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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

(άρθρου 10 παρ 3 Ν. 4182/2013) 

 

1. ΑΙΤΩΝ  

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιερός  Ναός Αγίου Σάββα  Βοτανικού»  υπό την ιδιότητα 

του διαχειριστή του Κληροδοτήματος «Δημητρίου Ι. Ρίππη» εδρεύοντος στην Αθήνα, επί 

της Ιεράς Οδού , αρ. 134-136 νόμιμα εκπροσωπούμενου από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 

(ΑΦΜ 090197231). 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΣ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ:  20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ) ημέρα Τρίτη και ώρα 

11:00 (Ακροατήριο Εφετείου Αθηνών). 

ΑΡΧΙΚΗ Δικάσιμος:  22  ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (Ακροατήριο 

Εφετείου Αθηνών Α1 (ισόγειο). 

 Δικαστήριο : Τριμελές Εφετείο Αθηνών 

Διαδικασία: Εκουσία Πολυμελούς [ 1ο ΤΜΗΜΑ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ]. 

Γενικός Αριθμός Κατάθεσης : 6355/02-08-2021 

Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης: 591/02-08-2021 

 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ  

Η εν μέρει αλλαγή του κοινωφελούς σκοπού που ορίστηκε από τον διαθέτη Δημήτριο 

Ι. Ρίππη και την επωφελέστερη αξιοποίηση του καταλειφθέντος ακινήτου που βρίσκεται 

στην Αθήνα επί της συμβολής των οδών : Ιεράς Οδού αριθμ 101 και Αγίου Πολυκάρπου 

αριθμός 112, στην ειδικότερη θέση – περιοχή: «Ελαιώνας» του Δήμου Αθηναίων συνολικής 

επιφανείας 6.661,68 τ.μ.. 

4. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Στις 02-08-2021, ενώπιον του Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, καταθέσαμε μετά 

από απόφαση του Εκκλησιαστικού μας Συμβουλίου ως οργάνου διοίκησης της 

καταληφθείσας περιουσίας του διαθέτη Δημητρίου Ι. Ρίππη , το από 20-7-2021 Δικόγραφο 

Αίτησης ερμηνείας /αλλαγής σκοπού της  υπ. αριθμ. 14815/22-4-1939 δημόσιας διαθήκης 

του Δημητρίου Ιωάννου Ρίππη, (τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται ανωτέρω εις την 

παράγραφο «2») συνταχθείσας ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. 

Παρασκευόπουλου, από τον, αποβιώσαντα την 17η Ιουλίου 1940, Δημήτριο Ιωάννου Ρίππη, 

νόμιμα δημοσιευθείσας με το με αριθμό 211/1941 πρακτικό του Πρωτοδικείου Αθηνών,  

δυνάμει της οποίας συνεστήθη κληροδότημα (βεβαρυμμένη κληροδοσία) , με σκοπούς την 

διάθεση των εισοδημάτων από την εκμετάλλευση του ως άνω καταληφθέντος ακίνητου ως 

εξής : α) 50% για  την προίκιση δυο πτωχών και απροστάτευτων κοριτσιών της ενορίας του 

ημέτερου  Ιερού Ναού Αγίου Σάββα Βοτανικού, β) 25% για την ενίσχυση πτωχών οικογενειών 
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της ίδιας ως άνω ενορίας μας με καταβολή χρηματικών βοηθημάτων τα Χριστούγεννα και το 

Πάσχα και γ) 25% για τον εν γένει ευπρεπισμό και κάλυψη των αναγκών του ημέτερου Ιερού 

Ναού (εκκλησίας) του Αγίου Σάββα Βοτανικού.  

 

4.ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ  -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ 

  Η άσκηση της ως άνω αίτησης ήταν ουσιαστικά και νομικά απαραίτητη διότι:  α) 

ουσιαστικώς, υπάρχει πλήρης και αδυναμία εκτελέσεως της βουλήσεως του διαθέτη  ήτοι 

εκλείψει πλήρως ο σκοπός του Διαθέτη κατά το μέρος που αφορά την προίκιση με το 50% 

των εισοδημάτων από την εκμετάλλευση της ανωτέρω καταληφθείσας περιουσίας δυο 

πτωχές και απροστάτευτες κόρες της ενορίας του ΙΝ Αγίου Σάββα Βοτανικού . Διότι δεν 

υπάρχουν πλέον στην περιοχή της ενορίας μας κορίτσια  πτωχά και απροστάτευτα για την 

προίκιση τους και εξ αυτού του λόγου επί  τρία συναπτά έτη δεν έχουν κατατεθεί καθόλου 

αιτήματα για προικοδότηση   με σκοπό το χρηματικό ποσό που συγκεντρώνεται για αυτό το 

λόγο να μένει αδιάθετο, και β) νομικώς, διότι ο σύμφωνα με τον Ν 1329/1983 έχει 

καταργηθεί ο θεσμός της προίκας οπότε η εμμονή στην χορήγηση του συνιστά  και μια 

νομική, ανακολουθία να χορηγούνται ποσά ως «προίκα από την περιουσία του 

κληροδοτήματος χωρίς να υφίσταται πλέον και το νομικό έρεισμα για την χορήγηση του εν 

λόγω βοηθήματος ως «προίκα». 

 

5. ΑΙΤΗΤΙΚΟ  

Στην ως άνω αναφερόμενη αίτηση ζητούμε:  

Να γίνει στο σύνολό της δεκτή η παρούσα αίτηση μας . 

Να βεβαιωθεί με την εκδοθησόμενη απόφαση του Δικαστηρίου ότι:  

1.Η θέληση του διαθέτη Δημητρίου Ι. Ρίππη που περιέχεται στην υπ. αριθμ. 

14815/22-4-1939 δημόσια διαθήκη, συνταχθείσας ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών 

Ι. Παρασκευόπουλου, νόμιμα δημοσιευθείσας με το με αριθμό 211/1941 πρακτικό του 

Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία όριζε ότι: « …εκ των εισοδημάτων τα οποία θα 

εισπράττει κατ` έτος απ` αυτήν τα ήμισυ θα τα δίδη η κατωτέρω επιτροπή του Αγίου Σάββα 

δια να προικίζονται δυο πτωχά και απροστάτευτα κορίτσια της Ενορίας του Αγίου Σάββα και 

εις την Ενορίαν ταύτην η περιοχή της Ενορίας του Αγίου Σάββα  ορίζεται η σημερινή, εάν 

λοιπόν συγχωνευθή η ενορία με άλλην ή μεγαλώσουν τα όρια της η προίκησις των κοριτσιών 

θα γίνεται από τα κατοικούντα εις την περιοχήν εις την οποίαν συμπεριλαμβάνονται τα 

σημερινά όρια της ενορίας του Αγίου Σάββα…» δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καθόσον 

έχει καταστεί  πραγματικά και νομικά  ανέφικτη κατά το μέρος που αφορά την χορήγηση του 

ημίσεος των εσόδων από την αξιοποίηση της περιουσίας για την κατ` έτος προικοδότηση 

δυο (2) άπορων και απροστάτευτων κορασίδων με σκοπό την μερική αλλαγή του σκοπού του 

κληροδοτήματος. 

2. Να γίνει δεκτό ότι η θέληση του διαθέτη ικανοποιείται πληρέστερα με την 

επωφελέστερη αξιοποίηση του ακινήτου και την μεταβολή (αλλαγή) του ανωτέρου σκοπού 

του διαθέτη . 
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3. Να γίνει δεκτό ότι επειδή έχει εκλείψει ως αντικείμενο η προικοδότηση δυο 

άπορων και απροστάτευτων κορασίδων της ενορία μας και κατά συνέπεια  και ο 

συγκεκριμένος σκοπός του κληροδοτήματος , όπως αποτυπώνεται στην επίμαχη διαθήκη,   

έχει καταστεί ανέφικτος, να μεταβληθεί αυτός, σύμφωνα με την εικαζόμενη θέληση του 

διαθέτη και να αναγνωριστεί με την απόφαση  του Δικαστηρίου Σας ότι το ήμισυ των 

εισοδημάτων από την διαχείριση της καταληφθείσας περιουσίας, που δινόταν για τον ως 

άνω ανέφικτο σκοπό, πρέπει να δίδεται πλέον στο ΝΠΔΔ Ιερός Ναός Αγίου Σάββα Βοτανικού 

για την αναστύλωση, ανακαίνιση, αποκατάσταση, λειτουργία και εν γένει συντήρηση του 

αλλά και την δι αυτού υποστήριξη των ενοριτών του . 

 

Αθήνα, 2-05-2022 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

 

 

 

 

Λάμπρος Θ. Οικονόμου 

Δικηγόρος 

ΑΜΔΣΑ 18162 

Ζωοδόχου Πηγής 36, 10681, Αθήνα  

2103305191-192 6944369693 

ΑΦΜ 043953241 

l.economou@eclaw.gr 
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