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In the present study, it is examined the example of National Charity Institutions, the
main and unique nursing unit of Greek orthodox community of Constantinople at the time
interval 1862-1914.
It is important for us to report that, the NCI are constituted by a number of charity
institutions that include hospital, mental hospital, nursing home and orphanage, and are
managed by an elected body “Ephoria” which is constituted by distinguished members of
the community.
In a season with abundance of socio-political changes and permanent realignments
while the medicine does swift progress, the examination of organisational, administrative
and scientific development of nursing institution which is located in Constantinople of 19th
century, presents particular interest.
After apposition of elements such as demographic, finances, policies, and historical
facts, that delimit the season of study, the historical development of NCI is examined from
different viewpoints.
The main levels of examination of charity institutions at the duration of the 52
years of our study are distinguished in certain fundamental axes as the Organisational
Structure and Management, the legislative frame, the economic management, the crewing
and the operation of institutions but also the medical research.
Objective of our work is the examination of the administrative and organisational
changes but also the continuous development and extension of institutions. Subjects with
regard to the annual economic balance-sheets, the personnel, the operation of hospital and
rests of institutions are analyzed extensively through diagrammatic representation, while
photographic and archival material is mentioned in the annex that follows at the end of this
paper.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

ΧΡΟΝΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Η ανάλυση των στοιχείων της ιστορικής έρευνας όπως και η παρουσίαση των
αποτελεσµάτων της έχει στόχο να δώσει µια γενικότερη εικόνα της προς µελέτη ιστορικής
περιόδου (1862-1914) και µέσα από αυτή να αναδείξει την οργανωτική, διοικητική,
ιατρική,

εξέλιξη

του

µοναδικού

νοσοκοµείου

της

ελληνικής

οµογένειας

στη

Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια των πενήντα δύο αυτών ετών. Κατά την χρονική
περίοδο της µελέτης µας, συντελέσθηκαν ποικίλες ιστορικές και πολιτικές µεταβολές που
είχαν άµεσο αντίκρισµα στους τοµείς της υγείας και της οργάνωσης των δοµών της όπως
αυτές αντικατοπτρίζονται µέσα από τα Ε. Φ. Κ1 Το 1862 που τίθεται ως αφετηρία είναι το
έτος ίδρυσης του ∆ιαρκούς Μικτού Συµβουλίου και της σύνταξη του 1ου Κανονισµού για
τη λειτουργία του Νοσοκοµείου, έτος που «οι Εθνικοί Κανονισµοί» επικυρώνονται και
λαβαίνουν ισχύ νόµου. Καταληκτική χρονολογία για την µελέτη µας είναι το 1914, όπου
έχουµε την έκρηξη του Α’ Παγκόσµιου Πολέµου, και είναι το τελευταίο έτος έκδοσης
Κανονισµού των Ε.Φ.Κ. 2

1.2

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ

Η έρευνα για την µελέτη της εξελικτικής πορείας των Εθνικών φιλανθρωπικών
καταστηµάτων, έγινε βάσει ανέκδοτων και αρχειακών πηγών του εργαστηρίου ιστορίας
της ιατρικής3.
Η µελέτη της ιστορίας των Ε.Φ.Κ. που αργότερα µετονοµάστηκαν σε Νοσοκοµείο
Βαλουκλή, βασίστηκε στις ετήσιες λογοδοσίες της εφορίας του Εθνικού Νοσοκοµείου που
εκδίδονταν από το 1863 έως το 1914, όπως και στους επτά Κανονισµούς Λειτουργίας του
νοσοκοµείου που εκδόθηκαν χρονολογικά τα έτη 1864, 1887, 1892, 1906, 1911, 1913,

1

Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήµατα
Μετά το 1914 ακολούθησαν ακόµα δυο Κανονισµοί ο ένας το 1918, µε τίτλο «Περί συντάξεων»
και ο επόµενος το 1933.
3
Το Αρχείο του Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής έχει συλλεχθεί κατόπιν µακροχρόνιας και
επίπονης έρευνας του Λέκτορα Κου Κωνσταντίνου Τροµπούκη
2
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1914. Επίσης στα αρχεία του νοσοκοµείου συγκαταλέγονται οι ιατρικές στατιστικές των
ετών 1901, 1902, 1903 &1904, 1913, κάποιες µελέτες διοργάνωσης τµηµάτων κλινικών,
αλλά και δυο σηµαντικά έργα του γιατρού του νοσοκοµείου Αλέξανδρου Πασπάτη. Το
«Υπόµνηµα περί του Γραικικού Νοσοκοµείου των Επταπύργων (1862)» και το
χειρόγραφο µε τίτλο «Νοσοκοµείον 1859-1872». Τόσο οι ιατρικές στατιστικές όσο και τα
έργα του Α. Πασπάτη, µας πληροφορούν για το επιστηµονικό έργο του Εθνικού
Νοσοκοµείου αλλά και την επιδηµιολογική κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη κατά τη
διάρκεια της περιόδου της µελέτης. Σηµαντική πηγή στοιχείων της ιστορίας του
νοσοκοµείου και των πρακτικών των συνεδριάσεων της εφορίας αυτού αποτέλεσε το
ανέκδοτο έργο µε θέµα «Ιστορία των Νοσοκοµείων Βαλουκλή 1753-1953» που δε
διασώζεται όµως ολόκληρο4.
Βοηθητική πηγή στην έρευνα µας ήταν ακόµη, το έργο του Αριστοτέλη
Σταυρόπουλου «Τα νοσοκοµεία και η νοσηλευτική πολιτική της ελληνικής εθνότητας
στην Κωνσταντινούπολη (1453-1838)». Πολύ σηµαντική πηγή και οδηγός για την έρευνά
µας ήταν µελέτη του Λέκτορα, Κου Κωνσταντίνου Τροµπούκη µε θέµα «Η ελληνική
ιατρική στην Κωνσταντινούπολη (1856-1923)», που τονίζει τις πτυχές της ζωής και τη
συµβολή των Ελλήνων ιατρών στην πρόοδο της ιατρικής. Σηµαντική πηγή στοιχείων για
την διερεύνηση του θέµατος µας ήταν επίσης το Ηµερολόγιο των Εθνικών Φιλανθρωπικών
Καταστηµάτων των ετών 1905, 1907 και η εργασία του Καθηγητού Α. Σ. Μισιρλόγλου,
«Ιστορικές Σηµειώσεις» για την ίδρυση και την δράση των Ε.Φ.Κ. (Αθήνα 1953).
Τέλος πληροφορίες για την κοινωνική διαστρωµάτωση και δηµογραφικά στοιχεία
της Κωνσταντινούπολής εκείνης της εποχής αντλήθηκαν από το βιβλίο του Kemal H.
Karpat µε τίτλο, «Ottoman population 1830-1914», όπως και από τα έργα του Χαρίλαου
Εξερτζόγλου «Οικονοµία, κοινωνική διαστρωµάτωση και πολιτισµική παρέµβαση (18501912)» και «Προσαρµοστικότητα και πολιτική οµογενειακών κεφαλαίων (1871-1881)».
Για την οικονοµική πολιτική, το νόµισµα της εποχής, το εµπόριο και την αξία χρυσού και
ασηµιού, σηµαντικός οδηγός ήταν η µελέτη του Sevket Pamuk, «A monetary history of the
Ottoman Empire».

4

Το έργο συνέγραψε επιτροπή αποτελούµενη από τους Ιωάννη Μποσίνη, Αθανάσιο Τσαούση,
Αντώνη Μαλέτσκο, Μενέλαος Κωνσταντινίδης
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1.3

∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ

Στη παρούσα εργασία παρατίθενται γενικά στοιχεία για την τοπογραφική και
χρονική οριοθέτηση της µελέτης της εξελικτικής πορείας των Εθνικών Φιλανθρωπικών
Καταστηµάτων.
Κατόπιν συνοπτικής αναφοράς στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού,
το πολιτικό, οικονοµικό και ιστορικό πλαίσιο υπό το οποίο αυτός ο πληθυσµός κινείται,
παρουσιάζεται µια σύντοµη αναδροµή στην ιστορική πορεία του νοσοκοµείου.
Θέµατα

λειτουργίας,

οργάνωσης,

διοίκησης,

επέκτασης,

νοµοθεσίας

και

οικονοµικής διαχείρισης των ιδρυµάτων αναλύονται στη συνέχεια.
Τέλος µέσω της διαγραµµατικής αναπαράστασης, παρουσιάζεται η πορεία των
καταστηµάτων κατά την διάρκεια των ετών µελέτης.
Στο παράρτηµα που ακολουθεί, υπάρχει ενδεικτικό µέρος του αρχείου των Ε.Φ.Κ.
καθώς και φωτογραφικό υλικό.

1.4

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ

Η έρευνα για την οργανωτική εξέλιξη του νοσοκοµείου όπως αυτή αντλείται από
το παράδειγµα των Ε.Φ.Κ. στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1862-1914, βασίστηκε
στη µελέτη αρχειακών πηγών των φιλανθρωπικών καταστηµάτων.
Ιατρικές εγγραφές, οικονοµικές εκθέσεις, ιατρικές στατιστικές, µελέτες γιατρών
του νοσοκοµείου και πλήθος συναφούς αρχειακού υλικού της εποχής εξετάστηκαν
διεξοδικά και κατόπιν προσεχτικής επεξεργασίας, παρατίθενται στην παρούσα εργασία.
Από τις ετήσιες λογοδοσίες των ΕΦΚ αντλήσαµε δεδοµένα σχετικά µε
θεραπευτήρια, κλίνες, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τη νοσηλευτική κίνηση των
θεραπευτηρίων, τους αριθµούς εισαγωγών και εξαγωγών, θανάτων ασθενών, τα
δηλωθέντα κρούσµατα λοιµωδών νόσων, δαπάνες για την περίθαλψη και άλλα στοιχεία.
Ο υπό µελέτη πληθυσµός είναι οι Έλληνες οµογενείς της Κωνσταντινούπολης που
νοσηλεύτηκαν στα ΕΦΚ κατά την περίοδο µελέτης 1862-1914.
Το αρχειακό υλικό που χρησιµοποιήθηκε υπάρχει στο εργαστήριο ιστορίας της
ιατρικής και έχει συλλεχθεί κατόπιν µακροχρόνιας έρευνας του Λέκτορα Κου
Κωνσταντίνου Τροµπούκη.
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2 Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο (1862-1914)ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

Η Κωνσταντινούπολη υπήρξε πρωτεύουσά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µέχρι
το 1923 και ήταν το σηµαντικότερο οικονοµικό και πολιτισµικό κέντρο της. ∆ιαιρείται σε
τέσσερα διαµερίσµατα (τη κυρίως πόλη, τη περιοχή ανατολικά του Κερατίου κόλπου, τα
προάστια, και τα Πριγκηπονήσια).
Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στο ακραίο ανατολικό σηµείο της τουρκικής
Θράκης και στο ακραίο βορειοδυτικό σηµείο της ασιατικής Τουρκίας, εκεί που ενώνεται ο
Εύξεινος Πόντος µε τη θάλασσα της Προποντίδας (Μαρµαρά). Η πόλη καταλαµβάνει την
τριγωνική χερσόνησο που σχηµατίζεται µεταξύ του Κερατίου κόλπου, του Βοσπόρου και
της θάλασσας του Μαρµαρά και εκτείνεται µέχρι τις απέναντι ανατολικές ακτές του
Γαλατά.
Στην περιοχή που εκτείνεται η πόλη, υψώνονται εφτά λόφοι (γι' αυτό ονοµάστηκε
Επτάλοφος) που διαχωρίζουν φυσικά τις διάφορες περιοχές της.

Σχήµα 1: Χάρτης Κωνσταντινούπολης.
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Η Κωνσταντινούπολη πήρε το όνοµά της από τον αυτοκράτορα Μ. Κωνσταντίνο
(273 - 335) και η ονοµασία αυτή κατακυρώθηκε για αιώνες σ' ολόκληρο τον κόσµο.
Συντοµογραφικά ονοµάστηκε και Πόλη, γεγονός που οφείλεται στο ότι για αιώνες η
Κωνσταντινούπολη αποτελούσε τη µοναδική ίσως διοικητικά συγκροτηµένη πολεοδοµική
ενότητα.
Η Κωνσταντινούπολη ήταν για αιώνες το ιστορικό κέντρο της ανθρωπότητας. Από
την εποχή της ίδρυσής της µέχρι το 1923 (δηλαδή για 1.593 χρόνια), αποτελούσε
πρωτεύουσα των κατά καιρούς κυρίων της. Στη διάρκεια των χρόνων αυτών, η
Κωνσταντινούπολη γνώρισε εποχές µεγάλης οικονοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής
ακµής, αλλά και εποχές παρακµής, µεγάλων φυσικών και πολεµικών καταστροφών και
εµφύλιων πολέµων.
Στα

χρόνια

της

Τουρκοκρατίας,

η

Κωνσταντινούπολη

άλλαξε

ραγδαία

πληθυσµιακή συγκρότηση. Στην πόλη κατοίκησαν χιλιάδες Τούρκοι, Εβραίοι, Αρµένιοι,
Σλάβοι και Έλληνες από την κεντρική Ελλάδα. Το 1477 δηµιουργήθηκε η συνοικία του
Φαναριού από Πελοποννήσιους αποίκους (που πολλοί διατέλεσαν αργότερα έµπιστοι
σύµβουλοι και υπουργοί των σουλτάνων). Σ' όλη την περίοδο µέχρι το 19ο αι., η
Κωνσταντινούπολη στάθηκε οικονοµικό κέντρο και πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας,
καθώς και θρησκευτικό κέντρο του ελληνισµού.

2.2
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ-

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ

Το 1843 η Πόλη αριθµούσε συνολικά 450. 000 κατοίκους από τους οποίους οι
Έλληνες έφταναν τις 120. 000, ενώ το 1878, ο ελληνικός πληθυσµός είχε αυξηθεί
σηµαντικά και σε σύνολο 653. 000 κατοίκων, οι Έλληνες ήταν 250. 000 5και το ελληνικά
στοιχείο είχε και πάλι καταλάβει επίκαιρες θέσεις. Σύµφωνα µε στοιχεία που αντλούµε
από το βιβλίο του Kemal Karpat, (Ottoman Population 1830-1914) η απογραφή του 1885
στην πρωτεύουσα σε σύνολο 744. 322 κατοίκων δείχνει την εξής πληθυσµιακή κατανοµή:

5

Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τοµ. ΙΓ’, σελ 370
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ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1885(ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ:744. 322 ΑΤΟΜΑ)

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ %

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ

51, 71

ΈΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ

20, 52

ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ

20, 10

ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ

0, 59

ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ

0, 87

ΕΒΡΑΙΟΙ

5, 96

ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ

0, 11

ΛΑΤΙΝΟΙ

0, 15

ΣΥΝΟΛΟ

100

Πίνακας 1:Πληθυσµιακή κατανοµή ανά εθνότητα στην Κωνσταντινούπολη το
1885.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ
1885

ΈΛΛΗΝΕΣ
ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ

ΑΡΜΕΝΙΟΙ
ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ

ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ
ΛΑΤΙΝΟΙ
ΕΒΡΑΙΟΙ

ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ

Σχήµα 2:Πληθυσµιακή κατανοµή ανά εθνότητα στην Κωνσταντινούπολη το
1885.
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Το ελληνικό στοιχείο στην Πόλη αποτελεί το δεύτερο πολυπληθέστερο µετά το
µουσουλµανικό και έχει πολύ σηµαντικό ρόλο τόσο σε διάφορους τοµείς, οικονοµία,
εµπόριο, εκπαίδευση, κλπ.

2.3

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Από τα µέσα του 17ου αιώνα, µε το τέλος των επεκτατικών οθωµανικών πολέµων
και την ανατροπή των παραδοσιακών οικονοµικών σχέσεων αρχίζει µια περίοδος
παρακµής στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας. Το κενό που δηµιουργείται καλύπτεται από
µια νέα τάξη αστών και εµπόρων που λειτουργεί ως διαµεσολαβητής των ευρωπαϊκών
συµφερόντων αναπτύσσοντας ποικίλες οικονοµικές δραστηριότητες, κυρίως εµπορικές
µέσα στα όρια του Οθωµανικού κράτους. Αυτές τις δραστηριότητες αναλαµβάνουν οι µη
µουσουλµανικές εθνότητες, πρωτίστως χριστιανοί Έλληνες και Αρµένιοι καθώς υπάρχουν
κοινές πολιτιστικές αναφορές µεταξύ αυτών και των δυτικών εθνοτήτων. Η οθωµανική
αγορά προσελκύει νέα ευρωπαϊκά κεφάλαια τα οποία επενδύονται στα µεγάλα αστικά
κέντρα, γεγονός που συνεπάγεται µεγαλύτερα κέρδη από τις νέες οικονοµικές ευκαιρίες
που δηµιουργούνται.

6

Οι Έλληνες αποκτούν θέσεις ισχύος και γαιοκτητική υπεροχή σε

πολλές περιοχές της Κωνσταντινούπολης7.

2.4

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

Στο χώρο της Οθωµανικής αυτοκρατορίας ενώ η κυριαρχία του κράτους ήταν
απόλυτη παρατηρούµε πως τα πράγµατα διαφοροποιούνται κατά το τανζιµάτ και κάθε
εθνικό-θρησκευτική οµάδα -κοινότητα, έχει πλέον την δυνατότητα του εσωτερικού
αυτοδιοίκητου σύµφωνα µε τους δικούς της εθιµικούς κανόνες. Αυτές οι εθνικές
κοινότητες στην Οθωµανική αυτοκρατορία που ονοµαζόταν (Milliyet), οργανώνονται η
κάθε µια µε το δικό της τρόπο.
6

Αυτό οδήγησε το κράτος σε δανεισµό στην προσπάθεια προσαρµογής στα νέα δεδοµένα, γεγονός
που επέφερε εκρηκτικές δηµοσιονοµικές εξελίξεις όπως η κήρυξη παύσης πληρωµών το 1875, η επιβολή
διεθνούς οικονοµικού ελέγχου το 1881 και τέλος την πλήρη οικονοµική και πολίτική εξάρτηση από την
Ευρώπη.
7
Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τοµ. ΙΓ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975
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Η ελληνική κοινότητα συσπειρώνεται κάτω από το Οικουµενικό Πατριαρχείο που
έχει εκτός των εκκλησιαστικών και οικονοµικές, κοινωνικοπολιτικές αρµοδιότητες, που
συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του Πατριάρχη- Γενάρχη (Milliyet Başi ). Η θέση των
εθνικό-θρησκευτικών

κοινοτήτων

στο

Οθωµανικό

κράτος

επαναπροσδιορίζεται

ουσιαστικά όπως ήδη αναφέραµε κατά την µεταρρυθµιστική περίοδο (τανζιµάτ), που
αποτελούσε µια αναθεωρητική διαδικασία µε στόχο τον εξευρωπαϊσµό της οθωµανικής
αυτοκρατορίας σε θέµατα διοικητικής οργάνωσης και άλλους τοµείς.

2.5

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Η περίοδος του Τανζιµάτ, εγκαινιάζεται µε την υπογραφή του διατάγµατος Hatt-i
sherif του Gülhane το 1839, κορυφώνεται µε το διάταγµα Hatt-i Ηumayun το 1856 και
ολοκληρώνεται µε την ψήφιση του Συντάγµατος το 1876, το οποίο όµως τελικά δεν
εφαρµόστηκε.
Το σηµαντικότερο διάταγµα στην ιστορία του ελληνισµού της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας είναι το Hatt-i Ηumayun, σύµφωνα µε το οποίο οι µη µουσουλµάνοι
κάτοικοι της, καθίστανται από πολιτική και θεσµική άποψη ίσοι µε τους µουσουλµάνους.
Μετά την υπογραφή αυτού του διατάγµατος, άρχισε η προσαρµογή της ορθόδοξης
ελληνικής κοινότητας στο νέο τοπίο µεταρρυθµίσεων και το 1862 ψηφίζονται οι Εθνικοί
Κανονισµοί, ένα είδος «Συνταγµατικού Χάρτη» που µέχρι το 1922 καθορίζει το πλαίσιο
της εσωτερικής δράσης της κοινότητας.
Ταυτόχρονα έχουµε :
a) Την ύπαρξη της 12µελούς Συνόδου του Οικουµενικού Πατριαρχείου από
Μητροπολίτες –Ιερά Σύνοδος που αναλαµβάνει τα πνευµατικά ζητήµατα του
Γένους
b) Τη συγκρότηση του Εθνικού Συµβουλίου (∆. Ε. Μ. ) 8που απαρτίζεται από
λαϊκούς και κληρικούς και ρυθµίζει αστικά, εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά
ζητήµατα9

8

∆ιαρκές Εθνικό Μεικτό Συµβούλιο
Έχουµε πλέον ισχυρή παρουσία του λαϊκού στοιχείου στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς
καταργείται το σύστηµα του Γεροντισµού σύµφωνα µε το οποίο την διοίκηση των εκκλησιαστικών
ζητηµάτων είχαν αναλάβει οι αρχαιότεροι αρχιερείς.
9
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Γενικότερα το νέο νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και το ενδιαφέρον των ισχυρών
ευρωπαϊκών δυνάµεων για την βελτίωση των χριστιανών υπηκόων, δηµιουργεί ένα
ευνοϊκό κλίµα για τον ελληνισµό και τις βάσεις για µια µεγάλη, οικονοµική και κοινωνική
άνθιση.
Εκείνη τη περίοδο ιδρύονται νέοι σύλλογοι και σωµατεία µε κύριο στόχο την
οργάνωση της εκπαίδευσης και την προαγωγή του πολιτισµού, όπως για παράδειγµα ο
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (Ε. Φ. Σ. Κ. )10, που αποτέλεσε
πρότυπο οργάνωσης ανάλογων φορέων συλλογικής δραστηριότητας. ∆ηµιουργούνται
ακόµα, φιλανθρωπικά ιδρύµατα, θρησκευτικοί, πολιτικοί σύλλογοι, επαγγελµατικές
συντεχνίες κλπ.
Η κοινωνική και φιλανθρωπική δράση των συντεχνιών αυτών ήταν πολύ
σηµαντική τόσο η οµαδική αλλά και η ατοµική, καθώς πολλοί επιφανείς άνθρωποι και οι
οικογένειες τους προσέφεραν σηµαντικές δωρεές για την ίδρυση και ενίσχυση ιδρυµάτων,
νοσοκοµείων, βρεφοκοµείων, σχολείων ή κληροδοτούσαν µετά θάνατο µεγάλα ποσά από
τις περιουσίες τους για κοινωφελείς σκοπούς. Για την ανέγερση, λειτουργία και
συντήρηση των νοσοκοµείων η δραστηριότητα των ελληνικών συντεχνιών της
Κωνσταντινούπολης όπως και των ελληνικών συντεχνιών από άλλες περιοχές, ήταν
ουσιαστική. Οι συνεισφορές των συντεχνιών, δωρεές και κληροδοτήµατα από ιδιώτες
αλλά και η Εκκλησία

11

, ήταν η κύρια πηγή εσόδων των Νοσοκοµείων τα οποία µε τη

σειρά τους ως Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήµατα αναλάµβαναν την αφιλοκερδή
περίθαλψη των απόρων.

10

«Ήτο ένα µεγάλο, φωτεινό και αφατρίαστον Υπουργείο Παιδείας, που εµερίµνα όχι µόνο για τη
µόρφωση των Ελλήνων της Πόλης, αλλ’ ολοκλήρου του υπόδουλου Γένους. » (Ιστορικές Σηµειώσεις για την
Ίδρυση και δράση των ΕΦΚ Κωνσταντινουπόλεως, Α. Σ. Μισιρλόγλου, Αθήναι, 1953)
11
Τα έσοδα από διάφορους Ναούς(π. χ Έσοδα νοσοκοµειακής εκκλησίας Αγ. Νικολάου, Έσοδα
από τα Αγιάσµατα της Ζωοδόχου Πηγής κλπ. ) διατίθεντο για την λειτουργία των νοσοκοµείων
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2.6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ -ΣΤΗΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Για τους Έλληνες τραπεζίτες η δεκαετία του 1870, ήταν πολυτάραχη και έκρυβε
πολλές εκπλήξεις. Την µεγάλη χρηµατιστηριακή και οικονοµική άνοδο, όπως και την
τεράστια αύξηση των κερδοφόρων τραπεζικών εργασιών διαδέχθηκε η διάψευση των
προσδοκιών και οι διαδοχικές χρηµατιστηριακές κρίσεις που ανέκοψαν την ανοδική
πορεία των ανώνυµων εταιρειών που είχαν αρχίσει ήδη να εξαπλώνονται. Οι εξελίξεις της
περιόδου αυτής ήταν το αποτέλεσµα της ήδη µιας εικοσαετής πορείας δανεισµού του
Οθωµανικού κράτους, στην προσπάθεια του να προσεγγίσει τις χρηµατιστηριακές αγορές
της Ευρώπης. Οι ευνοϊκοί όροι δανεισµού από την Ευρώπη επέφεραν µεγάλα ποσά στην
Αυτοκρατορία και ταυτόχρονα ένα τεράστιο επιχειρηµατικό άνοιγµα της Πόλης που
επέτρεψε µια άνευ προηγουµένου εµπορική και τραπεζική ανάπτυξη.
Σύµφωνα µε τον Χ. Εξερτζόγλου12, οι τραπεζικές εργασίες συµπεριελάµβαναν
απλές συναλλαγές συναλλάγµατος, ανταλλαγή νοµισµάτων, την έµβαση και αντέµβαση
συναλλαγµάτων, εµπορικές και άλλες πιστώσεις µε ενέχυρο τίτλους ή συναλλάγµατα, ενώ
το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών αφορούσαν τη χρηµατοδότηση του δηµοσίου ταµείου
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µε βραχυπρόθεσµα δάνεια που άρχισαν να απορροφούν
το µεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιµων τραπεζικών κεφαλαίων. Η µικρή πλέον
διαθεσιµότητα κεφαλαίων και το ύψος των επιτοκίων προεξόφλησης των Ευρωπαϊκών
δανείων, ανέβασε τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα. Αυτό σήµαινε ότι η κερδοφορία των
τραπεζών ήταν υψηλή αλλά κάποια τραπεζικά καταστήµατα που χρειάστηκε να
δανειστούν περισσότερο απ’ ότι επέτρεπαν τα κεφάλαιά τους για να ανταπεξέλθουν στην
έκδοση κάποιου δανείου, σε περίπτωση ανάκλησης πιστώσεων, οδηγήθηκαν στην
χρεοκοπία. Η αγορά της Πόλης ήταν πλέον τρωτή και κινδύνευε από µια µεγάλη κρίση.
Έτσι µετά την µεγάλη χρηµατιστηριακή έξαρση του 1871-1873, η οθωµανική κυβέρνηση
προέβηκε σε µείωση στο ήµισυ έως τη παύση πληρωµών του δηµόσιου χρέους το 1875.
Τη κρίση αυτή διαδέχθηκε µια περίοδος αβεβαιότητας για το πότε θα υπάρξουν
ευνοϊκότερες συγκυρίες για αποπληρωµή του χρέους. Τελικά η διπλωµατία των τραπεζών
οδήγησε στο διακανονισµό του Οθωµανικού χρέους µε τη σύµβαση του Νοεµβρίου του
1879.

12

Εξερτζόγλου Χ., «Προσαρµοστικότητα και Πολιτική Οµογενειακών κεφαλαίων, Ίδρυµα Έρευνας
και παιδείας εµπορικής τράπεζας», Αθήνα 1989

24

Public Health & Health Care Management
Faculty of Medicine – University of Crete

2.7

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ -ΦΥΣΙΚΕΣ (Χρονική περίοδος 1753-1914)
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
1753
1830
1831
1836
1836
1837
1844
1852-1853
1853-1856

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ίδρυση του πρώτου νοσοκοµειακού συγκροτήµατος του Βαλουκλή
Ανέγερση Αρµένικου Νοσοκοµείου
Ίδρυση Ελληνοεµπορικής Σχολής στη Χάλκη
Συγκροτήθηκε η Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή
Ολοκλήρωση της οικοδόµησης του Ναού Ζωοδόχου Πηγής
Βαλουκλείου
Άρχισε η ανοικοδόµηση του νέου νοσοκοµείου
Ίδρυση Θεολογικής Σχολής Χάλκης
Ίδρυση Ορφανοτροφείου
Κριµαϊκός Πόλεµος

1862

Σύνταξη 1ου
Κανονισµού
Λειτουργίας των
Ε.Φ.Κ.

1869

Οικονοµική αυτοτέλεια των Κωνσταντινουπολιτών µε το δικαίωµα
κατοχής εγγείου ιδιοκτησίας που παραχωρείται µε το νόµο " περί
υπηκοότητας"

1871
1875

Σύσταση Ελληνικού
Φιλολογικού
Συλλόγου
Επιδηµία Χολέρας
Ίδρυση Ζάππειου

1876

Άνοδο στο θρόνο Μουράτ Ε' -εξαγγελία συντάγµατος (όλοι οι
υπήκοοι της αυτοκρατορίας είναι Οθωµανοί ανεξαρτήτως
καταγωγής)

1877
1878
1880
1882

Οι "Εθνικοί Κανονισµοί " επικυρώνονται
και λαµβάνουν ισχύ νόµου (1862-1923)

Ρωσσοτουρκικός
πόλεµος, Συνθήκη
Αγίου Στεφάνου
Ίδρυση "Επιτροπής Κιβωτίων Ελέους"
Οι οµογενείς στη Πόλη είναι κάτοχοι του 1/3 της γής
Ο Πατριάρχης Ιωακείµ Γ, έβαλε το θεµέλιο λίθο στην ανέγερση
της 1ης ψυχιατρικής κλινικής των Ε.Φ.Κ.
Λειτουργία Ιωακείµειου Παρθεναγωγείου
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1884

Ίδρυση Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου στην Πόλη
όπου έως το 1912 οι Έλληνες κατέχουν την πλειοψηφία

1885

Ανέγερση νέας Ψυχιατρικής Κλινικής δαπάναις Ι. Χαριτωνίδη

1894

Ίδρυση
Οφθαλµολογικής
Κλινικής
Νοσοκοµείου

1896
1897
1902
1903
1904

Ίδρυση Βιολογικού
Τµήµατος που
λειτούργησε ως το
Εγκαινιάστηκε το Υδροθεραπευτήριο των
1922
Ε.Φ.Κ.
Ελληνοτουρκικός πόλεµος
Ίδρυση Βουλγάρικου Νοσοκοµείου
Μεταφορά του ορφανοτροφείου στη Πρίγκηπο
∆ιάκριση σχολείων σε Αστικές, ∆ηµοτικές Σχολές

Μεγάλος Σεισµός

Επανακύρηξη συντάγµατος -Πολιτικοί
"εθνικοί " σύλλογοι εµφανίζονται
(Συνταγµατικός Πολιτικός Σύλλογος,
Μικρασιατικός πολιτικός Σύλλογος )

1908

Κίνηµα
Νεότουρκων

1909
1910

Λειτουργία Εθνικής Σχολής Γλωσσών και Εµπορίου
Ίδρυση Συνδέσµου Ελλήνων Ιατρών

1912

Καθαίρεση του
τελευταίου Έλληνα
διπλωµάτη Αλεξ.
Μαυρογένη

1914
1922-1923

1912-13 Βαλκανικοί Πόλεµοι

Το 50% των
κεφαλαίων που
διακινούνται στην
Οθωµανική
Αυτοκρατορία
ανήκουν σε
Έλληνες σε
αντιστοιχία µε το
Αρχίζει η εκδίωξη
15% που ανήκει σε του ελληνισµού από
Μουσουλµάνους
Θράκη και Μ. Ασία
Συνδιάσκεψη Λοζάνης

1914-18 A'
Παγκόσµιος
Πόλεµος

Πίνακας 2:Χρονολόγιο 1753-1914.
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3 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ –ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3.1

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η ιστορία των νοσοκοµείων του ελληνικού έθνους στην Κωνσταντινούπολη
διακρίνεται σε δυο περιόδους, στη πρώτη (1753-1794), όπου έχουµε τέσσερα ανεξάρτητα
νοσοκοµεία και στη δεύτερη περίοδο (1794-1839) κατόπιν συνενώσεως των νοσοκοµείων
από το 1839 έχουµε πλέον λειτουργία ενός ενιαίου νοσηλευτικού ιδρύµατος.
Στην πρώτη περίοδο, όπως συνοψίζονται από το Φ. Σιδηρόπουλο13, τα τέσσερα
ανεξάρτητα νοσοκοµεία ήταν τα εξής :
Περίοδος

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

(1753-1794)

Ονοµασία

Το Πανωλικό

Το Ναυτικό

Το Πανωλικό

Το

Νοσοκοµείο

Νοσοκοµείο

Νοσοκοµείο

Φρενοκοµείο

του

του Γαλατά

του

του Εγρή

Σταυροδροµίου

Καπού

Επταπυργίου
Χρονολογίες
Ίδρυσης

των

1753

1762

1779

Πριν το 1700

Νοσοκοµείων
Πίνακας 3: Τα τέσσερα ανεξάρτητα νοσοκοµεία της ελληνικής οµογένειας πριν
την συνένωση και οι χρονολογίες ίδρυσης τους.
Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη Σταυρόπουλο14, η λειτουργία των νοσοκοµείων
αυτών συνοψίζεται στο παρακάτω χρονολογικό διάγραµµα:
•

1793-1838 –Λειτουργεί το Φρενοκοµείο του Εγρή Καπού

•

1793-1807 –Λειτουργούν και τα τρία νοσοκοµεία
13

Σιδηρόπουλος Φ., «Τα Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήµατα στην ΚωνσταντινούποληΝοσοκοµείο Βαλουκλή», Εκδόσεις Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, Σεπτέµβριος 1999
14
Σταυρόπουλος Α., «Τα νοσοκοµεία και η νοσηλευτική πολιτική της ελληνικής εθνότητας στην
Κωνσταντινούπολη (1453-1838)», Αθήνα, 1984
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•

1807-1813 –Το νοσοκοµείο του Γαλατά δεν λειτουργεί. Το νοσοκοµείο του
Σταυροδροµίου λειτουργεί ως νοσοκοµείο γενικών νοσηµάτων και του
Επταπυργίου παραµένει πανωλικό.

•

1814-1823 –Το νοσοκοµείο του Σταυροδροµίου δεν λειτουργεί.

•

1824-1825- Το νοσοκοµείο του Σταυροδροµίου επαναλειτουργεί.

•

1826 - Το νοσοκοµείο του Σταυροδροµίου παύει οριστικά τη λειτουργία του.

•

1826-1838 –Λειτουργούν µόνο τα νοσοκοµεία του Γαλατά και του Επταπυργίου.

•

1839 –Έναρξη λειτουργίας του νέου ενιαίου Εθνικού νοσοκοµείου των ορθοδόξων
και παύση της λειτουργίας των άλλων νοσοκοµείων και του φρενοκοµείου και
διάλυση τους.
Στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί φαίνονται τα τέσσερα αυτά νοσοκοµεία και η

τοπογραφική τους θέση.

Σχήµα 3: Σχεδιάγραµµα της εντός και εκτός των τειχών Κωνσταντινούπολης
κατά το 18ο αιώνα, µε τις θέσεις των τεσσάρων Νοσοκοµείων του Έθνους15
15

Πηγή : Ακύλας Μήλλας, 1998
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Το 1794 µε πατριαρχική παρέµβαση και κηδεµονία του Γερασίµου του Γ’, ιδρύεται
το Κοινό Ταµείο των τριών νοσοκοµείων και γίνεται διοικητική συνένωση υπό µια
Κεντρική Επιτροπή, στην οποία προσηλώθηκε η ιερά µονή της Ζωοδόχου Πηγής και τα
εισοδήµατα της οποίας µαζί µε κάποιες άλλες προσόδους, χρησιµεύουν ως κύριος πόρος
των νοσοκοµείων. Έργο της Κεντρικής Επιτροπής ήταν όχι µόνο η Εποπτεία και η
∆ιοίκηση των νοσοκοµείων αλλά και η φιλανθρωπική δράση16 Η ιστορική πρωτοβουλία
του Γερασίµου του Γ’, αποτελεί αφενός µεγάλη στιγµή στην ιστορία των νοσοκοµείων και
στην περαιτέρω εξέλιξη τους αλλά και είναι καθοριστική για την παρέµβαση της
Εκκλησίας –Πατριαρχείου στη διαµόρφωση συλλογικής πολιτικής υγείας.
Η λειτουργία των τριών νοσοκοµείων συνεχίζεται µε κάποιες ενδιάµεσες διακοπές
εκτός του νοσοκοµείου του Επταπυργίου που συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα έως και
το 1839. Το Νοσοκοµείο του Επταπυργίου 17 που ήταν το πρώτο οργανωµένο νοσοκοµείο,
αποτελεί δηµιούργηµα της συλλογικής έκφρασης της φιλανθρωπίας του οµογενειακού
στοιχείου στη Κωνσταντινούπολη. Το νοσοκοµείο ιδρύθηκε το 1753, από τη Συντεχνία
των Ορθοδόξων Παντοπωλών για να καλύψει τις ανάγκες των προσβαλλόµενων από
πανώλη, µετά την τελευταία µεγάλη έξαρση πανωλικής επιδηµίας τα έτη 1751-1752. Το
1790 το νοσοκοµείο καταστράφηκε από φωτιά και ανεγέρθηκε πάλι το 1793 µε επίβλεψη
του Γεωργίου Μουρούζη 18, δαπάνη του Οικουµενικού Πατριάρχου Νεοφύτου του Ζ’ και
συνέχισε να λειτουργεί σαν θεραπευτήριο πανωλικών έως το 1837. Το έτος αυτό εξέλιπε η
επιδηµία της πανώλης λόγω της σύστασης των λοιµοκαθαρτηρίων από τον Σουλτάνο
Μαχµούτ τον Β’. Η οµογένεια της Κωνσταντινούπολης κατανοώντας την ανάγκη
ανέγερσης ενός άρτιου επιστηµονικά και λειτουργικά νοσοκοµείου, αγοράζει µεγάλη
έκταση έξωθεν του Επταπυργίου και κτίζει τα έτη 1837, 1838 το Εθνικό Νοσοκοµείο που
περιλαµβάνει

δώδεκα

µεγάλες

αίθουσες,

Φαρµακείο,

Μαγειρείο,

Πλυντήριο,

Ιµατιοφυλάκιο, Αποθήκες και τον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάµπους. Σε αυτό το
νοσοκοµείο έχουµε το 1839, µεταφορά των ασθενών των νοσοκοµείων του Γαλατά και
του Σταυροδροµίου όπως και των νοσηλευόµενων του φρενοκοµείου.

16

Η διανοµή ελεών σε πτωχούς και ορφανούς, η φροντίδα αποφυλακίσεως κρατουµένων, η
εξαγορά των εν αποστασία αιχµαλώτων και ως σκλάβων πωλουµένων (Ηµερολόγιο ΕΦΚ -1905)
17
Το νοσοκοµείο κατά τη διάρκεια της ιστορικής πορείας του πήρε ποικίλες ονοµασίες: Γραικικό
Νοσοκοµείο, Νοσοκοµείο των Επτά Κουλάδων ή επτά Γουλάδων, Νοσοκοµείο του Επταπυργίου, Εθνικό
Νοσοκοµείο, Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήµατα, Νοσοκοµείο Βαλουκλή (ονοµασία µετά την
Μικρασιατική Καταστροφή).
18
Μεγάλος ∆ιερµηνέας της Υψηλής Πύλης
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Το 1839 αποτελεί χρονολογία σταθµός καθώς τότε αρχίζει την λειτουργία του το
νέο ενιαίο νοσοκοµείο των Επτά Πύργων (Εθνικό Νοσοκοµείο), µε ταυτόχρονη
κατάργηση των άλλων δυο νοσοκοµείων καθώς και του φρενοκοµείου του Έγρη Κάπου.
Το ενιαίο και µοναδικό πλέον νοσηλευτικό ίδρυµα του Γένους περιλαµβάνει : νοσοκοµείο,
φρενοκοµείο, γηροκοµείο, και παίρνει την ονοµασία Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήµατα.
Κατά τα έτη 1852-1853 έχουµε και ανοικοδόµηση ορφανοτροφείου αρρένων δίπλα στο
νοσοκοµείο του Επταπυργίου, που το 1903 µεταφέρθηκε στη Πρίγκηπο. Στη συνέχεια
ανεγέρθηκαν διάφορα κτίρια κυρίως έως το 191319, βάσει των προδιαγραφών των
τελειότερων αντίστοιχων νοσοκοµειακών κτιρίων της Ευρώπης εκείνη την εποχή. Στοιχεία
αναφορικά µε την ανοικοδόµηση των νέων κτιρίων και την επέκταση του νοσοκοµείου θα
δοθούν αναλυτικά σε ακόλουθη ενότητα.
Πριν ολοκληρώσουµε την σύντοµη αναδροµή στην ιστορία των Ε.Φ.Κ. πρέπει να
αναφέρουµε ότι το µεταρρυθµιστικό διάταγµα του Χάττ-ι Χουµαγιούν το 1856,
σηµατοδοτεί µια νέα περίοδο οικονοµικών και πολιτικών εξελίξεων στην Οθωµανική
Αυτοκρατορία γενικότερα αλλά και ειδικότερα στα Ε.Φ.Κ., καθώς συντάσσονται οι
«Εθνικοί Κανονισµοί» που επιχειρούν την προσαρµογή της εσωτερικής λειτουργίας του
ορθόδοξου Μιλλέτ στο νέο µεταρρυθµιστικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν έχουµε από το 1862 για
πρώτη φορά θέσπιση Κανονισµών- Νόµων για την Οργάνωση και τη Λειτουργία του
Νοσοκοµείου, γεγονός σταθµός για την ιστορία του.

3.2

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Εθνικό Νοσοκοµείο, που εκτεινόταν σε χώρο 163. 000 τετραγωνικών µέτρων,
απαρτιζόταν από ένα συγκρότηµα κτιρίων που ανεγείρονταν καθ’ όλη την διάρκεια της
προς µελέτη περιόδου20.
Παραθέτουµε έναν γενικό τοπογραφικό χάρτη των εθνικών νοσοκοµείων21, στον
οποίο σηµειώνονται οι θέσεις των κτιρίων, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί στις αρχές του
20ου αιώνα.

19

Οι πόλεµοι που ακολούθησαν και η νέα διαµόρφωση της πολιτικής και οικονοµικής κατάστασης,
ανέκοψαν την επέκταση των Ε.Φ.Κ.
20
Σε άλλη ενότητα της παρούσης εργασίας θα αναφερθούµε στην ανοικοδόµηση του νοσοκοµείου.
21
Πηγή Ακύλας Μήλλας, 1998
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Σχήµα 4: Τοπογραφικός χάρτης νοσοκοµείου

31

Public Health & Health Care Management
Faculty of Medicine – University of Crete

3.2.1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τα κτίρια που αντιστοιχούν στα νούµερα του διαγράµµατος είναι τα εξής:

1.

Γραφεία ∆ιευθύνσεως

18. Ψυχιατρείο µανιακών γυναικών

2.

Χαριτωνίδειος Παθολογική

19. Ψυχιατρείο Μανιακών ανδρών

Αίθουσα

20. Τµήµα εργαζοµένων ήσυχων

3.

Φαρµακείο

4.

Μαγειρείο

21. Τµήµα ρυπαρών γυναικών

5.

Λουτρά

22. Παθολογικό τµήµα γυναικών

6.

Παλαιά Παθολογική Αίθουσα

23. Μαυρογορδάτειο εγχειρητήριο

7.

Παλαιό Χειρουργείο

24. Χειρουργική κλινική ανδρών επί

8.

Οφθαλµολογική Κλινική

9.

Ναός Αγ. Χαραλάµπους

10. Αίθουσα στηθικών
νοσηµάτων
11. Ψυχιατρείο ανδρών
12. Ψυχιατρείο γυναικών
13. Υδροθεραπευτήριο και
Μηχανικό Πλυντήριο
14. Χαρίκλειας

ψυχασθενών

πληρωµή
25. Νέες χειρουργικές κλινικές
ανδρών
26. Νέα Μαυρογορδάτειος
Χειρουργική κλινική γυναικών
27. Οικίσκοι ψυχασθενών επί
πληρωµή
28. Ιατρικός σταθµός Εθν.
Νοσοκοµείων

Ζαφειροπούλου Μολυσµατικό

29. Παλαιό ορφανοτροφείο

τµήµα γυναικών

30. Ναός Αγ. Αναργύρων

15. Αµαξοστάσιο

31. Παλαιό γηροκοµείο

16. ∆αµαλοστάσιο

32. Πλατεία των ψύλλων

17. Αποθήκες ύδατος γενικής

33. Πανωλικά τµήµατα

ύδρευσης

34. Λαχανόκηπος των εθνικών
νοσοκοµείων
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4 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
4.1

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Με την εφαρµογή του πρώτου Εθνικού Κανονισµού το 1862, το ∆ιαρκές Μικτό
Συµβούλιο αναλαµβάνει την υψηλή εποπτεία και την οικονοµική επιτήρηση των
κοινωφελών ιδρυµάτων (εθνικών σχολείων, νοσοκοµείων και λοιπών ιδρυµάτων) καθώς
και την εκλογή της Εφορίας που θα διοικεί άµεσα τα νοσοκοµεία. 22
Τα Ε.Φ.Κ. έχουν ένα Εσωτερικό ∆ιευθυντή που διέµενε πάντα µέσα στο
Νοσοκοµείο και ένα Γενικό ∆ιευθυντή προϊστάµενο του πρώτου, που βρισκόταν στο
Γενικό Γραφείο των Ε. Φ. Κ µε πολυάριθµο προσωπικό, και εξέταζε κάθε ζήτηµα σχετικό
µε τα Ε.Φ.Κ. Την εσωτερική λειτουργία των Ε.Φ.Κ. επιτηρούσε ο Εσωτερικός ∆ιευθυντής
που ήταν κατά προτίµηση γιατρός µε το ανάλογο προσωπικό. Η εσωτερική διεύθυνση είχε
άµεση σχέση µε την Εφορία που ασκούσε την ανώτατη διοίκηση των Ε.Φ.Κ.
Η Προεδρία των Ε.Φ.Κ. όπως και εκείνη του ∆. Ε. Μ. Συµβουλίου θεωρούταν η
πλέον τιµητική εκείνη την εποχή και την καταλάµβανε κάποιος σηµαντικός Συνοδικός,
στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου εκλεγόταν κάποιος Εθνικός Σύµβουλος. Η Εφορία είχε
κατά καιρούς από δέκα έως δεκατέσσερα µέλη, εκλεγόταν από ∆ύο Σώµατα (Κληρικοί και
Λαϊκοί ) και συνεδρίαζε τακτικά κατά την διάρκεια της εβδοµάδας στα γραφεία των
Ε.Φ.Κ. Η εφορία άλλαζε κάθε δυο χρόνια και δεν µπορούσε το ίδιο µέλος να εκλεχθεί σε
δυο συνεχόµενες θητείες. Σε κάθε συνεδρίαση, ο ∆ιευθυντής του γενικού Γραφείου στο
οποίο κατέληγαν όλα τα στοιχεία για την κίνηση και τα διάφορα ζητήµατα του
νοσοκοµείου, ενηµέρωνε την Εφορία για όλα τα θέµατα που αφορούν την διοίκηση, και το
συµβούλιο έπαιρνε αποφάσεις για το τι έπρεπε να γίνει.
Για τη διευκόλυνση του πολυσχιδούς έργου της Εφορίας δηµιουργήθηκαν δυο
τµήµατα (κτηµατικόν και οικονοµικόν) και έξι επιτροπές23 (επιστηµονική, κοσµητεία,
επιµελητεία, φαρµακευτική, επιτροπή ελέων, επιτροπή σιγαροχάρτου και πυρείων). Στις
σειρές που ακολουθούν συνοπτικά αναφέρουµε το ρόλο και τη δράση αυτών των οργάνων.

22

Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήµατα, Ηµερολόγιο του έτους 1905, Εν Κωνσταντινούπολει, 1904
Σύµφωνα µε το Σχέδιο Κανονισµού των εν Κωνσταντινούπολει Ε.Φ.Κ., του έτους 1906, ορίζεται
η κατάρτιση τεσσάρων τµηµάτων (Επιστηµονικόν, Κτηµατικόν, Οικονοµικόν, Επιµελητείαι)
23
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4.1.1 ΤΜΗΜΑΤΑ

1.

Κτηµατικό Τµήµα24
Το τµήµα αυτό στελέχωναν τέσσερεις αρχιτέκτονες ή κτηµατίες υπό την

Προεδρεία ενός Εφόρου, αρχιτέκτονα. Ρόλος του κτηµατικού τµήµατος ήταν η διαχείριση
της κολοσσιαίας κτηµατικής περιουσίας των Ε.Φ.Κ. και η εισήγηση στην Εφορεία τρόπων
για την όσον δυνατόν καλύτερη εκµετάλλευση της περιουσίας και θεµάτων σχετικά µε την
συντήρηση κτιρίων, την εκποίηση των µη αποδοτικών, την αγορά ή την ανέγερση νέων.

2.

Οικονοµικό Τµήµα 25
Το τµήµα αυτό στελέχωναν τέσσερεις έµποροι ή τραπεζιτικοί, υπό την Προεδρεία

ενός νοµοµαθούς Εφόρου. Ρόλος του οικονοµικού τµήµατος ήταν η κατάρτιση του
Προϋπολογισµού και Απολογισµού των Ε.Φ.Κ. όπως και η εξέταση των οικονοµικών
προβληµάτων και η εισήγηση των δεόντων στην Εφορία.

4.1.2 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Η Επιστηµονική Επιτροπή26
Την αποτελούσαν τέσσερεις εκ των άριστων γιατρών της Πόλης υπό την
Προεδρεία ενός ιατρικού µέλους της εφορίας. Η επιστηµονική επιτροπή επόπτευε όλη την
επιστηµονική κίνηση των νοσοκοµείων και προέβαινε στην πρόσληψη γιατρών κατόπιν
διαγωνισµού. Γνωµοδοτούσε για όλα τα επιστηµονικά θέµατα και πρότεινε στην Εφορία τι
µέτρα πρέπει να ληφθούν για την προαγωγή της επιστηµονικής προόδου και έρευνας, ενώ
αποφάσεις της Εφορίας επί καθαρώς επιστηµονικών ζητηµάτων, χωρίς την έγκριση της
επιτροπής δεν θεωρούταν έγκυρες.
24
25

Σχέδιο Κανονισµού των εν Κωνσταντινούπολει Ε.Φ.Κ., 1906
Σχέδιο Κανονισµού των εν Κωνσταντινούπολει Ε.Φ.Κ., 1906
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2. Η Κοσµητεία
Την αποτελούσαν εννέα Κυρίες, που είχαν αναλάβει την επιµέλεια, τον έλεγχο και
την επίβλεψη της καθαριότητας των ασθενών, του ιµατισµού και την φροντίδα της
εγκαίρου ανανέωσης του. Υπό την εποπτεία της Κοµητείας ήταν επίσης το Πλυντήριο και
το Ραφείο.

3. Η Επιµελητεία
Έργο της ήταν η αγορά τροφίµων και λοιπών χρειωδών.

4. Η Φαρµακευτική Επιτροπή
Η επιτροπή αυτή που τελούσε υπό την Προεδρεία Ιατρικού ή Φαρµακευτικού
µέλους της Εφορίας ήταν υπεύθυνη για την έγκαιρη αγορά και προµήθεια φαρµάκων,
χειρουργικών εργαλείων και όλων των συναφών ειδών και αντικειµένων που
χρησιµοποιούσε το Νοσοκοµείο και τα οποία προµηθευόταν απευθείας από ευρωπαϊκά
εργοστάσια.

5. Η Επιτροπή Ελέων27
Ρόλος

της

επιτροπής

αυτής

ήταν

η

διενέργεια

εράνων

εντός

της

Κωνσταντινούπολης και σε όλη την Οθωµανική Επικράτεια, ακόµα και στο εξωτερικό. Τα
Ε.Φ.Κ. δεν περιόριζαν την ευεργετική τους δράση µόνο στην περίθαλψη και νοσηλεία των
ασθενών, γηροκοµούµενων και φρενοβλαβών, αλλά την επεκτείνανε λόγω των ειδικών
συνθηκών του οµογενούς πληθυσµού της Τουρκίας, σε όλους τους τοµείς της
φιλανθρωπίας. «Είχαν δηλονότι επωµισθεί καθήκοντα και δικαιοδοσία υπουργείου
∆ηµοσίας Αντιλήψεως και Κοινωνικής Πρόνοιας. Και δια τούτο η επικρατέστερη

26
27

Σχέδιο Κανονισµού των εν Κωνσταντινούπολει Ε.Φ.Κ., 1906
Η ίδρυση και η δράση της επιτροπής Ελεών καθορίζεται από τον Κανονισµό του 1887.
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επωνυµία των ήτο : Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήµατα και όχι απλώς Εθνικά
Νοσοκοµεία. »28
6. Η Επιτροπή Σιγαροχάρτου και Πυρείων
Τα Ε. Φ. Κ. εµπορευόταν αυτά τα είδη.
7. Άλλες Επιτροπές
Υπήρχαν ακόµη οι επιτροπές των διαφόρων Νοσοκοµειακών Εκκλησιών, όπως της
Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου του Γαλατά, της Παναγιάς της Σούδας του Έγρι –Καπού,
της Μονής της Ζωοδόχου Πηγής.29 Ο λόγος που αναφέρουµε αυτές τις επιτροπές είναι ότι
οι εκκλησίες που αναφέραµε προσέφεραν ένα µεγάλο ποσοστό έως το σύνολο των
εισοδηµάτων τους για την συντήρηση του Νοσοκοµείου, και µάλιστα αυτά τα εισοδήµατα
αποτελούν ένα από τους κυριότερους πόρους του.

28

Ιστορικές Σηµειώσεις για την Ίδρυση και δράση των ΕΦΚ Κωνσταντινουπόλεως, Α. Σ.
Μισιρλόγλου, Αθήναι, 1953
29
Ιστορικές Σηµειώσεις για την Ίδρυση και δράση των ΕΦΚ Κωνσταντινουπόλεως, Α. Σ.
Μισιρλόγλου, Αθήναι, 1953
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5 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Στις παραγράφους που ακολουθούν αναφέρουµε τους Εθνικούς Κανονισµούς µε
χρονολογική σειρά από το 1864 ως το 1933 και αναφέρουµε συνοπτικά τι περιλάµβανε
καθένας από αυτούς.

5.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ (1864)30
Ο πρώτος κανονισµός που συντάχθηκε για την λειτουργία και την διοίκηση του
Εθνικού Νοσοκοµείου, διακρίνει την διαίρεση του Νοσοκοµείου σε τρία τµήµατα : α) το
κυρίως νοσοκοµείο, β) το γηροκοµείο και γ) το φρενοκοµείο. Ορίζει ότι το νοσοκοµείο
δέχεται και θεραπεύει άπαντες τους προσερχοµένους ασθενείς ορθοδόξους αµφοτέρων
των γενών, άνευ διακρίσεως φυλής, ηλικίας ή νόσου.
Ο Κανονισµός αυτός περιλαµβάνει το κανονισµό λειτουργίας που αναφέρεται σε
ξεχωριστά κεφάλαια στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των νοσηλευόµενων, ορίζει την
σύσταση του προσωπικού και το καθηκοντολόγιο των γιατρών, εσωτερικών- εξωτερικών,
του ∆ιευθυντή, του Γραµµατέως, των φαρµακοποιών, νοσοκόµων και υπηρετών. Ορίζεται
ακόµα η σύσταση του Νοσοκοµειακού Συνεδρίου και η συχνότητα συνεδριάσεων του
όπως και η σύσταση και οι αρµοδιότητες της δεκαµελούς Εφορίας και τα χρέη των
Κοσµητριών του νοσοκοµείου. Επίσης δίνονται γενικές οδηγίες περί διαίτης και
καθαριότητος.
Ο πρώτος αυτός Κανονισµός επεξεργάστηκε από την τότε Εφορία (Χρ. Β.
Ζωγράφος, Γ. Ζαρίφης, ∆. Γ. Πασπάτης, ∆ηµήτριος Σεµέλας, Χ. Γαλατιανός, Ξ.
Ζωγράφος ) αποστάλθηκε στο ∆ΕΜ Συµβούλιο, εγκρίθηκε, επικυρώθηκε και υπογράφηκε
από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Σωφρόνιο. Ο Κανονισµός αυτός ίσχυσε για 23
έτη από το 1864 έως το 1887 όπου είχαµε την έκδοση του δεύτερου Κανονισµού.

30

Κανονισµός του εν Κωνσταντινούπολει Εθνικού Νοσοκοµείου των Ορθοδόξων, Τύποις Α.
Κοροµηλά και Π. Πασπάλλη, Εν Κωνσταντινούπολει, 1864
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5.2 Κανονισµός των εν Κωνσταντινούπολει Ε.Φ.Κ. (1887)31
Ο

δεύτερος

Κανονισµός

που

υπογράφεται

από

τον

Πατριάρχη

Κωνσταντινουπόλεως ∆ιονύσιο, διακρίνει την ονοµασία του Εθνικού Νοσοκοµείου, σε
Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήµατα και αναφέρεται στο σκοπό λειτουργίας τους καθώς
και στους πόρους τους. Κάνει κάποιες αναπροσαρµογές στη σύσταση και τις αρµοδιότητες
της πλέον δωδεκαµελούς Εφορίας, ενώ αναφέρεται και στα καθήκοντα του προέδρου και
του ταµία της.
Στον ίδιο Κανονισµό έχουµε κατάρτιση δυο νέων τµηµάτων του οικονοµικού και
του κτηµατικού και αναγράφονται διεξοδικά ο ρόλος και η ευθύνη του κάθε τµήµατος εξ’
αυτών. Ακολουθούν επίσης όπως και στο πρώτο Κανονισµό, το καθηκοντολόγιο του
∆ιευθυντή, γραµµατέως, λογιστού.
Ακόµα αναφέρεται η διάκριση τριών τµηµάτων : της εσωτερικής παθολογίας, της
εξωτερικής παθολογίας και του φρενοκοµείου, ενώ ορίζεται το ύψος των νοσηλίων για
τους επί πληρωµή ασθενείς. Επίσης εισάγεται σύστηµα αξιολόγησης του προσωπικού
όσον αφορά το θέµα των προσλήψεων και εκτός των απαραίτητων προσόντων, υπάρχει
πλέον αυστηρή υποχρεωτική εξεταστική διαδικασία για τον διορισµό. Στην ίδια
παράγραφο υπάρχει και η δέσµευση των εσωτερικών γιατρών να διδάσκουν στα σεµινάρια
κατάρτισης νοσοκόµων και φρενοκόµων του νοσοκοµείου στα πλαίσια της ανάγκης
διαρκούς µετεκπαίδευσης τους.
Στον Κανονισµό του 1887 υπάρχει επίσης το καταστατικό λειτουργίας του
Γηροκοµείου ενώ ιδρύεται η Επιτροπή Ελέων και ορίζεται η δράση της. Τέλος
καθιερώνεται η σύνταξη του ετήσιου Ισολογισµού των Ε.Φ.Κ., και η δηµοσίευση της
ετήσιας Επετηρίδας των Ε.Φ.Κ. που εµπεριέχει :
a) πίνακα των µελών της εφορίας, της κοσµητείας, των επιτροπών
b) πίνακα των συνδροµητών, δωρητών, ευεργετών
c) συνοπτική έκθεση λογοδοσίας της εφορίας για όσα έκανε κατά τη διάρκεια του
έτους
d) τον ετήσιο γενικό ισολογισµό των Ε.Φ.Κ. µε τις καταστάσεις (ενεργητικόπαθητικό) και (έσοδα- δαπάνες)
e) την ετήσια και ηµερήσια στατιστική της νοσηλείας

31

Κανονισµός των εν Κωνσταντινούπολει Ε.Φ.Κ., Εν Κωνσταντινούπολει, 1887
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f) την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής του Πατριαρχείου µε την έγκριση του
∆ΕΜ
Τέλος µε ειδικό άρθρο, δίνεται η δυνατότητα αναθεώρησης του Κανονισµού µετά
τη παρέλευση πενταετίας. Έτσι ο επόµενος Κανονισµός των Ε.Φ.Κ. συντάχθηκε το 1902.

5.3 Κανονισµός των εν Κωνσταντινούπολει Ε.Φ.Κ. (1902)32
Τα Ε.Φ.Κ. περιλαµβάνουν και ορφανοτροφείο σύµφωνα µε αυτό το Κανονισµό.
Στον Κανονισµό του 1902 ορίζεται η χρηµατοδότηση των Ε.Φ.Κ. σε :
a) τακτικές εισφορές
b) εισοδήµατα των ακινήτων κτηµάτων των Ε.Φ.Κ. και των Ναών αυτών
c) έκτακτες εισφορές –όπως χρήµατα που έχουν συλλεχθεί από την Επιτροπή Ελέων
d) οι εισπράξεις των περιαγοµένων δίσκων των Ναών της Πόλης υπέρ των Ε.Φ.Κ.
e) οι ετήσιες συνδροµές των επαγγελµατικών συντεχνιών
f) τα έσοδα του Ιερού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής
g) τα καταβαλλόµενα δικαιώµατα εισόδου στα Ε.Φ.Κ.
h) η ηµερήσια χορηγία άρτου και κρέατος της Αυτοκρατορικής Κυβέρνησης
i) οι τόκοι των εκάστοτε διαθέσιµων χρηµάτων
j) έκτακτες συνδροµές φιλάνθρωπων, κληροδοτήµατα, αφιερώµατα, δωρεές
Όπως και στους προηγούµενους Κανονισµούς ακολουθεί το καθηκοντολόγιο του
προσωπικού π. χ. αρχιφύλακες, ιµατιοφύλακες, οικονόµοι, γιατροί, διοικητικοί και τα
καταστατικά λειτουργίας γηροκοµείου και ορφανοτροφείου. Ακόµη υπάρχουν ειδικές
διατάξεις για τις προσόδους των Νοσοκοµειακών Ναών και θέµατα όπως η κηροπωλησία,
τα δικαιώµατα των ιεροτελεστιών, το νεκροταφείο. Τέλος αναφέρεται ειδικός Κανονισµός
συντάξεων για όλους τους έµµισθους εργαζόµενους των φιλανθρωπικών καταστηµάτων.

32

Κανονισµός των εν Κωνσταντινούπολει Ε.Φ.Κ. των ορθοδόξων, Εν Κωνσταντινούπολει, 1902
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5.4 Σχέδιο Κανονισµού των Ε.Φ.Κ. (1906)33
Ο τέταρτος σε σειρά Κανονισµός των Ε.Φ.Κ., περιλαµβάνει αντίστοιχα άρθρα µε
τους προηγούµενους, αναφέρεται στο τι είναι τα φιλανθρωπικά καταστήµατα και τις πηγές
χρηµατοδότησης τους. Ορίζει αλλαγή του αριθµού και της σύστασης της Εφορίας, από
δώδεκα σε δεκατέσσερα µέλη τα δύο εκ’ των οποίων υποχρεωτικά πρέπει να προέρχονται
από το Ιατρικό Σώµα. Καταγράφει επίσης αναλυτικότερα κάθε αρµοδιότητα και
δικαιοδοσία της Εφορίας ενώ συµπεριλαµβάνει την κατάρτιση τεσσάρων τµηµάτων εκ
µελών αυτής. Τα τέσσερα αυτά τµήµατα είναι, το Επιστηµονικόν, το Κτηµατικόν, το
Οικονοµικόν και οι Επιµελητείαι. Επίσης εξετάζονται οι υποχρεώσεις της διοίκησης, της
εσωτερικής διεύθυνσης και των διαφόρων επαγγελµατικών οµάδων του ιδρύµατος. Το
σηµαντικότερο όµως είναι ότι περιλαµβάνει ξεχωριστό κεφάλαιο αναφερόµενο στο
νεοϊδρυθέν Ταµείο Συντάξεων. Σε αυτό το κεφάλαιο ορίζονται τα εξής:
1. Λειτουργία ταµείου συντάξεων από καταβολές τακτικού παρακρατήµατος των
µισθών, από ετησία χορηγία ενός ποσού από το ταµείο των Ε.Φ.Κ. και του
ανατοκισµού αυτών των χρηµάτων και των προστίµων που είχαν επιβληθεί στους
υπαλλήλους.
2. Το µόνιµο προσωπικό καταβάλει το 5 % του ετήσιου µισθού του και άλλο τόσο
ποσό καταβάλλει το ταµείο των Ε.Φ.Κ. Το σύνολο των χρηµάτων επενδύονται και
ανατοκίζονται.
3. Σύνταξη δικαιούται οποιοσδήποτε εργαζόµενος των Ε.Φ.Κ. (κληρικός, γιατρός)
που συµπληρώνει εικοσαετή υπηρεσία και έχει συµπληρώσει το εξηκοστό πέµπτο
έτος. 34
4. Των αποθανόντων συνταξιούχων το δικαίωµα περιέρχεται µόνο στη χήρα και στα
ορφανά
5. Όποτε το ταµείο συντάξεων καταστεί αυτάρκες, το ταµείο των Ε.Φ.Κ., παύει τις
χορηγίες προς αυτό.

33

Σχέδιο Κανονισµού των εν Κωνσταντινούπολει Ε.Φ.Κ., 1906
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5.5 Κανονισµός των Ε.Φ.Κ. (1911)35
Ο Κανονισµός του 1911 ακολουθεί σε γενικές γραµµές την ίδια σύνταξη µε τους
προηγούµενους και καλύπτει τα ίδια άρθρα.

5.6 Κανονισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ιατρικού Σταθµού
του Εθνικού Νοσοκοµείου (1913)36
Ο Κανονισµός λειτουργίας του ιατρικού σταθµού θέτει κριτήριο προς δωρεάν
νοσηλεία να είναι κάποιος ορθόδοξος, φτωχός και ασθενής. Βάσει του κανονισµού
αποκλείονται της δωρεάν νοσηλείας
1. Οι πάσχοντες από ανίατα ή χρόνια νοσήµατα που δεν εµφανίζουν επικίνδυνες
επιπλοκές και δεν χρειάζονται άµεση ιατρική περίθαλψη και κατάκλιση
2. Όσοι έχουν ηλικία κάτω των οχτώ ετών, µε εξαίρεση τις επείγουσες χειρουργικές
περιπτώσεις.
3. Οι ηλικιωµένοι δεν πάσχουν από κάποια οξεία νόσο.
4. Οι γυναίκες σε εγκυµοσύνη άνω των έξι µηνών εκτός αν έχουν επικίνδυνες
επιπλοκές.
5. Οι πάσχοντες από αφροδίσια νοσήµατα χωρίς επιπλοκές
6. Οι φρενοβλαβείς, µε εξαίρεση των πασχόντων από εµπύρετο οξύ παραλήρηµα
µιασµατικό ή τοξικό.
Στον ίδιο κανονισµό, αναφέρονται θέµατα περί εισαγωγής των δωρεάν
χειρουργικών

ασθενών,

των

εξωτερικών

χειρουργικών

ασθενών

και

των

οφθαλµολογικών ασθενών.

34

Με την ολοκλήρωση εικοσαετίας ο δικαιούχος λαµβάνει σύνταξη το ¼ του µισθού,
εικοσιπενταετία το ½ του µισθού, τριακονταετία, τα ¾ του µέσου όρου των µισθών της τελευταίας
πενταετίας.
35
Σχέδιο Κανονισµού των εν Κωνσταντινούπολει Ε.Φ.Κ., Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Εν
Κωνσταντινούπολει, 1911
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5.7 Κανονισµός των εν Κωνσταντινούπολει Ε.Φ.Κ. (1914)
Ο Κανονισµός του 1914 ακολουθεί την ίδια ανάπτυξη µε τους προηγούµενους
καλύπτοντας τα θέµατα που ήδη έχουµε αναφέρει. Αναφέρεται όµως σε αυτόν διεξοδικά ο
ρόλος και οι αρµοδιότητες της υγειονοµικής υπηρεσίας του νοσοκοµείου και έχουµε
ίδρυση ενός νέου θεσµού, αυτού των έκτακτων ιατρών των Εθνικών Νοσοκοµείων. Ο
τίτλος αυτός είναι τιµητικός και απονέµεται κατόπιν διαγωνισµού, ενώ όσοι κατέχουν το
τίτλο είναι άµισθοι και έχουν θέση αναπληρωτή. Η σύσταση της εφορίας τέλος, είναι
πλέον ενδεκαµελής.

5.8 Κανονισµός Περί Συντάξεων (1918)37
Το 1918 εκδόθηκε ένας ξεχωριστός Κανονισµός που αφορούσε το Ταµείο
Συντάξεων. Στον κανονισµό αυτό υπάρχουν κεφάλαια σχετικά µε τους πόρους του
ταµείου, τη διαχείρισή τους από τη διεύθυνση και τους δικαιούχους της σύνταξης.

5.9 Κανονισµός των
Βαλουκλή (1933)38

εν

Κωνσταντινούπολει

Νοσοκοµείων

Το 1933 ήταν το τελευταίο έτος έκδοσης Εθνικού Κανονισµού, ο οποίος
περιλάµβανε ενότητες που αφορούσαν τη διοίκηση, τα καθήκοντα των µελών της εφορίας,
τα τµήµατα και τις επιτροπές του νοσοκοµείου, γενικότερα θέµατα λειτουργίας των Ε.Φ.Κ.
και θέµατα σχετικά µε συνδροµές, δωρεές και ευεργεσίες.

36

Κανονισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ιατρικού Σταθµού Του Εθνικού Νοσοκοµείου,
Τυπογραφείο Φ. Βάλλα, Κωνσταντινούπολις, 1913
37
Κανονισµός Περί Συντάξεων, 1918
38
Κανονισµός των εν Κωνσταντινούπολει Νοσοκοµείων Βαλουκλή., 1933
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6 ∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. – ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟ∆ΟΜΗ (1839-1914)
Το Νοσοκοµείο από την έναρξη λειτουργίας του το 1839, πλαισιωνόταν µε ειδικά
κτίρια για τις βοηθητικές υπηρεσίες του και κατά καιρούς υπέστη διάφορες µεταλλαγές
ανάλογα µε τις τρέχουσες ανάγκες. Σύµφωνα µε φυλλάδιο της Εφορίας του 1841 όλοι οι
θάλαµοι περιλάµβαναν 200 κοιτώνες ασθενών, διοικητικών υπαλλήλων, ιατρών και
νοσοκόµων που συγκεκριµένα οι τελευταίοι, βρισκόταν εντός των αιθουσών των ασθενών,
µε επακόλουθα για την υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού. Σύµφωνα µε έκθεση του
Ιωάννη Σιώτη το 1902 µε τίτλο «Μελέτη περί των διαφόρων αναγκών του Νοσοκοµείου»,
το κυρίως κτίριο του νοσοκοµείου είχε 187 κλίνες ασθενών. Από το 1841 ήδη το
νοσοκοµείο ήταν χωρισµένο σε τρία τµήµατα (ασθενείς, φρενοβλαβείς, γηροκοµούµενοι).
Ο πρώτος γιατρός που διορίστηκε στο νοσοκοµείο, µετά τη συνένωση και
µετονοµασία σε ΕΦΚ ήταν ο Πηνιατέλης, που είχε µισθό 1500 χρυσά γρόσια µηνιαίως και
ανέλαβε την ιατρική περίθαλψη όλων των νοσηλευόµενων. Το νοσοκοµείο κατά την
έναρξη της λειτουργίας του δεν είχε ιδιαίτερο διευθυντή και ο µοναδικός γιατρός είχε
επωµιστεί και αυτή την ευθύνη. Τα πολλαπλά νοσηλευτικά, διοικητικά καθήκοντα του
γιατρού δυσχέραιναν την οµαλή υπηρεσία του στο νοσοκοµείο και γι’ αυτό η εφορία
αποφάσισε την πρόσληψη του ιατρού, ιστορικού, φιλόλογου και φιλόσοφου Αλέξανδρου
Πασπάτη το 1840, που διορίσθηκε ως εσωτερικός ιατρός και ο Πηνιατέλης ονοµάστηκε
Αρχίατρος του νοσοκοµείου σαν αρχαιότερος. Η κίνηση του νοσοκοµείου ήταν πολύ
αυξηµένη και η έλλειψη χώρου προς στέγαση των προσερχόµενων ασθενών ήταν όλο και
περισσότερο έκδηλη, η νοσηλεία και η περίθαλψη ήταν ελλιπής µε αποτέλεσµα η
θνησιµότητα από 24, 8% τα έτη 1839-43 να αυξηθεί στο 31, 14% το 1846. Ο τότε
νεοδιορισθής Αρχίατρος του νοσοκοµείου, Βάλβης, έλαβε δραστικά µέτρα, άνοιξε
παράθυρα για καλύτερο αερισµό των αιθουσών, αντικατέστησαν τα ξύλινα κρεβάτια µε
σιδερένια και τα παλιά στρώµατα µε νέα, καθιέρωσε τη νυχτερινή υπηρεσία και έκανε
πολλές καινοτόµες προσπάθειες για την βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης.
Τα έτη 1848-1849 ήταν πολύ δύσκολα γιατί ξέσπασε επιδηµία χολέρας και το
νοσοκοµείο δεν επαρκούσε να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσµού ούτε από πλευράς
χώρων, ούτε από πλευράς προσωπικού. Οι γιατροί ωστόσο κάνουν σηµαντικές
παρατηρήσεις για την ανάγκη συνεχούς καθαριότητας, διαχωρισµού των ασθενών και των
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καταδίκων, αποµάκρυνσης των αποχωρητηρίων από τις αίθουσες, επέκτασης των
νοσοκοµειακών αιθουσών και την ανάγκη δηµιουργίας χώρου για την αποθεραπεία
ασθενών που είναι ανοσοκατεσταλµένοι από την κακουχία της ασθένειας τους.
Ο Κριµαϊκός πόλεµος που ακολούθησε είχε σηµαντική επίδραση στην εξέλιξη και
την λειτουργία του νοσοκοµείου. Κατά την διάρκειά του τέθηκαν οι βάσεις της
νοσηλευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης. Μέχρι τότε η νοσηλευτική τέχνη ήταν σε
πρωτόγονο στάδιο και την ασκούσαν τις περισσότερες φορές άτοµα που δεν είχαν καµία
γνώση νοσηλείας. Το σκηνικό αυτό άλλαξε χάρη στη Φλωρεντία Ναϊτινγκέιλ και το έργο
της έγινε η βάση της ίδρυσης του Ερυθρού Σταυρού το 1863 από τον Ελβετό Γιατρό
Ερρίκο Ντυνάν. Κατά την διάρκεια του Κριµαϊκού πολέµου οι γιατροί του Εθνικού
Νοσοκοµείου µετέβαιναν στο συµµαχικό στρατιωτικό νοσοκοµείο του Σκουτάρεως όπου
βρισκόταν η Φλωρεντία Ναϊτινγκέιλ, και σπούδαζαν τις νέες µεθόδους θεραπείας και
νοσηλείας. Με το τέλος του πολέµου αγοράστηκαν από το νοσοκοµείο του Σκουτάρεως,
για το νοσοκοµείο του Επταπυργίου ιµατισµός, φαρµακευτικό και υγειονοµικό υλικό αλλά
κυρίως πολλές σιδηρές κλίνες µε ειδικό µηχανισµό ανύψωσης.
Κατά το έτος 1854, κατόπιν πρότασης του ιατρού Πασπάτη, µεταφέρθηκαν οι
γηροκοµούµενοι και οι φρενοβλαβείς εκτός νοσοκοµείου και άδειασαν πολλές κλίνες µε
την δύναµη του νοσοκοµείου να αυξάνεται σε 150-200 κλίνες µόνο για ασθενείς και σε
καιρό ανάγκης να φτάνει τις 300. Μια από τις σηµαντικότερες µεταρρυθµίσεις του
Πασπάτη όµως ήταν και η ακριβής τήρηση των αρχείων του νοσοκοµείου (Βιβλίο
καταγραφής εισερχόµενων, εξερχόµενων, αποθνησκόντων, λογιστικά βιβλία κλπ. ). Κατά
το 1864 ο ίδιος γιατρός πρότεινε την εισαγωγή στο νοσοκοµείο του συστήµατος των
γυναικών νοσοκόµων, όπως είχε καθιερωθεί σε όλα τα ευρωπαϊκά νοσοκοµεία µετά το
παράδειγµα της Ναϊτινγκέιλ, καθώς µέχρι τότε στο νοσοκοµείο του Επταπυργίου η
νοσηλεία γινόταν µόνο από άνδρες39. Ο θεσµός των αδελφών νοσοκόµων τελικά
καθιερώθηκε στο νοσοκοµείο το 1890.
Το 1871 ενέσκηψε επιδηµία χολέρας και επικράτησε πανικός στο νοσοκοµείο,
αποµονώθηκαν οι χολεριώντες και αγοράστηκαν µεγάλες ποσότητες φαρµάκων για να
περιοριστεί η επιδηµία.
Η διαρκής επαφή των γιατρών της Πόλης µε τις εξελίξεις στα αντίστοιχα
νοσοκοµεία της Ευρώπης οδήγησε στην εγκατάσταση απολυµαντικού κλιβάνου στο
39

Άνδρες έκαναν την νοσηλεία ακόµα και στους γυναικείους θαλάµους παρά το κανονισµό γιατί
λόγω των επικρατουσών τότε κοινωνικών συνθηκών το επάγγελµα της νοσοκόµου θεωρείτο ως υποτιµητικό
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νοσοκοµείο το 1886 και Υδροθεραπευτηρίου το 1896. Η υδροθεραπεία χρησιµοποιείτο για
την καταπολέµηση διάφορων νόσων όπως τα εµπύρετα νοσήµατα, τις ρευµατικές και
αρθριτικές παθήσεις, αλλά και για τη θεραπεία ψυχικών νόσων. Η ανάγκη ασηπτικού
εγχειρητήριου υλοποιήθηκε το 1902, ενώ από το 1907 εγκαινιάστηκε και το εργαστήριο
ακτινοθεραπείας στο νοσοκοµείο, δώδεκα χρόνια µετά την ανακάλυψη των ακτινών Χ από
τον Röntgen.
Στο Εθνικό Νοσοκοµείο από το 1839 έως το 1900, υπηρέτησαν 36 γιατροί σε
σύνολο και ενώ κατά το έτος ίδρυσης εργαζόταν ένας γιατρός, ο Πηνιατέλης, το 1899
εργαζόταν εννέα γιατροί, έξι εξωτερικοί και τρεις εσωτερικοί. Κατά το ίδιο χρονικό
διάστηµα ιδρύθηκαν νέες ανεξάρτητες κλινικές µε ειδικευµένους γιατρούς, η Χειρουργική,
η Οφθαλµολογική και η Ψυχιατρική Κλινική. Από την έναρξη λειτουργίας του
νοσοκοµείου και έως το 1900 νοσηλεύτηκαν στα ΕΦΚ περίπου 145.865 άτοµα σύµφωνα
µε το βιβλίο «Ιστορία των Νοσοκοµείων Βαλουκλή»40. Πριν το 1870 δεν υπάρχουν
αναλυτικές ιατρικές στατιστικές και ειδικά πριν το 1863 η κύρια πηγή στατιστικών
στοιχείων για τα ΕΦΚ είναι το σπουδαίο έργο του γιατρού Πασπάτη µε τίτλο : «Υπόµνηµα
περί του Γραικικού Νοσοκοµείου των Επταπύργων».

για την κοινωνική και οικογενειακή αξιοπρέπεια της γυναίκας, γεγονός που άλλαξε µετά τον Κριµαϊκό
πόλεµο.
40
Μποσίνη Ι., Τσαούση Α., Μαλέτσκου Α., Κωνσταντινίδη Α., «Ιστορία των Νοσοκοµείων
Βαλουκλή», Ισταµπούλ, 1953
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7 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ Ε.Φ.Κ., ΚΑΤΑ ΤΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1862-1914.
Με την εφαρµογή των Εθνικών Κανονισµών το 1862, το ∆ιαρκές Μικτό
Συµβούλιο ανέλαβε την υψηλή εποπτεία των καταστηµάτων και την εκλογή της εφορίας
του αρµόδιου οργάνου για την διοίκηση τους. Με τη σύνταξη του πρώτου Κανονισµού
τέθηκε η βάση της µελλοντικής εξέλιξης και προόδου του νοσοκοµείου, καθώς ορίστηκε
το πλαίσιο λειτουργίας του σε διοικητικό, οικονοµικό, υγειονοµικό επίπεδο. Στο πρώτο
Κανονισµό δεν υπάρχει κανένας όρος ή περιορισµός που αφορά την εκλογή των µελών
της δεκαµελούς εφορίας. ∆εν υπήρχε πρόνοια στη σύνθεση της εφορίας να υπάρχουν µέλη
από κάποια επιστηµονική ή επαγγελµατική οµάδα του νοσοκοµείου, γεγονός που άλλαξε
µε το δεύτερο Κανονισµό, το 1887. Από το 1864 και για 20 χρόνια έπειτα, οι αυξανόµενες
ανάγκες των καταστηµάτων και η µεγάλη πρόοδος της ιατρικής και νοσηλευτικής, έκαναν
την ανάγκη αναθεώρησης του πρώτου Κανονισµού επιτακτική. Οι αναθεωρητικές
διαδικασίες άρχισαν το 1883, ευαισθητοποιώντας το ιατρικό σώµα που αυτόκλητα
επέµβηκε, µε εκτενές υπόµνηµα ζητώντας την αύξηση του ιατρικού προσωπικού στο
νοσοκοµείο και την εισαγωγή αξιοκρατικού συστήµατος προσλήψεων. Με την ισχύ του
δεύτερου Κανονισµού υπήρχε όρος στη σύνθεση της νέας εφορίας που έγινε δωδεκαµελής,
να υπάρχουν ένας συνοδικός αρχιερέας, ένας λαϊκός, αντιπρόσωπος του ∆ΕΜ και ένας
γιατρός. Αυτός ο όρος αποτελεί αναγνώριση της ανάγκης ύπαρξης εφόρου µε την ιατρική
ιδιότητα. Ένα τέτοιο µέλος µπορούσε να ελέγχει την ιατρική υπηρεσία και να προτείνει
απευθείας στην εφορία τρόπους για την υγειονοµική οργάνωση και την καλύτερη
λειτουργία του νοσοκοµείου. Με το Κανονισµό του 1914 θεσµοθετείται η ανάγκη
παρουσίας περισσότερων εφόρων µε την ιατρική ιδιότητα και καθορίζεται και η ιδιότητα
κάθε µέλους της ενδεκαµελούς πλέον εφορίας. Έτσι η εφορία έχει το 1914 την εξής
σύσταση:
•

1 Συνοδικός Αρχιερέας

•

1 λαϊκό µέλος του ∆ΕΜ συµβουλίου

•

3 γιατροί

•

1 νοµικός

•

1 αρχιτέκτονας

•

4 έµποροι, τραπεζίτες ή κτηµατίες
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Ο καθορισµός της σύστασης της εφορίας µέσα από τους Κανονισµούς του
νοσοκοµείου, υποδηλώνει την ανάγκη τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στη διοίκηση του
ιδρύµατος.
Τα αυξανόµενα συνεχώς οργανωτικά και ιατρικά διλήµµατα που απασχολούσαν
την διοίκηση του νοσοκοµείου ήδη από το 1902 µε αφορµή την επάνδρωση του νέου
χειρουργικού τµήµατος, οδήγησαν στην σύσταση µιας Οργανωτικής Επιτροπής. Ρόλος της
Επιτροπής αυτής ήταν η µελέτη και εισήγηση των αναγκαίων µέτρων για την ιατρική
οργάνωση των Ε.Φ.Κ. Οι θέσεις της επιτροπής συνοψίζονταν στην βασική ιδέα της
βαθµιαίας συγκρότησης κλινικών, µε πλήρη σύνθεση, ώστε κάθε διευθυντής να έχει
επιµελητές και βοηθούς. Η εφορία απέφευγε την εφαρµογή αυτή ορίζοντας µόνο
τµηµατάρχες, µη δίνοντας τόση σηµασία στην ιατρική υπηρεσία. Αυτό είχε σα συνέπεια η
υπεύθυνη οργανωτική επιτροπή των γιατρών να ζητήσει την παραδοχή των θέσεων της µε
υπογραφή πρωτοκόλλου. Με το πρωτόκολλο αυτό που υπογράφηκε στις 28 Ιουνίου του
1902, η εφορία δεσµεύεται ως προς την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής και
µπαίνουν οι βάσεις εξέλιξης και εκσυγχρονισµού του νοσοκοµείου.
Το πολυσχιδές επιστηµονικό έργο που συντελείτε στο νοσοκοµείο και η αδυναµία
της εφορίας να παρακολουθήσει τις επιστηµονικές εξελίξεις οδήγησε στην επίσηµη
θεσµοθέτηση επιστηµονικής επιτροπής, από µη εφόρους γιατρούς, το 1911-1914. Ο ρόλος
του επιστηµονικού τµήµατος ήταν :
•

ο έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων του νοσοκοµείου,

•

ο έλεγχος των τροφίµων και φαρµάκων από έποψη υγιεινής,

•

η προµήθεια φαρµάκων, ιατρικών εργαλείων και συσκευών,

•

η µελέτη και η πρόταση ίδρυσης νέων κλινικών και τµηµάτων

•

η προκήρυξη και διεξαγωγή διαγωνισµών για την πρόληψη νέου ιατρικού
προσωπικού,

•

η µέριµνα για την έγκαιρη σύνταξη των ετήσιων ιατρικών στατιστικών,

•

η εποπτεία της λειτουργίας της σχολής νοσοκόµων και των εξετάσεων των
σπουδαστών

Στα πλαίσια των προτάσεων της επιστηµονικής επιτροπής παράλληλα µε αυτήν,
λειτούργησε επισήµως και φαρµακευτική επιτροπή.
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8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ Ε.Φ.Κ.-Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1862-1914.

Η βάση της οργάνωσης της ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας µπήκε µε την
σύνταξη του πρώτου Κανονισµού των ΕΦΚ, το 1864. Γεγονός σταθµός στη λειτουργία
του νοσοκοµείου θεωρείται η κατανόηση της ανάγκης διαχωρισµού των νοσηλευόµενων
ασθενών ανάλογα µε το είδος πάθησης (παθολογικοί- χειρουργικοί41) και συγκεκριµένα ο
διαχωρισµός των κλινικών σε εσωτερική και εξωτερική που είναι ωστόσο καθαρά
χωροταξικός και δεν αποκλείει την συνεργασία των γιατρών των δυο κλινικών σε ανάγκη
αντιµετώπισης ενός δύσκολου περιστατικού.
«Οι δυο διευθυντές των κλινικών ονοµάζονται εξωτερικοί ιατροί και
επισκέπτονται το νοσοκοµείο καθηµερινά, σε αντιδιαστολή µε το κοινό βοηθό τους, που
µένει µόνιµα στο νοσοκοµείο και ονοµάζεται εσωτερικός ιατρός. Ένα είδος ιεραρχίας, που
υπήρχε µεταξύ των εξωτερικών ιατρών, κατά το οποίο ο αρχαιότερος καταλάµβανε τη
θέση του ¨αρχηγού¨ της παθολογικής κλινικής, µε τη δηµιουργία των δυο κλινικών
καταργήθηκε»42
Oι βάσεις δηµιουργίας µιας ιατρικής οµάδας, µπαίνουν µε τη σύνταξη του
Κανονισµού του 1887 και αυτή στοχεύει τη δράση της στη βελτίωση των συνθηκών
περίθαλψης και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Ένα εξίσου σηµαντικό βήµα µε αυτό της δηµιουργίας των δυο κλινικών
εσωτερική(παθολογική) και εξωτερική (χειρουργική) το 1863, ήταν και η ίδρυση της
ψυχιατρικής κλινικής 20 χρόνια µετά, το 1883, µε διευθυντή τον ειδικό ψυχίατρο Σίµωνα
Αποστολίδη, γεγονός που υποδήλωνε την συνειδητοποίηση της ανάγκης ιατρικής
αντιµετώπισης των φρενοβλαβών .

41

Με απόφαση της εφορίας το 1863, έγινε διαχωρισµός των παθολογικών από τους χειρουργικούς

ασθεςνείς.

42

Τροµπούκη Κ., «Η ελληνική ιατρική στην Κωνσταντινούπολη (1856-1923)», Σύνδεσµος των Εν
Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα, 2000.
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Οι γιατροί του νοσοκοµείου ήδη είχαν επισηµάνει την ανάγκη αποµόνωσης των
ασθενών µε λοιµώδη νοσήµατα πράγµα που υλοποιήθηκε το 1897 ενώ για την οργάνωση
αυτών των τµηµάτων κατέθεσε εκθέσεις ο Γιατρός Ι. Σιώτης, το 1902, που τελικά
υλοποιήθηκαν το 1906.
Το 1894 ιδρύεται η Οφθαλµολογική Κλινική µε διευθυντή τον Ιωάννη Μπίστη
αρχικά και τον Αλέξιο Τράντα στη συνέχεια ενώ το 1909 εγκαινιάζεται, σε ανεξάρτητο
κτίριο, Οφθαλµιατρείο.
Η µεγάλη αύξηση των προσερχόµενων ασθενών οδήγησε στην ανάγκη ίδρυσης
άλλων δυο παθολογικών κλινικών το 1896 και το 1897. Έτσι έχουµε πλέον τρεις
παθολογικές κλινικές µε διευθυντές τους Αναστάσιο. Χρηστίδη, Αλέξανδρο Μελαχροινό
και ∆ηµήτριο Ευελπίδη. Η παθολογική κλινική που διηύθυνε ο ∆ηµήτριος Ευελπίδης
περιλάµβανε και τα λοιµώδη νοσήµατα.
Η χειρουργική κλινική αναδιοργανώνεται µε τη σειρά της το 1902 και διακρίνεται
σε δυο τµήµατα, χρόνιων και οξέων χειρουργικών νοσηµάτων µε υπεύθυνους τους
Αντώνιο ∆άλλα και τον Τοµάζο Σγουρδαίο, ο οποίος µετά την αποχώρηση του ∆άλλα,
αναλαµβάνει τη διεύθυνση και των δυο τµηµάτων.
Το ίδιο έτος (1902) έχουµε οργάνωση των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκοµείου
(ιατρικός σταθµός και Αστυκλινική) ενώ η λειτουργία τους θεσµοθετείται µε τους
Κανονισµούς του 1911 και 1914.

Στο νοσοκοµείο λειτουργούσαν εκτός των κλινικών και ένας αριθµός εργαστηρίων
και θεραπευτηρίων. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε το Υδροθεραπευτήριο που είχε
εγκαινιαστεί από το 1896, το εργαστήριο Ακτινοθεραπείας και Ηλεκτροθεραπείας που
λειτούργησε το 1908, το Ευγενίδειο φαρµακείο, χηµείο και µικροβιολογικό εργαστήριο
που εγκαινιάστηκε σε ανεξάρτητο κτίριο το 1910, ενώ όµως µικροβιολογικό και
παθολογοανατοµικό εργαστήριο λειτουργούσε ήδη συστεγασµένο στο χώρο του
νοσοκοµείου από το 1904
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Στο ακόλουθο διάγραµµα βλέπουµε το αριθµό των Κλινικών και Εργαστηρίων του
Νοσοκοµείου το 1903.
Οι χρονολογίες που φαίνονται υποδηλώνουν την χρονολογία ίδρυσης του κάθε
τµήµατος.

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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Σχήµα 5: Οι κλινικές και τα Εργαστήρια του Νοσοκοµείου κατά είδος και χρονολογία
ίδρυσης.
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9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Φ.Κ.ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Η οικονοµική πολιτική των Ε.Φ.Κ. παρέµενε σταθερή στους εξής βασικούς
άξονες43:
1. Ανεξαρτησία από κρατικές παρεµβάσεις.
2. Κατοχύρωση της περιουσίας του ιδρύµατος, ιδιαίτερα της ακίνητης, στην
εκµετάλλευση της οποίας δίνεται ιδιαίτερο βάρος. Οι εφορίες κάνουν συνεχείς
προσπάθειες καταγραφής και συµβολαιογραφικής επικύρωσης της περιουσίας, που
πολλές φορές απαιτούν την υπερπήδηση κρατικών εµποδίων.
3. Η προσπάθεια δηµιουργίας ενεργητικού κεφαλαίου, έστω και µε την κατά
προσέγγιση εκτίµηση της ακίνητης περιουσίας (πρόταση της εξελεγκτικής
επιτροπής του 1889), αποσκοπούσε στην αντιµετώπιση των φιλανθρωπικών
καταστηµάτων ως επιχείρησης ικανής να αντέξει στις οικονοµικές µεταβολές των
καιρών και την παροχή φιλανθρωπικού έργου. Η εκµετάλλευση της ακίνητης
περιουσίας µε ενοικίαση ή ανοικοδόµηση καταστηµάτων αποτελούσε τον
επικρατέστερο τρόπο επενδύσεων που χρησιµοποιούσαν οι εφορίες. Η αναζήτηση
νέων µόνιµων πόρων ήταν διαρκής µιας και οι ολοένα αυξανόµενες ανάγκες των
Ε.Φ.Κ., την επέβαλλαν.
4. Η προσφορά φιλανθρωπικού έργου ήταν ο κύριος στόχος των Ε.Φ.Κ., και κατ’
επέκταση η παροχή ποιοτικότερων και πιο ολοκληρωµένων υπηρεσιών στους
Έλληνες οµογενείς. Ανοίγµατα σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό και κτιριακές
εγκαταστάσεις είχαν σαν κύριο σκοπό την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών.

9.1

ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΕΣ

Η παραλαβή και ακέραιη απόδοση του λογαριασµού, µέσω εξελεγκτικής επιτροπής
που οριζόταν από το ∆ΕΜ Συµβούλιο ήταν αρµοδιότητα της εκάστοτε εφορίας. Μετά από
43

Τροµπούκη Κ., «Η ελληνική ιατρική στην Κωνσταντινούπολη (1856-1923)», Σύνδεσµος των Εν
Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα, 2000
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προσεχτική εξέταση των λογαριασµών, εγγράφων δοσοληψιών, έγγραφα πληρωµών και
οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων των Ε.Φ.Κ. που είχαν σχέση µε το λήξαν έτος, η εφορία,
έδινε ετήσια λογοδοσία για την οικονοµική κίνηση των καταστηµάτων.
Στην ετήσια λογοδοσία καταγράφονταν ο Γενικός Ισολογισµός, οι πρόσοδοι και οι
δαπάνες των καταστηµάτων, ο αριθµός εισαγωγών και θανάτων των ασθενών ανά πάθηση,
γενικές παρατηρήσεις της εφορίας, στοιχεία σχετικά µε δωρητές, και ευεργέτες των
καταστηµάτων, αποθέµατα κ. α.

9.2

ΕΙΣΡΟΕΣ

Οι οικονοµικές πηγές µεταβάλλονταν ανάλογα µε την γενική οικονοµική
κατάσταση αλλά σε γενικές γραµµές οι πρόσοδοι των Ε.Φ.Κ. διαµορφώνονται σε πέντε
κατηγορίες:
1. Πρόσοδοι από την εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας
2. Έσοδα του προσκυνήµατος της Ζωοδόχου Πηγής
3. Μόνιµα έσοδα όπως επιχορηγήσεις, τόκοι κληροδοτηµάτων και καταθέσεων
4. Αυξοµειούµενα έσοδα όπως έκτακτες δωρεές, επιτροπή ελεών, έσοδα ναών,
νοσήλια φρενοβλαβών και γηροκοµηµένων, έσοδα από εµπόριο πυρείων και
κεριών, έσοδα από νοσοκοµειακό λαχανόκηπο και δαµαλοστάσιο.
5. Έσοδα εσωτερικής διεύθυνσης όπως δικαίωµα εισόδου και νοσήλια ασθενών,
διάφοροι πρόσοδοι και συνδροµές.
Στα µόνιµα έσοδα περιλαµβάνονται και δυο κρατικές επιχορηγήσεις, της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και του Ελληνικού Βασιλείου.

9.3

ΕΚΡΟΕΣ

Οι δαπάνες του νοσοκοµείου όπως και οι πρόσοδοι διαµορφώνονται διαφορετικά
από έτος σε έτος ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν, αλλά γενικά µπορούµε να
διακρίνουµε κάποιες γενικές κατηγορίες εξόδων:
1. Τροφοδοσία
2. Προµήθεια διαφόρων ειδών
3. Πληρωµές µισθών
4. Γενικά έξοδα Γενικού Γραφείου και Εσωτερικής ∆ιευθύνσεως
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5. Ταµείο Συντάξεως
6. Επισκευές κτιρίων, κτηµάτων
7. Πληρωµές δανείων και τόκων.
8. Πληρωµές κτηµατικών φόρων, δικαιώµατα µετεγγραφής κτηµάτων
9. Νοµισµατικές διαφορές-νοµισµατική ζηµία.

9.4

ΝΟΣΗΛΙΑ

Το νοσοκοµείο και οι παρεχόµενες υπηρεσίες σε αυτό ήταν ενιαίο για όλους τους
Έλληνες της Τουρκίας44 ανεξαρτήτου κοινωνικής τάξεως µιας και το Εθνικό Νοσοκοµείο
ήταν από την ενοποίηση και µετά το µοναδικό της οµογένειας. Το Εθνικό Νοσοκοµείο
ήταν κατεξοχήν φιλανθρωπικό ίδρυµα, παρείχε δωρεάν νοσηλεία σε απόρους και µη
έχοντες, ενώ οι πλούσιοι πλήρωναν νοσήλια αλλά έχαιραν µεγαλύτερης άνεσης (αν µας
επιτρέπεται µπορούµε να πούµε ότι νοσηλευότανε σε δωµάτια καλύτερης κατηγορίας).
Γενικότερα η κάλυψη των δαπανών υγείας ήταν αυτόµατο δικαίωµα του πολίτη µιας και
δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή, οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης µε την µορφή που
γνωρίζουµε σήµερα.
Οι ασθενείς που εισέρχονταν για δωρεάν νοσηλεία όφειλαν να πληρώσουν εφάπαξ
κατά την είσοδό τους 20 γρόσια, εκτός αν είχαν πιστοποιητικό απορίας. Για τους ασθενείς
των ανώτερων τάξεων υπήρχαν ιδιαίτερα δωµάτια δίκλινα- τρίκλινα και µονόκλινα µε
µεγαλύτερη πολυτέλεια και άνεση αλλά και ανάλογου κόστους 10-30 γροσίων ηµερησίως.
Αυτοί οι ασθενείς κατέβαλλαν και δικαίωµα εγχειρήσεως 1- 2 λίρες, ανάλογα µε το είδος
της εγχείρησης. Οι επί πληρωµή νοσηλευόµενοι ασθενείς δεν ήταν πολλοί αλλά το
εισόδηµα που άφηναν στο νοσοκοµείο δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητο.
Στο φρενοκοµείο υπήρχε άλλη πολιτική, από τους 500 περίπου φρενοβλαβείς, οι
150 περιθάλπονταν δωρεάν και οι υπόλοιποι πλήρωναν από 1-10 λίρες µηνιαίως. Στο
γηροκοµείο όσοι είχαν την δυνατότητα κατέβαλαν γηροκόµητρα και άλλοι µε µορφή
δωρεάς κατέβαλλαν εφάπαξ ένα ποσό για να γηροκοµηθούν έως το θάνατό τους.

44

Βάσει στοιχείων από τις ετήσιες λογοδοσίες γνωρίζουµε ότι στα ΕΦΚ προσερχόταν σε µικρό
ποσοστό και άτοµα άλλων εθνικοτήτων.
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9.5

∆ΩΡΕΕΣ

Το αίσθηµα της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ
ανεπτυγµένο και η έµπρακτη εκδήλωση τους γινόταν πολύ συχνά µέσω των δωρεών στα
ΕΦΚ.
Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρουµε τις σηµαντικότερες δωρεές κατά τη
περίοδο 1862-1914, στα ΕΦΚ και τους Ευεργέτες τους.
∆ΩΡΕΕΣ ΣΤΑ Ε.Φ.Κ. 1862-1914
Ανέγερση
Μολυσµατικού
Τµήµατος,
δαπάναις Ιωσήφ
1882
∆ηµητριάδου
Εγξερτζή (1500
χρυσές Λ. Τ. )

Λίγο µετά την έναρξη λειτουργίας του µολυσµατικού τµήµατος, ο
Στέφανος Ζαφειρόπουλος έκανε δωρεά ένα απολυµαντικό κλίβανο,
αγορασµένο από τη Γαλλία πρός 6000 γαλλικά φράγκα και
δαπάνησε άλλα 3000 γαλλικά φράγκα για την ανέγερση ειδικόυ
απολυµαντηρίου µε χειροκίνητο απολυµαντική αντλία. Επίσης
κατά καιρούς προσέφερε 8500 χρυσές Λ. Τ. στο νοσοκοµείο
Βαλουκλή και µετά το θάνατό του κληροδότησε στο νοσοκοµείο
290. 000 φράγκα (40. 000 άνευ όρων, 50. 000 µόνο το εισόδηµα
και το κεφάλαιο άθικτο, 200. 000 µετά το θάνατο της συζύγου του)
Ανέγερση της νέας ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκοµείου, δαπάναις Ι. Χαριτωνίδη,
1885
"Χαριτωνίδειος Ψυχιατρική Κλινική"(7500 χρυσές Λ. Τ. )
1886 Ο Ηλίας Ηλιάσκος έκανε δωρεά 6000 φράγκα για την αγορά µεγάλης απολυµαντηρίου
µηχανής.
Ο Ιωσήφ ∆ηµητριάδης Εγξερτζής µετά το θάνατό του µέσω του διαχειριστή της
περιούσίας
του, Λεωνίδα Γ. Ζαρίφη, που τότε ήταν πρόεδρος της εφορίας των Ε.Φ.Κ.,
1890
κληροδότησε σε αυτά µια λιθόκτιστο οικία και κατάστηµα κάτωθεν αυτής, όπως και
µετρητά( 11811 χρυσές Λ. Τ. )
Για την ανέγερση ορφανοτροφείου στη
Ανέγερση τριών οικίσκων αντίστοιχων της
Ελβετίας και Ιταλίας, δωρεά Ανδρέα
θέση "Ψύλλοι" (έπειτα έγινε η
Μαυρογορδάτειος Παθολογική κλινική
Συγγρού (600 χρυσές Λ. Τ. ). Οι τρείς
οικίσκοι ήταν ανεξάρτητοι και µακριά από
εκεί), ο Ανδρέας Συγγρός έδωσε (5650
χρυσές Λ. Τ. )-Αυτή η δωρεά
το νοσοκοµείο (δωµάτιο ασθενή, δωµάτιο
υλοποιήθηκε το 1903 όταν η Ελένη
νοσοκόµου, µαγειρίο, κοινόχρηστοι
χώροι).
Ζαρίφη προτροπή του Οικουµενικού
1896
Πατριάρχη Ιωακείµ Γ, αγόρασε ένα
Ανέγερση υδοθεραπευτηρίου και
εξοπλισµός του, δαπάναις Ανδρέα
µεγαλοπρεπές ξενοδοχείο στο λόφο του
Χριστού στη Πρίγκηπο και εκεί έγινε το Συγγρού (Κόστος : Οικοδόµηση κτιρίου
ορφανοτροφείο.
800 χρυσές Λ. Τ., Αξία µηχανηµάτων
Ο Ανδρέας Συγγρός επίσης
29500 γαλλικά φράγκα, τοποθέτηση
κληροδότησε στο νοσοκοµείο (15000
µηχανηµάτων 1262 γαλλικά φράγκα)
στερλίνες )µετά το θάνατό του.
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Οικοδοµή Μαυρογορδάτειου
Ασηπτικού Εγχειρητηρίου και
εξοπλισµός του (µηχανήµατα
ασηψίας, θέρµανσης,
1901 χειρουργικών εργαλείων,
επίπλων, σκευών κλπ), δωρεά
υιών Μαυρογορδάτου εις
µνήµη του πατρός τους.
Κόστος: 3150 χρυσές Λ. Τ.

∆ωρεά Περικλή Γ. Ζαρίφη
µετρητά 500 χρυσές Λ. Τ.
Και 60 νοσοκοµειακές
κλίνες, κόστος: 3900
φράγκα.
Η σύζυγος του Ηλία
Ηλιάσκου έκανε δωρεά
2000 φράγκα για την αγορά
φορητής απολυµαντηρίου
µηχανής.

Ίδρυση
Ζαφειροπούλειου
τµήµατος
µολυσµατικών νόσων
πάσχουσων γυναικών.
∆ωρεά Χαρίκλειας
Στέφανου
Ζαφειρόπουλου 860
χρυσές Λ. Τ.

∆ωρεές οικογένειας Μαυρογορδάτου: µετρητα 10 χρυσές Λ. Τ., 1198 Λ. Τ σε τρόφιµα,
450
χρυσές Λ. Τ. για σινδόνια. Επίσης 308472, 25 Λ. Τ. Για την αποπεράτωση του
1902
οικοδοµηθέντος τµήµατος της Μαυρογορδάτειου Χειρουργικής Κλινικής και του
Ασηπτικού εγχειρητηρίου µε τον εξοπλισµό του.
1904 Οικοδόµηση Χειρουργικής Κλινικής Γυναικών Λοξάνδρας Αµβροσίου
Μαυρογορδάτου (5849, 66 Λ. Τ. )
Οικοδόµηση 2 Μαυρογορδάτεια (Ειδικά ) Νοσηλευτήρια ανδρών και γυναικών.
1905
Κόστος: 5156, 55 Λ. Τ.
Το 1902 ο Ι. Σιώτης έκανε έκθέσεις για τη
Οικοδόµηση 3
δηµιουργία τµηµάτων πασχόντων από µεταδοτικά
Μαυρογορδάτεια (Ειδικά )
νοσήµατα, για τη δηµιουργία περιπτέρων για
1906 φυµατικούς, όπως και για την ίδρυση επιτηρητικού
Νοσηλευτήρια ανδρών και
γυναικών. Κόστος: 9260, 05
τµήµατος για προσωρινή νοσηλεία αµφιβόλων
Λ. Τ.
περιστατικών. -Τα ανωτέρω υλοποιήθηκαν το 1906,
δωρεά Μαυρογορδάτου.
∆ωρεά 5582, 33 Λ. Τ. απο την
Ίδρυση Ευλογιοκοµείου, δωρεά οικογένειας
οικογένεια Μαυρογορδάτου
1907
Μαυρογορδάτου (4459, 83 Λ. Τ. )
για την πτέρυγα χειρουργικής
κλινικής ανδρών.
1908 Ίδρυση 4 οικίσκων ψυχασθενούντων " Μαυρογορδάτεια ", 1320 Λ. Τ.
1909 Ανέγερση γηροκοµείου από την οικογένεια Μσυρογορδάτου, 16357, 83 Λ. Τ.
Μετά το θάνατο της Ελένης Γεωργίου Ζαρίφη η οικογένεια της έκανε δωρεά στη
1910 µνήµη της 200. 000 φράγκα για την ανοικοδόµηση των παθολογικών κλινικών των
Ε.Φ.Κ.
Κληροδότηµα στα Ε.Φ.Κ. µετα το
Οικοδόµηση "Μαυρογορδάτειου "
θάνατο του από τον Θεόδωρο Α.
Παθολογικής κλινικής απο τα τέκνα του
Μαυρογορδάτο 10. 000 Οθωµανικές Μαυρογορδάτου.
1911 Λίρες-κατάθεση στην Εθνική
Ανέγερση µηχανικού µαγειρείου
Τράπεζα Ελλάδος, για την εσαεί
"Μαυρογορδάτειο Μαγειρείο", από την
συντήρηση των Επταπύργοις
Λοξάνδρα Μαυρογορδάτου.
οικοδοµών.
Πίνακας 4: Μεγάλοι Ευεργέτες των ΕΦΚ και δωρεές κατά την περίοδο 18621914.
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9.6

ΝΟΜΙΣΜΑ

Από τις ετήσιες λογοδοσίες των Ε.Φ.Κ. για την χρονική περίοδο 1862- 1914,
αντλούµε στοιχεία για όλη την οικονοµική κίνηση, τις ετήσιες συνολικές δαπάνες και
προσόδους και άλλα επιµέρους οικονοµικά στοιχεία. Στις λογοδοσίες των ετών 1862-1889
όλες οι συναλλαγές είναι σε νόµισµα πιάστρα ή αλλιώς γρόσια. Από το 1890 και έως το
1914, το νόµισµα που συναντούµε στις συναλλαγές, όπως αποτυπώνονται στις λογοδοσίες,
είναι η Λίρα Τουρκίας ή αλλιώς Οθωµανική Λίρα ή Χρυσή Λίρα.
Για αυτό το λόγο θεωρούµε σκόπιµο να αναφέρουµε κάποια στοιχεία που αφορούν
την αντιστοιχία των νοµισµάτων. Σύµφωνα µε τον Şevket Pamuk, από το 1844 µε τη
διόρθωση του νοµίσµατος, 1 Χρυσή Λίρα ισοδυναµούσε µε 100 Ασηµένια Γρόσια έτσι
ώστε η αναλογία χρυσού προς ασήµι, να διαµορφώνεται στο 15, 09. Μεταξύ των ετών
1844 και 1878 η Χρυσή Λίρα ζύγιζε 7, 216 γραµµάρια µε καθαρότητα µετάλλου κατά 91,
67% και περιείχε 6, 6 γραµµάρια χρυσού, ενώ κάθε Γρόσι περιείχε 1 γραµµάριο καθαρού
ασηµιού. Από το 1878 και έπειτα δεν χρησιµοποιούσαν την αναλογία χρυσό/ ασήµι αλλά
γινόταν αναγωγή µόνο σε χρυσό45.
Για να µελετήσουµε τη διακύµανση εσόδων-εξόδων κατά την συνολική διάρκεια
της µελέτης µας, ανάγαµε τα γρόσια σε Λίρες έτσι ώστε να έχουµε κοινό νόµισµα.

45

Şevket Pamuk, “A monetary history of the Ottoman Empire”, Cambridge University Press
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10
∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ –ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 1862-1914
Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε στους ισολογισµούς των Ε.Φ.Κ., βάσει
στοιχείων από τις ετήσιες Λογοδοσίες για τα έτη 1862-1914.
Στο σχήµα που ακολουθεί έχουµε οµαδοποιήσει τα έσοδα και τις δαπάνες των
Ε.Φ.Κ. σε κάποιες βασικές κατηγορίες και αναπαριστούµε τις εισροές και εκροές
χρηµάτων προς και από τα Ε.Φ.Κ. :

10.1

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σχήµα 6: Ροές χρηµάτων στα Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήµατα
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Στη συνέχεια παραθέτουµε τα στοιχεία των συνολικών εσόδων σε αντιστοιχία µε
τα συνολικά έξοδα για κάθε έτος. Για µεγαλύτερη ευκολία στη µελέτη των δεδοµένων µας,
παραθέτουµε διαγραµµατικά την κίνηση των εσόδων και εξόδων. Το νόµισµα που
χρησιµοποιούµε είναι Χρυσές Λίρες Τουρκίας, κοινό για όλα τα έτη. Κατά τη µελέτη του
αρχειακού υλικού διαπιστώσαµε πώς τα αθροίσµατα των επιµέρους εσόδων και εξόδων,
έχουν µια µικρή διαφοροποίηση από τα σύνολα που δίνουν οι λογοδοσίες σε κάποια έτη,
επειδή όµως οι διαφορές είναι πολύ µικρές και πιθανά οφείλονται σε στρογγυλοποίηση
του νοµίσµατος, δεν τις έχουµε λάβει υπόψη και χρησιµοποιούµε τα σύνολα που δίνουν οι
λογοδοσίες για την διαγραµµατική αναπαράσταση.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ (1862-1914)
ΕΣΟ∆Α

50000
ΕΞΟ∆Α

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

ΕΤΗ

Σχήµα 7: ∆ιάγραµµα Εσόδων- Εξόδων
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Πίνακας 5: Έσοδα και Έξοδα/ έτος σε Λ.Τ.
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Στο διάγραµµα εσόδων –εξόδων παρατηρείται γενικά µια αυξητική τάση των
εισροών και των εκροών παρά το γεγονός ότι δεν έχουµε επαρκή στοιχεία για όλα τα έτη
της προς µελέτη περιόδου, είτε γιατί για κάποια έτη δεν εκδόθηκε ετήσια λογοδοσία, είτε
γιατί δεν είχαµε πρόσβαση στους πίνακες των γενικών ισολογισµών.
Συγκεκριµένα όπως βλέπουµε και στο διάγραµµα, τα έτη 1862, 1894, 1895, 1898,
1899, 1900 και 1914, δεν έχουµε δεδοµένα καθώς δεν εκδόθηκαν λογοδοσίες. Ενώ τα έτη
1877, 1878, 1893, 1896, 1897, 1906, 1907, 1908, 1909, 1912 και 1913, τα στοιχεία στα
οποία είχαµε πρόσβαση είναι ελλιπή.
Κατά τα έτη που δεν επαρκούν τα δεδοµένα µας έχουν σκιαστεί οι αντίστοιχες
περιοχές πάνω στο διάγραµµα και έχουν χαραχτεί κάποιες γραµµές µε πράσινο χρώµα
(ψευδογραµµές) για να µην υπάρχει λύση της συνέχειας του γραφήµατος.
Για τα δεδοµένα που ήδη έχουµε παρατηρούµε κατά τα έτη 1870, 1881, 1882,
1886, 1887, 1901, 1902, 1903, 1904, και 1911 παρατηρούµε µικρά ελλείµµατα (τα έτη
αυτά έχουν σκιαστεί στο πίνακα µε ροζ χρώµα) ενώ τα έτη 1871, 1879, 1890, 1891
παρατηρούµε πλεονάσµατα (στο πίνακα µε πράσινο χρώµα). Σε γενικές γραµµές δεν
παρουσιάζονται µεγάλα ελλείµµατα καθώς η εκάστοτε εφορία ακολουθεί µια γραµµή
συντηρητικής πολιτικής, ενώ γίνεται προσπάθεια πιθανά ελλείµµατα να καλύπτονται από
διάφορες δωρεές. Συγκεκριµένα «στην έκθεση του Στέφανου Καραθεοδωρή, στις 16
Ιουνίου του 1904, επισηµαίνεται εξαετές έλλειµµα 13,000 Λ.Τ., το οποίο καλύπτεται από
το κληροδότηµα Συγγρού.»46
Αυτό που κάνει εντύπωση είναι η τεράστια αύξηση εσόδων και εξόδων κατά το
έτος 1876, που είναι περίπου διπλάσια από το µέσο όρο εσόδων και εξόδων όπως και η
αύξηση των εσόδων το 1890. Η αύξηση των εσόδων το 1890 αιτιολογείται µε το
κληροδότηµα του Ιωσήφ ∆ηµητριάδη Εγξερτζή που περιελάµβανε µετρητά και µια
λιθόκτιστο οικία. Όσον αφορά το έτος 1876, από τον ετήσιο ισολογισµό, παρατηρούµε ότι
το 66,8% των εσόδων των Ε.Φ.Κ. προέρχεται από δανεισµό όπως και άνω του 65% των
εξόδων πηγαίνει για την αποπληρωµή δανείων, εποµένως αυτός είναι και ο λόγος της τόσο
µεγάλη διαφοράς στον ισολογισµό του 1876 συγκριτικά µε τα άλλα έτη.
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11
11.1

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Για 400 περίπου αρρώστους, 500 φρενοβλαβείς και 150 γηροκοµουµένους,
ηµερησίως διαιτωµένους απαιτούνταν ανάλογη υπηρεσία 200 περίπου εργαζόµενων, από
τον εξωτερικό γιατρό ως τον τελευταίο υπηρέτη. 47
Το προσωπικό του νοσοκοµείου σύµφωνα µε το Κανονισµό του 186448
συνιστούσαν δυο εξωτερικοί γιατροί, ένας για την εσωτερική κλινική, ένας για το
χειρουργείο και ένας εσωτερικός γιατρός που διέµενε µέσα στο νοσοκοµείο. Επίσης δυο
φαρµακοποιοί και ένας υποφαρµακοποιός, νοσοκόµοι, υπονοσοκόµοι, υπηρετικό
προσωπικό και µάγειρες, ο ∆ιευθυντής και ο γραµµατέας του. Ο αριθµός των νοσοκόµων
και των υπηρετών σε κάθε βάρδια, καθοριζόταν από την εφορία ανάλογα των αναγκών της
υπηρεσίας. Με την πάροδο των ετών, βάση των Κανονισµών των ΕΦΚ, παρατηρούµε
αύξηση του αριθµού των γιατρών στο νοσοκοµείο και δίνεται έµφαση στη σύσταση του
ιατρικού προσωπικού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα στοιχεία που αντλούµε από το
Ηµερολόγιο των Ε.Φ.Κ. του έτους 190549 για τη σύσταση του προσωπικού στο οποίο
φαίνεται ότι καθορίζεται ακριβής αριθµός και ειδικότητες των γιατρών του νοσοκοµείου.
Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι για την οµαλή λειτουργία των Ε.Φ.Κ. και την
επιτήρηση όλων των υπηρεσιών, εντός του Νοσοκοµείου διέµεναν ο ∆ιευθυντής, ένας
γραµµατέας µε τους βοηθούς του για το γραφείο της ∆ιοίκησης, δυο επιµελητές
χειρουργοί και έξι εσωτερικοί γιατροί, που εκτελούσαν επισκέψεις καθηµερινά στους
ασθενείς. Ενώ τρεις παθολόγοι, ένας χειρούργος, ένας φρενολόγος, ένας οφθαλµολόγος
και ένας µικροβιολόγος επισκέπτονταν τέσσερεις φορές την εβδοµάδα τους ασθενείς
µένοντας τουλάχιστον ένα δίωρο στο νοσοκοµείο. Εκτός των ιατρών στο νοσοκοµείο
έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε βάρδια φαρµακοποιός και υποφαρµακοποιός, νοσοκόµοι και
υπονοσοκόµοι, υπηρέτες και µάγειρες τόσοι στον αριθµό ανάλογα µε ότι όριζε η Εφορία
ανάλογα µε την υπηρεσία.
Κάθε κλινική είχε το ∆ιευθυντή ή Τµηµατάρχη γιατρό, επιµελητές και εσωτερικούς
γιατρούς. Οι εσωτερικοί γιατροί ήταν οι αντίστοιχοι ειδικευόµενοι γιατροί που έκαναν την
46

Τροµπούκη Κ., «Η ελληνική ιατρική στην Κωνσταντινούπολη (1856-1923)», Σύνδεσµος των Εν
Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα, 2000
47
Ηµερολόγιο ΕΦΚ, 1905
48
Κανονισµός του εν Κωνσταντινούπολει Εθνικού Νοσοκοµείου των Ορθοδόξων, Τύποις Α.
Κοροµηλά και Π. Πασπάλλη, Εν Κωνσταντινούπολει, 1864
49
Ηµερολόγιο ΕΦΚ, 1905
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ειδικότητα τους, έµεναν µόνιµα στο νοσοκοµείο και δικαιούταν µόνο µια εικοσιτετράωρη
άδεια κάθε δεκαπενθήµερο.

11.2 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ,

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι είχε δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην ανάγκη
εκπαίδευσης του επιστηµονικού προσωπικού του νοσοκοµείου. Ήδη από το 1827 είχε
ιδρυθεί η πρώτη Ιατρική Σχολή (Οίκος της Ιατρικής), που µε την έναρξη του Τανζιµάτ το
1839 αναδιοργανώθηκε, µεταφέρθηκε στο Γαλατά Σαράι και ονοµάστηκε Αυτοκρατορική
Ιατρική Σχολή. Η φοίτηση ήταν εξαετής και τα µαθήµατα είχαν οργανωθεί σε
προπαρασκευαστικά και ιατρικά, ενώ από το 1841 είχε δοθεί άδεια ανατοµικής µελέτης
επί πτωµάτων. Ο χώρος του νοσοκοµείου προσφερόταν για την σπουδή της Ιατρικής και
την εξάσκηση της.
Στο νοσοκοµείο ο ∆ιευθυντής και οι εσωτερικοί γιατροί αναλάµβαναν επίσης
σεµινάρια επιµόρφωσης των νοσοκόµων. Τα σεµινάρια αυτά παρακολουθούσαν
νοσοκόµοι, υπονοσοκόµοι και υπηρέτες, και η πρόοδος τους σε αυτά ήταν κρίσιµη καθώς
η φοίτηση σε αυτά τα τµήµατα είχε αξιολογικό χαρακτήρα και καθόριζε τις προαγωγές του
προσωπικού. Οι προαγωγές αυτές δεν είχαν µόνο τιµητικό χαρακτήρα αλλά
ακολουθούνταν από αναπροσαρµογή και στον µισθό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι εκτός της
προαγωγής υπήρχαν και άλλοι τρόποι επιβράβευσης του προσωπικού και ανάδειξης της
εργατικότητας και του ήθους του καθώς µε το λήξαν έτος υπήρχε βράβευση των
καλυτέρων.
Μεταξύ άλλων καθιερώθηκαν δυο Βραβεία, το ετήσιο Μαυρογορδάτειο Βραβείο
Αρετής50 των Νοσοκόµων, Φρενοκόµων και Γηροκόµων των Εθνικών Φιλανθρωπικών
Καταστηµάτων51, ιδρυθέν εις µνηµόσυνο του Θεόδωρου Α. Μαυρογορδάτου µεγάλου
ευεργέτη, και επίσης το Βραβείο του Ζαµπακού Πασσά για τους νοσοκόµους που
επέδειξαν το µεγαλύτερο ζήλο, αυταπάρνηση και αφοσίωση στο καθήκον.

50

Το Βραβείο απονεµόταν στον δικαιούχο δηµόσια µετ΄ εγγράφου πιστοποιητικού της Εφορίας,
ενώ επίσης περιλάµβανε χρηµατικό έπαθλο 200 χρυσών Οθωµανικών Λιρών.
51
Μαυρογορδάτειον Βραβείον Αρετής των Νοσοκόµων, Φρενοκόµων και Γηροκόµων των Ε.Φ.Κ.,
Εν Κωνσταντινούπολει, Τύποις Α. Κοροµηλά, 1911
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11.3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-

Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των ΕΦΚ δεν υπήρχε ένα σταθερό σύστηµα
αξιολόγησης του προσωπικού. Οι προσλήψεις αρχικά γινόταν µε κριτήρια συνήθως όχι
τόσο βασισµένα στην αξιοκρατία αλλά σε συµπάθειες και σε «ρουσφέτια».
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των ιατρών Πηνιατέλη και Βάλβη σύµφωνα µε το
βιβλίο «Ιστορία των Νοσοκοµείων Βαλουκλή»52.
Εν συντοµία αναφέρουµε ότι κατά τα έτη 1839-1943 το νοσοκοµείο, λόγω
έλλειψης χώρου και προσωπικού, δεν µπορούσε να ανταπεξέλθει στην ολοένα αυξανόµενη
εισροή ασθενών µε αποτέλεσµα την δραµατική µείωση της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών σύµφωνα µε µαρτυρίες του Α. Πασπάτη53 Η ευθύνη καταλογίσθηκε στον
Πηνιατέλη, Αρχίατρο και διευθυντή του νοσοκοµείου. Ένας αριθµός Εφόρων και ο
ισχυρός οικονοµικά και πολιτικά µεγαλέµπορος ∆ηµητρακόπουλος που ήθελε να
επιβάλλει τον ανηψιό του Α. Βάλβη στο Νοσοκοµείο, κατάφεραν να παύσουν τον
Πηνιατέλη . Ο Βάλβης προσελήφθει σαν Αρχίατρος αλλά η Εφορία που εκλέχθηκε το
1947 εχθρικά προσκείµενη προς αυτόν µε ασήµαντη αφορµή τον έθεσε εκτός των ΕΦΚ.
Ωστόσο µε την πάροδο των ετών τα δεδοµένα άλλαξαν και πλέον µε τον
Κανονισµό του 1887 θεσπίστηκε ένα αδιάβλητο σύστηµα προσλήψεων τουλάχιστον σε ότι
αφορά το ιατρικό προσωπικό.
Οι προσλήψεις του προσωπικού του Νοσοκοµείου γινόταν για τους γιατρούς µε
αυστηρό διαγωνισµό της Επιστηµονικής Επιτροπής και για τους νοσοκόµους µε τρόπο
συστηµατοποιηµένο.

Το

σύστηµα

αξιολόγησης

του

προσωπικού

ήταν

αρκετά

ανεπτυγµένο, και δίκαιο σε µεγάλο βαθµό µε αποτέλεσµα οι προβιβάσεις να γίνονται
αξιοκρατικά.
Πιο συγκεκριµένα υπήρχε ένα µυστικό βιβλίο των γιατρών όπου εκεί ο κάθε ένας
έγραφε τα σχόλια του για την εργασία κάθε νοσοκόµου ή υπηρέτη, οπότε γινόταν η
αξιολόγηση του νοσηλευτικού προσωπικού από το ιατρικό. Το πιο σηµαντικό όµως ήταν
ότι υπήρχε πρόνοια και ενδιαφέρον για το βαθµό της ικανοποίησης των ασθενών από τις
προσφερόµενες σε αυτούς υπηρεσίες, καθώς υπήρχε ιδιαίτερο βιβλίο στο οποίο οι

52

Μποσίνη Ι., Τσαούση Α., Μαλέτσκου Α., Κωνσταντινίδη Μ., «Ιστορία των Νοσοκοµείων
Βαλουκλή», Ισταµπούλ, 1953
53
Πασπάτη Α., Το «Υπόµνηµα περί του Γραικικού Νοσοκοµείου των Επταπύργων », Εν Αθήναις,
Εκ του τυπογραφείου Λάζαρου ∆. Βιλαρά, 1862
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ασθενείς κατέθεταν εντυπώσεις, σχόλια, παρατηρήσεις και παράπονα σχετικά µε τις
υπηρεσίες και το προσωπικό του Νοσοκοµείου.

11.4
•

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Η καταγραφή των διαγνώσεων σε ένα µεγάλο βιβλίο που έλεγχε η εφορία στο
τέλος κάθε µήνα

•

Η επιτήρηση του φαρµακείου και ο έλεγχος της ποιότητας των φαρµακευτικών
ειδών όπως και η επιτήρηση των µαγειρικών σκευών και της ποιότητας των
τροφίµων

•

Η σωστή παραποµπή των ασθενών στο κατάλληλο τµήµα ανάλογα µε το νόσηµα
τους

•

Η σύνταξη στατιστικής έκθεσης στο τέλος κάθε έτους για τους νοσηλευθέντες στα
Ε.Φ.Κ., µε συνοδεία παρατηρήσεων σχετικά µε την αιτία και τη φύση κάθε νόσου
και την έκβασή της όπως και στοιχεία θνησιµότητας. Η έκθεση αυτή πήγαινε στα
χέρια της εφορίας και διδόταν προς δηµοσίευση.

•

∆ύσκολα και µεγάλα χειρουργεία γινόταν κατόπιν συσκέψεως τριών ιατρών

•

Χρέος του εξωτερικού ιατρού ήταν και η επίσκεψη σε γηροκοµείο και
φρενοκοµείο δυο φορές την εβδοµάδα

11.5

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΩΝ

•

Κάθε κλινική έχει νοσοκόµο του ίδιου φύλου µε τους ασθενείς.

•

Ο νοσοκόµος είναι βοηθός του γιατρού στις µικρές χειρουργικές επεµβάσεις

•

Ο νοσοκόµος οφείλει να παραβρίσκεται στην ιατρική επίσκεψη και να ακολουθεί
τις ιατρικές εντολές

•

Ο νοσοκόµος επιτηρεί τις νοσοκοµειακές κλίνες, κοιτώνες και αίθουσες που
κινούνται οι ασθενείς

•

Οι υπηρέτες κάθε αίθουσας ακολουθούν τις εντολές των νοσοκόµων
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•

Ένας υπηρέτης διανυχτερεύει πάντα για να βοηθήσει τους ασθενείς αν χρειαστούν
κάτι και καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας υπάρχει κάποιος για να υπηρετήσει τους
ασθενείς

•

Η απουσία υπηρέτη από τη θέση του, πίπτει στο νοσοκόµο και η απουσία
νοσοκόµου από τη θέση του πίπτει στο διευθυντή.
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12
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
12.1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

12.1.1

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Σύµφωνα µε ότι ορίζουν οι Κανονισµοί των ΕΦΚ, σε γενικές γραµµές ο τρόπος
εισαγωγής ασθενών είναι λίγο ως πολύ κοινός για τα έτη της µελέτης µας.
•

Στον Κανονισµό του 186454, ορίζονται κάποια κύρια άρθρα που αφορούν τη

λειτουργία όλων των καταστηµάτων (νοσοκοµείο, φρενοκοµείο και γηροκοµείο). Πιο
συγκεκριµένα,

ο

προσερχόµενος

ασθενής

παρουσιάζεται

στον

∆ιευθυντή

του

καταστήµατος, ο οποίος τον εγγράφει στο κατάλογο των νοσηλευοµένων κατόπιν ιατρικής
διάγνωσης που πιστοποιεί την ανάγκη για νοσηλεία. Ο ασθενής καταβάλλει 20 γρόσια ως
δικαίωµα εισόδου και παραδίδει στο ∆ιευθυντή όσα χρήµατα, αντικείµενα και ιµάτια
φέρει, για την φύλαξή τους µέχρι την αποθεραπεία του αφού πρώτα γίνει καταγραφή τους.
Ο νοσηλευόµενος ασθενής οφείλει να υπακούει στις ιατρικές εντολές και το
κανονισµό του καταστήµατος, δεν µπορεί να καλέσει γιατρό εκτός νοσοκοµείου, δεν
µπορεί να περιφέρεται σε άλλους χώρους των ΕΦΚ πλήν του κήπου και µόνο τις ώρες που
ορίζει ο γιατρός του. Στο νοσοκοµείο απαγορεύεται η διαµονή υγιών ανθρώπων, ενώ
πάσχοντες από χρόνια και ανίατα νοσήµατα νοσηλεύονται µόνο σε περίπτωση οξύτητας
του νοσήµατός τους.
Τα αντικείµενα και ενδύµατα των αποθανόντων δηµοπρατούνται προς όφελος των
ΕΦΚ ενώ ο ενταφιασµός γίνεται µετά την παρέλευση τουλάχιστον 24 ωρών από το
θάνατο.
•

Με τον Κανονισµό του 188755, δίνεται βάση στη λειτουργία του κάθε

καταστήµατος ξεχωριστά .
Το Εθνικό Νοσοκοµείο περιλαµβάνει τρία τµήµατα: της εσωτερικής παθολογίας,
της εξωτερικής παθολογίας και του φρενοκοµείου.

54

Κανονισµός του εν Κωνσταντινούπολει Εθνικού Νοσοκοµείου των Ορθοδόξων, Τύποις Α.
Κοροµηλά και Π. Πασπάλλη, Εν Κωνσταντινούπολει, 1864
55
Κανονισµός των εν Κωνσταντινούπολει Ε.Φ.Κ., Εν Κωνσταντινούπολει, 1887
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Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του 1887 κάθε προσερχόµενος ασθενής στο
νοσοκοµείο, εξετάζεται από τον γιατρό που εφηµερεύει και εισάγεται στο αντίστοιχο
τµήµα για τη νόσο του, αφού έχει καταβάλλει το δικαίωµα εισόδου των 20 γροσίων και
έχει εγγραφεί στο µητρώο των ασθενών. Ο γιατρός που εφηµερεύει οφείλει να εξετάσει
τον ασθενή αυτόν µέσα στη µέρα. Στο ηµερολόγιο ή γενικό µητρώο του νοσοκοµείου
καταγράφονται τα στοιχεία του ασθενούς όπως ονοµατεπώνυµο, ηλικία, πατρίδα,
υπηκοότητα, θρησκεία, διαµονή, οικογενειακή κατάσταση και η διαγνωσµένη πάθηση.
Σε περίπτωση θανάτου, η δηµοπρασία των αντικειµένων του ασθενούς γίνεται ένα
µήνα µετά και ο ενταφιασµός αποθανόντων από τύφο ή ευλογιά γίνεται µετά την
παρέλευση 12 ωρών από το θάνατο.
Ένα άλλο σηµείο του ίδιου Κανονισµού είναι η αναφορά σε ασθενείς που µπορούν
να νοσηλευτούν µε πληρωµή και µάλιστα ορίζονται δυο κατηγορίες, στην πρώτη ο
ασθενής βρίσκεται σε µονόκλινο δωµάτιο προς 20 γρόσια ηµερησίως και στη δεύτερη ο
ασθενής βρίσκεται σε δωµάτιο 4 έως 5 ασθενών µε ηµερήσιο νοσήλιο 10 γρόσια. Και στις
δυο περιπτώσεις τα νοσήλια προπληρώνονται κάθε δεκαπενθήµερο. Αυτοί οι ασθενείς
έχουν το δικαίωµα να καλέσουν εξωτερικό ιατρό για συµβουλές κατόπιν άδειας του
γιατρού του νοσοκοµείου.
Επίσης επιτρέπεται η επίσκεψη των συγγενών τα απογεύµατα της Τετάρτης και
Παρασκευής.
•

Στο Σχέδιο Κανονισµού του 190656, θέτονται κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισµού

ασθενών. Για παράδειγµα «Εν τω Νοσοκοµείω γίνεται δεκτός προς δωρεάν νοσηλεία πας
ορθόδοξος χριστιανός καταβάλλων ωρισµένον δικαίωµα εισόδου ή εν παντελεί πενία
προσάγων πιστοποιητικόν πενίας»57. Ενώ αποκλείονται οι πάσχοντες από ανίατα
νοσήµατα, τα νήπια και τα παιιδιά κάτω των 10 ετών από τις παθολογικές κλινικές, οι
πάσχοντες από αφροδίσια χωρίς επιπλοκές και όσοι έχουν κάποια ειδική πάθηση που δεν
µπορεί να επέµβει το νοσοκοµείο για την αποθεραπεία.
Σύµφωνα µε άρθρο του ίδιου Κανονισµού, οι αποθανόντες που δεν έχουν εµφανιστεί οι
οικείοι τους ενταφιάζονται από τις υπηρεσίες του Νοσοκοµείου ενώ η νεκροψία τελείται
αυτοδικαίως από τους ιατρούς εκτός των περιπτώσεων που οι συγγενείς προβάλλουν
ένσταση.

56
57

Σχέδιο Κανονισµού των εν Κωνσταντινούπολει Ε.Φ.Κ., 1906
Κανονισµός των ΕΦΚ, 1906, Κεφάλαιο Ε’, Γενικαί ∆ιατάξεις, Νοσοκοµείον, Άρθρον 77
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Με τον Κανονισµό του 191458, το δικαίωµα εισόδου αυξάνεται στα 25 γρόσια. Ο

•

προς περίθαλψη προσερχόµενος υποβάλλεται σε εξέταση στον ιατρικό σταθµό του
νοσοκοµείου .Σε περίπτωση που ο γιατρός κρίνει ότι ο προσερχόµενος δεν έχει ανάγκη
νοσηλείας, εκδίδει δικαιολογητικό έγγραφο που εγκρίνεται και υπογράφεται από το
διευθυντή του νοσοκοµείου.
Σύµφωνα µε στοιχεία που αντλούµε από το Ηµερολόγιο των ΕΦΚ του έτους
59

1905 , µια τυπική πορεία που ακολουθούν οι ασθενείας από την άφιξη έως την
αποθεραπεία τους περιγράφεται παρακάτω.
Οι προσερχόµενοι ασθενείς εξετάζονται σε οίκηµα κοντά στην Κύρια είσοδο που
λέγεται Ιατρικός Σταθµός (νούµερο 28, σχήµα 4). Σε αυτό το χώρο διηµερεύουν οι
εσωτερικοί ιατροί µε βάρδιες και εξετάζουν τους προσερχόµενους. Ο Ιατρικός Σταθµός
διαιρείται σε δυο τµήµατα, στο ένα υπάρχει εξεταστήριο για τους ασθενείς που
προσέρχονται στο Νοσοκοµείο και στο δεύτερο τµήµα λειτουργεί Αστυκλινική όπου
υπάρχουν εξωτερικοί γιατροί και παρέχουν ιατρικές συµβουλές στους εξωτερικούς
ασθενείς60. Ο γιατρός του Ιατρικού Σταθµού είναι εκείνος που παραπέµπει τους ασθενείς
στα διάφορα τµήµατα του νοσοκοµείου (παθολογικό, χειρουργικό, οφθαλµολογικό κλπ).
Οι πάσχοντες µε µολυσµατική νόσο, νοσηλεύονται σε αποµόνωση και σε περίπτωση που
έχει προσέλθει ασθενής µε πανώλη ή χολέρα, αποµονώνεται και ο γιατρός. Οι έχοντες
χρόνια ανίατα νοσήµατα και οι πάσχοντες από ελαφρά νοσήµατα που µπορούν να
αντιµετωπισθούν στην Αστυκλινική δεν γίνονται δεκτοί στο Νοσοκοµείο. Ενώ ακόµη
αποκλείονται τα νήπια και παιδιά ως 10 ετών όπως και οι εγκυµονούσες πάνω από 6
µηνών.
Με την εισαγωγή του ασθενούς στο Νοσοκοµείο, εκείνος οδηγείται αµέσως στα
λουτρά (νούµερο 5, σχήµα 4), εκτός από την περίπτωση που υπάρχει ιατρική αντένδειξη,
και αφού φορέσει το καθαρό ένδυµα του Νοσοκοµείου, οδηγείται στην θέση που έχει
ορισθεί για αυτόν. Τα ενδύµατα του ασθενούς µεταφέρονται στον µεγάλο Απολυµαντικό
Κλίβανο όπου και απολυµαίνονται. Καταγράφεται σε αυτά το όνοµα του ασθενούς και
φυλάσσονται µέχρι της εξόδου του ή πωλούνται προς όφελος του Νοσοκοµείου σε
περίπτωση θανάτου του. Το ίδιο ισχύει και για τα χρήµατα του ασθενούς εκτός των
ασθενών που νοσηλεύονται µε πληρωµή, των οποίων οι συγγενείς παραλαµβάνουν στο
ακέραιο όλα τους τα πράγµατα αν εκείνοι πεθάνουν.
58
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Κανονισµός των εν Κωνσταντινούπολει Ε.Φ.Κ., 1914
Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήµατα, Ηµερολόγιο του έτους 1905, Εν Κωνσταντινούπολει, 1904
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Για την εισαγωγή των φρενοβλαβών ακολουθείται διαφορετική διαδικασία καθώς
εκείνοι γίνονται δεκτοί από την Εφορεία του Νοσοκοµείου µόνο κατόπιν ιατρικού
πιστοποιητικού για την πάθηση τους και την εγγύηση των οικείων τους, ότι σε περίπτωση
ανάγκης θα αναλάβουν εκείνοι τον άρρωστο τους.
Την δεύτερη µέρα της εισόδου του, ο ασθενής εξετάζεται από τον εξωτερικό
γιατρό κατά την συνηθισµένη καθηµερινή επίσκεψη, την οποία παρακολουθεί και ο
εσωτερικός γιατρός καταγράφοντας επιστηµονικές παρατηρήσεις και τη φαρµακευτική
αγωγή στην καρτέλα του ασθενούς (Πινάκιον). Στην επίσκεψη είναι παρών και ο
αρχινοσοκόµος που συµπληρώνει τους Πίνακες του ∆ιαιτολογίου σύµφωνα µε ότι ορίζει ο
γιατρός, και τους οποίους µεταβιβάζει στα Μαγειρεία, ενώ το Συνταγολόγιο µεταφέρεται
στο φαρµακείο του νοσοκοµείου προς εκτέλεση. Ιατρικές επισκέψεις γίνονται ακόµα από
τους εσωτερικούς γιατρούς τακτικά.
Η εσωτερική υπηρεσία και η επίβλεψη οργανώνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
πλήρης και διαρκής. Ανά 5-8 ασθενείς ή φρενοβλαβείς αντιστοιχεί ένας νοσοκόµος και
ένας υπηρέτης, ανάλογα του τµήµατος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σε κάθε αίθουσα
αγρυπνεί ένας νοσοκόµος ενώ ο ∆ιευθυντής και οι εσωτερικοί γιατροί κάνουν νυχτερινές
εφόδους και δυο νυχτοφύλακες περιφέρονται στα διάφορα τµήµατα.

60

Από τα αρχεία του νοσοκοµείου φαίνεται ότι οι ασθενείς που επισκέπτονταν την Αστυκλινική για
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12.2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟΥ

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του 1887, στο φρενοκοµείο παρέχεται άσυλο και
περίθαλψη σε φρενοβλαβείς . Η εισαγωγή του ασθενούς γίνεται µε την υποβολή αίτησης
από κάποιον συγγενή στην εφορία των ΕΦΚ. Η αίτηση αυτή φέρει τα στοιχεία της
ταυτότητας του πάσχοντος και το ιστορικό της παθήσεως του. Βάση του Κανονισµού του
1902, οι αιτήσεις εξετάζονται στα γραφεία της εφορίας και βάση χρονολογικής
προτεραιότητας εκδίδεται εισιτήριο για τον αρχαιότερο εγγεγραµµένο ασθενή. Ασθενής
που καλείται για εισαγωγή στο Νοσοκοµείο και δεν εµφανίζεται µέσα σε δέκα µέρες χάνει
την προτεραιότητα του και αν κληθεί δεύτερη και τρίτη φορά και δεν εµφανιστεί για
εισαγωγή, διαγράφεται από το κατάλογο.
Οι συγγενείς του φρενοβλαβή είναι υπεύθυνοι για την πληρωµή του δικαιώµατος
εισόδου του, εκτός και αν αποδείξουν ότι είναι άποροι.
∆υο φορές τουλάχιστον την εβδοµάδα για µια ώρα, οι φρενοκόµοι και οι
νοσοκόµοι εκπαιδεύονται από τους εσωτερικούς γιατρούς σχετικά µε πρακτικά θέµατα και
τη χρήση κάποιων φαρµάκων όπως ορίζει ο Κανονισµός του 1902.
Με τον Κανονισµό του 1906, για την εισαγωγή του φρενοβλαβούς στο κατάστηµα
απαιτούνται
a) Πιστοποιητικό γιατρού της Κωνσταντινούπολης όχι παλαιότερο ενός µήνα
61

που περιλαµβάνει κάποια στοιχεία σχετικά µε το είδος της φρενοπάθειας, τον

χρόνο που αυτή εκδηλώθηκε, την ηλικία, πατρίδα, διαµονή, επάγγελµα,
κατοικία, οικογενειακή κατάσταση και αν ποτέ ο ασθενής υπήρξε επικίνδυνος
για τον εαυτό του ή τους άλλους.
b) Έγγραφη αίτηση προς την εφορία για την εισαγωγή του ασθενούς και
απόδειξη φερέγγυου εγγυητή για την καταβολή των νοσηλίων. Τα νοσήλια για
τους επί πληρωµή ασθενείς, καταβάλλονται µηνιαίως.
Για όλους ανεξαιρέτως τους φρενοβλαβείς απαιτείται ο διορισµός κηδεµόνας εκ
των σταθερών και µονίµων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης, στον οποίο µπορεί να
παραδοθεί ο ασθενής στην περίπτωση ίασης, βελτίωσης ή λόγω οποιασδήποτε άλλης
αιτίας απόλυσης.

ιατρικές συµβουλές φτάνουν τους 6000 ετησίως.
61
Όχι παλαιότερο των 20 ηµερών σύµφωνα µε τον Κανονισµό του 1914
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12.3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στο γηροκοµείο παρέχεται άσυλο σε ηλικιωµένους ανίκανους για κάθε εργασία
λόγω γήρατος, ασθένειας, αναπηρίας ή άλλου φυσικού ελαττώµατος. Κάθε ηλικιωµένος µε
την είσοδο του στο γηροκοµείο καταβάλλει το δικαίωµα εισόδου και καταχωρούνται τα
στοιχεία του στο µητρώο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 87 του 1902 οι ηλικιωµένοι µε περιουσία γίνονται δεκτοί
στο γηροκοµείο µε τον όρο εκχωρήσεως αυτής στα ΕΦΚ, ενώ οι µη έχοντες καταβάλλουν
µηνιαίως «γηροκόµητρα». Ενώ δε στο Σχέδιο Κανονισµού του 1906 αναφέρεται για τους
επί πληρωµή γηροκοµηµένους ότι έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν εφάπαξ ένα
ποσό όχι µικρότερο των 100 λιρών. Ενώ στο Κανονισµό του 1914 οι επί πληρωµή
γηροκοµούµενοι υποδιαιρούνται δε δυο τάξεις, οι της πρώτης τάξης που γηροκοµούνται
σε ιδιαίτερο δωµάτιο και έχουν ιδιαίτερη δίαιτα, πληρώνουν 5 λίρες το µήνα ή εφάπαξ
300-500 λίρες. Οι της δεύτερης τάξης γηροκοµούνται σε ειδικές αίθουσες που χωρίζονται
µε διαφράγµατα σε δωµάτια και πληρώνουν 2 λίρες µηνιαίως ή εφάπαξ 80-120 λίρες.
Κριτήριο εισαγωγής των ηλικιωµένων στο γηροκοµείο το 60οστό έτος,
συναντούµε στο Κανονισµό του 1914.

12.4

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του 1902, στο ορφανοτροφείο εισάγονται και
συντηρούνται δωρεάν παιδιά 8-12 ετών, νου και σώµατι υγιή, ορφανά, προς αγωγή και
εκµάθηση στοιχειωδών γραµµατικών γνώσεων και κατόπιν µιας βιοποριστικής τέχνης.
Για την εισαγωγή ενός ορφανού στο ορφανοτροφείο υποβάλλεται αίτηση στην
εφορία µε τα στοιχεία του. Κανένα παιδί δεν µπορεί να παραµείνει στο κατάστηµα µετά
την συµπλήρωση του 15ου- 16ου έτους της ηλικίας του, ωστόσο η εφορία φροντίζει να
τοποθετήσει τα παιδιά αυτά σε µια εργασία.
Η εφορία αποφασίζει να δώσει τα παιδιά για υιοθεσία ή να τα επιστρέψει στους
συγγενείς τους αν έχει βελτιωθεί η οικονοµική τους θέση.
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13
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΛΙΝΩΝ.
13.1

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να περιγραφούν συνοπτικά τα τµήµατα του
νοσοκοµείου καθώς και το έτος ίδρυσης τους ώστε να γίνει περισσότερο αντιληπτό το
µέγεθος του νοσοκοµείου, ο τρόπος λειτουργίας του αλλά και η διαρκής του ανάπτυξη.
Σύµφωνα µε στοιχεία του ιστορικού αρχείου του νοσοκοµείου62, το κτιριακό συγκρότηµα
περιλάµβανε:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΤΟΣ
Ι∆ΡΥΣΗΣ

∆ύο Εκκλησίες: Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάµπους

1838 και 1852

και Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων

αντίστοιχα

1
2

Ραφείο

1838

3

Αποθήκη Τροφίµων

1869

Τµήµα ανήσυχων φρενοβλαβών (25 κλίνες ανδρών και 25

4

1879-1882

γυναικών)
∆υο µεγάλες πτέρυγες Φρενοκοµείου (150 κλίνες ανδρών

5

1886

και 150 γυναικών))

6

∆αµαλοστάσιο

1885

7

Κτίριο στέγασης απολυµαντικού Κλιβάνου

1886

8

∆ιευθυντήριο µε γραφεία

1889

9

Τρεις οικίσκοι ψυχιατρείου (3 κλίνες ανδρών ή γυναικών)

1896

10

Υδροθεραπευτήριο

1896

11

Μηχανικό Πλυντήριο

1896

Ιµατιοφυλάκιο πάνω από το κτίριο του µηχανικού

1896

12

πλυντηρίου

13

Μηχανοστάσιο

1896-1900

62

Ιστορικαί σηµειώσεις της ιδρύσεως των Νοσοκοµείων Βαλουκλή, Τύποις Φαζιλέτ, Εν
Κωνσταντινούπολει, 1926
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14

Υδαταποθήκες πόσιµου ύδατος δυο
Υδαταποθήκες σιδερένιες επτά, για τις ανάγκες του

15

1852 και 1866
1889

νοσοκοµείου (η ηµερήσια κατανάλωση ύδατος έφτανε τους
270 τόννους)

16
17
18

Τµήµα επιληπτικών και ρυπαρών φρενοβλαβών γυναικών

1901

(25 κλίνες)
Τµήµα ήσυχων και εργαζόµενων φρενοβλαβών ανδρών (40

1902

κλίνες)
Χειρουργική πτέρυγα Συγγρού (20 κλίνες ανδρών και 10

1902

γυναικών)

19

Μαυρογορδάτεια Εγχειρητήρια, Ασηπτικό και Σηπτικό

1902

20

Ιατρικός Σταθµός (πολυκλινική)

1902

21

Νεκροστάσιο

1902

22

Αµαξοστάσιο και Ιπποστάσιο

1903

23

Ζαρίφειος Χειρουργική πτέρυγα (48 κλίνες ανδρών)

1904

Μαυρογορδάτειος Χειρουργική πτέρυγα (32 κλίνες

1904

24
25

γυναικών)
Χειρουργικό τµήµα πάνω από την χειρουργική πτέρυγα

1904

γυναικών (10 κλίνες)

26

Πέντε περίπτερα ειδικών νοσηλευτηρίων (φθισιατρείων)

1905 και 1906

27

Ζερβουδάκειος Χειρουργική πτέρυγα (40 κλίνες ανδρών)

1907

Μαυρογορδάτειο Ευλογιοκοµείο και Περίπτερο

1907

28

Μολυσµατικών Νοσηµάτων (26 κλίνες ανδρών και 22
γυναικών)

29

Επιτηρητικό τµήµα ύποπτων µολυσµατικών νοσηµάτων (16

1907

κλίνες ανδρών και 4 γυναικών)

30

Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας και Ηλεκτροθεραπείας

1907

31

Τµήµα συντηρήσεως κτιρίων

1907

Τέσσερεις οικίσκοι ψυχιατρείου (4 κλίνες ανδρών ή

1908

32
33
34

γυναικών)
Αρτοποιείο

1908

Μαυρογορδάτειον Γηροκοµείο (150 κλίνες ανδρών και 64

1909

γυναικών)
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Ευγενίδειον Φαρµακείο, Χηµείο και Μικροβιολογικό

35

1910

Εργαστήριο
Μαυρογορδάτειον Μηχανικό Μαγειρείο και Αποθήκη

36

1911

τροφίµων και λοιπών ειδών
Μαυρογορδάτειος Παθολογική κλινική (128 κλίνες ανδρών

37

1912

και 64 γυναικών)
Σκουλούδειον Οφθαλµιατρείο (18 κλίνες ανδρών και 12

38

1912

γυναικών)

39

Απολυµαντήριο

1923

40

Στεγνωτήριο

1923

Πίνακας 6: Τα κτίρια του νοσοκοµείου κατά χρονολογία ανέγερσης από το
1838 ως το 1923
Στα διαγράµµατα που ακολουθούν φαίνονται καθαρά η ανοικοδοµητική τάση, και
η επέκταση των ΕΦΚ και του νοσοκοµείου ειδικότερα, από άποψη κλινικών, κλινών,
καθώς και η συνεπαγόµενη αύξηση του προσωπικού.

ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΦΚ
(1885-1912)
9
8

6
5
4
3
2
1
0
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

7

ΕΤΗ

Σχήµα 8: ∆ιάγραµµα αύξησης. κλινικών
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Πιο συγκεκριµένα στο ακόλουθο διάγραµµα φαίνεται η σταδιακή προσθήκη νέων
κλινών στα Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήµατα κατά την περίοδο 1882- 1912, µε
κορύφωση την περίοδο 1902 -1912 όπου είναι και η περίοδος της µεγάλης έκρηξης
ανοικοδόµησης.
Σύµφωνα µε το διάγραµµα παρατηρούµε πως η δύναµη των ΕΦΚ αυξήθηκε κατά
την διάρκεια αυτών των 30 ετών (1882-1912) κατά 1086 κλίνες και µάλιστα περίπου τα
2/3 αυτών (708 κλίνες), προστέθηκαν κατά την δεκαετία (1902-1912)

ΑΥΞΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΑ ΕΦΚ ΑΠΟ ΤΟ 1882-1912
ΑΡΙΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΕΦΚ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ
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ΕΤΗ

Σχήµα 9: ∆ιάγραµµα αύξησης αριθµού νέων κλινών στα ΕΦΚ κατά την
περίοδο 1882-1912

Όπως ήδη σηµειώσαµε η περίοδος 1902-1912 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
από πλευράς επέκτασης των ΕΦΚ και για αυτό το λόγο στο επόµενο διάγραµµα
εστιάζουµε στην εξέταση της αύξησης των κλινών αποκλειστικά στο χώρο του
νοσοκοµείου, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα φιλανθρωπικά καταστήµατα.
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Παρατηρούµε πως για την εν λόγω δεκαετία, η δύναµη του Νοσοκοµείου
αυξήθηκε κατά 410 κλίνες. Αυτό σηµαίνει πως περίπου το 60% των κλινών που
προστέθηκαν στα ΕΦΚ εκείνη την περίοδο, ήταν νοσοκοµειακές.

ΑΥΞΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ
ΑΡΙΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΟ 1902-1912
450
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Σχήµα 10: ∆ιάγραµµα αύξησης αριθµού νέων κλινών στο Εθνικό Νοσοκοµείο
κατά την περίοδο 1902-1912

Καθ’ όλη την διάρκεια της µελέτης µας από το 1862 έως και το 1914,
παρατηρούµε µια συνεχή αύξηση του αριθµού του προσωπικού που οφείλεται στην
συνεχή επέκταση των φιλανθρωπικών καταστηµάτων και την ολοένα αυξανόµενη τάση
ανέγερσης νέων κλινικών και µονάδων υγείας.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι κατά το έτος 1887 ο αριθµός προσωπικού ήταν 100
άτοµα, ενώ κατά το 1912 το προσωπικό ήταν 780 άτοµα. ∆ηλαδή το προσωπικό σχεδόν
οχταπλασιάστηκε. Επίσης σύµφωνα µε το ίδιο διάγραµµα σε αντιπαραβολή µε αυτό των
κλινών στα ΕΦΚ, παρατηρούµε ότι από το 1886 έως το 1912 σε αύξηση των κλινών κατά
736 στον αριθµό, το προσωπικό αυξήθηκε κατά 687 άτοµα.
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΤΟΣ (1874-1914)
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Σχήµα 11: Αύξηση του αριθµού προσωπικού ανά έτος.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε για το προσωπικό ανά έτος στα ΕΦΚ,
παρατηρούµε ότι από το 1863 ως το 1886 παραµένει περίπου στα ίδια επίπεδα µε µικρές
διακυµάνσεις αλλά από το 1887 και έπειτα παρατηρούµε µια συνεχή ανοδική τάση η
οποία αρχίζει να φθίνει το 1912 παραµένοντας ωστόσο ο αριθµός προσωπικού σε υψηλά
επίπεδα. Προφανώς η µεγάλη αύξηση από το 1887 και έπειτα οφείλεται στη θέσπιση του
2ου Κανονισµού των ΕΦΚ το ίδιο έτος που αλλάζει τα δρώµενα και στην µεγάλη
ανοικοδοµητική αύξηση που συνεχίζεται µέχρι την αρχή της δεύτερης δεκαετίας του 1900.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο µέσα από το οποίο εκδηλώνεται επίσης η
διαρκής ανάπτυξη του νοσοκοµείου και των υπόλοιπων καταστηµάτων (φρενοκοµείο,
γηροκοµείο, ορφανοτροφείο ) είναι και η αύξηση του ρυθµού εισαγωγών των ασθενών
σαν απόρροια της αύξησης του αριθµού των κλινών του νοσοκοµείου κατά την διάρκεια
των πενήντα δύο ετών της µελέτης. Ακολουθούν τα αντίστοιχα διαγράµµατα εισαγωγών
ανά έτος για τα Ε.Φ.Κ. ξεχωριστά για κάθε κατάστηµα καθώς και τα ετήσια σύνολα των
εισαγωγών.
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ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ ΕΤΟΣ (1862-1914)
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Σχήµα 12: Εισαγωγές ασθενών στο Νοσοκοµείο και το Σύνολο των εισαγωγών
σε όλα τα καταστήµατα (νοσοκοµείο, φρενοκοµείο, γηροκοµείο, ορφανοτροφείο) ανά
έτος.
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Σχήµα 13: Εισαγωγές ασθενών σε φρενοκοµείο, γηροκοµείο, ορφανοτροφείο,
αίθουσα περιορισµένων ) ανά έτος.
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Στο διάγραµµα εισαγωγών ανά έτος στο Νοσοκοµείο παρατηρούµε µια συνεχή
αύξηση του αριθµού των εισαχθέντων µε µια µεγάλη άνοδο το 1878 (ρωσσοτουρκικός
πόλεµος) και την µεγαλύτερη αύξηση το 1907 που αρχίζει να φθίνει από το 1911. Από το
ίδιο διάγραµµα παρατηρείται ότι ο µεγαλύτερος όγκος εισαγωγών οφείλεται στους
νοσηλευόµενους στο Εθνικό Νοσοκοµείο.
Όσον αφορά το διάγραµµα για τις εισαγωγές στα υπόλοιπα καταστήµατα πλην του
νοσοκοµείου, παρατηρείται επίσης µια αύξηση των εισαγωγών.
Συγκεκριµένα για το ορφανοτροφείο, τα δεδοµένα µας ξεκινούν από το 1864 και
καταλήγουν στο 1903 όπου και έγινε η µεταφορά του στην Πρίγκηπο.
Σχετικά µε το γηροκοµείο και το φρενοκοµείο, πριν το 1863 στο γηροκοµείο
γινόταν δεκτοί µόνο άνδρες και ποτέ γυναίκες. Από το 1863 και µετά άρχισαν να
γηροκοµούνται και γυναίκες που όµως τοποθετούνταν στο φρενοκοµείο, έτσι για τα έτη
1863-1869, ο αριθµός των φρενοπαθών γυναικών δεν είναι ακριβής γιατί δεν υπάρχει
διαχωρισµός από τις γηροκοµούµενες. Ωστόσο µια αύξηση των εισαχθέντων στο
φρενοκοµείο από το 1885 και έπειτα συµπίπτει και µε την ίδρυση της Ψυχιατρικής
Κλινικής το ίδιο έτος.

14

ΈΡΕΥΝΑ- ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Ένα στοιχείο της εξέλιξης της ιατρικής έρευνας κατά την διάρκεια των ετών της
µελέτης είναι το γεγονός της έκδοσης Ιατρικών Στατιστικών από το 1901. Οι ετήσιες
Ιατρικές Στατιστικές είναι εκθέσεις των γιατρών του Νοσοκοµείου µε πλήρη καταγραφή
όλων των περιστατικών που εισήχθησαν και νοσηλεύτηκαν στα Ε.Φ.Κ., καθώς και την
έκβαση του κάθε περιστατικού (αποθεραπεία, στάσιµη κατάσταση, θάνατος). Πριν το
1900 παρόµοιες καταγραφές των περιστατικών και της πορείας τους, όπως και στοιχεία
σχετικά µε τη σύνθεση του πληθυσµού που εισάχθηκε στα Ε.Φ.Κ., υπάρχουν
ενσωµατωµένες µέσα στις ετήσιες λογοδοσίες αλλά όχι µε τόσο λεπτοµερειακή ανάλυση
όπως στις Ιατρικές Στατιστικές από το 1901 και έπειτα. Οι ετήσιες Ιατρικές Στατιστικές
Εκθέσεις των Ε.Φ.Κ. περιλαµβάνουν µεµονωµένες στατιστικές εκθέσεις των κλινικών του
Νοσοκοµείου, πχ. «Στατιστική Παθολογικής Κλινικής», «Στατιστική Χειρουργικής
Κλινικής»,

«Στατιστική

Οφθαλµολογικής

Κλινικής»,

«Στατιστική

Κίνηση

Φρενοκοµείου». Στις επί µέρους αυτές εκθέσεις συναντούµε πίνακες µε οµαδοποιηµένες
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κατηγορίες ασθενειών, το σύνολο των νοσηλευθέντων κατά φύλο και έκβαση του
νοσήµατος, όπως και επί µέρους παρατηρήσεις από το διευθυντή κάθε κλινικής που
υπογράφει την στατιστική, σχετικά µε κάποιο περιστατικό, την αντιµετώπισή του,
επιπλοκές που παρατηρήθηκαν, ηλικιακές οµάδες επιρρεπείς σε κάποιο συγκεκριµένο
νόσηµα. Άλλες παρατηρήσεις που συναντούµε είναι σχόλια σχετικά µε νεκροψίες,
σύγκριση θνησιµότητας από έτος σε έτος, χειρουργικές επεµβάσεις και εγχειρητική
θνησιµότητα, όπως και γενικότερες επιστηµονικές παρατηρήσεις. Στις στατιστικές
εκθέσεις των Ε.Φ.Κ. υπάρχουν πίνακες µε τους εισελθόντες κατά καταγωγή, τόπο
διαµονής, επάγγελµα, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα, ηλικία.

14.1 ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (1862-1914)
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στατιστικές και κατόπιν προσεχτικής µελέτης και επεξεργασίας στις σελίδες που
ακολουθούν παραθέτουµε κάποια διαγράµµατα όπως οι θνησιµότητες ανά έτος στα
φιλανθρωπικά καταστήµατα.
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ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (1874-1914)
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Σχήµα 14: Θνησιµότητα στο Εθνικό Νοσοκοµείο ανά έτος.
Παρατηρούµε µια µείωση της θνησιµότητας στο Νοσοκοµείο µε την πάροδο των
ετών, µέσα από την οποία φαίνεται και η διαρκής βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Στο φρενοκοµείο και το γηροκοµείο παρατηρούµε ότι η θνησιµότητα είναι περίπου
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σταθερή ενώ για το ορφανοτροφείο, τα δεδοµένα φθίνουν έως το 1903 όπου και έγινε η

µεταφορά του στην Πρίγκηπο.
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ (1874-1914)

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ (1874-1903)
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Σχήµα 15: Θνησιµότητα στο Φρενοκοµείο ανά έτος.

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ (1874-1914)
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Σχήµα 16: Θνησιµότητα στο Γηροκοµείο ανά έτος.
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Σχήµα 17: Θνησιµότητα στο Ορφανοτροφείο ανά έτος.
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14.2

ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σε σύνολο 20.626 θανάτων κατά τα έτη 1862-1914, η συνολική θνησιµότητα ανά αιτία θανάτου (κατηγορία νοσηµάτων)63 κατανέµεται ως εξής:
ΠΟΣΟΣΤΑ %
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Σχήµα 18: Αιτίες θνησιµότητας.
63

Με τον όρο «Αγωνία», αναφέρονται οι ασθενείς που απεβίωσαν στη διαδροµή προς το νοσοκοµείο. «Άνευ επισκέψεως-Εν αγωνία ελθόντες και βραχύ θανόντες»
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Από το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι η µεγάλη πλειοψηφία των θανάτων οφειλόταν σε µεταδοτικά νοσήµατα. Για την
κατηγορία των λοιµωδών νοσηµάτων στα οποία οφείλεται το 52,7% της συνολικής θνησιµότητας, παραθέτουµε το ακόλουθο διάγραµµα στο
οποίο αναπαρίσταται η θνησιµότητα για µολυσµατικές νόσους ανά έτος.
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Σχήµα 19: Θνησιµότητα από µολυσµατικές ασθένειες/ έτος.
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15

ΕΠΙΛΟΓΟΣ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα ΕΦΚ αποτέλεσαν την κύρια και µοναδική νοσηλευτική µονάδα της ελληνικής
ορθόδοξης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης στο διάστηµα που εξετάζεται η
οργανωτικής τους εξέλιξη (1862-1914).
Το πολιτικό πλαίσιο που διαµόρφωσαν τα δύο κύρια µεταρρυθµιστικά διατάγµατα
Hatt-i sherif του Gülhane και Hatt-i Ηumayun, το 1839 και 1856 αντίστοιχα έδωσαν νέα
νοµική υπόσταση στην παραδοσιακά πολυπληθέστερη και γηγενή εθνοθρησκευτική
κοινότητα (millet) των ελλήνων ορθοδόξων της Πρωτεύουσας του Οθωµανικού κράτους.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την πλήρη αστικοποίηση κατά τα δυτικά πρότυπα της
πρωτεύουσας κατά τον 19ο αιώνα δηµιούργησαν τις ιδιαίτερες κοινωνικές, πολιτικές και
οικονοµικές συνθήκες µέσα στις οποίες εξελίσσεται το προϋπάρχον από το 1753
Νοσηλευτικό και Φιλανθρωπικό Κέντρο που µελετάται.
Το Νοσηλευτικό ίδρυµα διοικείται από Εφορία που είχε κατά καιρούς από δέκα
έως δεκατέσσερα µέλη, (Κληρικοί και Λαϊκοί ) και συνεδρίαζε τακτικά κατά την διάρκεια
της εβδοµάδας στα γραφεία των Ε.Φ.Κ. Η εφορία άλλαζε κάθε δυο χρόνια και δεν
επιτρεπόταν η εκλογή του ίδιου µέλους σε δυο συνεχόµενες θητείες.
Η οργάνωση και η διοίκηση του ιδρύµατος καθορίζεται από κανονισµούς που
εκδίδονταν µε χρονολογική σειρά από το 1864 ως το 1933 και περιλαµβάνουν το
κανονισµό λειτουργίας ,τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των νοσηλευόµενων, την
σύσταση του προσωπικού και το καθηκοντολόγιο τους. Ορίζεται ακόµα η σύσταση του
Νοσοκοµειακού Συνεδρίου και η συχνότητα συνεδριάσεων του όπως και η σύσταση και οι
αρµοδιότητες της Εφορίας. Καταρτίζονται νέα τµήµατα και καθορίζεται ο ρόλος τους,
εισάγεται σύστηµα αξιολόγησης του προσωπικού όσον αφορά τα θέµατα των προσλήψεων
και των προαγωγών, οριοθετείται ο ρόλος του ιδρύµατος και καθορίζονται οι πηγές
χρηµατοδότησης του, ενώ ακόµα δηµιουργείται σύστηµα συνταξιοδότησης του
προσωπικού.
Η οικονοµική διαχείριση των Ε.Φ.Κ. παρέµενε σταθερή σε κάποιους βασικούς
άξονες όπως η ανεξαρτησία από κρατικές παρεµβάσεις, η κατοχύρωση της περιουσίας του
ιδρύµατος, ιδιαίτερα της ακίνητης, η προσπάθεια δηµιουργίας ενεργητικού κεφαλαίου,
έστω και µε την κατά προσέγγιση εκτίµηση της ακίνητης περιουσίας, ενώ η προσφορά
φιλανθρωπικού έργου ήταν ο κύριος στόχος των ιδρυµάτων.
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Η στελέχωση σε προσωπικό ακολουθεί αυξητική τάση, παράλληλη µε τις
επεκτάσεις του ιδρύµατος, την εφαρµογή νέων νοσηλευτικών και θεραπευτικών τεχνικών.
Υπολογίζεται ενδεικτικά ότι από το έτος 1887 εως το 1912 το προσωπικό σχεδόν
οχταπλασιάστηκε.
Η µελέτη της οργανωτικής εξέλιξης των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστηµάτων,
µε κύριους άξονες την διοίκηση, την οικονοµική διαχείριση, την λειτουργία των κλινικών
και εργαστηριακών τµηµάτων τους, οδηγεί στα παρακάτω συµπεράσµατα:
1. Τα ΕΦΚ αντικατοπτρίζουν την φιλανθρωπική διάθεση της ορθόδοξης ελληνικής
κοινότητας και την ανάγκη αυτοεξυπηρέτησης της και προστασίας των ασθενέστερων
µελών της.
2. Η διοικητική οργάνωση είναι φυσικό επακόλουθο των γενικότερων πολιτικών
και κοινωνικών συνθηκών και αλλαγών που επικράτησαν στην υπό µελέτη περίοδο. Η
ανασυγκρότηση της εφορείας και η θέσπιση κανονισµού λειτουργίας υπήρξε φυσική
ανάγκη του πλαισίου που έθεσαν οι Εθνικοί Κανονισµοί και η διοίκηση της κοινότητας
από το ∆ΕΜ Συµβούλιο.
3. Η αναθεώρηση των κανονισµών υποβάλλεται από τις κοινωνικές, οικονοµικές
και κυρίως επιστηµονικές εξελίξεις. Παρατηρούµε ότι αλλάζει η σύσταση της Εφορίας και
επιβάλλεται να περιλαµβάνει περισσότερα µέλη µε την ιατρική ιδιότητα, γίνεται
επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας νέων τµηµάτων, κλινικών ή διαχωρισµού των ήδη
υπαρχόντων.

Εισάγονται

συστήµατα

αυστηρής

αξιολόγησης

του

επιστηµονικού

προσωπικού και σύστηµα συνταξιοδότησης ενώ διαρκώς αναπροσαρµόζονται οι όροι
λειτουργίας των ΕΦΚ ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες.
4. Η ίδρυση νέων τµηµάτων και κλινικών συµβαδίζει µε τις ταυτόχρονες
γενικότερες επιστηµονικές προόδους και µε την ανανέωση της ισχύουσας αντίληψης για
την περίθαλψη των ασθενών. Η αποµάκρυνση σε άλλο χώρο ασθενών µε µεταδοτικά
νοσήµατα, η ανάγκη ιατρικής αντιµετώπισης των φρενοβλαβών και η παραίτηση της
αντίληψης ότι αυτοί είναι µιάσµατα της κοινωνίας, η εισαγωγή νέων εργαστηρίων
(υδροθεραπευτήριο,

ακτινολογικό,

απολυµαντικός

κλίβανος,

µικροβιολογικό

και

παθολόγο-ανατοµικό εργαστήριο), αποτελούν ενέργειες που κινούνται στα πλαίσια του
διαρκούς εκσυγχρονισµού του ιδρύµατος.
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5. Ο τρόπος επάνδρωσης – στελέχωσης παρουσιάζει σηµαντική πρόοδο,
οδηγούµενος στην σταδιακή απαγκίστρωση από παραδοσιακές τακτικές ρουσφετιών σε
αξιοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες, µε αποκορύφωµα τον διαγωνισµό για τη θέση
του διευθυντή της χειρουργικής κλινικής το 1902.
6. Η απαίτηση για υψηλή εκπαίδευση του προσωπικού δηµιουργείται από τις
πιεστικές προόδους της επιστήµης και εκτιµάται ότι είναι πολύ πρόωρη σε σχέση µε τις
γενικότερες συνθήκες.
7. Η οικονοµική διαχείριση διακρίνεται από ιδιαίτερη αυστηρότητα και αίσθηµα
υπευθυνότητας. Εκδίδεται από την εφορία ετήσια λογοδοσία που περιλαµβάνει τον
οικονοµικό απολογισµό των ΕΦΚ και αυτή είναι διαθέσιµη σε όλους. Η εφορία λογοδοτεί
για το έργο της στο ∆ΕΜ συµβούλιο και υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις κινήσεις της.
Σύµφωνα µε τα οικονοµικά στοιχεία, παρατηρούµε µια αυξητική τάση των εισροών και
εκροών των ΕΦΚ.
8. Το αίσθηµα της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ
ανεπτυγµένο και η έµπρακτη εκδήλωση τους γινόταν πολύ συχνά µέσω των δωρεών στα
ΕΦΚ. Η συµβολή των δωρεών ήταν πολύ σηµαντική για την ανάπτυξη και εξέλιξη των
ΕΦΚ, κυρίως διότι η εφορία έκανε ορθή διαχείριση των εσόδων από τις δωρεές και αυτά
αξιοποιήθηκαν για την αγορά ιατρό-τεχνολογικού εξοπλισµού ,ανακαίνιση και επέκταση
των εγκαταστάσεων µε παράδειγµα την οργάνωση και επιστηµονική αρτιότητα των
αντίστοιχων πρότυπων ευρωπαϊκών νοσηλευτικών ιδρυµάτων εκείνης της εποχής.
Εν κατακλείδι, τα αποτελέσµατα της εγρήγορσης των µελών της εφορίας στην
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, η ορθή διαχείριση των προσόδων των
ιδρυµάτων, η συσπείρωση των εµπλεκόµενων µε την οργάνωση, διοίκηση, επιστηµονική
εποπτεία σε µια οµάδα που δρα µε κοινό όραµα την όσο το δυνατό καλύτερη εξέλιξη του
συστήµατος υγείας της οµογένειας, παρά τις αντίξοες συνθήκες (πόλεµοι, σεισµοί, υλικές
καταστροφές), οδήγησε στην συνεχή επέκταση και βελτίωση των υποδοµών και την
εισαγωγή νέων επιστηµονικών µεθόδων ώστε τελικά το παράδειγµα των ΕΦΚ να αποτελεί
πρότυπο για την εποχή του και σηµαντική σπουδή για τους επιστήµονες της ∆ηµόσιας
Υγείας και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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Σχήµα 22: Απόσπασµα της Ετήσιας Λογοδοσίας του 1903, -(Πρόσοδοι -σε Λ.Τ.)
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