


• ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 



   Ο αλύτρωτος Ελληνισμός για τρεις 

μεγάλες Σχολές μπορεί να καυχιέται:  

• Για τη Ζωσιμαία Σχολή στα Γιάννενα,  

• Για τη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην 

Κωνσταντινούπολη  

• Για την Ευαγγελική Σχολή στη Σμύρνη. 

 Η προσφορά τους αναγνωρίστηκε 

επίσημα από το ελεύθερο ελληνικό 

κράτος.  

 

 



• Όλα τα σχολεία που κατά καιρούς 

λειτούργησαν στα Γιάννενα, 

προσέφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες. 

Πάνω όμως απ' όλα στέκεται η 

Ζωσιμαία Σχολή. Συνδέθηκε, επί 

ολόκληρες δεκαετίες, τόσο πολύ με 

την πόλη μας, ώστε όταν έλεγε κανείς 

Γιάννενα, εννοούσε πάντοτε τη 

Ζωσιμαία και όταν έλεγε Ζωσιμαία η 

σκέψη του ερχόταν στα Γιάννενα.  
 

 



  Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεχόταν τους 

απόφοιτους αυτών των Σχολών χωρίς 

εξετάσεις. Αυτό δείχνει πόσο αξιόλογη 

ήταν η εργασία που γινόταν σ' αυτές τις 

Σχολές.  

 

Οι μαθητές της Σχολής, απ' τα πρώτα 

χρόνια της λειτουργίας της, διακρίνονται 

για την επιμέλεια και την τάξη. Ετσι η 

Σχολή γίνεται γνωστή σ' ολόκληρη την 

Ελλάδα.  



   Η ζωή ενός σχολείου συνδέεται, βέβαια, με το 

έμψυχο υλικό του με το διδακτικό του 

προσωπικό και με τους μαθητές του. Δεν 

πρέπει όμως να ξεχνάμε πως ο φυσικός χώρος 

ενός σχολείου είναι το κτίριο στο οποίο 

στεγάζεται, είναι το σχολικό περιβάλλον. 

Μέσα σ' αυτό αναπνέει, ζει και δημιουργεί η 

παιδική ψυχή.  



  Παιδί και παίζω, παιδεύω και 

παιδεία έχουν την ίδια ρίζα. 

Παιδί θα πει κίνηση, δράση, 

ζωή. Κίνηση όμως, δράση και 

χαρά μπορούν να ανθίσουν 

μόνο σ' ελεύθερο, σε 

κατάλληλο σχολικό περιβάλλον 



  Μακρόχρονη και πολυκύμαντη η 

ιστορία και η δράση της Ζωσιμαίας . 

Ζωηρό το ενδιαφέρον των 

Ζωσιμάδων για την ίδρυση του 

«Γενικού Ελληνικού Σχολείου» στα 

Γιάννενα. Ενός ευρύχωρου 

διδακτηρίου ώστε να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις του σχολείου που 

ονειρευόταν. 



• Μαζί όμως με το ενδιαφέρον και οι 

περιπέτειες. Περιπέτειες που 

συνόδεψαν την ιστορία των 

διδακτηρίων της Ζωσιμαίας, και 

μαζί, και την ιστορία της Σχολής. 

Δεν μπορείς σήμερα να γνωρίσεις 

και να κατανοήσεις την ιστορία της 

Ζωσιμαίας χωρίς γνωρίζεις την 

ιστορία των διδακτηρίων της. 

 



ΠΡΩΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 





• Το πρώτο σχολείο που ιδρύθηκε επίσημα στα 

Γιάννενα από τους Ζωσιμάδες, το 1828, 

στεγάστηκε σ' ένα μικρό τούρκικο σπίτι που 

βρισκόταν κοντά στο νοσοκομείο και στα 

εβραϊκά μνήματα, στο χώρο κάτω από τη 

σημερινή Πλατεία Ευεργετών 

(Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος). Βρισκόταν 

ακριβώς στο σημείο κάτω απ' τη Νέα 

Ζωσιμαία όπου βρίσκεται σήμερα το Β' 

Ελισαβέτειο.  Σ' αυτό το κτίριο η Ζωσιμαία 

στεγάστηκε από το 1828 μέχρι το 1834. 

 



  Κάθε άλλο παρά ευνοϊκές ήταν οι 

συνθήκες λειτουργίας του σχολείου σ 

αυτό το κτίριο. Μικρό και ανασφαλές 

το ίδιο το κτίριο, φτωχό και άθλιο το 

περιβάλλον. Έτσι , δόθηκε το 

έναυσμα στους ιδιαίτερα πλέον 

ευαισθητοποιημένους Ζωσιμάδες να 

βρεθεί το κατάλληλο οικόπεδο και να 

ανεγερθεί σε αυτό ένα ευρύχωρο 

κτίριο. 



ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 



  Το δεύτερο διδακτήριο της Ζωσιμαίας 

Σxoλής στεγάστηκε σε μια παλιά οικία 

που βρισκόταν στ οικόπεδο του Δ. 

Αθανασίου (1834-1901). 

   Βρισκόταν στο χώρο όπου σήμερα 

βρίσκεται η παλιά Ζωσιμαία Σχολή. Σε 

σχέση με το προηγούμενο ήταν αρκετά 

ευρύχωρο, δεν ανταποκρινόταν όμως στις 

αυξανόμενες, με την πάροδο του χρόνου, 

ανάγκες της Σχολής.  



  Αυτό το κτίριο, απ' το 1901, δεν υπάρχει πια. 

Κατεδαφίστηκε και στη θέση του κτίστηκε πάλι 

η Ζωσιμαία Σχολή. Το κτίριο χάθηκε, η ιστορία 

του όμως δεν έσβησε. Επί 68 ολόκληρα χρόνια 

- εκείνα της σκλαβιάς  θέρμαινε τις ψυχές των 

νέων και πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες προς 

το Έθνος. Κοινή όμως ήταν η επιθυμία όλων να 

ανεγερθεί στα Γιάννενα ένα «ευπρεπές 

εκπαιδευτικό κτίριο» αντάξιο της προσφοράς 

των Ζωσιμάδων. Επιθυμία που διατυπώνεται 

πρώτα απ' τον ίδιο το Ν. Ζωσιμά στη διαθήκη 

του (1841). 



  Χρειάστηκε έτσι να περάσουν πενήντα 

ολόκληρα χρόνια για να εκπληρωθεί η 

επιθυμία του Ν. Ζωσιμά. Ύστερα από 

πρόταση - του Μητροπολίτη Γρηγορίου 

ορίζεται ειδική επιτροπή και το 1898 

ανατέθηκε στους μηχανικούς Μελίρρυτο 

και Χαρισιάδη να συντάξουν το οριστικό 

σχέδιο. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν 

στις 14/02/1905. Αυτό αποτέλεσε το 

Τρίτο Διδακτήριο της Ζωσιμαίας Σχολής.  
 



ΤΡΙΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 









  Το νέο αυτό διδακτήριο της Ζωσιμαίας 

εξωτερικά είχε ωραία εμφάνιση, 

παρόμοια με αυτή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών όμως εσωτερικά, καθώς, κάθε 

χρόνο, αυξάνονταν ανάγκες της Σχολής, 

δεν είχε την απαραίτητη πρακτικότητα. Σ' 

αυτό το κτίριο πάντως συνεχίστηκε, επί 

35 ολόκληρα χρόνια, η λαμπρή παράδοση 

της Ζωσιμαίας Σχολής. Κατά τον πόλεμο 

του ΄40, το διδακτήριο βομβαρδίστηκε. 



   Ως διδακτήριο, μετά το βομβαρδισμό 

χρησίμευσε το πρώην Ρουμανικό Σχολείο, 

στην οδό Μιχαήλ Αγγέλου, μέχρι το 1957. Το 

βομβαρδισμένο κτίριο, κατά τη διάρκεια του 

πολέμου, επισκευάστηκε πρόχειρα και 

χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς ως 

φυλακή. 

   Από το 1960 και μετά , επισκευάστηκε από τα 

Ελέη Ιωαννίνων και χρησιμοποιήθηκε από το 

Γυμνάσιο Αρρένων . Σήμερα , στεγάζεται το 

Α΄ Γυμνάσιο Ιωαννίνων. 



ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 





• Από το 1957 μέχρι και σήμερα , η 

Ζωσιμαία σχολή στεγάζεται στο 

τέταρτο κατά σειρά κτίριο που 

ανεγέρθηκε στην πλατεία ευεργετών. 

• Τα εγκαίνια έγιναν στις 8/11/1957. 

• Η πόλη αποκτούσε ένα ακόμα 

αξιόλογο πνευματικό ίδρυμα, το 

τέταρτο διδακτήριο της Ζωσιμαίας 

Σχολής. 

 



 



 





• Μέσα σ αυτά τα τέσσερα 
διδακτήρια γράφτηκε η ιστορία 
της Ζωσιμαίας Σχολής.Ιστορία 
170 ολόκληρων χρόνων , 
γραμμένη από πρόσωπα που 
έζησαν και έδρασαν μέσα και 
γύρω απ αυτή. 

 



• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ 



















 







Διευθυντές Ζωσιμαίας σχολής 



• Η Εφορεία ήταν το Ανώτατο Διοικητικό Όργανο 
της Σχολής, ο Γυμνασιάρχης ήταν ο ανώτατος 
επόπτης της, η ψυχή, θα λέγαμε, της Ζωσιμαίας. Οι 
λαμπρότερες σελίδες της ιστορίας της Ζωσιμαίας 
συνδέονται με ανθρώπους επιφανείς που είχαν τότε 
τη διεύθυνση της Σχολής. Σ' αυτό συνέβαλε και ο 
Ν. Ζωσιμάς που διαμήνυσε στους επιτρόπους του 
στα Γιάννινα ότι «πρέπει να είναι το Σχολείο και ο 
Σχολάρχης ανεξάρτητα από κάθε αρχή. 
Ανεξάρτητος, όχι ανεξέλεγκτος. Ο κανονισμός της 
Σχολής καθόριζε με σαφήνεια τα προσόντα και τα 
καθήκοντα του Γυμνασιάρχη. Πολλά ήταν τα 
προσόντα που έπρεπε να έχει, πολλές όμως και οι 
αρμοδιότητες.  
 



•  Κατά καιρούς, η Ζωσιμαία έχει λαμπρούς 
Γυμνασιάρχες. Όμως δεν έλειψαν οι περιπτώσεις που 
αξιόλογοι Γυμνασιάρχες απομακρύνθηκαν, και 
μάλιστα χωρίς λόγο, από τη διεύθυνση της Σχολής. 
Δεν έλειψαν επίσης οι περιπτώσεις που Γυμνασιάρχες 
εισέπραξαν σχόλια επικριτικά και περιπαικτικά. 
Ανεξάρτητα όμως από αυτά τα σχόλια, μερικά απ' τα 
οποία υποκινούνταν από λόγους αντιπολιτευτικούς, 
κανένας σήμερα δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ρόλο 
που διαδραμάτισαν στην ιστορία της Σχολής, και της 
πόλης, αρκετοί απ' τους Γυμνασιάρχες της Ζωσιμαίας.  
 



1 Γεώργιος Κρανάς ή 

Αίσωπος 

1828-1835  Γραμμένο Ιωαννίνων 

2 Αναστάσιος Σακελάριος 1825-1836,1843-

1855,1857-1862 

Βραδέτο Ζαγορίου 

3 Παναγιώτης 

Αραβαντινός 

1836-1843 Παργα 

4 Αναστάσιος Μανάρης 1855-1857 Ιωάννινα 

5 Σπυρίδων  Μαναρής 1862-1881 Ιωάννινα 

6 Μυλτιάδης Πανταζής 1881-1888 Μονοδέντρι Ιωαννίνων 

7 Γεώργιος Σωτηριάδης 1888-1891 Σιδηρόκαστρο Σερρών 

8 Δημοσθένης Κώνστας 1891-1893 Ιωάνιννα 

9 Γεώργιος Καλούδης 1893-1895,1902-

1910,1912-1921,1923-

1924 

Ιωάνιννα 

10 Αντώνιος Τραυλαντώνης 1895-1896 Μεσολόγγι 

11 Αλέξιος Ζαχαρίας 1896-1901 Ιωάννινα 



12 Δημήτριος Λυβαδεύς 1901-1909 Ιωάννινα 

13 Πέτρος  Ρώτας 1910-1912 Κοριστά 

14 Νικόλαος Παπακώστας 1921-1923 Κομπότι- Άρτας 

15 Αλκιβιάδης Κυρουσης 1924-1931 Ιωάννινα 

16 Δημήτριος 

Οικονομόπουλος 

1931-1932 Αμαλιάδα Ηλείας 

17 Χριστος Σούλης 1932-1945 Χουλιαράδες Ιωαννίνων 

18 Νικόλαος Τσακανάκης 1945-1946 Άρτα 

19 Κωσταντίνος Σαμαλάς 1946-1949 Ιωάννινα 

20 Γεώργιος Παπανικολάου 1949-1956 Αγνάντα Άρτας 

21 Νικόλαος Βολονάσης 1957-1965 Σκαμνέλι Ζαγορίου 

22 Δημήτριος Σιομόπουλος 1965-1966 Ψήνα 



23 Μηχαήλ Μπάης 1966-1968 Μπαούσι Δωδώνης 

24 Λεωνίδας Θεοδωρίδης 1968-1978 Κάτω Μερώπη Πωγωνιου 

25 Θωμάς Μπαϊρακτάρης 1972-1973 Φλαμπουράρι Ιωαννίνων 

26 Ιωάννης Καρέντζος 1978-1985 Βασιλικό Πωγωνίου 

27 Γεωργία Παπαδοπούλου 1987-1991 Κιλκις 

28 Νικιφόρος Κάτσενος 1992 Ανω Ραβένια Πωγωνίου 

29 Ιωάννης Γιοχάλας 1993-1995 Πάργα 

30 Βασίλειος Π.Ευθυμίου 1986,1995-2000 Μεγα Γαρδίκι Ιωαννινων 

31  Βασείλιος  Καρκαμανης 2001-2002 Πολύγυρος Χαλκιδικη 

32 Επαμεινόνδας Ριστάνης  2002-2006 Ιωάννινα 

33 Θεόδωρος Λώλας  2006-2007 Ιωάννινα 

34 Δημήτριος Αγγέλης 2007-..... Τρίκαλα Θεσσαλίας 





Το πνεύμα φως ζωής , ανθίζει 

Θεού χαμόγελο στην οικουμένη. 

Μύρο της άνοιξης το άνθος ραίνει 

Αυγή στο σύνορο του νου. Ροδίζει 

Λαών ανατολή και φωτοσχίζει  

Σχοτάδι με παιδεία βλογημένη. 

Η γνώση , χάρη ουρανοδοσμένη 

αλήθεια , αρετή , πολυκαρπίζει 

και η ψυχή τον ουρανό φιλάει. 

 

 



 

Ο Άνθρωπος το θάνατο νικάει 

Με των Σχολών τη μυστική ελπίδα. 

 

 

Εστία λευτεριάς η Ζωσιμαία 

με Λόγο Δωδωναίο και Ιδέα 

Ειρήνης , ομορφαίνει την πατρίδα ! 

 

Νίκος Τέντας 

Θεσσαλονίκη 1993  

 


