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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Διζαγωγή:Σν πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ζπγθέληξσζε, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ησλ πνηλψλ 

πνπ επηβιήζεθαλ ζην Γπκλάζην θαη Λχθεην ζειέσλ ηεο Φιψξηλαο θαηά ηα κέζα ηνπ 

20
νπ

 αηψλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο. 

κοπόρ: ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ηνπνζέηεζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πνηλψλ πνπ επηβάιινληαλ ηελ επνρή εθείλε, ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν 

αιιά θαη ηα πνιηηηθά δξψκελα πνπ ίζρπαλ ηφηε.  

Γείγμα:Γείγκα ηεο κειέηεο ππήξμαλ ηα βηβιία πνπ παξνπζίαδαλ ηηο πξάμεηο ηνπ 

πιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ζειέσλ ηεο Φιψξηλαο ηελ 

πεξίνδν ηνπ 1962 – 1971, ηα νπνία αλαγλψζηεθαλ ζην θέληξν ησλ Γεληθψλ Αξρείσλ 

ηνπ Κξάηνπο (Γ.Α.Κ), Ννκνχ Φισξίλεο θαη θάλνπλ αλαθνξά ζε πεηζαξρηθά 

παξαπηψκαηα.  

Μέθοδορ: Ζ αλάιπζε θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ πνπ εμεηάζακε ζα γίλεη κε 

ηελ κνξθή ηεο πνηνηηθήο θαη ηεο πνζνηηθήο κεζφδνπ. 

Αποηελέζμαηα: Ζ πνηλή ηελ επνρή ηνπ 1960-1970 κπνξεί λα είρε ή ηελ κνξθή ηεο 

απνβνιήο ή ηελ κνξθή ηεο κείσζεο ηεο δηαγσγή ή ηεο ηηκσξίαο ή ηεο απφξξηςεο. 

Οπζηαζηηθά, ε πνηλή είρε ηελ κνξθή ηεο πεηζαξρηθήο θχξσζεο. θνπφο ησλ ηηκσξηψλ 

πνπ επηβάιινληαλ ζηηο καζήηξηεο δελ ήηαλ απηή θαζ’ απηή ε λνκηκνπνίεζε ησλ 

κέηξσλ αιιά ν «ζσθξνληζκφο» ησλ καζεηξηψλ κε ζθνπφ ηελ αηνκηθή βειηίσζε.  

 

Λέξειρ κλειδιά:Δθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ ηνλ 20
ν
 αηψλα, πνηλή, πεηζαξρηθέο πνηλέο 

ζε ζρνιεία ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  

  



 

 7 

ABSTRACT 

 

Introduction: The content of this research relates to the collection, categorization, 

recording and analysis of the sentences imposed at the Gymnasium and Lyceum of 

girls in Florina in the middle of the 20th century. This research was carried out in the 

context of the dissertation of the Pedagogical Department of Elementary Education in 

Florina.  

Purpose: The purpose of this research is to place and present the different sentences 

imposed at that time in relation to the time and the political events that existed at the 

time.  

Sample: The sample of the study was the books that presented the acts of the 

Association of Teachers of the Gymnasium and Lyceum of girls from Florina in the 

period 1962 - 1971,which were read from the Center of the General Archives of the 

State (GFC), Florina County and refer to disciplinary misconduct.  

Method: The analysis and categorization of the material we examined will be in the 

form of a qualitative and a quantitative method 

Results: The penalty in the 1960-1970 period may have been either the form of 

expulsion or the form of a reduction in conduct or punishment or rejection. 

Essentially, the sentence was in the form of a disciplinary sanction. The purpose of 

the punishments imposed on the students was not the legitimacy of the measures, but 

the "retaliation" of the students for the purpose of individual improvement.  

Key words: Women's education in the 20th century, punishment, disciplinary 

sentences in 20th century schools. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ιζηοπικό Πλαίζιο 

Υπονικήρ Πεπιόδος 1962 – 1971 

Ζ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία κειεηάκε ηηο Πξάμεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ηνπ 

γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ Θειέσλ Φιψξηλαο ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάιεο 

ππνπεξηφδνπο. 

Ζ πξψηε αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1949 – 1967. Σν πνιίηεπκα ηεο Διιάδαο εθείλε 

ηελ επνρή ήηαλ βαζηιεπφκελε δεκνθξαηία. Βαζηιηάο ηεο Διιάδνο ήηαλ ν Παχινο, ν 

νπνίνο δηαδέρζεθε ηνλ κεγάιν ηνπ αδεξθφ βαζηιηά Γεψξγην θαη βαζίιεςε ηελ ρψξα 

απφ ην 1947 σο ην 1964 νπφηε απεβίσζε (Βαζίιεην ηεο Διιάδαο, δηαδηθηπαθή πεγή). 

Ο Βαζηιεχο Παχινο ήηαλ παηδί ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ Α’ θαη ηεο νθίαο 

(Παχινο Α΄ ηεο Διιάδαο, δηαδηθηπαθή πεγή). Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ βαζηιηά Παχιν 

ηνλ ζξφλν δηαδέρζεθε ν γηφο ηνπ, Κσλζηαληίλνο Β’ κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1967 

φπνπ εμνξίζηεθε, ιφγν ηεο αληίζεζήο ηνπ απέλαληη ζηε ζηξαηησηηθή ρνχληα(Βαζίιεην 

ηεο Διιάδαο, δηαδηθηπαθή πεγή).   

Ζ δεχηεξε αθνξά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1967– 1971. Σν πνιίηεπκα ηεο Διιάδνο 

κεηαβιήζεθε απφ βαζηιεπφκελε δεκνθξαηία ζε δηθηαηνξία. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ην 

πξαμηθφπεκα ηεο 21
εο

Απξηιίνπ 1967 εγθαηαζηάζεθε ε ζηξαηησηηθή θπβέξλεζε ζηε 

ρψξα ε νπνία έκειιε λα θαηαξξηθζεί ην 1974.Πξσζππνπξγφο θαζηεξψζεθε ν 

Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο, ν νπνίνο αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 

1973 αλαηξάπεθε απφ ηνλ Γεκήηξην Ησαλλίδε, ν νπνίνο εγθαηέζηεζε λέα 

ζηξαηησηηθή θπβέξλεζε(Χξνλνινγηθφο Πίλαθαο πληαγκαηηθήο & Πνιηηηθήο 

Ηζηνξίαο ηεο Νεψηεξεο Διιάδνο). 
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Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΣΟΝ 20ο ΑΙΧΝΑ 

 

ηε γεληθή ζεψξεζή ηνπ, ν ξφινοηεο γπλαίθαο έπξεπε λα ηαηξηάδεη κε ηε θχζε θαη ηα 

πξφηππα ηεο θνηλσλίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ είρε σο θχξην 

ζθνπφ ηελ θαιπηέξεπζε ηνπ ξφινπ ηεο γπλαίθαο σο θφξε, ζπδχγνπ, κεηέξαο θαη 

λνηθνθπξά(Ηζηνξηθή Γηάζηαζε ηεο Γπλαηθείαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, : 2).  

Σνλ 19
ν
 αηψλα ζηελ Διιάδα θπξηαξρνχζε ην κνληέιν ηεο παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο, 

ην νπνίν δέζκεπε ηελ γπλαίθα ζην ζπίηη, κε αθήλνληάο ηεο πεξηζψξηα λα κνξθσζεί. 

Ζ δέζκεπζε απηή είρε σο απνηέιεζκα ε γπλαίθα λα αζρνιείηαη κφλν κε θαζήθνληα 

ηνπ ζπηηηνχ, φπσο ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη ε θξνληίδα γηα ην λνηθνθπξηφ (Ζ 

εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα). Παξφια απηά, ηελ επνρή απηή 

εκθαλίδνληαη κνξθσκέλεο γπλαίθεο φπσο Δ. Μαξηηλέγθνπ θαη ε Δ. Καηξή πνπ 

αγσλίδνληαη γηα ηελ κφξθσζε ηεο γπλαίθαο αιιά θαη γηα ηελ ζέζε ηεο ζηελ θνηλσλία 

(Ηζηνξηθή Γηάζηαζε ηεο Γπλαηθείαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, : 2 - 3). 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ζπγθεθξηκέλακε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 

1929 θαζηεξψζεθε ε ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε. 

Δμηζνχηαη ε εμαηάμηα δεκνηηθή εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ κε απηήλ ησλ αγνξηψλ θαη 

ηδξχνληαη γπκλάζηα Θειέσλ θαη Αξξέλσλ ζηηο πφιεηο γηα ηηο καζήηξηεο θαη ηνπο 

καζεηέο πνπ επηζπκνχζαλ λα πεξάζνπλ ζε θάπνην Παλεπηζηήκην(Γαιαθνχξα, 

&Εηψγνπ – Καξαζηεξγίνπ 2015, :138).Αθφκα, ηδξχνληαη ηεηξαηάμηα Παξζελαγσγεία 

γηα ηηο καζήηξηεο πνπ δελ επηζπκνχζαλ ηελ πξφζβαζε ζε θάπνην Παλεπηζηήκην 

(Ηζηνξηθή Γηάζηαζε ηεο Γπλαηθείαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, : 11). Με ηελ 

κεηαξξχζκηζε απηή, ηα γπκλάζηα Θειψλ είραλ παξφκνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε 

ηα γπκλάζηα Αξξέλσλ. Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε ζρεηίδνληαλ κε ηελ πξνζζήθε γηα ηα 

θνξίηζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο πγηεηλήο. θνπφο ηνπ 

καζήκαηνο απηνχ ήηαλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο νη καζήηξηεο ζρεηηθά κε ηελ θαιή 

δηνίθεζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπο (Γαιαθνχξα, &Εηψγνπ – Καξαζηεξγίνπ 2015, : 139). 

Οπζηαζηηθά, ε κεηαξξχζκηζε απηή ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ αλαιθάβεησλ 

θνξηηζηψλ. 

Με δηάηαγκα ηνπ 1937, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε κέζε εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ, 

ηξνπνπνηείηαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ γπκλαζίσλ Θειέσλ θαη γηα πξψηε θνξά 
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έρνπκε ζπλερήο αλαθνξά ζην γπλαηθείν θχιν ζε θάζε κάζεκα(Γαιαθνχξα, &Εηψγνπ 

– Καξαζηεξγίνπ 2015, :142). 

Με ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964, θαζηεξψζεθε ε δσξεάλ παηδεία θαη ε κέζε 

εθπαίδεπζε αιιάδεη. Σψξα πξνζθέξεηαη κέζα απφ δχν θχθινπο, νη νπνίνη είλαη ην 

ηξηηάμην γπκλάζην θαη ιχθεην. Ζ ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ θνξηηζηψλ επεθηάζεθε 

ζηα 9 ρξφληα. Σα ζρνιεία ησλ θνξηηζηψλ, δειαδή ην γπκλάζην θαη ην ιχθεην, 

ζηεγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο, έρνπλ φκσο ηελ ίδηα δνκή, νξγάλσζε θαη 

παξφκνην αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε ηα αληίζηνηρα ησλ αγνξηψλ. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη 

φηη θάπνηα καζήκαηα ζπλερίδνληαη λα δηδάζθνληαη κφλα ζηα θνξίηζηα, ελψ θάπνηα 

άιια έρνπλ πάςεη λα δηδάζθνληαη ή δηδάζθνληαη ιηγφηεξεο ψξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ην κάζεκα ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο, ηεο λνζειεπηηθήο θαη ηεο παηδνθνκίαο 

δηδάζθεηαη κφλν ζηηο καζήηξηεο, ελψ ην κάζεκα ηεο άιγεβξαο έπαςε λα δηδάζθεηαη 

ζηα θνξίηζηα θαη ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ δηδάζθεηαη κία ψξα ιηγφηεξν. Με 

βάζε ηελ κεηαξξχζκηζε απηή, νη καζήηξηεο έπξεπε λα θέξνπλ εηδηθή ζηνιή ζην 

κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο (Γαιαθνχξα, &Εηψγνπ – Καξαζηεξγίνπ 2015, :143). 

ηηο 21 Απξηιίνπ 1967, θαηαξγνχληαη νη δχν θχθινη ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, δειαδή 

ηα ηξηηάμηα γπκλάζηα θαη ιχθεηα, πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 

1964. χκθσλα κε ην θαζεζηψο απηφ, νη δχν θχθινη αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ θχθιν, 

ν νπνίνο πεξηιακβάλεη εμαηάμηα γπκλάζηα (Γαιαθνχξα, &Εηψγνπ – Καξαζηεξγίνπ 

2015, :143). 

Οη λεαξέο εθείλε ηελ επνρή, εθηφο απφ ην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο έθεξλαλ εηδηθή 

ελδπκαζία θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηα. Σν ππνρξεσηηθφ απηφ ξνχρν, ήηαλ ε 

θαηεμνρήλ κπιε πνδηά. Σηο πνδηέο, νη καζήηξηεο είηε ηηο αγφξαδαλ απφ θάπνην καγαδί 

ή βηνηερλία είηε ηηο έξαβαλ νη γνλείο ηνπο (Ζ ελδπκαζία ζην ζρνιείν, δηαδηθηπαθή 

πεγή). Αθφκα, ε πνδηά απηή έπξεπε λα είλαη πιπκέλε θαη ζηδεξσκέλε ρσξίο θαλέλα 

ίρλνο ηζαιαθψκαηνο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη καζήηξηεο ζηδέξσλαλ ηελ πνδηά 

κφλεο ηνπο. Όηαλ νη καζήηξηεο πήγαηλαλ ζην ζρνιείν κε βξψκηθε θαη ηζαιαθσκέλε 

πνδηά ηηκσξνχληαλ. Σέινο, απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα θάλεη ηηο καζήηξηεο πην 

ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.  
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΘΗΛΔΧΝ ΦΛΧΡΙΝΑ 

 

χκθσλα κε ηνλ Γεληθφ έιεγρν απνηειεζκάησλ εληαχζησλ εμεηάζεσλ Γπκλαζίνπ 

Θειέσλ Φιψξηλαο ηνπ ρνιηθνχ έηνπο 1938 – 1961, ζην πξψην θχιιν ηνπ βηβιίνπ 

αλαγξάθνληαη θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ ίδξπζε θαη ζηέγαζε ηνπ γπκλαζίνπ. 

Σν Γπκλάζην Θειέσλ ηνπ Ννκνχ Φιψξηλαο πνπ κειεηάκε ηδξχζεθε ην 1936. 

Λεηηνπξγεί απηνηειψο απφ ην ρνιηθφ έηνο 1937 – 1938, απφ ηφηε πνπ ρσξίζζεθε 

απφ ην Γπκλάζην Αξξέλσλ. Σν ηδησηηθφ θηήξην ζην νπνίν ζπζηεγάδνληαλ, 

θαηαζηξάθεθε εμαηηίαο ησλ βνκβαξδηζκψλ ηεο πκκαρηθήο Αεξνπνξίαο ζηηο 28 

Ηνπιίνπ 1944 κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξαθνχλ ηα αξρεία θαη ηα έπηπια απηνχ. Απφ 

εθεί θαη πέξα ζπζηεγάδεηαη κε ην Γπκλάζην Αξξέλσλ. 

ην δεχηεξν βηβιίν Πξάμεσλ ηνπ ζπιιφγνπ πνπ κειεηάκε αξρφκελσλ απφ ηηο 11 

Μαξηίνπ 1965 ζεκεηψζεθε έλα θαηλφκελν ζρεηηθφ κε ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ 

γισζζηθψλ ηδησκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 1965, εκέξα Σξίηε θαη 

ψξα 3 κεηά κεζεκβξίαο, ζπλήιζε ν ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ 

Θειέσλ Φιψξηλαο ζε ζπλεδξία. Μεηαμχ άιισλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ, ν 

ζχιινγνο ζηάζεθε θαη ζην εμήο δήηεκα: Αξθεηέο καζήηξηεο θαη ηδηαίηεξα ησλ 

κηθξφηεξσλ ηάμεσλ, θαηάγνληαλ θπξίσο απφ ρσξηά, ζηα νπνία νη θάηνηθνη κηινχζαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηθή ηνπο γισζζηθή δηάιεθην, κε απνηέιεζκα λα κελ 

αληηιακβάλνληαη πνιιέο θνξέο αθφκε θαη εχθνια καζήκαηα. Με απφθαζή ηνπ, ν 

χιινγνο πξνρψξεζε ζηε ρξήζε απινχζηεξεο δηαηχπσζεο θαζψο θαη ζηελ ηήξεζε 

απηνχ ηνπ κέηξνπ έσο φηνπ αθφκε θαη ηα παηδηά, ηα νπνία αληηκεηψπηδαλ πξφβιεκα 

λα αληηιεθζνχλ ηελ δηδαζθφκελε χιε. 

Έλα επηπξφζζεην κέηξν πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ ήηαλ ε αλάγλσζε 

θεηκέλσλ Νέαο Διιεληθήο θαη Αξραίαο Διιεληθήο γξακκαηείαο ή θαη άιισλ ηπραίσλ 

καζεκάησλ, φπνπ ην ίδην ην κάζεκα ην επέηξεπε. Σέινο, έλα αθφκε κέηξν πνπ 

πάξζεθε ήηαλ ε αληηγξαθή νξηζκέλσλ ζηίρσλ (πεξίπνπ 2 – 3 ζηίρσλ) κε ζθνπφ ηελ 

εθκάζεζε ηεο νξζνγξαθίαο. 

Αλάινγα κέηξα πάξζεθαλ θαη ζηελ ζπλεδξίαζε ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ 

Θειέσλ Φιψξηλαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 1967, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ψξα 3 κεηά κεζεκβξίαο, φπνπ: 
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Με βάζε ην Γπκλάζην Θειέσλ ηνπ Ννκνχ Φιψξηλαο θαη ηα βηβιία πξάμεσλ ηνπ 

ζπιιφγνπ πνπ κειεηάκε, παξαηεξήζακε φηη ζην ηξίην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ ζπιιφγνπ 

αξρφκελσλ απφ ηηο 17 Μαξηίνπ 1965 σο ηηο 31 Απγνχζηνπ 1971 ππάξρεη κηα πξάμε 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1967 - 1968, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ιήςε παηδνλνκηθψλ 

κέηξσλ. Ζ Πξάμε απηή είλαη ε Πξάμε 13. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 23 Οθησβξίνπ 1967, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 4 κεηά 

κεζεκβξίαο, ζπλήιζε ν ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ Θειέσλ Φιψξηλαο 

γηα παηδαγσγηθή ζπλεδξία. Ζ ζπλεδξία απηή αλαθέξεηαη ζηελ ζχληαμε ηνπ 

θαλνληζκνχ ηνπ Γπκλαζίνπ Θειέσλ. χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ απηφλ, ε θάζε 

καζήηξηα φθεηιε λα ππαθνχεη θαη λα ζέβεηαη ηνπο θαζεγεηέο ηεο.Ζ ζπκπεξηθνξά 

κεηαμχ ησλ καζεηξηψλ έπξεπε λα είλαη αδειθηθή θαη ε δηαγσγή ηνπο εληφο θαη εθηφο 

ηνπ ζρνιείνπ ρξεζηή θαη θνζκηφηαηε. Αθφκε, νη καζήηξηεο φθεηιαλ λα έρνπλ ηαθηηθή 

θαη αλειιηπήο θνίηεζε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη λα 

παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα ηεο ηάμεο ηνπο. Ζ καζήηξηα, ε νπνία αξξψζηαηλε 

φηαλ επέζηξεθε ζην ζρνιείν φθεηιε λα παξαδψζεη ζηελ Γηεπζχληξηα ηνπ 

ζρνιείνπβεβαίσζε αζζελείαο, ε νπνία ζα ήηαλ ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ θεδεκφλα ή 

απφ ηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ. Ζ θάζε καζήηξηα, ε νπνία πξνζέξρνληαλ ζην ζρνιείν 

έπξεπε λα είλαη θφζκηα θαη θαζαξή σο πξνο ηελ εκθάληζή ηεο.  

Δπηπιένλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη θαηά ηελ δηακνλή ηνπο ζην 

ζρνιείν, έπξεπε λα επηθξαηεί απφιπηε εζπρία, ζησπή θαη ηάμε. Οη καζήηξηεο έπξεπε 

λα θηινηηκνχληαη γηα λα δηαηεξείηαη ην ζρνιείν θαζαξφ θαη εππξεπέο. Όπνηα 

καζήηξηα θαηέζηξεθε ηνπο ηνίρνπο, ην δάπεδν, ηνηο έδξεο, ηα ζξαλία θαη νπνηνδήπνηε 

άιιν πιηθφ ηνπ ζρνιείν, φρη κφλν ηηκσξνχληαλ αιιά επηδηφξζσλε ηελ δεκηά ρξήκαηα 

ηεο νηθνγέλεηά ηεο. Δπίζεο, κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ, ην ςέκα θαη ε ζπθνθαληία 

ηηκσξνχληαλ απζηεξά. Κάζε χβξηο, θάζε ριεπαζκφο ή θαθνήζεο αζηετζκφο 

ηηκσξνχληαλ. Ζ καζήηξηα, ε νπνία εμπβξίζηεθε ή αδηθήζεθε κε άιιν ηξφπν, δελ 

έπξεπε λα βξίζεη θαη απηήλ ή λα εθδηθεζεί απηή πνπ ηελ εμχβξηζε ή ηελ αδίθεζε 

αιιά φθεηιε λα ηελ αλαθέξεη κε ζθνπφ λα ηεο επηβιεζεί ε πνηλή πνπ ηεο άξκνδε απφ 

ηνλ χιινγν ησλ θαζεγεηψλ. 

Αθφκα, απαγνξεχνληαλ ε θπθινθνξία κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ νπνηνδήπνηε 

βηβιίνπ, ζρνιηθνχ βνεζήκαηνο ή πεξηνδηθνχ ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ θαζεγεηψλ. Σηο 

ψξεο θαηά ηηο νπνίεο δελ είραλ καζήκαηα, νη καζήηξηεο φθεηιαλ λα επηδεηνχλ ην 
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δηάβαζκα εζηθψλ βηβιίσλ θαη λα απνθεχγνπλ ηελ αλάγλσζε ησλ κπζηζηνξεκάησλ 

θαη άιισλ βηβιίσλ, ηα νπνία δηαζηξέβισλαλ ηελ ςπρή θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπο.Όηαλ, 

νη καζήηξηεο ζπλαληνχζαλ ζηνλ δξφκν ηνπο θαζεγεηέο ηνπο φθεηιαλ λα ηνπο 

ραηξεηάλε κε εππξέπεηα. Απαγνξεχνληαλ, σζηφζν, λα θπθινθνξνχλ νη καζήηξηεο 

κεηά ηηο 7 θαη κηζή ην απφγεπκα εθηφο ησλ ζπηηηψλ ηνπο παξά κφλν ζε πεξίπησζε 

έζραηεο αλάγθεο, ε νπνία έπξεπε ηελ επφκελε κέξα λα ηελ δηθαηνινγήζνπλ νη γνλείο 

ηνπο.Αθφκα, απαγνξεχνληαλ νη καζήηξηεο λα έρνπλ κε ζπλεζηζκέλα ρηελίζκαηα θαη 

λα θνξνχλ δηάθνξα θνζκήκαηα εθηφο απφ ζηαπξφ θαη ξνιφη.  

Όιεο νη καζήηξηεο έπξεπε λα θνξνχλ ηελ καζεηηθή ηνπο πνδηά θαη ηελ ιεπθή θνξδέια 

ζηα καιιηά εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ, φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο εθηφο ηεο 

Κπξηαθήο θαη ησλ ενξηψλ κεηά ηε Θεία Λεηηνπξγία. Δπηπξφζζεηα, απαγνξεχνληαλ λα 

πεγαίλνπλ ηνπο θηλεκαηνγξάθνπο, ζηα λπρηεξηλά θέληξα θαη ζηα πάξηη. Κάζε 

παξάβαζή ηνπο ηηκσξνχληαλ. Οη καζήηξηεο ππνρξενχληαλ θαηά ηελ κεηαθίλεζή ηνπο 

κε ηα ππεξαζηηθά θαη αζηηθά ιεσθνξεία λα επηδεηθλχνπλ ζπκπεξηθνξά, ε νπνία 

άξκνδε ζηελ καζεηηθή ηνπο ηδηφηεηα. Κάζε καζήηξηα ππνρξενχληαλ λα εθθιεζηάδεηαη 

ηαθηηθά. Σέινο, φπνηα καζήηξηα εμέζεηε ην ζρνιείν κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ηηκσξνχληαλ απζηεξά.  
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ΠΟΙΝΔ 

 

Ωο πνηλήείλαη ε ηηκσξία πνπ επηβάιιεηαη ζε θάπνηνλ γηα αδηθήκαηα πνπ δηέπξαμε θαη 

γεληθφηεξα γηα πξάμεηο θαη ελέξγεηεο αληηθαλνληθέο, απεξίζθεπηεο θαη ηα ινηπά(Πχιε 

γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα, δηαδηθηπαθή πεγή). Ζ πνηλή απνηειεί εξγαιείν ηεο 

εθάζηνηε εμνπζίαο πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί θαη λα εδξαησζεί. Παίδεη ζεκαίλνληα 

ξφιν ζηελ δφκεζε κηαο θνηλσλίαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ηεξαξρία. Ζ πνηλή 

εμσηεξηθεχεηαη κε ηελ ρξήζε βίαο ηφζν θπζηθήο φζν θαη ζπκβνιηθήο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ.χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ζεκαζηνινγηθέο πξνυπνζέζεηο 

είκαζηε ζε ζέζε λα πνχκε φηη «πνηλή είλαη ε θάζε δπζάξεζηε εκπεηξία πνπ επηβάιιεη 

έλα πξφζσπν εμνπζίαο ζε έλα ηεξαξρηθά θαηψηεξν άηνκν σο απνηέιεζκα ηεο 

αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηειεπηαίνπ» (Κπξίδεο, 1999: 130). 

Σν ζρνιείν, σζηφζν, ζα πξέπεη λα είλαη έλα κέξνο φπνπ ε δχλακε ηνπ δαζθάινπ ζα 

πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη ζην πιαίζην ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

ηνπ κε θχξην ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο θαη δηαθχιαμε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγία ηεο (Κπξίδεο, 1999: 130). Αθφκα, ε πνηλή – ηηκσξία ζπκβάιιεη 

ζηελ ζεκειίσζε ηεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο, ελψ παξάιιεια αδπλαηεί λα 

θαηαδείμεη ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά (Κπξίδεο, 1999: 138). Δπίζεο, ε ηηκσξία 

ρξεζηκνπνηείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

πεηζαξρίαο ζηελ ζρνιηθή ηάμε, θαζψο είλαη έλα εξγαιείν κε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ (Κπξίδεο, 1999: 139). 

Ζ πνηλή δεκηνπξγεί έλα αξλεηηθφ θιίκα κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, θαζψο νη 

καζεηέο ηελ αληηκεησπίδνπλ σο έλα κέζν πνπ έρεη σο θχξην ζηφρν λα ηνπο εθθνβίζεη 

θαη λα ηνπο πεηζαξρήζεη. Αθφκα, ζεσξνχλ πσο ε πνηλή πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηελ 

ειεπζεξία ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ, νδεγεί ηνπο καζεηέο λα ληψζνπλ πσο νη θαζεγεηέο 

ηνπο δελ είλαη δίπια ηνπο αιιά απέλαληί ηνπο θαη φηη δελ ηνπο βιέπνπλ κε θηιηθή 

δηάζεζε αιιά κε ερζξηθή, κε απνηέιεζκα ε ζπκπεξηθνξάαπέλαληη ζηνπο δηδάζθνληέο 

ηνπο λα είλαη αξλεηηθή ή θαη ακπληηθή. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, παξαηεξνχκε φηη 

νη πνηλέο δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα ερζξφηεηαο ζηνπο λένπο θαη ζθιεξέο 

αληηδξάζεηο ζε απηνχο. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί φηαλ αηζζάλνληαη φηη αλήθνπλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ πνπ δελ ηνπο θαηαιαβαίλεη, επηιέγνπλ λα θεξζνχλ κε ηξφπν πνπ δελ ηνπο 

αξκφδεη(Δθεκεξίδα Παηξίο, 2007). 
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ΠΔΡΙ ΠΔΙΘΑΡΥΙΑ 

 

Αξρηθά, ν φξνο πεηζαξρία εηπκνινγηθά είλαη ζχλζεηε απφ δχν ζπζηαηηθά πείζσ – 

πείζνκαη θαη αξρή - αξρέο. ηε ζπλέρεηα, ε πεηζαξρία, ζηελ γεληθφηεξε ζεψξεζή ηεο, 

απνηειεί κηα έλλνηα, ε νπνία κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έρεη ιάβεη ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο ζεκαηνδνηήζεηο αλάινγα κε ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζπκθξαδφκελα 

(Κπξίδεο, 1999: 13). Με ηελ ιέμε/φξνο πεηζαξρία λνείηαη ε ππαθνή ζε θαλφλεο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δξάζε ησλ αηφκσλ ελφο ζπλφινπ θαη 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ηάμε. Αθφκα, ε ιέμε πεηζαξρία πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δειψζεη ηελ απφιπηε ππνηαγή ή ηελ κέζνδν «ππνηαγήο ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο 

δηακφξθσζεο ραξαθηήξσλ» (Κπξίδεο, 1999: 13). Σέινο, ε πεηζαξρία σο έλλνηα έρεη 

επηθνξηηζηεί κε αξλεηηθή ζεκαζία ιφγσ ησλ δηάθνξσλ λνεηηθψλ δηαζηξεβιψζεσλ 

πνπ ηεο έρνπλ απνδνζεί (Κπξίδεο, 1999: 14). 

Αληίζεηα, «ε ζρνιηθή πεηζαξρία απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ηε κνξθή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηεο» (Κπξίδεο, 1999: 27). Ζ ζρνιηθή πεηζαξρία απνηειεί έλα φξγαλν, ην νπνίν 

ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ πεξαίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.Ζ πεηζαξρία 

ζην ζρνιείν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη αθνξά φινπο φζνπο 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηνπο γνλείο (Κπξίδεο, 1999: 

39). 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ ηάμε θαη ηελ ηζνξξνπία κέζα 

ζηελ ζρνιηθή ηνπ αίζνπζα, δηαηεξψληαο ηελ πεηζαξρία θαη ηνλ έιεγρν αθνινπζεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν κνηίβν δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο δηέπνληαη απφ λφκνπο θαη θαλφλεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηε ζεηηθή θαη φρη αξλεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ ηνπ, 

απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ηνπ(Δθεκεξίδα Παηξίο news, 2016). 

Ζ πεηζαξρία παίδεη έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ξφινπο κέζα ζε κηα ζρνιηθή 

ηάμε. Ζ επηβνιή ηεο είλαη κηα ζχλζεηε, απαηηεηηθή θαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε 

δηαδηθαζία θαζψο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν κνλνπάηη θαλνληζκψλ 

ην νπνίν ζα νδεγήζεη ηειηθά ζηελ εμαζθάιηζε ελφο ήπηνπ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, 

κάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, απνθεχγνληαο θάζε είδνπο 

δηαηάξαμεο θαη αηαμίαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο(Δθεκεξίδα Παηξίο news, 2016).  
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Ζ πεηζαξρία δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλα απηφλνκν θνκκάηη 

ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά έλα κέξνο ηνπ, ην νπνίν απαηηεί ηδηαίηεξε 

δηαρείξηζε θαη πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά κηα ζρνιηθή ηάμε.   

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ ηάμε είλαη ηδηαίηεξα δχζθνινο θαζψο ζα 

πξέπεη λα θαηαβάιεη ζπλερείο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα ηζνξξνπήζεη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ καζεηψλ κε ηνλ ίδην. Γηα λα ζπκβεί φκσο απηφ, ζε 

έλα βαζκφ ηθαλνπνηεηηθφ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα πεηζαξρνχλ θαη λα αθνινπζνχλ 

θάπνηνπο θαλνληζκνχο πνπ απαηηεί ηφζν ε καζεηηθή, φζν θαη ε θνηλσληθή δσή 

(studycyprus.eu). 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ιίγνη είλαη νη καζεηέο πνπ αληηιακβάλνληαη ηε 

ζπνπδαηφηεηα πνπ παξέρεη ε πεηζαξρία ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, φρη 

κφλν ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείν αιιά ζε φιν ην θάζκα ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο(studycyprus.eu).  

Ωζηφζν, δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο δελ δέρνληαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη θάπνηεο θνξέο ε πεηζαξρία πξνθεηκέλνπ λα δνπιέςεη 

ιεηηνπξγηθά κηα ζρνιηθή ηάμε. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο αλαγθάδεηαη λα αθνινπζήζεη 

ηελ ηαθηηθή ηεο επίπιεμεο θαη ηεο ηηκσξίαο (studycyprus.eu). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο δπν πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ, πξέπεη 

λα πηνζεηνχλ ζπρλά δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο αλάινγα κε ηε πεξίζηαζε ηνπ θάζε 

καζεηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάπνηεο θνξέο ζα πξέπεη λα είλαη πην απζηεξνί, κε 

ελαιιαζζφκελνπο ηφλνπο ζηε θσλή ηνπο, άιιεο πην ραιαξνί θαη ήπηνη θ.ν.θ. Ζ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή είλαη δηαθνξεηηθή κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, δηαρείξηζε θαη πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα ηνλ βνεζήζεη λα 

αληηιεθζεί πην είλαη ην ζσζηφ θαη λα απνδερηεί ηελ πεηζαξρία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο. 

Μηα απζηεξή πξνζέγγηζε κε επηβνιή πεηζαξρηθψλ κέηξσλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία 

ελφο ελ γέλεη ηηκσξεηηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη αληίζεηα απφ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα κηαο θαη ζπλήζσο ε κεηαρείξηζε ηέηνησλ κέζσλ απνηπγράλεη ζηελ 

επηβνιή ηεο εμνπζίαο. (Νηνπέ, 1992: 51) 

Μηα ζπρλή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ επηβνιή ηεο πεηζαξρίαο είλαη ε 

πεηζψ. Μέζσ ηεο πεηζνχο νη εθπαηδεπηηθνί επηηπγράλνπλ ηελ πξνζέγγηζε ελφο 

πςεινχ πνζνζηνχ καζεηψλ. Ωζηφζν, ππάξρεη θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ καζεηψλ πνπ 
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εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη απείζαξρεο θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ιφγσ 

δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ θαη αηηηψλ πνπ πξνθχπηνπλ είηε κέζα απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, είηε απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην. Ζ πςειή θαηαλφεζε θαη 

εκπέδσζε ησλ θαλφλσλ αιιά ησλ πνηλψλ – ηηκσξηψλ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο 

ηνπο, πνπ δηέπνπλ κηα ζρνιηθή ηάμε απφ ηνπο καζεηέο ηεο, εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε 

ηεο πεηζαξρίαο θαη εληζρχεη ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά ησλ πεξηζζφηεξσλ 

καζεηψλ(studycyprus.eu). 

Αθφκα, ππάξρεη θαη ε θνηλσληθή πεηζαξρία, ε νπνία αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη απνζθνπεί ζηελ ππαθνή θαη ζηε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ θαη εζηθήο, νη νπνίνη έρνπλ εδξαησζεί ζε κηα θνηλσλία(Εαραξίνπ, 2007).  

Σέινο ζηνλ φξν πεηζαξρία δελ πξέπεη λα πξνζδίδνπκε αξλεηηθέο ζεκαζίεο, φπσο 

επηβνιή ή άζθεζε βίαο, αιιά λα ηνλ ζεσξνχκε σο έλα κέζν κε ην νπνίν ν άλζξσπνο 

απμάλεη θαη βειηηψλεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ(Εαραξίνπ, 2007). 
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ΚΟΠΟ, ΓΔΙΓΜΑ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λαζπγθεληξσζνχλ, λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ, λα 

θαηαγξαθζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ νη πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ ζην γπκλάζην θαη ιχθεην 

ζειέσλ ηεο πφιεο Φιψξηλαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ηεο λεφηεξεο 

ειιεληθήο ηζηνξίαο (1962 – 1971). Πνιηηεηαθά ε πεξίνδνο ρσξίδεηαη ζε δχν 

ππνπεξηφδνπο: 1962 – 1967 Βαζηιεπφκελε Γεκνθξαηία θαη 1967 – 1971 Γηθηαηνξία 

ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. 

Γείγκα ηεο κειέηεο ππήξμαλ νη πξάμεηο ηνπ πιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηνπ Γπκλαζίνπ 

θαη Λπθείνπ ζειέσλ ηεο Φιψξηλαο ηελ πεξίνδν ηνπ 1962 – 1971, νη νπνίεο θάλνπλ 

αλαθνξά ζε πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα. Ζ αλάιπζε θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ 

πνπ εμεηάζακε ζα γίλεη κε ηελ κνξθή ηεο πνηνηηθήο θαη ηεο πνζνηηθήο 

κεζφδνπ.Καηαγξάςακε ην είδνο ησλ παξαπησκάησλ, ην είδνο ηεο πνηλήο, θαζψο θαη 

ηε δηάξθεηα ηεο πνηλήο. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο θαηαγξαθέο ησλ Βηβιίσλ Πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ ηε δσή ησλ καζεηψλ θαζφξηδε έλα πνιχπινθν πιέγκα απαγνξεχζεσλ, 

ε παξαβίαζε ησλ νπνίσλ ζπλεπαγφηαλ είηε απνβνιή απφ ην ζρνιείν, είηε κείσζε ηεο 

δηαγσγήο.  

Σα Βηβιία ησλ Πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ ηξία:  

1. Βηβιίν Πξάμεσλ πιιφγνπ αξρφκελσλ απφ ηηο 10
εο

 Γεθεκβξίνπ σο 11 

Μαξηίνπ 1965, 

 

2. Βηβιίν Πξάμεσλ πιιφγνπ αξρφκελσλ απφ ηηο 11 Μαξηίνπ 1965, 

 

3. Βηβιίν Πξάμεσλ πιιφγνπ αξρφκελσλ απφ ηηο 17 Μαξηίνπ 1965 σο ηηο 31 

Απγνχζηνπ 1971. 

Σν πξψην βηβιίν ησλ πξάμεσλ ηνπ ζπιιφγνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ νγδνεθνζηή. 

Απφ ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1962 κέρξη ηηο 4 Ηνπιίνπ 1964 ην γπκλάζην Θειέσλ ηεο 

Φιψξηλαο ήηαλ εμαηάμην, ελψ απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 1964 ην Γπκλάζην Θειέσλ ηεο 

Φιψξηλαο έγηλε ηξηηάμην θαη δηήξθεζε κέρξη ηελ 31
ε
Απγνχζηνπ 1967. 
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Σν Γπκλάζην Θειέσλ ηεο Φιψξηλαο απφ ηηο 9 Οθησβξίνπ 1967 σο ηηο 31 Απγνχζηνπ 

1971 ήηαλ εμαηάμην. 

Σν ηξίην βηβιίν πεξηέρεη θαη πξάμεηο ηνπ ζπιιφγνπ ηνπ Λπθείνπ ηεο Φιψξηλαο. Οη 

αλαθνξέο ζηνλ ζχιινγν ηνπ Λπθείνπ μεθηλνχλ απφ ηηο 17 Μαξηίνπ 1965 σο ηηο 30 

επηεκβξίνπ 1967. Σελ πεξίνδν εθείλε ην Λχθεην ήηαλ ηξηηάμην. 
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ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΔΧΝ ΤΛΛΟΓΟΤ ΑΡΥΟΜΔΝΟΝ  

ΑΠΟ 10 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 1962 ΔΧ 11 ΜΑΡΣΙΟΤ 1965 

 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 1962 - 1963 

ΠΡΑΞΗ 50 

ηηο 8 Ηνπλίνπ 1963, εκέξα άββαην θαη ψξα 11 πξν κεζεκβξίαο, ν ζχιινγνο ησλ 

δηδαζθφλησλ ηνπ Γπκλαζίνπ Θειέσλ ιακβάλνληαο ππφςε: 

 Απφ ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα, απφ 20 Ηνπλίνπ σο 8 Ηνπιίνπ 1955, «πεξί 

εγγξαθψλ, εμεηάζεσλ θαη ηα ινηπά ησλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο» ηα 

άξζξα 26, 27 θαη 28, 29, 30 «πεξί ζπλεπεηψλ ειιηπνχο θνίηεζεο» 

Απνθάζηζε κε βάζε ηελ πξνθνξηθή βαζκνινγία λα απνξξίςεη 1 καζήηξηα απφ ηελ 

πξψηε ηάμε, 3 καζήηξηεο απφ ηελ ηξίηε ηάμε, 1 καζήηξηα ηεο ηεηάξηεο ηάμεο θαη 1 

καζήηξηα ηεο έθηεο ηάμεο, νη νπνίεο είραλ ππεξβεί ηνλ φξην ησλ απνπζηψλ (άλσ ησλ 

300), ιφγσ ειιηπνχο θνίηεζεο. 

ΠΡΑΞΗ 54 

ηε 1 Ηνπιίνπ 1963, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 5 κεηά κεζεκβξίαο, ν ζχιινγνο ησλ 

δηδαζθφλησλ ζπδήηεζε γηα ηελ δηαγσγή ησλ θνξηηζηψλ ηελ νπνία παξνπζίαζαλ θαηά 

ην ιήμαλ δηδαθηηθφ έηνο. Απνθάζηζε ηελ κείσζε ηεο δηαγσγήο θάπνησλ καζεηξηψλ 

νξηζκέλσλ ηάμεσλ, ιφγσ παξαπησκάησλ πνπ επέδεημαλ.  

 Απφ ηελ πξψηε ηάμεπξνέβεθε ζε κείσζε ηεο δηαγσγήο ηξηψλ καζεηξηψλ απφ 

θνζκηφηαηε ζε θφζκηα επεηδή δηαηεξνχζαλ θαη αληάιιαδαλ ιεπθψκαηα, ηα 

νπνία εκπεξηείραλ άζεκλεο θξάζεηο.  

 

 Απφ ηελ δεπηέξα ηάμε πξνέβεθε ζε κείσζε ηεο δηαγσγήο ηξηψλ καζεηξηψλ 

απφ θνζκηφηαηε ζε θνζκία γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ πξναλαθέξζεθε παξαπάλσ. 
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 Απφ ηελ πέκπηε ηάμε νδεγήζεθε ζε κείσζε ηεο δηαγσγή ηξηψλ καζεηξηψλ 

απφ θνζκηφηαηε ζε θνζκία, ε θάζε κηα φκσο γηα δηαθνξεηηθφ ιφγν. Ζ πξψηε 

καζήηξηα ηηκσξήζεθε επεηδή θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο έθνβε ηα λχρηα ηεο 

κε ηνλ λπρνθφπηε, ε δεχηεξε καζήηξηα δηφηη ήηαλ άηαθηε θαηά ηελ ψξα ησλ 

νηθνθπξηθψλ θαη ε ηξίηε καζήηξηα ηηκσξήζεθε επεηδή έξημε πηπεξηά κέζα ζην 

θαινξηθέξ δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πληγεξή αηκφζθαηξα. 

 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 1963 – 1964 

ΠΡΑΞΗ 17 

ηηο 5 Γεθεκβξίνπ 1963, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 2 παξά είθνζη κεηά κεζεκβξίαο, ν 

ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Γπκλαζίνπ Θειέσλ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

επηκέιεηα, ηελ επίδνζε, ηελ ηαθηηθή θνίηεζε θαζψο θαη ηελ δηαγσγή ησλ καζεηξηψλ. 

Με βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηείρε δηαπίζησζε φηη νη καζήηξηεο ηεο ηξίηεο ηάμεσο 

ζε κεγάιν πνζνζηφ εθθξάδνπλ αδπλακία. Όζνλ αθνξά ηελ δηαγσγή ηνπο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν βαζκφ δσεξφηεηαο, ζξαζχηεηαο θαη αλαίδεηαο. Γηαηνλ 

παξαπάλσ ιφγν απνθαζίζηεθε ε επίπιεμε θαη ε εθθφβηζε ησλ καζεηξηψλ απηψλ απφ 

ηνλ Γπκλαζηάξρε. Ζ απφθαζε απηή πάξζεθε έπεηηα απφ θξίζε ηνπ Γπκλαζηάξρε θαη 

ησλ δηδαζθφλησλ θαζψο δελ ππήξρε θάπνηα δηάηαμε πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηελ 

παξνχζα πνηλή. 

ΠΡΑΞΗ 27 

ηηο 20 Μαξηίνπ 1964, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 2 παξά είθνζη κεηά κεζεκβξίαο, ν 

ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Γπκλαζίνπ Θειέσλ αθνχ έιαβε γλψζε ηελ 

θαηαγγειία πνπ δέρζεθε απφ ηνλ ρνιίαηξν γηα ηελ καζήηξηα ηεο πέκπηεο 

ηάμεσοεπηβάιινληάο ηελ πνηλή ηεζζάξσλ εκεξψλ απνβνιή απφ ην ζρνιείν. Ζ 

καζήηξηα ηεο πέκπηεο ηάμεσο απνβιήζεθε απφ ην ζρνιείν, επεηδή αξλήζεθε λα 

εμέιζεη απφ ηελ αίζνπζα κε ηελ δηαηαγή ηνπ δηδάζθνληα. ηε ζπλέρεηα, ν θαζεγεηήο 

αλαγθάζηεθε λα απνρσξήζεη απφ ηελ αίζνπζα δηαθφπηνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

δηδαζθαιία ηνπ. 

Δπίζεο ν ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ πξνέβεθε ζε κείσζε ηεο δηαγσγήο ηεο παξαπάλσ 

καζήηξηαο απφ θνζκηνηάηε ζε θφζκηα.  Ζ πνηλή απηή επηβιήζεθε βαζηδφκελε ζηελ 
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θαηαγγειία ηνπ ρνιηάηξνπ θαη φρη ζε θάπνηα δηάηαμε πνπ αλαγξαθφηαλ ζην 

Βαζηιηθφ Γηάηαγκα. 

ΠΡΑΞΗ 30 

ηηο 8 Ηνπλίνπ 1964, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11 θαη κηζή πξν κεζεκβξίαο, ν 

ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Γπκλαζίνπ Θειέσλ ιακβάλνληαο ππφςε: 

 Σν Βαζηιηθφ Γηάηαγκα απφ 20 Ηνπλίνπ – 8 Ηνπιίνπ 1955 «πεξί εγγξαθψλ, 

εμεηάζεσλ θαη ηα ινηπά ησλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ηα άξζξα 26, 

27θαη 28, 29, 30 «πεξί ζπλεπεηψλ ειιηπνχο θνίηεζεο, 

 

 Σν άξζξν 40 παξάγξαθνο 3 ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο, 

 

 Σα επίζεκα απνπζηνιφγηα 

 

Απέξξηςειφγσ ειιηπνχο θνίηεζεο θαη κε απνπζίεο άλσ ησλ 350 ηηο εμήο: α) απφ ηελ 

δεπηέξα ηάμε ηξεηο καζήηξηεο, β) απφ ηελ ηξίηε ηάμε δχν καζήηξηεο θαη γ) απφ ηελ 

Πέκπηε ηάμε δχν καζήηξηεο. 

 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 1964 – 1965 

ΠΡΑΞΗ 5  

ηηο 11 επηεκβξίνπ 1964, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11 πξν κεζεκβξίαο, ν 

ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ηνπ Γπκλαζίνπ ιακβάλνληαο ππφςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 απφ ηηο 20 Ηνπλίνπ σο ηηο 8 Ηνπιίνπ 1955 ηνπ 

Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο «πεξί εγγξαθψλ, κεηεγγξαθψλ, εμεηάζεσλ θαη ηα 

ινηπά ρνιείσλ Μ.Δ» 

 

 Σελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή βαζκνινγία ησλ ππνζηαζψλ πξναγσγηθή 

επαλεμέηαζε ησλ καζεηξηψλ 

Απνθάζηζε ηελ απφξξηςε ηεο καζήηξηα ηεο πξψηεο ηάμεο, επεηδή δελ παξνπζηάζηεθε 

ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή εμέηαζε. 
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ΠΡΑΞΗ 6 

ηηο 12 επηεκβξίνπ 1964, εκέξα άββαην θαη ψξα 1 κεηά κεζεκβξίαο, ν ζχιινγνο 

ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ ιακβάλνληαο ππφςε: 

 Σηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 39 απφ ηηο 20 Ηνπλίνπ σο ηηο 8 Ηνπιίνπ 

1955 ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο 

Σνλ Ηνχλην ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1963 – 1964 βαζκνινγεί κε ηελ κνλάδα (κε ηνλ 

βαζκφ 1) ηηο καζήηξηεο ηεο έθηεο ηάμεο σο αδηθαηνιφγεηεο πνπ δελ πξνζήιζαλ 

γηα εμέηαζε θαη ηηο απνξξίπηεη ζηα καζήκαηα πνπ είραλ δειψζεη λα εμεηαζηνχλ. 

Οη καζήηξηεο πνπ απνξξίθζεθαλ ήηαλ ζπλνιηθά ηξεηο. Σελ πξψηε καζήηξηα ηελ 

απέξξηςε ζηα Γαιιηθά, ηελ δεχηεξε ζηα Λαηηληθά, ζηα Γαιιηθά, ζηελ Ηζηνξία, 

ζηελ Φπζηθή θαη ζηελ Κνζκνγξαθία θαη ηελ ηξίηε καζήηξηα ζηα Γαιιηθά. 

ΠΡΑΞΗ 19 

ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1964, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 1 θαη κηζή κεηά κεζεκβξίαο, ν 

ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηαγγειία ελφο 

θαζεγεηή γηα ηελ καζήηξηα ηεο πξψηεο ηάμεσο, ε νπνία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο δηάβαδε επηζηνιή εξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη κε ηελ νκνινγία ηεο 

ζπκκαζήηξηάο ηεο φηη απηή έγξαςε ηελ επηζηνιή απηή πξνέβεθε:  

 Να απνβάιιεη ηελ καζήηξηα πνπ αλάγλσζε ηελ επηζηνιή κε πνηλή δχν 

εκεξψλ (9 θαη 10 Γεθεκβξίνπ)  

 

 Καη ηελ καζήηξηα πνπ έγξαςε ηελ επηζηνιή κε πνηλή ηξηψλ εκεξψλ (9, 10 θαη 

11 Γεθεκβξίνπ). 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΔΧΝ ΤΛΛΟΓΟΤ ΑΡΥΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ 11 

ΜΑΡΣΙΟΤ 1965 

ην δεχηεξν βηβιίν πξάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ Θειέσλ αξρφκελσλ απφ ηηο 11 Μαξηίνπ 

1965, δελ θαηαγξάθεθε θάπνηα πνηλή θαηά ηα έηε 1965 – 1966 θαη 1966 – 1967. 
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ΣΡΙΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΔΧΝ ΤΛΛΟΓΟΤ ΑΡΥΟΜΔΝΧΝ 

ΑΠΟ 17 – 3 – 1965 ΔΧ 31 – 8 – 1971  

 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 1964 - 1965 

ΠΡΑΞΗ 5 

ηηο 17 Μαΐνπ 1965, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 2 παξά δέθα κεηά κεζεκβξίαο, ν 

Λπθεηάξρεο – Γπκλαζηάξρεο αλέγλσζε ην έγγξαθν ηεο Γηνίθεζεο ηεο Χσξνθπιαθήο 

ππ’ αξηζκνχ 6/82/372
α
/12 Μαΐνπ 1965, ην νπνίν αλαθέξνληαλ ζηελ αλάκεημε ηεο 

καζήηξηαο ζηελ Πνιηηηθή Οξγάλσζε Γ.Ν.Λαπεπζχλνληαλ ζηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή 

Μ.Δ Ζ’ Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο θαη θνηλνπνηήζεθε πξνο απηφλ έρνληαο σο εμήο: 

«Ζ καζήηξηα ηεο γ’ ηάμεο ηνπ (Γπκλαζίνπ) Λπθείνπ Θειέσλ Φιψξηλαο ηνπ ε’ έηνπο 

ζηηο 6 Μαΐνπ κεηέβε ζην ρσξηφ Γξνζνπεγή θαη ζπκκεηείρε ζηελ νξγάλσζε ηεο 

ππνδνρήο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θεληξηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Γ.Ν.Λ θαη βνπιεπηή ηεο 

Γ.Γ.Α Αζελψλ Μίθε Θενδσξάθε, ν νπνίνο αλακελφηαλ λα θηάζεη ηελ επφκελε κέξα. 

Δπίζεο ζπκκεηείρε ζηελ δηαθφζκεζε ηεο ιέζρεο, ε νπνία επξφθεηην λα εγθαηληαζζεί 

ηελ επφκελε κέξα. 

Δπίζεο, ν Γπκλαζηάξρεο – Γηεπζπληήο ηνπ Λπθείνπ αλαθνίλσζε ζηνλ ζχιινγν ησλ 

θαζεγεηψλ, φηη θαη πξνεγνπκέλσο είρε γξαπηέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο 

Χσξνθπιαθήο Φιψξηλαο, φηη ε ζπγθεθξηκέλε θνπέια εθθξαδφηαλ θαη 

ζπκπεξηθεξφηαλ κε άθξσο πξνζελή ηξφπν απέλαληη ζηελ Γ.Ν.Λ. Δπεηδή δελ παξείρε 

επίζεκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εκθαλή δξάζε ηεο θνπέιαο γηα λα ζηεξίμεη ηελ 

θαηεγνξία δελ πξνρψξεζε ζε θπξψζεηο, σζηφζν αλέθεξε ζηελ πξντζηάκελε αξρή φηη 

αξθέζηεθε ζε απζηεξέο παξαηεξήζεηο θαη ζπκβνπιέο πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε 

καζήηξηα. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ν ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ ιακβάλνληαο ππφςε: 

 Σα άξζξα 14, 15, 16 θαη 17 απφ 8 – 7 – 1955 ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο 

«πεξί εγγξαθψλ, κεηεγγξαθψλ, πνηλψλ θαη ηα ινηπά», 
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 Σν έγγξαθν ππ’ αξηζκφλ 6/82/372
α
/12 Μαΐνπ 1965, ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Χσξνθπιαθήο ηεο Φιψξηλαο θαη ηελ αλαθνίλσζε πνπ αλέθεξε ν    

Λπθεηάξρεο – Γπκλαζηάξρεο, 

 

 Σα ππ’ αξηζκφλ 28437/22/2-3-1964, 23016/18-2-1965 Γηαηαγέο ηεο 

Δγθπθιίνπο ηνπ ππνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ σο θαη ηελ 

ππ’ αξηζκφλ 1010/11-3-1965 Γηαηαγή ηεο Δγθπθιίνπο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη ηνπ ππνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Απνθάζηζε, νκφθσλα, λα επηβάιιεη ζηελ καζήηξηα ηεο γ’ ηάμεο πνηλή πξνζσξηλήο 

απνβνιήο απφ ην ζρνιείν δεθαπέληε εκεξψλ αξρνκέλεο απφ 18 Μαΐνπ 1965 θαη 

ιεγνχζεο ηελ 1 Ηνπλίνπ 1965. Αθφκα, ν ζχιινγνο ραξαθηήξηζε ηελ δηαγσγή ηεο ελ 

ιφγσ καζήηξηαο σο επίκεκπηε. Σέινο, ε δηαγσγή ηεο θνπέιαο βειηηψζεθε απφ 

επίκεκπηε ζε θαιή. 

 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 1965 – 1966 

ΠΡΑΞΗ 19 

ηηο 8 Ηνπλίνπ 1966, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 8 πξν κεζεκβξίαο, ν ζχιινγνο ησλ 

θαζεγεηψλ ηνπ Λπθείνπ ηεο Φιψξηλαο ιακβάλνληαο ππφςε: 

 Σα ππ’ αξηζκφλ 229/1965 άξζξν ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο, 

 

 Σηο βεβαηψζεηο ησλ γνλέσλ, ηηο ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο  πνπ πξνζθφκηζαλ νη 

καζήηξηεο  

 

 Σα επίζεκα απνπζηνιφγηα ζηα νπνία ζεκεηψλνληαλ νη απνπζίεο ησλ 

καζεηξηψλ 

Απέξξηςαλ δπν καζήηξηεο ηεο Β’ ηάμεο θαζψο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο δηέθνςαλ ηελ θνίηεζή ηνπο θαη ππεξέβελ ην φξην απνπζηψλ (500).  
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ΠΡΑΞΗ 21 

ηηο 28 Ηνπλίνπ 1966, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10 πξν κεζεκβξίαο, ν Λπθεηάξρεο 

έζηεηιε γξαπηή αίηεζε ζηνλ ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαγσγήο 

κηαο καζήηξηαο, ε νπνία απνιχζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1964 – 1965. Ο ζχιινγνο 

αδπλαηεί λα πξνβεί ζηελ βειηίσζε ηεο δηαγσγήο ηεο καζήηξηαο απηήο, δηφηη εθείλε 

ηηκσξήζεθε κε γξαπηή θαηαγγειία πνπ έζηεηιε ε Γηνίθεζε ηεο Χσξνθπιαθήο ηεο 

Φιψξηλαο φηη ε θνπέια αλακείρζεθε ζηελ πνιηηηθή νξγάλσζε «Λακπξάθε». Γελ 

ππάξρεη θάπνην επίζεκν έγγξαθν πνπ λα παξνπζηάδεη ηελ κεηακέιεηα ηεο καζήηξηαο, 

ην νπνίν λα πξνζθνκίζεη ε Γηνίθεζε ηεο Χσξνθπιαθήο. Γηα απηφ ην ιφγν ν 

Λπθεηάξρεο έρεη αθήζεη ην ζέκα κεηέσξν θαη δελ έρεη απαληήζεη κέρξη ζήκεξα. 

 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 1966 – 1967 

ΠΡΑΞΗ 26 

ηηο 8 Ηνπλίνπ 1967, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 4 κεηά κεζεκβξίαο, ν ζχιινγνο ησλ 

δηδαζθφλησλ ιακβάλνληαο: 

 Σν 229/1965 ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο «πεξί ενξηνινγίνπ, ζπλεπεηψλ 

ειιηπνχο θνίηεζεο θαη ηα ινηπά», 

 

 Σν έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ππ’ αξηζκνχ 9892/ 19 – 5 – 67 ζρεηηθά 

κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξαπάλσ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο, 

 

 Σηο θαηαρσξεκέλεο απνπζίεο ζηα επίζεκα βηβιία. 

Απέξξηςε κηα καζήηξηα ηεο Α’ ηάμεο θαη κηα καζήηξηα ηεο Γ’ ηάμεο θαζψο δελ 

πξαγκαηνπνίεζαλ θαζφινπ ηελ θνίηεζή ηνπο θαη κηα καζήηξηα ηεο Α’ ηάμεο, δηφηη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζε ηεο είρε ππεξβεί ην φξην απνπζηψλ ηεο (500). 
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ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 1967 – 1968 

ην ηξίην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ ζειέσλ αξρφκελσλ απφ ηηο 17 Μαξηίνπ 

1965 σο 31 Απγνχζηνπ 1971, δελ θαηαγξάθεθε θάπνηα πνηλή θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 

1967 – 1968.  

 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 1968 – 1969 

ΠΡΑΞΗ 11 

ηηο 15 Οθησβξίνπ 1968, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 8 πξν κεζεκβξίαο, ν δηεπζπληήο ηνπ 

Γπκλαζίνπ αλαθνίλσζε φηη κηα καζήηξηα ηεο ηξίηεο ηάμεο θαη δχν καζήηξηεο ηεο 

ηεηάξηεο ηάμεο ζηηο 14 Οθησβξίνπ 1968 αλαρψξεζαλ απφ ηηο νηθίεο ηνπο πξνο ην 

ζρνιείν. Ωζηφζν, θακία απφ ηηο ηξεηο θνπέιεο δελ εκθαλίζηεθε ζην ζρνιείν, νχηε 

επέζηξεςαλ ζηηο νηθίεο ηνπο, αιιά ζπλειήθζεζαλ απφ ηνπο θεδεκφλεο ηνπο ζε 

δσκάηην άιιεο νηθίαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν ζχιινγνο ιακβάλνληαο ππφςε:  

 Σα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο 8 – 7- 1955 «πεξί εγγξαθψλ, 

κεηεγγξαθψλ, πνηλψλ θαη ηα ινηπά», 

 

 Σηο αλαθνηλψζεηο πνπ πξναλάθεξε ν δηεπζπληήο ηνπ Γπκλαζίνπ 

Απνθάζηζε λα επηβάιιεη ζηηο καζήηξηεο πνηλή πξνζσξηλήο απνβνιήο απφ ην ζρνιείν 

νρηψ εκεξψλ, αξρφκελεο απφ 15 – 9 – 1968. 

 

ΠΡΑΞΗ 27 

ηηο 27 Ηνπλίνπ 1969, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 5 κεηά κεζεκβξίαο, ν ζχιινγνο 

ησλ θαζεγεηψλ απνξξίπηεη ηελ καζήηξηα ηεο δεπηέξαο ηάμεο σο αδηθαηνιφγεηε πνπ 

δελ παξεπξέζεθε ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ηνπ δεπηέξνπ ηεηξακήλνπ. χκθσλα κε ηα 

άξζξα 9 θαη 4 ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο 490/1968 ηελ βαζκνιφγεζαλ κε ηνλ 

θαηψηεξν βαζκφ ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο, δειαδή κε ηνλ βαζκφ 1.  

 

 



 

 28 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 1969 – 1970 

ην ηξίην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ ζειέσλ αξρφκελσλ απφ ηηο 17 Μαξηίνπ 

1965 σο 31 Απγνχζηνπ 1971, δελ θαηαγξάθεθε θάπνηα πνηλή θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 

1969 – 1970.  

 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 1970 – 1971 

ΠΡΑΞΗ 13 

ηηο 19 Ννεκβξίνπ 1970, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 1 θαη κηζή κεηά κεζεκβξίαο, ν 

δηεπζπληήο ηνπ Γπκλαζίνπ αλαθνίλσζε φηη ε καζήηξηα ηεο ηξίηεο ηάμεο, ζηε 1 

Ννεκβξίνπ 1970 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 12 θαη ηέηαξην ηελ λχρηα ζπλειήθζεθε ζηε 

θεληξηθή αγνξά ηεο Φιψξηλαο αλάκεζα ζε άδεηα θηβψηηα κε έλαλ λεαξφ, νπνίνο 

δνχιεπε ζην Λνχλα – Παξθ ηεο Φιψξηλαο. Με βάζε ην πεξηζηαηηθφ απηφ ν ζχιινγνο 

ιακβάλνληαο ππφςε:  

 Σα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο 8 – 7 – 1955 «πεξί 

εγγξαθψλ, κεηεγγξαθψλ, πνηλψλ θαη ηα ινηπά», 

 

 Σελ αλαθνίλσζε ηνπ Γπκλαζηάξρε  

Απνθαζίδεη λα επηβάιιεη νκφθσλα ζηελ καζήηξηα πνηλή πξνζσξηλήο απνβνιήο απφ 

ην ζρνιείν νρηψ εκεξψλ, αξρφκελεο απφ ηεο 20 – 11 – 1970. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ πνηλψλ, νη νπνίεο επηβιήζεθαλ ζηηο καζήηξηεο 

ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηεο Φιψξηλαο, δηαπηζηψλνπκε φηη παξφιν πνπ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κειεηάκε είλαη κεγάιν, 9 ρξφληα, νη πνηλέο ησλ θνξηηζηψλ δελ 

είλαη πνιιέο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε δηαγσγή ησλ θνξηηζηψλ ζχκθσλα κε ηηο πξάμεηο 

ησλ ζπιιφγσλ ήηαλ άξηζηε θαη νη καζήηξηεο ππάθνπαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ρνιείνπ. 

Όιεο νη πξάμεηο ησλ ζπιιφγσλ, νη νπνίεο ραξαθηήξηδαλ ηελ δηαγσγή ησλ καζεηξηψλ, 

έθαλαλ ζπλερψο αλαθνξά γηα δηαγσγή θνζκηνηάηε ρσξίο θαλέλα ζνβαξφ παξάπησκα 

εληφο θαη εθηφο ρνιείνπ.  

Οη καζήηξηεο βξαβεχνληαλ πνιχ ζπρλά. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν ιφγνο γα ηνλ νπνίν 

βξαβεχνληαλ ήηαλ ε θαιχηεξε έθζεζε πνπ είραλ γξάςεη. Κάπνηεο θνξέο κε ηελ 
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βξάβεπζε ηεο θαιχηεξεο έθζεζεο εηζέπξαηηαλ έλα βξαβείν ηαρπδξνκηθψλ 

ηακηεπηεξίσλ ή έλα ρξεκαηηθφ πνζφ ην αλέξρνληαλ ζηηο 100 δξαρκέο. Αθφκα, 

ππήξραλ καζήηξηεο ζηηο νπνίεο είρε ρνξεγεζεί ππνηξνθία σο αξηζηεχζαληεο. Σέινο, 

ιφγν ηεο θαιήο δηαγσγήο ησλ θνξηηζηψλ, ηνπο δίλνληαλ αξηζηεία. 

χκθσλα κε ηηο πξάμεηο ησλ βηβιίσλ ζπιιφγνπ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ 

επηκέιεηα θαη ζηελ επίδνζε ησλ θνξηηζηψλ παξαηεξνχκε φηη νη καζήηξηεο έδεηρλαλ 

επηκέιεηα αιιά θαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα θαη πξνζπκία σο πξνο ηα καζήκαηά ηνπο. 

Αθφκε, παξνπζίαδαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζε καζήκαηα, ζηα νπνία δελ είραλ 

αληαπνθξηζεί. Όζνλ αθνξά ηελ θνίηεζε ησλ θνξηηζηψλ ν χιινγνο ηνπ Γπκλαζίνπ 

παξαηεξεί φηη ήηαλ ηαθηηθή θαη νη ειάρηζηεο απνπζίεο πνπ ζεκείσλαλ νθείινληαλ 

θπξίσο ζε αζζέλεηεο θαη ζε άιινπο ππνρξεσηηθνχο ιφγνπο. 

Μηα ζπγθεληξσηηθή απεηθφληζε ησλ παξαπάλσ πνηλψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 

παξαθάησ:   

ΠΗΝΑΚΑ 1 – ΑΠΟΒΟΛΔ 

ΧΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΠΟΗΝΔ ΜΑΘΖΣΡΗΔ 

1963 - 1964 Απνβνιή  1 καζήηξηα 

1964 - 1965 Απνβνιή  3 καζήηξηεο 

1968 - 1969 Απνβνιή  3 καζήηξηεο 

1970 - 1971 Απνβνιή  1 καζήηξηα 

ύνολο  8 καζήηξηεο 
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ΠΗΝΑΚΑ 2 – ΑΠΟΡΡΗΨΔΗ 

ΧΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΑΠΟΡΡΗΨΖ ΜΑΘΖΣΡΗΔ 

1962 - 1963 Απφξξηςε/Διιηπήο θνίηεζεο 6 καζήηξηεο 

 

1963 - 1964 Απφξξηςε/Διιηπήο θνίηεζεο 7 καζήηξηεο 

1964 - 1965 Απφξξηςε  4 καζήηξηεο 

1965 - 1966 Απφξξηςε 2 καζήηξηεο 

1966 - 1967 Απφξξηςε  3 καζήηξηεο 

1968 - 1969 Απφξξηςε 1 καζήηξηα 

ύνολο  23 καζήηξηεο 
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ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΠΟΒΟΛΧΝ 

 

 

Γιάγπαμμα 1 

Σν Γηάγξακκα 1 απεηθνλίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηξηψλ πνπ έιαβαλ ηελ πνηλή ηεο 

απνβνιήο ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα. ην δηάγξακκα 

δηαθξίλνπκε φηη ζηηο 15/10/1968 ν αξηζκφο ησλ καζεηξηψλ πνπ έιαβαλ ηελ πνηλή ηεο 

απνβνιήο ήηαλ αξθεηά πην κεγάινο απφ ηηο άιιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην δηάγξακκα. 

 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

αποβολή αποβολή αποβολή αποβολή αποβολή αποβολή

20/3/1964 8/12/1964 8/12/1964 17/5/1965 15/10/1968 19/11/1970

Μαθήτριεσ

Μαθήτριεσ



 

 32 

 

 

Γιάγπαμμα 2 

Σν Γηάγξακκα 2 απεηθνλίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ έιαβαλ νη καζήηξηεο ηελ 

πνηλή ηεο απνβνιήο ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα. ην 

δηάγξακκα δηαθξίλνπκε φηη ζηηο 17/5/1965 ε ξάβδνο παξνπζηάδεηαη πην κεγάιε απφ 

φηη ζηηο άιιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, γεγνλφο ην νπνίν θαηαδεηθλχεη φηη ην ζπκβάλ πνπ 

έιαβε ρψξα ήηαλ βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα απηφ θαη έιαβε ε καζήηξηα ηφζεο κέξεο 

απνβνιή. 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΙ ΑΠΟΤΙΔ 

 

 

Γιάγπαμμα 3 

Σν Γηαγξάκκαηα 3 απεηθνλίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηξηψλ πνπ έιαβαλ ηελ πνηλή ηεο 

απφξξηςεο κε βάζε ην φξην ησλ απνπζηψλ ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ 

πίλαθα. χκθσλα κε ην δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ζηελ πνηλή ηεο 

απφξξηςεο/ειιηπήο θνίηεζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε ξάβδνο είλαη αξθεηά ςειά 

ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν ξάβδνπο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη κφλν ζηελ απφξξηςε. 
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Γιάγπαμμα 4 

Σν Γηάγξακκα 4 απεηθνλίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ απνπζηψλ πνπ έιαβαλ νη καζήηξηεο ηελ 

πνηλή ηεο απφξξηςεο ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα.  

 

  

0

100

200

300

400

500

600

α
π

ό
ρ

ρ
ιψ

η
/ε

λλ
ιπ

ή
σ 

φ
ο

ίτ
η

ς
η

σ

α
π

ό
ρ

ρ
ιψ

η
/ε

λλ
ιπ

ή
σ 

φ
ο

ίτ
η

ς
η

σ

α
π

ό
ρ

ρ
ιψ

η

α
π

ό
ρ

ρ
ιψ

η

8/6/1963 8/5/1964 8/6/1966 8/6/1967

Απουςίεσ

Απουςίεσ



 

 35 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΒΑΘΜΟ 

 

 

Γιάγπαμμα 5 

Σν Γηάγξακκα 5 απεηθνλίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηξηψλ πνπ έιαβαλ ηελ πνηλή ηεο 

απφξξηςεο κε βάζε ηνλ βαζκφ ζηηο εμεηάζεηο ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαγξάθεηαη 

ζηνλ πίλαθα.  
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Γιάγπαμμα 6 

Σν Γηάγξακκα 6 απεηθνλίδεη ηνλ βαζκφ πνπ πήξαλ νη καζήηξηεο ζηηο εμεηάζεηο, ν 

νπνίνο ηνπο νδήγεζε λα ιάβνπλ ηελ πνηλή ηεο απφξξηςεο ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα. Παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα φηη ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

11/9/1964 δελ ππάξρεη ξάβδνο πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ηνλ βαζκφ πνπ έιαβε ε 

καζήηξηα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν βαζκφο ηεο καζήηξηαο ήηαλ κεδέλ (0).   
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ΑΛΛΑ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΙΝΧΝ 

 

 

Γιάγπαμμα 7 

Σν Γηάγξακκα 7 απεηθνλίδεη άιιεο πνηλέο φπσο ήηαλ ε κείσζε δηαγσγή, ε εθθφβηζε, 

ε ηηκσξία θαη ε απφξξηςε, νη νπνίεο αλαγξάθνληαη θαη ζην δηάγξακκα, πνπ έιαβαλ νη 

καζήηξηεο ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα θαη δελ κπνξνχζαλ λα 

απνηππσζνχλ ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα.Παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα φηη ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν 5/12/1963 δελ ππάξρεη ξάβδνο πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ησλ αξηζκψλ 

ησλ καζεηξηψλ πνπ έιαβαλ ηελ πνηλή ηεο εθθφβηζεο, επίπιεμεο θαη απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί δελ γλσξίδνπκε ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ καζεηξηψλ. 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε αλζξψπνπ είλαη δηαθνξεηηθή ζην δεκφζην ρψξν θαζψο θαη 

εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Ζ παξαπησκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ 

νδεγεί ζηελ επηβνιή πνηλψλ. Παξαηεξνχκε φηη ηελ επνρή εθείλε ε θνηλσλία δξνχζε 

κε έλαλ εληειψο δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα θαζψο έιεγρε θαη αμηνινγνχζε ηηο καζήηξηεο 

ηφζν κε βάζε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο κέζα ζην ζρνιείν, φζν θαη κε βάζε ηελ 

εμσζρνιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Όια ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβαηλαλ ζην ζρνιείν θαζψο 

θαη νη ζπκπεξηθνξέο φισλ ησλ καζεηξηψλ θαηαγξάθνληαλ ζηα βηβιία Πξάμεσλ ηνπ 

πιιφγνπ. 

Κάζε θφξα πνπ νη καζήηξηεο εμέθξαδαλ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή δελ ηεξνχζαλ 

ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ επηβάιινληαλ ζε απηέο πνηλή. Ζ πνηλή απηή, φπσο είδακε 

παξαπάλσ, κπνξεί λα είρε ή ηελ κνξθή ηεο απνβνιήο ή ηελ κνξθή ηεο κείσζεο ηεο 

δηαγσγή ή ηεο ηηκσξίαο ή ηεο απφξξηςεο. Οπζηαζηηθά, ε πνηλή είρε ηελ κνξθή ηεο 

πεηζαξρηθήο θχξσζεο. θνπφο ησλ ηηκσξηψλ απηψλ δελ ήηαλ απηή θαζ’ απηή ε 

λνκηκνπνίεζε ησλ κέηξσλ αιιά ν «ζσθξνληζκφο» ησλ καζεηξηψλ κε ζθνπφ ηελ 

αηνκηθή βειηίσζε.  
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ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 

 

Δικόνα 1. Πηγή: http://www.floriniotika.gr/2018/07/1964.html 

Δικόνα 1. Σν θχιιν ηεο εβδνκαδηαίαο εθεκεξίδαο «Φσλή ηεο Φισξίλεο» ηεο 

27/7/2018 καο πεξηεγεί κέζα απφ ηελ ζηήιε «Παξάζπξν ζην Παξειζφλ» ζην έηνο 

1964. Σελ επνρή εθείλε, νη καζεκαηηθέο επηδείμεηο απνηεινχζαλ ζεκαληηθφ γεγνλφο 

θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έθιεηλε ε ζρνιηθή ρξνληά. 

http://www.floriniotika.gr/2018/07/1964.html
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Δικόνα 2: Πηγή http://filosofia-erevna.blogspot.com/2015/10/blog-post_45.html 

Δικόνα 2. Ζ εηθφλα 2 απεηθνλίδεη ηελ καζεηηθή πνδηά πνπ θνξνχζαλ ηα θνξίηζηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο. 

  

http://filosofia-erevna.blogspot.com/2015/10/blog-post_45.html
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