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ΤΡΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Μεταπολεμικά εργαζόμενος επάνω στο θέμα «Οι Δυτικομακεδόνες 
απόδημοι επί τουρκοκρατίας» και αναζητώντας ανέκδοτα σχετικά στοι
χεία είχα συμβουλευθεί το πολύτιμο βιβλίο του αείμνηστου καθηγητή 
μου Αντωνίου Σιγάλα «Από την πνευματικήν ζωήν των ελληνικών κοι
νοτήτων της Μακεδονίας. Α. Αρχεία και βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδο
νίας, Θεσσαλονίκη 1939», όπου εξιστορούσε τα αποτελέσματα ερευνών 
του σ’ αυτήν κατά το 1930, 1931 και 1937. Σκοπός του ήταν να διασώσει, 
να διαφυλάξει και κατόπιν να καταγράψει το υλικό που θα έβρισκε' «Έπε- 
θύμουν, όπως γράφει ό ίδιος στά Εισαγωγικά’ του, διά σχετικής προερ
γασίας νά κινήσω τό ένδιαφέρον των αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας, 
προ παντός δε των τής Φιλοσοφικής Σχολής, ίσως δέ καί τών ήδη ύπη- 
ρετούντων καθηγητών του Γυμνασίου ή καί τών δημοδιδασκάλων, διά 
μίαν υπ’ αυτών έπιστημονικωτέραν καί συστηματικωτέραν μελέτην τής 
ιδιαιτέρας αυτών πατρίδος. Διότι προϋπόθεσις κάθε σοβαρας έπιστημο- 
νικής εργασίας, σχετιζομένης μέ τήν έρευναν τής πνευματικής ζωής ένός 
τόπου καί ώρισμένης μάλιστα έποχής, είναι ή ταξινόμησις τών βιβλιο
θηκών καί άρχείων». Κατά τη διάρκεια των ερευνών του τότε ο Αντώνιος 
Σιγάλας είχε καταρτίσει για λογαριασμό του Πανεπιστημίου με δωρεές 
ή και με αγορές ορισμένα έγγραφα ή και μικρά αρχεία και έτσι δημιούρ
γησε ένα μικρό αρχείο1 σ’ ένα μικρό δωμάτιο του ισογείου του παλαιού 
κτιρίου του Πανεπιστημίου. Στο αρχείο αυτό, όπου είχα την ευκαιρία 
να μελετήσω και ν’ αντλήσω απ’ αυτό ορισμένα στοιχεία για την κοινό
τητα της Σιάτιστας και για το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο, είχα επισημάνει 
και τρία έγγραφα, αναφερόμενα στην ίδρυση και λειτουργία του, τα οποία 
φέρνω τώρα στη δημοσιότητα. Το ένα απ’ αυτά, το μακροσκελέστερο, 
το από 14 Μαρτίου 1888, το είχα παραχωρήσει πριν από λίγα χρόνια προς 
μελέτη στον κ. Αναστάσιο Ν. Δάρδα, ο οποίος ετοίμαζε και πρόσφατα, 
στα 1988, δημοσίευσε ειδική μονογραφία για τον ιδρυτή του Γυμνασίου 
με τον τίτλο «Ιωάννης Μ. Τραμπαντζής 1813-1890. Ιδρυτής και προικο

1. Αποστ. Ε. Βακαλοπούλου, Οι Δυτικομακεδόνες απόδημοι, σ. 42, αρ. 
υπ. 130.
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δότης του Τραμπαντζείου Γυμνασίου Σιάτιστας, Θεσσαλονίκη 1988», 
όπου βρίσκει κανείς και την παλαιότερη βιβλιογραφία. Ο κ. Δάρδας πράγ
ματι χρησιμοποίησε το σχετικό με το θέμα του απόσπασμα του εγγράφου 
αυτού στις σ. 52-53 της εργασίας του (πρβλ. και σ. 35).

Επειδή η επιθυμία μου είναι να δώσω όχι μόνον ολόκληρο το κεί
μενο, στο οποίο αναφέρεται ο κ. Δάρδας, αλλά και άλλα δύο σχετικά έγ
γραφα, στα οποία ο ερευνητής της ιστορίας της Σιάτιστας θα βρει στοι
χεία όχι μόνο για το θέμα, αλλά και για τις διενέξεις μέσα στην κωμό
πολη ως προς τη θέση όπου θα έπρεπε ν’ αναγερθεί το εκπαιδευτικό ίδρυ
μα, προβαίνω παρακάτω στη δημοσίευσή τους διατηρώντας την ορθο
γραφία τους.

1

Το πρώτο από 28 Δεκεμβρίου 1887 έγγραφο, που υπογράφεται, όπως 
σημειώνεται, από τον «Πρόεδρο της Εφορίας, τους εφόρους αμφοτέρων 
των συνοικιών, τη μητροπολιτική δημογεροντία, τους επιτρόπους των 
εκκλησιών Χώρας και Γεράνειας, τη μουχταροδημογεροντία, και τους 
προκρίτους και πολίτας», ευχαριστεί τον ευρεγέτην Ιωάννην Μ. Τρα- 
μπαντζήν μέσω του αντιπροσώπου του I. Δ. Πάικου για την αποστολή 750 
οθωμανικών λιρών, μέρους του ποσού του προορισμένου για την ανέγερ
ση του κτιρίου. Ως προς τη θέση του όμως ανέκυψαν διχογνωμίες μεταξύ 
των κατοίκων, οι οποίες τελικά έληξαν με συμφωνία όλων.

Ευεργετικώτατε ΣνμπολΙτα
Την παρελθοϋσαν εβδομάδα εσπεύσαμεν ν άναγγείλωμεν Ύμϊν έν όλί- 

γοις ότι έλάβομεν διά τον αντιπροσώπου ημών κ. Δ. Πάϊκου τάς προς άνέ- 
γερσιν τον κτιρίου προωρισμένας 750 όθωμ. λίρας, εφ’ ώ και εκψράζομεν Ύμϊν 
και αϋθις τάς άπειρους ευχαριστίας καί την βαθεΐαν ευγνωμοσύνην ημών τε 
καί άπάσης τής πατρίδος, δεόμενοι τον Ύψίατου iva διατηρή 'Υμάς εν υγεία 
καί ευτυχία, καί προσεπιλεγοντες δτι το έν λόγω ποσόν κοινή ημών γνώμη καί 
άποψάσει κατετέθη επί τόκοι Τραπέζι κ ώ παρά τοΐς ήμετέροις άξιοτίμοις 
κ.κ. ’Αδελφόϊς Σαχίνη καί Άδελφοϊς Πόντον, οιτινες, εχοντες εμπορικά κατα
στήματα έντανθά τε καί εν Θεσσαλονίκη, θέλουσιν έμβάζει ήμίν τα χρήματα, 
αμα άρξαμένης τής άνεγέρσεως τον κτιρίου, εκ διαλειμμάτων καί κατά τάς 
έκάστοτε παρουσίαζα μεν ας άνάγκας, καί όντως ού μόνον ή έκ τής άνταλ./σιγής 
τον χαρτονομίσματος προκνψασα ζημία καλυφθήσεται, άλίά καί περίσσευμα 
προκόψει.

’Ήδη δ’ άγγέλλομεν Ύμϊν ευχαρίστως ότι μετά σ μικρόν λογομαχίαν, άνα- 
πόφευκτον εις πάσαν τοιαύτην περίστασιν, κριθείσης, τή γνωμοδοτήσει αρχι
τεκτόνων καί τή πλειοψηφία πολατών, άκαταλλήλου τής θέσεως, εφ’ ής άνεγή-



Ανέκδοτα έγγραφα για το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο της Σιάτιστας 23

γερται ή παλαιό. Σχολή, διά τε το κεκλιμένον τον εδάφους, και την μή στερεό
τητα αυτόν, ώρίσθη τέλος εν πλήρει όμονοία και αγάπη, συμφώνως τή Ύμε- 
τέρα επιθυμία, και ή Οέσις, είς ήν άνεγερθήσεται ή νέα Σχολή, το Τραμπά- 
τζειον, θέσις περίοπτος και εχουσα άπαντα τ’ άπαιτούμενα προσόντα, Ικα
νοποιούσα δε συνάμα άμφοτέρας τάς συνοικίας καί μέλλονσα να συνεπιφέρη 
συν τώ χρόνο) την ολοσχερή αυτών ενωσιν.

Ή δ συ) κεντρική, τόσω και τερπνή αντη θέσις, κειμένη προς αριστερόν 
μεν τώ άνιόντι, προς δεξιάν δε τώ κατιόντι, καί οϋσα εις τά πρόθυρα τής άνω 
συνοικίας, είς τους Λρόποδας τον λόφου τον Προφήτου Ήλιου, άποβήσεται 
άναντιρρήτως, καθωραϊζομένων διά δενδροφυτείας τοϋ τε λόφου καί τών πέριξ, 
άσυγκρίτω λόγω τερπνοτέρα, αυτόχρημα προσφιλές τών Μουσών ενδιαίτημα.

Εις το ιερόν τούτο τών Μουσών καθίδρνμα σνρρέοντες οί τής πατρίδος 
καί τών πέριξ επαρχιών παίδες, αληθής μυρμηκιά τής νοτιοδυτικής Μακεδο
νίας, εχοντες καθαρόν καί απεριόριστον ορίζοντα, καί άναπνέοντες τάς αύρας 
καί τήν δρόσον του παρακειμένου θελκτικόν καί κατάφυτου λόφου, θά διδά- 
σκωνται είς αιώνας αιώνων, άποτίοντες φόρον σεβασμού καί ευγνωμοσύνης 
προς τον 'Ιδρυτήν αυτόν, τον μ έ γ αν τής πατρίδος Ευεργέτην, τά 
προς τον Θεόν, τήν πατρίδα καί τον πλησίον καθήκοντα, εξευγενίζοντες μεν καί 
άνυψόνοντες το αίσθημα διά τον 'Ελληνισμού, εξημερόνοντες δε τήν ψυχήν διά 
τοϋ γλυκντάτου χριστιανισμού, καί, περικοσμουντές εαυτούς διά τών χριστια
νικών καί προγονικών άρετών, θ’ άποβαίνωσιν, ώς έμπρέπει είς "Ελληνας καί 
χριστιανούς, ενάρετοι, φιλοπάτριδες καί αμνησίκακοι.

Τοιοντον λοιπόν καί εν τοιαύτη άνεγηγερμένον θέσει εσται το περικαλλές 
Τ ρ a μ π άτ ζ ε ι ο V Γυμνάσιον, δπερ, ώς εξωτερικώς, θά παρίσταται τέ
λειον, καθαρόν καί λαμπρόν, οντω καί έσωτερικώς θά διαλάμπη καί καταυγά- 
ζη είς αιώνας αιώνων εν πόση ηθική αρετή καί δυνάμει, παραδίδον το όνομα 
'Υμών είς τάς ευφημίας τών έπερχομένων γενεών καί ον το κ αύ χη μ a τής 
Σιατίστης.

Δεόμενοι επί τούτοις καί ανθις τοϋ Ύψίστου ϊνα διατηρή Υμάς εν υγεία 
άμεταπτώτω καί ευτυχία μέχρι γήρως βαθυτάτου καί λιπαρόν, διατελονμεν 
μετά τής προσηκούσης εξόχου νπολήψεως.

’Εν Σιατίστη τή 28 Δεκεμβρίου 1887 
'Ο Πρόεδρος τής ’Εφορίας 
Οί έφοροι άμφοτέρων τών συνοικιών 
Ή Μητροπολιτική δημογεροντία 
Οί επίτροποι τών εκκλησιών Χώρας καί Γεράνειας 
Ή Μουχταροδημογεροντία 
Πρόκριτοι καί πολϊται
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2

Το δεύτερο έγγραφο είναι αντίγραφο εκθέσεως που έστειλε ο Ιωάν
νης Δ. Πάικος προς τον ευεργέτην Ιωάννην Μ. Τραμπαντζή, με την οποία 
προβαίνει στη λεπτομερή εξιστόρηση των διενέξεων που τάραξαν τη μι
κρή κοινωνία της Σιάτιστας. Οι διενέξεις αυτές, απόηχος των οποίων 
έφθασε και στ’ αυτιά του ευεργέτη, προκλήθηκαν από την ασυμφωνία 
των κατοίκων ως προς τη θέση, όπου θα έπρεπε να κτιστεί, κυρίως από 
την αντίδραση του αρχιερέα και μιας μικρής ομάδας διαφωνούντων. Ο 
επιστολογράφος τονίζει την εθνική σημασία του εκπαιδευτικού αυτού 
ιδρύματος όχι μόνο για τη Σιάτιστα, αλλά και για όλη τη νοτιοδυτική 
Μακεδονία, και αφηγείται πως οι κάτοικοι των δύο συνοικιών δεν πρέπει 
ν’ απογοητεύσουν με τις διχόνοιές τους τον ευεργέτη τους, του οποίου 
αξίωμα, όπως του ανακοίνωσε, είναι: «παν ο,τι έχεις, τό έχεις διά τήν πα
τρίδα καί τό έθνος». Ως υστερόγραφο αναφέρει ο Πάικος ότι αυτή τη 
στιγμή ο ευεργέτης Τραμπαντζής, που είχε ανησυχήσει, φαίνεται απ’ 
όσα είχε μάθει, ειδοποιεί με τηλεγράφημα ότι στέλνει αντιπρόσωπό του 
στην κωμόπολη για τη λύση του προβλήματος και σχολιάζει: «"Αριστον 
τό μέτρον!».

Άξιοσέβαστε Εύεργέτα!
Καίτοι μετά πλείστον ενδιαφέροντος παρακολονθήσας την άνέλιξιν τον 

«κρίμασιν, οίς οΐδε Κύριος» εις τον ορίζοντα ημών άναφυεντός πολυδαιδάλου 
ζητήματος περί τής θέσεως εις ήν άνιδρνθήσεται τό Τραμπάτζειον, ετήρησα 
δμως μέχρι τοϋδε αυγήν, μη Οελήσας νά ενοχλήσω Υμάς και άναμένων iva, 
έπικρατονσών μετριοπαθέστερων παρ’ απασι σκέψεων, επέλθη τέλος μία οία- 
δήποτε αυτόν λύσις, ικανοποιούσα κατά τό μάλλον καί ήττον άμφοτέρας τάς 
συνοικίας. Δυστυχώς δμως επέπρωτο ha ή λογομαχία ημών, ή αναπόφευκτος 
αλλιοστε εις πάσαν τοιαύτην περίστασιν, φθάση, ως μη ωφελε και εις τάς ύμε- 
τέρας άκοάς καί ενοχλήση καί υμάς ονχ ήττον ή ημάς απαντας. ’Αλλά καί ήδη 
ουδόλως προτίθεμαι να επιχειρήσω λεπτομερή των γεγονότων άφήγησιν, διότι 
ήθελον ουτω κουράσει υμάς υπέρ τό δέον. ’Εν ολίγοις λοιπόν λέγω ύμ'ιν δτι 
εάν καί μέχρι σήμερον τό ζήτημα μένη άλυτον, μόνος υπεύθυνος, μόνος αίτιος 
τον κακοϋ, είναι δ άρχιερεύς (ό άνθρωπος τούτέστιν, υπέρ οϋ τόσα) καλάς συ
στάσεις εποίησα άλλοτε επανειλημμένως, άπστηθείς εις τάς κρίσεις μου, νμϊν 
τε καί τοΐς άξιοτίμοις κ.κ. Τσαταλοπούλω καί Άραβαντινώ), καί δυο ή τρεις 
άλλοι υπό πάντη διαφόρων ελατηρίων κινούμενοι. Έπρεπε βεβαίως εκ πρώτης 
αρχής νά εννοήσωσι πάντες δτι ό ευεργέτης, άποφασίσας εν τή γενναιοφροσύνη 
αύτοϋ νά συστήση Γυμνάσιον εν τή εαυτόν πατρίδι, τή Σιατίστη, δεν προυτί- 
θετο ουδέ προτίθεται νά εύεργετήση άποκλειστικώς τήν Χώραν ή τήν Γερά
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νειαν, ή καί τήν Σιάτισταν εν γένει, άλλ’ απασαν, κυρίως είπεϊν, την νοτιοδυ
τικήν Μακεδονίαν. Τοιοντον γενικώτερον, υψηλότερου, και εύγενέστερον έχων 
ούτος σκοπόν, και επιβαλλόμενος ν’ άκουσθή εις τον κόσμον ή τιμούσα αυτόν 
φιλτάτη ημών πατρίς Σιάτιστα συμβάλλονσα το καθ’ εαυτήν εις την τον όλου 
έθνους παλιγγενεσίαν, περί ούδενός άλλου εκ πρώτης αρχής επρονόησεν, είμή 
όπως κτισθή ή Σχολή εις Οέσιν περίοπτου, εύάερον καί Ικανοποιούσαν κατά 
το μάλλον καί ήττον άμφοτέρας τάς συνοικίας' διό καί τούτο μόνον εξ αρχής 
ήμίν συνέστησεν. Ήτο λοιπόν έγκλημα κατά τον ορθού λόγου ή μή εξ αρχής 
παραδοχή τής ύποδειχθείσης υπό των Γερανειωτών θέσεως επί διαψόροις προ- 
φάσεσιν, εφ’ αΐς νυν ερυθριώσιν, (Ό Άρχιερεύς καί ή ευάριθμος αυτού Συντρο
φιά, όπως μή δεχθώσι τήν υπό τών Γερανειωτών ύποδεικνυομόνην θέσιν, έλε- 
γον προφασιζόμενοι «εκεί είνε φόβος άπό ληστείαν». Καί εις μίαν δε προς τον 
εύεργέτην επιστολήν των τοντ αυτό ελεγον, καί, προς εαυτούς άντιφάσκοντες, 
προσέθετον ((...έκεϊ είνε τόπος περιπάτου». «Φόβος άπό ληστείαν... τόπος 
περιπάτου». Τί θαυμαστά πράγματα.... Αιδώς Άργείοι!). 'Η φωνή εμού 
ήν τότε φωνή βοώντος εν τή έρημο/ καί επειδή μοί εϊχετε εϊπει προς τοϊς αλλοις 
«δεν σάς τό επιβάλλω, δεν δια τάσσω», επεβάλλ ετο δέ μοι νά εϊπω άκριβώς καί 
πιστώς παν δ,τι μοί είπετε, ενόμισαν εντεύθεν οι κύριοι (άρχιερεύς καί α.) ότι, 
κριθείσης άκαταλλήλου τής ενεστώσης τής Κοινής Σχολής θέσεως, καί επικεί
μενης αλλαγής αυτής, δεν ήσαν υπόχρεοι νά σεβασθώσιν έστω καί κατ’ ελάχι
στου τά τε δικαιώματα καί τάς εύλογους τών άλλων άξιώσεις, διό καί εγένοντο 
όσα εγένοντο, εφ’ ών ριφθέτω πέπλος λήθης, όπως μή έλθω εις προσωπι
κότητας.

Εις τό σημείου τούτο εύρίσκοντο τά πράγματα, δτε τηλεγραφικώς εξεδηλώ- 
θη ή ύμετέρα θέλησις «νά κτισθή ή Σχολή μεταξύ τών δύο συνοικιών, εις θέσιν 
ευάερου καί ευχαριστούσαν άμφοτέρας τάς συνοικίας». Πάντες ήδη (εκτός, 
εννοείται τού Άρχιερέως, τού άναισχύντως τό εναντίον διαβεβαιούντος εν τώ 
σχεδίω τής προς υμάς επιστολής του, άλλα διανοουμένου πράγματι όπως πα- 
ρεμβάλη προσκόμματα εις τήν έκδοσιν τής άδειας καί επιζητούντος τό ναυάχ- 
γιον τον όλου έργου), εσεβάσθησαν τήν ύμετέραν θέλησιν.

ΟΙ Γερανειώται επόμενον τό κατ’ άρχάς όπως ή Σχολή κτισθή άκριβώς 
εις τό μέσον τών δύο συνοικιών, ήτοι μεταξύ τών εκκλησιών τού Προφήτου 
Ήλιοϋ καί τού 'Αγίου Μηνά' βραδύτερου δε ένέδωκα όπως άρχίση τό κτίριον 
10 βήματα πέραν άπό τό Καραγκάτσι προς τήν Γεράνειαν, εν ω οι Χωριώται 
επόμενον, τουναντίον, ν' άρχίση 10 βήματα εντεύθεν τον Καραγκατσίου προς 
τήν Χώραν.

Τό κατ' εμέ γνωρίζων ότι εξ άρχής συνεστήσατε ήμίν «ομόνοιαν καί άγά- 
πην», δεν έπαυσα καί λέγων καί ενεργούν εν συνδιαλλακτικέ» πάντοτε πνεν- 
ματι. Τάς τελευταίας μάλιστα ημέρας, όπως καταστήσω τούς Γερανειώτας
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ήττον απαιτητικούς ύπερέβην κατά πολύ τα εσκαμμένα, καί είπον προς πολ
λούς: (έΕνδώσατε, άνθρωποι, ενδώσατε όπως επέλθη τέλος ειρηνική καί τον 
ευεργέτην εύχαριστήσουσα λύσις τον ζητήματος. Γνωρίζετε πολύ καλώς, διότι 
σάς το είπον αμα έπανελθών εκ τον δευτέρου ταξειδίου μου, ότι αυτό το οποίον 
κάμνει σήμερον ό ευεργέτης εις τη πατρίδα μας είνε «αρχή» καί ότι, ώς ό ίδιος 
ρητώς μο'ι είπε «παν δ,τι έχεις, το έχεις δια. τήν πατρίδα καί το έθνος». Μή 
λοιπόν, προς Θεοϋ, μή θελήσητε να. τον ενοχλήσωμεν καί εκ δευτέρου. "Αν 
δεν ήκουσα εκ τον στόματός του, ήκονσα όμως παρ’ άλλων, ότι προτίθεται νά 
μας κόμη καί Νοσοκομείον, οποία εχουσι μόνον ai μεγάλαι πόλεις' είνε λοιπόν 
μεγαλεπήβολος 6 ευεργέτης ημών! Προτίθεται εν τή εαυτόν γενναιοφροσύνη 
νά καταστήση τήν έαυτοϋ πατρίδα μεγαλόπολιν, εχονσαν Γυμνάσια καί Νο
σοκομεία! Torno δέ, νομίζω, εχων άκριβώς κατά νουν, διέταξε νά κτισθή το 
Γνμνάσιον μεταξύ των δύο συνοικιών. Γενναία φρονούν καί μεγαλεπήβολον 
εχων το πνεύμα, έπιζητεΐ τήν ένωσιν των δύο συνοικιών, δέ ον και μόνον ή 
Σιάτιστα άποβήσεται όντως μεγαλόπολις, ούτως, ώστε ό εφ5 άμάξης εις 
αυτήν εισερχόμενος νά θέλη μίαν άκριβώς ώραν, εως δτου νά φθάση από τον 
"Αγιον Νικάνορα εις τήν Αγίαν Τριάδα. 5Ενδώσατε λοιπόν τώρα, διότι άλλως 
ούδεμίαν βλέπω διέξοδον, νά γείνη το Γνμνάσιον πλησιέστερα εις τήν Χώραν, 
καί αΰριον t) μεθανριον, äv τώ δντι ό Ευεργέτης προτίθεται νά μας κάμη και 
Νοσοκομείον, οι Χωριώται ευχαρίστως σας τό παραχωροϋσιν άπδ τοϋδε, ώς 
μοϊ είπον, νά τό θέσητε είς τα πρόθυρα τής Γεράνειας, όπου καί το μέρος είνε 
μεσημβρινώτερον. Κατόπιν μεταξύ των δύο αυτών δημοσίων οικοδομημάτων, 
τα όποια βεβαίως θά έχουν και τούς κήπους των, είμπορεΐ νά γίνη και το Διοι- 
κητήριον, ίσως κα'ι ή Μητρόπολης αυτή μεταβαλομένης τής νυν τοιαύτης εις 
Παρθεναγωγείο',’, καί ούτως επέρχεται όντως ή των συνοικιών ένωσις».

Τοιαντα και άλλα παρόμοια ήναγκάσθην να τοΐς εϊπω, ύπερβάς, ώς είπον 
εσκαμμένα. Έπ'ι τέλους έσκέφθην, τήν δικαιοσύνην ώς αστρον πόλου λαμβάνων, 
καί ύπερ τής όμονοίας κηδόμενος, νά λάβω ώς δριον άκριβώς τό μέσον, δηλ. 
τό Καραγάτσι, και επιβάλω συγήν τοίς πέχσι (εξαιρέσει εννοείται και πάλιν 
τον έμμένοντος είς τον εγωισμόν του άρχιερέως). Συνέταξα λοιπόν τό ώδε επι- 
συνημμένον σχέδιον επιστολής, δπερ καθυπέβαλον ταντοχρόνως τώ άρχιερεΐ, 
τοίς εν Γεράνειά κα'ι τώ εκ τών εφόρων Γ. Νικολαΐδη, ώς εξάγεται εκ των 
αντιγράφων τών προς αυτούς επιστολών μου, και δπερ εγένετο κοινω παραδε
κτόν (έκτος υπό τοϋ άρχιερέως καί δύο ετέρων....).

Έθλίβη βεβαίως κα'ι θλ.ίβεται ή πατριωτική υμών καρδία διά τά διαδρα- 
ματισθέντα κα'ι είσέτι παρ' ήμΐν διαδραματιζόμενα. Αλλά δέ αυτό τούτο άκρι
βώς πρέπει παρ' έμοίγε κριθή, μάλλ,ον νά εύχαριστηθήτε, παρά νά δυσαοεστη- 
θήτε. Διότι δσφ καί äv ραίνηται εκ πρώτης όψεως άξιοκατάκριτος ή τοιαντη 
ημών λογομαχία, πας όμως εχέφρων καί έμβριθέστερον περί τών πραγμάτων
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σκεπτόμενος θέλει- συνομολογήσει, δτι τοΰτο ϊσα-ϊσα άποδεικνύει δτι εϊμεθα 
ίκανώς ανεπτυγμένοι, καί δεν άνεχόμεθα, δίκην άλογων κτηνών, να καταπα- 
τώνται τα δικαιώματα ημών, καί να πράττωσι κατά το δοκοϋν ευάριθμοί τινες 
Ισχύοντες, ή νομιζόμενοι τουλάχιστον κοινώς ώς ίσχνοντες καί κατ αυτόν τον 
δικαίου. Tomo ισα-ϊσα άποδεικνύει δτι al άρχαί τής Ισότητος καί τον αμοι
βαίου σεβασμόν των δικαιωμάτων ερριζοβόλησαν ήδη ίκανώς παρ' ήμιν, και 
ουδέ ποτέ θά καταπατώνται ταντα ατιμωρητί. Tomo ϊσα-ϊσα άποδεικνύει δτι 
καί εν τώ μέλλοντι μετά την σύστασιν τον Τραμπαντζείον Γυμνασίου θά ύπάρ- 
χωσι παρ’ ήμϊν άσνγκρίτφ λόγω περισσότεροι ανδρες δυνάμενοι νά επιβλέ- 
πωσι, τά πάντα, νά επαναφέρωσι δε τους τυχόν παρεκλίνοντας εις την ευθείαν 
καί ομαλήν οδόν καί ουδέ ποτέ εν ούδεμιά περιστάσει νά επιτρέπωσι, όπως είσ- 
χωρή ή παραμικρά κατάχρησις. Tarn a πάντα είσίν, ώς νομίζω, λίαν ενθαρρυν
τικά. Μή λοιπόν θλίβεσθε παρακαλώ, υπέρ το μέτρον διά την εξ ανάγκης σκια- 
γραφηθεΐσαν ύπ εμού κατάστασιν ημών ταύτην, ήτις είναι παροδική, καί την 
όποιαν δεν εΐνε δίκαιον νά λυγίζητε εις βάρος τής δλης ημών πατρίδος! μή άπο- 
δειλιάτε διά ταντα πάντα! Ένισχύθητε τουναντίον ετι μάλλον εις τήν γενναίαν 
υμών άπόφασιν! ευεργετήσατε ώς προέθεσθε τήν πατρίδα, ήτις εθεοποίησε καί 
θά θεοποιήση υμάς!

’Εμάθομεν ήδη δτι εννοείτε νά άναγνωρισθή το ύμέτερον Γνμνάσιον υπό 
τον Πανεπιστημίου. Γνωρίσας εξ άρχής τήν διάθεσιν υμών ονδεμίαν ουδέποτε 
εΐχον περί τούτου αμφιβολίαν. Είχον, τουναντίον, τήν πεποίθησιν δτι δεν θά 
άφήσητε ημιτελές το ’έργον καί δτι θά επιθέσητε θάττον ή βράδιον καί τήν στέ
γην. ’Επέστη λοιπον ή πάλαι άναμενομένη ώρα νά άναλάμψη καί ή Σιάτιστα 
εις τον ορίζοντα ώς φανός φωτεινότατος! Έχομεν μέχρι τοϋδε εις τήν Μακεδο
νίαν τρία τοιαϋτα Γυμνάσια, το τής Θεσσαλονίκης, τών Σερρών καί τών Βιτω- 
λίων. Προστίθεται δσον δπω καί τέταρτον το Τραπάντζειον. Ή Σιάτιστα λοι
πόν θά ΐσταται επί τής αυτής βαθμΐδος με τήν πρωτεύουσαν τής Μακεδονίας 
Θεσσαλονίκην.

Ναι! ’Επί τής αυτής βαθμΐδος θά ΐσταται ή άκριβέστερον ειπείν το Τραμ- 
πάτζειον θά εχη τά πρωτεία, θά προτιμάται δλως τών άλλων Γυμνασίων, διότι 
εις τήν Σιάτισταν θά μορφώνται οι νέοι ελληνοπρεπώς, διότι ενταύθα μόνον 
εΐνε αμιγής καί καθαρός ελληνικός πληθυσμός, διότι ενταϋθεν μόνον λείπει 
ή τάς λωιπάς πάλλεις λυμαινομένη διαφθορά! 'Οποία δόξα καί τιμή εις τον ιδρυ
τήν αυτόν! *Ας ΐδω, φιλτάτη πατρίς, πάντα ταϋτα πραγματοποιούμενα, καί 
ας παύσω πάραυτα του ζήν! (όΕρρέτω» τότε ((ερρέτω καί το μέλλον μου το εις 
τον τάφον λήγον, ερρέτω καί το παρελθόν, εκτός στιγμών ολίγων!)).

Άναγκασθείς καί ακων νά γράψω τήν παρούσαν μου μακροτέραν ’ Ιλιάδος 
καί κουράσω ϊσως υμάς υπέρ το δέον, εξαιτονμαι επί τούτο) τήν επιεική συγγνω-
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μην υμών καί διατελώ μετά τής προσηκονσης έξοχου ύπολήψεως.

I. Δ. Πάϊκος
Έν Σιατίστη τή 14 Μαρτίου 1888

Υ. Γ. Ταυ τη τή στιγμή μανθάνω δτι τηλεγραφικώς άνηγγέλθη ήμΐν δτι 
αντιπρόσωπος υμών φθάνει όσον οϋπω ενταύθα. ’Άριστον το μέτρον!

3

Το τρίτο έγγραφο, γραμμένο 5 χρόνια μετά τη λειτουργία του Γυ
μνασίου, δηλαδή γύρω στα 1894, είναι αίτηση όλων των Σιατιστινών προς 
τον επίσκοπό τους, με την οποία διαμαρτύρονται για τον περιορισμό — 
από έλλειψη πόρων—του «πλήρους καί τελείου ως μέχρι τοΰ νϋν Γυμνα
σίου», ζητούν από την επιτροπή του Τραμπαντζείου να τους εξηγήσει- 
1) γιατί διακόπτει την στο εξής λειτουργία του Γυμνασίου, 2) να υποβάλει 
διεξοδική έκθεση της «πενταετούς οικονομικής διαχειρίσεως αύτοϋ», και 
3) να συγκαλέσει γενική συνέλευση των πολιτών και των δύο συνοικιών 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Σεβασμιώτατε,
II είδησις δτι το φερώννμον Γυμνάαιον το υπό τον αοιδίμου Μ. Ευεργέτου 

I. Μ. Τραμπατζή τή κοινότητι ημών δωρηθέν, άντι να λειτουργή πλήρες καί 
τέλειον ώς μέχρι τοΰ νϋν περιορίζεται προς μεγίστην ζημίαν τής Πατρίδος μας 
εις τρεις μόνον τάς μικροτέρας τάξεις, οδυνηρόν ενεπότησεν ήμΐν αϊσθησιν το- 
σούτω μάλλον καθόσον ενέλπιδες εξ αυτόν άνεμένομεν πολλά τά άγαθά. "Οθεν 
οί βαθυσεβάστως νποσημειουμενοι πολϊται άμφοτέρων των συνοικιών θερμώς 
πα ρακαλονμεν την Ύμ. Σεβασμιότητα, δπως εν τή εγνωσμένη φίλο μούσια 
καί δραστηριότητι Αυτής εναρεστηθή.

A'. Νά προσκαλέση παρ’ Αύτή την διοικούσαν το Τραμπάτζειον Γνμνά- 
σιον ’Επιτροπήν καί ζητήση τον λόγον δι δν αυτή άνακόπτει την διά το εξής 
λειτουργίαν αυτόν.

Β'. Νά υποχρέωση την προαναφερομένην επιτροπήν νά καθυποβάλη σαφή 
λεπτομερή εκθεσιν τής πενταετούς οικονομικής διαχειρίσεως αύτοϋ, νά δημο
σίευση δέ κατόπιν ταυτήν εν Ιδιαιτέρα) φνλλ.αδίω.

Γ'. Νά σνγκαλέση εις γενικήν σννέλευσιν τούς πολίτας άμφοτέρων των 
συνοικιών καί άφ’ ού καταστήαη αυτούς ένημέρους πάντων τών άνωτέρω αι- 
τονμένων, σνσκεφθή μετ αυτών άπό κοινού περί εξευρέσεως πόρων διά τήν 
πλήρη καί διηνεκή λειτουργίαν τοΰ είρημένου Γυμνασίου.

’Εν τέλει δέ, δντες εκ τών προτέρων βέβαιοι δτι εγκαίρως καί άποτελε-
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σματικώς θέλετε ποιήσει τάς δέουσας ένεργείας περ'ι πάντων τούτων, παρακα- 
λονμεν να δεχθήτε την άπειρον ημών ευγνωμοσύνην.

Τής Ύμετ. Σεβασμιότητος τέκνα ευπειθή 
ΟΙ πολίται Σιατίστης

ΑΠΟΣΤ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΣ

SUMMARY

Apostolos Ε. Vakalopoulos, Three unpublished documents 
on the founding and function of the Trambatzis gymnasium in Siatista.

The author publishes three documents, placed in the small historical 
archive of the old university building of the Thessaloniki Faculty of Philo
sophy, which report on the founding and function of the Trambatzis gym
nasium in Siatista, since these documents contain information concerning 
the donation of Siatista’s great benefactor loannis M. Trambatzis and the 
social unrest provoked by the controversy among the population of the 
city’s two quarters as to the proper site for the Gymnasium.
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