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Εισαγωγή
Μετά από  αρκετές  ώρες  μελέτης  και  διασταύρωσης στοιχείων 

καταφέραμε  να  επιτύχουμε  σε  μεγάλο  βαθμό  τους  στόχους  της 
εργασίας μας. 

Μέσα από  αυτή  την  έρευνα  είχαμε  στόχο  να  μάθουμε  για  την 
ιστορία του σχολείου μας όσον αφορά την ίδρυση του, τον σκοπό 
που εξυπηρετούσε,  την σύνδεσή του με την μαθητική στολή, τον 
ρόλο  αυτής  στο  σχολείο,  την  σημασία  της  και  τον  ρόλο  της 
παιδείας και της μόρφωσης. 

Επίσης  ένας  ακόμη  στόχος  μας  ήταν  να  συλλέξουμε  αρκετές 
γνώσεις,  ώστε  να  τις μεταφέρουμε  και  σε  άλλους.  Επιπρόσθετα, 
θέσαμε ως ένα ακόμη στόχο την συλλογή συνεντεύξεων, ώστε να 
κατανοήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την εποχή εκείνη. 

Τέλος, συγκεντρώσαμε φωτογραφικό υλικό με θέμα την μαθητική 
στολή κοριτσιών και αγοριών θέλοντας να δούμε πώς ήταν.

Η ιστορία του σχολείου μας
Το Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης ιδρύθηκε το 1951. Αρχικά, όταν 

ιδρύθηκε,  λειτουργούσε  ως  παράρτημα  του  Γυμνασίου 
Αλεξανδρούπολης. Η ιδρυσή του σχολείου οφειλόταν στην ανάγκη 
των κατοίκων για τη μάθηση. 

Στο σχολείο μπορούσαν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά, κορίτσια και 
αγόρια, είτε ήταν φτωχοί είτε πλούσιοι.  Συχνό αν το φαινόμενο τα 
παιδιά φτωχών οικογενειών να μένουν στο σπίτι για να βοηθήσουν 
τους γονείς τους.  Τα κορίτσια βοηθούσαν της μητέρες τους στα 
οικιακά και τα αγόρια τους πατέρες τους στις πιο βαριές δουλειές 
ή στα ζώα. 

Παλαιότερα  οι  κανόνες  του  σχολικού  περιβάλλοντος  ήταν 
ιδιαίτερα αυστηροί. Κάτι ανάλογο διαπιστώνει κανείς ότι συνέβαινε 
και στην κοινωνία και όχι μόνο στο σχολείο. Αυτό, πιστεύουμε ότι 
γινόταν  για να υπάρχει πειθαρχία. Στο σχολείο οι μαθητές  -  τριες 
έπρεπε να υπακούν τους κανόνες κατά γράμμα. 

Για κάποια χρόνια (1951-1981) στο σχολείο οι μαθητές έπρεπε να 
φορούν  την  σχολική  ενδυμασία/στολή,  για  να  αποτρέπονται 
περιστατικά κοινωνικών διακρίσεων.

 Ο ρόλος του σχολείου και  της μόρφωσης  γενικότερα είναι  να 
προσφέρει  εκπαίδευση  στους  ανθρώπους  και  να  αποτρέψει  την 
υποβάθμιση της κοινωνίας. Η εκπαίδευση και η παιδεία συμβάλουν 
στην κοινωνικοποίηση και στην μόρφωση του ατόμου και παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην επιβίωσή του. 
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Οι μαθητές είχαν μια σειρά υποχρεώσεων όπως να διατηρούν τον 
χώρο του σχολείου καθαρό, να μην προκαλούν ζημιές στο κτήριο ή 
στον  εξοπλισμό  του  και  να  φέρονται  πάντα  με  ευγένεια  και 
σεβασμό. 
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Η ενδυμασία
Μια ακόμα υποχρέωση που έχουν οι μαθητές η οποία είναι από τις 

πιο σημαντικές, είναι η επιλογή τους ενδυμασίας. 

Οι μαθητές πρέπει  να έχουν μια αμφίεση που δεν προκαλεί και 
είναι  επιτρεπτή  στο  σχολείο.  Και  μέσω  της  αμφίεσης  μας  στο 
σχολείο δείχνουμε σεβασμό για τον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. 

Εδώ  αξίζει  να  σημειωθεί  ξανά  ότι  παλαιότερα  (1951-1981)  οι 
μαθητές-τριες  φορούσαν μαθητική στολή.  Πλέον κάτι  τέτοιο δεν 
ισχύει  στις μέρες μας στα περισσότερα σχολεία της χώρας μας. 
Υπήρξαν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι συνέβαλλαν στην αλλαγή 
αυτή. 

Η  ύπαρξη  της  ομοιόμορφης  στολής  ισοπέδωνε  την 
προσωπικότητα  των  μαθητών  και  επιβαλλόταν  αντιδημοκρατικά 
στην  ατομικότητα τους.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία 
έκφρασης του χαρακτήρα από την πλευρά των μαθητών και  την 
καταπάτηση της ατομικότητάς τους. 

Τέλος, υποστηρίζεται ότι η μαθητική στολή επιβάρυνε οικονομικά 
τις οικογένειες  και  ότι αποτελεί  ένα επαχθές ετήσιο κονδύλι για 
την εξασφάλιση ρουχισμού  που περιορίζει τους μαθητές αφού δεν 
μπορεί μάλιστα να φορεθεί εκτός σχολείου. 

Η ενδυμασία των κοριτσιών

"Τα κορίτσια φορούσαν ποδιές χρώματος μπλε με άσπρο γιακά και  
το μήκος της ποδιάς έφτανε μέχρι την γάμπα. Έπρεπε να έχουν τα  
μαλλιά τους πιασμένα σε κοτσίδες ή αλογοουρά και απαγορευόταν  
αυστηρά να έχουν κοντά μαλλιά. 

Οι ποδιές καταργήθηκαν το 1981." 

(Αποστολούδιας Πέτρος, 2013)

Η ενδυμασία των αγοριών.

"Τα  αγόρια  φορούσαν  το  πηλήκιο  το  οποίο  είχε  πάνω  στο  
μπροστινό  μέρος  μια  κουκουβάγια,  το  σύμβολο  της  σοφίας.  
Φορούσαν το πηλήκιο και έξω από το σχολείο, για να δείχνουν ότι  
είναι μαθητές. Τα μαλλιά τους έπρεπε να είναι πολύ κοντά. 

Το πηλήκιο καταργήθηκε γύρω στο 1965." 

(Αποστολούδιας Πέτρος, 2013)

Η σημασία της μαθητικής στολής

Η φορεσιά, ή ενδυμασία έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή του 
ανθρώπου. Η ενδυμασία μπορεί να δηλώνει την κοινωνική τάξη ενός 
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ανθρώπου  και  το  ρόλο  του  μέσα  σ'  αυτήν,  κάτι  που  συνέβαινε 
ιδιαίτερα στο παρελθόν. 

Φανερώνει  όμως  συχνά  και  το  φύλο  του  ανθρώπου.  Για 
παράδειγμα  στον  δυτικό  πολιτισμό  το  φόρεμα  αποτελούσε  το 
χαρακτηριστικό γυναικείο ρούχο και τα παντελόνια το αντίστοιχο 
αντρικό. 

Η ενδυμασία μπορεί επίσης να δείχνει την ηλικία, όπως τα κοντά 
παντελόνια  που  φορούσαν  παλαιότερα  μόνο  τα  μικρά  αγόρια. 
Άλλοτε  πάλι,  δείχνει  την  οικογενειακή  κατάσταση.  Έτσι  στο 
παρελθόν,  σε  διάφορες  κοινωνίες,  οι  παντρεμένες  γυναίκες 
κάλυπταν  τα  μαλλιά  τους  με  μαντήλι,  ενώ  οι  ανύπαντρες 
κυκλοφορούσαν με το κεφάλι ακάλυπτο. 

Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  τα  ρούχα  φανέρωναν  το  επάγγελμα 
ενός ατόμου, όπως συμβαίνει πχ. με τις στολές των αστυνομικών. 

Άλλες  φορές  η  ενδυμασία  δηλώνει  την  εθνικότητα  (πχ.  οι 
χαρακτηριστικές εθνικές ενδυμασίες), τη θρησκεία (πχ. το μαντήλι 
που καλύπτει συχνά το πρόσωπο των μουσουλμάνων γυναικών), ή 
την ιδεολογία του ανθρώπου (πχ. το ντύσιμο των χίπις).

Λόγοι ύπαρξης της μαθητικής στολής

• Η  μαθητική  στολή  προστατεύει  τους  μαθητές,  γιατί  δεν 
ξεχωρίζουν οι φτωχοί από τους πλούσιους.

• Η μαθητική στολή δεν επιβάρυνε οικονομικά τις οικογένειες.

• Η ομοιόμορφη εμφάνιση συνέβαλλε στην πειθαρχία.

• Η μαθητική  στολή  έδειχνε  ότι  το  άτομο  που  την  φορούσε 
ήταν μαθητής -τρια. Έδειχνε δηλαδή την κοινωνική θέση του 
ατόμου.
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Συνεντεύξεις

Συνέντευξη 1 
Στις ερωτήσεις απάντησε η Δήμητρα Τ. 

Η συνέντευξη έγινε στο σπίτι της κ. Δήμητρας, 2013.

Πώς ήταν οι ποδιές;
Τα κορίτσια φορούσαν ποδιές χρώματος γαλάζιου με άσπρο γιακά 

και το μήκος της ποδιάς έφτανε μέχρι την γάμπα.
Φορούσαν όλες οι τάξεις τις ίδιες ποδιές;
Ναι όλες οι τάξεις φορούσαν ίδιες ποδιές.
Πότε σταμάτησαν να φοράνε τις ποδιές;
Οι ποδιές καταργήθηκαν το 1981.
Για πόσα χρόνια φορούσαν τις ποδιές;
Τις ποδιές τις φορούσαν περίπου για 6 χρόνια.

Συνέντευξη 2

Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Στράτος Β. 
Η συνέντευξη έγινε  μέρος στο σπίτι του κ. Στράτου, 2013.

Εσείς πήγατε σχολείο;
Ναι.
Σας ανάγκαζαν να πάτε
Ναι.
Υπήρχαν πολλά παιδιά στην τάξη σας;
Αρκετά διότι τότε υπήρχε μόνο ένα σχολείο.
Με ποιο μέσο επιλέγατε να πηγαίνατε στο σχολείο;
Με τα πόδια.
Η οικογένεια σας, σας παρότρυνε να φοιτήσετε στο 

σχολείο;
Ναι.
Υπήρχε βία ανάμεσα στους μαθητές;
Δεν θα το έλεγα. Σε σπάνιες περιπτώσεις υπήρχε βία ανάμεσα σε 

μαθητές.
Ποια ήταν η συμπεριφορά των καθηγητών απεναντί σας;
Τότε οι καθηγητές ήταν πολύ αυστηροί απέναντι στα παιδιά. 

Πολλές φορές οι καθηγητές μας έδερναν με την βέργα.

Συνέντευξη 3 
Πότε γεννηθήκατε; 
Οκτώβριο 1962.
Εσείς πήγατε σχολείο;
Ναι.
Οι συγγενείς, φίλοι κλπ τι γνώμη είχαν για το σχολείο;
Είχαν καλή γνώμη.
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Ποια αντίληψη επικρατούσε για το σχολείο την εποχή των 
σπουδών σας; 

Ήταν ένα καλό σχολείο.
Πότε ιδρύθηκε το σχολείο;
Το 1948-1949
Υπήρχε βία ανάμεσα στους μαθητές; 
Ναι υπήρχε.
Με ποιο μέσο πηγαίνατε στο σχολείο; 
Με τα πόδια.
Η οικογένειά σας, σας παρότρυνε να πάτε σχολείο; 
Ναι.
Υπήρχαν πολλά παιδιά στην τάξη σας; 
Υπήρχαν πάνω από 20 παιδιά.
Τα βιβλία ήταν δωρεάν ή τα αγοράζατε; 
Ήταν δωρεάν.
Ποια ήταν η οικογενειακή σας κατάσταση; 
Ζούσα σε φτωχή οικογένεια.
Σας ανάγκαζαν να πάτε σχολείο; 
Ναι.
Από ποιους ιδρύθηκε το σχολείο; 
Από το κράτος.
Που ιδρύθηκε αρχικά; 
Στην τοποθεσία της Χώρας, πάνω από την εκκλησία.
Ποιες τάξεις ήταν; 
Από το 1949 μέχρι τη δεκαετία του 1960 λειτουργούσε ως 

εξατάξιο γυμνάσιο.
Το 1970 λειτούργησε για πρώτη φορά το λύκειο.
Φορούσαν όλες οι τάξεις ποδιές; 
Μόνο το γυμνάσιο για 20 χρόνια.
Πώς ήταν οι ποδιές; 
Γαλάζιες με άσπρο γιακά και μια άσπρη κορδέλα,
Πότε σταμάτησαν να φοράν τις ποδιές; 
Στα τέλη του 1960.

Συνέντευξη 4
Πηγαίνατε εκδρομές κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας 

στο γυμνάσιο-λύκειο της Χώρας; 
Ναι πηγαίναμε.
Που πηγαίνατε εκδρομές;
Συνήθως στο γήπεδο της Χώρας αλλά και σε διάφορα άλλα χωριά 

της Σαμοθράκης.
Υπήρχε γυμναστήριο κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας; 
Ναι υπήρχε.
Που βρίσκονταν το γυμναστήριο; 
Στην είσοδο του κτηρίου.
Ποια αθλήματα διδάσκονταν στη γυμναστική; 
Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ.
Υπήρχαν ωριαίες απομακρύνσεις και ημερήσιες αποβολές; 
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Ναι υπήρχαν.
Υπήρχαν συμμορίες ανάμεσα σε μαθητές. 
Ναι
Την εποχή της φοίτησης σας επικρατούσαν ρατσιστικές 

αντιλήψεις ανάμεσα σε μαθητές; 
Όχι.

Συμπεράσματα
Το Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης ιδρύθηκε το 1951.Η ίδρυση του 

σχολείου  οφειλόταν  στην  ανάγκη  των  κατοίκων  για  τη  μάθηση. 
Αρχικά όταν ιδρύθηκε λειτουργούσε ως παράρτημα του Γυμνασίου 
Αλεξανδρούπολης. Στο σχολείο μπορούσαν να πάνε όλα τα παιδιά, 
κορίτσια και αγόρια, είτε ήταν φτωχοί είτε πλούσιοι. 

Πολλές  φορές  όμως  τα  παιδιά  φτωχών  οικογενειών  έπρεπε  να 
μείνουν στο σπίτι για να βοηθήσουν τους γονείς τους. Τα κορίτσια 
βοηθούσαν  τις  μητέρες  τους  στα  οικιακά  και  τα  αγόρια  τους 
πατέρες τους στις πιο βαριές δουλειές ή στα ζώα.

Για κάποια χρόνια (1951-1981) στο σχολείο οι μαθητές έπρεπε να 
φορούν  την  σχολική  ενδυμασία/στολή  για  να  αποτρέπονται 
περιστατικά  κοινωνικών  διακρίσεων.  Έτσι  με  την  σχολική 
στολή/ενδυμασία οι μαθητές -τριες είχαν ομοιόμορφη εμφάνιση και 
αυτό είχε συμβάλει στην πειθαρχία και στο γεγονός ότι όλοι ήταν 
ίσοι  μιας  και  δεν  ξεχωρίζουν  οι  φτωχοί  από  τους  πλούσιους 
παλιότερα όταν οι εποχές ήταν πιο δύσκολες ένα μεγάλο ποσοστό 
του συνολικού πληθυσμού δεν είχε λάβει βασική μόρφωση. 

Έτσι ο ρόλος του σχολείου ήταν να προσφέρει εκπαίδευση στους 
ανθρώπους  να αποτρέψει  την  υποβάθμιση  της  κοινωνίας.  Οι 
μαθητές  έχουν  μια  σειρά  υποχρεώσεων  όπως  να  διατηρούν  τον 
χώρο του σχολείο καθαρό, να μην προκαλούν ζημιές στο κτήριο ή 
στον  εξοπλισμό  του  και  να  φέρονται  πάντα  με  ευγένεια  και 
σεβασμό. 

Μια ακόμα υποχρέωση που έχουν οι μαθητές η οποία είναι από τις 
πιο σημαντικές, είναι η επιλογή της ενδυμασίας. Οι μαθητές πρέπει 
να έχουν  μια αμφίεση που δεν  προκαλεί  και  είναι  επιτρεπτή στο 
σχολείο.  Επίσης  μέσω  της  αμφίεσης  μας  στο  σχολείο  δείχνουμε 
σεβασμό  γιο  τον  χώρο  στον  οποίο  βρισκόμαστε.  Εδώ  αξίζει  να 
σημειωθεί  ξανά  ότι  παλαιότερα  (1951-1981)  οι  μαθητές-τριες 
φορούσαν μαθητική στολή. 

Πλέον κάτι  τέτοιο δεν ισχύει  στις μέρες μας στα περισσότερα 
σχολεία της χώρας μας.  Υπήρξαν διάφοροι παράγοντες οι  οποίοι 
συνέβαλαν στην αλλαγή αυτή. Η ύπαρξη της ομοιόμορφης στολής 
ισοπέδωνε  την  προσωπικότητα  των  μαθητών  και  επιβαλλόταν 
αντιδημοκρατικά στην ατομικότητα τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
την  αδυναμία  έκφρασης  του  χαρακτήρα  από  την  πλευρά  των 
μαθητών και την καταπάτηση της ατομικότητάς τους. 
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Μ. Βαϊκούζη, Ζ. Ευστρατίου, Γ. Κολέτσας – Η μαθητική στολή  (Η Ιστορία του σχολείου μας)

Τέλος η μαθητική στολή λεγόταν πως επιβάρυνε οικονομικά τις 
οικογένειες και ότι αποτελεί ένα  επαχθές ετήσιο κονδύλι για την 
εξασφάλιση  ρουχισμού  που  περιορίζει  τους  μαθητές  αφού  δεν 
μπορεί μάλιστα να φορεθεί εκτός σχολείου.

12



Μ. Βαϊκούζη, Ζ. Ευστρατίου, Γ. Κολέτσας – Η μαθητική στολή  (Η Ιστορία του σχολείου μας)

Φωτογραφικό υλικό

13

Εικόνα 1: Από εκδρομή του Γυμνασίου 1964. Πιθανόν 5η και 6η τάξη 

Εικόνα 2: Γυμναστικές επιδείξεις στο γήπεδο της Χώρας
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Εικόνα 3: Μαθητές φορώντας πηλίκιο, το 1959 

Εικόνα 4: Εκδρομή τελειόφοιτων το 1961 στον αρχαιολογικό χώρο πριν την 
αναστύλωση
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Εικόνα 5: Εκδρομή στη Βίγλα

Εικόνα 6: Τελειόφοιτες μαθήτριες τον Μάρτη 1964
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Εικόνα 7: Παλιό Γυμνάσιο το 1952. Ήταν το πρώτο Γυμνάσιο και λειτούργησε σαν 
παράρτημα του Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης το 1951

Εικόνα 8: Σχολική εκδρομή τον Μάιο του 1963
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Εικόνα 9: Η  6η Γυμνασίου του 1966

Εικόνα 10: Αναμνηστική φωτογραφία Μαθητών μαζί με τους καθηγητές
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Εικόνα 11: Μαθητές της τελευταίας τάξης το Πάσχα του 1963

Εικόνα 12: Μαθητές σε εκδρομή      
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