Ππόκειηαι για μια πεπιήγηζη ζε κείμενα και εικόνερ πος καηαγπάθοςν ηην
παποςζία ηος Πειπαμαηικού Σσολείος ηος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ
ζηην εκπαιδεςηική και κοινωνική ππαγμαηικόηηηα ηηρ πόληρ από ηο 1934,
έηορ ίδπςζήρ ηος, μέσπι ζήμεπα, μια παποςζία ακόμη διακπιηή.
Ξεθςλλίζονηαρ κανείρ αςηό ηο Λεύκωμα γίνεηαι κοινωνόρ ηηρ πολύπλεςπηρ
δπαζηηπιόηηηάρ ηος: Γνωπίζει ηον ιδπςηή ηος ΠΣΠΘ, ηον ζποςδαίο
αγωνιζηή ηος εκπαιδεςηικού δημοηικιζμού Αλέξανδπο Δελμούζο και
παπάλληλα θαςμάζει ηο κηήπιο, ένα έπγο ηέσνηρ ηος μεγάλος έλληνα
απσιηέκηονα Δημήηπη Πικιώνη. Ενημεπώνεηαι για ηο πεπιοδικό πος
εξέδιδε ηο Πειπαμαηικό Σσολείο, ηα "Χπονικά" και ηην πολύσπονη
κςκλοθοπία ηος. Τέλορ, γνωπίζει ηα ππόζωπα ηων μαθηηών, ηων
νηπιαγωγών και ηων δαζκάλων, ηων καθηγηηών, ηων διεςθςνηών και ηων
εποπηών πος με ηο έπγο, ηιρ ππωηόηςπερ ιδέερ, ηα οπάμαηα και ηη
δημιοςπγικόηηηά ηοςρ αποηύπωζαν όλα αςηά ηα σπόνια ηην ηαςηόηηηα
αςηού ηος ιζηοπικού και ππωηοπόπος ζσολείος.

Κπιηικέρ – Παποςζιάζειρ
Πειραμαηικό Στολείο ηοσ Πανεπιζηημίοσ Θεζζαλονίκης
Το θσηώριο ηων οραμαηιζηών
Σοθία Νικολαΐδοσ, Το θσηώριο ηων οραμαηιζηών, "Τα Νέα"/ "Βιβλιοδρόμιο",
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1934-2010: ην Πεηξακαηηθό ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο έγηλε 76
ρξνλώλ. Σν ζρνιείν πνπ ίδξπζε ν Γεικνύδνο, ην ζρνιηθό θηίξην πνπ έθηηζε ν
Πηθηώλεο, ην δεκόζην ζρνιείν πνπ εθδίδεη επηζηεκνληθό πεξηνδηθό γαινύρεζε
πνηεηέο, παλεπηζηεκηαθνύο δαζθάινπο, πνιηηηθνύο. Έλα δεκόζην ζρνιείν παξάγεη
κνξθσηηθό έξγν πνπ πνιιά ηδησηηθά ζα δήιεπαλ.
Ση θνηλό έρνπλ ν Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο κε ηνλ Νίθν Αζιάλνγινπ; Ο Γ.Ν.
Μαξσλίηεο κε ηνλ Μηράιε εηάην, ηνλ Βαζίιε Κάιθα, ηνλ Γηώξγν Κεραγηόγινπ, ηνλ
πύξν Μαξθέην, ηνλ Παλαγηώηε Γόηθν; Ο ηέιηνο Νέζησξ κε ηνλ Κξίησλα Αξζέλε;
Ο Πέηξνο Θέκειεο κε ηνλ Υαξάιακπν Μπαθηξηδή; Ο Αξγύξεο Μπαθηξηδήο κε ηνλ
Νηθόιαν αρίλε; Ο λένο πξύηαλεο ηνπ ΑΠΘ Γηάλλεο Μπιόπνπινο κε ηνλ
Αξρηεπίζθνπν Ακεξηθήο Γεκήηξην; Δίλαη όινη ηνπο απόθνηηνη ηνπ Πεηξακαηηθνύ
ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
ην ζρνιείν πνπ νξακαηίζηεθε ν θσηηζκέλνο παηδαγσγόο Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο
δίδαμαλ πνηεηέο (Θέκειεο, Παπιέαο), εηθαζηηθνί (Ρέγθνο, Καζόιαο, Παξαιήο) θαη
επηζηήκνλεο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα εξγάζζεθαλ σο παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη
(Σζνιάθεο, Βαξκάδεο, Σνθαηιίδνπ, Κνύθνπξα). Ο θαηάινγνο ησλ νλνκάησλ
επηθαλώλ απνθνίησλ θαη δηαπξεπώλ δηδαζθόλησλ είλαη αηειείσηνο.
Σν Πεηξακαηηθό ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Νεπηαγσγείν,
Γεκνηηθό, Γπκλάζην, Λύθεην) είλαη πιένλ 76 εηώλ. Ζ επέηεηνο ησλ 75 ρξόλσλ ηνπ
γηνξηάζηεθε κε κηα ηδηαηηέξσο θξνληηζκέλε έθδνζε, ε νπνία δηαζώδεη θσηνγξαθηθά
ηεθκήξηα ζρνιηθήο δσήο από ηελ ίδξπζε ηνπ ζρνιείνπ σο ζήκεξα. Δπίζεο
παξνπζηάδεη ζπάλην εθπαηδεπηηθό πιηθό ην νπνίν πξνέξρεηαη από θηλεκαηνγξαθηθέο
ηαηλίεο νθηώ κηιηκέηξ πνπ θαιύπηνπλ ηε ζρνιηθή δσή από ην 1958-1966. Σν
θσηνγξαθηθό πιηθό αληηθξύδεηαη κε θείκελα πνπ ππνγξάθνπλ δηδάζθνληεο θαη
καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ηδξπηηθέο κνξθέο ηνπ. Σα δεκνζηεπκέλα θείκελα
πξνέξρνληαη από ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ην πεξηνδηθό ηνπ ζρνιείνπ,Υξνληθά.
Οξηζκέλα θείκελα γξάθηεθαλ ad hoc, έπεηηα από πξόζθιεζε ηνπ Πεηξακαηηθνύ. Σελ
επηκέιεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο αλέιαβαλ, κε ηδηαίηεξε θξνληίδα, ηξεηο θηιόινγνη ηνπ
ζρνιείνπ: ν Γηώξγνο Καιιίλεο, ε Δπζεβία Υαζάπε (ζύκβνπινο θηινιόγσλ πιένλ)
θαη ν Βαζίιεο Υαηδεβαζηιείνπ (πξώελ δηεπζπληήο ηνπ ΠΠΘ).
Ο εμαηξεηηθά θξνληηζκέλνο ηόκνο ρσξίδεηαη ζε νθηώ κέξε: 1. Έλαο κεγάινο
παηδαγσγόο (αθηεξσκέλν ζην όξακα ηνπ Γεικνύδνπ γηα ην ζρνιείν). 2.Δλα έξγν
ηέρλεο (αθηεξσκέλν ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ από ηνλ Πηθηώλε). 3.Σν
πεξηνδηθό «Υξνληθά». Ζ αιιεινπρία ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα (αθηεξσκέλν ζην
νκώλπκν επηζηεκνληθό θαη παηδαγσγηθό πεξηνδηθό πνπ εθδίδεη ην ζρνιείν). 4.Ζ

νκνξθηά ηεο γλώζεο(πεξηέρνληαη καζεηηθά θείκελα θαη δηδαθηηθνί πξνβιεκαηηζκνί).
5.Ζ γλώζε ηεο νκνξθηάο(παξνπζηάδνληαη πνηθίιεο εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ). 6. «Σηο
εκέξεο κνπ άζξνηζα»(παξνπζηάδεηαη ε ζρνιηθή δσή: εθδξνκέο, απνθνηηήζεηο, αιιά
θαη καξηπξίεο γηα δηάθνξα πεξηζηαηηθά θ.ιπ.). 7.Τζηεξόγξαθν:ζπνπδή κλήκεο(κε
θείκελα ησλ Γ.Ν. Μαξσλίηε, Μαλόιε Αλαγλσζηάθε, Νηίλνπ Υξηζηηαλόπνπινπ,
Αξρηεπηζθόπνπ Ακεξηθήο Γεκήηξηνπ, Κώζηα Ενπξάξη, Γηάλλε Μπνπηάξε, Φώηε
Υξπζνκάιιε, Γηώξγνπ Μπάξκπα). 8.Πξόζσπα : θαηαινγνγξαθνύληαη επόπηεο,
δηεπζπληέο, θαζεγεηέο, δάζθαινη, λεπηαγσγνί θαη απόθνηηνη ηνπ ζρνιείνπ κέρξη
ζήκεξα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηε δσή απηνύ ηνπ ζρνιείνπ, ε καξηπξία ηνπ
θαζεγεηή ζήκεξα ζην ΑΠΘ, Υξίζηνπ Σζνιάθε πνπ ζπκάηαη όηη: «Σελ 28ε Μαξηίνπ
1968 θαηά ηελ ώξα ηεο θξηηηθήο ηεο δεηγκαηηθήο δηδαζθαιίαο, ηελ νπνία είραλ
παξαθνινπζήζεη (...) νη θνηηεηέο, ν ηόηε δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, δηνξηζκέλνο από
ηε δηθηαηνξία, κε ηξόπν απηαξρηθό κνπ αθήξεζε ηνλ ιόγν, ελώ κηινύζα γηα ηνλ
ηδξπηή ηνπ Πεηξακαηηθνύ Αιέμαλδξν Γεικνύδν (...). εκεηώλσ όηη ε δηδαζθαιία,
ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζρνιείνπ είρε θπιήζεη ζηε δεκνηηθή γιώζζα θαη όρη
ζηελ θαζαξεύνπζα, όπσο επέβαιιε ν δηεπζπληήο θαη ε δηθηαηνξία. Οη θνηηεηέο
ράξεθαλ θαη ηε ρεηξνθξόηεζαλ. Ο δηεπζπληήο εμνξγίζηεθε».
Μειεηώληαο ηνλ ηόκν, ν αλαγλώζηεο δελ πεξηεγείηαη απιώο ζηελ ηζηνξία ηεο
εθπαίδεπζεο κέζα από έλα παξαδεηγκαηηθό δεκόζην ζρνιείν. Βιέπεη έλα ηζηνξηθό
ζρνιείν δσληαλό, έλα θπηώξην επηζηεκόλσλ, θαιιηηερλώλ, πνιηηηθά παξόλησλ
πνιηηώλ ζηε δσή ηεο ρώξαο. Σελ επόκελε θνξά πνπ θάπνηνο από καο ζα επαηλέζεη
έλα δεκόζην ζρνιείν κε ηε θξάζε «ιεηηνπξγεί ζαλ ηδησηηθό», αο ζθεθηεί όηη ε
ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο- ελ κέξεη θαη ε ηζηνξία ελόο θξάηνπο - γξάθεηαη, πξσηίζησο,
από ηα δεκόζηα ζρνιεία πνπ παξάγνπλ κνξθσηηθό έξγν. Σν θαιό δεκόζην ζρνιείν
είλαη ην πην ζνβαξό αγαζό πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη απηή ε ξεκαγκέλε ρώξα ζηνπο
πνιίηεο ηεο.

Το NF διαβάδει… «1934-2009, 75 τρόνια Πειραμαηικό, Ο τρόνος
επιζκέπηεηαι αναλλοίωηος»
Απόζηολος Κρηηικόςζηο NewsFilter, Μάιος 12, 2010
Γελ είλαη αιήζεηα πσο γηα ρώξνπο πνπ έρνπκε πεξάζεη κόλνλ όκνξθεο ζηηγκέο,
αξεζθόκαζηε λα κηιάκε. Δίλαη κηα παξαλόεζεο πνπ γίλεηαη ζπρλά. Όηη δειαδή ην
θέθη, ε μεγλνηαζηά, ε βνιή, νη επθνιίεο, νη ραξέο, νξίδνπλ έλα πεξηβάιινλ σο
εγθάξδην θαη επράξηζην. Δίλαη άζηνρν θαη ιάζνο.
Δγώ μέξσ έλαλ ρώξν πνπ δελ πέξαζα κνλάρα όκνξθεο ζηηγκέο, πνπ δελ ήηαλ πάληνηε
επράξηζηνο, θαη πνπ κε δπζθόιεςε, αξθεηέο θνξέο. Κάπνηε κάιηζηα κε απνθαξδίσζε.
Μα αλ κνπ δεηήζεηε λα ζαο κηιήζσ γηα απηόλ ηνλ ρώξν ζα ζπκεζώ ραξνύκελα
πξόζσπα, εθδξνκέο, πεξηπάηνπο, ελδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο θαη εξεζίζκαηα. Πνιιά
εξεζίζκαηα, πνπ θάπνηε έκνηαδαλ αλνύζηα, ζηεκέλα. Μα ηα μαλαζπκήζεθα αξγόηεξα
θαη θαηάιαβα πνιιά.
Σν Πεηξακαηηθό ρνιείν Α.Π.Θ. απνηέιεζε ηε ζρνιηθή κνπ ζηέγε γηα ηα ρξόληα ηνπ
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ…

Γεύηεξν ζπίηη δειαδή γηαηί από έλα ζεκείν θαη κεηά πην πνιύ κε έβιεπε ην
Πεηξακαηηθό παξά ην ζπίηη κνπ. Δθεί έκαζα λα γξάθσ εθζέζεηο, δηδάρζεθα
καζεκαηηθά, αξραία, θπζηθή, ινγνηερλία θαη έλα θάξν άιια «αλνύζηα», όπσο ηα
ιέγακε ηόηε, καζήκαηα. Δθεί είδα γηα πξώηε θνξά ζέαηξν, έθαλα βηβιηνγξαθηθή
εξγαζία, έιαβα κέξνο ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα, παξνπζίαζα ζε θνηλό. Δθεί ήξζα γηα
πξώηε θνξά ζε επαθή κε ππνινγηζηή θαη απνθάζηζα όηη ζέισ λα κάζσ πεξηζζόηεξα
γηα απηόλ.
Αλ ην ζθεθζώ θαιύηεξα ην Πεηξακαηηθό ρνιείν επζύλεηαη γηα ηνπο δύν
κεγαιύηεξνπο εζηζκνύο κνπ. Σνπο ππνινγηζηέο θαη ηνλ θαθέ. Δπζύλεηαη όκσο θαη γηα
θάηη αθόκε, πνπ νη πεξηζζόηεξνη δε ζα κπνξνύζαηε θαλ λα θαληαζηείηε. Γηα απηό
εδώ ην site. Γηαηί αλ δελ είρα γλσξίζεη ηνλ asynadak ζην Πεηξακαηηθό ρνιείν, αλ
δελ είρακε κνηξαζηεί ηελ ίδηα αγάπε γηα ηνπο ππνινγηζηέο, αλ δελ είρακε ράζεη ώξεο
νιόθιεξεο λα ζπδεηάκε γηα αθαηαιαβίζηηθα ηερληθά ζέκαηα (ζπλήζεηα πνπ
πξνβιεκάηηδε, ζπκάκαη, ηνπο γνλείο καο), ην Newsfilter.gr κπνξεί λα κελ είρε
δεκηνπξγεζεί πνηέ. Ή αθόκε θη αλ είρε δεκηνπξγεζεί, δελ ζα ήηαλ ζίγνπξα ην ίδην.
Παξόκνηεο αλακλήζεηο κε απηέο πνπ ζαο πεξηέγξαςα παξαπάλσ κπνξείηε λα βξείηε
ζπγθεληξσκέλεο ζην ιεύθσκα «1934-2009, 75 ρξόληα Πεηξακαηηθό, Ο ρξόλνο
επηζθέπηεηαη αλαιινίσηνο» πνπ επηκειήζεθαλ κέιε ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ
ζρνιείνπ θαη εθδόζεθε από ηηο εθδόζεηο Ηαλόο.

Άννα Αγγελοπούλοσ,
Έλα ιεύθσκα-πεξηήγεζε ζηηο εηθόλεο ηεο ηζηνξίαο ελόο εκβιεκαηηθνύ ζρνιείνπ ηεο
ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο! Έλα ζρνιείν-"θαληαζηαθή" θνηλόηεηα γηα ηε
Θεζζαινλίθε! Διπίδσ ην ιεύθσκα απηό λα κε ζεκαηνδνηεί θαη ην ηέινο ηνπ
ηζηνξηθνύ ζρνιείνπ... Σν 2010 ήηαλ ε ρεηξόηεξε ρξνληά πνπ έδεζα ζην ζρνιείν...Δίρε,
όκσο, έλα θαιό: κε έθεξε πην θνληά ζε ζπλαδέιθνπο κε ηνπο νπνίνπο κνηξαζηήθακε
ηηο ίδηεο αγσλίεο...Αιιά, γηα ην Πεηξακαηηθό ζα κηιήζνπκε κηα άιιε θνξά...Απιά θαη
κόλν, ζαο δηαβεβαηώλσ όηη ην Πεηξακαηηθό πνπ εγώ γλώξηζα ήηαλ πξάγκαηη
ρνιείν... Όκσο, ζα παξακείλεη;
Έγξαςα ηε βηβιηνπαξνπζίαζε, πνπ αθνινπζεί, κε αιεζηλή αγάπε γηα ην ζρνιείν ζην
νπνίν ππεξέηεζα από ηηο 30 Ηνπλίνπ ηνπ 2000 έσο ηηο 25 Ννεκβξίνπ ηνπ 2010. Με
αιεζηλή αγάπε επηκειήζεθαλ ην ιεύθσκα θαη ε Δπζ. Υαζάπε, Γ. Καιιίλεο θαη Βαζ.
Υαηδεβαζηιείνπ, ηξεηο θηιόινγνη πνπ άθεζαλ ην ζηίγκα ηνπο ζην ζρνιείν.
Η βιβλιοπαροσζίαζη δημοζιεύηηκε ζηο περιοδικό Φιλόλογος, ηεύτος 142
(Οκηώβριος, Νοέμβριος, Γεκέμβριος 2010), ζ. 685-689.
…ηελ πξώηε ζεηξά θάζνληαη θαη ζηε δεύηεξε ζηέθνληαη νη θαζεγεηέο, θαη αθξηβώο
πίζσ ηνπο βξίζθνληαη νη καζεηέο. Όινη θνξνύλ θνζηνύκηα. Σν ύθνο ζνβαξό,
θαξθσκέλν ζην θελό. Διάρηζηνη από απηνύο θαίλεηαη όηη πξνζπαζνύλ λα
ρακνγειάζνπλ. Ο Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο έρεη ήδε μεθηλήζεη ζηελ
Δπξώπε…Δίλαη ε επίζεκε αλακλεζηηθή θσηνγξαθία ησλ πξώησλ δεθαελλέα
καζεηώλ-ήηαλ κόλν αγόξηα- πνπ απνθνίηεζαλ ηνλ Ηνύλην ηνπ 1940 από ην ηόηε

εμαηάμην Γπκλάζην ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,
έλα λέν αθόκα ζρνιείν, αθνύ είρε ηδξπζεί κόιηο ην 1934 από ηνλ νξακαηηζηή
παηδαγσγό Αι. Γεικνύδν…
…Ο θηιόινγνο Β. Γεδνύζεο κε αηζαιάθσην θνζηνύκη θαη γξαβάηα, θξαηώληαο
ιεπθό καληήιη ζην αξηζηεξό ρέξη, θάζεηαη ζηε βάξθα αλάκεζα ζε καζεηέο ηνπ
Γπκλαζίνπ, άιινη από ηνπο νπνίνπο θνξνύλ καγηώ θαη άιινη θνληά παληεινλάθηα.
Έλα ραξνύκελν ζηηγκηόηππν από θαινθαηξηλή εθδξνκή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ Κξήλε ην
1944. Ο πόιεκνο έρεη ηειεηώζεη γηα ηελ Διιάδα. Πιαηηά ηα ρακόγεια ησλ παηδηώλ
πνπ εηνηκάδνληαη λα βνπηήμνπλ θαη λα ραξνύλ ηε ζάιαζζα, ζπγθξαηεκέλν ην
κεηδίακα ηνπ θαζεγεηή…
…Φσηνγξαθία από ηελ παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ησλ Φαξώλ ηελ νιόκαπξε ξάρε ηνπ
θηινιόγνπ Γ. Καξαζώηνπ γηα ηε γηνξηή ηεο 25εο Μαξηίνπ 1949. Γηαθξίλνληαη ηα
ζθεληθά, θηινηερλεκέλα από ηνπο καζεηέο ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή
Καιιηηερληθώλ ηνπ ρνιείνπ θαη γλσζηνύ δσγξάθνπ Πνιύθιεηηνπ Ρέγθνπ.
…ηηγκηόηππα από εθδξνκέο ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ ζηελ εμνρή θαηά ηηο
δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960. Οη εηθόλεο κνηάδνπλ κε πίλαθεο ηκπξεζηνληζκνύ.
Αλέκεια παηδηά ζε ινπινπδηαζκέληα ιηβάδηα θαη ζε ρσξάθηα ηεο επνρήο ηνπ
ζεξηζκνύ, ραξνύκελεο παηδηθέο παξέεο ππό ηε ζθηα ησλ δέλδξσλ, ζηεθάληα θαη
κπνπθέηα από αγξηνινύινπδα, ςάζηλα θαπέια θαη θαιάζηα…
…Φσηνγξαθία από ην αλζνθήπην ηεο πάλσ απιήο ηνπ ρνιείνπ. Οη καζήηξηεο θαη νη
καζεηέο ηεο Β’ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 1951-52 ραξίδνπλ αζώα
ρακόγεια ζην θαθό. Όιεο θαη όινη θνξνύλ πνδηέο θαη θξαηνύλ πνηηζηήξηα.
Κνληνθνπξεκέλα ηα θεθάιηα ησλ αγνξηώλ, ιεπθέο θνξδέιεο ζηα καιιηά ησλ
θνξηηζηώλ…
… Μαζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ παίδνπλ ακέξηκλνη ζηε ρηνληζκέλε απιή ηνπ ζρνιείνπ. Οη
ζθελέο κε ηα παηρλίδηα ζην ρηόλη, πνπ έρεη απνζαλαηίζεη ν θαθόο ην 1962, ζπκίδνπλ
εηθόλεο από ηνπο πίλαθεο ηνπ Φιακαλδνύ δσγξάθνπ ηνπ 16νπ αηώλα Π. Μπξέγθει,
ηνπ Πξεζβύηεξνπ.
…Φσηνγξαθία από εθδξνκή ζηε Θάζν ην 1965. Ο λένο ηόηε θηιόινγνο Υξ.
Σζνιάθεο, πνπ ζα άθελε ην ζηίγκα ηνπ ζηελ ηζηνξία ηνπ ρνιείνπ γηα ηηο
ραξηζκαηηθέο δηδαζθαιίεο, θνηηάδεη κε ειπηδνθόξν ρακόγειν ην θαθό. Πίζσ ηνπ
απιώλεηαη ε ιακπεξή ζάιαζζα…
Σα παξαπάλσ είλαη ιίγα από ηα πνιιά θσηνγξαθηθά ζηηγκηόηππα πνπ ζα ζπλαληήζεη
ν αλαγλώζηεο μεθπιιίδνληαο ηνλ θαιαίζζεην ηόκν ησλ εθδόζεσλ Ηαλόο κε ηνλ ηίηιν
1934-2009. 75 ρξόληα Πεηξακαηηθό. Ο ρξόλνο επηζθέπηεηαη αλαιινίσηνο. Καη
πξάγκαηη ζηηο ζειίδεο απηήο ηεο έθδνζεο ν ρξόλνο επηζθέπηεηαη “αλαιινίσηνο” θαη
θαιεί ηνλ αλαγλώζηε ζ’ έλα ζπλαξπαζηηθό ηαμίδη ζην απώηεξν θαη εγγύηεξν
παξειζόλ ελόο ηζηνξηθνύ ζρνιείνπ, ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο. Ζ έθδνζε πεξηέρεη θσηνγξαθίεο πνπ απνηππώλνπλ εηθόλεο από όιεο
ηηο πιεπξέο ηεο πινύζηαο ζρνιηθήο δσήο ηνπ Πεηξακαηηθνύ, εηθόλεο-καηηέο ζηε
δξάζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ δηδαζθόλησλ κέζα θαη έμσ από ηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο, εηθόλεο-βιέκκαηα ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο ηζηνξίαο ηνπ ρνιείνπ,
εηθόλεο-πξνζσπνγξαθίεο εθπαηδεπηηθώλ πνπ αθηέξσζαλ ηε δσή ηνπο ζην
παηδαγσγηθό έξγν, εηθόλεο πνπ αθηλεηνπνηνύλ ηηο ζηηγκέο ηνπ παξειζόληνο, εηθόλεο
πνπ δηαηεξνύλ αλαιινίσην ό,ηη ράλεηαη, αιιάδεη, ή κεηακνξθώλεηαη κε ην πέξαζκα
ηνπ ρξόλνπ.

Οη ηξεηο επηκειεηέο ηεο έθδνζεο, ν θηιόινγνο Βαζίιεο Υαηδεβαζηιείνπ-θαζεγεηήο
ζην ρνιείν από ην 1987 θαη δηεπζπληήο από ην 2000 έσο ην 2009-, ε λπλ ζρνιηθή
ζύκβνπινο ησλ θηινιόγσλ Δπζεβία Υαζάπε-θαζεγήηξηα ηηο πεξηόδνπο 1988-1991,
1996-2003 θαη ππνδηεπζύληξηα ηνπ ρνιείνπ από ην 2003 έσο ην 2008-θαη ν
θηιόινγνο Γηώξγνο Καιιίλεο πνπ ππεξεηεί ζην ρνιείν από ην 1999, αμηνπνίεζαλ
αξηζηνηερληθά πινύζην θσηνγξαθηθό θαη εηθνλνγξαθηθό πιηθό κε ζθελέο ηεο
ζρνιηθήο δσήο θαη ζπλέζεζαλ έλα εμαηξεηηθό έξγν, ζην νπνίν “αηρκαισηίδνπλ” ην
ρξόλν θαη δηαζώδνπλ κλήκεο από ηελ θνηλόηεηα ελόο ππνδεηγκαηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ
ηδξύκαηνο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ νγθώδε ηόκν ηεο έθδνζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη: πξνζρέδηα
ηνπ ζπνπδαίνπ αξρηηέθηνλα Γεκ. Πηθηώλε πνπ ζρεδίαζε ην θηίξην ηνπ Πεηξακαηηθνύ
ρνιείνπ, έλα εκβιεκαηηθό νηθνδόκεκα γηα ηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο
αξρηηεθηνληθήο, θαη θσηνγξαθίεο κε ηηο επεθηάζεηο ηνπ θηηξίνπ ζε δηάθνξεο ρξνληθέο
πεξηόδνπο, αλακλεζηηθέο θσηνγξαθίεο ησλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο καζεηέο,
δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο ηνπο, εηθόλεο κε ηα εμώθπιια θαη ηηο εθηππσηηθέο κήηξεο
ησλ πξώησλ ηεπρώλ ηνπ πεξηνδηθνύ ηνπ ρνιείνπ Υξνληθά, ηεο ηζηνξηθήο έθδνζεο
ηεο πξώηεο πεξηόδνπ (1947-1966) αιιά θαη ηεπρώλ ηεο επαλέθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνύ
(επαλεθδόζεθε ην 1992 θαη ζπλερίδεη λα εθδίδεηαη έσο ζήκεξα), θσηνγξαθίεο από ηηο
πεξίθεκεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη δηάθνξεο άιιεο πνιηηηζηηθέο-θαιιηηερληθέο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ρνιείνπ (κνπζηθέο ζπλαπιίεο, ρνξσδίεο, εθζέζεηο δσγξαθηθήο),
εηθόλεο από πξνγξάκκαηα απηώλ ησλ εθδειώζεσλ, δσγξαθηέο θαη εηθόλεο από
ηεηξάδηα καζεηώλ, θσηνγξαθίεο από εθπαηδεπηηθέο εμνξκήζεηο θαη εθδξνκέο ζε
ηζηνξηθνύο ηόπνπο θαη πνιηηηζηηθά κλεκεία ηεο Διιάδαο, θσηνγξαθίεο από δηάθνξεο
όςεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο (γηνξηέο, ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ζηνπο θνηηεηέο,
ηειεηέο απνθνίηεζεο, θ.ά.) θαη ηέινο, θσηνγξαθίεο από εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο
ηνπ ρνιείνπ.
Σε βάζε ηνπ πιηθνύ πνπ θνζκεί ηηο ζειίδεο ηεο έθδνζεο απνηέιεζαλ θπξίσο
θσηνγξαθίεο θαη εηθόλεο από ην παξειζόλ ηνπ ρνιείνπ. Οη επηκειεηέο σζηόζν
επέιεμαλ θαη αληηπξνζσπεπηηθέο θσηνγξαθίεο από ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο
ζύγρξνλεο επνρήο, ηεο πξώηεο δεθαεηίαο ηνπ 21νπ αηώλα, γηα λα δείμνπλ όηη ην
ρνιείν ζπλερίδεη ηελ παξάδνζε ηνπ παξειζόληνο θαη πνξεύεηαη κε ζπλέπεηα ζην
παξόλ, πξνζπαζώληαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ λέσλ ζπλζεθώλ.
Όπσο καο πιεξνθνξεί ν Β. Υαηδεβαζηιείνπ ζηνλ Πξόινγν ηνπ έξγνπ, νη επηκειεηέο
αλαδήηεζαλ θαη αλαθάιπςαλ ην κέρξη ηώξα άγλσζην πιηθό ηεο έθδνζεο ζην αξρείν ή
ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ρνιείνπ, αιιά θαη ζηηο
πξνζσπηθέο ζπιινγέο παιηώλ δηδαζθόλησλ θαη απνθνίησλ. Σν πιηθό απνδείρηεθε
πξαγκαηηθά ζπάλην θαη πνιύηηκν. Γηα παξάδεηγκα, νη κηθξνύ κήθνπο
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κε ζθελέο από ηε ζρνιηθή δσή ηεο πεξηόδνπ 1958-1966,
πνπ βξέζεθαλ ηπραία ζε θηβώηηα ζην εξγαζηήξην ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο θαη
ςεθνπνηήζεθαλ κε θξνληίδα ηνπ ρνιείνπ. Κάπνηεο από ηηο ζθελέο απηώλ ησλ
ηζηνξηθώλ ηαηληώλ, νη νπνίεο απνηεινύλ αλεθηίκεην πξσηνγελέο πιηθό γηα ηελ ηζηνξία
ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξόληα ηόκν. Ο ίδηνο
σζηόζν επηζεκαίλεη όηη ε έθδνζε δελ επηδηώθεη λα παξνπζηάζεη κε αληηθεηκεληθό
ιόγν όιεο ηηο θάζεηο ηεο ηζηνξίαο ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο. Σν έξγν, δειαδή, δελ είλαη κία δηεμνδηθή ηζηνξηθή εξγαζία-κειέηε,

αιιά απνηειεί θπξίσο έλα θσηνγξαθηθό ιεύθσκα πνπ κπνξεί λα γίλεη αθεηεξία θαη
πεγή έξεπλαο γηα ηνπο κειινληηθνύο ηζηνξηθνύο.
Δθηόο όκσο από ην πινύζην θσηνγξαθηθό θαη εηθνλνγξαθηθό πιηθό, αλζνινγνύληαη
θαη θείκελα αλζξώπσλ πνπ είραλ ελεξγό ξόιν ζηε δσή θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ρνιείνπ.
Πξόθεηηαη γηα θείκελα πνπ όρη κόλν εκπινπηίδνπλ θαη πηζηνπνηνύλ ην θσηνγξαθηθό
πιηθό, αιιά θαη θείκελα πνπ ζθηαγξαθνύλ θαη κεηαθέξνπλ αθεγεκαηηθέο “εηθόλεο”
γηα ηε δξάζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Κείκελα πνπ αθεγνύληαη ζηηγκέο από ην
παξειζόλ κε ηελ νπηηθή ηνπ ζπληάθηε ηνπο, θείκελα πνπ κηινύλ γηα ηνπο ζθνπνύο
ηνπ ρνιείνπ θαη ην παηδαγσγηθό όξακα ηνπ ηδξπηή ηνπ, θείκελα πνπ ηνλίδνπλ ηε
ζεκαζία ηνπ θηηξίνπ σο έξγν ηέρλεο, θείκελα-ζρόιηα πνπ κεηαθέξνπλ βηώκαηα θαη
εκπεηξίεο δηδαζθόλησλ θαη καζεηώλ, θείκελα πνπ κεηαδίδνπλ ζπγθίλεζε θαη
αλαθαινύλ αλακλήζεηο, αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο, απνδεηθλύνληαο όηη ην
Πεηξακαηηθό ππήξμε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί όρη κόλν έλα αιεζηλό ρνιείν, αιιά
θαη κία “θαληαζηαθή θνηλόηεηα” ζηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο. Σα πεξηζζόηεξα
από απηά ηα θείκελα αληιήζεθαλ από ην πεξηνδηθό Υξνληθά, θάπνηα γξάθηεθαλ
εηδηθά γηα ηελ έθδνζε ύζηεξα από πξόζθιεζε ζε παιηνύο καζεηέο θαη δηδάζθνληεο,
ελώ κόλν ιίγα πξνέξρνληαη από ηε ζρεηηθά κηθξή βηβιηνγξαθία γηα ην ρνιείν.
Οη θσηνγξαθίεο ηνπ ιεπθώκαηνο θαη ηα θείκελα ηαμηλνκνύληαη από ηνπο επηκειεηέο
ζε επηά ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ θέξνπλ πνηεηηθνύο ηίηινπο γηα λα ζπκίδνπλ όηη ε
πνίεζε είρε πάληα ζεκαληηθό ξόιν ζηε δσή ηνπ ρνιείνπ. Άιισζηε, νη πνηεηέο
Γηώξγνο Θέκειεο θαη αξάληνο Παπιέαο ήηαλ από ηνπο πξώηνπο θηινιόγνπο πνπ
δίδαμαλ ζην ρνιείν, ελώ θάπνηνη από ηνπο καζεηέο ηνπο έγηλαλ πνηεηέο, όπσο ν
Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο θαη ν Αιέμεο Νίθνο Αζιάλνγινπ (πνηήκαηα θαη ησλ
ηεζζάξσλ αλζνινγνύληαη ζηελ έθδνζε).
Ζ πξώηε ελόηεηα κε ηίηιν Έλαο κεγάινο παηδαγσγόο είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ ηδξπηή
ηνπ ρνιείνπ, ηνλ Αιέμαλδξν Γεικνύδν. Ζ δεύηεξε ελόηεηα κε ηίηιν Έλα έξγν
ηέρλεο έρεη σο ζέκα ην θηίξην ηνπ ρνιείνπ θαη ηνλ αξρηηέθηνλά ηνπ, ηνλ Γεκήηξην
Πηθηώλε. Ζ ηξίηε ελόηεηα κε ελδεηθηηθό ηίηιν Σν πεξηνδηθό Υξνληθά. Ζ αιιεινπρία
ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ ηνπ ρνιείνπ. Ζ
ηέηαξηε ελόηεηα κε ηίηιν Ζ νκνξθηά ηεο γλώζεο πεξηέρεη θσηνγξαθίεο θαη θείκελα
γηα ηα καζήκαηα θαη ηηο δηδαζθαιίεο. Ζ πέκπηε ελόηεηα κε ηνλ ηίηιν Σηο εκέξεο κνπ
άζξνηζα παξνπζηάδεη ζηηγκέο από δηάθνξεο όςεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο, θπξίσο από
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο θαη εθδξνκέο ηνπ ρνιείνπ. Ζ
έθηε ελόηεηα κε ηίηιν Τζηεξόγξαθν. πνπδή κλήκεο πεξηιακβάλεη ζπγθηλεηηθέο
αθεγήζεηο κε πξνζσπηθά βηώκαηα θαη καξηπξίεο. Ζ έβδνκε ελόηεηα κε ηίηιν
Πξόζσπα πεξηέρεη θσηνγξαθίεο πξνζώπσλ θαη ρξνλνινγηθνύο θαηαιόγνπο κε ηα
νλόκαηα ησλ επνπηώλ, ησλ δηεπζπληώλ θαη όισλ ησλ δηδαζθόλησλ (λεπηαγσγνί,
δάζθαινη, θαζεγεηέο) πνπ ππεξέηεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα ππεξεηνύλ ζην ρνιείν,
ελώ ζην ηέινο παξαηίζεηαη θαη έλαο θαηάινγνο κε ηα νλόκαηα ησλ απνθνίησλ ηνπ
ρνιείνπ από ην 1940 έσο ην 2009.
Θα ήηαλ επίζεο παξάιεηςε λα κελ αλαθέξνπκε δύν αθόκα θείκελα πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξόληα ηόκν: Σo έλα θείκελν είλαη ην ζύληνκν, αιιά
πεξηεθηηθό σο πξνο ηελ νπζία ηνπ λνήκαηνο, πξνινγηθό ζεκείσκα ηεο Εσήο
Παπαλανύκ, θαζεγήηξηαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ θαη ζεκεξηλήο
επόπηξηαο ηνπ ρνιείνπ. Σν δεύηεξν θείκελν είλαη ν θαηαηνπηζηηθόο Πξόινγνο ηνπ Β.
Υαηδεβαζηιείνπ, κε ηνλ νπνίν νη αλαγλώζηεο πιεξνθνξνύληαη γηα ηνπο ζθνπνύο θαη

ην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο έθδνζεο, καζαίλνπλ γηα ηε κέζνδν εξγαζίαο θαη ην πιηθό
πνπ επειέρζεθε, αιιά θπξίσο κνηξάδνληαη ηα δπλαηά ζπλαηζζήκαηα ησλ επηκειεηώλ
γηα ην ρνιείν θαη ηελ αγσλία ηνπο γηα ηπρόλ ειιείςεηο ηνπ έξγνπ.
Γελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη πνιινί θαηαλννύκε απηό πνπ επηκέλεη λα ππνγξακκίδεη ν
Β. Υαηδεβαζηιείνπ, όηη έλα θσηνγξαθηθό ιεύθσκα δελ κπνξεί λα πεξηέρεη κε
αληηθεηκεληθό ηξόπν ηα πάληα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηα 75
ρξόληα δσήο ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ, νύηε είλαη δπλαηό λα ζπκπεξηιάβεη
θσηνγξαθίεο κε ηα πξόζσπα όισλ απηώλ πνπ απνηέιεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα
απνηεινύλ κέιε απηήο ηεο μερσξηζηήο θνηλόηεηαο. Γελ είλαη άιισζηε απηό ην
δεηνύκελν. Έλα θσηνγξαθηθό ιεύθσκα είλαη θπξίσο αλαπαξαζηάζεηο από ζηηγκέο
ηνπ παξειζόληνο, είλαη αληαλαθιάζεηο ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο κλήκεο ζηε
θαληαζία, είλαη έλαο θαζξέπηεο, όπνπ νη παιηνί θαη λεόηεξνη, καζεηέο θαη
εθπαηδεπηηθνί, κπνξνύλ λα λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα ζπκεζνύλ “εηθόλεο” από ηε δηθή
ηνπο δσή ζην ρνιείν, αθόκα θαη αλ ζηα θσηνγξαθηθά ζηηγκηόηππα δελ
παξνπζηάδνληαη νη ίδηνη αιιά θάπνηνη άιινη.
Δπνκέλσο, ην παξόλ θσηνγξαθηθό ιεύθσκα είλαη έλα ζπκβνιηθό αθηέξσκα ζην
παξειζόλ, αιιά θαη κία ππόζρεζε ζην παξόλ. Δίλαη όκσο παξάιιεια θαη κία επρή ή
ίζσο θαη εληνιή γηα ην κέιινλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Δίλαη ηειηθά κία πξόζθιεζε
πξνο εκάο ηνπο λεόηεξνπο, πνπ ζπλερίδνπκε λα θηλνύκαζηε ζηηο ίδηεο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο, λα δηαηεξήζνπκε “αλαιινίσηε” ηελ νπζία ηνπ παηδαγσγηθνύ έξγνπ…
Γηαηί θάπνηνη από εκάο νθείινπκε κε ζπγθίλεζε λα νκνινγήζνπκε όηη πξάγκαηη “ν
ρξόλνο επηζθέπηεηαη αλαιινίσηνο” όρη κόλν ζηηο ζειίδεο ηεο έθδνζεο, αιιά θαη
ζηνπο ρώξνπο ηνπ ρνιείνπ, όπνπ ζπρλά αηζζαλόκαζηε ηηο ζθηέο ησλ παιηώλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ λα παξαθνινπζνύλ ηελ πνξεία καο ζην παξόλ θαη ην
κέιινλ, θαιώληαο καο λα αθνινπζήζνπκε ην δξόκν πνπ πξώηνη απηνί ράξαμαλ.
Ζ παξνύζα όκσο έθδνζε δελ απεπζύλεηαη κόλν ζε όζνπο ζπλδέζεθαλ ή ζπλδένληαη
κε ηε δσή ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
Απεπζύλεηαη θαη ζηνπο αλαγλώζηεο πνπ αθόκα πηζηεύνπλ ζηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο
αιεζηλήο παηδείαο, ηεο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο. Απεπζύλεηαη, δειαδή, θπξίσο ζε
όζνπο αθόκα πηζηεύνπλ όηη ε αιεζηλή παηδεία είλαη “πνίεζε” θαη δεκηνπξγία…

