
Εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 18/8/2011 η νέα έκθεση της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ σε αίθουσα του Τραμπαντζείου 
Γυμνασίου, εκεί όπου για πρώτη φορά, πριν…. από έναν αιώνα, είχαν πρωτοτοποθετηθεί τα 
παλαιοντολογικά ευρήματα από τον Αναστάσιο Δάνα, καθηγητή Φυσικών του 
Τραμπαντζείου Γυμνασίου. 
Η νέα έκθεση – αποτέλεσμα της επιστημονικής φροντίδας ομάδας παλαιοντολόγων από το 
Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την επίβλεψη της 
κ. Τσουκαλά Ευαγγελίας, Δρ Παλαιοντολογίας, Αναπλ. Καθηγήτριας του Α.Π.Θ. και του κ. 
Dick Mol, συνεργάτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Rotterdam (Ολλανδία)- αξιοποιεί 
και προβάλλει τα υπάρχοντα ευρήματα, ανοίγοντας νέους δρόμους στη γνώση και στην 
προσέγγιση του παρελθόντος.  Η Συλλογή μας στη σημερινή της μορφή φιλοξενεί και 
«εξαιρετικά σημαντικά απολιθώματα» που  προσέφερε ο κ. Dick Mol, όπως μας πληροφορεί 
το σχετικό Δελτίο Τύπου.  Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο Dick Mol, ένας από τους βασικούς 
συντελεστές στον σχεδιασμό της έκθεσης, προσέφερε εξαιρετικά σημαντικά απολιθώματα για 
την Ιστορική Παλαιοντολογική Συλλογή της Σιάτιστας, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση του 
κοινού. Δεδομένου ότι η Σιάτιστα είναι γνωστή για τη βιομηχανία γούνας, μεταξύ των άλλων, 
προσέφερε και τρίχωμα ενός μαμούθ ηλικίας 24.000 χρόνων! Αυτή η γούνα ανασκάφηκε από 
τον Mol το 1999 στο μόνιμο στρώμα πάγου της βόρειας Σιβηρίας στη Ρωσία. Ολοκληρώνεται 
έτσι η ιστορία της έκθεσης, κατά την οποία τα μαμούθ εμφανίζονται περίπου 5 εκατομμύρια 
χρόνια πριν».  
Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομους χαιρετισμούς από τη Δήμαρχο Βοΐου κ. Παναγιώτα 
Ορφανίδου και τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Αθανάσιο Κοσματόπουλο. 
Ακολούθησαν ομιλίες από τον κ. Γεώργιο Μπόντα, την κ. Ευαγγελία Τσουκαλά και τον κ. 
Dick Mol. 
Ο Δήμος Βοΐου έδωσε τιμητικούς τίτλους στους ξένους - μέλη της επιστημονικής ομάδας 
κ.κ. Dick Mol, Remie Bakker, Wilrie van Logchem και Hans Wildschut για τη συμμετοχή 
τους στην επιστημονική ομάδα και την εργασία τους σ’ αυτήν.  
Ακολούθως η κ. Καίτη Καψή, Πρόεδρος του «Συνδέσμου Γυναικών Θεσσαλονίκης 
Μακεδονίας εν Αθήναις», εκπροσωπώντας το Μουσείο Ελληνικής Συλλογής Νόμπελ και τον 
Ιδρυτή και  Πρόεδρό του καθηγητή κ. Γιώργο Μάρκου, απένειμε το αναμνηστικό  μετάλλιο 
«Marie Curie» στις κυρίες: Παναγιώτα Ορφανίδου, Δήμαρχο Βοΐου, Ευαγγελία Τσουκαλά, 
Δρ Παλαιοντολογίας, Αναπλ. Καθηγήτριας του Α.Π.Θ., Κατερίνα Τσεκούρα, M.Sc Γεωλόγο,  
και Άννα Μπατσή, M.Sc Γεωλόγο.  
Πριν από την απονομή απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό η Δημοσιογράφος – Συγγραφέας,  κ. 
Νίκη Στρατηλάτη, Γεν. Γραμματέας του «Συνδέσμου Γυναικών Θεσσαλονίκης Μακεδονίας 
εν Αθήναις». 
Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος, ο 
οποίος στη συνέχεια χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους. 
Τέλος, η κ. Ορφανίδου άνοιξε την αίθουσα με τα εκθέματα της Συλλογής, ενώ ταυτόχρονα 
πολλά παιδιά παρακολούθησαν τον Ολλανδό γλύπτη, Remie Bakker, στην κατασκευή ενός 
μαμούθ, και με τη σειρά τους κι αυτά - εκπλήσσοντας ακόμη και τους γονείς τους-  έφτιαξαν 
με πηλό τα δικά τους μαμούθ!  
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και επισκέφτηκε τη Συλλογή πλήθος Σιατιστινών και φίλων 
της Σιάτιστας, μεταξύ των οποίων ήταν εκπρόσωποι του Δημ. Συμβουλίου Βοΐου, 
Σιατιστινοί καθηγητές Πανεπιστημίων, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας της πόλης μας, 
ευεργέτες της Σιάτιστας, χορηγοί της συλλογής, εκπρόσωποι των Συλλόγων της περιοχής. 
 
Και από τη Σιατιστινή επιστήμονα, την κ. Άννα Μπατσή, M.Sc Γεωλόγο Α.Π.Θ., μέλος της 
επιστημονικής ομάδας που ανέλαβε την επιστημονική επαναξιολόγηση, προστασία και 
προβολή της Ιστορικής Παλαιοντολογικής Συλλογής Σιάτιστας, ένα ευχαριστήριο μήνυμα 
προς όσους συνέβαλαν, ο καθένας με το δικό του τρόπο, στη διαμόρφωση/προβολή της 



Συλλογής και παραβρέθηκαν στα εγκαίνια και μια ευρύτερη ενημέρωσή μας για όσους 
συμμετείχαν στο έργο και τα ονόματά τους δε ήταν δυνατό να αναφερθούν σε μια τυπική 
τελετή εγκαινίων:  
 
«Ως  Σιατιστινή - μέλος της επιστημονικής ομάδας επιθυμώ να ευχαριστήσω:   
• Τον Σεβασμιότατο Σισανίου κ Σιατίστης κ. Παύλο και όλους τους σεβαστούς πατέρες,  
• Τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κοσματόπουλο και τους Περιφερειακούς Συμβούλους, 
• Την κ. Ορφανίδου, Δήμαρχο Βοΐου, η οποία, έδωσε την ευκαιρία επανέκθεσης της 

Συλλογής, συνεχίζοντας το έργο αυτό που ο κ. Κοσμίδης, τέως Δήμαρχος Σιάτιστας, το 
είχε αρχίσει. 

• Τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Βοΐου και εκπροσώπους των Δημοτικών – 
Τοπικών Κοινοτήτων, 

• Tους υπαλλήλους του Δήμου για την αποτελεσματική συνεργασία, 
• Τους Σιατιστινούς καθηγητές Πανεπιστημίων και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

της πόλης μας,  
• Τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας κ. Χαραλαμπίδη και όλους τους εκπαιδευτικούς 

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
• Τους εκπροσώπους του ΙΓΜΕ - Παραρτήματος Δυτ. Μακεδονίας κ. Ράσσιου, Δρ. 

Γεωλογίας και κ. Ματθαιόπουλο, Υδρογεωλόγο, 
• Τους εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕΕ – Παραρτήματος Δυτ. Μακεδονίας κ. Σημανδράκο, 

Πρόεδρο και κ. Ελευθεριάδη, Αντιπρόεδρο, 
• Τους μεγάλους ευεργέτες της Σιάτιστας και τους, σε διάφορες χρονικές στιγμές, 

χορηγούς της Συλλογής, 
• Όλους τους εκπαιδευτικούς του Τραμπαντζείου που εργάστηκαν για τη Συλλογή 

παλαιότερα, για να αποκτήσει αυτή τη σημερινή της μορφή, 
• Τους εκπροσώπους των Συλλόγων της περιοχής γιατί μας τιμήσαν με την παρουσία τους. 
 
Τους κύριους ομιλητές της εκδήλωσης: 
• Τον κ. Μπόντα, τέως Δ/ντη της Μανουσείου Δημοσίας Βιβλιοθήκης Σιάτιστας – 

Λαογράφο, για την επί τόσα χρόνια φροντίδα του για τη Συλλογή και για τη βοήθειά του 
στην προετοιμασία της τελετής των εγκαινίων.   

• Την καθηγήτριά μου, κ. Τσουκαλά, για την επιμονή της στο έργο αυτό, που θα κοσμεί τη 
γενέτειρά μου , 

• Τον Ολλανδό D. Mol, που αγάπησε τη Συλλογή αυτή και δούλεψε με όλη του την 
καρδιά. 

 
 Θέλω ακόμη να αναφέρω και τα υπόλοιπα μέλη της επιστημονικής ομάδας εκφράζοντας 
παράλληλα και τις ευχαριστίες μου για τη συνεργασία μας: 
• Τον Remie Bakker, γλύπτη από την Ολλανδία– δημιουργό των αναπαραστάσεων των 

ζώων, 
• Τον Βαγγέλη Βλάχο, M.Sc Γεωλόγο Α.Π.Θ., 
• Τον Ηρακλή Καλογερόπουλο, Φοιτ. Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ., 
• Τον Χαράλαμπο Κεβρεκίδη, φοιτ. Βιολογίας Α.Π.Θ., 
• Την Δήμητρα Λαμπρέτσα, καλλιτέχνιδα – δημιουργό της σκιάς του ελέφαντα, 
• Τον Wilrie van Logchem, επιστ. Συνεργάτη Μουσ. Φυσικ. Ιστορίας Ρότερνταμ, 
• Τον Βασίλη Μακρίδη, σπηλαιολόγο, 
• Τον Αλέξανδρο Ξάφη, φοιτ. Γεωλογίας ΑΠΘ, 
• Την Κατερίνα Τσεκούρα, M.Sc Γεωλόγο ΑΠΘ, 
• Τον Νίκο Τσιγκιρλιώτη, σπηλαιολόγο,  



• Τον Hans Wildschut, Ολλανδό φωτογράφο, 
Επίσης ευχαριστώ: 
Τους αδερφούς Γκούντρα, ξυλουργούς,  για την άριστη δουλειά που έχουν κάνει και την 
άψογη συνεργασία μας. 
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, που βοηθάνε πάντα στην προβολή της δουλειάς μας και, 
τέλος, όλους εκείνους, Σιατιστινούς και φίλους της Σιάτιστας, που παραβρεθήκανε στην 
εκδήλωση» . 
 
 
 


