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Προς: την Υπουργό Παιδείας. Έρευνας& Θρησκευμάτων 

          κ. Νίκη Κεραμέως 

Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι 151 80 

 

Θέμα: Σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου 

Ζωσιμά – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Σχετικό: η από 6 Αυγούστου 2019 επιστολή μας (Αριθμός Πρωτοκόλλου 

Γραφείου Υπουργού: 7379/06-08-2019 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

 

Η Ζωσιμαία Σχολή, λειτούργησε από το 1828 μέχρι το 1926 με πιστή 

εφαρμογή των όσων ορίζονται στο Άρθρο Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά και 

υπό καθεστώς πλήρους οικονομικής, εκπαιδευτικής και διοικητικής 

αυτονομίας.  

Στην περίοδο αυτή των πρώτων 98 χρόνων η «Ζωσιμαία Σχολή» 

αναδείχθηκε σε ένα λαμπρό εκπαιδευτικό ίδρυμα, πανελλήνιας ακτινοβολίας. 

Έκτοτε ο τίτλος «Ζωσιμαία Σχολή» εμπεριέχει ιστορικά, εννοιολογικά και 

διαχειριστικά τα εξής χαρακτηριστικά, συνδεδεμένα άρρηκτα μεταξύ τους: 

εκπαιδευτική παράδοση των Ιωαννίνων - Αδελφοί Ζωσιμάδες – 

Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά – παροχή παιδείας υψηλών απαιτήσεων 

(Πρότυπο Σχολείο).  

Μετά το 1926 αρχίζει η εμπλοκή της Ελληνικής Πολιτείας στα θέματα που 

αφορούσαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στη διοίκηση και στη διαχείριση της 

περιουσίας της «Ζωσιμαίας Σχολής» με αποτέλεσμα:  

✓ την καταστρατήγηση της εντολής του Ν. Ζωσιμά για χρηματοδότηση της 

Σχολής από τα κεφάλαια του Άρθρου Ε΄ της διαθήκης του, δηλαδή την 

διάρρηξη κάθε είδους δεσμών (ηθικών, εκπαιδευτικών, διοικητικών 

και διαχειριστικών)μεταξύ Ζωσιμαίας Σχολής και κληροδοτήματος Ν. 

Ζωσιμά (Ιούλιος 1926) και  

✓ την αλλοίωση των ειδικών εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών της 

Σχολής(1985, κατάργηση των Προτύπων σχολείων). 

 

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης επίκειται η επαναλειτουργία των 

Προτύπων Σχολείων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται αναμφισβήτητα και 

το αρχαιότερο σχολείο της χώρας, η Ζωσιμαία Σχολή..  
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Θεωρούμε ότι σήμερα είναι η καταλληλότερη στιγμή για την αποκατάσταση 

της ηθικής, νομικής και διαχειριστικής τάξης ως προς την επανασύνδεση της 

Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά.  

 

 

Κατόπιν τούτου και   

επειδή 

 

⧫ ουδείς εκ των εμπλεκομένων φορέων της πόλεως (πολιτικών, 

αυτοδιοικητικών ή εκκλησιαστικών αρχών) ανταποκρίθηκε στο αίτημα 

μας με το οποίο ζητούσαμε α) την στενή και ειλικρινή συνεργασία όλων 

όσων έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για την αποκατάσταση της 

νομιμότητας στο κληροδότημα Ν. Ζωσιμά β) την υποβολή προς την 

πολιτική ηγεσία πρότασης – κοινά αποδεκτής από όλους - για 

μεταβολή του υφισταμένου νομοθετικού καθεστώτος και εναρμόνιση 

του με την βούληση του διαθέτη και τους κανόνες χρηστής διαχείρισης 

⧫ η «Εκπαιδευτική Επιτροπή», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 32 του 

Α.Ν. «Περί κανονισμού διαχειρίσεως των περιουσιών των επί 

Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων της περιφερείας του 

Νομού Ιωαννίνων κ.λ.π.» ( Φ.Ε.Κ. 218 της 1ης Ιουλίου 1926) α) 

ταυτίζεται εννοιολογικά, συμβατικά και διαχειριστικά, με την «εφορεία 

της Γενικής Ελληνικής Σχολής (Ζωσιμαίας Σχολής) του Άρθρου Ε’ της 

διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά και β) αποτελεί τον διαχειριστή των 

περιουσιακών στοιχείων του Άρθρου Ε’ της διαθήκης Νικολάου 

Ζωσιμά  

⧫ οι διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών 

Καταστημάτων Ιωαννίνων περί εκλογής των μελών της Εκπαιδευτικής 

Επιτροπής και οι διατάξεις των άρθρων 32. 33. 34, 35, 36 του εν λόγω 

Κανονισμού (σκοποί, τρόπος διάθεσης και διαχείρισης των 

κληροδοτούμενων κεφαλαίων) βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία με 

την βούληση του διαθέτη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο Ε’ της 

διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά 

⧫ η Εφοροεπιτροπεία και η, εις αυτήν υπαγομένη, Εκπαιδευτική 

Επιτροπή «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).  
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απευθυνόμαστε προς υμάς, υπό την ιδιότητα σας ως αρμόδιας κατά τον 

νόμο Υπουργού και 

σας παρακαλούμε 

 

να προβείτε στην απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση (είτε με το υπό σύνταξη 

νομοσχέδιο για τα Πρότυπα Σχολεία , είτε με κάποιο άλλο νομοσχέδιο) με την 

οποία: 

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.  

 

Στο συνημμένο κείμενο με τίτλο «Τεκμηρίωση του αιτήματος για την 

επανασύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά» 

παραθέτουμε όλα τα ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με το αίτημα μας καθώς 

επίσης και τα επιχειρήματα τεκμηρίωσης της πρότασης μας. 

Ευελπιστούντες ότι το αίτημα μας θα τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης, σας 

γνωρίζουμε ότι θα βρισκόμαστε πάντοτε στην διάθεση σας α) για παροχή 

συμπληρωματικών διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριών και β) για 

συμμετοχή σε (πιθανή) σύσκεψη παρουσία και των άλλων φορέων της πόλεως 

ή σε όποια σχετική προπαρασκευή επιτροπή συσταθεί υπό την ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας 
Επισημαίνουμε ότι η παρούσα επιστολή αποτελεί ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του, 

εν θέματι αναφερομένου, εγγράφου, το οποίο παρακαλούμε να θεωρήσετε ως 

ουδέποτε υποβληθέν.  

 

                                              με εκτίμηση                                                   

 

 

 

               Αθανάσιος Δάλλας                                Μιχαήλ Παντούλας 

                  Πρόεδρος Δ.Σ.                                  Γενικός Γραμματέας 
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Τεκμηρίωση του αιτήματος για την επανασύνδεση 

της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά 

(Συνοδεύει την, από 6 Αυγούστου 2019,  επιστολή προς την Υπουργό 

Παιδείας. Έρευνας & Θρησκευμάτων  κ. Νίκη Κεραμέως) 

 

1. Περίοδος 1828 – 1926. Αυτόνομη λειτουργία της Ζωσιμαίας Σχολής  

 

Η Ζωσιμαία Σχολή, λειτούργησε από το 1828 μέχρι το 1926 με πιστή 

εφαρμογή των όσων ορίζονται στο Άρθρο Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά 

(Συνημμένο 1 και συνημμένο 2) και υπό καθεστώς πλήρους οικονομικής, 

εκπαιδευτικής και διοικητικής αυτονομίας.  

Μέχρι το 1926 η μισθοδοσία και τα λειτουργικά έξοδα της Σχολής 

καλύπτονταν από τα έσοδα των κεφαλαίων που περιγράφονται στο Άρθρο Ε’ της 

διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά, η διοίκηση της Σχολής και η διαχείριση των 

χρημάτων γίνονταν από τους τέσσερις (4) Εφόρους της Σχολής που εκλέγονταν 

«σε γενική συνέλευση των Δημογερόντων των Ιωαννίνων, των πιο έγκριτων και 

των πιο έμπειρων Ιωαννιτών» και το πρόγραμμα των σπουδών βασίζονταν στον, 

εκάστοτε ισχύοντα, Εσωτερικό Κανονισμό. 

Στην περίοδο αυτή των πρώτων 98 χρόνων η «Ζωσιμαία Σχολή» 

αναδείχθηκε σε ένα σπουδαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα με πανελλήνια φήμη. Έκτοτε 

ο τίτλος «Ζωσιμαία Σχολή» αποτελεί «σήμα κατατεθέν», μονοσήμαντου 

προσδιορισμού του σχολείου που καλύπτει τις παρακάτω προϋπόθεσες: 

✓ Λειτουργεί σαν συνέχεια του σχολείου που ιδρύθηκε το 1828 στα Ιωάννινα 

✓ Συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά και 

λειτουργεί βάσει των κανόνων που ορίζονται στο Άρθρο Ε’ της διαθήκης 

Νικολάου Ζωσιμά 

✓ Λειτουργεί ως εκπαιδευτήριο παροχής παιδείας υψηλών απαιτήσεων, με 

βάση του κανόνες που ανέδειξαν τη Σχολή σε λαμπρό εκπαιδευτικό 

ίδρυμα, πανελλήνιας ακτινοβολίας.   

 

2. Α.Ν. του 1926 - Καταστρατήγηση των όρων της διαθήκης Ν. Ζωσιμά.  

 

Μετά το 1926 αρχίζει η εμπλοκή της Ελληνικής Πολιτείας στα θέματα που 

αφορούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στη διοίκηση και στη διαχείριση της 

περιουσίας της «Ζωσιμαίας Σχολής». Βάσει των πληροφοριών που περιέχονται 

στην αλληλογραφία του 1914 μεταξύ του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, 

του Υπουργού Παιδείας Ιωάννου Τσιριμώκου και των Εφόρων της Σχολής 

(Αρχεία Ελευθερίου Βενιζέλου), εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα κίνητρα της 
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πολιτείας δεν ήταν τόσο αγνά και ανιδιοτελή όσον θα μπορούσε να υποθέσει ο 

κάθε καλοπροαίρετος πολίτης, το δε αποτέλεσμα – όπως αποδείχθηκε στην 

συνέχεια - ήταν ιδιαιτέρως βλαπτικό για την ιστορική σχολή της πόλης των 

Ιωαννίνων.  

Η συγκεκριμένη αυθαίρετη ενέργεια της κυβέρνησης «νομιμοποιήθηκε» με 

την σύνταξη και δημοσίευση α) του Α.Ν. της 30ης Απριλίου 1926 («Περί 

διαχειρίσεως των περιουσιών των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών 

Κοινοτήτων της περιφερείας του Νομού Ιωαννίνων κ.λ.π.») που δημοσιεύτηκε 

στο Φ.Ε.Κ. 153/14 Μαΐου 1926 (Συνημμένο 3) και β)  του.Ν.Δ.«Περί κανονισμού 

διαχειρίσεως των περιουσιών των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών 

Κοινοτήτων της περιφερείας του Νομού Ιωαννίνων κ.λ.π.»που καταχωρήθηκε 

στο Φ.Ε.Κ. 218 της 1ης Ιουλίου 1926 (Συνημμένο 4)   

Από το 1926 και μετά η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της διαθήκης 

του Νικολάου Ζωσιμά διενεργείται με το Νομοθετικό Διάταγμα της 1ης Ιουλίου 

1926. Η περιληπτική καταγραφή των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού 

αποτυπώνεται στο συνημμένο ενημερωτικό κείμενο που φέρει τον τίτλο 

«Συνοπτική παρουσίαση του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών 

Καταστημάτων Ιωαννίνων (συνημμένο 5).  

Με το Ν.Δ. της 1ης Ιουλίου 1926 ιδρύθηκε ένα νέο νομικό πρόσωπο, τα 

«Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων», στα οποία ανετίθετο α) «η διαχείρισις της 

περιουσίας της προερχομένης εκ κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών ή 

οπωσδήποτε άλλως κτηθείσης και ανηκούσης εις την τέως Ορθόδοξον Κοινότητα 

Ιωαννίνων (Ελέη Ιωαννίνων) και καθ’ ον τρόπον αύτη διενεργείτο ανέκαθεν», β) 

«η διαχείρισις των εκπαιδευτικών πόρων των εκ κληροδοτημάτων ή 

οπωσδήποτε άλλως προερχομένων συμφώνως τω εδ. 4 του από 30 Απριλίου 

ε.ε. Ν. Διατάγματος» (στην ουσία η παράγραφος αυτή αφορά στη διαχείριση της 

περιουσίας του Άρθρου Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά που προορίζονταν για 

τη χρηματοδότηση της Ζωσιμαίας Σχολής) και γ) «η διοίκησις της εν τη 

περιφερεία της τέως Ορθόδοξου Κοινότητος Ιωαννίνων Ιερών Ναών, 

Νεκροταφείων, Εξωκλησίων και πάντων των Παραρτημάτων αυτών».  

Βάσει όσων εκτίθενται στο συνημμένο 5 προκύπτουν τα εξής πολύ σημαντικά 

δεδομένα: 

✓ Επειδή τα κεφάλαια και η ακίνητη περιουσία που διαχειρίζονταν τα 

Αγαθοεργά Καταστήματα προέρχονταν, σε ποσοστό 95% περίπου από το 

Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά θα έπρεπε οι διατάξεις του νέου 

Κανονισμού να είναι απόλυτα εναρμονισμένες – αν όχι ταυτισμένες – με τα 

όσα ορίζονται στις διατάξεις της διαθήκης του Νικολάου Ζωσιμά. Αντ’ 

αυτού καθιερώθηκαν γενικοί και αόριστοι κανόνες διαχείρισης των 
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κληροδοτημάτων οι οποίοι οδήγησαν – σε συνδυασμό και με άλλα 

γεγονότα που ακολούθησαν – σε εμφανή αλλοίωση της βούλησης των 

διαθετών και σε εκτροπή από τους σκοπούς που είχαν ορίσει οι διαθέτες. 

✓ Είναι γνωστό ότι το σημαντικότερο αντικείμενο του Κληροδοτήματος 

Νικολάου Ζωσιμά ήταν αυτό της λειτουργίας και χρηματοδότησης της 

Ζωσιμαίας Σχολής. Επισημαίνεται, με ιδιαίτερη έμφαση το ότι α) στον 

Κανονισμό Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων δεν 

εντάχθηκαν οι σχετικές διατάξεις του Άρθρου Ε’ της διαθήκης Νικολάου 

Ζωσιμάκαι β) τα χρήματα που προορίζονταν για τη Ζωσιμαία Σχολή θα 

διετίθεντο πλέον,  κατά παράβαση των όρων της διαθήκης και της 

βούλησης του διαθέτη, για άλλους σκοπούς,   

✓ Η διαχείριση των περιουσιών των διαθετών δεν ανατέθηκε σε ένα 

ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, αλλά σε ένα φορέα και σε ένα Διοικητικό 

Συμβούλιο που είχε σαν παράλληλο αντικείμενο και αποστολή την 

διοίκηση των Ιερών Ναών, των Νεκροταφείων και των Εξωκλησίων. 

Δηλαδή τα Αγαθοεργά Καταστήματα δεν αποτελούσαν ένα Κοινωνικό 

Ίδρυμα με αποκλειστική αποστολή την διαχείριση των Κληροδοτημάτων, 

αλλά – όπως αποδεικνύεται από τον τρόπο εκλογής και από την σύνθεση 

του Διοικητικού Συμβουλίου τους -  αποτελούσαν στην ουσία ένα 

Εκκλησιαστικό Ίδρυμα στο οποίο ανετίθετο και η διαχείριση των 

Κληροδοτημάτων.  

✓ Στο Διοικητικό Συμβούλιο των Αγαθοεργών (Εφοροεπιτροπεία) 

κυριαρχούν πλέον όχι οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των Ιωαννίνων, όπως 

ορίζουν οι διαθέτες, αλλά οι Επίτροποι των Εκκλησιών.  Τα 10 από τα 21 

μέλη της Εφοροεπιτροπείας είναι Επίτροποι των Εκκλησιών και τα 

υπόλοιπα 11 μέλη εκλέγονται από ένα εκλεκτορικό σώμα το οποίο 

συντίθεται κατά 61% από Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους. Σημειώνεται ότι 

από το 1979 και μετά οι Εκκλησιαστικοί Επίτροποι δεν εκλέγονται, με την 

διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό, αλλά διορίζονται από τον 

Μητροπολίτη.  

✓ Το 1979 ετέθη σε εφαρμογή ο Κανονισμός της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος 

8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» και η διοίκηση Ιερών Ναών, 

Νεκροταφείων κ.λ.π. αλλά και ο ορισμός του τρόπου εκλογής των 

Εκκλησιαστικών Επιτρόπων περιγράφεται στον εν λόγω Κανονισμό. Κατά 

συνέπεια από το 1979 κατέστησαν πρακτικά - αλλά και ουσιαστικά - 

ανεργεργές και έπρεπε να παύσουν να ισχύουν όλες οι διατάξεις του 

Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων που 

αφορούν: α) στη διοίκηση Ιερών Ναών, Νεκροταφείων κ.λ.π. από την 
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Εφοροεπιτροπεία β) στην εκλογή των Επιτρόπων Εκκλησιών και – κατ’ 

επέκταση -  στην εκλογή των Εφοροεπιτρόπων. Είναι δε αυτονόητο ότι από 

το 1979 και μετά τα Αγαθοεργά θα έπρεπε να λειτουργούν ως αυτόνομο 

Κοινωνικό Ίδρυμα με αποκλειστική αποστολή την διαχείριση των 

Κληροδοτημάτων   

✓ Στον Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων 

ορίζονται οι κανόνες λειτουργίας Ιδρυμάτων και φορέων που έπαψαν να 

υπάγονται στην αρμοδιότητα των Αγαθοεργών ή διέκοψαν τη λειτουργία 

τους πριν από πολλά χρόνια (Νοσοκομείο Χατζή – Κώστα, Φαρμακείο των 

Ελεών και το Πτωχοκομείο το οποίο αντιστοιχεί στο «Κοινόν Νοσοκομείον 

- Σπιτάλια» της Διαθήκης του Ν. Ζωσιμά).   

 

3. Εποπτεύουσα (Προϊσταμένη) Αρχή των Αγαθοεργών Καταστημάτων 

 

Στο Άρθρο 3 του Ν.Δ. του 1926 -Φ.Ε.Κ. 218/1-7-1926 ορίζεται ότι: «Η 

Εφοροεπιτροπεία διατελεί υπό τον έλεγχον και την εποπτείαν του Υπουργείου 

των Θρησκευμάτων και Παιδείας» 

Επίσης στο επίλογο του προαναφερθέντος Ν.Δ. ορίζεται ότι: «Εις το επί της 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν 

του παρόντος Διατάγματος» 

 

4. Επιπτώσεις εκ της μη σχολαστικής τήρησης των διατάξεων της 

διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά 

 

Λόγω των ατελειών και των σφαλμάτων του Κανονισμού Λειτουργίας των 

Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων και της μη σχολαστικής τήρησης των 

διατάξεων της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά προκλήθηκαν σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις εις βάρος τόσο του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της Ζωσιμαίας Σχολής, 

όσον και των διαχειριστικών δεδομένων της κινητής και ακίνητης περιουσίας της. 

Συγκεκριμένα:   

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

1926 -Φ.Ε.Κ. 218/1-7-1926) δεν συμπεριελήφθησαν 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 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» 

• Προκλήθηκε, όπως δεν θα έπρεπε, μία δημόσια αντιπαράθεση της 

κοινωνίας των Ιωαννίνων με τα Αγαθοεργά Καταστήματα, γεγονός το 

οποίο αποβαίνει αναμφίβολα εις βάρος των μακροχρόνιων δεσμών 

(ηθικών, εκπαιδευτικών, διοικητικών και διαχειριστικών) που χαρακτηρίζει 

τη σχέση μεταξύ των δύο αυτών μερών..  

 

5. Α.Ν. του 1926 – Εκπαιδευτική Επιτροπή – Σημαντικές επισημάνσεις 

 

5.1 Σχολιασμός 

 

Με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων (Ν.Δ. του 

1926 -Φ.Ε.Κ. 218/1-7-1926) ιδρύθηκε το νομικό πρόσωπο «Εκπαιδευτική 

Επιτροπή» η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 32, 

33, 34, 35 και 36 του προαναφερθέντος Κανονισμού. Επισημαίνουμε τα εξής: 

✓ Κατά το άρθρο 34 του Κανονισμού η Εκπαιδευτική Επιτροπή αποτελεί 

ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από 

το βιβλίο με τίτλο “ΤΑ ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 

Ιστορικά και νομικά στοιχεία – Περιουσία – Δραστηριότητες – 

Απολογισμός 1984 - Προβλήματα” (Έκδοση Αγαθοεργών 

Καταστημάτων) όπου στην σελίδα 24 αναγράφεται ότι: «… το 

Εκπαιδευτικό Ταμείο των Ζωσιμάδων που το διοικεί η Εκπαιδευτική 

Επιτροπή των Αγαθοεργών Καταστημάτων (Άρθρα 32-36 του 
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Κανονισμού) είναι πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που τελεί υπό την 

εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας»  

✓ Στα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού αναφέρεται ο όρος «Εκπαιδευτικό 

Ταμείο των Ζωσιμάδων». Ο καινοφανής αυτός όρος δεν αναφέρεται 

πουθενά στην διαθήκη του Νικολάου Ζωσιμά και εκτιμούμε ότι εισήχθη 

σκόπιμα και παραπλανητικά με σκοπό την συγκάλυψη των 

πραγματικών (και οπωσδήποτε όχι αγαθών) προθέσεων των 

συντακτών  του Ν.Δ.. Το μόνο εκπαιδευτικό ταμείο που αναφέρεται 

στην διαθήκη του Νικολάου Ζωσιμά είναι τα κεφάλαια που 

περιγράφονται στο Άρθρο Ε’ και τα οποία κληροδοτούνται στο σύνολό 

τους υπέρ της Ζωσιμαίας Σχολής. Κατά συνέπεια ο όρος 

«Εκπαιδευτικό Ταμείο των Ζωσιμάδων» αποτελεί στην ουσία μία 

ψευδεπίγραφη και παραπλανητική εκφορά του αληθούς όρου: 

«κεφάλαια του άρθρου Ε’ διαθήκη του Νικολάου Ζωσιμά» 

✓ Στο άρθρο 32 του Κανονισμού ορίζεται ότι  «η κατά το άρθρο 4 

εκλεγόμενη εκπαιδευτική επιτροπή ήτις μέχρι τούδε εκαλείτο  Εφορεία 

της Γενικής Ελληνικής Σχολής συνεδριάζουσα υπό την Προεδρίαν του 

Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου κ.λ.π.». Εξ αυτού συνάγεται μετά 

βεβαιότητος ότι η Εκπαιδευτική Επιτροπή δεν είναι τίποτε άλλο ή μη 

μόνον οι τέσσερις Έφοροι της σχολής (όπως αυτοί ορίζονται στο 

Άρθρο Ε’ της διαθήκης) με την προσθήκη του Σεβασμιοτάτου 

Μητροπολίτου ως προέδρου.  

 

5.2 Συμπεράσματα 

 

✓ Οι έννοιες «Εκπαιδευτική Επιτροπή» και «Εκπαιδευτικό Ταμείο των 

Ζωσιμάδων» είναι πλασματικοί και εισήχθησαν στον Κανονισμό 

Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων με προφανή σκοπό την 

συγκάλυψη των πραγματικών (και οπωσδήποτε όχι αγαθών) προθέσεων 

των συντακτών  του Ν.Δ. (διάθεση της περιουσίας της Ζωσιμαίας Σχολής 

για την εκπλήρωση άλλων σκοπών, αντί της χρηματοδότησης του 

εκπαιδευτικού έργου της Ζωσιμαίας Σχολής) 

✓ Είναι αυτονόητο το ότι όσα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν ιδιοκτησιακά 

στην Εκπαιδευτική Επιτροπή και δημιουργήθηκαν με χρηματοδότηση 

προερχόμενη εκ του «Εκπαιδευτικού Ταμείου των Ζωσιμάδων» 

αποτελούν κατ’ ουσίαν περιουσιακό στοιχείο της «μερίδας Ζωσιμαίας 

Σχολής» 



 
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

10 

 

✓ Για την αποκατάσταση της νομιμότητας απαιτείται η λειτουργία της 

Εκπαιδευτικής Επιτροπής ως αυτόνομου και ανεξάρτητου Ν.Π.Ι.Δ., με 

κανόνες λειτουργίας (σκοποί, τρόπος εκλογής των τεσσάρων Εφόρων, 

διαχείριση των πόρων εκ των περιουσιακών της στοιχείων κ.λ.π.) 

απόλυτα εναρμονισμένους με τις διατάξεις του άρθρου Ε’ της διαθήκης 

Ν. Ζωσιμά, αναλογικά επεξεργασμένων και προσαρμοσμένων στις 

σημερινές συνθήκες. 

 

6. Ακίνητη περιουσία της Εκπαιδευτικής Επιτροπής (Μερίδα Ζωσιμαίας 

Σχολής) 

 

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 

(Συνημμένο 6) 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 καθορισμού των 

όρων παραχώρησης (δωρεάν χρήση ή μίσθωση, προσδιορισμός υπόχρεου 

συντήρησης και επισκευών των κτιρίων, προσδιορισμός υπόχρεου καταβολής 

τυχόν φόρων κ.λ.π.). 

Αναφέρεται εν προκειμένω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενδεικτικό του 

νεφελώδους και ακαθορίστου διαχειριστικού καθεστώτος που διέπει τις 

συμβατικές σχέσεις μεταξύ Δημοσίου και Αγαθοεργών:το 2015 το Υπουργείο 

Οικονομικών καταλόγισε στην Εκπαιδευτική Επιτροπή πρόστιμο 400.000 € 

περίπου για «διαφυγόντα κέρδη από την μη είσπραξη ενοικίων από το δημόσιο 

για την χρήση των εν λόγω 7 διδακτηρίων». Τα Αγαθοεργά διαμαρτυρήθηκαν για 

την επιβολή του προστίμου, το δε δημόσιο δεν επέμεινε μεν στην είσπραξη του 

προστίμου, αλλά – εξ όσων γνωρίζουμε - ουδέποτε το διέγραψε. 

Εγκατάλειψη, ανευθυνότητα, ανικανότητα, αδιαφορία είναι λίγες μόνο από τις 

λέξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον χαρακτηρισμό της εικόνας που 

εμφανίζουν τα ιστορικά και εμβληματικά κτίρια της πόλης, τα οποία έχουν αφεθεί 

στη τύχη τους. Η αξία τους απομειούται μέρα με την ημέρα και, εάν συνεχιστεί η 

υφισταμένη κατάσταση, είναι βέβαιο όταν σε λίγα χρόνια θα έχουν καταρρεύσει. 
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7. Αγαθοεργά Καταστήματα και Εκπαιδευτική Επιτροπή. Παρούσα 

διαχειριστική και διοικητική εικόνα 

 

Τα Αγαθοεργά Καταστήματα, από της συστάσεως τους (1926) μέχρι σήμερα, 

χωρίστηκαν σε δύο ενότητες, ανεξάρτητες μεταξύ τους, στον Κοινωνικό Τομέα 

και στον Εκπαιδευτικό Τομέα, γεγονός το οποίο παγιοποίησε την διοικητική και 

οικονομική ανεξαρτησία του Εκπαιδευτικού Τομέα (δηλαδή της Εκπαιδευτικής 

Επιτροπής) από τις λοιπές δράσεις των Αγαθοεργών Καταστημάτων.  

Η σημερινή οικονομική θέση των Αγαθοεργών Καταστημάτων και η 

απογραφή των περιουσιακών τους στοιχείων αποτυπώνονται στην επιστολή που 

απηύθυναν τα Αγαθοεργά Καταστήματα προς τον Δήμο Ιωαννιτών την 21η 

Σεπτεμβρίου 2019 (Συνημμένο 7). Μετά από μία λεπτομερέστερη επεξεργασία 

των στοιχείων που καταγράφονται στην εν λόγω επιστολή φρονούμε ότι είναι 

δυνατή η καταγραφή όσων ακινήτων ανηγέρθησαν ή αγοράστηκαν με χρήματα 

του «Εκπαιδευτικού Ταμείου των Ζωσιμάδων» και τα οποία αποτελούν 

περιουσιακό στοιχείο της Εκπαιδευτικής Επιτροπής (διαχωρισμός των ακινήτων 

Κοινωνικού και Εκπαιδευτικού Τομέα). 

Βάσει των δεδομένων που καταγράφονται στην προαναφερθείσα επιστολή 

προκύπτει ότι τα μοναδικά έσοδα των Αγαθοεργών Καταστημάτων μπορούν να 

προέλθουν μόνο από την αξιοποίηση ή από εκποίηση της ακίνητης περιουσίας.  

 

8. Ανάγκη αυτονόμησης της Εκπαιδευτικής Επιτροπής (Εκπαιδευτικός 

Τομέας) 

 

Οι λόγοι οι οποίοι συνηγορούν υπέρ της αυτονόμησης της Εκπαιδευτικής 

Επιτροπής απαριθμούνται συνοπτικά ως εξής: 

• 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.   
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• Ευκολία διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων από τον υπόλοιπο 

κορμό των Αγαθοεργών Καταστημάτων 

• Θέσπιση διαχειριστικών κανόνων που, υπό καθεστώς πλήρους 

διαφάνειας, που θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα του κληροδοτήματος  

• Με την αυτονόμηση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής 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) 

 

9. Ανάγκη σύμπραξης των φορέων της πόλεως και υιοθέτηση σχεδίου 

δράσης, κοινής αποδοχής 

 

Η Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής έχει απευθυνθεί επανειλημμένα 

κατά το παρελθόν προς τους εμπλεκομένους φορείς της πόλεως (Αγαθοεργά 

Καταστήματα, πολιτικές, αυτοδιοικητικές και εκκλησιαστικές αρχές) ζητώντας α) 

την στενή και ειλικρινή συνεργασία όλων όσων έχουν άμεσο ή έμμεσο 

ενδιαφέρον για την αποκατάσταση της νομιμότητας στο κληροδότημα Ν. Ζωσιμά 

β) την υποβολή προς την πολιτική ηγεσία πρότασης – κοινά αποδεκτής από 

όλους - για μεταβολή του υφισταμένου νομοθετικού καθεστώτος και εναρμόνισης 

του με την βούληση του διαθέτη και τους κανόνες χρηστής διαχείρισης. 

Ενδεικτικά: 

✓ Την 12η Μαρτίου 2019 απευθύναμε επιστολή προς την τον Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων (με κοινοποίηση στον Δήμαρχο 

Ιωαννίνων και στις Δημοτικές Παρατάξεις) με την οποία ζητούσαμε την 

έκδοση ψηφίσματος στο οποίο θα καταγράφονταν η βούληση της τοπικής 

κοινωνίας υπέρ της εναρμόνισης του Κανονισμού Λειτουργίας των 

Αγαθοεργών Καταστημάτων με την βούληση του διαθέτη (Συνημμένο 8). 

Εκ μέρους όλων των δημοτικών παρατάξεων επεδείχθη πλήρης 

αδιαφορία, δεν ελήφθη καμμία απόφαση και, όπως ήταν αναμενόμενο, 

δεν πήραμε καμμία απάντηση επί του αιτήματος μας!   

✓ Την 8η Απριλίου 2019, απευθύναμε επιστολή προς την Εφοροεπιτροπεία 

των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων με την οποία ζητούσαμε από 

τους διαχειριστές του κληροδοτήματος Ν. Ζωσιμά να προχωρήσουν 

άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αξιοποίηση των 

ακινήτων της «μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής», επ’ ωφελεία του 
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κληροδοτήματος, της ιστορικής σχολής των Ιωαννίνων και της πόλης μας 

(Συνημμένο 9).  Δεν λάβαμε καμμία απάντηση!   

 

10. Ανάληψη πρωτοβουλίας από την Υπουργό Παιδείας 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότιοι, καθ’ ύλην αρμόδιοι, φορείς, 

δηλαδή η Εφοροεπιτροπεία των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων και ο 

Δήμος Ιωαννιτών, δεν επέδειξαν κανένα ενδιαφέρον για την επίλυση του 

συγκεκριμένου θέματος καλείται η Υπουργός Παιδείας να κάνει χρήση των 

δικαιωμάτων της που απορρέουν από τα Άρθρα 3 και 48 του Ν.Δ.- Φ.Ε.Κ. 218/1-

7-1926 και να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την επανασύνδεση της 

Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά και να συμπεριλάβει 

στο υπό σύνταξη νομοσχέδιο για τα Πρότυπα Σχολεία  ειδική διάταξη σύμφωνα 

με την οποία: 

1. το αυτόνομο Ν.Π.Ι.Δ. «Εκπαιδευτική Επιτροπή» των Αγαθοεργών 

Καταστημάτων Ιωαννίνων να αποσπαστεί από το Ν.Π.Δ.Δ «Αγαθοεργά 

Καταστήματα Ιωαννίνων» και να μετατραπεί σε αυτόνομο Ν.Π.Ι.Δ. με 

επωνυμία «Εφορεία της Ζωσιμαίας Σχολής», εκλεγόμενης και ενεργούσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά (αναλογικά 

επεξεργασμένων και προσαρμοσμένων στις σημερινές συνθήκες),  

2. τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην «Εκπαιδευτική Επιτροπή», να 

αναγνωρισθούν ότι προήλθαν από τα περιουσιακό στοιχεία που 

κληροδοτήθηκαν, από τον Νικόλαο Ζωσιμά, υπέρ της Ζωσιμαίας Σχολής 

και  

3. όλα τα έσοδα από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία να διατίθενται υπέρ 

της Ζωσιμαίας Σχολής.  

 

.    

 

 

                                              με εκτίμηση                                                   

 

 

 

               Αθανάσιος Δάλλας                                Μιχαήλ Παντούλας 

                  Πρόεδρος Δ.Σ.                                  Γενικός Γραμματέας 

 

 


