
 

 

Η εισήγηση της Διευθύντριας του Τραμπαντζείου Γυμνασίου στην εκδήλωση 
 
Στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης μας είμαστε 

σήμερα εδώ σε μια διπλή εκδήλωση: Η πρώτη από το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο και η δεύτερη από το 
ΕΠΑΛ. 

Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο στο οποίο έχω τη χαρά, τιμή και περηφάνεια να υπηρετώ ως 
Διευθύντρια παρουσιάζει εργασία τι άλλο από το ίδιο το Ιστορικό Γυμνάσιο:  την ίδρυση και την 
προσφορά του στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή. 

Ευτυχής συγκυρία να παρουσιάζεται η εργασία στο ίδιο το κτήριο εν είδει  μνημοσύνου και 
έκφρασης ευγνωμοσύνης στο χώρο που γαλουχήθηκαν, μορφώθηκαν και φιλοξενήθηκαν γενιές και 
γενιές. 

Όπως ξέρετε και θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια το Σχολείο  αυτό ιδρύθηκε από τον 
Ιωάνη Τραμπαντζή και πήρε το όνομά του. 

Ο Ιωάννης Τραμπαντζής, όπως πολλοί Σιατιστινοί στα χρόνια της τουρκοκρατίας 
μεταναστεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και ελεύθερης ζωής. 

Εργάζονται σκληρά, πλουτίζουν, γίνονται γνώστες και φορείς  των ιδεών του Ευρωπαϊκού  
Διαφωτισμού. 

Τα ιδανικά της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της Παιδείας, τους εμπνέουν κι έτσι γίνονται 
χορηγοί, ευεργέτες στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ιδρύοντας Σχολεία, τυπογραφεία, βιβλιοθήκες 
εκκλησίες έχοντας σκοπό την παιδεία των υπόδουλων πατριωτών τους και ακολουθώντας τα λόγια 
του Ρήγα 

Πρέπει να αποτινάξουμε πρώτα το ζυγό της αμάθειας για να αποτινάξουμε στο κατόπι το 
ζυγό της δουλείας. 

Η απόκτηση, η τόνωση της εθνικής και ιστορικής συνείδησης, η καλλιέργεια των υποδούλων 
μέσα από την παιδεία θα οδηγούσε το γένος στον Αγώνα για την ελευθερία. 

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ τις παραινέσεις του Κοσμά  Αιτωλού στους τοπικούς άρχοντες 
των χωριών που επισκεπτόταν: Σχολεία χτίστε, να μανθάνουν τα παιδιά σας γράμματα. 

Η αρχική εργασία παρουσιάστηκε στην αίθουσα της παλιάς Βουλής στην Αθήνα, στα 
πλαίσια του 6ου Διασχολικού Συνεδρίου με θέμα: τα ιστορικά εκπαιδευτήρια ως φορείς του 
Οικουμενικού Ελληνισμού. Το σχολείο μας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της οργανωτικής 
επιτροπής και πέντε μαθήτριες: Καραμπατζιά Βασιλική, Ντόκου Ανέτα, Γκουτζιαμάνη Αγνή, 
Νάκου Ελένη, Ταφαρλή Βασιλική με την καθοδήγηση της καθηγήτριας Μπάτζιου Αναστασίας 
εκπόνησαν μια θαυμάσια εισήγηση και ήταν ιδιαίτερα συγκινητική η παρουσίαση της Σιάτιστας και 
του Τραμπαντζείου Γυμνασίου ανάμεσα στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, την 
Αμπέτειο Σχολή του Καΐρου, στο Γυμνάσιο  Τσοτυλίου. 

Θέλω να ευχαριστήσω τις μαθήτριες και τις καθηγήτριες του Σχολείου που δούλεψαν για την 
εργασία που αμέσως θα παρακολουθήσετε 

Εμείς όλοι οι σημερινοί Εκπαιδευτικοί του Τραμπαντζείου Γυμνασίου αισθανόμαστε βαριά 
την κληρονομιά μας και καθημερινά προσπαθούμε να είμαστε αντάξιοι της παράδοσής του. 

Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. 


