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Abstract: Minority education is a special condition of the Greek educational reality, it concerns
the Muslim minority of Thrace and has both social and political dimensions. The present study
examines the issue of social exclusion in minority education and the effects it has on their
integration into the social development of the region of Thrace. The results of the research show
that the teachers of the sample perceive the existence of a strong connection between the family social environment of the child with both the school performance and the school dropout. In
addition, there is a strong correlation between the curriculum and school performance, while
there was a moderately strong positive correlation in their speech both in terms of the link
between the curriculum and school dropout, as well as the link between educational work and
school dropout. Finally, it turned out that social exclusion has a source in education provided by
the Greek state which does not take into account their particular characteristics. The factors that
act as a deterrent to the exercise of an effective educational policy for the minority by the Greek
state were also sought. The conclusions of the research are a product of the synthesis of
bibliographic material and information which were collected with the methodology of the
Bibliographic Research.
Keywords: minority education, social exclusion, school performance, stagnation, school dropout.
Πεπίλητη: Ζ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κηα ηδηαίηεξε ζπλζήθε ηεο ειιεληθήο
εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, αθνξά ηε κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα ηεο Θξάθεο θαη
εκπεξηέρεη ηόζν θνηλσληθέο όζν θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο. Ζ παξνύζα έξεπλα εμεηάδεη ην δήηεκα
ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη ζηελ
έληαμε ηνπο ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη ηεο πεξηνρήο ηεο Θξάθεο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο πξνθύπηεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο αληηιακβάλνληαη ηελ ύπαξμε ηζρπξήο
ζύλδεζεο κεηαμύ νηθνγελεηαθνύ – θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνύ ηόζν κε ηηο ζρνιηθέο
επηδόζεηο όζν θαη κε ηε ζρνιηθή δηαξξνή. Δπηπιένλ, ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην
αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ηηο ζρνιηθέο επηδόζεηο ελώ πξνέθπςε κέηξηαο έληαζεο ζεηηθή
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ζπζρέηηζε ζην ιόγν ηνπο ηόζν σο πξνο ηε ζύλδεζε κεηαμύ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη
ζρνιηθήο δηαξξνήο, όζν θαη σο πξνο ηε ζύλδεζε κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ζρνιηθήο
δηαξξνήο. Σέινο, πξνέθπςε όηη ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο έρεη πεγή θαη ζηελ εθπαίδεπζε ε
νπνία παξέρεηαη από ην Διιεληθό θξάηνο ε νπνία δελ ιακβάλεη ππόςε ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπίζεο αλαδεηήζεθαλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ ιεηηνπξγνύλ
αλαζηαιηηθά ζηελ άζθεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε κεηνλόηεηα εθ
κέξνπο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο.Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απνηεινύλ πξντόλ ηεο ζύλζεζεο
βηβιηνγξαθηθνύ πιηθνύ θαη πιεξνθνξηώλ ηα νπνία ζπιιέρηεθαλ κε ηελ κεζνδνινγία ηεο
Βηβιηνγξαθηθήο Έξεπλαο.
Λέξειρ Κλειδιά: κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε, θνηλσληθόο απνθιεηζκόο, ζρνιηθέο επηδόζεηο,
ζηαζηκόηεηα, ζρνιηθή δηαξξνή.

Ειζαγυγή
1.1 Οπιζμόρ
Ο όξνο «κεηνλόηεηα» εκθαλίζηεθε κε ηελ άλνδν ηνπ εζληθηζκνύ θαηά ηνλ 19ν αηώλα. Έσο ηνλ 2ν
Παγθόζκην Πόιεκν όπνπ είρακε ην απόγεην θξηθηώλ πξάμεσλ θαηά ησλ Δβξαίσλ, Ρνκά θαη
άιισλ κεηνλνηήησλ ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ 10 Γεθ 1948 ζε έγγξαθν γηα ηα αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα, νξίζηεθε ε εζληθή κεηνλόηεηα (UNOHCHR, 1948). Τπάξρνπλ εζλνηηθέο, γισζζηθέο
ή ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα ίδξπζεο ζρνιείσλ, θαη ζξεζθεπηηθώλ
ρώξσλ λα θάλνπλ ρξήζε ηελ δηθή ηνπο γιώζζα. Μεηνλόηεηα ζεσξείηαη κε θπξίαξρε
πιεζπζκηαθή νκάδα,ε νπνία επηζπκεί ηελ δηαηήξεζε ησλ παξαδόζεώλ ηεο. ύκθσλα κε ηελ
UNESCO, (1960), έγηλε ζαθέο ην δηθαίσκα ησλ κεηνλνηήησλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ κεηξηθή
ηνπο γιώζζα. Σν άξζξν 27 (UNOHCHR, 1994) ζηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
παξέρεη ζε άηνκα ηεο κεηνλόηεηαο ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο ζξεζθείαο ηνπο, ηεο γιώζζαο θαη όηη
έρεη λα θάλεη κε ηελ θνπιηνύξα ηνπο.
1.2 Μοςζοςλμανική μειονόηηηα ζηη Θπάκη
Ζ κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα ζηελ Θξάθε, ζύκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο ηνπ 1923,
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 37 θαη 45 πξνζηαηεύεηαη ζην δηθαίσκα ηεο ζξεζθείαο θαη εζληθόηεηαο
(Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2018: 172). Σα πεξηζζόηεξα θείκελα αλαθέξνπλ
«κνπζνπικαληθέο κεηνλόηεηεο» θαη όρη «κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα» γηαηί ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο νκάδεο ( Σνύξθνη, Πνκάθνη, Ρνκά), νη νπνίνη έρνπλ ζαλ ζξεζθεία ηνλ
κνπζνπικαληζκό (Μαιθίδεο, 2016). Σν 1954 ε Διιάδα κε λόκν αλαγλώξηζε ηα κεηνλνηηθά
ζρνιεία σο ηνπξθηθά θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 1972 κεηνλνκάζηεθαλ από Σνύξθηθα ζε
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Μνπζνπικαληθά ή Μεηνλνηηθά ζρνιεία (Tsitselikis, 2012). ύκθσλα κε ηελ Εεγθίλε, (2001)
πνιινί κνπζνπικάλνη ήηαλ απνηέιεζκα εμηζιακηζκνύ ληόπησλ ρξηζηηαλώλ κέζσ ηνπ
Μπεθηαζηζκνύ, έλα ηζιακηθό θίλεκα πνπ ζπλδύαδε ηνλ Υξηζηηαληζκό, ην Ηζιάκ θαη άιιεο
ζξεζθείεο. Οη δεξβίζεδεο, ζξεζθεπηηθνί εγέηεο ηνπ Μπεθηαζηζκνύ, αθνινύζεζαλ απηό ην
ηζιακηθό θίλεκα αληί λα αθνινπζήζνπλ ην νπληηηθόΗζιάκ,ην νπνίν θξαηνύζε ζηνηρεία ηεο
πξόηεξεο ζξεζθείαο ηνπο (Φιώξνπ, 2012).
1.3 Τοςπκογενείρ, Μοςζοςλμάνοι Ρομά, Μοςζοςλμάνοι Πομάκοι
Οη ηνπξθνγελείο ή ηνπξθόθσλνη, νη νπνίνη είλαη πεξίπνπ ην 47% ηεο κνπζνπικαληθήο
κεηνλόηεηαο από ηελ επνρή ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο
Θξάθεο (Σξνπκπέηα, 2001). Οη Ρνκά ήξζαλ από ηελ Ηλδία θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Θξάθε από
ηα ρξόληα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, θαη ζηελ ζπλέρεηα εμηζιακίζηεθαλ από ηνπ
Οζσκαλνύο (Εεγθίλεο, 1994, Ληζνμόνπ, 1991). Σν κήιν ηεο έξηδνο γηα Έιιελεο, Σνύξθνπο θαη
Βνύιγαξνπο απνηεινύλ νη Πνκάθνη από ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Οη Βνύιγαξνη ηνπο ζεσξνύλ
εμηζιακηζκέλνπο Βνύιγαξνπο, νη Σνύξθνη ηζηνξηθνί σο Σνύξθνπο, νη νπνίνη έκελαλ ζηελ
Βνπιγαξία θαη νη Έιιελεο σο απηόρζνλεο εμηζιακηζκέλνπο απόγνλνπο αξραίσλ Θξαθώλ
(Υαξαιακπίδεο, 1985). Ζ Διιάδα ην 1990 κε ηνλ λόκν 1920/1991 πξνζπάζεζε λα
κεηαξξπζκίζεη ην θαζεζηώο ηεο κεηνλόηεηαο (πξίγνο, 2015).
1.4 Εκπαίδεςζη
ην άξζξν 41 ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλεο, αλαθέξεηαη ε δέζκεπζε ηεο Διιάδαο γηα παξνρή
εθπαίδεπζεο ζηηο κεηνλόηεηεο, ε νπνία αθνξά κόλν ηελ Π/ζκηαΔθπ/ζειόγσ ηνπ όηη, ε θνίηεζε
ήηαλ ππνρξεσηηθή κόλν ζην Γεκνηηθό. Από ην 1990 εγγξάθεηαη ζεκαληηθόο αξηζκόο καζεηώλ
ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζε ειιεληθά λεπηαγσγεία, απνπζία κεηνλνηηθώλ, γεγνλόο πνπ
ζπλέβαιε ζε αληηδξάζεηο ζηνπο κεηνλνηηθνύο θύθινπο (Γξαγώλα&.Φξαγθνπδάθε, 2008). Από ην
2020 είλαη ππνρξέσζε όισλ ησλ καζεηώλ λα παξαθνινπζνύλ ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. ηα
κεηνλνηηθά δεκνηηθά ζρνιεία νη καζεηέο παξαθνινπζνύλ δίγισζζε εθπαίδεπζε, ηελ ειιεληθή
θαη ηελ ηνπξθηθή γιώζζα. ηελ Γ/ζκηα Δθ/ζε ε Διιάδα, παξόηη δελ δεζκεύεηαη από ηελ
ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο,ελέθξηλε ηελ ίδξπζε ζηελ Κνκνηελή ην 1952 ηνπ «ΣδειάιΜπαγηάξ» θαη
ην 1965 ηνπ Ηδησηηθνύ Μεηνλνηηθνύ Γπκλαζίνπ Ξάλζεοππό ηνπ ηίηινπ « Μεηνλνηηθνύ Γπκλαζίνπ
Ξάλζεο», ην νπνίν ην 1979 δηαρσξίζηεθε ζε Ηδησηηθό Μεηνλνηηθό Γ/ζην-Λύθεην (Εεγθίλεο,
1994).ηηο πόιεηο ηεο Ρνδόπεο – Ξάλζεο ιεηηνπξγνύλ Ηεξνζπνπδαζηήξηα (από έλα) ηα δίλνπλ
ηίηινπο ηζόηηκνπο ηεο Γ/ζκηαο Δθ/ζεο θαη θνηηνύλ καζεηέο νη νπνίνη ζέινπλ λα γίλνπλ
ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2018). Οη κνπζνπικάλνη
δάζθαινη ζηα Γεκνηηθά δηνξίδνληαη αθνύ απνθνηηήζνπλ από ηελ Δηδηθή Παηδαγσγηθή Αθαδεκία
Θεζζαινλίθεο (ΔΠΑΘ) θαη κε ην άξζξν 15 ηνπ Ν.4283/2014 νη πηπρηνύρνη ηεο ΔΠΑΘ
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εμηζώλνληαη κε ηνπο Πηπρηνύρνπο ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα.
ην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν.2341/1995 (ΦΔΚ Α΄208/1995), γηα ηνπο απόθνηηνπο ΓΔΛ, νη
νπνίνη είλαη κέιε ηεο Μνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Θξάθεο, λνκνζεηήζεθε μερσξηζηό
πνζνζηό γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ θαη κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ επηπιένλ ηνπ αξηζκνύ
ησλ εηζαθηέσλ θάζε ζρνιήο κε πνζνζηό 0,5%.Οη Αζεκαθνπνύινπ, Υξεζηίδνπ θαη Ληνλαξάθεο
(2002) ηζρπξίδνληαη όηη ην θαζεζηώο εθπαίδεπζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ αλαπαξάγεη θνηλσληθέο
δηαθνξέο θαη εληείλεη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε από ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα λα
εληείλεηαη ε εζσζηξέθεηά ηνπο.
1.5 Επίδπαζη ηηρ μειονοηικήρ εκπαίδεςζηρ ζε κοινυνικό, πολιηικό επίπεδο
Οη βαζηθνί παξάγνληεο ζηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο γηα ηελ κεηνλόηεηα εληνπίδεηαη
ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη ζε ζθνπηκόηεηεο νη νπνίεο εμππεξεηνύλ
ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο ή πνιηηηθέο. Ζ παλνύ, (2000) αλαθέξεη όηη ε άζθεζε πνιηηηθήο πίεζεο
ησλ κεηνλνηήησλ γίλεηαη πνιιέο θνξέο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Πξνζπαζνύλ λα δηεθδηθήζνπλ
από ηνπο ζεζκνύο πξνλόκηα θαη πνιηηηθνπνηνύλ έηζη ηελ εθπαίδεπζε θηλεηνπνηώληαο ηελ
θνηλσλία ηνπο πξνο ηελ δηνίθεζε θαη ηελ πνιηηηθή εγεζία.Οη απόθνηηνη ΔΠΑΘ, ζεσξνύλ όηη
έρνπλ πεξηνξηζκέλε θαηάξηηζε θαη δηεθδηθνύλ ζπλερείο επηκνξθώζεηο. Δπεηδή ππάξρεη έιιεηςε
δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο κέξνο ηεο κεηνλόηεηαο, ρξεώλεη ζηνπο απόθνηηνπο ΔΠΑΘ αλεπαξθή
εθπαίδεπζε ζηα παηδηά ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ δπζθνιία έληαμεο ησλ καζεηώλ ζηελ
επξσπατθή θνηλσλία. Πνιινί γνλείο, δεηνύλ λα δηνξηζηνύλ απόθνηηνη από Σνύξθηθα
Παλεπηζηήκηα γηα ηελ ζσζηή εθκάζεζε ηεο ηνύξθηθεο γιώζζαο θαη ρξεώλνπλ ζηελ Διιεληθή
Πνιηηεία αδηαθνξία ζε απηό ην αίηεκα.Σν Γξαθείν Μεηνλνηηθήο Δθπαίδεπζεο εδξεύεη ζηελ
Κνκνηελή θαη έρεη ππό ηελ επνπηεία όισλ ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ θαη ησλ ζρνιηθώλ
Δθνξεηώλ, νη νπνίεο απνηεινύληαη από γνλείο ησλ καζεηώλ. Ζ Αζθνύλε, (2006) αλαθέξεη όηη ε
κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη δνκηθά, λα δηαηεξεί ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ηεο κεηνλόηεηαο
θαη επεηδή ζηε Θξάθε δελ ιεηηνύξγεζε, παξαηεξνύληαη κεγάια πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο. Ζ
αλεπάξθεηα ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ, ε απνπζία επηθνηλσλίαο ειιελόθσλνπ ηνπξθόθσλνπ
πξνγξάκκαηνο, ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ νδήγεζε ζηελ απαμίσζε
ηεο εθπαίδεπζεο από ηελ κεηνλόηεηα σο κέζν ηεο θνηλσληθήο ηνπο αλάπηπμεο (Σξέζζνπ, 1997
¨Σζηνύκεο, 2008).Οη επηινγέο από πιεπξάο πιεηνλόηεηαο, νη νπνίεο επέβαιαλ δηαθξίζεηο γηα ηελ
κεηνλόηεηα ώζεζαλ ηα κέιε ηεο ζε πξνζεγγίζεηο ηεο Σνπξθίαο, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο δελ ήηαλ
πξνο όθειόο ηνπο (Σξνπκπέηα, 2001). Ζ Αζθνύλε, (2006) ζπλδέεη ηνλ απνθιεηζκό από ηελ
εθπαίδεπζε ηεο κεηνλόηεηαο, κε ηελ ππνηίκεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο θαη ηελ
πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε ηεο κεηνλόηεηαο ζηελ Θξάθε απνηειεί πεδίν
αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζηελ Διιάδα ε νπνία απνκόλσζε θαη δηαρώξηζε ηελ κεηνλόηεηα θαη ηελ
Σνπξθία, ε νπνία εξγαιεηνπνίεζε ηελ ζξεζθεία γηα ηελ επηξξνή ηεο πξνο ηελ κεηνλόηεηα. Οη
παξεκβάζεηο δελ είραλ παηδαγσγηθά θξηηήξηα, αιιά εζληθή αληηπαξάζεζε δύν ρσξώλ.66
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1.6 Ο εκπαιδεςηικόρ ο πόλορ ηος ζηάζειρ και ανηιλήτειρ
Οη δάζθαινη, απνηεινύλ ζηαζεξνπνηεηηθό παξάγνληα, ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ κεηνλόηεηα θαη
πξσηίζησο νθείινπλ λα αλαπηύμνπλ θεληξηθό ξόιν ζηελ εθπαίδεπζε ηεο κεηνλόηεηαο
(Niyozov&Pluim, 2009). Αληηκεησπίδνληαο όια ηα παηδηά σο ίζα, αίξνπλ ηπρόλ αδηθίεο θαη
δηαθξίζεηο (Σξέζζνπ&Μεηαθίδνπ, 2003). Δπεηδή ζηα πεξηζζόηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα,
αλαπαξάγνληαη ζηεξεόηππα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο, νη εθπαηδεπηηθνύ νθείινπλ λα μεπεξάζνπλ
θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ζρέζεηο ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη λα δώζνπλ ίζεο
επθαηξίεο ζε όια ηα παηδηά (Σζηνύκεο, 2003). Δίλαη απηνί πνπ ζα θηιηξάξνπληελ εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα εγρεηξίδηα θαη ζα απνθαζίζνπλ ηελ κέζνδν κέζα ζηελ ηάμε, ζα
έξζνπλ ζε ζπρλή επαθή κε ηνπο γνλείο θαη ζα πξνβαίλνπλ θαζεκεξηλά ζε ζηαζκηζκέλεο
απνθάζεηο ηηο νπνίεο ζα εθαξκόζνπλ ζηελ ηάμε (Niyozov&Pluim, 2009).Λόγσ ηηο θαζεκεξηλήο
ηξηβήο κε ηνπο καζεηέο, έρνπλ ην πξνλόκην λα ζεσξνύληαη νη αθξνγσληαίνη ιίζνη ηεο
εθπαίδεπζεο θαη γηα πεηύρεη νπνηαδήπνηε κεηαξξύζκηζε νθείινπλ λα ηνπο δώζνπλ ηνλ πξώην
ιόγν (Φξαγθνπδάθε&Γξαγώλα, 2015). Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη ζεκέιηνη ιίζνη ηεο γλώζεο ησλ
καζεηώλ θαη είλαη θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ηεο δηακόξθσζεο ηαπηόηεηαο ηνπο (Αβδειά, 1997).
Μέζα από ηελ εθπαίδεπζε, νη δάζθαινη επεξεάδνπλ ηνπο καζεηέο θαη νπζηαζηηθά θαζνξίδνπλ ην
κέιινλ ηεο θνηλσλίαο (Φξαγθνπδάθε&Γξαγώλα, 2015).Οη ζηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξνύλ
λα δηεπξύλνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ζεηηθή πξννπηηθή ζηελ εθπαίδεπζε ή λα εληζρύζνπλ
ζηεξεόηππα, κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκό ησλ καζεηώλ (Σξέζζνπ&Μεηαθίδνπ,
2003).Έξεπλεο έδεημαλ όηη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο εθπαηδεπηηθώλ – γνλέσλ δηακόξθσζαλ
ρακειέο επηδόζεηο ζε καζεκαηηθά θαη ινγνηερλία, θαη αλαδεηθλύεηαη κε έκθαζε ε αλάγθε ζηελ
επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα εηεξόηεηαο (Sirin, Ryce&Mir, 2009). Οη κεησκέλεο
πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνο ηηο κνπζνπικάλεο καζήηξηεο, σζνύλ ζηελ ιάζνο αληίιεςε
όηη νη γπλαίθεο δελ κπνξνύλ λα κάζνπλ, κε απνηέιεζκα λα ππνβηβάδνπλ ηηο θηινδνμίεο ηνπο θαη
λα ηηο νδεγνύλ ζηελ απνκόλσζε (Εine 2001). Ο εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα δώζεη εκπεηξίεο
κάζεζεο ζηα παηδηά ηεο κεηνλόηεηαο ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο ώζηε νη καζεηέο
λα λνηώζνπλ επαξθείο θαη λα επηδηώμνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο επηηπρία (Tucker et.al., 2005).

2 Κοινυνικόρ Αποκλειζμόρ
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππάξρεη έληνλε ζπδήηεζε γηα ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό ησλ
κνπζνπικάλσλ Θξάθεο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ. Τπάξρεη ζύγρπζε θαηά πόζν ν θνηλσληθόο
απνθιεηζκόο ζπλδέεηαη κε ηελ θηώρεηα ή είλαη έλα λέν θαηλόκελν ην, νπνίν πξέπεη λα
δηεξεπλεζεί. Ο Σζηξώλεο, (2003) αλαθέξεη όηη κεηά ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε,ε θηώρεηα
ζπλδέεηαη κε ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό θαη ε ππνηίκεζε ηεο αλζξώπηλεο αμίαο πξνζδηνξίδεη
από ηελ αξρή ηελ ζέζε ηνπ πνιίηε ζηελ θνηλσλία. Ζ αδπλακία ηνπ πνιίηε ζε πιηθά αγαζά θαη
πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο ζπλδέεηαη κε ηελ θηώρεηα, κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκό από
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θνηλσληθέο ζέζεηο (Duffy, 1999). Καηά ηνλ Μαπξνκάηε, (2005) ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο
δηεπξύλεη ηελ αλέρεηα θαη ηελ θηώρηα γηαηί πεξηνξίδεηαη ε πξόζβαζε ζε θνηλσληθά αγαζά κε
απνηέιεζκα ηελ δπζθνιία αλεύξεζεο εξγαζίαο. Οη πνιίηεο ηεο κεηνλόηεηαο ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπο λα αλειηρηνύλ θνηλσληθά, εμαηηίαο ηεο πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπο, λνηώζνπλ όηη νη ίζεο
επθαηξίεο δελ ηζρύνπλ γηα απηνύο θαη όηη ε απνηπρία ηνπο νθείιεηαη ζηνπο ηδίνπο. Ζ Swadener,
(1999) εθηόο ησλ παξαπάλσ αλαθέξεη όηη παξόιν πνπ από ηελ θηώρεηα θαλέλαο δελ
επσθειείηαη, αληηκεησπίδεηαη ζαλ θαηλόκελν ζην νπνίν θηαίεη απηόο πνπ ηελ πθίζηαηαη.
2.1 Η αζάθεια και ηα αίηια ηος «κοινυνικού αποκλειζμού»
Ο Σζανύδεο, (1998) πξνζδηνξίδεη ηελ δπζθνιία λα νξηζηεί ν « θνηλσληθόο απνθιεηζκόο» γηαηί
κεξηθέο θνξέο θξίλεηαη από ηελ αηηία, άιιεο θνξέο από ηελ εξκελεία ηνπ όξνπ εξκελεύνληάο ηνλ
ρξεζηηθά. Οη πεξηζζόηεξνη νξηζκνί ζπλδένπλ ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό εθηόο από ηελ πιηθή
ζηέξεζε, κε ηελ αδπλακία λα αζθήζεη ε κεηνλόηεηα ηα πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ηεο
δηθαηώκαηα (Μαπξνκάηεο, 2004). Ο Freire, (1977) αλαθέξεη όηη, νη απνθιεηζκέλνη
πεξηζσξηνπνηνύληαη θαη ε θπξίαξρε θνηλσλία ηνπο ζεσξεί «άξξσζηα ζηνηρεία» ηεο θαη πξέπεη λα
αιιάμνπλ λννηξνπία ώζηε λα ελζσκαησζνύλ παξόιν πνπ δελ είλαη απνδεθηνί σο κεηνλόηεηα.
Φαίλεηαη όηη ε κεηνλόηεηα δεη ζην πεξηζώξην, ζε ζπλζήθεο αλέρεηαο. Ζ Alexiadou, (2005)
ζπλδέεη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό α) ζηελ ειιηπή εθπαίδεπζε β) ζπλδπαζκό ειιηπνύο
εθπαίδεπζεο κα ηελ θνηλσληθή πζηέξεζε θαη γ) ζπλδπαζκό δηαθξίζεσλ ζεζκηθώλ, νηθνλνκηθήο
αλέρεηαο θαη πνιηηηζκηθώλ παξαγόλησλ.ην Πξάζηλν Βηβιίν ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθώλ
Κνηλνηήησλ, αλαγλσξίδεηαη όηη, ε θνηλσληθή απνκόλσζε νδεγεί ζηελ θηώρηα θαη ζην πεξηζώξην
αιιά ππάξρεη δπζθνιία λα βξεζνύλ ηα αίηηα θαη νη όςεηο ηνπ θαηλνκέλνπ (Σζηάθαινο, 1998). Ο
θνηλσληθόο απνθιεηζκόο αλαδεηθλύεη πξόβιεκα γηα απηόλ πνπ ηελ πθίζηαηαη ζηελ εθπαίδεπζε,
ζηέγαζε, δπλαηόηεηα εύξεζεο εξγαζίαο, θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ζηελ πγεία (Guthrie, 1999˙
Obendoerfer, 1999). Πξνζπαζώληαο λα αλαδείμεη ηα αίηηα ε Levitas, (2004) εζηίαζε ζηηο
ζύγρξνλεο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίεο θαη όρη ζηελ θύζε ηνπ θαπηηαιηζκνύ, ελώ ν Μσπζίδεο,
(1998) αλαδεηθλύεη σο αίηην ηελ αληίζεζε εξγαζίαο - θεθαιαίνπ θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ
θεθαιαίνπ λα εμειηρηεί. Παξαηεξείηαη σο πξόβιεκα γηα ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα
νξηνζεηήζνπλ κε ζαθήλεηα ηνλ όξν «θνηλσληθόο απνθιεηζκόο», γηαηί ηόηε ζα έπξεπε
ζηνρεπκέλα λα θάλνπλ ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ώζηε λα αληηκεησπίζνπλ ην θαηλόκελν.Σν
Παξαηεξεηήξην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην 1991, ζπλέδεζε ηελ κε πξαγκάησζε ησλ
θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ ζαλ άξλεζε από πιεπξάο ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο
Έλσζεο, λα ζπλδέζνπλ ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό κε ηα θνηλσληθά δηθαηώκαηα (Σζηάθαινο,
1998). Ζ Μνπζνύξνπ, (1998) αλαθέξεη όηη, ζηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό θπξίαξρν ζηνηρείν είλαη
ε ειιηπήο πξόζβαζε ζηα δεκόζηα αγαζά, ζπκκεηνρήο ζηελ εμνπζία, θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ κε
απνηέιεζκα ηελ θηώρηα θαη ηελ αληζόηεηα.
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2.2 Εκπαίδεςζη και κοινυνικόρ αποκλειζμόρ
Οη Bourdieu&Passeron, (1990) ζεσξνύλ όηη, ε εθπαίδεπζε αλαπαξάγεη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη
νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε αλώηεξεο θαη θαηώηεξεο ηαμηθά νκάδεο. Έηζη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο
λνκηκνπνηείηαη ε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή αληζόηεηα θαη είλαη θπζηνινγηθό ε ζρνιηθή απνηπρία ζε
παηδηά ρακειώλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ. Ο Bernstein, (1990) δίλεη κηα άιιε αλάιπζε θαη
αλαθέξεη όηη, ηα παηδηά αλώηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ έρνπλ θαιύηεξεο επηδόζεηο ιόγσ ηεο
εμνηθείσζεο ζηελ επίζεκε γιώζζα, ελώ ησλ κεηνλνηήησλ εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ
γισζζηθνύ ηνπο θώδηθα απέρνπλ ηειηθά από ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ. ην ίδην ζπκπέξαζκα
θαηαιήγνπλ γηα ηα παηδηά από αγξνηηθέο πεξηνρέο, νη Φξαγθνπδάθε, Γξαγώλα, &Αλδξνύζνπ,
(1997) θαη ζέηνπλ ηελ αμία ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν.
Ο Σνπξηνύξαο, (2010) ζπλδέεη ηνλ απνθιεηζκό ζην ζρνιείν σο αίηην γηα ηελ παγίσζε ηνπ
θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζην κέιινλ ηνπ καζεηή. Έρεη παξαηεξεζεί ηδηαίηεξα πςειή ζρνιηθή
δηαξξνή ζε κεηνλνηηθέο πεξηνρέο θαη γεληθά ζρνιηθή απνηπρία, ζηελ νινθιήξσζε ηεο
ππνρξεσηηθήο ελληάρξνλεο εθπαίδεπζεο (Αζθνύλε, 2007). Γίλεηαη αληηιεπηό όηη ν θνηλσληθόο
απνθιεηζκόο νδεγεί ζηελ ειιηπή εθπαίδεπζε θαη ε ειιηπήο εθπαίδεπζε είλαη θαηαιύηεο ζηελ
δηνιίζζεζε, ζηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό. Σα πξνγξάκκαηα πξνζπάζεηαο ελζσκάησζεο ησλ
κεηνλνηήησλ ζηελ θπξίαξρε λννηξνπία παξαβιέπνπλ ηελ δνκή ηεο αληζόηεηαο κεηαμύ ηνπο θαη
δίλνπλ έλαλ νπδέηεξν ξόιν ζηελ εθπαίδεπζε κε απνηέιεζκα νη ζρνιηθέο κνλάδεο λα
αλαπαξάγνπλ ηηο αληζόηεηεο (Αιεμηάδνπ, 2005).Ζ δηαξξνή ησλ καζεηώλ είλαη θαζξέπηεο ηνπ
θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη έηζη ην ζρνιείν δελ πεηπραίλεη ηνλ ζθνπό ηνπ δειαδή: λα θνηηνύλ
νη καζεηέο θαη κεηέπεηηα λα εληαρζνύλ ζηνλ θνηλσληθό ηζηό. Ζ κεηνλόηεηα δεη κε απηόλ ηνλ
ηξόπν ζηνλ θαύιν θύθιν θηώρεηαο, ζρνιηθή εγθαηάιεηςε, πεξηνξηζκέλν κνξθσηηθό επίπεδν,
αλαζθάιεηα ζηελ εξγαζία, θηώρεηα, θνηλσληθόο απνθιεηζκόο (Κάηζηθαο& Πνιίηνπ, 1999).
Γίλεηαη αληηιεπηό όηη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πξέπεη λα νξγαλσζεί θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα
κελ είλαη πεδίν αλαπαξαγσγήο αληζνηήησλ ησλ κεηνλνηήησλ, αιιά λα δώζεη ηα θαηάιιεια
εθόδηα ζηνπο καζεηέο, ώζηε λα ληθήζνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, απαμίσζε θαη ηνλ θνηλσληθό
απνθιεηζκό.
Σν Διιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα είλαη αληαλάθιαζε ηεο θνηλσλίαο θαη έηζη αλαπαξάγεη
ζηεξεόηππα θαη αδηαθνξία γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηνλνηηθώλ νκάδσλ (Σζηξώλεο, 2003).
Αδπλαηεί λα δώζεη ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο, γηαηί αγλνεί ην δηαθνξεηηθό θνηλσληθό, πνιηηηζκηθό
θεθάιαην κεηνλνηήησλ κε απνηέιεζκα ηα παηδηά ηεο κεηνλόηεηαο,λα νδεγνύληαη ζε θνηλσληθή
αληζόηεηα Γξαγώλα θαη Φξαγθνπδάθε, (2007). Ζ θνπιηνύξα θαη ε κεηξηθή γιώζζα απηώλ ησλ
παηδηώλ δεκηνπξγεί έλα ηνίρνο, ην νπνίν δπζθνιεύεη ηνπο καζεηέο λα εληαρζνύλ κε απνηέιεζκα
ηελ εγθαηάιεηςε. ύκθσλα κε ηνπο Κάηζηθα& Πνιίηνπ, (1999) ππάξρνπλ «εηδηθέο θαηεγνξίεο»
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καζεηώλ, παηδηά ηεο κεηνλόηεηαο ηεο Θξάθεο, ηα νπνία ζηεξνύληαη ίζσλ επθαηξηώλ ζηελ
εθπαίδεπζε θαη δελ θαηαγξάθνληαη ζηαηηζηηθά.
ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γηεύζπλζεο Μεηνλνηηθήο Δθπαίδεπζε (1996) ηα πεξηζζόηεξα παηδηά
ηεο κεηνλόηεηαο κεηά ην πέξαο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αξρίδνπλ εξγαζία. Μόλν ην 20%
ζπλερίδνπλ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη άιιν 20% ζηελ Γεπηεξνβάζκηα κεηνλνηηθή
εθπαίδεπζε, γεγνλόο πνπ δίλεη αξλεηηθό ζηίγκα εμαηηίαο ηεο παηδηθήο εξγαζίαο. Ζ πεξηνρή ηεο
Θξάθεο εμαηηίαο ησλ αξλεηηθώλ επηδόζεσλ ηεο κεηνλόηεηαο, έρεη παλειιήληα ρακεινύο δείθηεο
εθπαηδεπηηθνύ επηπέδνπ. Ζ πνιηηηθή δηάζηαζε απηνύ ηνπ δεηήκαηνο πξέπεη λα σζήζεη, ιόγσ
εζληθήο ζεκαζίαο,ην θξάηνο λα εμαιείςεη ηελ απνκόλσζε ηεο κεηνλόηεηαο, θέξλνληαο ηηο
θαηάιιειεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ζα θέξνπλ αίζζεκα δηθαηνζύλεο θαη αζθάιεηαο.Με βάζε ηα
παξαπάλσ ζηηο κε πξνλνκηνύρεο πεξηνρέο ηεο Θξάθεο (κεηνλνηηθέο) εκθαλίδεηαη έληνλα ε
ζρνιηθή εγθαηάιεηςε θαη είλαη ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα κελ ην αγλνεί, γηαηί σζείηαη ε
κεηνλόηεηα ζε θνηλσληθό απνθιεηζκό.

3 Πποηάζειρ
Ζ εθπαίδεπζε είλαη ηζρπξό εξγαιείν ιείαλζεο ησλ αληζνηήησλ θαη κεηνλνηηθέο νκάδεο δηόηη
κέζσ απηήο έρνπλ ηελ επθαηξία πξόζβαζεο ζε επαγγέικαηα θαη επθαηξίεο κε απνηέιεζκα λα
εμαθαλίζνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ απνθιεηζκό ηνπο. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε απηέο ηηο
θνηλσληθέο νκάδεο, σο ελεξγνί πνιίηεο, λα ιύζνπλ νη ίδηνη ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη ε θνηλσλία
πνπ ηνπο πεξηβάιιεη έκπξαθηα, λα δείμεη ηελ αιιειεγγύε ηεο κε ζηόρν ηελ ακθίδξνκε
επηθνηλσλία γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ (Balibar, 1991). Οη ηδηαηηεξόηεηεο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο
Θξάθεο ζα έπξεπε λα σζήζνπλ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία ζε θαηλνηόκα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα,κε ζηόρν ηελ έληαμε ηεο κεηνλόηεηαο ζην επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ θαη
απνβνιή ηνπ αηζζήκαηνο εο αδηθίαο θαη απνκόλσζεο.Δίλαη ζεκαληηθό λα αληηιεθζνύλ όινη, όηη
ε Θξάθε είλαη ρξηζηηαληθή θαη κνπζνπικαληθή, ειιελόγισζζε θαη πνιύγισζζε, κεηνλνηηθή θαη
πιεηνλνηηθή ηαπηόρξνλα (Αζεκαθνπνύινπ, 2002). Ο ζεβαζκόο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ
θνηλνηήησλ, ε ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπο, επηβάιεη ηελ γέθπξα επηθνηλσλίαο
ηνπο θαη κέζα από εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, ηελ απνηξνπή ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ηεο
κεηνλόηεηαο (Σξέζζνπ, 1997).Ο Ακίλ Μααινύθ Γαιιν-Ληβαλέδνο δηαλννύκελνο, νξίδεη κε δύν
άμνλεο ηελ ηαπηόηεηα, έλαλ νξηδόληην θαη έλαλ θάζεην. Ο θάζεηνο καο ζπλδέεη κε ηηο ξίδεο καο
θαη ν νξηδόληηνο δηακνξθώλεη ην πεξηβάιινλ πνπ δνύκε. Υξεηάδεηαη ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνπο
δύν άμνλεο,γηαηί αλ ππεξέρεη ν θάζεηνο κέλνπκε θνιιεκέλνη ζην παξειζόλ θαη αλ ππεξηεξεί ν
νξηδόληηνο δνύκε μεξηδσκέλνη (Γξαγώλα, 2013). Εεηνύκελν είλαη ζηελ εθπαίδεπζε ηεο
κεηνλόηεηαο ε καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη γνληώλ, ε νπνία ζα πξαγκαησζεί, όηαλ
ηζνξξνπήζνπλ νη δύν άμνλεο ηεο ηαπηόηεηαο (νξηδόληηνο θαη θάζεηνο). Παξάιιεινη κνλόινγνη
δελ βνεζνύλ θαη ρξεηάδεηαη εηιηθξηλήο ζπδήηεζε κεηαμύ κεηνλόηεηαο θαη πιεηνλόηεηαο. ε απηόλ
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ηνλ δηάινγν, δελ ζα ππάξρνπλ ληθεηέο θαη εηηεκέλνη παξά δέζκεπζε από ηηο δύν πιεπξέο, ζε
εύξεζε καθξνρξόληαο ιύζεο θηίδνληαο θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο.
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