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Ζωρζής Δρομοκαΐτης
έργο του Νικηφόρου Λύτρα

Ταρσή Φραγκοπούλου
Δρομοκαΐτου

Ένα από τα περιώνυμα ευαγή ιδρύματα, είναι δημιούργημα
της ανθρωπιάς του Χιώτη Ζωρζή Δρομοκαΐτη.
Η ιστορία του αρχίζει το 1880, όταν ακόμη η ιδιαίτερη πατρίδα μας, ήταν
αλύτρωτη , παίρνει την γενναία απόφαση να διαθέσει ένα μεγάλο μέρος, του
πλούτου του, για να ιδρυθεί, με βάση όλες τις επιστημονικές, και τεχνικές
προδιαγραφές, της εποχής εκείνης, θεραπευτήριο ψυχικών παθήσεων, που δεν
υπήρχε μέχρι τότε ένα τέτοιο ίδρυμα στην Ελλάδα.
Δέκα μήνες πριν το θάνατο του, στις 13 Φεβρουαρίου του 1880, συντάσσει
ενώπιο του Προξένου της Ελλάδας στη Χίο – το νησί ήταν ακόμη υπό τουρκική
κατοχή- τη διαθήκη του, στην οποία ορίζει το ποσό που χορηγεί, για την ίδρυση
φιλανθρωπικού καταστήματος με την επωνυμία «Ζωρζή και Ταρσής
Δρομοκαΐτου Φρενοκομείον» καθώς και τους εκτελεστές, της διαθήκης του,
ευαισθητοποιημένος, από την ψυχική νόσο της συζύγου του Ταρσής
Φραγκοπούλου.
Ατυχώς ο Δρομοκαΐτης δεν πρόφτασε να δει πραγματοποιούμενο το όραμα του,
αφού, όπως προαναφέραμε, πεθαίνει στη Χίο, δέκα μήνες μετά τη σύνταξη της
διαθήκης του, ενώ τρία χρόνια νωρίτερα η σύζυγος του. Οι εργασίες ανέγερσης
των πρώτων κτισμάτων άρχισαν το 1883, σε οικοδομητική έκταση 321

στρεμμάτων στη θέση Δαφνί. Το Δρομοκαΐτειο τέθηκε σε λειτουργία τη 1 η
Νοεμβρίου του 1887, η ημερομηνία αυτή αποτελεί ορόσημο, για την ιστορία της
ψυχιατρικής στη Ελλάδα, και από τότε το όνομα του Δρομοκαΐτη, είναι
συνώνυμο με την Ελληνική ψυχιατρική, και στη σκέψη του κάθε Έλληνα. Από
την ίδρυση μέχρι σήμερα προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα το
ίδρυμα να αποκτήσει την υπόληψη και τη φήμη που του άξιζε, και σε αυτό
κατέφευγαν με εμπιστοσύνη φτωχοί και πλούσιοι. Ακολούθησε η ανέγερση και
πολλών άλλων κτισμάτων, με δαπάνη διαφόρων ευεργετών, και καθένα από αυτά
φέρει το όνομα του ευεργέτη.

Ψ.Ν.Α Δρομοκαΐτειο113 χρόνια μετά

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μουσείο νοσοκομειακών αντικειμένων
Το μουσείο ιδρύθηκε την 1/11/1995 μετά από 108 χρόνια λειτουργίας του
θεραπευτηρίου, στεγάζεται στο κτίριο του συνεδριακού κέντρου του Ψ.Ν.Α
Δρομοκαΐτειο Ιερά οδός 343 Χαϊδάρι Αττικής.
Η ιδέα της ίδρυσης ανήκει στον τέως πρόεδρο κ. Νικόλαου Τσική, με συνεργάτες
στο έργο αυτό, είχε τους υπαλλήλους του Δρομοκαϊτείου, για τη διευθέτηση και
συντήρηση, το κ. Πικιό Παναγιώτη, και τον Κωνσταντίνο Παντελάκη.
Από τότε μέχρι και σήμερα το μουσείο έχει μια ανοδική πορεία, στη
συγκέντρωση υλικού όσο και στη επισκεψιμότητα .
Το μουσείο εμπλουτίζεται με τη στήριξη του νυν πρόεδρου κ. Ισιδώρου Πρωΐου,
οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία, να δουν, τα ενδιαφέροντα εκθέματα, τα οποία
είναι μαρτυρίες, για τις συνθήκες διαβίωσης και τις δραστηριότητες των ασθενών.
Πρόκειται για ένα σπουδαίο μουσείο, και αξίζει στον καθένα μας να το
επισκεφτεί.
Στα εκθέματα του μουσείου περιλαμβάνονται, ιατρικά αντικείμενα,

φαρμακευτικό υλικό, και εγκαταλείμματα ασθενών. Τα εγκαταλείμματα είναι
προσωπικά αντικείμενα, προπολεμικά νομίσματα, ρολόγια και κοσμήματα της
περιόδου 1900-1940, καθώς και φωτογραφικό υλικό στα οποία, καταγράφεται η
δραστηριότητα του Θεραπευτηρίου το περασμένο αιώνα.
Επίσης εικόνες μεταβυζαντινής τέχνης που χρονολογούνται από το 1806 αλλά
και εκκλησιαστικά κειμήλια ένα ευαγγέλιο που εκδόθηκε το1891, που
προέρχονται από τα αφιερώματα του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων του
Ιδρύματος.

Μεταβυζαντινή εικόνα των Αγίων Θεοδώρων 1806

Πιεσόμετρο του 1923

Γυάλινος ορός

Φάρμακα

Συσκευή ηλεκτροσόκ

Προπολεμικά χαρτονομίσματα

Εγκαταλείμματα ασθενών

Εντυπωσιάζει η ιστορική φωτογραφία του 1901 όπου είναι ο αρχικός πυρήνας
του Δρομοκαϊτείου. και βρίσκετε σε αγροτική περιοχή, όπου την διασχίζει η
αρχέγονη Ιερά οδός, η μικρή Αθήνα φαίνεται από μακριά.

1901

Γεώργιος Βυζηινός
Εδώ φιλοξενήθηκαν πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών μεταξύ
των οποίων είναι οι εξής: Γεώργιος Βυζηινός (Μιχαηλίδης) 1849-1896 από τη
Βιζύη της Θράκης ,ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες. Το
1892 προσβάλλεται από ψυχική νόσο (προϊούσα παραλυσία). Το παραλήρημα
και ο παράφορος έρωτας του για την 14 χρόνη Μπετίνα Φραβασίλη την οποία
επιθυμούσε να νυμφευτεί τον οδήγησε στο Δρομοκαΐτειο, όσο ήταν έγκλειστος
επηρεασμένος από το πάθος του για την νεαρή Μπετίνα έγραψε το γνωστό
ποίημα του «Το Φάσμα μου» όπου είναι το ακόλουθο:
« Σαν μ΄αρπάκτηκε η χαρά
΄που εχαιρόμουν μια φορά
έτσι σε μία ώρα,
μέσα σ' αυτήν τη χώρα
όλα άλλαξαν τώρα.
Και από τότε που θρυνώ
το ξανθό και γαλανό
και ουράνιο φως μου,
μετεβλήθη ο ρυθμός του κόσμου.»
Ο Γεώργιος Βιζυηνός συνέχισε να γράφει στο Δρομοκαΐτειο μέχρι το τελευταίο του
διήγημα το «ο Μοσκώβ-Σελήμ»..

Επίσης ο Ρώμος Φιλύρας από το Δερβένι Κορινθίας 1888-1942 (Ιωάννης
Οικονομόπουλος) εντάσσεται στο κύκλο των νεορομαντικών ποιητών του
μεσοπολέμου. Τα ποιήματα του είναι ερωτικά με τάση αυθορμησίας και
αναζήτηση πρωτοτυπίας, μόνιμο το παράπονο του ήταν δεν έφτασε εκεί που,
κατά τη γνώμη του, μπορούσε και έπρεπε να φτάσει. Από το 1928 ως τον θάνατο
του ήταν έγκλειστος στο Δρομοκαΐτειο, Το ιατρικό ιστορικό του το 1927
αναφέρει «Προ 14 ετών το 1913 ησθένησε από συφίλιν την οποίαν εθεράπευσεν
ελλιπώς. Η ψυχική συμπεριφορά ανόητος … πιστεύει ότι είναι αδελφός του
Κεμάλ, άλλοτε ότι είναι διάδοχος του Ιταλικού θρόνου. Δεν σταμάτησε να
γράφει ποιήματα άλλοτε μεγαλοφυή κα άλλοτε παραληρηματικά. Πολλά από
αυτά δημοσιεύτηκαν σε έντυπα της εποχής, άλλα βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών.



Ο Μιχαήλ Μητσάκης Μέγαρα 1863 ? -1916. Γράφτηκε στη νομική σχολή
πανεπιστημίου Αθηνών αλλά τον εκέρδισε η δημοσιογραφία και η λογοτεχνία.
Υπήρξε ένας ιδιόρρυθμος χαρακτήρας με ανησυχίες που τάραξαν την ψυχική του
γαλήνη. Το γεγονός πως το μεγαλύτερο μέρος του λογοτεχνικού του έργου δεν
κατάφερε να το τυπώσει κατά τη διάρκεια της ζωής του επέτεινε την
απογοήτευση του, ενώ υπήρξε πηγή παθολογικών ιδεών καταδιώξεως.
Το 1896, σε ηλικία 28 ετών, η ήδη υπάρχουσα ψυχική ταραχή του εκδηλώνεται
φανερά και τον οδηγεί στην πρώτη εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο για 5 μήνες,
από τις 17 Απριλίου 1896 μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 1896.
Η λογοτεχνική του παραγωγή σταματά και βυθίζεται στην αρρώστια.
Στις 6 Ιουνίου πεθαίνει από πνευμονία στο Δρομοκαΐτειο.

Αρίστος Καμπάνης πεζογράφος και δημοσιογράφος
Ο Αρίστος Καμπάνης Αθήνα 1883-1956 Φιλόλογος ασχολήθηκε με την
δημοσιογραφία, μετέφρασε αρχαίες τραγωδίες, και έγραψε αρκετά ποιήματα.
Στις 19 Αυγούστου 1955 εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο, όπου πέθανε τον επόμενο
χρόνο πάμπτωχος και ξεχασμένος.

Γεράσιμος Βώκος
Ο Γεράσιμος Βώκος γεννήθηκε το 1868 ήταν πολυτάλαντος, δημοσιογράφος,
ποιητής, διηγηματογράφος, κριτικός της τέχνης και της λογοτεχνίας, εκδότης
περιοδικών, μουσικοσυνθέτης, και αυτοδίδακτος ζωγράφος. Ήταν πάντα ευγενής
και ήπιος, ποτέ επιθετικός, αν και, όπως γράφει στο ποίημα “Μοναξιά”... με
συντροφεύουνε σκιές στερνή μου συντροφιά. Περισσότερο έγινε γνωστός ως
ζωγράφος.

Βαλεντίνος Ίλβες και ο Ανδρέας Κρυστάλης εργαστήριο ζωγραφικής 1950
Οι ζωγράφοι :
Ο Ανδρέας Κρυστάλης γεννήθηκε στη Μικρά Ασία το 1911, έκανε ελεύθερες
σπουδές στο Παρίσι στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ήταν διακεκριμένος Ζωγράφος
θεωρήθηκε ιμπρεσιονιστής και λυρικός καλλιτέχνης. Στα έργα του απεικονίζει
θαλασσινά τοπία, και καθημερινές σκηνές.

Βαλεντίνος Ίλβες εργαστήριο ζωγραφικής 1952
Ο Βαλεντίνος Ίλβες γεννήθηκε στη Ρωσία το 1900 ζωγραφίζοντας διαφημιστικές
προσόψεις κινηματογράφων. Παρέμεινε 20 χρόνια στο Δρομοκαΐτειο, και
συνεχώς ζωγράφιζε. Άφησε πάρα πολλά έργα. Διακρίνεται ότι είχε μεγάλη
ευχέρεια στο σχέδιο, και τα έργα του αποτυπώνουν το περιεχόμενο της ψυχής
του. Αρκετά από αυτά εκτίθενται στο μουσείο.

Ο Αριστείδης Λάβδας γεννήθηκε στον Πειραιά 1911. Ζωγράφος δήλωνε, σωστά
και δίκαια. Τα έργα του μαρτυρούν ότι ήταν ταλαντούχος και είχε γνώσεις της
βυζαντινής τέχνης.

Αλέξης Ακριθάκης

Ο Αλέξης Ακριθάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Αττικής το 1939. Η δεξιοτεχνία
του στο σχέδιο καταπλήσσει, Τα απεικονιζόμενα πρόσωπα τα χαρακτηρίζει, η
λεπτότητα και η κινητικότητα του. Έκανε πολλές εκθέσεις στο Βερολίνο.
Συνήθως σχεδίαζε σε χαρτί, στο μουσείο υπάρχουν κάποια από αυτά.

Ο Νικόλαος Τράγκας γεννήθηκε το 1931 συνολικά παρέμεινε 35 χρόνια
νοσηλευόμενος, και όλη τη μέρα ασχολείτο με τη ζωγραφική.

Κωστής Παλαμάς

Νίκος Καμπάς

Επίσης στο αρχείο του μουσείου βρίσκονται τα χειρόγραφα ποιήματα της
εφηβείας του Κωστή Παλαμά και του συμμαθητή του Νίκου Καμπά ( ΩΡΙΩΝ)
όπου καταγράφεται το 1876 ένας ανεκπλήρωτος τρυφερός έρωτας , μια αιτία και
αφορμή για να εμπλουτιστεί η ιστορία των Ελληνικών γραμμάτων.
Πιστεύω πως θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο να πληροφορηθεί, που και πώς
βρέθηκαν τα κείμενα αυτά.
Το πρώτο χρονολογικό χειρόγραφο είναι λυρικό με ημερομηνία 31/12/ 1876
για την πρώτη του έτους. Υπάρχουν δύο ποιήματα, ένα με υπογραφή “ΩΡΙΩΝ”
και ένα άλλο με Κ.Μ.Π μάλιστα διακρίνονται και οι δύο τους για την
ακροστιχίδα τους, στην οποία σχηματίζεται από το γράμμα κάθε στίχου το όνομα
“ΙΣΑΒΕΛΛΑ”. Το πρώτο είναι του ποιητή Νίκο Καμπά, και το δεύτερο του
Κωστή Παλαμά. Το καλοκαίρι του 1876 ο έφηβος Κωστής Παλαμάς μαθητής
γυμνασίου 16 ετών, Φιλοξενήθηκε από την αρχοντική οικογένεια Ανίνου στο
Αργοστόλι της Κεφαλληνίας. Εκεί γνώρισε την Ισαβέλλα με τις περίσσιες αρετές
και γοητεύτηκε. Ακολούθως την γνώρισε και στο φίλο του τον Νίκο Καμπά.
Έτσι εξηγείται ο παιγνιώδης ποιητικός διαγωνισμός, μεταξύ φίλων.

Χειρόγραφο ποίημα για την πρώτη του έτους 1876

Ο Παλαμάς, συνέχισε να γράφει ποιήματα για την Ισαβέλλα. Όπου ανακοινώνει
τον έρωτα του, προς αυτήν και είναι εξομολογητικό.
Και το τρίτο όπου φαίνεται ότι η Ισαβέλλα δεν απέρριψε την εξομολόγηση του,
όπου την ραντίζει με χαρίσματα.
Το 1919 εισήχθη η Ελένη Ανίνου 17 ετών απόγονος της Ισαββέλας.
Τα είχε φέρει μαζί της ως καύχημα τα οποία παρέμειναν στο Δρομοκαΐτειο.

Δημήτριος Βικέλας
Στο μουσείο εκτίθενται οι επιστολές του Δημητρίου Βικέλα για την προσφορά
του στην ανέγερση του πρώτου φρενοκομείου στην Ελλάδα. Είναι ένας
εξαίρετος διανοούμενος και πολύ καλός λογοτέχνης. Αυτός είχε την
πρωτοβουλία για την αναβίωση των σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων το 1896
στη Αθήνα. Υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Ψ.Ν.Α ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ

Τυπογραφείο ο εμπνευστής του Μουσείου κ. Νικόλαος Τσικής
μαζί με τον υπεύθυνο Κωνσταντίνο Παντελάκη.

Το τυπογραφείο του Δρομοκαϊτείου είναι ένα πλήρες παλαιό τυπογραφείο μέσα
στον ευρύτερο χώρο του ιδρύματος, όπου γίνονταν οι εκτυπώσεις.
Αυτό παραχωρήθηκε από το εθνικό τυπογραφείο με ενέργειες του σωματείου
Συμπαράστασης , και λειτούργησε από το 1964 έως το1994, καλύπτοντας
αρκετές από τις ανάγκες του ιδρύματος με την βοήθεια των ασθενών.
Οι τοιχογραφίες που σώζονται μέχρι σήμερα και κοσμούν τους τοίχους του
εργαστηρίου ανήκουν στο Δημήτριο Μωραΐτη, και περιλαμβάνουν αρχιγράμματα
και σκίτσα. Το 2003 λόγω ανακατασκευής του παλιού τυπογραφείου σε
μουσειακό χώρο, έγινε από συνεργείο συντηρητών συντήρηση και αισθητική
αποκατάσταση των τοιχογραφιών.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού του Θεραπευτηρίου ,
είναι δωρεάν του Μιλτιάδη Καλβοκορέση το 1901.
Οι τοιχογραφίες έγιναν το 1935 και είναι έργο του ζωγράφου του μεσοπολέμου
Αλέκο Κοντόπουλο. Γεννήθηκε στη Λαμία 1904 και απέθανε στη Αθήνα το 1975.
Είναι ο πρωτοπόρος της αφηρημένης τέχνης στην Ελλάδα και ανήκει στη γενιά
του 30. Και ήταν ένα από τα πρόσωπα που συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση
του Εικαστικού Επιμελητηρίου Τεχνών Ελλάδος.

Αλέκος Κοντόπουλος

Αγιογραφίες του Αλέκου Κοντόπουλου 1935

Επιμέλεια έρευνα Κωνσταντίνος Παντελάκης
υπεύθυνος μουσείου νοσοκομειακών αντικειμένων
Ψ.Ν.Α Δρομοκαΐτειο.
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