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Το γυμνάσιο – λύκειο Σαμοθράκης από τον καιρό της 
ιδρυσής του μέχρι σήμερα

Ερωτήματα προς τα μέλη της ομάδας 

Πριν απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις γραπτώς (μια με δύο παράγραφοι =100 έως 200  
λέξεις) και ο καθένας μόνος του, μπορείτε αρχικά να καταγράψτε λέξεις, έννοιες, εκφράσεις 
που σας έρχονται στο μυαλό σε σχέση με το θέμα σας. Σ’ αυτές θα στηριχτείτε και θα 
εμπλουτίσετε αποτυπώνοντας τις αποκλειστικά δικές σας σκέψεις πάνω στο θέμα. Ομάδα 
με θέμα: «Το Γυμνάσιο – Λυκείου Σαμοθράκης από τον καιρό της ίδρυσης του μέχρι 
σήμερα» 

1. Πότε έγινε η ίδρυση του Γυμνασίου Σαμοθράκης; 

2. Πού οφείλεται σε ποιους ανθρώπους και σε ποιες ανάγκες η ίδρυση του Γυμνασίου 
– Λυκείου Σαμοθράκης; 

3. Ποιος ο ρόλος του Γυμνασίου – Λυκείου Σαμοθράκης απέναντι στην τοπική 
κοινωνία τότε και τώρα; 

4. Τι σκοπούς εξυπηρετεί το σχολείο απέναντι στην κοινωνία γενικότερα; 

5. Ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης, της παιδείας ως κοινωνικού αγαθού; Γιατί; 

6. Κατά πόσο σήμερα το Γυμνάσιο- Λύκειο Σαμοθράκης ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
α) των μαθητών, β) της τοπικής κοινωνίας και γ) της πολιτείας γενικότερα; Γιατί; 

7. Ποιες είναι οι ανάγκες του μαθητή/μαθήτριας του σχολείου; Τι πρέπει να αλλάξει και 
τι να παραμείνει ίδιο; Πώς θα γίνουν αυτές οι αλλαγές, με ποιες διαδικασίες, με 
ποιες λειτουργίες; Τι μορφή θα έχουν; 

8. Ποιες οι ευθύνες- υποχρεώσεις των μαθητών του σχολείου; 

9. Ποιες ευθύνες- υποχρεώσεις των καθηγητών του σχολείου; 

10.Ποια θεωρείτε στοιχεία αλλαγής και ποια στοιχεία εξέλιξης στην πορεία του 
σχολείου; Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν και πώς στην εξέλιξη; π.χ. σχέση σχολείου 
και κοινωνικών τάξεων. 

11.Ποιες συνέπειες υπάρχουν από τις όποιες αλλαγές στη λειτουργία του σχολείου στις 
μέρες μας; Γιατί; 

12.Τι πιστεύετε για την παραπαιδεία; Τι προτείνετε; Τι πρέπει να αλλάξει; Πώς 
οραματίζεσαι το σχολείο του αύριο; 
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Πρώτες σκέψεις

του Θανάση Γλήνια 

Το σχολείο της Σαμοθράκης ιδρύθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1952. Για να πραγματοποιηθεί 
η  ίδρυση  του  ο  τότε  δήμαρχος  Μ.  Χανός  άσκησε  πιέσεις  στην  δευτεροβάθμια  της 
Αλεξανδρούπολης.

Κατά την πρώτη χρονιά  της λειτουργίας του γυμνασίου υπήρχε μόνο μια  τάξη.  Για να 
εισαχθούν έδιναν εξετάσεις και μπορούσαν να φοιτήσουν μαθητές από 12 έως 18 ετών. 
Εκείνη  την  εποχή  υπήρχαν  αρκετές  δυσκολίες.  Καταρχάς  δεν  υπήρχε  κτήριο  και  το 
δυναμικό των καθηγητών ήταν ελλιπές. 

Πρώτο κτήριο λειτουργίας ήταν το σημερινό λαογραφικό μουσείο. Ξεκίνησε με 48 παιδιά εκ 
των οποίων αποφοίτησαν μόνο τα 17. Μετά από 2 χρόνια χτίστηκε το σημερινό παλαιό 
γυμνάσιο στη χώρα και είχε τρεις τάξεις,αλλά επειδή ο χώρος ήταν αρκετά μικρός νοίκιαζαν 
διάφορα σπίτια και τα χρησιμοποιούσαν ως αίθουσες. 

του Πέτρου Αποστολούδια

Ο ρόλος του σχολείου στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικός. Μέσα από την εκπαίδευση 
που  μας  παρέχεται  από  το  σχολείο  αποκτούμε  πλούσιες  γνώσεις  και  μορφωνόμαστε, 
βλέποντας έτσι τον κόσμο με άλλο μάτι. 

Μόλις ακούμε την λέξη σχολείο έρχονται στο μυαλό μας η κούραση, το διάβασμα και η 
κριτική,  με  αποτέλεσμα  να  δυσανασχετούμε  και  να  συνδέουμε  το  σχολείο  με  μια 
δυσάρεστη υποχρέωση. Βέβαια, όλος αυτός ο μόχθος που καταβάλλει ο κάθε μαθητής 
επιβραβεύεται  με  χρηματικά  έπαθλα,  διάφορους  επαίνους  και  κυρίως  με  ένα  λαμπρό 
μέλλον. 

Ακόμη, όταν ένας μαθητής κάνει προσπάθειες για να διακριθεί από τους υπόλοιπους και  
να αναδειχθεί, δέχεται από τους καθηγητές θετικά λόγια για να συνεχίσει την μελέτη με 
αυτόν τον τρόπο. 

Πολλές φορές στα σχολεία παρατηρείται το φαινόμενο της παραπαιδείας. Αρκετοί μαθητές 
άλλοι  υψηλού  επιπέδου  και  άλλοι  όχι,  συναντούν  δυσκολίες  στα  μαθήματα  και 
αναγκάζονται να κάνουν επιπλέον μαθήματα σε φροντιστήρια για να καλύψουν τα κενά 
τους και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του σχολείου. Το φαινόμενο 
της παραπαιδείας με το πέρασμα των χρόνων αυξάνεται. 

Το σχολείο δεν είναι μόνο το διάβασμα και τα μαθήματα άλλα είναι και το μέσο για να 
ενταχθούμε στην κοινωνία. Σε κάθε σχολείο πραγματοποιούνται διάφορες δραστηριότητες 
που έχουν στόχο να κάνουν τον μαθητή να ξεφύγει για λίγο από την καθημερινή ρουτίνα. 
Οι  εκδρομές  και  οι  περίπατοι  είναι  για  να  διασκεδάσουν  οι  μαθητές  και  να  αλλάζουν 
περιβάλλον. 
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Γι’ αυτό λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως χωρίς το σχολείο η ζωή μας θα ήταν 
μονότονη  και  κανείς  μας  δεν  θα  είχε  μέλλον.  Συνεχώς  θα  ασχολούμασταν  με  τα  ίδια 
πράγματα και με βαριές δουλειές για να επιβιώσουμε, γιατί δεν θα υπήρχαν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις και η κατάλληλη μόρφωση για κάτι καλύτερο. Όλοι θα ζούσαμε στην άγνοια 
και στην αμάθεια. 

του Θανάση Απότα

Το σχολείο μας ιδρύθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1952.Ο ιδρυτής του σχολείου ήταν ο Μ Χανός. 
Οι τότε ανάγκες ήταν η στοιχειώδης μόρφωση των νέων του νησιού και η αναβάθμιση του 
μορφωτικού  επιπέδου  προς  το  καλύτερο.  Οι  ρόλοι  του  σχολείου  ήταν  καταρχάς  η 
μόρφωση των νέων και η αναζήτηση του επαγγελματικού τους μέλλοντος. Ο κυρίαρχος 
ρόλος της εκπαίδευσης ως κοινωνικού αγαθού είναι η δωρεάν μόρφωση από το κράτος, η 
δωρεάν  διανομή  βιβλίων  και  ο  σεβασμός  προς  τους  νέους  για  να  αποκτήσουν  τις 
στοιχειώδεις γνώσεις. 

Η εκπαίδευση ως κοινωνικό αγαθό αναβαθμίζει ολόκληρη την κοινωνία και γενικότερα την 
χώρα,  αναδεικνύοντας  μορφωμένους πολίτες.  Το Γυμνάσιο-Λύκειο  Σαμοθράκης άσχετα 
από την οικονομική κρίση της σημερινής εποχής, δεν έχει υποβαθμιστεί. Ανταποκρίνεται 
αρκετά στις ανάγκες των μαθητών δίχως πολλές ελλείψεις, και στην κοινωνία αρκετά. Οι 
στοιχειώδεις ανάγκες των μαθητών κατά την φοίτηση τους στο σχολείο, είναι η δωρεάν 
διανομή βιβλίων, η δημόσια εκπαίδευση και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τον μαθητή. Οι 
ευθύνες των μαθητών είναι να σέβονται τους καθηγητές και τους συμμαθητές και ακόμη να 
έχουν ένα στοιχειώδες μορφωτικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, οι καθηγητές πρέπει να 
σέβονται τους μαθητές, να διατηρούν ισηγορία στο πλαίσιο της τάξης και  ποτέ να μην 
υποβαθμίζουν  τους  μαθητές.  Στις  μέρες  μας  έχει  μεγεθυνθεί  το  φαινόμενο  της 
παραπαιδείας και έχει  επικρατήσει η αντίληψη πως κάθε μαθητής πρέπει να έχει πολύ 
κάλους βαθμούς και στο τέλος να εισαχθεί σε ένα πανεπιστήμιο! 

Του Κυριάκου Αγγελώνια

Το σχολείο του Γυμνασίου – Λυκείου Σαμοθράκης ιδρύθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1952. Ο 
ιδρυτής του σχολείου ήταν ο Μ Χανός.  Η ίδρυση του Γυμνασίου – Λυκείου Σαμοθράκης 
είχε σαν αποτέλεσμα τότε να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να ξεφύγουν από τις δύσκολες 
συνθήκες  εργασίας  και  να  μπορέσουν  να  έχουν  ένα  καλύτερο  μέλλον.  Σύμφωνα  με 
πληροφορίες   η γη της Σαμοθράκης ήταν μοιρασμένη μεταξύ λίγων πλουσίων οικογενειών 
και το μεγαλύτερο μέρος του νησιού δούλευαν εκεί για ένα κομμάτι ψωμί δηλαδή με πολύ 
χαμηλά  ημερομίσθια.  Σήμερα  μπορεί  να  έχουν  βελτιωθεί  οι  συνθήκες  επιβίωσης  της 
κοινωνίας, ο ρόλος του σχολειού αποβλέπει στο να φέρει τα παιδιά και τους εφήβους σε 
γνωριμία  με  τις  επιστήμες,  τις  τέχνες  και  τα  γράμματα,  δίνοντας  την  ευκαιρία  στους 
μαθητές να επιλέξουν τον τομέα που θέλουν να ακολουθήσουν . 

Κάποτε ο άνθρωπος ζούσε σε σπηλιές, ενώ σήμερα έχει φτάσει ως το φεγγάρι δηλαδή έχει  
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προχωρήσει  στην τεχνολογία,  στις τέχνες και  τις  επιστήμες.  Αυτά προήλθαν μέσα από 
μελέτη, έρευνα, πειράματα και τη σκέψη. Οι κοινωνίες σήμερα θέλουν μορφωμένους και 
σκεπτόμενους πολίτες που θα λύνουν διάφορα προβλήματα και θα μπορούν ελεύθερα να 
εκφράσουν τις απόψεις τους . 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης έχει να κάνει με την καλλιέργεια, την παιδεία , την εκπαίδευση 
καθώς μορφώνει τον μαθητή. Καλλιεργεί  το πνεύμα, το σώμα, την ψύχη όπως και την 
φαντασία.

Κατά την γνώμη μου το Γυμνάσιο- Λύκειο Σαμοθράκης δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
ενός μαθητή, γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί καθηγητές για να διδάξουν αυτό το σχολείο. Οι 
ώρες που λειτουργεί το σχολείο είναι αρκετές και κάνουν τον μαθητή να μη θέλει να έρθει  
στο σχολείο. 

Η  κοινωνία  της  Σαμοθράκης  χρειάζεται  το  σχολείο  γιατί  χάρις  σ'  αυτό  πολλοί  πολίτες 
(μαθητές) μπορούν να επιλέξουν τι θα ακολουθήσουν. 

Χωρίς το σχολείο όλοι οι  κάτοικοι της Σαμοθράκης θα παρέμεναν στο νησί και  δεν θα 
μπορούσαν να εκπληρώσουν το όνειρο τους. 

Οι ανάγκες μου ως μαθητή του Γυμνάσιου- Λυκείου Σαμοθράκης έχουν να κάνουν με ένα 
διαφορετικό σχολείο στο οποίο ζούμε καθώς αυτό το σχολείο θα ικανοποιεί τις ανάγκες 
ενός  μαθητή.  Κατά  την  γνώμη  μου  θα  έπρεπε  να  υπάρχουν  κατευθύνσεις  για  τα 
επιλεγόμενα μαθήματα του κάθε μαθητή ως εξεταστέα και τα υπόλοιπα μαθήματα να είναι  
με λιγότερες ώρες 

Οι ευθύνες όλων των μαθητών έχουν να κάνουν με το καθημερινό διάβασμα , την καλή 
προετοιμασία για κάθε σχολική χρονιά και πρώτα από όλα την οργάνωση της μελέτης και 
την συχνή επανάληψη. Αυτά όλα οδηγούν στην απάντηση των ερωτημάτων του καθηγητή. 
Ο μαθητής θα πρέπει να σέβεται τον καθηγητή του και να μην του δημιουργεί πρόβλημα 
γιατί με αυτόν τον τρόπο χαλάει και το μάθημα των άλλων συμμαθητών του. 

Οι υποχρεώσεις ενός διδάσκοντα είναι να βοηθήσουν τον μαθητή μέσα από την εμπειρία 
τους να φέρουν σε επαφή τον μαθητή. Επίσης θα πρέπει να σέβονται τον μαθητή και να 
μην  του  δημιουργούν  προβλήματα.  Καθώς  και  να  βοηθούν  τα  παιδιά  με  διάφορα 
προβλήματα και να μην τα απορρίπτουν δουλεύοντας με τα παιδιά με τους πιο υψηλούς 
βαθμούς 

Παλαιότερα τα παιδιά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάνε στο σχολείο καθώς δεν υπήρχε 
κανένα μέσο επικοινωνίας, αφού δεν υπήρχε καν δρόμος. Όποιοι ήθελαν να πάνε σχολείο 
έπρεπε  να  εγκατασταθούν  στην  Χωρά  και  να  νοικιάσουν  σπίτι  το  οποίο  ήταν  πολύ 
δύσκολο καθώς οι κάτοικοι δεν είχαν χρήματα για να το κάνουν αυτό. 

Έτσι το οικονομικό-κοινωνικό επίπεδο των οικογενειών εμπόδιζε τα παιδιά να μορφωθούν. 

Οι σημερινές γενιές μαθητών θεωρούν την ύπαρξη του σχολείου δεδομένη˙ δεν γνωρίζουν 
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ότι αυτό προέκυψε από αγώνες προηγούμενον γενιών με αποτέλεσμα να απαξιώνουν την 
λειτουργία του. 

Η  σύνδεση  του  σχολείου  με  την  παραγωγικότητα  και  την  αγορά  εργασίας  με  την 
δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τον μαθητή, τα καλά στοιχεία τις παραπαιδείας να 
μεταφερθούν στο δημόσιο σχολείο π.χ. με την οργάνωση την ύλης, τις  σχέσεις μεταξύ 
μαθητή  και  διδάσκοντα  καθώς  και  περισσότερα  μαθήματα  τέχνης  (μουσική,  θέατρο, 
εικαστικά κλπ). 

του Νίκου Λαδίκου 

Ιδρύθηκε στις 8 ιανουαρίου 1952.

Ιδρύθηκε από τον Μ.Χανό και η ίδρυση του έγινε για να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο 
και να μορφώνονται. 

Το  σχολείο  προσφέρει  μια  γνώση  στους  μαθητές  γενικότερα,  αλλά  τους  μαθαίνει  και 
τρόπους συμπεριφοράς οι οποίοι θα τους χρησιμεύσουν για το μέλλον. 

Το σχολείο ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά σε όλους τους τομείς, γιατί βλέπουμε πως όλα 
αυτά τα χρόνια λειτουργούν όλα πολύ καλά οι  μαθητές σπουδάζουν και  ξέρουν πολλά 
πράγματα και οι κοινωνία είναι γενικώς μορφωμένη. 

Οι υποχρεώσεις των μαθητών στο σχολείο είναι να πηγαίνουν διαβασμένοι, να σέβονται 
τους καθηγητές τους και να συμπεριφέρονται με τον καλύτερο τρόπο στους συμμαθητές 
τους αλλά και στους καθηγητές. 

Οι  υποχρεώσεις  των  καθηγητών  στο  σχολείο  είναι  να  διδάσκουν  τους  μαθητές  του 
πράγματα τα οποία θα χρειαστούν στο μέλλον και να σέβονται τους μαθητές τους. 
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Απαντήσεις ομάδας
Εφόσον έχετε καταγράψει τις αποκλειστικά δικές σας σκέψεις πάνω στο θέμα, θα τις διασταυρώσετε 
μ’ αυτές των υπολοίπων της ομάδας σας και θα τις συγκεράσετε σε μία, την οποία θα καταγράψετε 
κάτω από την αντίστοιχη ερώτηση, έτσι ώστε να έχουμε το υλικό συγκεντρωμένο για περαιτέρω 
επεξεργασία. 

Πότε έγινε η ίδρυση του Γυμνασίου Σαμοθράκης;

Το σχολείο  ιδρύθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1952.

Πού οφείλεται σε ποιους ανθρώπους και σε ποιες ανάγκες η ίδρυση του 
Γυμνασίου – Λυκείου Σαμοθράκης;

Ιδρύθηκε για να μορφώνονται τα παιδιά. Αρχικά ιδρύθηκε ως παράρτημα του γυμνάσιου 
Αλεξανδρούπολης, για να πραγματοποιηθεί η ίδρυση του ο Μ. Χανός άσκησε πιέσεις στην 
δευτεροβάθμια της Αλεξανδρούπολης.

Ποιος ο ρόλος του Γυμνασίου – Λυκείου Σαμοθράκης απέναντι στην 
τοπική κοινωνία τότε και τώρα;

Η ίδρυση του Γυμνασίου – Λυκείου Σαμοθράκης είχε σαν αποτέλεσμα τότε να δώσει στα 
παιδιά την ευκαιρία να ξεφύγουν από τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και να μπορέσουν 
να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. 

Αρχικά δεν κατείχε σημαντική θέση στην τοπική κοινωνία. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να 
πάνε λόγω της μεγάλης απόστασης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η γη της Σαμοθράκης ήταν μοιρασμένη μεταξύ λίγων πλουσίων 
οικογενειών και  το  μεγαλύτερο μέρος  των  κατοίκων του  νησιού  δούλευαν εκεί  για  ένα 
κομμάτι ψωμί, δηλαδή με πολύ χαμηλά ημερομίσθια. 

Ο ρόλος του σχολείου σήμερα είναι σημαντικός. Όλα τα παιδιά θέλουν να ξεφύγουν από το 
νησί και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον από αυτό των προηγούμενων γενεών.

Σήμερα μπορεί  να έχουν βελτιωθεί  οι  συνθήκες επιβίωσης της κοινωνίας, ο ρόλος του 
σχολειού  αποβλέπει  στο  να  φέρει  τα  παιδιά  και  τους  εφήβους  σε  γνωριμία  με  τις 
επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να επιλέξουν 
τον τομέα που θέλουν να ακολουθήσουν.

Τι σκοπούς εξυπηρετεί το σχολείο απέναντι στην κοινωνία γενικότερα;

Κάποτε ο άνθρωπος ζούσε σε σπηλιές, ενώ σήμερα έχει φτάσει ως το φεγγάρι δηλαδή έχει  
προχωρήσει  στην  τεχνολογία,  τις  τέχνες  και  τις  επιστήμες.  Αυτά  προήλθαν  μέσα  από 
μελέτη, έρευνα, πειράματα και τη σκέψη. Οι κοινωνίες σήμερα θέλουν μορφωμένους και 
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σκεπτόμενους πολίτες που θα λύνουν διάφορα προβλήματα και θα μπορούν ελεύθερα να 
εκφράσουν τις απόψεις τους. Το σχολείο εντάσσει τα παιδιά στην κοινωνία και καλλιεργεί 
την   σκέψη  και  το  μυαλό,  έτσι  ώστε  να  λαμβάνουν  μέρος  σε  ό,τι  αφορά  την  τοπική 
κοινωνία.

Ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης, της παιδείας ως κοινωνικού αγαθού; 
Γιατί;

Ο κυρίαρχος ρόλος της εκπαίδευσης ως κοινωνικού αγαθού είναι η δωρεάν μόρφωση από 
το κράτος. 

Κατά πόσο σήμερα το Γυμνάσιο- Λύκειο Σαμοθράκης ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες: α) των μαθητών, β) της τοπικής κοινωνίας και γ) της 
πολιτείας γενικότερα; Γιατί;

Κατά την γνώμη μου το Γυμνάσιο - Λύκειο Σαμοθράκης δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
ενός μαθητή γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί καθηγητές για να διδάξουν αυτό το σχολείο. 

Το καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει αρκετές διδακτικές ώρες με 
αποτέλεσμα το σχολείο να καθίσταται απωθητικό για το μαθητή.

Η  κοινωνία  της  Σαμοθράκης  χρειάζεται  το  σχολείο  γιατί  χάρη  σε  αυτό  πολύ  πολίτες 
(μαθητές) μπορούν να επιλέξουν τι θα ακολουθήσουν. Χωρίς το σχολείο όλοι οι κάτοικοι 
της  Σαμοθράκης  θα  παρέμεναν  στο  νησί  και  δεν  θα μπορούσαν  να  εκπληρώσουν  το 
όνειρο τους.

Το σχολείο Γυμνασίου-Λυκείου ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά σε όλους τους τομείς, γιατί 
βλέπουμε πως όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούν όλα πολύ καλά οι μαθητές σπουδάζουν και 
ξέρουν πολλά πράγματα και οι κοινωνία είναι γενικώς μορφωμένη.

Ποιες είναι οι ανάγκες σου ως μαθητής του σχολείου; Τι πρέπει να 
αλλάξει και τι να παραμείνει ίδιο; Πώς θα γίνουν αυτές οι αλλαγές, 
με ποιες διαδικασίες, με ποιες λειτουργίες; Τι μορφή θα έχουν;

Οι ανάγκες του μαθητή του Γυμνάσιου - Λυκείου Σαμοθράκης έχουν να κάνουν με ένα 
διαφορετικό σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Κατά την γνώμη μου θα έπρεπε 
να υπάρχουν κατευθύνσεις για τα επιλεγόμενα μαθήματα του κάθε μαθητή ως εξεταστέα 
και τα υπόλοιπα μαθήματα να είναι με λιγότερες ώρες.

Ποιες οι ευθύνες- υποχρεώσεις των μαθητών του σχολείου;

Οι ευθύνες όλων των μαθητών έχουν να κάνουν με το καθημερινό διάβασμα, την καλή 
προετοιμασία για κάθε σχολική τάξη και πρώτα από όλα την οργάνωση της μελέτης και την 
συχνή επανάληψη. Αυτά όλα οδηγούν στην απάντηση των ερωτημάτων του καθηγητή. Ο 
μαθητής θα πρέπει να σέβεται τον καθηγητή του και να μην του δημιουργεί πρόβλημα γιατί  
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με αυτόν τον τρόπο χαλάει και το μάθημα των άλλων συμμαθητών του.

Οι μαθητές πρέπει να τηρούν τους κανόνες του σχολείου, να σέβονται τους καθηγητές και 
τους συμμαθητές και να είναι συνεπείς στις απαιτήσεις του σχολείου.

Ποιες ευθύνες- υποχρεώσεις των καθηγητών του σχολείου;

Οι υποχρεώσεις ενός διδάσκοντα είναι να βοηθήσουν τον μαθητή μέσα από την εμπειρία 
τους να φέρουν σε επαφή τον μαθητή. Επίσης θα πρέπει να σέβονται τον μαθητή και να 
μην  του  δημιουργούν  προβλήματα.  Καθώς  και  να  βοηθούν  τα  παιδιά  σε  διάφορα 
προβλήματα και να μην τα απορρίπτουν δουλεύοντας με τα παιδιά με τους πιο υψηλούς 
βαθμούς.

Οι  καθηγητές  πρέπει  να  βοηθούν  τους  μαθητές  και  να  τους  συμβουλεύουν  τόσο  στα 
μαθήματα όσο και στον τρόπο συμπεριφοράς, όταν αυτό χρειάζεται. Τέλος, οι καθηγητές 
πρέπει να σέβονται τους μαθητές.

Ποια θεωρείτε στοιχεία αλλαγής και ποια στοιχεία εξέλιξης στην πορεία 
του σχολείου; Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν και πώς στην εξέλιξη; 
π.χ. σχέση σχολείου και κοινωνικών τάξεων.

Τότε τα παιδιά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάνε στο σχολείο καθώς δεν υπήρχε κανένα 
μέσο επικοινωνίας αφού δεν υπήρχε καν δρόμος. Όποιοι ήθελαν να πάνε σχολείο έπρεπε 
να εγκατασταθούν στην Χώρα και να νοικιάσουν σπίτι, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο καθώς 
οι κάτοικοι δεν είχαν χρήματα για να το κάνουν αυτό. Έτσι το χαμηλό οικονομικό-κοινωνικό 
επίπεδο των οικογενειών εμπόδιζε τα παιδιά να μορφωθούν.

Ποιες συνέπειες υπάρχουν από τις όποιες αλλαγές στη λειτουργία του 
σχολείου στις μέρες μας; Γιατί;

Πολλές φορές γίνονται διάφορες αλλαγές. Αυτό επηρεάζει την λειτουργία του σχολείου είτε 
θετικά είτε αρνητικά.

Οι σημερινές γενιές μαθητών θεωρούν την ύπαρξη του σχολείου δεδομένη˙ δεν γνωρίζουν 
ότι αυτό προέκυψε από αγώνες προηγούμενον γενιών με αποτέλεσμα να απαξιώνουν την 
λειτουργία του.

Τι πιστεύετε για την παραπαιδεία; Τι προτείνετε; Τι πρέπει να αλλάξει; 
Πώς οραματίζεσαι το σχολείο του αύριο;

Η  σύνδεση  του  σχολείου  με  την  παραγωγικότητα  και  την  αγορά  εργασίας  με  την 
δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τον μαθητή τα καλά στοιχεία της παραπαιδείας να 
μεταφερθούν στο δημόσιο σχολείο π.χ. με την οργάνωση την ύλης, τις  σχέσεις μεταξύ 
μαθητευόμενου και διδάσκοντα καθώς και περισσότερα μαθήματα τέχνης όπως μουσική, 
θέατρο, εικαστικά κλπ.
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Πολλές φορές στα σχολεία παρατηρείται το φαινόμενο της παραπαιδείας. Αρκετοί μαθητές 
άλλοι  υψηλού  επιπέδου  και  άλλοι  όχι,  συναντούν  δυσκολίες  στα  μαθήματα  και 
αναγκάζονται να κάνουν επιπλέον μαθήματα σε φροντιστήρια για να καλύψουν τα κενά 
τους και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του σχολείου. Το φαινόμενο 
της παραπαιδείας με το πέρασμα των χρόνων αυξάνεται. 

Στις  μέρες μας  έχει  μεγεθυνθεί  το  φαινόμενο της παραπαιδείας και  έχει  επικρατήσει  η 
αντίληψη πως κάθε μαθητής πρέπει να έχει πολύ καλούς βαθμός και στο τέλος να εισαχθεί  
σε ένα πανεπιστήμιο.

Η παραπαιδεία είναι ένα φαινόμενο που αυξήθηκε πολύ στις μέρες μας. Με αυτόν τον 
τρόπο οι γονείς επιβαρύνονται οικονομικά και τα παιδιά δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, γιατί  
κάνουν φροντιστήρια. Κατά την άποψη μου, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει,  δηλαδή να 
υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο, το απόγευμα και να παραδίδουν μαθήματα ενισχυτικής 
σε όλους τους μαθητές. Το "νέο" σχολείο του αύριο θα έπρεπε να είναι ένας χώρος όπου το 
παιδί θα κάνει κανονικά το μάθημα και δεν θα χρειάζεται να πληρώνει φροντιστήρια, γιατί 
θα καλύπτονται από το σχολείο. 
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Συνεντεύξεις

Συνέντευξη 1
Ημερομηνία συνέντευξης: 01/12/2013 
Ετών:73 
Έτη φοίτησης: - 
Συνθήκες: Έγινε από τον μαθητή Νίκο Λ., διήρκεσε 45 λεπτά και συναντήθηκαν στο σπίτι 
του ερωτηθέντα. 

Πότε γεννηθήκατε; 
το 1940 
Ποιες συνθήκες επικρατούσαν στο σχολείο την εποχή της γέννησης σας;
επικρατούσε το ξύλο καθηγητές έδερναν τούς μαθητές. 
Εσείς πήγατε σχολείο; Αν όχι γιατί;
Ναι, πήγα μέχρι τρίτη δημοτικού και μετά πήγαινα στα ζώα επειδή με ανάγκαζαν. 
Πότε ιδρύθηκε το σχολείο;
Δεν γνωρίζω.
Ποια ήταν η συμπεριφορά των καθηγητών σας προς εσάς; 
Η συμπεριφορά των καθηγητών ήταν πολύ άσχημη και μας έδερναν με τις βίτσες.
Υπήρχε βία ανάμεσα στους μαθητές;
 Ναι υπήρχε και μάλιστα συχνά.
Με ποιο μέσο επιλέγατε να πηγαίνατε στο σχολείο;
Με τα πόδια και όσοι πήγαιναν στο λύκειο και στο γυμνάσιο με τα άλογα και τα γαϊδούρια.
Η οικογένεια σας, σας παρότρυνε να πάτε σχολείο;
Όχι,γιατί υπήρχαν πολλές δυσκολίες και μας έλεγαν να τους βοηθάμε στα ζώα,στις ελιές 
κ.τ.λ.
Υπήρχαν πολλά παιδιά στην τάξη σας;
Ναι,είχε περίπου 25-30 παιδιά.
Ποιο ήταν το επίπεδο γνώσεων εκείνη την εποχή;
Μερικοί είχαν πολλές γνώσεις, αλλά μερικοί δεν είχαν και καθόλου.
Γιατί ιδρύθηκε το σχολείο στο νησί μας;
Για να βοηθάει όσους μαθητές ήθελαν να σπουδάσουν,και να κάνουν κάτι στην ζωή τους.
Τα βιβλία ήταν δωρεάν ή τα αγοράζατε; 
Μας τα έδιναν από το σχολείο δωρεάν.
Σας ανάγκαζαν να πάτε στο σχολείο;
Όχι δεν μας ανάγκαζε κανείς.
Που ιδρύθηκε αρχικά;
Εκεί που είναι και τώρα στο Λάκκωμα.
Πόσες τάξεις ήταν;
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6 τάξεις.
Πότε σταμάτησαν να φοράνε τις ποδιές; 
Δεν είχαμε ποδιές οπότε δεν ξέρω.

Συνέντευξη 2
'Όνομα: Ε. Α.
Ηλικία: 18 
Έτη φοίτησης: 2007-20013 
Συνθήκες συνέντευξης: Η συνέντευξη έγινε μέσω τηλεφώνου και κράτησε 10 λεπτά.

Πότε γεννηθήκατε; 
το 1995.
Ποιες συνθήκες επικρατούσαν στο σχολείο την εποχή της γέννησης σας; 
Την εποχή που φοιτούσα στο γυμνάσιο-λύκειο Σαμοθράκης, υπήρχαν ιδανικές συνθήκες 
για την φοίτηση του μαθητή. Όμως όπως όλη η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια (2012-2013) 
λόγω της οικονομικής κρίσης κάποια απαραίτητα αγαθά τα είχαμε στερηθεί π.χ. θέρμανση, 
άμεση αποστολή βιβλίων, καθηγητών. 
Οι συγγενείς , φίλοι κλπ τι γνώμη είχαν για το σχολείο; 
Όλο το οικογενειακό περιβάλλον "στήριζε" το σχολείο.
Πότε ιδρύθηκε το σχολείο; 
Δεν γνωρίζω.
Ποια ήταν η συμπεριφορά των καθηγητών σας προς εσάς; 
Η συμπεριφορά άλλοτε ήταν αντικειμενική και άλλοτε υποκειμενική.
Με ποιο μέσο επιλέγατε να πηγαίνατε στο σχολείο; 
Επειδή ζούσα στο πιο ορεινό χωριό της Σαμοθράκης, η πρόσβαση μου στο σχολείο ήταν 
με το λεωφορείο.
Η οικογένεια σας, σας παρότρυνε να πάτε σχολείο; 
Ναι.
Υπήρχαν πολλά παιδιά στην τάξη σας;
Περίπου 20, γιατί κάποια παιδιά έφευγαν από το νησί και άλλα έμεναν στάσιμα. 
Ποιο ήταν το επίπεδο γνώσεων εκείνη την εποχή; 
Το επίπεδο γνώσεων ήταν υποβαθμισμένο. 
Τα βιβλία ήταν δωρεάν ή τα αγοράζατε;
 Δωρεάν.
Σας ανάγκαζαν να πάτε στο σχολείο; 
Όχι.

Συνέντευξη 3
Ημερομηνία συνέντευξης: 09/11/2013.
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“Το Γυμνάσιο– Λυκείου Σαμοθράκης από τον καιρό της ίδρυσης του μέχρι σήμερα” 
 Αποστολούδιας Π., Απότας Α., Λαδίκος Ν., Γλήνιας Α., Αγγελώνιας Κ.

Έτη φοίτησης: -
Ετών: 69 
Συνθήκες συνέντευξης: Έγινε από τον μαθητή Νίκο Λ., διήρκεσε 50 λεπτά και 
συναντήθηκαν στο σπίτι του ερωτηθέντα.

Πότε γεννηθήκατε;
το 1953.
Ποιες συνθήκες επικρατούσαν στο σχολείο την εποχή της γέννησης σας;
Επικρατούσε το ξύλο και η καταπίεση.

Εσείς πήγατε σχολείο; Αν όχι γιατί;
Ναι,πήγα μέχρι έκτη δημοτικού.
Οι συγγενείς, φίλοι κλπ τι γνώμη είχαν για το σχολείο;
Μου έλεγαν πως πρέπει να πηγαίνω στο σχολείο για να γίνω κάτι στην ζωή μου.
Ποια αντίληψη επικρατούσε για το σχολείο εκείνη την εποχή τω σπουδών σας;
Θεωρούσαν πως τα κορίτσια πρέπει να σπουδάζουν ενώ για τα αγόρια θεωρούσαν ότι 
πρέπει να κάνουν αγροτικές δουλειές.
Πότε ιδρύθηκε το σχολείο; 
Δεν ξέρω.
Ποια ήταν η συμπεριφορά των καθηγητών σας προς εσάς; 
Η συμπεριφορά των καθηγητών ήταν άγρια και βίαιοι και μας χτύπαγαν με τις βίτσες στα 
χέρια.
Υπήρχε βία ανάμεσα στους μαθητές; 
Ναι συνέχεια.
Με ποιο μέσο επιλέγατε να πηγαίνατε στο σχολείο; 
Με τα πόδια.
Η οικογένεια σας, σας παρότρυνε να πάτε σχολείο; 
Ναι, ειδικά η μητέρα μου και η γιαγιά μου.
Υπήρχαν πολλά παιδιά στην τάξη σας; 
Ναι υπήρχαν πολλά παιδιά στην τάξη μου ήμασταν γύρω στα 30 παιδιά.
Ποιο ήταν το επίπεδο γνώσεων εκείνη την εποχή; 
Δεν μαθαίναμε σχεδόν τίποτα.
Γιατί ιδρύθηκε το σχολείο στο νησί μας; 
Για να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο.
Τα βιβλία ήταν δωρεάν ή τα αγοράζατε;.
Μας τα έδιναν από το σχολείο 
Ποια ήταν η οικογενειακή σας κατάσταση; 
Ο πατέρας μου ήταν ψαράς και δεν ήμασταν καλά οικονομικά.
Σας ανάγκαζαν να πάτε στο σχολείο; 
Ναι και περισσότερο η μητέρα μου.
Πότε ιδρύθηκε το σχολείο; 
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Δεν ξέρω.
Από ποιους ιδρύθηκε το σχολείο;
Δεν ξέρω.
Τι δυσκολίες υπήρξαν κατά την ίδρυση του; 
Δεν ξέρω.
Γιατί ιδρύθηκε; 
Για να πηγαίνουν στο σχολείο τα παιδιά.
Που ιδρύθηκε αρχικά; 
Στο Λάκκωμα εκεί που είναι και τώρα.
Πόσες τάξεις ήταν; 
Ήταν έξι τάξεις σε δύο αίθουσες.
Πότε σταμάτησαν να φοράνε τις ποδιές;
Δεν θυμάμαι.
Πως ήταν οι ποδιές; 
Οι ποδιές ήταν μπλε με άσπρο.
Για πόσα χρόνια φορούσαν τις ποδιές; 
Δεν γνωρίζω.
Φορούσαν όλες οι τάξεις τις ίδιες ποδιές; 
Ναι,αλλά μόνο τα κορίτσια.
Για ποιους λόγους καταργήθηκαν οι ποδιές; 
Δεν γνωρίζω.

Συνέντευξη 4
Ημερομηνία συνέντευξης: 26/11/2013 
Έτη φοίτησης: -
Ετών: 66
Συνθήκες συνέντευξης: Έγινε από τον μαθητή Πέτρο Α.,διήρκεσε 30 λεπτά και 
συναντήθηκαν στο σπίτι του ερωτηθέντα.

Πότε γεννηθήκατε;
Το 1947.
Εσείς πήγατε σχολείο; Αν όχι γιατί;
Ναι.
Οι συγγενείς, φίλοι κλπ τι γνώμη είχαν για το σχολείο; 
Με παρότρυναν να πηγαίνω στο σχολείο.
Πότε ιδρύθηκε το σχολείο;
Δεν γνωρίζω.
Ποια ήταν η συμπεριφορά των καθηγητών σας προς εσάς;
Η συμπεριφορά των καθηγητών ήταν πολύ άσχημη, γιατί μας χτυπούσαν.
Υπήρχε βία ανάμεσα στους μαθητές;
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Ναι, υπήρχε βία μεταξύ των μαθητών. 
Με ποιο μέσο επιλέγατε να πηγαίνατε στο σχολείο;
Με τα πόδια.
Η οικογένεια σας, σας παρότρυνε να πάτε σχολείο;
Η οικογένεια μας παρότρυνε να πάμε σχολείο. 
Υπήρχαν πολλά παιδιά στην τάξη σας;
Υπήρχαν πολλά παιδιά. 
Ποιο ήταν το επίπεδο γνώσεων εκείνη την εποχή;
Το επίπεδο των μαθητών ήταν ιδιαίτερα χαμηλό, διότι οι δάσκαλοι έστελναν τους μαθητές 
για δουλειές.
Τα βιβλία ήταν δωρεάν ή τα αγοράζατε;
Ήταν δωρεάν, από το κράτος.
Σας ανάγκαζαν να πάτε στο σχολείο; 
Ναι μας ανάγκαζαν. 
Γιατί ιδρύθηκε το σχολείο; 
Για να μορφώνονται οι μαθητές. 
Που ιδρύθηκε αρχικά;
Στο Λάκκωμα. 
Πόσες τάξεις ήταν;
Υπήρχαν 6 τάξεις.

Συνέντευξη 5
Πότε γεννηθήκατε;
Το 1971.
Ποιες συνθήκες επικρατούσαν στο σχολείο την εποχή της γέννησης σας;
Επικρατούσε "διαχωρισμός",το ξύλο και επίσης ανάγκαζαν τους μαθητές να κάνουν 
δουλειές.
Εσείς πήγατε σχολείο; Αν όχι γιατί;
Ναι μέχρι την έκτη δημοτικού.
Οι συγγενείς ,φίλοι κλπ τι γνώμη είχαν για το σχολείο;
Οι συγγενείς φίλοι και γενικά όλοι πίστευαν,ότι δεν τους ωφελεί σε τίποτα να πηγαίνουν 
στο σχολείο.
Ποια αντίληψη επικρατούσε για το σχολείο εκείνη την εποχή των σπουδών σας; 
Μερικοί θεωρούσαν απαραίτητες τις σπουδές, αλλά μερικοί θεωρούσαν, ότι δεν είναι 
απαραίτητες.
Πότε ιδρύθηκε το σχολείο;
Δεν θυμάμαι.
Ποια ήταν η συμπεριφορά των δασκάλων σας προς εσάς;
Οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί απέναντι μου, αλλά και με πολλά άλλα παιδιά.
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Υπήρχε βία ανάμεσα στους μαθητές;
Όχι πάντα, αλλά υπήρχε. 
Με ποιο μέσο επιλέγατε να πηγαίνατε στο σχολείο;
Με τα πόδια όπως και τα υπόλοιπα παιδιά.
Η οικογένεια σας, σας παρότρυνε να πάτε σχολείο;
Ναι.
Υπήρχαν πολλά παιδιά στην τάξη σας;
Ναι,ήταν γύρω στα 20-25 παιδιά.
Ποιο ήταν το επίπεδο γνώσεων εκείνη την εποχή;
Δεν μαθαίναμε σχεδόν τίποτα μόνο λίγο στην αριθμητική.

Συνέντευξη 6
Πότε γεννηθήκατε;
1959 
Ποιες συνθήκες επικρατούσαν στο σχολείο όταν ήσασταν μαθητής;
Κακές τα πρώτα χρόνια.
Εσείς πήγατε σχολείο; Αν όχι γιατί; 
Πήγα.
Οι συγγενείς ,φίλοι κλπ τι γνώμη είχαν για το σχολείο; 
Καλή γνώμη αλλά επικρατούσαν κακές συνθήκες. 
Πότε ιδρύθηκε το σχολείο; 
1976/1977 
Ποια ήταν η συμπεριφορά των καθηγητών σας προς εσάς; 
Η συμπεριφορά της πλειοψηφίας των καθηγητών ήταν πολύ καλή με κάποιες εξαιρέσεις.
Υπήρχε βία ανάμεσα στους μαθητές; 
Καμία 
Με ποιο μέσο πηγαίνατε στο σχολείο; 
Ποδήλατο.
Η οικογένεια σας, σας παρότρυνε να πάτε σχολείο; 
Ναι, πάρα πολύ.
Υπήρχαν πολλά παιδιά στην τάξη σας; 
Πάρα πολλά.
Ποιο ήταν το επίπεδο γνώσεων εκείνη την εποχή; 
Πολύ καλό. 
Τα βιβλία ήταν δωρεάν ή τα αγοράζατε; 
Δωρεάν από το κράτος. 
Ποια ήταν η οικογενειακή σας κατάσταση; 
Φτωχική, έως πολύ φτωχική. 
Σας ανάγκαζαν να πάτε στο σχολείο; 
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Όχι, με τη θέληση μου. 
Πόσες τάξεις ήταν; 
6 τάξεις.
Ποτέ σταμάτησαν να φοράνε τις ποδιές; 
1976.
Πως ήταν οι ποδιές; 
Είχαν θαλασσί χρώμα και ήταν πολύ ωραίες. 
Για πόσα χρόνια φορούσαν τις ποδιές; 
Όλα τα χρόνια της φοίτησης τους στο γυμνάσιο-λύκειο. 
Φορούσαν όλες οι τάξεις τις ίδιες ποδιές; 
Ίδιες όλοι. 
Για ποιους λόγους καταργήθηκαν οι ποδιές; 
Για λόγους δημοκρατίας.

Συνέντευξη 7
Ημερομηνία συνέντευξης: 2014.
Ηλικία: 16 

Πότε γεννήθηκες;
1997.
Παρακολουθείς κάποιο “ιδιαίτερο” μάθημα; 
Ναι 
Για ποιον λόγο;
Πιστεύω πως μέσω της δημόσιας εκπαίδευσης δεν μπορώ να λάβω τις απαραίτητες 
γνώσεις που θα μου χρειαστούν στο μέλλον μου. Θεωρώ ότι εάν δεν συνεχίσω την 
παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων θα δημιουργηθούν κενά. 
Τι άποψη εκφράζει η οικογένεια σου;
Η οικογένεια μου συμφωνεί απόλυτα με την επιλογή μου αυτή . Κατά έναν τρόπο νιώθω 
τυχερός που έχω αυτό το αγαθό. 
Τι άποψη εκφράζουν οι καθηγητές του σχολείου σου; 
Οι καθηγητές από το σχολείο μου το θεωρούν πολύ θετικό (για την μόρφωση ενός 
μαθητή). 
Πόσα χρήματα ξοδεύετε σε μηνιαία βάση;
γύρω στα 390 ευρώ.
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Φωτογραφικό υλικό
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Βιβλιογραφικές αναφορές
• Αποστολούδια Π. "Στον κύκλο της ζωής".

• Μαργαρίτη Ε., Πολίτη Θ. "Φωτογραφικός νοστός στη Σαμοθράκη του χτές".
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