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Περίληψη  

Τίτλος: Ο αντιφυματικός αγώνας στην Κρήτη τον 20ο αιώνα 

Της: Χατζηνάκη Καλλιόπης 

Επιβλέποντες: Καραμάνου Μαριάννα, Εμμανουήλ Γαλανάκης, Ελευθερία Ζέη 

Ημερομηνία: Ιούνιος 2019 

 

Η εργασία αυτή αποτελεί μια αναδρομή της ιστορίας της φυματίωσης και της 

προσπάθειας καταπολέμησής της στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, κατά τη 

διάρκεια του περασμένου αιώνα, όταν αποτελούσε μία από τις κύριες αιτίες θανάτου 

στη χώρα.  Την εποχή που οι επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις αλλάζουν την 

εικόνα και τη θεραπευτική της νόσου στον δυτικό κόσμο, στην Ελλάδα συντελούνται 

θεμελιακές κοινωνικοπολιτικές αλλαγές. Ως αποτέλεσμα, οι εξελίξεις στη διαδικασία 

κατανόησης της παθοφυσιολογίας της φυματίωσης αφομοιώνονται με κάποια 

καθυστέρηση συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο αντιφυματικός αγώνας στην 

Κρήτη ακολουθεί τον ελληνικό αγώνα για απελευθέρωση από τους Οθωμανούς και τη 

δημιουργία του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους και κοινωνίας των πολιτών του, που 

θα χρειαστεί σχεδόν ένα αιώνα να σταθεροποιηθεί στη σημερινή του μορφή. Τα 

σανατόρια υπήρξαν σταθμός του αντιφυματικού αγώνα στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Ήταν χώροι όπου νοσηλεύονταν οι φυματικοί για να μπορέσουν να θεραπευτούν, αλλά 

και να απομονωθούν, ως μέτρο προστασίας των υγιών ατόμων. Τα σανατόρια στην 

Ελλάδα ήταν περιορισμένα σε αριθμό και λόγω του υψηλότατου κόστους νοσηλείας 

ήταν απρόσιτα για τους ανθρώπους περιορισμένου εισοδήματος. Οι λόγοι αυτοί 

οδήγησαν στην έναρξη του ελληνικού αντιφυματικού αγώνα στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε αφορούσε στην θέσπιση ειδικών νόμων, ίδρυση 

κρατικών σανατορίων, ειδικών αντιφυματικών ιατρείων και φθισιατρείων στο σύνολο 

της συνεχώς μεταβαλλόμενης ελληνικής πραγματικότητας  και ειδικότερα στην 

περιοχή της Κρήτης, έχοντας από ένα σημείο και μετά, την ουσιαστική αρωγή και 

ενεργό συμμετοχή της νεοσύστατης πολιτείας. Σκελετό του αντιφυματικού αγώνα 

αποτέλεσε η αρωγή του κράτους, μέσω βοήθειας σε ζητήματα νοσηλείας και 

ασφάλισης των φυματικών, θεσπίζοντας τους ανάλογους νόμους. Εξίσου σημαντική 

αποδείχθηκε και η συμβολή των φιλανθρωπικών οργανώσεων και των εύπορων 

πολιτών στο ζήτημα της ενίσχυσης και συνδρομής της σανατοριακής περίθαλψης και 
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του ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού, της παροχής  συσσιτίων και της  διανομής 

τροφίμων σε σπίτια φυματικών ασθενών και στο περιβάλλον τους. Ως προς τη δομή 

της, η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 3 μέρη. Αρχικά,  περιγράφεται εν συντομία η 

ιστορική διαδρομή της φυματίωσης μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Στη συνέχεια, 

αναφέρονται τα σημαντικότερα βήματα στον τομέα της υγείας του νεοσύστατου 

ελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα και η κατάσταση που κυριαρχούσε στην Ελλάδα τον 

20ο αιώνα. Οι πόλεμοι, η απότομη αύξηση του πληθυσμού λόγω αύξησης των συνόρων 

της ελληνικής επικράτειας, η έλευση των προσφύγων και η αστικοποίηση, σε 

συνδυασμό με τις ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής στις πόλεις,  προκάλεσαν έξαρση 

λοιμωδών νοσημάτων και επιδημιών. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που στην αυγή 

του 20ου αιώνα, πραγματοποιείται ο μεγάλος αγώνας κατά της φυματίωσης αρχικά 

στην Αθήνα  και εν συνεχεία σε όλη την Ελλάδα. Έπειτα, διερευνάται η έννοια του 

βασικού ερωτήματος της παρούσας εργασίας, δηλαδή η αντιμετώπιση της νόσου στην 

περιοχή της Κρήτης την περίοδο του 20ου αιώνα, πριν και μετά την ένωση με την 

υπόλοιπη Ελλάδα. Θίγεται το θέμα  των προσπαθειών  που έγιναν για την υγειονομική 

ανασυγκρότηση του νησιού και την καταπολέμηση των λοιμωδών νόσων κατά τη 

διάρκεια της Κρητικής Πολιτείας και για την αντιμετώπιση της φυματίωσης 

ειδικότερα, μετά την ένωση με την Ελλάδα και έως το τέλος του 20ου αιώνα.  

Καταλήγοντας, γίνεται μια ανακεφαλαίωση των γενικών ζητημάτων που τέθηκαν στο 

κυρίως θέμα, αναφέρονται οι περιορισμοί της μελέτης, οι προτάσεις για το μέλλον και 

παρατίθεται η βιβλιογραφία  και αρθρογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την συγγραφή 

αυτής της εργασίας. 
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Abstract  

Title: Anti-tuberculosis campaign in Crete during the 20th century   
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Date: June 2019 

 

This thesis is a retrospective study of the history of tuberculosis and the struggle for its 

treatment in Greece, especially in Crete, during the last century when tuberculosis was 

one of the main causes of death in the country.  The fundamental sociopolitical changes 

which occurred in Greece at the time of scientific and social development changed the 

picture and treatment of tuberculosis in the western world. As a result, the development 

in the understanding of the pathophysiology of the illness is slightly slow to be 

integrated as compared to that in the rest of Europe. The antituberculosis campaign in 

Crete follows the Greek fight for freedom against the Ottomans and the creation of the 

new Greek State and society of its citizens, whose stabilization will take nearly one 

century to take its present form. The sanatoria constituted the basis of the treatment of 

tuberculosis and the peak of the anti-tuberculosis campaign at the beginning of the 

twentieth century. They were places where the tuberculous were treated to be cured 

from the illness and they were also isolated as a measure of protection of the healthy 

people. The number of Sanatoria in Greece was limited and due to the high cost of 

hospitalization they were inaccessible for people of low means. Those were the reasons 

that led to the beginning of the Greek anti-tuberculosis struggle at the dawn of the 20th 

century. The procedure followed regarded the adoption of specific laws, the foundation 

of state sanatoria and specialized surgeries in the continuously changing conditions in 

Greece, especially in Crete, having from that time onwards the essential assistance and 

active cooperation of the newly created State.  The core of the anti-tuberculosis 

campaign was the assistance of the State in treatment issues and social security of the 

tuberculous by establishing relevant laws. The contribution of charity organizations and 

wealthy people were proven equally important regarding the enhancement and 

contribution of the sanatorium treatment and medical equipment, meals, offers of food 

to the sick and their relatives at home.  Structurally this thesis is divided into three parts. 

Firstly, is presented a brief description of the historical course of tuberculosis up to the 
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current times and then are mentioned the most significant steps taken in the health 

sector of the newly created Greek State in the nineteenth century and the conditions 

prevailing in Greece the twentieth century. The wars, the rapid increase of the 

population due to the expansion of the border of the Greek territory and the influx of 

refugees, as well as the urbanization along with the insufficient health conditions in the 

cities caused a peak of illnesses and epidemics. Besides this is the reason why at the 

dawn of the twentieth century it occurs a big anti tuberculosis campaign, first in Athens 

and then all over Greece, as the health sector in Greece at that time has serious 

deficiencies. Moreover, it is analyzed the meaning of the basic question of this diploma 

thesis, that is the treatment of the illness in Crete in the twentieth century, before and 

after the union of the island with Greece. The issue of the efforts which were made for 

the sanitary reconstruction of the island and the treatment of contagious illnesses in the 

era of the Cretan State and the treatment of tuberculosis in particular after the union of 

Crete with Greece and until the end of the twentieth century are also mentioned here.  

Finally, it follows a summary of the general issues examined in the main subject, the 

limitations of this study, the recommendations for the future and the list of references 

used for the writing of this thesis. 

 

 

Key words 

Tuberculosis, Greece, Crete, 20th century, sanatoria, Cretan State, antituberculosis 

campaign, public health. 
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Μεθοδολογία  

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η βιβλιογραφική αναζήτηση με  βιβλιογραφικό 

υλικό προς μελέτη,  αντλημένο από πληθώρα Ελλήνων συγγραφέων αλλά και 

εξειδικευμένων επιστημόνων, προερχόμενο ιδιαίτερα από  ιστορικά βιβλία, 

εφημερίδες, άρθρα, περιοδικά ιατρικά και εκλαϊκευτικά, πρακτικά συνεδρίων και το 

διαδίκτυο. 
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Συντομογραφίες 

Αγ. = Άγιος 

Α.Δ.Ες.= Ανώτερη Διεύθυνση Εσωτερικών 

Α.Κ.Π. = Αρχείο Κρητικής Πολιτείας 

Α’ ΠΠ = Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος 

αριθ. = αριθμός 

Α. Φ. Χ. = Αρχείο Φθισιατρείου Χανίων 

Β’ ΠΠ = Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος  

Β.Π.Ν.Φ = Βενιζέλειο Παγκρήτιο Νοσοκομείο Φυματιώντων 

Δεκ. = Δεκέμβριος 

δημ. = δημοτικό 

Ε.Ε.Σ.= Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

εικ. = εικόνα 

εκατ. = εκατομμύριο 

Ε.Σ.Υ.Ε = Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας 

εφ. = εφημερίδα 

Η.Π.Α. = Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Ι.Α.Κ. = Ιστορικό Αρχείο Κρήτης 

Ι.Κ.Α = Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ = Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

ΚτΕ = Κοινωνία των Εθνών 

ό. π =  όπου  παραπάνω 

πίν. = πίνακας  

σ. = σελίδα 

τ. = τόμος 

τχ. = τεύχος 

ΦΕΚ= Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

BCG = Bacillus Calmette-Guerin 

ml = millilitre52 

P.A.S. = παρα-αμινο σαλικυλικό οξύ 
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«Δεν είχε πειά πνοή, παρά για να βήχη. Και τόσο την έπνιγε καμμιά φορά ο βήχας, που 

μελάνιαζε και φοβόσουν πως θα τελείωνε. Η εξάντληση και η χλομάδα της ήτο τόση 

που, αν δεν έβηχε, θα την έπαιρνες για πεθαμένη. Από την αρρώστεια είχε 

καμπουριάσει, τα μάτια και τα μάγουλα της είχανε βουλιάξει και τη θαρρούσες για γριά 

εξήντα χρονών…. Και το χειρότερο ήτο πως κιντύνευαν κι άλλοι από την αρρώστεια 

της… γιατί η αρρώστεια της ήτο κολλητική, σα φωτιά. Ο γιατρός είπε να μην τη 

σιμώνουνε παιδιά, και να κάψουν και τα ρούχα που φορεί και τα ρούχα που 

κοιμάται…» 

Κονδυλάκης Ιωάννης, Πρώτη αγάπη, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1988 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Ο διπλός Σταυρός της Λωραίννης, ο οποίος το 1902 καθιερώθηκε ως διεθνές 

σύμβολο του αγώνα κατά της φυματίωσης.  Ανατρέχει στο διπλό σταυρό που 

χρησιμοποίησε ως σύμβολό του ο επικεφαλής της πρώτης σταυροφορίας Gottfred von 

Bouillon (1060-1100) και δηλώνει την αποφασιστικότητα του αντιφυματικού αγώνα*. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Συνοπτική ιστορική αναδρομή της φυματίωσης 

Βασικό ερέθισμα συγγραφής του παρόντος πονήματος  αποτέλεσε η ανάγκη μελέτης 

του αγώνα εναντίον μιας πανανθρώπινης νόσου. Η φυματίωση αποτελεί συνοδοιπόρο 

του ανθρώπινου γένους σε όλη διάρκεια της ιστορίας του και άγγιξε όλα τα μήκη και 

πλάτη της γης και όλες τις κοινωνικές δομές. Επειδή ο αγώνας αυτός δεν τελείωσε, 

αφού η νόσος όχι μόνο δεν εξαλείφθηκε, αλλά έχει επανακάμψει τα τελευταία χρόνια 

ως υγειονομικό πρόβλημα παγκοσμίως, η μελέτη των φάσεων και των μεθόδων του 

αντιφυματικού αγώνα σε συνάρτηση με τις κοινωνικές, οικονομικές και επιστημονικές 

εξελίξεις της εποχής παραμένει επίκαιρη.  

 

Η φυματίωση φαίνεται να διαταράσσει την  ισορροπία των πληθυσμών μέσω 

δημογραφικών αλλαγών. Στη λεκάνη της Μεσογείου, η εμφάνιση της νόσου ανάγεται 

στους προϊστορικούς χρόνους. Οστεοαρχαιολογικά ευρήματα φυματίωσης από την 

Νεολιθική περίοδο και την περίοδο του Χαλκού έχουν βρεθεί στην Δυτική Ευρώπη1. 

Στις αρχές του 20ου  αιώνα η συγκεκριμένη νόσος αποτέλεσε αντικείμενο έντονης 

διερεύνησης του επιστημονικού και ιατρικού κλάδου παγκοσμίως, καθώς η ιατρική 

μετεξελίσσεται ταχέως με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Το πρόβλημα πλέον 

αναγνωρίστηκε ως κοινωνικό, οικονομικό και υγειονομικό, καθώς προκαλεί κλονισμό 

της  δημόσιας υγείας και γίνεται αντιληπτό ότι απαιτούνται σύνθετα μέτρα για την 

αντιμετώπισή του. 

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η νόσος της  φυματίωσης  αποτέλεσε μια εκ των 

βασικότερων αιτιών θνησιμότητας από τα αρχαία χρόνια μέχρι και το πρώτο μισό του   

20ου αιώνα. Η λέξη «φθίση» εμφανίζεται στον Ηρόδοτο (484-425 π.Χ.), χωρίς ωστόσο 

να υποδηλώνει το συγκεκριμένο, λοιμώδες νόσημα. Στα κείμενα της Ιπποκρατικής 

Συλλογής, η «φθίση»,  ή και «φθόη», υποδηλώνει πλέον αποκλειστικά τη 

συγκεκριμένη ασθένεια και προσλαμβάνει ανατομικό και κλινικό περιεχόμενο, με 

κύριο χαρακτηριστικό  την σταδιακή φθορά του σώματος. Η πνευμονική φυματίωση -

ως συχνότερη μορφή της νόσου- πρωτοαναφέρεται λίγο αργότερα, στα κείμενα της 

κλασσικής περιόδου, ενώ ο εγκυκλοπαιδιστής Κέλσος (25 π.Χ-50 μ.Χ.)  και οι ιατροί 

της ρωμαϊκής περιόδου, Αρεταίος ο Καππαδόκης (1ος-2ος αιώνας μ.Χ.),  Γαληνός (130-
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210 μ.Χ.) και Καίλιος Αυρηλιανός (3ος ή 5ος αιώνας μ.Χ.) περιγράφουν τη φθίση με 

λεπτομέρειες. Κατά την ελληνορωμαϊκή εποχή, ήκμασαν τα Ασκληπιεία, τα πρώτα 

θεραπευτήρια. Στα ιερά αυτά του Ασκληπιού θεωρούσαν πως η φθίση μπορούσε να 

θεραπευτεί με ισότιμο συνδυασμό δίαιτας, κλίματος και θεϊκής παρέμβασης. Στο 

Βυζάντιο εμφανίζεται η πρώτη οργάνωση νοσοκομείων, όπου και νοσηλεύονται 

μεταξύ των άλλων και φυματικοί ασθενείς2.  

Η αρχική σύγχρονη περιγραφή της βασικής παθολογοανατομικής βλάβης της 

φυματίωσης, του φυμάτιου, έγινε το 1810 από τον Γάλλο ιατρό Gaspard Laurent Bayle 

(1774-1816), ενώ το 1816 ο Γάλλος ιατρός και ανατόμος René-Théophile Laennec 

(1781-1826), ανακαλύπτει το στηθοσκόπιο και τρία χρόνια αργότερα δημοσιεύει την 

πρώτη μελέτη όπου συνδυάζονται τα ακροαστικά με τα παθολογοανατομικά ευρήματα 

της νόσου. Η σημαντικότερη στιγμή στην ιστορίας της φυματίωσης όμως είναι το 1882, 

όταν ο Γερμανός μικροβιολόγος Robert Koch (1843-1910)  ανακαλύπτει το 

μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Αργότερα, ο ίδιος ανακαλύπτει τη φυματίνη. 

Ο καταρράκτης των ιατρικών ανακαλύψεων για τη νόσο είχε αρχίσει. Με την 

ανακάλυψη των ακτινών-Χ από τον Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) το 1895 και 

του βρογχοσκοπίου από τον Γερμανό ιατρό Gustav Killian (1860-1921) το 1898 

αυξάνονται οι διαγνωστικές προσεγγίσεις της φυματίωσης, ενώ αναζητείται 

αγωνιωδώς αποτελεσματική θεραπεία. Ο ιατρός  Albert Calmette (1863-1933) και ο 

κτηνίατρος  Camille Guérin (1872-1961), ερευνητές στο Ινστιτούτο Παστέρ,  θα 

ανακαλύψουν το 1906 το πρώτο εμβόλιο, που θα χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους 15 

χρόνια αργότερα στη Γαλλία, ενώ η χρήση του θα γενικευτεί μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1907, ο Clemens Peter Freiherr von Pirquet (1874 – 1929) 

παρατήρησε τη δερματική αντίδραση των φυματικών στο σημείο σκαριφισμού με 

φυματίνη, ανακάλυψη που σύντομα έθεσε σε εφαρμογή ο Charles Mantoux (1877-

1947) εφευρίσκοντας  το ομώνυμο τεστ, που χρησιμοποιείται μέχρι τη σύγχρονη εποχή 

για τη διάγνωση και τον προσυμπτωματικό έλεγχο της φυματίωσης. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα, ελλείψει ικανοποιητικής φαρμακευτικής αγωγής για την 

αντιμετώπιση της νόσου, δοκιμάζονται χειρουργικές θεραπείες, οι οποίες 

συνεχίστηκαν για περίπου ένα αιώνα και περιλάμβαναν την εφαρμογή τεχνητού 

πνευμοθώρακα, τη φρενικεκτομή και τη θωρακοτομή. Αξιόπιστη θεραπεία για τη 

φυματίωση θα βρεθεί τελικά περίπου στα μισά του 20ου αιώνα, στα 1944, όταν οι 
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Αμερικανοί ερευνητές Albert Schatz (1920-2005), Elizabeth Bugie (1920-2001) και 

Selman Waksman (1888-1973) ανακαλύπτουν τη στρεπτομυκίνη, ενώ η ριφαμπικίνη, 

ακρογωνιαίος λίθος στη σύγχρονη θεραπευτική, θα προστεθεί στην ιατρική φαρέτρα 

το 1957. 

Στις μέρες μας η φυματίωση παραμένει επίκαιρη, ως η πρώτη αιτία θανάτου από ένα 

λοιμώδη παράγοντα. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας, το 2017 10 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 1 εκατ. 

παιδιά, νόσησαν και 1,6 εκατ. πέθαναν από φυματίωση. Υπήρξαν κρούσματα σε όλες 

τις χώρες, καθώς και σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες. Η ανθεκτική στη 

συνήθη αγωγή φυματίωση παραμένει μάστιγα της δημόσιας υγείας, με 558.000 άτομα 

το 2017 να νοσούν από στέλεχος ανθεκτικό στη ριφαμπικίνη, το αποτελεσματικότερο 

φάρμακο πρώτης εκλογής για τη νόσο. 
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Α’  ΕΝΟΤΗΤΑ  – Ο ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

Α.1 Ο ιστορικός περίγυρος στις αρχές του 20ου αιώνα 

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα η Ελλάδα μετράει τις πληγές της μετά τη βαριά στρατιωτική 

ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Η χώρα τέθηκε υπό διεθνή οικονομικό 

έλεγχο, ενώ  αριθμεί 2.666.000 κατοίκους, που θα αυξηθούν έως τους 4.363.000 μετά 

το τέλος των βαλκανικών πολέμων3.  Στην πολιτική σκηνή επικρατούν ο Γεώργιος 

Θεοτόκης (1844-1916) από τη μεριά του κόμματος των τρικουπικών (Νεωτεριστικό 

κόμμα) και οι Δημήτριος Ράλλης (1844-1921)  και Κυριακούλης Μαυρομιχάλης (1850-

1916) από την αντίπαλη παράταξη, του κόμματος που ίδρυσε ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης 

(1824-1905).  

 

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1936), σπουδαίος πολιτικός του περασμένου αιώνα και 

αναμορφωτής του σκηνικού της υγείας στη χώρα, κάνει την είσοδό του στο πολιτικό 

σκηνικό με το κίνημα στο Γουδί το 1909. Ιδρύει το «Κόμμα των Φιλελευθέρων»  και 

ένα χρόνο μετά κερδίζει με συντριπτική νίκη στις εθνικές εκλογές. Κατά τη διάρκεια 

της διακυβέρνησης της χώρας από τον Ελ. Βενιζέλο επιχειρήθηκε με σειρά διατάξεων 

η αναδιαμόρφωση και εκσυγχρονισμός του κράτους και η προστασία των ατομικών 

ελευθεριών. Νομοθετήθηκε η δωρεάν, υποχρεωτική εκπαίδευση και η ασφάλιση των 

εργαζομένων, καθιερώθηκε η οκτάωρη εργασία, αναγνωρίστηκαν τα εργατικά 

σωματεία, ιδρύθηκαν αγροτικοί συνεταιρισμοί, ψηφίστηκαν μέτρα υπέρ των 

ασθενέστερων οικονομικά τάξεων και προωθήθηκε η ανασυγκρότηση της δημόσιας 

υγείας και του στρατού. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                Χατζηνάκη Καλλιόπη 

Α.2 Η Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα 

 

Το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος επιχείρησε να θέσει τις βάσεις για ένα υγειονομικό 

σύστημα ευρωπαϊκών προδιαγραφών για να προστατευτεί η χώρα από τις συχνές 

επιδημίες πανώλης και χολέρας που ταλαιπωρούσαν την περιοχή4. Το 1825 το 

Βουλευτικό Σώμα της Εθνοσυνέλευσης ψηφίζει «Σχέδιον» για την Ίδρυση 

νοσοκομείων και αργότερα ψηφίζεται νομοσχέδιο που θέτει τις βάσεις για ένα 

υγειονομικό σύστημα. Το νομοσχέδιο περιλάμβανε τη σύσταση Δήμων και την ένταξη 

στη δικαιοδοσία τους των κοινωνικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων της περιοχής τους, 

σύσταση του Ιατροσυνεδρίου, γνωμοδοτικού οργάνου αποτελούμενου από 

επαγγελματίες της υγείας5 και καθιέρωση τακτικών προγραμμάτων διδασκαλίας των 

ιατρών στα νοσοκομεία των Αθηνών. Ακολούθησε βασιλικό διάταγμα της 31/12/18366 

για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης «μεταδοτικών νοσημάτων», στα πλαίσια του 

οποίου διενεργείται μαζικός δαμαλισμός και αναδαμαλισμός του πληθυσμού. Το 1861 

εγκαθιδρύεται το πρώτο κρατικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και με τα μέτρα 

αυτά, τέθηκαν τα θεμέλια για το πρώτο υγειονομικό σύστημα του κράτους7.  

 

Αρχικά, η φυματίωση αντιμετωπίζεται με τα υπάρχοντα λιτά, επιστημονικά και 

κοινωνικά μέσα. Οι διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της υγείας αγγίζουν όμως και την 

Ελλάδα. Ο αντιφυματικός αγώνας περνάει από τη μακραίωνη «ιπποκρατική» φάση 

στην «παθολογοανατομική» φάση και στα τέλη του 19ου αιώνα στη «βακτηριολογική 

φάση», όπου γίνεται κατανοητό ότι για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών 

απαιτούνται ιατρονοσηλευτικά και επιδημιολογικά μέτρα. Στο δεύτερο μισό του 19ου 

αιώνα  οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσμενών 

συνθηκών για την υγειονομική οργάνωση και διαχείριση επιδημιών στη χώρα. Έτσι, ο 

ελληνικός αντιφυματικός αγώνας θα βρεθεί στα πρόθυρα του 20ου αιώνα αντιμέτωπος 

με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας 

(αλλαγή συνόρων, πολιτικοκοινωνική και δημογραφική αστάθεια) που προκάλεσαν 

καθυστέρηση στην αφομοίωση των διεθνών ανακαλύψεων γύρω από τη νόσο8.  
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Α.3 Η οργάνωση του αντιφυματικού αγώνα στις αρχές του 20ου αιώνα 

 

 

Η Ελλάδα εισέρχεται στον 20ο αιώνα μετρώντας τις πληγές της. Η οικονομική ένδεια, 

η απότομη αύξηση της έκτασης και του πληθυσμού και η ασυντόνιστη αστικοποίησή 

του, σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων δημόσιας υγιεινής, έχουν ως αποτέλεσμα 

την εμφάνιση και μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων. Η ιλαρά, ο ελώδης πυρετός, η 

γρίπη, η ελονοσία, ο τύφος και η φυματίωση παίρνουν τη μορφή επιδημιών και 

σκορπούν το θάνατο στην ελληνική επικράτεια9.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα το επιδημικό κύμα της φυματίωσης παρουσιάζει αιχμή, 

μετρώντας περισσότερους θανάτους σε μια δεκαετία από όσους δεν είχαν κάνει 

συνολικά οι μεγάλες επιδημίες της εποχής: η πανώλη, ο κίτρινος πυρετός και η χολέρα. 

Πιθανώς οι αριθμοί να είναι κατώτεροι της πραγματικότητας, καθώς η νόσος δεν 

δηλώνεται πάντα για λόγους κοινωνικής ευθιξίας. Κατά την περίοδο 1900-1906 οι 

καταγεγραμμένοι θάνατοι από φυματίωση είναι 60% περισσότεροι από εκείνους της 

περιόδου 1890-189410. Τα μεγάλα αστικά κέντρα αντιμετώπιζαν σοβαρότερο 

πρόβλημα, με ποσοστά θανάτων 1,5-2,5 φορές μεγαλύτερα από την επαρχία. 

Η ταχύτητα εξάπλωσης και η θνησιμότητα της νόσου προκάλεσαν έντονη ανησυχία 

στους ιατρούς της εποχής, οι οποίοι κατανοούν ότι για να δοθούν αποδοτικές λύσεις 

στο πρόβλημα χρειάζεται επιτελικός σχεδιασμός. Έτσι, παρά την έλλειψη πόρων, 

ξεκινά ο πολυετής αντιφυματικός αγώνας στην Ελλάδα, με τη σταδιακή δημιουργία 

αρχικά ιδιωτικών και μετέπειτα δημοσίων δομών.  

Το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο Ιατρικής, όπου οι Έλληνες ιατροί ασχολούνται 

επίσημα με το θέμα  της φυματίωσης στην ελληνική επικράτεια  πραγματοποιήθηκε 

τον Μάιο 19019. Υπήρξε ειδική συνεδρία «Περί φθίσεως και φθισιατρείων εν Ελλάδι» 

και επιχειρήθηκε η πρώτη συστηματική προσέγγιση της νόσου. Το Ιατροσυνέδριο στην 

προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και της πολιτείας για τα φλέγοντα 

ζητήματα της δημόσιας υγείας ανέθεσε στον Βασίλειο Πατρίκιο (1847-1926) να 

παρουσιάσει εισήγηση για την πορεία της φυματίωσης στην Ελλάδα και τη δυνατότητα 

ίδρυσης φθισιατρείων. 
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Ο Β. Πατρίκιος παρουσίασε στο συνέδριο την ανακοίνωσή του με τίτλο «Περί της 

θνητότητος εκ φθίσεως εν Ελλάδι και περί φθισιατρείων», μια στατιστική 

θνησιμότητας για 274 δήμους,  το ένα τρίτο περίπου του ελληνικού πληθυσμού, για να 

δείξει την εξάπλωση της νόσου στα αστικά κέντρα τη δεκαετία 1890-1900. Η μελέτη 

αποτέλεσε εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα,  καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία για την 

περίοδο που εξετάζει είναι ελλιπή και η στατιστική αποτελούσε εργαλείο ελάχιστα 

χρησιμοποιούμενο στην Ελλάδα. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ποσοστά της 

φυματίωσης  αυξάνονται, ενώ στις υπόλοιπες χώρες  ακολουθούν πτωτική πορεία και 

πως σε ορισμένες ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Πάτρα, Ερμούπολη κ.α.) τα ποσοστά των 

νοσούντων ήταν μεγαλύτερα από άλλων πόλεων, ευρωπαϊκών και αμερικανικών, με 

μεγαλύτερο πληθυσμό. Από τα λιγοστά ελληνικά νοσοκομεία ελάχιστα διέθεταν ειδική 

πτέρυγα για τους φυματικούς ασθενείς, ενώ  οι νοσούντες που είχαν ανάγκη ιατρικής 

φροντίδας υπολογίζονταν σε 8.000-10.00011.  

Διαπίστωσε επίσης, ότι η αύξηση της θνησιμότητας βαίνει παράλληλα με το μέγεθος 

του αστικού πληθυσμού και ότι η νόσος αφορά κυρίως τους νέους. Η πιο ευάλωτη 

ηλικία ήταν για τους άνδρες αυτή των 30-40 ετών και για τις γυναίκες των 15-20 ετών, 

ενώ το φύλο που νοσεί με μεγαλύτερη συχνότητα είναι το ανδρικό. Καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι το ένα δέκατο των νοσηλευόμενων στα ελληνικά νοσοκομεία ήταν 

φυματικοί και ότι η νόσος προκάλεσε τόσους θανάτους σε μια δεκαετία, όσους δεν 

είχαν προκαλέσει αθροιστικά οι υπόλοιπες μεγάλες επιδημίες. Τελειώνοντας, 

προτρέπει τους ιατρούς και την πολιτεία να αναλάβουν «σταυροφορία» εναντίον της 

φυματίωσης, αρχίζοντας από την ενημέρωση του κοινού και την  προφύλαξη των 

υγειών, ενώ παράλληλα συστήνει την ίδρυση φυματικών ιατρείων και λαϊκών 

σανατορίων για την περίθαλψη των απόρων φθισικών11.  

Ως αποτέλεσμα, ένα μήνα αργότερα συστήνεται ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος κατά της 

Φυματίωσης», ο οποίος θα ασκήσει τη σημαντική δράση του από το 1901 έως λίγο 

μετά το θάνατο του Β. Πατρίκιου, το 192612. Τη διοίκηση του Συνδέσμου αρχικά 

κατέχει πεντηκονταμελές όργανο, που θα γίνει εικοσαμελές μετά το 1914. Στο 

συμβούλιο αυτό συμμετείχαν ιατροί, πολιτικοί, επιχειρηματίες, αρχιτέκτονες, χημικοί 

και ιδιώτες. Οι ιατροί, αντιπροσωπεύοντας το 50 με 70% περίπου των μελών, ήταν 

αυτοί που κυριάρχησαν στο Σύνδεσμο, αριθμητικά και οργανωτικά. Οι Μ. 

Χατζημιχάλης, Β. Πατρίκιος, Ν. Μακκάς, Ν. Πασπάτης, Α. Δαμβέργης, Μ. 

Γερουλάνος, Α. Σάββας, Α. Κούζης, Μ. Μαγκάκης, Π. Μανούσος, Σ. Λιβιεράτος, Βλ. 
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Μπένσης είναι μεταξύ αυτών που εναλλάσσονται επί σειρά ετών στο διοικητικό 

συμβούλιο. Μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ξεχωριστή θέση κατέχει 

ο Β. Πατρίκιος που υπήρξε διοργανωτής σχεδόν κάθε δραστηριότητας του 

Αντιφυματικού Συνδέσμου από την αρχή της λειτουργίας του, ως Γενικός Γραμματέας 

τα πρώτα χρόνια και ως  Πρόεδρος συνεχώς από το 1908 μέχρι το θάνατο του το 192612.  

Οι σύζυγοι και οι κόρες των ιατρών επέδειξαν εξίσου έντονη δραστηριότητα, 

προσφέροντας εθελοντική εργασία, διοργανώνοντας φιλανθρωπικές και ενημερωτικές 

εκδηλώσεις, μοιράζοντας βοηθήματα στους ασθενείς και συνεπικουρώντας λίγο 

αργότερα στη λειτουργία του Ασκληπιείου Παίδων.  

Ο Σύνδεσμος εξαπλώθηκε με παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, ορίζοντας στην έδρα 

κάθε νομού πενταμελείς επιτροπές, αποτελούμενες από τρεις ιατρούς και δύο ιδιώτες 

και αποτέλεσε για δεκαετίες το πανελλήνιο συντονιστικό όργανο του αντιφυματικού 

αγώνα13. Σκοπός του υπήρξε η μελέτη της νόσου στη χώρα, η πρόληψη και 

καταπολέμησή της, καθώς και η δημιουργία σανατορίων. Δόθηκε έμφαση σε δύο 

κατευθύνσεις: ο αρχικός στόχος ήταν η πρόληψη της φυματίωσης, μέσω ενημέρωσης 

των πολιτών για τη νόσο, της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, αλλά 

και της αποφυγής επιβλαβών δραστηριοτήτων για την ατομική και δημόσια υγεία, 

όπως κατανάλωση αλκοόλ και πτύειν. Παράλληλα, προτάθηκε η δημιουργία ειδικών 

χώρων νοσηλείας για φυματικούς, μέτρο που αποσκοπούσε τόσο στην εξειδικευμένη 

φροντίδα των ασθενών, όσο και στον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου14.  

Για τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων, ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του 

Πανελλήνιου Αντιφυματικού Συνδέσμου, ζητήθηκε η συνδρομή της κυβέρνησης, της 

Εκκλησίας, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της ιδιωτικής φιλανθρωπίας και των  

εθελοντών (η συμβολή των γυναικών σε αυτόν τον τομέα υπήρξε ουσιώδης), ενώ 

παράλληλα πραγματοποιήθηκε και κυκλοφορία λαχνών και αργότερα, 

γραμματοσήμων (Εικ. 2) 15.  

Η ενημέρωση των πολιτών πραγματοποιήθηκε με εκδόσεις εκλαϊκευμένων ιατρικών 

πληροφοριών και μαθημάτων υγιεινής σε μορφή φυλλαδίων, επιγραφών και εικόνων, 

καθώς και με διαλέξεις των ιατρών σε όλη την Ελλάδα, που απευθύνονται τόσο στους 

υγιείς, όσο και στους νοσούντες. Ένας συνοπτικός οδηγός των μέτρων προφύλαξης 

απέναντι στη φυματίωση εκδόθηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο κατά της 

Φυματίωσης, με τίτλο οι «Οδηγίαι περί προφυλάξεως από της φθίσεως» του Β. 
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Πατρίκιου. Ελλείψει μαθημάτων υγιεινής, που διακαώς ζητά από την κυβέρνηση να 

ενσωματωθούν στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ο Σύνδεσμος θα 

τυπώσει επίσης, έναν «δεκάλογο της φθίσεως» (εικ. 4). Ήταν μία σύνοψη των 

κυριότερων σημείων που όφειλε να γνωρίζει το κοινό για τη νόσο, σε 300.000 

αντίτυπα, τα οποία διανεμήθηκαν σε σχολεία,  στρατό,  δημόσια γραφεία και σε άλλες 

υπηρεσίες. Παράλληλα, επιμελήθηκαν τη δημιουργία περίπου 3.000 πινακίδων με την 

απαγόρευση «Μη πτύετε κατά γης» (εικ. 3) που αναρτήθηκαν σε όλα τα δημόσια 

κτήρια και σε καίρια σημεία στις μεγάλες πόλεις16.  

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος κατά της Φυματίωσης συνέχισε το έργο του  παρά την 

ελάχιστη αρωγή του κράτους και διοργάνωσε το 1909 στην Αθήνα το πρώτο 

«Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο κατά της φυματίωσης». Στο τέλος του συνεδρίου 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τους σύνεδρους στο θεραπευτήριο «η Σωτηρία» και 

παρόλο που εκφράστηκε σκεπτικισμός για την αποτελεσματικότητα της νοσηλείας, 

συζητήθηκε η επέκταση του θεσμού των σανατορίων στην επαρχία. Παράλληλα, 

τονίστηκε η ανάγκη για μελέτη των κοινωνικών συνθηκών που σχετίζονται με τη νόσο 

και οι προτάσεις που  ακούστηκαν αφορούσαν κυρίως στη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης, διατροφής και εργασίας των κατώτερων κοινωνικά στρωμάτων. Επιπλέον, 

τέθηκε με συγκεκριμένες προτάσεις το ζήτημα των κοινωνικών ασφαλίσεων. Στο 

δεύτερο Ιατρικό Συνέδριο κατά της φυματίωσης που θα πραγματοποιηθεί 3 χρόνια 

αργότερα στο Βόλο, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της προφύλαξης της παιδικής 

ηλικίας και το επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι τα σχολικά κτίρια, ενώ 

παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες απόψεις και έρευνες για τη σχέση της φυματίωσης με 

άλλες νοσολογικές οντότητες16.  
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Α.4  Τα πρώτα αντιφυματικά ιδρύματα 

 

Το 1902 στην Αθήνα, με την αρωγή της αστυνομίας, ξεκινούν οι απολυμάνσεις στα 

σπίτια ασθενών από την Ένωση των Ελληνίδων -φιλανθρωπική οργάνωση γυναικών 

της εποχής, ενώ το 1904 ιδρύεται Δημόσιο Απολυμαντήριο16. Το πρώτο ελληνικό 

σανατόριο-θεραπευτήριο, η «Σωτηρία», εγκαινιάζεται στα περίχωρα των Αθηνών το 

1905. Δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από ιδιωτική πρωτοβουλία και με βασικό 

εμψυχωτή την Σοφία Σλήμαν (1852-1932), χήρα του αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν 

(1822-1890). Το Θεραπευτήριο «Η Σωτηρία» στα επόμενα 15 χρόνια, λόγω της 

μεγάλης ανάγκης σε κλίνες, αναπτύσσεται κτηριακά και τα κρεβάτια του αυξάνονται 

σταθερά, έως το 1919 που θα κρατικοποιηθεί, χρηματοδοτούμενο αποκλειστικά από 

ιδιώτες (Εικ. 5).  Αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της φυματίωσης στην Αθήνα και 

στην Ελλάδα. 

Ο Σύνδεσμος, με τη βοήθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ιδρύει το 1907 στην 

οδό Πειραιώς της Αθήνας το πρώτο Αντιφυματικό Ιατρείο. Ο σκοπός του ήταν ο 

έλεγχος της εξάπλωσης της φυματίωσης σε επίπεδο οικογενειακής εστίας και γειτονιάς, 

πριν από την εμφάνιση σοβαρότερων περιστατικών. Αποδείχτηκε δραστικό όπλο για 

την καταπολέμηση της νόσου και είχε ρόλο εξίσου ιατρικό και κοινωνικό. Εκτός της 

διάγνωσης, θεραπείας και απολύμανσης κατά της φυματίωσης, ενημέρωνε τους 

πολίτες και παρείχε οικονομική βοήθεια στους ασθενείς. Το Αντιφυματικό Ιατρείο στα 

20 περίπου χρόνια λειτουργίας του συνέδραμε πάνω από 11.000 ασθενείς (377-640 

καινούρια άτομα ανά έτος)17.    

Στην επαρχία, μετά το αρχικό Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο κατά της φυματίωσης, 

ιδρύονται σανατόρια σε ορεινές, κυρίως, περιοχές. Πρώτο από αυτά υπήρξε το 

Σανατόριο «Ζωοδόχος Πηγή» που δημιούργησε το 1909 στα Χάνια του Πήλιου ο 

φυματιολόγος ιατρός Γεώργιος Καραμάνης (1873-1964) και λειτούργησε για πενήντα 

χρόνια, μέχρι το θάνατό του το 196418 (εικ. 6). Για την οργάνωσή του ο ίδιος 

επισκέφτηκε ορισμένα από τα διασημότερα ευρωπαϊκά σανατόρια της εποχής (Davos, 

Arosa, Wienerwald κ.α.). Διαμόρφωσε καθημερινό πρόγραμμα για τους 

νοσηλευόμενους, διαγράμματα νοσηλείας και ειδικό διαιτολόγιο, ενώ οργάνωσε στο 

σανατόριο βιοχημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο.  
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Εικόνα 3. Επιγραφή «μη πτύετε κατά γης» 

 

Εικόνα 2. Το ειδικό γραμματόσημο του 1912 για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ των 

φυματικών. 
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Εικόνα 4. Ο «Δεκάλογος κατά της Φθίσεως», εντυπωμένες οδηγίες του Ελληνικού 

Αντιφυματικού Συνδέσμου. 
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  Εικόνα 5. Τα πρώτα περίπτερα της Σωτηρίας κατά τη φάση της ανοικοδόμησής τους. 

 

 

 

   Εικόνα 6. Το σανατόριο του ιατρού Καραμάνη στα Χάνια Πήλιου. 
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Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ – Ο ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 

Β.1 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

 

Β. 1.1 Ιστορικός και κοινωνικός περίγυρος 

 

Στα τέλη του 19ου αιώνα η Κρήτη απελευθερώνεται από την οθωμανική κατοχή, μετά 

από πολυετή αγώνα. Η Μεγάλη Κρητική Επανάσταση του 1866-1869 και τα γεγονότα 

του 1896-1898 σε Χανιά, Ηράκλειο και Σητεία κληροδοτούν το νησί πλήθος 

προβλημάτων19. Ανάμεσα στα κύρια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η 

υγειονομική περίθαλψη των αγωνιστών, του άμαχου πληθυσμού και των προσφύγων. 

Οι εκτεταμένες, πολυετείς καταστροφές λόγω των πολέμων και της οθωμανικής 

κατοχής, οι αρπαγές των περιουσιών και η εγκατάλειψη της γεωργίας, βιοτεχνίας και 

εμπορίου είχαν ουσιώδη αντίκτυπο στον πληθυσμό20. Η διακομιδή στα υγειονομικά 

ιδρύματα των τραυματιών και των νοσούντων είναι δυσχερής λόγω ανυπαρξίας οδικού 

δικτύου και μέσων μεταφοράς. Η προσέγγιση πλοίων στα λιμάνια του νησιού δε 

γινόταν σε τακτική βάση και έτσι ο ανεφοδιασμός σε είδη πρώτης ανάγκης και 

φάρμακα και η μετακίνηση πληθυσμού και ασθενών σε νοσοκομεία της υπόλοιπης 

Ελλάδας παρουσίαζε μεγάλες δυσκολίες. 

 

Το 1898, μετά την επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας, Ιταλίας, Ρωσίας, 

Γαλλίας), η Κρήτη αποσπάται από τον έλεγχο των Οθωμανών και σχηματίζεται ένα 

νέο κράτος, η Κρητική Πολιτεία, υπό την επίβλεψη των τεσσάρων αυτών κρατών και 

με επικυριαρχία του Σουλτάνου. Το νέο κράτος, με Ύπατο Αρμοστή τον πρίγκηπα 

Γεώργιο της Ελλάδας (1869-1957), ονομάστηκε Κρητική Πολιτεία. Είχε πρωτεύουσα 

τα Χανιά και διέθετε κοινοβουλευτικό σώμα, την Κρητική Συνέλευση,  με 188 αιρετά 

μέλη, 138 χριστιανούς και 50 μουσουλμάνους. Ψηφίστηκε Σύνταγμα της Κρητικής 

Πολιτείας και ο Ύπατος Αρμοστής όρισε την αρχική κυβέρνηση (Συμβούλιο του 

Ηγεμόνα), αποτελούμενη από πέντε Ανώτερες Διευθύνσεις, αντίστοιχες με τα 

σημερινά Υπουργεία.  
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Οι αυθαιρεσίες του Πρίγκιπα Γεώργιου και ο διακαής πόθος της ένωσης με την Ελλάδα 

προκάλεσαν το 1905 την περίφημη "Επανάσταση του Θέρισου", με πρωτεργάτη τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο. Αποτέλεσμα ήταν να αναγκαστεί σε παραίτηση ο παλιός 

Αρμοστής, να οριστεί νέος ο Αλέξανδρος Ζαΐμης και οι Μεγάλες Δυνάμεις να 

αποχωρήσουν σταδιακά από το νησί. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1908 κηρύχθηκε  η Ένωση 

με την Ελλάδα, την οποία δεν αναγνώρισε η Ελληνική Κυβέρνηση φοβούμενη 

αντίποινα από την Τουρκία και τους ευρωπαίους. Η πολυπόθητη Ένωση θα 

πραγματοποιηθεί τελικά το 1913 με τη συνθήκη του Λονδίνου και έκτοτε η Κρήτη 

ακολουθεί τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα της υπόλοιπης χώρας.  

 

Η Κρητική Πολιτεία διοικητικά αποτελούνταν από πέντε νομούς: Χανίων, Σφακίων, 

Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου με πρωτεύουσες αντίστοιχα τα Χανιά,  Βάμο (ή 

κατά περιόδους τη Γεωργιούπολη),  Ρέθυμνο, Ηράκλειο και τη Νεάπολη. Ο νομός 

Λασιθίου μετά το 1910 είχε πρωτεύουσα τον Άγιο-Νικόλαο, ενώ ο νομός Σφακίων 

καταργήθηκε μετά την ένωση με την Ελλάδα. Στα Χανιά συγκεντρώνονταν οι 

σπουδαιότερες οικονομικές και διοικητικές δραστηριότητες και η πόλη υπερείχε από 

πλευράς δημόσιας υγείας, συγκριτικά με τις άλλες πόλεις της Κρήτης. Διέθετε 

καλύτερο σύστημα καθαριότητας, ύδρευσης και αποχέτευσης, καλύτερη ρυμοτομία, 

ενώ γινόταν περισσότεροι υγειονομικοί έλεγχοι. Το Ηράκλειο, λόγω καλής 

οικονομικής κατάστασης, δεν υστερούσε πολύ σε επίπεδο δημόσιας υγείας και 

οργάνωσης, δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με το Ρέθυμνο, ενώ η οικονομική αδυναμία 

του νομού Λασιθίου τον κατέτασσε στη χειρότερη κατάσταση συγκριτικά με τους 

άλλους νομούς. 
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Β. 1.2 Μέτρα της Κρητικής Πολιτείας για τη Δημόσια Υγεία 

 

«Αυτές [οι αρρώστιες] που θερίζανε τοτεσά ήτονε η ελονοσία, που την ελέγανε κ ρίγο, η 

φυματίωση που τη λέγανε και χτικιό γή βερέμη, η λέπρα που την ελέγανε μεσκηνιά. Η 

πνευμονία, η μηνιγκίτιδα, ο τύφος, η λησοντεριά. Τα βαρέ κρυγιώματα ή πούντες και 

πολλώ λογιώ άλλες.» 

Μανώλης Πατεράκης, Αναστορήματα, Κρητικά Λαογραφικά κείμενα, Αθήνα 1985, 

σ.119) 

 

 

Στα τέλη του 19ου αιώνα η απουσία προληπτικής ιατρικής, η συγκέντρωση κάθε είδους 

ρύπων εντός των πόλεων, η αδιαφορία και η μοιρολατρική στάση των Οθωμανών στην 

αντιμετώπιση των ασθενειών έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση της 

συνολικής υγείας των κατοίκων της Κρήτης και την ταχύτατη εξάπλωση των λοιμωδών 

νοσημάτων. Προς την ίδια κατεύθυνση συνετέλεσαν η έλλειψη στέγης μετά τις 

καταστροφές του πολέμου και η αδυναμία εξασφάλισης  στοιχειωδών συνθηκών 

διαβίωσης των κατοίκων στις μεγαλύτερες πόλεις21. Κατά την περίοδο της Κρητικής 

Πολιτείας (1898-1913), παρά τη μικρή διάρκεια του κράτους και το αίσθημα του 

προσωρινού που επικρατούσε -λόγω της προσδοκίας για ένωση με τη Ελλάδα, 

επιτελέστηκε στο νησί σημαντική πρόοδος σε όλους τους τομείς, κοινωνικό, 

πολιτισμικό, πολιτικό και οικονομικό. Υπό την πίεση και επιρροή των Μεγάλων  

Δυνάμεων που επόπτευαν το νησί πραγματοποιήθηκαν φιλότιμες προσπάθειες για την 

οργάνωση ενός σύγχρονου νομοθετικά και διοικητικά κρατικού μηχανισμού και την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της Δημόσιας Υγείας.  

 

Η Κρητική Πολιτεία έθεσε τις βάσεις ενός καινοτόμου για την εποχή υγειονομικού 

συστήματος22. Συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια με ψήφιση σειράς νέων νόμων και 

διαταγμάτων να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η ασφάλεια, η εύρυθμη λειτουργία 

των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, η ορθή άσκηση των ιατρικών και παραϊατρικών 

επαγγελμάτων, ο έλεγχος καταλληλόλητας τροφίμων και ποτών και η αντιμετώπιση 

προβλημάτων υγείας με κοινωνικές προεκτάσεις, όπως η φυματίωση, η λέπρα και τα 

αφροδίσια νοσήματα.  
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Ο σπουδαιότερος νόμος που έθεσε τα πλαίσια του συστήματος υγείας του νησιού ήταν 

ο 177/14-6-1900 «Περί Υγειονομικής Υπηρεσίας» που γρήγορα συμπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε με το νόμο 433/25-8-1901, καθώς αρχικά υποτιμήθηκαν οι 

πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες του νησιού23. Οι διατάξεις τους ρύθμιζαν τη 

λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας και κατοχύρωναν το επάγγελμα των ιατρών, 

οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, κτηνιάτρων και μαιών, καθώς και τη σύσταση 

φαρμακείων. Σύμφωνα με τους νέους νόμους, η Υγειονομική Υπηρεσία εντάχθηκε 

στην Ανώτερη Διεύθυνση Εσωτερικών -διοικητική αρχή ανάλογη του σημερινού 

Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ πενταμελής, ιατρική Υγειονομική Επιτροπή ανέλαβε τη 

διεύθυνση της υγείας. Αρμοδιότητες της επιτροπής ήταν να γνωμοδοτεί επί παντός 

υγειονομικού ζητήματος, να προτείνει νέα μέτρα, να παρακολουθεί και να αναφέρει 

τυχόν εμφάνιση λοιμωδών νόσων, την κατάσταση της υγείας των πολιτών και την 

τήρηση των κανόνων καθαριότητας και δημόσιας υγείας. Η Επιτροπή αρχικά είχε την 

έδρα της στα Χανιά με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 

νησιού, λόγω απόστασης και δυσκολιών στη μετακίνηση και στην επικοινωνία, 

πρόβλημα που έλυσε ο νόμος 433/1901 ορίζοντας τρεις Υγειονομικές Επιτροπές, σε 

Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. 

 

Σημαντικό βήμα υπήρξε η θέσπιση του θεσμού των αστιάτρων. Οι αστίατροι ήταν 

αστυνομικοί-ιατροί υπεύθυνοι να επιβλέπουν την εφαρμογή των νέων νόμων για τη 

δημόσια υγεία και να ελέγχουν την καταλληλόλητα των τροφίμων, φαρμάκων, χώρων 

εστίασης κλπ. Ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, έφεραν σήμα της υπηρεσίας τους και δεν 

είχαν το δικαίωμα να ασκούν παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα, ενώ αναφέρονταν στο 

Δήμαρχο, στο Νομάρχη ή απευθείας στην Ανώτερη Διεύθυνση Εσωτερικών. 

Αστίατροι διορίστηκαν στις τρεις μεγάλες πόλεις του νησιού, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και 

Χανιά24.  

 

Για την πρόληψη της μετάδοσης των λοιμωδών νοσημάτων ψηφίστηκε ο Νόμος 

552/16-7-1903 που επέβαλε την απολύμανση των χώρων, επίπλων και σκευών που 

χρησιμοποιούσε ασθενής που απεβίωσε λόγω μεταδοτικού νοσήματος. Επίσης, 

υποχρεωτική έγινε και η απολύμανση των ξενοδοχείων και των ρούχων και επίπλων  

που μεταπωλούνται στα παλαιοπωλεία, ενώ ιδρύθηκε και οργανώθηκε η  Κτηνιατρική 

Υπηρεσία25. Οι ειδήσεις από το εξωτερικό κινητοποιούσαν τις αρχές και το  λιμενικό 
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σώμα επόπτευε την προσέγγιση πλοίων για να προλάβουν τη μετάδοση λοιμωδών 

νόσων από άλλες χώρες, όπως η πανώλη και η χολέρα26.  

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί και η συμβολή της Κρητικής Χωροφυλακής στη 

Δημόσια Υγεία που βοηθούσε στην κάλυψη αρκετών ελλειμάτων του συστήματος σε 

οργάνωση και προσωπικό. Οι σταθμοί χωροφυλακής, διάσπαρτοι σε όλη την Κρήτη 

αποτέλεσαν δίοδο αναφοράς στην Ανωτέρα Διεύθυνση Εσωτερικών των κρουσμάτων 

μεταδοτικών ασθενειών, ιδιαίτερα όταν αυτά λάμβαναν επιδημική μορφή. Βοηθούσαν 

τους ιατρούς στην εργασία τους και στον περιορισμό της διασποράς της εκάστοτε 

νόσου, προσπαθούσαν να ελέγξουν την πορνεία και συμμετείχαν στους υγειονομικούς 

ελέγχους τροφίμων, ποτών, χώρων εστίασης, σπιτιών κ.ά. 

 

Ο συνολικός αριθμός νόμων και διαταγμάτων για τη Δημόσια Υγεία κατά την περίοδο 

της Κρητικής Πολιτείας ανέρχεται σε 48, με το 80% από αυτούς να έχει ψηφιστεί την 

περίοδο 1900-1904. Είχαν εξίσου προληπτικό και κατασταλτικό χαρακτήρα. Ποινές 

φυλάκισης από τρεις μήνες έως δύο χρόνια προβλεπόταν για όσους μετέδιδαν 

μολυσματική ασθένεια και σε όσους δε δεχόταν το δαμαλισμό ή δεν ανέφεραν 

περιστατικό ευλογιάς. Ως αποτέλεσμα, παρά την ατελή οργάνωση και την έλλειψη 

υγειονομικού προσωπικού, η Κρήτη, ειδικά στην αρχή της περιόδου αυτονομίας του 

νησιού, έμεινε ανέπαφη από επιδημίες χολέρας και πανώλης και η φυματίωση 

σημείωνε πολύ χαμηλότερους δείκτες  θνησιμότητας συγκριτικά με την υπόλοιπη 

Ελλάδα. 

 

Η βελτίωση της Δημόσιας Υγείας ενισχύθηκε όμως και με τους νόμους που 

ψηφίστηκαν  για τη ρυμοτομία και το σχέδιο των πόλεων, τα νεκροταφεία, την ύδρευση 

και αποχέτευση, τη διαχείριση απορριμμάτων και την υγιεινή των σχολείων και των 

φυλακών του νησιού. Παράλληλα, δημιουργήθηκε αστυχημική υπηρεσία και 

ψηφίστηκαν νόμοι για την υγιεινή τροφίμων και ποτών, ενώ γινόταν έλεγχοι και στο 

πόσιμο νερό των υδραγωγείων. Με τον νόμο 332/1901 «Περί σχεδίου των πόλεων, 

κωμοπόλεων και χωρίων»27  έγινε προσπάθεια εξυγίανσης του αστικού ιστού με 

διεύρυνση των δρόμων, καταστροφή των τάφρων και αναχωμάτων που περιέκλειαν τις 

πόλεις -κατάλοιπα της Οθωμανικής κατοχής, κατεδάφιση μέρους των τειχών και 

επέκταση των οικισμών έξω από αυτά. Παράλληλα, μετακινήθηκαν οι στάβλοι, τα 
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κτηνοτροφεία και τα σφαγεία εκτός πόλεων και εξισώνοντας χωροταξικά και 

νομοθετικά την παρανομία με την ασθένεια, καθορίστηκε να οικοδομούνται σε μεγάλη 

απόσταση από τον αστικό κορμό νοσοκομεία, φρενοκομεία, φυλακές, στρατώνες και 

παρόμοια κτίσματα. 

 

Στις αναφορές των διπλωματικών αρχών των Μεγάλων Δυνάμεων προς τις 

κυβερνήσεις τους περιγράφεται, μεταξύ άλλων και η Δημόσια Υγεία στην Κρήτη κατά 

την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας. Η γενική θνησιμότητα αναφέρεται σημαντικά 

χαμηλότερη από την υπόλοιπη Ελλάδα και η φυματίωση με την ελονοσία, μάστιγες της 

περιόδου στην υπόλοιπη χώρα, έχουν χαμηλότερα ποσοστά νοσηρότητας και 

θνητότητας στο νησί28. Εντούτοις, η  μετέπειτα σύγκρουση του πρίγκιπα Γεώργιου με 

τον Ελευθέριο Βενιζέλο και η επανάσταση του Θερίσου το 1905 είχαν σοβαρές 

κοινωνικοοικονομικές  στο νησί, επηρεάζοντας όλους τους τομείς της δημόσιας 

διοίκησης και αναπόφευκτα και τον τομέα της δημόσιας υγείας. Η νομοθετική 

δραστηριότητα και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την υγεία μειώθηκε με την 

αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το νησί και την αναμονή της ένωσης με την 

Ελλάδα. 
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Β. 1.3 Νοσοκομεία στην Κρήτη στις αρχές του 20ου αιώνα 

 

 

Η Κρητική Πολιτεία παρέλαβε από το προηγούμενο διοικητικό καθεστώς τέσσερα 

νοσοκομεία. Στα Χανιά υπήρχε ένα μικτό νοσοκομείο για χριστιανούς και 

μουσουλμάνους, το «Δημοτικό Νοσοκομείο Χανίων». Στεγαζόταν σε ακίνητο που 

δώρισε ο Βελή πασάς (1772-1822), είχε δυναμικότητα 35-40 κλινών και η λειτουργία 

του διήρκησε μέχρι την ίδρυση του νέου νοσοκομείου «Άγιος Γεώργιος» το 1905. Στο 

Ρέθυμνο λειτουργούσε ένα μικτό νοσοκομείο με άγνωστο αριθμό κλινών, το 

«Δημοτικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης», έως το 1899 που δημιουργήθηκε με τη συμβολή 

των Ρώσων ένα νέο νοσοκομείο που ονομάστηκε «Τσάρειον». Τέλος, στο Ηράκλειο 

υπήρχαν αρχικά δυο νοσοκομεία, ένα για τους Χριστιανούς και άλλο χωριστό για τους 

Μουσουλμάνους. Το Χριστιανικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ήταν στη σημερινή οδό 

Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, διέθετε 40 κλίνες και καταργήθηκε το 1900. Οι ασθενείς 

μεταφέρθηκαν τότε στο Οθωμανικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, δύναμης 40 κλινών, το 

οποίο λειτούργησε ως μικτό μέχρι την ίδρυση του «Πανάνειου» Δημοτικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου, το 190229.   

 

Παράλληλα, ο στρατός των Μεγάλων Δυνάμεων που υπήρχαν στην Κρήτη είχαν 

ιδρύσει δικά τους μικρά, στρατιωτικά νοσοκομεία στις πόλεις που ήταν η έδρα της 

διοίκησής τους, για την κάλυψη των νοσηλευτικών τους αναγκών. Έτσι, οι Ιταλοί 

δημιούργησαν το Ιταλικό στρατιωτικό νοσοκομείο στα  Χανιά, ενώ στο Ρέθυμνο, εκεί 

όπου σήμερα στεγάζεται η Δημόσια Βιβλιοθήκη,  είχαν το Νοσοκομείο τους οι Ρώσοι. 

Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι έκαναν το ίδιο για τις ανάγκες τους στο Ηράκλειο και το 

Λασίθι.  Τα νοσοκομεία αυτά ήταν επανδρωμένα με ξένους ιατρούς και 

φαρμακοποιούς και κάλυπταν παράλληλα τις ανάγκες του προσωπικού της  Κρητικής 

Χωροφυλακής-Πολιτοφυλακής, ενώ συχνά νοσηλευόταν σε αυτά και ντόπιοι ασθενείς. 

 

Κατά τη δεκαπενταετή διάρκεια της Κρητικής Πολιτείας δημιουργήθηκαν πέντε νέα 

θεραπευτήρια30, τα οποία ήταν αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας (δωρεές, 

φιλανθρωπία) και σταδιακά επεκτάθηκαν με παραρτήματα για τα μεταδοτικά και 

αφροδίσια νοσήματα. Με χρονολογική σειρά ίδρυσης είναι τα εξής: 
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 Το Τσάρειο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, δυναμικότητας 25-30 κλινών, παραδόθηκε 

το 1899 χτισμένο εξολοκλήρου από τους Ρώσους, με μια μικρή προσθήκη για 

Τμήμα «Κοινών Γυναικών» το 1902-1903.  

 Το «Πανάνειο» Δημοτικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (εικ. 7). Εγκαινιάστηκε το 

1902, δαπάνη του ευεργέτη Πανανού Θεοδουλάκη και της συζύγου του και 

διέθετε 50 κλίνες. Διέθετε  χωριστά τμήματα  «Κοινών Γυναικών» και 

Μολυσματικών νόσων. 

 Το Λεπροκομείο της Σπιναλόγκας (1904) 

 Το Νοσοκομείο Χανίων (1905), δυναμικότητας 40 κλινών, το οποίο 

ανεγέρθηκε με τη συμβολή πλήθους δωρητών. 

 Το Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Σούδας (1910). 

 

 

Το 1900 η αναλογία του αριθμού των κλινών ανά 1.000 κατοίκους, τουλάχιστον στις 

πόλεις του νησιού, ήταν καλύτερη από ότι στο ελληνικό κράτος. Επί Κρητικής 

Πολιτείας ενισχύθηκε η ιατρική ταυτότητα των νοσοκομείων και βελτιώθηκε το 

επίπεδο της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας, με την καθιέρωση του εφημερεύοντος 

καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο  ιατρού. Επίσης, οι άποροι δε νοσηλευόταν χωριστά από 

εκείνους που πλήρωναν για τη νοσηλεία τους, όπως γινόταν στα νοσοκομεία της 

Αθήνας31. 

 

Με σκοπό να οριστεί το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας των νοσοκομείων ψηφίστηκε 

ο Νόμος 423/1901 «Περί Δημοτικών Νοσοκομείων», ο οποίος περιγράφει τους 

σκοπούς, τη χρηματοδότηση και τη διοίκηση των ιδρυμάτων. Ο νόμος όριζε ότι στα 

θεραπευτήρια μπορούσαν να νοσηλευθούν όλοι οι ασθενείς, οι άποροι χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση, οι εύποροι με μέτρια αμοιβή. Οι πόροι για τη χρηματοδότη 

των ιδρυμάτων προέρχονταν από ψηφίσματα των Δημοτικών Συμβουλίων, τον 

Δημόσιο Προϋπολογισμό, τις τακτικές και έκτακτες συνδρομές από φόρους, ποσά 

προερχόμενα από δωρεές και κληροδοτήματα ιδιωτών ή συλλόγων καθώς και τις 

εισπράξεις από τα νοσήλια. Οι φυματικοί ασθενείς δε γίνονταν δεκτοί για νοσηλεία στα 

δημοτικά νοσοκομεία, εκτός  εάν αυτά διέθεταν ξεχωριστό παράρτημα. 
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Για τη διοίκηση των νοσοκομείων ορίζονται πενταμελείς επιτροπές, τα Αδελφάτα, που 

εκλέγονται από το Δημοτικό συμβούλιο ανά τριετία, με πρόεδρο τον εκάστοτε 

Δήμαρχο της πόλης που βρίσκεται το νοσοκομείο και απαραίτητα δύο ιατρούς-μέλη. 

Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο του 1901 και για 6 μήνες διατέλεσε μέλος του Αδελφάτου 

των Χανίων ο Ελευθέριος Βενιζέλος32.  Οι εσωτερικοί κανονισμοί των νοσοκομείων 

όριζαν τις λοιπές αρχές της νοσοκομειακής περίθαλψης, καθορίζοντας τις θέσεις του 

ιατρικού και λοιπού προσωπικού και περιγράφοντας τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις 

τους.  
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Β. 1.4 Η φυματίωση την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας 

 

 

Η νοσηρότητα και η θνητότητα από φυματίωση στην Κρήτη, κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες του 19ου αιώνα ήταν συγκριτικά χαμηλότερες, με τη θνητότητα να εκτιμάται 

στο 1/3-1/2 της αντίστοιχης στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα 

υπήρξε στην υπόλοιπη χώρα έντονη κινητοποίηση κατά της φυματίωσης, η κυβέρνηση 

της Κρήτης δεν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με το θέμα αυτό. Κατά τη διάρκεια της 

Κρητικής Πολιτείας, ειδικά στα πρώτα χρόνια, υπήρξαν σημαντικές δράσεις για τη 

βελτίωση της Δημόσιας Υγείας, την εξυγίανση των συνθηκών διαβίωσης  και την 

πρόληψη μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων που εμπόδισαν την ευρεία διασπορά της 

φυματίωσης. Δεν υπήρξε στοχευμένος αντιφυματικός αγώνας, παρότι τα συνολικά 

μέτρα που πάρθηκαν για την υγεία βοήθησαν εξίσου κατά της νόσου.  

  

Επί Κρητικής Πολιτείας ο κανονισμός των δημοτικών νοσοκομείων δεν επέτρεπε τη 

νοσηλεία στους ασθενείς με φυματίωση, σε αντίθεση με τα επαρχιακά νοσοκομεία της 

υπόλοιπης Ελλάδας, γεγονός που εκφράζει ίσως τη μικρότερη έκταση του 

προβλήματος. Εντούτοις, στο στρατιωτικό νοσοκομείο Χανίων επιτρεπόταν η 

νοσηλεία των φυματικών, όπως φαίνεται από τη διάψευση της αρμόδιας υπηρεσίας σε 

δημοσίευμα της  εφημερίδας των Χανίων που υποστήριζε το αντίθετο33. Το πρώτο 

ίδρυμα που απέκτησε το 1900 ξεχωριστό παράρτημα φυματικών ασθενών ήταν το 

Δημοτικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στο ίδιο τμήμα νοσηλευόντουσαν και ασθενείς με 

ευλογιά34 . 

 

Ενώ η τοπική κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη φυματίωση, το 1903 το 

Δημοτικό Συμβούλιο των Χανιών έδειξε ενδιαφέρον για το θέμα των νοσούντων, διότι 

τους απαγορευόταν η είσοδος στο νοσοκομείο της πόλης35. Εξουσιοδότησε το 

Αδελφάτο του Δημοτικού νοσοκομείου να ιδρύσει ειδικό παράρτημα για τη νοσηλεία 

άπορων φυματικών ασθενών, εκτός της πόλης. Μέχρι το 1907 δεν είχε ιδρυθεί ακόμα 

το παράρτημα και λόγω αυξημένων αναγκών των ασθενών για νοσηλεία το θέμα 

συζητήθηκε εκ νέου το 1908 στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων και προτάθηκε η ίδρυση 

Φθισιατρείου36. Αναφέρθηκε η ανάγκη οικονομικής συμβολής της κυβέρνησης προς 

αυτή την κατεύθυνση, αλλά το θέμα πάγωσε και πάλι μέχρι το 1912. Τότε, ο Δήμος 
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Χανίων ζήτησε από την Ανωτέρα Διεύθυνση Εσωτερικών να αγοράσει οικόπεδο για 

την ίδρυση θεραπευτηρίου μολυσματικών νοσημάτων και φυματικών37.  

 

Τελικά, επί Κρητικής Πολιτείας δεν ιδρύθηκε σανατόριο στα Χανιά ή την υπόλοιπη 

Κρήτη, πιθανώς λόγω αντίδρασης του τοπικού Τύπου, μην τυχόν η Κρήτη 

χαρακτηριστεί νησί των φυματικών. Επιπροσθέτως, από τα αρχεία της αλληλογραφίας 

της Ανωτέρας Διεύθυνσης Εσωτερικών της εποχής διαφαίνεται ότι ελάχιστα 

ασχολήθηκαν με το θέμα της φυματίωσης, συγκριτικά με άλλα νοσήματα και δίδεται η 

εντύπωση ότι το πρόβλημα δεν είχε πάρει μεγάλη έκταση.  

 

Ανευρίσκεται αναφορά του αρχηγού της Χωροφυλακής προς τον Σύμβουλο 

Εσωτερικών ότι στο χωριό Σπήλι Αγ. Βασιλείου, του Ρεθύμνου, υπήρχε το φθινόπωρο 

του 1907 επιδημία φυματίωσης με αρκετούς θανάτους και 4-5 ασθενείς στο τελικό 

στάδιο της νόσου38. Δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία για την εμφάνιση της 

φυματίωσης στους άνδρες της Κρητικής Χωροφυλακής-Πολιτοφυλακής για την 

περίοδο αυτή. Τα επόμενα όμως χρόνια ανευρίσκονται αρκετά δεδομένα στις 

εφημερίδες για θανάτους από φυματίωση στο στρατιωτικό νοσοκομείο39. Οι 

Βαλκανικοί πόλεμοι συνέβαλαν στην αύξηση των ποσοστών της νόσου στους 

στρατιώτες που συμμετείχαν σε αυτούς, όπως είχε συμβεί και μετά τον σύντομο πόλεμο 

του 189740.  

 

Η μεταδοτικότητα και το κοινωνικό στίγμα που συνόδευε τη φυματίωση, προκαλούσε 

μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό, ιδιαίτερα στα σχολικά περιβάλλοντα. Το 1913 είχε 

διαδοθεί ότι μια καλόγρια της Γαλλικής Σχολής Χανίων που έπασχε από φυματίωση 

μετέδωσε τη νόσο σε μαθήτριες και πως ορισμένες από αυτές απεβίωσαν. Η είδηση 

προκάλεσε τέτοια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία που τον Ιούλιο του ίδιου έτους 

στη χανιώτικη εφημερίδα «Νέα Εφημερίς» δημοσιεύτηκε διάψευση της φήμης και 

παράκληση σε όποιον είχε κάποια πληροφορία να την κοινοποιήσει41. Παράλληλα, ο 

φόβος για μεταφορά της νόσου στο Δημοτικό Σχολείο Τοπχανά, που είχε 

χρησιμοποιηθεί για λίγες ημέρες ως καπνοκοπτήριο, οδηγεί σε επιθεώρησή του από 

τον αστίατρο Χανίων, ο οποίος τελικά εκτιμά ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης42 . 
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Τα έντυπα μέσα ενημέρωσης της περιόδου αφιερώνουν συχνά θέματα για τη νόσο. Στο 

Ηράκλειο δημοσιεύεται μια ενδιαφέρουσα στατιστική για τη θνησιμότητα από τη 

φυματίωση και την ελονοσία στην πόλη κατά την περίοδο 1901-190843. Τα 

δημοσιευόμενα στατιστικά στοιχεία συλλέχθηκαν από τον ιατρό Ν. Αρμακόλλα και 

βρίσκονται στο βιβλίο αποβιώσεων του δήμου. Αναφέρεται ότι στην πόλη του 

Ηρακλείου, με πληθυσμό 25.000 περίπου κατοίκων, οι θάνατοι από φυματίωση 

αυξάνονταν κάθε χρόνο. Από 23 το 1901 σε 38 το 1904 και 40-41 ανά έτος την περίοδο 

1905-1908. Παρά την αύξηση αυτή συμπεραίνεται ότι, σε σύγκριση με την Ελλάδα, οι 

θάνατοι από φυματίωση είναι πολύ λιγότεροι και αποτελούν κατά μέσο όρο το 5,4% 

της γενικής θνησιμότητας44. Στην υπόλοιπη χώρα το αντίστοιχο ποσοστό άγγιζε το 

25%, όπερ σημαίνει ότι ένας στους τέσσερις θανάτους οφειλόταν στη φυματίωση. 

 

Παρατηρήθηκε ότι η προσβολή από ελονοσία αύξανε την πιθανότητα νόσησης και ότι 

τα μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπισή της είχαν ευνοϊκή επίδραση και στη 

φυματίωση45. Πιθανώς, η μικρότερη επίπτωση και θνητότητα  της ελονοσίας στην 

Κρήτη συνδέεται, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, με τη χαμηλότερη 

συχνότητα της φυματίωσης συγκριτικά με την Ελλάδα, δεδομένου ότι η μακροχρόνια 

εξάντληση του οργανισμού από την πρώτη αύξανε την πιθανότητα νόσησης από τη 

δεύτερη. 

 

Στο Β’ Συνέδριο κατά της Φυματίωσης που πραγματοποιήθηκε το 1912 στο Βόλο ο 

ιατρός Σ. Μαντωνάκης από τα Χανιά παρουσίασε 4 περιπτώσεις ασθενών του με 

θετική εξέταση πτυέλων. Σε έναν ασθενή υπήρχε επιπλέον και ακτινογραφία θώρακος 

που είχε πραγματοποιηθεί στην Ιταλία, αφού στην Κρήτη δεν υπήρχε τότε  

ακτινολογικό μηχάνημα. Οι ασθενείς, στους οποίους παρείχε και διαρκή ψυχολογική 

υποστήριξη, θεραπεύτηκαν μετά από παρατεταμένη παραμονή στα Λευκά Όρη κατά 

τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού.  Ανακοίνωσε στο συνέδριο ότι η 

φυματίωση του πνεύμονα θεραπεύεται «όταν ο ιατρός ενισχύει το ηθικόν των 

αρρώστων»46. Οι περιπτώσεις αυτόματης ίασης της πνευμονικής φυματίωσης δεν είναι 

σπάνιες και ήταν ήδη γνωστές από τον 19ο αιώνα47. Η επίδραση της ψυχολογικής 

κατάστασης στη βελτίωση της πρόγνωσης είναι πλέον αποδεκτή, λόγω της στενής 

σχέσης της ψυχολογικής με την ανοσολογική κατάσταση του οργανισμού. 
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Ενώ κατά την Περίοδο της Κρητικής Πολιτείας δεν υπάρχουν συστηματικά στατιστικά 

δεδομένα για τη φυματίωση στην Κρήτη, ο αριθμός των αναφερόμενων θανάτων είναι 

αναλογικά πολύ χαμηλότερος από τα ποσοστά της υπόλοιπης χώρας, γεγονός που 

εξακολουθεί να συμβαίνει και στις επόμενες δεκαετίες (1920-1930), για τις οποίες 

υπάρχουν  στατιστικά στοιχεία48.  

 

Καταλήγοντας, επί Κρητικής Πολιτείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα 

για τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας, υπήρξε μικρή κινητοποίηση του κρατικού 

μηχανισμού και του ιατρικού κόσμου αναφορικά με τη φυματίωση. Οι φυματικοί, λόγω 

φόβου μετάδοσης της νόσου, δε γίνονταν δεκτοί για νοσηλεία στα δημοτικά 

νοσοκομεία. Εξαίρεση αποτελούν τα στρατιωτικά νοσοκομεία των νομών. Αν και 

συζητήθηκε, τελικά δεν ιδρύθηκε σανατόριο στα Χανιά ή την υπόλοιπη Κρήτη, ενώ 

ειδικό παράρτημα για τη νοσηλεία ασθενών με φυματίωση διέθετε μόνο το 

Χριστιανικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το πρώτο θεραπευτήριο για φυματικούς θα 

ιδρυθεί οκτώ χρόνια μετά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, στα Χανιά. 
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Εικόνα 7. Πανάνειο Δημοτικό Νοσοκομείο Ηρακλείου σε φωτογραφία των αρχών του 

20ου αιώνα 
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Β.2 Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ 

ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 

 

Β. 2.1 Ιστορικός και κοινωνικός περίγυρος 

 

Η περίοδος που θα μελετηθεί στο σημείο αυτό συνδέεται με σημαντικές χωροταξικές 

και, κατ’ επέκταση, κοινωνικές αλλαγές στην ελληνική επικράτεια. Η ένωση της 

Κρήτης με την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Α´ Βαλκανικού Πολέμου 

(8/10/1912-30/5/1913), με τη Συνθήκη του Λονδίνου το 1913, ενώ δεκαέξι μέρες 

αργότερα θα ακολουθήσει ο Β΄ Βαλκανικός πόλεμος, διάρκειας δύο μηνών. Οι 

συσχετισμοί των δυνάμεων μεταξύ των βαλκανικών κρατών μεταβλήθηκαν, γεγονός 

που οδήγησε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο λίγο αργότερα. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 

ωφέλησαν το ελληνικό κράτος, το οποίο διπλασιάσθηκε και σε έκταση και σε 

πληθυσμό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις για κοινωνική, 

πολιτική και οικονομική ανάπτυξη.  

 

Ταυτόχρονα, άλλαξε ριζικά και η δομή του πληθυσμού, όταν στην θέση ενός ενιαίου 

οικονομικού χώρου ξαφνικά ορίστηκαν σύνορα, γεγονός που επηρέασε κυρίως τους 

νομάδες κτηνοτρόφους και τους εμπόρους, που ήταν η αστική τάξη της εποχής. 

Σταδιακά, οι Έλληνες αστοί από έμποροι άρχισαν να μετατρέπονται σε δημοσίους 

υπαλλήλους και να τοποθετούνται στον διοικητικό μηχανισμό του νέου Ελληνικού 

κράτους. Σημαντικές αλλαγές επέφερε και η μετακίνηση των πληθυσμών, όταν 

χιλιάδες Σέρβων, Βουλγάρων, Τούρκων και Ελλήνων προσφύγων φτάνουν στις χώρες 

προέλευσής τους. Η Ελλάδα θα δεχτεί επιπλέον περισσότερους από 200.000  

πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία που εξαναγκάστηκαν να 

φύγουν μετά τους βίαιους διωγμούς που υπέστησαν από τους Οθωμανούς, ως 

αντίποινα της ήττας τους στους Βαλκανικούς πολέμους.  

 

Για την Ελλάδα ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος θα σημάνει μακρά περίοδο εθνικού 

διχασμού. Αρχικά διατηρείται ουδέτερη θέση, ενώ το 1917 το ελληνικό κράτος έλαβε 

μέρος στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, η χώρα ήταν εδαφικά εκτενέστερη αλλά μετρούσε  πληγές, ειδικά στη 
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Βόρεια Ελλάδα από την οδυνηρή Β’ Βουλγαρική Κατοχή (1916-1918). Το 1920, μετά 

από την ιστορική νίκη των αντιπάλων του στις εκλογές, ο Ελευθέριος Βενιζέλος 

αυτοεξορίζεται στην Ευρώπη και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α’ ορίζεται ρυθμιστής των 

πολιτικών πραγμάτων. Η Μικρασιατική Εκστρατεία ενισχύεται, ενώ επτά κυβερνήσεις 

διαδέχονται η μία την άλλη σε διάστημα 22 μηνών. 

 

 Ακολουθεί η Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, με την εισροή στην Ελλάδα άνω 

του ενός εκατομμυρίου προσφύγων από τη Μικρά Ασία, τους οποίους η Ελλάδα 

αναλαμβάνει να αποκαταστήσει. Ο πληθυσμός ξεπερνάει τους 6 εκατομμύρια 

κατοίκους, ενώ η Αθήνα και οι μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις σηκώνουν το 

δυσβάστακτο βάρος της πολεοδομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η οικονομία 

συνεχώς μαραίνεται, μέχρι την κρίση του 1931, όποτε φτάνει στο χειρότερο επίπεδο. 

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

έχουν εγκαταλείψει την πολύτιμη βοήθειά τους προς την Ελλάδα. Το 1936 ο Ιωάννης 

Μεταξάς αρχηγός του κόμματος των Ελευθεροφρόνων, που είχε πάρει μόλις 4% στις 

εκλογές, με την ανοχή του παλατιού κατέλυσε το κοινοβουλευτικό καθεστώς και 

επέβαλε δικτατορία. Το απολυταρχικό καθεστώς αντιμετώπισε τους πολιτικούς του 

αντιπάλους με εξορίες και φυλακίσεις. Ταυτόχρονα όμως έλαβε και ορισμένα 

κοινωνικά μέτρα, όπως ήταν η  ίδρυση του ΙΚΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1936
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC%CF%82
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Β. 2.2 Αντιφυματικός αγώνας 

 

Κατά τη δεύτερη εικοσαετία του 20ου αιώνα, λόγω της ταχείας και χωρίς οργάνωση 

αστικοποίησης μεγάλων αγροτικών πληθυσμών, του προσφυγικού ζητήματος και της 

ανυπαρξίας κοινωνικών ασφαλίσεων, το κράτος υποχρεώθηκε να λάβει ενεργό 

συμμετοχή στον αντιφυματικό αγώνα. Η ταχεία εξάπλωση και τα μεγάλα ποσοστά της 

θνησιμότητας από πνευμονική κυρίως φυματίωση στα άτομα της εργατικής τάξης και 

μεταξύ των προσφύγων, εξανάγκασαν τον κρατικό μηχανισμό να ανταποκριθεί. Ο 

αντιφυματικός αγώνας αποκτά υπόσταση, μέσω της έντονης παραγωγής νομοθετικού 

έργου και της ίδρυσης κρατικών σανατορίων και αντιφθισικών ιατρείων49. Αν και 

εξαγγέλλεται η ίδρυση σημαντικού αριθμού αντιφυματικών ιδρυμάτων,  ο πραγματικός 

αριθμός εκείνων που τελικά ιδρύονται είναι κατά πολύ μικρότερος. Εντούτοις, στα 

τέλη της δεκαετίας 1920-1930 λειτουργούν κρατικά σανατόρια. Η τραγική κατάσταση 

της χώρας μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η έλλειψη εμπειρίας και στελέχωσης, 

αλλά και η αδυναμία συσχέτισης των διεθνών προτύπων του αντιφυματικού αγώνα με 

την Ελληνική πραγματικότητα είναι οι λόγοι που τα νομοθετημένα αντιφυματικά μέτρα 

απέτυχαν να εφαρμοστούν. 

 

Οι νόμοι που ψηφίστηκαν την περίοδο 1920-1930 ωστόσο, αποτυπώνουν το βαθμό 

κατανόησης του κινδύνου της φυματικής επιδημίας. Η στήριξη του Αντιφυματικού 

Αγώνα στην ιδιωτική φιλανθρωπία θα λάβει τέλος με το νόμο 1979 του 1920 «περί 

ιδρύσεως αντιφυματικών ιατρείων, νοσοκομείων, αναρρωτηρίων και ορεινών 

θεραπευτηρίων»50. Το κράτος, σε εφαρμογή του νόμου 1979, δημοσιεύει μια σειρά 

διαταγμάτων και αναλαμβάνει τα ηνία του αγώνα προβλέποντας δημιουργία 

Αντιφυματικών Ιατρείων σε Αθήνα, Πειραιά, Λαύριο, Λάρισα, Πάτρα, Χανιά, 

Ρέθυμνο, Ηράκλειο και δύο Νοσοκομείων Φυματιώντων (για περίθαλψη και νοσηλεία 

των φυματικών), στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης και τον Κράτηγο Μυτιλήνης51. 

Επίσης, προωθείται η ειδική επιμόρφωση για τη φυματίωση των Ελλήνων ιατρών στο 

εξωτερικό52. Δυστυχώς, ο Μικρασιατικός Πόλεμος θα ματαιώσει την προσπάθεια 

εφαρμογής του νόμου 1979. Μοναδικά επιτεύγματα, η ίδρυση και λειτουργία του 

Νοσοκομείου φυματιώντων στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης το 1920 και του 

αντιφυματικού ιατρείου στον Πειραιά53.  

 



                                                                                                                                Χατζηνάκη Καλλιόπη 

Το 1922 δημοσιεύεται ο Νόμος 2882/27-8-1922, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται 

η δημιουργία ειδικού Αντιφυματικό τμήματος που υπάγεται στη διεύθυνση Δημόσιας 

Υγείας. Παράλληλα, με το νομοθετικό διάταγμα  Ν.Δ./13-11-1927 ορίζεται η 

παραχώρηση δημοσίων ή η απαλλοτρίωση ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, έναντι του 

μισού της πραγματικής τους αξίας και με όρους ανταποδοτικότητας, για ίδρυση 

σανατοριακών ιδρυμάτων. Ο νόμος αυτός αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο προς αυτή την 

κατεύθυνση, κυρίως από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα μέτρα αυτά η κυβέρνηση 

Βενιζέλου συμπληρώνει αργότερα με το Νόμο 3874/6-2-1929, που επιτρέπει την 

παραχώρηση επίσης αγροτικών ή και παραθαλασσίων εκτάσεων για τον ίδιο σκοπό54.  

 

Το 1915 ιδρύεται από τον Σόλωνα Χωματιανό (1854-1918) η «Εταιρεία Υγιεινής», η 

οποία έως το 1922 θα βοηθήσει σημαντικά στον αντιφυματικό αγώνα διοργανώνοντας 

ομιλίες ενημέρωσης των πολιτών για τη νόσο και ιδρύοντας λαϊκά σανατόρια55. Ο 

Ελληνικός Αντιφυματικός Σύνδεσμος συνέχισε την ουσιώδη προσφορά του έως το 

1926. Από το 1916 αναλαμβάνει να πληρώσει το ενοίκιο σε όσες περιπτώσεις ασθενών 

κρίνει απαραίτητο, για να απομονωθεί ο ασθενής και να προφυλαχθούν τα υπόλοιπα 

μέλη της οικογένειας, ενώ ελλείψει επισκεπτριών νοσοκόμων, οι ιατροί του 

παρακολουθούν τους νοσούντες στα σπίτια τους. Συγχρόνως, ο αριθμός των ασθενών 

του Αντιφυματικού Ιατρείου Αθηνών αυξάνει σταθερά ανά έτος. Αποτελούνταν από 

τρία  τμήματα, παθολογικό, λαρυγγολογικό και μικροβιολογικό, ενώ το 1922 

προστέθηκε ένα ακτινοσκοπικό και ένα τμήμα χειρουργικής φυματιώσεως. Το 

τελευταίο έτος λειτουργίας του, το 1926, αναμενόταν να αρχίσει η εφαρμογή του 

τεχνητού πνευμοθώρακα σε εξωτερική βάση και του αντιφυματικού εμβολίου BCG σε 

νεογέννητα56.  

 

Στις 14/4/1925 γίνεται για πρώτη φορά εφαρμογή του εμβολίου BCG στο 

Αντιφυματικό Ιατρείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα57. Την ίδια 

χρονιά  ιδρύεται η «Ελληνική Αντιφθισική Εταιρεία» από τον ιατρό Παναγιώτη 

Παμπούκη (1858- 1956), η οποία λειτουργεί «Ινστιτούτο διάγνωσης της φυματίωσης»  

και αντιφυματικό ιατρείο58. Σημείο καμπής του αντιφυματικού αγώνα της περιόδου του 

μεσοπολέμου ήταν η ψήφιση του Νόμου 6298/1934 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων», 

αν και τελικά εφαρμόστηκε το 1937, όποτε δημιουργήθηκε το Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Δυστυχώς το ΙΚΑ δεν διέθετε ισχυρό κλάδο ασφάλισης ασθενειών 

και ιατρικής περίθαλψης και έτσι η ασφάλιση κατά της φυματίωσης διαχωρίστηκε από 
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το ίδρυμα και το 1935 δημιουργήθηκε η Οργάνωση Αντιφυματικής Ασφαλίσεως59.  Τη 

δεκαετία 1930-1940 δημιουργήθηκαν αρκετοί Σύλλογοι, Σωματεία και Ενώσεις 

Φυματικών ή ανά νομό ή κατά κλάδους επαγγελμάτων, για τη διεκδίκηση καλύτερης 

θεραπευτικής αγωγής των ασθενών, με γνωστότερη την «Πανελλήνια Ένωση 

Φυματικών», που ιδρύθηκε το 1931 στην Αθήνα.  

Το 1928 το ελληνικό κράτος ζήτησε την αρωγή της Υγειονομικής Υπηρεσίας της 

Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ). Οι συστάσεις της ΚτΕ αναφορικά με τη φυματίωση 

περιλάμβαναν την  αναβάθμιση του επιπέδου ζωής με αύξηση των μισθών, βελτίωση 

συνθηκών στέγασης, έλεγχο καταλληλότητας ποτών και τροφίμων και βελτίωση της 

καθημερινής διατροφής. Συνέστησαν επίσης, εξυγίανση των συνθηκών εργασίας στα 

εργοστάσια και στο σπίτι, μείωση των ωρών εργασίας των γυναικών, απαγόρευση της 

παιδικής εργασίας και ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, για στενότερη επίβλεψη 

της εφαρμογής των νόμων. Τέλος, υπέδειξαν τη δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων 

και κατασκηνώσεων για φιλάσθενα παιδιά, την ίδρυση αντιφυματικών ιατρείων στις 

συνοικίες των κατώτερων τάξεων, σανατορίων, τουλάχιστον ενός νοσοκομείου σε 

κάθε πόλη και καθιέρωση επισκεπτών ιατρών στην ύπαιθρο60. 

Με το νόμο 6008/27-1-1934 «Περί οργανώσεως της περιφερειακής υγειονομικής 

υπηρεσίας» το κράτος προσπαθεί να αφομοιώσει τις υποδείξεις  της Κοινωνίας των 

Εθνών για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, προσαρμόζοντας τις στα ελληνικά 

δεδομένα. Σχεδιάζεται η ίδρυση υγειονομικών κέντρων α΄ και β΄ τάξεως, τα οποία να  

περιλαμβάνουν αντιφυματικό ιατρείο. Στις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, 

Πάτρα, Χανιά, Ιωάννινα και Κομοτηνή δημιουργούνται κέντρα α’ τάξεως, ενώ β’ 

τάξεως ιδρύονται στις πρωτεύουσες των νομών61.  
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Β. 2.3 Αντιφυματικά ιδρύματα στην Κρήτη  

 

 

«Τι θα πεις φτωχέ; Τι θα πεις αρρωστημένε; Ποιος θα ακούσει τη συντριμμένη φωνή σου 

που χάνεται πριν ακουστεί; Ποιος θα σε προσέξει; Ποιος θα νιώσει τον πόνο σου; 

Κανείς, κανείς. Μην καρτερείς. Ό,τι μπορείς να προσμένεις πρόσμενέ το απ’ τον εαυτό 

σου. Κοίταξε οι δυνατοί γελούν απ’ το ύψος της επικράτησής των. […] «Όπου υπάρχει 

πόνος είναι τόπος ιερός», είπε ο μεγάλος Άγγλος συγγραφέας. Μα οι μικρόψυχοι 

άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν καθόλου». 

Γιάννης Ρίτσος, «Απ' το ημερολόγιον ενός φθισικού», Εφ. Παρατηρητής, Χανιά 

15.3.1931.   

 

 

 

Κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας υπήρξε περιορισμένη μέριμνα για τους 

ασθενείς με φυματίωση. Μετά την ένωση όμως της Κρήτης με την Ελλάδα και το νόμο 

1979/1920, η Κρήτη συμμετέχει στην πανελλήνια προσπάθεια για εξάλειψη της νόσου. 

Η αντιφυματική οργάνωση του νησιού περιλάμβανε αρχικά τις υπηρεσίες των 

Δημοτικών Νοσοκομείων, υγειονομικά κέντρα και αντιφυματικά ιατρεία62. 

 

 Η θνησιμότητα από φυματίωση τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα στην Κρήτη 

εξακολουθεί να είναι μικρότερη από τη θνησιμότητα στην υπόλοιπη Ελλάδα, 

σημειώνει όμως σταδιακή αύξηση. Μεταξύ των πόλεων της Κρήτης, χαμηλότερα 

ποσοστά παρατηρούνται αρχικά στα Χανιά, γεγονός που αντιστρέφεται στην πορεία 

και σταθερά χαμηλά στο νομό Λασιθίου, πιθανώς λόγω ανυπαρξίας μεγάλων πόλεων 

στην περιοχή αυτή (πίνακας 1). Στα αστικά κέντρα η φυματίωση είναι συχνότερη από 

όσο στις αγροτικές περιοχές63. Την επόμενη πενταετία, 1930-1934, το μικρότερο 

ποσοστό φυματίωσης πανελλαδικά είχε το Ρέθυμνο, με 5,9 θανάτους σε 10.000 

κατοίκους64. 
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Πίνακας 1. Θνησιμότητα από φυματίωση (θάνατοι ανά 10.000 κατοίκους) κατά την 

περίοδο 1925-1931, σε πόλεις της Κρήτης, Αθήνα και Κέρκυρα.  

 

 

Στα δημοτικά νοσοκομεία κατέφευγαν οι βαρύτερα ασθενείς, συνήθως από περιοχές 

όπου δεν υπήρχε εξειδικευμένο ίδρυμα, όπως στον Άγιο-Νικόλαο. Βασικό ρόλο όμως 

στην πρόληψη και διάγνωση της νόσου διαδραματίζουν τα αντιφυματικά ιατρεία που 

είχαν ιδρυθεί την περίοδο αυτή στις τρεις μεγάλες πόλεις, Χανιά, Ηράκλειο και 

Ρέθυμνο, αλλά και τα υγειονομικά κέντρα που δημιουργήθηκαν αργότερα. Σε αυτά 

πραγματοποιείται ενημέρωση των κατοίκων για τη νόσο, διάγνωση μέσω της 

δερματινοαντίδρασης φυματίνης και απολύμανση των χώρων που χρησιμοποιούσαν 

φυματικοί, ενώ, από τις 14/4/1925, με τη συνδρομή του ΕΣΣ, διενεργείται προληπτικός 

εμβολιασμός με το εμβόλιο BCG 65.   

 

Το αντιφυματικό ιατρείο Χανίων, λόγω της ουσιώδους προσφοράς του στον τοπικό 

αντιφυματικό αγώνα, αποτελούσε σοβαρό αντίλογο στις συζητήσεις το 1923 για 

ίδρυση φθισιατρείου στην περιοχή, διότι οι κάτοικοι πίστευαν πως το φθισιατρείο ήταν 

περιττό66. Το 1929 καταργήθηκε το αντιφυματικό ιατρείο Ρεθύμνου και το νησί διέθετε 

πλέον μόνο δύο, σε Χανιά και Ηράκλειο67, ενώ το 1938 ιδρύεται στα Χανιά Πρότυπο 

Αντιφυματικό Κέντρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δημοτικά νοσοκομεία 

διέθεταν όλες οι μεγάλες πόλεις της Κρήτης, ενώ υγειονομικά κέντρα θα ιδρυθούν μόνο 

στις πρωτεύουσες των νομών. Το Υγειονομικό κέντρο Χανίων ιδρύθηκε πρώτο  το 

193168, ενώ με τον νόμο 6008/27,29.1.1934 οργανώθηκαν συστηματικότερα και τα 

υπόλοιπα69.  

 

Πόλη 

       Θάνατοι ανά 10.000 

     1925     1931 

Χανιά      6.19     12.44 

Ρέθυμνο      7.28     6.4 

Ν. Λασιθίου      6.21     6.4 

Ηράκλειο      9.3     9.4 

Αθήνα      28     127 

Κέρκυρα      21     19 
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Το 1903 στο δημοτικό συμβούλιο Χανίων είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στο νησί η 

ίδρυση θεραπευτηρίου για τους φυματικούς, ενώ το θέμα επανέρχεται στο συμβούλιο 

της πόλης το 1908 και το 1912, το οποίο δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Το 1918 ο αστίατρος 

του Ηρακλείου πρότεινε στο τοπικό δημοτικό συμβούλιο την ίδρυση σανατορίου στο 

μικρό όρος Καλλέργη στο Καστέλλι Πεδιάδος, σε περιουσία μοναστηριακή70, χωρίς να 

υπάρξει τελικά κάποιο αποτέλεσμα, ενώ στα Χανιά οι συζητήσεις εντάθηκαν μέσα  στο 

1920, με πρωτοβουλίες του Γενικού Διοικητή Σωτηρίου Κροκιδά (1852-1924) και με 

παράλληλη δράση του Κων/νου Φούμη (1860-1941), προέδρου του Τμήματος 

Ερυθρού Σταυρού Νομού Χανίων και πολλών ιατρικών παραγόντων. 

 

Το 1921 ιδρύεται το κρατικό Νοσοκομείο Φυματιώντων στα Χανιά73 που μαζί με το 

σανατόριο στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης και το «Σωτηρία» της Αθήνας κράτησαν 

τα ηνία του κρατικού αντιφυματικού αγώνα το διάστημα 1928-1931. Σύμφωνα με τα 

κρατικά αρχεία η κίνηση στα τρία αυτά νοσοκομεία ήταν η ακόλουθη στον πίνακα 2, 

ενώ ο αριθμός των κλινών τους ήταν ίσος περίπου με τον συνολικό αριθμό των κλινών 

στα 37 κρατικά νοσοκομεία για τα ίδια έτη (1757, 1742, 1713 και 1753, αντίστοιχα), 

γεγονός που αντικατοπτρίζει το μέγεθος του προβλήματος της φυματίωσης που 

αντιμετώπιζε η χώρα74.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2. Η κίνηση στα τρία ελληνικά αντιφυματικά νοσοκομεία («Σωτηρία» της 

Αθήνας, Ασβεστοχωρίου  Θεσσαλονίκης και Χανίων) κατά την χρονική περίοδο 1928-

1931. 

 

 

Στο Ηράκλειο, το 1925 με το Ν.Δ./7-2-1925 ιδρύεται Νοσοκομείο Φυματιώντων στην 

περιοχή της Μονής Ιερουσαλήμ Μαλεβιζίου71. Στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης 

διατίθενται μόλις 15 κλίνες για ασθενείς με φυματίωση, οι οποίες λόγω εξάπλωσης της 

Έτος Κλίνες Νοσηλευθέντες Ημέρες 

Νοσηλείας 

1928 1267 2228 400 

1929 1426 2576 477 

1930 1776 2966 561 

1031 1952 3587 639 
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νόσου αδυνατούν να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες. Ως αποτέλεσμα το 1931, 

ξεκίνησε η κατασκευή του νοσοκομείου φυματιώντων, σχεδιασμός που τελικά δεν 

ολοκληρώθηκε72.  

 

Στη συνέχεια, μετά από διάφορα σκαμπανεβάσματα για την επιλογή κατάλληλου 

χώρου και έχοντας να αντιμετωπίσουν τη δυσπιστία των κατοίκων της περιοχής, 

καταλήγουν με προεδρικό διάταγμα της 19.5.192475, στην ίδρυση του φθισιατρείου  

στην περιοχή του ναού του Αγίου Ιωάννη Χανίων, κοντά στην έπαυλη Σάντουιτς76. Η 

γειτνίαση της περιοχής με το Υδραγωγείο, το πολύ καλό κλίμα, η προστασία από τους 

ανέμους και η καταπληκτική θέα που θα μπορούσε να έχει ευεργετική επίδραση στην 

ψυχολογία των ασθενών, είναι οι λόγοι που επιβεβαίωναν την καταλληλόλητα της 

περιοχής. Το 1925 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος του ιδρύματος, αλλά το φθισιατρείο τελικά 

εγκαινιάστηκε στις 30.11.1930 αποτελώντας την κορωνίδα του αντιφυματικού αγώνα 

στην Κρήτη μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

Το κράτος αδυνατούσε να παρέχει τα χρήματα που απαιτούνταν για την ανοικοδόμησή 

του και συνέστησε με προεδρικό διάταγμα την «Ερανική Επιτροπή», αποτελούμενη 

από εκπροσώπους τοπικών φορέων κ επιχειρηματίες. Μεταξύ αυτών ήταν ο πρόεδρος 

του Ερυθρού Σταυρού στα Χανιά Κων/νος Φούμης, ο πρόεδρος του Εμπορικού 

Συλλόγου Χανίων Χ. Αγγελίδης, ο δημοσιογράφος  Κυριάκος Μητσοτάκης, ο 

πρόεδρος του Εφεδρικού Συλλόγου Χανίων Ιωάννης Μουντάκης, ο εργοστασιάρχης 

Αλέξανδρος Μητσοτάκης κ.α. Στη διάθεση της επιτροπής έθεσε 604.000 δραχμές 

προερχόμενες από τα περισσεύματα του επισιτισμού της Γενικής Διοίκησης77.  

 

Οι επαγγελματικοί σύλλογοι της πόλης αποφάσισαν τον Ιούνιο 1924 να καταβάλουν 

εκούσια φορολογία σε ορισμένα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, όπως τον καπνό, 

σταφίδα, μετάξι, μέλι, σαπούνι, χαρούπια, κεραμίδια, τούβλα και κονσέρβες , σύνολο  

25 προϊόντων78.  Ο φόρος τους προσδιορίστηκε από 0,02 δρχ. /οκά  έως 2 δρχ. /οκά , 

για το μετάξι και τις κονσέρβες,  παρατάθηκε για πολλά έτη και ανανεώθηκε με ειδικό 

νόμο, το 192879. Παρά τις αντιδράσεις για την ίδρυση φθισιατρείου, η βοήθεια από 

τοπικούς φορείς συνεχίστηκε μέχρι πολύ αργότερα, μέσω ιδιωτικών προσφορών και  

εισπράξεων από εράνους και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, αντανακλώντας την αποδοχή 

της χανιώτικης κοινωνίας. 
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 Το 1924, εν αναμονή της ολοκλήρωσης του «Φθισιατρείου Χανίων», υπήρξε 

επιτακτική ανάγκη προσωρινής περίθαλψης  των ασθενών σε άλλο χώρο, ειδικά των 

ασθενών τελικού σταδίου. Τότε, ο Δήμος Χανίων παραχώρησε ένα παλιό ελαιοτριβείο 

στην τοποθεσία Καψαλώνα,  για να νοσηλευτούν οι φυματικοί μέχρι την ολοκλήρωση 

του φθισιατρείου80. Ιδρύθηκε ένα προσωρινό «σανατόριο-απομονωτήριο», με σαράντα 

περίπου κλίνες81, το οποίο ικανοποίησε αρχικά τόσο τους ασθενείς και την κοινή γνώμη 

και λειτούργησε για έξι χρόνια82. 

 

Στο φθισιατρείο της Καψαλώνας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του νοσηλεύτηκαν 

συνολικά 467 άτομα, κυρίως από την Κρήτη, αρκετοί μικρασιατικής καταγωγής και 

ελάχιστοι από άλλα μέρη της Ελλάδος83. Τα τελευταία τρία έτη της δραστηριότητάς 

του νοσηλεύονταν καθημερινά από 17 έως 34 ασθενείς84, ενώ το προσωπικό του 

αποτελούνταν από δύο ιατρούς, τρεις για το δίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου και 9-12 

άτομα λοιπό προσωπικό. Το κτήριο όμως δε συντηρούνταν καταλλήλως και σταδιακά 

επιδεινώθηκαν πολύ οι συνθήκες νοσηλείας. Περιγράφεται ως «ανήλια τρώγλη» και 

ως «κόλαση» από τον τοπικό τύπο, δίπλα σε βρωμισμένα έλη, επιβαρύνοντας την έτσι 

κι αλλιώς κακή, υγεία των ασθενών85. Γίνεται προφανές ότι το φθισιατρείο αδυνατεί 

να καλύψει ακόμα και τις στοιχειώδεις ανάγκες των ασθενών του νησιού. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 1930 φιλοξενήθηκε στο ίδρυμα και ο 

ποιητής Γιάννης Ρίτσος (1909-1990)86, κατόπιν εξαντλήσεως του τριετούς επιτρεπτού 

ορίου παραμονής στο σανατόριο «Σωτηρία». Νοσηλεύτηκε στα Χανιά συνολικά για 

ένα έτος, αρχικά στο φθισιατρείο της Καψαλώνας και στη συνέχεια στο Φθισιατρείο 

Χανίων στον Άγιο Ιωάννη (εικ. 8). Τον Νοέμβριο του 1930 καταγγέλλει στην τοπική  

εφημερίδα «Εφεδρικός Αγών», με επιστολή του που συνυπογράφεται και από άλλους 

ασθενείς, τις συνθήκες νοσηλείας στο θεραπευτήριο87. Σε λιγότερο από ένα μήνα μετά 

τη δημοσίευση της επιστολής, λόγω μιας ίσως όχι και τόσο τυχαίας πυρκαγιάς88, οι 

ασθενείς μεταφέρονται στο σανατόριο του Αγίου Ιωάννη. Το παλιό κτήριο  περιήλθε 

στην κυριότητα του Φθισιατρείου του Αγίου Ιωάννη και ενοικιαζόταν ως παράγκα έως 

το 1938, οπότε από το Δ.Σ. του Φθισιατρείου αποφασίστηκε η πώλησή του89. 

 

Το νέο Φθισιατρείο Χανίων στον Άγιο Ιωάννη (εικ. 9) εγκαινιάστηκε στις αρχές 

Δεκεμβρίου 1930, παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, με επιστολές στις 

τοπικές εφημερίδες και σε μορφή συλλαλητηρίων90. Είχε έκταση 130.000 
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τετραγωνικών μέτρων, με 130 κλίνες το 1930 και με προοπτική ανάπτυξης επιπλέον 

κλινών. Στην πορεία προστέθηκαν βοηθητικοί χώροι, επιπλέον κλίνες (170 το 1932), 

μαγειρεία και αίθουσα ψυχαγωγίας91.  Εντούτοις, η αρχική περίοδος λειτουργίας του  

σημαδεύτηκε από πληθώρα προβλημάτων, ελλείψεις σε υλικά και τρόφιμα, διοικητική 

ανεπάρκεια  και συγκρούσεις ασθενών και προσωπικού92. Τα επεισόδια περιγράφονται 

στον τοπικό τύπο και προκαλούν την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, η οποία 

περιθωριοποιεί και στοχοποιεί τους ασθενείς.  Οι διαμαρτυρίες τους αποσιωπώνται από 

τις περισσότερες εφημερίδες και ως αποτέλεσμα, ξεσπούν εξεγέρσεις και πορείες των 

φυματικών στα Χανιά93 που οδηγούν στην αντικατάσταση του διευθυντή του 

φθισιατρείου και προφυλάκισή του για κατάχρηση χρημάτων. 

 

Παρά την αλλαγή της διοίκησης τα προβλήματα συνεχίζονται και ξεσπούν νέα 

επεισόδια το 193494, ενώ το αρμόδιο Υπουργείο διαψεύδει τις καταγγελίες των 

ασθενών. Το 1934 και 1935 ξεσπούν πυρκαγιές στο ίδρυμα, οι οποίες είναι πιθανό να 

σχετίζονται με τα παραπάνω γεγονότα95. Διαπιστώθηκε στην πορεία ότι οι άσχημες 

συνθήκες που επικρατούσαν λόγω των πολλαπλών ελλείψεων οφείλονταν στις σχεδόν 

μηδαμινές κρατικές επιχορηγήσεις και όχι στην κακοδιαχείριση του φθισιατρείου. 

Αποφασίστηκε η προσωπική χρέωση των νοσηλευόμενων, γεγονός που θα οξύνει τις 

κοινωνικές τους διαφορές και τις μεταξύ τους συγκρούσεις. 

 

Διευθυντής του Φθισιατρείου Χανιών διατέλεσε αρχικά (1930-1934) ο ιατρός Φ. 

Αρχοντάκης, τον οποίο διαδέχτηκε ο Νικόλαος Παπαδάκης έως το 1936. Οι 

αναφερόμενοι εφάρμοζαν την τεχνική του τεχνητού πνευμοθώρακα και άλλες 

σύγχρονές τους θεραπευτικές μεθόδους96. Το 1937 διευθυντής διορίστηκε από το 

καθεστώς Μεταξά ο Γεώργιος Τσουρής97, ο οποίος επιτυγχάνει την αναβάθμιση της 

λειτουργίας του ιδρύματος και τη συνεργασία με αντίστοιχα ιδρύματα του 

εξωτερικού98.  

 

Το 1939 μετονομάζεται σε Σανατόριο Χανίων, ενώ την ίδια εποχή ζητούνται από το 

δικτατορικό καθεστώς πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων από τους γιατρούς και 

το προσωπικό99. Οι αντιδεοντολογικές σχέσεις νοσοκόμων και λοιπού «κατώτερου» 

προσωπικού προβληματίζουν συχνά το πειθαρχικό και το  διοικητικό συμβούλιο του 
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ιδρύματος100, ενώ σημειώνονται προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις, ασυνέπεια 

κατά την εργασία και κλοπές ειδών101.  

 

Οι νοσηλευόμενοι στο Φθισιατρείο-Σανατόριο Χανίων ήταν στην πλειοψηφία τους 

άνδρες, 20 έως 40 ετών, κατώτερων κοινωνικά στρωμάτων. Οι περισσότεροι 

εργάζονταν ως ανειδίκευτοι εργάτες, αγρότες, υποδηματοποιοί και ράπτες102 . Η 

επιλογή θέσης και το χρηματικό ποσό που κατέβαλλαν στο ίδρυμα για τη νοσηλεία 

σχετίζονταν με την οικονομική κατάσταση των ασθενών. Οι πιο εύποροι είχαν την 

επιλογή να νοσηλευτούν σε καλύτερη θέση, ή σε ένα καλύτερο ίδρυμα. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι το καθεστώς του Μεταξά προσπαθούσε να ελέγξει την πολιτική 

ταυτότητα των ασθενών, απαγορεύοντας τις πολιτικές συζητήσεις και διώκοντας 

αυτούς που οι οικογένειές τους είχαν αριστερή ιδεολογική τοποθέτηση103.  
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Β. 2.4 Η θεραπευτική προσέγγιση της φυματίωσης στην Ελλάδα την περίοδο του 

μεσοπολέμου  

 

 

Στην Ελλάδα του μεσοπολέμου άνθισε η σανατοριακή πολιτική και σταδιακά 

οργανώνεται ένα, μικρό συγκριτικά με των χωρών της  Ευρώπης ή των Η.Π.Α., δίκτυο 

σανατορίων σε ορεινά ή παραθαλάσσια θέρετρα, αλλά και στη περιφέρεια μεγάλων 

πόλεων. Τα σανατόρια είχαν θετική επίδραση στην κοινωνία, εμποδίζοντας τη 

διασπορά της νόσου, αλλά και στους ασθενείς, μέσω φροντίδας των συμπτωμάτων τους 

και ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, κατά την περίοδο εκείνη 

εφαρμόστηκαν ευρέως και παρεμβατικές τεχνικές για ανακούφιση των συμπτωμάτων 

ή και ίαση, όπως ο τεχνητός πνευμοθώρακας και διάφορες θωρακοχειρουργικές 

μέθοδοι. 

Τα χαρακτηριστικά της κατασκευής και οι κανόνες λειτουργίας των σανατόριων 

βασίστηκαν στις αρχές των αρχαίων ελληνικών Ασκληπιείων και οι θεραπευτικές 

μέθοδοι που ακολουθούνταν συμπυκνώνονταν σε τρεις λέξεις: αεροθεραπεία, 

υπερσιτισμός και ανάπαυση.  Τα κτήρια έπρεπε να οικοδομούνται σε μέρη που έπνεαν 

βόρειοι άνεμοι, τα δωμάτια των ασθενών φωτεινά, ευάερα,  με νοτιοδυτικό 

προσανατολισμό, λιτά όσον αφορά στην επίπλωση και τις κουρτίνες, με έπιπλα απλά 

και εύκολα στην απολύμανση, λείους τοίχους και δάπεδο από λινέλαιο. Οι ασθενείς 

μετέφεραν μαζί τους πάντα ειδικά πτυελοδοχεία τσέπης για τα μολυσματικά τους 

πτύελα, ενώ επιτραπέζια και επιδαπέδια πτυελοδοχεία όφειλαν να υπάρχουν στα 

δωμάτια, αλλά και σε όλο το κτήριο (εικ. 10). Το νερό των λουτήρων των 

νοσηλευόμενων συλλέγονταν σε ειδικούς βόθρους και έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη 

οδών για τον περίπατό τους.  Τα σανατόρια έπρεπε να διαθέτουν ειδικούς χώρους για 

ηλιοθεραπεία και αεροθεραπεία (εικ. 11) των ασθενών έξω από τους θαλάμους 

νοσηλείας και η διατροφή  τους ήταν πλούσια σε πρωτεΐνες -αυγά, γαλακτοκομικά και 

κρέας104. Ελλείψει στοχευμένων αντιφυματικών φαρμάκων η φαρμακολογική 

θεραπεία περιοριζόταν στην συμπτωματική ανακούφιση των συμπτωμάτων της 

φυματίωσης (βήχας, μυαλγίες, αιμοπτύσεις, δυσπεψία κ.α.). Τη σανατοριακή πολιτική 

συμπλήρωναν τα Αντιφυματικά Ιατρεία, ελέγχοντας τη μετάδοση της νόσου σε επίπεδο 

οικογένειας, πριν την εμφάνιση βαριών περιστατικών. 
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Σημαντικότατο ρόλο στην εξάπλωση της φυματίωσης στην Ελλάδα διαδραμάτισε η 

εφαρμογή της δερματικής αντίδρασης στη φυματίνη που χρησιμεύει στην πρώιμη 

διάγνωση της νόσου. Οι ιατροί, συνήθως στα αντιφυματικά ιατρεία, χάρασσαν σε δύο 

σημεία το δέρμα της περιοχής του δελτοειδή μυός. Στο άνω τοποθετούνταν μία 

σταγόνα φυματίνης και στο κάτω μία σταγόνα νερού, ως μάρτυρα. Η έναρξη της 

αντίδρασης αναμενόταν μετά από 10-20 ώρες. Εάν μετά από 30 ώρες εμφανιζόταν στο 

σημείο ερυθρή βλατίδα, διαμέτρου 10-15 ml η δοκιμασία ήταν θετική. Η βλάβη 

υποχωρούσε αυτόματα μετά από εβδομήντα δύο ώρες105. Αργότερα η μέθοδος αυτή 

αντικαταστάθηκε σταδιακά από την ενδοδερμική αντίδραση φυματίνης, Mantoux. 

Στο μέσο της περιόδου που εξετάζεται άρχισε να εφαρμόζεται στη χώρα και ο 

προφυλακτικός εμβολιασμός με το αντιφυματικό εμβόλιο Bacille Calmette-Guerin ή 

αλλιώς, BCG. Οι  επιστήμονες που το ανακάλυψαν, ο Γάλλος φυματιολόγος Calmette 

με τη συνεργασία του κτηνιάτρου Guerin κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χορήγηση 

μικρής ποσότητας εξασθενημένων βακίλων σε υγιές άτομο ενισχύει την άμυνά του 

έναντι του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης. Βασική προϋπόθεση για τη διενέργεια 

εμβολιασμού αποτελεί η απόδειξη μη εισόδου βακίλων στον οργανισμό μέσω της 

φυματινοαντίδρασης Mantoux106. 

Κατά το μεσοπόλεμο αναπτύχθηκαν σε Ευρώπη και Αμερική διάφορες 

θωρακοχειρουργικές τεχνικές με σκοπό τον περιορισμό ή τη θεραπεία των φυματιωδών 

βλαβών και την  αναδιαμόρφωση του πνευμονικού παρεγχύματος. Οι μέθοδοι αυτές 

ανακούφιζαν ή και θεράπευαν τον ασθενή και αποτέλεσαν τις πρώτες ορθολογικές 

προσεγγίσεις για τη φυματίωση. Αναφέρονται τεχνικές  συμπτύξεως και ακινησίας του 

πάσχοντος πνεύμονα, όπως ο τεχνητός πνευμοθώρακας, η φρενικοεξαίρεση,  ή 

φρενικεκτομή και η θωρακοπλαστική. Η φρενικεκτομή περιλάμβανε τη σύμπτυξη 

προσωρινά του νοσούν παρεγχύματος μέσω παράλυσης του ημιδιαφράγματος107.  Με 

τη θωρακοπλαστική  προκαλείται μόνιμη παραμόρφωση του θωρακικού τοιχώματος, 

ενώ η συχνότερα εφαρμοζόμενη μέθοδος, η προσθιοπλάγια, διακρινόταν σε τρεις 

τύπους: την ολική, όπου γινόταν τμηματική αφαίρεση των 7 πρώτων πλευρών, την 

θωρακοπλαστική κατωτέρου τύπου, όπου γινόταν τμηματική εκτομή των πλευρών, από 

την 4η  μέχρι και την 7η  και  η θωρακοπλαστική ανωτέρου τύπου, όπου γινόταν 

αφαίρεση τμημάτων των τριών πρώτων πλευρών108.  
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Ο τεχνητός πνευμοθώρακας, μέθοδος που ανακαλύφθηκε το 1889 από τον Ιταλό Carlo 

Forlanini (1847-1918) εξελίχθηκε για το επόμενα έτη και εδραιώθηκε μετά την 

ανακάλυψη των ακτίνων Χ, υπήρξε η πρώτη μέθοδος με θετικά αποτελέσματα στην 

αντιμετώπιση της φυματίωσης. Περιλάμβανε την εισαγωγή, ανά τακτά διαστήματα, 

αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα μέσω ειδικής σύριγγας (εικ. 12 και 13). Έπρεπε να 

εφαρμόζεται κάθε 30, 40 ή 60 ημέρες, ανάλογα της βλάβης και διαρκούσε συνολικά 3-

4 έτη, σίγουρα δύο έτη μετά την τελευταία θετική εξέταση πτυέλων ή γαστρικού 

υγρού109. Επί ύπαρξης συμφύσεων, που αποτελούσαν αντένδειξη για την εφαρμογή του 

πνευμοθώρακα, εξεταζόταν το ενδεχόμενο μείζονος θωρακοχειρουργικής παρέμβασης 

-φρενικεκτομής ή θωρακοπλαστικής. 

Στην Ελλάδα πρώτος ο Γεώργιος Καραμάνης εφάρμοσε το 1915 τεχνητό 

πνευμοθώρακα, στο σανατόριο «Ζωοδόχος Πηγή» στα Χάνια Πηλίου. Ελάχιστοι 

ιατροί στη χώρα εφάρμοζαν την τεχνική, την οποία μεταλαμπάδευσαν από την 

Ευρώπη, μεταξύ των οποίων, οι Φ. Αρχοντάκης και Νικόλαος Παπαδάκης του 

φθισιατρείου Χανίων, ο Δημήτριος Χαροκόπος (1901-1968) και ο Νικόλαος Τσούτης 

του σανατορίου «η Σωτηρία». 
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Εικόνα 8. Γιάννης Ρίτσος στο Φθισιατρείο Χανίων το 1930. 

 

 

 

Εικόνα 9. Το φθισιατρείο Χανίων    
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Εικόνα 10. Πτυελοδοχεία (τσέπης αριστερά και επιτραπέζιο δεξιά) σε διαφήμιση της 

εποχής 

 

 

Εικόνα 11. Η βεράντα της αεροθεραπείας στο κτίριο του Μεγάλου Λαϊκού στο 

σανατόριο «η Σωτηρία» 
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Εικόνα 12. Η εφαρμογή του τεχνητού πνευμοθώρακα στα εξωτερικά ιατρεία του 

«Σωτηρία». 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13. Συσκευή τεχνητού πνευμοθώρακα 
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Β.3 Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Β’ΠΠ ΕΩΣ ΤΟ 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 20ου  ΑΙΩΝΑ 

 

Β. 3.1 Ιστορικός και κοινωνικός περίγυρος 

  

Τον Σεπτέμβριο του 1939 τα κράτη της Ευρώπης εμπλέκονται στον Β’ΠΠ. Ένα χρόνο 

μετά η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Ελλάδα. Ακολουθούν μάχες στην 

Ελληνοαλβανική μεθόριο και τελικά ο Ιταλικός στρατός αποχωρεί ηττημένος. Το 1941 

όμως, η Γερμανία κατέλαβε σταδιακά την Ελλάδα, μέχρι τον Μάιο του 1941 που την 

κυρίευσε ολοκληρωτικά με τη μάχη της Κρήτης και διατήρησε την κατοχή μέχρι το 

τέλος του πολέμου το 1944.  

 

Η περίοδος 1941-1944, γνωστή ως Γερμανική  Κατοχή  είναι από τις μελανότερες της 

ελληνικής ιστορίας. Χιλιάδες αμάχων πέθαναν από ασιτία κατά τη διάρκεια του 

Μεγάλου Λιμού του 1941-1942, όταν η αγροτική παραγωγή δεσμεύτηκε από τους 

κατακτητές, ενώ ταυτόχρονα επικρατούσε ναυτικός αποκλεισμός από τους Βρετανούς. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων λιμοκτονούσε, ενώ οι νεκροί από την ασιτία 

υπολογίζονται από 300.000-500.000. Ο υποσιτισμός της Κατοχής είχε ως αποτέλεσμα 

την ευπάθεια του ανοσοποιητικού στα λοιμώδη νοσήματα. Εκτός από τη φυματίωση, 

συχνές ήταν οι επιδημίες ελονοσίας, ο τύφος, ο παράτυφος  και οι παρασιτικές 

λοιμώξεις του εντέρου. Πολύ συχνές ήταν οι γαστρικές παθήσεις, η ψώρα ενώ 

καθολικά διαδεδομένη και ενοχλητική υπήρξε η φθειρίαση110. Η γενική θνησιμότητα 

για ολόκληρη τη χώρα παρουσίασε απότομη άνοδο την διετία 1941-42, για να 

υπερδιπλασιασθεί το 1942 και να φθάσει από 12,8‰,  στο 26‰ (πίν. 3)111.  
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Πίνακας 3. Γενική θνησιμότητα στην Ελλάδα τη δεκαετία 1936 - 1945 (σε 1000 

κατοίκους). 

 

 

Στην Κρήτη, όπως και στην υπόλοιπη ελληνική επαρχία, οι συνθήκες σίτισης των 

κατοίκων κατά τη διάρκεια της κατοχής ήταν λίγο πιο ευνοϊκές συγκριτικά με την 

Αθήνα. Η ηρωική αντίσταση όμως τον Κρητών στη Μάχη της Κρήτης τον Μάϊο του 

1941 είχε ως συνέπεια βίαια αντίποινα πολύμηνης διάρκειας από τους κατακτητές, που 

περιλάμβαναν εκατοντάδες εκτελέσεις, λεηλασίες, κακοποιήσεις και ισοπέδωση 

χωριών και μεγάλων τμημάτων των πόλεων του νησιού. 

 

Με το τέλος του πολέμου αρχίζει ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, διάρκειας τριών ετών 

(1946-1949) που θα διχάσει τη χώρα, θα στοιχίσει σε ανθρώπινες ζωές, θα 

αποστραγγίξει τα ήδη άδεια κρατικά ταμεία και θα καθυστερήσει περαιτέρω την 

οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη. Κατόπιν, τη δεκαετία του 1950 υπήρξε 

εντονότερο από τα προηγούμενα χρόνια το φαινόμενο της αστυφιλίας, με χιλιάδες 

Ελλήνων να εγκαταλείπουν την ύπαιθρο προς τις μεγάλες πόλεις και κυρίως, την 

Αθήνα. Η οικονομία αρχίζει δειλά βήματα ανάκαμψης, αλλά το 1967 και για επτά 

χρόνια, την εξουσία του κράτους καταλαμβάνει στρατιωτική χούντα, με διωγμούς, 

Έτη  Γενική 

θνησιμότητα  

Γενική 

θνησιμότητα  

στην Αθήνα 

Γενική 

θνησιμότητα στον 

Πειραιά  

1936 15,3 18,3 14,1 

1937 15,2 19,5 14,3 

1938 13,2 18,3 13,4 

1939 13,9 18,8 13,1 

1949 12,8 18,6 13,5 

1941 17,1 19,0 35,2 

1942 26,0 57,7 59,8 

1943 15,3 16,7 10,1 

1944 15,2 20,2 9,8 

1945 11,7 15,1 10,7 



Ο αντιφυματικός αγώνας στην Κρήτη τον 20ο αιώνα                                 
 
 

59 
 

εξορίες και φυλακίσεις αντιφρονούντων πολιτών. Η δημοκρατία επανέρχεται το 1973, 

μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Κατά τα επόμενα έτη η Ελλάδα χαίρει πολιτικής 

σταθερότητας και το 1981 γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, 

γεγονός που ενίσχυσε ιδιαίτερα τη θέση της χώρας, πολιτικά και οικονομικά, στο 

διεθνές πεδίο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1


                                                                                                                                Χατζηνάκη Καλλιόπη 

Β. 3.2 Ο αντιφυματικός αγώνας στην Ελλάδα 

 

«…Χάρε, με το δρεπάνι σου έμπα στο φτωχικό μου, 

                Μόνο το μνήμα το βαθύ θα γιάνει το χτικιό μου…» 

Μέρος από το ζεϊμπέκικο «Του πόνου το ποτήρι», που ηχογραφήθηκε το 1949 

 

 

 

Η θνησιμότητα από φυματίωση αυξάνεται στα χρόνια της Κατοχής, αν και δυστυχώς 

η ειδική θνησιμότητα από τη νόσο, δεν έχει καταμετρηθεί από επίσημο φορέα σε εθνικό 

επίπεδο τα έτη 1939 – 1948. Στην Αθήνα από 11.882 θανάτους από φυματίωση τη 

διετία 1938-1940, αριθμός εκτινάσσεται στους 17.395 την τριετία 1941-1943 (αύξηση 

46.4%)112. Συγκεκριμένα στο διάστημα του Μεγάλου Λιμού, από Νοέμβριο 1941 έως 

Μάρτιο 1942, η φυματίωση έχει υπερδιπλάσια θύματα συγκριτικά με την υπόλοιπη 

κατοχική περίοδο. Ο συσχετισμός φυματίωσης και ασιτίας είναι προφανής113.  

 

Αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας από φυματίωση παρατηρούνται επίσης, στα παιδιά. 

Ο καθηγητής Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Χωρέμης 

(1898-1966) διαπιστώνει πως κάθε δεύτερο παιδί που εξετάζεται είναι θετικό για τη 

νόσο και το ίδιο ίσχυε και για τα βρέφη114. Σε στατιστική μελέτη της περιόδου που 

διεξήχθη από τη Β' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο 

"Αγλαΐα Κυριακού", θετικές φυματινοαντιδράσεις βρέθηκαν: σε 25,2% των παιδιών 

που εξετάστηκαν το 1941, 29,93% το 1942 , 46,34% το1943,  45,5%  το 1944 και στο  

65,5% των παιδιών το 1945, ενώ ανάλογα με την ηλικία των παιδιών σε αναλογία επί 

% (πίν. 4) : 

 

 

Πίνακας 4. Θετικές φυματινοαντιδράσεις ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. 

 

Έτος <1 μήνα 1-2 

μηνών 

2-3 

μηνών 

3-4 

μηνών 

4-5 

μηνών 

5-6 

μηνών  

6-12 

μηνών 

1944 14,3 15,8 36,8 23 31 45 65 

1945 35,6 29,1 32 41 52,7 42 65 
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Από τα αρχεία του Εθνικού Επιτελείου Στρατού διαφαίνεται ότι η φυματίωση δεν 

ταλαιπώρησε ιδιαίτερα το ελληνικό στράτευμα. Οι υγειονομικοί αξιωματικοί τις 

εποχής περιγράφουν στις αναφορές τους ποσοστά της νόσου στο στρατό ανάλογα με 

αυτά του γενικού πληθυσμού. Το ίδιο συνέβαινε και στα μέτωπα εκτός Ελλάδας115.   

 

Επί γερμανικής κατοχής τα περισσότερα σανατόρια υπολειτουργούσαν ("Σωτηρία", 

Πάρνηθας, Πέτρας Ολύμπου και Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης), έκλεισαν, ή 

χρησιμοποιήθηκαν από τον κατοχικό στρατό, οπότε οι φυματικοί ασθενείς επέστρεψαν 

στις οικίες τους για να ζήσουν με ελάχιστα μέσα. Μόνη βοήθειά ήταν η ηπίως 

ευνοϊκότερη σίτιση στα λαϊκά συσσίτια, αφού με το «ερυθρό δελτίο» δικαιούνταν 40 

δράμια (περίπου 70 γραμμάρια) περισσότερο ψωμί την ημέρα για κάθε φυματικό. Στην 

Αθήνα τα παιδιά και οι φοιτητές με φυματίωση δικαιούνταν ενισχυμένα, ειδικά 

συσσίτια116.  

 

Σημαντικό επίτευγμα του αντιφυματικού αγώνα εκείνης της περιόδου υπήρξε η ίδρυση 

της Πανεπιστημιακής Κλινικής Φυματιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι 

παραδόσεις των μαθημάτων άρχισαν τον Μάϊο του 1945 στους πεμπτοετείς φοιτητές 

της ιατρικής, ενώ πρώτος καθηγητής Φυματιολογίας ορίστηκε ο Νικόλαος 

Οικονομόπουλος117. Επίσης, τα ιατρεία της Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας 

παρέμειναν σε λειτουργία επί γερμανικής κατοχής, καλύπτοντας κυρίως τις ανάγκες 

διάγνωσης νέων περιστατικών της νόσου. Την περίοδο εκείνη σημείωσε αύξηση η 

εφαρμογή του τεχνητού πνευμοθώρακα, ίσως λόγω έλλειψης σανατοριακών κλινών. 

 

Μεταπολεμικά, τα πρώτα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τη φυματίωση στο σύνολο 

του πληθυσμού τα δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ) για τα έτη 

1955 και 1956. Ο συντελεστής θνησιμότητας της φυματίωσης όλων των μορφών για  

100.000 κατοίκους είναι 20,46 για το 2955 και 21,04 για το 1956, ενώ προπολεμικά 

ήταν 116,60 για το 1938118. Η μείωση αυτή αποδίδεται εξίσου στην ανακάλυψη και 

εφαρμογή των αντιφυματικών φαρμάκων  και των μεθόδων ελέγχου της νόσου, όσο 

και στην αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής. Εξίσου αυξήθηκε το προσδόκιμο ζωής 

των ασθενών με φυματίωση. 
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Με σκοπό την έρευνα  για τη νόσο ιδρύθηκε την περίοδο αυτή η  «Κεντρική Επιτροπή 

Ερεύνης Νοσηρότητας εκ Φυματιώσεως εις την Ελλάδα». Παρατηρήθηκε ότι η 

νοσηρότητα της νόσου, σε αντίθεση με τη θνητότητα, παραμένει υψηλή119. Τόσο το 

1944, στο τέλος του πολέμου, όσο και το 1951 οι ασθενείς με φυματίωση 

υπολογίζονταν σε 100.000-120.000. Μετά τον πόλεμο, πραγματοποιούνται μαζικοί 

πληθυσμιακοί έλεγχοι με μικροακτινογράφηση και κυρίως, με τη δερματινοαντίδραση 

Mantoux. Από το 1960 η θνητότητα της φυματίωσης στην Ελλάδα είναι τόσο χαμηλή 

που η επιδημιολογική της εικόνα ορίζεται πλέον από την επίπτωση της νόσου. Από το 

1980 είναι υποχρεωτική η δήλωση νέων κρουσμάτων στο ΚΕΕΛΠΝΟ.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη προσπάθεια διενέργειας δοκιμασίας φυματίνης 

και κατόπιν εμβολιασμού στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε τα έτη 1948-1951. 

Αφορούσε  τις ηλικίες 1-18 ετών και άτομα υψηλού κινδύνου σε κλειστά ιδρύματα 

(νοσοκομεία, σανατόρια, φυλακές) σε όλη την Ελλάδα. Υπήρξε αποτέλεσμα σύμβασης 

που υπέγραψε το 1948 η Ελληνική Κυβέρνηση με τον Διεθνή Αντιφυματικό Αγώνα  

στην προσπάθεια καταπολέμησης της νόσου121. Τα στατιστικά αποτελέσματα από τη 

δοκιμασία φυματίνης σε άτομα ηλικίας 1-18 ετών για τα έτη 1948-1951 αποδεικνύουν  

ότι 71% του πληθυσμού αναφοράς (1.659.364 παιδιά και έφηβοι) υποβλήθηκαν σε 

φυματινοαντίδραση, εκ των οποίων το 20,62% είχε θετική δοκιμασία. Ακολούθως, 

εμβολιάστηκαν με BCG 1.147.570 άτομα (50% περίπου του πληθυσμού αναφοράς).  
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Β. 3.3 Ο αντιφυματικός αγώνας στην Κρήτη 

 

 

Στην Κρήτη, όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν τα Χανιά, το Σανατόριο Χανίων (εικ. 14) 

εκκενώθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τους κατακτητές ως Κέντρο Υγειονομικών 

Υπηρεσιών της Κρήτης για τη νοσηλεία ασθενών από τις στρατιωτικές μονάδες, της 

Κρήτης  και της Αφρικής. Υπάρχουν αναφορές ότι νοσηλεύθηκαν και Κρητικοί 

ασθενείς λόγω ανεπάρκειας σε υποδομές και ιατροφαρμακευτικού υλικού του 

νοσοκομείου Χανίων122. Κατά τη διάρκεια της κατάληψης του σανατορίου Χανίων από 

τους Γερμανούς ανοικοδομήθηκε μονώροφο κτίσμα, με υπόγειο που περιλάμβανε 

οκτώ διαμερίσματα, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι κατακτητές ως αίθουσα 

κινηματογράφου και ψυχαγωγίας. 

 

Το σανατόριο εκκενώθηκε με τη λήξη του πολέμου και την αποχώρηση των 

Γερμανικών στρατευμάτων, τον Ιούλιο του 1945. Ο συμμαχικός στρατός ζήτησε τότε 

να παραλάβουν ότι άφησαν πίσω τους οι κατακτητές, δηλαδή το περιεχόμενο των 

αποθηκών και τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Εντούτοις, ο προπολεμικός διευθυντής 

του ιδρύματος Γεώργιος Τσουρής αναλαμβάνοντας εκ νέου καθήκοντα, κατάφερε να  

αποτρέψει τη λεηλασία του σανατορίου. Απέδειξε ότι οι Γερμανοί είχαν 

χρησιμοποιήσει τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό του ιδρύματος, ενώ οι αποθήκες ήταν 

πλήρεις υλικού πριν την κατάληψη, καταφέρνοντας με τον τρόπο αυτό την αναίρεση 

της απόφασης των συμμάχων και την άμεση επαναλειτουργία του123.  

 

Ενώ κατά το διάστημα 1945-1955 υπάρχουν θετικά σχόλια για το σανατόριο από 

ξένους υγιεινολόγους που επισκέφτηκαν την περιοχή124  οι τοπικές εφημερίδες των 

Χανίων μεταφέρουν διαφορετική εικόνα της κατάστασης που επικρατούσε. 

Δημοσιεύτηκαν αρκετές επιστολές διαμαρτυρίας από νοσηλευόμενους ασθενείς και 

δόθηκε έμφαση στην έλλειψη ειδικών φυματιολόγων και στη μη εφαρμογή σύγχρονων 

μεθόδων για τη νόσο. Στις επιστολές αυτές καταμαρτυράται η διακοπή μεταπολεμικά 

της λειτουργίας του μικροβιολογικού εργαστηρίου και του χειρουργείου, καθώς και η 

μη εφαρμογή της μεθόδου του τεχνητού πνευμοθώρακα και άλλων ειδικών 

χημειοθεραπευτικών μεθόδων, κατηγορώντας ως υπαίτιο τον διευθυντή Γ. Τσουρή125.  
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Με την ίδρυση του Βενιζελείου Νοσοκομείου Φυματιώντων το 1953 άρχισαν οι 

συζητήσεις για κατάργηση του σανατορίου Χανίων, θεωρώντας ότι το Βενιζέλειο 

Νοσοκομείο δύναται να καλύψει τις μειωμένες μεταπολεμικά ανάγκες των φυματικών 

του νησιού.  Τελικά, το 1958, μετά από πιέσεις των Χανιωτών, ορμώμενες πιθανώς 

από κίνητρα τοπικιστικού ανταγωνισμού, το σανατόριο των Χανίων μετατράπηκε σε 

πρεβεντόριο, για την περίθαλψη "προφυματικών" παιδιών (Νόμος 3703/1957). Ως  

πρεβεντόριο λειτούργησε μέχρι το 1973 και φιλοξένησε παιδιά φτωχών, κυρίως, 

οικογενειών από όλη την Κρήτη. Το 1973 μετατράπηκε σε Ίδρυμα Απροσάρμοστων 

Παιδιών126 και μετά τη μεταπολίτευση έγινε Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, όπως 

λειτουργεί μέχρι σήμερα127 . 

 

Το ιδρυθέν επί Κρητικής Πολιτείας Δημοτικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου καταστράφηκε 

και εγκαταλείφθηκε και οι νοσοκομειακές ανάγκες του νομού καλύπτονταν κτηριακά 

από τις επιταγμένες ιδιωτικές κλινικές Μαρούλη και Φραγκεδάκη. Στη συνέχεια, η 

κλινική Μαρούλη αποτέλεσε το Κρατικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου,  με δυναμικότητα 

περί τις 25 κλίνες, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες υγείας στον πληθυσμό του 

νομού. Μετά την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων, με διαταγή της 

Στρατιωτικής Διοίκησης Ρεθύμνου, το Κρατικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε στο κτήριο 

του παλιού Ορφανοτροφείου. Τα χρόνια της Κατοχής λειτουργούσε εκεί το Γερμανικό 

Στρατιωτικό Νοσοκομείο, το οποίο εγκαταλείφθηκε από τους κατακτητές με όλο τον 

εξοπλισμό του.  

 

Τη δεκαετία που το Κρατικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου παρέμεινε σε αυτό τον χώρο 

προστέθηκαν και άλλα τμήματα. Ιδρύθηκε Αντιφυματικό Ιατρείο, το οποίο νοσήλευε 

ασθενείς με φυματίωση, στην αρχή μέσα στο χώρο του Νοσοκομείου και αργότερα και 

μέχρι το 1952, στο κτήριο του παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου. Το κτήριο, το οποίο 

είχαν επισκευάσει οι Γερμανοί για άλλες ανάγκες, παραχωρήθηκε το 1952 στη Σχολή 

οπλιτών Χωροφυλακής128. Στο Ρέθυμνο μεταπολεμικά αγοράστηκε από την 

«Παγκρήτια Ένωση» της Αμερικής μεγάλη έκταση για ανέγερση σανατορίου που θα 

κάλυπτε τις ανάγκες όλης της Κρήτης. Το σχέδιο αυτό εγκαταλείφθηκε στην πορεία 

και στη θέση του ανοικοδομήθηκε το «Βενιζέλειο Νοσοκομείο Φυματιώντων» στο 

Ηράκλειο.  
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Το «Βενιζέλειο Παγκρήτιο Νοσοκομείο Φυματιώντων» (Β.Π.Ν.Φ) λειτούργησε για 

δέκα χρόνια, από την 26η Μαρτίου 1956 που δέχτηκε τους πρώτους ασθενείς με 

φυματίωση, μέχρι την 27η Απριλίου 1966. Κατόπιν, το σανατόριο μετατράπηκε σε 

γενικό κρατικό νοσοκομείο και με την ιδιότητα αυτή λειτουργεί έως σήμερα. Η ίδρυση 

αποφασίστηκε το 1936, ως ένδειξη φόρου τιμής στον Ελευθέριο Βενιζέλο που είχε 

πεθάνει στις 18 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς. Η έλλειψη όμως οικονομικών πόρων 

αρχικά και η έναρξη του Β’ ΠΠ στη συνέχεια, είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση 

της κατασκευής του. Χρηματοδοτήθηκε κατά 1/3 της δαπάνης εξίσου από τρεις 

συμβαλλόμενους, το ελληνικό δημόσιο, το σχέδιο Μάρσαλ και την Παγκρήτια Ένωση 

της Αμερικής, ενώ ένας τέταρτος συμβαλλόμενος, ο Δήμος Ηρακλείου, παραχώρησε 

το οικόπεδο στο οποίο ανεγέρθηκε το νοσοκομείο. Εγκαινιάστηκε πανηγυρικά  στις 22 

Αυγούστου 1953 (εικ. 15) με δυναμικότητα 200 κλινών, δύο παθολογικές-

φυματιολογικές κλινικές και ένα μικροβιολογικό εργαστήριο, ενώ στην πορεία θα 

προστεθεί και χειρουργικό τμήμα νοσημάτων θώρακα. Η λειτουργία του ξεκίνησε δύο 

περίπου έτη αργότερα στις 26/3/1956 (εικ. 16). 

 

Η φυματίωση όμως ήταν πλέον σε πτωτική πορεία και οι περισσότεροι ασθενείς που 

αναζητούν βοήθεια προσέρχονται για άλλη αιτία. Ελλείψει κρατικού γενικού 

νοσοκομείου και περίσσεια οργανικών κλινών του σανατορίου, παρέμεναν για 

νοσηλεία όλοι οι έχοντες ανάγκη κάποιας περίθαλψης. Την τελευταία ημέρα 

λειτουργίας του ως σανατορίου, την 27η Απριλίου 1966, νοσηλευόντουσαν 141 

ασθενείς, εκ των οποίων 38 με φυματίωση που διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο 

Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών (πρώην σανατόριο «η Σωτηρία»). Στη δεκαετή 

λειτουργία του ως νοσοκομείου φυματιώντων (πίν. 5) εισήχθησαν 2.300 ασθενείς, 19% 

εκ των οποίων με φυματίωση (437 άτομα)129. 
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Πίνακας 5. Στατιστικά στοιχεία της δεκαετούς λειτουργίας του Βενιζελείου 

Παγκρήτιου Νοσοκομείου Φυματιώντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/α Έτη 

λειτουργίας 

Νοσηλευθέντες Παραμείναντες 

από προηγ. έτος 

Εισελθόντες Πραγματο-

ποιηθείσες 

ημέρες 

νοσηλείας  

Δυνατότητα 

ημερών 

νοσηλείας 

1 1956 (26/2-

31/12) 

264            (-) 264 26.236 56.200 

2 1957 380 116 264 50.052 73.000 

3 1958 396 151 245 53.318 73.000 

4 1959 390 157 233 55.542 73.000 

5 1960 380 138 242 56.126 73.200 

6 1961 339 157 182 51.931 73.000 

7 1962 342 138 204 45.750 73.000 

8 1963 328 123 205 44.228 73.000 

9 1964 339 103 236 41.339 73.200 

10 1965 288 109 179 35.857 73.000 

11 1966 141 94 47 10.413 23.600 

Συνολικός αριθμός ημερών νοσηλείας 470.792 737.200 
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Β. 3.4 Η θεραπευτική προσέγγιση της φυματίωσης το 2ο μισό του 20ου αιώνα 

 

 

Στον απόηχο του Β’ ΠΠ, το 1944, στο εργαστήριο του Shelman Waksman (1888-1973) 

ανακαλύφθηκε η στρεπτομυκίνη, ένα αντιβιοτικό με λιγότερες παρενέργειες από την 

ακτινομυκίνη και στρεπτοθρυσίνη που είχαν μέχρι τότε δοκιμαστεί. Η στρεπτομυκίνη  

χορηγήθηκε για πρώτη φορά σε άνθρωπο στις 20 Νοεμβρίου 1944 αποτελώντας το 

θεμέλιο λίθο στη νέα εποχή της θεραπευτικής της νόσου, της φαρμακολογικής 

θεραπείας. Δύο χρόνια αργότερα ανακαλύφθηκε το παρα-αμινο σαλικυλικό οξύ (PAS) 

και το 1951 η ισονιαζίδη, ενώ παράλληλα, δοκιμάζονταν και συνδυασμοί τους. Στη 

συνέχεια ακολούθησαν η ανακάλυψη και η χρήση της πυραζιναμίδης (1954), της 

κυκλοσερίνης (1955), της αιθαμβουτόλης (1962) και της ριφαμπικίνης (1963). Έκτοτε 

πολλά νέα φάρμακα έχουν προστεθεί στη φαρέτρα της αντιφυματικής 

χημειοθεραπείας130. 

 

Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά το 1948 χορηγείται συστηματικά στο Σωτηρία θεραπεία 

με στρεπτομυκίνη, η οποία δίδεται από το Υγειονομικό Κέντρο, μετά από έγκριση της 

Επιτροπής Στρεπτομυκίνης για κάθε συγκεκριμένο περιστατικό. Τα αποτελέσματα του 

πρώτου χρόνου εφαρμογής της θεραπείας δημοσιεύτηκαν το 1949 στο περιοδικό 

«Σωτηρία»131. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη χορήγησης του φαρμάκου στο πρώιμο 

στάδιο της νόσου για να προληφθεί η εξέλιξή της και παρατηρήθηκε ότι η 

φυματινοαντίδραση Mantoux δεν εξασθενεί με τη θεραπεία. Το 1950 δημοσιεύεται 

μελέτη που αναφέρει ότι το P.A.S. έχει  μικρότερη αντιφυματική δράση από την 

στρεπτομυκίνη, ενώ συστήνεται η χρήση του καθ’ όλη τη διάρκεια της 

στρεπτομυκινοθεραπείας και η συνέχισή του επί 2-3 μήνες μετά τη διακοπή της 

στρεπτομυκίνης132. Δύο χρόνια αργότερα, το Ελληνικό Υπουργείο Υγιεινής εγκρίνει 

την δωρεάν χορήγηση σε συγκεκριμένους ασθενείς της διανικοτύλης, ενός υδραζιδίου 

του ισονικοτινικού οξέως με αντιφυματική δράση και στο ίδιο έτος δημοσιεύονται τα 

πρώτα αποτελέσματα από τη χορήγησή του στην Ελλάδα133.  

 

Τα επόμενα χρόνια δημοσιεύεται πληθώρα μελετών για τα παράγωγα του 

ισονικοτινικού οξέος και τις αντιφυματικές τους δράσεις, αλλά και οι κανόνες για την 

ορθή χρήση των αντιφυματικών φαρμάκων. Η εφαρμογή του τεχνητού πνευμοθώρακα 
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και η βοηθητική χρήση της φρενικοσύνθλιψης εφαρμοζόταν στις περιπτώσεις μη 

επαρκούς ανταπόκρισης στη θεραπεία, ενώ οι πιο περίπλοκες επεμβάσεις εφαρμοζόταν 

σε ασθενείς με σοβαρή, λειτουργική επιβάρυνση από τις πνευμονικές βλάβες της 

νόσου. Μετά το 1945 εφαρμόζεται και στην Ελλάδα η τραχειοβρογχοσκόπηση, με 

τοπική εφαρμογή αντιφυματικών φαρμάκων στις φυματιώδεις βλάβες των 

αεραγωγών134. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η φαρμακολογική θεραπεία 

πέτυχαν τη μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης στην Ελλάδα και σπανίζουν στην 

εγχώρια βιβλιογραφία αναφορές στη φαρμακευτική θεραπεία της νόσου μετά το 1954. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 παρατηρείται μείωση και σταδιακή εξαφάνιση 

των θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων για την αντιμετώπιση της πνευμονικής 

φυματίωσης.  

 

Στις αρχές  της δεκαετίας του 1990 η φυματίωση σημειώνει τα χαμηλότερα ποσοστά 

μέχρι τότε στην Ελλάδα, όμως προς το τέλος της δεκαετίας αυτό αντιστρέφεται 

ακολουθώντας τη μεταναστευτική ροή  και την εξάπλωση της μόλυνσης από τον ιό της 

ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας, δηλαδή τους δύο βασικούς παράγοντες που 

ευθύνονται για την σημερινή αναζωπύρωση της επιδημίας, παγκοσμίως. Εντούτοις, οι 

συνθήκες έχουν πλέον αλλάξει οριστικά και οι νέοι πάσχοντες αντιμετωπίζονται στα 

πλαίσια του σημερινού ιατρικού ελέγχου των λοιμώξεων. 

 

Η μελέτη αυτή περιορίζεται σε καταγεγραμμένα δεδομένα αρχικά από μη επίσημους 

φορείς, για τη χρονική περίοδο μέχρι το 1920 που ιδρύθηκε η Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Τη δεκαετία που ακολούθησε οι μεγάλες μετακινήσεις 

των προσφύγων είχαν ως αποτέλεσμα την ελλιπή καταγραφή τους από τις τοπικές 

αρχές και την απουσία στοιχείων για  ένα τμήμα του πληθυσμού. Ειδικά για τη 

φυματίωση, από την Ε.Σ.Υ.Ε. εκφράζονται επιφυλάξεις για την καταγραφή του 

πραγματικού αριθμού θανάτων από τη νόσο, διότι συνήθως δεν καταβάλλονταν 

προσπάθεια για ακριβή δήλωση της αιτίας και έτσι ο θάνατος από φυματίωση 

μπορούσε να αποδοθεί σε οποιοδήποτε άλλο νόσημα του αναπνευστικού -συνηθέστερα 

στην πνευμονία. Επίσης, από το 1940 έως το 1955,  τα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου, της κατοχής και του εμφυλίου, δεν τηρήθηκαν από την Ε.Σ.Υ.Ε. 

συστηματικά στατιστικά στοιχεία της φυσικής κίνησης των Ελλήνων πολιτών, ούτε της 

γενικής και ειδικής θνησιμότητας κατά αιτία θανάτου. Αντίστοιχα, μεγάλο μέρος του 

αρχείου των κρητικών ιδρυμάτων έχει καταστραφεί λόγω των πολέμων. 
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Εικόνα 14. Σανατόριο Χανίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15. Το Βενιζέλειο Π.Ν.Φ την ημέρα των εγκαινίων του 22/8/1953. 
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Εικόνα 16. Από τα εγκαίνια λειτουργίας του Βενιζελείου Π.Ν.Φ, 30/4/1056. Στη μέση 

ο κ. Ιωάννης Γιουλάκης (μετέπειτα διοικητικός Διευθυντής). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Ο 20ος αιώνας υπήρξε για την Ελλάδα περίοδος μεγάλων οικονομικών, πολιτικών, 

κοινωνικών και εδαφικών αλλαγών. Λίγο μετά τη δημιουργία του και μέσα σε έναν 

αιώνα το ελληνικό κράτος βρέθηκε αντιμέτωπο με τα κατάλοιπα της πολυετούς 

οθωμανικής κατοχής, δύο Παγκόσμιους Πολέμους, τη Μικρασιατική Καταστροφή με 

την επακόλουθη προσφυγική κρίση, δύο περιόδους δικτατορίας και έναν εμφύλιο 

πόλεμο, μέχρι τη δεκαετία του 1980 που, επιτέλους, επήλθε πολιτική σταθερότητα. 

Κοινός απότοκος των παραπάνω καταστάσεων υπήρξε η δυσκολία συγχρονισμού του 

κράτους, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, με τα διεθνή πρότυπα και τις 

επιστημονικές ανακαλύψεις της εποχής. Η οικονομική ένδεια, η κακή διατροφή, η 

έλλειψη επιστημονικών γνώσεων και το χαμηλό επίπεδο της δημόσιας και ατομικής 

υγιεινής είχαν ως αποτέλεσμα τη γρήγορη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων, με πιο 

θανατηφόρο τη φυματίωση. 

 

 Η φυματίωση είναι πρώτα απ’ όλα κοινωνική νόσος, στενά συνδεδεμένη με τις 

συνθήκες διαβίωσης. Σύντροφος, κυρίως, των νέων ανδρών της εργατικής τάξης 

υπήρξε μάστιγα στην Ελλάδα του 20ου αιώνα  μέχρι την ανακάλυψη και ευρεία χρήση 

των αντιφυματικών φαρμάκων, τη δεκαετία του 1960. Αρχικά, ο αντιφυματικός 

αγώνας διεξήχθη με πρωτοβουλία, αυτοθυσία και εθελοντισμό ορισμένων Ελλήνων 

ιατρών, βασιζόμενος σε ιδιωτική οικονομική ενίσχυση και σε φιλανθρωπίες. Κρατική 

συμμετοχή στον αντιφυματικό αγώνα θα υπάρξει από τον μεσοπόλεμο και μετά, με 

σειρά νομοθετικών διατάξεων και οικονομική στήριξη, οι πολιτικές συνθήκες της 

χώρας όμως ανάγκαζαν συχνά την Ελληνική κυβέρνηση να δίνει προτεραιότητα σε πιο 

φλέγοντα ζητήματα. 

 

Αρχικά ως αυτόνομο κράτος και μετά ως μέρος του ελληνικού συνόλου, η Κρήτη, 

απομονωμένη στον ελληνικό Νότο βρισκόταν στον απόηχο των εξελίξεων. Στις αρχές 

του αιώνα η φυματίωση σημείωνε πολύ μικρότερη νοσηρότητα και θνητότητα στο νησί 

απ’ ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Κρητική Πολιτεία αναγνώρισε πρώτη την ανάγκη 

αναβάθμισης των συνθηκών δημόσιας υγείας στο νησί, θεσπίζοντας σειρά μέτρων για 

τη βελτίωση της ιατρικής αντίληψης και πρόληψης της μετάδοσης νόσων, έλεγχο των 

τροφίμων, εξυγίανσης της ύδρευσης, αποχέτευσης και ρυμοτομίας. Εντούτοις, η 
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φυματίωση αγνοήθηκε από την κρητική κυβέρνηση, ενώ οι ασθενείς με τη νόσο 

απαγορευόταν να νοσηλεύονται στα δημοτικά νοσοκομεία. Ο αντιφυματικός αγώνας 

στο νησί έλαβε υπόσταση μετά την ένωση με την Ελλάδα, με τη δημιουργία 

σανατορίων, αντιφυματικών ιατρείων, παραρτημάτων νοσοκομείων για  φυματικούς 

ασθενείς, καθώς και με επιμόρφωση των πολιτών, προσυμπτωματικούς ελέγχους και 

εμβολιασμούς, όπως στην υπόλοιπη χώρα.  

 

Με καθυστέρηση μεγαλύτερη της δεκαετίας από τις ευρωπαϊκές χώρες, η Κρήτη  

πέρασε όλες τις φάσεις του αντιφυματικού αγώνα, τη σανατοριακή, τη χειρουργική και 

τη φαρμακολογική. Σημαντικά υπήρξαν τα γενικά μέτρα της Κρητικής Πολιτείας για 

τη δημόσια υγεία και τη ζωή στις πόλεις, καθώς έθεσαν τις βάσεις για τη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάλειψη της νόσου.  

Αξιοσημείωτη επίσης, είναι η προσφορά των Γενικών Νοσοκομείων των νομών και 

των τοπικών αντιφυματικών ιατρείων σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Τα 

μεγαλύτερα έργα που πραγματοποιήθηκαν όμως στο νησί για την καταπολέμηση της 

φυματίωσης υπήρξαν το Φθισιατρείο-Σανατόριο Χανίων και το Βενιζέλειο Παγκρήτιο 

Νοσοκομείο Φυματιώντων. Τα ιδρύματα αυτά έγιναν πράξη αφ’ ενός χάρη στη 

διορατικότητα και επιμονή των ιατρών του νησιού και αφ’ ετέρου χάρη στην 

οικονομική ενίσχυση επιφανών, αλλά και αφανών, πολιτών. Ο αντιφυματικός αγώνας 

έλαβε τέλος, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, με την ευρεία χρήση των αντιφυματικών 

φαρμάκων. Η νόσος όμως παραμένει ενεργή απειλή και η επαγρύπνηση για νέα 

κρούσματα συνεχίζεται. 

 

Πέρα από τη βιολογική της διάσταση η φυματίωση τον προηγούμενο αιώνα είχε 

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις. Γιγαντώθηκε ως πρόβλημα σε μια 

περίοδο απότομων χωροταξικών και πληθυσμιακών μεταβολών στη χώρα, 

αναζωπυρώθηκε στους πολέμους και ανατροφοδότησε τον κύκλο της φτώχειας στον 

πληθυσμό-στόχο της, την εργατική τάξη. Το ελληνικό κράτος χρειάστηκε πάνω από 

ένα αιώνα για να σταθεροποιηθεί εδαφικά, ενώ θα χρειαστεί ακόμα περισσότερος 

χρόνος για να επιτευχθεί πολιτική και διοικητική ισορροπία.  

Ο αντιφυματικός αγώνας τον 20ο αιώνα στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι 

περισσότερο οργανωμένος, επιστημονικά ενημερωμένος και παραγωγικός. Αν κριθεί 

όμως στο τοπικό ιστορικό πλαίσιο και στην απουσία της πολιτείας κατά τη μεγαλύτερή 
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του διάρκεια,  μοιάζει εντυπωσιακός. Με ουσιαστική συμβολή, οργανωτικά, 

επιστημονικά, αλλά και οικονομικά, των ιατρών και τη στήριξη των πολιτών 

διοργανώθηκε εκστρατεία ενημέρωσης, αντιφυματικά ιατρεία και σανατόρια, 

πρεβεντόρια και παιδικές κατασκηνώσεις, σύλλογοι ασθενών, συνέδρια, αλλά και 

εφαρμόστηκαν οι εκάστοτε νέες θεραπευτικές μέθοδοι.  

Η φυματίωση, ως νόσος που επηρεάζεται από τις συνθήκες διαβίωσης, διατροφής και 

εργασίας, ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί χωρίς κρατική συμμετοχή. Όσο 

εξομαλυνόταν η πολιτική κατάσταση και το κράτος ενέτασσε στο σχεδιασμό του την 

υγεία, τόσο περισσότερο έφθαναν οι ιατρικές υπηρεσίες, δημόσιες και ιδιωτικές, στους 

ασθενείς και υποχωρούσαν τα ποσοστά της νόσου. Ταυτόχρονα με την προσπάθεια του 

ιδιωτικού τομέα, η κρατική συμμετοχή φαίνεται να είναι απαραίτητη για την εξάλειψη 

μιας νόσου τόσο στενά συνδεδεμένης με το βιοτικό επίπεδο του ασθενή, όπως είναι η 

φυματίωση. Η Κρήτη, ως μέρος του συνόλου, ακολουθεί τον ίδιο κανόνα και η μελέτη 

του αντιφυματικού αγώνα τον 20ο αιώνα στο νησί καταδεικνύει ακριβώς αυτό.  

Τον 21ο  αιώνα η φυματίωση επανεμφανίζεται ως ιατρικό πρόβλημα παγκοσμίως, με 

αυξανόμενα ποσοστά επίπτωσης της νόσου στις αναπτυσσόμενες χώρες και 

αυξανόμενα ποσοστά φαρμακευτικής αντοχής του μικροβίου. Οι ασθενείς πιθανώς να 

βοηθηθούν περισσότερο αν οι προσπάθειες των διεθνών οργανώσεων επικεντρωθούν 

εξίσου στην προσπάθεια εξομάλυνσης των διοικητικών και κοινωνικών συνθηκών των 

κρατών αυτών όσο και στην οικονομική και φαρμακευτική συνδρομή των ασθενών. 
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