
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

(Άρθρο 10 Ν. 4182/2013 ΦΕΚ Α΄185)

ΑΙΤΗΣΗ: Η από 23/11/2021 αίτηση κατατεθείσα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 

Ιωαννίνων (αριθμός κατάθεσης 403/23-11-2021) εκούσιας δικαιοδοσίας περί 

ερμηνείας διαθήκης του Κληροδοτήματος Ιωάννου Σακαμπίνη

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ: 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΝΙΚΑ του Ανδρέα, με ΑΔΤ Z 633854 και ΑΦΜ 

031706619 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων κατοίκου Καλεντζίου Κατσανοχωρίων Δήμου Βορείων 

Τζουμέρκων Ιωαννίνων, 2)ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΤΕΡΟΥΣΗ του Ανδρέα, με ΑΔΤ A 2238865 

και ΑΦΜ 014922146 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων κατοίκου Καλεντζίου Κατσανοχωρίων Δήμου 

Βορείων Τζουμέρκων Ιωαννίνων, 3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ του Ευαγγέλου, 

με ΑΔΤ K 514739 και ΑΦΜ 017397039 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων κατοίκου Καλεντζίου 

Κατσανοχωρίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Ιωαννίνων, 4)ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ 

του Ιωάννη, με ΑΔΤ AH 741296 και ΑΦΜ 033217893 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων κατοίκου 

Καλεντζίου Κατσανοχωρίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Ιωαννίνων, 5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΚΑΛΤΣΑΣ  , ιερέας, με ΑΔΤ ΑΙ 805041 και ΑΦΜ 032503598 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων 

κατοίκου Πλαισίων Κατσανοχωρίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Ιωαννίνων 

απάντων ως μελών της διαχειριστικής επιτροπής του Κληροδοτήματος Ιωάννου 

Σακαμπίνη.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων

Ημερομηνία Συζήτησης: 16/2/2022

Περιεχόμενο: Με την από 7 Σεπτεμβρίου 1871 διαθήκη του ο Ιωάννης Σακαμπίνης 

άφησε όλη του την περιουσία μετά τον θάνατό του για κοινωφελείς σκοπούς  στο 

χωριό του, το Καλέντζι Ιωαννίνων, χωρίς να ορίσει διαχειριστική επιτροπή. 

Συγκεκριμένα όρισε: «μετά τον θανατόν μου θα είναι έφοροι εκείνοι τους οποίους εγώ 

θα προσδιορίσω ζων εις την ιδιόχειρον διαθήκη μου, επομένως το ήμισυ μερίδιον 

των εργαστηρίων και του μποστανίου δια των εφόρων θα ενοικιάζεται και από τα 

ενοίκια αφού γίνει η επισκευή των οικοδομών, ο έφορος όστις κι αν είναι θα λαμβάνει 

ετησίως ανά 50 γρόσια, έπειτα ότι περίσσευμα και αν μείνει εκ τούτου θα δαπανά 

κατ’ έτος ο έφορος γρόσια 100 δια την επισκευή της σχολής κείμενης πλησίον της 

εκκλησίας Παναγίας εν τω χωρίω Καλέντζι του τμήματος Μαλακασίου, και ότι 

περισσεύει θα δίδεται εις τον διδάσκαλον της σχολής».

Κατόπιν της δημοσίευσης της διαθήκης τη λειτουργία του κληροδοτήματος 

Σακαμπίνη στην τουρκοκρατούμενη τότε Κοινότητα Καλεντζίου ανέλαβε η 

Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Καλεντζίου. Μάλιστα 



το 1925 συμβλήθηκε στην αριθμ. 240/20-10-1925 πράξη διανομής ακινήτων του 

Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Γεωργίου Φίλιου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στο 

Υποθηκοφυλακείο Ιωαννίνων (τ. 10, α/α 329) για τον καθορισμό των ορίων και τη 

διανομή του ακινήτου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος επί της οδού Ανεξαρτησίας 

70-72 τότε στα Ιωάννινα. Με την δημοσίευση του ΑΝ 2039/1939 νομιμοποιήθηκε η 

διαχείριση του Κληροδοτήματος από την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού 

Γεννήσεως Θεοτόκου Καλεντζίου σύμφωνα με το άρθρο 115 για υφιστάμενες 

περιουσίες. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το καθ’ ύλην αρμόδιο 

Υπουργείο Οικονομικών σε σχετικό έγγραφο  με αριθμ. πρωτ. Κ. 4051/651/26-03-

1973 με το οποίο ζητείται λογοδοσία για την οικονομική διαχείριση του 

Κληροδοτήματος. Έκτοτε και μέχρι σήμερα η Εκκλησιαστική Επιτροπή διαχειρίζεται 

με συνέπεια και διαφάνεια το Κληροδότημα εκμισθώνοντας το ακίνητο που κατέχει 

επί της οδού Ανεξαρτησίας 56Α, ήτοι ένα κατάστημα με ισόγειο εμβαδού 26 τ.μ. και 

πατάρι 24 τ.μ. με ΚΑΕΚ 201191101065/0/0. Στο μεταξύ το δημοτικό σχολείο 

Καλεντζίου έχει καταργηθεί απουσία μαθητών, γεγονός που καθιστά δυσχερή την 

υλοποίηση της βούλησης του διαθέτη για επισκευή της σχολής και μισθοδοσία του 

δασκάλου και σε κάθε περίπτωση για ενίσχυση με οποιοδήποτε τρόπο του σχολείου. 

Με το αριθμ 11400/1-2-2021 έγγραφό της η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας μας ζήτησε όπως 

απευθυνθούμε ενώπιον του Δικαστηρίου σας, για την ερμηνεία της εν λόγω 

διαθήκης. Κατόπιν αυτού το Κληροδότημα παραμένει αδρανές και το κατάστημα δεν 

μισθώνεται με αποτέλεσμα να μην υλοποιείται η βούληση του διαθέτη και να μην 

υλοποιούνται οι κοινωφελείς σκοποί του.

ΑΙΤΗΜΑ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας ΚΑΙ να ερμηνευτεί η από 7 

Σεπτεμβρίου 1871 διαθήκη του διαθέτη Ιωάννου Σακαμπίνη και να γίνει δεκτό ότι η 

βούληση του, ήταν η καταλειπόμενη περιουσία της να διοικηθεί ως κεφάλαιο 

αυτοτελούς διαχείρισης υπό την διαχείριση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού 

Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Καλεντζίου. Να αποφασισθεί η επωφελέστερη 

αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Κληροδοτήματος Ιωάννου Σακαμπίνη 

και συγκεκριμένα να καθορισθούν ως σκοποί του α) η καταβολή υποτροφιών σε 

αριστούχους μαθητές και αριστούχους φοιτητές που προέρχονται από το χωριό του 

Καλεντζίου Κατσανοχωρίων Ιωαννίνων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων,είτε από την 

πατρικής τους καταγωγή, είτε από την μητρική τους β) η υλοποίηση έργων κοινής 

ωφέλειας στα παραπάνω ακίνητα του Κληροδοτήματος, έτσι ώστε να διατηρηθούν, 

για να μισθώνονται προς όφελος του ιδρύματος.

Ιωάννινα, 14/1/2022



Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

Χαρίλαος Λαζάνης


