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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ              
Από το αριθμ. 14/21-10-2019 Πρακτικό   Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και  αριθμ.95/2019 ανακήρυξη  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  
Ιωαννίνων και τα από 30/8/2019και 01/09-2019  Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας),  το οποίο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 
3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύουν,  συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και  στην αίθουσα 
συνεδριάσεων Π.Σ.  (Διοικητήριο β΄ όροφος),  στις  είκοσι μία (21) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, 
κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 159215/3366/15-10-2019  Πρόσκλησης του  Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.  Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου 
Β.  1.Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.  
      2.Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
Γ.   1.Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας  
      2.Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας 
      3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
      4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ. 1. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2.Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1.Κατέρης Ιωάννης 2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης. 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 8.Τσιάρα Σταυρούλα 9.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10.Γκαρτζονίκας Ηλίας 11.Γαϊτανίδης Πρόδρομος 
(Μάκης) 12.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Ματσίρας Χρήστος 16.Γκούμας 
Αχιλλέας 17.Τρομπούκης Δημήτριος 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 21.Λέκκα 
Χριστίνα 22.Κορωναίος Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)  26.Δημητρίου Δημήτριος 
27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 
32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33.Ζήκος Νικόλαος  34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 36.Βλέτσας Αθανάσιος 
(Σάκης) 
 Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ.: 
 1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2.Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ 3.Παπαχρήστου 
Βασίλειος και  4.Σπυρέλης Μιχαήλ,  τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν                                         
 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου, Ανθούλα 
Κατηρτζίδη  και Αργυρώ Παππά 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα  κ.λπ. 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω,   Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, 
θέμα: 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 
Θέμα 1ο 

==========  
Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το ζήτημα διεκδίκησης του ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ από ιδιώτες 

 
Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2.  Τον  Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  

Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Β΄)  

4. Το ζήτημα που προέκυψε  σχετικά με τη διεκδίκηση του Ζαππείου Μεγάρου από ιδιώτες  

5. Την τοποθέτηση των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ. 

6. Την τοποθέτηση του κου Περιφερειάρχη, ο οποίος έθεσε υπόψην του Σώματος και  κατέθεσε για τα πρακτικά το με αριθμ. 

42/31-8-1865 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ελλάδας, επί του οποίου υπάρχει δημοσιευμένη  η 

διαθήκη του αοιδίμου Ευαγγέλη Ζάππα  και  την  με αριθμ. 2508/2017 σχετική επί του θέματος   Απόφαση του 1ου Τμήματος 

Εφετείου Αθηνών  (συνημμένα στο φάκελο Φ2/2019 ενημέρωσης Π.Σ. συν/ση 14/21-10-2019) 
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       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
                         (αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 

 

Αποφασίζει  

(απόφαση: 14/60/21-10-2019 ) 

Α. Σεβόμενο την επιθυμία του διαθέτη και εμμένοντας ιδιαιτέρως στο σημείο ζ’ της διαθήκης, ήτοι: 

« ζ΄. Όλοι οι συγγενείς μου χωρίς εξαίρεσιν διαδοχικώς, καθώς και πας Έλλην χωρίς εξαίρεσιν,, έχουν το δικαίωμα να επαγρυπνήσουν την 

εκτέλεσιν των διατάξεων της παρούσης διαθήκης μου, και τους εναντίους αυτής να τους υποχρεώσουν διά του νόμου προς αποζημίωσιν και 

αποκαταστάσεως των ειρημένων διατάξεων», 

 εκφράζει την αντίθεσή του στη διεκδίκηση του Ζαππείου Μεγάρου από ιδιώτες και   προβαίνει στην έκδοση ψηφίσματος με το εξής 

περιεχόμενο: 

« Η ανακίνηση του ζητήματος διεκδίκησης του Ζαππείου Μεγάρου από ιδιώτες, προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και θίγει ευθέως την 

ηθική αξία της προσφοράς και της ευεργεσίας. 

Ειδικά σε μια εποχή που εκλείπουν οι ευεργέτες, είναι επίκαιρη όσο ποτέ, η προσήλωση όλων μας στη διατήρηση του εθνικού μας 

πλούτου, που δημιούργησαν  οι Εθνικοί Ευεργέτες, δίνοντας στην πατρίδα μας μια διαχρονικότητα στην πολιτιστική και όχι μόνο 

κληρονομιά. 

Οι Εθνικοί Ευεργέτες, πολλώ δε μάλλον της Ηπείρου, κληροδότησαν σε όλες τις γενιές την αξία των κληροδοτημάτων, που συνοδεύονται 

με  την αξία της προσφοράς, της Ευεργεσίας, του πολιτισμού . 

Ο Ελληνικός λαός, ειδικότερα δε ο Ηπειρωτικός, δεν μπορεί να διανοηθεί πως υπάρχει περίπτωση η βούληση των διαθετών να 

διακινδυνέψει από τους  σύγχρονους Έλληνες.  

Το Ζάππειο Μέγαρο, το εμβληματικό αυτό κληροδότημα και αρχιτεκτόνημα που έχει συνδυάσει το όνομά του με ιστορικές περιόδους 

της χώρας, δεν μπορεί να αποτελεί χορηγία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να παραμείνει μνημείο και σημείο αναφοράς για τον 

Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και την Οικονομία. 

Οι  Ηπειρώτες δεν διαπραγματεύονται την αλλαγή της φυσιογνωμίας του και υπενθυμίζουν σε όλους τις γραφές της διαθήκης του 

Ευαγγελή Ζάππα: «πας Έλλην, χωρίς εξαίρεσιν, έχει το δικαίωμα να επαγρυπνήση εις την εκτέλεσιν των διατάξεων της παρούσης 

διαθήκης μου και τους εναντίους αυτής να τους υποχρεώση δια του νόμου προς αποζημίωσιν και αποκατάστασιν των ειρημένων 

διατάξεων». 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου συμπαρίσταται στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος.»  

 
Β. Οι αρμόδιες για τη διαχείριση του κληροδοτήματος  επιτροπές,  να μεριμνήσουν  για την αναστήλωση της οικίας των ευεργετών 

Ζάππα  στο Λάμποβο. 

……………….…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………  
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
Η Πρακτικογράφος                      Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
   Θεοδώρα Κ. Μήτσιου                   Σταύρος Παργανάς             
           
                                                                              Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.   
                              Σακαρέλης Δημήτριος 
                                                                     
        
Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παρατηρήσεις – επισημάνσεις  των  παρατάξεων του Π.Σ. 

 
1. Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», για το εκτός ημερησίας διατάξεως επίκαιρο θέμα του Ζαππείου κληροδοτήματος, που 

φέρεται να διεκδικείται από ιδιώτες, ομοφώνησε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην έκδοση ψηφίσματος υποστήριξης και 

τοποθετήθηκε με σαφήνεια. Το κληροδότημα του εθνικού ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα διοικείται όπως πρέπει και ορίζει ο νόμος 

από το 9μελές διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής «Ολυμπίων και κληροδοτημάτων» Το «ΖΑΠΠΕΙΟ» δεν κινδυνεύει. Και η 

τωρινή διεκδίκηση θα έχει την τύχη της πρώτης που έπεσε στο Εφετείο Αθηνών το 2017. «Όλοι οι Ηπειρώτες είμαστε δίπλα στη 

διοίκηση των Ολυμπίων Κληροδοτημάτων!» 

 
2. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Περήφανοι Ξανά!» ,  πρότεινε,  να ανοίξει η Περιφέρεια Ηπείρου έναν νομικό αγώνα με το 

Υπουργείο Οικονομικών, για τη διεκδίκηση και την κατοχύρωση των κληροδοτημάτων. 

 

3. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» , τόνισε τη σημασία του ομόφωνου ψηφίσματος , από το οποίο σαφώς προκύπτει η διεκδίκηση 

της Ηπείρου, που είναι ενωμένη απ’ άκρη σ’ άκρη και ειδικά γι’ αυτό το ζήτημα. 

 

4.  Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», επεσήμανε το θετικό της παρούσας διαθήκη,ς που κατοχυρώθηκε με νομικό 

τρόπο και έτσι υπάρχει σήμερα η δυνατότητα να τη διασφαλίσεις. Και βέβαια δεν είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης του 

ΖΑΠΠΕΙΟΥ, όπως δεν είναι υπέρ καμίας ιδιωτικοποίησης.  

Με την ευκαιρία όμως τόνισαν και την, δυστυχώς, άσχημη κατάληξη που είχαν άλλες διαθήκες, οι οποίες δεν είχαν 

κατοχυρωθεί με νομικό τρόπο  και τελικά κατέληξε το κράτος να μην σεβαστεί τις επιθυμίες και τις παρακαταθήκες τόσων 

ανώνυμων ευεργετών και όχι οπωσδήποτε Ηπειρωτών.    

 

5. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»,  χαιρέτησε, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, τη στάση της πλειοψηφούσας  

παράταξης κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κάτι που σε άλλες περιπτώσεις δεν την χαρακτηρίζει και εξέφρασε την ευχή αυτή 

να συνεχισθεί και για άλλες περιπτώσεις.  

Επίσης,  πρότεινε να διαγραφεί η έκφραση  «πλην Ιωαννίνων», από το Νόμο που αφορά σε όλα τα κληροδοτήματα 

 

6. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»,  εξέφρασε τη θετική άποψη με το ψήφισμα και τόνισε και εκείνη να γίνει η προσθήκη 

όπως αναφέρεται στη  διαθήκη. 

 

7.  Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»,  εξέφρασε τη θετική άποψη με το ψήφισμα, όσο και αν πιστεύει ότι δεν 

υπάρχει κίνδυνος και ότι το κληροδότημα είναι νομικά διασφαλισμένο.  

 

8. Ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Βλέτσας, τόνισε την αναγκαιότητα του ψηφίσματος, ώστε όλη η ‘Ήπειρος, 

σύσσωμη, να είναι απέναντι στον «έξυπνο» επικοινωνιολόγο, που νόμισε ότι μπορεί να πάρει το Ζάππειο.   
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