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Σε αυτό το άρθρο θα μπω στην σύγκριση 

της ζωής και εκπαίδευσης μαθητών από 

την εποχή του 1935 έως 1938 που ζούσε η 

Ζωρζ Σαρή και του σήμερα. 

Συγκρίνοντας το τότε με το τώρα στην 

Εκπαίδευση.



Εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα. Τα 

σχολεία λιγοστά τα κτήρια παλιά και 

παγωμένα τον χειμώνα χωρίς 

θέρμανση. Οι τάξεις μεγάλες και ο 

δάσκαλος ζήταγε κάθε μέρα από ένα 

παιδί να φέρει ένα κούτσουρο για να 

ζεσταθούν. Ενώ σήμερα τα κτήρια 

ζεσταίνονται με κεντρική θέρμανση. 

Οι συνθήκες εκπαίδευσης  και ζωής των μαθητών του τότε και 

του σήμερα έχουν μεγάλες διαφορές.



Σήμερα  υπάρχει και ο διαδραστικός 

πίνακας, ο μαυροπίνακας, το ηλεκτρονικό 

βιβλίο, το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ο 

προσωπικός μαθητικός υπολογιστής.

Τότε υπήρχε ο μαυροπίνακας με 

την κιμωλία.



Τότε φόραγαν την μπλε ποδιά με άσπρο γιακά. Η σχολική τσάντα ήταν 

ενός τύπου δερμάτινη σε μορφή χαρτοφύλακα. Μέσα στην τσάντα 

υπήρχε το μολύβι, η πένα με  μελάνι, τα τετράδια ήταν μπλε με άσπρη 

ετικέτα και τα βιβλία έπρεπε να τα αγοράσουν και αν δεν είχαν λεφτά τα 

δανειζόντουσαν,.

Σήμερα, επιτρέπετε να φορέσεις ότι θέλεις

στο σχολείο. Οι σχολικές τσάντες είναι 

σακίδια με σχέδια. Μέσα στην τσάντα 

υπάρχουν κασετίνες  μολύβια, στυλό, 

τετράδια πολύχρωμα και βιβλία που 

δίνονται δωρεάν.



Τα δημοτικά είχαν μόνο έναν 

δάσκαλο και στα γυμνάσια 

υπήρχαν περιορισμένα μαθήματα 

(μαθηματικά, γλώσσα, οικοκυρικά, 

και γυμναστική).  Σήμερα όπως 

γνωρίζουμε στο δημοτικό, στο 

γυμνάσιο και στο λύκειο έχουμε 

πληθώρα μαθημάτων με τα οποία 

εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας. Τα 

σχολεία της παλαιάς εποχής   

χωρίζονταν σε αρρένων και θηλέων 

ενώ σήμερα είναι μικτά. 

Τα δημοτικά είχαν τέσσερις τάξεις ενώ τα 
γυμνάσια ήταν οκτατάξια, δεν υπήρχε λύκειο 
όπως σήμερα. Και επειδή υπήρχε φτώχια και 
οι συνθήκες ήταν δύσκολες το 57% των 
παιδιών της εποχής εκείνης εγκατέλειπαν το 
σχολείο στο Δημοτικό  ενώ σήμερα η 
εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και δωρεάν.



Οι δάσκαλοι εκείνα τα 

χρόνια ήταν πολύ πιο 

αυστηροί, αν δεν ήξερες το 
μάθημά σου ή δεν 
μιλούσες κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος τότε ο 
δάσκαλος “στις έβρεχε” με 
τη βέργα ή σου τραβούσε 
το αυτί. Ενώ σήμερα 

υπάρχει η απουσία και η 

αποβολή.



Ο αριθμός των μαθητών μέσα στην τάξη 

έφτανε καμιά φορά και τους πενήντα και 

στα θρανία κάθονταν μέχρι και τρία άτομα 

μαζί.  Σήμερα στις τάξεις δεν 

υπερβαίνουμε τα 25 παιδιά!

Η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν ήταν 

αρχικά η καθαρεύουσα και μετά η 

δημοτική με πολυτονικό σύστημα, δηλαδή 

δασεία, περισπωμένη, οξεία και 

ψιλή. Σήμερα χρησιμοποιούμε το μονοτονικό 

σύστημα και την δημοτική γλώσσα. 



Οι μαθητές έπρεπε να βρίσκονται από 

πολύ νωρίς στο σχολείο. Δεν υπήρχαν,  

σχολεία σε κάθε χωριό με αποτέλεσμα να 

χρειάζεται οι μαθητές να περπατάνε μέχρι 

και μία ώρα μέχρι να το φτάσουν, μέσα σε 

δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως βροχές 

και χιόνια. Και μην ξεχνάμε πως δεν 

είχανε όλα τα παιδιά παπούτσια και ζεστά 

ρούχα εκείνη την εποχή. Μάλιστα, μερικά 

παιδιά έβγαζαν τα παπούτσια και 

περπατούσαν όλη τη διαδρομή ως το 

σχολείο ξυπόλυτα για να μην χαλάσουν τα 

μοναδικά τους παπούτσια. Σήμερα όλα τα 

παιδιά φτάνουν εύκολα στα σχολεία και 

όλα έχουν ρούχα και παπούτσια να 

φορέσουν…



Συγκρίνοντας το τότε με το τώρα συμπεραίνουμε 
ότι τα παιδιά της τότε εποχής στερούνταν γενικής 
μόρφωσης και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 
φοιτούσαν ήταν δύσκολες με καμία σύγκριση με 
το σήμερα. Και κάτι τελευταίο τότε πήγαιναν 
σχολείο και το Σάββατο αλήθεια πόσο τυχεροί 
ήμαστε σήμερα…


