
Διαθήκη Δημοσθένη Νάννου 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Δημοσθένης Διογένους Νάννου κληροδοτώ την 

ακίνητον περιουσίαν μου κειμένην εν Καβάλα επί της οδού Δοιράνης και 

Ύδρας, εις τον Δήμον Δοξάτου, μετά τον θάνατό μου και μετά τον θάνατο της 

συζύγου μου, υπό τους εξής όρους: Έχων εις την κατοχή μου αγρόν ενάμισυ 

στρέμματος περίπου κείμενον εις Δοξάτον εις την τοποθεσίαν 

Κογυομτζήγιογλου, συνορευόμενον από Βορράν με αγρόν κληρονόμων 

Ιατρού Ι. Σιαγαρίκα (νυν. Χρησιμοποιούμενον ως κεραμοποιείον) από δυσμάς 

με αγρόν Βουγιάρη, από Νότον με αγρόν Σιαμπάναγα και από Ανατολάς με 

άλλον αγρόν…., επιθυμώ όπως επί του αγρού τούτου ο Δήμος Δοξάτου 

οικοδομήση Νοσοκομείον, ανάλογον με τα χρήματα που θα εισπράξη 

εκποιόντας της ακίνητον περιουσίαν μου. Υπολογίζω ότι τα εκ της εκποιήσεως 

εισπραχθησόμενα χρήματα θα είναι αρκετά, ώστε το οικοδομηθησόμενον 

Νοσοκομείον (εννοώ μόνο το κτίσμα) να γίνη σύγχρονον, πολυτελές με 

επιβλητικήν εμφάνισιν. Να φέρη δε ως έπιγραφην: “ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΙΟΓ. ΝΑΝΝΟΥ” με φωτεινήν επιγραφήν, εις την δε αυτού 

να τοποθετηθή η προτομή μου επί κονικού βάθρου εις το εωτερικόν, δια να 

τοποθετηθούν εντός τα οστά μου και της συζύγου μου.  

Έν Καβάλα τη 22α Νοεμβρίου 1959  

Δ. Νάννος 

Αριθμός 1703 

Δημόσια Διαθήκη της Χαρίκλειας χήρας Δημοσθένου Νάννου 

Εν Αθήναις σήμερον την δεκάτην πέμπτην (15ην) του μηνός Ιουνίου του 

χιλιοστού εννεακοσιοστού εβδομηκοστού όγδοου (1978) έτους, ημέραν 

πέμπτην εν τω ένταθα και επί της οδού Αιόλου αριθμός 102 (3ος όροφος) 

αριθμός γραφείου 12 κειμένω γραφείου του δικηγόρου Αθηνών κ. Βασιλείου 

καρμπαλιά, ιδιοκτησίας Ελένης Δημητριάδου, ένθα κληθέτσα προσήλθον 

προς σύνταξιν και υπογραφήν της παρούσης διαθήκης, ενώπιον εμού της 

συμβολαιογράφου Πειραιώς Σταμάτας συζύγου Βασιλέιου Μπαρμπαλιά, το 

γένος Γεωργίου Φουρλή, εδρευούσης εν Πειραιά και επί της οδού Νικήτα, 



αριθμός 1, κατοίκου Αθηνών, επί παρουσία και των γνωστών μου μαρτύρων 

Ι) Γεωργίου Αναστασίου Ρούβαλη και της Ελένης, θυρωρού, κατοίκου 

Αθηνών, οδός Αιόλου αριθμός 102, ΑΔΤΚΟΙΙ053/10-9-1975 του Α’ Παρ.τος 

Ασφαλείας Αθηνών, οδός Κρήτης (και διαγράφεται μια λέξις)2) Αριστοκλέους 

Καλλία του Κωνσταντίνου και της Μαριγώς Δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών, 

οδός Κρήτης αριθμός 24 Α.Δ.Τ.6907218/31-12-1967 του ΣΤ’ α.τ. 

Θεσσαλονίκης και 3) Αλέκου Οικονομοπούλου του Αριστείδη και της 

Παναγιώτας, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, οδός Αγίου Λουκά, αριθμός 

60.ΑΔΤ:H.474836/23/8-1968 του Α.Τ. Ναυπλίου, πολιτών Ελλήνων ενηλίκων 

Χριστιανών και μη υπαγομένων εις περίπτωσιν τι να εξαιρέσεως η 

ανικανότητων των αναγραφομένων εν τοις άθροις 1725 έως 1728 του Αστικού 

Κώδικος, ούτε και εις Έλλην τινα μόνιμον τοιαυτην, ενεφάνισθη η γνωστή μου 

και άσχετος προς με και τους μνησθέντας μάρτυρας πάσης σχέσεως εκ των 

αναφερόμενον εν τω άρθρο 1725 ττ Αστικού Κώδικας τοιούτων, μη 

υποκειμένη δε εις νόμιμου τινα εξαιρέσιν κ. Χαρίκλεια Ιορδανίδου, 

συνταξιούχος Ιονικής και Λαικής Τραπέζης Ελλάδος, κάτοικος Παραλίας 

Αναβύσσου Αττικλης οδός Ζαιμη και Σμύρνης, κάτοχος του υπαριθμόν Ε. 

535317/2-6-1961 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, 

γεννηθείσα κατά το δελτίον ταυτότητας και δήλωσιν της εις 

Κωνσταντινούπολιν, γνωστή δε και εις τους άνω μάρτυρας, καθώς ούτοι ίδια 

έκαστος-τη ερωτήσει μου μοι είπον. Αυτή επί παρουσία πάντων ημών 

εδήλωσεν ότι επιθυμεί να συντάχθη ενώπιον μου δημόσια αυτής διαθήκη και 

ότι ουδεμίας των αισθήσεών της στερείται. Πείσθεσα περί της σοβαρότητας 

της διαθέσεως της τούτης εκ γειαμένης συνομιλίας μετ’ αυτής και ότι αυτή δεν 

υπάγεται εις περίπτωσιν τινα των εν άρθρο 1719 του Αστικού Κώδικος 

αναφερομένων εκάλεσα τους ανωτέρω μάρτυρας να δώσει και του διαθέτου 

ότι θα τηρήσωσιν μυστικός τας διατάξεις της διαθήκης της κ. Χαρίκλειας χήρας 

Δημοσθένου Νάννου, μέχρι της δημοσιεύσεως της. Τηρήθεισων ότω πάσων 

των νόμιμων προκαταρκτικών διατυπώσεων εκαλεσα την διαθέτιδα να 

δηλώση την τελευταίαν αυτής βούλησιν και αυτή εδήλωσεν ενώπιον εμού και 

των άνω μαρτύρων προφωρικός τα εξής: Εγκαθιστώ κληρονόμους μου τους 

κάτωθι: 1) Την Ιατρικήν Εταίρου «Eλπίς» Καβάλας εις ην αφήνω την κινητήν 

περιοσίαν μου ήτις θα εύρεθω κατά τον ευρισκομένου εις τον πρώτον όροφον 

της επί των οδών Ζαιμη και Σμύρνης Παραλίας «Αναβύσσου» Αττικής 



ευρισκομένης πολοικατοικίας και 2) Τον Δήμον Δοξάτου περιουσίαν μου ήτις 

θα εύρεθω κατά τον χρόνο του θανάτου μου και με τους αυτούς όρους με τους 

οποίους και ο αποβιώσας σύζυγος μου Δημοσθένης Δ. Πάννου αφήκεν την 

Ακίνητον περιουσίαν του, ήτοι: υπό τον όρον ότι ο Δήμος Δοξάτου θα 

εκποιήση τούτην επί σκοπώ ενεγέρσεως Νοσοκομείου (το κτίσμα μόνον) εφ’ 

ενός αγρού κειμένου εις Δοξάτου Δράμας, ως ούτος λεπτομερώς 

περιγράφεται εις την από 22 Νοεμβρίου 1959 ιδιόγραφον διαθήκην του 

αποβιώσαντος συζύγου μου δημοσιευθείσης νομίμως υπό του Πρωτοδικείου 

Καβάλας την 16ην Ιουνίου 1966 υπαριθμόν 93 πρακτικού αυτού. Εκτελέστας 

της παρούσης διαθήκης μου διορίζω τους 1) Παναγιώτην Γεωργίου 

Ζαμπέλην, Αξιοματικόν Πολεμικού Ναυτικού, κάτοικον Αθηνών οδός Σιθωνίας 

αριθμός 20 και 2) Θεόφιλον Δημητρίου Τζιώτην, πολιτικόν μηχανικόν κατοίκον 

Αθηνών οδός Μάρκου Ευγενικού αριθμός 28. Ενταύθα η διαθέτις επεράτωσε 

τας διατάξεις της. Την ηρώτησα εάν θέλη να προσθέση ετέρον τι η να διαθέση 

τι υπέρ φιλανθρωπικών Καταστημάτων η του Εθνικού Στόλου και αυτή 

απάντησεν αρνητικώς ‘Ερωτηθλεντες υπ’ εμού οι μάρτυρες εδήλωσαν ίδια 

έκαστος ότι είναι άσχετοι των εν άρθροις 1725 και 1726 του Αστικού Κώδικος 

αναγραφόμενων σχέσεων προς τους εν τη διαθήκη τιμωμένους η 

διοριζομένους εκτελεστάς, Άσχετος δε τοιαυτής σχέσεως προς τούτους είμαι 

και εγώ η Συμβολαιογράφος. Γίνεται μνεία ότι τα κατά την συντάξιν της 

παρούσης συμπράττοντα πρόσωπα ήσαν παρόντα καθ’όλην την διάρκειαν 

της παρούσης πράξεως μη παραστάντος κατ’αυτήν ουδενός άλλου πλην της 

διαθέτιδος των μαρτύρων και εμού και ότι ετηρήθηκαν τα εν άρθροις 

1729,1730 και 1731 του Αστικού Κώδικος διατασσόμενα. Εισπρακτικά δια 

τέλη και δικαιώματα μου δραχμαί (χίλια διακόσια δέκα τέσσερις) (1214) εις 

πίστωσιν πάντων τούτων συνετάγη η παρούσα εις τρία (3) φύλλα 

αναγνωσθίσα διευκρίνως και μεγαλόφωνως τη διαθέτιδι εις επήκοον των άνω 

μαρτύρων και βεβαιωθείσα υπό πάντων τούτων υπεγράφη υπ’ αυτού και 

εμού εις το τέλος έκαστου των τριών (3) φύλλων και της παρούσης ως έπεται 

βεβαιοωθείσων και τρία (3) εν περιθώριοις παραπομπών. 


