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ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
 

 
 
Μεηαγράθονηαι ζηο Υποθηκοθσλακείο Καηερίνης ηα 15 Κηήμαηα ηοσ Λιηοτώροσ 
Το ζτέδιο ηοσ η. Δημάρτοσ Νίκοσ Κοσκοσηάηζιοσ σλοποιήθηκε! 
 
Με ηελ ππ’ αξηζκόλ 41/23-3-2019 απόθαζε – δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Γεκάξρνπ Γίνπ – 

Οιύκπνπ Κώζηα Γεκόπνπινπ, δηαπηζηώζεθε, κεηά από 79 ρξόληα, ε απηνδίθαηε θηήζε 

θπξηόηεηαο ππέξ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιύκπνπ ζηα δεθαπέληε Κηήκαηα ηνπ Ληηνρώξνπ, 

ζπλνιηθήο εθηάζεσο 23.444,55 ζηξεκκάησλ, όπσο απηά είραλ θαηαγξαθεί ζην από 15-10-

1940 Κηεκαηνιόγην ηεο ηόηε Κνηλόηεηαο Ληηνρώξνπ, πνπ ζπληάρζεθε επί πξνεδξίαο ηνπ 

αεηκλήζηνπ Κνηλνηάξρε Δπαγγέινπ Μπηηζθάξε, ε νπνία ήδε θαηαηέζεθε γηα κεηαγξαθή 

ζην Υπνζεθνθπιαθείν Καηεξίλεο. 

 

Πξνεγήζεθε ε έθδνζε ηεο ππ’ αξηζκ. 86/2019 απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πνπ 

απνδέρζεθε νκόθσλα ηε ζρεηηθή εηζήγεζε, πνπ επηκειήζεθε πξνζσπηθά ν Γήκαξρνο. 

 

Όκσο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη απηή ε δηαπηζησηηθή πξάμε δελ εθδόζεθε ηόζν άνθλα, 

δελ ήηαλ δειαδή απόηνθε κίαο δηαδηθαζίαο «ξνπηίλαο» θαη κηα απιή «δηαπίζησζε», αιιά 

απνηέιεζκα ζθιεξήο δνπιείαο θαη ζπλεξγαζίαο ηεο δεκνηηθήο αξρήο κε ζθεπηόκελνπο 

εζεινληέο δεκόηεο. 

 

Υπήξμε, όκσο, έλαο πξνθάηνρνο ηνπ δεκαξρηαθνύ ζώθνπ πνπ ηόικεζε, κάησζε, 

αγσλίζηεθε δηθαζηηθά θαηά ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, δνπιεύνληαο κεζνδηθά, ζέηνληαο 

ζηόρν λα επηζηξέςεη ζην Ληηόρσξν, απηό πνπ ηνπ αλήθε θαη πνπ ηόζν «κπακπέζηθα» είρε 

απνζηεξεζεί θαη ζθεηεξηδόηαλ ην Διιεληθό Γεκόζην. 

 

Αλαθεξόκαζηε ζηνλ Νηθόιαν Κνπθνπηάηζην, δηαηειέζαληα Γήκαξρν Ληηνρώξνπ από ην 

1978 έσο θαη ην 1982, πνπ όξζσζε ην αλάζηεκά ηνπ κπξνζηά ζην άδηθν, δηεθδηθώληαο 

δηθαζηηθά από ην Διιεληθό Γεκόζην, ηελ έθηαζε απηή ησλ 13.500 ζηξεκκάησλ ζην 

Ξεξνθάκπη, δειαδή ην Βνξεηναλαηνιηθό ηόμν ηνπ νηθηζκνύ, όπσο αθξηβώο απνηππσλόηαλ 

ζην αλαγλσξηζκέλν από ην Δηξελνδηθείν Καηεξίλεο Κηεκαηνιόγην ηνπ 1940, επί 

Κνηλνηάξρε Δπάγγεινπ Μπηηζθάξε. Αξσγόο ζηελ πξνζπάζεηα απηή, ν πιεξεμνύζηνο 

δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Ληηνρώξνπ Κσλζηαληίλνο Καξακήηξνο. 

 

Η δίθε απηή θξάηεζε ζρεδόλ 30 ρξόληα, πεξλώληαο από πνιιά ζηάδηα, απνγνεηεύζεηο, 

νιηγσξίεο, ειπίδεο, ραξέο, κε ηειηθή δηθαζηηθή δηθαίσζε ην 2009. Τν Ληηόρσξν κε ηελ ππ’ 



αξηζκ. 2050/2009 απόθαζε – πηιόηνο - ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηέζηε απνθιεηζηηθόο θαη 

αδηακθηζβήηεηνο ηδηνθηήηεο ησλ 13.500 ζηξεκκάησλ! 

 

Αθνινύζεζαλ έμη ρξόληα αδηθαηνιόγεηνπ «παγώκαηνο», ζηελ νινθιήξσζε ηνπ 

«πνλήκαηνο Κνπθνπηάηζηνπ», δεδνκέλνπ όηη γηα λα έρεη ηζρύ ε δηθαζηηθή απόθαζε σο 

ηίηινο ηδηνθηεζίαο απαηηείηαη ε κεηαγξαθή ηεο ζην Υπνζεθνθπιαθείν, θάηη ην νπνίν 

παξαιεηπόηαλ. 

 

Σηηο 27-7-2015, κε πξσηνβνπιία ηνπ λπλ Γεκάξρνπ Γίνπ – Οιύκπνπ Κώζηα Γεκόπνπινπ, 

δηθεγόξνπ θαηά θύξην επάγγεικα, ν νπνίνο απνδέρζεθε ηηο παξνηξύλζεηο ηνπ πξώελ 

Γεκάξρνπ Κνπθνπηάηζηνπ, ηνπ ζπληαμηνύρνπ δηθεγόξνπ Καξακήηξνπ θαη ησλ κειώλ ηεο 

θίλεζεο πνιηηώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Ληηνρώξνπ «ΠΟΛΙΣ», έδσζε 

εληνιή ζηε λνκηθή ππεξεζία θαη κεηαγξάθεθε ε απόθαζε ζην Υπνζεθνθπιαθείν 

Καηεξίλεο. 

 

Με ηε κεηαγξαθή ηεο απόθαζεο, ν Γήκνο Γίνπ – Οιύκπνπ κπνξεί πιένλ λα αμηνπνηήζεη 

ηελ αθίλεηε απηή πεξηνπζία θαη λα δηεθδηθήζεη απνδεκηώζεηο γηα απαιινηξηώζεηο από ηνλ 

Ο.Σ.Δ. γηα ηε λέα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, γηα ηελ νπνία ήδε επηζπεύζηεθε ε δίθε πνπ 

εθθξεκνύζε επί 25 έηε θαη εθδόζεθε ε ππ’ αξηζκ. 8/2017 πξσηόδηθε επλντθή απόθαζε ηνπ 

Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Καηεξίλεο, θαη ηελ Π.Α.Θ.Δ γηα ηε δηαπιάηπλζε ηεο Δζληθήο 

Οδνύ, πνπ έρεη αλαηεζεί ζε δηθεγόξνπο. 

 

Η δεκνηηθή αξρή θαη ν Γήκαξρνο Κώζηαο Γεκόπνπινο, απνδίδνπλ ηα εύζεκα ζηνλ 

επεξγέηε πξώελ Γήκαξρν Νηθόιαν Κνπθνπηάηζην, πνπ απνηειεί ππόδεηγκα εππαηξίαο, 

νθείινληαο επγλσκνζύλε γηα ηελ πινύζηα παξαθαηαζήθε πνπ παξέδσζε ηνλ ηόπν πνπ 

ιαηξεύεη. 

 

Οη θσλέο ηνπ εηζαθνύζηεθαλ, έζησ θαη κεηά από παξέιεπζε ηξηάληα θαη πιένλ εηώλ από 

ηελ απνρώξεζή ηνπ, πξνθιεηηθήο απξαμίαο ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ, αλνίγνληαο επηηέινπο 

ηηο πύιεο ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ επελδύζεσλ ζηνλ νκνξθόηεξν θαη ηζηνξηθόηεξν ηόπν ηνπ 

Πιαλήηε. 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%A17%CE%A99%CE%94-

%CE%A84%CE%9A?inline=true 

 

 

 

Ληηόρσξν,3  Απξηιίνπ 2019.- 
Τν Γξαθείν Τύπνπ θαη Δλεκέξσζεο 


