγππηίσλ ζηνπο Έιιελεο, παξνπζηάδνληαη σο 

θάηνηθνη ηεο Μηιήηνπ, αιιά θαη ηνπ Bodrum  . γεγνλφο πνπ επηθέξεη ηελ ππνηίκεζε 

ηεο ζπκβνιήο ησλ Διιήλσλ ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ θαζψο θαη απφθξπςε ηεο 

ειιεληθφηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηεο Αλαηνιίαο εθφζνλ γίλεηαη αζχζηνιε ρξήζε ησλ 

ηνπξθηθψλ νλνκάησλ (Μήιια,2003).  

   Δπηπιένλ, νη Σνχξθνη  θαίλνληαη λα κελ θάλνπλ θάπνηα αλαθνξά  ζην Βπδάληην ή 

–εάλ ππάξμεη θάπνηα- λα είλαη ηέηνηα έηζη ψζηε λα παξνπζηαζηεί σο έλα θαηψηεξν 

δείγκα ζπγθξηηηθά κε άινπο πνιηηηζκνχο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη Υεηηαίνη. 

Δπηπξνζζέησο, δελ απνδίδεηαη ε δένπζα πξνζνρή ζηελ ειιεληθφηεηα ηνπ Βπδαληίνπ 

θαζψο θαη φηη ε κεγάιε επίζεζε ηνπ Κεκάι νδήγεζε ζηελ εμαζθάιηζε ηεο Αλαηνιία 

σο ηνπξθηθή παηξίδα. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ζηα βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ αλαγξάθεηαη 

φηη ε Αλαηνιία ήηαλ θάπνηε θάησ απφ ηελ εγεκνλία ησλ μέλσλ θαη πσο ε πεξηνρή δελ 

είρε ηφηε θάπνηνπο ηδηνθηήηεο σζφηνπ έξζνπλ νη Σνχξθνη. (Μήιια,2005). Σέινο, ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα πνπ δηδάζθνληαη ζηελ Σνπξθία, ε Γαιιηθή επαλάζηαζε 

εξκελεχεηαη σο κηα αηηία δεκηνπξγίαο ησλ εζληθηζηηθψλ θηλεκάησλ πνπ είραλ σο 

θπζηθφ απνηέιεζκα ηε δηάιπζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ελψ θαηά ηελ 

εμηζηφξεζε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 γηλφηαλ ιφγνο γηα έλαλ «αηκνβφξν» 

θαη «βίαην» ιαφ, ηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη  , ζθφησζαλ ζηελ Σξηπνιηηζά πεξίπνπ 

40.000 Σνχξθνπο. (Μήιια, 2003). 

  Σν ίδην βίαην πξφζσπν ησλ Διιήλσλ εκθαλίζηεθε ζηελ πεξηγξαθή ηεο πεξηφδνπ 

1919-1922 θαηά ηελ εηζβνιή ηεο κχξλεο πξνζδίδνληαο ζηνπο Ρσκηνχο έλα αθφκε 

ραξαθηεξηζηηθφ: νη Έιιελεο ηεο Αλαηνιίαο (Ρσκηνί-Rum) ήηαλ νη ππνζηεξηθηέο ησλ 

πνιέκησλ, θάηη πνπ είρε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο. Σειηθά, 
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ππάξρεη θαη κηα  ηειεπηαία αλαθνξά ζηα Γσδεθάλεζα ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο νη ελ 

ιφγσ πεξηνρέο δελ  ζα έπξεπε λα δνζνχλ ζηελ Διιάδα ελ έηεη 1947 απφ ηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο  «παξόιν πνπ ήηαλ ηόζν θνληά ζηα ηνπξθηθά παξάιηα θαη απνηεινύζε 

θνκκάηη ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο» (Μήιια, 2003). 

  Μεηά απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 1994, δηαθάλεθε κηα ειαθξηά αιιαγή ζηνλ 

ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο Διιήλσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ κπνξεί πιένλ λα 

έρνπλ ζηακαηήζεη λα απνθαινχλ ηνπο Έιιελεο «κηγάδεο», φκσο ππάξρεη ν 

ηζρπξηζκφο φηη «δελ πξέπεη λα ζπγρένπκε ηνλ ιαό ηεο ζεκεξηλήο Διιάδαο κε ηνπο 

Γξαηθνύο ηεο αξραηόηεηαο γηα ηνλ ιόγν όηη νη Αξραίνη έκαζαλ πνιιά από ηα θύια ηεο 

Αλαηνιίαο θαη αλακίρζεθαλ κε απηνύο αιιά θαη κε ηνπο Μαθεδόλεο, ηνπο Ρσκαίνπο, 

ηνπο ιάβνπο θαη ηνπο Αιβαλνύο [...] νη Έιιελεο ζήκεξα έρνπλ κόλν ηε γιώζζα ηνπο 

θαη θάπνηεο κόλν παξαδόζεηο» (Κνπινχξε, 1996). Απφ ην 2000 θαη έπεηηα δελ 

ζεκεηψζεθε θάπνηα αμηφινγε δηαθνξά ή αιιαγή θαζψο νη Έιιελεο ζπλερίδνπλ λα 

παξνπζηάδνληαη. κε ηνλ ίδην ηξφπν ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθνληαη 

επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε κηαο πεξηζζφηεξν νπδέηεξεο γιψζζαο ή επηιέγνληαο 

πξνζεθηηθά εθθξάζεηο κεηξηνπαζνχο ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα,  

«θάπνηεο γεηηνληθέο ρώξεο πξνζπαζνύλ λα παξαθσιύνπλ ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο 

Σνπξθίαο θαη επηζπκνύλ λα επεθηείλνπλ ηα δηθά ηνπο εδάθε ώζηε λα απνθηήζνπλ 

θπξηαξρία ζηε ζάιαζζα» ή φπσο αιινχ ηνλίδεηαη  «νη Σνύξθνη εηζέβαιαλ ζηε Μηθξά 

Αζία [. ..] αιιά δελ ήζειαλ λα ρπζεί αίκα» (Μήιια, 2005). 

  ηα ζχγρξνλα ηνπξθηθά βηβιία παξνπζηάδνληαη δχν θεληξηθά ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην δήηεκα ηεο Θξάθεο θαη ηεο Κχπξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε 

ηελ Θξάθε ηνλίδεηαη πσο ο «[.]νη Σνύξθνη ηεο Θξάθεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

δεηήκαηα πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο θύζεσο [...]» ,φηη «ε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε 

ΔΟΚΑ (ε νπνία) δηέπξαμε ζθαγέο αζώσλ Σνύξθσλ [...]» θαη επηπιένλ παξνπζηάδεηαη 

κηα γεληθή αλαζηάησζε θαη μελνθνβία θαζφηη νη Γπηηθέο ρψξεο ζθνπεχνπλ ζηνλ 

δηακειηζκφ ηεο ρψξαο (Μαλαθαλάηα, 1998). Σν ζπκπέξαζκα ην νπνίν ζπλάγεηαη 

είλαη φηη λαη κελ εμαιείθζεθαλ αξλεηηθέο αλαθνξέο θαη αθξαίνη ραξαθηεξηζκνί γηα 

ηνπο Έιιελεο φκσο ε γεληθή εηθφλα δελ άιιαμε . ε γεληθέο γξακκέο, ε 

ηζηνξηνγξαθία θέξλεη ζπρλά ζην πξνζθήλην ηνπο Έιιελεο κε απψηεξν ζηφρν ηε 

γεθχξσζε απηψλ ησλ δηελέμεσλ αλάκεζα ζηηο δχν γεηηνληθέο ρψξεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί απηφ,  ζα πξέπεη λα επηρεηξεζεί κηα πην νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα ψζηε λα 
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κελ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαηάινηπα φισλ εθείλσλ ησλ ζεκείσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο γηα ην «άιιν», ην «μέλν» θαη ην 

«δηαθνξεηηθφ» (Μήιια, 2005).  

 

 

4.3 ΦΟΛΙΑΜΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΕ ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΣΨΝ ΦΟΛΙΚΨΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΨΝ ΣΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΦΟΛΕΙΑ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ 
 

 

 ην ηνπξθηθφ ζρνιηθφ βηβιίν γηα ηελ απφδνζε ηνπ φξνπ «Έιιελεο» 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ιέμεηο, ε ιέμε «Rum» θαη ε ιέμε «Yunan». Ζ πξψηε 

αλαθέξεηαη γεληθφηεξα ζηνπο Έιιελεο  θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο – 

δειαδή γηα ηνπο  Ρσκηνχο θαη ηνπο Ραγηάδεο -, ελψ ε δεχηεξε, δειαδή ε «Yunan» 

(=Ίσλεο) αλαθέξεηαη ζηελ  ειιεληθή επαλάζηαζε θαη ζην ειιεληθφ 

θξάηνο.(Καηζνπιάθνπ,Σζαληίλε, 1994). Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ πξψην φξν, 

δειαδή ηνλ φξν Rum, ραξαθηεξίδεηαη θαη ε ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, « θαη «Ρνχκειε» νλνκαδφηαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα φιν 

ην επξσπατθφ Οζσκαληθφ θξάηνο θαη ε ρψξα ησλ Ρσκηψλ, Ρσκπιία. Αληίζεηα, ην 

αζηαηηθφ θνκκάηη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ιεγφηαλ  «Anadolu» (=Αλαηνιή) 

(Καηζνπιάθνπ, Σζαληίλε, 1994).  

   Αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ησλ Διιήλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο 

θπξηαξρίαο, ην ηνπξθηθφ ζρνιηθφ βηβιίν πξνζθέξεη πνηθίιεο πιεξνθνξίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη νη Έιιελεο ήηαλ ν κφλνο ρξηζηηαληθφο ιαφο, ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο ππφινηπνπο πνπ βξίζθνληαλ θαη απηνί θάησ απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ, δηέζεηε 

ηα πεξηζζφηεξα πξνλφκηα (Oktay,1988). Σα πξνλφκηα αθνξνχζαλ ηελ παξαρψξεζε 

ειεπζεξηψλ ζηνπο Ρσκηνχο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο, 

δειαδή ηελ Διιεληθή,  αιιά θαη ηεο επηινγή ηεο ζξεζθείαο ηνπο, ηνλ ρξηζηηαληζκφ.  

Μάιηζηα, ζε θάπνηεο πεξηνρέο, φπσο ήηαλ γηα παξάδεηγκα ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζε 

νξηζκέλα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ππήξραλ Έιιελεο νη νπνίνη δνχζαλ ζρεδφλ απηφλνκα 

(Oktay,1988). Ο θχξηνο ιφγνο πνπ ζπλέβαηλε απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε ησλ 

Οζσκαλψλ γηα ηνπο Έιιελεο: νη Σνχξθνη εθηηκνχζαλ θαη ζεσξνχζαλ ηνπο Έιιελεο 

αλψηεξνπο θαη πεξηζζφηεξν «θσηηζκέλνπο» απφ ηνπο ππφινηπνπο ρξηζηηαληθνχο 
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ιανχο, έλαο ηζρπξηζκφο ν νπνίνο επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο νη 

Ρσκηνί δηνξίδνληαλ ζε θαιχηεξεο ζέζεηο (π.ρ. δηεξκελείο) απφ ην νζσκαληθφ θξάηνο 

(Oktay, 1988). Σειηθά, δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπνληαη νη ηδηαίηεξεο ζρέζεηο πνπ 

είραλ ζπλάςεη νη Έιιελεο κε ηνπο Ρψζνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 αηψλα, γεγνλφο 

ην νπνίν ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ζηε δηάδνζε εζληθψλ θαη απειεπζεξσηηθψλ ηδεψλ 

αλάκεζά ηνπο. (Oktay, 1988).  

 

 

4.4   ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΘΕΨΡΗΗ ΣΑ ΦΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ 
 

 Δμεηάδνληαο ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο δελ ζα ήηαλ 

ππεξβνιή λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη αλακθίβνια εληνπίδνληαη πνιιέο θαη 

κεγάιεο δηαθνξέο, ηδίσο ζην πεδίν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηνπ δεκνηηθνχ επηδέρεηαη ζπρλά ηηο 

πεξηζζφηεξεο δηαπξαγκαηεχζεηο εθφζνλ νη καζεηέο, φληαο ζηελ θξίζηκε ειηθία (έσο 

10 ρξνλψλ), κέζα απφ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απηνχ αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνπλ 

ηελ ηζηνξηθή θαη εζληθή ηνπο ζπλείδεζε ζρεκαηίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο παηξίδαο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο, ην πεξηερφκελν ηνπ εγρεηξηδίνπ ηεο ηζηνξίαο είλαη πάληα επίθαηξν 

θαη πθίζηαηαη ζπρλά ηηο πεξηζζφηεξεο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ηελ 

ζρνιηθή χιε είηε κε ην πεξηερφκελν απηφ θάζε απηφ είηε κε ηελ πξνζέγγηζε θαη 

εξκελεία ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. πσο είλαη θπζηθφ, θάηη αλάινγν ηζρχεη θαη γηα 

ηα βηβιία ηεο ηζηνξίαο ησλ γεηηνληθψλ ιαψλ φπνπ ππάξρεη κηα αέλαε δηαπξαγκάηεπζε 

γηα ηξφπν γξαθήο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ , γηα ην πφζν βαζίδνληαη ζε  έγθπξεο θαη 

αμηφπηζηεο θαη θπζηθά γηα ην αλ ππάξρεη δηδαθηηθή κεζνδνινγία ή φρη (Μαλαθαλάηα, 

1998).  

  Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαο ηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο ζπλάγεηαη πσο ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Γειαδή, 

ηφζν ηα βηβιία ηεο Ηζηνξίαο φζν θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ άιισλ καζεκάησλ 

επηθέξνπλ θάπνηεο εζσηεξηθέο αληηπαξαζέζεηο κε απνηέιεζκα λα δηαηεξνχλ 

αδηάπησην ην ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

γίλνληαη αληηιεπηά ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε ειιεληθή 
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επαλάζηαζε , ε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, νη κεηνλφηεηεο αιιά θαη άιια δεηήκαηα 

ηα νπνία εγείξνπλ πξνβιεκαηηζκνχο (Κνπινχξε, 1996).  

 Έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο δηαζθάιηζεο ηεο έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο 

πεξηγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ είλαη ε ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ 

λέσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηεο Σνπξθίαο θαη 

θπξίσο φισλ εθείλσλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα ειιελνηνπξθηθνχ 

ραξαθηήξα. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ζα επηηεπρηεί ε αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο(Καηζνπιάθνπ,Καξπψηε,Λέλα, Καηζαξνχ, 2006). 

Γπζηπρψο, θαίλεηαη λα απνδίδεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ αλάιπζε ησλ 

ηνπξθηθψλ ζρνιηθψλ  εγρεηξηδίσλ απφ ηελ έξεπλα, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ηα αληίζηνηρα 

ζρνιηθά κνηάδνπλ λα είλαη άγλσζηα ζηνλ  εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ θφζκν 

(Κνπινχξε, 1996).  

 Αλαθνξηθά κε ην ηνπξθηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ηεο Ηζηνξίαο ηεο ηνπξθηθήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εγθξίζεθαλ θαηά ηα έηε 

2005 θαη 2006, σζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη δέρζεθαλ πνιιέο θαη κεγάιεο 

δηνξζψζεηο, απνηέιεζαλ ηε βάζε ζπγγξαθήο ησλ ζεκεξηλψλ βηβιίσλ ηεο ηζηνξίαο 

(Κνπινχξε, 1996).  

 Αλαθνξηθά κε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνιχ ζπνπδαία πξφνδν 

ζεκείσζε ε αιιαγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαηά ην έηνο 2003 δηφηη κε ηα θαηλνχξηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα έιαβαλ ρψξα αμηφινγεο ηξνπνπνηήζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα 

νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζε απηφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γεγνλφο ην νπνίν αλήρζε 

ζε θάηη πην δπλακηθφ επηηξέπνληαο παξάιιεια ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο καο 

απηνγλσζίαο (Κνπινχξε,1996). Σα λέα απηά δεδνκέλα επέηξεςαλ ζηνπο καζεηέο ηελ 

επίδεημε δηαιεθηηθψλ ηθαλνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψζνπλ 

ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε κε βάζε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Πξσηνβάζκηαο ρσξίο 

ηα ςήγκαηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πξνθαηαιήςεσλ (Καηζνπιάθνπ, 

Σζαληίλε, 1994). ε γεληθέο γξακκέο, ζην ειιεληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηφρνο 

είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπλείδεζεο ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε ελψ ζηα αληίζηνηρα 

ηνπξθηθά δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά γηα ηελ Δπξψπε (Κνπινχξε, 1996). 

 Ζ θάζε νξγαλσκέλε πνιηηεία ζέηεη θάπνηνπο ζηφρνπο ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο 

νπνίεο εδξάδεηαη ε φιε κνξθσηηθή δηαδηθαζία φπνπ ηνλ πξψηηζην ξφιν 



[41] 
 

δηαδξακαηίδνπλ νη πνιηηηζκηθέο αιιά θαη νη ζξεζθεπηηθέο αμίεο, φπσο επίζεο θαη νη 

παξαδφζεηο ηνπ θάζε ιανχ (Μαλαθαλάηνπ, 1998). Με βάζε ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηεο Σνπξθίαο, νη θαίξηεο δνκέο αιιά θαη νη γεληθνί θαη επηκέξνπο 

ζηφρνη ηεο ηνπξθηθήο εζληθήο εθπαίδεπζεο είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε αλαηξνθή ησλ 

πνιηηψλ νη νπνίνη ζα αζπάδνληαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο αιιά θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ 

ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ , ζα νηθεηνπνηνχληαη θαη ζα θαιιηεξγνχλ ηηο εζληθέο, εζηθέο, 

πλεπκαηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο  θαη ηειηθά ζα ζέβνληαη θαη 

ζα εθηηκνχζαλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ παηξίδα θαη ην έζλνο γλσξίδνληαο ηα 

θαζήθνληά ηνπο απέλαληη ζηελ Σνπξθηθή Γεκνθξαηία.  Ζ Σνπξθηθή Γεκνθξαηία έρεη 

σο νξφζεκφ ηεο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αιιά θαη ηηο ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ, ιατθνχ, θνηλσληθνχ θαη δίθαηνπ θξάηνπο (Κνπινχξε, 1996). ιεο 

απηέο ηηο γεληθέο αξρέο ηεο ηνπξθηθήο εζληθήο παηδείαο αθνινπζνχλ άιιεο πέληε 

αξρέο ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγεηαη ν ζεβαζκφο πξνο ηνλ άλζξσπν, ζηε ζθέςε, ζηελ 

ειεπζεξία, ζε φζνπο έρνπλ εζηθή αιιά θαη πξνο ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά (Γιεληή, 

Μαξαγθνπδάθε, Νηθνιφπνπινπ, 2006).  

 Οη ζηφρνη ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο σο πξνο ην άηνκν είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή, ε δηα βίνπ αλαλέσζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ε 

παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο θαη ε θαιιηέξγεηα ζπλείδεζεο ηνπ επξσπαίνπ 

πνιίηε  ελψ σο πξνο ηελ θνηλσλία ε δηαζθάιηζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο θαη ε 

πξναγσγή ηεο δεκνθξαηίαο (Κνπινχξε, 1996). ηελ ηνπξθηθή εθπαίδεπζε κε ηε 

ζεηξά ηεο,  νη θπξηφηεξνη ζηφρνη είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ πνπ πεξηβάιιεη ηνπο 

καζεηέο, ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πνιηηηζκψλ, ε επίγλσζε θαη ζπλαίζζεζε ηεο 

επζχλεο φηη είλαη απφγνλνη αλζξψπσλ νη νπνίνη ίδξπζαλ κεγάινπο πνιηηηζκνχο , ε 

ζεκαζία ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία, ε αηζζεηηθή ηνπ ηνπξθηθνχ 

έζλνπο θαη άιια ζπλαθή (Καηζνπιάθνπ,Καξπψηε,Λέλα, Καηζαξνχ, 2006).  

 Ωζηφζν, ε παξνχζα έξεπλα δελ ζα κπνξνχζε λα κελ αλαιχζεη ηα δηδαθηηθά 

εγρεηξίδησλ αιιά θαη λα κελ ελζσκαηψζεη κηα ζχληνκε, ηππνινγηθή ζεψξεζή ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα εηιηθξηλήο απάληεζε ζην εξψηεκα «ηη πξαγκαηηθά 

απνθνκίδνπλ ζρεηηθά κε ηνπο γείηνλέο ηνπο νη Έιιελεο θαη νη Σνύξθνη καζεηέο θαη 

καζήηξηεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ;» γηαηί, φπσο 

είλαη εχινγν, είλαη πέξαλ απφ ηηο δηθέο καο πξνζδνθίεο ε θαηαδίθε θαη ε απφξξηςε 

ηνπ νπνηνδήπνηε βηβιίνπ (Γιεληή, Μαξαγθνπδάθε,Νηθνιφπνπινπ, 2006).  
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   Πξνβαίλνληαο ζε κηα ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Διιάδαο θαη 

ηεο Σνπξθίαο αιιά θαη ηηο αξρέο θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δχν γεηηνληθψλ ρσξψλ, παξαηεξείηαη φηη ζπλάδνπλ ζηελ 

απφπεηξα θαιιηέξγεηαο ησλ δεμηνηήησλ, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θπζηθήο θαη ςπρηθήο 

αλάπηπμεο, ζηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αιιά θαη ηεο δεκνθξαηίαο, 

φπσο επίζεο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο (Μαλαθαλάηα, 1998).  

 Ζ δηαθνξεηηθφηεηα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζηα ηνπξθηθά αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ππάξρεη ε θπξίαξρε ηδενινγία ηνπ αηαηνπξθηζκνχ θαζψο θαη ε 

παξαθίλεζε γηα πλεχκα εζηθήο ελφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο παηδείαο 

(Μαλαθαλάηνπ, 1998). Δπηπιένλ, παξά ην γεγνλφο φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά 

νηθεηνπνηνχληαη ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο, φπσο απηέο ησλ ειιεληθψλ,  φκσο ζπλάκα 

δηαθνξνπνηνχληαη άξδελ γηαηί απνζθνπνχλ ζηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζσπηθφηεηαο κε βάζε ηελ θπξίαξρε ζέζε ηνπ αηαηνπξθηζκνχ θαη απηφ άιισζηε 

αλαθέξεηαη θαη σο θχξηνο ζηφρνο θαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη ζε φιεο 

ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο γηα ηνλ Κεκάι Αηαηνχξθ 

(Υαηδφπνπινπ,2005). 

 ζνλ αθνξά ηα βηβιία, ηεο ηνπξθηθήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ είλαη θαη 

ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θέξεη ηελ νλνκαζία «Tarih» πνπ 

ζεκαίλεη «Ηζηνξία» θαη απφ ηελ πξψηε δεκνηηθνχ κέρξη θαη ηελ Σξίηε δεκνηηθνχ 

δηδάζθεηαη ην κάζεκα Hayat Bilgisi ην νπνίν ζεκαίλεη «γλψζεηο γηα ηε δσή». Tν 

βηβιίν ηεο δεπηέξαο δεκνηηθνχ εκπεξηέρεη δηάθνξα ζέκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα, 

πιεξνθνξίεο ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε ηελ πνιεκηθή εζληθή ηζηνξία ηεο 

ρψξαο θαη πεξηιακβάλεη θαη ην βηνγξαθηθφ ηνπ Κεκάι Αηαηνχξθ (Μαλαθαλάηνπ, 

1998).  

  Απφ ηελ ηεηάξηε ηάμε έσο θαη ηελ έβδνκε ηάμε αληί γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο 

ηεο ηνπξθηθήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, δηδάζθεηαη ην κάζεκα Sosyal bilgiler 

πνπ ζεκαίλεη «θνηλσληθέο γλψζεηο». Σν αληίζηνηρν βηβιίν εκπεξηέρεη ηζηνξηθέο θαη 

θνηλσληθέο γλψζεηο (Καηζνπιάθνπ, Σζαληίλε, 1994).  

 Σν ηνπξθηθφ βηβιίν Sosyal Bilgiler (Κνηλσληθέο Γλψζεηο)  δηδάζθεηαη –φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ- ζηελ ηεηάξηε, ηελ πέκπηε θαη ηελ έθηε δεκνηηθνχ ηεο 

ηνπξθηθήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δηαηεξψληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγία σο πξνο 

ηελ παξνπζίαζε ηεο ίδηαο δηδαθηέαο χιεο παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ειάρηζηεο 
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ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ζε απηέο ηηο ηάμεηο (Κνπινχξε, 1996). Σν βηβιίν ηεο ηεηάξηεο 

δεκνηηθνχ εκπεξηέρεη ειάρηζηεο ηζηνξηθέο αλαθνξέο φκσο δηδάζθνληαη άιια 

δεηήκαηα θνηλσληθήο θχζεσο γεγνλφο ην νπνίν ην θαζηζηά ζχγρξνλν. Καη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν, δηαθξίλνληαη θαζαξά ε θεληξηθή ζεκαηηθή ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ, δειαδή, 

ε χπαξμε κηαο ζπνπδαίαο πνιππνιηηηζκηθήο ελφηεηα (Καηζνπιάθνπ, Σζαληίλε, 

1994).  

 Σν βηβιίν ηεο πέκπηεο δεκνηηθνχ, κε ηε ζεηξά ηνπ,  αλακηγλχεη ηελ ηζηνξία κε 

ηε γεσγξαθία ελψ αθηεξψλεη κία ελφηεηα κε ηίηιν «Αο γλσξίζνπκε ηελ παηξίδα καο» 

φπνπ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο , φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα  νη 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κεκάι ή  δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Σνπξθίαο ελ γέλεη. (Καηζνπιάθνπ,Σζαληίλε, 1994). Δπίζεο, κηα άιιε ελφηεηα ηνπ 

βηβιίνπ έρεη ηίηιν «Μηα ρψξα, κηα ζεκαία» θαη επηθεληξψλεηαη ζηε δηδαρή ηεο αμίαο 

ηεο δεκνθξαηίαο, ζηνλ αηαηνπξθηζκφ θαη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Αηαηνχξθ θαζψο 

θαη ζε θάπνηα ζρεηηθά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηελ εηξήλε, ηε δηδαζθαιία θαη ηειηθά ηα 

επηά ζαχκαηα ηνπ θφζκνπ, φια ζπλνδεπκέλα θαη απφ επνπηηθφ πιηθφ 

(Κνπινχξε,1996).  

Σν βηβιίν ηεο έθηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ αλακηγλχεη ηελ ηζηνξία θαη ηελ 

γεσγξαθία θαζψο πεξηγξάθεη ηνπο πνιηηηζκνχο ηεο Αλαηνιήο 

(ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ Διιήλσλ) θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο παξνπζία ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αλαηνιήο. Δπίζεο, γίλνληαη αλαθνξέο  ζηελ ηζηνξία ησλ Σνχξθσλ, ζηα 

πξψηα ηνπξθηθά θξάηε, ζηα ήζε θαη ζηα έζηκα ηνπο  αιιά θαη ηηο γηνξηέο θαη ζηηο 

παξαδφζεηο ηνπο (Καηζνπιάθνπ, Καξπψηε, Λέλα&Καηζαξνχ, 2006).  

ε γεληθέο γξακκέο, εμεηάδνληαο ηα βηβιία ησλ ηάμεσλ α’ έσο ζη’ ηνπ 

δεκνηηθνχ, κπνξεί λα ζπλαρζεί φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα είλαη θαινγξακκέλα θαη φηη 

αλαθέξνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηα αξρατθά, ηα θιαζηθά θαη ηα ειιεληζηηθά ρξφληα κε 

εμαίξεζε ηα βηβιία ηεο πέκπηεο ηάμεο ηα νπνία εκπεξηέρνπλ θαη ηα βπδαληηλά ρξφληα 

θαη κάιηζηα κε ηξφπν εχιεπην γηα ηνλ κέζν αλαγλψζηε (Κνπινχξε, 1996). Ωζηφζν, 

ππάξρνπλ απφςεηο πνπ ζπλεγνξνχλ ζηε δεκηνπξγία μέρσξσλ βηβιίσλ ηα νπνία ζα 

αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλα ζηα βπδαληηλά ρξφληα εθφζνλ κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ηνπο ζηα ππάξρνληα εγρεηξίδηα δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα θαιχςεη επαξθψο 

ηελ πιήξε ζεκαζία ηεο θαηάθηεζεο ησλ εδαθψλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο. Ωζηφζν, 

είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο αλάινγα βηβιία ππάξρνπλ φλησο, αιιά 

δηδάζθνληαη ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο (Κνπινχξε, 1996). 
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 ε γεληθέο γξακκέο, εμεηάδνληαο ηνα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο ηνπξθηθήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ δεκνηηθνχ, εχινγα κπνξεί λα ζπλαρζεί πσο ζε γεληθέο γξακκέο 

επηθξαηεί θαηά θχξην ιφγν ν Αηαηνπξθηζκφο, σο επίζεκν θξαηηθφ δφγκα αιιά θαη 

θνζκνζεσξία εθφζνλ ππάξρεη ζε φια ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηδίσο ζηα ζρνιηθά βηβιία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(Κνπινχξε, 1996). Αλαθνξηθά κε ην βηνγξαθηθφ ηνπ Κεκάι Αηαηνχξθ πνιιέο 

δηδαθηηθέο ελφηεηεο ησλ βηβιίσλ αθηεξψλνληαη ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ ηδξπηή ηεο 

ζχγρξνλεο Σνπξθίαο. ην νπνίν κάιηζηα δηδάζθεηαη θαλνληθά θαη εκπεξηέρεηαη ζηελ 

ζρνιηθή χιε. Μάιηζηα,  ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη φηη θάζε ζρνιηθφ βηβιίν 

ππνρξενχηαη απφ ηνλ λφκν, κεηά ηνλ ηίηιν ηνπ, λα αλαθέξεη θάπνηεο ζηξνθέο απφ ηνλ 

εζληθφ χκλν ζε ζειίδα κε ηε ζεκαία θαη ηελ πξνζιαιηά ηνπ Αηαηνχξθ πξνο ηελ  

ηνπξθηθή λεφηεηα θαη θαηφπηλ νινζέιηδν πνξηξέην ηνπ (Υαηδφπνπινπ, 2005). 

  Ωζηφζν, ε κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξνζθέξεη 

θαη άιιεο πιεξνθνξίεο: Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη νη καζεηέο ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γηα πξψηε θνξά έξρνληαη ζε επαθή (θαη κάιηζηα ειάρηζηα) κε 

νξηζκέλα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηα νπνία γηα παξάδεηγκα ελππάξρνπλ φπσο ζην βηβιίν 

«γλψζεηο γηα ηε δσή» ηεο δεπηέξαο ηάμεο (Μαλαθαλάηα, 1998). Βέβαηα, ζην βηβιίν 

απηφ, φπσο θαη ζηηο επφκελεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, ππάξρνπλ θαη άιια γλσζηηθά 

αληηθείκελα αιιά θαη δηδαθηηθέο ελφηεηεο φπσο ε δεκνθξαηία, ε νηθνγέλεηα, νη αμίεο 

ζηε δσή θαη άιια.  

    

4.5 ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΥΟΡΑ ΣΟΤ 
 

 Σα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αλήθνπλ ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ ζεζκηθφ θαζεζηψο θαη ρσξίδνληαη ζηα ηδησηηθά θαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία 

θαη ηελ επνπηεία ησλ ζρνιείσλ απηψλ επηιακβάλεηαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

(Ηνξδαλίδνπ, Φηεξληάηε, 2000). ηα ζρνιεία ηεο Σνπξθίαο ν δηεπζπληήο είλαη πάληα 

κνπζνπικάλνο θαη ν ππνδηεπζπληήο είλαη εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ πιεηνλφηεηα θαη 

αλαιακβάλεη θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ (Μήηζεο, 2004).  

  Οη δάζθαινη ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ρσξίδνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

κεηνλφηεηαο νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζην ηνπξθφθσλν πξφγξακκα αιιά θαη ηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο ηεο πιεηνλφηεηαο πνπ δηδάζθνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζην ειιελφθσλν, 

ζε κνπζνπικάλνπο αιιά θαη ζε ρξηζηηαλνχο κε βάζε ηηο νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο 

(Παπαξίδνο, 2002). Πην ζπγθεθξηκέλα,  ε δηαθνξνπνίεζε γηα ηε κεηνλνηηθή 

εθπαίδεπζε απαγνξεχεη ζηνπο κνπζνπικάλνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλερίδνπλ λα 

δηδάζθνπλ ζην ειιελφθσλν πξφγξακκα θαη ηνπο επαλαθέξεη μαλά ζην ηνπξθφθσλν 

θαηφπηλ πλεπκαηηθήο επηκφξθσζεο γεγνλφο  ην νπνίν δεκηνπξγεί εληάζεηο γηαηί 

αληίθεηηαη ζηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνλφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ ηζνλνκία θαη ηελ 

ηζνπνιηηεία (Παπαξίδνο, 2002).  

 

4.6 ΓΝΨΡΙΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΨΝ ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΨΝ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ 

 

 Σν ηδηάδνλ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

κεηνλνηηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη ε γιψζζα δηδαζθαιίαο αιιά θαη ε 

ζξεζθεπηηθή παηδεία, ελψ ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη δηακνξθσκέλν 

πάλσ ζε δχν γιψζζεο δηδαζθαιίαο, ηελ Σνπξθηθή θαη ηελ Διιεληθή 

(Υαξαιακπφπνπινπ,Υαηδεζαββίδε, 1997). Ο ρξφλνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

ειιελφγισζζνπ αιιά θαη ηνπ ηνπξθφγισζζνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν ίδηνο. ην 

κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ δηδάζθεηαη ην Κνξάλη ζηελ αξαβηθή γιψζζα 

εκθαίλνληαο ζηε ζεκαζία ηελ νπνία παξέρεη ε κεηνλφηεηα ζηε ζξεζθεπηηθή παηδεία 

δηφηη, φπσο επηζεκαίλεη θαη ν Σζηηζειίθεο (1997:224), «ε δηδαζθαιία ηνπ Κνξαλίνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο ηαπηόηεηαο ηεο κεηνλόηεηαο θαζώο 

επηπιένλ ζεσξείηαη από ηελ πιεηνςεθία ηεο κεηνλόηεηαο εγγελέο ζηνηρείν ηεο εζληθήο 

ηαπηόηεηαο». 

  Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ ηνπξθφγισζζνπ πξνγξάκκαηνο εηζάγνληαη απφ ηελ 

Σνπξθία κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο «κνξθσηηθήο ζπκθσλίαο» ηνπ 2000 θαη είλαη 

εηδηθά ζρεδηαζκέλα θαη γξακκέλα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ κεηνλνηήησλ 

(Σζηηζειίθε,Υξηζηφπνπινπ, 1997). Ωζηφζν, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο θαηά ην 

παξειζφλ ζεκεηψζεθε κηα απφπεηξα ζπγγξαθήο ησλ ηνπξθφθσλσλ βηβιίσλ απφ ην 

ειιεληθφ θξάηνο ε νπνία πξνζέθξνπζε ζηελ ζζελαξή αληίδξαζε ηεο κεηνλφηεηαο 

θαηά ην έηνο 1990 θαη έηζη απνξξίθζεθε (Παπαξίδνπ, 2002).Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 
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ηνπ ειιελφθσλνπ πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία είλαη ζε ηζρχ απφ ην έηνο 2000, έρνπλ σο 

βαζηθά ζεκεία ηελ ηζφηεηα ζηελ θνηλσλία, ηε ζεκαζία ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ 

αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κέζα απφ ηνλ άιινλ 

(Σζηηζειίθε, Υξηζηφπνπινπ,1997). 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, δελ είλαη ηπραία ε κεγάιε ζεκαζία πνπ 

απνδφζεθε ζηε ζπγγξαθή ησλ θαηάιιεισλ βηβιίσλ. Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

απνηεινχλ πνιχηηκα εξγαιεία ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ απψηεξνπ ζηφρνπ ηεο 

εθπαίδεπζεο. πσο δειψλεη άιισζηε θαη ε Ηνξδαλίδνπ (2000: 39)  «ηα λέα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα δηδάζθνπλ ηελ Διιεληθή σο δεύηεξε γιώζζα [...] έρνπλ αλαγλσξίζηκα 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα είλαη πξνζηηά ζηνπο κνπζνπικαλνπαίδεο [...] δε 

δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξόηεηα ηνπ κνπζνπικαληθνύ 

πιεζπζκνύ όπσο δε δίλνπλ έκθαζε θαη ζηελ πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξόηεηα ηνπ 

ειιελόθσλνπ πιεζπζκνύ [...] ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηέο όιεο νη πνιηηηζκηθέο 

ηαπηόηεηεο ζε κηα πεξηνρή ή ζε κηα ρώξα..».  

  Πέξαλ απφ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο πνπ πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζηνπο 

καζεηέο Γεκνηηθνχ, ε εθπαίδεπζε έρεη θνηλσληνινγηθέο δηαζηάζεηο κε δεηήκαηα 

δηαθανχο ζεκαζίαο φπσο ηελ εμάιεηςε ξαηζηζηηθψλ ζηάζεσλ, ηελ απνζηξνθή ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ηελ αγάπε γηα ηα δψα, ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ θφζκν, πηπρέο πνπ 

ζπλδξάκνπλ ζηελ πγηή αλάπηπμε φισλ ησλ πιεπξψλ ηεο παηδηθήο πξνζσπηθφηεηαο. 

 

4.7 ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΕ ΦΕΕΙ ΑΠΟ ΣΟ 1950 ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΑ  
 

 Με ηελ έλαξμε ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ ιίγν πξηλ ην 1950 νη ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ 

Διιάδαο- Σνπξθίαο θαίλνληαλ λα βειηηψλνληαη. Ήηαλ έηνηκεο λα πξνζρσξήζνπλ θαη 

νη δχν ζην ΝΑΣΟ, γεγνλφο ην νπνίν επεηεχρζε ηειηθά ην 1950, θαη λα πνιεκήζνπλ ε 

κία ζην πιεπξφ ηεο άιιεο ζηε ζηξαηησηηθή ζχξξαμε ζηελ Κνξέα.  

 Ωζηφζν, νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο εληάζεθαλ εθφζνλ ην Κππξηαθφ δήηεκα 

βγήθε ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην. Ζ Κχπξνο, ε νπνία ηεινχζε ππφ Βξεηαληθή θαηνρή, 

απνθάζηζε θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ πεξίπνπ 80% ηελ έλσζή ηεο κε ηελ Διιάδα. Σν 

γεγνλφο απηφ ελέηεηλε ηηο Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, θαζψο νη Σνχξθνη ζεψξεζαλ φηη 

νη Έιιελεο δξνχζαλ  εηο βάξνο ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Σα επηεκβξηαλά ηνπ 1955 

ππήξμαλ απνηέιεζκα ηεο έληαζεο απηήο.  
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 Δπηπρψο κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ην 1960, δφζεθε ε ιχζε θαη ε Κχπξνο ζα 

απνηεινχζε αλεμάξηεην θξάηνο κε δηθφ ηεο χληαγκα. Ωζηφζν, ε ιχζε απηή ήηαλ 

απιά θαηλνκεληθά απνδεθηή. Απφ ην 1964 έσο ην 1967 ζεκεηψζεθαλ πνιιέο 

ζπγθξνχζεηο θαη ζθνηψζεθαλ πνιινί Διιελνθχπξηνη θαη Σνπξθνθχπξηνη Σν 

πξαμηθφπεκα ζηελ Διιάδα ηνπ 1967 ελέηεηλε μαλά ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο θαη ε 

Σνπξθία, σο αληίδξαζε, θξαηηθνπνίεζε πνιιά ζενινγηθά ζρνιεία θαη έθιεηζε ηε 

Θενινγηθή ζρνιή ηεο Υάιθεο-,γεγνλφο πνπ αθφκα θαη ηψξα απνηειεί αληηθείκελν 

δηαθσλίαο ησλ δχν ρσξψλ. Έθηνηε, νη Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο βξίζθνληαη ζε 

ζπλερή ζθακπαλεβάζκαηα κε δηάθνξεο θνξπθψζεηο, φπσο ηα γεγνλφηα ζηα Ίκηα ην 

1991. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟ 
 

 Ζ Διιάδα ππνρξενχηαη απέλαληη ζηελ ηζηνξία ηεο κε ηνπο αγψλεο ηεο γηα 

ειεπζεξία θαη δηθαηνζχλε θαη ζηηο γεληέο εθείλεο νη νπνίεο ζα αθνινπζήζνπλ, λα 

ζηεξίμεη απνθαζηζηηθά ηηο απνιεζζείζεο εθείλεο παηξίδεο ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ 

Διιεληζκνχ (Αηδέκνγινπ, 1997). Γηα λα επηηεπρζεί φκσο θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη λα 

ζπγθξνηήζεη έλα εζληθφ ζρέδην ην νπνίν ζα ζηνρεχεη ζηελ παξακνλή ηεο κεηνλφηεηαο 

ζηηο πξναηψληεο εζηίεο ηεο γηα λα κπνξεί λα κελ δηαθφςεη ηε δεκηνπξγία αιιά θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή κέζα απφ ηα ειιεληθά ζρνιεία ηεο Πφιεο αιιά θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

ειιεληθή παξνπζία ζηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν αλαπαξάγνληαο ηηο ηδέεο θαη ζηαζεξέο 

αμίεο ηνπ πξνγνληθνχ ηεο πνιηηηζκνχ, δειαδή, ηε δηθαηνζχλε, ηελ εζηθή, ηνλ 

αιιεινζεβαζκφ , ηελ αιιειεγγχε αιιά θαη ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε 

(Αηδέκνγινπ, 1997).  

 Οη θχξηνη ππνζηεξηθηέο ζην έξγν απηφ ζα είλαη φινη εθείλνη νη Έιιελεο, κε 

θχξηνπο πξσηνζηάηεο ηνπο δαζθάινπο αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

Πφιεο, νη νπνίνη δίλνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε  θαη θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο ηνλ 

άληζν αγψλα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλαηξνθήο ησλ Διιελνπαίδσλ ηεο 

νκνηνγέλεηαο. Οη παηδαγσγνί νθείινπλ λα δηαζέηνπλ πιήξε επίγλσζε ηεο επζχλεο ηελ 

νπνία επηιακβάλνληαη ψζηε λα δηαηεξήζνπλ δσληαλή ηελ εζληθή ηνπο γιψζζα θαη 
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ζπλείδεζε, πνπ κε ζπλνδνηπφξν ηε ζξεζθεία, ζπληζηνχλ έλα ζπνπδαίν κέξνο ηεο 

ίδηαο ηνπο ηεο ηαπηφηεηαο (Μάξθνπ, 2009).  

   Αθφκε θη αλ δηαςεχζηεθαλ νη κέρξη ηψξα πξνζδνθίεο ηεο Διιάδαο, ε νπνία 

βξήθε πξφζθνξν έδαθνο ζηελ αλαζέξκαλζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, ζα ήηαλ 

πνιχ ρξήζηκν γηα ηνλ ειιεληζκφ λα κε ζηακαηήζεη λα ρεηξίδεηαη δηπισκαηηθά ην 

ζέκα ηεο νκνγελεηαθήο εθπαίδεπζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο 

αιιά θαη ππνζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο δηεζλψο γηα ηνλ ζεβαζκφ αιιά θαη ηελ πινπνίεζε 

φισλ απηψλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξίθζεθαλ (Μάξθνπ, 2009). Έρνληαο απηφ ην 

φξακα ζηεξίδεηαη ν δξφκνο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηα θξηηήξηα ηεο νπνίαο ε 

Σνπξθία ππνρξενχηαη λα ζπκβηβαζηεί θαη λα ζπκκνξθσζεί γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

ε ππνςεθηφηεηά ηεο λα κειεηεζεί αθνχ απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο  

ζεηηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ιαψλ (Μάξθνπ, 2009). 
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ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ : ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 
 

1. ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ 
 

 Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο κεηνλφηεηεο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ εθπαίδεπζε σο θνξέα ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν θξαηψλ, 

θξίζεθε ρξεζηκφηεξε πξψηα ε αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

θαη ηνπ απψηεξνπ ζηφρνπ ηνπο αιιά θαη ε θαηφπηλ εμέηαζε ηεο εμέιημεο ησλ 

ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηελ Πφιε θαζψο θαη ηηο λνκνζεζίεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρεηηθέο 

κε απηφ εμειίμεηο. Δίλαη άιισζηε ινγηθφ θαη επφκελν φηη νη λνκνζεζίεο πνπ 

επεξέαζαλ ηελ εθπαίδεπζε επεξεάζηεθαλ πξσηίζησο νη ίδηεο απφ ηελ εμέιημε 

πνιηηθψλ δξάζεσλ θαη επηδξάζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηα εδάθε θαη ησλ δχν ρσξψλ. 

πλεπψο, φια ηα αληηθείκελα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα παξαηεζνχλ ζπγθξηηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα θαλεί κε ζαθήλεηα ε αθξηβήο επηξξνή ηεο κεηνλφηεηαο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηηο εθάζηνηε κεηαβνιέο ηεο παηδείαο ζηελ Σνπξθία. Δπηπιένλ,  

ζα εμεηαζηεί ην είδνο θαη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ε νπνία απνδφζεθε ζηελ 

ειιεληθή κεηνλφηεηα. 

 

1.1 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 
 

Καηά ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, εμεηάζηεθαλ  ζπγθεθξηκέλα βηβιία ηα 

νπνία απνηέιεζαλ πνιχηηκα εξγαιεία ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Δθφζνλ 

απνηειέζαλ ηε βάζε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπγθξφηεζε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη  

εκπεξηζηαησκέλεο αληίιεςεο γηα ηα δξψκελα θαη ζπκβάληα ζηελ Πφιε.  

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο γιψζζαο ζπληζηά ηε ζπζζψξεπζε ησλ ζεσξηψλ, ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο θαη ζχκθσλα κε απηφ γξάθνληαη ηα βηβιία θαη ηη 

πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζε απηά (Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, 2003). Δλδεηθηηθά 

παξαηίζεηαη ν ηξφπνο πνπ πξνηείλεη Τπνπξγείν λα δηδαρζνχλ ηα θεθάιαηα ηνπ 

βηβιίνπ ζηελ Α’ Γεκνηηθνχ (Δηθφλα 1):  
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Δηθφλα 1 

 Μειεηψληαο ην βηβιίν ηεο πξψηεο Γεκνηηθνχ , ζπλάγεηαη φηη ηα πξψηα βήκαηα 

ηνπ παηδηνχ πξνο ηε γλψζε πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα απφ ην ιεμηιφγην θαη ηελ 

νξζνγξαθία. Ζ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο γίλεηαη πνιχ πξνζεθηηθά θαη κε 

παξαζηαηηθφηεηα απφ δσγξαθηέο θαη πνηήκαηα ψζηε ην παηδί λα αγαπήζεη ηε κάζεζε 

κέζα απφ εηθφλεο θαη κηθξέο ηζηνξίεο, εμ’νπ θαη ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ ηεο Α’ 

Γεκνηηθνχ «Γξάκκαηα, Λέμεηο, Ηζηνξίεο» ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη πιήξσο ηελ 

κεζνδνινγία απηή. Καη πξάγκαηη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν  πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο ζηα 6ρξνλα παηδηά: Πξψηα καζαίλνπλ ηελ αιθαβήηα, κεηά ρηίδνπλ 

ιέμεηο κε ηα γξάκκαηα πνπ έκαζαλ θαη ηέινο κε ηηο ιέμεηο απηέο δηεγνχληαη ηζηνξίεο 

γηα ηα δψα, γηα παξάδεηγκα ην γξάκκα /s/ δηδάζθεηαη κε παξήρεζε ηνπ δηδαζθφκελνπ 

γξάκκαηνο (π.ρ. ν Σάζνο, ην ζαιηγθάξη, πνπ κπήθε κέζα ζηε ζαθνχια, ηξψεη ζαιάηα 

(, , /p/Πνχ είλαη ην παπί? Πάλσ ζε κηα παηάηα, ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 14).Ζ κεηάβαζε 

απφ ην λεπηαγσγείν ιακβάλεη ρψξα ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ κε θάηη απιφ θαη 

ραξηησκέλν, δειαδή, κε δσάθηα (θάζε δσάθη έρεη ηελ νπξά ηνπ) θαη ε θάζε ελφηεηα 

έρεη θη έλα δηδαθηηθφ κήλπκα (π.ρ. έλαο θαηλνχξηνο καζεηήο πνπ πξέπεη λα ηνπ 

δψζνπκε έλα φλνκα) (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 10)). Πέξα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο 

κε ηα γξάκκαηα θαη ηε γξακκαηηθή, νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ζξεζθεπηηθά 

ζηνηρεία, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε δηδαζθαιία ηεο  αξαθνζηήο ζην «Μηα 

Κπξηαθή ηνπ Μάξηε» (ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζειίδα, 42ή γηα ην Πάζρα (α’ δεκνηηθνχ) 

(ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 56) ζην θεθάιαην «Σν Παζραιηθφ ηεο Έιιεο Αιεμίνπ».  

 Οη καζεηέο καζαίλνπλ θαη γηα ηελ αμία ησλ βηβιίσλ αθνχ ζην βηβιίν ηεο πξψηεο 

ηάμεο πεξηέρεηαη ε επίζθεςε ησλ παηδηψλ ζηε βηβιηνζήθε φπνπ δεηνχλ παξακχζηα, 

πεξηπέηεηεο ή πιεξνθνξίεο γηα ηα δψα ηνπ δάζνπο (ζρνιηθφ εγρεηξίδην,59). Αθφκε, ηα 

παηδηά καζαίλνπλ γηα ηνπο αξραίνπο κχζνπο , ηε ζπειηά αιιά θαη ηελ αμία ηεο 

εθδξνκήο (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 74). Δπηπιένλ, νη καζεηέο ελαζρνινχληαη θαη κε ηε 
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δεκηνπξγηθή γξαθή κέζα απφ πνηήκαηα, ζθίηζα θαη γξίθνπο νμχλνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ην πλεχκα ηνπο θαη εμαζθψληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε κέζα απφ ηελ 

πλεπκαηηθή εμάζθεζε θαη ηελ ςπραγσγία ην νπνίν θαη πξνβιέπεηαη ξεηά ζηηο νδεγίεο 

ηνπ ππνπξγείνπ «Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ην βηβιίν θαη ηελ αλάγλσζε θαη 

ε ζηαδηαθή εδξαίσζε ηεο θηιηθήο ζρέζεο ηνπο κε ην ινγνηερληθό βηβιίν ηνπο/ηηο 

βνεζάεη λα αλαπηύζζνπλ ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε, λα δξαζηεξηνπνηνύλ 

ηε θαληαζία ηνπο θαη ηελ εθεπξεηηθόηεηά ηνπο, λα εκπινπηίδνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο 

θαιιηέξγεηα, λα δνθηκάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο αλαπηύζζνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο λνεκνζύλε, λα θαιιηεξγνύλ ηε γισζζηθή ηνπο έθθξαζε κε έκκεζν θαη βησκαηηθό 

ηξόπν, θαη ελ θαηαθιείδη λα ζπγθξνηνύλ νιόπιεπξα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο». ζνλ 

αθνξά ην βηβιίν ηεο Β’ Γεκνηηθνχ νη νδεγίεο είλαη νη εμήο (Δηθφλα 2): 
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Δηθφλα 2 

 Σν βηβιίν ηεο Β’ Γεκνηηθνχ απφ ηνλ ηίηιν ηνπ θαη κφλν θαίλεηαη λα είλαη έλα 

ηαμίδη ζηε γιψζζα.  Οη κηθξνί καζεηέο αλαθαιχπηνπλ πέξα απφ ηηο ιέμεηο θαη ηηο 

ηζηνξίεο κε ηα δσάθηα ηεο Α’ Γεκνηηθνχ φηη ε γιψζζα είλαη έλα ηαμίδη, κηα 

επηθνηλσλία πνπ νδεγεί ζε έλαλ θφζκν θαληαζηηθφ, φπσο ε καγηθή πξάζηλε 

Υσραξνχπα.  

 Ζ Υσραξνχπα είλαη έλα αηειείσην παηρλίδη κέζα απφ ην νπνίν ε κάζεζε γίλεηαη 

κηα επράξηζηε δηαδξνκή ηζηνξηψλ, παξακπζηψλ θαη αλαγλσζηηθψλ θεηκέλσλ. 

Παξαηεξείηαη επίζεο, φπσο θαη ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ, έληνλε εηθνλνγξάθεζε, ελψ νη 

πξσηαγσληζηέο ηνπ βηβιίνπ παξακέλνπλ νη ίδηνη απιά γίλνληαη πην επηθνηλσληαθνί, 

φπσο θαιείηαη θαη ν ίδηνο ν καζεηήο λα γίλεη θαζψο αλαθαιχπηεη ηε γιψζζα. 

 ην βηβιίν ηεο Β’ Γεκνηηθνχ νη καζεηέο καζαίλνπλ λα επηιέγνπλ ην ζσζηφ θαη λα 

εθαξκφδνπλ θάπνηνπο θαλφλεο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο. ηελ πξψηε ελφηεηα κέζα απφ 

δηάθνξεο εηθφλεο θαη δηδαθηηθά κελχκαηα πνπ απηέο δηαρένπλ, νη καζεηέο 

δηδάζθνληαη πψο λα αθνχλ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο, λα πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο γηα λα 

κηιήζνπλ θαη έξρνληαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κέζα απφ 

νκαδηθέο εξγαζίεο (ζρνιηθφ εγρεηξίδην,11). ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο κε πιεζπληηθφ αξηζκφ θαη 

κε επγεληθέο θξάζεηο, φπσο ην θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζην «Δζείο» θαη ην «Δζάο», 
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ελψ παξάιιεια καζαίλνπλ λα κεηξάλε ηηο ζπιιαβέο ησλ ιέμεσλ (ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην,21). Δπίζεο ζην βηβιίν ηεο Β’ Γεκνηηθνχ καζαίλνπλ ηελ αμία ησλ θφκηθο, 

λα αλαγλσξίδνπλ πνηεο ιέμεηο δελ έρνπλ ηφλν θαη λα αλάγνπλ έλα θείκελν ζε δηάινγν 

ή λα θηηάρλνπλ δηθέο ηνπο κηθξέο ηζηνξίεο (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 27). Δπηπιένλ, νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δηδάζθνληαη, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ αιιά θαη 

ησλ δαζθάινπ, πψο λα ζπληάζζνπλ θαηαιφγνπο θαη ιίζηεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηαζνχλ πεξηζζφηεξν νξγαλσηηθνί θαη ζπλεπείο (ζρνιηθφ βηβιίν, 35).  

 Δπηπιένλ, ην ζρνιηθφ βηβιίν επηηξέπεη ζην παηδί λα επηζπκεί λα πεγαίλεη γηα 

ςψληα ψζηε λα κπνξεί λα δηαβάδεη θαη λα θαηαιαβαίλεη ηηο εηηθέηεο, λα κπνξεί λα 

γξάθεη ζσζηά ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη ηνπ κήλα θαζψο λα δηαβάδεη θαη ηνπο 

δίθζνγγνπο ρσξίο λα κπεξδεχεηαη (ζρνιηθφ εγρεηξίδην,41). ε κηα άιιε ελφηεηα ηνπ 

βηβιίνπ ηα παηδηά καζαίλνπλ λα γξάθνπλ θαη λα αθήλνπλ κελχκαηα θαζψο θαη λα 

θαηαλννχλ ην κέγεζνο ηεο ζεκαζίαο ηνπο θαη ηνλ ιφγν πνπ πξέπεη λα μέξνπλ λα 

θξαηνχλ ζεκεηψζεηο θαη λα γξάθνπλ κελχκαηα (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 51).  

 Δπηπξνζζέησο, νη καζεηέο κνξθψλνληαη θαη δηδάζθνληαη γηα ηελ αμία ηνπ λεξνχ 

πνπ είλαη απφ ηα πην πνιχηηκα αγαζά ηεο δσήο θαη ηνλ ηξφπν ζπκβνιήο φισλ ησλ 

αλζξψπσλ γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε θαζαξφ πφζηκν λεξφ (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 60-

61), φπσο επίζεο καζαίλνπλ λα γξάθνπλ γξάκκα, λα αιιεινγξαθνχλ θαη λα ξσηάλε 

πξάγκαηα ζε θάπνηνλ ζαλ λα ηνπ παίξλνπλ ζπλέληεπμε (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 39). 

Σέινο ην βηβιίν ηεο Β’ Γεκνηηθνχ πεξηέρεη ηζηνξίεο, ηνλ Καξαγθηφδε, παηρλίδηα, 

γξίθνπο , πνηήκαηα, ηξαγνπδάθηα θαη φια απηά ζπλζέηνπλ δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο φπνπ ην παηδί αλαθαιχπηεη θαη αλαπηχζζεη ηα θπζηθά ηνπ 

ηαιέληα (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 65).  

 Δλδεηθηηθά γηα ηε Γ’ Γεκνηηθνχ παξαηεξείηαη φηη ε γιψζζα αξρίδεη θαη αιιάδεη 

θαη κεηαβάιιεηαη απφ παηρλίδη θαη ηαμίδη ζηελ ηειηθή ηεο κνξθνπνίεζε ζε θεηκεληθά 

είδε (π.ρ. δηάινγνη, εκεξνιφγηα, θείκελα, ζπληαγέο καγεηξηθήο θ.ά.,) Δπηπιένλ, ην 

πξνβιεπφκελν πξφγξακκα γίλεηαη πην εθηεηακέλν θαη επεμεγεί ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κε 

κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα πψο ζα πξέπεη λα ην ρεηξηζηεί (Δηθφλα 3): 
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Δηθφλα 3  

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο πσο, παξφιν πνπ δελ έρνπλ παξαηεζεί ν πίλαθαο 

ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ,  φηη ην αλζνιφγην θαη ηα ινγνηερληθά θείκελα 

δηαλζίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο θαη είλαη ζχκθσλα κε ηε γεληθή 

νδεγία «λα εμνηθνλνκεζεί πνζνηηθόο θαη πνηνηηθόο ρξόλνο γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κέζα από ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο δηεξεπλεηηθήο- αλαθαιππηηθήο θαη θνηλσληθήο κάζεζεο, όπσο είλαη ηα 

ζρέδηα εξγαζίαο θαη ε εμνηθείσζε κε ην ινγνηερληθό βηβιίν (θηιαλαγλσζία), λα ππάξμεη 
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ρξόλνο γηα εκβάζπλζε ζηε δηδαθηέα ύιε θαη γηα oκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο 

δηδαζθαιίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ». 

  ην βηβιίν ηεο γ’ δεκνηηθνχ παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο εηθφλεο γηα ηε δηδαζθαιία ζε 

θάπνηα κέξε ηεο γεο φπσο ζηε ρψξα ηεο Σνπξθίαο φπνπ νη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε 

νκάδεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνσζείηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία (ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην,12). ε απηήλ ηελ ηάμε νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο είλαη 

αθφκε πην πνιιέο θαη έληνλεο. Οη καζεηέο εμαζθνχληαη ζην λα δηαβάδνπλ 

ρεηκσληάηηθεο ηζηνξίεο, ζπδεηνχλ γηα φια απηά ηα νπνία απαζρνινχλ ηνπο ήξσεο ησλ 

ηζηνξηψλ θαη ησλ παξακπζηψλ θαη επηλννχλ ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο κφλνη ηνπο 

(ζρνιηθφ εγρεηξίδην,19) γεγνλφο πνπ εμηηάξεη ηε θαληαζία ηνπο θαη αλαπηχζζεη ηελ 

θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

  Δπηπιένλ, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα θηηάρλνπλ πξνζθιήζεηο θαη λα βάδνπλ ηηο 

πξνηάζεηο ζε ζσζηή ζεηξά γηα λα θηηάμνπλ κηα ζπληαγή (ζρνιηθφ εγρεηξίδην,43). 

Δθείλν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε αλαθνξηθά κε ηε γιψζζα ηεο ηξίηεο 

δεκνηηθνχ είλαη ε έκθαζε ζηελ νπνία δίλεηαη ζην θεθάιαην άλζξσπνη θαη κεραλέο 

κέζα απφ ηζηνξίεο γηα ηνλ ζηδεξέλην άλζξσπν θαη γηα ηα ξνκπφη (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 

60), ελψ παξάιιεια καζαίλνπλ ηα παξαδνζηαθά ρξηζηνπγελληάηηθα θάιαληα θαη απηά 

ησλ Φψησλ (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 75) φπσο επίζεο ηηο Απφθξηεο θαη ηνλ Δπαγγειηζκφ 

ηεο Θενηφθνπ (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 80).  

 Σν βηβιίν ηεο γιψζζαο ζηελ Σξίηε Γεκνηηθνχ εγείξεη πξνβιεκαηηζκνχο θαη 

αθππλίδεη ηνλ αλζξσπηζκφ θαζψο πεξηγξάθεη ηζηνξίεο παηδηψλ ηεο UNICEF πνπ 

δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζηελ παηδεία, ζην θαγεηφ θαη ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε 

(ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 51). Δδψ πξνσζείηαη ε εξγαζία ζε νκάδεο φπνπ ηα παηδηά πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο θαη λα δήζνπλ ζε έλαλ άιινλ, δηαθνξεηηθφ 

θφζκν. Έηζη, νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ έλλνηα θαη ηε κείδνλα ζεκαζία ηνπ 

αλζξσπηζκνχ θαη καζαίλνπλ λα μερσξίδνπλ ζπλεηδεηά ην θαιφ απφ ην θαθφ θαη ην 

δίθαην απφ ην άδηθν (ζρνιηθφ εγρεηξίδην,52). Ζ ζεκαζία ηνπ αλζξσπηζκνχ εθηείλεηαη 

θαη ζε φιεο εθείλεο ηηο γλψζεηο ηηο νπνίεο πεξηέρεη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην κέζα απφ 

ηνλ νξγαληζκφ ηεο Unicef αιιά θαη ζηηο εζεινληηθέο εθείλεο νξγαλψζνπλ φπνπ νη 

καζεηέο δηδάζθνληαη ηελ αμίαο ηεο πξνζθνξάο, ηεο κνηξαζηάο θαη ηεο ζπκκεηνρήο 

κέζα απφ ηελ Αction Αid (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 54). Δπίζεο, Οη καζεηέο αλαινγίδνληαη 

ηελ ελδερφκελε παξερφκελε βνήζεηα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν θαη 
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θηηάρλνπλ δηθέο ηνπο πξνηάζεηο πξνβάιινληαο ηηο επηδηψμεηο ηνπο γηα ηηο 

αγαζνεξγίεο.  

 Οη καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ καζαίλνπλ επίζεο ηνλ ειιεληζκφ θαη 

ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ ζπγθξνηνχλ, δειαδή, γηα δεηήκαηα ζξεζθείαο θαη πνιηηηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα, αλαθαιχπηνπλ ηε ζεκαζία ηνπ Πάζρα, ηα έζηκα ηνπ Μάε αιιά θαη ηηο 

ραξέο ηνπ θαινθαηξηνχ. Δπηπιένλ, δηδάζθνληαη γηα ηνλ επζχ θαη πιάγην ιφγν θαη 

παξαθηλνχληαη απφ ην βηβιίν λα νλεηξεπηνχλ έλα ζαιαζζηλφ ζρνιείν (ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην, 10)! Δπηπξφζζεηα,, καζαίλνπλ λα γξάθνπλ εκεξνιφγην, λα είλαη θηιφδσνη 

θαη λα δέρνληαη ην δηαθνξεηηθφ σο θάηη θπζηθφ θαη ζεβαζηφ. Σέινο,  δηδάζθνληαη γηα 

ηελ αλαθχθισζε ηνπ ραξηηνχ θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηξφπνπο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο (ζρνιηθφ εγρεηξίδην,17).  

 Οη νδεγίεο (Δηθφλα 4) φζνλ αθνξά ηε δ ’δεκνηηθνχ αξρίδνπλ θαη 

επαλαιακβάλνπλ ηελ αμία ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο/project θαη εμαίξνπλ 

ηελ πξνψζεζε ηεο θηιαλαγλσζίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο επίζεο παξαηεξείηαη ην 

γεγνλφο φηη δεηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζπκπιεξψζεη θαη λα αληηθαηαζηήζεη 

θάπνηα θείκελα κε άιια πην ζχγρξνλα πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηα βηψκαηα θαη 

ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ καζεηή απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή: 
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Δηθφλα 4 

  ην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο γιψζζαο γηα ηελ ηεηάξηε δεκνηηθνχ είλαη μαλά εκθαλήο ε 

δεκηνπξγηθή γξαθή αθνχ νη καζεηέο κπνξνχλ λα εμηζηνξνχλ γεγνλφηα ηα νπνία 

έρνπλ δήζεη θαη λα θηηάρλνπλ δηθέο ηνπο, θαηλνχξγηεο ηζηνξίεο. Θα κπνξνχλ λα 

ζπληάμνπλ κηα κηθξή πξφηαζε θαη ζα δηδαρζνχλ πψο ήηαλ παιηά ηα ζρνιεία θαη πψο 

ζα είλαη ζην κέιινλ πξνβάιινληαο κηα ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ 

κέιινληνο. ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην αλαβηψλεη ε ζεκαζία θαη ε αμία ηνπ λεξνχ θαη 

πψο έρεη παξαγθσληζηεί ε αμία ηνπ ζήκεξα ελψ ζην κάζεκα ηεο θχζεο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο δίλεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηε κφιπλζε πνπ πξνθαιεί ν άλζξσπνο 

θαη φρη ζηα αγαζά πνπ θζίλνπλ ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα. Παξάιιεια, δίλεηαη 

ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν ζηε ζεκαζία ηνπ λεξνχ κε δηδαθηηθέο ηζηνξίεο γηα ηελ αμία 

ηνπ λεξνχ ζηνλ Υξηζηηαληζκφ (ζρνιηθφ βηβιίν,39). Γεληθφηεξα, ππάξρεη πην έληνλα 

παξνπζία ηεο ζξεζθείαο κέζα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ καζεηή ζε ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο.  

 Δπίζεο νη καζεηέο δηδάζθνληαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ 

κε αζθάιεηα δηδάζθνληαη ηνλ Κ.Ο.Κ, πψο λα δίλνπλ νδεγίεο ζε ηξίηνπο, πψο λα 

πεξηγξάθνπλ έλα γεγνλφο ή κηα θαηάζηαζε κε ιεπηνκέξεηεο θαη πην νινθιεξσκέλα 

ζε λφεκα θαη λα κπνξνχλ λα αλαιχνπλ κε επηρεηξήκαηα κηα άπνςε ηνπο καζαίλνληαο 

επίζεο λα θηηάρλνπλ νηθνγέλεηεο απφ δηάθνξεο ιέμεηο (ζρνιηθφ εγρεηξίδην,74). ε 

επφκελεο ελφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ δηδάζθεηαη ν ζεβαζκφο πξνο ην 

δηαθνξεηηθφ θαη ην θαηλνχξην, αθνχ νη καζεηέο ζα γλσξίζνπλ δηαβάδνληαο ηζηνξίεο 

κε παηδηά ήξσεο αιιά θαη δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο παηδηψλ, ελψ νη ίδηνη νη 

δηδαζθφκελνη ζα κπνξνχλ λα εμηζηνξνχλ ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζσζηνχο 

ρξφλνπο θαη καζαίλνληαο ηηο εγθιίζεηο (ζρνιηθφ εγρεηξίδην.8).  
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 Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ νη 

καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα εθθξάδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε αιιά 

θαη λα κπνξνχλ λα ηελ ηεθκεξηψλνπλ κε επηρεηξήκαηα φπσο επίζεο κπνξνχλ λα 

γξάθνπλ έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη λα γλσξίζνπλ δηάθνξνπο κχζνπο νη νπνίνη 

επαιεζεχνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 29).  

 Δπίζεο νη καζεηέο καζαίλνπλ ρξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνχδηα, αθεγνχληαη 

πξσηνρξνληάηηθεο θαη ρξηζηνπγελληάηηθεο ηζηνξίεο θαη δσγξαθίδνπλ επρέο. Αθφκε,  

ζπκκεηέρνπλ ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θηηάρλνπλ ηηο πξνζθιήζεηο θαη ην 

πξφγξακκα κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη δηδάζθνληαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

είλαη ζε ζέζε λα μερσξίζνπλ έλα ζεαηξηθφ θείκελν απφ ηα άιια είδε θεηκέλσλ, φπσο 

επίζεο καζαίλνπλ γηα ηελ νκνηνθαηαιεμία θαη ηα επηθσλήκαηα (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 

107).  

 Πνιχ ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε ελφηεηα γηα ηηο αξρέο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ φπνπ πξνβάιιεηαη ν αλζξσπηζκφο θαη ε αμία ηεο αγαζνεξγίαο κέζα ζε έλαλ 

θφζκν ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππνιηηηζκηθφηεηα (ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 44). 

Δπίζεο, νη καζεηέο πιεξνθνξνχληαη γηα ην δηαδίθηπν θαη ηε ζεηξά γεγνλφησλ πνπ 

ζεκείσζαλ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο απφ έλα απιφ ηειεθψλεκα ζε έλα 

ειεθηξνληθφ κήλπκα.  

 Σν ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα αλαβηψλεη κε ην κήλπκα ηεο Αλάζηαζεο ηνπ 

Υξηζηνχ θαη ηα παζραιηλά έζηκα απφ φια ηα κέξε φπνπ ππάξρνπλ Έιιελεο 

Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη εληφο θαη εθηφο ειιαδηθνχ ρψξνπ. Δπηπξνζζέησο, δηδάζθνληαη 

θαη πην ζχγρξνλα καζήκαηα φπσο ην πψο λα πξνζηαηεχνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο ζην 

δηαδίθηπν θαη πνηνη είλαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ απφ ηε ρξήζε ή θαη 

θαηάρξεζε  ηνπ ηληεξλέη (ζει.41). Σειηθά, νη δηδαζθφκελνη καζαίλνπλ γηα ηα 

δηαθνξεηηθά παηδηά ηνπ θφζκνπ θαη δηδάζθνληαη πψο λα ηα αγθαιηάδνπλ θαη πψο 

πξέπεη λα δίλνληαη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο κέζα απφ ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ θνηλσληθή 

αλαγλψξηζε (ζρνιηθά εγρεηξίδηα,39).   

  Μεηά απφ πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη δελ απνζθνπνχλ ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο απηήο θαζεαπηήο 

αιιά  επεθηείλνληαη ηφζν ζε αηνκηθά δεηήκαηα θαιιηεξγψληαο Αλζξψπνπο φζν  ζε 

θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ ελδηαθέξνληα φπσο ην δηαδίθηπν, ε αγάπε γηα ηα δψα, ε 

γλψζε γηα ηελ ηερλνινγία, ηα ξνκπφη θαη ηηο αλζξψπηλεο κεραλέο, ε απνδνρή θαη ν 
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ζεβαζκφο γηα ην μέλν, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θ.ά. . πλεπψο θαη ζηηο κεηνλφηεηεο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηεο δξάζεηο θηιαλαγλσζίαο αιιά θαη δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

θαη κηθξέο ηζηνξίεο φπνπ ε ινγνηερλία κέζα απφ ηνλ πνιχζεκν ιφγν ηεο παξνπζηάδεη 

θαη εξκελεχεη ηνλ θφζκν απνηειψληαο νκνινγνπκέλσο κηα κνξθή δηακεζνιάβεζεο 

αλάκεζα ζηνλ καζεηή αιιά θαη ζηνλ ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ ρψξν 

(Μαηζαγγνχξα, 2001).  

 Σα δηδαθηηθά κελχκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ δηάζπαξηα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

θαη αθνξνχλ ηνλ ξαηζηζκφ, ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη ην δηαδίθηπν θαζψο θαη 

άιια δεηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, εμεηάδνληαη κέζα απφ 

ηε ινγνηερλία αιιά θαη ηε δεκηνπξγηθή γξαθή, νη νπνίνη ζπληζηνχλ 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο επεμεξγαζίαο αιιά θαη βαζηάο θαηαλφεζεο ησλ 

δεηεκάησλ απηψλ (Μήηζε, 2004). Γηα παξάδεηγκα,  πνιιέο θνξέο ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα παξίζηαηαη θαη ν γξαθηθφο  Καξαγθηφδεο ν νπνίνο, κέζα απφ ηελ 

αθήγεζε παξακπζηψλ θαη ηζηνξηψλ, δίλεη ην δηθφ ηνπ κήλπκα γηα δεηήκαηα 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο πξνζθέξνληαο παξάιιεια ςπραγσγία (Μήηζε, 2004).  

 αθψο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζρνιηθνί νξγαληζκνί πνπ είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηνλνηήησλ, νθείινπλ λα αληηθξνχζνπλ πνιιά εκπφδηα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εθπαίδεπζε θάησ απφ ηέηνηνπ είδνπο ζπλζήθεο έρεη πνιιέο 

απαηηήζεηο θαζψο αθφκα θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ ηηο δπζθνιίεο ησλ 

αιιαγψλ αιιά θαη ηηο αληηθάζεηο ηνπ ηδηφκνξθνπ ραξαθηήξα κηαο ηέηνηαο 

δηαδηθαζίαο,. Ωζηφζν, ε δηαδηθαζία απηή παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνιιά 

βηψκαηα κε δηδαθηηθφ νθέιε θαη γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, θπξίσο επεηδή 

επηθξαηεί έλα θιίκα απνδνρήο θαη ζεβαζκνχ ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο γηα 

φινπο φκσο ηνλ ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θαζελφο κε 

απνηέιεζκα θαιιηεξγείηαη ε  αίζζεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο  (Παπαξίδνπ, 2002).  

 

 

2. ΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΕΤΝΗΘΗΚΑΝ ΣΑ 

ΦΟΛΙΚΑ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΑ 
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   Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ δεκνηηθνχ είλαη αλαγθαίν 

λα απνζαθεληζηνχλ νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ· Σα 

ζρνιηθά βηβιία επηρεηξνχλ λα γαινπρήζνπλ ηνπο καζεηέο κε ζηαζεξέο αμίεο ηεο δσήο 

φπσο είλαη ε αγάπε πξνο ηελ παηξίδα, ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο, ε αμία ηεο εξγαζίαο 

θαη ηεο ζξεζθείαο θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο ζεζκνχο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

θνηλσλίαο. Παξαηίζεηαη ινηπφλ ν γεληθφηεξνο δηδαθηηθφο ζηφρνο ζηνλ νπνίν έρνπκε 

αλαθεξζεί σο ηψξα επηγξακκαηηθά πην αλαιπηηθά: 

«ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΩΖ ΚΑΗ ΔΞΟΡΘΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΤΛΖ ΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ζχκθσλα κε ηε αξηζκ. 35/8-09-2016 Πξάμε ηνπ Γ.. 

ηνπ Η.Δ.Π. Ζ παξνχζα πξφηαζε αλαδηάξζξσζεο θαη εμνξζνινγηζκνχ ηεο δηδαθηέαο 

χιεο ζηεξίρηεθε ζηελ αλαγθαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Γιψζζαο ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ. Οη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

νδεγνχλ ζε λένπο ζηφρνπο θαη λέα πεξηερφκελα, ζπκβαηά κε ηηο δηακνξθσζείζεο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα γίλεη 

αλαδηάξζξσζε θαη εμνξζνινγηζκφο ηεο δηδαθηέαο χιεο, ψζηε: λα εμνηθνλνκεζεί 

πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο ρξφλνο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθή 

θαη θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηεξεπλεηηθήο- 

αλαθαιππηηθήο θαη θνηλσληθήο κάζεζεο, φπσο είλαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο θαη ε 

εμνηθείσζε κε ην ινγνηερληθφ βηβιίν (θηιαλαγλσζία), λα ππάξμεη ρξφλνο γηα 

εκβάζπλζε ζηε δηδαθηέα χιε θαη γηα oκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, λα δνζεί ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηθήο ηνπο ηάμεο (αιιφγισζζνη καζεηέο/ηξηεο, 

καζεηέο/ηξηεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θ.ά.), λα αλαπηπρζεί ε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία θαη λα αληαπνθξηζεί ε κάζεζε ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ θαη ζην επίπεδν καζεζηαθήο εηνηκφηεηάο ηνπο, λα απαιιαγεί ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία απφ χιε πνπ επηθαιχπηεηαη είηε θάζεηα (απφ πξνεγνχκελεο ή 

θαη επφκελεο ηάμεηο), είηε νξηδφληηα (απφ άιια καζήκαηα, δηαζεκαηηθά), λα δνζεί 

ρξφλνο ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο γηα πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ αλαθεθαιαίσζεο, 

αλαπιαηζίσζεο ηεο γλψζεο θαη αλαζηνραζκνχ, λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο/ηξηεο λα καζαίλνπλ ζην ζρνιείν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θαηαθεχγνπλ ζε 

εμσζρνιηθή βνήζεηα. Ο πξνηεηλφκελνο εμνξζνινγηζκφο ηεο χιεο ηεο Γιψζζαο 

εμνηθνλνκεί δηδαθηηθέο ψξεο, ηηο νπνίεο κπνξεί ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα ηηο δηαζέζεη ζε 
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ζρέδηα εξγαζίαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ, ζηελ έξεπλα, ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ζηελ επεμεξγαζία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δελ 

απαηηείηαη ε γξακκηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ ελνηήησλ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο κπνξεί 

λα θάλεη επηινγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ ελνηήησλ, αλάινγα κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο 

θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηνλ ρξφλν επνηθνδνκεηηθά ζηελ 

πινπνίεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο. Σα ζρέδηα εξγαζίαο κπνξνχλ λα αθνξκψληαη είηε απφ 

ηα πξνηεηλφκελα ζέκαηα ηνπ εγρεηξηδίνπ, είηε απφ ηηο αλαδπφκελεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη απφ ηα καζεηηθά ελδηαθέξνληα. ην πιαίζην απηφ, 

πξνηείλεηαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ζρέδηα 

εξγαζίαο ηφζν απφ απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο φζν θαη δηθά 

ηνπο, κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ 

ζεκαηηθψλ αμφλσλ ησλ εγρεηξηδίσλ. Δπηπιένλ, ε δηδαθηέα χιε έρεη σο βαζηθή, αιιά 

φρη σο απνθιεηζηηθή αλαθνξά ηα ηζρχνληα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο 

δχλαηαη λα αλαδεηεί – πιένλ θπξίσο ζην δηαδίθηπν – πξφζζεην πιηθφ γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη λα αλαηξνθνδνηεί αλάινγα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο. Ωο καζεζηαθνί 

θαη δηδαθηηθνί πφξνη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ έγθξηηεο έληππεο ή/θαη ειεθηξνληθέο 

πεγέο (π.ρ. ηζηνζειίδεο θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ή ην 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ή θνξέσλ κε αμηφινγν εθπαηδεπηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ έξγν), 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο, ζην 

πιαίζην αλαλέσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα. Παξάιιεια, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο 

κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ Αλζνινγίνπ ή/θαη πξφζζεησλ θεηκέλσλ θαη 

αλάινγνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο πξνεθηάζεηο ηεο κάζεζεο απφ ην κάζεκα ηεο 

Γιψζζαο, θαιιηεξγψληαο ηε θηιαλαγλσζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Ζ εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε ην βηβιίν θαη ηελ αλάγλσζε θαη ε ζηαδηαθή εδξαίσζε ηεο θηιηθήο 

ζρέζεο ηνπο κε ην ινγνηερληθφ βηβιίν ηνπο/ηηο βνεζάεη λα αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή 

θαη δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε, λα δξαζηεξηνπνηνχλ ηε θαληαζία ηνπο θαη ηελ 

εθεπξεηηθφηεηά ηνπο, λα εκπινπηίδνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα, λα 

δνθηκάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο αλαπηχζζνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

λνεκνζχλε, λα θαιιηεξγνχλ ηε γισζζηθή ηνπο έθθξαζε κε έκκεζν θαη βησκαηηθφ 

ηξφπν, θαη ελ θαηαθιείδη λα ζπγθξνηνχλ νιφπιεπξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πνιπδηάζηαην ζηφρν, ν νπνίνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ 
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αλαζχζηαζε ηεο ηάμεο ζε κηα θνηλφηεηα αλαγλσζηψλ, φπνπ ε πξφθιεζε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ λα αλαηξέρνπλ θαη ζε άιια βηβιία παξαπιήζηαο ζεκαηηθήο ηνπο 

επηηξέπεη ζηαδηαθά λα θαηαλννχλ θαη λα απνδερηνχλ ηε ζρεηηθφηεηα θαη ηελ 

πνιιαπιφηεηα ησλ εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ κε ζαθήλεηα ηηο ζέζεηο ηνπο, 

λα αηηηνινγνχλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ζε βάζνο ρξφλνπ λα επηρεηξεκαηνινγνχλ 

ηεθκεξησκέλα, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηνπο 

ζθέςεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαιφ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο λα πξνβνχλ ζηε: Γεκηνπξγία θαη νξγάλσζε ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ θαη ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπο κε ινγνηερληθά βηβιία. Γεκηνπξγία επράξηζησλ ρψξσλ αλάγλσζεο 

θαη αθξφαζεο. Οξγάλσζε ζρεδίνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 

αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Οξγάλσζε ηεο θάζε ηάμεο σο αλαγλσζηηθήο νκάδαο (θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλεο 

εκέξαο θαη ψξαο αλάγλσζεο ζηελ ηάμε, ζπδήηεζεο θαη επηπιένλ δξαζηεξηνηήησλ).» 

 ηελ Ηζηνξία ηεο ηξίηεο ηάμεο ζηελ ελφηεηα 5 πνπ έρεη σο ζέκα ηνλ Σξσηθφ 

πφιεκν, ηα παηδηά δηδάζθνληαη γηα ην κήιν ηεο έξηδνο θαη έηζη κπνξνχλ λα 

αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο γηα ηηο ηξεηο ζεέο πνπ κάισζαλ κεηαμχ ηνπο 

θαη γηα ην πνηα ζεά ζα δηάιεγε ν καζεηήο ζηε ζέζε ηνπ Πάξε θη έηζη αζθνχληαη ζηελ 

πξνζέγγηζε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη ησλ πξνζψπσλ κε βάζε 

ηελ ελζπλαίζζεζε.  

 ην κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο αγσγήο ηεο έθηεο ηάμεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ, ζηελ πξψηε ελφηεηα, ζηηο ζειίδεο 6-9 νη καζεηέο δηδάζθνληαη γηα ηελ 

αμία ηεο νηθνγέλεηαο, ηα κέιε ηεο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Ζ νηθνγέλεηα 

κνηξάδεηαη ην νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη, φινη κνηξάδνπλ ηηο δνπιεηέο γηα ην γεχκα. Ζ 

νηθνγέλεηα είλαη κηα θνηλσληθή νκάδα θαη ηα κέιε ηεο ζπλδένληαη κε αγάπε, 

θξνληίδα θαζψο αλαπηχζζνληαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο. Οη γνλείο 

δε κεξηκλνχλ κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ, αιιά κέζα απφ ηε 

δηαπαηδαγψγεζε βνεζνχλ ηα παηδηά λα εμειηρζνχλ ζε ρξήζηκνπο πνιίηεο ζηελ 

θνηλσλία.  

 ηελ ηξίηε ελφηεηα ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ, νη καζεηέο δηδάζθνληαη γηα ηελ ζξεζθεία 

ηεο Διιάδαο αιιά θαη γηα ηηο ππφινηπεο ζξεζθείεο, θαζψο θαη γηα ηελ έλλνηα ηεο 

αλεμηζξεζθίαο. ηελ ελφηεηα Β’ ηα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

θαη γηα ηελ νηθνπκεληθή δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Δπίζεο ζηελ 
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ελφηεηα Γ ην παηδί καζαίλεη γηα ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο, ηελ έλλνηα ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηνπ ζπληάγκαηνο.  

 ηελ ηζηνξία ηεο πέκπηεο Γεκνηηθνχ ζηελ ελφηεηα 4.1 κε ηίηιν «ε θαζεκεξηλή 

δσή ζηελ αξραία Ρψκε», νη καζεηέο δηδάζθνληαη γηα ην δχζθνιν έξγν ησλ δνχισλ, 

ηελ πνιχσξε εξγαζία ηνπο αιιά θαη ηελ εξγαζία ησλ γεσξγψλ θαηαιήγνληαο πσο ε 

αμηνπξεπή εξγαζία είλαη σθέιηκε θαη πσο νη άλζξσπνη κέζα απφ ηελ εξγαζία 

ληψζνπλ δεκηνπξγηθνί.  

 Σέινο, ζην βηβιίν ησλ Θξεζθεπηηθψλ ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ, ζην πέκπην θεθάιαην, νη 

καζεηέο δηδάζθνληαη γηα ηε ζεκαζία ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο ενξηήο θαζψο θαη γηα ηε 

γηνξηή ησλ ηξηψλ Ηεξαξρψλ πνπ γηνξηάδνπλ ηα ζρνιεία. Δπίζεο ζην έθην θεθάιαην, 

καζαίλνπλ φηη ε νηθνγέλεηα είλαη θνκκάηη ηεο δσήο καο, ε ίδηα καο ε δσή θαη 

απνηειεί ην πξψην ζπίηη ηνπ παηδηνχ κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο αγάπεο 

θαη θξνληίδαο ν έλαο γηα ηνλ άιιν. Δθεί έγθεηηαη εμάιινπ θαη ε βαζηθή ηεο αμία.  

 πσο ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα παξαηεξήζεη, ε γιψζζα πέξα απφ ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ απνηέιεζε σο κάζεκα ηνλ θχξην θνξέα ηδενινγίαο θαη πνιηηηζκνχ. Οη 

καζεηέο δελ βηψλνπλ απιψο θάπνηεο θαηαζηάζεηο, θάπνηα θαζεκεξηλφηεηα αιιά 

καζαίλνπλ λα ηελ εθινγηθεχνπλ θαη λα ηελ αηηηνινγνχλ ρξεζηκνπνηψληαο σο αίηηα ηε 

Θξεζθεία, ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο θαη ηελ παξάδνζε ηεο ρψξαο ηνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπο. Απηφ απνηειεί έλαλ ιφγν κείδνλνο ζεκαζίαο ζην πσο πξνάγεηαη 

κηα θηιηθή ζρέζε κεηαμχ κεηνλνηήησλ θαη πιεηνςεθίαο θαηνίθσλ.  

 

3. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΣΟΠΟΘΕΣΗΘΗΚΕ Η ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

 

 ε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη αιινχ, ιεηηνπξγνχλ κεηνλνηηθά ζρνιεία 

ήδε απφ ην 19ν αηψλα, κε δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο αλά πεξίπησζε. χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ησλ αλεπίζεκσλ πξνζρνιηθψλ δεδνκέλσλ παξαηεξείηαη φηη ε αλάγθε 

ζεζκνζέηεζεο κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ππαθνχεη ζήκεξα ζε θνηλέο αλάγθεο θαη αξρέο, 

θηινζνθηθνχ, πνιηηηθνχ, θνηλσληθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα. 
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Μεξηθά απφ απηά είλαη ηα εμήο: 1. Αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο κεηνλνηηθήο γιώζζαο. Ζ 

δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ή κεηνλνηηθήο γιώζζαο, θαη αθόκε πεξηζζόηεξν ε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηε γιώζζα απηή, απνηειεί ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο 

ηαπηόηεηαο θαζώο θαη ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο, πνπ 

ζεκειηώλεηαη ζηελ εζλνγισζζηθή ή θαη ηε ζξεζθεπηηθή ηδηαηηεξόηεηα. 2. Δάλ ε παξνρή 

παηδείαο ζηε κεηξηθή γιώζζα είλαη απηνλόεηε ζηελ πεξίπησζε ηεο επίζεκεο γιώζζαο 

ηνπ θξάηνπο, ε δηδαζθαιία ηεο κεηνλνηηθήο γιώζζαο ή ε παξνρή παηδείαο ζηε γιώζζα 

απηή βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε δηαθνξεηηθνύο παξάγνληεο. ε πεξίπησζε πνπ αθνξά 

ζηε γιώζζα κηαο κεηνλνηηθήο νκάδαο, ηόηε δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε λα εμηζνξξνπεζνύλ 

αλόκνηεο θαηαζηάζεηο κε εηδηθά κέηξα. Με δεδνκέλν όηη θάζε γιώζζα έρεη δηαθνξεηηθό 

θνηλσληθό status θαη ζεκαζία γηα ηε ρξήζε ηεο θαη ηηο γισζζηθέο θνηλόηεηεο ζε θάζε 

επηκέξνπο πεξίπησζε, ηα κνληέια πνπ ήδε εθαξκόδνληαη έρνπλ δηπιή όςε. Από ηε κία, 

νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή κε δεδνκέλα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε 

κεηάδνζε ηεο κεηνλνηηθήο αιιά θαη ηεο επίζεκεο γιώζζαο κέζα από ην ζρνιείν, θαη 

από ηελ άιιε, ε δεκηνπξγία ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ, ην νπνίν νθείιεη λα είλαη 

ιεηηνπξγηθό θαη εληαγκέλν ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε. 3. Σν δηθαίσκα ηεο κεηξηθήο 

γιώζζαο δελ εθαξκόδεηαη απηόκαηα. Απαηηείηαη ε ύπαξμε ζρεηηθνύ δηθαίνπ, εζσηεξηθνύ 

ή δηεζλνύο. ηελ πξάμε ζηα κεηνλνηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε 

πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο, έρνπλ εθαξκνζηεί δηάθνξα κνληέια όπσο: Γηδαζθαιεία 

απνθιεηζηηθά ζηε κεηνλνηηθή γιώζζα, όπνπ ε επίζεκε δηδάζθεηαη σο γισζζηθό 

κάζεκα, (Μάλε, 2014)  Γηδαζθαιεία όισλ ησλ καζεηώλ ζε δύν γιώζζεο, κεηνλνηηθή–

επίζεκε (δίγισζζα ζρνιεία), Διεπζεξία ησλ γνλέσλ λα δηαιέμνπλ ηε γιώζζα 

δηδαζθαιίαο, Γηδαζθαιία ηεο γιώζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή θαη ηέινο, 

Γηδαζθαιεία ηεο κεηνλνηηθήο γιώζζαο εληζρπηηθά κόλν σο θαη’ επηινγή κάζεκα. Σα 

κνληέια απηά εθαξκφδνληαη κε ηελ πηνζέηεζε ζρεηηθψλ θαλφλσλ (εζσηεξηθψλ ή 

δηεζλψλ) ζην πλεχκα ηνπ γεληθφηεξνπ δηθαηψκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο (Tsitselikis, 

2007: 163-189). 

 

4. ΟΙ ΔΤΚΟΛΙΕ ΣΨΝ ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΨΝ ΦΟΛΕΙΨΝ ΣΗΝ ΘΡΑΚΗ 

ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΛΙΑΖΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  2007 
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Σν κεηνλνηηθό ζρνιείν σο θνηλσληθνπνηεηηθόο ζεζκόο ζεσξείηαη δεπηεξεπνύζεο 

ζεκαζίαο, επεηδή ην κεγαιύηεξν θαη ζπνπδαηόηεξν κέξνο ηεο αγσγήο ην αλαιακβάλεη ε 

νηθνγέλεηα, πνπ απνηειεί ην θπξηόηεξν κέζν θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ. Σν 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο αγσγήο αθηεξώλεηαη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο νηθνγελεηαθήο αξρήο, 

ζηελ ππαθνή ρσξίο ακθηζβεηήζεηο, ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαζεθόλησλ 

θαη ζην ζεβαζκό ησλ κεγαιπηέξσλ κε άκεζε ζπλάξηεζε ηνπ θύινπ, ην νπνίν παίδεη 

θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ. Έηζη, ην ζρνιείν 

ζπρλά δελ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε γηα ηα θνξίηζηα, ηα νπνία πνιιέο θνξέο δελ 

απνθνηηνύλ θαλ από ην δεκνηηθό, ελώ θαη ηα αγόξηα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζπρλά 

θνηηνύλ πεξηνδηθά. Γεγνλόο είλαη όηη πνιιά παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο απαζρνινύληαη ζε 

γεσξγηθέο εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

απνπζηάδνπλ ζπρλά από ηα καζήκαηα θαη λα κελ ηειεηώλνπλ νύηε ην Γεκνηηθό ρνιείν. 

Πεξηζζόηεξν ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν έρνπλ νη αζηηθνπνηεκέλεο θαη εύπνξεο 

νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο πξνζδνθνύλ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξόνδν γηα ηα παηδηά 

ηνπο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία είλαη άλδξεο 

θαη νη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία είλαη νη κνπζνπικάλνη. Οη δάζθαινη δελ έρνπλ ηελ 

θαηάιιειε θαηάξηηζε, ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ σο ζπλδεηηθνί θξίθνη κεηαμύ ησλ δύν 

πνιηηηζκώλ. 

 

5. ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΟΟΝ ΑΥΟΡΑ ΣΑ ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΑ 

ΦΟΛΕΙΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ 
 

 

 «Με θνηλέ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο , Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα νξίδεηαη επηπιένλ αξηζκφο εηζαθηέσλ ζην Παηδαγσγηθφ 

Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο . Οη επηπιένλ απηνί εηζαθηένη πξνέξρνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο θαη έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα επηιέμνπλ θαη λα αμηνινγεζνχλ επηηπρψο ζε φια ηα καζήκαηα πνπ 

πξνζθέξεη ν Σνκέαο Μεηνλνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ελ ιφγ σ Σκέκαηνο . Οη 

ζπγθεθξηκέλνη εηζαθηένη δελ δηθαηνχληαη κεηεγγξαθήο. 
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2. πζηήλεηαη Κιάδνο ΠΔ 73 «Δθπαηδεπηηθνί Μεηνλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Θξάθεο » απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

θάιπςε ησλ θελψλ νξγαληθψλ  ζέζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ κεηνλνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Θξάθεο . ηνλ θιάδν εγγξάθνληαη: 

α) νη απν́θνηηνη ηεο Δηδηθέο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκ ίαο Θεζζαινλίθεο (Δ.Π.Α.Θ.), β) 

νη απν́θνηηνη ηνπ Παηδαγσγηθνπ́ Σκέκαηνο Γεκνηηθέο Δθπαήδεπζεο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο , κέιε ηεο κνπζνπικαληθήο 

κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο, πνπ έρνπλ εηζαρζεή απν́ ην αθαδεκαη̈θν́ έηνο 2011-2012 έσο 

ην αθαδεκαη̈θν́ έηνο 2016-2017, εθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο έρνπλ 

αμηνινγεζεί επηηπρψο ζε επηά (7) ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθά αληηθείκελα -καζήκαηα πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο γλσζηηθέο πεξηνρέο «Σνπξθηθή γιψζζα θαη ε Γηδ αθηηθή 

ηεο», «Μεηνλνηηθή Δθπαίδεπζε » θαη «Θέκαηα πνιπγισζζίαο θαη 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο» θαη γ) νη απν́θνηηνη ηνπ Παηδαγσγηθνπ́ Σκέκαηνο Γεκνηηθέο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο , κέιε ηεο 

κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο πνπ εηζέιζαλ ζπ́κθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ παξν́ληνο άξζξνπ πεξή επηπιένλ αξηζκνπ́ εηζαθηέσλ θαη έρνπλ αμηνινγεζεή 

επηηπρψο ζε φια ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξεη ν Σνκέαο Μεηνλνηηθήο Δθπαίδεπζεο.» 

3. Σν Παηδαγσγηθν́ Σκέκα Γεκνηηθέο  Δθπαίδεπζεο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θξάθεο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαξθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ . Με απν́θαζε ηνπ Τπνπξγνπ́ Παηδεήαο , Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ Παηδαγσγηθνπ́ 

Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ξπζκίδνληαη φιεο νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

παξνρή ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη ηδίσο ε ζηειέρσζε , ην εθπαηδεπηηθν́ 

πξνζσπηθφ, ε δηάξθεηα , ην πξν́γξακκα , ε νξγάλσζε , ε δηνήθεζε θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο , ε δπλαην́ηεηα ζπλεξγαζήαο κε Σκέκα - ηα ηνπ ηδήνπ έ άιινπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θαη ν απνλεκφκελνο ηίηινο ζπνπδψλ.» 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, απφ ηελ Διιεληθή πιεπξά ππάξρνπλ αθφκα 

ξπζκίζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα πξνάγνπλ ηελ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ 

αληίζηνηρε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ζηε Θξάθε. Δίλαη απηνλφεην φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ απηέο νη θηλήζεηο πξνο κία εθπαίδεπζε πνπ λα ζέβεηαη ηηο 
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ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κεηνλνηήησλ θαη απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά σζψληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν θαη ηνπο Έιιελεο λα ζπλερίζνπλ λα ππνζηεξίδνπλ θαηλνχξγηεο ηξνπνπνηήζεηο. 

 

6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ  
 

 Ζ έληνλα αξλεηηθή ζηάζε πνπ ηεξείηαη απφ ηα ηνπξθηθά βηβιία απέλαληη ζηηο 

κεηνλφηεηεο θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο παξάζεζεο ησλ κεηνλνηηθψλ δεηεκάησλ κέζα 

ζηηο ελφηεηεο, καο σζεί ζην ζπκπέξαζκα φηη έρνπλ ππνζηεί αιιφηξηεο παξεκβάζεηο 

απφ δηάθνξεο επηηξνπέο πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία (Υαηδφπνπινπ, 2005). Μάιηζηα, θαίλεηαη πσο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

αζθείηαη έληνλε θξηηηθή θαη εθθξάδεηαη έλα αδπζψπεην κέλνο ην νπνίνη ζαθψο νχηε 

κπνξεί λα σθειήζεη αιιά νχηε θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

  Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πνξηξαίην ησλ κεηνλνηήησλ πνπ ζπληίζεηαη ζηα ζρνιηθά 

βηβιία κνηάδεη λα απνηειείηαη απφ θεξέθσλα μέλσλ δπλάκεσλ πνπ ππέζθαπηαλ ηα 

ζεκέιηα ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο. Αζθαιψο, απψηεξνο ζηφρνο κηαο ηέηνηνπ είδνπο 

απεηθφληζεο είλαη ε απφπεηξα απνθξπζηάιισζεο ζηε ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ ηεο 

αληίιεςεο φηη νη ιανί απνθφπεθαλ αλαίηηα απφ ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία 

επηδηψθνληαο άδηθα ηελ εζληθή ηνπο αλεμαξηεζία θαη ειεπζεξία (Υαηδφπνπινπ, 

2005).  

 πσο είλαη θπζηθφ, απηνχ ηνπ είδνπο νη πξνζεγγίζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηα 

ηνπξθηθά βηβιία καξηπξνχλ αλακθηζβήηεηα θάπνηεο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο αιιά θαη 

δηακάρεο ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο γηα δεηήκαηα ζξεζθεπηηθνχ θαη 

ζπλεηδεζηαθνχ ραξαθηήξα πνπ αλέθπςαλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Σνπξθία 

(Κνπινχξε, 1996). Μάιηζηα, ηφζν ηα θείκελα φζν θαη ε εηθνλνγξάθεζε απηψλ ησλ 

βηβιίσλ είλαη βεβαξπκκέλα απφ έληνλα εζλνθεληξηθά ζηνηρεία ελψ παξάιιεια ε 

ηδενινγία ηνπ αηαξνπξθηζκνχ κνηάδεη λα έρεη εκπνηίζεη ηελ ηξέρνπζα 

πξαγκαηηθφηεηα. κνηάδεη λα θπξηαξρεί. θεπηφκελνη ινηπφλ ηε δεζπφδνπζα παξνπζία 

ηνπ Κεκάι Αηαηνχξθ ήδε ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ίζσο λα κελ ήηαλ ππεξβνιή εάλ γηλφηαλ ιφγνο γηα ζηνηρεία πξνπαγάλδαο αζθνχκελε 

ζηνπο λεαξνχο καζεηέο. 
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  Αλαθνξηθά κε ηα ηνπξθηθά βηβιία, ζα έπξεπε επίζεο λα ζεκεησζεί πσο πέξα απφ 

ηα έληνλα ζεκεία πξνπαγάλδαο, εληνπίδνληαη θαη άιινπ είδνπο εζληθηζηηθήο θχζεσο 

αλαθνξέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπρλά γίλεηαη ιφγνο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

έζλνο, ηελ παηξίδα, ηελ ελφηεηα ηνπ ιανχ, ηελ ειεπζεξία ηεο ζπλείδεζεο θ.ά., έλλνηεο 

ζπλδπαζκέλεο κε ηηο θεκαιηθέο κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαλ σο κφλνη 

αξσγνί δηαζθάιηζεο ησλ παξαπάλσ. Σέινο, ε ζεκαηηθή ηεο ζξεζθείαο θαίλεηαη πσο 

απαζρνιεί δεπηεξεπφλησο ηηο θαηεπζπληηθέο θξαηηθέο νδεγίεο εθφζνλ αλαθνξέο 

ζρεηηθά κε ηε καληίια θαη ηελ ηδηαίηεξε έλδπζε, πνπ απνηειεί νξφζεκν ηνπ 

ηζιακηζκνχ, είλαη ιηγφηεξεο έσο θαη ζπάληεο (Κνπινχξε, 1996). Δπηπιένλ, ζηα 

ηνπξθηθά βηβιία θαίλεηαη λα παξακεξίδεηαη ε ζπκβνιή ησλ κε κνπζνπικάλσλ ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο αιιά θαη ηεο Σνπξθίαο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ζηα 

πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηζκηθά ηεο δξψκελα (Υαηδφπνπινπ, 2005).  

 ζνλ αθνξά ηα βηβιία ηεο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο, ηέζεθε ζνβαξφ ζέκα φρη 

κφλν επεηδή ηα βηβιία ηνπ ηνπξθφγισζζνπ πξνγξάκκαηνο εηζάγνληαη απφ ηελ 

Σνπξθία κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο «Μνξθσηηθήο πκθσλίαο» ηνπ 2000 θαη είλαη 

εηδηθά γξακκέλα γηα ηε κεηνλφηεηα αιιά θαη επεηδή πξνάγνπλ ηηο θπξίαξρεο ηδέεο ηεο 

Σνπξθίαο. Ωζηφζν, κηα πξνζπάζεηα ζπγγξαθήο ηνπξθφθσλσλ βηβιίσλ απφ ην 

ειιεληθφ θξάηνο ζπλάληεζε ηελ ηζρπξή αληίδξαζε ηεο κεηνλφηεηαο (1990) θαη 

καηαηψζεθε. 

Αλαθνξηθά κε ηα ειιεληθά βηβιία, δελ θαίλεηαη λα πθίζηαηαη θάπνην κέλνο ή 

επηθξηηηθά ζρφιηα ελαληίνλ ησλ κεηνλνηήησλ. Αληηζέησο, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

επηθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη νμχλνηαο 

ησλ καζεηψλ. Πάξα ην γεγνλφο ινηπφλ φηη ζηα ηνπξθηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο 

Ηζηνξίαο εληνπίδνληαη πξνζσπηθέο αηρκέο γηα ηνπο Έιιελεο, ην Παηξηαξρείν θαη ηηο 

κεηνλφηεηεο, ηα ειιεληθά βηβιία φκσο εκθαίλνπλ ζηελ αμία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 

δηδάζθνπλ ηελ απφξξηςε ησλ ξαηζηζηηθψλ ζηάζεσλ θαη δηαζέζεσλ θαη πξνάγνπλ ηνλ 

ζεβαζκφ απέλαληη ζε έλαλ θφζκν πνιππνιηηηζκηθφ (Υαηδφπνπινπ, 2005). 

 Ωο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, ην δήηεκα ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Ηζηνξίαο απνηειεί πάληα έλα δηαρξνληθά θξίζηκν ζέκα. πσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ν ξφινο ηεο Ηζηνξίαο ζε καζεηέο δεκνηηθνχ είλαη θαηαιπηηθφο εθφζνλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν αξρίδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηα παηδηά κηα αίζζεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο εληαγκέλε ζε κηα παηξίδα. πλεπψο, ην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο, ην νπνίν δηδάζθεηαη θαη ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ Σνπξθία, ζα πξέπεη λα 
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κελ ππνδαπιίδεη ηελ κεηαμχ ηνπο έρζξα πνπ πξνθάιεζαλ νξηζκέλα παξειζνληηθά 

γεγνλφηα αιιά λα απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ κέζνλ ζπκθηιίσζεο θαη εηξεληθήο 

ζπλχπαξμεο ησλ ιαψλ, παξά ην γεγνλφο φηη ηα δεηήκαηα ειιελνηνπξθηθνχ 

ραξαθηήξα κνηάδνπλ λα βξίζθνληαη πάληα ζηελ επηθαηξφηεηα (Υαηδφπνπινπ, 2005). 

Αζθαιψο, ηα ηζηνξηθά δξψκελα δελ πξέπεη λα απνζησπψληαη θαη λα απνθξχπηνληαη, 

νχηε λα πθίζηαληαη παξαπνίεζε θαη πξνπαγάλδα, αιιά λα εμηζηνξνχληαη σο έρνπλ κε 

γλψκνλα ηνπο εηξεληθνχο απνδέθηεο ηνπο θαη ην κέιινλ απηψλ. Απφ ηε κεξηά ησλ 

ηζηνξηθψλ, ρξεηάδεηαη λα γίλεη κηα δηαπξαγκάηεπζε αλαθνξηθά κε δεηήκαηα 

ζχγρξνλεο ηζηνξηνγξαθίαο θαζψο πξαγκαηηθήο εμηζηφξεζεο γεγνλφησλ κε δηδαρέο 

θαη καζήκαηα απφ ηα παζήκαηα (Υαηδφπνπινπ, 2005).   

 Αλαπφθεπθηα ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ αληηπαιφηεηα θαη 

αληηκαρία ησλ δχν ρσξψλ, σζηφζν απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα πέξα 

απφ ηε Β’ Γεκνηηθνχ θαη ζηηο δχν ρψξεο (πάλσ δειαδή πνπ νη ιέμεηο θαη ν ιφγνο 

αξρίδεη λα απνθηά δχλακε ζηα κάηηα ησλ καζεηψλ) είλαη φηη ελ θαηξψ πνιέκνπ νη 

ερζξνπξαμίεο είλαη θάηη ην θπζηθφ θαζψο ν πφιεκνο βγάδεη ηε ρεηξφηεξε πιεπξά ηεο 

αλζξψπηλεο θχζεο ζηελ επηθάλεηα. Σψξα φκσο πνπ νη δχν ρψξεο δνχλε ζε θαηξνχο 

εηξήλεο δε ζα έπξεπε λα θξίλεηαη ν έλαο ή ν άιινο ιαφο απφ ηηο ηδέεο θαη ηηο πνιηηηθέο 

πξάμεηο ηνπ παξειζφληνο. 

    Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζεκεησζεί πνιιέο απφπεηξεο θαη απφ ηελ Διιάδα θαη 

απφ ηελ Σνπξθία γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ φξσλ ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ. 

πλάκα , νη ζεκεξηλέο ηνπηθέο αιιά θαη νη δηεζλείο ζπγθπξίεο ίζσο λα δηακνξθψζνπλ 

λέα δεδνκέλα γηα ηε κεηνλνηηθή ξσκαίηθε εθπαίδεπζε παξέρνληαο (φπσο 

παξαηεξνχκε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία) ηελ θχξηα ζεκαζία ζηελ Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ελ αληηζέζεη κε ηελ Πξψηε θαη ηε Μέζε 

εθπαίδεπζε (Ακπαηδή, 2005). 

 Παξά ην γεγνλφο φηη πνιινί θάηνηθνη ηεο Σνπξθίαο αλαπνινχλ θαηά θάπνην 

ηξφπν ην πνιπθπιεηηθφ ηεο παξειζφλ, ηε κείσζε ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηνπ θφβνπ, 

ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην πνιηηηθφ γίγλεζζαη , ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Σνπξθία θαζψο θαη ηελ άθημε φιν 

θαη πεξηζζφηεξσλ Διιήλσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν, 

θαίλεηαη φηη ε πξαγκαηηθφηεηα δηαζέηεη πεξηζψξηα κεηαβνιψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα,  ην 

φξακα γηα ηελ επξσπατθή έληαμε ηεο Σνπξθίαο θαζψο θαη ε αιιαγή θιίκαηνο ε νπνία 

ζεκεηψλεηαη ζηαδηαθά ζε κηα ζπνπδαία κεξίδα ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο ζπληζηνχλ 
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ειπηδνθφξα γλσξίζκαηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί πνπ , 

(Ακπαηδή, 2005).  

   ια ηα παξαπάλσ ηα νπνία παξαζέζακε δηακνξθψλνπλ κηα θαηλνχξηα θαη 

κάιηζηα δπλακηθή ζπληζηψζα ηεο νκνγελεηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Δπηπξνζζέησο, 

ζπληζηνχλ θάπνηα λέα δεδνκέλα ηα νπνία θαηά ηελ εμέιημή ηνπο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ θαη ζε κηα πξννπηηθή δηεχξπλζεο ησλ ζρνιείσλ φρη κφλν ζηνπο Ρσκηνχο 

(Πνιίηεο θαη Αληηνρεηαλνχο) αιιά θαη ζηνπο ληφπηνπο θαη ηνπο άιινπο μέλνπο 

καζεηέο (Γεσξγηάδνπ, 2000). Απηή ε ξσκαίηθε κεηνλφηεηα γηα ηελ ηξέρνπζα 

πξαγκαηηθφηεηα ζπληζηά ζήκεξα, ηνπιάρηζηνλ απφ ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

ζθνπηάο, κηα απηνλφεηε γέθπξα ε νπνία ζπλδέεη ηελ Σνπξθία κε ηελ Δπξψπε πέξα 

απφ ην δεκνγξαθηθφ ηεο πξνθίι (Γεσξγηάδνπ, 2000) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

 

Βιβλία 

 

ςγγπαθείρ  

 

Σάξη  

 

Δκδόζειρ  

 

Σίηλορ 

 

Γιδακηικό   

 πεπιεσόμενο 

 

 

 

  Ηζηνξία   

ηέθαλνο Γιεληήο 

Νίθνο Νηθνιφπνπινο 

Διεπζέξηνο 

Μαξαγθνπδάθεο 

Μαξία 

Νηθνινπνχινπ 

 

 

 

Δ’ 

Οξγαληζκφο εθδφζεσλ 

Γηδαθηηθψλ βηβιίσλ 

Αζήλα 

 

ηα 

βπδαληηλά 

ρξφληα 

 

 Γηδάζθνληαη 

έλλνηεο φπσο 

δηθαηνζχλε, 

αξεηή, 

δηθαίσζε, 

εηξήλε, παηξίδα 

 

Κνηλσληθή 

θαη πνιηηηθή 

αγσγή 

 

 

Βαζηιηθή 

Λπκπεξνπνχινπ 

 

 

Σ 

 

 

Οξγαληζκφο εθδφζεσλ 

Γηδαθηηθψλ βηβιίσλ  

Αζήλα 

 

Κνηλσληθή θαη 

Πνιηηηθή 

αγσγή  

 Ζ αμία ηεο 

νηθνγέλεηαο, 

ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ κειψλ. 

Πνιηηηθνί 

ζεζκνί, 

ζχληαγκα, 

θαλφλεο 

 

 

 

Ηζηνξία 

ηξαηήο 

Ματζηξέιιεο,  

Διέλε Καιχβα, 

 Μαξίλα Μηραήι 

 

 

 

Γ 

 

 

Οξγαληζκφο εθδφζεσλ 

Γηδαθηηθψλ βηβιίσλ 

Αζήλα 

 

 

 

Απφ ηε 

κπζνινγία 

ζηελ Ηζηνξία 

 Ζ αμία ηεο 

εξγαηηάο, δνχινη, 

εξγαηηθή 

εθκεηάιιεπζε, ε 

αμία ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο 

, ρξεζηκφηεηα 

ηνπ αηφκνπ κέζα 

απφ ηελ εξγαζία 

 

Θξεζθεπηηθά  

Παληειήο Ενχξαο 

Γεκήηξηνο Θεξκφο 

Αληψληνο Παλαγάθεο 

Μαίξε Βνχθαλνπ 

 

 

Γ 

 

Οξγαληζκφο εθδφζεσλ 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ 

Αζήλα 

 

Ο Θεφο ζηε 

δσή καο 

Ζ νλνκαζηηθή 

κνπ γηνξηή 

(ζει.24) 

Ζ αμία ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη 

ε ζεκαζία ηεο 
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Αγγειηθή 

Μαζηξνκηραιάθε 

ζηε δσή καο 

(ζει.27). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
 

 

Βιβλία 

 

ςγγπαθείρ  

 

Σάξη  

 

Δκδόζειρ  

 

Σίηλορ 

 

Γιδακηικό  

πεπιεσόμενο 

 

 

 

Γιψζζα  

Διέλε Καξαληδφια 

Καιιηφπε Κχξδε 

Σαηηάλα παλέιιε 

Θενδψξα 

Σζηαγθάλε 

Α Οξγαληζκφο εθδφζεσλ 

Γηδαθηηθψλ βηβιίσλ 

Αζήλα 

 

Γξάκκαηα, 

ιέμεηο, 

Ηζηνξίεο 

 

Πξφζιεςε λέαο 

γλψζεο ζαλ 

θάηη θπζηθφ 

Αλάγλσζε, 

γξαθή, ζχληαμε 

πξφηαζεο, 

νξζνγξαθία 

 

Γιψζζα 

Εσή Γαβξηειίδνπ 

Μαξία θπξφεξα 

Λνπθία Μπεδέ 

Β Οξγαληζκφο εθδφζεσλ 

Γηδαθηηθψλ βηβιίσλ  

Αζήλα 

 

Σαμίδη ζηνλ 

θφζκν ηεο 

γιψζζαο 

Σν παηδί 

καζαίλεη, λα 

γξάθεη, λα 

ζπδεηάεη, λα 

ζπληάζζεη 

θείκελα θαη λα 

αηηηνινγεί ηελ 

άπνςή ηνπ 

 

 

 

Γιψζζα 

Δπάγγεινο Ηληδίδεο 

Αζαλάζηνο 

Παπαδφπνπινο 

Αξηζηνηέιεο 

ηνχηεο 

Αηθαηεξίλε 

Σηθηνπνχινπ 

 

Γ 
Οξγαληζκφο εθδφζεσλ 

Γηδαθηηθψλ βηβιίσλ 

Αζήλα 

 

 

 

Σα απίζαλα 

κνιχβηα 

Αλάπηπμε 

γξαπηνχ θαη 

πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, 

γξακκαηηθά 

θαηλφκελα, 

δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε 

ελλνηψλ θαη 

ηδεψλ 

 

Γιψζζα 

ΚιθιΖΖΖΖΖ 
Γ Οξγαληζκφο εθδφζεσλ 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ 

Αζήλα 

 

Πεηψληαο κε 

ηηο ιέμεηο 

Σα παηδηά 

καζαίλνπλ πην 

αλαιπηηθά 

βαζηθνχο 

θαλφλεο 

γξακκαηηθήο 
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θαη ζχληαμεο 

 

 

 

  



[86] 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 
 

Ελληνική:  

Αιεμαλδξή Α.,(1991), Ο Αθειιεληζκόο ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ, κηα ηζηνξηθή 

αλαδξνκή θαη νξηζκέλεο ζθέςεηο γηα ην κέιινλ ζην Παληκβξηαθό πκπόζην «ε Ίκβξνο 

δεηά δηθαίσζε, Πξαθηηθά, Αζήλα, 22 Ηνπλίνπ 1991 

Αιεμαλδξή Α., (1991), Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο 1923 – 1987, ISBN13 

9789602353066 

Αδέδ Κ.,(1999), Σν παηδί αλάκεζα ζε δύν γιώζζεο , Αζήλα : Πφιηο 

Ακπαηδή Α., (2005), Μαξκαξσκέλε Ρσκηνζύλε, νη Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο , 

Αζήλα : εθδφζεηο Ληβάλε 

Αλαζηαζηάδνπ Μ.,Νηφκνπ Πσι., (2007), Οη Ρσκηνί ηεο Πφιεο , Σξαχκαηα θαη 

πξνζδνθίεο , Αζήλα : εθδφζεηο ΔΠΑ  

Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (ΑΠ) ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα ην δεκνηηθφ 

ζρνιείν, (2003), ΦΔΚ 303 , ηεχρνο Β, 13 Μαξηίνπ 2003 

Αλδξηαλνπνχινπ Κ.,Μπελιίζντ (2008), Φσο, Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε θαη εθινγηθνί 

κεραληζκνί ζηε ξσκαίηθε κεηνλόηεηα ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε από ην 1950 σο ζήκεξα, 

ζην : Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ( Πφιε, 30/6-2/7/2008). 

Αηδέκνγινπ Ν.,(1997), Πόιε θαη παηδεία, Ζ ειιεληθή παηδεία ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, Αζήλα : εθδφζεηο Ηζηνξεηήο Ίδξπκα Δπγελίδνπ 1994 

Βεξέκε Θ.,Νηάθνπ Θ.Π., (2002), Ζ ζύγρξνλε Σνπξθία : Κνηλσλία, νηθνλνκία θαη 

εμσηεξηθή πνιηηηθή, Αζήλα : Παπαδήζε 

Βξπψλε .,(2007), Ο κεραληζκόο ηεο θαηαζηξνθήο : Σν ηνύξθηθν πνγθξόκ ηεο 6
εο

-7
εο

- 

επηεκβξίνπ 1995 θαη ν αθαληζκόο ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, 

Αζήλα : Βηβιηνπσιείν ηεο Δζηίαο 

Γαβξηειίδνπ Ε.,θπξφεξα Μ., Μπεδέ Λ., Γιψζζα Β’ Γεκνηηθνχ, Σαμίδη ζηνλ θόζκν 

ηεο γιώζζαο, Αζήλα : νξγαληζκφο εθδφζεσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ 



[87] 
 

Γεσξγηάδνπ Δ.,(2000), ςεηο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ Διιήλσλ ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο ( από ην 1952 σο ζήκεξα ), Σν άξζξν παξνπζηάζηεθε ζην 1
ν
 

δηεζλέο ζπλέδξην Ηζηνξίαο ηεο εθπαίδεπζεο απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 28-30 

επηεκβξίνπ 2000 

Γηακάδ ., (2009), Σν παξόλ θαη ην κέιινλ ζηελ Πόιε ησλ αληηνρεηαλήο θαηαγσγήο 

Ρσκηώλ- Οξζνδόμσλ ζην Κ.Γαβξφγινπ θαη Κ.Σζηηζειίθε (επηκ.), πλάληεζε ζηελ 

Πφιε. Σν παξφλ θαη ην κέιινλ , θείκελα γηα ηε ξσκαίηθε θνηλφηεηα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο , Αζήλα : Καιεηδνζθφπην 

Γηνχβελ Ν., (2006), Δζληθηζκφο, θνηλσληθέο κεηαβνιέο θαη κεηνλφηεηεο : ηα επεηζφδηα 

ελαληίνλ ησλ κε κνπζνπικάλσλ ηεο Σνπξθίαο , κεηάθξαζε νθία Απγεξηλνχ, Αζήλα 

: Βηβιηνπσιείν ηεο Δζηίαο 

Γθατληαξηδή Α.,Σζνιαθίδνπ Ρ., (2007), Οδεύνληαο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο θαη δηγισζζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο : Γηεχξπλζε δεηεκάησλ , 

ηαπηφηεηα θαη εηεξφηεηα ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζρεδηαζκφο 

δηαπνιηηηζκηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην : Κ.Νηίλαο θαη Α.Υαηδεπαλαγησηίδε 

(επηκ), Πξαθηηθά δηεζλνχο ζπλεδξίνπ. Ζ ειιεληθή γιψζζα σο δεχηεξε/ μέλε, 

Θεζζαινλίθε , University studio press 

Γιεληή η, Μαξαγθνπδάθε Δ., Νηθνιφπνπινπ Ν., (2006), Ηζηνξία ηεο Γ δεκνηηθνχ, 

Βπδαληηλά ρξφληα, Αζήλα: ΟΔΓΒ 

Γακαλάθε Μ., (1987), Μεηαλάζηεπζε θαη εθπαίδεπζε, Αζήλα: Gutenberg 

Γειεθσλζηαληή Κ., (1997), Ζ ειιεληθή παηδεία ζηελ Ίκβξν (1923-1964), ζην : 

Μλήκεο Κσλζηαληηλνχπνιε , Ίκβξνο Σέλεδνο 1923-1955, Πξαθηηθά Γηεκεξίδαο, 

Καιακαξηά, 11-12 Ννέκβξε , Θεζζαινλίθε : εθδφζεηο Κπξηαθίδε 1997 

Γεκάζε Μ., (1996), Σα ειιελόγισζζα αλαγλσζηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ε ζξεζθεπηηθή θαη εζληθή ηαπηόηεηα ησλ ειιελνπαίδσλ, 

Θεζζαινλίθε, : Αθνί Κπξηαθίδε  

Γηαθνγηψξγε Κ., Μπαξή Θ., ηεξγηφπνπινπ Υ.,Σζηιηγθηξηάλ Δ., Γιώζζα Γ’ 

Γεκνηηθνύ, Πεηώληαο κε ηηο ιέμεηο, Αζήλα : Οξγαληζκφο εθδφζεσλ δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ 



[88] 
 

Δμεξηδφγινπ Υ.,(1996), Δζληθή ηαπηόηεηα ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα, Ο 

ειιεληθφο θηινινγηθφο ζχιινγνο Κσλζηαληηλνππφιεσο 1861-1912, Αζήλα : Νεθέιε  

Ηληδίδε Δ., Παπαδφπνπινπ Α.,ηνχηε Α., Σηθηνπνχινπ Α., Γιώζζα Γ’ Γεκνηηθνύ, Σα 

απίζαλα κνιύβηα, Αζήλα : νξγαληζκφο εθδφζεσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ 

Ηνξδαλίδνπ Α.,Φηεξληάηε Α., (επηζηεκνληθή επηκέιεηα), 2000, Δπηθνηλσληαθέο 

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ην γισζζηθό κάζεκα ζην Γεκνηηθό ζρνιείν, Αζήλα: Παηάθεο 

Κακνχδε Γ., (2009), Σν λνκηθό θαζεζηώο θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ θνηλνηηθώλ 

ζεζκώλ ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο 1923-1939 ζην Κ. 

Γάβξνγινπ θαη Κ.Σζηηζειίθε, πλάληεζε ζηελ  Πφιε , ην παξφλ θαη ην κέιινλ , 

θείκελα γηα ηε ξσκαίηθε θνηλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο , Αζήλα, Καιεηδνζθφπην  

Καξαληδφια Δ., Κχξδε Κ., παλέιιε Σ., Σζηαγθάλε Θ., Γιώζζα Α’ Γεκνηηθνύ, 

Αζήλα : νξγαληζκφο εθδφζεσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ 

Καζηκάηε Κ., (2004), Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο : Ζ ειιεληθή εκπεηξία, Αζήλα : 

Gutenberg 

Καηζνπιάθνπ Θ., Σζαληίλε Κ., (1994), απφ ην βηβιίν ηνπο «ρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ 

Βαιθαληθώλ Κξαηώλ. Δπαλάζηαζε ηνπ ’21, Βαιθαληθνί πόιεκνη», Αζήλα : Δθθξεκέο 

Κνπηζνπιάθνπ Θ., Καξπψηε Η., Λέλα Μ., Καηζαξνχ Υ., (2006), Ηζηνξία Γ’ 

Γεκνηηθνχ, ζηα αξραία ρξφληα, ΟΔΓΒ 

Κνηιηάξε Α.,(2005), Πνιπγισζζία θαη γισζζηθή εθπαίδεπζε , κηα 

θνηλσληνγισζζνινγηθή πξνζέγγηζε, Θεζζαινλίθε , Βάληνο  

Κνπινχξε Υ.,(1996), Φαλαηηζκόο, δνγκαηηζκόο, ζπγθξόηεζε ηαπηόηεηαο ζην ιόγν ησλ 

ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ, Μλήκσλ 18 

Λαιάζθνπ ., (2001), Ζ ειιεληθή εθπαίδεπζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ησλ αξρώλ ηνπ 

20
νπ

 αηώλα : νη δεκνηηθέο θαη αζηηθέο ζρνιέο αξξέλσλ θαη νη αληίζηνηρεο κηθηέο 

(1900-1915), Αζήλα : εθδνηηθφο νίθνο αδειθψλ Κπξηαθίδε  

Λέθθαο Π., (2001), Σν παηρλίδη κε ηνλ ρξφλν, Δζληθηζκόο θαη λεσηεξηθόηεηα, Αζήλα , 

ειιεληθά γξάκκαηα 



[89] 
 

Λέζρε ησλ Νέσλ Διιήλσλ,(1990),  Ζ ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο , πιήξεο θείκελν, 

θείκελν- εξεπλεηηθνί λφκνη, νη Σνπξθηθέο παξαβηάζεηο απφ ην 1923 σο ζήκεξα, 

Αζήλα, Παπαδήζε 

Μάξθνπ Κ.,(2009), ε εθπαίδεπζε ησλ Ρσκηώλ ηεο Πόιεο ζην πιαίζην ηνπ κεηνλνηηθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην : πλάληεζε ζηελ Πφιε , ην παξφλ θαη ην κέιινλ : 

θείκελα γηα ηε ξσκαίηθε θνηλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, επηκέιεηα : Κψζηαο 

Γαβξφγινπ, Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, Αζήλα : Καιεηδνζθφπην 

Μαλαθαλάηα Γ.,(1998), Οη κεηνλόηεηεο ζηελ Σνπξθία, Αζήλα : ηξαηεγηθή  

Μαηαξάγθα Β., (2004), Ο ειιεληζκόο ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο, Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ : 

80 ρξφληα κεηά ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο (1923-2003) ζην :  

Γακαλάθε θ.ά. (επηκ.), Πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ «ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηε 

δηαζπνξά. Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Γηαζπνξάο , έξεπλα θαη δηδαζθαιία Α’, 167-

179, Ρέζπκλν, Παλεπηζηήκην Κξήηεο (Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ) 

Μαηαζαγγνχξα Ζ., (2001), Κεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, Αζήλα 

: Γξεγφξεο 

Μερκέη αθθά, (1996), Σα δίθαηα ηεο Σνπξθίαο ζην Αηγαίν, ζει. 19-25 

Μήιια Ζ., (2003), Δηθόλεο Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ, Αζήλα : Αιεμάλδξεηα 

Μήιια Ζ.,(2005), Δηθόλεο Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ, ζρνιηθά βηβιία- Ηζηνξηνγξαθία- 

Λνγνηερλία θαη εζληθά ζηεξεόηππα, Αζήλα : Αιεμάλδξεηα  

Μήηζε Ν., (2004), Ζ Γηδαζθαιία ηεο γιώζζαο ππό ην πξίζκα ηεο επηθνηλσληαθήο 

πξνζέγγηζεο, Αζήλα : Gutenberg 

Μπέιια ., (2007), Ζ δεύηεξε γιώζζα, θαηάθηεζε θαη δηδαζθαιία, Αζήλα : Διιεληθά 

γξάκκαηα  

Μπφδε ., (2001), Ο ειιεληζκόο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, θνηλόηεηα θαη δηδαζθαιία, 

Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα 

Οπλνχζνγινπ Η.,(1996), Κξηηηθή ζηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε , ε καηηά ηνπ κεηνλνηηθνχ, 

Πεξηνδηθφ ζχγρξνλα ζέκαηα, ηεχρνο 63, 24-29 



[90] 
 

Παπαγηαλλάθε Δ., (1995), Ζ εμνιόζξεπζε ηεο ειιεληθήο νκνηνγέλεηαο θαη ε ηνύξθηθε 

θαηά ηεο Διιάδαο επηβνπιή, Αζήλα: Παξνπζία 

Παπιίδε Α., (2000), Ζ πνξεία ηεο πξσηνβάζκηαο νκνγελεηαθήο εθπαίδεπζεο ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο από ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο κέρξη ζήκεξα: 1923-2000, ζην 

ιεχθσκα ηηκήο γηα ηε δαζθάια- κάλα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, Αζήλα : Αλαηνιή  

Παπαξίδνπ Υ., (2002), Ζ κεηξηθή γιώζζα ζην ζρνιείν, Β’ έθδνζε, Αζήλα : Γξεγφξεο 

Πεηξνπνχινπ Υ., (2010), Ζ εζλνπνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ησλ καζεηώλ ζηα ξσκαίηθα 

ζρνιεία ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο . Σν άξζξν παξνπζηάζηεθε ζην 4
ν
 ζπλέδξην ηεο 

Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Νενειιεληθψλ πνπδψλ κε ζέκα Σαπηφηεηεο ζηνλ ειιεληθφ 

θφζκν (απφ ην 1204 σο ζήκεξα), Γξαλάδα, Ηζπαλία, 9-12 επηέκβξε 2010 

Πφιε θαη παηδεία (1997), Πξαθηηθά ζπκπνζίνπ πιιόγνπ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ , 

Αζήλα : Διιεληθά γξάκκαηα  

Πξφθνπ Δ., (2003), Δκπεηξίεο από έλα ζρνιείν δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζην 

Δ.Σξέζζνο , . Μεηαθίδνπ (επηκ.), Δθπαηδεπηηθνί κηινχλ ζε Δθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο, Θεζζαινλίθε : Παξαηεξεηήο  

Ρνΐδε .,(1995), Σν Εσγξάθεην Λύθεην απφ ην έξγν Σα ειιεληθά ζρνιεία ηεο Πφιεο, 

εθδφζεηο ζχλδεζκνο ησλ ελ Αζήλαηο Μεγαινζρνιηηψλ  

αξίνγινπ Δ., (2011), Ζ επηξξνή ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε 

ηεο Πόιεο (1923-1974), Αζήλα : Διιεληθφ ίδξπκα Ηζηνξηθψλ κειεηψλ 

έιια – Ναδί Δ., (2001), Γηγισζζία θαη θνηλσλία , Ζ θνηλσληνγισζζνινγηθή πιεπξά 

ηεο δηγισζζίαο, Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, Αζήλα: Πξνζθήλην  

νιηαξίδε .,(1986), Σνπξθηθά ζρνιηθά βηβιία, Αζήλα : Βηβιηνπσιεία ηεο Δζηίαο  

Σεξθελιή Θ., Ησζεθίδε Θ., Υσξηαλφπνπινπ Η.,(2007), Άλζξσπνο, θνηλσλία θαη 

ρώξνο, Αζήλα : Κξηηηθή  

Σξηάξρε – HerrmannB., (2000), Ζ δηγισζζία ζηελ παηδηθή ειηθία, Αζήλα : Gutenberg 

Υαξαιακπφπνπινπ Α.,Υαηδεζαββίδε .,(1997), Ζ δηδαζθαιία ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ρξήζεο ηεο γιώζζαο, Θεσξία θαη Πξαθηηθή εθαξκνγή, Θεζζαινλίθε : Κψδηθαο 



[91] 
 

Υαηδφπνπινπ Α., (2005), Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

Θξεζθεπηηθώλ Διιάδαο- Σνπξθίαο , κηα επίθαηξε ζπγθξηηηθή ζεώξεζε, Πξαθηηθά 

ζπλεδξίνπ παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο, Γξάκα 

Υηδίξνγινπ Π., (2002), Σαπηόηεηα θαη εηεξόηεηα ζηνλ ηνπξθηθό πνιηηηζκό, Αζήλα : 

Γξεγφξεο 

 

Ξένη μεηαθραζμένη: 

Axelsson M., (2005), Βαζηθνί παξάγνληεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ γισζζηθώλ 

κεηνλνηήησλ ζην . Μεηαθίδνπ (επηκ.), Ζ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, Δθπαίδεπζε 

γισζζηθψλ κεηνλνηήησλ, Θεζζαινλίθε : Δπίθεληξν  

Cummins J., (2005), Σαπηόηεηεο ππό δηαπξαγκάηεπζε, Δθπαίδεπζε κε ζθνπό ηελ 

ελδπλάκσζε ζε κηα θνηλσλία ηεο εηεξόηεηαο, Αζήλα : Gutenberg 

Kara K., (2006), lise, Osmanli tahiri, Onde, Istanbul  

Oktay E., (1988), Σνπξθηθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην, Tarih, Lise: III, 237-240 

 

 

 


