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Η σχολική μαύρη ποδιά φορέθηκε από 
μαθητές και μαθήτριες στα μέσα της 
δεκαετίας του 1960 και συγκεκριμένα το 
1965. Το χρώμα της άλλαξε λίγα χρόνια 
μετά  ,ύστερα από παρέμβαση του τότε 
υπουργού παιδείας Γεωργίου Παπανδρέου. 
Τότε απέκτησε κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά όπως: κονκάρδα στο πέτο 
και μήκος κάτω από το γόνατο.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΕΙΚΟΝΑ 1.1: ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ 



 Στον τομέα της διακόσμησης της ποδιάς ενεργό 
ρόλο είχαν και οι σχεδιαστές μόδας , οι όποιοι 
επέλεξαν να προσθέσουν αρκετά στολίδια και 
σχέδια για να δημιουργήσουν πιο ελκυστικά ρούχα. 
Έτσι οι μουντές και ψυχρές σχολικές ποδιές 
εμπλουτίστηκαν από τσέπες, γιακά, κουκούλα, ζώνη 
κ.α. Η κυριότερη αλλαγή όμως ήταν το ότι πλέον η 
ποδιά έφτανε έως το γόνατο. Τότε άρχισαν να 
πρωτοεμφανίζονται και οι διαφημίσεις. 

  Ο κύκλος εργασιών είχε τεράστια και απόλυτα 
σοβαρή υπόσταση. Οι τιμές κυμαίνονταν από 400 
έως 700 δραχμές και ήταν εφικτό να αγοραστεί από 
όλες τις τάξεις ανθρώπων. 



 Στις 6 Φεβρουαρίου του 1980 η ποδιά καταργήθηκε 
από τον τότε υπουργό παιδείας Λευτέρη Βερυβάκη. 
Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, ο λόγος κατάργησης της 
ποδιάς ήταν το γεγονός ότι το να  την φορά κάποιος  
αποτελούσε ένδειξη  έλλειψης εκδημοκρατισμού και 
ελευθερίας. 

  Η πλειοψηφία των Ελλήνων δέχτηκε την αλλαγή 
χωρίς αντιρρήσεις. Βέβαια αρκετοί άλλοι Έλληνες 
ήταν αρνητικοί προς την απόφαση του κράτους, 
διότι θεωρούσαν την κατάργηση της ένδειξη 
ασυδοσίας. Τέλος, αρκετοί συνέχισαν να την φορούν 
για δύο χρόνια ακόμα, ώσπου σταμάτησε να 
κυκλοφορεί στην αγορά.  



 
   
   

 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1.2: Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΔΙΠΛΑ 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ 



 Στην σημερινή εποχή οι ίδιοι οι μαθητές επιλέγουν 
την ενδυμασία τους. Συνήθως επηρεάζονται άμεσα 
από τον κόσμο της μόδας που  έχει δυναμικά 
εισβάλει στην ζωή τους. Σε αντίθεση όμως με το 
παρελθόν , οι νεαροί μαθητές και μαθήτριες 
επιλέγουν συνήθως κοντά ρούχα (άνετα), 
κοσμήματα (σκουλαρίκια, δαχτυλίδια) και αξεσουάρ 
(ρολόγια, τσαντάκια).  

 Σε αρκετά ιδιωτικά σχολεία όμως η διεύθυνση 
προσφέρει στους μαθητές του σχολείου 
συγκεκριμένες στολές για να υπάρχει μια 
ομοιομορφία.  
 



Τέλος, έχει αποδειχτεί μέσα από στατιστικές 
μελέτες πως ένας λόγος για τον οποίο στα 
παλιά χρόνια δεν υπήρχαν τόσα κρούσματα 
σχολικού εκφοβισμού είναι διότι όλα τα 
παιδιά φορούσαν τα ίδια ρούχα. Με αυτήν 
την ομοιομορφία κανένα παιδί δεν 
στοχοποιούνταν ή δεν συγκρινόταν με άλλα 
που φορούσαν φθηνότερα ή ακριβότερα 
ρούχα.  



 Στα παλιά χρόνια οι σχέσεις δασκάλου μαθητή δεν ήταν 
τέτοιες  που είναι σήμερα. Υπήρχε απόσταση του μαθητή 
από τον δάσκαλο είτε λόγω φόβου είτε λόγω σεβασμού. 
Δυστυχώς τα παιδιά, σε περίπτωση που δεν έκαναν τα 
μαθήματά τους, δεν είχαν απλά μόνο μια γραπτή 
τιμωρία ,αλλά και πολλές φορές έτρωγαν ξύλο από τον 
καθηγητή. Το παραπάνω ήταν παράνομο και θεωρούταν 
νόμιμο μόνο εάν είχαν την συγκατάθεση του γονέα. 
Πέρα όμως από τις σωματικές βλάβες, μια τέτοια 
ενέργεια  προκαλούσε και αρκετά ψυχολογικά 
προβλήματα. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι έτσι ο 
δάσκαλος δεν έδινε το καλό παράδειγμα στα παιδιά, 
τονίζοντας με τον τρόπο αυτό  το δικαίωμα  της 
διεκδίκησης του δίκιου μέσω της βίας.  



 Στην σημερινή εποχή οι σχέσεις μεταξύ διδασκόντων και 
μαθητών  είναι φιλικές και υπάρχει συνεργασία μαθητή 
και δασκάλου. Οι δάσκαλοι στηρίζουν  τους μαθητές 
τους στη διαδικασία της μόρφωσής τους. 

  Επίσης η επιείκεια αποτελεί ένα θετικό γνώρισμα των 
σημερινών δασκάλων. Βέβαια υπάρχουν και οι 
εξαιρέσεις . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
άσχημου κλίματος στην τάξη, που οδηγεί – αρκετές 
φορές – στο να μην γίνεται μάθημα. 

 Ας κλείσουμε  με μια παρατήρηση:  από αναγνώσματα, 
όπως « Η Νέα Παιδαγωγική»  του Ν. Καζαντζάκη , 
φαίνεται  πως στην παλιά εποχή οι δάσκαλοι αυτό που 
έκαναν το έβλεπαν σαν μια απλή δουλειά και όχι σαν 
λειτούργημα σε αντίθεση με σήμερα.  
 



 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2.1: ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΤΥΠΑΕΙ ΜΑΘΗΤΗ 
ΤΟΥ ΜΕ ΧΑΡΑΚΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 
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