
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 - 2016 - 2017 
 
 Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας είναι μία από τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες 
της Ελλάδας και συμβάλλει σε υπέρτατο βαθμό στην πνευματική, πολιτιστική, εκπαιδευτική, 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της ορεινής Ολυμπίας, καθώς 
υποδέχεται ετησίως χιλιάδες Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Υπηρετεί ακούραστα την ελληνική 
εκπαίδευση, όπως άλλωστε είχε οραματιστεί ο Ανδριτσανίτης (όπως ο ίδιος έγραφε στην επιστολή 
του) δωρητής της, Κωνσταντίνος Αγαθόφρων Νικολόπουλος. Υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και διοικείται από πενταμελές Εφορευτικό Συμβούλιο. 
 
 Ο συνολικός αριθμός βιβλίων της ξεπερνά τους 45.000 τόμους. Διατηρεί αρχειακό υλικό 
τοπικών εφημερίδων και περιοδικών της ευρύτερης περιοχής συμβάλλοντας στην έρευνα και 
δημοσίευση πληροφοριών, που αφορούν την τοπική παράδοση και ιστορία. Παράλληλα 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πολιτιστικές, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της 
ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, καθώς και σε ανάγκες ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, αλλά και του ευρύτερου κοινού. 
 
 Στόχος και ελπίδα της Ιστορικής Βιβλιοθήκης είναι η φιλαναγνωσία, η προώθηση της 
γνώσης, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η διαφύλαξη και η διάδοση της πολιτιστικής παράδοσης 
και της ιστορικής κληρονομιάς, καθώς και η συνεχής στήριξη κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας, 
όπως μεταξύ άλλων η ενεργός συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το 
“Κοινωνία της Πληροφορίας”. 
 
 Το Εφορευτικό Συμβούλιο σεβόμενο την αποστολή της Βιβλιοθήκης στοχεύει στην κατά το 
δυνατό πληρέστερη εξυπηρέτηση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών ενός σύγχρονου κοινού, που 
επιθυμεί και δικαιούται νέα παράθυρα στην επικοινωνία και την ενημέρωση, καθώς και στην 
ελεύθερη πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο διακίνησης πληροφοριών. 
 
 Η Ιστορική Βιβλιοθήκη λειτουργεί σαν αρωγός μάθησης, κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας 
στις κοινωνίες και ιδιαίτερα στις μικρές και δυσπρόσιτες, όπως η Ανδρίτσαινα, συμμετέχοντας σε 
προγράμματα, όπως η “Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας”. 
 
 Το Εφορευτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της θητείας του από τον Ιούνιο 2015 έως τον 
Ιούνιο 2018 πραγματοποίησε 47 συνεδριάσεις. Τα μέλη του Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στην Ιστορική Βιβλιοθήκη ανιδιοτελώς και αμισθί. 
 
 Το Εφορευτικό Συμβούλιο μελετά, κατανοεί, εναρμονίζεται και υπηρετεί πλήρως το όραμα 
του Κ. Α. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, μέγιστου δωροθέτη του θησαυρού της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης 
Ανδρίτσαινας, ώστε να γίνει η Ανδρίτσαινα κέντρο πολιτισμού και πόλος έλξης για την ευρύτερη 
περιοχή. Για την πραγμάτωση αυτού του οράματος το Ε.Σ. εργάστηκε και προσέφερε τις υπηρεσίες 
του με την απαιτούμενη υπομονή και επιμονή, καθώς και με την αδιάλειπτη πάντοτε συνδρομή της 
Προϊσταμένης της Βιβλιοθήκης κας Αντωνίας Βλαχούση. 
 Η πρώτη συνεδρίαση αφορούσε τη συγκρότηση σε σώμα του Ε.Σ. και τη λήψη αποφάσεων 
για την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης σχεδιάζοντας το διεκδικητικό πλαίσιο προς το Υπουργείο 
Παιδείας αναφορικά με τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης, καθώς και για την κατάστρωση σχεδίου 
ανάδειξής της, ως κέντρου πολιτισμού και πνεύματος. 
 



 Όσον αφορά το πλαίσιο αναγκών, ομόφωνα το Εφορευτικό Συμβούλιο αποφάσισε, ότι αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει 6 παράλληλα διεκδικήσιμους πυλώνες. 
 
 Ο 1ος πυλώνας περιλάμβανε την καταγραφή και την ιεράρχηση όλων των άμεσων και 
έμμεσων κτηριακών αναγκών, οι οποίες αφορούσαν την επισκευή, συντήρηση και εξωτερική 
προστασία του κτηρίου. 
 
 Ο 2ος πυλώνας είχε ως στόχο τη διαφύλαξη και συντήρηση του πλούσιου περιεχομένου της 
ΔΙΒΑ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομοθετικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις, καθώς και την 
καταγραφή του απαρχαιωμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό την αντικατάστασή 
του. 
 
 Ο 3ος πυλώνας περιλάμβανε την καταγραφή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού προς 
αντικατάστασή του για τη σύγχρονη, γρήγορη και άμεση λειτουργία της Γραμματείας, 
δημιουργώντας συγχρόνως θέσεις εργασίας και ενημέρωσης με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για 
τους επισκέπτες. 
 
 Ο 4ος πυλώνας περιλάμβανε την καταγραφή των αναγκαίων οργανικών θέσεων εργασίας 
απαραίτητων για την απρόσκοπτη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και για την παροχή υπηρεσιών προς 
τους επισκέπτες. 
 
 Ο 5Ος πυλώνας είχε στόχο τον εκσυγχρονισμό των εργαλείων του εργαστηρίου συντήρησης 
των βιβλίων. 
 
 Ο 6ος πυλώνας περιλάμβανε τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με σεβασμό στην 
αρχιτεκτονική της περιοχής, αλλά και τον εξοπλισμό του με το αναγκαίο ηλεκτρομηχανολογικό 
υλικό. 
 
 Όσον αφορά τη χάραξη σχεδίου για την ανάδειξη της Ιστορικής Βιβλιοθήκης ως κέντρου 
πολιτισμού και πνεύματος, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Ανδρίτσαινας, αλλά και σε 
Πανελλαδικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο, το Εφορευτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την 
ανάγκη εξωστρέφειας με τη φιλοξενία πολλών δράσεων και εκδηλώσεων, προσελκύοντας έτσι τους 
Ανδριτσάνους και τους κατοίκους των όμορων περιοχών στη Βιβλιοθήκη. Μέσα από τη συμμετοχή 
των ίδιων των πολιτών στα πολιτιστικά δρώμενα ενισχύθηκε το αίσθημα, πως η Βιβλιοθήκη τούς 
ανήκει. 
 
 Επίσης το Ε.Σ. αποφάσισε τη στενότερη συνεργασία με τον Ελβετικό Σύλλογο Φίλων 
Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας, αλλά και με κάθε άλλο διαθέσιμο φορέα πολιτισμού, εκπαίδευσης, 
επιστήμης, τεχνών και γραμμάτων για την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού, ο οποίος 
δεν είναι άλλος, παρά μόνον η ανάδειξη της Δ.Ι.Β.Α. σε σημείο αναφοράς πνεύματος και 
πολιτισμού. 
 
 Η 2η συνεδρίαση στις 26 Σεπτεμβρίου 2015 του Εφορευτικού Συμβουλίου ήταν ίσως η πιο 
καθοριστική για τα πρώτα βήματα εξωστρέφειας. Πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση στην 
αίθουσα της Βιβλιοθήκης με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελβετικού Συλλόγου Φίλων της 
Βιβλιοθήκης, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1987 υπέρ της ΔΙΒΑ στην Ελβετία. Ήταν η πρώτη 
συνάντηση - γνωριμία μεταξύ των δύο Συμβουλίων, μια συνάντηση αναγνωριστική των προθέσεων 
και της διαθεσιμότητας αμφοτέρων, αναφορικά με τη συντήρηση της ιστορικής συλλογής 
Νικολόπουλου και την προβολή της Βιβλιοθήκης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στη συνεδρίαση 
αυτή κατατέθηκαν προτάσεις, σκέψεις και απόψεις σχετικές με τις θέσεις των δύο μερών για την 
κοινή επιδίωξη διάσωσης και ανάδειξης της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας. 



 
 Διαπιστώνοντας τη μακρόχρονη Ελληνοελβετική φιλία, τα δύο Συμβούλια συμφωνήσαν σε 
μία νέα βάση συνεργασίας και στενής επικοινωνίας με όραμα στο μέλλον αναδεικνύοντας την 
ειλικρινή πρόθεση για συντονισμένη λήψη αποφάσεων και πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων 
προς ανάδειξη της Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας. 
 
 Υπενθυμίζεται, ότι ο Ελβετικός Σύλλογος συνοδευόταν τότε από τον αείμνηστο V. Murith, 
μέλος του ελβετικού ΔΣ και επαγγελματία ρεπόρτερ, ο οποίος κατέγραψε τη συνεδρίαση και στη 
συνέχεια έκανε μία 45λεπτη ταινία για τη Βιβλιοθήκη, την Ανδρίτσαινα, την ευρύτερη περιοχή και 
φυσικά τον Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα. 
 
 Αυτή η καρποφόρα συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της συντήρησης των 
ιστορικών τόμων της Συλλογής Νικολοπούλου. Ο Ελβετικός Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης και με την 
έγκριση του Ε.Σ. χρηματοδότησε κατ’ αποκλειστικότητα 30 μήνες εργασιών του εγκεκριμένου από 
τη Βιβλιοθήκη συντηρητή, κου Τρύφωνα Τρυφωνόπουλου, κατά τους οποίους συντηρήθηκαν 
συνολικά 93 τόμοι της Ιστορικής Συλλογής κατά τα έτη 2015 - 2018. Διοργάνωσε δε στην Ελβετία 
εκδηλώσεις υψηλού επιστημονικού και πολιτιστικού επιπέδου, μέσω των οποίων προβλήθηκε το 
όνομα της ιστορικής βιβλιοθήκης σε διεθνές επίπεδο. 
 
 Με πρωτοβουλία και ευθύνη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Ιστορικής 
Βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας υλοποιήθηκε η κατασκευή δυναμικού διαδικτυακού ιστότοπου (site) 
της Βιβλιοθήκης σε τρεις γλώσσες ( Ελληνικά , Γαλλικά και Αγγλικά ) με συνεχή ενημέρωση για τις 
δράσεις της, με αποτέλεσμα να τεθεί η Βιβλιοθήκη στον παγκόσμιο διαδικτυακό χάρτη. 
 
 Στις υπόλοιπες 45 συνεδριάσεις το Εφορευτικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με σοβαρά θέματα 
υπόστασης και προβολής της Βιβλιοθήκης, με θέματα καθημερινότητας, αλλά και διαδικαστικά 
όπως: 
 
� Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων των ετών 2015, 2016, 2017 
� Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων των ετών 2015, 2016, 2017 
� 12 Τροποποιήσεις Προϋπολογισμών ετών 2015, 2016, 2017 
� Αιτήματα προς το ΥΠΠΕΘ για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της Βιβλιοθήκης 
� Αιτήματα προς το ΥΠΠΕΘ, Τεχνικές Υπηρεσίες για άμεσες ανάγκες του κτηρίου της Βιβλιοθήκης 
� Αιτήματα για επιπρόσθετη επιχορήγηση στον Τακτικό Προϋπολογισμό της Βιβλιοθήκης τα έτη 

2015, 2016, 2017 
� Εγκρίσεις δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού και των Δημοσίων Επενδύσεων για τα έτη 

2015, 2016, 2017 
� Οδηγό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 
� Αποφάσεις για απόσπαση Εκπαιδευτικών περιόδου 2015 - 2017 
� Αποφάσεις έγκρισης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων 
 
 Όλα τα πρακτικά των 47 συνεδριάσεων του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι στη διάθεση 
κάθε ενδιαφερόμενου. 
 
 Προς το Υπουργείο Παιδείας εστάλησαν 4 επιστολές καταγράφοντας και αναδεικνύοντας με 
ιεράρχηση τα ζωτικής σημασίας θέματα και προβλήματα σχετικά με την απρόσκοπτη λειτουργία 
της Βιβλιοθήκης. 
 
 Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν πλέον των 15 συνολικά συναντήσεων στο Υπουργείο 
Παιδείας (εξαιρουμένων των συχνότατων τηλεφωνικών επικοινωνιών) με τον αρμόδιο Υφυπουργό 
Παιδείας και συμπατριώτη κο Δημήτρη Μπαξεβανάκη, το προσωπικό του γραφείο και με τους 



αρμόδιους υπηρεσιακούς, διοικητικούς, και τεχνικούς παράγοντες για την αναγκαιότητα 
υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών έργων. 
 

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017, ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2015 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2016 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2017 

ΤΑΜ. 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
2014 

293,09 136,34 145,19 

ΕΣΟΔΑ 6.674,97 10.263,00 16.906,25 
ΕΞΟΔΑ 6.538,33 10.254,45 16.896,02 
ΤΑΜ. 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 
ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 

136,64 145,19 155,42 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2015 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2016 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2017 

ΤΑΜ. 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

13,69 13,69 13,69 

ΕΣΟΔΑ 5.890,80 33.487,34 41.084,34 
ΕΞΟΔΑ 5.877,11 33,487,34 41084,34 
ΤΑΜ. 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 
ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 

13,69 13,69 13,69 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2015 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2016 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2017 

ΤΑΜ. 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

306,78 150,33 169,11 

ΕΣΟΔΑ 12565,77 43.750,34 58.149,47 
ΕΞΟΔΑ 12.415,44 43.741,79 57.980,36 
ΤΑΜ. 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 
ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 

150,33 155,88 169,11 

 
 Συνεπώς εξασφαλίστηκε αύξηση του τακτικού προϋπολογισμού για το έτος 2016 κατά 
ποσοστό 50% έναντι του έτους 2015 και για το έτος 2017 κατά ποσοστό 12,11% έναντι του έτους 



2016 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Βιβλιοθήκης (προμήθεια υλικών 
καθαριότητας, γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ, διάφορες επισκευές μηχανημάτων και μόνιμων 
εγκαταστάσεων, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, αναγόμωση πυροσβεστήρων, κέντρο λήψεως σημάτων για το 
συναγερμό και την πυρανίχνευση κλπ.). 
 Επίσης εξασφαλίστηκε αύξηση της επιχορήγησης από τις Δημόσιες Επενδύσεις για το έτος 
2016 κατά ποσοστό 470% έναντι του έτους 2015 και για το έτος 2017 κατά ποσοστό 22,69% έναντι 
του έτους 2016 για την κάλυψη των κτηριακών αναγκών και εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης. 
 Υπενθυμίζεται, ότι κατά την ανάληψη των καθηκόντων του Ε.Σ. τον Ιούνιο του 2015, η 
Βιβλιοθήκη είχε υποχρέωση οφειλών (δηλ. χρέος) σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 5.350,00 €. 
 Όσον αφορά το κτήριο υπενθυμίζεται, ότι πρόκειται για νεοκλασικό ιδιόκτητο, συνολικής 
επιφανείας 870,60 τ.μ. (ισόγειο 283,48 τ.μ., 1ος όροφος 283,48 τ.μ., υπόγειο και προαύλιος χώρος 
293,64 τ.μ.). Κτίστηκε το 1994 για τη μεταστέγαση της Βιβλιοθήκης και παραδόθηκε προς χρήση το 
1998 με πολλές ελλείψεις και προβλήματα. Από το 1994 μέχρι το 2015 δεν είχαν πραγματοποιηθεί 
σημαντικές εργασίες συντήρησης. Τονίζεται, ότι στην περιοχή επικρατούν άσχημες καιρικές 
συνθήκες με πολλή υγρασία, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, με αποτέλεσμα το κτήριο να 
χρήζει συνεχούς συντήρησης. Από το 2015 μέχρι σήμερα με στοχευμένες ενέργειες υλοποιήθηκαν 
σημαντικά έργα συντήρησης των κτηριακών εγκαταστάσεων. 
 
ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016, 2017 ΕΙΝΑΙ: 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 

� Επισκευή και συντήρηση στέγης 
� Επισκευή και συντήρηση προαύλιου χώρου της Βιβλιοθήκης 
� Επισκευή και συντήρηση μόνιμων εγκαταστάσεων (κλειστό κύκλωμα, συναγερμός, 

ηλεκτρολογικά κλπ.) 
� Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδας σήμανσης του κτηρίου (BANΝER) στον 

προαύλιο χώρο προς ενημέρωση των επισκεπτών 
� Προμήθεια, κατασκευή χώρου τοποθέτησης και εγκατάσταση δεξαμενής νερού για 

την άμεση πυρόσβεση σε περίπτωση εκδήλωσης εξωτερικής πυρκαγιάς 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 Η εξασφάλιση του αναγκαίου εξοπλισμού επεκτείνει τη λειτουργικότητα του φορέα και 
αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

� Προμήθεια επίπλων και εξωραϊσμός αίθουσας συνεδριάσεων εκδηλώσεων, 
όπου προβάλλεται video σχετικό με το ιστορικό της Βιβλιοθήκης σε κάθε επισκέπτη 
και η οποία είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα για ομιλίες, παρουσιάσεις 
κλπ. Προμήθεια χειροποίητων καθισμάτων και αναλογίου, ηχητικού εξοπλισμού 
� Προμήθεια επίπλων αναγνωστηρίου και παιδικού τμήματος, 

βιβλιοθηκών, καθισμάτων, τραπεζιών, ειδικού επίπλου εργαλειοθήκης κλπ. 
� Προμήθεια επίπλων αρχειοθέτησης τοπικών εφημερίδων 



� Προμήθεια επίπλων - προθηκών για την αναβάθμιση του βιβλιοστασίου 
� Προμήθεια ειδικού επίπλου για την τοποθέτηση του ηχητικού εξοπλισμού 
� Προμήθεια επίπλου ( αναλόγιου ) για την αίθουσα εκδηλώσεων 
� Προμήθεια επίπλων - ραφιέρας για την τοποθέτηση του ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και του αρχείου των γραφείων της υπηρεσίας 
� Προμήθεια ειδικού επίπλου για την τοποθέτηση των πρόσφατων 

εφημερίδων 
� Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οθόνες, περιφερειακά συστήματα 

Η/Υ, φωτοτυπικό μηχάνημα, projector, notebook, φωτογραφική μηχανή, προμήθεια 
ηχητικού εξοπλισμού, μηχάνημα θερμοκόλλησης και σπιράλ κλπ.) 
� Προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των συλλογών της Βιβλιοθήκης και 

την κάλυψη των αναγκών του κοινού και των δράσεων του προγράμματος 
“Καλοκαιρινή Εκστρατεία” που έχει ως στόχο την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και 
της βιβλιοφιλίας 
� Προμήθεια διαφόρων ειδών για τις λειτουργικές ανάγκες της Βιβλιοθήκης, 

ειδών γραφικής ύλης, εκτυπωτικού υλικού, καθαριότητας, αναγόμωση 
πυροσβεστήρων κλπ. 
� Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη στήριξη των δράσεων της 

«Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2016 – 2017» 
� Προμήθεια υλικών συντήρησης των σπανίων βιβλίων (χαρτί διαφόρων 

ειδών, δέρματα, περγαμηνές κλπ.) 
� Προμήθεια μοκετών – χαλιών. Προμήθεια μοκετών για το ισόγειο του 

κτηρίου της Βιβλιοθήκης και ειδικότερα για τους χώρους του αναγνωστηρίου, του 
παιδικού τμήματος, των γραφείων, καθώς και για τις αίθουσες εκδηλώσεων 
“ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ” και “ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ” του 1ου ορόφου. 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

� Αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Η/Υ 
για τη διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης σε θέματα πληροφόρησης και 
ενημέρωσης 
� Κατασκευή ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης μεταφρασμένη σε δύο γλώσσες 

(Αγγλικά και Γαλλικά) 



� Βιβλιοδεσία τοπικών εφημερίδων με σκοπό τη διάσωσή τους. Η Βιβλιοθήκη 
εδώ και αρκετά χρόνια δεν είχε προβεί στη βιβλιοδεσία των τοπικών εφημερίδων 
λόγω έλλειψης χρηματοδότησης με αποτέλεσμα να έχει συγκεντρωθεί μεγάλος 
αριθμός άδετων εφημερίδων τοπικού τύπου. 
� Έκδοση εγχειριδίων - DVD. Έκδοση ενημερωτικού εγχειριδίου και DVD που 

αφορά την ιστορία της Βιβλιοθήκης και τα οποία διανέμονται δωρεάν στους 
επισκέπτες με σκοπό την προβολή της 
� Εκτύπωση διαφημιστικού υλικού. Εκτύπωση pins με το λογότυπο της 

Βιβλιοθήκης και σκοπό την προβολή της 
� Απολύμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτηρίου. Κάθε χρόνο 

γίνεται απολύμανση, απαραίτητη για τη διατήρηση της υγιεινής και την αποφυγή 
μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, ιδιαίτερα σε χώρους μαζικής συνάθροισης, 
όπως η Βιβλιοθήκη. 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
ΤΑ ΕΤΗ 2015 – 2018 

 
 

 Η Βιβλιοθήκη από το έτος 2015 και μέχρι σήμερα δραστηριοποιήθηκε σε τομείς που 
αφορούν στον ρόλο της και κυρίως στην προώθηση της ανάγνωσης, στην φιλοξενία πολλών 
εκπαιδευτικών δράσεων και στην συνεργασία με φορείς για την προστασία και ανάδειξη του 
πνευματικού πλούτου της. 
Πιο συγκεκριμένα: 
• Στις 22 Απριλίου 2017 και σε συνεργασία με τον Ελβετικό Σύλλογο Φίλων Βιβλιοθήκης 

Ανδρίτσαινας, δόθηκε συναυλία της χορωδίας 55 ατόμων “CHOEUR DU COLLEGE SAINTE-CROIX 
DE FRIBOURG” στις 4 εθνικές γλώσσες της Ελβετίας με τον διεθνούς φήμης μαέστρο PASCAL 
MAYER και την πιανίστα FLURINA ZEHNER στο Ξενοδοχείο “ΘΕΟΞΕΝΙΑ” στην Ανδρίτσαινα. Στο 
τέλος απονεμήθηκαν από την Δ.Ι.Β.Α. τιμητικοί έπαινοι στα μέλη της Χορωδίας. Σημειωτέον 
είναι, ότι η χορωδία των Ελβετών μαθητών σε συγκινητική ατμόσφαιρα τραγούδησε το “Άξιον 
Εστί” σε άπταιστη ελληνική απόδοση. Την εκδήλωση έκλεισε με θερμές ευχαριστίες προς τους 
φίλους Ελβετούς μαθητές και καθηγητές ο Πρόεδρος της Δ.Ι.Β.Α., κος Γεώργιος Π. 
Βλασόπουλος. 
 

• Στις 9 Σεπτεμβρίου 2017 και σε συνεργασία με το Ελβετικό Σύλλογο Φίλων της Βιβλιοθήκης, 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο χώρο της Βιβλιοθήκης για τον εορτασμό των 30 χρόνων από 



την ίδρυση του Ελβετικού Συλλόγου. Την εξαιρετική αυτή εκδήλωση κόσμησαν με την 
παρουσία τους ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων κος Δημήτρης Μπαξεβανάκης, ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας της Ελβετίας 
στην Ελλάδα κος Mike Amman, o τ. Πρόξενος της Ελλάδος στη Βέρνη κος Ιωάννης Μιτζάλης, οι 
Βουλευτές Ηλείας κκ. Μάκης Μπαλαούρας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της 
Ελληνικής Βουλής, και Γιάννης Κουτσούκος, η Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους 
κα Μαριέττα Μινώτου, ο Αντιδήμαρχος Ανδρίτσαινας κος Μιλτιάδης Γεωργακόπουλος, η 
Προϊσταμένη της Ιστορικής Βιβλιοθήκης κα Αντωνία Βλαχούση, ο πρώην Δήμαρχος 
Ανδρίτσαινας κος Τρύφωνας Αθανασόπουλος, τα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου της 
Βιβλιοθήκης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελβετικού Συλλόγου, ο καλλιτεχνικός 
Διευθυντής του Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας κος Γιώργος Βούκανος καθώς επίσης και 
Αστυνομικές Αρχές, Διευθυντές σχολικών μονάδων, ο Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας, Πρόεδροι 
Συλλόγων και Φορέων της Επαρχίας Ολυμπίας, η τοπική Εκκλησιαστική Αρχή καθώς και 
τηλεοπτικά δίκτυα και ο τοπικός και περιφερειακός τύπος. 

 

• Στις 2 Ιουνίου 2018 και σε συνεργασία με τον Ελβετικό Σύλλογο Φίλων της Βιβλιοθήκης, έλαβε 
χώρα στο χώρο της Βιβλιοθήκης εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την 
ανθρωπιστική προσφορά των Ελβετών Πολιτών στους πληγέντες κατοίκους της περιφέρειας 
Ανδρίτσαινας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο 
νέος Πρέσβυς της Ελβετίας στην Ελλάδα κος Olaf Kjelsen, ο Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης 
και Υφυπουργός Εργασίας κος Τάσος Πετρόπουλος, ο Βουλευτής Ηλείας και Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων κος Μάκης Μπαλαούρας, ο Πρόεδρος του 
Ελβετικού Συλλόγου Φίλων Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας Δρ Δημήτριος Τσελεπής, ο Δήμαρχος 
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων κος Διονύσιος Μπαλιούκος, ο Αντιδήμαρχος Ανδρίτσαινας κος 
Μίλτος Γεωργακόπουλος, ο πρώην Δήμαρχος Ανδρίτσαινας κος Τρύφωνας Αθανασόπουλος, ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Ανδριτσάνων κος Θανάσης Θεοχάρης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ολυμπίων κος Κωσταντίνος Βλάμης, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαρχίας 
Ολυμπίας κος Κωνσταντίνος Σμυρνής, η Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ανδριτσάνων 
κα Βάσω Παπαγεωργίου, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Ανδριτσαίνης π. Αλέξιος Καρακατσιάνης, 
μέλη του Ελβετικού Συλλόγου Φίλων Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας, μέλη του Εφορευτικού 
Συμβουλίου της Δ.Ι.Β.Α. καθώς και πολίτες της περιφέρειας Ανδρίτσαινας. Αναμνηστικά 
διπλώματα απονεμήθηκαν σε κάθε έναν φίλο Ελβετό πολίτη που παρέστη στην τελετή. Τέλος, 
παρατέθηκε δείπνο σε φιλικό κλίμα σε εστιατόριο της Ανδρίτσαινας. 

 

• Η Δ. Ι.Β.Α. συνεργάστηκε με ομάδα επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στους χώρους της 
αρχιτεκτονικής, του θεάτρου και του βιβλίου για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικής 
εκδήλωσης με τίτλο «ΑΓΑΘΟΦΡΩΝ - Ο ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ», η οποία γίνεται στο πλαίσιο 
του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, φιλοξενείται στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη από 
28/6/2018 μέχρι 27/7/2018 και φιλοδοξεί να ξεδιπλώσει το πραγματικό και αφηγηματικό 
μέγεθος της βιβλιοθήκης ως άτλαντα της μνήμης. Την έκθεση εμπνεύστηκε, συντόνισε και 
υλοποίησε η ομάδα Werkraum. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Αθήνα – Παγκόσμια 
Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018 ΟΥΝΕΣΚΟ» με τη στήριξη του Δικτύου Πολιτισμού του Δήμου 
Αθηναίων. 



 

• Με αφορμή την ανακήρυξη της Αθήνας από την ΟΥΝΕΣΚΟ ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας του 
Βιβλίου για το έτος 2018, η Δ.Ι.Β.Α. συνδιοργανώνει με τον Ελβετικό Σύλλογο Φίλων της 
Βιβλιοθήκης και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο περιοδική έκθεση από 20/10/2018 έως 
20/12/2018 με τίτλο «Τα εκατό πρώτα χρόνια της τυπογραφίας μέσα από τους θησαυρούς 
της Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας». Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο (Παλαιά Βουλή) και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου. Η έκθεση αυτή θα παρουσιάσει αφενός τις 
σπάνιες εκδόσεις του 16ου αιώνα της Συλλογής Νικολόπουλου στο ευρύ κοινό, αφετέρου θα 
αναδείξει τη σημασία του Ελβετικού φιλελληνισμού και θα τονίσει την αναγκαιότητα 
συνέχισης της συντήρησης των βιβλίων, ώστε η πολιτιστική αυτή κληρονομιά να παραδοθεί 
στις επόμενες γενεές. Μια επιστημονική ημερίδα με θέμα τη σπουδαιότητα της τυπογραφίας 
στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων στην αναγεννησιακή Ευρώπη του 16ου αιώνα θα 
συμπληρώσει την έκθεση την 25η Νοεμβρίου 2018. Χρονολογικά, η περίοδος αυτή συμπίπτει 
με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου Φίλων της Βιβλιοθήκης στην 
Ελβετία, αλλά και 100 χρόνων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ελβετίας. 
 

• Στον χώρο της Δ.Ι.Β.Α. φιλοξενήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις όλων των 
σχολικών βαθμίδων της Ανδρίτσαινας, όπως: 
α) Στις 18/12/2017 η εκδήλωση με θέμα «Θωρηκτό Αβέρωφ» και αναφορά στην ιστορία του. 
Διοργανώθηκε από το Δημοτικό Σχολείο σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο και την Ένωση 
Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού Νομού Ηλείας, 
β) Στις 16/3/2018 το μουσικό δρώμενο, την καλλιτεχνική επιμέλεια του οποίου είχε ο Γιάννης 
Τζουανόπουλος, στα πλαίσια της εβδομάδας Επιστήμης και Καινοτομίας «Όταν το φως 
χορεύει, μιλάω δίκαια…» που διοργανώθηκε από το Γενικό Λύκειο Ανδρίτσαινας, 
γ) Στις 15/5/2018 η εκδήλωση με θέμα «Ανοικτό Παράθυρο στη γνώση» του Γενικού Λυκείου 
Ανδρίτσαινας. 

 Η Δ.Ι.Β.Α. συμμετείχε στο πρόγραμμα «Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και 
Δημιουργικότητας» τα έτη 2016 και 2017 υπό την εποπτεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, 
κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν συνολικά ογδόντα επτά (87) δράσεις με τη συμμετοχή των 
παιδιών, τα οποία είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο τη βιβλιοθήκη, ως έναν 
χώρο που θέτει ερωτήσεις και προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες επιμόρφωσης και δημιουργίας. 
 Το Εφορευτικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλους τους χορηγούς των πιο πάνω δράσεων 
για τη σημαντική συνεισφορά τους στη διοργάνωση κάθε εκδήλωσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο 
αυτό στην ανάδειξη της Βιβλιοθήκης , ως κέντρου πολιτισμού και πνεύματος. 
 
 Με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Ιστορικής 
Βιβλιοθήκης ευχαριστεί θερμά και δημοσίως τον συμπατριώτη και αρμόδιο για τη Βιβλιοθήκη 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κο Δημήτρη Μπαξεβανάκη για την ηθική συμπαράσταση 



και ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων της Δ.Ι.Β.Α. Με την ουσιαστική του βοήθεια μπόρεσαν 
να επιλυθούν σοβαρά ζωτικά προβλήματα της Βιβλιοθήκης. 
 Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους φίλους εκδότες της τοπικής εφημερίδας «ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ» για 
τη δυνατότητα που παρέχουν στο Ε.Σ. να ενημερώνει τους συμπατριώτες και φίλους της 
Βιβλιοθήκης για τις δραστηριότητές της. 
 Ο Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης κος 
Γεώργιος Βλασόπουλος ευχαριστεί δημοσίως και από καρδιάς κάθε ένα μέλος του Εφορευτικού 
Συμβουλίου για την ανιδιοτελή προσφορά του και την αμέριστη συμπαράσταση στο δύσκολο έργο, 
το οποίο ανέλαβε το Ε.Σ. με συλλογική ευθύνη, όπως επίσης και την Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης 
κα Αντωνία Βλαχούση. 
 

   ΤΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ  ΜΕΛΟΣ 
ΘΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ   ΜΕΛΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ   ΜΕΛΟΣ 
  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
       ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


