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Πρόγραμμα «Ζνταξη και Εκπαίδευςη Μουςουλμανοπαίδων (1997 – 2019)»  

 

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, κασ ΑΝΑΣΑΙΑ ΓΚΙΚΑ 

 

Κυρίεσ και κφριοι,  

Η ςθμερινι πρόςκλθςι ςασ αποτελεί τιμι για μζνα ωσ Γενικι Γραμματζα 

Πρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ και νιϊκω ευτυχισ 

που μου δίνεται θ ευκαιρία να παρευρεκϊ ςτθν εκδιλωςθ για τα είκοςι δφο χρόνια του 

Προγράμματοσ «Ζνταξθ και Εκπαίδευςθ Μουςουλμανοπαίδων».  

Όραμά μασ, ωσ ΥΠΑΙΘ, είναι θ διαμόρφωςθ ενόσ ςφγχρονου, ανοικτοφ 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο κα διαςφαλίηει τθν φπαρξθ ίςων ευκαιριϊν 

εκπαίδευςθσ ςε μία δθμοκρατικι κοινωνία με πολυπολιτιςμικά ςτοιχεία. Υπό αυτό το 

πρίςμα, θ εκπαιδευτικι πολιτικι ελλθνομάκειασ και κοινωνικισ ζνταξθσ των παιδιϊν τθσ 

μειονότθτασ, ωσ μθχανιςμόσ εξαςφάλιςθσ τθσ πρόςβαςθσ ολόκλθρου του μακθτικοφ 

δυναμικοφ, χωρίσ αποκλειςμοφσ, ςτθν παιδεία, αναδεικνφεται ςε κζμα ςθμαςίασ, όχι 

μόνο για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ αλλά και για κοινωνικοφσ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι 

κινοφμενοι, επικροτοφμε τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων που ενιςχφουν τθν οικοδόμθςθ 

ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ και τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν διαλόγου και ιςότιμθσ επικοινωνίασ 

μεταξφ μειονοτιτων και πλειονοτιτων.  

Το Πρόγραμμα «Ζνταξθ και Εκπαίδευςθ Μουςουλμανοπαίδων» είναι ζνασ από 

τουσ πυλϊνεσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ με ςκοπό τθν παροχι εκπαίδευςθσ ςτουσ 

Ζλλθνεσ πολίτεσ – μακθτζσ μουςουλμανικοφ κρθςκεφματοσ ςτθ Θράκθ. Ο ρόλοσ και 

αντίκτυπόσ του, ωςτόςο, δεν οριοκετείται αυςτθρά ςτο εκπαιδευτικό – γνωςτικό πεδίο. 

Πρόκειται, ουςιαςτικά, για το ιςχυρότερο εργαλείο κοινωνικισ ζνταξθσ και ανζλιξθσ των 

παιδιϊν τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ ςτο πλαίςιο μιασ ανακεωρθμζνθσ αντίλθψθσ 

για τα ηθτιματα τθσ μειονότθτασ, που ζχει ωσ χρονικι αφετθρία τθ δεκαετία του ’90. Το 

Πρόγραμμα αποτελεί καρπό μιασ ολιςτικισ κεϊρθςθσ των ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 

ςυγκεκριμζνθ κοινωνικι ομάδα με γνϊμονα τον ςεβαςμό τθσ αρχισ τθσ ιςονομίασ και 

τθσ ιςοπολιτείασ. Ενςαρκϊνει, δε, τθν ζμπρακτθ ανταπόκριςθ του ελλθνικοφ κράτουσ 
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απζναντι ςτθν αδιριτθ ανάγκθ διευκζτθςθσ των ςχζςεων μειονότθτασ – πλειονότθτασ 

κατά τρόπο αμοιβαία επωφελι.  

Με αφορμι τθν ολοκλιρωςθ του Προγράμματοσ, και επιςκοπϊντασ τισ δράςεισ 

και τον ευρφτερο αντίκτυπό του ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο, ςυνειδθτοποιοφμε τθν 

ιδιαίτερθ ςυμβολι του ςτθν ουςιαςτικι αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ των παιδιϊν και 

των νζων τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ελλθνομάκειασ, τθν 

καταπολζμθςθ τθσ μακθτικισ διαρροισ (ςτο ςθμείο αυτό τα ςτατιςτικά ςτοιχεία 

καταδεικνφουν ςυντριπτικά τθ κετικι ςυμβολι των δράςεων του Προγράμματοσ), τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ και τθν ενδυνάμωςθ τθσ ςυμμετοχισ των 

παιδιϊν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Η ςτοχοκεςία του Προγράμματοσ 

υπερζβθ τθν τυπικά οριοκετθμζνθ παροχι εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν και οδιγθςε ςε 

πλζγμα ςυνεργειϊν και δράςεων με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ μειονοτικοφ 

και δθμόςιου ςχολείου και τθν απρόςκοπτθ ενςωμάτωςθ των νζων ςτθν κοινωνία ωσ 

ουςιαςτικά ιςότιμων πολιτϊν. Το Πρόγραμμα υλοποιικθκε με επίγνωςθ τθσ ταυτότθτασ 

και τθσ πολιτιςμικισ υπόςταςθσ των παιδιϊν τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ, 

διεφρυνε τθν ϊςμωςθ ανάμεςα ςτισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ και δθμιοφργθςε 

προχποκζςεισ για τθν αμοιβαία διείςδυςθ και πολφπλευρθ διάχυςθ εκπαιδευτικϊν και 

πολιτιςτικϊν περιεχομζνων. Επιπρόςκετα, ςυνζβαλε αποφαςιςτικά ςτθν ενδυνάμωςθ 

ατόμων και ομάδων, απετζλεςε πρόςφορο πεδίο εφαρμογισ καινοτόμων εκπαιδευτικϊν 

υλικϊν και διαδικαςιϊν, και ςυγκρότθςε ζνα ςϊμα πολφτιμθσ και πολφπλευρθσ 

εμπειρίασ με εκπαιδευτικι και κοινωνικι διάςταςθ. 

Κυρίεσ και κφριοι, 

Πάνω ςτθ ςθμαντικι παρακατακικθ του Προγράμματοσ «Ζνταξθ και Εκπαίδευςθ 

Μουςουλμανοπαίδων», ςιμερα, επιτελικι ςτόχευςθ τθσ Ελλθνικισ Πολιτείασ, είναι θ 

παροχι ποιοτικισ μειονοτικισ εκπαίδευςθσ, θ οποία κα υπακοφει ςτισ πραγματικζσ 

ανάγκεσ των εν λόγω μακθτϊν, προάγοντασ και αξιοποιϊντασ τθν ιδιαίτερθ γλωςςικι, 

κρθςκευτικι και πολιτιςμικι ταυτότθτά τουσ. Επιδίωξθ μασ είναι ο προγραμματιςμόσ και 

θ πραγματοποίθςθ δράςεων με κφριο χαρακτθριςτικό τθν αρμονικι αλλθλεπίδραςθ 

μειονότθτασ-πλειονότθτασ, ςτο πλαίςιο μιασ ενιαίασ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ ίςων 

ευκαιριϊν. Η μειονοτικι εκπαίδευςθ ςυνιςτά ουςιαςτικι προτεραιότθτα για το μζλλον 

ενϊ κεφαλαιϊδουσ για εμάσ αξίασ είναι, φυςικά, και θ περαιτζρω αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτάσ τθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε περιοχισ, τα νζα 
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δεδομζνα και, κυρίωσ τθν ανάγκθ διαςφάλιςθσ ςυνκθκϊν προόδου και ευθμερίασ για 

όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, ευχόμαςτε καλι επιτυχία ςτθ ςθμερινι 

εκδιλωςθ και προςβλζπουμε ςε ανάλογα προγράμματα ςτο μζλλον. 

 

 

 


