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από το 1902 μέχρι το 2009. 

 
         Μια από τις πρώτες -χρονολογικά - εργασίες μαθητών και 
καθηγητών του  Γενικού Λυκείου Σιάτιστας  (όταν ακόμα λειτουργούσε 
ως Τραμπάντζειο ) είναι η δημιουργία της Παλαιοντολογικής Συλλογής  
του σχολείου.    
 Η Συλλογή αυτή αποτελείται από οστά θηλαστικών της πλειστόκαινης  
υποπεριόδου του Καινοζωικού αιώνα, και από όστρακα 
ελασματοβραγχίων και γαστεροπόδων.      
Το ξεκίνημα αυτής της Συλλογής τοποθετείται στις αρχές του 20ου 
αιώνα. Το  πρώτο της κομμάτι, ο απολιθωμένος χαυλιόδοντας, βρέθηκε 
στην κοιλάδα του Αλιάκμονα -στον οικισμό Πολύλακκο- το 1902 από 
τον Ν. Διαμαντόπουλο. Προσδιορίστηκε επιστημονικά από τον καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Θ.Σκούφο.     
Το 1906 ο καθηγητής του Τραμπαντζείου Γυμνασίου Αναστάσιος Δάνας 
ιδρύει την "Παλαιοντολογική  Συλλογή Σιατίστης" σε αίθουσα του 
Γυμνασίου. Τα επόμενα  15 χρόνια ο Αναστάσιος Δάνας με τους μαθητές 
του σχολείου και τις υποδείξεις των καθηγητών Θ. Σκούφου και Κ. 
Κτενά συγκεντρώνει νέα  ευρήματα και πλουτίζει τη Συλλογή.  
Στη συνέχεια, μέχρι τον πόλεμο του ’40, το έργο της διαφύλαξης και 
συμπλήρωσης της Συλλογής αναλαμβάνουν  οι Φυσικοί  του Σχολείου  
Ν. Λιάκος  και Κ. Δάνας .      
Η Κατοχή σημάδεψε τη Συλλογή. Οι Γερμανοί κατέστρεψαν τα 
σημαντικότερα κομμάτια της. Μετά την απελευθέρωση οι καθηγητές του 
σχολείου προσπάθησαν να ξαναοργανώσουν την Συλλογή.  
Το 1969, με χρήματα της Σχολικής Εφορείας και δωρεά του συμπολίτη 
μας Γ. Καραλιώτα, κατασκευάζουν  προθήκες για τη φύλαξη 
τουλάχιστον των ευρημάτων που είχαν περισωθεί.      
Το 1982 διαμορφώνεται αίθουσα  του σχολείου ειδικά για την έκθεση 
των ευρημάτων. ( Για όσους θυμούνται το Τραμπάντζειο, η αίθουσα αυτή 
ήταν η θεατρική σκηνή της αίθουσας τελετών!) 
Την πρωτοβουλία γι’ αυτό είχαν η Λυκειάρχης   Ε. Δάρδα και ο 
Γυμνασιάρχης  Π. Χριστοφορίδης  και την προσπάθεια στήριξαν 
οικονομικά, όπως πάντα, συμπολίτες μας (Π. Γκερεχτές, Ζ. Δαρδάλης, Γ. 
Καφάσης, Γ. Κωντσιόγλου, Α. Παπάς, Κ. Παπανικολάου, Γ. Πολύζος, Ε. 
Ρετζέπης, οι αδελφοί Νίκος και Ευστάθιος Δημ. Ταχμιντζή και Α. 
Τράχος ) με    180.400 δρχ.  
    Τη νέα τοποθέτηση και αξιολόγηση των ευρημάτων έκανε 
επιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
με επικεφαλής τον καθηγητή Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας Ι. Μελέντη.  
   Ο καθηγητής επισκέφτηκε την  Συλλογή ύστερα από σχετικό έγγραφο 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών. 



    Τo 1982,  διαμορφώνεται  και ενημερωτικό έντυπο για την 
Παλαιοντολογική  Συλλογή  Σιατίστης  με την επιστημονική υποστήριξη 
του καθηγητή  Ι. Μελέντη και τη φροντίδα της καθηγήτριας Φυσικών του 
Λυκείου. 
    Το 1988 στον  εορτασμό των 100 χρόνων του σχολείου μας  η 
Συλλογή μεταφέρθηκε σε άλλη μεγαλύτερη αίθουσα του Τραμπαντζείου  
με δαπάνες  της Επιτροπής Εορτασμού. Τότε  δημιουργήθηκε και 
βιντεοκασέτα-οδηγός επισκεπτών της Συλλογής  από τους μαθητές Παπά 
Αναστάσιο  και Παπά Σωτήριο και την υπεύθυνη καθηγήτρια  Φυσικών 
του Λυκείου. 
Στη συνέχεια σύμφωνα με την ΣΤ΄13/22/12/93 απόφαση των Υπουργών                         
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών η Συλλογή 
υποχρεωτικά έφυγε από τη  φροντίδα του Τραμπαντζείου και πέρασε  
στην κυριότητα/ δικαιοδοσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δήμου 
Σιάτιστας. 
Για σχεδόν 19 χρόνια  την ξενάγηση των επισκεπτών της Συλλογής είχε 
αναλάβει ανιδιοτελώς ο κ. Γεώργιος Μπόντας  σε συνεννόηση με το 
σύλλογο διδασκόντων του σχολείου ( πρ.9η/1-10-92). 
Τώρα η Συλλογή  έχει μεταφερθεί προσωρινά σε δωμάτιο  του πρώην 
Τραμπαντζείου - Τσίπειου Οικοτροφείου, έως ότου   ολοκληρωθεί η  
αποκατάσταση και η επισκευή του Τραμπαντζείου Γυμνασίου.      
 

 
Από τα εγκαίνια της αίθουσας της Παλαιοντολογικής Συλλογής  το 1981. 

Διακρίνονται μεταξύ των άλλων: ο Μακαριστός Αντώνιος,  
ο καθηγητής Μελέντης, η Λυκειάρχης Ευρυδίκη  Δάρδα. 

  
 

Πηγές: 
 Σιατιστέων  Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1972. 
 Αρχείο του Γενικού Λυκείου Σιάτιστας. 



 
Η ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ  ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 

το 2009. 
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ΣΤΟ ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
 

Τις καλύτερες εντυπώσεις και την ομόφωνη ψήφιση από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Σιάτιστας κέρδισε η παρουσίαση της Παλαιοντολογικής 
έρευνας των απολιθωμάτων από την ευρύτερη περιοχή της Σιάτιστας και 
της ανάδειξής της στο ανακαινισμένο Τραμπάντζειο Γυμνάσιο στη 
Σιάτιστα, που πραγματοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 2009.  

Την έρευνα παρουσίασαν στο Δημοτικό Συμβούλιο από κοινού η κα 
Τσουκαλά Ευαγγελία, Δρ Παλαιοντολογίας, Αναπλ. Καθηγήτρια του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει οριστεί στην 
προγραμματική ως επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού 
προγράμματος και ο κ. Dick Mol, Συνεργάτης επιστημονικής έρευνας 
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Ρότερνταμ και της Διεθνούς 
Ομάδας/Λέσχης Mammuthus στην Ολλανδία.  

Το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον εν λόγω σχέδιο, το 
οποίο περνά στη Β’ Φάση της υλοποίησής του, δηλαδή της 
επαναστέγασής και επανέκθεσής της παλαιοντολογικής συλλογής στο 
ανακαινισμένο Τραμπάντζειο Γυμνάσιο της Σιάτιστας.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 98.685€, και 
θα χρηματοδοτηθεί από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η νέα έρευνα, η επιστημονική 
επαναξιολόγηση, προστασία και προβολή της παλαιοντολογικής 
συλλογής του Δήμου Σιάτιστας. Η μελέτη, συντήρηση και ανάδειξη των 
απολιθωμάτων εκατοντάδων χιλιάδων και εκατομμυρίων ετών, που 
αποτελούν φυσική κληρονομιά της περιοχής, θα τονώσει το 
ενδιαφέροντης Σιάτιστας για το προϊστορικό παρελθόν και θα αποτελέσει 
πηγή ανάπτυξής του. Θα συνεχιστεί ο ερευνητικός, εκπαιδευτικός και 
κοινωνικός χαρακτήρας μιας διαχρονικής έκθεσης, αφού το ιστορικό της 
συλλογής ανάγεται στις αρχές του περασμένου αιώνα.  



Στα πλαίσια του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται η μετατροπή 
μιας αίθουσας του Τραμπαντζείου Γυμνασίου Σιάτιστας σε χώρο έκθεσης 
της ιστορικής παλαιοντολογικής συλλογής. Με πραγματική έρευνα και 
κατάληξη ανάδειξη των εκθεμάτων, η συλλογή θα αποτελεί μια 
ελκυστική έκθεση ανεξαρτήτου ηλικίας. Η συλλογή θα αποτελεί πηγή 
έμπνευσης για μαθητές, φοιτητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο.  

 

 
 

  
 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 


