
Θέμα εισήγησης : 

«Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο 
Σιάτιστας και η προσφορά του»





Άφυτες, καμπυλωτές βουνοκορφές
Και μέσα στα πέτρινα κύματα 
Στο δίπτυχο αγριάδας και ερημιάς
Η Σιάτιστα.



 Οι Σιατιστινοί αναπτύσσουν εμπορική δραστηριότητα με 
χώρες των Βαλκανίων και της Κεντροδυτικής Ευρώπης.

 Η οικονομική ακμή οδηγεί σε πνευματική άνθηση.



Απτή έκφραση της αρχοντιάς των 
Σιατιστινών είναι τα ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ



 Βιτρώ Αρχοντικού.



 Εσωτερικός χώρος 
Αρχοντικού.



 Ο πολιτισμικός καμβάς της Ευρώπης βρίσκει στη 
Σιάτιστα την αρτιότερη έκφρασή του.



 Οι ιδέες του Διαφωτισμού γίνονται γνωστές.

 Εκδίδονται βιβλία, μελετώνται οι θετικές 
επιστήμες, δίδεται βαρύτητα στην Παιδεία.

 Αξιόλογη πνευματική κίνηση παρατηρείται στη 
Σιάτιστα.



 Εισαγωγή από το έργο του Σιατιστινού Κ.Μ.Δούκα:
 «Προς τους φιλογενείς αγαπητούς μοι ομογενείς και φιλοκάλους»



 Ήδη από το 1700 λειτουργεί στη Σιάτιστα 
ανώτερη Σχολή με πρωτοβουλία του τότε 
Μητροπολίτη Ζωσιμά Ρούση.

 Στα μέσα του 19ου αιώνα λειτουργούν στη 
Σιάτιστα δύο αλληλοδιδακτικά,ένα ελληνικό 
σχολείο και ένα παρθεναγωγείο.



 Ο Γάλλος περιηγητής Φραγκίσκος Πουκεβίλ  στο 
ταξίδι του στη Δ.Μακεδονία την άνοιξη του 1806 
χαρακτηρίζει το σχολείο της Σιάτιστας ως: 
«ΑΓΝΗ ΠΗΓΗ ΗΘΙΚΗΣ»



 1888: Χρονολογία –σταθμός για τη Σιάτιστα.
 Ιδρύεται το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας

με τη δωρεά του ευεργέτη Ιωάννη Τραμπαντζή.
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ(1813-1890)
 Στέκεται αρωγός στην πνευματική ανάπτυξη του 

τόπου του διαθέτοντας 2.000 χρυσά 
εικοσάφραγκα για τη ίδρυση του Γυμνασίου που 
φέρει το όνομά του.



 Ο Τραμπαντζής «αναλαμβάνει 
ιδία αυτού δαπάνη την 
ανέγερσιν της ετοιμορρόπου 
Ελληνικής Σχολής και την 
διηνεκή του προσωπικού της 
διατήρησιν» 

Εφημερίδα Φάρος της 
Μακεδονίας 

23 - 07 - 1887



 Ο Τραμπαντζής 
προτείνει να 
διδάσκεται η 
Παιδαγωγική στο νέο 
σχολείο και 
χρηματοδοτεί την 
έκδοση του 
εγχειριδίου 
Παιδαγωγικής του 
παιδαδωγού 
Στέφανου Ρώσση.



 Το νέο διδακτήριο είναι έτοιμο. Το 1889 είναι το πρώτο 
έτος λειτουργίας του.



 Η μαρμάρινη πλάκα στη είσοδο του 
Τραμπαντζείου.

 Υπάρχει η ημερομηνία ανέγερσης του κτηρίου, 
ένα επίγραμμα σε ελεγειακά δίστιχα και το 
επίγραμμα:

Δώ ποιος θρόνιασε τας Μούσας;
Δός μου Σιάτιστα Πατρίς
Το όνομα να στεφανώσω
Ιωάννης  Τραμπαντζής.





 Η ίδρυση του σχολείου κατοχυρώνεται με πατριαρχικό σιγίλιο. 
 Αναβαθμίζεται σε εξατάξιο.
 Αναγνωρίζεται ως ισότιμο με τα άλλα σχολεία της ελεύθερης 

Ελλάδας.



 Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας το 1890 
είναι το μοναδικό  σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.

 Ο ρόλος της εκπαίδευσης που παρέχεται είναι 
αρχικά εθνικός.

 Μέσα από τη διδασκαλία καλλιεργείται η εθνική 
συνείδηση, διαδίδεται η ελληνική γλώσσα και η 
πίστη στη ελευθερία.



 Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο.



 Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο.



 Τα μαθήματα που διδάσκονται δείχνουν τον κλασικό 
προσανατολισμό του σχολείου.

 Έμφαση  δίνεται  στα γλωσσικά μαθήματα κι επιδιώκεται 
η σύνδεση  με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό,όπως είχαν 
υποστηρίξει παλαιότερα οι Διαφωτιστές. 

 Στη φωτογραφία φαίνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του 
σχολείου από το 1889 έως το 1894.



 Η υπόδουλη Σιάτιστα σθεναρά μέσω της παιδείας 
αντιστέκεται στη κυριαρχία των Τούρκων, στις πιέσεις 
των Βαλκάνιων λαών για τη διεκδίκηση της Μακεδονίας.



 Εκκλησιαστική χορωδία αποτελούμενη από 
μαθητές του Γυμνασίου.



 Από το 1905 στο Τραμπάντζειο λειτουργεί το 
Οικοτροφείο του Γυμνασιόυ.

 Οι μαθητές γαλουχούνται με τη Παιδαγωγική της 
εποχής.

 Η φήμη του Τραμπαντζείου είναι πανελλήνιας  
εμβέλειας.



 Από το 1910 το Τραμπάντζειο διαθέτει 
εργαστήριο Φυσικής –Χημείας όπου με τη χρήση  
των εποπτικών μέσων καλλιεργείται η κριτική 
ικανότητα των μαθητών.

 Οι έννοιες παρατήρηση-πείραμα-έρευνα 
εντάσσονται στην καθημερινότητα των μαθητών.

 Τη δεκαετία του 1930 το Τραμπάντζειο έχει 
παλαιοντολογική συλλογή,κινηματογραφική 
εγκατάσταση,βιβλιοθήκη και γυμναστήριο.



 Στην εικόνα υπάρχει το πρακτικό της απόφασης 
για την αγορά εποπτικών μέσων.



 Όψεις του Τραμπαντζείου όπως 
είναι σήμερα μετά την 
ανακαίνισή του.



 Περιεχόμενα παλαιοντολογικής συλλογής.



 Η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τραμπάντζειο 
Γυμνάσιο δεν εξυπηρετεί μόνο εθνικούς σκοπούς 
αλλά συντελεί :
 Στην απόκτηση γνώσεων.
 Στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
 Στη δημιουργία δεξιοτήτων.
 Στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών.



 Το Τραμπάντζειο τη 
δεκαετία του 1950 
αποκτά θεατρική σκηνή.

 Οι μαθητές ανεβάζουν 
θεατρικές παραστάσεις κι 
έρχονται σε επαφή με την 
έννοια της αριστοτελικής 
κάθαρσης.

 Στην εικόνα φαίνεται 
εφημερίδα της εποχής 
που σχολιάζει με 
διθυραμβικό τρόπο την 
παράσταση των μαθητών 
«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ 
ΑΥΛΙΔΙ»



 Το άγαλμα του 
Ιωάννη Τραμπαντζή 
στη Σιάτιστα.



 Το ιστορικό εκπαιδευτήριο από το 1976 δεν 
μπορούσε να στεγάσει  όλους τους μαθητές.

 Αποφασίζεται να εγερθεί νέο διδακτήριο.

 Οι Αδελφοί Παπαγεωργίου, άξιοι συνεχιστές του 
Τραμπαντζή, διαθέτουν 150 εκατ. δρχ. για την 
ανέγερση νέου διδακτηρίου.



 Το διδακτήριο Γ. Παπαγεωργίου.
Γυμνάσιο και Λύκειο.



 1888-1988:Ένας αιώνας προσφοράς του 
Τραμπαντζείου Γυμνασίου Σιάτιστας.

 Σήμερα το ιστορικό αυτό σχολείο φιλοξενεί 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις. Επίσης στο 
χώρο του σχολείου στεγάζεται η παλαιοντολογική 
συλλογή, το Βοτανικό Μουσείο και το ΚΠΕ 
Σιάτιστας.



 Έκθεση  με θέμα 
«Τύπος και 
Περιβάλλον» που 
πραγματοποιήθηκε 
στο Τραμπάντζειο.



Το Τραμπάντζειο  Γυμνάσιο υπήρξε φορέας 
του οικουμενικού ελληνικού πνεύματος και 
λίκνο πνευματικότητας και πολιτισμού..



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:

ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΑΓΝΗ

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΝΤΟΚΟΥ ΑΝΕΤΑ

ΤΑΦΑΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Υπ. Καθηγήτρια

Μπάτζιου Αναστασία


