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Εισαγωγή
Στο  πλαίσιο  του  σχολικού  έτους  2013-2014  ερευνήσαμε  το  παρελθόν  του  σχολείου  μας.  Την 
κατάσταση που επικρατούσε σε παλαιότερη εποχή, πώς ήταν οι συνθήκες στο σχολείο, καθώς και 
πώς βίωναν οι μαθητές τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα η ομάδα μας ασχολήθηκε με 
τις κοινωνικές διακρίσεις που έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των 
παιδιών εκείνη την εποχή  (1936-1955). 
Για  να  μπορέσουμε  να  απαντήσουμε  στα  ερωτήματα  που  οι  ίδιοι  θέσαμε  στους  εαυτούς  μας 
συντάξαμε  τις  απαντήσεις  τις  οποίες  συλλέξαμε  από  συνεντεύξεις  που  πήραμε  σε  άτομα  του 
περιβάλλοντός μας σε συνδυασμό με έρευνα σε βιβλία που σχετίζονται με το θέμα μας.

Η ίδρυση του Γυμνασίου Λυκείου Σαμοθράκης
Σύμφωνα  με  τον  Πέτρο  Αποστολούδια  (συνέντευξη)  η  ίδρυση  του  εξατάξιου  Γυμνασίου 
Σαμοθράκης τοποθετείται στο έτος 1952. Παρεμφερής είναι και η απάντηση των Ευστάθιου και 
Κυριάκου Μαμουγιώργη όπου τοποθετούν την ίδρυση του Γυμνασίου Σαμοθράκης το έτος 1954-
1955. Επίσης ύστερα από ανώνυμη συνέντευξη που πάρθηκε, υποστηρίζεται ότι τριτάξια αστική 
σχολή ιδρύθηκε το 1935-1936.

Τα άτομα που συνέβαλαν στην ίδρυση του σχολείου

Η  Ευσταθία  Ιωάννα  Βαβάλου  έπειτα  από  συνέντευξη  που  πήρε  στον  Ευστάθιο  και  Κυριάκο 
Μαμουγιώργη υποστηρίζει ότι  η ίδρυση του Γυμνασίου Λυκείου Σαμοθράκης οφείλεται στους: 
Μιχάλη  Χανό,  Μ.  Μαργαρίτη  ,  Ψαθά  Ηλία,  Λυμπέρη  Μανωλίκα  ,  Παπά  Χρήστο.  Το  ίδιο 
υποστηρίζει και ο Μάριος Αγγελώνιας. Η Σέβη Καραγιάννη ύστερα από συνέντευξη που πήρε από 
τον Πετρο Αποστολούδια υποστηρίζει ότι  οφείλεται στον  τότε Δήμαρχο Σαμοθράκης Μ.Χανό σε 
συνεργασία με την δευτεροβάθμια της Αλεξανδρούπολης.

Τα άτομα που είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση τότε και τώρα

Νομικά και κοινωνικά όλοι είχαν δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση άλλα αυτό δεν συνέβαινε 
στην πράξη εκείνη την εποχή. Το γεγονός ότι δεν συνέβαινε στην πράξη έρχεται να επιβεβαιώσει η 
πληρωμή των δασκάλων τις  χρόνιες  1962-63 όπου  λόγω έλλειψης  των  καθηγητών  οι  μαθητές 
έπρεπε  να  καταθέτουν  μηνιαία  δίδακτρα.  Αντίθετα,  σήμερα  υπάρχει  καλύτερη  οικονομική 
κατάσταση μέσα στις οικογένειες επιπλέον η παιδεία παρέχεται δωρεάν από το κράτος, ώστε να 
μπορούν να έχουν τα παιδιά πρόσβαση στη μέση εκπαίδευση. 

Οι σκοποί τους οποίους εξυπηρετούσαν τα τότε κοινωνικά 
κατεστημένα.

Εξυπηρετούσε κυρίως ταξικούς σκοπούς σκεπτόμενοι ότι τα φθηνά, ελεγχόμενα εργατικά χέρια δεν 
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έφερναν  αντίρρηση  στους  ντόπιους  τσιφλικάδες  της  εποχής.  Τέλος  το  κοινωνικό  κατεστημένο 
ήθελε να δημιουργήσει κοινωνικές ομάδες όμοιες μεταξύ τους με κοινά χαρακτηριστικά. Ο τρόπος 
ήταν κυρίως η ανάγκη  να πρέπει να δουλεύουν όλα τα μέλη της οικογένειας, αυτό το γεγονός είχε 
ως αποτέλεσμα τα παιδιά να μην λαμβάνουν την στοιχειώδη μόρφωση. Το κοινωνικό κατεστημένο 
ήθελε να δημιουργήσει κοινωνικές ομάδες όμοιες μεταξύ τους με κοινά χαρακτηριστικά.

Ορισμός της κοινωνικής διαστρωμάτωσης
Μια ερμηνεία που θα μπορούσαμε να δώσουμε στον όρο κοινωνική διαστρωμάτωση σύμφωνα με 
την Σέβη Καραγιάννη είναι η εξής:  η ιεράρχηση ή διαβάθμιση των ατόμων και των ομάδων σε  
στρώματα,  που  εκφράζεται  με  τη  δομική  ανισότητα  στην  κατανομή  των  επιβραβεύσεων,  των 
προνομίων  και  των  πόρων.  Η  φυλή,  η  εθνότητα,  ο  πλούτος  και  το  κύρος  των  κοινωνικών 
υποκειμένων παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατάταξή τους στην κοινωνική διαστρωμάτωση. 

Σύμφωνα με τον Μάριο Αγγελώνια καμιά κοινωνία δεν είναι απόλυτα αταξική, καθώς ο τρόπος με 
τον οποίο είναι ρυθμισμένη η κοινωνία συντελεί στο να υπάρχουν ανισότητες στην κατανομή των 
πλεονεκτημάτων και των υποχρεώσεων ή των δυσκολιών στα μέλη τους . 

Η  Ευσταθία  Ιωάννα  Βαβάλου  υποστηρίζει  ότι  Κοινωνική  Διαστρωμάτωση  είναι  η  ιεράρχηση 
διαβαθμίσεων που εκφράζεται με ανισότητα στην κατανομή πόρων, προνομίων, επιβραβεύσεων. 
Τότε η εκπαίδευση ήταν προνόμιο των ανώτερων τάξεων όμως κατά την μεταπολίτευση θεωρήθηκε 
κοινωνικό αγαθό. Βέβαια και σήμερα οι ανώτερες τάξεις απολαμβάνουν καλύτερη μόρφωση.

Ο ρόλος του σχολείου και της γενικότερης μόρφωσης σχετικά 
με τι κοινωνικές τάξεις.

Το σχολείο  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  κοινωνική  κινητικότητα εξαιτίας  της  καλύτερης  μόρφωσης. 
Αυτό σημαίνει καλύτερη επαγγελματική εξέλιξη και κατά συνέπεια καλύτερο εισόδημα ο ρόλος 
του  σχολείου  συνδέεται  άμεσα  με  την  κοινωνική  τάξη.  Επιπρόσθετα,  υπάρχουν  διάφορες 
προκαταλήψεις για εκείνους που προέρχονται από κατώτερες κοινωνικές τάξεις και γενικότερα από 
κάθε  περιθωριοποιημένη ομάδα.  Εντέλει,  αυτό  μπορεί  να  αντιμετωπιστεί  από τους  ίδιους  τους 
διδάσκοντες, μιλώντας στα παιδιά καθημερινά για την κοινωνική ισότητα .

Ο ρόλος της εκπαίδευσης, της παιδείας ως κοινωνικό αγαθό.
Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη σε όλους τους τομείς. Δημιουργεί ανθρώπους με κριτική σκέψη  
που έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν και να κρίνουν με αντικειμενικότητα. Ακόμη η παιδεία 
αποτελεί  κοινωνικό  αγαθό  στο  πλαίσιο  του  κοινωνικού  κράτους  ή  του  κράτους  πρόνοιας  που 
συστάθηκε για πρώτη φορά στη Γερμανία μετά το Β παγκόσμιο πόλεμο με στόχο την εξάλειψη των 
κοινωνικών ανισοτήτων μέσω της αναδιανομής του πλούτου
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Η ανταπόκριση του Γυμνασίου Λυκείου Σαμοθράκης σε 
διάφορους αποδέκτες του.

α)  Το  σημερινό  γυμνάσιο  λύκειο  Σαμοθράκης  εξυπηρετεί  σε  μεγάλο  βαθμό  τις  ανάγκες  του 
σχολείου  υπάρχουν  φιλότιμοι  καθηγητές  έτοιμοι  να  βοηθήσουν  τις  ανάγκες  των  παιδιών 
καθημερινά.

β) Σε τοπικό επίπεδό ανταποκρίνεται σε μικρότερο βαθμό, αφού η κοινωνία της Σαμοθράκης είναι 
κλειστή και κύρια μέριμνα της είναι οι αγροτικές εργασίες. 

Το σχολείο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, της τοπικής κοινωνίας και της πολιτείας για 
μόρφωση και διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς δια μέσου του προγράμματος σπουδών του και των 
δραστηριοτήτων  του  (εκδηλώσεις,  σχολικά  προγράμματα  κλπ),  κοινωνικοποίηση  και 
επαγγελματική κατάρτιση.

Οι ανάγκες μας ως μαθητών.
Οι ανάγκες μας ως έφηβων με όνειρα είναι πολλές. Θέλουμε καθηγητές να στηρίζουν τα όνειρα 
μας, να μας παροτρύνουν προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Οι αλλαγές που έχουμε να 
προτείνουμε είναι να πάψει το γυμνάσιο και κυρίως το λύκειο να είναι ένα συνεχές εξεταστικό 
κέντρο αλλά να γίνει πιο ουσιαστικό στη μετάδοση της γνώσης, στην εξάλειψη της παραπαιδείας, 
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών. Μπορεί να ακολουθήσει τα μέσα, τις διαδικασίες και  
τις λειτουργίες του φιλανδικού πρότυπου εκπαίδευσης.

Οι ευθύνες- υποχρεώσεις των μαθητών του σχολείου
Οι ευθύνες- υποχρεώσεις των μαθητών είναι η έγκαιρη προσέλευση, η κόσμια συμπεριφορά και 
εμφάνιση στο σχολείο, η μελέτη των μαθημάτων και η συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες.

Παράγοντες που συνέβαλαν στην εξέλιξη του σχολείου.
Το σχολείο αναπαράγει τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες της συγκεκριμένης εποχής. Επομένως η 
δημιουργία αστικής τάξης ή μια αλλαγή λόγω πόλεμων και επαναστάσεων ή η τεχνολογική εξέλιξη 
επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας και την εξέλιξη του σχολείου.

Οι συνέπειες υπάρχουν από τις όποιες αλλαγές στη λειτουργία 
του σχολείου στις μέρες μας

Σήμερα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης το σχολείο δεν λειτουργεί σωστά ούτε σε υλικοτεχνική 
υποδομή ούτε σε ανθρώπινο δυναμικό ούτε βέβαια σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών που να 
ανταποκρίνονται στα πρότυπα των ευρωπαϊκά εξελιγμένων κρατών.
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Συνεντεύξεις

Συνέντευξη 1
Πότε ιδρύθηκε το σχολείο;

Στις 8 Ιανουαρίου του 1952.
Ποιος το ίδρυσε;

Ο Μ. Χανός ως παράρτημα του Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. Για να πραγματοποιηθεί η ίδρυση 
του ο Μ. Χανός άσκησε πιέσεις στην δευτεροβάθμια της Αλεξανδρούπολης.

Ο τρόπος εισαγωγής στο Γυμνάσιο;

Τη πρώτη χρόνια υπήρχε μόνο μια τάξη. Για να εισαχθούν έδιναν εξετάσεις και μπορούσαν να 
φοιτήσουν μαθητές από 12 έως 18 ετών.

Τι δυσκολίες υπήρχαν;

Αρκετές.  Καταρχήν δεν  υπήρχε  κτήριο  και  το  δυναμικό των καθηγητών  ήταν ελλιπές.  Επίσης 
πρώτο κτήριο λειτουργίας ήταν το σημερινό λαογραφικό μουσείο. Οι 2 καθηγητές που εργάζονταν 
τότε ήταν ο Ζωγράφος Ιωάννης (Θεολόγος) και ο Κατσάκης (μαθηματικός).

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.

Καθηγητές  των  επόμενων  χρόνων:  2ος  χρόνος:  Πατεράκης  (1952),  Βλαχόπουλος  (1953), 
Αντωνιάδης  (μαθηματικός),  Χατζηφιλιππίδης,  Τσιράκοκης  Αθανάσιος,  Γκούγκου  Βασιλική 
(γυμνάστρια), Μόκαλης Καλλογήρου, Βογιατζή Κατίλα, Λακάκη Βασιλική 

Την σημερινή του μορφή το παλαιό γυμνάσιο την πήρε το 1972.

Συνέντευξη 2
Το Γυμνάσιο λεγόταν αστική σχολή και  είχε τρεις  τάξεις.  Το πιθανότερο είναι  να λειτούργησε 
νωρίτερα από το 1935. Οι συνθήκες ήταν άθλιες καθώς υπήρχε πολλή φτώχεια. 

Από  καθηγητές  υπήρχαν  μαθηματικοί  και  φιλόλογοι.  Τότε  δεν  είχε  πολλούς  μαθητές  λόγω 
φτώχειας. Λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της κατοχής έκλεισε και λειτούργησε ως μαγειρείο. Από 
το τέλος της κατοχής και μετά λειτούργησε και πάλι ως γυμνάσιο. Οι συνθήκες είχαν βελτιωθεί και 
ο αριθμός των μαθητών είχε αυξηθεί. 

Το 1955 οι μαθητές που φοιτούσαν στο Γυμνάσιο πλήρωναν 100 δραχμές και προσέφεραν ότι άλλο 
είχαν και μπορούσαν π.χ. ξύλα για τους καθηγητές. 

Υπήρχαν βέβαια και ορισμένοι πλούσιοι που εμπόδιζαν τη λειτουργία του σχολείου γιατί είχαν την 

7



Η Ιστορία του σχολείου μας “Κοινωνική διαστρωμάτωση” - Ευσταθία Ιωάννα Βαβάλου, Μάριος Αγγελώνιας, Σέβη Καραγιάννη 

οικονομική δυνατότητα να στέλνουν τα παιδιά τους στην Αλεξανδρούπολη όλα αυτά συνέβησαν 
την εποχή που Δήμαρχος του νησιού ήταν ο Μ. Χανός.
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Φωτογραφίες
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Πηγές
• Τις συνεντεύξεις τις πήραμε από Ευστάθιο και Κυριάκο Μαμουγιώργη και Πέτρο 

Αποστολούδια. 

• Ο ορισμός της κοινωνικοποίησης πάρθηκε από την wikipedia.

• Το πρότυπο του εκπαιδευτικού συστήματος το εμπιστευτήκαμε από την εκπομπή του 
Παύλου Τσίμα Έρευνα.

• Οι φωτογραφίες είναι από το λεύκωμα των Μαργαρίτη Ε., Πολίτη Θ. "Φωτογραφικός 
νόστος στη Σαμοθράκη του χτές".
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