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1. AΙΤΩΝ 

Το σωματείο με την επωνυμία «Θρησκευτικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος 

Κυριών Αμαρουσίου η Αγία Μαρίνα» που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, 

στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου αρ.1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με αρ. 

Α.Φ.Μ.: 090103913, Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου  

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Στις 13.06.2016, ενώπιον του γραμματέως του Εφετείου Αθηνών, κατέθεσε ο 

πληρεξούσιος δικηγόρος μας, Βάθης Βασίλειος (Α.Μ.: 6813), δικόγραφο 

αίτησης ερμηνείας/αλλαγής σκοπού της από 03.09.1937 ιδιόγραφης διαθήκης 

της αποβιωσάσης Αδαμαντίας Ν. Δρίβα, το γένος Άγγελου Φιλίνη, που 

δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ’αριθμ. 279/18.01.1949 Πρακτικό του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η δικάσιμος της εν λόγω αίτησης 

ορίσθηκε για τις 22.11.2016 με αρ.πιν.18 και κοινοποιήθηκε προς Το 

Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον υπουργό 

Οικονομικών, τον κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τo 

σωματείο με την επωνυμία  «Σύλλογος Ορθοδόξου εσωτερικής ιεραποστολής 

ο Απόστολος Παύλος», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καρύτση, αριθμός 

14 και εκπροσωπείται νόμιμα.  

3. ΑΙΤΗΤΙΚΟ 

Στην ως άνω αναφερόμενη αίτηση ζητούμε:1.Να γίνει δεκτή η παρούσα 

αίτησή μας, προς το σκοπό όπως ερμηνευτεί η από 3.9.1937 ιδιόγραφη 

διαθήκη της Αδαμαντίας Ν. Δρίβα και να γίνει δεκτό ότι η αληθινή βούληση της 

διαθέτιδος μετά την καταστροφή του υπό ανέγερση αναρρωτηρίου στο κτήμα 

των Μελισσίων καθώς και το γεγονός ότι εξέλειπε η ανάγκη λειτουργίας 

αναρρωτηρίων για φυματικούς, ήτο η παραμονή του κληροδοτήματος στην 



κατοχή του φιλανθρωπικού μας Συλλόγου και η διάθεση των εισπραττόμενων 

μισθωμάτων για τους φιλανθρωπικούς σκοπούς που προβλέπει το 

καταστατικό του Σωματείου μας. 

2.Άλλως όλως επικουρικώς και για την περίπτωση κατά την οποία ήθελε 

κριθεί ότι εν προκειμένω υφίσταται ανάγκη ερμηνείας της επίμαχης διαθήκης 

προκειμένου να μεταβληθεί ο σκοπός του κληροδοτήματος, να γίνει δεκτό ότι 

επειδή έχει εκλείψει η ανάγκη λειτουργίας αναρρωτηρίων για φυματικούς και 

κατά συνέπεια ο σκοπός του κληροδοτήματος, όπως αποτυπούται στην 

επίμαχη διαθήκη, έχει καταστεί ανέφικτος, να μεταβληθεί τούτος σύμφωνα με 

την εικαζόμενη θέληση της διαθέτιδος. Αν δηλαδή η διαθέτις, γνώριζε τα 

προαναφερόμενα και την εξέλιξη της επιστήμης, θα ήθελε το κληροδοτηθέν 

ακίνητο να παραμείνει στο Σωματείο της «Αγίας Μαρίνας» και τα εισοδήματά 

του να διατίθενται για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του 

κτήματος στα Μελίσσια προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι περιεχόμενοι στο 

καταστατικό του Σωματείου, ταυτόσημοι με το όραμά της,  φιλανθρωπικοί 

σκοποί. Στους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνεται κατεξοχήν και η παροχή 

βοήθειας περίθαλψης και φροντίδας σε παιδιά χωρίς οικογένεια ή παιδιά που 

οι γονείς τους αδυνατούν να τα περιθάλψουν και να αναθρέψουν καθώς και 

παιδιά με ειδικές ανάγκες, σκοπούς τους οποίους εξυπηρετεί το Σωματείο το 

«Χαμόγελο του παιδιού», στο οποίο έχουν παραχωρηθεί σύμφωνα με τα 

προεκτεθέντα οι εγκαταστάσεις του κτήματος των Μελισσίων. 

Αθήνα, 22.06.2016 

-Ο- 

Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

 

Αν. ΚαθηγητήςΝομικήςΣχολήςΑθηνών 

Δικηγορικό Γραφείο Βάθης Βασίλειος και Συνεργάτες  


