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Πρόλογος στη β΄ έκδοση 
 

 
Η επανέκδοση ενός βιβλίου, ύστερα από είκοσι και παραπάνω 

χρόνια, είναι μια ευκαιρία για τον συγγραφέα να διορθώσει, τουλάχι-

στον, αβλεψίες της πρώτης έκδοσης1, οι οποίες είναι αναπόφευκτες 

και στις πιο επιμελημένες εκδόσεις, και να εμπλουτίσει τη βιβλιο-

γραφία με νέα στοιχεία που στο μεταξύ ανέκυψαν.  

Να αναρωτηθεί επίσης τι έπρεπε να έχει περιλάβει και το παρέ-

λειψε ή τι έπρεπε να έχει παραλείψει και το περιέλαβε στο κείμενό του. 

Πρέπει να πω σχετικά με τα ερωτήματα αυτά ότι παλαιότερα κεί-

μενά μας τα αποτιμούμε διαφορετικά ύστερα από χρόνια. Ο χρόνος 

που έχει μεσολαβήσει αλλάζει τις εκτιμήσεις μας για όσα έχουμε 

γράψει. Από το παλαιό πάντως κείμενο δεν αφαίρεσα τίποτε. Πρό-

σθεσα όμως κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με την πορεία του 

Σχολείου μέσα στο χρόνο. Παραδέχομαι ωστόσο ότι είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς στη λειτουργία ενός οργανι-

σμού, όπως είναι το σχολείο, τις συνέπειες που προκύπτουν από τις 

αστόχαστες, πολλές φορές, ενέργειες των υπουργών και των γρα-

φειοκρατών της εκπαίδευσης, οι οποίοι αναστατώνουν συχνά τα 

σχολεία, τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, χωρίς 

να συντρέχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς δηλαδή οι αποφάσεις τους να 

διορθώνουν δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις του παρελθόντος ή να 

σχετίζονται και να καλύπτουν νέες ανάγκες.  

 Η πρώτη έκδοση ήταν αφιερωμένη «στους μαθητές του Πειρα-

ματικού». Στη δεύτερη έκδοση αισθάνομαι την ανάγκη να προσθέτω 

                                                            
1  Ν. Δ. Βαρμάζης, «Το Περαματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η 

ιστορία ενός υποδειγματικού ελληνικού σχολείου», εκδόσεις ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ – 
Παιδεία, Θεσσαλονίκη 1998. 
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και: «στους αποφοίτους του Πειραματικού». Στη νέα έκδοση εμπλού-

τισα το Παράρτημα των Αποφοίτων του ΠΣΠΘ με τις λίστες των 

ονομάτων τους κατά χρονολογική σειρά από το 1940, πρώτο έτος 

αποφοίτησης, ως το 2019. Πρόσθεσα επίσης καταλόγους με τα ονό-

ματα των εποπτών, των διευθυντών και των εκπαιδευτικών,  που 

υπηρέτησαν στο Σχολείο από την έναρξη της λειτουργίας του ως τα 

πρόσφατα χρόνια. 

 Σε όσες και όσους ευχαριστούσα –και ήταν πολλοί– στην πρώ-

τη έκδοση προσθέτω τις Εκδόσεις «Γράφημα» και ονομαστικά τον 

εκδότη Γιάννη Τσαχουρίδη και τις συνεργάτισσές του Χριστίνα Κα-

ραπετσά και Θάλεια Φωτάκη για το εκδοτικό μεράκι τους και την 

αγαστή συνεργασία μας.  

Ξαναδιαβάζοντας το κείμενο γυρίζω στο παρελθόν. Επιστρέφω 

στον Οκτώβριο του 1965, όταν δόκιμος ακόμη φιλόλογος, αρχικά 

απoσπάστηκα και στη συνέχεια μετατέθηκα στο Πειραματικό με 

πρόταση του Βασιλείου Τατάκη, επόπτη τότε του Σχολείου, καθηγη-

τή της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και πανεπιστημιακού δασκά-

λου μου. Επανασυνδέω λοιπόν τη μνήμη μου κυρίως με τα δεκαοχτώ 

χρόνια που έζησα στο Σχολείο ως δάσκαλος, αναμφίβολα από τα 

καλύτερα της ζωής μου. Περιέχονται βέβαια σ’ αυτά και τα βασανι-

στικά χρόνια της εφτάχρονης δικτατορίας, στη διάρκεια των οποίων 

το Πειραματικό Σχολείο δοκιμάστηκε όσο λίγα άλλα ελληνικά σχο-

λεία και αρκετά μέλη του πέρασαν δύσκολες καταστάσεις. Παρή-

γορη πάντως στάθηκε την περίοδο εκείνη η καθημερινή επαφή με 

κάποιους συναδέλφους και προπάντων με τους μαθητές, που αισθα-

νόσουν και έβλεπες ότι συνέπασχαν εξίσου από την κακία και την 

παράνοια της Χούντας και των φερεφώνων της στο Σχολείο.  

Θεσσαλονίκη Ιούνιος του 2019 

ΝΒ 
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παραγωγή και την έκδοση αυτού του βιβλίου. Θα ξεκινήσω από το 

Σχολείο και τον τωρινό διευθυντή του, τον Μιχ. Κατραμάδο, που 

έθεσε στη διάθεσή μου το αρχείο του Σχολείου και μ’ έκανε να 

αισθάνομαι σαν το σπίτι μου. Ευχαριστώ ακόμη τον φιλόλογο του 
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χώρησε.  
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Γεωργιάδη, διότι μου παραχώρησε το αρχείο του παλαιού διευθυντή 

του ΠΣΠΘ, του μακαρίτη Γ. Μιχαλόπουλου. Ευχαριστίες οφείλω 

στους παλαιούς αποφοίτους του Σχολείου, τον Αναστ. Μιχαλόπου-

λο και Αλέξ. Μαρκέτο, οι οποίοι με την προφορική μαρτυρία τους 

αναπλήρωσαν την έλλειψη γραπτών στοιχείων για την περίοδο του 

Πολέμου και της Κατοχής. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Αχιλλέα Μαυρο-
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 Το κείμενο, σε διάφορες φάσεις του, το άκουσαν πολλοί και 

έκαναν τις κρίσεις και τις υποδείξεις τους. Ευχαριστώ γι’ αυτό τη γυ-
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ναίκα μου, τον Κώστα Κατσιφαράκη και ιδιαίτερα τη φίλη σχολική 

σύμβουλο Λίτσα Φωτιάδου για τις χρήσιμες παρατηρήσεις της. 

 Ευχαριστώ τέλος τη Μαρία Σαντοριναίου για τη σελιδοποίηση, 

τον Δημ. Κερασίδη για το εξώφυλλο και τις εκδόσεις Μαλλιάρης- 

Παιδεία για την επιμελημένη έκδοση του βιβλίου μου. 

 Πρέπει πάντως να τονίσω ότι η προσφορά και η συμβολή των 

άλλων δεν αίρουν τη δική μου ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. 

 

Ν.Δ.Β.                        




