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Τ
ι νά γράψη κανείς; Τί νά συγκράτησή στήν άντί- 
ληψί του άπό δλα αύτά, ποϋ τόοφ ραγδαία συμβαί
νουν γύρω μας. Μιά κορδέλλα κινηματογραφική ξετυ
λίγεται καί δέν μάς άφίνει νά πάρωμε άναπνοή, ώς 

ποΰ νά φθάσωμε είς τό τέρμα της.
Πολεμικά σκάφη μας όρμοΰν στήν Σμύρνη, δπου πλέον βασιλεύει 

ώς Ύπατος Αρμοστής τής 'Ελλάδος καί μέ άξίωμα υπουργού ό κ. 
Στεργιάδης, βάζων στόν μπάγκο του κάθε........ κατεργάρη. Ό κ. Βενι
ζέλος γυρίζει γιά μιά στιγμή, άποθεούμενος άπό τά πλήθη τής πρω
τευούσης καί φεύγει δρομαίος πάλιν γιά τήν Λόντρα, δπου πρόκειται 
νά συνεχισθοΰν αί έπί τής Τουρκικής ειρήνης 
συζητήσεις.

"Επειτα καταιβαίνουν πάλι στό Παρίσι οί ισχυ
ροί τής Γής καί περνοΰν κατόπιν στό Σάν Ρεμό 
τής Ιταλίας διά νά τελειώσουν.

Καί τελειώνουν άλήθεια. Ή συνθήκη τής ειρήνης 
μέ τήν Τουρκίαν έτερματίσθη καί δ κ. Βενιζέλος 
τό σκάει γιά τήν Ελλάδα. Έρχεται Οριαμβεύων 
άπό τόν Διεθνή Στίβον, δπου πρωτηγωνίστησε, 
άλλά σιγά κίιι τήν σιγήν του θά έζήλευε ή θρυλική 
θηβαϊκή Σφίγξ, διότι οί συνελθόντες διά νά κόψουν 
τήν Βασιλόπητα Τουρκίαν ύπεχρεώθησαν άμοιβαίως 
νά μή ανακοινώσουν τίποτε περί τής Συνθήκης 
αύτής, ή όποια άπεφασίσθη νά υπογραφή είς τό 
Παρίσι, καλούμενων έπί μηνιαίρ προθεσμία τών 
άντιπροσώπων τής Τουρκίας.

Γίνονται γνωστοί έν τούτοις έξωδίκως αί λεπτο
μέρεια! της καί ή Πρωτεύουσα, τό "Εθνος ολόκλη
ρον, ετοιμάζεται νά πανηγυρίση τά Κοσμοϊστορικά 
γεγονότα. >

Έν τφ μεταξύ ή Βουλγαρία, σαν νά μήν τής 
έφθασαν ή κατραπακιές ποΰ έφαγε, άρχίζει νά 
κοκορεύεται πάλιν, άπειλοΰσα συνεννόηση- καί σύμ
πραξη- μέ τήν Τουρκίαν, αύτή δέ ή δευτέρα φοβε
ρίζει, δτι δέν θά ΰπογράψη συνθήκην άτιμωτικήν, 
έρειδομένη είς τόν Μουσταφά Κεμάλ καί είς τόν 
άπό τήν Άδριανούπολιν προβάλλοντα τό κεφάλι 
τού Καραγκιόζ 'Γζαφέρ Ταγιάρ πασσάν, επισείοντα 
δέ οκτώ χιλιάδες άνδρών.

Άλλ’ ή ’Αγγλία γρηγορεΐ. Πρωτοστατεί έν πρώ- 
τοις κατά τής άντιδράσεως, ήν χρηματιστικοί τινες 
κύκλοι τών Παρισίων άναλαμβάνουν καί ένφ πρός 
στιγμήν στό Παρίσι απειλείται μεταστροφή τών 
διαθέσεων άπέναντι μας, ή Αγγλία, άντιληφθεϊσα 
πλέον δτι δέν πρέπει νά τύχη οίκτου ή Τουρκία, 

I

ΣΤΟ ΤΤΡΑΒΙ.— Κυττάξτε τα τά όρφανούλια τής Άνατόλ. Μακεδονίας, τής πρώτες μέρες ποΰ τά περισννέλεξε 
ό δεξιά ίστάμενος άντισυνταγματάρχης τοΰ πεζικοϋ_κ. Άρ. Δασκαλόπουλος.

μεταφέρει τάς διαπραγματεύσεις είς τό Λονδΐνον καί λαμβάνουσα κάθε 
επιβεβλημένοι- μέτρον, άπέναντι ένδεχομένης άντιστάσεως τών Τούρκων, 
τερματίζει μέ τό άστεντούα ού, τό καλύτερον μέσον, τήν σύνταξιν τών 
ορών τής ειρήνης, αϊτινες τυπικώς μόνον Οά έπικυρωθώσιν έν Σάν Ρέμο.

Νέον όμως επαναστατικόν κίνημα πρός παλινόρθωση- τής Μοναρχίας 
έν Γερμανίρ περισπά τήν προσοχήν δλων, έκ παραλλήλου δέ καί άλλο 
κομμουνιστικόν. Οί κομμουνισταί καταλαμβάνουν τήν κοιλάδα τοΰ 
Ρούρ, τά δέ κυβερνητικά στρατεύματα εισβάλλουν έκεί διά νά τούς 
διασκορπίσουν. Καί πρός στιγμήν έγείρεται ή υπόνοια συνεννοήσεως 
τών Κεντρικών’Επικρατειών μετά τών συμμάχων των, οί Γερμανοβούλ- 
γαροι δέ τών ’Αθηνών τρίβουν τά χέρια άπό χαράν, διότι δέν Οά πάρωμε

τίποτε, επειτα άπό τόσο αίμα καί τόσον χρήμα ποΰ έσπαταλήσαμεν 
καί έτσι.........άπέτυχε ό Βενιζέλος.

Άλλά τά Γαλλικά στρατεύματα προελαύνουν καί καταλαμβάνουν δύω- 
τρεις παραρρηνείους Γερμανικός πόλεις καί ένφ ό κ. Βενιζέλος, μέσφ 
τής μόλις συγκροτούμενης έΟνικής μέθης, σκορπίζει άμνηστείαν καί 
αίρει τήν Λογοκρισίαν καί τόν Στρατιωτικόν Νόμον, ή Διάσκεψις τοϋ 
παρέχει τήν άδειαν νά ανακοίνωση τούς όρους τής Συνθήκης μέ τήν 
Τουρκίαν, ή οποία πλέον έχει δεΟή άπό τούς Άγγλους πιστάγκωνα, 
ώστε νά είναι πτώμα αληθινόν καί νά μήν παρουσιάζη κανένα φόβον, 
τόσον ώστε, ένώ τούς έπέσειον πάντοτε τόν μπαμπούλα τής Παμ μου
σουλμανικής έξεγέρσεως καί τόν έρεθισμόν τών ’Ινδών, αυτοί νά ενερ
γήσουν ναυτικήν έπίδειξιν έντός τοϋ Βοσπόρου καί νά άποβιβάσουν 
μέσα στήν Πόλι διά τήν άποκατάστασιν τής άπειληΟείσης τάξεως

ΣΤΟ πΡΑΒΙ. — "Οταν ίφβασε ό στρατός μας είς τήν Άν. Μακεδονίαν, καθένας φαντάζεται, σέ τί χάλια 
εύρηκαν τά μέρη αύτά. Μέσα στήν καρδιά τού χειμώνας, τά όρφανά έπεινούσαν καί έτουρτοϋριαζαν άπό 
κρύο. Πρώτο; έφθασε στό Πράβι ό Ματσούκας καί μέ την ψνχή τον τήν πατριωτική έδωκε τάς πρώτος 
βοηβείας καί πρωτοβουλία τοϋ άντιοννταγματάρχον κ. Λασκαλοπούλου έγιναν έρανοι καί ίδρύθη τό 
Ορφανοτροφείον Πραβίον.

‘Ινδούς Μουσουλμάνους, είς δόξαν τοΰ .... άλλοτε 
άντιβασιλέως τών Ινδιών λόρδου Μόνταγκιου, δστις 
έσχιζε τό ροΰχα του, έπισείων τήν έξ’Ινδιών άπειλήν. 

Καί καθ’ ήν ήμέραν είς τήν Αίθουσαν τοΰ Ωρο
λογίου τοΰ έν Παρισίοις Υπουργείου τών ’Εξωτε
ρικών οί Τούρκοι αντιπρόσωποι ύπό τόν άλλοτε 
Μ. Βεζύρην Τεφήκ πασσάν, τρέμοντα καί κεκι-φότα 
τήν στιγμήν ποΰ άνεγινιόσκετο τό κείμενον, έπερ- 
ναν, τό ντούς των, ό κ. Βενιζέλος είς τήν Βουλήν, 
μέ τόν χάρτην τής 'Ελληνικής χερσονήσου, άπλω- 
μένον, έχάραζε ένώπιον τών ’Αντιπροσώπων τοΰ 
"Εθνους τήν νέαν μεθόριον τής Μεγάλης'Ελλάδος, 
άρχομένην άπό του Λύλώνος, περιλαμβάνουσαν τό 
Άργυρόκαστρον καί τήν Κορυτσάν, διερχομένην 
κάτω τής Στρωμνίτσης καί φθάνουσαν μέχρι τοΰ 
Εύξείνου Πόντου μέ τήν Άδριανούπολιν ίδικήν μας, 
ένφ άφ’ έτέρου ή Ελλάς φθάνει μέχρι τών προθύ- 
ρων τής Κωνσταντινουπόλεως, μέχρι τής Τσατάλ- 
τζας μέ δλην τήν άκτήν τοΰ Μαρμαρά καί τήν χερ
σόνησον τής Καλλιπόλεως ίδικήν μας.Όλα τά νησιά 
τοΰ Αιγαίου καί ή Δωδεκάνησος, συμπεριλαμβανο- 
μέι-ης τής Ρόδου, δν ή Αγγλία έγκαταλείψη τήν 
Κύπρον είς ημάς — θά γίνη καί αύτό — περιέρχον
ται είς τήν Ελλάδα, πλήν τοΰ Καστελλορίζου, δπερ 
παραμένει είς τούς ’Ιταλούς. Ή Κωνσταντινούπολή 
μένει είς τούς Τούρκους μέχρι Τσατάλτζας, άλλά 
χωρίς στρατόν καί ύπό τόν έλεγχον τών Συμμάχων, 
τά Στενά μένουν έλεύθερα είς διάπλουν καί άνοχύ- 
ρωτα καί ή Σμύρνη μέ τρεις καζάδες περιέρχεται 
είς τήν Ελλάδα, ύπό ψιλήν έπικυριαρχίαν τοϋ Σουλ
τάνου, συμβολιζομένην μόνον άπό μίαν σημαίαν 
φρουρίου, μέ τοπικόν κοινοβούλιον, δπερ έντός πεν
ταετίας δικαιούται διά δημοψηφίσματος νά έπιτύχη 
τήν οριστικήν της προσάρτηση- είς τήν 'Ελλάδα.

Καί.......... νΰν άπολύεις τόν δοϋλόν σου Δέσποτα. Τό ανατολικόν
ζήτημα, μέ τό όποιον άντιπαρήλθον γενεαί γενεών, έλύθη.

Υ· Γ· — Αλήθεια. Τί προδοσία τοΰ Βενιζέλου ήταν αύτή, νά άφήση 
τής Μουριές,_ Έλληνικώταια καί άκμάζοντα, στρατηγικώτατα δέ ώς 
σημεία, νησιά τών Δαρδανελλίων; Κύριοι άνακινηταί τοΰ ζητήματος 
τής Σάσωνος, δέν τά εύρήκατε στόν χάρτην αύτά τά νησιά άκόμη ; 
Φροντίσατε νά τά εύρετε τώρα τό καλοκαίρι, ποΰ έχουν καί καμμιά 
εκατοστό πρόβατα, διότι τόν χειμώνα τά σκεπάζει ή θάλασσα.

Τελευταία "Ηρα. — Είς τόν άχαλίνωτον καί χωρίς φρένα (ς) κατήφο
ρον, ποΰ έπήραν οί άντιπολιτευόμενοι, ή Κυβέρνησις παρενέβαλε γιά 
φρένο τόν Στρατιωτικόν Νόμον καί τήν Προληπτικήν Λογοκρισίαν.

Τ© ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΟΑΑΨΈΩΣ

Τ
ΩΡΑ, ποΰ έτελείωσε ό πόλεμος, άξίζει νά σάς άνοίξω διάπλατα μερι
κές σελίδες, τών όποιων τό περιεχόμενον θά κάμη, είμαι βέβαιος, 
βαθυτάτην κατάπληξη-, μολονότι δσα θά παραθέσω έδώ, έξετυλίχθηκαν 
γύρω μας, χωρίς δμως καί νά γίνουν γνωστά.

Μαζή μέ τά άλλα γενικά δεινά τού πολέμου, δεινά δμως. ποΰ τώρα 
μέ τό μεγάλωμα τοΰ Κράτους καί τήν ολοκληρωτικήν σχεδόν άποκαιά- 
στασιν τής Φυλής, μέσα είς τό κορύφωμα τής πραγματοποιήσεως προ
αιώνιων ρνείρων, έλησμονήθησαν ϊσως κι’ δλα, είχαμε νά άντικρύσωμε 
χίλια δυώ άλλα προβλήματα, ποΰ γιά τόν πολύν κόσμον περνοΰν απα
ρατήρητα ϊσως.

Πόσοι τάχα άπό τούς πρόσφυγας, ποϋ ανέβασαν τόν πληθυσμόν τών 
180 χιλ. κατοίκων είς 500 χιλ. δπως ύπολογίζουν τώρα, έγκατασταθέντες 
έδώ, δέν θά είχαν νά φάνε; Πόσα παλληκάρια, άπό έκεϊνα ποΰ έτρεξαν 
στή φωνή τής Μεγάλης Μάνας, δέν 0‘άφιναν μαγαζειά, μανάδες, άδελ- 
φές, γυναίκες, παιδιά, μωρά χωρίς ψωμί καί χωρίς γάλα; Πόσα παιδιά 
δέν θ' άρρώστησαν καί πόσα Οά έμεναν χωρίς γιατρό, χωρίς καμμιά 
περίθαλψι; Πόσες μανάδες καί πόσες γυναίκες καί πόσες αδελφές θά 
έμεναν χωρίς δουλειά; Καί τί τάχα έγιναν τά μωρά καί τά νήπια, ποΰ 
ή μανάδες τους, έγκαταλελειμμένες 
στό έλεος τοΰ Θεοΰ, έτρεχαν νά 
ξενοδουλέψουν γιά νά τά θρέψουν;

Άλλοτε, στήν έποχήν τοΰ Κομ- 
πογιαννιτισμοΰ, δλα αύτά ήσαν 
πληγαί μεγαλήτεραι άπό τάς τοΰ 
Φαραώ, καί ήσαν πληγαί, διότι 
δλη αύτή τή δυστυχία τήν έβλέ- 
παμε γύρω μας. Έβλέπαμε νά πε- 
τοΰν άσπλαγχνα οί ίδιοκτήται άπό 
τήν φωληά της τήν μάνα ή τή 
γυναίκα τοΰ παλληκαριοΰ, ποΰ έπό- 
τιζε μέ τό αϊμα του τά έδάφη μας, 
έβλέπαμε τής άρρώστιες νά πέ
φτουν καί νά μάς δεκατίζουν, έβλέ
παμε παιδάκια νά πεθαίνουν άπό 
τήν πείνα, έβλέπαμε προσφυγο- 
ποΰλες νά ζητιανεύουν, κορίτσια 
νά παραστρατίζουν, οικογένειες νά 
ξεκληρίζωνται.

Μά τιόρα, γιά τόν μεγάλον αύτόν 
πόλεμον, ποΰ δέν ήτο παιγνίδι, τό 
Κράτος εύρέθη ώργανωμένον, ή 
Πολιτεία είχε σύστημα ολόκληρον, 
μεθοδικόν καί μέ αύτό κατώρθωσε 
νά λύση δλα αύτά τά προβλήματα 
ποΰ δ πόλεμος έγραφε άλλοτε είς 
τά περιθόρια τών σελίδων του, νά 
άποσοβήση σχεδόν όλοκληρωτικώς 
αύτές τής πληγές καί νά προστα- 
τεύση τήν Δυστυχίαν καί τήν ’Ανάγ
κην, δπου παρουσιάζετο.

Ποτέ είς τό παρελθόν ή Πολι
τεία δέν άντελήφθη τήν Κοινήν 
Άνάγκην δπως τώρα, μέ μίαν κο- 
λοσσαίαν όργάνωσιν, πολυσχιδή, 
δαιδαλώδη άληθινά, είς τήν δποίαν 
ύποκατεστάθη τό Κράτος, είς τήν 
όποιαν ένεσαρκώθη ή Δημοσία 
Άντίληψις. Τό προχειρότερον φάρμακον άλλοτε, ώς είδος κατάπλασμα 
ή βεντούζα, ήτο μία έκκλησις μέ τάς ύπογραφάς του Μητροπολίτου ή 
τοΰ Διοικητοΰ τής ΈΟνικής Τραπέζης, ένας πίναξ εισφορών, μία έπι- 
τροπή μ’ ένα γραφεϊον καί . . . Άς μήν συμπληρώσω τήν φράση- μου.

Τήν φοράν αύτήν τό Κράτος έσκέφθη διαφορετικά: Άς προφυλάξω, 
είπε καθ’ εαυτό, πρώτα τήν οικογένεια καί τήν δουλειά τοΰ έφέδρου 
μου άπό τά νύχιφ τοΰ ιδιοκτήτου καϊ τών τυχόν δανειστών του. Δικαιο- 
στάσιον καί Ένοικιοστάσιον. Τώρα δς δοΰμε τί Οά γόη ή γυναίκα του, 
ή μάνα, ή αδελφή του, τά παιδιά του. Δέν θέλουν μόνο ένα δεκάδραχ
μου βοήθημα τήν εβδομάδα, θέλουν καί ρουχαλάκια, καί σκεπάσματα 
καί γιατρούς καί φάρμακα, καί γάλα καί ρύζι και τρόφιμα, θέλουν μια 
άγκαλιά στοργική νά τά περίθαλψη. Μοΰ χρειάζεται κολοσσιαϊον προ
σωπικόν γι’αύτή τή δουλειά.Άλλά τί προσωπικόν; 'Υπαλληλικόν; Άσφα
λώς δέν θά γίνη ή δουλειά μου.

Έσκέφθη τότε τό Κράτος νά έμπιστευθή τήν Δημοσίαν Άντίληψιν 
είς ένα οργανισμόν ύγειά. Καί έθεμελίωσε τό Πατριωτικόν "Ιδρυμα 
Περιθάλψεως, τό όποιον, δπως θά ίδήτε, είναι άληθινά ένας άπό τούς 
ακρογωνιαίους λίθους, έπί τών όποιων ώρΟώθη ή Μεγάλη Ελλάς.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
Άς δοΰμε τώρα πώς λειτουργεί ό κολοσσαϊος αύτός μηχανισμός, τόν 

όποιον έφεΰρε ό ύπουργός τής Περιθάλψεως κ. Σϊμος, ό διά τοΰ νόμου 
808 καί 1172 ιδρυτής αύτοΰ καί τόν όποιον τηρεί είς ζηλευτήν άκρί- 
βειαν καί εύρυθμον κίνησιν ό πρώτος τροχός του κ. Θρ. Πετιμεζάς 
Πρόεδρός του.

Πρώτα - πρώτα πρέπει νά μάθετε δτι ή όργάνωσις αύτή εδράζεται

Π. I. π. — Ή έπί τής όδοΰ Λυκαΰητοΰ 'Ιερά Στέγη, άπό τήν όποιαν έξορμά 
ή Φιλανθρωπία ύπό τήν ώραιοτέραν μορφήν.

έπϊ τή: άποκεντρώσεω: καί δτι, έκτός όλιγίστων εξαιρέσεων. τά πρωτο- 
στατοΰντα πρόσωπα είναι κυρίαι τής ανώτατης τάξεως. Είς αύτά τά 
δύω οφείλεται, μπορεί κανείς νά πή. καί ή έ.τιτυχία τοΰ σκοποΰ του 
έως τώρα, διότι έπετέλεσε. δπω; Οά ίδήτε, άληθινά θαύματα.

Φαντασθήτε ένα σωματεϊιιν άπό κυρίες, μέ πρόεδρον, αντιπρόεδρον, 
ταμίαν, γραμματέα, συμβούλους, μέλη κ.λ. τοΰ όποίου σκοπός είναι νά 
πσρέχη έργασίαν είς πτωχού; καί άπορους, έπειτα άλλο σηματεΐον 
πάλιν μέ ιδίαν διοίκηση-, τοΰ όποίου σκοπός είναι νά φροντίζη διά τήν 
υγιεινήν τών παιδιών τών άπορων τάξεων, μέ ιατρούς, Ιατρεία, φαρμα
κεία κ.λ. έπειτα άλλο μέ φιλανθρωπικόν σκοπόν πάλιν καί άλλο, καμμιά 
δεκαριά έν δλφ οργανώσεις αύτοτελεϊς, όμοιομόρφως συγκεκροτημέ
νος καί λειτοι-ογούσας πρός έξοπηρέτησιν ορισμένου σκοποΰ, ώρισμέ- 
νου κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας, αί όποϊαι άποτελοΰν ένα είδος ομο
σπονδίας, ένα εϊδος Κοινωνίας Συλλόγων Φιλανθρωπικών.

ΊΙ ομοσπονδία αύτή είναι τό Πατριωτικόν "Ιδρυμα Περιθάλψεως, 
καί διευθύνεται άπό ένα Γενικόν Διοικητικόν Συμβούλιον, πλησίον τοΰ 
όποιου είναι καί ένα Μόνιμον Συμβούλιον 'Υγιεινής, καθώς καί αί 
άπαραίτητοι διά τήν τρέχουσαν λειτουργίαν του ύπηρεσίαι, ήτοι ή 

Γραμματεία, τό Λογιστήριον καί 
τό Ταμεΐον, είς ας συγκεντροΰται 
ή έργασία έκάστου τμήματος. Καί 
πάλιν τό σύνολον αύτό τελεί ύπό 
τήν δικαιοδοσίαν τοΰ 'Υπουργείου 
Περιθάλψεως.

Ό σκοπός του είναι κυριολεκτι- 
κώς 'ιερός. Παρέχει παντός είδους 
συνδρομήν καί περίθαλψη- είς 
στρατευομένους καί τάς οίκογε
νείας αύτών, εις παθόντας έξ 
’Εθνικών λόγων ή θεομηνιών, είς 
άπορους, άσθενεϊς, άναπήρους και 
είς άπροστατεύτους γυναίκας καί 
παιδιά.

Οί πόροι του — λέγει δ νόμος 
808 — εϊναι: α’) Έπιχορήγησις τοΰ 
Δημοσίου, 6’) Έτήσιαι είσφοραί, 
ιδιωτών, σωματείων, δημοσίων ή 
ιδιωτικών Ιδρυμάτων, μονών, δή
μων, κοινοτήτων καί παντός έν 
γένει νομικού προσώπου δημοσίου 
ή ιδιωτικού Δικαίου, γ’) Τό προϊόν 
δημοσ. έράνων, άδείρ τοΰ Υπουρ
γείου Περιθάλψεως, δ') Δωρεαί, 
κληροδοσίαι καί κληρονομίαι, ε') 
Παν έσοδον έκ τής διαχειρίσεώς 
τής περιουσίας του καί πάς άλλος 
πόρος οριζόμενος δι’είδικοΰ νόμου.

Δυστυχώς οί πόροι του έν τή 
πραγματικότητι έως τιόρα ήσαν 
μόνον αί τακτικοί καί έκτακτοι έπι- 
χορηγήσεις τού Κράτους, οί έρα
νοι ποΰ ένηργήθησαν πέρυσι καϊ 
έλάχιστα πράγματα άπό δωρεάς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΡΑΣΙΣ
"Οπως έχει καταντήσει σήμερα τό 
Πατριωτικόν "Ιδρυμα, μέ τά Τμή

ματά του, ποΰ απλώθηκαν σέ δλες τή; γειτονιές καί τής Κυρίες του, ποΰ 
έτρύπωσαν στή τελευταία φωλίτσα γιά νά βροΰν τή Δυστυχία, τή Γδυ- 
μνια καί τήν ΓΙεϊνα. νά τής περιθάλψουν, δίδει τήν εικόνα ένός πελω
ρίου κταποδιοΰ, τοΰ δποίου τά πλοκάμια, δχι γιά νά άπομυζήσουν, άλλά 
γιά νά σταλάξουν τήν άνακούφισι, αγκάλιασαν στοργικά δλη τήν άπορη 
ταξί, φθάνοντα έως τό τελευταίο σπιτάκι καί είς τάς έπαρχίας άκόμη. 

Κεφάλι τοϋ τεραστίου αύτοΰ οργανισμού είναι τό Γενικόν Διοικητι
κόν Συμβούλιον, τό δποϊον σήμερον άποτελοΰν — κατά τό πρώτος έτος 
τής ίδρύσεώςτου Πρόεδρος ήτον δ κ. Έμ. Μπενάκης, άποσυρθείς κατό
πιν καί γενόμενος Επίτιμος Πρόεδρος — οί κ.κ. θρ. Πετιμεζάς, καθη
γητής του Πανεπιστημίου, ώς πρόεδρος, Ίω. Δοανίδης, άντιπρόεδρος, 
αί κυρίαι Ραλλοΰ Κυριακίδου, Έλ. Νάζου, Άλ. Τσάτσου, Έλ. Άργυρο- 
πούλου, Ασπασία Μούτσοπούλου, Ελένη Δαμαλά, Ίουλ. Βάμβα, ’Ελευ
θερία Βουρλούμη. Νίνα Φωκά καί οί κ.κ. Περ. Μαζαράκης, Διευθυντής 
τοΰ Υπουργείου Εσωτερικών καί Άναστ. Παναγιωτόπουλος, Δήμαρχος 
Πέιραιώς, σύμβουλοι. Τούτου μετέχει ώς Σύμβουλος-Ιατρός καί δ κ. 
Άπ. Δ-ιξιτίδης, είς δν οφείλεται πάσα ή έπιστημονική άντίληψις άπό 
’Ιατρικής άπόψεως καί ένέργεια, καθώς καί ό Γεν. Γραμματευς τοϋ 
'Ιδρύματος κ I. Τοσούλης, ώς Γραμματεύς τοΰ Δ. Συμβουλίου.

Μέ τήν έκτασιν, ποΰ έχει πάρει τό "Ιδρυμα καί τήν δρασιν ποΰ άνέ- 
πτυξε, καταντά ένα δλόκληρον Ύπουργεϊον. Καί δμως δέν θά ίδήτε εις 
τήν κεντρικήν διοίκησίν του, δπου καταλήγουν δλαι αί έργασίαι τών 
Τμημάτων του, ούτε τμήματα καί κόντρα τμήματα, ούτε διευθύνσεις, 
ούτε αύτοκίνητα καί γραφομηχανάς είς συστοιχίας, ούτε τήν Λερναίαν 
Ύδραν — Γραφειοκρατίαν, άλλά μιά απλότητα, ή όποια, άληθινά, κατα
πλήσσει, διότι είς δλα προφθάνει καί εϊναι ένήμερος. "Ολα τά έχουν 
άπλοποιήση έκεϊ μέσα μέ σύστημα, λιτότητα, ποΰ θά έπρεπε νά έφαρ-
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Π. I. ΤΤ. — Γυναίκες ποΰ θέλουν νά ξενοδουλέψουν γιά νά θρέψουν τά παιδιά τους 
Κυρίες ποΰ έξέπεσαν καί δέν θέλουν νά ζητιανέψουν καταφεύγουν είς τό Τμήμα 
εύρέσεως έργασίας καί τοποθετούνται ώς οικονόμοι, ώς καμαριέρες, ώς υπάλληλοι. 

μοσΟή είς δλους τούς δημοσίους κλάδους. Μία ΔιεύΟυνσις, μία Γραμ
ματεία ΰπό τόν κ. I. Τασούλην μέ έλάχιστον προσωπικόν, ένα Λογι- 
στήριον ύπό τήν Διεύθυνσιν τοΰ κ. Σολ. Συρμοπούλου μέ τέσσαρας 
υφισταμένους, ένας Ταμίας, ό κ. Σιμόπουλος, ένα Πρωτόκολλου, μία 
Διεκπεραίωσις, μία 'Αποθήκη καί μιά Επιμελητεία αποτελούν τά κεν
τρικά του γραφεία.

Ή υπηρεσία κινείται μέ ακρίβειαν ώρολογίου καί δλα διεκπεραιοΰν- 
ναι ταχύτατα, χωρίς νά τρέχουν, χωρίς νά σαστίζουν, χωρίς νά ψευτο- 
λαχανιάζουν ή νά ψευτοσκουπίζουν τόν ιδρώτα των. Δέν υπάρχει παρά
δειγμα χαρτιού ή έργασίας ποϋ νά έμεινε έκκρεμής έπί ήμέρας.

Τό αυτό,συμβαίνει καί μέ τά εντάλματα πληρωμών. Τόσον έχειάπλο- 
ποιηθή καί αύτή ή διαδικασία, ώστε ό μαραγκός ή δ έμπορος παραδί- 
δων τήν εργασίαν του ή τό εμπόρευμά του, πληρώνεται άμέσως, χωρίς 
νά περιμένη «νά γίνη ή εντολή», «νά τήν ΰπογράψη ο κ. υπουργός», «νά 
πάη στό Ειδικόν Λογιστήριον», «νά καπνίση τό τσιγάρο του δ αρμόδιος 
υπάλληλος», «νά γυρίση στό υπουργείο», «νά γίνη τό ένταλμα», «νά 
ύπάρχη πίστωσις», «νά πάη στό Συνέδριο», «νά παραλειφθη κάποιο 
δικαιολογητικό», «νά γίνη καλά δ Πάρεδρος», «νά μήν έχη τά νεύρα 
του ό πρωτοκολλητής», «νά έχη λεπτά ό Ταμίας» κ.λ. κ λ. ’

Όλα αύτά τά έχει αντικαταστήσει ή σβελτέτσα της Γραμματείας, ή 
εύσυνειδησία τοΰ Λογιστηρίου καί ή αγρυπνία τού γέρω - κερβέρου 
Σιμοπούλου, τοΰ πανταχού παρόντος καί τά πάντα.. . πληρώνοντος, 
έπί τή βάσει ένός εντάλματος, έκδιδομένου έντός τριών λεπτών τής ώρας.

Καί'δμως μέ αύτό τό άπλούστατον σύστημα διαχειρίσεως τό Πατριω
τικόν Ίδρυμα, δπως Οά ίδοΰμε παρακάτω. διεχειρίσΟη άπό τότε ποΰ 
ίδρύΟη έως σήμερον πολλάς δεκάδας έκατομμυρίων, χωρίς καμμιά 
ανωμαλία νά παρατηρηΟή, χωρίς κανένα λάθος νά σημειωθή, χωρίς 
κανέν παράπονον νά άκουοΟή

Καί διεχειρίσΟη έως τώρα τό Π. "Ιδρυμα 12000000 δραχ.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΤΩΧΩΝ

"Ας έλθωμεν τώρα εϊς τά Τμήματά του, έκαστον τών όποιων είναι ένα 
Κεράς ΆμαλΟείας διά τάς άπορους τάξεις.

Άρχίζομεν άπό τό Τμήμα Πτωχών. Πρόεδρός του είναι ή κυρία 
ΈλευΟ. Βουρλούμη.' ’Αντιπρόεδρος ή κυρία Έλ. Μέρλιν, Γραμματεύς 
ή κυρία Έλ. Πολιτάκη, Ταμίας ή κυρία Μαρία Τανταλίδου, "Εφοροι αί 
κυρίαι Μπόφα καί Παπαδάκη. Καί έρχονται κατόπιν 60-70 κυρίαι ώς 
μέλη τοΰ τμήματος αύτοϋ.

Είναι ένα άπό τά τμήματα, που έχουν τήν περισσότερη δουλειά. Φαν· 

τασΟήτε σέ μιά άχανη ’Αθήνα νά ξετρυπώνουν, δχι τούς ζητιάνους — 
άπό τούς όποιους εύτυχώς^ μάς άπήλλαξε ό κ. Σϊμος — άλλά τούς αλη
θινούς πτωχούς, ποΰ δέν έχουν νά φάνε, ποΰ δέν έχουν νά φωνάξουν 
γιατρό, ποΰ δέν έχουν νά πάρουν φάρμακα.

Κάθε μιά κυρία - μέλοςτοΰ τμήματος έπήρε μιά άπό τής 50 ενορίες 
τής πόλεως καί τήν έχει ΰπό τήν διαρκή άντίληψίν της. Νά ΐδήτε πώς 
τρέχουν ακούραστες άπό τό πρωί έως τό βράδυ, τρία χρόνια τώρα, διά 
ν’ανακαλύψουν, ή μια άπό δό> μιά φθισική κοπέλλα, ή άλλη μιά χήρα- 
μάνα μέ πέντε παιδιά, ποΰ μένουν 3 μέρες νηστικά δλα, θά θαυμάσετε 
τήν αύταπάρνησίν των, τήν αντοχήν των, τήν άφοβίαν των.

Καί έπειτα άπό τήν άναζήτησιν αύτήν τής ’Ανάγκης, μιά έκθεσις είς 
τό Δ. Συμβούλιου, διά τά περαιτέρω. Αύτά τά περαιτέρω είναι παροχή 
Sρηματικού βοηθήματος, εισαγωγή είς νοσοκομεΐον, νοσηλεία κατ’ οίκον 

ιά νοσοκόμου ειδικής, παροχή φαρμάκων, ιατρική έπίσκεψις, παροχή 
ενδυμάτων, άναλόγως τοΰ είδους τής Ανάγκης, τά όποια διεκπεραιώνει 
ακαριαίως τό γραφεΐον τοΰ Τμήματος, ύπό τήν άμεσον έπαγρύπνησιν 
τής Προέδρου του κυρίας Βουρλούμη, ή όποία δλην της τήν ήμέραν, 
δλην της τήν ζωήν καταναλίσκει έκεΐ μέσα, αληθινόν θύμα τής άφο- 
σιώσεως καί αύταπαρνήσεώς της.

Πρέπει δέ νά μάθετε δτι κάλπηδες δέν περνοΰν στής Κυρίες. Τούς 
καταδιώκουν άμειλίκτως καί είναι άγρυπνες.

’Ακούστε τώρα νάμιλήσουν λίγο τά λάλα νούμερα: Κατά τό 1917, 
άπό τόν ’Ιούλιον, τό Τμήμα αύτό διεκόμισε καί είσήγαγε είς διάφορα 
νοσοκομεία 87 έν δλφ άσθενεϊς, έκ τών όποιων 39 φυματικούς είς τήν 
«Σωτηρίαν» καί έπλήρωσε δι- αύτούς 17,850 δρ. ών 14,060 εις τήν 

Σωτηρίαν. Έχορήγησε έπίσης διά τοΰ Λαϊκοΰ Φαρμακείου 5,067 δρ. 
φάρμακα, 2.746 δρ. κλινοσκεπάσματα καί φανέλλας, καί 53,000 δρ. 
είς βοηθήματα.

Αύτά έως τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1918. Φυσικά τοΰ 1918, δηλαδή ένός 
ολοκλήρου έτους ό άπολογισμός. είναι ογκωδέστερος. ’Ακούστε τον: 
Εις τήν Σωτηρίαν είσήγαγε 170 άσθενεϊς καί είς τά άλλα νοσοκομεία 
361 καί έπλήρωσε δι’ αύτούς έν δλοι 154,270 δρ. Είς χρηματικά βοηθή
ματα, έμοίρασε 80,115 δρ. Κατεσκεύασε 12 ορθοπεδικά μηχανήματα, 
έπλήρωσε 2554 είς δίδακτρα, διένειμε 605 κιβώτια γάλακτος, . άξίας 
73671 καί 9863 δκ. ρύζι άξίας 16,414 δρ. Διένειμε άκόμη κλινοσκεπά
σματα άξίας 7102 δρ.

"Εχει δέ, σημειώσατε,τό τμήμα αύτό επτά λαϊκά ιατρεία, έκτών όποιων 
ένα εις τό Παγκράτι, ένα είς τήν συνοικίαν Άγ. Δανιήλ, ένα είς τόν 
παλαιόν "Αγ. Κωνσταντίνον, ένα είς τήν Πλατείαν-Άβυσσινιάς καί 
πέντε πρό έτους είς τόν Πειραιά, έχει δέ καί ένα Λαϊκόν Φαρμακεϊον 
παρά τό Ύπουργεϊον τών Ναυτικών, δπου έκτελοΰνται δλαι αί συνταγαί.

"Ας άκούσωμεν τώρα καί τόν ’Απολογισμόν τών Ιατρείων του: Κατά 
τό ώς άνω έτος 1918 είς τό τοΰ Άγ Δανιήλ προσήλθον 5394, είς τό 
τοΰ Άγ. Κωνσταντίνου 3155 καί είς τό τής Πλατείας Άβυσσινίας, δπου 
έγιναν καί 250 μικροεγχειρήσεις, 2β8β.

Τοΰ 1919 ή άπόδοσις είναι μεγαλητέρα. Είς νοσοκομεία είσήγαγε 461 
άσθενεϊς καί 110 είς τήν «Σωτηρίαν», κατεσκεύασε δέ 16 ορθοπεδικά 
μηχανήματα. Τά δέ ’Ιατρείατου; Είς τοΰ Παγκρατίου προσήλθον 5352 
καί 160 μικροεγχειρήσεις, είς τοΰ Άγ. Δανιήλ 456, είς τό τοΰ Άγ. Κων
σταντίνου 2789, είς τό τής Πλατείας Άβυσσινίας 2780, τό τής Πλατείας 
Ίσότητος, δπερ ήρχισε νά λειτουργή άπό τόν Μάϊον 6209 καί έπλήρωσε 
είς νοσοκομεία 272.897 δρ-, είς δέ τήν «Σωτηρίαν». 147,897. Είς δίδα
κτρα κατέβαλε 2,517 δρ. είς κλινοσκεπάσματα, 1,172 δρ. είςχρημ. βοη
θήματα 78,630 δρ., είς 585 κιβώτια γάλακτος δρ. 56,904 καί είς 884g

π. I. π. — Ντεμουαζέλλες καί Κυρίες, πολύ καθώς πρέπει, κόβουν λεγέττες γιά 
νεογνό, είδη Ιματιομοΰ Νοσοκομείων καί 'Ιδρυμάτων διά τό τμήμα Ιματιοθήκης.

όκ. ρύζι δρ. 27,128, ήτοι έν δλω 480,819.70 δρ. καί είς τόν Πειραιά 
69,283 δρ.

Άφ’ ετέρου τό Λαϊκόν Φαρμακεϊον του έξετέλεσε έως τώρα 60,000 
συνταγάς, άν άγαπάτε. Καί δύναται τις νά εΐπή δη τό ζήτημα τής ιατρι
κής περιθάλψεως τών άπορων τάξεων, τό δποϊον άλλως Θά έξηρτάτο 
άπό τήν φιλανθρωπίαν τοΰ ίατροΰ καί τήν άτομικήν έν γένει πρωτο
βουλίαν, έλύϋη τελείως, χωρίς ούτε ό Δήμος, οΰτε τά έπαγγελματικά 
σωματεία, ών μέλη περιθάλπονται ύπό τοΰ Πατριωτικού Ιδρύματος, νά 
εισφέρουν τίποτε.

ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ

"Αλλο τμήμα αύτό. ^Πρόεδρός του ή Κυρία Έλ. Νάζου, διαδεχθεϊσα 
τήν κατά τό πρώτον έτος κυρίαν Βιργινίαν Έμ. Μπενάκη, Αντιπρόε
δρος ή κυρία ΆΟηνά Σοφιανοπούλου καί Σύμβουλοι αί κυρίαι Κ. Ψάλτη 
καί "Ελλη Μυλωνά.

Είχε συστήσει δύω Κεντρικά Συσσίτια· ένα παρά τό Βαρβάκειον καί 
ένα είς τήν Πλάκα^Άλλ’ είχε έν λειτουργίφ καί Διανεμητήρια, ένα είς 
τήν Λαχαναγοράν, ένα είς τήν Γαργαρέταν, ένα είς τά Πατήσια, ένα είς 
τήν Βάθειαν, ενα στό Κολωνάκι καί ένα είς τόν Άγιον Φίλιππον, είς τά 
όποια διένεμον μερίδας φαγητών, παρασκευαζομένων εις τά Κεντρικά 
άντί 30 λ. κατά μερίδα κρέατος καί 20 λ. τά νηστήσιμα.

Τά Συσσίτια αύτά καί Διανεμητήρια έλειτούργησαν άπό τής 15 Νοεμ
βρίου 1918 έως τής 2 Απριλίου 1919 καί έχορήγησεν κατά τό διάστημα 
αύτό 467,297 έν δλφ μερίδες. Τώρα, άφ’ ής έπαυσεν ή άνάγκη, άργοΰν, 
τάς δέ έγκαταστάσεις των χρησιμοποιεί τό Ύπουργεϊον Περιθάλψεως 
διά προσφυγικάς άνάγκας.

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
Άπό τά σπουδαιότερα τό τμήμα αύτό. Καί πολύπλοκος δ οργανισμός 

καί ή δράσις του.
Σκοπός του νά μεριμνά διά τήν υγιεινήν τών λαϊκών τάξεων. Πρόε

δρός του ή κυρία Σμαράγδα Δημαρά, διαδεχθεϊσα τήν πολλάς υπηρε
σίας παρασχοΰσαν κυρίαν Έλ. Δαμαλά, Αντιπρόεδρος ή κυρία Μίνα 
Λόντου, Γραμματεύς ή κυρία Εύδοκία Άθανασούλα, διαδεχθεϊσα άλλην 
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πολύτιμον ΰπαρξιν, τήν κυρίαν Τριανταφυλλίδου, Ταμίας ή κυρία Αίμ. 
Ζαρίφη καί Έφοροι ή δεσποινίς Μαρίνα Διομήδους, ή κυρία Ελένη 
Τρικούπη καί ή κυρία Εύφρ. Νικολαϊδου. Τό τμήμα αύτό έχει καί 
Έφορον-Ίατρόν, Διευθυντήν τής Μαθητικής Πολικλινικής του, τόν κ. 
Έμ. Λαμπαδάριον, τμηματάρχην τής Σχολικής Υγιεινής έν τώ Υπουρ
γεία» τής Παιδείας καί τέσσαρας ιατρούς διά τά τέσσαρα τμήματά του 
άτινα λειτουργούνέντός τοΰ Κεντρικού Καταστήματος, ήτοι τό Χειρουρ
γικόν μέ τόν κ. Τσακόπουλον έπί κεφαλής, τό Παθολογικόν μέ τόν κ. 
Πέπαν, τό Όφθαλμολογικόν μέ τόν κ. Φασανέλην καί τό Όδοντολογι- 
κόν μέ τόν κ. Φωτιάδην.

Πρέπει νά σταθήτε καμμιά φορά κατά τής 3 έως τής 5 τό άπόγευμα 
έκεΐ είς τήν ανηφόρια τής δδοΰ Λυκαβητοΰ, διά νά ΐδήτε τί γίνεται 
καί πόσα παιδιά καί πόσες μανάδες τοΰ λαοΰ μπαινοβγαίνουν είς τήν 
ύπ’ άριθ. 29 πόρτα.

Άπό 1 Νοεμβρίου 1917 έως 31 ’Οκτωβρίου 1918 ένοσηλεύθησαν έν 
δλω 3238 μαθηταί, ήτοι 1039 είς τό Παθολογικόν, 939 είς τό ’όφθαλ
μολογικόν, δταν έμάστιζε τήν πρωτεύουσαν ή οφθαλμία, 933 είς τό 
Όδοντολογικόν καί 327 εις τό Χειρουργικόν. Κατά δέ τό 1918-1919 
ένοσηλεύθησαν 1415 έν δλω μαθηταί, έκ τών όποιων 724 είς τό Παθο
λογικόν, 316 είς τό Όφθαλμολογικόν, 146 είς τό Όδοντολογικόν καί 
229 είς τό Χειρουργικόν.

Καί πάλιν άπό τόν ’Ιούλιον έως τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1919 ένοση*  
λεύθησαν έν δλφ 176 μαθηταί, έκ τών όποιων 82 είς τό Παθολογικόν, 
59 είς τό Όφθαλμολογικόν καί 35 είς τό Χειρουργικόν.

Είς τό τμήμα αύτό λειτουργεί καί Ήλιοθεραπευτήριον, είς τό όποιον 
άπό 1 Μαρτίου έως 31 ’Οκτωβρίου 1919 έφοίτησαν 95 παιδιά πάσχοντα 
άπό χοιράδωσιν, φυματιώδη Αδενίτιδα καί χειρουργικάς φυματιώσεις. 
Έκ τούτων τό έν τέταρτον ίάθησαν έντελώς, έπί δέ τών λοιπών χοιραδι- 
κών περιπτώσεων παρετηρήθη σημαντική βεί.τίωσις.

Έπί πλέον τό τμήμα αύτό έφήρμοσε καί τήν Θαλασσοθεραπείαν 
Είκοσι μαθηταί, ποΰ είχαν άνάγκην θαλασσίων λουτρών, έπήραν 398 
λουτρά.

Έλειτούργησαν καί διαιτητικά συσσίτια πρός συμπλήρωσιν τής τροφής 
των, κατά τά όποια παρείχετο είς τούς τροφίμους γάλα, ρύζι καί φιδές.

π. I. ΤΤ. Διανομή Γάλακτος καί Γαλακτούχου Αλεύρου άπό τό τμήμα πτωχών.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Πρόεδρος τοΰτμήματος αύτοϋ είναι ή κυρία Έλ. Παντερμαλή, ’Αντι

πρόεδρος ή κυρία Ραλλοΰ Κυριακίδου, Γραμματεύς ή κυρία Έλ. 
Μυλωνά, Ταμίας ή κυρία Πηνελόπη Παπά καί Σύμβουλοι αί κυρίαι 
Άννα Θεοδωροπούλου, Βέρθα Λέκκα, Εύφρ. Νικολαϊδου, Μ. Μαραγ
κού, Έλ. Γεωργακοπούλου, Φανή Τσάτσου, Άγγελ. Χατζοπούλου καί 
Κατ. Βλασσοπούλου.

Πολυσχιδής καί Ιερά αύτόχρημαή δράσίς του, ποΰ καταντρ τό Τμήμα 
αύτό αληθινός θησαυρός. Εκτός τών φροντίδων, ας καταβάλλει διά 
τήν υγείαν τών μικρών άπορων, κυρίως έστρεψε τήν προσοχήν του είς 
τήν άγωγήν καί τήν πνευματικήν τόνωσιν τών λαϊκών τάξεων, παρα- 
σκευάζον τόν μαθητήν τοΰ σχολείου.

Έκ παραλλήλου διανέμει ρουχαλάκια, κλινοσκεπάσματα καί τροφήν 
είς τά νήπια καί τά παιδιά του, καταβάλλει δέ έξ ίσου προσπάθειας διά 
τήν προστασίαν τής άπορου μητρός, ή όποία είναι υποχρεωμένη νά 
ξενοδουλεύη γιά νά θρέψη τά παιδιά της. Πρός τοΰτο διατηρεί τρία 
λαϊκά νηπιαγωγεία, ένα παρά τόν Άγιον Νικόλαον, στά Πευκάκια, άλλο 
παρά τήν Αγίαν Τριάδα καί τρίτον στοΰ Μακρυγιάννη, είς τά όποια, 
«οργανωμένα κατά τό Φροβελιανόν σύστημα, μέ δλα τά άπαραίτητα 
μέσα καί μέ είδικάς νηπιαγωγούς διημερεύουν τά άπορα παιδάκια, 
διδάσκονται στοιχειώδεις γνώσεις, μαθαίνουν χορούς, τραγουδάκια, 
γυμνάζονται, παίζουν, συσσιτορν, λαμβάνοντα ειδικήν τροφήν,, σσνειθί- 
ζουν ν’ αγαπούν τό σχολειό καί περνούν τέτοια κατάρτιση, ώστε ή 
διευθύντρια τοΰ Δημ. Σχολείου τών Πευκακιών, πέρυσι, έσπευσε νά 
ονγχαρή τάς νηπιαγωγούς τοΰ Άγ. Νικολάου, διότι τά παιδιά ποΰ 
προήλθον άπό τό Λαϊκόν Νηπιαγωγείου του ήσαν ανώτερα πνευματικώς 
καί ψυχικώς τών άλλων.

Ίδέτε καί τόν απολογισμόν των: Είς-τό β’ νηπιαγωγείου κατά τό 
1917 -18 έφοίτησαν 110 νήπια, κατά δέ τό 1918 -19 έφοίτησαν 70. Εϊς 

τό τής Άγ. Τριάδος, ίδρυθέν τόν ’Ιούλιον 1918, ένεγράφησαν διά τό 
1918- 19 έν δλφ 150 παιδιά καί τό 1919 -20 120.

Τήν άνοιξι τοΰ 1918 τό Τμήμα ίδρυσε τό πρώτον Παιδικόν Άσυλον, 
είς τά Αποδυτήρια τοϋ Σταδίου καί πρό τινων μηνών άλλο ένα είς τήν 
όδόν Καρόλου, κυρίως γιά τά παιδάκια τών εφέδρων.

Δέν εϊχε πειά νά οκοτισθή ή μάνα, ποΰ ό άνδρας της έτρεξε στό 
μέτωπο, κι’ αύτή έπρεπε νά δούλεψη, οΰτε ό πολεμιστής ποΰ θ'άφήση 
τά παιδιά του ή οί συγγενείς τοϋ πεσόντος. Ή μάνα, πού έφευγε τό 
πρωί άπό τό σπίτι της γιά νά πάη νά βάλη μπουγάδα στής κυρίας Κ. 
περνούσε τό πρωΐ άπό τό "Ασυλο καί άφινε τό παιδί της, γιά νά τό 
πάρη τό βράδυ, ποΰ, πεθαμένη άπό τήν κούρασι, δέν θά είχε οΰτε μαγει- 
ρέψη, νά τό πάρη δμως καλοταϊσμένο, χορτάτο, μαθημένο μέ δυώ τρα
γουδάκια, ένα χορό, λίγους τρόπους, ευχαριστημένο, άλλά καί προετοι
μασμένο μεθοδικά γιά τό σχολείο. Καί ό έφεδρος, ποΰ έμάχετο έκεΐ 
εξω ή ποΰ έπεφτε, είχε έμπιστευθή σέ καλά καί πονετικά χέρια τό 
σπλάχνο του.

Τό 1918-1919 είς τό Α" άσυλον έφοίτησαν 120 παιδιά καί τό 1919- 
1920 100, είς δέ τό τής όδοΰ Καρόλου φοιτώσιν 130 παιδιά.

Κάθε νηπιαγωγεϊον καί κάθε άσυλον μαγειρεύει χωριστά καί ή μικρή 
του πελατεία τρώγει τρις τής ήμέρας αμυλώδη, σύκα, σταφίδες, γάλα, 
ρύζι καί κρέας, τάς δέ έοριάς τούς δίδουν περισσότερον κρέας καί 
γλυκίσματα.

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΕΝΩΝ ΒΡΕΦΩΝ
Περιλαμβάνει δλόκληρον ίατρεΐον, εγκατεστημένοι· είς τό Δημοτικόν 

Βρεφοκομείου, εύγενεΐ παραχωρήσει τοΰ άδελφάτου του καί τοΰ ρέκτου 
διευθυντού του κ. Ν. Κυριάκού, τό όποιον έλειτούργει τάς πρωϊνάς 
ώρας, καί συμβουλευτικόν Σταθμόν, δ όποιος έλειτούργει τό άπόγευμα.

Ήρχισε ή λειτουργία του άπό τόν ’Ιούλιον τοΰ 1917 καί προσήλθον 
50 παιδιά κατ’ άρχάς. Τώρα πνίγονται στή δουλειά καί κυρίες, ιατροί 
καί ύπάλληλοι εργάζονται δλην τήν ημέραν.

Χάνει κανείς τό μυαλό του έκεΐ μέσα καί θαυμάζει τήν αύταπάρνησίν 
τών κυριών, ποΰ άπό τό πρωΐ έως τό βράδυ στέκουν έκεΐ άφωσιωμέναι 
είς τό έργον των.

Θά περάση ή μάνα μέ τό παιδί της τό άρρωστο, θά τής τό γδύσουν 
οϊ βοηθοί, 0ά τό ζυγίσουν, 0ά τό έξετάσουν οί ιατροί, θά τοΰ γράψουν 
τά φάρμακα, τά όποια θα πάρη άπό τό Λαϊκόν Φαρμακεϊον καί τήν 
τροφήν του, τήν όποιαν, μέ ένα δελτίον, έκδιδόμενον άπό τάς κυρίας, 
θά τοΰ διΰση ή Αποθήκη, δηλαδή γάλα, άλευρον γαλακτοΰχον καί 
δρυζαν. Κάθε τόσο δέ παρακολουθοΰν τήν σωματικήν άνάπτυξιν τών 
μικροσκοπικών των πελατών οί ιατροί.

Τό 1918 προσήλθον καί έτυχον περιθάλψεως 323 παιδιά, τό δέ 1919 
προσήλθον 3185, έκ τών όποιων 62 εΐσήχθησαν είς διάφορα νοσοκο
μεία καί μόνον 60 άποθιωτήρια έξεδόθηοαν. Άφ’ έτέρου τό 1918 έπέ
ρασαν άπό τόν Συμβουλευτικόν Σταθμόν 2,370 παιδιά καί τό 1919, 
έπέρασαν 935.

Πρόεδρος τοΰ τμήματος τούτου είναι ή κυρία Θεοδώρα Τσάτσου, 
Αντιπρόεδρος ή κυρία Ιουλία Μάνθου, Γραμματεύς ή κυρία Φωφώ 
Κολοκοτρώνη καί Ταμίας ή κυρία Σμαράγδα Βασιλείου.

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΩΝ ΒΡΕΦΩΝ
Πρό τίνος ό Συμβουλευτικός Σταθμός άπεχωρίσθη τοΰ Τμήματος 

Ασθενών Βρεφών καί άπετέλεσε ίδιον Τμήμα, τό τών Υγειών Βρεφών 
άπό τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1919, κατά τό ΰπόδειγμα τοΰ Αμερικανικού 
’Ερυθρού Σταυροΰ, τοΰ όποιου σκοπός είναι ή προστασία τής βρεφικής 
ήλικίας, ή πρόληψις τών νόσων καί κινδύνων αύτής, ή καθοδήγησις 
τών μητέρων καί ή παροχή γάλακτος καϊ ενδυμάτων.

Ό Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός άνέλαβε τάς δαπάνας τοΰ Τμή
ματος αύτοϋ δι’ εν έτος, διέθεσε μάλιστα καί ώς διευθύντριαν μίαν 
Αμερικανίδα, ήτις «οργάνωσε τήν υπηρεσίαν κατά ίδικόν του σύστημα, 
τώρα δέ στέλλει καϊ νοσοκόμον Αμερικανίδα.

Φαντάζεσθε βέβαια τί εργασία γίνεται. Βρεφοκόμοι επισκέπτονται τά 
άπορα σπίτια καί έλέγχουν, καθοδηγούν, παρακολουθοΰν πώς αναπτύσ
σονται τά παιδιά ΰπό έποψιν καθαριότητος, ΰγιεινής κ.λ. Καί έκεΐ ποΰ 
άλλοτε έβλέπατε παιδιά νά κυλίωνται στόν βούρκο καί νά τρώνε μέσα

π. ι. π. — Ίδέτε τήν ώραίαν αίθουσαν τον Νοσοκομείου τδν Παίδων, Οπου 
έκατοντάδες παιδιά τόν χρόνο εύρίσκονν τήν σωτηρίαν των.
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ΤΤ-’’l. ΤΓ. "Ενα άπό τά σπουδαιότερα τμήματά του εΐναι τό τής Υγιεινής τό όποιον 
έχει συστήσει τήν Μαθητικήν Πολικλινικήν. Είς τήν είκόνα μας φαίνεται τό 

χειρουργικόν τμήμα.

στά χώματα, τώρα βλέπετε τή μάνα τοϋ λαοΰ νά τηρή κάθε συνθήκη 
υγιεινής.

Χίλια παιδάκια τώρα είναι ύπό τήν έπίθλεψιν τοϋ Τμήματος, εκατόν 
δέ μητέρες τήν ημέραν έρχονται άπό τά περίχωρα καί ζητούν συμβου
λής άπό τόν παρά τό Βαρβάκειον σταθμόν του.

Ό κυρίως ιδρυτής τοϋ τμήματος αύτοϋ, δ Αμερικανικός ’Ερυθρός 
Σταυρός τό έπροίκισε τό τμήμα αύτό μέ μίαν δωρεάν άληθινά Αμερι
κανικήν. ’Ακούσατε την: 51)0 κιβώτια Γάλα, 50 κιβώτια μαρμέλαδα, 
20 σάκκους ζακχάρεως, 10 κιβώτια λαρδί. 2 βαρέλια αλάτι, 3 βαρέλια 
κακάο, 15 σάκκους συμμιγδάλι, 20 κιβώτια σαπούνι πολυτελείας, 30 
κιβώτια κοινό σαπούνι. 4 βαρέλια κρέας, 30 σάκκους άλεΰρι, 1 κιβώτιον 
μέ μισοφοράκια, 3 κιβώτια μέ πελερίνες, 700 φορεματάκια, 1 κιβώτιον 
ποδίτσες, 1 δέμα μέ ύφασμα λευκό καί 1 δέμα μέ χρωματιστό.

ΤΜΗΜΑ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ
Μέσα εΐς τό Κεντρικόν Κατάστημα τοϋ Π. 'Ιδρύματος λειτουργεί καί 

τό Τμήμα Ιματιοθήκης, τό όποιον παρουσίασεν έπίσης ζωηροτάτην 
δράσιν.

’Από τήν στιγμήν ποϋ έκηρύχθη ή έπιστράτευσις ήρχισε νά παρέχη 
έργασίαν εΐς συζύγους τών εφέδρων. Κυρίαι καί δεσποινίδες τής έκλε- 
κτής τάξεω; έκοπτον καί έρραπτον καί ετοίμαζαν έσώρρουχα διά τούς 
τραυματίας καί άσθενεϊς τοΰ πολέμου, διά τόν Αμερικανικόν ’Ερυθρόν 
Σταυρόν, διά τό Έμπειρίκειον Άσυλον, διά τό Νοσοκομεΐον τών 
Παίδων κ.λ.

Έκ παραλλήλου παρεσκεύαζαν λεγέττες διά τό Τμήμα τών Πτωχών. 
Άπό κάποιον έρανον ποϋ ένήργησε τό Τμήμα τών Πτωχών κατεσκεύασε 
ή Ιματιοθήκη ποδιές, φορεματάκια, άσπρόρρουχα, μπλούζες ιατρών 
καί νοσοκόμων, πετσέτες συσσιτίων.

Άπό 1 Αύγουστου 1917 έως 1 ’Οκτωβρίου 1919 κατεσκεύασε έν δλφ 
1950 τεμάχια μέ ύλικόν^άξίας .5652 δρ. Κατά τό αύτό διάστημα κατε
σκεύασε G99I βρεφικά είδη μέ δαπάνην 7737 δρ. δέματα πτωχών διανε- 
μηθέντα δωρεάν 433, κουνουπιέρες καί καλύπτρες τοϋ 'Ελληνικού 
’Ερυθρού Σταυροΰ 2188.

Έπίσης έξετέλεσε καί άλλας παραγγελίας Κυριών-νοσοκόμων, ήτοι 
σταυρούς κ.λ., δταν δέ αιτήσει τοϋ Υφυπουργείου τή; Υγειονομίας 
ένηργήθη έρανος διά τά θύματα τής Μ. Ασίας καί συνελέγησαν 12,4β2 
δρ. μέ αύτάς καί τινας μικροδωρεάς κατεσκεύασε τό Τμήμα 3220 τεμά
χια, 1801 δέ τεμάχια διά τήν Ανατολικήν Μακεδονίαν έκ δωρεών καί 
εράνων, άξίας 13,000 δρ.

ΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ Π. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Όταν ο Τούρκος έγονάτισε τό Π. "Ιδρυμα ώργάνωσε πρώτον μίαν 

άποστολήν, ήτις ύπό τόν Πρόεδρόν του κ. θρ. Πετμεζάν καί έκ τής 
κυρίας Παντερμαλή καί τοϋ ’Ιατρικού Συμβούλου κ. Δοξιάδη, έσπευσε 
έκεΐ, έφωδιασμένη μέ χρήματα, ρούχα, τρόφιμα, γάλα, καφέ, ρύζι, 
ζάχαρη, βιβλία κ λ., νά παράσχη βοήθειας εΐς τούς έπί τόσα έτη ύπο- 
στάντας τά πάνδεινα αδελφούς μας.

Έ.τίσης α.τέστειλε βοήθειας εΐς Μάκρην καί Αλικαρνασσόν, ένα δέ 
μήνα πριν άποβιβασθή ό στρατός μας είς Σμύρνην, έκαμεν άλλην άπο
στολήν εκ τών κυριών Κυριακίδου, Καμάρα, τού κ. Λαμπαδαρίου, 
Εφόρου-’Ιατρού καί τών κ.κ. Β. Μελά καί Λ. Μελά, ύπό τόν κ. Π. 
Μαζαράκην, εκ τών τοϋ Δ. Συμβουλίου του, ώς Πρόεδρον, ήτις περιήλ- 
βεν δλην σχεδόν τήν Μ. Ασίαν καί έσπειρε παντού τήν άνακούφισιν.

Ίδέτε μερικά νούμερα: Ή εΐς Αλικαρνασσόν άποστολή έστοίχισεν 

εΐς τό II. "Ιδρυμα 49,821.55 δρ., ή εΐς Μάκρην 69,474.15 δρ., ή εις 
Σμύρνην 932.132 80 δρ. καί ή είς Κωνσταντινούπολη- 1,201,234.65 δρ., 
έξ ών 600 χιλ. δρ. είς ρούχα. Έν δλφ δηλαδή αί άποστολαί αύται τοΰ 
έστοιχισαν 2,252,663.15.

Διά τάς άποστολάς αύτάς τό Τμήμα τής Ίματαποθήκης κατεσκεύασε 
καί ήγόρασε ένδύματα άνδρών, γυναικών καί παιδιών, κουβέρτας 
παπούτσια κ.λ. άξίας 109,422.15 δρ.

Πρόεδρος τοϋ Τμήματος αύτοϋ είναι ή κυρία ’Ιουλία Βάμβα, Αντι
πρόεδρος ή κυρία Αίκ. Δρόσου, Γραμματεύς ή κυρία Εύτέρπη Κέπετζη, 
Ταμίας ή κυρία Εύαγγ. Οικονόμου καί "Εφορος ή κυρία Ραλλοΰ 
Ξυδάκη.

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τί γίνονται δμως ή άπορες γυναίκες, σύζυγοι έφεδρων κ.λ. ποΰ θέλουν 

νά έργασθοΰν γιά νά ζήσουν αύτές καί νά θρέψουν καί τά παιδιά τους;
Έπρονόησε καί γι’ αύτές ό οργανισμός τοϋ Πατριωτικού Ιδρύματος. 

Χωριστόν τμήμα μέ πρόεδρον τήν κυρίαν Αίκ. Φωστηροπούλου, Αντι
πρόεδρον τήν κυρίαν Άθ. Σταθάτου, Γραμματέα τήν κυρίαν Μαρίαν 
Μάνου, Ταμίαν τήν κυρίαν ΙΙην. Πανουργία καί Σύμβουλον τήν κυρίαν 
Ελένην Μυλωνά, έχει ώς άποστολήν του νά έξευρίσκη θέσεις καί έργα
σίαν είς δλους ποΰ θέλουν νά δουλέψουν.

Έχουν ειδικόν γραφεϊον, τό όποιον φροντίζει νά εύρίσκη θέσεις είς 
γραφεία, καταστήματα, σπίτια καί οικογένειας καί τής τοποθετεί ώς 
ταμίας, οικονόμους, καμαριέρες, μαγείρισσες, μπουφετιέρες, ώς κοινές 
υπηρέτριες κ.λ. Τόσην δέ φροντίδα καταβάλλουν είς τό ζήτημα αύτό, 
ώστε τάς παρακολουθούν καί όταν έργάζονται καί συντάσσουν τακτικά 
εκθέσεις.

Εΐς τό τμήμα αύτό ίδρύθη καί σχολή Ταμιών καταστημάτων, είς τό 
όποιον κορίτσια καί κυρίες, ποϋ θέλουν νά εϋρουν θέσιν είς έμπορικόν 
ή έργοστάσιον ή γραφεϊον μαθαίνουν στοιχεία διαχειριστικής άπό τόν 
Διευθυντήν τοϋ Λογιστηρίου τοΰ Ιδρύματος κ. Σάλωνα Συρμόπουλον, 
δωρεάν.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άλλ’ είναι καί γυναίκες άποροι ποΰ ζοΰν άπό τήν βελόνα τους. Φρον

τίζει λοιπόν καί γι’αύτές τό "Ιδρυμα. Ειδικόν τμήμα μέ Πρόεδρον τήν 
κυρίαν Φανήν Μηταυτσή, Αντιπρόεδρον τήν κυρίαν Εύαγγελίαν Π. 
Ι’κίνη, Ταμίαν τήν κυρίαν Μαρ. Βάρναλη, Γραμματέα τήν δεσποινίδα 
Οικονόμου, "Εφορον τήν κυρίαν Άβέρωφ καί Συμβούλους τάς κυρίας 
Πόπην Γρυπάρη, Λουκίαν Ζαΐμη, Εύαγγελίαν Έφεσίου, Χρυσηΐδα Στε
φάνου, Ροζαν Ζυμβρακάκη, Λουκίαν Νεγροπόντη καί Ταροήν Μαρίνου 
είναι εΐς άμεσον συνεννόησιν μετά τής Επιμελητείας Στρατού καί 
παραλαμθάνον εΐς μεγάλας ποσότητας υλικά, τά παραδίδει πρός ραφήν 
είς τάς γυναίκας πού τοϋ ζητούν έργασίαν, άντί (ορισμένης τιμής κατά 
τεμάχιον καί κατόπιν τά παραδίδει έτοιμα, ραμμένα είς τάς στρατιωτι
κά; άποθήκας.

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
Λειτουργεί καί Νοσοκοιιειακόν τμήμα μέ Πρόεδρον τόν κ. Ίω. Δροσό- 

πουλον, Αντιπρόεδρον την κυρίαν Ελένην Δαμαλά, Γραμματέα τήν 
κυρίαν Σμαράγδαν Βασιλείου, Ταμίαν τήν κυρίαν Εύφρ. ΝΊκολαΐδου 
καί Συμβούλους τάς κυρίας Ελένην ΙΙολιτάκη, Αίμ. Καντά καί Κλ. 
Άθανασάκη.

Εΐς τό Τμήμα αύτό ύπήχθη καί τό παρά τό Γουδί Νοσοκομεΐον τών 
Παίδων «Άγια Σοφία», εΐς τό όποιον διακομίζονται καί νοσηλεύονται 
τά ύπό τών οικείων τμημάτων άνευρισκόμενα άρρωστα άπό παθολογικά 
νοσήματα παιδιά.

Τό ξέρομε δλοι τό Νοσομεϊον τών Παίδων. Λειτουργεί θαυμάσια,

ΤΤ.I. ΤΤ. — Κάτω έκεΐ εΐς τό Βαρβάκειον, όπου λειτουργεί 6 Βρεφοκομικός Σταθμός 
τοδ Π. I. Π. άπό τό πρωί εως τό βράδυ εξετάζουν τα παιδιά τοΰ λαοΰ οί Ιατροί 

καί παρακολουθούν τήν άνάπτυξίν των.

Τ

δεχόμενου κάθε τόσο στής στοργικές του πτέρυγες τά άρρωστα παιδιά, 
τά όποια έχουν έκεΐ κάθε περιποίηση ποΰ δέν τήν έχουν στά σπίτια τους 
καί κάθε έπιστημονική συνδρομή, μέσα εΐς τής θαυμάσιες σάλες του, 
μ’ένα πλουσιώτατον προσωπικόν, μέ εφημερεύοντας ιατρούς καί νοσο
κόμους, μέ άφθονον τροφήν, μέ καθαρόν άέρα, μέ μιά θέα γραφικότατη 
μέ χίλια δυώ παιγνιδάκια, δταν άρρωννύουν στής ώραΐες βεράντες του, 
η στόν ώραΐο καί άχανή κήπο του, ύπό τήν διεύθυνσίν τοϋ ίατροΰ κ. 
Γ. Μακκά. Τό Τμήμα αύτό έχει άκόμη τήν άποστολήν νά μορφώνη 
νοσοκόμους ειδικός γιά παιδιά καί νά έξυπηρετή κατά προτίμηση- τάς 
άνάκγας τών σχετικών τμημάτων Υγιεινής, Προστασίας Παίδων, Βρε
φών καί Πτωχών.

ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
Άλλο τμήμα φροντίζει διά τήν ΐδρυσιν καί λειτουργίαν συσσιτίων 

είς διαφόρους έπαρχίας ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τών κατά τόπους 
παραρτημάτων τοΰ Ιδρύματος, έφοδιάζον ταΰτα διά τών αναγκαίων 
ύλικών καί τροφίμων, έπί άποδόσει λογαριασμού.

Πρόεδρός του είναι ό άντιναύαρχος-βουλευτής Σπετσών κ. II. Γκίνης, 
Αντιπρόεδρος ό βουλευτής Κυκλάδων κ. Δ. Ζαμάνος, Γραμματεύς ό κ. 
I. Καμπίρης καί Ταμίας δ βουλευτής Έδρας κ. Άθ. Μιαούλης.

Κυρίως τό Τμήμα αύτό έλειτούργησε κατά τήν πολεμικήν περίοδον. 
Άλλά κυττάξετε τί έκαμε :

Άπό τότε ποΰ άρχισε ή λειτουργία των έστάλησαν τρόφιμα είς τό 
τού Πειραιώς άξίας δρ. 177,624 25, τό τών Σπετσών 17,295 90. τό τής 
Έδρας 20,360.50, τό τών Πατρών 30,118 30, τό τοϋ Λαυρίου 65,047.15, 
τό τής Λσρίσσης 1,179 35, τό τής Κερκύρας 18,802.10, τό τών Καλα- 
μών 17,937.05, τό τοΰ Πόρου 10.584.65, τό τής Σύρου 23.053.55, τό 
τής Χίου 30,912 50, τό τής Ζακύνθου 36,971-, τό τής Κεφαλληνίας 
14,227.65, τό τού Βόλου 15.566.85, τό τών’Χανίων 14,664.10, τό τής 
Χαλκίδος 17,374 25, τό τής Θεσσαλονίκης 2,993. τό τής Σπάρτης 
8,696.70, τό τής Μιτυλίνης 1,200. "Ητοι ένδλω δρ. 524,608.65.

Τώρα ποΰ ό πόλεμος έτελείωσε, περιορίζονται όλονέν αί έργασίαι του.

*

Π. I. Π. — Ό Ιατρός κ. Δοξιάδης τοΰ Βρεφοκομικού Στάθμου έξετάζων £να 
άπορο παιδάκι.

ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Τά άλλα, πολεμικά, τμήματα λεγάμενα, τό τών Σταθμών καί τό τών 

Δωρημάτων, δέν είργάσθησαν σύμφωνα μέ τόν ’Οργανισμόν τοΰ Πατρ. 
'Ιδρύματος. Έφ’ δσον δμως τοΐς παρείχετο εύκαιρία, έδοήΟουν άλλα 
τμήματα καί συνειργάζοντο μέ αύτά. Οΰτω τό τών Δωρημάτων συνειρ- 
γάσθη μέ τήν Πατριωτικήν "Ενωση- διά τήν .κάλτσα» καί τό «μανδύλι» 
τοΰ στρατιώτου, τό δέ τών Σταθμών, τοΰ όποίου σκοπός ήτο νά 
δεξιοΰνται αί κυρίαι του τούς έπανερχομένους έφέδρους καί τούς τραυ
ματίας είς τούς σταθμούς καί νά τούς επιδαψιλεύουν περιποιήσεις καί 
τό Οίκοκυρικόν, συνειργάσθησαν μέ τήν έπιτροπήν τής Ανατολικής 
Μακεδονίας αί κυρίαι του, καθώς καί είς τούς έράνους, οΰς ένήργησε 
τό "Ιδρυμα.

Πρόεδρος τοΰ τμήματος τών Δωρημάτων είναι ή κυρία Σοφία Δαγ- 
κλή, Γραμματεύς ή κυρία Χριστίνα Δαγκλή καί Ταμίας ή κυρία Α. 
Μανούση, τοΰ δέ Οίκοκυρικοΰ Πρόεδρος ή κυρία Λουκία Νεγροπόντη, 
Γραμματεύς ή κυρία Χρ. Δαγκλή καί Ταμίας ή κυρία Α. Χατζηκυριάκου.

"Αλλο ένα τμήμα, τό τών Νοσοκομείων καί Νοσοκόμων, τοϋ όποίου 
σκοπός είναι ή παροχή περιθάλψεως είς τούς τραυματίας καί άσθενεϊς 
πολέμου διά τής ίδρύσεώς φορητών ή μονίμων νοσοκομείων διά κυριών 
νοσοκόμων δέν ύφίσταται σήμερον.

ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Εννοείται δτι τό Π. "Ιδρυμα δέν περιόρισε τήν δράσιν του μόνον έδώ. 

"Ιδρυσε καί ιδρύει όλονέν παραρτήματα είς τάς κυριωτέρας πόλεις, 
άτινα διοικοϋνται ύπό συμβουλίων διοριζομένων προτάσει του ύπό τοΰ 
Έπουργείου Περιθάλψεως, συντηρούμενα καί λειτουργοΰντα δι’ ιδιω
τικών εισφορών, έάν δέ τυχόν αύται δέν έπαρκοΰν, καλύπτει τά έλλείμ- 
ματα τό "Ιδρυμα.

Ούτω ίδρυσε παράρτημα είς τόν Πειραιά, τάς Πάτρας, τόν Βόλον, 
τάς Καλάμας, τό Λαύριον, τήν Ζάκυνθον, τήν Χίον τόν Πόρον, τήν 
Κέρκυραν, τάς Σπέτσας, τήν Έδραν, τήν Λάρισσαν, τήν Κεφαλληνίαν, 
τήν Χαλκίδα, τήν Μιτυλήνην, τά Χανιά καί τήν Ρεθύμνην.

π. I. π. — Ίδέτε τά χηιραδικά καί άπό φυματιώδεις χειρουργικάς παθήσεις 
προσβεβλημένα ποΰ κάνουν ήλιοθεραπείαν.

ΤΟ ΜΟΝΙΜΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Τό Γενικόν Διοικητικόν Συμβούλιον έχει δίπλα του καί ένα Μόνιμον 

Συμβούλιον Υγιεινής, άποτελούμενον έκ τοϋ καθηγητοϋ κ. Βλαδ 
Μπένση, ώς Προέδρου, τοϋ ’Ιατρικού-Συμβούλου τοΰ Ιδρύματος κ. 
Δοξιάδη, τοϋ κ. Μιχ. Χρυσάφη, ’Ορθοπεδικού, ώς Γραμματέως, I. Παπα- 
σωτηρίου, Μικροβιολόγου, Κ. Κυριαζίδη, Ν. Πριγκου, Γ. Μοίρα, Δ· 
Έλευθεριάδου, Β. Βοΐλα, Γ. Φερεντίνου. Άν. Άραβαντινοΰ, Α. Τσέ- 
τσικα, Ν. Κυριάκού, διευθυντοϋ τοϋ Δημ. Βρεφοκομείου, Έμ. Λαμπα
δαρίου Τμηματάρχου τής Σχολικής 'Υγιεινής έν τφ Έπουργείφ Παι
δείας, ιατρών, Α. Φωκά, χημικού, Άλ. Κριεζή, άρχιτέκτονος καί Ε. 
Χριστοπούλου, φαρμακοποιού, τό όποιον συμβουλεύεται είς κάθε 
ζήτημα, σχετικόν ποΰ παρουσιάζεται καί τής έργασίας τοΰ όποίου τά 
γενικότερα άποτελέσματα συνοψίζονται είς τήν κατόπιν έντονων δια
βημάτων του σύστασιν τής Άντιφυματικής Επιτροπής, ής μετέχει καί ό 
Πρόεδρος αύτοϋ κ. Μπένσης καί ή κατόπιν είοηγήσεώς του παρά τφ 
κ. ΙΙρωθυπουργφ ψήφισις τοϋ νομοσχεδίου περί Νοσοκομείου τών Λοι
μωδών Νοσημάτων.

*
Αύτά ένόμισα καθήκον μου νά γράψω διά τό τόσον άθόρυβα καί 

λάθρα εργαζόμενον Πατριωτικόν "Ιδρυμα Περιθάλψεως. Δέν είναι 
ύπερβολαί, ούτε τά έπήρα άπό «λογοδοσίες καί έκθέσεις πεπραγμένων». 
Τρία χρόνια τώρα παρακολουθώ τήν δράσιν τών τμημάτων του καί τρία 
χρόνια βλέπω τούς διευθύνοντας καί τούς ύπαλλήλους του είς τάς θέσεις 
των κατά τάς ώρισμένας ώρας καί τήν αύτήν άκρίβειαν πάντοτε, τόν 
αύτόν ρυθμόν καί τής κυρίες του νά τρέχουν άπό έδώ κι’ άπό έκεΐ, οάν 
μηρμύκια, άενάως, νά ράβουν, νά κόβουν, νά μοιράζουν, νά συζητούν, 
νά υιοθετούν, ν’ άναιβοκαταιβαίνουν σκάλες, διά νά επιτύχουν κάτι ύπέρ 
τού τμήματός των, νά ζητούν τόν οβολόν τοϋ διαβάτου κατά τούς έρά
νους. νά ταξειδεύουν, νά διακυβεύουν τήν ζωήν των μ’ ένα ζήλον, ό 
όποιος, διά τούς δυναμένους νά εκτιμήσουν είναι ένθεος, διά δέ τούς 
έπιπολαίους καί πεπωρωμένους εΐναι...........τρέλλα.

Καί δέν έμεινε άπό τούς πρόσφυγας, ποΰ άνέβασαν τόν πληθυσμόν 
τών 1S0 χιλ. κατοίκων είς 500 χιλ. κανένας χωρίς φαΐ καί ή μανάδες, ή 
άδελφές, ή γυναίκες, τά παιδιά, τά μωρά τών παλληκαριών ποΰ έτρε- 
ξαν στή φωνή τής Μεγάλης Μάνας, δέν έμειναν, χωρίς ψωμί, χωρίς 
γάλα, χωρίς φαγί, χωρίς γιατρό, χωρίς φάρμακα, χωρίς περίθαλψη χωρίς 
δουλειά, καί τά παιδιά δέν πέθαναν άπό πείνα, ούτε προσφυγοποϋλες 
έζητιάνεψαν, ούτε κορίτσια παρεστράτησαν, ούτε σπίτια ξεκλήρισαν.

Κάθε δόξα καί κάθε τιμή είς τό Πατριωτικόν "Ιδρυμα. Δ. Βρ

ΤΤ. I. ΤΓ — Ένφ ή μανάδες τους ξενοδευλεύουν, τά παιδιά τους| στά; παιδικά άσυλα 
διδάσκονται, χορεύουν καί παίζουν.
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Η ΑΛΛΗ
/ Από της «Μαγικές Ίοτοοίες» τον Ρεμ ν ντε Γκουρμόν)

Η ΜΑΘΗΤ. ΠΟΛΙΚΛΙΝΙΚΗ ΣΜΥΡΝΗΣ. — “Εγιναν μέ πολλήν μεγαλοπρέπειαν έν Σμύρνη τά έγπαίνιά της 
καϊ δλαι αί άρχαί, δλοι οί έπίσημοι έτίμησαν τήν σεμνήν τελετήν, κατά τήν δποίαν πρωτηγωνίστει δ 

Ιδρυτής «Πατριωτικόν "Ιδρυμα Περιθάλψεως».
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σουν πρός τήν άλλη πλευρά τής ζωής. Έγεινε τότε, 
άναμεταξύ στά δυό αύτά πλάσματα, μιά θλιβερή βουβή 
κουβέντα, βουβή, γιατί τό ένα δέν μπορούσε πιά νά 
μιλήση, καί τό άλλο δέν ήθελε νά μιλήση, άπό φόβο, 
ϊσως, μήν ξεράση τής αισχρότητες πού γουργούριζαν 
στήν καρδία του. Κα'ι έν φ έκείνη πού πέθαινε γελιώ- 
ταν μέ τήν αύταπάτη, πώς θά ζήση άκόμα λιγάκι, 
λέγοντας μέ τό βλέμμα της, καϊ μέ τής πολύ αδύνατες 
κινήσεις τών δακτύλων της, τήν άπόλυτη άλήθεια τής 
ακατανίκητης τρυφερότητάς της, ό άνδρας πού λάτρευε, 
ώς καϊ σ’ αύτήν τή στιγμή τής άγωνίας της, δέν εύρι- 
σκε γιά νά τής άπαντήοη παρά ένα χαμόγελο, δπου 
ή συμπάθεια μόλις άπέκρυπτε τήν άδιαφορία.

Κουρασμένος, τέλος, άπ’ αύτήν τή βουβαμάρα, 
κι’ άπό τήν προσποίησι, πού έπέβαλλεν ή περίστασις, 
άνοιξε τό στόμα, καί πρόφερε λόγια κοινά, πού φέρναν 
άηδία, κ’ έλπίδες, πού πλήγωναν περισσότερο κι’ άπ’τής 
βρυσιές. Μίλησε άκόμα καϊ γιά ένα ταξεΐδι στήν έξο
χή, και βεβαίωσε πόσο Οά ωφελούσε αύτή ή αλλαγή 
τοΰ άέρος, καί τί καλά άποτελέσματα θά εϊχε μιά 
διαμονή στά βουνά τής ’Αλγερίας.

— Θά σκεφθοΰμε γι’ αύτό αργότερα· πρόσθεσε.
— Ή άδελφή σου εϊνε έδώ. Θέλεις νάν τήνε ίδής; ρώτησε άμέσως. 
Καϊ χωρίς νά περψένη ένα νεΰμα συγκαταθέσεως, έβγήκε καί γύρισε

άμέσως σέ λίγο, μαζυ μέ μιά νέα, πού ή ώμορφιά της ήταν στήν πλήρη 
άνθησί της, καί πού τό ύφος της, δλο πάθος κ’ ήδυπάθεια, άρνιώταν 
φανερά τήν παρθενιά.

Ή δυό άδερφές ποτέ δέν άγαπιώνταν, κ’ ή μεγαλειτέρα, έκείνη πού
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χρειάζεται τίποτε διά νά έπεξηγήσωμεν τήν εΙκόνα. Μιλει δυνατά μόνη της.αΊ’δι ν ι. — Δέν

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Η «Εικονογραφημένη» είχε καϊ πρό καιρού, πρό πολλών έτών, γράψει 
διά τήν θεραπείαν τού Καταρράκτου,_ ή όποια σήμερον έν Έλλάδι,

παρ'δλην τήν

ΠΛΑΓΙΑΣΕ, ύπακούοντας σάν ενα παιδάκι, δίνον
τας τήν ύπόσχεσι νά κοιμηθή, νά μήν παραδοθή 

σέ δυσάρεστα όνειρα, νάνε φρόνιμη, καί γιά νά τήν 
ήσυχάση, γιά νά κατευνάση λιγάκι τόν πυρετό τοΰ 
άρρωστου μυαλού της, τή βεβαίωνε πώς δλα αυτά 
γρήγορα Οά τελείωναν, πώς ή κακή άρρώστεια θά 
έφευγε, φοβισμένη, πριν προφθάση νά δαγκάση.

Ή άρρώστεια της ήταν μιά ανέκφραστη κούρασι, 
μιά έξασθένησις δλων της τών δυνάμεων, ένα βύθος 
δλων τών ενεργειών τής ζωής και τής θελήσεώς της. 
Βυθιζόταν σάν σ’ ένα λουτρό πολύ θερμό, κι’ άτέ- 
λειωτο, εκνευρισμένη σέ βαθμό νά τυραννιέται άπό 
τήν ανησυχία, ερεθισμένη, μέ τήν άνάγκη νά κινηθή, 
άλλά δίχως νεϋρα γιά νά δώσουν ζωή στά μέλη της. 
Κι’ ό νους της έπίσης νύσταζε. ’Επιθυμούσε κόσμους 
κ’εύχατιστιώταν μέ τό τίποτα. “Εκλαιε γιά τή δυστυ
χία της, καϊ παρηγοριώταν μ’ ένα μέτριο χωρατό, 
πού τό έπινοοΰσαν γιά νά τήν διασκεδάσουν. Μόνο 
ή καρδιά ζοϋσε, καϊ μέ σφοδρότητα. Ή είσοδος 
τοΰ άνδρός της τήν έκανε ξαφνικά νά σηκώνη τό 
κεφάλι. "Ενας λόγος τρυφερός, κα'ι τά μάτια της 
πετοΰσαν φλόγες, ένα χάδι, κι’ δλο της τό «είναι» 
ανατρίχιαζε, μιά στιγμή, γαλβανισμένη άπ’ τήν άγά
πη. Λίγη πορφυράδα ζωήρευε τά μάγουλά της, τά
χέρια της ξανάβρισκαν τή δύναμι νά κάνουν σημεία ευχαριστίας, καί 
τά χείλη της ήσαν ικανά, γιά ένα δευτερόλεπτο, νά ενωθούν μέ τά 
λατρεμμένα χείλη τοΰ «αφέντη» της.

Ήταν δλη διάφαι·η, σάν ένα κοχύλι τής θαλάσσης παρατημένο, πού, 
πεταμένο στό ήλιο, επιτρέπει στό φώς νά τό διαπεράση καϊ νά τό κάνη 
νά λάμπη σάν τήν ίριδα, σάν ένα κεχριμπάρι χαμένο μές τούς άμμους, 
ή μάλλον, στά μελαγχολικά μάτια πού τήν κύτταζαν, φαινόταν σάν μιά 
πολύτιμη κειμηλιοθήκη, πού δέν έχει πιά κανένα άλλο μεγαλείο, παρά 
τό σκαλισμένο ξύλο της— ιστορίες τοΰ παρελθόντος — τά μπιχλιμπίδια 
της καί τήν νταντελωτή της κλειδωνιά, έν φ, άπό μέσα ό θησαυρός 
έχει χαθή. „

Πλάγιασε, λοιπόν, καί στήν άρχή, όπως είχε ύποσχεθή, κοιμήθηκε 
σοβαρά καί βαθειά. Μά, σέ λίγο, ό ύπνος της ξαπλώθηκε, ξανανέβηκε 
στήν επιφάνεια τών πραγμάτων, ήρθε κι’ άρχισε νά πλέη στή λίμνη 
άπάνω, σάν ένα βαρύ ξύλο, πού υποτάσσεται, τέλος στό νόμο, πού τό 
διέπει, κι ανεβαίνει πάλι στήν επιφάνεια καί πλέει. "Ετσι κ’ ή ψυχή 
της ξύπνησε κι’ άρχισε νά πλέη, συρνάμενη άπό ένα ρεϋμα μυστικό, 
πού άφινε ακίνητη τήν επιφάνεια του νερού. Έπλεε καί σκεπτόταν, μέ 
τά μάτια κλειστά, δίχως νά κάνη τήν παραμικρή κίνησι, δίχως ν’άνα- 
πνέη μέ ρυθμό λιγώτερο κανονικό, γιά ν’ άφήση νά πιστέψουν οί άλλοι 
πώς κοιμώταν πάντα, στό βυθό τής λίμνης, γιά νά μείνουν ευχαριστη
μένοι άπ’ αύτήν γιά νά μήν τήν μαλώσουν.

Ήταν τόσο παιδί άπ’τήν ημέρα πού άρρώστησε! Ξανάγινε κόρη 
τόσο μικρή, τόσο πειθήνια! Αύτή, γυναίκα μιά φορά, άγέρωχη, πού 
όλοι ύπάκουαν σ’ αύτήν, πού ή συμβουλές της ήσαν νόμοι, καί, σέ 
πολλές περιστάσεις, αρχόντισσα τυραννική, ήταν τώρα ήμερη καί γλυ- 
κειά σάν μιά παρθένα δίχως πόθους. Ή χαρά της ήταν αύτή : Νά κλεινή 
τά μάτια, νά πιτυχαίνη τή σιωπή γύρω της κα’ι νά όνειροπολή. Ώνει-

βΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ·!
“Ιδρυσε

— Ούτε αύτό παράβλεψε ή άποστολή τοϋ Π. I. Περιθάλψεως. 
τόν Σταθμόν αυτόν, ό όποιος έφάνη πολύτιμος άληθινά.

ροπολοΰσε πράγματα παλαιά: Τά πρώτα φιλιά, πού τής άποκάλυψαν 
τήν έξωτερική όψι τής άγάπης, πού τής έμαθαν πόση εύχάριστη μπορεί 
νά ήνε ή επαφή μέ τό επικίνδυνο αύτό ζώο, τόν άνδρα. Δίχως κούρασι, 
ξαναπερνοΰσε στό νοΰ της τήν ιστορία τοΰ βαφτίσματος της στήν 
άγάπη, καί ξανάβρισκε ώς καί τής πιό παραμικρές λέξεις, ώς καί τής 
πιό έλάχιστες χειρονομίες τοΰ φίλου της, κι' άκόμα καί τό χρώμα, 
κι’ άκόμα καί τό άρωμα τών πρώτων λουλουδιών, πού άπόθετε στά 
πόδια της, κι' δταν έφθανε στή νύχτα, τήν ύπέροχη, στή λατρευτή 
νύχτα, συχνά έμπηγε μιά κραυγή, ποΰ ανησυχούσε τό σπίτι,—καί τήν 
έβρισκαν υποκριτικά ήσυχη, προσποιητά κοιμισμένη, μά μέ τήν άνα
πνοή λιγάκι βίαιη καί μέ μιά άσυνήθιοτη πορφυράδα στά τόσο χλωμά 
της χείλη.

Έκεΐνο τό βράδυ, κοιμήθηκε καλά, μά ώνειροπόλησε άσχημα.
Ή αναμνήσεις δέν μπορούσαν πειά νά δεθούν λογικά στήν κατα

θλιμμένη φαντασία της, κι’ δλες ή περιστάσεις, πού ξαναπερνοΰσε στό 
νοΰ της. έξαφανίζουνταν σ’ ένα δευτερόλεπτο,’γιά νά μήν τής άφήσουν 
παρά τή βασανιστική καί παράδοξη οπτασία μιάς γυναίκας, μέ τό πρό
σωπο σκεπασμένο μ’ένα μαντήλι, πού ένα άγροϊκο χέρι τής έβγαζε τή 
ρόμπα. "Ολη τή νύχτα, έβλεπε τήν αισχρότητα αύτή νά ταράζεται κάτου 
άπό τά βλέφαρά της, καί στό θέαμα αύτό, τήν έπιανε μιά μεγάλη άηδία 
καί, σύγκαιρα, έννοιωθε νά τήν πιάνη ένας αδύνατος θυμός, πού τήν 
εξαντλούσε, πού εκμηδένιζε τήν εύθραυστη ζωτικότητά της.

Τό πρωΐ, τό δραμα χάθηκε καί, δλην τήν ήμέρα, βασανιζόταν άπό 
τή Ούμησι τής κακής αύτής νύχτας, τής νοσηρός, καί γεμάτης παρο
ξυσμό. Ώς τόσο ό παροξυσμός αύτός δέν ξαναφάνηκε πιά: Τά αισχρά 
φαντάσματα ξαναπέσαν οτήν άβυσσο. Μάη θλιβερή οπτασία φαίνεται 
δτι ζωήρεψε τό μυστικό έργο τοΰ Θανάτου, καί αδυνάτισε άκόμα περισ
σότερο τή φλόγα τής ζωής. Ό μαρασμός γινόταν τρομαχτικός. Ή κει- 

μηλιοθήκη, άδεια άπό τούς θησαυρούς της, δέν ήταν 
πιά άδεια μόνο- τό σκαλισμένο ξύλο, μέ τής αρχαίες 
ίστορίες άπάνω, φαινόταν, τώρα, δλο σαρακοφαγω- 
μένο, γινόμενό σκόνη, φαγωμένο άπό μυριάδες αό
ρατα σαράκια, κ’ ή κλειδωνιά κρεμόταν καί τό σκέ
πασμα ήταν ξεχαρβαλωμένο.

Σέ λίγον καιρό, τό έργο είχε συμπληρωθή, κι’ δλοι 
περίμεναν τό τελευταίο χτύπημα, πού Οά συνέτριβε 
καί θά έκμηδένιζε τό άμοιρο πλάσμα. Ή κάμαρα 
πήρε τή θλιβερή, καϊ σχεδόν πένθιμη όψι μιάς 
κάμαρας αρρώστου, μέ τά άνώφελα μπουκαλάκια, 
καί τ’ άπαίσια φάρμακα άπάνω σ’ δλα τά έπιπλα, 
καϊ μέ τή φρίκη τών σιγανών συνομιλιών !

Ή τελευταία ώρα έσήμανε. Ήταν βράδυ. Άφ’οΰ 
είπε πώς ήταν πιά περιττός, ό γιατρός άνεχώρησε. 
"Υστερα άπό σύντομη παραμονή κοντά στό κρεββάτι 
καί άπό μάταιες ερωτήσεις στή δυστυχισμένη βουβή, 
πού ό θάνατος είχε πιά σβύσει τή φωνή της, ό 

παππάς, άφ’ ού πρόφερε μιά αμφίβολη άφεσι, κά- 
θησε, προσμένοντας τήν αναλαμπή τής προτελευ
ταίας στιγμής, ίσως σ’ αύτήν νά έπιτύχη καμμιά 
έξομολόγησι. Μιά καλογρηά ήταν όρθια, μέ τά μάτια 
προσηλωμένα άπάνω στήν έτοιμοθάνατη, παραμο
νεύοντας, γιά ένα νεύμα της, γιά τήν επιθυμία, 
έξαφνα, νά πιή άκόμα μιά φορά, κατασκοπεύοντας 
τό βλέμμα έκεΐνο, τό συννεφιασμένο, μά τό σύννεφό 
του μπορούσε ξαφνικά νά ξεσχισθή γιά ένα τελευ
ταίο χαμόγελο.

Καί τό σύννεφο ξεσχίστηκε. Ήταν τή στιγμή, πού 
ή ετοιμοθάνατη αίσθάνθηκε, πώς ή άγάπη της ήταν 
έκεί, πώς τό κεφάλι, πού έγερνε άπάνω στό κεφάλι 
της, ήταν τό λατρεμμένο κεφάλι τού άνδρός της. Τό 
σύγνεφο ξεσχίστηκε, καϊ μιά γλυκειά λά^ιψι άγάπης 
φώτισε τά θλιβερά μάτια, πού ήσαν έτοιμα νά γυρί-

ΕΤΤ'ΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ, — “Οταν εφθασεν ή άποστολή τοΰ Π. I. Περιθάλψεως είς τήν 
Σμύρνην >νας σωρός άπό πρόσφυγας, γυμνούς, ξετραχηλισμένους καί πεινώντας έπερίμενε τήν 

“Υψους Άντίληψιν. Και αύτήν τήν εύρήκε είς τάς Κυρίας τής άποστολής.

μπήκε, άκτινοβόλα κα'ι άλαζονική, κάτου άπ’ τό πονετικό της ύφος, δέν 
εϊχε ποτέ συγχωρήσει στή μικρότερη τόν πρώιμό της γάμο, έν ώ αύτή 
έμενε άκόμα κόρη.

"Ο,τι είχε συιιβή, ανάμεσα αύτής τής άδελφής καϊ τοΰ άνδρός της, ή 
ετοιμοθάνατη, λαβαίνοντας μονομιάς τό χάρισμα τής 
μαντείας, τό ένόησε άμέσως, άπό τό ύφος ποΰχαν, 
έκεί, κ’ οί δυό τους — ύφος πού παίρνουν μόνο οί 
συνένοχοι μιάς πράξεως κακής — άπό τό εϊδος τών 
βλεμμάτων, πού άντάλλαξαν, κι’ άπό τήν ακαθόριστη 
οικειότητα, πού φαινόταν νά τούς ένώνη άκατανίκητα.

Ή βασανιστική καί αισχρά οπτασία ξαναπέρασε σάν 
αστραπή μπρος άπό τ’ άγριεμμένα μάτια της καί παρά
λυτη άπό τόν τρόμο ξεψύχησε μέ τή φρίκη πούδε νά 
ορθώνεται μπροστά της : ή Άλλη.

Μεταφρ. κ. ΤΡΙΚΟΓΛΙΔΗ
* * ψ

ΠΟΣΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΤΡΙΚΙΟΥ

Έν τώ δημοσιευθέντι εϊς τόν προηγούμενον άριθ- 
μόν τής «Εικονογραφημένης» άρθρω ήμών έγένετο έν 
γενικαϊς γραμμαϊς λόγος περί τών άπαρτιζόντων τό 
σκάκι τεμαχίων καί τών δι’ αύτών γιγνομένων άγώ- 
νων καί προβλημάτων. Πόσα νά ήναι άρά γε τά προ
βλήματα τά όποια δύνανται νά συντεθώσι διά τών 
ολιγάριθμων αύτών τεμαχίων; ’Αμέτρητα.

Ό ϊταλός κόμης Σαλιμπένη, άποθανών τό 1869, άφήκε 
συλλογήν έξ 22,000 προβλημάτων ! Καί άν θεωρηθή ή 
συλλογή αύτη δτι ήτο πλήρης, κατά τήν έκτοτε διαρ- 
ρεύσασαν πεντηκονταετίαν, καθ’ ήν κυρίως δ ώραΐος 
οΰτος κλάδος ύπέρποτε ήνθισε, πόσαι άλλαι χιλιάδες 
νά προσετέθησαν ! Καί πόσαι χιλιάδες άκόμη μέλλουσι 
νά προστεθώσιν! ν. σκάσης

ντελικατέτσα τού οργάνου, έπί τοΰ όποίου γίνεται ή έγχεί- 
ρησις — διότι μόνον δι’ έγχειρήσεως θεραπεύεται — 
έχει καταντήσει, δπως λέγουν κοινώς, ψωμί καϊ τυρί. 

Ή έγχείρησις καϊ συνεπώς καί ή θεραπεία, διότι 
ούτε μίαν φοράν έπί ταϊς χιλίαις αποτυγχάνει, γίνεται, 
δπως λέγουν οί όφθαλμολόγοι δι’άφαιρέσεως τών φα
κών. "Ολοι γνωρίζομεν δτι τό μάτι μας έχει, δπως καί 
ή φωτογραφική μηχανή, ένα φακόν, ό όποιος εϊναι 
άπό μίαν διαφανή μεμβράνην καί εϊναι γεμάτος άπό 
ένα ύγρόν. Καί δπως είναι άκριβώς πίσω άπό τήν 
"Ιριδα, ποΰ ανοιγοκλείνει, δπως καί ή "Ιρις τής φωτο
γραφικής μηχανής, διά νά άφήση όλιγώτερον ή ,περισ- 
σότερον φώς νά πέραση, δταν εϊναι σκοτεινά ή δταν 
έχη πολύ φώς καϊ νά γράτμη — δπως λέγουν οί φωτο
γράφοι — έπάνω είς τήν πλάκα τό άντικείμενον, κάνει 
τήν ίδια δουλειά, ποΰ κάνει ό φακός τού φωτογράφου. 
Δηλαδή συγκεντρώνει τάς άκτίνας άπό τοΰ άντικειμέ- 
νου καί τάς ρίπτει έπί τοΰ οπτικού νεύρου, τό όποιον 
διαβιβάζει τήν εικόνα ώς έντύπωσιν εϊς τόν εγκέφαλον. 

Συμβαίνει δμως ένίοτε νά θολώνη λίγο · λίγο τό ύγρόν 
τοΰ φακού. Τότε ή δρασις έλαττοΰται, κατ’ αναλογίαν, 
διότι δέν διέρχονται διά τού φακοΰ αί φωτειναί άκτϊ- 
νες, δπως, δταν δ κρυστάλλινος φακός τοΰ φωτογράφου 
εϊναι σκονισμένος καϊ ό πάσχων βλέπει τά άντικεί- 
μενα φλού, συγκεχυμένα, έως δτου παύει νά βλέπη 
δλως διόλου.

'Εννοείται δτι τό δργανον τής όράσεως, έκτός τοΰ 
θολώματος τοΰ ύγροΰ τοΰ φακοΰ, δέν έχει καμμίαν 
άλλην βλάβην. Τό κρυσταλλώδες ύγρόν, ό κερατοει- 
δής χιτών, τό άμφιβληστροειδές, τό οπτικόν νεΰρον 
εϊναι εϊς θέσιν νά λειτουργήσουν. Μόνον ό φακός δέν 
συγκεντρώνει τάς άκτίνας, ποΰ έκπέμπει ή γύρω Φύσις. 
λοιπόν; "Ο,τι χρειάζεται καϊ δταν πάθη τίποτε ό φακόςΤί χρειάζεται

τού φωτογράφου. Νά τόν άλλάξωμεν.
Ή έπισκευή αύτή τών ματιών μας είναι άπλουστάτη. Ό Διευθυντής 

τής «Εικονογραφημένης», γράφων πρό τίνος τό δράμα του «Ή Καρα-

ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ. - Ίδέτε *αΙ μιά φουρνιά άπό τά προσφυγόπουλα ποΰ έμαζεύθηκαν 
στή Σμύρνη άπό τό έσωτερικόν.
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βίδα», δπου είχε ώς ήρωά το» ένα νέον καταρρακτικόν έκ γενετής, ύπο- 
στάντα δμως έγχείρηοιν καί άναβλέψαντα, είχε παρακαλέση τόν διακε- 
κριμένον όφθαλμολόγον — φίλον μας κ. Σπ. Χαραμήν, νά τοΰ έπιτρέήιη 
νά παρακολούθηση έγχείρηοιν καταρρακτικόν έκ γενετής, όποιαν 
προσήρχετο κανείς είς τήν κλινικήν του ύπό τάς συνθήκας αύτάς.

Ή ευκαιρία παρουσιάσθη πράγματι μετ’ ολίγον. Είχε προσέλθει εις 
τήν Κλινικήν τοΰ κ. Χαραμή ένας εξυπνότατος διαβολάκος, ήλικίας 14 
έτών, ό όποιος δέν είχε ίδή τό φώς τής ήμέρας άπό τήν στιγμήν ποΰ 
είχε γεννηθή. Έγεννήθη δηλαδή μέ τό υγρόν τών φακών του τελείως 
θολωμένοι· καί δέν έβλεπε διόλου.

'Ητον δ,τι έχρειάζετο_εϊς τόν Διευθυντήν μας. Τετραπέρατος καί είχε 
τόσον ανεπτυγμένος — δπως, ώς έπί τό πολύ, συμβαίνει — τάς άλλας 
αισθήσεις, ώστε καταντούσε νά βλέπη μέ τά αυτιά ή μέ τήν άφήν.

ΊΙ έγχείρησις έγινε μέ 
άστραπιαίαν ταχύτητα. 
Μέσα στά σκοτεινά, μέ 
ένα όξύτατον έργαλεϊον 
ό σοφός τοΰ έκαμε μίαν 
τ ιμήν κάτω άπό τό μαυ

ράδι τοΰ ματιού, έκάρ- 
φωσε τόν φακόν καί τόν 
άφή ?εσε άπό τό κοϊλον 
τοΰ οφθαλμού. Έπειτα 
τόν άλλον. Κατόπιν τοΰ 
έπέδεσε τά μάτια καί 
τόν έτοποΟέτησεν, έως 
διού επουλωθούν αί το- 
Sai, είς ένα σκοτεινόν 
ωμάτιον.

Σέ λίγες αέρες τοΰ 
άφήοεσε τόν επίδεσμον. 
Έπρεπε νά είσθε έκεΐ 
γιά νά έβλέπαττ ένα πε- 
ριεργότατονφαινόμενον. 

-Λ- - ,.—τό γάλα του καί καθώς 
αύτος, έκστατικός, σάν χαζός, μέσα στό ημίφως, έβλεπε τά διάφορα 
αντικείμενα, συγκεχυμένα,,δέν εϊξευρε ποιό είναι τό φλυτζάνι καί ποιά 
είναι ή καρέκλα, άφοΰ πρώτην φοράν τά έβλεπε. Καί διά νά άιτιληφθή 
κάθε πράγμα, ποΰ τόν έρωτοΰσαν, τί είναι, δ διαβολάκος τό έπιανε 
είς, τό χέρι του καί Απαντούσε, διότι είχε συνειθίση νά γνωρίζη τά άντι- 
κείμενα διά τής άφής.

Ί<0. Τσουμπερκιώτης, καταρρακτικός, Οεραχευβείς.

Έπάνω, είς τό τραπέζι τοΰ είχεν ό γιατρός

V

’Αλλά δέν φθάνει μόνον ή άφαίρεσις τών φακών. Διότι ό έγχει- 
ριζόμενος βλέπει συγκεχυμένα τά αντικείμενα, άφοΰ πλέον δέν έχει 
φακούς νά τοΰ συγκεντρώσουν είς τήν εστίαν των τάς έκπεμπομένας 
πρός τόν οφθαλμόν φωτεινός ακτίνας. Πρέπει τώρα νά άντικαταστα- 
θοΰν οί φακοί διά τεχνητών. 'Οπλίζεται λοιπόν δ πρώην τυφλός μ’ ένα 
ζευγάρι γυαλιά, ποΰ θά τοΰ έκλέξη ό γιατρός καί βλέπει πλέον, δπως 
βλέπομεν δλοι οί υγιείς άνθρωποι.

"Ας όμολογήσωμεν όλοι δτι είναι ένα θαύμα αύτό. Διότι δλοι οί 
καταρρακτικοί, είτε έκ γενετής, είτε έξ έπικτήτου παθήσεως, χάρις είς 
τήν άστραπιαίαν καί άνώδυνον αύτήν έγχείρηοιν, βλέπουν ή Αναβλέπουν 
μέσα σέ καμμιά δεκαριά μέρες.

Είς δυο χιλιάδες τριακοσίους πενήντα τυφλούς άπό καταρράκτην 
άπέδωκε έως τώρα τήν δράσιν ό διακεκριμένος όφθαλμολόγος μας κ. 
Χαραμής. 2350! Τό νούμερο αύτό βγαίνει άπό τά μέ τήν Ύδραίϊκη νοι- 
κοκυρωσύνη τηρούμενα ύπ' αύτοϋ βιβλία, δπου αναγράφονται λεπτομε

ρώς δλα μέ όνόματα, 
διευθύνσεις κ.λ.

Πρέπει νά πάτε καμ- 
μιά μέραστήν Κεντρικήν 
Κλινικήν τον, τής όδοΰ 
Μενάνδρου 27 — διότι 
έχει άλλην μίαν είς τόν 
Πειραιά καί μέχρι πρό 
τίνος άλλην μίαν είς τό 
Ζάννειον Νοσοκομεΐον— 
τήν άπαστράπτουσαν καί 
δίδουσαν αληθινά τήν 
έντύπωπιν Εΰρωπαϊκοΰ 
ιδρύματος, γιά νά ΐδήτε 
τί γίνεται. 'Η κολυμπή
θρα τοϋ Σιλωάμ, ή Βη- 
Οεσδά, δπου «άγγελος 
κατά καιρόν άνετάρασσε 
τό ύδωρ» δέν θά είχε 
μεγαλητέραν πελατείαν, 
οί δέ έμβαίνοντες είς 
τήν Κλινικήν του «ύγιεϊς 
γίγνονται ώδήποτε νοσή- 
ματι οφθαλμική) κατέ-

Μιλτ. ΌΟωναίος, Οτ^απιωΟιιΙς είς ήλικίαν 81 έτών.
χονται».

Έκ περάτων Βαλκα
νικής συρρέουν Σέρβοι, 

Αλβανοί, Μαυροβούνιοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Ρώσσοι, ’Αρμένιοι, 
Τούρκοι, Αιγύπτιοι, Εβραίοι καί δλαι αί φυλαί τοΰ Ισραήλ καί γίνον
ται καλά καί έχει καταντήσει ή Κλινική του, μέ έκεϊνο τό Ατελείωτοι· 
προσωπικόν της καί τά τελειότατα, καί απειράριθμα όργανά της, μονα
δικόν 'ίδρυμα είς τήν ’Ανατολήν πάσαν καί είς τό πρόσωπον τοΰ 
κ. Χαραμή εύρίοκουν τόν σωτήρά των καί έτσι ή γνωστή άνά τό 
Πανελλήνιον ίκανότης του έπεξετάθη έξω τών όρίων τής Παλαιάς καί 
Νέας 'Ελλάδος, διά νά τόν καταστήση μίαν μορφήν, μίαν επιστημο
νικήν κορυφήν διεθνούς φήμης. Δβ.

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

κινηματογράφος, ό όποιος σήμερον κυριαρχεί δλων τών διαφόρων 
ν/ άλλων θεαμάτων είς δλας έν γένει τάς χώρας τοΰ παλαιού καί νέου 
κόσμου καί παρ’ ήμϊν είνε ή λατρεία τών Άτθίδων μας. έξετόπισε 
κνριολεκτικώς παντού τό θέατρον. Έν Αΰστραλίρ είνε ζήτημα έά·· ό 
κόσμος συχνάζει πλέον είς τό θέατρον, άφ’ ού λειτουργούν έκεΐ πλέον 
τών χιλίων κινηματογράφοι, άμύθητα δέ είνε τά κέρδη τών κινηματο
γραφικών εταιριών. Είς τό Παρίσι πολύ πρό τοΰ πολέμου τά πλεϊστα 
τών θεάτρων μετεβλήθησαν είς κινηματογράφους, ή Parisiana, τό 
Apollo, Casino de Paris, Hippodrome κτλ. Ό λόγος είναι εύνόητος. 
Διότι ή μαγική οθόνη είνε τό άπολαυστικώτερον καί εύθυνότερον, κατά 
τάς σημερινός πονηρός ήμέρας θέαμα, έκτος δμως αύτού μάς μεταδίδει 
τά διάφορα σπουδαία γεγονότα ταχύτερον τών έφημερίδων. Πλεϊστα 
δσα περιοδικά καί εφημερίδες έκδιδονται ήδη Αποκλειστικώς διά τό 
κινηματογραφικόν ρεπορτάζ.

Έν Γαλλίρ τό Cine Journal, Le Cinema, έν Ίταλίφ Le Cinema, 
Phono— Rivista, έν Άγγλίρ, Le Kinematograh—Wakly, έν ’Αμερική Le 
film Index, le film Reports, Le Moving Picture World, καί τέλος μία 
θαυμασία κινηματογραφική έπιθεώρησις L’Heldo film. Δυνάμεθα Ασφα
λώς νά εΐπωμεν ότι τό film είνε τό μοναδικόν συμπλήρωμα τών εφημε
ρίδων καί έχει τό πλεονέκτημα νά μάς παρουσιάζη γεγονότα παρμένα 
άπό τήν καθημερινήν ζωήν μας. Οί ρεπόρτερ τοΰ films εισχωρούν Ανε
νόχλητοι είς τάς μάχας, εις τήν οίκογένειάν μας. είς τό θέατρον, είς τά 
δικαστήρια, είς τάς Κούρσας, είς τά σπόρ, τέλος καί είς αύτήν τήν 
ψυχήν τών Απογόνων τής Εύας! Ό κ. Edouard Poulain είς τό έσχάτως 
έκδοθέν θαυμάσιοι1 αύτοϋ βιβλίον ύπό τόν τίτλον -Conlre le cinema et 
pour le cinema· χαρακτηρίζει τό film καί ώς σχολείον τοΰ ελαττώμα
τος καί εγκλήματος καί ώς σχολείον κοινωνικής μορφώσεως καί ηθικό- 
ποιήσεως, λεπτομερώς δέ μάς παραθέτει τά έπιχειρήματα αύτοϋ καί 
άλλων κορυφαίων λογιών δι’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις. Εΐπομεν δτι 
τό κινηματογραφικόν ρεπορτάζ είνε ταχύτερον τοΰ τών έφημερίδων 
καί διά νά άποδείξωμεν τοΰτο άρκεϊ νά παραθέσωμεν μερικά γεγονότα, 
τά όποια πιστοποιούσε θαυμασίως τόν ισχυρισμόν μας.

Κατά τό έτος 1910, εύρισκόμενος είς τό Παρίσι, ένθυμοϋμαι τό τρα
γικόν άτύχημα τών γενναίων αεροπόρων Laffont καί Mariano Pole, 
συμβάν είς τό άεροδρόμιον Issy-les Moulineaux. Ή γνωστή εταιρία 
Gaumont μάς τό παρουσίαζε τό εσπέρας τής ιδίας ήμέρας, έν φ αί 
έφημερίδες έγραψαν περί αύτοϋ τήν έπομένην. ’Επίσης τό τραγικόν 
άτύχημα τοΰ τότε ύπουργοϋ τών Στρατιωτικών Berteanx, έπισυμβάν τήν 
21ην Μαΐου 1911, ένεφανίσθη έπί τής οθόνης τό βράδυ τής (δίας ήμέρας! 
Ή κηδεία τοΰ βασιλέως τής ’Αγγλίας Έδουάρδου Ζ' τήν πρωίαν έν 
Λονδίνφ, ένεφανίσθη τό βράδυ έπί τής οθόνης τών Παρισινών κινημα
τογράφων. Άλλά μήπως τό Patlie Journal τών Παρισίων δέν παρου
σιάζει κάθε βράδυ τά γεγονότα τής ήμέρας, τά όποια αί έφημερίδες 
αναγράφουν τήν έπομένην ήμέραν; Τό κινηματοθέατρον τού Finbury- 
Park κατόρθωσε νά παρουσίαση είς τούς θεατάς του είς τάς 8 τό βράδυ 
ένα match football, τό όποιον έγένετο είς τό Sivindon είς τάς 5 τό 
άπόγευμα, καί τούτο διότι οί operateurs είργάσθησαν έντός τοΰ τραίνου 
διά νά προφθάσουν. Τό περίφημον mateh Johnson Jeffries, τό όποιον 
έλαβεν χώραν είς Reno, έπί παρουσίρ. 50,000 θεατών, έστοίχισε φοβερά. 
Μόνον τό δικαίωμα τής κινηματογραφήσεως έπληρώθη 130,000, καί άν 
πρασθέση κανείς τά άλλα έξοδα τής Έταιρίας θά φθάση είς πολύ σεβα
στόν ποσόν. Τό film αύτό έκαμε τόν γΰρο τοΰ κόσμου καί έκάλυψε 
ταχέως τά έξοδά του. Έν τούτοις έν ’Αγγλία καί ’Αμερική είχεν άπα- 
γορευθή αύστηρώς ή είσαγωγή του, διότι αί διάφοραι σκηναί τού άγώ
νος παρουσίαζαν έζωγραφισμένην τήν βιαιότητα καί σκληρότητα τών 
μαχομένων άγωνιστών.

Ή κινηματογράφησις τοΰ άγώνος τούτου έγένετο έπίσης ταχύτερον 
άπό τό δημοσιογραφικόν ρεπορτάζ. Άλλά καί ή ’Αθηναϊκή Κινημα
τογραφία Οέν ύστέρησε. Ή Asty-Films, ή μοναδική έταιρία κατασκευής 
ταινιών, Ελληνική έταιρία, μάς παρουσίασε είς τάς 6 τό άπόγευμα 
γεγονότα ληφθέντα τό πρωΐ καί τό μεσημέρι τής ίδιας ήμέρας. δπως 
έξαφνα τήν έναρξιν τής Βουλής, τήν εορτήν τής ΚΕ' Μαρτίου κλπ. Έν 
Σικάγφ έσχάτως ένα μεγάλο κατάστημα νεωτερισμών, τοΰ όποιου μοΰ 
διαφεύ ει τό όνομα, έδημιούργησεν έντός αύτοϋ κινηματογραφικόν 
ρεπορτάζ τής μόδας, καί έκεΐ αί άβραί πελάτιδές του βλέπουν τήν 
τελευταίαν λέξιν τής μόδας. Τοιουτοτρόπως τά δυστυχή mannequins, 
τά όποια ήσαν υποχρεωμένα νά ποζάρουν δλην τήν ήμέραν, ηΰραν, 
νομίζω, κυριολεκτικώς τήν ησυχίαν των πρός μεγίστην λύπην τών ουνο- 
δευόντων. τάς κυρίας των συζύγων. Έάν τό κινηματογραφικόν ρεπορ
τάζ, έχει πολλά πλεονεκτήματα, έχει δμως ένα φοβερόν έλάττωμα, ότι 
είνε αδιάκριτου καί δέν αποκρύπτει έκεϊνο, τό όποιον δύναται νά κατορ- 
θιόση τό δημοσιογραφικόν. Μία έφημερ’ις δύναται νά παραμόρφωση τά 
γεγονότα καί νά μάς τά παρουσίαση κατ’ άλλην έντελώς οψιν, έν φ τό 
film ψυχρότατα μάς δίδει τήν φυσικήν καί πραγματικήν αύτών δψιν. 
Κάποτε άνέγνωσα είς τά χρονικά τών Παρισινών δικαστηρίων, δτι μία 
άσχημος κυρία ένήγαγε τόν διευθυντήν κινηματογραφικής τινός Έται
ρίας καί τοΰ έζήτει άποζημίωσιν 25,000 έπί τώ λόγφ, δτι τήν συμπε
ριέλαβε εις τήν κινηματογραφικήν ταινίαν του, καθ’ ήν στιγμήν έπερνε 
κάποιο film σχετικόν μέ κάποιο γεγονός τής ήμέρας. Έννοεϊται, δτι τό 
δικαστήριον άπέρριψε πανηγυρικώς τήν αγωγήν της, πρός μεγίστην 
λύπην τής αίτούσης, ή όποία δέν έχολώθη τόσον διά τό άκακον και 
άκούσιον έπί τής οθόνης κομπρομετάρισμα, καί τήν άπόρριψιν της 
Αγωγής της, δσον διά, τήν έμφάνισιν τής άσχημίας της!

Πρό τοΰ πολέμου άκόμη παρετηρήθη είς χώρας τινάς προσπάθεια 
τις δπως τό κινηματογραφικόν ρεπορτάζ καί ή χρήσις έν γένει τοΰ κινη
ματογράφου καθιερωθή έπισήμως έν τή Αστυνομική καί Δικαστική 
ύπηρεσίφ, άλλά δυστυχώς δ έπελθόιν πόλεμος άφησε έκκρεμές τό 
ζήτημα τούτο.

Κατά τό έτος 1912 έν Βερολίνφ, ό τότε είσαγγελεύς Γουλιέλμος Βίτ- 
τεμαν, πολύ μελετήσας τό ζήτημα τοΰτο, έξέφρασε δημοσίς -ήν γνώ

μην του. είπών δτι ή κινηματογραφική ταινία καί τό κινηματογραφικόν 
ρεπορτάζ δύνανται νά παράσχωσι μέγιστος ύπηρεσίας είς τήν αστυνο
μικήν καί δικαστικήν ύπηρεσίαν καί δι' αύτόν ακριβώς τόν λόγον πρέ
πει τό film νά άναγνωρισθή έπισήμως ύπό τοΰ Κράτους είς τήν ύπηρε
σίαν άμφοτέρων τών αρχών, "Οτε κατά τό 1916 έγένοντο αί μεγάλαι 
ταραχαΐ έν Βερολίνφ ό διευθυντής τής ’Αστυνομίας είχε τήν φαεινήν 
ιδέαν νά έγκαταστήση δύο κινηματογραφικός μηχανής είς τόν τοπον, 
δπου έλαβον χώραν αΰται καί τή βοηθείρ. τών ληφθέντων films κατώρ
θωσε νά αναγνώριση μεταξύ τοΰ πλήθους τούς πρωταιτίους καί νά τους 
συλλάβη. Έν Ιίράγρ έπίσης τό αύτό έγένετο διά τάς μετεπειτα ταρα- 
χάς καί τά αποτελέσματα υπήρξαν θαυμάσια.

Έν Γαλλίρ, καίτοι έν τή μυστική αστυνομική ύπηρεσίρ χρησιμο
ποιούνται διάφορα εύφυά καί τελεσφόρο μέσα πρός άνακάλυψιν τών 
διαφόρων apaches καί παντός είδους άλλων διεθνών κακούργων, έν τού- 
τοις ή χρησιμοποίησις τοΰ κινηματογράφου δέν καθιερώθη ακόμη έκεΐ. 
Έπί τοΰ ζητήματος τούτου τινές τών ειδικών άπεφάνθησαν ύπέρ τής μη 
είσαγωγή: αύτού, έπί τφ λόγφ δτι τό film έμπιστευόμενον είς χεϊρας 
ασυνειδήτων άστυνομικών ή δικαστικών 0ά καταστή φοβερόν 
οργανον πρός κορεσμόν τών διαφόρων πολιτικών καί πρόσω- ,. — 
πικών παθών, διότι είς κάθε operateur είνε εΰκολον, δταν I 
βέλη, νά παραποιήση τό film. "Οταν δέ έλθη ή στιγμή, κατά | 
τήν όποιαν τό film θά χρησιμεύση ώς Αποδεικτικόν μέσον 
είς τήν Δικαιοσύνην, πόσοι καταχρήσεις 0ά διαπραχθώσιν είς 
βάρος της, δλα δέ τά όργανα τής μυστικής αστυνομίας δέν 
0ά κάμουν τίποτε άλλο, παρά νά είνε διαρκώς operateurs, 
οΰτω δέ θά άμελοΰσι άλλα σπουδαιότερα αύτών καθήκοντα. 
Πάντες έκ πείρας γνωρίζομεν δτι αί διάφοροι σκηναί τοΰ 
film, αί όποΐαι γίνονται είς τό έπί τούτφ ειδικόν atelier, 
εύκόλως κινηματογραφοΰνται, ένφ αί γινόμενοι έν ύπαιθρφ 
άπαιτοΰσι έκ μέρους τών ηθοποιών ιδιαιτέραν έπιτηδειότητα, 
ψυχραιμίαν, θάρρος κτλ. Άλλοι πάλιν φρονούσιν δτι ή εισα
γωγή τοΰ film είς τήν ύπηρεσίαν τής ’Αστυνομίας είναι απα
ραίτητος, αρκεί νά άνατεθή είς χεϊρας πεπειραμένων καί 
τίμιων άνδρών αμέμπτου παρελθόντος. Έν τούτοις φρονώ, 
δτι ή καινοτομία αΰτη άπό πρακτικής άπόψεως θά παρου- 
σιάση μέγιστος δυσκολίας έν τή εφαρμογή της καί έπομένως 
ούδεϊς δύναται νά γείνη λόγος έπί τοΰ παρόντος περί κινη
ματογραφικού ρεπορτάζ, άναγομένου είς τήν Αστυνομικήν 
η δικαστικήν ύπηρεσίαν. ■·1 1 '*■  ΝΙΚ. θ. ΣΑΐΤΑΣ

Σ. Δ. Καί μήπως δέν άνεγνωρίσθησαν οί πρωτοστατήσαν- 
τες είς τό άπαίσιον «ανάθεμα· άπό ένα film ληφθέν ύπό τής 
Έλλην.Έταιρίας «Asty-Film», καί προβληθέν εϊς τόν κινημα
τογράφον «Παλλάς»; 'Γίς οίδε δέ τί 0ά άπεκάλυπτε διάτα 
Νοεμβριανά μία άλλη ταινία τής «Asty-Films·, κατασχεθεϊσα 
πριν έμφανισθή ύπό τοΰ Σπ. Λάμπρου καί έξαφανισθεΐσα;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΤΣΟΧΑΣ

Εις τούς 'Αθηναίους δλους, άνευ έξαιρέσεως, είναι γνωστό
τατη δσον καί συμπαθής ή φυσιογνωμία τού εγκρίτου τής 
Ελληνικής πρωτευούσης τέκνου, τοΰ κ. Γεωργίου Λ. Τσόχα. 

Διότι διφκησε τόν Δήμον Αθηναίων είς τήν δυσχερεστέραν 
έποχήν τού πολέμου μετά τόσης ίκανότητος καί έπιτυχίας, 
ώστε ιά προκαλέση τήν γενικήν έκτίμησιν, φίλων αύτφ πολι- 
τικώς ή μή. Δυστυχώς άπό τήν χαρακτηρίζουσαν δλους τούς 
άνδρας άξίας μετριοφροσύνην δέν ήθέλησε νά γράψη ό ίδιος 
τίποτε άπό δσα τοΰ έζητήσαμεν καί δσα σταχυολογοΰμεν 
κάτωθι οφείλονται εις φίλον γνωρίζοντα καλώς τά τού κ. 
Γ. Α. Τσόχα καί δστις εύηρεοτήθη νά μας δώση τάς έξής 
σημειώσεις:

Ό Δημαρχεύσας κατά τούς τρικυμιωδεστέρους μήνας κατά 
τό 1916 καί 1917 τού Δήμου ’Αθηναίων κ. Γ, Α. Τσόχας καί 
α' Πάρεδρος αύτοϋ είναι γόνος δημοφιλεστάτης καί παλαιάς 
’Αθηναϊκής οικογένειας εύ.τατριδών, πολλαχώς συνδεόμενος 
μέ τόν Δήμον ’Αθηναίων καί μέ τήν νεωτέραν ιστορίαν τής 
πόλεως ταύτης. Έκαμε τά; λαμπροτέρας σπουδάς είς τά 
Πανεπιστήμια ’Αθηνών, ’Ιταλίας, Παρισίων καί Λονδίνου, είς 
α συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του καί έτελειοποιήθη είς τά 
Νομικά καί τάς Πολιτικός Έπιστήμας. Είναι έκ τών πλέον έγκριτων 
δικηγόρων τών ’Αθηνών, κάτοχος τών πλείστων εύρω.ταϊκών γλωσσών, 
πνεΰμα φωτεινόν καί προοδευτικώτατον. Άλλ' δ,τι άκόμη περισσότε
ρον διακρίνει τόν κ. Γ. Α. Τσόχαν δέν είναι μόνον ή έκτακτος νοημο
σύνη καί ή τελεία μόρφωσις καί παίδευσις. άλλά καί ό πλούτος τών 
ήθικών καί ψυχικών πλεονεκτημάτων του. ’Ολίγοι δύνανται νά συγκρι- 
θοΰν μετ’ αύτοϋ είς εύγένειαν ήθους καί χαρακτήρος, είς μετριοφροσύ
νην, είς εύπροσηγορίαν καί είς θερμήν προθυμίαν πρός έξυπηρέτησιν 
πασης γενναίας, πατριωτικής καίύψηλής Ιδέας. Μέ τήνέξόχως εκλεκτήν 
καί προνομιούχου ιδιοσυστασίαν του άποτελεΐ μίαν τών πλέον έπιλέκτων 
μας μορφών.

Ό λαός τής Ελληνικής πρωτευούσης μέ τήν διορατικότητα, τήν 
λεπτήν αϊσθησιν καί τήν όρθοφροσύνην του τόν έφερε διά καταπλη
κτικής πλειοψηφίαζ α' πάρεδρον τοΰ Δήμου κατά τάς τε^υταίας έκλο- 
Ϊάς. Καί ήτο τούτο ευτύχημα διά τήν πόλιν τών Αθηνών, διότι ούδεϊς 
λλος ήτο δυνατόν νά διοίκηση τόν Δήμον των μετά τόσου πεφωτισμέ

νου θάρρους καί τόσης ίκανότητος κατά τούς τρικυμιωδεστέρους μήνας 
τοΰ 1916 καί 1917. Ό κ. Γ. Λ. Τσόχας, ώς Δήμαρχος, ύπήρξεν αληθώς 
φωτεινότατοι· μετέωρον, τό όποιον άπέδωκεν είς τόν Δήμον ζωήν, τάξιν, 
δράσιν, αί όποΐαι Αποτελούν σταθμόν διά τήν Ιστορίαν του. Διά νά 
γείνη τε-^το άπητεϊτο υπεράνθρωπος προσπάθεια, δραστηριότης, γονι- 

μότης έπιχειρηματική καί φιλεργία, τών όποιων τά γνωρίσματα φέρει 
δλη ή τότε γενομένη υπέρ τής πόλεως καί τού δήμου έργασία, ή 
φέρουσα τήν σφραγίδα τής Οερμουργότητος καί πρωτοβουλίας τοΰ 
κ. Γ. Λ. Τσόχα. Καί πάντα ταΰτα είς έποχήν σάλου, φθάνοντος μέχρι 
βαθέων κλυδωνισμών τής πολιτικής καί κοινωνικής τήξεως, έν μέσφ 
ταραχών καί άναστατώσεως. Μόνον ό Δήμος έμεινεν όρθιος καί Ακέ
ραιος, μόνον αύτός ύπό τήν σιδηράν διοίκησίν τοΰ κ. Γ. Τσόχα καί τήν 
πανταχοΰ έποπτείαν του έκαμε βήματα προόδου καί Αναγεννήσεως. 
Ανταποκρινόμενος καί πρός τάς δημοσίας ύποχρεώσεις του, καί μάλι
στα πρός τήν δημοτικήν καί κοινωνικήν άποστολήν του. Καμμία τών 
ύπηρεσιών τοΰ Δήμου δέν έστερήθη τής ζωογόνου έπιμελείας του, δλαι 
δέ υδραυλικών, οδοποιίας, καλλωπισμού, δημιουργίας νέων πόρων 
έλαβον τήν ρηξικέλευθοι· του ώθησιν. Άρκεϊ ν’ άναφέρωμεν δτι 24 
νέαι οδοί τής πόλεως έτυχον τελείας ρυμοτομήσεως, δτι τά ζητήματα 
δημοτικών λουτρών, σφαγείων, ύδρεύσεως, ίδρύσεως ύδατοφραγμά- 
των έτέθησαν έπί τής ημερήσιας διατάξεως πρός λύσιν, ή όποία 0ά 
έπήρχετο, έάν ή Δημαρχεία τοΰ κ. Γ. Λ. Τσόχα παρετείνετο δι’ όλίγους

τεαρποΣ αναςτ. τσόχας

μήνας έτι. Ή ραγδαιότης τής δράσεώς αύτοϋ κατά τάς φοβεράς ήμέ
ρας τοΰ 1916-1917 μέ τόν Αποκλεισμόν ύπήρξεν Αξιοθαύμαστος. Ή 
δημιουργία φωτισμού έκ τοΰ μή δντος, μόνον είς μίαν έξαιρετικήν έφευ- 
ρετικότητα καί διοικητικήν ύπεροχήν ήτο δυνατή καί έγεινε. Ποια δέ 
ή φειδώ πρός τό δημοτικόν χρήμα; Ή είς τό έρώτημα τοΰτο άπάντη- 
σις Αποτελεί τό λαμπρότερον παράσημον τιμής διά τόν κ. Γ. Α. Τσό
χαν, ένθυμίζον τά κλασσικώτερα ύποδείγματα Αρετής καί έντιμότητος. 
Έν καί μόνον δάνειον έξ ένός εκατομμυρίου συνήψε τότε ό ύπό τήν 
διοίκησίν του Δήμος. Καί μετά τόσα έργα καί τόσην ώθησιν είς τάς 
διαφόρους ύπηρεσίας δέν έδαπανήθησαν παρ’ αύτού οΰτε 100 χιλ. δραχ
μών! Αί 920 χιλ. εύρέθησαν είς τήν κυριότητα τού Δήμου, δταν ό 
κ. Τσόχας έξήλθε τής Διοικήσεώς του.

Αύτό καί μόνον άρκεϊ ώς περίλαμπρος χαρακτηρισμός τοΰ ’Αθηναίου 
εύπατρίδου.

* * *

» Τρία πράγματα εινε πάντοτε περιοσο'τερα άφ ο,τι νομίζομεν : Τα Ιτη μας, 

τά χρέη μας και οί εχθροί μας.
* ΟΙ μεγάλοι κίνδυνοι φονεύουν τους μικρούς φόβους.

* 7ο οπουδαιότευον μίρος τοϋ ποιήματος τής άνΟρωπίνης ίωής είνε ό επίλογος.

* 'Οσάκις ή κολακεία αποτυγχάνει, δεν πταίει αύτή, άλλ’ ό κόλαξ.
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενον).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΝ σημασίαν καί προσοχήν όφείλομεν ν’ άποδώσωμεν 
είς τήν ’Ιουστινιάνειου Τέχνην.

Ή Τέχνη αΰτη, - έκτός τής οικοδομικής ή οποία έφθασε είς τό άνώ- 

τατον δριον διά τής Άγιας Σοφίας, - καί έν τή ζωγραφική προώδευσε 
σημαντικώτατα καί μάλιστα ε’ις άπαντα τά είδη ή κυριώτερον εΐς τά 
Μωσαϊκά καί τήν Μικρογραφίαν.

Θαυμάσια πρότυπα κατελείφθησαν ήμϊν, ών τά άξιολογώτατα εΐναι τά 
Μωσαϊκά τής Ραβέννης, αί μικρογραφίαι τής περίφημου Γενέσεως τής 
έν τή Βιβλιοθήκη τής Βιέννης, αί Ευαγγελικοί παραστάσεις τοΰ χειρο
γράφου κωδικός τοΰ Ρουσκιανοΰ (Rossano) έν Ν. Ίταλίφ, αί παραδό
ξου αρμονίας καί κάλλους μικρογραφίαι τοΰ κωδικός τοΰ ίατροΰ καί 
Βοτανικού Διοσκουρίδου, ή Χριστιανική Τοπογραφία τοΰ Αλεξαν
δρινού Κοσμά τοΰ ινδικοπλεύστου καί τό εΰλιτόντοΰ Ίησοΰ τοΰ Ναυή 

έν Βατικανώ.

’Αναλύω ύμΐν τρία, τών ιστορημένων τούτων χειρογράφων, τά σπου
δαιότερα.

Πρώτην αναφέρω τήν Βιενναίαν Γένεσιν. Αΰτη περιλαμβάνει 26 
φύλλα περγαμηνής έπί τών οποίων ξωγραφοΰντας 48 μικρογραφίας, 
τών όποιων ό χαρακτήρ τεχνικώς φαίνεται πραγματιστικός - κλασσικός 

ένθυμίζων τά Πομπηϊανά πρότυπα, ήτοι τάς τοιχογραφίας τής Πομπηίας 
αί όποϊαι είναι τέχνη καθαρώς 'Ελληνιστική. Έν αύταΐς παρίστανται 
σκηναί κατά συνέχειαν άπό τοΰ πρώτου αμαρτήματος μέχρι τής έν τάφφ 

έκθέσεως τοΰ θανόντος ’Ιακώβ. Τό πρώτον αμάρτημα, ό κατακλυσμός, 
αί Φαραωνικαί έορταί καί τά όμοια έξελίσσονται μετά χάριτος, καί 
εύγραμμίας. Ενιαχού έν ταΐς σκηναϊς ταύταις διακρίνει τις τά εΐδυλ- 
λιακοΰ τύπου έν μέσφ χλωρϊδος γής.

Τό δεύτερον ίστορημένον χειρόγραφον τοϋ Ρουσκιανοΰ, τό οποίον 
άνεκαλύφθη καί έξεδόθη ύπό τών Gekhardt καί Harnack τώ 1879 
περιέχει 188 φύλλα περγαμηνής πολυτελώς γεγραμμένης μετά χρυσών 
καί αργυρών γραμμάτων. Έν αύτφ ζωγραφοΰνται 40 προφήται, καί 18 
βιβλικαΐ σκηναί εκ τε τής Παλαιός καί τής Καινής Διαθήκης. Τό πολύ
τιμον τοΰτο χειρόγραφον, περί τοΰ όποίου μακρύς έκτοτε έγένετο λόγος, 
φαίνεται ότι ανάγεται είς τούς χρόνους τοΰ ’Ιουστινιανού ή μικρόν 
πρότερον.

Τό δέ τρίτον χειρόγραφον, ίσης πρός τάλλα άξίας, είναι τό τοΰ Βοτα
νικού Διοσκουρίδου (Κώδιξ Διοσκουρίδου)τό όποιον έγράφη έν Κων/πόλει 
χάριν τής ήγεμονίδος Ίου λιανής Άνικίας, θυγατρός τού Αύτοκράτορος 
τής Δύσεως Όλιβρίου (527). Έν τούτω ή τέχνη φαίνεται καθαρώτατα 
Ελληνιστική, Άλεξανδριωτική, ένθυμίζουσα τήν παλαιοτέραν Ελληνι
στικήν Τέχνην, τών Πομπηίανών προτύπων. Ό διακοσμητισμός συμβο
λισμός είναι τά κυριώτερα γνωρίσματα. "Εναντι τών εικόνων παρίσταται 
ή Άνικία έν τφ μέσφ, καί παρ’ αύτήν προσωποποιούμεναι ή μεγαλο

ψυχία, ή φρόνησις κλπ.
Καί ταΰτα, δσον άφορφ τήν καλλιτεχνικήν έκφανσιν τής ’Ιουστινιά

νειου Τέχνης, άποβλέποντες δέ είς τόν θρησκευτικόν χαρακτήρα αύτής, 
έκτός τής μεγαλοπρέπειας καί τών Ιστορικών, καί εϊκονογραφικών 

τάσεων, δυνάμεθα νά όνομάσωμεν ταύτην τέχνην δογματικήν καί μάλι
στα καθαρώς χριστολογικήν.

Τήν έποχήν εκείνην άκόμη συνεζητεϊτο τό ζήτημα τής Τριάδος καί 
τής θεότητος τοΰ I. X. Διά τοΰτο καί ή Τέχνη, ύπηρετική ούσα τής 
Εκκλησίας, προσεπάθει νά άποδίδη τό Θεολογικόν Πνεύμα τής έποχής. 
Αί παραστάσεις τών συνοδιτών, τών αγίων, ή φιλοξενία τοϋ Αβραάμ, 

ή &υσία τοΰ Μελχισιδες έν τφ άγίφ Βιτολίφ, πάντα ταΰτα φανερούσι 
τόν δογματικόν χαρακτήρα τής ’Ιουστινιάνειου Ζωγραφικής. Τήν γνώ
μην ταύτην έκφέρει καί ό Quitt έν τφ I. νόμφ τών Βυζ. Μνημείων τοΰ 
Στριγγόβσκυ *.

Έπήλθε μετά ταΰτα, έπί δύο περίπου αιώνας, γενική κατάπτωσις 

καί είς τά Γράμματα καί τήν Τέχνην. Αί δέ έπελθούσαι είκονομαχικαί 

ίριδες καφ·νώλυαα.ν έτι πλειότερον τήν θρησκευτικήν τουλάχιστον τέχνην.
’Αλλά κατά τόν 9ον, ΙΟον καί έφ’ έξής αιώνας άνεγεννήθησαν καί 

πάλιν μετά μείζονος έντάσεως, καί ή καθόλου Γραμματεία καί ή Τέχνη. 
Τό δέ ίδιάζον χαρακτηριστικόν τής έπανθήσεως αύτής είναι, δτι αΰτη 
έστηρίχθη έπί τών κλασσικών σπουδών καί προτύπων, δσον άφορρ τήν 
ποιητικήν καί καλλιτεχνικήν χάριν. Κατά δέ τόν Φρησκευτισμόν όφεί
λομεν νά όμολογήσωμεν, δτι άνεπτύχθη είς μέγιστον βαθμόν ή εικονο

γραφία, καί τό σπουδαιότερον δτι έν τοΐς καταγράφοις ναοϊς καθω- 
ρίσθη σαφώς ή διάταξις πασών τών εικόνων, ή όποια κατά τόν μετα
γενέστερον χρόνον τόσον στερεώς έκρατήθη καί συνεπληρώθη ώς βλέ
πομεν έν τφ Άθω, τοΐς Μετεώροις καί αλλαχού. Τήν έποχήν δέ ταύτην 
συμπίπτουσι καί οί μεγαλύτεροι θρίαμβοι τής Φυλής, δΓ ών οί Μακε- 
δόνες καί οί Βουλγαροκτόνοι διήπλουν τόν Ελληνικόν πολιτισμόν παν- 
ταχοΰ. Φυσικώς δέ ήτο έπόμενον νά αύξηθή ό ζήλος πρός άνάπτυξιν 
τέχνης καί πολιτισμού, οϊος ό παλαιός. Ή κυρίως 'Ελλάς, ή ’Ιταλία, ή 
Καππαδοκία, ή Ρωσσία καί πλεΐστοι άλλοι τόποι έπληρώθησαν εικόνων 
κατά τήν μεγάλην ταύτην έποχήν. Περιεσώθησαν δέ μέχρις ημών ού 
μόνον ,τμιχογραφίαι, άλλά καί πάμπολλα μωσαϊκά, καί μικρογραφίαι 

Οαυμασιώταται τών αριστοκρατικών λεγομένων ψαλτηρίων, τά όποια 
έν άντιθέσει πρός τά μοναστηριακά τοιαΰτα περιεϊχον μικρογραφικάς 
εικόνας κάλλους ύπερόχου.

■ 'Ενταύθα «ροεβΐήόηααν τρεις μέν φωτεινοί εικόνες τής 'Αγίας Σοφίας (πρό- 
αοψις, κάτοφις πλαγίως κατά μήκος τομή), δέκα δ' έιεραι κοριατώσαι τά Μωσαϊκά 
τής Ραβέννης, ισάριθμοι δ*  δλλας, έν αΐς διεκρίνοντο αί μικρογραφίαι τού Ρον- 
ακιανοΰ, τοϋ Ίνδικο.τλάατον, καί τής Βιενναίας Γενέσεως. ’ΕχεξηγήΟη δέ διά 
πλειόνων τό τεχνικόν κάλος τής 'Αγίας Σοφίας, τό τολμηρόν τοΰ σχεδίου αύτής, 
τό δοτικόν πρόβλημα διά μέσου τών ήαιύολίων, καί ή χάρις, τό ειδυλλιακόν, καί 

—ή τέχνη τών Μωσαϊκών καί τών μικρογραφιών.

Τής έποχής ταύτης δείγματα είναι καί τά μωσαϊκά τού Δαφνιού, τά 
κάλλιστα δλων, τοΰ Όσιου Λουκά τής Φωκϊδος, τής Αγίας Σοφίας τοΰ 
Κιέβου, τής Νέας Μονής τής Χίου, τής Μητροπόλεως τών Σερρών, 
τής Άγιας Σοφίας έν Θεσσαλονίκη, τοΰ καθολικού τοΰ Βατοπεδίου έν 
Άθω, τοΰ ναοΰ τής Κοιμήσεως έν Νικαία, τής Κρυπτοφέρρης παρά 
τήν Ρώμην κλπ.

Τούτων άναμφιβόλως τά καλύτερα είναι τά τοΰ Δαφνιού, ών τινα θά 
έπιδείξω ύμΐν, καθώς έπίσης καί μικρογραφίας τινάς τοΰ περιφήμου 
ψαλτηρίου τής Βιβλιοθήκης τών Παρισίφν*.

Καί ταΰτα κύριοι, δσον άφορα τήν Τέχνην τών Μακεδόνων, καί τών 
Κομνηνών. Έπήλθον μετά ταΰτα τά θλιβερά γεγονότα τής άπαισίας 
σταυροφορικής περιόδου, καί τής Άλώσεως τής Πόλεως ύπό τών Λατί
νων τό 1204, ώς ήτο δ’ έπόμενον έν μέσφ έθνικής καταπτώσεως καί 
εθνικών άτυχημάτων δέν ήτο δυνατόν νά ύπαρξη τέχνη, οϊα ή πρότερον. 
ΊΙ Τέχνη διά τοΰτο κατέπεσεν έπί τινα καιρόν, άλλά μετά τήν άνάκτη- 
σιν τής Πόλεως καί τάς τελευταίας άναλαμπάς τοΰ άλλοτε μεγάλου καί 
ισχυρού Βυζαντινού Κράτους ή Τέχνη πάλιν προήχθη, παρατηρηθείσης 
άκμής τίνος, ή δποία έπί Ανδρονίκου Παλαιολόγου έφθασε εΐς μέγα 
σημεϊον. Τά βα&ϋτερα δέ αιτία τής άναγεννήσεως ταύτης δέν είναι 
έπακριβώς γνωστά. ’Επικρατεί μεταξύ άλλων καί ή γνώμη, δτι ή άρχο- 
μένη άναγέννησις έν Ίταλίφ έπέδρασεν ίκανώς καί είς τήν Βυζαντινήν 
τοιαύτην. γνωστής δέοΰσης τής επικοινωνίας μετά τών Λατίνων τήν έπο
χήν εκείνην βεβαίως, δέν δυνάμεθα ν' άρνηθώμεν ποιάν Φραγκικήν έπί- 
δρασιν. Άλλά κατά τήν γνώμην ημών ή Αναγέννησις αυτή ύπήρξε 
κύριον προϊόν τών Βυζαντινών ημών προγόνων, οί όποιοι έν τή άμίλλη 
αύτών ήθελον νά ύπερβάλωσι τούς ξένους, τούς όποιους έθεώρουν πάν
τοτε ώς ύποδεεστέρους καί σχεδόν Βαρβάρους. Τό σπουδαιότερον δέ 
είναι τοΰτο: Ότι ή Αναγέννησις αύτη δέν παρουσιάζει ένιαϊον τύπον 
καθ’ απαν τό Βυζαντινόν Κράτος. "Ενεκα τής έπελθούσης διασπάσεως 
καί τής άποκεντρώσεως παρήχθησαν ποικϊλαι τοπικοί τέχναι διαφέ- 
ρουσαι άλλήλων. Τά κυριώτερα δέ κέντρα, ή αί κοιτίδες τής Τέχνης 
ταύτης ύπήρξαν άφ’ ένός ό Άϋτος καί άφ’ έτέρου ό Μυστράς. Καί είς 
μέν τόν πρώτον ίστορή&ηααν χιλιάδες χειρογράφων διά μικρογραφιών, 
καί έζωγραφήθησαν πολλά μοναστήρια, είς δέ τόν Μυστράν κατεκο- 
σμήθησαν έκκλησίαι διά τοιχογραφιών Οαυμαζομένων μέχρι τοΰ νΰν.

Καί είς μέν τόν Άθω παρατηρεΐται γενικώς παρά τάς μικροδιαφο- 

ράς τέχνη έπιδεξία μέν, άλλά καθαρώς Βυζαντινή μέχρι τών χρόνων τοΰ 
λεγομένου Πανσελήνου, δτε παρετηρήθη άκμή μεγάλη δημιουργηθεΐσα 
τό πρώτον διά τών Κρητών. Είς δέ τόν Μυστράν, παρά τινας συγκε- 
κροτημένας τάσεις, γενικώς παρατηρεΐται τέχνηέλευ&εριάζουσα, ώραία, 

φυσική, παρουσιάζουοα στοιχεία πραγματιστικής έπανθήσεως.
Άλλ’ έκτός αύτών καί έν Μετεώροις καί Σέρβις καί Βενετία άνα- 

πτύσσεται τέχνη άξιόλογος, φέρουσα έν έκάστφ τόπφ στοιχεία τοπικής 

έπιδράσεως.
Υπέρ πάντα δέ καί ίσως ύπερόχως άκόμη καί αύτής τής ΙΙεριβλέ- 

πτου τοΰ Μυστρά, όφείλομεν νά τάξωμεν τά Μωσαϊκά τής μονής τής 
Χώρας (Καχριε Τζαμί) έν Κωνσταντινουπόλει, άτινα είναι &αϋμα 

Βυζαντινής Τέχνης, ακριβολόγου, διακοσμητικής καί φυσικής **.

Καί ταΰτα, δσον άφορφ τήν Τέχνην καί τάς περιόδους αύτής. Ήδη 
άναφέρω βραχέα τινά περί τής Τεχνικής.

Εΐπομεν άνωτέρω δτι τρία κύρια είδη ζωγραφικής παρατηροΰμεν 
κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον.

Τά Μωσαϊκά, τήν Τοιχογραφίαν δι" ύδατομιγών χρωμάτων καί τήν 
Μικρογραφίαν. Καί τά μέν Μωσαϊκά έγίνοντο διά τής συνθέσεως 
μικρών κύβων έγχρωμων έξ ύάλου πετρών, μαρμάρου καί τών όμοιων 
τά όποια συνηρμόζοντο καταλλήλως.

— Ή τέχνη αύτη είναι παλαιό.

— Έχρηοιμοποιεΐτο διά δάπεδα,

— Έπί Αλεξανδρινών χρόνων μεγάλη έποιεΐτο χρήσις. ΙΙαρίστανον 

Ζώα, Κροκοδείλους, άνθη, έξοχικάς παραστάσεις (τοπεΐα) κλπ.
— Οί Χριστιανοί παραλαβόντες άπό τοΰ Μ. Κωνσταντίνου άκόμη 

έποίησαν μεγίστην αύτών χρήσιν.
Ό τρόπος τής Έργασίας ήν ώς έξής: Παρεσκεύαζον τόν τοίχον διά 

κονιάματος, καί μετά ταΰτα διά στριόματος ούχί πολύ λεπτοΰ έκ κολλη
τικών ουσιών, μαστίχης κατά τό πλεϊστον, έφ’ ού έσχεδίαζον καί έχρω- 
μάτιζον έν ταχεϊ τό θέμα. Μετά ταΰτα έπεκόλλουν τούς κυβίσκους.

Ένίοτε δέ παρεσκεύαζον καί έν τφ έργαστηρίφ τά θέματα άνά τμή
ματα καί έπεκόλλουν είς τόν τοίχον.

Σύνηθες μέσον έπικολλήσεως ήδύναντο νά έχουν τό τσιμέντο άλλ’ 
άπέφευγον τήν χρήσιν αύτοϋ. (Παρέκβασις Δαφνιού Νυόβο).

Αί δέ τοιχογραφίαι έγίνοντο κατά τρεις τρόπους: Είτε έπί ύγροΰ 
τοίχου έφ' ΰγρτρ (φρέσκο) εϊτε έν ξηρώ a tempera, είτε διά μικτού, 

σπανιώτατα δέ διά τοΰ φοΰ, μεταγενέστερον.
[Συνέχεια είς τό πρόσεχες]

' Ένταΰθα προεβλήθησαν πέντε φωτ. εικόνες παριστώσαι τά μωσαϊκά τοΰ 
Δαφνιού, καί ίσάριΰμοι έκ τών μικρογραφιών τοΰ περιφήμου ψαλτηρίου τών 
Παοισίων. Έπεξηγήϋη ό κλασικός τΰπος, ή ποιητική χάρις ό συμβολισαός τοϋ 

"Ορ&οου τής νυκιός κλπ. καϋώς έπίσης καί ή δεινότης τών καλλιτεχνών, οί όποιοι 
και έν τή στάσει καί τή κινήσει, καί τή πτυχολογίφ, τή έκφράσει, τή άνατομίφ, τφ 
σχεδίω κλπ. έδείχΟησαν Ικανότατοι καί λίαν φυσικοί.

·· Καί μετά τό σημεϊον τοΰτο τοΰ λόγου προεβλήθησαν ίκαναί προβολαι παρι- 
στώσαι τα περίφημα μωσαϊκά τοΰ Κοχριέ Τζαμί, τοϋ Μυστρα, τοΰ *Α0ω  κλπ. 
ΈπεζητήΟη δε ή άνάπτυξις, καί ή τεχνική άνάλυσις τών τοιχογραφιών τής Περι
βλέπτου, τών όποίων ή άνθοΰσα χάρ ς είναι Απαράμιλλος. Τών δέ μωσαϊκών ιής 
Χώρας έπεξηγήΟη ή διακοσμηιική χάρις, ή λεπτότης τής Τέχνης ή προοπτική 
άντίληψις καί ή καθ’ δλον καλλιτεχνική καί είκονογρα^ικη άξία.


