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          3η σειρά δημοσιευμάτων 
         Εφημερίδα:  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 13/8/1927 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………. 
 

Θεατρική παράσταση, λοιπόν, το 1927 από μαθητές, καθηγητές 
και φοιτητές! Και με ποιο σκοπό; Να συγκεντρωθούν χρήματα, για να 
κατασκευαστούν προθήκες προς φύλαξη των οργάνων Φυσικής του 
σχολείου! 

Όταν ακόμη και σήμερα, 2012, πολλά ελληνικά σχολεία δεν 
διαθέτουν όργανα Φυσικής και Χημείας, το Τραμπάντζειο από τις αρχές 
του 20ου αιώνα διέθετε πλήρεις σειρές εποπτικών μέσων, όπως προκύπτει 
από τα πρακτικά της Σχολικής Επιτροπής και του Συλλόγου 
Διδασκόντων του Τραμπαντζείου, αποσπάσματα των οποίων 
ακολουθούν: 
 

«Ξεφυλλίζοντας εφημερίδες της εκατονταετίας 1912-2012». 
Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη Σιάτιστα  

θυμάμαι-μαθαίνω-προβληματίζομαι. 
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……Ακολούθως ληφθείσης  υπ’ όψιν της παντελούς ελλείψεως οργάνων 
της φυσικής, απεφασίσθη ίνα αναλάβη η επιτροπή την πώλησιν τοις 
μαθητές των προς σπουδήν αναγκαίων βιβλίων ως και χάρτου και 
φακέλλων του Γυμνασίου …… αι δε εκ της πωλήσεως των βιβλίων 
πρόσοδοι θα διατεθώσιν υπέρ του σκοπού τούτου. Επί του παρόντος 
ενεκρίθη, ίνα εκ του περισσεύματος του έτους τούτου διατεθώσι 5 λίραι 
προς αγοράν των μάλλον αναγκαίων οργάνων θεωρουμένης της πράξεως 
ταύτης απαρχής προς τελείαν των οργάνων εναποθήκευσιν, (2  Ιουνίου 
1910) 
 
.............. Ωσαύτως ενεκρίθη όπως δοθεί εκ του Ταμείου και μία και 
ημίσεια λίρα δια την κατασκευήν ηλιακού ωρολογίου (18/10/1911) 
 
         Εν Σιατίστη σήμερον τη 16 Απριλίου 1922, ευθύς μετά την 
υπογραφήν της άνω 21ης πράξεως ο σύλλογος των κ. καθηγητών 
συνεχίζων την συνεδρίασιν μετά συζήτησιν και σύσκεψιν περί σχολικής 
εορτής γενησομένης εν τω γυμνασίω υπέρ ενισχύσεως του σχολικού 
ταμείου αυτού, …… ερύθμισε ψήφω ομοφώνω τα κατά την εορτήν ταύτην 
ώδε:……… 
Ι. Τη 8η Μαϊου ε.ε. ημέρα Κυριακή και ώρα 3 μ.μ. γενήσεται εν τη μεγάλη 
αιθούση του γυμνασίου σχολική εορτή, υπέρ της ενισχύσεως του ταμείου 
του γυμνασίου. 
ΙΙ. Κατ΄αυτήν θα ομιλήσωσι : ….. ο καθηγητής κ. Αλέξιος Μάλλιαρης, περί 
του διοξειδίου του άνθρακος μετά πειραμάτων  ,………… 
V. Η είσοδος εις την εορτήν γενήσεται δι’ εισιτηρίων, ων η τιμή από τούδε 
καθορίζεται˙ ούτω θα εκτυπωθώσι 400 τετρακόσια μεν εισιτήρια 
τρίδραχμα, 200 διακόσια δε ανά μιάς δραχμής και πεντήκοντα λεπτών. 
………… 

Είχα την τύχη να υπηρετήσω στο Λύκειο Σιάτιστας για 30 τόσα 
χρόνια, από το 1975 και μετά,  και να προλάβω τις προθήκες και κάποια 
από τα όργανα Φυσικής, που αναφέρονται στο δημοσίευμα της 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, και να διαβάσω τα βιβλία υλικού του σχολείου.  

Στα βιβλία υλικού, λοιπόν, είδα πως η πλειοψηφία των οργάνων 
της δεκαετίας του 70 ήταν προσφορά/δωρεά της σιατιστινής κοινωνίας 
με την καθοδήγηση των αρμόδιων καθηγητών. Ειδικότερα έκδηλη ήταν 
η φροντίδα των καθηγητών Φυσικής του Τραμπαντζείου από το 1910 
μέχρι και το 1940 να πλουτίζει  το εργαστήριο Φυσικής με όργανα που 
προμηθευόταν   από τα καλύτερα εργοστάσια εποπτικών μέσων της 
Γερμανίας – όπως φαίνεται από τους καταλόγους που διασώθηκαν κι 
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έφτασαν μέχρι εμάς και από τα πρακτικά του Συλλόγου των 
διδασκόντων. 

Κακιά μοίρα φέρνει τους Γερμανούς κατακτητές τον Απρίλη του 
1941 στην πόλη μας. Οι Γερμανοί λεηλατούν το εργαστήριο, το 
ερημώνουν. Χαρακτηριστικά το 1951 στην απογραφή του υλικού ο 
Γυμνασιάρχης σημειώνει: «άπαντα τα όργανα Φυσικής και Χημείας 
κατεστράφησαν ή απωλέσθησαν». Στη στήλη «Παρατηρήσεις» του 
βιβλίου Υλικού  μονότονα επαναλαμβάνεται η διαπίστωση: 
«…ελεηλατήθη τον Απρίλιο του 1941», «κατεστράφη». 

Το εργαστήριο όμως δεν πεθαίνει! Οι Φυσικοί του Σχολείου από 
το 1951 και μετά ενεργοποιούν και πάλι τους Σιατιστινούς κι ένα πλήθος 
δωρεών συμπληρώνει τα εποπτικά μέσα και όργανα Φυσικής και 
Χημείας που χορηγεί το ΥΠΕΠΘ. 

            
                 Βιβλιογραφία-πηγές: 

                    
• Αρχείο Γενικού Λυκείου Σιατίστης 

 
             Οι φωτογραφίες των αποσπασμάτων των εφημερίδων προέρχονται 
από το διαδικτυακό τόπο: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού τύπου  
http://www.nlg.gr/digitalnewspapers/ns/main.html  (*) 
 
 
 
Πίνακας δημοσιευμάτων 
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