
 

 
 

1. Το πρώτο ξεκίνηµα: κτίριο  “Γιαννακίδη” 
  Το Γυµνάσιο Πεύκων Θεσσαλονίκης (όπως ονοµαζόταν αρχικά) ιδρύθηκε και 
λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2000-2001, σε µια ταχύτατα 
αναπτυσσόµενη περιοχή, την κοινότητα Πεύκων (Ρετζίκι), στα προάστια της 
Θεσσαλονίκης, δίπλα στο δάσος του Σέιχ-Σου. Κτίριο για τη στέγαση του σχολείου 
δεν υπήρχε. Έτσι το σχολείο αρχικά στεγάστηκε σε ένα µισθωµένο οίκηµα 
(µεζονέτα), επί της οδού ∆ηµοσθένους 2, που κτίστηκε σε χρόνο ρεκόρ κατά 
παραγγελία της κοινότητας Πεύκων, ώστε να καλύψει στοιχειωδώς τις βασικές 
ανάγκες λειτουργίας.  

 
Φωτο 1: το κτίριο “Γιαννακίδη” 

  Το σχολείο διέθετε πέντε µικρές αίθουσες διδασκαλίας, µια αίθουσα 
πληροφορικής που εξοπλίστηκε µε εννιά Η/Υ µε δαπάνες της κοινότητας Πεύκων 
για να καλύψουν τις ανάγκες του µαθήµατος της Πληροφορικής, και  ένα µικρό 
γραφείο Προσωπικού το οποίο µοιραζόταν η ∆ιευθύντρια του σχολείου µε τους 
καθηγητές. Ούτε αίθουσα Φυσικής-Χηµείας, ούτε αίθουσα Εικαστικών και 
Τεχνολογίας, ούτε βιβλιοθήκη, ούτε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ούτε κυλικείο.  
Η αύληση των µαθητών γινόταν σε µια µικρή, επικλινή αυλή (προσωρινή 
παραχώρηση διπλανού οικοπέδου) χωρίς στοιχειώδεις αθλητικές εγκαταστάσεις . 
Για το λόγο αυτό το µάθηµα της Γυµναστικής γινόταν στο γήπεδο µπάσκετ της 
κοινότητας που βρισκόταν σε απόσταση 500 µ. περίπου από το σχολείο. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσµα οι µαθητές να µετακινούνται καθηµερινά, µε όλους τους κινδύνους 
που αυτό συνεπάγεται, διασχίζοντας δρόµο χωρίς πεζοδρόµια, για να κάνουν το 
µάθηµα της γυµναστικής.  
  Πρώτη διευθύντρια του σχολείου τοποθετήθηκε η κ. Τσαρµποπούλου Παναγιώτα, 
καθηγήτρια του κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας) η οποία έκανε υπεράνθρωπες 
προσπάθειες για το στήσιµο ενός σχολείου πραγµατικά από το µηδέν. Το 
εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείτο από περίπου 10 καθηγητές των βασικών 
ειδικοτήτων. Το σχολείο λειτούργησε αρχικά µε δύο µόνο τάξεις µαθητών, Α΄ και 
Β΄ Γυµνασίου, οι οποίοι µέχρι τότε φοιτούσαν στο Γυµνάσιο Ασβεστοχωρίου. Οι 
µαθητές της Γ΄ τάξης κρίθηκε σωστό να µη µετακινηθούν στο νέο σχολείο ώστε να 
µην αποκοπούν από το σχολικό χώρο στον οποίο φοιτούσαν τα προηγούµενα δύο 
χρόνια. 
  Παρά τις όποιες δυσκολίες, λόγω κυρίως της στενότητας χώρου και της έλλειψης 
βασικών υποδοµών, υπήρχε µια ζεστασιά, µια οικογενειακή, θα µπορούσαµε να 
πούµε, ατµόσφαιρα και ένα ιδιότυπο δέσιµο µε τους µαθητές. Το αγαπούσαµε αυτό 
το σχολείο, το νοιώθαµε κυριολεκτικά σαν το «σπίτι»µας.  
 
 



2.  Η συνέχεια: το κτίριο των “καλογριών” 
  Πολύ γρήγορα όµως το «σπίτι» µας δεν µας χωρούσε πλέον. Η τεράστια οικιστική 
ανάπτυξη της περιοχής προσέλκυε νέο κόσµο, ο πληθυσµός αυξανόταν µε 
ταχύτατους ρυθµούς και το µαθητικό δυναµικό του σχολείου από τη δεύτερη 
κιόλας χρονιά λειτουργίας αυξήθηκε ραγδαία µε αποτέλεσµα να υφίσταται άµεση 
ανάγκη εξασφάλισης νέας σχολικής στέγης . Νέο κτίριο δεν φαινόταν στον 
ορίζοντα, οπότε έπρεπε να βρεθεί επειγόντως εµβαλωµατική λύση. Η κοινότητα 
Πεύκων πρότεινε να λειτουργήσει παράρτηµα του σχολείου σε ένα εγκαταλειµµένο 
κτίριο το οποίο φιλοξενούσε παλιότερα καθολικές καλόγριες, εξ ου και το όνοµα 
κτίριο των “καλογριών”. Έγιναν οι απαραίτητες µετατροπές για να γίνουν τα κελιά 
των καλογριών αίθουσες διδασκαλίες, δηµιουργήθηκε και ένας υποτυπώδης χώρος 
αυλής και κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, τον Απρίλιο του 2001, έγινε 
η µεταφορά µέρους του σχολείου στο “νέο”  κτίριο.  
 

 
Φωτο 2: Το κτίριο των “καλογριών” 

 
  Τα προβλήµατα πολλά και µεγάλα. Οι µικρές αίθουσες “κελιά”, µετά βίας 
χωρούσαν 18-20 µαθητές, µε ελάχιστο φυσικό φωτισµό και αερισµό αφού δεν 
είχαν ούτε παράθυρα, εκτός από τον φεγγίτη µιας πόρτας που οδηγούσε σε ένα 
στενό µπαλκόνι χωρίς καν κάγκελα, και γι’  αυτό παρέµεναν συνεχώς κλειδωµένες. 
Οι καθηγητές ήταν υποχρεωµένοι να τρέχουν στα διαλείµµατα από το ένα κτίριο 
στο άλλο, µε την ψυχή κυριολεκτικά στο στόµα, αφού τα δύο σχολικά κτίρια 
απείχαν περίπου 800 µέτρα και οι δρόµοι κακοτράχαλοι και ανηφορικοί. Γρήγορα 
όµως πήραµε την κατάσταση στα χέρια µας και όλοι µαζί, µαθητές και καθηγητές 
και µε τη βοήθεια κάποιων γονέων κάναµε την ανάγκη φιλότιµο και αναλάβαµε 
πρωτοβουλίες για να οµορφύνουµε το σχολείο µας. Οι αίθουσες βάφηκαν µε 
όµορφα, χαρούµενα χρώµατα και στολίστηκαν µε όµορφα κάδρα, δηµιουργήµατα 
των µαθητών. Στην αυλή δηµιουργήθηκαν όµορφα παρτέρια όπου οι µαθητές 
φύτεψαν όµορφα λουλούδια και καλλωπιστικούς θάµνους.   
  Και έτσι πορευτήκαµε και αυτή τη σχολική χρονιά, µε δυσκολίες µεν αλλά και µια 
δύναµη που µας έδενε στην κοινή προσπάθεια να πετύχουµε τους στόχους µας. 
  Την επόµενη σχολική χρονιά 2002-2003 την διεύθυνση του σχολείου  ανέλαβε 
νέος διευθυντής, ο κ. Μπούτσικος Αναστάσιος, Μαθηµατικός, ενώ νέο αίµα ήρθε 
να ενισχύσει τη δύναµη των καθηγητών αφού ο αριθµός των µαθητών συνέχιζε να 
αυξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο. Έτσι σε λίγο καιρό προέκυψε και πάλι επιτακτικά 
η ανάγκη νέων αιθουσών. Και τότε εµφανίστηκαν οι πρώτες προκατασκευασµένες 
αίθουσες “kibo”. Τοποθετήθηκαν λοιπόν στον ήδη περιορισµένο αύλειο χώρο τρεις 
τέτοιες αίθουσες, στερώντας από τους µαθητές ζωτικό χώρο όπου θα µπορούσαν 
να εκτονωθούν και να χαλαρώσουν τις ώρες των διαλειµµάτων. 
 Με αυτές τις συνθήκες το Γυµνάσιο Πεύκων συνέχισε να λειτουργεί για τις 
επόµενες δύο σχολικές χρονιές οπότε το πρόβληµα στέγασης του σχολείου έγινε 
και πάλι ασφυκτικό και έπρεπε να βρεθεί επειγόντως λύση.  



3. Προσωρινή φιλοξενία στο χώρο του 3ου ∆ηµοτικού 
σχολείου Πεύκων. 
   Η λύση βρέθηκε όταν το 3ο ∆ηµοτικό σχολείο απέκτησε νέο κτίριο οπότε 
ελευθερώθηκε το παλιό διδακτήριο. Έτσι η έναρξη της σχολικής χρονιάς 2004-
2005 µας βρήκε σε νέο σχολικό περιβάλλον το οποίο θα κάλυπτε τις βασικές 
ανάγκες αιθουσών για τα επόµενα δύο χρόνια. Το παλιό κτίριο του δηµοτικού 
σχολείου θα έλυνε τουλάχιστον το πρόβληµα της διάσπασης του σχολείου σε 
διαφορετικά κτίρια και το Γυµνάσιο θα µπορούσε να λειτουργήσεις ως ενιαίο 
σχολείο. Επιπλέον θα είχαµε επιτέλους και την πολυτέλεια ενός αύλειου χώρου µε 
µπασκέτες και φιλέ για βόλεϊ όπου αφενός θα µπορούσε να γίνεται το µάθηµα της 
Γυµναστικής και αφετέρου θα µπορούσαν να παίζουν οι µαθητές στα διαλείµµατα.   
 

 
 

Φωτο 3: Προσωρινή στέγαση στο κτίριο του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πεύκων 
 
  Η ταλαιπωρία όµως δεν είχε τέλος καθώς ανάλογα προβλήµατα σχολικής στέγης 
δεν είχε µόνο το Γυµνάσιο αλλά και τα ∆ηµοτικά σχολεία της περιοχής. Η τεράστια 
οικιστική ανάπτυξη της κοινότητας Πεύκων συνεχιζόταν µε αποτέλεσµα να αυξάνει 
το µαθητικό δυναµικό της περιοχής σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 
Ιδρύθηκε λοιπόν και 4ο ∆ηµοτικό σχολείο και προέκυψε η ανάγκη να επιστρέψει το 
3ο ∆ηµοτικό Σχολείο στο δικό του κτίριο που µας παραχώρησε για φιλοξενία.  
  Ευτυχώς είχε ξεκινήσει επιτέλους η κατασκευή του κτιρίου όπου θα στεγαζόταν 
το Γυµνάσιο Πεύκων αλλά όπως συνήθως συµβαίνει στη χώρα µας τίποτα δεν είναι 
έτοιµο στην ώρα του. Ενώ λοιπόν έπρεπε να εγκαταλείψουµε το διδακτήριο του 3ου 
∆ηµοτικού που µας φιλοξενούσε τα τελευταία δύο χρόνια, το νέο διδακτήριο του 
Γυµνασίου δεν ήταν έτοιµο για παράδοση. Έτσι η νέα σχολική χρονιά µας βρίσκει 
και πάλι φιλοξενούµενους,  σε απογευµατινή βάρδια, στο κτίριο όπου 
συστεγαζόταν το 2ο ∆ηµοτικό σχολείο µε το νεοϊδρυθέν 4ο ∆ηµοτικό σχολείο, 
µέχρις ότου να ετοιµασθεί το νέο διδακτήριο του Γυµνασίου. 
 

 
 

Φωτο 4:  Κατασκευή του διδακτηρίου του Γυµνασίου Πεύκων 
 



 4. Το όνειρο γίνεται πραγµατικότητα. 
  Επιτέλους δύο µήνες αργότερα το όνειρο έγινε πραγµατικότητα. Η νέα σχολική 
χρονιά 2006-2007 µας βρίσκει στο δικό µας, ολοκαίνουργιο κτίριο.  Το νέο 
διδακτήριο, ένα υπέροχο κτίριο µε ευρωπαϊκές προδιαγραφές, λειτουργικό, µε 
άριστη υλικοτεχνική υποδοµή και εξοπλισµένο µε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα 
διδασκαλίας, µε µεγάλες φωτεινές αίθουσες διδασκαλίας, µε αίθουσα Φυσικής – 
Χηµείας, αίθουσα Η/Υ, αίθουσα τεχνολογίας, βιβλιοθήκη, αίθουσα θεάτρου, ανοίγει 
την αγκαλιά του να µας υποδεχθεί. Μόνο που η αγκαλιά του αποδείχθηκε …στενή! 
Κατασκεύασαν ένα διδακτήριο µε δώδεκα αίθουσες διδασκαλίας και όταν αυτό 
παραδόθηκε για χρήση, το Γυµνάσιο Πεύκων αριθµούσε ήδη 14 τµήµατα. Έτσι η 
αίθουσα που προορίζονταν για βιβλιοθήκη και η αίθουσα τεχνολογίας έγιναν 
αίθουσες διδασκαλίας για να καλυφθούν οι ανάγκες.  
 

 
 

 
 

Φωτο 5: Το νέο µας διδακτήριο  
 

5. Η οδύσσεια συνεχίζεται!   
  Σύντοµα αποδείχθηκε ότι τα προβλήµατα στέγασης του Γυµνασίου Πεύκων δεν 
είχαν τελειώσει. Καθώς ο αριθµός των µαθητών συνέχισε να αυξάνεται µε ρυθµό 
50 µαθητών κάθε χρόνο βρεθήκαµε την αµέσως επόµενη σχολική χρονιά 2007-08, 
να αναζητούµε και πάλι νέες αίθουσες. Έτσι άρχισε το στήσιµο “κουτιών” 
(προκατασκευασµένων αιθουσών) στην αυλή του σχολείου. Οι πρώτες δύο 
αίθουσες ήταν ευτυχώς βαριάς προκατασκευής (έτοιµοι τοίχοι από µπετόν) και 
στήθηκαν στην ανατολική πλευρά του κυρίως διδακτηρίου. Την επόµενη όµως 
χρονιά η λύση ήταν πιο πρόχειρη και οι επόµενες δύο αίθουσες ήταν τύπου “kibo” 
(πλαστικές αίθουσες).  
  Φθάσαµε λοιπόν “αισίως” στη σχολική χρονιά 2012-13 να αριθµούµε 540 
µαθητές κατανεµηµένους σε 20 τµήµατα, οπότε το νέο µας διδακτήριο µαζί µε τις 
προσθήκες του δεν µπορούσε και πάλι να καλύψει τις στεγαστικές µας ανάγκες. 
Βρεθήκαµε λοιπόν στη δυσάρεστη θέση να “σπάσουµε” πάλι το σχολείο στα δύο. 
Το γειτονικό µας Λύκειο Πεύκων, µε ανάλογα στεγαστικά προβλήµατα και αυτό, 
απέκτησε το δικό του νέο διδακτήριο. Έτσι ελευθερώθηκε ένας χώρος που θα 
µπορούσε να φιλοξενήσει κάποια τµήµατα του Γυµνασίου ώστε να ανασάνει λίγο 
το σχολείο που ασφυκτιούσε στριµωγµένο σε ένα κτίριο µε προδιαγραφές να 
στεγάσει τα µισά τµήµατα από αυτά που δηµιουργήθηκαν. Άρχισαν λοιπόν και πάλι 
τα πήγαινε-έλα των καθηγητών από κτίριο σε κτίριο και όλα τα προβλήµατα που 
συνεπάγεται η διάσπαση ενός σχολείου. 
  Για το σχολικό έτος 2013-14 που ξεκινάει σε λίγες µέρες, έχουµε 
εγγεγραµµένους 560 µαθητές σε 21 τµήµατα, 7 τµήµατα σε κάθε τάξη. Είµαστε 
µάλλον το µεγαλύτερο σχολείο στη χώρα (τρία σε ένα) και θα έπρεπε εδώ και 
χρόνια να κατασκευασθεί το 2ο Γυµνάσιο Πεύκων, το οποίο σηµειωτέον ιδρύθηκε 



στα χαρτιά. Αλλά αυτό είναι µια άλλη µεγάλη, αµαρτωλή ιστορία, για την οποία θα 
χρειαζόταν πολύ µελάνι και χαρτί για να την εξιστορήσουµε.  
  Ως τη στιγµή που θα αποκτήσουµε και το νέο διδακτήριο, η σχολική µας 
κοινότητα (µαθητές, καθηγητές και γονείς) θα παλεύουµε, κόντρα στα όποια 
προβλήµατα να φέρουµε σε πέρας την αποστολή µας µε τον καλύτερο τρόπο. 


