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                            1.ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Οι επιδηµικές ασθένειες στην Ευρώπη των νεότερων χρόνων 

εξακολουθούσαν να αποτελούν απειλή για τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, να 

διαρρηγνύουν κοινωνικές δοµές και να υποσκάπτουν βασικές κοινωνικές λειτουργίες. 

Η χολέρα, κλασσική επιδηµική ασθένεια του 19ο αιώνα, περιφέροντας τη 

θανατηφόρα απειλή της ανά την Ευρώπη και τον κόσµο ενεργοποίησε πρακτικές 

αντιµετώπισης των επίσηµων φορέων και κοινωνικές αντιδράσεις, «διατύπωσε» 

στάσεις και συµπεριφορές, ερέθισε επιστηµονικές αναζητήσεις, αναπροσάρµοσε 

κοινωνικές λειτουργίες και «αναδιατύπωσε» πολιτικές. 

Οι ελληνικές περιοχές, απρόσβλητες µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα, 

αντιµετωπίζουν το µυστηριακό επισκέπτη κατά την πέµπτη δεκαετία του. Ο τρόπος 

αντίδρασης των πόλεων  του ελληνικού χώρου, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν ενταχθεί 

στη νεοσύστατη κρατική οντότητα, αποτελεί µια ενδιαφέρουσα πτυχή της κοινωνικής 

ιστορίας τους. Σε κάποιες η διερεύνησή του έχει επιχειρηθεί, σε άλλες όχι. Η  

προσέγγιση της επιδηµίας χολέρας που έπληξε τη νεαρή πρωτεύουσα του 

νεοελληνικού κράτους στα 1854, αποτελεί αντικείµενο αυτής της εργασίας. 

Η συµπεριφορά του διοικητικού κέντρου τη χώρας απέναντι στην 

καταστροφική µάστιγα  είχε σηµασία που ξεπερνούσε τα χωρικά, οικονοµικά και 

κοινωνικά του όρια. Πώς λοιπόν οργάνωσε την άµυνα απέναντί της και τις επιτελικές 

του λειτουργίες; Κατάφερε τελικά να επιτελέσει τις διοικητικές και κοινωνικές του 

υπηρεσίες; Είναι από τα πρώτα ερωτήµατα που επιχειρείται να απαντηθούν στο τρίτο 

και κύριο µέρος αυτής της εργασίας. Στις ευρωπαϊκές και άλλες πόλεις  οι αδύναµοι 

των κοινωνιών τους ήταν κατά κανόνα εκείνοι που επλήγησαν κατ’ εξοχήν από τις 

χολερικές επιθέσεις. Επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση της Αθήνας ο 

χαρακτηρισµός της χολέρας ως «ασθένειας των φτωχών»; Η πλήρως τεκµηριωµένη 

απάντηση µιας τέτοιας υπόθεσης προσκρούει στην έλλειψη πρωτογενούς σχετικού 

υλικού που θα µπορούσε να αναδείξει την «κοινωνική κατανοµή»  της αρρώστιας και 

του θανάτου. ∆υστυχώς, και σε αντίθεση µε άλλες πόλεις του κράτους (Σύρος, 

Πειραιάς), φαίνεται ότι η παράλυση της γραφειοκρατίας δεν επέτρεψε καταγραφές, 

χρήσιµες στη δηµογραφική προσέγγιση της ασθένειας. Ακόµη οι επιπτώσεις και οι 

αναπροσαρµογές που επιφέρει στην άσκηση της δηµόσιας πρόνοιας για τους από πριν 

αδύναµους, αλλά και τους κοινωνικά αποκλεισµένους που δηµιούργησε στο πέρασµά 
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της η ασθένεια αποτελούν µια άλλη διερευνητική πτυχή που αναπτύσσεται στο 

πέµπτο κεφαλαίο. 

Στο πρώτο µέρος επιχειρείται µια εξοικείωση µε τα κύρια γνωρίσµατα της 

νόσου, την ευρωπαϊκή της πορεία µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα, τις θεωρίες µέσω 

των οποίων προσεγγίστηκε αυτή και την εξέλιξη της ιατρικής διερεύνησής της, 

καθώς και τις βασικές επιρροές που άσκησε  και τις αλλαγές που επέφερε στο 

πολιτικό, κοινωνικό και επιστηµονικό πεδίο. Γίνεται  ακόµη αναφορά στην επέλαση 

της νόσου σε πόλεις της νεότερης Ελλάδας, µέχρι αυτήν της Αθήνας. 

Το πολιτικό σκηνικό όπου εκτυλίσσεται η επιδηµία και οι συνθήκες ζωής 

στην αναπτυσσόµενη ελληνική πρωτεύουσα αποτελούν το περιεχόµενο του δεύτερου 

κεφαλαίου αυτού του πονήµατος. Το πρώτο δεν έχει την έννοια µιας τυπικής 

αναφοράς στον πολιτικό περίγυρο που µέσα του τοποθετείται ένα κοινωνικό ή 

πολιτικό γεγονός. Στην Αθήνα οι πολιτικές συνθήκες του καιρού συνδέονται άµεσα 

και αιτιακά µε την επιδηµία της χολέρας, µιας και ήταν οι κοµιστές της ασθένειας. Το 

ίδιο και οι όροι ζωής προσδιόρισαν- έτσι λειτούργησαν και σε άλλες ευρωπαϊκές 

πόλεις- σε µεγάλο βαθµό την εµβέλεια και τα πεδία της δράσης της. 
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                   Α. Η ΦΥΣΗ ΤΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
 

Η χολέρα είναι ασθένεια γνωστή και µε άλλα ονόµατα: χολόρροια, µαύρη 

πανώλης, κυάνωση. Μολυσµατική επιδηµική ασθένεια, αναφέρεται από τα αρχαία 

χρόνια. Η αναβίωσή της στους νεότερους καιρούς αποτελεί γέννηµα της επιτάχυνσης 

των ανταλλαγών και των επικοινωνιών της βιοµηχανικής επανάστασης. 

H αιτία που προκαλεί την ασθένεια, ο µικροσκοπικός  βάκιλος της χολέρας 

(vibrio cholerae)- ανακαλύφθηκε το 1883 από τον R.Koch- ευδοκιµεί ιδιαίτερα σε 

ζεστές και υγρές συνθήκες, κυρίως  στο νερό των ποταµών (όπου µπορεί να επιβιώσει 

µέχρι και 20 ηµέρες). Πολλαπλασιάζεται πολύ γρήγορα στο περιβάλλον του ζεστού 

νερού, ενώ µπορεί να επιζήσει και σε χαµηλότερες θερµοκρασίες. Μπορεί επίσης να 

διατηρείται στα τρόφιµα, ιδιαίτερα στα φρούτα και τα λαχανικά που έχουν πλυθεί µε 

µολυσµένο νερό, όπως και στο βούτυρο, µέχρι ένα µήνα. Και το γάλα  προσφέρει 

φιλόξενο περιβάλλον στον ιό. Απελευθερώνεται από τα περιττώµατα και τις άλλες 

εκκρίσεις των φορέων και θυµάτων (εµετοί, ούρα, πτύελα) και εισέρχεται στο 

ανθρώπινο σώµα µέσω του στόµατος, όπου προσβάλλει το πεπτικό σύστηµα. Η 

ασθένεια µπορεί να µεταδοθεί παίρνοντας µολυσµένα τρόφιµα ή άλλες ουσίες µε το 

στόµα. 

Μεταδίδεται εύκολα ακόµα και µε την επαφή του στόµατος µε µολυσµένα 

χέρια. Ο βάκιλος επιβιώνει µέχρι 15 ηµέρες στα κόπρανα  και για µια εβδοµάδα  στη 

γήινη σκόνη. Τα µολυσµένα ρούχα και λινά υφάσµατα, ειδικά τα κλινοσκεπάσµατα 

των θυµάτων, αποτελούν σηµαντικές πηγές µετάδοσης, αφού αγγιχθούν από άλλους 

που ανύποπτα µετά φέρουν σε επαφή τα χέρια µε το στόµα τους. Η µετάδοση άτοµο- 

το άτοµο συµβαίνει συνήθως µέσω µολυσµένων τροφίµων,  χρήσης του µολυσµένου 

ρουχισµού ή των χώρων υγιεινής. Ο βάκιλος µεταδίδεται ακόµη µε τις µύγες. Ο 

καλύτερος τρόπος καταπολέµησης του βακίλου είναι η επιµελής προσωπική υγιεινή 

(συχνό πλύσιµο των χεριών, ιδιαίτερα µετά από επαφή µε µολυσµένα πρόσωπα ή 

πράγµατα). Στη διάρκεια της επιδηµίας οι βάκιλοι  που ενεδρεύουν στο υδρευτικό 

σύστηµα και στα τρόφιµα µπορεί να καταπολεµώνται µε την υψηλή θερµοκρασία 

(βράσιµο, ψήσιµο).Ο βάκιλος δεν αντέχει ακόµη στο οξύ και στο οινόπνευµα. Η 

είσοδός του στο υδρευτικό σύστηµα µπορεί να εµποδισθεί µε τον φιλτραρισµό του µε 

άµµο (εισάγει εχθρικά βακτήρια στο νερό και τον εξολοθρεύει γρήγορα). 
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Η ανάπτυξη της νόσου εµφανίζει  διάφορα στάδια. Συµβατικά διακρίνονται 

δύο βασικά: η χολερίνη (ήπια µορφή της αρχικής φάσης) και η κύρια της χολόρροιας 

ή χολέρας1. Κύρια συµπτώµατα της ασθένειας είναι οι διάρροιες, οι εµετοί, 

βορβορυγοί της κοιλιάς, πόνοι, κατάψυξη του ανθρωπίνου σώµατος, ασφυξία, 

εξασθένιση και απόσβεση της φωνής, ανουρία, εµβύθινση των οφθαλµών, ρυτίδωση 

των δαχτύλων, ασφυξία των αρτηριών, δύσπνοια, σπασµοί, δίψα, κυάνωση του 

δέρµατος. Οι συνεχείς εκκενώσεις, που επιφέρουν µέσα σε  χρονικό διάστηµα 

ελαχίστων ωρών  την απώλεια  του 1/4 των σωµατικών υγρών µε τα εµπεριεχόµενα 

άλατα και ηλεκτρολύτες, oδηγούν το θύµα σε απαθή κατάσταση και κώµα. Η 

ασθένεια εκδηλώνεται, αφού προηγηθεί φάση επώασής της διάρκειας 1-5 ηµερών. Η 

διαδικασία εκδήλωσης των παραπάνω συµπτωµάτων διαρκεί το λιγότερο 5-12 ώρες 

και το µέγιστο3-4 ηµέρες. Μετά πιθανή παρέλευση της νόσου το θύµα εξακολουθεί 

να είναι φορέας της επί 2-8 εβδοµάδες, ενώ στους υγιείς η µικροβιοφορία διαρκεί 

µέχρι 10 ηµέρες.2 Τα βακτήρια επιζούν µέχρι δυο εβδοµάδες στα περιττώµατα, µια 

εβδοµάδα στη σκόνη, το ρουχισµό ή τα λινά κρεβάτια των ασθενών. Μέχρι τρεις 

εβδοµάδες στο βούτυρο και το γάλα και αρκετές ηµέρες  στα φρούτα και τα 

ξεβγαλµένα µε µολυσµένο νερό λαχανικά. Η ασθένεια εξαπλώνεται µέσω της άµεσης 

προσωπικής επαφής, της µολυσµένης ύδρευσης, των νερών των ποταµών κλπ. 

Ευνοείται ιδιαίτερα από τις ανθυγιεινές  συνθήκες, την πολυπληθή συµβίωση και την 

κοινή χρήση  χώρων υγιεινής.3 

 

      Β. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΧΟΛΕΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1850 
 
Η ασθένεια, άγνωστη ουσιαστικά στη νεότερη Ευρωπαϊκή ήπειρο µέχρι την τρίτη 

10ετία του 1830, παρατηρούνταν µόνο από τους γιατρούς στην Ινδία. Η 

τροµοκρατική εισβολή της, µε το ξεκίνηµα της δεκαετίας στην κεντρο-ανατολική 

Ευρώπη (Ρωσία, Πολωνία, Γερµανία) αφυπνίζει και το επιστηµονικό ενδιαφέρον. 
                                                 
1 Βλ. Ιω. Π. Πύρλα, διδάκτορος της Ιατρικής, Περί της παλαιάς και νέας χολέρα ,εν Αθήναις 1865, σελ. 
3-25. Αυτός  διακρίνει τρία στάδια, ¨το προδροµικόν, όπερ ενίοτε εκλείπει, το της καταψύξεως και το 
της αντιδράσεως. Θεωρεί τη νέα χολέρα, (ασιατική), σε διάκριση µε την παλαιά που µνηµονεύει και 
περιγράφει ο Ιπποκράτης, µιασµατική ασθένεια, «µεταδιδοµένη δια του ατµοσφαιρικού αέρος του 
εµπεριέχοντος τα µιάσµατα».   
2 Richard .J. Evans, Epidemics and Revolutions: «Cholera in Nineteeth-Century Europe», Past and 
Present, No.120 (Aug.,1988), σελ.127.  
3 Richard J. Evans, Death in Hamburg, Society and Politics in the Cholera Years, 1830-1890,Penguin 
Books, London 1987,σελ. 227-228. 
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Ιατρικές αποστολές οργανώνονται και επιφορτίζονται µε το έργο της παρατήρησης 

και µελέτης της  καταστροφικής νόσου. Η πρώτη αυτή ενασχόληση µε τη διερεύνυσή 

της φέρει το στίγµα των θεολογικών και ηθικολογικών ερµηνειών της, που δεσπόζουν 

αυτή την περίοδο. Η χολέρα θεωρείται από γιατρούς και θεολόγους και ιερείς αντάµα  

ως  θεϊκή τιµωρία  για, ατοµικές ή εθνικές, ηθικές παρεκτροπές. Η αδηφαγία, η 

υπέρµετρη κατανάλωση αλκοόλ, οι σεξουαλικές παρεκτροπές ως ηθικές παραβάσεις 

αποδυναµώνουν τον ανθρώπινο οργανισµό, καθιστώντας τον ευάλωτο στην 

προσβολή της νόσου. Η σκιά της θεολογίας και της µεταφυσικής περιορίζουν την 

αυτονοµία της ιατρικής, παρά την κοινή αναγνώριση ότι δεν αρκεί η προσευχή για 

την υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής και την κοινή αγωνία για την αντιµετώπιση της 

νόσου. Η αυξανόµενη εκκοσµίκευση και η επιστηµονική εξέλιξη στις επόµενες 

δεκαετίες χειραφέτησαν πλήρως την ιατρική και περιθωριοποίησαν τις ηθικιστικές 

ερµηνείες της επιδηµίας των αρχών του 1830. 

Νωρίς, και αφού η χολέρα κινείται από τη Ρωσία προς τη δυτική Ευρώπη, µια 

ιδιαίτερα φωτισµένη, περιορισµένη όµως αριθµητικά, ιατρική κοινότητα µελετά τις  

φυσικές αλλαγές που επιφέρει η ασθένεια, ερευνώντας τις µεταβολές του στοµάχου, 

των εντερικών µεµβρανών και των περιεχοµένων τους. Αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία 

στον συγκριτική µελέτη  των συµπτωµάτων  της ασθένειας στους ζωντανούς 

οργανισµούς µε τα παθολογικά ευρήµατα µετά θάνατο. Ένας αριθµός γιατρών, 

γοητευµένων από τις βεβαιότητες που καλλιέργησε η πειραµατική χηµεία, ερευνά τις 

χηµικές και φυσικές µεταβολές στο αίµα των θυµάτων. ∆ιαπιστώνει µείωση του ορού 

του αίµατος και αλλοιώσεις της οξύτητάς του, συστήνοντας ως θεραπευτικό µέσο  

αλατούχες ενέσεις  στα αιµοφόρα αγγεία, για την αποκατάσταση των φυσικοχηµικών 

αναλογιών του αίµατος. Σε λιγότερο από ένα χρόνο οι πειραµατισµοί αυτοί 

επεκτείνονται από τη Ρωσία µέχρι τη βόρειο Αµερική, δείγµα µιας συνεχώς 

διεθνοποιούµενης ιατρικής. 

Παράλληλα οι θεωρίες περί διαθεσιµότητας άφθονου και καθαρού νερού- είτε 

γιατί ο «ιός» µπορεί να διαδίδεται µέσω αυτού είτε γιατί η κατανάλωση µολυσµένου 

νερού  αποδυναµώνει τη φυσική αντίσταση του ανθρωπίνου σώµατος  στην 

ασθένεια,- πέρα από την αµφισβητούµενη επιστηµονική τους ακρίβεια, είναι 

σηµαντικές, γιατί µαρτυρούν ένα ευρύτερο ενδιαφέρον της κοινωνικής ιατρικής για 

την αλλαγή  των περιβαλλοντικών συνθηκών που γίνεται ιδιαίτερα έντονη τη 

δεκαετία του 1840. Μετά την πρώτη επιδηµία στην Ευρώπη, η ιατρική προσεγγίζει 

την ασθένεια λιγότερο από τη σκοπιά του ξεχωριστού σώµατος και περισσότερο από 
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αυτήν της σχέσης του µε τις ευρύτερους αστικούς- η ασθένεια έπληττε σαφώς 

βαρύτερα τις µεγάλες πόλεις- περιβαλλοντικούς όρους, και αναπροσαρµόζει τα 

ενδεικνυόµενα προφυλακτικά µέτρα (εξαερισµός κατοικιών, φωτισµός τους). Ο 

αναπροσανατολισµός αυτός στην προσέγγιση της ασθένειας προκάλεσε διαιρέσεις 

στο γεννώµενο ιατρικό επάγγελµα µεταξύ εκείνων που πίστευαν στη µετάδοση της 

ασθένειας µέσω της άµεσης σωµατικής επαφής µε τον ασθενή  και εκείνων που 

απέδιδαν την προέλευσή της  στη βρωµιά των άθλιων συνθηκών και τη  µεταφορά 

της από τον αέρα . Οι «περιβαλλοντιστικές» απόψεις κυριάρχησαν στο δεύτερο τρίτο 

του αιώνα, εκτοπίζοντας σταδιακά  «µεταδοτιστικές» αντιλήψεις και πρακτικές που 

δεσπόζουν στην ιατρική θεωρία και πράξη από τον 17ο αιώνα. 

Η διαµάχη όµως των οπαδών των δυο θεωριών, αυτής της µετάδοσης µέσω 

της άµεσης (άτοµο σε άτοµο) ή έµµεσης επαφής (µέσω αέρα, ρουχισµού κ.ά.) και της 

µόλυνσης ως µαζικής (επιδηµία) προσβολής από τοξικό πράκτορα που µεταβιβάζεται 

µέσω της ατµόσφαιρας χρονολογείται από τις αρχές του 18ου αιώνα. Στην πρακτική  

της η πρώτη χαρακτηρίζεται από την πρόταξη της ανθρώπινης ασφάλειας µε τη 

θεσµοθέτηση αυστηρών περιοριστικών µέτρων (υγιεινιστικές ζώνες, αποµόνωση, 

καραντίνα). Η δεύτερη, σαφώς πιο φιλελεύθερη, µεταθέτει το κέντρο του 

ενδιαφέροντος σε µέτρα βελτιωτικά των περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνθηκών 

που σύµφωνα µε αυτή συµβάλλουν καθοριστικά στην εξάπλωση της µόλυνσης.  

Επιτείνεται ιδιαίτερα  από την οξύτητα των αναγκών και των ερωτηµάτων που 

προκάλεσε η πρώτη ευρωπαϊκή επέλαση της νόσου και συνδέεται, πέρα από το 

επιστηµονικό πεδίο, και µε οικονοµικές, φιλοσοφικές, και πολιτικές αναφορές.  Ο 

«µεταδοτισµός» φάνταζε φορέας  του προστατευτισµού, υπερασπιστής του ελέγχου 

και της επιτήρησης του πληθυσµού και αντίπαλος της ελευθερίας της κυκλοφορίας 

ανθρώπων και εµπορευµάτων. Ο «αντιµεταδοτισµός» συγχρονιζόταν µε τις νέες ιδέες 

του οικονοµικού και πολιτικού φιλελευθερισµού, της οικονοµικής ανάπτυξης και 

υπεράσπισης της ατοµικής ελευθερίας και ισότητας.4 

Το 1849, ο Λονδρέζος γιατρός Snow πρότεινε ότι η χολέρα είναι µεταδοτική 

ασθένεια που προκαλείται από δηλητήριο που αυτοαναπαράγεται στα σώµατα των 

θυµάτων. Το δηλητήριο ανιχνεύεται στα περιττώµατα  και στις εµετικές εκκρίσεις 

των πασχόντων και, σύµφωνα µε τον Snow, είναι αυτές οι ουσίες που διαδίδουν την 

ασθένεια, πολύ συχνά µάλιστα µέσω µολυσµένου υδρευτικού συστήµατος. Η 
                                                 
4 Βλ.Francois Delaporte, Disease and Civilisation, The cholera in Par;is, 1832,  MIT Press, 1986., σελ. 
139- 189. 
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κατασκευή του ενσωµάτωνε την πρόοδο στη παθολογία, χηµεία, τεχνολογία και 

δηµόσια υγιεινή. Με αφετηρία  τη µελέτη των παθολογικών ευρηµάτων της πρώτης 

επιδηµίας, προχώρησε στη διατύπωση ότι οι στοµαχικές και εντερικές µεταβολές 

δείχνουν ότι η πραγµατική έδρα της ασθένειας είναι ο πεπτικός σωλήνας και ότι οι 

αλλαγές στο αίµα και τα άλλα όργανα ήταν φυσικά επιφαινόµενα. Θεώρησε έτσι 

πιθανό ότι η ουσία που επέφερε τη νόσο προσλαµβάνονταν από το σώµα µέσω του 

στόµατος και, παίρνοντας υπ΄ όψη τα επίπεδα της προσωπικής και δηµόσιας υγιεινής, 

δεν ήταν δύσκολο να προτείνει τους αγωγούς µέσω των οποίων η µολυσµατική ουσία 

µπορούσε να βρει το δρόµο της από ένα θρεπτικό σύστηµα στο επόµενο, 

προκαλώντας ως ένζυµο τις αλλαγές σε αυτά. Ταυτόχρονα µε τον Snow, άλλοι 

ερευνητές ανακοίνωναν την ανακάλυψη µικροσκοπικών µυκήτων στα περιττώµατα 

ασθενών χολέρας, που υποστήριζαν ότι ήταν η αιτία της ασθένειας. O ίδιος έδειξε, 

χρησιµοποιώντας τις αρχειακές καταγραφές, τη διαφορά στην αναλογία κρουσµάτων 

της ασθένειας µεταξύ κατοίκων του Λονδίνου που αντλούσαν νερό από σηµείο του 

Τάµεση κοντά σε ακαθαρσίες υπονόµων και ενός πιο αποµακρυσµένου. ¨Όπως και 

άλλοι σύγχρονοί του γιατροί, χαρτογράφησε τα κρούσµατα χολέρας τoυ 1854 σε 

περιοχή του Λονδίνου (Golden Square),στη προσπάθειά του να καταγράψει και 

αναλύσει τις τοπικές επιδηµίες, προωθώντας την «ιατρική γεωγραφία» ως 

προσπάθεια εξερεύνησης και προσδιορισµού των τοπικών αιτιών, που είχε ξεκινήσει 

σε κάποιες περιοχές από την προηγούµενη επιδηµία ( το1833 o Robert Baker έδειξε 

µε χάρτη της ασθένειας την πολύ υψηλή θνησιµότητα στις  πιο πυκνοκατοικηµένες 

ζώνες του Leeds, ο Dr. Shapter χαρτογράφησε λεπτοµερώς τη χολέρα στο Exeter και 

o Augustus Petermann τις σοβαρές επιπτώσεις της στα βρετανικά νησιά στα 1831-

32)5. Ο Snow  απέρριπτε την ιδέα της προδιάθεσης κάποιων οργανισµών έναντι της 

ασθένειας. Αδυνατούσε όµως να ερµηνεύσει την προσβολή µερικών και την ανοσία 

άλλων, αν και ζούσαν όλοι στις ίδιες συνθήκες. Η πλήρης κατανόηση της ασθένειας 

ήταν αδύνατη στα 1832. Οι διατυπώσεις του Snow δεν συνάντησαν άµεση 

επιδοκιµασία και γενική αποδοχή. Μέχρι όµως τα µέσα της δεκαετίας του 1850 είχε 

κερδίσει αρκετούς οπαδούς. 

Σηµαντική ώθηση στην εξέλιξη των θεωριών για τη χολέρα έδωσαν στη 

δεκαετία 1855-65 οι επεξεργασίες του γερµανού Max von Pettenkofer: θεωρούσε 

βασική αιτία της αρρώστιας την ύπαρξη µικροβίου ή µύκητα που µπορεί να 
                                                 
5 A. Briggs, “Cholera and Society in the Nineteenth Century”, Past and Present, No. 19 (Apr., 1961), 
σελ.90. 
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µεταφερθεί από το ένα µέρος σε άλλο και να προσβάλλει το θύµα µέσω διαφόρων 

αγωγών (ανθρώπων, πραγµάτων). Ενώ αποδέχεται την ύπαρξη ενός µολυσµατικού 

στοιχείου που συντελεί στη µεταφορά της χολέρας από τόπο σε τόπο, αρνείται τη 

στενή αντίληψη των οπαδών της θεωρίας της µετάδοσης από άτοµο σε άτοµο και 

προσµετρά τη δράση περιβαλλοντικών συνθηκών στην εµφάνιση της νόσου. Το 

µίασµα της χολέρας µπορούσε να αναπτυχθεί υπό συγκεκριµένες αλλαγές στις 

συνθήκες υγρασίας και του επιπέδου του νερού στο έδαφος και να µεταφέρεται µέσω 

του µολυσµένου αέρα. Ιδρυτής της επιστήµης της Υγιεινής στη Γερµανία, ο 

Pettenkofer, άσκησε σηµαντική επιρροή µε το επιστηµονικό του έργο και τους 

θεσµικούς του ρόλους, και στη διερεύνηση της χολέρας και στη δηµόσια υγιεινή.6 

Σποραδικά από τα 1860 και πιο γενικευµένα από τη δεκαετία του 1870 οι 

δηµόσιες αρχές εκτελούσαν τις συµβουλές (απολύµανση µε χηµικά και άλλα 

απολυµαντικά µέσα του ρουχισµού, κατοικίας, εκκρίσεων των θυµάτων) των 

εκπροσώπων της ιατρικής που έβλεπαν την χολέρα ως µεταδοτική από άτοµο σε 

άτοµο ασθένεια µέσω κάποιου ζώντος µικροοργανισµού. Παράλληλα αρχίζει να 

δηµιουργείται µια τεχνική, διοικητική και θεσµική υποδοµή, ικανή να υλοποιήσει τις 

κατευθύνσεις της εφηρµοσµένης ιατρικής. Αυτά συνέβαιναν µέχρι την ανακάλυψη 

του βακίλου της χολέρας από τον Koch, τo 1883. 

Οι κοινωνικοεπιστηµονικές αυτές εξελίξεις χαρακτηρίζουν τις ευρωπαϊκές 

κοινωνίες που έχουν και µπορούν να διαθέσουν το απαραίτητο οικονοµικό και 

επιστηµονικό κεφάλαιο, αλλά και το οπτιµιστικό και ανθρωπιστικό πνεύµα. Οι 

υπόλοιπες αρκούνται στα δάνεια και τον εµπειρισµό.7 

 

Γ. OΙ ΧΟΛΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΕΣΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ. 
 

Η χολέρα παραµένει άγνωστη στη Ευρωπαϊκή ήπειρο των νεότερων χρόνων 

µέχρι την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα. Η προϊούσα εκβιοµηχάνιση µε προπύργιο 

την Αγγλία, η επέκταση των εµπορικών δρόµων και µεταφορών, η αύξηση των 

ανθρώπινων µετακινήσεων και οι πολεµικές συγκρούσεις διευκολύνουν την 

εξάπλωσή της. ∆ιαδίδεται µε ποικίλα µέσα:  µε πλοία και µαούνες που ταξιδεύουν 

στους υδάτινους δρόµους της ενδοχώρας και κατά µήκος των θαλασσών, 

                                                 
6 Bλ  Richard J. Evans, Death in Hamburg, σελ. 237-243. 
7 Charles E. Rosenberg, , “ Cholera in Nineteenth- Century Europe”), σελ. 452-463. 
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εκκενώνοντας τα απόβλητα των φορέων στα νερά των ποταµών, καναλιών και 

λιµανιών. Με τραίνα που µεταφέρουν γρήγορα τα θύµατά της από µια µολυσµένη 

περιοχή και τα αποθέτουν σε µιαν άλλη, πριν µάθουν την ύπαρξή της. Μέσω των 

χερσαίων δρόµων που ακολουθούν έµποροι, ταξιδευτές, προσκυνητές, αλλά και 

απλοί άνθρωποι για τις δουλειές τους. Συχνά οι αγορές, οι εµποροπανηγύρεις και οι 

θρησκευτικές γιορτές ήταν τα τοπικά σηµεία µετάδοσης των επιδηµιών. Αφ΄ ότου 

ξεσπούσε µια επιδηµία, γεννούσε µια δική της δυναµική εξάπλωσης, καθώς χιλιάδες 

άνθρωποι στη προσέγγισή της εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και τις προσβληθείσες 

περιοχές. Οι µαζικές ανθρώπινες µετακινήσεις αποτέλεσαν ένα βασικό τρόπο 

µετάδοσης της ασθένειας. Πέρα από τις οικονοµικές, άλλη σηµαντική µορφή  

µετακίνησης και στον 19ο αιώνα ήταν οι πολεµικές συγκρούσεις. Στην ανάπτυξή τους 

πλήθη στρατιωτών µεταφέρονται, ζώντας µαζί σε περιοριστικές συνθήκες, χωρίς τις 

στοιχειώδεις προβλέψεις υγιεινής, ενώ άλλοι άνθρωποι τρέπονται στο δρόµο της 

αναγκαστικής εγκατάλειψης, για να αποφύγουν τα δεινά του πολέµου ή πληρώνοντας 

την ήττα σε αυτόν. 

Στην ευρωπαϊκή της πορεία η χολέρα έπληξε κατά κύριο λόγο τα αστικά 

κέντρα, και κυρίως τα µεγάλα. Οι συνθήκες της πυκνοκατοίκησης, της ελλιπούς 

υγιεινής, της ευπρόσβλητης υδροδότησης στη φάση της γοργής αστικοποίησης 

διευκόλυναν την προέλασή της. 

Ορµητήριο της χολέρας υπήρξε η Ινδική χερσόνησος. Από εκεί µε σειρά 

επιδηµιών έπληξε και την Ευρώπη. Το πρώτο ξέσπασµά της σηµειώνεται το 1817 σε 

εκστρατεία που διοργανώνει ο µαρκήσιος Hastings ενάντια στο Marathas, 

θανατώνοντας 3.000 από τους 10.000 στρατιώτες του.8 ∆ιαρκεί µέχρι το 1823, αφού 

βάδισε δυτικά, φθάνοντας µέχρι το Αστραχάν, όπου υποχώρησε. Οι δρόµοι του 

εµπορίου µετέφεραν την ασθένεια, µέσω του Αφγανιστάν  και της Περσίας, στην 

Κίνα, Ιαπωνία, µέρη της νοτιοανατολικής Ασίας, την Μαδαγασκάρη και την 

ανατολική Αφρικανική ακτή. Εξαντλήθηκε στην Ανατολή και τον Καύκασο, χωρίς 

ουσιαστικά να πλήξει την Ευρώπη. 

Ήταν η δεύτερη πανδηµία της χολέρας αυτή που σάρωσε την ευρωπαϊκή 

ήπειρο. Με αφετηρία την Περσία, εισήλθε στη Ρωσία το 1829. Στα 1830-31 ο 

πόλεµος την υπέθαλψε στην Πολωνία. Στα 1831-32 εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη, 

αλλά και σε  Αµερική, Ασία και Αφρική. Και στις δυο ηπείρους η δράση της 

                                                 
8 R.J. Evans…, σελ.134. 
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παρατάθηκε για περισσότερο από δυο χρόνια. Πολλές άλλες ευρωπαϊκές περιοχές       

επλήγησαν (Ουγγαρία, Αυστρία, Σιλεσία, Ν.∆. Γερµανία, Αγγλία, Γαλλία, 

Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία). Μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές πόλεις συνάντησαν τη 

θανατηφόρα επέλασή της: Λονδίνο, Σάδερλαντ, Γλασκώβη, ∆ουβλίνο, Μπέλφαστ, 

Εδιµβούργο, Νιούκαστλ, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ, Βιέννη, Αµβούργο, Παρίσι, 

Μασσαλία, Χάβρη. Στο καταστροφικό της πέρασµα επηρέασε όλα τα πληθυσµιακά 

τµήµατα, «συµπεριλαµβανοµένων τεχνιτών, καταστηµαταρχών και εµπόρων, 

καταρρίπτοντας στο πέρασµά της ταξικά σύνορα»9.  

Ένα νέο κύµα της χολερικής επιδηµίας συµβατικά χρονολογείται από το 1836 

µέχρι το 1859. Μέχρι τα 1839 λεηλάτησε την Περσία, Αραβία και Συρία. Στα 1840 

εισέβαλε στην Κίνα και µετά δυτικά, στην κεντρική Ασία, ξαναµπαίνοντας µέσω του 

Αφγανιστάν στην Ινδία και από εκεί στην Κασπία και την Μαύρη Θάλασσα, το 

καλοκαίρι του 1847. Ακολουθώντας τον πολεµικό δρόµο, από τον Καύκασο έφθασε 

στη Μόσχα και µέσω της αγοράς του Nijni Novgorod εξαπλώθηκε µαζικά στην 

υπόλοιπη Ρωσία, την Αυστρία, την στασιασµένη Ουγγαρία. Στα 1848-49 έπληξε κάθε 

ευρωπαϊκή χώρα, πλην της ∆ανίας και της Ελλάδας, που διασώθηκαν χάρη στην 

αυστηρή καραντίνα. Για σύντοµο διάστηµα επεκτάθηκε στην Αµερική (1849). Ο 

κριµαϊκός πόλεµος αναζωογόνησε την σε πρόσκαιρη ύφεση επιδηµία, µεταφέροντάς 

την στην νοτιοανατολική Ευρώπη και τη δυτική Ασία. Επανεπεκτάθηκε σε όλη την 

Ευρώπη,   τη Β. Αµερική και τµήµατα της Β. Αφρικής.10 

H τέταρτη πανδηµία της χολέρας (1863-1875) µε γεωγραφικούς όρους ήταν η 

µεγαλύτερη. Εξαπλώθηκε  σε όλη σχεδόν την  Ευρώπη ( Ρωσία, Γαλλία, Ισπανία, 

Ιταλία, Αγγλία), τµήµατα της βόρειας  Αµερικής  και βορειοανατολικής και δυτικής 

Ασίας και Αφρικής.. Το πέµπτο κύµα της (1881-1896), σαφώς πιο αδύναµο, έπληξε 

όµως µεγάλο µέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου, το σύνολο της βόρειας Αφρικανικής 

ακτής και κάποιες περιοχές της Ασίας και της Αµερικής. H τελευταία επιδροµή της, 

που ξεκίνησε στο τέλος του αιώνα (1899-1923) δεν άγγιξε ουσιαστικά τη δυτική 

Ευρώπη, όπως και την Αµερική. Η σοβαρή της επίδραση περιορίσθηκε σε ασιατικές 

                                                 
9 Α.Briggs…, σελ..85.  Για την πορεία της χολέρας ανά τον κόσµο από τις αρχές του 19ου αιώνα µέχρι 
τα 1867 βλ. Τάσου ∆. Νερούτσου Βέη, Η χολέρα εν Αιγύπτω κατά τα έτη 1865 και 1866, Αλεξάνδρεια 
1867, σελ.120-148. Ακόµη Β. Π. Ρόζου Ασιατική χολέρα, Αθήνα 1970, σελ. 11 και εξής και Αγγελικής 
Παναγιωτάτου, Η χολέρα από επιδηµιολογικής και υγιεινολογικής και κλινικής απόψεως, β΄ έκδοση, 
Αλεξάνδρεια, 1948, σελ.6-46.   
10 «Epidemics of Cholera from 1830 to 1890», Science, Vol.17, No434 (May 29,1891), σελ.                                    
.296-97. 
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περιοχές και τη Ρωσία. Στα επόµενα χρόνια µεµονωµένες µόνο εµφανίσεις έκανε σε 

ευρωπαϊκές χώρες. 

 

 

             Ε. OI  ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΧΟΛΕΡΑΣ  ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 

Ο αντίκτυπος των καταστροφικών αποτελεσµάτων της χολέρας ήταν ιδιαίτερα 

σηµαντικός και πολυεπίπεδος. Η αποτύπωση των φονικών επιδροµών της στη 

λογοτεχνική παραγωγή και άλλες µορφές της τέχνης, όπως και η ενασχόληση µε 

αυτήν των κοινωνικών επιστηµών είναι ενδεικτική. Άµεσα αυτός καταγράφηκε στις 

αλλαγές που επέφερε στις συνειδήσεις και στάσεις των ανθρώπων, στις κοινωνικο-

πολιτικές και επιστηµονικο-τεχνικές αναπροσαρµογές που ακολούθησαν. 

Η χολέρα, όπως όλες οι επιδηµικές ασθένειες, προκάλεσε µεγάλες 

οικονοµικές και κοινωνικές αναστατώσεις. Προξένησε πληθυσµιακές αφαιµάξεις. 

Ανέστειλε τον κεκτηµένο ρυθµό ζωής στις πόλεις που έπληξε. Οδήγησε σε 

αναγκαστικές µετακινήσεις µεγάλα τµήµατα των αστικών µαζών. ∆ιέρρηξε εµπορικά 

δίκτυα  και ανέστειλε την παραγωγική δραστηριότητα. Πέρα από την προφανή 

κοινωνικοοικονοµική αναστάτωση η χολέρα προκάλεσε την ψυχοσυναισθηµατική 

ευφορία, τα αισθητικά–ιδεολογικά πρότυπα και την αστική αυτοπεποίθηση του 19ου 

αιώνα. Στο µεσουράνηµα της οικονοµικής ανάπτυξης και υλικής ευηµερίας, των 

επιστηµονικών επιτευγµάτων και της επέκτασης της ευρωπαϊκής κυριαρχίας στον 

κόσµο, ο ορµητικός εισβολέας από την «απολίτιστη ανατολή» υπονόµευε τις 

αντιλήψεις της βιολογικής και πολιτιστικής ευρωπαϊκής ανωτερότητας. Σε µια εποχή 

που το ροµαντικό ιδεώδες του «ωραίου θανάτου» κυριαρχούσε στην ευρωπαϊκή  

λογοτεχνία και αντίληψη, µια ορµητική ασθένεια από τη µια στιγµή στην άλλη 

µεταµόρφωνε πλήρως το ανθρώπινο σώµα, σκορπώντας έναν αποκρουστικό θάνατο. 

Την ευφορία και τον οπτιµισµό της ∆ύσης αντικαθιστούσε το σοκ, ο φόβος και η 

αποστροφή που ενέπνεε ο «ξένος» της ανατολής. 

Σε ευρύτερο πεδίο, οι ψυχοσυναισθηµατικές αντιδράσεις και κοινωνικές 

συµπεριφορές που ενέπνευσαν οι επιδηµίες της χολέρας εµφανίζουν αξιοσηµείωτη 

ποικιλία και εναλλαγή από τόπο σε τόπο, από µια κοινωνική οµάδα σε άλλη και µέσα 

στα ίδια χωροχρονικά και πληθυσµιακά δεδοµένα, που χρήζουν συγκεκριµένης κάθε 

φορά προσέγγισης και ερµηνείας. Η δειλία και ο πανικός συνυπάρχει µε την 
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αδιαφορία και την απάθεια, η εγωιστική αποµόνωση µε την φιλανθρωπική 

ενεργητικότητα, το ταξικό µίσος µε την αλληλεγγύη.  

Το κοινό στοιχείο που φαίνεται να τονώνεται στην πορεία των επιδηµιών είναι 

αυτό του θρησκευτικού συναισθήµατος. Απεικονίζεται στη λαϊκή µυθοπλασία που 

θέλει την ασθένεια ως θεϊκή τιµωρία των ανθρώπινων αµαρτιών και την ένταση των 

επικλήσεων της θείας µέριµνας µέσω των εκκλησιαστικών τελετουργιών.11 Οι φωνές 

των ριζοσπαστών καταλογίζουν κενότητα και υποκρισία  στην προσπάθεια 

αντιµετώπισης της χολέρας µε θρησκευτικά µέτρα.12 

Tα αντανακλαστικά βέβαια των αστών αποδίδουν την ερηµωτική δράση της 

ασθένειας  στην απολίτιστη φύση των κατώτερων στρωµάτων και τη απροθυµία τους 

να ξεπεράσουν συνήθειες (αεργία, ποτό, βρωµιά) που τους κρατούσαν στην 

«παρ’αξίαν» φτώχεια. Για τα παθήµατά τους εποµένως δεν µπορούσαν παρά να 

κατηγορούν τους ίδιους τους εαυτούς τους. Από την άλλη πλευρά οι φτωχοί εύκολα 

µετέφραζαν τη σχετική ανοσία  των αστικών στρωµάτων ως ένδειξη της 

εκµετάλλευσης σε βάρος τους, της αδικίας ή και ακόµη της συνειδητής επιθυµίας των 

πλουσίων να απαλλαγούν από το βάρος των φτωχών, εξολοθρεύοντάς τους. Πέρα 

από την µυθολογία που τροφοδoτήθηκε και από τις δυο πλευρές, το βέβαιο είναι ότι η 

χολέρα αποκάλυψε την ύπαρξη στις ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις ολόκληρων 

πληθυσµιακών οµάδων που ζούσαν στη φτώχεια και την αθλιότητα. 

Αν και είναι δύσκολη η επακριβής κοινωνική κατανοµή των πληγµάτων της 

ασθένειας, ιδίως για το πρώτο µισό του 19ου αιώνα, και παρά τα περίεργα και 

αντιφατικά κάποιες φορές χτυπήµατά της (απουσιάζει π.χ, παρά την υψηλή 

«κανονική» θνησιµότητα, από βιοµηχανικές πόλεις και πεδία έντονων συγκρούσεων 

του Lancashir, του Birmingham ή της Λυόν) η χολέρα ήταν κυρίως ασθένεια των 

υποβαθµισµένων και φτωχών λαϊκών στρωµάτων. Μπορούσε φυσικά να πλήξει -  και 

όντως πρoσέβαλε- και µεσοαστικά και ιδιαίτερα υψηλά εισοδήµατα. Κυρίως όµως 

λεηλάτησε τους κοινωνικοοικονοµικά ανίσχυρους. Ενδεικτικά και µόνο παραθέτουµε 

τα παρακάτω στοιχεία:  Σε µια υποβαθµισµένη περιοχή του Παρισιού (γύρω από το 

Οτέλ ντε Βιλ και τη Νότρε ντάµ) η χολέρα, το 1849, οδήγησε στο θάνατο 1στους 21 

κατοίκους της, ενώ στο αριστοκρατικό Σάµπ Ελυζέ πέθανε µόνο 1 στους 81. Στο 

                                                 
11 Απόκλιση από τη γενική αυτή κατεύθυνση αποτελεί το Παρίσι στα 1832, όπου δε παρατηρείται 
ιδιαίτερη θρησκευτική έξαρση και τόνωση των σχετικών τελετουργιών, υποβοηθούµενη και από την 
εχθρότητα που επικρατούσε στις σχέσεις κοσµικής – εκκλησιαστικής εξουσίας, εκείνο το χρονικό 
διάστηµα  Βλ . σχετικά Catherine J. Kudlick, Cholera in post-revolutionary Paris..,σελ.144-152. 
12 A. Briggs…,σελ 82. 
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προάστιο του Σαίντ Ντενίς, από τα υψηλότερα σε θανάτους στην ίδια επιδηµία,, η 

θνησιµότητα στην ανώτερη τάξη (γαιοκτήµονες, εργοστασιάρχες) ήταν 1 νεκρός ανά 

2,45 ασθενείς (24/59), στα µεσαία στρώµατα (µικρής κλίµακας γαιοκτήµονες, 

ιδιοκτήτες µαγαζιών) 1 θάνατος ανά 2,35 αρρώστους (57/135) και στους σχεδόν ή 

εντελώς φτωχούς 1 προς 2,16 (218/471).13 Στο Bufalo του Νέου Κόσµου, το 

καλοκαίρι του 1849, το 92% των γνωστής εθνικότητας θυµάτων προέρχεται από τους 

φτωχούς Γερµανούς και Ιρλανδούς µετανάστες των υποβαθµισµένων γειτονιών, ενώ 

µόλις το 3% από τα τµήµατα της ντόπιας ελίτ.14 Και στο τέλος του αιώνα στο 

Αµβούργο η χολέρα πλήττει κυρίως τις χαµηλές εισοδηµατικές οµάδες. 85 

κρούσµατα και 49 θάνατοι σηµειώθηκαν µεταξύ εκείνων µε ετήσιο εισόδηµα 10.000 

µάρκα και πάνω, 175 κρούσµατα και 88 θάνατοι ανάµεσα σε εκείνους που κέρδιζαν 

κατ’έτος µεταξύ 5.000 και 10.000 µάρκων και σε εκείνους µε τα µέτρια, αλλά αρκετά 

έσοδα των 2.000-5.000 µάρκων υπήρξαν 928 ασθενείς και 524 νεκροί. Ο µεγάλος 

όµως αριθµός των θυµάτων (7.507 νεκροί) προήλθε από τα χαµηλά στρώµατα µε 

ετήσιο εισόδηµα που κυµαίνονταν από 800 ως 2.000 µάρκα και επαγγελµατικά 

ανήκαν στους οικιακούς υπηρέτες, µεταφορείς, εργαζόµενους στο ξύλο, επεξεργασία 

µετάλλων, οικοδοµές, τρόφιµα, καθαρισµό, ξενοδοχεία κ.ά. εργασιακές οµάδες15. «Η 

χολέρα ήταν, µε µια έννοια, η ασθένεια των φτωχών, αλλά δεν ήταν η ασθένεια όλων 

των φτωχών», σηµειώνει η Assa Briggs16. Οι εργάτες, ιδίως αυτοί που εργάζονταν σε 

ανοιχτούς χώρους και κοντά σε µολυσµένα νερά (οικοδόµοι, λιµενεργάτες, 

µεταφορείς, βαρκάρηδες, στιβαδόροι κ.ά.), οι οικιακοί υπηρέτες και µικροτεχνίτες 

παρουσίασαν σε γενικές γραµµές τη µεγαλύτερη νοσηρότητα και θνησιµότητα.17 Το 

χαµηλό τους εισόδηµα, η διαµονή τους σε συνθήκες πυκνοκατοίκησης, η απουσία 

στοιχειωδών µέτρων υγιεινής, η αδυναµία τους να αποµακρυνθούν από τις 

µολυσµένες από τη νόσο περιοχές   τους καθιστούσαν ιδιαίτερα ευάλωτους σε αυτή. 

Αντίθετα οι πλούσιοι σχετικά εύκολα µπορούσαν να αποφύγουν τις πληγείσες 

περιοχές. Οι απασχολήσεις τους δεν τους έφεραν συχνά  σε επαφή µε τις νοσογόνες 

εστίες. Η απασχόληση οικιακών δούλων, η διαβίωσή τους σε ευρύχωρες κατοικίες µε 

                                                 
13 Catherine J. Kudlick, Cholera in post-revolusionary Paris. A critical history, University of 
California Press, Berkley., Los Angeles London.1996, σελ.54 
14 John v. Cotter- Larry L. Patrick, Disease and Ethnicity in an Urban Enviroment, Annals of American 
Ceographers, Vol. 71, No 1 (Mar. 1981), σελ 44-45. 
15 Richard J. Evans, σελ. 407-410 και  433-450. 
16 Assa Briggs, Cholera and society in nineteenth Century, Past and Present, No 19 (Apr., 1961), 
σελ.78. 
17 R. J. Evans…, σελ.129-131. 
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ξεχωριστές τουαλέτες και λουτρά, συχνά σε ευάερα προάστια, τους επέτρεπαν να 

διατηρούν υψηλά στάνταρς καθαριότητας και υγιεινής. 

H λειτουργία της χολέρας ως βαρόµετρο των κοινωνικών ανισοτήτων 

αµφισβητήθηκε εν µέρει από µελετητές της. Η Asa Briggs, βασιζόµενη στη µη 

εµφάνιση της ασθένειας σε κατ’εξοχήν εργατικές ή ανθυγιεινές περιοχές, αρνείται 

τον στενό συσχετισµό της ασθένειας µε τα φτωχά µόνο στρώµατα, τουλάχιστον από 

το 1848 και µετά. Ο R.J. Morris συγκαταλέγει εξ ίσου µε τους φτωχούς στα θύµατα 

της χολέρας και µικροαστούς (ενοικιαστές, δασκάλους, µικροκαταστηµατάρχες κ. ά.) 

που είχαν στενή επαφή µε αυτούς. Ο Michael Durey δεν διέκρινε κοινωνικές 

διαφοροποιήσεις στην νοσηρότητα και θνησιµότητα που προκάλεσε η χολέρα στη 

Βρετανία το 1832, συσχετίζοντάς αυτές µε την ύπαρξη κεντρικού συστήµατος 

παροχής ύδατος.18 Χωρίς να αναιρείται η βασική σύνδεση φτώχειας και χολέρας, η 

ιστορία της αναδεικνύει την ανάγκη µελέτης κάθε φορά των συγκεκριµένων 

συνθηκών και τοπικοτήτων. 

Το κοινωνικό χάσµα, τραγικά επαληθευµένο στις περιστάσεις της ασθένειας, 

επιτείνει αντιθέσεις, αποκαλύπτει ταξικές εχθρότητες, γεννά αντιπαραθέσεις και 

συγκρούσεις. Οι λαϊκές ταραχές που τροφοδοτεί η προέλαση της χολέρας 

εξαπλώνονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο, από τη Ρωσία µέχρι τη Βρετανία και τη 

Γαλλία και είναι ιδιαίτερα έντονες την πρώιµη δεκαετία του 1830. Στην Ουγγαρία 

από τον Ιούνη µέχρι τον Σεπτέµβρη του 1831, η οργή για το θάνατο χιλιάδων ατόµων 

από την νόσο λεηλατεί τα κάστρα και σφαγιάζει ευγενείς που τους θεωρεί 

υπεύθυνους για την εξάπλωσή της, έχοντας δηλητηριάσει το νερό των πηγαδιών. Στη 

Ρωσία επιτίθενται και δολοφονούν στρατιωτικούς επιτελείς που προσπαθούν να 

επιβάλλουν τις ζώνες υγιεινής. Στο Konigsberg της ανατολικής Πρωσίας (Ιούνης 

1831) ταραχές ξεσπούν, όταν η επιβολή της καραντίνας  και του αποκλεισµού της 

πόλης προκαλεί άνοδο των  τιµών των διατροφικών ειδών. Στο Παρίσι (Απρίλης 

1832) οι ρακοσυλλέκτες και οι έµποροι κουρελιών προκαλούν αναστατώσεις µε 

οδοφράγµατα και πυρπόληση ιδιοκτησιών, σε αντίδραση προς τα µέτρα που 

επέβαλλαν την κεντρική συλλογή των σκουπιδιών και στερούσε τα µέσα επιβίωσής 

τους.. Η χρονική σύµπτωση των χολερικών επιδηµιών µε τα επαναστατικά γεγονότα 

του 1830 και 1849 δε φαίνεται να υποκρύπτει µια αιτιακή σχέση. Εξ άλλου η χολέρα 

έφθασε στη δυτική Ευρώπη, αφού είχε κοπάσει ο επαναστατικός αναβρασµός και στα 
                                                 
18 Rithard J. Evans, σελ. 404-406. 
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1830 και στα 1848. Οι επιδηµίες µάλλον ήταν περισσότερο αποτελέσµατα παρά 

αιτίες των επαναστατικών αναστατώσεων που µε τις συνθήκες που δηµιουργούσαν 

επιτάχυναν την εξάπλωσή τους ή επέτειναν τον αντίχτυπό τους. 

Κοινό µοτίβο των αντιδράσεων η λαϊκή καχυποψία ότι δεν πρόκειται για µια 

νέα άγνωστη ασθένεια, αλλά για ωµή απόπειρα εξάλειψης των φτωχών. Κύριες 

κατευθύνσεις προς τις οποίες στρέφονται  υπήρξαν οι κρατικές αρχές και οι γιατροί. 

Η ενδυνάµωση των κρατικών µηχανισµών, που είχε ξεκινήσει δυο αιώνες νωρίτερα, 

κατέστησε  δυνατή τη λήψη µέτρων ευρείας κλίµακας  για την καταπολέµηση των 

επιδηµιών. Τα  πρόσθετα µέσα στη διαθεσιµότητα του κράτους ενεργοποίησαν εκ 

µέρους του παλιές και νέες µεθόδους (στρατιωτικές ζώνες υγιεινής, καραντίνα, 

απολύµανση µε καπνό, αποµόνωση, συνοριακοί έλεγχοι, αναγκαστική νοσηλεία σε 

νοσοκοµεία). Οι υγιεινιστικές ζώνες όµως και οι περιορισµοί στις µετακινήσεις 

ερέθισαν τη λαϊκή καχυποψία και δυσφορία, επειδή εµπόδιζαν την απόδραση από τα 

πεδία της επιδηµίας και διέκοπταν τη ροή αγαθών από και προς τις τοπικές αγορές  

και απέκοπταν την τροφοδοσία µε τα απαραίτητα των αστικών πληθυσµών. Με άλλα 

λόγια, δεν ήταν η χολέρα αυτή καθ’ αυτή τόσο, όσο οι κρατικές δράσεις που 

ανελήφθησαν ενάντιά της που προκάλεσαν τις λαϊκές αντιδράσεις. Ενισχυµένες µε 

την επιρροή της γαλλικής επανάστασης  και τη γέννηση των ριζοσπαστικών 

δηµοκρατικών κινηµάτων και ιδεών, παρά τη µη ενθάρρυνση από τους ριζοσπάστες 

πολιτικούς ηγέτες -λίγοι διείδαν µια άµεση σύνδεση µεταξύ της µαζικής 

θνησιµότητας και των µη δηµοκρατικών δοµών- µετατρέπονται σε έντονες, 

αυθόρµητες συχνά, διαµαρτυρίες. Η αµεσότητα της επαφής των γιατρών µε τα 

θύµατα ως εκτελεστών, ενοχλητικών συχνά, κυβερνητικών µέτρων (αποµόνωση, 

υποχρεωτική νοσηλεία, κ.ά) ή η παραβίαση εκ µέρους τους παραδοσιακών λαϊκών 

συνηθειών (άµεση ταφή των νεκρών, χωρίς τις καθιερωµένες τελετουργίες) 

προκαλούσαν την οργή του πλήθους που εκφράζονταν µε επιθέσεις εναντίον τους, 

ακόµη και δολοφονίες τους. Όπου µάλιστα ο ρόλος των γιατρών ήταν πιο 

ανεξάρτητος και η κρατική δράση λιγότερο έντονη, η αντίδραση κατευθυνόταν πιο 

καθαρά ενάντια σε αυτούς. Η αντιπάθεια προς το ιατρικό επάγγελµα ενισχυόταν µε 

τη διασπορά φηµών που ήθελαν τους γιατρούς να χρησιµοποιούν τα σώµατα των 

ασθενών και των νεκρών  σε διάφορους ιατρικούς πειραµατισµούς. 

Αντιδράσεις βέβαια ενάντια στα πολιτικά µέτρα αντιµετώπισης των επιδηµιών 

προκλήθηκαν και από τους εµπορικούς και βιοµηχανικούς κύκλους, τα συµφέροντα 

των οποίων πλήττονταν καίρια από τα περιοριστικά µέτρα. Όπου µάλιστα η επιρροή 
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τους στα κρατικά όργανα ήταν ισχυρή και άµεση, πέτυχαν την αναστολή ή τη 

χαλάρωσή τους. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτούργησε και ο φόβος των λαϊκών 

ταραχών, αλλά και η διαπιστούµενη αναποτελεσµατικότητά τους. Έτσι, ενώ τέτοιου 

είδους µέτρα κυριαρχούν στα 1831-32, ατονούν στην αντιµετώπιση των επιδηµιών 

στην επόµενη δεκαετία. Η χαλάρωση αυτή – προϊόν και της ενίσχυσης της ιατρικής 

άποψης περί µη µεταδοτικής ασθένειας-, µαζί µε τη σχετική πρόοδο της ιατρικής και 

της εκπαίδευσης συντέλεσαν, ώστε η επιδηµία στα 1848, παρά τη µεγαλύτερή της 

ένταση, να προκαλέσει µικρότερη λαϊκή αναταραχή. Βέβαια τώρα η δυσαρέσκεια, 

διοχετευµένη σε πιο άµεση πολιτική δράση στη πορεία της επανάστασης, είχε ένα πιο 

διακριτό πολιτικό στίγµα απ΄ ό,τι  στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας. 

Ευθύς εξ αρχής η χολέρα συνδέθηκε µε την ακαθαρσία και οι επιδηµίες της 

ακολουθήθηκαν από προσπάθειες µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της υγείας. Οι 

κρατικές παρεµβάσεις σε θεσµικό και επίπεδο υποδοµής µέχρι τις δυο τελευταίες 

δεκαετίες του 19ου αιώνα είχαν περιορισµένο εύρος και αποτελεσµατικότητα, στα 

πλαίσια της γενικότερης υποχώρησης του ρόλου του κράτους στην πολιτική 

αντιµετώπισης των χολερικών επιδηµιών. Σηµείο τοµής για τον κρατικό 

παρεµβατισµό αποτελεί η γέννηση της βακτηριολογίας  και η ανακάλυψη του φορέα 

της ασθένειας από τον Robert Koch, τo 1883. Αυτή σηµατοδοτεί την επανεργοποίηση 

παραδοσιακών µεθόδων (καραντίνα, αποµόνωση, απολύµανση),πιο αποτελεσµατικών 

τώρα, αφού συνοδεύονται από πλούσια µέσα και τη δυνατότητα επιβολής µέσω των 

επαγγελµατικών αστυνοµικών δυνάµεων. Η µαζική «ιατρικοποίηση», η δηµιουργία 

θεσµικών εθνικών υποδοµών και οι µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της υγείας 

(µηχανισµοί ελέγχου των υδρευτικών συστηµάτων και αποχετευτικών δικτύων) και 

κατοικίας σήµανε ουσιαστικά το τέλος της ασθένειας για τη δυτική Ευρώπη µε  το 

τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα. 

 

              Ε. Η ΧΟΛΕΡΑ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑ∆Α. 
Η Ελλάδα µένει µακριά από τις προσβολές της χολέρας µέχρι σχεδόν τα µέσα 

του 19ου αιώνα.19 Πλήττεται κατά τη διάρκεια της τρίτης ευρωπαϊκής επιδροµής της, 

όταν από το δυτικό της µέρος πορεύεται και πλήττει την κεντρική Ευρώπη, τα 

Βαλκάνια και τη Ρωσία. 
                                                 
19 Στο Β. ∆ιάταγµα  «περί εµποδισµού των µολυσµατικών (κολλητικών) αρρωστιών» (Ε.τ.Κ, αρ. 83, 
31/12/1836) οι οδηγίες για την  παρεµπόδιση της µετάδοσής τους παραπέµπονται για αργότερα, 
«επειδή η Ασιανή χολέρα δεν επεδήµησε αγαθή τη τύχη εισέτι εις την Ελλάδα».  
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Στα 1848 δοκιµάστηκε η Σκιάθος και δυο χρόνια µετά η Κεφαλονιά. Η νόσος 

µεταφέρθηκε µε αγγλικό ατµόπλοιο από την µολυσµένη Μάλτα και άγγλοι 

στρατιώτες ήταν τα πρώτα θύµατά της. Χτύπησε ιδιαίτερα τους εργατικούς 

πληθυσµούς του Αργοστολίου, Ληξουρίου και των κοντινών του χωριών. Προσέβαλε 

συνολικά 1858 άτοµα από τα οποία πέθαναν πάνω από τα µισά (992). Παρά τα µέτρα 

που πάρθηκαν (σύσταση δυο νοσοκοµείων, δωρεάν χορήγηση φαρµάκων στους 

φτωχούς, συνδροµές για ενίσχυσή τους) η επιδηµία ενέτεινε τον αντιαγγλικό 

ριζοσπαστισµό στο νησί.20 

Τη χολέρα µεταδίδουν στον Πειραιά τα γαλλικά στρατεύµατα που µαζί µε 

αγγλικά καταλαµβάνουν την πόλη τον Ιούνιο του 1854, επιδιώκοντας τη 

συµµόρφωση της ελληνικής κυβέρνησης µε την πολιτική των χωρών τους στη νέα 

κρίση του ανατολικού ζητήµατος. Ξεσπά στις 3 Ιουλίου και αρχικά περιορίζεται στα 

ξενικά στρατόπεδα. Από τα µέσα του µήνα επεκτείνεται ορµητικά και στους 

ντόπιους. Η πόλη αποµονώνεται,21 διαιρείται σε τέσσερα τµήµατα όπου 

τοποθετούνται  αντίστοιχοι γιατροί, συστήνεται έκτακτο υγειονοµείο στο Φάληρο, 

παίρνονται µέτρα καθαρισµού, επιτήρησης της αγοράς και αραίωσης των κατοίκων 

της.22 Αυτοί ήδη την εγκατέλειπαν, αναζητώντας σωτηρία στα κοντινά νησιά. Νέα 

κρούσµατα σταµατούν να εµφανίζονται από τις 20 Αυγούστου. Τα επίσηµα δελτία- 

που δεν απηχούν την πραγµατικότητα- από τις 6 Ιουλίου µέχρι τις 2 Αυγούστου 

αναφέρουν 60 θανάτους. Οι απώλειες του κατοχικού στρατού υπολογίζονται 

πολλαπλάσιες. Μόνο των Γάλλων, που υπέστησαν και τις µεγαλύτερες απώλειες, 

αναφέρονται σε εκατοντάδες άντρες.23 Οι Γάλλοι απέκρυπταν το γεγονός και 

καθυστέρησαν τη λήψη µέτρων, σε αντίθεση µε τους Άγγλους που πήραν άµεσες 

υγειονοµικές προφυλάξεις και απέκοψαν την επικοινωνία των στρατιωτών τους µε 

τους δεινά µαστιζόµενους Γάλλους.24 

                                                 
20 Ιωάννου Γ. Λασκαράτου, Πρόληψη της αρρώστιας και κοινωνική προστασία στα Επτάνησα επί 
Αγγλοκρατίας (1815-1864), Αθήνα 1985, σελ.180-18 και Γεράσ. Η. Πεντόγαλου, Χρονικό της χολέρας 
του 1850 στην Κεφαλονιά, Ανακοίνωση στην Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα 1970, 
σελ. 6-18.  
21 Β. ∆. 7/7/1854, Ε. τ Κ. αρ.23. 
22 Οδηγίαι Υπουργείου Εσωτερικών περί της εκτελέσεως των χρεών της προσωρινής υγειονοµικής 
επιτροπής Πειραιώς 8/7/1854,Ε.τ Κ. αρ.23. 
23Η εφ. Αιών (φ. 1485, 18/8/1854) µνηµονεύει 720 (σε σύνολο 5.000, =14,5%) νεκρούς Γάλλους  και 
176 Άγγλους στρατιώτες. Ο Μπάµπης Άννινος,( Ιστορικά µελετήµατα, Εστία, Αθήνα 1925, σελ.257) 
αναφέρει –χωρίς όµως αντίστοιχη παραποµπή σε πρωτογενή µαρτυρία- 500 νεκρούς Γάλλους 
στρατιώτες. 
24 Εφ. Ελεύθερος Άνθρωπος, αρ. 81,13/2/1931. 
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Γαλλικά πολεµικά σκάφη πιθανότατα µεταφέρουν την ασθένεια και στη Σύρο, 

το καλοκαίρι του 1854. Η επιδηµία ξεσπά αρχές Αυγούστου και διαρκεί ένα µήνα 

περίπου. Οι κάτοικοι φεύγουν -από τις 25.000 µόνο 12.000 παραµένουν στην πόλη- 

στα ενδότερα του νησιού και στα κοντινά νησιά (Μύκονο, Πάρο, Τήνο), όπου και 

µεταδίδουν την ασθένεια. Η δηµοτική αρχή κατάφερε να συγκρατήσει τη διοικητική 

και οικονοµική λειτουργία της πόλης και την κοινωνική της συνοχή. Ο συνολικός 

αριθµός των θυµάτων υπολογίζεται στους 500.25 

Μετά την Αθήνα, η χολέρα πλήττει πάλι τα Ιόνια νησιά. Οκτώβριο του 1855 

προσβάλλει τα προάστια και την πόλη της Κέρκυρας. Παρά την επάνδρωση τριών 

νοσοκοµείων και την αυστηρή αποµόνωση, πέθαναν 104 από τους 189 ασθενείς,26 

µέχρι το τέλος της επιδηµίας, στις 2 Ιανουαρίου 1856. 

Στη Ζάκυνθο ξέσπασε στις 26 Σεπτεµβρίου 1856 και διήρκεσε µέχρι τις 29 

∆εκεµβρίου. Μεταδόθηκε από το Μεσολλόγγι, που είχε πλήξει στα 1855-56. Κάποιοι 

πλούσιοι εγκατέλειψαν το νησί. Οι αρχές µερίµνησαν αποτελεσµατικά για την 

περίθαλψη, κάθαρση και τροφοδοσία της πόλης, ιδιαίτερα των φτωχών κατοίκων της. 

Από το σύνολο των 1082 προσβληθέντων 611 πέθαναν.27 

Σε µικρότερη έκταση η χολέρα έχει πλήξει  και άλλες ελληνικές περιοχές:  την 

Άρτα και Λάρισα το1849,28 το Ναύπλιο το 1854, τη Λαµία και γύρω χωριά και τη   

Λειβαδιά και την επαρχία Κορινθίας, από το Νοέµβριο του 1855 µέχρι τέλους 

Ιανουαρίου του 1856.29 

                                                 
25 Βλ. Χρήστου Λούκου, «Επιδηµία και κοινωνία. Η χολέρα στην Ερµούπολη της Σύρου (1854)», 
Μνήµων 14 (1992),σελ.49-69. 
26 Ι. Γ. Λασκαράτου, σελ.183-84. Σύµφωνα µε άλλη µαρτυρία, αναφερόµενη στο ίδιο και αποδιδόµενη 
σε άλλη πηγή, τα κρούσµατα ήταν 884 και οι αποβιώσεις 48.  
27 Στο ίδιο, σελ.184-87. 
28 Γ.Α.Κ., Οθωνικό Αρχείο, Υπουργείο Εσωτερικών, φ.192, έγγραφο 005. 
29 Στο ίδιο, φ. 190, έγγραφα 083 (2 /11/1855), 119 (4/11/856). 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑ 1854 
 

            Α. ΟI  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ. 1 
 

Η πολιτική της Ελλάδας, και στο εσωτερικό πεδίο και στις εξωτερικές 

στοχεύσεις της, την περίοδο αυτή στιγµατίζεται από τη νέα κρίση του ανατολικού 

ζητήµατος που οδηγεί στον κριµαϊκό πόλεµο (1853-1856). Με αφορµή την ενεργή 

ανάµειξη της Γαλλίας στις διαφορές καθολικών και ορθοδόξων για τα προσκυνήµατα 

των Αγίων Τόπων και στο όνοµα της προστασίας των δικαιωµάτων των ορθοδόξων 

πληθυσµών η Ρωσία µεθοδεύει τη διάλυση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Η 

αποστολή του πρίγκιπα Μέντζικωφ στην Κωνσταντινούπολη µε βασικό σκοπό την 

επιβεβαίωση της ρωσικής προστασίας για όλους τους ορθόδοξους λαούς της 

αυτοκρατορίας αποτυγχάνει (Μάιος 1853). Ο ρωσικός στρατός καταλαµβάνει τις 

παραδουνάβιες ηγεµονίες και φτάνει στο ∆ούναβη, σε µια κίνηση εκβιασµού προς 

τον σουλτάνο, ενώ φραστικά  διακηρύσσει µετριοπαθείς προθέσεις. Θορυβηµένες 

Αγγλία και Γαλλία στέλνουν επιδεικτικά ναυτικές δυνάµεις  στον Ελλήσποντο. Οι 

Τούρκοι, ενισχυµένοι από την παρουσία των φιλικών τους δυνάµεων και µε 

εµπιστοσύνη στη στρατιωτική τους ισχύ απαιτούν την αποχώρηση του ρωσικού 

στρατού και κηρύσσουν τον πόλεµο (22 Σεπτεµβρίου/4 Οκτωβρίου 1853). Στις 28 

Φεβρουαρίου/12 Μαρτίου 1854 Αγγλία και Γαλλία υπογράφουν συνθήκη συµµαχίας 

µε το σουλτάνο και δυο βδοµάδες αργότερα (16/28 Μαρτίου) κηρύσσουν τον πόλεµο 

κατά της Ρωσίας, ενώ ήδη ο στόλος τους ναυλοχούσε  στη Κωνσταντινούπολη, για να 

εµποδίζει το ρωσικό, που δρούσε ελεύθερος µετά την καταστροφή του τουρκικού στη 

Σινώπη (18/30 Νοεµβρίου). Το Σεπτέµβριο του 1854 στρατεύµατα των συµµάχων 

αποβιβάζονται στην Κριµαία, ανοίγοντας ουσιαστικά το θέατρο του πολέµου, που 

διάρκεσε µέχρι τις αρχές του 1856. 

Η επιδείνωση των ρωσοτουρκικών σχέσεων και η προοπτική ενός νέου 

πολέµου σκορπά ενθουσιασµό και αναθερµαίνει µεγαλοϊδεατικούς οραµατισµούς 

στην Ελλάδα. Φλογερά άρθρα γράφονται στον τύπο. Συγκεντρώνονται χρήµατα για 

                                                 
1 Σχετικά µε το θέµα βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, τ.ΙΓ΄, 
σελ.143-168,Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης Ελλάδα, Αφοί Τολίδη, Αθήνα, σελ.384-387,    
Νίκου Γ. Σβορώνου, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Θεµέλιο, Αθήνα 1994, σελ. 84-86. 
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προµήθεια οπλισµού και συστήνονται µυστικές εταιρείες. Εθελοντές 

στρατολογούνται, ενώ αξιωµατικοί του τακτικού στρατού παραιτούνται, για να 

συµµετάσχουν στα αναµενόµενα ένοπλα κινήµατα, µε τη µυστική στήριξη της 

κυβέρνησης και την ανοικτή ενίσχυση του παλατιού. 

Η συντριβή του τουρκικού στόλου στη Σινώπη  σηµαίνει την έναρξη των 

εξεγέρσεων στις υπόδουλες ελληνικές περιοχές, µε ορµητήρια των εθελοντών τον 

Κραβασαρά και τη Λαµία για τις δυτικές και ανατολικές αντίστοιχα περιοχές. 

Πρώτοι, στις αρχές του 1854, ξεσηκώνονται οι κάτοικοι της περιοχής Ραδοβιζίου 

Άρτας. Σε λίγο, η εξέγερση διαχέεται σε όλη την ΄Ηπειρο (Πέτα, Πρέβεζα, Γιάννινα, 

Μέτσοβο, Θεσπρωτία) µε επικεφαλής τους γιους των οπλαρχηγών του αγώνα, Σπύρο 

Καραϊσκάκη, Γενναίο Κολοκοτρώνη,  Κίτσο Τζαβέλλα κ.α.) Στη Θεσσαλία, στο ίδιο 

διάστηµα, οι επαναστάτες, ντόπιοι και εθελοντές, µε επικεφαλής τον Χριστόφορο 

Χατζηπέτρο, υποστράτηγο και υπασπιστή του Όθωνα, προελαύνουν από τα Άγραφα 

στον Αλµυρό, στο Βόλο και το Πήλιο, στα Τρίκαλα και την Καλαµπάκα. Στη 

Μακεδονία, λιγότερο δυναµικά, η εξέγερση απλώνεται στη Χαλκιδική, µε την 

απόβαση εκεί του Τσάµη Καρατάσου, και την περιοχή του Ολύµπου. Οι αρχικές 

όµως αυτές επιτυχίες θα προσκρούσουν στην ένταση µε τον καιρό των διπλωµατικών 

πιέσεων που ακινητοποιεί την αποστολή βοήθειας από το ελληνικό κράτος, την 

έλλειψη συντονισµού και την ενίσχυση των ατάκτων τουρκικών δυνάµεων που 

στέλνονται ενάντιά τους. Μέχρι τις αρχές Ιουνίου του 1854 όλες οι εστίες εξέγερσης 

στις αλύτρωτες ζώνες έχουν σβήσει. 

Στο διπλωµατικό πεδίο, εν τω µεταξύ, ολοένα δυναµώνουν οι πιέσεις προς την 

ελληνική πλευρά. Οι πρεσβευτές των συµµάχων της Τουρκίας, Αγγλίας και Γαλλίας, 

µε διάβηµά τους στον ΄Οθωνα ζητούν να σταµατήσει να υποθάλπει τα επαναστατικά 

κινήµατα (12/24 Φεβρουαρίου 1854). Η απόρριψη του αιτήµατος που διαβιβάζει ο 

τούρκος πρεσβευτής για αποκήρυξη εκ µέρους της Ελλάδας των κινηµάτων και 

απαγόρευσης εξόδου σωµάτων από τα σύνορα οδηγεί σε διακοπή των διπλωµατικών 

σχέσεων των δυο χωρών (7/19 Μαρτίου). Η µη συµµόρφωση της Ελλάδας και η 

συνέχιση των πολεµικών παρασκευών και αποστολών ωθεί τις συµµάχους της 

Τουρκίας σε πιο δυναµικές παρεµβάσεις. Ενώ ήδη πλοία τους παρεµπόδιζαν τον 

ανεφοδιασµό των επαναστατών, τελεσιγραφικά απαιτούν από τον Όθωνα την 

αποκήρυξη και ανάκληση των κινηµατιών, επιβάλλουν κυβερνητική αλλαγή και 

αποφασίζουν τη στρατιωτική κατάληψη του Πειραιά (29 Απριλίου/11 Μαΐου 1854). 

Ο Όθωνας αναγκαστικά υποκύπτει στις απαιτήσεις των Αγγλογάλλων ( 12/24 
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Μαΐου). Η νέα κυβέρνηση του αγγλόφιλου Μαυροκορδάτου που αντικαθιστά αυτή 

του Αντωνίου Κριεζή (1849-1854) -«Υπουργείο Κατοχής» ονοµάστηκε από το λαό- 

συµµορφώθηκε πλήρως µε τις υποδείξεις. Επανέφερε τους στρατιωτικούς και την 

τάξη στις παραµεθόριες περιοχές και διακήρυξε την ουδετερότητα στη ρωσοτουρκική 

σύγκρουση. 

Πρώτα φτάνουν στον Πειραιά τα γαλλικά πλοία (12/24 Μαίου 1854) που 

µεταφέρουν µια µεραρχία, 3.000 περίπου ανδρών, που κατέλαβε την πόλη την 

επόµενη µέρα. Λίγο αργότερα έφτασε και το 97ο αγγλικό σύνταγµα πεζικού. Η 

διοίκηση όλων των δυνάµεων ανατέθηκε  στο Γάλλο ναύαρχο βαρώνο de Tinan. Mε 

αφορµή το ανθυγιεινό κλίµα της πόλης η αγγλογαλλική κατοχή, το καλοκαίρι του 

1854, επεκτάθηκε ως τα Πατήσια και την Πεντέλη. Οι επιδεικτικοί τους  στρατιωτικοί 

περίπατοι στην Αθήνα, ακόµη και µπροστά τα ανάκτορα, οι παρεµβάσεις τους  και σε 

διοικητικά ζητήµατα του κράτους (µεταθέσεις αξιωµατικών ή δικαστών) και η  

γενικότερη προκλητική συµπεριφορά τους ( καταστροφή πιεστηρίων «Αιώνα», 

σύλληψη Λεβίδη, διευθυντή της «Ελπίδας») µεγάλωναν την αγανάκτηση του 

πληθυσµού και ενίσχυαν τη δηµοτικότητα του ρωσόφιλου βασιλιά. 

 

 

                             Β. Η  ΑΘΗΝΑ ΤΟ 1854. 

                     α. Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. 
 

Η Αθήνα στα 1854 αριθµεί ακριβώς δυο δεκαετίες ζωής ως πρωτεύουσα του 

ελληνικού κράτους. Το ερειπωµένο χωριό των 8.000 κατοίκων κατά την 

απελευθέρωση2 παραδίνεται επισήµως από την τουρκική πλευρά στον εκπρόσωπο 

της ελληνικής βαυαρό ταγµατάρχη Χριστόφορο Νέζερ ( 31 Μαρτίου 1833). Αρχές 

της επόµενης χρονιάς το βάρος του ιστορικού της παρελθόντος και η γεωγραφική της 

θέση εκτοπίζoυν τις συνδιεκδικήτριες πόλεις (Κόρινθο, Τρίπολη, Σύρο, Μέγαρα) και 

την ανακηρύσσουν πρωτεύουσα του κράτους. Ένα αίσθηµα προσωρινότητας, 

υπαγορευµένο από τις προσδοκίες διεύρυνσης των ορίων του κράτους, θα τη 

συνοδεύει για αρκετές δεκαετίες. Από την 1η ∆εκεµβρίου 1834 ο κρατικός 

µηχανισµός και ο βασιλιάς Όθωνας έχουν εγκατασταθεί σε αυτή. 

                                                 
2 ∆ηµητ. Αλεξ. Γέροντα, Ιστορία του ∆ήµου Αθηναίων (1835- 1971), Αθήνα  1972, σελ. 30. 
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Στο διάστηµα αυτό της πρώτης εικοσαετίας η Αθήνα είναι µια 

αναπτυσσόµενη πόλη που επιχειρεί να αφήσει πίσω το ανατολίτικο παρελθόν της και 

από κατεστραµµένο χωριό να µετατραπεί σε σύγχρονη πόλη. Ο αρχικός σχεδιασµός 

της από τοv Κλεάνθη πρόβλεπε την ανάπτυξη της νέας πόλης προς τα βόρεια της 

αττικής κοιλάδας, σε σαφή διάκριση  από την παλιά που βρίσκονταν κτισµένη  γύρω 

από την ακρόπολη.  Η ακτινωτή διάνοιξη πλατειών δρόµων µε κέντρο τα ανάκτορα 

και το διοικητικό κέντρο – σχεδιάζονταν στη θέση της σηµερινής πλατείας Οµονοίας-

και η παρεµβολή µεγάλων πλατειών και κήπων- 20% της συνολικής έκτασης της 

πόλης προβλέπονταν να καταλάβουν3- στόχευαν στη δηµιουργία µιας ανοικτής 

σύγχρονης κηπούπολης. 

Τα προβλήµατα απαλλοτριώσεων που γεννά η ρυµοτόµηση της παλιάς πόλης 

και οι ανασκαφικές εργασίες για την ανάδειξη της ιστορίας της προκαλούν 

τροποποίηση και µερική εγκατάλειψη του αρχικού σχεδίου. Το νέο σχέδιο Klenze 

προβλέπει διατήρηση του αρχαιολογικού πάρκου γύρω από την ακρόπολη, µετάθεση 

του διοικητικού κέντρου στον Κεραµεικό και περιορισµό των ανοικτών χώρων µε 

µείωση του αριθµού και των διαστάσεων των δρόµων και των ακάλυπτων χώρων και 

την υιοθέτηση του συνεχούς οικοδοµικού συστήµατος.4 Το αρχικό όραµα της 

αθηναϊκής κηπούπολης διαδέχονταν το πρότυπο µιας κλειστής µικρής ευρωπαϊκής 

πόλης  του 18ου αιώνα. 

Τον προσανατολισµό αυτό επιβεβαιώνουν και τα µεταγενέστερα σχέδια 

(Ludwing, Gaertner, Καυτατζόγλου κ.ά.) που προσδιορίζουν τη δηµιουργία της 

νεοελληνικής πρωτεύουσας, αν και κανένα από τα αρχικά σχέδια της Αθήνας  δεν 

εφαρµόστηκε πλήρως5. Η τελική επιλογή της θέσης των ανακτόρων παρασύρει την 

ανάπτυξη της πόλης και στα ανατολικά τους µεταξύ Λυκαβηττού και Ιλισσού. 

Έτσι, στα µέσα του αιώνα η Αθήνα είναι ένα αναπτυσσόµενο οικιστικό 

σύνολο που εκτείνεται από τις ανατολικές παρυφές της ακρόπολης στις στήλες του 

Ολυµπίου ∆ιός (Ολυµπιείον), τα ανάκτορα και τη Νεάπολη (Προάστειον). ∆υτικά 

από τη σηµερινή πλατεία Οµονοίας- το όνοµα του βασιλιά Όθωνα  προοριζόταν 

γι΄αυτήν τότε, στα σχέδια ουσιαστικά ακόµη- «µε ελάχιστες ταπεινές οικοδοµές στα 

                                                 
3 Βλ. Κ. Μπίρη, Αι Αθήναι από του19ου εις τον 20ο αιώνα (Μέρος Πρώτο. Έκδοση  του Καθιδρύµατος 
πολεοδοµίας και Ιστορίας των Αθηνών, σελ. 27-31.    
4 Στο ίδιο σελ. 35-39. 
5 Για µια συνολική παρουσίαση και κριτική των πολεοδοµικών σχεδίων της Αθήνας βλ. Αλ. 
Παπαγεωργίου- Βενέτα, Αθήνα ∆οκιµές κα Θεωρήσεις, Οδυσσέας, Α΄Εκδ., Αθήνα Οκτώβριος 1996.                        
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πέριξ6» (Γεράνι) µέχρι την Αγία Τριάδα και το Θησείο. Άξονες του οικισµένου 

χώρου είναι οι δυο µεγάλοι και κάθετα τεµνόµενοι δρόµοι, η οδός Αιόλου µε 

κατεύθυνση από τη ∆ύση προς τα ανατολικά και η Ερµού από Νότο προς Βορρά, που 

αποτελεί τον εµπορικό δρόµο της. Η τοµή τους αποτελεί την καρδιά της πόλης. Το 

µέρος της που εκτείνεται στα δυτικά της είναι το παλιότερό της, κτισµένο, χωρίς 

σχέδιο, στα πρώτα χρόνια µετά την απελευθέρωση, αµφιθεατρικά κάτω και πέρα από 

το βράχο της ακρόπολης, στα υψώµατα λοφίσκων η Πλάκα και το Θησείο, σε 

χαµηλότερο βάθος το εσωτερικό του  και σε επίπεδο η βορειοδυτική κατάληξή του. 

Στη παλιά πόλη βρίσκονται τα καταστήµατα, τα εργαστήρια,  όσες παλιές εκκλησίες  

διασώθηκαν από την κατεδάφιση για την υλοποίηση των νέων σχεδίων7 και ο υπό 

ανέγερση από το 1842 νέος µητροπολιτικός ναός- µέχρι τότε χρησιµοποιούνταν 

αυτός της Αγίας Ειρήνης-, η αγορά, οι φυλακές ο σταθµός των αµαξών 

(«Καρότσες»). Το ανατολικά της οδού Ερµού τµήµα αποτελεί το νεότερο τµήµα της 

πόλης. Χτισµένο σε επίπεδο έδαφος και χαµηλότερο κατά 50 µέτρα υψόµετρο, εκτός 

από τη περιοχή του Προαστείου, συγκεντρώνει τις νεόκτιστες κατοικίες, τα νεότερα 

διοικητικά, φιλανθρωπικά και πνευµατικά  κτίρια  και τις µεγαλύτερες πλατείες. 

                                                 
6 Μπάµπη Άννινου, Αι Αθήναι κατά το 1850, Αθήνα, σελ.15. 
7 ∆. Α. Γέροντα, ό. π., σελ. 40-42 
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Εικόνα 1- Lya et Raymaund Matton , Athenes et ses monumemts au XVII siecle a nos joures, 
1963 (collective de l' institut Francais d' Athenes) (L.O. GEN. III 3214) 

Ο πληθυσµός της Αθήνας αυξάνει µετά την µεταφορά της πρωτεύουσας. Η 

πρώτη δηµοτική απογραφή της στα 1836 εµφανίζει 14.000 κατοίκους8. Το 1838 αυτοί 

ξεπερνούν τις 20.000 (16.558 µόνιµοι κάτοικοι, 1000 στρατιώτες, 1000 ξένοι και 

                                                 
8 Γ.Π. Παρασκευοπούλου, Οι ∆ήµαρχοι των Αθηνών (1835-1907), Εν Αθήναις Βασιλική τυπογραφία 
Ραφτάνη- Παπαγεωργίου, 1907,σελ. 82. 
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πάνω από 1.500 υπηρέτες και δούλοι)9. Το 1844 φτάνουν τους 25.10910 και το 1850 

τους 24.758.11 Στα 1854 η Αθήνα αριθµεί περί τις 30.000 κατοίκους. Στο 

προσεγγιστικό αυτό µέγεθος συγκλίνουν οι σχετικές µαρτυρίες12. Οι ανάγκες και το 

γόητρο του νέου διοικητικού κέντρου και η απασχόληση που προσφέρουν οι 

κατασκευαστικές εργασίες για τη δηµιουργία της νέας πόλης έχουν προσελκύσει 

νέους κατοίκους για εγκατάσταση, στους οποίους προστίθενται οι πρόσφυγες από 

υπόδουλες περιοχές, που δηµιουργούν οι περιπέτειες των εθνικών διεκδικήσεων. 

Η εθνολογική προέλευση των κατοίκων της πρωτεύουσας συνίσταται στη 

µεγάλη τους πλειοψηφία από ¨Έλληνες, «γηγενείς» και «επήλυδες» που µετά την 

απελευθέρωση και στο µεσοδιάστηµα της εικοσαετίας έχουν εγκατασταθεί από την 

Πόλη, τη Σµύρνη, τα Βαλκάνια κ.ά. περιοχές της ελληνικής διασποράς. Η µεταξύ 

τους αντίθεση παραµένει σταθερή και έντονη. Το τουρκικό στοιχείο, τα µέλη άλλων, 

αξιοσηµείωτων εθνικών οµάδων, της Αρβανίτικης13 και Μαλτέζικης (1500 άτοµα 

αριθµεί, που στη µεγάλη τους πλειοψηφία ήταν χαµάληδες,  «ταξί  της εποχής» κατά 

τον ∆. Λαµπίκη,- µάλλον όµως υπερβολική η εκτίµηση),14  προσφέροντας το πρώτο 

υπαλληλικό προσωπικό των νέων αφεντικών-, κάποιοι Εβραίοι έµποροι στα νότια της 

αγοράς15 και µερικοί Πολωνοί, πρώην πολεµιστές στην Ιταλία, συνθέτουν την εθνική 

ετερότητα της πόλης απέναντι στην ελληνική κυριαρχία16. 

∆ε διαθέτουµε σχετικά στοιχεία  που θα επέτρεπαν έναν ακριβή προσδιορισµό 

της κοινωνκής σύνθεσης του αθηναϊκού πληθυσµού της εποχής. Μια αναλογική 

προσέγγιση της επαγγελµατικο-κοινωνικής δοµής του µπορούµε να συνάγουµε  µε 

βάση την κατά επιτηδεύµατα καταγραφή του 1861, µε την προϋπόθεση ότι δεν 

υπάρχει ουσιαστική µεταβολή της στο διάστηµα που παρήλθε, έστω και αν κάποιες 

                                                 
9 Στο ίδιο, σελ. 116-117. 
10 Στο ίδιο, σελ. 188. 
11 Στο ίδιο, σελ.189. 
12 Εφηµερίδα Αθηνά φ.2184, 17/11/1854, Εστία , Ιανουάριος- Ιούνιος 1879, τοµ. 2, Αρχεία F. O., 
Aναφορά Wyse προς Clarenton 32/221/251. Ο  Άγγλος επιτετραµένος στον Πειραιά Neal (αναφορά 
του προς Clarenton , F. O. 332/323/251) µνηµονεύει 28.298 κατοίκους, ο ∆. Γ. Σκουζές (∆ηµητρίου Γ. 
Σκουζέ- ∆ηµητρίου Α. Γέροντα, Το χρονικό της ιδρεύσεως των Αθηνών, Αθήναι 1963, σελ. 76), 
αναφέρει 31.122. Ο Μπ. Άννινος (Αι Αθήναι κατά το 1850, σελ.21) καταγράφει 24.754 κατοίκους 
σύµφωνα µε στοιχεία της απογραφής το 1851, επί συνόλου 87.962 κατοίκων του νοµού 
Αττικοβοιωτίας. O Π. Λουκάκης («Αθήνα 1830-1940: Ιστορικές φάσεις παγίωσης του 
υπερσυγκεντρωτισµού της», Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συµποσίου Ιστορίας: Νεοελληνική πόλη. 
Οθωµανικές κληρονοµιές και ελληνικό κράτος, Αθήνα, 1985, σελ.86) µνηµονεύει ότι η πρωτεύουσα 
είχε, το 1853, 36.000 κατοίκους.   
13 Ε. Αµπού, Η Ελλάδα του Όθωνος, ‘Η σύγχρονη Ελλάδα» 1854, Αφοί Τολίδη, χ.χ, σελ. 161. 
14 ∆ηµ. Λαµπίκη ,Τα εκατό χρόνια του ∆ήµου Αθηναίων, Αθήναι 1938. 
15 Λίζα Μιχελή,Η Αθήνα των ανωνύµων, ∆ρώµενα, σελ.47. 
16 Ε. Αµπού, σελ.69-71και Τάσου Βουρνά, Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Αφοι Τολίδη, Αθήνα. 
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κατηγορίες κατάταξης είναι ασαφείς.17 Οι εργάτες, υπηρέτες, ναυτικοί, αγωγιάτες, 

τεχνίτες, γεωργοί, ποιµένες και µικρέµποροι αποτελούν τη βάση της κοινωνικής 

πυραµίδας και την πλειοψηφία του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού.  Η υπαλληλία, 

δηµόσια και δηµοτική, µεγάλο µέρος του επιστηµονικού δυναµικού (δάσκαλοι, 

δικηγόροι, γιατροί, φαρµακοποιοί κ.ά.), κτηµατίες, καλλιτέχνες κ.ά. συνθέτουν τα 

ενδιάµεσα στρώµατα. Την κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας απαρτίζουν 

µεγαλογαιοκτήµονες, µεγαλέµποροι, ιδιοκτήτες µεγάλων εργαστηρίων, στελέχη του 

διοικητικού µηχανισµού. Η πρωτεύουσα εξάλλου την χρονική αυτή περίοδο 

λειτουργεί  πρωτίστως ως πολιτικοδιοικητικό κέντρο και δευτερευόντως ως 

παραγωγικός οικονοµικός χώρος19. Τα ανώτερα στρώµατα κατοικούν  και εργάζονται 

στη  κεντρική περιοχή της πόλης, στους άξονες των κεντρικών αξόνων Ερµού και 

Αιόλου. Τα κατώτερα τµήµατα της αθηναϊκής κοινωνίας διαµένουν συνήθως έξω από 

τη κεντρική ζώνη, στο νότιο και νοτιοδυτικό τµήµα της πόλης (κυρίως οι εργαζόµενοι 

στην αγορά), στις βορειοδυτικές και βορειοανατολικές πλευρές  της και σε 

απόµακρες αγροτικές περιοχές. Τα µεσοστρώµατα εργάζονται και έχουν την κατοικία 

τους στη κεντρική περιοχή και στις παρυφές της, κύρια νότια και νοτιοδυτικά, αλλά 

και στη Νεάπολη20. 

 

                 β. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗ  

                                Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
 

Οι στεγαστικές ανάγκες της ερειπωµένης µετεπαναστατικής και σε λίγο 

πρωτεύουσας της χώρας Αθήνας προκαλούν οικοδοµικό οργασµό και 

µετεγκατάσταση σ’ αυτή τεχνιτών και από άλλα µέρη του ελληνικού κράτους, ιδίως 

νησιωτών. 1000 σπίτια είχαν χτισθεί µέχρι το 1836,21και 2000 το 1853.22 Στο πρώτο 

                                                 
17Bλ. Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσµός του έτους 1861, Εν Αθήναις1862,επιµ. Γιάννης Μπαφούνης, 
Ε.Μ.Ν.Ε., παράρτηµα του περιοδικού «Μνήµων», αρ. 7, Αθήνα 1991.  
18 Βλ. Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσµός του έτους 1861, Εν  
19 Για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας και τους όρους που την καθορίζουν βλ. Π. Λουκάκη, 
Αθήνα1830-1940, ό. π..  Για τη λειτουργία της οικοδόµησης του κρατικού µηχανισµού στην κοινωνική 
γεωγραφία της πρωτεύουσας των πρώτων χρόνων βλ. Κωνσταντίνου Τσουκαλά, Εξάρτηση και 
αναπαραγωγή, ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα(1830-1922), Αθήνα, 
Θεµέλιο, (ε΄ έκδ ), 1987, Κεφ. Β΄, ιδιαίτερα σελ. 210-226.  
20 Ματούλα Σκαλτσά, «Για µια κοινωνική χαρτογράφηση της Αθήνας του 19ου αιώνα», Πρακτικά του 
∆ιεθνούς Συµποσίου Ιστορίας: Νεοελληνική πόλη. Οθωµανικές κληρονοµιές και ελληνικό κράτος, τ.Α΄, 
Αθήνα 1985, σελ. 108. 
21 Κ. Μπίρη , Αι Αθήναι από του 19ου αι…,σελ. 47. 
22 Ε. Αµπού, ό. π., σελ.163. 
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διάστηµα οι κατασκευές είναι πρόχειρες, µε φτηνά υλικά (ξύλα, λάσπη, φύλλα), 

φτιαγµένες µε βιασύνη και δίχως ιδιαίτερη φροντίδα. Από τη δεκαετία του 1840 όµως 

η διαθεσιµότητα χρηµάτων και υλικών (λίθοι από κατεδάφιση τείχους Αλή Χασεκή, 

αγκωνάρια µεταφερόµενα από Πειραιά, πουρί της Αίγινας, µάρµαρα Υµηττού και 

Πεντέλης, πλίνθοι) µπορούν να καθιστούν τις κατασκευές στερεότερες και την 

αισθητική τους κοµψότερη. 

Κυρίαρχος τύπος κατοικίας στην Αθήνα των µέσων του 19ου αιώνα είναι η 

δίπατη, µε άνετες διαστάσεις, χτισµένη συνήθως προς την πλευρά του δρόµου, 

περιτριγυρισµένη µε χαµηλό τοίχο. Συχνά µέσα στην αυλή υπάρχει πηγάδι και κήπος 

µε δέντρα και λουλούδια. Υπάρχουν και εκείνες µε τρία πατώµατα, ή και µε υπόγειο -

χρησιµοποιείται συνήθως ως δωµάτιο φαγητού-, αλλά και µε ένα. Γενικά το αθηναϊκό 

σπίτι δεν στεγάζει µεγάλο αριθµό ατόµων- το πολύ µέχρι τρεις οικογένειες. Ψηλό 

(από 3 µέχρι 18 µέτρα ανάλογα µε τον αριθµό των πατωµάτων), µε µεγάλα παράθυρα 

(2-2,5 µέτρα ύψους και 1,2-1,3µ. πλάτους) και πόρτες (2,5-3 ύψος, 1-2,5 µ. πλάτος) 

είναι ανοικτό στο φως και τον αέρα. Τα υπόγεια όµως µε βάθος1,5-3 µέτρα κάτω από 

το έδαφος και µικρά παράθυρα είναι υγρά και κάκοσµα. Οι µικρότερες όµως 

αποκλίσεις θερµοκρασίας που εµφανίζουν ανάµεσα στις εποχές κέρδιζαν τη 

προτίµηση του κόσµου. Οι στέγες των σπιτιών ήταν επικλινείς, σκεπασµένες µε 

σανίδες και κεραµίδια και µηχανισµό απορροής των νερών της βροχής στην αυλή, 

στο δρόµο ή, σπάνια, τον υπόνοµο. Οι εξωτερικοί τοίχοι χτίζονταν µε βασικά υλικά 

την πέτρα, τον πηλό και τον ασβέστη σε πάχος µέχρι 80 εκ. Οι µεσότοιχοι αισθητά 

λεπτότεροι και µε ποικιλία υλικών κατασκευής (πέτρες, ξύλα, πλίνθοι). Oι τοίχοι 

επιχρίζονταν εξωτερικά µε άµµο και ασβέστη προς αποφυγή της υγρασίας. Ως 

θερµαντικά µέσα χρησιµοποιούνταν θερµάστρες από σίδερο ή πηλό, µαγγάλια και, 

λιγότερο, εστίες, αν και πιο υγιεινές από τα άλλα θερµαντικά µέσα23. 

Τα προβληµατικά για την υγιεινή των κατοικιών σηµεία ήταν: το µαγειρείο, 

απωθηµένος συνήθως στο βάθος του τυπικού σπιτιού χώρος, µε την εστία και την 

καπνοδόχο του, όπου εκλύονταν επικίνδυνα αέρια και δυσοσµίες. Οι απόπατοι: µικρό 

χώρισµα, όπου τοποθετούνταν τετραγωνικό σανίδωµα, στην στρογγυλή οπή της 

επιφάνειας του οποίου η λεκάνη δέχονταν τα περιττώµατα που µε σωλήνες 

οδηγούνταν στην καταβόθρα. Η ανοικτή οπή ήταν δίοδος έκλυσης αναθυµιάσεων και 

µολυσµατικών αερίων. Η έλλειψη του νερού δεν διευκόλυνε την απαγωγή των 

                                                 
23 Στο ίδιο, σελ 258. 
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στερεών ιδίως περιττωµάτων και τη γενικότερη υγιεινή συντήρησή του. Μερικά 

σπίτια όµως δεν διέθεταν ούτε αυτό τον υποτυπώδη χώρο, µε αποτέλεσµα οι 

λειτουργίες των κατοίκων τους να εκτελούνται σε εξωτερικούς των σπιτιών χώρους.24 

Η καταβόθρα: ήταν λάκκος, διαµέτρου συνήθως 1-1,5 µ. και βάθους 2-5 µέτρων, 

στην αυλή του σπιτιού, όπου διοχετεύονταν τα νερά των νεροχυτών και οι 

ακαθαρσίες των αποπάτων. Η έλλειψη εσωτερικής επικάλυψής της καθιστούσε 

δυνατή, αν όχι εύκολη, τη διάτρηση του εδάφους από τα απόβλητα και τη µόλυνσή 

του, όπως και των πηγαδιών της αυλής, τόσο, όσο και η πληµµελής επιφανειακή 

κάλυψή τους την έκλυση δυσοσµίας, την υπερχείλισή τους και την διάχυση 

µολυσµατικών ουσιών. 

Aν σε γενικές γραµµές αυτός είναι ο τύπος του µεσοαστικού αθηναϊκού 

σπιτιού, η πιο επιµεληµένη, περίτεχνη και σύµφωνη µε τους κανόνες της υγιεινής και 

της σύγχρονης νεοκλασικής ή ροµαντικής αρχιτεκτονικής  εκδοχή του είναι αυτό των 

ελίτ των «επηλύδων» και των ανώτατων γενικά στρωµάτων της πόλης. Στο άλλο 

άκρο, τα σπίτια των φτωχών, στη παλιά πόλη συνήθως, αλλά και έξω από αυτήν, 

είναι οικήµατα, δύο, τρία ή και περισσότερα κάποτε, κτισµένα µέσα σε µια αυλή, 

περιφραγµένη µε χαµηλότερο, απ’ ό,τι στην Τουρκοκρατία τοίχο. Αποτελούνται από 

ένα, δύο ή και περισσότερα κάποτε ισόγεια δωµάτια, στρωµένα συχνά µε σανίδες και, 

όχι σπάνια, µε χώµα. Χτισµένα συχνά µε πλίνθους ή και µόνο µε σανίδες, σπανιότερα 

µε πέτρες, καταλάµβαναν το µεγαλύτερο µέρος της αυλής. Το υπόλοιπο διετίθετο για 

αποθηκευτικούς χώρους, σταύλους των αλόγων και των  οικόσιτων ζώων, πλυσταριά 

και απόπατους25. «Εν τη αυλή ταύτη ζώα, κόπροι, άχυρα, τρόφιµα, ύδατα, κλίβανος, 

ακαθαρσίαι παντοειδείς φύρδην µύγδην παράκεινται.».26 Ο εξοπλισµός τους 

καρικατούρα της τυπικής κατοικίας: αντί τζάµια, χράµια φράζουν τα παράθυρα. 

Λαµαρίνες και τενεκέδες καλύπτουν τις διάτρητες στέγες27. Συχνά λείπουν τα 

θερµαντικά µέσα. Η κατασκευή τους γενικότερα µε φτηνά υλικά τα αφήνουν 

εκτεθειµένα στις καιρικές και ατµοσφαιρικές συνθήκες και ανήµπορα να καλύψουν 

στοιχειώδεις ανάγκες των ενοίκων τους.  

                                                 
24 Πανελλήνιον,13/7/1854. 
25 Aνασύνθεση µερική του οικισµένου χώρου, των λειτουργιών και της υγιεινιστικής  κατάστασης ενός 
τέτοιου «συγκροτήµατος» είναι δυνατή µέσα από τις σελίδες (77-81) της κοινωνικής ηθογραφίας του 
Ιωάννη Κονδυλάκη, Οι Άθλιοι των Αθηνών, Νεφέλη 1999, έστω και αν αναφέρεται σε λίγο 
µεταγενέστερη περίοδο (δεκαετία 1870).  
26 Γεωργίου Χ. Βάφα, Αι Αθήναι υπό Ιατρικήν έποψιν. Μέρος Πρώτον: Η Πόλις. Αθήνησι 1878, 
σελ.140-41. 
27 Γιάννης Καιροφύλλας, Η Αθήνα και οι Αθηναίοι1834-1934, τόµος Α΄, Φιλιππότης, Αθήνα 1983, σελ. 
48. 
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                                ∆ΡΟΜΟΙ. 
 
       Οι οδοί της παλιάς πόλης ήταν µικρές, πολύ στενές (πλάτους συνήθως 4-5 

µέτρων και, όχι σπάνια, λιγότερο). Ελικοειδείς και καµπύλες, χωρίς πεζοδρόµια και 

ενιαία κατεύθυνση δυσχεραίνουν την κυκλοφορία του αέρα και την αναπνοή της 

περιοχής. «Αύται στενώταται, αδιάβατοι τα δύο τρίτα του έτους, δια τον κατ’αυτάς 

βόρβορον, µήτε πεζοδροµίων, µήτε καθαριότητός τινός ίχνος φέρουσι…»28 

Στο τµήµα της νέας πόλης οι δρόµοι είναι µεγαλύτερου µήκους, αλλά όχι 

µακρές, σύµφωνα µε το µέγεθος της πόλης. Το πλάτος τους µετρά τα 7-8 µέτρα, 

χωρίς και αυτό να είναι αρκετό. Από αυτά τα 3 περίπου καταλαµβάνονταν από τα 

πεζοδρόµια και 4-5 µέτρα ήταν ο χρήσιµος για τις άµαξες δρόµος. Ευθύγραµµες ως 

επί το πλείστον, σύµφωνα µε τις χαράξεις των σχεδίων είναι ανοικτές στην φορά των 

ισχυρών ανέµων της Αττικής. Η διεύθυνσή των περισσοτέρων Ν∆ προς ΒΑ 

τέµνονται µε τις κάθετες προς αυτές µε κατεύθυνση από ΝΑ προς Β∆ που τις 

εκθέτουν στους συνήθεις ανέµους. Σε αντίθεση µε τους δρόµους της παλιάς, έχουν 

δένδρα, όχι όµως αειθαλή και πυκνόφυλλα, ικανά να προφυλάξουν από τον άνεµο και 

τη ζέστη του καλοκαιριού.29 

Οι αθηναϊκοί δρόµοι δεν είναι όλοι στρωµένοι µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα. 

Στο παλιό τµήµα της πόλης, όπου υπάρχει στρώση, αυτή είναι το τουρκικό 

καλντερίµι. Στην επέκτασή της για τη στρώση των δρόµων χρησιµοποιήθηκαν 

επεξεργασµένες πέτρες ή χαλίκια και λεπτή άµµος (µέθοδος Μακάνταµ, από το 

όνοµα του ¨Αγγλου µηχανικού, που εργάστηκε στη στρώση των δρόµων του 

Λονδίνου30). Το υλικό αυτό δεν προσφερόταν για τις συνθήκες της Αθήνας. 

Αντανακλούσε τη θερµότητα τους θερινούς µήνες και, χωρίς να πατηθεί από κάποιο 

βαρύ σώµα, καθίστατο εύκολα διαβρωτό από τη βροχή ή παρήγε τον τόσο ενοχλητικό 

κονιορτό τους θερινούς µήνες, που στη σύστασή του (περιεκτικότητα πυριτικού 

οξέος) απέδιδαν πνευµονικές παθήσεις31. Η επισκευή και βελτίωση του οδικού 

αθηναϊκού δικτύου αποτέλεσε έργο των δηµοτικών αρχών, κυρίως από τα µέσα της 

δεκαετίας του 1830. Στα 1835 ξεκινά η λιθόστρωση των δρόµων. Πρώτες µε την 

                                                 
28Γ. Βάφα Αι Αθήναι υπό ιατρικήν έποψιν,, σελ.95. 
29 Στο ίδιο, σελ. 106-108. 
30Στο ίδιο, σελ 98. 
31 Στο ίδιο, σελ.99 
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τεχνική Μακάνταµ άρχισε να επιστρώνονται, επί δηµαρχίας32 ∆ηµ. Καλλιφρονά 

(1837-1841), οι οδοί Αιόλου και Ερµού, ενώ λιθοστρώνονταν τα πεζοδρόµιά τους. 

Παράλληλα ανοίχτηκαν δρόµοι που σύνδεσαν την Αθήνα µε τα γειτονικά χωριά33. 

Στα τελευταία τέσσερα χρόνια πριν από την επιδροµή της χολέρας επιστρώθηκαν 18 

δρόµοι, ενώ απλώθηκαν γέφυρες πάνω από χειµάρρους, της παριλίσσιας κυρίως 

περιοχής.34 Οι όποιες όµως αναµορφωτικές προσπάθειες προσέκρουαν στην 

οικονοµική στενότητα των δηµοτικών προϋπολογισµών που απέτρεπε γενναίες 

ανακαινιστικές προσπάθειες. Αποτέλεσµα ήταν πολλοί δρόµοι της πόλης συχνά να 

µεταβάλλονται σε χώρους λιµναζόντων νερών και υποδοχείς των αποβλήτων και 

κάθε λογής ακαθαρσιών. 

 

                              Υ∆ΡΕΥΣΗ 
 

Η ύδρευση της Αθήνας στα 1854 συνεχίζει, όπως και στα προηγούµενα 

χρόνια µετά την τουρκοκρατία, αλλά και στη διάρκειά της, να γίνεται από µέρος του 

αδριάνειου υδραγωγείου στο οποίο παροχετεύονταν νερά του Πεντελικού όρους, και 

δευτερευόντως του Υµηττού, από άλλα αυτόνοµα υδραγωγεία, ιδιόκτητα πηγάδια και 

πηγαία ύδατα. Το σύνολο  του πρωτοποριακού µηχανισµού του αρχαίου υδραγωγείου 

ήταν άγνωστο στους αρµόδιους φορείς. Το σύνολο των συλλεγόµενων υδάτων 

διοχετευόταν µε αγωγούς σε δηµόσιες βρύσες, απ’ όπου λαµβανόταν και 

αποθηκευόταν από τους κατοίκους, ή στις ιδιόκτητες κρήνες των πλουσίων 

προνοµιούχων. Η ποσότητά τους όµως δεν έφτανε ούτε να χορτάσει τη δίψα των 

Αθηναίων τους θερµούς καλοκαιρινούς µήνες, πολύ περισσότερο δε µπορούσε να 

υποστηρίξει στοιχειώδη καθαριότητα και υγιεινή. Εκτός αυτού, η δυσανάλογη 

κατανοµή του πρόσφερε τη µερίδα του λέοντος στο βασιλιά και τους εύπορους. Στα 

1840 η συνολική ποσότητα νερού που διοχετεύονταν στην πόλη, µετά τη προσθήκη 

και νέων υδάτων, έφτανε  τους χειµερινούς µήνες τα 700 δράµια, ενώ τους θερινούς 

τα 500 (1 δράµι ισούται περίπου µε 1 κυβικό µέτρο). Από αυτά 88 δράµια έπαιρναν 
                                                 
32 Οι πρώτες δηµοτικές εκλογές έγιναν στα 1835, βάσει νόµου(27/12/1833) που πρόβλεπε εκλογή των 
µελών των ∆ηµοτικών συµβουλίων µε άµεση εκλογή από τους βαρύτερα φορολογούµενους πολίτες. Ο 
∆ήµαρχος επιλεγόταν από το βασιλιά, µεταξύ 3 υποψηφίων που του  υποδείκνυε ιδιαίτερο εκλεκτορικό 
σώµα («∆ηµαιρεσιακό Συµβούλιο»), που αποτελούνταν από τα µέλη του ∆. Σ. και ισάριθµους 
φορολογούµενους πολίτες (∆ηµητρίου Αλεξ. Γέροντα, Ιστορία του ∆ήµου Αθηναίων(1835-1971), 
Αθήναι 1972, σελ. 48). 
33 ∆.Α.Γέροντα, ό.π., σελ. 79-80. 
 
34 Στο ίδιο, σελ.125. 
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τα ανάκτορα και τα δηµόσια καταστήµατα, άλλα 88 ο κήπος της βασίλισσας 

Αµαλίας, 200 ενοικιάζονταν σε ιδιώτες που είχαν βρύσες στα σπίτια τους, προς 75 

δρχ. κατ’ έτος, και 224 διοχετεύονταν στις κοινόχρηστες βρύσες και κατ’ επέκταση 

στη µεγάλη µάζα του αθηναϊκού πληθυσµού.35 Η ανισότητα είναι παραπάνω από 

εµφανής. Ένας πρόχειρος υπολογισµός, σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία και παίρνοντας 

υπ’ όψη τον πληθυσµό της πόλης τότε (18.973 κάτοικοι36), δείχνει ότι η µέση 

αναλογία δηµόσιου ύδατος  για τον κάθε κοινό Αθηναίο (4,5 λίτρα) απέχει πάρα πολύ 

των ελάχιστων απαιτήσεων, όπως έχουν προσδιοριστεί έστω και κάποια χρόνια 

µεταγενέστερα.37 Στα χρόνια του δηµάρχου Σπ. Βενιζέλου (1846-1850) µε τα 

διορθωτικά έργα που γίνονται αυξάνει η ποσότητα του διαθέσιµου νερού κατά 50 

δράµια.38 Και η ποιότητα όµως των υδάτων, ιδίως αυτών των πηγαδιών, 

αµφισβητούµενη (γλυφό και σκληρό, µάλλον ακατάλληλο για πόσιµο), θεωρούνταν 

υπαίτια διαφόρων οργανικών δυσλειτουργιών (δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, φθορά των 

δοντιών).Χηµική ανάλυση των συστατικών του είχε να γίνει από το 1838.39 Ο πρώτος 

µηχανισµός διύλισής του κατασκευάζεται στην οδό Αιόλου στα χρόνια του δηµάρχου 

Ι. Κόνιαρη.40 

Η ικανοποίηση των αυξανόµενων αναγκών νερού αποτέλεσε µόνιµο βραχνά 

των αρχών της πόλης από την απελευθέρωση µέχρι και τα µέσα του 19ου αιώνα, 

αλλά και στα κατοπινά χρόνια. Οι κινήσεις τους όµως περιορίστηκαν ουσιαστικά σε 

διαχειριστικές ή δειλές βελτιωτικές κινήσεις που αναγκαστικά υπήρξαν 

αναποτελεσµατικές µέσα στην ατολµία τους, την κυβερνητική αποθάρρυνση και τη 

χρόνια οικονοµική αδυναµία41. 

Η δηµογεροντία (1833-35) µε έρανο µεταξύ των κατοίκων επιχειρεί να 

αντιµετωπίσει τα έξοδα των επισκευών υδραγωγείων και κρηνών. Κερδίζει το 

δικαίωµα εκχώρησης ύδατος σε σπίτια ιδιωτών, που το τίµηµα της εγκατάστασής του 

και τα έσοδά του θα διετίθεντο για την αποπληρωµή των χρεών.42 Οι επόµενοι 

                                                 
35 Γ. Π. Παρασκευόπουλου, ό. π., σελ 139. 
36∆. Α. Γέροντα, σελ.91. 
37 Ο Γ. Βάφας ( ό. π.,σελ.125) αναφέρει ως minimum αναγκαία ποσότητα τα 100 λίτρα και ως επαρκή 
τα 150. 
38 Στο ίδιο, ό.π., σελ 187-88. 
39 25. Α. Ν. Γούδα, Έρευναι περί ιατρικής χωρογραφίας και κλίµατος Αθηνών ,Εν Αθήναις 1858, σελ. 
24-25. 
40 ∆. Α. Γέροντα, σελ.126. 
41 Για συνολική καταγραφή των ενεργειών των δηµοτικών αρχών αναφορικά µε την ύδρευση της 
πόλης των Αθηνών από την απελευθέρωση µέχρι τα 1854 βλ. ∆ηµητρίου Γ. Σκουζέ- ∆ηµητρίου Αλ. 
Γέροντα, Το χρονικό της ύδρευσης των Αθηνών, Αθήναι 1963. σελ. 54-80. 
42 ∆. Α. Γέροντα, ό. π., σελ.27-29. 
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δήµαρχοι (Πετράκης, Καλλιφρονάς, Μπενιζέλος, Κόνιαρης) περιορίζονται σε έργα 

συντήρησης του υπάρχοντος συστήµατος, τον καθαρισµό υδραγωγείων και  του 

δικτύου παροχής, την κατασκευή πρόσθετων κρηνών ή την παροχέτευση υπαρχόντων 

πηγαίων υδάτων. Προς αυτές τις κατευθύνσεις διατίθενται και κάποιες σχετικά 

γενναιόδωρες δανειακές χορηγήσεις από την κεντρική εξουσία (120.000 το 1837, 

50.000 το 1846 που στα 1850 προστίθενται άλλες 20.000δρχ.). Απόπειρες εξεύρεσης 

πρόσθετων υδάτων µε διανοίξεις αρτεσιανών αποβαίνουν άκαρπες (1839-40), όπως 

και διαβουλεύσεις µε ιδιώτες χρηµατοδότες (εταιρεία τεσσάρων κεφαλαιούχων, 

1842), που προσκρούουν στις  αδηφάγες κερδοσκοπικές επιδιώξεις τους.43 

Αποτέλεσµα η συντήρηση του προβλήµατος που υπονόµευε την ικανοποίηση 

βασικών αναγκών καθαριότητας και υγιεινής της Αθήνας. 

 

                                ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
       Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης είναι υποτυπώδες µέχρι τα µέσα του αιώνα. 

Περιλαµβάνει υπονόµους που υπάρχουν σε κάποιες µόνον οδούς της παλιάς πόλης 

(Αδριανού κ.ά.) κατά την παράδοσή της από τους Τούρκους – διάτρητες όµως µε 

«τόσα χάσµατα, ώστε ανά παν βήµα υπήρχε και µια πηγή δηλητηριεστάτων 

αναθυµιάσεων»44- και όσους προστίθενται µετέπειτα σε βασικούς (Ερµού, Αιόλου, 

Μιαούλη, Ρόµβης κ.ά) και άλλους γύρω από αυτούς δρόµους, τη δεκαετία του 1840.45 

Είναι ενδεικτικό ότι η διάνοιξη των Ερµού και Αθηνάς ξεκίνησε χωρίς πρόβλεψη για 

υπονόµους, που προστέθηκαν αργότερα. Ο κεντρικός αγωγός που ξεκινούσε από την 

οδό Αδριανού (επεκτείνεται µε απλό χαντάκι στα 1837), έφθανε έξω από την πόλη, 

όπου απέθετε τις ακαθαρσίες σε αυλάκι που τελικό προορισµό είχε τον Κηφισό. 

Μόνο όµως το χειµώνα, µε τη ενίσχυση των βρόχινων νερών κατάφερνε να φτάσει 

εκεί.46 Ο συνηθέστερος «υπόνοµος» ήταν ένα χαντάκι στο άκρο του δρόµου, όπου 

διοχετεύονταν όχι µόνο τα νερά της βροχής, αλλά και τα βρώµικα των διπλανών 

σπιτιών. Λίγα ήταν τα αρχοντικά σπίτια που συνδέονταν µε αποχετευτικούς αγωγούς. 

Η έλλειψη νερού συντελούσε στο να λιµνάζουν τα απόβλητα και µέσα στους 

υπονόµους και στην τελική απόληξή τους, αποτελώντας νοσογόνες εστίες. Η 

απορρόφηση των βρόχινων νερών από τους περισσότερους άστρωτους δρόµους της 

                                                 
43 Βλ. σχετικά Γ. Π. Παρασκευόπουλου, ό.π,, σελ. 156-57.  
44 ∆. Α. Γέροντα, σελ.29. 
45 Γ.Π. Παρασκευόπουλου, ό,π., σελ. 34, 150. 
46 Γ. Βάφα ό.π., σελ 114 και ∆. Α. Γέροντα, ό.π., σελ. 76. 
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πόλης και η λίµναση πάνω σε αυτούς και στα ανοιχτά αυλάκια των νερών που 

παροχετεύονταν από τις οικιακές ή εργαστηριακές λειτουργίες συντελούσε στην 

υγρασία και  νοσηρότητα της πόλης. 

 

  

 

                  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ  
 

Οι εικόνες της ακάθαρτης πόλης συνοδεύουν την Αθήνα από τις πρώτες 

στιγµές της ελεύθερης ζωής της µέχρι και τα 1854: χαλάσµατα και δρόµοι γίνονται 

αποδέκτες των οικιακών ακαθαρσιών. Νερά λιµνάζουν στους δρόµους της και έλη 

την περιζώνουν. Οι δυσοσµίες, ο κονιορτός και οι αναθυµιάσεις του φλώµου την 

πολιορκούν σταθερά. «Η Κωνσταντινούπολη είναι ίσως η µόνη µεγάλη πόλη που 

µπορεί να πάρει από την Αθήνα την δάφνη της ακαθαρσίας» σηµειώνει 

χαρακτηριστικά ο Ε. Αµπού στα 1853.47 Πως όµως κατακτά ένα τέτοιο τίτλο, που δεν 

αποδίδεται µόνο από την «ανθελληνικότητα» του Αµπού; 

Τα χαλάσµατα, οι δρόµοι, οι πλατείες και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι της 

πρωτεύουσας συχνά υποδέχονταν τα απορρίµµατα, ακόµα και τις βιολογικές 

εκκρίσεις των κατοίκων της. Τα αρκετά έντοµα και ζώα που φαίνεται να στεγάζονται 

ακόµη µέσα στη πόλη και στις παρυφές της48 (ποντίκια,49 µύγες,50 ψύλλοι,51 

πουλερικά, γουρούνια και άλογα52) -δείγµα της µη πλήρους αστικοποίησης της 

πόλης- µε τις ακαθαρσίες τους συµπληρώνουν την ανθρώπινη αδιαφορία. «…Βλέπεις 

στους δρόµους εδώ ένα ψόφιο κοράκι, εκεί µια πατηµένη κότα, πιο πέρα ένα σκυλί 

που αποσυντίθεται. Αληθινά πιστεύω ότι, αν ένα άλογο πέθαινε  µπροστά στο 

καφενείο της «Ωραίας Ελλάδος», θα άφηναν τους γύπες την φροντίδα να το πάρουν 

από κει…» δηλώνει απαξιωτικά ο Αµπού.53 Ιδιαίτερα προβληµατικός ήταν ο χώρος 

γύρω από τη αγορά, «όπου τα κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία, έβριθον ακαθαρσιών και 

ανέδιδον αναθυµιάσεις λίαν επικινδύνους δια την υγείαν των κατοίκων».54 

                                                 
47 Ε. Αµπού, ό.π., σελ.260. 
48 Μέχρι το 1858 η πλατεία Οµονοίας περιτριγυριζόταν από µάντρες κατσικιών και βοοειδών. (βλ. Επ. 
Στασινόπουλος, ό.π.,σελ. 260). 
49 Μαρία Γ. Καρατζά,Ο παλιός καθρέφτης- εικόνες από τη εποχή του Όθωνος, Ίκαρος, σελ48. 
50 Ε. Αµπού, σελ. 140. 
51 Στο ίδιο σελ.274.  
52 Στο ίδιο,σελ.260. 
53 Στο ίδιο, σελ 260. 
54 Γ. Π. Παρασκευόπουλου, ό.π.,σελ132. 
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Στα πρώτα µετά την απελευθέρωση χρόνια, οι περιστασιακές πρωτοβουλίες 

και επικλήσεις  της ατοµικής ευθύνης δε µπορούσαν να ανατρέψουν µε κανένα τρόπο 

την εικόνα που αδρά περιγράφηκε µόλις πριν: η δηµογεροντία διοργάνωσε και πάλι 

έρανο για τον καθαρισµό της πόλης55. Ο δήµαρχος Πετράκης κάλεσε τους δηµότες να 

καθαρίζουν το µέρος µπροστά από το σπίτια τους.56 Οργανωµένη αποκοµιδή των 

απορριµµάτων συγκροτείται στα 1837 µετά από επιδηµία που ταρακούνησε, έστω και 

πρόσκαιρα, τις αθηναϊκές συνειδήσεις.57 Ο µηχανισµός της αποτελούνταν από 

οδοκαθαριστές που σκούπιζαν τους κύριους δρόµους της πόλης µε υποτυπώδη µέσα 

(φτυάρια και θυµάρι για σκούπα58) και µε κάρα µετέφεραν τα συγκεντρωµένα 

απορρίµµατα και ακαθαρσίες της στο σκουπιδότοπο που βρισκόταν πολύ κοντά, στη 

βορειοανατολική απόληξή της, πίσω από την πλατεία Όθωνος (αρχή της σηµερινής 

οδού 3ης Σεπτεµβρίου).Ο µικρός αριθµός των συνεργείων και ο όχι ιδιαίτερος ζήλος 

τους –προτιµούσαν συχνά να σκουπίζουν τις αυλές των απέναντι σπιτιών των 

πλουσίων έναντι φιλοδωρηµάτων59- συντηρούσαν τη βρωµιά και τους κινδύνους της 

στους αθηναϊκούς δρόµους. Η πάροδος του χρόνου αύξησε τον αριθµό των αµαξών 

αποκοµιδής, δε µείωσε όµως τους ρύπους και τις ακαθαρσίες. Στα 1854 υπήρχαν 14 

κάρα αποκοµιδής, όπως αυτά είχαν αυξηθεί τελευταία φορά, το 1851, στα χρόνια της 

δηµαρχίας του δηµάρχου Νικ. Ζαχαρίτσα (1850-51). 

Μετά από νέες επιδηµίες, ευλογιάς αυτή τη φορά, το 1847 και το 1849, θα 

κατασκευαστούν τα πρώτα δηµόσια αποχωρητήρια, 7 στον αριθµό, και κάποια 

ουρητήρια.60 Αυτά, όπως και η κατασκευή σφαγείων, το 1838, δε φαίνεται όµως να 

απάλλαξαν τους αθηναϊκούς δρόµους από κακές συνήθειες.61Συνέχισαν να 

υποδέχονται ακαθαρσίες ανθρώπων και αίµατα ζώων, που εξακολουθούσαν να 

σφάζονται µπροστά στα κρεοπωλεία. 

Στα 1854 η Αθήνα διαθέτει δυο δηµόσια υδροθεραπευτήρια62(χαµάµ), που, 

κατά οξύµωρο σχήµα, περιγράφονται από τον Ε. Αµπού63ως χώροι ιδιαίτερα 

                                                 
55 Στο ίδιο, σελ. 34. 
56 Γ. Α. Γέροντα ό.π., σελ 95. 
57 Μνηµονεύεται ως «γαστροχολερική ή ελώδης πυρετός». Η γρήγορη εξάπλωσή της  και οι 
επιπτώσεις της -4.000κρούσµατα και 235 νεκροί στο δίµηνο αρχές Ιουνίου µέχρι 15 Αυγούστου 1837- 
οδήγησαν στη λήψη  βελτιωτικών µέτρων, καθώς αποδόθηκε στις «ακαθαρσίες και το µολυσµένο 
νερό». ( βλ. Γ. Π. Παρασκευόπουλο, ό.π., σελ 68, Γ. Α. Γέροντα, ό.π., σελ 116).    
58 Ε. Στασινόπουλου, ό.π., σελ.82. 
59 Στο ίδιο,  σελ.82. 
60 Γ. Π. Παρασκευόποουλου, ό.π., σελ. 187-88. 
61 Στο ίδιο, σελ.111 και Ε. Στασινόπουλου, ό.π., σελ. 83.. 
62 Ο γιατρός Π. Σοφιανόπουλος, στο Εγκόλπιον περί χολέρας ή χολορροίας, Εν Αθήναις εκ του 
τυπιογραφείου Χ. Αναστ. ∆ούκα,1849, τα κατονοµάζει ως «του Σταϊκόπουλου» στην οδό Αιόλου και 
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δύσοσµοι και ακάθαρτοι. Ούτως ή άλλως όµως τα λουτρά αυτά, απρόσιτα στη µάζα 

των Αθηναίων, «εχρησιµοποιούντο υπό περιοίκων και παλαιών θαµώνων ή υπ’ 

εκείνων της µεσαΊας κυρίως τάξεως, οίτινες µέλλουσι µετ’oλίγας ηµέρας να 

νυµφευθώσι συχνάζονται…»64 Η ατοµική καθαριότητα και υγιεινή για τη πλειοψηφία 

των κατοίκων της πόλης περιορίζεται σε πλύσιµο της κεφαλής και των ποδιών και, 

κάποιες φορές, και του σώµατος. «Ο φίλος όζει ουχί ρόδον, αλλά…! Όλα τα µέρη και 

τα µέλη του οµογενούς απορρέουσι δυσωδίαν!» αναφέρει ο Π. Σοφιανόπουλος65 

Παίρνοντας υπόψη τη σύστασή του για καθαρισµό του σώµατος µε πανί ή σφουγγάρι 

ή σε λουτρό σε περίπτωση προσβολής από τη νόσο «άπαξ της εβδοµάδος»,66 τη 

µόνιµη λειψυδρία, την έλλειψη σχετικής υποδοµής67 και το αξιακό  σύστηµα της 

πλειοψηφίας των Αθηναίων που δεν κατάτασσε σε υψηλή κλίµακα την καθαριότητα, 

η συχνότητα της ατοµικής υγιεινής δε θα ήταν ιδιαίτερα κολακευτική, ιδιαίτερα για 

τη µάζα των φτωχών της Αθήνας. 

 

                                    ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
 

Οι διάσπαρτες πληροφορίες του µάρτυρα της αθηναϊκής ζωής αυτών των 

χρόνων Ε. Αµπού επιτρέπουν µιαν επιφυλακτική αναφορά στις διατροφικές 

συνήθειες των Αθηναίων του καιρού της διαµονής του στην πρωτεύουσα. Η 

γενικότητα του χαρακτηρισµού τους ως λιτοδίαιτων,68 δεν θα πρέπει να κρύψει τη 

διαφορετική προσβασιµότητα πλουσίων και φτωχών στην πλούσια69 αθηναϊκή αγορά 

και κατ’ επέκταση στη δίαιτα. Οι εικόνες του γερουσιαστή που ψωνίζει τη νεφραµιά 

και τα σαλατικά70 και του λαουτζίκου µε µια χούφτα πιπεριές ή πικρές ελιές71 είναι 

ενδεικτικές και σύµβολα ζωών µε αντίθετες γεύσεις, κυριολεκτικές και µεταφορικές. 

                                                                                                                                            
«Πάνθεον» (σελ. 90). Χαραχτηρίζει «επιτυχή και σωτήρια τα υγρόθερµα ταύτα (τουρκικά) λουτρά εις 
τας πρώτας στιγµάς και ώρας του κρούσµατος (χολέρας), αλλά και όταν το πάγωµα επέλθη» (σελ.89), 
επικρίνοντας τους κυβερνήτες για τη µη κατασκευή και άλλων (σελ. 142).  
63 Σελ. 265-66. 
64 Γ. Βάφα σελ 162-63. 
65 Εγκόλπιον…, σελ 26. 
66 Στο ίδιο, σελ. 27. 
67 Αν ο  Γ. Βάφας, το 1872,αναφέρει (ό.π.,σελ.163) ότι λίγοι υπάρχουν στην Αθήνα µε ιδιαίτερο  
δωµάτιο λουτρού ή λουτήρα, λογικά συµπεραίνουµε ότι αυτοί ήταν λιγότεροι στα 1854 και άγνωστο 
είδος για τους φτωχούς της πόλης.    
68 Ε. Αµπού, ό.π., σελ. 56. 
69 Σο ίδιο, σελ 259. 
70 Στο ίδιο, σελ 258. 
71 Στο ίδιο, σελ.264. 
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Η διατροφή των λαϊκών στρωµάτων φαίνεται να είναι φτωχή σε πρωτεΐνες. 

Κυρίως αυτές προέρχονται από τα οικόσιτα ζώα. Ο Αµπού καθ’ υπερβολήν αναφέρει 

ότι τα 7/10 των Ελλήνων έτρωγαν κρέας µόνο το Πάσχα, ενώ το κυνήγι, 

εναλλακτικός τρόπος προµήθειάς του, δεν συγκαταλέγονταν στις συνήθειες των 

λαϊκών, µα των ανώτερων τάξεων και όχι για άµεσα ωφελιµιστικούς µόνο λόγους. Το 

κόστος των ψαριών, του κρέατος και άλλων απαραίτητων διατροφικών ειδών,  

διαθέσιµων σε επάρκεια στην αθηναϊκή αγορά, αλλά ιδιαίτερα ακριβών στις 

συνθήκες της συνεχώς διευρυνόµενης πληθυσµιακά πρωτεύουσας, τα καθιστούσε 

δυσπρόσιτα στα χαµηλά λαϊκά εισοδήµατα. Το µηνιαίο εισόδηµα ενός εργάτη µε 

δυσκολία, επαρκούσε, δέκα χρόνια πριν, για τη συντήρηση της οικογένειάς του, 

περιορίζοντας τη διατροφή της στα άκρως απαραίτητα και εφ’όσον δεν είχε την 

επιβάρυνση του ενοικίου72.  Βασικά διατροφικά είδη είναι το πρόβιο γάλα, βούτυρο, 

και αλµυρό τυρί, χόρτα, κηπευτικά, ελιές, όσπρια, παστά73. Η περιγραφή των 

Αθηναίων ως ξένων µε τη µέθη74 µάλλον ως ανακριβής πρέπει να εκληφθεί και 

αντιφάσκει µε πληροφορίες της περιόδου της επιδηµίας, αλλά και προηγούµενες. 

         Αντίθετα η διατροφική ποικιλία ενός αντιπροσωπευτικού µέσου αστού της 

περιόδου φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πλούσια, ποσοτικά και ποιοτικά, και  να µην 

εγκλωβίζεται σε οικονοµικούς περιορισµούς. Πέρα από τα βασικά είδη (ψωµί, 

γαλακτοκοµικά, όσπρια, ζυµαρικά, παστά) οι διατροφικές συνήθειές του 

περιλάµβαναν άφθονες ποσότητες κρέατος, ψαρικών,  κυνηγιού, γλυκών, φρούτων, 

ποτών, µέχρι και χαβιάρι. Η παρασκευή ξεχωριστού φαγητού για το υπηρετικό 

προσωπικό απεικονίζει το χάσµα στη διατροφή µεταξύ των ανώτερων και 

φτωχότερων  στρωµάτων  της αθηναϊκής κοινωνίας.75      

Η αλλοίωση και νόθευση βασικών διατροφικών ειδών (ψωµιού, γάλακτος, 

κρασιού76) δεν ήταν άγνωστες µέθοδοι για τους αθηναίους επαγγελµατίες, 

µειώνοντας ακόµη περισσότερο την πρόσληψη  απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων. 

 

                                     ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. 
 
                                                 
72 Στο ίδιο, σελ.114-15 και Ευτυχία ∆. Λιάτα, Τιµές και αγαθά στην Αθήνα (1839-1846), Μια µαρτυρία 
από τι κατάστιχο του εµπόρου Χριστόδουλου Ευθυµίου, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 
1984, σελ. 51-53 και 59-63. 
73 Μπ. Άννινος, Αι Αθήναι κατά το 1850, σελ.13. 
74 Στο ίδιο, σελ. 59. 
75 Βλ. Ευτυχία ∆. Λιάτα, ό..π., σελ.51, 55-5, 61, 65-66. 
76Μπ. Άννινου… , σελ. 96 και Γ. Παρασκευόπουλου, ό.π.,σελ.166.                                                                                             
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Τα δηµόσιου χαρακτήρα ιδρύµατα που µπορούσαν να προσφέρουν προστασία 

και περίθαλψη στους Αθηναίους, µέχρι τη δεκαετία του 1850, ήταν το στρατιωτικό 

και δηµοτικό νοσοκοµείο, το οφθαλµιατρείο και το δηµοτικό βρεφοκοµείο. 

Το στρατιωτικό νοσοκοµείο, κτισµένο από τα 1835,στα νότια της ακρόπολης, 

χρησίµευε αποκλειστικά για τη νοσηλεία των στρατιωτών της φρουράς της πόλης. 

∆ιοικoύνταν βάσει στρατιωτικού κανονισµού.  

Ο θεµέλιος λίθος του δηµοτικού νοσοκοµείου τέθηκε τον Ιούνιο του 1836 και 

δόθηκε σε χρήση το 1842. Κτίσθηκε µε τη συνδροµή πλουσίων, αλλά και ανωνύµων 

Ελλήνων του κράτους και του εξωτερικού. Μέχρι την αποπεράτωσή του ο δήµος 

µίσθωνε οικία µε 30-40 κλίνες, που χρησιµοποιούνταν ως χώρος νοσηλείας. Το 

καινούργιο δίπατο κτίριο, επιφάνειας 1444 τ.µ., βρισκόταν σε κατάλληλο σηµείο στα 

Β. Α. της πόλης και έξω από αυτήν, στους πρόποδες του Λυκαβηττού. Αριθµούσε 

200 κλίνες και χρησιµοποιήθηκε και ως χώρος διδασκαλίας των φοιτητών της 

ιατρικής σχολής του πανεπιστηµίου. Στο χώρο της µεγάλης αυλής του (9.919 µ.), 

εκτός του κήπου, υπήρχαν συµπληρωµατικοί χώροι (µαγειρεία, φαρµακείο, 

νεκροτοµείο κ.λ.π.). ∆ιοικούνταν από επιτροπή (αδελφάτο) που οριζόταν από το 

δηµοτικό συµβούλιο. Η χρόνια οικονοµική στενότητα του δήµου προκαλούσε συχνά 

περικοπές του προϋπολογισµού του και προσκόµµατα στην εύρυθµη λειτουργία του. 

Οριακή για τη συνέχιση της λειτουργίας του κατάσταση δηµιουργήθηκε, το 1849, 

όταν η άρνηση της υπεσχηµένης, πριν µερικά χρόνια, από την κυβέρνηση 

οικονοµικής επιχορήγησης  συνοδεύεται και από την απόπειρά της να ελέγξει τη 

διοίκηση του ιδρύµατος (επιδιώκει ουσιαστικά τον διορισµό του αδελφάτου από το 

υπουργείο Εσωτερικών, εκτοπίζοντας το δήµο). Ως προσωρινή λύση προκρίνεται- 

προβλέπονταν µέχρι τέλους του 1850, διατηρήθηκε όµως σίγουρα και το 1851- η 

επιβολή δηµοτικού φόρου 1% επί των εισαγοµένων στην πόλη εµπορευµάτων και 

δηµητριακών καρπών, που θα διατίθετο αποκλειστικά για τη συντήρηση και 

λειτουργία του νοσοκοµείου.77 Παρά ταύτα, στα 1854 ο αριθµός των κλινών του δεν 

ξεπερνούσε τις 60, αν και η δυναµικότητά του ήταν µεγαλύτερη και η γενική 

κατάστασή του ελεεινή.78 

Η τάση νοσηλείας των αθηναίων της εποχής στο ίδρυµα της πόλης τους δε 

φαίνεται να ήταν ισχυρή, ακόµα και σε οριακές στιγµές της ζωής τους: από τους 496 

                                                 
77 ∆. Α. Γέροντ, ό.π., σελ. 114 και Γ. Π. Παρασκευόπουλου, ό.π., σελ 183-84. 
78 Ιατρική Μέλισσα, φ.3, 1855, σελ.183-84. 
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νεκρούς αθηναίους του 1838 µόνο οι 181 (36,5 %) νοσηλεύθηκαν,79 ενώ, το 1841, 

από τους 530 νεκρούς έτυχαν νοσοκοµειακής περίθαλψης µόνο οι 130 (24, 5%).80 Τα 

στοιχεία αυτά, έστω και µη απολύτως ενδεικτικά, αφού δεν µπορεί να ήταν το σύνολο 

των νεκρών και ασθενείς, µπορούν να υποστηρίξουν την τάση αποφυγής των 

Αθηναίων προς τον νοσοκοµειακό εγκλεισµό και γενικότερης αποφυγής της ιατρικής 

συνδροµής. 

 

 

 

Γ.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ    
ΧΟΛΕΡΑΣ.               
                  

Πρώτη συστηµατική προσπάθεια νοµικής θωράκισης του νεοσύστατου 

ελληνικού κράτους απέναντι στις λοιµώδεις ασθένειες φαίνεται να αναπτύσσεται από 

τα µέσα της δεκαετίας του 1840. Υπό την επήρεια κυρίως των επιδηµιών της 

πανώλης, θεσπίζονται νόµοι που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των σχετικών 

υγειονοµικών αρχών81 και καθιερώνονται µέτρα αποτροπής της µετάδοσής τους στην 

ελληνική επικράτεια82. Τη γενική φιλοσοφία τους φαίνεται να διαπερνά το πνεύµα 

του µεταδοτισµού, κυρίαρχου µέχρι τότε στην Ευρώπη. Κεντρικός στόχος των 

νοµικών προβλέψεων ήταν η πρόληψη και αντιµετώπιση των λοιµωδών ασθενειών µε 

την ενεργοποίηση αυστηρών παρεµποδιστικών µέτρων, ελέγχου, κάθαρσης και 

αποµόνωσης: Επιβάλλεται ο υγειονοµικός έλεγχος και πιστοποίηση των 

εισερχόµενων πλοίων, ανθρώπων, ζώων και πραγµάτων  στη χώρα από ξηρά και 

θάλασσα.83 Υποβάλλονται στη διαδικασία της κάθαρσης, που ισοδυναµεί µε στέρηση 

επικοινωνίας, όταν προέρχονται από µη ύποπτο τόπο («επιτηρητική»84) και 

«πραγµατική», όταν η «µη κοινωνία» συνοδεύεται και µε λειτουργίες εκκαθάρισης.85 

Η πραγµατική κάθαρση, διαφόρων βαθµών και διάρκειας, ανάλογα µε τον βαθµό 

                                                 
79 Γ. Π. Παρασκευόπουλου, σελ.116-117. 
80 Στο ίδιο, σελ. 156-57. 
81 ΕτΚ, Νόµος ΚΒ΄Υγειονοµικός και ποινικαί διατάξεις αυτού, Νόµος ΚΓ΄ Περί υγεινοµικών αρχών εν 
γένει, Νόµος Κ∆΄ Περί διατιµήσεως Υγειονοµικών και λοιµοκαθαρτικών, Αρ. 31 Ε.τ Κ (25 Νοεµβρίου 
1845). 
82 Β. ∆. Περί κανονισµού των υγειονοµείων και λοιµοκαθαρτηρίων του Βασιλείου της Ελλάδος, Ε,τ Κ. 
αρ.37 (31 ∆εκεµβρίου 1845)  
83 ¨Αρθρα 1 και 307 Β. ∆., αρ. Ε.τ Κ. 37(31 ∆εκεµβρίου 1845). 
84 Στο ίδιο, άρθρα 62-65. 
85 Στο ίδιο, άρθρα 67-68.  
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επικινδυνότητας που πρόκυπτε από τις πληροφορίες των εισερχοµένων ανθρώπων     

(«εξοµολόγησις») και τον ιατρικό έλεγχο, αφορούσε το σύνολο των εισερχοµένων 

(ανθρώπων, ζώων, πραγµάτων και των πλοίων). Των µολυσµένων ανθρώπων η 

κάθαρση γίνονταν στα λοιµοκαθαρτήρια, όπου «απεκδύοντο» από όλα τα ενδύµατα 

και πράγµατά τους («απόδυσις»), έπλεναν ολόκληρο το σώµα τους στους λουτήρες 

του λοιµοκαθαρτηρίου επί µισή ώρα, φορούσαν άλλα ρούχα και φιλοξενούνταν 

αποµονωµένοι στους κοιτώνες του καταστήµατος.86  Τα αντικείµενα εκτίθενται σε 

πλήρη αερισµό ή υποκαπνισµό ή βυθίζονται σε απλό ή χλωριασµένο νερό ή ξύδι.87  

Τα ζώα που εισέρχονταν από ύποπτες ή µολυσµένες περιοχές της  ξηράς πλένονταν 

σε δεξαµενή νερού επί τετράωρο, ενώ τα εξαρτήµατά τους υποβάλλονταν σε 

υποκαπνισµό. Αν πρόκειταν για κοπάδια, η κάθαρσή τους γινόταν επί της συνοριακής 

γραµµής.88 Για διευκόλυνση του εµπορίου και των συναλλαγών, ζώα και πράγµατα 

µη επιδεχόµενα µολυσµού (επιστολές, έγγραφα κ.ά.) υποβάλλονταν σε κάθαρση σε 

ιδιαίτερα καταστήµατα («υγειονοµικά περιφράγµατα»).89 Ο καθαρισµός του πλοίου 

γίνονταν µετά την εκκένωση και απόσυρσή  του σε απόµακρο µέρος υπό αυστηρή 

επιτήρηση, µε καθηµερινό αερισµό των κιβωτίων και των αντικειµένων του και 

πλύσιµο του πλοίου και των σχοινιών του µε θαλασσινό νερό, αν δεν ήταν δυνατή η 

βύθισή τους στη θάλασσα90. 

Ιδιαίτερη πρόνοια λαµβάνονταν στην συνοριακή ζώνη, µε τη σύσταση 

υγειονοµικής γραµµής και σκοπό, υπηρετούµενο από οπλοφόρα σώµατα, την 

παρεµπόδιση της επικοινωνίας ή λαθραίας διάβασης ανθρώπων και ζώων ή την 

παραποµπή τους στα αρµόδια καταστήµατα.91 

Οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υγειονοµικών διατάξεων, 

ιδιαίτερα αυστηρές, κλιµακώνονταν µέχρι τη θανατική ποινή, αν αυτή γινόταν αιτία 

µετάδοσης λοιµώδους νόσου.92 

Η απειλή που συνιστά η ευρωπαϊκή επιδροµή της χολέρας από τα 1848 και η 

δοκιµασία της Σκιάθου συγκεκριµενοποιούν περισσότερο τις γενικές διατάξεις σε 

προβλέψεις προληπτικές της χολέρας. Το γενικό τους πνεύµα δεν απέχει από αυτό 

που διείπε τις γενικές υγειονοµικές διατάξεις: αποµόνωση και κάθαρση ανθρώπων, 

                                                 
86 Στο ίδιο, άρ. 202-203 και  334. 
87 Στο ίδιο, αρ. 140. 
88 Στο ίδιο, αρθ. 334-335. 
89 Στο ίδιο, άρ. 321-322. 
90 Στο ίδιο, αρ.96. 
91 Στο ίδιο, άρθ 354-365. 
92 Άρθο 15α Υγειονοµικού Νόµου ΚΒ΄, Ε.τ Κ.αρ.31,7/12/1945. 
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ζώων και πραγµάτων, ερχοµένων από επιχολέριο τόπο που διενεργείται µε τους 

ίδιους (αερισµός, πλύση, υποκαπνισµός, καύση) τρόπους.93 Ιδιαίτερη προσοχή, για 

ευνόητους λόγους, φαίνεται να αποδίδεται στην προστασία από τη θάλασσα µε 

προσδιορισµό τόπων, τρόπων και διάρκεια των καθάρσεων πλοίων, επιβατών και 

εµπορευµάτων94. Η ανάγκη όµως προστασίας του εµπορίου και των συγκοινωνιών, 

όπως οµολογείται95και διαφαίνεται από το περιορισµό της διάρκειας των διαδικασιών 

κάθαρσης96και την υπό όρους µετακίνηση ανθρώπων σε επιχολέριες περιοχές97 κ.ά., 

φαίνεται να οδηγεί σε µερικό µετριασµό της αυστηρότητας των νόµων, σύµφωνα και 

µε τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές. 

Οι µέθοδοι περιστολής της ασθένειας, σύζευξη «περιβαλλοντικών» και 

µεταδοτιστικών πρακτικών, περιλάµβαναν κατά κύριο λόγο την αποκοπή των πόλεων 

που νοσούσαν, την  απαγόρευση επικοινωνίας µε τους πάσχοντες  και τα σκεύη που 

χρησιµοποιούσαν, την αραίωση του πληθυσµού, όχι όµως µακριά, ώστε να µην 

εκθέτουν σε κίνδυνο άλλα τµήµατα, την κάθαρση των σπιτιών των πασχόντων και 

γενικότερα µέτρα καθαριότητας και υγιεινής της πόλης και ταφής των νεκρών, όπως 

και την επίβλεψη της αγοράς98.

                                                 
93 Β. ∆. Περί εκκαθάρσεως των εκ χολέρας µολυσµένων πλοίων., Ε τ Κ, Αρ. 32 (19 Σεπτεµβρίου1949.) 
94  Β.∆. 3/9/1849, Β. ∆. 9/9/1849, Β. ∆. 13/9/1849 και Β.∆. 29/11/1849, όλα στα Γ.Α.Κ, Ο.Α., Υπουρ. 
Εσωτερικών, φ.192. 
95 Εγκύκλιος υπ΄αριθ. 83 (11 Ιουλίου 1854) Υπουργείου Εσωτερικών, Γ.Α.Κ, φ. 192. 
96 Αρθρα Β΄, Γ΄, Ζ΄  του Β. ∆.  28ης Ιουνίου 1854 και άρθ. Α΄,Β΄, ∆΄ 8ης Ιουλίου 1854, Ε. τ. Κ., αρ.23, 
10/7/1854. 
97 Αρθρα Α΄, Β΄, Γ΄, Β. ∆. Ε.τΚ.,αρ.23,10/7/1854. 
98  Β.∆. περί µέτρων προς πρόληψιν της διαδόσεως της χολέρας, 7/71854, Ε.τ. Κ, αρ.23.,10/7/1854 και 
∆ιαιτητικά Παραγγέλµατα προς φύλαξιν από χολέρας, ΓΑΚ, Υπ. Εσωτ., φ.192, έγγ. 168. 
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4.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ο ΛΟΙΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 

                   Α. ΑΡΧΗ  ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
 

Μεµονωµένα και σποραδικά κρούσµατα χολέρας σηµειώνονται στην Αθήνα 

και τους δυο µήνες πριν την ορµητική έκρηξη της επιδηµίας, που ενισχύουν την 

ανησυχία των κατοίκων της, αφού αυτή ήδη µαίνονταν στο γειτονικό Πειραιά. 2-3 

περιστατικά σηµειώνονται στις αρχές Αυγούστου1. Ο αποκλεισµός του Πειραιά δεν 

ήταν πλήρης και επέτρεπε  σε κάποιους για σοβαρούς λόγους, µε τις προβλεπόµενες 

υγειονοµικές και αστυνοµικές διατυπώσεις, τη µετάβαση σε και από αυτόν στην 

πρωτεύουσα.2 Αρκετές φορές όµως αυτές δεν τηρούνταν αυστηρά ή παραβιάζονταν 

υπό το κράτος διάφορων παρεµβάσεων. Τα αγγλογαλλικά στρατεύµατα κατοχής 

εξάλλου δεν υπόκεινταν σε κανένα έλεγχο και περιορισµό µετακίνησης. Αντίθετα 

προκλητικά περιδιάβαιναν στους δρόµους της Αθήνας και περιοχών της Αττικής. Υπ΄ 

αυτές τις συνθήκες ήταν εύκολη η µεταφορά  της νόσου στην πρωτεύουσα. Η πλήρης 

και ελεύθερη επικοινωνία των δυο πόλεων αποκαθίσταται στις 26 Αυγούστου, «αφού 

έπαυσεν ο κίνδυνος της εκείθεν εισβολής εις την υµετέραν πρωτεύουσαν».3 

Τέλη Σεπτεµβρίου ανεφάνησαν  νέα ύποπτα κρούσµατα. Γυναίκα που 

παρουσιάζει συµπτώµατα ήπιας χολέρας, στις 29 Σεπτεµβρίου, στην οδό 

Λυσικράτους, αρ. 768, ιάθηκε πλήρως µετά 7 ηµέρες. Σε τέσσερις νεκρούς 

προηγούµενων ηµερών η νεκροψία εντόπισε ύποπτα σηµεία.4 Το δεύτερο δεκαήµερο 

του Οκτωβρίου η νόσος εκδηλώνεται καθαρότερα5. Στις 12 του µήνα σηµειώνονται 

δυο θανατηφόρα κρούσµατα γυναικών, ένα στην οδό Νίκης και άλλο εγγύου κάτω 

από την ακρόπολη. Τα σηµάδια της νόσου ανιχνεύθηκαν και στις δυο και στο 

έµβρυο. Στις 14 Οκτωβρίου προσβλήθηκε, στην οδό Νίκης πάλι, άλλη γυναίκα που 

έµενε απέναντι από την προηγούµενη. Την ίδια µέρα προσβάλλεται άνδρας στο 

Γεράνι και το βράδυ δυο άλλα κρούσµατα εµφανίζονται σε παρόδους της οδού 

Αθηνάς. Στις 15 τα κρούσµατα φτάνουν τα δέκα και την επόµενη 

                                                 
1 Αθηνά, φ. 2143, 9/8/1854. 
2  Ε. τ Κ., αρ.  23,1854, Β. ∆.7/7/185 
3 Ε.τ Κ., αρ. 55,1854, Β. ∆. 1/9/1854. 
4 Μ. Άννινος, Ιστορικά µελετήµατα, Εστία, Αθήνα,1925, σελ.259. 
5 Η Αθηνά , φ. 2173,21/10/54, αναφέρει ως αρχή της επιδηµίας την 16/10. Ο Μ. ¨Αννινος (Ιστορικά 
Μελετήµατα, σελ. 259) την 12/10. Κυβερνητική πράξη µε ηµεροµηνία 15 Οκτωβρίου (Β.∆. 
18/10/1854, Περί διορισµού ιατρού εις τα χωρία Κηφισίας και Αµαρουσίου) συνηγορεί στη αποδοχή 
της δεύτερης ως πιθανότερης).    
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πολλαπλασιάζονται, κυρίως στο δεύτερο τµήµα της πόλης και, κατά δεύτερο λόγο, 

στο πρώτο και τρίτο.6 

Μαρτυρίες για τον ακριβή τρόπο προσβολής της πρωτεύουσας αναφέρουν 

διάφορες εκδοχές: για την εφηµερίδα Αθηνά7 αιτία στάθηκαν τα µολυσµένα ρούχα 

θύµατος της ασθένειας από τον Πειραιά που έπλυνε εν αγνοία της άτυχη πλύστρα 

στην πρωτεύουσα, η οποία και προσβλήθηκε. Παρόµοια εκδοχή, µε διαφορετική 

µόνο  γεωγραφική προέλευση, παρουσιάζει ο Μπάµπης Άννινος:8 το µίασµα 

εισάγεται από τη Σύρο, που πλήττεται µέχρι το Σεπτέµβριο από τη νόσο, µε κιβώτιο 

που περιέχει πάλι τα ρούχα νεκρού χολερικού που στάλθηκαν στην οικογένειά του 

στην Αθήνα. Οι δυο πλύστρες πάλι που ανάλαβαν τον καθαρισµό τους είναι τα πρώτα 

θύµατα της χολέρας στην πρωτεύουσα. Ο Γιάννης Καιροφύλλας9 θέλει τη νόσο να 

µεταδίδεται από άρρωστο λαθρεπιβάτη  πλοίου που άραξε  στο λιµάνι του Πειραιά. Η 

εγκυρότητα αυτών των πληροφοριών είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Εξάλλου σε τέτοια 

κρίσιµα για την ανθρώπινη  ζωή γεγονότα η λαϊκή βούληση, αναζητώντας άµεσους 

υπεύθυνους και εξιλαστήρια θύµατα, εύκολα ανακαλύπτει ή κατασκευάζει ενόχους. 

Από την άλλη πλευρά η άµεση και συχνή επαφή των πλυστρών µε το νερό, κύριο 

αγωγό της ασθένειας, προσδίδει ένα βαθµό αληθοφάνειας και πιθανότητας στο 

περιεχόµενο των  σχετικών µαρτυριών.10Απέχει όµως από τη δυνατότητα της 

πλήρους αποδοχής της µιας ή της άλλης εκδοχής. Βέβαια η πρωτογενής µαρτυρία  

ενέχει µεγαλύτερη βαρύτητα, πολύ περισσότερο, όταν οι µεταγενέστερες 

πληροφορίες δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες παραποµπές. Ανεξάρτητα όµως από 

το συγκεκριµένο κοµιστή, η µη  αυστηρή τήρηση µιας ζώνης πλήρους υγειονοµικής 

προστασίας από τις εστίες της επιδηµίας και ο - άγνωστος τότε - µεγάλος χρόνος 

επώασης της νόσου (µέχρι και 8 εβδοµάδες) παρείχαν σε αυτή σχετικά εύκολη δίοδο 

από την αρχική της κοιτίδα, που για τον ελληνικό χώρο, σε αυτή τη φάση ήταν 

κυρίως ο στρατός κατοχής στον Πειραιά, προς την ελληνική πρωτεύουσα. 

Η πορεία της επιδηµίας στην αθηναϊκή της επέλαση δεν ήταν ευθύγραµµη- 

έτσι συνήθιζε εξάλλου γενικώς να συµπεριφέρεται. Γνώρισε περιόδους ύφεσης που 

τροφοδοτούσαν ελπίδες και ανακούφιση, αλλά και εξάρσεις που εξύψωναν την 

                                                 
6Στο ίδιο και στην Η εν Αθήναις Ιατρική Μέλισσα, τ. Β,σελ.269 και Αθηνά, φ. 2190, 29/11/54. 
7 Αρ. 2184,17/11/54. 
8 Ιστορικά Μελετήµατα, σελ. 259. 
9 Αθήνα και Αθηναίοι1134-1934, Αθήνα 1978,σελ. 48. 
10 Tη βεβαιότητα ότι πρώτο κρούσµα της νόσου στην πρωτεύουσα υπήρξε πλύστρα «προσβληθείσα 
από ενδύµατα απογυµνωθέντος χολεριώντος νεκρού» διατυπώνει κατηγορηµατικά και πρωτοσέλιδο 
της εφ. Αθηνά, φ. 2184, 17/11/54. 
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απογοήτευση και τον πανικό. Η κορύφωσης τη νόσου συµπίπτει µε  το δεύτερο 

δεκαήµερο του Νοεµβρίου. Από τις 10 µέχρι τις 20 του µήνα (βλ. σχετικά πίνακες  1, 

2,3 και 4 του παραρτήµατος και διαγράµµατα 1,2,3και 4) φτάνει στη πιο φονική και 

παρατεταµένη έξαρσή της. Ο αριθµός των κρουσµάτων και των θανάτων 

πολλαπλασιάζονται στο διάστηµα αυτό, φθάνοντας τις εκατοντάδες  την ηµέρα.11 

Τις διακυµάνσεις που γνωρίζει η επιδηµία ιστοριοδίφες τις συσχετίζουν µε τις 

καιρικές και ατµοσφαιρικές µεταβολές. Ταυτίζουν τις υποχωρήσεις µε την 

επικράτηση ξηρών ανέµων, ενώ αντίθετα τις εξάρσεις µε νότιους, υγρούς δηλαδή και 

βροχερούς.12 Πέρα από, την αµφιλεγόµενη πάντως, αυτή αιτία13και από άλλους 

γενικότερους λόγους, στις αναθερµάνσεις της αρρώστιας συνέδραµε και η 

πληθυσµιακή πύκνωση που δηµιουργούσε η επάνοδος των Αθηναίων από τα µέρη 

καταφυγής τους που ακολουθούσε περιόδους ύφεσης. Την ανθρώπινη συγκέντρωση 

διευκόλυναν και  οι εορταστικές και άλλες συνευρέσεις, ταυτισµένες χρονικά µε 

αργίες και Κυριακές κυρίως, που, κατά την άποψη της εποχής, µε τις διαιτητικές 

παρεκτροπές που τις συνόδευαν προκαλούσαν την επίταση της νόσου.14 

        ∆ιαφοροποίηση παρατηρείται και στη γεωγραφική εξάπλωση της επιδηµίας. Στο 

πρώτο διάστηµα πλήττει το Β΄ και δευτερευόντως το Α΄ τµήµα της πόλης, ενώ στη 

φονική της κορύφωση λεηλατεί το ∆΄, - και κατά δεύτερο λόγο το Α΄ και Γ,΄ 

«καταπτοήσασα δια το πρωτοφανές και το µέγεθος  του δυστυχήµατος τους πάντας 

και διακινδυνεύσασα την κοινωνίαν της πρωτευούσης επί τινας ηµέρας δια το 

αφόρητον της καταστάσεως.»15 

        Η φθίνουσα πορεία της νόσου από το τρίτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου 

χαρακτηρίζεται από τη θεαµατική µείωση και τελικά τη µη εµφάνιση νέων 

κρουσµάτων. Τα τελευταία εµφανίσθηκαν στις 27 Νοεµβρίου. Αφού συµπληρώθηκαν 

13 ηµέρες από αυτά, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, η ελληνική πρωτεύουσα 

                                                 
11 Μ. Άννινος, Ιστορικά µελετήµατα, σελ.265. 
12 Ο Ι. Πύρλας συσχετίζει τις υφέσεις  και την κατάπαυση της νόσου στην Αθήνα µε την επικράτηση 
βορείων ανέµων. ( βλ. Περί της παλαιάς και  νέας.., σελ. 21). 
13 O Francois Delaport δέχεται ότι οι κλιµατολογικές συνθήκες και µεταβολές δεν επηρέασαν την 
εξέλιξη της νόσου στο Παρίσι, όπως και οι συνθήκες υγρασίας και υψοµέτρου. Αντίθετα αποδίδει 
ιδιαίτερη αξία στην πυκνότητα κατοικίας και ιδιαίτερα στη µικρογεωγραφική προσέγγισή της (σχέση 
διαθέσιµου χώρου κατοικίας  προς τον αριθµό κατοίκων του). Βλ. Disease and Civilization…, σ. 76. 
14 Χαρακτηριστική η αύξηση κρουσµάτων που ακολούθησε τις ευωχίες «των πανηγυρικών 
συσσωρεύσεων πολλών ανθρώπων σε απόκεντρα µέρη της πόλεως….» την παραµονή και εορτή των 
Ταξιαρχών. (Αθηνά, φ. 160,9/11/54). Αντίστοιχα φαινόµενα παρατηρήθηκαν και στο Παρίσι, το 1832 
στις αρχές της εβδοµάδας.   
15 Ι. Μ., φ. Ζ-Η, 1854, σελ.497. 
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τίθεται σε ελεύθερη κοινωνία µε τα υπόλοιπα µέρη του κράτους την 11/12/1854.16 Οι 

λειτουργίες της πόλης επαναρχίζουν. Η αγορά ξαναβρίσκει τον προηγούµενο ρυθµό 

της. Επαναλειτουργούν τα δικαστήρια και τα σχολεία. 

 

                             Β. Η  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. 
 
                         α. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ. 
 

Η έκρηξη της επιδηµίας στο γειτονικό Πειραιά, το καλοκαίρι του 1854, 

συνιστά µια άµεση και οξύτατη απειλή για την ελληνική πρωτεύουσα. Η ανάγκη 

αποτροπής της µεταφοράς της στην Αθήνα φαίνεται να απασχολεί τις αρχές της και 

δηµιουργεί την πρώτη οργανωτική και διοικητική υποδοµή, αλλά και πρακτική 

εµπειρία στην αντιµετώπιση της νόσου. 
        Με κυβερνητική απόφαση διορίζεται Υγειονοµική Επιτροπή Πρωτευούσης µε 

καθήκον την τήρηση των υγειονοµικών µέτρων και τη διασφάλιση της υγείας της 

πόλης.17 Ενισχύεται η φρουρά της ζώνης υγειονοµικής προστασίας της.18 H 

κυβέρνηση, «προνοούσα εγκαίρως προς πρόληψιν του κινδύνου», συστήνει και 

επανδρώνει ειδικό νοσοκοµείο, - “χολεροκοµείο” ονοµάζεται και διορίζεται 

διευθυντής του ο γιατρός Γ. Σταυρίδης,-19 καταβάλλοντας προσπάθειες να 

υπερκερασθούν αντίξοες σχετικές νοµικές διατάξεις.20 Για την στήριξη των έκτακτων 

µέτρων χάριν της δηµόσιας υγείας, που λαµβάνονται στις περιοχές που πλήττονται 

ήδη ή απειλούνται από τη χολέρα, διαθέτει το υπουργείο των Εσωτερικών έκτακτη 

πίστωση 30.000δρχ.21 

Η δηµοτική αρχή, υπεύθυνη από το νόµο για την πρόνοια και υγεία των 

πολιτών υπό την εποπτεία του υπουργείου εσωτερικών, διόρισε ένα γιατρό και δυο 

                                                 
16 Ε τ Κ, Β. ∆. Περί παύσεως των εκτάκτων υγειονοµικών κατά της εν Αθήναις ενσκηψάσης νόσου 
χολέρας µέτρων, 10/12/1854. 
17 Αθηνά,φ. 2143, 9/8/1854.  Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι: Ι. Βούρος, Ι. Κόνιαρης, Γ. Γαλάτης, Αλ. 
Βενιζέλος, Εµ. Κατσικάρης, Νικ. Ζαχαρίτσας, Σωτηριάδης, Π. Κυριακός, ο νοµάρχης Αττικοβοιωτίας 
Αθ. Πετσάλης και ο ∆ιευθυντής της ∆ιοικητικής Αστυνοµίας  Τσούχλος. 
18 ΓΑΚ, Υπ. Εσωτ., φ. 191, έγγ. 90. 
19 Αιών φ. 1483,4/8/54 και Αθηνά, 29/6/54 και Ιατρική Μέλισσα, φ. 2, 1854, σελ. 491-92. 
20 Η κυβέρνηση επικαλείται την κρισιµότητα των περιστάσεων και αντίστοιχα προηγούµενα (διορισµοί 
γιατρών στον Πειραιά, πρέσβεων κ.ά.), για να παρακάµψει το συνταγµατικό άρθρο σύµφωνα µε το 
οποίο η εκτελεστική εξουσία  δεν είχε το δικαίωµα πλήρωσης θέσεων που δεν είχαν θεσπισθεί από την 
νοµοθετική. Η παρατυπία αυτή είχε οδηγήσει στην επιστροφή του πρώτου σχετικού σχεδίου νόµου 
από το βασιλιά. Βλ. ΓΑΚ, Υπουργείο Εσωτερικών, φ. 191, έγγ. 12.   
21 Ε.τ.Κ, Β. ∆. 19/8/1854.  
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βοηθούς σε κάθε ένα από τα τέσσερα αστυνοµικά τµήµατα της πόλης,22 µε χρέος να 

περιέρχονται καθηµερινά τη πόλη, να εξετάζουν την πιθανή εµφάνιση κρουσµάτων 

και να επισκέπτονται ταχτικά τους πάσχοντες, αν ενσκήψει η επιδηµία.23 ∆ιευθυντής 

των δηµοτικών γιατρών διορίζεται ο Ι. Πετράκης µε µισθό 250δρχ. Το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο επίσης συστήνει ειδική επιτροπή µε σκοπό  την υγιεινή προστασία και την 

παροχή βοήθειας για την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών των φτωχών δηµοτών.24 

Παράλληλα λαµβάνονται µέτρα καθαριότητας της πόλης, ιδίως του χώρου της 

αγοράς της, όπου οι ακαθαρσίες των κρεοπωλείων και λαχανοπωλείων 

δηµιουργούσαν άκρως προβληµατική κατάσταση. Aνοίγονται αυλάκια στο πλάι των 

δρόµων, για να διοχετεύονται τα ύδατά τους στους υπάρχοντες υπονόµους.25 

Σχεδιάζεται η παροχή φαρµάκων στους φτωχούς δηµότες µε επιβάρυνση του δήµου, 

όπως και η δωρεάν από την κυβέρνηση διανοµή καθαρού ψωµιού και ρυζιού σε 

αυτούς26. Για εξοικονόµηση πόρων αναστέλλεται η εκτέλεση δηµοτικών έργων  

(επίστρωση δρόµων µε καλντερίµι, κατασκευή νέων οδών κ.ά.).27 

        Τα λίγα κρούσµατα που εµφανίσθηκαν ή µεταφέρθηκαν στην Αθήνα και η 

χαλάρωση και παραβίαση των γενικότερων µέτρων δεν µπόρεσαν να αποτελέσουν 

κριτήρια της αποτελεσµατικότητας των ιδιαίτερων που πάρθηκαν για την προστασία 

της  πρωτεύουσας σε αυτό το πρώτο διάστηµα. 

        Φαίνεται όµως ότι έχουν απασχολήσει τους κυβερνητικούς επιτελείς, σε 

ενδεχόµενη έκρηξη της χολέρας στην Αθήνα, τα ενδεικνυόµενα µέτρα και ειδικότερα 

οι συνέπειες πιθανού υγειονοµικού αποκλεισµού της πόλης. Οι κίνδυνοι που 

συνεπάγεται για την τροφοδοσία της πόλης µια τέτοια επιλογή και η δυσκολία 

επικοινωνίας του διοικητικού και πολιτικού κέντρου της χώρας  φαίνεται αρχικά να 

προβληµατίζουν και να υποστηρίζουν έναν σκεπτικισµό στην αντιµετώπιση µιας 

τέτοιας προοπτικής.28 Ατυχώς το βασιλικό διάταγµα των έκτακτων µέτρων που 

                                                 
22 Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αθηναίων, Πράξη 39, 8/7/1854. 
23 Ελεύθερος Άνθρωπος,φ.89,21/2/1931 και Αθηνά 12/7/54. Οι γιατροί αυτοί ήταν: τακτικοί οι: 
Μιλτιάδης Βενιζέλος, Προκόπιος Χρυσοχόος (Α΄τµήµα), Γεώργιος Πρινάρης  και Αντώνιος 
Λινδερµάϊερ (Β΄), Σπυρίδων Μπαλάνος και Γεώργιος Λέλης (Γ¨) κα Αντώνιος Βιτσάρης και Παναγής 
Λίτσικας (∆΄). Βοηθοί αντίστοιχα οι: Αλέξανδρος Τριάνδης και Σπυρίδων Λαζαρέτος (Α΄), Ιωάννης 
Οικονοµόπουλος και Κων/νος Σαλταµπάσης (Β΄), Αναστάσιος Ζίνης και Βασίλειος Σπυρόπουλος (Γ΄) 
και Αναστάσιος Μαργαρίτης και Γεώργιος Παπαζήσης (∆΄).   
24Πρακτικά συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αθηναίων,  Πράξη 43, 12/8/54.  
25 όπου παραπάνω. 
26 Αθηνά, φ. 2145, 13/8/54. 
27Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αθηναίων, Πράξη 44, 17/8/1854.  
28 Σε ανυπόγραφο και χωρίς ηµεροµηνία έγγραφο (αριθ. 19, ΓΑΚ Υπ. Εσωτερικών, φ. 191) 
διατυπώνονται ευθέως σχετικά ερωτήµατα. Προτείνεται µάλιστα η παραποµπή του θέµατος προς 
µελέτη σε επιτροπή, αποτελούµενη από τµηµατάρχη του υγειονοµικού κλάδου του Υπ. Εσωτερικών, 
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ακολούθησαν την εισβολή της χολέρα στην Αθήνα δε βρέθηκε καταχωρηµένο- µόνο 

αυτό της ανάκλησής τους και χωρίς συγκεκριµένη κατονοµασία τους- στα φύλα της 

Ε.τ Κ. και του τύπου των ηµερών. Από δευτερογενείς αναφορές του τελευταίου και 

σχετικών εγκυκλίων συνάγουµε ασφαλώς ότι, υπό το κράτος του πανικού που 

ενέπνευσε η εισβολή της νόσου στην Αθήνα, επιβλήθηκε ο αποκλεισµός της.29 ∆ε 

φαίνεται όµως και σε αυτή την περίπτωση να λειτούργησε πλήρως. 

Με την έκρηξη της νόσου, πέρα από τους δηµοτικούς γιατρούς, µε διορισµούς 

µε  βασιλικά διατάγµατα πρόσθετων γιατρών επιδιώκεται η ιατρική θωράκιση της 

ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, όπου έχει καταφύγει ένα µεγάλο µέρος των 

κατοίκων της. Μετακαλείται ο γιατρός του υγειονοµείου Βόνιτσας και διορίζεται 

δηµόσιος γιατρός στα χωριά  Κηφισιάς και Αµαρουσίου µε µηνιαίο µισθό 300δρχ.30 

Ο ∆ηµήτριος Κόνσολας διορίζεται δηµόσιος γιατρός, για όσο διαρκέσει η χολέρα, 

στο προάστειο της Νεάπολης, µε τον ίδιο µισθό.31 Ο γιατρός Κ. Α. Βενιζέλος 

τοποθετείται επιτηρητικός γιατρός των περιχώρων της πόλης της Αθήνας, µε µηνιαίο 

µισθό 300 δρχ. Υπό τις οδηγίες του προβλέπεται να τεθούν και δυο βοηθοί, από τους 

τελειοδίδακτους της ιατρικής, µε µηνιαία αµοιβή 150 δρχ. ο καθένας. Στη διάθεσή 

τους και για διευκόλυνση των µετακινήσεών τους τίθενται άµαξες και φάρµακα, για 

να χορηγούνται στους αρρώστους.32 Παράλληλα και ιδιώτες γιατροί προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους -εννοείται στους πολίτες που έχουν την δυνατότητα να ανταµείβουν 

την προσφορά των υπηρεσιών τους. Ο διδάκτορας της ιατρικής Κ. Βουσάκης ορίζεται 

τώρα διευθυντής του νοσοκοµείου χολεριώντων, µε µηνιαία αµοιβή 400 δρχ.33 Ο 

Βουσάκης είχε υπηρετήσει ως γιατρός κατά την επιδηµία στο Πειραιά όπου, καθώς 

διατεινόταν σε έκθεσή του προς το υπουργείο των Εσωτερικών, εφάρµοσε 

«θεραπευτική» µέθοδο, ιδιαίτερα αποτελεσµατική.34 Αυτή συνίστατο στη χρήση 

εκχυλίσµατος και βάµµατος εµετικών καρύων  και σταδιακών τοπικών και γενικών 
                                                                                                                                            
το νοµοϊατρό Αττικής, µέλος του ιατροσυνεδρίου, τον πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αθηναίων, 
τµηµατάρχη του µηχανικού σώµατος, 2 εµπόρους τροφίµων και τον πρώην και τωρινό υπαστυνόµο 
τροφίµων. ∆εν φαίνεται όµως το σχήµα αυτό να πρόλαβε να λειτουργήσει. 
29 Η  Εν Αθήναις Ιατρική Μέλισσα,(φ. Η, Ιανουάριος 1855), αναφέρει ότι διετάχθη ο αποκλεισµός της 
πρωτεύουσας, αλλά µόνο ο θαλάσσιος λειτούργησε. Η Αθηνά,(φ.2191,1/12/54) αναγγέλλει ότι 
«εξαλειφθείσης ολοτελώς της χολέρας από της πρωτευούσης η κυβέρνησις προτίθεται να την  θέση εις 
ελευθέραν κοινωνίαν µετά των επιλοίπων µερών του κράτους». ∆ιαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών 
(υπ΄αριθ. 147, 16/10/1854, καταχώρηση στην Αθηνά,φ.2177,27/10/54) εφιστά την προσοχή και φειδώ 
των αστυνοµικών αρχών  στην έκδοση διαβατηρίων µε προορισµό την Αθήνα στους δηµότες της µόνο 
ή σταθερά διαµένοντες σε αυτήν και µόνο για σοβαρούς λόγους. 
30 Β.∆ ,18/10/1854, Ε.τ Κ. 43, 28/10/1854. 
31 Β. ∆., 18/10/1854, στο ίδιο. 
32 Β.∆. 19/10/1854, στο ίδιο. 
33 Β. ∆., 17/10/1854,στο ίδιο. 
34 Ανατολή, φ. 19/9/54 και Ιατρική Μέλισσα, φ. Ε, 10/1854,σελ. 291. 
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αφαιµάξεων. Οι περγαµηνές αυτής της «ανακάλυψής» του ίσως υποβοήθησαν τις 

µηχανορραφίες για την ανέλιξή του. Στην µεγάλη όξυνση της επιδηµίας διορίζεται 

επικουρικός γιατρός στο χολερικό νοσοκοµείο «Άγιος Παντελεήµων» ο Κ. Κόµνος. 

Παράλληλα του ανατίθεται ιατρική υπηρεσία σε µια συνοικία της πόλης.35  

Επιστρατεύεται και το στρατιωτικό νοσοκοµείο της πόλης για τη νοσηλεία 

πασχόντων των στρατιωτικών µονάδων. Αν κρίνουµε όµως από τους αριθµούς των 

ατόµων που περιέθαλψε (βλ. πίνακα 7), µάλλον δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στη 

νοσηλεία στρατιωτικών. Για την επάνδρωσή του προσφέρεται από το γαλλικό 

κατοχικό σώµα που έχει αποσυρθεί στα Πατήσια στρατιωτικό απόσπασµα που τα 

µέλη του υπηρετούν ως νοσοκόµοι36. (Με τη λήξη της επιδηµίας αποχώρησαν για τον 

Πειραιά τιµητικά εν ποµπή, σύµφωνα µε διαταγή του υπουργού των Στρατιωτικών 

Καλλέργη37και επιβραβεύτηκαν για τις υπηρεσίες τους από τον Όθωνα µε την 

απονοµή χρυσού σταυρού). Η ιατρική διεύθυνση της πόλης ανατέθηκε στην 

Νοµαρχία Αττικοβοιωτίας και το νοµοϊατρό (πρόεδρο του ιατροσυνεδρίου). Υπό την 

προεδρία του προβλεπόταν η τακτική σύνοδος των γιατρών της πόλης, καταγραφή 

των κρουσµάτων και θανάτων που συνέβησαν, «συγκοινωνία ιδεών και απόψεων 

περί το θεραπευτικόν µέρος».38 Για τη φαρµακευτική κάλυψη των φτωχών η 

κυβέρνηση άνοιξε πίστωση 200 δρχ στα φαρµακεία της πόλης.39 

Επανεκδίδονται τα «∆ιαιτητικά παραγγέλµατα προς φύλαξιν από της 

χολέρας» του ιατροσυνεδρίου.40 Αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή, «επειδή 

η τήρηση των αναγκαίων διαιτητικών κανόνων και παραγγελµάτων προλαµβάνει, 

σχεδόν ασφαλώς την γένεσιν της χολέρας». Συνιστούν την αποφυγή κατανάλωσης µη 

ώριµων και αλλοιωµένων καρπών, ωµών λαχανικών, οσπρίων, αλµυρών, παστών και 

παχυντικών φαγητών, ψαρικών, γαλακτοκοµικών κ.ά. Αποτρέπουν από την πόση 

οινοπνευµατωδών (µπίρα, ξινό κρασί, ρακί, ρούµι), δροσιστικών ποτών (λεµονάδων, 

βυσινάδων, σερµπετιών, κ.ά.), παγωτών κ.ά., ενώ κρίνουν αβλαβή τη µέτρια 

                                                 
35 Ετ Κ, Β. ∆. 17/11/54. 
36 Αθηνά,φ.2184, 17/11/54. 
37 Αθηνά, φ.2190, 29/11/54. 
38 Ιατρική Μέλισσα, φ. ΣΤ/1854, σελ. 495-497. 
39Στην ίδια , φ. Ε, 10/1854, σελ. 292. 
40 ΓΑΚ, Οθ.Αρχείο, Υπ. Εσωτ., φ. 192. έγγ. 168. Το Ιατροσυνέδριο διαδέχεται το µέχρι τότε Ανώτατο 
Υγειονοµικό Συµβούλιο. Βάσει του νόµου (13/5/1834) ήταν συµβουλευτικό σώµα, υπαγόµενο στη 
Γραµµατεία των Εσωτερικών, µε κύριο έργο το να αποφαίνεται επί σηµαντικών ιατρικών ζητηµάτων, 
να γνωµοδοτεί οριστικώς επί ιατροδικαστικών πράξεων και να εξετάζει και να δίνει άδεια εξάσκησης 
σε ιατρούς, χειρουργούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, φαρµακοποιούς και µαίες. (Πελαγία  
Σουτζόγλου- Κοτταρίδη, Παιδί και υγεία στα πρώτα χρόνια της ανεξάρτητης Ελλάδας 1830-1862, 
∆ωδώνη 1991, σελ.170). 
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κατανάλωση κόκκινου κρασιού, καφέ, τσαγιού και θεωρούν ωφέλιµα όλα τα 

αρωµατικά αφεψήµατα, όπως και τη διατροφή µε ρύζι, πατάτες και άπαχο κρέας. 

Επειδή πιστεύεται ότι η ψύξη διευκολύνει την ανάπτυξη της νόσου, συνιστούν καλό 

ντύσιµο ( εσωτερικές ζεστές φανέλες, τσουράπια, ζώνες), αποφυγή κρύων µπάνιων, 

έκθεσης στον άνεµο, τα ρεύµατα του αέρα και την νυχτερινή υγρασία, και 

κατανάλωσης κρύων ποτών. Υποδεικνύεται συχνός αερισµός και καθαρισµός των 

κατοικιών, ιδίως των αποπάτων και νεροχυτών, άµεση αποκοµιδή των απορριµµάτων 

και δυσωδών υδάτων, χρήση κινητών αποπάτων, σε σπίτια που δεν υπάρχουν 

σταθεροί τέτοιοι και αποφυγή του συνωστισµού µέσα σε αυτά. Συνιστούν να µην 

αποφεύγεται η συνήθης εργασία, αλλά ο σωµατικός και νοητικός κάµατος και τα 

ψυχικά πάθη. Υποδεικνύουν τέλος άµεσες βοήθειες, µέχρι την απαραίτητη καταφυγή 

στο γιατρό και χρήσιµα πρώτα φάρµακα και µέσα που χρειάζεται να διαθέτει κάθε 

σπίτι. Παρόµοιες ιατρικές συµβουλές του γιατρού, βουλευτή και γενικού επιθεωρητή 

υγειονοµείων σε τρεις χολερικές επιδηµίες Παναγιώτη Σοφιανόπουλου, 

υποδεικνύουν, πέρα από τα παραπάνω και µέτρα ψυχικής προστασίας, (ψυχική 

ηρεµία, αφοβία και αποφυγή των ακατάλληλων σε τέτοιες περιστάσεις εκβιαστικών 

και αστυνοµικών µέτρων, που αντενδείκνυνται, γιατί  διαταράσσουν τα νεύρα και 

επιδεινώνουν την κατάσταση41). Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών (18/10/54) 

επισηµαίνει την επιτακτική ανάγκη τήρησης των διαιτητικών παραγγελµάτων και την 

άµεση προσφυγή στην ιατρική βοήθεια, µόλις εµφανιστούν διάρροιες42. 

Στο πνεύµα  των προηγούµενων κατευθύνσεων, ανατίθεται στη νοµαρχία «να 

ενεργή τα της καθαριότητος µετά πάσης τελειότητος και ακριβείας». Η αστυνοµία 

παίρνει διαταγές να επιτηρεί την ποιότητα των πωλούµενων τροφίµων και ποτών 

στην αγορά, καθώς και την καθαριότητα των δηµοσίων µαγειρείων και εργαστηρίων 

και την παρεµπόδιση πώλησης τροφίµων (χοιρινού κρέατος, παχιών ψαριών, 

λαχανικών κ. ά.) και ποτών (µπύρας, κρασιού) που θεωρούνται επιβλαβή για τη 

δηµόσια υγεία. Για τη απολύµανση των δρόµων, ιδίως των στενών και 

πυκνοκατοικηµένων, συστήνονται φωτιές από ρητινικά υλικά. Αρχικά και όσο τα 

κρούσµατα είναι σποραδικά, προτείνεται η εγκατάλειψη των σπιτιών των ασθενών 

και ο καθαρισµός τους «δια εγχλώρου τιτάνου». Οι κλινιστρωµές και τα ρούχα των 

νεκρών να καίγονται, τα σκεύη και τα αντικείµενά τους να πλένονται και να 

                                                 
41 Ιατρικαί παραγγελίαι παρά του Π. Σοφιανοπούλου περί της χολέρας, πολλά αναγκαίαι και επωφελείς 
στην  Ανατολή, φ. 108, 31/10/54. 
42 Αθηνά, φ. 20/10/54. 
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αερίζονται. Τα σπίτια των νεκρών να καθαρίζονται, πριν την επανακατοίκησή τους. 

Οι εκκρίσεις και ακαθαρσίες των ασθενών υποδεικνύεται να διοχετεύονται άµεσα  

στους απόπατους και αυτοί να πλένονται µε περίσσιο τίτανο (ασβέστη). Οι νεκροί να 

θάπτονται άµεσα, σε τάφους βαθείς και να επικαλύπτονται µε ασβέστη.43 Η 

αστυνοµική διεύθυνση, αρκετά µετά την ανάπτυξη της νόσου, διέταξε την 

κατεδάφιση των ερειπωµένων κτιρίων που ήταν υποδοχείς των ακαθαρσιών των 

κατοίκων, προσφέροντας έτσι  και απασχόληση και σε κάποιους απ αυτούς.44 

Ενώ σε µεγάλο βαθµό η αραίωση του πληθυσµού έχει επέλθει αντικειµενικά 

µε τη φυγή ενός µεγάλου τµήµατός του, -σε σηµαντικό βαθµό παραµένει 

συγκεντρωµένο στον Πειραιά- η κυβέρνηση, όπως και ο ναύαρχος της γαλλικής 

ναυτικής δύναµης, παραχωρεί ατµόπλοιο που µια φορά την εβδοµάδα µεταφέρει τους 

φυγάδες στα κοντινά νησιά του Σαρωνικού και το Ναύπλιο.45 Η προγραµµατισµένη 

για τις 25 Οκτωβρίου σύγκληση της Βουλής αναστέλλεται αρχικά για 40 ηµέρες. 

Τελικά θα συνέλθει την αρχή της νέας χρονιάς.46 Προς αποφυγή «ανεπιθύµητων  

συνερεύσεων και επικίνδυνων ασωτιών» η αστυνοµία, στην κορύφωση της νόσου, µε 

τυµπανοκρουσίες διακήρυξε το κλείσιµο των οινοπωλείων, µαγειρείων και άλλων 

δηµόσιων καταστηµάτων στις 7µ.µ. και την απαγόρευση της κυκλοφορίας στους 

δρόµους της πόλης µετά τις 8 µ.µ.47 Ο στρατός αποµακρύνεται, για να αραιωθεί. 

Τµήµατα του ιππικού στέλνονται στο Ηράκλειο και τις Κουκουβάουνες, ενώ 

αποκεντρώνεται και το πεζικό.48∆ιατάσσεται η παύση της µπάντας που προσείλκυε 

τους Αθηναίους στις τακτικές κυριακάτικες και εορταστικές ψυχαγωγικές  

συγκεντρώσεις τους στο Πεδίο του Άρεως.49 

Το υπουργείο Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως µε εγκύκλιό 

του50προς τους γυµνασιάρχες, σχολάρχες και δασκάλους των –κλειστών ήδη- 

ελληνικών σχολείων διαβιβάζει οδηγίες για την αντιµετώπιση της χολέρας  και καλεί 

τους δασκάλους να ανταποκριθούν στις ευθύνες και τα καθήκοντά τους. Για την 

οικονοµική στήριξη των έκτακτων µέτρων χορηγείται στο υπουργείο Εσωτερικών 

                                                 
43 ΓΑΚ,, Ο.Α., Υπ. Εσωτ., έγγ.173. 
44 Αθηνά, φ. 2187, 22/11/54. 
45 Αθηνά, φ.2184,17/11/54 
46 Β. ∆. 21/10/1854 στην Αθηνά ,φ. 2175, 23/10/54. 
47 Αθηνά, φ. 2183,13/11/54 και Πανελλήνιον, φ. 159, 6/11/54. 
48 Στο ίδιο. 
49 ∆ιαταγή ¨Οθωνα προς υπουργό των Στρατιωτικών µε ηµεροµηνία 17/10/1854. ΓΑΚ, Υπ. Εσωτ., φ. 
192. 
50 Αριθ. Πρωτ. 11431, 22/11/54, στην Αθηνά, φ. 2190, 29/11/54. 
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έκτακτη πίστωση 10.000δρχ.51 Nέα χορήγηση έκτακτης πίστωσης ακολουθεί, µετά 

την παύση της επιδηµίας, για την αποπληρωµή των εξόδων που δαπανήθηκαν για τη 

δηµόσια υγεία.52 

Παρά την εµπειρία του Πειραιά και τη λογική αναµονή της υποδοχής της 

χολέρας και στην Αθήνα, δε φαίνεται οι αρχές της να την  αντιµετωπίζουν µ’ ένα 

επεξεργασµένο και πλήρες σχέδιο. Όσο κι αν οι πληροφορίες µας είναι ελλιπείς, 

διακρίνεται στις παραπάνω αποφάσεις ένας γενικόλογος διακηρυκτικός τόνος, 

αποσπασµατικές θέσεις και κυρίως απουσιάζει η διασφάλιση της  οργανωτικής και  

πρακτικής στήριξης και εφαρµογής των µέτρων που θα µπορούσαν να συνθέσουν µια 

πολιτική αναµέτρησης µε τα προβλήµατα που γέννησε η έκρηξη της επιδηµίας. 

 

         β. Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝ∆ΕΩΝ 
 

Με την έκρηξη της επιδηµίας στην πρωτεύουσα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο των 

Αθηναίων συνέρχεται σε συνεδρίαση µε αποκλειστικό θέµα συζήτησης τη λήψη 

µέτρων κατά της επικείµενης χολέρας και τη παροχή κάθε συνδροµής στους άπορους 

κατοίκους.53 Αποφασίζεται ο διορισµός τεσσάρων ακόµη έκτακτων δηµοτικών 

γιατρών και 8 βοηθών τους που κατανέµονται ισάριθµα στα τέσσερα αστυνοµικά 

τµήµατα της πόλης. Αργότερα, όταν η αρρώστια λυσσοµανάει στις φτωχογειτονιές 

του ∆΄ τµήµατος, θα προσληφθούν και άλλοι, που θα διαθέσουν τις υπηρεσίες τους 

αποκλειστικά σ΄ αυτό. ∆ιορίζονται ακόµη ένας γιατρός και ένας βοηθός του στις 

επαύλεις των Πατησίων και Σεπολίων. Ενοικιάζονται τέσσερα οικήµατα, από ένα σε 

κάθε τµήµα, που θα χρησιµκοποιηθούν ως ιατρικοί σταθµοί. Σηµαδεύονται µάλιστα, 

για να αναγνωρίζονται εύκολα απ’ όσους είχαν ανάγκη ιατρικής βοήθειας, µε 

χαρακτηριστικό κόκκινο φως. Παράλληλα διατίθενται άµαξες για τις µετακινήσεις 

των γιατρών στις κατ΄ οίκον επισκέψεις των πασχόντων.54 Ο µισθός των τακτικών 

γιατρών  αυξάνεται στις 300 δρχ., από 100 που ήταν, και των βοηθών τους σε 100 

δρχ. Με ανακοίνωσή του ο δήµαρχος Ιω. Κόνιαρης καλεί τους δηµότες της πόλης σε 

αυστηρή τήρηση των παραγγελµάτων που εξέδωσε το ιατροσυνέδριο σε ειδικό 

φυλλάδιο και στην άµεση προσφυγή στη βοήθεια των διορισθέντων γιατρών, άµα τη 

                                                 
51 Β.∆. 8/11/54 στην Ε. τ.Κ,αρ.49/1854. 
52Β.∆. 8/1/1855.  
53 Πρακτικά ∆. Σ. Αθηναίων, Πράξη 56, 10/10/1854. 
54 Ιατρική Μέλισσα, φ. Ε-ΣΤ, σελ. 493-495. 
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εµφανίσει των πρώτων συµπτωµάτων. Για τη µισθοδοσία των δηµοτικών γιατρών και 

την οικονοµική κάλυψη των έκτακτων άλλων µέτρων, που η απελπιστική κατάσταση 

του δηµοτικού ταµείου δεν επιτρέπει, το δηµοτικό συµβούλιο επαναλαµβάνει, πιο 

επιτακτικά τώρα, προηγούµενο αίτηµά του και η κυβέρνηση τελικά εγκρίνει έκτακτη 

επιχορήγηση 20.000δρχ.55 Για την αποπληρωµή του δανείου, το δηµοτικό συµβούλιο 

εκχωρεί στην κυβέρνηση την πρόσοδο του δηµοτικού ύδατος για το έτος 1855. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, γνωρίζοντας ότι «µεγίστη ένδεια καταµαστίζει 

πολλούς των ενδεών της πόλεως, οίτινες ούτε τα µέσα της κοινής διατροφής 

έχουσιν», εγκαίρως συλλαµβάνει την ανάγκη συνδροµής σε αυτούς, «όπως µη εκ της 

ελλείψεως των µέσων της τροφής, εκ της φθοροποιού ταύτης νόσου δοθή αφορµή 

επεκτάσεως». 56 Επειδή όµως η χρόνια οικονοµική του ένδεια καθιστά αδύνατη την 

επιτέλεση εκ µέρους του αυτού του κοινωνικού έργου, εκχωρεί αυτό στις 

φιλανθρωπικές διαθέσεις των  εύπορων ελίτ της  αθηναϊκής κοινωνίας. To 

φιλανθρωπικό έργο γι’ αυτές δεν είναι βέβαια µόνο µια ευκαιρία κοινωνικής 

καταξίωσης, αλλά και πράξη στοιχειώδους έµµεσης αυτοπροστασίας, «διότι, 

αποκρουοµένης της νόσου από των ενδεών τάξεων, ήθελε δυσκολώτερον διαδοθή το 

µίασµα εις τας ευπορωτέρας…»57 Όχηµά τους είναι η επιτροπή ενδεών που  η 

σύστασή της αποφασίζεται στη συνεδρίαση του ∆. Σ. (12/8/1854), µε σκοπό «να 

ζητηθή η συνδροµή υπέρ των ενδεών της πόλεως ταύτης παρά των ευπορούντων».58 

Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι: πρωτοσύγγελος Χ. Κονοφάος, Π. Σκουλούδης, 

Κων. Ν. ∆όσιος, Ν. ∆ραγούµης, Γ. Παυλίδης, Α.Κ. Μπαλάνος, Π. Σ. Κυριακός, Ανδ. 

Μαλανδρίνος, Γ. Χ. ∆ηµητρίου και πρόεδρός της ο Ν. Κωστής. 

O κανονισµός που ψηφίζει η επιτροπή -και εγκρίνει το ∆. Σ. και η νοµαρχία- 

ορίζει ως σκοπό της τη συλλογή συνδροµών σε χρήµατα, ενδύµατα και άλλα είδη 

«προς διανοµήν αυτών εις τους κατά τον ∆ήµον Αθηνών διαµένοντας πένητας, εις 

επαπειλουµένους ή προσβληθέντας υπό της χολέρας, άνευ διακρίσεως θρησκεύµατος 

                                                 
55 Η δεινή οικονοµική κατάσταση  όµως δεν εµπόδισε το δήµο  από τη διοργάνωση ευχαριστήριου 
αποχαιρετιστήριου γεύµατος προς τιµή του αρχηγού του γαλλικού εκστρατευτικού σώµατος. Η 
υπέρβαση του προϋπολογισµού του µάλιστα  (το γεύµα κόστισε συνολικά 5.285 δρχ, ενώ  είχαν προϋ- 
πολογισθεί γι΄αυτό  3.500 δρχ) αποφασίστηκε να καλυφθεί από το δάνειο των 20.000δρχ. (!!!).(Πράξη 
∆. Σ. 60, 9/12/54).  
 
56 Οι δηµοτικές αρχές ήταν υποχρεωµένες από το νόµο («Περί δήµων, 27/12/1833, Ε.τ.Κ. 
αρ..3,10/1/1834) να περιθάλπουν τους  φτωχούς και ανίκανους για εργασία κατοίκους του δήµου. 
57ΈκθεσιςΠεπραγµένων της Φιλανθρωπικής επιτροπής προς την ∆ηµαρχίαν Αθηνών, σελ. 1 στο 
Παράρτηµα, αριθ. Φ.789 της εφηµ.  Ελπίς, 1/1/1855. 
58 Πρακτικά ∆. Σ., Πράξη 43, 12/8/54. 
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και εθνικότητος».59 Πέρα από την οργανωτική της σύσταση, λειτουργία και τη 

διασφάλιση της παροχής των χορηγιών στους φτωχούς, οριζόταν ρητά η χορήγηση 

των βοηθηµάτων σε είδος και όχι σε χρήµα (άρθ. 16 του κανονισµού). Eπειδή οι 

φτωχοί Αθηναίοι, συνηθισµένοι στην ξηροφαγία και στη διατροφή µε χόρτα και 

όσπρια, δεν ήταν βέβαιο ότι θα διέθεταν την ενίσχυση  για την αγορά της 

ενδεικνυόµενης για τις περιστάσεις τροφής,  η επιτροπή επέλεξε αντί χρηµάτων να 

χορηγούνται τρόφιµα και άλλα χρειαζούµενα είδη στους φτωχούς, θέλοντας µε αυτό 

τον τρόπο να εκβιάσει την υγιεινότερη διατροφή τους. Η παρεχόµενη τροφή 

συνίστατο σε ρόφηµα ρυζιού, βοδινό κρέας και λευκό ψωµί. Ο ορισµός των 

επιχορηγουµένων φτωχών γίνονταν από την επιτροπή βάσει πιστοποιητικών του 

νοµάρχη, του διευθυντή της διοικητικής αστυνοµίας, των  εφηµερίων των εκκλησιών, 

του νοµοϊατρού, των δηµοτικών γιατρών, του δηµάρχου και των δηµοτικών 

συµβούλων. Αυτοί όφειλαν να σηµειώνουν στο πιστοποιητικό τον αριθµό των µελών 

της οικογένειας του φτωχού, τα ονόµατά τους, και τον τόπο κατοικίας τους (άρθ. 17). 

Η επιτροπή, αποδεχόµενη τον προτεινόµενο πένητα, προσδιόριζε το είδος της 

χορηγίας του και το χρόνο διάρκειάς της (άρθ.18). Μπορούσε να ανοίξει πιστώσεις 

σε εµπόρους, που θα χορηγούσαν το προσδιοριζόµενο από αυτήν είδος στους 

φτωχούς (άρθ. 19). Οι προσφέροντες οικονοµική βοήθεια άνω των 300δρχ. δέχονταν 

ευχαριστήριο έγγραφο από την επιτροπή  και αποκαλούνταν ευεργέτες  των πενήτων 

του δήµου των Αθηναίων (άρθ. 11 κανονισµού). 

H αυτόνοµη σχετικά δράση της επιτροπής και κυρίως η ανάδειξή της σε 

κύριο, αν όχι µοναδικό ουσιαστικά φορέα κοινωνικής προστασίας, προκαλεί 

επιθέσεις κατά µελών της και απόπειρα ελέγχου της από την πλευρά της 

κυβέρνησης.. Οι υποψίες και φόβοι των ξένων πρεσβευτών για ρωσική επιρροή πάνω 

στα µέλη της επιτροπής ήταν έκδηλη από την πρώτη στιγµή που αυτή αναπτύσσει το 

έργο της.60 Με πρόσχηµα άρνησή της να διανείµει χρήµατα σε φτωχούς, πράξη 

σύµφωνη µε τον αρχικό κανονισµό της, µέλη της κατηγορούνται από τον νοµάρχη για 

«απείθεια και αντιπολιτευτική προς την κυβέρνηση διάθεση». Αυτός, όπως και ο 

δήµαρχος, διαβλέπει «ρωσικό δάκτυλο» στην τακτική τους. Μέλη της οδηγούνται σε 

παραίτηση (Ν. ∆ραγούµης, Χ. Κονοφάος. Γ. Παυλίδης, και Ν. Σκουλούδης).61 Αυτή 

δε γίνεται δεκτή από το ∆.Σ. Ο κανονισµός όµως της επιτροπής τροποποιείται. Στο 

                                                 
59 ¨Αρθρο1, Κανονισµού της Φιλανθρωπικής Επιτροπής . Παράρτηµα,αρθ. 789φ. της Ελπίδος.  
60 Αρχείο F. O. 32/221, έγγ.46. 
61 Πρακτικά ∆.Σ. ,Πράξη 58, 5/11/54. 



 

 55

εξής ο κατάλογος των πενήτων θα συνδιαµορφώνεται από την φιλάνθρωπη επιτροπή, 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τον προεδρεύοντα αυτής νοµάρχη62. Ο κυβερνητικός 

έλεγχος που µεθοδεύεται στην επιτροπή ευθυγραµµίζεται µε τις γενικότερες πιέσεις 

που ασκούν στην κυβέρνηση οι πρεσβευτές των δυτικών δυνάµεων για εξουδετέρωση 

στοιχείων του διοικητικού µηχανισµού και άλλων αντιπροσωπευτικών οργάνων  που 

δεν ταυτίζονται µε την πολιτική τους.63 

Παρά την κρίση αυτή και την εγκατάλειψή της από τα µισά σχεδόν µέλη της 

µετά την ανάπτυξη της χολέρας στην Αθήνα (µόνο οι Κωστής, Σκουλούδης, 

∆ραγούµης, Παυλίδης, Κυριακός συνεχίζουν να µετέχουν στις εργασίες της µέχρι 

τέλους της επιδηµίας,- είναι και αυτοί εξάλλου που υπογράφουν και την έκθεση των 

πεπραγµένων της-, ενώ ο πρωτοσύγκελος Κονοφάος προσβλήθηκε από τη νόσο και 

αναγκάσθηκε να παραιτηθεί. Από τα αναπληρωµατικά που διόρισε η νοµαρχία µόνο 

ο Κ. Ι Σωτηριάδης εµφανίσθηκε) επετέλεσε σηµαντικότατο έργο και αναδείχθηκε σε 

σταθερό συµπαραστάτη των αδύναµων της πόλης. 

Ζήτησε και έλαβε τη χρηµατική συνδροµή 208 επωνύµων Αθηναίων, 

διαφόρων «ανωνύµων» – καταγράφονται 4 φορές στον απολογισµό της-και 9 

εκκλησιών της πόλης.64 Ξεχωρίζουν οι ποσοτικές καταβολές του βασιλικού ζεύγους 

(12.000 δρχ.), του συµβουλίου της Εθνικής τράπεζας και του υπουργείου 

Εσωτερικών (από 1.000 δρχ) και του Γ. Μαυροκορδάτου (598 δρχ). Το συνολικό 

ποσό που συγκέντρωσε ανέρχονταν σε 21.534,40 δρχ. -ξεπερνούσε το δάνειο που 

ζητούσε ο δήµος για την αποπληρωµή των  έκτακτων µέτρων- και δαπανήθηκε 

σχεδόν ολόκληρο σε υλικές παροχές και ελεηµοσύνες προς τους φτωχούς. 3.000δρχ 

για αγορά 20 τόπιων φανελών και 200 µάλλινων σκεπασµάτων νυκτός, που 

αγοράσθηκαν στην Τεργέστη, µέσω του ¨Έλληνα προξένου. Για την παροχή 

παρασκευασµένης τροφής, σύµφωνης µε τις ιατρικές συστάσεις (ρύζι, βοδινό κρέας, 

άσπρο ψωµί) µέσω του ξενοδοχείου Βαρνάβα. Με δεδοµένη τη τιµή της µερίδας της 

παρεχόµενης τροφής (60 λεπτά) και τη αναφορά του απολογισµού ότι σε 15 ηµέρες 
                                                 
62 Πρακτικά ∆,Σ.,   Πράξη 57,3 /11/54.  
63 F. O. 32/221,έγγ.325,12/11/1854 και έγγ. 46, 22/11/1854. Και στα δυο είναι έκδηλη η επιθυµία 
παραµερισµού, µε απροκάλυπτο µάλιστα τρόπο διατυπωµένη, όσων θεωρούν ρωσόφιλους. Η 
επιφυλακτικότητα και καχυποψία προς τη φιλάνθρωπη επιτροπή πηγάζει από το γεγονός ότι  αυτή 
απευθύνθηκε πρώτα στο βασιλιά και στο Ρώσο πρέσβη, καθώς και από όρο,  που προβάλλεται στα 
έγγραφα, που συνόδευε τη συλλογή των συνδροµών ότι η διαχείρισή τους δεν θα υπόκειταν σε 
κυβερνητικό έλεγχο, εκτός του πρωθυπουργού. Οι πρεσβευτές της Αγγλίας και Γαλλίας  ουσιαστικά 
φοβούνταν ότι οι συνδροµές που συγκεντρώνονταν µπορούσαν να διατεθούν σε εχθρικούς για τις 
δυνάµεις σκοπούς. 
64 Κατάλογος των συνδροµητών  υπέρ των πενήτων προς διατήρησιν αυτών από της Χολέρας. 
Παράρτηµα, αριθ. 789 Ελπίδος, 1/1/1855. 
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δαπανήθηκαν 3.056,80 δρχ. και καταναλώθηκαν 5.000 µερίδες υπολογίζεται ότι κατά 

µ. ό. 340 άνθρωποι- ιδιαίτερα σηµαντικός αριθµός- σιτίζονταν µια φορά στις µέρες 

αυτές από τα σχετικά κονδύλια της επιτροπής, ξεπερνώντας προλήψεις και τον 

αρχικό δισταγµό. Αγόρασε ακόµη και διέθεσε στους φτωχούς που κατέφυγαν στα 

Σεπόλια, τον Άγιο Σάββα και τα Πατήσια 1301 οκάδες αλεύρι, 400 οκάδες ρύζι και 

κλινοσκεπάσµατα. Τις µέρες της µεγάλης όξυνσης της νόσου, όταν  ξενοδόχοι, 

κρεοπώλες, αρτοποιοί, έµποροι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, «η επιτροπή εβιάσθη 

να επιτρέψει προς τους πένητας αυτούς την απ’ ευθείας προµήθειαν της τροφής, 

δίδουσα χρήµατα». ∆ιατήρησε όµως την παροχή ενδυµάτων. Για την αποφυγή 

µάλιστα βραδύτητας και καταχρήσεων διένεµαν τα ποσά κατ’ οίκον τα ίδια τα 

εναποµείναντα µέλη της επιτροπής, περιερχόµενα τα τέσσερα τµήµατα της πόλης µε 

τη βοήθεια των δηµοτικών γιατρών. Το ποσό που ακριβώς ορίζεται στον απολογισµό 

ότι δαπανήθηκε για χρηµατική ενίσχυση  απόρων ανέρχεται σε 585, 76 δρχ. Τα λίγα 

βοηθήµατα που παρέµεναν αδιάθετα, µετά την κατάπαυση της χολέρας διανεµήθηκαν 

σε φτωχούς και παθόντες από τη νόσο, βάσει πάλι ιατρικών αποδεικτικών ή άλλων 

αναµφισβήτητων πιστοποιητικών.65 

Η προσφορά βέβαια της επιτροπής ενδεών δεν εξαντλείται στην 

αναντικατάστατη σε κείνες τις περιστάσεις υλική συνδροµή της προς ένα τµήµα 

κατοίκων της πόλης, που την είχε απόλυτη ανάγκη. Τα συνεπή της µέλη αποτέλεσαν, 

πέρα από ελεήµονες ενισχυτές και τροφοδότες των αδύναµων της αθηναϊκής 

κοινωνίας, και ηθικούς παραστάτες και εµψυχωτές τους. Η σταθερότητα και ο 

αλτρουισµός τους, ηχηρή αντίθεση στον «πανικόν φόβον» αλλά και τον κυρίαρχο 

ατοµισµό, αποτελούσαν πηγή ψυχικής στήριξης  και ηθικής έµπνευσης σε δύσκολους 

καιρούς. 

 

              γ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ  ΛΟΓΟΣ  ΚΑΙ  ΠΡΑΞΗ 
 

Όσο κι αν οι σωζόµενες στον τύπο της εποχής αναφορές66 στην επιδηµία 

εκπροσώπων της Μητρόπολης Αθηνών είναι σχετικά λίγες µπορούµε επιφυλακτικά 

                                                 
65  Έκθεσις των Πεπραγµένων της Φιλανθρωπικής επιτροπής προς την ∆ηµαρχίαν Αθηνών, Παράρτηµα,  
αρθ. 789 της Ελπίδος, 1/1/1855, σελ. 1-5. 
66 4 είναι ουσιαστικά τα σχετικά θεωρητικά κείµενα:  «Προκήρυξη», αρ. πρωτ. 241, διεκπ.156 του 
Μητροπολίτη Αθηνών Νεοφύτου,στην Αθηνά φ.2184, 17/11/54, «Προτροπή προς αγαθόν» του 
πρωτοσύγγελου Χρύσανθου Κονοφάου, Αθηνά,φ.2189,26/11/54, και δηµοσιεύσεις δυο 
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να επιχειρήσουµε να σκιαγραφήσουµε σε αδρές γραµµές  τα βασικά χαρακτηριστικά 

των σχετικών θέσεων  της επίσηµης εκκλησίας στην επιδηµία της Αθήνας. 

Η ερµηνεία της χολέρας και η παρεπόµενη θεραπεία της είναι για την 

εκκλησία πρωτίστως ηθικιστική, κυρίως στα κηρυγµατικά κείµενα. Η ασθένεια 

ενσκήπτει ως αποτέλεσµα της αποµάκρυνσης των ανθρώπων από το θείο λόγο. Είναι 

προϊόν της ανθρώπινης αµαρτίας  και της  αγνόησης των θείων σηµείων (δριµείς 

χειµώνες και παγετοί, ασθένεια στα αµπέλια, θανατικό σε κοπάδια, σεισµός στη 

Θήβα)67που προηγήθηκαν. Αποτελεί έκφραση της θεϊκής αγανάκτησης κατά της 

ανθρώπινης βλασφηµίας, της φιληδονίας και των καταχρήσεων. Η σωτηρία, 

σύµφωνα µε τους εκκλησιαστικούς ποιµένες, βρίσκεται στη µετάνοια και στην 

καταφυγή στην προσευχή και την ικεσία της θεϊκής βοήθειας . Η απαλλαγή από τη 

νόσο δεν είναι παρά απόδειξη της «εισακούσεως των προσευχών των πιστών από τον 

µεγάλο πατέρα».68 

Μια τέτοια προσέγγιση όµως, φυσική και αναµενόµενη για ένα φορέα, όπως η 

εκκλησία, που η προσφυγή στη µεταφυσική είναι  κανόνας της ύπαρξή του, δεν την 

εµποδίζει να σταθεί, στο µέτρο των δυνάµεών της, στο πλάι της κοσµικής εξουσίας 

και να στηρίξει  εµπράκτως τις υποδείξεις της ιατρικής επιστήµης και των 

διοικητικών αρχών. Ο µητροπολίτης Νεόφυτος παραγγέλλει: «…προσέτι να 

φυλάττητε ακριβώς απάσας τας περί καθαράς τροφής και λοιπής διαίτης αυστηράς 

παραγγελίας των επιστηµόνων ιατρών».69 Ο πρωτοσύγκελος Κονοφάος ουσιαστικά 

επαναλαµβάνει τις ιατρικές υποδείξεις για αποφυγή «της λαιµαργίας, πολυποσίας, 

κραιπάλης, της υπερβολικής λύπης και σύγχυσης, του θυµού και του φόβου».70 Για 

να µην αναγκάζεται ο κόσµος να τρώει λαχανικά, όσπρια, ψάρια και άλλα νηστήσιµα, 

αλλά κρέας, όπως συστήνουν οι γιατροί, ο µητροπολίτης µε εγκύκλιό του71 αίρει τη 

νηστεία της τεσσαρακοστής. Για την αποφυγή της παρατεταµένης παραµονής των 

συγκεντρωµένων πιστών στους ναούς καταργεί το από άµβωνος κήρυγµα στις 

κυριακάτικες λειτουργίες. (Η απόφαση αυτή, µε την οποία διαφωνεί ριζικά, εξωθεί 

                                                                                                                                            
εκκλησιαστικών κηρυγµάτων του ιεροκήρυκα αρχιµανδρίτη Μ. Οικονοµίδη στην Αθηνά φ.2191, 
1/12/54,  και φ. 2193, 6/12/54.   
67 Αθηνά φ.2184, 17/11/54 και  φ. 2189, 26/11/54. 
68 Αθηνά,φ.2193, 6/12/54. 
69 Προκήρυξη, Αθηνά, φ. 2184, 17/11/54. 
70 Αθηνά, φ.2189, 26/11/54. 
71 Αριθ.Πρωτ.217, διεκπ 164, Αθηνά, φ.2188, 24/11/54. 



 

 58

τον ιεροκήρυκα αρχιµανδρίτη Μ. Οικονοµίδη στη δηµοσίευση στον τύπο των 

κηρυγµατικών του µηνυµάτων72). 

Σε χολερικές επιδηµίες σε πόλεις της Ευρώπης η εκκλησία διαδραµατίζει 

σηµαντικό, κάποτε µάλιστα πρωταγωνιστικό και ανταγωνιστικό προς το κράτος, ρόλο 

στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων που προκαλούνται, και ιδιαίτερα 

στο φιλανθρωπικό έργο73. Στην επιδηµία της Αθήνας η µητροπολιτική εκκλησία δεν 

διεκδικεί τέτοιες δάφνες. Αντίθετα φαίνεται να αρκείται στο να ακολουθεί απλώς 

σχετικές κινήσεις κρατικών ή άλλων οργάνων. Η αδυναµία µιας αυτόνοµης πορείας 

και η υποταγή στην κρατική εξουσία  χαρακτηρίζει το βίο της εκκλησίας τότε.74 ∆εν 

θα µπορούσε εξ άλλου να έχει δυναµικότερη συµβολή, όταν το µεγαλύτερο µέρος του 

κλήρου εγκατέλειψε τις θέσεις και τα καθήκοντά του. «Σχεδόν ουδείς εστιν πλην του 

Θεού σου και του φιλελεήµονος Όθωνος και των δύο αρχιεπισκόπων Πατρών και 

Aργολίδος, οίτινες θυσιάζουσι την ψυχήν των υπέρ των προβάτων. Εκ των άλλων 

κληρικών σου των λαϊκών τινές µέν διεσκορπίσθησαν, έτεροι δε κοιµώνται 

βαθέως...»75 ∆ευτερευόντως ίσως συνέβαλε στην απουσία δυναµικών πρωτοβουλιών 

της αθηναϊκής εκκλησίας και το βαθύ γήρας της ηγεσίας της (ο µητροπολίτης 

Νεόφυτος είχε διαβεί ήδη τα 90 χρόνια). Μέσα στη φυγοµαχία του εκκλησιαστικού 

προσωπικού λαµπρές εξαιρέσεις αποτελούν ο πρωτοσύγγελος  Κονοφάος, δραστήριο 

µέλος της φιλάνθρωπης επιτροπής µέχρι την ασθένειά του και ο Άγγελος Αιγινήτης, 

ιερέας στην εκκλησία  των Αγίων Αποστόλων του ∆΄ τµήµατος. Συµµετέχει στη 

διανοµή των βοηθηµάτων της επιτροπής στους φτωχούς του τµήµατος, τις δύσκολες 

µέρες του Νοέµβρη, όταν προσβάλλεται από την ασθένεια και υποκύπτει (13/11). Το 

                                                 
72 Αθηνά, φ. 2191, 1/12/54. 
73 Ενδεικτικά για τη συµβολή της εκκλησίας στη διάρκεια των επιδηµιών στο Παρίσι το 1832 και 1849 
βλ. Catherine J. Kudlick, Cholerα in post-revolutionary Paris…,σελ. 142-175. Aντίστοιχα για το 
Αµβούργο στα 1892, Richard J. Evans, Death in Hamburg…,σελ 356-363. 
74 Βλ. Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. ΙΓ,σελ. 42-45. 
75 Αθηνά, φ.2189,26/11/54. Την εικόνα αυτή για τη στάση του κλήρου αµφισβητεί επιστολή (Αθηνά, 
φ.,2195, 10/12/1854) µε ηµεροµηνία 28/11/1854, 29 εφηµερίων και πνευµατικών  εκκλησιών της 
Αθήνας που διαµαρτύρονται  για τους παραπάνω χαρακτηρισµούς που έχει διατυπώσει για τον κλήρο 
και ο πρωτοσύγγελος Κονοφάος. Ως απόδειξη της προσφοράς του κλήρου επικαλούνται το θάνατο 
τριών εφηµερίων και του επισκόπου Άνδρου κατά την επιδηµία και την προσβολή άλλων  τεσσάρων. 
Η διαµαρτύρηση αυτή µάλλον δεν µπορεί να ανατρέψει την παραπάνω θέση που  προβάλλει και ο Εµ. 
Λυκούδης («λίγοι ιερείς  έµειναν για παρηγοριά και συνδροµή», Ξένη,σελ. 75). Εξ άλλου το χτύπηµα 
κάποιων από τη νόσο δε συνεπάγεται και διακινδύνευση όλων  στην άσκηση του καθήκοντος. Για µια 
εκτίµηση του αριθµητικού συνόλου του κλήρου της Αθήνας, ελλείψει σχετικών ακριβών στοιχείων, 
παραθέτουµε το µόνο γενικό διαθέσιµο: στα 1853 στο τότε ελληνικό κράτος ο συνολικός αριθµός των 
κληρικών ήταν 5.500, µε µέση αντιστοιχία 1/200 κατοίκους του. (Στο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, 
Εξάρτηση και  αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα 1830-
1922,Αθήνα, Θεµέλιο, 1987, σελ. 192.) Η προσεγγιστική χρήση µιας τέτοιας αναλογίας στην 
περίπτωση της Αθήνας αποδεικνύει υποπολλαπλάσιο του συνόλου τους των αριθµό των 29 ιερωµένων.  
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∆ηµοτικό Συµβούλιο Αθηναίων, σε ανταµοιβή των υπηρεσιών του, χορηγεί στη χήρα, 

µετά από αναφορά της, και στα τέσσερα ορφανά του βοήθηµα 100 δρχ.76 

Το κοινωνικό έργο της εκκλησίας περιορίζεται στη συµµόρφωση κάποιων 

επιτροπών ενοριακών εκκλησιών της πρωτεύουσας µε την απόφαση της επιτροπής 

ενδεών, εγκεκριµένη από το ∆.Σ. (Πράξη 44,17/8/54), να καταβάλλουν σε αυτή ποσό 

από το ταµείο τους. Από τις 19 εκκλησίες ανταποκρίνονται µόνο 6, παραδίδοντας 

στην επιτροπή 215 δρχ., αντί των 1015 που αυτή είχε συνολικά προϋπολογίσει.77 

Πέρα από τις µεµονωµένες χρηµατικές προσφορές ιερωµένων στην επιτροπή, 

αξιοµνηµόνευτη κοινωνική πρωτοβουλία - είναι όµως και η µοναδική που 

συναντήσαµε-, η διάθεση 2.000 οκάδων ψωµιού σε πεινασµένους από τον ηγούµενο 

της µονής Πεντέλης.78 

Ακόµη και στο φυσικό της πεδίο, η εκκλησία φαίνεται να εκφράζει απλώς 

παρά να συντείνει στην έξαρση του θρησκευτικού συναισθήµατος που παρατηρείται 

και εκδηλώνεται µε τις θρησκευτικές τελετουργίες. Ο µητροπολίτης Νεόφυτος 

εξαναγκάζεται από το πλήθος να τεθεί επί κεφαλής στη µεγάλη λιτανεία, 

συµµορφούµενος µε τις υποδείξεις της κοσµικής εξουσίας. 

 

               δ. Ο  ΠΑΝΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΧΑΟΣ 
 

            1. ΦΥΓΗ  ΚΑΙ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΥΣΗ 
 

Με το ξέσπασµα της επιδηµίας στην πόλη, τα συναισθήµατα που κυριαρχούν 

στις ψυχές τους κατοίκων της είναι η ταραχή και ο «πανικός φόβος». Η κεραυνοβόλα 

δράση της αρρώστιας που µέσα σε ελάχιστες ώρες µπορεί να οδηγεί υγιείς 

ανθρώπους στο θάνατο, η απουσία προηγούµενης εµπειρίας και η αδυναµία, όπως 

αποδείχτηκε, των αρχών να προετοιµάσουν µια οργανωµένη αντίδραση γιγαντώνουν 

τη φυσική αµηχανία που παρατηρείται µπροστά σε οποιαδήποτε αιφνίδια 

καταστροφική δράση. Στις συνθήκες της Αθήνας- και όχι µόνο- η αντίδραση σε 

αυτήν είναι η γενικευµένη φυγή79. 

                                                 
76Πράξη,61, 15/12/1854. 
77 Έκθεση Πεπραγµένων Επιτροπής, σελ.13. 
78 Αθηνά.φ.2190,29/11/54. 
79O πανικός και η φυγή ήταν συνήθεις αντιδράσεις στα µέρη που πρόσβαλε η χολέρα. Μόνο στην 
Ολλανδία στα 1832-33, µε την οργανωτική προετοιµασία και την ενηµέρωση, που είχε προηγηθεί, 
διαπιστώσαµε να αποφεύγονται και να υπάρχει µια συντεταγµένη αντιµετώπιση (βλ.Herman 
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Από τη πρώτη στιγµή της εκδήλωσης της ασθένειας, κατά χιλιάδες οι 

Αθηναίοι, µε οδηγό τον φόβο, εγκαταλείπουν την πόλη. Ανάµεσά τους και άρρωστοι. 

3.000 διαβατήρια εκδίδει η αστυνοµία σε µια µόνο από τις πρώτες µέρες της 

συµφοράς και άλλοι τόσοι φεύγουν χωρίς αυτά.80 Οι κοντινές επαύλεις των Σεπολίων 

και των Πατησίων, τα χωριά του Μαρουσιού, της Κηφισιάς, οι περιοχές του 

Μαραθώνα, της Πεντέλης και άλλες της Αττικής είναι οι πρώτοι χώροι υποδοχής των 

φυγάδων. Ο πληθυσµός των Μεγάρων, του Μενιδίου και των Καλυβιών της Χασιάς 

αυξάνεται από 1.000 σε 3.000 κατοίκους. Το Μαρούσι φθάνει τους1.000. 4.000 έχουν 

καταφύγει στον Πειραιά στο τέλος Οκτωβρίου.81 Παρά την συγκέντρωση όµως, δεν 

µεταδίνεται η ασθένεια στην πόλη. Αλλά και τα νησιά του Αργοσαρωνικού και η 

Σύρος και µέρη της Βοιωτίας, της Αργολίδας και της Κορινθίας είναι τα µακρυνότερα 

καταφύγια των πανικόβλητων Αθηναίων, όταν επέρχεται κορεσµός στα γειτονικά.82 

Όµως ο φόβος µετάδοσης του µιάσµατος δεν επιφυλάσσει πάντα την καλύτερη 

υποδοχή σε φυγάδες. Μέχρι και όπλα χρησιµοποιούν οι ντόπιοι, για να αποτρέψουν 

την εγκατάσταση των ενεπιθύµητων. Από καταφυγόντες στις Σπέτσες οι υπάλληλοι 

που τους κατέγραφαν ζητούσαν και έπαιρναν χρήµατα και τον ρουχισµό, ακόµη και 

από απόρους.83 Η παρέµβαση του υπουργείου Εσωτερικών δια του νοµάρχη 

Αττικοβοιωτίας συστήνει στις τοπικές αρχές Σύρας, Μεγάρων και άλλων γειτονικών 

περιοχών να δέχονται δίχως δυσφορία τους καταφεύγοντες και προσπαθεί να 

αποτρέψει επιδείνωση του κακού από την έκθεσή τους στις καιρικές συνθήκες και 

την ασιτία.84 

Στις φάσεις της ύφεσης, παρά τις νουθεσίες για σταδιακή και όχι αθρόα και 

άµεση επάνοδο, η ανάγκη σέρνει τους Αθηναίους στο δρόµο της επιστροφής. Το 

αντίστροφο ρεύµα κορυφώνεται τις µέρες της δραµατικής έξαρσης. Πάνω από το 1/3 

των κατοίκων της βεβαιώνεται ότι αναζήτησε απελπισµένα τη σωτηρία στην άτακτη 

φυγή,85 ενώ υπάρχει αναφορά και υπερδιπλάσιου αριθµού. 86 Η µαζική εγκατάλειψη 

                                                                                                                                            
Uiederiks, The cholera in the Nethelllands, mainly in 1832,diffusιon of methods of abatement of the 
epidemic,paper prepared for Colloquium of the international urban history group, Paris 1984).  
80 Αθηνά, φ.2173,18/10/1854.H κατοχή διαβατηρίου ήταν απαραίτητη για τις µετακινήσεις εντός της 
χώρας. Αυτά εκδίδονταν από τις κοινοτικές και αστυνοµικές αρχές και ανανεώνονταν κάθε χρόνο. (Β. 
∆.28/3/1835,Ε.τ.Κ.24/5/1835). 
81 Αρχείο F. O. 32/221/251. Αναφορά Wyse προς  Clarenton, αρ.308, 1/11/1854. 
82Αθηνά, φ. 2190, 29/11/54, Ελεύθερος Άνθρωπος, φ.83,15/2/1931, Ιατρική Μέλισσα, φ.3 (1856), 
σελ.369-370, Πανδώρα,τ.5 (1854-55),σελ.384.     
83Αθηνά,φ. 2209,14/1/1855.  
84 Αθηνά,φ.2184, 17/11/54 και F. O. 32/221, έγγ.270, 7/11/1854. 
 
85 Αθηνά, φ.2173, 18/10/54. 
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µετατρέπει την πόλη σε έρηµο τόπο. Με «άλλη Ποµπηία, στους δρόµους της οποίας 

άλλοτε περιεπάτουν άνθρωποι» παροµοιάζει την πρωτεύουσα ο αρθρογράφος της 

Αθηνάς87. H περιγραφή του Ν. ∆ραγούµη88 παραστατικότατη και υποβλητική: 

«Οικτρόν θέαµα παρίστα τας ηµέρας εκείνας η πόλις των Αθηνών, καθ’ όσον δια το 

καινοφανές της νόσου και την πρόδροµον αυτής τροµεράν φήµην, µέγας αριθµός 

έφυγον εκ της πρωτευούσης…. Και κατ’ αρχάς µέν άλλον δεν έβλεπες ει µη οχήµατα 

και υποζύγια µετακοµίζοντα εις τους λιµένας και τους αγρούς σωρούς ανδρών, 

γυναικών και παίδων. Και άλλο δεν ήκουες, ει µη κατακύλισµα τροχών και ίππων 

ποδοβολητόν και υλακάς κυνών και ολοφυρµόν µενόντων. Μετ’ ολίγον δε αι οδοί 

µετεβλήθησαν εις ερήµους, τα εργαστήρια εκλείσθησαν, εντός των οικιών εξέλιπε 

πάσα φωνή και η πόλις από άκρου εις άκρον εσίγησεν ως απέραντον πολυάνδριον. 

Μόνον ο ήχος των ιδίων σου βηµάτων ανέβαινεν εις τας ακοάς σου και εξήγειρε τον 

τρόµον σου». 

∆εν φεύγουν όµως αδιακρίτως όλοι οι Αθηναίοι, και πολύ περισσότερο στην 

µεγαλύτερη ασφάλεια των πιο µακρινών αποστάσεων. Η οικονοµική αδυναµία και η 

συγκυριακή εκτίναξη των αγωγιών επιτρέπει στους φτωχούς, αν δε µείνουν 

καθηλωµένοι στην πρωτεύουσα,  το πολύ να καταφύγουν στα πέριξ της. Ο γειτονικός 

Ελαιώνας, κυρίως, και οι πλαγιές του Υµηττού είναι οι υποδοχείς όσων από αυτούς 

µπορούν να φύγουν. Είναι ενδεικτικό ότι στο κατ’ εξοχήν τµήµα των φτωχών, το ∆΄, 

από τις 8.000 περίπου κατοίκους του έφυγαν στην έξαρση της επιδηµίας οι 1.500 

(18,75%), το µισό, µε τον πιο µετριοπαθή υπολογισµό,  ποσοστό του γενικού µ. ο. 

όσων έφυγαν. «Οι λοιποί όντες απορωτέρας τάξεως, έµειναν και µένουν εις τας 

οικίας των, ως στερούµενοι των µέσων της εκουσίας αραιώσεως».89 

H εγκατάλειψη των επιχολέριων τόπων και άλλων που προσβάλλονταν από 

λοιµώδεις ασθένειες ήταν συνήθης πρακτική και στην Ελλάδα.90 και έξω από αυτή. 

Το ιδιαίτερο που συµβαίνει στην Αθήνα είναι ότι η µαζική φυγή συνοδεύεται και από 

τη λιποταξία µεγάλου µέρους του διοικητικού µηχανισµού και του προσωπικού του 

τοµέα των υπηρεσιών, υπεύθυνων τυπικά  για την εφαρµογή των µέτρων για την 

                                                                                                                                            
86 F. O. 32/221, έγγ. 79,27/11/1654. 
87 Φ. 2190, 29/11/54. 
88 Ν. ∆ραγούµη, Ισοιρικαί Αναµνήσεις, τ. Β΄, Αθήνα, Ερµής,1973,σελ.169.  
89 Αναφορά ∆ιευθυντή ∆ιοικητικής αστυνοµίας προς Όθωνα(17/11/54). ΓΑΚ , Οθων. Αρχείο, Υπ. 
Εσωτ.,φ.191. 
90 Βλ. σχετικά µε φυγή σε επιδηµίες πανώλης Κ. Π. Κωστή, Στον καιρό της πανώλης. .Εικόνες από τις 
εικόνες της ελληνικής χερσονήσου,14ος-19ος αιώνας, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 
1995, σελ 68, 206. 



 

 62

αντιµετώπιση της επιδηµίας. Οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονοµικών 

εγκαταλείπουν  µαζικά τις θέσεις τους, µε αποτέλεσµα να εξαναγκασθεί ο υπουργός 

να διατάξει την απόλυσή τους.91  Με το ίδιο µέτρο απειλεί ο προσωρινός διευθύνων  

του υπουργείου Εκκλησιαστικών και Παιδείας, για να αποτρέψει τη συνέχιση της 

µεγάλης υπαλληλικής διαρροής92. ∆ικαστικοί, ιερείς και κάθε κατηγορίας δηµόσιοι 

λειτουργοί, απεµπολώντας οποιαδήποτε συναίσθηση κοινωνικού χρέους, αναζητούν 

στη φυγή την ατοµική σωτηρία. Ενδεικτική της διάστασης του φαινοµένου και των 

επιπτώσεών του στη λειτουργία της διοικητικής µηχανής είναι αναφορά του νοµάρχη 

Αττικοβοιωτίας προς τον υπουργό των Εσωτερικών µε  την οποία τον ενηµερώνει 

«να µην απαιτή µεγάλα πράγµατα παρά της Νοµαρχίας. Είµαι µόνος σήµερον µεθ’ 

ενός γραφέως και ενός κλητήρος. Όλοι οι λοιποί υπάλληλοι έφυγον…»93. Ακόµη και 

στον γνωστό για την πειθαρχία του στρατιωτικό µηχανισµό, αξιωµατικοί 

εγκατέλειψαν αυτόβουλα τις θέσεις τους, πράγµα που οδήγησε στην παύση τους µε 

απόφαση του υπουργού των στρατιωτικών Καλλέργη.94 

Η φυγή δεν υπήρξε γνώρισµα της κατώτερης µόνο υπαλληλίας. Αυτή 

διαπέρασε το σύνολο της ιεραρχίας και των θεσµικών οργάνων, φθάνοντας και την 

κορυφή της διοικητικής πυραµίδας. Γιατροί, ανώτεροι υπηρέτες του δηµοσίου, µέλη 

της φιλάνθρωπης επιτροπής (βλ. σελ. 52 ), σηµαίνοντες παράγοντες της κοινωνικής 

και πολιτικής ζωής της Αθήνας την εγκαταλείπουν. Ακόµη και γερουσιαστές, 

βουλευτές και υπουργοί λιποτακτούν.95 Ο ίδιος ο δήµαρχος της πόλης Ιωάννης 

Κόνιαρης εγκαταλείπει τη θέση του.96 

Η παράλυση του διοικητικού µηχανισµού φυσικό επακόλουθο είχε την 

αδυναµία υλοποίησης των οποιωνδήποτε µέτρων, αποσπασµατικών και πολλές φορές 

καθυστερηµένων, αντιµετώπισης της νόσου. Μια κατάσταση πλήρους 

αποσυντονισµού, αταξίας και απουσίας ελέγχου επικρατεί στην πόλη. Η απόφαση 

βίαιης προσαγωγής και υποχρεωτικής περίθαλψης, ξένη προς τις συνήθειες των 

Αθηναίων, από τη µια οδηγεί πολλούς στην απόκρυψη των πασχόντων οικείων  τους, 

                                                 
91 Αθηνά, φ.2179, 2/11/54. 
92 Αθηνά, φ. 218, 22/11/54 
93 ΓΑΚ, Αρχείο Ρήγα Παλαµήδη, φ. 262, έγγ.16, 15/11/54. 
94 Αθηνά, φ.2176,25/10/54. 
95 F. O. 32/222, έγγ.146, 7/12/54 (δίχως ονοµαστική αναφορά). 
96 Η κυβέρνηση, θεωρώντας εγκληµατική την εγκατάλειψη εκ µέρους του της αρχής σε τέτοιες 
περιστάσεις απέλυσε το δήµαρχο (Β. ∆. 16/11/54). Αντικαταστάτης του ορίστηκε ο Κω/νος Γαλάτης 
(Αθηνά, φ. 2184, 17/1154). Ας σηµειωθεί συµπληρωµατικά ότι ο δήµαρχος είχε αρνηθεί πρόταση 
δηµοτικού συµβούλου για προαιρετική µείωση του µισθού του, λόγω των έκτακτων οικονοµικών 
αναγκών του δήµου (πράξη 44, 17/8/18540).     
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από την άλλη σωρεύει στους ανεπαρκείς νοσοκοµειακούς θαλάµους πλήθη 

ασθενών.97Το ελλιπέστατο προσωπικό αδυνατεί να  τους περιθάλψει, παρά την 

διάθεση των Γάλλων νοσοκόµων και τη φιλότιµη προσφορά των αδελφών του 

ελέους, ενώ οι συνθήκες υγιεινής κάθε άλλο παρά προσιδιάζουν σε νοσηλευτικό 

χώρο. Το φαρµακευτικό υλικό εξαντλείται και ο γραφειοκρατικός τρόπος οργάνωσης 

της παροχής του δυσκόλευε ή και στερούσε την άµεση λήψη του, διευκολύνοντας την 

καιροσκοπική δράση. Για την κάλυψη των  φαρµακευτικών αναγκών των φτωχών η 

κυβέρνηση άνοιξε πίστωση στα φαρµακεία της πόλης. Για την προµήθεια των 

φαρµάκων απαιτούνταν συνταγή δηµόσιου, δηµοτικού ή ιδιώτη γιατρού και 

ευανάγνωστη αναγραφή του ονόµατος του παραλήπτη. Οι γιατροί όµως τους 

κατεύθυναν σε γνωστούς τους φαρµακοποιούς, µε αποτέλεσµα κάποιοι να 

εξαντλήσουν το λογαριασµό σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να είναι και βέβαιο ότι 

διετίθετο πάντα σε πάσχοντες. Τελικά ο νοµάρχης διέταξε την εκτέλεση των 

συνταγών µόνο σε φαρµακεία  εντός του ιδίου τµήµατος.98 H αστυνοµία αδυνατεί να 

αποτρέψει, παρά τις συστάσεις των γιατρών, τη συγκέντρωση και επίδοση στην 

οινοποσία των φτωχών µεροκαµατιάρηδων στα καπηλειά των απόµερων γειτονιών 

της πόλης.99 

Ο φόβος που ενσπείρει η ασθένεια σε συνδυασµό µε τη λειτουργική 

αποδιοργάνωση της πρωτεύουσας προκαλεί -πρόσκαιρες βέβαια -κοινωνικές 

διαφοροποιήσεις. Η επικινδυνότητα του έργου, η εγκατάλειψη των θέσεων από το 

αντίστοιχο προσωπικό και η ανάγκη άµεσης µετακοµιδής των ασθενών και, κυρίως, 

ταφής των νεκρών επιφέρει την συγκυριακή οικονοµική και κοινωνική αναβάθµιση 

των µόρτηδων του Ψυρρή και άλλων στοιχείων του λούµπεν αθηναϊκού 

προλεταριάτου. Είναι αυτά, που ούτως ή άλλως µαθηµένα στο ρίσκο µιας άθλιας 

ζωής ή δίχως πλήρη συναίσθηση µεσ’ τη ζάλη του πιοτού αντικαθιστούν τους 

µεταφορείς και νεκροθάφτες που έχουν λιποτακτήσει. Ο κίνδυνος αυξάνει την αµοιβή 

που προπληρώνεται. «Όσο φτηνός είναι ο θάνατος, τόσο ακριβή η ταφή».100 

        Ο πολλαπλασιασµός των θανάτων προκαλεί στην επίταξη των αµαξών που 

χρησιµοποιούνταν για τη µεταφορά των σκουπιδιών για τη µετακοµιδή των νεκρών. 

Η λιποταξία των ιερέων οδηγεί σε πρόχειρες ταφές, µε καταστρατήγηση του 

εκκλησιαστικού τυπικού. Συχνά αυτές είναι µαζικές, σε  αβαθείς τάφους, χωρίς πάντα 
                                                 
97 Ιατρική Μέλισσα, φ.2 (1854),σελ 474. 
98 Ιατρική Μέλισσα, φ.Ε, σελ. 292-93. 
99 Αθηνά, φ.2190, 29/11/54. 
100 Εµ. Λυκούδη, Η Ξένη…,σελ. 80-81. 
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επίθεση περίσσιου ασβέστη, κατά παράβαση των σχετικών υποδείξεων. Σκηνές  της 

λοιµικής Αθήνας του Πελοποννησιακού πολέµου, όταν «δεν τηρούσαν πια καµιά από 

τις τελετές για την ταφή των νεκρών κι ο καθένας έθαβε τους δικούς του όπως 

µπορούσε»101επαναλαµβάνονται στη νεότερη. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του 

Λυκούδη: « Αποθνήσκουσιν ακάθαρτοι και βρωµεροί εκ του εµετού και της διαροίας. 

Και ούτως οι πλείστοι αρπάζονται ουχί υπό ιερέως και ψαλτών, ουχί υπό αρχιερέων 

συνοδευόµενοι, αλλ’ υπό ενός ή δύο το πολύ αστυνοµικών κλητήρων. Και ριπτόµενοι 

εφ’ αµαξών, άλλοτε εκφερουσών ακαθαρσίας, ως ακάθαρτοι, άνευ ιερέως, άνευ 

ευχών της εκκλησίας, φέρονται και ρίπτονται ούτως ελεεινώς εις τάφον πλήρη 

ασβέστου καίοντος, ίνα καταφάγη όσον τάχος τας αχαλινώτως ζώσας σάρκας 

των…»102 Οι οικονοµικές αντοχές των εχόντων όµως τους  παρέχουν, πέρα από τα 

άλλα, και το προνόµιο της µοναχικής τυπικής ταφής.  

 

                            2. Η  ΑΓΟΡΑ  
       Ιδιαίτερα προβληµατική διαµορφώνεται η κατάσταση στον κρίσιµο χώρο της 

αγοράς. Ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη η υγειονοµική εποπτεία της, µε αποτέλεσµα να 

πωλούνται στο παζάρι ή αλλού τρόφιµα (λαχανικά, κρασί, και µάλιστα φρέσκο που 

θεωρούνταν ευκοίλιο και άκρως βλαπτικό, κ. ά.) που οι ιατρικές αρχές συνιστούσαν 

επίµονα την αποφυγή τους.103 Η νόθευση των τροφίµων και η υποκλοπή των µέτρων 

συνεχίζεται και αυξάνεται ανεξέλεγκτα. Το ψωµί πουλιέται όχι καλά ψηµένο, 

ανάκατο µε στάχτη, άµµο και σαπισµένο στάρι, το γάλα αραιωµένο µε νερό.104 
Η αναχώρηση των προµηθευτών και εµπόρων της αγοράς στέρησε τον 

ανεφοδιασµό της και δηµιούργησε σηµαντικότατα επισιτιστικά προβλήµατα. 

Βασικότατα διατροφικά είδη (ψωµί, ρύζι, κρέας) είναι ανεπαρκή ή και λείπουν ανά 

διαστήµατα παντελώς από την αγορά, ιδίως τις τραγικές µέρες του 

Νοεµβρίου.105Ακόµη και οι εύποροι αναγκάζονται να τρώνε «ξηρόν άρτον», αφού επί 

                                                 
101 Θουκυδίδου, Ιστορία του Πελοποννησιακού πολέµου, µετάφραση ΄Αγγελου Βλάχου, έκδ. 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Ι. ∆. Κολλάρου κ΄Σία, Αθήνα, 2001, Τόµος Α΄, Β΄(52-53), σελ.157. Αρκετά 
από τα περιγραφόµενα συµπτώµατα- στο ίδιο, σελ. 155-(Φλόγωση και κοκκίνισµα των µατιών, εµετοί 
και εκκενώσεις  κάθε είδους χολής, σπασµοί, διάρροιες) ταυτίζονται µε εκείνα της χολέρας.   
102 Στο ίδιο,σελ.76. 
103 Αθηνά, φ.2183, 11/11/54. 
104  Στο ίδιο, και φ. 2184, 17/11/54, φ.2188, 21/11/54, Ελπίς, φ. 789, 8/1/1855 Η σχετική αναφορά  και  
στην «Προτροπή» του πρωτοσύγγελου Κονοφάου (Αθηνά, φ. 2189, 26/11/54) επιβεβαιώνει την 
αντικειµενικότητα του πράγµατος, αναιρώντας πιθανή µεροληψία που θα µπορούσε να διαβλέψει 
κάποιος  στην αντιπολιτευόµενη Αθηνά. 
105 Φ. Ο. 32/222, έγγ.79, 27/11/1854. 
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τρεις ηµέρες δεν υπήρχε καθόλου στην αγορά.106 Η κυβέρνηση, παρά την ύπαρξη 

διαθέσιµου δηµόσιου σιταριού στις αποθήκες του Πειραιά, λόγω της διελκυστίνδας 

που αναπτύσσεται µεταξύ υπουργείων Οικονοµικών και Εσωτερικών για την εγγύηση 

της καταβολής της τιµής της δηµοπρασίας, δε στάθηκε δυνατό καν  να εξασφαλίσει 

σιτάρι σε αρτοποιούς της πρωτεύουσας, για κάποιες µέρες στα µέσα Νοεµβρίου.107 

Απελπισµένοι Αθηναίοι επιχειρούν διαρρήξεις στα σφραγισµένα και εγκαταλειµµένα 

καταστήµατα, µήπως µπορέσουν, έστω και προσωρινά να χορτάσουν την πείνα τους. 

Η περιορισµένη διαθεσιµότητα των αγαθών προκαλεί φαινόµενα µαύρης 

αγοράς108 και εκτοξεύει τις τιµές τους σε δυσπρόσιτα για το βαλάντιο των φτωχών 

επίπεδα. H έλλειψη ελέγχου και η γενικότερη κατάρρευση των αρχών αδυνατούν να 

τις τιθασεύσουν. Είναι χαρακτηριστική η εξέλιξη της τιµής του ψωµιού: στις 18 

Αυγούστου τιµάται προς 45 λεπτά η οκά,109 στα µέσα Νοεµβρίου έχει φθάσει τα 60 

λεπτά110(ανατίµηση κατά 33,3%). Βαυαρικός και γαλλικός φούρνος, που 

παρασκευάζουν καλύτερης ποιότητας ανόθευτο ψωµί, το πωλούν 120 λ. ο ένας και 

1δρχ. ο άλλος, αλλά και ξίκικο (300-320 δράµια, αντί 400). Το ρύζι φθάνει τις 2 δρχ. 

η οκά, το λάδι τις 2,5 δρχ, το κρέας τις 1,4-1,6 δρχ., η γαλέτα τα 20 λ.111 Η 

κυβερνητική απόπειρα να χτυπήσει την αισχροκέρδεια των  εµπόρων, πωλώντας 

µέσω υπαλλήλου της σε µειωµένη τιµή (1δρχ.) κρέατα που αγοράζει η ίδια, 

αποτυγχάνει, καθώς αδυνατεί να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες.112 Οι 

καροτσέρηδες της πρωτεύουσας τριπλασιάζουν την τιµή του αγωγιού, προκειµένου 

να µεταφέρουν τους  Αθηναίους στα µέρη της διαφυγής τους. Ζητούν 300 και 400 

δρχ. για να τους µεταφέρουν στα κοντινά περίχωρα.113 

H προβληµατική κατάσταση στο χώρο της αγοράς φαίνεται να διαπλέκεται µε 

διασυνδέσεις εµπόρων και άλλων προσώπων που καλύπτουν τον κύκλο των 

προµηθειών της και έχουν την ανοχή ή και ανοιχτή στήριξη του υπουργού των 

Εσωτερικών Ρήγα Παλαµήδη. Πέρα από τους συχνούς χαρακτηρισµούς του 

υπουργού από την Αθηνά ως «προστάτη των αρτοποιών και κρεοπωλών», και 

                                                 
106 Ελπίς,φ.789, 8/11/54. 
107Ελπίς, φ.24/12/1854, Ανατολή, φ. 12/12/1854 και Απόσπασµα των πρακτικών της συνεδριάσεως 
πδ΄του Υπουργικού Συµβουλίου της 14 Νοεµβρίου 1854, καθώς και επιστολές  µεταξύ υπουργών 
οικονοµικών και εσωτερικών στο ίδιο φύλλο της τελευταίας. 
108 Αθηνά, φ. 2190, 29/11/54. 
109 Αθηνά, φ.2147, 18/8/54.  
110 Αθηνά, φ. 2184, 17/11/54. 
111 Αθηνά, φ. 2189, 26/11/54. 
112 Στο ίδιο. 
113 Γιάν. Καιροφύλλας, Η ροµαντική Αθήνα, εκδ. Φιλιππότης, Αθήνα 1996, σελ. 115. 
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αναφορά του ΄Αγγλου πρέσβη κάνει λόγο για παράπονα περί καταχρήσεων και 

συµπαιγνιών του µε εµπόρους και προµηθευτές που είχαν φθάσει στο υπουργικό 

συµβούλιο.114 Η αντίδρασή του στην αντικατάσταση του ∆ιευθ/ντή της  ∆ιοικητικής 

Αστυνοµίας Τσούχλου από τον Καλό, ακέραιο χαρακτήρα και διώκτη τέτοιων 

κυκλωµάτων, και οι υποψίες σε βάρος του για καταχρήσεις οδήγησαν στην 

αποµάκρυνσή του. 

Έτσι, προς το τέλος Νοεµβρίου πια, όταν διορίζεται έφορος της αγοράς ο 

Σταµάτης Κρίνος115 και ο Ν. Καλός αντικαθιστά περιπετειωδώς τον ασθενήσαντα 

Τσούχλο στη διεύθυνση της ∆ιοικητικής αστυνοµίας, φαίνεται να αποκαθίσταται 

στοιχειώδης έλεγχος στην αγορά. Η αποφασιστικότητα του εφόρου και η παροχή της 

κατάλληλης ιατρικής και αστυνοµικής υποστήριξης φαίνεται να την προστατεύει από 

τη µεγάλη νοθεία και κερδοσκοπία. Όµως, ήδη, η µεγάλη έξαρση της νόσου έχει 

παρέλθει και αυτή οδεύει προς τη λήξη της. 

Προκαλεί πράγµατι µεγάλη εντύπωση η τέτοιας έκταση αποδιάρθρωση του 

διοικητικού µηχανισµού του πολιτικού κέντρου της χώρας. Η απειρία στην 

αντιµετώπιση τέτοιων καταστάσεων δεν επαρκεί, για να ερµηνεύσει τη µαζική 

λιποταξία µπρος στη φονική λαίλαπα Αυτή δείχνει την απουσία µιας  συγκροτηµένης 

και οργανωµένης ηγετικής τάξης, ικανής να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οι 

ηγετικές ελίτ της Αθήνας είναι ετερογενείς στη γεωγραφική τους προέλευση και µε 

τα πεδία των οικονοµικών τους δραστηριοτήτων τοποθετηµένα συχνά έξω από το 

χώρο της πρωτεύουσας. Η διακοπή της οικονοµικής δραστηριότητας δεν επιφέρει 

ιδιαίτερα πλήγµατα σε αυτούς. Πολλοί από εκείνους που συνθέτουν τα ανώτερα 

στρώµατα της αθηναϊκής κοινωνίας είναι πρόσφατα εγκατεστηµένοι στην 

πολυσυλλεκτική πόλη, δίχως µακρό παρελθόν και ιστορικούς δεσµούς µε αυτή. 

Αποτελώντας µάλλον ηγετικές οµάδες δίχως οµοιογένεια και συνοχή, αντίθετα, µε 

ποικίλους ανταγωνισµούς και αντιθέσεις («επήλυδες» και αυτόχθονες), παρά 

συνεκτική τάξη, αδυνατούν να οργανώσουν και να πρωτοστατήσουν σε µια 

συντονισµένη κίνηση αντιµετώπισης του καταστροφικού εισβολέα. 

Από την άλλη, η οικοδόµηση της διοικητικής και υπαλληλικής µηχανής στα 

πρότυπα του πελατειακού συστήµατος, έξω από κάθε έννοια αξιοκρατίας, όπου η 

εξάρτηση από το πρόσωπο του προστάτη και µόνο αµβλύνει ή µηδενίζει το αίσθηµα 

της κοινωνικής ευθύνης, διευκολύνει την κατάρρευσή της. Στη µαζική εγκατάλειψη 
                                                 
114 F. Ο.32/222, έγγ.173, /12/12/1854.  
115 ΓΑΚ, Ο.Α., Υπ. Εσωτ.,φ.262, έγγ.97, 97α και 98. 
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της υπαλληλίας της Αθήνας συνέτειναν και λάθη τακτικής της πολιτικής ηγεσίας του 

υπουργείου των εσωτερικών. Η παραχώρηση άδειας από τις προϊστάµενες 

υπηρεσιακές αρχές σε αριθµό υπαλλήλων του116 ήταν επόµενο, σε συνθήκες πανικού, 

να εκληφθεί ως σύνθηµα γενικής αναχώρησης. 

Η κατάσταση πλήρους αποδιοργάνωσης που διαµορφώνεται στην αθηναϊκή 

κοινωνία προκαλεί τη δυσφορία και την αγανάκτηση. Το κλίµα έντασης που είναι 

διάχυτο στην πόλη επιτείνεται από την επάνοδο των νικηµένων οπλαρχηγών και 

ανταρτών των εξεγέρσεων της Θεσσαλίας και Ηπείρου. Οι αστυνοµικές αρχές 

παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης και στα δελτία τους  µεταφέρουν την 

εικόνα της στις πολιτικές αρχές αποτυπώνεται ο σχετικός φόβος και ανησυχία. ∆εν 

προκύπτει όµως ότι αυτή η ατµόσφαιρα έντονης δυσαρέσκειας µετατρέπεται σε 

κινηµατικές πράξεις. Η ενίσχυση της φρουράς και η απουσία πολιτικών 

συλλογικοτήτων, ικανών να προσανατολίσουν και να καθοδηγήσουν τη λαϊκή 

δυσαρέσκεια, διευκολύνουν την εκτόνωσή της στη µαζική φυγή και τις  αυθόρµητες 

ατοµικές εκρήξεις. Οι λεηλασίες καταστηµάτων και άλλες ληστρικές πράξεις,117 

γνώριµες εξ άλλου στην Ελλάδα εκείνου του καιρού, όπως και οι υβριστικές 

επιθέσεις πολιτών κατά του υπουργού των Εσωτερικών Ρήγα Παλαµήδη,118 

χαρακτηριστικότερου εκφραστή της κυβερνητικής αδυναµίας, αποτελούν δείγµατα 

τέτοιων µη πολιτικών αντιδράσεων. 

 

                           3. ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

Αν η αναζήτηση της σωτηρίας σπρώχνει τη µεγάλη πλειοψηφία 

πανικόβλητων υπαλλήλων και στελεχών του κρατικού και άλλων µηχανισµών στην 

άτακτη φυγή, υπάρχουν και εξαιρετικές προσωπικότητες ή φορείς εξουσίας και 

υπηρεσιών που, αψηφώντας τον κίνδυνο, µένουν πιστοί στην εκτέλεση του 

καθήκοντος ή την εθελοντική προσφορά και αλληλεγγύη στους πάσχοντες 

συνανθρώπους: 

Το βασιλικό ζεύγος του Όθωνα και της Αµαλίας προσφέρει γενναιόδωρες 

οικονοµικές ενισχύσεις στην φιλάνθρωπη επιτροπή, αλλά και άµεσα στους φτωχούς 

                                                 
116Αθηνά,φ.2190, 29/11/54. 
117 Στο ίδιο,  και ΓΑΚ, Υπουργείο Εσωτερικών, φ. 191, αναφορά του ∆ιευ/ντή ∆ιοικητικής αστυνοµίας 
προς Όθωνα, 25/11/1854. 
118 Ελεύθερος Άνθρωπος, φ.83, 15/2/54. 
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Αθηναίους που έχουν καταφύγει στα περίχωρα της πόλης, καθώς και ιατρική 

βοήθεια, µέσω του βασιλικού γιατρού Λινδερµάιερ, φαρµακευτικό υλικό και 

τρόφιµα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούσε η δίχως καµιά δειλία και δισταγµό 

προσωπική προσφορά, παρηγοριά και βοήθεια που παρείχαν οι  βασιλιάδες στα µικρά 

παιδιά  και τους ασθενείς του Ελαιώνα και των άλλων καταφυγίων. Ιδιαίτερα 

εκπληκτικό ήταν αυτό για τη λεπτεπίλεπτη και ψυχρή βασίλισσα.119 Η προσπάθεια να 

αποφευχθεί να στραφεί και ενάντιά τους η λαϊκή  δυσαρέσκεια και να διατηρηθεί το 

βασιλικό ζεύγος ως πόλος έκφρασης των λαϊκών επιθυµιών φαίνεται να στάθηκε, 

έστω και προσωρινά, ισχυρότερη από ατοµικά γνωρίσµατα και παλιές  συνήθειες. 

Η πλειοψηφία των δηµοτικών και των άλλων γιατρών υπήρξε η έµπιστη  

καταφυγή των πονεµένων Αθηναίων. Παρά επί µέρους προβλήµατα µεταξύ τους 

συντονισµού, εµπειρίας ή όποια άλλα, σε όλη τη διάρκεια του λοιµού έµειναν 

συνεπείς αρωγοί των συµπολιτών τους. Η ανιδιοτελής (Λέλης) και προθυµότατη 

προσφορά ορισµένων (Ολύµπιος, Μακκάς, Ηπίτης, Γούζαρης κ. ά) όχι µόνο δεν 

επέτρεψε να αναπτυχθεί καχυποψία και εχθρότητα σε βάρος των γιατρών, όπως σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και κέρδισε την κοινωνική καταξίωση.120Ανάµεσά 

τους ξεχωριστή η διάθεση προσφοράς και ο ηρωισµός του Γεώργιου Σταυρίδη: από 

τον Ιούλιο είχε θέσει τις υπηρεσίες του στη διάθεση της κυβέρνησης σε ενδεχόµενη 

επιδηµία. Όταν αυτή παρακάµπτει προσωρινά την Αθήνα, σπεύδει στη µαστιζόµενη 

Τήνο. Επιστρέφει στην πρωτεύουσα, όταν ξέσπασε η νόσος, όπου αυθόρµητα και µε 

πλήρη ανιδιοτέλεια έσπευδε σε βοήθεια των πασχόντων. ∆ιορίζεται επικουρικός 

γιατρός στο ∆΄ τµήµα. Προσβάλλεται από τη νόσο και πεθαίνει µέσα σε έξι ώρες, 

στις 11 Νοεµβρίου. Πέρα από την αναγνώριση των συναδέλφων και του απλού 

κόσµου, το ιατροσυνέδριο αποφάσισε (Πρ.3274 στην Ιατρική Μέλισσα,τ.Β΄,1854, 

σελ. 491-92) και η κυβέρνηση ενέκρινε την ανέγερση µνηµείου, σε αναγνώριση της 

προσφοράς του.(Ο συγγραφέας όµως της «Ξένης» (σελ.62) δεν το είδε ποτέ να 

στήνεται). 

         Τα εναποµείναντα µέλη της φιλάνθρωπης επιτροπής δε λυπήθηκαν ζωές και 

κόπους, προκειµένου να προσφέρουν βοήθεια στους έχοντες ανάγκη. Έτρεχαν 

καθηµερινά από σπίτι σε σπίτι στην πόλη και τα περίχωρά της, περιθάλποντας 

                                                 
119Ελεύθερος Άνθρωπος, φ.90, 22/2/193, Αθηνά,φ.2190, 29/11/54, Μπ. Άννινου, Ιστορικά Μελετήµατα, 
σελ. 272-73 και Σελίδες Τινές της Ιστορίας του Βασιλέως Όθωνος,σελ.136-138.  
120 Ιατρική Μέλισσα,φ.Β /1854, σελ 476 και Ε- ΣΤ, σελ.493-95. 
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απόρους και προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους 

(βλ. σελ. 51-53 του παρόντος). 

Οι «αδελφές του ελέους», γαλλικό φιλανθρωπικό τάγµα που ακολουθεί τα 

στρατεύµατα, δε διστάζουν να  επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους και στους Έλληνες 

που βρίσκονται σε ανάγκη. ∆ίχως φόβο προσφέρουν παρηγοριά και βοήθεια και σε 

ετοιµοθάνατους αρρώστους. Στα παιδιά που ορφανεύει η ολέθρια επέλαση της 

επιδηµίας παρέχουν ρουχισµό και φιλόξενη στέγη στο άσυλό τους.121 Τρεις από αυτές 

διαµένουν στο νοσοκοµείο των χολεριώντων, όπου ως νοσοκόµοι περιθάλπουν 

ασθενείς.122 

∆ίπλα σε αυτές, η Μαρία Υψηλάντη προσφέρει τα δικά της χρήµατα, 

θαλπωρή και φιλόξενη στέγη στα ορφανεµένα παιδιά της επιδηµίας. Παρά τις 

συµβουλές των οικείων της, η πλούσια αριστοκράτισσα έµεινε στην πόλη και 

πρόσφερε το σπίτι και τη φιλανθρωπία της ασφαλές καταφύγιο για τα νεαρά θύµατα 

της χολερικής επιδροµής.123 

                                                 
121 Πανελλήνιον, φ. 159,6/11/54  και Εµ. Λυκούδη, Η Ξένη..., σελ.83-86 . 
122 Αθηνά, φ. 2189, 26/11/54, σελ. 2 και Μπ. Άννινου, Ιστορικά Μελετήµατα,σελ. 265. 
123 Μ. Άννινου, Ιστορικά Μελετήµατα,σελ. 270-71. Ο αριθµός πάντως των 300 παιδιών που αναφέρει 
ότι µε το τέλος της επιδηµίας βρέθηκαν συγκεντρωµένα στο σπίτι της κρίνεται υπερβολικός, αν ληφθεί 
υπ΄όψη ότι τα συστηνόµενα για τα ορφανά της χολέρας δυο («Αµαλίειον, το 1855 και 
«Χαντζηκώνστα», το 1856) ορφανοτροφεία  φιλοξενούν 20 και 25 αντίστοιχα.  
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                                 Γ. ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ 

                                  α. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
 

Οι αριθµητικές καταγραφές    των νεκρών που διαθέτουµε προέρχονται από τα 

υγειονοµικά δελτία, που µε διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών εκδίδονταν 

καθηµερινά από την Νοµαρχία και το νοµοϊατρό Αττικοβοιωτίας, και τις αναφορές 

του Άγγλου πρεσβευτή Wyse προς το Υπουργείο των Εξωτερικών της χώρας του. Τα 

υγειονοµικά  αυτά δελτία συντάσσονταν βάσει αντίστοιχων εκθέσεων που υπέβαλλαν  

οι γιατροί των τεσσάρων αστυνοµικών τµηµάτων της πρωτεύουσας, ο διευθυντής του 

χολερικού νοσοκοµείου «Άγιος Παντελεήµων» και οι ιδιωτικοί γιατροί της πόλης. 

Αυτά ουσιαστικά αποτέλεσαν την µοναδική επίσηµη πηγή και άλλων µερικών  

καταγραφών (εφηµερίδας Αθηνά, Μπάµπη ¨Αννινου που παρατίθενται στο 

παράρτηµα της παρούσας, βλ.πίν.4και 6). 

Τα δελτία όµως αυτά δεν είναι ούτε αξιόπιστα, όπως θα δείξουµε παρακάτω, 

ούτε και πλήρη. Υπολείπεται σε αυτά ένα διάστηµα 17 ηµερών,12 στην αρχή της 

επιδηµίας, (αν λάβουµε ως τέτοια την 12η Οκτωβρίου), και 5 στο τέλος της (4η 

∆εκεµβρίου), για το οποίο δεν υπάρχουν σχετικές αναφορές των δελτίων. Με βάση 

τις υπάρχουσες, ο αριθµός των πληγέντων από τη νόσο ανέρχεται σε 809 άτοµα και 

των θυµάτων της σε 596. Αν προσθέσουµε σε αυτά τα στοιχεία καταγραφές της εφ. 

Αθηνά για ηµέρες που δεν αναφέρονται στα δελτία, προέρχονται όµως από αυτά,1 

τότε ο αριθµός των κρουσµάτων ανέρχεται σε 859 και των θανάτων σε 622, χωρίς και 

πάλι να καλύπτουν το σύνολο της διάρκειας της νόσου. Οι αντίστοιχες αναφορές του 

F.O.,καλύπτοντας ένα διάστηµα 47 ηµερών έναντι 40 των υγειονοµικών δελτίων (από 

το σύνολο των 53), ενώ και σε αυτές δεν καταχωρείται το τελευταίο διάστηµα λίγων 

ηµερών, αριθµούν συνολικά 1077 κρούσµατα και 759 νεκρούς. 

H σύγκριση των στοιχείων των δυο αυτών πηγών και η διαφορά που 

προκύπτει, θέτει εν αµφιβόλω, πέρα από την πληρότητά τους, και την αξιοπιστία και 

για το διάστηµα που καλύπτουν (βλ. συγκριτικό πίνακα 5 παραρτήµατος). Η 

αµφισβήτηση αυτή ενισχύεται, όταν υπάρχουν  άµεσες ή έµµεσες πληροφορίες που 

υπονοµεύουν την αντικειµενικότητα των υγειονοµικών δελτίων: Εκτός από την 

εφηµερίδα Αθηνά,2 σταθερά εχθρική προς την κυβέρνηση, και αναφορά του Wyse3 

                                                 
1 Αθηνά,φ. 2175, 23/10/54. 
2 Φ.2178,29/10/1854. Στο φ. 2190, 29/11/1854 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο αριθµός των 
κρουσµάτων πρέπει να υπολογίζεται τριπλάσιος όσων ανακοινώνονται. 
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µαρτυρά ότι τα κρούσµατα του στρατιωτικού-έχουν προστεθεί στον σχετικό πίνακα 

1-, αλλά κάποιες φορές και του νοσοκοµείου χολεριώντων παρακάµπτονταν και αυτή 

η µη αναγραφή εξηγούσε την ασυµφωνία µεταξύ των δελτίων και του συνολικού 

αριθµού της αναφοράς. Και άλλες αναφορές δηλώνουν ευθέως την µη εγκυρότητα 

αυτών των στοιχείων. Απαντητική εγκύκλιος του νοµάρχη Αττικοβοιωτίας4 

αποκαλύπτει την ύπαρξη αµφισβητιών και τότε των επίσηµων ανακοινώσεων, αρκετά 

µάλιστα νωρίς, όταν ακόµα η ένταση της επιδηµίας δεν είχε γιγαντωθεί. Και ο Μπ. 

Άννινος αναφέρει ότι οι αριθµοί των δελτίων είναι πολύ κατώτεροι των πραγµατικών, 

χωρίς να δηλώνει την προέλευση της πληροφορίας του5. 

Η αξιοπιστία των δελτίων κλονίζεται ακόµη περισσότερο, υπό το φως τριών 

σχετικών παρατηρήσεων: η κατάρρευση των µηχανισµών καθιστά αµφίβολη την 

επακριβή γραφειοκρατική διεκπεραίωση ενός τέτοιου καθήκοντος σε συνθήκες 

πλήρους διατάραξης της λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών. Η τάση των 

Αθηναίων να αποφεύγουν την νοσηλεία και γενικότερα την ιατρική βοήθεια θα 

καθιστούσε ούτως ή άλλως δύσκολη την  πλήρη γνωστοποίηση των συνολικών 

κρουσµάτων, καθώς µάλιστα οι γιατροί αποτελούσαν το καίριο σηµείο του 

γραφειοκρατικού ιστού. Τρίτο και σηµαντικότερο, λόγοι ψυχολογικοί απαιτούσαν, κι 

αν ακόµα υπήρχαν ακριβή στοιχεία, την συνειδητή παραποίησή τους επί τα µείω, για 

να αποφεύγεται η επίταση του φόβου και πανικού. Η πρακτική αυτή φαίνεται να 

ακολουθείται και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις6. 

To ότι ο αριθµός των θυµάτων (κρουσµάτων και νεκρών) δεν είναι ο 

αναφερόµενος ούτε στα υγειονοµικά δελτία ούτε στις αναφορές του Wyse είναι 

βέβαιο. Προκειµένου να προσδιορίσουµε, έστω και προσεγγιστικά, τα θύµατα της 

επιδηµίας, θα προσφύγουµε σε δευτερογενείς πληροφορίες. Αυτές όµως εµφανίζουν  

µια σηµαντική απόκλιση µεταξύ τους. Κάποιες συγκλίνουν σε ένα µέγεθος της τάξης 

των 1500 νεκρών: Η εφηµερίδα Αθηνά7υπολογίζει τους νεκρούς µέχρι και τις φονικές 

                                                                                                                                            
3 F.O. 32/222. έγγ.79, 2/12/54. 
4 Αριθ. Πρωτ. 11518, 31/10/1854 στην Αθηνά, φ. 2184,2/11/1854.Επικαλείται ως εγγύηση της 
αντικειµενικότητας των υγειονοµικών δελτίων τη σύνταξή τους παρουσία των 8 γιατρών των 4 
τµηµάτων και του νοµιάτρου.  
5 Ιστορικά Μελετήµατα,σελ.261. 
6Βλ. Catherine J. Kudkick, σελ 125-132 για την αξιοπιστία αλλά και ευρύτερα το ρόλο των δελτίων και 
του τύπου στο Παρίσι το 1832 και 1849. O Richard J. Evans, (σελ 381) περιγράφει πολύ περιεκτικά 
την παραποιηµένη εικόνα που έδιναν οι αρχές  του Αµβούργου, το 1892, µε τη φράση : «λίγα τα 
νούµερα, πολλές όµως οι νεκροφόρες στους δρόµους της πόλης». 
7 Φ. 2186, 20/11/1854 και φ.2187, 22/11/1854  
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µέρες του Νοέµβρη σε 1000, όπως ακριβώς και ο Μπ. Άννινος,8 οπότε ένα συνολικό 

µέγεθος που κατ’ αυτούς προσεγγίζει τα 1500 φαίνεται λογικό. Βάση των 

υπολογισµών τους όµως είναι τα αφερέγγυα επίσηµα στοιχεία, όπως και της Ιατρικής 

Μέλισσας9, που µε φιλοδοξίες ακριβέστατου προσδιορισµού αναφέρει 1487 θύµατα 

(αν και νωρίτερα10 προσεγγιστικά  αναφέρει  1000). Η Εστία11 τους ανεβάζει σε 

3.000, όπως και η ανώνυµη Ελλάδος Ιστορία12, ενώ ο Γ. Καιροφύλλας13 σε 5.000 (σε 

διάστηµα µόνο 5 ηµερών αναφέρει 1500 θύµατα, χωρίς όµως να παραπέµπει σε 

σχετικές µαρτυρίες ). 

Αν πάρουµε υπόψη µας αναφορές14 που αριθµούν τους νεκρούς κατά τις 

ηµέρες της µεγάλης έξαρσης της επιδηµίας µέχρι και 250 την ηµέρα (250 .10=2.5000 

περίπου για το φριχτό 10ήµερο του Νοέµβρη), τότε ένας συνολικός αριθµός της 

τάξης των 3.000 νεκρών φαίνεται να προσεγγίζει περισσότερο την αλήθεια. Μια 

τέτοια προσέγγιση φαίνεται πιο πιθανή µε βάση και τα παρακάτω στοιχεία: ο ∆ηµ. 

Γέροντας αναφέρει 31.122 κατοίκους στην Αθήνα, το 1853 και µέση ετήσια αύξησή 

του 2.00015. Ο πληθυσµός των 30.774 κατοίκων, µετά το τέλος της επιδηµίας, στα 

1855, αποδίδει µια διαφορά, που µπορεί να ταυτιστεί σχεδόν µε τα θύµατα της 

ασθένειας, που ξεπερνά τις 3.00016. Αν λάβουµε αυτόν ως τον τελικό αριθµό των 

νεκρών (3.000) και, αν θεωρήσουµε ως αντιπροσωπευτικό - καίτοι µη αξιόπιστο ως 

πηγή -, δείγµα τους αριθµούς των δελτίων και των αναφορών και την προκύπτουσα 

από αυτούς σχέση νοσηρότητας- θνησιµότητας (και στα δύο κυµαίνεται γύρω στα 

70%, βλ. πίνακες 1και 2), τότε ο αριθµός των κρουσµάτων δε πρέπει να ξεπέρασε 

τους 4.300. 

Επιχειρώντας πίσω από τη ψυχρότητα των αριθµών, να διακρίνουµε 

ισοδύναµα ανθρώπινων ζωών και στάσεων, µπορούµε να παρατηρήσουµε: 

                                                 
8 Ιστορικά Μελετήµατα,.., σελ.265. 
9 Φ. Η ( Ιανουάριος)1856, σελ. 369-70. 
10 Φ. Β (1854), σελ. 476-77. 
11 Τ. Ζ΄(Ιαν-Ιούν.) 1789. 
12 Σελ. 581. 
13 Αθήνα και Αθηναίοι1134-1934, Αθήνα 1978, σελ.49.  
14  Σελίδες τινές της Ιστορίας του βασιλέως Όθωνος, σελ.135-36. Στα  Ιστορικά Μελετήµατα (σελ. 265) 
µνηµονεύεται ότι στη µεγάλη θραύση, σε µια µέρα, έφθασαν τα 306.  
15∆ηµ. Γ. Σκουζέ- ∆ηµ. Α. Γέροντα, Το χρονικό…, σελ.76. Ο µέσος όρος όµως ετήσιας αύξησής της , 
αν και δεν αποκλείεται, φαίνεται να αντιβαίνει προς τον αριθµό των κατοίκων (24.754) που 
µνηµονεύει ο ίδιος για δυο χρόνια νωρίτερα(1651) (στο ίδιο). 
15 Γιάννη Καιροφύλλα, Η Αθήνα και οι Αθηναίοι 1834-1934,,τόµος Πρώτος, Έκδ. Φιλιππότη, 
Αθήνα1983, σελ.196. 
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           Θεωρώντας αυτά τα µεγέθη ως δεδοµένα κρουσµάτων και θανάτων και τον 

πληθυσµό της πόλης 32.000, η νοσηρότητα (13,44%) και η θνησιµότητα (9,4%) επί 

του συνόλου των κατοίκων εµφανίζεται πρωτόγνωρα µεγάλη, όχι απίθανη όµως για 

µια πόλη µικρών µεγεθών, όπως η Αθήνα της εποχής εκείνης.(Βλ. ενδεικτικό πίνακα 

11 παραρτήµατος). Και η σχέση νοσηρότητας –θνησιµότητας είναι ιδιαίτερα µεγάλη: 

µε βάση τα στοιχεία των υγειονοµικών δελτίων αυτή υπολογίζεται σε 73,7%. Και µε 

βάση τις αναφορές Wyse δεν παρεκκλίνει ουσιαστικά (70,5%). Επιβεβαιώνονται έτσι 

σχετικές  πληροφορίες.17 Και τα δυο στοιχεία (νοσηρότητα επί πληθυσµού, σχέση 

νοσηρότητας-θνησιµότητας) µαρτυρούν τη σφοδρότητα µε την οποία επλήγη η πόλη 

και επιβεβαιώνουν την αδυναµία των αρχών να παράσχουν στοιχειώδη προστασία 

στους πολίτες. 

Η βιαιότητα της νόσου που απεικονίζεται  και στον µεγάλο αριθµό θανάτων 

σε κρούσµατα του τελευταίου 24ωρου (59,5% οι θάνατοι επί προηγουµένων 

κρουσµάτων, 40,5% εκείνοι του 24ωρου) ερµηνεύει την επικράτηση του µέγιστου 

πανικού. 

To µικρό σχετικά ποσοστό των νεκρών στα νοσοκοµεία, παρά την 

αναγκαστική νοσηλεία, επιβεβαιώνει την αποστροφή των Αθηναίων προς τα 

νοσηλευτικά ιδρύµατα. Φαίνεται ότι ιδιαίτερα τα σοβαρά κρούσµατα προτιµούσαν τις 

στερνές ώρες τη θερµή συµπαράσταση των δικών τους στο γνώριµο χώρο τους ή 

αντίθετα, από το φόβο της µετάδοσης της νόσου εγκαταλειµµένα από οικείους και µη 

ευρισκόµενος κανείς να τους µεταφέρει στο νοσοκοµείο, πορεύονταν τραγικά µόνοι 

προς το θάνατο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Η Αθηνά ,(φ.2190, 29/11/540) καθ΄υπερβολήν αναφέρει ότι «από τα 100 κρούσµατα σώζονταν 10».  
( Και στην  Ξένη (σελ.64) αναφέρεται ότι «στα 100 κρούσµατα ζούσαν 5-6»). 
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   β. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΘΥΜΑΤΩΝ *  

Η υγειονοµική διαίρεση της Αθήνας, στο διάστηµα της επιδηµίας συνέπιπτε 

µε τη αστυνοµική, όπως αυτή θεσπίστηκε τα 1839. Τα υγειονοµικά δελτία που 

εκδίδονταν καθηµερινά ανέφεραν την εξέλιξή της νόσου στα τέσσερα τµήµατα της 

πόλης.  Το πρώτο από αυτά εκτεινόταν κάτω από την ακρόπολη. Φιλοξενούσε µέρος 

των ασθενέστερων τάξεών της. Το δεύτερο στέγαζε τα κτίρια των δηµοσίων 

λειτουργιών και ενσωµάτωνε το προάστειο και τη νέα επέκταση της πόλης. 

Κατοικούνταν από τα πιο εύπορα στρώµατα της πόλης. Το τρίτο κάλυπτε τη 

βορειοδυτική πλευρά της πόλης, γύρω από το θέατρο. Αποτελούνταν από χαµηλά 

σπίτια, χτισµένα σε χαµηλό έδαφος. Το τέταρτο απλωνόταν στο δυτικό τµήµα της 

πρωτεύουσας, περιλαµβάνοντας την  περιοχή του Θησείου και της αγοράς. Ήταν 

µικρότερο σε έκταση από τα άλλα τρία και πιο πυκνοκατοικηµένο από τα φτωχότερα 

τµήµατα της αθηναϊκής κοινωνίας. 

Τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το µισό των κρουσµάτων (βλ. 

πίνακες 8,9,10 παραρτήµατος) προέρχεται από τους κατοίκους του ∆΄ τµήµατος 

(49,6%). Ακολουθούν σε νοσηρότητα το Α΄ (26,9%)και το Γ΄(15,1%). Τελευταίο το 

Β΄ τµήµα εµφανίζει ελάχιστους σχετικά ασθενείς (8,4%). Ίδια είναι και η καµπύλη 

των νεκρών: από το ∆΄ τµήµα προέρχονταν η απόλυτη πλειοψηφία των θυµάτων 

(55,7%). Το Α΄ (19,8%) και το Γ΄ (13,1 %) ακολουθούσαν. Τα λιγότερα θύµατα 

προέρχονταν και πάλι από το Β΄ τµήµα. Με το δεδοµένο ότι το ∆΄ τµήµα υπήρξε ο 

χώρος συγκέντρωσης των περισσότερων «αθλίων των Αθηνών», ακολουθούµενο σε 

απόσταση από το Α΄ και Γ΄, φαίνεται ότι η πορεία της νοσηρότητας και θνησιµότητας 

της αθηναϊκής χολέρας ακολουθεί ακριβώς την αντίστροφη φορά µε εκείνη της 

οικονοµικής και κοινωνικής κλίµακας. 
 

 

* Η έλλειψη επαρκών σχετικών προσδιορισµών των θυµάτων της χολέρας στην Αθήνα δυστυχώς δεν 

µας επιτρέπει µια ιδιαίτερη διερεύνηση της κοινωνικής, επαγγελµατικής, εισοδηµατικής, ηλικιακής και 

κατά φύλο φυσιογνωµίας τους. Φαίνεται  η γραφειοκρατική παράλυση και  τα µεγέθη της Αθήνας  να 
µην  επέτρεψαν µια  καταγραφή, όπως λίγους µήνες πριν στο Πειραιά (µε αναφορά του επαγγέλµατος, 

φύλου, ηλικίας  κ. ά. προσδιοριστικών στοιχείων), ικανή να προσκοµίσει ανάλογες πληροφορίες. Η 

ελπίδα µας  ότι θα αναπληρωθεί το κενό των κρατικών αρχείων από άλλες πηγές δεν δικαιώθηκε. Η 

έρευνα στα βιβλία θανάτων των εκκλησιών της Αρχιεπισκοπικής περιφέρειας του Κέντρου των 
Αθηνών δεν απέδωσε αποτελέσµατα. Έτσι η απόπειρά µας βασίζεται αναγκαστικά σε έµµεσες 

συναγωγές και γενικές πληροφορίες.      
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Εικόνα 2 : Το Τέταρτον τµήµα. Αναπαραγωγή από Κώστα Μπίρη, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 
20ον αιώνα (Μέρος πρώτον). Έκδοση του Καθιδρύµατος πολεοδοµίας και ιστορίας Αθηνών.  

 
Η χολέρα χτυπάει και σκοτώνει περισσότερο τις συνοικίες των Αγίων 

Αποστόλων, της Παναγιάς της Βλασαρούς, του Αγίου Φιλίππου, της Πλάκας, του 

Ψυρρή και άλλες φτωχογειτονιές της Αθήνας. Εξαπλώνεται ορµητικά στους στενούς 

και δίχως επαρκή αερισµό δρόµους τους. ∆ιευκολύνεται από τη µεγάλη πυκνότητα 

των στεγαζοµένων στα µικρά και ανήλια σπίτια τους.18 Αναπτύσσεται µε 

γρηγορότερους ρυθµούς στις συνθήκες της ελλιπέστατης υγιεινής των πολλών 

σπιτιών δίχως αποχέτευση και απόπατους, των ανθρώπων µε προβληµατική σχέση µε 

το νερό και την καθαριότητα. Ο δρόµος της σωτηρίας δια της φυγής είναι κλειστός 
                                                 
18 Η συνοικία της  Βλασαρούς και των Αγίων Αποστόλων ήταν πυκνοκατοικηµένες από παλιότερες 
περιόδους, πριν η πυκνότητα επιταθεί ακόµη µε την έλευση προσφύγων από τις εξεγερµένες περιοχές, 
που συνέρρευσαν κυρίως στο ∆΄τµήµα. Στη χρόνια πυκνοκατοίκησή τους φαίνεται να συνέβαλλε και η 
πολυτεκνία που χαρακτήριζε τις φτωχές οικογένειες που κατοικούσαν σε αυτές. Αν πάρουµε υπόψη ότι 
γεννητικότητα και επίπεδο ζωής ήταν αντιστρόφως ανάλογα µεγέθη, επιβεβαιώνεται και από αυτό το 
δείκτη η κοινωνική στάθµη της περιοχής. (Βλ. Γιάννη Κουτσούκου, Σελίδες από την παλιά Αθήνα, 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Ι. ∆. Κολλάρου κ ΣΙΑ Α.Ε., Αθήνα, χ.χ., σελ.52).    



 

 76

στους οικονοµικά αδύνατους (βλ. σελ. 59). Η καταστροφική επέλαση της νόσου 

διευκολύνεται από την οργανική αποδυνάµωση και την  επιδείνωση της διατροφής  

των ασθενέστερων τάξεων. Η υπερτίµηση βασικών και ενδεικνυόµενων διατροφικών 

αγαθών (ψωµί, κρέας, ρύζι) τις εξωθεί στην κατανάλωση κακής ποιότητας ψωµιού, 

φτηνότερων και αντενδεικνυόµενων τροφών (παστά, όσπρια), ή άλλων, εύκολα 

εξοικονοµήσιµων ή δίχως σοβαρό κόστος, αλλά επιβλαβών (χόρτα, φρούτα). 

Στην επιδηµία της Αθήνας φαίνεται ότι αυτή συµπορεύεται µε την φτώχεια 

και την αθλιότητα. Επιβεβαιώνεται ότι οι ανισότητες στη ζωή σήµαιναν ανισότητα 

και στην αρρώστια και στο θάνατο. Για να είµαστε πιο ακριβείς, τα κατώτερα 

στρώµατα της αθηναϊκής κοινωνίας βρέθηκαν ασύγκριτα πιο εκτεθειµένα στην 

προσβολή  της ασθένειας και παρεπόµενα το θάνατο. Τα πιο εύπορα προσβλήθηκαν 

πολύ λιγότερο. Πέθαναν όµως µε την ίδια ή και µεγαλύτερη αναλογία (βλ. πίνακα 

10), αφού προσβάλλονταν. Το επίπεδο της ιατρικής επιστήµης, στην οποία είχαν 

µεγαλύτερη πρόσβαση, δεν ήταν σε θέση να τους προσφέρει επαρκή προστασία. 

        Ότι η χολέρα επέφερε τα συντριπτικότερα πλήγµατα στα αδύναµα τµήµατα του 

αθηναϊκού πληθυσµού επιβεβαιώνεται και από σχετικές µαρτυρίες: Ο Αλ. 

Μαυροκορδάτος, µε την ιδιότητα του προσωρινού υπουργού των Εσωτερικών (πέραν 

της πρωθυπουργίας, ανέλαβε και αυτή τη θέση, µετά την αποµάκρυνση του Ρ. 

Παλαµήδη) σηµείωνε ότι: «η κοινή συµφορά …τα περισσότερα θύµατα εζήτησεν και 

εύρεν εις την άπορον τάξιν των πολιτών εις τας πτωχάς και νοσώδεις συνοικίας…»19 

O Nικ. Μαράτος, φοιτητής στην Αθήνα  την περίοδο της χολέρας, σε επιστολή στον 

πατέρα του (2/11/54), όταν ακόµη δεν είχε πληγεί βαρειά το πολύπαθο τµήµα των 

φτωχών, ανέφερε ότι: «ως επί το πλείστον οι κατωτέρας τάξεως προσβάλλονται, µη 

έχοντες τα απαιτούµενα µέτρα προς φύλαξιν…».20 Η Αθηνά21 και ο Ελεύθερος 

Άνθρωπος22 επισηµαίνουν ότι τα θύµατα προέρχονταν κυρίως από τις απορώτερες 

τάξεις, ενώ η Νέα Πανδώρα23 καταγράφει ότι: «η χολέρα απηνέστερον εθέρισε την 

τάξιν των βιοµηχάνων, των ηµεροβίων και των εργατών…». 

Σχετικά µε την κατανοµή των θυµάτων κατά φύλο η µοναδική πληροφορία –

χωρίς πάλι αναφορά των πηγών της- που έχουµε προέρχεται από τον Μπ. Άννινο24 

                                                 
19 Εγκύκλιος Υπουργ. Εσωτερικών  προς τους Νοµάρχας του Κράτους επί του Βασιλικού Λόγου, αρ. 
εγ. 174, 6/12/1854, στην Αθηνά, φ.2194,8/12/54.  
20 Αρχείο Νικ. Ν. Μαράτου, έγγ. 58. 
21 Φ.2173, 18/10/54, 2184,17/11/54.  
22 Φ. 89, 21/2/1931. 
23 Τεύχ. 5, (1854-55), σελ. 384. 
24 Ιστορικά Μελετήµατα, σελ. 265. 



 

 77

και αναφέρει ότι το γυναικείο φύλο υπέφερε σκληρά από την νόσο. Σηµειώνει 

µάλιστα ότι τα 2/3 των θυµάτων ανήκαν σε αυτό. Αν υπολογίσουµε την ιδιαίτερη 

σχέση, λόγω ασχολιών, των γυναικών µε το νερό, την άµεση επαφή µε τα ασθενούντα 

πρόσωπα της οικογένειας και την µικρότερη από τους άνδρες εξοικείωση µε την  

ιατρική βοήθεια, φαίνεται λογικό οι γυναίκες να κατέβαλαν µεγαλύτερο φόρο 

αίµατος στην ασθένεια. 

Εξ ίσου λογικό είναι να υποθέσουµε ότι σε µια πόλη, µε ούτως ή άλλως 

µεγάλη παιδική θνησιµότητα25, ένα µεγάλο µέρος της ηλικιακής κατανοµής των 

θυµάτων να περιλαµβάνει παιδιά. 

          Οι υποθέσεις όµως αυτές, λόγω έλλειψης των σχετικών στοιχείων, δεν µπορούν 

να ελεγχθούν.  

 

 

             Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ. 
 

Η αντιµετώπιση των επιδηµιών και γενικότερα καταστάσεων κρίσης 

αποτελούσε και αποτελεί δείγµα των αντιστάσεων και της συνοχής των κοινωνιών. 

Οι αντιδράσεις του κοινωνικού σώµατος απέναντι στις αποδιοργανωτικές δράσεις και 

τις έκτακτες ανάγκες που τις συνοδεύουν αποτελούν δείκτη των αντοχών του και των 

σχέσεων των οµάδων και των µελών  που το συνθέτουν, όπως βέβαια και δοκιµασία  

για τις πρακτικές και τις σχέσεις των όποιας µορφής εξουσιών. Ο R. J. Morris 

υποστηρίζει ότι «το να ακολουθείς τα ίχνη της χολέρας σήµαινε να παρακολουθείς 

την εµπιστοσύνη και συνεργασία ανάµεσα σε διαφορετικά µέρη της κοινωνίας, 

τεταµένης στο έπακρο».26 

Για την επιδηµία της Αθήνας δεν υπάρχει ένας ικανός αριθµός µαρτυριών που 

θα επέτρεπε ασφαλή συµπεράσµατα για τις στάσεις και τις επιλογές ατόµων και 

οµάδων. Κυρίως λείπει η άµεση µαρτυρία για το πώς βίωσαν τη συµφορά τα θύµατά 

της και ειδικότερα οι απλοί πολίτες. Και η διαµεσολάβηση του λογοτεχνικού ή 

θεολογικού λόγου είναι φυσικό να µεγαλώνει τις επιφυλάξεις. Φαίνεται όµως ότι 

στην πανικόβλητη Αθήνα του 1854 η επιδίωξη της οικογενειακής, αλλά και της 

                                                 
25 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το τελευταίο τετράµηνο του 1858 από τα 269 άτοµα που πέθαναν στην 
Αθήνα (154 άντρες/115 γυναίκες) τα 76 (28.25%) ήταν παιδιά µικρότερα του ενός έτους, χωρίς να 
παρατηρείται έξαρση κάποιας ιδιαίτερης παιδικής ασθένειας. Ιατρική Εφηµερίς, αρ.36,9/10/1858, 39, 
4/11/58, 43, 4/12/58 και 49, 26/1/1859. 
26 R.J. Morris, Cholera,1832: the Social Response to an Epidemic, London,1976, σελ.21. 
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ατοµικής σωτηρίας, όταν η πρώτη δεν είναι εύκολη ή δυνατή, ήταν το κριτήριο υπό 

το οποίο κατά κανόνα  λειτούργησαν οι κάτοικοί της. Η κοινωνική συνοχή είναι 

δύσκολο να διατηρηθεί σε καιρούς διοικητικής κατάρρευσης και απουσίας ταξικών ή 

άλλων συλλογικοτήτων. Ο ατοµισµός και η αυτοσυντήρηση  εύκολα υπερισχύει της 

αλληλεγγύης και προσφοράς. 

Η «Χολεριασµένη»27του Αλ. Παπαδιαµάντη εγκαταλείπεται µόνη στη 

συµφορά της, όχι µόνο από το γειτονικό και ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον της, 

αλλά και τον ίδιο το σύζυγό της, που αναζητούν την σωτηρία στη µυστική τους 

αναχώρηση για το Ρέντη, δίχως το φόβο και το  βάρος της δικής της µεταφοράς. Στην 

ειδησεογραφία της Αθηνάς28 στιγµατίζεται η αναλγησία αρχών και πολιτών, που 

κρατούν µακριά, στο νεκροταφείο αρχικά, σε ένα κρύο σπήλαιο µετά, δίχως φαγητό 

και νερό, δυο ορφανά παιδιά στα Μέγαρα. Είχαν καταφύγει εκεί τις πρώτες µέρες του 

ολέθρου, για να σωθούν, µαζί µε τη µητέρα τους. Αυτή χτυπήθηκε όµως από τη νόσο 

και πέθανε αστραπιαία. Την ίδια τύχη είχε σε λίγο και το µικρό κοριτσάκι της. Η ίδια 

εφηµερίδα γενικευτικά επισηµαίνει ότι στην κορύφωση της επιδηµίας  ένα σύνθηµα 

διαπερνά τα χείλη των πολιτών «το σωζέτω έκαστος εαυτόν».29 Ο ιεροκήρυκας Μ. 

Οικονοµίδης στα  γραπτά κηρύγµατά του επανειληµµένα στιγµατίζει το φόβο γονέων, 

φίλων και συγγενών που εγκατέλειπαν αβοήθητα οικεία πρόσωπα, προσβεβληµένα 

από την αρρώστια.30 Και ο Ν. ∆ραγούµης επιβεβαιώνει τέτοιες συµπεριφορές: 

«…τινές δε και τους φιλτάτους των οικείων παλαίοντας προς τον θάνατον 

εγκατέλιπον άνευ παραµυθίας, ίνα ζητήσωσι δι’ εαυτούς ζωήν, ως αν η ζωή ήν 

αθάνατος».31 

Απέναντι σε τέτοιου είδους  πρακτικές ξεχωρίζουν εντονότερα ο αλτρουϊσµός 

και η φιλανθρωπία των Κυριών του ελέους και όποιων άλλων φορέων τους (βλ. σελ. 

64-67). Αξιοµνηµόνευτη δίπλα σε αυτές, µοναδικό δείγµα αυτοθυσίας των 

ανωνύµων, η εισβολή ενός απλού παπλωµατά, ονόµατι Αγγελή, στο δωµάτιο του  

γέρου γείτονά του που έχει νοσήσει. Του προσφέρει τις υπηρεσίες του και ο ασθενής 

τελικά διασώζεται.32  

                                                 
27Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης  «Η χολεριασµένη» στο «Ναυαγίων Ναυάγια»,  Αθήνα,1990, Νεφέλη, 
σελ.73-82.   
28 Φ.2179,2/22/1854. 
29 Αθηνά, φ.2190,29/11/54. 
30 Κηρύγµατα ιεροκήρυκα αρχιµανδρίτη Μ. Οικονοµίδη στην Αθηνά, φ.2191,1/12/54 και φ.2193, 
6/12/54.  
31 Ν. ∆ραγούµης, Ιστορικαί Αναµνήσεις, τ. Β΄, Αθήνα, Ερµής, 1973, σελ. 169. 
32 Αθηνά,φ.2189, 28/11/54.  
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O καιροσκοπισµός που παρατηρείται στην Αθήνα στη διάρκεια της επιδηµίας 

είναι ένα ακόµη δείγµα της κοινωνικής αποσάθρωσης. H ένταση της κερδοσκοπίας 

δεν υπακούει µόνο στη λειτουργία  των απρόσωπων οικονοµικών νόµων. 

Προϋποθέτει και αµοραλιστικές στάσεις που ευδοκιµούν στην απουσία της κρατικής 

επιβολής, αλλά και του κοινωνικού κατακερµατισµού. Αυτό µαρτυρούν η 

αισχροκέρδεια των αθηναίων επαγγελµατιών, άλλων Κοτάρ του Καµύ,33 οι 

συµπαιγνίες γιατρών µε φαρµακοποιούς (βλ. σελ. 61), οι προσπάθειες υφαρπαγής και 

αυτών ακόµη των βοηθηµάτων της φιλάνθρωπης επιτροπής από ανθρώπους που 

εµφανίζονται σε αυτή µε πλαστά πιστοποιητικά απορίας, ενώ είναι υγιή και διαθέτουν 

τα αναγκαία.34 

Σε οριακές περιστάσεις της ανθρώπινης ζωής, όταν το φάσµα του θανάτου 

πλανιέται απειλητικό, η καταφυγή στο θείο φαντάζει συνήθως σταθερή πηγή 

σωτηρίας. Σε πόλεις (Παρίσι, Λονδίνο, Μασσαλία, Αµβούργο κ. ά) της Ευρώπης 

επιδηµίες χολέρας και άλλων νοσηµάτων, γενικά και σε διαφορετικό βαθµό, φαίνεται 

ότι ενεργοποιούν ή τονώνουν θρησκευτικά συναισθήµατα.35 Στην ούτως ή άλλως 

ιδιαίτερα θρησκευόµενη Αθήνα, η εγκατάλειψη από θεσµικούς φορείς και την 

ανθρώπινη αλληλεγγύη αναδεικνύει στα µάτια των πιστών τη θεϊκή βοήθεια 

µοναδικό ασφαλές καταφύγιο. Η έξαρση του θρησκευτικού συναισθήµατος στη 

χολερική Αθήνα  εκφράζεται µε την ένταση των θρησκευτικών τελετουργιών 

(παρακλήσεις, συλλείτουργα, λιτανείες κ.ά.), παρά τις συστάσεις των αρχών για 

αποφυγή των συναθροίσεων. Είναι ενδεικτικό ότι η µοναδική «κινηµατική» πράξη 

που διαπιστώσαµε στη διάρκεια της επιδηµίας ήταν η συγκέντρωση κάτω από το 

σπίτι του µητροπολίτη, για να απαιτήσει τη συµµετοχή του σε λιτανεία που αρχές και 

γιατροί ήθελαν να εµποδίσουν.36 Κι όταν, όπως στην κλασσική Αθήνα37, και στη νέα 

η ένταση της συµφοράς και η παράλυση των υπηρεσιών οδηγεί σε παραβίαση του 

θρησκευτικού τυπικού (µαζικές ταφές, πολλές φορές ενταφιασµός χωρίς καν να 

                                                 
33 Ο καιροσκόπος Κοτάρ εκµεταλλεύεται τις συνθήκες του αποκλεισµένου λόγω της πανούκλας Οράν 
και επιδίδεται σε λαθρεµπόριο τσιγάρων και ποτών. (Αλµπέρ Καµύ, Η Πανούκλα, µτφ. Γιάννη 
Αγγέλου, έκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1986, σελ.151, 265, 279-83, 306-308). 
34 Αθηνά,φ.2178,φ.29/10/54. 
35 Catherine j. Kudlick,σελ151,165,169, Richard J. Evans…, σελ.356, 360-363, Assa Brigs…, σελ. 81-
83 και Ντάνιελ Ντεφόου «Η πανούκλα στο Λονδίνο», Κριτική, 1988,σελ 27-30. 
36 Σελίδες τινές της ιστορίας του Βασιλέως,Όθωνος σελ.138-140 
37 «∆εν τηρούνταν πια καµιά από τις τελετές για την ταφή των νεκρών κι ο καθένας έθαβε τους δικούς 
του, όπως µπορούσε. Πολλοί, που, απ’ τους πολλούς θανάτους τους είχαν λείψει τα χρειαζούµενα, 
µεταχειρίζονταν άπρεπους τρόπους…» µεταφέρει ο Θουκυδίδης (Ιστορία του Πελοποννησιακού 
πολέµου ,µτφ. Άγγελου Σ. Βλάχου, τ. Α΄, Εστία, Αθήνα, 1965,Β, 52-53, σελ.157). 
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διαβαστεί ο νεκρός ελλείψει ιερέα), οι ενοχές οδηγούν τους συγγενείς σε επίταση των 

τελετουργιών, σε αναπλήρωση εκείνων που παραλείφθηκαν.38 

Oι µεγάλες απώλειες που προκαλούν οι επιδηµίες εντείνουν το φόβο, αλλά και 

προβληµατίζουν και οδηγούν στην αναζήτηση ερµηνειών και αιτίων. Οι άνθρωποι 

του ευρωπαϊκού µεσαίωνα, ιδιαίτερα εκείνοι των κατώτερων στρωµάτων, 

αδυνατώντας να δώσουν µια ορθολογική ερµηνεία των «θανατικών», καταφεύγουν 

στη µεταφυσική, συνδέοντάς τα µε µαγείες, αιρέσεις κ.λ.π. Στα νεότερα χρόνια η 

σχετική ανοσία των ανώτερων στρωµάτων και οι εκατόµβες των φτωχών ενισχύουν 

το µεταξύ τους το µίσος και οδηγούν σε µυθοπλασίες που το συµπυκνώνουν. Αυτές 

απηχούν την αντίληψη ότι η ασθένεια είναι κατασκευή των ανώτερων στρωµάτων, 

που µε ποικίλα µέσα µεθοδεύουν την εξαφάνιση των επικίνδυνων γι΄ αυτά φτωχών 

πληθυσµών. Συνήθεις αιχµές του ταξικού τους µίσους αποτελούν οι αρχές και οι 

γιατροί που τους θεωρούν πράκτορες των εξουσιών, παραβλέποντας και αντιθέσεις 

που συχνά εµφανίζονται µεταξύ τους. Στην Αθήνα φήµη που διαδίδεται για 

δηλητηριασµένο νερό σε βρύση σπιτιού δικηγόρου, δε φαίνεται να έχει µεγάλη 

διάδοση και ούτε να αποκτά ταξική κατεύθυνση. Περισσότερο φαίνεται να συνδέεται 

µε τα ταπεινωµένα εθνικά αισθήµατα των Ελλήνων, καθώς θέλει τα γαλλικά 

στρατεύµατα που σταθµεύουν στα Πατήσια δράστες της δηλητηρίασης των υδάτινων 

αγωγών που διέρχονταν από εκεί.39 Ο έλεγχος της συγκεκριµένης παροχής, όπως και 

άλλων δικτύων των πόσιµων υδάτων στη πόλη, απέδειξε αβάσιµη τη φηµολογία, 

αλλά και έντονο το φόβο των αρχών  για αντιδράσεις που τέτοιες διαδόσεις 

µπορούσαν να προκαλέσουν σε καιρούς κορύφωσης της νόσου.40 

          Είναι συχνές οι καταχωρήσεις στον τύπο της περιόδου41 ανακοινώσεων που 

συστήνουν διάφορα γιατρικά και τρόπους για την καταπολέµηση της νόσου.(Μέχρι 

και κοφτή βεντούζα στον αφαλό (!) συστήνεται). Η προφορική κυκλοφορία τέτοιων 

κοµπογιαννίτικων µεθόδων θα ήταν φυσικά αρκετά µεγαλύτερη. Η αδυναµία της 

ιατρικής και η συνακόλουθη αµηχανία του κόσµου µπρος στην επέλαση του θανάτου, 

αλλά και οι φιλοδοξίες και η διάθεση καιροσκόπων να εκµεταλλευτούν, και 

οικονοµικά, τις δύσκολες περιστάσεις υπέθαλπαν τέτοια φαινόµενα. 

                                                 
38 Εµµ. Λυκούδη, Η Ξένη..,σελ. 73. 
39 Αθηνά,φ.2210,17/11/1855. 
40 Αναφορά εντεταλµένου για τον έλεγχο υπαλλήλου προς τη ∆ιεύθυνση της ∆ιοικητικής αστυνοµίας 
την 19/11/54, ΓΑΚ, Οθων. Αρχείο, Υπουργ. Εσωτερικών, Φ. 262, εγγ.21.  
41 Αθηνά φ.2147, 18/8/54,φ.2177, 27/10/54, φ.21828, /11/54,και Ανατολή, φ.108,31/10/54. 
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Oι περίοδοι κρίσης κάνουν πιο εµφανείς τις συνήθειες και αξίες των 

κοινωνικών οµάδων, την προσαρµοστικότητά τους στις έκτακτες συνθήκες που 

διαµορφώνονται. ∆εν έχουµε  συγκεκριµένες πληροφορίες για τα ανώτερα στρώµατα 

της Αθήνας πως λειτούργησαν µέσα σε αυτές. Λογικά όµως µπορούµε να 

συµπεράνουµε  ότι  η τακτικότητα και σταθερότητα, η πειθαρχία, ο αυτοέλεγχος και 

η επιµέλεια-βασικές σταθερές αυτού του κοινωνικού χώρου- θα αποδείχτηκαν αρκετά 

επωφελείς γι’ αυτόν σε µια περίοδο, όπως αυτή, ιδιαίτερων απαιτήσεων. 

Οι λαϊκές τάξεις αντίθετα, και ιδιαίτερα το ανδρικό στοιχείο τους, φαίνεται 

ανήµπορο να προσαρµόσει τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής του στις απαιτήσεις των 

καιρών. Η απειθαρχία, η αταξία, ο περιορισµός του ορίζοντά τους στο σήµερα τους 

κάνει να στέκονται χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις απέναντι σε ένα, ούτως ή άλλως 

µυστηριακό και αόρατο εχθρό. Αποκαλυπτική µιας τέτοιας στάσης είναι η σχέση του 

ανδρικού λαϊκού πληθυσµού µε το ποτό. Οι  ιατρικές διαγνώσεις ότι στους πότες τα 

πρόδροµα φαινόµενα µετεξελίσσονται σίγουρα σε πραγµατική νόσο42 και τα 

διοικητικά µέτρα δεν φαίνεται να απότρεψαν ή να περιόρισαν σηµαντικά µια παλιά 

συνήθεια αυτών των στρωµάτων. Η πληροφορία ότι τα κρούσµατα της νόσου 

αύξαιναν µετά από σχόλες και γιορτές συσχετίζεται από τους δότες της µε την 

αύξηση των αλκοολικών καταχρήσεων. Στις επικρατούσες συνθήκες φαίνεται ότι 

αυτές επιπρόσθετα λειτουργούσαν ως αντίδοτο στο φόβο για τους άθλιους της 

Αθήνας, που αδυνατούσαν να δραπετεύσουν από αυτήν και τη συµφορά που τη 

µάστιζε. 

Υπ’ αυτό το πρίσµα άραγε θα πρέπει να ειδωθούν και κάποια πρόσθετα 

στοιχεία, που από πρώτη τουλάχιστον άποψη φαίνονται ασύµβατα µε  την κατάσταση 

του πλήρους πανικού και της εναγώνιας αναζήτησης της σωτηρίας; Στη διάρκεια της 

επιδηµίας (από 10 Οκτωβρίου µέχρι 4 ∆εκεµβρίου) 27 ζευγάρια- τα 20 στη διάρκεια 

του τροµερού Νοέµβρη- οδηγούνται σε γάµου κοινωνία σε εκκλησίες της 

πρωτεύουσας και άλλα 21 σε κοντινές περιοχές της Αττικής (Πειραιάς, Χαλάνδρι, 

Μαρκόπουλο, Κορωπί).43 Ένα αγοράκι µάλιστα του οποίου ως ηµεροµηνία γέννησης 

καταγράφεται η 2α Σεπτεµβρίου 1855 υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν αποκλείεται να 

                                                 
42 Ιατρική Μέλισσα,φ. Ε,Οκτωβ.1854, σελ.269-70. 
43 Βιβλία Γάµων Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για µια συγκριτική εικόνα σηµειώνουµε ότι στην Αθήνα 
είχαν τελεστεί τον Σεπτέµβριο του 1854 35 τουλάχιστον (λείπουν τα στοιχεία 1-4/9) γάµοι, το 
υπόλοιπο ∆εκεµβρίου 1854, 16, τον Ιανουάριο 1855, 38, το Νοέµβριο του 1855, 35.  
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έχει συλληφθεί πριν την εκπνοή της ασθένειας στην πόλη.44 Οι πράξεις αυτές 

αντέβαιναν πλήρως στις ιατρικές νουθεσίες που συνιστούσαν σεξουαλική αποχή, 

επειδή πίστευαν ότι οι γενετήσιες πράξεις αποδυναµώνουν τον ανθρώπινο οργανισµό 

και διευκολύνουν την ανάπτυξη της νόσου.45 Σε ενδεικτικό έλεγχο των  

συµβολαιογραφικών πράξεων Αθηναίου συµβολαιογράφου της περιόδου δεν 

παρατηρείται σηµαντική µείωσή τους στο διάστηµα της επιδηµίας.46 Μήπως άραγε το 

αίσθηµα της ηθικής υποχρέωσης να ρυθµίσουν εκκρεµότητες που έκριναν σηµαντικές 

ωθούσε σε αυτές τις διευθετήσεις σε τέτοιες οριακές στιγµές; Ή ήθελαν να ξορκίσουν 

το φάσµα του θανάτου µε πράξεις ζωής; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Βιβλία Γάµων και Βαπτίσεων του Μητροπολιτικού Ναού Αγίας Ειρήνης. Στο ίδιο αναφέρονται στη 
διάρκεια του ίδιου µήνα άλλες 3 γεννήσεις. Είναι τα µόνα  σχετικά στοιχεία που εντοπίστηκαν στην 
έρευνα και σε άλλες εκκλησίες της εποχής εκείνης.  
45 Βλ. Παναγιώτη Σοφιανόπουλου, Εγκόλπιο…, Αθήνα 1849,σελ.28-29.  
46 ΓΑΚ,( Μικρές Συλλογές), Κ066, Συµβόλαια Κοσµά Κοσµίδη, φ. 128-130.Το Σεπτέµβριο 1854 είχαν 
συναφθεί124 συµβάσεις. Από 1/10 ως 12/10 συνάπτονται 71 συµβόλαια, όσα και από 13/10 ως 31/10/, 
όσα και το Νοέµβριο 1854 (κυρίως συναλλαγµατικές). Το ∆εκέµβριο της ίδιας χρονιάς συνάπτονται 
συνολικά 79. (Το πρώτο 4µηνο του 1854 είχαν συναφθεί 448, το δεύτερο 455 και το τρίτο 420).  
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        5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: META TH XOΛΕΡA 

 
Η ολέθρια δράση της επιδηµίας µπορεί να τερµατίζεται στις αρχές 

∆εκεµβρίου, όµως οι πληγές που προκάλεσε θα ‘ναι ορατές για καιρό στο σώµα της 

αθηναϊκής κοινωνίας. Μαζί µε τη διατάραξη της  οικονοµικής και κοινωνικής ζωής 

που επέφερε,  αυτή λειτούργησε καταλυτικά στη συνειδητοποίηση της ανάγκης να 

υπάρξουν αναπροσαρµογές για την αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων. Η 

βίαιη επέλασή της ανάδειξε µε το πιο δραµατικό τρόπο ότι ο κοινωνικός χώρος των 

φτωχών και αδύναµων πολιτών βρέθηκε εκτεθειµένος και εύκολη λεία στις 

ανθρωποβόρες διαθέσεις της νόσου. Οι αρχές και το σύστηµα των δηµόσιων 

υπηρεσιών αποδείχτηκε ανίκανο να προσφέρει ουσιαστική προστασία σε εκείνους  

που εξαρτώνταν σε µεγάλο βαθµό από αυτές. Οι οµάδες που επέζησαν και συνθέτουν 

το σώµα των αδύναµων της αθηναϊκής κοινωνίας, τα ορφανά και εγκαταλειµµένα 

παιδιά, οι επαίτες των αθηναϊκών δρόµων, οι άνεργοι και άποροι είναι τώρα σε 

χειρότερη µοίρα και, κάποιες τουλάχιστον, µεγαλύτερες αριθµητικά από πριν. Η 

στοιχειώδης πρόνοια και διασφάλιση βασικών όρων διαβίωσης είναι προϋπόθεση για 

την επιβίωσή τους, αλλά και για την προστασία του συνόλου της κοινωνίας της πόλης 

και την ασφάλειά της. «Η κοινή συµφορά, την οποίαν εις την πρωτεύουσαν και περί 

την πρωτεύουσαν υπέστηµεν… είναι λυπηρότατον, αλλά άξιον να διανοίξη τους 

οφθαλµούς των διοικητικών και δηµοτικών αρχών προς εν των ουσιωδεστέρων και 

µάλλον παραµεληµένων καθηκόντων αυτών, την δηµόσιον υγείαν…» υπογράµµιζε ο 

πρωθυπουργός Αλ. Μαυροκορδάτος, πολύπαθο και ο ίδιος θύµα  της νόσου,47αµέσως 

µετά το τέλος της επιδηµίας.48 

Μέτρα του ελληνικού κράτους, φιλελεύθερου και φειδωλού, στην άµεση 

ρύθµιση κοινωνικών προβληµάτων που είχε εκχωρήσει στις δηµοτικές αρχές, έστω 

και αν η λήψη τους δεν πιστώνεται ευθέως στην επιδηµία, αντικειµενικά στοχεύουν 

                                                 
47 Ο Μαυροκορδάτος είχε χάσει τέσσερα παιδιά σε χολερική επιδηµία, το 1836, στο Μόναχο, όπου 
υπηρετούσε ως πρεσβευτής. (Χρήστος Λούκος,“Οι «τύχες» του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου στη 
νεοελληνική συνείδηση”, Ε. Μ. Ν. Ε, παράρτηµα του περιοδικού «Μνήµων» αρ.9, Αθήνα 1994, σελ 
105). 
48 Εγκύκλιος επί του Βασιλικού λόγου, αρ. εγ. 174, Υπουρ. των Εσωτερικών προς τους Νοµάρχας του 
κράτους , 6/12/1854 στην Αθηνά, φ.2194, 8/12/1854. 
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τις συνέπειές της ή προβλήµατα που µπορούν να οδηγήσουν σε ανάλογες 

καταστάσεις. Το υπουργείο των Στρατιωτικών, µε τη κατάπαυση της νόσου  συστήνει 

επιτροπή που διοργανώνει χοροεσπερίδα στη στρατιωτική Λέσχη, τα έσοδα της 

οποίας διατίθενται στις χήρες και ορφανά θύµατά της.49 Το υπουργείο των 

Εσωτερικών καλεί νοµαρχιακές και δηµοτικές αρχές να µεριµνήσουν για την 

απασχόληση απόρων ικανών προς εργασία σε υπό εκτέλεση ή προγραµµατιζόµενα 

έργα (οδοποιίας, διάνοιξης οχετών και αγροτικών δρόµων, καθαρισµού δρόµων και 

χανδάκων, εκρίζωσης φλόµου, συντήρησης δηµοσίων ή κοινοτικών καταστηµάτων 

κ.ά.).Λαµβάνονται µέτρα κατά της νόθευσης τροφίµων και ελέγχου της αγοράς.50 Με 

την προτεινόµενη παράλληλη διάθεση χρηµατικών και άλλων βοηθηµάτων σε 

ανήµπορους για εργασία στοχεύεται η «ανακούφισις της ενδεούς και απόρου τάξεως» 

και ο περιορισµός της επαιτείας.51 Χορηγείται άτοκο δάνειο 50.000 δρχ. στο ∆ήµο 

Αθηναίων, για να χρησιµοποιηθεί για τον καθαρισµό και επισκευή των εντός και 

εκτός της πόλης υδραγωγείων.52 ∆ιάταγµα τροποποιεί µερικώς  τα υγειονοµικά κατά 

της χολέρας µέτρα, αυξάνοντας το διάστηµα των διαφόρων ειδών κάθαρσης, 

διευρύνοντας τα όρια των υγειονοµικών ζωνών και καθιστώντας αυστηρότερους και 

ουσιαστικότερους τους κανόνες  της υγειονοµικής προστασίας.53 Άλλο επιτρέπει τη 

µίσθωση των αναγκαίων ιατρών και βοηθών τους και προβλέπει αυξηµένη 

αποζηµίωση, για αποστολή τους σε ενδεχόµενη εµφάνιση χολέρας προς επίσκεψη 

των ασθενών της54. Η αστυκλινική Αθηνών, που ιδρύεται, το 1857, ως ίδρυµα 

εξάσκησης των φοιτητών της ιατρικής, διατίθεται για την ιατρική µέριµνα και  

νοσηλεία όσων αποδεδειγµένα είναι ενδεείς και για διάφορους λόγους δε µπορούν να 

νοσηλευθούν στο πολιτικό νοσοκοµείο.55 Τα απαιτούµενα φάρµακα και θεραπευτικά 

µέσα τούς προσφέρονται δωρεάν.56 Η ίδρυση του δηµοτικού βρεφοκοµείου (1859) 

                                                 
49 Αθηνά, φ. 2212,21/1/1855, φ. 2214,26/1/1855, Εβδοµάς,φ. 15/1/1855. 
50 Αθηνά, φ.2199,20/12/1854. 
51 Εγκύκλιος του Υπουργείου των Εσωτερικών προς τους Νοµάρχας του Κράτους, 7/1/1855, στην 
Αθηνά , φ. 17/1/1855. 
52 Νόµος 28/8/1856, στα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, τ.1, 2/6/1856-8/6/1856. 
 
53 ∆ιάταγµα, 17/12/1855, στο Περί υγειονοµικών µέτρων κατά της νόσου χολέρας εντός του Βασιλείου 
στο Συλλογή απάντων των νόµων, διαταγµάτων, διατάξεων, κανονισµών αφορώντων την αστικήν εν 
γένει υγειονοµίαν, την ιατρικήν, την φαρµακευτικήν και τα συγγενή τούτων επαγγέλµατα εν Ελλάδι, υπό 
Μ. Ν. Βελονάκη, δόκτορος Ιατρικής, Αθήνησι, 1860. 
54Β. ∆, , Περί διορισµού ιατρών και βοηθών αυτών προς επίσκεψιν των εκ χολέρας νοσούντων, 
5/10/1855.  
55 Άρθρο Β.∆. Περί Αστυκλινικής εν Αθήναις, 10/8/1856, στην Ε. τ. Κ.(αρ.45, 1856) 
56 Στο ίδιο, άρθ.10. 
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επιχειρεί να  προσφέρει στέγη και περίθαλψη στα έκθετα βρέφη της πρωτεύουσας.57 

Θεσπίζονται ο τακτικός ιατρικός έλεγχος και θεραπεία των κοινών γυναικών µε 

οικονοµική δαπάνη των δήµων, µαζί µε την αστυνοµική επιτήρησή τους, για την 

περιστολή των αφροδισίων νοσηµάτων.58 Τα παραπάνω, αν και απέχουν, κάποια 

τουλάχιστον από αυτά, χρονικά από την επιδηµία και από το να συνθέτουν µια ενιαία 

παρέµβαση στο χώρο της δηµόσιας πρόνοιας και υγείας, αποτελούν κρατικές 

κινήσεις, µερικές έστω και αποσπασµατικές,  που συγκλίνουν στην αντιµετώπιση 

προβληµάτων των κατώτερων στρωµάτων που αυτή ανέδειξε µε τον πιο δραµατικό 

τρόπο και εξακολουθούσαν να τα µαστίζουν. 

        Τον κενό χώρο που αφήνουν η αδύναµη κρατική µέριµνα για την περίθαλψη του 

φτωχού πληθυσµού της πρωτεύουσας και η απουσία ενός διεκδικητικού κινήµατος, 

απόρροια της υποτυπώδους βιοµηχανικής ανάπτυξης της εποχής, ικανού να απαιτεί 

και να κατοχυρώνει τα λαϊκά συµφέροντα, έρχεται να καλύψει η φιλάνθρωπη 

δραστηριότητα των αστικών στρωµάτων της πόλης, µε βασικούς εκφραστές 

φιλελεύθερους διανοουµένους τους. Αυτοί συλλαµβάνουν τον κίνδυνο που 

εγκυµονούν για την ίδια την υγεία τους, αλλά και την ευρύτερη κοινωνική συνοχή και 

ασφάλεια οι διευρυµένες εστίες της  «ασθένειας της φτώχειας» µέσα στην καρδιά της 

πόλης. Με όχηµα τη φιλανθρωπία και στόχο την κοινωνική και ιδεολογική 

ενσωµάτωση και ηθικοποίηση, µέσω των εκπαιδευτικών και εργασιακών 

προγραµµάτων που αποτελούν βασικό συστατικό αυτών των κινήσεων, οι 

πρωτοβουλίες αυτές εκδηλώνονται αµέσως µετά το τέλος της επιδηµίας, ή σωστότερα 

συνεχίζονται και διευρύνονται, µιας και είχαν ξεκινήσει στη διάρκειά της. Αιχµή της 

κατεύθυνσής τους αποτελεί το µέλλον της αθηναϊκής κοινωνίας, τα ορφανά παιδιά 

που άφησε πίσω της η λαίλαπα της χολέρας59. 

Στην φιλανθρωπική κίνηση της Μαρίας Υψηλάντη από τα 1855 προστίθεται η 

συνδροµή και άλλων γυναικών της ανώτερης αθηναϊκής κοινωνίας (Ζωή Σούτσου, 

Κυριακούλα Κριεζή, Ανδροµάχη Μ. Ρενιέρη, Λουκία Ρίζου). Αυτή σχηµατοποιείται 

µε τη σύσταση του σωµατείου «Φιλανθρωπική Κυριών Εταιρεία». Υπό την 

                                                 
57 Για την λειτουργία και το έργο  του βλ. Μαρία Κορασίδου, Οι Άθλιοι των Αθηνών…, σελ.110-130. 
58 ΓΑΚ, Ο.Α, Υπουργ. Στρατιωτικών, Μ/Β, φ. 194, Κανονιστικαί οδηγίαι περί των Οίκων της 
Ασωτείας, Αρ. Πρωτ. 2507, 30/1/1856, Εγκύκλιος υπουρ. των Εσωτερικών προς τους Νοµάρχας του 
Κράτους, περί αφροδισίων νοσηµάτων, 30/1/1856 και Κανονιστικαί Οδηγίαι περί Κοινών Γυναικών, 
αρ. πρ. 2506,30/1/1856.   
59 Για νέες ερµηνευτικές προσεγγίσεις της φιλανθρωπίας εκ µέρους των νεότερων κοινωνικών 
επιστηµών, πέρα από αυτή του κοινωνικού ελέγχου, βλ. Βάσω Θεοδώρου «Ερµηνευτικές προσεγγίσεις 
της φιλανθρωπίας», ΕΜΝΕ,  Μνήµων, τ. 25, Αθήνα 2003. 
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προστασία της βασίλισσας Αµαλίας, ιδρύει το «Αµαλήιον ορφανοτροφείον 

Κορασίων», το 1855, µε την γενναιόδωρη οικονοµική συνδροµή κυρίως πλουσίων 

οµογενών της διασποράς.60 Σκοπός του «…να µορφώση εκ των εν αυτώ διαιτωµένων 

κορασίων φρονίµους και κοσµίας παρθένους, χρηστάς οικοκυράς, χρησίµους και 

αγαθάς εις την κοινωνίαν γυναίκας…», 61 αλλά και να µεταδώσει µάθηση και γνώσεις 

πρακτικές που προσιδιάζουν στη γυναικεία φύση. Ο αριθµός των κοριτσιών, 

ορφανών και από τους δυο γονείς κατ’αρχήν,  που αρχικά φιλοξενεί δεν ξεπερνάει τα 

είκοσι και είναι ηλικίας 5-11 χρόνων.62 Σταδιακά ο αριθµός αυτός αυξάνεται. Μέχρι 

το 1884  περιθάλπει 538 συνολικά.63 

Περισσότερα είναι τα αγόρια που περιθάλπονται στο Ορφανοτροφείο 

Χαντζηκώστα. Ιδρύεται το 1856, χάρη σε κληροδότηµα του Ηπειρώτη οµώνυµου 

οµογενή. Αρχικά συγκεντρώθηκαν σε αυτό, µε σκοπούς ίδιους µε αυτούς του 

κοριτσιών, από την αστυνοµία της Αθήνας 25 φτωχά ορφανά αγόρια. Με το χρόνο ο 

αριθµός των περιθαλποµένων πολλαπλασιάζεται, φθάνοντας να φιλοξενεί 200 

ορφανά το χρόνο64. 

Με την πάροδο του χρόνου προστίθενται κι άλλοι φορείς (Πτωχοκοµείο της 

Ελεήµονος Εταιρείας, 1864, Σχολή απόρων παίδων Παρνασσού, 1865, Εργαστήριο 

απόρων γυναικών,1872 κ.ά προς το τέλος του αιώνα) που στοχεύουν στην οικονοµική 

ενίσχυση και εργασιακή και κοινωνική ένταξη των αδύναµων τµηµάτων του 

αθηναϊκού πληθυσµού. 

                                                 
60 Β.∆. Περί συστάσεως εν Αθήναις ορφανοτροφείου κορασίων υπό την προστασίαν της Α.Μ. της 
Βασιλίσσης, 8/6/1855, Ε τ. Κ., αρ.26 (25 Ιουνίου1855).  
61 Άρθ.14 Σκοπού και διοργανισµού Φιλανθρωπικής Κυριών Εταιρίας, όπου παραπάνω.  
62 Άρθ.13 ∆ιακανονισµού, όπ. παρ. 
63 Μαρία Κορασίδου…, σελ.132. 
64 Στο ίδιο…,σελ.133. 
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                          6.ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η  επιδηµία της χολέρας αποτέλεσε πρωτόγνωρη και δραµατική εµπειρία για 

την κοινωνία της νεαρής ελληνικής πρωτεύουσας. Παρά την έκρηξή της στο 

γειτονικό Πειραιά ελάχιστο χρονικό διάστηµα πριν, την πείρα, θετική και αρνητική 

που αποκοµίσθηκε εκεί και την λογική αναµονή της προσβολής και της Αθήνας, 

όπως δείχνει και η σχετική προετοιµασία που αναλαµβάνεται από το καλοκαίρι του 

1854, οι αρχές της πόλης δεν κατάφεραν να αντιτάξουν στοιχειώδη µέσα άµυνας 

απέναντι  στην τροµοκρατική προέλαση του θανατηφόρου εισβολέα. Ο διοικητικός 

και λειτουργικός  µηχανισµός του πολιτικού κέντρου της χώρας καταρρέει και µαζί 

του φαίνεται να αποσυντίθεται κάθε στοιχείο κοινωνικής συνοχής, ενός ούτως ή 

άλλως µη πλήρως σχηµατοποιηµένου και  υπό συνεχή διαµόρφωση κοινωνικού 

οργανισµού. Ο «πανικός φόβος» των κατοίκων  ανταµώνεται µε την αδυναµία των 

ετερογενών ηγετικών κύκλων της πόλης και οδηγούν στη µαζική εγκατάλειψη 

θέσεων και υπευθυνοτήτων.   

Αν και η διαθεσιµότητα συγκεκριµένων πληροφοριών δεν επιτρέπει 

ακριβέστερους προσδιορισµούς, στην επιδηµία της Αθήνας τα θύµατά της την 

αναδεικνύουν ως κατ’ εξοχήν ασθένεια των στερηµένων λαϊκών τάξεων. Στην 

ελληνική πρωτεύουσα η χολέρα χτύπησε µε πρωτοφανή δριµύτητα τις φτωχογειτονιές 

της µεγάλης πυκνοκατοίκησης, τα τµήµατα της πόλης µε τις ανύπαρκτες ή 

προβληµατικές συνθήκες υγιεινής. Λεηλάτησε το αθηναϊκό «νεκροταφείο των 

φτωχών,1 τις πληθυσµιακές οµάδες που η οικονοµική τους ανέχεια, η κακή διατροφή 

και οι γενικότεροι όροι διαβίωσης τους εκθέτουν εύκολη λεία στις ανθρωποβόρες 

διαθέσεις της νόσου. Οι φτωχοί της Αθήνας είναι που κυρίως προσβλήθηκαν από 

αυτήν, ενώ τα ισχυρότερα στρώµατα διέθεταν µεγαλύτερες αντιστάσεις και τρόπους 

αποφυγής των προσβολών της. Φτωχοί και πλούσιοι πέθαιναν το ίδιο, αφού η 

αρρώστια τους χτυπούσε. 

Τη διεύρυνση αυτού του κοινωνικού χώρου, ευπρόσβλητου και από πριν σε 

κάθε φυσική ή κοινωνική κρίση, ανάδειξε µε δραµατικό τρόπο η αθηναϊκή επιδηµία. 

Η συντήρηση της εξαθλίωσής του συνιστούσε χρόνιο υπονοµευτή της κοινωνικής 

                                                 
1 Ο χαραχτηρισµός αποδίδεται από τον γιατρό Ουρµπίνο στη βρώµικη και βουρκώδη Μαρκεζιανή 
µεταποικιακή παραγκούπολη των απόκληρων-πρώην σκλάβων, όπου βρίσκει πρόσφορο έδαφος η 
επιδηµία. Βλ.Gabriel Garcia Marqez, O έρωτας στa χρόνια της χολέρας ,Νέα Σύνορα-Α.Α.Λιβάνη, 
µτφρ. Κλαίρη Σωτηριάδου-Μπαράχας, Αθήνα 1986,σελ.288-290.  
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συνοχής και ασφάλειας και του εκσυγχρονισµού της κοινωνίας της πρωτεύουσας. Η 

συνειδητοποίηση του κινδύνου αυτού οδηγεί σε κινήσεις ενσωµάτωσης των «αθλίων 

των Αθηνών», είτε δειλές αναπροσαρµογές της κρατικής µέριµνας είναι αυτές είτε 

δυναµικότερες παρεµβάσεις των αστικών στοιχείων µε αιχµή την περίθαλψη των 

ορφανών παιδιών που αυτή γέννησε. 

 

 

 

 

 

 

 

     Η ερευνητική αυτή προσέγγιση της χολερικής επιδηµίας στη νεότερη Αθήνα 

αποτελεί µια πρώτη απόπειρα ανίχνευσης µιας πλευράς της κοινωνικής της ιστορίας. 

Έχει επίγνωση ότι υποκειµενικές αδυναµίες και αντικειµενικές ελλείψεις αφήνουν 

ανεξάντλητο το εύρος και το βάθος των πτυχών της. Στέκεται έτσι πρόθυµη στην 

κριτική, την συµπλήρωση και την αλλαγή. Χρωστά όµως ήδη µεγάλη ευγνωµοσύνη 

σε όσους στήριξαν την εκδήλωσή της.    
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7.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ-ΘΑΝΑΤΟΙ  ΒΑΣΕΙ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ.  
 

 ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ Γ ΤΜΗΜΑ ∆ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ 
ΧΟΛΕΡΙΟΝΤΩΝ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΑΠΟΒΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙΣ 
ΗΜ/ΝΙ
Α 

ΚΡΟΥ- 
ΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗ

.Γ.. 
24ΩΡ
ΟΥ 

ΚΡΟΥ- 
ΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗ 24Ω

ΡΟΥ 

ΚΡΟΥ- 
ΣΜΑΤΑ ΠΡΟ

ΗΓ 
24Ω
ΡΟΥ 

ΚΡΟΥ- 
ΣΜΑΤΑ 

ΠΡΟ
ΗΓ. 

 

24Ω
ΡΟΥ 

ΚΡΟΥ- 
ΣΜΑΤΑ 

ΠΡΟ
ΗΓ 

 

24Ω
ΡΟΥ 

ΚΡΟΥ- 
ΣΜΑΤΑ 

ΠΡΟ
ΗΓ 

 

24Ω
ΡΟΥ 

ΚΡΟΥ- 
ΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗ 24ΩΡΟ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 
ΑΠΟΒΙ
ΩΣΕΩΝ 

  24/10 2 0 2 2 0 0 Ο 1  1   4 4 4 

  25/10 2 3 0 3 1 1 0 1  0   3 8 8 
26/10 0 0 0 5 0 0 0 0  1   0 6 6 
27/10 4 3 1 1 2 0 2 1     9 5 5 
28/10 2 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0    3 6          0 6 
29/10 0 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 6 3 2 5 
30/10 4 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8 1 1 2 
31/10 7 0 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 9 3 3 6 
1/11 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 
2/11 4 3 2 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 2 8 
3/11 8 0 0 4 0 1 5 1 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 20 2 5 7 
4/11 3 1 2 3 1 0 10 0 3 4 0 1 0 0 0 0 2 1 20 4 7 11 
5/11 1 1 1 1 3 1 3 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 7 5 6 11 
6/11 3 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 4 1 5 
7/11 5 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 11 3 2 5 
8/11 2 1 0 1 2 0 3 0 2 3 0 2 0 0 1 1 0 0 10 4 5 9 
9/11 8 0 2 0 1 0 1 1 0 17 0 2 0 2 0 4 0 1 30 4 5 9 

10/11 11 0 7 3 0 0 3 0 0 22 0 12 0 2 5 3 0 3 42 2 27 29 
11/11 12 0 6 4 1 0 1 1 2 20 7 3 0 0 0 0 0 0 37 9 11 20 
12/11 22 0 5 5 1 2 10 1 3 43 0 8 0 0 4 32    25    112 2         47 49 
13/11 15 5 3 4 0 0 10 0 2 39 17 3    30  11 98 21 19 40 
14/11 14 0 5 8 1 3 6 0 1 60 24 15 0 3 4 26  20 114 28 48 76 
15/11 12 1 3 5 0 2 1 0 0 48 28 3    17 18  83 47 8 55 
16/11 14 0 0 2 0 1 7 3 0 26 14 4  8  7 13  56 38 5 43 
17/11 3 3 1 2 1 1 6 0 2 19 16 3    2 11 2 32 31 9 40 
18/11 9 0 2 1 0 1 4 1 0 6 10 1    2 7  22 18 4 22  
19/11 2 2 1 5 1 2 3 0 2 10 10 1 0 7 0 0 7  20 27 6 33 
20/11 5 0 0 2 1 1 4 0 0 4 14 0 0 4 0    15 19 1 20 
21/11 2 1 3 0 0 0 3 1 2 3 9 0       8 11 5 16 
22/11 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 5 9 1 10 
23/11 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0    4 9 1 10 
24/11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0    1 8 0 8 
25/11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0    1 3 0 3 
26/11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0    0 5 0 5 
27/11 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0    3 3 0 3 
28/11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0    0 4 0 4 

 27 50  16 15  24 30  17 60  37 14  60 63  341 232  ΣΥΝΟΛ
Ο 182 83 57 42 102 55 335 234 0 53 133 123 809 596 596 

 
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία η σχέση νοσηρότητας – θνησιµότητας είναι 73,67%.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ-ΘΑΝΑΤΟΙ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ F.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχέση νοσηρότητας –θνησιµότητας 70,47% 

ΗMΕΡ/ΝIA  ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΙ F.O.32/221/251 

26/10  2  ” 

27/10                            2 ” 

28/10 84 42 ” 

29/10 40 28 ” 

30/10 36 24 ” 

31/10 18 7 ” 

1/11 10 5 F.O.32/221/270 

2/11 14 8 ” 

3/11 8 6 ” 

4/11 8 6 ” 

5/11 4 4 ” 

6/11 3 8 ” 

7/11 0 6 ” 

8/11 9 5 ” 

9/11 3 6 ” 

10/11 8 2 ” 

12/11 9 6 ” 

13/11 3 3 ” 

14/11 7 8 “” 

15/11 20 7 ” 

16/11 9 11 ” 

17/11 9 11 ” 

18/11 6 5 ” 

19/11 11 5 ” 

20/11 7 9 ” 

21/11 30 9 “” 

22/11 42 29 FO.32/222/79 

23/11 40 20 ” 

24/11 132 49 ” 

25/11 98 40 ” 

26/11 114 76 ” 

27/11 101 64 F.O.32/222/89 

28/11 66 56 ” 

29/11 34 47 ” 

30/11 22 22 ” 

1/12 20 33 ” 

2/12 20 22 F.O.32/222/162 

3/12 8 16 ” 

4/12 5 10 ” 

5/12 4 10 ” 

6/12 1 9 ” 

7/12 1 4 “ 

8/12 0 5 ’’ 

9/12 3 3 ’’ 

10/12 0 4 ” 

11/12 0 0 ” 

ΣΥΝΟΛΟ 1079 759            
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ- ΘΑΝΑΤΟΙ  ΒΑΣΕΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ εφηµ. «ΑΘΗΝΑ» 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 

24ΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 

19/10 18 7   φ.2175 

20/10 10 5   » 

21/10 14 8   » 

22/10 8 6   » 

24/10 3 8   φ.2177  

25/10 0 6 6  » 

26/10 0    φ.2178 

27/10 3 6 6  » 

28/10 6 5 3 2 φ.2179 

29/10 8 2 1 1 » 

30/10 9 6 3 3 » 

1/11 3    φ.2180 

2/11 7 8   » 

3/11 20 7 2 5 φ.2181 

5/11 7 11 5 6 φ.2182 

6/11 6 5 4 1 » 

7/11 11 5   » 

10/11 42 29 2 27 φ.2187 

11/11 49 20 9 11 » 

12/11 80 24 2 24 » 

13/11 100 47 28 19 » 

14/11 128 64 33 31 » 

15/11 144 44 34 10 » 

16/11 66 61 51 10 » 

17/11 34 53 36 17 » 

18/11 23 20 18 2 » 

19/11 20 26 20 6 » 

20/11 43 23 19 4 » 

21/11 8 14 11 3 » 

ΣΥΝΟΛΟ 861 510 293 182  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ –ΘΑΝΑΤΟΙ βάσει αναφορών Μπ. Άννινου 

Ηµεροµηνία Κρούσµατα Αποβιώσεις Ιστορικά Μελετήµατα

19/10 18 7 Σελ. 261 

20/10 10 5 » 

21/10 14 8  » 

24/10 3 3 » 

3/11 20  » 

10/11 42 29 Σελ. 262 

11/11 40 20 » 

12/11 80 24 » 

13/11 109 47 » 

14/11 128 64 » 

15/11 111 54 Σελ. 265 

16/11 66 56 » 

17/11 34 43 » 

18/11 22 22 » 

19/11 20 26 » 

20/11 15 20 » 

21/11 8 16 » 

Σύνολο 740 444  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ-ΘΑΝΑΤΩΝ βάσει ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΏΝ 

∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ F.O. 
 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ  ΑΠΟΒΙΩΣΕΙΣ  

Ηµεροµηνία Υ.∆. F.O. Y.∆. F.O. 

26/10 0  6  

27/10 9 - 5 2 

28/10 3 84 6 42 

29/10 6 40 5 28 

30/10 8 36 2 24 

31/10 9 18 6 7 

1/11 3 10 3 5 

2/11 7 14 8 8 

3/11 20 8 7 6 

4/11 20 8 11 6 

5/11 7 4 11 4 

6/11 6 3 5 8 

7/11 7 0 5 6 

8/11 7 0 9 6 

10/11 42 6 29 5 

12/11 112 9 49 6 

13/11 98 3 40 3 

14/11 114 7 76 8 

15/11 83 20 55 7 

16/11 56 20 43 11 

17/11 32 9 40 11 

18/11 22 6 22 5 

19/11 20 11 33 5 

20/11 15 7 20 9 

21/11 8 30 16 9 

22/11 5 42 10 29 

23/11 4 40 10 20 

24/11 1 132 8 49 

25/11 1 98 3 40 

26/11 0 114 5 76 

27/11 3 101 3 64 

28/11 0 66 4 56 

ΣΥΝΟΛΟ 763 (-186) 949(+186) 564(-7) 571(+7) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΟΛΕΡΙΩΝΤΩΝ «ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ». 

Ηµερ/νία  Εισερχόµενοι Σύνολο Κρουσµάτων

28/10 0 3 

29/10 0 6 

30/10 2 8 

31/10 1 9 

1/11 0 3 

2/11 0 7 

3/11 0 20 

4/11 3 20 

5/11 2 7 

6/11 1 6 

7/11 3 11 

8/11 2 7 

11/11 13 40 

19/11 14 20 

20/11 12 15 

22/11 4 5 

23/11 4 1 

24/11 2 1 

26/11 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ 63 190 (33,2%) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ* 

Ηµερ/νία Νοσηλ/νοι Εισελθόντες Εξελθόντες Πέθαναν Μένουν Εκ χολέρας Εκ χολερίνης 

14/11 193 29 3 19 200 55 38 

16/11 107 11 10 15 93 63 30 

19/11 85   5 80 46 34 

22/11 59  11 1 47   

23/11 47  4 3 40   

24/11 40  37  3   
 

*Αναφορές του υπουργού Στρατιωτικών ∆ηµ. Καλλέργη  προς τον Όθωνα, ΓΑΚ, Αρχείο Υπ. 

Εσωτερικών, φ.191. 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΕΙ Υ. ∆. 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ* 

Α΄ 182 676 26,9% 

Β΄ 57 » 8,4% 

Γ΄ 102 » 15,1% 

∆ 335 » 49,6% 

 
*Για τον ποσοστιαίο υπολογισµό δεν πάρθηκαν υπόψη τα κρούσµατα του στρατιωτικού νοσοκοµείου 

ως άγνωστης χωροταξικής προέλευσης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. 

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΕΙ Υ.∆.* 

ΤΜΗΜΑ ΝΕΚΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΚΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ

Α΄ 83 420 19,8% 

Β΄ 42 » 10% 

Γ΄ 56 » 13,1% 

∆΄ 234 » 55,7% 

 
*Και για τον υπολογισµό της θνησιµότητας εξαιρέθηκαν οι νεκροί του χολερικού και στρατιωτικού 

νοσοκοµείων ως άγνωστης διαµερισµατικής προέλευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

ΤΜΗΜΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ

Α΄ 182 83 45% 

Β΄ 57 42 73,7% 

Γ΄ 102 55 53,9% 

∆΄ 335 234 69,9% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11.  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σύρος 1854 6,7%ο 

Βερολίνο  1831 6,2%ο 

Γλασκώβη 1832 15%ο 

Παρίσι 1832 21,8%ο 

Πετρούπολη 1832 40%ο 

Λονδίνο  1849 6,6%ο 

Βερολίνο 1853 3,3%ο 

      » 1855 3,3%ο 

      » 1873 0,8%ο 

Ουγγαρία  1873 2% 

Αµβούργο 1892 13,4%ο 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΠΩΝΥΜΩΝ  ΝΕΚΡΩΝ 
ΣΤΗ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ  ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ 

 

Αγγελοπούλου,  Αδελφή ναυάρχου. 

Αιγινήτης Αγγελής, ιερέας ναού Αγίων Αποστόλων. 

Αναγνωστάκης, ταµίας Ριζαρείου σχολής. 

Αναγνωστόπουλος, φιλικός, πρώην νοµάρχης. 

Αντωνιάδης, πρώην βουλευτής Σύρου. 

Αξελός Ιωάννης, ταγµατάρχης πυροβολικού. 

Βαλτινός Πάνος, λοχαγός. 

Βλαστός Σ. Κ., βιβλιοπώλης. 

Βενθύλος Ιωάννης, καθηγητής φιλολογίας Παν/µίου Αθηνών. 

Γεννάδιος Γεώρ., δάσκαλος του Γένους, γυµνασιάρχης. 

Γούδας Α., κτηµατίας.  

Γούδα, 2 θυγατέρες  και 3 άλλα µέλη οικογένειας Α. Κ. Γούδα. 

Γεωργαντάς. 

∆εβρίνης, πολιτικός δικαστής. 

∆εληγιάννη, σύζυγος πρώην προέδρου Γερουσίας. 

∆εµερτζής Χ. 

∆ηµοτσέλιος, συνταγµατάρχης. 

Ζαφείριος, δάσκαλος.  

Θετταλός  Ιω., ελληνιδιδάσκαλος. 

Θησεύς ο Κύπριος, πρώην νοµάρχης.  

Καλογεροπούλου Ρωξάνη, σύζυγος γερουσιαστή. 

Κανάκη. 

Καστανάς, βουλευτής Αγρινίου. 

Κοντάκης, βουλευτής Κυνουρίας. 

Κουσκουρή Πολυτίµη, διευθύντρια δηµ. Σχολείου κορασίδων. 

Λάµπρος, ταγµατάρχης. 

Λεβαδέως, σύζυγος Νικολάου, εµπόρου. 

Λιδωρίκη, µητέρα και θυγατέρα, από  επιφανή οικογένεια της Λειβαδιάς. 

Λιµπρίτου Μαρία, σύζυγος υπαλλήλου Υπ. Οικονοµικών από τη Χίο. 

Λύσανδρος,  ταγµατάρχης. 

Ματουκάς Χρ., ειρηνοδίκης. 
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Μεντζελίδης Λάµπρος, ταγµατάρχης 

Οικονόµου, σύζυγος Κ. Α., εµπόρου. 

Πιπίνος, φαρµακοποιός. 

Πλατή 

Προκόπιος, επίσκοπος Άνδρου. 

Πύρου Λουκάς, κτηµατίας.  

Ράµφου. 

Ρεβίνης, δικηγόρος. 

Ρεµπούς, πολιτικός δικαστής. 

Σαρδέλης Χ., δάσκαλος γαλλικής. 

Σουλτανίτσα και ο γιος της Κωστάκης. 

Σπανιολάκης Γεώργιος, κεντρικός ταµίας. 

Σπανιολάκης, υπάλληλος. 

Σταυρίδης Γεώργιος, γιατρός. 

Σύζυγος του υποδιοικητή της Στρατιωτικής Σχολής. 

Σωµάκης, εισαγγελέας Αρείου Πάγου. 

Τσαγκαρόλας Χ., αντισυνταγµατάρχης. 

Τρίχας Ιωάννης, εξάδελφος στρατηγού Καλλέργη. 

Τυπάλδος Ιω., καταλυµατίας. 

Τυπάλδος Λ. Μ., πολιτικός δικαστής. 

Τυπάλδος Παναγιώτης, δικηγόρος. 

Τυπάλδου Ιωάννου, 2 αδελφές . 

Φίλωνος Χαρίκλεια. 

Χιλιαδάκης, έµπορος. 

Ψαρά, µητέρα καθηγητή. 

Χατζηστεφανής, πρόξενος στη Βηρυτό. 

Χρυσούλη, σύζυγος ταµία. 
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                           8.ΠΗΓΕΣ 
 
Α.1. Aναφορές Άγγλου πρεσβευτή στην Αθήνα προς F.O 

    2. Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.A.K.) 

       α Οθωνικόν Αρχείον- Υπουργείον Εσωτερικών, 

                                    Φάκελοι 191,192,193,194 

       β. Αρχείον Ρήγα Παλαµήδη, φάκελος 262 

       γ. Μικρές Συλλογές, Κ 066, Συµβόλαια Κοσµά Κοσµίδη, 

                           φάκελοι 128,129,130. 

       δ. Αρχείο Νικ. Μαράτου. 

    4.Βιβλία Γάµων και βαπτίσεων Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

    5. Βιβλία Πράξεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αθηναίων  

            (έτους 1854). 

    6.Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. 

 

Β. ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ. 

      1. Αθηνά 

      2. Αιών 

      3. Ανατολή 

      4.Ελεύθερος Άνθρωπος 

      5. Ελπίς 

      6. Εστία 

      7. Εφηµερίς της Κυβερνήσεως 

       8. Ιατρική Εφηµερίς 

       9. Ιατρική Μέλισσα 

      10. Πανδώρα 

      11.Πανελλήνιον 
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Βουρνάς Τάσος, Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Αφοι Τολίδη, Αθήνα, χ.χ. 
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