
Διαθήκη Γαλάτειας-Ελισάβετ Κρικοπούλου 

Η υπογεγραμμένη Γαλάτεια-Ελισάβετ Κρικοπούλου, χήρα του Χρήστου Μ. 

Κρικόπουλου, σήμερα, ημέρα Τετάρτη 2.7.1986 ( Δύο Ιουλίου του Χίλια 

εννιακόσια ογδόντα έξι) γράφω τις θελήσεις μου πριν από το θάνατο μου. 

Όλη την περιουσία μου ακίνητη και κινητή την αφήνω στην κοινότητα στο 

Καλαμπάκι Δράμας γενέτειρα του μακαρίτη άντρα μου Χρήστου του 

Μαυρουδή Κρικόπουλο, με τους όρους που γράφω παρακάτω και που θα 

εκτελέσουν ο τυχόν πρόεδρος με τα μέλη της κοινοτικής επιτροπής. 

Η ακίνητη περιουσία μου αποτελείται: 

α) Από ένα διαμέρισμα 125τ.μ., που βρίσκεται στην οδό Αγίας Παρασκευής 

11 εις κάτω Κηφισιά με αριθμό συμβολαίου 8070, Αριθ. Υποθηκοφυλακείου 

644, Τόμος 6, Αύξ. Αριθ. 293, με συμβολαιογράφο τη Δημητρακοπούλου 

Μαρία, Αγίου Δημητρίου 3, πάνω Κηφισιά. 

β) Από ένα δεύτερο διαμέρισμα 87τ.μ. Άστυ Αιγυπτιωτών, πολυκατοικία Νο7, 

σε μικρή απόσταση από το πρώτο, κάτω Κηφισιά, όπου και μένω επί του 

παρόντος  (Συνεταιρισμός Ελλήνων Αιγυπτιωτών) Αριθ. Συμβολαίου 9238 του 

1981. Μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Κηφισίας, Τόμος 5, 

Αύξ. Αριθμός 132 τη 30 Δεκεμβρίου 1891, με συμβολαιογράφο την 

Κλυταιμνήστρα Χρ. Πλευρίτου . Μεταγραφοφύλαξ Κηφισίας Σπυρίδων 

Λαζαρίδης.  

Η κινητή περιουσία μου βρίσκεται:  

Α) σε 2 (δύο) λογαριασμούς στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Κηφισίας με 

αριθμούς λογαριασμών α) 76.16.343, β) 76.16.650. 

Β) Ένας τρίτος λογαριασμός βρίσκεται στο υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας 

Κηφισίας. Αριθ. λογαριασμού 141/6107451. 

 Οι όροι είναι οι εξής: 

1) Θα γίνει ένας τάφος στο Καλαμπάκι, όπου θα μεταφερθούν τα οστά 

του άντρα μου, που βρίσκονται στο νεκροταφείο Κηφισίας «Άγιος 

Τρύφων». Επίσης, θα μεταφερθούν η μαρμάρινη φωτογραφία του και η 



μαρμάρινη πλάκα με το ποίημα και μετά το θάνατο μου, θα προστεθεί 

μια δεύτερη μαρμάρινη πλάκα, με το ποίημα που θα γράψω προς το 

τέλος. Θα μεταφερθεί η σορός μου στον ίδιο τάφο. Παρακαλώ την 

κοινότητα να σεβαστεί αυτό το σημείο πολύ, γιατί ήταν η επιθυμία του 

άντρα μου. Επίσης, να φυτευτούν 2 δέντρα στο πάνω μέρος του 

τάφου. Θα μνημονεύονται τα ονόματα μας, ειδικά τις ημερομηνίες του 

θανάτου μας. Επίσης, φροντίδα για καθαριότητα τάφου, άναμα 

καντήλας, κτλ. 

2) Θα δίδεται ένα ποσό από 25.000 δρχ. κάθε χρόνο, στους 2 

τελειόφοιτους αριστούχος μαθητές –ένα αγόρι και ένα κορίτσι- με την 

ονομασία «Κρικοπούλιο δώρο Χρήστου και Γαλάτειας». 

3) Θα δίδονται 25.000 δρχ., κάθε χρόνο, στον πρώτο δρομέα, σε ένα 

άθλημα ανώμαλου δρόμου, με την επωνυμία «Άθλημα Χρήστου 

Κρικόπουλου». 

4) Να δημιουργηθεί ένα πολιτιστικό κέντρο ή αν υπάρχει να επεκταθεί με 

μια αίθουσα ή ένα χώρο, όπου θα μεταφερθούνε από την κατοικία μου, 

βιβλιοθήκες με βιβλία, άλμπουμ με φωτογραφίες, έπιπλα ή αντικείμενα 

χρήσιμα ή αξίας κι ότι κρίνει η  επιτροπή. Τα δε υπόλοιπα, ας τα 

διαθέσει όπως θέλει. 

5) Θα δίδεται στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου κάθε χρόνο ένα ποσό των 

25.000 δρχ. για τις ανάγκες της. Να γίνεται τουλάχιστον ένα ετήσιο 

μεγάλο μνημόσυνο. 

6) Να διαμορφωθεί μια πλατεία και να ονομαστεί «Πλατεία Χρήστου και 

Γαλάτειας Κρικοπούλου». Λόγοι συναισθηματικοί, να επιζεί η θύμηση.  

7) Να δίνεται μια υποτροφία σε ένα τελειόφοιτο λυκείου, αγόρι ή κορίτσι, 

που θέλει φοίτηση και εισαχθεί στην Ακαδημία Σωματικής Αγωγής, με 

ονομασία «Υποτροφία Χρήστου του Μαυρουδή Κρικόπουλου». Ο 

φοιτητής ή φοιτήτρια θα πρέπει να είναι κάτοικος Καλαμπακίου, 

γεννημένος εις αυτό. Εάν τύχει την ίδια χρονιά να είναι πλέον του ενός, 

που θέλει φοίτηση στην  Ακαδημία Σωματικής Αγωγής, τότε θα 

προτιμάται ο πιο άπορος ή με κλήρωση. 

8) Να γίνεται τα Χριστούγεννα ένα δέντρο με δώρα για παιδιά, μέχρι 

ηλικίας 12 χρονών. 



Αυτοί είναι οι κυριότεροι όροι της διαθήκης μου. Τα ποσά δώρα εις τα 

προαναφερθέντα άρθρα, θα αυξάνονται ανάλογα με το βιοτικό επίπεδο και 

κατά την κρίση της επιτροπής. Ο πρόεδρος και τα μέλη της κοινότητας θα 

έχουνε δικαίωμα ελέγχου και εφαρμογής των όρων. 

Εάν κατά το διάστημα της ζωής μου εκποιήσω για κάποιο λόγο, κάτι από 

την ακίνητη περιουσία, το αντίτιμο θα προστεθεί στους προαναφερθέντες 

λογαριασμούς. 

Γενικά η κοινοτική επιτροπή θα διαθέτει ότι ποσά κρίνει για την πρόοδο, 

τον καλλωπισμό και εξωραϊσμό της γενέτειρας του άντρα μου, το 

Καλαμπάκι, Δράμας, που είναι το πνευματικό και ψυχικό παιδί του ζεύγους 

Χρήστου και Γαλάτειας Κρικοπούλου. Έτσι οι ψυχές μας θα φτερουγίζουνε 

λεύτερα και ευχαριστημένα στον αέρα του.  

Το ποίημα που θα γραφτεί στην δεύτερη μαρμάρινη πλάκα μετά το θάνατο 

μου είναι:  

««Έφτασε ο καιρός να ’ρθώ κοντά σου  

Βαρύς ο χρόνος ζύγιαζε μακριά σου 

Ίσως οι ψυχές μας σμίξουνε πάλι 

Σ’ αυτή τη ζωή, που λένε, την άλλη»   

Η γυναίκα του Γαλάτεια Ελισάβετ Κρικοπούλου 

Ζητώ συγγνώμη για τη συναισθηματική πλευρά, έτσι το νιώθω, σαν μια 

ακατάλυτη συνέχεια των εαυτών μας, στο μέρος αυτό. 

Ας με συγχωρήσουνε οι συγγενείς, τα περισσότερα ήταν οι θελήσεις του 

αγαπημένου μου άντρα.  

Σεβασμό και συμπάθεια να έχουνε στη μνήμη. 

Ευχαριστώ  

Γαλάτεια-Ελισάβετ Κρικοπούλου (χήρα του Χρήστου Μ. Κρικόπουλου) 

02.07.1986 (Δύο Ιουλίου Χίλια Εννιακόσια Ογδόντα Έξι)» 



 


