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Tο Πειραματικό Σχολείο του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) 

Η ιστορία ενός υποδειγματικού ελληνικού σχολείου 

 

 

Στη μακρόχρονη λειτουργία του στο Πειραματικό Σχολείο του 
Α.Π.Θ. δοκιμάστηκαν, χάρη και στις προβλέψεις του ιδρυτικού 
νόμου και στη βούληση του ιδρυτή, των συνεργατών και των 
συνεχιστών του, πολλές δραστηριότητες, οι οποίες 

αποτελούσαν, και συνιστούν ακόμη, προτάσεις εσωτερικής 
μεταρρύθμισης, προτάσεις που αφορούν στην ουσία της 
εκπαίδευσης. 

Τη φήμη του το ΠΣΠΘ ως υποδειγματικό σχολείο την εδραίωσε 
η προκοπή των μαθητών και των αποφοίτων του, οι επιτυχίες 

των οποίων και η ανάδειξή τους σε διάφορα επιστημονικά πεδία 
ήταν και είναι μεγαλύτερη διαφήμιση του Σχολείου. Πολλοί 
απόφοιτοι, ανεξάρτητα από τις επιστήμες που θεραπεύουν, 

παραδέχονται ότι στο ΠΣΠΘ, εκτός από το να μιλούν και να 
γράφουν καλά τη νέα ελληνική γλώσσα, έμαθαν και πολλά άλλα 
πράγματα. Ξαφνιάζεται κανείς δικαιολογημένα και 
εντυπωσιάζεται, όταν διαβάζει: 

«Είμαι απόφοιτος του Πειραματικού Σχολείου. Εκεί έμαθα να 
είμαι ακριβής στην ώρα μου και να αγαπώ την πατρίδα μου». 

Έτσι άρχισε την απολογία του στο στρατοδικείο τον Νοέμβρη 
του 1968 ο Στέλιος Νέστωρ, απόφοιτος του Σχολείου, όταν η 

Χούντα δίκαζε τα μέλη της Δημοκρατικής Άμυνας της 
Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 

Συγγραφέας:  
Νίκος Δ. Βαρμάζης  

Κατάγεται από τον Μοσχοπόταμο 

Πιερίας. Αποφοίτησε από το 

Γυμνάσιο Κατερίνης και από το 
κλασικό τμήμα της Φιλοσοφικής 

Σχολής του ΑΠΘ. Εκανε μετα-

πτυχιακές σπουδές στο Τμήμα 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του 

ΑΠΘ, στο οποίο αναγορεύτηκε 

και διδάκτωρ.  

Υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση 
επί 38 συναπτά έτη (1961-1999). 

Εργάστηκε στο Aμερικανικό 

Kολλέγιο Aρρένων Aνατόλια, στη 

Σκοτούσα Σερρών, στο Πειραμα-
τικό Σχολείο του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και ως Σχολικός 

Σύμβουλος φιλολόγων στους 

νομούς Xαλκιδικής και Θεσσα-
λονίκης (1984-1999). Από το 

1999 ως το 2004 διετέλεσε επί-

κουρος καθηγητής του Tμήματος 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του 

ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο τη 

διδακτική των αρχαίων ελληνι-

κών. 
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