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Η μειονοτική εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα σύνολο σχολείων που λειτουργούν μόνο στην 

περιοχή της Θράκης, έχουν ειδικό καθεστώς και απευθύνονται αποκλειστικά στα παιδιά της 

μουσουλμανικής  μειονότητας.  Θεμέλιο  του  νομικού  πλαισίου  που  διέπει  τη  μειονοτική 

εκπαίδευση είναι η Συνθήκη της Λωζάνης (1923). Με τη Συνθήκη ρυθμίστηκαν, εκτός των 

άλλων, τα δικαιώματα και η προστασία των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Τουρκία 

και κατ’ αναλογία της μουσουλμανικής στην Ελλάδα (άρθρα 37-45). Σε άμεση σχέση με την 

προστασία  των  γλωσσικών  δικαιωμάτων,  τα  εκπαιδευτικά  δικαιώματα  των  μειονοτήτων 

αποτέλεσαν  βασική  αναφορά  της  Συνθήκης.  Τα  δύο  κράτη  λοιπόν,  σε  ένα  πλαίσιο 

αμοιβαιότητας,  δεσμεύονται  να  παρέχουν  «ως  προς  την  δημοσίαν  εκπαίδευσιν,  τας 

προσηκούσας ευκολίας προς εξασφάλισιν της εν τοις δημοτικοίς σχολείοις παροχής εν τη ιδία 

αυτών  γλώσση,  της  διδασκαλίας  εις  τα  τέκνα  των  εν  λόγω  υπηκόων»  (άρθρο  40  της 

Συνθήκης).  Από  νομική  άποψη  η  μειονοτική  εκπαίδευση  διέπεται  αφενός  από  διεθνείς 

κανόνες (που είτε δεσμεύουν διμερώς τα δύο κράτη, όπως τα παραπάνω κείμενα, είτε έχουν 

ευρύτερη ισχύ, όπως οι διεθνείς συμβάσεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου) και 

αφετέρου από ένα πολύπλοκο σύνολο εσωτερικών κανόνων (νόμους, διατάγματα, υπουργικές 

αποφάσεις  του  υπουργού  Παιδείας),  έναν  «πραγματικό  νομικό  λαβύρινθο»,  που  επί  της 

ουσίας καθορίζει το νομικό της καθεστώς2.

 

1. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία

Η μειονοτική εκπαίδευση ως ιδιαίτερο και οργανωμένο σύστημα σχολείων υφίσταται μόνο 

στο  επίπεδο  της  πρωτοβάθμιας.  Το  2011-12  λειτουργούν  στη  Θράκη  174  δημοτικά 

μειονοτικά σχολεία με 6.199 μαθητές.  Η βασική ιδιαιτερότητα των σχολείων αυτών είναι ο 

δίγλωσσος χαρακτήρας τους.  Το πρόγραμμα είναι μοιρασμένο ανάμεσα στις δύο γλώσσες 

διδασκαλίας, την ελληνική και την τουρκική, με σαφώς προσδιορισμένη κατανομή για όλες 

τις  τάξεις.  Το  ελληνόγλωσσο  μέρος  περιλαμβάνει  τα  μαθήματα  της  ελληνικής  γλώσσας, 

ιστορίας,  γεωγραφίας,  μελέτης  περιβάλλοντος,  κοινωνικής  και  πολιτικής  αγωγής.  Στο 

τουρκόγλωσσο, εκτός από τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας ανήκουν τα μαθήματα των 

1 Το κείμενο αυτό προέρχεται από το Ν. Ασκούνη (2006), Η εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη. Από το 
περιθώριο στην προοπτική της κοινωνικής ένταξης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, αλλά περιέχει και μεταγενέστερα 
ερευνητικά δεδομένα.
2 Για την  καταγραφή και  ανάλυση αυτού  του  δαιδαλώδους  νομικού  πλαισίου  βλ.  Λ.  Μπαλτσιώτης  και  Κ.  
Τσιτσελίκης (2001),  Η μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης. Συλλογή Νομοθεσίας – Σχόλια, εκδ. Α. Σάκκουλα, 
Αθήνα- Κομοτηνή.



θρησκευτικών, μαθηματικών, φυσικής, αισθητικής και φυσικής αγωγής. Το κάθε κομμάτι του 

προγράμματος έχει τα δικά του βιβλία και τους αντίστοιχους δασκάλους. 

Τα  βιβλία  των μαθημάτων που διδάσκονται  στην ελληνική  γλώσσα εκδίδονται  με 

ευθύνη  των  ελληνικών  εκπαιδευτικών  αρχών.  Μέχρι  το  έτος  1999-2000  τα  μειονοτικά 

σχολεία χρησιμοποιούσαν τα ίδια βιβλία που διδάσκονταν σε όλα τα σχολεία της χώρας, 

βιβλία γραμμένα για φυσικούς ομιλητές της ελληνικής και συνεπώς εντελώς ακατάλληλα για 

αλλόγλωσσους  μαθητές.  Τα βιβλία  αυτά αντικαταστάθηκαν  με  νέα,  τα  οποία φτιάχτηκαν 

ειδικά για τα μειονοτικά σχολεία από το Πρόγραμμα Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων και 

μετά από μια περίοδο πειραματικής εφαρμογής αποτελούν, από το έτος 2000,  τα επίσημα 

βιβλία  του  ελληνόγλωσσου  προγράμματος. Είναι  γραμμένα  παίρνοντας  υπόψη  την 

αλλογλωσσία και την εθνοπολιτισμική διαφορετικότητα των μαθητών και έχουν στόχο την 

καλλιέργεια  της ελληνομάθειας  μαζί  με την προώθηση του σεβασμού προς  την ιδιαίτερη 

ταυτότητα της συγκεκριμένης ομάδας.  Για το τουρκόγλωσσο μέρος του προγράμματος,  το 

Μορφωτικό Πρωτόκολλο του 1968 προβλέπει ότι τα βιβλία έρχονται από την Τουρκία.  Το 

ίδιο  ισχύει  αντίστοιχα  και  για  τα  ελληνικά  βιβλία  που  στέλνονται  στα  ελληνορθόδοξα 

μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης με ευθύνη των ελληνικών εκπαιδευτικών αρχών.

Το  εκπαιδευτικό  προσωπικό των  μειονοτικών  σχολείων  περιλαμβάνει  δύο 

κατηγορίες: τους δασκάλους του ελληνόγλωσσου και τους δασκάλους του τουρκόγλωσσου 

μέρους του προγράμματος. Για τους πρώτους ισχύει, ως προς το εργασιακό καθεστώς ή τις  

προϋποθέσεις διορισμού, το ίδιο πλαίσιο που διέπει συνολικά τους δασκάλους των δημοσίων 

σχολείων. Από το 1995 άρχισαν να διορίζονται στα μειονοτικά σχολεία και εκπαιδευτικοί 

ειδικοτήτων (αγγλικής γλώσσας και φυσικής αγωγής). 

Οι δάσκαλοι του τουρκόγλωσσου μέρους του προγράμματος είναι σχεδόν στο σύνολό 

τους μέλη της μειονότητας, απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης 

(ΕΠΑΘ) και υπηρετούν ως δημόσιοι υπάλληλοι. Άλλες κατηγορίες μουσουλμάνων δασκάλων 

που  υπήρχαν  παλιότερα  (απόφοιτοι  Τουρκικών  Διδασκαλείων,  Ιεροσπουδαστηρίων  κλπ), 

έχουν σήμερα εκλείψει.  Στους εκπαιδευτικούς της μειονοτικής εκπαίδευσης περιλαμβάνεται 

και  πολύ  μικρός  αριθμός  τούρκων  «μετακλητών»  δασκάλων  οι  οποίοι  υπηρετούν  στα 

μειονοτικά  σχολεία  στο  πλαίσιο  της  αμοιβαιότητας,  σε  ίσο  αριθμό  με  τους  έλληνες 

εκπαιδευτικούς,  υπαλλήλους του ελληνικού δημοσίου, που διδάσκουν στα ελληνορθόδοξα 

μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης. 

http://www.museduc.gr/el/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://www.museduc.gr/el/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C


2. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

2.1 Μειονοτικά Γυμνάσια - Λύκεια

Με  βάση  τη  Συνθήκη  της  Λωζάνης,  η  δέσμευση  του  ελληνικού  κράτους  για  παροχή 

μειονοτικής εκπαίδευσης αφορά ρητά μόνο το δημοτικό σχολείο, επειδή αυτό αποτελούσε 

την υποχρεωτική εκπαίδευση της εποχής.  Το μειονοτικό καθεστώς επεκτάθηκε μερικώς και 

στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας με την ίδρυση δύο μειονοτικών γυμνασίων, του «Τζελάλ 

Μπαγιάρ»  στην  Κομοτηνή  το  1952  και  του  Μειονοτικού  Γυμνασίου  Ξάνθης  το  1965. 

Εξατάξια  κατά  την  ίδρυσή  τους,  χωρίζονται  το  1979  σε  τριτάξια  γυμνάσια  και  λύκεια,  

σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη μέση εκπαίδευση. 

Τα  σχολεία  αυτά  έχουν  χαρακτηριστικά  αντίστοιχα  των  μειονοτικών  δημοτικών. 

Ορίζονται μεν ως ιδιωτικά, λειτουργούν όμως με ένα ιδιότυπο πλαίσιο που εμπεριέχει και 

βασικές ρυθμίσεις της δημόσιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμά τους είναι επίσης δίγλωσσο και 

η κατανομή των μαθημάτων στις  δύο γλώσσες είναι  περίπου ισοδύναμη. Σύμφωνα με τα 

ιδρυτικά τους κείμενα, τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, της ιστορίας, 

γεωγραφίας  και  κοινωνικής  και  πολιτικής  αγωγής  διδάσκονται  στα  ελληνικά,  ενώ  τα 

υπόλοιπα  (θρησκευτικά,  τουρκική  γλώσσα,  φυσική,  μαθηματικά  κλπ)  στην  τουρκική. 

Αντίθετα  με  τα  δημοτικά,  τα  μαθήματα  των  ξένων  γλωσσών  και  της  φυσικής  αγωγής 

διδάσκονται  από  τουρκόφωνους  εκπαιδευτικούς  και  ανήκουν  στο  αντίστοιχο  μέρος  του 

προγράμματος. 

Οι  εκπαιδευτικοί του  ελληνόγλωσσου  προγράμματος  υπηρετούν  ορισμένοι  σε 

οργανικές  θέσεις  (μόνο  στο  μειονοτικό  γυμνάσιο/  λύκειο  της  Κομοτηνής),  και  οι 

περισσότεροι με απόσπαση ή ως αναπληρωτές. Τη διδασκαλία των τουρκικών μαθημάτων 

αναλαμβάνουν καθηγητές που προέρχονται από τη μειονότητα, αντίστοιχων ειδικοτήτων, με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αμείβονται από τη Σχολική Εφορεία), ενώ στο «Τζελάλ 

Μπαγιάρ» διδάσκει και μικρός αριθμός Τούρκων μετακλητών εκπαιδευτικών. 

Για  τα  μαθήματα  που  διδάσκονται  στην  ελληνική  χρησιμοποιούνται  τα  σχολικά 

εγχειρίδια του Ο.Ε.Δ.Β., όπως σε όλα τα δημόσια σχολεία πανελλαδικά. Κατά το διάστημα 

2002-04 στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» παράχθηκε και 

δοκιμάστηκε  πειραματικά  ευρεία  σειρά  διδακτικών  υλικών είτε  συμπληρωματικών  είτε 

εναλλακτικών προς τα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια, προσαρμοσμένων στις γλωσσικές και 

εκπαιδευτικές  ανάγκες  των  μειονοτικών  μαθητών.  Τα  σχολικά  εγχειρίδια  για  το 

τουρκόγλωσσο πρόγραμμα έρχονται από την Τουρκία, όπως και για τα μειονοτικά δημοτικά 

σχολεία. 

http://www.museduc.gr/el/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF


2.2 Ιεροσπουδαστήρια

Τα  ιεροσπουδαστήρια  (medrese)  είναι  ιερατικά  σχολεία,  που  τυπικά  παρέχουν  βασική 

εκπαίδευση  για  μουσουλμάνους  θρησκευτικούς  λειτουργούς.  Ιεροσπουδαστήρια  υπήρχαν 

στην περιοχή της Θράκης από την οθωμανική περίοδο και συνέχισαν τη λειτουργία τους μετά 

την  προσάρτηση  της  Θράκης  στο  ελληνικό  κράτος.  Τα  μόνα  που  εξακολουθούν  να 

λειτουργούν από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα είναι δύο, ένα στην Κομοτηνή και ένα 

στον Εχίνο της Ξάνθης.  Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 μέχρι το 1998 η  διάρκεια 

σπουδών ήταν πενταετής και στα δύο ιεροσπουδαστήρια.  Το 1998 ρυθμίζεται  για πρώτη 

φορά το καθεστώς των ιεροσπουδαστηρίων, αυξάνεται η διάρκεια σπουδών σε 6 χρόνια (2 

τριετείς  κύκλους),  οι  τίτλοι  σπουδών  τους  ορίζονται  ως  ισότιμοι  των  δημοσίων 

εκκλησιαστικών γυμνασίων και λυκείων αντίστοιχα, και στη συνέχεια καθορίζεται αναλυτικά 

το πρόγραμμα μαθημάτων σε αντιστοιχία με αυτό που ισχύει στη δημόσια εκπαίδευση. 

Το πρόγραμμα των ιεροσπουδαστηρίων παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από αυτό 

των  μειονοτικών  γυμνασίων-λυκείων.  Ο  κύριος  κορμός  αποτελείται  από  μαθήματα  που 

διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Στα τουρκικά διδάσκονται, εκτός από το μάθημα της 

τουρκικής  γλώσσας,  τα  θρησκευτικά  και  η  ισλαμική  ιστορία,  ενώ  παράλληλα 

περιλαμβάνονται η αραβική γλώσσα και το κοράνιο στα αραβικά. Σύμφωνα με το επίσημο 

ωρολόγιο πρόγραμμα, τα μαθήματα που διδάσκονται στην τουρκική και αραβική γλώσσα 

αποτελούν κατά μέσο όρο το ¼ του συνολικού χρόνου διδασκαλίας. Φαίνεται ότι η πρόσφατη 

αναβάθμιση  των  ιεροσπουδαστηρίων  συνοδεύεται  από  άμβλυνση  του  θρησκευτικού  τους 

χαρακτήρα. Ένα τέτοιο συμπέρασμα προκύπτει και από το ότι για πρώτη φορά το 2001-02 

εγγράφονται κορίτσια στο ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής.

 Για  το  ελληνόγλωσσο  πρόγραμμα  χρησιμοποιούνται  τα  σχολικά  εγχειρίδια  του 

Ο.Ε.Δ.Β., ενώ για τα υπόλοιπα μαθήματα οι διδάσκοντες είναι εκείνοι που διαμορφώνουν τα 

διδακτικά βιβλία, μετά από έγκριση του Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων. 

Ιστορικά  τα  ιεροσπουδαστήρια  συνδέθηκαν  στενά  με  τους  δασκάλους  των 

μειονοτικών σχολείων. Μέχρι περίπου τη δεκαετία του 1960, αρκούσε ο τίτλος σπουδών του 

ιεροσπουδαστηρίου για να γίνει κανείς δάσκαλος. Στη συνέχεια και μέχρι πολύ πρόσφατα η 

συντριπτική πλειονότητα των σπουδαστών της ΕΠΑΘ ήταν απόφοιτοι ιεροσπουδαστηρίου. 



3. Φοίτηση στη δημόσια ελληνόγλωσση εκπαίδευση

Τα παιδιά της μειονότητας έχουν τη δυνατότητα, αν το επιλέξουν, να φοιτήσουν στο δημόσιο 

εκπαιδευτικό  σύστημα.  Τα τελευταία  χρόνια  πράγματι  παρατηρείται  μια  σημαντική  τάση 

φοίτησης  των παιδιών της μειονότητας στη δημόσια ελληνόγλωσση εκπαίδευση, και αυτό 

ισχύει για όλες τις βαθμίδες, με διαφορετικό όμως ρυθμό. 

3.1 Νηπιαγωγείο και δημοτικό

Δίγλωσσα νηπιαγωγεία, κατά το πρότυπο των δημοτικών σχολείων, δεν υπάρχουν. Ούτε στη 

Συνθήκη της Λωζάνης ούτε και στις μεταγενέστερες διακρατικές ρυθμίσεις εκπαιδευτικών 

ζητημάτων (Ελληνοτουρκική Συμφωνία του 1951 και Μορφωτικό πρωτόκολλο του 1968), με 

βάση  τις  οποίες  το  μειονοτικό  καθεστώς  επεκτάθηκε  εν  μέρει  και  στη  δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση,  υπάρχει  πρόβλεψη  για  την  προσχολική  εκπαίδευση.  Το  κενό  αυτό εξηγείται 

λόγω του (μέχρι πρόσφατα) μη υποχρεωτικού χαρακτήρα του νηπιαγωγείου. 

Η  προσχολική  εκπαίδευση  παρέχεται  στα  ελληνόγλωσσα  νηπιαγωγεία.  Μέχρι  τις 

αρχές  της  δεκαετίας  του  1990  νηπιαγωγεία  λειτουργούν  μόνο  στις  πόλεις  και  τις  μικτές 

πληθυσμιακά περιοχές, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου στις αμιγείς μειονοτικές κοινότητες των 

ορεινών περιοχών της Ξάνθης και της Ροδόπης. Ωστόσο από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 

και  μέχρι  το  2007-08  που  θεσπίζεται  ο  υποχρεωτικός  χαρακτήρας  της  προσχολικής 

εκπαίδευσης,  διαμορφώνεται  μια  τάση  φοίτησης  των  παιδιών  της  μειονότητας  στο 

νηπιαγωγείο, η οποία είναι ιδιαίτερα ορατή στο νομό Ξάνθης.

Την ίδια περίοδο αυξάνεται και ο αριθμός των μειονοτικών μαθητών που φοιτούν σε 

δημόσια δημοτικά σχολεία. Η αύξηση αυτή  εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στο νομό Ξάνθης. 

Παρόλο που τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία εξακολουθούν να  δέχονται τον κύριο όγκο των 

μαθητών, το έτος 2009-10 σχεδόν το ένα τρίτο των παιδιών της μειονότητας που βρίσκονταν 

στο δημοτικό, φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία. 

3.2 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Οι βασικότερες  αλλαγές  εντοπίζονται  στη δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  όπου παρατηρείται 

θεαματική διεύρυνση της φοίτησης των παιδιών της μειονότητας. Σε διάστημα είκοσι περίπου 

χρόνων (1989-2008) ο αριθμός  των μαθητών της μειονότητας  που φοιτούν στο γυμνάσιο 

υπερτετραπλασιάστηκε: από 769 μαθητές το έτος 1989-90 έφτασε σε 3.381 το 2007-08. Στο 

επίπεδο του λυκείου ο αριθμός είναι δέκα φορές μεγαλύτερος: μόλις 231 μαθητές φοιτούσαν 



σε αυτή  τη  βαθμίδα  το 1989-90,  ενώ το  2007-08 ο  αριθμός  τους  σε  όλους  τους  τύπους  

λυκείου φτάνει τους 2.256.  

Η  βασική  δίοδος  μέσω  της  οποίας  πραγματοποιείται  η  πρόσβαση  στη  δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση  για  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  μειονοτικού  πληθυσμού  είναι  τα  δημόσια 

ελληνόγλωσσα γυμνάσια και λύκεια. Ο μαζικός προσανατολισμός προς την ελληνόγλωσση 

δημόσια  εκπαίδευση  είναι  σε  μεγάλο  βαθμό  καθορισμένος  από  τους  περιορισμούς  του 

σχολικού δικτύου (τα μειονοτικά γυμνάσια-λύκεια μπορούν να δεχτούν περιορισμένο αριθμό 

μαθητών). Παράλληλα όμως, όπως δείχνουν τα ερευνητικά δεδομένα, εκφράζει την επιθυμία 

ένταξης  στην  ελληνική  κοινωνική  πραγματικότητα.  Ένας  από  τους  βασικότερους  λόγους 

αυτής της επιλογής είναι η ελληνομάθεια, την οποία γονείς και μαθητές αναγνωρίζουν ως 

ουσιαστική  και  αναγκαία  προϋπόθεση  για  τη  μελλοντική  επαγγελματική  και  κοινωνική 

ένταξη. Η επιλογή των δημόσιων σχολείων συνδέεται στενά με το μέτρο της ποσόστωσης, 

την προνομιακή δηλαδή δυνατότητα πρόσβασης στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση που 

δόθηκε στα μέλη της μειονότητας το 1995.

4. Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 τα μέλη της μειονότητας ήταν αποκλεισμένα από την 

ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρητικά είχαν τη δυνατότητα, ως έλληνες πολίτες, να 

συμμετάσχουν  στις  εκάστοτε  διαδικασίες  επιλογής,  στην  πράξη  όμως  κάτι  τέτοιο  ήταν 

ανέφικτο. Ελάχιστοι κατόρθωναν να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και 

εκείνοι ήταν αδύνατον να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων λόγω κυρίως της 

ανεπαρκούς ελληνομάθειας, αλλά και του χαμηλού επιπέδου της μειονοτικής εκπαίδευσης. 

Μέχρι  το  1995  η  μόνη  δυνατότητα  πρόσβασης  στην  ελληνική  τριτοβάθμια 

εκπαίδευση  που  είχαν  τα  μέλη  της  μειονότητας,  ήταν  η  Ειδική  Παιδαγωγική  Ακαδημία 

Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) η οποία ιδρύθηκε το 1968 με σκοπό την εκπαίδευση των μειονοτικών 

δασκάλων.  Παρόλο  που  η  ΕΠΑΘ  ιδρύθηκε  κατά  το  πρότυπο  των  διετούς  φοίτησης 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών,  δεν  ακολούθησε  την εξέλιξή  τους.  Μετά την κατάργηση των 

Ακαδημιών το 1988-89 και την αντικατάστασή τους από τα πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά 

Τμήματα τετραετούς διάρκειας σπουδών, η ΕΠΑΘ παρέμεινε η μοναδική σχολή αυτού του 

τύπου.  Η  διάρκεια  σπουδών  ήταν  διετής,  ή  τριετής  (με  την  προσθήκη  μιας 

προπαρασκευαστικής τάξης) για τους σπουδαστές που δεν είχαν ολοκληρώσει εξαετή κύκλο 

σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Καταργήθηκε με νόμο το 2011. Η εκπαίδευση των 

δασκάλων για το τουρκόφωνο μέρος του προγράμματος των μειονοτικών σχολείων θα γίνεται 

πλέον από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.



Το  έτος  1995,  όπως  αναφέρθηκε,  σηματοδοτεί  μια  καθοριστική  αλλαγή  στα 

εκπαιδευτικά  πράγματα της μειονότητας.  Τη χρονιά εκείνη  θεσπίστηκε η δυνατότητα «να 

ορίζεται χωριστό ποσοστό θέσεων για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αποφοίτων λυκείων που 

προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης»3. Οι υποψήφιοι δηλαδή από τη 

μειονότητα συμμετέχουν στις γενικές εξετάσεις, εισάγονται όμως επιπλέον του αριθμού των 

εισακτέων κάθε σχολής ή τμήματος σε ποσοστό 0,5%. Το μέτρο «της ποσόστωσης», όπως 

είναι ευρύτερα γνωστό, υιοθετεί μια λογική «θετικής διάκρισης» επιχειρώντας να αμβλύνει 

τον εμφανή εκπαιδευτικό αποκλεισμό που επί μακρόν υπέστη η μειονότητα, ενώ παράλληλα 

επιδιώκει να ανακόψει το ρεύμα προς τα τουρκικά πανεπιστήμια. Το 1996, πρώτη χρονιά 

εφαρμογής του μέτρου, 98 υποψήφιοι κατάφεραν να εισαχθούν σε σχολές της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το 2011 ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 482 άτομα. 

Η λειτουργία αυτού του μέτρου υπήρξε καταλυτική. Η εφικτή πλέον προοπτική πρόσβασης 

στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση συνέβαλε καθοριστικά στη διεύρυνση της φοίτησης 

των παιδιών της  μειονότητας  στη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  αλλά και  σε  μια  ευρύτερη 

μεταβολή της στάσης της μειονότητας απέναντι στην εκπαίδευση συνολικά.

3 Άρθρο 2, παράγραφος 1 του νόμου 2341-2.10.1995 (ΦΕΚ Α’ 208, 1995). Ο ορισμός του ποσοστού 0,5% 
προβλέπεται στην Υ.Α. Φ.152.11/Β3/790-28.2.1996 (ΦΕΚ Β’ 129, 1996).


