
Ποινές.
Στα πλαισια της ερευνητικής εργασίας η ομάδα μας αυτο το τετράμηνο 

ασχοληθηκε με τις ποινές στα σχολεία και συγκεκριμένα του 8ου Λυκείου.



 Το πρόβλημα της πειθαρχίας, των ποινών, και της παραβατικής 
συμπεριφοράς είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στη σύγχρονη 
παιδαγωγική και από τα πιο δύσκολα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Στην καθημερινή εκπαιδευτική 
πράξη προκύπτουν δεκάδες προβλήματα συμπεριφοράς, όπως: 
βία, απειθαρχία, εξύβριση, ανυπακοή κ.ά.Το σχολείο είναι θεσμός 
αγωγής και κοινωνικοποίησης των μαθητών με κανόνες που 
ρυθμίζουν την πειθαρχία και τις ποινές. Στις μερες μας, Υπουργειου 
και καθηγητες εμφανιζονται σχετικα ανεκτικοι σε σχεση με 
προηγουμενες γενιες. Γι΄αυτο το λογο η ισχύουσα νομοθεσία 
περιοριζεται στις εξής ποινές: 
Παρατήρηση
Επίπληξη
Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα
Αποβολή από το σχολείο 
Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.



 Κάνοντας ομως μια ιστορικη αναδρομή για το θέμα των 
δικαιωματων των μαθητών και τις επιβολές ποινών 
παρατηρούμε οτι κατα την δεκαετία 1950-1960 τα 
δικαιώματα των μαθητών ηταν ανύπαρκτα. Συγκεκριμένα 
υπηρχε

 Ομοιομορφη αμφίεση (στολή,πηλίκιο,ποδία)

 Αυστηροί ηθικοι κανονισμοί (υποχρεωτικός 
εκκλησιασμός, συμμετοχη σε κατηχητικά σχολεία)

 Επιβολή αυστηρών ποινών για τα παραπτώματα οπως 
καθηστερημενη προέλευτη στο σχολείο , ομιλια εν ώρα 
μαθήματος, παραμέληση μαθημάτων.



 Τελος, η ασκηση σωματικής βιας, οι προσβολές και οι 
υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί χρησιμοποιούνταν ως μέσο 
πειθαρχίας





 Κατα την δεκαετία 1960-1970 ελαχιστα πραγματα 
αλλαζουν. Η εμφανιση των μαθητων ομως παραμένει 
σεμνή και ευπρεπής.Ακολουθούν και αλλες 
απαγορεύσεις κυριως στην ελευθερία σκεψης και 
έκφρασης.



Συγκεκριμενα στο 8ο λυκειο,

 Κατα τα σχολικά ετη 1967-1968 λειτουργούσε το Η’ 8ταξιο 
Λυκειο Αρρένων.
Μεσα απο τα πρακτικά που ερευνήσαμε παρατηρήσαμε 
καποιες ποινές που επιβλήθικαν σε μαθητές.
Για παραδειγμα, υπήρχαν μαθητές που πλαστογραφησαν
ιατρικές βεβαιώσεις για την δικαιολόγηση των απουσιών. 
Ενας αλλος μαθητής κατασκέυασε σφραγίδα με το όνομα 
και την υπογραφή του διευθυντή για να αλλαξει την 
βαθμολογία του.
Οχτώ μερες αποβολής επεβλήθηκαν σε μαθητή που επαιζε 
ποδοσφαιρο την ώρα του μαθήματος και των διαλειμμάτων. 
Το ποδόσφαιρο θεωρείτο ξενόφερτο άθλημα  οπότε η στάση 
του σχολείου αλλά και της πολιτείας απέναντυ σε αυτό δεν 
ήταν θετική.



 Παρατηρούμε πως οι ποινες εκεινη την εποχή ήταν 
ιδιαίτερα αυστηρές, πραγμα το οποίο εφείλεται στο 
γεγονός οτι εκείνη την εποχή στην Ελλαδα επικρατούσε 
Δικτατορία.Υπήρχε μάλιστα η αντιληψη οτι η πειθαρχία 
είναι το ύψιστο αγαθό.



Κατα την διάρκεια της έρευνάς μας, έπεσε στα χέρια μας 
ένα αλλο πρακτικό που μας μεταφέρει ακόμα πιο πίσω 
στα χρονια 1937-1938. Στο πρακτικό διαβάζουμε μια 
ποινή διήμερης αποβολής σε 14 μαθητές λογω απουσίας 
τους κατά τον εορτασμό της Σημαίας, την 27η Οκτωβριου 
1937. Συγκρίνοντας ομως με τις ποινες του 1967-1968 
παρατηρούμε οτι αυτη ειναι πολύ πιο ελαφριά ποινη.



 Συνοψίζοντας θα πρέπει να αναφέρουμε οτι οι ποινές 
υπήρχαν απο τα πρώτα χρόνια που λειτουργουσαν τα 
σχολεία μέχρι σήμερα, αλλοτε πιο αυστηρές, αλλοτε 
λιγότερο, ανάλογα με την εποχή.
Πολλά έχουν ειπωθεί σχετικά με το αν πρέπει το σχολείο 
να επιβάλλει ποινές και με ποιο σκοπό στους 
μαθητές.Καλό ειναι παντως το σχολείο να εξετάζει τις 
αιτίες που οδήγισαν τον μαθητή στην προβληματική 
συμπεριφορά και τα ενδεχόμενα προβλήματα που 
επιδρούν αρνητικά στις συμπεριφορές του.



 Καταλήγοντας για να διατηρήσει η επιβολή ποινών τον 
παιδαγωγικό χαρακτήρα της και να μην μεταβληθεί σε 
μέσο σωφρονισμού, σωστό είναι να βασίζεται σε ένα 
ανθρωπιστικό πλαίσιο, του οποίου η κατάρτηση και η 
εφαρμογή ειναι ζητούμενο καθε δημοκρατικής 
κοινωνίας.


