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                          Προσ:  
                                    Τπουργό Παιδείασ, Ζρευνασ                                                     
                                    και Θρθςκευμάτων                                                                                                                    
                                    κ. Νικόλαο Φίλθ 
 
      Ακινα 
   Κοινοποίθςθ:    
                          1. κ. Θεοδόςθ Πελεγρίνθ 
                               Υφυπουργό Ραιδείασ, Ζρευνασ 
                               και Θρθςκευμάτων    

     2. Σφμβουλο Θεμάτων                                                                                         
                            Μειονοτικισ  Εκπαίδευςθσ 
                            κ. Ανδρζα Νοταρά   
                           3. Διεφκυνςθ Ραιδείασ Ομογενϊν 
                                Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ                                                                          
                                Ξζνων και Μ/κϊν  Σχολείων                                                                                          
                                Τμιμα  Διοίκθςθσ Ρροςωπικοφ                                                                                          
                           4.  κ. Γεώργιο Καλαντηι  

                                 Γ. Γ. Θρθςκευμάτων                                                                                         
                            5. κ. Παναγιώτθ Κεραμάρθ 

                                 Ρεριφερειακό Διευκυντι     Υφυπουργό Ραιδείασ, Ζρευνασ 
                                 Εκπ/ςθσ Α.Μ.Θ.    και Θρθςκευμάτω    Υφυπουργό Ραιδείασ, Ζρευν    και Θρθςκευμάτω 5. κ. Βαςίλθ υμεωνίδθ 

                                                                                                                                     6. κ. Βαςίλθ υμεωνίδθ 
                  Ρροϊςτάμενο Γραφείου 
                  Μειονοτικισ Εκπ/ςθσ 
             7.  κ. Αναςτάςιο Μάρκου 
                  Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ 
                  Εκπ/ςθσ  Ν. Ξάνκθσ 
             8.  κ. Μαρίνο  Κωνςταντινίδθ 
                  Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ 
                  Εκπ/ςθσ  Ν. οδόπθσ 

                                                                                                                                 9.  κ.  Xουςεΐν Ηεϊμπζκ                                                            
                                                                                                                                          Βουλευτι Ν. Ξάνκθσ 
                                                                                                                       10.  κ.  Ευςτάκιο Γιαννακίδθ                                                            
                                                                                                                                           Βουλευτι Ν. Ξάνκθσ 
                                                                                                                                   11. Γρθγόρθ τογιαννίδθ                                                            
                       Βουλευτι Ν. Ξάνκθσ 
     12. κ. Μουςταφά Μουςταφά 
                                                                                                                                Βουλευτι Ν. οδόπθσ 
                                                                                                                          13. κ. Αϊχάν Καραγιουςοφφ 
                                                                                                                                Βουλευτι Ν. οδόπθσ 
                                                                                                                                    14. κ. Ιλχάν Αχμζτ 
                                                                                                                                Βουλευτι Ν. οδόπθσ 

     Αξιότιμε κφριε Τπουργζ,  
 
     Εκπροςωπϊντασ ωσ Διοικθτικά Συμβοφλια το Σφλλογο Δαςκάλων Μειονοτικϊν Σχολείων Ν. Ξάνκθσ 
-Αποφοίτων τθσ Ειδικισ Ραιδαγωγικισ Ακαδθμίασ Θεςςαλονίκθσ (Ε.Ρ.Α.Θ.) και το Σφλλογο Δαςκάλων 
Αποφοίτων τθσ Ειδικισ Ραιδαγωγικισ Ακαδθμίασ Θεςςαλονίκθσ (Ε.Ρ.Α.Θ.) Ν. οδόπθσ – Ν. Ζβρου, κα  
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κζλαμε να ςασ γνωςτοποιιςουμε τισ απόψεισ μασ για ζνα ςθμαντικό κζμα που προζκυψε μετά τθν 
αποςτολι δφο υπθρεςιακϊν εγγράφων το τελευταίο χρονικό διάςτθμα από τον Ρεριφερειακό 
Διευκυντι Ρ&Δ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ κ. Ραναγιϊτθ Κεραμάρθ.  
     Με το δεφτερο ζγγραφο με αρικμ’ πρωτοκόλλου Φ.8.2./2.4/2541 τθσ 24/3/2016 τθσ Ρεριφερειακισ 
Διεφκυνςθσ Ρ&Δ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ που υπογράφεται από τον 
Ρεριφερειακό Διευκυντι, ηθτείται ϊςτε «οι ανακοινϊςεισ ςτουσ μακθτζσ των ςχολείων να 
εκφωνοφνται ςτθν επίςθμθ γλϊςςα του κράτουσ». 
     Είχε προθγθκεί άλλο ζγγραφο ςτισ 7/3/2016 με αρικμ’ πρωτοκόλλου Φ.8.2/2.4./2026, ςφμφωνα με 
το οποίο οι αιρετοί των Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. Ν. Ζβρου, Ν. Ξάνκθσ και Ν. οδόπθσ, οι οποίοι εκπροςωποφν τουσ 
εκπαιδευτικοφσ του Τουρκόγλωςςου προγράμματοσ των Μειονοτικϊν ςχολείων κλάδου ΡΕ 73, κα 
ζπρεπε να ενθμερωκοφν από τουσ Διευκυντζσ τουσ ςτισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Ζβρου, Ξάνκθσ και οδόπθσ, ϊςτε «ςτο εξισ οι όποιεσ ανακοινϊςεισ ι ενθμερωτικά ςθμειϊματα 
ςτζλνονται ςτα ςχολεία εκ μζρουσ τουσ, να είναι ςτθν επίςθμθ γλϊςςα του κράτουσ, δθλαδι τθν 
Ελλθνικι» ενϊ ταυτόχρονα, εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ Διευκυντζσ Ρ.Ε. να προβοφν ςε αυςτθρζσ 
ςυςτάςεισ προσ τουσ αιρετοφσ εκπροςϊπουσ μασ για τθν πιςτι και απαρζγκλιτθ εφαρμογι τθσ  
ςυγκεκριμζνθσ οδθγίασ.  
     Με άλλα λόγια ο Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Ρ&Δ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ, 
υποδεικνφει ςτουσ τουρκόγλωςςουσ εκπαιδευτικοφσ ςε ποια γλϊςςα κα αλλθλογραφοφν μεταξφ τουσ 
για ςυνδικαλιςτικά τουσ κζματα!        
     Κφριε Τπουργζ,  
     Ωσ εκπαιδευτικοί του Τουρκόγλωςςου Ρρογράμματοσ των δίγλωςςων Μειονοτικϊν ςχολείων τθσ 
Δυτικισ Θράκθσ, εφαρμόηουμε πιςτά και απαρζγκλιτα τθν κείμενθ νομοκεςία που αφορά τθ 
λειτουργία των Σχολείων ςτα οποία υπθρετοφμε.  
     Η νομιμότθτα για μασ αποτελεί ακρογωνιαίο λίκοσ τθσ υπθρεςιακισ μασ υπόςταςθσ και 
λειτουργίασ και εκτιμοφμε ότι αυτι μασ θ ςτάςθ αναγνωρίηεται από τουσ προϊςταμζνουσ μασ, τουσ 
γονείσ και το ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ.  
     Η αποςτολι όμωσ, αυτϊν των δφο εγγράφων από τον κ. Ρεριφερειακό Διευκυντι, εκτιμοφμε ότι 
δεν ςυνυφαίνεται με τισ Διεκνείσ Συνκικεσ, τα Μορφωτικά Ρρωτόκολλα και τα όςα προβλζπονται και 
από τθν νομοκεςία τθσ χϊρασ μασ για τθν λειτουργία των Μειονοτικϊν ςχολείων τθσ Δυτικισ Θράκθσ.   
     Η διγλωςςία ςε αυτά τα ςχολεία είναι ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ φπαρξισ τουσ αυτισ κακ’ αυτισ. Η 
παρζμβαςθ, δε, ςτθν γλϊςςα γραφισ τθσ αλλθλογραφίασ για τθν ςυνδικαλιςτικι μασ ενθμζρωςθ από 
τουσ εκπροςϊπουσ μασ ςτα Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε., ϊςτε αυτι να γίνεται ςτθν επίςθμθ γλϊςςα του κράτουσ, 
ςυνιςτά κατά τθν άποψι μασ, ανεπίτρεπτθ παρζμβαςθ ςε ουςιϊδθ δικαιϊματά μασ που αφοροφν τθ 
χριςθ τθσ τουρκικισ γλϊςςασ.  
     Κφριε Τπουργζ,  
     Ουδζποτε ηθτιςαμε ι προςπακιςαμε να παρακάμψουμε τθ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτισ 
επίςθμεσ ανακοινϊςεισ των ςχολείων μασ. Είναι δεδομζνθ θ χριςθ τθσ επίςθμθσ γλϊςςασ του 
κράτουσ και δεν τίκεται κζμα περί αυτοφ. Πμωσ, από τθν ανάγνωςθ και τθν διατφπωςθ του εγγράφου 
του κ. Ρεριφερειακοφ Διευκυντι, προκφπτει ςαφζςτατα ότι κα πρζπει εφεξισ όλεσ οι  ανακοινϊςεισ 
ςτα ςχολεία μασ να εκφωνοφνται ΜΟΝΟ ςτθν επίςθμθ γλϊςςα του κράτουσ, κάτι που δεν μασ βρίςκει 
ςφμφωνουσ,  ςε ςχζςθ με όςα ςασ εκκζςαμε προθγουμζνωσ.  
     Τα ελλθνικά ομιλοφνται οφτωσ ι άλλωσ ςτα Μειονοτικά Σχολεία από τουσ εκπαιδευτικοφσ του 
Ελλθνόγλωςςου προγράμματοσ. Άρα, δεν ιςχφει ο ιςχυριςμόσ ότι δεν ομιλείται θ ελλθνικι γλϊςςα 
ςτα ςχολεία. Το παράδοξο ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι ότι ηθτείται ϊςτε όλεσ οι  ανακοινϊςεισ να 
γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και από τουσ εκπαιδευτικοφσ του Τουρκόγλωςςου προγράμματοσ. 
     Εμείσ, οι εκπαιδευτικοί που φοιτιςαμε ςτθν Ειδικι Ραιδαγωγικι Ακαδθμία Θεςςαλονίκθσ, ζχουμε 
διδαχκεί τθν τουρκικι γλϊςςα και ζχουμε εκπαιδευτεί από το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ Ελλάδασ 
ϊςτε να διδάξουμε τθν τουρκικι γλϊςςα ςτα παιδιά τθσ Μειονότθτασ τθσ Δυτικισ Θράκθσ. Γι’ αυτό 
άλλωςτε υπάρχει ςτο ςχολείο ο Μειονοτικόσ Διευκυντισ και ο «Ρλειονοτικόσ» χριςτιανόσ 
ςυνάδελφοσ  που αςκεί χρζθ Υποδιευκυντι.  
     Κφριε υπουργζ,  
     Το Μειονοτικό ςχολείο ςτθν Δυτικι Θράκθ αποτελεί παράδειγμα ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικϊν με 
διαφορετικι γλϊςςα, κρθςκεία και καταγωγι, που ςφυρθλατεί τθν ειρθνικι ςυμβίωςθ ςτθν τοπικι  
 



 
κοινωνία ανάμεςα ςε Μειονότθτα και Ρλειονότθτα και επιδιϊκει να μορφϊςει με επάρκεια τα παιδιά 
τθσ Μειονότθτασ ϊςτε να αποκτιςουν ικανό υπόβακρο γνϊςεων που κα τα βοθκιςει ςτισ επόμενεσ 
βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ αλλά και ςτθν υπόλοιπθ ηωι τουσ.  
     Η ελλθνομάκεια των παιδιϊν όχι μόνο δεν κινδυνεφει από τθν λειτουργία των Μειονοτικϊν 
ςχολείων αλλά και οι ίδιεσ οι οικογζνειεσ των παιδιϊν ςπεφδουν ϊςτε με όλα τα υπάρχοντα 
εκπαιδευτικά βοθκιματα να ενιςχφουν τθν Ελλθνομάκειά τουσ για τθν αποτελεςματικότερθ ζνταξι 
τουσ ςτθν κοινωνικι ηωι τθσ χϊρασ μασ.  
     Αντικζτωσ, όλεσ οι παραπάνω κατακτιςεισ του Μειονοτικοφ ςχολείου μπαίνουν υπό αμφιςβιτθςθ 
με αποφάςεισ όπωσ αυτζσ του κ. Ρεριφερειακοφ Διευκυντι , που φκάνουν ςτο ςθμείο, εμμζςωσ πλθν 
ςαφϊσ, να αμφιςβθτιςουν τθ χριςθ τθσ τουρκικισ γλϊςςασ ςε όλεσ τθσ ανακοινϊςεισ ςε αυτά τα 
δίγλωςςα ςχολεία, κζτοντασ ςτο ςτόχαςτρο επί τθσ ουςίασ τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που 
διορίςτθκαν για να διδάξουν τθν τουρκικι γλϊςςα ςτα παιδιά τθσ Μειονότθτάσ μασ.  
     Η γλωςςικι μιςαλλοδοξία αποτελεί κλαςςικι ζκφανςθ ενόσ υπολανκάνοντοσ εκνικιςμοφ που 
ουςιαςτικά μπορεί να διαταράξει τισ ςχζςεισ των εκπαιδευτικϊν του Ελλθνόγλωςςου και του 
Τουρκόγλωςςου προγράμματοσ λειτουργϊντασ αποςυνκετικά για το ίδιο το Μειονοτικό ςχολείο.   
     Από εδϊ και πζρα ο δάςκαλοσ του Τουρκόγλωςςου προγράμματοσ κα είναι απολφτωσ 
εκτεκειμζνοσ κακϊσ θ όποια αναφορά του ςτθν τουρκικι γλϊςςα εκτόσ τάξεωσ, κα μπορεί να 
αποτελεί λόγο πεικαρχικοφ ελζγχου εναντίον του.        
     Εάν ο Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ διαπίςτωνε αντικανονικι ςυμπεριφορά ωσ προσ αυτό το ηιτθμα 
από κάποιον ι κάποιουσ ςυναδζλφουσ μασ, κα ζπρεπε να προβεί ςε εξατομικευμζνο ζλεγχο και όχι 
ςε αποςτολι γενικισ εντολισ με επίςθμο υπθρεςιακό ζγγραφο.  
     Συνεπϊσ, ηθτοφμε από εςάσ, κφριε Τπουργζ, τθν ανάκλθςθ αυτϊν των εγγράφων με τθν ζκδοςθ 
νεοτζρων που κα αποςαφθνίηει πλιρωσ το πϊσ ακριβϊσ εφαρμόηεται θ νομιμότθτα ςτα Μειονοτικά 
ςχολεία τθσ Δυτικισ Θράκθσ. Άλλωσ, κα είμαςτε υποχρεωμζνοι προκειμζνου να μθν ελεγχκοφμε 
πεικαρχικά να εφαρμόςουμε τισ παροφςεσ οδθγίεσ του κ. Ρεριφερειακοφ Διευκυντι, γεγονόσ που κα 
οδθγιςει ςε αρνθτικό προθγοφμενο αμφιςβιτθςθσ Συνκθκϊν και Μορφωτικϊν Ρρωτοκόλλων.     
    Ππωσ καλά γνωρίηετε θ ανάκλθςθ διοικθτικοφ εγγράφου γίνεται μόνο με ζκδοςθ νεότερου που κα 
ακυρϊνει τθν ιςχφ του προθγουμζνου. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ τελεί εν ιςχφ θ τρζχουςα απόφαςθ 
του κ. Ρεριφερειακοφ Διευκυντι.  
    Οφτε βζβαια μασ καλφπτουν δθλϊςεισ ςτον τφπο και τα Μ.Μ.Ε. περί διαςτρζβλωςθσ των 
προκζςεϊν του, κακϊσ ο Μειονοτικόσ δάςκαλοσ κα ςυνεχίςει, όςο δεν ανακαλείται θ παροφςα 
διοικθτικι πράξθ, να παραμζνει εκτεκειμζνοσ ςε ςυνεχείσ κινδφνουσ πεικαρχικϊν ελζγχων, που εκτόσ 
των άλλων κα λειτουργοφν  επιβαρυντικά ωσ προσ τθν δυνατότθτα ελεφκερθσ ανάπτυξθσ τθσ 
προςωπικότθτάσ του και τθσ εκπαιδευτικισ του αποςτολισ ςτον χϊρο του Μειονοτικοφ ςχολείου.               
     Κατόπιν, όλων των προεκτεκζντων, παρακαλοφμε για τισ ενζργειζσ ςασ.   

Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ και ςεβαςμό 

Για το Δ.. του υλλόγου Δαςκάλων          Για το Δ.. του υλλόγου Δαςκάλων 
           Αποφ. Ε.Π.Α.Θ. Ν. Ξάνκθσ                    Αποφ. Ε.Π.Α.Θ. Ν. Ροδόπθσ-Ν.Ζβρου 
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