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ΕΙΗΓΗΗ 3ου ΘΕΜΑΣΟ ΣΗ 4ησ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ Π ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΙ 20 

ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2021 ΜΕ ΣΙΣΛΟ: 

ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΟ «ΜΑΡΙΑ 

ΜΕΣΑΞΑΣΟΤ» 

Απόςπαςμα από την Δημοςια Διαθόκη με Αριθμό 29239 τησ Μαρύασ χόρασ 
Νικολαου Μεταξϊτου: «Την ανωτέρω οικία μου καταλείπω εισ τα ανωτέρω 
Ιδρύματα, υπό τον όρον του αναπαλλοτριώτου , ίνα ςτεγάζονται άποροι φοιτηταί και 
φοιτήτριαι, καθώσ και ςπουδαςταί και ςπουδάςτριαι εκ των Ιονίων Νήςων 
προτιμωμένων των εκ Κεφαλληνίασ και ομογενών εκ Κωνςταντινουπόλεωσ.» 
 

Επαναφϋρω για Σρύτη φορϊ ςτο Περιφερειακό υμβούλιο μασ ϋνα θϋμα το 
οπούο κατϊ την ϊποψη μου και όχι μόνο χρόζει ιδιαύτερησ προςοχόσ, αλλϊ εύναι και 
κεφαλαιώδουσ ςημαςύασ, διότι εϊν πραγματοποιηθεύ θα δώςει την δυνατότητα τησ 
ύπαρξησ μιασ φοιτητικόσ Εςτύασ ςτην Αθόνα η οπούα θα ςτεγϊςει «απόρουσ 
φοιτητϋσ και φοιτότριεσ , από τα Ιόνια Νηςιϊ» . 

Αναμφύβολα η ευαιςθηςύα όλων μασ εύναι ουςιαςτικό για την ύπαρξη μύασ 
ςτϋγησ για τουσ φοιτητϋσ και ςπουδαςτϋσ μασ ςτην Αθόνα, και μϊλιςτα όταν 
διανεύμουμε μύα δύςκολη εποχό και από ϊποψη οικονομικό αλλϊ και κοινωνικό. 

Έρχομαι λοιπόν ςόμερα ενώπιον ςασ, μετϊ 61 χρόνια και ςασ ζότω να 
εντεύνουμε τισ προςπϊθειεσ μασ για την αξιοπούηςη και υλοπούηςη τησ διαθόκησ 
τησ κ Μαρύασ χόρασ Νικολϊου Μεταξϊτου. Βϋβαια όπωσ αναφϋρω και παραπϊνω 
εύναι η Σρύτη φορϊ που ειςϊγω το θϋμα αυτό ςτο Περιφερειακό μασ υμβούλιο. Η 
πρώτη το 2013 (28-6-2013) επύ προεδρύασ κ Νικολϊου Μηλιώτη και η δεύτερη το 
2016 (8-10-2016) επύ προεδρύασ του κ Φρόςτου Μωραΐτη. Δεν εύναι βϋβαια τησ 
ώρασ η αναζότηςό καμιϊσ ευθύνησ όταν το θϋμα δεν ϊπτεται τησ αρμοδιότητασ τησ 
ΠΙΝ αλλϊ των Σριών Ανώτατων Πανεπιςτημιακών Ιδρυμϊτων. όμερα προϋχει η 
πλόρησ αξιοπούηςη του κληροδοτόματοσ τησ Μαρύασ Μεταξϊτου η οπούα θα δώςει 
πολλαπλαςιαςτικϊ οφϋλη ςτουσ πολύτεσ των νηςιών μασ και ιδιαύτερα τησ νεολαύασ 
μασ. 
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ΙΣΟΡΙΚΟ 
Σο Μεταξϊτειο εύναι ϋνα κτύριο που βρύςκεται ςτην Κυψϋλη Αθηνών, 

γωνιακό, επύ των οδών Ι. Δροςοπούλου και Λελασ Καραγιϊννη (πρώην Λόμνου). 
Σο ωσ ενώ κτύριο ανόκε ςτην Κεφαλλονύτιςςα Μαρύα Μεταξϊτου. Η 

Ιδιοκτότρια πϋθανε την 23-12-1960 και με την υπ αριθμ. 29239/24-10-59 διαθόκη 
τησ ( πρακτικό 257/61 του Πρωτοδικεύου Αθηνών ) ϊφηςε το καλαύςθητο αυτό 
κτύριο, υπό τον όρο του αναπαλλοτρύωτου, ςτο Εθνικό και Καποδιςτριακό 
Πανεπιςτόμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνεύο και την Ανώτατη χολό 
Καλών Σεχνών, για να ςτεγϊζονται ϊποροι φοιτητϋσ από τα Ιόνια Νηςιϊ, 
"προτιμώμενων των εκ Κεφαλληνύασ ". Αρχιτϋκτονασ του ϋργου φϋρεται ο Μιχ. 
Λυκούδησ Πρόεδροσ τησ " Ενώςεωσ Αρχιτεκτόνων ". 

Έκτοτε τα Πανεπιςτημιακϊ Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα κινόθηκαν προσ την 
κατεύθυνςη αυτό. Σο Πανεπιςτόμιο υιοθϋτηςε την ϊποψη να διαρρυθμιςτεύ το 
κτύριο ςε φοιτητικό Εςτύα και η τεχνικό του υπηρεςύα εκπόνηςε μελϋτη τον 
επτϋμβριο του 1968 με την οπούα πρόβλεπε ςτϋγαςη περύπου ογδόντα (80) 
φοιτητών. Σο Πολυτεχνεύο ςυνϋγραψε ςτον προώπολογιςμό του, την ύδια εποχό 
πόςο εξακοςύων χιλιϊδων δραχμών (600.000€) για την αξιοπούηςη του 
κληροδοτόματοσ Μεταξϊτου. Ο προώπολογιςμόσ τότε ολοκλόρου του ϋργου (1968) 
κατϊ την τεχνικό υπηρεςύα του Πανεπιςτημύου ανερχόταν ςε 3.280.000 δρχ. ( για 
οικοδομικϊ 1.500.000 δρχ, για μηχανολογικϋσ εγκαταςτϊςεισ 960.000 δρχ. και για 
τον εξοπλιςμό 820.000 δρχ. ). 

Σο 1970 με το Β. Διϊταγμα 682/14-10-70 , ςελ 2054 τεύχοσ Α ΥΕΚ ), 
εγκρύνεται η Υοιτητικό Εςτύα και ο Κανονιςμόσ τησ . 

Παρ’ όλα αυτϊ όμωσ τα Σρύα Ιδρύματα ΔΕΝ προχώρηςαν ςτην εκπλόρωςη 
τησ θϋληςησ τησ διαθϋτιδοσ . 

Έτςι εύχαν τα πρϊγματα όταν αιφνιδύωσ το Πανεπιςτόμιο Αθηνών με την 
από 14-3- 1977 αύτηςό του ςτο Εφετεύο Αθηνών ζότηςε την μεταβολό του ςκοπού 
του κληροδοτόματοσ ώςτε να επιτρϋπει το γκρϋμιςμα του κτιρύου και να δοθεύ ςε 
αντιπαροχό για την ανϋγερςη πολυκατοικύασ. 

το ςημεύο αυτό ϋγινε δυναμικό παρϋμβαςη ςτο Εφετεύο από την 
Αδελφότητα Κεφαλλόνων και Ιθακόςιων Πειραιϊ με πρόεδρο τον κ. Διονύςιο 
Κουγιανο, Πολιτικό Μηχανικό, από τον πουδαςτικό ύλλογο Κεφαλονιϊσ και 
Ιθϊκησ "Μαρύνοσ Αντύπασ" με πρόεδρο τον Αλϋκο Καλαφϊτη. Με την κινητοπούηςη 
όλων των Κεφαλλονύτικων ςωματεύων τησ Αθόνασ, των τότε Βουλευτών Φϊρ. 
Μεςςϊρη και Παν. Γερϊκη, του Νομϊρχη και του Δημϊρχου Αργοςτολύου Μ. 
Κοςμετϊτου, κερδόθηκε η υπόθεςη ςτο Εφετεύο το οπούο με την υπ’ αριθμ. 
2843/1978 Απόφαςη απϋρριψε την αύτηςη του Πανεπιςτημύου. την ςυνϋχεια μετϊ 
από ενϋργειεσ του πουδαςτικού υλλόγου "Μαρύνοσ Αντύπασ " και επειδό το 
κτύριο εύναι αξιόλογο αρχιτεκτονικό δεύγμα τησ εκλεκτικιςτικόσ περιόδου, 
χαρακτηρύςτηκε διατηρητϋο με απόφαςη του Τπουργεύου Πολιτιςμού που 
δημοςιεύθηκε ςτο 274 Β ΥΕΚ / 20-3- 1980 . 

Ακολούθωσ αντύ να δρομολογηθεύ τελικώσ η επιθυμύα τησ διαθϋτουςασ με 
την υλοπούηςη τησ μελϋτησ , και με τυχόν τροποποιόςεισ τησ που θα απαιτούνταν, 
που εύχε αρχικϊ εκπονηθεύ από το Πανεπιςτόμιο Αθηνών, αποφαςύςτηκε η 
εκπόνηςη νϋασ μελϋτησ. 



Δυςτυχώσ η γραφειοκρατικό δυςτοκύα και η δυςκαμψύα φορϋων και 
ιθυνόντων οδόγηςε ςτην πλόρη απραξύα και την εγκατϊλειψη του κτιρύου, το οπούο 
πλϋον, παραμϋνει για 61 χρόνια κλειςτό , με ενδιϊμεςεσ προςπϊθειεσ καταπϊτηςησ 
από επιτηδεύουσ οι οπούεσ ευτυχώσ αναχαιτύςθηκαν. 
 
Αγαπητού ςυνϊδελφοι, 

η ύπαρξη τησ Αιρετόσ Περιφϋρειασ Ιονύων Νόςων η οπούα ςαν οντότητα 
τόςο ςτην λειτουργύα τησ όςο και ςτην ςυνεύδηςη των πολιτών τησ Περιφϋρειασ 
μασ αποτελεύ εχϋγγυα δύναμη που μπορεύ και πρϋπει να παύξει καθοριςτικό ρόλο 
ςτην λύςη αυτού του ςοβαρού θϋματοσ, ούτωσ ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η επιθυμύα 
τησ διαθϋτιδοσ Μαρύασ Μεταξϊτου για τουσ νϋουσ των Ιονύων Νόςων. 

Η ύπαρξη ςε εξαύρετεσ Διοικητικϋσ Πανεπιςτημιακϋσ θϋςεισ ευπατρύδων 
Επτανηςύων και Κεφαλλονιτών, δοκιμαςμϋνων για το εξαύρετο πανεπιςτημιακό 
ϋργο τουσ, δοκιμαςμϋνοι για τουσ αγώνεσ τουσ και την προςφορϊ ςτα νηςιϊ μασ, 
προςφϋρεται χρονικϊ και ςυγκυριακϊ. 

Ασ τολμόςουμε λοιπόν να κϊνουμε το πρώτο βόμα ςε ςυνεργαςύα με τουσ 
Πανεπιςτημιακούσ των τριών Ιδρυμϊτων ώςτε να ευοδωθεύ η επιθυμύα τησ 
διαθϋτιδοσ Μαρύασ Μεταξϊτου ϋςτω και μετϊ από 61 χρόνια . 

Προτεύνω την δημιουργύα ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΟ "ΜΑΡΙΑ 
ΜΕΣΑΞΑΣΟΤ " η οπούα θα αποτελεύται από 

1. την ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ . 
2. Εκπρόςωπο του ΕΘΝΙΚΟΤ ΜΕΣΟΒΕΙΟΤ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 
3. Εκπρόςωπο του ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 
4. Εκπρόςωπο τησ ΑΝΩΣΑΣΗ ΦΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΦΝΩΝ 
5. Σον Πρόεδρο τησ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΣΗ ΠΙΝ 
6. Σην πρόεδρο τησ ΑΔΕΛΥΟΣΗΣΑ ΚΕΥΑΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩ 

κα. Ελϋνη Νεοφύτου . 
7. Σον ΝΑΠΟΛΕΟΝΣΑ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ καθηγητό του ΕΚΠΑ και τ. Αντιπρύτανη 

ΕΚΠΑΛ 

κοπόσ τησ επιτροπόσ θα εύναι η διαρκόσ ςυνεργαςύα όλων των 
κληροδοτημϋνων ιδρυμϊτων για την εκπλόρωςη τησ επιθυμύασ τησ διαθϋτιδοσ, η 
εϊν δεν ευοδωθεύ η ςυνεργαςύασ αυτό η ανϊληψη εκ μϋρουσ τησ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ να διεκδικόςει νομικϊ (δικαςτικϊ) την διαχεύριςη του 
κληροδοτόματοσ προσ επύτευξη του ςκοπού τησ διαθετιδοσ Μαρύασ χόρασ Νικολϊου 
Μεταξϊτου, ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Αριθμ. 29239 / 24-10-1959 ( πρακτικό 257/61 
του Πρωτοδικεύου Αθηνών ). 
«Την ανωτέρω οικία μου καταλείπω εισ τα ανωτέρω ιδρύματα , υπό τον όρον του 
αναπαλλοτρίωτου , ίνα ςτεγάζονται άποροι φοιτηταί και φοιτήτριασ , καθώσ και 
ςπουδάςταί και ςπουδάςτριαι εκ των Ιονίων Νήςων προτιμωμένων των εκ 
Κεφαλληνίασ και ομογενών εκ Κωνςταντινουπόλεωσ.». 
 
Ελπύζοντασ ότι αυτό την φορϊ θα ϋχει ουςιαςτικό αποτϋλεςμα η νϋα αυτό 
προςπϊθεια ςασ ευχαριςτώ για την υπομονό ςασ . 
 



Με εκτίμηςη 

Αντιπεριφερειάρχησ Αγροτικήσ Οικονομίασ  

και Ανάπτυξησ Τπαίθρου 

 

Ευςτάθιοσ ωτήριοσ Κουρήσ  

        
 


