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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Δ. Χαϊμαντά 8Α, Μαρούσι, 151 22 – Αγίας Άννας 11, Ιωάννινα 45 332  

                                        Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019 

Προς:  Βουλευτές νομού Ιωαννίνων             

1. κον Κωνσταντίνο Τασούλα – Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων 

2. κον Σταύρο Καλογιάννη 

3. καν Μαρία Κεφάλα και 

4. κον Γιώργο Αμυρά 

5. καν Μερόπη Τζούφη 

  

Θέμα: Σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου   Ζωσιμά   

Συνημμένο: η από 10 Οκτωβρίου Αυγούστου 2019 επιστολή  προς την Υπουργό 

Παιδείας. Έρευνας& Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως (Αριθμός 

Πρωτοκόλλου Υπουργού: 10165/10-10-2019 

 

Κυρίες και κύριοι βουλευτές νομού Ιωαννίνων 

 

Με την παράγραφο 38.β του Ν. 3966/2011 (Νόμος Διαμαντοπούλου) 

θεσμοθετήθηκε η πρόσθετη χρηματοδότηση των Προτύπων Πειραματικών 

Σχολείων «από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες 

παροχές τρίτων». Η διάταξη αυτή παρέμεινε εν ισχύει και με την ψήφιση του 

Ν. 4327/2015 (Νόμος Μπαλτά). 

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης επίκειται η σύνταξη του 

νομοσχεδίου για τα Πρότυπα Σχολεία και θεωρούμε βέβαιο το ότι η πρόσθετη 

χρηματοδότηση των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων «από δωρεές, χορηγίες, 

κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων» όχι μόνον δεν 

καταργηθεί αλλά θα βελτιωθεί περαιτέρω.  

Όπως όλοι γνωρίζουμε από το 1926 και μετά τα, εκ του Κληροδοτήματος Ν. 

Ζωσιμά, έσοδα που προορίζονταν για την Ζωσιμαία Σχολή διατίθενται για άλλους 

σκοπούς και όχι για την, κατά τα οριζόμενα στο  Άρθρο Ε’ της διαθήκης Ν. 

Ζωσιμά, οικονομική στήριξη του ιστορικού σχολείου των Ιωαννίνων.    

Από τα έσοδα των κεφαλαίων του Άρθρου Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά (του 

«Εκπαιδευτικού Ταμείου των Ζωσιμάδων» κατά τον Α.Ν. του 1926) είχαν 

αναγερθεί μέχρι το 1985 7 κτίρια, συνολικού ωφελίμου εμβαδού 19.245 m2 

και, επί πλέον, αγοράστηκαν οικόπεδα και κτίρια για τα οποία όμως δεν 

διαθέτουμε ακριβή στοιχεία.(π.χ. οικία Χουσεΐν μπέη κ.λ.π.)  Στα ως άνω 

αναφερθέντα 7 κτίρια στεγάζονται δωρεάν 27 Δημόσια Σχολεία, με 4.700 

μαθητές Επισημαίνεται ότι η εκχώρηση της επικαρπίας των συγκεκριμένων 

κτιρίων έχει γίνει από τα Αγαθοεργά Καταστήματα προς το Δημόσιο κατά 

παράβαση των διαχειριστικών αρχών και των κανόνων δικαίου, δεδομένου 

ότι τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν υπογράψει κανένα συμφωνητικό 
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καθορισμού των όρων παραχώρησης (δωρεάν χρήση ή μίσθωση, 

προσδιορισμός υπόχρεου συντήρησης και επισκευών των κτιρίων, 

προσδιορισμός υπόχρεου καταβολής τυχόν φόρων κ.λ.π.).  

Επειδή δεν υφίσταται άλλα χρονικά περιθώρια ανοχής ή αδράνειας 

θεωρούμε ότι πρέπει, όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση της δημόσιας 

παιδείας  και τιμούν έμπρακτα την μνήμη και την βούληση των Εθνικών μας 

Ευεργετών, να ενεργήσουν από κοινού για την αποκατάσταση της ηθικής, 

νομικής και διαχειριστικής τάξης στο Κληροδότημα και για την επανασύνδεση της 

Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά 

Κατ’ αρχάς απευθυνθήκαμε, όπως είχαμε υποχρέωση, στα Αγαθοεργά 

Καταστήματα Ιωαννίνων και στον Δήμο Ιωαννιτών προς τους οποίας υποβάλαμε 

το σχετικό αίτημα, με το οποίο τους ζητούσαμε: 

✓ την στενή και ειλικρινή συνεργασία των Αγαθοεργών Καταστημάτων με 

όλους όσους έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για α) την επαναλειτουργία 

της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής β) την αποκατάσταση της νομιμότητας 

στο κληροδότημα Ν. Ζωσιμά και γ) την επανασύνδεση της Ζωσιμαίας 

Σχολής με τους πόρους που προέρχονται από το στο  Άρθρο Ε’ της 

διαθήκης Ν. Ζωσιμά 

✓ την υποβολή προς την πολιτική ηγεσία, κοινά αποδεκτής, πρότασης 

μεταβολής του υφισταμένου νομοθετικού καθεστώτος και εναρμόνισης του 

με την βούληση του διαθέτη και τους κανόνες χρηστής διαχείρισης 

Παρά την επιμονή μας ουδείς εκ των αποδεκτών του αιτήματος μας μας 

απάντησε.  

 

Κατόπιν τούτου και   

επειδή 

 

⧫ Τα Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων «διατελούν υπό τον έλεγχον 

και την εποπτείαν του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Παιδείας» 

(Άρθρο 3 του το Ν.Δ. που καταχωρήθηκε στο Φ.Ε.Κ. 218/1-7-1926) 

⧫ μετά την αξιολόγηση της υφισταμένης κατάστασης καθίσταται 

αδιαμφισβήτητη η ανάγκη «τροποποίησης του ισχύοντος νόμου και 

η προσαρμογή του στις ανάγκες της εποχής βάσει των εκ της 

πείρας διδαγμάτων»  (Άρθρο 48 του τον Α.Ν. που καταχωρήθηκε στο 

Φ.Ε.Κ. 218/1-7-1926).  

 

απευθυνθήκαμε προς την Υπουργό Παιδείας Έρευνας& Θρησκευμάτων κ. 

Νίκη Κεραμέως, υπό την ιδιότητα της ως αρμόδιας - κατά τον νόμο - 

Υπουργού για την εποπτεία  των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων 

και για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας τους και υποβάλαμε 

το αίτημα με το οποίο ζητάμε να προβεί σε κάθε απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση 

(είτε με το υπό σύνταξη νομοσχέδιο για τα Πρότυπα Σχολεία , είτε με κάποιο 

άλλο νομοσχέδιο) με την οποία: 
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1. να τροποποιείται μερικώς ο Κανονισμός Λειτουργίας των Αγαθοεργών 

Καταστημάτων Ιωαννίνων ώστε οι διατάξεις του - αναλογικά 

επεξεργασμένες και προσαρμοσμένες στις σημερινές συνθήκες -  να είναι 

απόλυτα εναρμονισμένες με την βούληση του διαθέτη, όπως αυτή 

διατυπώνεται στο άρθρο Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά.  

2. να αναγνωρίζεται ότι, τα περιουσιακά στοιχεία της «Εκπαιδευτικής 

Επιτροπής» αποτελούν, ως προερχόμενα από τα κεφάλαια τος Άρθρου Ε’ 

της διαθήκης Ν. Ζωσιμά, περιουσιακό στοιχείο της, υπέρ της Ζωσιμαίας 

Σχολής, μερίδας του Κληροδοτήματος και  

3. να αναγνωρίζεται ότι, όλα τα έσοδα από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία 

να διατίθενται πλέον υπέρ της Ζωσιμαίας Σχολής.  

 

Οι λόγοι οι οποίοι συνηγορούν υπέρ της προτεινόμενης (μερικής) 

αναθεωρήσεως του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων 

είναι προφανείς και γνωστοί σε όλους. Συνοπτικά απαριθμούνται ως κάτωθι: 

✓ Επανασύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου 

Ζωσιμά 

✓ Αποτροπή του κινδύνου πλήρους απαξίωσης των τελευταίων 

υπολειμμάτων του Κληροδοτήματος Νικολάου Ζωσιμά 

✓ Αξιοποίηση των ακινήτων της μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής και διάθεση των 

εσόδων που θα προκύψουν για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού 

έργου της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής 

✓ Ικανοποίηση της ηθικής (και όχι μόνον) υποχρέωσης για εναρμόνιση των 

κανόνων λειτουργίας της Εκπαιδευτικής Επιτροπής με τις διατάξεις του 

Άρθρου Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά.   

✓ Ευκολία καταγραφής και διαχωρισμού των συγκεκριμένων περιουσιακών 

στοιχείων από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία των Αγαθοεργών 

Καταστημάτων 

✓ Θέσπιση διαχειριστικών κανόνων που, υπό καθεστώς πλήρους 

διαφάνειας, θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα του κληροδοτήματος  

✓ Με την αναθεώρηση του Κανονισμού δεν αναστέλλεται ούτε 

παρακωλύεται η δραστηριότητα του Κοινωνικού Τομέα των 

Αγαθοεργών Καταστημάτων, ενώ επίσης δεν διαταράσσεται η 

διαχείριση των κληροδοτημάτων ή των διαθηκών η διοίκηση των οποίων 

ασκείται από το Νομικό Πρόσωπο «Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων» 

(π.χ. Ίδρυμα Κωνσταντίνου Κατσάρη) 

 

Παρήλθαν δύο (2) μήνες από τότε που υποβάλαμε το αίτημα μας στην 

Υπουργό Παιδείας Έρευνας& Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και δεν λάβαμε 

καμμία απάντηση. Προφανώς το αίτημα μας δεν κατατάχθηκε στην κατηγορία 

των αιτημάτων αμέσου προτεραιότητας.  

Η μόνη δυνατότητα που διαθέτουμε ως Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας 

Σχολής είναι αυτή της τεκμηρίωσης και προβολής του αιτήματος για την 
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επαναλειτουργία της Προτύπου Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής και για την σύνδεση 

της με το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά. Η αρμοδιότητα των σχετικών αποφάσεων 

ανήκει στην εκτελεστική εξουσία.  

Για τον λόγο αυτόν σας παρακαλούμε να υποστηρίξετε έμπρακτα το αίτημα 

μας και να ενεργήσετε προς την πλευρά της κ. Υπουργού. με προσωπικές 

παραστάσεις ή με όλους τρόπους, κατά την κρίση σας, για την έγκαιρη (δηλαδή 

πριν την ψήφιση του Νόμου για τα Πρότυπα Σχολεία) τακτοποίηση του καθολικού 

αιτήματος της τοπικής κοινωνίας που αφορά στην σύνδεση της Ζωσιμαίας 

Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά.  

 

                       

                                              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      

2. Παντούλας Μιχαήλ, Γενικός Γραμματέας:  

Τηλέφωνα.: 6979-800.368 & 26510-41.360       

3. e-mail: zosimaia@zosimaia.gr 

mailto:zosimaia@zosimaia.gr

