Κληροδότηματα

Δημητρίου Θωμαϊδου

Ακίνητα επί των οδών : - Αιόλου 32 & Ερμού 62, Αθήνα

Λίγα λόγια για τη δωρήτρια : Δημήτρης Θωμαϊδης εκ Κωνσταντινουπόλεως

Στοιχεία Διαθήκης : διαθήκη 31/07/1874, Πρακτικά δικαστηρίου 22-03-1878

Απόσπασμα από τη δωρεά: Κύριε Διευθυντά , επισκεφθείς προ τινός καιρού την σχολήν σας μοι εφάνη η
βιβλιοθήκη αυτής ελλειπής και μικροτάτη ως περί τούτου και υμείς μοι εβαιώσατε. Εκ τούτου
παρακινούμενος δωρώ εις το Πολυτεχνικόν σχολείον τας εσωκλείστους τρεις μετοχάς της Εθνικής
Τραπέζης υπ΄αριθμ. 3431 έως 3433 και χρονολογίαν τη 20 Μαρτίου 1871. Δωρώ αυτάς υπό τον όρον να
μην εκποιηθώσι ποτέ. Το εισόδημα αυτών να χρησιμεύη διά ετήσιαν συνδρομήν εις αγοράν διαδκτικών
βιβλίων αναγκαιούντων τη Σχολή.
Καθ’όν καιρόν η βιομηχανία αναγεννάται εν Ελλάδι πρέπον έκρινα να συνδράμω την Σχολήν σας, εξ΄ ης
ελπίζεται η τόσον επιθυμητή πρόοδος των επιστημών και τεχνών. …»
Εν Αθήναις τη 11 Ιανουαρίου 1873
Αποσπάσματα από τη διαθήκη :
«Σήμερον τη τριάντα μία του μηνός Ιουλίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού εβδομηκοστού τετάρτου έτους

ημέραν Τετάρτην εν τη οικία μου επί της οδού Νίκης ενορία Σωτήρος Κωτακη και εν τω γραφείω μου,
κλεισμένης της θύρας, εγώ ο υποφαινόμενος Δημήτριος Θωμαίδης εκ Κωνσταντινουπόλεως, δημότης και
κάτοικος Αθηνών, γράφω την παρούσαν μυστικήν διαθήκην μου ιδιοχείρως και αυτοθελήτως και διαθέτω
την περιουσία μου, ην ο Ύψιστος μοι εχάρισε… …»
Κληροδοτώ εις το ενταύθα Πολυτεχνικόν Σχολείον, εν έτος μετά την θανήν μου την επί της οδού
Ερμού και Αιόλου οικίαν μου, υπό τους εξής αμεταβλήτους όρους (α) η οικία να μην εκποιηθεί ποτέ, (β) εις
όλα τα ενοικιαστήρια να τίθεται το όνομα του κτήτορος, ήτοι οικία Δημητρίου Θωμαίδου, (γ) εκ του
εισοδήματος …
… ωφελιμότερον διά την πρόοδον των επιστημών και τεχνών.

Αθήναι 31 Ιουλίου 1874
Δημήτριος Θωμαίδης

Δ. Θωμαίδου

Κληροδότημα :

Νεοκλασικό κτίριο - Διατηρητέο

Στοιχεία ακινήτου :
Διεύθυνση ακινήτου :
Οδός

Αιόλου

32

&

Ερμού 62

Επιφάνεια ακινήτου :
Έτος

ανέγερσης

οικοδομής–

στοιχεία

διαθήκης :
Βούληση διαθέτη :

803.68 τ.μ.
1860 (1995 ανακατασκευή)
Ιδιόχειρη διαθήκη του διαθέτη που συντάχθηκε την
31/07/1874
Να μην εκποιηθεί η οικεία, βραβεία φοιτητών και
μεταπτυχιακών

φοιτητών,

μεταφράσεις,

ειδικές εκδόσεις, έξοδα διαχείρισης
Ποσοστό Συν/σιας :
Μισθωτής ακινήτου :
Αντικειμενική αξία:
Χρήση ακινήτου :

100 %
Εταιρία
2.911.842,67€
Εμπορική

Φωτογραφία
ακινήτου:

λήψη φωτ. 2001

Διώροφο διατηρητέο νεοκλασικό κτίριο.

εκδόσεις,

Το κτίριο είναι συντηρημένο σε πολύ καλή κατάσταση. Η χρήση του είναι εμπορική
(κατάστημα ρούχων) τόσο στο ισόγειο όσο και στον όροφο – πατάρι. Κατά την
αποκατάσταση

του

κτιρίου,

έγινε

προσθήκη

εσωτερικού

μεταλλικού

κλιμακοστασίου καθώς και ενδιάμεσων επιπέδων (μεταλλικές κατασκευές, με
ξύλινο πάτωμα και επενδύσεις γύψοσανίδας). Κατά την 12ο 2001 παρατηρήθηκε
μία ρωγμή στον όροφο, στην εσωτερική τοιχοποιία του κτιρίου, η οποία όμως δεν
κρίθηκε σημαντική.

φωτ. 1 Εξωτερική όψη

φωτ. 2 Εξωτερική όψη

φωτ. 3 Εξωτερική όψη

φωτ. 4 Εσωτερικοί χώροι

φωτ. 5 Εσωτερικοί χώροι

φωτ. 6 Εσωτερικοί χώροι

