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Οΰχί σπανίως κατ« την έξοδον 
των έξυγιασθέντων φυματικών εκ 
των σανατορίων, δημιουργείται το 
ερώτημα, πώς θά κατορθωθή δκατό- 
πιν τόσων δαπανών έξυγισντθεις νά 
διατηρήση την άποκτηθεϊσαν υγεί
αν του, ενώ τα οικονομικά του μέ
σα δεν τοΰ επιτρέπουν νά εξασφά
λιση υγιεινήν έστω και μικράν κα 
τοικίαν, ήτις αποτελεί άπαραίιητον 
προϋπόθεσιν διά την σταθεροποί- 
σιν τής καταστάσεώς του. Όμοια 
σχεδόν αποψις προβάλλει και δι’ ε
κείνους, οΐτινες είναι καχεκτικοί κα
θώς και δι’ εκείνους οΐτινες, ενώ 
έχουν παιδιά αδενοπαθή ή καί επιρ
ρεπή εις την φυματίωσιν, στερούν
ται τών μέσων έξασφαλίσεως καταλ
λήλου υγιεινής κατοικίας.

Αί ανωτέρω περιπτώσεις, οΰχί 
βεβαίως πολυάριθμοι, εμφανίζονται 
ιδία εις τον κλάδον τών κλητήρων 
ή εις τό κατώτατον τών υπαλλήλων 
προσωπικόν, διότι ό συνοικισμός 
τής Φιλοθέης απέκλεισε κατά μεγά- 
λον ποσοστόν την δημιουργίαν τοι- 
οΰτων ζητημάτων εις τό κύριον 
προσωπικόν τής Τραπέζης.

Τό Ταμείον Υγείας προσεπάθη- 
σε ν’ άμβλΰνη εκάστοτε την οξύτη
τα τοΰ ζητήματος διά παροχής τών 
μέσων έντηκιάσεως καταλλήλων οι
κημάτων, μέχρι χρονικού διαστήμα
τος 12 μηνών. ’Αλλά τό ζήτημα ε
ξακολουθεί παραμένον εκκρεμές, 
διότι μετά την παρέλευσιν τοΰ 12 
μήνου τούτου τό ζήτημα επανέρ
χεται επί τάπητος.

Κατωτέρω θέλω προσπαθήσει νά 
διατυπώσω σκέψεις προαγοόσας σο- 
βαρώς τό υπ’ δψιν ζήτημα.

Κατ’ εμέ πρέπει νά θέσωμεν τάς 
εξής βάσει;".

α) Ή διά παροχής τών μέσων 
προσωρινής βελτιώσεως τής κατα- 
στάσεως λύσις είναι ατελή:. Ο πα
θών οργανισμός έχει ανάγκην επί 
μακρά έτη υγιεινής κατοικίας καί 
συνεπώς μόνον ή άπόκτησις ιδίας 
καταλλήλου κατοικίας θά λύση ριζι- 
κώς τό ζήτημα. Πέντε ή εξ κατοικίαι 
οίκοδομούμεναι καθ’ έκαστον έτος 
θά ικανοποιήσουν τά άνάγκας τοΰ 
άσθενοΰντος προσωπικού.

β) Κατοικίαι ή δάνεια προς κατα
σκευήν οικιών δέον νά παραχώρών - 
ται αδιακρίτως βαθμού εις εκείνους 
μόνον, οΐτινες κατά την γνωμάτευ- 
σιν τών ειδικών ιατρών τοΰ ΤΥΠΕΤ 
έχουσι απόλυτον ανάγκην υγιεινής 
κατοικίας καί στερούνται έν δλφ ή 
έν μέρει τών μέσων ν’ άποκτήσωσι 
τοιαύτην.

γ) Αί κατοικίαι θά κατασκευά
ζονται υπό τον έλεγχον τής υπηρε
σίας τού Τεχνικού Τμήματος τής 
’Εθνικής Τραπέζης χωρίς ν’ άπο- 
κλείηται ή αγορά έτοιμης. Έκάστη 
κατοικία θα περιλαμβάνη 2 δωμά
τια, 1 χώλλ καί 1 κουζίναν. "Εν 
επί πίέον δωμάτιον κατ’ έξαίρεσιν 
δυνατόν νά προστεθή εάν δ μέγας 
αριθμός τών μελών τής οικογένειας 
και λόγοι υγιεινής επιβάλλουν τούτο.

δ) Δάνειον θά επιτρέπεται νά χο- 
ρηγηθή μόνον προκειμένου περί 
κατοικίας εν υγιεινή περιοχή.

ε) ’Αποκλείεται δάνειον μεϊζον 
τών Δρχ. 100.000 κατά κατοικίαν.

στ) Τό επιτόκων τών δανείων εί 
δυνατόν νά μή ΰπερβαίνη το 3--4°/0. 
Ή δέ Ιξόφλησις νά γίνηται τό πο
λύ εντός 15 —20 ετών καί κατά το- 
κοχρεολυτικόν σύστημα.

Τούτων τεθέντων ας προχωρή- 
σωμεν εις την λύσιν τού οικονομι-

Δ ιευθωντοΰ τοΰ ΤΥΠΕΤ

κοΰ μέρους τοΰ ζητήματος. Είναι 
αναγκαία προϋπόθεσις δ καθορι
σμός μηνιαίων εξοφλητικών δόσεων 
δσον τό δυνατόν μικρών, προς επί
τευξη- δέ τούτου ή τό επιτόκων 
πρέπει νά δρισθή πολύ μικρόν ή 
τά έτη τού δανείου πολλά. Μέ επι
τόκων 4"/„ καί 15 έτη, ή μηνιαία 
έπιβάρυνσις δι’ εξόφλησιν δρχ. 100. 
000 ανέρχεται ι-ίς δρχ. 750 μέ επι
τόκων δέ 3% έχομεν τά εξής μη
νιαία ποσά άναλόγως τών ετών 
εντός τών οποίων θά εξοφληθή τό 
δάνειον. Διά 15 έτη δρχ. 700, διά 
16 έτη δρχ. 663, διά 17 έτη δρχ. 
632, διά 18 δρ. 606, διά 19 δρχ 
581 καί διά 20-δρχ. 560.

Κατέστρωσα λογ,]σμούς διά διά
φορα έτη καί επιτόκια,τά συμπερά
σματα δέ τινων τούτων παραθέτω.

α) ’Επιτόκων 4°/0-έτη εξοφλήσε- 
ως 15,μηνιαία έπιβάρυνσις δρχ. 750. 
Προϋπολογισμός δι' ό.νοικοδό- 

μησιν 9 κατοικιών καθ’’ έκα
στον έτος.
Απαιτείται διά την πρώτην τε

τραετίαν χρηματοδότησις 2 έκατοιι- 
μυρίων (600 - 350 χιλ. έτησίως) 
διά την 2αν τετραετίαν τοιαύτη 1 
εκαττοιιμυρίου καί διά την τρίτην 
δρχ. 500.000. ήτοι εν συνόλφ δρχ. 
3.500.000. Εντός, τής δωδεκαετίας 
θά κατασκευασθοϋν 65—70 κατοι
κίαι. ’Από τοΰ 13 έτους τό σύστημα 
είναι αυτάρκες, τοΰτέστι ανευ νέας 
χρηματοδοτήσεως θά εξακολουθή
σουν κατασκευάζομεναι περί τάς 6 
κατοικίας κατ’ έτος, από δέ τού 20 
στο.ΰ ό αριθμός τών κατ’ έτος κατα
σκεύαζα μένω ν οικιών θ’ αύξάνη κα
τά μίαν άνά επταετίαν. Εις τό 22ον 
έτος τό καταβληθέν κεφάλαων θά 
έχη διπλασιασθή.

β) Επιτόκων 3°70-έτη έξοφλή ε- 
0)ς 18,μηνιαία έπιβάρυνσις δοχ.606.

Προϋπολογισμός δι ’ άνοικοδό- 
μησιν 5 κατοικιών καϋ'' έκα
στον έτος.
’Απαιτείται διά την πρώτην πεν

ταετίαν κεφάλαων δρχ. 2 εκατόμ- 
μυρίων(500—325 χιλιάδες έτησίως), 
διό την 2αν πενταετίαν δρχ, 1.200. 
000 καί διά τά επόμενα επτά έτη 
Δρχ. 500.000, ήτοι έν συνόλφ 
3 700.000. ’Εντός τής πρώτης εικο
σαετίας θά κατασκευάζωνται 5 οι
κία ι κατ’ έτος, από τού 20ού έτους 
θ’ αύξάνη άνά μία οικία κατά έ- 
πταει ίαν. Τά διατεθησόμενα κεφά
λαια θά διπλασιασθώσι τό 29 έτος.

Ούτω προέχον ζήτημα είναι ή έ- j 
ξοικονόμησις τών κεφαλαίων, διότι 
διά τής καταβολής τού καθορισθη- 
σομένου κεφαλαίου δημιουργείται | 
εΤς οργανισμός αυτάρκης, δστις; 
ανευ οΰδεμιάς επί πλέον επιβαρύν- 
σεως θά δύναται νά εξακολούθηση 
εις τό διηνεκές παρέχων τά μέσα 
τής δημιουργίας κατά τά πρώτα μεν 
έτη τοΰ αυτού ποσού οΐ-ιών, σύν τφ 
χρόνφ δέ μείζονος. ’Αλλά καί έάν 
εις τό άπώτερον μέλλον διακοπή τό 
έργον θά έχη επιτελεσθή εν τώ με
ταξύ σπουδαΐον τοωΰτον, ένφ έξ 
άλλου θά έχη δημιουργηθή μία σο
βαρά περιουσία τοποθετημένη εις 
ασφαλή ενυπόθηκα δάνεια.

Ευχής έργον θά ήτο νά ήδύνατο 
τό ΤΥΠΕΤ νά ένεργήση την χρη- 
ματαδότησιν, διότι ούτω ένφ τθά 
έδημιούργει μίαν περιουσίαν θά είχε 
άφ’ ετέρου καί πλήρη τον έλεγχον 
διά την έξακρίβωσιν τών προσώ
πων, άτινα θά πρέπει νά βοηθηθώ- 
σιν, άλλά φοβούμαι, δτι ή γνωστή
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Κατά την έσπ·έραν_ τής 31ης 
Μαρτίου οί εσχάτως μετατα- 
χθέντες εις τό κύριον προσωπι
κόν τής Τραπέζης τέως Γρα
φείς, έπιμελεία δ’ επιτροπής ά- 
ποτελεσθείσης έκ τών υπολο
γιστών κ. κ. Ήλία Γάτου, Ίωάν- 
νου Άκριβοπούλου καί Σπόρου 
Βρυζάκη, παρέθεσαν έν ταΐς 
αίθούσαις τής λέσχης δείπνον 
εις τόν σεβαστόν κύριον Διοι
κητήν τής Εθνικής Τραπέζης, 
εις ένδειξιν του βαθέως σεβα
σμού καί τής ευγνωμοσύνης των 
προς αύτόν.

Ό Σεβαστός κύριος Υποδιοι
κητής κωληθείς, δέν παρέστη. 
Κληθέντες παρεκάθησαν επίσης 
ό Γενικός Επιθεωρητής του 
Κ)κοΰ Κατ)τος κύριος Μ. Μαυ- 
ρομιχάλης, ό Διευθυντής τοΰ 
τμήματος Προσωπικού κ. Χρ. 
Δημητριάδης, ό "Υποδιευθυντής 
τοΰ άνω τμήματος κ. Βασ. Κο
σμάς, ό Πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου Διευθυντής κ. Παν. Λυκιαρ- 
δόπουλος καί πολλοί τών κυρί
ων Συμβούλων. Τό δεΐπνον διε- 
ξήχθη μετά πλήρους εγκαρδιό
τητας.

Περί τά επιδόρπια καί κατό
πιν είσηγήσεως τοΰ }<. Προέ
δρου τοΰ Συλλόγου ό υπολο
γιστής κ. Ίάσων Δημητριάδης 
έκπροσωπών τούς συναδέλφους ί 
του, προσεφώνησε τόν κ. Διοι
κητήν ώς εξής.

Σεβαστέ μας κ. Διοικητά,
Ή παρουσία Σας έν μέσω 

ήμών τών τέως γραφέων, ή ε
ξαιρετική τιμή τήν όίτοίαν μας 
κάμετε, δεχόμενος νά παρακα- 
θήσετε εις τό σεμνόν δεΐπνον 
μας, συγκινεΐ καί χαροποιεί με- 
γάλως τήν όμήγυρίν μας.

Ή άγαλλίασις ήμών είναι τό
σον μεγαλυτέρα δσον βλέπο- 
μεν "Υμάς περιστοιχιζόμενον 
ύπό άνωτέρων λειτουργών τής 
Τραπέζης, προσώπων λίαν ύφ’ 
ήμών τιμωμένων, τοΰ κ. Γενι
κού Έπιθεωρητοΰ τοΰ Κ)κοΰ 
Κ)τος, τοΰ κ. Διευθυντοΰ καί 
Ύποδιευθυντοΰ τοΰ Προσωπι
κού, τοΰ κ. Προέδρου τοΰ ΣυλΤ 
λόγου μας καί τών κυρίων Συμ/- 
βούλων. Υπάρχει δμως εις η
μάς ή λύπη δα ό Σεβαστός 
μας κύριος Υποδιοικητής τής 
Τραπέζης, ώς καί ό αξιότιμος 
κύριος Γενικός Επιθεωρητής 
τών Ύπ)μάτων δέν εύρίσκονται 
μεταξύ ήμών, έμποδισθέντες 
προς τοΰτο άπό λόγους ανεξαρ
τήτους τής θελήσεώς των.

Δέν έπιθυμοΰμεν νά κουρά- 
σωμεν "Υμάς, κύριε Διοικητά,
...................... ΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ......................
στενότης τών πόρων του δέν είναι 
δυνατόν νά τφ επιτρέψουν την δια- 
θεσιν τόσων κεφαλαίων ανευ ειδι
κής επιβαρύνσεως τοΰ προσωπικού. 
Δέν νομίζω όμως, δτι ή επιβάρυν- 
σις αύτη είναι άνωτέρα τής δυνα
μικότητας τούτου. Υπολογίζω, δτι 
εισφορά δύο τοις χιλίοις επί τού μι
σθού ή δρχ. 100 περίπου κατ’ έ
τος καί κατά υπάλληλον αρκεί διά 
τήν Ικτέλεσιν τού δλου προγράμ 
ματος.

Κ. ΤΡΙΠΟΣ

διά μακρηγοριών καί διά τοΰ- 
! το Θά περιορισθώμεν μόνον εις 

: τήν έκδήλωσιν τών αισθημάτων, 
τά όποια μάς πλημμυρουν, 
Σπεύδομεν έν πρώτοις νά δια- 
βαιώσωμεν Υμάς ότι ή ύπέρ 
τής τάξεώς μας δίκαια χειρονο
μία Σας, έσχε βαθυτάτην άπή 
χησιν παρ’ ήμΐν καί προεκάλε- 
σε τήν ευγνωμοσύνην μας, ή 
όποια θά παραμείνη πάντοτε 
ζωηρά.

Έπί έτη μακρά είς τό βοηθη
τικόν προσωπικόν τής Τραπέ
ζης συγκαταλεγόμενοι, άόκνως 
καί έπιμελώς πάντοτε είργά- 
σθημεν καί έφροντισαμεν νά 
αύξήσωμεν τήν μόρφωσίν μας 
μέ τό πρόσωπον έστραμμένον 
προς "Υμάς, έν αναμονή τής 
ευθέτου στιγμής, καθ’ ήν τό πα
τρικόν ένδιαφέρον Σας ύπέρ 
ήμών' θά έξεδηλοΰτο περιτρά- 
νως. Κατά τάς τελευταίας ή- 
μέρας του Δεκεμβρίου τοΰ 1937 
ή στιγμή αυτή έπέστη. Έκρί- 
νατε ήμάς άξιους νά μετατα- 
χθώμεν είς τό κύριον προσω
πικόν τής Τραπέζης. "Η δίκαια 
αϋτη άπόφασις μάς ένεθουσία- 
σεν, είναι δέ πράγματι μεγίστη 
ή χαρά μας διότι τό ευτυχές 
γεγονός τής μετατάξεώς μας 
συνέβη νά συμπέση μετ’ άλλου 
σημαντικού γεγονότος είς τά 
χρονικά τής Τραπέζης, τοΰ ε
ορτασμού τής πεντηκονταετηρί- 
δος Σας, είς όν μεθ’ όλων τών 
συναδέλφων μέ χαράν μεγάλην 
συγκίνησιν καί υπερηφάνειαν 
συμμετέχομεν.

Αίσθανόμεθα πλήρως τάς υ
ποχρεώσεις τάς όποιας δημι-1 
ουργεΐ είς ήμάς ή μεγάλη Σας 
πράξις. Διαβεβαιοΰμεν "Υμάς 
ότι θά φανώμεν άξιοι τής εμπι
στοσύνης Σας. Ώς γραφείς με
τά προθυμίας εΐργάσθημεν έλ- 
πίζοντες είς καλλίτερου μέλλον. 
’Ήδη μετά πολλαπλασίου ζή-1 
λου καί θέρμης θά προσφέρω- 
μεν τάς υπηρεσίας μας είς τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν, άφοσιού- 
τενοι τελείως είς αυτήν.

θά εύγνωμονοΰμεν πάντοτε 
"Υμάς, Σεβαστέ μας Κύριε Διοι- 
κητά, διά τήν λαμπράν αυτήν ί 
χειρονομίαν Σας καί ουδέποτε: 
θά λησμονήσωμεν ότι έπί τών I 
ήμερων τής Διοικήσεώς Σας I- 
κανοποιήθησαν τά δίκαια τής 
τάξεώς μας.

Ύποχρέωσίν μας ομοίως θεω- \ 
ροΰμεν νά έκφράσωμεν κατά 
τήν επίσημον ταύτην εσπέραν 
τάς ευχαριστίας μας προς τούς 
παρισταμένους άξιοτίμους κ. κ. j 
Διευθυντάς καί Συμβούλους τοΰ 
Συλλόγου, διά τήν συμπάθειαν 
μεθ’ ής πάντοτε μάς περιέβα- 
λον καί τήν θερμήν των συνη- 
γορίαν ύπέρ τής έπιλύσεως τοΰ 
ζητήματος μας.

Μέ τά ειλικρινή αύτσ αισθή
ματα βαθείας χαράς καί εύγνω- 
μοσύνης έγείροιτεν τόκύπελλον,

Σεβαστέ μας Κύριε Διοικητά, 
καί προπίνομεν ύπέρΎμών, τοΰ 
κ. Ύποδιοικητοΰ, τών παρακα- 
θημένων αξιότιμων κ. κ. Διευ
θυντών, καί τών κ. κ. Συμβού
λων τοΰ Συλλόγου, εύχόμενοι 
ύπέρ τής ύγείας, τής εύτυχίας 
απάντων, ώς καί τής έπί πολλά 
ά κόμη έτη καθοδηγήσεως ύφ’ 
Υμών τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος προς τόν υψηλόν 
πατριωτικόν σκοπόν, δι’όν αυτή 
προώρισται.

Είς τήν προσφώνησιν ταύτην 
άπήντησεν ό κύριος Διοικητής, 
εΐπών τά κάτωθι περίπου:

Τό άποψινόν ώραΐον δεΐπνον 
σας διά τό όποιον σάς εύχαρι- 
στώ μοΰ ανακαλεί είς τήν μνή
μην παρωχημένην έποχήν κατά 
τήν όποιαν παρόμοια γεύματα 
ήσαν συνήθη. Δέν ήσαν βεβαίως 
τόσον πολυπληθή, άλλ’ ήσαν έξ 
ϊσου εγκάρδια.

Ζήτημα παραμένον άπό μα- 
κροΰ έκκρεμές, τό ζήτημα τών 
Γραφέων, έλύθη διά τοΰ νέ
ου όργανισμοΰ τής Τραπέζης. 
Είς τόν κόσμον αύτόν τά πάν
τα εξελίσσονται. Δέν ήτο δυνα
τόν συνεπώς παρά νά έξελιχθή 
καί τό ζήτημα τών Γραφέων. 
Δύναμαι νά σάς ε’ΐπω ότι έγώ 
ούδεμίαν χάριν σάς έκαμα άπο- 
φασίσας μετά τοΰ κ. Ύποδιοι- 
κητοΰ τήν μετάταξίν σας είς τό 
κύριον προσωπικόν.

Την δοθεΐσαν λύσιν τήν κα- 
τεκτήσατε μόνοι διά τής μορφώ- 
σεώς σας,διά τοΰ ζήλου σας καί 
τής έργατικότητός σας.

Καί είναι βεβαίως αληθές ότι 
ό καθείς νομίζει τόν έαυτόν του 
καλύτερον άπ’ ότι είναι, άλλ’ 
είς τήν περίπτωσιν αυτήν, τό 
τμήμα προσωπικού, οί δι- 
ευθυνταί καί προϊστάμενοί σας 
συνηγόρησαν ύπέρ τής δοθείσης 
λύσεως. Δέν έχρειάζετο παρά 
μία ώθησις ϊνα τερματισθή τό 
ζήτημα. Σάς διαβεβαιώ ότι ή- 
σθάνθην μίαν άπό τάς μεγαλυ- 
τέρας χαράς τής ζωής μου όταν 
έλύθη τό ζήτημα τών Γραφέων, 
είμαι δέ βέβαιος καί προτρέπω 
ύμάς νά έξακολουθήσετε μετά 
τής ίδιας άφοσιώσεως νά προσ
φέρετε τάς ύπηοεσίας σας είς 
τήν Τράπεζαν άπό τήν όποιαν 
όλοι γαλουχούμεθα. Έν τέλει 
σάς εύχαριστώ καί πάλιν διά 
τό ώραΐον σας γεΰμα.

Τούς ώραίους αύτούς λόγους 
τοΰ κ Διοικητοΰ έκάλυψαν ζω
ηροί έπευφημίαι καί παρατετα- 
μένα χειροκροτήματα έκ μέρους 
πάντων τών παρευρεθέντων είς 
τήν ιστορικήν αύτήν συγκέν- 
τρωσιν.



FEQpr. Κ ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
[Διάλεξις επ' ευκαιρία της Έκθεσεως της Υγιεινής, έν ττ) 

’Αρχαιολογική Εταιρία τη 20'/] ’Ιουνίου 1933].
«’Όλβιος είναι δστις εοχε μάθησιν ιστορίας.»

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Ευχαριστώ πρώτον την ’Οργα
νωτικήν ’Επιτροπήν τής έκθεσεως 
τής Υγιεινής διά την τιμήν τής 
άναθέσεως εις εμέ τής έξιστορή- 
σεως τών άφορώντων εις την εξέ 
λιξιν τής .Υγιεινής από τής άρ- 
χαιότητος μέχρι σήμερον.

Ή ιστορία τής Υγιεινής απο
τελεί έν τών σημαντικότερων κε
φαλαίων τής συνόλου ιστορίας τής 
’Ιατρικής λόγιο ακριβώς τής σπου- 
δαιότητος τοΰ υποκειμένου τής Υ
γιεινής. Πράγματι αν αί εκδηλώ
σεις τής ζωής άποτελοΰσι θαυμα
στόν έργον τής φΰσεως, ή Υγιεινή 
άναμφισβητήτως αποτελεί θεσπε- 
σίαν άποψιν τής ζωής.
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Δεν κατέχυμεν τεκμήρια περί 
τΰς Υγιεινής παρά τώ πρωτογόνφ 
άνθρώπψ. Δυνάμεθα όυχ’ ήττον 
νά συμπεράνωμεν έκ τής ειδικής 
μελέτης ημών (15) δτι όπως διά 
τήν δλην .-’Ιατρικήν οΰτω καί διά 
την 'Υγιεινήν δ πρωτόγονος άν
θρωπος έδιδάχθη τΰς πρώτας βά
σεις ταύτης πρώτον μέν καί κυ
ρίως εκ τοϋ ενστίκτου αύτοΰ ειτα 
δέ έκ τής μιμιήσεως τών ζώων καί 
τέλος έκ τής· εμπειρίας, ατομικής 
ή τών προβεβηκότων αρχηγών 
τών φυλών αύτοΰ.

Νομίζομεν περιττόν νά ένδια- 
τρίψωμεν πλειότερον επί τοΰ ση
μείου τοΰτου. Έρχόμεθα δέ εις 
τήν έξέτασιν τής αμέσως επομένης 
περιόδου τής 'Ιστορίας.

ΑΡΧΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Αυτή αρχεται από τής άνευρέ- 

σεως τεκμηρίων καί λογοτεχνικών 
μνημείων καί λήγει κατά τήν Ελ μ. 
χ, εκατονταετηρίδα. Θά έξετάσωμεν 
πρώτον τήν Υγιεινήν παρά τοΐς 
διαφόροις λαοΐς. (Βεδική καί Βραχ- 
μανική) σημειοΰται δτι οί φιλόσο
φοι ταυτης έθεώρουν τήν Υγιεινήν 
ώς τήν «αρμονίαν πνεύματος και 
ψυχής προς χολήν καί αΐμα». Ό 
ορισμός οΰτος φανερόν είναι πρέ
πει νά εξετάζηται υπό τό πρίσμα 
τών κατά τήν εποχήν εκείνην (Η' π. 
χ. έκατονταετηρίς) κρατουσών θεω
ριών.

Οι νόμοι τοΰ Μανοΰ περιλαμβά- 
νουσι πολυτίμους ύποθήκας ‘Υγι
εινής καί προληπτικής Ιατρικής.
(12-13).

Εις τήν Άθάρβα-Βέδα, μία τών 
τεσσάρων ιερών βίβλων τών ’Ινδών

Μέτρον δέ στοιχειώδους προλη
πτικής ’Ιατρικής άπετέλουν καί πε
ρίφημοι έξορκισμοί καί υμνωδίαι 
ώς ή επομένη: «°Ω πυρετέ με τάς 
τής αδελφής σου φθίσεως καί τοϋ 
άδελιροΰ σου βηχός μετώκησον προς 
τους ξένους μακράν από εδώ».

Εις τούς προαναφερθέντας νό
μους τοΰ Μανοΰ ύποθήκαι περί Υ
γιεινής καί προληπτικής ’Ιατρικής 
καταδεικνύουσι δτι ήδη έκτοτε ή άν- 
θρωπότης έμαστίζετο υπό τών αυ
τών φοβερών νόσων οΐων καί νΰν, 
δτι δέ ήτο γνωστή ή κληρονομικό- 
της τής συφιλίδος καί ή άμεσος με- 
ταδοτικότης τής λέπτρας καί τής 
φυματιώσεως.

Έρχόμεθα ε’ις τήν άρχαίαν Περ
σίαν, τό 'Ιράν.

Σημείου μεν ενταύθα δτι ό ανα
μορφωτής αύτοΰ ζωροάστρης μερι
μνά περισσότερον διά τήν Υγιει
νήν παρά διά τήν λοιπήν ’Ιατρικήν. 
Συνιστά τήν απόλυτον καθαριότη
τα τοΰ σώματος ύποστηρίζων έν τ’ 
αύτφ δτι μόνον ό υγιής άνθρωπος 
είναι καί ηθικός.

Απομονώνει τούς λεπρούς ϊδρυων 
λεπτροκομεΐα.

Καθιστά νεκροταφεία εις τά έ
κτος τών μεγαλειτέρων πόλεων.’Εμ
ποδίζει τήν άποψίλωσιν τών δέν
δρων διότι ταΰτα καθιστώσι υγιει
νόν τον αέρα ! Προς τούτοις ό κα
θηγητής Σάββας λέγει δτι δ ζωροά
στρης,συν ταΐς άλλαις ύγιειναΐς πα- 
ρακαταθήκαις,συνεβούλευεν ώςπρός 
τήν συχνότητα τής συνουσίας τήν 
κατά 9ήμερον έκτέλεσιν ταύτης.

Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι ώς μέτρον 
προληπτικής ’Ιατρικής έφήρμοζον 
τον εμετόν, τά κληστήρια καί τήν 
νηστείαν εις ήν απέδιδαν μεγάλην 
σημασίαν (Διόδωρος).

'Ωσαύτως δέ μετεχειρίζοντο καί 
τά απαραίτητα περιάπτα ών διέθε
ταν αφθονίαν (βλ. ήμετέραν «'Ιστο
ρίαν τής ’Ιατρικής» σελίς 2930.)

Παρά τή Χαλδαία καί Άσυρία 
δ Χαμουραμπής (Κ. έκατονταετη 
ρίς π.χ.) έρρύθμισε πλεΐστα ζητή
ματα τής ιδιωτικής καί δημοσίας 
ζωής τών Χαλδαίων, Βαβυλωνίων 
καί Άσυ,ρίων. καί προς τούτοις 
τά άφορώντα τήν 'Υγιεινήν.

Καί παρά τοΐς Χαλδαίοις ή ’Ια
τρική ειχενέμπειρικόν μαγικόν, καί 
ίερουργικόν χαρακτήρα οθεν οί κα

τομή έθεωρήθη υπό τινων ώς μέ
τρον 'Υγιεινής άλλ’ δ Maspero α
ποκρούει τοΰτο.'Η βλενόρροια έθε- 
ωρεΐτο λίαν μολυσματική νόσος 
φαίνεται δ’ δτι τόσον ολέθρια α
ποτελέσματα έπέφερεν, ώστε οί βλε- 
νορροιώντες έθεωροΰντο τόσον μυ- 
αροί δσον καί οί λεπροί.

Οί αρχαίοι Αίγαϊοι, κατά τύν 
σοφών μας διδάσκαλον Καθηγη
τήν Ιίούζην (7) ειχον σύστημα 
φωταγωγών έν χρήσει μ.εθ’ υπαί
θρου αυλής 1 προς φωτισμόν καί 
αερισμόν (’Ανάκτορα Κνωσσοΰκαί 
Φαιστού) ώς καί σύστημα υδρα
γωγείου διά πήλινων σωλήνων, 
σύστημα αποχωρητηρίων μετά λε
κάνης καί υδραυλικής έγκαταστά- 
σεως προς άπόπλυσιν τών άπορρι- 
μάτων καί άποχέτευσιν τών άκα 
θάρτων ύδάτων. Ταΰτα πάντα 
μαρτυροΰσι ΰπαρξιν μιας λίαν 
προηγμένης υγιεινής άστυδομικής 
καί οικονομικής παρά τοΐς Αί- 
γαίοις (Γ' καί Β' χιλιετηρίς π. χ.)

Υπέρ πάντας δμως τούς λαούς 
τούτους οί 'Έλληνες ήσχολήθη- 
σαν μέ τήν υγιεινήν. Πάντες οί 
’Αρχαίοι 'Έλληνες φιλόσοφοι έκ- 
θειάζουσι τήν θειότητα ταύτης, 
δέν βραδύνουσι δέ νά άναγνωρί- 
σωσι τήν υγείαν όος θεάν καί δ ή 
έκ τών σημαντικωτέρων λατρεΰον- 
τες παρά τή Άθηνα Σοφία καί 
’Αθήναν Ύγίειαν.

Παραθέτομεν άφορισμούς τι- 
νάς Ελλήνων φιλοσόφων περί 
ύγιείας:

Πρώτον δ’ δλων τον ’Ορφικόν 
ύμνον τή Υγεία: Ίμερόεσσ’ έρατή, 
πολυθάλμιε, πάμβασίλεια, κλΰθι 
μάκαιρ, Ύγίεια φερόβλιε μήτερ 
απάντων έκ σέο γάρ νοΰσοι μέν 
άποφθινύθουσι βροτοΐσιν, πας δέ 
δόμος θάλλε πολυγηθής ε'ινεκα 
σεΐο καί τέχναι βρίθουσι. Ποθεί 
δέ σέ κόσμος άνασσα μοΰνος δέ 
στυγέει δ Ά'ΐδης ψυχοφθόρος αί 
εί αειθαλής εύκταιοτάτης θνητών 
άμάπαυμος σοϋ γάρ άτερ πάντ’ 
έστίν ανωφελή άνθρώποισιν.

Ούτε γάρ όλβοδότης πλούτος 
γλυκερός θαλίησιν ούτε γέρων πο
λύμοχθος άτερ σέο γίγνεται άνήρ 
πάντων γάρ κρατέεις μούνη καί 
πάσιν άνάσσεις αλλά θεά, μόλε 
μυστιπόλους έπιτάρροθος αίεί 

.Γ,υομένη νούσων χαλεπών κακόπι-
νόνες τής Υγιεινής έπενδύοντο μιέίθ )ν ανιην
προλήψεις καί θρησκευτικός έπιτα-

περιλαμβάνονται αί άφορώσαι τήν. γάς. Παρ’ Έβραίοις δ Μωϋσής 
’Ιατρικήν θεωρίαν καί πρακτικός' έθεσε καί κανόνας Υγιεινής. Συ- 
γνώσεις αυτών. Έν ταύτη βλέπο- | νεπεία τούτων καί υπό τύπον ίε- 
μεν δτι καί ή Υγιεινή καί ή προ- j ρών εντολών άπηγορεύετο εις τούς 
ληπτική Ιατρική δέν έ.χουσι παρα- Ίσραηλίτας ή βρώσις κρεάτων κα-
μεληθεΐ. Τοιουτοτρόπως σημειοΰν- 
ται δτι ή ιαματική ενέργεια τών 
φυτών οφείλεται εις τήν ακτινο
βολίαν τοΰ ήλιου. ’Επίσης σημειοΰ- 
ται ώς υγιεινή ή χρήσις τών όμ
βριων ύδάτων. Διάφοροι πόαι τών 
οποίων ή αποτελεσματική δρασις 
κατεδείχθη άναμφισβητήτως γίνον
ται αντικείμενα βαθυτάτου σεβα
σμού όμοιου πρός λατρείαν.

Διεθρυλλήθησαν ούτω «τά 107 
είδη αρχαίων ποών καί φυτών ποι- 
ηθέντων υπό τοΰ Βισνοΰ, ζώντων 
τρεις έποχάς καί προλαμβανόντων 
τάς νόσους».

μήλου, λαγωοΰ καί χοίρου, τοΐς έ- 
πετρέπετο δέ ή βοείου,άμνείου, έλα- 
φείου τοΰ τής δορκάδος, αίγαγρου 
αντιλόπης κλπ. Ευνόητος δ’ δ λό
γος τής άπαγορεύσεως τών πρώτων 
λόγφ τοΰ κλίματος τής Ίουδαίας 
(10.) δ Μωϋσής δμως καί τάς υγι
εινός ταύτας διατάξεις έπέβαλλεν ώς 
έπιθυμίας καί έπιταγάς τοΰ θεοΰ 
’Ισραήλ.

Εις τό έκ τής παλαιός διαθύκης 
«Λευϊτικόν» σημειοΰντα πλεΐστα 
περί λέπτρας. Οί λεπροί περιεβάλ- 
λοντο ειδικούς χιτώνας καί άπεμο- 
νοΰντο εις τούς αγρούς. Ή περι

Έπίσης δ Μένανδρος λέγει: 
«Ούκ έσθ 'Υγείας κρεΐττον ούδέν 
έν βίφ υγεία καί νοΰς έσθλά τώ 
βίω δύω». Ό Πλάτων: «Οί ύγιαί- 
νοντες τών καμνόντων πλουσιώ- 
τεροι αν εΐησαν εΐ περί ή υγεία 
πλειόνος άξιον κτήμα ή τά τοΰ 
κάμνοντος χρήματα». (Β!) ό Πλού
ταρχος: «Τήν ύγιείαν ήδυσμα εΐνε 
θειότατον καί προσηνέστατον».

'Ο Σιμωνίδης έλεγεν: «Υγιαί
νει ν άριστον». Ό Σοφοκλής: «Λώ- 
στον δέ τό ζήν άνοσον». Ό Φι- 
λήμων: «Αιτώ υγείαν πρώτον 
είτ’ εύπραξίαν . .. . » Ό Λουκια
νός: «Ούδέν όφελος τών απάντων 
αγαθών έστίν άν τοΰ ύγιαίνειν 
μόνον άπή» δ δέ κολοσσός τοΰ 
αρχαίου Ελληνικού πνεύματος, δ 
’Αριστοτέλης λέγομεν, «νομίζειν 
δει ου τό λαμπρά έσθήτι κεκο-

Η ΠΡΟΦΥΑΑΞίΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΚΑ! ΝΟΣΟΥΣ

Τοΰ κ. ΣΟΛΩΝΟΣ [ΒΕΡΑ Διευθυν- 
τοΰ τοΰ Παιδ. Τμ. τής Πολυκλινικής 
Αθηνών και τοΰ Γαλλ. Νοσοκομείου

2°Ν
’Αρκετά μεταδοτική άρρώστεια 

είναι καί ή επιδημική παρωτιδΐτις, 
ήκοινώς λεγομένη μαγουλήθρα ή 
μαγουλάδες' ή άρρώστεια αυτή 
έκτος από τά πριξίματα τών άδέ- 
νων πού §ίνουν μια χαρακτηρι
στική δυσμορφία στο πρόσωπο 
από τό ένα μέρος ή καί από τά 
δυό, όπως καί συνηθέστερα συμ
βαίνει, δέν είναι μόνον τοπική 
άρρώστεια, αλλά γενική, κατά τάς 
τελευταίας τουλάχιστον αντιλήψεις 
τής επιστήμης, γι’ αυτό καί πα
ρουσιάζει ένίοτε καί διαφόρους εγ
κεφαλικός έπιπλοκάς. ΓΙροφυλα- 
κτικώς δέν έχει κανείς τίποτε άλλο 
νά κάνη πάρα νά άπομονώση τόν 
άρρωστον, συνήθως δμως αυτός δ 
άρρωστος θά έχη ήδη μεταδώση 
καί εις άλλους τήν άρρώστεια του, 
γιατί ή άρρώστεια είναι δυνατόν 
νά ύπάρχη καί νά είναι μεταδο
τική πριν έκδηλωθοΰν τά χαρα
κτηριστικά πριξήματα. Γι’ αυτό 
εις περίπτωσιν έπιδημίας πρέπει 
νά άπομονώνη κανείς κάθε παιδί, 
πού θά παρουσίαση μιά σχετική 
αδιαθεσία καί πυρετό μέ τήν ιδέα 
πώς τό παιδί αυτό μπορεί νά έχη 
προσβληθή από παρωτίτιδα. Κατά 
τά τελευταία δεδομένα τής επι
στήμης φαίνεται πώς ή άρρώστεια 
μεταδίδεται από τό μάτι διά μέ
σου τοΰ έπιπεφυκότος, όταν δη
λαδή δ έπιπεφυκος θιγή άπό άπο- 
χρέμχρεις ενός αρρώστου. Ή άπο- 
μόνωσις τοΰ πάσχοντος άπό πα- 
ρωτιδίτιδα καλόν είναι νά παρα-

σμημενον σώμα μακάριον είναι 
αλλά τό τήν υγείαν έχον καί 
σπουδαίω; διακείμενον» ισχυρίζε
ται. Έκ τούτων καταφαίνεται 
πόσον ή υγιεινή ή τις αποτελεί τάς 
βάσεις καί τά θεμιέλια τοΰ πολι
τισμού παντός λαοΰ, έξετιμάτο 
παρά τών αρχαίων Ελλήνων ή δέ 
προαναφερθεΐσα, λατρεία ταύτης 
υπό τόν τΰπον εντελώς θεουργι- 
κόν απανταχού τής Ελλάδος άπο- 
τελεΐ μίαν έτι λαμπράν σελίδα 
τής ιστορίας τής ποτέ κλεινής 
ημών πατρίδας.

ΙΙαρ’ Όμήρφ εύρίσκομεν ίχνη 
αρκούντως προηγμένης υγιεινής 
(δ...Ο 392 καί 425 Θ καί 67 Ν) εις 
τήν Ίλιάδα» (I) άπό λόγον τοΰ 
Φοίνικας πρός τόν Άχιλλέα πλη- 
ροφορούμεθα δτι έγνώριζον ήδη 
έκτοτε τά αποτελέσματα τής κα
κής διαίτης επί τής παιδικής ηλι
κίας, ψήγματα ασηψίας τών τραυ
μάτων εύρίσκομεν (δ I. Ξ.), παρ0 
Όμήρφ διά πλάσεως τών τραύμα 
των χρήσει χλιαρού ΰδατο'ς. 'Ωσαύ
τως ήτο γνωστή *αί έχρησιμοποι- 
εΐτο προς άποκάθαρσιν τοΰ άέρος 
καί τών αντικειμένων ή άπολύμαν- 
σις διά καύσεοσς θείου εις πολλά 
πύραυνα. Τοΰτο παρατηροΰμεν καί 
εις τήν «Ίλιάδα» (Α) όπου εν αρ
χή περιγράφεται λοιμός έξαποστα- 
λείς υπό τοΰ ’Απόλλωνος διαρκέ- 
σας 9ήμερον καί έμφανίσας έπι- 
ζφοτίαν. ’Επίσης εις τήν ’Οδύσ
σειαν (X) οπού ό Όδυσσεύς μετά 
τόν φόνον τών μνηστήρων βοη- 
θούμενος υπό τοΰ υιού του Τηλε
μάχου αποκαθαίρει τά δώματα καί 
έξνγιαίνει τήν ατμόσφαιραν διά 
καύσεως θείου, («οΐσθε θέειον... 
κακών άκος οισε δέ μοι πϋρ, δ'ρφα 
θειώσω μέγαρον», (δ. ό. 481 Ξ) (1).

’Επίσης έκ τών ομηρικών επών
(Συνέχεια εις τήν 4μν Σελίδα)

ταθή επί 15—20 ημέρες καί νά 
μή κυκλοφορήση δ άρρωστοςάν δέν 
τοΰ γίνη ένα καλό λουτρό. Δέν 
πρέπει επίσης νά λησμονούμε γιά 
ν’ άποφύγωμε τις επιπλοκές πως 
δ άρρωστος πρέπει νά μιένη στο 
κρεββάτι του καθ’ δλη τή διάρ
κεια τής άρρώστειας του καί νά 
κράτη τούς πρισμένους αδένας του 
κάτω άπό ένα ύγρο επίδεσμο, ό 
όποιος κατά τή δική μου γνώμη, 
έχει καλύτερα αποτελέσματα άπό 
όλες τις αλοιφές.

Πολύ σοβαρότερη άρρώστεια 
καί δυσκολότερη δσον αφορά τήν 
προφύλαξί της είναι ή οστρακιά. 
Ή οστρακιά ή σκαρλατίνα είναι 
φοβερά μεταδοτική καί ή μεταδο- 
τικότης αυτής διαρκεΐ καθ’ δλη 
τήν έξέλιξί της" επίσης δ μικρορ- 
γανισμός πού φέρνει αυτή τήν άρ- 
ρώστεια έχει πολύ μεγάλη αντοχή, 
γι’ αυτό ή οστρακιά είναι δυνα
τόν νά μεταδοθή καί μέσον τρί
του, δ όποιος ήλθε εις επαφήν 
μέ τόν άρωστο, ακόμη δέ καί άπό 
τρόφιμα ή αντικείμενα, τά οποία 
έτυχε νά έγγίση ό άρρωστος, έστω 
καί αν έπέρασε άρκετός καιρός 
άπό τότε. Υπάρχουν παιδιά πού 
έπαθαν οστρακιά άπό βιβλία ή 
παιχνίδια πού είχαν κράτηση πριν 
άπό πολλές εβδομάδες άλλα παι
διά άρρωστα άπό οστρακιά.

Οι διάφορες επιδημίες τής ο
στρακιάς δέν έχουν πάντα τήν 
’ίδια σοβαρότητα, παρατηρούνται 
επιδημίες πολύ πιο βαρειές άπό 
άλλες, κατά τις όποιες δλα σχε
δόν τά παιδιά πού παθαίνουν ο
στρακιά παρουσιάζουν μιά βαρεία 
μορφή, Δέν άποκλείεται δμως καί 
ένα παιδί πού έπαθε μιά ν έλα- 
φρά μορφή οστρακιάς νά μετα
δώση σ’ ένα άλλο παιδί τήν άρ- 
ρώστεια, κι’ αυτό τό παιδί νά πα
ρουσίαση τά σοβαρώτερα συμπτώ
ματα. ’Έπειτα καί ή ελαφρότερη 

• μορφή τής οστρακιάς μπορεί καμ- 
μιά φορά νά φέρη καί νεφρίτιδα 
μέ δλας τάς συνέπειας της.

Γιά δλους αυτούς τούς λόγους 
ή οστρακιά είναι μιά άρρώστεια 
πού πρέπει νά τή φοβάται κάνεις 
περισσότερο άπό κάθε άλλη άρ- 
ρώστεια" γι’ αυτό καί σ’ δλα τά 

' νοσοκομεία τοΰ πολιτισμένου κό
σμου λαμβάνεται ιδιαιτέρα φρον- 
τίς γιά τήν άπομόνωσι τής οστρα
κιάς,άφ’ ού καί γιά νά ύπάγη κα
νείς ’ιδιαίτερο διαμέρισμα του παι
διού πού πάσχει άπό οστρακιά θά 
βάλη ξεχωριστή μπλούζα πού θά 

! τήν άφίση στην πόρτα τοΰ διαμε
ρίσματος ευθύς .πού θα βγή έξω. 
Κάθε άνθρωπος πού νοσηλεύει έν 
παιδί, πού έχει προσβληθή άπό ο
στρακιά, πρέπει πάντα νά βάζη 
μιαν ά'σπρη καθαρή μπλούζα τή 
στιγμή πού θά μπή στο δωμάτιο 
αύτοΰ τοΰ παιδιού καί νά τήν 
βγάλη ευθύς πού θά βγή έξω γιά 
νά μή μεταφέρη δσο τό δυνατόν 
τόν παθογόνο μικροοργανισμόν 
τής οστρακιάς καί στά άλλα δω
μάτια. Αυτό πρέπει νά γίνεται 
τακτικά καί άπό τό γιατρό πού 
θεραπειιει μιά οστρακιά.

(’Ακολουθεί)



ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ-0ΕΑΤΡΟΝ-ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ

Ό θάνατος του Γαβριήλ d’A-1 Louis Bertrand : Mes 
nnunzio ένέπλησε μέ αληθή 1 d’ apprentissage.
λύπην δλους τούς θαυμαστός 
του έργου του μεγάλου Άν
δρος καί ύπερόχου πατριώτου. 
Ή πολυσχειδής δράσις του έξι- 
στορήθη διά μακρών εις τόν 
Ημερήσιον Τύπον, δπου άνε- 
λύθη τό λογοτεχνικόν έργον 
του συγγραφέως του <Piacere» 
καί του Έλευθερωτοΰ του 
ΦιοΟμε. Έκ των ξένων Κρατών 
είς τό πένθος συμμετέσχεν ένερ- 
γώτερον ή Γαλλία, ήτις ήτο διά 
τόν ποιητηνή,δευτέρα πατρίςτου.

Maurice Barres : Mes cahiers. 
Stefan Zweig : Trois poetes 

de leur vie.

annees τύπον διαγωνισμόν διά τοϋ 
όποιου θέτει έρωτήματά εις 
τούς άναγνώστας του έπί δια
φόρων νέων του έξωτερικοϋ 
καί δίδει τό ’ίδιον.5 απαντήσεις

Η Εθνική Βιβλιοθήκη τής1 έκ των όποιων ή μία είναι
Γαλλίας ανακαινίζεται ριζικώς 
καί έπεκτείνεται... είς βάθος. 
’Ήδη κατεσκευάσθησαν 12.000 
μέτρα νέων ραφιών καί εντός 
διετίας θά έξευρεθή χώρος 
επαρκών διά την συσσώρευσιν 
έντύπων καί βιβλίων 7 ακόμη 
έτών.

ΔΡ άποφάσεως τής Γαλλικής
Ή διέλευσιςτοΟ ενδόξου καλ-j κοβερνήσεως έθεσπίσθη βρα-

λιτέχνου τής οθόνης Paul Mi uni 
έξ Αθηνών καί αί συνεντεύξεις, 
ας έδωσεν είς τούς δημοσιο
γράφους, άπεκάλυψαν ένα με- 
γάλον ’Άνθρωπον παραλλήλως 
πρός τόν έκλεκτόν μύστην τής 
τέχνης. Καί τοιουτοτρόπως διε- 
πιστώθη άπολύτωςδτιό ερμηνευ
τής καί ένσαρκωτής του Pa
steur καί του Zola είναι άνθρω
πος μέ στενήν ψυχικήν συγ
γένειαν πρός την ύπεράνθρω- 
πον υφήν τών δύο Τιτάνων τοΟ 
Γαλλικοΰ πνεύματος.

Τρεις θάνατοι έπληξαν τόν 
καλλιτεχνικόν καί λογοτεχνι
κόν κόσμον τής πρωτευούσης:

βεΐον 3000 φρ. διά τό καλύτε
ρον μέ Γαλλικήν ΰπόθεσιν βι- 
βλίον ξένου συγγραφέως γε- 
γραμμένον γαλλιστί.

ΔΓ άρθρου του ό Σουηδός Ύ 
πουργός τής Παιδείας κ. Eug- 
berg έξυμνεΐ τό πνεύμα τών 
πρώτων κατοίκων τών προπό 
δων τής Άκροπόλεως τών Α
θηνών, οϊτινες φωτισθέντες άπό 
την Παλλάδα Άθηνάν μετελαμ- 
πάδησαν τό φώς τής Γνώσεως 
είς την βάρβαρον Δύσιν.

Γ άλλοι σοφοί, καλλιτέχναι 
καί λόγιοι συνέταξαν καί έδη- 
μοσίευσαν κατάλογον 8.000 βι
βλίων δλων τών έπιπέδων τής

Γοϋ Μωραίτη καί τών δύο Νι- Γνώσεως, άνηκόντων είς ολας
κολοπούλων. Ό σεμνότατος καί 
γλυκύτατος Έλλην άοιδός, τόν 
όποιον κακή μοίρα ήμπόδισε 
νά κατακτήση είς τό παγκό
σμιον καλλιτεχνικόν στερέωμα 
τήν θέσιν πού του άνήκε, έγκα- 
τέλειψε τήν γηΐνην ζωήν έντε-

τάς σχολάς, τά ρεύματα καί τάς 
ιδέας. Αντίτυπα τών τοιούτων 
καταλόγων έστάλησαν είς τά 
μεγάλα πνευματικά Ιδρύματα 
τοΟ έξωτερικοϋ ϊνα έκλέξωσιν 
έργα τής άρεσκείας των, έλεύ- 
θέρα πάσης προπαγανδιστικής

λώς αθόρυβα, ενώ στήν άγαπη-, τάσεως, άντιθέτως πρός δτι γΐ- 
μενη του Πλάκα έκορυφοϋτο ή νεται άπό τά περισσόερα τών 
Αποκρηάτικη κίνησις. Είς τό ! Κρατών, 
πρόσωπον τού Σπόρου Νικολο-1 
πούλου ή “ Ό περίφημος Wein GartnerVO ,ν - Έλ.λην1^ή δΤ0σί0Ίδιηύθυνεν είς τάς 26 Φεβρουα- 
γραφια εχασε ενα απο τα στε-1 · ' . -Τ. s !Τ
ρεωτερα ερείσματα της. 
θρωπος μέ άνώτερον ηθικόν πε- 
ριεχόμενον ύπήρξεν ό φωτισμέ
νος προστάτης καί ό στοργικός ΓπΓ·όΧλυίέο 
άντιλήπτωρ τών συνεργατών Γ. γ Γ 
καί τών ύφισταμένων του οϊτι- 
νες έθρήνησαν μαζί μέ τό Αθη
ναϊκόν ■ Κοινόν τήν πρόωρον 
άπώλειάν του.

Ό Δημήτριος Νικοκόπουλος 
ήτο γνωστός είς τόν λογοτεχνι
κόν κόσμον μέ τά σπαρταριστά 
διηγήματά του, τάς υποθέσεις 
τών όποιων έλάμβανε κατά τό 
πλεΐστον άπό τάς ξένας χώρας,

| δπου έξεπροοώπει τήν πατρίδα 
j μας. Ή μνήμη μας συγκροτεί 

ακόμη τά ωραιότατα διηγήματά 
ί του άπό τήνάτυχή Αβησσυνίαν, 
j τά τοπικόν χρώμα τής όποιας 

μέ τόσην άδρότητα περιέγραψε.
Άπό τά θεατρικά έργα τού 

I παρελθόντος μηνάς ιδιαιτέραν 
έπιτυχίανέσημείωσε τό «6ον πά
τωμα» τ,οΰ Γάλλου συγγραφέως 
Zeri τό όποιον άνεβιβάσθη μέ 
πάσαν έπιμέλειαν καί μέ άρί- 
στην έκτέλεσιν άπό τόν θίασον 
τής Κας Μαρίκας Κοτοπούλη.
'Υπήρξε μία άληθής δασις είς 
τήν αίχμηρότητα τής συγχρό
νου θεατρικής παραγωγής ήμε- 
τέρας καί ξένης καί άπεζημίω- 
σε τό θεατρόφιλον κοινόν άπό 
τάς άνιαράς παρακολουθήσεις 
άτυχησάντων κατά τάς τελευ
ταίας αναβιβάσεις τών, έργων.

II ΑΒΗΧΗΣϊΓς ΤΑΗ ΠδΓΚΟΣΜΙΠΗ 
ΓΕΓΟHO.ΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ :ΕΝ0Ν ΤΥΠΟΜ

όρθή ήν καί ζητεί νά τής ύπο- 
δείξωσιν οι λύται, ώς π. χ. «Τό 
Κράτος δπερ άπεχώρησεν τό 
1937 έκ τής ΚΤΕ.εΐναι : (1 Ή Ι
ταλία, 2’ Η Γερμανία, 3 Ή Ια
πωνία, 4 Τό Μεξικόν, 5 Ή 
Ρωσσία).

Ή Τσεχοσλοβακική 
«Ρ r a g a r P r e s s e>> έξαίρει 
τήν άπύλυτον έπαλήθευσιν τής 
προφητείας τοΰ Γάλλου άστρο- 
λόγουκ. Πριβα, τοΰ προϊδόντος, 
ώς γνωστόν, τήν δολοφονίαν 
του Αλεξάνδρου τής Σερβίας, ό 
όποιος άπό τά τέλη τού 1937 
προεμάντευσεν δτι ή 10η Μαρ
τίου θά είναι άποφράς ημέρα 
διά τήν Ευρωπαϊκήν Ειρήνην 
άλλ’ δτι τελικώς τά πράγματα 
θά έξωμαλύνοντο καί πόλεμος 
δέν θά έγίνετο.

Τό Γ αλλικόν «Τ e m ρ s» 
Δημοσιεύει τήν άκόλουθον έκ- 
κλησιν τών συγγραφέων κ. κ. 
G. Bernanos, Colette, I.Pescaves, 
I. Gillet, E. Mauriac, H.deMau- 
therlant.G. RormainsKaiJ ,Schlu- 
niberger. «Ενώπιον του άπει- 
λοΰντος τήν πατρίδα μας κιν
δύνου καί πρός προάσπισιν τοΰ 
μέλλοντος τοΰ Γαλλικού πολι
τισμού, άποφασίζομεν νά κατα- 
παύσωμεν τάς μεταξύ μας έρι
δας διά νά δώσωμεν καί είς 
τούς Γάλλους πολίτας παρά
δειγμα συμφιλιώσεως πρός μί- 
μησιν. »

Κωνστ. Τρίπον, δστις είπε τά 
εξής :

Ή σημερινή Συνεδριασις τοΰ 
Δ. Συμβουλίου διετέθη είς μνήμην 
δυο αλησμόνητων συναδέλφων οΰς 
εΐχομεν τήν ατυχίαν νά χάσωμεν 
κατά τό λήξαν έτος, συναδέλφων 
πολλάς υπηρεσίας προσενεγκόντων 
είς τό Ταμεΐον Υγείας. ^Έκ τού
των ό αείμνηστος Μιχ. Μιχαλακά- 
κος διετέλεσεν ώς σύμβουλος τοΰ 
ΊΎΠΕΤ άπό τής ίδρύσεώς του 
μέχρι τοϋ 1934, ήτοι επί 4 συνα
πτά έτη, ό δέ Θ. Θεμενάκης άπό 
τοϋ 1934 μέχρι τοΰ 1936, ήτοι επί 
μίαν διετίαν.

Ό Μιχαήλ Μιχαλακάκος, εκ τών 
ιδρυτών τοΰ ΊΎΠΕΤ, άναλαβών 
τό έργον τοΰ Συμβούλου κατά τήν 
έναρξιν τής λειτουργίας τούτου, μέ 
τήν βαθύτητα ήτις τόν διέκρινε, συ- 
νεμερίσθη έκ τών πρώτων τήν άρ

του' τοσφ σαφώς συνεκέντρου τάς 
ιδέας του εν εκάστω θέματι. ΙΙρο-
σωπικώς εγώ τοΰ είμαι ευγνώ
μων, πλήν άλλων καί διότι εν τή 
άκρα λεπτότητι τών αισθημάτων 
καί τή δικαιοσύνη ήτις τόν διέκρι- 
νεν, έμνήσθη έν τή εκθέσει πεπρα
γμένων τής πρώτης χρήσεως(1930) 
τών άπό τοΰ 1925 μέχρι τυΰ 1930 
προσπαθειών μου διά τήν ΐδρυσιν 
τοιούτου δργανισμοΰ.

Ό αείμνηστος Θωμάς Θεμενάκης 
απετελεσε μέλος τών μετέπειτα συμ
βουλίων, άνέλαβε τοΰτέστι τά καθή
κοντα! του είς εποχήν καθ’ ήν δ 
τροχός έκινεΐτο πλέον όμαλώτερον, 
οΰχ’ ήττον ούκ ολίγον συνετέλεσεν, 
ίδίφ κατά τό πρώιον έτος τής θη
τείας του είς τήν ομαλήν λειτουργίαν 
τοΰ Τ.Υ.ΠΕ.Τ. Οΰδείς έκ τών τότε 
συμβούλων τοΰ Ταμείου Υγείας θά 
λησμονήση τάς αλλεπαλλήλους εν 
τφ γραφείιρ τοΰ Θεμενάκη συνεδρι
άσεις, τήν είς τάς συζητήσεις άγα-

χήν οτι ό νέος οΰτος οργανισμός, ,θήν άνάμιξίν του καί τήν καλωσύ 
πρωτότυπος διά τήν Ελλάδα, διά νϊΊν Tmr Τηυ S'*wn|v»v
νά προκόψη έπρεπε νά λειτουργή- 
ση οΰχί κατά τά είωθότα, οΰχί τού- 
τέστι διά διοικήσεως τοΰ οργανι
σμοί' υπό ενός ή δύο προσώπων, 
αλλά δΓ ουσιαστικής εργασίας τοΰ 
συνόλου τών συμβούλων, έπί πλέον 
δέ δτι ή εκλογή τοΰ συμβουλίου έδει 
νά ένεργήται κατ’ ίδιάζοντα τρόπον, 
καθορισθέντα έν τφ Καταστατική) 
τούτου καί έξασφαλίζοντα Δ. Συμ
βούλων έξ αρίστων άνωτάτων υπαλ
λήλων τής Τραπέζης καί δή διαθε- 
τόντων τόν απαραίτητον χρόνον διά 
τήν διεξαγωγήν τών έργασιών τοΰ 
ΤΥΠΕΤ.Ένθερμος θιασώτης τών 
ιδεών τούτων, αϊτινες έπέτρεψαν

ί ρίου fersival έργων τού Berlioz 
είς τό Παρίσι.

Τήν 27 Φεβρουάριου έγένετο 
προσκύνημα είς τόν τάφον τού 

ου τέκνου τής Γαλ
λίας τού πραγματικώς άθανά- 
του Βίκτωρος Ούγγώ.

Τό Αμερικανικόν «Τ ΐ- 
m e» άποθέωσις τυπογραφι
κής έκδόσεως μέ χρωματισμούς 
εικόνων, άποτελούντος χάρμα I Τουλώνα 
οφθαλμών, δημοσιεύει πρωτό-1 ριστον.

"Ό Τσεχοσλοβάκος Brazkn 
έκέρδισε μέ 7.500 μέτρα τό ρε
κόρ ϋψους έλαφρών αεροπλά
νων τό όποιον κατεΐχεν ό Γάλ
λος Clement.

*Ό θεωρητικός τού σοσιαλι
σμού Kautsky ηλικίας 84 έτών 
κατέφυγεν αεροπορικώς είς 
’Ολλανδίαν έκ Βιέννης.

*Λόγω τών τελευταίων γεγο
νότων τής Μεσευρώπης ή έπί- 
σκεψις τοΟ εκπαιδευτικού Γερ
μανικού πλοίου «Emden» είς 

άνεβλήθη έπ’ άό-
Ν.Μ.

τήν γνωστήν πρόοδον είς τό Ταμεΐ
ον Υγείας, συνέβαλεν μέ τόν ζή-

νην ήτις τόν διέκρινεν.
Ό αείμνηστος Μιχαλακάκος, 

κατά τόν μακρόν χρόνον καθ’ δν 
εϊργάσθη διά τό Ταμεΐον Υγείας, 
ώραματίζετο τήν έξέλιξιν τούτου 
εις οργανισμόν ικανόν ν’ άνακου- 
φίζη πλήρως τούς συναδέλφους είς 
τήν έξ ασθενειών δυστυχίαν των 
δέν έζησε νά ΐδη τό έργον πλήρες, 
διότι, καί αυτή ή φύσις τών οργα
νισμών Κοινωνικών ασφαλίσεων 
δέν επιτρέπουν τήν πλήρη ικανό - 
ποίησιν τών άσθενούντων μελών, 
ελπίζω δμως δτι μέ τά τεθέντα 
ισχυρά θεμέλια, τό υπέρ τοΰ 
ΤΥΠΕΤ ένδιαφέρον τής Διοική- 
σεως τόν ζήλον καί τήν εργατικό
τητα τών μελών τών έκάστοτε 
Συμβουλίων, όντως έκλεκτών άντι- 
προσώπων τοΰ προσωπικοΰ, δπερ 
καί αυτό ημέρα τή ημέρφ άντιλαμ- 
βάνεται πληρέστερον δτι τά συμ
φέροντα του συνδέονται άπολύ-

ΤΙΜΙΟΙ ΪΓΕΙΑΣ 
ΪΜΜΗΑ8Ν ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ή Ά γ γ λ ι κή «D a il y He
rald» : Συνηγορεί υπέρ τής 
έκπτώσεως τής ’Ιαπωνίας άπό 
Τήν τέλεσιν τών 'Ολυμπιακών 
Αγώνων τού 1940 έν Τόκιο, 
ϊής σχετικής ιδέας άντιβαινού- 
σης πρός τήν εμπόλεμον κατά- 
στασιν τής χώρας ταότης καί 
Τής βαρβαρότητας μεθ’ ής με
ταχειρίζεται τούς Κινεζικούς 
Πληθυσμούς.

Έξεδόθησαν τά κάτωθι εν
διαφέροντα νέα βιβλία.

Franpois Mauriac : Plongees
Comte d’Ornano : Marie Wa- 

euska.
Frank Robrix : Le pauvre.

Τήν 21ην Φεβρουάριου έ. έ. έπί 
τή συμπληρώσει εξαμήνου άπό τοΰ 
θανάτου του τέως Συμβούλου τοϋ 
ΤΥΠ ΚΤ Μιχ. Μιχαλακάκου, τό 
Διοικητικόν Συμβούλων αΰτοϋ συ- 
νεκάλεσε ειδικήν συνεδρίασεν τής 
όλ τητος τών διατελεσάντων άπό
τής ίδρύσεώς του Συμβούλων τοϋ 
ΤΥΠΕΤ.

’Ey τή συνεδριάσει ταύτη διεδη- 
λωθη δμοςρώνως ή ευγνωμοσύνη 
τοΰ Ταμείου 'Υγείας πρός τούς ά- 
ποβιώσαντας κατά τό λήξαν έ
τος 1937 τέως Συμβούλους του 
Μιχ. Μιχαλακάκον καί Θ· Θεμε
νάκη ν καί έγένετο άνάμνησις τών 
πολλαπλών υπηρεσιών ας οϊ άπο- 
βιοΐσαντες προσέφερον πρός τό 
ΤΥΙΙΕΤ. Ή προεδρεία τής ειδι
κής ταύτης συνεδριάσεως προτάσει 
τοΰ σημερινού Προέδρου τοΰ 
ΤΥΠΕΤ άνετέθη είς τόν πρώτον 
Πρόεδρον αΰτοϋ κ. Κ. Παπαϊω- 
άννου. Τής συνεδριάσεως ταύτης 
παραΟέτομεν τό συνταγέν Πρα
κτικόν.

«Ό Πρόεδρος κ. Άλ. Μαυρομ- 
μά της λαβών τόν λόγον είπε τά 
έξης :

Κατά τό λήξαν έτος τό ΤΥΠΕΤ 
ΰπέστη βαρύ τό πλήγμα διά τοΰ 
θανάτου δύο έπιλέκτων συναδέλ
φων, χρηματισάντων συμβούλων 
αύτοΰ έπί μακρόν, τών αειμνή
στων Μ. Μιχαλάκου καί Θωμ. 
Θεμενάκη.

Τό Διοικητικόν Συμβούλων εκ
προσωπούν τό ΤΥΠΕΤ έξεδήλωσε 
δεόντως τήν θλΐψιν του, συμμε- 
τασχόν εις τό πένθος κατά τήν η
μέραν τών κηδειών τοτν, έθεώρη- 
σεν έν τούτοις ύποχρέωσίν του ϊνα

λον του καί τά γνωστά του προσόν- λύτως μετά τών τοΰ ΤΥΠΕΤ, δτι
δέν θά είναι μακράν ή ημέρα καθ’ 
ήν το Ταμεΐον Υγείας θ’ άποδώ- 
ση δσα θ Μιχαλακάκος ώραμα
τίζετο».

Μετά ταΰτα ό παρευρισκόμενος 
αδελφός τοΰ Μιχ. Μιχαλακάκου κ. 
Κυρ. Μιχαλακάκος συγκεκινημένος 
ηΰχαρίστησε τό Συμβούλων τοΰ 
Ταμείου Υγείας τό όποιον λέ
γει, ενδιαφερθεν τοσοΰτον κατά 
την ασθένειαν του δσον καί μετά 
τόν θάνατόν του έπέδειξε τήν αγά
πην, ήν^εϊχε πρός αυτόν. Προσέ
θεσε δέ οτι εαν το πνεύμα τοΰ άπο- 
θανόντος έξακολουθεΐ ν’ άντιλαμ- 
βάνηται, άναμφισβητήτως θά σκιρ- 
τά βλέποντας την αλληλεγγύην καί 
τά αισθήματα άπό τά όποια έμ- 
πνέονται τά Διοικητικά Συμβού
λια τοΰ Ταμείου Υγείας.

1 έλος το Δ. Συμβούλων άπεφά- 
σισεν δπως άντίγραφον τοΰ πα
ρόντος έπιδοθή είς τάς οικογένειας 
τών άποθανόντων».

τα τά όποια διέθετε, είς τήν λαμ
πρόν έξέλιξιν τοΰ οργανισμού τού
του. ,

Ήτο ευτύχημα διά τό προσω
πικόν τής. Τραπέζης, τό άπολαΰον 
ήδη τών αγαθών τοΰ Ταμείου Υ
γείας, νά ένδιαφερθή ό Μιχαλακά
κος δια τήν πρόοδον τοΰ Ταμείου 
τούτου. Ή ψυχοσύνθεσίς του καί 
τό θειον πΰρ τό όποιον διέθετε διά 
κάθε καλήν πράξιν, συνετέλεσαν ώ
στε τό έργον τοΰ συμβούλου πού 
άνέλαβε νά μή τό θεωρήση ώς πά- 
ρεργον, άφ’ ού άλλως τε ποτέ δέν 
έκρινεν ώς δευτερεΰον καθήκον του 
οίανδήποτε καλήν ΰπόθεσιν ένδια- 
φέρουσαν φίλον ή συνάδελφον. Έ
πί πολλά έτη εΐργάζετο άόκνως διά 
τήν διεκπεραίωσιν τοΰ έργου τούτου. 
’Ολίγοι ίσως συνάδελφοι γνωρίζουν 
ηόσον εϊργάσθη οΰτος διά τήν στε· 
ρέωσιν τών θεμελίων τοΰ Ταμείου 
Υγείας, διότι δέν ήρέσκετο είς τήν

καί σήμερον έπί τή συμπληρώσει ^ιαψήί·υσιν τοΰ έργου του, ήμεΐς 
εξαμήνου άπό τοΰ θανάτου τοΰ j °μωι’ ^πι !-ιακί)°ν ^ετ αύτοΰ έρ- 
άειμνήστου Μ. Μιχαλακάκου ,κα-1 γασ0έντ^’ ^νάμεθα νά όμολογή- 
λέση ειδικήν συνεδρίασιν έξ ολων|σω^εν ®τι ^ “ρχή τής άνευ ΰπολο-
τών μέχρι τοϋδε χρηματισάντων 
συμβούλων τοΰ ΤΥΙΙΕΤ, Ϊνα άπό 
κοινού, άποτίοντες φόρον ευγνω
μοσύνης προς τούς άποβιώσαντας, 
άναμνησθώμεν τών πολλαπλών υ
πηρεσιών ας ούτοι παρέσχον τφ 
ΤΥΠΕΤ. Ούτος ό σκοπός τής ση
μερινής συνεδριάσεως μας.

Ό Διευθυντής τοΰ ΊΎΓΙΕΤ κ. 
Κ. Τρίπος παρακληθείς παρά τοΰ 
Συμβουλίου θέλει έξάρει ένιόπιόν 
σας τήν δράσιν τών έκλιπόντων 
συναδέλφων υπό τήν ιδιότητά των 
ώς συμβούλων τοΰ ΤΥΠΕΤ.

Παρακαλώ κατόπιν τούτων δ
πως συμφώνως πρός τά είωθότα 
τηρηθή σιγή ενός λεπτού».

Έτηρήθη σιγή ενός λεπτοΰ.
Εΐτα ό λόγος έδόθη είς τόν Δι

ευθυντήν τοΰ Ταμείου Υγείας κ.

γισμοΰ κόπων λεπτολόγου μακράς 
έ;ετ«σεως μιάς εκά'τοτε αίτήσεως 
συναδέλφου, άποτελοΰσα ήδη παρά- 
δοσιν διά τό Δ. Συμβούλων τοΰ 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υύκ ολίγον οφείλεται 
είς τόν Μιχμ. Μιχαλακάκον.

Μελέται, κανονισμοί, έγκύκλιοι 
καί τόσα άλλα μεταξύ τών οποίων 
καί αι ώραΐαι έτήσιαι εκθέσεις τών 
πρώτων χρήσεων τοΰ Τ.Υ.Ε.Τ. ο
φείλονται εις τόν γλαφυρόν κάλα
μον τοΰ Μιχαλακάκου. Διατηρώ είς

ΕΛΕΝΗ ΓΛΛΛίΙΟΠΡΥΛΟΥ
Μέ ιόν Θάνατον τής Ελένης 

Γαλανοπούλου, ύποκυψάσης είς 
σκληράν καί άμείλικτον νόσον, 
αί συναδελφικαί τάξεις ήραιώ- 
Θησαν άπό μίαν πραγματικώς 
εύγενή ψυχήν.

'Ύπαρξις άτυχης, τής όποιας 
ή ζωή ήτο γεμάτη άπό θλίψιν 
ύπέμεινε καρτερικώς τά πλήγ
ματα τής Μοίρας καί έσκόρπα 
αφειδώς πρός δλους τήν καλω- 
σύνην τής ψυχής της.

'Όσοι έγνώρισαν τόν εύγενή 
καί άλτρουϊστικόν κόσμον τών

το Άρχεΐον μου τά πρωτότυπα αισθημάτων της θά διατηρήσω- 
σχέδια, διότι όντως σχέδια πλείστων j σιν άνεξάληπτον τήν μνήμην 
έκ τών άνωτέρω έργασιών του" τά ( τής καλής γυναίκας, ή όποια 
λέγω σχέδια, διότι όντως σχέδια ή· ι άφοϋ έπάλαισεν είς δλην της 
σαν, άλλ’ ή έμφάνισίς των είναι τήν ζωή^', δέν κατώρθωσε νά 
τοιαύτη ώστε μάλλον τήν έντύπωσιν ζήση όλίγον έτιδιά νά άπολαύση 
καθαρογεγραμμένων άντιγράφων τούς καρπούς τών μόχθων της.
κάνουν, διότι οΰτος σχεδόν ουδέ
ποτε διέγραφε λέξιν είς τά γραπτά

Ν. Μ.



ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διά γενικής Συνελεύσεως τα· 
κτικής συνελθούσης συμφώνως τω 
Καταστατικοί την 12ην Μαρτίου 
1938 ένηργήθησαν άρχαιρεσίαι 
προς άνάδειξιν νέου Διοικητικού

Γιαντσελίδης Άθαν. . 
Κοντοχρΐστος Άθ. . 
ΠώπαϊωάννουήΚωνσ. . 
Τριαντάφυλλου Άθ. . 
ΓΙαπαγεωργίου Κων. . 
Άραβοσιτας Βασιλ. .

1.
2.

3.
4.
5. 
G.

Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου Είσπρα- 
κτόρων και Κλητήρων τής Εθνι
κής καί Κτηματικής Τραπέζης τής 
’Ελλάδος.

. . . έλαβε ψήφους

Κατ’ αυτήν προσήλθον καίέψή- 
φισαν περίτά243 μέλη καί διάπλει- 
οψηφίαςύπέδειξαν εκ των 32 υπο
ψηφίων διά τό αξίωμα τοΰ Συμ

βούλου τοϋ Συλλόγου τούς κάτωθι 
αναγραφόμενους κατά σειράν επι
τυχίας καί μέ αριθμόν ψήφων ώς
εξής:

»

»

»

»
»

121 7. Κοτοφώλας Ίωάνν' . . . έλαβε ψήφους 103
120 8. Τρΐιτης Δηιιήτρ................... » 99
118 9. Χονδρομήτρος Ξενοφ. . . » » 79
117 10. Τερωνυμάκης Εύστ. . . . . » » 78
112 11. Βανακάρης Μιχ................... » 74
105 12. Αντωνίου Έπαμ................ » 73

, ^ έπιδειχθεϊσα τάξις κατά τάς [ κροτηθέν έν συνεδριάσει άνέδειξεν 
αρχαιρεσίας, εσχεν. ως αποτέλεσμα „
την κΰρωσιν τής εκλογής καί τό Πρόεδρόν τον κ. Δημ. Γρίμην. 
νέον Διοικητικόν Συμβοΰλιον συγ- 'Αντιπρόεδρον τον κ. ’Ιωάν. Κοτο-

j φώλαν, Γεν. Γραμμιατέα τον κ· 
Κων)τΐνον Παπαγεωργίου, Είδ. 

! Γραμματέα τον κ. Άθαν. Τριαν

τάφυλλου, ταμίαν τον κ. Άθαν. 
Γιαντσελίδην καί έφορον τον κ. 
Μιχ. Βανακάρην.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΆΛΛΗΛΟΝ [011. ΤΡίΠΕΖΗΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΜΟΡΦΠΣΕΠΣ

ΛΝΑΚΟΙΝΩΣ1Σ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1937
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
'Υπόλοιπον παρελθούσης χρήσεως 1936 Δρ. 185.681.75 
Εισπράξεις έκ συνδρομών έτους 1937 
τόκοι έκ καταθέσεων, εισπράξεις Το
κομεριδίων καί Μερισμάτων ώς καί
δικαιώματα έγγραφης νέων μελών Δρ. 78.472.70 264.154.45

264.154.45

Δραχ.
Βοηθήματα είς Δικαιούμενους.
1) Διά λόγους όρίου ήλικίας
2) Διά λόγους ύγειας (νόσου)
3) Εις οικογένειας Θανόντων 

συναδέλφων
4) Υπέρ τής Βασιλικής ’Αεροπορίας
5) Είς Λαχεΐον Συλλόγου, άγοράς 

Σημαίας, άγορας Γραφικής ϋλης, 
έξοδα έορτής Συλλόγου, έξοδα 
παραστάσεως Γραμματείας,έκτυ- 
πωτικά καί διάφορα έξοδα.

6) Έκ μειώσεως άξίας χρεωγράφων
άναγωγής τιμής χρηματιστηρίου 31]12]937

Υπόλοιπον εις νε'ον 31)12)937

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

23.000
8.500

»
»

Δρ.

5.500 37.000.
7.000.

20.758.—

1.537.50
66.295.50

197.858.95
264.154.45

ΑΝΑΛΥΕΙΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΙΕ NEON
Υπόλοιπον είς Νε'ον 31 Δεκεμβρίου 1937 Δρ. 197 858.95

Κατάθεσις ταμιευτηρίου 31)12)1937 Δρ. 87.887.—
Κατάθεσις δψεως 31)12)1937 » 88.203.65
Κατάθεσις χρεωγράφων ύπολογισθείσης
αξίας 31)12)937 » 21.142.50
Είς Ταμεΐον 31)12)937 » 625,80 197.858.95
ήτοι Περιουσία τοϋ Συλλόγου κατά τή 31 Δεκεμβρίου 1937 Δραχμαί

Ό Πρόεδρος
Δ. Τρίμης

Ό Ταμίας
Άθ. Γιαντσελίδης

197.858.95

Ο Γ. Γραμματείς
Κ. Παπαγεωργίου

ΚαΘιστώμεν γνωστόν είς τούς 
κ. κ. Συναδέλφους τά έξής:

«Ό Πάπυρος» εκδίδει διά 
πρώτην φοράν έν Έλλάδι, δλα 
τά έργα δλων τών Άρχ. Έλλήν. 
Συγγραφέων, μέ πλήρες τό άρ- 
χαΐον στερεότυπαν 'κείμενον 
διορθωμένον έπί τή βάσει τών 
τελευταίων ξένων κριτικών έκ- 
δόσεων, μέ νεοελληνικήν σε- 
ιάφρασιν άπέναντι έκάστης σε- 
λίδος, μέ άναλυτικάς είσαγω- 
γάς καί σημειώσεις.

Αί μεταφράσεις γίνονται είς 
άπλήν καθαρεύουσαν προκει- 
μένου περί φιλοσοφικών, έπι- 
στημονικών, πολιτικών καί ιστο
ρικών έργων, είς δημοτικήν δε 
προκειμένου περί τραγωδιών, 
ποιημάτων καί λογοτεχνικών 
έν γένει άριστουργημάτων τής 
άρχαιότητος.

Κατά μήνα έκδίδονται τρεις 
τόμοι έξ 90—110 περίπου σελί
δων έκαστος έπί χάρτου πολυ
τελείας.

Η πρώτη γενική σειρά θ’ ά- 
ποτελεσθή άπό 100 τόμους, 
10.000 σελίδων.

Έξαιρετικώς διά τούς Υπαλ
λήλους τής Εθνικής Τραπέζης, 
«ό Πάπυρος» ορίζει συνδρομήν 
τών 100 άδέτων τόμων Δραχ. 
3000. καί τών 100 δεμένων Δο 
4.500.

Η πληρωμή θά γίνη διά μη
νιαίων δόσεων Δραχ/ 100 διά 
τούς άδέτους καί 150 διά τούς 
δεμένους τόμους.

Ή παράδοσις τών μέχρι σή
μερον 15 τόμων είναι ύποχρεω- 
τι,<ή· Ό «Πάπυρος», δμως άρ- 
κεΐται είς προκαταβολήν Δραχ. 
300 προς παράδοσιν τών 15 ά
δέτων καί Δραχ, 500 διά τήν 
παράδοσιν τών 15 χρυσοδέτων 
τόμων.

Ή προκαταβολή αϋτη δύνα- 
ται νά καταβληθή καί είς τρεις 
ή πέντε μηνιαίας ΙΟΟδράχμους 
δόσεις.—

ΑΕ δηλώσεις παρακαλοϋμεν 
όπως άπευθύνωνται είς τόν 
Σύλλογον Υπαλλήλων Εθνι
κής Τραπέζης.

«Έκ τής Επιμελητείας Μορ- 
φώσεως».

ΕΚΘΕΣΙΣ
Προς τήν Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν.
Κύριοι Συνάδελφοι,

Ένεργήσαντες τή εντολή σας τόν έλεγχον έπί τών βιβλίων 
του Συλλόγου, βεβαιοΰμεν δτι ό ύποβληθείς ισολογισμός του 
έτους 1937, έγένετο μετά πόσης συνέσεως καί έμφανίζει ώς 
ύπόλοιπον:

α’) Χρεώγραφα.............................................
β-) Είς Καταθέσεις Ταμιευτηρίου ....
γ-) Είς Καταθέσεις δψεως.........................
δ-) Είς Ταμεΐον.............................................

Σύνολον ..... . . 197.858.95
’Ήτοι ύπόλοιπον Ταμείου του Συλλόγου κατά τήν 31ην Δε

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κεμβρίου 1937 Δραχ, έκατόν ένενήκοντα έπτά χιλιάδες όκτακό- 
σιαι πεντήκοντα οκτώ καί 95 /„„.

Καταθέτοντες τήν εντολήν εκφραζομεν τήν ευγνωμοσύνην 
τοϋ συλλόγου πρός τό Δ. Συμβούλιον, ώς έπιτροπή έκ Συνελεύ- 
σεως, διά τήν έπιδειχθεΐσαν έξαιρετικήν έπιμέλειαν περί τήν 
τακτοποίησιν καί περαίωσιν τών έργασιών του Συλλόγου κατά 
τό διαρρεΟσαν έτος 1937, καθ’ δ έξ ένεργειών του Δ, Συμβου
λίου, ού μόνον ό πλούτος τού Σωματείου διησφαλίσθη πλήρως, 
αλλά καί μέριμνα Εκανοποιήσεως τών συμφερόντων τών μελών 
έλήφθη παρ’ αύτοΟ προσήκουσα.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
Ή Εξελεγκτική Έπιτροπή

Διον. Σταμπόγλης, ’Ιωάν. Γεροντάκης, Νικολ. Πιπιλίγκας

21.142.50
87.887.—
88.203.65

625.80

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδβς)

τεκμαιρό|ιεθα δτι οί ’Αρχαίοι 
"Ελληνες έβΰθιζον τά νεογνά άμα 
τή γεννήσει αυτών έν ψυχρή» ΰδα- 
τι έν αντιθέσει πρός τά έπί τών 
άλλων εθνών κρατούντα ά'τινα έ- 
βΰθιζον Ιντός θερμοΰ ΰδατος. 
Έπί ΓΙερικλέους κατά τόν Πλού
ταρχον (Γ') άνήγειρον οί Αθη
ναίοι χαλκοΰν άγαλμα τή θεά 
Άθηνά υγεία είς ενδειξιν ευγνω
μοσύνης καθότι έμφανισθεΐσα 
κατ’ δναρ είς τόν Περικλήν ύ- 
πέδειξεν τά μέσα ϊάσεως τοΰΜνη- 
σικλέους αρχιτέκτονας τών έρ
γων τών Προπυλαίων τής Άκρο- 
πόλεως Αθηνών κατέπεσε πλη
γωθείς θανασίμως. Άλλα καί ό 
Απόλλων καί ή ’Άρτεμις καί ή 
Αφροδίτη έτι δέ ό ΓΙάν κ. ά. 
Θεοί εθεωροΰντο ώς έποπτεύον

τες έπί τής υγείας υπό τών Άρ-1 
χαίων Έκλήγων. Βραδΰτερον δέ 
έθεοποιήθησαν καί καλοί ιατροί, 
τοΰτο^ν δέ πάντων έπιφανέστερος 
ύπήρξεν δ Ασκληπιός μετά τόν 
θάνατον τοΰ οποίου δ υιός τοϋ 
Ποδαλειρίος ιατρός «αγαθός καί 
άμύμων» ("Ομηρος) έπιστρέψας 
έκ τοϋ Τρωϊκοΰ Πολέμου ίδρυσε 
τα Ασκληπιεία είς μνήμην καί 
τιμήν τοΰ πατρός του.

Ταΰτα μηδέν άλλο ήσαν ή Οί
κοι Υγιείας. Ηδρύθησαν δέ τοιαΰ- 
τα πλεΐστα είς τήν Ελλάδα (300 
κατά τινας) άναφέρομεν ως δνο- 
μαστότερα τά έν Τρίκκη Δήλω 
Άθήναις, Έπιδαύρω, Καλύμνω, 
Χαλκιδόνι, Τιθοροία, Άχαρναΐς, 
Έλευσΐνι ’Άργει, Γερηνία, Σπάρ
τη, Ρόδω, Ιίνίδω. Τούτων πάλιν 
έφημίσθησκν τά Τρίκκης, Αθη
νών, Δήλου, Κφ, καί Επίδαυρου 
Δέν έκτεινόμεθα περιγράφοντες

τούς σκοπούς τό έ'ργον τών Ασκλη
πιείων (18).

Άπό τοϋ ’Ομήρου μέχρι τοΰ Τ- 
ποκράτους τό κενόν τών γνώσεων 
ημών περί Υγιεινής άναπληροϋσιν 
αί έν τοίς έ'ργοις τών αρχαίων 
φιλοσόφων ένυπάρχουσαι γνώσεις 
καί θεωρεΐαι ’Ιατρικής καί Υγι
εινής.

ΙΙλήν δέ τών φιλοσόφων καί οί 
νομοθέται ένησχολήθησαν περί 
τήν Υγιεινήν ώς καταφαίνεται έκ 
τών μέτρων άτινα έλάμβανον οϋτοι 
έν τή συνόλη νομοθεσία αυτών 
περί τήν ‘Υγιεινήν.

Ούτω δ Λυκούργος, κατά τόν 
καθηγητήν Μουτούσην (10) θεω
ρεί τό κράτος ύποχρεωμένον νά 
μεριμνά διά τήν υγείαν τών πολι
τών. Θεωρεί έπίσης τήν άνάπτυ- 
ξιν τοϋ παιδός ως κρατικήν ύπο- 
χρέωσιν και λέγει δτι «ούδείς είναι 
μόνος διά τόν εαυτόν του αλλά

ζή μετ’ άλλων άποτελών μονάδα 
τοΰ συνόλου»

Κατά τόν Πλάτωνα έντολαΐς 
τοΰ Λυκούργου άνεπτύχθη τό έ
θνος παρά Λαπεδαιμονίοις τοϋ 
βυθίζειν τάνεόγνα έν οΐνφ.Έν γέ- 
νει δέ ή νομοθεσία τοΰ Λυκούρ
γου (Θ' αιών π. X.) προσεπιμαρ- 
τυρεί μεγίστην φροντίδα περί τήν 
’Υγιεινήν διά τών μέτρων έκείνων 
πλήν τών άλλων άτινα έπέβαλλον 
μετριότητα, απλότητα καί σκλη
ραγωγίαν καί διοργάνουν στρατι
ωτικήν υγιειονομικήν ύπηρεσίαν 
κατά τόν Υφηγητήν ’Ιωάν. Π. 
Καρδαμάτην (4) αλλά καί ή Νο
μοθεσία τοϋ Αθηναίου Σόλωνος 
περιλαμβάνει καί κανόνας υγιει
νής έκ τών περιγραφών δέ τοΰ 
Θουκυδίδου τεκμαιρόμεθα δτι αί 
Άθήναι από υγιεινής άπόψεως 
ευρισκοντο εις καλλιστην κατά- 
στασιν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρός τούς κ. κ. Διευθυντάς 
Υποκ)των στιεστάλη ύττό τού 

Συλλόγου τών Υπαλλήλων έγ- 
κύκλιος δπως καλέσωσι τό ύπ’ 
αύτούς προσωπικόν, καί Ιδία 
τούς προσωρινούς ύπαλλήλους, 
οϊτινες ύπόκεινται είς έξετάσεις 
πρός άπόκτησιν τού βαθμού Γρα- 
φέως Δ . καί λάβωσι μέρος είς 
τά όργανούμενα ύπ’ αύτοΰ δΓ 
έμπείρουδιδακτικούπροσωπικοΰ 
μαθήματα γαλλικής δΓ άλληλο- 
γραφίας.

Ελπίζομεν δτι οί κ. κ. συνά
δελφοι άντιλαμβανόμενοι πλή- 
ρως τήν προσπάθειαν ταύτην 
τού Συλλόγου τόσον διά τήν έ- 
ξυπηρέτησιν αύτών τούτων δ- 
σον καί τής Τραπέζης θέλουσι 
έπιδείξει άνάλογον ενδιαφέρον 
καί ζήλον, σπεύδοντες νά δη- 
λώσωσιν συμμετοχήν είς τά μα
θήματα ταΰτα.

Ένταϋθα ας ύπομνησθή δτι 
ό λοιμός τών Αθηνών υποδείξει 
τοΰ Ηπποκράτους κατέπαυσε διά 
τής άψεως πυρών. Ό Σόλων ώ- 
ριζεν διά τήν συχνότητα τής συ
νουσίας τό δεκαήμερον. ’Επίσης 
ε|Λερΐ[ΐνει περί ο’τροίτκοτιχ'ης υγι- 
ειονομικης ΰπηρεσιας και νοση- 
λείας έν γένει τών στρατιωτών 
(Γ.)

Καί νΰν έρχόμεθα είς τούς αρ
χαίους φιλοσόφους «ών τά έργα 
κινοΰσι καί θά κινώσι έσαεί τόν 
θαυμασμόν ημών». (Καθηγητής 
Competz.

(Ακολουθεί)


