
Η ιστορία του σχολείου μας “Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης και φύλο” - Αΐλντα Χαλάτσι, Κατερίνα Απότα, Μαρία Γλήνια 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2013-2014
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης 
και φύλο 

Αΐλντα Χαλάτσι, Κατερίνα Απότα, Μαρία Γλήνια 

1



Η ιστορία του σχολείου μας “Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης και φύλο” - Αΐλντα Χαλάτσι, Κατερίνα Απότα, Μαρία Γλήνια 

2



Η ιστορία του σχολείου μας “Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης και φύλο” - Αΐλντα Χαλάτσι, Κατερίνα Απότα, Μαρία Γλήνια 

Πίνακας περιεχομένων
Απαντήσεις ομάδας..............................................................................................................................4

Πότε έγινε η ίδρυση του Γυμνασίου Σαμοθράκης;................................................................4
Που οφείλεται η ίδρυση του Γυμνασίου – Λυκείου Σαμοθράκης, σε ποιους ανθρώπους και 
σε ποιες ανάγκες;....................................................................................................................4
Ποιοι είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση τότε και τώρα; Γιατί;.............................................4
Ποια η σχέση του σχολείου με το φύλο; Είχαν και έχουν πρόσβαση σ΄ αυτό άνδρες και 
γυναίκες; Τότε και τώρα; Γιατί;..............................................................................................4
Τι σκοπούς εξυπηρετούσε το όποιο κοινωνικό κατεστημένο; Με ποιο τρόπο;.....................4
Τι σημαίνει κοινωνική διαφοροποίηση ως προς το φύλο και πώς αυτή συνδέεται με το 
σχολείο; Τότε και τώρα..........................................................................................................4
Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του σχολείου και της γενικότερης μόρφωσης σε σχέση με 
φύλο; Μπορεί να επιφέρει αλλαγές; Με ποιο τρόπο;.............................................................4
Ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης, της παιδείας ως κοινωνικού αγαθού; Γιατί;.......................5
Κατά πόσο σήμερα το Γυμνάσιο- Λύκειο Σαμοθράκης ανταποκρίνεται στις ανάγκες α) των 
μαθητών, β) της τοπικής κοινωνίας και γ) της πολιτείας γενικότερα; Γιατί;.........................5
Ποιες είναι οι ανάγκες σου ως μαθητής/μαθήτρια 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;............................................................................................6
Ποια θεωρείτε στοιχεία αλλαγής και ποια στοιχεία εξέλιξης στην πορεία του σχολείου; 
Ποιοι παράγοντες συνέβαλλαν και πώς στην εξέλιξη; π.χ. σχέση σχολείου και φύλου........6
Ποιες συνέπειες υπάρχουν από τις όποιες αλλαγές στη λειτουργία του σχολείου στις μέρες 
μας; Γιατί; Πώς οραματίζεσαι το σχολείο του αύριο; ...........................................................6

Ατομικές απαντήσεις............................................................................................................................6
Της Αϊλντα Χαλάτσι....................................................................................................................6
Της Κατερίνας Απότα..................................................................................................................9
της Γλήνια Μαρίας....................................................................................................................10

Οι διαφορές ανάμεσα στο σχολείο των παλαιοτέρων εποχών και στο σύγχρονο σχολείο............11
Η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία ............................................................................12
Η σχέση του φύλου στη κοινωνία  ................................................................................................12

Η σχέση του σχολείου με το φύλλο..........................................................................................12
Ποια ήτανε η θέση της γυναίκας τότε;......................................................................................13
Τα ήθη της εποχής εκείνης;.......................................................................................................13
Επέτρεπαν στις γυναίκες να πηγαίνουν σχολείο;......................................................................14
Ποιες συνθήκες υπήρχαν;.........................................................................................................14
Για ποιο λόγο έμεναν στάσιμοι στο σχολείο;............................................................................14
Ποια ήταν τα αποτελέσματα των παιδιών που δεν πήγαιναν σχολειό;.....................................14

Συνεντεύξεις.......................................................................................................................................15
Συνέντευξη 1..................................................................................................................................15
Συνέντευξη 2..................................................................................................................................16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ...................................................................................................................................18
Πίνακας μαθητών ανά σχολικό έτος ..................................................................................................18
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.....................................................................................................23

3



Η ιστορία του σχολείου μας “Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης και φύλο” - Αΐλντα Χαλάτσι, Κατερίνα Απότα, Μαρία Γλήνια 

Απαντήσεις ομάδας

Πότε έγινε η ίδρυση του Γυμνασίου Σαμοθράκης;

Η ίδρυση του Γυμνασίου Σαμοθράκης έγινε το 1936. Τότε δημιουργήθηκε το πρώτο Γυμνάσιο στη 
Χώρα, που λειτουργούσε ως παράρτημα του Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. 

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

Η ίδρυση του Γυμνασίου-Λυκείου Σαμοθράκης οφείλεται στον τότε δήμαρχο Μιχάλη Χανό, στον 
Παπά-Γιώργη  Μανολάκη,  Ηλία  Ψαθά,  τον  ντόπιο  βουλευτή  Ρηγόπουλο  κ.ά.  οι  οποίοι 
πρωτοστατούν  στην  ίδρυση  του  Γυμνασίου  Σαμοθράκης.  Χάρη  σε  αυτούς  τους  ανθρώπους 
λύθηκαν  κάποια  προβλήματα  και  βοήθησε  στις  ανάγκες  των  ανθρώπων  που  μπορούσαν  να 
στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο τότε και τώρα. 

Ποιοι είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση τότε και τώρα; Γιατί;

Τότε και τώρα δεν υπήρχαν διακρίσεις  ανάμεσα στα δυο φύλα. Αν κάποιος δεν επιθυμούσε να 
στείλει το παιδί του στο σχολείο, δεν υπήρχε ο κατάλληλος νόμος που υποχρέωνε τους γονείς να 
στέλνουν τα παιδιά μέχρι την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως τώρα που είναι υποχρεωτική μέχρι 
το Γυμνάσιο. Επίσης είχαν ίσα δικαιώματα τα αγόρια με τα κορίτσια στην εκπαίδευση. 

Ποια  η  σχέση  του  σχολείου  με  το  φύλο;  Είχαν  και  έχουν  πρόσβαση  σ΄  αυτό  άνδρες  και 
γυναίκες; Τότε και τώρα; Γιατί;

Δεν υπήρχαν διακρίσεις ανάμεσα στα παιδιά. Τότε θεωρούσαν πως τα κορίτσια δεν θα πρέπει να 
πάνε σχολείο,έπρεπε να μάθουν τις δουλειές του σπιτιού. Αν ένα κορίτσι τότε έπρεπε να πάει για 
σπουδές, γινόταν θέμα στην κοινωνία. Ενώ τώρα δεν συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχουν πια τέτοια 
προβλήματα. Επίσης παλιά για τα αγόρια λέγανε πως αν πάνε σχολείο, θα πάρουν το λάθος δρόμο, 
τώρα πια δεν ισχύει αυτό. 

Τι σκοπούς εξυπηρετούσε το όποιο κοινωνικό κατεστημένο; Με ποιο τρόπο;

Τι  σημαίνει  κοινωνική  διαφοροποίηση  ως  προς  το  φύλο  και  πώς  αυτή  συνδέεται  με  το 
σχολείο; Τότε και τώρα.

Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του σχολείου και της γενικότερης μόρφωσης σε σχέση με 
φύλο; Μπορεί να επιφέρει αλλαγές; Με ποιο τρόπο;

Βασική αρχή του σχολείου είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις με κριτήριο το φύλο, (είτε 
στο επάγγελμα που επιλέγει ο καθένας μας). Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιφέρουμε αλλαγές 
στην κοινωνία. Παλιά οι γυναίκες δεν είχαν το δικαίωμα να εργάζονται εκτός σπιτιού, ενώ τώρα το 
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έχουν. 

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

Η εκπαιδευτική διαδικασία καλεί το παιδί από τη νηπιακή ηλικία μέχρι και την εφηβεία, να περάσει 
ένα  μέρος  του  χρόνου  του  με  τους  συνομηλίκους  του  και  εκτός  οικογενειακού  πλαισίου.  Οι 
συνομήλικοι είναι το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο το παιδί καλείται να ενταχθεί και η 
ένταξη αυτή συνοδεύεται από: 

1.τη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση από το οικογενειακό περιβάλλον, 

2.τη συνειδητοποίηση από τη πλευρά του παιδιού ότι η ιεραρχία δε στηρίζεται (από τον πατέρα της  
οικογένειας στο δάσκαλο του σχολείου), 

3.την ανάληψη ευθυνών από το ίδιο το παιδί. 

4.την αυτόνομη λήψη αποφάσεων. 

Στόχοι της μάθησης, που αποτελούν τους πυλώνες της γνώσης: 

α) να μάθει στο άτομο πώς να μαθαίνει,δηλαδή πώς να αποκτά τα εργαλεία της κατανόησης του 
κόσμου… 

β) να του μάθει πώς να ενεργεί, έτσι ώστε να είναι παραγωγικό στο χώρο του, 

γ) να του μάθει πώς να ζει μαζί με τους άλλους, δηλαδή πώς να συμμετέχει στη ζωή τους και να 
συνεργάζεται μαζί τους, 

δ) να του μάθει πώς να υπάρχει… Η εκπαίδευση πρέπει να δώσει στους ανθρώπους την ελευθερία  
της σκέψης,της κρίσης,της έκφρασης των αισθημάτων και της φαντασίας, για να αναπτύξουν τις 
δεξιότητες τους και τη δυνατότητα να ελέγχουν όσο εξαρτάται από αυτούς τη ζωή τους… 

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

Το  Γυμνάσιο  -  Λύκειο  Σαμοθράκης  ανταποκρίνεται  στις  ανάγκες  των  μαθητών,  της  τοπικής 
κοινωνίας και της πολιτείας γενικότερα. 

α) Βοήθησε τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτό τους και να ανταποκρίνονται στα 
προβλήματα της ζωής. 

β) Έδωσε στην τοπική κοινωνία τη δυνατότητα πρόσβασης στο σχολείο. Γιατί αν δεν υπήρχε το 
σχολείο της Σαμοθράκης τότε θα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα του νησιού, επειδή οι άνθρωποι θα 
αναγκαζόταν να στέλνουν τα παιδιά τους στην Αλεξανδρούπολη και έτσι τα παιδιά θα μεγάλωναν 
μακριά από τις οικογένειες τους. 

γ) Βοήθησε να μπορέσουν όλοι να έχουν την δυνατότητα της γνώσης, να ξέρουν να επικοινωνούν 
και να μην είναι αγράμματοι. 
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Ποιες είναι οι ανάγκες σου ως μαθητής/μαθήτρια 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;

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

Τώρα οι γονείς είναι αυτοί που παρακινούν τα παιδιά στη μάθηση, ενώ παλιά ήταν αυτοί που τους 
απαγόρευαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Αυτό είναι εξέλιξη για την κοινωνία, γιατί έτσι 
προωθούν τους νέους σε μια καλύτερη κοινωνία και για μια πιο προσωπική προστασία από την 
κοινωνία. Πλέον είναι ντροπή ένα νέο παιδί να είναι «αμόρφωτο» με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
βρει μέχρι και δουλειά, και να υφίσταται μειονεκτικά σχόλια. 

Ποιες συνέπειες υπάρχουν από τις όποιες αλλαγές στη λειτουργία του σχολείου στις μέρες μας; 
Γιατί; Πώς οραματίζεσαι το σχολείο του αύριο; 

Ατομικές απαντήσεις

Της Αϊλντα Χαλάτσι

Πότε έγινε η ίδρυση του Γυμνασίου Σαμοθράκης; 

Η ίδρυση του Γυμνασίου Σαμοθράκης έγινε το 1936. Τότε δημιουργήθηκε το πρώτο Γυμνάσιο στη 
Χώρα, που λειτουργούσε ως παράρτημα του Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. 

Πού οφείλεται η ίδρυση του Γυμνασίου - Λυκείου Σαμοθράκης (σε ποιους ανθρώπους και σε 
ποιες ανάγκες); 

Το Γυμνάσιο  -  Λύκειο  Σαμοθράκης  οφείλεται  στον  τότε  δήμαρχο  Μιχαήλ  Χανό,  στον  Παπά- 
Γιώργη, στον Ηλία Ψαθά, στον ντόπιο βουλευτή Ρηγόπουλο κ.ά. οι  οποίοι πρωτοστατούν στην 
ίδρυση  του  Γυμνασίου  Σαμοθράκης.  Χάρη  σε  αυτούς  τους  ανθρώπους  λύθηκαν  κάποια 
προβλήματα (και βοήθησαν στις ανάγκες των ανθρώπων  να στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο τότε 
και τώρα). 

Ποιοι είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση τότε και τώρα; Γιατί; 

Πρόσβαση στην εκπαίδευση τότε και τώρα είχαν και έχουν και τα δύο φύλα. Τότε όμως ήταν πιο 
δύσκολο τα παιδιά να πάνε σχολείο, γιατί οι γονείς δεν είχανε την δυνατότητα να στέλνουν τα 
παιδεία τους σχολείο, διότι είχανε την ανάγκη των παιδιών να τους βοηθήσουν στις δουλειές τους, 
και τότε δεν ήταν υποχρεωτική η φοίτηση στο σχολείο. Δεν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στα αγόρια 
και τα κορίτσια όπως τότε και τώρα. 

Ποια η σχέση του σχολείου με το φύλο; Είχαν και έχουν πρόσβαση σ΄ αυτό άνδρες και 
γυναίκες; Τότε και τώρα; Γιατί; 

Δεν υπήρχαν διακρίσεις ανάμεσα στα παιδιά. Τότε θεωρούσαν πως τα κορίτσια δεν θα πρέπει να 
πάνε σχολείο, έπρεπε να μάθουν τις δουλείες του σπιτιού. Αν ένα κορίτσι τότε έπρεπε να πάει για 
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σπουδές  γινότανε  θέμα  στην  κοινωνία.  Ενώ  τώρα  δεν  γίνεται  αυτό,  δεν  υπάρχουν  πια  τέτοια 
προβλήματα. Επίσης παλιά για τα αγόρια λέγανε πως αν πάνε σχολείο, θα πάρουν το λάθος δρόμο˙ 
τώρα πια δεν ισχύει αυτό. 

Τι σημαίνει κοινωνική διαφοροποίηση ως προς το φύλο και πώς συνδέεται με το σχολείο; 
Τότε και τώρα; 

Ακόμα και σήμερα, σε πολλές κοινωνίες και ομάδες χαρακτηριστικά, όπως το φύλο η φυλή ή η 
εθνική προέλευση οδηγούν σε κοινωνική ανισότητα.  Ο τρόπος που κάθε  κοινωνία  ιεραρχεί  τα 
άτομα, με βάση τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά, ονομάζεται κοινωνική διαστρωμάτωση. Στις 
σύγχρονες κοινωνίες το βασικό είδος κοινωνικής διαστρωμάτωσης είναι η κοινωνική τάξη, στην 
οποία  ανήκουν  τα  άτομα με  κοινά  οικονομικά χαρακτηριστικά  και  συμφέροντα,  π.χ.  εργατική, 
αγροτική, αστική τάξη. 

Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του σχολείου και της γενικότερης μόρφωσης σε σχέση με το 
φύλο; Μπορεί να επιφέρει αλλαγές; Πώς με ποιο τρόπο; 

Ο ρόλος του σχολείου και  της  γενικότερης μόρφωσης σε  σχέση με  το  φύλο,  συνίσταται  στην 
εξάλειψη των διακρίσεων με κριτήριο το φύλο. Είτε στην εκπαίδευση, είτε στο επάγγελμα που 
επιλέγει ο καθένας μας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιφέρουμε αλλαγές στην κοινωνία.  
Παλιά  οι  γυναίκες  δεν  είχαν  το  δικαίωμα  να  εργάζονται  εκτός  σπιτιού,  ενώ  τώρα  έχουν  το 
δικαίωμα. 

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

Η εκπαιδευτική διαδικασία καλεί το παιδί από τη νηπιακή ηλικία μέχρι και την εφηβεία, να περάσει 
ένα  μέρος  του  χρόνου  του  με  τους  συνομηλίκους  του  και  εκτός  οικογενειακού  πλαισίου.  Οι 
συνομήλικοι είναι το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο το παιδί καλείται να ενταχθεί και η 
ένταξη αυτή συνοδεύεται από: 

1. τη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση από το οικογενειακό περιβάλλον, 

2. τη συνειδητοποίηση από τη πλευρά του παιδιού ότι η ιεραρχία δε στηρίζεται (από τον πατέρα της 
οικογένειας στο δάσκαλο του σχολείου), 

3. την ανάληψη ευθυνών από το ίδιο το παιδί. 

4. την αυτόνομη λήψη αποφάσεων. 

Στόχοι της μάθησης, που αποτελούν τους πυλώνες της γνώσεις: 

α) να μάθει στο άτομο πώς να μαθαίνει,δηλαδή πώς να αποκτά τα εργαλεία της κατανόησης του 
κόσμου.

β) να του μάθει πώς να ενεργεί, έτσι ώστε να είναι παραγωγικό στο χώρο του, 

γ) να του μάθει πώς να ζει μαζί με τους άλλους,δηλαδή πώς να συμμετέχει στη ζωή τους και να  
συνεργάζεται μαζί τους, 
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δ) να του μάθει πώς να υπάρχει. Η εκπαίδευση πρέπει να δώσει στους ανθρώπους την ελευθερία  
της σκέψης, της κρίσης, της έκφρασης των αισθημάτων και της φαντασίας, για να αναπτύξουν τις  
δεξιότητες τους και τη δυνατότητα να ελέγχουν όσο εξαρτάται από αυτούς τη ζωή τους.

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

Το  Γυμνάσιο  -  Λύκειο  Σαμοθράκης  ανταποκρίνεται  στις  ανάγκες  των  μαθητών,της  τοπικής 
κοινωνίας και της πολιτείας γενικότερα. 

α) Βοήθησε του μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτό τους και να ανταποκρίνονται στα 
προβλήματα της ζωής. 

β) Έδωσε στην τοπική κοινωνία τη δυνατότητα πρόσβασης στο σχολείο. Γιατί αν δεν υπήρχε το 
σχολείο της Σαμοθράκης τότε θα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα του νησιού, επειδή οι άνθρωποι θα 
αναγκαζόταν να στέλνουν τα παιδιά τους στην Αλεξανδρούπολη και έτσι τα παιδιά θα μεγάλωναν 
μακριά από τις οικογένειες τους. 

γ) Βοήθησε να μπορέσουν όλοι να έχουν την δυνατότητα της γνώσης, να ξέρουν να επικοινωνούν 
και να μην είναι αγράμματοι. 

Ποιες είναι οι ανάγκες σου ως 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; 

Ο πρώτος στόχος για την αλλαγή του σχολείου είναι μια εκπαίδευση που θα προσδιορίζεται από τις  
ανάγκες  του μαθητή.  Αυτό σημαίνει  ότι  δε θα προσαρμόζεται  το παιδί  σε  ένα  πρόγραμμα,  θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παιδιού. Οι τάξεις δε θα είναι πολυπληθείς και ούτε  
το ωρολόγιο πρόγραμμα ούτε το σύστημα βαθμολόγησης θα είναι ενιαία. Πρέπει λοιπόν να γίνουν 
αλλαγές που θα επιτρέψουν την κάλυψη των αναγκών κάθε παιδιού ξεχωριστά. 

Ο δεύτερος στόχος είναι η αλλαγή του περιβάλλοντος μάθησης. Κάθε τάξη θα είναι συνδεδεμένη 
μέσω του διαδικτύου με έναν απέραντο ιστό μάθησης όπου ο μαθητής θα μπορεί να αναζητάει 
γνώσεις και να τις ανταλλάσσει με άλλους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. Βέβαια σε ένα τέτοιο 
σχολείο θα πρέπει να αλλάξει και ο ρόλος του δασκάλου. Έτσι ο δάσκαλος δε θα είναι αυτός που  
μεταδίδει τις γνώσεις, αλλά αυτός που θα καθοδηγεί την αυτοδιδασκαλία των μαθητών. 

Τέλος οι μαθητές δε θα είναι οι παθητικοί αποδεκτές της διδασκαλίας, αλλά με τη βοήθεια του 
δασκάλου τους να μάθουν να σκέφτονται. 

Ποια θεωρείτε στοιχεία αλλαγής και στοιχεία εξέλιξης στην πορεία του σχολείου; Ποιοι 
παράγοντες συνέβαλλαν και πώς στην εξέλιξη; π.χ. σχέση σχολείου και φύλου. 

Τα στοιχεία αλλαγής και τα στοιχεία εξέλιξης στην πορεία του σχολείου σε σχέση σχολείου και 
φύλου είναι ότι παλιά οι γονείς ήταν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν στα παιδιά τους να μην πάνε σχολείο.  
Στα  αγόρια  έλεγαν  ότι  παίρνουν  το  λάθος  δρόμο  και  στα  κορίτσια  να  μην  πηγαίνουν,  επειδή 
γινότανε θέμα στην κοινωνία, ενώ τώρα οι γονείς είναι αυτοί που παρακαλούν τα παιδιά τους να 
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διαβάζουν και να μπορέσουν να κάνουν κάτι στην ζωή τους. Σήμερα το φύλο δεν αποτελεί πια 
κριτήριο αποκλεισμού του παιδιού από το σχολείο.

Της Κατερίνας Απότα

Πότε έγινε η ίδρυση του γυμνασίου Σαμοθράκης; 

Το 1936 δημιουργήθηκε το γυμνάσιο στη Χώρα, που λειτουργούσε ως παράρτημα του γυμνάσιου 
Αλεξανδρούπολης. 

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

Στην ίδρυση του γυμνάσιου πρωτοστατούν ο τότε δήμαρχος Μιχάλης Χανός, ο παπά –Γιώργης 
Μανολάκης , ο Ηλίας Ψαθάς . ο ντόπιος βουλευτής Ρηγόπουλος κ.ά. 

Ποιοι είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση τότε και τώρα; Γιατί; 

Στην εκπαίδευση δεν έκαναν διακρίσεις. Αν κάποιος δεν επιθυμούσε να στείλει το παιδί του δεν 
υπήρχε ο κατάλληλος νομός όπως τώρα που η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική μέχρι το Γυμνάσιο.  
Επίσης είχαν ίσα δικαιώματα τα αγόρια με τα κορίτσια στην εκπαίδευση. Αυτό συμβαίνει και τώρα. 

Ποια  η  σχέση  του  σχολειού  με  το  φύλο;  Είχαν  και  έχουν  πρόσβαση  σ’ αυτό  άνδρες  και  
γυναίκες; Τότε και τώρα; Γιατί; 

Δεν υπήρχαν διακρίσεις ανάμεσα στα παιδιά. Οι καθηγητές αντιμετώπιζαν με τον ίδιο τρόπο όλους 
τους μαθητές, με αυτόν τον τρόπο κρατούσαν σε μια ισορροπία την τάξη. Σε παιχνίδια που έπαιζαν 
τα παιδιά συμμετείχαν όλα με ίσα δικαιώματα. 

Τι  σημαίνει  κοινωνική  διαφοροποίηση  ως  προς  το  φύλο  και  πώς  αυτή  συνδέεται  με  το 
σχολείο; Τότε και τώρα; 

Οι γονείς των παιδιών πίστευαν πως ήταν ντροπή να πηγαίνουν στο σχολειό γιατί έτσι έπαιρναν 
λάθος δρόμο στη ζωή τους. Θεωρούσαν πως τα αγόρια γινόταν τεμπέλικα και τα κορίτσια δεν ήταν 
σωστές  στη  κοινωνία.  Οι  κοπέλες  έπρεπε  να  μένουν  σπίτι  και  να  μαθαίνουν  τις  δουλειές  του 
νοικοκυριού έτσι ώστε να είναι έτοιμες για έναν καλό και ευκατάστατο γάμο. Τέλος, τα αγόρια 
μάθαιναν τις αγροτικές δουλειές βοηθώντας τους γονείς τους. 

Ποια  θεωρείται  στοιχεία  αλλαγής  και  ποια  εξέλιξης  στην  πορεία  του  σχολείο;  Ποιοι 
παράγοντες συνέβαλαν και πώς στην εξέλιξη; π.χ. σχέση σχολείου και φύλου. 

Τώρα οι γονείς είναι αυτοί που παροτρύνουν τα παιδιά στη μάθηση, ενώ παλιά ήταν αυτοί που τους 
απαγόρευαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Αυτό είναι εξέλιξη για την κοινωνία, γιατί έτσι 
προωθούν τους νέους σε μια καλύτερη κοινωνία και για μια πιο προσωπική προστασία από την 
κοινωνία. Πλέον είναι ντροπή ένα νέο παιδί να είναι «αμόρφωτο» με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
βρει μέχρι και δουλειά,αλλά να αντιμετωπίζει και μειοτικά σχόλια. 
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της Γλήνια Μαρίας

πότε έγινε η ίδρυση του γυμνάσιου Σαμοθράκης; 

Το 1936. 

Που οφείλεται σε ποιους ανθρώπους και σε ποιες ανάγκες η ίδρυση του γυμνάσιου - λυκείου 
Σαμοθράκης;

Στους ντόπιους, για την μόρφωση.

Ποιοι είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση τότε και τώρα;

Πρόσβαση στην εκπαίδευση τότε και τώρα είχαν και έχουν και τα δύο φύλα. Τότε όμως ήτανε πιο  
δύσκολο τα παιδεία να πάνε σχολείο, γιατί οι γονείς δεν είχανε την δυνατότητα να στέλνουν τα 
παιδεία τους σχολείο. 

Ποια η σχέση του σχολείου με το φύλο; Είχαν και έχουν πρόσβαση σ' αυτό άνδρες και 
γυναίκες; τότε και τώρα;

Είχαν πρόσβαση όλοι στο σχολείο τότε, όμως οι γυναίκες ήταν συχνά στο σπίτι για να βοηθήσουν 
την οικογένεια. Τώρα όμως πάνε όλοι.

Τι σκοπούς εξυπηρετούσε το όποιο κοινωνικό κατεστημένο; με ποιο τρόπο;

Τι σημαίνει κοινωνική διαφοροποίηση ως προς το φύλο και πώς αυτή συνδέεται με το 
σχολείο; τότε και τώρα;

Τότε  οι  γυναίκες  καθόντουσαν πιο  πολλές  φορές  σπίτι  ενώ οι  άντρες  υπήρχαν πιο  συχνά στο 
σχολείο. Όμως το σχολείο ήταν για όλους. Στις μέρες μας όλοι είναι στο σχολείο.

Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του σχολείου και της γενικότερης μόρφωσης σε σχέση με 
φύλο; 

Στην πραγματικότητα το σχολείο δε θα έπρεπε να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των δυο φύλων.

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

Ο ρόλος είναι για να πάρουν κάποιες γνώσεις τα παιδιά.

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

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, της τοπικής κοινωνίας και της πολιτείας γενικότερα 

α) Τους μαθητές βοήθησε να μπορέσουν να έχουν γνώσεις 

β) Στην τοπική κοινωνία βοήθησε γιατί αν δεν το είχαμε, θα έπρεπε τα παιδιά να τα στέλνουμε 
Αλεξανδρούπολη και αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι μακριά από την οικογένειες 
τους 

γ) Στην πολιτεία βοήθησε να έχουμε όλοι την δυνατότητα της γνώσης. 
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Ποιες είναι οι ανάγκες σου ως μαθήτρια 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; 

Ποια θεωρείται στοιχεία αλλαγής και στοιχεία εξέλιξης στην πορεία του σχολείου; Ποιοι 
παράγοντες συνέβαλλαν και πώς στην εξέλιξη; π.χ. σχέση σχολείου και φύλου. 

Παλιά οι γονείς έλεγαν στα παιδιά τους να μην πάνε σχολείο. Ενώ τώρα οι γονείς λένε στα παιδιά 
να πάνε γιατί είναι πολύ σημαντικό.

Οι διαφορές ανάμεσα στο σχολείο των παλαιοτέρων εποχών 
και στο σύγχρονο σχολείο

Η πρώτη διαφορά αφορά το περιεχόμενο των σπουδών και τους στόχους του σχολείου. Σε άλλες 
δηλαδή εποχές οι μαθητές διδάσκονταν σε αρχαιοπρεπή γλώσσα γνώσεις ξερές και άχρηστες καθώς 
και ακατανόητους όρους,που βρίσκονταν μακριά από τη ζωντανή και ελκυστική πραγματικότητα 
ενώ η μάθηση ήτανε μηχανική,οι μαθητές δεν κατανοούσαν το περιεχόμενο των μαθημάτων και 
δεν  καλλιεργούνταν  η  κριτική  τους  ικανότητα.  και  ο  στόχος  της  εκπαίδευσης  ήταν  η  παροχή 
τυπικών γνώσεων. 

Όμως στο σύγχρονο σχολείο οι μαθητές διδάσκονται και μαθήματα που περιέχουν χρήσιμες και 
ενδιαφέρουσες γνώσεις,που θα βοηθήσουν το παιδί να πετύχει στη σταδιοδρομία. Πέρα από τις 
γνώσεις  η  σχολική  ζωή  περιλαμβάνει  και  πολιτιστικές  εκδηλώσεις,που  βοηθάνε  το  παιδί  να 
ενταχθεί στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Το σημερινό σχολείο έχει επίσης και ολότελα 
διαφορετικούς στόχους,καθώς επιδιώκει να γίνουν οι μαθητές υπεύθυνοι και δημοκρατικοί πολίτες, 
να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν αρμονικά το σώμα και το πνεύμα τους,τις κλίσεις και τα 
ενδιαφέροντα τους. Στοχεύει δηλαδή στην άνοδο του επιπέδου της μόρφωσης των μαθητών,ώστε 
να γίνουν πολιτισμένοι άνθρωποι,που να δείχνουν σεβασμό στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. 
Παράλληλα,  αποσκοπεί  στο  να  αποκτήσουν οι  νέοι  τις  πνευματικές  εκείνες  ικανότητες  και  τις 
ηθικές αρχές που θα τους βοηθήσουν να κατακτήσουν τη ζωή και να αναδειχτούν στον τομέα που 
επιλέγει ο καθένας. 

Η δεύτερη διαφορά αφορά την προσωπικότητα και το ρόλο του δασκάλου. Ο δάσκαλος λοιπόν της 
παλιάς  εποχής  ήταν  σχεδόν  πάντα  αυστηρός,  σοβαρός,  αγέλαστος  και  αυταρχικός.  Έτσι, 
προσπαθούσε να επιβάλει την τάξη με την απειλή τιμωρίας, χρησιμοποιούσε για όπλο τις ύβρεις,  
την  ειρωνεία  και  τον  ξυλοδαρμό,  και  με  τέτοιους  αντιπαιδαγωγικούς  τρόπους  κρατούσε  τους 
μαθητές  σε  αναγκαστική  πειθαρχία.  Ακολουθώντας  μάλιστα  τη  δεοντολογία  της  εποχής  ήταν 
απόμακρος και απροσπέλαστος. Κανένας μαθητής δηλαδή δεν είχε το θάρρος να τον προσεγγίσει, 
να ζητήσει τη γνώμη του για κάποιο προσωπικό του θέμα, να ομολογήσει ότι δεν κατάλαβε το 
μάθημα, να παραπονεθεί για κάτι. Πάντα προσέκρουσε στο παγωμένο ύφος και στο βλοσυρό του 
βλέμμα. Και φυσικά κανένας δεν τολμούσε να αμφισβητήσει την αυθεντία του σε όλα τα ζητήματα 
ούτε να εκφράσει τη δική του γνώμη. Όμως στο σύγχρονο σχολείο οι εκπαιδευτικοί είναι κατά 
κανόνα γεμάτοι κατανόηση και αγάπη για τους μαθητές τους, πάντοτε έτοιμοι να ακούσουν τα 
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προβλήματά  τους  και  να  τους  βοηθήσουν  όχι  μόνο  στις  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζουν  στα 
μαθήματα,  αλλά  και  σε  οτιδήποτε  τους  απασχολεί  σχετικά  με  το  σχολείο,τις  σχέσεις  με  τους 
συμμαθητές τους, ακόμα και με την οικογένειά τους. Επίσης, ο εκπαιδευτικός σήμερα προσπαθεί με 
επιμονή να μεταδώσει στους μαθητές του την αγάπη για την γνώσει,αλλά και για τις τέχνες και τις 
κοινωνικές  και  πολιτιστικές  δραστηριότητες.  Έτσι,  οι  μαθητές  αισθάνονται  ελεύθεροι  και  η 
σχολική ζωής είναι ένα κομμάτι της ευρύτερης κοινωνικής ζωής.

Όλα τα παραπάνω δίνουν μια γενική εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος της παλιάς και της 
σύγχρονης εποχής και των λειτουργών του, χωρίς όμως να είναι τίποτα απόλυτο. Γιατί και στα 
παλαιότερα χρόνια υπήρχαν φωτισμένοι δάσκαλοι, με δυναμική προσωπικότητα και εκπληκτικό 
έργο, αλλά και στη σημερινή εποχή υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν ανταποκρίνονται στο υψηλό 
τους λειτούργημα…

Η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία 
της Aΐλντα Χαλάτσι

Η θέση της γυναίκας στην κοινωνία είναι οπωσδήποτε πολύ καλύτερη από εκείνη του παρελθόντος.

Σήμερα δηλαδή, κυρίως ύστερα από τους δύο παγκόσμιους πολέμους, σε όλες τις πολιτισμένες 
χώρες του κόσμου έχει κατοχυρωθεί με νόμους η πλήρης σχεδόν εξίσωση της γυναίκας με τον 
άντρα και της αναγνωρίστηκαν παρά πολλά δικαιώματα που δεν τα είχε πριν.

Έτσι η γυναίκα είναι ελεύθερη να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, εργαζόμενη έξω από το σπίτι και 
να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με τον άντρα.

Σήμερα δεν υπάρχουν πια φραγμοί για τις σπουδές και για την μόρφωση της γυναίκας και μπορεί 
τώρα  να  φοιτά  σε  όλα  τα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  και  να  ασκεί  οποιαδήποτε  επιστημονική 
δραστηριότητα.

Τέλος  μπορεί  να  συμμετέχει  και  σε  οποιαδήποτε  άλλη  δραστηριότητα  έξω από  το  επάγγελμα 
της,επίσης και στον τομέα της πολιτικής έχει κατακτήσει το δικαίωμα της ψήφου και μπορεί να 
καταλάβει οποιαδήποτε αξίωμα. 

Η σχέση του φύλου στη κοινωνία  
Κατερίνα Απότα,  Αΐλντα Χαλάτσι

Η σχέση του σχολείου με το φύλλο

1) Η κοινωνία πίστευε πως ήταν λάθος να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, διότι το αγόρι  
γινότανε  τεμπέλικο  και  το  κορίτσι  έπαιρνε  λάθος  δρόμο.  [Δημήτρης  Στεργίου  ,  Λάκκωμα 
2.11.2004]
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Ποια ήτανε η θέση της γυναίκας τότε;

Ένα κορίτσι δεν ήταν σωστό να βγει από το νησί για σπουδές, γιατί το ονόμαζαν πρόστυχο. [Σ. 
Χώρα , γένος 1919]

Παλιότερα  οι  γυναίκες  δεν  επιτρεπόταν  να  εργάζονται  εκτός  σπιτιού,  τώρα  πλέον  έχουν  το 
δικαίωμα να μοιραστούν τις  δουλειές  του νοικοκυριού με τον  σύζυγο και  να  εργαστούν εκτός 
σπιτιού.

Τα ήθη της εποχής εκείνης;

Μερικά από τα ήθη είναι:

• Παντρεύτηκα από προξενιό,  διαλέγοντας  το  γαμπρό τα  αδέρφια  μου.  [Σ.  Χώρα ,  γένος 
1919]

• Θεωρούσαν προσβλητικό να υπάρχει γυναίκα τραγουδίστρια. [Λάκκωμα 21.7.2000]

• Δε τολμούσαν να κυκλοφορήσουν χωρίς  συνοδούς  σε δημόσιους  χορούς.  [Λ.  Λάκκωμα 
9.7.1999]

Ανάλογα με τη κοινωνική τάξη των γονέων τα κορίτσια είχαν ανάλογες υποχρεώσεις.

• Μερικοί  γονείς  αφαιρούσαν μέχρι  και  τις  ζωές  των κοριτσιών τους  όταν γινότανε θέμα 
συζητήσεις στη κοινωνία. [Γιαννούλα Βούζη 11.7.1999]

• Όταν  μια  κοπέλα  είχε  ερωτική  σχέση  με  τον  μέλλοντα  σύζυγό  της  πριν  από  το  γάμο, 
αποτελούσε θέμα κοινωνικής κριτικής.

• Ένα ζευγάρι ήταν απαραίτητο να έχει πάρει την ευλογία του Θεού και ύστερα να κοιμηθούν 
μαζί. [Μυρσίνη Δεληγιάννη ,Ξεροπόταμος 10.7.1999]

• Δεν επιτρεπότανε οι γυναίκες να πάρουν διαζύγιο από τον σύζυγο τους.

• Όταν  σε  μια  οικογένεια  όλες  οι  προηγούμενες  γενιές  ήταν  μουσικοί  ή  κάτι  άλλο 
επιτρεπότανε στο κορίτσι να παίξει κάποιο μουσικό όργανο.

• Όταν ένας άνδρας έβγαζε έξω τις γυναίκες της οικογένειας είχε τη πλήρη ευθύνη γι΄ αυτές.  
[Πέτρος Αποστολούδιας , Χώρα 15.8.2003]

• Οι περισσότερες παντρεμένες γυναίκες περιμένουν από τους άνδρες τους να τις βγάζουν 
πότε-πότε έξω

• Όταν  μια  οικογένεια  αποφάσιζε  να  μεταναστεύσει  σε  άλλη  χώρα,  οι  γυναίκες  δεν 
τολμούσανε να αλλάξουνε στιλ στα ρούχα τους εντός νησιού, έπρεπε να φύγουν από το νησί 
και να αλλάξουν σε άλλη πόλη τα ρούχα τους, διότι το θεωρούσαν ντροπή.
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Η ιστορία του σχολείου μας “Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης και φύλο” - Αΐλντα Χαλάτσι, Κατερίνα Απότα, Μαρία Γλήνια 

Επέτρεπαν στις γυναίκες να πηγαίνουν σχολείο;

Στις κοπέλες δεν επέτρεπαν να πηγαίνουν στο σχολείο, γιατί τις κρατούσαν στο σπίτι για να μάθουν 
στο νοικοκυριό και να είναι έτοιμες για γάμο.

Ποιες συνθήκες υπήρχαν;

Σύμφωνα με τον Παπά Μανώλη ήταν πολύ δύσκολη η μεταφορά των παιδιών από τα νότια χωριά  
του νησιού.[Μανώλης Καμπούρης , Λάκκωμα 4.11.2004]

Για ποιο λόγο έμεναν στάσιμοι στο σχολείο;

Λόγω των πολλών ασχολιών στο σπίτι, τα παιδιά δεν είχαν χρόνο να ασχοληθούν με τα μαθήματα 
τους, με αποτέλεσμα οι βαθμοί τους να είναι πολύ χαμηλοί.

Ποια ήταν τα αποτελέσματα των παιδιών που δεν πήγαιναν σχολειό;

Επειδή τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο δεν μάθαιναν γράμματα και αριθμητική με αποτέλεσμα τα 
αφεντικά τους να τους εκμεταλλεύονται στην αμοιβή.

Οι πληροφορίες δόθηκαν από το βιβλίο: “ΜΠΑΛΟΣ” ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. 
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Η ιστορία του σχολείου μας “Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης και φύλο” - Αΐλντα Χαλάτσι, Κατερίνα Απότα, Μαρία Γλήνια 

Συνεντεύξεις

Συνέντευξη 1
Πώς ονομάζεστε; 

Πελαγία Κούσιαντα. 

Από που είστε; 

Κατάγομαι από την Χώρα. 

Πόσο ετών είστε; 

Είμαι 91 χρονών. 

Για ποίες χρονιές μιλάμε; 

Μιλάμε για τις χρονιές 1916-1925. 

Σε ποία τάξη σταματήσατε το σχολείο; 

Τελείωσα μόνο το δημοτικό,διότι τότε δεν είχε ούτε γυμνάσιο ούτε λύκειο. 

Για ποιο λόγο σταματήσατε το σχολείο; 

Το σχολείο το έχω σταματήσει διότι έπρεπε να βοηθήσουμε τους γονείς. Μαθαίναμε τις 

δουλείες του σπιτιού, πηγαίναμε και στις ελιές. 

Που βρισκότανε το σχολείο της Σαμοθράκης; 

Το σχολείο της Σαμοθράκης βρισκότανε στην Χώρα. 

Με ποιο μέσο πηγαίνατε στο σχολείο; 

Στο σχολείο πηγαίναμε με τα πόδια ήτανε κοντά στο σπίτι μας. 

Είχαν ίσα δικαιώματα συμμετοχής αγόρια και κορίτσια; 

Ναι,μέσα στην τάξη είχαμε ίσα δικαιώματα αγόρια και κορίτσια. 

Αντιμετώπιζαν διαφορετικά τα κορίτσια από τα αγόρια οι καθηγητές; 

Όχι,οι καθηγητές δεν μας ξεχώριζαν από τα αγόρια. 

Ποία ήτανε η συμπεριφορά τον καθηγητών μέσα στην τάξη; 

Η συμπεριφορά τον καθηγητών ήτανε πολύ αυστηρή, μας χτυπούσαν και εμείς δεν 

μπορούσαμε να κάνουμε αντίρρηση. 

Δεχόταν τα κορίτσια στη μόρφωση; 
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Η ιστορία του σχολείου μας “Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης και φύλο” - Αΐλντα Χαλάτσι, Κατερίνα Απότα, Μαρία Γλήνια 

Ναι. 

Ποίος ήτανε ο ρόλος της γυναίκας τότε στην κοινωνία; Γιατί; 

Ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία τότε ήτανε να είναι καλή νοικοκυρά,να κάνει οικογένεια 

και να είναι σωστή σύζυγος. 

Συνέντευξη 2
Πώς ονομάζεστε;

Αικατερίνη Μαυρογιαννη

Από που είστε;

Κατάγομαι από τα Αλλώνια. 

Πόσο ετών είστε;

Είμαι 56 χρονών. 

Για ποιες χρονιές μιλάμε;

Μιλάμε για τις χρονιές 1963-1972. 

Σε ποια τάξη σταματήσατε το σχολείο;

Τελείωσα το γυμνάσιο. 

Για ποιο λόγο το σταματήσατε το σχολείο;

Το σχολείο το έχω σταματήσει, διότι οι γονείς μου δεν είχαν την δυνατότητα να με πάνε, και 

έπρεπε να τους βοηθήσω. 

Που βρισκότανε το σχολείο της Σαμοθράκης; 

Το σχολείο της Σαμοθράκης βρισκότανε στην Χώρα. 

Με ποιο μέσο πηγαίνατε στο σχολείο;

Στο σχολείο πηγαίναμε με τα πόδια. 

Είχαν ίσα δικαιώματα συμμετοχής αγόρια και κορίτσια; 

Ναι,οι αίθουσες ήτανε ανάμικτες και είχαμε ίσα δικαιώματα με τα αγόρια. 

Αντιμετώπιζαν διαφορετικά τα κορίτσια από τα αγόρια οι καθηγητές; 

Όπως τώρα,δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις. 

Ποία ήτανε η συμπεριφορά τον καθηγητών μέσα στην τάξη; 

Η συμπεριφορά τον καθηγητών ήταν πολύ αυστηρή,καμία σχέση με το τώρα. 
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Η ιστορία του σχολείου μας “Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης και φύλο” - Αΐλντα Χαλάτσι, Κατερίνα Απότα, Μαρία Γλήνια 

Δεχόταν τα κορίτσια στη μόρφωση; 

Ναι, όποια ήθελαν να πάνε και μπορούσαν πήγαιναν. 

Ποιος ήτανε ο ρόλος της γυναίκας τότε στην κοινωνία; Γιατί; 

Να κάνει οικογένεια και να είναι σωστή σύζυγος, νοικοκυρά και μάνα. 
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Η ιστορία του σχολείου μας “Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης και φύλο” - Αΐλντα Χαλάτσι, Κατερίνα Απότα, Μαρία Γλήνια 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας μαθητών ανά σχολικό έτος 

Σχολικό 
έτος 

Τάξη Σύνολο 
Αγόρια

(Σ) 
Κορίτσια

(Σ) 
Ελλιπής

 Φοίτηση 
Αγόρια
(Ε.Φ.) 

Κορίτσια
(Ε.Φ.) 

Λόγω 
Βαθμολογίας 

Αγόρια
(Λ.Β.) 

Κορίτσια
(Λ.Β.) 

1964-1965 Α 20 11 9 1 1 0 5 2 3 

Β 28 14 16 0 0 0 2 1 1 

Γ 9 3 6 0 0 0 0 0 0 

1965-1966 Α 26 17 9 0 0 0 1 1 0 

Β 15 8 7 0 0 0 0 0 0 

Γ 24 11 13 0 0 0 3 3 0 

1966-1967 Α 27 11 16 0 0 0 1 0 1 

Β 25 15 10 0 0 0 0 0 0 

Γ 15 8 7 0 0 0 2 1 1 

1967-1968 Α 53 24 29 0 0 0 12 6 6 

Β 49 24 25 2 0 2 14 7 7 

Γ 32 16 16 0 0 0 7 6 1 

Δ 34 16 18 0 0 0 11 5 6 

Ε 25 11 14 0 0 0 5 3 2 

ΣΤ 23 14 9 0 0 0 1 1 0 

1968-1969 Α 38 18 20 1 0 1 3 3 0 

Β 52 23 29 1 0 1 6 1 5 

Γ 39 20 19 1 1 0 6 3 3 

Δ 31 12 19 2 1 1 5 2 3 

Ε 30 15 15 1 1 0 0 0 0 

ΣΤ 23 9 14 0 0 0 1 1 0 

1969-1970 Α 43 33 10 1 1 0 15 12 3 

Β 39 16 23 1 0 1 6 1 5 

Γ 47 27 20 0 0 0 19 13 6 

Δ 34 15 19 1 1 0 9 7 2 

Ε 23 10 13 0 0 0 3 2 1 

ΣΤ 27 12 15 1 1 0 7 2 5 

1970-1971 Α 56 33 23 1 0 1 7 5 2 

Β 29 19 10 1 0 1 5 4 1 

Γ 40 22 18 1 1 0 1 0 1 

Δ 33 17 16 3 1 2 2 0 2 

Ε 23 5 18 0 0 0 0 0 0 

ΣΤ 20 9 11 0 0 0 0 0 0 

1971-1972 Α 42 23 19 1 0 1 15 12 3 

Β 49 27 22 1 1 0 12 7 5 

Γ 23 16 7 1 0 1 3 1 2 

Δ 38 19 19 2 1 1 16 7 9 

Ε 26 14 12 1 1 0 12 7 5 

ΣΤ 21 6 15 0 0 0 0 0 0 

1972-1973 Α 30 17 13 2 2 0 6 5 1 
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Η ιστορία του σχολείου μας “Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης και φύλο” - Αΐλντα Χαλάτσι, Κατερίνα Απότα, Μαρία Γλήνια 

Σχολικό 
έτος 

Τάξη Σύνολο 
Αγόρια

(Σ) 
Κορίτσια

(Σ) 
Ελλιπής

 Φοίτηση 
Αγόρια
(Ε.Φ.) 

Κορίτσια
(Ε.Φ.) 

Λόγω 
Βαθμολογίας 

Αγόρια
(Λ.Β.) 

Κορίτσια
(Λ.Β.) 

Β 32 15 17 1 1 0 2 1 1 

Γ 33 18 15 0 0 0 0 0 0 

Δ 25 16 9 1 1 0 0 0 0 

Ε 32 17 15 0 0 0 0 0 0 

ΣΤ 13 4 9 0 0 0 0 0 0 

1973-1974 Α 39 26 13 0 0 0 11 8 3 

Β 20 9 11 0 0 0 2 2 0 

Γ 29 14 15 0 0 0 3 3 0 

Δ 35 20 15 0 0 0 6 3 3 

Ε 24 17 7 0 0 0 3 3 0 

ΣΤ 30 16 14 0 0 0 0 0 0 

1974-1975 Α 40 24 16 0 0 0 4 2 2 

Β 27 17 10 0 0 0 0 0 0 

Γ 20 10 10 0 0 0 0 0 0 

Δ 30 14 16 0 0 0 0 0 0 

Ε 27 18 9 0 0 0 0 0 0 

ΣΤ 22 15 7 0 0 0 0 0 0 

1975-1976 Α 34 17 17 0 0 0 3 3 0 

Β 29 19 10 0 0 0 6 5 1 

Γ 26 15 11 0 0 0 3 1 2 

Δ 18 8 10 0 0 0 1 1 0 

Ε 28 12 16 0 0 0 1 0 1 

ΣΤ 27 17 10 0 0 0 0 0 0 

1976-1977 Α 25 15 10 0 0 0 12 9 3 

Β 19 7 12 0 0 0 5 3 2 

Γ 27 11 16 0 0 0 0 0 0 

1977-1978 Α 20 11 9 0 0 0 0 0 0 

Β 17 12 5 1 0 1 0 0 0 

Γ 14 2 12 2 1 1 0 0 0 

1978-1979 Α 16 6 10 1 0 1 0 0 0 

Β 21 10 11 2 1 1 1 1 0 

Γ 15 11 4 0 0 0 0 0 0 

1979-1980 Α 19 9 10 0 0 0 1 0 1 

Β 16 9 7 2 1 1 0 0 0 

Γ 17 8 9 0 0 0 0 0 0 

1980-1981 Α 20 9 11 0 0 0 1 0 1 

Β 21 8 13 1 0 1 0 0 0 

Γ 13 7 6 0 0 0 0 0 0 

1981-1982 Α 33 19 14 4 3 1 5 3 2 

Β 15 6 9 0 0 0 0 0 0 

Γ 17 8 9 1 0 1 0 0 0 

1982-1983 Α 15 7 8 0 0 0 0 0 0 

B 23 11 12 0 0 0 0 0 0 

Γ 15 9 6 0 0 0 0 0 0 
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Η ιστορία του σχολείου μας “Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης και φύλο” - Αΐλντα Χαλάτσι, Κατερίνα Απότα, Μαρία Γλήνια 

Σχολικό 
έτος 

Τάξη Σύνολο 
Αγόρια

(Σ) 
Κορίτσια

(Σ) 
Ελλιπής

 Φοίτηση 
Αγόρια
(Ε.Φ.) 

Κορίτσια
(Ε.Φ.) 

Λόγω 
Βαθμολογίας 

Αγόρια
(Λ.Β.) 

Κορίτσια
(Λ.Β.) 

1983-1984 A 23 10 13 1 0 1 1 0 1 

B 15 7 8 0 0 0 0 0 0 

Γ 22 13 9 0 0 0 0 0 0 

1984-1985 Α 27 17 10 0 0 0 2 1 1 

Β 22 13 9 0 0 0 0 0 0 

Γ 24 13 11 0 0 0 0 0 0 

1985-1986 Α 19 8 11 0 0 0 3 1 2 

Β 24 15 9 0 0 0 0 0 0 

Γ 20 11 9 0 0 0 1 0 1 

1986-1987 Α 23 15 8 0 0 0 0 0 0 

Β 17 4 13 3 2 1 0 0 0 

Γ 26 15 11 0 0 0 0 0 0 

1987-1988 Α 22 10 12 1 1 0 0 0 0 

Β 23 15 8 0 0 0 0 0 0 

Γ 14 5 9 0 0 0 0 0 0 

1988-1989 Α 35 17 18 3 3 0 0 0 0 

Β 20 8 12 0 0 0 0 0 0 

Γ 22 15 7 0 0 0 0 0 0 

1989-1990 Α 23 14 9 1 1 0 1 1 0 

Β 27 11 16 0 0 0 0 0 0 

Γ 20 8 12 0 0 0 0 0 0 

1990-1991 Α 22 12 10 2 2 0 1 1 0 

Β 15 7 8 0 0 0 0 0 0 

Γ 27 11 16 1 0 1 0 0 0 

1991-1992 Α 15 8 7 0 0 0 0 0 0 

Β 14 6 8 0 0 0 0 0 0 

Γ 13 5 8 0 0 0 0 0 0 

1992-1993 Α 11 5 6 0 0 0 0 0 0 

Β 14 9 5 0 0 0 0 0 0 

Γ 16 10 6 0 0 0 0 0 0 

1993-1994 Α 19 7 12 0 0 0 2 1 1 

Β 11 5 6 0 0 0 0 0 0 

Γ 15 7 8 0 0 0 0 0 0 

1994-1995 Α 28 13 15 0 0 0 0 0 0 

Β 16 7 9 0 0 0 0 0 0 

Γ 11 5 6 0 0 0 0 0 0 

1995-1996 Α 35 21 14 0 0 0 0 0 0 

Β 28 13 15 0 0 0 0 0 0 

Γ 17 7 10 0 0 0 0 0 0 

1996-1997 Α 25 12 13 2 1 1 0 0 0 

Β 30 18 12 0 0 0 0 0 0 

Γ 27 13 14 0 0 0 0 0 0 

1997-1998 Α 17 8 9 0 0 0 0 0 0 

Β 22 9 13 0 0 0 0 0 0 
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Η ιστορία του σχολείου μας “Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης και φύλο” - Αΐλντα Χαλάτσι, Κατερίνα Απότα, Μαρία Γλήνια 

Σχολικό 
έτος 

Τάξη Σύνολο 
Αγόρια

(Σ) 
Κορίτσια

(Σ) 
Ελλιπής

 Φοίτηση 
Αγόρια
(Ε.Φ.) 

Κορίτσια
(Ε.Φ.) 

Λόγω 
Βαθμολογίας 

Αγόρια
(Λ.Β.) 

Κορίτσια
(Λ.Β.) 

Γ 28 16 12 0 0 0 0 0 0 
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Γράφημα 1: Ποσοστά Αγοριών-Κοριτσιών ανά έτος



Η ιστορία του σχολείου μας “Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης και φύλο” - Αΐλντα Χαλάτσι, Κατερίνα Απότα, Μαρία Γλήνια 
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Η ιστορία του σχολείου μας “Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης και φύλο” - Αΐλντα Χαλάτσι, Κατερίνα Απότα, Μαρία Γλήνια 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Νεωτερικότητα Μια μουσική - εθνογραφική προσέγγιση.  Τμήμα μουσικών 
σπουδών,Αθήνα. 

• Απόστολος Δ. κ.α., 2013 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ., ΙΤΥΕ-
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
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