
PROJECT   2ας   ΛΥΚΕΙΟΥ

Η ομάδα μας πήρε την πρωτοβουλία να ρωτήσει παλαιότερους 
απόφοιτους του 8ου Λυκείου Αθηνών για την σχολική τους 
εμπειρία. Με βάση τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσουμε θα 
καταλήξουμε σε ένα συνολικό συμπέρασμα για το πώς ήταν το 
8ο στις προηγούμενες χρονιές.



1η Συνέντευξη

Το όνομά σας;

Νικολέτα Γκαβέρα

Ποια χρονιά φοιτήσατε από το 8ο Λύκειο;

Το ‘82-‘83

Υπήρχαν βάρδιες; Κι αν ναι, ποια ήταν τα ωράρια;

Όχι. Ήταν πρωινό.

Τι είδους μαθήματα διδασκόσασταν στην τάξη; Τα ίδια με σήμερα;

Εμείς είχαμε δέσμες οπότε δεν υπήρχε και κάποια κατεύθυνση, όπως εσείς τώρα. Επιλέγαμε κάποια δέσμη στη 3η

Λυκείου, την 1η ή την 2η ή την 3η ή την 4η.

Και αυτές οι δέσμες ποιες ήταν; Τι μαθήματα περιλάμβαναν;

Εξαρτάται σε ποια σχολή ήθελες να πας. Υπήρχε θετική, θεωρητική. Μια δέσμη που επέλεξα εγώ ήταν γενικής 
φύσεως, οπότε πήγαινες σε όποια σχολή ήθελες. Ήταν η 4η δέσμη και πήγαινες σε όποια σχολή ήθελες και είχε 
γενικής φύσεως μαθήματα.

Ποια ήταν η πιο συνηθισμένη επιλογή των μαθητών; Θετική; Θεωρητική;

Δεν είχε να κάνει με το πιο σύνηθες. Είχε να κάνει με το πού ήταν καλύτερος ο καθένας. Αν κάποιος ήταν 
καλύτερος στη Φυσική και τα Μαθηματικά και πήγαινε στη δέσμη τη Θετική που ήταν για Ιατρική, ας πούμε. Ή για 
Φυσικός, Μαθηματικός. Στα φιλολογικά κάποιος έκανε Αρχαία κτλ. Όπως είναι σήμερα, μόνο που δεν υπήρχαν 
κατευθύνσεις αλλά δέσμες.

Και για να περάσεις κάθε τάξη από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο έδινες εξετάσεις; 

Εγώ έχω δώσει παντού εξετάσεις. Έχω δώσει απ’ το Δημοτικό εξέταση για να πάω στο Γυμνάσιο, απ’ τη 3η

Γυμνασίου για να συνεχίσω και απ’ το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

Γινόντουσαν πανελλαδικές εξετάσεις σε κάθε τάξη του Λυκείου, όπως τώρα;

Στη 3η Λυκείου μόνο δίναμε πανελλήνιες στη δέσμη που επιλέγαμε. Και κάθε δέσμη αποτελούταν από 4 
μαθήματα.



Η βαθμολόγηση ήταν γραπτή, προφορική ή και τα δύο;

Στις πανελλήνιες;

Όχι, γενικώς.

Το απολυτήριο μέτραγε και οι γραπτές εξετάσεις στις πανελλήνιες. Αναφέροντας το βαθμό
απολυτηρίου, αυτό σημαίνει ότι μέτραγε και ο προφορικός βαθμός.

Ποιος ήταν ο τρόπος συμπεριφοράς των καθηγητών απέναντι στους μαθητές;

Ήταν πολύ αυστηροί οι καθηγητές μου εμένα! Πάρα πολύ αυστηροί! 

Υπήρχαν διακρίσεις; Διέκριναν τους καλούς μαθητές απ’ τους κακούς ή τους βοηθούσαν όλους;

Όχι, όλους τους βοηθούσαν εξίσου. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των τάξεων είχε καλούς μαθητές.
Δηλαδή στη δική μου τάξη, απ’ τα 34 παιδιά, οι 33 περάσανε πανεπιστήμιο. Ήμασταν αρκετά καλοί. Η 
βαθμολογία, βέβαια τότε, ήταν πολύ υψηλή για να περάσουμε σε σχολές. Έπρεπε να γράψεις 
τουλάχιστον από 17 και πάνω. Ήταν πολύ δύσκολα. Και δε κάναμε φροντιστήρια τότε, καθόλου! Το 
βασικό αυτό, πρέπει να τονιστεί. 

Άρα, οι καθηγητές εξηγούσαν καλά τα μαθήματα;

Ρωτάγαμε και περισσότερο. Ήμασταν γενικά παιδιά που ρωτάγαμε πολύ και βρίσκαμε λύσεις. Δεν 
είχαμε ανάγκη να κάνουμε κάτι επιπλέον. Εκτός από τις γλώσσες, φυσικά.

Εκδρομές πηγαίνατε;

Πηγαίναμε τη 5ήμερη, τη κλασική, στη 3η Λυκείου. Δε θυμάμαι, όμως, για 1η, 2η. Νομίζω ότι ήταν 
διήμερες, όπως είναι τώρα.

Μήπως θυμάστε πού είχατε πάει στη 5ήμερη που αναφέρατε;

Ναι. Η δικιά μου τάξη πήγε στη Κρήτη, αν θυμάμαι καλά. Εγώ δεν είχα πάει γιατί είχα αγώνες.

Ποιες ήταν οι ποινές; Θυμάστε κάποια παραδείγματα άπρεπων συμπεριφορών;

Υπήρχαν οι αποβολές, όπως υπάρχουν τώρα. Δεν είχαμε ιδιαίτερα πειθαρχικά προβλήματα, εμείς. 
Όχι. Υπήρχαν εξαιρέσεις αλλά με μία επίπληξη λυνόταν το πρόβλημα.

Καταλήψεις κάνατε; Αποχές;

Ναι. Αρκετές καταλήψεις.

Και τα θέματα ποια ήταν;

Τα θέματα είχαν να κάνουν με το εκπαιδευτικό σύστημα που άλλαζε. Δηλαδή όποτε άλλαζε ο υπουργός 
παιδείας, άλλαζε και το εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως έχετε και τώρα τα σημερινά προβλήματα. Κατά 
βάση αυτά ήταν τα θέματα, δεν είχαμε άλλα.



Στο σχολείο φορούσατε κάποιο είδος στολής;

Εγώ πέρασα ποδιά και μετά κανονικά ρούχα. Πέρασα όλη τη γκάμα.

Ήταν θηλέων και αρρένων;

Όχι, μεικτό πέρασα.

Στην εποχή μας γίνονται ενημερώσεις στα σχολεία για θέματα που 
αφορούσαν κυρίως τα παιδιά όπως για το περιβάλλον, το τσιγάρο, τα 
ναρκωτικά. Λάμβαναν μέρος και στο δικό σας σχολείο τέτοιου είδους 
ενημερώσεις; Κι αν ναι, τι είδους;

Ναι, γίνονταν. Δεν είχατε τόσο περιβαλλοντικά θέματα, εμείς. Δεν υπήρχε 
τόσος πλουραλισμός θεμάτων αλλά για το τσιγάρο και τα ναρκωτικά υπήρχε.

Ποια ήταν η στάση της εκπαίδευσης απέναντι στο μάθημα της φυσικής 
αγωγής; 

Κοιτάξτε, εγώ είχα τη τύχη κάποιες χρονιές να έχω καλούς γυμναστές και την 
ατυχία να έχω και κάποιους που δεν ενδιαφερόντουσαν. Αυτό είναι θέμα τύχης. 
Αλλά επειδή εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η γυμναστική, δεν εξαρτιόταν η 
διάθεσή μου από ποιον καθηγητή είχα, δηλαδή συμμετείχα πάντα στο μάθημα.

Κάνατε αθλήματα;

Ναι. Η ύλη ήταν όπως είναι και τώρα. Δεν είχαμε, βέβαια, ping-pong.

Κάνατε μάθημα στο γυμναστήριο; 

Όχι πάντα. Κάναμε περισσότερο έξω.
Εσείς σε ποια σχολή δώσατε;

Εγώ ήμουν στη Γυμναστική Ακαδημία.

Τι μαθήματα απαιτούνταν για να περάσετε σε αυτή τη σχολή;

Έδωσα τα αθλήματα, όπως ισχύει και τώρα, τις πανελλήνιες και μέτραγε ο 
βαθμός του απολυτηρίου.



2η Συνέντευξη  

Το όνομά σας;

Ντόκος Κωνσταντίνος του Γρηγορίου

Ποια χρονιά φοιτήσατε από το 8ο Λύκειο;

Αρχικά να αναφέρω ότι δεν υπήρχε, την περίοδο που εγώ πήγαινα σχολείο, Λύκειο. Είχε 
Δημοτικό και Γυμνάσιο με 6 τάξεις. Τώρα το Γυμνάσιο το τελείωσα τη περίοδο ’76-’77. Το 
’77 έφυγα.

Υπήρχαν βάρδιες; Ποια ήταν τα ωράρια;

Ναι, υπήρχαν βάρδιες. Πρωινά και απογευματινά σχολεία γιατί δεν υπήρχαν κτίρια. Και 
πηγαίναμε πότε μισές ημέρες τις εβδομάδας πρωινό και πότε απογευματινό. 3 μέρες πρωί, 
3 μέρες απόγευμα.

Αυτές οι μέρες ήταν συγκεκριμένες;

Ναι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Δε θυμάμαι καλά αλλά 
πρέπει να πηγαίναμε και το Σάββατο σχολείο.

Τι είδους μαθήματα διδασκόσασταν στην τάξη;

Τα ίδια. Μαθηματικά, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Έκθεση, Αρχαία. όλα όσα είναι 
και τώρα. Εκτός από Πληροφορική και διάφορα καινούργια που έχετε εσείς τώρα, 
Στατιστικές κτλ.

Υπήρχαν κατευθύνσεις ή χρειαζόταν να δώσετε σε όλα τα μαθήματα για να περάσετε σε 
κάποια σχολή;

Κατευθύνσεις τότε δεν υπήρχαν. Υπήρχαν 4 τμήματα που διάλεγαν οι μαθητές, στην 
τελευταία τάξη του Γυμνασίου, και με βάση τα τμήματα που επέλεγαν έδιναν σε ορισμένα 
μαθήματα. Υπήρχε το οικονομικό τμήμα, το νομικό τμήμα, Πολυτεχνείο, Βιομηχανική, 
ΑΣΟΕ, Πανεπιστήμιο κτλ. Όταν ήμουν εγώ μαθητής δεν υπήρχαν πολλές σχολές, όπως 
τώρα.

Ποια ήταν τα μαθήματα σε κάθε τμήμα;

Στο οικονομικό, που έδωσα εγώ, ήταν τα Μαθηματικά, η Κοσμογεωγραφία, η Ιστορία και 
τα Ελληνικά (ή αλλιώς Έκθεση). 



Ποια ήταν η πιο συνηθισμένη επιλογή των μαθητών στις κατευθύνσεις;

Δεν υπήρχε πιο συνηθισμένη επιλογή. Οι πιο αδύναμοι μαθητές επέλεγαν το οικονομικό τμήμα, 

που ήταν πιο πολλές οι πιθανότητες, για Βιομηχανική και Ανώτερες Σχολές. Ενώ όποιος ήταν 

δυνατός στα μαθήματα διάλεγε Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο, νομικό τμήμα, Ιατρική κτλ.

Για να περάσει κανείς από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο έπρεπε να δώσει εξετάσεις;

Όχι. Στο Γυμνάσιο, μόνο, σε κάθε τάξη δίναμε εξετάσεις στο τέλος. Γραπτές, προφορικές. Σε 

όλα τα μαθήματα.

Υπήρχαν και τότε πανελλήνιες;

Πανελλήνιες δεν υπήρχαν.

Υπήρχε γραπτή ή προφορική βαθμολογία; Ή και τα δύο;

Η βαθμολογία σε κάθε τάξη ήταν προφορική και γραπτή. Περισσότερο προφορική. Αλλά για να 

περάσεις σε κάποια σχολή ή Πανεπιστήμιο η βαθμολογία ήταν μόνο γραπτή. 

Ποιος ήταν ο τρόπος συμπεριφοράς των καθηγητών απέναντι στους μαθητές;

Υπήρχαν διακρίσεις;

Ήταν σωστός. Δεν υπήρχαν διακρίσεις. Οι καθηγητές ήταν αυστηροί αλλά δίκαιοι. 

Προσπαθούσαν να μάθουν τα παιδιά και είχαν επιτυχία μεγάλη!

Με ποιο τρόπο βαθμολογούσαν οι καθηγητές;

Βαθμολογούσαν ως επί το πλείστον με βάση της δικιάς τους επίγνωση και προσωπικότητας. 

Γενικά με βάση της προσωπικής τους εμπειρίας. Δεν υπήρχαν κάποια κριτήρια. Αντικειμενικό 

ήταν μόνο το τεστ. Αλλά δεν είχαμε πολλά τεστ.  

Πόσα ήταν τα διαλείμματα; Η διάρκεια των διαλειμμάτων;

Είχαμε κάθε ώρα και ένα διάλειμμα. Όπως είναι τώρα και η διάρκεια το ίδιο.



Διοργανώνατε εκδρομές; Τι είδους εκδρομές; Εκπαιδευτικές, περιπάτους;

Πηγαίναμε, στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου, αλλά λίγες.

Στο Δημοτικό δεν πηγαίνατε;

Όχι.

Μπορείτε να μας πείτε πού πηγαίνατε, αν θυμάστε;

Αυτή που θυμάμαι είναι όταν είχαμε πάει μονοήμερη στο Ναύπλιο. Άλλες μικρότερες δεν 
θυμάμαι. Πηγαίνατε διήμερες, τριήμερες, πενταήμερες; Δεν είχαμε τότε πενταήμερες, τριήμερες 
κτλ. Ήταν και περίοδος Χούντας και δε μπορούσαμε.

Ποιες ήταν οι ποινές; Μπορείτε να αναφέρεται παραδείγματα από τη χρονιά σας;

Για παραβάσεις;

Ναι. Δεν υπήρχαν παραβάσεις και δε θυμάμαι να έχουν αξιοποιηθεί οι ποινές. Αλλά άμα έκανε 
κάποιο παιδί καμιά παράβαση έπαιρνε αποβολή. Αλλά δε θυμάμαι, όταν εγώ πήγαινα σχολείο, 
να έχουν αποβάλει κάποιο παιδί. Και δεν μπορώ να σας αναφέρω κάποιο παράδειγμα γιατί 
δεν υπήρχε κανένα. Ήμασταν, γενικώς, και πιο συμμαζεμένοι, εμείς. Ήταν και περίοδος 
Χούντας και φοβόμασταν. 

Καταλήψεις, αποχές κάνατε;

Δεν κάναμε. Ήμασταν και εξαετία τότε και απαγορευόταν.

Δηλαδή άμα κάνατε θα αποβαλλόσασταν;

Θα έπρεπε να ρωτήσουμε το Πατάκο και τον Παπαδόπουλο να μας πει τι θα μας έκανες. (η 
Χούντα, το Πολυτεχνείο) 

Φοράγατε στολή;

Στα πρώτα δύο χρόνια στο Δημοτικό. Μετά όχι.

Στην εποχή μας γίνονται ενημερώσεις στα σχολεία για θέματα που αφορούσαν κυρίως τα 
παιδιά όπως για το περιβάλλον, τα ναρκωτικά, τα τσιγάρο. Λάμβαναν μέρος και στο 
δικό σας σχολείο τέτοιου είδους ενημερώσεις; Κι αν ναι, τι είδους; 

Δεν γίνονταν γιατί δε υπήρχαν τα αντικείμενα. Δεν υπήρχαν ούτε ναρκωτικά, ούτε τσιγάρα, δεν 
κάπνιζαν. Αλλά δεν υπήρχαν ούτε για περιβαλλοντικά θέματα. Το περιβάλλον ήταν το τελευταίο 
πράγμα που μας απασχολούσε εκείνη την περίοδο.



Ποια ήταν η στάση της εκπαίδευσης απέναντι στα μάθημα της φυσικής 
αγωγής; Είχατε γυμναστήριο; Κάνατε αθλήματα; Κι αν ναι, τι είδους; 
Φορούσατε συγκεκριμένα ρούχα;

Το μάθημα της Γυμναστικής ήταν κανονικό. Κάναμε και αθλήματα όσοι 
μπορούσαν δηλαδή, αλλά όχι όπως τώρα. Δηλαδή ποδόσφαιρο κ.ά. σπάνια. 
Κάναμε περισσότερο ασκήσεις εδάφους. Και δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένα 
ρούχα για τη Γυμναστική. Τα κανονικά μας.

Εσείς σε ποια σχολή δώσατε;

Εγώ επέλεξα το οικονομικό τμήμα, συγκεκριμένα Βιομηχανική Πειραιώς. 

Τι μαθήματα απαιτούνταν;

Εγώ έδωσα σε 4 μαθήματα., Μαθηματικά, Κοσμογεωγραφία, Ιστορία, Ελληνικά 
(δηλ. Έκθεση).

Διευθυντής σας τότε ποιος ήταν;

Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι, όμως, 2 μαθηματικούς, τον Ασλανίδη και το 
Βασιλόπουλο. Τους άλλους δε τους θυμάμαι.

Τέλος, η ανάμνησή σας από το 8ο Λύκειο ποια είναι;

Απλώς καλή.



3η Συνέντευξη

Το όνομά σας;

Ξένια Γκοτζαγιαννίδη.

Ποια χρονιά φοιτήσατε από το 8ο Λύκειο;

Τελείωσα το 1982.

Τι είδους μαθήματα διδασκόσασταν στην τάξη;

Τα κλασικά μαθήματα, όπως Αρχαία, Νέα, Ιστορία, Βιολογία, Φυσικοχημείες κ.ά.  

Υπήρχαν κατευθύνσεις ή χρειαζόταν να δώσετε σε όλα τα μαθήματα για να περάσετε σε κάποια 

σχολή;

Σε όλα τα μαθήματα.

Οπότε κατευθύνσεις δε υπήρχαν;

Υπήρχε. Θεωρητικό και πρακτικό δηλαδή Θετική κατεύθυνση και Θεωρητική κατεύθυνση.

Ποια ήταν η πιο συνηθισμένη επιλογή των μαθητών στις κατευθύνσεις;

Και στις δύο επιλογές πήγαιναν.

Για να περάσει κανείς κάθε τάξη (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) έπρεπε να δώσει εξετάσεις;

Όχι.

Γίνονταν και τότε πανελλήνιες στην 1η, 2η, 3η Λυκείου;

Μόνο στη 3η Λυκείου.

Ποια ήταν τα μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση;

Στη δική μου κατεύθυνση, που ήταν Θεωρητική, ήταν τα Αρχαία, τα Νέα, τα Λατινικά, η Ιστορία και 

Έκθεση. Δε θυμάμαι στην άλλη.

Υπήρχε γραπτή ή προφορική βαθμολογία; Ή και τα δύο;

Περισσότερο γραπτή. 

Ποιος ήταν ο τρόπος συμπεριφοράς των καθηγητών απέναντι στους μαθητές;

Αυστηροί. Οι περισσότεροι ήταν αυστηροί. Ήταν απόμακροι, αδιάφοροι. Πολύ λίγοι έκαναν καλά τη 

δουλειά τους. Υπήρχαν, βέβαια, κάποιοι που έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ήταν, γενικά, μεγάλοι, προ-

σύνταξης, ψιλομπουχτισμένοι και βαριόντουσαν.



Υπήρχαν διακρίσεις;

Ναι, πάρα πολύ.

Με ποιο τρόπο βαθμολογούσαν οι καθηγητές;

Με τα γραπτά, βέβαια, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς και από’ κει και πέρα 
υπήρχαν κάποιες προτιμήσεις. 

Πόσα ήταν τα διαλείμματα; Η διάρκεια των διαλειμμάτων;

Δεν θυμάμαι. Πάντως θυμάμαι ότι υπήρχε ένα μεγάλο και τα άλλα ήταν μικρότερα.

Διοργανώνατε εκδρομές;

Πηγαίναμε μία φορά το χρόνο. Και στη 3η Λυκείου που, μάλλον, ήταν 3-4 μέρες.  

Μπορείτε να μας πείτε πού πηγαίνατε ή να αναφέρεται κάποιο παράδειγμα, αν θυμάστε; 

Όχι, δεν θυμάμαι. Εγώ, ούτε στη τελευταία εκδρομή πήγα γιατί διάβαζα για να μπω στο 
Πανεπιστήμιο. Έτσι, προτίμησα να κάτσω παρά να πάω.  

Πηγαίνατε μονοήμερες, διήμερες, τριήμερες;

Όχι δε πηγαίναμε.

Ποιες ήταν οι ποινές; Μπορείτε να αναφέρεται παραδείγματα από τη χρονιά σας;

Μας πηγαίνανε στον Γυμνασιάρχη κάθε τρεις και δύο. Δίνανε αποβολές. Αυτά. Θυμάμαι μία 
καθηγήτρια που μας έκανε Ιστορία, Σπανού την έλεγαν, η οποία ήταν μία γεροντοκόρη της 
κακιάς ώρας, κακάσχημη, η οποία ζήλευε όλα τα κορίτσια. Εμένα, θυμάμαι, μου έλεγε ότι 
βάφω τα μάτια μου και με πήγαινε κάθε τρεις και δύο στις βρύσες να πλύνω το πρόσωπό 
μου, για να φύγει, υποτίθεται, το μακιγιάζ. Με έβαζε να το κάνω αυτό χειμώνα κιόλας. Είχε 
καλέσει, ακόμα, την μαμά μου για παράπονα ότι βάφω τα μάτια μου κ.ά.     

Φοράγατε στολή;

Ναι.

Στην εποχή μας γίνονται ενημερώσεις στα σχολεία για θέματα που αφορούσαν κυρίως τα 
παιδιά όπως για το περιβάλλον, τα ναρκωτικά, τα τσιγάρο. Λάμβαναν μέρος και στο 
δικό σας σχολείο τέτοιου είδους ενημερώσεις; Κι αν ναι, τι είδους;

Απολύτως τίποτα. Στο έλεος ήμασταν. Ό, τι μαθαίναμε, το μαθαίναμε από μόνοι μας.  



Ποια ήταν η στάση της εκπαίδευσης απέναντι στα μάθημα της φυσικής αγωγής; Κι αν ναι, τι 

είδους; 

Αδιάφοροι, τελείως. Δηλαδή είχαμε μία γυμνάστρια, η οποία όποτε ήθελε μας έκανε γυμναστική. 

Τίποτα, καμία σημασία.

Κάνατε αθλήματα;

Τίποτα. Όταν μας έκανε, μας έβαζε να τρέξουμε γύρω από το προαύλιο και καμιά φορά μας έβαζε 

να κάνουμε σουηδική.

Όταν λέτε σουηδική; Τι ήταν αυτό; 

Απλώς ασκήσεις στην αυλή.

Είχατε γυμναστήριο;

Όχι.

Φορούσατε συγκεκριμένα ρούχα για να συμμετάσχετε στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής;

Πρέπει να’ χαμε, δε θυμάμαι. Πρέπει να φορούσαμε φόρμα.

Σε πιο προσωπικό επίπεδο:

Σε ποια σχολή δώσατε;

Νομική.

Τι μαθήματα απαιτούνταν;

Αρχαία, Έκθεση, Λατινικά, Ιστορία.

Τέλος, η ανάμνησή σας από το 8ο Λύκειο ποια είναι;

Εφιαλτική. Δηλαδή με το που τελείωσε έβλεπα επί μήνες εφιάλτες ότι είμαι ακόμα στο σχολείο και 

ξύπναγα και ευχαριστούσα το Θεό. Έλεγα «δόξα το Θεό που έχω περάσει στο Πανεπιστήμιο και 

είμαι φοιτήτρια». Και υποσχόμουν στο εαυτό μου ότι δε θα ξαναπατούσα το πόδι μου εκεί πέρα. 

Ένιωθα σα να ήμουν σε φυλακή. Το Λύκειο ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής μου. Χάλια. Για να 

καταλάβετε, ό, τι δυσκολίες κι αν αντιμετώπισα στη ζωή μου, αν με ρώταγες αν θέλω να ξαναπάω 

πίσω εκεί πέρα και να είμαι πάλι 16, 17, 18, να γλιτώσω χρόνια απ’ τη ζωή μου, θα έλεγα: No, 

thanks.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Η ομάδα μας από τις συνεντεύξεις που πήρε 
κατέληξε σε μία γενική και ενιαία εικόνα του 
σχολείου τις παλαιότερες γενιές. Τα πιο κύρια 
σημεία είναι:

• Την περίοδο ’76-’77 δεν υπήρχε Λύκειο αλλά 
Δημοτικό και Γυμνάσιο με 6 τάξεις.

• Ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το ’82-’83, οι 
βαθμίδες εκπαίδευσης ήταν όπως κι οι 
σημερινές (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).

• Παλιότερα δεν υπήρχαν κατευθύνσεις αλλά 4 
δέσμες, τις οποίες επέλεγαν οι μαθητές στη 3η

Λυκείου. Κάθε δέσμη περιλάμβανε 4 
μαθήματα. Παρόλα αυτά, πληροφορούμαστε 
ότι από το ’82 υπήρχαν οι κατευθύνσεις μέχρι 
και των προηγούμενων χρόνων, δηλαδή 
Θετική και Θεωρητική κατεύθυνση.

• Η βαθμολόγηση ήταν γραπτή και προφορική.



• Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ομόφωνα 
ότι οι καθηγητές ήταν αυστηροί. Σε άλλες 
χρονιές υπήρχαν διακρίσεις και σε άλλες 
όχι. Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να 
τονίσουμε ότι τις προηγούμενες χρονιές 
υπήρχε μεγάλο ποσοστό επιτυχίας και 
χωρίς τη βοήθεια από φροντιστήριο ή 
ιδιαίτερα. • Στο τομέα των ποινών έχουμε 

ποίκιλες εκδοχές. Κοινή ήταν η 
αποβολή ως κύρια ποινή σε όλες τις 
χρονιές. Συγκεκριμένα, τις περιόδους 
’76-’77 αλλά και ’82-’83 αναφέρεται 
ότι ελάχιστες φορές είχαν αξιοποιηθεί 
οι ποινές και ότι δεν υπήρχαν 
ιδιαίτερα πειθαρχικά προβλήματα. 
Όμως, το ’82 ήταν πιο συχνές και 
μάλιστα έχουμε παράδειγμα 
μαθήτριας που η καθηγήτρια της την 
ανάγκαζε την ώρα του μαθήματος να 
πλύνει το πρόσωπό με τη πρόφαση ότι 
είχε βαμμένα μάτια.



• Καταλήψεις  γίνονταν αλλά ξέρουμε μόνο για την σχολική περίοδο ’82-’83 
με θέματα που αφορούσαν το εκπαιδευτικό σύστημα. Το ’76-’77, με βάση 
της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε (δηλαδή Χούντα), οι μαθητές 
δε έκαναν καταλήψεις ή αποχές.   

• Ενημερώσεις για θέματα όπως το τσιγάρο, τα ναρκωτικά κ.ά. γίνονταν 
μόνο το ’82-’83.

Λιγότερης σημασίας πληροφορίες είναι ότι το σχολείο διατήρησε 
ορισμένους θεσμούς, όπως οι ώρες λειτουργίας, τα διαλείμματα, τα 
μαθήματα που διδασκόντουσαν οι μαθητές. Ενώ παράλληλα, 
διαφοροποιείται σε άλλα όπως η στολή στο Δημοτικό, λιγοστές εκδρομές 
κ.ά. 

Τελειώνοντας την παρουσίαση θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους 
απόφοιτους που μας διέθεσαν λίγο από το χρόνο τους για να τους 
πάρουμε συνέντευξη και την βοήθειά τους για την επίτευξη αυτής της 
εργασίας.



Εδώ ολοκληρώνετε η εργασία μας.

Ελπίζουμε να σας άρεσε.

Η εργασία δημιουργήθηκε από τις μαθήτριες:

• Ντόκου Αικατερίνη

• Ορφανού Ιωάννα

• Οσμανλίου Νταϊάνα

• Σελίμι Ιωάννα  


