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  Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων (1910-2010) από τη 
θεμελίωση του λαμπρού διδακτηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας  
οργανώθηκε σε αίθουσα του σχολείου έκθεση εκπαιδευτικού υλικού με θέμα: 
«Όψεις της ιστορίας της σχολικής ζωής και της ελληνικής εκπαίδευσης». 
  Με την οργάνωση της έκθεσης επιδιώχθηκε να αποτυπωθεί η  ανάμνηση 
των σημερινών ενηλίκων από τη μαθητεία τους στο λαμπρό διδακτήριο και 
μέσα από αυτή να τιμηθεί η προσφορά του ιστορικού διδακτηρίου και η 
δουλειά των εκπαιδευτικών του στη  νεολαία της Σιάτιστας. Επίσης, 
επιδίωξη αποτέλεσε να διαφανεί πως το  1ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας 
αποτέλεσε ένα υποδειγματικό - πρότυπο διδακτήριο με απίστευτο πλούτο 
εποπτικού υλικού κι ότι αυτό επιτεύχθηκε χάρη στο ζωηρό ενδιαφέρον των 
ίδιων των εκπαιδευτικών, αλλά και της κοινότητας του πνεύματος που 
αγκάλιαζε, στήριζε και στηρίζει αδιάλειπτα  το σχολείο στις ανάγκες του. 
  Τα εκθέματα τοποθετήθηκαν σε έξι ενότητες: α) Σχολική τάξη , β) Πρώτα ο 
Θεός, γ) Έμφαση στις Επιστήμες δ) Ο χρόνος περνά με των βιβλίων τη 
συντροφιά, ε) Οι ήρωες μας εμπνέουν και στ) Χειροτεχνήματα. 
Αναλυτικότερα, εκθέματα της πρώτης ενότητας αποτέλεσαν τα αντικείμενα 
μιας τάξης του παρελθόντος, ενώ της δεύτερης παλιές εικόνες σχολικών 
τάξεων και σειρές καρτελών Καινής και Παλαιάς Διαθήκης. Στην τρίτη 
ενότητα εκτέθηκαν όργανα Φυσικής Πειραματικής κι αρκετό εποπτικό υλικό 
για τις Επιστήμες, ενώ στην τέταρτη παλιά κι αγαπημένα βιβλία της 
δανειστικής βιβλιοθήκης. Η πέμπτη ενότητα αφορούσε το θέατρο μέσα από 
το οποίο οι μαθητές βίωναν την ιστορία και περιλάμβανε θεατρικά βιβλία, 
ενδυμασίες και προσωπογραφίες ηρώων. Στην έκτη ενότητα τοποθετήθηκαν 
καλλιτεχνικά έργα με  αντιπροσωπευτικές τεχνικές κατασκευής. 

  Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που εκτέθηκε ανήκε στο 
σχολείο. Ωστόσο, αρκετοί συντοπίτες πρόσφεραν εθελοντικά πρόσθετο υλικό 
για τις ανάγκες της έκθεσης, τους οποίους θερμά ευχαριστούμε και 
συγκεκριμένα : την κ. Πόπη Φίλιου, την κ. Ζωή Σφενδόνη, τον κ. Κώστα 
Βζούκα, την κ. Βάσω Αργυροπούλου, τον κ. Δημήτρη Β. Διαμαντόπουλο και 
τον κ. Ζήση Στέφο. Επίσης ευχαριστούμε τον κ. Ζήση Στέφο για τον έλεγχο 
λειτουργίας και τη συντήρηση οργάνων Φυσικής Πειραματικής κι εποπτικού 
υλικού του σχολείου. 
  Η έκθεση ήταν επισκέψιμη καθημερινά από την Τετάρτη 22/12/2010, 
ημέρα της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του σχολείου, μέχρι τη Δευτέρα 
27/12/2010, τις ώρες 11.00 έως 13.00. 
  Επιδίωξη του σχολείου αποτελεί η επαναλειτουργία της έκθεσης την ημέρα 
των Τριών Ιεραρχών για όσους από τους συμπολίτες μας δεν κατέστη δυνατό 
να την επισκεφτούν. 
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