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 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54624 τηλ. 2310 274436. 

Περίληψη αίτησης ερμηνείας όρων ιδιόγραφης Διαθήκης Λουκά 

Παπαναστασίου. 

Η 0μοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα 

με τα άρθ. 10 του ν. 4182/2013 και  825 Κ.Πολ.Δ, άσκησε ενώπιον του 

Εφετείου Ιωαννίνων ( εκούσια δικαιοδοσία) την από 15/06/2015 και 

αριθ. καταθ. 315/16/06/2015 αίτηση, η οποία πρόκειται να συζητηθεί 

στις 16/09/2015 με αριθμό πινακίου 16, με την οποία ζητείται η 

ερμηνεία σχετικών όρων και περικοπών της από 28/02/1988 και 

09/04/1989 ιδιόγραφης διαθήκης και τροπολογίας της αντίστοιχα του 

δωρητή διαθέτη  Λουκά Παπαναστασίου. 

Ειδικότερα με τις παραπάνω διαθήκες ο διαθέτης, όρισε το 

ευρισκόμενο στην επί της οδού Β. Όλγας αριθ. 35 κινηματοθέατρο 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ, να περιέλθει κατά πλήρη κυριότητα στην αιτούσα ως 

κληροδότημα Λουκά και Ελπινίκης Παπαναστασίου στην διαιώνιση της 

μνήμης του αδικοχαμένου μονάκριβου παιδιού τους  ΤΑΣΣΟΥ με δίδυμο 

σκοπό, από τα έσοδα της εκμετάλλευσης του κινηματοθεάτρου α) να 

αγοραστεί Δυτικομακεδονική  Στέγη στην Θεσσαλονίκη για την στέγαση 

της αιτούσης και η αισθητική της αξιοποίηση και β) μετά την άνθιση 

των πόρων του Ειδικού ταμείου κληροδοτήματος που θα συστηθεί από 

την αιτούσα στην Ε.Τ.Ε, οργάνωση της διαδικασίας  χορήγησης 

υποτροφιών σε άπορους Δυτικομακεδόνες  σπουδαστές διάρκειας 

τουλάχιστον τριών ετών , κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στην διαθήκη., 

Με την ανωτέρω αίτηση και για τούς λόγους που αναφέρονται 

λεπτομερώς εκεί, ζητείται η ερμηνεία της βούλησης του διαθέτη: α)  ότι 

πέραν της αγοράς και στέγασης της αιτούσης στην Δυτικομακεδονική  

Στέγη  , επεκτείνεται αυτή ( βούληση) και στην κάλυψη των βασικών 

περιοδικών δαπανών συντήρησης και λειτουργίας της και β) ότι η 

εικαζόμενη βούληση του διαθέτη, λαμβανομένων υπόψη της αλλαγής 

των κοινωνικοπολιτικοοικονομικών  συνθηκών στο μέλλον , θα ήταν και 



η δυνατότητα εκμετάλλευσης του κινηματοθεάτρου πέραν ως τέτοιου( 

προσφορά θεάματος κ.λ.π.) με άλλο διάφορο τρόπο, προς 

επωφελέστερη και ασφαλέστερη αξιοποίηση της βούλησης και των 

σκοπών του, όπως παραπάνω περιγράφονται. 

Θεσσαλονίκη 26/06/2015. 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος  

Αθανάσιος Μιχαλόπουλος Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 2849. 

 


