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Το σχολείο μας πριν κατά την διάρκεια και μετά την 
χούντα

Εργασία από τους μαθητές:

Κρίκης Δημήτρης, Λούτας Χρήστος, Ντελίγια
Μαρσέλο,Τσέλιος Γιάννης 



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 Η ελληνική δικτατορία 1967-1974 θεωρείται 
διεθνώς ένα ακόμα επεισόδιο του Ψυχρού 
Πολέμου, στην μάχη μεταξύ Ανατολής και Δύσης. 
Η προσπάθεια της Σοβιετικής Ένωσης να 
προσεταιριστεί έθνη στη πολιτική σφαίρα 
επιρροής της, ενισχύοντας φιλοσοβιετικές και 
φιλοκομμουνιστικές ομάδες, συχνά οδηγούσε σε 
αντίδραση από τη μεριά των Δυτικών και κυρίως 
των Αμερικανών που ήταν επικεφαλής του δυτικού 
συνασπισμού σε όμοιες αντίστοιχες ενέργειες 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7


ΤΟ 8ο ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΟΥΝΤΑ

 Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 το Η΄ Γυμνάσιο συνέχισε 
κανονικά τη λειτουργία του, ακολουθώντας την ακμή της γειτονιάς 
των Πατησίων που αυτή την εποχή κατοικούνταν από μικροαστικά 
και μεσοαστικά στρώματα. Στις επόμενες δεκαετίες ο αριθμός των 
μαθητών του αυξανόταν συνεχώς με αποτέλεσμα το 1960 να 
υπερβαίνει τους 1000 (το αριθμητικά μικρότερο τμήμα είχε 50 
μαθητές και το μεγαλύτερο 120). Για ένα διάστημα 
χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των μαθημάτων και η αίθουσα 
του θεάτρου, η οποία χωρίστηκε με γυψοσανίδες σε δύο χώρους 
που μετατράπηκαν σε αίθουσες διδασκαλίας. Παράλληλα, η 
περιοχή των Πατησίων άρχισε να αλλάζει όψη με την κατάργηση 
του τραμ, την αντιπαροχή και την πυκνή δόμηση.



ΤΟ 8ο ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 

ΧΟΥΝΤΑΣ

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν ήταν πάντα δωρεάν όπως 
προαναφέραμε. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 οι 
μαθητές που επιθυμούσαν να φοιτήσουν στην ανώτατη 
εκπαίδευση έπρεπε οι οικογένειες τους να πληρώνουν 
συνδρομή για την σχολική χρονιά και για τα βιβλία που 
έπρεπε να διαθέτουν. Έτσι και στο 8ο οι μαθητές 
πλήρωναν μέχρι την σχολική χρονιά της περιόδου 1964-
1965 στην οποία έγινε νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
που έκανε την εκπαίδευση δωρεάν. Η δικτατορία θα 
ακυρώσει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 εκτός 
τον ορό την δωρεάν εκπαίδευσης και την ίδρυση νέων 
πανεπιστημίων

http://el.wikipedia.org/wiki/1964


 Την εποχή εκείνη φοιτούσαν πολλοί περισσότεροι 

μαθητές από ότι σήμερα. Την περίοδο της 

χούντας έφτασαν να φοιτούν στο 8ο 1500 μαθητές 

ενώ σήμερα μόλις 300 μαθητές. Επίσης, από 

μαρτυρίες διάσημων πλέον ατόμων της ελληνικής 

κοινωνίας όπως ο Αντώνης Καφετζόπουλος ο 

οποίος αναφέρει ότι η εφηβεία της εποχής εκείνης 

ήταν καταπιεστική και ότι δεν υπήρχε ενότητα 

στους καθηγητές και τους μαθητές. Ακόμα, δεν 

υπήρχαν ευχάριστες αναμνήσεις αλλά παρόλα 

αυτά το 8ο ήταν ένα δεύτερο σπίτι για αυτούς. 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Οι πληροφορίες μας είναι μέσα από το διαδίκτυο από την 
ιστοσελίδα 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF
%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%
89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%8
4%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%
CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD#.CE.
94.CE.B5.CE.AF.CF.84.CE.B5_.CE.B1.CE.BA.CF.8C.C
E.BC.CE.B1 και από το βιβλίο Η’ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ.Κ.ΝΟΜΙΚΟΣ 1911-
2000 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD#.CE.94.CE.B5.CE.AF.CF.84.CE.B5_.CE.B1.CE.BA.CF.8C.CE.BC.CE.B1

