
 
Εισήγηση του Διευθυντή του ΕΠΑΛ Σιατίστης κ. Στέλιου Καλαμόπουλου 
 
Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Σιάτιστας, μέσα 

από μία ταινία θελήσαμε να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στην ανάπτυξη της πόλης μας και 
να τιμήσουμε όλους εκείνους τους γνήσιους πατριώτες, που διαπνεόμενοι από ευρύτητα 
πνεύματος και διορατικότητα, συνέβαλαν τα μέγιστα στην δημιουργία και κτίση των σχολείων 
της. 

Αρκεί να σκεφτούμε ότι από τα 11 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 
(Νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια)  που λειτουργούν στη Σιάτιστα, τα 7 στεγάζονται 
σε κτίρια που ανεγέρθησαν από ντόπιους ευεργέτες. Πληθώρα όμως ευεργετών και 
κληροδοτημάτων βοήθησαν και βοηθούν στη σωστή λειτουργία όλων αυτών των σχολείων και 
στην επιβράβευση των επιτυχόντων και άριστων μαθητών τους. Πρόσφατο παράδειγμα ο 
εξοπλισμός με διαδραστικούς πίνακες σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας όλων των σχολείων της 
πόλης από το Κουκουλίδειο Κληροδότημα, κάτι που πανελλαδικά δεν γνωρίζω να υπάρχει σε 
άλλη πόλη.  Έτσι δίκαια η Σιάτιστα μπορεί να περηφανεύεται ότι όντως αποτελεί μητέρα 
ευεργετών της παιδείας.  

Η Παρουσίασή μας είναι αποτέλεσμα μιας ομαδικής εργασίας στην οποία συνέβαλαν με 
κάθε τρόπο όλοι οι εκπ/κοι του σχολείου, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά. Ειδικότερα τους 
συναδέλφους εκπ/κους Μπεϊνη Ναούμ και Μπεϊνη Θεοδώρα για τη συλλογή υλικού και την 
οργάνωση του 1ου μέρους και του επίλογου της παρουσίασης. Επιπλέον τον συνάδελφο Μπεϊνη 
Ναούμ για την αφήγηση αυτής. Τους συναδέλφους Ζδούπα Αναστασία, Μάνιο Στέφανο, 
Μπάρκα Αθανάσιο, Μπζιώτη Θωμά, Νιτσόπουλο Αθανάσιο, Παπαγιάννη Γεώργιο, Πατρώνα 
Βάϊα και Τσίπου Αλεξάνδρα για τη συλλογή υλικού σχετικό με  τα σχολεία και τους κτήτορες 
ευεργέτες τους . Στη συγκέντρωση αυτού του υλικού προσέφεραν πολύτιμη  βοήθεια και τους 
ευχαριστώ πολύ: τον τέως Περιφερικό Δ/ντη Πρωτοβάθμιας και Δ/μιας εκπ/σης 
Δυτ.Μακεδονίας κ. Δάρδα Αναστάσιο, τον Λαογράφο και τέως Δ/ντη της Μανούσια 
Βιβλιοθήκης Σιάτιστας κ. Μπόντα Γεώργιο, το διαδικτιακό τόπο «Siatistanews» και την 
υπεύθυνη  κα .Ζωγράφου Αικατερίνη, τον κ.Φίλιο Γεώργιο τεως Δ/ντη του Μουσικού σχολείου 
Σιάτιστας, τον Δ/ντη της Μανούσειας Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σιάτιστας κ.Μάνιο Παναγιώτη και 
το προσωπικό αυτής, τον συνάδελφο και πρώην Δ/ντη του Τεχν.Λυκείου Σιάτιστας κ. Μπάτζιο 
Δημήτριο και τους Δ/ντες όλων των σχολείων της Σιάτιστας. Επίσης ευχαριστώ πολύ τον πατέρα 
Βασίλειο Βασιλείου και την διδα Τζάλια Τατιάνα ,υπεύθυνους στο Ραδιοφωνικό σταθμό του 
ενοριακού κέντρου Αγίου Νικολάου για τη μεγάλη βοήθειά τους στην ηχογράφηση της ταινίας. 

Τέλος ευχαριστώ τον μαθητή Δημητράκη Ιωάννη, τους μαθητές της Γ΄τάξης του τομέα 
Πληροφορικής του σχολείου μας και ειδικότερα τον μαθητή Ώττα Δημήτριο του Ιωάννη για το 
μοντάζ και την τεχνική επεξεργασία του Βίντεο. 

Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συνάδελφο Πληροφορικής 
Καλτιριμτζή Ιωάννη που με μεράκι ,περισσό ζήλο, πολύ προσωπική εργασία και κόπο, ήταν η 
ψυχή και ο δημιουργός της όλης παρουσίασης, την οποία σας καλώ να παρακολουθήσουμε. 
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