Μέρος Στ΄
(500) Ευεργέτες Σιάτιστας
01. Γεώργιος Ρούσης

Α

ρχή κάμνομε από την περιγραφή (παρουσίαση, αφήγηση) της βιογραφίας
του Γεωργίου Ρούση, γιατί αυτός είναι όχι μονάχα μια εξέχουσα προσωπικότητα, μα και γιατί αυτός είναι ο αρχαιότερος <ευεργέτης> και η δωρεά του
η πρώτη που μπορεί να θεωρηθεί σημαίνουσα. Η δωρεά του αποτελείται από
μια οικία με δυο πατώματα, με κήπο μεγάλο και με αυλόγυρο, που με διαθήκη
τού την άφησεν ο πατέρας του και χρησιμοποιούνταν ως Μητρόπολη μέχρι της
εποχής 1944, οπότε οι κατακτητές [την έχουν] καταστρέψει και κατασκάψει και
αυτά ακόμη τα θεμέλιά της, για να κάψουν την ξυλείαν της. Περιγραφή αυτής
βλέπει όποιος θέλει στο τρίτο μέρος του παρόντος έργου.
Ο Γεώργιος Ρούσης ήταν υιός του κυρ Ζωσιμά, αρχιεπισκόπου Αχριδών
και επισκόπου Σισανίου. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το δεύτερο μισό της 17ης εκατονταετηρίδος <και>, αφού ο πατέρας του χρημάτισεν αρχιεπίσκοπος στα 1695,
επόμενο είναι ότι ο Γεώργιος γεννήθηκε πρωτύτερα από τα 16951, που ο πατέρας του δεν είχεν ακόμη περιβληθεί τον αρχιερατικό τρίβωνα2. Τα πρώτα
γράμματα ο Ρούσης <τα> άκουσε στα σχολεία της πατρίδος του και, άμα αποφοίτησε από την εκεί Ελληνική Σχολή, τον έστειλεν ο πατέρας του στην Ιταλία,
όπου ακροάστηκε τους εις το Πατάβιον σοφούς της Ιταλίας διδασκάλους και
αξιώθηκε να αναγορευθεί διδάκτορας της Ιατροφιλοσοφικής Σχολής. Πρέπει να
σημειώσομε εδώ ότι οι φιλόσοφοι της εποχής εκείνης, εκτός από τη φιλοσοφία,
θεωρούσαν απαραίτητη και την μάθηση της ιατρικής, σύμφωνα με τη γνώμη
του Πλουτάρχου, που ήθελεν οι σοφοί όχι μονάχα να μεταχειρίζονται τα παραγγέλματα της ιατρικής, αλλά και να σπουδάζουν αυτήν. Γιατί θεωρούσε παΜε δεδομένο ότι ο Γ. Ρούσης το 1704 είχε, ως φοιτητής, εκλεγεί αντιρέκτωρ στην
Ιατροφιλοσοφική Σχολή του Παταβίου, και ότι, για να εκλεγεί στο αξίωμα του ρέκτορα
έπρεπε κατά τους κανονισμούς να έχει υπερβεί τα 22 χρόνια, πρέπει να γεννήθηκε πριν
από το 1680 (1704-22=1682).
2
Περιεβλήθη τον αρχιερατικό τρίβωνα. Τρίβων, α) αρχ. χονδροειδής μανδύας που τον
φορούσαν κατάσαρκα, β) παλιό τριμμένο πανωφόρι ρούχο των φιλοσόφων (ιδίως των
στωικών και των κυνικών) και αργότερα των μοναχών, έφτασε να γίνει το έμβλημα του
ασκητισμού.
Εδώ η φράση σημαίνει: περιεβλήθη το αρχιερατικό σχήμα, φόρεσε τα ράσα, έγινε ιερωμένος και μάλιστα αρχιερεύς.
1
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ράλογο να αφιερώνουν όλη τη ζωή τους σε μαθήσεις, πολλές φορές ανώφελες,
εις καιρόν που αμελούσαν την τέχνη της ζωής (υγείας),<την ιατρικήν>. Αναμφίβολα, λέγει, αγνοούν ότι η τίμια αυτή τέχνη τον παλαιό καιρό ήταν ένα μέρος
της φιλοσοφίας και ότι η ιατρική είναι πάρα πολύ αναγκαία σε κείνους που εξασθενίζουν το σώμα τους με δυνατές μελέτες και αγρυπνίες. (Κωνσταντίνου
Μιχαήλ, Περί της των πεπαιδευμένων υγείας...,3 σελ. 12).(501) Ο Γεώργιος
Ρούσης έγινε κάτοχος της ελληνικής, λατινικής και ιταλικής γλώσσης. Η εμβρίθεια δε του ανδρός, η πολυμάθειά του και η πνευματική γενικά ανωτερότητά
του είχαν εκτιμηθεί στην Ακαδημία του Παταβίου και του παραχωρήθηκε εκεί
καθηγητική έδρα και έπειτα η πρυτανεία της κοινότητας της Ακαδημίας4 . Για
την καλή δε διοίκησή του, ως πρυτάνεως επί ένα έτος, έγινεν από την κοινότητα
της Ακαδημίας τιμητική τελετή και του απονεμήθηκε ο τίτλος του ευγενούς
(nobilis)5 και εφοδιάστηκε με το σχετικό οικόσημο, που σώζονταν στους απογόνους του στη Σιάτιστα, οι οποίοι το έχουν δωρήσει στη δημοτική αρχή Σιάτιστας. Στην τελετή είχεν εκφωνηθεί από μέρους της Ακαδημίας η ακόλουθη
προσφώνηση, την οποία είχε την καλοσύνη να μου προμηθεύσει ο θιασώτης
κάθε καλού Αναστάσιος Μ. Σαμαράς.

3

Ο πλήρης τίτλος του βιβλίου του Κων/νου Μιχαήλ: Εγχειρίδιον του εν ιατροίς σοφωτάτου Τισσότου, διαλαμβάνον περί της των πεπαιδευμένων τε και άλλων ανθρώπων υγείας.
4
Ο Γ. Ρούσης, από τα όσα εκθέτει ο Αρ. Στεργέλλης στη διατριβή του, δεν φαίνεται ότι
έλαβε έδρα καθηγητική. Ο Γ. Ρούσης όντας φοιτητής εξελέγη για ένα χρόνο, το 1704,
Αντιρέκτωρ (Αντιπρύτανης) και Σύνδικος της Ιατροφιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πάδοβας, στην οποία φοιτούσε. Το σημαντικό αυτό αξίωμα, όπως και άλλα που τα αναλάμβαναν κατόπιν εκλογής οι φοιτητές, είχε σχέση με τη διοίκηση του
Πανεπιστημίου και όχι με ανάληψη καθηγητικής έδρας. Για περισσότερα βλέπε σχετικό
λήμμα στο Παράρτημα, § 23. Ρούσης Γεώργιος, Ένας σιατιστινός διδάκτορας της
Ιατροφιλοσοφικής Σχολής της Πάδοβας. Σύντομες πληροφορίες για τη λειτουργία
του Παν/μίου της Πάδοβας τον καιρό που ήταν εκεί φοιτητής ο Γεώργιος Ρούσης.
5
Στο Γ. Ρούση δεν δόθηκε τίτλος ευγένειας· τον τίτλο τον είχε·ήταν, θα λέγαμε, «εξ
ευγενών γονέων» κι αυτός. Ο Αρ. Στεργέλλης μας πληροφορεί ότι ο Nicolo Contarini,
Διοικητής της Πάδοβας, αναφέρει στους Αναμορφωτές της Σχολής ότι ο Γ. Ρούσης
εξελέγη παμψηφεί Αντιρέκτωρ το 1704 και η εικόνα του μπορεί να εκτυπωθεί στο
Album, γιατί εξακριβώθηκε η ευγένεια της καταγωγής του. Ο Ρούσης πήρε τη διδακτορική δάφνη στη Φιλοσοφία και την Ιατρική «more nobilium» (κατά τα ήθη των
ευγενών) στις 17 Αυγούστου 1705. (Στεργέλλης Αρ., Τα δημοσιεύματα των Ελλήνων
Σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας τον 17ο και 18ο αι. σελ. 137-8, υποσημ. 3).
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01.01. Η προσφώνηση6
Ο ομιλητής παρομοιάζει την τελετή προς τιμή του απερχόμενου Αντιπρύτανη Γ. Ρούση με τους θριάμβους που πραγματοποιούσαν Ρωμαίοι Ύπατοι και Αρχιστράτηγοι. Όλοι, λέει, επευφημούν τον Ρούση, που τον κοσμούν
οι αρετές που απέκτησε με τα έργα του και κληρονόμησε από το Γένος του,
από τους προγόνους του, και ως τέτοιους αναφέρει το Δευκαλίωνα και τους
Μακεδόνες βασιλείς: Αρχέλαο, Μ. Αλέξανδρο, Κάσσανδρο. Οι εικόνες αυτών συμβολικά θα κοσμούν την αψίδα θριάμβου του Ρούση .
Τον Ρούση τον τιμούν, γιατί ανακαίνισε, σαν άλλος Δευκαλίωνας, τη
Σχολή, τις σπουδές σ’ αυτήν, γιατί αγάπησε, όπως ο Αρχέλαος, τους διδασκάλους και μαθητές, γιατί είχε καλοσύνη και ευσέβεια, όπως ο Μ. Αλέξανδρος, και γιατί κυβέρνησε την κοινότητα της Ακαδημίας «πρεπωδέστερα,
φρονιμότερα και επιτηδειότερα από όλους τους άλλους», όπως ο Κάσσανδρος την πολιτεία των Αθηνών.
Τα δώρα στο νικητή είναι: δάφνινο στεφάνι, χρυσό δαχτυλίδι, βιβλία
που δείχνουν τι κατέκτησε με τους κόπους του και, τέλος, ασπασμός ως σημείο αγάπης.
«Στις πράξεις των παλαιών Ρωμαίων φαίνεται ότι, πριν να στεφανώσουν
κανένα (κάποιον) Ύπατον ή Αρχιστράτηγον με θριαμβευτικόν στέφανο για τις
ανδραγαθίες που στον πόλεμο έδειξε, αποφάσιζαν το στεφάνωμα με τρεις διάφορες ψήφους, δηλαδή με τις <επ>ευφημίες όλου του στρατεύματος, με τις
<επ>ευφημίες της Βουλής και με τις <επ>ευφημίες όλου του πλήθους του λαού. Με τέτοιο τρόπο συνήθιζεν, όπως αναγινώσκομε, η πόλη εκείνη, η κυρία
του κόσμου, να στολίζει τις κεφαλές των Υπάτων και Αρχιστρατήγων. Δεν πιστεύω δε, ω εκλαμπρότατε και γενναιότατε Ανθύπατε, να αμφιβάλλει κανένας
ότι ο στέφανος αυτός που μέλλει να σε στεφανώσει δεν είναι θριαμβευτικός,
γιατί είναι από δάφνη και γιατί είναι ορισμένος από τις ίδιές σου αξιότητες και
προέρχεται από τους στρατιώτες σου, που βασίλευσες (εξουσίασες) αυτόν το
χρόνο, και γιατί ολίγο πρωτύτερα αποφασίστηκε με τη σύμψυχη (ομόθυμη) ψήφο πατέρων μεγαλοπρεπών και, τελευταία ακόμη, γιατί και το πλήθος με κοινή
επιθυμία του τον προσαρμόζει <σε σένα>.
Σε αναμένει, λοιπόν, ο θρίαμβος, χωρίς να υπόκειται σε καμιά μεταβολή
και σε κανένα μίσος, γιατί δεν φοβούμαστε να επαναστατήσουν ούτε οι εχθροί
σου, που έχουν κατανικηθεί από την αρετή σου, ούτε οι επαρχίες, που έχουν
6

Για τον προσφωνητικό αυτό λόγο πληροφορίες μας δίνει ο Γ. Γκανούλης, στο άρθρο
του: «Γεώργιος Ρούσης (1735 μ.Χ.)», ΗΔΜ 1936, σελ. 49-55, όπου δημοσιεύει και
αυτός μετάφραση -πρόχειρη, όπως την ονομάζει- του λόγου αυτού. Εδώ ακολουθήσαμε
τη μετάφραση που παραθέτει ο Φ. Ζυγούρης, βάζοντας σε ( ) τη λέξη που κατά την
άποψή μας αποδίδει καλύτερα το νόημα και σε < > την αναγκαία συμπλήρωση, όπως
προκύπτει από τη σύγκρισή της με τη μετάφραση Γ. Γκανούλη.
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(502) κύψει στη βασιλεία σου τον αυχένα, όπως, καθώς διαβάζομε, έγινε πολλές φορές στους θριαμβευτές της Ρώμης· αλλά τουναντίον, όχι ελπίζομε, αλλά
ειξεύρομε ότι εκείνα που έγιναν αφορμές του θριάμβου σου θα μείνουν πάντοτε
αμετάβλητα, καθόσον ούτε κανέναν πόλεμο έκαμες ενάντια σε βάρβαρα έθνη,
ούτε καμιά επαρχία πάσχισες να κατακυριεύσεις, από τα οποία και το ένα και
το άλλο σπάνια γίνονται χωρίς αιματοχυσίες και επομένως υπόκεινται στις μεταβολές της τύχης {αλλά αντί να υποτάξει ς εχθρούς, ανέλαβες να υποτάξεις
τις κακίες και τη νωθρότητα. Αντί να αποκτήσεις βασίλειο, ανέλαβες} να αποκτήσεις τις αρετές και τις εξαίρετες τέχνες, των οποίων η νίκη και η απόκτηση,
άμα μια φορά γίνει, μένει αιώνια .
Ας κατασκευαστεί μια καμάρα (αψίδα) αθάνατη του αμετάβλητου θριάμβου σου, της οποίας τα μέρη, για να στολιστούν, δόθηκε σε μένα η φροντίδα
και δεν θα ζητήσω στολίδια από πουθενά αλλού, παρά από τις αρετές σου και
τις πράξεις σου, επειδή εκείνος, που τα κατορθώματά του όλα, όπως λέγει ο
Τούλλιος, είναι όλα καλά, αρκετά <ένδοξα> θριαμβεύει. Και δια να μη ζητώ τα
σύμβολα των αρετών σου απ’ αλλού, παρά μονάχα από το γένος σου, ανατρέχω
στις εικόνες των Μακεδόνων βασιλέων, που μας κηρύττουν ότι, όπως οι εξαίρετες χάριτες της ψυχής τους, καθώς εσκορπίσθηκαν σε διάφορους, προυξένησαν στον καθένα από αυτούς δόξα αθάνατη, έτσι μαζευμένες σε σένα μοναχό
συνθέτουν μια μεγαλότατη ευτυχία.
Δηλαδή, ανατρέχω στο Δευκαλίωνα, που ύστερα από τον παγκόσμιο κατακλυσμό φάνηκεν ο αναγεννητής του ανθρώπινου γένους, και νομίζω ότι είναι
εύκολο να ίδει κανένας και το ιδικό σου έργο, με το οποίο ανακαίνισες το Λύκειο, τις σπουδές σ’ αυτό και την όλη γενικά την Ακαδημία. {Στον Αρχέλαο
πάλι είναι εύκολο να ιδεί κάποιος την εξαίρετη εκείνη αγάπη με την οποία περιέβαλες τους διδασκάλους και μαθητάς, γιατί κι εκείνος τόσο αγάπησε τους
σοφούς (τους εραστές των γραμμάτων) που καμιά σπουδαία και μυστική σκέψη
του δεν είχεν αποκρύψει από τον τραγωδό Ευριπίδη, τον οποίο και αποθαμένον
ύστερα έκλαιε πολύν καιρό, και όχι μονάχα του έκαμε βασιλική ταφή, αλλά
και, κουρεύοντας τις (503) τρίχες της κεφαλής του, φύλαξε σκυθρωπό το πρόσωπό του σε τέτοιο τρόπο, που έδειχνε πόσος ήταν ο πόνος της ψυχής του7}.
Όμοια και στον Αλέξανδρο, που μέγας ονομάστηκε, θέλει λάμπει η καλοσύνη
σου και η ευσέβειά σου, επειδή, όπως εκείνος, λέγουν, επλούτισε τους ναούς
του Δελφικού Απόλλωνος και του Διός στην Ήλιδα με χρυσούς ανδριάντες και
μάλιστα τον Πίνδαρο, συγγραφέα της λυρικής ποίησης, πρώτος αληθινά ύψωσε
με μεγαλότατες πληρωμές, για να συνθέσει ύμνους για τιμή των Θεών και Ηρώων, έτσι και για σένα τον ίδιο ειξεύρομε πόση στάθηκεν η καλοσύνη σου και
ο στολισμός της ευσεβείας σου στους σημερινούς αλήθεια καιρούς. Και τελευταία στον Κάσσανδρο, που στον καιρό της βασιλείας του, όπως μαρτυράει ο
Στράβων ο ιστορικός, έτσι κυβερνήθηκεν η πολιτεία των Αθηνών, που καμιά
7

Τα χωρία ανάμεσα στις άγκιστρα { } διαμορφώθηκαν με βάση τη μετάφραση του Γ.
Γκανούλη.
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φορά, ούτε πρωτύτερα, ούτε υστερότερα, δεν κυβερνήθηκε καλύτερα, αναγνωρίζομε τα χαρακτηριστικά της φρονιμάδας σου και της καλής διοίκησής σου και
όλοι λέγουν ότι από κανένα άλλον δεν μπόρεσε να κυβερνηθεί η κοινότητα της
Ακαδημίας πρεπωδέστερα, φρονιμότερα και επιτηδειότερα παρά από τον Μακεδόνα Ρούσιο.
Των τεσσάρων, λοιπόν, αυτών εντόπιων (ομοχωρίων) σου βασιλέων οι εικόνες, φανερά εμβλήματα των έργων σου, ας στολίσουν το κάτω μέρος της
θριαμβευτικής αψίδας, που αφιερώνω στο όνομά σου· την κορυφή ας την αφήσομε στις επίλοιπες αρετές και μαθήσεις σου, ήγουν (δηλαδή) από τα δεξιά ας
βαλθούν σε μια μεγάλη τάξη η δικαιοσύνη, η μεγαλοψυχία, η ανδρεία, η χάρη,
η εγκράτεια και οι επίλοιπες χάριτες της ψυχής σου. Από τα αριστερά, πάλι, ας
σταθεί όλος ο χορός των μαθημάτων και ενδόξων τεχνών, τις οποίες με τόση
επιμέλεια έχεις αποχτήσει. Και αν ίσως και έχουν μείνει ακόμα μερικοί τόποι
στην εξοχότατη αυτή κατασκευή, για να στολιστούν και αυτοί, ας τους γεμίσει
αυτούς [ο Απόλλων] με τις Μούσες του.
Χαίρε λοιπόν, χαίρε, ω μεγαλοπρεπέστατε Γεώργιε. Άρχισε τον
<ε>τοιμασμένο σου θρίαμβο. Όλα συντρέχουν. Είναι παρόντες οι βουλευτές.
Μας περικυκλώνουν οι τριβούνοι8 με όλη την πόλι και δεν λείπει άλλο τίποτε
στο θρίαμβό σου (504) παρά τα σημεία αυτά που πρόθυμα θέλεις λάβει από τα
χέρια μου.
Επειδή στους αρχαίους ήταν συνήθεια να προσφέρουν στους θριαμβευτές
στέφανο δάφνης όχι προσαρμοσμένο(ν) στο κεφάλι τους, αλλά από έναν δούλον να κρατείται [κρεμασμένος] απάνω <από το κεφάλι>, γιατί εκείνοι είχαν το
φόβο ή από κάποια ψυχή υπερήφανη ή από τη μεταβολή της τύχης9, παρόμοιο
στέφανο σου προσφέρω και εγώ, μα όχι κρεμασμένο, παρά προσαρμοσμένο στο
κεφάλι σου, γιατί η ιδική σου αρετή, η δίκαια προσαρμογή των δεξιοτήτων σου
δεν έχει να φοβηθεί ούτε καμιά ψυχή υπερήφανη, ούτε την ακαταστασία της
ευμετάβολης τύχης και επόμενα ζητεί τέλεια μεγαλοπρέπεια, την οποία και αποδίδω αμέσως.
Ο χρυσός αυτός αρραβώνας, με τον οποίο στολίζω το δάχτυλό σου, σημείο
αϊδιότητας10 και πίστης, ας σου είναι σταθερό τάξιμο της αμετάβλητης τύχης
σου.
Επειδή όμως στους θριαμβευτάς συνηθίζονταν να προσφέρουν σανίδες11
στις οποίες φαίνονταν σχεδόν ζωντανά ζωγραφισμένες οι νικημένες πόλεις, τα
8

Τριβούνος, (λατινικά Tribunus) άρχοντας. Στην αρχαία Ρώμη, στρατιωτικός ή πολιτικός αξιωματούχος.
9
«Διότι εις εκείνους παρίστατο ο φόβος ή υπερηφάνου ψυχής ή μεταβολής της τύχης»,
(μεταφρ. Γ. Γκανούλη).
10
Αϊδιότητα, (αΐδιος= αιώνιος, παντοτινός) αιωνιότητα.
11
Σανίδες, πίνακες ζωγραφισμένοι, δέλτοι (στην αρχαία Ρώμη: «ιεραί δέλτοι»= πίνακες στους οποίους γράφονταν από τους Ρωμαίους αρχιερείς τα χρονικά του προηγούμενου έτους).
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υποταγμένα έθνη και οι εξουσιασμένες βασιλείες, στον τόπο αυτονών δίδω
προσφέροντας (ως προσφορά) τα βιβλία αυτά, τώρα κλεισμένα, τώρα ανοιχτά,
γιατί σ’ αυτά περιέχονται φανερότατα ζωγραφισμένα τα αναρίθμητα αποτελέσματα των κόπων σου, της σπουδής σου, όλες των ιδρώτων σου οι αποκτήσεις.
Αυτός [ο τόπος] σε όλο το ύστερο12 ας σου είναι για αμάξι (άρμα) θριαμβευτικό, με το οποίο υπερέχοντας (ξεπερνώντας) τους άλλους, όπως σέρνεις
όλους στο να θαυμάζουν τις αρετές σου, έτσι με το παράδειγμά σου και με την
ευφράδειά σου να τους τραβάς και στη μίμηση των αρετών σου.
Και για να φανεί κάθε είδος θριάμβου επιστημονικού και όχι στρατιωτικού,
του οποίου δεν προπορεύονται άλλα, παρά ερημασιές (ερημώσεις) βασιλείων,
φόνοι ανθρώπων και κάθε άλλη σκληρότητα που κυβερνάει τον πόλεμο, σου
προσφέρω φίλημα και ασπασμούς για σημείο αγάπης, η οποία όσο είναι εχθρικότατη του πολέμου και των φιλονικιών, τόσο είναι φίλη και βοηθός των αρίστων τεχνών και μαθημάτων.
Ιδού, λοιπόν, όλα τα χρειαζούμενα στο θρίαμβο <ε>τοιμάστηκαν και ανέβα
στο θριαμβευτικό αμάξι και κάμε θρίαμβο αρμόδιο (ανάλογο) της αρετής σου.
Το πλήθος ιδού συντρέχει σπεύδοντας σε <επ>ευφημίες, οι φίλοι, οι υποκείμενοι, οι εταίροι συναθροίζονται στο Καπιτώλιο13, για να προσφέρουν θυσίες στα
επουράνια.
Πορεύου ευτυχής, καλοτυχισμένε, θριάμβευε, το οποίο, (505) όπως είναι
αύξηση της φήμης σου και τιμή της πατρίδος σου, του Γένους σου, της πόλης
αυτής και του Λυκείου, έτσι ας γίνει και για ωφέλεια της ανθρώπινης υγείας και
για στολισμόν της βασιλείας των επιστημών, ταπεινώς την υψίστην παρακαλώ
θεότητα».
Η προσφώνηση μάς έχει καταδείξει τις πολλές αρετές που στόλιζαν τον
Γεώργιον Ρούση , τον ιατροφιλόσοφο. Η υψίστη όμως των αρετών του ήταν η
ευσέβεια, που κληρονόμησεν από τον πατέρα του Ζωσιμά. Η ευσέβεια είναι
εκείνη που τον έκαμε να συνεργήσει με τον Ιερόθεο, τον ιερομόναχο, διδάσκαλο στην Καστοριά, για να καταπολεμήσουν τον επίσης διδάσκαλο Μεθόδιο τον
Ανθρακίτη, διότι δίδασκε τα συγγράμματα του Μαλεμβραγχίου, που δεν συμφωνούσαν με την Ορθόδοξη πίστη14.
Όταν βρίσκονταν στο Πατάβιο, είχεν εκδώσει κατάλογο των καθηγητών
που δίδασκαν στο Λύκειο15. Όταν επέστρεψε στη Σιάτιστα, ύστερα από πολλά
12

Στο ύστερο, στο μέλλον, στην υπόλοιπη ζωή.
Καπιτώλιο, η ακρόπολη της αρχαίας Ρώμης πάνω στον Καπιτωλίνο λόφο, με τους
ναούς και τα άλλα οικοδομήματά της·ήταν το θρησκευτικό, πνευματικό και πολιτικό
κέντρο των Ρωμαίων.
14
«δεν συμφωνούσαν με την ορθόδοξη πίστη», κατά τη γνώμη του Ιερόθεου, βέβαια.
Περισσότερα για το θέμα στα βιβλία: Λάιος Γ., Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι
Χατζηµιχαήλ και Μανούση (17ος - 19ος αι.), σελ. 24 και Ψημμένος Ν., Για τον Μεθόδιο Ανθρακίτη.
15
«Εξέδωτο Κατάλογον των Καθηγητών του εν Παταβίω Γυμνασίου» γράφει ο Γ. Ζαβίρας (Νέα Ελλάς, σελ. 235), αλλά τι ακριβώς εξέδωσε το διευκρινίζει ο Α. Στεργέλ13
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έτη, επαγγέλλονταν τον ιατρό και πρόσφερε τις υπηρεσίες του σ’ αυτήν. Αυτού
έργο είναι η επιγραφή που σώζεται στο υπέρθυρο του ναού του Προφήτου Ηλιού και αυτού εισήγηση16 η απεικόνιση των αρχαίων φιλοσόφων με τα ρητά
<τα> σχετικά στον (προς τον) χριστιανισμό. Στα μέσα της 18ης εκατονταετηρίδος απέθανε στη Σιάτιστα. Απόγονοι αυτού ήσαν ο Γεώργιος Νιόπλιος, έγγονός
του, και έτερος Γεώργιος Νιόπλιος, έγγονος τούτου. Εικών αυτού17 σώζεται στη
Σιάτιστα στην οικία του Μάρκου Κοντουρά, όπου σήμερα μένουν οι αδελφοί
Ιωάννου Κούια. (Βλέπε <βιογραφία Γ. Ρούση στο> Γ. Ζαβίρα, Νέα Ελλάς, σελ.
235, έκδ. Κρέμου). (506)
02. Ο Γεώργιος Ζαβίρας

Ό

τε (όταν) το άστρο του Γεωργίου Ρούση, που φώτισε με φως θαμβωτικό
την πατρίδα του Σιάτιστα, μεσουράνει, νέο άστρο του ιδίου, αν μη μεγαλυτέρου, μεγέθους αρχίνησε να σελαγίζει στους ορίζοντας αυτής. Η δόξα του Γ.
Ρούση υπήρχεν <ως> ένα δυνατό κέντρο, το οποίο ήτο επόμενο να κεντρίσει
κάθε φιλότιμο νέο της Σιατίστης και να παρασκευάσει νεοτέρους φωστήρας
αυτής. Το εύανδρον της Σιατίστης έδαφος παρήγαγε νέον τέκνον αυτής, το οποίον έμελλε να κλεΐσει18 την πατρίδα του, με την θρησκευτική και εθνική του
δράση, και να κρατήσει το κλέος αυτής άσβεστον, και ύστερα από την εκμηδένισή του, και να παραδοθεί αμείωτο και σήμερα και στο μέλλον. Το αναφανέν
νεότερο άστρο στον ορίζοντα <της> Σιατίστης, το γεννηθέν νεότερο τέκνο αυτής, υπήρξεν ο Γεώργιος Ζαβίρας. Ποίος όμως ήτο ο Γεώργιος Ζαβίρας, ας ακούσομε αυτόν τον ίδιο τι λέγει σε μια σύντομη βιογραφία του:
λης: Κάθε χρόνο τα Πανεπιστήμια εξέδιδαν ετήσια Προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων και στην προμετωπίδα τους είχαν το όνομα του Αντιρέκτορα ή του Συνδίκου.
«Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και μοναδικό στη σειρά των πανεπιστημιακών Προγραμμάτων»
χαρακτηρίζεται το Album που εξέδωσε ο Γ. Ρούσης το 1706, έτοιμο από το 1704 που
ήταν Αντιρέκτορας, γιατί είναι διαφορετικό, είναι συνδυασμός ετήσιου Προγράμματος,
Καταστατικού και Χρονικού του Πανεπιστημίου. Και η μεγάλη αξία του έγκειται στο
γεγονός ότι συγκέντρωσε και δημοσίευσε σ’ αυτό «τα ονόματα Ρεκτόρων, Αντιρεκτόρων, Συνδίκων, Αντισυνδίκων από το 1260-1703 με τη σειρά της θέσης των οικοσήμων
τους στους χώρους του Πανεπιστημίου». Με το πολύτιμο αυτό υλικό το Album γίνεται
πηγή για την ιστορία του Πανεπιστημίου και για την οργάνωση των σπουδαστών. Επιπλέον, στη σελ. 41 του Album έχει, σε διάταξη δέντρου, «τα στέμματα των ενεργών
συμβούλων της Ιατροφιλοσοφικής Σχολής και στην κορυφή του δέντρου την εικόνα
(χαλκογραφία) τη δική του ανάμεσα στις εικόνες των παρέδρων, Λουκάτη και Νeri».
(Στεργέλλης Αριστείδης, Τα δημοσιεύματα των Ελλήνων Σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας τον 17ο και 18ο αι., σελ. 137, 138 και 182).
16
Στο Γ΄Μέρος, σελ. χειρ. 247, εισηγητή της απεικόνισης αρχαίων Ελλήνων σοφών στο
νάρθηκα του Προφήτη Ηλία Σιάτιστας θεωρεί τον πατέρα του Γ. Ρούση, τον κυρ Ζωσιμά. Βλέπε και υποσημείωση 104 του Μέρους Γ΄.
17
Αυτού: του Γ. Ρούση σώζεται χαλκογραφία. (Βλέπε Παράρτημα, εικ.2)
18
Κλέος, δόξα. Κλεΐζω, δοξάζω.
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Γραμμένη από τον ίδιο τον Γ. Ζαβίρα, αναφέρεται στα εγκύκλια μαθήματά του, τον χρόνο έναρξης αυτών των σπουδών και τους σημαντικούς δασκάλους του.
Έπειτα αναφέρεται στην αποδημία του στην Ουγγαρία και την ενασχόλησή του με το εμπόριο, στις σπουδές που έκανε -όσο του το επέτρεπε
το εμπόριο- και στη δημιουργία (για λόγους φιλομάθειας) μιας προσωπικής βιβλιοθήκης. Με πολλή μετριοφροσύνη ο Γ. Ζαβίρας δηλώνει πως
μέσα στις δυσκολίες του εμπορικού βίου, επειδή ήταν «λίαν φιλογενής
και φιλόπονος και όλως διάπυρος λάτρης της Παλλάδος» (της γνώσης,
της σοφίας δηλ.), ποτέ δεν έπαυσε να ασχολείται με τους «εγκριτωτέρους
των συγγραφέων» και παρακαλεί για μια μικρή θέση και γι’ αυτόν ανάμεσά στους λοιπούς συγγραφείς του Γένους.
« ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζαβίρα. Ούτος εγεννήθη εν Σιατίστη της Μακεδονίας τω έτει
1744 μαΐου 28 υπό Πατρός μεν Ιωάννου επωνομαζομένου Ζαβίρα, Μητρός δε
Αγνής19. τω τετάρτω έτει της αυτού Ηλικίας, ήρξατο μανθάνειν τα στοιχεία των
Γραμμάτων, τω έκτω έτει τα Γραμματικά, και τω ογδόω έτει τα εγκύκλια μαθήματα παρά τω προς Μητρός αυτού θείω Μηχαήλ του Παπα Γεωργίου, τα δε ποιητικά, παρά τω κλεινώ εκείνω Παπα Μιχαήλ τω τότε εν Σιατίστη σχολαρχούντι και
ύστερον εν Βενετία το ζην εκμετρήσαντι· την δε λογικήν του Γερασίμου Βλάχου,
και την του Βαουμαϊτέρου, και ύστερον την Μεταφυσικήν του Γενουηνσίου, παρά
τω επισήμω Διδασκάλω Νικολάω Βάρκοση τω εξ Ιωαννίνων. μετά ταύτα χαίρειν
εάσας την σχολήν, απολιπών την πατρίδα, τω έτει 1760 ανήλθεν εις την Ουγγαρίαν, και τον εμπορικόν ησπάσατο βίον· τω έτει 1770 εν Καλοκία20 (Καλότζια) ων,
19

(Σημ.του συγγραφέα μέσα στο κείμενο και μεταφορά από αυτό): Σ.Σ. στο σπίτι που
βρίσκεται στο τετράγωνο, Πηγαδόπικο, ανήκε δε στον ιατρό Γ. Νικολαΐδην ή Κασνάρην και σήμερα έχει περιέλθει στην κατοχή Παύλου Ταχμιντζή. Ο Νικολαΐδης κατείχε
την φωτογραφία του Ζαβίρα, η οποία μετά τον θάνατο (507) αυτού <του Νικολαΐδη>
και της συζύγου του περιήλθε εις χείρας της θετής κόρης των Ευγενίας.
Σημ. επιμ. α) Η λέξη φωτογραφία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται κατά κυριολεξία, για
λόγους χρονολογίας, φωτογραφίες έχουμε μετά το 1837. Πρέπει να ήταν πορτρέτο /
προσωπογραφία. Σήμερα, 2010, η οικία ανήκει στη Μαλαματή Ζήζουλα, εγγονή του
Παύλου Ταχμιντζή.
β) Ο Φ.Ζυγούρης και άλλοι για το επώνυμο χρησιμοποιούν τον τύπο Ζαβείρας. Ο ίδιος όμως ο Ζαβίρας υπέγραφε ως Γ. Ζαβίρας. Βλέπε σχετικές παρατηρήσεις
του Γ. Κρέμου στην έκδοσή του της Νέας Ελλάδας, Εισαγωγή Κρέμου σελ. ζ, υποσ. 2.
20
(Σημείωση – μεταφορά από το κείμενο του συγγραφέα): Εν Κολωνία ίδρυσε σχολήν
χάριν των Ελλήνων της εκεί Κοινότητος. Τα εξ αυτής κέρδη χρησιμοποιούσε προς
πλουτισμόν της βιβλιοθήκης του.
Σημ. επιμ.: Η λέξη Κολωνία είναι λάθος, προερχόμενο από την αντιγραφή του χωρίου
από άλλη πηγή εκτός της Νέας Ελλάδος του Γ. Ζαβίρα. Το ορθό είναι: Καλοκία,
(Kalocsa). Το λάθος επισήμανε ο Γ. Κρέμος (βλέπε, εκδ. Κρέμου, Γ. Ζαβίρα, Νέα Ελλάς, Εισαγωγή, σελ. λζ΄) σχολιάζοντας όσα γράφει ο Κ. Σάθας στη Νεοελληνική Φιλολογία: «… ο δε Σάθας λέγει άλλ’ αντ’ άλλων, διότι πρώτον συγχέει την Κολοκίαν της
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ηκροάσατο παρά τοις εκεί Πιαρίσταις λεγομένοις των λατίνων Μοναχοίς τινά
φιλοσοφικά των νεωτέρων μαθήματα, εν όσω αυτώ τα της εμπορίας επετρέψαντο·
ύστερον δε υπό της φιλομαθείας οιστραλατούμενος και μη συγχωρούντος αυτώ
του Ερμού εν τοις σχολείοις ενδιατρίβειν, μετά καιρόν κατ’ ολίγον συνεστήσατο
εαυτώ μίαν μικράν βιβλιοθήκην, εν ή κατηνάλωσε σχεδόν περί τους πέντε χιλιάδων στατήρας (φιορίνια). ούτος ει και λίαν επιπόλαιος ων21 εν πάσι, και ου θέμις
αυτόν συναριθμήσαι τοις λοιποίς του γένους ημών πεπαιδευμένοις συγγραφεύσι,
(508) αλλ’ έμπης επεί λίαν φιλογενής και φιλόπονος, και εν αυτώ τω εξηκανθωμένω και πολυταράχω εμπορικώ βίω, ει και πελάτης του Ερμού, αλλ’ όλως διάπυρος λάτρις της Παλλάδος μη διαλείπων ανελίττειν ενδελεχώς τους εγκριτωτέρους των συγγραφέων, ας προσθέσωμεν και αυτόν (όστις τα νυν διάγει το εξηκοστόν έτος) οιονεί περιττόν τι παράρτημα και προσθήκην τοις λοιποίς».
Ακολουθεί κατάλογος των έργων αυτού (Γ.Ζαβίρα, Νέα Ελλάς, σελ. 247).
Έργα Ζαβίρα, από τα οποία πολλά έμειναν ανέκδοτα:
1. Σύνταγμα περί της ενώσεως και Κράσεως22 του ιερού ποτηρίου της
Θείας Ευχαριστίας.
2. Επιτομή της Ιστορίας των Ελλήνων23 από των αρχαιοτάτων χρόνων
μέχρι του θανάτου της Κλεοπάτρας.
3. Περιήγησις εκ Βιέννης εις Μοραβίαν, Βοημίαν, Σαξωνίαν και Πρωσσίαν εν έτει 1800.
4. Εγχειρίδιον χρονολογικόν, εκκλησιαστικόν και πολιτικόν, περιέχον την
από κτίσεως κόσμου χρονολογίαν.
5. Ονοματολογία βοτανική τετράγλωσσος, 1787 εν Πέστη24.
6. Ιστορία του ευρεθέντος νεωστί θησαυρού εις το εν Στιρία Μοναστήριον.
7. Βίος Ιωάννου του Καλβίνου.
8. Πατριαρχική Ιστορία Κωνσταντινουπόλεως μέχρι 160025.
9. Μέθοδος Αστρογνωσίας (509). Διδάσκει άνευ σφαίρας <ή πίνακος ουρανίου> την γνώσιν των διασημοτέρων αστέρων, <των εν τω της Ουγγαρίας
ορίζοντι φαινομένων>. Μετάφρασις εκ του Λατινικού.
Ουγγαρίας προς την Κολωνίαν της Πρωσσίας, δεύτερον δε μεταφέρει τον Ζαβίραν μεθ’
όλης της περιφήμου των Πιεριστών μοναχών σχολής (collegium) από την Ουγγαρίαν εις
την Πρωσσίαν!...»
21
(Σημείωση - μεταφορά από το κείμενο – σχόλιο του συγγραφέα): (μετριοφροσύνης
ένδειξις).
22
Στο κείμενο του Φ.Ζ.: κράσεως.
23
Στο κείμενο του Φ.Ζ.: της Ελλάδος.
24
(Σημείωση – μεταφορά από το κείμενο του συγγραφέα): Το έργον αυτό είδα κατά το
έτος 1890 εις χείρας του Δημ. Μπήτσια, Σιατιστέως. Τι όμως απέγινε κατόπιν μοι (μου)
είναι άγνωστον.
25
Στη σελ. 248 της Νέας Ελλάδος αναφέρονται δυο σχετικά βιβλία, το ένα από των
χρόνων Αποστόλου Ανδρέου μέχρι της Αλώσεως και το άλλο από της Αλώσεως μέχρι
του 1600.
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10. Στοιχεία Γεωγραφίας και
11. Ιωάννου Κομενίου Γραπτός κόσμος26 εκ των Λατινικών αμφότερα.
12. Θεολογία αστρονομική εκ του Γαλλικού.
13. Δημητρίου Καντεμήρ, Ηγεμόνος της Μολδαυίας, Συμβεβηκότα αξιομνημόνευτα των εν τη Βλαχία Καντακουζηνών και Βραγκοβάνων, μεταγλωττισθέντα εκ της γερμανικής γλώσσης. Εξεδόθησαν τύποις εν Βιέννη τω
1795 παρά Μαρκίδαις Πούλιου27.
14. Ιστορικαί παραινέσεις εκ της Ουγγρικής εν Βιέννη, 1787.28
15. Ιερά ιστορία εκ του Γερμανικού εν Πέστη 1787 και νεώτεραι εκδόσεις
εν Βιέννη και Βούδα.
16. Ιατρικαί παραινέσεις κατά μετάφρασιν Γεωρ. Ζαβίρα.
Το έργον αυτό εξεδόθη δαπάναις του αδελφού του Κωνσταντίνου, διότι ο
Γεώργιος δεν επαρκούσεν εις τας δαπάνας, που απαιτούσαν τα πάμπολλα έργα
του για την έκδοσίν των και για την προμήθειαν των αναγκαίων βοηθημάτων29.
Εις το έργον αυτό ευρίσκεται ηρωελεγείον Γεωργίου Ζαβίρα30, προς τον σοφότατον ιατροφιλόσοφον Ράτζ, συγγραφέα του βιβλίου. Τούτο έχει ως εξής:
Ἔσχ’ ποθ’ Ἑλλὰς ἀριπρεπὲς Ἱπποκράτην κλέος οἴη,
Κῷον ακεστορίης νῦν δὲ Σαμουΐλον αὖ,
Παννονία τὸ κλέος, μέγα εὔχεται ἔνδικα Ράτζον
φύναι·ἀκεστορίῃ δεύτερον Ἱπποκράτην.
Ὡς γὰρ ἐκείνου βίβλοι ἔδειξαν ἅπασιν ὄνειαρ·
οὕτω καὶ τούτου Παννονίοις τε κ’ ἄλλοις·
Οὖλέ τε οὖν, καὶ χαῖρε, μέγ’ εὖχος τῆς Παννονίας
καὶ Ἑλλήνων εὐεργέτα, φαίδιμ’ ἄνερ.
(Ζωή και έργα Ζαβίρα παρά Horváth, σελ. 38).
< (Σε ελεύθερη απόδοση): Κάποτε η Ελλάδα μόνη είχε τη λαμπρή δόξα της
Ιατρικής, τον Ιπποκράτη τον Κώο. Τώρα πάλι η Παννονία δίκαια καυχιέται πως
γέννησε τον Σαμουήλο Ράτζο, μεγάλη δόξα, η Ιατρική δεύτερον Ιπποκράτη.
Γιατί, όπως τα βιβλία εκείνου ωφέλησαν όλους, έτσι και τούτου ωφέλησαν τους
κατοίκους της Παννονίας και άλλους.
26

Στο κείμενο Φ.Ζ.: γραπτός λόγος.
Στο κείμενο του Φ.Ζ.: Το σύγγραμμα του Καντεμήρου περί Καντακουζηνού εκδοθέν
το 1795.
28
Δεν υπάρχει τέτοια καταγραφή στη Νέα Ελλάδα .
29
Βρετού Ανδρέα, Νεοελληνική φιλολογία, σελ. 82 και 266.
30
Στο χειρόγραφο βιβλίο: Ιατρικαί παραινέσεις, Ratz, Samuel, μετάφραση Ζαβίρας
Γεώργιος Ιωάννου, Εν Πέστα: [χ.ό.], [17ος αι.], που υπάρχει στην Μανούσεια Δημόσια
Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, το ηρωελεγείο δεν υπογράφεται από το Ζαβίρα, αλλά σημειώνεται: «Ανωνύμου τινός».
27
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Γεια σου και χαρά σου, λαμπρέ άνδρα, μεγάλο καύχημα της Παννονίας και
ευεργέτη των Ελλήνων>. (510)
17. Η «Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον και Ιστορία των πεπαιδευμένων
Ελλήνων, των μετά την θλιβεράν του Γένους ημών κατάπτωσιν ακμασάντων
και την προβεβηκυίαν και ψυχορραγούσαν Ελλάδα τοις αυτών πόνοις και
ιδρώσιν, ως οίον τε ην, αντιπελαργησάντων και αναζωπυρωσάντων, εν ή καταλέγονται και πάντα σχεδόν τα συγγράμματα αυτών και πού και πότε και ποσάκις εξεδόθησαν».
Την Νέαν Ελλάδα ο Ζαβίρας συνέγραψεν εξ αφορμής διαφωνίας του προς
τινα (προς κάποιον) Καλβινιστήν, όστις διισχυρίζετο και με επιμονήν υπεστήριζεν ότι από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως και εντεύθεν ουδείς Έλλην
συγγραφεύς έργου ανεδείχθη. Ο Ούγγρος ελληνιστής Ανδρέας Χόρβατ
<Horváth>, καθηγητής, κατά την επίσκεψίν του εις Ελλάδα το έτος 1937 και
ιδίως εις Αθήνας, Θεσ/νίκην, Κοζάνην και Σιάτισταν, εξιστορών το έργον του
Ζαβίρα και ιδιαιτέρως την επιστημονικήν αξίαν της Νέας Ελλάδος αυτού, δείχνει ότι είναι ένα αποκαλυπτικό έργο τουλάχιστον για τους νεοτέρους Έλληνας.
Εκεί υπάρχει η ζωή και ο παλμός του αγωνιζομένου Ελληνισμού, μια πελωρία
εθνική συγκινητική εικόνα. Το έργο αυτό ο Ζαβίρας δεν ηυτύχησε να εκδώσει ο
ίδιος, το αφήκε χειρόγραφο και είχε πολλές περιπέτειες το χειρόγραφο. Στην
αρχή, ύστερα από το θάνατό του, έγινε ιδιοκτησία της ελληνικής Κοινότητος
Βούδα – Πέστης. Έπειτα <το χειρόγραφο> πέρασε στα χέρια του εφημερίου
της Βιέννης Ανθίμου Γαζή, ο οποίος θερμά το επαινεί και έξοχα εγκωμιάζει το
Ζαβίρα γράφοντας περί αυτού «Ζαβίρας, Εκείνος, ο εκ Σιατίστης της Μακεδονίας Γεώργιος, ο απαθανατισμού άξιος», <Νέα Ελλάς, Εισαγωγή σελ. ιγ΄> .
(511) Κατά το 1820 πέρασε το έργο στα χέρια του Έλληνος ιερέως Θεοκλήτου Φαρμακίδου, συντάκτου της ελληνικής εφημερίδος «Ερμής ο Λόγιος»31. Ο Φαρμακίδης, ελθών εις την Ελλάδα στα 1820 για να λάβει μέρος στην
Ελληνική Επανάσταση, άφησε το χειρόγραφο στον καθηγητή της Ιστορίας Ασώπιο στην Κέρκυρα, με την παράκληση του Φαρμακίδου, Θεσσαλού32, να το
επιθεωρήσει και να το δημοσιεύσει. Ο Ασώπιος δεν μπόρεσε να εκπληρώσει
την παράκληση του Φαρμακίδου δια λόγους δικαιολογούντας την μη συμμόρφωσίν του και μόλις το 1862 καταστάλαξε το χειρόγραφο στην Εθνική Βιβλιοθήκη, οπόθεν χρησιμοποιούνταν από πολλούς και κινδύνευε να καταστραφεί
από την χρήση. Ευτυχώς, ο Γεώργιος Κρέμος έλαβεν εντολήν33 στα 1872 να το
31

Ερμής ο Λόγιος, Φιλολογικό Περιοδικό που εκδίδεται στη Βιέννη το 1811 από τον
Άνθιμο Γαζή και γίνεται βήμα των γλωσσικών αρχών του Κοραή. Από το 1816 και ως
το 1818 την έκδοση του περιοδικού αυτού συνεχίζουν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης μαζί
με τον Κ. Κοκκινάκη και από το 1819-21 την αναλαμβάνει ο Κ. Κοκκινάκης.
32
Στο χειρόγραφο ο Φ.Ζ. έχει Κοζανίτου, αλλά δεν είναι ορθό.
33
« Έλαβε την εντολή», μετριοπαθής διατύπωση για όσα αντιμετώπισε ο Γ. Κρέμος
από το καθηγητικό κατεστημένο του Εθνικού Πανεπιστημίου, που δεν ήθελε την έκδοση του έργου του Γ.Ζαβίρα. Συγκεκριμένα: Ο Γ.Κρέμος, φιλόλογος και υφηγητής της
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εκδώσει και έτσι, ύστερα από τις απροσδόκητες δυσκολίες του κόσμου, κατορθώθη να εκδοθεί και να περιέλθει στη διάθεση των Ελλήνων λογίων ένα έργον
«… υψίστης σημασίας, την «Νέα Ελλάδα», πηγή γνώσεως ανεξάντλητη για τη
μελέτη της Ελληνικής Φιλολογίας επί Τουρκοκρατίας η έρευνα των σχετικών μ’
εκείνον λεπτομερειών, δεν είναι μόνο έργο επιστημονικής σκοπιμότητος, αλλά
αποτελεί και μία στοιχειώδη ηθική αποκατάσταση», (Κ.Θ.Δημαράς, Νέα Εστία,
<τόμος 21ος, τεύχος 247, έτ. 1937>, σελ. 553).
Περί του έργου του Γ. Ζαβίρα δημοσίευσα το πρώτο<ν> στο Φάρο της
Θεσσαλονίκης, 191134 στα άρθρα μου υπό τον τίτλον «Η νεωτέρα Ιστορία των
ελληνικών γραμμάτων, μικραί εις ταύτην συμβολαί». Δυστυχώς, όμως, το δημοσίευμα (512) εκείνο δεν επηκολούθησαν άλλα δημοσιεύματα, εκ μέρους εκείνων που ήσαν σε θέση να γνωρίζουν περισσότερα πράγματα περί Ζαβίρα,
και έμειναν άγνωστα εις τους πολλούς τα αφορώντα τη δράση του, μέχρις ότου
ο Ούγγρος καθηγητής Horváth επεσκέφθη την Ελλάδα και ομίλησε περί αυτού.
Τότε μονάχα κινήθηκεν ο ημερήσιος και περιοδικός τύπος και απεκαλύφθη κατά βάθος και πλάτος το έργο του Ζαβίρα και έγινε γνωστός στο Πανελλήνιο.
Ο Γ. Ζαβίρας το περισσότερο μέρος της ζωής του <το> πέρασε στην Ουγγαρία, όπου και απέθανε την 28 Αυγούστου εν Πέστη 1804 και εκληροδότησε
τη Βιβλιοθήκη του στην ελληνική Εκκλησία της Πέστης35.
Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρότεινε στον Κ. Βουσάκη, πρύτανη του Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 1870-71, την έκδοση της Νέας Ελλάδος. Ο Κ.
Βουσάκης, εκτιμώντας την αξία του βιβλίου, έκανε δεκτή την πρόταση, εξασφάλισε τη
χρηματική βοήθεια από τον Θ. Δούμπα και ανέθεσε στον Γ. Κρέμο την έκδοση, στο
τυπογραφείο «Εφημερίδος των Συζητήσεων».
Ο πρύτανης όμως του επόμενου ακαδημαϊκού έτους Ευθύμιος Καστόρχης ανέστειλε
την έκδοση και με εισηγήσεις 3 αρχαϊστών πανεπιστημιακών καθηγητών και συνδρομή
άλλων λογίων (π.χ. Κ. Σάθα) αγωνίστηκε να τη ματαιώσει, γιατί τάχα αυτή (εξαιτίας
των ορθογραφικών λαθών) δεν τιμούσε το Πανεπιστήμιο. Τη λυσσαλέα αντίδραση, τις
επιθέσεις κατά του έργου του Ζαβίρα και του ίδιου του Κρέμου, τις μεθοδεύσεις ματαίωσης της έκδοσης, μεθοδεύσεις που δεν τιμούν πνευματικούς ανθρώπους, αλλά και
την πραγματική αιτία όλων αυτών των αντιδράσεων εκθέτει ο Γ. Κρέμος, στην εισαγωγή της έκδοσης (σελ. μ΄-ο΄), όπου υπάρχουν και σημαντικά γράμματα του Κ. Ασώπιου
για την αξία του έργου του Γ. Ζαβίρα.
Το βιβλίο δεν εκδόθηκε τελικά «εν ονόματι του Πανεπιστημίου», εκδόθηκε από τον Γ.
Κρέμο το 1872 και αφιερώθηκε στον Θεοδ. Δούμπα, ο οποίος ήταν και ο χορηγός.
34
Στο φύλλο της εφημερίδας Φάρος της Θεσσαλονίκης, έτος ΛΑ΄, Αριθμ. 1911, 16
Αυγούστου 1907, εντοπίσαμε δημοσίευμα της σειράς αυτής, όχι όμως το συγκεκριμένο.
35
Ο Τ.Α.Γριτσόπουλος σχολιάζοντας και αξιολογώντας την προσφορά του Γ.Ζαβίρα
γράφει ότι ο ιδιόγραφος κατάλογος των βιβλίων που δώρισε ο Ζαβίρας στη βιβλιοθήκη
της Πέστης βρέθηκε στη Βιβλιοθήκη της ελληνικής Κοινότητας Αιγοπόλεως (Κεσκεμέτ) και περιείχε σε 222 σελίδες 372 αναγραφές των εντύπων και χειρογράφων ελληνικών βιβλίων και 32 χαρτών. Ο κατάλογος αυτός δείχνει και τη συλλεκτική μανία του
Ζαβίρα, αλλά και την ικανότητά του να συλλέγει πολύτιμα κείμενα της κλασικής και
βυζαντινής γραμματείας και έργα μεταγενέστερων συγγραφέων. Επιπλέον, μαρτυρεί ότι
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Αλλά μήπως υπήρξε μονάχα ο Ζαβίρας την εποχή εκείνη που έδρασε επωφελώς στις χώρες της Εσπερίας; Πόσοι άλλοι Έλληνες δεν μετέβαιναν εκεί και
δεν εξασκούσαν (ασκούσαν) επίδρασιν κοινωνικήν και εκπολιτιστικήν στον
τόπο όπου εγκαθίσταντο; Κατά τον 17ο και 18ο αιώνα είχεν αναπτυχθεί μια επιδημία, ούτως ειπείν, κινήσεως από της Ελλάδος στην Εσπερία των εκπροσώπων της πνευματικής, εμπορικής και κοινωνικής κινήσεως. Αλλ’ ας ιδούμε τι
λέγει σχετικά με το ζήτημα αυτό ο πολύς καθηγητής Horváth: «Εκ της μελέτης
των έργων του Γεωργ. Ζαβίρα σχηματίζει κανείς την πολύτιμη εικόνα ότι οι
αντιπρόσωποι της πνευματικής, της εμπορικής και κοινωνικής κινήσεως των
Ελλήνων κατά τον 17ο και 18ο αιώνα (513) εταξίδευαν, για να αποκτήσουν
γνώσεις, για να μάθουν ξένες γλώσσες, για να αποκτήσουν τα μέσα της ευημερίας και για να αποφύγουν την τυραννικήν ζωήν του βαρβάρου κυριάρχου των.
Όλοι όμως εκείνοι διατηρούσαν αδιάκοπη επαφή αναμεταξύ τους, μάνθαναν
ξένες γλώσσες, μελετούσαν διάφορα συγγράμματα, φοιτούσαν σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλληλογραφούσαν, παρακινούσαν, δίδασκαν ο ένας τον
άλλον, τους συμπατριώτας των, που ασκούσαν διάφορο (διαφορετικό) επάγγελμα, έκαμναν γνωστά ο ένας τα έργα του άλλου, τα διάβαζαν, τα αντέγραφαν, τα
διέδιδαν, τα τύπωναν και έτσι δημιουργούσαν και αποτελούσαν εκείνη τη μεστή από θρησκευτικές και εθνικές ιδέες πνευματική ατμόσφαιρα, που περιέβαλλε και συνέδεε με το κεντρικό έδαφος τους εμπορευομένους Έλληνας, που
ζούσαν και ήσαν αρκετές χιλιάδες σε διάφορα σημεία του εξωτερικού. Προσέτι
δε πολεμούσαν παν ό,τι έβλεπαν ότι έθιγε τη θρησκεία και το Γένος των. Δεν
άφηναν αναπάντητο παν σύγγραμμα που έθιγε τη θρησκεία ή αδικούσε το Γένος των. Δαπανούσαν δε για τέτοια πράγματα άφθονα και χρήματα και χρόνο
και κόπους.» 36
Ο Γ. Ζαβίρας είχεν αδελφόν ονόματι Κωνσταντίνον. Ούτος ήταν έμπορος,
λόγιος και οικονομικώς ανεξάρτητος. Επομένως ηδύνατο δια του χρήματός του
να προσέρχεται ενίοτε αρωγός στο πολυδάπανο πνευματικό έργο του αδελφού
του Γεωργίου δια την προμήθειαν βιβλίων, αναγκαίων για την σύνταξιν <βιβλίων> και δια την έκδοσιν αυτών. (514)

η Νέα Ελλάς γράφηκε με βάση υλικό «πρώτης χειρός», που το είχε αποκτήσει ο ίδιος,
εκτός από εκείνο που διάβασε στις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες. (Νέα Ελλάς, Εισαγωγή,
σελ. ΧΧΙ) .
36
Horváth A., Η ζωή και το έργο του Γ.Ζαβίρα, (περιληπτική και ελεύθερη απόδοση
των απόψεων που ο Horváth διατυπώνει στις σελίδες 95-96 για τη δράση των Ελλήνων
παροίκων, κυρίως της Ουγγαρίας).
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03. Βασιλική Νικολάου ή Βαρβάρα

Η

Βασιλική Νικολάου (Τσιχνητσάρη)37 υπήρξεν η μεγαλύτερη ευεργέτιδα
από τους ευεργέτες που φάνηκαν στη Σιάτιστα έως την εποχή της. Η Βασιλική ζούσε στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας μαζί με τον αδελφό της Γεώργιο,
φαρμακοποιό το επάγγελμα, ο οποίος απόθανε στα 1812 και άφησε αρκετή περιουσία. Η Βασιλική ύστερα από το θάνατο του αδελφού της έγινε κληρονόμος
του ενός τρίτου της περιουσίας αυτού και το ποσόν αυτό που ανέρχονταν σε
τεσσαράκοντα περίπου χιλιάδας γρόσια κατέθεσε υπέρ της Ελληνικής Σχολής
της πατρίδος της Σιάτιστας στο Πατριαρχικό Ταμείο με επίσημο γράμμα, του
οποίου αντίγραφο παραθέτομε παρακάτω. Ύστερα από την ανακήρυξή της από
μέρους της πατρίδος της <ως> μεγάλης ευεργέτιδος πόσα ποσά έχει δωρήσει
μας είναι άγνωστο. Κρίνοντας όμως από την αλληλογραφία, που διεξήχθηκε με
πρόσωπα που έχουν ευεργετηθεί από αυτήν, μας επιτρέπεται να συμπεράνομε
ότι επεξέτεινε τις ευεργεσίες της σε κλίμακα σημαντική. Εκείνο δε που γνωρίζομε θετικά είναι ότι το κτίριο που χρησιμοποιούνταν για Ελληνική Σχολή, έως
την εποχή που χτίστηκε το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο, ήταν δωρεά δική της. Το
ποσόν που είχε καταθέσει στα Πατριαρχεία, ύστερα από την πτώχευσή τους
που ακολούθησε θεωρήθηκε χαμένο, πλην η παράδοση αναφέρει, χωρίς να
μπορέσομε να εξακριβώσομε αυτό, ότι ο Μητροπολίτης Σισανίου Μελέτιος
απέσπασε το ποσόν με συμψηφισμόν αυτού με τα χρέη του στο Πατριαρχείο
και ότι εκ του ισοτίμου αγοράστηκαν οι πρώτες μετοχές της Εθνικής Τραπέζης
υπέρ της Ελληνικής Σχολής38.
03.01. Το Πατριαρχικό γράμμα
Ο Πατριάρχης αναφέρεται: 1) στην από κοινού απόφαση της Βασιλικής Νικολάου (Βαρβάρας) και των 4 ανεψιών της, όλων κληρονόμων του
αδελφού και θείου Γεωργίου Νικολάου, να δωρίσουν στη Σιάτιστα το ένα
τρίτο από τα κληρονομούμενα για σύσταση «κοινού ελληνομουσείου»,

37

Ο Φ.Ζ στη σελίδα <514> του χειρογράφου γράφει «Τσιχνητσάρη», μια σελίδα παρακάτω, στην <515>, παραθέτοντας «εν αντιγράφω» το πατριαρχικό γράμμα γράφει
«…ομομητρίου αυτής αδελφού Γεωργίου Νικολάου, την επωνυμίαν Τιχνητζάρη, την δε
τέχνην φαρμακοποιού ...». Στον Ερμή το Λόγιο του 1817, σελ. 95, ο ίδιος Γεώργιος
Νικολάου αναφέρεται ως «Ζιχνιτζάρης». Ενδιαφέρουσα και πιθανόν επεξηγηματική της
επωνυμίας η αναγραφή: «…όλοι οι Ζικνιτζιάρηδες, τουτέστιν οι μαγαζιέριδες, δευτέρας
τάξεως άρχοντες…» στη σελ. 494 του 3ου τόμου της Ιστορίας της πάλαι Δακίας, τα
νυν Τρανσυλβανίας, Βλαχίας, και Μολδαυίας του Διονυσίου Φωτεινού.
38
Για την τύχη του κληροδοτήματος της Βασιλικής Νικολάου βλέπε Παράρτημα, § 14.
Κληροδότημα Βασιλικής Νικολάου,...
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2) στην, με αίτηση της Βασιλικής, ανάθεση της διαχείρισης της υπόθεσης
αυτής στο «σύστημα των εν βασιλευούση τιμιωτάτων της Ευρώπης πραγματευτών» και στην εκλογή 2 Επιτρόπων για τη διαχείρηση αυτή, 3) στις διατάξεις για τη διαχείριση της όλης υπόθεσης στην Κων/λη και στην Σιάτιστα.
«Γρηγόριος ελέω θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης
και Οικουμενικός Πατριάρχης.
Τα έργα της κατά θεόν αρετής, άτε σωτήρια και μακαρισμού πρόξενα μεγίστου άξια δήπου και πολυειδούς αντιλήψεως και συστάσεως· αύξει γαρ και
κρατύνεται και πάσαν φιλόθεον ψυχήν εις μίμησιν διεγείρει· πολυειδών δε των
ευαρέστων θεώ και κοινωφελών όντων υπερέχει ομολόγως και υπερίδρυται η
μετά ζήλου ενεργουμένη συνδρομή προς επαύξησιν της θεοδότου Παιδείας,
ήτις εστί ψυχής κόσμος ακήρατος και συμπληρωτική της κατά λόγον και γνώσιν ενεργείας και άνθρωπον αληθώς τον άνθρωπον ταις τε θεωρίαις κατορθούντα και ταις πράξεσιν επαινούμενον και θεώ ει δυνατόν (515) όμοιον αναφαίνει
και αναδείκνυσι παρά πολλοίς τοις έξω σοφοίς και τοις θεηγόροις πατράσι διατεθρύλληται όσα και οία τα εξ αυτής αγαθά. Ταύτης γουν ελέω θεού και ημείς
των ευμενεστάτων χαρίτων επαπολαύσαντες επί τε την οικονομικήν ταύτην
ανεχθέντες περιωπήν ου διαλείπομεν αγρύπνοις ομμάτων βολαίς προνοούντες
υπέρ πάντων των συντεινόντων επί προόδω και αυξήσει αυτής και ασμένως
αποδεχόμενοι τας προσαγομένας των φιλοκάλων αιτήσεις επί συστάσει σχολείων κοινών, ο δη και επί του παρόντος ποιούμεθα. Και γαρ θεοφιλής τις γυνή,
Βασιλική τούνομα, θυγάτηρ Νικολάου, ορμωμένη μεν εκ της κωμοπόλεως Σιατίστης, της εν τη Επαρχία Σισανίου κειμένης, κάτοικος δε προ χρόνων εν Ιασίω
της Μολδαβίας γενομένη, εμφανισθείσα προς την Εκκλησίαν δι’ αναφοράς
μαρτυρικαίς υπογραφαίς τιμίων και αξιοπίστων προσώπων ενσεσημασμένης,
διετράνωσεν ως προ οκτώ ήδη ετών κατιόντων δίχα κληρονόμων τελευτήσαντος του εκεί ομοπατρίου και ομομητρίου αυτής αδελφού Γεωργίου Νικολάου,
την επωνυμίαν Τιχνητζάρη, την δε τέχνην φαρμακοποιού, κατελείφθησαν νόμιμοι της περιουσίας αυτού κληρονόμοι αυτή τε η Βασιλική και τέσσαρες ανεψιοί, παίδες αδελφής προτελευτησάσης, εξ ων είς Θωμάς Νεραντζής39 λεγόμενος
έτυχε διατρίβων εν Ιασίω παρ’ εκείνω τω μακαρίτη, ον και κατέστησαν μετά
πληρεξουσιότητος επίτροπον οι απόντες αυτού αδελφοί επί τω παραλαβείν το
επιβάλλον αυτοίς κληρονομικόν δίκαιον. Διαθέσαντες νυν τα της κληρονομίας δέον ωήθησαν εκ συμφώνου το τρίτον μέρος της περιουσίας εις γρόσια
περίπου τας τεσσαράκοντα χιλιάδας συμποσούμενον αφοσιώσασθαι προς
κοινήν ψυχικήν σωτηρίαν αυτών και αιώνιον μνημόσυνον του αποιχομένου,
έγνωσαν δηλονότι καταθείναι επί συστάσει και διαμονή κοινού ελληνομου39

Με τα στοιχεία Θωμάς Ιωάννου Νεράντζης, Ιάσιο, αναφέρεται συνδρομητής στο
βιβλίο του Φραγκίσκου Σοαυΐου: Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής,
σε μετάφραση του Γρηγορίου Κωνσταντά, Ενετίησιν 1804.
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σείου εν τη κωμοπόλει εκείνη Σιατίστη, αυχμώση εκ πολλού και αθλίως υφισταμένη των ζωηρρύτων της παιδείας ναμάτων την έλλειψιν και δια συστάσεως αυτού ωφέλειαν τηλικαύτην τη εκεί νεολαία εμποιήσαι, κλέος δε τη πατρίδι αυτών δίκαιον περιθείναι και το θεάρεστον και επαινούμενον του πατριωτισμού χρέος εκπληρώσαι το γε εις δύναμιν. Επί τοιαύτη προθέσει και αποφάσει στερρά και αμεταποιήτω υπεξείλον το τρίτον της περιουσίας του μακαρίτου και ενεπιστεύσαντο δυσί των εκεί ομογενών της διαγνώσεως αυτών την πραγματικήν έκβασιν και ενέργειαν. Αλλ’ ο μέν Θωμάς παραλαβών
το επιβάλλον αυτώ τε και τοις απούσιν συγκληρονόμοις και μικρόν επιζήσας
τον βίον μετήλλαξεν, οις δε η εκτέλεσις επιτέτραπται, ούτοι μέχρι του νυν ουδέν αξιόχρεων επεδείξαντο, εφ’ ω δεινοπαθούσα, ως εικός, η ρηθείσα Βασιλική
και μη ανεκτήν ηγουμένη του θεαρέστου εγχειρήματος την κατάργησιν, άλλως
τε και γηραιά ούσα και προς το τέρμα του βίου σπεύδουσα και προ (516) του
θανάτου ιδείν ιμειρομένη τετελεσμένον το κοινωφελές σπούδασμα προείλετο
εκουσία βουλή το ευλογημένον σύστημα των εν Βασιλευούση τιμιωτάτων της
Ευρώπης πραγματευτών και τούτω ανέθετο πάσαν την κηδεμονίαν και πρόνοιαν και την δια παντός εφορίαν και προστασίαν του έργου και ως ιεράν παρακαταθήκην ενεπιστεύσατο αυτοίς του ενθέου βουλεύματος την εξάσκησιν, την
οικονομίαν των αφιερωθέντων χρημάτων, την σύστασιν της Σχολής, την εκλογήν εκ της ολομελείας αυτών ιδιαιτέρων επί αυτώ τούτω Επιτρόπων και την
μετά πάσης πληρεξουσιότητος αναπλήρωσιν και εκτέλεσιν των αρμοδίων και
συντελεστικών μέσων και τρόπων, μάρτυρα και κριτήν αδέκαστον επί πάσι τον
θεόν αυτόν επικαλουμένη τε και προβαλλομένη, ει γε κατά τινα τρόπον την δια
θερμής παρακλήσεως ανατεθησομένην αυτοίς εφορείαν ταύτην παριδόντες αμελώς διατεθείναι και το εμπεπιστευμένον μετά τοσαύτης αξιοπιστίας εν χριστιανική αυτών πεποιθήσει και προθυμία κοινωφελές τούτο κατόρθωμα κατάπροδούναι θελήσειεν. Ταύτα διαπραξαμένη η φιλόπατρις και φιλογενής αύτη
Βασιλική προσέδραμε δια της ρηθείσης αναφοράς προς την Εκκλησίαν και επιμόνως εδεήθη τυχείν της απροσμάχου αυτής προστασίας και αντιλήψεως εφ’
οίς ούτω προς το κοινῇ συμφέρον διετάξατο και διέθετο…<λέξη δυσανάγνωστη> και αμέσου εκκλησιαστικής προτροπής γενομένης και έτι μάλλον επιρρωσθέντος του ζήλου, ον το διαληφθέν εμπορικόν σύστημα έχει και τρέφει
θαυμασίως προς τα καλά και θεάρεστα και φιλοτιμότερον επιδείκνυται προς
την βελτίωσιν και πρόοδον των φιλομαθών ομογενών, ανεδέξατο πάνυ προθύμως και ευχαρίστως την ανατεθείσαν αυτοίς επιστασίαν και εφορείαν και εις εν
(ένα) συνελθόντες και συνδιασκεψάμενοι εξελέξαντο εκ της ολομελείας αυτών
και κατέστησαν επί διευθετήσει των κατά την σχολήν συντεινόντων δύο επιτρόπους τους μάλλον αξίους και ευυπολήπτους, φιλομούσους τε και εμπειρία
πραγμάτων τοιουτοδών συγκεκροτημένους, τους τιμιωτάτους φαμέν και χρησιμωτάτους, τον τε ένα Μιχαήλ Βασιλείου 40και τον κυρ Ευστράτιον Σεβαστό40

O Μιχαήλ Βασιλείου αναφέρεται ως χορηγός του βιβλίου του Νικολάου Παπαδοπούλου, Ο Εμπορικός Κώδηξ της Γαλλίας μεταφρασθείς εκ του Γαλλικού πρωτοτύ-
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πουλον, οίτινες βαθυτέραν περί του πρακτέου την σκέψιν ποιησάμενοι και επεξελθόντες τας διαληφθείσας διατάξεις και όσα περί τον σκοπόν τούτον συμβάλλεται προσεπισυνάψαντες και προσθέμενοι εξέθεντο εν τοις εφεξής ρηθησομένοις κεφαλαίοις και προσελθόντες τη ημών μετριότητι εξητήσαντο γενέσθαι την επικύρωσιν αυτών και δι’ ημετέρου Πατριαρχικού και Συνοδικού σιγγιλιώδους γράμματος επί μεμβράνης, ώστε μένειν τα εγκριθέντα έστ’ αν ύδωρ
τε ρέη και δένδρα μακρά τεθήλη αδιάσπαστα και απερικλόνητα και απαρατρέπτως διενεργούμενα παρά των κατά καιρούς διαδόχων αυτών. Την γουν αίτησιν
αυτών συνοδικώς επεξεργασάμενοι ευμενώς λίαν αποδεξάμεθα, ως ου μόνον τη
αιτήσει της φιλοκάλου εκείνης σύμφωνον και (517) ομόλογον, αλλά και προς
αρίστην της Σχολής αρμονίαν και διευθέτησιν τείνουσαν και όφελος αναμφήριστον τη νεολαία της κωμοπόλεως Σιατίστης περιάπτουσα και τους από βάθους ψυχής και καρδίας εκκλησιαστικαίς ημών ευφημίαις και ευλογίαις κατάστέψαντες εκείνην μεν δια το προς την πατρίδα άμωμον και εκ περιουσίας φιλότιμον και ευεργετικόν, αυτούς δε δια το θερμουργόν περί την εκτέλεσιν των
διατεταγμένων και ευδιάθετον και μετά ζήλου κατορθωτικόν, επικυρούμεν και
κρατύνομεν τας ακολούθως κεφαλαιώδεις διατάξεις αποφαινόμενοι συνοδικώς
μετά των περί ημάς Αρχιερέων κ.λπ. ίνα:
Α) Οι κατ’ εκλογήν του εμπορικού συστήματος και ημετέραν εκκλησιαστικήν συναίνεσιν διορισθέντες επίτροποι καταβάλωσιν εκ πρώτης αρχής πάσαν επιμέλειαν και γενναίαν φροντίδα περί την αναγκαίαν διευθέτησιν των αφιερωθέντων τεσσαράκοντα χιλιάδων γροσίων επί συστάσει της εν Σιατίστη Σχολής και επειδή ο αριθμός ουτος …<λέξη δυσανάγνωστη> ουκ απηρτίσθη εκ
περιστάσεων τινών και περιπλοκών αδοκήτων μετά την αποβίωσιν του μακαρίτου εκείνου αναφυεισών απ’ εναντίας και της προθέσεως και ελπίδος και αυτής
της κτητορίας Βασιλικής. Και μετρητά μεν εστάλησαν εκείθεν εικοσιτέσσαρες
χιλιάδες τετρακόσια εξ γρόσια. Εκ δε τόκων επ’ αυτοίς δουλευθέντων προσεπορίσθησαν χίλια πεντακόσια, δεκατρείς δε χιλιάδες περιμένονται εκ της διατιμήσεως ενός εκεί πωληθησομένου οσπητίου, ήδη μεν παραλαβόντες αυτά καταθέσωσιν επί τόκω και επί εγγράφοις ενδείξεσιν εν μέρεσιν ασφαλέσιν και
ανυπόπτοις εις γρόσια τριάκοντα οκτώ χιλιάδες εννεακόσια εξ συμποσούμενα
σπουδάσωσι δε προ παντός άλλου ή εκ του ληφθησομένου διαφόρου κατ’ αρχάς ή δι’ ιδιαιτέρου τρόπου οικονομίας προσφόρου συγκροτήσαι την ορισθείπου, και πολλοίς σημειώμασι πλουτισθείς, έτι δε παραρτήμασι των αναγκαίων άρθρων
εκ του πολιτικού Κώδηκος επαυξηθείς παρά Νικολάου του Παπαδοπούλου, παρ’ ου
προσενεχθείς τω εν Κωνσταντινουπόλει εντιμοτάτω Συστήματι των Ελληνορρωμαίων
Εμπόρων προς κοινήν ωφέλειαν, αναλώμασι του τιμιωτάτου κυρίου Μιχαήλ Βασιλείου
τύποις εκδίδεται, εν Βιέννη 1817.
Η Βασιλική Νικολάου στην επιστολή της -με ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 1816- προς
τον Πατριάρχη, με την οποία τον παρακαλεί να εκδώσει Πατριαρχικό Σιγίλιο για το
κληροδότημά της, αναφέρει: «….Επίτροπον μου εις το να παρασταθή εις την Παναγιότητά της διορίζω τον εν πραγματευταίς κύριον Μιχαήλ Βασιλείου» (Ερμής ο Λόγιος
1817, σελ. 94).
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σαν και ταχθείσαν ποσότητα, ώστε είναι το χρηματικόν κεφάλαιον της Σχολής
τεσσαράκοντα χιλιάδες γρόσια και ουχί έλαττον τούτου μέχρι και ενός οβολού.
Β) Οφείλουσι δε ούτοι καταστήσαι και εν Σιατίστη δύο ή τρεις επιτρόπους
γράφοντες τω κατά τόπον Αρχιερεί και τοις τιμιωτάτοις της χώρας προκρίτοις,
όπως δια κοινής σκέψεως εκλέξωσιν τους μάλλον δοκιμωτέρους και αξιωτέρους επί τω διοικείν εκ του σύνεγγυς τας υποθέσεις της Σχολής και επαγρυπνείν
υπέρ της ευσταθείας αυτής και αρίστης αρμονίας, χρέος μέντοι έχοντας διδόναι
λόγον περί πάντων τοις ενταύθα κατά καιρούς δυσίν επιτρόποις και απευθύνεσθαι προς αυτούς και ευχαρίστως αποδέχεσθαι και ενεργείν τας παρ’ αυτών
συνετάς οδηγίας και αδελφικάς υποθήκας περί πάντων των συντεινόντων τη τε
εσωτερική και εξωτερική καταστάσει της Σχολής.
Γ) Έστω ανατεθειμένη ανεξαρτήτως τε και αναποσπάστως δια παντός τω
(518) ευλογημένω εν Βασιλευούση εμπορικώ συστήματι η εφορεία και προστασία του κοινωφελούς τούτου έργου συμφώνως τη διατάξει της φιλοπάτριδος
Βασιλικής και οφειλή αυτοίς απαραίτητος κείσθω κήδεσθαι και προνοείν της
συντηρήσεως αυτής και επί τα πρόσω αυξήσεως, έτι δε παραθήγειν συνεχώς το
πρόθυμον των επιτρόπων και νύξεσιν αδιαλείπτοις διεγείρων τον ζήλον αυτών
επί τω ρυθμίζειν και συντάττειν επωφελώς λίαν και συμφερόντως τα της Σχολής. Οψέποτε δε χρεία εκλογής και υποκαταστάσεως γένηται επιτρόπων συσκεπτόμενοι κοινή εκλεγέτωσαν εκ του συστήματος αυτών δύο επιτρόπους
τους επί φρονήσει και αξιότητι διαφέροντας των άλλων και δηλοποιείτωσαν
ονομαστί προς τον κατά καιρούς τον οικουμενικόν θρόνον διέποντα, ίνα γίγνηται και δι’ εκκλησιαστικής αποδείξεως η επικύρωσις της αποκαταστάσεως αυτών. Ούτοι δε κατά διετίαν ή τριετίαν επιτελείτωσαν τα της εμπιστευθείσης τη
αυτών αξιότητι Επιτροπής και μετά παντός ζήλου διενεργείτωσαν, συμπληρωθείσης δε της διετίας ή τριετίας παραδίδειν ακριβή λόγον της οικονομίας αυτών
υπογραφόντων επί τω μεταβαίνειν άλλοις την Επιτροπήν, ους αν το εμπορικόν
Σύστημα εγκρίνοι αξίους αφ’εαυτού, ως διείληπται .
Δ) Έστω και τοις επιτρόποις κιβώτιον επ’ ονόματι της Σχολής εξιδιασμένον και εν αυτώ πεφυλαγμένη πάσα η εν ομολογίαις περιουσία και ό,τι άλλο
έγγραφον, επιτιθεμένης τω κιβωτίω προς τη ιδιαιτέρα σφραγίδι αυτών και της
σφραγίδος του εμπορικού Συστήματος και επειδάν γένηται χρεία συνερχόμενοι
οι τε Επίτροποι και του Συστήματος Δεσποτάτον λεγόμενον διαλυέτωσαν τας
σφραγίδας ομού και λαμβανέτωσαν οι Επίτροποι το αναγκαίον αυτοίς έγγραφον. Είτα πάλιν παρόντων των Δεσποτάτων εναποτεθήτωσαν και σφραγισάτωσαν το κιβώτιον, ως το πρώτον.
Ε) Μετενεχθείσης της διαληφθείσης ποσότητος ανελλιπώς και κατατεθείσης ασφαλώς οι Επίτροποι κατ’ οφειλήν αόκνου σπουδής και επιμελείας έχουσι
παραλαμβάνειν τον ετήσιον τόκον, τον αποφερόμενον, και εμβιβάζειν τοις εν
Σιατίστη Επιτρόποις τα αναγκαία χρήματα προς αναπλήρωσιν των διδασκαλικών συντάξεων και άλλων χρειωδών τη Σχολή. Εκ δε των περισσευόντων τα
μεν δαπανάν εις πρόσκτησιν βιβλίων τη Σχολή αναγκαίων, τα δε λοιπά προστι-
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θέναι τοις κεφαλαίοις, τέλος έχοντες σκοπιμώτατον την επαύξησιν αυτών και
εις την οικονομίαν, ως θεού εφορώντος μετά την συμπλήρωσιν εκάστου χρόνου
διδόναι καθαρόν και ακριβή λογαριασμόν προς το ανεζωσμένον την εφορείαν
εμπορικόν σύστημα επί κοινής αυτών συνελεύσεως, ώστε γίνεσθαι καταδήλους
και καταφανείς τας πράξεις αυτών. Ο δε ετήσιος λογαριασμός ούτος υπογραφόμενος παρά του συστήματος και σφραγιζόμενος έχει εναποτίθεσθαι εις το
προσδιωρισμένον κιβώτιον λόγω ασφαλείας και διηνεκούς ενδείξεως της των
επιτρόπων οικονομίας και διοικήσεως.
Στ΄) Τον αυτόν δε τρόπον και οι εν Σιατίστη Επίτροποι οφείλουσι διακρατείν και καταγράφειν εν καθαρώ καταστίχω τας συμβαινούσας ετησίους δαπάνας της Σχολής και μετά της ακριβούς εκδηλώσεως των εκεί πρακτικών εξαποστέλλειν τοις ενταύθα (519) φιλογενέσιν Εφόροις, μεμαρτυρημένης παρά
των εγχωρίων προκρίτων και παρά του κατά τόπον αρχιερατικώς προϊσταμένου
επιβεβαιωμένης. Οι δε έφοροι παραλαμβάνοντες και ακριβώς επεξεργαζόμενοι
έχουσιν εμφανίζειν τη Αγία και Ιερά Συνόδω επί τω αξιούσθαι κακείνοις, ώσπερ δη και αυτούς αναλόγων των εκκλησιαστικών ευφημιών και ευχών ένεκα
των πιστών αυτών εκδουλεύσεων και υπέρ του κοινή συμφέροντος πόνου και
μόχθου.
Ζ) <Έβδομον> δε και τελευταίον έστω προ παντός άλλου επικειμένη φροντίς τοις επιτρόποις συναντιλαμβανομένου προς τούτο και του συστήματος εκλέγειν διδασκάλους βίου αρετή και λόγου δυνάμει και φρονημάτων ορθότητι
διαπρέποντας και κατά πάντα μεμαρτυρημένους και δεδοκιμασμένους του τε
καθ’ Έλληνας λόγου ικανώς εγκρατείς και ιδέαις επιστημών συγκεκροτημένους
και τοιούτους όντας διορίζεσθαι άλλως γαρ εις φρούδον τα πάντα αποβήσεται
και βλάβη έσται αντ’ ωφελείας· ούτοι δε οφείλουσι την διδασκαλικήν ανειληφότες φροντίδα έχεσθαι προθύμως και φιλοπόνως του έργου παραδέχεσθαι ου
μόνον τους αυτόχθονας, αλλά και τους εξ άλλων μερών έρωτι παιδείας φοιτώντας και διδάσκειν αυτούς τα γραμματικά και την εγκύκλιον πάσαν παιδείαν και
ευτάκτως και ευμεθόδως προάγειν εις ευμάθειαν και χρηστά ήθη και τους χωρείν δυναμένους επί τα κρείττω και τελειότερα διαβιβάζειν και κατά φυτουργόν
επιστήμονα καλλιεργείν την λογικήν ταύτην φυτείαν, όπως εν καιρώ πάμφορον
αυτήν αναδείξωσι και θάλλουσαν και ωραίοις ευσεβείας και πάσης χρηστοηθείας κοσμώσαν καρποίς.
Ταύτα τοίνυν τα εν επτά κεφαλαίοις διειλημμένα επικυρούμεν συνοδικώς
και κρατύνομεν και οριζόμεθα έχειν το ενεργόν και απαράτρεπτον εις άπαντα
τον αιώνα και τη προθέσει της φιλογενούς και φιλοπάτριδος συνίστορος εκείνης Βασιλικής κατάλληλα και οικεία και προς φωτισμόν και ωφέλειαν κοινήν
αφορώντα θεώ τε φίλα και ανθρώποις επαινετά και ομολογουμένως ιερά και
σωτήρια, τοις μεν ουν συνδραμούσι και συναγωνισαμένοις επί τη συστάσει και
αρίστη αρμονία και ευρυθμία της ρηθείσης Σχολής και δη και τοις οψέποτε τοιαύτην αγαθήν προαίρεσιν αναδεξομένοις και τα εκτεθέντα διατηρήσουσι ευχό-
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μεθα εκ βαθέων ψυχής τα σωτήρια δώη αυτοίς Κύριος ο Θεός αντάξιον τον
μισθόν της αγαθοεργίας και εν τω νυν αιώνι και εν τω μέλλοντι.
Εν έτει: ,αωκ΄κατά Μήνα Μάιον: Από κτίσεως ,Ζτκη΄41.
Γρηγόριος ελέω θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης
και Οικουμενικός Πατριάρχης. Καισαρείας Ιωαννίκιος, Ηρακλείας Μελέτιος,
Κυζίκου Κωνσταντίνος, Δέρκων Γρηγόριος, Αθηνών Γρηγόριος, Αγκύρας Μεθόδιος, Νέων Πατρών Δοσίθεος, Βιζύης Ιερεμίας, Μαρωνείας Κωνστάντιος,
Σκοπείων Άνθιμος, Κεστεντιλίου Αυξέντιος, Σαμακοβίου Ιερόθεος, Δεβρών
Γρηγόριος, Δυρραχίου Σαμπέλιος». (520 )
04. Γεώργιος Αυξεντιάδης, καθηγητής

Ο

Γεώργιος Αυξεντιάδης ήταν ένας από τους πρώτους ευεργέτας της Σιάτιστας. Ζούσε στην αρχή της 19ης εκατονταετηρίδας και δίδασκε στις ελληνικές παροικίες της Αυστρίας και Ρουμανίας42. Ποίας οικογενείας γόνος ήταν, πού άκουσεν ανώτερα μαθήματα και λοιπά σχετικά της ζωής του μας είναι
άγνωστα. Την ιδιαίτερη πατρίδα του, που τόσο αγάπησε, δεν αξιώθηκε να επανίδει. Απόθανε μακράν αυτής, αλλ’ αφήκεν αποθνήσκοντας εντολή στον αδελφό του να αποστείλει στη Σιάτιστα, στη βιβλιοθήκη της [εκεί Ελληνικής Σχο41

,αωκ΄=1820. Η αντίστοιχη χρονολογία από κτίσεως (κόσμου) είναι 1820+5508=7328
ή ,Ζτκη΄.
Η συμπλήρωση της από κτίσεως κόσμου χρονολογίας σε ,Ζτκη΄ βασίζεται στα παρακάτω: «Από τα πρώιμα παλαιοχριστιανικά χρόνια χριστιανοί συγγραφείς είχαν αρχίσει να
χρονολογούν «από κτίσεως κόσμου». Μια συμβατική χρονολογία, που βασιζόταν στη
μελέτη κυρίως της Παλαιάς Διαθήκης, ορίσθηκε «ως αρχή του κόσμου», αλλά όχι η
ίδια από όλους. Η επικρατέστερη, ιδίως έπειτα από συνοδική επικύρωση, ήταν το έτος
5508. Ο αριθμός αυτός πρέπει να αφαιρείται από τη δεδομένη από κτίσεως κόσμου
χρονολογία, για να βρίσκεται το από Χριστού έτος». Πηγή: Εκδοτική Αθηνών, Ιστορία
του Ελληνικού Έθνους, τόμος Β΄, σελ. 11.
42
«Ο Γεώργιος Αυξεντίου ή, όπως αναφέρεται από άλλες πηγές, Αυξεντιάδης καταγόταν από το Ζουπάνι (σημ. Πεντάλοφο) της Δυτικής Μακεδονίας και φοίτησε στο σχολείο του Τιρνάβου, κοντά στο διακεκριμένο Ιωάννη Πέζαρο, και είχε ως συμμαθητή
του τον μετέπειτα σπουδαίο λόγιο Κων/νο Κούμα, με τον οποίο συνδέθηκε με στενή
φιλία.…..το Σεπτέμβριο του 1794 άρχισε να διδάσκει στο ελληνικό σχολείο του Σεμλίνου.
Ο Αυξεντίου υπήρξεν ο πρώτος δάσκαλος και η ψυχή του σχολείου αυτού. Τη θέση του
δασκάλου θα την κρατήσει ως τους τελευταίους μήνες του 1796 και ύστερα θα αρχίσει να
ασχολείται και πάλι με το εμπόριο…» (Παπαδριανός Ι., "Οι οπαδοί του Ρήγα Βελεστινλή στο Σεμλίνο". Υπέρεια, τ.2ος, Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου «Φεραί – Βελεστίνο – Ρήγας», Βελεστίνο, 2-4 Οκτωβρίου 1992. Μέρος Β΄.σελ. 660). Ήταν «…λόγιος και φιλογενής και τα αισθήματά του αυτά τα έδειξε με τη διαθήκη του. Συγκεκριμένα, όρισε σ’ αυτήν
να περιέλθη η πλούσια βιβλιοθήκη του στα σχολεία της Σιάτιστας και όχι σε συγγενή ή
φίλο του.» (Ι. Παπαδριανός, ό.π.,σελ. 661). Στο βιβλίο του Κων/νου Καραϊωάννου Θησαυρός Γραμματικής, εν Βούδα 1797, αναγράφεται στους συνδρομητές: «Γεώργιος
αυξεντίου Διδάσκαλος Ζέμονος…».
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λής], όσα βιβλία είχε. Τα σταλέντα βιβλία συμποσούνταν σε 217 τόμους. Η δωρεά αυτή, αν λάβoμε υπ’ όψιν από το ένα μέρος την εποχή που στάλθηκεν, από
το άλλο μέρος τη σπάνη των βιβλίων τότε και τι στοίχιζεν η εκτύπωση, πρέπει
να θεωρηθεί πολύτιμη. Κοντά όμως σ’ αυτά, πρέπει να εκτιμήσομε τη δωρεά
και διότι αυτή χρησίμευσε ως ο πυρήνας για την απόκτηση (δημιουργία και τον
εμπλουτισμό) της κατόπιν (μετέπειτα) Βιβλιοθήκης, η οποία, ύστερα από τις συλήσεις (λεηλασίες) που έπαθε, αριθμεί [ακόμα περίπου 10.000] βιβλία. Τα βιβλία εστάλησαν από τον αδελφό του με κατάλογο σε δυο κάσες. Ο κατάλογος
στην αρχή αναγράφει τα εξής:
«Κατάλογος των ακολούθων βιβλίων Ελληνικών και Γαλλικών, όπου αφιέρωσεν ο μακαρίτης αδελφός μου Γεώργιος Αυξεντιάδης εις το Ελληνικόν
Σχολείον Σιατίστης, άτινα πέμπω σήμερον δια Σιάτισταν με τον μέσον του κυρ
Γεωργίου Λύγκρα43, Σιατιστέα, δια να τα παραδώση κατευοδόμενος εις την
Κοινότητα της Σιατίστης, όπου να βαλθώσι εις την Βιβλιοθήκην του Σχολείου».
Ακολουθεί κατόπιν η αρίθμηση και η ονομασία των βιβλίων λατινιστί και ελληνιστί και η ποιότητα του δεσίματος των τόμων. Δυστυχώς, ο κατάλογος δεν
αναφέρει ούτε το μέρος της αποστολής, ούτε το όνομα του αποστολέως. Ο μακαρίτης φαίνεται ότι οικονομικώς ήταν σε καλή κατάσταση, καθόσον τον είδαμε αναγραφόμενον μεταξύ των πιστωτών στο μπιλάντζο της εμπορικής εταιρίας
των Ζυγούρη και Νιόπλιου44.
Η δωρεά του Αυξεντιάδου έγινε πρωτύτερα από το 1820, αφού ο αρχιερεύς
Σιατίστης Ιωαννίκιος αναφέρει την δωρεά του στην τελετή που έγινε στα 1820
για τους ευεργέτες των Σχολείων45. Το Λεξικόν του Ηλίου, στη σελ. 952, γράφει:
«Αυξεντιάδης Γεώργιος, διδάσκαλος του Γένους, χρηματίσας κατά το 1813
καθηγητής της Ελληνικής Σχολής εις την άλλοτε αυστροουγγρικήν πόλιν Ζέμων
(σημερινόν Σεμλίνον της Γιουγκοσλαυΐας). Εκαλλιέργησε τα ελληνικά γράμματα
εις το εξωτερικόν, επίσης δε και τον ενθουσιασμόν προς την εθνικήν ανεξαρτησί-

43

Αυτός που μετέφερε τα βιβλία αναγράφεται ως Γεώργιος Λόγερας, όπως φαίνεται
στο απαντητικό ευχαριστήριο γράμμα των επιτρόπων του σχολείου, το Φεβρουάριο του
1818, προς τον Δημήτριο Αυξεντιάδη, αδερφό του δωρητή, βλέπε Ερμής ο Λόγιος,
τόμος του 1818, σελ. 467, όπου Λόγερας.
44
Στο βιβλίο του Μητροπολίτη Σωφρόνιου Ευστρατιάδη: Ο Εν Βιέννη Ναός του Αγίου Γεωργίου και η Κοινότης των Ελλήνων Οθωμανών υπηκόων, σελ. 53, συναντούμε το Γεώργιο Αυξεντάδη και το Μιχαήλ Ζυγούρη στον πίνακα των όσων συνέδραμαν τέλη του 1810 με εφάπαξ εισφορά την Αδελφότητα.
45
Στο βιβλίο του Κ. Κούμα Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών
πραγματειών, τόμοι 8, Βιέννη 1807, υπάρχει η αφιέρωση «αφιερόθη παρά μακ. Γεωργ. Αυξεντιάδη εις το Σχολείον της Σιατίστης. 1813» (Μανούσεια Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας ).
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αν. Ο «Λόγιος Ερμής» τον αναφέρει ως χορηγόν της Σχολής του Βασιλείου Νικολάου κατά το 1820»46. (521)
05. Αικατερίνη Τσετήρη <Τζετήρη>

Η

αρχόντισσα Αικατερίνη Τσετήρη <Τζετήρη> αναγράφεται μεταξύ των
ευεργετών της Σιάτιστας. Στο Δημοτικό Σχολείο Γεράνειας υπάρχει βιβλιοθήκη με [περίπου] 200 τόμους βιβλίων, που φέρει την ακόλουθη επιγραφή:
«Δώρον της αρχοντίσσης Αικατερίνης Τσετήρη <Τζετήρη>
δια Κ. Ζιουπάν
Εν Βιέννη τη 12 Μαΐου 1840»47.
Ποια δε είναι η γενναιόδωρη αυτή αρχόντισσα; Η Αικατερίνη κατάγονταν
από την Πελοπόννησο και ήταν αδελφή της Μωραΐτισσας Ιωάννου Βοδενά,
που ζούσε στη Σιάτιστα. Η Αικατερίνη ζούσε στη Βιέννη. Στην εποχή που είχε
γίνει η Επανάσταση των Ορλώφ, η Πελοπόννησος είχε πάθει τα πάνδεινα από
τα τουρκικά στρατεύματα. Δεν υπήρχεν εκεί ούτε τιμής, ούτε ζωής, ούτε περιουσίας ασφάλεια και οι κάτοικοι εύκολα αποφάσιζαν να εκπατριστούν, όταν
παρουσιάζονταν ευκαιρία. Τότε η Αικατερίνη αποκαταστάθηκε στη Βιέννη και
η αδελφή της, γνωστή με το όνομα Μωραΐτισσα, στη Σιάτιστα, αφού ήλθε σε
γάμου κοινωνία με τον ιατρό Ιωάννην Βοδενάν, ο οποίος κατάγονταν από το
Βυζάντιο και ήταν απόγονος της αριστοκρατικής οικογενείας Κόρακα. Αυτού
<του Κόρακα> η οικογένεια, όταν <το Βυζάντιο> κυριεύθηκεν από τους Τούρκους, είχε καταφύγει στην Αυστρία και, ύστερα από το θάνατο του Κόρακα, οι
απόγονοι είχαν αποκατασταθεί στη Μοσχόπολη, όπου, επειδή ήταν ζάπλουτοι,
αγόρασαν μεγάλες εκτάσεις γαιών, και στη Μοσχόπολη και στη γειτονική Κορυτσά. Ένας από τους απογόνους εσπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης.
Αυτός ήταν ο Ιωάννης Βοδενάς και αναγορεύθηκεν ιατρός. Άμα ο Ιωάννης αναγορεύθηκεν ιατρός, προσελήφθηκεν από τον Αλή πασιά ως ιδιαίτερος εκεί46

Στο λήμμα Αυξεντιάδης του Λεξικού ΗΛΙΟΣ υπάρχει σφάλμα ως προς το όνομα του
ευεργέτου της Σχολής· δεν είναι ο Βασίλειος Νικολάου, αλλά η Βασιλική Νικολάου, η
γνωστή στη Σιάτιστα ευεργέτις, με όνομα κατά κόσμον Βασιλική Νικολάου και ως μοναχή Βαρβάρα.
47
Στο άρθρο του Α.Δάρδα, «Η Εκπαιδευτική κίνηση στην Σιάτιστα μετά την αρχιερατεία του Ζωσιμά και ως την ίδρυση του Τραμπαντζείου Γυμνασίου (1746- 1888)»,
ΣΙΑΤΙΣΤΙΝΑ 7, σελ. 39, αναφέρεται ως χρονολογία της δωρεάς το έτος 1850. Και στα
εκκλησιαστικά βιβλία που δώρησε η Αικ. Τζετήρη και σήμερα φυλάσσονται στην
εκκλησία του Αγίου Νικολάου Σιατίστης υπάρχει η αφιέρωση: «Αφιέρωμα της αρχοντίσσης κ. Αικατερίνης Τζετήρη δια την εκκλησίαν των Αγίων Ταξιαρχών. Βιέννη 1850
12/24 Μαΐου. Κ. Ν. Ζουπάν». Επίσης, στο βιβλίο Σχολαστική Γεωγραφία του Αδάμ
Χριστιάνου Γασπάρεως, το οποίο υπάρχει στη Μανούσεια Δημόσια Κεντρική Ιστορική
Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, υπάρχει η αφιέρωση «Αφιέρωμα της αρχοντίσσης κ. Αικατερίνης Τζετήρη δια την εν Γεραν<εία;> αλληλοδ. Σχολήν της Σιατίστης. Εν Βιέννη 12/24
Μαΐου 1850 Κ.Ν.Ζουπάν».
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νου ιατρός. Ο Ιωάννης παρακολουθούσε (συνόδευε) τον Αλή στα διάφορα ταξίδια του και γνώρισε τότε τη Σιάτιστα, η οποία του έκαμε εντύπωση για το αμιγές του ελληνικού πληθυσμού, για τη φυσική οχυρότητα του τόπου και για την
ασφάλεια τιμής, ζωής και περιουσίας που είχαν οι κάτοικοι, και έλαβε την απόφαση μια μέρα να αποκατασταθεί (εγκατασταθεί) σ’ αυτήν, όπου θα μπορούσε
και να εργαστεί αποτελεσματικότερα ως μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Ίσως,
όμως, στην απόφασή του αυτή να είχαν συντελέσει και οι συστάσεις των οικογενειών που είχαν καταφύγει εκεί <στη Σιάτιστα> από τη Μοσχόπολη. Σε ένα
από τα ταξίδια του στην Πελοπόννησο γνωρίστηκε με τη Μωραΐτισσα, στην
οποία έκαμε πρόταση γάμου. Η Μωραΐτισσα με πολλή ευχαρίστηση δέχτηκε
την πρόταση και πρόθυμα, ύστερα από τους γάμους τους, τον ακολούθησε στη
Σιάτιστα, όπου αγόρασαν οικόπεδο, έκτισαν ιδικήν τους κατοικία και εγκαταστάθηκαν εκεί μόνιμα48.
(522) Από το γάμο τους γεννήθηκε η θυγατέρα τους Μαριώ, την οποία
πάντρευσαν με τον υιόν του αγίου Γρεβενών Ιωαννικίου Περικλήν, εκ του γάμου των οποίων γεννήθηκεν ο Ιωάννης Περικλέους, πατέρας των αδελφών
Κωνσταντίνου και Ναούμ, που βρίσκονται στην Αμερική, και της Μαριγώς,
κωφαλάλου, που μένει στη Σιάτιστα, στο σπίτι του πάππου τους.
Η Αικατερίνη Τσετήρη <Τζετήρη> στη Βιέννη γνωρίστηκε με τον Κ. Ζουπάν, συγγενή της οικογένειας Βοδενά, και μέσον αυτού έστειλε στη Σχολή της
Γεράνειας τη βιβλιοθήκη της, που αναφέραμε, και στην αδελφή της Μωραΐτισσα δυο σιδηρά κιβώτια, που σώζονται ακόμα, με δυο γραφεία του πρωθυπουργού της Αυστρίας Μετερνίχ, που πωλήθηκαν σε δημοπρασία στη Βιέννη και τα
αγόρασεν η Αικατερίνη <μαζί> και με άλλες αρχαιότητες σε κοσμήματα, σε
ενδύματα και σε έπιπλα. Ήταν δε ονομαστή η οικογένεια της Μωραΐτισσας για
τον πλούτο και για τις αρχαιότητες που είχε. Η παράδοση αναφέρει ότι οι γυναίκες της οικογένειας αυτής φορούσαν φουστάνια καπλατισμένα με φλωριά.
Πολλά από τα αρχαία αντικείμενα σε ενδύματα και σε κοσμήματα σώζονται και
σήμερα ακόμη. Μια ενδυμασία αρχαία την επιδεικνύει η Σιάτιστα στις εθνικές
τελετές. Τα κοσμήματα και τα ενδύματα σε ποιανού <την> κατοχή έχουν καταντήσει (καταλήξει) σήμερα δεν είναι γνωστό, γιατί έμειναν στη διάθεση της
κωφαλάλου απογόνου, που δεν θέλει να ομολογήσει σε ποιον τα έχει. Κάποια
εποχή, τελευταία, βρίσκονταν στα χέρια του αρχιερέα Διοδώρου, ο οποίος ανα48

Ο Φ.Ζ. πάντρεψε την κόρη του Αγνή με τον Κωστάκη Βοδενά, γιο του Ιωάννου Περικλέους. Έτσι έγινε μέτοχος των οικογενειακών αναμνήσεων για διαπρεπείς προγόνους της οικογένειας Βοδενά ή Περικλέους. Οι αναμνήσεις του στην ουσία δεν διαφέρουν πολύ από τα γραπτά δεδομένα του αρχείου Ζουπάν-Μωραΐτη, που μας άφησε η
Ελένη Μωραΐτη-Ζουπάν. (Το αρχείο δημοσιεύτηκε και σχολιάστηκε το 1972 από τον
καθηγητή Αν. Μέγα στο Λεύκωμα Σιατιστέων Μνήμη). Με βάση τα δημοσιεύματα
του Α. Μέγα και του Ν. Κασομούλη, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως
των Ελλήνων 1821-1833, τόμος Α΄, σελ. 136 κ.ε., το όνομα του άντρα της Ελένης
Μωραΐτη είναι Ναούμ Ζουπάν. Ο Ναούμ ήταν και γραμματικός σε διάφορους πασάδες.
Γιατρός ήταν ο πατέρας του Κωνσταντίνος.
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γκάστηκε να τα επιστρέψει κατόπιν (μετά) από το θόρυβο που ήγειραν οι συγγενείς των αδελφών Περικλέους.
Σχόλια στην πρόταση γενεαλογικού δέντρου
Ο Φ.Ζ. πάντρεψε την κόρη του Αγνή με τον Κωστάκη Βοδενά, γιο του
Ιωάννου Περικλέους. Έτσι έγινε μέτοχος των οικογενειακών αναμνήσεων
για διαπρεπείς προγόνους της οικογένειας Βοδενά ή Περικλέους. Οι αναμνήσεις του στην ουσία δεν διαφέρουν πολύ από τα γραπτά δεδομένα
του αρχείου Ζουπάν- Μωραΐτη, που μας άφησε η Ελένη ΜωραΐτηΖουπάν. (Το αρχείο δημοσιεύτηκε και σχολιάστηκε το 1972 από τον καθηγητή Αν. Μέγα στο Λεύκωμα ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΝ ΜΝΗΜΗ) .
Με βάση τα δημοσιεύματα του Α. Μέγα και τα Ενθυμήματα του Κασομούλη, τόμος Α΄, σελ. 136 κ.ε., το όνομα του άντρα της Ελένης Μωραΐτη
είναι Ναούμ Ζουπάν. Γιατρός ήταν ο πατέρας του Κωνσταντίνος. Ο Ναούμ
ήταν και γραμματικός σε διαφόρους πασάδες.
Ο Θεόδωρος Βρέτα Ζουπάν, άρχοντας της Μοσχόπολης (αναφέρεται δωρεά του στη Μοσχόπολη το 1733) είχε γιο τον Κωνσταντίνο Βρέτα Ζουπάν, γιατρό σπουδαγμένο στην Ιατρική Σχολή της Χάλλης της Σαξονίας
(1760). Γιος του Κωνσταντίνου Βρέτα Ζουπάν ήταν ο Ναούμ Κων/νου
Ζουπάν, που το 1789 τον συναντούμε όμηρο στην αυλή του Αλή πασά.
Χρημάτισε γραμματέας διαφόρων πασάδων. Ο Ν. Κασομούλης τον αναφέρει στη σύσκεψη των προυχόντων Σιάτιστας για την εκλογή πληρεξουσίου
ο οποίος θα αντιπροσώπευε την πόλη στη συνέλευση των αρχηγών της
Μακεδονίας το Σεπτέμβριο του 1821 στην Καστανιά Πιερίας.
Ο Ναούμ Κων/νου Ζουπάν παντρεύτηκε μεταξύ 1807 και 1812 την Ελένη
Δημητρίου Μωραΐτη, κόρη του Σιατιστινού εμπόρου Δημητρίου Ιωάννου
Μωραΐτη. Την Ελένη στο αρχείο Ζουπάν-Μωραΐτη τη βρίσκουμε και με τα
ονόματα: Ελένη Ναούμ Ιατρού, Ελένη Ναούμ Ιατρού Μωραΐτου, Ελένη
Ναούμ Κων/νου Ιατρού, Μωραΐτισσα. Αδελφός της ο Ναούμ. Τον συναντούμε ως Ναούμ Δημ. Μωραΐτη, Ναούμ Δημητριάδη, Ναούμ Δημητριάδη
Μωραΐτη. Αυτός το 1822 βρίσκεται στην πόλη Zemoyn.
Ο Κωστάκης Ναούμ Ιατρού είναι γιος του Ναούμ Κων/νου Ζουπάν και της
Ελένης Μωραΐτη. Γεννήθηκε το 1825. Σπούδασε Ιατρική στην Βιέννη κοντά στη θεία του Βρούταινα Τζετήρη. Tον συναντούμε γιατρό στην Αδριανούπολη το 1861.
Τον βρίσκουμε με τα ονόματα Κων/νος Ναούμ Ιατρού, Κωστάκης Ναούμ
Κων/νου Ιατρού, Κωστάκης Μωραΐτισσας, Κωνσταντίνος Ν. Ζουπάν.
Πηγές:
 Μέγας Αναστάσιος, Το αρχείον των οικογενειών Ζουπάν- Μωραΐτη
- Περικλέους της Μανούσειας Κεντρικής Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Σιάτιστας, στο ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΝ ΜΝΗΜΗ, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1972, σελ. Α 89.
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 Μέγας Αναστάσιος, Ένας δάσκαλος κι ένας μαθητής στην Κοριτσά στα 1840, ΣΙΑΤΙΣΤΙΝΑ 2, σελ. 87 και ΣΙΑΤΙΣΤΙΝΑ 3,
Έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, σελ. 45.
 Λάιος Γεώργιος, Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι Χατζηµιχαήλ και
Μανούση (17ος - 19ος αι.), εκδ. της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη 1982.
 Αδάμ Χριστιάνου Γασπάρεως, Σχολαστική Γεωγραφία, όπου υπάρχει η
αφιέρωση: «Αφιέρωμα της αρχοντίσσης κ. Αικατερίνης Τζετήρη δια την
εν Γεραν<εία;> αλληλοδ. Σχολήν της Σιατίστης. Εν Βιέννη 12/24 Μαΐου
1850 Κ.Ν.Ζουπάν».

06. Δούκας Χατζημιχαήλ

Ο

ύτος ήταν τέκνο της Σιάτιστας, όπου ήταν γνωστός με το όνομα «ο Κυρ
Δούκας»49. Ο τίτλος «κυρ» δίδονταν σ’ εκείνους που έκαμναν μεγάλα
ευεργετήματα στο λαό. Λεπτομέρειες των ευεργετημάτων του κυρ Δούκα δεν
γνωρίζομεν. Το μόνον που γνωρίζομε είναι η βρύση που σώζεται έξω από την
οικία του και φέρει το όνομα ο «τσεσμές του κυρ Δούκα». Ο κυρ Δούκας στο
σταθμό τον εμπορικό της Βιέννης διατηρούσε μεγάλην αποθήκη, όπου έβαζε τα
εμπορεύματα που του έφερναν από την Τουρκία50. (523)
07. Οικογένεια Μανούση – Θεόδωρος Μανούση

Ε

ίναι γνωστό ότι τον 17ο και 18ο αιώνα πολλοί, ιδίως Δυτικομακεδόνες,
άφηναν την πατρίδα τους και εγκαθίστανταν (εγκαθίσταντο) στις ευρωπαϊκές χώρες, και μάλιστα στην Αυστροουγγαρία, για να αναπτύξουν τις εμπορικές τους εργασίες, πολλοί δε για να κορέσουν (ικανοποιήσουν) την δίψα που
τους κατείχε για τη μόρφωσή τους και τον επιστημονικό καταρτισμό τους. Για
τέτοιους λόγους και η οικογένεια Μανούση -που αρχικά ήταν εγκατεστημένη
στη Σιάτιστα της Δυτικής Μακεδονίας, όπου σώζεται και σήμερα η αρχοντική
της οικία, η οποία εξαγοράστηκεν από το Κράτος και περιήλθεν στο Υπουργείον του Τουρισμού στα 194151- μετέβη στην Ευρώπη και ένας μεν κλάδος της,
μέσον της Βλαχίας και Ουγγαρίας [όπου απόκτησε τον τίτλο της ευγένειας «Ο49

«Ο Δούκας Χατζημιχαήλ, κτήτωρ της οικίας Καπετανοπούλου και της παρ’ αυτήν
βρύσεως, της επικαλουμένης «κυρ Δούκα Τσεσμές….», Ι. Αποστόλου, Ιστορία της
Σιατίστης, σελ.16.
50
Λιούφης Παναγ., Ιστορία της Κοζάνης, σελ.345 και Νάτσινας Θεόδωρος, Οι Μακεδόνες πραμματευτάδες εις τας χώρας Αυστρίας και Ουγγαρίας, σελ.12.
51
Σε δημοσίευμά του στο περιοδικό Βοϊακή Ζωή, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1991, ο
Γ. Μπόντας αναφέρει ότι με Βασιλικό Διάταγμα του 1937 χαρακτηρίστηκε διατηρητέο.
Απόφαση κήρυξης (ΦΕΚ 428/Α/23-10-1937, Β.Δ. 15-10-1937).
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χαβίζα»52], ήρθε στην Τεργέστη. Από αυτόν τον κλάδο κατάγονταν ο εγκαταστημένος στην Τεργέστη Πρόεδρος του εκεί Ιατρικού Συλλόγου δρ. Αλέξανδρος φον Μανούσης, ο οποίος νυμφεύθηκε μια βερολινέζα, το γένος από την
οικογένεια Ράλλη. Ο πατέρας του Γεώργιος χρημάτισε Νομάρχης Τεργέστης
και είχε σύζυγο την Βιερού, το γένος Παρόδη, με την οποία απόκτησε έξ<ι>
τέκνα, τον Αλέξανδρο που αναφέραμε παραπάνω, το Θεόδωρο, που ζούσεν
επίσης στην Τεργέστη και ήταν άγαμος, τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτριο, την
Ελένη και ακόμη μία θυγατέρα, που απέθανε (524) στα 188753 και ήταν σύζυγος του Παύλου Καλλιγά στας Αθήνας. Αυτή άφησε τρεις υιούς, που ονομάζονταν Γεώργιος, Πέτρος και Αλέξανδρος. Από τα άλλα τέκνα του Γεωργίου ο
δρ. Αλέξανδρος δεν απόχτησε τέκνα. Ο Κωνσταντίνος νυμφεύθηκε τη Μαρία
Σωτηριάδου, με την οποία απόκτησε τρία τέκνα, τον Ιωάννη, τον Γεώργιο και
τον Αλέξανδρο. Ο Δημήτριος νυμφεύθηκε τη Βέρα Σκαραμαγκά και η Ελένη
παντρεύθηκε στας Αθήνας τον Κωνσταντίνο Δούμα και απόχτησε τον Γεώργιο
Δούμα.
Ο Γεώργιος φον Μανούσης απέθανε στην Τεργέστη στις 18 Ιουλίου 1889
και η σύζυγός του Βιερού στις 7 Ιουλίου 1887 σε ηλικία 73 χρονών.
Άλλος κλάδος της οικογενείας54 Μανούση με τον τίτλο της ευγένειας Μοντεσόλ ήρθεν από την Ελλάδα στην Τεργέστη και από κει στη Βιέννη, όπου στα
1809 γεννήθηκε στο Neuthor, όπου και βαπτίστηκεν, ο Φερδινάνδος Κάρολος
φον Μανούσης, από πατέρα τον Μιχαήλ, ο οποίος ήταν μέλος της ελληνικής
παροικίας στη Βιέννη, σύμφωνα με μια παλαιά σημείωση εφημερίδας, όπως
γράφει ο έγγονός του Δρ. Μιχαήλ φον Μανούσης σε επιστολή του προς τον
καθηγητήν του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τσάτσον, και ο οποίος φρονεί
ότι γεννήθηκε <ο Μιχαήλ> στα 1770 και ότι θα πήγε στην Αυστρία στην εποχή
της αυτοκράτειρας Μαρίας Θηρεσίας, οπότε (όταν) πολλοί Έλληνες έμποροι
είχαν εγκατασταθεί στην Τεργέστη. (525)
Ο Μιχαήλ, ύστερα από τη γέννηση του Φερδινάνδου Καρόλου φον Μανούση, θέλησε να ξεκαθαρίσει τα κτήματά του στην Ελλάδα και επεχείρησεν
από την Τεργέστη να πηγαίνει (πάει) εκεί με το ιδιόκτητό του πλοίο και μετέβη.
Αλλά στην επιστροφή [επισκεύασε το ιστιοφόρο] στη Λαγόστα <Lagosta> της
Δαλματίας και εξακολούθησε το ταξίδιό του. Δυστυχώς, όμως, έπαθε ναυάγιο
52

Τον τίτλο (δίπλωμα) ευγενείας Οχαμπίζα (Ohabitza) έλαβε ο Ιωάννης Μανούσης από
τον Φραγκίσκο Α΄, αυτοκράτορα της Ουγγαρίας, στις 11-5-1827. Βλέπε Γεωργίου Λάιου, Η Σιάτιστα και οι εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ και Μανούση, σελ. 162-174.
53
Το έτος θανάτου, σύμφωνα με το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Κ.Μανούση
είναι το 1879. Βλέπε Γ.Λάιου, Η Σιάτιστα και οι εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ και
Μανούση, σελ. 168-169.
54
Τις πληροφορίες για τον κλάδο αυτό της οικογένειας Μανούση αντλεί ο συγγραφέας
από την επιστολή του Δρ. Μιχαήλ φον Μανούση προς τον καθηγητή του Παν. Θεσσαλονίκης Τσάτσο. Απλό δακτυλογραφημένο αντίγραφο μετάφρασης της επιστολής αυτής
υπάρχει στο αρχείο Φ.Ζυγούρη. Στην επιστολή αυτή δεν διευκρινίζεται ούτε το μικρό
όνομα του καθηγητή Τσάτσου, ούτε η ειδικότητά του.
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(ναυάγησε) και βρήκε το θάνατο αυτός και όλο το πλήρωμα.
Αυτού55 του κλάδου φαίνεται ότι ήτο γόνος και ο Αθανάσιος Μανούσης,
που εξέδωκε την Λογικήν Βαουμαϊστέρου, μετάφραση από τη Λατινική στην
Ελληνική από τον Νικόλαο Βάρκοση, και η οποία αφιερώνεται στο βοεβόδα
Ιωάννην Αλέξανδρον Κωνσταντίνου Μουρούζη, ηγεμόνα πάσης Ουγγροβλαχίας. Στην πρώτη σελίδα της Λογικής αυτής είναι γραμμένα τα εξής:
«Τύποις εκδοθείσα αναλώμασιν Αθανασίου Γεωργίου Μανούση του εκ Σιατίστης».
Ο Αθανάσιος ήταν υιός του Γεωργίου Μανούση, <αδελφού του> πάππου56
του Γεωργίου φον Μανούση, που χρημάτισε Νομάρχης Τεργέστης. Ήταν ο Αθανάσιος έμπορος και λόγιος και ζούσε το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα και
στα 1795 εξέδωκε με δαπάνη του τη Λογική. Όποιος μελετάει την κατάσταση
του γένους μας τον 17ο και 18ο αιώνα δεν μπορεί παρά θα θαυμάσει το ζήλο για
τα γράμματα που θέρμαινε τα στήθια και χαρακτήριζε τους ομογενείς μας και
μάλιστα την τάξη των εμπόρων, (526) οι οποίοι, εκτός του εμπορίου, καλλιεργούσαν και τα γράμματα σε βαθμό που, όσοι δεν μπορούσαν, από τις πολλές
φροντίδες του εμπορίου που κάθε μέρα είχαν, να ασχοληθούν και με την έκδοση έργων τους ή μεταφράσεών τους ξένων εκλεκτών έργων, αναλάμβαναν με
έξοδά τους την έκδοση των <πρωτοτύπων> έργων ή μεταφράσεων ομογενών
μας· και έτσι ικανοποιούσαν ένα θερμόν ζήλον, μια διακαή επιθυμία: να φανούν ωφέλιμοι στους ομογενείς τους και, ως λέγει ο ίδιος <ο> Αθανάσιος, έσβηναν (ικανοποιούσαν) έτσι τον παφλάζοντα προς την παιδείαν εν τη ψυχή
των έρωτα. Ένας από τους τέτοιους εμπόρους ήταν και ο Αθανάσιος Μανούσης, ο οποίος στην αρχή της Λογικής, εκτός των άλλων, λέγει και τα εξής αποτεινόμενος στους αναγνώστες της:
«Δέξασθε, κ’ αναδρέψασθε, άπερ αυτή προσφέρει
Υμίν άνθη και όφελος, εις ωφέλειαν πάντων.
Τι γαρ τινάς εκ Λογικής ιδείν ουχί προσμένει;
Ου διευθύνει Λογική τας ενεργείας πάντων;
Νοός ουχ αύτη πέφυκεν ευθύτης και η στάθμη;
Ου δι’ αυτής οι άνθρωποι καλώς νοείν ποθούσι;
Και συλλογίζεσθαι καλώς αυτή είναι η στάθμη.
Και συμπεραίνειν άπταιστα, αυτήν όσοι ζητούσι
Μανθάνουσι, διδάσκονται, αλλά και γαυριώσι.
55

Αυτού: δηλ. του πρώτου κλάδου που ξεκινάει από τον Κων/νο Μανούση, όπως φαίνεται από τη σειρά του γενεαλογικού δένδρου της οικογένειας Μανούση, βλέπε
Γ.Λάιου. Η Σιάτιστα και οι εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ και Μανούση, σελ. 168169.
56
Γ.Λάιου, Η Σιάτιστα και οι εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ και Μανούση, σελ.
168-169, και στις προηγούμενες σελίδες την «Κατάταξη των πρόσθετων πληροφοριών
του Φ.Ζυγούρη για την οικογένεια Μανούση με τίτλο ευγενείας OHABITSA».

Μέρος Στ΄ Ευεργέτες Σιάτιστας

425

Εάν υπόκουφοι εισί, μα ας ειπή και άλλος
Την απ’ αυτής ωφέλειαν, έστω δε και το κάλλος,
Ώπερ ψυχή καλλύνεται, όσοι δε γαυριώσι,
Την Λογικήν ουκ έμαθον, καθώς αυτή διδάσκει.
Διδάσκει γαρ αυτή καλώς να μεταχειρισθώμεν
Κι’ αυτήν και άλλην μάθησιν, μα όχι να πηδώμεν,
Μωραίνοντες, τυφλώττοντες, καθώς αυτή ου φάσκει.
Φως γαρ εστίν η μάθησις, (527) και σκότος φυγαδεύει,
Εάν μονον τινάς αυτήν καλώς την εκμανθάνη,
Φεύγων άπερ αυτή φευκτά λέγει και φυγαδεύει,
Διώκων δε και εκζητών, άπερ πάσιν ανδάνει.
Δέξασθε, λέγω, άπαντες νέοι και πατριώται!
Δέξασθε, κ’ αναμνήσθητε καμού του πατριώτου,
Ος και ειμί και έσομαι φίλος, ω πατριώται!
Καθώς και υπογράφομαι υιός ων πατριώτου,
Αθανάσιος Γεωργίου Μανούσης».
<Περιληπτική απόδοση: Ο Αθανάσιος Γ. Μανούσης με την έκδοση του
βιβλίου απευθύνεται στους νέους και πατριώτες και εκθέτει τις ευεργετικές συνέπειες της Λογικής για τον άνθρωπο (αυτή διευθύνει τις ενέργειές μας, μας
βοηθάει να συλλογιζόμαστε και να βγάζουμε ορθά συμπεράσματα, να αξιοποιούμε σωστά κάθε μάθηση κ.α.) και τους παρακαλεί να δεχτούν το βιβλίο, να
το αξιοποιήσουν για ωφέλειά τους και να θυμούνται κι αυτόν ως φίλο και πατριώτη, γιο πατριώτη.
γαυριώ= συμπεριφέρομαι με έπαρση, υπερηφανεύομαι
ευθύτης = πορεία, κατεύθυνση
στάθμη = κανόνας
φάσκω = λέγω, βεβαιώνω.
ανδάνω = είμαι αρεστός σε κάποιον, τέρπω, ευχαριστώ >
Ύστερα από την παρέκβαση αυτή, για την οποία ζητώ συγγνώμη από τους
αναγνώστες, επανέρχομαι εις την έκθεσή μου για την οικογένεια των Μανουσαίων. Από τα άρρενα μέλη του δευτέρου κλάδου ζουν ακόμα εκείνος που ζήτησε πληροφορίας για την οικογένειά του στα 1935, Δρ. Μιχ. φον Μανούσης, ο
γέρων αδελφός του Μαξ, ηλικίας 83 ετών, συνταγματάρχης ε.α. στο
΄Ινσμπρουκ <Innsbruck>, και δύο υιοί του αποθανόντος αδελφού των Άλμπιν,
οι Δρ. Όττο φον Μανούσης στο Γκούνδεν, καθηγητής, και ο ταγματάρχης Χανς
φον Μανούσης στη Βιέννη. Ο Μαξ, ο Όττο και ο Χανς είναι άτεκνοι. Ζει και η
κόρη του Δρ. Μ. φον Μανούση, σύζυγος του Άλμπρεχτ φον Τόενο εις Εμπερσλέζιεν, η οποία και επιθυμεί να μάθει τους συγγενείς της στην Ελλάδα, όπου
σώζεται (ζει) η κυρία Μαξίμου57, από την οποία ίσως να πληροφορηθεί πού
57

«Από την οικογένειαν Μανούση κατάγεται η κ. Μαξίμου,<σύζυγος του> τέως διοικητού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Δημ Μαξίμου, και ο εν Αθήναις εκλεκτός
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γεννήθηκε, πού και πότε νυμφεύθηκε ο Μιχαήλ φον Μανούσης, και ικανοποιηθεί ο έγγονος του Μιχαήλ, ο Μιχαήλ φον Μανούσης, Πρόεδρος στο Γκραζ
<Graz>58 τον Φεβρουάριο 1935.
07.01. Θεόδωρος Μανούσης

Ό

ποιος επισκέπτεται και περιεργάζεται το νεκροταφείο των Αθηνών θα
συναντήσει το ακόλουθο επιτύμβιο επίγραμμα, έργο του (528) καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Φιλίππου Ιωάννου, εις Θ. Μανούσην, Αρεοπαγίτην και καθηγητήν της Ακαδημίας (1858).
«Πάτρην μὲν Σιάτιστα, Μακηδονίης πτολίεθρον
ἔλλαχε, μυστιπόλος δ’ ἔπλετο Πιερίδων
τερψινόων Θεόδωρος, ἐπωνυμίην ὁ Μανούσης,
ἰδμοσύνῃ τε πρέπων ἠδὲ σαοφροσύνῃ.
Δὴν ὃ δικασπολέων Πάγου Ἀρείου ἐπὶ θώκῳ
πᾶσι τίταινεν ὁμῶς ἶσα τάλαντα Δίκης.
Δὴν δ’ ἄρ’ ἔπειτ’ ἀφ’ ἕδρης Ἀκαδημίης νεοτεύκτου
χεῦ’ ἐρατῆς σοφίης ἠϊθέοις λιβάδας.
Τῷ μιν πρεσβυγενῆ φθίμενον πένθησ’ ὀαριστῶν
σύλλογος ἠδ’ ἑτάρων ἐνθάδε τ’ ἐκτέρισεν».

<Αποκαταστάθηκε με αντιπαραβολή προς το επιτύμβιο επίγραμμα που δημοσιεύεται στο βιβλίο του Φιλίππου Ιωάννου Φιλολογικά Πάρεργα, εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή, Αθήνησιν 1874, έκδοσις Β΄, σελ. 663>.
<Ελεύθερη απόδοση: Πατρίδα τού έλαχε η Σιάτιστα, πόλη της Μακεδονίας, ήταν φημισμένος λειτουργός των Πιερίδων (μουσών), που τέρπουν τον νου,
αρχιτέκτων κ. Μανούσης» σημειώνει ο Γ. Θ. Γκανούλης στο άρθρο «Τα αρχοντικά
σπίτια της Σιατίστης του ΙΣΤ΄ και ΙΖ΄ μ.Χ. αιώνος. Το σπίτι του Μανούση», ΜΗΣ
1939, σελ. 159, σημ.1. Για τη σχέση της οικογένειας με το γνωστό σε όλους Μέγαρο
Μαξίμου παραθέτουμε μερικές πληροφορίες. Το 1916 η Ειρήνη, χήρα Μιχαληνού, το
γένος Μανούση, παντρεύτηκε τον Δημ. Μάξιμο. Μετά το 1921 η οικογένεια Μαξίμου
εγκαταστάθηκε στο Μέγαρο, το οποίο το 1952 ο Δ. Μάξιμος το πούλησε στο ελληνικό
δημόσιο στη μισή τιμή της πραγματικής αξίας του ακινήτου και, επιπλέον, δώρισε στο
δημόσιο την επίπλωση και τους πίνακές του, για να χρησιμοποιηθεί ως «Κυβερνητικό
Μέγαρο». Η Κυβέρνηση, τιμώντας τον άνθρωπο για την προσφορά του, δήλωσε ότι το
κτίριο θα διατηρήσει το αρχικό του όνομα, δηλ. Μέγαρο Μαξίμου. Το 1982 το μέγαρο
Μαξίμου παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως με σκοπό τη
στέγαση του γραφείου του εκάστοτε πρωθυπουργού.
58
Γκραζ, έτσι γράφεται η λέξη στο αντίγραφο της επιστολής. Η αναζήτηση αυτή του
Μανούση ήταν αναγκαία και εντασσόταν στα πλαίσια της τότε γερμανικής πολιτικής,
που απαιτούσε από τους πολίτες πιστοποιητικό στοιχείο που θα βεβαίωνε τη φυλετική
τους καθαρότητα.
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ο Θεόδωρος στο επώνυμο Μανούσης, διαπρεπής για τις γνώσεις και τη σωφροσύνη του. Για μακρό χρονικό διάστημα δικαστής αυτός στο θώκο του Αρείου
Πάγου κρατούσε τη ζυγαριά της Δικαιοσύνης όμοια και ίσα για όλους.
Επί μακρόν έπειτα, από την έδρα της νεότευκτης Ακαδημίας, έχυνε τα νάματα της σοφίας στους νέους.
Έτσι, όταν πρεσβυγενής έφυγε από τη ζωή, τον πένθησαν όλοι οι άρχοντες
(οι αρχές) και οι μαθητές του και εδώ τον κήδευσαν με τις δέουσες τιμές>.
<πρεσβυγενής= πρωτότοκος/ παλιότερος
Οι πρεσβυγενείς= γέροντες>
Το επιτύμβιο αυτό μας αναφέρει (μιλά) για τον Θεόδωρο Μανούση, γόνο
της αρχοντικής οικογενείας των Μανουσαίων από τη Σιάτιστα της Δυτικής
Μακεδονίας.
Ο Θεόδωρος γεννήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα και απέθανε στα 1858
στας Αθήνας. Έλαβε ανώτερη μόρφωση στα Πανεπιστήμια της Τεργέστης και
Βιέννης και διακρίθηκε για την τέλεια μόρφωσή του και στα 1837 προσεκλήθη
στας Αθήνας και διορίστηκε καθηγητής της Ιστορίας στο νεοσύστατο τότε Πανεπιστήμιό μας59. Αναδείχτηκε μέγας της Σιάτιστας ευεργέτης και πολύ δίκαια
η Σιάτιστα λυπήθηκε για το χάσιμο (θάνατο) αυτού και τη βαθιά της λύπη εξεδήλωσε στο τριετές μνημόσυνό του, στο οποίο ομίλησε (εκφώνησε) ο τότε Σχολάρχης Δημήτριος Αργυριάδης (529) συγκινητικότατο λόγο, τον οποίο δημοσίευσε στη «Βόρειο Ελλάδα» της Κοζάνης στα 1938, Οκτωβρίου 30, ο σήμερα
Γυμνασιάρχης του Τραμπαντζείου Γυμνασίου Γεώργιος Γκανούλης και τον
οποίο <λόγο> αναδημοσιεύομε εδώ, καθ’ όσον μπορεί από αυτόν να γνωρίσει ο
αναγνώστης τη συγκίνηση των κατοίκων της Σιάτιστας και την αξία του ανδρός.
«Ίνα τι οι ήχοι των κωδώνων της ιεράς ημών εκκλησίας από δείλης χθες και
σήμερον πάνυ πρωί ως Τυρρηνική σάλπιγξ συγκαλώσι πάντας ημάς εις τον ιερόν
τούτον ναόν του αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου;
Ίνα τι σύμπαν το Χριστεπώνυμον πλήρωμα αμφοτέρων των συνοικιών ημών πά59

Στην Ελλάδα ο Θ. Μανούσης εγκαταστάθηκε οριστικά το 1835, (άλλος ερευνητής
δέχεται το 1834). Διορίστηκε αρεοπαγίτης στον νεοσύστατο Άρειο Πάγο, όπου υπηρέτησε ως το 1843. Την ίδια περίοδο υπηρέτησε και ως βασιλικός επίτροπος στην Ιερά
Σύνοδο. Το 1837 συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους διορισθέντες καθηγητές του
νεοσύστατου Εθνικού Πανεπιστημίου μας και δίδαξε ως «επιτίμιος» και στη συνέχεια
ως «τακτικός» καθηγητής. Κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής του σταδιοδρομίας ο
Μανούσης δίδαξε Γενική, μέση και νέα, αρχαία, βυζαντινή, ρωμαϊκή ιστορία, Πολιτειογραφία (περιγραφή και σύγκριση πολιτευμάτων προηγμένων λαών της εποχής βάσει
στατιστικών δεδομένων και άλλων πληροφοριών) και για ένα εξάμηνο Αρχαιολογία. Το
1844 εκλέχτηκε πρύτανης του Πανεπιστημίο. Βλέπε Καραμανωλάκης Βαγγέλης, «Η
συγκρότηση της Ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932)», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα 2006, σελ. 70, σελ.411 κ ε.
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σης τάξεως, βαθμού, ηλικίας και επαγγέλματος συνηθροίσθη εν τη ιερά ημών εκκλησία, ώστε μη χωρείν μηδέ τα προς την θύραν και τους νάρθηκας; Ίνα τι αύτη
η λαμπαδοφορία πάντων, διανεμομένων των λαμπάδων παρ’ αυτών των εφόρων
και επιτρόπων των εκπαιδευτικών ημών καταστημάτων; Ινα τι αμιλλώμενοι προς
αλλήλους μελωδικώτεροι και ευφωνότεροι οι της πατρίδος μας μουσικοί; Ίνα τι
τοσούτος διαγωνισμός των προκεχωρηκότων μαθητών της Ελληνικής ημών Σχολής προς επιγραμματοποιίαν και εγκώμια;….Σήμερον δε άπαντες γνωρίζομεν την
αιτίαν, συναισθανόμενοι το βαθύ της ευγνωμοσύνης χρέος, όπερ οφείλομεν τω
προ τριών ήδη ετών εν Κυρίω μεταστάντι αοιδίμω ευεργέτη, τω κλεινώ της πατρίδος ημών γόνω, και ομοθυμαδόν συνήλθομεν και θέλομεν συνέρχεσθαι κατ’
έτος, απονέμοντες δια της προσωπικής ημών παρουσίας έκαστος, όπερ και ιδία
και δημοσία οφείλομεν προς τον έξοχον τούτον ευεργέτην ημών….Υπήρξε μακαριστός και περιπόθητος ουχί μόνον ημίν τοις ευεργετηθείσι και ολοκλήρω τη πατρίδι ημών, υπέρ οις «έσπειρεν εν δικαιοσύνη, και χρηστός (530) ο ανήρ», αλλά
και απάση τη ελληνική φυλή. Παραλείπω εν τω μεταξύ τα γνωστά πάσιν ημίν και
τοις απανταχού, λέγω τας εν τη Μουσοτρόφω και ευάνδρω Γερμανία συνθέτους
και εμβριθείς αυτού σπουδάς, την εθνωφελή ιδέαν, ίνα συλλέξη τα εθνικά άσματα
των νεωτέρων Ελλήνων, την μετοχήν και συνεργασίαν εις το εν Βιέννη εκδιδόμενον τότε πολύτιμον σύγγραμμα, τον «Λόγιον Ερμήν», τον άγγελον και πρόδρομον
της επί το ηθικώτερον και πολιτικώτερον παλιγγενεσίας ολοκλήρου του Έθνους
ημών……, τους ακαμάτους πόνους και προσπαθείας ας μετά του επιστηθίου αυτού φίλου αοιδίμου Θ. Φαρμακίδου κατέβαλεν, ίνα μετακαλέσωσι και αύθις την
Αθηνάν και τας Μούσας εν τη Ελλάδι εκ των υπεριστρίων60 χωρών, όπου είχον
μεταναστεύσει, εκλέξασαι δια Παρνασσούς, Ολύμπους και Αθήνας τα Σεβιωδικά61 και Γαλατικά όρη και τας Γερμανικάς Άλπεις μετά των εις τας διακλαδώσεις
αυτών Μουσοτρόφων πόλεων· τας κακώσεις62, άς υπέστη μετά του επίσης αοιδί-

60

Υπερίστριες χώρες Οι χώρες πάνω δηλ. βορειότερα από τον Ίστρο ποταμό, δηλ. το
Δούναβη.
61
Σεβιότ, οροσειρά της Μεγάλης Βρετανίας μεταξύ Αγγλίας και Σκοτίας .
62
Αναφορά στις διώξεις κατά του Θ. Μανούση και των συντρόφων του από την αυστριακή αστυνομία εξαιτίας της εθνικής τους δράσης πριν και κατά την Ελληνική Επανάσταση. Ο Θ. Μανούσης δεν μπόρεσε, ενώ το επιθυμούσε, να κατεβεί στην Ελλάδα
μόλις κηρύχτηκε η Επανάσταση, γιατί η αυστριακή Αστυνομία δεν του χορήγησε διαβατήριο. Έτσι αυτός ακολούθησε άλλο δρόμο για την ηθική και υλική συμπαράσταση
στον αγώνα. Συνεργάστηκε με φιλέλληνες, κυρίως το γνωστό Θείρσιο, για συγκέντρωση και ανταλλαγή πληροφοριών, για αποστολή υλικού. Στην Τεργέστη βρέθηκε στην
κατοχή Ελλήνων λιθογραφικό πιεστήριο, αποστολή με παραγγελία Θ. Μανούση και Π.
Βλαστού. Αυτοί οι δυο, μαζί και οι Κ. Κούμας και Κ. Κοκκινάκης, συνελήφθησαν και
φυλακίστηκαν. Τέσσερις μηνες έμεινε στη φυλακή ο Μανούσης, σε συνθήκες ουσιαστικά απομόνωσης, και βγήκε με σοβαρή βλάβη της υγείας του. Διαβατήριο τελικά του
δόθηκε το 1828. Βλέπε Χατζής Δ., «Θεόδωρος Μανούσης, ο πρώτος Καθηγητής της
Ιστορίας εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω», ΠΛΑΤΩΝ 1958, σελ. 12, και Λάιος Γεώργι-
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μου και ευεργέτου του έθνους, ιεροφάντορος της παιδείας Κ.Μ. Κούμα, Κ. Κοκκινάκη και Π. Βλαστού, των αοιδίμων εκείνων φίλων αυτού ανδρών, και την
πληθύν των λοιπών υπέρ του Έθνους αγώνων, εξ ων καταδεικνύεται ως εν διαυγεστάτω κατόπτρω η προς την Πατρίδα αυτού αυταπάρνησις και αφοσίωσις, το
πάγιον και ελληνικώτατον της ψυχής και το εμβριθές της σκέψεως…... υπηρετήσας καθ’ όλας τας χρείας την πατρίδα, ως βασιλικός επίτροπος εν τη ιερά συνόδω
της Ελλάδος….., ως σύνεδρος του Αρείου Πάγου και…και…
Αλλά γεννηθείς και προορισθείς ίνα ζη ανεξάρτητος, μηδόλως δ’ ανεχόμενος
(531) ίνα καταπνίγη το ακέραιον αυτού αίσθημα (αν και ικανώτατος, ίνα κατέχη
και δοξάζη και την επιφανεστάτην πολιτικήν θέσιν) εκλέγει το μάθημα της γενικής
Ιστορίας, και ταύτης καθηγητής καθίσταται εν τω Οθωνείω Πανεπιστημίω, μένων εν ω εκλήθη, μέχρι τέλους, χειροκροτούμενος αείποτε υπό εκατοντάδων ευτυχών αυτού μαθητών και ευαισθήτων πολιτών δικαίως και ευλόγως, άτε χειραγωγούμενος υπό της φιλοσοφικής περί ταύτην μελέτης, εξετάζων τε τα αίτια της
ακμής και παρακμής των εθνών, και αποκαθιστών το αναγκαίον τούτο μάθημα
διδάσκαλον ασφαλή των επερχομένων γενεών, και προβιβάζων αυτό δια της φιλοσοφίας εις τον βαθμόν της αξιοπρεπείας, ην κατέχει μεταξύ των απαραιτήτων
μαθημάτων, άτινα humanitatis studia63 ονομάζει ο των Ρωμαίων Δημοσθένης
Κικέρων, ως ανθρωπίζοντα τον άνθρωπον και αληθή πολίτην του κόσμου τούτου
απεργαζόμενα…..
…….εκλέγεται παμψηφεί υπό της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου Πρύτανις του
Πανεπιστημίου, και εκφωνεί κατά την 20ήν Μαΐου 1849 τον ιστορικώτατον και
κριτικώτατον εκείνον λόγον κατά την επέτειον της καθιδρύσεως εορτήν και των
του Ακαδημαϊκού μεγάρου εγκαινίων…. η μοναδική, λέγω, και φιλοσοφική διαθήκη αυτού και μόνη δεικνύει τον μέγαν άνδρα, τον μεγαλεπήβολον ευεργέτην της
τε τεκούσης αυτόν, του τε Πανελληνίου και νεολαίας ουκ ευαρίθμου.
Εμνήσθη ο αοίδιμος συγγενών, φίλων, χηρών και ορφανών, θετών υιών εκπαιδευομένων δια διαπάνης αυτού, και ου μόνον το ήμισυ των υπαρχόντων αυτού
δέδωκε πτωχοίς, αλλ’ άπασαν την περιουσίαν και ζων εκέκτητο υπέρ των δεομένων και αποθανών (532) διέθετο φιλολογικώς, φιλανθρώπως και λίαν εσκεμμένως.
Εγκαταλείπει κληρονόμον το ιερώτατον και κοινωφελέστατον εν Αθήναις
καθίδρυμα, το Πανεπιστήμιον, όπερ χρόνον ικανόν εκόσμει, ως διάδοχος και
ιεροφάντης των Μουσών, προς δε την γεννήσασαν αυτόν κοινήν ημών πατρίδα
Σιάτισταν δωρείται την πολύτιμον αυτού Βιβλιοθήκην, θησαυρόν ανεκτίμητον και
κειμήλιον περικλεέστατον της Ελληνικής ημών σχολής. Η δέ ως επίμετρον της
ευεργεσίας αυτού προς την νεολαίαν ημών διαιωνιζομένη, λέγω, υποτροφία τεσσάρων νέων σπουδαζόντων εκ του τόκου των όσων δικαίως εκτήσατο και καλώς
διέθεσε χρημάτων, οποίον αναδεικνύει τον άνδρα; και πόσων μακαρισμών άξιος, Ανέκδοτες επιστολές και έγγραφα του 1821, Ιστορικά Δοκουμέντα από τα Αυστριακά Αρχεία. σελ. 213, 240 και αλλού.
63
humanitatis studia, σπουδές ανθρωπισμού, ανθρωπιστικές.
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ον….αύτη <η πολύτιμος Βιβλιοθήκη> υψηλώ τω κηρύγματι αείποτε θέλει προσκαλεί, ως εις αμφιλαφή τράπεζαν, ουχί μόνον τους συμπολίτας ημών, αλλά και
τους πέριξ πεπαιδευμένους και πάντα φιλομαθή και φιλόμουσον, ίνα ελθόντες
φάγωσι τον αυτοίς άρτον, και πίωσιν οίνον ον κεκέρακας αυτοίς· η δε περί την
σην εικόνα περιφερομένη σεβαστή και φιλόμουσος σκιά εις αιώνα τον άπαντα
θέλει διατελεί εστεμμένη υπό ευφημιών και ύμνων εγκωμίων και επιγραμμάτων,
και άπαντες ημείς ως άλλοι Γαλαταιείς θέλομεν ευγνωμονεί προς σε τον ημέτερον
Αλέξανδρον, όστις ανεγείρας την ηθικήν ημών πατρίδα απέδωκας ημίν ταύτην,
ανειπών εν Ολυμπίοις (τη ση μοναδική Διαθήκη) και δια κήρυκος (του καλάμου
σου) ότι ταύτην χαρίζη ημίν ολοκλήρου της ενταύθα και πέριξ της φιλομαθούς
νεολαίας χάριν. Αλλά, γαίαν έχοις ελαφράν, περιώνυμε άνερ!»64…. (533)
07.02. Θεοδώρου Μανούση διαθήκη της 27 7/μβρίου 185865

Θ

εόδωρος Μανούσης, καθηγητής εν τω εν Αθήναις Πανεπιστημίω διατίθημι την διαθήκην ταύτην ιδία χειρί γράφων και υπογράφων αυτήν.
Καθίστημι γενικόν κληρονόμον το εν Αθήναις Πανεπιστήμιον και διορίζω
εκ της κατά την τελευτήν μου υπαρχούσης περιουσίας να δοθώσι τα εξής κληροδοτήματα:
1) Εις τον εν Τεργέστη εξαδελφόν μου Γεώργιον Μανούσην τας δραχμάς
8.000 μετά των τόκων αυτών, τας οποίας μοι οφείλει κατά το εις χείρας μου
συμβόλαιον.
2) Διορίζω να πεμφθώσιν εις την εν Σιατίστη Σχολήν ανεξόδως και τα
υπάρχοντά μοι βιβλία, εξαιρουμένων μόνο όσα τυχόν ελλείπουσιν εις την βιβλιοθήκην του Πανεπιστημίου, τα οποία διορίζω να παραλάβη ο έφορος της Βιβλιοθήκης και καταθέση εν αυτή ως εμόν δώρημα.
3) Εις την κυρίαν Μαρίαν Καλλιγά, ανεψιάν μου, αφίνω το εν Πατησίοις
περιβόλιόν μου, το οποίον παρά του πατρός αυτής ηγόρασα, ως δηλούται και εκ
του παρ’ εμοί πωλητηρίου εγγράφου.
4) Εις τον ανεψιόν μου Θεόδωρον Γεωργίου Μανούση αφίνω φλωρίνια
αργυρά τρεις χιλιάδας, αρ. 3.000.
5) Εις τον ως υιόν μου αγαπητόν Δημήτριον Βερναρδάκην, διαμένοντα
χάριν σπουδής εις Γερμανίαν αφίνω δραχμάς 30.000, τας οποίας το Πανεπιστή-
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Aντιγραφή των αποσπασμάτων που ξεχώρισε ο Φ.Ζ. από το έντυπο του επικηδείου
λόγου, ο οποίος εκφωνήθηκε στις 21-1-1862 «Κυριακήν, ημέραν επέτειον καθιερωθείσαν προς μνημόσυνον αυτού», όπως αναγράφεται στο έντυπο που φέρει τον τίτλο: Λόγος Επικήδειος εις το επέτειον μνημόσυνον του αοιδίμου Θεοδώρου Μανούσου
Σιατιστέως. Το έντυπο τυπώθηκε το 1862 κι εκδόθηκε με έξοδα της Ελληνικής Σχολής
Σιατίστης και με επιμέλεια των Εφόρων της, για να διανέμεται δωρεάν. (Αντίτυπο φυλάσσεται στη Μανούσεια Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη).
65
Στο ΦΕΚ 265/2-12-1966 αναγράφεται 29 Σεπτεμβρίου 1858.
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μιον θελει πληρώσει προς αυτόν μετά την εις την Ελλάδα επιστροφήν του, μέχρι τότε δε στέλει προς (534) αυτόν μόνον τον τόκον του ειρημένου ποσού.
6) Εις τον σεβάσμιον αρχαίον και ειλικρινή φίλον μου Θεόκλητον Φαρμακίδην αφίνω δραχμάς δεκαπέντε χιλιάδας, αρ. 15.000.
7) Εις την εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρίαν αφίνω πέντε χιλιάδας
δρ. 5.000.
8) Εις το Ορφανοτροφείον Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζη Κώστα το εν
τοις Παλαιοτριβείοις περιβόλιόν μου μετά του εις αυτό ανήκοντος ύδατος εις
πλήρη του καταστήματος τούτου ιδιοκτησίαν και εις το διηνεκές αναπαλλοτρίωτον. Εις το ορφανοτροφείον αφήνω προσέτι δραχμάς πέντε χιλιάδας (5.000),
ίνα εκ του εισοδήματος του περιβολίου και του τόκου των χρημάτων παιδεύωνται εντός αυτού δύο ορφανοί παίδες εκ της πατρίδος μου Σιατίστης, ειδοποιουμένης της εκεί κοινότητος παρά των επιτρόπων του ειρημένου καταστήματος. Εν ελλείψει Σιατιστέων είναι δεκτοί ορφανοί παίδες και εξ άλλων μερών
της μη ελευθέρας Ελλάδος ή και της ελευθέρας Ελλάδος κατά την θέλησιν των
επιτρόπων.
9) Ολόκληρος η <λοιπή> περιουσία μου συνισταμένη εις την εν τη οδώ
Σοφοκλέους κειμένην οικίαν μου και εις τα μετά την πληρωμήν των κληροδοτημάτων υπολειπόμενα χρήματα διορίζω να μένη κτήμα εις το αναπαλλοτρίωτον του Πανεπιστημίου, το οποίον θέλει κρατεί εις τα κατάστοιχά του περί αυτής ιδιαιτέραν μερίδα, ο δε Πρύτανις παρακαλείται να κάμη λόγον περί της εν
τω εξής κεφαλαίω ως ορίζεται χρήσεως του εισοδήματος της οικίας και του
τόκου των χρημάτων.
10) Ορίζω δηλ. να χορηγήται εις δύο παίδας εκ της μη ελευθέρας Ελλάδος,
εξ ων ο εις, ει δυνατόν, εκ της πατρίδος μου Σιατίστης, εις έκαστον ανά δραχμάς εννενήκοντα κατά μήνα, ίνα σπουδάσωσιν εν Αθήναις, αρχόμενοι από του
γυμνασίου (535) και χρείας καλούσης και εκ του Ελληνικού σχολείου και περατώσωσι τας σπουδάς των εν τω Πανεπιστημίω, διαμένοντες εν αυτώ την ωρισμένην τετραετίαν και οφείλοντες να διάγωσι βίον σεμνόν και χρηστοήθη και
εν περιπτώσει κακής διαγωγής αποβαλλόμενοι και αντικαθιστάμενοι δι’ άλλων·
δεν υποχρεούνται να σπουδάσωσιν ωρισμένην τινά επιστήμην· προτιμητέοι είναι οι υποσχόμενοι να σπουδάσωσι την Φιλολογίαν και την Θεολογίαν. Η εκλογή των νέων θέλει γίνεσθαι παρά των κοινοτήτων· εν ελλείψει τοιαύτης εκ
των εν Ελλάδι παρεπιδημούντων εκ της μη ελευθέρας Ελλάδος νέων, υπό του
γυμνασιάρχου ενός των εν Αθήναις Γυμνασίων ή και παρ’ αμφοτέρων των γυμνασιαρχών προσκαλουμένων προς τούτο παρά του Πρυτάνεως. Επειδή το εκ
της οικίας και των τόκων των χρημάτων εισόδημα μετά την πληρωμήν των δύο
συντάξεων θέλει αφίνει περίσσευμα, τούτο απομενόμενον ορίζω να χρησιμεύση
εις σύνταξιν ενός εκ των δύο σπουδαστών, του ικανωτέρου, ίνα αποσταλή ούτος εις Γερμανίαν εις τελειοποίησιν των σπουδών του, αλλ’ αφού πρότερον εν
Αθήναις υποστή τας διδακτορικάς εξετάσεις και λάβη το δίπλωμα του διδάκτορος. Η εν Γερμανία σύνταξίς του ορίζεται εις δραχμάς 200 κατά μήνα και εις τα
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έξοδα της οδοιπορίας. Εάν το περίσσευμα είναι τηλικούτον, ώστε να επαρκή δι’
αμφοτέρους, τότε ορίζω να αποσταλώσιν αμφότεροι·η δε διαμονή αυτών εν τη
αλλοδαπή θέλει διαρκεί τρία έτη.
11) Εις τους υπηρέτας μου εκτός <τυχόν> οφειλομένου αυτοίς μισθού ορίζω να πληρωθώσιν εις έκαστον ανά δραχμαί διακόσιαι.
<Εν Αθήναις την 29 Σεπτεμβρίου 1858>
Θ. Μανούσης
<12ον) Διορίζω εκτελεστάς της διαθήκης μου τους κ.κ. Παύλον Καλλιγάν
και Γεώργιον Βέλλιον, οίτινες θέλουσι φροντίσει περί της πληρωμής των κληροδοτημάτων τα οποία θέλουσι πληρωθή εκ της κινητής και των εισοδημάτων
της ακινήτου περιουσίας· πριν πληρωθώσι τα κληροδοτήματα δεν άρχονται αι
υποτροφίαι.
Τη αυτή ημέρα του Σεπτεμβρίου 1858
Θ. Μανούσης
Ακολουθεί η «Καταγραφή της υπαρχούσης σήμερον περιουσίας» από τον
ίδιο τον Θ. Μανούση.>
<Η αποκατάσταση «δυσανάγνωστων» τμημάτων του χειρογράφου του
Φ.Ζυγούρη και η προσθήκη του 12ου άρθρου της διαθήκης έγινε με τη βοήθεια
του βιβλίου Διαθήκαι και Δωρεαί υπέρ του Εθνικού Πανεπιστημίου μετά
διαφόρων σχετικών εγγράφων από της ιδρύσεως αυτού μέχρι τέλους του
1899. Εν Αθήναις 1900, εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη
Κωνσταντινίδου, σελ. 108-110> .
Ο Θ. Μανούσης πρέπει να αποσπά (απολαμβάνει) την ευγνωμοσύνη τόσο
των επιστημόνων (536) της Σιάτιστας, όσο και των επαγγελματιών αυτής, γιατί
οι πρώτοι σχεδόν όλοι τελείωσαν το Πανεπιστήμιο με το κληροδότημα του
Μανούση και οι δεύτεροι, γιατί άλλοι υπήρξαν τρόφιμοι του Ορφανοτροφείου
Χατζηκώστα και άλλοι χρημάτισαν μαθηταί των τροφίμων του κληροδοτήματος Χατζηκώστα. Μα, γιατί και οι δυο αυτές τάξεις να δείχνουν τόση αδιαφορία
στο να αποδώσουν την ευγνωμοσύνη που χρεωστούν στη μνήμη του ευεργέτου
τους; Διάβασα κάποτε ένα χρονογράφημα του Σ. Μελά, στο οποίο εκάκιζεν
αυτός τους Μακεδόνας, γιατί άφησαν ένα βουναλάκι όπου έχει γραφεί μία από
τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας με το τίμιο αίμα των γενναίων μας αξιωματικών και στρατιωτών, ενώ αλλού εγείρονται τάφοι και μαυσωλεία στους σκύλους και στην Αυστραλία και ανδριάντες ακόμα για έντομα, για
να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη του λαού. Η παραπάνω αδιαφορία των πατριωτών μου με βαθιά λύπη μού έφερε στη μνήμη αυτά που έγραψεν ο Μελάς και
ευλόγως, γιατί έκαμα την εξής σκέψη: το κληροδότημα του Μανούση δεν φάνηκε στην πατρίδα μου τόσο ευεργετικό, όσο τα έντομα στους καλλιεργητές της
Αυστραλίας που έσωσαν τις φραγκοσυκιές τους, και λησμονήθηκε; Ακόμα,
λοιπόν, ημείς δεν θα κάμομεν ένα βήμα στον πολιτισμό; Ημείς, που καυχώμαστε ότι είμαστε απόγονοι εκείνων που κάθε άνθρωπον που δεν ανήκε στο Έθνος τους τον θεωρούσαν και τον αποκαλούσαν βάρβαρο; Έως πότε λοιπόν θα
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αφήνομεν τις ψυχές εκείνων που αφιέρωσαν ζωήν και περιουσίαν για το καλό
μας με το πικρό παράπονο ότι τους λησμονήσαμε παραγνωρίσαντες τις θυσίες
τους; Ένα (537) ετήσιο μνημόσυνο τη μέρα του Αγίου Θεοδώρου, ένας ανδριάντας66 ας είναι και απέριττος, με δαπάνην εκείνων που έχουν ευεργετηθεί, και
το μνημόσυνο, που θα γίνεται σε μια εξοχική εκκλησιά από εκείνους που αμέσως έχουν ευεργετηθεί ή και από τις οικογένειές τους ή και από τους απογόνους
τους, θα ικανοποιούσαν, νομίζω, τις ψυχές των ευεργετών και θα επανόρθωναν
την έως τώρα αδιαφορίαν μας.
08. Θεόδωρος Ν. Χατζηϊωαννίδης – Ελένη Τσιαγκάλινα

O

Θεόδωρος Ν. Χατζηϊωαννίδης γεννήθηκε στη Σιάτιστα στα 188067· ήταν
υιός του Νικολάου Χ΄΄Ιωάννου. Η οικία αυτού είναι η σήμερα φέρουσα
το όνομα του Κ. Νεραντζοπούλου. Αυτή αγοράστηκεν68 από τον Δημήτριο Σαχίνη, στον οποίο είχε περιέλθει από την Ελένη Τσιαγκάλινα, που ήταν αδερφή
του ευεργέτου Θεοδώρου και πεθερά του Δ. Σαχίνη, διότι ο Σαχίνης είχε νυμφευθεί την κόρη της Σανούκω, ανεψιάν του ευεργέτου. Η οικία σώζεται και
σήμερα στην πλατεία των Τριών Πηγαδιών και είναι ένα από τα αρχοντόσπιτα.
Είναι σε καλή κατάσταση ακόμα, κτίστηκε στα 175569 από τον πάππο του ευεργέτου, που ονομάζονταν Ιωάννης, καθώς μας δείχνουν τα ελεγεία που σώζονται
στα παράθυρα και τα έστειλαν, όταν ο Ιωάννης έκτισε το σπίτι, δώρο οι λόγιοι
Σιατιστινοί Μιχαήλ Παπαγεωργίου, Μιχαήλ Δούκας, Γεώργιος Οικονόμου,
Μόσχος, ιερεύς, ο οποίος ήταν μαΐστορας70 αυτών και δωρητής ενός από αυτά.
Τα ελεγεία έχουν συνθέσει οι ίδιοι <οι> δωρηταί. Ο Ιωάννης ήταν πατέρας του
Νικολάου, που ήταν ο πατέρας του ευεργέτου, που εδώ περιγράφομε, <του>
αοιδίμου Θεοδώρου. (538)
Ο Θεόδωρος άκουσε τα πρώτα γράμματα στη Σιάτιστα, αλλά, παρακινούμενος από τον δραστήριο χαρακτήρα του και τη μεγάλη του επιθυμία να αποχτήσει ιδική του περιουσία και να μπορέσει να εκπληρώσει τις αγαθές προθέσεις του που έθεσεν ως σκοπό της ζωής του, άφησε πολύ ενωρίς την πατρίδα
του Σιάτιστα και <ταξίδεψε> με τους <συμ>πατριώτες του, που συνήθως κατά
Μάϊον ξεκινούσαν από τη Σιάτιστα, διέσχιζαν με τα άλογα τη Βαλκανική Χερ66

Το 1958 τοποθετήθηκε στο πάρκο του Νικολάου Δήμου προτομή του Θ. Μανούση,
έργο του γλύπτη Τόμπρου. Τα χρήματα συγκέντρωσε η ερανική επιτροπή, βλέπε Στρακαλής Μ., 50 έτη Ελευθερίας, σελ. 97-98.
67
Έτος γεννήσεως του Θεοδώρου Χατζηιωαννίδη δεν μπορεί να είναι το 1880, αφού η
διαθήκη του συντάχθηκε το 1874 και ανοίχτηκε το 1875.
68
Αυτή αγοράστηκεν=αυτήν αγόρασε ο Νεραντζόπουλος από τον Δ. Σαχίνη
69
Ο Φ.Ζ. στη σελ. χειρ. 187 σημειώνει 1754 και όχι 1755.
70
Μαΐστορας, μαΐστορας αυτών (των ηρωελεγείων)= μάστορας= αριστοτέχνης, βιρτουόζος (=δεξιοτέχνης) στην δημιουργία ηρωελεγείων. (ετυμ. εξέλιξη) από το λατινικό
magister (άρχων, επιστάτης)> το μεσαιωνικό μαΐστωρ και από αυτό το> μάστορας=
έμπειρος, δεξιοτέχνης.
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σόνησο, σταθμεύοντας σε διάφορα χάνια και περνώντας τα Βιτώλια, τα Σκόπια,
το Βελιγράδι, έφταναν, ύστερα από μια μακρά και επίπονη πορεία, στη Βουδαπέστη, όπου ήταν ακμάζουσα ελληνική κοινότητα. Εκεί έφθασε και ο μεγάλος
μας ευεργέτης Θεόδωρος και αρχίνησε να εργάζεται και διέπρεψεν μεταξύ των
εμπόρων. Η μεγάλη όμως κόπωση εκλόνισε την υγεία του και, σύμφωνα και με
τη γνώμη της συζύγου του Πελαγίας Ίλιτς από την Καστοριά, έγραψε στο γαμβρό του Δημήτριο Σαχίνη στη Σιάτιστα να του στείλει έναν νέο τίμιο και ικανό
να αναθέσει σ’εκείνον τις εμπορικές του εργασίες. Ο γαμβρός του και η αδελφή
του Τσιαγκάλινα ή Λιαλιάτσινα έκριναν κατάλληλο τον αδελφό του Δ. Σαχίνη
Κωνσταντίνον ως διαχειριστήν της περιουσίας [και διαχειριστήν] και των εργασιών του Θεοδώρου. Κατωτέρω θα αναφέρομε τα κληροδοτήματα, που (539)
αναφέρονται στη διαθήκη, αντιγράφοντας αυτήν εδώ.
Διαθήκη Θεοδώρου Χατζηϊωαννίδη.
«Εν ονόματι του Θεού και της Αγίας Τριάδος.
Επειδή ο θάνατος είναι γνωστός, η ώρα δε αυτού άγνωστος, δια τούτο και
εγώ ως άνθρωπος λογιζόμενος απεφάσισα να διορίσω την περιουσίαν μου, την
οποίαν με την βοήθειαν του Παντοδυνάμου μόνος μου απέκτησα χωρίς τινός
επιρροής.
Άρθρον 1ον) Αφιερώνω εις το νοσοκομείον Bochus φιορ. εκατόν πεντήκοντα, f.150= αυστριακής αξίας.
<Άρθρον > 2ον) Αφιερώνω εις το ορφανοτροφείον Josefinum ενταύθα φιορ.
εκατόν, ήτοι f 100= Αυστριακά Νομίσματα.
<Άρθρον > 3ον) Αφιερώνω εις το τυφλοκομείον ενταύθα φιορ. 100, ήτοι
f 100= Aυστριακά Nομίσματα.
<Άρθρον > 4ον) Αφιερώνω εις το πτωχοκομείον των Γραικών και Βλάχων
φιορ. 200, ήτοι f. 200 Aυστριακά N.
<Άρθρον > 5ον ) Αφιερώνω εις το πτωχοκομείον των Σέρβων ενταύθα φιορ. 50, ήτοι f. 50 Aυστριακά N.
Τα άνωθεν κληροδοτήματα να πληρωθώσιν εντός εννέα μηνών μετά την
αποβίωσίν μου.
Εκτός των ρηθέντων κληροδοτημάτων σημειώνω και μερικά χρέη μου, όπου είναι καταθημένα εις εμέ ως εμπιστευμένα από πατρίδα μου Σιάτισταν και
μάλιστα:
Άρθρον Α΄. Εις την αδελφήν μου Ελένην Τσιαγκάλη, γεννημένην Ελένην
Ν. Χ΄΄Ιωάννου εις Σιάτισταν, φιορ. δέκα χιλιάδας, ήτοι f. 10.000= αυστριακά
Νομίσματα.
Άρθρον Β΄. Εις την Ελληνικήν Σχολήν Σιατίστης, φιορίνια δυο χιλιάδας,
ήτοι f. 2.000 αυστρ. Νομίσματα.
Το άνωθεν χρέος μου <από> Α και Β μετά παρέλευσιν δύο ετών από της
αποβιώσεώς μου να πληρωθώσιν, ο τόκος όμως να πληρώνηται τακτικά προς
3%.
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Άρθρον 6ον) Αφιερώνω τῇ (εις την) ανεψιά μου Σανούκου Δ. Σαχίνη, γεννημένην Κων. Τσιαγκάλη, φιορ. χίλια, ήτοι f.1000 = Αυστριακά Νομίσματα.
Άρθρον 7ον) Αφιερώνω εις την πατρίδα μου Σιάτισταν <εις> τας θυγατέρας
της ανεψιάς μου και μάλιστα την Βασιλικήν, Ελένην και Πελαγίαν Δημητρίου
Σαχίνη, φιορίνια (540) τρεις χιλιάδας, ήτοι f. 3.000 = αυστρ. Ν.
Άρθρον 8ον) Αφιερώνω <εις> τον Θεόδωρον, γεννημένον Θεόδωρος Δημ.
Σαχίνη, εις Σιάτισταν φιορ. χίλια, ήτοι f. 1000= αυστρ. Νομ.
Άρθρον 9ον) Αφιερώνω εις την πατρίδα μου Σιάτιστα φιορίνια τέσσαρας
χιλιάδας ήτοι f. 4.000= αυστριακά, δια την οποίαν ποσότητα διορίζω δια να
φροντίσουν τόσον οι κληρονόμοι μου, όσον και οι επίτροποι της διαθήκης μου
ταύτης, δια να σχηματισθή εις την πατρίδα μου Σιάτιστα μία επιτροπή δηλαδή
εκ τεσσάρων πατρόθεν και μητρόθεν συγγενών μου και δύο άλλων τιμίων πολιτών υπό την προεδρείαν του εκεί επισκόπου. Να φροντίσουν δια την ασφάλειαν
αυτών και καταθέσουν με 5% ετήσιον τόκον εις δημόσιόν τινα της Πέστης, ήτοι
εις την Ελληνικήν Εθνικήν Τράπεζαν των Αθηνών, όπως ήθελον το εύρει ή εγκρίνουν δια συμφερώτερον και <να> φροντίσουν και περί την είσπραξιν του
ετησίου τόκου και χρησιμεύσουν τον ακόλουθον διορισμόν μου, ήγουν ίνα κατ’
έτος εις τας εορτάς, το Πάσχα και Χριστούγεννα, να μοιράζωνται εις πτωχά
μέρη, καθώς εις συγγενείς μου και εις ξένους. Μετά παρέλευσιν δύο ετών από
της αποβιώσεώς μου, αφού σχηματισθή η εκεί επιτροπή, να πληρωθούν εις την
ιδίαν.
Άρθρον 10ον) Μετά αφαίρεσιν όλων των εν τη παρούση μου Διαθήκη ρηθέντων κληροδοτημάτων και όλων των χρεών μου διορίζω την περί πλέον λοιπήν περιουσίαν μου ως γνησίαν και γενικήν κληρονόμον την αγαπητήν μου
σύζυγον Πελαγίαν, γεννημένην Ίλιτς, η οποία έως ότου ήθελε ζήση το εισόδημα να ξοδέβη, το καπετάλι71 όμως να μην πειράζη. Ανίσως, όπερ μη γένοιτο,
και εις αυτήν συνέβη θάνατος, τότε κληρονομούν την άνω ρηθείσαν περιουσίαν
οι κάτωθι ονομαστικώς ως φαίνονται.
Άρθρον 11ον) Διορίζω εις την Ελληνικήν σχολήν εις την Σιάτισταν φιορ.
τρεις χιλιάδες, ήτοι f. 3.000= αυστρ. Νομ.
Άρθρον 12ον) Διορίζω, καθώς και εις το σημειούμενον άρθρ. 9, εισέτι (541)
φιορ. τέσσαρας χιλιάδας, ήτοι f. 4.000 = αυστρ.Ν. εις την πατρίδα μου Σιάτισταν να χρησιμεύσουν δια τους πτωχούς, να φροντίση η εκεί συστημένη επιτροπή δια την ασφάλειαν της άνω ποσότητος, ήτοι (Kapital), καθώς και δια της
εισπράξεως του ετησίου τόκου με 5% εις την Πέσταν, ήτοι εις την Ελληνικήν
Τράπεζαν των Αθηνών, ήτοι όπως δια το συμφερώτερον το εύρει ή εγκρίνουσιν
εκεί να τα καταθέσουν και να ακολουθήσουν τον προσδιορισμόν κατ’ έτος εις
τας εορτάς του Πάσχα και Χριστούγεννα να μοιράζουν εις τους πτωχούς.
Άρθρον 13ον) Διορίζω εις την πατρίδα μου Σιάτισταν φιορ. τρεις χιλιάδας
ήτοι f. 3.000 = αυστ. Ν. να χρησιμεύσουν εις έξη, ήτοι 6, κοράσια πτωχά να
71

Καπετάλι< Καπητάλι,<Kapital= κεφάλαιο.
Εισόδημα,τόκοι.
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πανδρευθώσι και την καθέκαστην να μετρηθώσιν ως προίκα από φιορίνια πεντακόσια, ήτοι f. 500 = αυστρ. Ν.
Άρθρ<ον>. 14ον) Μετά την αφαίρεσιν όλων των ρηθέντων κληροδοτημάτων από άρθρ. 11,12 και 13 την περί πλέον λοιπήν περιουσίαν μου, ως γνήσιον
γενικόν κληρονόμον διορίζω την αδελφήν μου Ελένην Τσιαγκάλη, γεννημένην
Ελένην Ν. Χ΄΄Ιωάννου, ανίσως συνέβη και εις αυτήν θάνατος κληρονομούν τα
τέκνα της.
Δια επιτρόπους και συμβοηθούς των κληρονόμων μου προς εκτέλεσιν των
εν τη παρούση μου διαθήκη δια το εύτακτον διορίζω τον Δ. Σαχίνην και κύριον
Αλέξανδρον Χαρίσιον και κύριον Κωνσταντίνον Δ. Σαχίνην· εις έκαστον διορίζω δια τον κόπον τους από τετρακόσια φιορίνια, ήτοι f. 400= αυστρ. Νομ. με
την παράκλησιν να δεχθούν αυτό το βάρος και να φροντίσουν με συνείδησιν
περί την εκτέλεσιν αυτής της διαθήκης.
Επαρακάλεσα και τους κάτωθεν αξιοπίστους μάρτυρας, δια να επικυρώσωσιν και αυτοί με την υπογραφήν των και σφραγίδα των.
Ούτω τελειώνω την παρούσαν μου, την οποίαν απ’ αρχής μέχρι τέλους μόνος εσύνθεσα, έγραψον και υπέγραψον.
Παρακαλώ και το ένδοξον Δικαστήριον και Μαγιστράτον ίνα υποστηρίξουν αυτήν εις κάθε εναντίαν περίστασιν περί της ακριβούς εκτελέσεως των
περιεχομένων
Εν Βουδαπέστη τη 31 Δεκεμβρίου 1874
(υπογρ. ) Θεόδωρος Χ. Ιωαννίδης.
(542) Οι υποφαινόμενοι μάρτυρες μαρτυρούμεν ότι ο Κύριος κληροδότης
εξεφράσθη ενώπιόν μας ότι την παρούσαν διαθήκην απ’ αρχής μέχρι τέλους
μόνος του την συνέταξεν και ιδιοχείρως την έγραψε και παρόντων ημών την
υπέγραψε. Μας είπε προσέτι ότι η έγκλειστος γερμανική μετάφρασις υπό του
ιδίου μετεφράσθη και υπεγράφη.
Εν ελλείψει του ελληνικού πρωτοτύπου έχει η γερμανική μετάφρασις την
αυτήν ισχύν και το αυτό κύρος. Ταύτα επιβεβαιούντες, υποσημειούμεθα δια της
ιδίας ημών υπογραφής και σφραγίδος.
Εν Βουδαπέστη τη 31 Δεκεμβρίου 1874
(υπογρ.) Ιωάννης Αρμενούλης
Α. Τόβιστα
(υπογρ). Κωνστ. Ν. Βασδέκα
»
Παν. Δημητριάδης
»
Α. Φίλτσιου
Η παρούσα ηνοίχθη εν τω Δικαστηρίω της Πέστης τη 25η Αυγούστου
1875.
Η υπογραφή του προϊσταμένου δικαστού δυσανάγνωστος.» 72

72

Η αποκατάσταση «δυσανάγνωστων» τμημάτων του χειρογράφου του Φ.Ζ. έγινε με
τη βοήθεια των πηγών: Δελιαλής Ν. Π., Αναµνηστική Εικονογραφηµένη Έκδοσις

438

Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής

09. Ιωάννης Μ. Τραμπαντζής <Σιάτιστα 1813-Αθήνα 1890>73

Ο

Ιωάννης Μ. Τραμπαντζής γεννήθηκε στη Σιάτιστα στα 1815, 31 Δεκεμβρίου, αλλά δεν έμεινεν εκεί. Δωδεκαετής74 από εμπορικό ατύχημα των
αδελφών του <;> μαζί τους ανεχώρησεν από την Ελλάδα και πήγε στη Ρουμανία. Εκεί, χάρις στο έξοχο αυτού εμπορικό πνεύμα, στη διακρίνουσαν αυτόν
δραστηριότητα και στην εύνοια της τύχης (και τύχης δείσθαι ου σμικράς), που
του πρόσφερεν ευνοϊκές στη ζωή του περιστάσεις, απόχτησεν αρκετήν περιουσίαν. Η απομάκρυνσή του από τη γενέτειρα σε πολύ νεαρή ηλικία και η ατομική του θέληση ήταν τα αίτια που έμεινεν άγνωστον στους οικείους <του> τόσο
το μέρος που διέμενε, όσο και η οικονομική του κατάσταση. Πλην, όμως, αν
και ζούσε με τέτοιες συνθήκες μακράν από την πατρίδα του, ζούσε με ένα όνειρο, να μπορέσει μια μέρα να φανεί χρήσιμο της πατρίδας τέκνο, υπερβάλλοντας
(ξεπερνώντας) (543) τους έως τότε ευεργέτας της. Ήταν ο Τραμπαντζής τύπος
ανθρώπου που όμοιαζεν εκείνους στους οποίους το εγώ δεν αποτελεί τον άξονα
που ολόγυρά του περιστρέφεται κάθε σκέψη τους και κάθε ενέργειά τους, αλλά,
μεταβιβάζοντας την αγάπη τους από το κέντρο του εγώ τους στην περιφέρεια
μεγάλη ή μικρή, αισθάνονται ότι έχουν υποχρέωση να περιλάβουν στην αγάπη
τους τουλάχιστο τη γενέθλια πατρίδα τους. Ως ένας δε τέτοιος τύπος έμεινεν
άγαμος, για ευκολότερη εκπλήρωση των σχεδίων του, και επιζητούσε την ευκαιρία, για να πραγματοποιήσει τους για το καλό της πατρίδος του μυχίους πόθους του, να προσφέρει δηλαδή στο υψηλό ιδεώδες του παν ό,τι ζωή γεμάτη
από δράση και εργασία είχε συγκεντρώσει στα χέρια του. Αυτή την ευκαιρία
τού ’δωκε μια τυχαία συνάντηση με τον Νικόλαο Σαμαρά, Σιατιστέα που διέμενε στη Σερβία, και έλαβε χώρα στο Karlsbad75 της Αυστρίας, όπου είχαν μεΠαύλου Χαρίση, σελ.100-103, και ΕΡΜΗΣ, Eφημερίδα Θεσσαλονίκης, φύλλο της
16ης Μαρτίου 1876, σελ. 4.
73
Από έρευνες που πραγματοποίησε ο Δ. Χατζής στο Δήμο Κέρκυρας και στην Αθήνα
προέκυψε ότι ο Ι. Μ. Τραμπαντζής γεννήθηκε το 1813 και πέθανε στις 3 Ιανουαρίου
του 1890, βλέπε. Χατζής Δ. (επιμ.), Λεύκωµα εις µνήµην Ιωάννου Τραµπατζή,
µεγάλου Ευεργέτου της Σιατίστης.
74
Ο Α. Δάρδας στο βιβλίο του Ίδρυση και λειτουργία του Τραµπαvτζείου
Γυµvασίου Σιατίστης με την εποπτεία της Εκκλησίας, σελ. 71, υποσημείωση 53,
αναφέρει:.. «η μεταξύ των δύο συνοικιών τοποθεσία, ούσα άγνωστος αυτώ ως 12ετής
αναχωρήσας (sic) εκ πατρίδος, λίαν ευχαρίστησεν αυτόν …», ΙΑΦΣΠΘ, φάκελος 21 λυτών εγγράφων.
Ο Δ. Χατζής εξετάζει και την περίπτωση να ήταν επταετής, βλέπε. Λεύκωµα εις
µνήµην Ιωάννου Τραµπατζή, µεγάλου Ευεργέτου της Σιατίστης.
75
Το Κάρλοβυ Βάρυ (Karlovy Vary, γερμανικά: Karlsbad) είναι λουτρόπολη στη Δυτική Τσεχία και βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού Τέπλα, κοντά στα σύνορα με τη
Γερμανία, απέχει 140 χμ. από την Πράγα και είναι δημοφιλής τόπος προορισμού τουριστών, ειδικά για τις διεθνείς προσωπικότητες που επισκέπτονται τη λουτρόπολη.
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ταβεί και οι δυο στα 1887 για τα λουτρά. Σε μια συνομιλία τους έμαθε την προέλευση του Σαμαρά, ότι είναι από τη Σιάτιστα, εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά
και του ανακοίνωσεν ότι και αυτός είναι Σιατιστεύς. Επιπλέον δε τον παρεκάλεσε να του δώσει πληροφορίες για τους συγγενείς του και για την εν γένει κατάσταση της Σιάτιστας, επειδή αυτός έφυγεν από εκεί μικρός και δεν γνωρίζει
τίποτε για τους εκεί, ως μη έχοντας καμιά σχέση με αυτούς. Ο Σαμαράς, επειδή
βρίσκονταν σε σχέσεις με τους συγγενείς του και έρχονταν σε τακτική με αυτούς επικοινωνία και, μάλιστα, επειδή τύχαινε να είναι και κάτοικος στην ίδια
γειτονιά που είχε γεννηθεί ο Τραμπαντζής και όπου κάθονταν η μητέρα του και,
προσέτι, διότι είχεν αναχωρήσει από τη Σιάτιστα σε ηλικία που επέτρεπε σ’
αυτόν να θυμάται και ανθρώπους και γεγονότα, μπόρεσε να ικανοποιήσει την
περιέργεια και φλογερή επιθυμία του Τραμπαντζή για μεγάλη του (544) χαρά.
Οι πρώτες πληροφορίες ήσαν ικανές να διεγείρουν τον διακαή πόθο του Τραμπαντζή για την πραγματοποίηση ενός μεγάλου ευεργετήματος στη γενέτειρά
του. Οι συναντήσεις τους κατόπιν γίνονταν εγκαρδιότερες και συχνότερες και
σ’ αυτές παρακλήθηκεν ο Σαμαράς να ζητήσει πληροφορίες από τη Σιάτιστα τι
καλό ήθελαν οι Σιατιστινοί να τους κάμει. Ο Σαμαράς έσπευσε να ανακοινώσει
στη Σιάτιστα όσα διαμείφθηκαν μεταξύ αυτού και του ευεργέτου και να συγχαρεί τους <συμ>πατριώτας του για τη μεγάλη ευεργεσία που έμελλε να τους γίνει. Οι πρόκριτοι της Σιάτιστας, που αποτελούσαν τα Σωματεία, Δημογεροντίαν, Εφορείας των Σχολείων και Επιτροπές των Εκκλησιών, συνήλθαν αμέσως
σε συνεδρίαν και αποφάσισαν και έγραψαν απαντητική επιστολή στο Σαμαρά,
με την οποία εξέφραζαν τη μεγίστη της Σιάτιστας χαρά, γιατί όλως απροσδόκητα εμφανίστηκεν ένα τέτοιο τέκνο της, και εκδήλωναν τη βαθιά ευγνωμοσύνη
της για τις αγαθές προθέσεις του ευεργέτου. Υπεδείκνυαν δε ως κατάλληλο ευεργέτημα την ίδρυση και προικοδότηση Γυμνασίου, το οποίο μέλλει να αποβεί
φωταυγής φάρος της Δυτικής Μακεδονίας. Στην ίδια δε συνεδρία εκρίθη αναγκαίον να αποσταλεί επίτηδες πρόσωπον να συναντήσει τον ευεργέτη και εκφράσει δια ζώσης την ευγνωμοσύνη της πόλεως και διακανονίσουν την ίδρυση
του Γυμνασίου. Εξέλεξαν δε τον ιατροφιλόσοφον Ιωάννην Πάικον, ο οποίος
διακρίνονταν για τα πατριωτικά του αισθήματα, για την άκρα του αφιλοκέρδεια
και την πανθομολογουμένην εντιμότητά του και τον παρακάλεσαν να δεχτεί το
βάρος της αποστολής. Ύστερα από την συνάντησή του με τον ιατρόν ο Ευεργέτης εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και εξέλεξεν ως τόπο διαμονής του την Κέρκυρα, για το ήπιο κλίμα της, που <το> είχεν ανάγκην, ως υπερεβδομηκοντούτης
πλέον. Μένοντας στην Κέρκυρα, συναντήθηκε και πάλι με τον ιατρόν Ι. Πάικο,
ο οποίος εστάλη δεύτερη φορά, συγχάρηκε τον Ευεργέτη για την εγκατάστασή
(545) του στην Ελλάδα και κανόνισε μαζί του τις λεπτομέρειες της ιδρύσεως
του Γυμνασίου. Έως εδώ τα πράγματα πήγαιναν καλά, αλλά, όταν ήρθεν η ώρα
να ορισθεί το μέρος όπου θα ανεγείρονταν το Γυμνάσιον, βάσκανος δαίμονας
παρουσίασεν ασυμφωνία μεταξύ των δύο συνοικιών, Χώρας και Γεράνειας. Η
Χώρα, προβάλλοντας την τακτικότερη λειτουργία, την έκταση του εδάφους,
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την ομαλότητα αυτού, την εύκολη μετάβαση των μαθητών και την αποφυγή
των σφοδρών και ψυχρών ανέμων του χειμώνος, θεωρούσε κατάλληλη την παλαιά Ελληνική Σχολή με επέκταση του χώρου αυτής αγοράζοντας τους συνεχομένους αγρούς. Η Γεράνεια, προβάλλοντας το ότι με την ίδρυση του Γυμνασίου
σε μια τοποθεσία στα χωράφια ολόγυρα από το λόφο του Προφήτη Ηλία δίδεται η ευκαιρία να γίνει το πρώτο βήμα για την ένωση των δυο συνοικιών, επρότειναν ως κατάλληλο μέρος το απέναντι από τον Άγιο Μηνά. Δυστυχώς η διαφωνία έλαβε διαστάσεις και ανακοινώθηκε και στον ευεργέτην, ο οποίος αναγκάσθηκε να στείλει πρόσωπο της εμπιστοσύνης του, τον <Δημήτριο> Μακρή76, να ιδεί με τα μάτια του, ν’ ακούσει τα επιχειρήματα και των δυο συνοικιών και να αποφασίσει όποιο εγκρίνει συμφορότερο. Ο Μακρής τάχθηκε με το
μέρος της Χώρας και ενέκρινε να ανεγερθεί το Γυμνάσιο στο χώρο της Ελληνικής Σχολής. Το μέλλον δε δικαίωσεν εκείνους που ήσαν υπέρμαχοι της γνώμης
αυτής, καθόσον όχι μονάχα διαφεύγει το πλείστον μέρος των μαθητών τους
παγετούς και τα ψύχη του χειμώνος, αλλά και οι σημερινές απαιτήσεις της Μέσης Εκπαιδεύσεως με τα γυμναστήρια, γήπεδα μεγάλα, με το υπόστεγο, τις απαιτήσεις του Προσκοπισμού, με το Οικοτροφείο, που αποφασίστηκε να γίνει,
και με το κτίριο της Βιβλιοθήκης, που μια μέρα θα γίνει, διότι ο μ<ακαρίτης>
Ζήσης Αλεξίου έχει διαθέσει αρκετό ποσό δια τον σκοπόν αυτόν, θα έλειπεν ο
απαιτούμενος χώρος, αν γίνονταν στον Άγιο Μηνά. (546) Αγοράσθηκε77, λοιπόν, παρακείμενος στην Ελληνική Σχολή αγρός των αδελφών Μ. Ρούζιου και,
ενώ ήταν παρών ο αντιπρόσωπος του ευεργέτου, ετέθη ο θεμέλιος λίθος στη
ΝΑ. γωνιά και έγινεν η εκσκαφή των θεμελίων. Στην τελετή του θεμελίου λίθου ομίλησεν ο τότε διευθυντής του Ημιγυμνασίου Ιωάννης Παυλίδης, Σιατιστεύς78, ο οποίος εξήρε το έργον που συντελούνταν, και αυτόκλητος ο γερο
Αργυριάδης Αθανάσιος Παπαρρίζου, ο οποίος <ομίλησε> από πάνω από τον
τοίχον της Ελληνικής Σχολής που κατεδαφίζονταν, στον οποίον, όπως είπεν,
είχεν αναβεί και όταν μεταρρυθμίζονταν (επισκευαζόταν και διαμορφωνόταν) το
σπίτι της ευεργέτιδος Βαρβάρας, για να χρησιμεύσει ως Ελληνική Σχολή. Ο
Αργυριάδης αρχίνησε το λόγο του με το Σολώνειο «Αυτός κήρυξ ήλθον αφ’
ιμερτής Σαλαμίνος …»79, και παρομοίασε το ευεργέτημα του Τραμπαντζή με το
ρίψιμο του λίθου από τον Οδυσσέα στους αγώνες των Φαιάκων80. Ο λαός έχαι76

Δημήτριος Μακρής, είναι ο γραμματέας του Ι. Τραμπαντζή. Βλέπε Δάρδας Α., Ίδρυση και λειτουργία του Τραµπαvτζείου Γυµvασίου Σιατίστης με την εποπτεία της
Εκκλησίας, σελ. 155.
77
Την αγορά οικοπέδου αναφέρει και ο Αποστόλου στην Ιστορία της Σιατίστης, σελ.
53.
78
Ιωάννης Παυλίδης, γεννήθηκε στη Σιάτιστα το 1860, πηγή: Πανδέκτης: Ψηφιακός
Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, οι Λειτουργοί
της Ανώτατης, Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι.), βλ. και σελ. χειρ. 320.
79
Ήρθα αυτόκλητος κήρυκας από την ποθητή Σαλαμίνα….
80
Συνειρμικά συνδέει τους δυο άνδρες, καθώς και οι δυο κάνουν σταθμό στο νησί των
Φαιάκων κατά την επιστροφή τους στην πατρίδα. Στην Οδύσσεια ο Όμηρος αφηγείται
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ρε χαράν μεγάλη, αναλογίζονταν το μέγα ευτύχημα της Σιάτιστας και δόξαζε
τον θεό, που της ανάδειξεν ένα τέτοιο ευεργέτη. Μα η διάσταση υπέβοσκε ανάμεσα στους κατοίκους των δυο συνοικιών και, δυστυχώς, έφθασε στο σημείο να
γίνει καταγγελία στις τούρκικες αρχές ότι το ίδρυμα ανεγείρεται σε έδαφος
σαθρό και μια μέρα θα καταρρεύσει και θα καταπλακώσει τους μαθητάς. Και
νά εξετάσεις του εδάφους από μέρους των τουρκικών αρχών, οπότε ακούστηκε
να λέγει κάποιος από τους καταγγελείς (καταγγέλλοντες) στους Τούρκους: «Εφέντημ, ντερέκ (δοκοί) βαρ ασιά»81. Μα τα λόγια σε τίποτε δεν ωφέλησαν, γιατί το έδαφος ήταν στερεό και η σημερινή κατάστασή του, που ουδέ μια ρωγμή
<δεν> παρουσίασε, τους διαψεύδει. Τέλος πάντων το κτίριο έγινε και αίσια αρχίνησε η λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 1889 με προσωπικό εκλεκτό και με
Γυμνασιάρχην τον Γεώρ. Μουσαίον. Ο Ευεργέτης για την ασφαλή συντήρησή
του αμέσως κατάθεσε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εξακόσιες (αρ. 600)
ομολογίες του δανείου των εκατόν είκοσι (αριθ. 120) εκατομμυρίων φράγκων,
με τον όρον να μένουν αναπόσπαστα τα κεφάλαια ταύτα στην ειρημένη Τράπεζα (15 χιλιάδες χρυσά εικοσόφραγκα) 82 και μονάχα οι τόκοι αυτών να δαπανώνται για τη συντήρηση (547) και καρποφόρο λειτουργία του φερωνύμου Εκπαιδευτηρίου του. Ανέθεσε δε την εποπτεία και διοίκηση αυτού στον εκάστοτε
μητροπολίτην άγιον Σισανίου και Σιατίστης και σε εξαμελή επιτροπή, που αποτελούνταν από τους εξής κυρίους, Θωμάν Γκερεχτέν, Ναούμ Βόγκουλιον, Γεώργιον Νικολαΐδην, ιατρόν, Λάζαρον Πάντου, έμπορον, Θεόδωρον Λ. Μουχτάρην, ζωέμπορον, και Θωμάν Μ. Ρούζιου, έμπορον, σύμφωνα με το παρακάτω σιγγίλιο γράμμα (άρθρον γ΄):
09.01. Σιγγίλιον Γράμμα
Επαινείται ο Τραμπαντζής για την απόφασή του να ανεγείρει στην πατρίδα
του Γυμνάσιο κατά το πρότυπο της Μεγάλης του Γένους Σχολής και αναφέρεται ότι ο ευεργέτης προίκισε το ίδρυμα αυτό με επαρκές κεφάλαιο (600 ομολογίες του εθνικού δανείου) «προς διηνεκή και αξιοπρεπή συντήρησιν αυτού…», ότι έθεσε το ίδρυμα υπό την προστασία του Πατριαρχείου, όρισε ο
τη φιλοξενία του Οδυσσέα από το βασιλιά των Φαιάκων Αλκίνοο. Εκεί ο Οδυσσέας
προκλήθηκε από νεαρό αθλητή και συναγωνίστηκε στο λιθάρι με τους νέους και, μολονότι μεγάλος (είχε εμφάνιση γέρου), πέτυχε την καλύτερη επίδοση. Πρώτος βγήκε και ο
Τραμπαντζής στον αγώνα των ευεργετών, υπαινίσσεται, κατά την άποψή μας, ο Αργυριάδης.
81
Σε ελεύθερη απόδοση: το έδαφος είναι σαθρό.
82
Ο Ι. Αποστόλου (στην Ιστορία Σιατίστης σελ. 53) για το ίδιο θέμα σημειώνει: «Επροικοδότησε δε αυτό δια 15 χιλιάδων χρυσών εικοσοφράγκων ενδύσας το ποσόν τούτο εις χρεώγραφα του εθνικού δανείου του 1881, των 120 εκατομ., κατατεθειμένων
παρά τη Εθνική Τραπέζη». Βλέπε, επίσης, και Σκεύου Ζερβού, Εθνικά Κληροδοτήματα και Δωρεαί. Εν Αθήναις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1925, σελ. 135 και 740.
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ίδιος όρους για τη διοίκηση και εποπτεία του ιδρύματος και ζήτησε την επικύρωσή τους από το Πατριαρχείο.
Καταγράφονται οι όροι (12 τον αριθμό) και ακολουθεί η επικύρωσή τους.
«Διονύσιος ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης
Οικουμενικός Πατριάρχης
Ώσπερ ουκ εξέλιπον, ουδ’ εκλείψουσι τω Θεώ στρατιώται, τας υψίστας και
ανεξιχνιάστους βουλάς αυτού πιστώς εξυπηρετούντες, ούτω και εκ του κόσμου
τούτου ουκ εξέλιπον ουδ’ εκλείψουσιν άνδρες ευσεβείς και φιλογενείς εαυτοίς
μη θησαυρίζοντες, αλλ’ εις Θεόν σπουδάζοντες πλουτείν και τον πλούτον της
χρηστότητος αυτού επ’ αγαθώ του πλησίον εμφρόνως οικονομείν, όπως το εξ
αυτού αποφερόμενον κέρδος τοις μεν επιγιγνομένοις διαρκές και μόνιμον όφελος εξασφαλίσονται, εαυτοίς δε προς τη αϊδίω των ευεργετουμένων ευγνωμοσύνη και την άνωθεν αντιμισθίαν περιποιήσονται. Και τοιούτοι μεν θεόπεμπτοι
αληθώς άνδρες προδήλως σπανίζουσιν, ουχ ήττον ως τινές φαεινοί αστέρες εν
τω στερεώματι διαλάμποντες αναφαίνονται κατά καιρούς εν ημίν, άπλετον την
εαυτών αίγλην τοις εγγύς τε και τοις μακράν μεταδιδόντες, οίος εστί και ο εκ
Σιατίστης της Μακεδονίας την καταγωγήν έλκων ευγενέστατος και ημέτερος
κατά πνεύμα υιός λίαν αγαπητός κύριος Ιωάννης Μιχαήλ, ο επιλεγόμενος
Τραμπαντζής83. Ούτος γαρ έρωτι φιλοπατρίας φλεγόμενος και ποθών χρήσιμον
εαυτόν παρασχείν τη γενεθλίω αυτού Χώρα, έγνω ανεγείραι εν αυτή ιδία δαπάνη Γυμνάσιον κατά το πρότυπον της καθ’ ημάς Πατριαρχικής Μ<εγάλης> του
Γένους Σχολής, όπως εκπαιδεύηται εν αυτώ δωρεάν <η> εκ του άρρενος φύλου
ομογενής νεολαία της τε πόλεως Σιατίστης και των περιχώρων, η οργώσα προς
την παιδείαν και διανοητικήν αυτής μόρφωσιν και προαγωγήν. Και δη περαιωθέντος του οικοδομήματος δυνάμει υψηλού Αυτοκρατορικού Φιρμανίου, εκδοθέντος δια της εκκλησιαστικής ημών προστασίας, και εκ της επωνυμίας αυτού
83

Το επώνυμο του ευεργέτη Ι.Μ.Τραμπαντζή παρουσιάζεται (σε σχετικά με αυτόν βιβλία ή άρθρα) με τους τύπους:
 Ι.Μ. Τραμπατζής, στο βιβλίο του Σκεύου Ζερβού, Εθνικά Κληροδοτήματα
και Δωρεαί, σελ. 135, όπου «πίναξ κληροδοτημάτων υπέρ εκπαιδεύσεως και
ανεγέρσεως σχολικών κτιρίων».
 Τραμπατζής, στο Λεύκωµα εις µνήµην Ιωάννου Τραµπατζή, µεγάλου Ευεργέτου της Σιατίστης, της Επιτροπής Κληροδοτήµατος Ι. Τραμπατζή, με την
επιμέλεια του Δημητρίου Χατζή.
 Τραμπάντζειο, στη μαρμάρινη πλάκα στο υπέρθυρο της εισόδου του διδακτηρίου.
 Στο χειρόγραφο κείμενο του Φ. Ζυγούρη επικρατεί η γραφή «Τραμπαντζής»,
την οποία και ακολουθούμε.
 Στο περιοδικό έντυπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως αναγράφεται «Τραμπατζής», «Τραμπάτζειο»
κ.λπ..
Επικράτησε ο τύπος Τραμπαντζής και για το διδακτήριο Τραμπάντζειο
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Τραμπάντζειον Γυμνάσιον την κλήσιν λαβόντος, ο φιλόμουσος και εν ευποιίαις
ανεξάντλητος ιδρυτής προνοήσας εξασφαλίσαι την διηνεκή εν τω μέλλοντι
συντήρησιν τούτου, εξ ων (548) ο πλουσιόδωρος Κύριος εχαρίσατο αυτώ αγαθών, κατέθετο ως προίκα εν τη Εθνική της Ελλάδος Τραπέζη εξακοσίας ομολογίας του δανείου των εκατόν είκοσιν εκατομμυρίων φράγκων, υπό τον όρον,
όπως τα κεφάλαια ταύτα μένωσιν αναπόσπαστα εν τη ειρημένη Τραπέζη, οι δε
τόκοι αυτών χρησιμεύωσιν εις την συντήρησιν και καρποφόρον λειτουργίαν
του φερωνύμου εκπαιδευτηρίου, μεθ’ ο και ανενεχθείς τη ημών Μετριότητι
Συνοδικώς προκαθημένη δια της υπ’ αριθμ. <πρωτ.> 2783 ενυπογράφου αυτού
αναφοράς, μηνολογουμένης από της κδ΄ του παρελθόντος Ιουνίου και τα ανωτέρω δηλώσας, προς δε και ότι το διαληφθέν εκπαιδευτήριον, θεία συνάρσει,
συντελεσθέν άρξεται λειτουργούν από του προσεχούς μηνός Σεπτεμβρίου, καθ’
ούς έθετο και εν τη αναφορά αυτού συνήψε γνωστούς όρους κεκυρωμένους τη
ιδία αυτού υπογραφή, προήχθη θείναι το ίδρυμα τούτο ο πάσης τιμής και υπολήψεως άξιος ιδρυτής υπό την ανωτάτην εποπτείαν και προστασίαν του καθ’
ημάς αγιωτάτου Πατριαρχικού, Αποστολικού και Οικουμενικού Θρόνου και
εξητήσατο την έκδοσιν του παρόντος ημετέρου Πατριαρχικού και Συνοδικού
Σιγιλιώδους Γράμματος, εξασφαλίζοντος και κατακυρούντος τους τεθειμένους
όρους και την κατ’ αυτούς διοίκησιν και εποπτείαν του Καθιδρύματος εις αιώνα
τον άπαντα. Όθεν ευμενώς αποδεξάμενοι την αίτησιν του ανενεχθέντος και ταις
πατρικαίς ημών ευχαίς και ευλογίαις αυτόν καταστέψαντες, ως λίαν καλήν και
τελεσφόρον ποιούμενον χρήσιν των παρά Θεού δεδωρημένων αυτώ αγαθών,
γράφοντες αποφαινόμεθα μετά των περί ημάς ιερωτάτων Αρχιερέων και υπερτίμων, των εν Αγίω Πνεύματι <λίαν> αγαπητών και περιποθήτων Αδελφών και
Συλλειτουργών της ημών Μετριότητος, ίνα το εν Σιατίστη της επαρχίας Σισανίου νεωστί ιδρυθέν Γυμνάσιον, το τη ιδία του ιδρυτού επωνυμία τετιμημένον και
δι’ επαρκούς κεφαλαίου πεπροικισμένον προς διηνεκή και αξιοπρεπή συντήρησιν αυτού και ηθικήν μόρφωσιν και εκπαίδευσιν της ευσεβούς νεολαίας της
ρηθείσης πόλεως και των περιχώρων, διοικήται και διακυβερνάται κατά τους
υπ’ αυτού εν δώδεκα άρθροις τεθειμένους όρους, έχοντας επί λέξει ως εξής:
(549)
<Όροι του εν Σιατίστη Τραμπαντζείου Γυμνασίου>:
Άρθρον Α΄. Δωρούμαι τη Ελληνική Ορθοδόξω Κοινότητι της πατρίδος μου
Σιατίστης το εμή δαπάνη ανοικοδομηθέν δυνάμει υψηλού Αυτοκρατορικού
Φιρμανίου εν τη πόλει ταύτη τω 1889ω σωτηρίω έτει φερώνυμον Γυμνάσιον,
επί τω σκοπώ του να υπάρχη και λειτουργή ως τοιούτον εις το διηνεκές, παρέχον δωρεάν την διδασκαλίαν τη φοιτώση εν αυτώ ομογενεί νεότητι των αρρένων της τε πόλεως ταύτης και των πέριξ, επί τη βάσει συνταχθησομένου προγράμματος, συμφώνου, ως οίον τε, τω της εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής
Μεγάλης του Γένους Σχολής.
Άρθρον Β΄. Κατατίθενται παρ’ εμού του ιδρυτού εν τη Εθνική της Ελλάδος
Τραπέζη τα κεφάλαια εξακοσίων (600) ομολογιών του εθνικού δανείου των
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120.000.000 φράγκων, αναποσπάστως επ’ ονόματι του ιδρύματος, ως προιξ
αυτού, όπως οι τόκοι των κεφαλαίων τούτων χρησιμεύσωσιν αποκλειστικώς
προς συντήρησιν και τελεσφόρον λειτουργίαν του Εκπαιδευτηρίου, όπερ έσται
Γυμνάσιον πλήρες.
Άρθρον Γ΄. Η εποπτεία και διοίκησις του Γυμνασίου ανατίθεται εις τον
μητροπολίτην Σισανίου και Σιατίστης και εις εξαμελή επιτροπήν αποτελουμένην εκ των κυρίων Θωμά Γκερεχτέ, Ναούμ Βόγκουλιου, Γεωργίου Νικολαΐδου,
Λαζάρου Πάντου, Θεοδώρου Λαζάρου Μουχτάρη και Θωμά Ρούζιου, σταθερών κατοίκων της Σιατίστης, προεδρευομένην δε υπό του κατά καιρόν Μητροπολίτου.
Άρθρον Δ΄. Οι διορισθέντες υπ’ εμού Επίτροποι ως και οι διάδοχοι αυτών
θέλουσιν εκλέγεσθαι πάντοτε εκ των σταθερών κατοίκων της Σιατίστης, άνδρες
τίμιοι και ευυπόληπτοι και θέλουσιν είσθαι ισόβιοι, εξουσιοδοτούνται δε, ίνα
συνεργαζόμενοι υπό την προεδρείαν του Μητροπολίτου παραλαμβάνωσιν εκάστοτε τους τόκους των κεφαλαίων δυνάμει αποδείξεων, δαπανώσι τούτους
αποκλειστικώς προς συντήρησιν του Γυμνασίου, του περισσεύματος, εάν τυχόν
υπάρξη, διατεθησομένου υπέρ των ευδοκιμούντων απόρων μαθητών, κρατώσιν
ακριβείς και τακτικούς λογαριασμούς της διαχειρίσεως αυτών και εν γένει εποπτεύωσιν αγρύπνως εις την καλήν και καρποφόρον λειτουργίαν του ιδρύματος.
Άρθρον Ε΄. Εάν τις των Επιτρόπων ήθελε παραιτηθή ή τελευτήσει, ο Μητροπολίτης μετά των λοιπών μελών της Επιτροπής προβαίνουσιν εις τον διορισμόν καταλλήλου αντικαταστάτου, ανδρός τιμίου και ευυπολήπτου, προτεινομένων υπό του Μητροπολίτου τριών (3) υποψηφίων, των μάλλον καταλληλοτέρων και εξ αυτών εκλεγομένου του ενός δια μυστικής ψηφοφορίας εν πλήρει
συνεδριάσει των μελών της επιτροπής, προεδρευομένης υπό του Αρχιερέως.
(560)
Άρθρον Στ΄. Εάν τις των Επιτρόπων ήθελε τυχόν παρεκτραπή των καθηκόντων αυτού και η διαγωγή αυτού ήθελε φανή επιβλαβής και επιζήμιος εις το
Γυμνάσιον, ο Μητροπολίτης προβαίνει αυτοδικαίως εις την παύσιν και αντικατάστασιν αυτού, υποβάλλων τους προκαλέσαντας ταύτην λόγους εις τα μέλη
της Επιτροπής.
Άρθρον Ζ΄. Ο πρόεδρος μετά της Επιτροπής εκλέγουσι κατ’ έτος δια μυστικής ψηφοφορίας εν εκ των μελών αυτής ταμίαν, όστις οφείλει να ποιή πάσαν
πληρωμήν δι’ εντάλματος του Προέδρου και δίδει λογαριασμόν ετησίως· δια
πάσαν όμως έκτακτον δαπάνην και πληρωμήν απαιτείται προηγουμένη έγκρισις
και απόφασις της επιτροπής, λαμβανομένη εν τακτική συνεδριάσει.
Άρθ<ρον> Η΄. Οι εμπεπιστευμένοι την διαχείρισιν και διοίκησιν των του
Γυμνασίου Επίτροποι υποχρεούνται να συντάσσωσι και αναγιγνώσκωσιν επισήμως κατά τας ενιαυσίους εξετάσεις λογοδοσίαν της οικονομικής αυτών διαχειρίσεως και υποβάλλωσι τους ετησίους λογαριασμούς εις τον κατά καιρόν
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Μητροπολίτην Σισανίου και Σιατίστης προς εξέλεγξιν και εγγραφήν αυτών εν
επί τούτω κώδικι και επικύρωσιν.
Άρθ<ρον> Θ΄. Θέλει δημοσιεύεσθαι ετησίως εν ιδιαιτέρω φυλλαδίω εντύπω έκθεσις των πεπραγμένων καθ’ έκαστον έτος εν τω Γυμνασίω εκθέτουσα
την στατιστικήν, διανοητικήν και ηθικήν κατάστασιν των εν αυτώ φοιτώντων,
την οικονομικήν διαχείρισιν και παν ό,τι σχετικόν και άξιον δημοσιεύσεως.
Άρθ<ρον> Ι΄. Η Επιτροπή και ο Αρχιερεύς, όστις οφείλει υποδεικνύειν και
προτείνειν τα κατάλληλα πρόσωπα, έχουσι το δικαίωμα της εκλογής και του
διορισμού, ώσπερ και της παύσεως παντός του απαιτουμένου καταλλήλου προσωπικού του Γυμνασίου, χωρίς να δικαιούται να επεμβή ουδείς έτερος· ιδιαίτερος δε κανονισμός ορίσει τα καθήκοντα του προσωπικού και τον εσωτερικόν εν
γένει διοργανισμόν του Γυμνασίου επί τη βάσει των όρων τούτων.
Άρθ<ρον> ΙΑ΄. Αι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειονοψηφίαν εν νομίμοις και τακτικαίς συνεδριάσεσι, γιγνομέναις υπό την προεδρείαν του Αρχιερέως ή απόντος αυτού, του Αρχιερατικού επιτρόπου. Νόμιμος δε
και τακτική εστίν η συνεδρίασις, όταν παρίστανται εν αυτή τα δύο τρίτα των
μελών· απουσιάζοντος ενός, εν ισοψηφία υπερισχύει το μέρος το έχον την ψήφον του Προέδρου.
Άρθ<ρον> ΙΒ΄. Ανώτατος επόπτης και προστάτης του Γυμνασίου αυτοδικαίως (561) θεωρείται το εν Κωνσταντινουπόλει Οικουμενικόν Πατριαρχείον,
το διέπον όλα τα εν τη Οθωμανική Επικρατεία Εθνικά Σχολεία.
<ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ>
Ορίζομεν δε και αποφαινόμεθα, ίνα οι όροι ούτοι έχωσι την ισχύν <και>
την ενέργειαν απαράτρεπτον εν παντί ακριβώς φυλαττόμενοι παρά των τεταγμένων την διοίκησιν και επίβλεψιν του ρηθέντος Εκπαιδευτηρίου. Ος δ’ αν και
οποίος των απάντων γνώμης σκαιότητι και κακοβουλία κεκινημένος τολμήση
διασείσαι και ανατρέψαι τα εν τω παρόντι συνοδικώς εκπεφρασμένα και επικεκυρωμένα, ως πολέμιος των εθνικών αγαθών και ιδιοτελής και μισόκαλος, ένοχος ᾖ (να είναι) και υπόλογος ενώπιον του αδεκάστου και απροσωπολήπτου
βήματος του Θεού εν καιρώ της των έργων ανταποδόσεως. Όθεν εις ένδειξιν
και διηνεκή την ασφάλειαν εγένετο και το παρόν ημέτερον Πατριαρχικόν και
Συνοδικόν Σιγιλιώδες εν μεμβράναις γράμμα καταστρωθέν και εν τω ιερώ Κώδικι της καθ’ ημάς του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και εδόθη τω ιερωτάτω
Μητροπολίτη Σισανίου, εν Αγίω Πνεύματι αγαπητώ ημίν αδελφώ και συλλειτουργώ κυρ Αθανασίω, ίνα μείνη εν τοις Αρχείοις του διαληφθέντος Εκπαιδευτηρίου, αντίγραφον δε τούτου επίσημον απεστάλη τω διαληφθέντι φιλογενεί
και φιλοπάτριδι ιδρυτή κυρίω Ιωάννη Μιχαήλ Τραμπαντζή, τέκνω εν Κυρίω
αγαπητώ της ημών Μετριότητος.
Εν έτει σωτηρίω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ ογδοηκοστώ ενάτω κατά μήνα
Ιούλιον Επινεμήσεως Β΄84.
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Η Επινέμησις ή Ινδικτιώνα είναι ένας γενικότερος τρόπος μέτρησης του χρόνου ανά
15ετίες με αφετηρία τη γέννηση του Χριστού ή για την ακρίβεια το 3 π.Χ..Η 1η Σεπτεμ-
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+ Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος αποφαίνεται.
+Ο Εφέσου Αγαθάγγελος
+Ο Νικαίας Ιερώνυμος
+Ο Φιλιππουπόλεως Φώτιος
+ Ο Σηλυβρίας Γερμανός
+Ο Ξάνθης Διονύσιος
+Ο Ίμβρου Παΐσιος
+Ο Βοδενών Δωρόθεος
+Ο Σισανίου Αθανάσιος
+Ο Μογλενών Καλλίνικος
+Ο Λέρου και Καλύμνου Ιωάννης85 (562)
09.02. <Το ψήφισμα της Σιατίστης>

Κ

αι τώρα το σιγίλιο γράμμα, ο τρόπος της διοίκησης και της εποπτείας του
Γυμνασίου και προ πάντων η ισοβιότητα της επιτροπής, έφερε στη Σιάτιστα νέο αγώνα, μα αγώνα ευγενή, αγώνα που είναι επιβεβλημένος, αγώνα που
τα αίτια και τα υπέρ αυτού επιχειρήματα θέλομε να γνωρίσομε στους επαΐοντες
τους Έθνους μας, γιατί τρέφομε την πεποίθηση πως είναι δίκαια, αγώνα όμως
του καλάμου, του οργάνου τούτου κάθε ευγενούς και πολιτισμένου ανθρώπου.
Ο αγώνας αυτός ηγέρθηκε για εκδήλωση της ψυχικής αγανάκτησης εκείνων που τον ήγειραν απλά, γιατί εγνώριζαν εκ των προτέρων πως ήταν καταδικασμένος σε αποτυχία, καθόσον στρέφονταν εναντίον του ανωτάτου κέντρου
της Εκκλησίας. Μα, ασκήθηκε με σύνεση, επειδή την ηγεσίαν αυτού είχεν ανήρ
λόγιος, ανήρ ένθερμος πατριώτης, που δεν μπορούσε να ανεχθεί στον 20ό αιώνα να εφαρμόζονται και χρησιμοποιούνται στη διοίκηση των σχολείων τρόποι
μη φιλελεύθεροι, τρόποι μεσαιωνικοί. Ο αγώνας ηγέρθηκε στα 1893, τον Ιούλιο
μήνα, και δεν βάσταξε πέραν του 7/μβρίου του ιδίου έτους, γιατί στη συνεδρία
της 21ης 7/μβρίου 1893 η Ιερά Σύνοδος απέρριψε την αίτηση της Κοινότητας
Σιατίστης για την κατάργηση του πατριαρχικού Σιγγιλιώδους γράμματος, την
οποίαν η Κοινότητα είχεν υποβάλει στη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησίαν. Παρακάτω θα αντιγράψομε το συνταχθέν και δημοσιευθέν Ψήφισμα Σιατίστης, το
οποίον δημοσιεύθηκε στο «Άστυ» των Αθηνών στις 19 Αυγούστου 1893. Ο
«Νεολόγος» Κωνσταντινουπόλεως στο φύλλο της 24ης Ιουλίου 1893 «έδωκε
την έννοιαν του ψηφίσματος εν γενικαίς γραμμαίς». Επίσης ο «Ανατολικός
βρίου, η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, αποτελεί την αρχή της Ινδίκτου.Έτσι το έτος
1889 μ.Χ. είναι Επινεμήσεως Β΄,
γιατί: 1889+3=1892, 1892:15=126 και υπόλοιπο της διαίρεσης 2
Άρα το 1889 μ. Χ. έχουν περάσει 126 δεπενταετίες, και διατρέχουμε το 2ο ή Β΄έτος της
127ης δεκαπενταετίας.
85
Κάποια από τα ονόματα των αρχιερέων που υπογράφουν είναι διαφορετικά από εκείνα που νεότεροι ερευνητές αναγράφουν.
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Αστήρ» της 4ης Αυγούστου 1893 στα «Εκκλησιαστικά». Αμέσως παρακάτω
αντιγράφομε το ψήφισμα Σιατίστης .
Καταγγέλλουν το Σιγιλιώδες γράμμα και γιατί δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και γιατί δεν υπηρετεί τα αληθινά συμφέροντα του Γυμνασίου, αφού συγκεντρώνει στα χέρια ενός μόνο ατόμου (του Μητροπολίτη) την απεριόριστη εξουσία να παύει και να διορίζει τους λεγόμενους ισόβιους επιτρόπους, αλλά και τους καθηγητές του σχολείου.
Θεωρούν υπεύθυνο για τη σύνταξη των όρων που έθεσε ο Ι. Τραμπαντζής το μητροπολίτη Αθανάσιο Μεγακλή και τον καταγγέλλουν για κακοδιοίκηση με συγκεκριμένα παραδείγματα. Τέλος, ψηφίζουν την καταδίκη του
Σιγιλιώδους γράμματος, το κηδεύουν και αποφασίζουν ότι τη διοίκηση και
διακυβέρνηση του Γυμνασίου την αναλαμβάνει αυτοδίκαια η πατρίδα και
καθορίζουν τον τρόπο διοίκησης και την εποπτεία του ιδρύματος.
«…Οὐ τί τῷδε ἢ τῷδε δόξει δεῖ σε λογίζεσθαι ἀλλὰ τὶ πέπρακται λέγε»86
Λουκιανού, <Πῶς δεῖ Ἱστορίαν συγγράφειν § 41.>
«Οι πρόκριτοι, δημογέροντες και πολίται πάσης τάξεως αμφοτέρων των
συνοικιών της πόλεως Σιατίστης, εν κοινή συνελθόντες συνεδρία, και λαβόντες
υπ’ όψει ότι το λεγόμενον Σιγγίλιον ή Σιγγιλιώδες γράμμα -όπερ ο πρώην μητροπολίτης ημών Αθανάσιος Μεγακλής, καταχρώμενος ως ήκιστα αρχιερεί
εμπρέπει της εμπιστοσύνης του απλοϊκού της πατρίδος ημών Ευεργέτου, κατώρθωσε να δωρήσηται ημίν, αντί του μάννα χολήν αποδιδούς, όπως κατ’ αυτό
«διοικήται και διακυβερνάται το Τραμπάτζειον εις αιώνα τον άπαντα»!-απάδει
μεν προς τας απαιτήσεις της εν η ζώμεν εποχής και τ’αληθή του Γυμνασίου
συμφέροντα, άτε συγκεντρούν εις χείρας ενός ατόμου την δύναμιν (563) του
παύειν και διορίζειν ου μόνον τους ισοβίους λεγομένους επιτρόπους, αλλά και
αυτούς τους καθηγητάς, αναμιμνήσκει δε πως ημίν τους ανά την Δύσιν μακαρίους του μεσαίωνος χρόνους….
Λαβόντες υπ’ όψει ότι το Σιγγίλιον τούτο, και τοιούτον ον, παρεβιάσθη εν
τοις πλείστοις αυτού όροις υπό τε των ισοβίων επιτρόπων και υπ’ αυτού του
υποβολέως ως κατωτέρω γενήσεται δήλον.
Λαβόντες υπ’όψει ότι η κοινότης ημών απεδέξατο μεν ευγνωμόνως την του
αοιδίμου ευεργέτου αίτησιν, όπως ιδίαις δαπάναις ανεγείρη τε εκ βάθρων και
προαγάγη το ημιγυμνάσιον ημών εις Γυμνάσιον πλήρες, όπερ να φέρη το όνομα
αυτού, και μέγαν αυτής Ευεργέτην δι’ επί τούτω ψηφίσματος αυτόν ανεκήρυξεν, ουδέν όμως δικαίωμα εχορήγησεν αυτώ και ουδεμίαν ουδαμώς συνθήκην
μετ’ αυτού εποιήσατο, όπως το φερώνυμον τούτο Γυμνάσιον «διοικήται και
διακυβερνάται εις αιώνα τον άπαντα» συμφώνως τω υποβολιμαίω Σιγγιλίω.
86

Μετάφραση: δεν πρέπει να σκέπτεσαι, να λογαριάζεις πώς θα φανούν στον ένα ή
στον άλλο όσα γράφεις αλλά να λες τι έχει γίνει (να εκθέτεις τα γεγονότα).
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Λαβόντες ύπ’ όψει ότι η Κοινότης ημών προυτίθετο μεν και τότε, άμα τη
του Σιγγιλιώδους εκδόσει, όπως διαμαρτυρηθή προς τον Ευεργέτην και υποδείξη αυτώ ευσχήμως όλας τας εκ τούτου δυσαρέστους συνεπείας, δεν προέβη
όμως εις τούτο, επελθόντος μετ’ ου πολύ του θανάτου του Ευεργέτου.
Λαβόντες υπ’ όψει ότι και ολιγοχρόνιος πείρα, μόλις τετραετής, ήρκεσε
καταδείξαι όλας και εν όλη αυτών τη γυμνότητι τας αναποφεύκτους ολεθρίας
συνεπείας της εις χείρας ενός ατόμου συγκεντρώσεως απεριορίστου εξουσίας,
παρέστημεν δε μάρτυρες αξιοθρηνήτων σκηνών, οίαι οι δαρμοί καθηγητών εν
αυτώ τω Γυμνασίω υπό του αδελφού της Α.Σ. του αγίου Σισανίου, αι συνεπεία
τούτου έντονοι απάσης της Κοινότητος διαμαρτυρήσεις προς τε την Α. Σεβασμιότητα, συνοδικώς τότε παρακαθημένην, και προς την Μεγάλην του Χριστού
Εκκλησίαν, η υπό της Α. Σεβασμιότητος περιφρόνησις της κοινής γνώμης και
διαμαρτυρίας των πολιτών, η αντί πάσης ικανοποιήσεως περικοπή μιας τριμηνίας εκ του μισθού των προσβληθέντων και δαρέντων καθηγητών, η παύσις
αυτών, η παύσις ισοβίων επιτρόπων κ.τ.λ. κ.τ.λ..
Λαβόντες υπ’ όψει ότι ο αρχιερεύς, συμφώνως τω Στ΄ του Σιγγιλιώδους
άρθρω, προβαίνει αυτοδικαίως εις την παύσιν και αντικατάστασιν του ισοβίου
(564) επιτρόπου, εάν η διαγωγή αυτού ήθελε φανή επιβλαβής και επιζήμιος εις
το Γυμνάσιον (πρόσθες και μη αρεστή εις αυτόν), εν περιπτώσει δε παραιτήσεως ή αποβιώσεως μέλους τινός των επιτρόπων, προτείνονται υπ’ αυτού, συμφώνως τω Ε΄ του Σιγγιλιώδους άρθρω, τρεις υποψήφιοι εκ των μάλλον καταλληλοτέρων (γράφε πειθηνιωτέρων), και εξ αυτών εκλέγεται εις (=ένας) δια
μυστικής ψηφοφορίας και εν πλήρει συνεδριάσει της επιτροπής. Αλλ’ εάν ενίοτε, ώσπερ συνέβη ου προ πολλού, δεν εκλέγεται ούτος δια μυστικής ψηφοφορίας, ούτε εν πλήρει της επιτροπής συνεδριάσει, αλλά διορίζεται παρά μόνου του
αρχιερέως, εξ οφφικίου και δι’ ιδιαιτέρου πιττακίου, και η παρατυπία αύτη δέον
να παραβλέπηται τοσούτω μάλλον, καθ’ όσον ο διορίζων είναι -chapeau bas
Messieurs- ο άρχων αρχιερεύς, ο του Σιγγιλιώδους υποβολεύς!....
Λαβόντες υπ’ όψει ότι οι εμπεπιστευμένοι την διαχείρισιν και διοίκησιν
των του Γυμνασίου ουδέποτε συνέταξαν, συμφώνως τω Η΄ άρθρω, και ανέγνωσαν επισήμως κατά τας ενιαυσίους εξετάσεις λογοδοσίαν της οικονομικής αυτών διαχειρίσεως.
Λαβόντες υπ’όψει ότι ουδέποτε κατά το παρελθόν τετραετές χρονικόν διάστημα εδημοσιεύθη, συμφώνως τω Θ΄ του Σιγγιλιώδους άρθρω ορίζοντι, ίνα
ετησίως γίγνηται τούτο, εν ιδιαιτέρω φυλλαδίω εντύπω, έκθεσις των πεπραγμένων.
Λαβόντες υπ’ όψει ότι συμφώνως τω Ι΄ άρθρω, προκειμένου διορισμού καθηγητών, ο αρχιερεύς (ουχί δε και τις των επιτρόπων, άπαγε!) οφείλει υποδεικνύειν και προτείνειν τα κατάλληλα πρόσωπα.
Λαβόντες υπ’ όψει ότι, το τελευταίον τούτο, ως και τινά των προηγουμένων, εισί μεν οπωσδήποτε ανεκτά, εάν επί του αρχιερατικού θρόνου ίσταταί τις
των διακεκριμένων και κάλλιστα τον εαυτών προορισμόν ειδότων αρχιερέων
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του Οικουμενικού Θρόνου, οποίοι υπάρχουσιν ευτυχώς ουχί ευάριθμοι, ότε δ’
ουχ ούτως έχει, και εάν κακή μοίρα ίσταται επ’ αυτού οίος ο επαράτω τη λήξει
άρτι αφ’ ημών μετατεθείς και τη Μεγάλη Εκκλησία πράγματα παρασχών, άνθρωπος δηλονότι φύσει προς το κακόν ρέπων και πλεονέκτης και αυθαίρετος,
και τυφλώ δήλον.
Λαβόντες υπ’ όψει ότι, ως εξάγεται εκ των μέχρι τούδε λεχθέντων, ο πρώην μητροπολίτης ημών, καίτοι θεωρών το Γυμνάσιον ως ιδίαν μάλλον ιδοικτησίαν ή ως Τραμπάντζειον, κατώρθωσεν όμως εν τη χαρακτηριζούση αυτόν πονηρία -πατριαρχεύοντος άλλως τε, και του εαυτού γέροντος, του αριστίνδην
αυτόν μεταπεμψαμένου ως μέλος της Ιεράς Συνόδου- να εξαπατήση ου μόνον
τον απλοϊκόν Ευεργέτην, όπως υιοθετήση τοιούτον Σιγγίλιον, αλλά και ταύτην
την Μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν, όπως επικυρώση τοιαύτα νοσούσης κεφαλής (565) αμβλωθρίδια87.
Λαβόντες υπ’ όψει ότι ηδυνήθημεν ήδη, μετά τα ειρημένα, ν’ ανακαλύψωμεν ότι αι πράξεις αύται απέρρεον εκ πηγής ατομικής, εξ ατομικών παθών και
συμφερόντων, ων απάντων δεν παρέλειψε να παράσχη ημίν πρόσφατα και περίτρανα δείγματα, ανανεώσας μεν τα των καθηγητών και διδασκάλων συμβόλαια, ενώ ήτο ήδη εψηφισμένος Παναγιώτατος Θεσσαλονίκης και θεις ημερομηνίαν προγενεστέραν, τούθ’ όπερ και ως πλαστογραφία δύναται ευλόγως να
χαρακτηρισθή, επικυρώσας δε, κατά τον αυτόν πάντοτε τρόπον, διαθήκας, και
εκδούς διαζύγια, όπως λαμβάνη όσον πλείονα ηδύνατο προς κόρεσιν του μηδέποτε κορεννυμένου πάθους της εαυτού φιλαργυρίας.
Λαβόντες υπ’ όψει ότι και αυτή η μήτηρ και τροφός ημών Μεγάλη του
Χριστού Εκκλησία, ενωτισαμένη πάντα ταύτα, θέλει στρέψει την εαυτής οργήν,
ουχί καθ’ ημών, των ανάξια παθόντων, και πασχόντων έτι, δικαίως δε λεγόντων
τα λεγόμενα -άλλωστε και ουχί δριμύτερον του δέοντος·ει δε τις φεύγει την
φράσιν ών έπραξεν, έδει τούτον αποσχέσθαι της τοιαύτης πράξεως και ουκ αν
ην η φράσις-, αλλά κατά μόνου του αιτίου πάντων τούτων, του Εκκλησίαν τε
και Έθνος ξυγκυνήσαντος και ξυνταράξαντος, πρώτιστα δε πάντων ημάς, τους
τω γάλακτι ημών επί ενδεκαετίαν όλην θρέψαντας αυτόν και χρηματικώς παχύναντας προς βλάβην και αυτών των εκπαιδευτικών καταστημάτων…. αλλά έχει
ο Θεός έκδικον όμμα.
Λαβόντες υπ’ όψει ότι και αυτός ο απλοϊκός αλλά νοήμων Ευεργέτης, εάν
έζη, δεν ήθελε βραδύνει να εννοήση πόσον απεπλάνησαν αυτόν, και ήθελε
σπεύσει εις πανηγυρικωτάτην αποκήρυξιν του υποβολιμιαίου Σιγγιλιώδους.
Λαβόντες συνεπώς υπ’ όψει ότι επαισθητοτάτη κατέστη, ει μή δι’ άλλο τι,
αλλά γουν προς εξιλέωσιν της μακαρίας του αοιδίμου ευεργέτου σκιάς, η επί
νέων και εδραιοτέρων βάσεων διαρρύθμισις των του Τραμπαντζείου.
Λαβόντες, τέλος, υπ’ όψει ότι ο μέγας της πατρίδος ημών Ευεργέτης, συμφώνως τω Α΄ του Σιγγιλιώδους άρθρω, «δωρείται τη Ελληνική Ορθοδόξω κοι87

Αμβλωθρίδιον, εξάμβλωμα (= το βρέφος που αποβλήθηκε με την έκτρωση) έκτρωμα. Μεταφορικά, τερατώδες γέννημα, κακότεχνο κατασκεύασμα.

450

Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής

νότητι της πατρίδος του Σιατίστης» το φερώνυμον Γυμνάσιον, και ότι, συμφώνως τοις νόμοις της Αυτοκρατορικής Κυβερνήσεως πάσα δωρεά ανήκει, μετά
θάνατον του δωρητού, τω δωρουμένω, ό εστι τη Κοινότητι, τη περιερχομένη
νυν και εις την ανάγκην, ως μη ώφειλεν, ένεκα των οικονομικών δυσχερειών,
των και το Τραμπάντζειον επηρεαζουσών, ίνα προσέλθη αρωγός, αναπληρούσα
εκ παντός μέσου το έλλειμμα, όπως μη παύση λειτουργούν το Τραμπάντζειον
εις το «διηνεκές», (566) συμφώνως τη επιθυμία του αοιδίμου ευεργέτου,
Ψηφίζομεν
Άρθρον Α΄. Κηρύττεται άκυρον εσαεί και χάρτης άγραφος το κατά Ιούλιον
του 1889 εκδοθέν Σιγγιλιώδες γράμμα.
Άρθρον Β΄. Κηδεύεται το ελεεινόν τούτο νοσούσης κεφαλής αμβλωθρίδιον
επισήμως προπεμπούσης απάσης της πόλεως.
Άρθρον Γ΄. Την επίσημον κηδείαν παρακολουθήσουσι οι πρόκριτοι και
δημογέροντες αμφοτέρων των συνοικιών, οι έφοροι των Σχολείων και επίτροποι των Εκκλησιών αμφοτέρων των συνοικιών, οι ιατροί, οι καθηγηταί, οι διδάσκαλοι και απλώς ειπείν άπαντες οι εν τέλει, ευχόμενοι υπέρ της αιωνίου αυτού αναπαύσεως.
Άρθρον Δ΄. Κηρύττεται νόθον της πατρίδος τέκνον και αυτόχρημα μητραλοίας88 «ος αν και οποίος των απάντων γνώμης σκαιότητι και κακοβουλία κεκινημένος» τολμήση αντειπείν τω παρόντι ψηφίσματι.
Άρθρον Ε΄. Αναλαμβάνει τουντεύθεν η πατρίς αυτοδικαίως και συμφώνως
τοις νόμοις της Αυτοκρατορικής Κυβερνήσεως του κραταιοτάτου και φιλομουσοτάτου ημών Άνακτος Σουλτάν Αβδούλ Χαμίτ Χαν (ου (του οποίου) τα έτη
και το κλέος παρατείνοι ο Ύψιστος και Δεδοξασμένος Θεός!) την διοίκησιν και
διακυβέρνησιν του Γυμνασίου.
Άρθρον Στ΄. Διορισθήσεται δι’ επί τούτω πρακτικού και εν δευτέρα συνεδρία δεκαμελής του Τραμπαντζείου εφορεία (διοριζομένων 6 μελών εκ της
Χώρας και 4 εκ της Γερανείας), ήτις υφ’ ημών αυτών εκλεγομένη και εκ των
σπλάχνων του λαού απορρέουσα, έσται και νόμιμος ημίν αντιπρόσωπος εργαζομένη υπό την προεδρίαν του κατά καιρούς Σεβασμιωτάτου αγίου Σισανίου.
Δια του αυτού δε πρακτικού διορισθήσονται και τέσσερα επίτιμα της εφορείας
μέλη, εκ των εκτός της Σιατίστης συμπολιτών ημών, και ονομαστί οι κ.κ. Δημήτριος Ζάχος, Κωνσταντίνος Σαχίνης, Νικόλαος Σαμαράς και Ζήσης Αλεξίου,
προς ους η εφορεία θέλει αποστέλλει καθ’ εξαμηνίαν έκθεσιν των εν τω Γυμνασίω πεπραγμένων, όπως και τα μακράν της φίλης πατρίδος ζώντα τέκνα της
Σιατίστης, τα μηδέποτε παύσαντα δεικνύναι άπειρον το ενδιαφέρον υπέρ της
προόδου αυτής, ώσιν ενήμερα των παρ’ ημίν.
Άρθρον Ζ΄. Η εκ των σταθερών κατοίκων Σιατίστης αποτελουμένη δεκαμελής (567) εφορεία θέλει παραλαμβάνει εκάστοτε, δυνάμει τακτικών αποδείξεων, τους τόκους των παρά τη Εθνική Τραπέζη κατατεθειμένων κεφαλαίων
88
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του Τραμπαντζείου, δαπανώσα τούτους αποκλειστικώς προς συντήρησιν του
Γυμνασίου.
Άρθρον Η΄. Η Εφορεία θέλει εργάζεσθαι άπαξ τουλάχιστον της εβδομάδος
υπό την προεδρίαν της Α.Σ. του αγ. Σισανίου, αι δε αποφάσεις αυτής θέλουσι
λαμβάνεσθαι κατά πλειονοψηφίαν εν νομίμοις και τακτικαίς συνεδριάσεσιν·εν
περιπτώσει δ’ ισοψηφίας ισχύει το μέρος το έχον την ψήφον του προέδρου.
Άρθ<ρον> Θ΄. Νόμιμος και τακτική έσται η συνεδρίασις, όταν παρίστανται
εν αυτή τα δύο τρίτα των μελών, τας υπογραφάς των οποίων θέλουσι φέρει πάσαι αι πράξεις της εφορείας.
Άρθ<ρον> Ι΄. Πας έφορος προσωρινώς απερχόμενος της Σιατίστης, οφείλει
να ονομάζη, εγγράφως προς τον πρόεδρον, τον εαυτού αντικαταστάτην.
Άρθ<ρον> ΙΑ΄. Ο Γραμματεύς ονομαζόμενος εκ των μελών της εφορείας,
θέλει κρατεί την αλληλογραφίαν και πάντα τα της εφορείας έγγραφα, τον κώδικα και την σφραγίδα αυτής, θέλει αγγέλλει κατ’ εντολήν του προέδρου την ημέραν των συνεδριάσεων δι’ εγγράφων προσκλήσεων, θέλει συντάσσει τα
πρακτικά των συνεδριάσεων και υπογράφει μετά του προέδρου ευθύς μετά την
της εφορείας επικύρωσιν.
Άρθ<ρον> ΙΒ΄. Ο ταμίας, ονομαζόμενος επίσης εκ των μελών της εφορείας, θέλει εκλέγεσθαι παρά του προέδρου και των μελών της εφορείας δια μυστικής ψηφοφορίας, θέλει ποιεί πάσαν πληρωμήν αποφάσει της εφορείας, και
δι’ εντάλματος του προέδρου, και θέλει φυλάσσει πάντα τα εντάλματα πληρωμής.
Άρθ<ρον> ΙΓ΄. Εις το τέλος εκάστης τριετίας η εφορεία, εις ην ανατεθήσεται η διαχείρισις και διοίκησις των του Γυμνασίου, θέλει συντάττει και αναγινώσκει επισήμως, ενώπιον γενικής των πολιτών συνελεύσεως λογοδοσίαν της
οικονομικής αυτής διαχειρίσεως, μετά την ακριβή εξέλεγξιν της οποίας θέλει
εγγράφεσθαι αύτη εν επί τούτω Κώδικι και υπογράφεσθαι υπό των παρόντων
πολιτών, μεθ’ ο η γενική συνέλευσις θέλει προβαίνει εις εκλογήν νέας εφορείας.
Άρθ<ρον> ΙΔ΄. Προκειμένου περί διορισμού ή παύσεως παντός του απαιτουμένου καταλλήλου προσωπικού του Γυμνασίου, ο πρόεδρος και η εφορεία
αφίενται ελεύθεροι να λαμβάνωσι τας εαυτών αποφάσεις κατά πλειονοψηφίαν,
μηδενός ετέρου δικαιουμένου να επεμβή. (568)
Άρθ<ρον> ΙΕ΄. Ιδιαίτερος κανονισμός ορίσει τα καθήκοντα του προσωπικού και τον εσωτερικόν εν γένει του Γυμνασίου διοργανισμόν.
Άρθ<ρον> ΙΣΤ΄. Ανώτατος επόπτης του Γυμνασίου έσται αυτοδικαίως,
ώσπερ και όλων των άλλων ημών εκπαιδευτηρίων, η Α. Σεβασμιότης ο άγιος
Σισανίου.
Άρθ<ρον> ΙΖ΄. Το παρόν ψήφισμα παραδοθήσεται τη λίαν προσεχώς εκλεχθησομένη εφορεία του Τραμπαντζείου, όπως φυλάττη αυτό εν τοις αρχείοις του Γυμνασίου, δημοσιευθήσεται δε δια του «Νεολόγου» Κωνσταντινουπόλεως, ως και δι’ άλλων εφημερίδων.
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Άρθ<ρον> ΙΗ΄. Αντίγραφον αυτού αποσταλήσεται τη μητρί Μεγάλη του
Χριστού Εκκλησία συνοδευομένου και με ιδιαιτέραν προς Αυτήν επιστολήν,
έτερον δε τοιούτον επιδοθήσεται τη εγχωρίω αρχή .
Εγένετο εν Σιατίστη εν έτει σωτηρίω 1893 κατά μήνα Ιούλιον. »
Έπονται 1500 υπογραφαί89.
09.03. Πρώτη επιστολή της Εφορείας
προς τον Ιωάννην Μ. Τραμπαντζήν,
συνταχθείσα υπό του ιατρού Ιωάννου Πάικου,
Εφόρου τότε των Σχολείων.
Οι Έφοροι των Εκπαιδευτικών καταστημάτων της Σιάτιστας ενημερώνουν
τον παραλήπτη της Ι.Τραμπαντζή ότι πολλοί Σιατιστινοί που ζουν στα ξένα
συνεισφέρουν για την καταπολέμηση της απαιδευσίας στην πατρίδα, πράγμα
που το βεβαιώνει η λειτουργία τόσων σχολείων στις δυο συνοικίες της πόλης.
Τον ευχαριστούν για τη δωρεά του και του εκθέτουν κάποιες σκέψεις τους
για το πώς και πού μπορεί να διαθέσει αυτήν για τα εκπαιδευτήρια της πόλης και επισυνάπτουν αρχιτεκτονικό σχέδιο για τη Σχολή που πρόκειται να
ανεγερθεί, το οποίο μπορεί να το αλλάξει με άλλο της δικής του επιλογής.
«Μεγάθυμε Συμπολίτα,
Η ανέκαθεν επί τη φιλοπατρία των εαυτής τέκνων σεμνυνομένη πατρίς
ημών Σιάτιστα χαίρει και αγάλλεται τα τελευταία μάλιστα έτη, αποδεχομένη
ευγνωμόνως τας δωρεάς και εγγράφουσα εν τη στήλη των ευεργετών τα ονόματα νέων εκάστοτε ευγενών αυτής τέκνων, άτινα καίτοι προ πολλού μακράν αυτής ζώντα ουδέποτε όμως ημέλησαν αυτής, αλλά διηνεκώς την δια των γραμμάτων αναγέννησιν και ευημερίαν αυτής βουλευόμενα σπεύδουσι και πόρρωθεν, οιονεί αμιλλώμενα αποκόπτοντα δια του βαλαντίου αυτών και καυτηριάζοντα ανηλεώς τας ειδεχθείς και φρικώδεις κεφαλάς της πολυκεφάλου Ύδρας
της απαιδευσίας. (569)
Δεν είναι βεβαίως του παρόντος χρόνου να αναφέρωμεν ενταύθα μίαν προς
μίαν τας κατά τα τελευταία ταύτα έτη γενναίας συνεισφοράς των τε εντός και
των εκτός της πατρίδος ευγενών τέκνων, δι’ ων κατωρθώθη η εις δύο κεχωρισμένας απ’ αλλήλων συνοικίας διηρημένη πατρίς ημών, <να> συντηρή δύο
Νηπιαγωγεία, δύο Παρθεναγωγεία, δύο Αστικάς (δημοτικάς) Σχολάς και μίαν
κοινήν αμφοτέρων των συνοικιών Ελληνικήν Σχολήν μετά δύο γυμνασιακών
τάξεων, τουτ’ έστιν Ημιγυμνάσιον, δαπανώσα ενιαυσίως άνω των 650 Οθωμ<ανικών> λιρών, εξ ων αι 200 από τόκους και μερίσματα μετοχών της Εθνικής Τραπέζης προερχόμεναι εισίν αποκλειστικώς προωρισμέναι προς συν89
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τήρησιν της Ελληνικής Σχολής·τούτο δε μόνον λέγομεν ότι πατρίς έχουσα τοιαύτα ακραιφνούς πατριωτισμού δείγματα των εαυτής τέκνων ηδύνατο θαρρούντως ν’ ατενίζη προς αισιώτερον μέλλον.
Ατενίζουσα προς το αισιώτερον τούτο μέλλον και μονονουχί προμαντεύουσα ότι θάττον η βραδύτερον δυνηθήσεται να προαγάγη το Ημιγυμνάσιον εις
Γυμνάσιον πλήρες, εις ο (εις το οποίο) τα γοργά της τε ιδιαιτέρας ημών πατρίδος και των πέριξ Επαρχιών τέκνα συρρέοντα και την διάνοιαν αυτών και το
ήθος εν αυτώ αναπτύσσοντα πολυειδώς θα δυνηθώσι την κοινωνίαν να ευεργετήσωσι, εξέδοτο ου προ πολλού Εγκύκλιον περί της εκ βάθρων ανεγέρσεως της
ετοιμορρόπου Ελληνικής Σχολής (μελλούσης να έχη και ιδιαίτερον τμήμα προς
τοποθέτησιν της πολυτίμου ημών Βιβλιοθήκης μετά Αναγνωστηρίου, ίνα μη
άγονος και ανωφελής φθείρεται αύτη υπό του κονιορτού, ούσα εγκεκλεισμένη
και απρόσιτος τοις βουλομένοις) ενδόμυχον έχουσα την πεποίθησιν ότι ευρεθήσεται τέλος, ως τις όασις εν μέσω ανύδρου (570) ερήμου, και γενναίον αυτής
τέκνον, όπως αναλάβη το όλον έργον.
Μυστηριώδης τις από του βάθους των καρδιών εξερχομένη φωνή αγγέλλει
ήδη τη πατρίδι ότι τοιούτον γενναίον αυτής τέκνον ανευρέθη. Τοιαύτα αισθήματα διήγειρεν εν ημίν η προ μιας μόλις εβδομάδος ληφθείσα και φιλογένειαν
ουχ ήττον ή φιλοπατρίαν αποπνέουσα Υμετέρα επιστολή της 14 παρελθόντος
Απριλίου, δι’ ής δηλούτε ημίν ότι αναλαμβάνετε ιδία μόνον δαπάνη (με δική
σας μόνο δαπάνη) την τε ανέγερσιν και συντήρησιν της Σχολής και εις την ανάγνωσιν της οποίας κατέρρευσαν δάκρυα τρυφεράς συγκινήσεως και ευγνωμοσύνης.
Τοιαύτη όντως γενναία και παντός επαίνου ανωτέρα πράξις, φιλογενέστατε
και μεγάθυμε άνερ, ούσα αλάνθαστον κάτοπτρον ψυχής ευγενούς ουδεμίαν βεβαίως προσδοκά ανταμοιβήν ή την εσωτερικήν ηδονήν της εκπληρώσεως του
προς την πατρίδα καθήκοντος, ήτις εστίν η μόνη και αληθής αμοιβή των ευγενών ψυχών. Πλην, αλλ’ όμως διερμηνεύοντες οι υποφαινόμενοι τας επί τούτω
απείρους ευχαριστίας και την βαθείαν ευγνωμοσύνην απάντων εν γένει των
συμπολιτών ημών, μίαν από βάθους καρδίας ένθερμον εκφέρομεν ευχήν, ίνα
όσον οίον τε τάχιον ίδωμεν κοσμούσαν την πατρίδα την περικαλλή φερώνυμον
Τραμπάντζειον Σχολήν, ήτις μετονομασθήσεται εσμέν ευέλπιδες, ουκ εις μακρόν και Τραμπάντζειον Γυμνάσιον, διαλάμπον μεν και καταυγάζον εις αιώνας
αιώνων, κατατάσσον δε συνάμα το όνομα Υμών εν τη χορεία των Ζωσιμαδών,
Καπλανών, Ζαππαίων και λοιπών εξόχων ευεργετών του Ελληνισμού. (571)
Εξαιτούμεθα, μεγάθυμε συμπολίτα, την επιεική υμών συγγνώμην, εάν εις
τας υπαγορεύσεις της καρδίας υπείκοντες μάλλον ή ακολουθούντες τους κανόνας της λογικής ελάθομεν απομακρυνθέντες υπέρ το δέον (παρασάγγας όλους
ίσως) του πνεύματος της Υμετέρας επιστολής, κινδυνεύοντες πάνυ δικαίως ν’
ακούσωμεν εκ των χειλέων υμών το «ο Μανώλης με τα λόγια φκιάνει ανώγεια
και κατώγεια». ΄Εστε όμως πλέον ή βέβαιος ότι, εάν τε ο υμέτερος πατριωτισμός και γενναιοδωρία αποφασίσωσι να προσθέσωσιν εις τους υπάρχοντας πό-
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ρους εκ 200 οθωμ. λιρών τα ελλείποντα προς καταρτισμόν τελείου Γυμνασίου
(τουθ’ όπερ κατορθωθήσεται τη προσθήκη 400-500 οθ. λιρών ετησίως), εάν τε
αποφασίσητε να διατηρήσητε την Σχολήν εις την ενεστώσαν αυτής κατάστασιν
διατιθεμένων εν τοιαύτη περιπτώσει των 200 λιρών προς βελτίωσιν της καταστάσεως των λοιπών εκπαιδευτηρίων ημών, ή και εάν τέλος αποφασίσητε να
βελτιωθή πως η ενεστώσα αυτής κατάστασις, δαπανωμένων 300 περίπου λιρών
ετησίως προς την αυτής συντήρησιν, έστε, λέγομεν, πλέον ή βέβαιος ότι η πατρίς θέλει ανακηρύξει Υμάς εν πάση περιπτώσει ως τον μέγιστον αυτής ευεργέτην, αναρτώσα και την εικόνα υμών εν μια των ωραιοτέρων αιθουσών της φερωνύμου Σχολής.
Υποβάλλοντες ουν τας σκέψεις ημών ταύτας τη πεφωτισμένη Υμών διανοία και αποφάσει, επισυνάπτομεν ώδε συμφώνως τη Υμετέρα εντολή και το
υπό του Αρμενίου Αρχιμηχανικού και Αρχιτέκτοντος Sedrach εκπονηθέν σχέδιον, καθ’ ό (σύμφωνα με το οποίο) η ανεγερθησομένη Σχολή έσται (572) διώροφος έχουσα δύο αιθούσας μεγαλοπρεπείς, οκτώ αιθούσας παραδόσεων (χωρούσης εκάστης 20-30 μαθητάς), Διευθυντήριον κ.λπ. και πρόσοψιν μεν 20
μέτρων, βάθος 30 μ. και ύψος 10μ. δαπανωμένων προς ανέγερσιν 600-750 οθ.
λιρών (και ικανόν υλικόν της παλαιάς ημών Σχολής χρησιμοποιηθήσεται) και
αγγέλλοντες υμίν ότι συμφώνως τη Υμετέρα επιθυμία η Κοινότης θέλει χρησιμοποιήσει το μετά πολλάς και ποικίλας περιπλανήσεις συλλεχθέν μέχρι τούδε
ποσόν των 300 λιρών προς άλλα κοινωφελή έργα, οία η ανέγερσις λ.χ. Παρθεναγωγείου, δεόμεθα του Υψίστου ίνα διατηρεί Υμάς εν υγεία και ευτυχία, μέχρι
γήρως βαθυτάτου και λιπαρού και διατελούμεν μετά της προσηκούσης εξόχου
προς Υμάς υπολήψεως.
Εν Σιατίστη τη 7η Ιουλίου 1887.
Οι Έφοροι των Εκπαιδευτικών Καταστημάτων.
ΥΓ. Περιττόν να προσθέσωμεν ότι εν περιπτώσει καθ’ ην το ώδε επισυναπτόμενον Σχέδιο δεν θέλει εγκριθή παρ’ Υμών, δύνασθε να πέμψετε ημίν οιονδήποτε άλλο, πέμποντες συνάμα και αυτόν τον αρχιτέκτονα, εις ον ανατεθήσεται το έργον.»
09.04. Περιγραφή του Τραμπαντζείου Γυμνασίου

Τ

ο Τραμπάντζειον είναι διώροφον. Το σχέδιον και η παρακολούθηση της
εκτέλεσης αυτού ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα Πιπιλιάγκαν από το Βλάτσι
<Βλάστη>. Το κάτω πάτωμα έχει 8 αίθουσες και το επάνω 6, με μια ευρεία αίθουσα για τις τελετές. Τα υπόγεια είναι βαθιά και χρησιμοποιήθηκαν, όταν
(573) λειτουργούσε το Οικοτροφείο. Σ’ αυτά ήταν οι νιπτήρες, σ’ αυτά η τραπεζαρία των οικοτρόφων. Εκεί κατόπιν στη νότιο πλευρά είναι δυο αίθουσες,
όπου χάρις στη φροντίδα του επιμελούς καθηγητού κ. Ναούμ Λιάκου ετοποθετήθησαν τα όργανα της Φυσικής και Χημείας με τον προβολέα και συλλογές
φυσικές και έργα των μαθητών. Οι αίθουσες αυτές ενείχαν κάτι το αξιομίμητο

Μέρος Στ΄ Ευεργέτες Σιάτιστας

455

και δικαιούνταν οι διοργανωτές των να τις δείχνουν με υπερηφάνεια στους επισκέπτες του Γυμνασίου90.
Στο επάνω πάτωμα βρίσκεται η αίθουσα της Παλαιοντολογίας. Περί της
συλλογής των απολιθωμάτων που έχουν συγκεντρωθεί σ’ αυτήν εγράψαμε τα
δέοντα στο Δ΄ μέρος του παρόντος. Η συλλογή είναι μεγάλης επιστημονικής
αξίας και δια τούτο την επισκέπτονται και ξένοι επιστήμονες, όπως ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Mar Burg (Marburg) Dr. Leonardi, Γερμανός, ο καθηγητής της Ανθρωπογεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Ιένης91 Mr Robert
Bleeck (Bleck;), ο γεωλόγος παλαιοντολόγος του Μουσείου της Ν.Υόρκης
Brunn (Broun;) και άλλοι, που εκφράζονται για την σπουδαιότητα και επιστημονική αξία των <απολιθωμάτων αυτών>92.
Μία από τις αίθουσες του επάνω πατώματος χρησιμοποιείται για βιβλιοθήκη των μαθητών. Σ’ αυτήν είναι ανηρτημένες και εικόνες ιστορίας, δωρεά του
συμπολίτου μας Δ. Μουσταφά, εμπόρου στη Λειψία. Μια άλλη αίθουσα χρησιμοποιήθηκε για θεατρική σκηνή, για τις μαθητικές παραστάσεις στις σχολικές
εορτές. Στην αίθουσα αυτή ήταν ο σκοτεινός θάλαμος, όπου ήταν τοποθετημένος μεγάλος προβολεύς με ίδιο ηλεκτρικό μοτέρ και πολλές ταινίες, δώρο του
Σιατιστινού Κ. Περπέσα, εμπόρου στη Λειψία. Σε μια από τις κάτω αίθουσες
είναι τοποθετημένη (στεγάζεται ) προσωρινά (574) η Μανούσειος Βιβλιοθήκη,
που αποτελείται από [περίπου 5] χιλιάδες τόμους, η Ρουσοπούλειος Βιβλιοθήκη
από 2 χιλιάδες τόμους93, η οποία οφείλεται στις προσπάθειες του καθηγητού
της Λαογραφίας Γεωργίου Αν. Μέγα94 στην Αθήνα, και άλλες δωρεές Σιατιστινών: του Αυξεντιάδου, καθηγητού, από 217 τόμους, του Δ. Μπόμπουρα, που
περιείχε το καλύτερο εγκυκλοπαιδικό Γερμανικό Λεξικό από 12 τόμους, του
Μελετίου Αρχιερέως, των αδελφών Κ. Χατζηϊωάννου, του Αθανασίου Αρ. Αργυριάδου, ελληνοδιδασκάλου, και άλλων.
Έγραψα παραπάνω ότι προσωρινά είναι τοποθετημένη (στεγάζεται) η βιβλιοθήκη στο Γυμνάσιο, γιατί καταβάλλεται προσπάθεια να εξευρεθεί το απαιτούμενο ποσό για την ανέγερση ιδιαιτέρου κτιρίου με αναγνωστήριο· και φαίνεται ότι δεν είναι μακράν η μέρα, που θα ιδούμε να στολίζει τη Σιάτιστα η α90

(Υποσημείωση – μεταφορά από το κείμενο του συγγραφέα): Τις αίθουσες αυτές με
το περιεχόμενό τους κατέστρεψαν οι πολιτισμένοι κατακτητές. Σπάνια δε βρίσκονταν
όμοιες στην Ελλάδα όλην.
91
Ιένα, ιστορική πόλη της Ανατολικής Γερμανίας.
92
Βλέπε Παράρτημα, § 20. Παλαιοντολογική Συλλογή Σιατίστης. Σχετική είναι η
σελίδα 332 του χειρογράφου του Φ.Ζ.
93
Ρουσόπουλος Αθανάσιος, (Βογατσικό 1823-Αθήνα 1898). Υπότροφος του κληροδοτήματος Βέλιου, καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βλέπε άρθρο με
τίτλο: «Αθανάσιος Ρουσόπουλος» στο Εθνικόν Ημερολόγιον Κ. Σκόκου του έτους
1900, σελ. 367.
94
Γεώργιος Αν. Μέγας, (Μεσημβρία Ανατολικής Ρωμυλίας 1893-Αθήνα 1976), γιος
του Αναστασίου Ε. Μέγα. Φιλόλογος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος
της Ακαδημίας Αθηνών, πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας.
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νέγερση του κτιρίου αυτού, χάρις στο ποσό που άφησε στη διαθήκη του ο αποθανών συμπολίτης μας Ζήσης Αλεξίου. Αν και η διαθήκη προσεβλήθη από τους
κληρονόμους, πιστεύω ότι ούτοι θα αναγνωρίσουν το προορισμένο για τη βιβλιοθήκη ποσόν σε περίπτωση κατά την οποίαν ήθελαν κερδίσει τη δίκη.
Επίσης, δύναται να καυχάται η Σιάτιστα και δια το ευρύτατο γήπεδο του
Γυμναστηρίου και δια το υπόστεγό του, όπου βλέπει τις (κάποιος) πλήθος γυμναστικών οργάνων μετά σκοπευτηρίου. Αυτών η απόκτηση χρεωστείται στις
ενέργειες του ακαμάτου καθηγητού της Γυμναστικής άλλοτε στο Τραμπάντζειο
Θεοχάρη Βαρβέρη.
Στο υπέρθυρο του Γυμνασίου είνε εντετειχισμένη (εντοιχισμένη) μαρμάρινη πλάκα (575), που φέρει τη γλαύκα και τα εξής λόγια:
,Αωπη΄ = 1888
Τραμπάντζειον Γυμνάσιον
Πιερίδων τοδ’ έδος Μουσών εϋκτίμενον ώδε/ παισί γε Μακεδόνων αέναον
σοφίας /πηγήν ηδ’ αρετής φωταυγέα πυρσόν έθηκεν/ ως μεγάθυμος ανήρ εξοχ’ ευ
φρονέων/ κλεινός Ιωάννης Τραμπαντζής ούνομα κλυτός/ χρήσθαι γαρ οίδε καλώς
ουχί πεπάσθαι μόνον/ πλούτον κηδόμενος Σιατίστης πατρίδος αίης/ τλήμονος
αυτός αεί τηλόθι όλβιος ων.95
-Δω ποιος θρόνιασε τας Μούσας; Δος μου, Σιάτιστα Πατρίς, τ’ όνομα να
στεφανώσω: Ιωάννης Τραμπαντζής.
Απέναντι του Γυμνασίου, στο τρίγωνο και στο μέσο αυτού, βλέπει ο διαβάτης άγαλμα, που έχει στραμμένα τα βλέμματά του στο Γυμνάσιο, με το πρόσωπο κεκαλυμμένο ακόμα96. Είναι ο ανδριάντας του Ευεργέτου, του οποίου τα
αποκαλυπτήρια δεν έγιναν ακόμα από αιτία τα ακολουθήσαντα γεγονότα. Όλοι
επιθυμούσαν να ιδούν να ανεγείρεται το άγαλμα του ευεργέτου και για τούτο,
όταν κατορθώθηκεν η ανέγερσή του, μεγάλη αισθανθήκαμε χαρά, γιατί είναι
μια εμπράγματη εκδήλωση της ευγνωμοσύνης, που χρεωστούμε στον ευεργέτη
μας, και αποτελεί τον καλύτερο έπαινο για κείνους που έχουν ευεργετηθεί, καθ’
όσον δείχνει ότι γνωρίζουν να τιμούν τους ευεργέτες τους.(576)
Εκείνο όμως που έπρεπε να γίνει είναι το ότι ο ανδριάς του Τραμπαντζή
έπρεπε να ανεγερθεί με τον οβολό όλων των κατοίκων της Σιάτιστας, και μάλιστα εκείνων που μαθήτευσαν στο Τραμπάντζειο, και όχι με το χρήμα με το
οποίο έχει ανεγερθεί97.
95

Για την περιγραφή του Γυμνασίου, της εντοιχισμένης πλάκας που φέρει το επίγραμμα
και τη μετάφραση του επιγράμματος βλέπε: Χατζής Δ. (επιμ.), Λεύκωµα εις µνήµην
Ιωάννου Τραµπατζή, µεγάλου Ευεργέτου της Σιατίστης.
96
Ακόμα: την εποχή που έγραφε ο Φ.Ζ.
97
Η Επιτροπή του Τραμπαντζείου Κληροδοτήματος στα 1939-1940 αποφάσισε να στήσει προτομές των Ι. Τραμπαντζή και Θ. Μανούση και ζήτησε εγγράφως (8-2-1939)
άδεια από το Υπουργείο Παιδείας να διενεργήσει έρανο στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Η προτομή είναι έργο του γλύπτη M. Τόμπρου και στήθηκε απέναντι από το Γυμνάσιο το Μάιο του 1940, (βλέπε Δάρδας Α., Ίδρυση και λειτουργία του
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10. Νικόλαος Σαμαράς98

Υ

πάρχουν χαρακτήρες στους οποίους από μικρή ηλικία η σφοδρή επιθυμία
για την οικονομική ανεξαρτησία τούς εμπνέει μια θαυμάσια υπομονετική
ενεργητικότητα και μια διαρκή προσπάθεια να επιτύχουν το σκοπό τους.
Τέτοιος ήταν ο Νικόλαος Σαμαράς από τη Σιάτιστα της Δυτικής Μακεδονίας. Γόνος πτωχοτάτης οικογενείας, είχε αισθανθεί από μικρή ηλικία τα πλήγματα της φτώχειας. Ενώ έπαιζε με τους συντρόφους του στην πλατεία της γειτονιάς, που φέρνει από το σχήμα της το όνομα «Φούρκα», όταν έρχονταν η ώρα
για το γεύμα και έβλεπε τους συμπαίκτες του να αποσύρονται ο ένας κατόπιν
του άλλου μεταβαίνοντας στα σπίτια τους για να γευματίσουν, έκαμνε κι εκείνος ότι πηγαίνει στο σπίτι του, όχι για να γευματίσει, επειδή ήξευρεν ότι η δόλια η Μάνα του δεν είχε εξοικονομήσει εκείνη τη μέρα ούτε ένα ξηροκόμματο
ψωμιού και επομένως ήταν καταδικασμένος να περάσει νηστικός το γεύμα εκείνο, αλλά για να κρύψει από τους συμπαίκτας του την φτώχεια του.
Αυτό γίνονταν πολλές φορές και άνοιξε στην παιδική του καρδιά μια μεγάλη και δυνατή πληγή, που τον ώθησε να φύγει ενωρίς από την πατρίδα του και
να πηγαίνει (πάει) στην ξενιτιά, και να μπορέσει να πλουτήσει όχι για τον εαυτό
(577) του, μα, κυρίως, για τα παρόμοιας με τη δική του φτώχειας παιδιά της
δυστυχισμένης πατρίδας του Σιάτιστας.
Με φτωχικά και μπαλωμένα ενδύματα και με ελάχιστα στις τσέπες του
κερμάτια χρηματικά, δώρα των συγγενών και γνωστών της οικογενείας του, μα
γεμάτος από ελπίδες και από καρτερία ήρθε στη Σερβία και αμέσως επεδόθηκε
σε εργασία επίμοχθη παρακολουθούμενος από ένα ιδεώδες, να τον αξιώσει ο
θεός να φανεί μια μέρα χρήσιμος στην πατρίδα του, το οποίο με τη λάμψη του
φώτιζε τον αλλιώς ατερπή και πεζόν βίο του και το οποίον <ιδεώδες>, όντας η
μόνη του απόλαυση και ηδονή του, επεδίωξε με δυνατή και ακαταπόνητη βούληση και συνεκέντρωσε όλες τις δυνάμεις του για να το επιτύχει. Ειργάσθηκε
με σύνεση και με παραδειγματική δραστηριότητα και φιλοπονία. Ζούσε με άκρα λιτότητα και υπόφερνε στερήσεις, όχι μονάχα στην αρχή της ξενιτιάς του,
Τραµπαvτζείου Γυµvασίου Σιατίστης με την εποπτεία της Εκκλησίας, σελ. 39697).
98
Περισσότερες πληροφορίες για το Ν. Σαμαρά <Νικόλαο Λαζάρου Σαμαρά ή Νικόλαο Λαζάροβικ> και την εξέλιξη του κληροδοτήματός του βλέπε:
1. Λαζάρου Αναστ., «Σιάτιστα», ΜΗΠΣ 1910, σελ. 152.
2. Δάρδας Αναστάσιος, Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας,
σελ.82.
3. Μπόντας Γεώργιος, Ευεργέτες και δωρητές της Σιάτιστας, σελ. 22, 23.
4. «Εκκλησιαστική Αλήθεια» του έτους 1903, φωτοτυπική επανέκδοση επιμελεία (με
την επιμέλεια) του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, σελ. 198.
5. Επιστολή του Π. Δίκου στην εφημερίδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ, αρ. φύλλου 88, Σεπτέμβριος
1990, σελ. 5 .
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που ήταν υποχρεωμένος με τα ολίγα χρήματα που έβγαζε και αυτός να ζει και
στη μητέρα του να στέλνει, αλλά και κατόπιν, που είχε στα χέρια του τον πλούτο, απαρνιούνταν τις βιοτικές ηδύτητες (απολαύσεις) και θυσίασε στο βωμό του
ιδεώδους του και αυτές τις γλυκύτατες απολαύσεις που έχει ο οικογενειακός
βίος εκλέξας τον άγαμο βίο. Με τέτοια δε ζωή μπόρεσε να αποκτήσει περιουσία
ικανή να του επιτρέψει να πραγματοποιήσει τις αγαθές προθέσεις της καρδιάς
του. Συντάσσει την διαθήκην του με τις αγαθότερες προθέσεις για τα τέκνα της
πασχούσης κοινωνικής τάξεως της πατρίδος του. Υπολογίζει με το πρακτικό
του πνεύμα (578) που τον διέκρινε το ποσόν το οποίον θα ξεκαθαρίζονταν από
την πώληση του κτήματος που είχε στο Βελιγράδιο· διαθέτει ορισμένα ποσά για
τους συγγενείς του, βέβαιος ότι, ύστερα από την πληρωμή των κληροδοτημάτων, θα μείνει ασφαλώς το ποσόν 150 χιλιάδων φράγκων, το οποίο δωρείται
στην πατρίδα του Σιάτιστα, για να παντρεύονται από τους τόκους ορφανά κορίτσια, να μοιράζονται άλευρα δυο φορές το χρόνο, να αγοράζονται βιβλία για
τους απόρους μαθητάς, να κατασκευάζονται υποδήματα και ενδύματα σε απόρους, επίσης, μαθητάς. Αλλά, δυστυχώς, κατά την αγορά περιορίστηκε το ποσό
των 150 χιλιάδων που υπελόγιζεν ο ευεργέτης σε 33 χιλ. μονάχα99, και έτσι οι
προθέσεις του διαθέτου δεν εκτελούνται άρτια.
Επιστολή της Κοινότητος Σιατίστης προς τους εκτελεστάς της Διαθήκης:
«Αξιότιμοι Κύριοι,
Εκ της υπό ημερομηνίαν 16 οδεύοντος πολυτίμου υμών επιστολής επληροφορήθημεν αναφορικώς με την Διαθήκην του μακαρίτου Νικολάου Σαμαρά,
ευεργέτου της Κοινότητος, ότι ήρθησαν πλέον όλα τα προσκόμματα και εδόθη
υμίν εκ του Δικαστηρίου απόφασις, όπως πωλήσητε τα κτήματα του μακαρίτου
εις τιμήν κατάλληλον και ότι υμείς συνεπώς προέβητε εις την εκτέλεσιν της
αποφάσεως του Δικαστηρίου θέσαντες τα κτήματα εις πλειστηριασμόν δια των
επιτοπίων εφημερίδων (579) και ότι εισέτι δεν παρουσιάσθη αγοραστής τοις
μετρητοίς, παρά με προθεσμίαν, το οποίον Σεις δεν δύνασθε να αποφασίσητε
και έχετε δίκαιον· δεν μας γράφετε όμως ποίαν τιμή προσφέρουν και για πότε
ωρίσθη η κατακύρωσις της πωλήσεως των κτημάτων.
Επειδή δε και η Κοινότης ημών συμφώνως τη Διαθήκη ενδιαφέρεται για
την υπόθεσιν της πωλήσεως των κτημάτων και αφ’ ετέρου και Σεις κήδεσθε έτι
πλέον υπέρ των φιλανθρωπικών καταστημάτων της πόλεως ημών και υπέρ των
απόρων αυτής, σας ειδοποιούμεν δια της παρούσης μας ότι και εδώ υπάρχει
αγοραστής των κτημάτων, όστις δύναται να προσφέρη ικανοποιητικήν τιμήν
ερχόμενος εις πλειστηριασμόν, και σας παρακαλούμεν να μας γράψητε αμέσως
ποίαν τιμήν προσέφερον αυτού και πότε θα γείνη η κατακύρωσις, ώστε να ειδοποιήσωμεν τον εδώ αγοραστήν να έλθη εγκαίρως, ή μόνος ή δι’ αντιπροσώπου του, προς ωφέλειαν όλων των κληροδοτημάτων.
99

Βλέπε Ζερβός Σκεύος, Εθνικά Κληροδοτήματα και Δωρεαί. Εν Αθήναις, εκ του
Εθνικού Τυπογραφείου, 1925, σελ.454, 1285.
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Αναφορικώς δε προς τους εδώ λοιπούς κληρονόμους, σας μεταδίδομεν ότι
ανεκοινώσαμεν αυτοίς το περιεχόμενον της επιστολής σας, συμφώνως τη επιθυμία Σας.
Επί τούτοις εκφράζοντες την ευγνωμοσύνην ημών και δι’ ημών όλης της
Κοινότητος Σιατίστης και όντες ευέλπιδες ότι θα τύχωμεν ταχείας υμών απαντήσεως, διατελούμεν μετ’ ιδιαζούσης προς υμάς υπολήψεως.
Οι Δημογέροντες και Εφοροεπίτροποι Σιατίστης
8 <;>Ιανουαρίου 1898». (580)
11. Κωνσταντίνος Δούκα Σαχίνης

Ο

Κωνσταντίνος Δούκα Σαχίνης γεννήθηκε στη Σιάτιστα, όπου και άκουσε
τα εγκύκλια μαθήματα από τους τότε διδασκάλους Αργυριάδας, Κωνστ.
Οικονόμου στα μέσα του 19ου αιώνα. Επειδή δε ο Θεόδωρος Χατζή Ιωαννίδης,
που εμπορεύονταν στη Βούδα-Πέστη, έλαβεν ανάγκη από έναν υπάλληλο, έγραψε στο γαμβρό του επ’ ανεψιά Δημήτριον Δ. Σαχίνην να εκλέξει και αποστείλει εις αυτόν ένα νέο από τη Σιάτιστα άξιο εμπιστοσύνης, για να τον μεταχειριστεί (αξιοποιήσει) στις εργασίες του. Ο Δημήτριος σκέφτηκε ότι αντί άλλου νέου προτιμότερο είναι να στείλει τον αδελφό του Κωνσταντίνο· και έτσι ο
Κωνσταντίνος ενωρίς αφήνει τη φίλη πατρίδα του και έρχεται στη ΒούδαΠέστη κοντά στο συγγενή του Θεόδωρο, στον οποίο βρήκε ενδιαφέρον, που
προοιώνιζεν άριστο δι’ αυτόν μέλλον. Χάρις δε στα προτερήματά του που έφερνε και τα οποία χρεωστούνταν από το ένα μέρος στη φύση του νέου και από
το άλλο μέρος στην ανατροφή που είχε λάβει στην αρχοντική οικογένειά του,
προσείλκυσεν αμέσως την εκτίμηση και το ενδιαφέρον του Θεοδώρου, για να
τύχει μια ανώτερη μόρφωση και να γίνει όχι μονάχα άξιος διάδοχος του Θεοδώρου στις εμπορικές επιχειρήσεις του, αλλά και να πάρει μια ζηλευτή θέση
στην κοινωνία των Ελλήνων εμπόρων της Βουδαπέστης. Όταν δε κλονίστηκε
θανάσιμα η υγεία του προϊσταμένου του Θεοδώρου και επακολούθησε το μοιραίο, ο Κωνσταντίνος ανέλαβε τη συνέχιση των επιχειρήσεων με τύχη ευνοϊκή,
ώστε η χήρα Χατζή Ιωαννίδη να μη διστάσει να αποφασίση να γίνει σύζυγος
Κωνστ. Σαχίνη.(581)
Ύστερα από το θάνατο του Θεοδώρου και από το γάμο του με τη χήρα
Χατζή Ιωαννίδου, διαχειρίζονταν την περιουσία του μακαρίτου ως δική του
πλέον περιουσία και ευτύχησε να αυξήσει αυτήν επαισθητά σε τρόπο, που μπορούσε να ζει άνετα με τους τόκους μονάχα των χρημάτων του. Επειδή δε ανέκαθεν έτρεφε φλογερή στην πατρίδα του αγάπη, αποφασίζει να κατέλθει στην
Ελλάδα και εγκαθίσταται στας Αθήνας, όπου μπορούσε και την ελληνοπρεπή
μόρφωση των τέκνων του να επιδιώξει και την πατριωτική ζωή μερικά να ζήσει, που αποτελούσε το όνειρό του· και για τούτο ζώντας στην Αθήνα καλούσε
τους Σιατιστινούς νέους, που βρίσκονταν στην Αθήνα για ανώτερη Εκπαίδευση, να συνεορτάζουν σύμφωνα με τα ιδιαίτερα έθιμα της Σιάτιστας τα Χρι-
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στούγεννα και το Πάσχα. Το φλογερό δε για την ιδιαίτερη πατρίδα του ενδιαφέρον το απέδειξε και με τη διαθήκη του, με την οποία αφήνει όλη σχεδόν την
περιουσία του στα εκπαιδευτήρια αυτής κατά τρόπο που κινεί την εκτίμησή
μας, καθόσον πρώτος ο Κωνστ. Σαχίνης αφήνει στα τέκνα του και μέχρι του
θανάτου αυτών μονάχα την επικαρπία της περιουσίας του. Στα εγγόνια του δεν
αφήνει τίποτε. Όλα περιέρχονται στη Σιάτιστα. Υποχρεώνει δε τα τέκνα του,
έως ότου ζουν, να προσέρχονται αρωγοί στα Σχολεία και στους πτωχούς της
Σιάτιστας, αποστέλλοντας τακτικά είκοσι χρυσά εικοσόφραγκα κάθε χρόνο.
Κατωτέρω αντιγράφομε τη διαθήκη του.
11.01. Διαθήκη Κωνσταντίνου Δούκα Σαχίνη
Ακυρώ πάσαν προγενεστέραν διαθήκην μου.
Άρθρον. Α΄. Κληρονόμους (582) μου ονομάζω τα τέκνα μου Περικλήν,
Μελπομένην Αριστείδου Ζάχου και Αρετήν Γεωργίου Μοντεσάντου, ως επίσης
και τον «Σύλλογον προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων», με το δικαίωμα
της επικαρπίας <υπέρ> των τέκνων μου δια τα προς τον Σύλλογον οριζόμενα
ποσά ως εν τω αρ. Γ΄ αναφέρω.
Άρθρον. Β΄. Εις τα τέκνα μου Περικλήν, Μελπομένην και Αρετήν -έχοντα
άλλως τε ήδη μετά την μεταγραφήν και της ετέρας εν Βουδαπέστη οικίας καθ’
ολοκληρίαν επ’ ονόματί των αρκετήν ιδιαιτέραν περιουσίαν- αφίνω από κοινού:
1) την παρά τη εν Βουδαπέστη <Pester> Powter Ungarische Commercial
Bank εκ διαφόρων μετοχών προς φύλαξιν κατάθεσίν μου, ως και οιανδήποτε
παρά τη αυτή Τραπέζη χρηματικήν μου κατάθεσιν,
2) το παρά του εν Βουδαπέστη αδελφού μου Αλεξάνδρου Δ. Σαχίνη λαβείν μου,
3) τας παρά τη ενταύθα Τραπέζη Μυτιλήνης προς φύλαξιν μετοχάς μου
και το παρά της αυτής Τραπέζης εις μετρητά λαβείν μου, και
4) τα ευρεθησόμενα μετρητά, λαχεία τινά και ό,τιδήποτε άλλο.
Άρθρον. Γ΄. Εις τον «Σύλλογον προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων» αφίνω:
1) μίαν εκ των μετοχών μου προς φύλαξιν κατάθεσιν παρά τη Εθνική
Τραπέζη της Ελλάδος, αξίας νυν περί τας 90.000 δραχμάς, και
2) την εν Αθήναις επί της οδού Φειδίου αριθ. 8 οικίαν μου και ήτις οικία
επί τη βάσει καθαρού εισοδήματος αξίας 110.000 δραχμών περίπου προς 5%,
δύναται εν καταλλήλω ευκαιρία να εκποιηθή, το δε τίμημα μετατρεπόμενον εις
μετοχάς της Εθνικής (583) Τραπέζης της Ελλάδος ή εις Εθνικά εις χρυσόν Δάνεια κατατεθώσι και ταύτα παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος, τα δε εισοδήματα ως και εν τω άρθρω Α΄ αναφέρω διανέμωνται τεσσαράκοντα επί τοις
εκατόν προς τον υιόν μου Περικλήν και ανά τριάκοντα επί τοις εκατόν προς τας
θυγατέρας μου Μελπομένην και Αρετήν.
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Μετά τον θάνατον όλων των τέκνων μου αλληλοκληρονομούντων τα της
επικαρπίας δικαιώματα, ορίζω ίνα τα εισοδήματα ταύτα διατίθενται υπέρ των
Εκπαιδευτικών Καταστημάτων της ιδιαιτέρας πατρίδος μου Σιατίστης της Μακεδονίας ως «Κληροδότημα Κωνσταντίνου Δούκα Σαχίνη υπέρ των Ελληνικών
Εκπαιδευτικών Καταστημάτων».
Εάν κανέν των τέκνων μου ήθελε προσβάλει την διαθήκην ταύτην (όπερ
ουδέποτε πιστεύω), αφαιρώ αυτώ παν δικαίωμα επικαρπίας, επί των υπό αρθρ.
Γ΄. αναφερομένων, το δε αναλογούν αυτώ ή αυτοίς ποσόν διατίθεται αμέσως
υπέρ των ως είρηται Ελληνικών Εκπαιδευτικών Καταστημάτων Σιατίστης.
Εάν ο Σύλλογος δεν ήθελε δεχθή, ονομάζω το Εθνικόν Πανεπιστήμιον υπό
τους αυτούς όρους.
Παρακαλώ τα τέκνα μου εντός δύο ετών από της τελευτής μου να μετρήσωσιν εις μεν τον αδελφόν μου Αλέξανδρον δραχμάς τρεις χιλιάδας και εις τον
αδελφόν μου Απόστολον ετέρας τρεις χιλιάδας ως μίαν ανάμνησιν.
Προ ετών παρέχω εις τα σχολεία (584) Σιατίστης φρ. 400 ετησίαν υπέρ των
Σχολείων συνδρομήν100, επιθυμώ δε ίνα δίδωνται και εις το μέλλον παρά των
τέκνων μου.
Επίσης, παρακαλώ τα τέκνα μου να πέμπωσιν ετησίως φράγκα διακόσια
προς τον Μητροπολίτην Σιατίστης, ίνα εκ τούτων διανέμωνται φρ. 100 την 21ην
Μαΐου και φρ. 100 την 8ην Οκτωβρίου εις πτωχάς οικογενείας και όπερ επιθυμώ
να εξακολουθήση και μετά τον θάνατον των τέκνων μου εκ των υπέρ των Σχολείων προς τον Σύλλογον κατά το άρθρ. Γ΄. οριζομένων.
Προς ουδένα οφείλω τι, τας δε προς με οφειλάς προσώπων αναφερομένων
εις το Καθολικόν μου υπό τον τίτλον «Μερίς διαφόρων» δωρούμαι τοις οφειλέταις.
Αντίγραφον της διαθήκης μου ταύτης κρατώ παρ’ εμοί εν μικρά δερματίνη
θήκη.
Έγραψα και υπέγραψα ιδιοχείρως την δεκάτην ενάτην Μαρτίου χίλια εννιακόσια δέκα, ημέραν Παρασκευήν, εν Αθήναις «Μέγα Ξενοδοχείον», ένθα διαμένω. Κωνσταντίνος Δ. Σαχίνης101.
Εν Αθήναις τη 29η Δεκεμβρίου 1912
Ο Προεδρεύων Γ. Βερούτσος.
Ακριβές αντίγραφον
Αθήνησι τη 17 Δεκεμβρίου 1913
Σφραγίς Ο υπογραμματεύς
Υπογραφή. (585)

100

Δες Ζερβός Σκεύος, Εθνικά Κληροδοτήματα και Δωρεαί. Εν Αθήναις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1925, σελ.524.
101
Η αποκατάσταση «δυσανάγνωστων» τμημάτων του χειρογράφου του Φ.Ζ. έγινε με
τη βοήθεια του κειμένου της ίδιας διαθήκης, που είναι δημοσιευμένο στη σελ. Γ 70 του
Λευκώματος Σιατιστέων Μνήμη.
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12. Δημήτριος Ιωαννίδης (ή Τσεκερδέκης)

Ο

Δημήτριος Ιωαννίδης γεννήθηκε στη Σιάτιστα στο πρώτο ήμισυ της 19ης
εκατονταετηρίδας· ήταν έγγονος της οικογενείας Δημητρίου Ιωαννίδου,
του οποίου σώζεται σε ομηρική γλώσσα μπροστά στη μοναδική έκδοση του
Ομήρου στο «Αρχείον Νέστορος Κωνσταντίνου Τσιρλιγκάνη», [στην οπίσω
σελίδα], το εξής ελεγείον με την υπογραφή Δημήτριος Ιωαννίδης:
Χαῖρε ὑπερτελὲς εὖχος Ὅμηρε, κρηπὶς ἁπάντων ποιητῶν
ὄφελος τῶν δ’ ἐπιδερκομένων χθονὸς ἁπάντων
εἰ γὰρ ἐν νεκροῖς γε, ἀλλ’ ἔτι ἐν βίβλοις σεῖο φάμη κέεται.
Ἰωαννίδης Δημήτριος, 1820 Μαΐου
<Σε ελεύθερη απόδοση: Χαίρε, Όμηρε, δόξα που φτάνεις στα ουράνια, θεμέλιο όλων των ποιητών, όφελος όλων των ανθρώπων που ζουν στη γη. Βρίσκεσαι ανάμεσα στους νεκρούς φυσικά, αλλά ακόμη η φήμη σου υπάρχει / φωλιάζει στα βιβλία>.
Τούτου έγγονοι ήσαν ο Δημήτριος, ο Ναούμ και ο Γεώργιος, οι οποίοι ήκουσαν όλοι τα μαθήματα που τότε διδάσκονταν στην Ελληνική Σχολή της Σιάτιστας.
Αφού ο Δημήτριος (ο εγγονός) αποφοίτησεν από την Ελληνική Σχολή της
Σιάτιστας, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και με παραδειγματική ζέση ρίφθηκε στο
εμπόριο. Έχοντας δε εξαιρετικά προσόντα, τη δραστηριότητα και την άκρα οικονομία, η οποία χαρακτηρίζονταν για φιλαργυρία από κείνους που τον γνώρισαν επιπόλαια, κατόρθωσε να αποκτήσει ικανή περιουσία και να αποσπάσει
την εκτίμηση του εμπορικού κόσμου, ο οποίος έτρεφε την πεποίθηση ότι, όταν
συναλλάσσεται με τον Ιωαννίδη, δεν θέτει σε κίνδυνο απωλείας την περιουσία
του. Η περιουσία του από το ένα μέρος και η ζηλευτή του θέση στον κύκλο των
επιχειρήσεών του από το άλλο μέρος τον έκαμαν να γνωριστεί γρήγορα με τον
πλούσιο έμπορο των Βελισσών102 Τσεκερδέκη και να δεχτεί προτάσεις υιοθεσίας παίρνοντας τη θυγατέρα του Τσεκερδέκη Μαρίαν σύζυγον. Ο πλούτος του
πεθερού του συνετέλεσεν να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του ο Δημήτριος με το
επώνυμο, το οποίο έφερε στο εξής, «Τσεκερδέκης». Ύστερα από κάμποσα έτη
είχε συνάψει συνεταιρισμό και, με τον τίτλο Ανέστη, Οικονόμου, Πάντου και
(586) Τσεκερδέκη, ιδρύθηκε το εργοστάσιο γαϊτανίων εις το Δίχοβο103 του Μοναστηρίου, από το οποίο πολλά απεκόμιζε κέρδη, ώστε, εκτός εκείνων των
χρημάτων που απαιτούνταν δια τις εμπορικές του εργασίες στη Θεσσαλονίκη,
να έχει και αρκετά περισσεύματα, τα οποία επένδυε σε κτήματα, που αρκετά
είχεν αποκτήσει. Αποφεύγοντας δε κάθε περιττή δαπάνη και ζώντας με λιτότη102
103

Βελεσσά, Βελισσά, Βελεσά, η πόλη Βέλες της ΠΓΔΜ.
Δίχοβο, χωριό κοντά στο Μοναστήρι / Μπίτολα, στην ΠΓΔΜ.
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τα, γιατί το χρήμα που περίσσευε <το> θεωρούσε όχι δικό του, αλλά της πατρίδας και των πτωχών αυτής, κατόρθωσε να σχηματίσει (δημιουργήσει) μεγάλα
χρηματικά κεφάλαια και, όταν πείστηκε ότι ήταν ικανά να επαρκέσουν στην
ικανοποίηση των θεαρέστων διαθέσεών του, σύνταξε τη διαθήκη του καταλείποντας την περιουσίαν του όλη σε διάφορα κληροδοτήματα, εκτός εκείνων που
νόμιζεν επαρκή για τη συντήρηση της συζύγου του Μαρίας, εφόσον θα διατηρούνταν στη ζωή. Τέκνα δεν είχεν αποκτήσει, μα η διαθήκη του μας δείχνει ότι
τον συγκινούσαν όλες οι στερήσεις της κοινωνίας και έδωκε για τούτο σε όλες
την κατεύθυνση της ευεργετικής του τάσης, διότι φρονούσεν ότι θα τον μιμούνταν και άλλες ευεργετικές ψυχές της πατρίδας του, εάν εκείνος δεν θα κατόρθωνε να ανακουφίσει τέλεια τους πάσχοντας, κατά το «δος σοφώ αφορμήν και
σοφώτερος έσται»104, και <θα> παραχθεί έτσι κάτι το τέλειο για την ανακούφιση και πρόοδο της Σιάτιστας, που τόσο την πονούσε.
Και, λοιπόν, αρχίζομε τα ευεργετήματά του.
<Πρώτο>: Βλέποντας τα μικρά της Σιάτιστας ότι ριγούντα περιέτρεχαν
στους δρόμους, γιατί οι γονείς τους δεν είχαν τα μέσα να τα ενδύσουν σε τρόπο
που απαιτούσεν ο χειμώνας, ούτε να τους χαρίσουν την αναγκαία ζεστασιά μέσα στα σπίτια τους περιορισμένα, ανήγειρε κατάλληλο Νηπιαγωγείο στο σπίτι
του, που έφερνε την επιγραφή «Δημήτριος και Μαρία Ιωαννίδου» και με τη
διαθήκη του άφησε το ποσόν που χρειάζονταν για να πληρώνεται μια νηπιαγωγός, για να συναθροίζει τα μικρά, να τους παρέχει παίζοντας ολίγες γνώσεις,
αλλ’ αρκετή ζεστασιά το χειμώνα.
Δεύτερο: Βλέποντας ότι στην πατρίδα του κορίτσια τίμια και με πολλές
άλλες αρετές καταντούσαν να πίπτουν σε χέρια ανδρών αναξίων γι’ αυτά και
αυτό γιατί δεν είχαν αρκετή προίκα, για να τους χαρίσει καλύτερη τύχη (587)
και για να αμείψει την τιμιότητα για (ως) παράδειγμα καλό σε μίμηση, άφησε
ικανό χρηματικό ποσό, για να διατίθεται για υπανδρεία ενός κοριτσιού κάθε
χρόνο εκ περιτροπής από τη Θεσσαλονίκη, από το Μοναστήρι και από τη Σιάτιστα.
Τρίτο: Βλέποντας ότι στην κοινωνία, προ πάντων της πατρίδος του, άλλοι
πλέουν σε αφθονία τροφίμων τις μέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ενώ
άλλοι στερούνται και αυτόν τον επιούσιο άρτο, άφησεν αρκετό ποσό, για να
διανέμεται άλευρο σε πτωχές οικογένειες τις δυο ανωτέρω εορτές.
Τέταρτο: Επειδή φρονούσεν ότι η κατώτερη εκπαίδευση έχει ανάγκη από
σχολικά κτίρια, που να εκπληρούν (πληρούν) τους όρους της υγιεινής, για να
μην παραβλάπτεται η υγεία <των μαθητών> τους και για να αναπτύσσεται η
καλαισθησία τους, ανήγειρε με ιδική του δαπάνη στην Θεσσαλονίκη την «Ιωαννίδειο Δημοτική Σχολή».
Πέμπτο: Οπαδός των πρακτικών γνώσεων και εχθρός της εκμετάλλευσης

104

Μετ.: Δώσε στο σοφό, τον έξυπνο, μια αφορμή (να σκεφτεί, να ερευνήσει) και θα
γίνει σοφότερος.
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που γίνεται από μέρος των πρωτομαϊστόρων105 στους νέους που θέλουν να μάθουν μια τέχνη, άφησε το υπόλοιπο της περιουσίας του για να ιδρυθεί Επαγγελματική Σχολή, στην οποία οι νέοι της πατρίδας του και των περιχώρων να προσέρχονται και <να>επιδίδονται σε έργα τέχνης που παρέχουν κίνηση, πλούτο,
εύπορη ζωή και ευημερία.
Και, τελευταία, ακούοντας ότι στην πατρίδα του πολλοί φτωχοί υποκύπτουν μοιραία στις συνέπειες της αρρώστιας, από την οποία κατατρύχονται,
χωρίς ιατρική περίθαλψη και ιατρό, ίδρυσε φαρμακείο, από το οποίο οι πτωχοί
παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα, και πληρώνει ιατρό, ο οποίος επισκέπτεται τους
πτωχούς δωρεάν. Αυτά είναι σε μικρογραφία τα ευεργετήματα του μακαρίτη
Ευεργέτου μας και τώρα αντιγράφομε και τη διαθήκη του, για να εκτιμηθεί από
τον αναγνώστη αρτιότερα ο μεγάθυμος Ιωαννίδης Δημήτριος. (588)
12.01. Διαθήκη Δημητρίου Ιωαννίδου
Αριθ. Πρωτ.937.
Ο Θεσσαλονίκης Αθανάσιος επιβεβαιοί:
Ο υποφαινόμενος Δημήτριος Ιωαννίδης εκ Σιατίστης της Μακεδονίας ορμώμενος, Χριστιανός Ορθόδοξος, υπήκοος Οθωμανός, ηλικίας (62) εξήκοντα
δύο ετών, εν Θεσσαλονίκη μένων εμπορευόμενος, σώας έχων τας φρένας και
υγιά τον νουν, έχων δε υπ’ όψει το άδηλον της στιγμής του θανάτου κατά το
αψευδές ρήμα του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού «Γρηγορείτε ου
γαρ οίδατε την ημέραν ουδέ την ώραν εν η ο υιός του ανθρώπου έρχεται», απεφάσισα σήμερον την (4η) τετάρτην Σεπτεμβρίου ημέραν της Εβδομάδος Πέμπτην και ώραν 4ην π.μ. Τουρκιστί106 1903 ίνα διαθέσω τα κατ’ εμέ, όπως προλάβω ενδεχομένας έριδας και φιλονικίας μεταξύ των συγγενών και κληρονόμων μου, δια της παρούσης ιδιογράφου μου μυστικής διαθήκης, ην οικειοθελώς
και απαραβιάστως συνέταξα και υπέγραψα ιδία χειρί είς τε το τέλος και εις εκάστην σελίδα και ορίζω και διατάσσω τα εξής, άτινα και εντέλλομαι τοις συγγενέσι και κληρονόμοις μου ίνα σεβασθώσι, χωρίς να θελήσωσι να ανατρέψωσι
ουδεμίαν των διατάξεών μου εις το παράπαν επί ποινή απωλείας των κληρονο-
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«….Ποτέ κανείς δεν μπορούσε να βγει τεχνίτης, αν δεν πήγαινε από πολύ μικρός να
γίνει μαθητούδι, να μαθητέψει ή να υπηρετήσει (σε εργαστήρι, μαγαζί, γραφείο ή και στο
σπίτι) κοντά σε μάστορα, που συνήθως δεν τον πλήρωνε τον πρώτο καιρό, αλλά μόνο τον
έτρεφε, τον έντυνε και συχνά τον στέγαζε. Με τον καιρό, πάνω στα δύο χρόνια περίπου, το
μαθητούδι γινόταν τσιράκι και έπαιρνε μισθό, ρόγα, στην αρχή πολύ μικρό, ίσαμε ένα
γρόσι τη μέρα, ρόγα που κάθε χρόνο αύξανε……». Αγγελική Χατζημιχάλη, Μορφές από
τη σωματειακή οργάνωση των Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: Οι συντεχνίες - Τα ισνάφια.
106
Η υπόμνηση «τουρκιστί» γίνεται, επειδή στο ισλαμικό ημερολόγιο οι μέρες θεωρούνται ότι αρχίζουν από το ηλιοβασίλεμα και κατ’ ανάγκη διαφορετικά θα αριθμούνται και οι ώρες. Η ώρα 4η π.μ. τουρκιστί πρέπει να είναι η 10 π.μ. .
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μικών αυτών δικαιωμάτων των οριζομένων αυτοίς δια της μυστικής διαθήκης
μου ταύτης.
Και δη εν πρώτοις αφίημι την εκ καρδίας συγχώρησιν εις πάντας τους αδελφούς μου Χριστιανούς εξαιτούμενος και παρ’ αυτών ταύτην. Είτα εγκαθιστώ γενικόν κληρονόμον (589) μου εφ’ απάσης της κινητής και ακινήτου περιουσίας μου την νόμιμον σύζυγόν μου Μαρίαν, το γένος Μιχαήλ Ν. Τζεκερδέκη
εκ Βελισσών, και αφήνω εις αυτήν χιλίας λίρας Οθωμανικάς χρυσάς (1000) εις
μετρητά ή χρεώγραφα, τας οποίας παρακαλούνται οι εκτελεσταί της διαθήκης
μου να καταθέσωσιν εις ασφαλή Τράπεζαν επ’ ονόματί της αναποσπάστως.
2) Την ιδιόκτητόν μου οικίαν, εις ην κατοικώ, κειμένην εν τη ενορία του Αγίου
Κωνσταντίνου και συνορευομένην μετά των οικιών Νικολάου Βαβαλή και Σοφίας και δημοσίου δρόμου, μετά των εν αυτή σκευών και επίπλων πάσης ύλης
και είδους, τα εις αυτήν δοθέντα και υπ’ εμού αγορασθέντα διάφορα κοσμήματα. 3) Την εν Βελισσοίς επ’ ονόματί μου εγγεγραμμένην ημίσειαν οικίαν, κατά
τους εις χείρας μου επισήμους τίτλους, κειμένην απέναντι της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας επ’ ονόματι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου επί τω όρω ίνα, εν
όσω ζη, νέμηται και διαχειρίζηται ταύτα πάντα και διαθέτη ως βούλεται μόνον
τα εισοδήματα αυτών, τα δε κεφάλαια ως και η λοιπή περιουσία μένωσιν ανέπαφα, μετά δε τον θάνατον αυτής πάντα ταύτα εξ ημισείας θα διατίθενται εις
μεν την Θεσσαλονίκην εν τρίτον εις το Χαρίσειον Γηροκομείον, τα δε δυο τρίτα, εάν μεν υφίσταται, εν τω Ελληνικώ Γυμνασίω δηλαδή, εμπορικόν τμήμα, να
τοκίζωνται εις ασφαλή τινά Τράπεζαν και το εισόδημα αυτών να διατίθηται
υπέρ αυτού εις το διηνεκές, εάν δε δεν υφίσταται εμπορικόν τμήμα, εν τρίτον
να διατίθηται υπέρ του Ορφανοτροφείου «Μελιτεύς» και το έτερον τρίτον υπέρ
του Χειρουργικού και μολυσματικού ομωνύμου μοι τμήματος. Εις δε την Σιάτισταν τα κεφάλαια ταύτα θα κατατεθώσιν αρμοδίως εις ασφαλή Τράπεζαν και
οι τόκοι αυτών θα διατίθενται (590) εξ ημισείας προς υπανδρείαν πτωχών και
τιμίων ομολογουμένως κορασίων κατ’ έτος εις προσθήκην δε του κληροδοτήματός μου προς διανομήν κατά τα Χριστούγεννα και Πάσχα αλεύρων προς τους
απόρους και έχοντας ανάγκην συμπατριώτας μου. Εν περιπτώσει, όπερ μη γένοιτο, θελήση να έλθη εις δεύτερον γάμον, επειδή το τοιούτον ουδόλως επιθυμώ, δεν θα δικαιούται να διαχειρίζηται και εξουσιάζη τα κληροδοτηθέντα αυτή
εκ της περιουσίας μου, αλλά θα λαμβάνη μόνον (100) εκατόν λίρας Οθωμανικάς και την εν Βελισσοίς διαληφθείσαν οικίαν μου ημίσειαν και θα αποσύρεται
άνευ ουδεμιάς αξιώσεως, η δε διαληφθείσα περιουσία θα διατίθεται ως και μετά
τον θάνατόν της περί ου ανωτέρω μνείαν ποιούμαι. Εις τον γνήσιον αδελφόν
μου Ναούμ αφίνω μίαν εκ του εις Δίχοβον του Μοναστηρίου (Βιτωλίων) ευρισκομένου Εταιρικού Εργοστασίου ερίων μετοχήν αξίας εκ (2000) δύο χιλιάδων λιρών Οθωμανικών και πεντακοσίων ετέρων λιρών οθωμανικών εκ των
εντόκων μου δανείων, ομού 2.500 λιρών οθωμανικών, κατά τον ενυπόγραφον
ισολογισμόν μας κατά τα εταιρικά συμβόλαια και κατά τους επισήμους τίτλους
ευρισκομένους εις χείρας μου. Εις τους 5 αυτού υιούς και ανεψιούς μου Ιωάν-
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νην, Κωνσταντίνον, (591), Οδυσσέα, Δημήτριον και Γεώργιον ανά εξήκοντα
(60) λίρας Οθωμανικάς εις έκαστον, ομού (300) τριακοσίας, και εις την θυγατέρα του και ανεψιάν μου Θεοδώραν λίρας Οθωμανικάς (200) διακοσίας. Εις
τον αδελφόν μου Γεώργιον λίρας οθωμανικάς (200) διακοσίας. Εις την αδελφήν
μου Αναστασίαν σύζυγον του εν Σελίτση Γεωργίου Χατζή Ιωάννου λίρας Οθωμανικάς (150) εκατόν πεντήκοντα. Εις την θυγατέρα αυτής και ανεψιάν μου
Ζωίτσαν λίρας Οθωμανικάς (30) τριάκοντα. Εις την ετέραν αυτής θυγατέρα
Θεοδώραν λίρας Οθωμανικάς (20) είκοσι και εις τον υιόν αυτής και ανεψιόν
μου Δημήτριον λίρας Οθωμανικάς (40) τεσσαράκοντα. Εις τον εξάδελφόν μου
Νικολάκην Κ. Παπία λίρας Οθωμανικάς (100) εκατόν. Εις την εξαδέλφην μου
Πανδώραν, σύζυγον Γ. Αγαθοκλέους, λίρας οθωμανικάς (50) πεντήκοντα. Εις
τον εξάδελφόν μου Ιωάννην Ν. Παπίαν λίρας Οθωμανικάς (25) είκοσι πέντε.
Και εις την εξαδέλφην μου Μαλαματήν, σύζυγον Θεοδοσίου Ν. Γκανούλη (25)
είκοσι πέντε λίρας Οθωμανικάς. Προς τούτοις διατάσσω και παρακαλώ, ίνα οι
εκτελεσταί της παρούσης μυστικής διαθήκης μου οικοδομήσωσι εις Θεσσαλονίκην εν τόπω καταλλήλω ορισθησομένω υπό της Α.Π. του Σεβ. Μητροπολίτου
(592) Θεσσαλονίκης και της αντιπροσωπείας της Κοινότητος την Κεντρικήν
Ελληνικήν Αστικήν Σχολήν των αρρένων καθ’ όλους τους κανόνας της υγιεινής
αντί λιρών Οθωμανικών (1.200) χιλίων διακοσίων, η οποία παρακαλώ να φέρη
την επιγραφήν «Ελληνική Αστική Σχολή Δ. Ιωαννίδου, Σιατιστέως». Επίσης, οι
εκτελεσταί της διαθήκης μου ταύτης τη συνεννοήσει της Εφορίας του ενταύθα
«Θεαγενείου Νοσοκομείου» θα οικοδομήσωσι εν τω περιβόλω του Νοσοκομείου τμήμα ιδιαίτερον κατάλληλον φέρον την επιγραφήν «Δ. Ιωαννίδης, Σιατιστεύς», ένθεν μεν προς νοσηλείαν των πασχόντων πτωχών εκ μολυσματικών
νοσημάτων, ένθεν δε όπως εκτελώνται εργασίαι χειρουργικαί υπό ειδικού ιατρού, εν ώ δε τεθώσι και 10 κλίναι, αντί (350) τριακοσίων πεντήκοντα λιρών
Οθωμανικών και προς αγοράν των απαιτουμένων χειρουργικών εργαλείων ετέρων (100) εκατόν λιρών Οθωμανικών και ανά (2 1/2 ) δύο ήμισυ λίρας Οθωμανικάς κατά μήνα προς αντιμισθίαν του χειρούργου ιατρού, η οποία αντιμισθία
θα πληρώνηται τακτικώς ετησίως εκ των εισοδημάτων μου, περί ων κατωτέρω
ποιήσομαι μνείαν. Προς τούτοις οι εκτελεσταί (593) της παρούσης μυστικής
διαθήκης μου θα οικοδομήσωσι εις την εν Σιατίστη ευρισκομένην πατρικήν μου
οικίαν, την εις εμέ ανήκουσαν, εν νηπιαγωγείον αντί λιρών οθωμανικών (200)
διακοσίων και να μισθοδοτώσι κατ’ έτος μίαν διδασκάλισσαν νηπιαγωγόν αντί
λιρών οθωμανικών (25) είκοσι πέντε, συνάμα εις μέρος κατάλληλον του οικοπέδου της οικίας αυτής θα οικοδομήσωσι φαρμακείον αντί λιρών Οθωμανικών
(70), εβδομήκοντα, προορισμένον προς παροχήν φαρμάκων τοις αποδεδειγμένοις απόροις συμπατριώταις μου και διευθυνόμενον παρ’ ενός ιατρού υποχρεωμένου να επισκέπτηται τακτικώς τους απόρους δωρεάν αντί (25) είκοσι πέντε
λιρών Οθωμανικών ετησίως. Προς αγοράν δε φαρμάκων θα διατεθώσιν εφάπαξ
λίραι Οθωμανικαί (50) πεντήκοντα και προς αντικατάστασιν των δαπανωμένων
ανά (10) δέκα λίρας Οθωμανικάς κατ’ έτος. Συνάμα οι ειρημένοι εκτελεσταί
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παρακαλούνται να δίδωσι κατ’ έτος (25) είκοσι πέντε λίρας Οθωμανικάς προς
αγοράν και διανομήν αλεύρων τοις απόροις συμπατριώταις μου κατά τα Χριστούγεννα και Πάσχα ανά (12 ½) δώδεκα και ημίσειαν λίρας Οθωμανικάς, το
αυτό δε οφείλουσι να πράττωσι και δια τους απόρους ομοεθνείς της ελληνικής
Ορθοδόξου Κοινότητος Βιτωλίων, δι’ ους προορίζονται επίσης λίραι Οθωμ.
(25) είκοσι πέντε. Το τε Νηπιαγωγείον και Φαρμακείον (594) Σιατίστης θα φέρωσι την επιγραφήν Δημήτριος και Μαρία Ιωαννίδου. Οι εν λόγω εκτελεσταί
της μυστικής μου ταύτης διαθήκης θα διαθέτωσιν επίσης λίρας Οθωμ. (50) πεντήκοντα προς υπανδρείαν ομολογουμένως πτωχών απόρων και τιμίων κορασίων εκ τε της πατρίδος μου Σιατίστης, εκ Βιτωλίων και της Θεσσαλονίκης,
ήτοι εκ περιτροπής κατ’ έτος εκ των ειρημένων Κοινοτήτων θα υπανδρεύωνται
ανά μία πτωχή και τιμία κόρη.
Άπαντα τα ανωτέρω κληροδοτήματά μου, τα μεν εφάπαξ πληρωθήσονται
εις ους διατίθενται εκ της χρηματικής μου περιουσίας, τα δε εις το διηνεκές εκ
των ετησίων εισοδημάτων των ενταύθα οικιών μου και εκ των κερδών των υπολοίπων μετοχών του εργοστασίου μου πάρα των εκτελεστών της παρούσης
διαθήκης μου, αι οποίαι οικίαι θα μένωσιν ανεκποίητοι. Παρακαλούνται οι εκτελεσταί να τελέσωσιν αξιοπρεπώς τα της κηδείας εμού και της συζύγου μου
Μαρίας και των μνημοσύνων μας έξοδα, δι’ α ορίζω λίρας οθωμανικάς 100=
εκατόν. Την υπολειπομένην περιουσίαν μου εκ του προειρημένου εργοστασίου
ερίων εν Διχόβω φαινομένην εις τον ισολογισμόν και το εταιρικόν συμβόλαιόν
μου μετά την εκκαθάρισιν αυτής διαθέτω προς ίδρυσιν και λειτουργίαν εις αιώνα τον άπαντα εν τη πατρίδι μου Σιατίστη (Χώρα) Επαγγελματικής Σχολής, εις
ην να προσέρχωνται παίδες μαθηταί εκ τε της Χώρας, της Γερανείας και των
πέριξ Ελληνικών χωρίων της Επαρχίας Σισανίου (παρακαλώ δε τας Α.Σ. τους
Μητροπολίτας Θεσσαλονίκης, Πελαγονίας και Σισανίου, ίνα από κοινού μετά
των εκτελεστών και συνεταίρων μου εποπτεύουν τα της διαχειρίσεως και προόδου του (595) εργοστασίου μου και συνεκτελέσωσι τα εν τη παρούση <διαθήκη> μου οριζόμενα).
Εκτελεστάς της παρούσης μυστικής διαθήκης μου ορίζω τους κ.κ. Γεώργιον Μ. Οικονόμου, τον Μιχαήλ Γ.107 Οικονόμου, τον Ναούμ Ιωαννίδην, αδελφόν μου, τον Κωνσταντίνον Καμμώνα δικηγόρον, τον Γρηγόριον Αθ. Ανέστην,
τον Ιωάννην Ν. Παπίαν και Αδελφούς Χριστοδούλου Γκερεχτέ, ους και παρακαλώ θερμώς ίνα εκτελέσωσι κατά γράμμα τας διατάξεις της παρούσης διαθήκης μου. Αύτη είνε η τελευταία θέλησις και διάθεσίς μου, ην οικειοθελώς και
απαραβιάστως, σώας έχων τας φρένας μου ώρισα δια της παρούσης ιδιογράφου
διαθήκης, ην έγραψα και υπέγραψα ως έφθην ειπών, εις τε τας σελίδας και το
τέλος αυτής και επιθυμώ ίνα η (να είναι) σεβαστή και αμετάτρεπτος.
Ο διαθέτης
Δημήτριος Ιωαννίδης
(Υπογραφή επί Τουρκικού Χαρτοσήμου)
107

Μιχαήλ Ι. Οικονόμου στο κείμενο Φ.Ζ.

468

Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής

Είτα προσεκάλεσα τους εξής επτά μάρτυρας:
Α.Κωνσταντινίδην, βοηθόν Νομάρχην Θεσσαλονίκης, κάτοικον Χαμηδιέ.
Κ. Γεωργιάδην, κτηματίαν, κάτοικον ενορίας Αγίου Νικολάου.
Αθ. Σωσσίδην, έμπορον, κάτοικον Χαμηδιέ.
Γ. Μ. Καραμπέρη, εμπορομεσίτην, κάτοικον συνοικίας Αγίου Μηνά, Κωνστ.
Χονδροδήμου, αντιπρόσωπον Αλλατίνη, κάτοικον Παναγούδας,
Γ. Κ. Μόσχου, κτηματίαν, κάτοικον Αγίου Υπατίου,
Φώτιον Ι. Τσίτσα, εμπορομεσίτην, κάτοικον ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου,
ους και παρεκάλεσα ίνα υπογράψωσιν εις την παρούσαν μυστικήν διαθήκην
μου, προς βεβαίωσιν, όπερ και έπραξαν.
Εν Θεσσαλονίκη τη 12 Οκτωβρίου 1903
Δημήτριος Ιωαννίδης108.
(596) Ό,τι ακριβές αντίγραφον εκ του εν τοις Αρχείοις της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης φυλαττομένου και ευρισκομένου πρωτοτύπου της μυστικής ιδιογράφου Διαθήκης του Δημητρίου Ιωαννίδου.
Θεσσαλονίκη τη 15 Σεπτεμβρίου 1934
Ο Γραμματεύς της ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας Θεσσαλονίκης
εδρευούσης εν τη Ιερά Μητροπόλει Γ. Γρηγοριάδης.
Ό,τι ακριβές αντίγραφον εκ τοιούτου κατατεθειμένου παρ’ εμοί δια της υπ’
αριθ. 22505 πράξεώς μου.
Εν Θεσσαλονίκη τη 21 Σεπτεμβρίου 1935
Ο συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης
Π. Κωνσταντινίδης.
12.02. Επιστολή της Κοινότητος Σιατίστης προς τους εκτελεστάς
της διαθήκης του αοιδίμου Δημητρίου Ιωαννίδου,
μεγάλου Ευεργέτου Σιατίστης
Οι συντάκτες της επιστολής διαμαρτύρονται, γιατί οι εκτελεστές της διαθήκης που μένουν στη Σιάτιστα δεν ενημερώνουν το Μητροπολίτη για τις
ενέργειές τους και δε συνεργάζονται με αυτόν, ενώ υπάρχει σχετικό άρθρο
στη διαθήκη.
Ερωτούν γιατί δεν προχωρούν στην ανέγερση του Νηπιαγωγείου, προτείνουν το διορισμό 2-3 γιατρών και μισθό για το Φαρμακοποιό, για να γίνεται
σωστά η ιατρική περίθαλψη των συμπολιτών τους και ζητούν πληροφορίες
για την κατάσταση του εργοστασίου στο Δίχοβο.
Ερίτιμοι Κύριοι,
Ευχαρίστως λαβόντες γνώσιν της υμετέρας επιστολής από 15 παρελθόντος
Μαΐου συνήλθομεν σήμερον εις δευτέραν γενικήν συνεδρίασιν εν τη Ιερά Μη108

Βλέπε Ζερβός Σκεύος, Εθνικά Κληροδοτήματα και Δωρεαί. Εν Αθήναις, εκ του
Εθνικού Τυπογραφείου, 1925, σελ. 416, 418, 742.
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τροπόλει, υπό την Προεδρίαν της Α. Σ. του ημετέρου Ποιμενάρχου Κου, Κου
Σεραφείμ, και μετά ικανήν επί των γραφομένων υμών σύσκεψιν έγνωμεν, ίνα
εκδηλώσωμεν υμίν τας παρατηρήσεις και σκέψεις, άς εξηγάγομεν εξ επιμελούς
αναγνώσεως της υμετέρας επιστολής, σκέψεις δικαιολογούσας τήνδε την απόκρισιν ημών εις το υμέτερον γράμμα. (597)
1) Εκ της επιστολής υμών εξάγεται ότι οι ενταύθα κύριοι εκτελεσταί θεωρούνται ου μόνον ως εκτελεσταί, αλλά και ως διαχειρισταί των Ιωαννιδείων
κληροδοτημάτων και νυν και εν τω μέλλοντι, χωρίς να είναι υπόχρεοι εις σύσκεψιν μετά της Α.Σ του Μητροπολίτου ημών και των Σωματείων της Κοινότητος και χωρίς να υπόκεινται εις εποπτείαν και εξέλεγξιν.
2) Ως εκ της επιστολής υμών εξάγεται, τρανώς παροράται ρητόν άρθρον
της Διαθήκης ορίζον επί λέξει τάδε: «Παρακαλώ δε τας Α.Σ. τους Μητροπολίτας Θεσσαλονίκης, Πελαγονίας και Σισανίου, ίνα από κοινού μετά των εκτελεστών και συνεταίρων μου εποπτεύουν τα της διαχειρίσεως και προόδου του
εργοστασίου και συνεκτελέσωσι τα εν τη παρούση διαθήκη μου οριζόμενα».
Προκύπτει άρα δικαία η απορία ημών και ερώτησις. Δια τι επί διετίαν ουδεμία
συνεννόησις εγίνετο ή σκέψις υμών υπεβλήθη αφ’ ου ορίζεται υπό του αειμνήστου Διαθέτου και ο Μητροπολίτης ημών ως «συνεκτελεστής των εν τη
Διαθήκη αυτού οριζομένων»; Δια τι δε και οι ενταύθα εκτελεσταί μέχρι τούδε
ό,τι έγραψαν και ενήργησαν ουδεμίαν ευηρεστήθησαν να έχωσι συνεννόησιν
και σύσκεψιν μετά του ημετέρου Μητροπολίτου;
Αφ’ ου δια τα εν Θεσσαλονίκη κληροδοτήματα εγίνετο και γίνεται συνεννόησις και σύσκεψις μετά του αγίου Θεσσαλονίκης και της Αντιπροσωπείας
της αυτόθι Κοινότητος και της Εφορείας του Θεαγενείου Νοσοκομείου, δια τι η
της πατρίδος του αοιδίμου ευεργέτου Ανωτάτη Πνευματική αρχή και η Αντιπροσωπεία αυτής παροράται εν τη εκτελέσει των αναγεγραμμένων κληροδοτημάτων;
3) Εκ της επιστολής υμών εξάγεται ότι οι ενταύθα εκτελεσταί θα ενεργώσιν αυτοβούλως εις τε την ανέγερσιν του Νηπιαγωγείου και εις τον (598) διορισμόν της Νηπιαγωγού και ότι αυτοί θα είναι οι διευθύνοντες το εκπαιδευτήριον τούτο, άνευ ουδεμιάς συσκέψεως και συνεννοήσεως μετά του Ανεγνωρισμένου Ανωτάτου Επόπτου των παρ’ ημίν Εκπαιδευτηρίων, οίος ο Μητροπολίτης, και της νομίμου Εφορείας της Κοινότητος. Αφ’ ου ο Μητροπολίτης ορίζεται υπό του Διαθέτου συνεκτελεστής των εν τη Διαθήκη οριζομένων, πώς είναι
δυνατόν να αποκλείηται της συσκέψεως και ανωτάτης εποπτείας επί των κληροδοτημάτων; Αφ’ ου δε η Κοινότης ημών είναι η κληρονόμος και δικαιούχος,
πώς είναι δυνατόν να εμπιστεύση τα τέκνα αυτής εις νηπιαγωγούς και διαχειριστάς όλως ανευθύνους και ανεξελέγκτους και αυτοβούλως ενεργούντας;
4) Δεν είναι και υμίν άγνωστα τα εν τη Διαθήκη οριζόμενα περί της οικοδομήσεως του Νηπιαγωγείου και του Φαρμακείου εν τω οικοπέδω της οικίας
του ευεργέτου. Αλλ’ αφού εκ της γενομένης υπό των εκτελεστών καταμετρήσεως κατεδείχθη ότι ο εκεί χώρος μόνον δια το Νηπιαγωγείον επαρκεί, προς τι
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η αναβολή αποφάσεως περί του Φαρμακείου ωρισμένως και τελικώς, μέχρις ου
το Νηπιαγωγείον οικοδομηθή; Μη το γράμμα της Διαθήκης οφείλει να κατάστρέψη και εκμηδενίση το κύριον και όλον έργον του μεγάλου Διαθέτου, το
περικαλές μέγαρον, όπερ ηβουλήθη ίνα στεγάση τα αθώα και τρυφερά νήπια
της εαυτού πατρίδος; τούτο όπερ δεν ηδυνήθη να προΐδη ο αοίδιμος Ευεργέτης,
θα θελήσωσι να διαπράξωσι (599) οι εκτελεσταί των μεγάλων και καλών αυτού
διαθέσεων; Ουδαμώς δυνάμεθα να πιστεύσωμεν. Δύναται ιατρός να διευθύνη
το εκεί Φαρμακείον; Ή μήπως δύναται φαρμακοποιός άμισθος να αναλάβη διαρκώς και επωφελώς την διεύθυνσιν αυτού, μη ικανοποιούμενος εν τω αποκέντρω εκείνω μέρει; Αλλά και άνευ του λόγου τούτου αυτή αύτη η οικοδόμησις
του Νηπιαγωγείου επιβάλλει την εν άλλω τόπω ανέγερσιν του Φαρμακείου,
διότι άλλως το ουσιωδέστατον του ευεργετήματος εκμηδενίζεται. Και όμως
ουδόλως, ως φαίνεται, αι ειλικρινείς και δίκαιαι αύται γνώμαι και συστάσεις
ημών ελήφθησαν υπό σπουδαίαν όψιν. Προς τη σκέψει δε ταύτη υποβάλλομεν
και την άλλην δυσχέρειαν ότι εις (=ένας) ιατρός δύσκολον είναι να επαρκή εις
βοήθειαν των πτωχών, διότι τούτου επασχολουμένου ή απόντος εις χωρία της
επαρχίας οι πτωχοί εν ανάγκη θα μένωσιν άνευ βοηθείας. Απαραίτητος άρα ο
ορισμός δύο ή τριών προς τούτο ιατρών διανεμομένων το επίδομα προς πρόθυμον αλληλοβοήθειαν εν πάση των πτωχών ανάγκη και προς ικανοποίησιν του
Φαρμακείου. Μη το γράμμα της Διαθήκης, μη προβλέψαν ορισμόν μισθού δια
τον Φαρμακοποιόν τον απαραίτητον, αποκλείει παν ό,τι συντελεστικόν προς
ευόδωσιν και του καλού τούτου ευεργετήματος;
5) Ως πατριώται λίαν ενδιαφερόμενοι και δια το άλλο της πατρίδος ημών
κληροδότημα παρακαλούμεν ίνα ευαρεστούμενοι δηλώσητε ημίν εν ποίω σημείω ευρίσκονται τα του εργοστασίου και ποίαι (600) αι περί αυτού σκέψεις και
αποφάσεις υμών. Διότι, ως πληροφορούμεθα, του εργοστασίου κεκλεισμένου
ήδη επί διετίαν, αι μετοχαί αυτού τείνουσιν εις έκπτωσιν, όπερ θα επιδράση
ουχί καλώς και σκοπίμως προς τα εν τη Διαθήκη οριζόμενα περί Επαγγελματικής ενταύθα Σχολής. Αγνοούμεν δε παντελώς ποίας και περί τούτου συνεννοήσεις και ενεργείας έχουσι προς υμάς οι ενταύθα. Ανακεφαλαιούντες τα ειρημένα λαμβάνομεν το θάρρος ίνα εκδηλώσωμεν την ειλικρινή λύπην ημών δι’ όσας
παρά το γράμμα και το πνεύμα και τας μεγάλας προς την εαυτού πατρίδα διαθέσεις του αοιδίμου Ευεργέτου εξηγάγομεν εκ του γράμματος υμών δικαίας
παρατηρήσεις και σκέψεις και παρακαλούμεν ίνα ληφθώσιν ήδη υπό σπουδαίαν
όψιν αι δηλώσεις ημών, ας απευθύνομεν προς την φιλικήν υμών σύσκεψιν και
κρίσιν και απόφασιν, βέβαιοι ότι απευθυνόμεθα προς διακεκριμένους ομογενείς
λίαν εκτιμώντας τα δίκαια της ημετέρας Κοινότητος και τους πικρούς και χαλεπούς καιρούς ους (τους οποίους) διερχόμεθα. Αν η στήριξις και εδραίωσις των
Κοινών πραγμάτων πασών των εν τη χώρα ημών ομογενών Κοινοτήτων θεμελιούνται επί των αείποτε σεβαστών και σωτηρίων ημίν προνομιών, δι’ ων περιεβλήθησαν αι ανώταται παρ’ ημίν Πνευματικαί αρχαί, αν αλήθεια αναμφισβήτητος είναι ότι ουδέν παρ’ ημίν εκπαιδευτήριον δύναται να ιδρυθή άνευ της
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νομίμου και προσηκούσης Αυτών ενεργείας και ευθύνης απέναντι της Σεβ. Κυβερνήσεως, ουδέν δύναται να προκύψη άνευ της σκοπίμου εποπτείας της (601)
νομίμου Εφορείας των εκπαιδευτηρίων πάσης Κοινότητος. Πώς είναι δυνατόν
να υπάρξωσιν ενταύθα Νηπιαγωγείον και Επαγγελματική ή Εμπορική Σχολή,
αν αι νενομισμέναι της Κοινότητος αρχαί παρορώνται υπό των κυρίων εκτελεστών της Διαθήκης; Μη το γράμμα της Διαθήκης αφαιρεί το δικαίωμα της Κοινότητος εις το συνεννοείσθαι και συσκέπτεσθαι μεθ’ υμών ή εύκολον και δυνατόν είναι να παραδώση φιλότιμος Κοινότης τα εαυτής προσφιλή τέκνα εις το
αυθαίρετον και ανεύθυνον και ανεξέλεγκτον των κυρίων εκτελεστών;109
Άλλοι Ευεργέται της Σιάτιστας για τους οποίους δεν έχομε ικανές
βιολογικές (βιογραφικές) πληροφορίες:
13. Κωνσταντίνος Χούχας του Θωμά110

Ο

Κωνσταντίνος Χούχας εμπορευόμενος στη Βιέννη στα 1776 κατέθηκε
(κατέθεσε) στην Κοινότητα του εκεί Αγίου Γεωργίου φιορίνια δύο χιλιάδες= 2.000 f., όπως το ½ = εν δεύτερον των τόκων δίδεται στο Πανεπιστήμιο
της Βιέννης και το άλλο ½ = εν δεύτερο στους ιερείς της Σιάτιστας111. Οι ιερείς
της Σιάτιστας, ύστερα από τον θάνατο του ευεργέτου, έστειλαν ως πληρεξούσιό
τους τον Βασίλειο Δεληβασίλη112, ο οποίος παρέλαβε το ποσόν που ανήκεν εις
αυτούς.
Ο Κωνσταντίνος ήταν γόνος της αριστοκρατικής οικογενείας Θωμά Χούχα. Γεννήθηκε κατά το δεύτερο ήμισυ της 18ης εκατονταετηρίδος.
109

Στο Παράρτημα, § 9. Έγγραφα από το Αρχείο Φ. Ζυγούρη, υπάρχει φωτοτυπία
της απαντητικής επιστολής των εκτελεστών της Διαθήκης του Δ. Ιωαννίδη.
110
Στο αρχείο Ζουπάν, στο έγγραφο με αριθμό 162, και με ημερομηνία 1831, αναφέρεται ο Θωμάς Χούχου, βλέπε Λεύκωμα Σιατιστέων Μνήμη, σελ. Γ 113.
111
Στο βιβλίο Ο Εν Βιέννη Ναός του Αγίου Γεωργίου και η Κοινότης των Ελλήνων
Οθωμανών υπηκόων, του Σωφρόνιου Ευστρατιάδη, Μητροπολίτη Λεοντοπόλεως, στη
σελίδα 104 σημειώνεται: «… Ο Κωνσταντίνος Θωμά Χούχα φιορίνια 2.000˙ το ήμισυ
των τόκων λαμβάνει το εθνικόν ημών Πανεπιστήμιον, το δ’ έτερον ήμισυ οι ιερείς της
άνω συνοικίας εν Σιατίστα. …». Ο Θ. Νάτσινας στη σελίδα 53 του βιβλίου του Οι Μακεδόνες πραμματευτάδες εις τας χώρας Αυστρίας και Ουγγαρίας γράφει «…Ο Κ.
Χούχας 2000 φιορίνια, το ήμισυ των τόκων δια το Πανεπιστήμιον…». Για το λόγο αυτό
απευθυνθήκαμε στη Γραμματεία του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, η
οποία ύστερα από έρευνα μας πληροφόρησε πως το όνομα Χούχας δεν υπάρχει στα
ονόματα των δωρητών του Παν/μίου Αθηνών, στο υλικό τουλάχιστον που έχει το Αρχείο. Η υπεύθυνη κ. Τσιωτάκη μας υπέδειξε και το βιβλίο του Σκεύου Ζερβού Εθνικά
Κληροδοτήματα και Δωρεαί. Εν Αθήναις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1925, στο
οποίο και πάλι δεν εντοπίσαμε το όνομα Χούχας.
112
Στο Λεύκωμα Σιατιστέων Μνήμη, σελ. Γ 115, συναντάμε το Βασίλειο Δεληβασίλη,
πατέρα της Βασιλικής Δεληβασίλη – Νεράντζη, γεννημένης το 1870.
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14. Θωμάς Γκερεχτέ

Ο

Θωμάς Γκερεχτέ ανήκε σε μια από τις αρχαιότερες οικογένειες της Σιάτιστας που εμπορεύονταν με τη Γερμανία, καθώς μας δείχνει και το επώνυμο αυτής Γκερεχτέ (Gerecht)113. Γεννήθηκε στις αρχές της 19ης εκατονταετηρίδας. Δεν θέλησε να μάθει γράμματα και νωρίς επιδόθηκε στο εμπόριο με τον
αδελφό του Χριστόδουλο συνεργαζόμενος και, άμα απόθανε ο αδελφός του,
συνεργάζονταν με τους ανεψιούς του Δημήτριον και Κωνσταντίνον. Οι εμπορικές τους επιχειρήσεις περιορίζονταν σε πολύ στενόν κύκλο. Δεν εκτείνονταν
πέραν της Θεσσαλονίκης.
Ο Θωμάς, αν και ήταν αγράμματος, μπόρεσε (602) όχι μονάχα να διαφυλάξει την πατρική περιουσία του, αλλά και να αυξήσει αυτήν σημαντικά, γιατί
ρίχτηκε στην εργασία με τα καλύτερα προσόντα, την τιμιότητα, τη δραστηριότητα και την οικονομία. Τον χαρακτήριζε δε και άκρα δικαιοσύνη και έτσι δεν
διέψευδε το οικογενειακό επώνυμο, που σήμαινε: δίκαιος. Η γενέτειρά του Σιάτιστα εξετίμησε τις αρετές του, τιμιότητα και δικαιοσύνη, και πολλές φορές τον
κάλεσε να την εξυπηρετήσει (υπηρετήσει), ως επίτροπος των Εκκλησιών. Σ’
αυτήν δε την υπηρεσία με την τιμιότητα, τη δικαιοσύνη και την οικονομία κατόρθωσε να δείξει έσοδα, που δεν είχαν αναδειχτεί στην εποχή άλλων επιτρόπων. Στην εποχή της επιτροπείας του το παγκάρι των εκκλησιών αρχίνησε να
δίδει στα σχολεία 100-120 Οθωμ. λίρας ετησίως και έτσι απόδειξεν ότι δεν
χρειάζονταν διπλογραφικές γνώσεις114 και διπλογραφικά βιβλία σε τέτοιες επιχειρήσεις, για να φανεί κανένας χρήσιμος. Ο Θωμάς μάλιστα δεν κρατούσε
παντελώς ούτε προϋπολογισμούς, ούτε ισολογισμούς, ούτε υπέβαλλε τέτοιους.
Στην ετήσια συνέλευση των κατοίκων, στην οποία έπρεπε να λογοδοτήσει, λογοδοτούσε κατά ένα τρόπο πρωτάκουστο και πρωτοφανή. Παρουσίαζε δυο
σκούφιες. Στη μια σκούφια είχε τις εισπράξεις από το κηρί και στην άλλη τις
εισπράξεις από τους δίσκους. Οι δυο σκούφιες ήταν η λογοδοσία της διαχείρισής του. Μα είχε τον άριστο διπλογράφο, την τιμιότητα. Η αρχή που έκαμε να
δίνει η Εκκλησία στα σχολεία από το παγκάρι 100-120= εκατό έως εκατόν είκοσι οθωμ. λίρες ετησίως, το οποίο δεν μπορούσαν να μη συνεχίσουν οι διάδοχοί του, είναι αρκετό, νομίζω, να δικαιώσει εκείνον που κατατάσσει το Θωμά
μεταξύ των ευεργετών της Σιάτιστας. Πλην, και αλλιώς φάνηκε ευεργέτης στην
πατρίδα του, άφησε με τη διαθήκη του ικανό χρηματικό ποσό άνω των 100=
εκατόν οθωμ. λιρών. Και στις εκάστοτε ανάγκες της κοινότητας έρχονταν αρω-

113

Gerecht, στη γερμανική γλώσσα σημαίνει δίκαιος.
Διπλογραφικές γνώσεις, οι γνώσεις για τήρηση βιβλίων λογιστικών κατά το διπλογραφικό σύστημα, όπου σημειώνεται διπλή εγγραφή με χρέωση κάθε λογαριασμού
και αντίστοιχη πίστωση.
114

Μέρος Στ΄ Ευεργέτες Σιάτιστας

473

γός και για τούτο τα σχολεία τίμησαν την κηδεία του συνοδεύσαντα αυτόν μεχρι του τάφου115. (603)
15. Δημήτριος Καλτιός <Καλτσιός ή Τριανταφύλλου>

Ο

Δημήτριος Καλτιός από τη Σιάτιστα της Δυτικής Μακεδονίας ειργάζονταν στο Κραγιούγιεβατς της Σερβίας και κατόρθωσε να αποκτήσει εκεί
κτήμα, που αποτελούνταν από μαγαζιά και δυο κατοικίες μικρές και οικόπεδο.
Από το κτήμα αυτό το μισό αφήκε με τη διαθήκη του στα Δημοτικά Σχολεία
της πατρίδος του Σιάτιστας (Χώρας) και το άλλο μισό στη σύζυγό του Σουλτάνα, από την οποία το αγόρασαν τα Σχολεία σε τιμή ευκαιρίας και με όρους ευνοϊκούς.116
16. Αδελφοί Πότσιου

Ο
115

ι αδελφοί Πότσιου, Ιωάννης και Κωνσταντίνος, αφήκαν τα κτήματά τους,
που είχαν στη Σιάτιστα, στον Άγιο Δημήτριο117.

Πράξη τιμητική και αναγνώριση της ευεργεσίας. Ο Κανονισμός (της Ορθοδόξου
Κοινότητος Σιατίστης) όριζε -στο άρθρο 48- τις παρακάτω τιμές για τους ευεργέτες των
σχολείων, όταν πέθαιναν: «Τους δωρητές 10-30 λιρών συνόδευαν μέχρι τον τάφο οι μαθητές της Αστικής σχολής, τους δωρητές 30-50 λιρών συνόδευαν οι μαθητές της Αστικής
σχολής και οι μαθήτριες του ΙΙαρθεναγωγείου, που διέκοπταν τα μαθήματα την ημέρα της
κηδείας, ενώ όσους αφιέρωναν πάνω από 50 λίρες τους συνόδευαν όλα τα σωματεία της
κοινότητας, οι μαθητές όλων των σχολείων της Σιάτιστας και, εκτός από την κατάθεση
στεφανιού, εκφωνούνταν και επικήδειος λόγος». (Δάρδας Α.Ν., «Ο Κανονισμός της
Ορθοδόξου Κοινότητος Σιατίστης (1902) τα διοικητικά όργανα της Κοινότητας»,
ΕΛΙΜΕΙΑΚΑ 28, σελ. 51).
Για το Θωμά Γκερεχτέ γράφει ο Α. Λαζάρου «…. Θωμάς Γκερεχτές, όστις ζων μεν εδωρήσατο δια τα σχολεία 400 λίρας, αποθανών δε κατέλιπεν ετέρας 400 προς τον αυτόν
σκοπόν …». (Λαζάρου Α., «Σιάτιστα», ΜΗΠΣ 1910, σελ. 153).
116
«Κατέλιπε δια διαθήκης το 1885 εις το Σχολείον (1ο Δημοτικό) την ακίνητον περιουσίαν του αποτελουμένην εκ 4 καταστημάτων, 3 κατοικιών, 2 αποθηκών, 1 κήπου και 1
οικοπέδου εις Κραγιούγεβατς της Σερβίας, αξίας 17 χιλ. δολλαρίων, κατά προπολεμικήν
εκτίμησιν. Η περιουσία αύτη απηλλοτριώθη υπό του Γιουγκοσλαβικού κράτους μετά την
επικράτησιν του κομμουνισμού. Κατόπιν διαπραγματεύσεων εδόθησαν εις το Σχολείον
120 χιλ. δραχμών εις 5 δόσεις». («Ευεργέται και δωρηταί των Δημοτικών Σχολείων
Σιατίστης», Λεύκωμα Σιατιστέων Μνήμη, σελ. Γ 54 ). Πληροφορίες για το κληροδότημα αυτό και στη σελ. 23 του: Ευεργέτες και δωρητές της Σιάτιστας, του Γεωργίου
Μπόντα.
117
Ιωάννης Αν. Πότσιου, Κωνσταντίνος Αν. Πότσιου, Παναγιώτης Αν. Πότσιου,ήταν
δερματέμποροι εγκατεστημένοι στη Σερβία (στο Κραγιούγιεβατς) αρχές του 20ου αι..
Βλέπε «Οι Σιατιστείς της Διασποράς. Οι Σιατιστείς στην Σερβία», Λεύκωμα Σιατιστέων Μνήμη, σελ. Γ 147.
«Το 1984 ο Δημήτριος Κ. Καπνουκάγιας, εκπληρώνοντας παλιά επιθυμία των αποθανόντων αδελφών Ιωάννου, Κωνσταντίνου και
ΙΙαναγιώτου Πότσιου δώρισε στο ναό του Αγίου Δημητρίου μια ετοιμόρροπη οικία με
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17. Αδελφοί Τσιστόπουλοι

Ο

ι αδελφοί Τσιστόπουλοι εδαπάνησαν άνω των 300 =τριακοσίων οθωμ.
λιρών και ανήγειραν το Παρθεναγωγείον Γερανείας118. Ο δε Δημήτριος
Τσιστόπουλος αφήκε δια διαθήκης119 το μέγαρο που βρίσκεται στην οδό Τσιμισκή της πόλεως Θεσσαλονίκης στη σύζυγό του120 <κενό στο χειρόγραφο>,
ίνα (για να) συντηρείται από τα ενοίκια αυτού εν όσω ζει, και μετά το θάνατό
της το δωρείται στην Κοινότητα Σιάτιστας, <για> να ανεγερθεί νοσοκομείο στη
Γεράνεια, το οποίο να λειτουργεί στο διηνεκές.
18. Ελένη Τσιαγκάλη – Ναούμ Βόγκουλιος

Η

Ελένη Τσιαγκάλη το γένος Χ΄΄Ιωαννίδου αφήκε στην Κοινότητα Χώρας
Σιατίστης την οικία της, που είναι παράπλευρα της οικίας αδελφών Πάντου - Δ. Μπαντσάρλα. Αυτή η οικία διαρρυθμίστηκε και πολλά χρόνια χρησίμευσεν ως Παρθεναγωγείο, Νηπιαγωγείο και κατοικία των διδασκαλισσών, έως
ότου θεωρήθηκεν επιβλαβής στην υγεία, προ πάντων των νηπίων, και ανέλαβεν
ο Ναούμ Βόγκουλιος, ο οποίος με ιδική (604) του δαπάνη ανήγειρεν εκ βάθρων
καινούργιο Παρθεναγωγείο και Νηπιαγωγείο και κατοικίαν των διδασκαλισσών
στο ίδιο μέρος. Τούτο, όταν θεωρήθηκε περισσεύον, πωλήθηκε στο Βασίλειο
Μήκα και το Παρθεναγωγείο και Νηπιαγωγείο μεταφέρθηκαν στο άλλοτε
οικόπεδο στη θέση Φούρκα. Το εκκλησιαστικό συμβούλιο αποδέχθηκε τη δωρεά και ευχαρίστησε το δωρητή. (Πράξη 13/23-6-1984 Εκκλησιαστικού Συμβουλίου)», βλέπε Δάρδας Α., Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας, σελ. 215.Ο Δημ.
Κ. Καπνουκάγιας ήταν συγγενής των αδερφών Πότσιου, η μητέρα τους ήταν αδερφή
του πατέρα του, (άρα θεία του και αυτοί πρώτα ξαδέρφια του), βλέπε Καπνουκάγιας
Χρ., Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ, σελ. 44 κ.ε.
118

Για δωρεά αδερφών Τσιστοπούλου βλέπε υποσημείωση 28 του Δ΄Μέρους.
Ο Δημήτριος Τσιστόπουλος δεν άφησε διαθήκη, αλλά την τελευταία επιθυμία του
τη διαβάζουμε στην εισαγωγή της διαθήκης της γυναίκας του (4/8/1952):
…..και εκπληρούσα επιθυμίαν του αειμνήστου συζύγου μου και εμού της ιδίας, ίνα την
περιουσίαν ημών διαθέσωμεν υπέρ αγαθοεργού σκοπού,….
………..εις τον έ τ ε ρ ο ν τόν και κυριώτερον σκοπόν μου, ήτοι τους πόρους τούτους
ορίζω ίνα το Ίδρυμα διαθέτη δια την δωρεάν νοσηλείαν των απόρων κατοίκων Σιατίστης
και της περιφερείας της εις το ιδρυθησόμενον εν Σιατίστη Νοσοκομείον ή Ιατρείον…………………εις ην δε περίπτωσιν εντός τριετίας από της ανεγέρσεως του Διοικητηρίου δεν ήθελε καταστή δυνατή εν Σιατίστη η ίδρυσις Νοσοκομείου ή Ιατρείου και μέχρι
της ιδρύσεως τοιούτου, τότε όρίζω ………….
«Σιατιστινή προσωπογραφία, Δημήτριος και Θεολογία Τσιστοπούλου», Λεύκωμα
Σιατιστέων Μνήμη, σελ. Γ 65-66. (Ο Φ.Ζ. πέθανε το 1951 και δεν είχε υπόψη του τα
νέα δεδομένα).
120
Το όνομα της συζύγου είναι Θεολογία.
119
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Αστικό Σχολείο. Το δε αντίτιμο της αξίας αυτού εδαπανήθη στη νέα Δημοτική
Σχολή . 121
19. Δημήτριος Τσιρλιγκάνης

Ο

Δημήτριος Τσιρλιγκάνης, έμπορος, εξυπηρέτησε (υπηρέτησε) την Κοινότητα Σιάτιστας ως επίτροπος των Εκκλησιών και εφάνη αρωγός στις ανάγκες της με δωρεάν του 100= εκατόν λιρών Οθωμανικών για την ανέγερση
του νέου Δημοτικού Σχολείου <του 1ου> και ετέρων 100= εκατόν οθωμ. Λιρών
για την ανέγερση του ναού του Αγίου Δημητρίου, που είχε καεί.
20. Μιχαήλ Τέρτης

Ε

πίσης, ο Μιχαήλ Τέρτης αναδείχτηκεν ευεργέτης της Σιάτιστας, διότι
πρόσφερε αρκετά ποσά για την ανέγερση <του 1ου> Δημοτικού Σχολείου
και για την ανέγερση του καέντος ναού (του ναού που κάηκε), <του Αγίου Δημητρίου>122.
21. Στέφος Στέφου

Ο

Στέφος ήταν ένας βιοπαλαιστής που ζούσε στην ξένη· ήταν γόνος πτωχής
οικογενείας. Ξενιτεύθηκε μικρός στη Βουλγαρία και εγκαταστάθηκε στο
Ρουστσούκιο123 αυτής. Εκεί προσπαθούσε να αποκτήσει αρκετήν περιουσία, όχι
για να ζήσει αυτός με άνεση, όσο για να μπορέσει να φανεί χρήσιμος στην πατρίδα του. Δυστυχώς, ο πρόωρος θάνατός του ματαίωσε την εκπλήρωση των
καλών του διαθέσεων, που φάνηκαν από τη διαθήκη του, την οποίαν έκανε,
121

Ο Ιωάννης Τσιαγκάλης ήταν έμπορος της Σιάτιστας στα χρόνια του Αλή πασά.
Η κόρη του Αλεξάνδρα παντρεύτηκε το βοηθό του πατέρα της Λάζαρο Μπεμπέ, βλέπε
Φ.Ζ. σελ. χειρ.30, και ο γιος του Κων/νος παντρεύτηκε την Ελένη, κόρη του Νικολάου
Χατζηιωάννου, αδελφή του ευεργέτη Θεόδωρου Χατζηιωννίδη, βλέπε Φ.Ζ. σελ.
χειρ.539. Το σπίτι του Τσιαγκάλη -που βρισκόταν στην οδό Μανούση στο ύψος του
αριθμού 4- το κληρονόμησαν τα παιδιά του Κων/νος και Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα
πούλησε το μερίδιό της στο Παρθεναγωγείο το έτος 1883. Και η Ελένη, σύζυγος
Κων/νου Τσιαγκάλη, δώρισε το δικό της μερίδιο στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.
Ο Ναούμ Βόγκουλιος ήταν σημαίνον πρόσωπο της εποχής του· διέθεσε 90 λίρες για
την κατεδάφιση και την εκ νέου ανέγερση της οικίας Τσιαγκάλη, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως Παρθεναγωγείο-Νηπιαγωγείο. Βλέπε Δάρδας Α., «Ανέγερση Παρθεναγωγείου
στην άνω Σιάτιστα και προβλήματα λειτουργίας του (1893-1894)», εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο του 2003 στη Σιάτιστα σελ. 133-141.
122
Βλέπε Δάρδας Α., Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας,
σελ. 153 και Σκεύου Ζερβού, Εθνικά Κληροδοτήματα και Δωρεαί, σελ. 642.
123
Ρουστσούκιο ή Ρουχτσούκιο, το βρίσκουμε ως Ρούσε και Ρουστούκ. Πόλη της
Βουλγαρίας πάνω στην όχθη του Δούναβη, 163 χιλιόμετρα ΒΔ. της Βάρνας.
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διότι εννόησεν ότι επίκειται ο θάνατός του, και με την οποία αφήνει ένα ποσόν
να χρησιμεύσει για την ανέγερση δημοτικού Μεγάρου. Το ποσόν που άφηνε
δεν ήτο ικανό να αρκέσει για την ανέγερση του Μεγάρου, αλλ’ ήλπιζεν ότι, δίδοντας αφορμήν με τη δωρεά του, θα βρίσκονταν συμπολίτες του να τον μιμηθούν και <να> ενώσουν τις δωρεές τους και <να> σχηματισθεί έτσι επαρκές
ποσό, για να εκλείψει και η έλλειψη αυτή της πατρίδος του. (605)
22. Γεώργιος Δ. Μουσταφά και οι υιοί αυτού Δημήτριος και Θεόδωρος

Ο

Γεώργιος Δημ. Μουσταφά, γέννημα θρέμμα της Σιάτιστας, αφού άκουσε
τα εγκύκλια μαθήματα στην πατρίδα του, επειδή επιθυμούσε να πάρει
ανώτερη μόρφωση και να δράσει εμπορικά, αποδήμησε στη Γερμανία και ίδρυσε στη Λειψία οίκον από (με) γουναρικά και δέρματα, το δεύτερο ήμισυ της
19ης εκατονταετηρίδας. Εκεί εργαζόμενος, ευεργετούσε κατά πολλούς και διαφόρους τρόπους τους συγγενείς του, που ήθελαν να τελειοποιηθούν είτε ως επιστήμονες είτε ως έμποροι. Πλησίον στο Γεώργιο βρήκαν προστασία ο ιατρός
Θ. Χ. Φλωράς124, οι αδελφοί Ζυγούρη, <μικρό κενό στο χειρόγραφο>125 Νεράντζης και άλλοι. Αφού απόθανεν ο Γεώργιος, συνέχισαν τις εργασίες αυτού οι
υιοί του Δημήτριος και Θεόδωρος. Αυτοί, επειδή έτρεφαν θερμή στην πατρίδα
τους Σιάτιστα αγάπη, όχι μονάχα επισκέφθησαν αυτήν, αλλά και ευεργέτες της
αναδείχτηκαν. Ο Δημήτριος εδώρισε στα σχολεία της εικόνες ιστορικές, ο δε
Θεόδωρος μια μηχανή κινηματογραφική με διδακτικές ταινίες.
{Ένας των υιών του Δημητρίου δεν θέλησε να ακολουθήσει τις εργασίες
του πατρός του, διότι είχεν ιδιαίτερη κλίση στη μουσική, <και>, χωρίς τη θέληση του πατρός του, μετέβη στας Αθήνας, όπου ένα έργο του σε ένα διαγωνισμό
βραβεύθηκε και αναδείχτηκε ένας από τους καλούς μουσικοσυνθέτες}
<για το εντός των αγκυλών κείμενο πληροφορίες στην υποσημείωση> 126.

124

Ο Θ.Χ.Φλωράς στο βιβλίο του «Πρώτα στοιχεία σωματολογίας του ανθρώπου
συντεθέντα μεν υπό Φ.Tερκς εκ του Γερμανικού δε μεταφρασθέντα υπό Θεοδώρου Χ.
Φλωρά Σιατιστέως, εν Λειψία 1882», στην πρώτη σελίδα, σημειώνει: «ΤΩ ΕΥΕΡΓΕΤΗ
ΚΑΙ ΘΕΙΩ ΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΩ Δ. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ευγνωμοσύνης ένεκεν, ο ανεψιός
Θ.Χ.ΦΛΩΡΑΣ».
125
Το όνομα που λείπει είναι Ιωάννης. Είναι ο Ιωάννης Νεράντζης του Δημητρίου, γεννημένος στη Σιάτιστα το 1853.Είχε τυπογραφείο στη Λειψία.
Πηγές: (1) Προφορική μαρτυρία της Νίνας Δάρδα, ιατρού, από τις οικογενειακές της
αναμνήσεις, (2) Νεράντζη-Βαρμάζη Βασιλική, «Οικογένεια Νεράντζη. Μια από τις
παλαιότερες οικογένειες της Σιάτιστας», εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο του 2003 στη
Σιάτιστα, σελ. 219. (3) Εκλογικός Κατάλογος Υποδιοικήσεως Ανασελίτσης 1915. (4)
Φλωράς Θεόδωρος του Χ., Πρώτα στοιχεία σωματολογίας του ανθρώπου συντεθέντα
μεν υπό Φ.Tερκς εκ του Γερμανικού δε μεταφρασθέντα υπό Θεοδώρου Χ. Φλωρά Σιατιστέως, εν Λειψία 1882
126
Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Στράτου Ηλιαδέλη στα Ελιμειακά (τεύχος 43,
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23. Κωνσταντίνος Περπέσας

Ο

Κωνσταντίνος Περπέσας γεννήθηκε και άκουσε τα εγκύκλια μαθήματα
κατά το τελευταίο τέταρτο της 19ης εκατονταετηρίδας στη Σιάτιστα.
Αφού αποφοίτησεν από την Ελληνική Σχολή της Σιάτιστας, ήρθε στη Λειψία
και ειργάσθηκε κοντά στο Δ. Μουσταφά και αναδείχτηκε άξιος διάδοχος αυτού.
Αν και ευρίσκετο μεταξύ μιας κοινωνίας εξόχου ευτυχίας, δεν λησμόνησε την
πατρίδα του, αλλά πάντοτε αναπολούσεν αυτήν και σε ένδειξη του ενδιαφέροντός του απέστειλε στο Γυμνάσιό της έναν ηλεκτρικόν προβολέα μεγάλης
αξίας, ο οποίος συνετέλεσε σε εποπτική διδασκαλία των μαθημάτων που απαιτούν την τοιαύτην διδασκαλίαν (606).
24. Αλεξάνδρα και Μιχαήλ Κουκουλίδης

Η

Αλεξάνδρα, γόνος της αρχοντικής οικογενείας της Σιάτιστας αδελφών
Πάντου, θυγατέρα του Κώτσιου Πάντου, εμπόρου στη Σιάτιστα και Θεσσαλονίκη και μετόχου του εργοστασίου γαϊτανίων και ερίων στο Δίχοβο127, και
ο Μιχαήλ, γόνος επίσης της αρχοντικής οικογενείας Κουκόλια, ο οποίος ανήκεν
εις την ανώτερη κοινωνία της Γεράνειας Σιάτιστας, που το μαρτυρούσεν η κατοικία <του>, που υψώνετο ως ένα φρούριο, κοντά στο ναό του Αγίου Νικολάου, αναδείχτηκαν οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μεταξύ των επιζώντων (σημερινών)
κατοίκων της κοινότητας Σιάτιστας, διότι όχι μονάχα έχουν αποστείλει αρκετή
ποσότητα αλεύρων, για να διανεμηθούν στους απόρους συμπολίτες τους τις
μέρες της δυσπραγίας εξ αιτίας του Πρώτου πολέμου (Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, 1914-1918), αλλά και έργα άλλα έχουν επιτελέσει, που θα μένουν για
πάντα και θα συντελούν άλλα μεν στην πρόοδο της νεολαίας και άλλα θα προβάλλονται ως ένδειξη της ευγνωμοσύνης που χρεωστούμε σε κείνους που έχουν
προτάξει τα στήθη τους για τη σωτηρία της Σιάτιστας και για τη δόξα της Ελλάδος. Έχουν προικίσει δηλαδή τα σχολεία με σπάνια και πολύτιμα εποπτικά
και διδακτικά μέσα, έχουν ανεγείρει το καλλιμάρμαρο και έξοχο Ηρώο των πεσόντων στους απελευθερωτικούς αγώνες και έχουν εξωραΐσει την αντικρύ του
Δεκέμβρης 1999) με τίτλο: Χαρίλαος Περπέσσας, ο άγνωστος Σιατιστινός συνθέτης
και φιλόσοφος (1907-1995), η πληροφορία ελέγχεται λανθασμένη. Δεν πρόκειται για
γιο του Δ. Μουσταφά, αλλά για τον πρωτότοκο γιο του Κων/νου Περπέσα, τον αναγνωρισμένο διεθνώς, αλλά άγνωστο στην πατρίδα του, συνθέτη Χαρίλαο Περπέσσα
(Λειψία, 10 Μαΐου 1907- Σάρρον Μασαχουσέτης, 19 Οκτωβρίου 1995). Το 1935 ο
Χαρίλαος Περπέσσας έλαβε από την Ακαδημία Αθηνών το Πρώτο βραβείο μουσικής
σύνθεσης. Ο διεθνούς φήμης Έλληνας μαέστρος Δημ. Μητρόπουλος τον ξεχώρισε και
τον έκανε γνωστό στο κοινό της Αμερικής συμπεριλαμβάνοντας έργα του στο ρεπερτόριό του. (Το άρθρο στο τεύχος των Ελιμειακών μας έκανε γνωστό ο κ. Νικόλαος
Ψημμένος).
127
Βλέπε υποσημείωση 103 του Στ΄ Μέρους.
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Αγίου Μηνά τοποθεσίαν με την εκλογή (επιλογή), όπως εκεί ανεγερθή (να ανεγερθεί εκεί) το Ηρώον, χωρίς να φεισθούν τις μεγάλες δαπάνες που απαιτούσε η
τοποθεσία για το βραχώδες της και τις ανωμαλίες <του εδάφους> που παρουσίαζε. Η αγιογραφία (αγιογράφηση) του Αγίου Νικολάου [έγινε επίσης] δια δαπάνης αυτών.
25. Ο Νικόλαος Δήμου (Γκαργκατσούια)128

Ο

Νικόλαος Δήμου αξίζει επίσης να καταλάβει διακεκριμένην <θεση> μεταξύ των ζώντων129 ευεργετών της Σιάτιστας, διότι με αρκετά και επωφελή έργα επροίκισεν αυτήν. Έκαμε το Πάρκο130, όπου ευρίσκουν οι κάτοικοι
αναψυχή τις μέρες του θέρους, και έδωκε μ’ αυτό μορφήν πόλεως στην πατρίδα
του, αγόρασε <και> κατεδάφισε τα προ του Αγίου Νικολάου εργαστήρια και
έτσι έδωκε την πρέπουσα εμφάνιση στο ναό. Τακτοποίησε στη Σχολή μέρος για
τα συσσίτια των μαθητών. Επεσκεύασε τον νάρθηκα (607) του Αγίου Μηνά,
που χρησιμεύει ως σταθμός αναψυχής στους ανερχομένους και κατερχομένους,
τόσο το θέρος όσο και το χειμώνα. Περιόρισε με σύρμα (περιέφραξε) την περιοχή της Αγίας Τριάδος και κατέστησε δυνατή την προφύλαξη των εκεί δενδρυλλίων, τα οποία είχε φυτεύσει η επί της αναδάσωσης Επιτροπή Σιατίστης,
και πολλά άλλα σκοπεύει να δωρήσει στη γενέθλιό του <πόλη> δια της διαθήκης του.
26. Ο Πολυανής Παρθένιος Γκόλιας

Ο

Παρθένιος γεννήθηκε στη Σιάτιστα στα τέλη του 19ου αιώνα, ανατράφηκε
με [άκρα ευσέβεια] από τη μητέρα του, της οποίας ο σεβασμός στους
θρησκευτικούς λειτουργούς ήταν υπόδειγμα στους συμπολίτες της. Αυτή131,
όταν πέρασεν από τη Σιάτιστα ο άγιος Κοσμάς, επικεφαλής άλλων γυναικών
τον συνόδευσε έως τον Ασπρόκαμπο132 μεταβαίνοντα στα Γρεβενά. Με τέτοια
αισθήματα μεγάλωσε τον Παρθένιο, ο οποίος μικρός παρακολουθούσε τους

128

Ο Νικόλαος ήταν γιος του Δήμου Γκαργκατσούια και της Καλλιόπης Πάντου Δελινίκου, εγγονός (από τη μεριά του πατέρα του) της Βασιλικής, αδελφής του μεγάλου
ευεργέτη Τραμπαντζή. Σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής του, είχε ως επίθετο το
όνομα του πατέρα του Δήμου. (Μαρτυρία Νίνας Δάρδα, ιατρού).
129
των ζώντων: Αναφέρεται στα χρόνια που ζει ο Φ.Ζ.
130
Βλέπε υποσημείωση 104 του Α΄ Μέρους και Παράρτημα εικ. 3.
131
Πιθανολογούμε ότι είναι η προγιαγιά του, στηριζόμενοι στα παρακάτω:
α) Ο Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779) πέρασε από τη Σιάτιστα γύρω στο 1776.
β) Ο Παρθένιος Γκόλιας γεννήθηκε το 1860.
Θεωρούμε ότι 84 ολόκληρα χρόνια από τη χρονιά που ήρθε ο Κοσμάς ο Αιτωλός στη
Σιάτιστα δικαιολογούν ο Παρθένιος του 1860 να είναι η 3η γενιά, μετά την Αλεξάνδρα.
132
Ασπρόκαμπος, χωριό του Νομού Γρεβενών· υπάγεται στο Δήμο Γρεβενών.
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ιερείς στους αγιασμούς, στις λειτουργίες στα εξωκλήσια, στα υψώματα133 και
[τα Σάββατα και τις παραμονές των μεγάλων εορτών] μάζευε λειτουργιές από
τα σπίτια του ιερέα134 που τον είχε κοντά του. Αυτός δε ήταν ο Παπαχατζής
Βασίλειος, πολύ σεβάσμιος ιερεύς, στον οποίο και έτρεφεν άπειρο σεβασμό ο
Παρθένιος σε όλη τη ζωή του. Όταν μεγάλωσε, πήγε στην ιερά Μονή του Αγίου Νικάνορος στη Ζάμπουρντα, όπου και πήρε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Όταν κατόπιν έγινεν αρχιερέας και έρχονταν για λίγες μέρες στη Σιάτιστα,
οι συμπολίτες του τον περιέβαλλαν με σεβασμό έκδηλο και αγάπη άπειρη, που
ο Σισανίου αρχιερέας Αθανάσιος Πολέμης, ο από Κώου <1893-1900>, παρατήρησεν αυτό και μια μέρα μου είπεν: «αν ήμουνα εγώ στη θέση του Παρθενίου,
θα αποφάσιζα να ιδιωτεύσω στη Σιάτιστα· και έτσι εγώ μεν θα έφερνα τον τίτλο
του αγίου Σισανίου, αλλ’ ο Παρθένιος θα δέχονταν τις αρχιερατικές τιμές». Και
είχε δίκαιο. Πλην, στον Παρθένιο δεν περνούσαν από το κεφάλι του τέτοιες
αποφάσεις. Ο Παρθένιος ήθελε κίνηση, ήθελε ζωή με δράση. Εκείνο που πολύ
μισούσεν ήταν η αδράνεια.
Ο Παρθένιος είχεν ετοιμότητα πνεύματος, πατριωτισμό άδολο, αγάπη στη
γενέτειρά του απαράμιλλη και ασύγκριτη στην Ελλάδα του, αφοσίωση στην
οικογένειά του, εμμονή στα πάτρια, που δεν ήθελε να μετακινούνται, όταν έβλεπεν ότι καλώς έκειντο. Στους οικείους δεν επέτρεπε να αλλάζουν τη μορφή
του σπιτιού του και απαιτούσε να διατηρούν τα πράγματα όπως τα παρέλαβαν
από τους προγόνους τους. Όταν τα βλέπω, μου έλεγεν, όπως τα έχω γνωρίσει
μικρός, το (608) κάθε ένα κάτι μου λέγει και κάθε γωνιά του σπιτιού μού θυμίζει κάτι και η καρδιά μου γεμίζει από συγκίνηση φέρνοντας στο νου μου τα
παιδιακίσια μου χρόνια. Το σπίτι του είναι κτισμένο στη συνοικία «Γκαράδικα», στο ρίζωμα του λόφου στην κορυφή του οποίου είναι κτισμένη η εκκλησία
της Αγίας Τριάδος και του οποίου τα ριζώματα αρχίζουν από τη Μπάρα, διευθύνονται στα 3 Πηγάδια και φτάνουν στον Κατούρα και ολίγο τι παρακάτω.
Όταν ο Παρθένιος έρχονταν στη Σιάτιστα, ευχαριστούνταν να μένει στο
απάνω δωμάτιο, που είχε τα παράθυρα στο δρόμο και βρίσκονταν σε ύψος αρκετό. Κάμναμε πρόχειρο γραφείο τα παράθυρα και εκεί γράφαμε την αλληλογραφία στους φίλους του, και είχε αρκετούς. Τι τα θέλετε, άμα αυτόν τον άνδρα
τον γνωρίζατε, δεν μπορούσατε παρά να τον αγαπήσετε και <να> τον εκτιμήσετε. Ήταν όλος ειλικρίνεια, αγάπη στη μεγάλη και μικρή πατρίδα, αφιλοκέρδεια,
133

Ύψωμα, μικρό κομμάτι από το πάνω μέρος του πρόσφορου / λειτουργιάς που έχει
ευλογηθεί από τον ιερέα και το οποίο δίδεται σε εορτάζοντα ή σε αυτόν για τον οποίο
γίνεται η θεία λειτουργία. Πάνω στο κομμάτι αυτό υπάρχει ανάγλυφο το αποτύπωμα
της σφραγίδας με την οποία σφραγίζομε το άψητο ακόμα πρόσφορο.
Εδώ, όμως, εννοεί μια συνήθεια του τοπου μας, κατά την οποία ο ιερέας επισκέπτεται
το σπίτι που γιορτάζουν -συνήθως τα αρσενικά μέλη- και διαβάζει ευχή κόβοντας τελετουργικά πρόσφορο, «σηκώνει ύψωμα». Για να γίνει αυτό, οι εορτάζοντες προσκαλούν
τον ιερέα στέλνοντάς του κρασί και πρόσφορο / λειτουργιά.
134
Από τα σπίτια της ενορίας του ιερέα.

480

Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής

φιλανθρωπία και γράμματα ολίγα. Σε κάθε επίσκεψή του στη Σιάτιστα ήθελε να
κάμει κάτι το καλό. Έκαμε τη στέρνα στον Άγιο Δημήτριο, έκαμε με έξοδά του
τις εικόνες στο εικονοστάσι του σολέα135 στον ίδιο ναό, εδώρησεν ιερά άμφια
για τους ιερείς του ιδίου ναού, επιδιόρθωσε το δρόμο από τον Κατούρα έως τον
Μπούνο. Είχε δε σκοπό να κάμει και ένα διτάξιο δημοτικό σχολείο στον Μπούνο, για να απαλλάξει από τα ψύχη και τα πάγη (τους πάγους) του χειμώνα [τα
μικρά <παιδιά>], που υποφέρουν, γιατί αναγκάζονται να πηγαίνουν στο κοινό
σχολείο πολλά χωρίς παπούτσια και παλτό. Το χρήμα που χρειάζονταν το είχε
έτοιμο και είχε γράψει σε δυο συμπολίτες του την απόφασή του ζητούντας και
τη γνώμη τους. Δυστυχώς, εκείνοι τον (609) απέτρεψαν, γιατί είχαν κατά νου
να του υποβάλουν <την ιδέα για> την εκτέλεση άλλου έργου, χρησιμοτέρου
ίσως, σύμφωνα με τη γνώμη τους. Πλην, στο μεταξύ ήλθεν ο θάνατός του και
ματαιώθηκε η εκτέλεση της καλής του Παρθενίου πρόθεσης και η Σιάτιστα ζημιώθηκε.
Τον Παρθένιο η Μ<εγάλη> Εκκλησία διόριζεν εις επαρχίες που χρειάζονταν θάρρος και γροθιά και όχι πένα και σοφία.
Ο Παρθένιος έδωκε το πρώτο πλήγμα στη Σαρακοστή, την εποχή της Κατοχής 1941-44136, που δεν υφίστατο κατ’ ανάγκη Σαρακοστή, διότι ο κόσμος
δεν έτρωγε ό,τι του επέτρεπαν οι κανόνες της θρησκείας, αλλ’ ό,τι μπορούσε να
βρει και να αγοράσει. Στην ανάγκη και στην ανώτερη βία επιτρέπεται η παράβαση των θρησκευτικών κανόνων. Τούτο είχε συστήσει ο Παρθένιος στα 1914
[στο Σιδηρόκαστρο] κατά τον Ευρωπαϊκό Πόλεμο. Την εποχή εκείνη η τιμή
των φασουλιών είχε φθάσει τις 10-15 δραχμές την οκά. Ο κόσμος στενοχωριούνταν πώς θα περνούσε τη Σαρακοστή με την τρομερή αυτή ακρίβεια. Ο
Μητροπολίτης, βλέποντας τη στενοχώρια του ποιμνίου του, βγήκε μια Κυριακή
φορεμένος τα αρχιερατικά του άμφια στην ωραία Πύλη του Αγίου Γεωργίου
του Διμίρ–Ισάρ137 και αντί παντός άλλου παραινετικού λόγου είπε στο ποίμνιό
του τα εξής: «Αγαπητοί Χριστιανοί, η τιμή των οσπρίων υψώθηκε πολύ και
αισθάνομαι τη δυσκολία που έχετε, διότι σκέπτεστε ότι δεν θα μπορέσετε να
προμηθευθείτε όσπρια, τα οποία είναι η κυρία τροφή των χριστιανών τη Σαρακοστή. Αλλ’ αφού τόσο υψώθηκε η τιμή τους, (610) εγώ σας επιτρέπω αυτή τη
Σαρακοστή να μη νηστεύσετε διόλου»· και έτσι καθησύχασε τις συνειδήσεις
των Χριστιανών.

135

Του τέμπλου, βλέπε Δάρδας A.Ν., Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Δημητρίου
Σιάτιστας, σελ. 144.
136
Το σχόλιο του Φ.Ζ. για τη Σαρακοστή της Κατοχής δεν είναι λάθος, έρχεται, συνειρμικά με την αναφορά της στάσης του Παρθένιου σε προγενέστερα χρόνια και σε
ανάλογες δύσκολες καταστάσεις (μέρες του 1ου Παγκοσμίου / Ευρωπαϊκού Πολέμου
1914-1918), ως καθησυχασμός των συνειδήσεων των χριστιανών.
137
Διμίρ-Ισάρ (Δεμίρ-Ισσάρ), το Σιδηρόκαστρο του Νομού Σερρών· υπάγεται στο
Δήμο Σιδηροκάστρου.
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Πριν κλείσομε την βιογραφία του καλού τούτου ποιμένος, θεωρούμε επιβεβλημένο να δώσομε το λόγο στον χρονογράφο της «Μακεδονίας»
Σταμ.Σταμ.138 αντιγράφοντες όσα εκείνος περί Παρθενίου δημοσίευσε στο φύλλο της 5 Ιουνίου 1944.
27. Ο Παρθένιος (του Σταμ. Σταμ.)

Σ

’ ένα παλιό μοναστήρι της Μακεδονίας ετελέσθη από γέρους με χιόνια
«
πολλών χειμώνων στα μαλλιά μοναχούς μνημόσυνο υπέρ της ψυχής του
προ εικοσιπενταετίας αποδημήσαντος εις Κύριον Παρθενίου Γκόλια, του Σιατιστέως, Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου. Το μνημόσυνον αυτό τούτο είχε το
ιδιόρρυθμον ότι εγένετο νύκτα. Και τούτο, διότι ο μακαρίτης Παρθένιος προτιμούσε να τελή νύκτα όλα τα γενικά μνημόσυνα -και όχι τα οικογενειακά- διότι
η ώρα αυτή είνε πιο εντυπωσιακή και φέρει πιο κοντά την ψυχήν των ανθρώπων έως την μνήμην του απελθόντος ή των απελθόντων. Στας 10 την νύκτα
έκαμε το μνημόσυνο του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου κ.λπ.. Ή δέησις εις
την Μονήν ήταν κατανυκτική. Τα λειψανωτά <;> κεριά γέμιζαν ίσκιους τους
καπνισμένους από λιβάνια και καπνούς λαμπάδων τοίχους του παληού Μοναστηριού. Μέσα εις τις σκιές της οροφής και των γωνιών της Εκκλησίας νόμιζε
κανείς πως έβλεπε φαντάσματα και σκιεράς ψυχάς προαπελθόντων. Κάπου εκεί
θα ήταν και ο Παρθένιος. Νομίζω ότι τον βλέπω ολοζώντανον μπροστά μου.
Γίγαντα ευρύστερνον με δυνατή και βροντερή φωνή, που έκαμνε να τρέμουν οι
πολυέλαιοι των Εκκλησιών. Μαύρη θύελλα τα ανεμιζόμενα (611) ράσα του,
όταν θύμωνε και χειρονομούσε.
Παλαιός ιερωμένος. Γύρω από το καλημαύχι του είχε δεμένη μια ταινία
σαν σαρίκι, σημείον, ως μου έλεγαν, παλαιών, πολύ παλαιών ιερωμένων!….
Γράμματα δεν ήξερε πολλά. Αλλά κάθε φράσις του ήταν και επίγραμμα.
Τόσον που ο Γαβριηλίδης, όταν την άνοιξη του 1915 έκαμεν ένα περίπατο εις
όλην την Μακεδονίαν, από Δράμας μέχρι Φλωρίνης, για να αναπνεύση αντιβενιζελικόν αέρα, καθώς έλεγε, και τον εγνώρισεν εις την έδραν της αρχιεπισκοπής του, εξεπλάγη και τον ηρώτησε:
- Και πού σπούδασες, Δέσποτά μου;
- Στα σοκκάκια , του απήντησεν ο Παρθένιος.
Από τότε το γραφείον του Γαβριηλίδη εις την Αθήνα τρεις εικόνες το κοσμούσαν μονάχα, του Τρικούπη, του Βίσμαρκ και του Παρθενίου.
Η ζωή του και τα έργα του, καθώς και ο θάνατός του είνε ιστορία ολόκληρος. Ιστορία με γεγονότα απίστευτα και πρωτοφανή, όπως και η γέννησίς του,
καθώς διηγείται ο Σιατιστεύς καθηγητής κ. Γκανούλης. Όταν ο πάτερ Κοσμάς
138

Σταμ.Σταμ., Σταμάτης Σταματίου (1881-1946). Γεννήθηκε στη Ναύπακτο, όπου
τέλειωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Ασχολήθηκε με το Ευθυμογράφημα, διαθέτοντας πηγαίο χιούμορ, εμπνευσμένο από τη ζωή του χωριού. Οι Ιστορίες του χωριού
εκδόθηκαν σε βιβλίο το 1946 και γνώρισαν πολλές εκδόσεις.
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περιώδευε κηρύττων τον λόγον του θεού και την δόξαν της πατρίδος εις την
Μακεδονίαν, την Στερεάν Ελλάδα και την Ήπειρον, έφθασε κατά το 1776 και
εις την Σιάτισταν. Έστησεν ένα μεγάλον Σταυρόν – όπως συνήθιζεν – εις την
θέσιν «Εικονοστάσι»139 της Σιατίστης και μίλησε κάτω από αυτόν εις τους κα-

<Το πιο παλιό από τα εικονοστάσια που σώζονται κοντά στην Αγία Τριάδα. Το
σημείο αυτό βρίσκεται πάνω στον παλιό δρόμο προς το Μικρόκαστρο, και ήταν
σημείο αναφοράς για τους Σιατιστινούς με το όνομα «Εικονοστάσι», όπως μας
περιέγραψε ο κ.Τέλιος κάτοικος της περιοχής της Αγίας Τριάδας.>

τοίκους, ειπών λόγια άγια και προφητικά. Κατεμάγευσε τους Σιατιστείς τόσον,
που, όταν έφυγε για τα Γρεβενά, ηκολούθησαν τον πάτερ Κοσμά 5-6 άνδρες
και 11 γυναίκες μέχρι του χωρίου Εξάρχου εις την θέσιν «Μύλοι». Εκεί προφητεύων ο άγιος Κοσμάς είπε ότι «θα γείνη κάποτε εδώ ζώνη στρατιωτική». Άργησεν η προφητεία, αλλ’ επαλήθευσε. Πράγματι, στον (612) πρώτον Ευρωπαϊκόν Πόλεμον εις το 1916, οι Γάλλοι εχάραξαν εις το μέρος αυτό ακριβώς τα
σύνορα της ουδετέρας ζώνης μεταξύ του βενιζελικού κράτους της Θεσσαλονίκης και του Βασιλέως Κωνσταντίνου, της Παλαιάς Ελλάδος…. Από εκεί απέΚατά πρώτον έστησε τον Σταυρόν εις την τοποθεσίαν «εικονοστάσι», παρά τον ναόν
της Αγίας Τριάδος της άνω συνοικίας Σιατίστης, εις θέσιν γνωστήν εις τους παλαιοτέρους
Σιατιστείς με την επωνυμία «Σταυρός». Βλέπε Γκανούλης Γεώργιος, Ο Άγιος Κοσμάς ο
Αιτωλός ο Εθναπόστολος, Η Εθνική και Εκπαιδευτική δράσις του. Μακεδονικόν
Ημερολόγιον Ν. Σφενδόνη 1934, σελ. 277.
139
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στειλεν έπειτα τους συνοδούς του οπίσω εις την Σιάτιστα ο άγιος Κοσμάς. Από
τας 11 γυναίκας αι 6 ήσαν στείραι (άτεκνοι). Εις αυτάς ο Πάτερ Κοσμάς προεφήτευσεν ότι θα γεννήσουν άλλες αρσενικά και άλλες θηλυκά παιδιά. Αλλά
αυτά δεν πρέπει να βαπτισθούν εις την ιδίαν κολυμβήθραν, ούτε να έλθουν εις
γάμου κοινωνίαν μεταξύ των. Έτσι και εγένετο. Μία από τις 6 άτεκνες που τεκνοποίησεν ήταν και η Αλεξάνδρα Γκόλια και έγγονος <δες υποσημείωση 131>
αυτής εκ της κατά θαύμα τεκνοποιίας ήταν ο Παρθένιος.
Με χρήματα δικά του, τα οποία έκαμαν πράγμα μίαν ποιητικήν φαντασίαν
του γράφοντος, έγεινε το μνημειώδες έργον του Δεμίρ-Ισσάρ, να γραφή εις τον
βράχον του με γράμματα σκαλιστά κατ’ εσοχήν εις την πέτραν, ύψους τριών
περίπου μέτρων, το όνομα του Βασιλέως Κωνσταντίνου του ΙΒ΄ και από επάνω
κατ’ εξοχήν ένας δικέφαλος αετός, του οποίου η διάμετρος ήταν 16 μέτρα!
Είχε κατενθουσιασθή ο Κωνσταντίνος από το έργον αυτό -έχω ενθουσιώδη
επιστολήν του- και, όταν ήλθεν εις την Θεσσαλονίκην για να παραδώση κάποιαν σημαίαν εις ένα σύνταγμα, ο Παρθένιος, ο οποίος δεν τον εγνώριζε προσωπικώς, εζήτησε να κατεβούμε, για να τον φιλήση. Κατεβήκαμε. Όταν παρουσιασθήκαμε εμπρός εις τον Βασιλέα, ο Κωνσταντίνος ηρώτησε τον Παρθένιον: «-Τι γίνεται ο Βράχος, Σεβασμιώτατε; - Τον έχω εμπρός μου, Μεγαλειότατε, απήντησεν εκείνος. -Να σου φιλήσω το (613) χέρι που τον έκαμεν, είπεν ο
Βασιλεύς. –Όχι , να σε φιλήσω εγώ, γιατί στο πρόσωπό σου θα φιλήσω όλην
την Ελλάδα». Συγκεκινημένοι και οι δυο, υψηλοί, γιγαντώδεις, αγκαλιασθήκαν
και φιλιώντουσαν κλαίοντες από εθνικήν συγκίνησιν. Εγώ στεκόμουνα στην
άκρη…..
Πέρασαν χρόνια από τότε, ήλθαν γεγονότα δυστυχή…ο πρώτος ευρωπαϊκός πόλεμος. Σαν τελείωσε κι αυτός, μια υψηλή σκιά είδα ένα βράδυ να περνάη
στην Πλατεία της Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη. Τρόμαξα ν’ αναγνωρίσω τον
Παρθένιο…τόσον είχε καταβληθή. Σε περιμένω, μου είπε, να έλθης στο Δεμίρ
– Ισσάρ.
-Δύσκολο το ταξείδι σήμερα, Σεβασμιώτατε.
-Σήμερα το ταξείδι δύσκολο με τα ευρωπαϊκά μουλάρια; (Αυτοκίνητα). Μ’
αυτά μπορώ εγώ να γυρίσω όλην την Ελλάδα, όλην την Ευρώπην και να πάω
και στον ουρανόν. Σε περιμένω..
Επήγε σε λίγο χρόνο εις τον ουρανό, αλλ’ όχι με ευρωπαϊκά μουλάρια…Τέσσερες παπάδες τον απέθεσαν στον περίβολο του Αγίου Γεωργίου του
Σιδηροκάστρου. Και εκεί είνε ακόμη ….Να μας περιμένη….»
28. Αλεξάνδρα Ι. Σπύρου

Η

Αλεξάνδρα Ι. Σπύρου, θυγατέρα του ελληνοδιδασκάλου Αναστασίου Βήκα, βοήθησε με αρκετά χρηματικά ποσά την ίδρυση του Β<όρειου>
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Νάρθηκα του Αγίου Δημητρίου και την ανέγερση του ναού της Παναγίας.140
29. Ο Χριστόδουλος Ν. Μέγας

Ο

Χριστόδουλος Ν. Μέγας γεννήθηκε στη Σιάτιστα στα 1863 και άκουσε
σ’αυτήν (614) τα μαθήματα της Ελληνικής Σχολής. Άμα αποφοίτησεν
από την Ελληνική Σχολή, τον πήρεν ο Αλέξανδρος Σαχίνης στη Βούδα-Πέστη.
Πλησίον αυτού έμεινεν αρκετά χρόνια και κατόπιν, επειδή φλέγονταν από θερμή αγάπη στην (για την) πατρίδα του Ελλάδα, ήρθε στας Αθήνας, όπου εγκαταστάθηκεν οριστικά και ίδρυσε κέντρο θερινό, όμοιο με τα ευρωπαϊκά κέντρα.
Το κέντρο του ήταν άξιο θαυμασμού και έκαμε το δημοσιογράφο Καμπούρογλου να κάμει την επομένη της επισκέψεώς του ιδιαίτερο άρθρο, στο οποίο εξήρε το κέντρο με την επιγραφή «Μέγας ει Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου».
Στην ιδιαίτερη πατρίδα του ο Χριστόδουλος έκαμε, με ιδικά του έξοδα, το
περιτοίχισμα του περιβόλου του Αγίου Ιωάννου και εξωράισε αυτόν με δενδροφυτεία. Απόθανε στας Αθήνας στα 1943.141
30. Ο Ζήσης Αλεξίου

Ο

Ζήσης Αλεξίου, δικηγόρος στας Αθήνας, αφήκε με τη διαθήκη του αρκετό χρηματικό ποσό να χρησιμεύσει για την ανέγερση ιδιαιτέρου κτιρίου
να τοποθετηθεί (στεγαστεί) η Μανούσειος Βιβλιοθήκη και να γίνει και αναγνωστήριο, ώστε να μη μένει σε αχρηστία η Βιβλιοθήκη, αλλ’<ά> <να> αποβεί
δυνατή η χρησιμοποίηση αυτής από τους βουλομένους142.
31. Αναστάσιος Ευ. Μέγας

Ο

Αναστάσιος Μέγας γεννήθηκε στη Σιάτιστα και άκουσε τα πρώτα μαθήματα στην Ελληνική Σχολή της Σιάτιστας. Τόση δε ήταν η επιμέλειά του,
ώστε έκαμε τον Σιατιστέα Λάμπρον Παπασουλιώτη, που έμενε στη Θεσσαλονίκη, να τον πάρει υπό την (615) προστασία του, για να τελειώσει το Γυμνάσιο.
Άμα αποφοίτησεν από το Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, διορίστηκε ελληνοδιδάσκαλος στη Σιάτιστα143 και, ύστερα από ολίγα έτη, στα σχολεία της Αγχιάλου

140

Βλέπε Δάρδας A.Ν., Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας,
σελ. 131 και 165.
141
Στη σελ. χειρ. 256 σημειώνει έτος θανάτου 1944.
142
Για το θέμα αυτό βλέπε και Φ.Ζ., σελ. χειρ. 574.
143
Στο Λεύκωμα Σιατιστέων Μνήμη ως πρώτη πόλη όπου δίδαξε αναφέρεται η Μεσημβρία της Θράκης, βλέπε Μέγας Γεώργιος Αν., «Αναστάσιος Ε. Μέγας», Λεύκωμα
Σιατιστέων Μνήμη, σελ. Γ 41. Όμως ο ίδιος ο Α. Μέγας σε επιστολή του σχετική με
τη δωρεά Τραμπαντζή, γραμμένη στην Αγχίαλο και δημοσιευμένη στο περιοδικό
ΚΛΕΙΩ το 1888, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «πρότερον» εδίδαξε επί πενταετία στην
Ελληνική Σχολή της πατρίδας του Σιάτιστας.
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και κατόπιν από τα γεγονότα της Ανατολικής Ρωμυλίας ήρθε στας Αθήνας και
<έπειτα> διορίστηκε καθηγητής του Τραμπαντζείου Γυμνασίου, όπου εξακολούθησε να διδάσκει μέχρι του θανάτου του144, που έγινε (επήλθε) στα 1927.
Ο Μέγας ήταν φιλομαθέστατος και φιλοπονότατος. Συνέγραφε μεθοδικότατα διδακτικά βιβλία, όλα εγκεκριμένα, Κοσμογραφίαν, Γεωλογίαν, Φυσικήν
Ιστορίαν και τελευταία Ιστορίαν του Γλωσσικού ζητήματος. Μέρος από το προϊόν της πωλήσεως των βιβλίων του όρισε με τη διαθήκη του να διατίθεται για
τους απόρους μαθητάς της πατρίδος του145.
32. Οι Σύλλογοι Σιατίστης στη Σαλαμάγκα και Ν. Υόρκην

Ο

ι ανωτέρω Σύλλογοι είναι άξιοι ιδιαίτερης μνείας μεταξύ των ευεργετών
Σιατίστης, διότι μένοντες στην ξενιτιά δεν έπαυσαν ούτε μια στιγμή να
ενδιαφέρονται για το καλό της πατρίδας τους, φροντίζοντας να πληρώσουν
(αντιμετωπίσουν) τις σπουδαιότερες ελλείψεις της με την πλούσια αποστολή
χρηματικών ποσών για το σκοπό αυτό.
Οι πρώτες τους φροντίδες απέβλεπαν στην ύδρευση της Σιάτιστας και στην
ανέγερση Μητροπολιτικού Μεγάρου. Μα, δυστυχώς, δεν επετεύχθησαν (πραγματοποιήθηκαν) και οι δυο αυτοί σκοποί τους. Πιστεύομε όμως ότι πολύ γρήγορα θα γίνουν και τα δυο αυτά πολύ χρήσιμα έργα, χάρις στις προσπάθειες που
καταβάλλει ο νέος Μητροπολίτης Ιάκωβος (616), άνδρας δράσεως, που για τη
Σιάτιστα και όλη την επαρχία Σισανίου ο διορισμός του πρέπει να θεωρηθεί
εύρημα (μεγάλη τύχη).
33. Οι Σύλλογοι Προφήτης Ηλίας και Άγιος Χριστόφορος

Ο

ι Σύλλογοι Χώρας και Γερανείας Προφήτης Ηλίας και Άγιος Χριστόφορος είναι άξιοι της ευγνωμοσύνης των δυο κοινοτήτων (συνοικιών) διότι
με τις δραστήριες προσπάθειές τους κατόρθωσαν να προικίσουν τις δυο κοινότητες (συνοικίες) με δυο Δημοτικά Σχολεία, που πληρούν τους όρους υγιεινής.
34. Αλεξάνδρα και Γεώργιος Μήκα146

Ο

Γεώργιος Μήκας, έμπορος καπνών, εξυπηρέτησε (υπηρέτησε) με πολλούς
τρόπους την ιδιαίτερη πατρίδα του Σιάτιστα. Ως έμπορος καπνών, ανακούφισε αρκετά τους καπνεργάτες με το να επεξεργάζεται τα καπνά του στη
Σιάτιστα, ενώ μπορούσε, με όρους πιο συμφέροντας, να τα επεξεργάζεται στη
144

Ο Α.Ν.Δάρδας στο: Ίδρυση και λειτουργία του Τραµπαvτζείου Γυµvασίου Σιατίστης με την εποπτεία της Εκκλησίας, σελ. 710, σημειώνει τις περιόδους διδασκαλίας του στο Τραμπάντζειο: 1899-1903, 1911-1920.
145
Στα ΣΙΑΤΙΣΤΙΝΑ 17-18, σελ. 81, είναι δημοσιευμένη η διαθήκη του.
146
Γεώργιος Δημ. Μήκα, βλέπε Στρακαλής Μ., 50 Χρόνια Ελευθερίας, σελ. 71.
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Νεάπολη και αλλού. Ως δήμαρχος της Σιάτιστας, χρησίμευσε ως υπόδειγμα
καλής και αφιλοκερδούς διεύθυνσης των κοινοτικών πραγμάτων. Ως έφορος
των σχολείων και ως μέλος της επιτροπής ανεγέρσεως του Αγίου Δημητρίου, έδειξε ζήλο απαράμιλλο, αλλά και ως ευεργέτης αναδείχτηκε σημαίνων. Με
τη διαθήκη του αφήνει <στην Κοινότητα>, ύστερα από το θάνατο της συζύγου
του, το κτήμα του, όπου στεγάζονται147 τα γραφεία του Δημοσίου Ταμείου και
της Κοινότητας.
Η σύζυγός του όμως Αλεξάνδρα, επειδή θέλησε να ακολουθήσει τα ίχνη
του συζύγου της, φάνηκε και εκείνη ευεργέτισσα, καθόσον παραχώρησε το
κτήμα που αναφέραμε από τώρα στην
κυριότητα της Κοινότητας και έγινε πρόξενη όχι μικρής ωφέλειας. Ο Γ. Μήκας
εδώρησε και ένα κώδωνα, με τον οποίο
γίνεται γνωστή η ώρα της καθημερινής
έναρξης των μαθημάτων των σχολείων
<σήμερα είναι στον περίβολο του 1ου Δημοτικού σχολείου Σιάτιστας, όπως
φαίνεται στη φωτογραφία>. (617)
35. Δημήτριος Ζάχου και Γεώργιος Δ. Χριστοδούλου

Μ

εταξύ των μεγάλων ευεργετών της Σιάτιστας δίκαιο είναι να κατατάξομε τους Δημήτριο Ζάχου και Γεώργιον Δ. Χριστοδούλου, διότι ο πρώτος, ως διευθυντής των επιχειρήσεων του οίκου Αδελφών Αλλατίνι από τη
Θεσσαλονίκη, προσλάμβανε στην υπηρεσία νέους από τη Σιάτιστα και ανάδειξεν έτσι περισσότερους από 50 νέους. Ο δεύτερος διότι, ως διευθυντής της
Σχολής των Τηλεγραφητών, υποβοήθησε την είσοδο στη Σχολή των Τηλεγραφητών <σε> περισσότερους από 30 νέους από τη Σιάτιστα και συνετέλεσαν οι
δύο, που αναφέραμε εδώ, στην ευμάρεια της πατρίδος τους.
36. Επίτροποι των Εκκλησιών

Κ

αι μία ακόμη τάξη (ομάδα) πολιτών <της> Σιάτιστας είναι επιβεβλημένο
να παραδοθεί στην ευγνωμοσύνη των μεταγενεστέρων. Αυτή η τάξη είναι
εκείνη που σε διάφορες εποχές ειργάστηκεν ως Επιτροπή των Εκκλησιών.
Εκείνοι που αποτελούσαν την τάξη αυτή θυσίαζαν την ησυχία τους, τη θαλπωρή της οικογενείας τους το χειμώνα και από όρθρο βαθύν πήγαιναν στην εκκλησία, κάθε μέρα στο καθολικό και τις γιορτάσιμες μέρες στα εξωκλήσια, για
να παρευρεθούν στο παγκάρι και <να> εισπράξουν το προϊόν από την πώληση
των κηριών και από τους δίσκους και μπορέσει το παγκάρι να δώσει όσο το
147

Την εποχή του Φ.Ζ.
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δυνατόν περισσότερα χρήματα για τη συντήρηση των σχολείων και βελτίωση
αυτών. Ήταν πράγμα συγκινητικό να βλέπει κανείς αυτούς να διευθύνονται
στην (κατευθύνονται προς την) εκκλησιά με όλα τα πάγη (τους πάγους) και τα
ψύχη και τα ανεμοσουρίγματα.(618) Και αυτοί ήσαν, όσους θυμούμαστε, ο Θ.
Γκερεχτές, ο Κώτσιος Χατζηγιάννη, ο Δ. Τσιρλιγκάνης, Αναστάσιος Σπύρου,
αδελφοί Σπύρου, Μιχαήλ Τέρτης και υιός του Μάρκος, ο Μουλατζίκης, ο Νεράντζης, ο Θεοδοσίου, ο Ι. Καμπούρης και άλλοι πολλοί, που μας διαφεύγουν
τα ονόματα.
Να μου επιτραπεί εδώ να κάμω ιδιαίτερη μνεία του Ιωάννου Καμπούρη,
που έδειχνε τόσο ζήλο για τις εργασίες τις κοινοτικές, ως επίτροπος των εκκλησιών και ως μέλος της επιτροπής επί της ανεγέρσεως, που παραμελούσε τις ιδικές του εργασίες χάριν των κοινών και ο αρχιερεύς Σεραφείμ θεώρησε δίκαιο
να τον εφοδιάσει με δίπλωμα καλής και αμερόληπτης εργασίας. Επίσης, πρέπει
να κάμω μνεία ιδιαίτερη και των Αθανασίου Κανατσούλη και Αθανασίου Αν.
Σπύρου, διότι, χωρίς αμοιβή, σε κάθε εκλογή των Σωματείων εκλέγονταν εξελεγκτική επιτροπή, από εκτίμηση της αμεροληψίας τους και των διπλογραφικών τους γνώσεων.
Πριν κλείσομε το παρόν μέρος είναι δίκαιο να παραδώσομε στον έπαινο
των αναγνωστών μας και όλους τους Σιατιστινούς που ζουν είτε στην ξένη είτε
μέσα στη Σιάτιστα, διότι σε κάθε ανάγκη της πατρίδας τους φάνηκαν πρόθυμοι
αντιλήπτορες (βοηθοί), όπως δείχτηκε και στην ανέγερση των εκκλησιών Αγίου
Δημητρίου και Αγίου Νικολάου και στην ανοικοδόμηση των Δημοτικών Σχολείων Χώρας και Γερανείας, οπότε, όσοι μπορούσαν να προσφέρουν χρήματα
πρόθυμα πρόσφεραν τον οβολό τους και, όσοι δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν
χρήματα, πρόσφεραν την ατομική (προσωπική) (619) τους εργασία· γυναίκες δε
χήρες πρόσφεραν τα κοσμήματά τους.
37. Ο άγιος Γρεβενών Νικόλαος Παπανικολάου

Ο

Άγιος Γρεβενών Νικόλαος του Γεωργίου Παπανικολάου εδώρησε τον
αγρόν στον οποίον ανηγέρθηκε το Ηρώον.
38. Ο Μιχαήλ Παν. Βέρου

Ο

Μιχαήλ Παναγιώτου Βέρου επροίκισε το Δημοτικό Σχολείο Χώρας Σιατίστης με εκατόν είκοσι καθίσματα δια τις σχολικές εορτές, τις κινηματογραφικές προβολές και τις θεατρικές παραστάσεις των μαθητών.
39. Αλέξανδρος Δ. Σαχίνης

Ο

ύτος, γόνος της οικογενείας Δούκα Σαχίνη, εμπορεύονταν στη ΒούδαΠέστη και απέστειλε χρηματικήν αρωγήν στην Αδελφότητα «Προφήτης
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Ηλίας» για την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Σιατίστης. Ο Αλέξανδρος είχε προσλάβει πλησίον του δυο νέους από την πατρίδα του Σιάτιστα,
τον Χριστόδουλον Ν. Μέγαν, ο οποίος ύστερα από πολυχρόνια υπηρεσία πλησίον του επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκεν εις Αθήνας, όπου διετέλεσεν έμπορος χρωμάτων μέχρι του θανάτου του, και τον Γεώργιον Θεοδώρου,
ο οποίος χάρις εις τα κοσμούντα αυτόν προσόντα υπόσχονταν επίζηλο μέλλον·
αλλά, δυστυχώς, έπαθεν από φυματίωση και αναγκάστηκε να επιστρέψει στη
Σιάτιστα, όπου και απέθανε.

