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ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ)

δώ επιχειρούμε να παρουσιάσουμε ένα χρονολόγιο με κάποια απο 
τα σπουδαιότερα γεγονότα- σταθμούς  στην πορεία της Εσπερινής 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το χρονολόγιο μας βασίζεται  στο  κείμενο 
του Παντελή Ν. Γαλίτη , Δρ Παιδαγωγικής “Ο Θεσμός της Εσπερινής 
Εκπαίδευσης ως έκφραση κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα στα  
πλαίσια της  εκπαιδευτικής πολιτικής:ιστορική -διαχρονική διερεύνηση”  
(site :http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/index.php?
section=985&itemid706=1094 )

Ε

Όπως φαίνεται, η Εσπερινή Εκπαίδευση στην Ελλάδα στα πρώτα 
χρόνια της ύπαρξης της στηριζόταν στην πρωτοβουλία ιδιωτών ,  
διαφόρων συλλόγων και σωματείων και πολύ αργότερα τα 
Εσπερινά σχολεία εντάχθηκαν στo δημόσιo εκπαιδευτικό σύστημα. 

1866: Η εταιρεία Φίλων του Λαού προσφέρει εσπερινά μαθήματα για την

          εκπαίδευση των εργατικών τάξεων.

1872: Ο Φιλολογικός Σύλλογος “Παρνασσός” ιδρύει νυχτερινές σχολές

          που έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση άπορων παιδιών.

1901:Ιδρύεται απο το  Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων νυχτερινή σχολή.

1927: Δίνεται το δικαίωμα σε ιδιώτες να ιδρύουν Νυχτερινές Πρακτικές

          Εμπορικές Σχολές.



1919: Ιδρύεται στην Αθήνα Διδασκαλείο Τεχνικής Εκπαίδευσης στο

          οποίο γίνεται η προσάρτηση κι ενός Εσπερινού Σχολείου.

1929: Ιδρύονται νυχτερινές σχολές με σκοπό την καταπολέμηση του

          αναλφαβητισμού. Οι σχολές αυτές έχουν τη μορφή Νυχτερινών

          Δημοτικών Σχολείων.

1931: Νυχτερινές Σχολές συμπληρωματικής επαγγελματικής μόρφωσης

         ιδρύονται σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

1936:  Με το νόμο 28/1936 δίδεται το δικαίωμα σε  Δήμους, 

           Κοινότητες ,Εμπορικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια 

          να συντηρούν Σχολές Επαγγελματικής Μόρφωσης.

1940   –   1949  : Τα Εσπερινά Σχολεία συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέσα

                     σε  εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες.

1947: Φυσικά πρόσωπα που είναι Έλληνες πολίτες έχουν πλέον το

          δικαίωμα να ιδρύσουν Νυχτερινά Γυμνάσια.

1954:  Ιδρύονται σε όλη την Ελλάδα Νυχτερινές Σχολές με 3 ως 6 τάξεις

          με σκοπό να αποκτήσουν απολυτήριο δημοτικού άτομα 14-20

          ετών και να μορφωθούν οι αναλφάβητοι.

1959:  Ιδρύονται δέκα αυτοτελή δημόσια Εσπερινά Γυμνάσια 

           (τα οποία πλέον δεν λειτουργούν ως παραρτήματα 

           των πρωινών Γυμνασίων.)



1964:  Παράλληλα με τα Ημερήσια Λύκεια δημιουργούνται και τα

          Εσπερινά. Καταργούνται όμως πάλι το 1967 για να μετατραπούν

          σε επτατάξια Γυμνάσια.

1973:  Γίνεται υποχρεωτική η φοίτηση σε Εσπερινά Δημοτικά Σχολεία 

          για άτομα 14-20 ετών τα οποία δεν έχουν απολυτήριο δημοτικού

          σχολείου.

1977:  Ο νόμος 682/1977 απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών Εσπερινών

          Δημοτικών Σχολείων.

1983: Σταματούν να λειτουργούν τα δημόσια Εσπερινά Δημοτικά

          Σχολεία.

1984: Σταματούν να λειτουργούν και τα ιδιωτικά Εσπερινά Δημοτικά

          Σχολεία.

1985 :  Ο νόμος 1566 προβλέπει ότι στα Εσπερινά Γυμνάσια μπορούν

           να φοιτήσουν εργαζόμενοι μαθητές εφόσον έχουν συμπληρώσει

           το 14ο έτος της ηλικίας τους.

1997: Η φοίτηση στα Εσπερινά  Ενιαία Λύκεια γίνεται τετραετής.

1998: Ιδρύονται τα Ημερήσια και Εσπερινά Τ.Ε.Ε.

2006  :    Ιδρύονται τα Ε.ΠΑΛ κι Ε.ΠΑΣ (ημερήσια και εσπερινά ) στη θέση

           των Τ.Ε.Ε, και τα Ενιαία Λύκεια γίνονται Γενικά.



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε απο τους μαθητές της Α' τάξης Λυκείου 
του Εσπερινού Γυμνασίου Τυμπακίου(με ενσωματωμένη Α' Λυκειακή τάξη) στα 
πλαίσια του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας (“Το Εσπερινό Σχολείο στην 
Ελλάδα:ιστορική αναδρομή, προοπτικές και προβλήματα”)

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1.  Είστε:
 
 ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

2. Η ηλικία σας είναι:

14-25 26+

3. Είστε:

Παντρεμένος/η Ανύπαντρος/η ή Διαζευγμένος/η 

4.      Για ποιό λόγο δεν ολοκληρώσατε τη φοίτηση σας στο ημερήσιο 
σχολείο; (κυκλώστε την επιλογή που επιθυμείτε)

α. Παντρεύτηκα.
β. Έπρεπε να εργαστώ.
γ.  Δε μου άρεσε το σχολείο/ Δεν τα κατάφερνα στο σχολείο.
δ. Για άλλους προσωπικούς /οικογενειακούς λόγους.



5.     Γιατί αποφασίσατε να φοιτήσετε στο Εσπερινό Σχολείο
(κυκλώστε την επιλογή που επιθυμείτε.)

α. Χρειάζομαι το απολυτήριο για τη δουλειά μου.
β.Θέλω να μορφωθώ
γ. Θέλω να τελειώσω το  λύκειο και να δώσω Πανελλήνιες.
δ.'Αλλο__________________________________________________

6.       Είστε ενημερωμένος/η για διάφορα θέματα που αφορούν τους
        μαθητές Εσπερινών Σχολείων(πχ απουσίες, μαθήματα, συμμετοχή
        σε πανελλήνιες εξετάσεις κτλ)

α. Αρκετά
β. Λίγο
γ. Καθόλου

7.    Ποιά πιστεύετε ότι είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας 
μαθητής Εσπερινού Σχολείου;

(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα απο ένα)

   α.Η μεταφορά απο και προς το σχολείο(κόστος βενζίνης, κτλ). 
   β. Πολλές φορές το ωράριο του σχολείου συμπίπτει με το ωράριο εργασίας.
   γ. Πολλές φορές είναι δύσκολο να ανταποκριθεί ο μαθητής στις σχολικές και 
       στις οικογενειακές του ύποχρεώσεις ταυτόχρονα.
   δ.  Άλλο ___________________________________________________

8.  Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει Εσπερινό Σχολείο στην 
περιοχή σας;

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Γιατί;____________________________________________________



9. Αν δεν υπήρχε Εσπερινό Σχολείο στην περιοχή σας θα ήσασταν 
διατεθειμένοι να φοιτήσετε σε Εσπερινό Σχολείο του Ηρακλείου ή του 
Ρεθύμνου;

ΝΑΙ ΟΧΙ  

10. Θα προτείνατε σε κάποιο γνωστό σας να φοιτήσει σε Εσπερινό 
Σχολείο;

ΝΑΙ ΟΧΙ

11. Εδώ μπορείτε να γράψετε τις προτάσεις σας για ένα καλύτερο 
Εσπερινό Σχολείο.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το παραπάνω ερωτηματολόγιο απαντήθηκε απο  ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα 30 μαθητών που φοιτούσαν στο
 Εσπερινό Γυμνάσιο Τυμπακίου(και την A'λυκειακή τάξη)

 κατα το σχολικό έτος 2011-2012. Αφού συλλέξαμε
 τις απαντήσεις και τις μελετήσαμε προσεκτικά, 

καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:

✔ Στην ερώτηση “Για ποιό λόγο δεν ολοκληρώσατε τη φοίτηση σας 
στο ημερήσιο σχολείο;”  το 33% των ερωτηθέντων μαθητών απάντησε “Δε 

μου άρεσε το σχολείο/Δεν τα κατάφερνα”, το 30% απάντησε “άλλους 

προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους”, το 25% “Έπρεπε να εργαστώ” και το 

12% “Παντρεύτηκα.'

✔ Στην ερώτηση “Γιατί αποφασίσατε να φοιτήσετε στο Εσπερινό  
σχολείο;” το 39% απάντησε ότι “Χρειάζομαι το απολυτήριο” ενώ ένα 36% 

απάντησε “Θέλω να μορφωθώ” γεγονός που δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό 

μαθητών έρχεται στο Εσπερινό σχολείο όχι μόνο για να αποκτήσει ένα 
απολυτήριο που πιθανόν να του χρειαστεί στην εργασία του, αλλά και 
γιατι του   αρέσει   το Εσπερινό σχολείο και επιθυμεί να αποκτήσει   
μόρφωση και γνώσεις. 

✔ Στην ερώτηση “Είστε ενημερωμένος για διάφορα θέματα που 
αφορούν μαθητές Εσπερινού σχολείου;” το μεγαλύτερο ποσοστό (44%) 

απάντησε “Λίγο”, το 38% απάντησε “Αρκετά” και το 18% “ Καθόλου”.



✔ Στην ερώτηση “Ποιά πιστεύετε ότι είναι τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ένας μαθητής Εσπερινού σχολείου;  ”    ένα 53% απάντησε ότι 

“Πολλές φορές το ωράριο του σχολείου συμπίπτει με το ωράριο της 

εργασίας”,το 38% απάντησε ότι “Πολλές φορές είναι δύσκολο να ανταποκριθεί 

κανείς στις σχολικές και στις οικογενειακές του υποχρεώσεις ταυτόχρονα”, το 

33% είπε “Η μεταφορά απο και προς το σχολείο”, ενώ ένα 5% επέλεξε το 

“Αλλο”. Τα υψηλά ποσοστά σε όλες τις απαντήσεις δείχνουν ότι οι μαθητές 

Εσπερινού  δεν είναι απλώς μαθητές αλλά καλούνται να συνδυάσουν με 
το σχολείο  εργασία και οικογενειακές υποχρεώσεις ταυτόχρονα.

✔ Στην ερώτηση “Θεωρείτε απαραίτητο να υπάρχει Εσπερινό σχολείο 
στην περιοχή σας;”      η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών(97%) 
απάντησε ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη του Εσπερινού σχολείου στην 
περιοχή.

✔ Στην ερώτηση “Αν δεν υπήρχε σχολείο στην περιοχή σας θα 
ήσασταν διατεθειμένοι να φοιτήσετε σε Εσπερινό σχολείο του  
Ηρακλείου ή του Ρεθύμνου;  ”   το 72% απάντησε “ ΌΙχι”, ενώ το 28% 

απάντησε “Ναι”. Το υψηλό ποσοστό της αρνητικης απάντησης μάλλον 
εξηγείται απο την μεγάλη απόσταση μέχρι τις πόλεις του Ηρακλείου και 
του Ρεθύμνου και απο το υψηλό κόστος της μεταφοράς(βενζίνη, 
εισητήρια λεωφορείων κτλ) που καθιστά δύσκολή έως αδύνατη την 
καθημερινή μεταφορά προς τα σχολεία των μεγάλων πόλεων.

✔ Στην ερώτηση “Θα προτείνατε σε ένα γνωστό σας να φοιτήσει σε 
Εσπερινό σχολείο;  ”   το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών( 87%) απάντησε 

“Ναι”.

✔ Τέλος , στις “προτάσεις για ένα καλύτερο Εσπερινό σχολείο” σχεδόν 

όλοι οι μαθητές έγραψαν “να δημιουργηθεί β' γ' δ' τάξη λυκείου στο 
σχολείο μας”



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Πόσες τάξεις έχει το Εσπερινό Γυμνάσιο και πόσες το Εσπερινό Λύκειο;

Η φοίτηση στο Εσπερινό Γυμνάσιο διαρκεί 3 χρόνια, ενώ η φοίτηση στο 

Εσπερινό Λύκειο ( Γενικό και Επάλ) είναι τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις 

Α' Β' Γ' Δ'.

Ποιοί μπορούν να εγγραφούν στο Εσπερινά Σχολεία (Γυμνάσια , Λύκεια 
και ΕΠΑΛ;)

Τα Εσπερινά Σχολεία απευθύνονται σε εργαζόμενους μαθητές άνω των 14 

ετών (Νόμος 1566/1985) . Πρόσφατα δόθηκε το δικαίωμα και σε άνεργους 

μαθητές κατόχους κάρτας ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ καθώς και σε μητέρες ανήλικων 

τέκνων με αποκλειστική οικιακή απασχόληση να εγγράφονται στα Εσπερινά 

Λύκεια της χώρας.

Είναι ισότιμα  ή όχι τα απολυτήρια του Εσπερινού Γυμνασίου και 
Λυκείου με τα αντίστοιχα του Ημερήσιου Γυμνασίου και Λυκείου;

Ναι, είναι απόλυτα  ισότιμα.



Με ποιές τάξεις του Ημερήσιου  Λυκείου αντιστοιχούν οι τάξεις του 
Εσπερινού Λυκείου;

 Η αντιστοιχία των τάξεων του Ημερήσιου Λυκείου και του Εσπερινού Λυκείου 

έχει ως εξής:

● Οι απόφοιτοι της Α' τάξης Ημερήσιου Λυκείου εγγράφονται στη Γ' τάξη 
Εσπερινού Λυκείου.

● Οι απόφοιτοι της Β' τάξης Ημερήσιου Λυκείου εγγράφονται στη Δ' τάξη 
Εσπερινού Λυκείου. 

● Επίσης, μαθητές που αποφοίτησαν απο ΤΕΣ και τις Σχολές Μαθητείας 
του Ο.Α.Ε.Δ.  Εγγράφονται στη Γ' τάξη Εσπερινού Λυκείου.

Πόσες δικαιολογημένες και πόσες αδικαιολόγητες απουσίες μπορεί να 
κάνει ένας μαθητής Εσπερινού Γυμνασίου/Λυκείου;

Στο Εσπερινό Γυμνάσιο , το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις 130 και τουλάχιστον οι 50  απο αυτές πρέπει να είναι 

δικαιολογημένες.

Στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο και στο Εσπερινό Ε.ΠΑΛ , το σύνολο των 

απουσιών του μαθητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 130 και τουλάχιστον οι 80 

απο αυτές πρέπει να είναι δικαιολογημένες.

Συνοπτικά :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 50 80
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕ.Λ. 80 50
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ 80 50



Ποιές τάξεις του Εσπερινού Λυκείου έχουν κατευθύνσεις;

Κατευθύνσεις έχουν η Γ' και η Δ' τάξη Εσπερινού Λυκείου.

Τι ισχύει για την  εισαγωγή μαθητών Εσπερινών Λυκείων στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;

Οι μαθητές της Δ' τάξης Εσπερινών Σχολείων έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν στις Πανελλάδικές εξετάσεις και να είσαχθούν σε σχολές της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(εκτός απο στρατιωτικές και αστυνομικές  σχολές). 

Οι μαθητές των Εσπερινών Λυκείων εξετάζονται σε άλλα θέματα απο τους 

μαθητές των Ημερήσιων Λυκείων , ενώ και η ύλη είναι διαφορετική. Η 

εισαγωγή των μαθητών σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι γίνεται σε ειδικό ποσοστό θέσεων οι 

οποίες αντιστοιχούν στα Εσπερινά σχολεία.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ο άριθμός των είσακτέων ανέρχεται 

περίπου στις 76.094.Για τους μαθητές και τους απόφοιτους των Εσπερινών 

Γενικών Λυκείων καθώς και για τους υποψήφιους Εσπερινών ΕΠΑΛ(Ομάδα 

Β') διατίθενται ποσοστό 1% πέρα απο τον αριθμό των εισακτέων. Επίσης 

διατίθεται ποσοστό 1% των θέσεων των Τ.Ε.Ι , της ΑΣΠΑΙΤΕ και των 

Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους υποψήφιους Εσπερινών 

ΕΠΑΛ(Ομάδα Α΄) που θα λάβουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των δύο 

μαθημάτων.

 
.



Τι είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας; Είναι ένα είδος Εσπερινού 
Σχολείου;

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα άνω των 18 ετών να αποκτήσουν 

απολυτήριο Γυμνασίου. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο 9μηνα, δηλαδή δύο 

διδακτικά έτη. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι 21 διδακτικές ώρες 

ενώ τα Σ.Δ.Ε.  λειτουργούν απογευματινές  ώρες , περίπου απο τις 4.30 ώς 

τις 9.00 μ.μ. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης του 

εκπαιδευομένου πιστοποιείται με τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του 

Γυμνασίου.  (πηγή: www.alfavita.gr)



 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Το Εσπερινό Γυμνάσιο Τυμπακίου λειτούργησε πρώτη φορά το σχολικό έτος 
2009-2010  ενώ φέτος (σχ.έτος 2011-2012 ) προσαρτήθηκε και Α' Λυκειακή 
τάξη

Το σχολείο μας βρίσκεται στο Τυμπάκι , κωμόπολη του δήμου Φαιστού στα 
νότια του Νομού Ηρακλείου.Εξυπηρετεί όλο το νότιο μέρος του Νομού 
Ηρακλείου καθώς δεν υπάρχει άλλο Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο στα νότια 
του Νομού.

 Στο σχολείο μας φοιτούν περίπου 100 μαθητές , όχι μόνο απο το Τυμπάκι 
αλλά και απο Μοίρες καθώς και απο διάφορα χωριά της γύρω περιοχής (Αγιοι 
Δεκα, Γαλιά, Σκούρβουλα,Φανερωμένη Καμάρες ,Βορίζια κτλ) ενώ απο 
σχολικό έτος σε σχολικό έτος παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των μαθητών 
που φοιτούν στο σχολείο

Είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί και να ενισχυθεί το σχολείο μας και να 
δημιουργηθεί άμεσα και η  Β' Γ' και Δ' τάξη Λυκείου καθώς είναι απαραίτητο 
για μια αγροτική κυρίως περιοχή όπως η δική μας όπου υπάρχουν πάρα 
πολλά άτομα που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο 
σχολείο και επιθυμούν διακαώς να συνεχίσουν τη φοίτηση τους  και να 
αποκτήσουν απολυτήριο.



ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

Το Εσπερινό Σχολείο στην Ελλάδα είναι πιστεύω από τους πιό σημαντικούς 

θεσμούς γιατί δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους  να εργάζονται το πρωί  και το 

βράδυ να φοιτούν σ'αυτο προκειμένου να εκπληρώσουν τα ονειρά τους. 

Κάπως έτσι είμαι κι εγώ γιατί το πρωΐ δουλεύω και το βράδυ πηγαίνω στο 

σχολείο για να εξασφαλίσω σε μερικά χρόνια το μέλλον μου. Αν δεν υπήρχαν 

τα Εσπερινά σχολεία στην Ελλάδα, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που 

αδυνατούν να φοιτήσουν σε πρωινά σχολεία, δε θα μπορούσαν να μάθουν 

γράμματα και να βρουν κάποια καλή δουλειά. Και μετά αυτό θα πήγαινε 

αλυσίδα γιατί ίσως αυτή τη μοίρα να είχαν και τα παιδιά τους  και τα πράγματα 

έτσι θα γινόταν χειρότερα. Γι'αυτό τα Εσπερινά σχολεία είναι πολύ χρήσιμα 

γιατί προσφέρουν γνώσεις και μια δεύτερη ευκαιρία.

ΚΑΤΣΙΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Το Εσπερινό Σχολείο είναι μια καλή επιλογή για ανθρώπους που ζητάνε μια 

δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους. Υπάρχουν όμως και αρκετές δυσκολίες. Στο 

δικό μας σχολείο για παράδειγμα, για πολλά άτομα είναι δύσκολη η μεταφορά 

τους στο σχολείο απο τα ορεινά χωριά της περιοχής μας.

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Το Εσπερινό Σχολείο είναι καλό γιατί δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε 

εργαζόμενους που δε μπορούν να φοιτήσουν σε Ημερήσιο Σχολείο, να 

μάθουν καποια πράγματα και να πάρουν απολυτήριο.



ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Το Εσπερινό Σχολείο ειναι μια δεύτερη ευκαιρία για πολλούς ανθρώπους  που 

σταμάτησαν το σχολείο για πολλούς και διάφορους λόγους. Εμένα 

προσωπικά, μου άρεσε το σχολείο όμως ο πατέρας μου ,που ήμουνα το δεξί 

του χέρι στη δουλειά, δε με άφησε να το τελειώσω. Έτσι, ακόμα και σ'αυτή την 

ηλικία που είμαι τώρα, πιστεύω ότι το  νυχτερινό σχολείο πραγματοποιεί ένα 

ανεκπλήρωτο όνειρο. Στη σημερινή εποχή, το απολυτήριο Λυκείου είναι 

απαραίτητο. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο για την περιοχή μας να υπάρχει 

Εσπερινό Σχολείο γιατί  κανένας απο μας δε θα πήγαινε σε ένα Εσπερινό του 

Ηρακλείου. Εγώ προσωπικά είμαι ευχαριστημένη απο αυτό το σχολείο,ο 

χώρος είναι πολύ καλός όπως επίσης και οι καθηγητές μας. Ελπίζουμε λοιπόν 

να πάνε όλα καλά και να φοιτούν όλο και περισσότερα άτομα στο σχολείο μας 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Το Εσπερινό Λύκειο χρειάζεται γιατί μπορείς να βγάλεις απολυτήριο αν δεν το 

έχεις. Κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα βέβαια.

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Το Εσπερινό Σχολείο εξυπηρετεί πολλούς ανθρώπους. Άνθρωποι που για 

προσωπικούς λόγους αδυνατούσαν ή αδυνατούν να φοιτήσουν σε Ημερήσιο 

αποφασίζουν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό τους  για να 

καταφέρουν να πάρουν τον απολυτήριο τίτλο. Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια 

που γίνεται απο όλους τους μαθητές Εσπερινών Σχολείων παρ'όλες τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους.



ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Το Εσπερινό Σχολείο κατα τη γνώμη μου χρειάζεται για το νέο που δεν έχει 

τελειώσει το σχολείο για προσωπικούς του λόγους.Κάποιοι δεν τελείωσαν το 

σχολείο όταν έπρεπε επειδή ήταν μικροί και δε σκεφτόταν ώριμα και αργότερα 

τους χρειάστηκε το απολυτήριο στη δουλειά τους ή κάπου αλλού.

Ένας απ'αυτούς είμαι κι εγώ. Όταν έπρεπε να τελειώσω το σχολείο δε μου 

άρεσε , δεν καταλάβαινα τα μαθήματα κι έτσι το σταμάτησα. Ο πατέρας μου 

τότε μου είπε ότι κάποια στιγμή θα το μετανιώσω αλλά θα είναι αργά.. Όταν 

λοιπόν μετά απο χρόνια  απολύθηκα απο το στρατό, μου δόθηκαν πολλές ευκ

αιρίες για δουλειά αλλά παντού μου ζητούσαν απολυτήριο Λυκείου. Τότε 

θυμήθηκα τα λόγια του πατέρα μου κι έτσι μετά απο καιρό αποφάσισα να 

βγάλω το σχολείο.

Στεναχωριέμαι όμως που νέα παιδιά αφήνουν το σχολείο. Τους λέω τη δική 

μου ιστορία  γιατί κι εγώ  το ίδιο μυαλό είχα στην ηλικία τους, δε σκεφτόμουν 

ώριμα όπως σκέφτομαι τώρα.

ΚΕΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Το Εσπερινό Σχολείο ειναι πολύ καλό για ανθρώπους που δεν έχουν 

τελειώσει το σχολείο και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις. Εγώ ας πούμε, αν 

και δεν είχα χάσει πολλές χρονιές στο Ημερήσιο , ήρθα στο Εσπερινό για τους 

εξής λόγους: δουλεύω το πρωϊ, στο Εσπερινό σχολείο έρχονται μεγάλοι 

άνθρωποι και καταλαβαίνω καλύτερα τα μαθήματα.



ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Φοιτώ στο Εσπερινό Λύκειο Τυμπακίου. Ήρθα στο Εσπερινό γιατί όταν ήμουν 

παιδί δεν είχα μυαλό να το συνεχίσω κι έτσι αποφάσισα να το συνεχίσω 

τώρα.

 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Ξαναξεκίνησα το νυχτερινό σχολείο γιατί χρειάζομαι ένα χαρτί για το μέλλον 

μου. Επίσης έχω τη δυνατότητα να δουλεύω το πρωϊ και να πηγαίνω σχολείο 

στο βράδυ.  

Πηγαινετε κι εσείς!θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε το απολυτήριο για μια 

καλύτερη δουλειά!

ΚΑΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Το σχολείο για μένα είναι σημαντικό που είναι στο Τυμπάκι, στο χωριό μου 

γιατί ήθελα μια δεύτερη ευκαιρία να συνεχίσω για να βγάλω το Λύκειο. 

Πρώτον, γιατί ήθελα να πάρω το απολυτήριο και δεύτερον για να μπορώ να 

βρώ μια δουλειά μιας και σ'αυτούς τους δύσκολους καιρούς χωρίς απολυτήριο 

Λυκείου δε μπορείς να δουλέψεις πουθενά. Τρίτον, θέλω να αποκτήσω 

παραπάνω γνώσεις για να μπορώ να βοηθάω αργότερα τα παιδιά μου με τα 

μαθήματα τους.



ΜΠΑΛΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Το Εσπερινό Γυμνάσιο/Λύκειο για μερικούς ανθρώπους είναι μια δεύτερη 

ευκαιρία στη ζωή τους για να καταφέρουν να τελειώσουν το σχολείο και να 

μορφωθούν. Αυτοί που προσπαθούν και πάνε στο Εσπερινό είναι συνήθως 

άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που ακόμα ελπίζουν για μια καλύτερη ζωή. Είναι 

νύχτα τα μαθήματα και βολεύει σχεδόν όλους να πετύχουν το στόχο τους. Τα 

μαθήματα είναι σχετικά εύκολα και οι καθηγητές είναι φιλικοί μαζί μας λές και 

είμαστε οικογένεια. Μερικές φορές , δε λέω, είναι λίγο κουραστικό  αλλά δεν 

πειράζει!

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Η επιλογή του Εσπερινού Λυκείου για μένα είναι μία λύση ισορροπίας στην 

καθημερινότητα μου. Το απολυτήριο δε θα μου φανεί κάπου χρήσιμο  όμως οι 

ώρες αυτές στο σχολείο με βοηθάνε να μάθω κάτι καινούριο και χρήσιμο και 

να χαλαρώσω απο την καθημερινότητα. 

Θεωρώ ότι το νυχτερινό σχολείο είναι ένας καλός θεσμός  που πρέπει να 

στηριχτεί απο το κράτος γιατί εξυπηρετεί όλες τις κατηγορίες και τις ηλικίες 

των ανήσυχων και δραστήριων ανθρώπων.



ΠΗΓΕΣ /SITES

www.minedu.gov.gr

www.alfavita.gr

www.eriande.elemedu.upatras.gr

www.pedia.gr

gym-esp-tympak.ira.sch.gr

lyk.esp.ampel.thess.sch.gr

www.edugate.gr

gym-esp-veroias.ima.sch.gr

epal-esp-tavrou.att.sch.gr

Επίσης:

Παντελή Ν. Γαλίτη  “Ο Θεσμός της Εσπερινής 
Εκπαίδευσης ως έκφραση κοινωνικής δικαιοσύνης στην  

Ελλάδα στα πλαίσια της  εκπαιδευτικής πολιτικής:ιστορική  
-διαχρονική διερεύνηση” (αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
www.eriande.elemedu.upatras.gr)

 


