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Προς: Την Εφοροεπιτροπεία των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων  

 (διά του Προέδρου της Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μαξίμου) 

   Πατριάρχου Ιωακείμ 10. Ιωάννινα 

 

Θέμα: Ένταξη στον Κανονισμό Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων των  

ιδιατάξεων του Άρθρου Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά   

 

Σεβασμιώτατε 

 

Η Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων συνεστήθη και λειτουργεί 

έχοντας ως καταστατικούς σκοπούς: α) την καθιέρωση του θεσμού των Προτύπων 

Σχολείων μέσης εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) και τη λειτουργία  αυτών των 

σχολείων με τους δικούς τους, ιστορικά αιτιολογημένους, κανόνες, β) τη λειτουργία της 

Ζωσιμαίας Σχολής (Γυμνάσιο και Λύκειο) ως Προτύπου Σχολείου, συνδεδεμένου 

αναπόσπαστα με την εκπαιδευτική παράδοση του Ιστορικού εκπαιδευτηρίου που 

ιδρύθηκε από την Αδελφότητα Ζωσιμαδών και γ) την (επανα)σύνδεση της Ζωσιμαίας 

Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά, κατ’ εφαρμογή των όσων 

περιγράφονται στο Άρθρο Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά   

Οι συνεχείς, από το 1914 και μέχρι σήμερα, παρεμβάσεις της ελληνικής πολιτείας 

στα θέματα που αφορούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στη διοίκηση και στη 

διαχείριση της περιουσίας της «Ζωσιμαίας Σχολής» οδήγησαν, κατά την άποψη μας, 

στην καταστρατήγηση της βούλησης των διαθετών και στην αλλοίωση του 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα της Ζωσιμαίας Σχολής ως δημοσίου εκπαιδευτηρίου 

αριστείας. Συγκεκριμένα:   

 Η ελληνική πολιτεία περιφρόνησε προκλητικά την εκπαιδευτική παράδοση της 

Ζωσιμαίας Σχολής και επέφερε μία ριζική ανατροπή της εκπαιδευτικής τάξεως 

στην πόλη των Ιωαννίνων. Από το 1985 και μετά η Ζωσιμαία Σχολή έπαψε, με 

ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, να λειτουργεί ως δημόσιο Πρότυπο Σχολείο. 

Πέραν τούτου, όταν η πολτική ηγεσία αποφάσισε το 2015 την επαναλειτουργία 

των πέντε (5) ιστορικών Προτύπων Σχολείων, διέγραψε από τον σχετικό 

πίνακα, αυθαίρετα και χωρίς αιτιολόγηση, το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής. 

 Στον Κανονισμό Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων (Ν.Δ. του 1926 

-Φ.Ε.Κ. 218/1-7-1926)  δεν συμπεριλήφθησαν οι διατάξεις του Άρθρου Ε’ της 

Διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά. Έκτοτε οι  πόροι από τα περιουσιακά στοιχεία της 

«Μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής» δεν διατίθενται – κατά παράβαση των όρων της 

διαθήκης και της βούλησης του διαθέτη - υπέρ του σχολείου, αλλά για την 

ανέγερση διδακτηρίων ή υπέρ άλλων σκοπών. 
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 Το Ελληνικό Δημόσιο, κατά παράβαση της ηθικής τάξεως και των χρηστών 

κανόνων διαχείρισης, εκμεταλλεύεται – μέχρι σήμερα - την ακίνητη περιουσία 

της «Μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής» δωρεάν, χωρίς την καταβολή ουδενός 

οικονομικού - ή άλλης μορφής – ανταλλάγματος. 

 Διαμορφώθηκαν προϋποθέσεις μεγάλης απομείωσης της αξίας της ακίνητης 

περιουσίας της «Μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής», λόγω ανυπαρξίας κάποιας 

προγραμματικής συμφωνίας ορισμού των υπευθύνων και του ελαχίστου 

προγράμματος συντήρησης και επισκευών των κτιρίων.  

 Το Ελληνικό Δημόσιο ιδιοποιήθηκε τον τίτλο «Ζωσιμαία Σχολή» και τον 

χρησιμοποιεί σε ένα Γυμνάσιο και σε ένα Λύκειο τα οποία α) δεν διαθέτουν τα 

εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά της ιστορικής «Ζωσιμαίας Σχολής» και β) δεν 

συνδέονται – άμεσα ή έμμεσα – με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά.  

 Η κοινωνία των Ιωαννίνων  αποστερήθηκε των πλεονεκτημάτων που της 

παρείχε η λειτουργία ενός δημόσιου σχολείου «αριστείας».  

 Προεκλήθη βίαια διακοπή των μακροχρόνιων και αυτονόητων δεσμών 

(ηθικών, εκπαιδευτικών, διοικητικών και διαχειριστικών) μεταξύ των 

Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων και «Ζωσιμαίας Σχολής» 

 

Αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση ότι, για να ανατραπούν οι δυσμενείς επιπτώσεις 

από τις αυθαίρετες παρεμβάσεις της πολιτείας, απαιτείται μία ριζική αναθεώρηση του 

υφισταμένου καθεστώτος που, όπως προαναφέραμε, βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με 

την βούληση των διαθετών, απαγορεύει την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας και 

προσβάλλει τη μνήμη των Εθνικών μας Ευεργετών 

Εκτιμούμε ότι ο Ν. 4182/2013 με τίτλο “Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, 

Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις”, ιδιαίτερα δε οι διατάξεις που 

περιέχονται στα άρθρα 2.1, 51 και 81, μας παρέχουν την καλύτερη ευκαιρία για την 

ικανοποίηση του αιτήματος της κοινωνίας των Ιωαννίνων για την αποκατάσταση της 

νομιμότητας και της ηθικής τάξης ως προς την σχολαστική εφαρμογή των διατάξεων 

του Άρθρου Ε’ της Διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά και την σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής 

με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά.   

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας ως μοναδικό κίνητρο των ενεργειών μας την 

αγάπη προς την τροφό Πρότυπο Ζωσιμαία Σχολή, το σεβασμό στην εκπαιδευτική 

παράδοση της ιστορικής μας Σχολής και την απόδοση τιμής στη μνήμη των Εθνικών 

Ευεργετών αναλάβαμε την πρωτοβουλία να σας υποβάλλουμε το παρόν αίτημα με το 

οποίο σας ζητάμε: 

1. Σε επόμενη συνεδρίαση της Εφοροεπιτροπείας να συζητήσετε τις προτάσεις 

μας και να αναγνωρίσετε την αναγκαιότητα αναθεώρησης του Κανονισμού 

Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων ως προς τις διατάξεις, 

που αφορούν στη διαχείρηση των περιουσιακών στοιχείων, στη λειτουργία και 

στη διοίκηση της Ζωσιμαίας Σχολής. 

2. Να συντάξετε, σύμφωνα με τα προβλεμόμενα από τον Ν. 4182/2013,  πρόταση 

τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων 

Ιωαννίνων κατά τρόπο ώστε α) να συμπεριλαμβάνονται οι διατάξεις που 

αφορούν στη Ζωσιμαία Σχολή, απόλυτα εναρμονισμένες με την βούληση του 
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διαθέτη, όπως αυτή διατυπώνεται στο Άρθρο Ε’ της Διαθήκης Νικολάου 

Ζωσιμά β) να τροποποιηθούν ή να καταργησούν όσες διατάξεις του ισχύοντος 

Κανονισμού βρίσκονται – άμεσα ή έμμεσα - σε αντίθεση με τις διατάξεις του 

Άρθρο Ε’ της Διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά 

3. Να υποβάλετε την πρόταση σας στον αρμόδιο Υπουργό (ή στους αρμόδιους 

Υπουργούς) για έκδοση, σύμφωνα με τα προβλεμόμενα από τον Ν. 

4182/2013, του απαιτούμενου Προεδρικού Διατάγματος.   

 

Ευελπιστούντες ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημα μας, σας παρακαλούμε 

να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες σας. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι είμαστε πάντοτε 

στη διάθεσή σας για συνεργασία και παροχή οποιασδήποτε συμπληρωματικής 

διευκρινίσεως ή πληροφορίας μας ζητηθεί. 

  

  

                                                  με εκτίμηση     

                                               

 

 

 

               Αθανάσιος Δάλλας                                Μιχαήλ Παντούλας 

                  Πρόεδρος Δ.Σ.                                  Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

 

1. Αθανάσιος Δάλλας, Πρόεδρος Δ.Σ  

Τηλέφωνα.: 6973-347.474 & 210- 612.66.75     e-mail: sakisdallas@otemet.gr 

2. Παντούλας Μιχαήλ, Γενικός Γραμματέας:  

Τηλέφωνα.: 6979-800.368 & 26510-41.360      e-mail: pantoulasm@gmail.com 
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