
 170 

3. ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 

20-12-1968 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ334 

 
 
 

Συνεδριάσεις της Ελληνοτουρκικής Μορφωτικής Επιτροπής εν Άγκυρα και 

Αθήναις. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Συμφώνως προς τας προτάσεις τας περιλαμβανόμενας εν τη εκθέσει των 

αντιπροσώπων της Ελληνικής και της Τουρκικής Κυβερνήσεως, και εγκριθείσας υπό 

των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών κατά την εν Λονδίνω συνάντησιν αυτών 

τη 27 Ιουνίου 1968, η υπό της Ελληνοτουρκικής Μορφωτικής Συμφωνίας της 20ης 

Απριλίου 1951 προβλεπομένη Μικτή Επιτροπή συνήλθε διαδοχικώς εν Άγκυρα από 

της 21ης Οκτωβρίου μέχρις της 9ης Νοεμβρίου 1968, και εν Αθήναις από της 11ης 

μέχρι της 20ης Δεκεμβρίου 1968. 

Κατά τας εργασίας αυτής η Επιτροπή εξέφρασεν την εκτίμησιν αυτής διά τας 

αμφοτέρωθεν μέχρι σήμερον καταβληθείσας προσπάθειας επί τω τέλει εξασφαλίσεως 

εις τας δύο μειονότητας των συνθηκών και των μέσων καλύτερας και 

συγχρονισμένης εκπαιδεύσεως. Εν τω πνεύματι των εν τη εκθέσει των δύο 

αντιπροσώπων καθοριζομένων αρχών η Επιτροπή εκφράζει την ελπίδα ότι εν όψει 

του ιδιαιτέρου χαρακτήρος της μειονοτικής εκπαιδεύσεως, αι κατωτέρω 

διατυπούμεναι συστάσεις θέλουσιν αμφοτέρωθεν εφαρμοσθή εν πνεύματι καλής 

θελήσεως. 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει εξ άλλου την σπουδαιότητα ην ενέχει διά τα δύο 

Μέρη η εκ του σύνεγγυς παρακολούθησις της εφαρμογής των κατωτέρω συστάσεων, 

και συνομολογεί ότι εκάτερον των Μερών θα είχε πάντοτε την ευχέρειαν ως 

εισηγηθή διά των καταλλήλων μέσων αναθεωρήσεις των συστάσεων καθ' όσον 

αφορά εις τας λεπτομέρειας της εφαρμογής αυτών. 

Εκφράζει την πεποίθησιν ότι αι συστάσεις αύται δεν είναι φύσεως ευνοούσης 

μίαν μειονότητα επί ζημία της ετέρας, και υπογραμμίζει την σημασίαν του κατά την 

εφαρμογήν αυτών σεβασμού της αρχής της αμοιβαιότητος. 

                                                
334 Το κείμενο του Πρωτοκόλλου προέρχεται από Ν. Παναγιωτίδη (1996), όπ., σσ. 235-242. 
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Η Επιτροπή υιοθέτησε τας ακολούθους συστάσεις: 

 
Ι. ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 
1. Η Επιτροπή συνιστά όπως το υφιστάμενον καθεστώς εν τω θέματι της 

χρήσεως εν ταις μειονοτικαίς σχολαίς της μειονοτικής και της επισήμου 

γλώσσης,εξακολούθηση εφαρμοζόμενον εν τω μέλλοντι ως και κατά το παρελθόν. 

Ειδικότερον: 

α) Τα μέχρι σήμερον εις την επίσημον γλώσσαν διδασκόμενα μαθήματα θα 

διδάσκωνται και εν τω μέλλοντι εις την αυτήν γλώσσαν. 

β) Η διδασκαλία πάντων των άλλων μαθημάτων θα γίνεται εις την 

μειονοτικήν γλώσσαν άνευ εξαιρέσεως. 

γ) Εν σχέσει προς τας προηγούμενας διατάξεις, η Επιτροπή συνιστά την δια 

της διπλωματικής οδού ανταλλαγήν καταλόγων των εν ταις αντιστοίχοις μειονοτικαίς 

σχολαίς εις την επίσημον και μειονοτικήν γλώσσαν διδασκομένων μαθημάτων. Εις 

τους καταλόγους τούτους θα εμφαίνηται ο εν εκάστη τάξει των μειονοτικών σχολών 

των διαφόρων βαθμών αριθμός ωρών των μαθημάτων. 

    2. Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του εδαφίου (α) της παραγράφου (1), 

η υπό των μαθητών και των διδασκόντων εν ταις σχολαίς χρήσις της μειονοτικής 

γλώσσης θα επιτρέπηται άνευ περιορισμού εις πάσαν άλλην περίπτωσιν ως εις τα 

διαλείμματα, σχολικάς δραστηριότητας, διαλέξεις, συμβούλια διδασκόντων. 

 
II. ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ 
 

3. Συμφώνως τη ήδη εν Βιέννη μεταξύ των αντιπροσώπων των δύο χωρών 

συναφθείση συμφωνία, (Έκθεσις Βιέννης, κεφάλαιον II παράγραφος 7), η Επιτροπή 

συνιστά όπως η χρήσις του εις την μειονοτικήν γλώσσαν εποπτικού υλικού είναι 

κατόπιν ελέγχου απεριορίστως ελευθέρα εν ταις μειονοτικαίς σχολαίς κατά την 

διδασκαλίαν των εις την γλώσσαν ταύτην διδασκομένων μαθημάτων. 

4. Η Επιτροπή συνιστά την ακόλουθον διαδικασίαν διά την αποστολήν, τον 

έλεγχον, και την εις τας σχολάς διανομήν του υπό των δύο Μερών χορηγουμένου 

εποπτικού υλικού: 

α) Τα δύο Μέρη θα υποβάλλωσιν δια της διπλωματικής οδού εις την έγκρισιν 

των εκατέρωθεν αρμοδίων Αρχών τον κατάλογον και δύο δείγματα του εποπτικού 
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υλικού. Τα δύο Μέρη θα δύνανται ταυτοχρόνως να διατυπώσιν ευχάς όσον αφορά εις 

την διανομήν του υλικού τούτου. Η σχετική απόφασις των Αρχών δέον ν ανακοινωθή 

εις το ενδιαφερόμενον Μέρος εντός προθεσμίας ενός μηνός από της λήψεως του 

καταλόγου και των δειγμάτων. 

β) Τα δύο Μέρη θα αποστέλλωσιν εις τας οικείας Προξενικός αυτών Αρχάς το 

εν τοις έγκριθείσι καταλόγοις εμφαινόμενον υλικόν. 

γ) Τα Προξενεία θα παραδίδωσιν εις τας αρμοδίας Αρχάς προς διανομήν το 

περί ου πρόκειται υλικόν. Αι ρηθείσαι Αρχαί υποχρεούνται να προβαίνωσιν εις την 

διανομήν του υλικού προς πάσας τας μειονοτικάς σχολάς άνευ οιασδήποτε 

εξαιρέσεως. 

δ) Ο συμφώνως προς τον κατάλογον έλεγχος, και η εις τας σχολάς παράδοσις 

του φέροντος την σφραγίδα του ελέγχου υλικού θα συντελώνται υπό των αρμοδίων 

Αρχών εντός ενός, το βραδύτερον, μηνός και ο πίναξ διανομής θα αποστέληται εις το 

ενδιαφερόμενον Μέρος. 

5. Αι εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερόμεναι προθεσμίαι θα ισχύσωσι 

επ' αμοιβαιότητι. 

 
III. ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ 
 

6. Συμφώνως τη εκθέσει των αντιπροσώπων των δύο Κυβερνήσεων η 

Επιτροπή συνιστά όπως επιτροπή η κατάρτισις βιβλιοθηκών τάξεων και βιβλιοθηκών 

σχολείων και ενθαρρυνθή ο εμπλουτισμός των ήδη εν ταις μειονοτικαίς σχολαίς 

υφισταμένων βιβλιοθηκών. 

7. Επί τω τέλει εξασφαλίσεως της βάσει της αμοιβαιότητας καλής εφαρμογής 

της συστάσεως ταύτης τα δύο Μέρη θα συμορφωθώσι προς την ακόλουθον 

διαδικασίαν: 

α) Οι κατάλογοι και εν αντίτυπον των διά τας περί ων πρόκειται βιβλιοθήκας 

προτεινομένων βιβλίων δέον να υποβάλλωνται εις την έγκρισιν των αντιστοίχων 

αρμοδίων Αρχών υπό των Διευθυντών των μειονοτικών σχολών ή, εν απουσία αυτών, 

υπό των αναπληρωτών αυτών. 

β) Εντός ενός, το βραδύτερον, μηνός, αι Αρχαί αύται οφείλουσι να 

ανακοινώσιν εγγράφως τας αποφάσεις αυτών εις τους Διευθυντάς των σχολών ήτους 

αναπληρωτάς αυτών. 
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8) Πλήρης κατάλογος πάντων των βιβλίων των ήδη υφισταμένων 

Βιβλιοθηκών σχολών και τάξεων θα υποβληθή υπό των Διευθυντών των μειονοτικών 

σχολώνεις την έγκρισιν των αρμοδίων Αρχών. Αι Αρχαί αύται θα προβώσιν εις την 

κατά τρόπον κατάλληλον και πρακτικόν εξέτασιν των βιβλίων και θα ανακοινώσωσι 

το ταχύτερον, εγγράφως, τας αποφάσεις αυτών εις τους Διευθυντάς των σχολών. Εν 

πάση περιπτώσει η εξέτασις αύτη δεν θα κωλύη την ελεύθεραν εις τας Βιβλιοθήκας 

ταύτας προσέλευσιν των διδασκόντων και των μαθητών. 

9. Τα δύο Μέρη δύνανται να προβαίνωσιν εις δωρεάς βιβλίων προς τας 

οικείας μειονοτικάς σχολάς μέσω των Προξενείων των. Τα Προξενεία θα παραδίδωσι 

τα βιβλία ταύτα εις τας αρμοδίας Αρχάς επί τω τέλει εγκρίσεως και διανομής, 

συντελεστέας εντός διμήνου προθεσμίας. Τα δύο Μέρη δύνανται να δηλώσωσι δια 

της διπλωματικής οδού τας επιθυμίας των καθ' όσον αφορά εις την διανομήντων 

βιβλίων τούτων. Ο πίναξ διανομής θα διαβιβάζηται εις το ενδιαφερόμενον μέρος 

αμέσως μετά την διανομήν των βιβλίων εις τας μειονοτικάς σχολάς. 

10. Η εις τας Βιβλιοθήκας προσέλευσις θα είναι ελευθέρα διά τους 

διδάσκοντας και τους μαθητάς. 

 
IV. ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
 

11. Η Επιτροπή διαπιστεί μεθ' ικανοποιήσεως ότι τα δύο Μέρη 

συνεμορφώθησαν ήδη εν ευρεί μέτρω προς τας προτάσεις της εκθέσεως της Βιέννης 

σχετικώς προς τα επειγόντως ληφθέντα μέτρα προς εξεύρεσιν προσωρινής λύσεως 

του ζητήματος των σχολικών βιβλίων. 

Κατά την μεταγενεστέραν εφαρμογήν των επειγόντων μέτρων, τα δύο Μέρη 

θα καταβάλλωσιν επιμέλειαν όπως μη δυσχερανθή η εν ταις μειονοτικαίς σχολαίς 

διδασκαλία. 

Προς συμπλήρωσιν της εφαρμογής των προτάσεων τούτων η Επιτροπή 

συνιστά τα ακόλουθα: 

12. α) Αι δύο Αντιπροσωπείαι υπέβαλον εις την Επιτροπήν τους 

συννημμένους καταλόγους εγχειριδίων. Δύο αντίτυπα των εν τοις καταλόγοις 

εμφαινομένων εγχειριδίων δέον να παραδοθώσι το ταχύτερον δια της διπλωματικής 

οδού. Οι κατάλογοι ούτοι περιλαμβάνουσι την κατηγορίαν των σχολών, τας τάξεις, 

και τα μαθήματα δια προορίζονται τα εγχειρίδια. 

β) Τα δύο Μέρη οφείλουσι να ανακοινώσωσιν αντιστοίχως τας αποφάσεις αυτών 

μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 1969. Εντός της αυτής προθεσμίας τα δύο Μέρη δύνανται 
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να προτείνωσι τροποποιήσεις εν τοις εγχειριδίοις ων τα σημερινά κείμενα δεν 

θεωρούνται αποδεκτά. 

γ) Το σύμφωνον προς τας προταθείσας τροποποιήσεις κείμενον των εγχειριδίων 

τούτων δέον να παραδοθή δια της διπλωματικής οδού εις το ενδιαφερόμενον Μέρος 

μέχρι τέλους Μαΐου 1969, και η οριστική έγκρισις των εγχειριδίων τούτων δέον να 

δοθή μέχρι τέλους του σχολικού έτους 1968-69. 

δ) Τυπικοί κατά την διαδικασίαν ταύτην ελλείψεις θα είναι εκατέρωθεν ανεκταί, 

τοιαύται δ' ελλείψεις δέον όπως μη παρακωλύωσι την ταχείαν περαίωσιν των 

διατυπώσεων. 

13. Χάριν της καλής λειτουργίας της διδασκαλίας εν ταις μειονοτικαίς 

σχολαίς, τα δύο Μέρη οφείλουσι να μη απαγορεύσωσι, μέχρι της, κατά την 

προηγούμενην παράγραφον, οριστικής εγκρίσεως, την χρήσιν των ήδη εγκεκριμένων 

ή ανεκτών εγχειριδίων. 

14. Εις ήν περίπτωσιν χειρόγραφα εγχειριδίων έχουσιν υποβληθή εις την 

έγκρισιν των αρμοδίων Αρχών, η έγκρισις αύτη θα χορηγηθή εντός δεκαημέρου από 

της υπογραφής του παρόντος πρωτοκόλλου. Άμα τη εκτυπώσει των περί ων 

πρόκειται χειρογράφων, τα βιβλία θέλουσιν υποβληθή υπό την οριστικήν αυτών 

μορφήν εις τας αρμοδίας Αρχάς προς έλεγχον του περιεχομένου αυτών, και 

χορήγησιν της αδείας χρησιμοποιήσεως των. Ο έλεγχος οφείλει να περαιωθή, και η 

άδεια να χορηγηθή εντός προθεσμίας είκοσιν ημερών, από της υποβολής των περί ων 

πρόκειται βιβλίων. Η άδεια θέλει ανακοινωθή εγγράφως εις τους Διευθυντάς των 

ενδιαφερομένων μειονοτικών σχολών, και το ενδιαφερόμενον Μέρος θέλει 

ενημερωθή σχετικώς. 

Εις περίπτωσιν καθ' ήν τα ενδιαφερόμενα Μέρη θέλουσι προτείνει την 

προσωρινήν χρησιμοποίησιν εγχειριδίων τίνων διά διδακτικήν ύλην τα δι' ήν οριστικά 

εγχειρίδια τελούσιν υπό εκτύπωσιν, τα δύο Μέρη θέλουσι διευκολύνει τας δια την 

έγκρισιν των προσωρινών εγχειριδίων απαιτούμενας διατυπώσεις. 

Χορηγηθείσης της αδείας ταύτης, τούτο θέλει ανακοινωθή εις τους 

Διευθυντάς των Σχολών εντός προθεσμίας 20 ημερών από της παραδόσεως των 

εγχειριδίων τούτων, και το ενδιαφερόμενον Μέρος θέλει σχετικώς ενημερωθή. 

15. Τα δύο Μέρη θα δύνανται, οσάκις ήθελον κρίνει τούτο αναγκαίον, να 

προτείνωσι νέα εγχειρίδια (χειρόγραφα ή έντυπα) δια διδακτέαν ύλην διδασκομένην 

εις την μειονοτικήν γλώσσαν. 
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Προς τον σκοπόν τούτον, και συμφώνως προς την υπό του Πρωτοκόλλου της 

Βιέννης δοθείσαν αυτή εντολήν, η Επιτροπή συνιστά, την ακόλουθον διαδικασίαν διά 

την υπό των ενδιαφερομένων Μερών αποστολήν, τον έλεγχον και την διανομήν τών 

εις μειονοτικήν γλώσσαν εγχειριδίων (χειρογράφων ή εντύπων), των προοριζομένων 

δια χρήσιν εις τας μειονοτικάς σχολάς: 

α) Τα εγχειρίδια ή τα χειρόγραφα των εγχειριδίων θα υποβάλλωνται δια της 

διπλωματικής οδού εις τας αρμοδίας Αρχάς μέχρι της 30ης Σεπτεμβρίου εκάστου 

έτους. Τα χειρόγραφα θα συνοδεύωνται υπό των τυχόν εν αυτοίς περιλαμβανομένων 

εικόνων. 

β) Τα εγχειρίδια και τα χειρόγραφα ουδέν δέον να περιλαμβάνωσι το δυνάμενον να 

παραβλάψη τας μεταξύ των δύο χωρών σχέσεις. Αι αρμόδιαι Αρχαί θα δύνανται να 

διαγράφωσι παν ό,τι εις τα κείμενα των χειρογράφων ή τας εικόνας θα αντέκειτο προς 

την αρχήν ταύτην. 

γ) Η εξέτασις των κειμένων δέον να περαιωθή, και το αποτέλεσμα να ανακοινωθή εις 

το ενδιαφερόμενον Μέρος μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Τα σημεία 

ων ζητείται η αφαίρεσις θα εμφαίνωνται εν τη ανακοινώσει ταύτη. 

δ) Τα δύο Μέρη θα είναι ελεύθερα όπως αποβαίνωσιν εις την εν τη ιδία Χώρα 

εκτύπωσιν των εις την γλώσσαν αυτών συντεταγμένων χειρογράφων. 

ε) Δύο αντίτυπα των εκτυπωθέντων βιβλίων θα αποστέλλωνται δια της διπλωματικής 

οδού προς οριστικήν έγκρισιν μέχρι τέλους του μηνός Ιουλίου του αυτού έτους. 

στ) Η οριστική έγκρισις δέον να ανακοινούται μέχρι της 1ης Σεπτεμβρίου. 

ζ) Τα εγκριθέντα βιβλία θα αποστέλλωνται μέσω των οικείων Προξενείων εις τας 

αρμοδίας Αρχάς, αίτινες αφού επιθέσωσιν επ' αυτών την σφραγίδαν του ελέγχου, 

οφείλωσι να θέτωσι ταύτα εις την διάθεσιν πασών των μειονοτικών σχολών μέχρι της 

15ης Σεπτεμβρίου.  

16. Η εν τη προηγουμένη παραγράφω καθοριζομένη διαδικασία θα είναι 

δυνατόν να αναθεωρηθή, αιτήσει εκατέρου των Μερών, επί τω τέλει όπως καταστή 

πλέον αποτελεσματική, υπό το φως της εκ της πρακτικής αυτής εφαρμογής πείρας. 

17. Τα ενδιαφερόμενα Μέρη θα έχωσι το δικαίωμα να προτείνωσι 

μεταγενεστέρως τροποποιήσεις και διορθώσεις είς τα ήδη εγκριθέντα κείμενα των 

εγχειριδίων. Πάντως η αρχή της καλής λειτουργίας της παιδείας δέον να είναι 

σεβαστή. 
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V. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ  

 

18. Η Επιτροπή υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της εν παραγράφω 10 της 

Εκθέσεως της Βιέννης τιθεμένης αρχής περί του σεβασμού της θρησκευτικής, 

φυλετικής ή εθνικής συνειδήσεως του ελληνικού και του τουρκικού λαού, και 

συνιστά: 

α) Όπως αι επιγραφαί, εικόνες, προσωπογραφίαι κλπ. εν ταις μειονοτικαίς σχολαίς 

είναι τοιαύται ώστε να ενισχυσώσι τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. 

β) Όπως ληφθώσιν αμφοτέρωθεν τα κατάλληλα μέτρα προς άρσιν των 

παραβλαπτόντων την εφαρμογήν της αρχής ταύτης στοιχείων. 

γ) Όπως εξαιρέσει του μορφωτικού χαρακτήρας διακοσμητικού υλικού, η μόνιμος 

διακόσμησις των σχολικών κτιρίων περιορίζηται εν ταις μειονοτικαίς σχολαίς της 

Δυτικής Θράκης εις την προσωπογραφίαν του Αρχηγού του Ελληνικού Κράτους και 

εν ταις μειονοτικαίς σχολαίς της Κων/πόλεως εις την προσωπογραφίαν του 

Ατατούρκ. (Οίκοθεν νοείται ότι επ' ευκαιρία των εθνικών εορτών της Χώρας εν τη 

εδρεύει η σχολή, ή επ' ευκαιρία άλλων εκτάκτων περιστάσεων, αι μειονοτικαί σχολαί 

θα είναι δυνατόν να διακοσμώνται καταλλήλως, καταβαλλομένης επιμελείας όπως 

αποφεύγηται πάσα εν τη διακοσμήσει υπερβολή.). 

δ) Όπως απαγορεύηται η οργάνωσις δραστηριοτήτων ασυμβιβάστων προς την 

ανωτέρω τιθεμένην αρχήν. 

ε) Όπως απαγορεύηται εις τους διδάσκοντας εν ταις μειονοτικαίς σχολαίς να 

προβαίνωσιν εις παρατηρήσεις δυνάμενος να ταπεινώσωσι τους μαθητάς λόγω του 

ότι ούτοι ανήκουσιν εις ωρισμένον έθνος ή θρησκείαν. 

στ) Όπως αποφεύγηται αμφοτέρωθεν πάσα δραστηριότης δυναμένη να αγάγη τους 

μειονοτικούς μαθητάς εις αλλαξοπιστίαν. 

Αι δύο Αντιπροσωπείαι είναι εξουσιοδοτημέναι όπως δηλώσωσιν ότι αι Κυβερνήσεις 

αυτών αποδέχονται πάσας τας ανωτέρω συστάσεις, αίτινες συνεπώς τίθενται εν ισχύι 

από της χρονολογίας της υπογραφής του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

 

 

 

 

 


