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Περίληψη 

 

Σκοπός: Βασικός σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να συγκεντρωθούν, να 

κατηγοριοποιηθούν,  να αναλυθούν και να ερμηνευτούν οι διάφορες ποινές που 

επιβλήθηκαν τη δεκαετία του ’50 στο γυμνάσιο αρρένων στην πόλη της Φλώρινας. Η 

έρευνα αυτή, έγινε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του Τμήματος Δημοτικής 

Φλώρινας. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ερευνητική επισκόπηση του 

φαινομένου των σχολικών ποινών και της σχολικής πειθαρχίας των μαθητών.  

Βασική μας επιδίωξη είναι να καταγράψουμε και να κατηγοριοποιήσουμε τις ποινές 

που επιβλήθηκαν στους μαθητές του γυμνασίου αρρένων στην πόλη της Φλώρινας ως 

προς τη χρονική περίοδο και την πολιτική τους επικράτηση.  

Μεθοδολογία: Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα και κατηγοριοποίηση 

των ποινών ήταν βιβλία που πάρθηκαν από τη βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής 

της Φλώρινας και τα βιβλία που αναγνώστηκαν από το κέντρο των Γενικών Αρχείων 

του Κράτους (Γ.Α.Κ), Νομού Φλωρίνης, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή 

άντλησης στοιχείων και πληροφοριών για την τοπική ιστορία. 

Δείγμα: Δείγμα της έρευνας αποτέλεσε ο τρόπος λειτουργίας του Συλλόγου 

Διδασκόντων την περίοδο 1949 – 1962. Σκοπός μας είναι η ποιοτική ανάλυση του 

αρχειακού υλικού.  

Αποτελέσματα: Το σχολείο της εποχής εκείνης λειτουργούσε διαφορετικά από τα 

σχολεία του σήμερα. Η ακριβής καταγραφή της καθημερινής συμπεριφοράς των 

μαθητών αλλά και η συνεχής επιτήρησή τους, τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής 

μονάδας, αποτελούσαν τη βάση του τότε εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου να 

αξιολογούνται οι μαθητές και να καταγράφεται καθημερινώς η συμπεριφορά τους για 

λόγους παρατήρησης της προόδου αλλά και της γενικότερης εικόνας τους. 

Η ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο θέμα με βοήθησε να αντλήσω σημαντικές 

πληροφορίες για την εκπαίδευση της περιόδου αυτής.  

Λέξεις κλειδιά: Ποινές στα γυμνάσια τον 20ο αιώνα, Γυμνάσιο αρρένων στη 

Φλώρινα. 
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Abstract 

 

Purpose: The main purpose of this research was to collect, categorize, analyze and 

interpret the various penalties imposed in the 1950s at the men's gymnasium in the 

city of Florina. This research was carried out in the framework of the dissertation of 

the Department of Florina. The present work aims at a research review of the 

phenomenon of school sentences and school discipline of students. Our main 

objective is to record and categorize the sentences imposed on the students of high 

school in the city of Florina in terms of their time and political prevalence.  

Methodology: The tools used to investigate and classify sentences were books taken 

from the Library of the Faculty of Education in Florina and the books read from the 

Center of the General Archives of the State (GFC), Florina County, which are an 

important source of data and information for local history.  

Sample: The sample of the research was the way the Teachers' Association worked in 

1949 - 1962. Our aim is the qualitative analysis of the archival material.  

Results: The school of that time operated differently from the schools of today. The 

exact recording of the students' daily behavior and their continuous monitoring, both 

inside and outside the school unit, formed the basis of the then educational system in 

order to evaluate students and to record their behavior on a daily basis for the purpose 

of observing progress and their overall image. My involvement with this topic has 

helped me to get important information on the training of this period.  

Key words: Penalties in high schools in the 20th century, Gymnasium of males in 

Florina. 
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 Εισαγωγή 

 

Η εκπαίδευση αρχικά έχει ως βασική της επιδίωξη την σωστή διαπαιδαγώγηση των 

νέων μελών μιας κοινωνίας, στοχεύοντας στην πνευματική, ηθική και κοινωνική 

καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους, προκειμένου να ενσωματωθούν επιτυχώς 

μέσα σε μια κοινωνία αλλά και να μπορέσουν να αποτελέσουν ενεργά και 

σκεπτόμενα μέλη της. Το σχολείο αποτελεί ήδη από πολύ παλιά έναν από τους 

κυριότερους φορείς της αγωγής και της παιδείας, όπου σκοπός του είναι να μορφώσει 

και να καλλιεργήσει τους ανθρώπους, μετατρέποντάς τους σε ενσυνείδητους πολίτες 

(Διαδικτυακή πύλη e-ptolemeos.gr).                                               

Περίοδος 1949-1962 

Στην εκπαίδευση συνεχίστηκε η επιβολή αυταρχικών μοντέλων διαπαιδαγώγησης και 

πειθαρχίας και μετά τη λήξη του πολέμου. Ιδιαίτερη βαρύτητα και στόχευση είχε, την 

εποχή εκείνη, η εξωτερική εμφάνιση των νέων, η οποία θα έπρεπε να είναι 

προσεγμένη και να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο ντυσίματος. Οι μαθητές που 

είχαν διαφορετική άποψη και δεν ακολουθούσαν το συγκεκριμένο πρότυπο, 

τιμωρούνταν με αυστηρές ποινές. Το σχολικό περιβάλλον πέρα από τον έλεγχο που 

πραγματοποιούσε εντός σχολείου επεκτεινόταν και στον έλεγχο της εξωσχολικής 

ζωής των μαθητών. Παραβιάζοντας εντολές και συστάσεις του σχολείου όπως τα 

παιχνίδια στους δρόμους, η συμμετοχή σε οργανώσεις κ.ά. τιμωρούνταν αυστηρά από 

τους φορείς του σχολείου, καταρρακώνοντας την εικόνα αλλά και τη διαγωγή του 

μαθητή (Παπαδοπούλου, 2014).  

Σχολεία αρρένων – θηλέων  

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά στοιχεία της εκπαίδευσης του 20ου αιώνα 

είναι ο διαχωρισμός των μαθητών σε γυμνάσια «αρρένων» και «θηλέων». Το 1976 

γίνεται λόγος για δημιουργία μεικτών γυμνασίων και λυκείων. Το Υπουργείο 

Παιδείας απευθυνόμενο στους γονείς των μαθητών της χώρας επιζητά τη θετική ή 

αρνητική τους ψήφο ως προς την μικτή φοίτηση των παιδιών τους. Το μεγαλύτερο 

μέρος των γονέων είχε αρνητική στάση απέναντι στο ζήτημα αυτό. Ωστόσο, με την 

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (1979-80), τα σχολεία λειτούργησαν 
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ακολουθώντας το νέο μοτίβο φοίτησης, τα μεικτά σχολεία (Διαδικτυακή πύλη e-

ptolemeos.gr). 

Ιστορικό Πλαίσιο από Το 1950 ως Το 1962 

 

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα βρισκόταν σε κατάσταση 

έκτακτης  ανάγκης. Το ελληνικό κράτος είχε σχεδόν καταστραφεί και οι συνθήκες 

ζωής ήταν πλέον άθλιες και αντίξοες για τους ανθρώπους που επέζησαν. Αυτό βέβαια 

επηρέασε εξίσου σημαντικά και την εκπαίδευση καθώς είχαν καταστραφεί χιλιάδες 

ελληνικά σχολεία. Εξαιτίας αυτού, σημειώθηκαν τεράστιες μειώσεις στο αριθμό των 

μαθητών που φοιτούσαν τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο. Ελάχιστοι ήταν οι 

μαθητές που μετά τον πόλεμο συνέχισαν στο γυμνάσιο ενώ αρκετά υψηλό ήταν το 

ποσοστό των αναλφάβητων (Γρεασίδου & Γουγούση, 2015).  

Το νομοσχέδιο του 1952 

Το νομοσχέδιο αυτό προέβλεπε την εισαγωγή των μαθητών στο γυμνάσιο χωρίς 

εισαγωγικές εξετάσεις, εφόσον οι μαθητές είχαν σημειώσει βαθμό μεγαλύτερο του 8. 

Παράλληλα έκανε λόγο και για την προσθήκη ωρών διδασκαλίας μεταφράζοντας τα 

αρχαία σε νέα ελληνικά. Το νομοσχέδιο του 1952 συντάχθηκε αλλά δεν υποβλήθηκε 

στη Βουλή λόγω πολιτικών συγκρούσεων. Στο γυμνάσιο τα μαθήματα χωρίστηκαν σε 

φιλολογικά και μαθηματικά. Το νομοσχέδιο αυτό στόχευε σ’ ένα γυμνάσιο 

ανεξάρτητο που δεν καθιστούσε απαραίτητες τις εξετάσεις για την εισαγωγή στον 

τομέα του Πανεπιστημίου (Γρεασίδου & Γουγούση, 2015). 

Τη δεκαετία του ‘50 τα εκπαιδευτικά προβλήματα συνεχώς αυξάνονταν, 

δημιουργώντας την ανάγκη αντιμετώπισής τους. Συγκροτήθηκε λοιπόν το 1957 η 

Επιτροπή Παιδείας, η οποία στόχευε στην καταγραφή των προβλημάτων προκειμένου 

να μελετηθούν και να δοθούν διάφορες λύσεις. Σημαντικά προβλήματα της 

εκπαίδευσης την εποχή εκείνη ήταν ο χαμηλός αριθμός των μαθητών αλλά και των 

εκπαιδευτικών, τα χαμηλά ποσοστά αποδοτικότητας των μαθητών, η μη υποχρεωτική 

φοίτηση κ.ο.κ. Η κυβέρνηση θεωρούσε πως η άνοδος στο τομέα της εκπαίδευσης θα 

ωφελούσε τη χώρα και συγχρόνως θα συνέβαλε στην πολιτική αλλά και κοινωνική 

της άνοδο (Γρεασίδου & Γουγούση, 2015). 
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Ποινές  
 

Το σχολείο διέπεται από συγκεκριμένους νόμους και κανόνες, οι οποίοι συμβάλλουν 

στη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του, στοχεύοντας στην σωστή 

διαπαιδαγώγηση αλλά και διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων, προαγόμενο 

τη δημοκρατία και το ομαδικό πνεύμα. Αναφερόμενοι λοιπόν, στην «κακή» 

συμπεριφορά των μαθητών, το σχολείο αποφάσισε να επιβάλλει κάποιες ποινές, 

προκειμένου να αποτρέψει τυχόν συμβάντα που θα επηρέαζαν αρνητικά τη σωστή 

λειτουργία του. Η αποφυγή της ποινής ή της τιμωρίας σε μαθητές που διατάραζαν 

συνήθως την πειθαρχία που επικρατούσε στο χώρο του σχολείο, τους παρακινούσε να 

επαναλάβουν τα παραπτώματα που είχαν διαπράξει στο παρελθόν, εφόσον δεν 

υπήρχε κάποιο μέσο επιβολής ποινών, το οποίο να τους απέτρεπε και να τους 

βοηθούσε να κατανοήσουν τα λάθη τους. Κατανοώντας λοιπόν τα παραπάνω, 

αντιλαμβανόμαστε πως οι μαθητές που δεν τιμωρούνταν αποτελούσαν αρνητικό 

παράδειγμα για τους υπόλοιπους νέους, οι οποίοι γνωρίζοντας πως οι συμμαθητές 

τους δεν τιμωρήθηκαν ενώ διέπραξαν κάποιου είδους παράπτωμα, δε δίσταζαν να το 

δοκιμάσουν και οι ίδιοι (Παπαδοπούλου, 2014).  

Οι ποινές, στην γενικότερη θεώρηση τους, αποτελούν το βασικότερο διαμορφωτικό 

στοιχείο των εξουσιαστικών σχέσεων, οι οποίες προϋποθέτουν την ικανότητα των 

εξουσιαστών να απειλούν τη φυσική ή συμβολική βία. Αντίθετα, το σχολείο οφείλει 

να διαμορφώνει ένα πλαίσιο συλλογικής ταυτότητας με σκοπό τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας του έργου και της εύρυθμης λειτουργίας του, αποφεύγοντας τη 

μονομερή ανάπτυξη της εξουσίας του δασκάλου (Κυρίδης 1999, 130). 

Στη σημερινή εποχή, η επιβολή των ποινών συνεχίζει να αποτελεί βασικό συστατικό 

διασφάλισης της πειθαρχίας, με βασικό σκοπό τη καταστολή απείθαρχων 

συμπεριφορών αλλά και την πρόληψη ενδεχομένων απείθαρχων συμπεριφορών 

(Κυρίδης 1999, 136). 

Ωστόσο, το ζήτημα της ποινής και της τιμωρίας θα βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο 

του προβληματισμού και της διαφωνίας. Αρκετοί υποστηρίζουν την άποψη, πως η 

επιβολή των ποινών στον τομέα της εκπαίδευσης είναι απαραίτητη και λειτουργική. 

Κάποιοι άλλοι όμως, θεωρούν πως οι ποινές δεν είναι αποτελεσματικές και δεν 

συμβάλλουν στη διατήρηση της σχολικής πειθαρχίας (Μαυρακάκης, 2007). 
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Περί πειθαρχίας  
 

Η έννοια της σχολικής πειθαρχίας 

Η πειθαρχία αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς αναπόσπαστο κομμάτι του σχολείου, 

καθώς βασική της επιδίωξη είναι να διδάξει στους νέους την έννοια της κοινωνικής 

συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της είναι να καλλιεργήσει την 

προσωπικότητά τους αλλά και να συμβάλλει στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους μέσα 

σε μια κοινωνία. 

Η πειθαρχία αποτελεί μια έννοια, η οποία στο πέρασμα του χρόνου έχει αποκτήσει 

θετικές και αρνητικές έννοιες, αναλόγως την εποχή που διανύεται. (Κυρίδης 1999, 

13). 

Σύμφωνα με τον Ε. Durkheim (1963), η πειθαρχία αποτελεί θεμελιώδη λίθο της 

κοινωνικοποιητικής διαδικασίας. Αναφέρει μάλιστα πως η ηθική είναι μια μορφή 

πειθαρχίας (Κυρίδης 1999). 

Η πειθαρχία αποτελεί ένα θέμα ιδιαίτερα συζητημένο και σημαντικό τόσο για το 

σχολείο όσο και για την κοινωνία. Από πολύ παλιά μέχρι και σήμερα προκύπτουν 

συχνά διαφωνίες και προβληματισμοί σε κάθε θέμα συζήτησης περί ποινών και 

πειθαρχίας. Το σχολείο είναι από τους φορείς που αντιμετωπίζουν καθημερινά 

φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς. Στόχος του λοιπόν, είναι να θεσπίσει όσο το 

δυνατόν πιο κατανοητά τους κανόνες που διέπουν μια σχολική μονάδα, προκειμένου 

να τους τηρούν οι μαθητές, να τους εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί και να τους 

πληροφορούνται οι γονείς (Κουμαρόπουλου, 2014).  

Σύμφωνα με τον W. Doyle, «πειθαρχία στην τάξη σημαίνει, εντός λογικών πλαισίων, 

να ακολουθούν οι μαθητές τις προγραμματισμένες δραστηριότητες της τάξης κατά 

τρόπο σύμφωνο με τις διαμορφωμένες αποδεκτές εκπαιδευτικές συνισταμένες» 

(Doyle W., 1986, 395, Κυρίδης 1999) 

Η πειθαρχία είναι μια έννοια, η οποία δύσκολα γίνεται αποδεκτή στην πράξη από το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η εφαρμογή της ωστόσο, είναι απαραίτητη για την 

ένταξη τους μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, είτε αυτό είναι η οικογένεια, είτε το 

ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Κάθε ομάδα θέτει κάποιους νόμους και κανόνες, τους 
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οποίους πρέπει να υπακούει κάθε άτομο που βρίσκεται ενσωματωμένο μέσα σ’ 

αυτήν, προκειμένου να επιβιώσει. Οι νόμοι και οι κανονισμοί αυτοί δεν ταυτίζονται 

πάντα με τις επιθυμίες και τις απόψεις του κάθε μέλους. Η οικογένεια είναι ο πρώτος 

φορέας που θα υποδείξει στα μέλη της την έννοια της πειθαρχίας, των κανονισμών 

αλλά και τον ποινών που επιφέρει η παραβατική συμπεριφορά (Κουμαρόπουλου, 

2014). 

Τα παραπτώματα και οι τιμωρίες μέσα σε μια σχολική μονάδα αποτελούν 

αναμφισβήτητα αναπόσπαστο μέρος της. Ένα σχολείο αποτελείται από μαθητές με 

διαφορετικές απόψεις, ιδεολογίες, συμπεριφορές κ.ο.κ., οι οποίες δεν μπορούν να 

θεωρηθούν όλες αποδεκτές. Για την αποφυγή και μη επανάληψη παραβατικών 

συμπεριφορών, η επιβολή ποινών και τιμωριών αποτελεί το μέσο διασφάλισης και 

διατήρησης της πειθαρχίας, καθιστώντας τη συμπεριφορά των μαθητών «καλή» και 

λειτουργική. Κάποιες από τις πιο συχνές τιμωρίες παρουσιάζονταν με τη μορφή της 

παρατήρησης και της απομάκρυνσης από τη σχολική τάξη και αφορούσαν τη 

διαταραχή του μαθήματος ή την αγενή συμπεριφορά του μαθητή (Κουμαρόπουλου, 

2014). 

Η ύπαρξη νόμων και κανόνων δεν θα ήταν απαραίτητη και χρήσιμη αν η παραβίασή 

τους δεν προσέδιδε στους παραβάτες της, συνέπειες και τιμωρίες. Με την παραβίαση 

των κανόνων λοιπόν, ενεργοποιούνται συγχρόνως και οι διορθωτικοί μηχανισμοί 

παραβατικής συμπεριφοράς (Κυρίδης 1999, 84). 

Η πειθαρχία είναι μια έννοια που διαχρονικά έχει αποκτήσει ποικίλες σημασίες, 

θετικές ή αρνητικές, ανάλογα με την ιδεολογική της ερμηνεία. Η αρχική 

νοηματοδότησή της σχετίζεται με την υπακοή στους νόμους, γραπτούς και άγραφους, 

και γενικότερα στο σύστημα αξιών που διέπει την κοινωνία (Κυρίδης, 1999:13). 

Επίσης, ο όρος της πειθαρχίας ερμηνεύεται αρνητικά ως συστατικό στοιχείο της 

εξουσίας ή ως μέσο παραγωγής ανισοτήτων, σύμφωνα με ριζοσπαστικές θεωρίες 

(Κυρίδης 1999, 19).  

Κάτω από διαφορετικές προϋποθέσεις κάθε φορά η πειθαρχία και η αγωγή 

ταυτίζονται. Η πειθαρχία με την αρνητική της έννοια ταυτίζεται με την αυταρχική 

αγωγή, ενώ με τη θετική της έννοια αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη της 

αποτελεσματικότητας των στόχων που έχει θέσει η αγωγή (Κυρίδης 1999, 35).  
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Το παιδί στο 3ο έτος της ηλικίας του, αρχίζει να ανακαλύπτει την δυνατότητα 

αντίστασης που το διακατέχει, προβάλλοντας έτσι την αυτονομία του στον ενήλικα. 

Το γεγονός αυτό σύμφωνα με τον Duet B. ονομάζεται  «φάση της αντίστασης», το 

παιδί δηλαδή αρνείται την πειθαρχία και τις τιμωρίες (Duet 1992, 50). 

Σε μια προσπάθεια ερμηνείας της παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών στα 

σχολεία, έχει σημειωθεί πως μεγάλο ποσοστό αυτών εμφανίζουν οι μαθητές με τις 

χαμηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, προερχόμενοι από χαμηλά και μη προνομιούχα 

κοινωνικά στρώματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές αυτοί να θέτουν χαμηλά 

μορφωτικά κίνητρα, τα οποία έχουν κληροδοτήσει από τις οικογένειες τους, 

καλλιεργώντας ταυτόχρονα αποκλίνουσες ή παραβατικές συμπεριφορές για το 

σχολείο (Κυρίδης 1999. 69).  

 

 

Η Φλώρινα στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. 
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Ποιοτική ανάλυση της έρευνας 

 

ΠΡΏΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 

10 Σ/ΒΡΙΟΥ 1949 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1949 – 50 

Πράξις 11η  

Στις 17 Δεκεμβρίου 1949, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο, συνεδρίασε ο Σύλλογος 

των καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του 

γυμνασιάρχη κ. Λιάκου Τ., καθώς την ίδια ημέρα πέντε μαθητές του γυμνασίου 

αρρένων έλαβαν μέρος ως μέλη σε μία συναυλία του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλωρίνης “Ο Αριστοτέλης”, χωρίς ωστόσο να έχουν λάβει τη σχετική έγκριση από 

τους γονείς τους ή τη σχετική άδεια του Γυμνασιάρχη.  

 Επιβλήθηκε σε αυτούς η ποινή της τετραημέρου (4) αποβολής από το σχολείο. 

Πράξις 13η  

Στις 10 Ιανουαρίου 1950, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. Λιάκου 

Τ., διότι: 

α) Στις 19 Δεκεμβρίου 1949, ένας μαθητής της Στ’ του Γυμνασίου έχασε το 

απουσιολόγιο της τάξης του ενώ ο καθηγητής τον είχε θέσει υπεύθυνο για την 

τήρηση και προσοχή του, με αποτέλεσμα ο γυμνασιάρχης να τον διώξει από την 

αίθουσα μέχρι να βρει το απουσιολόγιο. 

β) Ένας συμμαθητής του, νομίζοντας πως ο παραπάνω μαθητής τιμωρήθηκε, 

ξεσήκωσε τους συμμαθητές του ώστε να κάνουν ομαδική αποχή από το μάθημα των 

Λατινικών, ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Στις 20 Δεκεμβρίου 1949, ημέρα της εβδομάδας 

Τρίτη, γράφτηκε και κυκλοφόρησε σημείωμα μεταξύ όλων των μαθητών, το οποίο 

τους παρότρυνε να στραφούν σε ανταρσία. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των 

μαθημάτων πολλοί από τους μαθητές της τάξης συγκεντρώθηκαν στο βουνό της 
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πόλης, συζήτησαν μεταξύ τους και αποφάσισαν να κάνουν ομαδική αποχή από τα 

μαθήματα. 

γ) Την επόμενη ημέρα, οι μαθητές προσήλθαν κανονικά στα μαθήματα. Ο 

γυμνασιάρχης ωστόσο, είχε πληροφορηθεί την κίνησή τους αυτή, με αποτέλεσμα να 

τους ανακρίνει, εν παρουσία της καθηγήτριάς τους, έναν – έναν.  Συμμέτοχοι σε όλο 

αυτό ήταν επτά μαθητές ακόμη. 

Ο γυμνασιάρχης απέβαλλε από το σχολείο τον επικεφαλής του σχεδίου για τριάντα 

(30) ημέρες ενώ τον μαθητή που συνέβαλε περισσότερο σε όλο αυτό για δεκαπέντε 

(15) ημέρες. Ο μαθητής που έχασε το απουσιολόγιο της τάξης του, αποβλήθηκε για 

οκτώ (8) ημέρες ενώ για έξι ημέρες (6) αποβλήθηκε ο μαθητής που μαρτύρησε πως ο 

γυμνασιάρχης γνώριζε για την ομαδική αποχή. Στους υπόλοιπους πέντε επιβλήθηκε η 

ποινή της πενθημέρου (5) αποβολής από το χώρο του σχολείου, ως συνεργάτες στην 

κυκλοφορία του σημειώματος. 

Πράξις 14η 

Στις 12 Ιανουαρίου 1950, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. Λιάκου 

Τ., καθώς ένας μαθητής της Στ’ τάξης παρενόχλησε συμμαθήτριά του εντός του 

κινηματογράφου της πόλεως «Ν. Ελλάς» δημιουργώντας επεισόδιο. 

Ο σύλλογος των Καθηγητών και ο Γυμνασιάρχης, αποφάσισαν να αποβάλλουν από 

το χώρο του σχολείου τον εν λόγω μαθητή για οκτώ (8) ημέρες. 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1950 – 51 

Πράξις 14η 

Στις 30 Οκτωβρίου 1950, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο, συνεδρίασε ο Σύλλογος 

των διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. 

Λιάκου Τ., με σκοπό να γίνει συζήτηση για τους μαθητές της Γ’ τάξης του γυμνασίου 

αρρένων. 

Ο σύλλογος αποφάσισε να απορρίψει τους μαθητές που εισάγονταν στην 3η τάξη του 

γυμνασίου για τους εξής τρεις λόγους:  
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Πρώτον, γιατί τους θεωρούσε ανεπίδεκτους μαθήσεως, δεύτερον γιατί προέβαιναν 

συνεχώς σε αταξίες, καταπατούσαν τους κανονισμούς του σχολείου και διατάραζαν 

τη σωστή λειτουργία του και τέλος, γιατί οι χώροι του σχολείου ήταν ανεπαρκής. 

Πράξις 19η 

Στις 13 Νοεμβρίου 1950, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. 

Λιάκου Τ., καθώς ένας μαθητής της 8ης τάξης του γυμνασίου, έδειξε ανάρμοστη και 

αυθάδη συμπεριφορά προς τον καθηγητή του, εν παρουσία και άλλων καθηγητών στο 

γραφείο του γυμνασίου αρρένων, ο οποίος παρουσιάστηκε εκεί και ζήτησε άδεια από 

τον γυμνασιάρχη παραβλέποντας την εντολή τον καθηγητή του, ο οποίος του είχε 

απαγορεύσει να συμμετάσχει στον εκκλησιασμό που θα γινόταν στον ναό του Αγίου 

Παντελεήμωνος μαζί με τους άλλους μαθητές. Ο μαθητής απάντησε ότι δεν 

επρόκειτο να υπακούσει, όπως και έπραξε. 

Επιβλήθηκε στον εν λόγω μαθητή η ποινή της εξ ημέρου (6) αποβολής από το χώρο 

του σχολείου. 

Πράξις 21η 

Στις 18 Δεκεμβρίου 1950, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, συνεδρίασε ο Σύλλογος 

των διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. 

Λιάκου Τ., καθώς στις 10 Δεκεμβρίου 1950, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή, ένας 

μαθητής της Ζ’ τάξης, ενόχλησε μια οικογένεια που βρισκόταν στον οικισμό της 

πόλης. 

Ο γυμνασιάρχης επέβαλλε σ’ αυτόν την ποινής της οκταημέρου (8) αποβολής από το 

σχολείο.  

Πράξις 22η 

Στις 19 Ιανουαρίου 1951, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, συνεδρίασε ο Σύλλογος 

των καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. 

Λιάκου Τ., έπειτα από την συγκέντρωση εννέα μαθητών στο κέντρο της πόλης με μια 

κιθάρα στις 9 μ.μ. (νυχτερινή ώρα). 
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Ύστερα από απόφαση του συμβουλίου, επιβλήθηκε σ’ αυτούς η ποινή της 

επταημέρου (7) αποβολής από το χώρο του σχολείου. 

Πράξις 25η  

Στις 25 Ιανουαρίου 1951, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. Λιάκου 

Τ., διότι ένας μαθητής της Ζ’ τάξης του γυμνασίου, την ώρα της διδασκαλίας του 

μαθήματος των Αρχ. Ελληνικών, έφερε ταραχή μέσα στην τάξη, προκαλώντας τον 

ομαδικό γέλωντα των συμμαθητών του, καθώς έκρυψε κάτω από το θρανίο του ένα 

ρολόι το οποίο άρχισε να ηχεί. 

Επιβλήθηκε σ’ αυτόν η ποινή της πενθημέρου (5) αποβολής από το σχολείο.    

 

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1951 – 52 

Πράξις 9η  

Στις 17 Οκτωβρίου 1951, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. 

Λιάκου Τ., διότι ένας μαθητής της Ε’ τάξης, φέρθηκε με ανάρμοστη συμπεριφορά 

προς τον καθηγητή του. 

Ο μαθητής τιμωρήθηκε με την ποινή της οκταημέρου (8) αποβολής από το σχολείο. 

Πράξις 11η  

Στις 17 Νοεμβρίου 1951, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. Λιάκου 

Τ., καθώς ένας μαθητής της Ζ’ τάξης, στο μάθημα της Ψυχολογίας διάβαζε το 

μάθημα της επόμενης ώρας (Θρησκευτικά) και δεχόμενος την παρατήρηση της 

καθηγήτριάς του φέρθηκε με αυθάδη τρόπο. 

Επιβλήθηκε σ’ αυτόν η ποινή της τετραημέρου (4) αποβολής από το σχολείο. 
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Πράξις 14η  

Στις 11 Φεβρουαρίου 1952, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, συνεδρίασε ο Σύλλογος 

των καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. 

Λιάκου Τ., διότι ένας μαθητής της Η’ τάξης, το Σάββατο στις 9 Φεβρουαρίου 1952 

έλαβε μέρος στο διαγώνισμα του μαθήματος της Φυσικής αλλά δεν παρέδωσε το 

γραπτό δοκίμιό του. Η πράξη του αυτή είχε ως αποτέλεσμα να βαθμολογηθεί με το 

βαθμό 1 (ένα) στο μάθημα της Φυσικής. 

Πράξις 16η  

Στις 28 Φεβρουαρίου 1952, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος 

των διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του 

γυμνασιάρχη κ. Λιάκου Τ., διότι δύο απείθαρχοι μαθητές (Ε’ και Στ’ τάξης), 

συμπεριφέρθηκαν με τρόπο που δεν άρμοζε στην μαθητική τους ιδιότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής της Στ’ τάξης εισέβαλε σε αίθουσα με Λατινομαθείς 

μαθητές και στεκούμενος  μπροστά στα θρανία τους άρχισε να θορυβεί. Δεχόμενος 

λοιπόν, την παρατήρηση του καθηγητή φέρθηκε με αυθάδη τρόπο, λέγοντας πως 

μπορεί να κάνει ό, τι θέλει. Ο διδάσκοντας τότε του ζήτησε να εισέλθει στην τάξη του 

και ως τιμωρία να παρακολουθήσει το μάθημά του. Ο ίδιος ωστόσο αρνήθηκε, με 

αποτέλεσμα ο καθηγητής να εισηγηθεί την παρέμβαση άλλου καθηγητή. 

Όσον αφορά τον μαθητή της Ε’ τάξης του γυμνασίου αρρένων, ο εν λόγω μαθητής 

αποπειράθηκε να κάψει το ένδυμα του συμμαθητή του, ο οποίος καθόταν μπροστά 

απ’ αυτόν. 

Επιβλήθηκε και στους δυο μαθητές η ποινή της επταημέρου (7) αποβολής από το 

σχολείο. 

Πράξις 25η  

Στις 5 Ιουνίου 1952, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. Λιάκου 

Τ., διότι ένας μαθητής της Ζ’ τάξης, φέρθηκε αυθαδώς σ’ έναν τελώνη μέσα στο 

τελωνείο, όταν ο εν λόγω μαθητής, για μια υπόθεση που αφορούσε τον αδερφό του, 

με τη βοήθεια τριών ακόμη συμμαθητών του, εισέβαλε στο τελωνείο για να κλέψει 

ένα έγγραφο. 
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Επιβλήθηκε στον επικεφαλής της κλοπής, όπως προέκυψε από την ανάκριση, η ποινή 

της πενθημέρου (5) αποβολής, στους άλλους δυο μαθητές η ποινή της τριημέρου (3) 

αποβολής και τέλος στον φίλο του η ποινή της διημέρου (2) αποβολής. 

Πράξις 25η  

Στις 19 Ιουνίου 1952, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. Λιάκου 

Τ., καθώς πέντε μαθητές την νύκτα της 3ης προς 4η Ιουνίου, μπήκαν μέσα στο κτήριο 

του γυμνασίου αρρένων από το παράθυρο της Δ’ τάξης, της οποίας βρισκόταν 

ανοιχτό για να αεριστεί η αίθουσα, καθώς την επόμενη ημέρα θα έρχονταν ως 

επισκέπτες στο σχολείο τους, μαθητές του γυμνασίου αρρένων Θεσσαλονίκης και θα 

φιλοξενούνταν εκεί. Με αφορμή το γεγονός της φιλοξενίας οι μαθητές παραβίασαν το 

παράθυρο και μπήκαν στο γραφείο της καθηγήτριας όπου φυλάσσονταν τα πρόχειρα 

απουσιολόγια, ώστε να τα κλέψουν. Ο γυμνασιάρχης συμπλήρωσε ακόμη πως οι 

παραπάνω μαθητές σημείωναν ανάρμοστη μαθητική συμπεριφορά, εντός και εκτός 

του σχολείου, την οποία καταρράκωσαν ακόμα περισσότερο με την άνω εγκληματική 

τους πράξη, μη σεβόμενοι το ίδρυμα, το οποίο ανέλαβε την μόρφωση και αγωγή τους.  

Ο σύλλογος των καθηγητών και ο γυμνασιάρχης κ. Λιάκου, α) επέβαλλαν στους άνω 

μαθητές την διαρκή αποβολή τους από το γυμνάσιο αρρένων του Νομού Φλωρίνης 

και β) χαρακτήρισαν την διαγωγή τους ως «κακή». 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1952 – 53 

Πράξις 17η  

Στις 8 Δεκεμβρίου 1952, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. Λιάκου 

Τ., διότι α) δυο μαθητές της Ζ’ τάξης του γυμνασίου αρρένων, κυκλοφορούσαν τη 

νύκτα μέσα στην πόλη, ώρα που ήταν απαγορευμένη, 

β) ένας μαθητής της Ε’ τάξης του γυμνασίου, εθεάθη εντός του κινηματοθεάτρου της 

πόλεως, παρά την απαγορευτική διαταγή του σχολείου, συμπεριφερόμενος με άσχημο 

τρόπο προς την καθηγήτρια του Γυμνασίου Θηλέων και 
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γ) ένας ακόμη μαθητής της Ε’ τάξης, κακοποίησε συμμαθητή του εκτός του σχολείο, 

δίνοντάς του γροθιά στο πρόσωπο, με σκοπό να τον προκαλέσει να μαλώσουν. 

Αποφασίστηκε η ποινή της διημέρου (2) αποβολής από το σχολείο για τους δυο 

πρώτους μαθητές, της τριημέρου (3) αποβολής για τον μαθητή της δεύτερης 

περίπτωσης και τέλος η ποινή της πενθημέρου (5) αποβολής για τον τελευταίο 

μαθητή. 

Πράξις 22η  

Στις 28 Φεβρουαρίου 1953, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο, συνεδρίασε ο Σύλλογος 

των διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του 

γυμνασιάρχη κ. Λιάκου Τ., καθώς ένας μαθητής της Δ’ τάξης, κακοποίησε έναν 

συμμαθητή του μέσα στην αίθουσα, επειδή του ζήτησε την μπάλα και εκείνος 

αρνήθηκε να του την δώσει. 

Επιβλήθηκε σ’ αυτόν η ποινή της εξ ημέρου (6) αποβολής από το χώρο του σχολείου. 

Πράξις 24η   

Στις 5 Μαρτίου 1953, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. Λιάκου 

Τ., διότι ένας μαθητής της Στ’ τάξης έδειξε απρεπή συμπεριφορά προς τον καθηγητή 

του. 

Επέβαλλαν σ’ αυτόν την ποινή της οκταημέρου (8) αποβολής από το χώρο του 

σχολείου. 

Πράξις 25η  

Στις 22 Μαΐου 1953, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. Λιάκου 

Τ., έπειτα από καταγγελία ενός αγροφύλακα, ο οποίος ανέφερε πως δυο μαθητές (Ε 

τάξης) έκλεψαν από τους αγρούς των κρασπέδων της πόλεως φράουλες, με τον 

πρώτο μαθητή να σημειώνει κι’ άλλες ενοχλήσεις στο σχολείο. 

Ο σύλλογος διδασκόντων και ο γυμνασιάρχης του σχολείου αποφάσισαν να 

τιμωρήσουν τον πρώτο μαθητή με την ποινή της οκταημέρου (8) αποβολής και τον 

δεύτερο με την ποινή της πενθημέρου (5) αποβολής. 
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ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1953 – 54 

Πράξις 20η  

Στις 27 Μαρτίου 1954, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο, συνεδρίασε ο Σύλλογος των  

διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. Λιάκου 

Τ., καθώς την 26ην Μαρτίου και ώρα 11 π.μ., τρεις μαθητές της Η’ τάξης του 

γυμνασίου αρρένων επιτέθηκαν έξω από ένα κατάστημα σ’ έναν συμμαθητής τους, 

προκαλώντας μεγάλο επεισόδιο, επειδή την προηγούμενη ημέρα ο εν λόγω μαθητής, 

ύστερα από εντολή του καθηγητή του είχε οδηγήσει τους μαθητές της Η’ τάξης στον 

κινηματογράφο και  

β) ένας μαθητής της Ε’ τάξης απομόνωσε μια μαθήτρια στο χώρο του. 

Έπειτα από το συμβούλιο, ο σύλλογος των διδασκόντων και ο γυμνασιάρχης του 

γυμνασίου αρρένων αποφάσισαν να αποβάλλουν από το χώρο του σχολείου τους 

τρεις μαθητές της Η’ τάξης για οκτώ (8) ημέρες, τον μαθητή που οδήγησε τους 

συμμαθητές του στον κινηματογράφο για τρεις (3) ημέρες και τον τελευταίο μαθητή 

για οκτώ (8) ημέρες επίσης. 

Πράξις 22η   

Στις 14 Μαΐου 1954, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. 

Λιάκου Τ., καθώς δυο μαθητές (Δ’ και Στ’ τάξης), παρά την απαγορευτική διαταγή 

του σχολείου μπήκαν μέσα στη Λέσχη αθλητισμού του συλλόγου «Ελλάς». 

Επιβλήθηκε σ’ αυτούς η ποινή της εξ ημέρου αποβολής από το χώρο του σχολείου.   

Πράξις 23η  

Στις 17 Μαΐου 1954, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. Λιάκου 

Τ., με αφορμή την καταγγελία ενός καθηγητή ότι επτά μαθητές της Δ’ τάξης και έξι 

μαθητές της Γ’ τάξης, πήραν μέρος σε ποδοσφαιρικό αγώνα ως παίκτες του 

εξωσχολικού αθλητικού συλλόγου «Ελλάς Φλωρίνη», παρά την επαναληπτική 
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απαγόρευση του σχολείου να μην συμμετέχουν οι μαθητές σε εξωσχολικές 

οργανώσεις, συλλόγους, ποδόσφαιρα, συναντήσεις κ.ά. 

Ύστερα από απόφαση του συμβουλίου, οι μαθητές αποβλήθηκαν από το σχολείο για 

οκτώ (8) ημέρες. 

Πράξις 25η  

Στις 24 Μαΐου 1954, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. Λιάκου 

Τ., καθώς ένας μαθητής της Ζ’ τάξης στις 21 Μαΐου, έλαβε μέρος σε ποδοσφαιρικό 

αγώνα ως παίκτης του εξωσχολικού αθλητικού συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος 

Φλωρίνης», παρά την συνεχόμενη απαγόρευση του σχολείου. 

Επιβλήθηκε σ’ αυτόν η ποινή της οκταημέρου (8) αποβολής από το χώρο του 

σχολείου. 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟ 10 Σ/ΒΡΙΟΥ 1945 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1954 – 55 

Πράξις 13η  

Στις 4 Νοεμβρίου 1954, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. Λιάκου 

Τ., με αφορμή την καταγγελία ενός καθηγητή ότι δυο μαθητές (Δ’ και Ε’ τάξης), 

παρά την απαγορευτική διαταγή και τις επανειλημμένες συστάσεις του σχολείου 

έγιναν αντιληπτοί εντός την αίθουσας σφαιριστηρίου της πόλης.  

Οι δυο μαθητές τιμωρήθηκαν με την ποινή της πενθημέρου (5) αποβολής από το 

χώρο του σχολείου. 
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ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1955 – 56 

Πράξις 10η  

Στις 29 Οκτωβρίου 1955, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο, συνεδρίασε ο Σύλλογος 

των διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. 

Λιάκου Τ., με αφορμή α) την καταγγελία ενός καθηγητή, ο οποίος διερχόμενος μετά 

της συζύγου του, καθηγήτρια της Γυμναστικής στο Γυμνάσιο Θηλέων Φλωρίνης, την 

Κυριακή στις 23/10/1955, έξω από την οικία μιας μαθήτριας της όγδοης τάξης, 

αντιλήφθηκε να διασκεδάζουν μαθητές εντός της αυλής και από το ανοιχτό παράθυρο 

του σπιτιού άκουσε μια μαθήτρια να φωνάζει λέγοντας «Κύριε καθηγητά εμείς 

είμαστε όλοι εδώ, μαθητές και μαθήτριες, πήγαινε πες το. Γλεντάμε!» και  τη 

μαρτυρία του κ. Γυμνασιάρχη ότι μετά τις 2 μ.μ. με  6 μ.μ. της ίδιας μέρας 

διερχόμενος από εκεί αντιλήφθηκε όλα αυτά τα συμβάντα και άκουσε μάλιστα πίσω 

από την κλειστή θύρα της οικίας ερωτικούς ψίθυρους εκμυστηρεύσεως του νέου προς 

τη νέα, λέγοντας με ύφος περιπαθές «Είσαι ωραία!...μ’ αρέσεις πολύ…κ.ο.κ.». 

Ύστερα από ανάκριση διαπιστώθηκε πως δεκατέσσερις μαθητές, κληθέντες από την 

προαναφερθείσα μαθήτρια, η οποία εκμεταλλευόμενη την απουσία των γονέων της 

και  προσποιούμενη  ότι γιορτάζει τα γενέθλιά της, μετέβησαν της οικίας μεταξύ κι 

άλλων προσκληθέντων μαθητριών και εξωσχολικών προσώπων και διασκέδαζαν, 

κατά παράβαση των επανειλημμένων συστάσεων του σχολείου και β) με αφορμή μια 

ακόμη καταγγελία ενός καθηγητή ο οποίος ανέφερε πως στις 22/10/1955, έξι μαθητές 

βγήκαν στις 10:30 μ.μ. πηγαίνοντας κάτω από το παράθυρο μιας μαθήτριας με την 

παρουσία μουσικών οργάνων. 

Ύστερα από απόφαση του συμβουλίου, επέβαλλαν στην πρώτη ομάδα μαθητών την   

ποινή της εξ ημέρου (6) αποβολής και στη δεύτερη ομάδα την ποινή της τριημέρου 

(3)   αποβολής από το χώρο του σχολείου. 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1956 – 57 

Πράξις 23η  

Στις 6 Μαΐου 1957, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. 



 

 
23 

Λιάκου Τ., καθώς τη νύκτα της 27ης προς την 28η Απριλίου του ίδιου έτους άγνωστοι 

και κατ’ αγνώστου ώρα εισέβαλαν από την ανατολική πλευρά του γυμνασίου 

αρρένων στο κτήριο, κατέβηκαν στο ισόγειο και με τη βοήθεια ενός σιδερένιου 

οργάνου έσπασαν την κλειδαριά της θύρας από το γραφείο του γυμνασιάρχη, 

αφαιρώντας τα επίσημα μηνιαία απουσιολόγια. Ύστερα ανέβηκαν στον πρώτο όροφο, 

όπου βρισκόταν το γραφείο ενός καθηγητή με σκοπό να πάρουν και τα πρόχειρα 

μηνιαία απουσιολόγια, όπου φυλάσσονταν εκεί. Έπειτα βγήκαν από το παράθυρο της 

ανατολικής πλευράς του κτηρίου. Αναφέρεται πως οι δράστες ήταν τέσσερις μαθητές 

και σύμφωνα με μια προφορική πληροφορία πίεσαν και έναν ακόμη μαθητή να 

συμμετάσχει σε όλο αυτό, ο οποίος τελευταία στιγμή λόγω φόβου το μετάνιωσε και 

αποσύρθηκε.  

Ύστερα από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και του κ. γυμνασιάρχη, 

επιβλήθηκε στον αρχηγό της ομάδας η ποινή της οριστικής αποβολής απ’ όλα τα 

γυμνάσια του Νομού Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης. Στον δεύτερο μαθητή 

θεσπίστηκε η ποινή της οριστικής αποβολής απ’ όλα τα γυμνάσια της Όγδοης (Η’) 

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, στον τρίτο και τέταρτο μαθητή χαρακτήρισε την 

διαγωγή τους ως «κακή» και στον τελευταίο μαθητή που τελικά δεν συμμετείχε ως 

«επίμεμπτου». 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1957 – 58 

Στο πρώτο βιβλίον πράξεων γυμνασίου αρρένων αρχόμενων από τις 10 Σ/βρίου 1949, 

δεν καταγράφηκε κάποια ποινή κατά το έτος 1957 – 58. 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1958 – 59 

Πράξις 10η  

Στις 3 Οκτωβρίου 1958, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, συνεδρίασε ο Σύλλογος 

των καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του 

γυμνασιάρχη κ. Λιάκου Τ., με αφορμή α) την καταγγελία του καθηγητή της 

Γυμναστικής, ο οποίος «έπιασε» στη 1/10/1958 όλους τους μαθητές της Ε’ τάξης και 
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τρεις μαθητές από άλλη τάξη, να καπνίζουν στο έξω στο δρόμο. Στις 3/10/1958 

τέσσερις μαθητές επίσης παράπεσαν εκ του ίδιου παραπτώματος. 

β) την καταγγελία μιας καθηγήτριας, η οποία την Κυριακή στις 2/10/1958, 

αντιλήφθηκε πως πέντε μαθητές του γυμνασίου αρρένων παρακολουθούσαν 

απαγορευμένη θεατρική παράσταση στον κινηματογράφο «Αγγέλικα» της πόλης και 

γ) την καταγγελία ενός καθηγητή, ο οποίος συνέλαβε  έξι μαθητές να πίνουν ρετσίνες 

και να θορυβούν, στις οκτώ και είκοσι νυκτερινής ώρας, σε μια ταβέρνα της πόλης. 

Ύστερα από συμβούλιο, ο γυμνασιάρχης επέβαλλε στις δυο πρώτες ομάδες την ποινή 

της τετραημέρου (4) αποβολής και στην τελευταία ομάδα την ποινή της εξ ημέρου (6) 

αποβολής από το σχολείο. 

Πράξις 11η  

Στις 10 Οκτωβρίου 1958, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, συνεδρίασε ο Σύλλογος 

των διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του 

γυμνασιάρχη κ. Λιάκου Τ., καθώς ένας μαθητής της Όγδοης (Η’) τάξης του 

γυμνασίου, χαρτόπαιζε σε ένα καφενείο της πόλης. 

Επιβλήθηκε σ’ αυτόν η ποινή της οκταημέρου (8) αποβολής από το σχολείο. 

Πράξις 18η  

Στις 11 Μαρτίου 1959, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. Λιάκου 

Τ., με αφορμή το γεγονός ότι στις 7 Μαρτίου του ίδιου έτους ένας μαθητής της Ζ’ 

τάξης προς το τέλος της διδασκαλίας του μαθήματος των Λατινικών σηκώθηκε από 

τη θέση του, χωρίς ωστόσο να λάβει τη σχετική άδεια από τον επιβλέποντα 

καθηγητή, προκαλώντας μεγάλη ταραχή μέσα στην αίθουσα και απειλώντας τον 

διδάσκοντα με χειρονομίες και αυθάδεις φράσεις, επειδή σύμφωνα με την κρίση του 

έλαβε μικρό βαθμό στο μάθημα των Λατινικών.  

Έπειτα από απόφαση του συμβουλίου, ο άνω μαθητής έλαβε την ποινή της 

οκταημέρου (8) αποβολής από το σχολείο. 
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ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1959 – 60 

Πράξις 19η  

Στις 3 Δεκεμβρίου 1959, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. 

Λιάκου Τ., καθώς α) έντεκα μαθητές (διαφορετικών τάξεων) συνελήφθησαν στον 

κινηματογράφο της πόλεως να παρακολουθούν ταινία απαγορευμένη για μαθητές και 

β) ένας μαθητής της Γ’ τάξης συνελήφθη σ’ ένα καφενείο της πόλης να 

παρακολουθεί μπιλιάρδο. 

Στους μαθητές της πρώτης περίπτωσης επιβλήθηκε η ποινή της πενθημέρου (5) 

αποβολής ενώ στον μαθητή της δεύτερης περίπτωσης η ποινή της τετραημέρου (4) 

αποβολής από το χώρο του σχολείου. 

Πράξις 25η  

Στις 23 Φεβρουαρίου 1960, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη κ. Λιάκου 

Τ., με αφορμή α)  την καταγγελία ενός καθηγητή ότι στις 21/2/1960, όλοι οι μαθητές 

της Β’ τάξης και άλλοι δυο μαθητές από διαφορετική τάξη βγήκαν μετά τις 9 π.μ. 

στην κεντρική οδό της πόλης και τραγουδούσαν με ευθυμία, 

β) ότι δυο μαθητές (Δ’ και Ε’ τάξης) την ίδια ημέρα με τους άνω μαθητές 

τραγουδούσαν και αυτοί στο κέντρο της πόλης και  

γ) ένας μαθητής της Ε’ τάξης κάπνιζε δημόσια στην κεντρική πλατεία της πόλης. 

Ύστερα από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και του γυμνασιάρχη, επιβλήθηκε 

στους μαθητές της πρώτης και τρίτης περίπτωσης η ποινή της επταημέρου (7) 

αποβολής και στους μαθητές της δεύτερης περίπτωσης η ποινή της τριημέρου (3) 

αποβολής από το σχολείο. 

Πράξις 28η  

Στις 19 Μαΐου 1960, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη 

κ. Λιάκου Τ., με αφορμή την καταγγελία του γυμνασιάρχη ότι δυο μαθητές της Γ’ 

τάξης συνελήφθησαν στην κεντρική οδό της πόλης, διότι  ανάγκασαν έναν μαθητή να 
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κατέβει από το ποδήλατό του και επειδή ο εν λόγω μαθητής δεν κατέβαινε τον 

κακοποίησαν με γροθιές και λαβωματιές  και τον ανάγκασαν να κατέβει για να 

κάνουν αυτοί ποδήλατο. 

Η κίνηση τους αυτή αποτέλεσε πράξη βίας και τιμωρήθηκε με την ποινής της 

οκταήμερου (8) απομάκρυνσής τους από το χώρο του σχολείου. 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1960 – 61 

Πράξις 32η  

Στις 8 Μαρτίου 1961, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

Διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη 

κ. Λιάκου Τ., καλούμενοι την καταγγελία ενός καθηγητή ότι ένας μαθητής της Β’ 

τάξης, παρά την αυστηρά απαγορευτική διαταγή του γυμνασίου, βγήκε το βράδυ της 

7ης Μαρτίου να παρακολουθήσει κινηματογραφική προβολή στον κινηματογράφο 

«Αγγέλικα» της πόλης. 

Επιβλήθηκε σ’ αυτόν η ποινή της οκταημέρου (8) αποβολής από το σχολείο. 

Πράξις 33η  

Στις 14 Μαρτίου 1961, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη 

κ. Λιάκου Τ., με αφορμή α) την καταγγελία του κ. Γυμνασιάρχη ότι πέντε μαθητές 

του γυμνασίου αρρένων, το απόγευμα της Κυριακής στις 12/3/1961 και ώρα 4 – 8 

.μ.μ. οργάνωσαν μαζί με συμμαθήτριές τους και άλλους εξωσχολικούς νέους και νέες 

μια χορευτική συγκέντρωση (πάρτυ) σε μια μοναχική οικία, όπου διασκέδαζαν και 

έπιναν οινοπνευματώδη ποτά και 

β) την καταγγελία ενός καθηγητή ότι ένας μαθητής της Δ’ τάξης, παρά τις 

επανειλημμένες συστάσεις του σχολείου πήγε να παρακολουθήσει κινηματογραφική 

ταινία με ακατάλληλο περιεχόμενο για μαθητές. 

Ύστερα από απόφαση των Διδασκόντων και του Γυμνασιάρχη, επιβλήθηκε στους 

μαθητές την πρώτης περίπτωσης η ποινή της εξ ημέρου (6) αποβολής και στον 
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μαθητή της δεύτερης περίπτωσης η ποινή της οκταημέρου (8) αποβολή από το χώρο 

του σχολείου. 

Πράξις 34η  

Στις 22 Μαρτίου 1961, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

Καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη 

κ. Λιάκου Τ., έπειτα από καταγγελία ενός καθηγητή ότι στις 20/3/1961 έξι μαθητές 

του γυμνασίου αρρένων, παρά τις επανειλημμένες  απαγορευτικές συστάσεις του 

σχολείου παρακολούθησαν κινηματογραφική ταινία ακατάλληλου περιεχομένου για 

μαθητές στον κινηματογράφο της πόλης «Ολύμπιον». 

Επιβλήθηκε σ’ αυτούς η ποινής της οκταημέρου (8) απομάκρυνσής τους από το 

σχολείο. 

Πράξις 37η  

Στις 3 Μαΐου 1961, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη 

κ. Λιάκου Τ., ύστερα από καταγγελία του κ. Γυμνασιάρχη ότι επτά ημέρες πριν τη 1 

Μαΐου, δώδεκα μαθητές εκ όλων των τάξεων του γυμνασίου ζήτησαν από τον 

Γυμναστή τους να πάνε στη Έδεσσα με σκοπό να πραγματοποιήσουν εκδρομή και 

συγχρόνως έναν αγώνα μπάσκετ με την ομάδα του Γυμνασίου Αρρένων Εδέσσης. Ο 

Γυμναστής δήλωσε πως αυτή η ενέργεια είναι σαφώς αντικανονική και 

αντιπειθαρχική, αν δεν λάβει γνώση η διεύθυνση του σχολείου καθώς το σχολείο σε 

έναν αγώνα χρειάζεται επίσημη εκπροσώπηση. Πάραυτα, οι μαθητές στις 30/4/1961 

χωρίς να λάβουν τη σχετική άδεια της διεύθυνσης μεταφέρθηκαν στην Έδεσσα, όπου 

και πραγματοποίησαν την προμελετημένη συνάντηση. Εκτός απ’ όλα αυτά, οι 

μαθητές κατά τη μεταφορά τους προς την Έδεσσα μέσα στην αυτοκινητάμαξα 

άρχισαν να καπνίζουν και να συμπεριφέρονται με τρόπο ανάρμοστο προς τη 

μαθητική τους ιδιότητα. 

Έπειτα από τη συνεδρίαση των Διδασκόντων και του Γυμνασιάρχη αποφασίστηκε η 

ποινή της επταημέρου (7) απομάκρυνσης των άνω μαθητών από το χώρο του 

σχολείου.   
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ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1961 – 62 

Πράξις 16η  

Στις 22 Ιανουαρίου 1962, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, συνεδρίασε ο Σύλλογος των 

Καθηγητών του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του γυμνασιάρχη 

κ. Λιάκου Τ., έπειτα από καταγγελία ενός καθηγητή ότι τρεις μαθητές της Στ’ τάξης, 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Μαθηματικών έριχναν φύλλα χαρτιού σε σχήμα 

σαΐτας και εκ των οποίων ένας μαθητής δέχτηκε παρατήρηση από τον καθηγητή του 

να εξέλθει της τάξεως λόγω αταξίας. Ο ίδιος όχι μόνο αρνήθηκε αλλά φέρθηκε και 

απρεπώς προς των καθηγητή του, γεγονός που κρίνεται από τον Σύλλογο 

Διδασκόντων ασυμβίβαστη με τη μαθητική του ιδιότητα. 

Επιβλήθηκε στους τρεις πρώτους μαθητές η ποινή της διημέρου (2) αποβολής και 

στον τελευταίο μαθητή η ποινή της τετραημέρου (4) αποβολής από το χώρο του 

σχολείου.  

Πράξις 19η  

Στις 15 Φεβρουαρίου 1962, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, συνεδρίασε ο Σύλλογος 

των Διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων Φλωρίνης υπό την προεδρία του 

γυμνασιάρχη κ. Λιάκου Τ., λαμβάνοντας υπόψιν την καταγγελία ενός καθηγητή ότι 

ένας μαθητής της Ε’ τάξης βρισκόταν σε κεντρικό κατάστημα της πόλης καπνίζοντας 

και πίνοντας λικέρ, αδιαφορώντας πλήρως για την παρουσία του καθηγητή του σε 

εκείνο το σημείο και την μαρτυρία του ηγήτορα της Νομομηχανικής Υπηρεσίας, ο 

οποίος ανέφερε πως στην κεντρική οδό της πόλης ο ίδιος μαθητής επιτέθηκε και σ’ 

έναν μαθητή ιδιωτικού σχολείου και τον έδειρε, προξενώντας αναταραχή και 

κακόβουλα σχόλια εις βάρος του σχολείου και της σχολικής μονάδας του άλλου 

μαθητή. 

Ύστερα από απόφαση του συμβουλίου, ο άνω μαθητής αποβλήθηκε για οκτώ (8) 

ημέρες από το χώρο του σχολείου. 

Δεν ήταν, ωστόσο, λίγες οι φορές που μαθητές του γυμνασίου αρρένων 

απορρίφθηκαν από την επόμενη τάξη, ύστερα από απόφαση του Συμβούλιου των 

Διδασκόντων και του Γυμνασιάρχη, καθώς είτε δεν προσήλθαν καθόλου κατά τη 

διάρκεια εξέτασης του Σεπτεμβρίου, είτε διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη διάρκεια 
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της σχολικής χρονιάς, ή ενώ ήταν εγγεγραμμένοι δεν πραγματοποίησαν καθόλου τη 

φοίτησή τους. Συγχρόνως, συνεχείς απορρίψεις δέχονταν και μαθητές που συχνά 

υπερέβαιναν το επιτρεπτό όριο που είχε θεσπιστεί για τις απουσίες που επιτρεπόταν 

να σημειώσουν κατά το χρονικό διάστημα του σχολικού έτους. 

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι πέρα από τον καταιγισμό των ποινών που 

επιβάλλονταν εκείνη την εποχή, σημειώθηκαν επίσης κατά το χρονικό διάστημα 1949 

– 1962 απ’ όλα τα σχολικά έτη, 18 βραβεύσεις με επαίνους και χρηματικά ποσά των 

50.000 και 100.000 δραχμών για την κόσμια διαγωγή που επιδείκνυαν οι μαθητές 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Καταγράφηκε επίσης και μια υποτροφία σ’ έναν μαθητή του Γυμνασίου Αρρένων, ο 

οποίος εισάχθηκε στην Παιδαγωγική Ακαδημία του Νομού Φλωρίνης, σημειώνοντας 

σε όλα τα έτη της φοίτησής του μεγάλη επιμέλεια, διαγωγή και κοσμιότητα. 

 

 

 

Οικονομικό Γυμνάσιο Φλωρίνης  
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Ποσοτική ανάλυση και κατηγοριοποίηση των ποινών 
 

Κατά το χρονικό διάστημα 1949 – 1962 σημειώθηκαν συνολικά 37 ποινές στο 

γυμνάσιο αρρένων στην πόλη της Φλώρινας. Στο πρώτο βιβλίο πράξεων του 

Γυμνασίου Αρρένων αρχόμενων από τις 10 Σεπτεμβρίου 1949, παρατηρήθηκαν 22 

ποινές ενώ στο δεύτερο βιβλίο πράξεων του Γυμνασίου Αρρένων αρχόμενων από τις 

10 Σεπτεμβρίου 1954, παρατηρήθηκαν 15 ποινές. Γίνεται αντιληπτό πως όσο 

περνούσαν τα χρόνια μειωνόταν η παραβατικότητα και η αντιπειθαρχική 

συμπεριφορά των μαθητών. Οι μαθητές άρχισαν να αντιλαμβάνονται το ρόλο της 

πειθαρχίας τόσο στο χώρο του σχολείου, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό τους 

περιβάλλον. 

 

Οι παραβατικές δραστηριότητες των μαθητών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 

εξής:  

1. Παρακολούθηση θεαμάτων 

2. Ανεύθυνη/ ανάρμοστη/ αυθάδη συμπεριφορά 

3. Διατάραξη ησυχίας 

4. Κλοπή 

5. Κυκλοφορία στην πόλη  

6. Χειροδικία 

7. Παρενόχληση 

8. Λεκτική επίθεση  

9. Κάπνισμα/ Αλκοόλ  

10. Συμμετοχή σε οργανώσεις, αγώνες κ.ά. 
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Πρώτο βιβλίον πράξεων αρχόμενων από 

10 Σ/βρίου 1949 

Δεύτερο βιβλίον πράξεων αρχόμενων 

από 10 Σ/βρίου 1954 

Σχολικό έτος: 1949 – 1950  3 πράξεις Σχολικό έτος: 1954 – 1955  1 πράξη 

Σχολικό έτος: 1950 – 1951  5 πράξεις Σχολικό έτος: 1955 – 1956  1 πράξη 

Σχολικό έτος: 1951 – 1952  6 πράξεις Σχολικό έτος: 1956 – 1957  1 πράξη 

Σχολικό έτος: 1952 – 1953  4 πράξεις Σχολικό έτος: 1957 – 1958  0 πράξεις 

Σχολικό έτος: 1953 – 1954  4 πράξεις Σχολικό έτος: 1958 – 1959  3 πράξεις 

Συνολικά: 22 πράξεις Σχολικό έτος: 1959 – 1960  3 πράξεις 

 Σχολικό έτος: 1960 – 1961  4 πράξεις 

 Σχολικό έτος: 1961 – 1962  2 πράξεις 

 Συνολικά: 15 πράξεις 

Συνολικές πράξεις ανά σχολικό έτος. 
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Διάγραμμα 1 

 

Το διάγραμμα 1 απεικονίζει τον αριθμό των μαθητών που έλαβαν την ποινή της 

αποβολής την χρονική στιγμή που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα. Στο διάγραμμα 

παρατηρούμε, ότι κατά τη χρονική περίοδο 1960 – 1961, ο αριθμός των μαθητών που 

έλαβε την ποινή της αποβολής ήταν αρκετά πιο μεγάλος από τις άλλες χρονικές 

περιόδους που αναγράφονται στο διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 2 

 

Το διάγραμμα 2 απεικονίζει τον αριθμό των ημερών που έλαβαν οι μαθητές την ποινή 

της αποβολής την χρονική περίοδο που αναγράφεται στον πίνακα. Στο διάγραμμα 

παρατηρούμε, ότι κατά τη χρονική περίοδο 1950 – 1951 και 1951 – 1952,  οι ράβδοι 

είναι πολύ πιο μεγάλες από τις άλλες χρονικές περιόδους που αναγράφονται στο 

διάγραμμα. Το γεγονός αυτό μας βοηθάει να αντιληφθούμε ότι τα παραπτώματα των 

μαθητών ήταν πολύ σημαντικά και σοβαρά, για να έλαβαν οι μαθητές τόσες μέρες 

αποβολή από το χώρο του σχολείου.  
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Παρατηρήσεις 

 

Η  εκπαίδευση από πολύ παλιά χρησιμοποιούσε τις τιμωρίες και τις κυρώσεις ως 

μέσα διαμόρφωσης της συμπεριφοράς. Μέσα δηλαδή που χρησιμοποιούνταν από το 

σύστημα προκειμένου να εξασφαλιστεί η πειθαρχία στα σχολεία. Οι ποινές 

επιβάλλονταν από τους εκπαιδευτικούς όταν ένας μαθητής παρενέβαινε τους 

κανονισμούς του σχολείου. Σκοπός των τιμωριών ήταν να βοηθήσουν τον μαθητή να 

αντιληφθεί και να κατανοήσει τα λάθη του, γνωρίζοντας πως η κάθε παραβίαση των 

κανονισμών του σχολείου θα του προσέδιδε αρνητικές συνέπειες, προκειμένου να 

αποτραπεί κάθε πιθανή μελλοντική παραβίαση. Ο κάθε μαθητής διαθέτει τη δική του 

ιδιαίτερη προσωπικότητα και λειτουργεί διαφορετικά απέναντι στην πληθώρα των 

καθημερινών καταστάσεων.  

Παρατηρήσαμε λοιπόν, ότι το σχολείο της εποχής εκείνης λειτουργούσε διαφορετικά 

από τα σχολεία του σήμερα. Η ακριβής καταγραφή της καθημερινής συμπεριφοράς 

των μαθητών αλλά και η συνεχής επιτήρησή τους, τόσο εντός όσο και εκτός της 

σχολικής μονάδας, αποτελούσαν τη βάση του τότε εκπαιδευτικού συστήματος, 

προκειμένου να αξιολογούνται οι μαθητές και να καταγράφεται καθημερινώς η 

συμπεριφορά τους για λόγους παρατήρησης της προόδου αλλά και της γενικότερης 

εικόνας τους. 
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