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Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Η Σ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Σ Α Ι Ν Α Σ : 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ν Ε Γ Ε Ρ Σ Η Τ Η Σ (1851-1875) 

Στο 'Ιστορικό 'Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, στή σειρά των κλη

ροδοτημάτων, υπάρχει ένας φάκελος με τίτλο «Κληροδότημα Κ. Νικολό

πουλου»1. Στην πραγματικότητα πρόκειται για 30 έγγραφα τα όποια 

αναφέρονται στην υπόθεση της ανέγερσης κτιρίου οπού θα στεγαζόταν 

ή δωρεά του Νικολόπουλου, δηλαδή ή πλούσια και αξιόλογη βιβλιοθήκη 

τήν οποία ό άνδριτσάνος λόγιος χάρισε στην ιδιαίτερη πατρίδα του 2 . 

Ή προσωπικότητα του δωρητή καθώς και το ϊδιο το κληροδότημα δεν 

θα μας απασχολήσουν εδώ* το θέμα αυτό έχει γίνει αντικείμενο μελέτης 

άλλων και παλαιότερα, άλλα και τώρα στον τόμο-άφιέρωμα 3 . Ό Νικο-

λόπουλος κληροδοτώντας το 1838 τή βιβλιοθήκη του στην 'Ανδρίτσαινα 

σκόπευε αργότερα να κατέβει κι ό 'ίδιος στην πατρίδα του κι επί τόπου 

πλέον να φροντίσει για τήν τύχη των βιβλίων και τή σωστή και επωφελή 

για τους συμπατριώτες του αξιοποίηση τους 4 . Το 1841 Ομως πέθανε στο 

1. ETE/ΙΑ, Κληροδοτήματα, φάκ. 60. 
^ 2. Ή υπόθεση της ανέγερσης δεν μας είναι ολότελα άγνωστη βιβλιογραφικά. 

Γι' αυτήν κάνει λόγο ό Δ. Γ. Κ ι ο υ σ ό π ο υ λ ο ς στή μελέτη του « Ή εν Άνδρι-
τσαίνη βιβλιοθήκη τοΰ Νικολόπουλου», Πανελλήνιον Λεύκωμα 'Εθνικής 'Εκατον
ταετηρίδας 1821-1930, τ. Ε', Έν 'Αθήναις 1930, σ. 44-46. 'Αναφορά στην υπόθεση 
βρίσκουμε και στην έκθεση τοΰ ' Α γ η σ ί λ α ο υ Τ σ έ λ α λ η , «Περί της έν Άν-
δριτσαίνη Δημοσίας Βιβλιοθήκης», ή οποία δημοσιεύεται σ' αυτό τον τόμο, σ. 14. 
Στοιχεία για το ϊδιο θέμα αντλούμε επίσης και άπο τα 'Απομνημονεύματα του Ά λ. 
Ρ. Ρ α γ κ α β ή (παραπομπή στα συγκεκριμένα σημεία βλέπε παρακάτω), ενώ 
μια πλευρά της υπόθεσης αναπτύσσει και διαφωτίζει ή μελέτη της Δ ή μ η τ ρ α ς 
Π ι κ ρ α μ έ ν ο υ - Β ά ρ φ η , «Ή Βιβλιοθήκη της 'Ανδρίτσαινας και ό Άλ. Ρ. 
Ραγκαβής», στον ϊδιο τόμο, σ. 47. ""Ας αναφερθεί τέλος και το σχετικό μέρος της 
εργασίας τοΰ Σ π. Κ ο κ κ ί ν η, Βιβλιοθήκες και Αρχεία στην 'Ελλάδα, 'Αθήνα 
1970, σ. 39-40, δπου δμως τα στοιχεία εϊτε μας είναι ήδη γνωστά εϊτε ανακριβή. 

3. Θεωρώ περιττή τήν αναφορά σε συγκεκριμένα έργα, επειδή το θέμα και 
βιβλιογραφικά καλύπτουν οί μελέτες πού δημοσιεύονται εδώ. 

4. Το χαριστήριο γράμμα τοΰ Νικολόπουλου δημοσιεύεται άπο τον Κ ι ο υ-
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Παρίσι, προτού να πραγματοποιήσει το ονειρό του, ενώ το πολύτιμο κλη

ροδότημα του είχε ήδη μεταφερθεί άπο το 1840 στην 'Ανδρίτσαινα, με 

την τύ/η του εξαρτημένη άπο την καλή διάθεση, την πνευματική καλ

λιέργεια και τις οικονομικές δυνατότητες των ντόπιων. Καταρχήν τα 

βιβλία, τοποθετημένα σε κιβώτια, αποθηκεύτηκαν στην εκκλησία της 

Ά γ ι α ς Βαρβάρας5. Έ κ τ ο ς όμως άπο την εκδοχή αύτη, υπάρχει και μια 

νεότερη πληροφορία κατά τήν οποία ή Σχολή της 'Ανδρίτσαινας επι

σκευάστηκε σύμφίονα με τήν επιθυμία του Νικολόπουλου για να δεχτεί 

τή δωρεά του 6 . Ά ν πράγματι συνέβη το δεύτερο, πώς εξηγείται τότε 

ό συνεχής φόβος και ή αγωνία της επιτροπής —πού θα ιδρυθεί αργό

τερα— για τους κινδύνους τους οποίους διατρέχουν τα βιβλία μένοντας 

εκτεθειμένα σε χώρο ακατάλληλο 7; Και γιατί να επιχειρηθεί ή 'ίδρυση 

νέου κτιρίου, αν ήδη το στεγαστικό πρόβλημα της Βιβλιοθήκης είχε λυθεί 

με τή Σχολή της 'Ανδρίτσαινας; Πιθανόν ή πληροφορία του Χριστό

πουλου να σκόπευε απλώς στο να διασκεδάσει κάποιες ανησυχίες 'ίσως 

του δωρητή για τήν τύχη του κληροδοτήματος του. 

Τ α στοιχεία πού έχουμε δεν μας επιτρέπουν να υποθέσουμε αν έγινε 

κάποια ενέργεια για να εγκατασταθεί σε δικό της κτίριο ή βιβλιοθήκη 

Νικολόπουλου άπο τή στιγμή της άφιξης της και μέσα στα δέκα επόμενα 

χρόνια. Πάντως το 1851 φαίνεται να ξεκινάει ό μίτος της διαδικασίας 

για τή στέγαση της. Τότε, τον 'Απρίλιο του 1851, ό δήμαρχος 'Ανδρί

τσαινας, Γεώργιος Χριστόπουλος, φέρνει στην επιφάνεια τήν υπόθεση του 

κληροδοτήματος. Ή διαδικασία πού ακολουθήθηκε και ό χειρισμός του 

θέματος άπο τους ενδιαφερόμενους, δπως προκύπτει μέσα άπο τα στοι

χεία του Ιστορικού 'Αρχείου της E T E , είναι ή ακόλουθη8: 

σ ό π ο υ λ ο, δ.π., σ. 44, και αναδημοσιεύεται άπο τον Κ ο κ κ ί ν η, δ.π., σ. 39. 

5. Τήν πληροφορία αυτή δίνουν ό Κ ι ο υ σ ό π ο υ λ ο ς , δ.π., και ό Τ σ έ

λ α λ η ς, δ.π. 

6. Ή εί'δηση αύτη προέρχεται άπο επιστολή τοϋ Χ. Χριστόπουλου (1839) προς 

το Νικολόπουλο, τήν οποία δημοσιεύει σε μελέτη της έδώ ή Κ υ ρ. Σ α ν τ ο ρ ί

ν α ί ο υ, « Ή εκχώρηση της Βιβλιοθήκης του Κ. Νικολόπουλου στην πόλη της Α ν 

δρίτσαινας», σ. 36. 
7. Οί φόβοι αυτοί διατυπώνονται μέσα στα έγγραφα τοϋ 'Ιστορικού 'Αρχείου. 
8. Ό φάκελος με τήν υπόθεση Νικολόπουλου φαίνεται πώς ανοίγει το 1869, 

δταν για πρώτη φορά ή επιτροπή ή επιφορτισμένη με τήν ανέγερση της Βιβλιοθήκης 
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Μια άπο τις πρώτες φροντίδες του Χριστόπουλου, όταν ανέλαβε την 

αρχή του Δήμου, ήταν να βρει τα μέσα για τήν ανέγερση βιβλιοθήκης 

στην πόλη. Παρά τις προσπάθειες του Ομως, πολύ νωρίς γίνεται φανερό 

δτι τή δαπάνη για το έργο δεν θα μπορούσαν να καλύψουν τα ντόπια κρα

τικά ή ίδιο^τικά κονδύλια, άλλα θα έπρεπε νά αναζητήσουν χρήματα έκτος 

ελλαδικού χώρου. Στόχος και σχέδιο του Χριστόπουλου είναι να προκα

λέσει χορηγίες από το εξωτερικό κολακεύοντας τον πατριωτισμό τών 

ομογενών. Πρότυπο και καλό παράδειγμα για μίμηση, ικανό νά θρέψει 

τίς ελπίδες του δημάρχου, είναι αυτή ή 'ίδια ή πρωτεύουσα του ελληνι

κού κράτους. Είναι τά χρόνια πού ή 'Αθήνα κατακλύζεται άπο τίς δωρεές 

τών ομογενών και στολίζεται με λαμπρά κτίρια 9 . Ό Χριστόπουλος σκέ

φτεται 'ίσως οτι άπο το χορό αυτό τών ευεργεσιών κάτι θά μπορούσε νά 

επωφεληθεί καί ή επαρχία του* είναι καιρός άλλωστε νά στραφεί το εν

διαφέρον τών ομογενών καί σε χώρους έξω άπο το κέντρο καί ή αγαθο

εργία νά καλύψει κάποιες άπο τις ανάγκες της επαρχίας, πού είναι βέ

βαια μεγαλύτερες εκεί άπο 6,τι στην 'Αθήνα. 

Το θέμα λοιπόν αυτό υποβάλλει ό δήμαρχος για συζήτηση στη συν

εδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 29 'Απριλίου του 1 8 5 1 1 0 . Προ

τείνει νά συστηθεί πενταμελής επιτροπή με έδρα τήν 'Αθήνα, τήν οποία 

θά αποτελούν προσόν πα αξιοσέβαστα, με κοινωνική α'ίγλη, ώστε νά πεί

θουν καί νά προσελκύουν δωρητές. Ό 'ίδιος υποδεικνύει τρεις υποψήφιους: 

το γιατρό καί καθηγητή του Πανεπιστημίου Ν. Κωστή, τον καθηγητή 

Ά λ . Ρίζο-Ραγκαβή καί το βουλευτή 'Ολυμπίας Χαράλ. Χριστόπουλο. 

Σ τ α τρία αυτά μέλη αφήνεται το δικαίου μα εκλογής τών άλλων δύο. 

"Εργο της επιτροπής θά είναι ή συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό τήν 

διεκδικεί το λογαριασμό της άπο τήν ETE. Για να κατατοπιστεί ή Τράπεζα, προσκο
μίζονται σε αντίγραφο δλα τα σχετικά διαδικαστικά έγγραφα ώς τή στιγμή εκείνη· 
σέ πρωτότυπο είναι μόνο τά έγγραφα πού ακολουθούν χρονικά καί πού απευθύνονται 
στην ETE (αριθ. 7-8, 10-11, 14, 16-18, 20-22, 24-30). Έκτος άπο το φάκελο αυτό, 
για τή σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία καί άπο τίς σειρές "Εντοκες 

καταθέσεις καί 'Εξερχόμενα εσωτερικού. 

9. Πράγματι, στις δεκαετίες '40-'60 τοϋ 19ου αιώνα οι μεγάλοι εθνικοί ευερ

γέτες κάνουν τίς περισσότερες καί λαμπρότερες δωρεές τους στην Ελλάδα. 

10. Βλ. έγγραφο 1. 
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ανέγερση και κατάρτιση εκπαιδευτηρίων και Βιβλιοθήκης στην 'Ανδρί

τσαινα. 'Ορίζεται δ τρόπος διαχείρισης τών συνδρομών καί ελέγχου της 

επιτροπής δσον καιρό θα διαρκεί ή θητεία της. Το δημοτικό συμβούλιο 

ψηφίζει τήν πράξη σύστασης της κεντρικής αυτής επιτροπής, ή οποία 

δέχεται τήν εντολή καί συντάσσει το καταστατικό της στις 25 Μαΐου 

του ίδιου χρόνου1 1. Ε π ε ι δ ή δεν έκρινε, φαίνεται, αναγκαίο να γίνει πεν

ταμελής, δεν προσέλαβε τα άλλα δύο μέλη, άλλα έμεινε ως το τέλος με 

τήν τριμελή σύνθεση πού έκλεξε το δημοτικό συμβούλιο. Σ τ α 11 άρθρα 

του καταστατικού ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας καί καθορίζονται οι 

αρμοδιότητες της επιτροπής. Σύμφωνα με το άρθρο ζ', ή ανέγερση θα 

μπορεί να αρχίσει εφόσον κριθεί —κατά τον προϋπολογισμό μηχανικού— 

δτι το συγκεντρωμένο ποσό επαρκεί για τή Βιβλιοθήκη. *Αν υπάρξει 

περίσσευμα, θα διατεθεί για τήν ανοικοδόμηση γυμνασίου, κι αν, τέλος, 

οί συνδρομές υπερκαλύψουν καί τή δαπάνη αυτή, το υπόλοιπο θα χρησι

μεύσει για εξοπλισμό του γυμνασίου. 

"Υστερα άπό τήν έγκριση του διορισμού της, ή επιτροπή θα πρέπει 

να άρχισε τή συγκέντρωση συνδρομών. Ή έρευνα όμως στην 'Εφημερίδα 

τής Κυβερνήσεως για να εντοπιστούν ονόματα καί ποσά συνδρομών, τα 

όποια σύμφωνα με τό άρθρο ι του καταστατικού θα έπρεπε να δημοσιεύον

ται εκεί, δεν απέδωσε καρπούς. "Ισως ήταν ενα άπό τα σημεία πού κατα

στρατηγήθηκαν, δπως κι εκείνο τής εκλογής τών δύο μελών. "Ετσι δεν 

ξέρουμε ποιοι καί τί ποσά έδωσαν, έκτος άπό δύο πιθανόν περιπτ<ύσεις. Ό 

ένας είναι ό "Αγγελος Γιαννικέσης1 2 καί ό άλλος ό Εύαγγέλης Ζάππας, 

του οποίου δμως ή συνδρομή τελικά δεν διατέθηκε για τή Βιβλιοθήκη τής 

'Ανδρίτσαινας, μολονότι ό δωρητής ρητά προόριζε το ποσό για το σκοπό 

α υ τ ό 1 3 . Δεν θα πρέπει πάντως να φανταστεί κανείς δτι υπήρξε άμεση 

11. Βλ. έγγραφο 2. Ό διορισμός της επιτροπής εγκρίνεται με Β. Διάταγμα 
της 14.6.1851. Ό Ρ α γ κ α β ή ς στα 'Απομνημονεύματα του δίνει λάθος χρονολο
γίες τοποθετώντας τή σύσταση τής επιτροπής το «1854, ή 1855», δ.π., τ. Β', σ. 387. 

12. Ή δωρεά του Γιαννικέση δεν προοριζόταν καταρχήν για τήν 'Ανδρίτσαινα. 
Ό ΐδιος ό πρόξενος έθεσε το ποσό στή διάθεση τοΰ Ραγκαβή σαν δωροδοκία* επειδή 
αυτός δεν θέλησε να το οικειοποιηθεί, το κατάθεσε στην Τράπεζα στο λογαριασμό 
για τή Βιβλιοθήκη. Βλ. Ρ α γ κ α β ή , δ.π., τ. Β', σ. 387-388. 

13. Για τήν υπόθεση τής προσφοράς τοϋ Εύαγγ. Ζάππα βλέπε ειδικά τή με
λέτη τής Δ ή μ η τ ρ α ς Π ι κ ρ α μ έ ν ο υ - Β ά ρ φ η , δ.π. 
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ανταπόκριση στην πρόσκληση της επιτροπής για συνεισφορές, γιατί ή 

πρώτη κατάθεση στην Ε θ ν ι κ ή Τράπεζα γίνεται πέντε ολόκληρα χρόνια 

ύστερα άπο τήν έναρξη των εργασιών της επιτροπής 1 4 . Έ κ τ ο ς καί αν 

υποτεθεί δτι ή επιτροπή είχε κατά καιρούς συγκεντρώσει μικροποσά, τα 

όποια όμως δέν κατέθετε αμέσως. 

Ή κατάθεση γίνεται στο όνομα καί τών τριών μελών, το επιτόκιο 

είναι 3 % καί ή προθεσμία 6 μήνες. Ό λογαριασμός ανοίγει με 1.000 

δρχ. τον 'Ιούλιο του 1856, καί δύο μήνες αργότερα προστίθεται ένα ση

μαντικό ποσό άπο άλλες 12.000 δρχ. 'Αναλυτικά κατατίθενται τα ακό

λουθα ποσά στις έξης ημερομηνίες: 

Ημερομηνία κατάθεσης Ποσό σε δραχμές 
20 'Ιουλίου 1856 1.000 

8 Σεπτεμβρίου 1856 12.000 
11 Δεκεμβρίου 1858 12.000 

5 'Ιουνίου 1862 2.861:12 
18 Αυγούστου 1862 4.853:70 

Συνολικά έχουν συγκεντρωθεί 32.714:82 δρχ. κεφάλαιο, το όποιο με 

τους τόκους καί τους ανατοκισμούς ώς το τέλος του 1862 ανέρχεται σε 

36.984:74 δρχ. ' Ώ ς εδώ τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. "Ομως στις 

16 'Οκτωβρίου 1862 γίνεται μια αδικαιολόγητη ανάληψη χ ρ η μ ά τ ω ν ό 

Χριστόπουλος αποσύρει 7.714:82 δρχ. με το πρόσχημα δτι πρόκειται 

να χρησιμοποιήσει το ποσό για τήν αγορά ύλικοΰ, προκειμένου να αρχί

σουν τα έργα. Καμιά δμως προκαταρκτική διαδικαστική ενέργεια δέν 

είχε προηγηθεί (προκήρυξη διαγωνισμού, εκπόνηση μελέτης κλπ.) για 

να δικαιολογεί τήν ανάληψη αυτή. Το γεγονός επίσης οτι ό παραλήπτης 

ποτέ δέν προέβη στην εκτέλεση του σκοπού για τον όποιο δήθεν προόριζε 

τα χρήματα, υποβάλλει τή σκέψη δτι ιδιοποιήθηκε το ποσό για προ

σωπική χρήση. Στο μέτρο πού ή άπατη αυτή ήταν εν γνώσει καί τών 

14. Το άρθρο η' του καταστατικού ε'δινε τήν εναλλακτική δυνατότητα στην 
επιτροπή να επενδύσει το ποσό σε κτήματα καί να εκμεταλλεύεται τήν πρόσοδο για 
τα κτίρια' ο'ι υπεύθυνοι δμως προτίμησαν τήν έντοκη κατάθεση τών χρημάτων στην 
ETE. Ό λογαριασμός της επιτροπής υπάρχει στα βιβλία τών εντόκων καταθέσεων, 
βιβλ. 3, φύλλο 155· βιβλ. 4, φ. 73" βιβλ. 6, φ. 100' βιβλ. 10, φ. 140' βιβλ. 23, φ. 62 
καί βιβλ. 32, φ. 29. 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α Ν Ε Γ Ε Ρ Σ Η Τ Η Σ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 5 9 

άλλων δυο μελών —καί αυτό τα στοιχεία πού διαθέτουμε μας επιτρέπουν 

να το υποψιαστούμε— ή κατηγορία για κατάχρηση βαρύνει ίσως ολό

κληρη την επιτροπή 1 5 . Το γεγονός αυτό υποχρέωσε το Υπουργείο τών 

'Εσωτερικών να απαγορεύσει στο μέλλον κάθε πληρωμή άπό μέρους της 

E T E προς την επιτροπή δίχως τή δική του έγκριση 1 6 . 

Ά π ο το 1862 εως το 1868 υπάρχει κενό στις πληροφορίες πού μας 

δίνει το 'Αρχείο της Τράπεζας. Φαίνεται πώς στο διάστημα αύτο ή υπό

θεση πέρασε άπο μια περίοδο ύφεσης τών προσπαθειών και στασιμότητας. 

'Οπότε τον 'Ιανουάριο του 1868 ό δήμαρχος 'Ανδρίτσαινας Ζ. Α. Ζαφει-

ρόπουλος συγκαλεί το δημοτικό συμβούλιο, για να ασχοληθούν και πάλι 

με το θέμα της Βιβλιοθήκης1 7. 'Επειδή στην επιτροπή Κωστη-Ραγκαβή-

Χριστόπουλου δεν υπήρχε πλέον εμπιστοσύνη, επειδή το συγκεντρωμένο 

χρηματικό ποσό θεωρήθηκε αρκετό για το χτίσιμο της Βιβλιοθήκης, άλ

λα κυρίως επειδή τα βιβλία μένοντας εκτεθειμένα φθείρονταν συνεχώς και 

κινδύνευαν να καταστραφούν, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τήν 

κατάργηση της πρώτης κεντρικής επιτροπής καί διόρισε νέα, ντόπια, 

για να αποτελειώσει τό έ'ργο της παλαιάς. Μέλη της επιτροπής αυτής 

είναι οι: Άναστ. Παππαλεξίου, Ζαρείφης Α. Ζαρειφόπουλος, Γεώργιος 

Χριστόπουλος, Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, 'Αναγνώστης Α. Ζαρειφόπου

λος, Χαράλαμπος Δ. Κανελλόπουλος καί ό κάθε φορά δήμαρχος 'Ανδρί

τσαινας 1 8 . Κύριο μέλημα της επιτροπής είναι ή δίχως καθυστέρηση προώ-

15. Ό Ραγκαβής αναφέρει δτι το 1863 του ζητήθηκε να καταβάλει εκείνος 
το ποσό τών 8.000 δρχ., επειδή είχε συνυπογράψει με το Χριστόπουλο τήν απόδειξη 
είσπραξης. Τότε αρνήθηκε να πληρώσει, αλλά, δταν το 1877 ό Δήμος 'Ανδρίτσαινας 
έκανε κατάσχεση τών κτημάτων του γιά την παλιά αυτή κατάχρηση, ό Ραγκαβής 
αναγκάστηκε να επιστρέψει τα χρήματα' πάντως ή πληροφορία δεν διασταυρώνεται 
άπο τα στοιχεία της Τράπεζας. Βλ. Ρ α γ κ α β ή , ό'.π., τ. Γ', σ. 139, καί τ. Δ', 
σ. 215. 

16. E T E / Ι Α , "Εντοκες καταθέσεις, βιβλίο 4, φ. 73, δπου σημειώνεται ή 
δέσμευση αυτή της E T E άπο μέρους τοΰ υπουργείου. 

17. Βλ. έγγραφο 3. Ή πράξη αριθ. 61 του δημοτικού συμβουλίου εγκρίνεται 
με Β. Διάταγμα τής 31.10.1868· βλ. E T E / Ι Α , Κληροδοτήματα, φάκ. 60, εγγρ. 5. 

18. Ό Τσέλαλης, ό'.π., σ. 23, αναφέρει δτι το 1864 διορίστηκε νέα επιτροπή 
άπο τους Ά ν . Μανάκη (μάλλον πρόκειται γιά τον Μπενάκη), Δημ. Λεβίδη καί Γ. 
Σταύρο, άλλα δτι αυτοί δεν αποδέχτηκαν το διορισμό. Το ΐδιο καί δυο χρόνια αργό-
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θηση τ η ς ανέγερσης τ ω ν κ τ ι ρ ί ω ν . ' Ε π ι π λ έ ο ν εξουσιοδοτήθηκε ό δ ή μ α ρ 

χ ο ς να διεκδικήσει άπα το Χ ρ ι σ τ ό π ο υ λ ο το π ο σ ό π ο ύ κ α τ α χ ρ ά σ τ η κ ε μέ 

δλους τους τ ό κ ο υ ς του κ α ι πιθανόν ο π ο ί α άλλη δ ω ρ ε ά έγινε στο παρελθόν 

και ιδ ιοποιήθηκε ά π ό την προοτη ε π ι τ ρ ο π ή δ ί χ ω ς να κ α τ α τ ε θ ε ί μ α ζ ί μέ 

τ α άλλα στην E T E . 

Λ ί γ ο μ ε τ ά την ανάληψη τ ώ ν κ α θ η κ ό ν τ ω ν τ η ς ή νέα ε π ι τ ρ ο π ή γ ν ω 

σ τ ο π ο ι ε ί τ ο διορισμό τ η ς στην E T E , κ α ι τ η ς ζ η τ ά ε ι αφενός μεν αναλυτικό 

λ ο γ α ρ ι α σ μ ό τ η ς κ α τ ά θ ε σ η ς τ η ς κ α ι αφετέρου να μήν έρθει σε κ α μ ι ά συ

νεννόηση μέ την κ α τ α ρ γ η μ έ ν η κ ε ν τ ρ ι κ ή ε π ι τ ρ ο π ή , γ ι α τ ί δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά θα 

ε ίναι ύ π ό λ ο γ η 1 9 . Σ τ ή συνέχεια π ρ ο χ ω ρ ε ί στην ανάθεση ε κ π ό ν η σ η ς σχε

δίου στο μ η χ α ν ι κ ό Μ ι λ τ ι ά δ η Κ α ν ε λ λ ό π ο υ λ ο 2 0 . " Ο τ α ν τ α σ χ έ δ ι α είναι 

έ τ ο ι μ α , δ ιακηρύσσει μ ε ι ο δ ο τ ι κ ή δ η μ ο π ρ α σ ί α γ ι α τ ή ν ανάθεση τ η ς κ α 

τ α σ κ ε υ ή ς σε ε ρ γ ο λ ά β ο . Σ ύ μ φ ω ν α μέ τ ή δ ι α κ ή ρ υ ξ η , στο έργο θά π ε ρ ι λ α μ 

βάνεται ή ανέγερση ενός δ η μ ο τ ι κ ο ύ σχολείου αρρένων, ένας άλλου θηλέων, 

ενός «ελληνικού» κ α ι τ ο υ κτ ιρ ίου τ η ς Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς . Ή α μ ο ι β ή τ ο υ ε ρ γ ο 

λάβου ορίζεται συνολικά σέ 9 . 7 5 9 δ ρ χ . · το π ο σ ό α υ τ ό κ α λ ύ π τ ε ι ε ρ γ α τ ι κ ά 

κ α ί υλικά, τ α ό π ο ι α επιβαρύνουν δλα τον ε ρ γ ο λ ά β ο 2 1 . Κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι ό 

χρόνος έναρξης κ α ι λ ή ξ η ς τ ώ ν ε ρ γ α σ ι ώ ν κ α ί τ ο ν ί ζ ε τ α ι ιδ ιαίτερα ότι τήν 

επίβλεψη τ ο υ έργου θα έχει ό μ η χ α ν ι κ ό ς π ο ύ έκανε τ α σχέδια, τ α ό π ο ι α 

τερα, καινούρια προσπάθεια για το διορισμό επιτροπής με μέλη τους Έ μ μ . Δεληγιώρ-

γη, 'Ανδρέα Αυγερινό καί Δ. Λεβίδη, άποτυχαίνει. Δεν ξέρω πόσο ακριβή μπορούν 

να θεωρηθούν τα στοιχεία αυτά, μολονότι φαίνονται τεκμηριωμένα, επειδή ή ΐδια πηγή 

πιο κάτω κάνει λόγο για τήν επιτροπή τοϋ 1868, για τήν οποία όμως αναφέρει ότι 

συστήθηκε μέ τήν πράξη αριθ. 61/1866 τοϋ δημοτ. συμβουλίου' άλλα καί σαν μέλη 

της επιτροπής αναφέρονται οι Άνασ. Παπαλέξης, Νικ. Ζαριφόπουλος, Γερ. (Γεώρ

γιος;) Χριστόπουλος, Zap. Ζαριφόπουλος καί ό δήμαρχος, πού δεν συμφωνούν από

λυτα μέ τα στοιχεία της Τράπεζας (βλ. έγγραφο 3). 

19. E T E / Ι Α , ο.π., εγγρ. 11, μέ ημερομηνία 7.1.1869. 

20. Ό Ρ α γ κ α β ή ς , ό'.π., τ. Β', σ. 388, αναφέρει δτι, τήν εποχή πού καί 

ό ϊδιος ήταν μέλος της επιτροπής, ανάθεσαν τήν εκπόνηση σχεδίου για τα κτίρια σέ 

κάποιο αρχιτέκτονα Boulanger, τοϋ οποίου τα σχέδια, επειδή ήσαν όλιγοδάπανα 

—αν καί αφελή— ό Χριστόπουλος ανάλαβε νά τα υποβάλει στο δημοτικό συμβούλιο 

για έγκριση. Ή είδηση δεν διασταυρώνεται άπο τα στοιχεία τοϋ Ιστορικού 'Αρχείου 

της E T E . 

21. Τή διακήρυξη βλέπε έγγραφο 4, δπου αναλυτικά περιγράφεται ό δγκος 
τοϋ έργου καί το κόστος δαπάνης. 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 6 1 

θα πρέπει να γίνουν απόλυτα σεβαστά κατά την εκτέλεση. "Οσο για τον 

τρόπο πληρωμής του εργολάβου, θα γίνει σε τρεις ι'σες δόσεις, μια στην 

αρχή, ή άλλη στα μισά του έ'ργου και ή εξόφληση στο τέλος των εργασιών. 

Σ τ η διακήρυξη οριζόταν ή δημοπρασία για το διάστημα 9-11 'Ιουνίου. 

Δεν φαίνεται δμως να πραγματοποιήθηκε, άλλα και αν διενεργήθηκε, 

δέν θα πρέπει να έγινε ανάθεση του έργου σε κανένα, άφου εως το 1872 

οί εργασίες κατασκευής δέν είχαν ακόμα αρχίσει. 

Το Μάιο του 1872 ή επιτροπή με δύο έγγραφα της προς την E T E 

τήν πληροφορεί για το θάνατο δύο μελών της, του Ά ν α γ ν . Ζαρειφόπουλου 

και του Γ. Χριστόπουλου, και της υπενθυμίζει δτι προκειμένου να αρχί

σει το έργο θα πρέπει να γίνει ή πληρωμή της πρώτης δόσης στον εργο

λάβο. "Ενα μήνα αργότερα τα μέλη με συμβολαιογραφική πράξη ακυρώ

νουν τις παλιές αποδείξεις πληρωμής και ζητάνε άπο τήν Τράπεζα να 

εκδώσει νέες στο ονομά τους, για να ευκολυνθούν έτσι οί πληρωμές προς 

τήν επιτροπή 2 2 . Ή E T E δμως δέν ανταποκρίνεται στο α'ίτημά τους καί 

γι ' αυτό τον 'Ιούλιο επανέρχονται μέ νέο έγγραφο, δπου παρακαλούν τήν 

Τράπεζα να μήν τους καθυστερεί παρακωλύοντας τήν εκτέλεση έργου 

τόσο χρήσιμου πού άφορα ολόκληρη τήν επαρχία καί το όποιο δλοι εύ

χονται να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο. 

Στο μεταξύ το δημοτικό συμβούλιο, για να άρει κάθε εμπόδιο πού 

θα έδινε λαβή για αναβολές στην E T E , πληρώνει τίς δυο χηρεύουσες 

θέσεις της επιτροπής διορίζοντας τους Γεώργιο Β. Φάσσα καί Νικ. Χ. 

Κατσούρα 2 3 . 'Ακόμα, ή επιτροπή δέν επαναπαύεται περιμένοντας τήν 

απάντηση της E T E , πού πιθανό να τή φοβάται καί πάλι αρνητική, άλλα 

στέλνει λίγες μέρες αργότερα τηλεγράφημα στον Ά . Σιμόπουλο ζητώντας 

του να επισπεύσει τήν αποστολή τών νέων αποδείξεων, τις όποιες θα 

πρέπει να έχει ήδη έκδά>σει ή E T E , επειδή το έργο άρχισε καί ό εργολά

βος τους πιέζει για τα χ ρ ή μ α τ α 2 4 . Στην πραγματικότητα πρόκειται για 

εκβιασμό της κατάστασης άπο μέρους της επιτροπής, άφοϋ το συμβόλαιο 

22. E T E / Ι Α , δ.π., εγγρ. 7, 8, 12. 
23. "Ο.π., εγγρ. 23, μέ ημερομηνία 19.4.1873. Οί διορισμοί αυτοί έγιναν ύστε

ρα άπο αίτημα της E T E να πληρωθούν οί κενές θέσεις. 
24. "Ο.π., εγγρ. 16, μέ ημερομηνία 29.7.1872. 
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μέ τον εργολάβο είναι μεταγενέστερο του τηλεγραφήματος 2 5. Πιεζόμενη 

έτσι ή Τράπεζα υποχρεώνεται να δώσει μιαν απάντηση· ό διοικητής, Π. 

Καλλιγάς, καθησυχάζει την επιτροπή διαβεβαιώνοντας την οτι ή έκδοση 

νέων αποδείξεων εΐναι περιττή και οτι, εφόσον τηρηθούν οί νόμιμες δια

δικασίες, θα κάνει πρόθυμα τις πληρωμές 2 6 . 

Παρά τίς υποσχέσεις δμως της Διοίκησης ή επιτροπή πραγματοποιεί 

μόλις στίς 6 Αυγούστου του 1875 τη β' μειοδοτική δημοπρασία, κατά τήν 

οποία αναδεικνύεται μειοδότης ό Γεώργιος Νιάρχος, χτίστης και εργο

λάβος άπο τα Λαγκάδια Γορτυνίας, και εγγυητής του ό Άνδριτσάνος 

Παν. Σαββόπουλος, υποδηματοποιός 2 7. Ή προσφορά του Νιάρχου —στη

ριγμένη σε προϋπολογισμό δαπάνης πού έκανε ό Μιλτ. Κανελλόπουλος2 8— 

ήταν 13.408:30 δρχ. Το κτιριακό συγκρότημα εκπαιδευτηρίων και 

Βιβλιοθήκης επρόκειτο νά ανεγερθεί σε οικόπεδο στην τοποθεσία Α γ ί α 

Βαρβάρα 2 9 . "Ή προθεσμία παράδοσης του όλου έργου ορίζεται σε ενα 

χρόνο υστέρα άπο τήν έναρξη καί ό τρόπος πληρωμής του εργολάβου θα 

γίνει όπως αναφέρεται στην πρώτη διακήρυξη του 1868. 'Επιπλέον τα 

μέλη της επιτροπής αναλαμβάνουν προσωπικά τήν ευθύνη αποζημίωσης 

του εργολάβου σε περίπτωση πού ή E T E δεν καταβάλει έγκαιρα τά χρή

ματα. Δεσμευμένη άπο τήν υποχρέωση αυτή ή επιτροπή ανανεώνει τήν 

α'ίτησή της προς τήν 'Εθνική καί ακόμα ζητάει να γίνονται οί πληρωμές 

άπο το υποκατάστημα της 'Ανδρίτσαινας ή άπο το επαρχιακό ταμείο 

'Ολυμπίας, για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων3 0. Ή απάντηση της 

E T E είναι καί πάλι αρνητική· μεταφορά του λογαριασμού άπο το κεν

τρικό στο υποκατάστημα αποκλείεται, επειδή, για να γίνει ανάληψη χρη

μάτων άπο τήν επιτροπή, χρειάζεται έγκριση του Υπουργείου 'Εκκλη

σιαστικών, πράγμα πού προϋποθέτει συναλλαγή μόνο μέ το κεντρικό 

25. Το συμβόλαιο συντάσσεται στίς 3.8.1875· βλ. έγγραφο 5. 
26. E T E / Ι Α , δ.π., εγγρ. 17, μέ ημερομηνία 13.7.1872. 
27. Βλ. έγγραφο 5. 

28. Ό ΐδιος μηχανικός τον Αύγουστο τοϋ 1871 είχε κάνει καί τά σχέδια των 
κτιρίων. 

29. Ό Τσέλαλης δίνει την πληροφορία οτι το οικόπεδο παραχώρησε δωρεάν 
ό Νικ. Μπαμπαδήμος. 

30. E T E / Ι Α , δ.π., εγγρ. 21, μέ ημερομηνία 14.8.1875. 
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κατάστημα 3 1 . Ή παρεμβολή του Υπουργείου 'Εκκλησιαστικών είναι 

καινούριο εύρημα της Τράπεζας, ύστερα άπο την εξάντληση καί κατάρ

ριψη των άλλων επιχειρημάτων της, για να εμποδίσει την απόδοση του 

ποσοΰ. 

Στο μεταξύ δ λογαριασμός της κατάθεσης εως την 1 'Ιουλίου 1875 

με τους ανατοκισμούς ανέρχεται σε 42.442 : 90 δρχ., ποσόν όπο^σδήποτε 

σεβαστό για την εποχή. 

Για να εξηγήσουμε τή συμπεριφορά της E T E απέναντι στους κατα

θέτες της, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το έξης: για την περίοδο αυτή 

το επιτόκιο καταθέσεων της Τράπεζας είναι 3 %-5 %, ενώ το επιτόκιο 

χορηγήσεων κυμαίνεται γύρω στο 7 % με 8 % περίπου. Δεχόμενη λοιπόν 

ή Τράπεζα καταθέσεις με χαμηλό επιτόκιο καί δανείζοντας τα ποσά αυτά 

με υψηλότερο επιτόκιο είχε κέρδος τή μεταξύ τους διαφορά, δηλαδή 3 % 

με 4 % περίπου κατά περίπτωση. "Ετσι, ή στάση της E T E ούτε ανεξή

γητη φαίνεται ούτε έξω άπο τα συνηθισμένα είναι. 

Ή επιτροπή δμως, αποφασισμένη να φτάσει ως τά άκρα καί να 

εκπληρώσει το σκοπό της σύστασης της, οχι μόνο δεν θα υποχωρήσει, 

άλλα θα εντείνει τίς προσπάθειες της. 'Αποδεικνύοντας τήν αναρμοδιό

τητα του Υπουργείου 'Εκκλησιαστικών, το όποιο ή E T E προβάλλει σαν 

τελευταίο της άλλοθι, καταρρίπτει καί το τελευταίο πρόσκομμα στην 

εξέλιξη της υπόθεσης. Παράλληλα με το έγγραφο προς τή Διοίκηση τά 

μέλη της επιτροπής στέλνουν φιλική επιστολή προσωπικά στο Μ. Ρενιέ-

ρη καί ζητάνε τήν άμεση μεσολάβηση του για να άρθοΰν τά εμπόδια 3 2 . 

Τά σύντονα και αποφασιστικά αυτά διαβήματα της επιτροπής αναγ

κάζουν τήν Τράπεζα να υποχωρήσει καί να προχωρήσει στή διαδικασία 

απόδοσης του λογαριασμού. "Υστερα μάλιστα άπο τις διαβεβαιώσεις 

του έπαρχου 'Ολυμπίας καί του δημάρχου της 'Ανδρίτσαινας δτι καμιά 

παρατυπία δεν έγινε άπο τήν πλευρά της επιτροπής κατά τήν προπαρα

σκευαστική διαδικασία για τήν έναρξη του έργου, δεν υπάρχουν πλέον 

31. E T E / Ι Α , Εξερχόμενα εσωτερικού, βιβλ. 32, σ. 651 ' το έγγραφο έχει 

ημερομηνία 23.8.1875. 

32. Τα δυο έγγραφα βλ. E T E / Ι Α , Κληροδοτήματα, φάκ. 60, εγγρ. 28 καί 

29, με ημερομηνία 27.8.1875. 
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για τήν E T E περιθώρια άλλης αναβολής 3 3 . 'Από τη μια μεριά ή επιχει

ρηματολογία της εξαντλήθηκε καί ανασκευάστηκε άπο τήν επιτροπή* 

άπα τήν άλλη, το έργο έχει ήδη ξεκινήσει και πρέπει να τελειώσει. 

Σ τ α βιβλία των εντόκων καταθέσεων της E T E μπορούμε να παρα

κολουθήσουμε τίς αναλήψεις χ ρ η μ ά τ ω ν 3 4 . ' Α π ό τον 'Οκτώβριο του 

1875 γίνονται κατά διαστήματα πληρωμές με επιταγές στο όνομα του 

δημάρχου της 'Ανδρίτσαινας, τίς όποιες εξοφλεί το επαρχιακό ταμείο 

'Ολυμπίας. 

Οι εργασίες ανοικοδόμησης συνεχίζονται για τέσσερα χρόνια καί το 

1879 τό κτίριο πού θα δεχτεί το κληροδότημα του Νικολόπουλου είναι 

πλέον έτοιμο 3 5 . "Ετσι ή αξιόλογη αυτή βιβλιοθήκη, υστέρα από περι

πέτεια 40 χρόνων, απόκτησε επιτέλους μόνιμη στέγη. 

Ευτυχία Δ. Λιάτα 

33. E T E / Ι Α , 6,η., εγγρ. 27 καί 30. 

34. E T E / Ι Α , "Εντοκες καταθέσεις, βιβλ. 23, φ. 62, καί βιβλ. 32, φ. 29. Ή 
εξόφληση τοϋ λογαριασμού γίνεται τον 'Ιούνιο τοΰ 1881. 

35. Ό Κ ι ο υ σ ό π ο υ λ ο ς, δ.π., σ. 45, καί ό Τ σ έ λ α λ η ς, δ.π., σ. 23, 
αναφέρουν ότι τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης έγιναν το 1879. 
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[ E T E / Ι Α , Κληροδοτήματα, φάκ. 60, εγγρ. 2] 

'Αριθ. 17 

Το Αημοτικον Συμβούλων Άνδριτζαίνης. 

Σνγκείμενον υπό τών υποφαινομένων μελών του Πανάγου Κουτζού-

χου Προέδρου, Κωνστ. Παρθενίου, Παναγή Μητροπούλου, Βασιλ. Αυμ-

περοπούλου, Λυμπέρη Νικολοπούλου, Νικολ. Άνδριοπούλου, Μήτρου 

Θάνου, Γαλ. Παπαδοπούλου, και Δημητρ. Γκότζη, μη εμφανισθέντων 

των λοιπών μελών, συνελθον σήμερον την 29 τοϋ μηνός 'Απριλίου του 

1851 έτους ήμέραν Κυριακήν εις δημοσίαν συνεδρίασιν εν τω Δημοτ. 

Καταστήματι παρόντος και τοϋ Δημάρχου Άνδριτζαίνης Γεωργ. Χρηστο-

πούλου Ινα συζήτηση και άποφανθή περί τής εξής υποθέσεως. 

Ό Κύριος Δήμαρχος εξέθηκεν δτι άμα ανέλαβε την διεύθυνσιν τοϋ 

Δήμου ενησχολήθη άνενδότως να εφεύρη τον τρόπον, εις το ν άποκατα-

σταθή όφέλιμος εις τον τόπον ή πλούσια Βιβλιοθήκη ή δωρηθεισα υπό τοϋ 

μακαρίτου Νικολοπούλου, δτι μ' δλας τάς οποίας κατέβαλε προσπάθειας, 

και μ' δλην την συνδρομήν την οποίαν ελπίζει να λάβη ό Δήμος υπό τής 

Σ. Κυβερνήσεως, παρατηρεί δτι ποτέ δέν θέλει επιτευχθή το ποθούμενον 

αποτέλεσμα, ήτοι ή σύστασις καλώς κατηρτισμένου εκπαιδευτηρίου, και 

ή άποκατάστασις τής Βιβλιοθήκης τής επαρχίας, άνευ μεγάλοι κεφα

λαίοι, τα οποία ούτε 6 Δήμος οϋτε ή επαρχία δύναται να καταβάλη, δτι 

το παράδειγμα τής Πρωτευούσης τοϋ Βασιλείου, ήτις τοσαϋτα λαμπρά 

καταστήματα εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά δια συνδρομής τών απαν

ταχού ομογενών άπήλαυσεν, είναι ικανή νά μας οδήγηση ποϋ πρέπει νά 

ζητήσωμεν τά μέσα, δτι ώς φρονεί, είναι καιρός νά δώσωμεν αϊτησιν νά 

στραφή ή προσοχή τών εν τή Πρωτευούση απασχολουμένων ύπερ τής 

συστάσεως εκπαιδευτικών καταστημάτων, και ύπερ τής επαρχιακής 

εκπαιδεύσεως, κάί νά έπικαλεσθώμεν ύπερ αύτοϋ και τήν συνδρομήν τών 

εξω ομογενών, δτι προς τον σκοπον τοϋτον ανάγκη νά συστηθή επιτρο

πή πενταμελής εφορεύουσα εν 'Αθήναις εκ προσώπων εγνωσμένων δια 

τον κανονικον αυτών βίον, τήν τιμιότητα και τον προς τά καλά ζήλόν 

των, προτείνει δε ώς μέλη αυτής τους Κυρίους Ν. Κωστήν καθηγητήν 

εν τω Πανεπιστήμια) Ίατρον τοϋ Βασιλέως, Ίατροσύνεδρον κλπ. κλπ. 

Άλέξανδρον ''Ρίζου 'Ραγκαβήν καθηγητήν και τον εκ τής ημετέρας 
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'Επαρχίας 'Ολυμπίας Βουλεντήν Κον Χαραλ. Χρηστόπονλον, άφιεμένου 

τον δικαιώματος εις τα τρία ταϋτα μέλη της εκλογής των δύω ετέρων 

μελών. 

Το Δημοτικον Συμβούλων μετά ωριμον συζήτησιν και σύσκεψν 

περί της προκείμενης υποθέσεως ταύτης 

'Αποφαίνεται 

α) Να συστηθή εν 'Αθήναις εγκρίσει τής Β. Κυβερνήσεως πενταμε

λής επιτροπή κατά τους τύπους τής προς οϊκοδομήν του Πανεπιστημίου 

"Οθωνος 'Επιτροπής, έργον τής οποίας θέλει εΐσθαι ή δια συνδρομών τών 

απανταχού ομογενών οικοδομή και κατάρτισις τοϋ εκπαιδευτηρίου και 

τής Βιβλιοθήκης Άνδριτζαίνης. 

β) Ώς μέλη τής επιτροπής αναγνωρίζει και εκλέγει τους Κυρίους 

Κυρίους Ν. Κωστήν Καθηγητήν εν τω Πανεπιστήμια) Ίατρον τοϋ Βα

σιλέως, Ίατροσύνεδρον κλπ. κλπ. Άλέξανδρον 'Ρίζου 'Ραγκαβήν Κα

θηγητήν και τον εκ τής ημετέρας 'Επαρχίας 'Ολυμπίας Βουλεντήν Χαραλ. 

Χρηστόπουλον, προς ους δίδει το δικαίωμα να εκλέξωσι καϊ τα λοιπά δύω 

μέλη. 

γ) Ή επιτροπή έχει το δικαίωμα να κάμη τους οργανισμούς της 

καί^ διευθύνη τα τής υπηρεσίας της όπως συμφέρη εις τον σκοπον τής συ

στάσεως καταλληλότερον. 

δ) Αι συνδρομαί εισπράττονται και παρακατατίθενται εις τήν Έθνι-

κήν Τράπεζαν, τα ονόματα τών συνδρομητών και το ποσόν τών συνδρό

μου δημοσιενθήσεται δια τών εφημερίδων τής Κυβερνήσεως. 

ε) Ή επιτροπή οφείλει κατά πάσαν εξαμηνίαν να κοινοποιή εις τον 

Δήμαρχον Άνδριτζαίνης τήν κατάστασιν τών συνδρομών και ν άπαγγέλη 

περιληπτικούς τα τών εργασιών της προς γνώσιν τον Δημοτ. Συμβουλίου. 

στ) Μετά τήν οϊκοδομήν και τον καταρτισμον τοϋ τε εκπαιδευτη

ρίου και τής Βιβλιοθήκης, εάν ή επιτροπή δεν κρίνη άρμοδίαν να εξακο

λούθηση τήν άγαθοεργον αυτής εντολήν θέλει παραδώση εις τήν Δημοτι-

κήν αρχήν άπαντα τής υπηρεσίας της τα έγγραφα καϊ τους τίτλους τών 

εν τή 'Εθνική Τραπέζη ευρισκομένων τής Σχολής χρημάτων, εκτός αν 

ή επιτροπή ήθελε νομίσει συμφερότερον να μεταβάλη αυτά εις κτήματα 

τών οποίων al πρόσοδοι να χρησιμεύσωσιν εις σνντήρησιν τής Σχολής. 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α Ν Ε Γ Ε Ρ Σ Η Τ Η Σ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 6 7 

Δι'εμού Γ. Δ. Πατζόπουλος 

ζ) Ή παρούσα πράξις καταχωρηθήσεται εν τοις πρακτικοΐς τον 

Αημοτ. Συμβουλίου, και άντίγραφον αυτής να διευθννθή δια τον Κον 

Δημάρχου προς την Διοικητικην αρχήν και προς τα μέλη της διοριζόμε

νης 'Επιτροπής, άφ' ον εγκριθή πρώτον από την διοικητικην αρχήν με 

το ανήκον περιποιητικον εγγραφον. 

Προς βεβαίωσιν των ανωτέρω σννετάχθη ή παρούσα πραξις είς 

διπλούν το εν εκ των οποίων θέλει διευθυνθή δια τοϋ Κυρίου προέδρου 

προς τον Δήμαρχον δια τα περαιτέρω. 

Ό Πρόεδρος Τά Μέλη. 

Π. Κοντζοϋκος Γαλ. Παπαδόπουλος 

Π. Μητρόπουλος 

Β. Ανμπερόπονλος 

Λνμπέρης Νικολόπονλος 

Νικολ. 'Ανδριόπονλος 

Μήτρος Θάνος 

Δημήτρ. Γκότζης. 

Δια τήν άκρίβειαν τής αντιγραφής. 

Έν Άνδριτζαίνη τήν 12 Μαΐου 1872. 

Ό Δήμαρχων Α' Πάρεδρος Άνδριτζαίνης 

Ν. Κατ σούρας 

[ETE/ΙΑ, Κληροδοτήματα, φάκ. 60, έ'γγρ. 3] 

Σνμφώνως προς τήν πραξιν ταύτην και προς εκπλήρωσιν τού σκο

πού δν αύτη άφορα. 

α) Συνιστάται επιτροπή συγκειμένη εκ των Κυρίων Ν. Κωστή, 

'Α. 'Ρ. 'Ραγκαβή και Χαρα/Ì. Χρηστοπούλον. 

β) Ή επιτροπή αύτη έχει το δικαίωμα, νά ποοσλάβη όψέποτε κρί

νει αυτό άναγκαϊον, και δύω έτερα μέλη τής εκλογής της. 

γ) Τά εν "Αθήναις παρόντα μέλη ενεργούσιν καϊ εν ονόματι των 

απόντων ελλείψαντος δε ενός των μελών δύνανται ν' άναπληρώσωσιν αυ

τό τά επίλοιπα τών παρόντων. 

δ) Ή επιτροπή δύναται νά διορίση επιτρόπους αυτής εντός και 
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εκτός της Ελλάδος, δίδουσα αύτοϊς οδηγίας όπως ενεργώσι τα δέοντα 
υπέρ της εκτελέσεως τον σκοπού της. 

ε) Ή επιτροπή θέλει δι' εγκυκλίου προκαλέσει συνδρομάς παρά 

των εντός και εκτός ομογενών προς οϊκοδομήν Βιβλιοθήκης και εκπαι

δευτηρίου εν Άνδριτζαίνη και προικοδότησιν τούτου. 

στ) Τάς πεμπομένας συνδρομάς θέλει εγγράψει εις διπλότυπον έχον 
τα φύλλα ήριθμημένα και μονογραφημένα υπό τον Δημάρχου Άνδριτζαί-
νης· εξ αύτοϋ θέλουσι εκδίδεσθαι τα αποδεικτικά το δέ στέλεχος θέλει 
μένει παρά τη επιτροπή. 

ζ) "Ολαι al εϊσπεμπόμεναι συνδρομαϊ θέλουσι κατατίθεσθαι εις την 

Τράπεζαν, άλλα Ιον άμα συναχθή ποσότης αυτών επαρκής εις την οϊ

κοδομήν της Βιβλιοθήκης κατά προϋπολογισμον και σχέδιον ζητηθέν 

νπο της επιτροπής παρ εμπείρου τινός τεχνίτου, ή οικοδομή θέλει γίνει 

ανυπερθέτως, 2ον αν δε περισσεύσωσι τα χρήματα θέλει οϊκοδομηθή εξ 

αυτών κατάστημα γυμνασίου' άμα το περίσσευμα συμποσωθή εις τήν 

απαιτουμένης δαπάνην και 3ον αν δε τυχόν αϊ συνδρομαϊ ύπερτερήσωσι 

και αύται το περιπλέον θέλει χρησιμεύσει εις καταρτισμον και προικο

δότησιν τοϋ Γυμνασίου. 

η)^ ΑΙ ποσότητες της τελευταίας κατηγορίας τοϋ προλαβόντος άρ
θρου θέλουσιν κατά τήν κρίσιν της επιτροπής ή ταμιευθή εις τήν Τράπε
ζαν είς καταθέσεις ή έπιλήψεις μερίδων ή θέλουσι μεταβληθή είς κτήματα 
ώστε ή άπ αυτών πρόσοδος νά χρησιμενση εις τήν διατήρησιν τοϋ διδα
κτηρίου. 

θ) Ή επιτροπή θε'Λεί αναφέρει καθ' εξαμηνίαν είς τον Δήμαρχον 

Άνδριτζαίνης προς γνώσιν τον Δημοτικού Συμβουλίου τήν κατάστασιν 
των συνδρομών και άναγγέλει αύτώ περιληπτικώς περί της προόδου τών 
εργασιών της. 

ι) Τα ονόματα τών συνδρομητών μετά της ποσότητος τών συνδρο
μών θέλει δημοσιεύσει ή επιτροπή δια τών 'Εφημερίδων της Κυβερνή
σεως, και μετά το πέρας της εργασίας της θέλουσιν επιγραφή αυτά επί 
τέλους λίθινης ήτις θέλει στηθή προ της εισόδου της Βιβλιοθήκης της 
Άνδριτζαίνης. 

ια) Όψέποτε δέ ή επιτροπή κρίνει τά έργα της άποπερατοθέντα 
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και αναγκαϊον πανσαμένη αυτών να διαλυθώ θέλει παραδώσει άπαντα τα 

έγγραφα αυτής μετά τών τυχόν υπαρχόντων τίτλων καταθέσεως χρημά

των εις την Έθνικήν Τράπεζαν ή αγοράς κτημάτων εις την Αημοτικήν 

αρχήν Άνδριτζαίνης. 

Έν 'Αθήναις τήν 25 Μαΐου 1851. 

Ν. Κωστής 

Ά. 'Ρ. "Ραγκαβής 

Χ. Χρηστόπουλιος 

Δια τήν αντιγραφήν. 

Έν 'Αθήναις τήν 14 'Ιουνίου 1851. 

Ό επί της διεκπεραιώσεως τον Υπουργείου τών 'Εσωτερικών. 

' Υπουργικός Γραμματεύς. 

Α. Χαραλάμπης 

[ Ε Ί Έ / Ι Α , Κληροδοτήματα, φάκ. 60, εγγρ. 13] 

'Αριθ. 61 

TÒ 

Δημοτικον Συμβούλων Άνδριτζαίνης 

Συγκείμενον υπό του Προέδρου αντον ' Αν αγνώστου Α. Ζαφειρο-

πούλου, του Πρωτοκολλιστον Βασιλείου Παππαγεωργίου και τών υπο

φαινομένων μελών αύτοΰ σννελθον εν τω Δημοτικοί Καταστήματι σή

μερον τήν 28 'Ιανουαρίου 1868, παρόντος και τον Δημάρχου Άνδριτζαίνης 

Ζ. Α. Ζαρειφοπούλον, εις Δημοσίαν σννεδρίασιν, και λαβαν υπ δψν 

τα Πρακτικά τής σημερινής συνεδριάσεως καθ' α ό Δήμαρχος νπέβαλεν 

εις το Σώμα άντικείμενον τής σημερινής συνεδριάσεως δπως άποφανθή 

περί του διορισμού επιτροπής προς διευθέτησιν τών άφορώντων τήν 

κατάρτισιν εκπαιδευτηρίου και Βιβλιοθήκης εν Άνδριτζαίνη-

Σκέπτεται. 

Λαβαν υπ' δψν τήν νπ' αριθ. 17 από 29 'Απριλίου 1851 έτους πρα-

ξιν τον Δημοτικού Συμβουλίου δι' ή ς ήτίσατο τήν σύστασιν επιτροπής 

προς είσπραξιν βοηθημάτων χρησίμων εις άνέγερσιν καταστήματος εκ

παιδευτικού και Βιβλιοθήκης εν Άνδριτζαίνη, το άπα 14 'Ιουνίου 1851 
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καταστατικον τής διορισθείσης επιτροπής, εγκριθέντος δια τον από 14 

Ιουνίου 1851 Β. Διατάγματος, δτι ή συστηθεΐσα επιτροπή υπό των κυ

ρίων Χ. Χρηστοπούλου, Α. 'Ραγκαβή και Ν. Κωστή συνέλεξεν άοκετον 

χρηματικον ποσόν, όπερ κατέθεσεν εν τή 'Εθνική Τραπέζι]. 'Επειδή ή 

επιτροπή αύτη επαύσατο από το έτος 1862 τον να ενεργή εισπράξεις βοη

θημάτων, ώστε εκ πολλών δεδομένων τεκμέρεται δτι δεν είναι ελπϊς του 

λοιποϋ να εξακολούθηση το ανατεθέν υπό τοϋ Συμβουλίου εις αυτήν έρ

γον, ώστε τα χρηματικά βοηθήματα νά περιορισθώσιν εις τά παρά τή 

Εθνική Τραπέζη κατατεθέντα μέχρι τοϋδε χρηματικά ποσά. Επειδή 

εν των μελών τής επιτροπής ταύτης δ Χ. Χρηστόπουλος παρέλαβεν εκ 

της Τραπέζης δραχμάς 7.714 και 72 joo λόγω αγοράς υλικού προς εναρ-

ξιν τοϋ έργου, αλλά κυρίως προς Ιδίαν αύτοϋ χρήσιν, τάς οποίας μέχρι 

τοϋδε δεν επέστρεψεν εις τήν Έθνικήν Τράπεζαν. 'Επειδή ή κατάστασις 

τής πολυτίμου Βιβλιοθήκης καθίσταται καθ' ήμέραν προβληματική, 

καθόσον μή υπάρχοντος καταστήματος προς τοποθέτησιν αυτής, ευρί

σκεται υπό τήν επήρειαν τών στοιχείων τής ατμοσφαίρας και πλησιάζει 

νά καταστροφή. 'Επειδή το υπάρχον εν τή 'Εθνική Τραπέζη χρηματικον 

ποσόν, το Συμβούλων νομίζει δτι δύναται νά εξαρκέση εις τήν άνέγερσιν 

Καταστήματος και Βιβλιοθήκης αναλόγου τοϋ αναφερομένου ποσοϋ. 'Επι

θυμούν νά δοθή εν αϊσιον πέρας εις τήν πολυπόθητον ταύτην ύπόθεσιν, 

συμφώνως με τάς εύχάς τών Δημοτών, και θεωρούν άναγκαίαν τήν σύ-

στασιν νέας εντοπίου επιτροπής, έργον τής οποίας θέλει εϊσθαι ή εν γέ

νει διευθέτησις και παράτασις τοϋ προκειμένου κοινοφελοϋς έργου, και 

τήν κατάργησιν τής ύπαρχούσης κεντρικής επιτροπής, ώς αλυσιτελούς 

ούσης. 

'Αποφαίνεται. 

Καταργεί τήν ύπάρχουσαν Έπιτροπήν τήν καθιερωθεϊσαν δια τής 

ύπομνημονευομένης υπ αριθ. 17 πράξεως τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου 

τοϋ έτους 1851, καθόσον 6 προορισμός αυτής επαύσατο προ χρόνων, 

διότι αύτη δεν ενήργησε προς εϊσπραξιν περαιτέρω χρηματικών βοηθη

μάτων προς άνέγερσιν τοϋ ώς εΐρηται καταστήματος και διότι εν τών 

μελών αυτής παρέλαβε προς Ιδίαν αύτοϋ χρήσιν δραχμάς 7.714 και 72 /00 

τάς οποίας μέχρι τοϋδε δεν επέστρεψεν, ώστε τοϋ λοιπού ή ϋπαρξίς της 

καθίσταται περιττή. 
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Διορίζει νέαν Έπιτροπήν συγκειμένην εκ των Κ. Κ. Άναγνώστου, 

Α. Ζαρειφοπούλου, Χαράλ. Δ. Κανελλοπούλου, 'Αναστασίου Παππαλε-

ξίου, Νικολάου Ζαφειροπούλου, Γεωργίου Χρηστοπούλου, Ζαρείφη Α. 

Ζαρειφοπούλου και του κατά καιρούς Δημάρχου, έργον της οποίας θέλει 

εϊσθαι α) άμα τη νόμιμοι εγκρίσει της παρούσης πράξεως να ζήτηση 

λόγον της διαχειρίσεως των κατατεθέντων εν τη "Εθνική Τραπέζι] βοηθη

μάτων παρά της πρώην "Επιτροπής, β) Να επιληφθή ταχέως της ανε

γέρσεως καταστημάτων εκπαιδευτικού και Βιβλιοθήκης δια τον υπάρ

χοντος εν τη 'Εθνική Τραπέζη χρηματικού ποσού των βοηθημάτων, 

έχουσα υπ όψιν τ αληθή συμφέροντα τού Δήμου και μεταχειριζομένη 

προς τούτο παν συντελεστικον μέσον ώστε Ιδίως ή άνέγερσις να ενεργηθή 

παρά τής 'Επιτροπής δια μειοδοτικής Δημοπρασίας, γ) Όψέποτε ήθελε 

τεθή εις ένέργειαν ή άνέγερσις τών ως εϊρηται καταστημάτων, ή επιτρο

πή θέλει λαμβάνει τ αναγκαία χρηματικά ποσά εκ τών κατατεθημένων 

εις την Έθνικήν Τράπεζαν χρημάτων κατά την έποχήν καθ' ην ήθελον 

όρισθή εργολαβικοί συμψωνίαι, δια τακτικών αποδεικτικών τής Τραπέ

ζης, κάί αφού θεωρηθή αναπόφευκτος ή πληρωμή, να δοθή εις τον εργο-

λάβον χωρίς τα μέλη τής επιτροπής να δύνανται προ τής επιχειρήσεως ή 

τής ανάγκης τής πληρωμής να λάβωσιν οιαδήποτε χρηματικά ποσά. δ) 

Ή επιτροπή προς τον σκοπον τής ανεγέρσεως θέλει εκδίδει τας αναγκαίας 

διακηρύξεις τής μειοδοτικής Δημοπρασίας υπό όρους ασφαλίζοντας 

καθ' δλας τ ας απόψεις τα συμφέροντα τού Δήμου, ε) Ή επιτροπή αυτή 

οφείλει καθ' εξαμηνίαν να δίδη λόγον τών πράξεων αυτής είς το Δημο-

τικον Συμβούλων και τον Δήμαρχον ενώπιον τών οποίων θέλει εϊσθαι 

υπεύθυνος δια πάσαν παρεκτροπήν και κατάχρησιν. στ) Καθιστά τον 

Δήμαρχον πληρεξούσιόν του όπως διεκδίκηση νομίμως και απαίτηση 

παρά τού Χ. Χρηστοπούλου και Άλ. 'Ραγκαβή την επιστροφήν τών παρ' 

αυτών ληφθεισών δραχμών 7.714 και 72 (00 μετά τών νομίμων αυτών 

τόκων άπα τής λήψεως αυτών μέχρι αποπληρωμής, ως και παντός άλλου 

χρηματικού ποσού το οποίον τυχόν προσεφέρθη παρ' ομογενών προς τον 

σκοπον τής ανεγέρσεως καταστήματος δια την βιβλιοθήκην κλπ. και 

εσφετερίσθη παρ' οιουδήποτε χωρίς νά κατατεθή είς την Έθνικήν Τρά

πεζαν, και προς τούτο χορηγείται πίστωσις εκ δραχμών εκατό πεντή

κοντα εκ τών αποθεματικών κεφαλαίων τρέχοντος έτους. 
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Έφ' ώ σννετάχθη ή παρούσα πράξις καΙ υπογράφεται. 

Ό Δήμαρχος Ό Πρόεδρος 

Ζ. Α. Ζαρειφόπουλος Άναγν. Α. Ζαρειφόπονλος 

Τα Μέλη 
Άθ. Γ. Κωστοϋρος 

Δ. Νικολακόπονλος 

Παναγ. Νικολούλιας 1 αγράμματοι δια 

Νικολ. Ανμπερόπονλος Δ. Νικολακοπούλου 

Πολ. Θεοδωρόπονλος 

Γ. Παππανδρέου 

Γιαννάκης Παρασκενόπονλος 

Ό Πρωτοκολλιστής 

Β. Παππαγεωργίον. 

Δια την άντιγραφήν 

Έν Άνδριτσαίνη 

Τή 27 Δεκεμβρίου 1868 
r0 Δήμαρχων Βος Πάρεδρος Άνδριτσαίνης 

Χ. Μητρόπουλος 

[ E T E / Ι Α , Κληροδοτήματα, φάκ. 60, εγγρ. 9] 

Ή 

'Επί της ανεγέρσεως των εν "' Ανδριτζαίνη Σχολείων και Καταστήματος 

Βιβλιοθήκης 'Επιτροπή Διακηρύσσει, 

Έπϊ τή βάσει του συνταχθέντος διαγράμματος υπό τοϋ Μηχανικού 

Μιλτ. Κανελλοπούλου, εκτίθεται εις μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή κατα

σκευή τού τοίχου, ενός Δημοτικού Σχολείου των αρρένων, ενός ετέρου 

των θηλέων, ενός 'Ελληνικού και τού καταστήματος προς τοποθέτησιν 

της Βιβλιοθήκης, γενησομένη απάντων των καταστημάτων εν Άνδρι-

τζαίνη πρωτευούση της 'Επαρχίας 'Ολυμπίας εν τή αυτή προσδιορισθείση 

θέσει, ήτοι' 

α) Ή άνόρυξις των θεμελίων συνισταμένη εϊς 134 Κυβ. Μέτρα, 

ϋψους 80 \Ο0 και πλάτους εν μέτρον, τιθεμένης ώς βάσις ανωτάτης τιμής 

δρχ. 1 δι' εκαστον Κυβ. Μ. 
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β) Ή κατασκευή τον τοίχου απάντων των καταστημάτων συνι

σταμένη εις Κυβ. Μ. 873 διαφόρου πλάτους και ύψους, ήτοι πλάτους 

από 50 εως 70 (00 Μέτρα, ύψους από 4 εως 8 Μ., δια την κατασκευήν δλων 

όμοϋ ορίζεται ως ανώτατος ορός τιμής δρχ. 9 δι' εκαστον Κυβ. Μέτρον. 

γ) Ή κατασκευή τοίχου περικλείοντος τα καταστήματα συνιστα

μένου εξ 98 Κυβ. Μ. πλάτους 50 / 0 0 καϊ ύψους 5 Μ., ορίζεται ανώτατος 

δρος τιμής δρχ. 6, δι εκαστον Κυβ. Μέτρον. 

δ) Ή κατασκευή τριών λιθίνων κλιμάκων αντί δραχμών 180. 

ε) Ή κατασκευή εξώστου εξ ήμιλελαξευ μένων λίθων δρχ. 140. 

στ) Ή κατασκευή λίθινης κλίμακος της βιβλιοθήκης συνισταμένης 

εξ εικοσιδύω βαθμίδων, πλάτος εκάστης βαθμίδος SO / 0 0 Μ, ϋψους 18 f00 

καί μήκους 1,80 loo μέτρα αντί δραχμών 260. 

ζ) Ή τοποθέτησις κιγκλίδων σιδηρών εϊς 30 παράθυρα ήτοι ή 

ϋλη καϊ εργασία όμοϋ αντί δρχ. 600, υπό τους ακολούθους δρους-

1) Ό αναδειχθησόμένος εργολάβος πρέπει να είναι εκ τών αναγνω

ρισμένων καί να παρουσίαση αξιόχρεων εγγυητήν, δστις μετ αύτοϋ θέ

λει εξασφαλίσει συμβολαιογραφικούς την έκτέλεσιν τών συμπεφωνημένων. 

2) Ό άναδειχθησόμένος εργολάβος θέλει κάμει εναρξιν της ανε

γέρσεως τών κτιρίων μετά παρέλευσιν τριάκοντα ήμερων, αφ ής τω 

κοινοποιηθή ή εγκρισις τών πρακτικών της δημοπρασίας και θέλει πε

ραιώσει αυτήν εντός εξ μηνών. 

3) Ή εργασία γενήσεται υπό μηχανικού ή έμπειροτέχνου διοριζο

μένου υπό της επιτροπής και θέλει εκτελεσθη ακριβώς με το διάγραμμα 

τοϋ Μηχανικού, ούτινος αϊ λεπτόμέρειαι θέλουσι γίνει γνωσται κατά την 

δημοπρασίαν προς τον εργολάβον. 

4) Ή πληρωμή της δλης εργασίας θέλει γίνει εις τον εργολάβον 

υπό της επιτροπής εις τρεις ϊσας δόσεις, ή μεν πρώτη άμα γίνη έναρξη 

της εργασίας τώ,ν κτιρίων, ή δευτέρα εις το μέσον της εργασίας, αφ ου 

βεβαιωθή δια πιστοποιήσεως τοϋ Μηχανικού ή έμπειροτέχνου,^ δτι η 

εργασία προβαίνει συμφώνως με τάς διαγραμμένας λεπτομέρειας τοϋ 

διαγράμματος καί ή τρίτη εις το τέλος της εργασίας τών κτιρίων^ αφ ου 

βεβαιωθή ωσαύτως υπό τον Μηχανικού η έμπειροτέχνου, δτι ή εργασία 
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εξετελέσθη ακριβώς και αφ' ού γίνη ή παράδοσις τού έργον δια πρωτο-

κόλλον. 

5) Ή επιτροπή θέλει παρευρίσκεται εις την εκτέλεσιν τον έργον 

κάμνονσα τάς δεονσας παρατηρήσεις περί της εκβάσεως αντού καθόλου 

και Ιδία. 

6) Ό άναδειχθησόμενος εργολάβος οφείλει να συμμορφωθώ ακρι

βώς με το διάγραμμα τον Μηχανικού τόσον ως προς το είδος των λίθων 

ατινα θέλει μεταχειρισθή εις την κατασκευήν των κτιρίων, όσον και εις 

το εϊδος τών άναγκαιούντων ξύλων. 

7) "Απασα ή προς άνέγερσιν τών κτιρίων νλη και πάσα άλλη σχε

τική δαπάνη, θέλει είσθαι εις βάρος τοϋ άναδεχθεισομένον εργολάβου. 

8) Εις τήν διεξαγωγήν εν γένει της εργασίας τών κτιρίου, θέλει 

εΐσθαι υποκείμενος ο άναδειχθησόμενος εργολάβος εις το από 11 Σεπτεμ

βρίου 1850 Β. Διάταγμα και τάς σχετικάς περί δημοπρασίας έργων δη

μοσιευθείσας παρά τον Ύπονργείον τών 'Εσωτερικών εγκνκλίονς. 

9) rO εργολάβος θέλει εΐσθαι υποκείμενος εις τάς διαγραφομένας 

εν τή παρονση διακηρύξει υποχρεώσεις, άμα τω κοινοποιηθη δια δικα

στικού κλητήρος ή εγκρισις τα>ν πρακτικών της Δημοπρασίας. 

10) rH επιτροπή δεν ευθύνεται εις άποζημίωσιν τού εργολάβον, δια 

πάσαν οιανδήποτε ενδεχομένην ζημίαν, είτε εκ θεομηνίας είτε εξ άλλης 

τινός αιτίας. 

11) 'Εντός 15 ημερών άπο της υπογραφής τών πρακτικών ο ερ

γολάβος και ό εγγνητής αντού είναι υπόχρεοι δια τήν προσφοράν των. 

12) Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται εν Άνδριτζαίνη εν τω σννήθει 

τών δημοπρασιών τόπω, νπο της αυτής επιτροπής άρχεται τήν 9ην και 

περαιονται τήν Ιΐην τού ελενσομένον μηνός 'Ιουνίου Τ.Ε. ήμέραν Κν-

ριακήν και ώραν 12 της Μεσημβρίας. 

Έν Άνδριτζαίνη τήν 20 'Απριλίου 1872. 

Ή 'Επιτροπή 

Ά. Παππα 'Αλέξης 

Ζ. Α. Ζαρειφόπονλος 

Χ. Δ. Κανελλόπουλος 

Ν. Ζαφειρόπουλος 
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[ETE/ΙΑ, Κληροδοτήματα, φάκ. 60, έ'γγρ. 19] 

Αριθ. 360. 

Έν 'Ανδρίτσαινα σήμερον την δεκάτην τρίτψ τον μηνός Αυγούστου, 

τοϋ χιλιοστού όκτακοσιοστοΰ εβδομηκοστού πέμπτον έτους 1875, ήμέ-

ραν τετράδην προ μεσημβρίας, εν τω Δημοσίω Γραφεία) μον, ύπάρχοντι 

εν τη τρίτη οροφή τον κατά την άγοράν ' Ανδριτσαίνης κειμένου εργαστη

ρίου των 'Ασημάκη, Αεωνίδον και Γρηγορίον αδελφών Άσημακοπούλων 

υπαγομένου εν τη ενορία τον άγίον Νικολάον, ενώπιον εμού τοϋ Συμ

βολαιογράφου Άνδριτσαίνης Γεωργίου Α. Πατσοπούλου, κατοίκον και 

εδρεύοντος αυτόθι, και των μαρτύρων κυρίων Παναγιώτον Γ. Βλαχούνη 

τέκτονος, και 'Ανδρέου Γιαννούλη κτηματίου, γνωστών μοι, ενηλίκων, 

πολιτών Ελλήνων, κατοίκων Άνδριτσαίνης, ασχέτων προς εμε κα\ 

προς άλλους πάσης συγγενείας, και μη υπαγομένων εις ούδεμίαν εξαίρε-

σιν, ενεφανίσθησαν προ εμού και τών ανωτέρω μαρτύρων γνωστοί και 

άσχετοι σνγγενείας κύριοι, Χαραλάμπης Α. Κανελλόπονλος, Γεώργιος Β. 

Φάσσας, κτηματίας, Νικόλαος Χ. Κατσούρας Αημαρχεύων Α' Πάρεδρος 

Άνδριτσαίνης, και Νικόλαος Ζαφειρόπουλος φαρμακοποιός άπαντες κά

τοικοι Άνδριτσαίνης, και μέλη της επί της ανεγέρσεως τον εν Άνδριτσαί-

νη εκπαιδευτικού καταστήματος και εκείνου της βιβλιοθήκης επιτροπής, 

κατασταθείσης πάντως δια τών υπ αριθμόν εξήκοντα εν τον 1868 εξη

κοστού ογδόον, υπ' αριθμόν έβδομήκοντα τού 1872 εβδομηκοστού δευ

τέρου, και υπ' αριθμόν εξήντα εξ τοϋ 1873 εβδομηκοστού τρίτου ετονς 

πράξεων τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου Άνδριτσαίνης, έγκριθεισών δια 

τοϋ από πρώτης 'Οκτωβρίου χίλια οκτακόσια εξήκοντα δύω Βασιλικού 

Διατάγματος, και τών νπ' αριθ. 5246 και 1497 τοϋ ετονς 1874 αποφά

σεων τοϋ επί τών 'Εσωτερικών Υπουργείου και Νομαρχίας Μεσσηνίας 

αφ' ενός, και αφ' ετέρου ο Γεώργιος Νιάρχος κτίστης και εργολάβος κά

τοικος Λαγκαδιάς της Γορτυνίας και διαμένων ενταύθα, και δ εγγυητής 

του Παναγιώτης Σαββόπουλος υποδηματοποιός κάτοικος Άνδριτσαίνης, 

οϊτινες σννωμολόγησαν και σννεβάλλοντο προς αλλήλους τά εξής, ήτοι 

ό Γεώργιος Νιάρχος άνεδέχθη και ύπεχρεώθη, κατά τά εν τούτω γενόμε-

μενα πρακτικά μειοδοτικής Δημοπρασίας, ενεργηθείσης κατά την εκτην 

τρέχοντος μηνός και ετονς ενταύθα, και δννάμει τοϋ ανωτέρω μνημονευθέν-



76 ΕΤΤΐΧΙΑ AIATA 

τος εγγράφου, τήν άνέγερσιν τών εν Άνδριτσαίνη εκπαιδευτικών κατα

στημάτων και εκείνου της βιβλιοθήκης, και του περικΜοντος αυτά περι-

τοιχίσματος, επί του ορισμένου δι' δλα ταϋτα τα καταστήματα γηπέδου, 

κειμένου κατά την θέσιν άγιας Βαρβάρας της Άνδριτσαίνης, δια δραχμάς 

εν δλω δεκατρείς χιλιάδας τετρακοσίας οκτώ και λεπτά τριάκοντα αριθ. 

13.408 και 30 / 0 0 συμφώνως με την γενομένην παρά τοϋ εργολάβου τούτου 

μειοδότησιν, εμφαινομένης δι έκαστον είδος εργασίας εν τοις πρακτικοΐς 

της μειοδοτικής Δημοπρασίας και επί τη βάσει τοϋ υποθετικού προϋπο

λογισμού τής δαπάνης, τοϋ συνταχθέντος υπό τοϋ Μηχανικοϋ Μιλτιάδου 

Π. Κανελλοπούλου ύπολοχαγοϋ, εν 'Αθήναις την δεκάτην τετάρτην Δε

κεμβρίου τοϋ 1874 εβδομηκοστού τετάρτου έτους, εγκριθέντος δια τής 

υπ' αριθ. 18792 τρέχοντος έτους διαταγής τοϋ Υπουργείου των 'Εσω

τερικών, και υπό τάς εξής συμφωνίας και όρους. Πρώτον. Ή κατα

σκευή δλων τών προκειμένων έργων, ήτοι ή άνόρυξις τών θεμελίων, ή 

κατασκευή τών τοίχων απάντων τών καταστημάτων, ή κατασκευή τοϋ 

περικλείοντος τα καταστήματα τοίχου, ή κατασκευή τών λίθινων κλι

μάκων, ή κατασκευή τών στηλών τοϋ εξώστου, ή προμήθεια υλικού, και 

ή τοποθέτησις τών τετραξύλων (διαγράφονται δύω λέξεις) σιδηρών 

κιγκλίδων εν τοις παραθύροις, θέλει γίνει κατά το σχέδιο τοϋ διαλη-

φθέντος Μηχανικού, συνταχθέντος εν Άργοστολίω τήν δεκάτην Αύγου

στου τοϋ 1871 εβδομηκοστού πρώτου έτους, υπογεγραμμένου υπό τών 

συμβαλλομένων, εκτός τοϋ εργολάβου Γεωργίου Νιάρχου αγραμμάτου 

δντος, τοϋ σχετικού προϋπολογισμού τής δαπάνης, τών όρων τών συμφω

νιών, και τής από δεκαεξ 'Ιουλίου τρέχοντος έτους διακηρύξεως τής επι

τροπής, υπογεγραμμένων και τούτων υπό τών είρημένων συμβαλλομέ

νων. Δεύτερον. 'Οφείλει δ εργολάβος άνευ ουδεμιάς αντιρρήσεοίς να υπά

κουη τήν επιτροπήν και τον παρ' αυτής διορισθησόμενον Μηχανικόν, ή 

εμπειροτέχνην, καθ' δν τρόπον διαταχθή παρ' αυτών τεχνικώς. Τρίτον. 

Κατά τήν εκτέλεσιν τών έργων οίαιδήποτε προσθαφαιρέσεις επενεχθώσιν 

εις τε το σχέδιον και εις τα θεμέλια και λοιπά, δ εργολάβος συμμορφωθή-

σεται ακριβώς προς ταύτας, κατά το άρθρον τρίτον τοϋ περί δημοσίων 

έργων Βασιλικού Διατάγματος. Τέταρτον. Ό εργολάβος υπόκειται εϊς 

τάς υποχρεώσεις τάς όριζομένας δια τοϋ από 11 Σεπτεμβρίου 1850 Β. 

Διατάγματος, ως και ε'ις τάς τη συνεπεία αυτού εκδοθείσας εγκυκλίους 
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νπ αριθ. 126 τον αυτού έτους τον 'Υπουργείου των 'Εσωτερικών, αποδε

χόμενος άπαντα τα εν αύτοις, και υποχρεούμενος να διατήρηση άπαρεγκλί-

τως τους υπό τον διατάγματος τούτου και των υπουργικών εγκυκλίων επι

βαλλόμενους δρονς. Πέμπτον. Προς άποπεράτωσιν τοϋ εν λόγω έργου 

ορίζεται προθεσμία ενός έτους το πολύ από σήμερον, υποχρεούται δε ό 

εργολάβος να άρχίση εντός μηνός από σήμερον. "Εκτον. 'Π πληρωμή της 

όλης εργασίας Θέλει γίνει εϊς τρεις ϊσας δόσεις, καθ' δν τρόπον διαγράφει 

ή διακήρυξις της επιτροπής, και ή νπ' αριθμόν εξήκοντα εν τον έτους 

1868 πράξις τον Δημοτικού Συμβουλίου Άνδριτσαίνης, παρά της 'Εθνι

κής Τραπέζης της "Ελλάδος δια της επιτροπής επί τής ανεγέρσεως τών, 

ώς εϊρηται, έργων. "Εβδομον. Ό Παναγιώτης Σαββόπουλος εγγυητής 

θεωρείται καί ευθύνεται ώς άμεσος εκπληρωτής δλων τών υποχρεώσεων 

τού εργολάβου Γεωργίου Νιάρχου, δια τήν εγκαιρον, τακτικήν, και 

άκριβήν πραγματοποίησιν αυτών, παραιτούμενος τού δικαιώματος τής 

αυξήσεως σύμφωνους με τάς διατάξεις τού άρθρον 21 τού περί Δημοσίων 

έργων Β. Διατάγματος. "Ογδοον. Τα μέλη τής επιτροπής άναδέχονται 

ατομικώς τήν ύποχρέωσιν ν' άποζημιώσωσι τον εργολάβον δια πασαν 

τυχόν ζημίαν προκυψαμένην εκ τής μή εγκαίρου καταβολής τού χρη

ματικού ποσού εκ μέρους τής 'Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος. Ταύτα 

δθεν συνομολογησάντων καϊ παραδεξαμένων τών είρημένων συμβαλλο

μένων, σννετάχθη προς βεβαίωσιν το παρόν, δπερ άναγνωσθεν ευκρινώς 

και πάντων τών είρημένων παρόντων, υπεγράφη παρ' αυτών και 

εμού, εκτός τού Γεο)ργίου Νιάρχου όμολογήσαντος αγνοιαν γραμμάτων. 

01 Συμβαλλόμενοι Οι Μάρτυρες 

Χ. Δ. Κανελλόπουλος Π. Γ. Βλαχοννης 

Ν. Ζαφειρόπουλος 'Ανδρέας Γιαννούλης 

Γ. Β. Φάσσας 

Ν. Σαββόπουλος 

Ν. Χ. Κατσούρας. 

Ό Συμβολαιογράφος 

(Τ.Σ.) Γ. Δ. Πατσόπονλος 

Δια τήν άντιγραφήν 

Έν Άνδριτσαίνη αυθημερόν. 

Ό Συμβολαιογράφος Άνδριτσαίνης 

Γ. Δ. Πατσόπουλος 


