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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει να κάνει με ένα πολύ 

ενδιαφέρον θέμα με τίτλο «Ιστορική Θεώρηση Νοσοκομειακών 

Μονάδων στο δήμο Αθηνών 1835-1922»

Ο χρόνος που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή δεν 

ξεπέρασε τους 15 μήνες, από τον Ιούνιο του 2001 έως τον 

Σεπτέμβρη του 2002. Για την συγκέντρωση των στοιχείων που 

βοήθησαν στην διεξαγωγή της εργασίας απευθυνθήκαμε αρχικά στις 

βιβλιοθήκες των νοσοκομείων των οποίων εξετάζουμε. 

Δευτερεύουσες πηγές για την βοήθεια της έρευνας μας αποτέλεσαν 

στοιχεία από Θ.Ώ.ΙΙΟΜ του Τ.Ε.Ι Καλαμάτας το οποίο είχε να 

κάνει με τις μονάδες υγείας της νεότερης Ελλάδας. Ωστόσο, 

σημαντικές ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως προς την 

συγκέντρωση των στοιχείων λόγω της ιδιαιτερότητας της χρονικής 

περιόδου που εξετάζουμε στην εργασία μας.

Έπειτα ακολούθησε η ανάλυση των δεδομένων που συλλέξαμε 

από τις πηγές μας, διαμορφώσαμε την πτυχιακή μας και στην 

συνέχεια ακολούθησε η σταδιακή δακτυλογράφηση κάθε κεφαλαίου 

ξεχωριστά. Στο τέλος του χρόνου ασχοληθήκαμε με τις ενέργειες 

για την καλύτερη εμφάνισή της. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η 

δακτυλογράφηση επιμελήθηκε από εμάς τις ίδιες.

Ο σκοπός που γράφτηκε η εργασία αυτή ήταν πρώτον να 

μελετηθεί η προσφορά των νοσοκομείων που εξετάζουμε στους 

πολίτες της Αθήνας αλλά και της Ελλάδας γενικότερά, την εποχή 

που η χώρα είχε πληγεί από συνεχείς πολέμους και οι ανάγκες για 

νοσοκομειακή περίθαλψη ήταν αυξανόμενες. Δεύτερον να



επισημανθεί ο τρόπος λειτουργίας τους, οι κλινικές που υπήρχαν 

εκείνη την εποχή σε κάθε Νοσοκομείο ξεχωριστά, καθώς και οι 

οικονομικοί τους πόροι και ο τρόπος με τον οποίο αντλούνταν από 

το κάθε ένα.

Η εργασία μας - χωρίζεται σε 7 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται λόγος για τα ', πολιτικά, κοινωνικά και υγειονομικά 

χαρακτηριστικά της περιόδου, από την απελευθέρωση του έθνούς 

από τον Τουρκικό ζυγό και την ανασυγκρότηση του νέου 

Ελληνικού κράτους το 1827 έως και τα γεγονότα της

Μικρασιατικής καταστροφής.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο θεραπευτήριο 

«Ευαγγελισμός». Ειδικότερα αναλύεται το ιστορικό ιδρύσεώς του, η 

εξέλιξη των κτιρίων των κλινών και των κλινικών του καθώς και η 

εξέλιξη των εξωτερικών ιατρείων του. Αναφερόμαστε επίσης στο 

χρονικό ανάπτυξης των εργαστηρίων του Ευαγγελισμού, στις

υπηρεσίες του, στην οικονομική του κατάσταση και στην κίνηση 

των ασθενών του.

Στο τρίτο κεφάλαιο ασχολούμαστε με το Οφθαλμιατρείο Αθηνών 

οπού αναλύουμε το ιστορικό ιδρύσεώς του, τις κτιριακές

εγκαταστάσεις του, τις υπηρεσίες του και τους ασθενείς του. 

Ειδικότερα παρουσιάζονται οι κατηγορίες των ασθενών που

επισκέπτονταν το Οφθαλμιατρείο και η κίνηση των ασθενών του.

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο πολιτικό Νοσοκομείο 

Ελπίς, όπου και εδώ παρουσιάζουμε το ιστορικό ιδρύσεώς του, τις 

κτιριακές του εγκαταστάσεις, τις κλίνες και τις κλινικές του. 

Επιπλέον γίνεται η παρουσίαση της οικονομικής του κατάστασης 

καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διοικούταν.

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύουμε το Αρεταίειο, το πρώτο 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μέσα από την παρουσίαση που
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κάνουμε του ιστορικού ιδρύσεώς του, των κτιριακών του

εγκαταστάσεων, των κλινών και των κλινικών του. Το περιεχόμενο 

του κεφαλαίου αυτού αφορά επίσης και την οικονομική κατάσταση 

του Αρεταίειου.

Στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας μας μελετάμε το Αιγηνίτειο 

Νοσοκομείο και παρουσιάζουμε το ιστορικό ιδρύσεώς του, τις 

κτιριακές του εγκαταστάσεις, αλλά και τις κλινικές και τις κλίνες 

που υπήρχαν σε αυτό την περίοδο που εξετάζουμε.

Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρουμε τα γενικά συμπεράσματα 

που προέκυψαν από το σύνολο της εργασίας μας και παραθέτουμε 

το παράρτημα μας με ενδιαφέρουσες εικόνες και πίνακες.

Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψή μας να μην εκφράσουμε τις 

ευχαριστίες μας σε όλους εκείνους που μας βοήθησαν ο κάθε ένας 

με *_τον τρόπο του στο να πραγματοποιηθεί η πτυχιακή αυτή. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον καθηγητή μας κύριο Φώτη 

Δρούμπαλη που με την καθοδήγησή του μας βοήθησε να βγάλουμε 

σε πέρας την εργασία αυτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

»
Στο κεφάλαιο αυτό, με το οποίο ξεκινά η συλλογική αυτή 

μελέτη θα επιχεφηθεί η προσέγγιση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της περιόδου, από την απελευθέρωση του έθνους 

από τον τουρκικό ζυγό και την ανασυγκρότηση του νέου 

Ελληνικού κράτους το 1827, μέχρι και τα ιστορικά γεγονότα της 

Μικρασιατικής καταστροφής. Τα χαρακτηριστικά αυτά πηγάζουν 

μέσα από το κοινωνικό, πολιτικό και υγειονομικό υπόβαθρο και 

συντελούν στην οργάνωση και λειτουργία των πρώτων 

Νοσοκομειακών μονάδων του Ελληνικού κράτους

1.1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι πόλεμοι εκείνη την περίοδο έδωσαν την αφορμή να ανοίξει 

ο δρόμος για την διαμόρφωση υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα 

μας. Η απελευθέρωση του έθνους άφησε πίσω της τεράστια 

κοινωνικά προβλήματα, όπως το κύμα προσφύγων που δέχτηκε η 

Ελλάδα από άλλες χώρες, τις χήρες, τα ορφανά, τους τραυματίες 

του αγώνα, δημιουργώντας έντονα την ανάγκη κάλυψης των 

προβλημάτων που παρουσιάστηκαν. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στο 

ξεκίνημα του πρώτου υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα με την 

ίδρυση πολλών μονάδων όπως νοσοκομεία, βρεφοκομεία,

4



λεπροκομεία καθώς και άσυλα. 1 Το ξεκίνημα αυτό βασίστηκε στην 

θεωρεία του Ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού του 19ου αιώνα2 3 και στην 

προσπάθεια του Ευρωπαϊκού πληθυσμού να προσδιορισθεί, να 

αναπτυχθεί και να ολοκληρωθεί.

Στην προσπάθεια αυτή η κρατική μέριμνα στον τομέα της 

υγιεινής ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, διότι επικρατούσε η αντίληψη ότι 

το κράτος έπρεπε να απέχει από την επίλυση των κοινωνικών 

προβλημάτων. Έτσι έλαβε αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση 

των εκάστοτε θεμάτων, όπως είναι λόγου χάρη η προστασία των 

ορφανών, των θυμάτων πολέμου, των παραπληγικών, των

προσφύγων και η αντιμετώπιση των επιδημιών. Αυτό οφειλόταν 

κυρίως στην οικονομική δυσχέρεια που αντιμετώπιζε το νεοσύστατο 

κράτος καθώς οι απελευθερωτικοί αγώνες απορροφούσαν όλα
Λ

σχεδόν τα έσοδα για στρατιωτικά κονδύλια.

Η ελάχιστη κρατική παρέμβαση περιόρισε τη δημιουργία

νομοθετημάτων σε θέματα ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης όπως 

την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού ή την δημιουργία νέων 

μονάδων και βασίστηκε κυρίως σε ρυθμίσεις που αφορούσαν την 

αστυνόμευση νοσηλευτικών μονάδων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι 

προτάσεις των κοινοβουλευτικών εστιάζονταν στην πρόσληψη 

υγειονοφυλάκων στις νοσοκομειακές μονάδες ή σε προτάσεις για 

την στείρωση των φορέων μολυσματικών ασθενειών ως διαδικασία 

πρόληψης. Επιπλέον, ενώ το 1834 υπεύθυνη για την διαχείριση

1 Πέτρος Α. Σταθόπουλος, « Κοινωνική πρόνοια μια γενική θεώρηση », Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 
1999, σελ. 151
2 Ο ϋ ΙΙΟΜ «Οι μονάδες υγείας στην νεότερη Ελλάδα», παραγωγή, ΤΕΙ Καλαμάτας, τμήμα 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
3 Πέτρου Α. Σταθόπουλου, Κοινωνική Πρόνοια μια γενική θεώρηση. Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 1999,
σελ. 153
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των νοσηλευτικών μονάδων ήταν η Τ.Α, το 1914 με τον Νόμο 

346/1914 «Περί επιβλέψεως της δημόσιας υγείας» η εποπτεία 

ανατίθεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Βασικά νομοθετήματα της 

περιόδου 1829-1917 είναι τα ακόλουθα:

Α Περί ιδρύσεως του πρώτου εν Αθήναις δημοτικού νοσοκομείου 

«Η Ελπίς»

Α Περί σχηματισμού και της αρμοδιότητας των επί των 

εσωτερικών γραμματείας 

Α Περί δημοτικής αστυνομίας

Α Περί συστάσεως σχολής δια τας μαίας

Α Περί συστάσεως των αγαθοεργών καταστημάτων 

Α Κανονισμός του εν Αθήναις θεραπευτηρίου των κολλητικών 

νόσων

Α Περί συστάσεως νοσοκομείου εις θεραπείαν οφθαλμιώντων 

Γενικός κανονισμός φρενοκομείου Κέρκυρας και περί αστυκλινικής 

εν Αθήναι. 1

Από τα παραπάνω διαθέσιμα στοιχεία συμπεραίνουμε πως την 

περίοδο εκείνη που η ανάγκη για υγειονομική κάλυψη ήταν 

επιτακτική παρουσιαζόταν με υποτυπώδη μορφή εφόσον επικρατούσε 

κρατική αδράνεια.* * 4

1 Ο ϋ ΚΟΜ «Οι μονάδες υγείας στην νεότερη Ελλάδα», παραγωγή, ΤΕΙ Καλαμάτας, τμήμα
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
4 Νίκος Κ. Καπονίδης, Διδακτορική Διατριβή, «Η κλειστή περίθαλψη στο νεοελληνικό κράτος 
(1909-1940)», Θεσσαλονίκη 1899, σελ. 22
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1.2 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος οι ανάγκες για

νοσοκομειακή φροντίδα ήταν πολλές καθώς η χώρα ήταν

κατερειπωμένη. Από πλευράς υγειονομικής κατάστασης βρισκόταν 

σε άθλια θέση και η εικόνα που παρουσίαζαν ήταν λυπηρή. Ο 

αυξανόμενος αριθμός των τραυματιών και των παραπληγικών, που 

επέφεραν την μορφή κινούμενών πτωμάτων και η ταυτόχρονη 

εξάπλώση των επιδημιών έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή και του 

υπόλοιπου πληθυσμού. Η βρεφική και παιδική θνησιμότητα 

αποτελούν δείκτες που μπορούν να προσδιορίσουν τις συνθήκες 

υγείας και περίθαλψης της εποχής.

Σημαντικό στοιχείο που συνθέτουν την εικόνα, αποτελούν και οι 

διαφορετικές αντιλήψεις που έχουν οι εύποροι και οι άποροι για 

την υγειονομική φροντίδα. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του 

Τρύφωνα Ανδριανάκου, που μέσα από το άρθρο του στο περιοδικό 

«Ελληνική Ιατρική» αναφέρει: « Μέχρι της εποχής της ιδρύσεως του 

Ευαγγελισμού εν Ελλάδι, ιδιαίτατα δε εν Αθήναις επικρατεί τέτοια 

ιδέα περί νοσοκομείων, ώστε οι μεν άποροι και εν γένει ο λαός 

έτρεμε και εφρικία και προ της ιδέας μόνον της νοσοκομειακής 

ζωής, οι δε πεπαιδευμένοι και εύποροι παν άλλο εθεωρούν ως 

αρμόζον η να εισάγουσι τους εις οικείους αυτών και συγγενείς εις 

νοσοκομείων προς νοσηλείαν » 5 6

5 Δρ. Βασιλική Αν. Λαναρά, «Τα εκατό χρόνια της σχολής αδελφών νοσοκόμων του 
Ευαγγελισμού, (1875-1975)», εκ του Εθνικού τυπογραφείου, Αθήνα 1978, σελ. 38
6 Νίκος Κ. Καπανίδης, Διδακτορική Διατριβή, « Η κλειστή περίθαλψη στο νεοελληνικό 
κράτος( 1909-1940) », Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 24
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Η διαφοροποίηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι άποροι να 

στερούνται νοσοκομειακών υπηρεσιών, διότι το μορφωτικό τους 

επίπεδο και η οικονομική τους κατάσταση δεν τους επέτρεπε να 

εξοικειωθούν με την ιδέα του νοσοκομείου. Από την άλλη πλευρά 

οι εύποροι και σαφώς πνευματικά ανώτεροι πολίτες της χώρας 

απολάμβαναν την κατ’ οίκόν νοσηλεία και η προσφυγή τους σε
η

οργανωμένα κέντρα θεωρούταν αρμόζουσα και όχι ντροπή. Αυτό 

μας επιτρέπει να πούμε πως η υγεία, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί 

κοινωνικό αγαθό, αντιμετωπιζόταν σαν ατομικό και οικονομικό.

Κατά την περίοδο αυτή οι εθνικοί ευεργέτες, μέσα από γενναίες 

εισφορές και δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς, έρχονται να 

συμπληρώσουν κατά μεγάλο μέρος την μειωμένη κρατική μέριμνα 

στον τομέα της υγείας. Οι πλούσιοι Έλληνες βοήθησαν, 

ενισχύοντας οικονομικά και κάνοντας δωρεές στην ίδρυση πολλών 

μονάδων. Οι δωρεές έκτος από τον οικονομικό τους χαρακτήρα, 

επεκτείνονταν σε κτιριακές εγκαταστάσεις και σε γεωγραφικές 

εκτάσεις. Η φιλανθρωπική δραστηριότητα όμως δεν σταμάτησε 

εκεί, συνεχίστηκε και αργότερα με την συστηματική χρηματοδότηση 

από μεριάς των ευεργετών, βοηθώντας στην βελτίωση της 

λειτουργίας των ιδρυμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη το πως ιδρύθηκαν τα νοσοκομεία αυτά και 

ποιοι βοήθησαν σε αυτό τα κατατάσσουμε σε τρεις κατηγορίες:

Ο  Φιλανθρωπικά νοσοκομεία

Είναι οι μονάδες εκείνες που ιδρύθηκαν με δωρεές πλουσίων 

σχεδόν σε όλες τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις. Απευθύνονταν

σχεδόν αποκλειστικά σε άπορους ασθενείς και χρηματοδοτούνταν 7

7 Νίκος Κ. Καπανίδης, Διδακτορική Διατριβή, « Η κλειστή περίθαλψη στο νεοελληνικό 
κράτος (1909-1940) », Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 92
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και από τους οικείους δήμους και κοινότητες, βοηθώντας αν μέρη 

στην ενίσχυση του προϋπολογισμού τους.

Κρατικά νοσοκομεία

Είναι εκείνα'· τα - οποία έχουν σκοπό κυρίως τον εγκλεισμό των 

ασθενών και στην συνέχεια την θεραπεία κάποιων επικίνδυνων για 

την εποχή ασθενειών. Έτσι λοιπόν ιδρύονται ψυχιατρεία, 

νοσοκομεία αφροδίσιων νοσημάτων, λεπροκομεία κ.τ.λ. 

Χαρακτηριστική επίσης είναι η δημιουργία τους σε μεγάλα αστικά 

κέντρα και λιμάνια.

Δημοτικά νοσοκομεία

Είναι αυτά που ίδρυσαν οι δήμοι και οι κοινότητες. Η ανάθεση 

της νοσοκομειακής περίθαλψης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οδήγησε 

στην ανάπτυξη δημοτικών νοσοκομείων. Νοσηλεύονταν και σε αυτά 

σχεδόν αποκλειστικά άποροι κάτω από άσχημες τις περισσότερες 

φορές συνθήκες.8

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε πως από τα 68 ιδρύματα 

που λειτουργούσαν, μόνο τα 13 συντηρούνταν από το κράτος. Τα 

υπόλοιπα είχαν άλλη πηγή χρηματοδότησης.9

Παρουσιάζεται λοιπόν η εικόνα ενός πληθυσμού που δοκιμάζονταν 

από διαρκείς πολέμους και επιδημίες, ενώ του προσφέρονταν άθλια 

υγειονομική περίθαλψη και οι νοσοκομειακές μονάδες ήταν 

ανεπαρκείς από κάθε άποψη. Από τα στοιχεία που έχουμε στην

8 ΟΟ ΙΙΟΜ «Οι μονάδες υγείας στην νεότερη Ελλάδα», παραγωγή, ΤΕΙ Καλαμάτας, τμήμα 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
9 Νίκος Κ. Καπανίδης, Διδακτορική Διατριβή, « Η κλειστή περίθαλψη στο νεοελληνικό κράτος 
(1909-1940)»,Θεσσαλονίκη 1988., σελ. 25
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διάθεσή μας αξίζει να αναφέρουμε ότι η υγεία θεωρούταν ατομικό 

και οικονομικό αγαθό και όχι κοινωνικό. Τέλος η κρατική 

παρέμβαση σε θέματα υγιεινής ήταν υποτυπώδης, τα νομοθετήματα 

που αφορούσαν τον τομέα της υγείας ήταν μικρής εμβέλειας και η 

φιλανθρωπική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα αισθητή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση του 

θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός και η μελέτη του από τότε που 

ιδρύθηκε. Έτσι επιχειρείται με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

η προσέγγιση του ιστορικού ιδρύσεως του θεραπευτηρίου, η 

διάρθρωσή του και οι υπηρεσίες του. Κατόπιν θα εξετάσουμε την 

κίνηση ασθενών και την οικονομική του κατάσταση. Σκοπός του 

κεφαλαίου είναι να διαπιστωθεί η συμβολή του και η προσφορά 

του στις υγειονομικές απαιτήσεις της εποχής.
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2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

Η Περίοδος μετά την απελευθέρωση της χώρας από τον 

τουρκικό ζυγό χαρακτηρίστηκε από πολλές αλλαγές όσον αφορά τον 

τομέα της υγείας και της νοσηλείας. Εφόσον οι επιδημίες και οι 

λοιμώξεις είχαν εξαπλωθεί και ο αριθμός των τραυματιών είχε ήταν 

μεγάλος, κρίθηκε αναγκαία η ανάγκα για την δημιουργία κάποιων 

νοσοκομείων. Εκείνη την εποχή λειτουργούσαν κάποια νοσηλευτικά 

ιδρύματα σε υποτυπώδη όμως μορφή και η νοσηλεία που παρείχαν 

προέρχονταν από πρακτικές νοσοκόμες.

Το 1872 λοιπόν με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας, η οποία 

αντιλαμβανόταν τις ελλείψεις στον τομέα της νοσηλείας, συστήνει 

τον.- «σύλλογο κυριών » με σκοπό την εκπαίδευση και την μόρφωση 

γυναικών νοσοκόμων. Η προσπάθεια όμως αυτή βρήκε ανυπέρβλητο 

εμπόδιο την έλλειψη απαραίτητων νοσηλευτικών υλικών. Έτσι,

επιτακτική πρόσταζε η ανάγκη για την σύσταση ενός νοσοκομειακού
' ίοκέντρου.

Το 1875 γίνεται η πρώτη προσπάθεια εκπαίδευσης και κατάρτισης 

νοσοκόμων, με την ίδρυση της πρώτης σχολής αδελφών στην 

Αθήνα. Παρ’ όλα αυτά το νοσοκομειακό παιδευτήριο αποδείχτηκε 

ανεπαρκές για την πραγμάτωση του επιδιωκόμενού σκοπού, με 

αποτέλεσμα η Βασίλισσα να συνεχίσει το έργο της προχωρώντας 

στην σύσταση νοσοκομείου. Η ίδια λοιπόν απέστειλε στις 3/4/1876 

επιστολή προς τον τότε μητροπολίτη Αθηνών Προκόπιο, με την 

οποία του παρουσίαζε την σύσταση επιτροπής 4ων μελών, με 10

10 Βασιλικής Αν. Λανάρα, Τα εκατό χρόνια της Σχολής αδελφών νοσοκόμων του «Ευαγγελισμού» 
(1875-1975), Αθήνα 1978,σελ.40
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Πρόεδρο τον ίδιο τον Μητροπολίτη. Σκοπός της επιτροπής αυτής 

ήταν :

Η ζήτηση έγκρισης συνδρομών για την ίδρυση του 

θεραπευτηρίου ■*

ϋΐ Η φροντίδα εύρεσης Και επιλογής της κατάλληλης τοποθεσίας 

για την ανέγερση του κτιρίου

§1 Η υποβολή της απαραίτητης αρχιτεκτονικής και οικοδομικής 

μελέτης του κτιρίου

και τέλος η επιτήρηση και επίβλεψη για την οικοδόμηση και 

εσωτερική διασκευή του θεραπευτηρίου.11 *

*. Έτσι λοιπόν το 1880, η επιτροπή ξεκίνησε την συλλογή των 

συνδρομών για την ανέγερση του θεραπευτηρίου κάτω από την 

προστασία της Βασίλισσας. Πολλοί φιλάνθρωποι ανταποκρίθηκαν 

στην προσπάθεια αυτή και το τελικό ποσό που συγκεντρώθηκε 

άγγιξε τις 135.103 δραχμές. Συγχρόνως η Μονή Πετράκη δώρισε 

οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 7.000 τ.μ στους πρόποδες του 

Λυκαβηττού, το οποίο επεκτάθηκε με κάποιες επιπλέον δωρεές 

φθάνοντας σε τελική έκταση τα 39,18 τ.μ . Το 1881 ξεκίνησε η 

ανέγερση του θεραπευτηρίου η οποία ολοκληρώθηκε το 1884 και 

στις 25 Μαρτίου έγιναν τα εγκαίνιά του.13

11 Λεύκωμα πεντηκονταετηρίδος, Θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» (1884-1934), Αθήνα
Παπαδιαμαντοπούλου 44, σελ.46
13 Λεύκωμα πεντηκονυαετηρίδος, Θεραπευτηρίου «ο Ευαγγελισμός» (1884-1934), Αθήνα 
Παπαδιαμαντοπούλου 44, σελ.49
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2.2 Ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ.

Ο Ευαγγελισμός αποτελούσε ένα από τα πρώτα νοσοκομεία της 

Αθήνας, όπου η ίδρυσή του αποτέλεσε καθοριστικό σημείο για την
9

δράση των φιλανθρωπικών νοσοκομείων. Η διοίκηση του 

Ευαγγελισμού είχε σαν στόχο να εξασφαλίσει τους αναγκαίους 

πόρους για την λειτουργία του οι οποίοι προέρχονταν από δωρεές 

και κληροδοτήματα, έχοντας ως στόχο να μπορεί να δέχεται το 

ίδρυμα, δωρεάν τους ασθενείς.

Ιδιαίτερες ήταν οι προσπάθειες της Βασίλισσας Όλγας για την 

αύξηση των δωρεάν νοσηλευόμενων ασθενών, οι οποίες όμως 

απέτυχαν λόγω του περιορισμού των ετήσιων τακτικών συνδρομών.

Ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας του θεραπευτηρίου φαίνεται από 

τον παρακάτω πίνακα όπου ο αριθμός των δωρεάν νοσηλευομένων 

ασθενών είναι αρκετά μεγαλύτερος από τους επί πληρωμή.
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ΕΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

1898 38.997 8.683

1899 41.098 6.584

1900 35.298 7.910

1901 43.309 7.467

1902 48.705 7.261

1903 51.836 9.606

1904 52.321 10.543

1905 55.909 10.961

1906 58.890 11.247

1907 55.682 11.186

1908 45.721 12.201

1909 44.193 20.755

1910 43.063 23.259

1911 39.129 22.426

1912 39.593 21.340

1912 20.825 37.302

1913 19.498 38.906

1914 20.262 35.019

1915 15.583 37.698

1916 15.513 27.843

1917 19.780 37.852

1918 23.723 50.186

1920 17.673 59.578

1921 22.826 59.621

ΠΗΓΗ: Θεραπευτήριον Ευαγγελισμός

Πεντηκονταετηρίδος» 1884-1934, σελίδα 111

«Λεύκωμα
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Με την έναρξη της λειτουργίας του θεραπευτηρίου, το

συγκρότημα διέθετέ τρία δυόροφα κτίρια με ισόγειο, τα οποία
*

συνδέονταν μεταξύ τους με μεγάλους κλειστούς διαδρόμους. Στο 

κεντρικό κτίριο στεγάζονταν τα γραφεία της εφορίας, της 

διεύθυνσης των υπηρεσιών καθώς και τα ιατρεία. Ο επάνω όροφος 

του ίδιου κτιρίου διέθετε δωμάτια για εύπορους ασθενείς, οι οποίοι 

επιθυμούσαν να νοσηλεύονται σε μονοκλινούς θαλάμους. Στο βάθος 

του ίδιου κτιρίου στεγάζονταν επίσης το φαρμακείο και το 

μαγειρείο. Σε κάθε όροφο των υπόλοιπων κτιρίων περιλαμβάνονταν 

τρεις μεγάλοι θάλαμοι, εκ των οποίων οι δύο περιείχαν οκτώ κλίνες 

ο καθένας και ο ένας έξι κλίνες. Υπήρχαν επίσης δύο θάλαμοι που 

χρησιμοποιούνταν ως απομόνωση για τους για τους βαριά 

πάσχοντες ασθενείς.13

Το 1884 λοιπόν η δυναμικότητα του νοσοκομείου ανέρχονταν στις 

48 κλίνες.

Από την άλλη μεριά οι κλινικές που λειτουργούσαν ήταν 

ελάχιστες, οι οποίες έφθαναν μόλις τις δύο, την Παθολογική και την 

Χειρουργική. Βέβαια με την πάροδο του χρόνου τόσο οι κλίνες 

όσο και οι κλινικές αυξήθηκαν με αποτέλεσμα το 1922 να αγγίζουν 

τις 320 και τις 7 αντίστοιχα (πίνακας 2).14

13 Νοσοκομειακά Χρονικά, πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου 
«Ευαγγελισμός» 1884 και τα σαράντα χρόνια της ένωσης του επιστημονικού προσωπικού του 
θεραπευτηρίου 1943, Αθήνα 1984,σελ_79
14 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_ 111 και 116 (πίνακας).

2.3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

1884 48 - Παθολογική 

-Χειρουργική

1885 95 - Παθολογική 

-Χειρουργική

1888 111 -Παθολογική

-Χειρουργική

1893 138 -Παθολογική

-Χειρουργική

1899 171 -Παθολογική

-Χειρουργική

1902 215 -Παθολογική

-Χειρουργική

-Γυναικολογική

1914 320 -Α Παθολογική 

-Β Παθολογική 

-Α Χειρουργική 

-Β Χειρουργική 

-Γ υναικολογική

1916 320 »

1922 320 -Α Παθολογική 

-Β »

-Γ »

-Δ »

-Α Χειρουργική 

-Β »

-Γ »

- Γυναικολογική

Πηγή: Νοσοκομειακά χρονικά πανηγυρική έκδοση, Αθήνα 

1984,σελ.116
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Όπως φαίνεται -και στον παραπάνω πίνακα έως το 1902 

λειτουργούσαν τρεις συγκεκριμένες κλινικές, οι οποίες παρείχαν 

υπηρεσίες μόνο σε ασθενείς που χρειάζονταν νοσηλεία. Πέρα από 

αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών, υπήρχε και άλλη την 

οποία αποτελούσαν οι εξωτερικοί ασθενείς. Η κατάσταση των 

ασθενών αυτών δεν καθιστούσε απαραίτητη την εισαγωγή τους σε 

κάποια κλινική του θεραπευτηρίου, αλλά περιορίζονταν μόνο σε 

κάποιες ιατρικές εξετάσεις ή στην αναζήτηση κάποιων ιατρικών 

συμβουλών. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία 

κάποιων ιατρείων που θα εξυπηρετούσαν αυτούς τους ασθενείς.

Έτσι το 1902 άρχισαν τη λειτουργία τους τα πρώτα εξωτερικά 

ιατρεία στον Ευαγγελισμό. Τα ιατρεία αυτά ήταν:

Ρ Αίθουσα ορθοπεδικών 

Ρ  Δωμάτιο λαρυγγοσκοπήσεων 

ü  Θάλαμο ακτινών Roentgen με εμφανιστήριο 

Ρ  Παθολογικό εξωτερικό ιατρείο 

Ρ  Χειρουργικό εξωτερικό ιατρείο 

Ρ Γυναικολογικό εξωτερικό ιατρείο.15

Βέβαια ο αριθμός των εξωτερικών ιατρείων και το είδος τους δεν 

έμειναν σταθερά. Αντιθέτως κατά την πορεία της λειτουργίας τους

15 Νοσοκομειακά χρονικά, πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου «ο 
Ευαγγελισμός» 1884 και τα σαράντα χρόνια της ένώσης επιστημονικού προσωπικού του 
θεραπευτηρίου 1943,Αθήνα 1984, σελ.111

2.3.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.
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αυξήθηκαν σε αντιστοιχία με τις ήδη υπάρχουσες κλινικές του 

θεραπευτηρίου.

Το 1914 λοιπόν, σύμφωνα με την Α'- Β ' παθολογική κλινική και 

την Α'- Β ' χειρουργική κλινική λειτούργησαν και τα αντίστοιχα 

εξωτερικά ιατρεία. Την % α χρονιά εκτός αυτών λειτούργησε και 

ένα ανεξάρτητο χειρουργικό ιατρείο. Φθάνοντας στο 1920 και ενώ 

όλα τα εξωτερικά ιατρεία συνέχιζαν να λειτουργούν εκτός του 

ανεξάρτητου χειρουργικού, που διέκοψε την λειτουργία του το 1916, 

δύο νέα ανεξάρτητα παθολογικά ιατρεία τέθηκαν στο δυναμικό του 

ευαγγελισμού. Το 1922 λοιπόν ο αριθμός τους φθάνει τα επτά 

εφόσον ακόμα ένα ιατρείο έρχεται να προστεθεί, το οποίο είναι 

γυναικολογικό.

2.3.2 ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας τα 

εργαστηριακά τμήματα του τού Ευαγγελισμού άρχισαν να 

λειτουργούν 13 χρόνια μετά την ίδρυση του θεραπευτηρίου δηλαδή 

το 1897. Το πρώτο εργαστήριο ονομαζόταν «Επιστημονικό 

εργαστήριο-ακτίνες Roentgen». Έπειτα από τρία χρόνια 

κατασκευάστηκε το μικροβιολογικό εργαστήριο και χημείο καθώς 

αποκτήθηκε και μια νέα συσκευή «Roentgen».16

16 Λεύκωμα πεντηκοταετηρίδος του Θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός». (1884-1934) Αθήνα 
Παπαδιαμαντοπούλου 44, σελ. 111
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Το 1903 λειτούργησαν στο ισόγειό του κεντρικού κτιρίου δύο χημεία 

και κάποια χρόνια αργότερα, το 1915 έγινε μετατροπή του 

«Επιστημονικού εργαστηρίου» σε χημικό, μικροβιολογικό και 

παθολογο-ανατομικό. Φθάνοντας το 1919 με την λειτουργία του 

ακτινολογικού -εργαστηρίου, στον Ευαγγελισμό λειτουργούσαν τα 

παρακάτω τμήματα:

1. Χημικό

2. Μικροβιολογικό

3. Παθολογικό
174. Ακτινολογικό.

2.4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΊΟΥ

2.4.1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σε ότι αφορά τους γιατρούς που εργάστηκαν στον Ευαγγελισμό 

μέχρι το 1990 συλλέχθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες 

πηγάζουν από ένα σύνολο πρακτικών και συνεδριάσεων του Δ.Σ του 

θεραπευτηρίου από το 1883 έως το 1901.

Πριν ακόμα δεχθεί ασθενείς για νοσηλεία το θεραπευτήριο, είχαν 

προσληφθεί σ’ αυτό δύο γιατροί οι οποίοι μαζί με το Δ.Σ 

προέβησαν στην σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού του

θεραπευτηρίου. Έπειτα από πολλές συνεδρίες και συνεχείς 17

17 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. 114
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ανακατατάξεις, του ιατρικού προσωπικού του θεραπευτηρίου, η 

ιατρική υπηρεσία έως το 1900 διαμορφώθηκε ως εξής:

1 γιατρός παθολογικού τμήματος 

1 επιμελητής γιατρός 

1 βοηθός γιατρός 

1ος γιατρός χειρουργικού τμήματος

■**- 2°̂  γιατρός χειρουργικού τμήματος
1 8και 1 βοηθό γιατρό.

Είναι βέβαια αυτονόητο ότι οι γιατροί αυτοί έπρεπε να 

εξυπηρετήσουν ένα σχετικά μεγάλο αριθμό ασθενών. Παρατηρώντας 

τον πίνακα (2) διαπιστώνουμε ότι το 1884 η αναλογία κλίνη/γιατρό 

ήταν 8 / 1 .  Έως το 1901 ενώ ο αριθμός των ασθενών αυξανόταν 

συνεχώς, στοιχείο που φαίνεται από τον πίνακα (με την αύξηση των 

κλινών), το ιατρικό προσωπικό παρέμενε σταθερό με αποτέλεσμα η 

αναλογία να φθάσει σε 3 3 / 1 .  Επειδή όμως δεν ήταν εφικτό τόσο 

μικρός αριθμός ιατρικού προσωπικού να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

τόσων ασθενών, το Διοικητικό συμβούλιο προέβη στην πρόσληψη 

επιπλέον γιατρών με αποτέλεσμα το 1922 να αναλογούν 3 κλίνες 

σε 1 γιατρό18 * 20.

18 Νοσοκομειακά χρονικά, πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου
«Ευαγγελισμός» 1884 και τα σαράντα χρόνια της ένωσης επιστημονυίού προσωπικού του 
θεραπευτηρίου 1943,Αθήνα 1984, σελ. 73.
20 Νοσοκομειακά Χρονικά, πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του Θεραπευτηρίου 
«Ευαγγελισμός» 1884 και τα σαράντα χρόνια της ένωσης επιστημονικού προσωπικού του 
Θεραπευτηρίου 1943, Αθήνα 1984, σελ. 124
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Αναλογία κλινών ανά γιατρό κατά τα έτη 1884- 

1922

ΕΤΟΣ ΚΛΙΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΙΝΕΣ / ΓΙΑΤΡΟ

1884 48 ' 6 8

1885 95 « 16

1886 « « «

1887 « « «

1888 111 « 19

1889 133 « 22

1890 « « «

1891 « « «

1892 « « «

1893 138 « 23

1894 « « «

1895 « « «

1896 « « «

1897 « « «

1898 « « «

«

«

«

«

1899 171 « 29

1900 « « «

1901 200 « 33

1902 215 11 20
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1903 « « «

1904 « 12 18

1905 « 13 «

1906 « « «

1907 «·* « «

1908 « 18 12

1909 « 19 11

1910 « 20 11

1911 « 21 10

1912 « 26 8

1913 « 20 11

1914 « 39 6

..1915 « 61 4

1916 320 50 6

1917 320 47 7

1918 « 55 6

1919 « 49 7

1920 « 50 6

1921 « 67 5

1922 « 93

«·

3

1922 320 93 3

Πηγή: Νοσοκομειακά Χρονικά, πανηγυρική έκδοση για τα εκατό 

χρόνια του θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» 1884, Αθήνα 1984, 

σελ.124

23



2.4.2 Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΟΛΗ ΑΑΕΛΦΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ.

Το έτος 1875 αποτελεί έναν σημαντικό και αξιόλογο σταθμό στα 

ελληνικά νοσηλευτικά χρονικά. Κάτω από την επίβλεψη της 

Βασίλισσας Όλγας γίνεται τη χρονιά εκείνη η πρώτη προσπάθεια 

εκπαίδευσης και μόρφωσης γυναικών νοσοκόμων, εφόσον ιδρύεται η 

πρώτη «σχολή αδελφών νοσοκόμων». Επομένως η αρχή της 

συστηματικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης άρχισε από το σημείο 

αυτό.

Πολλές Ελληνίδες έσπευσαν να εκπαιδευτούν ως νοσοκόμες διότι 

βρήκαν ενδιαφέρουσα την ιδέα να φροντίζουν και να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους σε διάφορους ασθενείς που χρειάζονταν βοήθεια.

Η προσέλευση όλο και περισσότερων γυναικών στην σχολή ήταν 

η αιτία να συνεχίσει να λειτουργεί έως και το 1884, χρονιά που 

ιδρύθηκε ο Ευαγγελισμός. Πολλές από τις εκπαιδευόμενες της 

σχολής συνέχισαν το έργο τους ως νοσοκόμες, με την άμεση 

πρόσληψή τους στο θεραπευτήριο. Αυτές αποτέλεσαν και το 

βασικό πυρήνα των αδελφών, που το 1884 ενσωματώθηκαν στον 

Ευαγγελισμό.

Έτσι λοιπόν το νοσηλευτικό προσωπικό την περίοδο εκείνη 

απαρτιζόταν από: 

χ Την Διευθύντρια αδελφή
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Πίνακας 3 Η στελέχωση του νοσηλευτικού προσωπικού κατά τα 

έτη 1912- 1922

ΕΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1912 50

1913 68

1914 68

1915 57

1916 65

1917 69

1918 52

1919 66

1920 72

1921 64

1922 87

Πηγή:Βιβλίο νοσοκομειακά χρονικά. Πανηγυρική έκδοση,

Αθήνα1984, σελ.30.

Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι το νοσηλευτικό προσωπικό 

είχε την δυνατότητα να στεγασθεί και να σιτιστεί μέσα στο οίκημα 

του θεραπευτηρίου, σε ειδική πτέρυγα με άρτιες εγκαταστάσεις και 

άνετους χώρους.
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2.4.3 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Από την έναρξη της λειτουργίας του Ευαγγελισμού έως το 1911, 

δεν βρέθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία και γραπτές μαρτυρίες που να 

περιγράφουν και να αναλύουν κάποια διοικητική υπηρεσία του 

θεραπευτηρίου. Από το 1912 και μετά ο Ευαγγελισμός από άποψη 

διοικητικής υπηρεσίας μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως άρτιος 

οργανισμός. Εκτός του Δ.Σ που ασκούσε την ανώτερη εποπτεία και 

τον έλεγχο της λειτουργίας του θεραπευτηρίου, οργανώθηκαν και οι 

εσωτερικές υπηρεσίες του κατά τέτοιο τρόπο που ανταποκρίνονταν 

στις ανάγκες της λειτουργίας του, ασκώντας επιμέρους 

δραστηριότητες κατά τρόπο ασφαλή για την πρόοδο και το 

συμφέρον του ιδρύματος.

Οι διοικητικές υπηρεσίες στις προΐσταται ο διευθυντής του 

θεραπευτηρίου ήταν οι εξής:

Α) Η Γραμματεία, στην οποία υπάγονται:

@ Η υπηρεσία του Διοικητικού Συμβουλίου

111 Η παρακολούθηση της κατάστασης του προσωπικού

III Το γραφείο πληροφοριών

Ιϋ Το προσωπικό καθαριότητας και τάξεως

III Την υπηρεσία της διεκπεραίωσης και των εντύπων
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Β) Η Οικονομική υπηρεσία, στην οποία υπάγονται:

ϋ  Το γενικό λογιστήριο 

68 Το λογιστήριο κίνησης ασθενών 

Το γραφείο προμηθειών 

68 Το λογιστήριο κίνησης υλικού
ψ

I  Το ταμείο

68 Η ιματιοθήκη, (πλυντήριο, σιδερωτήριο, ραφείο)

68 Το μαγειρείο

Γ) Η Τεχνική υπηρεσία, στην οποία υπάγονται:

II Η μελέτη και εκτέλεση κάθε έργου, οικοδομικού και 

συ ντη ρήσεως

1  Οι μηχανικές εγκαταστάσεις

Ξ  Τα εργαστήρια, (ηλεκτρονικό, υδραυλικό, ξυλουργικό)22

Παρατηρώντας λοιπόν την διάρθρωση της διοικητικής υπηρεσίας, 

παρατηρούμε ότι περιλάμβανε επί μέρους υπηρεσίες, η κάθε μια με 

τις δικές της αρμοδιότητες και ξεχωριστά τμήματα.

2.5. ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στην ενότητα αυτή επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τον ρυθμό 

ανάπτυξης των κλινών του Ευαγγελισμού για την περίοδο 1884- 

1922, μέσα από την καταγραφή του αριθμού των αρρώστων και 

τον μέσο χρόνο νοσηλείας αυτών.

22 Λεύκωμα πεντηκονταετηρίδος (1884-1934), θεραπευτήριο «ο Ευαγγελισμός», Αθήνα- 
Παπαδιαμαντοπούλου 44, σελ  141
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Κατά την πορεία της λειτουργίας του θεραπευτηρίου, ό 

αριθμός των εισαχθέντων ασθενών αυξάνονταν σταθερά, καθώς το 

θεραπευτήριο έπρεπε να δεχθεί και άτομα από όλη την ελληνική 

επικράτεια που έσπευδαν για νοσηλεία.

ψ

Ενδεικτικά από την πρώτη χρονιά της λειτουργίας του έως το 

1922 οι ασθενείς από 258 που ήταν αρχικά έφθασαν τους 3345. Η 

κορύφωση της αύξησης αυτής επήλθε το 1918 όπου λόγω της 

Μικρασιατικής καταστροφής υπήρξε μεγάλος ο αριθμός των 

τραυματιών. Το γεγονός επίσης ότι η δυναμικότητα του

νοσοκομείου σε κλίνες μεγάλωνε, είχε σαν αποτέλεσμα να μπορούν 

να νοσηλεύονται συγχρόνως περισσότεροι ασθενείς. Ωστόσο κάποια 

έτη- όπως το 1887, 1893, 1913 κτλ παρατηρείται μείωση του 

αριθμού των αρρώστων.

Καθοριστικός παράγοντας επίσης για την αύξηση των εισαχθέντων 

ασθενών, ήταν και η μείωση του χρόνου νοσηλείας του κάθε 

ασθενή λόγω της εξέλιξης της ιατρικής επιστήμης στην αντιμετώπιση 

πολλών ασθενειών. Η εξέλιξη αυτή βοήθησε στην συντομότερη 

παραμονή του κάθε ασθενή στο θεραπευτήριο και συγχρόνως στην 

γρηγορότερη ανάρρωσή του και εξαγωγή του απ’ αυτό, με 

αποτέλεσμα το νοσοκομείο να μπορεί να προσφέρει νοσοκομειακή 

περίθαλψη σε περισσότερους ασθενείς . Το γεγονός αυτό φαίνεται 

από τον παρακάτω πίνακα όπου ενώ το 1884 ο μέσος χρόνος 

νοσηλείας ήταν 46,1 ημέρες, το 1922 μειώθηκε στις 25,8. 23

23 «Νοσοκομειακά χρονικά, Πανηγυρική έκδοση για τα εκατό χρόνια του θεραπευτηρίου 
Ευαγγελισμός 1884 και τα σαράντα χρόνια της ένωσης του επιστημονικού προσωπικού του 
θεραπευτηρίου», Αθήνα 1984, σελ. 62, 63
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Πίνακας 4. Κίνηση «Ευαγγελισμού» σε αρρώστους (1884-1922)

Ε Τ Ο Σ Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ Η Μ Ε Ρ Ε Σ Μ Ε Σ Ο Σ
Κ Ρ Ε Β Α Τ ΙΩ Ν Α Ρ Ρ Ω Σ Τ Ω Ν Ν Ο Σ Η Λ Ε ΙΑ Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ

Ν Ο Σ Η Λ Ε ΙΑ Σ
1884 48 2 5 8 11.883 46,1
1885 95 443 19.548 44,1
1886 95 512 2 8 .8 5 4 56,1
1887 ' 95 4 9 0 2 8 .5 7 4 58,3
1888 111 568 3 2 .1 1 7 55 ,9
1889 133 601 3 9 .5 0 7 53 ,4
1890 133 7 8 4 4 0 .0 2 0 50 ,4
1891 133 9 2 7 40 .923 4 3 ,2
1892 133 9 8 0 41 .4 6 3 4 1 ,8
1893 138 9 1 6 3 7 .4 6 9 45 ,3
1894 138 911 4 4 .6 2 0 41,1
1895 138 1.104 4 5 .9 4 7 40 ,4
1896 138 1.168 5 8 .180 39 ,3
1897 138 1 .340 4 7 .6 8 2 4 3 ,4
1898 138 1.134 4 8 .0 9 4 4 2 ,0
1899 171 1.290 4 3 .2 0 8 37 ,3
1900 171 1.265 50 .743 3 4 ,2
1901 200 1.203 51 .025 4 2 ,2
1902 215 1.398 58.311 36 ,5
1903 215 1.603 6 2 .3 8 9 3 6 ,4
1904 215 1.682 6 3 .285 37,1
1905 215 1.753 6 7 .1 5 6 36,1
1906 215 1 .789 7 0 .0 7 6 37 ,5
1907 215 1.952 6 7 .883 3 5 ,9
1908 215 2 .1 3 2 6 6 .4 7 6 31 ,8
1909 215 2 .3 1 6 6 7 .4 5 2 2 8 ,7
1910 215 2.301 6 5 .4 8 9 29 ,3
1911 215 2 .4 2 8 6 0 .4 6 9 2 7 ,0
1912 215 2 .4 0 2 6 6 .895 2 5 ,2
1913 215 2 .3 2 6 59 .731 28 ,8
1914 215 1.992 5 4 .5 1 7 3 0 ,0
1915 215 2 .1 0 9 5 8 .9 6 0 25 ,8
1916 215 2 .2 6 3 4 2 .4 2 6 26,1
1917 320 1.694 5 3 .365 2 5 ,0
1918 320 4.421 6 9 .9 6 6 12,1
1919 320 3 .8 1 3 83 .301 18,3
1920 320 3 .3 2 7 7 7 .2 5 4 2 5 ,0
1921 320 2 .9 4 4 86 .303 26 ,2
1922 320 3 .3 4 5 8 9 .3 1 0 25 ,8

Πηγή: Θεραπευτήριον «Ευαγγελισμός», Λεύκωμα πεντηκονταετήρίδος

1884-1934
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2.5.1. ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΚΑΤΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 

ΑΡΡΩΣΤΩΝ

Σύμφωνα με το γενικό βιβλίο ασθενών του Ευαγγελισμού, 

παρουσιάζονται τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούσαν τους 

πρώτους εκατό νοσηλευόμενους που εισήχθησαν στο θεραπευτήριο. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι για κάθε ασθενή γίνεται ακριβή καταγραφή 

του φύλου των ασθενών, της ηλικίας τους καθώς και της ημέρας 

εισόδου τους στο θεραπευτήριο. Συγχρόνως μπορούμε να δούμε το 

είδος της πάθησης του κάθε ασθενή, αλλά και την έκβαση της 

νοσηλείας του, (βλέπε παράρτημα).

Πηγή: Λεύκωμα πεντηκονταετήρίδος (1884-1934), θεραπευτήριο «Ο 
Ευαγγελισμός», Αθήνα -  Παπαδιαμαντοπούλου 44
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ" ΕΤΟΥΣ 1884

72%

□ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ □ΔΩΡΕΑΝ ΠΣΕ ΕΙΔΟΣ

Πηγή: Λεύκωμα πεντηκονταετηρίδος (1884-1934), θεραπευτήριο «Ο 
Ευαγγελισμός», Αθήνα -  Παπαδιαμαντοπούλου 44

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ" ΕΤΟΥΣ 1884

Πηγή: Λεύκωμα πεντηκονταετηρίδος (1884-1934), θεραπευτήριο «Ο 
Ευαγγελισμός», Αθήνα -  Παπαδιαμαντοπούλου 44
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Πηγή: Λεύκωμα πεντηκονταετήρίδος (1884-1934), θεραπευτήριο «Ο 
Ευαγγελισμός», Αθήνα -  Παπαδιαμαντοπούλου 44

2.6. ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ.

Κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας του ιδρύματος, οι πόροι 

του προέρχονταν κυρίως από χορηγίες και αρωγές της αείμνηστης 

ιδρύτριάς του Βασίλισσας Όλγας και του μεγαλόψυχου έλληνα 

Ανδρέα Συγγρού.

Η διοίκηση του ιδρύματος εξασφάλιζε τους αναγκαίους πόρους 

από δωρεές και κληροδοτήματά. Οι εισφορές εισέρχονταν στο 

ίδρυμα τακτικά κατά έτος και κυμαίνονταν από εκατό έως 

πεντακόσιες και άνω δραχμές. Οι εισφορές αυτές εκτός από
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χρηματική μορφή, εισέρχονταν και σε είδος, είδη ιματισμού, 

υγειονομικού, επιδεσμικού και παντός άλλου υλικού.

Μέχρι το 1910 όμως και μετά τους Βαλκανικούς πολέμους οι 

συνδρομές περιορίστηκαν και επήλθε μια περίοδος ακρίβειας των 

ειδών πρώτης ανάγκης, μείωση του αριθμού των δωρεάν 

νοσηλευομένων και συνεπώς αύξηση των επί πληρωμή ασθενών, με 

αποτέλεσμα το ίδρυμα να χάσει το φιλανθρωπικό του χαρακτήρα.

Την περίοδο 1913-1916 η Διοίκηση του Ευαγγελισμού στην 

προσπάθειά για την ανέγερση των κτιριακών του εγκαταστάσεων 

αναγκάστηκε να προέβη στην σύναψη δανείου (εφόσον οι πόροι 

του δεν αρκούσαν) με αποτέλεσμα να προκληθεί έλλειμμα στο 

ταμείο του. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την οικονομική του 

κατάσταση τα έτη (1884-1922).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Η οικονομική εξέλιξη του Ευαγγελισμού.

ΕΤΙΙ +ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ /  - ΕΛΛΕΙΜΜΑ

1884 + 8.942.01

1885 + 29.468.05

1886 + 43.417.70

1887 + 45.110.68

1888 + 129.415.89

1889 , + 86.302.23

1890 + 29.224.29
1891 + 110.904.08

1892 + 67.017.30

1893 + 26.898.88

1894 22.831.96

1895 + 85.297.85

1896 35.612.15

1897 88.794.30
1898 49.590.68

1899 98.081.92

1900 + 70.805.80

1901 + 16.108.58
1902 + 7.514.38

1903 - 93.888.92

1904 - 125.469.26
1905 - 103.375.42
1906 - 93.088.21
1907 - 120.160.67

1908 - 77.328.96
1909 5.161.85
1910 + 1.589.61
1911 - 24.284.34
1912 - 43.892.31
1913 + 22.765.52
1914 + 9.819.72
1915 - 11.726.06
1916 - 57.197.71
1917 - 122.268.28
1918 - 16.573.69
1919 - 45.719.23
1920 - 114.666.48
1921 + 121.006.04
1922 + 249.106.56

Πηγή: Νοσοκομειακά χρονικά, πανηγυρική έκδοση, Αθήνα 1984, 

σελ. 107-108.

35



Συμπερασματικά στο κεφάλαιο αυτό με Θέμα το θεραπευτήριο 

«Ευαγγελισμός» διαπιστώνεται ότι:

'ό Το Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός» είναι το πρώτο Γενικό 

νοσοκομειακό ίδρυμα’ το οποίο εκτός από την παροχή 

υπηρεσιών υγείας, βοήθησε και στην εκπαίδευση των 

πρώτων αδελφών νοσοκόμων, εφόσον λειτούργησε και ως 

σχολή.

^  Αποτελεί μονάδα που ιδρύθηκε με δωρεές πλούσιων 

ευεργετών και στηρίχθηκε αποκλειστικά στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία.

^  Οι υπηρεσίες που παρείχε απευθύνονταν σχεδόν

-* αποκλειστικά σε άπορους ασθενείς.

^  Η  διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών του

Ευαγγελισμού προσέγγιζαν σε μεγάλο βαθμό την διάρθρωση 

των σημερινών διοικητικών υπηρεσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί το Οφθαλμιατρείο Αθηνών, 

το οποίο με την ίδρυσή του συντέλεσε ουσιαστικά στην 

αντιμετώπιση παθήσεων του οφθαλμού, εφόσον έως τότε δεν είχε 

γίνει καμία άλλη προσπάθεια.

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να διερευνηθεί:

• το ιστορικό ιδρύσεωςτου Οφθαλμιατρείου

• οι κτιριακές του εγκαταστάσεις

• οι υπηρεσίες του

• η οικονομική του κατάσταση.
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3.1 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ.

ΙΔΙΎΣΕΩΣ ΊΟΥ

Το Οφθαλμιατρείο Αθηνών είναι ένα από τα αρχαιότερα 

νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και υπό τα πρώτα οφΟαλμολογικά 

νοσοκομεία. Είναι ένα ιστορικό μνημείο επιστημονικής 

δραστηριότητας που ιδρύθηκε επί της Βασιλείας του ΌΟωνα με 

τεράστια κοινωνική προσφορά και περίθαλψη στον Ελληνικό λαό 

για οφΟαλμολογικές παθήσεις. Εκείνη την εποχι') παρά την άθλια 

πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση της 

μετεπαναστατικής Ελλάδας, η ίδρυση ενός ειδικού νοσοκομείου 

υποδηλώνει την μεγίστη ανάγκη του πληθυσμού για οφΟαλμολογική 

περίθαλψη.

Έως τότε δεν υπήρχε ειδικό νοσοκομείο και οι περίθαλψη 

ασθενών με οφΟαλμολογικές παθήσεις γίνονταν από τους κατά 

τόπους γιατρούς των Γενικών νοσοκομείων.

Η σκέψη για την ίδρυση του Οφθαλμιατρείου διατυπο'ιΟηκε με 

* χαρακτηριστικό τρόπο στην πρώτη έκθεση πεπραγμένών τα έτη 

1843-1848. Η έκθεση αυτί) δυστυχώς δεν υπάρχει στο αρχείο του 

Νοσοκομείου, μόνο ένα μέρος τσυ είναι καταχωρημένο στα 

πρακτικά της ακαδημίας Αθηνών με το εξής περιεχόμενο:

«Η παραττ'ιρησις ότι καθ' ι:κύστην αι οφΟαλμίαι επιφέρουν ανίατον 

τύφλωσιν το μεν ένεκα βλαβερών επιρροών της των οικιών 

καταστάσεως το δε δι ’ έλλειψιν των απαιτούμενων βοηθημάτων, προς 

δε ότι όλοι της Ελλ 'αδος οι ιατροί απαντώσιν εις τας κατώτερας τάεις 

της κοινωνίας την μίημστην δυσκολίαν εις την εκτέλεσιν των
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οφθαλμοιατρικών εγχειρήσεων, δι ’ έλλειψιν κατάλληλου τόπου δια τον 

ασθενή μετά την εγχείρησιν και των απαιτούμενων θεραπευτικών 

μέσων εν γένει, διήγειρε την πρώτην ιδέαν της μεγάλης ανάγκης της 

εγέρσεως ιδιαίτερου Νοσοκομείου των Οφθαλμιώντων.

Ο οφθαλμός είναι τόσον ουσιώδες όργανον εις την ευτυχίαν του 

ανθρώπου και την ωφέλειαν αυτόυ τε και της κοινωνίας άπασης 

ώστε και ή θεραπεία των νοσημάτων αυτού εγένετο απ ’ αυτώντων 

αρχαιοτάτων χρόνων αντικείμενον ιδιαιτέρας σπουδής και ιδιαίτερων 

θεραπευτικών καταστημάτων... »25

Αμέσως μετά την απόφαση για την ίδρυση του 

Οφθαλμιατρείου το 1836 συγκεντρώθηκε ενός σεβαστού ποσό το 

οπαίο προήλθε από τις δωρεές και συνδρομές σημαντικών 

φιλάνθρωπων.(0 αναλυτικός κατάλογος των συνδρομητών και του 

ποσού που πρόσφερε ο κάθε ένας παρουσιάζεται στο παράρτημα 

της εργασίας ). Στην συνέχεια η επιτροπή ενέργησε για την 

ανεύρεση κατάλληλου οικοπέδου το οποίο, θα έπρεπε να βρίσκεται 

κοντά στο Πανεπιστήμιο ώστε οι φοιτητές της ιατρικής να μπορούν 

να εκπαιδεύονται σ’ αυτό.

Η επιτροπή λοιπόν απευθύνθηκε στον τότε Δημαρχικό 

Πάρεδρο Σπυρίδων Βενιζέλο όπου και ζήτησε να της παραχωρηθεί 

οικόπεδο στην περιοχή αυτή. Τα οικονομικά όμως του Δήμου 

Αθηναίων το 1846 βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση και δεν 

μπόρεσε να ανταποκριθεί στην βοήθεια που του ζητήθηκε.

25 Αντώνιος Μαλογιάννης «Το Οφθαλμιατρείο Αθηνών 1843-1993, εκατόν πενήντα χρόνια από 
την ίδρυσή του, Αθήνα 1993, σελ. 17
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Έτσι η επιτροπή αποφάσισε να διαθέσει για την αγορά ενός 

οικοπέδου, ένα μέρος του ποσού που είχε συγκεντρώσει από 

εράνους για την ανέγερση του κτιρίου.

Την άνοιξη του -1847 βρίσκεται επιτέλους το κατάλληλο οικόπεδο 

έκτασης 1250 πήχεων επί της οδού « Βουλευάρτου » της σημερινής 

δηλαδή Πανεπιστημίου και γίνεται η έναρξη για την οικοδόμηση 

του κτιρίου. Κάποια χρόνια αργότερα οι εργασίες ολοκληρώθηκαν 

με συνολικό κόστος 26.095 δραχμές, και τα επίσημα εγκαίνια του 

Οφθαλμιατρείου έγιναν στις 14 Ιουνίου του 1854.26 

( Στο παράρτημα της εργασίας παραθέτουμε τον αναλυτικό 

κατάλογο με τα έξοδα ανέγερσης του κτιρίου ).

Το* επίπονο αυτό έργο, λόγω της σοβαρότητάς του είχε τεθεί υπό 

την προστασία της Βασίλισσας Αμαλίας και χαρακτηρίστηκε ως 

Ν.Π.Ι.Δ. εφόσον την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του 

είχε αναλάβει η επιτροπή και όχι το «Κράτος».

3.2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ανέγερση του κτιρίου είχε τεθεί στο Δανό αρχιτέκτονα Η. C. 

Hansen ο οποίος σχεδίασε το κτίριο σε βυζαντινό ρυθμό, ανάλογο 

με του Πανεπιστημίου. Η κάτοψή του όπως φαίνεται και στο 

παράρτημα της εργασίας, είναι ένα απλό ορθογώνιο

26 Α ντώ νιος Μ αλογιάννης, « Το Οφθαλμιατρείο Α θηνώ ν, 1843-1993, εκατόν πενήντα χρόνια από
την ίδρυσή του» Α θήνα 1 9 9 3 ,σ ελ .2 8 , 29
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παραλληλόγραμμο με διαστάσεις 23*14,6 μέτρα το οποίο 

περιλάμβανε ισόγειο και υπόγειο.27 *

Στο ισόγειο του κτιρίου βρίσκονταν οι θάλαμοι των ασθενών, 

τρεις για τους «πληρώνοντας ασθενείς» με 6 συνολικά κλίνες και 

δυο για τους' άπορους ασθενείς με άλλες έξι κλίνες. Στο ίδιο 

επίπεδο του κτιρίου βρίσκονταν ακόμα το χειρουργείο, το δωμάτιο 

για τους φύλακες και οι απαραίτητοι χώροι υγιεινής .

Στο υπόγειο βρίσκονταν το μαγειρείο, η τραπεζαρία, η 

αποθήκη για α ξύλα, το «σκευοφυλάκειο» καθώς και τα δωμάτια 

του μάγειρα και των νοσοκόμων.

Χαρακτηριστικό στοιχείο των επάνω ορόφων του κτιρίου είναι 

ότι.'σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τους νόμους της συμμετρίας, όποις 

για παράδειγμα το χειρουργείο είχε τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις με

την αποθήκη των ξύλων και οι θάλαμοι των ασθενών της Ά θέσης
, ' 28 με εκείνους των νοσοκομων.

Η επικοινωνία ισογείου με υπόγειο γινόταν με μια μικρή 

εσωτερική σκάλα, η οποία βρισκόταν στην επάνω δεξιά γωνία του 

κτιρίου. Η σκάλα αυτί] βοήθησε στην δημιουργία ενός θαλάμου 

μεγάλο σε μέγεθος, ο οποίος χρησιμοποιούταν για την νοσηλεία 

άπορων ασθενών.29

27 Αντώνιος Μαλογιάννης, «Τ ο  Οφθαλμιατρείο Αθηνών, 1843-1993, εκατόν πενήντα χρόνια από 
την ίδρυσή του» Αθήνα 1993, σελ.56
21 Αντώνιος Μαλογιάννης, «Το Οφθαλμιατρείο Αθηνών 1843-1993 εκατόν πενήντα χρόνια από 
την ίδρυσή του» Αθήνα 1993, σελ.52
29 Αντώνιος Μαλογιάννης, «Το Οφθαλμιατρείο Αθηνών 1843-1993 εκατόν πενήντα χρόνια από 
την ίδρυσή του» Αθήνα 1993, σελ.56
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Όσον αφορά τις κλίνες που διέθετε τότε το νοσοκομείο δεν 

υπάρχει κανένα στοιχείο που να σώζεται ώστε να μπορέσουμε να 

αντλήσουμε κάποιες πληροφορίες.

Το Οφθαλμιατρείο παρέμεινε με τη μορφή που το παρέδωσε ο

αρχιτέκτονας για- 14 ολόκληρα χρόνια δηλαδή έως το 1868. Ο
0

χώρος όμως του ιδρύματος, λόγω της φήμης του και του 

φιλανθρωπικού του χαρακτήρα, αλλά και γιατί ήταν το μοναδικό 

νοσοκομείο για οφθαλμολογικές παθήσεις, δεν επαρκούσε πλέον για 

το πλήθος των ασθενών. Έτσι λοιπόν στις 21 Φεβρουάριου του 

1868 η Διοικούσα Επιτροπή ανέθεσε στον εργολάβο Ιωάννη 

Μπούκη να ανεγείρει αντί 24.800 δραχμών και δεύτερο όροφο, 

πάνω στα σχέδια που επινόησε ο Γεράσιμος Μεταξάς. Η επιτροπή 

για να αντεπεξέλθει στην δαπάνη αυτή σύναψε δάνειο ύψους 25.00 

δραχμών από την Εθνική Τράπεζα. Με την προσθήκη του νέου 

ορόφου το Οφθαλμιατρείο λειτούργησε πλέον άνετα, αλλά σύμφωνα 

με της ανάγκες του νοσοκομείου και της εξελίξεις της 

οφθαλμολογίας γίνονταν και κάποιες αλλαγές στους χώρους του.30

3.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ.

Ιατρική υπηρεσία: Το ιατρικό προσωπικό του Οφθαλμιατρείου

κατά τις διάφορες περιόδους της λειτουργίας του παρουσίαζε 

αλλαγές ως προς την σύνθεση του ενώ ο αριθμός των γιατρών που 

εργάζονταν σ’ αυτό συνεχώς αυξανόταν. Σύμφωνα με τα 

πεπραγμένα του Οφθαλμιατρείου το 1893 την ιατρική υπηρεσία

30 Βιβλίο: «σ ελ ίδ ες  από την Ιστορία της Ελληνικής Ο φθαλμολογίας 1837-1980» Α θήνα 1981,
σελ-63

42



αποτελούσαν ο Διευθυντής, ο επιμελητής και τρεις βοηθοί, οι οποίοι 

ήταν καθηγητές της ιατρικής σχολής επιλεγμένοι από δημόιήο 

διαγωνισμό.

Ενδεικτικός αναφέρουμε ότι 75 χρόνια μετά την ίδρυσή του (το

1922 ) το ιάτρικό προσωπικό του Οφθαλμιατρείου αποτελούσαν 8
*

γιατροί εκ των οποίων; 1 ήταν ο καθηγητής Διευθυντής, 1 

επιμελητής, 2 εσωτερικοί βοηθοί, 3 βοηθοί γιατρού των εξωτερικών 

ιατρείων και ένας βοηθός γιατρού του Οφθαλμιατρείου, από τους 

τεταρτοετής φοιτητές της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου, Ο 

Διευθυντής βέβαια ήταν ο γιατρός του Οφθαλμιατρείου ο οποίος 

εκτός από την επιστημονική του δραστηριότητα, είχε αναλάβει είχε 

αναλάβει και χρέη διευθυντή.31

Ο πρώτος βοηθός δικαιούταν και μισθό και ήταν υποχρεωμένος να 

κάνει εφημερίες. Ο γιατρός που προσέφερε πρώτος τις υπηρεσίες 

του στο ίδρυμα ήταν ο Αγγλος Νάϊλερ Μπένς τον οποίο σύντομα 

αντικατέστησε ο γιατρός Κ Βαρούχας με μισθό 50 δραχμές 

μηνιαίος.32

Νοσηλευτική υπηρεσία: Όσον αφορά την νοσηλευτική υπηρεσία, 

τα μόνα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, βασίζονται στο 

άρθρο 5 του κανονισμού της εσωτερικής υπηρεσίας του 

Οφθαλμιατρείου.

31 Βιβλίο: «Σελίδες από την Ιστορία της Ελληνικής Οφθαλμολογίας 1837-1980» Αθήνα 1981 
σελ. 32
32 Βιβλίο: «Σελίδες από την Ιστορία της Ελληνικής Οφθαλμολογίας 1837-1980» Αθήνα 1981 
σελ. 34
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Σύμφωνα με το άρθρο αυτό ο αριθμός των νοσοκόμων οριζόταν 

κατά καιρούς ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του ιδρύματος. Το 

νοσηλευτικό προσωπικό αποτελούταν και από γυναίκες και από 

άνδρες. Υπήρχε όμως ο κανονισμός βάσει του οποίου, τις ασθενείς 

οι οποίες ήταν γυναίκες, να φροντίζουν μόνο γυναίκες νοσοκόμες 

και όχι άνδρες.33 -
9

9

9

Η Διοίκηση του ιδρύματος: Το ίδρυμα του Οφθαλμιατρείου

διοικούταν στις αρχές από μια επταμελή επιτροπή, η οποία κατά 

περιόδους γινόταν οκταμελής (1868-1872), ή εξαμελής (1880-1922).

Η επιτροπή αυτή απαρτιζόταν από τα εξής άτομα:

-*χ τον Πρόεδρο ο οποίος ήταν ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος 

χ τον Αντιπρόεδρο ο οποίος ήταν ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών

χ και μέλη τα οποία ορίζονταν με την έγκριση του Προέδρου 

και του Αντιπροέδρου.34

Ο Διευθυντής του Οφθαλμιατρείου ήταν κάθε φορά ο γιατρός ο 

οποίος ήταν υπεύθυνος ενώπιον της Επιτροπής για κάθε θέμα που 

αφορούσε την εσωτερική υπηρεσία. Φρόντιζε επίσης για την εξέλιξη 

όλου του προσωπικού είτε αυτή είχε να κάνει με κάποιο διορισμό, 

είτε με κάποια απόλυση.

33 Αντώνης Μαλογιάννης «Το Οφθαλμιατρείο Αθηνών 1843-1993 εκατόν πενήντα χρόνια από
την ίδρυση του» Αθήνα 1993, σελ.103

3< Β αρβάρα Α . Θ εοδωράκη. Διδακτορική διατριβή «Το Ο φθαλμιατρείο Α θηνώ ν και η εποχή
του», α νέκ δ ο τες  μνή μες και αναφορές από ιστορημένα χειρόγραφα και αφ ηγήσεις, Αθήνα 1988,
σελ .89

4 4



Θέματα που αφορούσαν την μισθοδοσία του προσωπικού 

κανονίζονταν κατά καιρούς από την επιτροπή του ιδρύματος.

Το έργο της Διοικητικής επιτροπής όπως είδαμε υπήρξε 

σημαντικό. Κατόρθωσε και εξοικονόμησε χρηματικούς πόρους από 

ιδιώτες για την ανέγερση του κτιρίου και δημιούργησε τις 

απαραίτητες οικονομικές προϋποθέσεις για την λειτουργία του 

νοσοκομείου.

Διαμόρφώσε επίσης το γενικό πλαίσιο μέσα σο οποίο 

αναπτύχθηκε η φιλανθρωπική δράση του ιδρύματος.

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι το διοικητικό προσωπικό 

περιοριζόταν στην επιτροπή αυτή, παρ’ όλα αυτά απαρτιζόταν από 

λογιστές διαχειριστές και γραμματείς.

Αξιοσημείωτο είναι ο γεγονός ότι ολόκληρο το προσωπικό του 

Οφθαλμιατρείου στεγαζόταν μέσα στο ίδρυμα.

3.4 ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ

3.4.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Οι ασθενείς που επισκέπτονταν το ίδρυμα ανάλογα με την 

ιδιότητά τους χωρίζονταν σε δυο κατηγορίες. Τους εσωτερικούς και 

τους εξωτερικούς ασθενείς.
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Οι εξωτερικοί ασθενείς ήταν εκείνοι οι οποίοι προσέρχονταν στο 

ίδρυμα για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις ή να επισκεφθούν 

τον γιατρό. Οι ασθενείς αυτοί λάμβαναν δωρεάν την ιατρική 

βοήθεια και τα ανάλογα φάρμακα για την θεραπεία τους.

*
9

Οι εσωτερικοί ασθενείς' χωρίζονταν στους «υπότροφους» και τους 

«ιδιοτραφείς».35

Οι «υπότροφοι» ασθενείς ονομάζονταν έτσι διότι θεραπεύονταν 

και τρέφονταν δωρεάν μέσα στο Οφθαλμιατρείο. Δεκτοί ως 

υπότροφοι μέσα στο ίδρυμα ήταν όσοι έπρεπε να εγχειριστούν, ή 

έπασχαν από βαριάς μορφή ασθένεια και κρινόταν απαραίτητη η 

νοσηλεία τους. Εισάγονταν με εισιτήριο εκδιδόμενο κάθε εξάμηνο 

από μέλος της επιτροπής, συνοδευόμενο με ένα πιστοποιητικό ότι 

άνηκαν στην κατηγορία των υπότροφων.

Οι «ιδιοτραφείς» ασθενείς ήταν αυτοί οι οποίοι γίνονταν δεκτοί 

στο ίδρυμα για δωρεάν νοσηλεία, πληρώνοντας όμως κάθε φορά 1 

δραχμή για την διατροφή τους μέσα σ’ αυτό. Για να εισαχθούν 

έπρεπε εκτός του εισιτηρίου και του πιστοποιητικού, να έχουν μαζί 

τους και μια απόδειξη από το ταμείο ότι προκατέβαλαν τα 

απαιτούμενα χρήματα για την διατροφή τους. Τα χρήματα αυτά 

αναλογούσαν για 15 ημέρες νοσηλείας. Σε περίπτωση που 

παρέμεναν περισσότερο καιρό στο ίδρυμα έπρεπε με την έξοδό 

τους να εξοφλήσουν το υπόλοιπο.

35 Βιβλίο: « σ ελ ίδ ες  από την Ιστορία της Οφθαλμολογίας 1837-1980», Α θήνα  1 9 8 1 .σ ελ .3 3
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Αξιοσημείωτο είναι, ότι σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν

μπορούσε κανένας ιδιοτραφής ασθενής να μετατραπεί σε υπότροφο.

Όλοι οι εσωτερικοί ασθενείς όφειλαν με την είσοδό τους στο

Οφθαλμιατρείο να παραδίνουν στον οικονόμο τα ρούχα και τα

χρήματά που είχαν μαζί τους, ο οποίος με την σειρά του τους

έδινε μία απόδειξη, ώστε να τους επιστραφούν κατά την έξοδό
*

τους απ' αυτό.

Τέλος αριθμός των υπότροφων ασθενών που θα μπορούσαν να 

εισαχθούν στο Οφθαλμιατρείο οριζόταν κάθε εξάμηνο από την 

επιτροπή, ανάλογα με τους πόρους του ιδρύματος, ενώ αυτός ων 

ιδιοτραφών ρυθμίζονταν βάσει της υπολειπόμενης χωρητικότητας του 

ιδρύματος.36

ΤΟ ΣΥ ΣΤΗ Μ Α  ΤΩΝ «ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ»

Άξιο αναφοράς είναι το σύστημα που λειτούργησε εκείνη την 

εποχή στο Οφθαλμιατρείο. Το σύστημα αυτό αφορούσε τους 

ιδιοκτήτες κλινών, σύμφωνα με το οποίο κάθε άτομο που 

προσέφερε ετήσια συνδρομή τριακοσίων (300) δραχμών γινόταν 

ιδιοκτήτης μίας κλίνης, και ήταν αυτός και οι συγγενείς του που 

είχαν το δικαίωμα να την χρησιμοποιούν.

Το σύστημα αυτό είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις περιπτώσεις οπού 

οι δήμοι της χώρας γίνονταν συνδρομητές ιδιόκτητων κλινών, διότι 

με αυτόν τον τρόπο οι δημότες ασθενείς είχαν δωρεάν περίθαλψη

36 Βιβλίο: « σ ελ ίδ ες  από την Ιστορία της Ελληνικής Ο φθαλμολογίας 1837-1980» . Α θήνα 1981,
σελ.33
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και οι δήμοι επιβαρύνονταν με μία δραχμή την ημέρα για την 

διατροφή των ασθενών.37 38

3.4.2 ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ:
• · 9

Η προσέλευση' των ασθενών, με το σύστημα που επικρατούσε 

ήταν επόμενο να αυξάνεται συνεχώς. Η προσέλευση των ασθενών 

δεν ήταν μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, από 

την Αίγυπτο, την Συρία, την Ρωσία και την Μάλτα. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία προσέλευσης ασθενών.

Τα πρώτα που γνωρίζουμε είναι ότι την 1η Σεπτεμβρίου του 

1867, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 1868 0 αριθμός των ασθενών 

ήταν 1411, εκ των οποίων οι 248 ήταν από Αθήνα, οι 473 από 

επαρχία και ο ιδ ίθ  από το εξωτερικό. Το έτος 1907 είχαν 

νοσηλευτεί 5400 ασθενείς, από τους οποίους οι 4050 ήταν από 

Ελλάδα και οι 1350 από εξωτερικό.

3.5 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ.

Η διαχείριση των οικονομικών του Οφθαλμιατρείου ήταν έργο του 

μέλους εκείνου της Διοικούσας επιτροπής, στο οποίο είχε αποδοθεί 

ο ρόλος του ταμεία. Σε συνεργασία με τον οικονόμο του ιδρύματος

37 Αντώνιος Μαλογαάννης, «Το Οφθαλμιατρείο Αθηνών 1843-1993 εκατόν πενήντα χρόνια απ 
την ίδρυσή του» Αθήνα 1993, σελ. 10
38 Αντώνιος Μαλογιάννης «Το Οφθαλμιατρείο Αθηνών 1843-1993 εκατόν πενήντα χρόνια από 
την ίδρυσή του», Αθήνα 1993, σελ, 112
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ασχολούταν με ότι αφορούσε την είσπραξη χρημάτων ή την 

πληρωμή δαπανών. Το Οφθαλμιατρείο οικονομικά βασιζόταν ηΐις 

προσφορές των δωρητών και των συνδρομητών μιας και η κρατική 

επιχορήγηση ήταν υποτυπώδής.39

Τα έξοδα όμως για την νοσηλεία των ασθενών, τα φάρμακα και 

οι γενικότερες δαπάνες συντήρησης έφθασαν να είναι δυσανάλογες 

με τα διαθέσιμα κεφάλαια. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο 

μεγαλύτερος αριθμός των ασθενών που συνέρεαν, όχι μόνο από 

την Ελλάδα αλλά και από ο εξωτερικό νοσηλεύονταν εντελώς 

δωρεάν. Την περίοδο 1856-1868 η οικονομική κατάσταση του 

οφθαλμιατρείου εξελίχθηκε τόσο άσχημα, που το ίδρυμα έφθασε στα 

πρόθυρα να αναστείλει την λειτουργία του, λόγω έλλειψης 

χρηματικών πόρων.

Η επιτροπή αποφάσισε τότε να κάνει θερμή έκκληση προς όλους 

τους ομογενείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ενίσχυση 

του ιδρύματος. Οι ελπίδες της επιτροπής δεν διαψεύθικαν διότι η 

ανταπόκριση των φιλάνθρώπων ήταν μεγάλη. Πολύ σύντομα τα 

έξοδα άρχισαν να καλύπτονται από κληροδοτήματα και δωρεές που 

πρόσφεραν Έλληνες, αλλά και πολλοί φιλέλληνες τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Η δεκαετία 1880-1890, μπορεί να χαρακτηρισθεί «περίοδος 

ευπορίας» για το Οφθαλμιατρείο. Το έργο του είχε αποκτήσει 

διεθνή αναγνώριση και κύρος και με την οικονομική ενίσχυση της

39 Βιβλίο: «σ ελ ίδ ες  από την Ιστορία της Ελληνικής Ο φθαλμολογίας 1837-1980» Α θήνα
1981,σελ_ 83
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ομογένειας εξασφάλισε τις βασικές του χρηματικές ανάγκες και 

μπόρεσε έτσι να συνεχίσει την τόσο σημαντική φιλανθρωπική και 

κοινωνική του προσφορά χωρίς διακοπή ως τις μέρες μας.

Από την μελέτη και παρουσίαση του Οφθαλμιατρείου 

συμπεραίνουμε τα εξής:
99

9

Ά Ήταν το κύριο και σχεδόν αποκλειστικό κέντρο νοσηλείας 

των οφθαλμοπαθών, εκτελέσεως χειρουργικών επεμβάσεων 

από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες 

του αιώνα μας.

Ά Προσέφερε σπουδαίο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο, 

κυρίως σε εποχές δύσκολες για το έθνος (κατοχή, εμφύλιος 

πόλεμος).

*- Ά Ιδρύθηκε παράλληλα με τα πρώτα ειδικά κέντρα της 

Ευρώπης και της Αμερικής.

^  Αποτέλεσε την κυψέλη για την προώθηση της επιστημονικής 

οφθαλμολογίας στην Ελλάδα και ήταν η κύρια έδρα των 

καθηγητών της οφθαλμολογίας και της διδασκαλίας των 

φοιτητών και των ειδικευόμενων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η  ΕΛΠΙΣ»

Στο κεφάλαιο αυτό της εργασίας μας θα μελετηθεί και θα 

συ σταθεί ένα ακόμα Νοσοκομείο της Αθήνας που άρχισε την
9

λειτουργία του τα πρώτα ελεύθερα χρόνια της μετεπαναστατικής 

Ελλάδας.

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιασθεί το έργο και 

η προσφορά του Δημοτικού Νοσοκομείου «Ελπίς», μέσα από τις 

υπηρεσίες που παρείχε, θ α  όιερευνηθούν επίσης:

• Το ιστορικό ιόρύσεως του «Ελπίς»

·.  Οι κτιριακές του εγκαταστάσεις

• Η  οικονομική του κατάσταση.

4.1 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ «ΕΛΠΙΣ»

Το Δημοτικό Νοσοκομείο «Ελπίς» αποτέλεσε το μοναδικό 

πολιτικό Νοσοκομείο της Πρωτεύουσας του Ελληνισμού. 

Λειτούργησε χωρίς διακοπή για πολλά χρόνια και σε καμία 

περίπτωση οι περιπέτειες της Εθνικής μας ζωής η άλλα σοβαρά 

γεγονότα ανέστειλαν την λειτουργία του.

Η ιδέα για την ίδρυσή του ξεπήδησε από μια γενικότερη 

προσπάθειά να αντιμετωπισθεί το θέμα της κοινωνικής πρόνοιας και 

της περίθαλψης των δυστυχισμένων πολιτών. Την ίδια χρονιά
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ιδρύθηκε στην πόλη του Ναυπλίου η « Φιλανθρωπική Εταιρία»,. η 

οποία ανάμεσα στους πρωταρχικούς της σκοπούς έθεσε και την 

Νοσοκομειακή περίθαλψη των τραυματιών του εθνικού μας αγώνα, 

καθώς και όλων εκείνων που είχαν άμεση και επιτακτική ανάγκη 

για βοήθεια και κοινωνική αλληλεγγύη.40
' 9

9
9

Η φιλανθρωπική αυτή οργάνωση ίδρυσε γρήγορα παράρτημα στην 

Αθήνα με τοπική επιτροπή που την αποτελούσαν, δυο σημαντικοί 

Αθηναίοι, ο Ανάργυρος Πετράκης και ο Γεώργιος Ψύλλος, καθώς 

και ένας Ιταλός ο Δ. Κ. Βιτάλης.41

Η πρώτη ενέργεια της επιτροπής αυτής, ήταν η έκδοση μιας 

προκήρυξης το 1824, προς τους κατοίκους, σύμφωνα με την οποία 

εξέφραζε την επιθυμία της να ιδρύσει πολιτικό Νοσοκομείο στην 

Αθήνα. Επιθυμία της επιτροπής, από την τότε κοινότητα της 

Αθήνας ήταν η παραχώρηση κατάλληλου οικήματος και η 

προσφορά συγκεκριμένου ποσού χρημάτων τα οποία θα 

προέρχονταν από τα έσοδα των Δημόσιων λουτρών, που έφθαναν 

τα τετρακόσια γρόσια το χρόνο.42

Ο σκοπός αυτός τελικά δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί εξαιτίας 

πολλών δυσκολιών, όπως η έλλειψη χρημάτων, η αδυναμία εύρεσης 

κατάλληλου οικήματος και οι σοβαρές αναταραχές στο ρυθμό της 

ζωής των κατοίκων, που προκλήθηκαν από τα πολεμικά γεγονότα 

της εποχής.

40 Σημειώσεις Κωνσταντίνου Ρηγόπουλου, σελ 1
41 Σημειώσεις Κωνσταντίνου Ριγόπουλου, σελ. 4
42 Σημειώσεις Κωνσταντίνου Ριγόπουλου, σελ. 6
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Κάποια χρόνια αργότερα, μετά το τέλος του πολέμου εκφράστηκε 

ξανά η ιδέα ίδρυσης ενός νοσοκομείου με πιο ευνοϊκές

προϋποθέσεις, αλλά και εξίσου επιτακτικές ανάγκες, καθώς οι 

επιδημίες είχαν αρχίσει να εξαπλώνονται σε μεγάλο βαθμό. Οι 

επιδημίες, ο φόβος εμφανίσεως νέων ασθενειών καθώς και η

διαρκή συγκέντρωση πληθυσμού στην πόλη της Αθήνας συνέβαλαν
» 9

ώστε να ληφθεί συντομότερα η απόφαση ίδρυσης νοσοκομείου.

Ο τότε Δήμαρχος Αθηνών Α. Πετράκης σε συνεννόηση με τους 

δημοτικούς παρέδρους και τους δημοτικούς συμβούλους προχωρεί 

αποφασιστικά στην πραγματοποίηση της ιδέας.

Την 1η Ιανουάριου του 1836 απεύθυνε ενθουσιώδη έκκληση προς 

τους Έλληνες, επικαλούμενος τον πατριωτισμό τους στο να 

συνδράμουν για την θεμελίωση Δημοτικού νοσοκομείου στην 

Αθήνα.

Η έκκληση αυτή βρήκε ανταπόκριση με αποτέλεσμα πολλοί 

δωρητές, μεταξύ αυτών ο Βασιλιάς Όθωνας και η Βασίλισσα 

Αμαλία, να συνεισφέρουν για την ίδρυση του Ελπίς. Σημαντικό για 

εκείνη την εποχή ήταν το ποσό που πρόσφερε ο Όθωνας το οποίο 

ανερχόταν στα 65.000 φοινίκια (60.450 δραχμές ).43

Πρώτο μέλημα ήταν να βρεθεί και να αγορασθεί το κατάλληλο 

οικόπεδο, το οποίο θα έπρεπε να ήταν μεγάλο και απόκεντρο. 

Κατάλληλη περιοχή χαρακτηρίσθηκε εκείνη της Αγίας Σιών που 

βρισκόταν στην /¡ρ^ρινή  -οδό Ακαδημίας 50, μεταξύ των οδών

<3 £ημειώσευς ^ν<τταντίνου Ριγόπουλου, σέλ. 10
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Σόλωνος, Ασκληπιού και Μασσαλίας, με συνολική έκταση 10 

στρεμμάτων περίπου.44

Μετά την εύρεση του οικοπέδου το οποίο κόστισε 2.200 δραχμές 

άρχισαν οι πρώτες εργασίες για την οικοδόμηση του κτιρίου, αλλά 

επειδή προβλεπόταν ευρύχωρο και μεγαλοπρεπές θα απαιτούσε
9

μεγάλο χρονικό διάστημα''για να ολοκληρωθεί. Κατά την διάρκεια 

των εργασιών αυτών, η ανάγκη για άμεση νοσηλεία των ασθενών 

οδήγησε την δημοτική αρχή στην μίσθωση κατάλληλων οικημάτων 

για την νοσοκομειακή περίθαλψη 30 έως 40 ασθενών.

Έπειτα από εργασίες έξι ετών και με περιορισμένα τεχνικά και 

οικοδομικά μέσα, στις 25 Μαρτίου του 1842 παραδόθηκε για κοινή 

χρήση το κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου.45

4.2 ΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕΑΠΙΣ

Το κτίριο του νοσοκομείου Ελπίς είχε νεοκλασική μορφή με 

γραμμή απλή και απαλή. Η σεμνή του φυσιογνωμία και τα 

χαρακτηριστικά του που προσέγγιζαν το ύφος των Αθηναϊκών 

σπιτιών της εποχής , προδίδουν καλλιτέχνη με λεπτή αισθητική 

αντίληψη και με βαθιά γνώση του Αθηναϊκού περιβάλλοντος. Ο 

αρχιτέκτονας αγνώστων στοιχείων που σχεδίέσε το κτίριο, θέλησε

44 Σημειώσεις Κωνσταντίνου Ρητόπσυλου, σελ. 12
45 Σημειώσεις Κωνσταντίνου Ριγόπσυλου, σελ. 15
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να διατηρήσει την ανωνυμία του έχοντας ως πιθανό σκοπό την 

αποφυγή του φθόνου και της αντιζηλίας των άλλών τεχνιτών.

Το κτίριο του Δημοτικού νοσοκομείου δεν είχε ποτέ μια σταθερή 

μορφή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας
ψ '

προσαρμοζόταν στις εκάστοτε ανάγκες του πληθυσμού για νοσηλεία. 

Κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας του, το Δημοτικό νοσοκομείο 

αποτελείτο από ένα κεντρικό κτίριο ημιδιώροφο, το οποίο στέγαζε 

τους θαλάμους για τους ασθενείς και τους απαραίτητος χώρους 

υγειηνής. ( όσον αφορά την ακριβή κατανομή του χώρου δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να μπορούμε να σας

παρουσιάσουμε).

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του το Ελπίς παρουσίαζε 

ελλείψεις, εφόσον αυξανόταν πληθυσμός της Αθήνας, με

αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η δημιουργία νέων χώρων. 

Δυστυχώς όμως η δυσχερής οικονομική κατάσταση δεν επέτρεπε

την επέκταση του νοσοκομείου. Έτσι λοιπόν σταδιακά και 

σύμφωνα με τις δωρεές που γίνονταν για το νοσοκομείο,

προσθέτονταν και νέες πτέρυγες. Συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 

1871-1875, τα έσοδα που προέκυψαν από δωρεές και συνδρομές 

διάφορων φιλάνθρωπων, βοήθησαν στο να γίνουν κάποιες 

προσθήκες, βελτιώσεις και ανακαινίσεις στους χώρους του 

νοσοκομείου.

Κατασκευάστηκαν τότε τα προπύλαια του νοσοκομείου, έγιναν 

γενικές κατασκευές των κτιριακών του εγκαταστάσεων, και από τον 

εξοπλισμό του αντικαταστάθηκαν όλες οι ξύλινες κλίνες με
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σιδερένιες. Με τις αλλαγές αυτές το ίδρυμα κατάφερε να 

ανταποκριθεί στον μεγάλο κοινωνικό του ρόλο.46 47

Μια επιπλέον αλλαγή σημειώθηκε το 1888, όταν ο διευθυντής 

του Δημοτικού νοσοκομείου Σπυρίδων Μερκούρης ανέγειρε εντός
•  9

του ιδρύματος παράρτημα, για την νοσηλεία εκείνων που είχαν
9* ΑΊπροσβληθεί από ην φυματίοκιη.

Λίγο αργότερα έγινε προσθήκη μιας νέας μικρής πτέρυγας στους 

χώρους του νοσοκομείου καθώς κατασκευάσθηκε και αμφιθέατρο με 

δαπάνη του Πανεπιστήμιο, για την χρήση από τους φοιτητές της 

ιατρικής σχολής. Η πάροδος όμως του χρόνου είχε επιδράσει 

αρνητικά την όψη του νοσοκομείου. Όλες οι κατά καιρούς 

επισκευές και οι αναγκαίες βελτιώσεις απαιτούσαν σημαντικά 

χρήματικά ποσά τα οποία δεν απέδιδαν ανάλογα με την βαρύτητα 

των αναγκών. Για το λόγο αυτό, τέθηκε ζήτημα από την δημοτική 

αρχή, της μΛαστέγασης του ιδρύματος και την δημιουργία νέου, 

ικανό να ανταποκριθεί στις αξιώσεις της εποχής, στις 

νοσοκομειακές ανάγκες αλλά και εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα 

επιστημονικά μέσα.

Το 1904 λοιπόν η επιτροπή του δήμου Αθηνών, παρουσία του Β. 

Γεώργιου αποφάσισε στις 28 Ιουλίου για την ανέγερση νέου 

νοσοκομείου σε διαφορετική τοποθεσία και την δημιουργία κτιρίου 

σύμφωνο με τον πληθυσμό της πόλης. Η επιτροπή αυτή ανέθεσε 

την μελέτη του έργου στον αρχιτέκτονα Κολλινιάτη, ο οποίος μετά 

από μελέτη 2 ετών παρέδωσε το τελικό σχέδιο προς κατασκευή του

46 Σημειώσεις Κωνσταντίνου Ριγόπουλου, σελ. 21
47 Σημειώσεις Κωνσταντίνου Ριγόπουλου, σελ. 21
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νέου κτιρίου. Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγειρόταν το 

νοσοκομείο βρισκόταν στους Αμπελόκηπους με συνολική έκταση 18 

στρεμμάτων.48

Σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σχέδιο του αρχιτέκτονα το κτίριο 

προβλεπόταν να απαρτίζεται από 11 διώροφα κτίρια για την
ψ

στέγαση μέσα σε αυτά 50 κλινών.49 Εκτός αυτών προβλεπόταν 

ακόμα ειδικό κτίριο για την διαμονή των νοσοκόμων και δύο κτίρια 

που θα χρησιμοποιούνταν για την στέγαση ενός παθολογικού και 

ενός χειρουργικού τμήματος. Στα σχέδια περιλαμβάνονταν επίσης 

ένα κτίριο απομόνωσης για τους βαριά πάσχοντες ασθενείς, λουτρά, 

πλυντήριο, απολυμαντήριο, μαγειρείο, μηχανοστάσιο, νεκροτομείο 

και τέλος στάβλους για τα άλογα. Σε τμήμα του οικοπέδου θα 

κατασκευαζόταν η πολυκλινική, η κατοικία του Διευθυντή καθώς 

και εκείνων των κηπουρών και των θυρωρών.50

Αξιοσημείωτο αναφοράς είναι η μελέτη που έγινε για την 

εγκατάσταση πλήρους συστήματος φωτισμού του νέου νοσοκομείου 

με ηλεκτρικό φως, καθώς και συστήματος υδρεύσεως και 

αποχετεύσεως. Σημαντική ήταν και η λειτουργία θέρμανσης στο 

νοσοκομείο η οποία θα γινόταν με ατμό.

Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την κατασκευή του 

νέου κτιρίου, οι οποίες όμως προχώρησαν με βραδύ ρυθμό εξ’ 

αιτίας πολλών προβλημάτων και δυσκολιών. Το 1911 φάνηκε 

ξεκάθαρα ότι η αποπεράτωση του έργου αυτού δεν ήταν δυνατή 

τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, διότι εκτός από την μόνιμη

48 Σημειώσεις Κωνσταντίνου Ριγόπσυλσυ, σελ.23
49 Σημειώσεις Κωνσταντίνου Ριγόπσυλσυ, σελ.25
50 Σημειώσεις Κωνσταντίνου Ριγόπσυλσυ, σελ 29
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οικονομική αδυναμία του δήμου υπήρχε και ο φόβος για ένα νέο 

ξέσπασμα πολέμού εναντίον της Τουρκίας. ■

Παρ’ ότι το 1912 το κτίριο ήταν ακόμη ημιτελές, η κυβέρνήση 

του Ελ. Βενιζέλου διέταξε το δήμο να το παραδώσει στον Ερυθρό
9 9
9

Σταυρό ώστε να νοσηλευτούν εκεί οι τραυματίες των Βαλκανικών 

πολέμων. Τελικά το νοσοκομείο παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό 

και λειτούργησε ως στρατιωτικό νοσοκομείο για πολλά χρόνια με 

αποτέλεσμα ο δήμος να αναγκασθεί να λειτουργεί συγχρόνως και το 

παλιό κτίριο της οδού Ακαδημίας, το οποίο εξακολουθούσε να 

παρέχει με αυτοθυσία και αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του σε κάθε 

ασθενή που κατέφευγε σε αυτό.

4.3 ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΙΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΠΙΣ: Όσον αφορά 

τις κλίνες και τις κλινικές του Ελπίς τα στοιχεία που βρέθηκαν 

παρουσιάζουν μια γενική εικόνα του θεραπευτηρίου εφόσον άλλαζε 

συνεχώς μορφή και οι υπηρεσίες που παρείχε διαμορφώνονταν 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της εποχής.

Τα μόνα στοιχεία που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι στο 

κτίριο της οδού Ακαδημίας λειτουργούσαν μονό δύο κλινικές , η 

παθολογική και η χειρουργική. Δεν είναι όμως δυνατόν να 

προσδιορίσουμε με θετικότητα τον αριθμό των κλινών κατά το 

πρώτο στάδιο της λειτουργίας του, υποθέτουμε όμως ότι θα 

προσέγγιζε τις 100.51

51 Σημειώσεις Κωνσταντίνου Ριγόπσυλου, σελ. 16
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Όσον αφορά το νεοσύστατο κτίριο των Αμπελοκήπων , με βάση 

τα σχέδια του αρχιτέκτονα ο αριθμός των κλινών έφθανε τις 55*0. 

Λόγω όμως του ότι το νοσοκομείο χαρακτηριζόταν ημιτελές δεν 

είναι βέβαιο αν τελικά η δυναμικότητά του σε κλίνες ήταν αυτή ή 

ήταν μικρότερη.

« ψ

4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -  ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΛΠΙΣ:Για να
*

μπορέσει το νοσοκομείο να λειτουργήσει ομαλά και να αποδώσει 

θετικά αποτελέσματα, έπρεπε να ενισχυθεί οικονομικά και να 

εξασφαλίσει ορισμένους σταθερούς οικονομικούς πόρους.

Οι δήμοι και οι κοινότητες της Ελλάδας την εποχή εκείνη, λόγω 

των πενιχρών εισοδημάτων τους είχαν ελλειμματικούς 

προϋπολογισμούς και τα εισοδήματα των Ελλήνων παρουσιάζονταν 

χαμηλά. Παρ' όλα αυτά η δημοτική αρχή, αντιλαμβανόμενη την 

μεγάλη κοινωνική σημασία της λειτουργίας του νοσοκομείου ψήφισε 

ορισμένα κονδύλια ώστε να καλύψει τα έξοδα της λειτουργίας του.

Χαρακτηριστικό δείγμα της σημασίας που έδωσε ο δήμος για την 

λειτουργία του νοσοκομείου, είναι το γεγονός ότι ενώ το 1847 ο 

προϋπολογισμός του ανερχόταν στις 144.000 δραχμές, διέθεσε τις 

10.000 για τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Σε αντίθεση όμως, οι εκάστοτε κυβερνήσεις αν και έδωσαν πολλές 

υποσχέσεις στον δήμο για την ενίσχυση του Δημοτικού

νοσοκομείου, ουδέποτε χορήγησαν χρήματα σε αυτό.

Πέρα από την βοήθεια του δήμου το νοσοκομείο δεν ήταν 

δυνατόν να έχει επιπλέον οικονομικούς πόρους εφόσον είχε την
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μορφή φιλανθρωπικού ιδρύματος , οπότε και σαφώς δεν θα είχε 

έσοδα από κάποια νοσήλια.

4.4 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΠΙΣ: Το διοικητικό προσωπικό με τη 

μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα δεν υπήρχε στα νοσοκομεία του 

19ου αιώνα. Κατά την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου, ο 

δήμος της Αθήνας ανέλαβε ορισμένες υποχρεώσεις διοικητικής 

φύσεως και η δημοτική αρχή ακολουθώντας την νομοθεσία και 

λαμβάνοντας υπ’ όψη της τις άμεσες ανάγκες του νοσοκομείου 

ενέργησε για την πραγματοποίηση των υποχρεώσεων αυτών.

Αρχικά λοιπόν φρόντισε για την διοίκηση και την εποπτεία του 

νέου νοσοκομείου. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Βασιλικού 

διατάγματος της 1ης Δεκεμβρίου του 1836 « περί διοικήσεως των 

αγάθοεργών καταστημάτων » , τα αγαθοεργά καταστήματα όπως τα 

νοσοκομεία, τα ορφανοτροφεία, τα νοθοτροφεία κτλ, θα διοικούνταν 

από αδελφάτα και συγκεκριμένα από τον Δήμαρχο του δήμου στον 

οποίο ανήκει το νοσοκομείο. Την διοίκηση επίσης θα την
c'y

αναλάμβαναν και 2 - 4  δημότες.

Με βάση λοιπόν το διάταγμα αυτό το διοικητικό συμβούλιο στις 

11 Απριλίου του 1842 προέβη στον διορισμό του πρώτου αδελφάτου 

του νοσοκομείου το οποίο αποτελούταν από τον αρχίατρο του 

Βασιλιά Όθωνα, το Β. Ρέζερ, το Δημήτριο Καλλιφρονά, τον I. 

Κλάδον και πρόεδρο τον Δήμαρχο Αθηνών Ανάργυρο Πετράκη.52 53

52 Σημειώσεις Κωνσταντίνου Ριγόπουλσυ, σελ. 15
53 Σημειώσεις Κωνσταντίνου Ριγόπουλσυ, σελ 16
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Συμπερασματικά από το κεφάλαιο αυτό με τίτλο « το 

θεραπευτήριο Ελπίς » διαπιστώνεται ότι:

•λ Αποτελούσε ίδρυμα φιλανθρωπικού χαρακτήρα καθώς 

παρείχε .δωρεάν νοσηλεία και κυρίως σε άπορους 

•λ Το κτίριο του Ελπίς δεν είχε ποτέ μια συγκεκριμένη μορφή,
9

9

αντιθέτως διαμορφωνόταν και άλλαζε σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής 

λ  Το νεόκτιστο νοσοκομείο των Αμπελοκήπων αν και ημιτελές 

παραδόθηκε το 1911 στον Ερυθρό Σταυρό για να 

χρησιμοποιηθεί ως στρατιωτικό

•λ Οι μοναδικοί οικονομικοί πόροι του Ελπίς αντλούνταν από 

μέρος του προϋπολογισμού του δήμου και από δωρητές και 

ευεργέτες

'λ Τέλος την διοίκηση του νοσοκομείου είχε αναλάβει αδελφάτο 

το οποίο αποτελούταν από καθηγητές της ιατρικής σχολής 

και μέλη του συμβουλίου του δήμου, με πρόεδρο τον 

εκάστοτε Αήμαρχο.

61



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Αντικείμενο μελέτης του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση 

του Αρεταίειου νοσοκομείου. Επιχειρείται λοιπόν σύμφωνα με τα 

στοιχεία που έχουμε στην διάθεση μας, η προσέγγιση του πρώτου 

Πανεπιστημιακού χειρουργικού και γυναικολογικού νοσοκομείου της 

Αθήνας, καθώς αναλύεται το ιστορικό ιδρύσεώς του και 

αναφέρονται σημαντικές προσωπικότητες που βοήθησαν σε αυτή.

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να αναδειχθεί η μεγάλη 

προσφορά του στις ανάγκες της εποχής.
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5.1 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Μετά την ίδρυση του ελεύθερου Ελληνικού κράτους, κατά το 

έτος 1829, αναδείχθηκαν σπουδαίοι ευεργέτες στην Ελλάδα. Ένας 

από αυτούς ήταν και ο Θεόδωρος Αρεταίος, ο οποίος υπηρέτησε με 

αφοσίωση το Ελληνικό Πανεπιστήμιο κατά την διάρκεια της θητείας 

του ως καθηγητής στην ιατρική σχολή. Λόγω της μεγάλης αγάπης 

που είχε προς το Πανεπιστήμιο, φρόντισε να ιδρυθεί το πρώτο 

Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Αθήνας.

Ένα χρόνο λοιπόν πριν από τον θάνατό του, στις 30/7/1872 

συνέταξε μυστική διαθήκη με την οποία προσέφερε το σύνολο 

σχεδόν της περιουσίας του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την 

δημιουργία Πανεπιστημιακών κλινικών, γυναικολογικης και 

χειρουργικής. ( Το ακριβές περιεχόμενο της διαθήκης του 

παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας μας).

Σύμφωνα με την διαθήκη αυτή επιθυμούσε με το ποσό που 

διέθετε να αγορασθεί αρχικά στην πόλη της Αθήνας κάποιος 

κατάλληλος χώρος για την ανέγερση του νοσοκομείου. Με τα 

υπόλοιπα χρήματα που θα έμεναν από την αγορά του οικοπέδου 

ζητούσε να οικοδομηθεί το κτίριο του νοσοκομείου, το οποίο θα 

ήταν απλό, με « Ελληνική οικοδομή » , όχι πολυτελές αλλά τέλειο 

στο εσωτερικό του και να περιέχει όλα τα απαραίτητα μέσα 

υγιεινής. Επιθυμούσε επίσης το νοσοκομείο να φέρει την εξής
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επιγραφή: « ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΥΠΟ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ ».54

Έτσι λοιπόν μετά το θάνατο του δωρητή ξεκίνησαν οι διαδικασίες 

για την πραγματοποίηση της επιθυμίας του. Το πρώτο μέλημα ήταν

να βρεθεί και να αγορασθεί το οικόπεδο στο οποίο θα χτιζόταν το
,·

νέο αυτό νοσοκομείο. Έτσι το 1894 αγοράσθηκε το οικόπεδο επί 

της Λεωφόρου Κηφισίας , εκτάσεως 13 στρεμμάτων περίπου και 

αξίας 74.022,66 δραχμές. Στο οικόπεδο αυτό ξεκίνησαν την ίδια 

χρονιά οι εργασίες για την ανέγερση του κτιρίου των οποίων η 

διάρκεια ήταν 3 χρόνια και τα έξοδα για την κατασκευή του 

έφθασαν τις 267.321,30 δραχμές. Οι εργασίες για την ανέγερση 

του νοσοκομείου ολοκληρώθηκαν το 1897 και ένα χρόνο αργότερα, 

στις 16 Αυγούστου του 1898 έγιναν και τα επίσημα εγκαίνια του 

Αρεταίειου.55

Σύμφωνα με το πνεύμα της διαθήκης μετά τα εγκαίνια 

εγκαταστάθηκε στο Αρεταίειο η χειρουργική κλινική της Ιατρικής 

σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής της οποίας ανέλαβε 

ο καθηγητής Σπυρίδων Μαγγίνας. Τέλος κατά το ίδιο έτος έγινε 

παράλληλα και η εγκατάσταση αυτοτελούς γυναικολογικής κλινικής, 

εφόσον αυτό όριζε στην διαθήκη του ο Θ. Αρεταίος.

54 Δ. Αντωνόπουλος, βιβλίο «Το Αρεταίειον νοσοκομείον 1898 και το Μαγγίνειον μαιευτήρων 
1966», Αθήνα 1969, σελ. 8
55 Δ. Αντωνόπουλος, βιβλίο «Το Αρεταίειον νοσοκομείον 1898 και το Μαγγίνειον μαιευτήρων 
1966», Αθήνα 1969, σελ. 12
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5.2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Την μελέτη και την σχεδίαση του κτιρίου είχε 

αναλάβει ο μηχανικός Κ Αγγελόπουλος. Λαμβάνοντας υπόψη του 

τις επιθυμίες του Αρεταίου, προσπάθησε να κατασκευάσει ένα 

κτίριο με Ελληνική οικοδομή, απλό και λιτό, αλλά τέλειο στους 

εσωτερικούς του χώρους.
r

r

Το Αρεταίειο σχεδιάσθηκε έχοντας ως πρότυπο το νοσοκομείο 

Hospital Del Huberto του Τορίνο. Ήταν ένα κτιριακό συγκρότημα, 

που ήταν κατασκευασμένο σύμφωνα με το σύστημα των

χωρισμένων αιθουσών, εκ των οποίων άλλες είχαν σχήμα 

παραλληλόγραμμο και άλλες σχήμα ελλειπτικό, ούτως ώστε στο

μέλλον να είναι δυνατή η προσθήκη επιπλέον αιθουσών.56 (Η

κάτοψη και το αρχιτεκτονικό σχέδιο του Αρεταίειου βρίσκονται στο

παράρτημα της εργασίας μας).

Το κτιριακό συγκρότημα του Αρεταίειου περιλάμβανε επίσης ένα 

κεντρικό κτίριο με διώροφη πρόσοψη ο οποίο στέγαζε τέσσερις 

θαλάμους, ανά δύο εκατέρωθεν του κεντρικού διαδρόμου. Οι 

θάλαμοι αυτοί έφεραν τα ονόματα των ανθρώπων εκείνων που τα 

είχαν κάνει δωρεά στο νοσοκομείο, δηλαδή του Μαγγίνα, του 

Φωκά και του Θεοδώρου.

Δίπλα στο κεντρικό αυτό κτίριο κατασκευάσθηκε και ένα 

μικρότερο, το οποίο χρησίμευε απομονωτικό για τους βαριά 

πάσχοντες ασθενείς, που θα έπρεπε να νοσηλεύονται ξεχωριστά από 

τους υπόλοιπους που βρίσκονταν στο κεντρικό κτίριο.

56 Δ. Αντωνόπουλος, βιβλίο «Το Αρεταίειο νοσοκομείσν 1898 και το Μαγγίνειον μαιευτήρων 
1966», Αθήνα 1969, σελ. 8
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Τέλος, καθώς το Αρεταίειο νοσοκομείο αποτέλεσε το πρώτο 

αμιγές Πανεπιστημιακό ίδρυμα της Αθήνας, φρόντισαν να χτιστεί 

και ένα αμφιθέατρο εγχειρήσεων έτσι ώστε οι φοιτητές της 

Ιατρικής να παρακολουθούν σε αυτό κάποια μαθήματα. Το 

αμφιθέατρο αυτό, στις αρχές της λειτουργίας του Αρεταίειου 

χρησιμοποιήθηκε και σαν χώρος για την πραγματοποίηση
99

χειρουργικών επεμβάσεων εφόσον δεν υπήρχε κάποιος ανεξάρτητος 

χώρος.

5.3 ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΙΝΕΣ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ: Κατά 

το έτος 1898 που ξεκίνησε την λειτουργία του το νοσοκομείο, η 

μόνη κλινική που εγκαταστάθηκε και λειτούργησε στους χώρους 

του ήταν η χειρουργική κλινική του Πανεπιστημίου. Η κλινική 

αυτή είχε δυναμικότητα 50 κλινών και καθηγητής σε αυτή
57διετέλεσε ο Σπυρίδον Μαγγίνας μέχρι το έτος 1909.

Το γεγονός όμως ότι στην τότε ιατρική σχολή δεν είχε συσταθεί 

έδρα της Γυναικολογικής κλινικής, ήταν αιτία για να μην 

εγκατασταθεί παράλληλα με την Χειρουργική κλινική και μια 

αυτοτελής Γυναικολογική. Για το λόγο αυτό έπειτα από 8 χρόνια ο 

τότε καθηγητής της ιατρικής σχολής Ευάγγελος Καλλιοτζής 

τοποθετήθηκε ως επιστημονικός Διευθυντής της ετέρας 

γυναικολογικής και χειρουργικής κλινικής στο Αρεταίειο.

Το 1922 ιδρύθηκε για πρώτη φορά αυτοτελής έδρα Γυναικολογίας 

και πρώτος καθηγητής της εκλέχθηκε ο Κ. Λογοθετόπουλος, ο 57

57 Δ. Αντωνόπσυλος βιβλίο «Το Αρεταίεισν νοσοκομείον 1898 και το Μαγγίνειον μαιευτήρων 
1966», Αθήνα 1969, σελ_ 18
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οποίος ορίσθηκε και ως πρώτος Διευθυντής της Γυναικολογικής 

κλινικής του Πανεπιστημίου. Η κλινική αυτή εγκαταστάθηκε στο 

Αρεταίειο στην κλινική που κατείχε μέχρι τότε ο Ε. Καλλιοτζής.

Οι κλίνες που βρίσκονταν σε αυτή, χωρίζονταν σε κλίνες Α', Β' 

και Γ ' θέσεως εκ των οποίων της Γ ' θέσης έφθαναν τις 30 περίπου
(ο

και των Α 'κ α ι Β ' τις 16.

5.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ: Ο Θεόδωρος 

Αρεταίος εκτός από την σημαντική βοήθεια που πρόσφερε για την 

ίδρυση του νοσοκομείου, φρόντισε μέσα από την διαθήκη του και 

για την μετέπειτα οικονομική του ενίσχυση.

Σύμφωνα με την διαθήκη του λοιπόν η συντήρηση του 

Αρεταίειου θα γινόταν από εισοδήματα τα οποία προέρχονταν από 

την εκμετάλλευση κάποιων οικημάτων που είχε παραχωρήσει στο 

Πανεπιστήμιο ο Θ. Αρεταίος. Το ύψος τον εισοδημάτων αυτών 

έφθανε τις 35.000 δραχμές, οι οποίες αυξάνονταν χρόνο με το
. 59χρονο.

Επιπλέον έσοδα του νοσοκομείου προέρχονταν και από άλλους 

ευεργέτες και δωρητές οι οποίοι βοηθούσαν με χρηματικά ποσά που 

έδιναν ετησίως για την συντήρηση και λειτουργία του ιδρύματος. 

Μεγάλα για την εποχή χρηματικά ποσά προσέφεραν για την 58 59

58 Δ. Αντωνόπσυλος, βφλίο «Το Αρεταίειον νοσοκομείον 1898 και το Μαγγίνειον μαιευτήριον 
1966» Αθήνα 1969, σελ. 19
59 Δ. Αντωνόπουλος, βφλίο «Το Αρεταίειον νοσοκομείον 1898 και το Μαγγίνειον μαιευτήριον 
1966» Αθήνα 1969, σελ. 8
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επέκταση του νοσοκομείου οι Ζαννέτος και Τζιβανόπουλος, και ο 

Ζαχάρωφ πρόσφερε 50gr ραδίου για την θεραπεία καρκινοπαθών.60·

Τέλος σημαντική χρηματική βοήθεια αποτέλεσαν και τα έσοδα 

που προέρχονταν από τα νοσήλια που καλούνταν να πληρώσουν οι 

ασθενείς για την παραμονή τους στο νοσοκομείο.
t9

Από την μελέτη του Αρεταίειο νοσοκομείου εξάγουμε τα εξής 

συμπεράσματα:

S  Αποτέλεσε το πρώτο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της 

Ε)JAS ας και μέσα σε αυτό λειτούργησε για πρώτη φορά 

αυτοτελής Γυναικολογική κλινική

S  Αφορμή για την ίδρυσή του αποτέλεσε η αγάπη του 

Θεόδωρου Αρεταίου προς το Πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα 

μέσα από την Αιαθήκη του να διαθέσει το σύνολο της 

περιουσίας του για την ανέγερση και λειτουργία του 

νοσοκομείου

S  Η  οικονομική κατάσταση του Αρεταίειου στηριζόταν κυρίως 

στην σημαντική βοήθεια του Ιδρυτή του καθώς επίσης και 

στην σημαντική συνδρομή και άλλων, σπουδαίων 

προσωπικοτήτων.

S  Τέλος η αρχιτεκτονική του κτιρίου είχε ως πρότυπο το 

νοσοκομείο Hospital Del Huberto του Τορίνο, και αποτέλεσε 

ένα κτίριο λιτό και απλό αλλά ταυτόχρονα λειτουργικό και 

πρακτικό.

60 I. Παπαδημητρίσυ, «ΑΡΕΤΑΙΑΙΟ το πεώτο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο 1898-1998, 100 
χρόνια προσφοράς στην κοινωνία την υγεία, στην εκπαίδευση». Σελ. 9

68



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ.

Στο κεφάλαιο αυτό της εργασίας μας Θα μελετηθεί ένα ακόμα 

εξειδικευμένο νοσοκομείο, το Αιγινήτειο, το οποίο αντιμετώπιζε 

και συνεχίζει να αντιμετωπίζει ασθένειες ψυχιατρικής και 

νευρολογικής φύσεως.

Μέσα από τα ελλιπή στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας έγινε 

μια προσπάθεια ανάλυσης και παρουσίασης του Ιστορικού 

ιδρύσεως του και της εσωτερικής του οργάνωσης.

6 9



6.1 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ.

Η Ψυχιατρική, δηλαδή η αντιμετώπιση της «τρέλας» στα πλαίσια 

της ιατρικής υπάρχει με κάποιες μορφές από τα αρχαία χρόνια,
9

αλλά παγιώθηκε και ενοποιήθηκε στην διάρκεια του 19ου αιώνα. 

Τα ειδικά ιδρύματα, τα ψυχιατρεία (ή φρενοκομεία) εμφανίστηκαν 

από την αρχή του 19ου αιώνα στηριγμένα στην αρχή της 

«θεραπευτικής απομόνωσης» και της «φιλάνθρωπης συμπεριφοράς» 

προς τους ασθενείς.61

Η Ψυχιατρική στην Ελλάδα οργανώθηκε με βάση τις αρχές και 

τις μεθόδους της Ευρωπαϊκής Ψυχιατρικής. Ουσιαστικά εμφανίστηκε 

μετά το 1850. Το Αιγινήτειο νοσοκομείο είναι ένα από τα πρώτα 

ιδρύματα που κατείχε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιατρικής 

στην Ελλάδα.

Η κλινική ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Μιχάλη Κατσαρά, 

καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο οποίος αναγνώρισε το Αιγινήτειο 

σαν χώρο νοσηλείας των οξέων ψυχιατρικών και νευρολογικών 

περιστατικών, στο οποίο γίνονταν εισαγωγές ασθενών χωρίς 

περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες. Έτσι λοιπόν το 1900 χάρη στο 

κληροδότημα του Διονυσίου και της Ελένης Αιγινήτου έγινε η 

θεμελίωσή της.

61 Γ. Ν. Χριστοδούλου και συνεργάτες, βιβλίο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, δεύτερος τόμος, εκδόσεις ΒΗΤΑ, 
Αθήνα, σελ. 966
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Στο οικόπεδο στο οποίο θα χτιζόταν το νοσοκομείο βρέθηκε στην 

τότε Λεωφόρο Κηφισίας, (σημερινή Β. Σοφίας) δίπλα ακριβώς στο 

Αρεταίειο νοσοκομείο για το λόγο του ότι έπρεπε και αυτό να 

είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο. Έπειτα ξεκίνησαν οι εργασίες για 

την κατασκευή του όπου κράτησαν τέσσερα χρόνια και το 1905 

έγιναν τα εγκαίνιά του.
r

9

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Αιγινήτειο αποτέλεσε 

πρότυπο για την μετέπειτα ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού νοσοκομείου, 

συγκεκριμένα του Henri Rouselle Hospital που ίδρυσε στο Παρίσι ο 

καθηγητής Ε. Toulouse το 1920.62

6.2 ΟΙ Κ ΤΙΡΙΑ Κ ΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΑΙΓΙΝΉ ΤΕΙΟΥ:

Το κτίριο το οποίο άνηκε στο Αιγινήτειο νοσοκομείο ήταν 

νεοκλασικής μορφής και αποτελούταν από δύο μικρά κτίρια με 

ισόγειο και δύο ορόφους τα οποία επικοινωνούσαν μεταξύ τους με 

έναν εξωτερικό διάδρομο.

Ο πρώτος όροφος του πρώτου κτιρίου είχε πέντε δωμάτια μεγάλα, 

ανάερα τα οποία δέχονταν τους ασθενείς της Α' θέσης, όπου το 

κάθε δωμάτιο μπορούσε να νοσηλεύσει δύο με τρεις ασθενείς. 

Απέναντι από κάθε δωμάτιο διατίθονταν δωμάτια και για τους 

νοσοκόμους που επιτηρούσαν τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Το 

ισόγειο του ίδιου κτιρίου περιλάμβανε τα δωμάτια της Γ ' θέσης, τα

62 Δημήτρης Ν. Πλουμπίδης, βιβλίο «Ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα» θεσμοί, ιδρύματα 
και κοινωνικό πλαίσιο 1850-1920, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 209
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οποία ήταν πολύ καθαρά, αλλά «μελαγχολικά». Δίπλα σε αυτά τα 

δωμάτια βρίσκονταν τα λουτρά και η αίθουσα ηλεκτροθεραπείας.63 ;

Στην αριστερή πλευρά του ημιώροφου υπήρχαν τα διάφορα 

γραφεία και στην δεξιά του πλευρά στεγάζονταν το φαρμακείο και 

ένα άβολο αμφιθέατρο. /
ψ

Επιπλέον υπήρχε ένα εργαστήριο παθολογικής -  ανατομικής που 

όμως λειτουργούσε σπάνια λόγω της έλλειψης απόρων οι οποίοι 

άφηναν τα πτώματά τους για νεκροτομή.63 64

Στο πίσω κτίριο και στην δεξιά πλευρά του ημιώροφου υπήρχαν 

μικρά δωμάτια τα οποία φιλοξενούσαν τους ψυχοπαθείς της Γ ' 

θέσεως , καθώς επίσης ένα δωμάτιο για το νοσοκόμο και ένας 

θάλαμος για την νοσηλεία των γυναικών με νευρολογικά 

προβλήματα. Στον πρώτο όροφο του ίδιου κτιρίου, στην αριστερή 

και στην δεξιά πλευρά υπήρχαν έξι δωμάτια των δύο κλινών το 

καθένα, τα οποία ήταν για τις γυναίκες και τους άνδρες της Α' και 

Β' θέσης αντίστοιχα καθώς επίσης και κάποια λουτρά

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή μας σας αναφέρουμε μια μαρτυρία 

του Dr. Lucien Libert που επισκέφθηκε το Αιγινήτειο το 1911. 

Μιλάει κολακευτικά για το κτίριο και για την λειτουργία του παρά 

το γεγονός ότι η διαρρύθμισή του δεν επέτρεπε την εύκολη 

επιτήρηση των ψυχοπαθών, οι οποίοι αποτελούσαν την πλειοψηφία

63 Δημήτρης Ν. Πλουμπίδης, βιβλίο «Ιστορ’ια της ψυχιατρικής στην Ελλάδα» θεσμοί, ιδρύματα 
και κοινωνικό πλαίσιο 1850-1920, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 210
64 Δημήτρης Ν. Πλουμπίδης, βιβλίο «Ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα», θεσμοί, ιδρύματα 
και κοινωνικό πλαίσιο 1850-1920. Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 210
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των ασθενών και ήταν συχνά ενοχλητικοί για τους υπόλοιπους 

νοσηλευόμενους.65 66

6.3 ΚΛΙΝΕΣ -  ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ 

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ: Το Αιγινήτειο νοσοκομείο στέγαζε από την

ίδρυσή του την έδρα της Νευρολογικής -  Ψυχιατρικής κλινικής του 

Πανεπιστημίου της Αθήνας, οι οποίες υπάρχουν έως τις μέρες μας. 

Με την έναρξη της λειτουργίας του, το 1905 διέθετε συνολικά 25 

κλίνες τα οποία με την πάροδο του χρόνου αυξήθηκαν, φθάνοντας 

το 1911 τις 96. Την περίοδο εκείνη το νοσοκομείο δέχονταν 150 

περίπου ασθενείς το χρόνο.

Οι ασθενείς χωρίζονταν σε 3 κατηγορίες:

■ την Α '

■ την Β'

■ και την Γ \

Ο διαχωρισμός αυτός γινόταν σύμφωνα με το κόστος των

νοσηλίων που πλήρωναν οι ασθενείς το μήνα. Έτσι λοιπόν οι

ασθενείς της Α' κατηγορίας πλήρωναν 360 δραχμές το μήνα, οι

ασθενείς της β ' πλήρωναν 210 δραχμές και της Γ ' 120 δραχμές.

Στην Α' θέση αναλογούσαν 15 περίπου κλίνες, στην Β' 30 και στην
'  66Γ' θέση αναλογούσαν 50 κλίνες περίπου.

65 Δημήτρης Ν. Πλουμπίθης, βιβλίο «Ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα», θεσμοί, ιδρύματα 
και κοινωνικό πλαίσιο 1850-1920, Θεσσαλονίκη 1989, σελ 212
66 Δημήτρης Ν. Πλουμπίδης, βιβλίο « Ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα», θεσμοί, ιδρύματα 
και κοινωνικό πλαίσιο 1850-1920 , Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 210

73



Μεγάλο δε πλεονέκτημα αποτελούσε η αφθονία του νοσηλευτικού 

προσωπικού που το 1911 αναλογούσαν 25 νοσοκόμοι για 44 

ασθενείς.

Από την μελέτη του Αιγινήτειου νοσοκομείου δεν βρέθηκαν 

στοιχεία που να μπορούν να αποδώσουν την ακριβή οικονομική
9

9

κατάσταση του. Το μοναδικό ίσως στοιχείο που προσδιορίζει κάποιο 

από τα έσοδα του είναι οι εισπράξεις που δίνονταν από τα 

καταβαλλόμενα νοσήλια τα οποία δίνονταν μηνιαίως. Περισσότερα 

στοιχεία δίνονται στην ενότητα 6.3 του κεφαλαίου 6.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του Αιγινήτειου νοσοκομείου 

εξάγουμε τα παρακάτω συμπεράσματα:

S  Αποτέλεσε ένα από τα πρώτα και σημαντικά Ιδρύματα 

που συντέλεσε και βοήθησε στο να αναπτυχθεί και να 

εξελιχθεί η ψυχιατρική στην Ελλάδα

Η  ιδέα για την ίδρυση του Αιγινήτειου ξεκίνησε με 

πρωτοβουλία του καθηγητή Πανεπιστημίου Μιχάλη 

Κατσαρά και θεμελιώθηκε με κληροδότημα του Αιονύση 

και της Ελένης Αιγηνίτου

S  Σημαντικό είναι ότι το Αιγινήτειο αποτέλεσε πρότυπο για 

την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού νοσοκομείου, συγκεκριμένα 

του Henri Rouselle Hospital που ίδρυσε στο Παρίσι ο Ε. 

Toulouse το 1920.

S  Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι για το Αιγινήτειο 

νοσοκομείο δεν βρέθηκαν περισσότερα στοιχεία ώστε να 

σας παρουσιάσουμε πιο ολοκληρωμένη μελέτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

7 .1  Γ Ε Ν Ι Κ Α  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Φτάνοντας στο τέλος της εργασίας αυτής, πρέπει να τονιστεί 

ότι έχει γίνει προσπάθεια για όσο το δυνατό καλύτερη κάλυψη 

του θέματος, μέσα από επιλογή συγκεκριμένης βιβλιογραφίας. 

Με βάση όλα όσα αναπτύχθηκαν την παρούσα εργασία, 

καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα :

► Το Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός αποτελεί το πρώτο 

Γενικό νοσοκομειακό Ίδρυμα στην Αθήνα το οποίο λειτούργησε 

και σαν σχολή, βοηθώντας στο να εκπαιδευτούν οι πρώτες 

αδελφές νοσοκόμες.

► Οι υπηρεσίες υγείας που παρείχε απευθύνονταν σχεδόν 

αποκλειστικά σε άπορους ασθενείς.

► Ο Ευαγγελισμός αποτελεί μονάδα που ιδρύθηκε και 

λειτούργησε με δωρεές πλούσιων ευεργετών και βασίστηκε 

αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

► Ο τρόπος διάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών του 

Ευαγγελισμού (κατά την εποχή που εξετάζουμε) προσέγγιζε σε 

μεγάλο βαθμό τον τρόπο διάρθρωσης των σημερινών 

διοικητικών υπηρεσιών.

► Το Οφθαλμιατρείο προσέφερε σπουδαίο κοινωνικό και 

φιλανθρωπικό έργο, τις δύσκολες περιόδους για την Ελλάδα και 

βοήθησε κατά πολύ τους ασθενείς που παρουσίαζαν σοβαρά 

προβλήματα με την όρασή τους.
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► Το Οφθαλμιατρείο επίσης αποτέλεσε το κύριο και 

σχεδόν αποκλειστικό κέντρο περίθαλψης και νοσηλείας των 

οφθαλμοπαθών, καθώς και κέντρο πραγματοποίησης 

χειρουργικών επεμβάσεων

► Ιδρύθηκε παράλληλα με τα πρώτα ειδικά κέντρα τη 

Ευρώπης και της Αμερικής.

► Επιπλέον το Οφθαλμιατρείο αποτέλεσε τον πυρήνα για 

την προώθηση της Οφθαλμολογίας στην Ελλάδα και ήταν η 

κύρια έδρα των καθηγητών της Οφθαλμολογίας και της 

διδασκαλίας των φοιτητών.

► Το Ελπίς αποτελούσε ίδρυμα φιλανθρωπικού χαρακτήρα, 

καθώς παρείχε δωρεάν νοσηλεία και απευθυνόταν κυρίως σε 

άπορους ασθενείς.

► Το κτίριο του Ελπίς δεν είχε ποτέ μια συγκεκριμένη 

μορφή, αντιθέτως διαμορφωνόταν και άλλαζε σύμφωνα με τις 

ανάγκες της εποχής.

► Οι μοναδικοί οικονομικοί πόροι του Ελπίς προέρχονταν 

από την συνδρομή ευεργετών και δωρητών, καθώς και από ένα 

μέρος που διέθετε από τον προϋπολογισμό του ο δήμος 

Αθηνών.

► Την διοίκηση του νοσοκομείου είχε αναλάβει αδελφάτο, 

το οποίο αποτελούταν από καθηγητές της Ιατρικής σχολής και 

μέλη του συμβουλίου του δήμου, έχοντας ως Πρόεδρο τον 

εκάστοτε Δήμαρχο.

► Το Αρεταίειο αποτέλεσε το πρώτο Πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο της Ελλάδας και μέσα σε αυτό πρωτολειτούργησε 

αυτοτελής Γυναικολογική κλινική.

► Αφορμή για την ίδρυσή του αποτέλεσε η αγάπη του 

Θεόδωρου Αρεταίου προς το Πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα
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μέσα από την Διαθήκη του να διαθέσει το σύνολο της 

περιουσίας του για την ανέγερση και λειτουργία τού

νοσοκομείου.

► Η αρχιτεκτονική του κτιρίου του Αρεταίειου είχε ως 

πρότυπο το νοσοκομείο ου Τορίνο «Hospital Del Huberto» και 

αποτέλεσε ένα κτίριο λιτό αλλά ταυτόχρονα λειτουργικό και
f

f

πρακτικό.

► Η οικονομική κατάσταση του Αρεταίειου βασιζόταν κυρίως 

στην σημαντική βοήθεια του ιδρυτή του καθώς επίσης και 

άλλων, σπουδαίων ευεργετών

► Το Αιγινήτειο νοσοκομείο χαρακτηρίστηκε σαν ένα από τα 

πρώτα και σημαντικά Ιδρύματα που συντέλεσε και βοήθησε 

στο να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί η Ψυχιατρική στην 

Ελλάδα.

► Η ιδέα για ην ίδρυσή του Αιγινήτειου ξεκίνησε με 

πρωτοβουλία του τότε Καθηγητή Πανεπιστημίου Μιχάλη 

Κατσάρα και θεμελιώθηκε με το κληροδότημα του Διονύση και 

ης Ελένης Αιγινήτου.

► Σημαντικό είναι το γεγονός, ότι το Αιγινήτειο αποτέλεσε 

πρότυπο για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού νοσοκομείου, 

συγκεκριμένα του Henri Rouselle Hospital που ιδρύθηκε στο 

Παρίσι το 1920.

► Τέλος η βιβλιογραφία σχετικά με την ιστορία των πέντε 

αυτών νοσοκομείων ήταν κατά πολύ περιορισμένη.
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Οφθαλμιατρείο. Ε ξω τερικά ιατρεία. Φωτογραφία των αρχώ ν του αιώνα.
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75 ‘Η Κ. Δέσποινα Σκουλούδη · · ■ · 30
75 Ό  Κ. Λουκάς }. Ζ ί φ ο ς ................... 50

150 Ή Κ. Δέσποινα Ζίφου . · · · · ?  
Ο Κ. Ιάκωβος Νεγρεπόντης · · ·

50
75 30
75 Ή  Κ. Λοξή Κ. Νεγρεποντη . · . · 30

100 Ό  Κ. Νικόλαος I. Πασπάτης · · · 30
100 ‘Η Κ. Άριέτα Ν.Πασπάτη . · · - 50
100 Ό  Κ. Π. Κ. Σαλβάγος .......................
100 » » Σ. Ζ. Μαυρογορδάτος · · 50
50 » » Μιχαήλ 'Ράλλης . . . . 50
50 » » X. Β.ρνουδάκης . . . . 50
50 » » Νικόλαος Νομικός . · · · 50
30. » » Γ εω ρ γ α λ ϊς ....................? 30
30 » » Ύπάτιος "Ροδοκανάκης . - 30

1885 • "9538 72 Μετατορά . · 3860

953

9338

(α) Τδ έν τφ ύπεξαιρεθέντ·. κιοωτίω χρηματικόν 
ποσον αγνοείται θετικώς, αλλά κατά τινα εΰρεθείσαν ση- 
μείωσν ησαν άφεύκτως τά χρήματα τών εφεξής δω
ρητών θεραπευθέντων παρά του Κ. Νάύλερ, δι’αύτοϋ
Τοΰ Κ. Κόνιαρη .............................
ΤοΟ Κ. Αάσκτφη . · · · . . . · · · · » ·
Γοϋ Κ. Π αναγιώ τη ..............................
Τοΰ Κ, Βενιζέλου Γιανναχοπούλου . · . · · .
Τοΰ Κ. Κωνστ. Ά ναγνω στοπούλου................... .....
Τοΰ Κ. Μιχαήλ Γ . Σχινά · . · . · . · - - - 
Τής Κ. Σμαράγδας Μπούκα · · . . . · · · ·  
Τής Κ. Όρσας Φ ά μ β ρ α ............................................

Το όλον · ·

Δρ.

<60
100

15

4
5

10
5
1

298 75

Λ.

95

80



R . Περίφραγμα, ral κήπος.
1) Ό  τοίχος 26 μέτρα κυβικά άπό πέτρας πελε

κητά; πρός δρ. 4 2 ........................ ....  - · .
2) 'Ο τοίχος άπό άλλα; πέτρ. άνά δρ. 5:50,78 μέτ.
3) Κιγκλίδες σιδηραΐ, οκάδες 980, άνά λεπτά 90
4) Μία θύρα σιδηρά, οκάδες 3 0 .............................
5) Μία βρύσις ..........................................  . · · ,
6) Διά την δενδροφυτείαν ................... ....  . · .
7) Διά τά καθίσματα εις τον κήπον · · · · . .

{ \  Jiá τα έπιπλα.
4) 42 Κλίναι σιδηραί, άνά δρ. 30 · · · · · ··
2) 6 Στρώματα μέ ίπποτριχας, άνά δρ. 45 . ·
3) 6 Στρώματα μέ άχυρον, άνά δρ. 42 . · · ·
4) 42 Προσκεφάλαια μέ ίππότοιχας άνά δρ. 45 .
5) 42 Καθέχλαι προς δρ. 5 ................................. ·
6) 2 Μικροί καθρέπται πρόί; 40 δρ. · · · · ·
7) 42 Τραπέζια, προς 8  δρ. · . · · · · ·  ·
8) 4 Άποπατήρια ά ο σ μ α .................................  ·
9) 4 Ντουλάπια ώς λινοθήκαι μέ τρυπητάς θυρίδας

προς δίοδον τοΰ άέρος, άνάδο. 60 * · ·
40) 42 Σινδόνια λευκά, άνά δρ. 2 0 ........................
14) 42 Ντουλάπ'α μικρά προς διατήρησιν των φο

ρεμάτων τών ασθενών μέ κλειδ. άνά δρ. 8 
I 2) 2  Δεςαμενα! άπο πάφυλσν διά γενικά λουτρά

άνά δρ. 5 0 ............................. * . ·
43) 2  Αεκάναι διά ποδολουσίας, προ; δρ. 42 .
14) 1 Διά ήμίλουτρα · · · · . · . . · .
15) 24 Σινδόνια βαμβακερά άπο πανί τής ’Αμερικής

προς δρ. 8 . · . · · · . · · .
16) 12 Ψίδ·.α λινά τών προσκεααλαίων, προς δρ. 8 
47) 12 “Ομοια άπο άμερικανιχόν πανί, άνά δρ. 4
18) 12 Σκούφια1, άνά λεπτά 6 0 ........................
49) 12 Ζευγάρια παντοΰφλαι άνά δρ 2:50 . .
20) 48 Κατ’ οίκον ίμάτια άπο τσίτι, άνά δρ. 20
21) 28 'Ρινόμακτρα άνά δρ. 4 . · . · · ·  ·
22) 48 'Τ"ποκάμισα άνά δρ. 6 ........................ ....
23) 24 Πετσέται διά νίψιμον άνά δρ. 1 .  · ·
24) 24 Τραπεζομάνδυλα άνά δρ. 1 . . . . .
25) 34 Παραπετάσματα τών κλινών άνά δρ. 3 ·
27) 4 Λύχνοι μεγάλοι χρησιμεύοντας καί προ;

θίρμανσιν τών ποτών καί φίροντε; καπνο
δόνας έκστομουαένας διά τοΰ παραθύσου 
άνά δρ. 20 . · . ' . · · ·  ν  . . .  .

27) 8  Κανδιλιέραι άνά 3 δρ.....................................
J8) 24 Μεταξωτά δφθαλμοσκιάδια άνά 3 δρ . · · 
?9) 4 Δέρματα διά τους πάσχοντας έλκη έκ τής

κατακλίσεως προς δρ. 3 ......................  ·
j;40) 6 Σπόγγοι, άνά δρ. 4 .................................  ·
¡31) 2  Λεκάναι διά νίψιμον τών ystptov προς δρ.12

|!32) 4 Κώδωνες, άνά δρ. 6 ........................  *
|J33) 2  Μελανοδοχεία · ■ · · . . . . . . ·

Μεταφορά · ■

Δρ.

312
429
882

72
200
450

30

2075

360
270

72
480

60
20
96

180

240
240

96

400
24
16

192

Μεταφορά ·
34) 2 Μεγάλαι τράπεζαι, άνά δρ. 8 · · · ·
35) 2 Πτυάλια διά τάς αίθούσας · · · · · ·
36) 42 'Γάλινα ουροδοχεία προς δρ. 2  · · · ·
37) 42 Πτυσματοδοχεία έκ πορκελάνης, άνά λ. 50
38) 4 Άποπατήρια τής κλίνης, άνά δρ. 42 · ·
39) 4 θερμάστραι τής κλίνης, άνά δρ. 12 · ■
40) 4 Φορείον τών α σ θ ε ν ώ ν .............................
44) 40 Επίδεσμοι, άνά δρ. 2  . · · . · ·  ·
42) 4 ’Ιδιαιτέρα καθέκλα διά τον ιατρόν καί τον

ασθενή κατά τάς οφθαλμιατρικά; εγχειρήσεις

\ . Jiá τά σχεΰη -τοΰ μαγειριού.
1 Μέγας λέβης προς θέρμανσιν τοΰ δδατος

96 2) 
48 

720 
30 

360 
28 

28S 
24 
24 
72

80
24
72

12
6

24
24

4
4082

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)10) 

Η) 12) 
13)

424 Κασσερόλαι, προς δρ
12 Πήλινοι λ έ β η τ ε ς ........................
48 Πινάκια άνά δρ. 4 · · · · ·
24 Κύαθοι διά την σούπαν, άνά δρ. 2 
36 Πηρουνομάχαιρα άνά δρ. 2  · ·
24 Χουλιάρια μετάλλινα άνά λ. 50 
12 » άπο πορκελάνην διά Ιατρικά άνά λ
12 » του γλυκού μετάλλινα προς λ. 25
36 Ποτήρια πρός λ. 50 . · . · · ·  ·
24 Φιάλαι άνά λ. 2 5 ..................................

’Αγγεία δι* έγχύσεις καί αφεψήματα · 
°Εν παγοδοχείον · · ........................

50

3)
4)
5)
6)
7)
8 ) 
9)10)

11)
12)
13)
»4)

Ε · Θεραπευτικά έργαλιΐα.
1 Κιβώτιον Οφθαλμιατρικών έργαλείων ■
1 · τών διά τάς άπλουστέρας χειρουρ

γικάς ε’γχειρήσεις άναγκαίων έργαλείων
2 Σικυώναι άνά δρ. 24 · · · · . ·  ·

24 'Τάλιναι σ ικ ύ α ι ......................... ....
8 Κλυστήρια διαφόρων ειδών καί μεγέθους 
1 Συσκευή διά ψυχρά; κατατονίας·.; . · ·
1 Μαγνητικογαλβανική συσκευή · . · .
1 ’Ηλεκτρική μ η χ α ν ή ........................ ....  ·

Κιβώτια βελονών διά τήν βελονονυςίαν · 
Τάλινοι σωλήνες διά τήν βδελλοθεσίαν · 
Συσκευή δι’ άτμολουτρα........................

4 ’Αγγεία διά λουτρά τών βολβών · . . 
Συσκευή διά ψυχρολουσίαν τών όαθαλμών 
Μικρόν φαρμακείου........................

2 Τ ·  Μετεωρολογικά εργαλεία,
2 θερμόμετρα άπλα · · . · . · . . .
2  » διά λ ο υ τ ρ ά ........................
1 Βσρό,υετρον......................................
1 Ύ γρόμετρ.ν.............................
I Ηλεκτρόμετρου · . · * · . . . . .

54682

Α. Διά τήν οικοδομήν . . . . . . .
Β. Διά τό περίφραγμα καί τον κήπον
Γ. Διά τά έπιπλα ..................................
Δ . Διά τά σκεύη του μαγειρείου · · 
Ε. Διά τά θεραπευτικά έργαλεία · · · 
ΣΤ. Διά τά μετεωρολογικά έργαλεία ·

α 5 ω σ t ς .
26096 52

....................... . . . . . . . 2075
................... . . . . . . . . 5468
........................................................ 365
........................................................ 1426
• · · . ...................................... 180

Τό όλον · · · 35610 52
J

500

180.



μ. κ.

μ. τρ. 
μ., κ. 
μ. τρ. 
κομμάτια
μ. κ. 
μ. κ. 
μ. κ. 
μ τρ. 
μ. κ. 
μ. τετρ. 
μ. τρ. 
μ. κ. 
μ. τετρ.

μ. τετρ. 
»
»

κομμ.

μ. τρ.

μ. τετρ.

‘ ϊπολογςσμδ; των έξόδων του άνεγερ θη^ομενου καταστήματος των οφθαλμιών των.

Ο ί κ ο ο ο μ ιί.

373

249 
432 88 
20 50 

28 
24 27 

9
335

70
180

35
15
12

120
2

1586 
419 50 
350

45
8

40
20
50
40
15
15
60
30

8
50
4

20
58

224
160
150
120
120

60

1052
250
250

12
224
224
432
364

Α' .  Τοιχίσματα μετά τοΰ ΰλικοΰ καί ημερομίσθια 
Τοποβετησις τοΰ θεμελιολίθου, ημερομίσθια, άνασκαφή και προπαρχσκευή οιάτήν ι
Ανασκαφή του υπογείου................................. * ..........................................· προς

Έκρηξις των βράχω ν.........................................................................................
Έπιπέδωμα πέριξ τής οικοδομής.......................................................................
* ϊδρα γω γείον.........................................................................................................προς
Τοίχος τοΰ υπογείου μέχρι τής Επιφάνειας τής οικοδομής........................πρός
Διώρυξ καί τοίχοι άποπατώματος................... ...................................................πρδς
Λίθοι του 'Γμμητοΰ διά τά παράθυρα τοΰ υπογείου · · κ ........................ >
Άνασκαφή λάκκων των αποπάτων.......................................................................
Τοίχου κτίσιμον αυτών......................................................................................... .......
Τοιχίσματα τοΰ ά. πατώματος..............................................................................  >
Κτίσιμον τής μεγάλης κορωνίδος..............................................................  »
Κτίσιμον ιών ελαφρών τοίχω ν...............................................................................  *
θόλοι άνωθεν τοΰ μαγειρείου καί κάτωθεν τής κλίμακος............................  >
Σωλήνες τών καπνοδοχείων...............................................................................  »
Τοίχοι μεταξύ τής κρηπίδος καί τής στέγη ς...............................................  »
Λιθόστρωμα τοΰ υπογείου μέ πλάκας τής Τ ήνου........................................... >
Κτίσιμον ΰλικοΰ καί έργασία ........................ .... ..............................................
Διά τδ μανειρείον................................. ............................................................
’Εσωτερικόν κονίαμα τών τ ο ίχ ω ν ..............................................................   »

» » της ορ οφ ή ς..................................................................  »
Κέραμοι τής σκέπης, ΰλικδν καί έργασία .......................................................  »

Δοκοί διά τδ ά. 
Πάτερά
Κολληταϊ στήλαι

| ] .  ΞυΛονργιχαί εργασίαι.
λ . 'Γλικόν.

6 ..................ίσιωμα μετρ 
>

προς

» διά τοδς λεπτούς τοίχους .................................
Δοκοί διά τήν στέγην 6 30 μ. μήκος ............................

» » 9 ..................................
» » 5 1/2 > .........................

Ψαλίδια » 7 40 * .........................
» » 6  * .................

Δοκοί » 4 40 » ................. · ·
Καδρώνια, πήχαις, κολώνες κτλ........................ ....
Ψαλίδια διά τήν στέγην 9 80 . · · . . · . ·
Καδρώνια διά κάσσας θυρώ ν...................................... ....  .
Πόντιδες διά τδ έδαφος τοΰ έπιστάτου εν τώ ύπογείο) * · 
Σανίδια τής Ένετίας διά τδ έδαφος τοΰ ά. πατώματος ·

» » διά χρήσιν όπδ τδ έδαφος . . - ■
» διά πήχας τής οροφής τοΰ ά. πατώματος - . .
> » διά τδ υπόγειόν . . · · · · . · ·
ι  » διά τήν στέγην . - .........................

Δοκοί διά τά σκαλούνια · · · . · . · . · · . . .
¡3'. Μισθοί τών ξυλουργών.

Διά την έργασίαν τής ξυλείας καί τοποθετήσεως τής στέγης 
Διά τήν τοποθέτησιν τών δοκών τοΰ ά. πατώματος . ■ .
Διά τοδς μεσοτοίχους · · · . ............................ ....
Τετράξυλα θυρών ........................
Πάτωμα . .................................· . · · . · . . . . .
Πάτωμα κάτωθεν ................................................................. ....
Όροφή με πήχας · · · · " · * · · . · · · . · ■  
Πέταυρα διά τήν έργασίαν καί τ οπ οθ έτη σ ιν ........................

Ποσο’τητες
έξόδων

Δραχ. Λ.

ιελετήν 220 15
74 276 2

26
97 50

2 25 560 25
8 90 3852 63
2 50 51 25
5 140

17 70
7 63

11 58 3879 30
1 70

60 108
4 50 157 50
5 15
5 60
3 360

80
150

1 20 1903 20
1 20 503 40
2 700

13290 96

15 20 684
12 96
2 80 112
2 50 50
2 50 125

15 600
20 300

4 60
10 660
7 210

80
2 80 140

25 100
2 80 56
3 174
2 20 492 802 20 352
2 20 330
2 20 264
2 20 264
2 20 132

50 526
25 62 50
30 75

1 80 21 60
80 179 20
30 67 20
45 194 40
20 72 80

5880 50



Παραθέτουμε ακόμα σε συνέχεια εικόνες σφραγίδων χω ρίς αρίθμηση:

Χ ειρόγραφο σχέδιο - οδηγός για την κατασκευή της πρώτης σφραγίδας
του Οφθαλμιατρείου.

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΝ
Α νεπίσημη^σφραγίδα, η οποία έμπαινε στα χειρόγραφα πρακτικά (1927).



ΘΕΟΔΩΡΟΣ A PETA ΙΟΣ: Έγεννήθη έν Ναυπλίω τό έτος 
1829. Δέν ¿περάτωσε τάς Πανεπιστημιακάς σπουδάς έν τη Ι 
ατρική Σχολή ’Αθηνών, άλλα συνεπλήρωσεν αύτάς έπί τριε
τίαν έν Βερολίνω, ένθα τό έτος 1853 άνηγορεύθη διδάκτωρ 
τής ’Ιατρικής. Τριετής ακολούθως άσκησις εις τά Νοσοκο
μεία Παρισίων καί Βιέννης.
Τό έτος 1856 έπέστρεψεν εις Ελλάδα (’Αθήνας).
Τό έτος 1857 προσελήφθη ως προϊστάμενος ιατρός τής νεοϊ- 
δρυθείσης Άστυκλινικής. Τό 1863 έξελέγη υφηγητής τής ’Εγ
χειρητικής καί Χειρουργικής Παθολογίας.
Τό έτος 1866 έξελέγη ύπό τής Ιατρικής Σχολής έκτακτος Κα- 
θηγητής καί τό έτος 1870 τακτικός Καθηγητής τής Χειρουργι
κής Κλινικής. Διηύθυνεν έν τω Δημοτικώ Νοσοκομείω ’Αθη
νών τήν Χειρουργικήν Κλινικήν μέχρι του θανάτου αύτοΰ, 
συμβάντος τήν 24ην Μαρτίου 1893.
Διά τής διαθήκης του κατέλιπε τήν έκ του έπαγγέλματός του 
κτηθεΐσαν περιουσίαν, ολόκληρον, εις τήν ’Ιατρικήν Σχολήν 

’Αθηνών, ίνα ίδρυθή Χειρουργική - Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Υιός του ’Αναστασίου Μαγγίνα, 
του λεγομένου καί Τάτση, άγωνιστού' τής Ελληνικής Έπα- 
ναστάσεως καί τραυματισθέντος κατά τήν πολιορκίαν του Με
σολογγίου, μετά τήν έπανάστασιν δέ έκλεγέντος βουλευτοΰ 
καί γερουσιαστου ώς καί δίς υπουργού τών Οικονομικών έπί 
Κυβερνήσεως Γ. Κουντουριώτη (1848) καί μετά τήν μετα
πολίτευσή (1862).
Ό  Σπυρ. Μαγγίνας έγεννήθη έν Άθήναις τό έτος 1839. Έ- 
περάτωσε τάς Πανεπιστημιακός σπουδάς έν τη ’Ιατρική Σχο
λή ’Αθηνών, γενόμενος διδάκτωρ τής ’Ιατρικής τό 1862. Α 
κολούθως όπηρέτησεν ώς βοηθός-· έν τω Στρατιωτικά» Νοσο
κομεία) έπί διετίαν. Μετεκπαίδευσις ακολούθως έπί τρία έτη 
έν Παρισίοις καί έν συνεχεία έπί δύο έτη έν Βιέννη.
Τό έτος 1869 έπανήλθεν εις Ελλάδα (’Αθήνας).
Τό έτος 1870 έξελέγη ύφηγητής τής Χειρουργικής Παθολο
γίας.
Τό έτος 1874 έξελέγη ύπό τής ’Ιατρικής Σχολής έκτακτος Κα
θηγητής καί τό έτος 1880 τακτικός Καθηγητής τής Χειρουργικής Παθολογίας.
Τό έτος 1893 έξελέγη τακτικός Καθηγητής τής Χειρουργικής Κλινικής, άντεκατέστησε δέ 
τόν άποθανόντα θεοδ. Άρεταΐον. Τό έτος 1898 άνετέθη εις αύτόν ή διεύθυνσις της Χειρουρ
γικής Κλινικής έν τώ άνεγερθέντι δαπάναις θ. Άρεταίου Νοσοκομείω. Τήν Κλινικήν ταύτην 
διηύθυνε μέχρι τού έτους 1909 (11 έτη), οτε άπεχώρησε λόγω ορίου ήλικίας. Άπέθανε τήν 
ΙΟην Νοεμβρίου 1919.
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Charnl.peur les tndrutn t f médecin. 
Halle exurt operalt.cn» .
Cuisine.
Cia mire du cuse mtr.
Garde de manccr.
¿tía cas en du lois.O
Gurdercle
Cia mire s peur les ceerdes de. 
mot ¿cedes.

J > ( I * 9 -*c f]f » ■‘tíe tres.
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ΜΕΓΑΛΟΙ  ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ Ν ΙΚ Ο ΛΑΟ Σ Β' 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Μ Α Ρ Α Σ Λ Η Σ  

Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Σ  Π Α ΓΚ Α Λ Ο Σ  

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  ΣΤΑΘ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Π Α Γ Κ Α Σ  

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  ΓΕ Ω Ρ ΓΙΑ Δ Η Σ  

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛ. Κ Α Σ ΙΜ Α Τ Η  

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ  

ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ ΕΡΒΕΡΤ  

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Γ. ΒΑΡΚΑΣ  

Λ ΕΟ Ν ΤΙΟ Σ  Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΔ Η Σ  

ΛΑΖΑ ΡΟ Σ ΣΑ ΡΑ ΝΤΟ ΓΛΟ Υ  

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  ΙΑ ΤΡ Ο Σ  

ΜΑΡΙΓΩ Χ ΡΙΣΤ. ΚΟΥΤΣΗ

ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ Σ. ΓΟΡΤΥΝΙΟΥ
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Η πρώτη σελίδα του χειρογράφου προσχεδίου του κανονισμού του Οφθαλμιατρείου 
Αθηνών. Αρχείο Οφθαλμιατρείου Αθηνών.
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ΠΡΟΟΨΙΙ ΑΙΘΟΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΝ
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ηΡΟΟΥΊΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

«Ού πάνυ ράδιον έσχίν εύρεϊν εργον έφ’ ώ ούκ αν τις αιτίαν εχει.» ( Ξ ε ν ο φ ώ ν )
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ΙΔΡΥΤΑΙ

Ο Λ Γ Α  Β Α Σ ΙΛ ΙΣ Σ Α  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  

Ο  Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Β'

Η  Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ ΙΚ Η  Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ  Τ Η Σ  Ρ Ω Σ ΙΑ Σ  

Η  ΙΕ Ρ Α  Μ Ο Ν Η  Τ Ω Ν  Α Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν  Π Ε Τ Ρ Α Κ Η  

Α Ν Δ Ρ Ε  Α Σ  Δ . Σ Υ Γ Γ Ρ Ο Σ  

ΙΦ ΙΓ Ε Ν Ε ΙΑ  Α . Σ Υ Γ Γ Ρ Ο Υ  

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ ΙΔ Η Σ  

Ζ Ω Ρ Ζ Η Σ  Δ Ρ Ο Μ Ο Κ Α ΪΤ Η Σ  

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Α Ν Τ Ω Ν . Β Ο Υ Ρ Ο Σ  

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Τ Ο Υ Λ Η Σ  

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Η Λ ΙΑ Δ Η Σ  

Μ Α Ρ ΙΝ Ο Σ  Κ Ο Ρ Π Α Λ Ε Ν ΙΟ Σ  

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Α Λ Ε Ξ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  ΕΥ Θ Υ Μ ΙΟ Υ  

Μ ΙΧ Α Η Λ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Ρ Α Σ  

Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  Μ Π Ε Ν Α Κ Η Σ  

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ  ΚΑΙ Φ Α ΙΝ Α Ρ Ε Τ Η  Α θ .  Π Λ Ο Υ Μ Ο Υ  

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Γ. Λ ΙΒ ΙΕ Ρ Α Τ Ο Σ  

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Τ Ε Ρ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

Σ Τ Α Μ Α Τ ΙΟ Σ  Γ . Ε Μ Π Ε ΙΡΙΚ Ο Σ



90 Α 20 27. 7.84 8 'Ιασες
91 θ 30 27. 7.84 49 'Ιασες μορφενεσμ.- 

γενική Βελτίωσες
92 Α 30 28. 7.84 93 10 ΦΡ.χαλκ. Βελτίωσες
93 θ 18 28. 7.84 45 ’Ιασις
94 θ 50 29. 7.84 13 Βελτίωσες
95 Α 40 30. 7.84 22 Βελτίωσες
96 θ 40 31. 7.84 27 θάνατος
97 θ 20 1. 8.84 12 Ομοια κατάστασες
98 Α 17 2. 8.84
99 Α 30 3. 8.84 29 'Ιασες
100 Α 30 4. 8.84 60 15 λιρ.τουρκ Βελτίωσες

1 π.όθ.,2 εε- 
κοσοφρ.γαλλ.
1 πε.οθ. 1 ταλλ. 
γερμ.1 ταλλ. του- 
ρκ.6 φρ.&95 λεπτ 
εις χαλκ.



Πυοετός ελειογενής
Μορφινισμός - Αμυλοειδής εκφύλισες ήπατος ,νεφρών κ.λ,π.

Ανευρισμός του στομάχου 
Κολπίτις
Υστερική μελαγχολία 
Χρονιά μυελίτις
Πνευμονική και λαρυγγαία φθίσις 
Μυατροφία λιπωματώδης 
Εξήλθε αυθημερόν
Ημιχορεία δεξιά ,κυρίως της δεξιάς χειρός 
Χρονιά φυματίωσις



56 θ 62 16. 6.84 43
57 Α 24 16. 6.84 6
58 θ 30 17. 6.84 112
59 Α 23 18. 6.84 9

60 Α 28 21. 6.84 60
61 θ 22 22. 6.84 14
62 θ 38 22. 6.84 9
63 Α 17 24. 6.84 36
64 Α 18 25. 6.84 23
65 θ 25 25. 6.84 3
66 θ 40 28. 6.84 19
67 Α 45 28. 6.84 91
68 θ 24 1. 7.84 26
69 Α 17 2. 7.84 13
70 θ 35 2. 7.84 4
71 θ 25 2. 7.84 20
72 Α 25 3. 7.84 28
73 Α 40 8. 7.84 12

74 θ 65 9. 7.84 5
75 θ 48 10. 7.84 64

76 θ 55 10. 7.84 39
77 Α 70 12. 7.84 10
78 Α 22 16. 7.84 42
79 Α 15 16. 7.84 9
80 θ 30 18. 7.84 70
81 θ 14 18. 7.84 6
82 Α 24 19. 7.84 4
83 Α 20 21. 7.84 10
84 Α 15 21. 7.84 9
85 Α 20 22. 7.84 5
86 θ 36 24. 7.84 205
87 Α 25 24. 7.84 6
88 θ 17 25. 7.84 381
89 θ 70 27. 7.84 12

'Ιασ ις  
' Ιασις 
Βελτίωοις

3 εικοσοψρ.& ' Ιασ ις  
2 λιρ.αννλ.
16 δρχ 8.25 λεπτ θάνατος 

' Ιασις 
' Ιασις 
Βελτίωοις

1,35 δρχ χαλκ.' Ιασις
Ομοια κατάατααις 
Βελτίωοις

6 δρχ.& 50 λειι ‘ Ιασις τελεία  
Βελτίωσις 
Βελ ιίωοις  
Ομοια καιάατασις 
' Ιασις 
' Ιασις

2 μετζήτ.αργ .& Βελτίωοις
4 δρχ.&27 λεπ
15 δρχ. χαρτ. Ομοια κατάατααις
4 ομολγ του ' Ιασ ις  
δαν.των 120
εκατομ .&χοκο- 
μεριδ.τπς 1.7.
84 & 2,5δρχ. 
χαλκ.8 1 κοσμ. 
μεταλ.τεθραυσμ

θάνατος
θάνατος

6 δρχ.&65 λεπ Βελτίωοις 
' Ιασις

5 καρφ.χρυσ. Βελτίωοις
Ία σ ις  τελεία  
Βελτίωοις 
' Ιασις 
' Ιασις 
' Ιασις 
θάνατος
Ομοια κατάσταοις 
Βελτ επαισθητή 
Βελτίωοις



Δεξιός καταρράκτης 
Απόοιηρα περιναϊκόν 
Κοληοκυοτικόν συρίννιον 
Μπατίτις

Απόστημα ήπατος
Ρευματική πάθμοις δεξιού γόνατος 
Διαλείπων άτακτος
Χρόνιοι ρευματιοροί των άρθρων παροξυνθέντες μετ'ανεπαρκείας της μιτοοειδ. 
Γυψοειδής πυρετός
Αρχή γενικού σταφυλώματος του βολβού μετά βλεφαρικών πόνων
Αναιμία μετά εντεοικών και γαστραλγικών ενοχλήσεων
Επιθηλίωμα του πέους
Χρονιά μητρίτις και ενδομητρίτις
Πλειιρίτις δεξιά - Υστερισμός
Κολποκυστικόν συρίνγιον μέγα
Γλοίωμα του αριστερού βολβού
Αποστήματα της μασχάλης - Οξεία Φλεγμονή δεξιού μικρού δακτύλου 
Φυματιώδης διήθησις αριστεράς κορυφής

Καρκίνος του μαστού 
Τυφοειδής πυρετός

Καρκίνος του στομάχου
Καρκίνος ήπατος στομάχου και επιπλόου
Ελειογενής καχεξία
Απόστημα δοθιηνώδες κάτωθεν τους βουβωνικής χώρας αριστερά
Βρογχοκήλη μ ετ ’ εξελκώσεων αιμορραγικών
Ερυσίπελας προαώπου και του τριχωτού της κεφαλής
Αναιμία μετά ρευματοειδών πόνων
Πυρετός ελειογενής
Ιοαύμα κατά το μετατάρσιον
Πυρετός ελειογενής
Χρονιά φυματίωοις
Πόνοι κατά το ήπαρ συνεπεία προσφύσεων εξ  επουλωθέντος τραύματος 
Λευκός όγκος του γόνατος
Ανεπάρκεια μιτροειδούς μεθ’ υποστάσεων πνευμόνων



21 0 29 1. 5.84 31 Βελτίωσις μικρά
22 Α 58 1. 5.84 13 'Ιαοις τελεία
23 θ 18 2. 5.84 30 Βελτίωσις αξία 

λάγοίι
24 θ 19 3. 5.84 122 θάνατος
25 Α 34 3. 5.84 13 10 δρχ.χαρτ. Ίασις τελεία
26 0 19 2. 5.84 140 ' Ιασις
27 Α 27 4. 5.84 19 Επαισθητή βελτ.
28 0 22 4. 5.84 39 θάνατος
29 Α 40 7. 5.84 12 θάνατος
30 θ 45 10. 5.84 5 Ομοια κατάστασις
31 Α 50 10. 5.84 6 90 λεπτ.χαλκ. 

& 1 ωρολ.αργ.
Ίασις τελεία

32 Α 48 11. 5.84 17 θάνατος
33 Α 55 15. 5.84 20 Ίασις τελεία
34 Α 18 17. 5.84 15 'Ιασις
35 Α 45 18. 5.84 12 5 δρχ.χαλκ. Βελτίωσις
36 Α 67 22. 5.84 6 Επατσθητή βελτ.

37 Α 70 24. 5.84 101 30 δρχ.χαρτ. 
Εθν.Τραπεζ.& 
ωρολ.αργ.αλυσ.

' Ιασις

38 Α 10 25. 5.84 1433 Ίασις
39 Α 30 28. 5.84 30 θάνατος
40 Α 50 29. 5.84 15 Βελτ.μεγίστη
41 θ 25 29. 5.84 11 θάνατος
42 Α 23 2. 6.84 63 ’ Ιασις
43 Α 60 3. 6.84 14 2 δρχ.70 λεπτ. ’ Ιασις
44 Α 26 4. 6.84 48 'Ιασις
45 Α 44 4. 6.84 121 1 ταλ.οθωμ.& θάνατος 

1 ωρολ.αργ .αλυσ.
46 Α 26 5. 6.84 15 'Ιασις
47 Α 15 6. 6.84 5 'Ιασις τελεία
48 Α 29 9. 6.84 30 Βελτίωσις
49 0 30 10. 6.84 3 -
50 Α 12 11. 6.84 4 Ίασις τελεία
51 0 17 12. 6.84 67 θάνατος
52 Α 48 13. 6.Β4 28 ' Ιασις
53 θ 44 13. 6.84 11 Ομοια κατάσιασις
54 θ 17 14. 6.84 21 Βελτίωσις
55 0 52 14. 6.84 14 βελτίωσις



Φυματίωσις Χρονία 
Καταρράκτης αριστερός ώριμος 
Υστερισμός

Πνευμονική ψθίσις
Γαστρικός ελειογενής πυρετός
Αρθρίτις ελαψρά του γόνατος
Τερπδύν των πλευρών
Φυματίωσις χρονιά των πνευμόνων
Κίρρωσις ήπατος ατροφική ,πλευρ.εξίδρ. αριστερά
Καρκίνωμα μήτρας
Πυρετός διαλείπων αμφημερινός

Τέτανος τραυματικός συνεπεία ακρωτηριασμού της κνήμης 
Ισχιαλγία
Αιμοπτυσία (αρχομένη πνευμονική φθίσις;)
(άστραλγία εξ αναιμίας
Διαπύησις του βολβού συνεπεία εγχειρήσεως καταρράκτου δεξιού αλλαχού 
τελεσθείσης
Αναιμία μετά συμφορήσεων προς την κεφαλήν και σκοτοδίνης

Εκτεταμένον τριτοβάθμιον έγκαυμα του δεξιού ποδός 
Φυμάτωσις των οστών του αγκώνος-φυμάτωσις των εντέρων 
Εμφύσημα μετά βρονχικοΰ κατάρρου 
Αυτόματος διάτοησίς του εντέρου 
Υδροκήλη
Γαστραλγία -εμφύσημα αριστερού πνεύμονος ιδία 
Οστεοσάρκωμα του κατά γόνυ άρθρου 
Βρογχίτις οηπεδονώδης ,γάγγραινα πνεύμονος

Πνευμονία δεξιά μετά διαλειπόντων πυρετών 
Γαστρικός ελειογενής
Δεξιός καταρράκτης μετά συμφ. της ίριδος 
Διατάραξις φρενών 
Διαλείπων τριταίος
Γενική χοιράδυσις προκεχωρημένη - Λευκωματουρία
Τραχηλοβραχιόνιος νευραλγία δεξιά
Σεένωσις της τραχείας
Εμφύσημα πνευμόνων
Αναιμία



ΟΙ ΠΡΏΤΟΙ ΕΚΑΤΟ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΤΟΥ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ'·

(με βάση τα στοιχεία από το "Γενικόν Βιβλίον Αρρώστων")

ΑΜ Φ ΗΛΙ; ΜΕΡΑ ,. 
ΚΙΑ1 ΕΙΣΟΔΟΥ*'

ΜΕΡΕΣ
ΝΟΣΗ
ΛΕΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ3) ΕΚΒΑΣΗ Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η

1 Α 10 16. 4.84 17 Ίασις τελεία Συριγγώδης πόρος κατά το όσχεον
2 Α 60 17. 4.84 88 Ίασις τελεία Επιθηλίωμα του κάτω χείλους
3 Α 21 18. 4.84 200 1 ταλ.τουρκ. 

2.3,5 δρχ.
’ Ιασις Οστεοπεριοστίτις χρονιά περιορισμένη εν τη εκφύσει της κνήμης

4 0 16 18. 4.84 20 Μικρά βελτίωσις Υπερτροφ.του δέρματος του προσώπου συνεπεία υποτροπ.ερυσιπέλατος,μετρ. 
βαθμού ανεπάρκεια μιτροειδούς

5 Α 38 19. 4.84 17 Συμπτωμ. Μυοκαρδίτις χρονιά, ελώδης καχεξία
6 Α 19 19. 4.84 12 Βελτίωσις Ανεπάρκεια μιτροειδούς
7 0 17 19. 4.84 75 θάνατος Χοιράδωσις προκεχωρημένη
8 Α 32 20. 4.84 43 θάνατος Εμπύημα θώρακος δεξιόν
9 Α 35 20. 4.84 116 50 λ.εις χαλκ 

εν ωρολογ.αργ 
& 25 δρχ.

Ομοια κατάστασις Νωτιάς φθίσις αταξική
Μ .

10 Α 18 21. 4.84 6 ’Ιασις εντελής Ορχίτις ρευμ.
11 Α - 22. 4.84 519 Ομοια κατάστασις Σκλήρυνσις κατά πλάκας μετ’ αμυοτροφικής πλαγίας σκλπρύνσ. αριστερός
12 Α 40 23. 4.84 5 2 δρχ.εις χαλκ Ομοια κατάστασις Ατακτικά (ραινόμενα περί την κίνησιν μετά πιθανού μορφινισμού
13 0 60 25. 4.84 47 Χειροτέρευσις Ανεύρυνσις του στομάχου συνεπεία συμπιέσεως του πυλωρού πιθανώς εξ 

εχινοκόκκου του ήπατος
14 Α 27 25. 4.84 22 42 δρχ.ν. Ίασις τελεία Λίπυμα του αυχένος
15 0 35 25. 4.84 69 Βελτίωσις Αποστήματα - κίρρωσις του ήπατος
16 Α 20 25. 4.84 3έτη& 

5 μην *

'Ιασις Τερηδών των 4 μεσαίων αριστερών πλευρών

17 Α 40 27. 4.84 42 2 λ.οθωμ.
1 εικοσοφρ. 
1 ωρολ.αργ.

Ίασις σχεδόν 
τελεία

Κομμίωμα του όρχεος

18 Α 22 28. 4.84 55 Ίασις τελεία Νεφρίτις υποξεία
19 Α 26 30. 4.84 28 Βελτίωσις Φυματίωσις των πνευμόνων χρονιά
20 Α 18 1. 5.84 10 'Ιασις Αιμοπτυσία(αρχομένη φυματίωσις;)

1) σε χρόνια 2) 'Ετος:1884 3) δωρεάν νοσηλεία όπου δεν αναψέρεται ποσόν
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To Αρχιτεκτονικό Σχέδιο του Αρεταίειου Νοσοκομείου



Α ΙΘ Ο Υ Σ Α  Α Ν Α Μ Ο Ν Η Σ  Α Ν Τ ΙΦ Υ Μ Α Τ ΙΚ Ο Υ  ΙΑ Τ Ρ Ε ΙΟ Υ  ΚΑ Ι Κ Λ ΙΜ Α Κ Ο Σ Τ Α Σ ΙΟ Ν  ΠΡΟΣ Π Τ Ε Ρ Υ Γ Α  Σ Υ Γ Γ Ρ Ο Υ

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ



ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ν  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠ Η ΡΕΣΙΩ Ν  Μ ΕΤΑ Τ Η Σ  Ε Ν Ο Υ Σ Η Σ  ΑΥΤΟ  ΜΕ ΤΟ ΚΕΝ ΤΡ ΙΚΟ Ν  ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΓΕΦ ΥΡΑΣ

ΤΟ IΑΤΡΕΙΟΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ



•πογραφία του πρώτου διευθυντού του Οφθαλμιατρείου 
ι  Α ναγνω στάκη. Π ινακοθήκη του Οφθαλμιατρείου Αθηνών.

Ο αρχιτέκτω ν του Οφθαλμιατρείου Χ ριστιανός Χ άνσεν. Έ ργο  του 
; ζωγράφου Ε. LEHMANN. Εθνικό-ιστορικό Μ ουσείο, Frederiksborg
Λ nuir*/-

I



Οφθαλμιατρείο. Εξωτερικά ιατρεία. Φωτογραφία των αρχών του αιώνα.
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