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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

 
 

 

 

  Με  την  παρούσα  επιστολή  θέλουμε  να  σας  καταστήσουμε  κοινωνούς  ορισμένων 

προβληματισμών μας που αφορούν στην εμφάνιση κάποιων μαθητών / τριών μας.  Όπως ήδη 

γνωρίζετε, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου μας, η εμφάνιση των μαθητών 

/τριών μας προσδιορίζεται ως εξής: 
 

 

«Η εμφάνιση του μαθητή πρέπει να είναι μέσα στα αυστηρά όρια της ευπρέπειας και της 

μαθητικής ιδιότητας, χωρίς ακρότητες, προκλήσεις και προσβολή της αισθητικής. 

Συγκεκριμένα : 

- Στα αγόρια δεν επιτρέπονται οι ακρότητες στα μαλλιά ή να φορούν σκουλαρίκια και 

χαμηλοκάβαλα παντελόνια. 

- Tα κορίτσια δεν επιτρέπεται να φέρουν βαμμένα νύχια, να φορούν χαμηλοκάβαλα παντελόνια 

συνδυασμένα με κοντά μπλουζάκια που αφήνουν γυμνή την κοιλιά, μπλούζες με βαθύ ντεκολτέ ή 

διαφανή ρούχα 

- Δεν επιτρέπονται τα σκισμένα παντελόνια 

οι μπλούζες με προκλητικά /  προσβλητικά συνθήματα 

- Δεν επιτρέπονται τα σορτς, παρά μόνο οι βερμούδες μέχρι το γόνατο.» 

να φέρουν σκουλαρίκια σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματός τους πέρα από τα αυτιά 
 
 
Δυστυχώς, υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των προηγούμενων σχολικών 

χρόνων που οι κανόνες αυτοί παραβιάστηκαν από κάποιους μαθητές/τριες προκαλώντας 

παρατηρήσεις, επιπλήξεις, διαταράσσοντας το άριστο κλίμα που επικρατεί στη σχολική 

κοινότητα. 
 

Παρατηρείται ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μερικοί μαθητές/τριες κάνουν τρύπα στη 

μύτη ή σε άλλο μέρος του αυτιού πέραν του συνηθισμένου ή ακόμα και σε άλλο μέρος του 

σώματος  με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. 
 

Το Σεπτέμβριο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο Διευθυντής του   Λυκείου καλείται να 

αντιμετωπίσει τα γεγονότα αυτά τα οποία δεν αρμόζουν στην εμφάνιση των μαθητών όπως 

ορίζεται από τον κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου. 
 

Με παιδαγωγικούς χειρισμούς και με πολύωρες συναντήσεις και συζητήσεις με τα παιδιά και 

τους γονείς τους, προσπαθούν  να πείσουν τους/τις μαθητές/τριες αυτούς/ες να μη φορούν τα 

σκουλαρίκια εντός του σχολείου και να συμμορφωθούν με την εμφάνιση που το σχολείο αυτό 

έχει ορίσει ως την αρμόζουσα για τους μαθητές του. 

 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Α ν α γ έ ν ν η σ η 
Χρυσανθέμων 11, Αφίδνες Αττικής | Τηλ.: 22950 29840 | Fax: 22950 29845 | e-mail: lykeio@anagennisi.edu.gr 

www.anagennisi.edu.gr 

mailto:lykeio@anagennisi.edu.gr
http://www.anagennisi.edu.gr/


Όπως είναι αναμενόμενο, οι μαθητές/τριες αντιδρούν  ποικιλοτρόπως. Οι περισσότεροι 

συμμορφώνονται αμέσως με τις υποδείξεις του Κανονισμού ενώ κάποιοι άλλοι αρνούνται 

πεισματικά να μη φορούν το σκουλαρίκι εντός του σχολικού περιβάλλοντος προβάλλοντας ως 

επιχειρήματα θέματα υγείας και υγιεινής, όπως: 
 

«...αν το βγάλω θα κλείσει η τρύπα..», 
 

«...έχει  μολυνθεί  η  τρύπα  και  πρέπει  να  φορώ  έστω  και  ένα  μικρότερο/πιο  διακριτικό...», 

«...στάζει αίμα η πληγή και πρέπει να το φορώ για κάποιες ημέρες ακόμα...». 
 

Μάλιστα, κάποια από το παιδιά προσπάθησαν να το φορούν κρυφά, να φορούν μικρότερο 

σκουλαρίκι, να χρησιμοποιούν μακιγιάζ για να το καλύπτουν με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερες μολύνσεις. Με λίγα λόγια, από ένα σημείο και έπειτα, 

ξεκίνησε το «κρυφτούλι» μεταξύ των μαθητών/τριών αυτών και του Σχολείου. 
 
 
 

Αντίστοιχες αντιδράσεις προκαλούνται   και με τα θέματα ένδυσης και γενικότερης εμφάνισης 

ορισμένων μαθητριών μας (ευτυχώς ελαχίστων) που υπερασπίζονται την επιλογή τους με 

επιχειρήματα τύπου: 
 

«… είναι της μόδας, όλοι τα φοράνε…» 
 

«… αν την κόκκινη τούφα που έκανα με ντεκαπάζ στα μαλλιά μου την ξαναβάψω πριν το 

πέρας τριών μηνών,  θα καούν τα μαλλιά μου…» 
 

 
 

Θεωρούμε αναγκαίο να σας ενημερώσουμε για τα παραπάνω εγκαίρως και να σας 

επιστήσουμε την προσοχή. 
 

 

Θέλουμε να επισημάνουμε πως η εμφάνιση, η ένδυση, η παρουσία ενός/μιας μαθητή/τριας  

στο  Σχολείο  είναι  για  μας  κάτι  πολύ  περισσότερο  από  θέμα  αισθητικής, 

«τυπικής υπακοής», υποκειμενικής αξιολόγησης. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η συμμόρφωση 

και η απόλυτη συνέπεια   στην τήρηση αρχών και κανόνων – και μάλιστα εγκαίρως 

γνωστοποιημένων και  συμπεφωνημένων  –  αποτελεί    βασικό  συστατικό  κοινωνικοποίησης, 

αγωγής και παιδείας. Πιστεύουμε, επίσης, πως η απαρέγκλιτη τήρηση των δεσμεύσεων που 

απορρέουν από ένα συγκεκριμένο ρόλο, όπως αυτόν του μαθητή στο σχολικό του περιβάλλον, 

είναι και αυτή στοιχείο κοινωνικής αγωγής και ουσιαστικής προετοιμασίας για τον κόσμο της 

ενηλικίωσης.  Γι’  αυτό  και  ελπίζουμε  να  σας  βρούμε  –  όπως  πάντα  –  στο  πλευρό  μας, 

συνεργάτες και αρωγούς, γιατί μόνον όταν τα μηνύματα που η οικογένεια και το σχολείο 

εκπέμπουν είναι κοινά, το παιδί, ο έφηβος, μπορεί να κατανοήσει την ορθότητα και την 

αναγκαιότητά τους, να τα ενστερνιστεί και να τα κάνει πράξη καθημερινά. 

Με εκτίμηση, 

Από τη Διεύθυνση του Λυκείου 
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