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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα πρώτα δείγματα νοσοκομειακών μονάδων στην Ευρώπη 

εμφανίστηκαν από τα τέλη του 4ου αιώνα. Οι μονάδες αυτές είχαν έντονα 

φιλανθρωπικό χαρακτήρα σε βαθμό που πρωταρχικός στόχος τους δεν ήταν 

η θεραπεία αλλά η φιλανθρωπία. Μέχρι και τον περασμένο αιώνα ο θεσμός 

των νοσοκομείων στην συνείδηση των ανθρώπων δεν είχε αποκτήσει την 

σημαντικότητα του ρόλου τους σε σχέση με την επίλυση των προβλημάτων 

υγείας. Οι αντιλήψεις που επικρατούσαν γύρω από τα διάφορα ιδρύματα, 

συμπεριλαμβανομένων και των νοσοκομείων, τόσο από το κράτος όσο και 

από την κοινωνία γενικότερα ήταν, ότι βασικός σκοπός αυτών δεν ήταν η 

θεραπεία των ασθενών αλλά ότι κυρίως λειτουργούσαν σαν χώροι 

απομόνωσης των ασθενών για την προστασία των υπολοίπων πολιτών.1

Στην Ελλάδα το ουσιαστικό ξεκίνημα της πορείας του υγειονομικού τομέα 

αρχίζει μετά την Ελληνική Ανεξαρτησία ανοίγοντας την πρώτη περίοδο 

εξέλιξης του. Η περίοδος αυτή ( από το 1833 έως το 1909) ονομάστηκε 

«Περίοδος Φιλανθρωπίας». Ο τίτλος αυτός προέκυψε από το ότι τα 

περισσότερα νοσοκομεία της περιόδου αυτής ιδρύθηκαν από σημαντικές 

δωρεές Ελλήνων και ξένων ευεργετών. Η έλλειψη επαρκών οικονομικών 

πόρων ανάγκασε τις κυβερνήσεις αυτής της περιόδου να καταφύγουν σε 

σφιχτές οικονομικές πολιτικές στον τομέα της υγείας. Γι αυτό το λόγο το 

κράτος είχε περιοριστεί στην καταπολέμηση λοιμωδών νόσων και η 

νοσοκομειακή περίθαλψη στηριζόταν σε φιλανθρωπίες.2

Το Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός είναι ένα από τα νοσοκομεία που οφείλει 

την δημιουργία του αλλά και την μετέπειτα λειτουργία του εξ' ολοκλήρου σε 

φιλάνθρωπους. Χάρη στις συνεχείς δωρεές τους, έδιναν την δυνατότητα στον 

Ευαγγελισμό να αποτελεί ένα φιλανθρωπικό νοσοκομείο. Χαρακτηρίστηκε δε 

ως ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας.

1 Φ. Δρούμπαλης, Σύγχρονες Μονάδες Υγείας, Τ.Ε.Ι Καλαμάτας, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων 
Υγείας και Πρόνοιας, σελ. 13
2 Ο.ϋ. ΙΤΟΜ, «Οι Μονάδες Υγείας Στην Νεότερη Ελλάδα», παραγωγή Τ.Ε.Ι Καλαμάτας, Τμήμα 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
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Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και παρουσίαση του 

θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός από την ίδρυσή του. Σκοπός της έρευνας και 

μελέτης των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της 

εργασίας αυτής είναι να διαπιστωθεί και να αναδειχθεί η συμβολή και μεγάλη 

προσφορά του Ευαγγελισμού στις υγειονομικές απαιτήσεις και ανάγκες της 

εποχής.

Ξεκινώντας την πραγματοποίηση της θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί 

ότι τόσο ο Ευαγγελισμός όσο και άλλα νοσοκομεία που λειτούργησαν πριν το 

1950, στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αποτελούν σπουδαίο 

κομμάτι της Νεότερης Ελληνικής ιστορίας για την μεγάλη τους προσφορά 

στους Έλληνες πολίτες. Μέσα από την έρευνα που έγινε για την πραγμάτωση 

της εργασίας διαπιστώθηκε ότι για μία τόσο πλούσια ιστορία η υπάρχουσα 

βιβλιογραφία για τα περισσότερα νοσοκομεία είναι πολύ φτωχή. Πρωτογενή 

αρχεία στα οποία καταγράφονται οποιουδήποτε είδους στοιχεία γύρω από 

την ίδρυση και εξέλιξη τους δεν υπήρχουν. Αυτό είχε ως συνέπεια να υπάρξει 

δυσκολία στην ανεύρεση του απαραίτητου υλικού και το μεγαλύτερο μέρος 

της εργασίας να προέρχεται από δευτερογενές πηγές. Κύρια πηγή 

προέλευσης των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν ήταν εργασίες και 

έντυπα με σύντομες ιστορικές αναδρομές των νοσοκομείων που υπήρχαν 

στις βιβλιοθήκες τους. Ο Ευαγγελισμός είναι το νοσοκομείο στο οποίο 

υπάρχουν πιο εκτεταμένες αναφορές για την γενικότερη εξέλιξη του, την 

οικονομική, κτιριακή, εσωτερική οργάνωση κ.α. Οι αναφορές αυτές ήταν 

διασκορπισμένες. Μέσα από την εργασία αυτή γίνεται μία προσπάθεια 

καταγραφής των στοιχείων πιο συγκεντρωτικά ώστε να διευκολυνθεί η 

δημιουργία μίας πιο ολοκληρωμένης άποψης για το Θεραπευτήριο 

Ευαγγελισμός. Βάση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας επιχειρείται η 

καταγραφή της εξέλιξης του θεραπευτηρίου από την ίδρυση του έως το 1950.

Η εργασία αποτελείται από την εισαγωγή, τον πρόλογο και από έξι 

κεφάλαια καθώς και τον επίλογο με τα συμπεράσματα. Στο πρώτο κεφάλαιο η 

εργασία ξεκινάει με το ιστορικό ιδρύσεως του Ευαγγελισμού. Πιο 

συγκεκριμένα με τις ανάγκες και λόγους της ίδρυσης του, τις ενέργειες για την 

σύσταση του νοσοκομείου και τους ιδρυτές και μεγάλους ευεργέτες του. Στο
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δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερή καταγραφή των λειτουργιών του 

νοσοκομείου από την ίδρυση του μέχρι το 1900. Γίνεται περιγραφή της 

εξέλιξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αριθμού κλινών του 

θεραπευτηρίου. Επίσης γίνεται αναφορά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και 

λειτουργίες του την συγκεκριμένη περίοδο και καταγράφονται στατιστικά 

δεδομένα για το προσωπικό.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι λειτουργίες του Ευαγγελισμού για την 

αμέσως επόμενη περίοδο από το 1901 έως το 1922 συνεχίζοντας την 

περιγραφή της εξέλιξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και αριθμού κλινών και 

καταγράφοντας την εξέλιξη των εξωτερικών ιατρείων και εργαστηρίων που 

ξεκίνησαν να λειτουργούν αυτή την περίοδο. Επίσης καταγράφονται 

στατιστικά δεδομένα του προσωπικού. Στο τέταρτο κεφάλαιο περνάμε στην 

τρίτη και τελευταία περίοδο, όπου ολοκληρώνεται η περιγραφή των 

λειτουργιών του Ευαγγελισμού, στο διάστημα 1923 έως το 1950. 

Συμπληρώνεται η εξέλιξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και των κλινών 

καθώς και των εξωτερικών ιατρείων και εργαστηρίων. Τέλος καταγράφονται 

στατιστικά στοιχεία και γενικές πληροφορίες για το προσωπικό.

Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στο σύνολο των περιόδων που 

εξετάζονται αναλυτικότερα στα προηγούμενα κεφάλαια. Εξετάζεται η κίνηση 

ασθενών, οι ημέρες νοσηλείας και η οικονομική εξέλιξη του νοσοκομείου από 

την ίδρυση του, το 1884 έως το 1950. Στο έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται 

σύντομες ιστορικές αναδρομές για άλλα νοσοκομεία όπως Ελπίς, Έλενα, 

Λαϊκό, τα οποία λειτούργησαν πριν το 1950 με σκοπό να υπάρξει κάποιου 

είδους σύγκριση μεταξύ αυτών και του Ευαγγελισμού. Τέλος στον επίλογο 

καταγράφονται τα γενικά συμπεράσματα από το σύνολο της εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

1.1 ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ

Η επίσημη χρονολογία ίδρυσης του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός (Θ.Ε) 

είναι το 1884. Η αρχική πρόθεση ήταν να αποτελέσει σχολή νοσοκόμων όμως 

τελικά επικράτησε η λειτουργία του ως Νοσοκομειακό Κέντρο. Το 1872 με 

πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας συστάθηκε ο λεγόμενος «σύλλογος 

κυριών» που σκοπό είχε τη γυναικεία εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα την 

μόρφωση γυναικών νοσοκόμων, κάτι όμως που ήταν δύσκολο να επιτευχθεί 

διότι δεν υπήρχε το απαραίτητο νοσηλευτικό υλικό.3

Το 1875 ιδρύθηκε η πρώτη Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων στην Αθήνα 

που αρχικά ονομαζόταν «Νοσοκομικόν Παιδευτήριον». Μόλις λειτούργησε η 

σχολή διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσε να εκπληρώσει το σκοπό της με 

αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η δημιουργία ενός Νοσοκομειακού Κέντρου.4 

Η Βασίλισσα Ολγα ανέλαβε να πραγματοποιήσει και αυτό το έργο που είχε 

δύο βασικούς στόχους:

α) να νοσηλεύονται οι άποροι ασθενείς δωρεάν και οι εύποροι να 

πληρώνουν ένα μικρό ποσό και

β) η επιμόρφωση νοσοκόμων γυναικών που μετά την αναγκαία 

εκπαίδευση τους θα καλούνται Άδελφαί του Ευαγγελισμού'5

Επιπλέον το Θ.Ε ξεκίνησε σαν ένα νοσοκομείο που θα νοσηλεύονταν 

γυναίκες και παιδιά. Αυτό μας οδηγεί στην διαπίστωση ότι την περίοδο εκείνη

3 «Ιστορικόν ιδρύσεως του Θεραπευτηρίου», π. Νοσοκομειακά χρονικά, πανηγυρική έκδοση 
για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» 1884 και τα σαράντα χρόνια της 
ένωσης επιστημονικού προσωπικού του θεραπευτηρίου 1943, τεύχη 1-2, Ιαν-Ιουν,Αθήνα 
1984, σελ.38
4 100 χρόνια επιστημονικής προσφοράς του Θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» στην υγειά του 
λαού 1884-1984,Αθήνα 1984, σελ.1
5 Βασιλικής Αν. Λανάρα, Τα εκατό χρόνια της Σχολής αδελφών νοσοκόμων του 
«Ευαγγελισμού»(1875-1975),Αθήνα 1978, σελ.88
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ήταν αυξημένες οι ανάγκες για τη δημιουργία ενός νοσοκομείου που θα 

ειδικεύεται στην αντιμετώπιση γυναικολογικών αλλά κυρίως παιδικών 

ασθενειών. Μέσα από μελέτες που έχουν γίνει διαπιστώθηκε ότι τα ποσοστά 

της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας ήταν τραγικά. Ποιο συγκεκριμένα για 

την οκταετία 1900-1908 στις 12 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας για παιδιά 

μέχρι 14 ετών ο αριθμός της θνησιμότητας έφτασε στις 88.794 και απ'αυτά οι 

21.575 ήταν για βρέφη ως ενός έτους.6 Κρίνοντας λοιπόν από τα ποσοστά 

αυτά καταλαβαίνουμε την έλλειψη επαρκούς ιατρικής περίθαλψης σε αυτό το 

ευαίσθητο μέρος του πληθυσμού. Αυτό το κενό ήρθε να το καλύψει με τη 

δημιουργία του το Θ.Ε.

1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ -  ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η Βασίλισσα Όλγα στην προσπάθεια της να βοηθήσει στην 

πραγματοποίηση του Θεραπευτηρίου συνέστησε μία επιτροπή για τη συλλογή 

συνδρομών και εράνων για την ανέγερση του νοσοκομείου. Στις 3 Απριλίου 

του 1876 έστειλε επιστολή στον τότε Μητροπολίτη Αθηνών Προκόπιο 

ζητώντας του να γίνει πρόεδρος της επιτροπής που μέλη της ήταν ο Λ.Μελάς, 

ο Μ. Ρενιέρης, ο Γ.Μακκάς και ο Α. Θεόφιλός. Σκοπός της επιτροπής ήταν.

□ Η έγκριση των συνδρομών για την ίδρυση του Θεραπευτηρίου.

□ Η ανεύρεση και επιλογή του κατάλληλου χώρου για την ανέγερση του 

Οικοδομήματος.

□ Η υποβολή των αναγκαίων αρχιτεκτονικών και οικοδομικών μελετών για το 

Νοσοκομείο και τέλος

□ Να επιστατήσουν μετά την έγκριση του εκλεχθησομένου σχεδίου για την 

οικοδόμηση αλλά και για την εσωτερική κατασκευή του Θεραπευτηρίου.7

Στις 25 Ιανουάριου του 1880 η επιτροπή αυτή έκανε έκκληση στο λαό για 

τη συλλογή συνδρομών για την ανέγερση του Νοσοκομειακού Κέντρου. Το

0 Νίκος Κ. Καττονίδης, Διδακτορική Διατριβή, Η κλειστή περίθαλψη στο νεοελληνικό κράτος 
(1909-1940), Θεσσαλονίκη 1899, σελ. 48
' «Ιστορικόν ιδρύσεως του θεραπευτηρίου», π. Νοσοκομειακά χρονικά, πανηγυρική έκδοση 
για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» 1884 και τα σαράντα χρόνια της 
ένωσης επιστημονικού προσωπικού του θεραπευτηρίου 1943, τεύχη 1-2, Ιαν-Ιουν,Αθήνα 
1984, σελ. 1
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ίδιο διάστημα βρέθηκε το κατάλληλο οικόπεδο το οποίο άνηκε στην "Ιερά 

Μονή Ασωμάτων ή Πετράκη" όπου το πρόσφεραν από το 1880 έως το 1890 

τμηματικά και η συνολική έκταση του ήταν 13.185,36 τ.μ. την ίδια έκταση που 

εξακολουθεί να έχει και σήμερα. Επίσης πολλοί ήταν οι φιλάνθρωποι Έλληνες 

που πρόσφεραν χρηματικά ποσά με επικεφαλή τον Ανδρέα Συγγρό αλλά και 

τον ξάδελφο της Βασίλισσας και τότε Αυτοκράτορα της Ρωσίας, Αλέξανδρος ο 

Γ . Το 1881 εγκρίθηκε η ίδρυση του θεραπευτηρίου σαν φιλανθρωπικό ίδρυμα 

με την ονομασία «Ευαγγελισμός» με Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ) που 

δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 39/4.5.1881. τεύχος της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως.

Την 25η Μαρτιου1881 κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος για την ανέγερση του 

νοσοκομείου από τον Βασιλιά Γεώργιο με χαραγμένη την επιγραφή:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕΝ ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΩΠΑ' ΚΑΙ ΜΗΝ! ΜΑΡΤΙΩ 

ΗΜΕΡΑ ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΛΙ

ΘΟΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΙΔΡΥΟ

ΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣ- 

ΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΠΟΘΟΥΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΔΕΥΣΙΝ ΓΥΝΑΙ

ΚΩΝ ΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Μετά από τρία χρόνια ακριβώς, στις 25 Μαρτίου του 1884 έγιναν τα 

εγκαίνια του θεραπευτηρίου. Ο Μητροπολίτης Αθηνών Προκόπιος έψαλλε τον 

αγιασμό και ο αρχίατρος Γεώργιος Α.Μάκκας εκφώνησε τον Πανηγυρικό λόγο 

της ημέρας. Την ίδια μέρα η επιτροπή ανέγερσης παρέδωσε τυπικά το ίδρυμα 

σε εφορεία Κυριών που αποτελούσε και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του 

θεραπευτηρίου και τα μέλη της ήταν:

Ιφιγένεια Α.Συγγρού, πρόεδρος &
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- Αλεξάνδρα Παπποδώφ , Ειρήνη Ρεβελάκη, Ελένη Μαυροκορδάτου, 

Ειρήνη Σ.Μαυρομάτη και Βαρβάρα Ρέινεκ, μέλη6

Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς τέθηκαν σε λειτουργία δύο κλινικές που 

είχαν δύναμη 48 κρεβάτια:

1. Η παθολογική με διευθυντή τον Ν. Γ. Μακκά, Παθολόγο

2. Η χειρουργική με διευθυντή τον Ιούλιο Γαλβάνη, Οφθαλμίατρο

Στις 16 του ίδιου μήνα εισάγεται για νοσηλεία ο πρώτος ασθενής 

ηλικίας 10 ετών Γεώργιος Ζιζάκος. Παρέμεινε 17 ημέρες στην χειρουργική 

κλινική και εξήλθε θεραπευμένος. 8 9

1.2.1 ΙΔΡΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Είναι σημαντικό σε μία εργασία που γίνεται για το Θ.Ε να αναφερθούν 

κάποια σημαντικά ονόματα ανθρώπων που χάρη τη γενναιοδωρία τους έγινε 

εφικτή η ίδρυση του νοσοκομείου αλλά και η συνεχή βελτίωση του.

Ιδρυτές του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός

ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β'

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΣΥΓΓΡΟΣ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΣΥΓΓΡΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

ΖΩΡΖΗΣ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΒΟΥΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΛΗΣ

8 Βασιλικής Αν. Λανάρα, Τα εκατό χρόνια της Σχολής αδελφών νοσοκόμων του 
«Ευαγγελισμού»(1875-1975),Αθήνα 1978, σελ.72-83
9 Βασιλικής Αν. Λανάρα, Τα εκατό χρόνια της σχολής..., ό.ττ., σελ. 83
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ ΑΘ. ΠΛΟΥΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ10

Μεγάλοι ευεργέτες του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμόν;

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β' 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ 

ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ ΕΡΒΕΡΤ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΚΑΣ 

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΟΣ 

ΜΑΡΙΓΩ ΧΡΙΣΤ. ΚΟΥΤΣΗ 

ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ Σ. ΓΟΡΤΥΝΙΟΥ11

10 Λεύκωμα πεντηκονταετηρίδας του θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» (1884-1934), Αθήνα 
Παπαδιαμαντοπούλου 44, σελ. 13
11 Λεύκωμα πεντηκονταετηρίδος του θεραπευτηρίου..., ό.π., σελ. 31
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Τα ονόματα που αναφέρονται παραπάνω είναι μερικά μόνο απ' τον 

κατάλογο που αναγράφονται δεκάδες ονόματα ανθρώπων που πρόσφεραν 

άλλοι μεγάλα και άλλοι μικρά ποσά (ανάλογα την οικονομική δυνατότητα που 

είχαν). Οι δωρεές και προσφορές δεν περιορίζονταν μόνο σε χρήματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ

1900

2.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΛΙΝΩΝ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο χώρος στον οποίο κτίστηκε το Θ Ε ήταν 

δωρεά της Ιεράς Μονής Ασωμάτων ή Πετράκη. Το 1880 δώρισαν το πρώτο 

κομμάτι που ήταν 10.000 τ.μ. και το 1881 παρεχώρησαν άλλο ένα κομμάτι 

7.000 τ.μ κατ’ επέκταση του προηγούμενου. Στις 23 Μαρτίου του 1881 

τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος (που επίσης γίνεται αναφορά στο 

προηγούμενο κεφάλαιο) του Ευαγγελισμού. Το 1884 άλλο ένα κομμάτι 

10.255 τ.μ προστέθηκε στο προηγούμενο από την Μονή.

Το αρχικό οικοδομικό συγκρότημα αποτελούταν από τρία κύρια διώροφα 

κτήρια με ισόγειο και μεταξύ τους συνδέονταν με διαδρόμους που ήταν 

στεγασμένοι. Το δυτικομεσημβρινό κτίριο είναι δωρεά του Δημητρίου 

Θεοδωρίδου και το ανατολικομεσημβρινό δωρεά του Ανδρέα Συγγρού. Το 

κεντρικό κτίριο είναι συνεισφορά διαφόρων δωρητών, και περιελάμβανε τα 

γραφεία της Εφορείας, της Διευθύνσεως, των υπηρεσιών καθώς και ένα 

ιατρείο. Στον πάνω όροφο του ίδιου κτιρίου υπήρχαν δωμάτια για εύπορους 

ασθενείς που επιθυμούσαν να μένουν μόνοι τους στο δωμάτιο. Στο βάθος του 

κτιρίου υπήρχε το φαρμακείο και το μαγειρείο. Στα άλλα δύο κτίρια ο κάθε 

όροφος περιελάμβανε τρεις μεγάλους θαλάμους ασθενών όπου οι δύο είχαν 8 

κλίνες και ο τρίτος 6 κλίνες. Επίσης υπήρχαν δύο δωμάτια για την 

απομόνωση αρρώστων με βαριές ασθένειες. Στην άκρη της περιβόλου του 

θεραπευτηρίου υπήρχαν δύο μικρά κτίρια, το ένα ήταν το πλυντήριο και το 

άλλο το νεκροτομείο ( νεκροσκοπείο ). Το 1884 τέθηκαν σε λειτουργία το 

δυτικομεσημβρινό κτήριο ( Πτέρυγα Δ. Θεοδωρίδου ) και το κεντρικό. 

Συνολικά οι κλίνες που λειτούργησαν ήταν 48. Το 1885 λειτούργησε και η 

ανατολικομεσημβρινή πτέρυγα και οι κλίνες έφτασαν τις 95.

Με δαπάνη του Α. Συγγρού το 1886 ανεγέρθη χωριστό απομονωτήριο 

για τη νοσηλεία ασθενών με λοιμώδη νοσήματα. Το 1888 ολοκληρώθηκε το
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εγχειρητήριο που η κατασκευή του είχε ξεκινήσει από το 1887 και με την 

αποπεράτωση του οι κλίνες έφτασαν τις 111. Το 1889 οι κλίνες αυξήθηκαν 

στις 133 λόγω κάποιας επιδημίας που είχε εξαπλωθεί. Επίσης έγινε 

εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στα κτίρια του θεραπευτηρίου. Τον Ιούνιο 

του 1890 η Ιερά Μονή Ασωμάτων ή Πετράκη δώρισε νέα έκταση 6.816 τ.μ και 

τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου πρόσθεσε άλλο ένα κομμάτι 5.774 τ.μ. 

Συνολικά η έκταση που δώρισε η Μονή ανήλθε στα 39.185 τ.μ.

Το 1893 στον δεύτερο όροφο του κεντρικού κτιρίου προστέθηκαν 5 

δωμάτια με μία κλίνη το κάθ’ ένα και με θέα στον κήπο του νοσοκομείου. Το 

1895 -  1896 ανεγέρθη ίδιο παράρτημα για ασθενείς που έπασχαν από 

ανίατα νοσήματα και το 1897 ανεγέρθη ίδιο κτίριο για την διαμονή Αδελφών 

(δωρεά Α. Συγγρού ). Επίσης κατασκευάσθηκε.νέο μαγειρείο. Τα εγκαίνια του 

Οίκου Αδελφών έγιναν στις 30 Νοεμβρίου του 1898. Το 1899 οι κλίνες 

έφτασαν τις 171.12

2.2 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

Το πρώτο χειρουργείο του Ευαγγελισμού χτίστηκε το 1888 δηλαδή 

τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του θεραπευτηρίου. Μέχρι 

τότε ο χώρος που χειρουργούσαν πρέπει να ήταν κάποιος κοινός χώρος. Το 

1898 ο Ευαγγελισμός απέκτησε και το πρώτο ακτινολογικό εργαστήριο ή 

τουλάχιστον το πρώτο ακτινολογικό μηχάνημα και όπως αναφέρεται σε μία 

συνεδρίαση που είχε γίνει στις 19 Οκτωβρίου του 1898 οι ασθενείς που 

εξετάζονταν στο μηχάνημα «Ρέγκεν» έπρεπε να καταβάλουν 10δρχ για την 

συντήρηση και επισκευή του. Εξαιρούνταν οι εντελώς άποροι ασθενείς. 

Επίσης μέχρι το 1891 το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελούταν μόνο από 

γυναίκες νοσοκόμες. Σύμφωνα με παρατήρηση των κυριών οι νοσοκόμες τα 

έβγαζαν μια χαρά πέρα χωρίς την παρουσία ανδρών και όταν θα ήταν 

απαραίτητο, θα προσλάμβαναν και νοσοκόμους, κάτι που τελικά έγινε στις 13 

Μαίου του 1891 που αποφασίστηκε να προσληφθούν δύο άνδρες νοσοκόμοι.

12 «Η εξέλιξης των κτιρίων του αριθμού κλινών και των εγκαταστάσεων του Θεραπευτηρίου», 
π. Νοσοκομειακά χρονικά, πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου «ο 
Ευαγγελισμός» 1884 και τα σαράντα χρόνια της ένωσης επιστημονικού προσωπικού του 
θεραπευτηρίου 1943, τεύχη 1-2, Ιαν-Ιουν,Αθήνα 1984, σελ. 79-80
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Στις 30 Μαίου του 1894 με αφορμή την μόλυνση προσωπικού από 

ασθενείς αποφασίστηκε από το Δ.Σ. να συσταθεί ταμείο με σκοπό την 

νοσηλεία προσωπικού του Ευαγγελισμού όταν αυτό θεωρείται απαραίτητο. 

Επίσης το 1898 δόθηκε και η πρώτη σύνταξη (25 δρχ μηνιαίος) σε μία 

ηλικιωμένη αδελφή που δεν είχε την δυνατότητα να προσφέρει άλλο τις 

υπηρεσίες της στο θεραπευτήριο.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι παράλληλα με την νοσηλεία 

εσωτερικών αρρώστων, το θεραπευτήριο προσέφερε τις υπηρεσίες του και σε 

αρρώστους έξω από το νοσοκομείο. Όταν δηλαδή ένας ασθενείς έπρεπε να 

νοσηλευτεί αλλά δεν υπήρχε κρεβάτι τότε οι υπηρεσίες που του ήταν 

αναγκαίες του περέχονταν στο σπίτι του. Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι 

σημαντικές υπηρεσίες προσφέρθηκαν και στους τραυματίες πολέμου του 

1897. Βέβαια ο πόλεμος είχε τις επιπτώσεις του και στο θεραπευτήριο γιατί τα 

έξοδα ήταν υπερβολικά και δεν υπήρχαν αντίστοιχα έσοδα (από δωρεές) 

λόγω της δυστυχίας που επικρατούσε. Έτσι αποφασίστηκε για την περίοδο 

εκείνη να περιορισθεί ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονταν δωρεάν και 

να αυξηθεί το ποσό πληρωμής για τους υπολοίπους.13

2.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

1884 -1900

2.3.1 Ιατρικό προσωπικό

Πριν ακόμα ξεκινήσει το νοσοκομείο να δέχεται ασθενείς για νοσηλεία 

είχαν προσληφθεί δύο γιατροί, ο I. Γαλβάνης και ο Ν. Μακάς (Η πρώτη 

εισαγωγή ασθενή έγινε στις 16 Απριλίου του 1884 μετά από απόφαση που 

είχε πάρει το Δ.Σ. σε συνεδρίαση που έγινε στις 14 Απριλίου του 1884 ότι το 

νοσοκομείο μπορούσε να ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά δημοσιοποιώντας 

το σε διάφορες εφημερίδες). Την πρώτη μέρα της λειτουργίας του 

νοσοκομείου έγιναν άλλες δύο προσλήψεις ιατρών, του I. Κιοσέ, βοηθό του 

παθολογικού τμήματος και του Δ. Ραφτάνη, βοηθό του χειρουργικού 

τμήματος.

13 «Αττό τη λειτουργία του Ευαγγελισμού μέχρι και το 1900», π. Νοσοκομειακά χρονικάΑ 
πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» 1884 και τα 
σαράντα χρόνια της ένωσης επιστημονικού προσωπικού του θεραπευτηρίου 1943, τεύχη 1-2, 
Ιαν-Ιουν,Αθήνα 1984, σελ. 74-75
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Οι μισθοί των ιατρών ήταν μικροί σε σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Διευθύνουσα αδελφή Ελένη Μιτζάκη ετήσιο μισθό 

έπαιρνε 1500 δρχ ενώ οι βοηθοί των τμημάτων έπαιρναν 720 δρχ το χρόνο ή 

60 δρχ το μήνα. Από άλλες συνεδριάσεις που καταγράφονται σε πρακτικά 

φαίνεται ότι οι γιατροί πληρώνονταν ανά εξάμηνο και ότι οι βοηθοί ήταν με 

διετή θητεία. Επίσης, μέχρι το 1887 κάθε ιατρός πρέπει να είχε το δικό του 

δωμάτιο έως ότου αποφάσισαν ότι το ένα από αυτά θα το παραχωρούσαν 

στην υποδιευθύντρια.

Το 1897 ο ιατρός Αντώνιος Χρησομάνος διορίστηκε επιμελητής του 

επιστημονικού εργαστηρίου του θεραπευτηρίου με μισθό 100 δρχ το μήνα. 

Ήταν το πρώτο εργαστήριο που ιδρύθηκε στο νοσοκομείο. Από το ξεκίνημα 

της λειτουργίας του νοσοκομείου γινόντουσαν διαρκείς αλλαγές στο 

προσωπικό (αναφορές γίνονται στις σημαντικότερες). Ο αριθμός των γιατρών 

που υπηρετούσε στο θεραπευτήριο δεν υπερέβαινε τους 6 ( 3 παθολόγοι και 

3 χειρούργοι ). Το συμπέρασμα αυτό βγήκε από ένα σχέδιο οργανισμού του 

νοσοκομείου που συντάχθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1900. Στο σχέδιο αυτό 

αναφέρονται τα εξής:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ιατρός Παθολογικού τμήματος 

Επιμελητής ιατρός 

Βοηθός ιατρός

Αος ιατρός χειρουργικού τμήματος 

Βος ιατρός χειρουργικού τμήματος 

Βοηθός ιατρός

Οι γιατροί αυτοί είχαν να εξυπηρετήσουν ένα σχετικά μεγάλο αριθμό 

ασθενών και το 1900 από στοιχεία που είναι καταγραμμένα σε πρακτικά 

υπολογίζεται ότι σε κάθε ιατρό αντιστοιχούσαν 25 ασθενείς. Κατά καιρούς 

χρησιμοποιήθηκαν και γιατροί που δεν άνηκαν στο μόνιμο προσωπικό του 

θεραπευτηρίου.14

14 «Από τη λειτουργία του Ευαγγελισμού μέχρι και το 1900», π. Νοσοκομειακά χρονικά, 
πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» 1884 και τα 
σαράντα χρόνια της ένωσης επιστημονικού προσωπικού του θεραπευτηρίου 1943, τεύχη 1-2, 
Ιαν-Ιουν,Αθήνα 1984, σελ. 70-73
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Θέλοντας να απεικονίσουμε τις εναλλαγές του ιατρικού προσωπικού για 

αυτή την περίοδο στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται για το κάθε έτος πόσοι 

διευθυντές υπήρχαν, πόσοι επιμελητές, πόσοι βοηθοί και πόσοι ήταν στο 

σύνολο τους. Επίσης στον πίνακα καταγράφονται πόσες κλίνες υπήρχαν και 

πόσες αντιστοιχούσαν ανά γιατρό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αναλογία κλινών ανά ιατρό για τα έτη 1884 -  1900

' ■ ■ ■ ; ■ ■
-ν'Μνί ·ΐ\ΐ

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ■

ΕΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΠΙΜΕ- ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΑ

ΛΗΤΕΣ ΠΑΤΡΟ

1884 2 1 3 6 48 8

1885 2 1 3 6 95 16

1886 2 1 3 6 95 16

1887 2 1 3
.........  . ·

6 95 16

1888 2 1 3 6 111 19

1889

1890

2

2

1  β

1 3

6

6

β
'*·' ίί 5

133

133

22

22

1891
■

1892

2
$ λ--1;, 7 μ '0,'.·#''

2

1 3
; ; Λ  ■ \  :■ ' · . ■

. 1 I I I  3

6
.

6

133

133

22

22

1893
®ΙϊιΙΐ8Ακι

1894

2

2

1 3
■ ·. - ·■ ■  ··■ >· V. ■·■.
* , , >νπ ; -■ {«88 £

1 3

6

6

138

138

23

23

1895 2 *  ο  1 Ο
ϋ  £ΐΙΙ1Ι^Ι$

6.
ρ. ·ι ;'··λ’ 7; 138 23

1896 2 1 3 6 138 23

1897 2 1 3 6 138 23

1898 2 1 3 6 138 23

1899 2 1 3 6 171 29

1900 2 1 3 6 171 29

Πηγή: 100 χρόνια επιστημονικής προσφοράς του θεραπευτηρίου «ο

Ευαγγελισμός» στην υγεία του λαού, Αθήνα 1884, σελ. 7 - 4 0
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Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι ενώ υπάρχει συνεχή αύξηση 

των κλινών και προφανώς των ασθενών, ο αριθμός των ιατρών παραμένει 

ίδιος. Από οχτώ κλίνες που αντιστοιχούσαν αρχικά στον κάθε ιατρό, μέχρι το 

1900 έφτασαν τις 29 κλίνες ανά ιατρό. Προφανώς οι ελλείψεις ήταν μεγάλες 

και η αύξηση του ιατρικού προσωπικού απαραίτητη ώστε να μπορέσουν να 

αντεπεξέλθουν στις ανάγκες του θεραπευτηρίου που συνεχώς αυξάνονταν

2 3 2 Νοσηλευτικό -  Διοικητικό προσωπικό

Πολλές από τις εκπαιδευόμενες της «Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων» 

συνέχισαν το έργο τους ως νοσοκόμες με την άμεση πρόσληψη τους στο 

θεραπευτήριο. Το πρώτο δηλαδή νοσηλευτικό προσωπικό του Ευαγγελισμού 

προερχόταν από την Σχολή που στην ουσία ήταν και η αφορμή για την ίδρυση 

του θεραπευτηρίου. Οι αναφορές σχετικά με το νοσηλευτικό προσωπικό είναι 

περιορισμένες.

Σχετικά με το διοικητικό προσωπικό τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

συγκεκριμένη περίοδο περιορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο(Δ.Σ,). Από το 

1884 έως το 1901 υπήρξε ένα Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελούταν από 

τέσσερα Μέλη, δύο Ταμίες, δύο Γραμματείς, έναν Έφορο, τον Πρόεδρο και 

τον Αντιπρόεδρο. Ήταν το πρώτο Δ.Σ του Θεραπευτηρίου και τα έντεκα μέλη 

που το αποτελούσαν ήταν γυναίκες. Αναλυτικότερα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Α' Διοικητικό Συμβούλιο

1884 Ιφιγένεια Α. Συγγρού Πρόεδρος απεχώρησε 1901

1884 Βαρίγκα Ρέϊνεκ Αντιπρόεδρος » 1901

1884 Ελένη Ν. Μαυροκορδάτου Ταμίας » 1885

1884 Ειρήνη Μαυρομάτη Γραμματέας » 1891

1884 Αλεξάνδρα Παππούδωφ Μέλος » 1901

1884 Ειρήνη Ρεβελάκη Μέλος » 1901

1885 Σοφία Δάλλα Γραμματέας απεχώρησε 1888

1888 Πολυξένη Κ. Κωστή Μέλος » 1889

1888 Ονωρίνα Κουρκουμέλη Μέλος » 1889

1889 Πηνελόπη Περβάνογλου Ταμίας » 1897

1891 Βικτορία I. Ιωάννου Έφορος » 1901
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Πηγή: Λεύκωμα πεντηκονταετηρίδας του θεραπευτηρίου « Ευαγγελισμός » 

(1881 -  1934), Αθήνα Παπαδιαμαντοπούλου 44, σελ. 63

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι τα μέλη του Α ' Διοικ.Σ. δεν 

είχαν καθορισμένο χρονικό διάστημα θητείας για τις θέσεις που είχαν στο Δ Σ. 

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος για παράδειγμα παρέμειναν στην ίδια θέση 

για 18 χρόνια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1901 ΕΩΣ ΤΟ 1922

3.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΛΙΝΩΝ

Η εξέλιξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ευαγγελισμού είναι 

συνεχής. Το 1901 έγιναν βελτιώσεις σε όλα τα κτίρια του θεραπευτηρίου και οι 

κλίνες ανήλθαν στις 200. Το 1902 τα 5 ιδιαίτερα δωμάτια που είχαν θέα στον 

κήπο αντικαταστάθηκαν από 10 καινούρια και μεγαλύτερα. Τώρα οι κλίνες 

έφτασαν τις 215. Την ίδια χρονιά μεγάλωσαν το νέο μαγειρείο, ανακαίνισαν το 

παλιό και έγιναν διάφορες οικοδομικές βελτιώσεις.

Το 1903 εκτελώντας το κληροδότημα της Φαιναρέτης Ερβερτ έγινε 

προσθήκη ανατολικής πτέρυγας στο Περίπτερο του Αγ. Στεφάνου για την 

νοσηλεία φθισιώντων με την επωνυμία «Παράρτημα Γεωργίου Σταύρου και 

Γεωργίου Φουγκ». Επίσης ανακαινίσθηκαν τα υπόγεια του κεντρικού κτιρίου 

και προστέθηκαν σε αυτά νέα διαμερίσματα. Σε αυτά εγκατέστησαν το 

αμφιθέατρο, το χημείο, αίθουσα ορθοπεδικών, τα εξωτερικά ιατρεία 

παθολογικού, χειρουργικού και γυναικολογικού, το φαρμακείο και τέλος τον 

σκοτεινό θάλαμο για τις ακτίνες Roentgen με το εμφανιστήριο ακτινογραφικών 

πλακών. Έγινε και προσθήκη δύο δωματίων όπου το ένα αποτελούσε το 

γραφείο της Διευθύντριας και το άλλο ήταν το δωμάτιο διαμονής της.

Το 1907 λόγω πληθώρας ασθενών τοποθετήθηκαν επιπλέον κλίνες 

στους προθάλαμους αλλά και στους διαδρόμους. Το 1912 εγκρίθηκαν σχέδια 

για την οικοδομική επέκταση του νοσοκομείου για την ανέγερση α) ενός 

κτιρίου, επέκταση του κεντρικού, με δύο ορόφους και ισόγειο με 70 κλίνες 

ασθενών και δύο χειρουργεία, β) ενός κτιρίου για την βοηθητική υπηρεσία 

(μαγειρεία, πλυντήριο και ιματιοθήκη) και γ) ναού. Την 25η Μαρτίου του 1912 

κατετέθη ο θεμέλιος λίθος του Ιερού ναού του νοσοκομείου και την 23η Ιουνίου 

της ίδιας χρονιάς ξεκίνησαν οι εργασίες για την νέα πτέρυγα ασθενών που 

όμως καθυστέρησε πολύ να ολοκληρωθεί λόγω των πολέμων που 

μεσολαβήσαν.
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Το 1913 αποπερατώθηκαν οι εργασίες ανεγέρσεως του ναού και 

ξεκίνησε η ανέγερση τρίτου ορόφου στον οίκο των Αδελφών. Συγχρόνως 

διεκόπη η νοσηλεία φθισιώντων στο περίπτερο του Αγ. Στεφάνου. Το 1914 

έγινε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης σε όλα τα κτίρια και άρχισαν οι 

εργασίες για την ανέγερση του κτιρίου βοηθητικών υπηρεσιών. Το 1915 

ξεκίνησε να κτίζεται δεύτερος όροφος στο περίπτερο του Αγ. Στεφάνου. 

Παράλληλα αποπερατώθηκε η ανέγερση της πτέρυγας Ανδρέα Συγγρού και 

ξεκίνησε να λειτουργεί στις 29 Μαΐου του 1916. Η πτέρυγα αυτή αποτελούταν 

από δύο ορόφους, ένα ισόγειο και ένα χειρουργείο που κάλυπτε απόλυτα τις 

τότε απαιτήσεις και περιελάμβανε 70 κλίνες ασθενών. Επίσης ολοκληρώθηκε 

η ανέγερση δεύτερου ορόφου στο κέντρο του Αγ. Στεφάνου που τώρα 

αποτελείται από 70 κλίνες. Συνολικά οι κλίνες του θεραπευτηρίου έφτασαν τις 

320. Την ίδια χρονιά έγινε εγκατάσταση δύο ανελκυστήρων στο κεντρικό 

κτίριο. Τέλος το 1921 κατασκευάσθηκε αποτεφρωτικός κλίβανος.15

3.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τα εξωτερικά ιατρεία στο θεραπευτήριο ξεκίνησαν να λειτουργούν 18 

χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου δηλαδή το 1902. 

Αναλυτικότερα, μέσα στο έτος αυτό ξεκίνησαν να λειτουργούν η Αίθουσα 

Ορθοπεδικών, το Δωμάτιο Λαρυγγοσκοπίας, ο Θάλαμος Ακτινών Roentgen 

με εμφανιστήριο, το Παθολογικό Ιατρείο, το Χειρουργικό και τέλος το 

Γυναικολογικό Ιατρείο. Μέχρι και το 1913 δεν καταγράφεται κάποια εξέλιξη 

σχετικά με τα εξωτερικά ιατρεία, το 1914 όμως λειτούργησαν δύο Παθολογικά 

ιατρεία, δύο Χειρουργικά και ένα ανεξάρτητο Χειρουργικό Ιατρείο που το 1916 

διέκοψαν τη λειτουργία του. Για την περίοδο που αναφερόμαστε σε αυτό το 

κεφάλαιο η τελευταία εξέλιξη σχετικά με τα εξωτερικά ιατρεία ήταν το 1920 

που ξεκίνησαν να λειτουργούν δύο ακόμη Παθολογικά ιατρεία, ανεξάρτητα.16

15 «Η εξέλιξης κτιρίων του αριθμού κλινών και των εγκαταστάσεων του Θεραπευτηρίου», π. 
Νοσοκομειακά χρονικά, πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου «ο 
Ευαγγελισμός» 1884 και τα σαράντα χρόνια της ένωσης επιστημονικού προσωπικού του 
θεραπευτηρίου 1943, τεύχη 1-2, Ιαν-Ιουν, Αθήνα 1984, σελ. 81-82
16 «Εξέλιξη Εξωτερικών Ιατρείων του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός», π. Νοσοκομειακά 
χρονικά, πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» 1884 
και τα σαράντα χρόνια της ένωσης επιστημονικού προσωπικού του θεραπευτηρίου 1943, 
τεύχη 1-2, Ιαν-Ιουν, Αθήνα 1984, σελ. 111
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Μετά την έναρξη λειτουργίας του Επιστημονικού Εργαστηρίου -Ακτίνες 

«Ρέγκεν» που έγινε το 1897 το επόμενο εργαστήριο έγινε το 1900. 

Κατασκευάσθηκαν ένα Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ένα Χημείο και επιπλέον 

απόκτησαν νέα συσκευή Roentgen. Το 1903 στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου 

λειτούργησαν δύο ακόμη Χημεία. Το 1915 το Επιστημονικό Εργαστήριο 

μετατράπηκε σε Χημικό, Μικροβιολογικό και Παθολογοανατομικό. Τέλος το 

1919 ξεκίνησε να λειτουργεί Ακτινολογικό Εργαστήριο.17

Μέχρι το 1922 έγιναν 115.828 Εργαστηριακές εξετάσεις περίπου, για 

κάποιες χρονιές δεν βρέθηκε ο αριθμός εξετάσεων. Αναλυτικότερα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων 1903 -1922  

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1903 2350

1904 2700

1905 2970

1906 oaz ι

1907 4449

1908 5823

1909 8219

1910 10330

1911 11145

1912 12045
'* ■ ■· HVV*: Λ ■ ··■ ' · ·'

1913 3649

1914

1915

2605

5495

1916 10408

1917 10734

1918 Δεν βρέθηκαν στοιχεία

1919 Δεν βρέθηκαν στοιχεία

17 «Χρονικό ανάπτυξης των εργαστηρίων του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός 1884-1983», π 
Νοσοκομειακά χρονικά, πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου «ο 
Ευαγγελισμός» 1884 και τα σαράντα χρόνια της ένωσης επιστημονικού προσωπικού του 
θεραπευτηρίου 1943, τεύχη 1-2, Ιαν-Ιουν, Αθήνα 1984,σελ. 114
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1920 Δεν βρέθηκαν στοιχεία

1921 Δεν βρέθηκαν στοιχεία

1922 10985

Σύνολο 115828

Πηγή: Νοσοκομειακά χρονικά, πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια 

του θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» 1884 και τα σαράντα χρόνια της 

ένωσης επιστημονικού προσωπικού του θεραπευτηρίου 1943, Αθήνα, 1984, 

σελ. 121

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι ο αριθμός των εξετάσεων από 

το 1903, που ξεκίνησαν να λειτουργούν τα εργαστήρια, έως το 1922 

παρουσιάζει αυξητική πορεία με εξαίρεση την περίοδο 1912-1917 που 

παρατηρείται μείωση των ασθενών που νοσηλεύτηκαν και των ασθενών που 

εξετάσθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία και μείωση των εργαστηριακών εξετάσεων 

εξ’ αιτίας της εμπόλεμης κατάστασης.

3.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

1901-1922

3.3 1 Ιατρικό προσωπικό

Από το 1901 όπου αντιστοιχούσαν τριάντα τρεις κλίνες ανά ιατρό 

βλέπουμε ότι θα ξεκινήσει μια αύξηση του προσωπικού ανάλογη με τις κλίνες. 

Παρ’ όλο λοιπόν που οι κλίνες εξακολουθούσαν να αυξάνονται, μέχρι και το 

1922 στον κάθε ιατρό αναλογούσαν τρεις κλίνες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Αναλογία κλινών ανά ιατρό για τα έτη 1901 -1922
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1903 2 1 6 11 215 20

1904 2 3 6 12 215 18

1905 3 4 6 13 215 18

1906 3 4 6 13 215 18

1907 3 4 7 13 215 18

1908 3 2 13 18 215 12

1909 3 3 13 19 215 11

1910 3 3 14 20 215 11

1911 3 4 14 21 215 10

1912 3 5 18 26 215 8

1913 3 4 13 20 215 11

1914 9 5 25 39 215 6

1915 7 6 48 61 215 4

1916 6 6 37 50 320 6

1917 6 6 34 47 320 6

1918 6
βββρΒΒΗΗΒΒΒΗΚρΒΙ «i

9 40
ü s e e t l

55 320 6

1919 7 11 31 49 320 7

1920 9 11 30
^am w m m

50 , 'Η 7 320 6

1921 9 13 45 67 320 5

1922 9 15 69 93 320 3

Πηγή: 100 χρόνια επιστημονικής προσφοράς του θεραπευτηρίου “ο 

Ευαγγελισμός” στην υγεία του λαού, Αθήνα 1884, σελ. 42-82

3 3 2 Νοσηλευτικό -  Διοικητικό προσωπικό

Από τις σύντομες αναφορές που γίνονται για το νοσηλευτικό προσωπικό 

βλέπουμε ότι στεγαζόντουσαν και σιτίζονταν μέσα στο οίκημα του 

θεραπευτηρίου σε ειδική πτέρυγα με άρτιες εγκαταστάσεις και άνετους 

χώρους. Από το 1913 καταγράφεται ο αριθμός των νοσηλευτριών που 

εργάζονταν στον Ευαγγελισμό. Από το 1913 λοιπόν που ήταν 68 νοσηλευτές
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και νοσηλεύτριες, αν και στο ενδιάμεσο διάστημα υπήρξαν αρκετές μεταβολές, 

το 1922 έφτασαν τους 87. 18

Η εξέλιξη του νοσοκομείου δεν περιορίζεται στις κτιριακές υποδομές 

αλλά επεκτείνεται και στην εσωτερική οργάνωση του θεραπευτηρίου. Εκτός 

από το Διοικητικό Συμβούλιο που ασκεί την ανώτατη εποπτεία και τον έλεγχο 

της λειτουργίας του Ιδρύματος, την περίοδο αυτή και ποιο συγκεκριμένα από 

το 1912 οι εσωτερικές υπηρεσίες του Ευαγγελισμού οργανώθηκαν έτσι ώστε 

να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της λειτουργίας του νοσοκομείου ασκώντας 

τις επιμέρους αρμοδιότητες τους. Στις υπηρεσίες αυτές προΐσταται ο 

Διευθυντής του θεραπευτηρίου και διακρίνονται στις εξής:

Α) Η Γραμματεία στην οποία υπάγονται:

1. Η Υπηρεσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η παρακολούθηση της Καταστάσεως του Προσωπικού.

3. Το Γραφείο Πληροφοριών.

4. Το Προσωπικό Τάξεως και Καθαριότητας.

5. Η Υπηρεσία της Διεκπεραίωσης και των Εντύπων.

Β) Η Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγονται:

1. Το Γενικό Λογιστήριο.

2. Το Λογιστήριο Κινήσεως Ασθενών.

3. Το Γραφείο Προμηθειών.

4. Το Λογιστήριο Κίνησης Υλικού.

5. Η Υπηρεσία των αποθηκών.

6. Το Ταμείο.

7. Η Ιματιοθήκη (πλυντήριο, σιδερωτήριο και ραφείο).

8. Το Μαγειρείο.

18 Α. Μτταριάμη-Θ. Στασινοπούλου, Ιστορική θεώρηση Νοσοκομειακών μονάδων στο Δήμο 
Αθηνών (1835-1922), Πτυχιακή εργασία, σελ.26
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Γ) Η Τεχνική Υπηρεσία  στην οποία υπάγονται:

1. Η Μελέτη και Εκτέλεση κάθε έργου οικοδομικού και συντήρησης.

2. Οι Μηχανικές εγκαταστάσεις.

3. Τα Εργαστήρια: Ηλεκτροτεχνικό, Υδραυλικό, Ξυλουργικό.19

Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι η διάρθρωση των διοικητικών 

υπηρεσιών του Θεραπευτηρίου δεν διαφέρει πολύ από την διάρθρωση των 

σημερινών διοικητικών υπηρεσιών.

Αυτήν την περίοδο όπως και την προηγούμενη το Διοικητικό Συμβούλιο 

είχε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και εξέλιξη του νοσοκομείου. Από το 

1901 έως το 1925 υπήρξαν τρία Δ.Σ. το πρώτο θήτευσε από το 1901 έως το 

1908 με 10 μέλη απ’ τα οποία τα δύο ήταν Γραμματείς, ένας Ταμίας, τρία 

Μέλη, μία Διευθύντρια, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος. Και αυτό το 

Συμβούλιο όπως και το προηγούμενο το αποτελούσαν μόνο γυναίκες. Το 

επόμενο Δ.Σ. θήτευσε από το 1908 έως το 1910 με οχτώ μέλη και 

αποτελούταν από ένα Γραμματέα, δύο Έφορους, ένα Μέλος, ένα Νομικό 

Σύμβουλο, ένα Οικονομικό Σύμβουλο, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Η 

διάρκεια θητείας του συγκεκριμένου Συμβουλίου σε αντίθεση με τα 

προηγούμενα ήταν πολύ σύντομη. Επίσης από το 1908 δεν φαίνονται να 

υπήρξαν άλλα γυναικεία μέλη στο Δ.Σ. τουλάχιστον μέχρι το 1934.

Το τελευταίο Δ.Σ. για αυτήν την περίοδο ήταν από το 1910 έως το 1925 

και το αποτελούσαν δώδεκα μέλη απ’ τα οποία ένα ήταν Γραμματέας, ένας 

Έφορος, ένας Νομικός Σύμβουλος, δυο Οικονομικοί Σύμβουλοι, πέντε 

Σύμβουλοι (δεν διευκρινίζεται ποια ήταν τα καθήκοντα τους), ο Πρόεδρος και 

ο Αντιπρόεδρος. Και από τα τέσσερα Δ.Σ. που έχουν θητεύσει μέχρι και το 

1925 τα μέλη που είχαν και τη μεγαλύτερη διάρκεια θητείας ήταν ο Πρόεδρος 

και ο Αντιπρόεδρος.

19 Λεύκωμα πεντηκονταετηρίδας του θεραπευτηρίου « Ευαγγελισμός » ( \ 884-1934), Αθήνα 
Πατταδιαμαντοττούλου 44, σελ. 141-142



ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 26

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Διοικητικά Συμβούλια 1901 -1925

Β'

1901 Ε. Γαρδικιώτου Γρίβα Πρόεδρος απεχώρησε 1908

1901 Σοφία Μπαλτατζή Αντιπρόεδρος » 1906

1901 Ιουλία Στρέϊτ Ταμίας » 1908

1901 Ουρανία Βουγιούκα Γ ραμματέας » 1901

1901 Δέσποινα Βλαστού Μέλος » 1908

1901 Ελένη Ν. Νεγρεπόντη Μέλος » 1906

1901 Χριστίνα Ράϊνχαρδ Διευθύντρια » 1908

1902 Μαρία Στ. Γεωργαντά Μέλος » 1908

1906 Μαρία Χατζοπούλου Γραμματέας » 1908

1907 Μαρία Γρυπάρη Μέλος » 1908

Π

1908 Ιωάννης Αθανασάκης Πρόεδρος Απεχώρησε 1910

1908 Ιωάννης Χαραλάμπης Αντιπρόεδρος » 1910

1908 Ευθύμιος Μαργέλλος Έφορος » 1909

1908 Πέτρος Κανάκης Γραμματέας » 1910

1908 Στέφανος Π. Ράλλης Μέλος » 1910

1908 Ιωάννης Α.Βαλαωρίτης Οικον. Σύμβουλος » 1910

1908 Γεώργιος Σ. Στρέϊτ Νομικός Σύμβουλος » 1910

1909 Κωνσταντίνος Σούτσος Έφορος » 1910

Δ'

1910 Θησεύς Δημαράς Πρόεδρος Απεχώρησε 1925

1910 Κωνσταντίνος Τζηρός Αντιπρόεδρος » 1925

1910 Δημήτριος Μόστρας Έφορος » 1912

1910 Ι Σ Ε. Κεφαλάς Γραμματέας Απεβίωσε 1920

1910 Νικόλαος Καρόλου Σύμβουλος Απεχώρησε 1925

1910 Ιωάννης Βαλαωρίτης Οικον. Σύμβουλος Απεβίωσε 1914

1910 Κωνσταντ. Ρακτιβάν Νομικός Σύμβουλος απεχώρησε 1925

1912 Δημήτριος Αιγινήτης Σύμβουλος » 1925
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1914 Ιωάννης Ευταξίας Οικον. Σύμβουλος » 1925

1914 Ιωάννης Δοανίδης Σύμβουλος » 1925

1925 Δημ. Νομικός Σύμβουλος » 1925

1925 Κωνστ. Ψαλτώφ Σύμβουλος » 1925

Πηγή: Λεύκωμα πεντηκονταετηρίδας του θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» 

(1884-1934), Αθήνα Παπαδιαμαντοπούλου 44, σελ. 64
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1923 ΕΩΣ

ΤΟ 1950

4.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΛΙΝΩΝ

Το 1924 εγκρίθηκαν νέα σχέδια για την επέκταση του νοσοκομείου όπου 

αφορούσαν την ανέγερση της Κάτω Βόρειας πτέρυγας και την προσθήκη 3ου 

ορόφου στο κτίριο των βοηθητικών υπηρεσιών. Οι εργασίες για την εκτέλεση 

τους ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 1924. Με την προσθήκη κλινών στους 

θαλάμους του θεραπευτηρίου ο συνολικός αριθμός τους υπερέβη τις 400. Το 

1926 αποπερατώθηκε η προσθήκη του 1ου τμήματος του 3ου ορόφου στο 

κτίριο των βοηθητικών υπηρεσιών για την διαμονή του προσωπικού. Επίσης 

με την μεταβολή 4 θαλάμων Β' θέσεως του τμήματος Κάτω Συγγρού οι κλίνες 

ανήλθαν στις 420.

Στις 30 Μάίου του 1927 ξεκίνησε να λειτουργεί το τμήμα της Κάτω 

Βόρειας Πτέρυγας και οι κλίνες αυξήθηκαν στις 474. Το 1929 ολοκληρώθηκε 

και άρχισε να λειτουργεί το Β' Χειρουργείο. Επίσης ξεκίνησαν οι εργασίες για 

την επέκταση του Οίκου Αδελφών κατά δύο ορόφους και η ανέγερση της Άνω 

Βόρειας Πτέρυγας όπου ολοκληρώθηκαν το 1930. Οι κλίνες των ασθενών 

έφτασαν τις 514. Στο κτίριο των βοηθητικών υπηρεσιών προστέθηκε το 2° 

τμήμα του 3ου ορόφου που περιλάμβανε και αυτό θαλάμους προσωπικού. Στο 

διάστημα 1930-1931 έγιναν διαρρυθμίσεις στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου 

για την λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων και των εργαστηρίων. Επίσης 

χώροι του κτιρίου των βοηθητικών υπηρεσιών υπέστησαν και αυτοί 

διαρρυθμίσεις για την εγκατάσταση νέων μαγειρείων, πλυντηρίων, 

σιδερωτήριων, την ιματιοθήκη, κεντρικές αποθήκες και την τραπεζαρία 

προσωπικού. Την ίδια χρονιά κατασκευάσθηκε γέφυρα που σύνδεε το κτήριο 

βοηθητικών υπηρεσιών με το κεντρικό και νέα λουτρά στο ισόγειο του 

κεντρικού κτιρίου. Τέλος στον περίβολο αυτού κατασκευάσθηκε αποθήκη 

εύφλεκτων υλικών.
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Το 1932 άρχισε να λειτουργεί ένα δεύτερο χειρουργείο και το 1933 στους 

χώρους του παλιού μαγειρείου - τραπεζαρίας κάνοντας τις κατάλληλες 

διαρρυθμίσεις εγκατέστησαν το φαρμακείο του ιδρύματος, την Ιατρική 

Βιβλιοθήκη, την τραπεζαρία του ιατρικού προσωπικού και το κουρείο. Στο 

χώρο που προϋπήρχε το φαρμακείο, στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, 

εγκαταστάθηκαν το Νευρολογικό Ιατρείο και το Οδοντιατρείο. Στην 

Παθολογική και στην Χειρουργική κλινική έγιναν αλλαγές για την προσθήκη 8 

νέων θαλάμων Ββ' θέσεων, για τους ασθενείς, με 32 νέες κλίνες που 

συνολικά ανήλθαν στις 546. Επίσης έγιναν διαρρυθμίσεις για την βελτίωση 

των κεντρικών κτιρίων στους χώρους των διοικητικών και οικονομικών 

υπηρεσιών και κατασκευάσθηκε υπόστεγο στο θυρωρείο της κεντρικής 

εισόδου.

Άλλα 4 νέα δωμάτια, πολυτελείας, κτίσθηκαν το 1934 και οι κλίνες 

ανήλθαν στις 550. Υπήρξαν αλλαγές στους χώρους των εξωτερικών ιατρείων 

και επιπλέον έγινε εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου και εσωτερικών 

τηλεφώνων στα τμήματα του Θεραπευτηρίου, εγκατάσταση ηλεκτρικού 

υποσταθμού, μηχανικού ψυγείου και παγοποιείου. Το 1935 έγινε εγκατάσταση 

διοχετεύσεως θερμού και ψυχρού ύδατος σε όλα τα τμήματα του 

νοσοκομείου. Νέος αποτεφρωτικός κλίβανος εγκαταστάθηκε το 1936 και το 

1937 ξεκίνησαν εργασίες για την επέκταση του Οίκου και της Σχολής 

Αδελφών με την ανέγερση νέου πενταόροφου κτιρίου.* Στο κτίριο βοηθητικών 

υπηρεσιών στον χώρο των μαγειρείων προστέθηκε μεσώροφος όπου 

χρησιμοποιήθηκε ως τραπεζαρία για το κατώτερο προσωπικό. Το 1939 

άρχισαν οι εργασίες για την ανέγερση της πτέρυγας ΑΧΕΠΑ οι οποίες 

διακόπηκαν από τον πόλεμο του 1940 και την κατοχή.* 20

Με την ολοκλήρωση της πτέρυγας ΑΧΕΠΑ το 1950 ο αριθμός των 

κλινών έφτασε περίπου τις 1000. Στις 5 Απριλίου της ίδιας χρονιάς έγιναν τα 

εγκαίνια όπου ύμνησαν τους ομογενείς της Αμερικής που πρόσφεραν ηθική 

αλλά και υλική βοήθεια τα χρόνια του πολέμου και επιπλέον βοήθησαν στην

* Στο διάστημα 1938 μέχρι 1953 το κτήριο της Σχολής αδελφών χρησιμοποιήθηκε όλο για 
νοσηλεία αρρώστων και στη Σχολή αποδόθηκε το 1953.
20 «Τελετή εγκαινίων της πτέρυγας ΑΧΕΠΑ στις 5 Απριλίου 1950», π. Νοσοκομειακά χρονικά, 
πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου « ο Ευαγγελισμός » 1884 και τα 
σαράντα χρόνια της ένωσης επιστημονικού προσωπικού του θεραπευτηρίου 1943, τεύχη 1-2, 
Ιαν-Ιουν,Αθήνα 1984, σελ. 82-84
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αποπεράτωση της πτέρυγας ΑΧΕΠΑ. Από 109.000 κυβικά μέτρα που ήταν το 

παλιό νοσοκομείο τώρα έφτασε τα 185.000 προστέθηκαν δηλαδή 76.000 

κυβικά μέτρα στα οποία εκτός από τις κλίνες που αυξήθηκαν κατά το 

διπλάσιο, στο νέο κτίριο περιλαμβάνονται α) νέο λεβητοστάσιο -  

μηχανοστάσιο, θερμικοί και ηλεκτρικοί σταθμοί, β) νέα μαγειρεία, πλυντήρια, 

σιδερωτήρια, στεγνωτήρια και αποθήκες, γ) νέα χειρουργεία, δ) νέα 

εργαστήρια, ε) υπόγειοι διάδρομοι επικοινωνίας του παλαιού και νέου κτιρίου 

και στ) νέες εγκαταστάσεις σταθμού αυτοκινήτων και συνεργείων 

συντηρήσεως. Επιπλέον οι χώροι των εξωτερικών ιατρείων διπλασιάζονται 

εντός των παλαιών κτηρίων. 21

4.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τα εξωτερικά ιατρεία την περίοδο 1923-1950 υπόκεινται σε διαρκείς 

αλλαγές. Το 1923 ξεκίνησαν να λειτουργούν τρία νέα Ε. Ιατρεία, το 

Οφθαλμολογικό, το ιατρείο ΩΡΑ και το Νευρολογικό. Το 1926 διεκόπη η 

λειτουργία του Γυναικολογικού και παράλληλα έγινε έναρξη λειτουργίας του 

Χειρουργικού Ιατρείου της Γ  Χειρουργικής Κλινικής όπου διεκόπη την 

επόμενη χρονιά το 1927. Το ίδιο έτος ξεκίνησαν να λειτουργούν ένα 

Οδοντιατρικό Ιατρείο, ένα Ουρολογικό και τέσσερα Αντιφυματικά Ιατρεία. 

Επιπλέον δόθηκε το δικαίωμα εισαγωγής εσωτερικών αρρώστων στους 

διευθυντές των ανεξάρτητων Εξωτερικών Ιατρείων (το δικαίωμα αυτό 

εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα). Το 1928 ξεκίνησε να λειτουργεί ένα 

Δερματολογικό και Αφροδισιακό Ιατρείο και το 1929 λειτούργησε ένα 

Παιδιατρικό Ιατρείο, επίσης έγινε συγχώνευση των τεσσάρων Αντιφυματικών 

Ιατρείων σε ένα.

Το 1931 έγινε έναρξη λειτουργίας Αντιλυσσικού Ιατρείου και το 1933 

ξεκίνησε να λειτουργεί πάλι το Γυναικολογικό. Επίσης ξεκίνησε να λειτουργεί 

Παθολογικό Ιατρείο του Παθολογικού τμήματος. Το 1934 διακόπηκε η 

λειτουργία του Ουρολογικού Ιατρείου, ξεκίνησε να λειτουργεί ένα Παθολογικό 

Ιατρείο της Ε' Παθολογικής Κλινικής και ένα του Παθολογικού τμήματος 

Τσαμπούλα. Το 1935 διακόπηκε η λειτουργία του Ιατρείου της Ε' 

Παθολογικής Κλινικής, ξεκίνησαν να λειτουργούν πάλι το Ουρολογικό Ιατρείο

21 Στο ίδιο, σ. 95-96
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και το τρίτο Χειρουργικό Ιατρείο της Γ ' Χειρουργικής Κλινικής και τα δύο 

Παθολογικά Ιατρεία των Παθολογικών τμημάτων συγχωνεύτηκαν σε ένα. Το 

1936 ξαναρχίζει η λειτουργία δύο Παθολογικών Ιατρείων των Παθολογικών 

τμημάτων Ν. Λοράνδου και Π. Καλογήρου και διακόπηκε η λειτουργία του 

Γυναικολογικού.

Το 1938 λειτούργησε το Πέμπτο Παθολογικό Ιατρείο της Ε' Παθολογικής 

Κλινικής και το 1940 το Παθολογικό Ιατρείο του Παθολογικού τμήματος 

Χανιώτη. Το 1942 διακόπηκε η λειτουργία των Παθολογικών Ιατρείων της Ε' 

Παθολογικής Κλινικής και των Παθολογικών Τμημάτων Π. Καλογήρου και 

Χανιώτη. Επίσης ξεκίνησε να λειτουργεί Παθολογικό Ιατρείο της 

Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1943 λειτούργησε Χειρουργικό Ιατρείο της 

Προπαιδευτικής Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής και το 1944 

λειτούργησαν ένα Ιατρείο Χειρουργικής Παίδων και Ορθοπεδικής της 

αντίστοιχης Πανεπιστημιακής Κλινικής και ένα Ανεξάρτητο Καρδιολογικό 

Ιατρείο.

Το 1945 διακόπηκε η λειτουργία του Ανεξάρτητου Καρδιολογικού 

Ιατρείου και του Χειρουργικού Ιατρείου της Προπαιδευτικής Πανεπιστημιακής 

Χειρουργικής Κλινικής. Τέλος το 1950 διακόπηκε η λειτουργία του 

Αντιφυματικού Ιατρείου και μεταφέρθηκε στο παράρτημα του «Ευαγγελισμού» 

Γ. Σταύρου και Γ. Φουγκ.22 Το 1942 παρατηρήθηκε μείωση των ασθενών στα 

εξωτερικά ιατρεία που για ένα διάστημα έκλεισαν λόγω των κρουσμάτων 

τύφου που παρουσιάστηκαν σε ασθενείς αλλά και σε προσωπικό. Τέσσερα 

μέλη του προσωπικού όπου οι τρεις ήταν επίλεκτοι επιστήμονες έχασαν την 

ζωή τους εκπληρώνοντας το καθήκον τους. Έπειτα από αυτό το γεγονός 

λήφθηκαν αυστηρά υγειονομικά μέτρα.23

Την περίοδο αυτή οι αλλαγές συνεχίζονται και στα εργαστήρια. Το 1923 

το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ανεξαρτητοποιήθηκε και το Χημικό εργαστήριο

22 «Εξέλιξη Εξωτερικών Ιατρείων του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός», π. Νοσοκομειακά 
χρονικά, πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» 1884 
και τα σαράντα χρόνια της ένωσης επιστημονικού προσωπικού του θεραπευτηρίου 1943, 
τεύχη 1-2, Ιαν-Ιουν, Αθήνα 1984, σ. 112-113
23 «Έκθεσης των κυριότερων γεγονότων του Θεραπευτηρίου», π. Νοσοκομειακά χρονικά, 
πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» 1884 και τα 
σαράντα χρόνια της ένωσης επιστημονικού προσωπικού του θεραπευτηρίου 1943, τεύχη 1-2, 
Ιαν-Ιουν, Αθήνα 1984, σ. 93
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διέκοψε την λειτουργία του. Το 1928 ιδρύθηκε Καρδιολογικό Εργαστήριο 

υπαγόμενο στην Α ' Παθολογική Κλινική και το 1929 ξεκίνησε να λειτουργεί 

Εργαστήριο Βασικού Μεταβολισμού (Προμήθεια μηχανήματος προσδιορισμού 

της θεμελιώδους μεταμείψεως «εναλλαγής» της ύλης). Το ίδιο έτος το 

Ακτινολογικό εργαστήριο μετατράπηκε σε Ακτινοδιαγνωστικό και 

Ακτινοθεραπευτικό. Η τελευταία μεταβολή στα εργαστήρια μέχρι το 1950 έγινε 

το 1931 όπου το Μικροβιολογικό εργαστήριο διαιρέθηκε σε Βιοχημικό και σε 

Μικροβιολογικό.24

Εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν αυτή την περίοδο (1923 έως 1950) 

καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων 1923 -1950 

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1923 11089

1924 |  ■ - ;  Λ 15200 ; | |

1925 17200

1 ϋ  1
1927

1926

40714

1928 38310

1929 49778

1932 60268

1933 68440

1934 89261

1935 92729

1936 107132

1937 103098

1938 102263

24 «Χρονικό ανάπτυξης των Εργαστηρίων του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός 1884-1983», π. 
Νοσοκομειακά χρονικά, πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου «ο 
Ευαγγελισμός» 1884 και τα σαράντα χρόνια της ένωσης επιστημονικού προσωπικού του 
θεραπευτηρίου 1943, τεύχη 1-2, Ιαν-Ιουν, Αθήνα 1984, σ  114
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1939 101957

1940 80921

1941 39567

1942 37481

1943 51061

1944 54607

1945 58540

1946 65500

1947 70250

1948 80300

1949 88900

1950 100860

Σύνολο 1751579

Πηγή: Νοσοκομειακά χρονικά, πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του 

θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» 1884 και τα σαράντα χρόνια της ένωσης 

επιστημονικού προσωπικού του θεραπευτηρίου 1943, Αθήνα 1984, σελ. 121

Και αυτή την περίοδο όπως και την προηγούμενη οι εργαστηριακές 

εξετάσεις κάθε χρόνο αυξάνονται σταθερά εκτός από το διάστημα 1940-1942 

που παρατηρείται μείωση των εργαστηριακών εξετάσεων που οφείλεται στην 

κάλυψη μεγάλου αριθμού κλινών από τραυματίες πολέμου που δεν είχαν 

ανάγκη εφαρμογής διαγνωστικών μεθόδων.25 Η αύξηση των εξετάσεων κάθε 

έτος πιθανόν οφείλεται στην δημιουργία νέων εργαστηρίων αλλά και στην 

συνεχή αναβάθμιση τους.

25 «Έκθεσης των κυριότερων γεγονότων του Θεραπευτηρίου», ττ. Νοσοκομειακά χρονικά, 
πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» 1884 και τα 
σαράντα χρόνια της ένωσης επιστημονικού προσωπικού του θεραπευτηρίου 1943, τεύχη 1-2, 
Ιαν-Ιουν, Αθήνα 1984, σ. 93
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4.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

1923 ΕΩΣ ΤΟ 1950

4 3 1 Ιατρικό προσωπικό

Ο αριθμός των κλινών αυξάνεται με μεγάλους ρυθμούς το ίδιο όμως 

συμβαίνει και με τον αριθμό των ιατρών. Το 1950 οι κλίνες είχαν φτάσει τις 

680 και ο αριθμός των ιατρών τους 464. Αναλογικά αντιστοιχούσαν ανά μία 

κλίνη 1,5 ιατροί. Μεγάλη βελτίωση αν αναλογιστεί κανείς ότι στις αρχές της 

λειτουργίας του Ευαγγελισμού είχαν φτάσει σε ένα γιατρό να αντιστοιχούν 33 

κλίνες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Αναλογία κλινών ανά ιατρό για τα έτη 1923 -1950

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι i S i l t S i f e  fe :
ΕΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΠΙΜΕ- ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

■; ■ ΛΗΤΕΣ ANA
• ■ ' ΓΙΑΤΡΟ

1923 14 17 - - - -

1924 13 19 - - -

1925 13 19 - - - -

1926 15
•λ Λ ·. V 22 125 162 420 3

1927 14 22 123 159 474 3

1928 15 19 111 145 474 3

1929 17 21 187 225 474 2

1930 17 21 192 230 514 2

1931 19 21 198 238 514 2

1932 19 21 198 238 514 2

1933 21 28 199 248 546 2

1934 21 27 220 269 550 2

1935 23 33 225 281 550 2

1936 24 36 235 294 550 2

1937 24 40 220 285 550 2

1938 24
‘Mc Jl ft

45 224 293
’V·. · .r.·

630 2
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1939 24 44 184 254 630 2

1940 27 44 206 279 630 2

1941 29 49 290 368 630 2

1942 26 40 240 306 654 2

1943 24 42 200 264 654 2

1944 26 45 215 283 654 2

1945 25 47 210 279 654 2

1946 25 50 240 312 654 2

1947 25 54 290 366 680 2

005τ
— 25 54 320 396 680 2

1949 25 56 308 386 680 2

1950 24 57 385 464
Λ . ' · ·

680 1,5
■ ■

Πηγή: 100 χρόνια επιστημονικής προσφοράς του θεραπευτηρίου «ο 

Ευαγγελισμός» στην υγεία του λαού, Αθήνα 1884, σελ. 84-409

4 3.2 Νοσηλευτικό -  Διοικητικό προσωπικό

Κάνοντας και μία σύντομη αναφορά για το νοσηλευτικό προσωπικό 

πρέπει να πούμε ότι από το 1923 που ο αριθμός του νοσηλευτικού 

προσωπικού ήταν 84, το 1950 έφτασε στους 347, δηλαδή σχεδόν 

τριπλασιάστηκε.26

Αν και από το 1912 υπήρξε εσωτερική οργάνωση του νοσοκομείου και 

στις διοικητικές υπηρεσίες, τα στοιχεία που εξακολουθούν να καταγράφονται 

για το διοικητικό προσωπικό περιορίζονται και πάλι στο Δ.Σ. Το πρώτο Δ.Σ 

της περιόδου το αποτελούσαν έξι μέλη, δύο Μέλη, ένας Διευθυντής Υγιεινής, 

δύο Αντιπρόεδροι και ο πρόεδρος. Η διάρκεια θητείας τους ήταν σύντομη, 

περίπου ένα έτος (1925-1926).

26 100 χρόνια επιστημονικής προσφοράς του θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» στην υγεία του 
λαού, Αθήνα 1884, σελ.84-409
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Ε' Διοικητικό Συμβούλιο

Ε'

3-7-1925 I. Νικολόπουλος Αντιπρόεδρος απεχώρησε 13-8-1926

3-7-1925 Κ. Βαρβαρέσος Μέλος » 23-8-1926

3-7-1925 Φ. Κοπανάρης Διευθυντής » 27-10-1926

Υγιεινής

3-7-1925 Β. Κουρεμένος Μέλος » 27-10-1926

3-7-1925 Π. Μεγαλείδης Πρόεδρος » 27-10-1926

3-7-1925 Α. Πασπάτης Αντιπρόεδρος » 23-8-1926

Στις 14 Ιουλίου του 1925 τα μέλη του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου 

απεχώρησαν προσωρινά χωρίς να υποβάλλουν παραιτήσεις διότι έκριναν ότι 

διορίσθηκαν παρά της Εκτελεστικής εξουσίας. Με Νομοθετικό Διάταγμα της 

Δικτατορίας στις 9 Φεβρουάριου του 1926 αναγνωρίστηκε έγκυρος ο 

διορισμός τους και από τις 20 του ίδιου μήνα επανήλθαν στις θέσεις τους 

αναλαμβάνοντας ξανά τα καθήκοντα τους, (παράρτημα 3)

Το δεύτερο Δ.Σ. θήτευσε από το 1926 έως το 1931, αποτελούταν από 

δεκατρία μέλη όπου δύο θήτευσαν ως Πρόεδροι, δύο ως Αντιπρόεδροι και οι 

υπόλοιποι αναφέρονται ως Μέλη. Οι πληροφορίες που υπάρχουν 

καταγραμμένες σχετικά με το τρίτο Δ.Σ. αυτής της περιόδου δεν αναφέρουν 

την ακριβή διάρκεια θητείας τους. Ξεκίνησε το 1931, το αποτελούσαν 

δεκαπέντε μέλη, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι υπόλοιποι δεκατρείς που 

και πάλι καταγράφονται ως Μέλη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Διοικητικά Συμβούλια 1926 - 1934

Ζ'

4-10-1926 Α. Φίλων Μέλος Απεχώρησε 1929

4-10-1926 Δ. Παππούλιας Αντιπρόεδρος » 1927

Πρόεδρος 1928

4-10-1926 Π. Σταθόπουλος Μέλος » 17-1-1927

4-10-1926 Β. Κουρεμένος Μέλος » 11-7-1927

4-10-1926 Π. Μεγαλείδης Πρόεδρος » 10-1927
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4-10-1926 Α. Πασπάτης Μέλος » -

11-11-1926 Π. Τσιμπιδάρος Αντιπρόεδρος » 1929

5-5-1927 Α. Κατσογιάννης Μέλος » -

26-9-1927 Κ. Βλάχος Μέλος » -

16-1-1928 I. Θεοφανόπουλος Μέλος » -

22-4-1929 I. Καψάλης Μέλος » -

8-1-1931 Σ. Παπαντωνάκης Μέλος » -

8-1-1931 Δ. Νομικός Μέλος » —

6-11-1931 Σ. Παπαντωνάκης

Η'

Αντιπρόεδρος απεχώρησε _

6-11-1931 I. Καψάλης Μέλος απεβίωσε 1934

6-11-1931 Δ. Παππούλιας Πρόεδρος απεβίωσε 13-7-1932

6-11-1931 I. Θεοφανόπουλος Μέλος Απεχώρησε -

6-11-1931 Α. Κατσογιάννης Μέλος » -

6-11-1931 Δ. Νομικός Μέλος » -

6-11-1931 Κ. Βλάχος Μέλος Απεβίωσε 2-12-1932

6-11-1931 Π. Τσιμπιδάρος Μέλος απεχώρησε -

17-9-1932 Α. Σβώλος Μέλος » -

17-9-1932 Α. Κορίζης Μέλος απεχώρησε -

19-2-1934 Μ. Γερουλάνος Μέλος » -

19-2-1934 Α. Αναστασόπουλος Μέλος » -

19-2-1934 Α. Σταθάτος Μέλος » 1934

24-9-1934 Τ. Μελετόπουλος Μέλος » -

9-10-1934 Ν. Καπερώνης Μέλος » -

Πηγή: Λεύκωμα πεντηκονταετηρίδος του θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» 

(1884-1934), Αθήνα Παπαδιαμαντοπούλου 44, σελ. 65-66

Με βάση το Διάταγμα της 09/02/1926 Αριθμ. Φύλ. 49 γίνεται μία 

προσπάθεια παρουσίασης της διαρρύθμισης και οργάνωσης του 

Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός μέσα από το οργανόγραμμα στη σελ. 38
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ Ό  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 1926

ΠΗΓΗ : ΒΔ.,ΦΕ.Κ. 4 9 / 9.2 .1926.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ 1884 ΕΩΣ ΤΟ 1950

5.1 ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

(1884-1950)

Τόσο από την εξέλιξη και επέκταση των κτιριακών υποδομών του 

νοσοκομείου όσο και από την συνεχή αύξηση των κλινών μπορεί να 

διαπιστωθεί ότι κάθε χρόνο ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονταν στο 

θεραπευτήριο αυξανόταν με μεγάλο ρυθμό. Από την ίδρυση του μέχρι και το 

1950 οι ασθενείς που νοσηλεύονταν ανά έτος στον Ευαγγελισμό ξεπέρασαν 

τους 131.000. Η τόσο μεγάλη αύξηση του αριθμού των εισαχθέντων ασθενών 

πιθανότατα οφείλεται και στην γενικότερη βελτίωση και ανάπτυξη της ιατρικής 

επιστήμης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου νοσηλείας 

λόγω του ότι σε μικρότερα διαστήματα αντιμετωπίζονταν περισσότερες 

ασθένειες.27

Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με την κίνηση ασθενών καταγράφονται 

στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιορίζεται μέχρι το 1933 λόγω έλλειψης 

στοιχείων για τα επόμενα έτη.

27 Α. Μπαριάμη -  Θ. Στασινοπούλου, Ιστορική θεώρηση Νοσοκομειακών μονάδων στο Δήμο 
Αθηνών (1835 -  1822), Πτυχιακή Εργασία, σελ.29
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Κίνηση ασθενών του Θεραπευτηρίου για τα έτη 1884 -1933
ΕΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ ΕΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ

1884 258 1909 2316

1885 443 1910 2301

1886 512 1911 2428

1887 490 1912 2402

1888 565 1913 2326

1889 601 1914 1992

1890 784 1915 2109

1891
-- Γ. . . _.-.Λλ Υ ..

927 1916 2263

1892 980 1917 1694

1893
:·. . .  ■■·.""

916 1918 4421

1894 911 1919 3813

1895 1104 1920
--

3327

1896 1168 1921 2944

1897
... -

1340 ; 1922:
2 —  ■ ' _ ..

3345

1898
:... , ......

1134 1923 3803

1899 1290 1924 4618

1900 1265 1925 5403

1901 1203 1926 5056

1902 1398 1927 5127

1903 1603 1928 5774

1904
........................·'. 1 ’

1682 1929
Μ νγί Τ ^  / 6086

1905
•

1753
• ; ' 6887

1906 1789 1931 6889

1907 1952 1932ν/*·’4' ψ£Μ1 'ίχ'-" 1«4 7387

1908 2132■ γ ·I__________________ -
1 9 3 ^

- ■: 2~-~ ■· -
7723

Πηγή: Λεύκωμα πεντηκονταετηρίδας του θεραπευτηρίου « Ευαγγελισμός » 

(1884-1934), Αθήνα Παπαδιαμαντοπούλου 44, σελ.109

Από την καταγραφή των στοιχείων στον πίνακα 10 βλέπουμε ότι η 

αύξηση των ασθενών κάθε χρόνο είναι συνεχής. Σε κάποιες περιπτώσεις 

όπως την Μικρασιατική καταστροφή το 1918 είχε σαν συνέπεια, ένα μεγάλο 

αριθμό τραυματιών, όπου η αύξηση τους ήταν δυσανάλογα μεγάλη. Σε πολύ
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λίγες περιπτώσεις παρουσιάζεται μία ελαφρά καθοδική πορεία. Γενικότερα 

όμως χαρακτηρίζεται από μία συνεχώς αυξητική πορεία (ποιο ξεκάθαρα 

φαίνεται στο γράφημα 1 στη σελ. 42).



ΓΡΑΦΗΜΑ -1 : ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 42
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5.2 ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

Το Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός από την σύλληψη της ιδέας για την 

ίδρυση του, έγινε ξεκάθαρο ότι θα λειτουργεί ως ένα φιλανθρωπικό 

νοσοκομείο. Πράγματι από τον πίνακα 11 που υπάρχει παρακάτω είναι σαφές 

ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ασθενών νοσηλευόταν δωρεάν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Ημέρες νοσηλείας για τα έτη 1884 -1933

ΕΤΗ ΗΜΕΡΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ
•

1884 11.883 9.518 2.365

1885 19.548 14.329 5.219

1886 25.854 16.752 9.102

1887 28.574 20.675 7.899

1888 31.734 23.286 8.448

1889 32.117 25.064 7.053

1890 39.507 32.788 6.719

1891 40.020 30.935 9.085

1892 40.923 29.634 11.289

1893 41.463 32.050 9.413

1894 37.464 27.751 9.713

1895 44.620 35.000 9.620

1896 45.947 38.552 7.395

1897 58.180 52.470 5.703

1898 47.682 38.997 8.683

1899 48.094 41.098 6.584

1900 43.208 35.298 7.910

1901 50.743 43.309 7.467

1902 51.025 47.364 7.261

1903 58.311 48.705 9.606

1904 62.389 51.836 10.543

1905 63.285 52.321 10.961

1906 67.156 55.909 11.247

1907 70.076 58.890 11.186
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1908 67.883 55.682 12.201

1909 66.476 45.721 20.755

1910 67.452 44.193 23.259

1911 65.489 43.063 22.426

1912 60.469 39.129 21.340

1913 66.895 39.593 37.302

1914 59.731 20.825 38.906

1915 54.517 19.498 35.019

1916 58.960 20.262 37.698

1917 42.426 15.583 27.843

1918 53.365 15.513 37.852

1919 69.966 19.780 50.186

1920 83.301 23.723 59.578

1921 77.294 17.673 59.621

1922 86.303 22.866 63.437

1923 89.310 23.404 65.866

1924 105.596 32.496 73.100

1925 129.616 45.299 84.317

1926 123.813 44.530 79.283

1927 131.133 36.535 94.578

1928 134.760 33.156 101.604

1929 147.001 35.143 111.858

1930 160.829 41.581 119.248

1931 157.893 42.690 115.203

1932 152.603 38.215 114.388

1933 155.976 40.056 115.920

Πηγή: Λεύκωμα πεντηκονταετηρίδας του θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός»

(1884-1934), Αθήνα Παπαδιαμαντοπούλου 44, σελ. 110-111

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι από το 1913 αρχίζει να 

εξαλείφει ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας του νοσοκομείου. Αυτό όμως ήταν 

επόμενο λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο. Μετά 

τους Βαλκανικούς πολέμους οι συνεισφορές και οι δωρεές, που χάρη σε αυτές
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το νοσοκομείο είχε καταφέρει να διατηρήσει ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Τα 

είδη πρώτης ανάγκης είχαν ακριβύνει και είχαν περιοριστεί, με συνέπεια να 

μειωθεί ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονταν δωρεάν και να αυξηθεί ο 

αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονταν με πληρωμή.

Από την ίδρυση του νοσοκομείου μέχρι και το 1912 τα ποσοστά των 

ημερών νοσηλείας που ήταν δωρεάν ήταν το λιγότερο το 50% του συνόλου 

τους, από το 1913 όμως και μετά τα ποσοστά αντιστράφηκαν και οι ημέρες 

νοσηλείας που ήταν δωρεάν άγγιξαν και το 20% του συνόλου τους. Με το 

πέρασμα των χρόνων όλο και σε λιγότερους ασθενείς τους παρέχονταν 

δωρεάν οι υπηρεσίες του Ευαγγελισμού.

5.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

Ο Ευαγγελισμός τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του είχε την 

οικονομική κάλυψη της ιδρύτριας του της Βασίλισσας Όλγας και του Έλληνα 

ευεργέτη Ανδρέα Συγγρό. Επίσης τους αναγκαίους πόρους για την λειτουργία 

του τους εξασφάλιζε από δωρεές και κληροδοτήματα που υπεύθυνοι για την 

συγκέντρωση τους ήταν η διοίκηση του θεραπευτηρίου. Οι συνεισφορές δεν 

περιορίζονταν μόνο σε χρήματα, πολλοί ήταν αυτοί που έκαναν δωρεές σε 

είδη ιματισμού, υγειονομικού, επιδεσμικού και παντός άλλου υλικού. Με αυτόν 

τον τρόπο το νοσοκομείο είχε την δυνατότητα να παρέχει τις υπηρεσίες του 

δωρεάν και να χαρακτηρίζεται φιλανθρωπικό. Όπως είδαμε όμως στο 

προηγούμενο κεφάλαιο ο Ευαγγελισμός κάποιες περιόδους δεν είχε την 

δυνατότητα να αντεπεξέλθει στα έξοδα και στις ανάγκες του νοσοκομείου με 

συνέπεια κάποιες φορές η διοίκηση του θεραπευτηρίου να καταφεύγει σε 

δάνεια.28 Στον πίνακα 12 απεικονίζεται η οικονομική κατάσταση του 

Ευαγγελισμού για τα έτη (1884 -  1933).

2Χ Α. Μπαριάμη -  Θ. Στασινοττούλου, Ιστορική θεώρηση Νοσοκομειακών μονάδων σο Δήμο 
Αθηνών (1835-1922), Πτυχιακή εργασία, σελ. 33-34
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Οικονομική κατάσταση του Ευαγγελισμού (1884-1933)

ΕΤΗ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ + ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

- ΕΛΛΕΙΜΜΑ

1884 125.274.55 116.332.54 + 8.942.01

1885 123.225.83 93.757.78 + 29.468.05

1886 156.810.79 113.393.09 + 43.417.70

1887 165.859.84 120.785.17 + 45.110.68

1888 258.837.58 129.515.89 + 129.415.89

1889 228.702.40 142.400.17 + 86.302.23

1890 200.292.40 171.068.11 + 29.224.29

1891
- ..ο- · ,

274.067.41 163.163.33 + 110.904.08

1892 229.598.10 162.580.80 + 67.017.30

1893 198.748.65 171.850.53 + 26.898.88

1894 147.027.54 169.859.50 - 22.831.96

1895 277.530.49 192.232.64 + 85.297.85

1896 172.789.80 208.402.05 - 35.612.15

1897 155.234.71 244.029.01 - 88.794.30

1898 177.641.17 227.231.85 - 49.590.68

1899 134.251.62 232.333.54 - 98.081.92

1900 286.831.92 216.026.12 + 70.805.80

1901 260.185.55 244.076.97 + 16.108.58

1902 278.534.40 271.020.02 + 7.514.38

1903 229.197.91 322.086.83 - 93.888.92

1904 250.135.26 375.604.26 - 125.469.26

1905 277.976.50 381.251.52 - 103.375.42

1906 297.306.55 390.404.72 - 93.088.21

1907 291.626.85 411.786.52 - 120.160.67

1908 290.698.07 368.027.03 - 77.328.96

1909 331.728.25 336.890.10 - 5.161.85

1910 355.124.21 353.534.60 + 1.589.61

1911 368.293.50 392.577.84 - 24.284.34

1912 340.934.25 384.826.56 - 43.892.31
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1913 391.947.65 369.182.13 + 22.765.52

1914 412.374.10 402.554.38 + 9.819.72

1915 427.992 439.648.06 - 11.726.06

1916 499.950.45 557.147.26 - 57.197.71

1917 521.155.45 643.383.73 - 122.268.28

1918 1.280.504.85 1.297.078.54 - 16.573.69

1919 1.206.998.30 1.252.715.53 - 45.719.23

1920 1.464.684.65 1.579.359.13 - 114.666.48

1921 2.007.176.04 2.886.170. + 121.066.04

1922 3.050.467.67 2.801.366.10 + 249.106.56

1923 5.121.828.52 5.121.954.19 + 9.947.33

1924 7.603.622.19 7.427.660.78 + 105.961.41

1925 9.848.112.51 9.848.112.51 =

1926 10.824.244.60 12.638.122.58 - 1.813.877.98

1927 15.167.933.96 14.459.133.90 + 708.800.06

1928 19.501.604.69 16.271.339.65 + 3.230.265.04

1929 21.522.767. 18.681.787. + 2.841.000.

1930 26.132.582. 21.814.638. + 4.317.944.

1931 23.160.684. 23.920.601. - 659.917.

1932 23.609.546. 24.758.563. - 1.149.017.

1933 25.108.685. 25.646.170. - 537.485.

Πηγή: Λεύκωμα πεντηκονταετηρίδας του θεραπευτηρίου « Ευαγγελισμός » 

(1884 -  1934), Αθήνα Παπαδιαμαντοπούλου 44, σελ. 107-108

Όπως μπορούμε να δούμε από τον παραπάνω πίνακα έλλειμμα κυρίως 

σημειώνεται σε περιόδους πολέμων αλλά και περιόδους μεγάλων επιδημιών. 

Αυτό είναι επόμενο λόγω του ότι η έλλειψη οικονομικών πόρων αποτελεί 

φυσιολογική συνέπεια υπό τέτοιες συνθήκες. Όπως επίσης φυσιολικό είναι να 

αυξάνεται και ο αριθμός των ασθενών, κάτι που διαπιστώνεται και από τον 

πίνακα 10. Ενώ αυτές τις περιόδους οι υπηρεσίες των νοσοκομείων 

γενικότερα είναι περισσότερο αναγκαίες, δυστυχώς λόγω των ανεπαρκών 

πόρων τους, αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν. Για τον λόγο αυτό όπως
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ανέφερα παραπάνω ο Ευαγγελισμός κατέφευγε σε δάνεια που δεν 

κατάφερναν πάντα να καλύψουν τις ανάγκες του συνεπώς με το πέρασμα των 

χρόνων όλο και σε λιγότερους ασθενείς τους παρέχονταν δωρεάν υπηρεσίες 

του και ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας του Ευαγγελισμού άρχισε να εκλείπει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°

ΑΛΛΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ

ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1950

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέσα από τα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε την εξέλιξη του 

θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» αλλά και την μεγάλη προσφορά του στους 

Έλληνες πολίτες και κυρίως στους Αθηναίους τόσο σε περιόδους ειρήνης όσο 

και σε περιόδους πολέμων. Εκτός από τον Ευαγγελισμό όμως λειτούργησαν 

και άλλα νοσοκομεία που επίσης η προσφορά τους υπήρξε πολύ μεγάλη.

Αρχικά η έρευνα γύρω από άλλα νοσοκομεία της Αθήνας της εποχής 

εκείνης έγινε με σκοπό να πραγματοποιηθεί κάποιου είδους σύγκριση 

ανάμεσα σε αυτά και το θεραπευτήριο. Η συγκέντρωση όμως στοιχείων 

αντίστοιχων με αυτά του Ευαγγελισμού υπήρξε αδύνατη. Τα μόνα στοιχεία 

που κατάφερα να συγκεντρώσω ήταν σύντομες ιστορικές αναδρομές όπου 

αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση των νοσοκομείων (η 

καταγραφή που γίνεται στην εργασία, για τα άλλα νοσοκομεία όπως και για το 

Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός, αναφέρεται μέχρι το 1950).

6.2 " Η ΕΛΠΙΣ " Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Το Ελπίς είναι το παλαιότερο απ’ τα νοσοκομεία που αναφέρονται στο 

κεφάλαιο αυτό. Το 1836 ο τότε Δήμαρχος Αθηνών Ανάργυρος Πετράκης ζητά 

την συνδρομή των Αθηναίων για την θεμελίωση δημοτικού νοσοκομείου στην 

Αθήνα. Πρώτοι δωρητές του νοσοκομείου ήταν ο βασιλεύς Λουδοβίκος ο Ά 

της Βαυαρίας που συνεισφέρει 65.000 φοίνικες, ο βαρόνος Κωνσταντίνος 

Μπέλιος που δωρίζει όλη την κτηματική περιουσία του στην Αττική αξίας 

50.000 φοινίκων, ο Αλέξανδρος Μαυρογορδάτος, η Ραλλού Μουρούζη και ο I 

Κοντογιαννάκης. Το οικόπεδο που αγοράστηκε είχε έκταση 10 στρέμματα και 

βρισκόταν στην τοποθεσία Αγία Σιών ” στην οδό Ακαδημίας.
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Ο θεμέλιος λίθος του πρώτου πολιτικού νοσοκομείου της χώρας τίθεται 

στις 18 Μα'ίόυ του 1836 και ολοκληρώθηκε το 1841 σε σχέδια του γερμανού 

αρχιτέκτονα Φρειδερίκου Στάουφερτ. Στο διάστημα της ανέγερσης του 

νοσοκομείου ο Δήμος Αθηναίων νοίκιασε προσωρινά ορισμένα οικήματα για 

τη στέγαση και νοσοκομειακή περίθαλψη 30-40 ασθενών. Το 1842 με 

Βασιλικό Διάταγμα αποφασίστηκε να ξεκινήσει να λειτουργεί το εν Αθήναις 

νεόδμητον πολιτικόν νοσοκομείον ". Διαθέτει δύο κλινικές, μία Παθολογική και 

μία Χειρουργική με διευθυντές, καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 

Πρώτο Αδελφάτο του νοσοκομείου αποτελούταν από τέσσερα μέλη και 

Πρόεδρος ήταν ο δήμαρχος Αθηναίων Α. Πετράκης.29

Το 1847 ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου ανέρχεται στις 10.000 δρχ. 

από το σύνολο των 144.000 δρχ. του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων. 

Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς ξέσπασε επιδημία ευλογιάς στην Αθήνα που 

διήρκησε πολλούς μήνες. Ο ρόλος του νοσοκομείου ήταν πολύ σημαντικός 

αλλά και οι ελλείψεις του μεγάλες. Το 1848 οι δύο κλινικές του νοσοκομείου 

χρησιμοποιούνται και για την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1849 ο Δήμος Αθηναίων επιβάλλει δημοτικό 

δασμό 1% επί των προς εσωτερική κατανάλωση εισαγόμενων στην 

περιφέρεια του Δήμου εμπορευμάτων και δημητριακών καρπών. Τα έσοδα 

διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου. Το 

1852 ο δημοτικός δασμός επεκτάθηκε και σε άλλα εισαγόμενα είδη (καπνός, 

σαπούνι, ρετσίνι κλπ.), αποφέροντας έσοδα για το νοσοκομείο ύψους 66.750 

δρχ.

Το 1854 κατά την διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου ξέσπασε επιδημία 

χολέρας στην Σύρο που δεν άργησε να επεκταθεί και στην Αθήνα. Το 

δημοτικό νοσοκομείο γέμισε αρρώστους αλλά το προσωπικό και ο 

εξοπλισμός του δεν κάλυπταν τις ανάγκες του νοσοκομείου. Το 1857 ο 

Δήμαρχος Αθηναίων Κ. Γαλάτης διέθεσε με διαθήκη το Δημοτικό 

Βρεφοκομείο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα δύο μεγάλα οικήματά του επί 

της οδού Ερμού στο Δημοτικό Νοσοκομείο. Το 1860 αποφασίστηκε η 

ανέγερση νέας πτέρυγας συνολικού προϋπολογισμού 30.000 δρχ. Οι 15.000 

καλύπτονταν από τον δημοτικό προϋπολογισμό και οι άλλες 15.000 από

29 Ν. Μέλιος -  Ε. Μτταφούνη, «Η ΕΛΠΙΣ» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 1842 -  2002, 
Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε., Πειραιάς 2002, σελ. 25-27
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δωρεά της βασίλισσας Αμαλίας. Με την αποπεράτωση του πρώτου και του 

δεύτερου ορόφου της νέας ανατολικής πτέρυγας του νοσοκομείου οι κλίνες 

του έφτασαν τις 120.

Με ειδικό Βασιλικό Διάταγμα το 1870 αποφασίστηκε ότι το % του 

δασμού που επιβάλλεται στα σιτηρά εμπορεύματα για εσωτερική κατανάλωση 

του Δήμου Αθηναίων και ανέρχεται σε 2% θα διατίθεται αποκλειστικά για την 

συντήρηση του Δημοτικού νοσοκομείου " Η ΕΛΠΙΣ ". Το διάστημα 1871-1875 

με τα έσοδα που εισρέουν από αυτόν τον δασμό, στηρίζεται η προσπάθεια 

γενικής ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου. Το 1876 

ολοκληρώνεται η δυτική πτέρυγα του νοσοκομείου. Το 1887 το νοσοκομείο 

αντιμετωπίζει στενότητα κλινών εξαιτίας της παραμονής σε αυτό ανιάτων 

ασθενών και εγκαταλελειμμένων ατόμων. Το 1888 ανεγείρεται μέσα στο 

νοσοκομείο ειδικό παράρτημα για τη νοσηλεία των προσβληθέντων από 

φυματίωση συνολικού κόστους 20.000 δρχ.

Το νοσηλευτικό προσωπικό χωρίστηκε σε δύο κατηγορίες: στην Α ' τάξη 

όπου εντάσσονταν όσοι είχαν προϋπηρεσία στο στρατό (τέσσερις στον 

αριθμό) και με τα κατάλληλα πιστοποιητικά, με 60 δρχ μισθό τον μήνα. Την Β' 

τάξη που δεν χρειαζόντουσαν ιδιαίτερα προσόντα, αλλά προτιμούσαν τους 

έχοντες προϋπηρεσία στο στρατό με μηνιαίο μισθό 30 δρχ. Το 1891-1892 οι 

τάξεις των νοσοκόμων έγιναν τρεις και ο αριθμός των νοσοκόμων δεκαεπτά 

(17). Επίσης οι κλίνες ‘έφτασαν τις 140.30

Το 1897 η αύξηση των αναγκών εξαιτίας του πολέμου στάθηκε η 

αφορμή για να αποφασιστεί η ανέγερση νέου σύγχρονου κτιρίου για την 

δημιουργία δημοτικού νοσοκομείου ανάλογου με τις ανάγκες της πόλης. 

Επίσης αποφασίστηκε για πρώτη φορά η περίθαλψη ιδιωτών ασθενών επί 

πληρωμή. Το 1904 στην περιοχή των Αμπελοκήπων σε συνολική έκταση 300 

στρεμμάτων αποφασίστηκε η διάθεση 18 στρεμμάτων με σκοπό την ανέγερση 

του νέου κτιριακού συγκροτήματος για το δημοτικό νοσοκομείο. Στις 28 

Ιουνίου του ίδιου έτους τίθεται ο θεμέλιος λίθος του νέου δημοτικού 

νοσοκομείου Αθηνών. Μέχρι το 1908 ο Δήμος δεν έχει καταφέρει να 

εξοικονομήσει τους απαραίτητους πόρους για την ανέγερση του νέου 

νοσοκομείου που ανερχόταν στα 4.000.000 δρχ. Το 1909-1910

30 Σ το  ίδ ιο , σ. 27-29
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ολοκληρώθηκε η ανέγερση των τεσσάρων πρώτων περιπτέρων από τα 

έντεκα που προβλέπονταν στο αρχικό σχέδιο.

Ολοκληρωμένο το νοσοκομείο παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 1912. 

Ένα μήνα μετά ο Ελ. Βενιζέλος απαίτησε την παράδοση του νοσοκομείου 

στον Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των τραυματιών πολέμου. Κατά την 

διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων το νοσοκομείο βρίσκεται στην διάθεση του 

Ε.Ε.Σ. Αμέσως μετά μετατράπηκε σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών και 

λειτουργούσε ως στρατιωτικό μέχρι το 1970.

Το 1922 το δημοτικό Νοσοκομείο τίθεται στην διάθεση των προσφύγων 

του πολέμου και παρά την κακή οικονομική του κατάσταση το Αδελφάτο 

αποφάσισε την δωρεάν περίθαλψη των προσφύγων. Το 1941-1944 το 

νοσοκομείο αντιμετώπιζε πολλαπλά προβλήματα (έλλειψη τροφίμων, έλλειψη 

φαρμάκων κ.α), λόγω της νοσηλείας των κρατουμένων των δυνάμεων 

κατοχής. Τέλος το 1946-1948 λόγω της ανώμαλης πολιτικής κατάστασης της 

εποχής εξακολουθεί το νοσοκομείο να αντιμετωπίζει οικονομικά και διοικητικά 

προβλήματα.31

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι:

ώ Για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ 

χρησιμοποιούνται χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί από δημοτικό 

δασμό σε προϊόντα κυρίως εισαγόμενα ενώ, ο Ευαγγελισμός τις 

ανάγκες του τις κάλυπτε κυρίως από δωρεές. 

ν' Το ΕΛΠΙΣ, όπως και ο Ευαγγελισμός, συνεχώς βελτίωνε τις κτιριακές 

υποδομές του και εξελισσόταν ώστε να προσαρμόζεται στις 

εκάστοτε ανάγκες των πολιτών.

6.3 ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ « ΕΛΕΝΑ »

Το καλοκαίρι του 1926 η Έλενα Βενιζέλου, σύζυγος του μεγάλου 

Εθνάρχου, με την δυσάρεστη διαπίστωση, την οποία είχε κάνει κατά την εδώ 

παραμονή της: Σ’ ολόκληρη την περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτεύουσας, 

με τις 400 περίπου χιλιάδες ψυχές που την κατοικούσαν τότε, δεν υπήρχαν 

παρά ένα Δημόσιο Μαιευτήριο 70 κλινών εγκατεστημένο σε κάποιο κτίριο της

31 Σ το  ίδ ιο , σ. 29-34
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οδού Ακαδημίας, ένα ακόμη μικρότερο Δημοτικό Μαιευτήριο ενσωματωμένο 

στο Δημοτικό Νοσοκομείο της ίδιας οδού και τέλος το Μαιευτικό τμήμα του 

Τζαννείου στον Πειραιά δυναμικότητας 10 μόνο κλινών. Και τα τρία αυτά 

μαιευτήρια λειτουργούσαν υττοτυπωδώς, με ανεπαρκή επιστημονικά μέσα και 

με όχι ειδικά καταρτισμένο προσωπικό. Στην επαρχία η κατάσταση ήταν 

ακόμα πιο απογοητευτική, εκεί η μέριμνα για την μητέρα και το παιδί ήταν 

κυριολεκτικά ανύπαρκτη.

Φθάνοντας στην Λοζάννη η Έλενα Βενιζέλου έσπευσε να επισκεφθεί το 

εκεί περίφημο Μαιευτήριο και να συζητήσει με τον αρχιτέκτονα του, καθηγητή, 

Θ. Ερίίθυχ. Φιλοδοξία της από καιρό ήταν να χαρίσει στην Αθήνα ένα άρτιο 

επιστημονικά Μαιευτήριο, που να καλύπτει κατά πρώτο λόγο τις ανάγκες της 

πρωτεύουσας, κυρίως όμως να καταρτίζει μορφωμένες επιστήμονες μαίες για 

όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την ύπαιθρο.

Δύο χρόνια αργότερα, όσο περίπου χρειάστηκε για να επιλεχθεί ο 

κατάλληλος χώρος, να γίνει η αγορά του και να ρυθμιστούν όλες οι άλλες 

νομικές λεπτομέρειες το όραμα της Έλενας Βενιζέλου έπαιρνε σάρκα και 

οστά. Στις 28 Δεκεμβρίου του 1928 κατετέθη ο θεμέλιος λίθος και στις 16 

Φεβρουάριου του 1933 εγκαινιάσθηκε επισήμως το μεγάλο κεντρικό κτίριο 

αυτό που και σήμερα δεσπόζει σαν η σπονδυλική στήλη του συγκροτήματος. 

Εξοπλισμένο με τα τελειότερα επιστημονικά μέσα της εποχής δεν άργησε να 

αναγνωρισθεί ως το πρώτο του είδους του στα Βαλκάνια και να προσελκύσει 

το διεθνές ενδιαφέρον.

Η δαπάνη για την ανέγερση του Μαιευτηρίου είχε φτάσει σε ασυνήθιστα 

για παρόμοια έργα επίπεδα. Εκατό χιλιάδες αγγλικές λίρες περίπου ήταν το 

κόστος της κατασκευής και του εξοπλισμού από τις οποίες τις 75.000 τις 

κατέβαλε η ιδρύτρια και το υπόλοιπο που αντιπροσώπευε τις δαπάνες 

ανεγέρσεως της Σχολής Μαιών, η μητέρα της, Βιργινία Σκυλίτση. Η Έλενα 

Βενιζέλου ανέλαβε να συμπληρώνει εφ’ όρου ζωής όλα τα έξοδα που 

κρίνονταν απαραίτητα για την συντήρηση και την καλή λειτουργία του 

Μαιευτηρίου και της Σχολής Μαιών. Έτσι τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του 

ιδρύματος η ιδρύτρια κατέβαλε για τον σκοπό αυτόν ένα και πλέον 

εκατομμύριο δραχμές. Τέλος στην διαθήκη της προέβλεψε ένα σεβαστό 

ποσόν, δεσμευμένο σε αγγλικά χρεόγραφα, για τις γενικές ανάγκες του
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ιδρύματος. Στο μαιευτήριο που ήταν δημιούργημα δικό της δεν θέλησε να 

δοθεί το όνομα της αλλά το όνομα μιας φίλης της: Μαρίκα Ηλιάδη.

Το Μαιευτήριο « Μαρίκα Ηλιάδη » όπως και πολλά άλλα ιδρύματα 

επηρεάστηκαν από σοβαρά γεγονότα που επακολούθησαν, πολιτικά και 

στρατιωτικά. Στις 4 Μαρτίου του 1935 το ίδρυμα σταμάτησε να λειτουργεί. 

Ξαναλειτούργησε μετά από ένα μήνα αλλά υπό την εποπτεία του υπουργείου 

Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως. Το 1940 με την Ιταλική επίθεση διεκόπη 

και πάλι η λειτουργία του, το κτίριο το δέσμευσαν οι αρχές κατοχής για να το 

χρησιμοποιήσουν ως Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Η επίταξη του κράτησε μέχρι 

το 1945, μέχρι δηλαδή την απελευθέρωση. Από το 1942 παράλληλα με την 

στρατιωτική επίταξη στο ίδρυμα είχε στεγασθεί και το Δημόσιο Μαιευτήριο και 

η φιλοξενία του κράτησε μέχρι το 1955. Κατά την διάρκεια αυτή των 15 ετών 

ένα μόνο τμήμα των χώρων του ιδρύματος, άλλοτε μικρότερο και άλλοτε 

μεγαλύτερο, ήταν διαθέσιμο για τις δραστηριότητες του Μαιευτηρίου και της 

Σχολής Μαιών.

Το Μαιευτήριο « Μαρίκα Ηλιάδη » μαζί με την Σχολή Μαιών « Βιργινία 

Σκυλίτση » είναι ίδρυμα κοινωφελές και υπάγεται στην κατηγορία των 

Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου. Διοικείται από εννεαμελές Συμβούλιο 

του οποίου ο πρόεδρος είναι ισόβιος και τα μέλη αιρετά με τριετή θητεία. Τα 

τέσσερα από τα μέλη εκλέγονται από τον πρόεδρο και τα υπόλοιπα από την 

πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος ορίζει προσωρινό 

αναπληρωτή καθώς και ισόβιο διάδοχο στο αξίωμα. Επίσης μετέχει στο 

Συμβούλιο χωρίς ψήφο, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, εκπρόσωπος του 

υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Πρώτη ισόβιος πρόεδρος ήταν η 

ιδρύτρια Έλενα Βενιζέλου η οποία και παρέμεινε επικεφαλής του Συμβουλίου 

μέχρι τον θάνατό της, στο Παρίσι, στις 7 Σεπτεμβρίου του 1959. Από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος διοικείται επίσης και η Σχολή Μαιών με 

εκπροσώπους επταμελές Εφορευτική Επιτροπή Κυριών με διάρκεια θητείας 

τρία έτη. Η πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής όπως και τα έτερα μέλη της 

διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.32

32 Ενημερωτικό έντυπο νοσοκομείου ”Μαιευτήριο 'Ελενα Βενιζέλου", Αθήνα 1971
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Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι: 

ν' Το Μαιευτήριο Έλενα, την σύλληψη της ιδέας αλλά και την 

δημιουργία του, την οφείλει σε μία μεγάλη ευεργέτρια την Έλενα 

Βενιζέλου όπως αντίστοιχα και ο Ευαγγελισμός την ύπαρξη του την 

οφείλει στην Βασίλισσα Όλγα.

ν' Σκοπός του Έλενα είναι η φροντίδα των μητέρων και των παιδιών 

τους και η εκπαίδευση και επιμόρφωση Μαιών. Δεν διαφέρει πολύ 

από τον σκοπό του Ευαγγελισμού που είναι η φροντίδα γυναικών και 

παιδιών και η εκπαίδευση Αδελφών νοσοκόμων.

6.4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»

Το 1933 ο Πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης συμφώνησε με 

πρόταση που είχαν κάνει οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών να ιδρυθεί ένα νοσοκομείο για άπορους πολίτες. 

Μεταξύ Κράτους και Πανεπιστημίου συμφωνήθηκε το Υπουργείο Υγιεινής και 

Αντιλήψεως να αναλάβει την κάλυψη των δαπανών για τις οποιεσδήποτε 

μεταβολές, οικοδομικές μετατροπές και εγκαταστάσεις του Λαϊκού καθώς και 

τα έξοδα νοσηλείας μέχρι 300 ασθενών και την μισθοδοσία όλου του 

προσωπικού εκτός του ιατρικού.

Επί προεδρίας της Δημοκρατίας του Αλέξανδρου Ζαίμη στις 2 

Σεπτεμβρίου 1933 ψηφίστηκε ο Νόμος 5746, από τη Βουλή και τη Γερουσία 

για την ίδρυση και οργάνωση του Νοσοκομείου με την επωνυμία Λαϊκόν 

Νοσοκομείον Αθηνών . Το Νοσοκομείο άνηκε στην δικαιοδοσία του τότε 

Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως και αποτελούσε Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Ο πρωταρχικός σκοπός της ιδρύσεως του 

Νοσοκομείου ήταν η νοσηλεία των πασχόντων απόρων από κοινά νοσήματα 

και συγχρόνως η εκπαίδευση των ιατρών, των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής 

και των νοσοκόμων. Με την ίδρυση του Νοσοκομείου συστάθηκε επταμελής 

εφορεία όπου μέριμνα της ήταν η ακριβής τήρηση των διατάξεων του 

ιδρυτικού νόμου και του εσωτερικού κανονισμού του Νοσοκομείου. Η εφορεία 

μπορούσε να τροποποιήσει και να επιφέρει αλλαγές στο προσωπικό και να
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επιβάλλει μέτρα για την καλύτερη λειτουργία του Νοσοκομείου. Την 

επιστημονική διεύθυνση του Νοσοκομείου είχαν οι εκάστοτε Διευθυντές- 

Καθηγητές των δύο κλινικών (Παθολογική, Χειρουργική).33

Το 1933 όταν το Νοσοκομείο πρωτολειτούργησε, οι κλίνες του ορίστηκαν 

σε 300 με δυνατότητα επέκτασης τους.34 Το όλο κτίριο του Νοσοκομείου 

αποτελούταν από το ημιυπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους. Στο ημιυπόγειο και 

στο ισόγειο εγκαταστάθηκαν οι διοικητικές υπηρεσίες, η αποθήκη υλικού, το 

πλυντήριο, το μαγειρείο, το φαρμακείο, η αποθήκη τροφίμων και σε τρία 

δωμάτια τα εργαστήρια της Παθολογικής Κλινικής. Στο 2° όροφο 

εγκαταστάθηκε η Α ' Χειρουργική Κλινική και τα χειρουργεία με την 

αποστείρωση. Στον 1° όροφο υπήρχε η Α ' Παθολογική Κλινική και το 

αμφιθέατρο όπου εκείνη την εποχή ήταν από τα πιο μεγάλα, σύγχρονα και με 

άριστες εγκαταστάσεις. . Η λειτουργία της Α ' Παθολογικής Κλινικής άρχισε τον 

Οκτώβριο του 1933. Η δύναμη των κλινών της ήταν περισσότερες από 100. Η 

λειτουργία της Α ' Χειρουργικής Κλινικής άρχισε από τον Ιούνιο του 1934. Η 

δύναμη της σε κλίνες ήταν μόνο 28.

Μεταξύ των δύο Κλινικών υπήρχε αρμονική συνεργασία και οι 

εργαστηριακές εξετάσεις των ασθενών της Χειρουργικής Κλινικής γίνονταν 

στα εργαστήρια της Παθολογικής Κλινικής. Το εξωτερικό Παθολογικό και 

Χειρουργικό Ιατρείο στεγάζονταν στο ίδιο δωμάτιο λόγω ελλείψεως χώρων. 

Μέχρι το 1940 οι άρρωστοι που χρειάζονταν τις υπηρεσίες ακτινολογικού 

εργαστηρίου πήγαιναν σε άλλα νοσοκομεία διότι η έλλειψη χώρου δεν 

επέτρεπε τη δημιουργία ακτινολογικού εργαστηρίου στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

Επίσης έλλειψη χώρου παρατηρήθηκε και για την στέγαση των διοικητικών 

και άλλων βοηθητικών υπηρεσιών. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω 

ελλείψεων χορηγήθηκαν 30.000.000 δρχ. για βελτιώσεις του Νοσοκομείου. Οι 

σχετικές εργασίες ξεκίνησαν το 1938 παρέμειναν όμως ημιτελείς λόγω του 

πολέμου του 1940. Κατά την κατοχή από τα γερμανικά στρατεύματα έγινε 

επίταξη του Νοσοκομείου από τους Γερμανούς και οι νοσηλευόμενοι ασθενείς 

μεταφέρθηκαν σε άλλα κτίρια.35

33 Τ. Β. Δημητράκη, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (1933-2002), Αθήνα 2002, σελ.4-5
34 Στο ίδιο, σελ. 7
35 Στο ίδιο, σελ. 8-11
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Μετά τον πόλεμο του 1940 λειτούργησαν:

- Το ακτινολογικό εργαστήριο

- Η Οφθαλμολογική Κλινική με δύναμη 18 κλίνες

- Η ΩΤΡ Κλινική με δύναμη 16 κλίνες

- Η Καρδιολογική Κλινική με δύναμη 24 κλίνες

- Η Γυναικολογική Κλινική με δύναμη 8 κλίνες

Με την έναρξη της λειτουργίας του Νοσοκομείου διορίστηκαν για την 

φροντίδα των αρρώστων 30 άνδρες νοσοκόμοι χωρίς καμία εκπαίδευση, στα 

μέσα όμως του 1935 αντικαταστάθηκαν μερικοί άνδρες νοσοκόμοι από 

γυναίκες. Επίσης κενώθηκαν οι οργανικές θέσεις των δύο προϊσταμένων, μία 

για κάθε κλινική, από προσωπικό που ενώ είχαν διοριστεί από το κράτος δεν 

είχαν αναλάβει μέχρι τότε υπηρεσία. Αμέσως οι ικανότητες των προϊστάμενων 

φάνηκαν από την καλή συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ του 

ανεκπαίδευτου νοσηλευτικού προσωπικού και των ιατρών. Επίσης δεν 

υπήρχαν χειρουργικές λοιμώξεις και οι άρρωστοι ήταν ευχαριστημένοι.

Από το 1938 στο 'Λαϊκό" άρχισε η εκπαίδευση Βοηθών Αδελφών 

Νοσοκόμων μονοετούς φοιτήσεως υπό την επίβλεψη 4 διπλωματούχων 

αδελφών του Ε.Ε.Σ. Εκτός του ιατρικού προσωπικού και του Διοικητικού 

Διευθυντού στην αρχή της λειτουργίας του νοσοκομείου υπήρξε το εξής 

προσωπικό:

- ένας διαχειριστής

- ένας φαρμακοποιός

- ένας βοηθός διαχειριστή

- ένας γραφέας

- ένας οικονόμος

- δύο φαρμακοτρίβες

- ένας ιματιοφύλακας

- ένας μάγειρας

- τρεις βοηθοί μαγείρου

- δύο προϊστάμενες αδελφές

- δύο θυρωροί
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- δύο ράπτριες

- δύο πλύντριες

- 30 νοσοκόμοι (άνδρες-γυναίκες)

- 15 υπηρέτες και υπηρέτριες

- ένας ηλεκτρολόγος

- ένας κλιβανιστής 36

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

ν' Η ίδρυση κα ι λειτουργία του Λαϊκού ήταν αποτέλεσμα Κρατικής  

παρέμβασης κα ι απ οτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δ ικαίου, σε 

αντίθεση με τον Ευαγγελισμό που την ίδρυση και λε ιτουργία  του την 

οφ είλε ι κυρίω ς σε ιδ ιώ τες φιλάνθρωπους και απ οτελεί Νομικό 

Πρόσωπο Ιδ ιω τικού Δικαίου.

ν' Το Λ α ϊκό  όπως κα ι ο Ευαγγελισμός είχε Φ ιλανθρωπικό χαρακτήρα  

δ ιό τι ως πρωταρχικό του σκοπό είχε την νοσηλεία απόρων ασθενών.

36 Στο ίδιο, σελ.13
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στο τέλος της πτυχιακής εργασίας με θέμα την εξέλιξη του 

Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός, από την ίδρυση του μέχρι και το 1950, έχοντας 

αποκτήσει μία ευρύτερη εικόνα του Θεραπευτηρίου μέσα από την έρευνα και 

μελέτη που έγινε για την πραγματοποίηση της, καταλήγουμε στην διαπίστωση 

ότι ο Ευαγγελισμός ακολουθούσε μ ία  συνεχή πορεία εξέλιξης τόσο σε 

κτιρ ιακές υποδομές όσο κα ι στην διαμόρφωση του προσωπικού του, με 

σκοπό την κάλυψη των αναγκών που προέκυπταν με το πέρασμα των 

χρόνω ν.

Από το ξεκίνημα της εργασίας είδαμε ότι αφορμή για  την ίδρυση του 

Θ εραπευτηρίου Ευαγγελισμός ήταν η Σχολή Αδελφώ ν Νοσοκόμων όπου 

για  να εκπληρώ σει το σκοπό της σαν σχολή κρίθηκε αναγκα ία  η ίδρυση 

ενός Ν οσοκομειακού Κέντρου. Για τον σκοπό αυτό πολλοί ήταν αυτοί που 

συνεισέφεραν στην πραγματοποίηση του με αποτέλεσμα ο Ευαγγελισμός ν ’ 

απ οτελε ί φ ιλανθρω πικό έργο κα ι την ίδρυση κα ι μετέπειτα  εξέλιξη του 

την οφ είλει κυρ ίω ς σε ιδ ιώ τες φιλάνθρωπους κα ι μεγάλους ευεργέτες. Ο 

Ευαγγελισμός ε ίνα ι το πρώτο νοσοκομειακό ίδρυμα που παράλληλα με 

την παροχή υπηρεσιών υγείας, συντέλεσε σημαντικά κα ι στην 

εκπαίδευση των πρώτων Αδελφών νοσοκόμων.

Οι ιδιότητες του Θεραπευτηρίου όμως δεν τελειώνουν εκεί. Είναι ένα  

νοσοκομείο που προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες σε περιόδους 

πολέμω ν κα ι μεγάλω ν επιδημιών. Επίσης ο Ευαγγελισμός κατά κύριο 

λόγο ήταν ένα Φ ιλανθρωπικό Νοσοκομείο και ένας από τους βασικούς  

στόχους του ήταν η νοσηλεία απόρων ασθενών, κάτι που ως ένα βαθμό 

το πέτυχε αλλά από το 1913 κα ι έπειτα ο Φ ιλανθρωπικός του χαρακτήρας  

άρχισε να εκλείπει, συνέπεια των πολέμων κα ι της φτώχειας που 

επικρατούσε.

Σαν τελικό συμπέρασμα της εργασίας πρέπει να τονιστεί ότι για να 

μπορέσει ένα νοσοκομείο να επιτύχει όλα τα παραπάνω θα πρέπει να 

υπάρχει και η ανάλογη εσωτερική οργάνωση. Πράγματι ο Ευαγγελισμός ήταν 

ένα ίδρυμα που η διάρθρωση των δ ιο ικητικώ ν υπηρεσιών του δεν απέχει 

πολύ από την διάρθρωση των σημερινών δ ιο ικητικώ ν υπηρεσιών.
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

- Δημητράκη Τ Β , Γενικό Νοσοκομείο Αθηνώ ν «Λαϊκό» (1933 -  2002)

Αθήνα 2002.

- Δρούμπαλης Φ., Σύγχρονες Μονάδες Υγείας, Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, τμήμα 

Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

- Ενημερωτικό έντυπο νοσοκομείου «Μαιευτήριο Ελενα Βενιζέλου», 

Αθήνα 1971.

- Καπονίδης Κ. Νίκος, Διδακτορική Διατριβή, Η κλειστή περίθαλψη στο 

νεοελληνικό  κράτος (1909- 1940), Θεσσαλονίκη 1899

- Λανάρα Αν. Βασιλικής, Τα εκατό χρόνια  της Σχολής αδελφών 

νοσοκόμω ν του Ευαγγελισμού 1875- 1975, Αθήνα 1978

- Λεύκω μα πεντηκονταετηρίδας του θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» 

(1 8 8 4 - 1934), Αθήνα Παπαδιαμαντοπούλου 44.

- Μέλιος Ν -  Μπουφούνη Ε., «Η Ελπίς» Γενικό Ν οσοκομείο Αθηνών 

1842 -  2002, I Μ Τ Ι Ι Ε., Πειραιάς 2002.

- Μπαριάμη Α -  Στασινοπούλου Θ , Ιστορική θεώρηση Νοσοκομειακών  

μονάδω ν στο Δήμο Αθηνών (1835 -  1922), Πτυχιακή Εργασία

- ττ. Ν οσοκομειακά γοονικά, πανηγυρική έκδοση γ ια  τα εκατό χρόνια  

του θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» 1884 κα ι τα σαράντα χρόνια  

της ένω σης επ ιστημονικού προσωπικού του θεραπευτηρίου 1943, 

Αθήνα 1984.

- 100 χρ όν ια  επ ιστημονικής προσφοράς του θεραπευτηρίου «ο 

Ευαγγελισμός» στην υγεία του λαού, Αθήνα1884

- Θ ϋ  ΡΟΜ, Οι Μονάδες Υγείας Στην Νεότερη Ελλάδα, παραγωγή Τ.Ε.Ι 

Καλαμάτας, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

- Νομοθετικό Διάταγμα «Περί διαρρυθμίσεως κα ι οργανώσεως του εν 

Α θήνα ις  Θεραπευτηρίου "ο Ευαγγελισμός" κα ι του παραρτήματος 

αυτού Ν οσοκομείο Γ. Σταύρου και Γ. Φουγκ», Φ Ε Κ 49, τ. Α', Αθήνα 

9.2.1926



Φ.Ε.Κ 39/4.5.1881
Διάταγμα: « Π ερ ί ιδ ρ ύ σ εω ς  νοσ οκομείου  εν  Α θ ή να ις  π ρος  
θ ερ α π ε ία ν  α σ θ ενώ ν  κα ι ιδ ίω ς  π ρος εκπ α ίδ ευ σ ιν  κα ι σ υ ντή ρ η σ ιν  
νο σ ο κό μ ω ν  γυ να ικώ ν .»

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  1°



ΔΙΑΤΑΓΜΑ

[Ιέρί ίδρύσεως νοσοκομείου έν ’Αθήνα*.; πρός θεραπείαν άσθε- 
‘ΐ;νων καί ιδίως πρός Ικπαίδευσιν και συνττ’οησιν νοσοκόμων 

γυναικών.

ί  · Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Α .'
ϊρ : ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 

ίΐροτάσει τού ‘Ημ,ετέρου έπί των Εσιοτερικών ‘Υπουργού,
έ^ατισααεν καί διατάσσοαεν.■τν,
Ι .Έ γ κ ρ ίν ε τ α ι ή έν Ά θήν*’-? ΐδρυσις £—ί. τού ύπό τής ιερά; 
*?ς. των Ασωμ,άτων δωρηθέντος γηπέδου νοσοκομείου ττρός 
απείαν ασθενών καί ιδίως ποός εκπαίδευαν καί συντήρη- 
νοσοκόρ.ων γυναικών διά των τ-?, πρωτοβουλία τής Α. Μ. 

; Βασιλίσσης προκληθεισώ .· συνδοου.ών. ,.
2. Τό φιλανθρωπικόν τούτο ίδρυμα, ού ή Α. Μ. ή Βατί- 
σά.εύηρεττήθη νά όνομασθή προστάτις καί ν’ άναλάβτ, τήν 
ίσον προστασίαν, θέλει φέρει τήν έπω/υυ,ίαν «θειαπευτή- 
ι» δ Ευαγγελισμό; ύπό τήν προστασίαν τ?,; Α. Μ. τή : Βα- 
ίσσης». ·
3. Π αύτή Ε πιτροπεία , τ, λαβούσα τήν εντολήν νά τυλ- 
7) σύνδρομά; ύπέο τού εϊρημένου ίδσύαατο; καί νά δια- 
ντίση, τά  ττρος ά%έγερσιν αυτού, θέλει ¿'ακολουθήσει ένεο· 
3« τά  ανατεθειμένα αύτή καθήκοντά μέχρι τής άποπερα- 
Έως τ·7,; οικοδομή; καί τ?,; εσωτερικής αυτής διασκευής, 
ώ καί χορηγείται εις την έπιτροπείαν ταύτην, άποτελου- 
«ν ύπο τού Σεβασμ.ιωτάτου Μητροπολίτου ’Αθηνών, Ποοέ- 
ι αυτής, τού Διοικητού τής ’Εθνική; Τραπέζης Κ. Μ. ιΡε- 
η, τού ‘Ομειέρου αρχιάτρου Κ. Γ. Α. Μακκά, τού Διευ- 
ού τής Σχολής τών τεχνών Κ. α . ΘεοφΓλά, τού Κ. I. 
:εμη καί τού Κ. Α. ©εοδωρίδου, ή άδεια νά συλ.λέγη 
οομάς καί νά δ έ /η τα ι δωρεάς ύπεο τού ιδρύματος, νά 
’.Λλασσηται έν όνοματι αυτού καί νά παείσταται ενώπιον
δικαστηρίων υπέρ τών συμφεοόντων αυτού.

. Μετά τήν άποπεράτωσιν τών άνατεθειαένων τή Ε -ι-  
-ια ταυ τη καθηκόντων, το πεοκείαενον Ο'Λανθιωπικόν 
κα παραουΟήσεται εις τήν έκ τού υπέρ τής γυναικείας 
ευσεως συλλόγου τώ< Κυρών τριμελή Εφορείαν τού Νο
μικού παιδευτηρίου, ήτις θέλει δ ο κεϊ αύτό_ κατά τούς 
Ιησομενους ιδιαιτέρους κανονισμούς.
' ιΠμέτερος έπί τών Έσω~ερικώγ ‘Υπουργός θέλει δηυ.ο 
ει καί έκτελέσε τό τταρδν Διάταγμα.
Έν "Αθήνα*.ς, τή 20 Μαο'ίου 1881.

Έ Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
Ν. ΠΑΠΑΜίΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ
■ τροτοττοιησεως του άρθρου 20 τού καταστατικού του έν 

Πάτραις πτωχοκομείου «’Απόστολος Ά νδρέας.»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α '
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

>*ασε*. τού ‘ Πμετερου ε τ ι τών Έσωτερικώ/ ‘Υπουργού, 
ομ,εν την ύτό τού διοικητικού συίλβουλ.ιου τού εν Πά- 
" τω 7,οκομείου υπό τήν έπωνυι/.ίαν ς ’Λπόττολ.ο: Ά ν- 
ττοοτεινο υ.ϊνη * τ οοποπο ίητ’.ν τού άσθσου 20  τού διά! 

ο 27 Ίανουατίου 1.870 ‘ΗμετέοΟυ Δ ατάγματος έγ- 
ος καταττατικού αύτοϋ, έ/ουσαν ούτως.
,, , Άρθρον 20 .
δεις δυναται νά έκ/.εχθή αέλος τής διοικητικής έπι- 
»■> α; 0;,ν καταοαλλη τακτικώ ς κατ’ έτος τουλαγι- 
δίαγι/.ά; λ

‘Ο ‘Ημέτερος έ—ί τών Έοωτερικών ‘Τττουογός δημοσιευτεί 
και έ/.τελ,έτει τό παρόν Διάταγμα. ' ,.r

Έν Άθη'ναις, τή 13 Μαρτίου 1881. · *

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ .
Ν- Π Α Π Α Μ1JC. ΑΛΟΠΟΤΛΟΣ. Ώ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Βερί έπεκτάσεως τού έπί τών ωνίων δασμού έν τώ δήμω *_ 
Κολλών’δων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΚΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Προτάσει τού ‘Ηαετέρου έπί τών ’Εσωτερικών 'Υπουργού, 
ύπ’ δψιν λ.αβόντες τό άιθρυν 5 τού άπό 22 Δεκεμβρίου 1847 
ΞΓί . νόμ,ου περί δηαο-ικών φόρων, τά άπό 3 καί 2 7  Ίανου·- 
αρίου ε. ε. ύπ ’ άριθ. 5 καί G ψηφίσματα τού δημοτικού συμ
βουλίου τού Λήμου Κολλωνίδων καί τήν άπό 5 τρ- μηνός 
ύπ’ άριθ. 26  γνωμοδότησιν τού ‘Ημετέρου ‘Υπουργικού συμ
βουλίου, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν.

’Επιτρέπεται εις τόν δήμον Ινολλ.ωνίδων νά έπεκτείνή έπί. 
διετίαν τόν έπί τών ώ/ίων δασμ.όν εις τά πρός εσωτερικήν 
κατανάλωσίν του εΐσαγόμενα σιτηρά καί άλευοα ..εις τόν φο
ρολογικόν ορον τού ενός τοϊς εκατόν τής τιμής αυτών. ;

‘H άπό τού δασμού τούτου πρόσοδος διαπεθήσεται πρός 
έκτέλεσ ν κοινωφελών έργων καί ιδίως πρός τήν επισκευήν 
δημοτικών όδών.

‘θ  ‘Ημ.έτερος έπί τών Εσωτερικών ‘Υπουργός δημοσιεύσει 
καί έκτελ.έσει τό παρόν Δ άταγμα.

Έ ν ’λθήναις, τήν 13 Μαρτίου 1881.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ .

Ν. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟΣ. '· 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Πιρί έφαρμογης τών διατάςιων του π«ρί κατασκευής πεζο
δρομίων κλπ. νόμου καί εις τήν χωμόπολιν Κατακώλου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Προτάσει τού ‘Ημετέρου έπί τών ’Εσωτερικών ‘Υπουργού, 
ΐδόντες τό άρθρον 5 τού άπό 20 ’Απριλίου 1867  νόμου καί 
τό ύπ’ άριθ. 133 ψήφισμα τού Δημοτικού συμβουλίου Αετρίγς 
νων, έγκρίνομεν, όπως αί όιατάζει; τού άπό- 11 Σεπτεμβρίου 
1856 νόμου περί κατασκευής πεζοδρομίων καί υπονόμων 
έφαομοσθώσι καί εις τήν κωμόπολιν Κατακώλου.

‘θ  αυτός ‘Υπουργός έκτελ.έσει καί δημοσιεύσει τόδε τό 
Διάταγμα.

’Εν ’Αθήναις, τή 9 Μαρτίου 1881 .

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ

Ν. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περί ονομασίας λοχαγών πρώτης τάςεως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Ποοτάσει τού ‘ΐΐαετέοου ‘Υπουργού των Στρατιωτικών ά-

Όν εις το ταιοεϊον τού πτο)/οκοι/.ειου,*
πεφασισαμεν και οιατασσομεν.

*0·'θυ.άΓουεν λ.ονανού' Ατά 'ε * · : ;  ·*’



Φ.Ε.Κ 85/29.7.1885
Β. Δ ιάταγμα: «Π ερ ί εγκρ ίσ εω ς ορ γαν ισ μού  του ενταύθα  
θ ερ α π ευ τη ρ ίο υ  Ε υα γγελ ισ μο ύ».

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  2 °



Ιούνιον,η κατά την έβδομάδοε της τυροφάγου άν έξετά- 
*τόν Σεπτέμβριον. Έν έκάστω δε των λελυμένων ζητη- 
ιν σηρ.ειούται ολογράφως ό βαθμός Οπό του αρμοδίου 
γητοΰ,μονογραφοϋντος. Καί τά μ.εν λελυμ.ένα ζητήμ.ατα 
τέλλονται προ; τό 'Υπουργεΐον, τηρείται δ ’ έν ποωτο- 
ίρ, ύπογεγραρ.μένω ΰπό πάντων των καθηγητών, ση- 
σις των άπονεμηθέντων ύφ’ έκάστου βαθμών, 
ΐρθρον 34). Έν τή βαθμολογία ή τών μχθημ.άτων πρός 
λα άξια χαρακτηρίζεται τών μεν ελληνικών διά του 8, 
μαθηματικών καί λατινικών διά του 6, τών γαλλικών 
Λοιπών μαθημάτων διά του Ο.
ίς τον αυτόν 'Ημέτερον 'Υπουργόν άνατίθεμεν την δη- 
υσιν καί έκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.
Έν Άθήναις τη 24 ’Ιουλίου 1885.
^  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ό  Ύ κ ο ν ρ γ ο ς  τώ ν  ’Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ώ ν  χ.1~ . 

%■■■■■ Α . Α . ΖΤΓΟΜΑΛΑΣ

ί  “   ̂ (»)
ε π ιβ ο λ ή ς  έ ν ό ε χ α η μ ε ρ ο υ  επ ιρρολέρου  χα θ ά ρ σ εω ς άτι τώ ν  

τώ ν  Γ α λ λ ι χ ώ ν  π α ρ α λ ίω ν  τ ή ς  Μ ε σ ο γε ίο υ  π ρ ο ελεύ σ εω ν .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ροτάοει τοϋ Ήμετέρου επί τών ’Εσωτερικών Υπουργού 
νωμοδοτήσει τοϋ Ίατροσυνεδοίου, λαβόντεςύπ’ δψιν την 
του άρθρου 13 τοϋ ΰγειονομ.ικοϋ νόμου, άπεφασίσαρ.εν 
ίατάσσομεν'
.τμόπλοια καί πλοία ένγε'νει άπο της 18 ’Ιουλίου άπο- 
ταντα έξ οίαςδήποτε Γαλλικής πρός την Μεσόγειον παρα
τίθενται εις ένδεκαήμερον έπιχόλερον κάθαρσιν, άρχομέ- 
ίπό της έζομολογήσεώς των ΰπό της υγειονομικής αρχής 
τελουμένην έν τοϊς συσταθεϊσι λοιμοκαθαρτήριο'.; τοϋ 
■ους.
α τά έξ έπιχολέρων τόπων μεταφερόμενα εμπορεύματα 
υσιν αί διατάξεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ από 19 ’Ιουλίου 
ί Β . διατάγματο ς.
αυτός Υπουργός δημοσιεύσει καί έκτελέσει τό παρόν 

ιγμα.
Έν Τατοιω τη 27 ’Ιουλίου 1885.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ό  ‘Ύ π ο υ ρ γ ο ς  τώ ν  ’Ε σ ω τερ ικ ώ ν

Ν . Π απαμ ιχαλοποτλος

( 12)

ρ ΐ  ε γ χ ρ ίσ ε ω ς  ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ  το ν  ε ν τ α ύ θ α  θ ερ α π ευ τη ρ ίο υ  
« .Ε υ α γ γ ε λ ισ μ ο ύ .»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ’.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

οτάσει τοϋ Ήμετέρου επί τών Εσωτερικών Ύπουρ- 
ιαβόντες ΰπ’ δψιν τό από 20 Μαρτίου 1881 Ήμέτε- 
άταγμα περί ίδρύσεως ένταΰθα νοσοκομείου πρός θερα- 
άσθενών καί πρός έκπαίδευσιν καί συντήρησιν νοσοκόμων 
ιών υπό την έπωνυμίαν «  θεραπευτήριον ό Εΰγγελι- 
ύπό την προστασίαν της Λ. Μ. της Βασιλίσσης »· 
ιασίσαμεν καί διατάσσομ.εν
ιυροϋντες τό άρθρον 4 τοϋ μ,νησθέντος Ήμετέρου Δια- 
τος, έγκρίνομεν τον υπό της εφορείας τοϋ φιλανθρωπικού

τούτου καθιδρύματος. συνταχθέντα οργανισμόν αύτοϋ καί έ- 
πικυροΰμεν τους έν αύτω άναγεγραμμένους όρους.'

Ό  αυτός Υπουργός θέλει έκτελέσει τό παρόν διάταγμα 
δημοσιευθησόμενον μετά τοϋ έγκρίνομεν ου οργανισμού εις την 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τη 24 ’Ιουλίου 1885.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ’

Ό  Έ π ο ν ρ γ ο ς  τώ ν  ’Ε σ ω τερ ικ ώ ν  

Ν. Παπαμιχααόπουλος

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ
του ύπό τήν προστασίαν της Αύτής Μεγαλειότητος

της Βασιλίσσης θεραπευτηρίου «δΈύαγγελισρ^ς».
Σκοπός τοϋ ύπό την προστασίαν της Αυτής Μεγαλειότη

τος τής Βασιλίσσης θεραπευτηρίου «ό Ευαγγελισμός» είναι- ■
Ιον. α') Ή  νοσηλεία άσθενών, τών μέν ενδεών δωρεάν,, 

τών δέ εύπορούντων έπί μέτρια πληρωμή· καί λ/'λ ■'
β’) Ή  κατά τους κανόνας τής επιστήμης μορφωσις νοσο

κόμων γυναικών, πρός συμπλήρωσιν τοϋ δ ' εδαφίου τοϋ όρ- 
γανισμ.οΰ τοϋ ύπ'ερ τής γυναικείας παιδεύσεως Συλλόγου Κυ
ριών, τήν έκτέλεσιν τοϋ όποιου άνέλαβεν ΰπό την άμεσον 
Αυτής προστασίαν ή Α. Μ. ή Βασίλισσα. '#·■·.

Αί νοσοκόμοι μ ετά , τήν άναγκαίάν παίδευσιν καλούνται 
Άδελφαί τοϋ Ευαγγελισμού.

2ον. Οί πόροι τοϋ θεραπευτηρίου σύγκεινται έκ τοϋ είσο· 
δήματος τής περιουσίας αύτοϋ, έκ τακτικών καί εκτάκτων 
συνδρομών,έκ δωρεών καί κληροδοτημάτων, ετι δέ έξ είσπρά-. 
ξεων νοσηλείας.

3ον. Οι εισφέροντες διαιρούνται εις τέσσαρας τάξεις, τήν 
τών ιδρυτών, τών ευεργετών, τών δωρητών καί τών συνδρο
μητών. Καί ίδρυταί μ.έν λέγονται οί άνεγείραντες ίδίαις δα- 
πάναις οικοδόμημα καί προσενεγκόντες υπέρ , τοϋ θεραπευτη
ρίου 20 χιλιάδας δραχμών καί άνω.

Εύεργέται δέ οί συνεισφέροντες εφάπαξ δεκακισχιλίας του
λάχιστον δραχμάς ή οί προσενεγκόντες έξοχους άλλας υπηρε
σίας υπέρ τοϋ θεραπευτηρίου, περί ών κρίνει έκάστοτε ή Α. 
Μ. ή Βασίλισσα.

Δωρηταί δέ οί συνεισφέροντες χιλίας δραρ,άς τουλάχιστον 
καί σύήδρομηταί οί έτησίως είκοσι καί πέντε τουλάχιστον, 
δραχμάς δίδοντες.

Δίπλωμα έμφαϊνον τήν εις ήν έκαστος ανήκει τάξιν, φέ- 
ρον τάς ύπογραφάς τής προέδρου τής έφορείας καί τής γραμ- 
ματέως, πέμπεται παντί συνεισφέοοντι, τά δέ ονόματα τών 
ιδρυτών καί ευεργετών άναγράφονται καί έπί μαρμάρινων 
πλακών, καταλλήλως στηθησομένων έν τώ θεραπευτηρίω.

4ον.) Τό θεραπευτήριον διοικεΐται ύπό εξαμελούς επιτρο
πείας Κυριών, έκλεγομένης ύπό τής Σεπτής Προστάτιδος" 
κατά τριετίαν άποχωροΰσι δύο διό. κλήρου, δυνάμεναι νά έκ- 
λεχθώσι έκ νέου.

δον.) Ή Διοικούσα έπιτροπεία καλείται εφορεία, τοϋ θερα
πευτηρίου ό Ευαγγελισμός, έκλέγει δέ αύτη έκ τών μελών 
αύτής τήν πρόεδρον, τήν αντιπρόεδρον, τήν ταμίαν καί τήν 
γραμ.μ.ατέα αύτής, άποφασιζούσης έν περιπτώσει ίσοψηφίας 
τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης.

6ον.) Κωλυομένης ή άπουσικζούσης έπί μακρόν κυρίας 
τινός τής έφορείας, αντικαθίσταται αύτη ύπό έτέρας, έκλεγορ.έ- 
νης πάντοτε ύπό τής Α. Μ. τή: Βασιλίσσης.

7ον.) Πρός συνεδρίασιν τής έφορείας του θεραπευτηρίου 
απαιτείται ή παρουσία τριών τούλάχιστον μ.ελών αυτής' αί



δε αποβάσεις λαμβάνον-αι κατά, πλειοψηφίαν, τηρούμενων 
έκάστοτε των πρακτικών, έν ώ έμοαίνεται καί το ύπό συ- 
ζήτησιν θέμα καί ή ληφθεΐσα άποφασις. Έν ίσοψηφίχ ή ψή
φος της προέδρου υπερισχύει.

8ον.) Ή  Εφορεία διοικεί καθόλου το θεραπευτηριον, με- 
ριμνώσα ττερί της ακριβούς καί ανελλιπούς έφαρμογής του τε 
οργανισμού αύτοϋ, των διαφόρων κανονισμών αύτοϋ καί 
περί παντός αντικειμένου άφορώντος εις την εν γίνει προ
στασίαν των συμφερόντων του θεραπευτηρίου. Συντάσσει εγ
καίρως τον ετήσιον προϋπολογισμόν καί τον απολογισμόν. 
Μεριμνά περί εγκαίρου προμήθειας ¡απάντων των χρησίμων 
τω θεραπευτηρίω σκευών, τροφίρων, φαρράκων κλπ. Ε π ι
τηρεί εις την έν νένει λειτουργίαν αύτου, φροντίζει προς 
έζεύρεσεν πόρων καί έπαύξησιν της περιουσίας του θεραπευ
τηρίου, όπως ού ρόνον καταστη τούτο ώς οϊόντε τάχιον αύ- 
τοσυντηρητον έκτων ίδιων κεφαλαίων του.άλλα καί έπεκτεί- 
Τί) τάς : αγαθοεργίας αύτοϋ.

Διορίζει τό άναγκαιοΰν εις την υπηρεσίαν προσωπικόν, 
έξαιρέσει του ίερέως, των ίατοών καί του φαρμ.ακοποιοϋ, 
διοριζοριένων απευθείας υπό της Α. Μ. της Βασιλίσσης.

Αί άδελφαί έκλέγονται υπό της Έφοοίας τοϋ θεραπευτη
ρίου κατά τούς ιδιαιτέρους περί τούτων κανονισμούς, έγκρί- 
νονται -δέ ύπό της Α. Μ. της Βασιλίσσης.

Προς τον σκοπόν τούτον ά) συνέρχεται εις τακτικάς καί 
έκτακτους συνεδριάσεις. Αΐ τακτικαί συνεδριάσεις γίνονται 
καθ’ έβδοριάδα, αί δέ έκτακτοι,οσάκις άν κριθή τούτο άναγ- 
καϊον ύπό της προέδρου της Εφορείας1 β’) έκαστον μέλος της 
Έφοοείας κατά σειοάν όρισθησομένην ©οιτα έπί ολόκληρον 
εβδομάδα εις τό θεραπευτηριον καθ’ έκάστην εις ώραν τα
κτικήν ή καί έκτακτον καί λααβάνει γνώσιν των έν τω θε-

ι / 1 Ρι ' \ »  ̂ >ρχ'ζευτηριω γινομένων, ετηολετουσα και επιτηρούσα τα 
πάντα, ένθαρρύνουσα τό προσωπικόν εις την ακριβή του κα
θήκοντος έκπλήρωσιν, λαμ.βάνουσα πάσαν πληροφορίαν, 
άκαύουτα παν παράπονον των αδελφών, τοϋ προσώΐ'τκοϋ 
καί των ασθενών καί δίδουσα πάσαν παραγγελίαν, τείνου- 
σαν εις τήν ακριβή των κανονισμών του θεραπευτηρίου τή- 
ρησιν. Έν περιπτώσει οίασδήποτε ανωμαλίας έν τω θεραπευ
τηρίω, περί ής δεν προβλέπουσιν οί κανονισμοί, συνεννοείται 
μετά τής προέδρου τής έφορείας πρός σύγκλησιν έκτακτου τής 
έφορείας συνεδριάσεως.

8ον). Ή  πρόεδρος συγκαλεΐ τήν έφορείαν εις τε τάς τακτι 
κά; καί τάς έκτακτους συνεδριάσεις, διευθύνει τό γραφεί; 
τοϋ προεδρείου, τήν άνταπόκρισιν καθόλου τοϋ θεραπευτή 
ρίου, οπερ έκποοσωπεΐ ενώπιον των δικαστηρίων καί πάστ 
αρχής, υπογράφει τά πρακτικά τής έφορείας, υπογράφει τ 
έκδιδόμενα έντάλμ,ατα, έκδίδει τά διπλώαατα τών αελών κι 
έπιτηρεΐ τήν ακριβή κατάστρωσιν τών μηνιαίων καί έτησία 
προϋπολογισμών καί απολογισμών, συμμεριζοαένη μετά τα 
άλλων μ,ελών τής έφορείας τήν διαρκή έπιτήρησιν τοϋ θερα 
πευτηρίου.

Ή αντιπρόεδρος άναπληροΐ τήν πρόεδρον άπουσιάζουσα 
ή κωλυομένην.

ΙΟον). Ή  ταμία; ένεργεΐ τάς χρηματικά; εισπράξεις δυ 
νάμει διπλοτύπων υπογεγραμμένων παρ’ αυτής, ένεργεΐ τά 
πληρωμάς έπί τή βάσει ένταλμάτων υπογεγραμμένων παμ 
τής προέδρου καί τοϋ γραμματέως τοϋ θεραπευτηρίου, τηρε 
τά αναγκαία λογιστικά βιβλία,υποβάλλει κατά μήνα κατά 
στάσιν τών εισπράξεων καί πληρωμών, διαθέτει μετά τη 
προέδρου τήν περιουσίαν τοϋ θεραπευτηρίου κατα τάς άπο· 
φάσεις τής έφορείας, δεν δύναται δέ νά άλλοιωθή ή μειωθι 
αίίτη άνευ προηγηθείσης πράςεωςτής έφορείας, φερούσής^^ 
τήν έ’γκρ',σιν τής Σεπτής Προστάτιδος. · '' 8

11ον). Ή  γραμαατεύς τής έφοοείας τηρεί τά πρακτικά :<Βω(S ; M i l  I t  ' ,ι , _·
συνεόριασεων, προετοιμαςουσα και τα αντικείμενα τηςημε1 
οησίας διατάξεως έκάστης συνεδριάσεως.

12ον). Έπιθεώρησις τοϋ θεραπευτηρίου καί τών πρά||ώ- 
τής έφορείας γίνεται κατ’ έτος διά καταλλήλου προσώπόμ|ρ 
ποστελλ.ομενού ύπό τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης. j&Bj)

13ον). Κανονισμός ιδιαίτερος θέλει ορίσει τά τής έσωτέμι 
κής υπηρεσίας καί τά καθήκοντα τοϋ όλου προσωπικού)^ 

■θεραπευτηρίου.
.14ον). Ή έφορεία τοϋ θεραπευτηρίου έχει σφραγΐδά',ρίέ 

ρουσαν τον τίτλον «θεραπευτηριον ό Εύαγγελισμός» καί 
έμβλημα τοϋ θεραπευτηρίου.

Έν Άθήναις τή 1 ’Ιουλίου 1885

I. Α. Σ ιτ γρο τ , Β. Ρ εινεκ, Α. ΙΙ.απιιοτδωφ.
Ε. Ρεβελακη, Ειρηνη Σ. Ματρομματη, Σοφ. Λι

ΕΚ ΤΟΓ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΠ1ΟΓΡΑΦΕ10Γ
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χ όνόμοίττχ tcùv ιορυτών. ρ.εγcxacov ευεργετών ν.χ: υ̂=.Γ c .cov 
ν-ράοοντζι επ': tciaiTèptov ;j.ap;j.ap:vcov ττλαν.ων.

’ΆρΟρον 5.

Ίο Σωματείο*/ «ο Ευαγγελισμός». έγκειται έλευΟερως έν- 
7ος τών ορίων 7ων κείμενων νομών ν.αι ειοικώς το. ..αρόν.ο.
κ α ί  U 7  Κ γ  ΐ  7  α  I 0 7 0  7  η  V 0 7 0 “ 7 i- 2 V  7C ’J  I v p X .C 'J . , .  η  * l .  K v y . i l . 7*. 
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J I 7ïjV  7 T ,p r i7 tV  7Û V  G ia 7 X .: î ( ü V  7 0 0  7 K G 0 V 7 0 ; '/.Kl 7 ω ν  0 T ίύ T 0- 

ρικών κανονισμών y .κ ι  2 7Gv ελεγ*χον ής c : χχε: : :  τ ε ω  ς  7G·.· 

Θερακευτηρίου.
Άνώτατον κα! κυρίαρχον σώμα toÔ θερακευτηρίου ορίζεται 

ή Γενική Συνέλευσις 7ων μελών τοο Σωματείου. ήτι; έχε: την 
άνωτέραν έκιμχλειαν 7ων συμυεροντων 7ων ε·· γενε: υκο- 
3έσεων τού Θερακευτηρίου. κ:ος όσον ενεστ: τελειότερα·· εκι- 
σέλεοίν τών σκοτών αυτού.

Είοικώτερον ή Γενική Συνέλευσις ενε: 7Κ είτή: καθήκοντα: 
1) Εκλέγει c : à μυστικής ύησοοοριας και κατ' άκόλοτον 

ολειοφηοίαν το Διοικητικόν Συμέούλιον 7GÔ θερακευτηρίου έκ 
:ών μελών αύτού. συμοωνως κρος τα αρόρα 1.9 καί .! G τού 7κ-

'.· Πρόεορος τού Ιΐανελληνιου Ιατρικού Συλλόγου.
Ο Γμημ,ατ αρχής τής Σχολικής Υγιεινής τού ‘Γ-ουργειρο 

! 7ής Παιοείας.
Αν:: εν μέλος τών Διοικητικών Συμβουλίων του Λμαλιειου 

ι Οροανοτροοειου, του υροανοτροςειου Χατζή-Κωστα καί τής 
\ Ελεήμονος Εταιρείας κατ' άκοοασιν"τών χύτών'-Συμβουλίων.
Ι Τά μέλη τού κατά τ: χρΟρον ] Ο τρωτού Διοικητικού Συμ

βουλίου.
| Γα υκό/.οικα κρός συμκληρωσιν τού όλου αριθμού τών το.- 
I τα: χκοντχ εκλέγονται οτο τών ανωτέρω, μεταςύ κροσώκων,
I κεκτημένων Ελληνικήν ύκηκοότητα. τά όκοιχ ώς έκ τή: ν.οι- 
ί νω'Ίκής των θεσεινς. των είσικών γνώσεων των και τής —ζζ·ν·>- 
■ της των όυνχνσα: να συντελεσωσιν εις την ευοόωσιν τού τκοτού 
I τού θερακευτηρίου. Η εκλογή τούτων γενησετχ: εντός όνο μη

νών χκο τής ισχύος τού κχροντος.
Δια τας έλικας συνεσριχσε ;ς τής Γεν. Συνελεύσεως κρος 

εκ/.ογην ενεργών μελών η τ.ρος ανακηρυςιν γ/.τ:τιμών μελών 
τιταιτεΐτα: χκαρτιχ εκ τού ήμιτεος τουλάχιστον τού όλου αριθ
μού τών οικαιοομένο)·/ όηοου και άκόλοτος κλειεύη: :χ τών κα- 
ρ ον των.

OVTOÇ.
2) Ψηοίζε; τον Γενικόν Ετωτερικον Κανονισμό- και τούς 

,οιττους κανονιτμ.οος τών οι χοίρων τμημάτων κα. ύκη:εσ·ών
οΰ Θερ:
?. ι

τηριου. ως κα: τας τροκοκοιησεις αοτω ·
Άκουχσίζε: κερί ίορόσεως Ταμείο.. ΠεριΆλύεως καί 

Εντάσεων τού Προσωκικού τού Θερακευτηρίου κα: όηρίύε. τούς 
ογχνισμ.ούς αύτών. συμμοροουμένους. τρος τάς ειατάςεις τής 
χετικής. νομοθετιας τού Κρατοος.

4; Έν./.έγε: ν.ατ έτος εν. τών μελών αύτού κα: εις τήν οεο- 
ίραν έτηοιαν ουνεορίατιν αύτού τριμελή έςελεγκτικήν ετιτρο- 
ήν τής κατά το έτόμενον έτος οικονομικής οιαχειριοεως τού 
ερακευτηριοο. Έςαιρετικώς ή έςε’/.εγκτική έτιτροτη τής οια- 
ιιριαεως τού έτους 1926 Οέ’/.ει έκλεγή εις την κρωτην ουνε- 
ίατιν τής Γεν. Συνελεΰοεως γενητομένην εντός ουο μηνών 

:ο τής ιαχύος τού καροντος.
5) Άκοοαινετα: έκι τών ύκοόα/./.ομένων είς αύτ: κατ έτος 
ο τού Διοικητικού Συμόου’/.ιου κροϋκο’/.ογισμών,. ιεολογισυ.ών 
: άκολογιομών τής οιαχειριτεως τςύ θερατεοτηριοο.
6) Ακοοατί'ύει εκ: εκκοιητεως ακινήτων, ενυκού-ηκων οα- 
icov, εκτε/.έκεως οΐκοοομ.ικώ·· έργων κα: οίωνοηκοτε οίλλων 
χνικών έγκαταοτατεων έκ: κοτού ύκερόαινοντος τας ¿ilO.UOÎI 
αχμάς.

ΑρΟρον 0.
Το Σωμ.ατείον άκοτελειται έκ τετοαρακο τα μελώ··.
Δι άκοςοιοεως τής Γενικής Συνελεύςεως. αυτών ουνατα: να 
ιηΟή ο αριθμός τών ενεργών με/.côv αύτού μέχρι τού άοιΟμού 
ν κεντήκοντα.
Με’/.η τού Σωματείο- ορίζονται αύτοίί-.καίω: έκ: τού καοόν-

0 Μητροκολ,:τη:: Αθηνών
0 Πρόεορος του Άρε ίου Π α-ου
0 Γισαγγε/.ε:υ·: ■τού Αρειου 2Ί~-
fl Ποόεόοο: ΤΟΓ·· έν ’Αθήνα:ς Έ:
Γι Πρόεορος το·: Έλεγκπκ

Άρύρον 7.
Εκ:τιμά μέλη ανακηο-ττινται :: άκοοαςεως τής ] 'ενικής 

Συνελευαεως κροτωκα τα οκοία κροτοερου. μεγάλα ς ό·κ η: ι
τιάς εις τον Ευαγγε/.ιτμον. Ια εκιτιμα με/.η ουναντα: να κα- 
τιτταντα: εις τας ουνετριατεις τής J ενικής Συνελευιτεως. α- 
νεο όικαιώματος όήοου.

ΑρΟρον S.
)ί ] ενική Συνέ/.ευοι: τυνέρχετα: τακτ.κώς μεν εις τού 

έτους, ητο: κρο τού τέλο.ς Ακριλιου και εντός τού Χοεμόριο. 
εκαατου ετο.ς, εκτάκτους :ε ότάκις ήΟε’/.ε καραατή άνάγκη. ά- 
κοοά-ε: τού Διοικητικού Συμόου/.ίο. καί κροτκ/.ήϊε: τού Ιϊρο- 
έόρου τού Συμβουλίου τούτου.

I] 1 ενική Συνέ/.ευτις τυγκα/.ειτα: ύκοχρεωτικώς κατοκι·. 
εγγράοου αίτήοείυς κρός τ; Διοικητικόν Συμόού’/.ιον τού J ; J <» 
τού/.άχ -τον τού όλου αριθμού τών μελών αυτής. Η α’ιτητις 
οέον να αναοέρη τους λογους τής τυγκ/.ητεΐνς κα: τα ουζητη- 
:εα θέματα. Η κρότκλητις γίνεται τό όραούτερον εντός οέκα 
ημερών ακο τής ύκοόολής τής αιτήτεως.

ΆρΟρον 9.
.! Η Ι'εν.κη Συνέλεοπς εκλέγει κατ έτος είς την κρο..- 

την ετηαια ουνεοριατιν αυτής τον Ιΐρόείρον. τον αντικροεορο··· 
κα; τον γραμματέα αυτής μετας. τών μελών του.

Γί I ενική Συνέ/.ευοις εύριτκετα: έν άκαρτια καρουοία 
τού ήμιτεος τών με/.ών αυτής, άκοοαινετα: οέ ::ά κ/.ειοψηρίας 
τών καρόντων με/.ών. Εν ιτούηςία νικά η ψήοος τού Ιίροε- 
ύρου. Εκ: κ:οτωκ.κών ζητημάτων ακαιτειτα: κάντοτε έκ: κοι
νή ακυροτητος μυττικη ό::: ψηοοόε’/.τicov ψηοοοορία. Δίη εκι- 
τευχΟειτης ακαρτιας τυγκαλειτα: εκ νέου ή I εν. Συνε/.ευτις. 
ήτις εύρίτκετα: έν άκαρτια οτοιόηκοτε καί αν είνε ο: καρό·/τες.

Α:0:ον ](ι.

I Πρύτανις τού Πανεκιττημιου ΑΟηνώ 
·'· έκαστοτε κοτμττορες τής Ιατρικής 
του 1 ] αν εκ ι τ τηυ. ίο ; : ΑΟην ώ ν. 
¡'Διοικητής τής Εθνική: Τρακεζη: τ·?

•Αημ::ρχοι Αθηνών κα: Ιίειοαιώ:
‘ Διευθυντής τού Πολυτεν-είου.
1 Γενικός ΔεευΟυντν: τού ϊ ' ' .....
! τής ί'γιοινή:
1 Ιΐροεοεο;· τού ί .y ru- 
AO ηνίο ν

ί Πρόεορος τού Έμκος

J: :ευτερ
ςε: μ.ετασυ τ

οή τής A
'/.θ' Συμίού/

• τ τού i-Jop:
I κον Συυ.όού/.ιον. εις ο ανατίθενται ή Διοίκησε? κα· ?·ανε::ι-

,α:ο :

.· -ώ-ν TV ·.

κα Ειονηνα.ιν. δ 'ίίκιχελητη-
.·\"Δ :’/.!θυ ¡‘ί; 
-OC Προέόρου

κα· 1’ιου.ηνα·.:'•Ό ί'.κ ιμε,.-τϊ- J ζ ν ου tc o υ.£·

Η ανανεο.πς τώ·- ;/ε/.ω. τού Διοικητικό. Συμοου/.ιο. γ: 
τα. κατ: το :::'.·'ρο. Π·.

Εςαιρετικώς κατά τ: ::κ: της ισχύος του τ 
■ή: λ! Δεκεμόριου : ί!2* χρονικο- οιαττημα τα κα'/ηκ·

— J Σ'. Δ Σ - /.. ΣΣΣΤ'. //-‘.'ΣΔ ΣΣ1. γ-J-·, 7̂7*.
ίϋ ΐΐ,,-η ... ιο·)* ·-.....:—  ■ - ■



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΤΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 3ο3

’Άσθρον I ].
Το Α’.Ο'.κητ:*/.ον Σνμ&ονλ:ον ν..7Τ0ί ■:τλ τρωτήν οστο0 ί:υνε

δίίαν. ΉΣΟε:: ο; τού '* Γετό•ντέσον. ένολεγε: μεττ;Τ : ω '·• Ί.ί-
ί,ών αντον. τον 1] V. '.Αν::κροεσσ : κα: Ι’εν.κο • Γρ τμμτ-
:ήα. Τον 11::;εο:: ά-; νσ.σ.ζο-*·ττ. ν, V.ίνλυομενον ττΤΤ/.ηρο: ο
Αντ:κσοεσσ:;:· * •τον οε ετ:ε:ον με/Λς τον ϋομοοο/.:ο- ;Λ ΤΟ: τ-
σόρασ'.ν αυτ:.
■ Τό Α:ο:κητ :*/.:ν Σνμό':ω/.; ον δύνατα: νά ά’-αΟεση :·· 01Τοσα-

τέως ΤΟ̂· Τ:: 7. ΛΟηκονσΛ τοΟ ί'δ’.κού γ: τμμττεωτ :ο:Ρ εν::·. εν.
:ον κ::ο;ωχ;·/. ττ ; Α:ε.¡0 ννσεω; τον (σ'εσακεντησιον

,Α: ύ-ηρετ; των με λ.ών —- Γ ■ ν α ιύ Δ:ο:κητ κού Σνμσο, ' Γ ' τ τρε-
/οντα;: ε ο; ζ ε ' >Ά? £ρον 12 .

Τό Σωμσ-:ε:ον ίν.Τ.Ζ 0του 7:ε:τ ένω:ο:ον καση; δ:ν.τ: κή;.
; ‘.Ο'.υ,τ,τ:κή; τ Λ/.Λη; τ:ν:ο; αρχή;, οό; κα; έν ταί; σν
(υτϋυ. ςτγς τ:.: Πσ οεοροο τοό ΑίΟΓ/.Τ,Τ νν — ο.μ ο ο ο /. ι ο ̂ . 7 τού του
αολϋομενο-. :τηΟένσο; η έ*/.λ'.Γ0· τοσ. νκο τού 7ιττ:τρο-

*λλ! το- το ο· άθάνατοό'-'τ:' τ ✓ οι ένερ*;ΤΤΤ, Ο'.Τ ΤΟΣΤ ΤΟΤ'00 τ /.ο-
Όυς ΰε εν;: ■:ων /,.Ο'.ττών •με/..ών Τθ Ο — 00.0 ΟΟ/ν'.ΟΟ 0 ·. 0..νΤΟλV £'ν./.ε-
■ομένον.

Ό Αντ:κ;οεδρος κα: έν -;ένε: οΐ ττττληριοττ: τού. Προε-
σον ; τερ ιττττ ε:;. καν τα τ:• Τό'7 7 .0 νττ
:ντω δ:κα:(·υ.ατα κα: καθήκον ττ.

’ Αρθρ ον 13... οΑ- Α ο: κ η τ: κ ο ν Σ ν μ 6 ο ύ /.: ον Β'.ο'.ν.ε’ τ: βεσακε. τήσ:ο·- */. τ:
:αχε:,ρ-.'ίεττ. την τεριοοτιτν καί κα; ύκοθεσε:; αύΤΟ- το μοο>-
ως κσοσ τα; ::ατά;ε:ς τού ΤΤΟΟ νΤΟ ::. τοο: ετωτε ;ο: 7.Τ-

ονιομοο; ν.τ: ττ: ττοοτοε:; τή; Γ εν :κη; Σννε/.εν:•εοι:
Είσ:*/.ωτε:ον εν:ετ/.τ:ν.ώ: το ·_ί ο·:;'.ττ :'/.ον Σο·μ-00/. '.Ον */.ε-

,τηττ : τα έξης καθήκοντα:
1 1 Α:αχε:σ:ζετα: την κερ:ο:;τ:τν τοί βεσακεντησ:;0 . 7 ,τ: :7 ΤΟ-

αίνε: ε:: ττττν τντνν.τιτν τ ραξ:·. α·, ο;τ: η. τω/.ητεοΑτ 7. :νη-
ών η άκ:νητων. σννάψεωσ δανείων εκ: νκοθηκη ή ν ό;/-ρω 7.τ:
ν γένε: κάσαν κσάξ’.ν. τηρούμενη; ττ: διατάξει»>; τον άσθρον

8.; Κανόνιζε: καί δ:αρρ Αμίζε; κάσα; τα; εν τώ ίδρύματ: 
νκηρεσίας κα: το άναγκαιονν ο: αντά; κροσωκ’.κον αναλογώ; 
εκάστοτε αναγκών τον ιδρύματος.

9) Α:ορίζε: καί άκαλλσ.σσε: τών καθηκόντων τον ¿καν τό 
κροσωκ:κόν κα: ασκεί άκασαν τήν κε:0αρχ:κή'/ έξονσίαν έκ 
αντον σνμ,οώνως κρός τά; σχετικά; ο:ατά;ε:; τών εσωτερικών 
κανονισμών. Ωσαύτως ο:ορ:ζε: κα: άκο/.νε: τον; νομ:κον; σνμ- 
οονλον; τον ιδρύματος.

Ο διορισμέ;, ή καϋσ.ς. τά καθήκοντα κα: δικα:ωματα κα: 
εν γόνε: α: εύθννα: τού κροσωκικον ορίζοντα: λεκτομερώς εί; 
τον; έσωτερ:κον; κανονισμούς.

10 Κανόνιζε: τάς μισθοδοσία; καί εν γόνε: κάσα; τάς ά- 
κοδοχά; τον κροσωκικον καί άκοοασίζε: κερί αύσήσεω; ή έ- 
/.αττώσεω; αντών.

1 ] ) Α:κα.οντα: νά ίδρύτη Ταμείον συντάξεων τών αδελφών, 
ώ; καί τον λο:κον κροσωκ:κον τον ιδρύματος ή κα: νά αεσ> 
μνήση άλλως κρό; κερ!θαλψ:ν αντών κανονίζον τά τής λει
τουργίας τον Ταμείον τούτον κα: σ:αχε:ρ:ζόμενον τήν κερ:ον- 
σ:αν τον καθ’ Εν τσόκον καί τήν τον βεσακεντηρίον.

' Λούρον 1-ί.
Το Δ:ο:κητ:κον Σνμ&ούλ.ον συνέρχεται εις συνεδριάσεις τα

κτικά; μεν κα&ορ:ζομένα; νκ' αύτον ο: άκοσάσεώς τον, έκτα
κτον; σ' έκί τή κροσκλήσε: τον Πρόεδρόν ή οσάκις δύο ή κλεία
νε; σύμβουλο: ζητήσουν την σύγκλησ'λ τον. Εύρίσκετα: δε εν 
ακαστ'.α καρόντων τούλάχ:στον τεσσάρων έκ τών μελών αύτον

Τών συνεδριάσεων τον Συμβουλίου κροσκα/.ούμενο; δύναΤα: 
να μετεχη όνου 'λήρον κα: ό Διευθυντή; τον Θερακεντηρίον. 
κροκε’.μένεν δε κερί ζητημάτων έσωτερ:κή; νκηρεσ’.ας τών 
τυνοδριάσεων κροσκαλούμενο: δύναντα: νά μετέχωσ: κα: ο: Α:- 
ενΟνντα: τών Κλινικών έχοντε; άκλώ; συμβουλευτικήν γνώ- 
μην κα: άκοχωρούντες κρό τή; λήψεω; τής σχετ:κής άκοοα- 
σεω; τον Συμβουλίου.

Σύμέονλο; συνεχώς έκ; τρίμηνον μή καριστάαενο; εις τάς 
συνεδρίασε:; τον Συμβουλίου άνεν άδε:α; αύτον Οεωρε:τα: τ.*-

, στοιχείο-· .
2, Ακοσασιζε: κερ: τοκο&ετησεω; των κερα/.α:ων κα: κερ: 

κμίσθωσεω; ακίνητων ως κα: κερ: εκτελέσεω; οκ/.οδον.ών η 
λλων τεχνικών έργων, ή έγ-κσταστασεω·· τον βεσακεντηρίον. 
άτω τών γί.ΐζΐ.ΟΟΟ δραχμών.

οϋ; Ακο 0 τ:γ:Ά- -ί?: εγερτεω: τ*;ο:*;ώα ν.τ: εν *;ξ: ν £: π:ετ: 77 Τ-

η; ο: 7. η;. ε·' ή το βε ρτΓεοτήρ::;ν - τ: :■γττττ: ‘ό; έΑ·*;θ' η ε-
άγομενο·· ;/. 7: εν *;ενε: τ:ετ: ττττηκ ' ·/.ΤΤκ :κή ; τ ο;ο.Γ*·/.0- 77ΤΤ-
εω: . .ρ ο οτ"νον ν.τ: ε: ; τον δ:ορ: το των π:λττ εξονσΊΐυν 7
η*;(7Τίυν.

4 Ατο τ ττ:’1ε: ττερ: ακοδοχή:■ με τα η ανεν ορω·. κύ,ησονο-
'.ω\■·. 7.λη: ο::οσίων, σωρεων η α/. /.Ο)· ε::ττορών ή κερ: Τ ,.Οτ::-
εο.ι; αντώ - τε::7.τ'.ολογημένης.

5 , Σνντ τττε: ν.τ: οτοττλ/.ε: ε* κ 'Τ'· ΰήοον ■ή Γεν Vονε-
εοτεω: το■ κ ] εν.κον; κανον.σμονς κα: . - .ι'.τνο

ορών εΤΟ.·τερ'.ν.ών οτητετιών ΤΟ- •:·ε.:ττε-ττ <* · *■ —'ο τν:Τ/.Ο*ηω:
.ον εν.τττ::τε τντγν.ών ττν.οόν ::η·- ετ::τττείτν τ η : τ η τ  η. τ εω:
Λ>ν σ/ετ:κω·· ο τ τ τ ς ε ο ά ν ο : τ  το ο Α;ε;-νΟ\/τοοΑλ */.τ: το.ετω; ΤΪΓ'
Ιιν με/.ώ·. αυτού.

9. Γ-,σνον.ζε: τα τ:μο/.ογ:α τών νοσηλειών.'δικαιωμάτων έγ- 
::σησεο.ιν κα: /.ο:κώτ· ε:σκράξεον· τοί βεσακεντησίον. τον ¿.
:0μ.θν ν.τ: ό ε:δο; τών εν τώ βεο::κε οτητ:ω /.ε:τοοτ*'ΌθΤίυ'-

*.7.03'- 7..7 τω'· 1 μην.ατω·· αντώ. ώ; ν.τ: τώ· ετωτερ:/.ών
:τρε:ο.>λ γ. κ έκ:ση; κα: τον άρ:θμο· τών οωτετ'. τ:7ορω·. τ.τΟε-
ο ν  Τ ν ^ Λ Ο * 'Εν; τώ'·· κοαων τον ‘Ιδρύματος ν.τ: το/ ο: τττμενω·-
:ο;/ρεί.’.'τεο . ίνα: εκ: των το:οντω· σ.κ:-οττεοον Τ77;::τε:.ττ: ν.
"ί 7 - τ  Τώ - ■ι τώ'· ν.ε/.ών τού _!·.;:·.-.στ:7 .0 " Σ ·0 .7 .τ ;Α .* .0 0

' .ο·· τ ;.7τε' το- γ 77ροο77θ/.ο*;:το·.ο-: 7. 7  777 0 / . θ ’ ' Τ-.Ο - : τ τ :
αχε:.-:'τεο. γ ν.τ: ο-οότλλε: τοότοο: 1τ; ττ. γ*'7.::τ: · ττ.: Γ·7·
κλσ 1-ονε,.ίΩτεωτ ε:: την ~ζλχ>~τ το*707 εττ,τ:τ τονετρ:
τ' έκ1ΟετεοΛ το>ν 'τετ:τγο·.ενο>ν -/.ντ: τ: ::τττη·;.: ττ: Τ '.θ'.
οσεω; Τ ', .

τοσ:κα:ω; καρητημενος.
Α: άκοράσε:; τού'Διοικητικού Συμβουλίου λαμδάνοντα: κατά 

κλε:οψηρ!αν τών καρόντοον. έκ:κρατονσης εν ισοψηοια τής ψή
σε ν . ο — Τί σθι-σθν.

Άρδρον Ευ.
Α: άκοράσεί; τον Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούν.-α: έν 

ε:δ:κώ ρίβλίω τών κρακτ:κών αύτον. σνντασσομένων ύκο τον 
Γε··. γραμματεω; καί νκογ'ραρομενων νκο καντων τών καρα- 
στάντων με/.ών αύτον.

Ιον τοί; κρακτ:κοί; δέον να καταχωρώντα: α: γνώμα: τών 
- ··δούλων, έρ όσον ζητηΟήσετα: τούτο.

Κεκνρωμένα άντίγραρα κρακτ:κών τή; Γεν:κή; Σννελεν- 
σεω; καί τού Διοικητικού Συμβουλίου δέον ν' άνακοινώντα: εί; 
τον Πρόεδρον τή; Δημοκρατία; καί ύκοέάλλωντα: εί; τό Τ -  
κονσγείον τών Εσωτερικών, οσάκις ήθελε ζητηθή καρ αύτον. 
Τά άντίγραρα ή άκοσκασματα τών κρακτ:κών τοντων κνρονν- 
τα: ύκό τον Πρόεδρόν κα: τον Γεν. Γραμματεω;.

ΑρΟρον 10.
Ακό τον έ’τον; 1928 κα: έρεξή; η αντικαταστασι; τών 

μελών τον Δ:ο:κητ:κού Συμβουλίου δ'.ενεσγείτα: τμηματικού;
κατ' ·:το: ¿'/7 οόο μελών. Τα: 7.7Τ7 τα οόο ττρώτα ετη άντ 17.7-
Ο'.στ¿μεν ν μέλη ότ Αοντν : ο::: ν.ληρωτεω: αετατ.ο τών ο
κώσ ΟίΟρ τΟεντων. Έαν μέλο: τ: μετά τταρελεοτ: τίας
άκο το- τ:ορ ιτμοΰ τοο οεν δ>:τ. αντ'./.ατατταΟή. ή Οέτ:: του βεο-
σε:τν: ώ: ν.ενο.ιΟε::Τ7 τοο."/.ητοομεν η ν.ατα τάς ο:ατάςε:: του
κασ:.· ' - - τ· · Κ άντ:7.7Τ7ΤΤ γ:νετα: ώ: ε:ςης:

1: δεντε::·. / ε·. :ν.η 0_ .;··ελεοτ-τ έν.αττοο έτους ε:/.λέγε: με-
τα;. ΤίΟ’ ο.ελώ· νοτή: 7.: 0:λο* 77: οτωτίοΛ τ :τ7/,7τ:θ'' του άτ:0-
:;.0'ύ τώ' :07 Τ 7 Τ'. τέλο: τοο 7οτοο ετοοτ ά"θ*/ωρο·-ιν ΤΟ)'· το μ-
σον/,ον.. Ινν τών ον το»; εκλεγοαένων ο Γίσοεδσο; τή; Δημο
κρατία; όριζε: τον; άντικαταστατα; τώ·. ακοχωσονντων.

'■ σ:ο::σν.οσ ■'"> Συν.: ον/.:<·>·· ·*:νετα ε:σ· Λ,.ατα*'ν.ατο:.
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' A efe: ον-17.
Α:ι:·/.·,-e'.y.cv Συμίιύλιον ύπχρεοϋτα: να λιηιδιτή προ: 

οτ.γμή··. όταν ήΟε/,ςν ζητηΟή τταρ αύττύ εύΟύνα:. *:a τήν 

αυτού.
Τά  μέλη τ ι7 Λ : ι :-/.τ τ ·.·λ ι7 Συμόιυλ’.ιυ εύ&ύ·.·;··.τα: άλλη/.εγ- 

-  ύω: .δ:;■ πάταν ά τ τ ι : η  π:άΞ·.- τον Συ?:ευ/.:ου. άπαλ/.α:- 
ijcvtα: ::  τή: ευθύνη: .μ.ι·Ίν. i¿-.< xnooT’.allcv -/.ara την τυνειρια- 
Γ>ν η πα:::ίαμενα δ ειώνηταν. η δ£ ¿·:α&ων:α των άναγραοετα: 
ε ί: τά r:av.T:;:¿.

Ή Γενική Σ ινί/.:.::: πΜς ήν λογοδοτεί το ,Συυ.:ούλ:ον ά- 
παλλάττε: άύτΥ τη: ευθύνη; .μ.ετα την xz-cz-ζγχ. τής λο·;ο::~ 
aía: αυτού.

¡ /.οντΛ 7.a: δτ/.αίώματα αύτών κανονίζοντα: ύττο τού Λ η τ : ν .
— Ο Λ C 0Σ /. 1 0 V ,

"ΑρΟρον 23.
Te η:η υπό Οητε:::'. υπηρετούν έν τώ Εύαγγελ::μώ :ατρ 

κ/.λι προαωππ/.όν πλήν των Διευθυντών τών Ε.λ:ν:7.ών ·/.: 
των Επ-.ττημον.κών Εργαττηρίων. περ: ων.τρονοε: το άρθρο 
20 παρ. ρ/ δ:ατηρε:τα: εν ύπηρεαία μέγροΔτέλου: "Ατ:
1920. οπότε το Δ:ΐ’.7.ητ:·/.ίν Συμόούλ'.ον θέλε: άποςααίοε: περ 
τή: άνανεωαεω; ή μή τή: θητεία: αύτοΰ συμ-οώνω: πρό: τά 
δ:ατά:ε:: τού παοόντο:.

‘ ’ Api):ον 24.
Τι Σωματείον ενε: αοραγίδα εέρουααν τον τίτλον «Θεραπευ

τή: ;ον ό* Ευαγγελισμό;» 7.a: ώς εμδλημα τήν εί'/.όνα .-οΰ Εύαγ 
·;ε/.:σμού τή: Θεοτόκου. Τι συμέούλ’.ον δύνατα: va ν.ανονί-η 7.a:

”Α , ίκ  G-V J - - ε ο> 7ή μ. 7 τ ι ΐ  Θεραττευτηρίον,. ■ τ-

Ή  έτ T7ÍC: ::«·/.£:: :3 :ε ε: ττ/<# 31 Δ εκεμ :. ίου έννάετ ου
... "ΑρΟρον 2ρ>

tc'jt όπ: -ζ -Λ7 7 'J V 7 G7 7-C- λ : : τ ή 7 :  ε ίσο/ ογ :σμ.ό '( ί 7Γ7:cov i;-;a v :cy .i; ίτχυε: 7. a fe ολας αΰτού τά : : ε τ ι : ει ε

'Η  ές ελε** ς·.ε τών /ν ' αε λ υ J.O) / τήε έτησί:: : Ι'.τγέ'.ζ “ Γω: */.α : : y το rapapTr/aa τ ι ΐ  κβερατ· υτηρ ίου ό Εύαγγελ:-μ. :ς  ·
': : j. ε^ ^  ρ _ έ ¿V __ ·, Τ ,.y.· 'j ετουε υ—λ. ς-

Λ 'ιι._\ 070*/.0'Γ.είο > Τέω ργίιυ  Σταύρου· ·/. 2! Γεοι: γιου Φούγ t e 

Λ£ΎΔτώ·. Ε/\ε*'·/.τ y.cD Σ·. ¿C -οπ.ένω έ'/.ε.στοτ £ .. ^ /.6JV κο ν ‘ιν c:ct7ησ:ν 7.a.:. ζ:χγε!ζ σ.ν :ου Δ:ο:7.ητ!7.ου Σ

τού Π ρ : C ρ G J τοΟ Έ λδ Vy τ ’ y cS Συνε: είου Το Α: oiy.YT'.y.ov Σ ευ - εου/Υ.ου ου πΘεραζευτηρ'.ιυ ο Εύα·; ; ε λ : 7 μ.0 ς» συμςωνως κ co:

wGÚa '.CV υκον: s c Gtcíí ο*7(.ος ν.ε νρ : τενν θ υ ς Ά κ ρ  ·./ í c j  έ '/ .ε ίσ τ ου £- τάε c:afeη*/.: :  τών άε-.μνήττων ίερυτών •.ναρετη: Έε6 £r"
TO’j r  i r : 6 2Λ / Τ. £'·τ π ττονεγε:ον ■ώ·' Εσωτε ::ν.ών τον ΤΤ- /.αί Κ Oj ν7τα /τίνου Φ ιύγχ.
UÍCV trs] %ςνι j j.ov μετ έ/.θέσεως τοΣ A íc ι ν . η τ ί  ν .: Υ'μ-,Ργ ν _  υ J . υυ/ 1 £ J Το Λ*_ Ν:7 θ * /.ο μ .ε ίο ν  τ ο ΰ τ ο  ε ' / ε ι  7 0 p y ‘#::7 οερουταν τον τ ίτ λο··

κερί τώ’ κεκ : αγαενο3*ν τού 7 :οηγθϋμ £700 έτουε '.y. yyzc'Z'j. : ον • Χ ι;υ */.ο; .ε:ο Γεω ρ·;::ι Σταύρου 7.a: Γεω ε*". }υ Φολ;*/.)· •/.α £‘
τής έ'/.Ο; 7 ϊ  03 Γ των έλε :ών του Ε / :*··/ ::·λο0 Σ ονseρ ί ο υ . τώ με 7Cü Ε Παράρτημα Θεραπευτή: ίου ί107γγελ'.εμ.όε

ΑρΟ pov J 9 "ΑρΟρον 20.
Fia Σ Τ:ρον νουυ,ενο; νου,ο; η Α :;:τ: «κ ε: ι τεοκοκ Ο'.ησεωε

Ό  Λ n j f j j / τ ή ;  τώ Θ ερ:::εευτηρι: j  ε : '.τελεί τ α ;  ¿ k c c ¿7εις Τ ΙΪ <}ς*'7VÍ :υοϋ τού Θ ε :2πευττ.::ιυ Ευα— ελιεμος» ως y. y.
του A íc:y .r-:: '.ώ Συμ6 G j / */.:íí :.ε υΟϋνε*. το I ; ε υ μ. υ. σ υ μ. ς tu - T.aaa ¿λ /.η ειάτε.ς'.ς κντιν.ειμ.ενη κρ α: : ίκτάςε'.ς του κυ.-
νως κρ c. ε ΤΩ εν,τω  κάρο .· τ; ο λ *. ε ν “οι ε :;yy.yv' •ν.τμ.οίς τ γ, ς ε- 7.7τα Γ“Ό υ λ  7 71
τωτεο'.·/.·? ε ε·7ητετ-.κ: /.ε::το;ι ερώε /. afeo: ιζομενε. Ά ;0 :ο ν  27.

:Η  Ου τ ε ί ;·' Ου* τ : Ι οε :Α  τ : τ : ιετήε. :υ ν  ε ιμ .εν η /y. y- Ή ; , ; τού π α ϊίν τ ι :  ά :νετα : άπό ■ή? Ηημ.οπεύσείυς του
νανεοΟτ:: : *λ :υ:a ζχζ τ.5Γ ’* '  · Λ εισμοΰ '■0 ρ 7,τεαε : .

ν ί ί τ ημερίδα τ ή : Κυδερνήτεα
ΑρΟccv 2(1.

Ει r _1 ίιήναις τή -V Φεδρονυ.'_>/(/Γ 7.0.>().

τών διευθυντών :::τρών των Ι\λ:νη/.ών. τών Διευθυντών τώ'· 
Έ-:ττημιν:7.ώ·. Εργαστηρίων. τώ'· έπ:μελητώ · 7.a: τών ίιτ-

ίορυματ«:.
iri Οητε:a των _\:ευνυντυ>ν :aτ;ω· των Κ/.ω :·/.ω·. τώ'·

ϋϊευθυντον··· tívv lh:tτη.μ,ιν>.·/.ών Εργαστηρίων οσίζετα: τ::ε-

Τ’.τείν: τι« Α:ι·.7.ητ·.7.ιυ Αυμ6ου/.:ου κατα τι:: ::ατα;ε:: τιΐ

τρ'.ετ::: ε : ρ  τον νει- ::ορ:σμ.ον. τ η ν  ::πό/.υσ:ν τ  τ η ν  υ.ε: :ν.ην η 
•ο/χκην τ ■ ζ ν . ζ -.y-·.', -τών η:η ίττρετίυντοον διευθυντών

i o προσωπικόν ν

ÍOV ~J.'. Ttv ·· CÍV 2 COY-

Ό  Γίοόεόοορ τ?7ρ Δημοκρατίας
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΙΣ

Το Ύπουογικόν Συμβούλιο1!'
Ό  Πρόεδρο:

Θ. Πάγκαλος
Τ ά  Μ έλη

Δ. Peoep: ς. I. KoCvócopec, Ρ ιχ . Αωβοδινόπουλοε 
£.. Το'.ν.τ s . ’S'í .c. s Α. Ταβιυ/,άρτ ς, Κ. Στα-μ.οόλτ <
Κ. Φιλανδό«·:·

oyiocoT'.y y.y. η :rpoeoj: './r_ y . ' . · . \ r tzo--
α εκίαε/.τ.τώ το>· oorOón. ópí'lov-

"ÁcOpo*. 2 j .
** ·· ·' p c, 7: Y C

.εί;:ε ¿κοτε/ν.ε: τ y ■ εν. τή: ε*. ευ Ου νουν/;;
;v(.jv y 'iiu ziw τών ά:ελιών, τών covoí-
·07.όμ.ων y.:: o o-ΟίΤív. είθε:Άτ;:: se υκο-
rxoojvo;; κρος τ C' ε·- τω y. wo/·. τυ.«.·· τ :;γ
,εκτον.ερο. ς v.r•! ’ οε ι - ου.: ν π . y τ: ο ο ε. ι ” Το υ

::Λΐ·.ων.;·τ: το 77εο7θ-Γ·.ν.οί ΤΟ·:· του
ε: π.·;ή: ντ-.'

-0». ε ‘j ζ θ' 1 1
Τ'λ ’ ο: ·; — - / · .r.

ΐ'/.ου — υυ.: ο :ου. v'Vy./.Ο ”/·'·: Γ Τ·.*; · ύ·'ν7*

(2 i
]]>-»,; :--y.nir,t:('tz ύποάόηεω ζ ε ις  την zm yiuv ηροκαταβολί, 

ί Γ:ζ Λ {««»o«/T/.»y.r¡c baziurw r ftnijvruvoior ζιροί no/.oy 
r.nor: ί>tui¡ fiíjan· ' )  ηοΐ'ργείοιν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTIA
‘[¡ϊΐτζτε: τιΐ "Ηαετε;:·. Γ~ουργυ/.ιΰ ΣυμΑουλίου. άτι::

z '.zvj.-:·· 7.2 c:2τάττιν.ε
"Apfepiv μόνον.

!■.·'·/.: :νετ2 : :va :: εντ2 /.μ.7τοον του 1 ττουρ-ρου τών Ιιιωτ:

·;:aoiy.'vTρ εί: τι·.· τ:::ϊ·πολε·;.-μον τή: -/ρήτεω: ]Π2Γι-Π!2 
;:τ:ι:οΟώτ:·· ::: τήν -sT-.av τ :07.:<τ2έΐ/.ην τή; Χωρίου.-.27.ή 
.ζ.ζ.ν.Ί :·■ ; ; ;;·/, íiós. | X; .Γ·.(η νον.εν 2 ' ε; 2 ο τ ή ; ε:: ;:a:ó:i:
ττηεε::::: -/.a: ι;::ίνιυ:::: του: κρουτί/.ι-,-’.τυ.:.': τώ ::a:ό:ι·. 
ί Ά υ ¿“I τιΐ * HÍíC.-J Η22.
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Φ.Ε.Κ 10.9.1926
Β. Διάταγμα: « Π ερ ί οργαν ισ μού  του εν  Α θ ή να ις  Θ ερ απ ευτη ρ ίου  
Ε υ α γ γ ελ ισ μ ό ς  κ α ι του π αραρτήμα τος  α υ τού  Ν ο σ οκομ ε ίου  Γ. 
Σ τα ύ ρ ο υ  κ α ι Γ. Φ ουγκ».



22πδ ΕΦΗΜΕΠΣ ΤΗΣ ΕΤΒΕΡΝΗΣΈΩΣ (ΤΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

Εις τον έπί τών Έτωτερια.ών Υπουργόν ανατίθεται ή 3 η- 
ΐΌτίευτις ν.α·. έν.τέλεαις τοϋ ΝομοΟετιποϋ τουτου Διατάγματος. 

£Υ 'Κόρα τ»7 Ο Σ ε π τέμ β ρ ιο ν  1020  
Ό  Π ο ό εδ ρ ο ς  τή ς  Δ η υ ο κ ρ α τία ς

Π ΑΥΛΟ Σ ΙνΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
Το Υπουργικόν Συμβουλών

Ό  Πρόεδρος 
Γ. Κ ονδύλης

Τά Μέλη ’
Π. Ά ρ γυρ όπ ου λος, Κ. Τ ριανταφυλλόπόυλος, Θ. Πε- 

τιμεζας, Α . Π αππας, I. Δροσόπουλος, Η. Ά π ο -  
σκίτης.

• (3)
Π «)ί ά ν α ο τ ο λ ή ς  ί ο χ ν ο ;  α ρ ι ί ο ω ν  ό καί ] ί Ι  Λ. .1. /Υ Μ ά ί ο ν  

1 9 2 0  « π ε ρ ί  ¿ μ π ο ρ ι ο ν  ί ο '  ο ί ν ο ι  κ / .π ; - .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

του παρόντος, ΰποδληΟητομενου προς -/.υρωϊίν εις την με/,/.ου- 
ταν να τυνελϋη Βουλήν.

/ον Α ύ η ν α ις  τη 10 Σ επ τέμ β ρ ιο ν  1020.

- Ο Π ρόεδρ ος τής Δ η μ ο κ ρ α τία ς

ΠΑΥΛΟΣ ΙνΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ -....
Το ’Υπουργικόν Συμ6οΰλι.ον

I Ό Πρόεδρος τ :
Γ. Κονδύλης

Τά Μέλη
Π: Ά ρ γυρόπ ουλος, Κ. Τ ριανταφυλλόπόυλος, Θ. Πε- 

τιμεζάς, Α. Παππας, I. Δροσόπουλος, Α. Νακος, 
Η. Ά ποσκίτης.

Βροτάτει του Ημετερου 3'π
7.2'. διατ. -αομεν ;

Άρθρο·. :
Η ίϊχυς του άρθρου δ τοϋ X. .

ίου του οίνου ν.αί προττατι

(5)
Τ]εοί ηΐί'Ό ΐΊοιιον τον εν Α ιΊηναις (Οεραπεντηριον «ύ Κί·~ 

α"··ν/,ιοικ'ις·. γ.πι το! ΙΙαραρτΊμιατος αντον  «Λοοοκομεΐον 
Σ τ η ν ο ο ν  κ α ι  / .  Φ ο ν γ κ » .

.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νΐοοτατε: του ’Ημετερου ' 1 ουργ:ν.οΰ Συμίουλίου. άπες./- 

τιτειοιεν διαταττομ:·· :
"ΑεΟεον I.

προς την απαιτουμενην αοειαν εςατα.ητεΐνς επαγγε/.ματος οι- 
νολο,ου ώς κα ί ή ίτχυς τής π α ; α ο ο .  ττ του άρθρου 
τού παρόντος, όποόληίίητομενου προς -/.υοωττ.· τής με/./.ουτης 
οίνευ άδειας μετερχομενων το επαγγε/.μα του οινο/.ογου. ανα
στέλλονται μέχρι τής ί Αύγουστο. ''.I',’ , .

Ε ις  τόν Ή μέτερον επ': τής Γεωργίας. Εμπορίου ν.ο: Β ιο 
μηχανίας ΐ ’πουργον ανατιΟεμεν τν.ν οημοσιευσιν -/.α: εν.τε/.εσ- 
τοΰ παδόντος. ύποδληΟτσομενου πτοε ν.υρωσιν πής με/./.ουσης 
νά συνέλΟη Βουλής.

Έτ· 'Α ίΙή να ις  τ Γ /θ' Σ επ τ ίΊ ΐδ ρ ίο ν  1'ι20  

Ό  Π ρ ό εδ ρ ο ;  τί,ς Δ η μ ο κ ρ α τ ία ;

ΠΑΥΛΟΣ Κ ΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΙΣ 
Τό 'Υπουργικόν Συιιβοΰλιον

-.·_ ■■ , 'Ο Πρόεδρος
Γ. Κ ονδύλης '

"4  ■ ' - ι Τά Μέλη 1
Π. Ά ρ γυρ όπ ου λος, Κ. Τ ριανταφυλλόπόυλος, Θ. Πε !

τιμεζάς, Α. Π αππας, I. Δροσόπουλος, Α. Νακος, !
Η . Ά π οσ κίτη ς.

-------------  (4)
//;:·/)/ κατα·ΐ“ ,'ίθεοι; δ ιαταΞ εοιν τιν.-ιΐ α·: οιίοιπΟα Α νο ιτερα ι ί 

Γ ι οτπονικην Σ'/_>ι;.ητ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΤΑ
Προτοπε: του Ημετερου ) που:γ:·.’.ου Συμεό-;.·/... ί

Κο 72: •·ε·~ν.'. τό άπό ϊι ΦεΡ. ου 2:’. ου ί« ¿0 ΝομχΟετ ν.όν Αια-
ταγ*μ τε; Ζ·.7 υΟμίτεως ν.2* οο*;7'/407είο7 τού εν ΑΟήνα,ις
Ηερατευ'"ό? ου ο’ ίΕαγγελιτμό Γ)» 7.2: 70 ό Παραρτήματος αυτού
. Χοτ07.0'ιείον Γ. Vταύρο- ν.α: Φ:ου*;ν. ·. τό άπό 1 Ιουνίου
192Γι Ν. Α ί τε :: ποοτΟηα.ης ε:; τ: ά:0: ον ! Μ τοϋ άπό 9 π»ϊ-
ΖΖ 1-7 » ·Γ 1 X . Α -ε:: 0»2::υ0υ :7Ξως α.αι ορς 2'/4θ7ε(οΟ
τοΰ ε/ / ιΟη 2 Γ εςαπευ τηειο  ̂ 0 .ίου2**“/£λιτμος α.λπ. » ως 7.7:
τ; : ': έν.τε /.£·“εω: τουτου Α’.272*;υ.2 77 ς Ιό Τούλιου 102«;
ο ι ί 57. * Γ 7̂Γ.·υ Γοοε/.Οοντες θεωρούν : 2’ αϋτοδιν.αίω7 ττετ: 2 .·'

'.<·/: τής Οζ-ίως ο-ίτώ·.. άμ: τή  σ.ντλη:«,σε·. τοΓ εςην.οττ.Ι 
τεμπτο, έτους τής ηλιν/.ας των· το. α :1.·--.. : : τού λ Αι:·-

ΆρΟρον Υ.
Τ ίθ ετα ι εν ισχύ: ό δια τού άπο ¿ ί Απριλίου Ι9 2 ΰ  Δ ιατάγ

ματος τροποποιηθείς και όπο την αυτήν χρονολογίαν έργανι- 
-·νοτ τού Ηεεαπευτηριου «ό Ευαγγε/,ι-μος* ν.αί τοΰ' Παοαρττ 
ν 'ΐτοε αύτοϋ ..Νοτο/.ου.ειον ] εωργ. Σταύρου ν.αί Γ . Φοόγκ·\

Ή* ίτχυς τοϋ π720/τος έρχεται άπό τής εν -ή  Έ οημερί: 
- γ ;  ]\υόεονητεΐυς οημοτιευαεως αυτου.

1 <]·; -αοον θέλει ύποόληΟή προς ν.υρίοτιν εις την μέλλουςα 
να τυνε/.Οτ Βουλήν

7υ>· ,-ΐί ΐην ι/ ι ;  τ ί  V '  Σεπτέμβριοι· .1020.

Υ) Ποόεδοο; τή; Δηιιοκοατία;
ΠΛ ΥΛΟΣ Κ Ο Υ Ν Ι  ΟΥΡΙΩΤΗΣ 

Τό 'Υπουργικόν Συμβούλιο^1
I ) Πρόεδρος 

Γ. Κονδύλης
Τά Μέλη

Π, Ά ργυρόπουλος. Κ. Τ ριανταφυλλόπόυλος, Θ. Πε- 
, , , . Α Δ  Παππας, I. Δροσόπουλος, Λ. Νακος. 
Κ' ’Αποσκίτης-

ικι.ς ι/»π ί,.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρθρο- 0

τ. ι Λ*-»γ̂ ·-ίΓΤ'.

0·)5ο(υΓ ύ',δ. ΤΤ, Γ 1

1-*·? ’Ηι.έτε:ο· επ ττ: Ι'είν: ' ι · . . ,— .-



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
«Ω ς ε τρ ο π ο π ο ιή θ η  υπό τω ν Δ ια τα γμ ά τω ν  της 24 Α π ρ ιλ ίο υ  1925, 
της  8  Ν ο εμ β ρ ίο υ  1930 κα ι της 26 Ιανουάρ ιου  1934»
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ,,

Ώ ς  έτροποποιήΟη υπό  τω ν Δ ια ταγμ άτω ν τής 24 ’Α πριλίου 1025, τής 8 Ν οέμ βρ ιον 1030
και τής 26 Ία ν ο ν α ρ ίο ν  1034.

ΑΡΘΡΟΝ 1.

Τό Θεραπευτήριον « Ό  Ευαγγελισμός», έδρεύον έν ’Αθήναις και αποτελούν νομικόν ποόσωπον 
αύτοδιοικούμενον, τίύεται υπό τήν προστασίαν τού έκάστοτε Προέδρου τής Ελληνικής Δημοκρατίας·

ΑΡΘΡΟΝ 2.

Σκοπός του ευαγούς τούτου Ιδρύματος είναι:
1) Ή  κατά τό δυνατόν προαγωγή τής ιατρικής επιστήμης δΓ εφαρμογής των τελειότερων επι

στημονικών μεθόδων καί ή κατά τούς κανόνας αυτής εξάσκησις σπουδαστών και μόρφωσις νοσο
κόμων γυναικών.

2) Ή  νοσηλεία ασθενών δωρεάν καί επί πληρωμή.

ΑΡΘΡΟΝ 3.

Τό Θεραπευτήριον εκπροσωπείται ενώπιον πόσης δικαστικής, διοικητικής ή άλλης τίνος ’Αρχής, 
ως καί έν ταΐς συναλλαγαΐς αυτού, υπό τού Προέδρου τού Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυο- 
μένου, παραιτηθέντος ή έκλιπόντος υπό τού ’Αντιπροέδρου καί τούτου άδυνατούντος νά ένεργήση διά 
τούς αυτούς λόγους, ύφ’ ενός τών λοιπών μελών τού Συμβουλίου, ύπ’ αυτού εκλεγόμενου-

Ό  ’Αντιπρόεδρος καί έν γένει οί άναπληρωταί τού Προέδρου άσκούσι κατά τάς άνω περιστά
σεις πάντα τά άνήκοντα αύτφ δικαιώματα καί καθήκοντα.

ΑΡΘΡΟΝ 4.

Οί πόροι τού 'Ιδρύματος αποτελούνται εκ τών εισοδημάτων τής περιουσίας αυτού, έκ τακτικών 
καί εκτάκτων συνδρομών ή Κρατικών καί Δημοτικών εισφορών, εκ δωρεών, κληρονομιών καί κληρο
δοτημάτων καί εισπράξεων δικαιωμάτων νοσηλείας ή άλλων συναφούς φύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 5.

Οί είσφέροντες διά τήν έκπλήρωσιν τών σκοπόίν τού 'Ιδρύματος διαιρούνται εις πέντε τάξεις, 
ήτοι: τών 'Ιδρυτών, τών Μεγάλων Ευεργετών, τών Ευεργετών, τών Δωρητών καί τών Συνδρομητών.

Τδρυταί μέν ονομάζονται οί άνεγείροντες ΐδ ία ις δαπάναις εν τφ Θεραπευτήρια) οικοδομήματα, 
ών ή αξία ανέρχεται εις δραχμάς πεντακοσίας χιλιάδας (500.000) τουλάχιστον ή οί είσφέροντες τοσούτον 
τουλάχιστον ποσόν.

Μεγάλοι εύεργέται οί είσφέροντες τουλάχιστον δραχμάς τριακοσίας χιλιάδας (300.000).
Εύεργέται οί είσφέροντες τουλάχιστον δραχμάς εκατόν έως τριακοσίας χιλιάδας (100.000-300.000) 

ή οί προσενεγκόντες άλλας εξαιρετικός υπηρεσίας υπέρ τών σκοπών τού Θεραπευτηρίου.
Δωρηταί οί είσφέροντες τουλάχιστον δραχμάς δέκα χιλιάδας (10.000) καί Συνδρομηταί οί χορη- 

γούντες κατώτερα ποσά.
Οί Τδρυταί, Μεγάλοι Εύεργέται, Εύεργέται, Δωρηταί καί Συνδρομηταί άνακηρύσσονται 

δΓ απλής πράξεως τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 'Ιδρύματος. Χορηγήσεις είτε εν ζωή είτε διά 
πράξεως τής τελευταίας βουλήσεως επί τφ δ'ρφ τής εις μνήμην τίνος αποκλειστικής συντηρήσεως κλί-
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νης απόρου, δύνανται νά γίνω σι δεκταί καί να διατεθώσι προς νοσηλείαν δωρεάν απόρου ασθενούς 
εϊτε έφ’ ώρισμένον, εντός τού έτους, χρονικόν διάστημα, δι’ δ ήθελεν έξαρκέση τό κεφάλαιοντής χορηγή- 
σεως, εϊτε επί διάστημα -χρόνου άνάλογον προς τό ποσόν τών τόκων ή εισοδημάτων τού χορηγη- 
θέντος κεφαλαίου.

Έ π ί τών ανωτέρω αποφασίζει έκάστοτε τό Διοικητικόν Συμβούλιον άναλόγως τού ποσού τών 
χορηγηθέντων ή και τών έν γένει οικονομικών συνθηκών ή τών αναγκών τού 'Ιδρύματος.

Εις την κρίσιν τού Διοικητικού Συμβουλίου άπόκειται, άναλόγως επίσης τών οικονομικών συν
θηκών και τής αγοραστικής τού νομίσματος αξίας, νά καθορίζη, κατ’ αύξομείωσιν εκάστοτε, τό δι’ απο
κλειστικήν συντήρησιν κλίνης απόρου ασθενούς δωρεάν άπαιτούμενον έτησίως ποσόν -χορηγήσεως.

Έ π ί τών κλινών απόρων τίθενται πλάκες μαρμάρινοι φέρουσαι τά ονόματα εκείνων εις μνήμην 
τοϋν οποίων έγένοντο αί -χορηγήσεις. Τά ονόματα τών 'Ιδρυτών, Μεγάλων Ευεργετών καί Ευεργετών 
αναγράφονται έπί ιδιαιτέρων μαρμάρινων πλακών.

ΑΡΘΡΟΝ 6.

Τό "Ιδρυμα διοικεΐται υπό ένδεκαμελούς Συμβουλίου, ή θητεία τού οποίου ορίζεται πενταετής 
καί τό όποιον άποτελεΐται 1) έξ ενός Συμβούλου Επικράτειας, 2) εξ ενός μέλους τού Ελεγκτικού Συνε
δρίου, 3) εξ ενός καθηγητού τής Νομικής Σ-χολής τού Πανεπιστημίου, 4) έξ ενός άνοπέρου υπαλλήλου 
τού Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής, 5) έξ ενός καθηγητού τού Πολυτεχνείου (κατά προτίμησιν τής ’Αρ
χιτεκτονικής Σχολής), 6) έξ ενός άνωτέρου υπαλλήλου τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 7) έξ ενός 
άνωτέρου υπαλλήλου τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί 8 - 1 1 )  έκ τεσσάρων άλλων προσώπων.

Ό  καταρτισμός, ό διορισμός καί άντικατάστασις τών μελών τού Συμβουλίου θέλει ένεργείσθαι 
διά Διατάγματος τού Προέδρου τής Δημοκρατίας.

Τό Συμβούλιον κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν, προεδρεύοντος τού πρεσβυτέρου, έκλέγει 
τόν Πρόεδρον καί ’Αντιπρόεδρον αυτού.

Τό Συμβούλιον προεδρευόμενον εκάστοτε υπό τού Προέδρου ή ’Αντιπροέδρου, ή τούτου κωλυο- 
μένου υπό τού πρεσβυτέρου τών Συμβούλων θεωρείται έν απαρτία παρόντων επτά τουλάχιστον μελών.

Προκειμένου περί ζητημάτων έσωτερικής υπηρεσίας, τών συνεδριάσεων τού Συμβουλίου μετέ
χουν καί τρεις έκ τών αρχαιότερων Διευθυντών τών Κλινικών, έχοντες απλώς συμβουλευτικήν γνώμην 
καί άποχωρούντες προ τής λήψεως τής σχετικής άποφάσεως τού Συμβουλίου.

Σύμβουλος συνεχώς έπί τρίμηνον μή παριστάμενος είς τάς συνεδριάσεις τού Συμβουλίου θεωρεί
ται αυτοδικαίως παρητημένος.

Α ί υπηρεσίαι τών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου παρέχονται δωρεάν.
Ή  θητεία τού διοικούντος νύν τό "Ιδρυμα Συμβουλίου θεωρείται αυτοδικαίως λήξασα άφ’ ής 

καταρτισθή τό κατά τό παρόν άρθρον νέον Συμβούλιον.

ΑΡΘΡΟΝ 7.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εις συνεδριάσεις τακτικάς μέν άπαξ τού μηνύς τουλάχιστον 
καθοριζομένας ύπ’ αυτού δι’ άποφάσεώς του, έκτάκτως δέ έπί τή προσκλήσει τού Προέδρου, ή οσάκις 
δύο ή πλείονες Σύμβουλοι ζητήσουν τήν σύγκλησίν του.

Αί αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών παρόντων έπι- 
κρατούσης έν ϊσοψηφία τής ψήφου τού Προέδρου.

Αί αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται έν είδικφ βιβλίο) τών πρακτικών 
αυτού, συντασσομένων υπό τού Γοαμματέως, όριζομένου υπό τού Διευθυντοΰ έκ τών υπαλλήλων τού 
'Ιδρύματος καί υπογραφομένων υπό πάντων τών παραστάντων μελών αυτού.

Έ ν  τοΐς Πρακτικοΐς δέον νά καταχωρώνται αί γνώμαι τών μειοψηφησάντων συμβούλων έφ’ δσον 
αίτήσωνται τούτο.

Κεκυρωμένα αντίγραφα πρακτικών δέον νά υποβάλωνται είς τό έπί τής Κρατικής Υγιεινής καί 
Άντιλήψεως Ύ πουργεΐον, οσάκις ήθελε ζητηθή παρ’ αυτού-

’Αντίγραφα ή αποσπάσματα τών πρακτικών κυρούνται υπό τού Προέδρου καί τού Γραμματέώς 
τού Συμβουλίου.
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ΑΡΘΡΟΝ 8.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται τήν πλήρη δικαιοδοσίαν τού έπιμελεϊσθαι, διοικεΐν καί δια· 
χειοίζεσθαι τήν περιουσίαν καί εν γένει τάς υποθέσεις, συμφέροντα καί τήν δλην λειτουργίαν 
τού 'Ιδρύματος.

Είδικώτερον:

1) Συντάσσει ή μεταρρυθμίζει τούς κανονισμούς τών διαφόρων εσωτερικών υπηρεσιών καί λει
τουργιών του Θεραπευτηρίου, άναλόγως τών εκάστοτε αναγκών αυτού, ασκούν τήν έποπτείαν τής 
τηρήσεως τών σχετικών διατάξεων διά τού Διευθυντού ή καί αμέσως διά τών μελών αυτού.

2) Διορίζει καί απαλλάσσει τών καθηκόντων του άπαν τό προσωπικόν τού 'Ιδρύματος, συμφώνως 
πρός τά εν τοίς κανονισμοις εσωτερικής υπηρεσίας λεπτομερώς καθοριζόμενα καί κατά τάς κατωτέρω 
διατάξεις.

3) Διαχειρίζεται εν γένει τήν περιουσίαν τού 'Ιδρύματος, αποφασίζει περί αγοράς καί πωλήσεως 
κινητών, ακινήτων καί χρεωγράφων, περί τοποθετήσεως τών κεφαλαίων τού 'Ιδρύματος, περί έκμι- 
σθώσεως τών ακινήτων, περί δανείων πάσης φύσεως, δικαιούμενον νά παρέχη πρός ασφάλειαν τών 
διά λογαριασμόν τού 'Ιδρύματος συναπτομένων δανείων καί δικαίωμα υποθήκης επί ακινήτων ή 
ενεχύρου επί κινητών ή χρεωγράφων καί έν γένει έκτελή πάσαν οίανδήποτε πράξιν διαχειρίσεως ή δια- 
θέσεως τής κινητής ή ακινήτου περιουσίας τού 'Ιδρύματος.

Έξαιρετικώς καί μόνον προκειμένου περί έκποιήσεως ακινήτων ή συνάψεως δανείων επί υποθήκη 
ή ένεχύρω απαιτείται ή ψήφος τών 3/4 τών μελών τού Συμβουλίου.

4) ’Αποφασίζει περί έγέρσεως αγωγών καί εν γένει περί πάσης δίκης εν ή τό "Ιδρυμα παρί- 
σταται ώς ένάγον ή εναγόμενον καί εν γένει περί πάσης δικαστικής ή έξωδίκου πράξεως, έγκρίνον 
εκάστοτε τον διορισμόν ώρισμένων πληρεξουσίων ή καί δικηγόρων πρός έκτέλεσιν οίασδήποτε άποφά- 
σεως αυτού. Διορίζει καί απαλλάσσει τών καθηκόντων των τούς νομικούς συμβούλους τού'Ιδρύματος.

δ) Δικαιούται νά ίδρύση Ταμεΐον Συντάξεως τών Αδελφών, ως καί τού λοιπού προσωπικού τού 
‘Ιδρύματος ή καί μεριμνήση άλλως πρός περίθαλψιν αυτών, κανονίζον τά τής λειτουργίας τού Ταμείου 
τούτου καί διαχειριζόμενον τήν περιουσίαν του καθ’ ον τρόπον καί τήν τού Θεραπευτηρίου.

6) Συντάσσει τούς προϋπολογισμούς καί απολογισμούς τών εσόδων καί εξόδων καί τήν έτησίαν 
έκθεσιν περί τής οικονομικής καταστάσεως τής περιουσίας τού 'Ιδρύματος καί αποφασίζει περί πάσης 
έν γένει δαπάνης.

7) ’Αποδέχεται κληρονομιάς, κληροδοσίας καί δωρεάς ή άλλας εισφοράς μετά ή καί άνευ όρων, 
ή καί απορρίπτει τοιαύτας ήτιολογημένως.

8) Κανονίζει τά τού τιμολογίου τών νοσηλίων, δικαιωμάτων, εγχειρήσεων καί λοιπών εισπρά
ξεων τού Θεραπευτηρίου.

9) ’Αποφασίζει περί τής έκτελέσεως οικοδομών καί οίωνδήποτε τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων 
τού Θεραπευτηρίου. Έ π ί τούτου απαιτείται επίσης ή ψήφος τών 3/.ι τών μελών τού Συμβουλίου.

10) ’Ασκεί πειθαρχικήν εξουσίαν έφ’ ά’παντος τού προσωπικού τού 'Ιδρύματος, συμφώνως πρός 
τά έν τοΐς κανονισμοις τής έσωτερικής υπηρεσίας διατεταγμένα.

11) Κανονίζει τάς μισθοδοσίας καί οίασδήποτε άλλας άμοιβάς τού προσωπικού τού Θεραπευτηρίου.

12) Κανονίζει τον αριθμόν καί τό είδος τών έν τώ Θεραπευτηρίφ λειτουργουσών Κλινικών καί 
ιών τμημάτων αυτών ώς καί τών Εξωτερικών ’Ιατρείων, ώς επίσης καί τον αριθμόν τών δωρεάν 
απόρων ασθενών, άναλόγως τών πόρων τού 'Ιδρύματος καί. τών υφισταμένων υποχρεώσεων. Καί επί 
τών τοιούτων αποφάσεων απαιτείται ή ψήφος τών 3/ί τών μελών τού Συμβουλίου.

13) Δικαιούται ν’ άναθέση όσα ήθελε κοινή άναγκαΐον έκ τών δικαιωμάτων του εις έν ή πλείονα 
μέλη τού Συμβουλίου ή εις τον Διευθυντήν τού Θεραπευτηρίου μόνον ή έν συμπράξει μεθ’ ενός ή 
πλειόνων έκ τών μελών τού Συμβουλίου ,ή εις δύο έκ τών άνωτέρων υπαλλήλων ένεργούντας έν 
συμπράξει.

14) Κανονίζει ή διαρρυθμίζει πάσας τάς έν τώ Τδρύματι υπηρεσίας καί τό άναγκαιούν δι’ αυτάς 
προσωπικόν, άναλόγως τών εκάστοτε αναγκών τού Ιδρύματος.



ΑΡΘΡΟΓΗ 9.

Ό  Διευθυντής τού Θεραπευτηρίου έκτελεΐ τάς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καί διευ
θύνει τό "Ιδρυμα συμφώνως προς τα έν τοίς κανονισμού; τής εσωτερικής υπηρεσίας λεπτομερώς 
καθοριζόμενα..

Ή  -θητεία τού Διευθυντού ορίζεται τριετής, δυναμένη ν’ άνανειοται δι’ άποφάσεως τού Διοικη- 
κητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 10.

Τό ’Ιατρικόν προσωπικόν τού Θεραπευτηρίου άποτελεϊται έκ τών Διευθυντών ’Ιατρών τών Κλι
νικών, τών Διευθυντών τών Επιστημονικών Εργαστηρίων, τών Επιμελητών καί τών Βοηθών. Τού 
προσωπικού τούτου δ αριθμός κανονίζεται έκάστοτε υπό τού Διοικητικού Συμβουλίου άναλόγως των 
αναγκών τού Ιδρύματος.

Ή  θητεία τών Διευθυντών ’Ιατρών τών Κλινικών καί τών Διευθυντών των Επιστημονικών 
’Εργαστηρίων ορίζεται πενταετής, δυναμένη νά άνανεώται δι’ άποφάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου.

Έ ν τώ συμτρέροντι τού 'Ιδρύματος οι διευθυνταί τών Κλινικών ιατροί καί τό λοιπόν ιατρικόν 
προσωπικόν τού Θεραπευτηρίου όφείλουσι νά συμμορφώνται πρός τάς αποφάσεις τού Διοικητικού 
Συμβουλίου καί τάς διατάζεις τών κανονισμών τής εσωτερικής υπηρεσίας τού 'Ιδρύματος.

Οί Έπιμεληταί δέον νά ώσι διδάκτορες τής ’Ιατρικής Σχολής τού ήμετέρου ή άλλου όμοταγούς 
Πανεπιστημίου καί νά έχωσι τό κατά τόν νόμον δικαίωμα πρός άσκησιν τού ιατρικού επαγγέλματος, 
πρακτικήν δ’ άσκησιν τούτου, επί τρία τουλάχιστον ετη, εζ ών τά δύο τουλάχιστον παρ’ άνεγνωρισμένρ 
Κλινική ή Νοσοκομείο) καί δή εν τή οικεία Κλινική, δι’ ήν προβάλλουσιν υποψηφιότητα κατά πιστο- 
ποίησιν τού Διευθυντού τής Κλινικής ή τού Νοσοκομείου, παρ’ φ είργάσθησαν.

ΓΙρός πλήρωσιν θέσεως επιμελητού 6 Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλεΐ τόν 
αρμόδιον Διευθυντήν ιατρόν, όπως προτείνη έγγράφως καί ήτιολογημένο)ς ε’ις τό Διοικητικόν Συμβού
λων δύο τουλάχιστον ιατρούς κεκτημένους τά ανωτέρω προσόντα. Έ κ τούτο)ν τό Διοικητικόν Συμβού
λων δύναται νά έκλέςη τόν δωριστέον ή νά ζητήση τήν πρότασιν ετέρων υποψηφίων.

Ή  θητεία τών επιμελητών ορίζεται τριετής, δυναμένη να άνανεώται τή ήτωλογημένη προτάσει 
τού οικείου Διευθυντού ’Ιατρού καί τή άποφάσει τού Διοικητικού Συμβουλίου.

Οί Βοηθοί είναι α' καί β' τάξεως. Τά προσόντα εν γένει καί τά τής θητείας τών Βοηθών Ιατρών 
κανονίζει τό Διοικητικόν Συμβούλων.

Τό Διοικητικόν Συμβούλων δύναται πρός έκπαίδευσιν νά έπιτρέψη τήν παρά τών Διευθυντών 
Κλινικών καί τών Επιστημονικών Εργαστηρίων πρόσληψιν τελειόφοιτων τής ’Ιατρικής Σχολής, ώς 
ύποβοηθών αμίσθων.

Ό  αριθμός τούτων ορίζεται εκάστοτε δι’ άποφάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου, τά δε καθή
κοντα αυτών καθορίζονται εν τώ κανονισμφ τής εσωτερικής υπηρεσίας.

Τά καθήκοντα, ή δικαιοδοσία καί ή προσωρινή άναπλήρωσις τών Διευθυντών, τών ’Επιμελη
τών καί τών Βοηθών ορίζονται έν τφ κανονισμφ τής εσωτερικής υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟΝ Π . α-
Τό  προσωπικόν τής Νοσηλείας άποτελεϊται έκ τής Διευθυνούσης_ άδελφής, τών προϊσταμένων 

άδελφών, τών άδελφών, τών δοκίμων καί τών άνδρών νοσοκόμων καί βοηθών, διορίζεται δέ, άπο- - 
λύεται καί προάγεται, συμφώνως πρός τά έν τφ κανονισμφ τής έσωτερικής υπηρεσίας λεπτομερώς 
καθοριζόμενα, άποφάσει τού Διοικητικού Συμβουλίου.

Τά καθήκοντα καί τά δικαιώματα τού προσωπικού τούτου ορίζονται έν τφ κανονισμφ τής έσω
τερικής υπηρεσίας- ·)

ΑΡΘΡΟΝ 12.

Τό προσωπικόν τών λοιπών υπηρεσιών τού Ιδρύματος κανονίζεται υπό τού Διοικητικού Συμβου
λίου, άναλόγως τών άναγκών καί τών οικονομικών πόρων τού Θεραπευτηρίου· Τά καθήκοντα καί 
δικαιώματα αυτών κανονίζονται υπό τού Διοικητικού Συμβουλίου.

■



Α π ό σ π α σ μ α  τη ς  Δ ια θ ή κ η ς  της α ε ιμνήσ του  Β α σ ιλλ ίσ η ς  Ό λγας

Από: Λεύκωμα πεντηκονταετή μίδας του θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» 
(1 8 8 4 - 1934), Αθήνα Παπαδιαμαντοπούλου 44
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΤΗΣ ¡¡ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ

«Είς το δνομα τον Πατρός και τον Υιόν και τον'Αγίου Πνεύματος.

\} »" Οσον άφορά τον «Ευαγγελισμόν <>, έχονσα νπ  δψει το άρθρον 16 τον
χ  ίσχύοντος ’Οργανισμόν του θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» καί επιθυμούσα 
X νά έκφράσω την τελενταίαν θέλησίν μου, ώς προς την διαδοχήν μου έν τή 

προστασία τού 'Ιδρύματος, παρακαλώ την Λ. Μ. την Βασίλισσαν Σοφίαν ώς 
καί την κατά διαδοχήν Ταύτης έκάστοτε Βασίλισσαν των 'Ελλήνων, ν ’ άναλάβη 

!! υπό την προστασίαν της το προσφιλές μοι τούτο “Ίδρυμα καί με διαδεχθή έν τή 
V ενασκήσει των δικαιωμάτων μου, μετ’ εξαιρετικού δλως ενδιαφέροντος καί 
χ  ίδιαζούσης μερίμνης.
X »Παρακαλώ την διάδοχόν μου Βασίλισσαν να περιφρονρήση καί προστα-
ϊ\ τεύση τον «Ευαγγελισμόν» από πάσης άναμίξεως τής Πολιτείας καί τών Δη-
( | μοσίων Α ρ χώ ν έν τή Διοικήσει αύτού καί τή διαχειρίσει τής περιουσίας του
!! καί νά μη έπιτρέψη την συγχώνευσιν αύτού μετ’ άλλου 'Ιδρύματος καί την

έξυπηρέτησιν άλλοτρίων σκοπών καί αναγκών. 
χ  »Α ί γενναϊαι είσφοραί τών ευεργετών καί αί έπί μακρά έτη προσπάθειαί
X μου είς τούτο άπέβλεφαν, όπως ούτως άφ\ ενός διασωθή τδ ευαγές τούτο 

"Ιδρυμα, δπερ αληθώς άνυψώθη είς περιωπήν τιμώσαν την Πατρίδα μας, καί 
ΐ’’-! άφ’ έτερον έξακολονθήση τον κύριον καί αρχικόν προορισμόν τον ώς ιδανικόν
0  τής ψυχής μου, τού νά καταστή ημέραν τινά ό «Ευαγγελισμός» τό ιδεώδες
{} φυτώριον προς μόρφωσιν Έλληνίδων ’Αδελφών τού ’Ελέους, αΐτινες θά έκ-

πορεύωνται έξ αύτού, άνά πάσαν γωνίαν καί χώραν τής 'Ελλάδος, διά νά 
:·( παρέχουν την τελείαν περίθαλψιν είς τούς ασθενείς, άνακούφιαιν δέ καί πα-
ί\ ρηγορίαν είς πάσαν πονούσαν καί πάσχουσαν ψυχήν.
Α » Έ κ τών Ουρανών ή ψυχή μου θ ’ άγάλλεται διά την έκπλήρωσιν τού
() έργου τούτου καί αί δλόψυχαι εύχαί μου θά συνοδεύουν την εύλογημένην 

έπιτυχίαν αύτού.

»” Εγραψα έν Άθήναις τή 15 Φεβρουάριου 1922.
Ο Λ Γ Α »  η
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Ε π ’ ο νό μ α τι τω ν υπέρ σ υ ντη ρ ή σ εω ς  αυτώ ν.

Από: Π α ν η γ υ ρ ικ ό ς  λ ό γ ο ς  της  η μ έρ α ς  εγκα ιν ίω ν  απ ό τον  Γ εώ ρ γ ιο  Α. 
Μ άκκα.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  7 °
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Τ Ε Ε Ζ :  Κ Ε ' .  τ ν τ  Α  Ρ Τ Τ Π Υ  Ι Β Β ^ Ε  

2 ΤΗΘΕΙ2 ΑΙ ΚΛΙΝΑΙ

ΕΙΙ’ ΟΧΟΗΑΤΙ Τ2 \ ’ ΪΙΙΕΡ ΤΠΥ -ΥΛ’ΤΠΡΠΣΕΔ- ΑΥΤΩλ'
ΣΖ'ίΤΝΗΙΙΣΙΕΙΝΓΕΙΓΞΙΟΚΓΤΛΚΓ

Ε ίνα ι αό έςή;

ΙνλΤναι είζ ανήα-^ν 

Ά .Ιε ί,ά ν δ  ρον 11' Λΰτοζ.ρά'ΓΟϊο;.

Μαρία.·: Αναοχρατείιχε. 
Γηαζσεσ.Ιαύου Μεν. Δον/.ός.
*Ο .Ιγας  ττ,ς Βχσιλότταιδο;. 
Ζ ω ρζή  χχΐ Ταρσής Λ ρομη-  

χαί'ζον.

Αομενίχου Δ’υγγροΰ.
Μ άρκου  7-χι Σ ο φ ία ς  ΒαρΟάχη. 
Α ν τω ν ίο υ  Μ . Β .Ιαστον. 
Μ α ρ ιίτ τα ς  I . Χ ω ρέιιη . 
Α ρ γ υ ρ ή ς  Ά μ 6 ρ .  Α ά .ζ-αρη . 
Έ μ μ α ν ο υ ή .Ι  Μ ιχρου.Ιάχη . 
Α Ιιχα ή .Ι Α . Ρ ά .Ι.Ιη . 
Α ικα τερ ίνης  / .  Θ εοδωρίδου. 
Λ έο ντα ς  Μ κ./.σ. 

θ ω μ ά  καί Μ αρουχοΰς Ρά.Ι.Ιη . 

Α ν τω ν ίο υ  Α . Ρ ά .Ι.Ιη .

ΙνλΤναι

Τ·?,; εν Άθ'/,νχ·.; Ίεεά; Μοντ,;
πΓ/Γ Ά σ ω μ ά τω ν .  

Ά δ ε .Ιφ ώ ν  'Έ μ μ . 'Ροδοχανά'λη. 
Σ μ α ρ ά γδ α ς  '.1.1. Μ ονρούζη . 

Μ αρίας Γ .  Κ ορυη 'ΐον.
Ζ α ν ν ή  ν.7Λ Α εσ π ο ίνη ς  Κ ορω - 

νιακ.
Τερι-ι.γόρης Β . Μ ε.Ιά .

Έ .Η νη ζ  Μ εν ε .Ι .Κ  εγρ ο π ό νζο υ . 
Α ικα τερ ίνης I I .  Θ εο.Ιύγου. 
Έ .Ιέν η ς  Γ .  Ρ ίδ ί.Ιά χη .  
Ά .γ .Ια ία ς  Πώ.1.
Β ιο .Η ζζας Γ ερα σ ίμου  Κ ούπ α . 
Μ αρία ς I .  Σ χ α ρ α μ α γχ ά .  
Ίο υ .Ι ία ς  Γ . 1 1'χ α .
Μ η  ρζοϋς Π ίζ  ρο οΣ  χαραμή  γ χ ά . 

Π ο .ΐυ μ ν ία ς  Μ ι γ . Ρά.Ι.Ιη. 
Μ αρίας Ι Ια ν ζ ια  Ρ ά .Ι.Ιη .


