
Παλνζηνινγηόηαηε 

Αμηόηηκνη πξνζθεθιεκέλνη  

Κπξίεο θαη θύξηνη, 

Ξεθηλώληαο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ ηδηαίηεξε ραξά κνπ γηα ηελ επθαηξία 

πνπ κνπ δίλεηαη λα κηιήζσ γηα ην ζρνιείν πνπ αγαπώ θαη ζην νπνίν ππεξεηώ 

ηα ηειεπηαία είθνζη πεξίπνπ ρξόληα, αιιά θαη γηα ηνλ άλζξσπν πνπ είρε ηελ 

ηδέα γηα ηελ ίδξπζε απηνύ ηνπ ζρνιείνπ θαη πνπ κε δηθέο ηνπ επίπνλεο θαη 

επίκνλεο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγήζεθε ην επαγγεικαηηθό Λύθεην Σεξβίσλ, ηνλ 

αγαπεηό Κνζκά Σαββηισηίδε.  

Αο πάξνπκε όκσο ηα πξάγκαηα από ηελ αξρή.  

Ο Κνζκάο ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηείαο ην 

1983, δηνξίδεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε σο θαζεγεηήο Φπζηθήο, ζην 

Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ΚΔΤΔ Πηνιεκαΐδαο. 

Νένο θαζεγεηήο ηόηε πεγαηλνέξρεηαη ζην ζρνιείν κε ην ιεσθνξείν ηνπ ΚΤΔΛ. 

Σην ίδην δξνκνιόγην επηβαίλνπλ πνιινί καζεηέο από ηα Σέξβηα, ην Βειβεληό 

θαη ηα γύξσ ρσξηά πνπ θνηηνύλ ζε Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα ηεο Κνδάλεο. 

Σπδεηώληαο καδί ηνπο θαη δηαπηζηώλνληαο ηηο πεξηζηάζεηο, γελλάηαη ε ηδέα 

ελόο Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ζηα Σέξβηα. Σε επηθνηλσλία κε ην δηεπζπληή 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Κνδάλεο θ. Γθάζηαξε δηεξεπλά ηελ πηζαλόηεηα 

ίδξπζεο ελόο ηέηνηνπ ιπθείνπ ζηα Σέξβηα. Ο θ. Γθάζηαξεο αξρηθώο ζπκθσλεί, 

κε ηνλ όξν λα αλαδεηεζνύλ καζεηέο, θηίξην θαη εξγαζηήξηα ζε ρξνληθό 

δηάζηεκα έμη κελώλ. Έηζη μεθηλά γηα ηνλ Κνζκά κηα πεξίνδνο κε ζθιεξή θαη 

επίπνλε δνπιεηά.  

Σηα θαζεκεξηλά ηνπ δξνκνιόγηα πξνο θαη από ην ζρνιείν θαηαγξάθεη ηνπο 

καζεηέο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο. Με επηζθέςεηο ζηα ρσξηά 

ζπγθεληξώλεη ππεύζπλεο δειώζεηο γηα ηε θνίηεζε ησλ καζεηώλ ζην 

Δπαγγεικαηηθό Λύθεην ζηα Σέξβηα, εθόζνλ απηό ηδξπζεί.  

Ζ αλαδήηεζε θαηάιιεινπ θηηξίνπ έρεη επηπρή θαηάιεμε αθνύ ν ηόηε 

δήκαξρνο Σεξβίσλ θ. Θσκάο Φαηδεδεκεηξάθνο αλαγλσξίδνληαο ηελ 



εθπαηδεπηηθή αλάγθε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή καο 

παξαρσξεί ην θηίξην ηνπ παιαηνύ Γπκλαζίνπ Σεξβίσλ (ζην δξόκν πξνο 

Λάξηζα, πξώελ ζπλνξηνθπιαθή) γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο.  

Βέβαηα ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην ήηαλ κε θαηνηθήζηκν: δελ ππήξραλ 

θνπθώκαηα, ηνπαιέηεο, ζθεπή θαη πεξίθξαμε. Ο αείκλεζηνο Ννκάξρεο 

Κνδάλεο Θεόδσξνο Φαιάηζεο ρξεκαηνδνηεί κε 20.000.000 δξρ ην Γήκν 

Σεξβίσλ κε ζηόρν ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ θη έηζη θαηαζθεπάδεηαη ε 

ζθεπή, εγθαζίζηαληαη λέεο ηνπαιέηεο, ρηίδεηαη ε πεξίθξαμε θαη βάθεηαη ην 

θηίξην.  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εξγαζηεξίσλ ν Κνζκάο κε ηερλίηεο από ηα Σέξβηα 

επηζθέπηεηαη εξγαζηήξηα ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ ηεο Κνδάλεο θαη ηεο 

Σηάηηζηαο, ώζηε λα θαηαζθεπαζηνύλ παξόκνηα ζηα Σέξβηα.  

Μεηά ηελ πάξνδν έμη κελώλ, πξάγκαηη, ππάξρεη ε ππνδνκή γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

λέαο ζρνιηθήο κνλάδαο, ελώ ν Γηεπζπληήο Τερληθήο Δθπαίδεπζεο δεηά από ηνλ 

Κνζκά λα αλαιάβεη ηε δηεύζπλζε ηνπ λεντδξπζέληνο επαγγεικαηηθνύ ιπθείνπ 

ε ίδξπζε ηνπ νπνίνπ πηζηνπνηείηαη κε ηε δεκνζίεπζή ηεο ζε ΦΔΚ κία 

εβδνκάδα αξγόηεξα πεξηιακβάλνληαο ηνλ ηνκέα  Γεσξγνθηελνηξνθίαο κε ηα 

ηκήκαηα Φπηηθήο θαη Εσηθήο Παξαγσγήο.  

Τελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά 1985-1986 κε απόθαζε ηνπ ηόηε Υπνπξγνύ 

Παηδείαο θ. Απόζηνινπ Καθιακάλε ηδξύεηαη θαη Τερληθό Λύθεην ζηα Σέξβηα 

κε ηνκείο ειεθηξνιόγσλ θαη κεραλνιόγσλ πνπ απνηεινύλ καδί κε ηνλ ηνκέα 

Γεσξγνθηελνηξνθίαο έλα λέν ΚΔΤΔ Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο θαη Τερληθήο 

Δθπαίδεπζεο.  

Απηή ε εμέιημε ζπληειεί ζηελ ξαγδαία αύμεζε ησλ καζεηώλ πνπ είλαη ηόζνη 

ώζηε ζην επόκελν ζρνιηθό έηνο 1986-1987 λα κελ ππάξρεη ρώξνο ζην παιηό 

θηίξην θαη λα πξνθύςεη ε αλάγθε ελνηθίαζεο δύν καγαδηώλ ηνπ Μπαλάηα 

απέλαληη από ην ζρνιείν, θαζώο θαη ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζπηηηνύ ηνπ παηδηνύ. Τν 

ζρνιείν έρεη ηόηε 31 εθπαηδεπηηθνύο, 15 ηκήκαηα θαη πάλσ από 300 καζεηέο.  



Γίλεηαη πηα έθδειε ε αλάγθε νηθνδόκεζεο λένπ θηηξίνπ πνπ ζα ζηεγάδεη 

κόληκα ην ΚΔΤΔ Σεξβίσλ θαη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε θηλείηαη ν Κνζκάο: 

επηζθέπηεηαη ην ΚΔΤΔ Καηεξίλεο ην νπνίν πξνζθάησο θαηαζθεπαζζέλ θαη 

όκνην ζε κέγεζνο θαη ηνκείο, πξνζηδηάδεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ ησλ 

Σεξβίσλ θαη παίξλεη ηε κειέηε θαη ηα ζρέδηα. Ζ ζπκβνιή ηνπ Γεκάξρνπ 

Σεξβίσλ θ. Θσκά Φαηδεδεκεηξάθνπ είλαη πάιη θαζνξηζηηθή δηόηη παξαρσξεί 

έλα νηθόπεδν 10 ζηξεκκάησλ θάησ από ην Κέληξν Υγείαο Σεξβίσλ, ζην ζεκείν 

όπνπ βξίζθεηαη ην Δπαγγεικαηηθό Λύθεην θαη ζήκεξα.  

Ζ έηνηκε κειέηε ηεο Καηεξίλεο θαη ε πνιύηηκε βνήζεηα ηνπ Μεραληθνύ ηεο 

Ννκαξρίαο θαη Σεξβηώηε θ. Παλαγηώηε Βαγηώηα ζπληεινύλ ζηε ζρεηηθά 

ηαρεία νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπ θηηξίνπ ζηε λέα ηνπ ζέζε.  

Τν 1990 κέξνο ηνπ λένπ θηηξίνπ νινθιεξώλεηαη θαη παξαδίδεηαη πξνο ρξήζε. 

Σηεγάδεη, εληνύηνηο, ιόγσ ηνπ κηθξνύ ηνπ κεγέζνπο, κόλν ηα ζεσξεηηθά 

καζήκαηα, ελώ ηα εξγαζηήξηα εμαθνινπζνύλ λα ζηεγάδνληαη ζην παιηό 

ιύθεην. Ζ λέα πηέξπγα πνπ ζα ζηεγάζεη ηηο αλάγθεο δηνίθεζεο θαζώο θαη ηνπο 

ρώξνπο εξγαζηεξίσλ νινθιεξώλεηαη ζε δύν επηπιένλ ρξόληα κεηά από 

επίκνλε πξνζπάζεηα ηνπ Κνζκά λα εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα ηθαλά γηα ηελ 

πιήξε ρξεκαηνδόηεζή ηεο.  

Σεηξά έρεη ε νξηνζέηεζε ηνπ νηθνπέδνπ πνπ νινθιεξώλεηαη κε ηελ ζεκαληηθή 

ζπκβνιή ηνπ ηόηε Ννκάξρε Κνδάλεο θ. Παζράιε Μεηιηάγθα. Γεκηνπξγνύληαη 

επίζεο ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε ρξεκαηνδνηνύκελε από ην ΔΠΔΑΚ, ε 

θαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ κπάζθεη θαζώο θαη ε δηεπζέηεζε ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ 

ηνπ ζρνιείνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ θ. Σόθνπηε. 

Έηζη, νινθιεξσκέλν πηα, ην ζρνιείν καο αλζεί, πξννδεύεη θαη ζηαδηαθά 

αλνίγεη δηαύινπο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή θαη ηελ 

επξύηεξε θνηλσλία. Βνεζά όπνπ κπνξεί κε ην αλζξώπηλν δπλακηθό ησλ 

ηνκέσλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

θαη ηε δηαηήξεζε ελόο δπλακηθνύ θνκκαηηνύ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο δει. ησλ 

λέσλ, ζηνλ ηόπν καο.  



Καη πξαθηηθά: Κάλεη δελδξνθπηεύζεηο ζηα Κάζηξα, ζην Κέληξν Υγείαο ησλ 

Σεξβίσλ, ζηηο δεμακελέο ηνπ ΤΟΔΒ, ζην Βειβεληό, ζην 1
ν
 θαη 2

ν
 Γεκνηηθό 

Σρνιείν ζε πνιινύο δξόκνπο θαη πάξθα. Αλεβάδεη ζεαηξηθά έξγα, δηνξγαλώλεη 

πνιιά ζεκηλάξηα, ζπκκεηέρεη ζε ειιεληθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

(θηλεηηθόηεηαο, Αγσγήο Υγείαο, Τερλνκάζεηαο, Γαίδαινο, αληαιιαγώλ, θ.α.) 

θαη παίξλεη πνιιέο δηαθξίζεηο θαη επαίλνπο γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο. Οη 

καζεηέο πξννδεύνπλ, πεηπραίλνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα 

πνιιέο ρξνληέο ην ΔΠΑΛ Σεξβίσλ είλαη ην πξώην επαγγεικαηηθό ζρνιείν ζε 

πξσηηέο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία.  

Τν 2007 κεηά από κηα επηηπρεκέλε πνξεία ζηε δηεύζπλζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ 

Λπθείνπ Σεξβίσλ ν Κνζκάο Σαββηισηίδεο επειέγε κεηά από αμηνινγηθή 

δηαδηθαζία  ζηελ αλώηεξε δηνηθεηηθή ζέζε ζην λνκό απηή ηνπ δηεπζπληή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Κνδάλεο.  

Τε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ αλαιακβάλεη ε θ. Φξπζάλζε Τδήξα ππό ηε 

δηεύζπλζε ηεο νπνίαο ην ζρνιείν ζπλέρηζε λα απνηειεί ην θέληξν 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο καο ζπγθεληξώλνληαο καζεηέο από 

ηα γύξσ ρσξηά. Με δηθέο ηεο πξνζπάζεηεο θαηαζθεπάζηεθε ζηελ αίζνπζα 

πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ζεαηξηθή ζθελή ζηελ νπνία δόζεθαλ 

παξαζηάζεηο ζεαηξηθώλ νκάδσλ αλνηρηέο πξνο ηνλ θόζκν ησλ Σεξβίσλ. 

Δπίζεο ην ζρνιείν ζπλέρηζε ηελ εθπόλεζε πνιιώλ πξνγξακκάησλ θαη είρε 

πνιιέο δηαθξίζεηο.  

Από ην Σεπηέκβξην έρσ ηελ ηηκή λα δηεπζύλσ απηό ην σξαίν ζρνιείν 

Κιείλνληαο, δξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο λα αλαθέξσ δύν πξνβιήκαηα ηα νπνία 

απαζρνινύλ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ΔΠΑΛ Σεξβίσλ, 

ζήκεξα:  

Ζ θαηάξγεζε από ηε θεηηλή ζρ. Φξνληά ηξηώλ ηνκέσλ ηνπ ΔΠΑΛ Σεξβίσλ, 

ησλ ηνκέσλ: πιεξνθνξηθήο, δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο θαη γεσπνλίαο, ηνκέσλ 

πνπ παξαδνζηαθά ιεηηνπξγνύζαλ ζην ζρνιείν καο, κε απνηέιεζκα πνιινί 

καζεηέο πνπ ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ απηνύο ηνπο ηνκείο λα κεηαβαίλνπλ 

ζε Λύθεηα ηεο Κνδάλεο.  



Από ηε κεξηά καο δηακαξηπξεζήθακε πξνο όινπο ηνπο θνξείο γηα ηελ εμέιημε 

απηή θαη ειπίδνπκε κε ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ όπσο ην 

Γεκνηηθό Σπκβνύιην Σεξβίσλ ην νπνίν εμέδσζε θαη ςήθηζκα ζπκπαξάζηαζεο, 

ηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε 

Δθπαίδεπζεο από ηε λέα ρξνληά λα επαλεγθξηζεί ε ιεηηνπξγία ησλ ηνκέσλ 

ώζηε αλ ππάξρεη ηθαλόο αξηζκόο καζεηώλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην ζρνιείν καο.  

Δπίζεο έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ην ζρνιείν είλαη ην 

πεπαιαησκέλν εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο 

ηνπο ηνκείο θαη όινπο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο. Τν εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο είλαη παιαηάο ηερλνινγίαο κε πνιινύο ππνινγηζηέο 

ραιαζκέλνπο πνπ δελ επηζθεπάδνληαη πιένλ θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ. Εεηήζακε ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη πξηλ από έλα κήλα πεξίπνπ έζηεηια επηζηνιή πξνο ηνλ θ. 

Πεξηθεξεηάξρε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ελόο λένπ εξγαζηεξίνπ.  

Αληηιακβάλνκαη ηελ δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηελ νπνία πεξλάεη ε ρώξα 

αιιά ζεσξνύκε όηη ε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη δε ζηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε είλαη ην κέζν γηα ηελ έμνδν από ηελ θξίζε.  

Δπειπηζηνύκε ζηελ αληαπόθξηζή ηνπ Κνπ Πεξηθεξεηάξρε ηνπ Κνπ Καξππίδε   

ζην αίηεκά καο.  

Κιείλνληαο ζα ήζεια λα επρεζώ ζηνλ Κνζκά θαη ζηε Φξύζα πγεία θαη θαιή 

ζπληαμηνδόηεζε θαη εύρνκαη θαη εγώ λα είκαη αληάμηνο ηεο δηθήο ζαο πνξείαο 

ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Δπραξηζηώ πνιύ.  

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ ζπλέρεηα ηεο εθδήισζεο εθ κέξνπο ηνπ ζπιιόγνπ 

Δθπαηδεπηηθώλ ηνπ 1
νπ

 ΔΠΑΛ Σεξβίσλ, ζε έλδεημε ηηκήο, εθηίκεζεο θαη 

αλαγλώξηζεο ηεο κεγάιεο πξνζθνξάο ηνπ Κνζκά ζην ζρνιείν καο ηνπ 

απνλέκνπκε ηηκεηηθή πιαθέηα.  


