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Ιστορικής Δημογραφίας του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου περιλαμβάνει εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών που αφορούν, ως επί το πλείστον, θέματα
αμιγώς δημογραφικού περιεχομένου, όπως π.χ. τη θνησιμότητα, τη γαμηλιότητα, τη
φυσική κίνηση του πληθυσμού, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του αστικού πληθυσμού, ή ακόμη, μέσα από ένα κερκυραϊκό παράδειγμα, του μαθητικού πληθυσμού.
Συγχρόνως, ένα μέρος των μελετών επικεντρώνεται στη δημογραφική αποτύπωση
παραδειγμάτων νοσηρότητας των ασθενών από το αρχειακό υλικό νοσοκομείων,
καθώς και στην πληθυσμιακή αποτίμηση επισκεπτών κέντρων ψυχικής βοήθειας και
τροφίμων ιδρυμάτων κοινωνικής επιμέλειας και φροντίδας. Πρόκειται επίσης, όπως
συνέβη και με τους προηγούμενους τόμους, για ένα εκδοτικό βήμα που προσφέρεται
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, να
καταγράψουν τα ενδιαφέροντά τους και να εκθέσουν την πορεία των ερευνών τους
σε θέματα Ιστορικής Δημογραφίας. Ο τόμος συμπληρώνεται από μία σχετική με δημογραφικούς νοσηλευτικούς προβληματισμούς εργασία, η οποία προέκυψε από τη
συνεργασία διδασκόντων σε κύκλο μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος.

						
Καθηγητής Δημήτριος Ανωγιάτης-Pelé
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΜΣ
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Δημογραφική Μελέτη των Ασθενών του
Σανατορίου “Σωτηρία” για τα έτη 1918-1924
Η φυματίωση είναι μία ασθένεια η οποία συνοδεύει τον άνθρωπο από το προϊστορικό του παρελθόν. Η νόσος οφείλεται στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης
(Mycobacterium tuberculosis), ένα μικρό, αερόβιο και ακίνητο βάκιλο. Η φυματίωση
προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες (πνευμονική φυματίωση), οι οποίοι αποτελούν
και την πύλη εισόδου του μυκοβακτηριδίου για τον ανθρώπινο οργανισμό. Εάν η κλινική εκδήλωση της φυματίωσης δεν θεραπευτεί, η θνησιμότητα της νόσου αγγίζει το
50% και ο θάνατος επέρχεται εντός πέντε ετών, σε σημαντικό ποσοστό δε εντός 18
μηνών. Μεγαλύτερο ποσοστό νοσηρότητας παρατηρείται σε ομάδες με χαμηλό οικονομικό επίπεδο (με αντίστοιχα χαμηλού επιπέδου συνθήκες διαβίωσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ιατρικής πρόνοιας), καθώς επίσης μεγαλύτερο ποσοστό
νοσηρότητας παρατηρείται στις αστικές περιοχές παρά στις αγροτικές. Η εξωπνευμονική φυματίωση είναι λιγότερο συχνή, και είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί σε μικρά
παιδιά και σε άτομα με ανοσοκαταστολή.
Η φυματίωση έχει μια σειρά από συμπτώματα και για αυτό το λόγο δεν είχε αναγνωριστεί ως μία ασθένεια μέχρι και την δεκαετία του 1820. Ονομάστηκε φυματίωση
το 1839 από τον J. L. Schonlein ενώ το στέλεχος της φυματίωσης απομονώθηκε από
τον Robert Koch, ο οποίος την 24η Μαρτίου του 1882 παρουσίασε τα αποτελέσματα
της έρευνάς του στην Ιατρική Εταιρεία του Βερολίνου. Η αποτελεσματική θεραπεία
της φυματίωσης με φάρμακα κατέστει δυνατή τη δεκαετία του 1940 (με την ανακάλυψη της στρεπτομυκίνης), ωστόσο ακόμη και σήμερα, η νόσος παραμένει η πρώτη
λοιμώδης αιτία θανάτου στον κόσμο για εφήβους και ενήλικες. Μέχρι και την ανακάλυψη της αποτελεσματικής θεραπείας της νόσου, η μοναδική ουσιαστικά επιλογή για
ένα φυματικό ασθενή ήταν η εισαγωγή του σε ένα σανατόριο. Η θεραπεία εντός των
σανατορίων είχε αποδειχθεί ανώτερη από κάθε άλλη θεραπευτική μέθοδο της εποχής
των αρχών του 20ου αιώνα, έστω και αν οι πρακτικές για την αντιμετώπιση της νόσου
εντός αυτών των θεραπευτηρίων δεν μπορούσαν να προσφέρουν πραγματική ίαση
της ασθένειας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ιατροδημογραφική προσέγγιση της φυματίωσης μέσα από το μητρώο ασθενών του σανατορίου «Σωτηρία» για το διάστημα
από 6-3-1918 έως και 31-12-1924, μία μελέτη η οποία εντάσσεται σε ένα γενικότερο
πλαίσιο έρευνας για την έκταση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας της φυματίωσης στην Ελλάδα του πρώτου μισού του 20ου αιώνα.
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Η ανακάλυψη ενός πολύ μεγάλου μέρους του μητρώου ασθενών της «Σωτηρίας»
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Αθηνών ήταν ένα πραγματικό ευτύχημα, καθώς με
την επεξεργασία και την ανάλυσή του, θα είμαστε σε θέση να εμπλουτίσουμε τόσο τα
ιατρικά στατιστικά στοιχεία για την έκταση της φυματίωσης στην ελληνική επικράτεια για την περίοδο του μεσοπολέμου, όσο και τον αντίκτυπο της ασθένειας στην
ελληνική κοινωνία, όπως αυτός μπορεί να ερμηνευθεί μέσα από τα δημογραφικά στοιχεία τα οποία αντλούμε από τις εγγραφές του μητρώου ασθενών. Το μητρώο ασθενών
φωτογραφήθηκε από την υπηρεσία των Γ.Α.Κ. και στη συνέχεια τα στοιχεία των εγγραφών μεταφέρθηκαν στον Η/Υ με τη χρήση του προγράμματος MS Excel. Με το
ίδιο πρόγραμμα και με τη συνδρομή του προγράμματος IBM SPSS, έγινε η στατιστική
επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και η δημιουργία των απαραίτητων πινάκων και
γραφημάτων.

Η φυματίωση στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα
Οι μελέτες των αρχών του 20ου αιώνα μας δείχνουν ότι η θνησιμότητα από τη φυματίωση στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα υψηλή για την εποχή αυτή, και επίσης μας δείχνουν ότι το πρόβλημα της αντιμετώπισης της νόσου ήταν επείγον, σε μία χώρα στην
οποία έλειπε ένα έστω και υποτυπώδες αντιφυματικό πρόγραμμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας εντοπίζεται στους νομούς Αττικής και Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης
και Καβάλας, στις οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων απασχολείται στη
βιομηχανία. Ωστόσο σημαντικό ρόλο στην αύξηση του ποσοστού της θνησιμότητας
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συμβάλλει και το γεγονός ότι σε αυτές λειτουργούσαν
και τα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία φυματίωσης, η «Σωτηρία» και το «Σανατόριο
Ασβεστοχωρίου», στα οποία προσέρχονταν ασθενείς προς νοσηλεία από όλους τους
νομούς της Ελλάδας.
Η πρώτη προσπάθεια για μία οργανωμένη και συστηματική αντιμετώπιση του
προβλήματος της φυματίωσης, προήλθε από το 1ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, που
έλαβε χώρα στην Αθήνα το Μάιο του 1901. Το συνέδριο κατέληξε ομόφωνα στην
απόφαση να δημιουργηθεί «Πανελλήνιος Σύνδεσμος κατά της Φυματιώσεως», σκοπός του οποίου ήταν η καταπολέμηση της φυματίωσης με την εφαρμογή διαφόρων
μέτρων και κυρίως με την ανέγερση «Ασκληπειών» (σανατορίων) για τη νοσηλεία και
τη θεραπεία των φυματικών ασθενών. Ωστόσο παρά τις προσπάθειες και τις εκκλήσεις των φωτισμένων επιστημόνων της εποχής, το επίσημο ελληνικό κράτος δεν κινητοποιήθηκε για την ίδρυση σανατορίων, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε λόγω
άγνοιας του πραγματικού μεγέθους του προβλήματος. Ο ιδιωτικός τομέας όμως εν
αντιθέσει, άρχισε να συμμετέχει ενεργά στο θέμα της αντιμετώπισης της φυματίωσης.
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Το Σανατόριο «Σωτηρία»
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση
της φυματίωσης, εντάσσεται και η ίδρυση της «Σωτηρίας» στην περιοχή του Γουδίου
το 1902 από «όμιλο κυριών», ο οποίος είχε ιδρυθεί με πρωτοβουλία της Σοφίας Σλήμαν, χήρα του Ερρίκου Σλήμαν. Η «Σωτηρία» ξεκίνησε να λειτουργεί το 1905 και μέχρι
και το 1919, οπότε και πέρασε στον κρατικό έλεγχο, λειτούργησε και επεκτάθηκε με
χρήματα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στα δεκατέσσερα αυτά πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το σανατόριο είχε επιτύχει μία εντυπωσιακή εξέλιξη, επιτελώντας σημαντικότατο έργο τόσο στον υλικό όσο και στον επιστημονικό τομέα.
Η δεύτερη περίοδος λειτουργίας της «Σωτηρίας», η οποία ξεκινά με την ανάληψη
της διοίκησής της από το κράτος και λήγει το 1936, μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πιο
δύσκολη στην ιστορία της, ειδικά από την άποψη των συνθηκών νοσηλείας των ασθενών. Η έναρξη της περιόδου αυτής, συμπίπτει χρονικά με την πρόθεση του κράτους
για ενεργή συμμετοχή στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική πρόνοια, μία
ανάγκη η οποία είχε προκύψει από τις κοινωνικές συνθήκες του μεσοπολέμου. Όμως
η Μικρασιατική Εκστρατεία του 1922 και η καταστροφή που ακολούθησε, ανέστειλαν
για μεγάλο χρονικό διάστημα την εφαρμογή κάθε κρατικού προγράμματος υγείας.
Όπως ήταν φυσικό τα γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής επηρέασαν σε
μεγάλο βαθμό και τη «Σωτηρία» και το κλίμα προόδου και ανάπτυξης της προηγούμενης περιόδου έδωσε τη θέση του στην αναστολή κάθε εξέλιξης. Επίσης η προσέλευση
φυματικών για νοσηλεία ήταν αθρόα και το ίδρυμα αδυνατούσε να ανταποκριθεί. Οι
αυξημένες αυτές ανάγκες καλύφθηκαν με πρόχειρα μέσα και ο χώρος της «Σωτηρίας»
πλημμύρισε από ποικιλόμορφες παράγκες και παραπήγματα. Ακόμη και έτσι όμως,
ο συνωστισμός εντός του ιδρύματος ήταν τέτοιος, που οι ασθενείς συχνά στοιβάζονταν ακόμη και στο πάτωμα, επάνω σε φορεία, στρώματα ή κουρελούδες. Το επίπεδο
νοσηλείας υποβαθμίστηκε και το σανατόριο δυσφημίστηκε. Μόνο προς το τέλος της
δεκαετίας του 1920, όταν η γενικότερη κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα είχε μπει
σε τροχιά επανάκαμψης πλέον, παρατηρείται μία κάποια βελτίωση της λειτουργίας
της «Σωτηρίας».

Δημογραφική Μελέτη του Σανατορίου «Σωτηρία» για τα έτη 19181924
Αριθμός ασθενών
Η παρούσα εργασία μελέτησε ένα δείγμα 3.629 ασθενών, ο αριθμός δηλαδή των
ασθενών οι οποίοι εισήχθησαν στο σανατόριο «Σωτηρία» από την 6η Μαρτίου 1918
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1924. Από αυτούς οι 2.161 ασθενείς ήταν άνδρες (αριθ-
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Διάγραμμα 1:
Σύνολο εισελθόντων ασθενών για τα έτη 1918-1924.

μός που αντιστοιχεί στο 59,55% του συνόλου των ασθενών) και οι 1.468 ήταν γυναίκες (αριθμός που αντιστοιχεί στο 40,45%).
Στο διάγραμμα 2 μπορούμε να δούμε πόσοι ασθενείς εισήχθησαν ανά έτος. Από
το έτος 1919 στο 1920 παρατηρούμε μία μείωση των εισαγωγών η οποία κυμαίνεται
στο 17,7% (από 433 εισαγωγές στις 368), ωστόσο από το έτος 1920 στο 1921 παρατηρείται μία αύξηση της τάξεως του 29,3% (από 368 εισαγωγές στις 476). Για τις χρονιές
1922 και 1923 παρουσιάζεται μία αύξηση 17,2% από το έτος 1921 στο 1922 (από 476

Διάγραμμα 2:
Αριθμός εισαγωγών ανά έτος.
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εισαγωγές στις 558) και 26,3% από το έτος 1922 στο 1923 (από 558 εισαγωγές στις
705). Είναι η περίοδος η οποία ακολουθεί τα γεγονότα της Μικρασιατικής Εκστρατείας και της Μικρασιατικής Καταστροφής και μαζί με την επακόλουθη ανταλλαγή
πληθυσμών, υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα εισήλθαν περίπου 1.250.000 πρόσφυγες.
Τέλος για το έτος 1924 παρατηρείται μία μικρή μείωση της τάξης του 3% σε σχέση με
το 1923 (από 705 εισαγωγές στις 684), ωστόσο ο αριθμός των εισαγωγών σε σύγκριση
με τα έτη πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή παραμένει υψηλός.
Ηλικιακές ομάδες
Στο διάγραμμα 3 μπορούμε να δούμε την κατανομή των ασθενών και των δύο
φύλων της «Σωτηρίας» συνολικά για το διάστημα 1918-1924, ανά ηλικιακή ομάδα.
Παρατηρούμε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά ασθενών συγκεντρώνονται στις ηλικίες
από 16 έως 35 ετών, με το μεγαλύτερο ποσοστό να συναντάται στην ηλικιακή ομάδα
των 21-25 ετών με 805 ασθενείς (σε ποσοστό επί του συνόλου των ασθενών 22,18%)
και ακολουθούν η ομάδα των 26-30 με 300 ασθενείς (16,53%), η ομάδα των 16-20
ετών με 731 ασθενείς (20,14%) και η ομάδα των 31-35 ετών με 383 ασθενείς (10,55%).
Στις ηλικίες από 36 μέχρι 55 ετών, τα ποσοστά των ασθενών είναι σημαντικά χαμηλότερα, ενώ στις ηλικίες άνω των 56 ετών τα ποσοστά είναι ακόμη πιο χαμηλά.
Ωστόσο δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι βλέπουμε πολύ μικρή
συγκέντρωση ασθενών στις ηλικίες άνω των 56 ετών. Η φυματίωση βεβαίως και επηρεάζει και τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες δίχως διακρίσεις, ωστόσο το προσδόκιμο
ζωής στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου ήταν κάτω των 50 ετών.

Διάγραμμα 3:
Ηλικιακές ομάδες συνόλου ασθενών.
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Στις παιδικές ηλικίες συναντάμε λίγες περιπτώσεις, ωστόσο η σχετικά μικρή αυτή
παρουσία παιδιών στη «Σωτηρία» εξηγείται από δύο λόγους. Πρώτον, και σύμφωνα με
τη διεθνή βιβλιογραφία, παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη της λοίμωξης της φυματίωσης
είναι συχνά ταχύτερη σε βρέφη και εφήβους, η νοσηρότητά της (όπως και η θνησιμότητά της) αυξάνουν με την ηλικία. Δεύτερο, κατά την περίοδο που εξετάζουμε,
λειτουργούσαν ειδικά σανατόρια για παιδιά (τα οποία ονομάζονταν και «Πρεβεντόρεια»). Τέλος υπάρχουν και 27 περιπτώσεις ασθενών στις οποίες είτε δεν αναφέρεται
η ηλικία τους, είτε το συγκεκριμένο σημείο της εγγραφής είναι κατεστραμμένο.
Επαγγέλματα
Η κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων των ασθενών της «Σωτηρίας» έγινε λαμβάνοντας υπόψη δύο μεταβλητές:
α. το οικονομικό εισόδημα που απέφερε το κάθε επάγγελμα στην περίοδο του μεσοπολέμου, θέλοντας έτσι να χωρίσουμε τους νοσηλευόμενους της «Σωτηρίας» σε
ασθενείς, μεσαίες και εύπορες οικονομικά κοινωνικές τάξεις, χωρίς ωστόσο η ιδιότητα
του επαγγέλματος να αντικατοπτρίζει πάντοτε απαραίτητα και το εισόδημα που απέφερε αυτό, και
β. τον τύπο του επαγγέλματος, ανάλογα με τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος, βασιζόμενοι στη διεθνή βιβλιογραφία σύμφωνα με την οποία η φυματίωση αποτελεί μία «ασθένεια των πόλεων». Έτσι τα επαγγέλματα διαχωρίστηκαν κατά
κύριο λόγο ανάμεσα σε αυτά που ασκούνταν στο αστικό περιβάλλον και σε αυτά που
ασκούνταν στην ύπαιθρο.
Στον επόμενο πίνακα μπορούμε να δούμε συγκεντρωτικά και για τα δύο φύλα
τα επαγγέλματα των ασθενών οι οποίοι εισήλθαν στη «Σωτηρία» κατά το διάστημα
1918-1924:
Βλέπουμε λοιπόν ότι στις υψηλές θέσεις με τις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών
συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο επαγγέλματα χαμηλού εισοδήματος και επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με εργασίες χειρωνακτικού και τεχνικού τύπου. Την
υψηλότερη θέση καταλαμβάνουν τα Οικιακά (λογικό καθώς περίπου το ½ των γυναικών ασθενών της «Σωτηρίας» δήλωνε αυτό ως επάγγελμα), ακολουθούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις/Αυτοαπασχολούμενοι, οι Εργάτες (των πόλεων), οι Ιδιωτικοί
Υπάλληλοι, οι Γεωργοί (συμπεριλαμβάνονται και οι εργάτες της υπαίθρου), οι Τεχνίτες και οι Μαθητές. Στις επόμενες τρεις θέσεις συναντάμε επαγγέλματα τα οποία θα
λέγαμε ότι ανήκουν στα μεσαία εισοδήματα, και συγκεκριμένα τους Δημόσιους Υπαλλήλους, τους Εμπόρους και τους Ναυτικούς. Ειδικά για τους Δημόσιους Υπαλλήλους,
οι περισσότεροι από αυτούς δηλώνουν «απλοί» υπάλληλοι, γραμματείς ή κλητήρες,
και έχουμε μόνο 4 περιπτώσεις ανώτερων υπαλλήλων.
Κατόπιν ακολουθούν οι κατηγορίες των Φοιτητών/Σπουδαστών, τα Ιατρικά Επαγγέλματα (εδώ περιλαμβάνονται και οι φοιτητές της ιατρικής), οι Μηχανικοί/Τοπο-
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997

Ναυτικοί

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις/
Αυτοαπασχολούμενοι

603

Φοιτητές/
Σπουδαστές

Εργάτες

369

Ιδιωτικοί Υπάλληλοι

326

Γεωργοί

241

Στρατιώτες

Τεχνίτες

221

Σώματα Ασφαλείας

31

Τρόφιμοι
Ορφανοτροφείων
Ιερείς/Μοναχοί

Μαθητές

166

Εκπαιδευτικοί

27

Δικηγόροι

4

Δημόσιοι Υπάλληλοι

132

Στρατιωτικοί

23

Ιερόδουλες

1

Έμποροι

106

Καλλιτεχνικά
Επαγγέλματα

16

Χωρίς Αναφορά ή
Δυσανάγνωστο

87

Οικιακά

Ιατρικά
Επαγγέλματα
Μηχανικοί/
Τοπογράφοι

50

Άνευ Επαγγέλματος

14

44

Τραπεζικοί
Υπάλληλοι

14

43

Μικροπωλητές/
Πλανόδιοι Πωλητές

10

42

Υψηλά Εισοδήματα

9

39

8
6

Πίνακας 1:
Επαγγέλματα ασθενών συγκεντρωτικά.

γράφοι, οι Στρατιώτες και τα Σώματα Ασφαλείας. Οι Φοιτητές και οι Σπουδαστές,
όπως και οι Στρατιώτες, μπορούν να ανήκουν σε οποιαδήποτε οικονομική κατηγορία,
ωστόσο όσον αφορά τα Ιατρικά Επαγγέλματα προφανώς η επιλογή της «Σωτηρίας» γίνεται ως προς την ιδιότητα του ιδρύματος να αντιμετωπίζει ειδικά τη φυματίωση. Τους Μηχανικούς/Τοπογράφους και τα Σώματα Ασφαλείας αντίθετα, θα τους
τοποθετούσαμε μάλλον στα μεσαία επαγγελματικά εισοδήματα. Ακόμη μικρότερη
παρουσία στη «Σωτηρία» έχουν οι Εκπαιδευτικοί, οι Στρατιωτικοί (άλλωστε όπως
γνωρίζουμε λειτουργούσαν ειδικά Στρατιωτικά Σανατόρια για τους αξιωματικούς,
κυρίως στη Μακεδονία), τα Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα, οι Τραπεζικοί Υπάλληλοι και
οι Μικροπωλητές/Πλανόδιοι Πωλητές. Τέλος ιδιαίτερα μικρή είναι η παρουσία στη
«Σωτηρία» των Υψηλών Εισοδημάτων (εδώ συμπεριλαμβάνονται ένας «εύπορος»,
ένας εργοδότης, ένας υιός εργοστασιάρχη, ένας λόγιος, ένας καπνοβιομήχανος, ένας
πολιτικός μηχανικός, ένας ορυκτολόγος, ένας οπτικός και ένας συμβολαιογράφος),
των Τροφίμων των Ορφανοτροφείων, των Ιερών/Μοναχών, των Δικηγόρων και των
Ιεροδούλων.
Τόπος διαμονής/νοσήσεως ασθενών
Στο μητρώο ασθενών της «Σωτηρίας», εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, δεν διευκρινίζεται αν ο τόπος ο οποίος αναγράφεται είναι ο τόπος διαμονής, ο τόπος νοσήσεως ή
και τα δύο ταυτόχρονα. Για το διαχωρισμό του τόπου διαμονής/νοσήσεως των ασθενών σε νομούς και γεωγραφικά διαμερίσματα χρησιμοποιήθηκε η επίσημη απογραφή
του 1920, κατά την οποία:
- Δεν γίνεται διαχωρισμός μεταξύ δυτικής και ανατολικής Θράκης, καθώς η τελευταία είχε προσαρτηθεί σχεδόν ολόκληρη (εκτός από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης) στο ελληνικό βασίλειο μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
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-

Ο νομός Άρτας ανήκε διοικητικά στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας και
όχι στην Ήπειρο όπως σήμερα.
- Τα Δωδεκάνησα δεν ανήκαν ακόμη στην Ελλάδα, για αυτό και στην ανάλυσή μας
αναφέρονται ως ξεχωριστή περιοχή.
Παρατηρώντας το διάγραμμα 4, βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση ασθενών εντοπίζεται στο γεωγραφικό διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας με 2.521
περιπτώσεις ασθενών, ένα γεγονός το οποίο οφείλεται στο ότι σε αυτό το διαμέρισμα
ανήκει ο νομός Αττικής και Βοιωτίας. Η μεγάλη αυτή συγκέντρωση χαρακτηρίζεται
ως φυσιολογική, καθώς οι περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά δεν ήταν μόνο από τις
πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της εποχής (ακόμη και αν το φαινόμενο της αστυφιλίας δεν είχε πάρει τις διαστάσεις που θα έπαιρνε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο),
αλλά επίσης είχαν δεχθεί πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, ενώ ταυτόχρονα η Αθήνα ως πρωτεύουσα του κράτους και ο Πειραιάς ως
ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας, είναι λογικό να παρουσίαζαν υψηλή
κινητικότητα μεμονωμένων ατόμων αλλά και πληθυσμών.
Στη κατάταξη του γραφήματος ακολουθεί το γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου με αρκετά μικρότερο ποσοστό (457 περιπτώσεις ασθενών, ποσοστό 12,59%
επί του συνόλου των ασθενών). Στη συνέχεια ακολουθούν οι 129 περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι νόσησαν (ή και μολύνθηκαν) κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους
θητείας. Ωστόσο στις εγγραφές του μητρώου ασθενών, δεν αναφέρεται συνήθως ο
τόπος που υπηρετούσαν (αναγράφεται απλά «Εν τω Στρατώ»), εκτός από 12 περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται ταυτόχρονα και ένα τοπωνύμιο, αλλά ακόμη και από
αυτές μόνο στις 4 διευκρινίζεται ότι όντως πρόκειται για τον τόπο στον οποίο υπηρετούσαν, ενώ στις υπόλοιπες 8 μπορεί και να αναφέρεται ο τόπος κατοικίας τους πριν
την κατάταξή τους στον στρατό.
Στη συνέχεια συναντάμε 75 περιπτώσεις ασθενών με τόπο διαμονής/νοσήσεως τη
Μικρά Ασία, τον Πόντο ή την Κωνσταντινούπολη. Από τις περιπτώσεις αυτές οι 33
ασθενείς δήλωσαν ως τόπο διαμονής/νοσήσεως τις παραπάνω περιοχές πριν τα γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής, ενώ οι υπόλοιποι 42 μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Δεν αποκλείεται ωστόσο οι 42 αυτές περιπτώσεις (ή τουλάχιστον οι
περισσότερες από αυτές) να πρόκειται για πρόσφυγες οι οποίοι μόλις να είχαν έρθει
στην Ελλάδα και να μην είχαν εγκατασταθεί κάπου μόνιμα, τουλάχιστον όχι σε επίπεδο προσωπικής συνείδησης. Στη συνέχεια συναντάμε μικρές συγκεντρώσεις ασθενών από τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Μακεδονίας (με 70 περιπτώσεις) και της
Θεσσαλίας και Άρτας (με 62 περιπτώσεις). Τα διαμερίσματα αυτά βρίσκονταν αρκετά
μακριά από την Αθήνα και πλησιέστερα στο σανατόριο Ασβεστοχωρίου της Θεσσαλονίκης (το οποίο είχε ξεκινήσει να λειτουργεί από το 1921). Οι υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές και διαμερίσματα τα οποία ακολουθούν στο γράφημα παρουσιάζουν
πολύ μικρή συγκέντρωση ασθενών (κάτω από 40 ασθενείς, και ποσοστά ελάχιστα πα-
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ραπάνω ή κάτω του 1%). Τέλος, σε 13 περιπτώσεις δεν στάθηκε δυνατή η γεωγραφική
ταύτιση των τόπων οι οποίοι αναγράφονται στο μητρώο ασθενών της «Σωτηρίας».
Παρουσιάζει ενδιαφέρον να εξετάσουμε τη μεταβολή του αριθμού των ασθενών
οι οποίοι δήλωσαν ως τόπο διαμονής/νοσήσεως την Αθήνα και τον Πειραιά μετά τα
γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής. Όπως μπορούμε να δούμε στο παρακάτω
διάγραμμα για το διάστημα 1918 μέχρι και 1924 ο αριθμός των εισαγωγών παραμένει
«σταθερός», ακολουθώντας ουσιαστικά την «κίνηση» των συνολικών εισαγωγών της
«Σωτηρίας». Για τα έτη 1923 και 1922 ωστόσο βλέπουμε μία δραματική αύξηση των εισαγωγών ασθενών από Αθήνα και από Πειραιά. Οι αυξήσεις αυτές θεωρούνται φυσιολογική συνέπεια των γεγονότων της Μικρασιατικής Καταστροφής και του τεράστιου
αριθμού προσφύγων οι οποίοι κατέφυγαν στην ελληνική επικράτεια. Το ενδιαφέρον
σημείο εδώ είναι ότι η διακύμανση αυτή δεν παρατηρείται σε κανέναν άλλο νομό.
Θρήσκευμα

Αριθμός Ασθενών
Κύπρος
Αρμενία
Βόρεια Ήπειρος
Αιχμάλωτος Πολέμου
Δωδεκάνησα
Δυτική Ευρώπη
Βαλκάνια
Αταύτιστο
Θράκη
Αίγυπτος
Αμερική
Ρωσσία
Κυκλάδες Νήσοι
Κρήτη
Ήπειρος
Ιόνιοι Νήσοι
Χωρίς Αναφορά (ή δυσανάγνωστο)
Νήσοι Αιγαίου (Χίος, Σάμος, Λέσβος)
Θεσσαλία και Άρτα
Μακεδονία
Μικρά Ασία/Κωνσταντινούπολη/Πόντος
Στρατιωτική Θητεία
Πελοπόννησος
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια

1
1
2
2
7
8
8
13
17
18
21
22
24
31
31
34
37
38
62
70
75
129
457
2521
0
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Διάγραμμα 4:
Τόπος διαμονής/νοσήσεως ασθενών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα ή ευρύτερες περιοχές.
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Όσον αφορά το θρήσκευμα των ασθενών της «Σωτηρίας» για το διάστημα 19181924, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών είναι χριστιανοί ορθόδοξοι (3.575 σε
απόλυτο αριθμό, 98,51% σε ποσοστό). Στο υπόλοιπο ποσοστό του 1,49% (54 ασθενείς), υπάρχουν 18 εγγραφές χωρίς αναφορά στο θρήσκευμα, 12 καθολικοί, 10 μουσουλμάνοι, 6 αρμένιοι, 6 ισραηλίτες, 1 προτεστάντης και 1 δυτικός (χωρίς να είναι
δυνατό να προσδιορισθεί περαιτέρω το πραγματικό θρήσκευμα στο οποίο αναφέρεται
Αθήνα

Πειραιάς
398

239

234

220

219

379

183
118

102
45

1918

39

1919

36

1920

50

46

1921

1922

1923

1924

Διάγραμμα 5:
Τόπος διαμονής/νοσήσεως ασθενών σε Αθήνα-Πειραιά, ανά έτος.

η εγγραφή αυτή).
Οικογενειακή κατάσταση
Από τους 3.629 ασθενείς των οποίων εξετάζουμε το δημογραφικό προφίλ, οι 2.225
(ποσοστό 61,31%) είναι άγαμοι, οι 1.332 (36,70%) είναι έγγαμοι, 37 (1,02%) βρίσκονται εν χηρεία, ενώ για 35 περιπτώσεις (0,96%) δεν έχουμε καμία αναφορά όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι για το διάστημα αυτό (έτη 1918-1924), δεν αναφέρεται καμία περίπτωση διαζευγμένων.
Περίπτερα
Κατά την περίοδο την οποία εξετάζουμε είχαν κτιστεί τα 7 πρώτα περίπτερα νοσηλείας της «Σωτηρίας», τα οποία ήταν το «Σωτηρία» (1905), το «Κυριαζίδειο» (1907),
το «Αμπέτειο» (1909), το «Μελά» ή «Λαϊκό» (1910), το «Τριανταφυλλάκι» (1912),
το «Στρατιωτικό» (1913) και το «Σπηλιοπούλειο» (1914). Η δύναμή τους συνολικά
έφθανε τις 230 κλίνες, ένας αριθμός ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν έφθανε για να
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καλύψει τις πραγματικές ανάγκες της «Σωτηρίας». Όπως ήδη είδαμε, κάθε έτος εισαγόταν στο σανατόριο αριθμός ασθενών σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που μπορούσε
να φιλοξενήσει, ενώ για τα δύο χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή ο αριθμός
αυτός τριπλασιάζεται. Σε συνδυασμό με την μακρόχρονη παραμονή των ασθενών
προς νοσηλεία (όπως θα δούμε λίγο παρακάτω), γίνεται εύκολα κατανοητό το πόσο
δύσκολο ήταν να εξασφαλίσει κάποιος μία θέση στη «Σωτηρία».
Το 1919 τοποθετήθηκαν 5 ξύλινα Παραπήγματα στον περίβολο της «Σωτηρίας»,
τα οποία εξυπηρέτησαν ένα μεγάλο μέρος των αναγκών νοσηλείας. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1923 και συνεχώς για το διάστημα μέχρι και το τέλος του 1924, στη
στήλη «Περίπτερον» στα μητρώα ασθενών της «Σωτηρίας» συναντάμε συχνά την ένδειξη «Σκηνή». Δεν βρέθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές για τις σκηνές αυτές, ωστόσο
μπορούμε να υποθέσουμε ότι αποτέλεσαν ακόμη μία λύση ανάγκης προκειμένου να
στεγαστούν κάπου οι υπεράριθμοι ασθενείς του σανατορίου. Επίσης το 1924 τοποθετήθηκαν στο περίβολο της «Σωτηρίας» και τρία «Ντέκερ», ισόγεια κτίσματα με τσίγκινη στέγη, τα οποία διέθεταν 50 κλίνες το καθένα. Ακόμη όμως και με αυτές τις προσθήκες, η «Σωτηρία» και πάλι δεν μπορούσε να καλύψει τις πραγματικές της ανάγκες
και δεν ήταν σπάνιο το γεγονός κάποιοι ασθενείς να φτιάχνουν δικά τους πρόχειρα
ατομικά παραπήγματα με ό,τι υλικό μπορούσαν να βρουν ή και να διανυκτερεύουν
στο ύπαιθρο εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν.
Κοιτάζοντας το επόμενο διάγραμμα λοιπόν μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα
Παραπήγματα κατέχουν τον πρώτο λόγο στη φιλοξενία των ασθενών. Από τους 3.629
συνολικά ασθενείς της περιόδου των ετών 1918-1924, οι 1.657 από αυτούς φιλοξενήθηκαν σε κάποιο από τα παραπήγματα του σανατορίου, αριθμός που αντιστοιχεί στο
45,66% του συνόλου των ασθενών. Στη συνέχεια συναντάμε το περίπτερο «Στρατιωτικό» (το οποίο ήταν και από τα μεγαλύτερα περίπτερα της «Σωτηρίας») με 520 ασθενείς (ποσοστό 14,33% επί του συνόλου των ασθενών), ακολουθεί το «Σωτηρία» με
468 ασθενείς (12,90%), το «Λαϊκό» με 219 ασθενείς (5,79%), το «Τριανταφυλλάκι» με
192 ασθενείς (5,29%), το «Αμπέτειο» με 169 ασθενείς (4,66%), οι Σκηνές με 89 ασθενείς (2,45%), το «Κυριαζίδειο» με 37 ασθενείς (1,02%) και τα Ντέκερ με 7 ασθενείς
(0,19%). Τέλος υπάρχει και ένας μικρός αριθμός 61 ασθενών (1,68%) για τον οποίο
δεν υπάρχει αναφορά για το που νοσηλεύτηκαν.
Διάγνωση
Όπως βλέπουμε στον πίνακα 2 η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών της «Σωτηρίας» (σε ποσοστό 99,81%) είχε διαγνωσθεί με πνευμονική φυματίωση. Το ποσοστό
αυτό μοιράζεται σε 59,52% επί του συνόλου των ασθενών για τους άνδρες και σε
40,48% για τις γυναίκες. Από περιστατικά εξωπνευμονικής φυματίωσης έχουμε μόνο
4 περιπτώσεις (ποσοστό 0,11% επί του συνόλου των ασθενών).
Στις 3.622 περιπτώσεις πνευμονικής φυματίωσης συναντάμε και 28 περιπτώσεις

21

Δημογραφική Μελέτη των Ασθενών του Σανατορίου “Σωτηρία”
για τα έτη 1918-1924

στις οποίες εντοπίζεται φυματίωση ταυτόχρονα και σε άλλα μέρη του οργανισμού,
ωστόσο αυτές οι 28 περιπτώσεις είναι πολύ λίγες για να μας οδηγήσουν από μόνες
τους σε κάποιο συμπέρασμα. Αντίστοιχα ελάχιστες είναι και οι περιπτώσεις της καθαρά εξωπνευμονικής φυματίωσης (μόνο 4 περιστατικά: 3 φυματιώδους μηνιγγίτιδας
και 1 φυματίωσης του λάρυγγα) για να μπορέσουμε να προβούμε σε οποιαδήποτε
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Διάγραμμα 6:
Περίπτερα νοσηλείας - σύνολο ασθενών.

ανάλυση. Τέλος είχαμε καταγεγραμμένο και ένα περιστατικό ρήξης ανευρυσματικής
αορτής μιας γυναίκας ασθενούς η οποία τελικά και απεβίωσε.
Ημέρες νοσηλείας
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στις αρχές του 20ου αιώνα ο μόνος ουσιαστικός τρόπος θεραπείας της φυματίωσης, ήταν η εισαγωγή σε ένα σανατόριο. Ωστόσο επρόκειτο
για μία διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα. Για τους εξελθόντες ασθενείς της Σωτηρίας
για το διάστημα 1918-1924, ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας για όλα τα έτη ανέρχεται στις 596,68 ημέρες, δηλαδή περίπου 1,6 έτη. Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα 7 η
διακύμανση του μέσου όρου ανά έτος ακολουθεί μία μη ομαλή πορεία, η ερμηνεία της
οποίας όμως ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας εργασίας. Ανάλογο φαινόμενο μίας
μη ομαλής ετήσιας διακύμανσης, συναντάμε και στους μέσους όρους ημερών νοση-
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λείας για τους αποθανόντες ασθενείς, όπως βλέπουμε πάντοτε στο διάγραμμα 7. Ο
μέσος όρος νοσηλείας για τους αποθανόντες ασθενείς και για τα επτά έτη είναι 217,9
ημέρες, δηλαδή περίπου 7 μήνες, κατά πολύ μικρότερος δηλαδή σε σύγκριση με αυτόν
των εξελθόντων ασθενών, κάτι το οποίο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι περισΔιάγνωση
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Πίνακας 2:
Διαγνώσεις των ασθενών της «Σωτηρίας» για το διάστημα 1918-1924.

σότεροι ασθενείς οι οποίοι έπασχαν από φυματίωση, επέλεγαν να ζητήσουν ιατρική
βοήθεια όταν η νόσος ήταν ήδη σε προχωρημένο ή και σε τελικό στάδιο.

Ημέρες

Έκβαση
Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται συνοπτικά η έκβαση των ασθενών οι οποίοι εισήλθαν στη «Σωτηρία» για το διάστημα 1918-1924. Στους Ιαθέντες συγκαταλέγονται όσοι ασθενείς εξήλθαν από τη «Σωτηρία» με την ένδειξη Ιαθείς/Ιαθείσα, στους
Εξελθόντες συγκαταλέγονται όσοι και όσες εξήλθαν ανεξαρτήτως της κατάστασής
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Διάγραμμα 7:
Μέσοι όροι ημερών νοσηλείας για τους εξελθόντες και τους αποθανόντες ασθενείς.
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τους αλλά και όσοι διεγράφησαν ή αποπέμφθηκαν, ενώ στους Θανάτους περιλαμβάνονται οι ασθενείς με ένδειξη Απεβίωσε. Στο διάγραμμα αυτό δεν συμπεριλήφθησαν
οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν είχαμε περαιτέρω στοιχεία νοσηλείας, ούτε φυσικά
και οι περιπτώσεις για τις οποίες η στήλη της «Έκβασις» ήταν κατεστραμμένη ή δυσανάγνωστη (συνολικά 58 περιπτώσεις).
Βλέπουμε λοιπόν ότι από τους 3.629 ασθενείς οι 188 από αυτούς (ποσοστό 5,18%
επί του συνόλου των ασθενών) χαρακτηρίζονται ως ιαθέντες. Το ποσοστό μπορεί να
είναι ιδιαίτερα μικρό για τα σημερινά δεδομένα, ωστόσο όπως είδαμε μέχρι και τα
μέσα του 20ου αιώνα δεν υπήρχε πραγματική θεραπεία για τη φυματίωση. Επίσης
σύμφωνα με τις πρακτικές της εποχής ο χαρακτηρισμός μιας περίπτωσης ως «ιαθείσας» ήταν αμφίβολος, οπότε ενδέχεται και το συγκεκριμένο ποσοστό στην πραγματικότητα να ήταν ακόμη μικρότερο. Στους εξελθόντες συναντάμε 557 περιπτώσεις
ασθενών (ποσοστό 15,35%), αλλά και εδώ οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί ως
προς το αν η κλινική εικόνα ενός ασθενούς θεωρούταν πράγματι βελτιωμένη έτσι
ώστε και να δικαιολογεί την έξοδό του από το σανατόριο, ενώ δεν ήταν σπάνιο κάποιος ασθενής να λαμβάνει και εξιτήριο καθαρά για οικονομικούς λόγους. Στους θανάτους παρατηρούμε και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση με 2.826 περιπτώσεις ασθενών
(ποσοστό 77,87% επί του συνόλου των ασθενών). Όσο και αν ακούγεται λυπηρό, αυτή
ήταν και η πιο πιθανή κατάληξη για έναν φυματικό ασθενή στις αρχές του 20ου αιώνα.

Συμπεράσματα
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Διάγραμμα 8:
Εκβάσεις ασθενών συνοπτικά.
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Συνοπτικά θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στα παρακάτω συμπεράσματα:
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Στο σύνολο των ασθενών υπερτερούν οι άνδρες έναντι των γυναικών (2.161 άνδρες έναντι 1.468 γυναικών, ποσοστό 59,55% έναντι 40,45%).
Στις ηλικιακές ομάδες, μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν οι ηλικίες 16-30 με 58,56%
επί του συνόλου των ασθενών, ακολουθούν οι ηλικίες 31-45 με 24,25%, και οι ηλικίες 46-60 με 9,51%.
Στις επαγγελματικές κατηγορίες κυριαρχούν τα χαμηλόμισθα επαγγέλματα, ακολουθούν τα μεσαία εισοδήματα, ενώ τα υψηλά εισοδήματα έχουν μικρή παρουσία
στη «Σωτηρία».
Στον τόπο διαμονής ή νοσήσεως των ασθενών το 69,47% των ασθενών προέρχεται από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας, με την
πλειοψηφία (ποσοστό 66,50% επί του συνόλου των ασθενών) να προέρχεται από
το νομό Αττικής και Βοιωτίας και ακολουθεί το γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου με 12,59%. Τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν μικρή αντιπροσώπευση στους ασθενείς της «Σωτηρίας». Η προσέλευση των ασθενών στη
«Σωτηρία» φαίνεται ότι στηρίζεται σε κριτήρια γεωγραφικής εγγύτητας στο νομό
Αττικής.
Στις κατηγορίες των θρησκευμάτων το 98,51% των ασθενών της «Σωτηρίας» είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, με το υπόλοιπο 1,49% να μοιράζεται σε διάφορα άλλα
θρησκεύματα.
Στην οικογενειακή κατάσταση το 36,70% του συνόλου των ασθενών της «Σωτηρίας» είναι έγγαμοι, το 61,31% είναι άγαμοι, το 1,02% βρίσκονται εν χηρεία, ενώ για
το υπόλοιπο 0,96% δεν έχουμε καμία αναφορά.
Η κατανομή των ασθενών στα περίπτερα της «Σωτηρίας» ακολουθεί σε γενικές
γραμμές τη δύναμη του καθενός σε κλίνες. Ωστόσο λόγω της ιδιαίτερα υψηλής
προσέλευσης ασθενών η οποία ξεπερνά κατά πολύ την πραγματική δύναμη της
«Σωτηρίας», το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών νοσηλεύεται στα παραπήγματα.
Το 99,81% των ασθενών έχουν διαγνωστεί με Πνευμονική Φυματίωση και με καθαρά Εξωπνευμονική Φυματίωση το 0,11% (μόνο 4 περιπτώσεις ασθενών).
Ο μέσος όρος νοσηλείας για τους εξελθόντες ασθενείς κυμαίνεται στις 596,68
ημέρες (για το σύνολο των ετών), δηλαδή περίπου 1,6 έτη. Αντίστοιχα για τους
αποθανόντες ο μέσος όρος νοσηλείας είναι κατά πολύ μικρότερος στις 209,86 ημέρες, δηλαδή περίπου 7 μήνες.
Από τις συνολικά 3.629 περιπτώσεις ασθενών τις οποίες εξετάσαμε, οι 2.826 ασθενείς απεβίωσαν (ποσοστό 77,87% επί του συνόλου των ασθενών), 557 εξήλθαν
(ποσοστό 15,35%), ενώ ως ιαθέντες χαρακτηρίζονται μόνο 188 περιπτώσεις ασθενών (ποσοστό 5,18%).
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΣAΝΑΤOΡΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» 1925-1930
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην παρουσίαση του έργου που συντελέστηκε την
περίοδο 1925 -1930 στο μεγαλύτερο ίδρυμα κατά της φυματίωσης στη χώρα καθώς
και στην παρουσίαση της νοσηλευτικής κίνησης του θεραπευτηρίου (αριθμός ασθενών, μ.ο. ημερών νοσηλείας κ.α) κατά την ίδια περίοδο. Παρουσιάζονται, επίσης, τα
δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των ασθενών. Είναι προφανές ότι τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα
την περίοδο αυτή είχαν μεγάλο αντίκτυπο στο χώρο της υγείας, όπως φαίνεται μέσα
από τη λειτουργία του σανατορίου «Σωτηρία». Το χαμηλό βοιωτικό επίπεδο των πολιτών με τις άθλιες συνθήκες κατοικίας και εργασίας ευνοούσε τη μεταδοτικότητα
της ασθένειας και δημιουργούσε ολόκληρες στρατιές φυματικών που κατέφθαναν στο
φθισιατρείο αναζητώντας απελπισμένα βοήθεια. Οι ανεπαρκείς όμως νοσηλευτικές
κλίνες και τα λιγοστά μέσα θεραπείας είχαν ως αποτέλεσμα να σημειώνεται «εκατόμβη» νεκρών στους χώρους του φθισιατρείου. Τη ζοφερή εικόνα της έκβασης της
θεραπευτικής αγωγής που προσπαθούσε να εφαρμόσει το θεραπευτήριο «Σωτηρία»
παρακολουθήσαμε μέσα από το πρωτότυπο αρχείο, το οποίο περιέχει τη νοσηλευτική
κίνηση των ασθενών τα τελευταία έξι χρόνια της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα.
Η κατάσταση που επικρατούσε στο σανατόριο είναι ενδεικτική της κατάστασης που
αντιμετώπιζε η χώρα στον αγώνα που προσπαθούσε να οργανώσει για την καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων.
Είναι επίσης, φανερό ότι παρά τα προβλήματα και τις αντιξοότητες που αντιμετώπιζε το φθισιατρείο κατά τη λειτουργία του επιτελούσε σημαντικό έργο, προσφέροντας στους ασθενείς διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, τα οποία δεν
ήταν μόνο προβλήματα υγείας αλλά και προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς
έφεραν το «στίγμα» του φυματικού, το οποίο κατά την περίοδο η οποία μελετήθηκε
είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στον ασθενή από αυτήν καθεαυτή την ασθένεια. Τελικώς,
το σανατόριο «Σωτηρία» παρά τις αδυναμίες και τα προβλήματα του υγειονομικού
συστήματος της εποχής συνέχισε τη λειτουργία του ανακουφίζοντας στο μέτρο του
δυνατού τους ασθενείς του. Μέσα από τη μελέτη της ιστορίας του δεχόμαστε μαθήματα για την ιστορία των λοιμωδών νοσημάτων στη χώρα μας, τα οποία μπορούμε
να αξιοποιήσουμε προς όφελος της αντιμετώπισης ανάλογων περιόδων κρίσεως στη
δική μας εποχή. Ιδιαίτερα, η φυματίωση, η οποία έχει ανακάμψει τα τελευταία χρόνια,
παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για την ελληνική κοινωνία όσο και για ολόκλη-
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ρο τον κόσμο.
Η ιστορία του σανατορίου «Σωτηρία» είναι συνδεδεμένη με την ιστορία της φυματίωσης. Γνωρίζοντας την ιστορία του φθισιατρείου μαθαίνουμε την ιστορία ενός από
τα φονικότερα λοιμώδη νοσήματα που ταλαιπώρησαν τη χώρα κατά τη διάρκεια του
πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Η γνώση αυτή είναι χρήσιμη προκειμένου να αποφεύγεται η μυθοποίησή τους, που όπως στην περίπτωση της φυματίωσης οδήγησε στο
στιγματισμό των ασθενών και στην κοινωνική απομόνωσή τους. Η γνώση της πορείας της νόσου στο χρόνο με τις επιδημικές της εξάρσεις και υφέσεις μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον με την
υιοθέτηση πολιτικών πρόληψης και τη λήψη μέτρων ατομικής και δημόσιας υγιεινής.
Η επιδημία της φυματίωσης στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα αποτελούσε
την πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα. Μοναδικός σχεδόν τρόπος αντιμετώπισής της η
υγιεινοδιαιτητική αγωγή και η απομόνωση των ασθενών στα σανατόρια. Στην Ελλάδα το πρώτο σανατόριο ήταν η «Σωτηρία» που λειτούργησε το 1905, πενήντα χρόνια
περίπου μετά την πρώτη λειτουργία σανατορίου στην Ευρώπη από τον Brehmer.
Το φθισιατρείο συστάθηκε χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία και αποτελεί την
πρώτη οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης της αρρώστιας, καθώς το κράτος
λόγω εγγενών δυσκολιών, που οφειλόταν στα δεινά που συσσώρευσαν οι πόλεμοι
(Βαλκανικοί, Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος), η Μικρασιατική καταστροφή, τα κύματα προσφύγων και η αστικοποίηση του αγροτικού πληθυσμού, αδυνατούσε να αναλάβει την
οργάνωση του αντιφυματικού αγώνα. Ωστόσο, μετά την ανάληψη της διοίκησης του
φθισιατρείου από το κράτος, το 1919, εγκαινιάζεται μία νέα περίοδος κατά την οποία
έγιναν προσπάθειες ουσιαστικής στήριξης και χρηματοδότησης των νοσοκομείων –
σανατορίων στη χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη δημογραφική προσέγγιση της
φυματίωσης μέσα από το μητρώο των ασθενών του σανατορίου «Σωτηρία» κατά τα
έτη 1925-1930, προκειμένου να εξετάσει κατά πόσο η φυματίωση παρουσίαζε υψηλή
θνησιμότητα στις παραγωγικές ηλικίες κατά την περίοδο του μεσοπολέμου και παράλληλα να φωτίσει την σχέση που υπήρχε ανάμεσα στην ασθένεια και στην προσπάθεια που κατέβαλε η πολιτεία για την οργάνωση του αντιφυματικού αγώνα στη χώρα,
να αναδείξει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και να παρουσιάσει
τυχόν αδυναμίες και σφάλματα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας.
Τα στοιχεία για τη συγγραφή της εργασίας προέρχονται από βιβλιογραφικό υλικό
και από τη μελέτη και καταγραφή των στοιχείων που περιέχονται στο βιβλίο κίνησης
των ασθενών του νοσοκομείου. Το μητρώο των ασθενών του σανατορίου «Σωτηρία», κατά τα έτη 1925-1930, φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) στην
Αθήνα και δεν έχει κωδικό, διότι είναι αταξινόμητο. Προκειμένου να μελετηθεί για
τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, το υλικό αυτό φωτογραφήθηκε και στη συνέχεια
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ακολούθησε η αποδελτίωσή του και η καταγραφή των στοιχείων σε excel, προκειμένου να γίνει η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων. Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών παρουσίασε δυσκολίες και ως προς την ανάγνωση ορισμένων σημείων του
αρχείου, λόγω φθοράς που έχει υποστεί το βιβλίο με την πάροδο του χρόνου.

Νοσηλευτική κίνηση Σανατορίου Σωτηρία κατα τα έτη 1925-1930
1.1 Δημογραφικά στοιχεία των ασθενών που νοσηλεύτηκαν από φυματίωση κατά
τα έτη 1925-1930 στο σανατόριο «Σωτηρία»
Η λειτουργία του σανατορίου κατά τα έτη 1925-1930 σημάδεψε με τα πιο μελανά
χρώματα το νοσοκομείο, ιδιαίτερα ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των ασθενών. Η
νοσηλευτική ικανότητα του σανατορίου, ενώ ανερχόταν περίπου στα 250 κρεβάτια
το 1918, κατά τα έτη αναφοράς είχε αυξηθεί χάρη στην οικοδομική επέκταση του σανατορίου, χωρίς ωστόσο να μπορεί να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για
νοσηλεία που δημιουργούνταν από την αύξηση της νοσηρότητας του πληθυσμού από
την ασθένεια της φυματίωσης. Η δυνατότητα σε κλίνες του νοσοκομείου στα 1925
υπολογίζεται περίπου στα 600 κρεβάτια, ενώ το 1929 ο αριθμός τους ξεπερνούσε τα
800, για να φθάσει στα 1.000 περίπου κρεβάτια το 1930. Ωστόσο, στην πραγματικότητα οι ασθενείς ήταν πολύ περισσότεροι, αφού το νοσοκομείο δεν ήταν περιφραγμένο
και πολλοί που δεν έβρισκαν κρεβάτια κατέλυαν στους υπαίθριους χώρους του νοσοκομείου μέσα σε αυτοσχέδιες παράγκες ή ακόμη και στο έδαφος κατά τους θερινούς
μήνες.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο «Σωτηρία» κατά τα έτη 19251930 ανέρχονταν στις 5.144. Από το διάγραμμα του σχήματος 1 παρατηρείται αυξη-

Σχήμα 1:
Αριθμός νοσηλευομένων από φυματίωση κατά τα 1925-1930.
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τική πορεία του αριθμού των νοσηλευομένων με μικρή καθήλωση και τάση σταθεροποίησης κατά τα έτη 1926, 1927. Οι κακές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης
του πληθυσμού και η δυσλειτουργία του υγειονομικού συστήματος της χώρας κατά
τα έτη αναφοράς είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ασθενών, και όπως
αποτυπώνεται στο διάγραμμα, το έτος 1930 οι ασθενείς είναι διπλάσιοι σε αριθμό
από το έτος 1925. Στην αύξηση αυτή των φυματικών του ιδρύματος, σημαντικό ρόλο
έπαιξε και η αύξηση της νοσηλευτικής ικανότητας του νοσοκομείου λόγω ανέγερσης
νέων περιπτέρων αλλά και η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας, από την οποία,
όπως είναι φυσικό, επηρεάστηκαν περισσότερο τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα του
πληθυσμού με άμεσο αντίκτυπο στην υγεία τους.
1.1.1 Ηλικιακές Ομάδες
Σύμφωνα με την καταγραφή της ηλικίας των ασθενών και τον διαχωρισμό τους σε
ηλικιακές ομάδες, όπως αυτές αποτυπώνονται στο διάγραμμα του σχήματος 2, διαπιστώνουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός νοσηλευθέντων ασθενών ανήκει στις ηλικιακές

Σχήμα 2:
Αριθμός ασθενών ανά ηλικιακές ομάδες, κατά τα έτη 1925-1930.
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Σχήμα 3:
Αριθμός ασθενών ανά ηλικία και φύλο.

ομάδες από 16 έως 40 ετών. Η εικόνα της ηλικιακής κατανομής των ασθενών οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι η νόσος προσέβαλε κατά μεγαλύτερο ποσοστό τις ηλικίες αυτές,
οι οποίες ανήκουν στις παραγωγική περίοδο της ζωής του ανθρώπου και λιγότερο τις
υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι κατά το
1928 ο μέσος όρος προσδόκιμου ζωής στους άνδρες ήταν 44,75 έτη και στις γυναίκες
τα 47,46 έτη.
1.2 Μορφές Φυματίωσης
Το σύνολο σχεδόν των ασθενών στο σανατόριο ¨Σωτηρία» κατά την περίοδο
1925-1930 έπασχε από φυματίωση των πνευμόνων και μόνο σε ποσοστό 2% των
ασθενών σημειώνονται εξωπνευμονικές εντοπίσεις της νόσου (σχήμα 4). Πρόκειται
για 125 ασθενείς, στους οποίους η φυματίωση προσέβαλε σε ποσοστό 40% τα έντερα,
σε ποσοστό 30% το λάρυγγα, σε ποσοστό 12% τις μήνιγγες, και σε ποσοστό 8% εντο-

Σχήμα 4:
Ποσοστά Πνευμονικής και Εξωπνευμονικής Φυματίωσης των νοσηλευομένων στο σανατόριο
«Σωτηρία», κατά τα έτη 1925-1930.
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πίστηκε πολυεστιακή φυματίωση, δηλαδή είχαν προσβληθεί περισσότερα από ένα όργανα του σώματος. Ακολουθεί η φυματίωση που εντοπίζεται στην καρδιά σε ποσοστό
4%, η σπονδυλίτιδα και η νεφρίτιδα σε ποσοστό 2% και σε ποσοστό 1% εντοπίζεται
ο βάκιλος της φυματίωσης στους νεφρούς, στα οστά, στο περιτόναιο και τους όρχεις.
1.3 Χώροι νοσηλείας στο σανατόριο «Σωτηρία» κατά τα έτη 1925-1930
Το διάγραμμα του σχήματος 5 επιβεβαιώνει μια πολύ δυσάρεστη διαπίστωση για
το επίπεδο νοσηλείας των ασθενών. Ο μεγαλύτερος αριθμός φθισικών κατέλυε στα
παραπήγματα που στήνονταν στο περίβολο του νοσοκομείου. Τα οικήματα αυτά ουδεμία σχέση είχαν με τη θεραπευτική αγωγή που προσδοκούσαν οι ασθενείς να λάβουν. Αν σε αυτά προστεθούν οι σκηνές, τα πλινθόκτιστα, τα Γερμανικά και τα Ντέκερ
αποκαλύπτεται η ζοφερή πραγματικότητα, μέσα στην οποία διαβιούσαν οι ασθενείς
του σανατορίου κατά τα έτη 1925-1930.
Η ζήτηση σε κλίνες υπερβαίνει κατά πολύ της δυνατότητες του φθισιατρείου. Οι
ασθενείς καταλύουν σε παραπήγματα. Την κατάσταση αυτή εκμεταλλεύονται πολλοί
για να ασκήσουν αλητεία μέσα στους χώρους του σανατορίου. Η εγκληματικότητα
και η διαφθορά βρίσκει πρόσφορο έδαφος και ο ανθρώπινος πόνος γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Σχήμα 5:
Χώροι νοσηλείας ασθενών κατά τα έτη 1925-1930.
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1.4 Χρόνος νοσηλείας ασθενών
Ως χρόνο νοσηλείας έχουμε υπολογίσει τον χρόνο παραμονής των ασθενών στο
φθισιατρείο μέχρι την ημέρα που έλαβαν εξιτήριο ή αποχώρησαν από το νοσοκομείο
οικοιοθελώς. Η πρώτη διαπίστωση από την εικόνα που μας δίνει το διάγραμμα του
σχήματος 6, είναι πως ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας των ασθενών παρουσιάζει
πολύ μεγάλη διακύμανση. Ιδιαίτερα οι ασθενείς που εισήχθησαν στο νοσοκομείο κατά
τα έτη 1925 και 1927 παρέμειναν για νοσηλεία περίπου 2,5 και 2 χρόνια αντίστοιχα.
Αντίθετα κατά τα έτη 1926, 1928, 1929, 1930 σημειώνεται στο συνολικό Μ.Ο. ανδρών
και γυναικών τάση σταθεροποίησης στους τέσσερις μήνες περίπου νοσηλείας.
Επίσης, από την καταγραφή του χρόνου νοσηλείας προκύπτει ότι οι γυναίκες νοσηλεύονταν περισσότερο χρόνο από τους άνδρες, ακολουθώντας στα έτη την ίδια περίπου πορεία αυξομείωσης που ακολουθεί και ο συνολικός μέσος όρος. Το έτος κατά
το οποίο διαφοροπείται ο μέσος όρος στα φύλα σε σχέση με το συνολικό μέσο όρο
είναι το έτος 1929. Κατά την χρονιά αυτή αυξάνεται ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας
στις γυναίκες, ενώ μειώνεται στους άνδρες. Η χρονιά, ωστόσο, κατά την οποία καταγράφηκε ο υψηλότερος μέσος όρος ημερών νοσηλείας στις γυναίκες ήταν το έτος
1925 και ο χαμηλότερος μέσος όρος το έτος 1930. Στους άνδρες αντίστοιχα ο υψηλότερος μέσος όρος καταγράφηκε το έτος 1925, όπως και στις γυναίκες, και ο χαμηλότερος μέσος όρος ημερών νοσηλείας το έτος 1929.

Σχήμα 6:
Μέσος όρος ημερών νοσηλείας ανά έτος εισαγωγής ασθενών.
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Από τους 5.144 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο σανατόριο, μόνο οι 1.367 ασθενείς εξήλθαν από το νοσοσκομείο. Από αυτούς όλοι είχαν διαγνωστεί με φυματίωση
των πνευμόνων και μόνο μία ασθενής ηλικίας 28 ετών, που εισήχθη στο νοσοκομείο
το 1930, είχε μορφή εξωπνευμονικής φυματίωσης, σπονδυλίτιδα, η οποία αποχώρησε
δύο ημέρες μετά την εισαγωγή της. Η κατανομή των ασθενών που εξήλθαν είναι η
ακόλουθη:
1.5 Έκβαση των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο φθισιατρείο «Σωτηρία» κατά τα
έτη 1925-1930
Από τους 5.144 φυματικούς ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο «Σωτηρία» έχει καταγραφεί το αποτέλεσμα της νοσηλείας για 4.647 ασθενείς, από τους οποίους οι 3.728
απεβίωσαν. Τα αποτελέσματα της έκβασης των νοσηλευθέντων ασθενών φαίνονται
στο σχήμα 7. Η θνησιμότητα βρίσκεται στην πρώτη θέση και αποδεικνύει ότι η ασθένεια της φυματίωσης την περίοδο εκείνη δεν είχε καλά ποσοστά έκβασης. Από τους
υπόλοιπους 918 ασθενείς, 16 ασθενείς βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση και 171
δεν παρουσιάζουν καμία βελτίωση και παραμένουν στην ίδια κατάσταση. Το γεγονός
αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις σήμαινε πως οι ασθενείς εξέρχοντο του νοσοκο-

Πίνακας 1:
Εξερχόμενοι ασθενείς ανά έτος και φύλο.

μείου πολύ σύντομα μετά την εισαγωγή τους, χωρίς να είναι δυνατή η βελτίωση της
κατάστασή τους.
Με βάση τα διαγράμματα που παρουσιάζουν την έκβαση της ασθένειας στους νοσηλευόμενους στο σανατόριο «Σωτηρία», έχουν υπολογιστεί και τα ποσοστά εκβάσεως της ασθένειας κατά τα έτη 1925 – 1930. Όπως προκύπτει από το σχήμα 34, το
80% των ασθενών απεβίωσε, το 12% χαρακτηρίσθηκε ως κλινικώς ιαθέν, το 4% παρέμεινε σε στάσιμη κατάσταση, το 3% παρουσίασε βελτίωση και το 1% των ασθενών
δηλώθηκε ως ευρισκόμενο σε καλή κατάσταση.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Καταρχήν πολλοί
ασθενείς κατέφευγαν στο σανατόριο, όταν ήδη βρισκόταν σε προχωρημένα στάδια
της ασθένειας. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι την εποχή αυτή δεν υπήρχε
ουσιαστικά φάρμακο που να καταπολεμά την ασθένεια. Η θεραπευτική αγωγή συνίστατο στην ενίσχυση της σωματικής αντοχής των ασθενών, για να μπορέσουν να
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Σχήμα 7:
Έκβαση της νοσηλείας των ασθενών κατά τα έτη 1925-1930.

παλέψουν τον βάκιλο του Κωχ και στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων της ασθένειας. Τέλος πολλοί ασθενείς εγκατέλειπαν στην κυριολεξία το νοσοσκομείο, αποθαρρυμένοι από της συνθήκες νοσηλείας που δεν προήγαγαν την υγιενή ζωή. Έτσι,
στην ουσία δεν λάμβαναν κανενός είδους θεραπευτική αγωγή, αφού δεν είναι λίγες οι
περιπτώσεις ασθενών που βγήκαν αυτοστιγμή.

Συμπεράσματα
Τα δεδομένα της έρευνας για τη φυματίωση αποκαλύπτουν τις μεγάλες διαστάσεις που είχε λάβει η νόσος στην Ελλάδα κατά την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα.
Μέσα από τη νοσηλευτική κίνηση του φθισιατρείου «Σωτηρία» κατά τα έτη 1925 –
1930 διαπιστώνεται ότι:
• Η δημόσια υγεία στην Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Η «Σωτηρία»
ως ίδρυμα αναφοράς για τη φυματίωση, λόγω περιορισμένων δαπανών για την
υγεία, αδυνατούσε να στεγάσει το πλήθος των ασθενών που συνέρρεε αναζητώντας απελπισμένα θεραπεία.
• Ο αριθμός των ασθενών αυξάνει με την πάροδο του χρόνου. Οι περισσότεροι
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Σχήμα 8:
Τα ποσοστά εκβάσεως των νοσηλευομένων κατά τα έτη 1925-1930.

•

•
•
•

•

•

ασθενείς εισάγονται κατά τα έτη 1929 -1930. Το έτος 1930 ο αριθμός των ασθενών
διπλασιάζεται σε σχέση με το έτος 1925.
Ο μεγαλύτερος αριθμός των ασθενών στεγάστηκε σε παραπήγματα, διότι τα περίπτερα του νοσοκομείου και τα πρόχειρα μέσα που εγκατέστησε το Υπουργείο
Υγιεινής (συμμαχικά, ντέκερ, γερμανικά) δεν επαρκούσαν για τη στέγαση των χιλιάδων ασθενών. Ακόμη και μετά το 1927 με την ανέγερση των νέων περιπτέρων
δεν κατορθώθηκε να δοθεί λύση στο πρόβλημα.
Στο φθισιατρείο «Σωτηρία» νοσηλεύονται κυρίως άνδρες (ποσοστό 59%) σε σύγκριση με τις γυναίκες (41%).
Ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας των γυναικών είναι υψηλότερος από των ανδρών.
Στους χώρους του σανατορίου, με την περιορισμένη δυνατότητα κλινών, οι ασθενείς συνωστίζονταν και συνεπώς ήταν αδύνατο να εφαρμοστούν οι αρχές της υγιεινοδιαιτητικής αγωγής, που ήταν η κύρια θεραπεία κατά την περίοδο της σανατορικής περίθαλψης.
Οι θάνατοι ασθενών στο «Σωτηρία» κατά τα έτη 1925-1930 παρουσιάζουν αυξητική πορεία. Το 72% των νοσηλευομένων πεθαίνει. Ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων σημειώνεται κατά τα έτη 1929-1930.
Το 97% των θανάτων οφείλονται σε φυματίωση των πνευμόνων και μόνο το 3%
των θανάτων οφείλονται σε εξωπνευμονικές μορφές φυματίωσης.
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•

•

•

Από τους θανόντες το 96% των ανδρών και το 98% των γυναικών πέθαναν από
φυματίωση των πνευμόνων, ενώ μόνο 4% των ανδρών και το 2% των γυναικών
που απεβίωσαν οφειλόταν ο θάνατός τους σε κάποιο είδος εξωπνευμονικής φυματίωσης.
Ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών στο σανατόριο προέρχεται από το Νομό Αττικής
& Βοιωτίας. Επίσης, στο νομό αυτό ανήκουν και οι περισσότεροι από τους θανόντες.
Το μεγαλύτερο ποσοστό νοσηλευομένων και συνεπώς και θανόντων από φυματίωση στο σανατόριο «Σωτηρία» ανήκει στις παραγωγικές ηλικίες.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Λεμπέσης Ι., Η ιστορία της φυματίωσης (από την προϊστορική περίοδο ως την ανακάλυψη του βακίλου του Koch), Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα, 1983
Κατής Κ., Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Σωτηρία» Ιστορική Μελέτη, Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα, 1984

‘‘ Ο θάνατος στο δωμάτιο του αρρώστου’’ του Edward Munch (1892).
Η αναπαράσταση μιας παιδικής μνήμης του μεγάλου Νορβηγού ζωγράφου από το θάνατο της
φυματικής μητέρας του.
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣAΝΑΤOΡΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» 1925-1930

Ζαχαριάς Κ., Η εξέλιξη της φυματίωσης κατά τον τελευταίο αιώνα, Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα, 2007
Φατούρου – Πούλου Β., Η έξαρση της φυματίωσης: παγκοσμίως, τα τέλη του 20ου
αρχές 21ου αιώνα, μία νόσος που δεν καταφέραμε να νικήσουμε, Μεταπτυχιακή Μελέτη, Κέρκυρα, 2007
Περιοδικό Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας ΠΝΕΥΜΩΝ, Τεύχος 4ο , Τόμος
19ος , Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2006
Εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» 28/4/1902 πρωτοσέλιδο, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος,
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου
Τριχόπουλος Δ. – Καλαποθάκη Β. – Πετρίδου Ε., Προληπτική Ιατρική και Δημόσια
Υγεία, Ειδική Επιδημιολογία και πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων, Φυματίωση, Αθήνα
2000, σελ. 364-366
Κοπανάρης Φ. Η δημόσια υγεία εν Ελλάδι, Αθήνα, 1933
Οικονομόπουλος Ν., Η φυματίωσις εις τους φοιτητάς, Αθήνα, 1936, σελ. 16
Απογραφή 1928 «Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν 15-16 Μαΐου 1928,
Πραγματικός πληθυσμός κυρωθείς δια του από 23 Νοεμβρίου 1928 Διατάγματος», 2η
Έκδοση, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,
Αθήνα, 1936

Πηγές στο διαδίκτυο
Φυματίωση http://et.wikipedia.org/wiki/φυματίωση (14/5/2013)
http://tbcenter.gr, Ιστοσελίδα του Αντιφυματικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», (21/5/2013)
http://www.keelpno.gr, Ιστοσελίδα Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ)
ΕμβόλιοBCG:http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/prevention/BCG.htm,
http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/index.html
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Στατιστική των αιτιών θανάτων
στον ελληνικό χώρο
κατά τα έτη 1928-1937
Την περίοδο 1928-1937 παρουσιάζεται μια συνεχής αύξηση του πληθυσμού χωρίς
να ακολουθείται από αντίστοιχη αύξηση των θανάτων. Κύρια αιτία θανάτων ήταν οι
θάνατοι από ασθένειες και από αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων το προκαλούσαν οι λοιμώδεις και παρασιτικές , όπως η φυματίωση ή η ελονοσία. Κάποιες κατηγορίες ασθενειών παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, κάποιες φαίνεται να επηρεάζουν
σταθερό ποσοστό του πληθυσμού, ενώ τα θανατηφόρα κρούσματα που προέρχονται
από άλλες κατηγορίες δείχνουν να μειώνονται κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου.
Η παρούσα εργασία εκπονείται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών Ιστορική Δημογραφία του τμήματος Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου.
Οι λόγοι που ώθησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος ήταν το ενδιαφέρον
που παρουσιάζει η περίοδος του Μεσοπολέμου όσον αφορά στις αιτίες θανάτων και
την κατηγοριοποίηση τους ανά γεωγραφική περιοχή (ύπαιθρος-πόλεις) που αυτοί συνέβαιναν. Την κύρια πηγή των δεδομένων αποτέλεσαν οι πίνακες που δημοσιεύτηκαν
το 1939 από την ελληνική στατιστική υπηρεσία και αφορούν σε πληθυσμιακά στοιχεία
και στοιχεία θνησιμότητας. Για να γίνει εφικτή η επεξεργασία τους καταχωρήθηκαν
σε υπολογιστικά φύλλα. Η εργασία αποτελείται από 3 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελείται από μια ιστορική ανασκόπηση στην περίοδο 1923-1940. Στο δεύτερο
κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στον ελληνικό πληθυσμό και την
εξέλιξη του. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται βάρος στις αιτίες θανάτου ενώ η εργασία
ολοκληρώνεται με την παράθεση ορισμένων συμπερασμάτων. Η περίοδος του Μεσοπολέμου θεωρείται ως μια περίοδος όπου μεγάλο ποσοστό των θανάτων οφειλόταν
σε ασθένειες, κυρίως λοιμώδεις. Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνήσει κατά πόσο
ισχύει η παραπάνω πρόταση μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση σχετικών διαγραμμάτων αλλά και κάνοντας αναφορές στην σχετική βιβλιογραφία.

Περίοδος 1923-1940
Η περίοδος του μεσοπολέμου χαρακτηρίστηκε από την ακμή και παρακμή των
δημοκρατικών θεσμών. Την περίοδο από τo 1923 έως τον Οκτώβριο του 1940 χαρακτήρισαν εννέα κινήματα (με δύο από αυτά να οδηγούν σε δικτατορικά καθεστώτα),
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μια κατάργηση της μοναρχίας και μια παλινόρθωσή της, μια δικτατορία, η αποχώρηση
του Ελευθέριου Βενιζέλου από την πολιτική σκηνή της χώρας και τέλος η δικτατορία
του Ιωάννη Μεταξά.1
Η μικρασιατική εξέλιξη αποτέλεσε το τέλος της Μεγάλης Ιδέας που αποσκοπούσε στην δημιουργία ενός αυτοκρατορικού εθνικού ελληνικού έθνους. Μετά το 1922
ο αλυτρωτισμός σταμάτησε να αποτελεί συστατικό της επίσημης εξωτερικής πολιτικής. Με την ανταλλαγή πληθυσμών το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού
συγκεντρώθηκε στο ελεύθερο κράτος. Παρά την πληθυσμιακή ομοιογένεια που επιτεύχθηκε, νέες διαιρέσεις ήρθαν να προστεθούν στην ελληνική κοινωνία. Εκτός από
τους βενιζελικούς και τους αντιβενιζελικούς υπήρχαν οι γηγενείς και οι πρόσφυγες, οι
κομουνιστές και οι αντικομουνιστές κ.α. Όλες αυτές οι ανακατατάξεις, σε συνδυασμό
και με το ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, επιβάρυναν την κοινωνική
και πολιτική κατάσταση της χώρας. Το καθεστώς Μεταξά με την επιβολή νόμων κατάργησης των αντιθέσεων προσπάθησε να ενώσει τον λαό χωρίς όμως ουσιαστικά
αποτελέσματα. Μόνο ο πόλεμος κατάφερε να αμβλύνει τις αντιθέσεις, αλλά και πάλι
η ενότητα διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του και την ξενική κατοχή.2

Ελληνικός πληθυσμός 1928 - 1937
Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ο πληθυσμός αυξήθηκε απότομα λόγω της
εισροής προσφύγων. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 1928 αποτελούσαν το ένα πέμπτο του
συνολικού πληθυσμού της χώρας.3 Η εξεταζόμενη περίοδος χαρακτηρίζεται από συνεχή αύξηση του πληθυσμού στον ελληνικό χώρο. Σύμφωνα με την απογραφή του

Διάγραμμα 1:
Απογραφή και εκτιμήσεις πληθυσμού 1928-1937.

Πηγή: Υπ. Εθν. Οικονομίας, Γεν. Στατ. Υπηρεσία της Ελλάδος, ιδία επεξεργασία
1
2
3

ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους, 4ΠI ,Χαλάνδρι,2009-10, Τ.25, σ.8.
στο ίδιο σ.10
ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ Κ., «Η ελληνική οικονομία 1923-1940, Σύντομος στατιστική σκιαγράφηση», Σπουδαί, 34 (3-4), σσ.561-625, ειδ.561
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1928 ο πληθυσμός υπολογίστηκε σε 6,20 εκ. κατοίκους με τους άνδρες να ανέρχονται σε 3,08 εκ. περίπου (49,5%) και τις γυναίκες σε 3,22 εκ. (50,5%). Ο πληθυσμός
αυξανόταν κατά 85 χιλ. (μ.ο.) κατοίκους κάθε χρόνο φτάνοντας στο τέλος του 1937
στα 7,01 εκ. Μέσα σε αυτά τα 9 χρόνια δηλαδή ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 766.410
κατοίκους περίπου.
Η γεννητικότητα κατά την πενταετία 1921-1925 λόγω των ανώμαλων συνθηκών
που επικρατούσαν ήταν κατά μέσο όρο 23,1% , την επόμενη αυξήθηκε στο 30% και διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα (29,5%) κατά την πενταετία 1931-1935. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις ομαλότερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο εσωτερικό της χώρας. Κατά την τελευταία προπολεμική πενταετία παρατηρήθηκε μια μείωση η οποία
κατά μέσω όρο κυμάνθηκε στο 25%.4
O πληθυσμός κατά την 30/6/1937 υπολογίζεται σε 6,89 εκ περίπου. Ένας στους
τέσσερις κατοίκους διαμένει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας (συμπ.
και η Εύβοια) και ακολουθεί με ελάχιστα λιγότερους κατοίκους η Μακεδονία. Στην
Πελοπόννησο βρίσκουμε συγκεντρωμένο το 17% του πληθυσμού και στην Θεσσαλία
το 8%. Στην Κρήτη διαμένει το 6% που αντιστοιχεί σε 430 χιλ. περίπου ενώ ο πληθυσμός της Ηπείρου, της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου (πλην Κρήτης και Κυκλάδων) κυμαίνεται ,σε κάθε μια από τις περιοχές αυτές, μεταξύ 330-350 χιλ.. Τέλος στα
νησιά του Ιονίου και στις Κυκλάδες αντιστοιχούν ποσοστά 3% και 2% του συνολικού
αριθμού των κατοίκων στη χώρα.
Η ύπαιθρός συγκεντρώνει το 68% των κατοίκων και στα αστικά κέντρα διαμένει
το υπόλοιπο 32% . Από την σύσταση του ελληνικού κράτους η χώρα χαρακτηριζόταν
ως «γεωργική». Παρ’ όλους τους δυσμενείς παράγοντες όπως μικρές καλλιεργήσιμες
εκτάσεις, ανεπαρκής βροχόπτωση, πεπαλαιωμένα μέσα καλλιέργειας, συνεχής κατάτμηση των εκτάσεων, ανάγκη για αγρανάπαυση και ελλιπείς αποθηκευτικοί χώροι το
μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού απασχολούταν στην γεωργία.5 Ήδη βέβαια είχε
ξεκινήσει να εμφανίζεται το φαινόμενο της αστυφιλίας δηλαδή η συσσώρευση των
κατοίκων στις μεγάλες πόλεις. Το 1928 η περιφέρεια της πρωτεύουσας συγκέντρωνε
το 13,94% ενώ το 1940 το ποσοστό είχε διαμορφωθεί σε 16,36%. Αντίστοιχο φαινόμενο εκδηλώθηκε και στην Μακεδονία.6
Στην ύπαιθρο το ποσοστό των ανδρών ανέρχεται σε 49,8% και των γυναικών σε
50,2% ενώ στις πόλεις τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 50,4% και 49,6%.

4

5
6

ΚΙΟΧΟΣ Π., «Στατιστική ανάλυση της γεννητικότητας στην χώρα μας από το 1920 μέχρι το 1980», Σπουδαί, 32 (4), σσ.749-772, ειδ.749-750
ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ Κ., ό.π, σ.568
ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ Κ., ό.π, σ.566
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Διάγραμμα 2:
Διοικητική διαίρεση και πληθυσμός 30/06/1937.

Πηγή: Υπ. Εθν. Οικονομίας, Γεν. Στατ. Υπηρεσία της Ελλάδος, ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 3:
Γεωγραφική κατανομή πληθυσμού 30/06/1937.

Πηγή: Υπ. Εθν. Οικονομίας, Γεν. Στατ. Υπηρεσία της Ελλάδος, ιδία επεξεργασία

Θάνατοι στην Ελλάδα του μεσοπολέμου
Ο αριθμός θανάτων της περιόδου παρουσίασε αυξομειώσεις. Παρατηρούμε στον
παρακάτω πίνακα ότι ο αριθμός θανάτων σε απόλυτους αριθμούς κυμαινόταν σε χαμηλά επίπεδα το 1928, το 1930, το 1935 και το 1937 ενώ ο μικρότερος αριθμός καταγράφεται το 1934. Αντίθετα σε υψηλότερα επίπεδα κυμαίνονταν κατά τα έτη 1929
και το 1932.
Αντίστοιχα εμφανίζονται τα δεδομένα και στο διάγραμμα 5 που παρουσιάζει την
αναλογία θανάτων ανά 1.000 κατοίκους. Βλέπουμε ότι ενώ το 1928 αναλογούσαν περίπου 17 θάνατοι σε κάθε 1.000 κατοίκους η αναλογία εκτοξεύεται σε 18,42 το επόμενο έτος. Το 1930 παρατηρείται μια μεγάλη μείωση που όμως δεν δείχνει να μπορεί
να σταθεροποιηθεί καθώς τα επόμενα 2 έτη η αναλογία θα κυμανθεί κοντά στους 18
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Διάγραμμα 4:
Θάνατοι περιόδου 1928-1937.

Πηγή: Υπ. Εθν. Οικονομίας, Γεν. Στατ. Υπηρεσία της Ελλάδος, ιδία επεξεργασία

Αναλογία θανάτων 1928-1937

18,50
Ανά 1.000 κατοίκουσ

18,00
17,50
17,00
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16,00
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15,00
1937
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1931

1930

1929

1928

14,50

Διάγραμμα 5:
Θάνατοι ανά 1.000 κατοίκους 1928-1937.

Πηγή: Υπ. Εθν. Οικονομίας, Γεν. Στατ. Υπηρεσία της Ελλάδος, ιδία επεξεργασία

θανάτους ανά 1.000 κατοίκους. Τα επόμενα χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία μείωση
της αναλογίας με τάσεις να διατηρηθεί κοντά στους 15 θανάτους.
Το παρακάτω διάγραμμα μας παρουσιάζει τον αριθμό θανάτων ανά 1.000 κατοίκους διαχωρισμένο όμως και κατά φύλο. Βλέπουμε ότι η αναλογία θανάτων τον ανδρών είναι μεγαλύτερη από εκείνη των γυναικών. Η διαφορά τους κυμαίνεται μεταξύ
1,11 και 1,83 θανάτους ανά 1.000 κατοίκους.
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Αναλογία επί 1.000 κατοίκων

Αναλογία θανάτων μεταξύ φύλων
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Άρρενεσ

18,0
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17,0
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16,0
15,5

Διάγραμμα 6:
Θάνατοι ανά φύλο ανά 1.000 κατοίκους 1933-1937.

Πηγή: Υπ. Εθν. Οικονομίας, Γεν. Στατ. Υπηρεσία της Ελλάδος, ιδία επεξεργασία

Επίσης, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε με την βοήθεια του παρακάτω διαγράμματος την διαφορά στην αναλογία θανάτων μεταξύ των κατοίκων της υπαίθρου
και αυτών των πόλεων. Για τις χρονιές που έχουμε δεδομένα μπορούμε να πούμε γενικά ότι λιγότεροι κάτοικοι της υπαίθρου πέθαιναν, αναλογικά με εκείνους που κατοικούσαν στα αστικά κέντρα . Τα αίτια θα αναζητηθούν στο είδος των ασθενειών που
μάστιζαν τον πληθυσμό της περιόδου.
Τα αίτια των θανάτων δεν ήταν πάντα γνωστά. Το 9,4% (μέσος όρος περιόδου)
των θανάτων της εξεταζόμενης δεκαετίας ήταν από άγνωστη αιτία. Το εντυπωσιακό
είναι ότι οι θάνατοι των κατοίκων της υπαίθρου χαρακτηρίζονταν ως θάνατοι από
άγνωστη αιτία σε ποσοστό 12,5% ενώ εκείνων των πόλεων σε ποσοστό 3,2%. Αυτή

Διάγραμμα 7:
Θάνατοι ανά γεωγραφική περιοχή διαμονής 1.000 κατοίκους 1933-1937.
Πηγή: Υπ. Εθν. Οικονομίας, Γεν. Στατ. Υπηρεσία της Ελλάδος, ιδία επεξεργασία
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Διάγραμμα 8:
Θάνατοι από άγνωστη αιτία 1928-1937.

Πηγή: Υπ. Εθν. Οικονομίας, Γεν. Στατ. Υπηρεσία της Ελλάδος, ιδία επεξεργασία

η διαφορά μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι στα αστικά κέντρα ήταν συγκεντρωμένες οι περισσότερες υγειονομικές μονάδες και η πλειοψηφία των γιατρών που
μπορούσαν να κρίνουν τα αίτια.

Κατηγορίες θανάτων
Τα αίτια των θανάτων έχουν κατανεμηθεί σε 18 κατηγορίες οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω και διαγραμματικά. Οι στατιστικές για τις αιτίες θανάτου
στηρίζονται σε δύο πυλώνες: στις ιατρικές πληροφορίες που περιέχουν τα πιστοποιητικά θανάτου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον προσδιορισμό
της αιτίας θανάτου και στην κωδικοποίηση των αιτιών θανάτου.
Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των στατιστικών για τις αιτίες θανάτου στηρίζονται στην ποιότητα των στοιχείων που παρέχονται από τους πιστοποιούντες γιατρούς.
Τυχόν ανακρίβειες μπορούν να οφείλονται σε διάφορους λόγους όπως σε σφάλματα
κατά την έκδοση του πιστοποιητικού θανάτου, στην ιατρική διάγνωση, στην επιλογή
της κύριας αιτίας θανάτου καθώς και στην κωδικοποίηση της αιτίας θανάτου. 7
Τα στοιχεία που έχουμε αφορούν τα έτη 1931-1937 και αφορούν σε 756.105 θανάτους με την στατιστική υπηρεσία να καταγράφει το άθροισμα προσαυξημένο κατά 50
ανάγοντας τους θανάτους σε 756.155 .
Οι λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες χωρίζονται σε 17 υποκατηγορίες και
εμπεριέχουν αριθμητικά στοιχεία για ασθένειες όπως ο τυφοειδής πυρετός, η πανώλη, η γρίπη η φυματίωση, η δυσεντερία, η ελονοσία κ.α. Σε αυτές οφείλονται οι περισσότεροι θάνατοι της υπό εξέτασης περιόδου με τους περισσότερους εξ αυτών να
προέρχονται από φυματίωση, ελονοσία και γρίπη. Από λοιμώξεις πέθαναν εκείνη την
7
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Διάγραμμα 9:
Αιτίες θανάτων 1931-37.

Πηγή: Υπ. Εθν. Οικονομίας, Γεν. Στατ. Υπηρεσία της Ελλάδος, ιδία επεξεργασία

περίοδο 193.882 άτομα. Από αυτά οι 66.443 ήταν κάτοικοι των πόλεων και οι 127.439
της υπαίθρου. Ο μ.ο. θανάτων ανά 10.000 κατοίκους στις πόλεις υπολογίστηκε σε 44,8
ενώ στην ύπαιθρο σε 39,9 γεγονός που εξηγείται κυρίως από τις συνθήκες διαβίωσης.
Η κατηγορία όγκων χωρίζεται σε καρκινικούς και μη κακοήθεις όγκους. Ο αριθμός
θανάτων λόγω καρκίνων φαίνεται ότι αυξάνεται συνεχώς παρ’ όλο που φαίνεται να
παρουσιάζει μια κάμψη το 1935 ενώ οι καλοήθεις όγκοι παρουσιάζουν αυξομειώσεις
κατ’ έτος. Φαίνεται ότι οι κάτοικοι των πόλεων ήταν περισσότερο ευάλωτοι στους
όγκους από ότι εκείνοι της υπαίρθρου. Κατά μ.ο. περίοδου για κάθε έναν κάτοικο που
πέθαινε από όγκο στην ύπαιθρο αντιστοιχούσαν 2,3 κάτοικοι των πόλεων. Και στις
δύο κατηγορίες τα ποσοστά του 1937 σε σχέση με του 1928 είναι αυξημένα στην μεν
ύπαιθρό κατά 19% περίπου ενώ στις πόλεις κατά 16,7%.
Η κατηγορία των ρευματικών νόσων περιλαμβάνει ασθένειες όπως ο αρθριτικός
ρευματισμός, ο ζαχαρώδης διαβήτης, οι αβιταμινώσεις, ασθένειες που σχετίζονται με
τον θυρεοειδή αδένα αλλά και διάφορες άλλες. Σε αυτήν την κατηγορία το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων σχετίζεται με τον σακχαρώδη διαβήτη και ο αριθμός τους παρουσιάζει αυξητική τάση. Αν και τα ποσοστά θανάτων που αναλογούν από ρευματικές
νόσους είναι πολύ μικρά φαίνεται και σε αυτήν την κατηγορία οι θάνατοι στις πόλεις
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παρόλο που σαν απόλυτος αριθμός είναι μικρότερος η αναλογία ανά κατοίκους είναι
μεγαλύτερη από εκείνων της υπαίθρου.
Οι θάνατοι από νόσους της κύησης και της λοχείας αφορούν κατά λόγο σε θανάτους από σηψαιμία και επιλόχειες λοιμώξεις και λιγότερο από συμβάντα κατά την
διάρκεια της κύησης, επιλόχειες αιμορραγίες, τοξαιμία και άλλα αίτια. Λιγότεροι από
τους μισούς θανάτους οφείλονται στο σύνολο των άλλων αιτιών πέραν της σηψαιμίας και των λοιμώξεων. Κατά την διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου οι θάνατοι
στις πόλεις ήταν λιγότεροι από ένας ανά 10 χιλ. κατοίκους με την αναλογία αυτή να
έχει τάσεις μείωσης στον χρόνο. Η ίδια τάση καταγράφεται και στους θανάτους από
νόσους που σχετίζονται με την κύηση , τον τοκετό και την λοχεία στην ύπαιθρο μόνο
που τα κρούσματα σε αυτήν την περίπτωση είναι διπλάσια από εκείνα των πόλεων.
Η μείωση της αναλογία το 1937 σε σχέση με το 1928 υπολογίστηκε σε 36,3% για την
ύπαιθρο και σε 30,9% για τις πόλεις.
Οι νόσοι του δέρματος δεν συνετέλεσαν παρά ελάχιστα στην διαμόρφωση του
συνολικού αριθμού των θανάτων. Αθροιστικά ανέρχονται σε 1.376 και ποσοστιαία
αναλογούν σε 0,0018% επί του συνόλου των θανάτων της 7ετίας. Οι θάνατοι από
νόσους του δέρματος αφορούν από 3,1 έως 5,4 κατοίκους ανά 100 χιλ. στις πόλεις και
από 2 έως 2,9 στην ύπαιθρο. Το πλήθος των θανάτων είναι πολύ μικρό σε σχέση με το
σύνολο τους και η διακύμανση από έτος σε έτος χωρίς κάποια σταθερότητα οπότε δεν
μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για την τάση. Στις πόλεις φαίνεται να
υπάρχει μια μικρή μείωση ενώ αντίθετα με την ύπαιθρο.
Οι θάνατοι από νόσους των οστών δεν περιλαμβάνουν καμία υποκατηγορία. Είναι υπεύθυνοι για λιγότερους από 1.000 θανάτους την υπό εξέταση περίοδο. Από το
διάγραμμα που παράχθηκε βάσει των αριθμητικών καταγραφών των θανάτων δεν
μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε κάποια συγκεκριμένη τάση. Οι θάνατοι δεν ακολουθούν διαχρονικά κάποια συγκεκριμένα τάση ούτε στις πόλεις, ούτε στην ύπαιθρο. Τα
ποσοστά θνησιμότητας από νόσους των οστών παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί νόσος των πόλεων ή νόσος της υπαίθρου αφού οι αναλογίες
ταυτίζονται αριθμητικά σε 2 χρονικά σημεία της υπό εξέτασης περιόδου.
Οι δυσμορφίες και τα ελαττώματα διάπλασης εκ γενετής προκάλεσαν 5.061 θανάτους την περίοδο 1931-1937. Σε σχέση με άλλες αιτίες αντιπροσωπεύουν ένα πολύ
μικρό ποσοστό επί των θανάτων το οποίο ανέρχεται σε μόλις 0,0067% δηλαδή λιγότεροι από 7 στους 1.000 θανάτους προέκυπταν από την παραπάνω αιτία. Οι θάνατοι
στην ύπαιθρο κυμάνθηκαν με αποκλίσεις το πολύ 8,5% (έκτος από το 1932 που ήταν
16,7%) είτε αρνητικές είτε θετικές, από τον μέσο όρο του δείγματος που υπολογίστηκε
σε 405 θανάτους ανά έτος. Οι θάνατοι στις πόλεις παρουσίασαν μια ραγδαία αύξηση
το 1932 σε σχέση με το 1931 από 234 σε 416. Τα επόμενα χρόνια υπάρχει μια τάση
μείωσης των κρουσμάτων.
Στην κατηγορία των νόσων πρώτης ηλικίας περιλαμβάνονται η αδυναμία εκ γε-
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νετής, ο πρόωρος τοκετός, η επιπλοκές κατά τον τοκετό και έτερες «ειδικές» νόσοι.
Από το σύνολο των θανάτων που αφορούν σε κάποια αιτία από τις παραπάνω και
ανέρχονται στο σύνολο τους σε 30.489 ποσοστό 51,4% οφείλεται στην αδυναμία εκ
γενετής, ακολουθεί ο πρόωρος τοκετός με 24,5% και οι έτερες ειδικές νόσοι με 22,6%.
Οι συνέπειες τοκετού ήταν υπεύθυνες για 476 θανάτους δηλαδή αφορούσαν στο 1,6%
του συνόλου. Και στις πόλεις και στην ύπαιθρο παρουσιάστηκε μείωση στους θανάτους κατά την πρώτη ηλικία. Μεγαλύτερη παρουσιάστηκε στις πόλεις αφού η αναλογία από 80 θανάτους ανά 100 χίλ. κατοίκους το 1931 μειώθηκε κατά 27 θανάτους και
διαμορφώθηκε σε 53 το 1937. Στην ύπαιθρο αντίστοιχα από 71 μειώθηκαν σε 57. Η
αρχική εικόνα των αναλογιών αντιστράφηκε από τα μέσα του 1935.
Οι θάνατοι που οφέιλονται σε γηρατεία αναλογούν σε ποσοστό 9% επί του συνόλου των θανάτων της περιόδου. Περίπου 90 θάνατοι στους 1.000 οφείλονται στο
γήρας με τον απόλυτο αριθμό εκείνη την περίοδο να κυμαίνεται κατά μ.ο. περίπου
στους 9.800 κατ’ έτος. Από τους 10.117 το 1931 ο αριθμός μειώθηκε σε 8.833 το 1934
αλλά μετά από 2 χρόνια επανήρθε στα επίπεδα του ’31. Οι θάνατοι από γηρατειά στην
ύπαιθρο ήταν από 53% έως 102% περισσότεροι σε σχέση με εκείνους των πόλεων
κατά την διάρκεια της περιόδου. Η διαφορά μεταξύ τους έδειξε να μειώνεται, με την
μικρότερη να εμφανίζεται το 1934 ενώ τα επόμενα χρόνια αυξήθηκε ξανά φτάνοντας
το 1937 οι θάνατοι στην ύπαιθρο να είναι 84,6% περισσότεροι σε σχέση με των πόλεων. Σε απόλυτους αριθμούς το 1937 πέθαιναν 201 λιγότεροι άνθρωποι στην ύπαιθρο
σε σχέση με το 1928, ενώ αντίστοιχα στις πόλεις 157 περισσότεροι. Κατά μ.ο. 7 άτομα
(ανά 10 χιλ.), περισσότερα πέθαιναν κατ’ έτος στην ύπαιθρο.
Η κατηγορία των βίαιων και τυχαίων θανάτων περιέχει δεδομένα από τις υποκατηγορίες: αυτοκτονίες, ανθρωποκτονίες, ατυχήματα, δικαστικές εκτελέσεις, τραύματα
πολέμου και άλλους βίαιους θανάτους. Την πλειοψηφία των θανάτων την κατέχουν
τα τυχαία συμβάντα για τα οποία έχουμε λεπτομερέστερα δεδομένα (φύλο, ηλικία
κ.α) και θα παρουσιαστούν σε άλλη ενότητα της παρούσας εργασίας καθώς επίσης
και τα δεδομένα που αφορούν στις ανθρωποκτονίες και στις αυτοκτονίες. Λόγω της
φύσης των θανάτων δεν μπορούμε να εκμαιεύσουμε από τα διαγράμματα που αφορούν στο σύνολο τους κάποια συγκεκριμένη τάση. Παρ’ όλο που αριθμητικά οι βίαιοι
και τυχαίοι θάνατοι στην ύπαιθρο ήταν τουλάχιστον διπλάσιοι από αυτούς που συνέβαιναν στις πόλεις αναλογικά περισσότεροι αντιστοιχούν ανά 10 χιλ. κάτοικους των
πόλεων στα 6 από τα 7 χρόνια της υπό εξέτασης περιόδου. Στην ύπαιθρο παρουσιάζεται η αναλογία το 1937 μειωμένη κατά 16,8% σε σχέση με εκείνη του 1928 παρότι τα
περιστατικά μειώθηκαν κατά μόνο 10,3%. Ενώ στις πόλεις η αντίστοιχη μείωση ήταν
3,2% με τα περιστατικά να παρουσιάζονται αυξημένα κατά 5,6%.
Ποσοστό 9,1% των θανάτων της περιόδου έχει χαρακτηριστεί ως θάνατος από
ακαθόριστη αιτία. Μερικές φορές υπάρχει αμφιβολία ως προς την αιτία του θανάτου
ενός προσώπου και στην πλειοψηφία τους φαίνεται ότι ως ακαθόριστοι χαρακτηρί-
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ζονται οι θάνατοι που συνέβησαν στην υπάιθρο της χώρας. Διαχρονικά όμως παρατηρούμε ότι και ως απόλυτος αριθμός αλλά και αναλογικά με το σύνολο θανάτων και
πληθυσμού υπάρχει τάση μείωσης. Οι θάνατοι από ακαθόριστες αιτίες στις πόλεις δεν
παρουσιάζουν σημαντικές αυξομειώσεις από έτος σε έτος ούτε σε απόλυτους αριθμούς ούτε αναλογικά με τους κατοίκους. Αντίθετα στην ύπαιθρο αύξηση των θανάτων
παρουσιάζεται μόνο το 1932 (αύξηση 7% σε σχέση με το ’31) και μια αμελητέα το 1936
(0,6% σε σχέση με το 1935). Γενικά υπήρχε τάση μείωσης των θανάτων της υπαίθρου
που δεν κατηγοριοποιούνταν.

Συμπεράσματα
Από τα στοιχεία που μας δίνει η ελληνική στατιστική υπηρεσία για τους κατοίκους
της χώρας αλλά και θανάτους της περιόδου 1928 έως και 1937 καθώς και από την
μελέτη της βιβλιογραφίας μπορούμε να εξάγουμε τα παρακάτω συμπεράσματα.
• Την περίοδο 1928-1937 παρουσιάζεται μια συνεχής αύξηση του πληθυσμού χωρίς
να ακολουθείται από αντίστοιχη αύξηση των θανάτων.
• Το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων οφείλεται σε ασθένειες.
• Η κατηγορία ασθενειών που ευθύνεται για τους περισσότερους θανάτους είναι
εκείνη που περιλαμβάνει τις λοιμώδεις και παρασιτικές.
• Από αυτές η ελονοσία, η φυματίωση και η γρίπη είναι υπεύθυνες για τα περισσότερα θανατηφόρα κρούσματα.
• Αναλογικά με τον πληθυσμό στην ύπαιθρο  πέθαιναν περισσότεροι από ότι στις
πόλεις από αναπνευστικές νόσους, από συμβάντα κατά την διάρκεια της κύησης,
του τοκετού και της λοχείας, από γηρατειά , από νόσους πρώτης ηλικίας αλλά και
από ακαθόριστες αιτίες. Στις πόλεις η αναλογία θανάτων ανά κατοίκους υπερτερεί
σε όλες τις άλλες κατηγορίες.
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ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1930-1939
Η περίθαλψη των ασθενών στην περιοχή της Κέρκυρας με την μορφή της παρατεταμένης νοσηλείας σε συγκεκριμένο χώρο και υπό την επίβλεψη ειδικά εκπαιδευμένου επιστημονικού προσωπικού, υφίστατο ουσιαστικά από την περίοδο της Ενετοκρατίας. Περισσότερο βέβαια με την μορφή ασύλου, παρά νοσηλευτικού ιδρύματος.
Η περίθαλψη στην Κέρκυρα πέρασε από πολλά στάδια και πολλές διαφορετικές
διοικήσεις. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι στα πρώτα νοσηλευτικά καταστήματα
του νησιού κατέφευγαν οι ασθενέστερες κοινωνικά και οικονομικά τάξεις. Όσοι ανήκαν στην ευρωστότερη οικονομικά τάξη, προτιμούσαν να νοσηλεύονται κατ’ οίκον,
με ιατρούς που οι ίδιοι διάλεγαν ανάμεσα σε εκείνους που είχαν αποφοιτήσει από
Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ασκούσαν ελεύθερα την επίσημη ιατρική στις πόλεις.
Επίσημη αναφορά για την ίδρυση Νοσοκομείου με σκοπό την περίθαλψη των
φτωχών στη Κέρκυρα έχουμε το έτος 1726, όπου ουσιαστικά ιδρύθηκε το Αστικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας με πρωτοβουλία και πόρους, ενός Ηπειρώτη iερέα του Νικολάου Δούλη και ενός κερκυραίου εμπόρου του Ιωάννη Δηλώτη.
Το Αστικό Νοσοκομείο, του οποίου το δημογραφικό προφίλ αναλύθηκε στην παρούσα εργασία, από την ίδρυση του μέχρι και τα έτη 1930 - 1939 όπου και εξετάζουμε,
άλλαξε τρία κτίρια και αρκετές διοικήσεις.
To αντικείμενο μελέτης της εργασίας αυτής αποτελεί, η καταγραφή, επεξεργασία
και ανάλυση του αρχείου των πεπραγμένων του Αστικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας
για τα έτη 1930 – 1939.
Στα πλαίσια της εργασίας επιχειρήθηκε, η ποσοτική δημογραφική προσέγγιση της
νοσηρότητας, της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και του προφίλ των
νοσηλευθέντων, όπως αυτή καταγράφηκε στα αρχεία του Αστικού Νοσοκομείου κατά
την χρονική περίοδο 1930 – 1939.
Πιο συγκεκριμένα μας απασχόλησαν:
• Η διαμόρφωση της νοσηρότητας ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα.
• Η διαμόρφωση της νοσηρότητας ανά ομάδα νοσημάτων.
• Η έκβαση των νοσημάτων κατά την μελετώμενη περίοδο.
• Η επαγγελματική ιδιότητα και κοινωνικοοικονομική κατάσταση των νοσηλευθέντων.
• Η επισκεψιμότητα στο Αστικό Νοσοκομείο.
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•

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Δεδομένου του αυξημένου ποσοστού νοσηρότητας κατά την περίοδο 1930-1939,
υποθέτουμε ότι η υγειονομική μονάδα του Αστικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας δεν
μπορούσε να ανταποκριθεί στις ουσιαστικές ανάγκες του πληθυσμού.

Οι εγκαταστάσεις, τα τμήματα και το προσωπικό του Αστικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας κατά την περίοδο 1930-1939.
Το πρώτο Νοσοκομείο της Κέρκυρας βρισκόταν στην οδό Δικαστηρίων κάτω από
το Βαϊλάτο, έδρα και κατοικία του Ενετού Βάιλου, δηλαδή στην θέση του μικρού Δημοτικού κηπάριου που υπάρχει σήμερα κάτω από το 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο, στην
πλατεία Αγγέλου Ψωρούλα.
Η οικοδομή αυτή του πρώτου Νοσοκομείου κατεδαφίστηκε τη δεύτερη δεκαετία
του περασμένου αιώνα, για να διευρυνθεί η οδός Δικαστηρίων (σημερινή οδός Δημάρχου Δημητρίου Κόλλα) 1.
Το νοσοκομείο στεγάσθηκε στο κτίριο της οδού Δικαστηρίων μέχρι τον Μάιο του
1820 όπου εν μέσω αλλαγών στη διοίκηση και χρηματοδότηση του, μεταφέρθηκε σε
οίκημα της Εγχωρίου Διαχείρισης που του παραχωρήθηκε για χρήση στο προάστιο
του Μαντουκίου, στη θέση Καρτέρια όπου συστεγάστηκε με το Ορφανοτροφείο. Καθώς όμως ο χώρος του οικήματος κατέστη ανεπαρκής και μη ασφαλής από άποψης
στερεότητας, αλλά και για οικονομικούς λόγους αποφασίστηκε η μεταφορά του Νοσοκομείου σε οίκημα πλησίον των φυλακών, με σκοπό την συστέγαση του με το θεραπευτήριο των φυλακισμένων 2.
Η μεταφορά του Νοσοκομείου στο μεγαλοπρεπές οίκημα μπροστά από τις Φυλακές 3 (στο τέρμα της σημερινής οδού Κολοκοτρώνη) πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο
του 1851. Εκεί παρέμεινε μέχρι και τις 6 Μαρτίου του 1966, όπου και μεταστεγάστηκε
στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη»4 στην οδό Ιουλίας Ανδρεάδη,
στο λόφο του παλιού Εβραϊκού νεκροταφείου 5.
Κατά την περίοδο 1930-1939 την οποία και θα εξετάσουμε σε αυτήν την εργασία,
το Αστικό Νοσοκομείο, διαθέτει τριάντα πέντε συνολικά κλίνες αναφερόμενες ως

1
2

3

4

5

Αγιούς Α., Οδοιπορικό στην Παλιά Κέρκυρα, εκδ. Σταμούλη, Κέρκυρα, 2004, σ. 186
Κεφαλλονίτης Γ., «Η ιστορία του Αστικού Νοσοκομείου Κέρκυρας», Ανακοινώσεις Β΄ Πανιόνιου Συνεδρίου , Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος (ΙΓ), 1967, σ. 60, 65-66
Το μέγαρο τούτο κτίστηκε το 1825 και καταρχάς προοριζόταν για κατοικία του Διευθυντή των παρακείμενων Φυλακών. Σήμερα στεγάζει το 3ο και 4ο Γυμνάσιο Κέρκυρας.
Το νέο Γενικό Νοσοκομείο ονομάστηκε «Αγία Ειρήνη», προς τιμήν της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφής του Κωνσταντίνου, επειδή με δική της πρωτοβουλία χρηματοδοτήθηκε από την «Βασιλική Πρόνοια» η ανέγερση του.
Αγιούς Α., ο.π., σ. 191
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«απόρων» μέχρι το 1937 οι οποίες στην συνέχεια αυξάνονται και γίνονται σαράντα
πέντε. Αυτές αντιστοιχούν σε τρεις κλινικές ή τμήματα (Παθολογικό – Χειρουργικό Γυναικολογικό) με αναλογία κλινών μέχρι το 1937 (15:15:5) και εν συνεχεία (18:18:9)
αντίστοιχα. Η παραπάνω αντιστοιχία κλινών ανά τμήμα μπορούσε να αλλάξει ανά
πάσα στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος. Επιπλέον ως παράρτημα
του Νοσοκομείου λειτουργεί Φθισιατρείο σε ισόγειο κτίριο πλησίον του οικήματος
του Γηροκομείου, το οποίο στεγαζόταν στο λόφο του Αβράμη. Το μόνο δυστυχώς
στοιχείο που έχουμε για το παράρτημα αυτό είναι πως διέθετε δυναμικό είκοσι κλινών6. Την ίδια περίοδο (1930-1939) το προσωπικό του Αστικού Νοσοκομείου αποτελούνταν από είκοσι άτομα με την παρακάτω ιδιότητα 7:
(1) Ακτινολόγος Ιατρός, (1) Επιμελητής Ιατρός, (8) Νοσοκόμοι, (1) Βοηθός προϊσταμένου διαχείρισης, (1) Οικονόμος, (1) Μάγειρας, (1) Θυρωρός, (1) Ράπτρια, (1)
Πλύντρια, (1) Βοηθός Πλύντριας, (2) Καθαρίστριες, (1) Υπηρέτης.

Γενικά δημογραφικά στοιχεία των νοσηλευθέντων στο Αστικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας κατά την περίοδο 1930-1939.
Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται καθαρά πως στο διάστημα της δεκαετίας 1930-

Γράφημα 1:
Εθνικότητα συνολικά νοσηλευθέντων στο Αστικό Νοσοκομείο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία

6
7

Ανώνυμος, «Νοσηλευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα», Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος (Α΄), 1951, σ. 203
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, «Ημερήσια Αναφορά Αστικού Νοσοκομείου Κέρκυρας»
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1939, ένα πολύ μικρό ποσοστό αλλοδαπών επιλέγει τις υπηρεσίες του νοσοκομείου,
καθώς διακρίνουμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευθέντων ήταν Έλληνες. Επιπλέον να σημειώσουμε πως το μεγαλύτερο μέρος των Άγγλων υπηκόων ήταν
Μαλτέζοι οι οποίοι κατοικούσαν μόνιμα πια στο νησί.

Γράφημα 2:
Ιδιότητα συνολικά νοσηλευθέντων στο Αστικό Νοσοκομείο κατά την περίοδο
1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία

Η ιδιότητα νοσηλείας με το υψηλότερο ποσοστό στο βάθος της δεκαετίας 19301939 ήταν φυσικά οι άποροι με ποσοστό (88,02%), δεύτεροι ήταν οι επί πληρωμή σε
θέση Γ΄ με ποσοστό (4,70%) και τρίτοι οι υποδικο-κατάδικοι με (3,23%).
Από τις 30 Αυγούστου 1939 – 23 Σεπτεμβρίου 1939 παρατηρήθηκε εισαγωγή στο
Αστικό Νοσοκομείο 72 ενηλίκων ανδρών 21-23 ετών με τη ιδιότητα του στρατιώτη.
Σημειώνουμε πως ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε στην Ευρώπη την 1 Σεπτεμβρίου 1939. Στην Ελλάδα όμως η επιστράτευση ξεκίνησε «μυστικά» πριν την έναρξη
του, έτσι θα μπορούσε θεωρητικά να δικαιολογηθεί η παρουσία αυτής της ομάδας
εισερχομένων για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η αιτιολογία για το πλήθος
των εισαγωγών αυτών, ήταν η ιογενής γαστρεντερίτιδα.
Επιπλέον παρατηρούμε στο γράφημα μια κατηγορία η οποία αναφέρεται σε πρόσφυγες. Αυτό συμβαίνει γιατί μέχρι και το 1934 οι πρόσφυγες νοσηλεύονταν ως ειδική
κατηγορία, ενώ από το 1934 και μετά θεωρήθηκε ότι είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία
αφομοίωσης τους και η κατηγορία αυτή σταμάτησε, τουλάχιστον τυπικά, να υφίσταται.
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Γράφημα 3:
Συχνότητα επαγγέλματος νοσηλευθέντων ανδρών (19-93) ετών κατά την περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία

Γράφημα 4:
Συχνότητα επαγγέλματος νοσηλευθέντων γυναικών (19-87) ετών κατά την περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία

55

ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1930-1939

Το μεγαλύτερο μέρος (λίγοι παραπάνω από τους μισούς) των ενηλίκων ανδρών
που επισκέφθηκαν το νοσοκομείο ασκούσαν, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο το
επάγγελμα του γεωργού (53,34%), ενώ δεύτερο με ποσοστό (8,71%) ήταν το επάγγελμα του εργάτη. Η κατηγορία διάφορα μπορεί να φαίνεται ψηλά με (25,75%) άλλα
αφορά ουσιαστικά επαγγέλματα με μονή η διπλή αναφορά στη δεκαετία.
Στις ενήλικες γυναίκες τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Η συντριπτική πλειοψηφία (95,69%) είναι νοικοκυρές και ένα πολύ μικρό ποσοστό (1,35%) υπηρέτριες.
Αυτό που είναι όμως απόλυτα ξεκάθαρο, είναι η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει η
πλειοψηφία των ασθενών και αυτή δεν είναι άλλη από τους οικονομικά και κοινωνικά
ασθενέστερους.

Η Παθολογική κλινική
Στη διάρκεια των παρατηρήσεων της δεκαετίας βλέπουμε συνολικά μια βαθμιαία
αύξηση των εισαγωγών σε ενήλικες και παιδιά. Μια μικρή κάμψη παρατηρείται κατά
το έτος 1936.
Παρατηρούμε ότι στο σύνολο της δεκαετίας τα Λοιμώδη νοσήματα είχαν τη μεγαλύτερη συχνότητα με ποσοστό (37,83%), ακολουθούν τα νοσήματα του αναπνευστικού (16,87%) και οι φλεγμονές – αποστήματα με (6,82%).
Μεταξύ των Λοιμωδών νοσημάτων πρώτα εμφανίζονται σε συχνότητα τα περιστατικά ελονοσίας (26%), δεύτερα εκείνα της φυματίωσης (23%) και τρίτα με ποσοστό

Γράφημα 5:
Διακύμανση εισαγωγών παθολογικής κλινικής του Αστικού Νοσοκομείου Κέρκυρας κατά την
χρονική περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία
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(15%) του τυφοειδούς πυρετού. Αξίζει δε να παρατηρήσουμε ότι μόνο τα περιστατικά
ελονοσίας και φυματίωσης αντιστοιχούν στο (50%) των Λοιμωδών περιστατικών του
νοσοκομείου.
Στα νοσήματα του Αναπνευστικού μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζουν τα περιστατικά με εξιδρωματική πλευρίτιδα (31%), αμέσως μετά έρχονται τα περιστατικά με
χρόνιο βρογχικό κατάρρου (19%) και ακολουθούν οι βρογχοπνευμονίες και πνευμονίες με ποσοστό (11%) και (7%) αντίστοιχα.
Για τα περιστατικά του χρόνιου βρογχικού κατάρρου αξίζει να σημειωθεί ότι αφορούν άτομα τα οποία κάνουν συνεχείς επανεισαγωγές ιδίας αιτιολογίας που ακολουθούνται από εκβάσεις μη ίασης. Το γεγονός αυτό μας δημιουργεί την υποψία της
ύπαρξης φυματίωσης μη καταγεγραμμένης, πιθανόν για κοινωνικούς λόγους.
Οι φλεγμονές αποτελούν μια κατηγορία παθήσεων η οποία μπορεί να συμπεριλάβει όλα τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Στην περίπτωση του Αστικού Νοσοκομείου για το διάστημα της δεκαετίας που εξετάζουμε, οι νεφρίτιδες(20%) έρχονταν
πρώτες σε αριθμό περιστατικών με δεύτερες τις καθαρά γυναικολογικές περιπτώσεις
περιμητρίτιδας-εξαρτηματίτιδας (18%) (πιθανές περιπτώσεις επιλόχειου μολύνσεως)
και τρίτες τις γαστρίτιδες (12%).

Γράφημα 6:
Συνολική Συχνότητα Ομάδων Νοσημάτων Παθολογικής Κλινικής του Αστικού Νοσοκομείου
Κέρκυρας για την περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία
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Προχωρόντας στο Γράφημα 7, αυτό που συμπεραίνουμε είναι πως στο σύνολο της
δεκαετίας 1930-1939 σχεδόν το (50%) των ασθενών της Παθολογικής κλινικής θεραπεύτηκε και το (15%) παρουσίασε βελτίωση, ενώ το (19%) παρέμεινε σταθερό στη
κατάσταση εισαγωγής (αφορά συνήθως μη αναστρέψιμες καταστάσεις για τα ιατρικά
δεδομένα της εποχής). Μόνο το (13%) είχε ώς έκβαση το θάνατο.
Αν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα σχόλιο για τα παραπάνω θα ήταν πως δεδομένων των λιγοστών μέσων και φαρμάκων αλλά και του επιπέδου της προόδου της
ιατρικής επιστήμης τις εποχής, τα στατιστικά για την έκβαση των περιστατικών δεν
είναι ιδιαίτερα άσχημα.
Σχετικά με την έκβαση των περιστατικών ελονοσίας βλέπουμε στο Γράφημα 8.
πως τα αποτελέσματα στην δεκαετία είναι καλά αφού μόνο το (4,55%) το εισερχομένων στο νοσοκομείο πέθανε από την νόσο, ενώ το (74,79%) θεραπεύτηκε πλήρως και
το (10,33%) παρουσίασε βελτίωση.
Τα στατιστικά στοιχεία της περιόδου 1925-1931 για το ποσοστό θνησιμότητας
ανά 10.000 κατοίκους στην Κέρκυρα κυμαινόταν από 1,04 έως 2,22 το υψηλότερο.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι κατά την ίδια περίοδο και ενώ το ποσοστό θνησιμότητας
από ελονοσία στη Ελλάδα ανά 10.000 κατοίκους είναι κατά μέσο όρο 9,14, στις υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης δεν ξεπερνά το 1,58 8.

Γράφημα 7:
Ποσοστό συνολικής έκβασης των περιστατικών της Παθολογικής Κλινικής του Αστικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας για την περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία

8

Κοπανάρης Φ., Η Δημόσια υγεία εν Ελλάδι, Αθήνα 1933, σ.σ. 200, 224
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Στην Κέρκυρα εκείνοι οι οποίοι νοσηλεύονταν στο Αστικό Νοσοκομείο για ελονοσία όπως και για τα υπόλοιπα νοσήματα ήταν πολύ λίγοι.
Προχωρώντας στην έκβαση των φυματιώσεων και συγκρίνοντας εκείνη των πνευ-

Γράφημα 8:
Συνολική έκβαση των περιστατικών ελονοσίας στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου για
την περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία

Γράφημα 9:
Συνολικό ποσοστό έκβασης περιστατικών εξωπνευμονικής φυματίωσης στην Παθολογική Κλινική και το Φθισιατρείο για την περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία
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Γράφημα 10:
Συνολικό ποσοστό έκβασης περιστατικών πνευμονικής φυματίωσης στην Παθολογική Κλινική
και το Φθισιατρείο για την περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία

μονικών (Γράφημα 10) με τις εξωπνευμονικές (Γράφημα 9) παρατηρούμε πως τα περιστατικά των εξωπνευμονικών φυματιώσεων είχαν σχετικά καλύτερη εξέλιξη με εκείνα
των πνευμονικών. Στο σύνολο τις δεκαετίας το (60%) των ασθενών με πνευμονική
φυματίωση κατέληξε και μόνο το (3,53%) είχε πλήρη ίαση, ενώ στην περίπτωση των
εξωπνευμονικών τα αποτελέσματα φαίνεται πως ήταν σχετικά καλύτερα, αφού στο
σύνολο πέθαναν το (21%) των περιπτώσεων και το (32%) είχε πλήρη ίαση.
Τα στατιστικά στοιχεία της περιόδου 1925-1931 για το ποσοστό θνησιμότητας
ανά 10.000 κατοίκους στην Κέρκυρα κυμαινόταν ανά έτος από 16,06 έως 22,12 το
υψηλότερο. Για την Ελλάδα κατά την περίοδο 1927-1931 ο μέσος όρος θνησιμότητας
ανά 10.000 κατοίκους ήταν 16,73 φαίνεται πως ήταν υψηλότερος στις πόλεις 28,24 σε
σχέση με την ύπαιθρο 11,27. Σε αντίθεση με την ελονοσία στη περίπτωση της φυματίωσης τα ποσοστά θνησιμότητας ήταν υψηλά και στη υπόλοιπη Ευρώπη 9.
Όπως ήδη αναφέραμε και για την περίπτωση της ελονοσίας, έτσι και για τη φυματίωση γνωρίζουμε πως το ποσοστό επί του πληθυσμού που νοσηλεύονταν στο
Αστικό Νοσοκομείο ήταν ελάχιστο σε σχέση με το σύνολο των νοσούντων από φυματίωση. Επιπλέον η διαφορά της φυματίωσης από άλλες νόσους ήταν το κοινωνικό
στίγμα που έφερε μαζί της και που σχεδόν πάντα οδηγούσε τον ασθενή στο περιθώριο
και την απομόνωση.
9

Κοπανάρης Φ., Η Δημόσια υγεία εν Ελλάδι, Αθήνα 1933, σ.σ. 231, 248
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Γράφημα 11:
Διακύμανση εισαγωγών χειρουργικής κλινικής του Αστικού Νοσοκομείου Κέρκυρας κατά την
χρονική περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία

Γράφημα 12:
Συχνότητα Ομάδων Νοσημάτων Χειρουργικής Κλινικής του Αστικού Νοσοκομείου Κέρκυρας
κατά την χρονική περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία
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Η Χειρουργική κλινική
Στη διάρκεια των παρατηρήσεων της δεκαετίας βλέπουμε συνολικά μια βαθμιαία
αύξηση των εισαγωγών σε ενήλικες και παιδιά.
Στο Γράφημα 12 παρατηρούμε ότι οι τρεις πρώτες σε συχνότητα ομάδες νοσημάτων που νοσηλεύονταν στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου κατά την δεκαετία
1930-1939 ήταν οι Φλεγμονές-Αποστήματα με ποσοστό (24,72%), οι παθήσεις του
Μυοσκελετικού Συστήματος–Κακώσεις–Ατυχήματα με ποσοστό (21,61%) και οι παθήσεις του Περιτοναίου–Σκωληκοειδίτιδες–Κήλες με ποσοστό (16,31%).
Συνεχίζοντας παρακάτω στο Γράφημα 13 που αφορά την συχνότητα των εγχειρήσεων ανα ομαδα νοσημάτων διακρίνουμε, πως το μεγαλύτερο ποσοστο εγχειρήσεων
αφορούσε τις παθήσεις του Περιτοναίου – Σκωληκοειδίτιδες - Κήλες (28,90%) και
με πολύ μικρή διαφορά τις Φλεγμονές - Αποστήματα (28,18%), ενώ ακολουθουν τα
Λοιμώδη με ποσοστο επεμβάσεων (13,93%).
Προχωρώντας στις εκβάσεις των περιστατικών της Χειρουργικής κλινικής (Γράφημα 14) παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των περιστατικών που νοσηλεύτηκαν στην χειρουργική κλινική ιάθηκε (παραπάνω από 70%)

Γράφημα 13:
Ποσοστό/(Αριθμός) εγχειρήσεων ανά Ομάδα Νοσημάτων στη Χειρουργική Κλινική του Αστικού
Νοσοκομείου Κέρκυρας κατά την περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία
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Γράφημα 14:
Συνολικό ποσοστό έκβασης των περιστατικών της Χειρουργικής Κλινικής του Αστικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας για την περίοδο 1930-1940.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία

Γράφημα 15:
Διακύμανση αριθμού εισαγωγών στη γυναικολογική κλινική του Αστικού Νοσοκομείου Κέρκυρας κατά την χρονική περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία
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Η Γυναικολογική κλινική
Στη διάρκεια των παρατηρήσεων της δεκαετίας βλέπουμε συνολικά μια βαθμιαία
αύξηση των εισαγωγών σε ενήλικες και ανήλικες. Η διακύμανση του αριθμού των
τοκετών ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία με εκείνην των εισαγωγών στην γυναικολογική κλινική, ενώ οι τοκετοί που αφορούσαν έγγαμες γυναίκες παρουσιάζουν
ανοδική πορεία και υπερτερούν σε σχέση με τις άγαμες.
Στο γράφημα 16 παρατηρούμε ότι η διακύμανση των παιδιών που γεννήθηκαν
ζωντανά και επέζησαν μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο όπως και η διακύμανση
εκείνων που γεννήθηκαν νεκρά η απεβίωσαν εντός 48ωρου, παρουσιάζουν μια βαθμιαία άνοδο κατά την δεκαετία 1930-1939. Ωστόσο είναι προφανές ότι διακύμανση των
ζώντων τέκνων είναι αρκετά υψηλότερη σε σχέση με εκείνη των νεκρών.

Γράφημα 16:
Διακύμανση αριθμού γεννήσεων (ζώντων – νεκρών/απεβιωσαντων εντος 48ωρου) τέκνων στη
γυναικολογική κλινική του Αστικού Νοσοκομείου Κέρκυρας κατά την χρονική περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία

Στο διάγραμμα 17 παρατηρούμε ότι οι αποστολές βρεφών από το νοσοκομείο στο
ορφανοτροφείο παρουσίαζαν ιδιαίτερη αύξηση σε σχέση με τις γεννήσεις μόνο κατά
τα έτη 1932 και 1933. Αξίζει να αναφέρουμε βέβαια ότι οι αποστολές βρεφών στο
ορφανοτροφείο δεν αντιστοιχούσαν απαραίτητα στις περιπτώσεις άγαμων γυναικών.
Αρκετές μητέρες εκείνη την περίοδο συνήθιζαν να γεννούν τα βρέφη τους στο
νοσοκομείο και έπειτα να εξαφανίζονται, είτε απλά να τα εγκαταλείπουν λογω ασθένειας. Έτσι ο διευθυντής του Αστικού Νοσοκομείου ύστερα από την περίθαλψη τους,
έστελνε τις μητέρες μαζί με τα τέκνα τους στο ορφανοτροφείο όπου και παρέμεναν
για κάποιο χρονικό διάστημα με την ιδιότητα της «εσωτερικής τροφού» 10. Στο βιβλίο
10

Σταθάτου Δ., Το δημογραφικό προφίλ του Ορφανοτροφείου της Κέρκυρας κατά το χρονικό διάστημα
1914-1945, Διπλωματική Εργασία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 2012, σ. 45
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Γράφημα 17:
Διακύμανση αριθμού ζώντων τέκνων και αποστολές εξ αυτών στο ορφανοτροφείο από την γυναικολογική κλινική του Αστικού Νοσοκομείου Κέρκυρας κατά την χρονική περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία

εισαγωγών του νοσοκομείου για τις περιπτώσεις αυτές αναγράφονταν στις παρατηρήσεις «εστάλει εις ορφανοτροφείον μετά του τέκνου της»

Το Φθισιατρείο του Αστικού Νοσοκομείου Κέρκυρας
Οι μόνες πληροφορίες που έχουμε σχετικά με την απομονωμένη νοσηλεία των περιστατικών με σοβαρά λοιμώδη νοσήματα στο Αστικό Νοσοκομείο είναι οι εξής: 1) Η
ανέγερση το 1891 οικήματος πλησίον του Αστικού Νοσοκομείου με δωρεά και πρωτοβουλία του τότε ιατρού Διευθυντή του καταστήματος και μαθητή του Robert Koch,
Αριστείδη Αραβαντινού, ο οποίος πραγματοποίησε μεγάλο αντιφυματικό αγώνα στο
νησί της Κέρκυρας11. Το οίκημα αυτό αρχικά χτίσθηκε για την νοσηλεία των προσβληθέντων από ευλογιά αλλά πιθανότατα στη συνέχεια να φιλοξένησε και αρκετούς
φυματικούς που έχρηζαν παρατεταμένη νοσηλεία στο νοσοκομείο. 2) Η αναφορά
ανωνύμου σε άρθρο του 1950 σχετικά με την ύπαρξη φθισιατρείου σε ισόγειο κτίριο
πλησίον του Γηροκομείου το οποίο στεγαζόταν στο λόφο του Αβράμη και μπορούσε
να νοσηλεύσει 6 ασθενείς την ημέρα 12. Το φθισιατρείο κατά τα έτη 1930-1939 διέθετε
20 κλίνες ασθενών13.

11

12
13

Μαρκέτος Σ. – Λασκαράτος Ι., Ο Αριστείδης Αραβαντινός και ο αντιφυματικός του αγώνας. Ένας άγνωστος μαθητής του Robert Koch, Materia Medica Greca, 10, 2, Αθήνα 1982, σ.σ. 131-134
Ανώνυμος, Νοσηλευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα, Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ (Α’), 1951, σ.203
Κοπανάρης Φ., Η Δημόσια υγεία εν Ελλάδι, Αθήνα 1933, σ. 239

65

ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1930-1939

Γράφημα 18:
Διακύμανση εισαγωγών στο Φθισιατρείο του Αστικού Νοσοκομείου Κέρκυρας
κατά την χρονική περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία

Γράφημα 19:
Συνολικό ποσοστό έκβασης περιστατικών Φθισιατρείου του Αστικού Νοσοκομείου Κέρκυρας κατά
την χρονική περίοδο 1931-1940.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία
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Ωστόσο αν και υπήρχε στο νησί φθισιατρείο, πληροφορίες από μαρτυρίες κατοίκων που ζούσαν εκείνη την περίοδο αναφέρουν ότι ελάχιστοι ήταν οι φυματικοί οι
οποίοι νοσηλεύονταν στο κτίριο αυτό. Το πλήρες αρχείο των εισαγωγών στο Φθισιατρείο, από όπου και συλλέξαμε τις πληροφορίες των περιστατικών, βρίσκεται ενσωματωμένο στο ιστορικό αρχείο του Αστικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του σημερινού Γενικού Νοσοκομείου του νησιού.
Η διακύμανση εισαγωγών των παιδιών παρατηρούμε πως δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες αυξομειώσεις. Η διακύμανση των ενηλίκων παρουσιάζει ελαφρώς ανοδική πορεία
με μικρές αυξομειώσεις οι οποίες κορυφώνονται κατά τα έτη 1931, 1935, 1938. Σε
γενικές γραμμές τα περιστατικά φυματίωσης του Φθισιατρείου φαίνεται να αφορούν
περισσότερους άνδρες παρά γυναίκες.
Αυτό που κατά βάση παρατηρούμε και στα δυο παραπάνω διαγράμματα είναι ότι
το ανά έτος ποσοστό θανάτων από πνευμονική φυματίωση δεν πέφτει κάτω από το
60%. Μόνον δυο είναι τα περιστατικά τα οποία παρουσίασαν ίαση μέσα στην δεκαετία, ενώ τα υπόλοιπα αφορούσαν περιπτώσεις ασθενών που εξήλθαν λάθρα, δεν επέστρεψαν ποτέ από άδεια, η απεβλήθησαν λόγω κακής διαγωγής και πιθανόν μπορεί να
κατέληξαν αργότερα εκτός του Φθισιατρείου. Γενικότερα οι περιπτώσεις πνευμονικής
φυματίωσης δεν είχαν καθόλου καλή πρόγνωση κατά την περίοδο 1930-1939 και καθώς φαίνεται, όσοι εισέρχονταν στο Φθισιατρείο δεν εξέρχονταν πότε.

Γράφημα 20:
Μέση διάρκεια νοσηλείας (Tm), στο Αστικό Νοσοκομείο Κέρκυρας κατά την χρονική περίοδο
1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία
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Νοσοκομειακοί δείκτες - Επισκεψιμότητα
Οι νοσοκομειακοί δείκτες αποτελούν μεθόδους ελέγχου της λειτουργίας μιας
υγειονομικής μονάδας. Ο υπολογισμός τους γίνεται μέσω συγκεκριμένων μαθηματικών τύπων με την εισαγωγή δεδομένων, όπως η διάρκεια νοσηλείας, το πλήθος των
ασθενών, το δυναμικό της μονάδας σε κλίνες και προσωπικό, κ.α. Προσπαθήσαμε
μέσω των τύπων αυτών να αξιολογήσουμε την λειτουργία του Αστικού Νοσοκομείου
της Κέρκυρας.
Επιπλέον εξετάσαμε την επισκεψιμότητα στο Νοσοκομείο υπολογιζόμενη με δυο
μεθόδους: α) μέσω απόλυτων αριθμών επισκέψεων και β) μέσω υπολογισμού των
επισκέψεων σε συνάρτηση με τον τότε απογραφέντα πληθυσμό του εκάστοτε τόπου
προέλευσης.
Η μέση διάρκεια νοσηλείας στο Αστικό νοσοκομείο κυμαίνεται κατά μέσο όρο
από 20 έως 24 ήμερες κατά την διάρκεια της δεκαετίας 1930-1939.
Ο δείκτης για την μέση κάλυψη κλινών μας δείχνει το ποσοστό των καταληφθέντων κλινών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στη παρούσα περίπτωση εξετάζουμε το δείκτη ανά έτος και από το γράφημα συμπεραίνουμε πως εκτός από το
έτος 1933 όπου το ποσοστό κάλυψης είναι 71% τις υπόλοιπες χρονιές πλησιάζει στο
90% και σε κάποιες από αυτές όπως π.χ. τα έτη 1937-1939 ξεπερνά το 100%, έχουμε

Γράφημα 21:
Μέση κάλυψη κλινών (Io), στο Αστικό Νοσοκομείο Κέρκυρας κατά την χρονική
περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία
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Γράφημα 22:
Μέσος χρόνος αδράνειας κλίνης (Ti), στο Αστικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
κατά την χρονική περίοδο 1930-1939.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία

δηλαδή υπερκάλυψη κλινών παρόλο που οι διαθέσιμες κλίνες τον Νοέμβριο του 1937
αυξήθηκαν κατά 10 (από 35 σε 45). Αυτό συνέβη γιατί από το 1937 οι εισαγωγές άρχισαν να αυξάνονται κατά πολύ.
Ο παραπάνω δείκτης αντιστοιχεί στο μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ εκκένωσης
μιας κλίνης από έναν ασθενή και κατάληψης της από έναν άλλο. Συνήθως υπολογίζεται σε ημέρες. Στο Γράφημα 22 αυτό που αξίζει να σχολιαστεί είναι το πρόβλημα που
πιθανόν είχε παρουσιαστεί στο νοσοκομείο κατά τα έτη 1937-1939 αφού βλέπουμε
ότι οι κλίνες κατά μέσο όρο δεν αρκούσαν για τους ασθενείς.Στην εργασία αυτή επιχειρώντας να εξετάσουμε και να αναλύσουμε το προφίλ το Αστικού Νοσοκομείου σε
ότι αφορούσε, τη κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ασθενών, την νοσηρότητα και
την ποιότητα παροχής υπηρεσιών καταλήξαμε στις ακόλουθες διαπιστώσεις.
Οι ασθενείς που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο ήταν κατά πλειοψηφία άποροι.
Το μεγαλύτερο μέρος των ανδρών ασθενών ασχολούνταν με την γεωργία ή ήταν εργάτες, ενώ οι γυναίκες ασχολούνταν με τα οικιακά. Στην περίπτωση των ανηλίκων,
μόνο το 0,26% ήταν μαθήτριες, ενώ στα αγόρια το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν
στο 13,74%. Οι ενήλικες αποτελούσαν σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο ποσοστό
ασθενών με μόνη εξαίρεση την περίπτωση του Τυφοειδούς πυρετού, όπου εισήχθησαν
περισσότερα περιστατικά που αφορούσαν παιδιά. Στην διάκριση των φύλων φαίνεται
πως οι άνδρες επισκέπτονταν το νοσοκομείο κατά βάση περισσότερο από τις γυναί-
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Γράφημα 23:
Χωροταξικός διαχωρισμός επισκεψιμότητας στο Νοσοκομείο βάση αριθμού επισκέψεων.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία

κες. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των παιδιών.
Στην παθολογική κλινική τα λοιμώδη νοσήματα είχαν τη μεγαλύτερη συχνότητα
με ποσοστό 34,54% και ακολουθούσαν τα νοσήματα του αναπνευστικού και οι φλεγμονές. Άξια αναφοράς είναι και η ιδιαίτερη αύξηση των περιστατικών που αφορούσε
τα νεοπλάσματα κατά το έτος 1933.
Μεταξύ των λοιμωδών νοσημάτων πρώτη σε ποσοστό εμφανίζονταν ή ελονοσία
και με μικρή διαφορά ακολουθούσαν η φυματίωση και ο τυφοειδής πυρετός. Στην
περίπτωση της φυματίωσης (συμπεριλαμβανομένων και των περιστατικών του Φθισιατρείου) μεγαλύτερη συχνότητα παρουσίαζε η πνευμονική μορφή.
Η παθολογική κλινική διακρίνεται να είχε σχετικά καλά ποσοστά ίασης (πάνω
από 45%) αφού στο σύνολο τους το πλήθος των περιπτώσεων θεραπεύονταν. Στη
δεύτερη θέση της κατηγορίας των εκβάσεων βρισκόταν η «στασιμότητα» με ποσοστό
μικρότερο του 20%. Μόνες εξαιρέσεις στην έκβαση των νοσημάτων αποτελούσαν η
φυματίωση και τα νεοπλάσματα, όπου στην περίπτωση των φυματιώσεων και κυρίως
των πνευμονικών το ποσοστό θανάτου ήταν πολύ υψηλό 60%. Στα δε νεοπλάσματα,
τα κακοήθη παρουσίαζαν και αυτά αρκετά υψηλό ποσοστό θανάτων 48,72%.
Στη χειρουργική κλινική το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσίαζαν με την σειρά που
αναφέρονται τα παρακάτω νοσήματα. Φλεγμονές, μυοσκελετικά-κακώσεις-ατυχήματα, νοσήματα του περιτόναιου και λοιμώδη νοσήματα. Το υψηλότερο ωστόσο ποσοστό επεμβάσεων παρουσίαζαν με πολύ μικρή διαφορά μεταξύ τους τα νοσήματα του
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Γράφημα 24:
Χωροταξικός διαχωρισμός επισκεψιμότητας στο Νοσοκομείο σε συνάρτηση με τον απογραφέντα
πληθυσμό του τόπου προέλευσης.
Πηγή: Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ιδία επεξεργασία

περιτοναίου και οι φλεγμονές-αποστήματα ενώ ακολουθούσαν με μικρότερα ποσοστά τα λοιμώδη και τα νεοπλάσματα.
Στην περίπτωση της Χειρουργικής κλινικής όπως και στη παθολογική στην κατηγορία των εκβάσεων των νόσων, η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών παρουσίασε ίαση των φαινομένων της νόσου ή της κατάστασης στην οποία εισήλθαν.
Αυτό που παρατηρείται στις περιπτώσεις και των τριών κλινικών του νοσοκομείου
είναι μια ιδιαίτερη αύξηση του αριθμού των περιστατικών μετά το έτος 1936. Τα περιστατικά ωστόσο που αντιπροσώπευαν τα λοιμώδη νοσήματα αντιστοιχούν σε ένα
αρκετά μικρό δείγμα του πληθυσμού. Δεδομένων των στατιστικών υγείας της εποχής για την περίπτωση των λοιμωδών νοσημάτων στην Κέρκυρα οι οποίες δείχνουν
υψηλά ποσοστά και εφόσον αυτά δεν αντιστοιχούν με εκείνα του νοσοκομείου, δεν
μπορούμε παρά να εξάγουμε το συμπέρασμα (το οποίο επιβεβαιώνεται και από μαρτυρίες που συλλέχτηκαν από προσωπική συνέντευξη), ότι το πλήθος των ασθενών
με λοιμώδη δεν νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο αλλά στις κατοικίες τους. Άλλωστε
οι λίγες κλίνες και το ελάχιστο προσωπικό του νοσοκομείου δεν θα μπορούσαν να
υποστηρίξουν έτσι και αλλιώς όλες τις περιπτώσεις των ασθενών αυτών.
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Σε ότι αφορά την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο νοσοκομείο βάση
των αποτελεσμάτων των νοσοκομειακών δεικτών συμπεραίνουμε αυτό που αναφέρθηκε ήδη. Ότι δηλαδή το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου (2
ιατροί και 8 νοσηλεύτριες) και οι ελάχιστες κλίνες (35 έως το 1937 και 45 έως το 1939),
δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες των υψηλών ποσοστών νοσηρότητας
της εποχής. Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι παρ’ όλες τις ελλείψεις και τις δυσχέρειες
της εποχής, οι δείκτες παραγωγής και αποδοτικότητας του νοσοκομείου ήταν αρκετά
υψηλοί.
Τέλος παρατηρήσαμε πως μπορεί βάσει απόλυτων αριθμών να φαίνεται ότι η περιοχή της πόλης της Κέρκυρας να επισκεπτόταν συχνότερα το νοσοκομείο (Γράφημα
23), αν όμως δούμε λίγο καλύτερα τα ποσοστά σε συνδυασμό με τον μόνιμο πληθυσμό του τόπου διαμονής βλέπουμε πως τα αποτελέσματα αλλάζουν και τα χωριά της
περιοχής του Όρους και της Λευκίμμης εμφανίζουν πραγματικά το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεψιμότητας στο νοσοκομείο (Γράφημα 24), αν και τελικά το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Το νοσοκομείο της Κέρκυρας επισκέπτονταν ένα πολύ μικρό ποσοστό
του πληθυσμού του νησιού και ουσιαστικά το ίδιο το νοσοκομείο δεν μπορούσε να
εξυπηρετήσει μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.
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ΤΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΊΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2011 1930-1939
Τα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά (τα διάφορα ψυχικά συμπτώματα, η ένταση
και η διάρκειά τους) με τα οποία εκδηλώνεται μία ψυχική διαταραχή αποτελούν σημαντικά στοιχεία τα οποία αξιοποιούνται προκειμένου να τεθεί η Διάγνωση σε μία
συγκεκριμένη κλινική εικόνα αλλά και για να επιλεγεί η πλέον κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Τα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά όμως στο πεδίο των πιο σοβαρών και χρόνιων ψυχικών διαταραχών δεν έχουν μία απόλυτη προβλεπτική αξία αναφορικά με την
μειονεξία που ενδεχομένως θα προκαλέσουν (π.χ σοβαρή συμπτωματολογία μπορεί
να μην αντιστοιχεί σε σοβαρή συρρίκνωση του κοινωνικού ρόλου)ούτε αναφορικά με
την έκβαση των θεραπευτικών παρεμβάσεων ή την ίδια την έκβαση της νόσου.
Στην παρούσα εργασία με αφετηρία την παρουσίαση βασικών αρχειακών δεδομένων του Κ.Ψ.Υ όπου περιγράφονται τα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών
που επισκέφθηκαν το Κέντρο αναδεικνύεται στη συνέχεια η σημασία ένταξης αυτών
των ψυχοπαθολογικών χαρακτηριστικών, που συνήθως καταγράφονται ως αυτοτελή
στοιχεία π.χ.(Διάγνωση κατά ICD-10) σε ένα σύστημα μεταβλητών που επιτρέπει μία
ολοκληρωμένη αξιολόγηση της πορείας και της έκβασης των θεραπευτικών παρεμβάσεων. Η αξιοποίηση των ψυχοπαθολογικών στοιχείων ως μία εκ των παραμέτρων
στο πλαίσιο ενός συστήματος περισσότερων μετρήσιμων μεταβλητών όπου πέραν της
συμπτωματολογίας λαμβάνονται υπ’όψην και άλλοι παράγοντες όπως βαθμός ανικανότητας σε ορισμένα λειτουργικά πεδία, οι επιμέρους ανάγκες φροντίδας, η ποιότητα
ζωής του ασθενή, κ.ά. προσφέρει την δυνατότητα μίας πληρέστερης εκτίμησης που
βοηθά στην επιλογή της θεραπευτικής στρατηγικής αλλά και στην αξιολόγηση της
έκβασης των θεραπευτικών παρεμβάσεων και κατ΄επέκταση στην αξιολόγηση της
ίδιας της Υπηρεσίας σχετικά με το έργο που αυτή παράγει.
Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στο χώρο της κοινοτικής ψυχιατρικής όπου εφαρμόζονται μακρόπνοα προγράμματα θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
καταβάλλεται για αυτό προσπάθεια εκπόνησης ενός συστηματικού προγραμματισμού του έργου των Υπηρεσιών και καθιέρωση πρωτοκόλλων αξιολόγησης των θεραπευτικών παρεμβάσεων αλλά και αξιολόγησης των ίδιων των Υπηρεσιών προκειμένου
να προσφέρονται οι πλέον στοχευμένες θεραπευτικές απαντήσεις στα διάφορα ψυχο-
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κοινωνικά προβλήματα του πληθυσμού αλλά και προκειμένου να γίνεται μία ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων μέσω της υιοθέτησης θεραπευτικών επιλογών των
οποίων είναι αποδεδειγμένη ή αξιολογήσιμη η αποτελεσματικότητας.
Στην κατεύθυνση αυτή το Κ.Ψ.Υ Κέρκυρας από την έναρξη λειτουργίας του Αρχείου του (2007) καταγράφει και επεξεργάζεται το υλικό που προέρχεται από τους
ασθενείς και από τις δραστηριότητες των επαγγελματιών έτσι ώστε να είναι αξιολογήσιμη στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της
Υπηρεσίας.
Στην εργασία γίνεται μία σύντομη αναφορά στο ιστορικό της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης έτσι ώστε να είναι κατανοητά όχι μόνο τα ζητήματα που προέκυψαν από
την μετάθεση της φροντίδας από ένα ενδονοσοκομειακό σε ένα εξωνοσοκομειακό
πλαίσιο ως τοπογραφική αλλαγή αλλά και τα προβλήματα που προέκυψαν αναφορικά με τις αξιολογήσεις της πληθώρας των θεραπευτικών παρεμβάσεων που εφαρμόζονται στο εξωνοσοκομειακό πλαίσιο και εξελίσσονται σε βάθος χρόνου
Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα που ακολουθεί τις αλλαγές που ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 60 στην Ευρώπη έθεσε ορισμένου κεντρικούς στόχους
όπως η υπέρβαση του Ασυλικού τρόπου αντιμετώπισης του ψυχικά πάσχοντος, του
αποκλεισμού του σε συνθήκες απομόνωσης μέσα στο Άσυλο αλλά και την δημιουργία
και την υιοθέτηση ενός νέου επιστημονικού παραδείγματος που θα στηρίζεται στην
ολιστική – βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση των ψυχικών προβλημάτων του ατόμου.
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων συνεπάγετο την κατάργηση του Ασύλου και
την δημιουργία ενός νέου θεραπευτικού πλαισίου Πρωτοβάθμιων υπηρεσιών, Ξενώνες Αποκατάστασεις, κ.ά διαφοροποιημένου ανάλογα με τις εκάστοτε υποκειμενικές
ανάγκες φροντίδας .
Επί πλέον για την επίτευξη αυτών των στόχων καθίσταντο αναγκαίες ριζικές αλλαγές σε ένα Διοικητικό-Διαχειριστικό Οργανωτικό και νομικό επίπεδο.
Η ριζική αυτή αναθεώρηση οργανωτικών και θεραπευτικών Αρχών προήλθε κυρίως μέσω της επιρροής που δέχθηκε η ίδια η Ψυχιατρική από τις συγγενείς προς αυτήν
επιστήμες του Ανθρώπου όπως π.χ η Ψυχολογία και η Κοινωνιολογία που με επιστημονικά επιχειρήματα ενθάρρυναν την Ψυχιατρική να υιοθέτηση το βιοψυχοκοινωνικό
μοντέλο ερμηνείας και αντιμετώπισης της ψυχικής νόσου «προκαλώντας» και την
δημιουργία νέων γνωστικών πεδίων και επιστημονικών κλάδων όπως αυτών της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.
Εκτιμάται ότι η είκοσι πενταετής προσπάθεια μετασχηματισμού του Ψυχιατρείου
σε σύγχρονες υπηρεσίες κατάφερε να πετύχει τους βασικούς στόχους της, έχοντας
αναπτύξει και θέσει σε λειτουργία ένα άρτιο Δίκτυο Παροχής Φροντίδας που είναι
ικανό να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύτερο φάσμα ψυχιατρικών και ψυχοκοινωνικών
προβλημάτων ολόκληρου του ηλικιακού φάσματος. Οι νέες αυτές υπηρεσίες δεν παρέχουν μόνο ψυχιατρικές πράξεις αλλά δίνουν έμφαση στην υποκειμενική και ανθρώ-
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πινη διάσταση του ψυχικού προβλήματος και αντιμετωπίζουν τον ασθενή μέσω μίας
ολιστικής προσέγγισης, σε ένα πλαίσιο μακράς πνοής θεραπευτική συνέχεια όταν
αυτό απαιτείται.
Η ημερομηνία «ορόσημο» για τις μεταρρυθμιστικές αλλαγές στην ψυχική υγεία
στην Κέρκυρα θεωρείται ότι είναι η 10η Οκτωβρίου 2006, και είναι η ημερομηνία που
εκδόθηκαν τα εξιτήρια των τελευταίων χρόνιων ασθενών που νοσηλεύονταν με μακρόπνοη παραμονή ψυχιατρείο, οι οποίοι εντάχθηκαν σε αποκεντρωμένες κοινοτικές
δομές και καταγράφεται ως ημερομηνία που παύει η λειτουργία του. To 2007 ξεκινά η
λειτουργία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας – Λευκάδας.
Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας αποτελεί μία Πρωτοβάθμια Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας που
καλύπτει τις ανάγκες για Φροντίδα ενός πληθυσμού αναφοράς που είναι αυτός του
Νομού Κέρκυρας και που ανέρχεται στις 115.000 χιλιάδες κατοίκους. Το Κέντρο αποτελεί για αυτό την πόρτα εισόδου ψυχιατρικών και ψυχοκοινωνικών αιτημάτων και
λειτουργεί στη βάση των Αρχών της θεραπευτικής συνέχειας και της ολοκληρωμένης
παροχής φροντίδας, κάνοντας αναφορά στο τοπικό Δίκτυο διαφοροποιημένων και
αποκεντρωμένων Μονάδων ψυχικής υγείας με το οποίο λειτουργικά διασυνδέεται και
συντονίζεται.
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων σηματοδοτεί την υιοθέτηση των σύγχρονων
αντιλήψεων στην Ψυχιατρική και καθιερώνει ένα νέο σύστημα εξωνοσοκομειακών
Υπηρεσιών. Αναδύεται έτσι ο νέος Κοινοτικός θεσμός που διαδέχεται τον παλαιό
Ιδρυματικό Θεσμό.
Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών το Ψυχιατρικό Άσυλο διαδέχεται ένα νέο Δίκτυο
εξωνοσοκομειακών Υπηρεσιών στην Κοινότητα ικανό να ανταποκρίνεται στα ήπια και
σοβαρά προβλήματα μίας σύγχρονης κοινωνίας ολόκληρου του ηλικιακού φάσματος.
Η κοινοτική ψυχιατρική συγκεράζει κλινικές, θεραπευτικές, και διοικητικές Αρχές και συγκροτείται σαν ψυχιατρικός κλάδος που επικεντρώνει στην οργάνωση και
την παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα. Προτείνεται δηλαδή ως ένας
νέος Κοινοτικός θεσμός φροντίδας εναλλακτικός ως προς τον ιδρυματικό θεσμό του
Ασύλου.
Βασικές αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής αποτελούν :
Η Αρχή της ολοκληρωμένης παροχής φροντίδας (Comprehesiveness)
Αναφέρεται:
• στην ανάγκη ανάπτυξης των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στα τρία επίπεδα περίθαλψης (Πρωτοβάθμιο-Δευτεροβάθμιο-Τριτοβάθμιο),
• στην ανάγκη εξυπηρέτησης ολόκληρου του ηλικιακού φάσματος (παιδιά,
έφηβοι, ενήλικες),
• στην ανάγκη αντιμετώπισης ολόκληρου του φάσματος της ψυχοπαθολογίας
(ήπιες-σοβαρές ασθένειες, οξεία φάση, και χρονιότητα).
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Η Αρχή της Τομεοποίησης (Sectorisation)
Αναφέρεται στην αναγκαιότητα της ανάπτυξης των απαραίτητων υπηρεσιών ψυχικής υγείας για την εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου πληθυσμού αναφοράς, ο οποίος υπολογίζεται σε ένα αριθμό που ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 100.000 χιλιάδες
κατοίκους.
Ο Τομέας κατά τον Π.Ο.Υ περιλαμβάνει συνήθως 70.000-150.000 χιλιάδες κατοίκους.
Με τον Ν.27/16-1999 ετέθησαν οι βάσεις για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με αναφορά στην Αρχή της Τομεοποίησης και η χώρα σήμερα διαιρείται σε
60 τομείς Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.). Στην πράξη όμως είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις
εκείνες που διαθέτουν σήμερα υπηρεσίες με τρόπο που να ακολουθούν την παραπάνω Αρχή. Η Κέρκυρα λόγω ενός σωστού σχεδιασμού που στηρίχθηκε στο στόχο του
μετασχηματισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου κατάφερε να αναπτύξει ένα άρτιο
Κοινοτικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
Η Αρχή του θεραπευτικού συνεχούς (Continutity of care)
Η Αρχή αυτή συνδέεται με την Αρχή της ολοκληρωμένης παροχής φροντίδας και
αναφέρεται στην αναγκαιότητα διαφοροποιημένων υπηρεσιών έτσι ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη της φροντίδας σε κάθε φάση και τρόπο εκδήλωσης της νόσου αλλά
και στην αναγκαιότητα της σταθερότητας των θεραπευτών από τη στιγμή που η θεραπευτική σχέση κρίνεται θεμελιώδους σημασίας στοιχείο στο πλαίσιο της ολιστικής
προσέγγισης.
Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παραπάνω Αρχές οι νέες υπηρεσίες ψυχικής
υγείας αναπτύσσονται στο πρότυπο τοπικού συστήματος ψυχικής υγείας το οποίο
αποτελείται από τις απαραίτητες Μονάδες (Δομικά χαρακτηριστικά του συστήματος)
οι οποίες συντονίζονται μεταξύ τους και κάθε μία διακρίνεται για τα δικά της λειτουργικά χαρακτηριστικά.
Το σύστημα αυτό πρέπει να διακρίνεται για τον ανοιχτό του χαρακτήρα γιατί είναι
αναγκαίο να λειτουργεί βάση της επιρροής που δέχεται από το περιβάλλον και να
είναι σε θέση να επανατροφοδοτείται. (Δημιουργία νέων υπηρεσιών ή συρρίκνωση
άλλων ανάλογα με τις εκάστοτε ψυχοκοινωνικές ανάγκες).
Κατά τον Μαδιανό ο κλάδος της Ψυχιατρικής Επιδημιολογίας συμβάλλει στα παραπάνω καθότι αποτελεί «πρώτα από όλα το εργαλείο για την οργάνωση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας». Πράγματι ο κλάδος της ψυχιατρικής επιδημιολογίας διερευνά
και μελετά παράγοντες, μεταβλητές και τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που συνδέονται με την ανάδειξη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων συμβάλλοντας σε μία ορθολογική ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας.
Ο βασικός αυτός ρόλος που κατέχει το Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο του
τοπικού Δικτύου των υπηρεσιών προκύπτει από την ίδια την αντίληψη της Κοινοτι-
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κής Ψυχιατρικής που δίνει έμφαση στην οργάνωση της φροντίδας στο Πρωτοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης στοχεύοντας στην οργάνωση της Πρόληψης, στης έγκαιρη
επισήμανση των περιπτώσεων, στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους ,στην συνέχεια της
φροντίδας , στην κοινωνική ενσωμάτωση.
Οι Δραστηριότητες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνουν επομένως δραστηριότητες Πρόληψης και στις τρείς βαθμίδες, Πρωτογενή (Μείωση της επίπτωσης των νέων περιπτώσεων των ψυχικών διαταραχών στην Κοινότηα,, Δευτερογενή
(Πρόληψη των εισαγωγών – επανεισαγωγών) και Τριτογενή (Ψυχιατρική και Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση)
Με βάση τα παραπάνω η έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ψ.Υ –Ι.Π συνεπάγετο με
την καταγραφή στοιχείων που αφορούν μία σειρά παραμέτρων της ίδιας της υπηρεσίας, την δημιουργία δηλαδή μίας αρχειακής βάσης δεδομένων ενός Αρχείου και έθεταν
ως στόχο την ολοκλήρωση του σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από το Αρχείου του Κέντρου και
περιλαμβάνουν
Κοινωνικά – Δημογραφικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο – Καταγωγή-Οικογενειακή
κατάσταση – Ηλικία - Επίπεδο μόρφωσης - Επάγγελμα-Ασφαλιστικός φορέας
Στοιχεία που αφορούν τις επαφές με την υπηρεσία: Τόπος, χρόνος, διάρκεια και
χαρακτηριστικά του στοιχείου επαφής.
Στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες και την καθημερινή κατανομή του χρόνου των
διάφορων επαγγελματιών.
Στοιχεία Κλινικής Διάγνωσης
Στοιχεία ψυχοπαθολογικής λειτουργικότητας (μέσω κλίμακας GAF)
Στοιχεία εκπλήρωσης δράσεων της υπηρεσίας (ΔΕΙΚΤΕΣ)
Έμμεσα στοιχεία πορείας και έκβασης της νόσου (GAF – ΔΕΙΚΤΕΣ)
Τα στοιχεία καταγράφηκαν σε υπολογιστικά φύλλα όπου έγινε και η επεξεργασία
τους.
Από την καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων του Αρχείου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας κατά την εξεταζόμενη πενταετή χρονική περίοδο (2007-2011) προέκυψαν
ορισμένα βασικά συμπεράσματα.
Χαρακτηριστικό είναι το υψηλό ποσοστό της εθελοντικής προσέλευσης των ασθενών, γνώρισμα του Πρωτοβάθμιου Κοινοτικού Θεραπευτικού πλαισίου που βασίζεται
στην επιδίωξη της ελεύθερης συμμετοχής και στην συναίνεση, όπως διαφαίνεται και
στο Γράφημα 1.
Το υψηλό ποσοστό της εθελοντικής προσέλευσης πιθανόν να υποδηλώνει και την
αλλαγή στάσης του πληθυσμού απέναντι στην έννοια της ψυχικής νόσου ή και το
γεγονός ότι το Κέντρο Ψυχικής Υγείας είναι αποστιγματισμένο σε σχέση με το Ψυχιατρείο.
Παρατηρήθηκε επίσης μία μικρή επικράτηση της προσέλευσης του γυναικείου
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πληθυσμού σε ποσοστό 52% έναντι 48% των ανδρών, καθώς και επικράτηση προσέλευσης των άγαμων ασθενών σε ποσοστό 45,45% έναντι των έγγαμων, διαζευγμένων
και σε χηρεία, όπως αυτό αποτυπώνονται στα κάτωθι γραφήματα, 3 και 4.
Στην επεξεργασία των διαφόρων νοσολογικών κατηγοριών (Διαγνώσεις) στο σύνολο των ατόμων που επισκέφθηκαν το Κ.Ψ.Υ και όπως αυτές ταξινομούνται κατά το
σύστημα ICD-10 αναδείχθηκε η επικράτηση του φάσματος των συναισθηματικών και
αγχωδών διαταραχών 14% έναντι των ψυχωτικών γεγονός που είναι συμβατό με το
Πρωτοβάθμιο προφίλ της Υπηρεσίας.
Ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης 34,7% εμπίπτει στην κατηγορία «ΑΛΛΟ» και περιλαμβάνει άτομα που προσέρχονται στο Κέντρο για γνωματεύσεις και πιστοποιήσεις
καθώς και άτομα που παρουσιάζουν κατά κανόνα υποκλινικά συμπτώματα, τα οποία
δεν επιτρέπουν διάγνωση ή βρίσκονται σε αξιολογητική φάση. 21,3% των ατόμων
έχουν την διάγνωση «Συναισθηματικές διαταραχές», που καλύπτει όλο το φάσμα από
τις ήπιες έως και τις πιο σοβαρές όπως η Μανιοκατάθλιψη. Στη νοσολογική κατηγορία της Σχιζοφρένειας και Σχιζότυπης Διαταραχής ανήκει το 12% των ατόμων.

Γράφημα 1:

Γράφημα 2:

Γράφημα 3:

Γράφημα 4:

80

Βασιλείου Σοφιάνα

Η διαγνωστική αξιολόγηση κατά ICD-10 παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να τεθεί μία αξιολογητική διάγνωση. Στο πεδίο όμως των σοβαρών ψυχικών
διαταραχών όπως είναι για παράδειγμα οι Σχιζοφρενικές και μη Σχιζοφρενικές Ψυχώσεις η κλινική διάγνωση που εκμαιεύεται μέσω των κριτηρίων που παρέχει ο πρώτος
άξονας του ICD-10 παρότι είναι σε θέση να προμηνύσει το είδος και τη διάρκεια της
θεραπευτικής αντιμετώπισης είναι απαραίτητο να συνοδεύεται και από την εκτίμηση
της λειτουργικής ικανότητας – ανικανότητας που παρουσιάζει ο ασθενής όπως προβλέπεται στον δεύτερο και στον τρίτο άξονα του ίδιου ταξινομικού συστήματος προκειμένου να σχεδιαστεί ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο πέρα
από τη διάγνωση θα λαμβάνει υπόψη τα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά της και το
επίπεδο της ολικής λειτουργικότητας του ασθενή.
Στο 12% των ασθενών που φέρουν τη διάγνωση της Σχιζοφρένειας και Σχιζότυπης Διαταραχής παρατηρήθηκε με βάση τις νοσηλείες, ότι ένα ποσοστό 20% έχει
μία νοσηλεία και ένα 20% πάνω από 2 νοσηλείες. Οι νοσηλείες αναφέρονται πριν
την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου. Γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται για άτομα
υψηλού κινδύνου και για το λόγο αυτό σχεδιάζεται συγκεκριμένη πολιτική με τη δημιουργία θεραπευτικού πλαισίου με στόχο την αποτροπή της κρίσης ή της υποτροπής
και επομένως της επανεισαγωγής.
Η μέτρηση της έντασης των ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων και της κοινωνικής
λειτουργικότητας των ασθενών στους οποίους έχει τεθεί διάγνωση του φάσματος
των ψυχώσεων σχιζοφρενικών και μη πραγματοποιείται με τη χορήγηση της κλίμακας GAF Γράφημα 5. Μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι στο
Κέντρο Ψυχικής Υγείας παρακολουθείται ένας σημαντικός αριθμός ασθενών που παρουσιάζουν μία σημαντική έκπτωση της συνολικής λειτουργικότητας και για το λόγο
αυτό η Υπηρεσία καλείται να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα μακρόπνοης
στήριξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Γράφημα 5:
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Το βάρος του έργου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας επικεντρώνεται και εστιάζει
στην δυνατότητα Πρόληψης και στα τρία στάδια με την εφαρμογή ορισμένων στρατηγικών. Στο γράφημα 6 αναφέρεται ο αριθμός των κατ’οίκων επισκέψεων που έχουν
πραγματοποιηθεί στο Κέντρο από το 2007 Πρόκειται για θεραπευτική δραστηριότητα
της Διεπαγγελματικής Ομάδας του Κ.Ψ.Υ. με στόχους πολυδιάστατους. Ανίχνευση και
επίλυση προβλημάτων των ασθενών έλεγχος των ,συνθηκών διαβίωσης, ανταπόκριση του αρρώστου στην θεραπευτική αγωγή, ανίχνευση τυχόν υποτροπής, συντονισμός διαφόρων υπηρεσιών ψυχ. Υγείας που χρησιμοποιεί ο ασθενής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Γράφημα 6:

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ

Γράφημα 7:
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Το πρόβλημα όμως της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών
προγραμμάτων στην ψυχιατρική συνάδεται κυρίως με τα μέσα και τον τρόπο αξιολόγησης του συνόλου των παρεμβάσεων (βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών) που
εφαρμόζονται μέσω διάφορων τεχνικών παρέμβασης προκειμένου να αποκαταστήσουν σφαιρικά το άτομο με ψυχική αναπηρία στοχεύοντας στη μεγαλύτερη δυνατή
κοινωνική ενσωμάτωση και «κοινωνική ίαση».
Επιπλέον επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των θεραπευτικών δραστηριοτήτων
αποτελεί μία απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των ίδιων των Υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας η οποία περιλαμβάνει βέβαια και την αξιολόγηση της οργάνωσης, της
διαχείρισης, της διοικητικής διαχείρισης, της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας.
Τα τελευταία χρόνια εντάσσονται για αυτό σταδιακά στις Υπηρεσίες Υγείας αξιολογητικά συστήματα προκειμένου να υιοθετούνται θεραπευτικές επιλογές αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας αλλά και αξιολογήσιμης δεδομένης και της ανάγκης
εκπόνησης ενός προγραμματισμού της Υπηρεσίας που θα στηρίζεται σε μία ορθολογική διάθεση των όλων και λιγότερων διαθέσιμων πόρων.
Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται συνήθως σήμερα για την αξιολόγηση της απόδοσης του έργου των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας την πλειοψηφία των οποίων χρησιμοποιεί το Κ.Ψ.Υ Κέρκυρας είναι οι ακόλουθοι:
• Ετήσιος συνολικός αριθμός ατόμων που αντιμετωπίζονται
• Ετήσια επικράτηση του προφίλ των ατόμων που αντιμετωπίζονται
• Αριθμός νοσηλευόμενων ασθενών
• Αριθμός πρώτων νοσηλειών
• Αριθμός επαναλαμβανόμενων νοσηλειών
• Αριθμός εκούσιων – ακούσιων νοσηλειών και μεταξύ τους σχέση
• Μέσος όρος αριθμού και κατηγορίες των κατ’οίκον επισκέψεων και δράσεων στην
κοινότητα
• Αριθμός ενεργοποιημένων πρωτοκόλλων θεραπείας και πρωτοκόλλων διαδικασίας
• Συχνότητα συναντήσεων με εμπλεκόμενους φορείς, οικογένειες, θεσμούς, οργανισμούς, συλλόγους κτλ.
Συμπερασματικά τα παραπάνω στοιχεία αν και πολύ χρήσιμα δεν παρέχουν ικανοποιητικές και εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα των θεραπειών. Στην Ψυχιατρική, ιδιαίτερα στο πεδίο της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και συνεπώς
στις Κοινοτικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, τίθεται σήμερα, γενικότερο σε ένα διεθνές
επίπεδο το κεντρικό ζήτημα που αφορά στην Αξιολόγηση των εκβάσεων των διαφόρων θεραπευτικών παρεμβάσεων και κατ’ επέκταση το ζήτημα της αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητας του έργου της κάθε Υπηρεσίας.
Οι λόγοι για τους οποίους το ζήτημα της Αξιολόγηση στην Κοινοτική Ψυχιατρική
βρίσκεται σήμερα στο κέντρο του ενδιαφέροντος όχι μονό της έρευνας αλλά και των
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επαγγελματιών που καθημερινά απασχολούνται στο χώρο της κοινοτικής φροντίδας
συνδέονται κυρίως με το γεγονός ότι :
H έξοδος από το Ψυχιατρείο και η μετάθεση της περίθαλψης σε ένα εξωνοσοκομειακό πλαίσιο και κυρίως η υιοθέτηση νέων θεραπευτικών Αξιών, Αρχών, Μέσων και
Τεχνικών κατέστησαν, ιδιαίτερα σύνθετο το ζήτημα της Αξιολόγησης συγκριτικά με
άλλα πεδία της ιατρικής, όπου κλασικοί δείκτες έκβασης όπως π.χ. νοσηρότητα και
θνησιμότητα, αποδεικνύονται στο πεδίο της κοινοτικής ψυχιατρικής απλουστευτικοί
και πολύ λίγο ευαίσθητοι σε συνεχείς αλλαγές με αποτέλεσμα να μη προσφέρονται
για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας όταν πρόκειται για θεραπευτικές παρεμβάσεις σε μία μακροχρόνια παθολογία όπου εμφανίζονται χρόνιες, κυμαινόμενες ή
περιοδικές μειονεξίες, ανικανότητες ή αναπηρίες.
Η κλινική διάγνωση και τα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά με τα οποία εκδηλώνεται μία ψυχική ασθένεια αποτελούν βασική παράμετρο που είναι ικανή να προμηνήσει το είδος και την διάρκεια της φαρμακευτικής αντιμετώπισης όμως δεν κατέχει
μία απόλυτη προβλεπτική αξία αναφορικά με την έκβαση της νόσου. Η Κοινοτική
Ψυχιατρική άλλωστε υπερβαίνοντας το βιοιατρικό μοντέλο και υιοθετώντας το πολυπαραγοντικό, βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της ψυχικής νόσου δεν περιορίζει το ενδιαφέρον της στην αξιολόγηση μόνο της ύφεσης, της αποδρομής ή της
απουσίας ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων αλλά έχει ανάγκη να συμπεριλάβει στην
αξιολόγησή της και να αναδείξει τη σημασία επιπρόσθετων παραμέτρων αποτελεσματικότητας όπως π.χ αυτών που συνδέονται με την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα,
την ποιότητα ζωής του ασθενή, και τον υπολογισμό της οικογενειακής επιβάρυνσης.
H Κοινοτική Ψυχιατρική δηλαδή την ίδια στιγμή που προτείνει πιο σύνθετα και
δομημένα θεραπευτικά προγράμματα στο πρότυπο της βιο-ψυχο-κοινωνικής προσέγγισης καλείται να αναζητήσει πιο σύνθετα και δομημένα συστήματα Αξιολόγησης,
στο δύσκολο πεδίο της αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων προκειμένου να προτείνει και αξιόπιστα αξιολογητικά εργαλεία που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τις μετρήσεις Αποτελεσματικότητας όχι μόνο υπό «ιδανικές» ερευνητικές συνθήκες
αλλά που θα είναι δυνατόν να καθιερωθούν και στην καθημερινή κοινοτική πρακτική
των Υπηρεσιών Υγείας.
Οι μελέτες έκβασης στην ψυχιατρική δεν είναι ικανοποιητικές γενικότερα τόσο
από ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη (Shuldberg et Bromet, 1881, Wright et
1989, Yenkins 1996, Tansella et Thornicroft 2000.
Βασική αιτία των μη ικανοποιητικών αξιολογήσεων είναι η δυσκολία καθιέρωσης
ενός κοινού αποδεκτού μοντέλου αξιολόγησης.
Η πλειοψηφία των ερευνητών συμφωνεί με την άποψη ότι το πιο ενδεδειγμένο
μοντέλο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας σε ασθενείς με μακρόχρονη ψυχιατρική παθολογία είναι αυτό που θα στηρίζεται σε περισσότερες μεταβλητές (ψυχοπαθολογικές και κοινωνικές). Τα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά απο-
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τελούν την μεταβλητή που έχει έναν πρωτεύοντα ρόλο στην μέτρηση των εκβάσεων
όμως η ψυχική υγεία δεν συνδέεται μόνο με παρουσία ή απουσία ψυχοπαθολογικών
συμπτωμάτων.
Ο Π.Ο.Υ ορίζει την υγεία όχι ως κατάσταση απουσίας αρρώστιας αλλά ως κατάσταση φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας που συνεπάγεται τον υπολογισμό
μίας σειράς ψυχοκοινωνικών μεταβλητών.
Ένα πολυδιάστατο αξιολογητικό σύστημα της αποτελεσματικότητας των θεραπειών θα πρέπει να περιλαμβάνει και να αξιολογεί την κοινωνική λειτουργικότητα, την
ποιότητα ζωής, την υποκειμενική ικανοποίηση απέναντι στην υπηρεσία, τις ανάγκες
φροντίδας και την οικογενειακή επιβάρυνση.
Εκτιμάται για αυτό ότι εφόσον κλινικά στοιχεία όπως τα ψυχοπαθολογικά συμπεριληφθούν ως μία εκ των μεταβλητών σε ένα σύστημα αξιολόγησης των εκβάσεων
που θα περιλαμβάνει και κοινωνικές μεταβλητές (κοινωνική λειτουργικότητα, ποιότητα ζωής κ.ά) τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα αποτυπώνουν πιο αξιόπιστα
και σφαιρικά αυτό που ρεαλιστικά είναι η καθημερινή ψυχική κατάσταση του ασθενή.
Εκτιμάται ότι τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης και της λειτουργίας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας σκιαγραφούν ένα προφίλ υπηρεσίας που στοχεύει να
προσεγγίζει την ψυχική υγεία από την οπτική της δημόσιας υγείας και που για αυτό
προωθεί τους στόχους της δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην ιατρική αλλά και στην
κοινωνική διάσταση υγείας και αρρώστιας. Η πληθυσμιακή προσέγγιση στην κοινοτική ψυχιατρική έχει ανάγκη επιδημιολογικών στοιχείων και τεκμηρίων. Η τεκμηρίωση
βέβαια με όρους αμιγώς επιδημιολογικούς και στατιστικούς επιδέχεται κάποιες κριτικές και δεν θεωρείται πανάκεια, γιατί στο επίκεντρο κάθε θεραπευτικής παρέμβασης
υπάρχει η αξία της ατομικής προσέγγισης και της θεραπευτικής σχέσης που δεν επιδέχονται γενικεύσεις και απλοποιήσεις. Η τεκμηρίωση είναι όμως απαραίτητη ιδιαίτερα
στο πεδίο της κοινοτικής φροντίδας όπου διασταυρώνεται ένα πλήθος μεταβλητών
και πραγματοποιείται μία πληθώρα θεραπευτικών παρεμβάσεων οι οποίες θα πρέπει
να καταγράφονται και να αξιολογούνται.
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Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
Η παρούσα εργασία άπτεται της επιστήμης της Ιστορικής Δημογραφίας, καθώς
αποτελεί μία προσπάθεια αποτύπωσης του βρεφικού και παιδικού πληθυσμού που φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών στην περίοδο του Μεσοπολέμου και
για τα έτη 1920-1934, καθώς και των υψηλών ποσοστών θνησιμότητάς του σε αυτό
στην αναφερθείσα χρονική περίοδο.
Η ίδρυση του Βρεφοκομείου συνδέεται με τη διόγκωση πολυσχιδούς αιτιολογίας του κοινωνικού και οικονομικού φαινομένου της εγκατάλειψης βρεφών από τους
φυσικούς τους γονείς κατά το 19ο και 20ο αιώνα στον ελλαδικό χώρο. Κύριοι, ως εκ
τούτου, στόχοι του απετέλεσαν καταρχήν η στέγαση, και στη συνέχεια η φροντίδα, η
περίθαλψη και η ανατροφή ορισμένου χρόνου των φιλοξενούμενων έκθετων βρεφών,
στα πλαίσια και της ιδιωτικής φιλανθρωπίας και της κρατικής μέριμνας. Το έργο που
κλήθηκε να επιτελέσει ήταν πολύ σημαντικό, όπως θα επιχειρηθεί να διαφανεί μέσα
από την παράθεση του ογκώδους βρεφικού-παιδικού πληθυσμού που «σπίτωνε» προσωρινά. Από την άλλη μεριά, ήταν και δύσκολο στην υλοποίησή του.
Με τον όρο «έκθετο» εννοούμε το παιδί που εγκαταλείπεται από τους φυσικούς
του γονείς, συνήθως αρτιγέννητο ή λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, και, με σημείωμα ή χωρίς, αφήνεται σε κάποιο δημόσιο μέρος, όπως δρόμο, εκκλησία, έξω από μία
οικία-κατά προτίμηση άτεκνης πλούσιας οικογένειας- ή στη βρεφοδόχο ενός Βρεφοκομείου, με την ελπίδα να ανευρεθεί από κάποιο φιλάνθρωπο, ο οποίος θα αναλάβει
να το φροντίσει και να το αναθρέψει σα να ήταν δικό του παιδί1.
Το φαινόμενο της εγκατάλειψης βρεφών συναντάται στο βάθος του χρόνου. Στην
ελληνική μυθολογία αναφέρονται ο Δίας, ο Απόλλωνας, ο Διόνυσος, o ΄Ηφαιστος∙
στους αρχαίους χρόνους, στην κλασική Αθήνα του χρυσού 5ου π.Χ. αιώνα, συνηθιζόταν για λόγους οικονομικούς η εγκατάλειψη νεογέννητων σε ένα δοχείο ή ένα πήλινο
τσουκάλι, πράξη νομικά θεμιτή και ηθικά επιτρεπτή, εφόσον συνηγορούσε ο πατέρας2,
στη Σπάρτη το δικαίωμα της έκθεσης βρεφών ήταν σύμφωνο με τα έθιμα της εποχής,
στη Ρώμη και στο Βυζάντιο το φαινόμενο αυτό παρουσιαζόταν με μεγάλη συχνότητα,
ενώ και στη μεσαιωνική και αναγεννησιακή Ευρώπη αρχίζει να εξαπλώνεται ο θεσμός
1

2

Μανιδάκη Α., Η περίθαλψη των έκθετων βρεφών στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο το 19ο αιώνα (μεταπτυχιακή εργασία), Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Ηράκλειο 2012, σελ. 14
Τσουκαλάς Γ. και συν., Διακομιδές νεογνών από τους μυθολογικούς χρόνους μέχρι σήμερα, 1η ημερίδα ιστορίας της ελληνικής Παιδιατρικής, Ελληνική εταιρεία ιστορίας της παιδιατρικής
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της «ιδρυματοποίησης» των έκθετων με την ίδρυση Βρεφοκομείων, θεσμός που θα
συνεχίσει να υφίσταται και στο 18ο αιώνα, τον αιώνα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού.
Στον ελληνικό χώρο του 19ου και 20ου αιώνα η αύξηση του αριθμού των εκθέτων βρεφών συνδέεται με το πολιτικό-κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι της εποχής. Σημαντικά στρατιωτικά γεγονότα, όπως οι Βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913), ο
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918) και η μικρασιατική καταστροφή στα 1921
προκάλεσαν κύματα μεταναστεύσεων και διαφοροποιήσεις στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πληθυσμού στον ελλαδικό χώρο. Στην αντιμετώπισή του
φαινομένου αυτού καθοριστική υπήρξε η εμφάνιση και η είσοδος του Ελευθέριου Βενιζέλου στα 1910 στο ελληνικό πολιτικό προσκήνιο, μορφή «ορόσημο» για την Ελλάδα του εικοστού αιώνα, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην αναδιοργάνωση του
υπάρχοντος συστήματος υγείας και περίθαλψης.
Πιο συγκεκριμένα, από την εποχή που ξέσπασε η ελληνική επανάσταση μέχρι και
τα τέλη του 19ου αιώνα η περίθαλψη στον ελλαδικό χώρο ήταν αποκλειστικά κρατική. Στα τέλη του 19ου αιώνα κάνει την εμφάνισή της η ιδιωτική περίθαλψη. Στον
20ο αιώνα η διόγκωση του φαινομένου της μετανάστευσης υποχρέωσε την ελληνική
πολιτεία να φροντίσει για την κάλυψη σε πρώτη φάση των βιοτικών αναγκών των
μεταναστών και στη συνέχεια την αφομοίωσή τους στην ελληνική κοινωνία, χρησιμοποιώντας, αρχικά ένα μικτό σύστημα περίθαλψης, ιδιωτικής και κρατικής, και στη
συνέχεια αποκλειστικά κρατικής3.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ιδρύθηκε με την ιδιωτική, κατά κύριο λόγο,
χορηγία, αλλά και την κρατική συνδρομή στα 1859 το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών με πρωτοβουλία του Γεωργίου Σκουφά, δημάρχου της Αθήνας. Πρώτος διευθυ-

Διάγραμμα 1.
3

Αιλιανός Μ., Το έργον της ελληνικής περιθάλψεως, Υπουργείον Περιθάλψεως, σελ 8-10
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ντής ο ιατρός Αναστ. Ζίννης. Στόχος του Βρεφοκομείου ήταν η υποδοχή, η προστασία, η παροχή τροφής, η ανατροφή των έκθετων βρεφών από όλη την Ελλάδα και η
προστασία των μητέρων που θήλαζαν.
Από το 1859-1884 ο αριθμός των έκθετων βρεφών που θα φιλοξενηθούν εμφανίζει ανοδική τάση. Αυτήν την τάση παρατηρούμε στο επόμενο διάγραμμα.
Στην ίδια περίοδο, ένα ακόμα στοιχείο που οφείλουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι
ο αριθμός των εισερχόμενων θήλεων βρεφών είναι σταθερά μεγαλύτερος των αρρένων, με ποσοστά αντίστοιχα 58% για τα θήλεα και 42% για τα άρρενα.
Από το 1862 στο δημοτικό Βρεφοκομείο διατηρείται μητρώο έκθετων βρεφών
εισερχομένων, με καταγεγραμμένα στοιχεία τον αριθμό μητρώου εισερχόμενου βρέφους, την ημερομηνία εισόδου του, την ηλικία του, το επώνυμο και το όνομα του
-αν δεν δίνονται από τον εγκαταλείψαντα, ανάδοχος του γίνεται το αδελφάτο4 - η
κατάσταση της υγείας του κατά την είσοδό του και τα ειδικά φυσικά χαρακτηριστικά
που πιθανόν διαθέτει. Στοιχεία που να αφορούσαν την κατάσταση της υγείας κάθε
βρέφους, όσο διέμενε στο ίδρυμα, ή δεν υπήρξαν ή ήταν ελλιπή και ανακριβή.5
Τα εισερχόμενα έκθετα βρέφη ήταν βρέφη που αποκτήθηκαν εκτός γάμου, βρέφη
που γεννήθηκαν εντός γάμου, αλλά εγκαταλείφθηκαν από τις μητέρες τους, προκειμένου να γίνουν παραμάνες σε πλούσια σπίτια και βρέφη που αποκτήθηκαν σε εξώγαμες σχέσεις έγγαμων μητέρων.6
Το Βρεφοκομείο αρχικά στεγάσθηκε σε διάφορα οικήματα μέχρι το 1874, οπότε μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητο κτίριο, στην οδό Πειραιώς, όπου σήμερα στεγάζεται η
Δημοτική Πινακοθήκη. Από το 1878 στο κεντρικό κτίριο του Βρεφοκομείου φιλοξενήθηκε η Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου των Αθηνών. Σε αυτήν παρεχόταν
εκπαίδευση στους φοιτητές της ιατρικής στα βρέφη-τροφίμους του Βρεφοκομείου,
στα οποία εφαρμόσθηκαν καινοτόμοι θεραπευτικές μέθοδοι και πολλές ερευνητικές
εργασίες τα είχαν ως αντικείμενο έρευνας τους. Στα 1890 το Βρεφοκομείο περιελάμβανε το Θεραπευτήριο του ιδρύματος, έναν ιερό ναό των Αγ. Αναργύρων, θαλάμους
αποστείρωσης, πλυντήρια και το νεκροτομείο.7
Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, όπως αυτός ψηφίσθηκε στα 1889, σε
αυτό περιθάλπονται όσα βρέφη ήταν ορφανά και από τους δύο γονείς, όσα βρέφη αρτιγενή εγκαταλείπονταν και από τους δύο γονείς και στην περίπτωση που οι γονείς ή
τα διατρεφόμενα είχαν περιουσία, καταβαλλόταν ένα ποσό από αυτή για τη διατροφή
τους και τέλος, βρέφη από άλλους δήμους του Κράτους, αντί του ποσού των 25 δραχμών το μήνα από τον οικείο Δήμαρχο της περιοχής προέλευσης του βρέφους.
4

5
6

7

Κορασίδου Μαρία, Οι ΄Αθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους, Ιστορικό Αρχείο ελληνικής νεολαίας, Αρ. Σειράς 29, σελ.116
Μητρόπουλος Π., περ. Δελτίον της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, τ.χ 3ον, έτος 5ον, σελ. 101.
Μανιδάκη Αννα, Η περίθαλψη των έκθετων βρεφών στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο το 19ο αιώνα(μεταπτυχιακή εργασία), Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Ηράκλειο 2012, σελ. 14
ό.π., σελ. 38-40
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Τα έκθετα βρέφη βρίσκονταν συνήθως εγκαταλελειμμένα στα σκαλιά των εκκλησιών, έξω από ιδιωτικές οικίες, στους δρόμους.., από όπου αστυνομικοί κλητήρες τα
μετέφεραν στο Δημαρχείο, για να γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες παράδοσης και εισαγωγής των βρεφών στο Βρεφοκομείο. Όσα δεν εγκαταλείπονταν στα συνήθη προαναφερθέντα μέρη, τοποθετούνταν στη βρεφοδόχο από το 1866, που κατασκευάσθηκε
και προσαρτήθηκε στο εξωτερικό του Βρεφοκομείου.8
Σχετικά με το προσωπικό του ιδρύματος αξίζει να σταθεί κανείς στις θηλάστριες,
εξωτερικές και εσωτερικές. Από την εποχή του Όθωνα εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για
την εξασφάλιση γάλακτος κυρίως για τα νόθα και εγκαταλελειμμένα παιδιά, για αυτό
και οι θηλάστριες των ορφανών και έκθετων βρεφών αμείβονταν από το Υπουργείο
Εσωτερικών. Τη σημασία της εξασφάλισης γάλακτος από τις θηλάστριες για τα έκθετα βρέφη αντιλαμβανόμαστε και από το ότι για τα καλοθρεμμένα βρέφη οι θηλάστριες τους έχαιραν ιδιαίτερης αμοιβής και από το ότι για την καλή υγεία των τροφών
αυτών εκδίδονταν οδηγίες από την Αστυνομία Αθηνών και Πειραιώς, ενώ πραγματοποιούνταν επισκέψεις συμβουλευτικού και ελεγκτικού χαρακτήρα από την επιτροπή
Κυριών του αδελφάτου.
Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι εσωτερικές θηλάστριες αμείβονταν
περισσότερο από τις εξωτερικές, για αυτό και οι θηλάστριες προτιμούσαν να είναι
εσωτερικές και όχι εξωτερικές.

Πίνακας 1:
Αμοιβές εσωτερικών-εξωτερικών θηλαστριών τέλη 19ου αιώνα.

Πηγή: ιδία επεξεργασία από α) Ρηγίνος Μιχ., Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία
(1870-1940), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικης Νεολαίας, αρ. σειράς 27, σελ. 100, παραπομπή 270, β) Υπουργείο
Εσωτερικών, Τα εν Ελλάδι φιλανθρωπικά ιδρύματα, Δημοσιεύματα του Τμήματος της Δημόσιας Οικονομίας,
Αριθ. 4, σελ. 276-277, Εν Αθήναις, 1899 και γ) micros-romios.gr/ 3568/paramanes: Παραμάνες και βυζάχτρες στην Αθήνα, Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς, σελ. 3
8

ό.π., υποσημείωση 4
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Η υγεία των βρεφών προστατευόταν από τον ιατρό του Βρεφοκομείου και τους
δύο βοηθούς του. Ο ιατρός όφειλε να επισκέπτεται τα βρέφη του Βρεφοκομείου μία
τουλάχιστον φορά την ημέρα. Οι βοηθοί του υποχρεούνταν να επισκέπτονται τα βρέφη από μία φορά τουλάχιστον στο υπόλοιπο της ημέρας και να αντιμετωπίζουν τα
έκτακτα περιστατικά τη νύχτα, ενώ όφειλαν και να επικοινωνούν με το γιατρό για
κάθε περιστατικό που καλούνταν να αντιμετωπίσουν, στην περίπτωση που εκείνος
απουσίαζε από το χώρο του Βρεφοκομείου.9 Ωστόσο, κάθε καλοπροαίρετη προσπάθεια των λειτουργών του Βρεφοκομείου προσκρούει στην οικονομική δυσπραγία τους
να ανταποκριθούν στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του, εξαιτίας της αύξησης
των έκθετων βρεφών, με αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση της θνησιμότητας στα τέλη
του 19ου αιώνα. Τη θνησιμότητα αυτή μπορούμε να παρακολουθήσουμε στον παραΠίνακας 2.

Τρόφιμα-θανόντα βρέφη (1859-1884)

Ετη

Βρέφη
τρόφιμα

Βρέφη
θανόντα

Ποσοστά
Θνησιμότητας%

1859

170

71

41,76

1860
1861
1862
1863
1864
1870
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1880
1883
ΣΥΝΟΛΟ

154
172
203
208
210
247
319
310
390
440
418
465
467
547
624
5344

51
48
80
75
86
109
152
136
165
192
169
166
181
154
246
2081

33,12
27,91
39,41
36,06
40,95
44,13
47,65
43,87
42,31
43,64
40,43
35,70
38,76
28,15
39,42

Θνησιμότητα
Μέσος όρος
%
38,95

Πίνακας 2:
Τρόφιμα-θανόντα βρέφη (1859-1884).

Πηγή: ιδία επεξεργασία από Κορασίδου Μαρία, Οι ΄Αθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους, Ιστορικό
Αρχείο ελληνικής νεολαίας, Αρ.Σειράς 29, σελ.124, 125.

κάτω πίνακα.
Στον 20ο αιώνα τα φιλοξενούμενα βρέφη του Βρεφοκομείου αυξάνονται σημαντικά. Ετσι, στην περίοδο 1915-1919 εισήλθαν στο Δημοτικό Βρεφοκομείο 4.600 βρέφη.
Από αυτά παρελήφθησαν από τους γονείς τους 494 και υιοθετήθηκαν 160. Στη ζωή
παρέμειναν μόνο 26. Τα υπόλοιπα απεβίωσαν. Αυτό αποτυπώνεται στον ακόλουθο
9

Κορασίδου Μαρία, Οι ΄Αθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους, Ιστορικό Αρχείο ελληνικής νεολαίας, Αρ.Σειράς 29, σελ.117
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Ετη

Εισερ.

Παραλ..

Υιοθ.

Θανόντα

Εναπομειν.

Θνησ.
‰

19151919

4600

494

160

3920

26

857,83

Πίνακας 3:
Στοιχεία των βρεφών του Δημ. Βρεφοκομείου για τα έτη 1915-1919.

Πηγή: ιδία επεξεργασία, Μητρόπουλος Π., Στατιστική του Δημ. Βρεφοκομείου Αθηνών, Δελτόν της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, τ.χ. 3, πίνακας 1.

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΡΕΦΩΝ (1915-1919)

3950
3945
3940
3935
3930

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΡΕΦΩΝ
ΘΑΝΟΝΤΑ

3925
3920
3915
3910
3905

1915-1919

Διάγραμμα 2

πίνακα 3 και στο διάγραμμα 2.
Στην περίοδο 1920-1934 στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών εισήχθησαν με βάση
τον παρακάτω πίνακα 12754 έκθετα, εκ των οποίων το 47,18% ήταν άρρενα και το
52,82% θήλεα. Ως προς την ηλικία των έκθετων βρεφών το 80,1% είναι νεογνά, δηλαδή ηλικίας μέχρι 1 μηνός, το 17,11% είναι μέχρι 1 έτους και μόνο το 2,29% από 1
-5 ετών. Ως προς το βάρος των εισερχόμενων, το μεγαλύτερο μέρος τους απετέλεσαν
αυτά που ζύγιζαν από 2,8 κιλά και πάνω.
Ένα ακόμα στοιχείο που οφείλουμε να επισημάνουμε σχετικά με τον αριθμό
των εισερχόμενων βρεφών είναι ότι για μία εικοσαετία από το 1915-1934 παρέμεινε σχετικά σταθερά υψηλός, με την πενταετία 1920-1924 να υπερέχει των άλλων
(διάγραμμα 4).
Η προέλευση των φιλοξενούμενων βρεφών ήταν διαφορετική. Σε όλη την περίοδο από το 1920-1934 το μεγαλύτερο μέρος των εισερχόμενων βρεφών, δηλαδή το
65,92%, ήταν έκθετα, ενώ το μικρότερο μέρος, το 34,08% συγκεκριμένα, το απετέλεσαν εισερχόμενα βρέφη από το Μαιευτήριο και άλλα νοσοκομειακά ιδρύματα, όπως
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Εισερχόμενα βρέφη 1920-1934
12754

Συν.εισ.

Με βάση
την
ηλικία

Με βάση
την
ηλικία
και το
βάρος

1-7 ημ
4315
(33,5% )

8-14 ημ
3459
( 27,1% )

7-12 μην.
486
( 3,86% )

Σύνολο
μέχρι 1
έτους
2181
( 17,11% )

΄Αρρενα

6017

47,18%

Θήλεα

6737

52,82%

22-30 ημ
981
( 7,6% )

Σύνολο
μεχρι 1
μηνος
10281
(80,1 )

15-21 ημ
1526
( 11,9% )

2 ετών
185
( 1,53% )

3 ετών
71
( Ο,55% )

4 ετών
16
( 0,13% )

2,5-2,8
κιλά
92
( 3,75%)

4-6 μην
515
( 4,03%)

5 ετών
10
( 0,08% )

Σύνολο
μέχρι 5
ετών
282
( 2,29%)

Από 1
μηνός και
άνω

Μέχρι 1
μηνός
Κάτω των
2 κιλών
570
( 5,58%)

2-3 μην
1180
( 9,2%)

2-2,4 κιλά
1149
( 11,25% )

2,5-2,8 κιλά
2338
( 22,89% )

2,8 κιλ ά+
2375
(96,9% )

Σύνολο
εισερ από
1 μηνός και
άνω
2451
(19,92%)

2,8 κιλά+
6156
( 60,28% )

Σύνολο
μεχρι 1
μηνος
10213
(80,08%)

Κάτω των
2 κιλών
24
( 0,1% )

2-2,4 κιλά
50
( 2,Ο4% )

Πίνακας 4.

Πηγή: ιδία επεξεργασία, ό. π., από Μητρόπουλο Π., πίνακες 2,4.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

7000
ΜΕΧΡΙ 1 ΜΗΝΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2
ΚΙΛΩΝ

6000

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΦΗ

ΜΕΧΡΙ 1 ΜΗΝΟΣ 2-2,4 ΚΙΛΑ

5000
ΜΕΧΡΙ 1 ΜΗΝΟΣ 2,5-2,8 ΚΙΛΑ

4000

ΜΕΧΡΙ 1 ΜΗΝΟΣ 2,8 ΚΙΛΑ+

3000

ΑΠΌ 1 ΜΗΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΤΩ
ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ

2000

ΑΠΌ 1 ΜΗΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΩ 2-2,4 ΚΙΛΑ

1000

ΑΠΌ 1 ΜΗΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΩ 2,5-2,8
ΚΙΛΑ

0

ΑΠΌ 1 ΜΗΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΩ 2,8 ΚΙΛΑ+

ΗΛΙΚΙΑ- ΒΑΡΟΣ

Διάγραμμα 3
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΦΗ 1915-1934
5000
4500
4000
3500
3000

1915-1919
1920-1924
1925-1929
1930-1934

2500
2000
1500
1000
500
0

1915-1919

1920-1924

1925-1929

1930-1934

Διάγραμμα 4

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΦΗ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΕΚΘΕΤΑ ΒΡΕΦΗ
3500

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ

3000
2500
2000

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΕΚΘΕΤΑ

1500
1000
500
0
1920-1924

1925-1929

1930-1934

Διάγραμμα 5

φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα.
Από τα βρέφη του Βρεφοκομείου άλλα παρελήφθησαν από συγγενικά-φιλικά, εικάζουμε, άτομα και άλλα υιοθετήθηκαν. Σε σχέση με τα παραληφθέντα βρέφη, στα
έτη 1920-1934 παρελήφθη το 11,6% των εισερχόμενων, το μεγαλύτερο μέρος του
στην πενταετία 1930-1934 και σε ηλικία κυρίως μέχρι έξι μηνών.
Σχετικά με τις υιοθεσίες, το συνολικό ποσοστό υιοθετηθέντων βρεφών επί των εισερχόμενων για τα έτη 1920-1934 ανέρχεται μόνο στο 3,64% με ποσοστά υψηλότερα
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ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΒΡΕΦΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
400

ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΒΡΕΦΗ

350
300

1920-1924

250
1925-1929

200
150

1930-1934

100
50
0

ΜΕΧΡΙ 1 ΜΗΝ

1-6 ΜΗΝ

7-12 ΜΗΝ

ΑΠΌ Ι- 5 ΕΤΩΝ

ΗΛΙΚΙΑ

Διάγραμμα 6

μέχρι 1
μηνός
α

θ

α+θ

έτη
1920-1924
1925-1929
1930-1934

2
6
9

4
4
5

σύνολο

17

13

6
10
14
30
(6,43%)

ηλικία

7-12
μηνών

2-6 μηνών
α

θ

α+θ

4
9
14

3
10
20

7
19
36

27

33

62 (13,3%)

2-5 ετών

α

θ

α+θ

α

θ

α+θ

1920-1924
1925-1929
1930-1934

3
4
9

4
16
13

19
20
92

33
36
127

52
56
215

σύνολο

16

33

7
20
24
51
(10,9%)

131

196

327 (70,17%)

Πίνακας 5.
Υιοθετηθέντα βρέφη ανά πενταετία-φύλο-ηλικία.

Πηγή: ιδία επεξεργασία, ό.π., από Μητρόπουλο Π., πίνακες 9,11.

για τα θήλεα βρέφη και ηλικίας κυρίως από 1 - 5 ετών.
Ωστόσο, από την εποχή της ίδρυσης του Βρεφοκομείου μέχρι και το 1934, εκτός
από το μεγάλο όγκο των εισερχόμενων στο Βρεφοκομείο βρεφών, παρακολουθούμε
και, εξίσου μεγάλο όγκο θανόντων από αυτά με αποτέλεσμα να μπορούμε δυστυχώς
«άφοβα» να ισχυριστούμε την παρουσία της σταθεροποιημένης θνησιμότητας σε όλη

95

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

την πορεία του Βρεφοκομείου στα έτη 1859-1934.
Οι βασικές αιτίες της υψηλής θνησιμότητας στο Βρεφοκομείο ήταν η ανεπάρκεια
χώρων φιλοξενίας, οι ελλείψεις σε υλικό και προσωπικό, το βάρος και η γενική κατάσταση των βρεφών κατά την εισαγωγή τους, η ηλικία τους και οι θανατηφόρες νόσοιμάστιγες.
Στο ακόλουθο διάγραμμα παρακολουθούμε στο πέρασμα των χρόνων από το
1859-1884 τη σταδιακή καταρχήν αύξηση των έκθετων βρεφών, τα οποία πρέπει να
φιλοξενηθούν στο Βρεφοκομείο Αθηνών και την παρεπόμενη θνησιμότητα σε αυτό.
Από το 1859 μέχρι το 1884 ο πληθυσμός του Βρεφοκομείου αυξήθηκε 3,68 φορές. Οι
υποδομές, ωστόσο, του Βρεφοκομείου δε βελτιώθηκαν. Αντίθετα, οι ανεπαρκείς πόροι
του Βρεφοκομείου, η πηγή των οποίων βρισκόταν κατά κύριο λόγο στην ιδιωτική φιλανθρωπία και πολύ λιγότερο στη συστηματική κρατική επιχορήγηση, σε συνδυασμό
με την έλλειψη του ικανού και σε αριθμό και σε ειδίκευση κάποιες φορές προσωπικό
του, δυσχέραιναν τη λειτουργία του.
Στην περίοδο 1915-1919 εισήλθαν στο Δημ. Βρεφοκομείο 4.600 βρέφη. Στη ζωή
παρέμειναν μόνο 26, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα 8.
Στην περίοδο 1920-1934 οι δείκτες θνησιμότητας είναι υψηλοί τα έτη 1920-1928
με πτωτική τάση από το 1929 περίπου έως το 1934.
Πιο υψηλή θνησιμότητα καταγράφεται στα εισερχόμενα έκθετα βρέφη συγκριτικά
με όσα προέρχονταν από το μαιευτήριο. Αυτό οφείλεται και στην ιατρική περίθαλψη
που είχαν όσα είχαν γεννηθεί στο μαιευτήριο σε σχέση με τα έκθετα, τα οποία υφίσταντο και επιπλέον ταλαιπωρίες, μέχρι να παραδοθούν στο Βρεφοκομείο.
Υψηλά ποσοστά θνησιμότητας καταφαίνονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίονακα σε όλες τις κατηγορίες των βρεφών με βάση το βάρος τους, με υψηλότερο στα
βρέφη που ήταν κάτω των δύο κιλών.

Διάγραμμα 7
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ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΡΕΦΩΝ (1915-1919)
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Διάγραμμα 8
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ΘΑΝΟΝΤΑ ΒΡΕΦΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ
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Διάγραμμα 11

Σχετικά με τη θνησιμότητα των βρεφών του Βρεφοκομείου ανάλογα με την ηλικία
τους, είναι ευδιάκριτη η αντιστρόφως ανάλογη σχέση τους, καθώς όσο μικρότερη είναι η ηλικία του βρέφους τόσο μεγαλύτερη θνησιμότητα παρατηρείται, όπως φαίνεται
και στο ακόλουθο διάγραμμα.
Η θνησιμότητα των βρεφών του Βρεφοκομείου εμφανίζεται πιο έντονη στα θήλεα
βρέφη, ωστόσο οφείλουμε να τονίσουμε ότι ήταν και μεγαλύτερος ο αριθμός των τροφίμων θήλεων σε σχέση με των αρρένων.
Οι περισσότεροι θάνατοι τα έτη 1920-1934 θα σημειωθούν, όπως φαίνεται και

Ει σ.
Ετη
1930
1931
1932
1933
1934
Συνολο

Θνησιμότητα βρεφών 1920-1934 με βάση το βάρος
Β άρος
Θαν.
Β άρος
Θαν.
Β άρος
Μεχρι
2 - 2,4
2,4 - 2,8
2 κιλα
κιλα
κιλα
47
47
48
47
121
33
33
49
47
90
40
38
58
50
91
19
19
46
44
124
26
25
56
55
116
165
162
257
243
542
98,18%

94,55%

Πίνακας 5:
Θνησιμότητα βρεφών 1920-1934 με βάση το βάρος.

Πηγή: ιδία επεξεργασία, ό.π., από Μητρόπουλο Π, πίνακας 7.
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ΘΑΝΟΝΤΑ ΒΡΕΦΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
1920-1934
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944/1000

ΘΗΛΕΑ
5681
960/1000

Διάγραμμα 12

στο διάγραμμα 12 από νόσους εξαιτίας διαταραχών θρέψης, σε ποσοστό 625,69‰,
ακολουθούν οι θάνατοι από λοιμώδη νοσήματα σε ποσοστό 205,78‰, στη συνέχεια
έχουμε τους θανάτους από νόσους άγνωστες, μετά από τις μη μικροβιακές νόσους και
τελευταίες στην κατάταξη τις νόσους εκ διαμαρτίας διαπλάσεως.
΄Ετσι, ως κύριες αιτίες θανάτου του βρεφικού πληθυσμού του Βρεφοκομείου στα
ΝΟΣΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 1920-1934
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ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ
ΝΟΣΟΙ

2166

19
134
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450
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Διάγραμμα 13
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έτη 1920-1934 εμφανίζονται οι νόσοι από σιτοδεία και ασιτία πρώτιστα, και από λοιμώδη νοσήματα κατά δεύτερο λόγο. Μεγάλη σημασία δίνεται στη θρεπτική και αντιμικροβιακή δράση του μητρικού γάλακτος και κατά συνέπεια ιδιαίτερα σημαντικές
θεωρούνται οι θηλάστριες που το παρέχουν.
Η δεύτερη στη σειρά σε ποσοστά θνησιμότητας κατηγορία νοσημάτων που έπλητ-

Διάγραμμα 14

Νοσήματα

Ποσοστό θνησιμότητας ‰
κατά φθίνουσα ταξινόμηση

Πνευμονία

48,75

Πυοδερμία

1,55

Βρογχίτιδα
Σηψαιμία
Βρογχοπνευμονία

26,07
22,68
21,71

1,36
1,26
0,97

Σύφιλη
Πυεολονεφρίτιδα
Γρίπη
Φυματίωση
Κοκκίτης
Ιλαρά
Μηνιγγίτιδα
Ερυσιίπελας
Φλεγμονές
Γάγγραινα
Σταφυλόκοκκος

20,45
10,57
9,01
8,14
4,94
4,75
4,26
3,49
2,81
2,71
2,04

Πλευρίτης
Εγκ. Μηνιγγ.
Διφθερίτιδα
Δάγγειος
πυρετός
Βλενόρροια
Ελονοσία
Οστρακιά
Τύφος
Παράτυφος
Οξ. Ρευμ. Αρθρ.
Καλά -αζάρ

Πίνακας 6:
Λοιμώδη νοσήματα Βρεφοκομείου (1920-1934).

Πηγή: ιδία επεξεργασία, ό.π., από Μητρόπουλο Π., πίνακες 14-28.
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ταν τα εισερχόμενα βρέφη του βρεφοκομείου ήταν τα λοιμώδη νοσήματα.
Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε ότι οι αριθμοί των θανάτων των θήλεων
και αρρένων βρεφών δεν εμφανίζουν αξιοσημείωτες αριθμητικές μεταξύ τους αποκλίσεις σχετικά με την κάθε νόσο, και οι υπάρχουσες, πιθανόν αιτιολογούνται από
την αριθμητική διαφορά των φύλων των βρεφών παρά από το βαθμό που κάθε νόσος
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Διάγραμμα 15

επηρέασε διακριτά τα δύο φύλα.
Αυτό που καταφαίνεται από τα επόμενα αριθμητικά δεδομένα είναι ότι ο θάνατος
ενσκήπτει στο Βρεφοκομείο με αδιάλειπτους ρυθμούς, κάθε μήνα, κάθε έτους, όλη
την περίοδο από το 1920-1934. Σε όλους τους μήνες το ποσοστό θνησιμότητας δεν
ΟΙ ΝΟΣΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 1920-1934
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έπεσε κάτω από το 74,25%. Η θνησιμότητα, όπως παρατηρούμε, φθάνει στα υψηλότερα σημεία της στους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο με ποσοστά 91,31% για το Μάιο
Ποσοστά θνησιμότητας % ανά μήνα
και 91,41% για τους μήνες Ιούνιο
και Ιούλιο, κατάταξη
ενώ το Σεπτέμβρη και το Δεκέμβρη εμΣε φθίνουσα

91,40
91,40
91,31
86,85
86,36
84,91
84,62
79,29
78,80
76,77
74,54
74,25

Ιούνιος
Ιούλιος
Μάιος
Μαρτιος
Αύγουστος
Νοέμβριος
Ιανουάριος
Απρίλιος
Φεβρουάριος
Οκτώβριος
Σεπτέμβριος
Δεκέμβριος

Πίνακας 7:
Ποσοστά θνησιμότητας % ανά μήνα σε φθίνουσα κατάταξη.
Πηγή: ιδία επεξεργασία, ό.π., από Μητρόπουλο Π., πίνακες 14-28.

φανίζει τα χαμηλότερα ποσοστά της.
Μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υψηλής βρεφικής θνησιμότητας στο Βρεφοκομείο μπορούμε να έχουμε στον παρακάτω πίνακα, στον οποίο παρατίθεται και η
βρεφική θνησιμότητα στον ελλαδικό χώρο την περίοδο από το 1920-1934. Αυτό που
καταφαίνεται είναι ότι οι θάνατοι επί των ζώντων βρεφών μέχρι ενός έτους στη χώρα
φθάνουν κατά μέσο όρο στο 21,22%, ενώ στο βρεφικό πληθυσμό του Βρεφοκομείου
ίδιας ηλικίας και για την ίδια περίοδο ο μέσος όρος είναι 75,98%.
Το Δημ. Βρεφοκομείο Αθηνών απετέλεσε τον αρχικό πυρήνα της παιδιατρικής
περίθαλψης στη χώρα μας, καθώς και το πρώτο κέντρο εκπαίδευσης ιατρών της παιδιατρικής επιστήμης και κέντρο προστασίας της μητρότητας. Το έργο του για αυτό
αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό. Οι δυσκολίες υπήρξαν πολλές, ωστόσο το έργο
των λειτουργών του σημαντικό σε χρόνια που ο πόλεμος, η ανέχεια, η πολιτική και
ηθική αστάθεια, τα κοινωνικά στερεότυπα, ο αναλφαβητισμός, άφηναν έξω από τους
«άξιους» να ζήσουν, όλους τους αδύναμους, και τους κατέτασσαν στους «άθλιους»
και ανάξιους προσοχής και ενδιαφέροντος. Πολύ περισσότερο έκθετα σε αυτό το περιβάλλον ήταν τα βρέφη και τα παιδιά και η προστασία τους, κάτω από όποιες συνθήκες, έργο θεάρεστο και τέτοιο ήταν το έργο του Βρεφοκομείου. Το 1964, συνεχίζοντας
το έργο του, θα ιδρυθεί στο χώρο του ο πρώτος Παιδικός Σταθμός στην οδό Πειραιώς 51. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 το Δημοτικό Βρεφοκομείο θα επεκτείνει τη
δράση του με την ίδρυση Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών για την εξυπηρέτηση των
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Ετη
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

Ποσοστα % βρεφ. θνησ
Ελλάδα
Μέχρι ενός έτους
8,23
13,55
19,37
19,66
24,01
24,83
27,06
17,74
20,16
19,82
26,66
23,88
23,27
28,84

Ποσοστα % θνης.
Βρεφοκομείο
Μέχρι ενός έτους
89
88
86
93
93
84
85
87
82
58
59
49
54
58

Πίνακας 8:
Βρεφική θνησιμότητα στην Ελλάδα και το Βρεφοκομείο (1920-1934).

Πηγή: ιδία επεξεργασία, από α) μητρόπουλο π., πίνακες 14-28, β)ελληνική στατιστική εταιρεία, στατιστική
των αιτιών των θανάτων (1921-1934), πίνακες θανόντων με βάση την ηλικία.

εργαζομένων μητέρων.
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139 και εξής.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
ΕΣΥΕ, Στατιστική των αιτιών των θανάτων (1921-1934), Πίνακες θανόντων με βάση
την ηλικία.
Κορασίδου Μ. Οι ΄Αθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους: φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα το 19ο αιώνα, Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής
Νεολαίας, 1995
Μανιδάκη Α. Η περίθαλψη των έκθετων βρεφών στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο τον
19ο αιώνα (μεταπτυχιακή εργασία), Τμήμα Ιατρικής, Ηράκλειο, Μάρτιος 2012: 1-119.

103

Μανώλη Ολυμπιάδα

Μανώλη Ολυμπιάδα

Θνησιμότητα Καθολικών στην Κέρκυρα
την περίοδο της Αγγλοκρατίας (1815-1864)
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει, μέσα από δημογραφικά δεδομένα,
τις διαχρονικές μεταβολές της θνησιμότητας του καθολικού πληθυσμού της Κέρκυρας για την χρονική περίοδο της Αγγλικής Προστασίας (1815 έως 1864) όπως αυτά
παρουσιάζονται μέσα από τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτων.
Ως πρωτογενές υλικό για την εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι ληξιαρχικές πράξεις
θανάτων που έχουν διασωθεί στο αρχειακό υλικό της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Κέρκυρας για την περίοδο της Αγγλοκρατίας και αποτελούν την κύρια και μοναδική πηγή
των δεδομένων που παρουσιάζονται στην εργασία. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε
για την εργασία προέρχεται από το επίσημο χειρόγραφο βιβλίο της Καθολικής Εκκλησίας γραμμένο στην ιταλική γλώσσα.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: αρχικά επιλέχθηκε το θέμα της
μελέτης, η χρονική περίοδος που θα εξετάσουμε καθώς και η αναζήτηση του αρχείου.
Για την χρονική περίοδο μελέτης το αρχείο αποτελούσαν 2 τόμοι (βιβλία ληξιαρχικών
πράξεων θανάτου) του εκκλησιαστικού αρχείου της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Το
επόμενο στάδιο της έρευνας ολοκληρώθηκε με την καταγραφή όλων των ληξιαρχικών
πράξεων θανάτων της παραπάνω χρονικής περιόδου, ώστε ακολούθως να πραγματοποιηθεί η στατιστική επεξεργασία και ανάλυσή τους. Η επεξεργασία του αρχειακού
αυτού υλικού παρέχει πληροφορίες για την μορφή της ίδιας της ληξιαρχικής πράξης,
την εποχικότητα των θανάτων (τη μελέτη τους κατά τη διάρκεια του έτους),την ηλικία θανάτου, τον τόπο καταγωγής – γέννησης του θανόντος καθώς και τον τόπο ταφής. Αναζητηθήκαν πηγές και βιβλιογραφία για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο
προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγγραφή της εργασίας.
Μεγάλο μέρος του αρχείου της Καθολικής Εκκλησίας καταστράφηκε κατά την
διάρκεια των βομβαρδισμών της Κέρκυρας το 1943. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην
Καθολική Αρχιεπισκοπή κατέστρεψε μεγάλο μέρος του αρχείου που φυλάσσονταν
στον χώρο με έκδηλα τα σημάδια καταστροφής και στα βιβλία των ληξιαρχικών πράξεων θανάτων. Σε πολλά σημεία τα βιβλία είναι καμένα ενώ σε αρκετά η ανάγνωση
δυσχεραίνεται καθώς το μελάνι έχει ξεθωριάσει από το νερό που χρησιμοποιήθηκε
για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δεδομένου της παλαιότητας των βιβλίων και της
κακής κατάστασής τους η ανάγνωση και καταγραφή των δεδομένων ήταν αρκετά
χρονοβόρα.

105

Θνησιμότητα Καθολικών στην Κέρκυρα την περίοδο της Αγγλοκρατίας
(1815-1864)

Αρχικά αναλύονται οι μεταβλητές ως προς τις οποίες εξετάστηκε ο πληθυσμός μελέτης αναφορικά με την θνησιμότητα, όπως: θνησιμότητα ως προς το φύλο, τις μεταβολές και την εποχικότητα ανά ημερολογιακό έτος, ανάλογα με την ηλικία θανάτου
καθώς και ως προς τον τόπο καταγωγής – γέννησης του θανόντος.
Έπειτα μελετάμε την βρεφική θνησιμότητα καθώς και ότι αυτή περιλαμβάνει σε
σχέση με τον επιμέρους διαχωρισμό της. Επιχειρείται η ανάλυση της με βάση το φύλο
καθώς και την διακύμανση της ανά δεκαετίες.
Είναι γνωστό πως η Μεγάλη Βρετανία, μια κατεξοχήν αποικιακή δύναμη, κυρίως μετά την διάλυση της Ναπολεόντειας Αυτοκρατορίας, εξασφάλισε σταδιακά τον
έλεγχο σημαντικών κτήσεων στην ανατολική κυρίως Μεσόγειο και από τα πρώτα
χρόνια του 19ου αιώνα κατέλαβε τη Μάλτα μεταμορφώνοντάς την σε κυρίαρχη στρατιωτική βάση στο κέντρο της Μεσογείου. Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα τα Ιόνια
Νησιά αποτελούν σημείο τριβής και συγκρούσεων των μεγάλων δυνάμεων της εποχής εκείνης (Αγγλίας, Πρωσίας, Αυστρίας, Ρωσίας και Γαλλίας) λόγω της σημαντικής
στρατηγικής θέσης που κατείχαν στην λεκάνη της Μεσογείου.
Η Ρωσία συνέστησε την ανεξαρτησία και την ουδετερότητα του κράτους των Ιονίων Νήσων, υπό την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστρίας, της Πρωσίας και της Ρωσίας. Η Αυστρία πρότεινε ότι τα νησιά του Ιονίου να συμπεριληφθούν
στην κατοχή της, με όλα τις ενετικές περιοχές. Μετά την ήττα του Ναπολέοντα, οι
Βρετανοί ζήτησαν την κατοχή των Ιονίων Νήσων, αλλά οι Ρώσοι υποστήριζαν ακόμα
την ανεξαρτησία τους. Τελικά, στις 5 Νοεμβρίου 1815, οι πρόξενοι Castlereagh και
Wellington της Μεγάλης Βρετανίας και Razoumovski και Καποδίστριας της Ρωσίας
υπέγραψαν μια συνθήκη, κατά την οποία τα Ιόνια Νησιά θα αποτελούν ανεξάρτητο
και ελεύθερο κράτος, που θα ονομάζεται ως “Ηνωμένη Πολιτεία των Ιονίων Νήσων”,
υπό την αποκλειστική και άμεση προστασία της Μεγάλης Βρετανίας.
Την ίδια χρονική περίοδο και συγκεκριμένα από το 1815 έως το 1864, χρονιά κατά
την οποία τόσο η Κέρκυρα, όσο και τα υπόλοιπα Επτάνησα παραχωρήθηκαν και ενσωματώθηκαν στο Βασίλειο της Ελλάδος, η Κέρκυρα θα βρεθεί υπό την «προστασία»
του βρετανικού στέμματος.
Πρωτεύουσα κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα των Ηνωμένων Κρατών των Ιονίων Νήσων, αποτελεί κυρίαρχο παράδειγμα στην ελληνική επικράτεια, υποδοχής και
αφομοίωσης τόσο από την Μάλτα, όσο και από την γειτονική νότιο κυρίως Ιταλία και
Σικελία. Οικονομικοί κυρίως μετανάστες, πολιτικοί εξόριστοι, ειδικευμένοι τεχνίτες
και καλλιτέχνες στην υπηρεσία των βρετανικών δυνάμεων, αλλά και έμπειροι καλλιεργητές θα αποτελέσουν μέχρι τα πρώτα χρόνια του εικοστού αιώνα ένα μωσαϊκό
χιλίων περίπου ψυχών με συνδετικό κρίκο τη γλώσσα, τις παραδόσεις και την βαθιά
καθολική πίστη. Πρόκειται για ρεύμα που συνέβαλε αποφασιστικά στην αναδιαμόρφωση του τοπικού κοινωνικού, δημογραφικού, θρησκευτικού, πολιτισμικού και πολιτικού σκηνικού της ευρύτερης περιόδου.
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Η οργανωμένη μετανάστευση των Μαλτέζων στα ιόνια Νησιά ήταν ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και υποκινήθηκε από την βρετανική πολιτική σαν ένα μέσο για
την αναδιαμόρφωση του κοινωνικού ιστού τόσο στην Κέρκυρα όσο και στα υπόλοιπα
νησιά του Ιονίου. Η κίνηση αυτή ενθαρρύνθηκε ακόμη περισσότερο στα χρόνια του
Μεγάλου Λόρδου Αρμοστή (1816-1823) και πρώην Κυβερνήτη στη Μάλτα Thomas
Maitland (1765-1824) 1.

ΦΥΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΑΝΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ %

ΑΝΔΡΕΣ

3261

58%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

2318

42%

ΣΥΝΟΛΟ

5579

100%

Πίνακας 1:
Συνολικός αριθμός θανάτων ανά φύλο.

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.

Παρουσιάζεται το ποσοστό θανάτων ανά φύλο για το σύνολο του πληθυσμού που
εξετάζουμε, με ποσοστό 42% της γυναικείας θνησιμότητας ενώ 58% ποσοστό της
ανδρικής θνησιμότητας.

Διάγραμμα 1:
Ποσοστιαία κατανομή θανάτων ανά φύλο.

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.

Για την δεκαετία 1835-1844 έχουμε τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας ενώ
κατά την δεκαετία 1845-1854 παρουσιάζονται τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας και για τα δύο φύλα. Μέσα από την διαγραμματική απεικόνιση παρατηρείται ότι,
τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, κατά τις τρείς πρώτες δεκαετίες υπάρχει μια
1

Γαούτσης, Σπύρος, Το χρονικό των Μαλτέζων Καλογραιών στην Κέρκυρα, Κέρκυρα 2007
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σταδιακή μείωση της θνησιμότητας, αυξάνει σημαντικά την δεκαετία 1845-1854 ενώ
υπάρχει μια μικρή μείωση κατά την τελευταία δεκαετία.
Παρατηρείται ότι ο μήνας Αύγουστος είναι ο μήνας με τους περισσότερους θανάτους τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Για τους μεν άνδρες ο Μάρτιος
είναι ο μήνας με την χαμηλότερη τιμή για τις μεν γυναίκες οι μήνες Απρίλιος, Μάιος
και Ιούνιος είναι οι μήνες με τις χαμηλότερες (σχεδόν ισόποσες) τιμές.

Διάγραμμα 2:
Θνησιμότητα με βάση το φύλο ανά δεκαετία.

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.

Διάγραμμα 3:
Δείκτης μηνιαίας κατανομής θνησιμότητας.

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός παρατηρώντας το διάγραμμα ότι, και οι δύο αριθμητικές τάσεις θανάτων ανδρών και γυναικών εμφανίζουν μια τυπική κυκλικότητα με
ευδιάκριτες ανοδικές και καθοδικές τάσεις. Παρατηρείται έντονη βρεφική θνησιμότητα (όπου θα αναλυθεί λεπτομερώς σε επόμενο κεφάλαιο), σταδιακή μείωση κατά
την ηλικιακή ομάδα 6-10, αυξανόμενη τάση για τους άνδρες μέχρι την ηλικιακή ομά-
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Διάγραμμα 4:
Αριθμός θανάτων συνολικού πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα.
Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.

δα 51-60, ενώ στις γυναίκες εμφανίζεται με μικρές αυξομειώσεις για τις αντίστοιχες
ηλικιακές ομάδες. Από την έβδομη δεκαετία και έπειτα έχουμε σταδιακή μείωση της
γυναίκειας και ανδρικής θνησιμότητας.
Σε σχέση με τον τόπο γέννησης - καταγωγής μεγάλο ποσοστό των θανόντων κατάγονταν από την πόλη της Κέρκυρας. Μικρότερα ποσοστά προέρχονται από την
Ιταλία και τη Μάλτα. Αρκετά χαμηλά ποσοστά εμφανίζονται στις υπόλοιπες χώρες
και πόλεις με την Βενετία να ξεχωρίζει μεταξύ αυτών. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι
σε μεγάλο μέρος των ληξιαρχικών πράξεων δεν αναγραφόταν ο τόπος καταγωγής –
γέννησης.
Στο Καθολικό Κοιμητήριο συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμό θανόντων με
3152, ακολουθεί ο Καθεδρικός Ναός με 1600. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά τα
πρώτα χρόνια της περιόδου που εξετάζουμε η ταφή γινόταν στον προαύλιο χώρο της
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΥΣΤΡΙΑ

3

ΒΕΝΕΤΙΑ

35

ΓΑΛΛΙΑ

7

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

9

ΙΣΠΑΝΙΑ

2

ΙΤΑΛΙΑ

322

ΚΕΡΚΥΡΑ

1146

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

5

ΜΑΛΤΑ

208

ΠΑΞΟΙ

1

ΑΓΝΩΣΤΟ

1523

Πίνακας 2:
Συχνότητα τόπου γέννησης - καταγωγής ανδρών.

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.
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Διάγραμμα 5:
Συχνότητα τόπου γέννησης – καταγωγής ανδρών.

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.

Διάγραμμα 6:
Συχνότητα τόπου γέννησης – καταγωγής γυναικών.

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΒΕΝΕΤΙΑ

34

ΓΑΛΛΙΑ

4

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

3

ΙΤΑΛΙΑ

174

ΚΕΡΚΥΡΑ

1020

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

2

ΜΑΛΤΑ

136

ΑΓΝΩΣΤΟ

945

Πίνακας 3:
Συχνότητα τόπου γέννησης - καταγωγής γυναικών.

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.
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ΤΟΠΟΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΑΦΗΣ
S. Francesco

53

B.V. Tenedos

136

Annunziata

139

Duomo - Catt(edra)le

1600

Camposanto Porta
Remunda

213

B.V. (Madonna) del
Rosario

262

Chiesa del Carmine

3152

Lazaretto

11

Στρατιωτικός Χώρος

6

ΆΛΛΟ

2

Πίνακας 4:
Κατανομή ανά τόπο – εκκλησία ταφής .

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.

εκκλησίας όπου γινόταν η τελετή. Από το σύνολο των καταγραφών μόλις 11 περιπτώσεις θανόντων είχαμε στο νησί Λαζαρέτο, 11 για περιπτώσεις όπου η ταφή έγινε σε
στρατιωτικό χώρο και 2 περιπτώσεις όπου στο πεδίο του τόπου ταφής αναφερόταν η
οικία του θανόντος.
Η συχνότητα του τόπου ταφής αποτυπώνεται σε ποσοστά με 57% για το Κοιμητήριο (Chiesa del Carmine), 29% για τον Duomo - Catt(edra)le όπου αποτελούν και τα
μεγαλύτερα ποσοστά. Σε μικρότερα ποσοστά εμφανίζονται η εκκλησίες S. Francesco,
B.V. Tenedos, Annunziata, Camposanto Porta Remunda και B.V. (Madonna) del
Rosario με ποσοστά 1%, 2%, 4% και 5% αντιστοίχως.
Από της ληξιαρχικές πράξεις προκύπτει ότι σχεδόν όλα τα βρέφη γεννιούνται στο
σπίτι χωρίς να λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Αν
λάβουμε υπόψη την ατομική και δημόσια υγιεινή, την διατροφή και τις επισιτιστικές
συνήθειες, το περιβάλλον, είτε πρόκειται για την ποιότητα των υδάτων είτε για την
ατμοσφαιρική μόλυνση καθώς επίσης και τους οικονομικούς παράγοντες, των οποίων
η επίδραση είναι έμμεση αλλά ταυτόχρονα τόσο αποφασιστική, κατανοούμε τα υψηλά ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας που εμφανίζονται στα αντίστοιχα διαγράμματα.
Κατά την πρώτη δεκαετία και μέχρι το μέσον περίπου της δεύτερης παρατηρούμε
πως η βρεφική θνησιμότητα παραμένει στα ίδια επίπεδα. Από το 1830 μέχρι και το
1840 έχουμε μείωση της βρεφικής θνησιμότητας με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης
στα αγόρια. Από το 1840 και περίπου έως το 1850 αυξάνει έντονα η βρεφική θνησιμότητα τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια. Ενώ η βρεφική θνησιμότητα στα αγόρια
συνεχίζει να αυξάνει μετά το 1850 και να κορυφώνεται κατά την τελευταία δεκαετία,
στα κορίτσια παρατηρείται μείωση στο διάστημα αυτό.
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Διάγραμμα 7:
Συχνότητα τόπου – εκκλησίας ταφής.

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.

Στον παρακάτω πίνακα η βρεφική θνησιμότητα αποτυπώνεται σε απόλυτους αριθμούς ανά δεκαετία και παρατίθενται ξεχωριστά οι κατηγορίες βρεφικής ηλικίας οι
οποίες είναι ημερών, μηνών και έτους.
Παρουσιάζεται η περιγεννητική θνησιμότητα η οποία περιλαμβάνει την νεκρογεννητικότητα και την νεογνική θνησιμότητα, δηλαδή τα νεογνά από 0 έως 27 ημερών.

Διάγραμμα 8:
Βρεφική θνησιμότητα ανά δεκαετία .

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.
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Στην ποσοστιαία κατανομή η νεκρογεννητικότητα κατέχει το 3% και η νεογνική το
97%. Οι περιπτώσεις βρεφών που γεννιούνται νεκρά αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό
σε σχέση με τα βρέφη που πεθαίνουν κατά τις πρώτες μέρες ζωής τους.
Αναφορά γίνεται και στην νεογνική θνησιμότητα, τα περιστατικά δηλαδή των
νεογνικών θανάτων που καταγράφονται από 0-27 ημερών. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τη πρώιμη νεογνική θνησιμότητα 0-6 ημερών και την όψιμη νεογνική 727 ημερών, η οποία εμφανίζεται σχετικά ενισχυμένη έναντι της πρώιμης νεογνικής.

Διάγραμμα 9:
Διακύμανση βρεφικής θνησιμότητας

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα καταλαβαίνουμε πως και οι δύο κατηγορίες
νεογνικής θνησιμότητας κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα με αυτήν της πρώιμης νεογνικής να υπερτερεί της όψιμης νεογνικής.
Αναφερόμαστε στην νεογνική θνησιμότητα η οποία χρονικά περιλαμβάνει τις
πρώτες 27 ημέρες (0-27) ζωής του νεογνού και την μετανεογνική που αντιστοιχεί
χρονικά από την 28η ημέρα ζωής του νεογνού μέχρι την συμπλήρωση ενός έτους
ΒΡΕΦΗ
1815-1824
1825-1834
1835-1844
1845-1854
1855-1864

262
239
185
277
282

1
ΕΤΟΥΣ

ΜΗΝΩΝ

18
10
10
17
26

Πίνακας 5:
Βρεφική θνησιμότητα.

ΗΜΕΡΩΝ

139
126
110
177
157

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.
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92
85
56
61
84

ΩΡΩΝ
13
18
9
22
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(28-365). Με ποσοστό 23% αποτυπώνεται η νεογνική θνησιμότητα ενώ 77% η μετανεογνική, αναμενόμενα ποσοστά σε κάθε μια περίπτωση αν σκεφτούμε πως κατά
τις πρώτες ημέρες το νεογνό δεν έρχεται σε επαφή παρά μόνο τους γονείς και ίσως με
κάποιους λίγους συγγενείς, τρέφεται με μητρικό γάλα καθώς και οι συνθήκες διαβίω-

Διάγραμμα 10:
Περιγεννητική θνησιμότητα.

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.

Διάγραμμα 11:
Νεογνική θνησιμότητα .

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.
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σης που διαμορφώνονται ειδικά για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού.
Υψηλό ποσοστό 77% εμφανίζεται η μετανεογνική θνησιμότητα, αρκετά κατανοητό αν
σκεφτούμε πως το παιδί αρχίζει σιγά - σιγά νε έρχεται σε επαφή με περισσότερο κόσμο
και να εκτίθεται περισσότερο σε όλους εκείνους τους παράγοντες που εν δυνάμει αποτελούν ‘απειλή’ για την υγεία του.
Αποτέλεσμα των διεξαχθεισών αναλύσεων ήταν η επισήμανση ορισμένων παρατηρήσεων και η εξαγωγή των πρώτων συμπερασμάτων τα οποία συνοψίζονται παρακάτω.
Η θνησιμότητα του Καθολικού πληθυσμού της Κέρκυρας κατά την περίοδο 18151864 κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Η αναλογία της ανδρικής θνησιμότητας και της
γυναικείας θνησιμότητας πιθανόν να απεικονίζει και την αναλογία των δύο φύλων
κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Υπεροχή ανδρικής θνησιμότητας έναντι της γυναικείας παρατηρείται για το σύνολο των ετών που εξετάζουμε, ενώ από το 1845 έως το
1854 εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων και για τα δύο φύλα.
Η θνησιμότητα ενός πληθυσμού δεν είναι ίδια κατά τη διάρκεια του έτους. Πιο συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο καθώς και για το τρίμηνο Νοεμβρίου
– Δεκεμβρίου παρατηρούνται οι περισσότεροι θάνατοι καθολικών ενώ λιγότεροι για
το τετράμηνο Μαρτίου – Ιουνίου.
Σημαντική παράμετρος για την μελέτη της θνησιμότητας αποτελεί και η ηλικία
του θανόντος. Τα υψηλότερα ποσοστά αντιστοιχούν στην βρεφική θνησιμότητα (0-1)
ενώ υψηλά ποσοστά αναφέρονται και στην παιδική (1-5). Όσον αφορά την βρεφική
θνησιμότητα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες
(από το 1845 έως το 1864), ενώ μικρότερα ποσοστά κατά την δεκαετία 1835-1844.
Όπως και στο σύνολο του πληθυσμού έτσι και εδώ έχουμε υπεροχή βρεφικής θνησιμότητας αγοριών έναντι των κοριτσιών.

Διάγραμμα 12:
Ποσοστιαία κατανομή βρεφικής θνησιμότητας.

Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.
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Διάγραμμα 13:
Κατανομή νεογνικής θνησιμότητας και νεκρογεννητικότητας ανά φύλο.
Πηγή: Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας. Ιδία επεξεργασία.

Ραγδαία μείωση θανάτων έχουμε μέχρι την ηλικιακή ομάδα 6-10. Οι υπόλοιπες
ηλικιακές ομάδες παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις ως προς την συχνότητα θανάτων των γυναικών ενώ για τους άνδρες παρατηρείται μια συνεχής αυξητική πορεία
μέχρι την 6 δεκαετία ζωής τους. Η ανδρική και γυναικεία θνησιμότητα αρχίζει να μειώνεται από την 6η και 7η δεκαετία της ζωής αντίστοιχα. Ειδικότερα, για τον καθολικό
πληθυσμό, το προσδόκιμο επιβίωσης είναι χαμηλό, εφόσον η βρεφική θνησιμότητα
είναι υψηλή.
Εξίσου σημαντική παράμετρος για την μελέτη της θνησιμότητας ενός πληθυσμού
είναι η αιτία θανάτου, πληροφορία όμως που δεν διατίθεται από την μελέτη των ληξιαρχικών πράξεων θανάτων των καθολικών. Αναφορά γίνεται σε μικρό μέρος των
ληξιαρχικών πράξεων όπου αναγράφεται η δήλωση ασθένειας ως αιτία θανάτου και η
πιστοποίησή της από τον εκάστοτε ιατρό.
Τέλος ως προς τον τόπο καταγωγής – γέννησης των θανόντων οι περισσότερες
αναφορές αντιστοιχούν στην Κέρκυρα ενώ ακολουθούν αρκετές για την Ιταλία και
την Μάλτα. Λιγότερες αναφορές έχουμε για Βενετία ενώ ελάχιστες για Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Παξούς.
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Δημογραφικά χαρακτηριστικά του αστικού
πληθυσμού της νήσου Κεφαλληνίας
σύμφωνα με γαμήλιες πράξεις
της τριακονταετίας 1855-1884:
Η επίδραση της Ένωσης με την Ελλάδα
Η τριακονταετία 1855-1884, ως υποπερίοδος του 19ου αιώνα, εμφανίζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Ο κόσμος μεταβαίνει από
την ιστορική φάση της νεωτερικότητας στην σύγχρονη εποχή του1 και στην ελληνική
ιστορία, ένα από τα γεγονότα κυρίαρχης σημασίας είναι η, μετά από παραχώρηση
της Μ. Βρετανίας, εδαφική και πολιτική προσάρτηση των Επτανήσων στο ελληνικό κράτος το έτος 18642 . Η παρούσα εργασία ως απόπειρα ιστορικοδημογραφικής
μελέτης έχει ως αντικείμενο τον αστικό πληθυσμό ενός μέρους των Επτανήσων, της
νήσου Κεφαλονιάς στο πλαίσιο αυτής της τριακονταετίας. Το νησί της Κεφαλονιάς
αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση μελέτης για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Δημογραφικά υπήρξε το πλέον πυκνοκατοικημένο νησί των Επτανήσων στα μέσα του
19ου αιώνα3. Ιστορικά ο αστικός πληθυσμός του ήταν ο πιο ένθερμος υποστηρικτής
της Ένωσης με την Ελλάδα4 , και μάλλον όχι τυχαία αφού ήδη από τις αρχές του 19ου
αιώνα από το σύνολο των ικανών για εργασία ανδρών, αυτοί σε ποσοστό 94% ήταν
μικροαστοί5.
Η ιστορική εξέλιξη του πληθυσμού του νησιού σύμφωνα με τη δευτερογενή βιβλιογραφία παρουσιάζει την εξής εικόνα: Από τα μέσα του 18ου έως τα μέσα του 19ου
αιώνα πιστεύεται ότι ο πληθυσμός κυμαινόταν με μικρές αυξομειώσεις περίπου στους
75.000 κατοίκους6. Την περίοδο της Αγγλοκρατίας (1815-1864) το νησί ανασυγκροτείται καθώς λαμβάνονται ευεργετικά μέτρα για τη γεωργία και τη βιοτεχνία, την
υγειονομική περίθαλψη και το συγκοινωνιακό δίκτυο, γεγονός που συμπαρασύρει

1
2

3
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5
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Κρεμμυδάς, Β., Σύντομη Ιστορία του Ελληνικού κράτους, Καλλίγραφος, Αθήνα, 2012, σελ. 62.
Δρογίδης, Α.Δ, Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 1453 – 1997, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1997,
σελ. 174-176.
Μπάγιας, Α. ( επιμ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ’: Νεώτερος ελληνισμός από το 1833 έως
το 1881, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1977, σελ. 217.
Μαρκαντωνάτου,Υ., Ιστορικός οδηγός: Κεφαλονιά, Εικών, Αθήνα, 2011, σελ. 56-58.
Μοσχόπουλος, Ν.Γ, Ιστορία της Κεφαλονιάς: Από το 1797 έως το 1940, Κέφαλος, Αθήνα, 1988, σελ. 94.
Μαρκαντωνάτου,Υ., Ιστορικός οδηγός: Κεφαλονιά, Εικών, Αθήνα, 2011, σελ. 72
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τον πληθυσμό σε πορεία αύξησης7. Τη χρονιά της Ένωσης καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός κατοίκων (82.000) συγκριτικά με όλες τις απογραφές που έκτοτε διενεργήθηκαν8. Κατόπιν, ο πληθυσμός ακολουθεί φθίνουσα πορεία, η οποία οφείλεται
εν πολλοίς στο μεγάλο σεισμό του έτους 18679 και στις οικονομικές κρίσεις των ετών
1866,1873 και 1883 που ώθησαν τους Κεφαλονίτες στη μετανάστευση προς την ηπειρωτική Ελλάδα (κυρίως Αθήνα) και το εξωτερικό10.
Ώς σταθερό δημογραφικό χαρακτηριστικό του νησιού έχει θεωρηθεί η ύπαρξη
πολλών οικισμών με λίγους κατοίκους στην ύπαιθρο χώρα11 , αλλά ο πληθυσμός που
θα μελετήσουμε στη παρούσα εργασία σχετίζεται με τα αστικά κέντρα, Αργοστόλι
και Ληξούρι, των οποίων η ύπαρξη είναι γνωστή ήδη από τον 16ο αιώνα καθώς «φιλοξενούνται» στα βενετικά νησολόγια της εποχής12. Γνωστή είναι και η μεταξύ τους
έχθρα η οποία χρονολογείται από το έτος 1757, όταν οι Ενετοί προτίμησαν για νέα
πρωτεύουσα του νησιού το Αργοστόλι και όχι το Ληξούρι13. Οι δύο πόλεις, κείμενες
στις δύο μεγαλύτερες πεδιάδες του νησιού, αποτέλεσαν κέντρο παραγωγής και διεξαγωγής εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων μονοκαλλιέργειας όπως η σταφίδα, ο οίνος,
το λάδι κ.α.14. Στη διάρκεια της Αγγλοκρατίας γνώρισαν ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης
(κυρίως το Αργοστόλι) και μια ανερχόμενη αστική τάξη που διεκδίκησε δυναμικά από
τα τέλη της δεκαετίας του 1850’ πολιτικές μεταβολές ως συνακόλουθο των κοινωνικών – οικονομικών αλλαγών της εποχής του 19ου αιώνα15. Το νησί και οι δύο πόλεις
της μετά την Ένωση ακολούθησαν τα πολιτικά, κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα που
χαρακτηρίζουν την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έτος 1866 ο νομός (πλέον) Κεφαλονιάς διαιρέθηκε διοικητικά και τα δύο αστικά κέντρα ορίσθηκαν πρωτεύουσες των επαρχιών
Κράνης (Αργοστόλι) και Πάλης (Ληξούρι), ενώ πρωτεύουσα όλου του νησιού παρέμεινε το Αργοστόλι. Αναφορικά με την πληθυσμιακή εξέλιξη των δύο πόλεων στα έτη
που ακολούθησαν την Ένωση, στις απογραφές που διενεργήθηκαν τα έτη 1870, 1879
και 1889 καταγράφηκαν στη πόλη του Αργοστολίου 9.454, 8.816 και 10.241 άτομα
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αντίστοιχα, ενώ στη πόλη του Ληξουρίου 14.282, 6.237 και 6.058 άτομα αντίστοιχα16.
Το Ληξούρι έξι χρόνια μετά την Ένωση εξακολουθεί να συγκεντρώνει περισσότερο
πληθυσμό από το Αργοστόλι, κατάσταση που ίσχυε σταθερά πριν το έτος 1864. Από
τα τέλη της δεκαετίας του 1870’ αυτός ο συσχετισμός φαίνεται ότι ανατρέπεται. Σημειωτέον ότι το έτος 1865 το Αργοστόλι αριθμούσε περίπου 11.000 κατοίκους17. Επομένως, η υπόθεση της παρούσας εργασίας επικεντρώθηκε στο ερώτημα εάν και σε
ποιό βαθμό επέδρασε το γεγονός της Ένωσης στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του αστικού πληθυσμού της νήσου Κεφαλονιάς. Η πρωτογενής πηγή, η οποία
ερευνήθηκε ώστε να εντοπιστούν στοιχεία που να ενισχύουν ή να αποδυναμώνουν
την παραπάνω υπόθεση είναι οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου της περιόδου. Η συγκεκριμένη κατηγορία δημογραφικού υλικού επιλέχθηκε διότι δύναται να παρέχει στον
ερευνητή πληροφορίες που μπορούν να συνεισφέρουν στη μελέτη πολλών θεμάτων
δημογραφικού ενδιαφέροντος όπως οι μετακινήσεις, η επαγγελματική σύνθεση και η
υγειονομική κατάσταση του πληθυσμού, η ύπαρξη νόθων τέκνων κ.α.. Συνεπώς, θα
πρέπει να τονισθεί ότι το φαινόμενο της γαμηλιότητας μελετήθηκε μόνο εν μέρει.
Βασικός στόχος ήταν να ενταχθούν τα δεδομένα, όσο ήταν αυτό δυνατόν, σε πολλαπλά φαινόμενα δημογραφικού χαρακτήρα. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το
υλικό αντλήθηκε από τον ηλεκτρονικό ιστοχώρο των Γενικών Αρχείων του Κράτους
(Ν. Κεφαληνίας), το οποίο σε ορισμένο βαθμό είναι ελλειμματικό ( ειδικά όσον αφορά
το Αργοστόλι ως τόπο τέλεσης γάμου) λόγω καταστροφής των σχετικών εγγράφων.
Τέλος, η επεξεργασία των δεδομένων βασίστηκε σε τρεις μορφές σχέσης του πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε ο νεόνυμφος πληθυσμός που
είτε γεννήθηκε και κατοικεί, είτε μόνο γεννήθηκε ή κατοικεί, είτε ασχέτως με τον τόπο
γέννησης και κατοικίας τέλεσε τον γάμο του στο άστυ. Τα επεξεργασμένα δεδομένα
παρατίθενται κάτωθι σε Πίνακες.
Παρατηρώντας τα δεδομένα του Πίνακα 1, καταρχήν διαπιστώνεται ότι ήδη τη
τελευταία δεκαετία της Αγγλοκρατίας υπάρχει μια τάση αύξησης των γάμων που
τελούνται στα αστικά κέντρα, η οποία έχει πιο δυναμικό χαρακτήρα στη πόλη του
Αργοστολίου. Κατόπιν της Ένωσης, το ποσοστό των τελεσθέντων αστικών γάμων
σταδιακά αυξάνεται, φθάνοντας σε σημείο σχεδόν να διπλασιαστεί.
Συνεχίζοντας στον Πίνακα 2, παρατηρούμε ότι σε όλη τη διάρκεια της τριακονταετίας το Ληξούρι έχει σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό «συμπαγή» αστικό πληθυσμό από ότι το Αργοστόλι. Ωστόσο, στα χρόνια που ακολουθούν την Ένωση αυτός ο
πληθυσμός στη πόλη του Ληξουρίου διαγράφει φθίνουσα πορεία, σε αντίθεση με τον
αντίστοιχο πληθυσμό του Αργοστολίου που ακολουθεί αντίστροφη πορεία. Επίσης,
16
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Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Αργολίδος, Αθήνα, 1993, σελ. 512,521.
Μπάγιας, Α. (επιμ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ’: Νεώτερος ελληνισμός από το 1833 έως
το 1881, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1977, σελ. 450.

121

Δημογραφικά χαρακτηριστικά του αστικού πληθυσμού της νήσου Κεφαλληνίας σύμφωνα με γαμήλιες πράξεις της τριακονταετίας 1855-1884

Αριθμός γαμήλιων περιπτώσεων

Χρονική περίοδος

Σύνολο νησιού

Αργοστόλι

Ληξούρι

Ποσοστό %
αστικών γάμων
επί του
νησιωτικού
συνόλου

1855-1859

2.007

197

204

20,2

1860-1864

2.087

247

175

20,6

1865-1869

749

100

68

26,9

1870-1874

533

3

163

31,1

1875-1879

503

-

189

37,8

1880-1884

676

43

191

37,5

Πίνακας 1:
Αριθμός γαμήλιων περιπτώσεων.

Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό αρχείο 1803 – 1932 & 1841 – 1933

Ποσοστό % επί των αστικών γάμων ανάμεσα
σε αστούς που γεννήθηκαν & κατοικούν σε
κοινό αστικό κέντρο
Χρονική περίοδος

Αργοστόλι

Ληξούρι

Ποσοστό % μεικτών
γάμων ανάμεσα σε
αστούς

1855-1864

27,9

74,2

3,7

1865-1874

30,6

65,2

2,9

1875-1884

32,5

65,7

3,5

Πίνακας 2:
Ποσοστό % επί των αστικών γάμων ανάμεσα σε αστούς που γεννήθηκαν & κατοικούν σε κοινό
αστικό κέντρο.

Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό αρχείο 1803 – 1932 & 1841 – 1933

αρκετά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι περιπτώσεις γάμων που τελούνται μεταξύ
Αργοστολιτών και Ληξουριωτών, μειώνονται σε περιορισμένο βαθμό μετά την Ένωση.
Ο πληθυσμός της υπαίθρου, ο οποίος μετακινείται προς τα αστικά κέντρα και «ριζώνει» εκεί, δηλαδή τελεί τον γάμο του στη πόλη όπου πλέον κατοικεί, νυμφευόμενος
συνήθως αστό, προέρχεται για έκαστο αστικό κέντρο κυρίως από την επαρχία όπου
αυτό τυγχάνει να είναι πρωτεύουσά της. Έτσι, σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 3,
το Αργοστόλι δέχεται κόσμο από την επαρχία Κράνης και το Ληξούρι από την επαρχία
Πάλης. Παρά ταύτα, στα χρόνια που ακολουθούν την Ένωση το Αργοστόλι φαίνεται
ότι δέχεται ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό και από τις υπόλοιπες επαρχίες του νησιού.
Συνεχίζοντας με τη θεματική των μετακινήσεων, επιχειρώντας μια σύγκριση των
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Γεωργία Γεωργοπούλου
Ποσοστό % στο σύνολο τελεσθέντων ανά δεκαετία γάμων σε έκαστο αστικό κέντρο
1855-1864

Επαρχίες

1865-1874

1875-1884

Αργοστόλι

Ληξούρι

Αργοστόλι

Ληξούρι

Αργοστόλι

Ληξούρι

Κράνη

46,8

8,1

45,4

12,9

30

3,9

Πάλη

8,7

32,4

9

48,1

10

65,7

Πύλαρος

6,2

2,7

6,8

11,1

10

7,8

Σάμη

31,2

45,9

27,2

20,3

40

19,7

Λειβαθώ

1,8

2,7

-

-

5

-

Έρισος

5

8,1

11,3

7,4

-

2,6

Έλειος

-

-

-

-

5

-

Πίνακας 3:
Μετακινηθέντες από την ύπαιθρο της Κεφαλονιάς προς τα αστικά κέντρα & τελούντες τον
γάμο τους σε ένα εξ αυτών.

Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό αρχείο 1803 – 1932 & 1841 – 1933

δεδομένων που παρατίθενται στους Πίνακες 4 και 5, η πρώτη διαπίστωση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι περισσότεροι άνδρες από ότι γυναίκες μετακινούνται προς
τα αστικά κέντρα και μάλιστα η πρωτεύουσα του νησιού είναι γενικά και για τα δύο
φύλα πολύ περισσότερο προτιμητέος προορισμός από ότι το Ληξούρι. Μετά την Ένωση ο αριθμός των μετακινηθέντων προς το άστυ ανδρών αυξάνεται, ενώ των γυναικών μειώνεται. Μια δεύτερη γενική διαπίστωση είναι ότι ο περισσότερος ανδρικός
πληθυσμός φεύγει από το Ληξούρι, ενώ ο περισσότερος γυναικείος πληθυσμός φεύγει
από το Αργοστόλι.
Ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την έρευνα, αλλά δεν
συμπεριλαμβάνονται στους προηγούμενους Πίνακες είναι τα εξής: Ο πληθυσμός
(ανδρικός και γυναικείος) της κεφαλληνιακής υπαίθρου μετακινείται κυρίως προς το
Χρονική
περίοδος

Μετακίνηση
προς Αργοστόλι

Μετακίνηση από
Αργοστόλι

Μετακίνηση
προς Ληξούρι

Μετακίνηση από
Ληξούρι

1855-1864

179

11

38

23

1865-1874

51

3

37

6

1875-1884

26

5

56

6

Σύνολο

256

19

131

35

Πίνακας 4:
Αριθμός περιπτώσεων μετακίνησης ανδρικού πληθυσμού από & προς τα αστικά κέντρα.

Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό αρχείο 1803 – 1932 & 1841 – 1933.
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Χρονική
περίοδος

Μετακίνηση
προς Αργοστόλι

Μετακίνηση από
Αργοστόλι

Μετακίνηση
προς Ληξούρι

Μετακίνηση από
Ληξούρι

1855-1864

129

72

26

24

1865-1874

38

38

37

6

1875-1884

11

5

41

2

Σύνολο

178

115

104

32

Πίνακας 5:
Αριθμός περιπτώσεων μετακίνησης γυναικείου πληθυσμού από & προς τα αστικά κέντρα.

Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό αρχείο 1803 – 1932 & 1841 – 1933.

Αργοστόλι. Κατόπιν της Ένωσης ο αριθμός των ανδρών αυξάνει, ενώ των γυναικών
μειώνεται. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος του αστικού πληθυσμού που γεννήθηκε στο
άστυ, αλλά το εγκαταλείπει για την κεφαλληνιακή ύπαιθρο προέρχεται κυρίως από
την πόλη του Αργοστολίου. Κατόπιν της Ένωσης, αυτός ο αστικός πληθυσμός συνεχώς φθίνει φθάνοντας κάποια στιγμή σε οριακό σημείο. Επιπλέον, ο ανδρικός πλη1855-1864

1865-1874

1875-1884

Κεφαλαιούχοι

34

64

65

Γεωργοί &
κτηνοτρόφοι

26

59

102

Αλιείς

4

13

13

Έμποροι

26

29

41

Καταστηματάρχες

11

17

23

Αρτοποιοί

4

13

7

Βιοτέχνες

38

41

34

Τροφίμων

3

3

1

Ξυλείας

9

5

14

Ενδυμάτων

9

8

11

Χαλκού-σιδήρου

5

8

5

Υποδηματοποιίας

11

17

13

Καπνού

1

-

-

Βιομήχανοι

1

-

1

Οινοπνευματοποιοί

1

-

1

Τεχνίτες

2

6

7

Ελεύθεροι
επαγγελματίες

5

6

5

Νομικής

3

2

1

Ιατρικής

1

3

1

Επαγγέλματα
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Καπνού

1

-

-

Βιομήχανοι

1

-

1

Οινοπνευματοποιοί

1

-

Τεχνίτες

2

6

7

Ελεύθεροι
επαγγελματίες

5

6

5

Νομικής

3

2

1

Ιατρικής

1

3

1

Τεχνολόγοι

1

1

3

Παροχή ιδιωτικών
υπηρεσιών

22

10

10

Δημόσιος τομέας

11

7

11

Ανώτεροι δημόσιοι
λειτουργοί

1

1

2

Στρατιωτικοί

1

2

1

Όργανα δημόσιας
τάξης

5

1

-

Εκπαιδευτικοί

1

3

1

Άλλοι κρατικοί
υπάλληλοι

3

-

7

Εκκλησιαστικοί

4

2

2

Μεσολάβηση –
πίστωση-ανταλλαγή

3

3

5

Συγκοινωνίες

4

3

5

Ναυτιλία

11

45

59

Τυπογραφία

-

2

1

Ξενοδοχειακά

1

2

5

Καλλιτέχνες

5

-

2

Άεργοι

2

-

1

1
Γεωργία Γεωργοπούλου

Πίνακας 6:
Σύνολο άστεως ( τόπος κατοικίας) – Αριθμός περιπτώσεων ανά δεκαετία .

Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό αρχείο 1803 – 1932 & 1841 – 1933.

θυσμός που μετακινήθηκε από την υπόλοιπη Ελλάδα προς το κεφαλληνιακό άστυ,
προτίμησε κατά συντριπτική πλειοψηφία το Αργοστόλι, ενώ ο γυναικείος πληθυσμός
προτίμησε κατά συντριπτική πλειοψηφία το Ληξούρι. Μετά την Ένωση οι μετακινήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα προς τα αστικά κέντρα του νησιού γνώρισαν κάθετη
πτώση. Ειδικά όσον αφορά τον πληθυσμό που μετακινείται από τα Ιόνια νησιά προς
το κεφαλληνιακό άστυ, αυτός εγκαθίσταται κυρίως στο Αργοστόλι. Το Ληξούρι γίνεται δέκτης αυτού του πληθυσμού κυρίως επί Αγγλοκρατίας. Στα χρόνια που ακο-
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λουθούν την Ένωση ελάχιστοι Επτανήσιοι μετακινούνται προς την Κεφαλονιά και τα
αστικά της κέντρα. Συνεχίζοντας με τις χώρες του εξωτερικού ο πληθυσμός ( ανδρικός
και γυναικείος) που μετακινήθηκε από αυτές προς το κεφαλληνιακό άστυ, προτίμησε
επίσης κατά συντριπτική πλειοψηφία το Αργοστόλι. Τα χρόνια που ακολούθησαν την
Ένωση οι μετακινήσεις αυτές γνώρισαν κάθετη πτώση. Τέλος, ελάχιστοι Κεφαλλονίτες ( και αυτοί κυρίως άνδρες) αστοί εγκατέλειψαν την πόλη τους για την υπόλοιπη
Ελλάδα ή για χώρες του εξωτερικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι είναι
άνδρες από το Ληξούρι, που έφυγαν τη δεύτερη δεκαετία που ακολούθησε την Ένωση.
Δεδομένου ότι οι πληθυσμιακές μετακινήσεις συχνά συνεπάγονται μεταβολές
στους όρους λειτουργίας της οικονομίας συνεχίζουμε με τη παρουσίαση των δεδομένων που αφορούν στην επαγγελματική σύνθεση του πληθυσμού που κατοικεί στο
άστυ. Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί καταγράφονται οι περιπτώσεις των διαφόρων
επαγγελματικών κατηγοριών του ανδρικού πληθυσμού που συναντώνται στις ληξιαρχικές πράξεις γάμου. Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι στη πορεία των δεκαετιών πολλά
από τα αστικού τύπου επαγγέλματα ενισχύονται σημαντικά π.χ ναυτικοί, έμποροι,
καταστηματάρχες, ενώ κάποια άλλα γνωρίζουν μερική μεταβολή π.χ βιοτέχνες, αλιείς, τεχνίτες. Επίσης, η αύξηση της απασχόλησης στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα
είναι ένα γεγονός που έμμεσα αποτυπώνεται και στον Πίνακα 7.
Η κατά μήνα καταγραφή στον Πίνακα 7 των περιπτώσεων τέλεσης γάμου στο
άστυ σε όλη τη διάρκεια της τριακονταετίας αποδεικνύει δύο θέσεις. Πρώτον, ότι η
οικονομία του νησιού παρά την αυξανόμενη άνοδο της αστικής επαγγελματικής απασχόλησης παραμένει κατά βάση αγροτική και δεύτερον, ότι η κεφαλληνιακή κοινωνία
του άστεως παραμένει συντηρητική ως προς τη τήρηση των ορθόδοξων θρησκευτικών παραδόσεων. Διατυπώνοντάς το διαφορετικά, δεν είναι τυχαίο ότι οι μήνες που
προηγούνται στην επιλογή τους ως χρόνος τέλεσης γάμου είναι μήνες που οι γεωργικές εργασίες βρίσκονται σε αναστολή ( π.χ Ιανουάριος, Φεβρουάριος), ή είναι μήνες
περιφερειακοί των θρησκευτικών νηστειών ( π.χ Απρίλιος, Νοέμβριος).
Παραμένοντας στη θεματική χρόνος τέλεσης του γάμου, στους Πίνακες 8, 9 και
10 παρατίθενται τα δεδομένα που αφορούν στην ηλικία που επιλέγει ο πληθυσμός
που κατοικεί στο άστυ, ανδρικός και γυναικείος, να νυμφευτεί, διακρίνοντας επιπλέον
τις περιπτώσεις όπου ο πατέρας είναι θανών ή όχι. Η τελευταία διάκριση επιχειρήθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης του ζητήματος κατά πόσον οι κοινωνικές συμβάσεις
επέβαλλαν στους άνδρες να συντηρήσουν την πατρική τους οικογένεια προτού δημιουργήσουν την δική τους και κατά πόσον οι γυναίκες καλούνταν να συγκεντρώσουν
μόνες, άνευ πατρικής συνδρομής, ορισμένα οικονομικά μέσα ώστε να προχωρήσουν
στην έγγαμη συμβίωση.
Στα χρόνια που ακολούθησαν την Ένωση, παρατηρούμε πρώτον, ότι ο γενικός
μέσος όρος ηλικίας γάμου ανδρών και γυναικών αυξήθηκε περίπου 2 – 3 έτη. Δεύτερον, διαπιστώνουμε ότι άνδρες και γυναίκες ( και στα δύο αστικά κέντρα) με θανόντα
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Ετήσιοι μήνες

1855-1864

1865-1874

1875-1884

Σύνολο περιπτώσεων
τριακονταετίας ανά μήνα

Ιανουάριος

108

65

70

240

Φεβρουάριος

139

39

70

248

Μάρτιος

26

1

6

33

Απρίλιος

89

37

49

170

Μάιος

31

12

12

49

Ιούνιος

74

31

37

148

Ιούλιος

66

18

39

134

Αύγουστος

23

12

8

43

Σεπτέμβριος

66

19

17

102

Οκτώβριος

54

37

35

126

Νοέμβριος

83

32

49

164

Δεκέμβριος

53

27

43
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Πίνακας 7:
Περιπτώσεις τελεσθέντων ανά δεκαετία γάμων στα αστικά κέντρα.

Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό αρχείο 1803 – 1932 & 1841 – 1933.

πατέρα παντρεύονται μεγαλύτεροι 3 – 5 χρόνια, από αυτούς που δεν έχουν θανόντα
πατέρα σταθερά σε όλη τη διάρκεια της τριακονταετίας. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι η ηλικία τους με τα χρόνια αυξάνεται, ακολουθώντας τη τάση αύξησης που
χαρακτηρίζει τη γενική ηλικία γάμου στα χρόνια μετά την Ένωση. Το τρίτο στοιχείο
που εντοπίζεται είναι ότι η ηλικία γάμου των ανδρών με μη θανόντα πατέρα, κατόπιν
της Ένωσης εμφανίζει τάσης αύξησης, αλλά πάντοτε είναι μικρότερη από την ηλικία
γάμου των ανδρών με θανόντα πατέρα. Τέλος, αναφορικά με τον γυναικείο πληθυσμό παρατηρούμε ότι ενώ η ηλικία γάμου των γυναικών με μη θανόντα πατέρα στο
Αργοστόλι κατόπιν της Ένωσης εμφανίζει τάσης αύξησης, αντιθέτως οι γυναίκες με
μη θανόντα πατέρα στο Ληξούρι παρουσιάζουν σταθερή ηλικία γάμου στη διάρκεια
όλης της τριακονταετίας. Επιπλέον, πέραν του συσχετισμού της ηλικίας γάμου των
νεόνυμφων με το γεγονός θανάτου του πατέρα τους, η καταγραφή των περιπτώσεων θανόντων γονέων νεόνυμφων που κατοικούν στο άστυ θα μπορούσε να μας εξασφαλίσει μερικώς μια εικόνα περί της εξελικτικής πορείας της παροχής υγειονομικής
περίθαλψης στις δύο πόλεις του νησιού. Παρατηρώντας τον Πίνακα 11, διαπιστώνουμε ότι σταθερά μεγαλύτερος αριθμός θανόντων γονέων καταγράφεται στη πόλη
του Ληξουρίου στη διάρκεια της υπό μελέτη χρονικής περιόδου. Ωστόσο, στο τέλος

127

Δημογραφικά χαρακτηριστικά του αστικού πληθυσμού της νήσου Κεφαλληνίας σύμφωνα με γαμήλιες πράξεις της τριακονταετίας 1855-1884

Χρονική
περίοδος

Άνδρες

Γυναίκες

Αργοστόλι

Ληξούρι

Αργοστόλι

Ληξούρι

1855-1859

32

31

24

23

1860-1864

32

31

24

23

1865-1869

32

30

25

24

1870-1874

30

31

27

24

1875-1879

32

32

24

24

1880-1884

34

33

21

25

Πίνακας 8:
Γενικός μέσος όρος ηλικίας νεόνυμφων με τόπο κατοικίας αστικό κέντρο.

Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό αρχείο 1803 – 1932 & 1841 – 1933.

Χρονική
περίοδος

Άνδρες με θανόντα γονέα

Άνδρες με μη θανόντα γονέα

Αργοστόλι

Ληξούρι

Αργοστόλι

Ληξούρι

1855-1859

33

32

29

24

1860-1864

34

32

27

28

1865-1869

35

32

28

30

1870-1874

29

33

-

29

1875-1879

33

34

32

29

1880-1884

35

37

29

32

Πίνακας 9:
Μέσος όρος ηλικίας νεόνυμφων ανδρών με τόπο καταγωγής αστικό κέντρο.

Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό αρχείο 1803 – 1932 & 1841 – 1933.

της Αγγλοκρατίας λαμβάνει χώρα μια απότομη φθίνουσα μεταβολή στη πρωτεύουσα
της επαρχίας Πάλης. Κατόπιν της Ένωσης, ο αριθμός θανόντων γονέων στο Ληξούρι
παρουσιάζει μια εικόνα περίπου σταθερή. Αντίθετα, στο Αργοστόλι συναντάμε μια
εικόνα κάθετης πτώσης της πατρικής θνησιμότητας.
Φεύγοντας από την αναζήτηση του βαθμού καθυστέρησης στην ηλικία τέλεσης
γάμου για λόγους οικονομικούς ή οικογενειακούς, προχωράμε στο αντίστροφο ερώτημα, δηλαδή σε ποιό βαθμό και ηλικία επιδιώκεται, αφού ολοκληρώνει ένας γάμος
τον κύκλο του, η συνέχιση της γαμήλιας συμβίωσης με τη τέλεση ενός νέου γάμου. Τα
δεδομένα περί επαναληπτικών γάμων που παρατίθενται στους Πίνακες 12, 13 και 14
μπορούν να μας δώσουν μια ορισμένη απάντηση.
Καταρχήν, παρατηρούμε ότι οι επαναληπτικοί γάμοι μετά την Ένωση μειώνονται
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και στα δύο αστικά κέντρα. Ωστόσο, στο Ληξούρι συναντάται μεγαλύτερη τάση τέλεσης γάμου β’ βαθμού από ότι στο Αργοστόλι. Ο γάμος γ’ βαθμού συναντάται στο
ίδιο περίπου ποσοστό και στις δύο πόλεις. Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στην
ηλικία γάμου διαπιστώνουμε ότι άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στο Αργοστόλι
τελούν σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία τον επαναληπτικό γάμο, από ότι οι κάτοικοι του
Ληξουρίου. Συνεχίζοντας με τα δεδομένα του Πίνακα 14 εντοπίζουμε στη πόλη του
Ληξουρίου πολύ περισσότερες περιπτώσεις γάμων όπου ο γάμος είναι επαναληπτικός
μόνο για τον ένα σύζυγο. Στο Ληξούρι, επίσης, καταμετρώνται λίγο περισσότερες περιπτώσεις γάμου όπου και οι δύο σύζυγοι τελούν επαναληπτικό γάμο. Στο τέλος της
Αγγλοκρατίας, ο αριθμός αυτών των περιπτώσεων, και στις δύο πόλεις, συναντά μια
απότομη πτώση που ακολουθείται από μια διαρκώς φθίνουσα πορεία στα χρόνια που
Χρονική
περίοδος

Γυναίκες με θανόντα γονέα

Γυναίκες με μη θανόντα γονέα

Αργοστόλι

Ληξούρι

Αργοστόλι

Ληξούρι

1855-1859

25

24

22

22

1860-1864

26

24

22

23

1865-1869

27

25

23

23

1870-1874

43

25

20

23

1875-1879

-

24

24

23

1880-1884

26

26

21

23

Πίνακας 10:
Μέσος όρος ηλικίας νεόνυμφων γυναικών με τόπο καταγωγής αστικό κέντρο.

Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό αρχείο 1803 – 1932 & 1841 – 1933.

Χρονική περίοδος

Αργοστόλι

Ληξούρι

1855-1859

185

258

1860-1864

184

195

1865-1869

65

33

1870-1874

7

165

1875-1879

7

197

1880-1884

18

193

Σύνολο

466

1041

Πίνακας 11:
Αριθμητικές περιπτώσεις νεόνυμφου πληθυσμού με θανόντα πατέρα
και τόπο καταγωγής αστικό κέντρο.

Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό αρχείο 1803 – 1932 & 1841 – 1933.
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Χρονική
περίοδος

Αργοστόλι

Ληξούρι

Περιπτώσεις

Μ.Ο ηλικίας

Περιπτώσεις

Μ.Ο ηλικία ς

1855-1859

32

42

44

41

1860-1864

36

45

87

45

1865-1869

13

43

15

36

1870-1874

1

-

25

43

1875-1879

2

32

30

46

1880-1884

3

46

21

45

Πίνακας 12:
Επαναληπτικοί γάμοι ανδρών με τόπο κατοικίας αστικό κέντρο.

Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό αρχείο 1803 – 1932 & 1841 – 1933.

Χρονική
περίοδος

Περιπτώσεις

Μ.Ο ηλικίας

Περιπτώσεις

Μ.Ο ηλικίας

1855-1859

19

39

28

33

1860-1864

31

30

17

30

1865-1869

10

40

7

37

1870-1874

1

43

12

36

1875-1879

-

-

13

37

1880-1884

5

38

13

36

Αργοστόλι

Ληξούρι

Πίνακας 13:
Επαναληπτικοί γάμοι γυναικών με τόπο κατοικίας αστικό κέντρο.

Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό αρχείο 1803 – 1932 & 1841 – 1933.

έπονται της Ένωσης.
Η επεξεργασία και η παρουσίαση των δεδομένων της πρωτογενούς πηγής μας
ολοκληρώνεται με τους νεόνυμφους αγνώστου πατρός. Ο Πίνακας 15 μας παρέχει τη
διαπίστωση ότι οι περισσότεροι γάμοι αυτής της κατηγορίας τελούνται στο Αργοστόλι. Ωστόσο, αυτός ο συσχετισμός φαίνεται ότι τείνει να μεταβληθεί στα χρόνια που
ακολουθούν την Ένωση. Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο δεν αποτυπώνεται στον παρόντα Πίνακα είναι η επαγγελματική σύνθεση του ανδρικού πληθυσμού
αγνώστου πατρός. Στη πόλη του Αργοστολίου καταγράφονται οι χαμηλής κοινωνικής
στάθμης περιπτώσεις του γεωργού και υπηρέτη. Αντίθετα στη πόλη του Ληξουρίου
αυτό του κομμάτι πληθυσμού εντοπίζεται και στα μεσοαστικά στρώματα με τις ιδιό-
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Χρονική
περίοδος

Περιπτώσεις που ο γάμος είναι
επαναληπτικός για τον έναν μόνο
σύζυγο

Περιπτώσεις που ο γάμος είναι
επαναληπτικός και για τους δύο
συζύγους

Αργοστόλι

Ληξούρι

Αργοστόλι

Ληξούρι

1855-1864

68

76

19

19

1865-1874

21

44

1

9

1875-1884

9

52

5

14

Σύνολο

98

172

22

42

Πίνακας 14:
Τόπος κατοικίας αστικό κέντρο.

Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό αρχείο 1803 – 1932 & 1841 – 1933.

τητες του ιδιοκτήτη, εμπόρου και κλητήρα.
Συνοψίζοντας, η εικόνα που μας δίνεται από τις διαπιστώσεις επί των δεδομένων
της πηγής μας, είναι μια εικόνα βαθμιαίας αστικοποίησης του νησιού της Κεφαλλονιάς που είχε ξεκινήσει να διαγράφει δυναμική πορεία ήδη από τη τελευταία δεκαετία
της αγγλικής Προστασίας. Η αύξηση του ποσοστού των αστικών γάμων, οι αυξανόμενες μετακινήσεις από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα και ο περιορισμός των
μεταναστεύσεων από αυτά, η αύξηση της ηλικίας γάμου, η ενίσχυση των επαγγελμάτων αστικού χαρακτήρα, η σταδιακή αποδυνάμωση της ιδέας περί έγγαμης συμβίωσης, είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια κοινωνία που αποκτά όλο και περισσότερο
αστικό χαρακτήρα δυτικού τύπου. Το Αργοστόλι φαίνεται ότι έγινε μεγαλύτερος αποδέκτης αστικοποίησης από ότι το Ληξούρι στα χρόνια που ακολούθησαν την Ένωση.
Το Ληξούρι υποβλήθηκε σε μεταβολές, αλλά με έναν περισσότερο αργόσυρτο τρόπο.
Εν κατακλείδι, το ερώτημα που θέσαμε ως αντικείμενο της παρούσας εργασίας
πιστεύουμε ότι έχει την εξής απάντηση: τα αστικά κέντρα της Κεφαλλονιάς υποβλήΧρονική
περίοδος

Αργοστόλι

Ληξούρι

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

1855-1864

2

4

-

2

1865-1874

1

2

1

-

1875-1884

-

2

3

1

Σύνολο

3

8

4

3

Πίνακας 15:
Περιπτώσεις νεόνυμφων αγνώστου πατρός που τελούν γάμο στο άστυ.

Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας, Ληξιαρχικό αρχείο 1803 – 1932 & 1841 – 1933.
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θηκαν σε έναν δυναμικό τύπο αστικοποίησης την περίοδο της Αγγλοκρατίας. Ακολούθως, η αστικού τύπου διαμόρφωση του πληθυσμού τους τη πρώτη δεκαετία που
ακολούθησε την Ένωση παρέμεινε στάσιμη για διάφορους λόγους (ο σεισμός του
1867, οι οικονομικές κρίσεις της δεκαετίας του 1870, η οικονομικό - πολιτική γιγάντωση της Αθήνας που απορρόφησε πληθυσμό όχι μόνο από την ύπαιθρο, αλλά και
από τα περιφερειακά αστικά κέντρα της χώρας). Από τα μέσα της δεκαετίας του 1870’,
οι μεταρρυθμίσεις που επιδιώχθηκαν από το ελληνικό κράτος στους τομείς της πολιτικής και της οικονομίας, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εξελίξεων έδωσαν μια νέα
ώθηση με ανανεωτικές προοπτικές στην αστική περιφέρεια. Τότε ήταν που ο πληθυσμός της Κεφαλλονιάς, ιδίως της πόλης του Αργοστολίου εισήχθη σε μια νέα εποχή
αστικών μεταβολών, και ο πληθυσμός της πόλης του Ληξουρίου απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο από τις παραδοσιακές του δομές.
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ΔΙΕΘΝΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΑΙΑΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1933-2012
Το φαινόμενο του διεθνικού γάμου παρουσιάζεται εδώ και αρκετές δεκαετίες στην
ελληνική κοινωνία, είτε σε μεγάλα αστικά κέντρα, είτε σε μικρότερες τοπικές κοινωνίες. Η παρούσα μελέτη εξετάζει το διεθνικό γάμο στη δημοτική ενότητα Φαιάκων του
νομού Κέρκυρας υπό το πρίσμα της δημογραφικής μελέτης.
Γαμηλιότητα είναι «το δημογραφικό φαινόμενο που σχετίζεται με τη συχνότητα
των γάμων και των διαζυγίων και με τα χαρακτηριστικά των ατόμων τα οποία εμπλέκονται στη δημιουργία ή τη λύση του δεσμού του γάμου»1. Ο όρος γάμος αντιπροσωπεύει τη σύναψη μιας θεσμικής σχέσης μεταξύ κοινωνικών όντων, εγγράφεται δηλαδή
στην περιοχή των νοοτροπικών ρυθμίσεων ενός πληθυσμού2.
Η έννοια του «μικτού γάμου» παρουσιάζει αρκετές ασάφειες και εννοιολογικές
διαφορές παγκοσμίως, πράγμα που οφείλεται στις διαφορετικές ερμηνείες του φαινομένου σε κάθε κοινωνία. Κριτήριο διαφοροποίησης αποτελεί άλλοτε το θρήσκευμα,
άλλοτε η φυλή και η υπηκοότητα ή όλα τα παραπάνω μαζί. Ωστόσο, σύμφωνα με την
ελληνική βιβλιογραφία, οι μικτοί γάμοι αφορούν γάμους στους οποίους οι μελλόνυμφοι διαφέρουν ως προς την υπηκοότητα και ως προς το θρήσκευμα3.
Παράλληλα στις βιβλιογραφικές αναφορές συναντάται και ο όρος «διεθνικός γάμος». Μάλιστα υπάρχουν ερευνητές που θεωρούν αυτόν τον όρο περισσότερο έγκυρο. Αυτή η άποψη στηρίζεται στο γεγονός ότι ο όρος περιλαμβάνει το γάμο ανάμεσα
σε σύζυγο που κατέχει την εθνική υπηκοότητα και σε σύζυγο αλλοδαπό και επιπρόσθετα το γάμο ανάμεσα σε δυο συζύγους αλλοδαπούς που κατοικούν σε τρίτη χώρα4.

Η δημοτική ενότητα Φαιάκων
Η σημερινή δημοτική ενότητα Φαιάκων, πρώην δήμος Φαιάκων, βρίσκεται στο
1

2
3

4

Μ. Παπαδάκης και Κλ. Τσίμπος, Δημογραφική Ανάλυση. Αρχές - Μέθοδοί-Υποδείγματα, Σταμούλη,
Αθήνα 2004, σ. 202.
Μ. Τομαρά-Σιδέρη, Ιστορική Δημογραφία, Παπαζήση, Αθήνα 1998, σ. 79.
Μ. Παπαϊωάννου, Οι γάμοι μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών στην Κέρκυρα (1980-2000) Δίγλωσση οικογένεια και εκπαίδευση, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας,
Κέρκυρα 2006 (διδακτορική διατριβή), σ. 81.
στο ίδιο, σ. 106.
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ανατολικό τμήμα του νησιού της Κέρκυρας. Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι 6.545, ενώ το
καλοκαίρι παρατηρείται πληθυσμιακή αύξηση5. Η έκταση του είναι 53.800 στρέμματα
περίπου. Συνδυάζει πλούσιο γεωγραφικό ανάγλυφο, μια μαγευτική χλωρίδα, μια θαυμάσια ακτογραμμή με το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του να καταλαμβάνεται από
τον περίφημο κερκυραϊκό ελαιώνα με περισσότερα από 320.000 δέντρα. Από το 2011,
με το Σχέδιο Καλλικράτης6 , αποτελεί δημοτική ενότητα του ενιαίου δήμου Κέρκυρας.
Πρόκειται για μια κοινωνία αγροτικού τύπου στην οποία παραδοσιακά υπάρχουν
μικροί οικισμοί, οι περισσότεροι παραθαλάσσιοι και λιγότεροι ορεινοί. Οι κάτοικοι
ασχολούνταν κυρίως με την παραγωγή ελαιολάδου, τη γεωργία, το ψάρεμα, τη ναυτιλία και λιγότερο την κτηνοτροφία. Από το 1960 και μετά ο τουρισμός αποτέλεσε
το βασικό παράγοντα στήριξης της οικονομίας του νησιού. Εξελίχτηκε στον πιο αναπτυγμένο τουριστικά πρώην δήμο της Κέρκυρας.
Το νησί της Κέρκυρας κατόρθωσε και απέκτησε αυτοτελή υπόσταση στη διεθνή
τουριστική αγορά από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Ειδικότερα, το 1953 ο γάλλος επενδυτής Gerard Blitz νοίκιασε τμήμα του περίφημου κτήματος (πορτοκαλεώνας) του Σίδνεϋ Μέρλιν, ο οποίος πρώτος παρήγαγε τη συγκεκριμένη ποικιλία εδώ το
1925, για να δημιουργήσει μια μεσογειακή λέσχη, το Club Mediteranee, για Γάλλους
τουρίστες στην περιοχή της Δασιάς και του Δαφνήλα της σημερινής δημοτικής ενότητας Φαιάκων. Φτιάχτηκαν οι χαρακτηριστικές καλύβες με το κερκυραϊκό παπύρι
(είδος καλαμιού) και οι πρώτοι Γάλλοι παραθεριστές αφικνούνται ομαδικά με υδροπλάνα της AIR FRANCE7.
Συνεχίζοντας το άνοιγμα στον τουριστικό τομέα το 1957 ο Κερκυραίος επιχειρηματίας Σπύρος Μπούας νοίκιασε την περίφημη βίλλα Μπιμπέλλι, τον παλιό πύργο
των Πολυλάδων, στην Κάτω Κορακιάνα, για 25 χρόνια και αναπτύσσεται εκεί μια από
τις καλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες της εποχής, όχι μόνο της Ελλάδας, με το Καστέλλο, το Καστελλέτο και το Καστελλίνο.
Οι κάτοικοι των χωριών και κυρίως της Κάτω Κορακιάνας, στο γεωγραφικό χώρο
της οποίας ανήκουν οι τουριστικές μονάδες, παραμελούν πλέον τις προηγούμενες
επαγγελματικές τους δραστηριότητες τους και ασχολούνται με τους νεοφερμένους
Ευρωπαίους τουρίστες και τα δελεαστικά κεφάλαια που εισρέουν. Η τουριστική ανάπτυξη κορυφώνεται τις επόμενες δεκαετίες και φτάνουμε στην τελευταία δεκαπενταετία όπου ο τουρισμός αποτελεί τον πλέον καθοριστικό τομέα με βάση τον οποίο
διαρθρώνονται και οι υπόλοιποι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στο νησί.

5

6
7

Τα στοιχεία του πληθυσμού της δημοτικής ενότητας Φαιάκων αντλήθηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.: πίνακας αποτελεσμάτων ΜΟΝΙΜΟΥ Πληθυσμού-Απογραφής 2011 http://www.statistics.gr/portal/page/
portal/ESYE/PAGE-census2011, ανακτήθηκε την 30/4/2013
Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Σ. Καλούδης, Η Κάτω Κορακιάνα από το μακρινό χτες στο σήμερα, Κέρκυρα 1994, σ. 43.
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Η υπέρμετρη ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα και συγκεκριμένα του τουρισμού
και της παροχής υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές πολιτιστικές αλλαγές, οικονομικές επιπτώσεις και βαθμιαία εξέλιξη της κοινωνικής διάρθρωσης στις ανθρώπινες σχέσεις. Πολλοί αλλοδαποί έρχονται στην Κέρκυρα, κυρίως το καλοκαίρι είτε
για εποχιακή εργασία που σχετίζεται με τον τουρισμό, είτε για τις δικές τους διακοπές,
είτε συνδυάζοντας και τα δυο. Στον τουριστικό τομέα συναντιούνται πολλές εθνικότητες ατόμων μαζί με τους γηγενείς, γεγονός που οδηγεί σε συνάψεις γάμων ανάμεσα
σε άτομα διαφορετικής υπηκοότητας.
Επιπρόσθετα, τη δεκαετία του ’90 εισήλθε μεγάλος αριθμός οικονομικών μεταναστών στο νησί κυρίως από τη γειτονική Αλβανία, για εξεύρεση εργασίας και αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου.
Παράλληλα υπάρχουν διαχρονικές σχέσεις με την επίσης γειτονική, δυτικά, Ιταλία για την οποία συνήθως τον Αύγουστο η Κέρκυρα αποτελεί κλασικό παραθεριστικό προορισμό.
Η εξέλιξη του εργασιακού περιβάλλοντος και η αναζήτηση μεγαλύτερων εφοδίων
για την επαγγελματική αποκατάσταση οδηγεί γενικότερα τα άτομα σε αναζήτηση εργασίας και μετεκπαίδευση τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες ηπείρους, όπου είναι
πιθανό στους κοινούς χώρους εργασίας ή φοίτησης αυτά τα άτομα να συναντήσουν
τον / την σύζυγό τους.
Είδη διεθνικών γάμων στη δημοτική ενότητα Φαιάκων και δήλωση γάμου
Εξετάζονται τρεις περιπτώσεις διεθνικών γάμων:
α) ο ένας εκ των δύο συζύγων έχει ελληνική υπηκοότητα και ο άλλος αλλοδαπή,
β) είναι και οι δύο σύζυγοι αλλοδαποί και διαμένουν στο νησί ως κάτοικοι και
γ) είναι και οι δύο σύζυγοι αλλοδαποί, αλλά δε μένουν στο νησί.
Ως βασικό άξονα κατανομής σε κάθε περίπτωση θέτουμε την παράμετρο της υπηκοότητας και ως δευτερεύοντα τον τόπο κατοικίας μέχρι τη δήλωση του γάμου στο
ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης.
Στην πρώτη περίπτωση διαφαίνεται ότι οι σύζυγοι συναντήθηκαν στη χώρα του
ενός, όπου και τελείται ο γάμος. Ο ένας έχει την εθνική υπηκοότητα και ο άλλος ήρθε
είτε για εργασία, εποχιακή ή σταθερή, είτε για σπουδές, είτε για διακοπές.
Στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται για αλλοδαπούς που υποθέτουμε ότι επέλεξαν
το νησί ως μόνιμο τόπο κατοικίας φεύγοντας από τη χώρα τους για προσωπικούς ή
επαγγελματικούς λόγους, γνώρισαν τον / την σύντροφό τους και αρχίζουν ή συνεχίζουν στη νέα χώρα την κοινή συζυγική τους ζωή.
Στην τρίτη περίπτωση θα συναντήσουμε ζευγάρια, τα οποία επέλεξαν την τοποθεσία ως γαμήλιο προορισμό για να τελέσουν εκεί μια σημαντική στιγμή της κοινής
ζωής τους ή για να συνδυάσουν το γάμο τους με τις καλοκαιρινές διακοπές τους.
Η δήλωση του γάμου οφείλει να γίνει από έναν εκ των συζύγων σε συγκεκριμένο
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χρονικό διάστημα, διαφορετικά επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο8. Κατά τη μελέτη
των καταγραφών διαπιστώθηκε ότι στο 96,64% των περιπτώσεων ο γάμος δηλώθηκε
από τον σύζυγο και μόνο στο 3.36% από τη σύζυγο. Ακόμα κι όταν ο σύζυγος είναι
αλλοδαπός, εκείνος φαίνεται να αναλαμβάνει το καθήκον της ενημέρωσης του ληξιαρχείου.
Συχνότητα γάμου - Ηλικία γάμου
Για τα περισσότερα ζευγάρια ο γάμος που τελούν είναι ο πρώτος. Επίσης, παρουσιάζεται ένας μικρός αριθμός 32 γάμων που είναι ο β΄ γάμος για το σύζυγο, και αντίστοιχα 15 γάμων για τη σύζυγο. Ο γ΄ γάμος συναντάται μόνο σε δύο διαφορετικές
περιπτώσεις, μια για άντρα και μια για γυναίκα. Για τη σύζυγο η ηλικία του α΄ γάμου
είναι κατά μέσο όρο το εικοστό ένατο έτος και η ηλικία του β΄ γάμου το τριακοστό
ένατο έτος, για το σύζυγο το τριακοστό δεύτερο και τεσσαρακοστό πέμπτο αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 2).
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΓΑΜΟΥ ΝΥΦΗΣ
Α'
Β'
Γ'
Σύνολο

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΑΜΟΥ
ΓΑΜΠΡΟΥ
Α'
Β'
172
32

Γ'
1

Σύνολο
205

15

15

2

32

1

0

0

1

188

47

3

238

Πίνακας 1:
Συχνότητα γάμου γαμπρού και νύφης.

Πηγή: Ληξιαρχείο δημοτικής ενότητας Φαιάκων Κέρκυρας.

Η σύναψη δεύτερου γάμου γίνεται κοντά στην ηλικία των 39 για τη σύζυγο και
στα 45 για το σύζυγο. Καταγράφηκε μια μόνο περίπτωση β΄ γάμου και για τους δύο,
με τη μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας, ο σύζυγος στα 80 και η σύζυγος στα 39. Σαφώς σ’
αυτή την περίπτωση καλύπτονται ανάγκες συντροφικότητας μάλλον και φροντίδας
ηλικιωμένου παρά τεκνοποίησης.

Βλ. Νόμο 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων».
	Άρθρον 29: Ο γάμος δηλώνεται στο ληξίαρχο του τόπου της τελέσεώς του μέσα σε σαράντα μέρες από
την τέλεσή του με την προσαγωγή αντιγράφου της πράξης που συνέταξε για την τέλεση ο δήμαρχος ή
ο πρόεδρος της κοινότητας ή ο θρησκευτικός λειτουργός που ευλόγησε το γάμο. Αντίγραφο της πράξης
αυτής είναι υποχρεωμένοι να στείλουν το ληξίαρχο, μέσα στην ίδια προθεσμία, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή ο θρησκευτικός λειτουργός που τη συνέταξε.
	Άρθρον 30: Υπόχρεως προς δήλωσιν του γάμου είναι εκάτερος των συζύγων.

8
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ΗΛΙΚΙΑ
ΓΑΜΠΡΟΥ
Μέση τιμή
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
ΗΛΙΚΙΑ ΝΥΦΗΣ
Μέση τιμή
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΑΜΟΥ
ΓΑΜΠΡΟΥ
Α'
Β'
Γ'
32,5
45,1
52,3
21
27
45
62
80
65
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΑΜΟΥ
ΝΥΦΗΣ
Α'
Β'
Γ'
29,4
39,1
45
19
24
45
54
52
45

Πίνακας 2:
Συχνότητα γάμου γαμπρού και νύφης σε σχέση με την ηλικία.
Πηγή: Ληξιαρχείο δημοτικής ενότητας Φαιάκων Κέρκυρας.

Διάγραμμα 1:
Διαφορά ηλικίας γαμπρού - νύφης.

Πηγή: Ληξιαρχείο δημοτικής ενότητας Φαιάκων Κέρκυρας.

139

ΔΙΕΘΝΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΙΑΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ
1933-2012

Tο ηλικιακό φάσμα κατά το οποίο τελούνται οι περισσότεροι γάμοι είναι οι ηλικίες
23-41 για το σύζυγο, ενώ για τη σύζυγο είναι 22-37. Η μικρότερη ηλικιακή τιμή για
τη νύφη ήταν τα 19 χρόνια, ενώ για το γαμπρό τα 21 χρόνια. Αντίθετα, η μεγαλύτερη
ηλικιακή τιμή για τη νύφη ήταν τα 54 χρόνια και για το γαμπρό τα 80 χρόνια.
Η διαφορά ηλικίας των ζευγαριών απεικονίζεται στο διάγραμμα 1. Tο 10,1% των
ζευγαριών (24 ζευγάρια) έχουν την ίδια ακριβώς ηλικία. Παρουσιάζεται ποικιλία στη
διαφορά ηλικίας των ζευγαριών: από τη μέγιστη τιμή των 41 χρόνων που είναι μεγαλύτερος ο γαμπρός από τη νύφη έως τη μέγιστη τιμή των 20 χρόνων που υπερτερεί η
νύφη του γαμπρού.
Τόπος γέννησης, διαμονής και τέλεσης γάμου
Ο τόπος γέννησης που εμφανίζει τη μεγαλύτερη αριθμητική τιμή για τους άνδρες
είναι η Μ. Βρετανία (32,4%). Ωστόσο αυτό αντισταθμίζεται αθροιστικά από τα ποσοστά γέννησης γαμπρών στην Κ. Κορακιάνα (περίπου 12%), στην υπόλοιπη Κέρκυρα
(περίπου 11%) και στην υπόλοιπη Ελλάδα (περίπου 9%). Συναντάμε χώρες προέλευσης και από την υπόλοιπη Ευρώπη όπως Ιταλία, Αλβανία και Γαλλία σε πολύ μικρά
ποσοστά. Ελάχιστοι σύζυγοι προέρχονται από Αφρική, Ασία και Αμερική.
Αναφορικά με τον τόπο γέννησης της νύφης οι Βρετανίδες νύφες υπερτερούν συντριπτικά κάθε άλλης εθνικότητας, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. Αποτελούν το 45,4% (108 περιπτώσεις) με όλες τις άλλες εθνικότητες να ακολουθούν με
πολύ μεγάλη διαφορά από αυτήν και σε πολύ μικρά ποσοστά ακόμα κι αν εξετάσουμε
το σύνολο των Ελληνίδων (21 περιπτώσεις).
Ως τόπος διαμονής με τα μεγαλύτερα ποσοστά τόσο για τον Έλληνα γαμπρό όσο
και για την Ελληνίδα νύφη αναδεικνύεται η Κάτω Κορακιάνα. Είναι το πολυπληθέστερο δημοτικό διαμέρισμα, αυτό που γειτνιάζει με τις παραθαλάσσιες αναπτυσσόμενες
τουριστικές μονάδες της περιοχής. Ακολουθούν ο Άγιος Μάρκος, ο Σπαρτύλας και
η Κέρκυρα. Την υπόλοιπη Ελλάδα ως τόπο διαμονής δηλώνει το 2,88% των ανδρών
και των 3,23 % των γυναικών αντίστοιχα. Τέλος, σε τέσσερις περιπτώσεις δηλώθηκε
τόπος κατοικίας χώρα του εξωτερικού.
Η Κάτω Κορακιάνα ήταν και ο τόπος τέλεσης των περισσότερων γάμων (32,62%)
μέχρι το 1998 όπως προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα. Οι μικρότερες κοινότητες
συμμετείχαν με μικρό αριθμό γάμων στη συνολική εικόνα. Στη συνέχεια όμως, με το
σχέδιο Καποδίστριας συνενώνονται οι κοινότητες και πλέον τελούνται οι γάμοι μόνο
στο δημαρχείο στον Ύψο μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για το 45,06 % των διεθνικών
γάμων.
Υπηκοότητα ανδρών και γυναικών
Στη ληξιαρχική πράξη γάμου η υπηκοότητα αποτελεί χωριστό πεδίο από τον τόπο
γέννησης. Παλαιότερα η Ελληνίδα νύφη, αν παντρευόταν αλλοδαπό σύζυγο, έχανε
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Διάγραμμα 2:
Τόπος διαμονής γαμπρού.

Πηγή: Ληξιαρχείο δημοτικής ενότητας Φαιάκων Κέρκυρας.

Διάγραμμα 3:
Τόπος διαμονής νύφης.

Πηγή: Ληξιαρχείο δημοτικής ενότητας Φαιάκων Κέρκυρας.
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την υπηκοότητα της. Με ειδική νομοθεσία9, αποκαθίσταται αυτό το θέμα εφόσον
καθένας από τους συζύγους διατηρεί την υπηκοότητα του ανεξάρτητα από τον άλλο.
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων αποκαλύπτει ότι η ελληνική υπηκοότητα
του γαμπρού στους διεθνικούς γάμους υπερτερεί των άλλων με ποσοστό 43,7 % και
έπεται η βρετανική υπηκοότητα με 32,4 %.
Εξετάζοντας την υπηκοότητα της νύφης διαπιστώνουμε ότι η βρετανική υπηκοόΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΓΑΜΠΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ
ΓΑΛΛΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ
ΙΟΡΔΑΝΙΚΗ
ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ
ΣΕΡΒΙΚΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ
ΤΥΝΗΣΙΑΚΗ
ΚΡΟΑΤΙΚΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ
ΙΡ ΑΝΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΤΣΕΧΙΚΗ
ΣΛΟΒΕΝΙΚΗ
Σύνολο

Συχνότητα
104
77
13
4
11
5
3
1
1
3
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
238

%
43,7
32,4
5,5
1,7
4,6
2,1
1,3
0,4
0,4
1,3
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,4
0,8
0,4
0,8
0,4
0,4
100

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΝΥΦΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ
ΓΑΛΛΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ
ΚΟΛΟΜΒΙΑΝΗ
ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ
ΟΥΓΓΡΙΚΗ
ΚΕΫΛΑΝΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΡΩΣΙΚΗ
ΤΣΕΧΙΚΗ
ΚΑΝΑΔΙΚΗ
ΔΑΝΙΚΗ
ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ
ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ
ΑΓΙΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ
ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ
ΣΕΡΒΙΚΗ
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ
ΕΛΒΕΤΙΚΗ
ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ
ΤΑΪΛΑΝΔΙ ΚΗ
ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ
ΣΛΟΒΕΝΙΚΗ
Μη αναφορά
Σύνολο

Πίνακας 3:
Υπηκοότητα γαμπρού και νύφης.

Συχνότητα
31
106
4
5
14
10
2
3
1
1
4
1
11
2
5
8
6
2
1
2
2
1
3
6
1
1
1
1
1
1
1
238

%
13
44,5
1,7
2,1
5,9
4,2
0,8
1,3
0,4
0,4
1,7
0,4
4,6
0,8
2,1
3,4
2,5
0,8
0,4
0,8
0,8
0,4
1,3
2,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
100

Πηγή: Ληξιαρχείο δημοτικής ενότητας Φαιάκων Κέρκυρας.
9

Βλ. άρθρο 12, παράγραφος 3 του Ν.1649/1986 : «Γυναίκες, που έχουν τελέσει γάμο πριν αρχίσει να
ισχύει ο ν. 1329/1983, μπορούν να ανακτήσουν το πατρικό τους επώνυμο σύμφωνα με το άρθρο 1388
του Αστικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 1329/1983, αφού υποβάλλουν σχετική δήλωση στον αρμόδιο ληξίαρχο. Η δήλωση αυτή καταχωρίζεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής
πράξης γάμου».
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ΓΑΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΝΥΦΗΣ
Συχνότητα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΛΟΓΩ
ΓΑΜΟΥ)
4
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ
29
ΓΑΛΛΙΚΗ
3
ΙΤΑΛΙΚΗ
3
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
8
ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ
6
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
1
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ
2
ΚΟΛΟΜΒΙΑΝΗ
1
ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ
1
ΟΥΓΓΡΙΚΗ
4
ΚΕΫΛΑΝΗΣ
1
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
6
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
2
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
4
ΡΩΣΙΚΗ
8
ΤΣΕΧΙΚΗ
6
ΚΑΝΑΔΙΚΗ
1
ΔΑΝΙΚΗ
1
ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ
2
ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ
1
ΑΓΙΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ
1
ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ
2
ΣΕΡΒΙΚΗ
4
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ
1
ΕΛΒΕΤΙΚΗ
1
ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ
1
Σύνολο
104

%
3,8
27,9
2,9
2,9
7,7
5,8
1
1,9
1
1
3,8
1
5,8
1,9
3,8
7,7
5,8
1
1
1,9
1
1
1,9
3,8
1
1
1
100

ΝΥΦΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΓΑΜΠΡΟΥ
Συχνότητα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ
ΓΑΛΛΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ
ΙΟΡΔΑΝΙΚΗ
ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΚΡΟΑΤΙΚΗ
ΙΡΑΝΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΤΣΕΧΙΚΗ
Σύνολο

4
11
2
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
31

%
12,9
35,5
6,5
12,9
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
6,5
3,2
100

Πίνακας 4:
Έλληνες - Ελληνίδες και υπηκοότητα συζύγων.

Πηγή: Ληξιαρχείο δημοτικής ενότητας Φαιάκων Κέρκυρας.

τητα είναι η πρώτη αριθμητικά 44,5 % και ακολουθεί η ελληνική υπηκοότητα με 13%
(βλ. Πίνακα 3). Στατιστικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα δεδομένα του πίνακα 4,
τα οποία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Έλληνας γαμπρός παντρεύεται Βρετανίδα
νύφη σε ποσοστό 27,9% και ακολουθεί η νύφη που έρχεται από τη Γερμανία (8%),
τη Ρωσία (8%), την Αλβανία (6%), την Ολλανδία(6%) και την Τσεχία (6%). Οι υπόλοιπες υπηκοότητες που παρουσιάζονται καλύπτουν πολύ μικρά ποσοστά. Από την
άλλη πλευρά, η Ελληνίδα νύφη επιλέγει κυρίως σύζυγο από τη γειτονική Ιταλία σε
ποσοστό 35,5%.
Η στατιστική επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων (βλ. Πίνακα 4) αποκαλύπτει
ότι στους διεθνικούς γάμους που μελετάμε μόνο το 4,6 % των γαμπρών έχουν υπηκοότητα αλβανική, ποσοστό που ισχύει και για τις νύφες. Θεωρείται ένα πολύ μικρό
ποσοστό αν λάβουμε υπόψη ότι νησί της Κέρκυρας γειτνιάζει με την Αλβανία.
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Ωστόσο, η βρετανική υπηκοότητα κυριαρχεί. Σε μια προσπάθεια να εξηγηθούν
κάποιες από τις παραπάνω στατιστικές αναφορές, που αφορούν την έντονη παρουσία
Βρετανών συζύγων στο νησί της Κέρκυρας, αναζητήθηκαν ιστορικά και κοινωνικά
αίτια. Με τη συνθήκη του Παρισιού το 1815 τα Ιόνια Νησιά τίθενται υπό βρετανική προστασία για μια περίοδο 50 ετών, περίοδο καταπιεστική, αλλά ακμάζουσα για
την Κέρκυρα. Από τότε δημιουργούνται δεσμοί ανάμεσα στη Μ. Βρετανία και την
Κέρκυρα. Χαρακτηριστικό αυτών είναι και το παιχνίδι του κρίκετ που ξεκίνησε να
παίζεται στην Κέρκυρα από το 1823. Το νησί αποτέλεσε χώρο αγώνων και πόλο έλξης
για τα πληρώματα των πλοίων του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας και μετά την
αποχώρηση από τη νησί, ως το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και μεταπολεμικά. Υπήρξε διαφήμιση από τα βρετανικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τους αγώνες στην
Κέρκυρα, καθώς και μεγάλη επισκεψιμότητα από ομάδες Κρίκετ με αποκορύφωμα τα
εγκαίνια της απευθείας αεροπορικής γραμμής Λονδίνου-Κέρκυρας το 1966, γεγονός
που αναμφισβήτητα επηρέασε τη βρετανική επισκεψιμότητα στο νησί10.
Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε στο σύγχρονο Βρετανό, μυθιστοριογράφο, ποιητή, θεατρικό και ταξιδιωτικό συγγραφέα τον Λόρενς Τζορτζ Ντάρελ
(1912-1990), ο οποίος έζησε στην Κέρκυρα από το 1935 ως 1937 και για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Έγραψε σημαντικά έργα11 του και επηρέασε το βρετανικό λογοτεχνικό κοινό.
Θα προσθέσουμε και μια λεπτομέρεια που αφορά τους σύγχρονους Βρετανούς
που επισκέπτονται το νησί: ο πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου, σύζυγος
της Ελισάβετ Β΄ της Μ. Βρετανίας, γεννήθηκε ως πρίγκιπας Φίλιππος της Ελλάδας το
1921 στην Κέρκυρα. Θα μπορούσε να αποτελεί κι αυτό ένα στοιχείο ενδιαφέροντος
της επισκεψιμότητας του νησιού για τους Βρετανούς.
Είδος γάμου
Αναφορικά με την τελετή γάμου, οι επιλογές είναι δύο: θρησκευτικός ή πολιτικός
γάμος. Με την καθιέρωση του πολιτικού γάμου το 1983 από το κράτος οι διεθνικοί
πολιτικοί γάμοι μπορούν να τελεστούν και στην Ελλάδα. Στην περίπτωση του θρησκευτικού γάμου οι δύο μελλόνυμφοι πρέπει να έλθουν στο ναό και να δηλώσουν
στον εφημέριο την ημερομηνία που επιθυμούν να τελέσουν το ιερό μυστήριο του γάμου τους έχοντας μαζί τους τα ανάλογα με την περίπτωση έγγραφα.
Ο πολιτικός γάμος καθιερώθηκε νομικά με το Ν.1250 του 1982. Με την ισχύ του
νόμου αυτού έπαψε ο θρησκευτικός γάμος να συνιστά τη μόνη, συνεπώς και την υποχρεωτική μορφή σύναψης γάμου αναγνωριζόμενου από την έννομη τάξη, κάτι που
ίσχυε στην εκκλησία από τον 9ο αι. μ.Χ. έως τη χρονιά εκείνη. Τον Ν.1250/1982 ακο10

11

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%84,
01/05/2012
L. Durrell, Prospero’s Cell, Faber And Faber Ltd, London 1974
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λούθησε η ψήφιση του Ν.1329/83 που τακτοποιεί τα διάφορα νομικά θέματα και εξισώνει νομικά τη γυναίκα με τον άνδρα. Οι ώρες και οι ημέρες τέλεσης των πολιτικών
γάμων ορίζονται με αποφάσεις των δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων. Η νομοθεσία ορίζει ότι στο χώρο του δημαρχείου πρέπει να υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένη
αίθουσα, γιατί η τελετή πρέπει να γίνεται «πανηγυρικά»12.
Στο σύνολο των διεθνικών γάμων που τελέστηκαν, το ποσοστό των πολιτικών
(61,34%) είναι σαφώς ανώτερο των θρησκευτικών (38.24%). Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η διαφορετική θρησκεία των μελλόνυμφων και η σαφής προϋπόθεση του
χριστιανικού θρησκεύματος για την τέλεση εκκλησιαστικής τελετής οδηγούν στην
αβίαστη επιλογή του πολιτικού γάμου. Ο πρώτος πολιτικός γάμος έγινε στον Αγ.
Μάρκο το 1983. Καταγράφεται κι ένας γάμος μαρτύρων του Ιεχωβά.
Ανάμεσα στους 146 πολιτικούς γάμους που τελέστηκαν, καταγράψαμε και πέντε
περιπτώσεις που ιερολογήθηκαν, δηλαδή μετά την τέλεση του πολιτικού γάμου έγινε
και θρησκευτικός. Στους τέσσερις η θρησκευτική τελετή έγινε, κατά μέσο όρο, ένα
έτος μετά και υπήρξε ένας θρησκευτικός γάμος που τελέστηκε 15 χρόνια μετά τον
πολιτικό. Ο θρησκευτικός καταχωρείται με σφραγίδα στο περιθώριο της ληξιαρχικής
πράξης του πολιτικού και μπορεί να γίνει και σε άλλο δήμο. Αν αναζητούσαμε μια
εξήγηση, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι, επειδή ο πολιτικός γάμος θεωρείται πιο
απλή τελετή από τον θρησκευτικό, επιλέχτηκε από τα συγκεκριμένα ζευγάρια να γίνει
άμεσα πιθανόν για λόγους ευκολίας ή εγκυμοσύνης και μετατέθηκε η θρησκευτική
τελετή αργότερα.
Επίσης καταγράφηκε και μια περίπτωση θρησκευτικού γάμου που τελέστηκε την
ίδια μέρα με το καθολικό δόγμα, αλλά και με το ορθόδοξο για να συμβαδίζει με τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις και των δύο συζύγων. Έπρεπε να δηλωθεί στο ληξιαρχείο
της Κέρκυρας όπου τελέστηκε η πρώτη τελετή και η δεύτερη τελετή που έγινε σε
εκκλησία της Κ. Κορακιάνας ως μεταγενέστερη να δηλωθεί με σφραγίδα στο περιθώριο της σελίδας του ληξιαρχικού βιβλίου, αλλά η δήλωση έγινε εκεί που τελέστηκε
η δεύτερη πιθανόν λόγω της υπάρχουσας στο δήμο της περιοχής της οικογενειακής
μερίδας της νύφης ελληνικής υπηκοότητας.
Τουριστικοί γάμοι
Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία γάμων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται άτυπα ως
«τουριστικοί γάμοι». Κανείς από τους μελλόνυμφους δεν είναι Έλληνας υπήκοος
ούτε κάτοικος της Κέρκυρας, αλλά θέλησαν να τελέσουν το γάμο τους και στη συνέχεια να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Αυτοί αποτελούν το 29,41% των διεθνικών
12

Ν.1250/1982 για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου: «Η δήλωση γίνεται δημόσια κατά πανηγυρικό
τρόπο ενώπιον δύο μαρτύρων προς το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας του τόπου όπου τελείται ο γάμος ή προς το νόμιμο αναπληρωτή του που είναι υποχρεωμένος να συντάξει αμέσως σχετική
πράξη»
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Διάγραμμα 4:
Είδος γάμου.

Πηγή: Ληξιαρχείο δημοτικής ενότητας Φαιάκων Κέρκυρας.

Τουριστικός γάμος -Υπηκοότητα

Συχνότητα

%

Βρετανική, και οι δυο

60

85,7

Γερμανική, και οι δυο

3

4,3

Ολλανδική, και οι δυο

3

4,3

Ιρλανδική, και οι δυο

1

1,4

Αυστριακή, και οι δυο

1

1,4

Σλοβένικη, και οι δυο

1

1,4

Μικτός

1

1,4

Σύνολο

70

100

Πίνακας 5:
Συχνότητα τουριστικών γάμων.

Πηγή: Ληξιαρχείο δημοτικής ενότητας Φαιάκων Κέρκυρας.
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γάμων που εξετάστηκαν σε αυτή την εργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 85,7% αυτού
του ποσοστού είναι Βρετανοί υπήκοοι (60 στους 70 γάμους).
Θρήσκευμα συζύγων
Στην παρούσα στατιστική ανάλυση διαφάνηκε ότι οι μελλόνυμφοι, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (74% περίπου για το σύζυγο και 68% για τη σύζυγο), ανήκουν
στο Χριστιανισμό με κυρίαρχο δόγμα το Ορθόδοξο. Συναντήσαμε 3 περιπτώσεις που
θέλησαν να δηλώσουν «Άθεος» και μια περίπτωση που δήλωσε «Άνευ» στο πεδίο του
θρησκεύματος. Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι σε ένα ποσοστό 24% περίπου στους άνδρες
και 30% περίπου στις γυναίκες δεν αναφέρεται καθόλου το θρήσκευμα στη ληξιαρχική
πράξη του γάμου τους. Περίπου από το 2000 και μετά αρχίζουν να εμφανίζονται κενά
στο πεδίο «θρήσκευμα» στις ληξιαρχικές πράξεις γάμου.
Τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 7 παρουσιάζουν τις περιπτώσεις γαμπρού και
νύφης, οι οποίοι δήλωσαν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Ενδεικτικά αξίζει να
αναφερθεί ότι από ένα σύνολο 238 γάμων, οι 55 γάμοι είναι μεταξύ χριστιανών ορθοδόξων, οι 10 μεταξύ αγγλικανών, οι 6 μεταξύ διαμαρτυρομένων και οι 4 γάμοι μεταξύ
καθολικών. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν διάφορους συνδυασμούς θρησκευμάτων.
Χρονική διακύμανση γάμων
Παραδοσιακά προτιμώνται ως ημέρα της τελετής το Σάββατο και με ελάχιστη διαφορά η Κυριακή. Παρουσιάζονται 66 γάμοι (πολιτικοί και θρησκευτικοί) το Σάββατο,
63 γάμοι την Κυριακή, ακολουθεί η Τετάρτη με 40 γάμους, η Πέμπτη με 20 γάμους, η
Τρίτη με 18 γάμους, η Παρασκευή με 17 γάμους και τελευταία μέρα επιλογής η Δευ-

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
ΓΑΜΠΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
ΟΡΘΟΔΟ ΞΟΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ
ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΣ
ΧΡ. ΜΑΡΤΥΡΑΣ
ΙΕΧΩΒΑ
ΑΘΕΟΣ / ΑΝΕΥ
ΜΗ ΑΝΑΦ ΟΡΑ
Σύνολο

Συχνότητα

%

132
18
9
17

55,5
7,6
3,8
7,1

1
4

0,4
1,7

57
238

23,9
100

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
ΝΥΦΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΗ
ΑΓΓΛΙΚΑΝΗ
ΧΡ. ΜΑΡΤΥΡΑΣ
ΙΕΧΩΒΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ
ΣΚΩΤΙΑΣ
ΜΩΑΜΕΘΑΝΗ
ΑΘΕΗ / ΑΝΕΥ
ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Σύνολο

Πίνακας 6:
Θρήσκευμα γαμπρού και νύφης.

Πηγή: Ληξιαρχείο δημοτικής ενότητας Φαιάκων Κέρκυρας.
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Συχνότητα

%

76
35
20
27

31,9
14,7
8,4
11,3

1
4

0,4
1,7

1
2
1
71
238

0,4
0,8
0,4
29,8
100
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ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
ΝΥΦΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟ ΜΕΝΗ
ΑΓΓΛΙΚΑΝΗ
ΧΡ. ΜΑΡΤΥΡΑΣ
ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ
ΣΚΩΤΙΑΣ
ΜΩΑΜΕ ΘΑΝΗ
ΑΘΕΗ/ΑΝΕΥ
Σύνολο

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΓΑΜΠΡΟΥ
ΚΑΘΟ ΛΙΚΟΣ

Χ.Ο.

ΔΙΑΜΑΡΤΥ ΡΟΜΕΝΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΟΣ

ΧΡ.
ΜΑΡΤΥΡΑΣ
ΤΟΥ ΙΕΧΩ ΒΑ

ΑΘΕΟΣ
/
ΑΝΕΥ
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Πίνακας 7:
Θρήσκευμα γαμπρού και νύφης.

Πηγή: Ληξιαρχείο δημοτικής ενότητας Φαιάκων Κέρκυρας.

τέρα με 11 γάμους.
Η επιλογή της ημέρας του μήνα για τους νεόνυμφους δε φαίνεται να παίζει κάποιο
ιδιαίτερο ρόλο σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του διαγράμματος 6. Μπορούμε
να παρατηρήσουμε μια μικρή κορύφωση ακριβώς στην αρχή του δεύτερου δεκαπενθήμερου του μήνα με όχι μεγάλες αποκλίσεις γενικά.
Όσον αφορά την επιλογή του μήνα τελέσεως του γάμου διαπιστώνουμε ότι οι 3
πρώτοι μήνες του έτους (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) παρουσιάζουν αθροιστικά τους λιγότερους γάμους (19). Σε αντίστοιχα χαμηλά νούμερα παρουσιάζεται
και το τελευταίο δίμηνο του έτους (Νοέμβριος, Δεκέμβριος) με 24 γάμους. Από τον
Απρίλιο (16 γάμοι) εμφανίζεται μια σταδιακή αύξηση, συνεχίζεται με το Μάιο (25 γάμοι), συνεχίζεται σταθερά στους καλοκαιρινούς μήνες με τον Ιούνιο (32 γάμοι), τον
Ιούλιο (29 γάμοι), τον Αύγουστο (23 γάμοι) και κορυφώνεται τους πρώτους μήνες
του φθινοπώρου. Χαρακτηριστικά, το Σεπτέμβριο έχουμε τους περισσότερους γάμους
(37) απ’ όλους τους μήνες και ακολουθεί ο Οκτώβριος με 33 γάμους.
Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τελεί γάμους κατά τη
διάρκεια της Μ. Τεσσαρακοστής (για 7 εβδομάδες προηγούμενες του Πάσχα), το
πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και από τις 18-24 Δεκεμβρίου. Οι παραπάνω
απαγορεύσεις δικαιολογούν το χαμηλό νούμερο των γάμων για το μήνα Δεκέμβριο,
αλλά και για το Μάρτιο, Απρίλιο, μήνες που συνήθως ανήκουν στη Μ. Τεσσαρακοστή
και προηγούνται του Πάσχα.
Ωστόσο από τη μελέτη του διαγράμματος 7 προκύπτει ότι στο μήνα Αύγουστο
εμφανίζεται ένας σημαντικός αριθμός γάμων. Αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να
εξηγηθεί από το γεγονός ότι κορυφώνεται η τουριστική κίνηση και πολλοί αλλοδαποί
προγραμματίζουν το γάμο τους εκείνη την περίοδο.
Η μελέτη της χρονικής διακύμανσης των γάμων ολοκληρώνεται με την σχηματική απεικόνιση της κατανομής των γάμων σε εποχές. Το φθινόπωρο και το καλοκαίρι
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Διάγραμμα 5:
Ημέρα τέλεσης γάμου.

Πηγή: Ληξιαρχείο δημοτικής ενότητας Φαιάκων Κέρκυρας.

Διάγραμμα 6:
Ημερομηνία τέλεσης γάμου.

Πηγή: Ληξιαρχείο δημοτικής ενότητας Φαιάκων Κέρκυρας.
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έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά γαμηλιότητας με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, ακολουθεί η άνοιξη και τέλος ο χειμώνας.
Τα μελλόνυμφα ζευγάρια επιλέγουν για το γάμο τους ιδανικές καιρικές συνθήκες
που παρέχονται το καλοκαίρι και κυρίως τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου. Οφείλουμε να παρατηρήσουμε όμως ότι εξαιτίας ακριβώς της ακμής του τουρισμού και της
μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής είναι πολύ πιθανό να συνδυάζεται ο γάμος
με τις διακοπές. Επίσης είναι πιθανό και λογικό κάποιοι από τους μελλόνυμφους που
εργάζονται σε τουριστικές επιχειρήσεις να επιλέγουν να κάνουν το γάμο τους μετά
το πέρας της τουριστικής περιόδου για να μην επιβαρύνονται με τις επαγγελματικές
υποχρεώσεις που αυτή την περίοδο θα είναι αυξημένες.
Η ώρα τέλεσης του γάμου παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση. Καταγράφεται ένας
πρωινός γάμος στις 9.00πμ (πολιτικός) και ένας βραδινός στις 9.00 μ.μ. (θρησκευτικός). Ουσιαστικά επιλέγονται δύο χρονικά διαστήματα, ένα πρωινό από τις 10.30 π.μ.
μέχρι τις 12.30 μ.μ. (67 γάμοι) και ένα απογευματινό από τις 4.30 μ.μ. μέχρι τις 7.00
μ.μ. (107 γάμοι) κατά το οποίο γίνονται και οι περισσότεροι. Ελάχιστοι προτιμούν
το μεσημέρι από τις 12.30 μ.μ. μέχρι τις 4.30 μ.μ. (34 γάμοι). Μπορούμε να δώσουμε
μια λογική εξήγηση: όσον αφορά τους γάμους κατά τους θερινούς μήνες επιλέγονται
κυρίως οι απογευματινές ώρες λόγω χαμηλότερης θερμοκρασίας. Αυτό ισχύει και για

Διάγραμμα 7:
Μήνας τέλεσης γάμου.

Πηγή: Ληξιαρχείο δημοτικής ενότητας Φαιάκων Κέρκυρας.
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εκείνους που γίνονται πρωινές ώρες. Αντίθετα, για γάμους τις υπόλοιπες εποχές του
χρόνου μπορεί να επιλεγεί μια μεσημεριανή ώρα χωρίς πρόβλημα.
Ο ορισμός της ημερομηνίας του γάμου είναι το επόμενο βήμα μετά την αρχική
απόφαση του γάμου για ένα ζευγάρι. Πρέπει να συνυπολογιστούν οικονομικοί και
κοινωνικοί παράγοντες. Σε περασμένες δεκαετίες οι ανάγκες της γεωργίας, της συγκομιδής των καρπών, του τρύγου και του μαζέματος της ελιάς καθόριζαν την χρονική επιλογή της τέλεσης του γάμου. Από τη δεκαετία του 1970 και μετά, όταν ο τουρισμός γίνεται βασική πλουτοπαραγωγική πηγή του νησιού, ο γάμος αποκτά πλέον
άμεση συνάρτηση μαζί του ειδικά όταν φτάνουμε πια στην τελευταία 20ετία κατά την
οποία η διοργάνωση και τέλεση γάμων από ζευγάρια του εξωτερικού αποτελεί ακμάζοντα τομέα του τουρισμού.
Επαγγέλματα συζύγων
Μια σημαντική παράμετρος που μας προσφέρει η μελέτη της γαμηλιότητας είναι
τα επαγγέλματα των συζύγων. Η καταγραφή τους καταδεικνύει μεγάλη ποικιλία τόσο
για άνδρες όσο και για γυναίκες. Στους άνδρες δηλώνονται κυρίως τεχνικά επαγγέλματα. To μεγαλύτερο ποσοστό αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους (17,6%), αρκετοί
δηλώνουν ότι είναι έμποροι-επιχειρηματίες (9,5%), ηλεκτρολόγοι (5,9%), ένα ποσοστό 5,5% εργάζεται σε ξενοδοχεία, όμως αυτό τείνει να είναι πολύ μεγαλύτερο στην
πραγματικότητα, γιατί παρουσιάζονται πολλά συναφή με τον τουρισμό επαγγέλματα.
Εκπαιδευτικοί και καθηγητές πανεπιστημίου αποτελούν ένα ελάχιστο ποσοστό του

Διάγραμμα 8:
Ώρα τέλεσης γάμου.

Πηγή: Ληξιαρχείο δημοτικής ενότητας Φαιάκων Κέρκυρας.
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2,8% και οι ιατροί είναι 0,8%. Γενικά τα επαγγέλματα θεωρητικής κατάρτισης δεν
παρουσιάζουν μεγάλη εμφάνιση.
Στις γυναίκες τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης παρουσιάζονται στις κατηγορίες των ιδιωτικών υπαλλήλων (24,7%) και στα οικιακά (22,3%). Οι εκπαιδευτικοί
αποτελούν το 5% και οι γιατροί μόνο το 0,8%. Δεν παρουσιάζονται τεχνικά επαγγέλματα στις συζύγους με εξαίρεση μια κηπουρό, μια οδηγό ταξί, μια αγρεργάτρια και μια
μηχανικό αυτοκινήτων!
Η επαγγελματική ιδιότητα του γαμπρού και της νύφης παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά: υπήρξαν 38 γάμοι με τους δύο συζύγους να δηλώνουν το ίδιο επάγγελμα.
Ακόμα και στην περίπτωση που αποφάσιζαν να μη δηλώσουν την εργασία τους (4
γάμοι), δεν τη δήλωσε κανείς από τους δύο.
Επιπρόσθετα, πολλά επαγγέλματα ανήκουν στον ίδιο επαγγελματικό χώρο όπου
πιθανόν συναντήθηκαν οι σύζυγοι: σεφ-βοηθός κουζίνας, διευθυντής γυμναστηρίουαισθητικός, ιατρός- βιολόγος, ηθοποιός-διευθύντρια προγράμματος. Συναντήσαμε
όμως και καταγραφές με αντιθέσεις στους επαγγελματικούς χώρους: εισοδηματίαςαγρεργάτρια, μάγειρας- νηπιαγωγός, ξυλουργός-υπάλληλος κοινωνικής πρόνοιας.
Βέβαια όλοι είχαν ένα κοινό σημείο, το χώρο που διάλεξαν να παντρευτούν.
Επώνυμο παιδιών
Σχετικά με το επώνυμο των παιδιών πρέπει να αναφερθεί ότι μέχρι το 1983 το επώνυμο των τέκνων που γεννιόνταν μετά το γάμο ήταν αναμφισβήτητα το πατρικό13.
Με το Ν.1329/83 δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στο πατρικό, το μητρικό
ή και τα δύο που δηλώνεται εγγράφως είτε στο ληξιαρχείο είτε στην εκκλησία. Αν δε
γίνεται αναφορά, τότε εννοείται ότι παίρνουν το πατρικό.
Η πρώτη περίπτωση που συναντάμε, χρονικά, καταγεγραμμένη την επιθυμία των
δύο συζύγων να δοθεί το πατρικό, αλλά και το επώνυμο της μητέρας στα παιδιά, είναι
σε θρησκευτικό γάμο το 1994. Στο σύνολο των 238 γάμων μόνο σε 4 γάμους έγινε
αυτό. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν υπάρχει αναφορά, είναι αυτονόητο ότι
τα παιδιά πήραν το πατρικό επώνυμο. Το επώνυμο δηλώνεται με σφραγίδα στο περιθώριο του γάμου.
Αναφορικά με το θέμα του επωνύμου, όχι των παιδιών, αλλά της συζύγου οφείλουμε να τονίσουμε τη μεγάλη αλλαγή που γίνεται με το άρθρο 12, παράγραφος 3 του
Ν.1649/1986 σύμφωνα με το οποίο η σύζυγος διατηρεί το δικό της επώνυμο και μετά
το γάμο, ενώ πριν αναγκαστικά έπαιρνε το επώνυμο του συζύγου. Δίνεται μάλιστα η
δυνατότητα, με τον ίδιο νόμο, στη νύφη που έχασε το πατρικό επώνυμο της να το επανακτήσει καταθέτοντας μια υπεύθυνη δήλωση στο ληξιαρχείο η οποία καταχωρείται
στο περιθώριο της σελίδας του γάμου της.
	Άρθρο 1505 του Αστικού Κώδικα, Επώνυμο των τέκνων

13
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Διαζύγια
Μια ενδιαφέρουσα πλευρά της διεθνικής γαμηλιότητας αποτελεί η στατιστική
αποτύπωση των διαζυγίων. Στο σύνολο των γάμων που μελετήθηκαν διαπιστώθηκε
ότι οι 17 (7,14%) λύθηκαν. Από αυτούς ένας θρησκευτικός λύθηκε με απόφαση γαλλικού δικαστηρίου, ένας θρησκευτικός με ολλανδικού δικαστηρίου και τέλος δύο γάμοι
θρησκευτικοί λύθηκαν με απόφαση γερμανικών δικαστηρίων. Οι υπόλοιποι (5 πολιτικοί και 8 θρησκευτικοί) λύθηκαν με αποφάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως (μόνο για
τους θρησκευτικούς) και αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων (για τους πολιτικούς).
Οφείλουμε όμως να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι μπορεί να έχουν λυθεί κι άλλοι
γάμοι, αλλά είτε από αμέλεια είτε από άγνοια, είτε γιατί η λύση του γάμου γίνεται από
ξένο δικαστήριο και σε άλλες χώρες πιθανόν να μην είναι απαραίτητη αυτή η δήλωση,
να μην έχει ενημερωθεί η ληξιαρχική πράξη γάμου για τυχόν διαζύγιο. Πρέπει να αναφερθεί ότι στη χώρα μας η μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω διαζυγίου
πρέπει να δηλωθεί και μάλιστα εμπρόθεσμα, διαφορετικά επιβάλλεται χρηματικό
πρόστιμο14.
Ο διεθνικός γάμος δεν έχει προσελκύσει σε μεγάλο βαθμό την προσοχή των ερευνητών, όμως η αυξανόμενη ποσόστωσή του στο δημογραφικό φαινόμενο της γαμηλιότητας καθώς και η ποικιλομορφία του τον αναδεικνύουν σε ένα σημαντικό πεδίο
μελέτης, αφού επηρεάζει σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
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Θνησιμότητα στην Πρέβεζα την περίοδο
1940-1944
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τη θνησιμότητα στην Πρέβεζα
από τον Οκτώβριο του 1940 μέχρι και το Δεκέμβριο του 1944. Επειδή πρόκειται για μία
περίοδο πυκνή σε γεγονότα και εξελίξεις στη νεοελληνική ιστορία, κάθε νέο υλικό και
τρόπος προσέγγισης αυτού είναι ευπρόσδεκτα από τον εκάστοτε μελετητή, αφού του
προξενούν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Εν προκειμένω, αφετηρία για προβληματισμό αποτέλεσε το ερώτημα πώς η τοπική ιστορία επηρεάζει και επηρεάζεται από
τα γεγονότα της ιστορικής συγκυρίας σε εθνικό επίπεδο. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η
Ελλάδα την περίοδο 1940-1944 βρισκόταν σε εμπόλεμη περίοδο, τίθεται το ερώτημα
κατά πόσο επηρεάστηκε η θνησιμότητα στην Πρέβεζα το εν λόγω χρονικό διάστημα.
Έτσι, προέκυψε και η υπόθεση εργασίας που εικάζει ότι η θνησιμότητα στην Πρέβεζα
θα είναι αυξημένη λόγω του πολέμου και των συνεπειών του (εκτελέσεις, κακουχίες,
πείνα κ.λπ.) και ιδιαίτερα στο ανδρικό φύλο. Είναι σαφές ότι η έρευνα προσφέρει πολύτιμο υλικό, κυρίως ως προς την επεξεργασία πρωτογενών πηγών, και εισάγεται έτσι
μία τελείως νέα προσέγγιση μέσω της οποίας δίνεται έμφαση σε νέα ζητήματα και τίθενται νέα ερωτήματα, ενώ γνωστά ιστορικά γεγονότα εξετάζονται με μια νέα οπτική.
Στη δική μας περίπτωση, η έρευνα για τη θνησιμότητα, βασικός δημογραφικός παράγοντας που καθορίζει τη δυναμική του πληθυσμού και την εξελικτική πορεία του μέσα
στο χρόνο, σε έναν επαρχιακό νομό κατά τη διάρκεια εμπόλεμης περιόδου, θεωρούμε
ότι ανέδειξε τις δημογραφικές ‘ιδιαιτερότητες’ της Πρέβεζας, ενώ παράλληλα έδωσε
ικανοποιητικές απαντήσεις σε ερωτήματα που πηγάζουν από την ιστορικότητα και
την επικαιρότητα προβλημάτων (π.χ. πόλεμος) άμεσα συνδεδεμένων με την εξέλιξη
του πληθυσμού στην Ελλάδα. Πηγή για την έρευνά μας υπήρξε το βιβλίο θανάτων της
περιόδου 1940-1949. Το εν λόγω βιβλίο ανήκει σε μια σειρά ληξιαρχικών βιβλίων των
ΓΑΚ Αρχείων Ν. Πρέβεζας τα οποία βρέθηκαν στο Ληξιαρχείο του Δήμου Πρέβεζας
και παραδόθηκαν στα ΓΑΚ το 1992. Η κατάστασή των τεκμηρίων ήταν κακή, καθώς
είχαν υποστεί φθορές κυρίως από την υγρασία. Με φροντίδα των ΓΑΚ έγινε συντήρηση του υλικού, ταξινομήθηκε και εντάχθηκε στη σειρά «Αρχείο Δήμου Πρέβεζας» των
ΓΑΚ Αρχείων Ν. Πρέβεζας λαμβάνοντας τους κωδικούς αριθμούς ΑΒΕ 8, ΑΕΕ Δημ.
1.1. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει διαστάσεις 40Χ31 εκ. και 387 φύλλα1.
1

Τις πληροφορίες για το εν λόγω βιβλίο θανάτων παρείχε ο προϊστάμενος των ΓΑΚ Πρεβέζης και Διδάκτωρ Ιστορίας κος Σπυρίδων Σκλαβενίτης, τον οποίο και ευχαριστώ για το λόγο αυτό, αλλά και γιατί
μου παραχώρησε το εν λόγω αρχείο για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.
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Διάγραμμα 1:
Διάγραμμα συνολικού ποσοστού θνησιμότητας ανά φύλο την περίοδο 1940-1944.

Στο συγκεκριμένο βιβλίο θανάτων καταγράφοντα από το ληξίαρχο κατέγραφε τα
εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο αποβιώσαντος, όνομα πατρός, όνομα μητρός, τόπος
γέννησης, τόπος κατοικίας, τόπος θανάτου, ηλικία, ημερομηνία θανάτου, αιτία θανάτου, κληρονόμοι αποβιώσαντος, βαθμός συγγενείας, ηλικία κληρονόμων και τόπος
κατοικίας κληρονόμων. Σε κάποια φύλλα, τα οποία ήταν γραμμένα από άλλο χέρι δηλαδή ήταν φανερό ότι άλλαζε ο γραφέας/ληξίαρχος, αναγραφόταν και το θρήσκευμα.
Αξίζει βέβαια να επισημανθεί ότι δεν συμπληρώνονταν πάντα όλα τα παραπάνω πεδία παρά μόνο τα βασικά (ονοματεπώνυμο, τόπος γέννησης, τόπος κατοικίας, τόπος
θανάτου, ηλικία, ημερομηνία θανάτου, αιτία θανάτου, αριθμός κληρονόμων). Ακόμα
όμως και σ’ αυτήν την περίπτωση, υπήρχαν κάποια πεδία, τα οποία δε συμπληρώνονταν από το γραφέα/ληξίαρχο προφανώς λόγω άγνοιας ή και έλλειψης στοιχείων. Σ’
αυτήν την περίπτωση, καταγράψαμε στο πεδίο την ένδειξη «χωρίς αναφορά». Τέτοιες
περιπτώσεις όμως υπήρξαν λίγες, ενώ υπήρξαν και ελάχιστες περιπτώσεις που, ενώ
το πεδίο ήταν συμπληρωμένο, δεν κατέστη δυνατή η ανάγνωσή του από τον υπογράφοντα λόγω του εξιτήλου της μελάνης και των φθορών που είχε υποστεί το έγγραφο
από την υγρασία.
Τα διαγράμματα που παραθέτουμε θα μας βοηθήσουν να εξετάσουμε πιο αναλυτικά τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε από τις ληξιαρχικές πράξεις.
Όπως παρατηρούμε, η θνησιμότητα στο ανδρικό φύλο είναι μεγαλύτερη κατά 22%
σε σχέση με τη θνησιμότητα στο γυναικείο φύλο. Είναι σαφές ότι η ανδρική θνησιμότητα υπερτερεί της γυναικείας λόγω του πολέμου, στον οποίο οι άνδρες εμπλέκονται
πιο ενεργά.
Όσον αφορά στο ποσοστό θνησιμότητας και στα δύο φύλα ανά έτος (1940-1944),
παρατηρούμε ότι η θνησιμότητα το έτος 1940 παρουσιάζει ένα πολύ μικρό ποσοστό
(μόλις 6% επί του συνόλου) σε σχέση με τα υπόλοιπα έτη. Αυτό, όμως, είναι δικαιολογημένο, καθώς για το εν λόγω έτος έχουμε καταγραφές θανάτων μόνο για τους μήνες
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αφού από τον Οκτώβριο του 1940 ξεκινούν και
οι καταγραφές στο βιβλίο θανάτων που εξετάζουμε. Κατά τα άλλα, το έτος 1944 έχει
το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας για την Πρέβεζα (30% επί του συνόλου), και
ακολουθούν τα έτη 1942, 1943 και 1941 με 28%, 20% και 16% αντίστοιχα.
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Διάγραμμα 2:
Διάγραμμα ποσοστού θνησιμότητας και στα δύο φύλα ανά έτος την περίοδο 1940-1944.

Αναφορικά με τα επαγγέλματα και τις ιδιότητες των θανόντων στην Πρέβεζα την
περίοδο 1940-44, κρίθηκε σωστό να γίνει ένας διαχωρισμός αυτών με δεδομένο ότι το
επάγγελμα συνδέεται με την εργασία, μέσω της οποίας κάποιος ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος πληρώνεται και κερδίζει τη ζωή του, ενώ ένας μη εργαζόμενος μπορεί
να μη λαμβάνει κάποιο μισθό, έχει όμως συνήθως κάποια ιδιότητα, η οποία άλλωστε
καταγραφόταν από το ληξίαρχο. Τα επαγγέλματα χωρίστηκαν από τον υπογράφοντα
σε τρεις κατηγορίες με βάση τους τομείς παραγωγής, προκειμένου να υπάρξει διευκόλυνση του αναγνώστη και κυρίως για πρακτικούς λόγους. Στον πρωτογενή τομέα
παραγωγής εντάχθηκαν οι παραγωγικές δραστηριότητας που παρέχουν αγαθά σε φυσική κατάσταση απευθείας από τη φύση χωρίς να έχουν υποστεί καμία επεξεργασία
(π.χ. γεωργός, αλιεύς, κτηνοτρόφος κ.λπ.). Στο δευτερογενή τομέα συμπεριλάβαμε
τις δραστηριότητες επεξεργασίας και μεταποίησης των πρώτων υλών που παρείχε
ο πρωτογενής τομέας (π.χ. υποδηματοποιός, ράπτης, αρτοποιός κ.λπ). Τέλος, στον
τριτογενή τομέα εντάχθηκαν τα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών (π.χ. καθηγητής,
τεχνικός, ιατρός κ.λπ).

Διάγραμμα 3:
Διάγραμμα συχνότητας επαγγέλματος ή ιδιότητας και στα δύο φύλα την περίοδο 1940-1944.
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Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα 3, το μεγαλύτερο αριθμό συγκεντρώνει η ιδιότητα ‘ουδέν’ δηλαδή όσοι θανόντες δεν είχαν κανένα επάγγελμα. Αυτό δικαιολογείται
από το γεγονός ότι την περίοδο που εξετάζουμε είχαμε υψηλά ποσοστά θνησιμότητας
στη βρεφική και την παιδική ηλικία. Είναι ευνόητο ότι στις ηλικίες αυτές δεν μπορούσε να καταγραφεί από το ληξίαρχο επάγγελμα, αφού δεν υπήρχε. Υπήρχαν βέβαια και
περιπτώσεις θανόντων μεγαλύτερης ηλικίας που δεν εξασκούσαν κάποιο επάγγελμα
και δεν είχαν κάποια ιδιότητα, οπότε, στη στήλη ‘επάγγελμα’, ο ληξίαρχος κατέγραφε
‘ουδέν’. Αρκετά μεγάλο αριθμό συγκεντρώνει και η ιδιότητα της οικοκυράς (για τις
γυναίκες), ενώ αμέσως μετά είναι όσοι εργάζονταν στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Ακολουθούν όσοι εργάζονταν στο δευτερογενή τομέα παραγωγής και κατόπιν
όσοι εργάζονταν στον τριτογενή τομέα παραγωγής. Μη αμελητέος είναι και ο αριθμός των μαθητών-σπουδαστών, όπως επίσης και το γεγονός ότι υπήρχαν και κάποιες
καταγραφές με ‘χωρίς αναφορά’, για τις οποίες εικάζουμε ότι ο ληξίαρχος δε γνώριζε
το επάγγελμα ή την ιδιότητα του νεκρού. Τέλος, υπήρχε πολύ μικρός αριθμός συνταξιούχων, ακόμα πιο μικρός αριθμός ανέργων-αέργων και ελάχιστος αριθμός επαιτών.

Διάγραμμα 4:
Διάγραμμα συχνότητας επαγγέλματος ή ιδιότητας ανδρών την περίοδο 1940-1944.

Όσον αφορά στη συχνότητα επαγγέλματος-ιδιότητας στο ανδρικό φύλο έχουμε
να παρατηρήσουμε τα εξής: ο μεγαλύτερος αριθμός ανδρών καταγράφονται ως εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, σύμφωνα με τις ληξιαρχικές πράξεις
θανάτου, κάτι λογικό αν λάβουμε υπόψη ότι η Πρέβεζα την εποχή εκείνη ήταν καθαρά μια αγροτική περιοχή. Αξιόλογος είναι και ο αριθμός για ‘ουδέν’ επάγγελμα, ενώ
έπονται οι εργαζόμενοι στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής. Υπάρχει κι
ένας μικρός, αλλά μη αμελητέος αριθμός που δεν έγινε καμία αναφορά σε επάγγελμα
ή ιδιότητα του θανόντα από το ληξίαρχο και έπονται σε μικρότερο αριθμό οι ιδιότητες
των μαθητών-σπουδαστών, των συνταξιούχων, των άνεργων-άεργων και των επαιτών.
Στο διάγραμμα 5 απεικονίζονται τα επαγγέλματα και οι ιδιότητες των γυναικών
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που εμφανίστηκαν κατά την καταγραφή. Η ιδιότητα της οικοκυράς τα παλαιότερα
χρόνια αποτελούσε βασική δραστηριότητα - απασχόληση των γυναικών, καθώς δεν
εργάζονταν έξω από το σπίτι. Είχαν υποχρέωση να ασχοληθούν με το νοικοκυριό, την
οικογένεια, τα παιδιά. Οι άνδρες ήταν αυτοί που έπρεπε να θρέψουν την οικογένεια
και να αναλάβουν μισθωτή εργασία. Ακολουθεί ένας σημαντικός αριθμός γυναικών
που δεν είχαν κάποιο επάγγελμα ή κάποια ιδιότητα, ενώ στους τρεις τομείς παραγωγής και άλλες ιδιότητες, όπως μαθήτριες-σπουδάστριες και συνταξιούχοι, ο αριθμός

Διάγραμμα 5:
Διάγραμμα συχνότητας επαγγέλματος ή ιδιότητας γυναικών την περίοδο 1940-1944 .

των απασχολούμενων γυναικών είναι αρκετά μικρός.
Η βασική αιτία θανάτου για τους άνδρες είναι η κατηγορία ‘κακώσεις-ατυχήματα-αυτοκτονίες-εκτελέσεις’ και μάλιστα με διαφορά. Η εμπλοκή των ανδρών στον
πόλεμο στην κρίσιμη αυτή ιστορική περίοδο ήταν δεδομένη και ως εκ τούτου δεν
θα πρέπει να μας εκπλήσσει το αποτέλεσμα του διαγράμματος. Δεύτερη σε αριθμό
αιτία θανάτου είναι τα λοιμώδη νοσήματα, που τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Διάγραμμα 6:
Διάγραμμα αιτιών θανάτου ανδρών την περίοδο 1940-1944.
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εξαπλώνονταν περισσότερο λόγω των συνθηκών διαβίωσης και ήταν δύσκολο να ξεπεραστούν. Άλλη βασική αιτία θανάτου για τους άνδρες ήταν τα νοσήματα ενδοκρινικού συστήματος-διαταραχές θρέψης, καθόλου αναπάντεχο αν αναλογιστούμε τους
θανάτους από την πείνα και την ασιτία εκείνη την εποχή. Τα αναπνευστικά και τα
απροσδιόριστα νοσήματα ισοβαθμούν, ενώ ακολουθούν με ελάχιστη διαφορά οι θάνατοι ανδρών λόγω γήρατος. Μικρότερο αριθμό θανάτων προκάλεσαν τα λοιπά και
τα καρδιολογικά νοσήματα, ενώ ένας σχετικά μικρός αριθμός ανδρών πέθανε λόγω
νευρολογικών-ψυχιατρικών νοσημάτων, νεοπλασμάτων και νοσημάτων πεπτικού συστήματος. Τέλος, ο ληξίαρχος δεν κατέγραψε αιτία θανάτου για έντεκα περιπτώσεις
ανδρών.
Στο γυναικείο φύλο υπάρχει διαφοροποίηση αναφορικά με τα αίτια θανάτου σε
σχέση με το ανδρικό φύλο. Παρατηρούμε πως ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικών πέθανε λόγω λοιμωδών νοσημάτων, ενώ δεύτερη αιτία θανάτου για το γυναικείο φύλο
–και μάλιστα με μεγάλη διαφορά με την πρώτη- είναι τα νοσήματα ενδοκρινικού
συστήματος-διαταραχές θρέψης. 51 γυναίκες πέθαναν λόγω γήρατος, 36 λόγω αναπνευστικών νοσημάτων, 31 λόγω κακώσεων-ατυχημάτων-αυτοκτονιών-εκτελέσεων,
22 λόγω καρδιολογικών νοσημάτων, 17 λόγω νευρολογικών-ψυχιατρικών νοσημάτων, 16 λόγω απροσδιόριστων νοσημάτων, 14 λόγω νεοπλασμάτων, 10 λόγω νοσημάτων αιμοποιητικού συστήματος, 9 λόγω νοσημάτων πεπτικού συστήματος, 8 λόγω
γυναικολογικών νοσημάτων-επιπλοκών τοκετού και μόλις σε 3 θανάτους γυναικών
δε γίνεται αναφορά στην αιτία θανάτου.
Βασική αιτία θανάτου και στα δύο φύλα κατά το έτος 1940 ήταν οι κακώσεις-ατυχήματα-αυτοκτονίες-εκτελέσεις και δεύτερη με διαφορά από την πρώτη τα λοιμώδη
νοσήματα. Το 1941 οι περισσότεροι άνθρωποι πέθαναν λόγω λοιμωδών νοσημάτων

Διάγραμμα 7:
Διάγραμμα αιτιών θανάτου γυναικών την περίοδο 1940-1944.
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και αρκετοί λόγω αναπνευστικών νοσημάτων. Η κατηγορία ‘κακώσεις-ατυχήματααυτοκτονίες-εκτελέσεις’ το 1941 βρισκόταν στην τρίτη θέση αιτιών θανάτου. Το 1942
ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων οφειλόταν στα λοιμώδη νοσήματα, δεύτερη αιτία
θανάτου με διαφορά από την πρώτη για το εν λόγω έτος ήταν τα νοσήματα ενδοκρινικού συστήματος-διαταραχές θρέψης και τρίτη το γήρας. Το 1943 η κύρια αιτία θανάτου ήταν τα λοιπά νοσήματα, ενώ τη δεύτερη και την τρίτη θέση στα αίτια θανάτου
καταλαμβάνουν τα νοσήματα ενδοκρινικού συστήματος-διαταραχές θρέψης και το

Διάγραμμα 8:
Διάγραμμα αιτιών θανάτου ανά έτος και στα δύο φύλα την περίοδο 1940-1944.

Διάγραμμα 9:
Διάγραμμα συνολικού ποσοστού ύπαρξης κληρονόμων (=πλησιέστερων συγγενών) και στα δύο
φύλα την περίοδο 1940-1944.
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γήρας αντίστοιχα. Τέλος, το 1944 η κύρια αιτία θανάτου ήταν ‘κακώσεις-ατυχήματααυτοκτονίες-εκτελέσεις’ και μάλιστα με πολύ μεγάλο αριθμό, ενώ η δεύτερη αιτία θανάτου για το ίδιο έτος με τεράστια διαφορά από την πρώτη ήταν τα λοιμώδη νοσήματα. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα αίτια θανάτου ανά έτος διαφοροποιούνται προφανώς
λόγω των συνθηκών και των δεδομένων κάθε χρονιάς.
Η ύπαρξη ή όχι κληρονόμων είναι ένα ακόμη θέμα που μας απασχόλησε. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι, όπως διαπιστώσαμε από το ληξιαρχικό
βιβλίο θανάτων, δεν πρόκειται ουσιαστικά για κληρονόμους, αλλά για πλησιέστερους
συγγενείς. Στο βιβλίο θανάτων (1940-1949) των ΓΑΚ Πρέβεζας ο ληξίαρχος είχε και
μία στήλη (πρόκειται για την τελευταία), που της είχε δώσει τον τίτλο ‘κληρονόμοι’.
Στη στήλη αυτή κατέγραφε το ονοματεπώνυμο των κληρονόμων και τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία που είχαν στην κατοχή τους. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις το
επώνυμο του κληρονόμου ήταν κοινό με το επώνυμο του θανόντος και δίπλα αναγραφόταν και το είδος της συγγένειας (π.χ. γιος, αδελφός, σύζυγος, πατέρας κ.λπ),
ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο ληξίαρχος έγραφε τη σημείωση ‘ακτήμων’ δηλαδή ότι ο
θανών δεν κληροδοτούσε τίποτα στον ‘κληρονόμο’, αφού δεν είχε κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Έτσι, επιβεβαιώνεται η παραπάνω άποψή μας, ότι δηλαδή πρόκειται για
συγγενείς του νεκρού κι όχι για κληρονόμους. Για την εποχή εκείνη, βέβαια, πιθανόν
οι έννοιες ‘κληρονόμος’ και ‘συγγενής’ να ήταν σχεδόν συνώνυμες υπό την έννοια ότι
τον θανόντα κληρονομούσαν αποκλειστικά οι συγγενείς κι όχι κάποιοι μη συγγενείς,
όπως συμβαίνει σήμερα.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα το 80% των θανόντων είχε πλησιέστερους συγγενείς, ενώ μόλις το 20% δεν είχε κανέναν. Θα πρέπει, βέβαια, να λάβουμε υπόψη μας
ότι οι οικογένειες εκείνη την εποχή ήταν εκτεταμένες (αλλιώς ονομάζονται και ‘οικο-

Διάγραμμα 10:
Διάγραμμα αριθμού κληρονόμων (=πλησιέστερων συγγενών) θανόντων και στα δύο φύλα την
περίοδο 1940-1944.
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γένειες των τριών-τεσσάρων γενεών’) και ως εκ τούτου πολυπληθείς.
Παρατηρούμε ότι ο αριθμός των πλησιέστερων συγγενών και στα δύο φύλα κυμαινόταν από μηδέν έως εννέα. Η πλειοψηφία των θανόντων είχε δύο πλησιέστερους
συγγενείς, ενώ ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά οι θανόντες που είχαν αριθμό πλησιέστερων συγγενών έναν, κανέναν, τρεις, τέσσερεις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ και εννιά.
Σχολιάζοντας τον αριθμό τόπου γέννησης θανόντων και στα δύο φύλα την περίοδο που εξετάζουμε, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: όπως ήταν αναμενόμενο,
η Πρέβεζα καταλαμβάνει την πρώτη θέση και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά σε
σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό δε θα πρέπει να μας εκπλήσσει, αφού τα παλιότερα χρόνια οι άνθρωποι σπάνια άλλαζαν τόπο κατοικίας και σπάνια ταξίδευαν. Η
πλειοψηφία παρέμενε στον τόπο που γεννιόταν είτε λόγω νοοτροπίας είτε γιατί τα
μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας ήταν περιορισμένα. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα, ενώ υπάρχουν και περιοχές, όπως η Αιτωλοακαρνανία, η Θεσπρωτία, η Κέρκυρα και η Λευκάδα, δηλαδή γειτονικές περιοχές με την Πρέβεζα. Αξίζει να
αναφέρουμε ότι στην τρίτη θέση τόπου γέννησης θανόντων βρίσκεται η Μικρά Ασία.
Όπως διαπιστώσαμε από τις καταγραφές η ηλικία των προερχόμενων ατόμων από τη
Μικρά Ασία ήταν τουλάχιστον τα 25 έτη, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός αντιπροσώπευε
άτομα ακόμα μεγαλύτερης ηλικίας. Τα άτομα, επομένως, που γεννήθηκαν στη Μικρά
Ασία, αλλά είχαν καταγραφεί στο βιβλίο θανάτων 1940-1949 του Νομού Πρέβεζας
ήταν πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής. Η αθρόα εισροή προσφύγων στην
ελληνική επικράτεια προκάλεσε μια σειρά ανακατατάξεων σε δημογραφικό (και οικονομικό) επίπεδο στον ελλαδικό χώρο. Φαίνεται, λοιπόν, πως ένας περιορισμένος
αριθμός (αλλά όχι αμελητέος) εγκαταστάθηκε και στην Πρέβεζα. Θα πρέπει να αναφέρουμε, επίσης, ότι για δεκατρία άτομα δε γνωρίζουμε τον τόπο γέννησής τους.
Τέλος, αξίζει να διευκρινίσουμε ότι αρκετές περιοχές (π.χ. Κόνιτσα, Κρήτη, Λακωνία,
Θεσσαλονίκη, Αχαΐα κ.λπ) που παρουσίαζαν μικρό αριθμό καταγραφών (μία έως τέσσερεις) εντάχθηκαν στο παραπάνω διάγραμμα στις Λοιπές περιοχές. Για την τελευταία παρατήρηση, το ίδιο ισχύει και για τα επόμενα δύο διαγράμματα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η Πρέβεζα είναι ο τόπος με το μεγαλύτερο αριθμό τόπου κατοικίας θανόντων, ο οποίος είναι συντριπτικός συγκριτικά με τους υπόλοιπους τόπους κατοικίας. Βέβαια, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό το οποίο κατοικούσε
στην Αττική. Πιστεύοντας ότι η ζωή στην πρωτεύουσα θα ήταν καλύτερη από εκείνη
στην επαρχία, κάποιοι εγκατέλειψαν την πόλη της Πρέβεζας ή τα γύρω χωριά και
εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην πρωτεύουσα. Κατά τα άλλα, γειτονικές περιοχές της
Πρέβεζας, όπως τα Ιωάννινα και η Αιτωλοακαρνανία παρουσιάζονται στο διάγραμμα,
με μικρούς όμως σχετικά αριθμούς.
Και πάλι στους αριθμούς για τον τόπο θανάτου και στα δύο φύλα, όπως είναι εύλογο, τα πρωτεία κρατάει η Πρέβεζα και μάλιστα με τεράστια διαφορά. Είναι λογικό
στον τόπο που συμβαίνει το φαινόμενο του θανάτου, στον ίδιο τόπο να καταγράφε-
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ται. Στην περίπτωση μας, βέβαια, όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα, υπήρξαν θάνατοι που συνέβησαν και σε άλλους τόπους (π.χ. Αττική, Αιτωλοακαρνανία,
Ιωάννινα, Πάτρα, Άρτα, Κέρκυρα και Θεσπρωτία) και δεν ήταν μεγάλος αριθμός (σε
σχέση με την Πρέβεζα πάντα), δηλώθηκαν όμως στο βιβλίο θανάτων της Πρέβεζας,
και μάλιστα από τις καταγραφές διαπιστώθηκε ότι στην πλειοψηφία τους δηλώθηκαν

Διάγραμμα 11:
Διάγραμμα συνολικού αριθμού τόπου γέννησης θανόντων και στα δύο φύλα την περίοδο
1940-1944.

Διάγραμμα 12:
Διάγραμμα συνολικού αριθμού τόπου κατοικίας θανόντων και στα δύο φύλα την περίοδο
1940-1944.
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Διάγραμμα 13:
Διάγραμμα συνολικού αριθμού τόπου θανάτου και στα δύο φύλα την περίοδο 1940-1944.

αργότερα απ’ ό,τι συνέβησαν. Αυτό μας επιτρέπει να εικάσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί
μπορεί να πέθαναν αλλού, είχαν όμως ως τόπο καταγωγής ή ως τόπο κατοικίας την
Πρέβεζα.
Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει και για τους εικοσιπέντε θανάτους που έλαβαν
χώρα στην Πολωνία. Όπως επιβεβαιώθηκε από τις ληξιαρχικές καταγραφές, πρόκειται
για εικοσιπέντε Εβραίους που οδηγήθηκαν και πέθαναν σε στρατόπεδα εξόντωσης.
Όπως είναι γνωστό από τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της εποχής, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κρατήθηκαν φυλακισμένοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, εξόντωσης
και εργασίας κάτω από άθλιες συνθήκες, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς δολοφονήθηκαν. Τα περισσότερα θύματα, εβραϊκής κυρίως καταγωγής, κατέφθαναν με τρένο,
συχνά μετά από πολυήμερα ταξίδια σε βαγόνια μεταφοράς ζώων. Συνήθως οι εκτοπισμένοι μεταφέρονταν κατευθείαν στους θαλάμους αερίων, ενώ άλλες φορές γινόταν
προηγουμένως διαλογή από τους γιατρούς του στρατοπέδου, βάσει της οποίας χωρίζονταν οι ασθενείς, οι αδύναμοι και οι γέροι από τους ικανούς για εργασία.
Το διάγραμμα 14 απεικονίζει τη θνησιμότητα τη χρονική περίοδο 1940-1944 στο
σύνολο των ατόμων, στους άνδρες και τις γυναίκες ξεχωριστά ανά ηλικιακή ομάδα.
Όπως βλέπουμε, οι ηλικιακές ομάδες των 1-10 ετών και 71-80 ετών στο σύνολο έχουν
τους μεγαλύτερους αριθμούς θανάτων, ενώ στους άνδρες η ηλιακή ομάδα των 21-30
ετών και στις γυναίκες η ηλικιακή ομάδα των 0-364 ημερών.
Ανά έτος θανάτου και στα δύο φύλα, όπως παρατηρούμε, το 1940 τους περισσότερους αναλογικά θανάτους έχει η ηλικιακή ομάδα των 21-30 ετών, το 1941 η ηλικιακή
ομάδα των 61-70 ετών, το 1942 η ηλικιακή ομάδα των 71-80 ετών, το 1943 η ηλικιακή
ομάδα των 1-10 ετών και το 1944 η ηλικιακή ομάδα των 11-20 ετών.
Στο διάγραμμα 16 απεικονίζεται ο συνολικός αριθμός θανάτων και στα δύο φύλα
μαζί, στους άνδρες και τις γυναίκες ξεχωριστά ανά έτος την υπό εξέταση χρονική
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Διάγραμμα 14:
Διάγραμμα συνολικού αριθμού θνησιμότητας ανά ηλικιακή ομάδα συνόλου και στα δύο φύλα,
ανδρών και γυναικών την περίοδο 1940-1944.

Διάγραμμα 15:
Διάγραμμα συνολικού αριθμού θανάτων και στα δύο φύλα ανά έτος θανάτου την περίοδο
1940-1944.

περίοδο. Έτσι, διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο, κατά φθίνουσα σειρά, τα έτη με βάση
τον αριθμό θνησιμότητας είχαν ως εξής: 1944, 1942, 1943, 1941, 1940. Για τον ανδρικό
φύλο ισχύει ό,τι και για το σύνολο, ενώ για τις γυναίκες το έτος 1942 έχει τους περισσότερους θανάτους και έπονται τα έτη 1944, 1943, 1941 και 1940.

Συμπεράσματα
Μέσα από την παρούσα εργασία, μπορέσαμε να εξετάσουμε τον παράγοντα θνησιμότητας του Νομού Πρέβεζας, αναφερόμενοι σε διάφορες παραμέτρους του. Με την
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Διάγραμμα 16:
Διάγραμμα συνολικού αριθμού θνησιμότητας και στα δύο φύλα, ανδρών και γυναικών την
περίοδο 1940-1944.

ανάλυση των στοιχείων και την καταχώρισή τους σε διαγράμματα, οι παρατηρήσεις
μας έγιναν πιο ξεκάθαρες, ενώ μπορέσαμε να βγάλουμε ευκολότερα συμπεράσματα
για τους θανάτους στην περιοχή της Πρέβεζας κατά τη χρονική περίοδο Οκτώβριος
1940- Δεκέμβριος 1944.
Καταρχάς, θα πρέπει να αναφέρουμε πως η υπόθεση εργασίας ότι δηλαδή η θνησιμότητα στην Πρέβεζα το χρονικό διάστημα που εξετάσαμε ήταν αυξημένη και μάλιστα στο ανδρικό φύλο λόγω του πολέμου.
Καταλήξαμε, βέβαια, και σε κάποια επιμέρους συμπεράσματα2 αναφορικά με τα
δύο φύλα, τα οποία παρουσιάζουμε συνοπτικά παρακάτω και έχουν ως εξής:
α) Όσον αφορά στο σύνολο ανδρών και γυναικών :
• Οι περισσότεροι θανόντες ήταν άνδρες
• Οι περισσότεροι θάνατοι έλαβαν χώρα το έτος 1942
• Οι περισσότεροι θανόντες δεν εξασκούσαν κάποιο επάγγελμα ή δεν είχαν κάποια
συγκεκριμένη ιδιότητα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο ληξίαρχος, όπως ήδη έχουμε
αναφέρει, κατέγραφε ‘ουδέν’
• Η βασικότερη αιτία θανάτου ήταν τα λοιμώδη νοσήματα
• Το 1940 η βασικότερη αιτία θανάτου ήταν οι κακώσεις-ατυχήματα-αυτοκτονίεςεκτελέσεις, τα έτη 1941 και 1942 τα λοιμώδη νοσήματα, το 1943 τα λοιπά νοσήματα και το 1944 οι κακώσεις-ατυχήματα-αυτοκτονίες-εκτελέσεις
2

Τα επιμέρους συμπεράσματα αφορούν στο σύνολο της ομώνυμης εργασίας που εκφωνήθηκε το 2013
στο πλάισιο του Π.Μ.Σ. ‘‘Ιστορική Δημογραφία’’ του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου,
αντιπροσωπευτικό δείγμα της οποίας αποτελεί το παρόν άρθρο.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Η βασικότερη αιτία θανάτου βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας ήταν τα λοιμώδη νοσήματα
Η βασικότερη αιτία θανάτου στις ηλικιακές ομάδες των 11-20, 21-30, 31-40, 4150, 51-60 ετών ήταν οι κακώσεις-ατυχήματα-αυτοκτονίες-εκτελέσεις
Η βασικότερη αιτία θανάτου στην ηλικιακή ομάδα των 61-70 ετών ήταν τα νοσήματα ενδοκρινικού συστήματος-διαταραχές θρέψης
Η βασικότερη αιτία θανάτου στις ηλικιακές ομάδες των 71-80 και 81 ετών και άνω
ήταν το γήρας
Η συντριπτική πλειοψηφία (80%) των θανόντων είχε πλησιέστερους συγγενείς
και οι περισσότεροι από αυτούς είχαν δύο πλησιέστερους συγγενείς
Η πλειοψηφία των θανόντων γεννήθηκε, κατοικούσε και πέθανε στην Πρέβεζα
Ο μεγαλύτερος αριθμός θνησιμότητας παρουσιάστηκε στην ηλικιακή ομάδα των
71-80 ετών
Οι περισσότεροι θάνατοι κατά τα έτη 1940-1943 παρουσιάστηκαν κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ το 1944 οι περισσότεροι θάνατοι έλαβαν χώρα το μήνα Σεπτέμβριο

β) Όσον αφορά στο ανδρικό φύλο :
• Οι περισσότεροι θανόντες άνδρες απασχολούνταν στον πρωτογενή τομέα παραγωγής
• Οι περισσότεροι άνδρες πέθαναν λόγω κακώσεων-ατυχημάτων-αυτοκτονιώνεκτελέσεων
• Το 78% των θανόντων ανδρών είχε πλησιέστερους συγγενείς και η πλειοψηφία
αυτών άφηνε πίσω συγκεκριμένα δυο πλησιέστερους συγγενείς
• Η πλειοψηφία των θανόντων ανδρών γεννήθηκε, κατοικούσε και πέθανε στην
Πρέβεζα
• Ο μεγαλύτερος αριθμός θνησιμότητας για τους άνδρες παρουσιάστηκε στην ηλικιακή ομάδα των 21-30 ετών
• Οι περισσότεροι θάνατοι για τους άνδρες έλαβαν χώρα το έτος 1944
γ) Όσον αφορά στο γυναικείο φύλο :
• Οι περισσότερες θανούσες γυναίκες είχαν την ιδιότητα της οικοκυράς
• Οι περισσότερες γυναίκες πέθαναν λόγω λοιμωδών νοσημάτων
• Το 84% των θανουσών γυναικών είχε πλησιέστερους συγγενείς και η πλειοψηφία
αυτών άφηνε πίσω συγκεκριμένα δυο πλησιέστερους συγγενείς
• Η πλειοψηφία των θανουσών γυναικών γεννήθηκε, κατοικούσε και πέθανε  στην
Πρέβεζα
• Ο μεγαλύτερος αριθμός θνησιμότητας για το γυναικείο φύλο παρουσιάστηκε
στην ηλικιακή ομάδα των 0-364 ημερών
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• Οι περισσότεροι θάνατοι για τις γυναίκες έλαβαν χώρα το έτος 1942
Σίγουρα η έρευνα αυτή προσφέρει πρόσφορο έδαφος για άλλες μελέτες που αφορούν
στις συνθήκες ζωής των κατοίκων, τα αίτια θανάτου και τη σύγκριση με άλλες γειτονικές περιοχές. Άλλωστε, μέσα από τη στατική ανάλυση, την ποιοτική αιτιολόγηση
και την αξιολόγηση των φαινομένων που αφορούν στους ανθρώπινους πληθυσμούς,
συμβάλλουμε στη διαμόρφωση και την εξέλιξη του μεγέθους και των ποικίλων δομών
τους.
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Φυσική κίνηση του πληθυσμού του δήμου
Παρελίων τη χρονική περίοδο 1930-1990
Στην παρούσα έρευνα θα επιχειρηθεί, μέσα από τα δημογραφικά δεδομένα των
δεκαετιών 1930-1990, όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα από τις ληξιαρχικές πράξεις
γεννήσεων και θανάτων, να παρουσιαστεί η φυσική κίνηση του πληθυσμού των κοινοτήτων που απάρτισαν τον Δήμο Παρελίων το 1997. Το ερευνητικό ενδιαφέρον της
εν λόγω μελέτης οφείλεται στο γεγονός, ότι το πλήρες αρχείο ανοίγει για πρώτη φορά
προς διερεύνηση. Από μόνο του αυτό ωθεί τον ερευνητή να ασχοληθεί ενδελεχώς με
τις ληξιαρχικές πράξεις και να αποκομίσει από αυτές όσο πιο πολλές πληροφορίες
μπορούν αποτελέσουν τροφή για την ανάδειξη του θέματός του. Υπόθεση εργασίας αποτέλεσε ο έλεγχος της φυσικής κίνησης του πληθυσμού στην περίπτωση του
Δήμου Παρελίων και αν αυτή συνάδει με την αυξητική φυσική κίνηση που σημειώνει
μέχρι το 1940 ο υπόλοιπος πληθυσμός και ποιά τυχόν είναι η εξελικτική της πορεία.
Κατά τη διάρκεια συλλογής των δεδομένων προέκυψαν ερωτήματα τα οποία τέθηκαν
προς διερεύνηση. Ερωτήματα όπως κατά πόσο μπορεί να ελεγχθεί η ομοιογένεια του
πληθυσμού βάση των χαρακτηριστικών που εμφανίζονται στα στοιχεία γονέων από
τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, όσο αφορά την κατηγορία των νόθων ποιά διαφαίνεται να είναι η εξελικτική τους πορεία. Όσο αφορά τους θανάτους ποιά είναι η
κατηγορία νοσημάτων που οδηγεί στο θάνατο σε μεγαλύτερη συχνότητα και αν αυτή
αλλάζει ανά δεκαετία εξέτασης καθώς επίσης ποιές είναι οι κυριότερες αιτίες βρεφικής θνησιμότητας, ποιά περίοδο εμφανίζει αύξηση και πότε φαίνεται να φθίνει. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ώστε τα ανωτέρω να μπορέσουν να επεξηγηθούν είναι
η εξής: ελέγχθηκε το αρχείο που πρόκειται να επεξεργαστεί ως προς τη μορφή αλλά
και τα δεδομένα τα οποία περιείχε, εφόσον επιλέχθηκαν οι πληροφορίες, που κρίθηκαν ότι χρειάζονται, ξεκίνησε η καταγραφή τους σε υπολογιστικά φύλλα Excel, ενώ
ταυτόχρονα αναζητούντο βιβλιογραφία. Συνολικά κατεγράφησαν 2920 γεννήσεις και
3547 θάνατοι, μετά το πέρας των καταγραφών, έγιναν επιπλέον διορθώσεις και ομαδοποιήσεις, έπειτα επεξεργάστηκαν τα δεδομένα με φίλτρα ώστε να δημιουργηθεί η
βάση δεδομένων που θα τα επέτρεπε να αποτυπωθούν σε διαγράμματα. Ακολούθησε
ο σχολιασμός των διαγραμμάτων και των πινάκων, άλλοτε ομαδικά και άλλοτε μεμονωμένα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αρχειακού υλικού και τέλος πραγματοποιήθηκε η συγγραφή της μελέτης και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Το ενδιαφέρον της
παρούσας μελέτης δεν έγκειται μόνο στις ληξιαρχικές πράξεις ως ποσοτικά δεδομένα, μέσα από αυτές οι πληροφορίες που αντλούνται συντίθεται και αντανακλάται
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η εικόνα που παρουσίαζε η κοινωνία της μεσοδυτικής Κέρκυρας κατά τις δεκαετίες
αυτές. Αναδεικνύονται κοινωνικά, ιστορικά και πληθυσμιακά, βέβαια, φαινόμενα. Τα
φαινόμενα αυτά δεν είναι μόνο τοπικού ενδιαφέροντος αλλά αφορούν το σύνολο του
Ελλαδικού χώρου. Πρόκειται για ιστορικά γεγονότα ιδιαίτερης σημασίας καθώς κάποια σημάδεψαν την παγκόσμια ιστορία και άλλα σμίλευσαν την ελληνική και κατ’
επέκταση την Κερκυραϊκή.
Η χρονική περίοδος που εξετάζεται χαρακτηρίζεται από έντονη πολεμική δραστηριότητα, ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος έχει τελειώσει (Νοέμβριος, 1918) και ενώ διανύεται η χρονική περίοδος του μεσοπολέμου (1919-1939), η Ελλάδα βρίσκεται κατά τη
διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου (1919-1922), που λήγει με την μικρασιατική
καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών ενώ στην Κέρκυρα καταφτάνει προσφυγικό κύμα μετά την ανταλλαγή πληθυσμών1. Η Ελλάδα μπαίνει στο μεσοπόλεμο
το 1923. Οικονομικά και κοινωνικά αντιμετωπίζονται πολλές δυσκολίες οι οποίες δεν
σταματάνε να υπάρχουν καθώς ξεσπά ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η Κέρκυρα λαμβάνει μέρος αμέσως, δεδομένης και της επιδίωξης των Ιταλών να εξαπλωθούν στη
βαλκανική χερσόνησο πόσο μάλλον να καταλάβουν την Κέρκυρα ένα νησί τέτοιας
γεωπολιτικής σημασίας και θέσης. Οι Ιταλοί βομβαρδίζουν αλλεπάλληλα την Κέρκυρα μέχρι τον Απρίλιο του 1941, που επεμβαίνουν και οι γερμανικές δυνάμεις, οι
οποίες δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την κατοχή του νησιού διαπραγματεύονται
την κατοχή του με τους Ιταλούς. Μεσολαβούν βομβαρδισμοί, ώσπου τον Σεπτέμβρη
του 1943, η Κέρκυρα τίθεται υπό γερμανική κατοχή μέχρι και τις αρχές του Οκτώβρη, όπου και αποχωρούν από το νησί2. Η εμφύλια διαμάχη που ξεσπά το 1944-1949
δεν έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ιστορία της Κέρκυρας, ωστόσο δεν μένει ανέπαφη.
Κύριο μέλημα παρουσιάζεται να είναι επιβίωση και η ανάκαμψη της τοπικής κοινωνίας η οποία κρίνεται κατακερματισμένη. Η περίοδος από το 1945 μέχρι και το 1960
χαρακτηρίζεται από έντονη κινητική μεταναστευτική δραστηριότητα των κερκυραίων δεδομένων των συνθηκών που επικρατούσαν. Ακολουθεί η χουντική περίοδος
και η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Τα ιστορικά γεγονότα από το 1945 και έπειτα φαίνεται να επηρεάζουν την κερκυραϊκή κοινωνία σε μικρότερο βαθμό και μέχρι
το 1960, όπου ξεκινάει η τουριστική ανάπτυξη του νησιού περισσότερο φαίνεται να
ανακάμπτουν βιοποριστικά ζητήματα μέχρι την οικονομική της ανάκαμψη, εξαιτίας
του τουρισμού, ο οποίος παραγκωνίζει την αγροτική διαδικασία και γίνεται ο πρώτος
πλουτοπαραγωγικός παράγοντας3.
Όσο αφορά την ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης θα αναφερθούν αποσπασμα-

1

2
3

Μουρατίδης, Σ., Πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, Πόντου και ανατολικής Θράκης στην Κέρκυρα (19221932), Θεμέλιο, Αθήνα, 2005, σελ. 102
Κλήμης, Ο., Ιστορία νήσου Κέρκυρας, Τυπωθήτω, Αθήνα, 2002, σελ. 270-287
Κλήμης, Ο., Ιστορία νήσου…, ό.π. σελ. 290

174

Αλεξάνδρα Μαρία Σβούκη

τικά, στις παρακάτω παραγράφους, οι μεταβολές που υπέστησαν οι κοινότητες και οι
οικισμοί μέχρι να δημιουργηθεί ο Δήμος Παρελίων το 19974.
Το 1935 συστήνεται η κοινότητα του Αγίου Ιωάννη μετά την απόσπασή της από
την κοινότητα Κομπιτσίου και ορίζεται ως έδρα της κοινότητας5. Στις 29/12/1960
αποσπάται ο οικισμός Βασιλικά από τη Κοινότητα Κομπιτσίου, στις 05/04/1981 αναγνωρίζονται οι οικισμοί Κουραμαδίτικα και Αγία Τριάς και προσαρτόνται στην κοινότητα του Αγίου Ιωάννη.
Ο οικισμός Κομπίτσι αποσπάται από τον Δήμο Ποταμογειτόνων6, ορίζεται έδρα
της κοινότητας και προσαρτάται σε αυτόν ο οικισμός του Αγίου Ιωάννη,μέχρι το
19357. Στις 16/05/1928 αναγνωρίζεται ο οικισμός Βασιλικά μέχρι τις 29/12/1960, όπου
και προσαρτάται στην κοινότητα του Αγίου Ιωάννη8.
Ο οικισμός της Άφρας στις 31/08/1912 αποσπάται από τον δήμο Ποταμογειτόνων9
και ορίζεται έδρα της κοινότητας. Στις 16/10/1940 αναγνωρίζεται και προσαρτάται ο
οικισμός Καραμουτσαίικα στην κοινότητα Άφρας και ο οικισμός μετονομάζεται Άγιος
Βλάσιος το 195510. Το 1981 αναγνωρίζεται και προσαρτάται στην κοινότητα Άφρας ο
οικισμός Κουρκουλαίικα11.
Ο οικισμός Βάτος αποσπάται το 194612 από την κοινότητα Κοκκινίου και αποτελεί
πλέον αυτοτελή κοινότητα. Στις 07/04/1951 αναγνωρίζεται και προσαρτάται σε αυτόν
ο οικισμός της Μονής Μυρτιδιωτίσσης μέχρι τις 19/03/1961 που ο οικισμός αυτός
καταργείται13.
Ο οικισμός Γιαννάδες αποσπάται από το Δήμο Παρελίων το 191214 και ορίζεται έδρα της κοινότητας στον οποίο προσαρτάται και ο οικισμός Ρόπα, μέχρι τις
18/12/1920 που καταργείται ενώ στις 05/14/1981, αναγνωρίζεται ο οικισμός Έρμονες
και προσαρτώνται στην κοινότητα Γιαννάδων15.
To 1912 οι οικισμοί Μάρμαρον και Κανακάδες αποσπώνται από το Δήμο Παρελίων16, και οι δύο οικισμοί συνενώνονται με έδρα της κοινότητας το Μάρμαρον. Στις
01/12/101217 ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από την κοινότητα Μαρμάρου και δημιουργούνται δύο αυτοτελής κοινότητες.
4
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Στις 08/03/191918 ο οικισμός Κοκκίνι αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα μαζί
με τον οικισμό Τρίαλος και ορίζεται έδρα της κοινότητας με την ταυτόχρονη προσάρτηση του οικισμού Βάτος. Στις 18/12/1920 αναγνωρίζεται ο οικισμός Μυρτιδιωτίσσης
και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκινίου μέχρι και τις 16/05/1928, που καταργείται19. Έπειτα αναγνωρίζονται οι οικισμοί Κελλιά και Κεφαλόβρυσον, τα οποία επίσης προσαρτόνται στην κοινότητα Κοκκίνι. Η κοινότητα αλλάζει όνομα το 194020
και διορθώνεται σε Κοκκίνιον ενώ οι οικισμοί Κεφαλόβρυσον, Κελλιά και Τρίαλος
καταργούνται.
Όσον αφορά τον οικισμό Πέλεκας το 1912 αποσπάται από το δήμο Μεσοχωριτών,
μαζί με τον οικισμό Τρίαλος και μαζί με τον οικισμό Κοκκίνι συντίθεται η κοινότητα
με έδρα τον Πέλεκα21. Το 1940 αποσπώντα οι οικισμοί Κοκκίνι και Τρίαλος22. Έπειτα
αναγνωρίζονται και προσαρτώνται στην κοινότητα Πέλεκα: το 1940 ο οικισμός Μονή
Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδίων, το 1971 ο οικισμός Γλυφάδα, το 1981 οι οικισμοί
Άγιος Ονούφριος, Πλακωτό, Κοκκινόγεια και Αβράμης23.
Το 199724 όλες οι κοινότητες καταργούνται και συνενώνονται σε ένα ενιαίο δήμο,
το δήμο Παρελίων με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος της τοπικής αυτοδιοίκησης Καποδίστριας.
Οι γεννήσεις αρρένων και θηλέων σαφώς και ακολουθούν την αυξητική ή μειωτική τάση του πλήθους των γεννήσεων καθώς πρόκειται για άμεσα εξαρτημένα δεδομένα. Ωστόσο η αυξομειωτική πορεία που διαγράφεται στο φύλο αποτελεί αποτέσμα
γονιδιακών μεταβολών με αποτέλεσμα να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις όχι μόνο ανά
δεκαετία και στο σύνολο όλων των ετών αλλά και στον έλεγχο της εποχικότητας των
γεννήσεων, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 14.
Βάσει λοιπόν των αρθμητικών δεδομένων οι γεννήσεις της δεκαετίας 1930, στο
σύνολό τους, ήταν 756 εκ των οποίων 416 αντιστοιχούσαν σε γεννήσεις αρρένων και
314 σε γεννήσεις θηλέων. Κατά τη δεκαετία 1940 σημειώνεται μια αξιοσημείωτη αύξηση στις γεννήσεις οι οποίες είναι 1012 ενώ η υπεροχή των αρρένων, με αριθμό 551
έναντι των θηλέων 461 είναι ευδιάκριτη.
Η αυξητική πορεία των γεννήσεων την επόμενη δεκαετία, 1950, ανακόπτεται και
είναι αριθμητικά ισόποση με εκείνη του 1930. Καταγράφονται 756 γεννήσεις εκ των
οποίων οι 372 αντιστοιχούν σε γεννήσεις αρρένων και οι 384 σε γεννήσεις θηλέων.
Αυτή τη δεκαετία παρατηρείται μια ελάχιστη αριθμητική υπεροχή των θηλέων έναντι
των αρρένων. Στις επόμενες δεκαετίες 1960, 1970, 1980 και 1990 οι γεννήσεις πα18
19
20
21
22
23
24
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ρουσιάζουν μια ιδιαίτερα σημαντική μείωση, όσο αφορά τα δεδομένα των ληξιαρχικών βιβλίων. Στη δεκαετία 1960 καταφράφονται 238 γεννήσεις εκ των οποίων οι 135
αντιστοιχούν σε άρρενες και οι 103 σε θήλυς, όπου και πάλι οι άρρενες βρίσκονται σε
ισχύουσα θέση. Τη δεκαετία 1970 δηλώνονται 140 γεννήσεις, 73 αφορούν γεννήσεις
αρρένων και 67 γεννήσεις θηλέων και πάλι οι άρρενες υπερταιρούν. Τη δεκαετία 1980
καταφράφονται 14 γεννήσεις, 4 αρρένων και 10 θηλέων και τη δεκαετία 1990 δηλώνονται στα ληξιαρχικά βιβλία 3 γεννήσεις, 1άρρεν και 2 θήλυ. Στις δύο τελευταίες
δεκαετίες ναι μεν παρατηρείται υπεροχή των θυλέων έναντι των αρρένων, ωστόσο τα
δεδομένα δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των γεννήσεων καθώς όπως αναφέρθηκε
πιο πάνω οι γεννήσεις που γινόταν στο νοσοκομείο, υποχρεωτικά δηλώνονται στο
ληξιαρχείο της πόλης σε ένα ενιαίο βιβλίο με αποτέλεσμα να μην είναι ευδιάκριτος ο
τόπος καταγωγής του βρέφους.
Παρατηρείται μια ποικιλομορφία στη μηνιαία κατανομή των γεννήσεων σε όλες
τις δεκαετίες που εξετάζονται, ωστόσο οι μήνες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο
αριθμό γεννήσεων είναι κατά τη χειμερινή περίοδο είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, την εαρινή περίοδο ο Μάρτιος και κατά τους θερινούς μήνες ο Αύγουστος.
Στους υπόλοιπους μήνες παρατηρείται από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο και το Δεκέμβρη οι γεννήσεις να διαγράφουν πτωτική
πορεία, ενώ ο μήνας Νοέμβριος παρουσιάζει μια σχετική αύξηση.
Θα μπορούσαμε να πούμε πως η αύξηση που παρατηρείται κατά τους μήνες
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Διάγραμμα 1:
Γεννήσεις δεκαετίες 1930-1990.
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Πηγή: Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, Κέρκυρα. Ιδία επεξεργασία.
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Διάγραμμα 2:
Μηνιαία κατανομή γεννήσεων.

Πηγή: Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, Κέρκυρα. Ιδία επεξεργασία.

Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο καθώς και τον Αύγουστο είναι δικαιολογημένη.
Αρκεί να αναλογιστούμε πως η κανονική διάρκεια κύησης αναλογεί σε εννέα μήνες
περίπου. Κατά συνέπεια η σύλληψη όσο αφορά τον Αύγουστο γίνεται μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων ενώ όσο αφορά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο πιθανότατα η σύλληψη γίνεται κατά την περίοδο του Πάσχα που πρόκειται για κινητή
εορτή και για αυτό το λόγο παρατηρείται στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο οι
γεννήσεις να είναι επαυξημένες. Για τους μήνες κατά τους οποίους παρουσιάζονται
λιγότερες γεννήσεις αναφορικά με τους υπόλοιπους η αιτιολογία είναι πως οι συλλήψεις μειώνονται δραστικά καθώς υπάρχουν αγροτικές ασχολίες που αποτρέπουν
την προσπάθεια απόκτησης τέκνου, όχι μόνο λόγω της φύσεως της εργασίας όπως
το μάζεμα των ελιών, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στο νησί της Κέρκυρας και μια
ιδιαίτερα επίπονη, μακρόχρονη διαδικασία αλλά και ο φόβος αποβολής του εμβρίου
κατά τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης με αποτέλεσμα να αποφεύγουν, στο όριο
του κατορθωτού, την τεκνοποίηση.
Κατά τη δεκαετία 1930 εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός γεννήσεων νόθων,
ακολουθεί τόσο χρονολογικά όσο ποσοτικά η δεκαετία 1940 με ελαφρώς μειωμένο
αριθμό νόθων, η δεκαετία 1950 όπου φαίνεται σε σχέση με το 1950 να έχουν ελαττωθεί κατά 50%. Έκτοτε οι γεννήσεις νόθων μειώνονται στο ελάχιστο μέχρι τη δεκαετία
του 1990 όπου εμφανίζουν μικρή αυξητική τάση.
Οι δεκαετίες που περιέχουν τις περισσότερες γεννήσεις νόθων είναι οι πρώτες
κατά σειρά δηλαδή 1930, 1940 και 1950 και η δεκαετία 1990, εάν κινηθούμε ιστορικά
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Διάγραμμα 3:
Εμφάνιση νόθων ανά δεκαετία.

Πηγή: Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, Κέρκυρα. Ιδία επεξεργασία.

θα δούμε πως ειδικά οι πρώτες δύο δεκαετίες χαρακτηρίζονται από έντονες ιστορικές
συγκυρίες η περίοδος του μεσοπολέμου, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και η γερμανική κατοχή είναι τα χρονικά στάδια του μωσαϊκού τω δεκαετιών αυτών. Ακόμα
μια εκδοχή είναι πολύωρη ενασχόληση των ανδρών με τα κτήματα, γεγονός που με
την παραμικρή αμφιβολία μπορούσαν να αμφισβητήσουν το παιδί και να μην το αναγνωρίσουν. Επιπλέον οι εργασία των γυναικών ως υπηρετικό προσωπικό στα σπίτια
ή στα κτήματα κάποιας εύπορης οικογένειας ελλόχευε πολλούς κινδύνους. Βέβαια,
να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως εάν για την κοινωνία δεν ήταν τόσο εύκολα
αποδεκτό ένα παιδί αγνώστου πατρός, πολλές φορές πιθανόν να αποσιωπούνταν με
μια μεταγενέστερη αναγνώριση ή ακόμα και την έγκαιρη αναγνώριση από το νόμιμο
σύζυγο προς αποφυγή της κοινωνικής κατακραυγής.
Όσο αφορά την μικρή αύξηση που παρουσιάζει η δεκαετία 1990, προφανώς πρόκειται για συνέπεια είτε της αύξησης του φαινομένου της μονογονεϊκής οικογένειας,
όσο και της ελλιπούς ενημέρωσης πάνω σε μεθόδους αντισύλληψης. Ένα νόθο παιδί
του 1930 με ένα της δεκαετίας του 1990 δεν λαμβάνει την ίδια αντιμετώπιση, αφενός
έχει αρχίσει η ζύμωση των ανθρώπων με διαφορετικούς τύπους οικογένειας, η μητέρα νόθου εύκολα μπορεί να αποκοπεί από τον επικριτικό περίγυρο, καθώς ως επί το
πλείστον εργάζεται, είναι χειραφετημένη και ικανή να συντηρήσει και να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις ενός παιδιού και δεν είναι υποχρεωμένη να υφίσταται καμία
επικριτική αντιμετώπιση.
Τα τέσσερα (9%) από τα 48 νόθα πεθαίνουν, ενώ τα είκοσι τρία (49%) παραμένουν
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Διάγραμμα 4:
Εξελικτική πορεία νόθων.

Πηγή: Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, Κέρκυρα. Ιδία επεξεργασία.

νόθα χωρίς να γνωρίζουμε την εξέλιξη εάν δηλαδή μεταφέρθηκαν σε κάποιο είδους
ίδρυμα, όπως το ορφανοτροφείο της Κέρκυρας ή μεγάλωσαν με τη μητέρα τους σε
οικείο περιβάλλον. Είθισται να δηλώνονται στο ληξιαρχείο από τη μητέρα της λεχώνας, από ιερείς, χωροφύλακες ή από ευυπόληπτα τοπικά πρόσωπα κυρίως κατά τις
απογευματινές ώρες όπως πολλάκις παρατηρήθηκε στις ληξιαρχικές πράξεις, πιθανότατα για την αποφυγή ή ακόμα και απόκρυψη του γεγονότος από τους αδιάκριτους
περίοικους.
Ωστόσο, δεκαεννέα (40%) αναγνωρίζονται και ένα υιοθετείται (2%). Η υιοθέτηση
μπορεί να γίνει τη στιγμή της δήλωσης από τον νόμιμο σύζυγο, τις επόμενες μέρες
αυτής, τους επόμενους μήνες ή ακόμα και μέσα στις επόμενες από το φυσικό γονέα,
όπου δηλώνεται και αυτός στο περιθώριο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση υιοθέτησης.
Οι γυναίκες απασχολούνται κατά κόρων στον τριτογενή τομέα και αυτό συμβαίνει
γιατί τα οικιακά συγκαταλέγονται σε αυτή την κατηγορία, καμία γυναίκα δεν φαίνεται να έχει εμπορική δραστηριότητα ενώ ελάχιστες ασχολούνται με την αγροτική
δραστηριότητα. Βέβαια, η εποχική απασχόληση από τη στιγμή που δεν είναι μόνιμη
ή και η ενασχόληση με τις αγροτικές εργασίες, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο θεωρούνται μέρος των οικογενειακών υποχρεώσεων για τις γυναίκες δεν αναφέρονται ως
επάγγελμα και για αυτό το λόγο οι γυναίκες δηλώνουν επάγγελμα των οικιακών. Ο
πρωτογενής τομέας είναι ιδιαίτερα ενισχυμένος εξαιτίας της έντονης αγροτικής ενασχόλησης των ανδρών, ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας της εμπορικής διαδικασίας.
Αναμενόμενο εάν αναλογιστούμε την μηδενική παρουσία των γυναικών στην εμπορική διαδικασία, οι άρρενες είναι αυτοί που είναι ιδιοκτήτες καταστημάτων προς κάλυψη των επισιτιστικών ή ψυχαγωγικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Ο τριτογενής
τομέας ενισχύεται από την εμφάνιση των δημοσίων υπαλλήλων μετά το 1950 ενώ
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Διάγραμμα 5:
Συγκριτική ανάλυση επαγγελμάτων γονέων.

Πηγή: Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, Κέρκυρα. Ιδία επεξεργασία.

ο τεταρτογενής βρίσκεται στη τελευταία θέση καθώς η τεκνοποίηση από άτομα τα
οποία δεν μετέχουν στην παραγωγική διαδικασία είναι περιορισμένη.
Η δεκαετία 1930 έχει το χαμηλότερο ποσοστό θανάτων ενώ τη δεκαετία του
1940 καταγράφονται οι περισσότεροι θάνατοι συγκριτικά με όλες τις δεκαετίες που
εξετάζονται. Κατά τη δεκαετία 1950 παρουσιάζεται μείωση των θανάτων ενώ από
τη δεκαετία 1960-1980 εμφανίζεται σταδιακή αύξηση ενώ στην τελευταία δεκαετία
σημειώνεται μείωση. Όσο αφορά την ποσοστιαία ανά φύλο κατανομή, το 52% των
θανόντων είναι άρρενες και το 48% θήλεις.
Παρατηρούμε πως η μεγαλύτερη συγκέντρωση δεδομένων παρουσιάζεται κατά
την 7η, 8η και 9η δεκαετία της ζωής των ηλικιακών ομάδων γεγονός που μας επιτρέπει
να αιτιολογήσουμε τη συσσώρευση αυτή αφενός εξαιτίας του γήρατος και αφετέρου
της πτώσης του ανοσοποιητικού συστήματος των γηραιών, οι οποίοι εντάσσονται
στις ευπαθείς ομάδες και είναι επιρρεπείς στο να εμφανίσουν ή να προσβληθούν από
κάποιο νόσημα.
Έπειτα παρατηρείται ένας σημαντικός όγκος δεδομένων στην ηλικιακή ομάδα
μέχρι δέκα ετών, η οποία περιέχει τόσο τη βρεφική όσο και την παιδική θνησιμότητα.
Κατά κύριο λόγο οι θάνατοι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη βρεφική θνησιμότητα.
Οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες εμφανίζονται με λιγότερα δεδομένα από τα οποία,
ιεραρχικά, φαίνεται να προηγείται η πέμπτη δεκαετία της τρίτης, η τρίτη να προηγείται της τέταρτης δεκαετίας και η τέταρτη να προηγείται με τη σειρά της από την
δεύτερη όσο αφορά τη θνησιμότητα.
Τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος εμφανίζονται είναι η κυριότερη αιτία
θανάτου συγκριτικά με νοσήματα των υπολοίπων συστημάτων. Έπονται τα νευρολο-
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γικά, έπειτα τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος και αμέσως μετά το γήρας.
Σε περιορισμένη αλλά όχι αδιάφορη απεικόνιση βρίσκονται τα νεοπλάσματα ακολουθούμενα από τα νοσήματα του ενδοκρινικού συστήματος, στο οποίο περιέχονται και
οι διαταραχές θρέψης, τα λοιμώδη, τα λοιπά που πρόκειται για ομάδα με μεμονωμένες
ή αιτίες θανάτου, οι οποίες δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω
κατηγορίες ενώ ακολουθούν με λιγότερες αναφορές οι υπόλοιπες αιτίες θανάτου.
Παρατηρείται πως οι κυρίαρχες αιτίες βρεφικής θνησιμότητας αφορούν τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, έπονται τα νοσήματα του ενδοκρινικού συστήματος, του πεπτικού και έπειτα οι επιπλοκές τοκετού. Σημαντικό αριθμό παρουσιάζουν τα απροσδιόριστα σε συνδυασμό με τα χωρίς αναφορά. Τα νεοπλάσματα, το
γήρας και οι κατηγορία κακώσεων- ατυχημάτων- εκτελέσεων δεν αποτελούν αιτίες
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Πηγή: Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, Κέρκυρα. Ιδία επεξεργασία.

1000
800
600
400
200
0

ΗΛΙΚΙΕΣ
Διάγραμμα 7:
Θάνατοι ανά ηλικιακή ομάδα: δεκαετίες 1930-1990.

Πηγή: Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, Κέρκυρα. Ιδία επεξεργασία.
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Α/Α

Ομάδες νοσημάτων

1930

1940

1950

1

Λοιμώδη νοσήματα

53

70

13

8

3

1

1

2

Νεοπλάσματα

15

22

43

47

53

67

60

3

16

83

33

22

25

2

2

4

Νοσήματα ενδοκρινικού
συστήματος
Νευρολογικά νοσήματα

28

68

61

69

112

143

100

5

Κυκλοφορικό σύστημα

25

43

53

135

149

226

178

6

Νοσήματα αναπνευστικού
συστήματος
Νοσήματα πεπτικού συστήματος

64

66

37

41

59

65

71

37

40

10

10

13

13

2

5

31

17
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17

11

9
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9

7

4

10
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7

1

1

0

2

4

19

2

0

2

1

1
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7
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11

Κακώσεις - ΑτυχήματαΑυτοκτονίες- Εκτελέσεις
Νοσήματα ουροποιητικού
συστήματος
Γυναικολογικά νοσήματαΕπιπλοκές τοκετού
Απροσδιόριστα νοσήματα

12

Γήρας

145

71

78

28

9

9

13

6
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13

13

8
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12
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Νοσήματα αιμοποιητικού
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Λοιπά

37
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21

23

27

37

14

15

Χωρίς αναφορά
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29
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3

4

2

8
9
10

Πίνακας 1:
Αιτίες θανάτου ανά δεκαετία.

Πηγή: Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, Κέρκυρα. Ιδία επεξεργασία.
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Διάγραμμα 8:
Αίτια βρεφικής θνησιμότητα: δεκαετίας1930-1990.

Πηγή: Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, Κέρκυρα. Ιδία επεξεργασία.
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βρεφικής θνησιμότητας. Όσο αφορά τα νοσήματα του αιμοποιητικού συστήματος παρουσιάζονται αριθμητικά ενισχυμένα σε σχέση με τα λοιμώδη, τα οποία δεν φαίνονται
να προσβάλλουν σε μεγάλο βαθμό την βρεφική ηλικία. Ακόλουθες αιτίες είναι αυτές
του κυκλοφορικού συστήματος, του νευρολογικού και σε ελάχιστο βαθμό εμφανίζονται τα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος.
Στο διάγραμμα 9 παρατηρούμε πως, κατά τη δεκαετία 1930, διαγράφεται ανοδική πορεία βρεφικών θανάτων φτάνοντας στη μεγαλύτερή της αποτύπωση τη δεκαετία 1940 διακύμανση αναμενόμενη και σε αναλογία με πλήθος των θανάτων που
κατεγράφησαν, δεδομένης της ιστορικής συγκυρίας και της υγειονομικής περίθαλψης
της εποχής. Έκτοτε και ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία 1950 μέχρι το μέσον της δεκαετίας 1960, όπου και διαγράφεται η σημαντικότερη μείωση ακολουθεί μειωτική πορεία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην επιλογή γέννησης των παιδιών στο νοσοκομείο
και όχι στο σπίτι, λαμβάνοντας τη δέουσα νοσοκομειακή περίθαλψη, στις καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης αλλά και στην εξέλιξη των φαρμακευτικών αγωγών. Τη δεκαετία 1970 η διακύμανση παραμένει πτωτική όπως και τις δεκαετίες 1980-1990, που
κάποιος θα περίμενε να μην υπάρχει βρεφική θνησιμότητα, εμφανίζονται αναφορές.
Τα σύνολα του πίνακα 2 μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε την μεταβολή του
πληθυσμού κατά συνέπεια, η απογραφή του 1951 εμφανίζει μείωση του συνολικού
πληθυσμού κατά 0,3%, η απογραφή του 1961 παρουσιάζει μεταβολή -7,4% σε σχέση
με την προηγούμενη. Μειωμένος κατά 14,3% εμφανίζεται στην απογραφή του 1971
ενώ από την απογραφή του 1981 και έπειτα παρουσιάζει αυξητική μεταβολή 6,8%,
16,7% το 1991 και 17,5 στην απογραφή του 2001.
Παρατηρούνται τα εξής στην περίοδο απογραφής του 1940, η διακύμανση των
θανάτων είναι μικρότερη από εκείνη των γεννήσεων αλλά και οι δύο ακολουθούν
μέχρι την απογραφή του 1951, αυξητική πορεία. Η απεικόνισή τους κατά συνέπεια
δείχνει θετικό πρόσημο συνεπώς ο πληθυσμός αυξάνεται. Κατά την απογραφή του
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Διάγραμμα 9:
Διακύμανση βρεφικής θνησιμότητα: δεκαετίας1930-1990.

Πηγή: Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, Κέρκυρα. Ιδία επεξεργασία.
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Πίνακας 2:
Απογραφές πληθυσμού Δήμου Παρελίων 1941-2001.

Πηγή: Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, Κέρκυρα. Ιδία επεξεργασία.

1961, οποία παρουσιάζει τον πληθυσμό της δεκαετίας 1950 η πορεία αλλάζει και κρίνεται μειωτική ωστόσο πάλι οι γεννήσεις υπερβαίνουν το θανάτων με αποτέλεσμα να
εμφανίζεται φυσική αύξηση. Στην απογραφή του 1971 παρατηρείται μια τομή περίπου
στο τέλος της δεκαετίας 1960 όπου οι γεννήσεις και οι θάνατοι ισοψηφούν κατά συνέπεια δεν υπάρχει φυσική μεταβολή ενώ ο πληθυσμός εμφανίζεται σημαντικά μειωμένος. Έκτοτε στις απογραφές του 1981, 1991 και 2001 ενώ το σύνολο του πληθυσμού
εμφανίζεται να αυξάνεται, οι γεννήσεις και οι θάνατοι εμφανίζονται δυσανάλογοι της
απεικόνισης της κίνησης του πληθυσμού. Οι γεννήσεις μετά τη τομή που καταγράφηκε στο τέλος της δεκαετίας 1960 ακολουθούν μειωτική πορεία ενώ οι θάνατοι εμφανί7000
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Διάγραμμα 10:
Δήμος Παρελίων: Φυσική κίνηση πληθυσμού δεκαετίες 1930-1990.

Πηγή: Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, Κέρκυρα. Ιδία επεξεργασία.
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ζονται επαυξημένοι. Πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός, που πολλάκις έχει αναφερθεί παραπάνω, της έλλειψης δηλαδή στοιχείων αναφορικά με τον πραγματικό αριθμό
γεννήσεων. Που ακόμα και με την διαδικασία της προσεγγιστικής ανάλυσης δεν εξήχθησαν αποτελέσματα καθώς δεν είναι γνωστό το ποσοστό μετανάστευσης. Ωστόσο
πιθανολογούμε λέγοντας πως στις κοινότητες του Δήμου Παρελίων εμφανίζεται θετική φυσική αύξηση κατά τις δεκαετίες μέχρι και τη δεκαετία 1950, ασχέτως της μείωσης του πληθυσμού, ενώ από τη δεκαετία 1960 και έπειτα παρουσιάζει φυσική μείωση
ενώ ο πληθυσμός παρουσιάζει αύξηση πιθανότατα λόγω εισροής μεταναστευτικών
ρευμάτων, πιθανότατα εξαιτίας της έντονης τουριστικής κίνησης της Κέρκυρας μέσα
από την οποία δημιουργούνται ευκαιρίες εργασίας, ενισχύεται η μεικτή γαμηλιότητα,
παρατηρείται η μετακίνηση δημοσίων υπαλλήλων και διοικητικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα να αποτελεί εκούσια και όχι ακούσια επιλογή.
Ολοκληρώνοντας αυτή τη μελέτη μπορούμε να παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα, τα οποία προέκυψαν μέσα από την ανάλυση των δεδομένων, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στα διαγράμματα που προηγήθηκαν.
Αναφορικά με τις γεννήσεις οι περισσότερες είθισται να γίνονται στην οικία μέχρι
τη δεκαετία 1950 έπειτα διαγράφεται μείωση σταδιακή ωστόσο η αποτύπωσή τους
είναι αμφιλεγόμενη καθώς οι περισσότερες γεννήσεις λαμβάνουν χώρα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και δεν αναφέρονται σε κανένα τοπικό ληξιαρχείο του Δήμου
Παρελίων παρά στο ενιαίο βιβλίο γεννήσεων της πόλης. Οι γεννήσεις αρρένων υπερβαίνουν τις γεννήσεις θηλέων καθ’ όλη τη διάρκεια που μελετήθηκε.
Όσο αφορά την εποχικότητα των γεννήσεων παρατηρήθηκε η διάσπαση των δεδομένων στους μήνες, ωστόσο ιδιαίτερα επαυξημένοι ήταν ο Δεκέμβριος, ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος, ο Μάρτιος και ο Αύγουστος. Πιθανότατα οφείλεται στην περίοδο
σύλληψης, η οποία χρονικά τοποθετείται κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, περιόδους που οι καθημερινές ασχολίες εργασιακές και μη παραγκωνίζονται και οι ρυθμοί ζωής αλλάζουν. Ο μήνας Μάρτιος προηγείται των υπολοίπων
μηνών σε πλήθος γεννήσεων προφανώς η σύλληψη γίνεται τον Ιούνιο, μήνα που ακόμα οι θερινές εργασίες συγκομιδής των κτημάτων δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, αναφορικά για τις παλαιότερες δεκαετίες, για τις νεώτερες ο Ιούνιος σηματοδοτεί την
έναρξη των θερινών διακοπών, περίοδο ιδανική για προσπάθειες τεκνοποίησης.
Η εμφάνιση νόθων κατά τις δεκαετίες 1930-1990 χαρακτηρίζεται διαχρονικό φαινόμενο άλλοτε μικρότερης και άλλοτε μεγαλύτερης δυναμικής. Η μεγαλύτερη συσσώρευση νόθων εμφανίζεται κατά τις δεκαετίες 1930-1940, προφανώς λόγω των
ιστορικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, οι οποίες δημιουργούν πρόσφορο
έδαφος για την παράνομη τεκνοποίηση ασχέτως εάν η κοινωνικές δομές επέβαλλαν
το γάμο ως προϋπόθεση για την απόκτηση τέκνου. Η συχνότητα εμφάνισης νόθων
μειώνεται μέχρι και την δεκαετία του 1990 όπου παρατηρείται μια σχετική αύξηση
πιθανότατα εξαιτίας της αλλαγής των διαπροσωπικών σχέσεων, ιδιαίτερα στα νεαρά
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ηλικίας άτομα, στην ελλιπή ενημέρωση περί αντισυλληπτικών μεθόδων, στην αλλαγή
του ρόλου της γυναίκας αλλά και στο νέο είδους τύπο οικογένειας, τη μονογονεϊκή.
Πολλά από τα νόθα αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της ζωής τους ενώ σε ελάχιστες
περιπτώσεις η υιοθεσία αποτελεί προοπτική.
Όσο αφορά την ομοιογένεια του πληθυσμού, φαίνεται να δημιουργούνται οικογένειες ιδίας εθνικότητας και θρησκεύματος στο μόνο που διαφέρουν οι γονείς είναι
στον τομέα απασχόλησης. Οι μεν άνδρες δραστηριοποιούνται σε όλους τους εργασιακούς τομείς, με κυρίαρχο τον πρωτογενή, δεδομένων των αγροτικών εκτάσεων του
Δήμου Παρελίων. Οι γυναίκες ασχολούνται κατά κόρων με τον τριτογενή τομέα, στον
οποίο συγκαταλέγονται οι ασχολίες του σπιτιού, ακόμα και αν η εργασία είναι παροδική δεν δηλώνεται ενώ ελάχιστες ασχολούνται με την αγροτική διαδικασία.
Οι θάνατοι των 1930-1990 ποίκιλλαν σε δυναμική και αίτια. Οι περισσότερες
δηλώσεις θανάτων έγιναν κατά τις δεκαετίες 1940 και 1980, τα ενδιάμεσα χρονικά
διαστήματα φαίνονται να αυξάνονται σταδιακά πέρα από τη μεγάλη πτώση που κατεγράφη τη δεκαετία 1950 και μια μικρή μείωση τη δεκαετία 1990. Οι ομάδες πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο είναι αυτές των βρεφών και η τρίτη ηλικία, άνω
των 65 ετών, οι οποίες είναι και πιο επιρρεπείς στο να νοσήσουν.
Οι αιτίες θανάτου ποικίλουν από δεκαετία σε δεκαετία, λογικό εάν σκεφτεί κάποιος πως οι κατηγορίες νοσημάτων αλλάζουν διαρκώς. Φαίνεται όμως πως στο σύνολο των δεκαετιών κυρίαρχες αιτίες θανάτου αποτέλεσαν κατά σειρά τα νοσήματα
του κυκλοφορικού, του νευρολογικού και του αναπνευστικού συστήματος ακολουθούμενα από το γήρας, τα νεοπλάσματα και τα νοσήματα του ενδοκρινικού συστήματος. Η βρεφική θνησιμότητα βρίσκεται στη μεγαλύτερη δυναμική της την δεκαετία
1940 έκτοτε και με μεγάλη μείωση τη δεκαετία 1950 σταδιακά φθίνει. Κυριότερες αιτίες βρεφικής θνησιμότητας είναι κατά σειρά τα νοσήματα του αναπνευστικού, ακολουθούμενη από τα νοσήματα του ενδοκρινικού συστήματος, έπειτα του πεπτικού και
μετά οι επιπλοκές κατά τον τοκετό. Παρατηρήθηκε τέλος πως περισσότερες πιθανότητες να νοσήσει και να καταλήξει είχε ένα βρέφος κατά τη μετανεογνική περίοδο (28
ημερ.-365 ημερ.) σε σχέση με τη νεογνική περίοδο (0-27 ημερ.).
Στο κομμάτι της κίνησης του πληθυσμού τα συμπεράσματα μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά μόνο μέχρι το μέσον περίπου της δεκαετίας 1960, εξαιτίας
των ελλείψεων που σημειώθηκαν στο αρχείο για λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω.
Διαφαίνεται λοιπόν η πληθυσμιακή δυναμική να έχει μια φθίνουσα πορεία ενώ στη
κίνησή του παρατηρείται η αριθμητική τάση εξέλιξης με τις γεννήσεις σε υπεροχή των
θανάτων οπότε η φυσική κίνηση του πληθυσμού να κρίνεται με θετικό πρόσημο. Η
ίδια πορεία ακολουθείται μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 1960 όπου συντελείται τομή
όπου γεννήσεις και θάνατοι ισοψηφούν κατά συνέπεια εκείνη τη χρονική στιγμή η
κίνηση του πληθυσμού δεν υπάρχει. Έκτοτε και ενώ πληθυσμιακά ο δήμος, προφανώς λόγω εισροής μεταναστών, αυξάνεται παρατηρείται αντιστροφή των δεδομένων
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με την σαφή υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων κατά συνέπεια η φυσική
κίνηση εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο. Εν κατακλείδι, διαφαίνεται η ότι η φυσική
κίνηση του πληθυσμού του δήμου Παρελίων δεν διαφέρει από την φυσική κίνηση που
καταγράφεται στην υπόλοιπη Ελλάδα μετά την δεκαετία του 1960.
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Όψεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στην Κέρκυρα
Η περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου
Λακώνων (1903 – 2012)
Δημογραφική προσέγγιση
Αδιαμφισβήτητα, το σχολείο αποτελεί ένα θεσμό και μία μικρογραφία της κοινωνίας. Αφού η κοινωνία αλλάζει από εποχή σε εποχή, φυσικό είναι στο σχολείο να
παρατηρούνται επίσης μεταβολές, οι οποίες μπορούν να εντοπιστούν σε διάφορα επίπεδα που σχετίζονται με το φύλο, τη συμμετοχή στην εκπαίδευση καθώς και τις επιδόσεις ή τη συχνότητα επανάληψης της τάξης. Θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα
όργανο ενός σώματος που επηρεάζεται από το σώμα, αλλά με τη σειρά του επενεργεί
και καθορίζει, ως ένα βαθμό, το υπόλοιπο σώμα.
Η ιστορία του σχολείου στην Ελλάδα είναι τεράστια και γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκη, εάν αναλογιστούμε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της κάθε κυβέρνησης
και τις πολυπληθείς αλλαγές των Υπουργών Παιδείας. Όμως, αν κάτι χαρακτηρίζει
την αέναη πορεία του ανθρώπου είναι η αλλαγή και η διαφοροποίηση. Το ίδιο συμβαίνει και στην εκπαίδευση, όντας κομμάτι της ανθρώπινης νόησης. Και μπορεί το
ιστορικο-κοινωνικο-οικονομικό συγκείμενο να διαδραματίζει τον κυρίαρχο ρόλο στις
αλλαγές αυτές, όμως, δεν σημαίνει πως είναι ίδιες από χώρα σε χώρα, από περιοχή σε
περιοχή της ίδιας χώρας, αλλά και από χωριό σε χωριό της ίδιας περιοχής. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ενιαία εκπαίδευση;
Και όμως μπορούμε. Η ενιαία εκπαιδευτική πολιτική θέτει τους βασικούς άξονες,
την τροχιά πάνω στην οποία οφείλει να κινείται η θεσμοποιημένη εκπαίδευση, όμως,
οι τοπικές συνθήκες υπαγορεύουν τον τρόπο κίνησης πάνω σ’ αυτήν την τροχιά. Παράγοντες μικρο-οικονομικοί, δημογραφικοί, κοινωνικο-επαγγελματικοί, γεωμορφολογικοί και πολιτιστικοί αποτελούν μόνο κάποιες από τις μεταβλητές που θα διαμορφώσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης σε ένα τόπο, χαρακτηριστικά,
που σαν μικρό λιθαράκι έρχονται να συνθέσουν το πολύπλευρο μωσαϊκό της εκπαίδευσης. Ένα μωσαϊκό που αλλάζει μορφή στο πέρασμα του χρόνου. Ένα μωσαϊκό που
κομμάτι – κομμάτι μπορούμε να συνθέσουμε μέσα από τα πολύτιμα αρχεία των εν
ενεργεία ή μη σχολείων.
Μία τέτοιου είδους μικρο-μελέτη είναι και η παρούσα. Σκοπός της είναι η καταγραφή και μελέτη της ιστορίας της δημοτικής εκπαίδευσης, έτσι όπως διαμορφώνεται
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από το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και γενικότερο εκπαιδευτικό συγκείμενο στη
διάρκεια του 20ου αιώνα στο χωριό των Λακώνων μέσα από τις διαφοροποιήσεις στη
ροή του μαθητικού πληθυσμού σε επίπεδο φύλου, γεωγραφικής και κοινωνικής προέλευσης, επίδοσης, θρησκείας και ιθαγένειας καθώς και ο προσδιορισμός της σχέσης
ανάμεσα στην εκπαίδευση και την κοινωνία.
Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονική περίοδος μελέτης είναι ακριβώς ο χρονικός περιορισμός που θέτει το ίδιο το αρχειακό υλικό, καθώς εξαντλήθηκε όλο το διαθέσιμο για το σχολείο αυτό. Οι πηγές μας, λοιπόν, ήταν κυρίως
τα μαθητολόγια του Δημοτικού Σχολείου Λακώνων από το 1903, οπότε και έχουμε το
πρώτο, μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς 2011-2012.
Βασικά στοιχεία για τη σχολική μονάδα
Το σχολείο εδρεύει στο χωριό των Λακώνων, το οποίο βρίσκεται στη βορειοδυτική
Κέρκυρα σε απόσταση 24 περίπου χιλιομέτρων από την πόλη. Όπως μαρτυρεί και το
όνομά του, οι κάτοικοί του φαίνεται πως κατάγονται από τη Λακωνία. Όντας ορεσίβιοι οι μανιάτες βρήκαν στον τόπο, που εγκαταστάθηκαν, στοιχεία από την πατρίδα
τους. Οι απότομες πλαγιές της περιοχής δεν τους εμπόδισαν στην καλλιέργεια της
ελιάς, σε σημείο που σήμερα η ευρύτερη περιοχή να αποτελεί έναν τεράστιο ελαιώνα.
Στο παλαιότερο γνωστό έγγραφο για τη μονή Παλαιοκαστρίτσας της 18 Σεπτεμβρίου
1469 αναφέρεται το χωριό, οπότε μαρτυρείται η ύπαρξή του.
Τα αρχεία του Δημοτικού Σχολείου Λακώνων μαρτυρούν την ύπαρξη του Σχολείου

Διάγραμμα 1:
Εγγραφέντες μαθητές ανά σχολικό έτος στο Δημοτικό Σχολείο Λακώνων (1903-2012) σε άτομα.
Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Λακώνων (1903-212), ιδία επεξεργασία
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τουλάχιστον από το 1903. Ωστόσο σε πηγή εμφανίζεται να λειτουργεί κατά το 18421.
Τα στοιχεία για την εξέλιξη του μαθητικού πληθυσμού προέρχονται από τα μαθητολόγια του Σχολείου. Τα μαθητολόγια, σαν πηγή δεδομένων, μας παρέχουν πληροφορίες
εκπαιδευτικού (φύλο, ηλικία, διαγωγή, βαθμός, τάξη εγγραφής, σχολείο προέλευσης)
και κοινωνιολογικού περιεχομένου (επάγγελμα πατρός και μητρός, ιθαγένεια, θρήσκευμα, τόπος γεννήσεως, τόπος κατοικίας). Συνιστούν βασική πηγή έρευνας όχι
μόνο για την εκπαίδευση, αλλά γενικότερα για την κοινωνική και οικονομική ιστορία
κάθε τόπου. Με την αξιοποίηση των στοιχείων ενός μαθητολογίου μας επιτρέπεται η
μετάβαση από τις εκπαιδευτικές στις κοινωνικές πραγματικότητες2. Συνολικά, από το
1903 μέχρι και το 2012, υπάρχουν για το υπό μελέτη σχολείο 8.040 καταγραφές.
Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η εξέλιξη του πληθυσμού του Δημοτικού Σχολείου Λακώνων από το 1903, οπότε και υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία, μέχρι και το
2012. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε πως δεν υπάρχουν αρχεία για το μαθητικό
πληθυσμό για τα σχολικά έτη 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1909-1910, 19431944, 1944-1945 και 1945-1946, γι’ αυτό και δεν παρατίθενται.
Στις αρχές, λοιπόν, του 20ου αιώνα και για τις πρώτες δύο περίπου δεκαετίες ο
αριθμός των μαθητών είναι σταθερός περί τους 90 μαθητές, με διάφορες μικρές διακυμάνσεις. Ο μεγαλύτερος αριθμός παρατηρείται κατά το σχολικό έτος 1932-1933
και φτάνει στους 125 μαθητές, ενώ ο μικρότερος κατά το σχολικό έτος 1986-1987,
οπότε και ανέρχεται στους 40 μαθητές. Γενικότερα, από το 1932-1933 που το σχολείο
δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό μαθητών μέχρι και το 1986-1987, ακολουθεί πτωτική
πορεία με σχετικά μικρές διαφοροποιήσεις. Ωστόσο, η μεγαλύτερη μείωση φαίνεται
να συντελείται από το 1974-1975 και μετά. Μία μικρή αύξηση στον αριθμό των μαθητών φαίνεται κατά την τελευταία πενταετία του 20ου αιώνα. Η αύξηση αυτή εξηγείται
από τη συγχώνευση των σχολείων της γύρω περιοχής σε αυτό των Λακώνων. Συγκεκριμένα, με το Φ.Ε.Κ. 764/24-7-1998 συγχωνεύονται «το διθέσιο δημοτικό σχολείο
Λακώνων, το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Κρήνης και το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Μακράδων, σε ένα τετραθέσιο δημοτικό σχολείο με την ονομασία τετραθέσιο
δημοτικό σχολείο Λακώνων3».
Ωστόσο, οι αιτίες για τις διαφοροποιήσεις στο μαθητικό πληθυσμό θα πρέπει να
αναζητηθούν στα ιστορικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά γεγονότα που έλαβαν
χώρα λίγα χρόνια πριν. Και μπορεί η Κέρκυρα να μην αποτελούσε τμήμα της Ελλάδος από την Επανάσταση του 1821, αλλά τα εκπαιδευτικά συστήματα που ακολουθεί στην περίοδο μελέτης μας είναι απόρροια των γεγονότων που έλαβαν χώρα στην
υπόλοιπη Ελλάδα.
1
2

3

http://www.corfuhistory.eu/?p=2497
Μηλίτση – Νίκα Αναστασία, Η Μέση Εκπαίδευση στη Μεσσηνία (1833-1910). Όψεις της Μεσσιανικής
κοινωνίας μέσα από την εκπαίδευση. Καλαμάτα, 2004
Φ.Ε.Κ. 764/24-7-1998, σελ. 8.692
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Από την Επανάσταση μέχρι και το 1828 δεν υπήρχε κανείς σχολικός μηχανισμός,
οπότε και πολλοί από τους κατοίκους ήταν αγράμματοι. Έτσι, ο Καποδίστριας και οι
Βαυαροί βάζουν τις βάσεις του εκπαιδευτικού συστήματος4. Ο Καποδίστριας, όπως
γενικότερα στο κράτος έτσι και στην εκπαίδευση, έκανε πολλές αλλαγές. Στη συνέχεια, ο Όθωνας και η Αντιβασιλεία είναι αυτή που, μέσω του αυστηρού συγκεντρωτικού συστήματος διοίκησης, οικοδόμησε το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας5, για
να εξυπηρετήσει συμφέροντά της6. Έως και σήμερα το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει
συγκεντρωτικό χαρακτήρα, αφού όλες οι αρμοδιότητες συγκεντρώνονται στο Υπουργείο Παιδείας7.
Κατά το 1862, με την εκδίωξη του Όθωνα, έχουμε στο προσκήνιο το Χαρίλαο Τρικούπη, εκφραστή της αστικής τάξης8. Μία αστική τάξη που δεν θα καταφέρει ακόμη
να εγκαθιδρύσει το αστικό σχολείο. Παρά τις αλλαγές που έγιναν από τον Καποδίστρια και τους Βαυαρούς ο στόχος της εκπαίδευσης μετά την απελευθέρωση δεν ήταν
οι παραγωγικές διαδικασίες αλλά ο κλασικισμός9.
Ο σκοπός της εκπαίδευσης αλλάζει από εποχή σε εποχή. Ο Μυλωνάς κατηγοριοποιεί τους σκοπούς σε Θεοκεντρικούς, Κοινωνιοκεντρικούς και Ανθρωποκεντρικούς.
Μάλιστα, υποστηρίζει πως δεν αλλάζουν μόνο μέσα στο χρόνο, αλλά και μέσα στο
χώρο10. Κατά τη Βαυαρική περίοδο είναι εμφανής ο θρησκευτικός και ηθικοπλαστικός
χαρακτήρας της εκπαίδευσης11. Το 1895 με τον νόμο ΒΤΜΘ’ τα δημοτικά σχολεία
είναι δύο ειδών: τα πλήρη και τα κοινά και φυσικά αποδίδουν ηθικοπλαστικό χαρακτήρα12.
Στις αρχές του 20ου αιώνα η Ελλάδα αποτελείται από περιοχές με ιδιαίτερη ιστορία και γλωσσικά ιδιώματα. Έχουμε την Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά, το Ανατολικό Αιγαίο,
τη Δυτική Θράκη, αλβανόφωνους και τουρκόφωνους πληθυσμούς στα νότια Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία. Και πάνω απ’ όλες αυτές τις περιοχές βρισκόταν η εκπαίδευση
που υπηρετούσε την εθνική ολοκλήρωση13.
4

5

6

7
8
9

10

11
12
13

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Στ’ έκδοση, Αθήνα: Θεμέλιο, 1992, σελ. 391
Ματθαίου Δημήτριος, Συγκριτική σπουδή της εκπαίδευσης. Ζητήματα διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής – Ιστορικές καταβολές, σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, Β’ έκδοση, Αθήνα: Ατραπός, 2006, σελ.
91
Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Γενική και Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση, Τόμος Α’ – Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 19ος αιώνας, 1913, 1929, Γ’ έκδοση επαυξημένη, Αθήνα: Gutenberg, 2002, σελ.40
Ματθαίου Δημήτριος, ό.π.
Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις …, Τόμος Α’…, ό.π., σελ.41
Βεργίδης Δημήτρης, Υποεκπαίδευση. Κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις, Β’ έκδοση,
Αθήνα: ύψιλον βιβλία, 1999, σελ. 17
Μυλωνάς Θεόδωρος, Κοινωνιολογία της ελληνικής εκπαίδευσης. Συμβολές, Αθήνα: Gutenberg, 2002,
σελ. 158-161
Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις … Τόμος Α’… ό.π. , σελ.45
Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις … Τόμος Α’… ό.π. σελ.51
Ματθαίου Δημήτριος, ό.π., σελ. 112
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Εν τω μεταξύ, ας μην ξεχνάμε ότι κατά το 1909 έχουμε το κίνημα στο Γουδί, που θα
επηρεάσει με τη σειρά του και την εκπαίδευση14 και το 1910 την ίδρυση του «Εκπαιδευτικού Ομίλου». Παράλληλα, οι βενιζελικές κυβερνήσεις προωθούν αλλαγές προς
μία αστική κοινωνία15. Η αστική τάξη προσπαθεί να εναρμονίσει τη χώρα με τη Δύση.
Το 1913 γίνεται προσπάθεια για μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης, η οποία όμως δεν θα
επιτευχθεί16.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εκπαίδευσης εξακολουθεί να είναι η αποχή από τη φοίτηση, όπως επισημαίνεται και από την εισηγητική έκθεση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του 191317. Προσπαθώντας να εντοπιστούν κάποια από τα
αίτια του προβλήματος θα μπορούσαμε, επιπλέον, να αναφέρουμε και τον τρόπο λειτουργίας των τότε εκπαιδευτικών. Τι και αν ο ραβδισμός απαγορευόταν, οι δάσκαλοι
της εποχής τον εφάρμοζαν. Έτσι, καθώς το 90% περίπου, των μαθητών σταματούσε τη
φοίτηση, μάλλον ήταν ευτυχισμένο που γλίτωσε απ’ αυτό το μαρτύριο. Αλλά και οι
μαθητές τις περισσότερες φορές φαίνεται πως δεν αποκόμιζαν σημαντικές γνώσεις,
αφού μέχρι το 1917 διδάσκονταν μόνο αρχαία18. Στο χρονικό αυτό διάστημα μεσολαβούν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του 1913 και του 1929, που αμφότερες είναι
καταδικασμένες στο να μην γίνουν.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η περίοδος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της μετέπειτα Κατοχής, αν και μαθητολόγια δεν υπάρχουν για το Δημοτικό Σχολείο Λακώνων για
εκείνο το χρονικό διάστημα. Αυτό, βέβαια, σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να σημαίνει
πως δεν λειτούργησε το σχολείο, αναλογιζόμενοι και το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί
θα είχαν επιστρέψει στον τόπο καταγωγής τους ή ακόμη και οι άνδρες θα είχαν λάβει
μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις. Ωστόσο, με μία δεύτερη ανάγνωση θα μπορούσαν
να υπάρξουν αμφιβολίες.
Καταρχάς, υπήρχε διαταγή των Ιταλών, σύμφωνα με την οποία οι ελληνικές υπηρεσίες απαγορεύονταν να αναφέρονται στις προϊστάμενες αρχές τους στην Αθήνα19.
Αυτό μπορεί να συνεπάγεται και τη μη τήρηση των βιβλίων, ανάμεσά τους και τα
μαθητολόγια, από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Η πίεση από μέρους των Ιταλών,
αλλά και οι οικονομικές συνθήκες της εποχής σίγουρα θα είχαν αρνητικά αποτελέσματα στο μαθητικό πληθυσμό, τόσο εξ αιτίας των όσων φαίνεται πως λάμβαναν
χώρα στα σχολεία, όσο και εξ αιτίας των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. Πώς
άλλωστε θα μπορούσε να επιβιώσει μια οικογένεια, αν όλα τα μέλη της δεν συνεισέ-

Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές …, Τόμος Α’…ό.π.
Μηλίτση – Νίκα Αναστασία, ό.π.
16
Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις …Τόμος Α’…, ό.π.
17
	Όπως αναφέρεται στο Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις …Τόμος Α’…στο ίδιο, σελ.497
18
Βεργίδης Δημήτρης, ό.π. σελ. 22
19
Δαφνής Κώστας, Χρόνια πολέμου και Κατοχής. Μια άγνωστη ιστορία, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος 12,
Κέρκυρα, 1966
14
15
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φεραν, ιδιαίτερα εκείνους τους δύσκολους καιρούς, με τον τρόπο τους; Και να βρισκότανε, λοιπόν, η σχολική μονάδα σε λειτουργία, σίγουρα το μαθητικό δυναμικό δεν
μπορούσε να είναι το ίδιο με τα προηγούμενα σχολικά έτη. Η μείωση αυτή μπορεί να
διαφαίνεται ήδη από την τελευταία σχολική χρονιά, για την οποία υπάρχουν στοιχεία.
Έτσι, ενώ στα προηγούμενα σχολικά έτη οι μαθητές είναι πάνω από τους 100, κατά το
έτος 1942-1943 μειώνονται στους 74. Η έλλειψη, όμως, στοιχείων δεν μας επιτρέπει
να προβούμε σε περαιτέρω συμπεράσματα.
Σαν να μην έφτανε η γερμανική κατοχή, έρχεται και ο εμφύλιος σπαραγμός για να
αποτελειώσει την καταστροφή, χωρίς βέβαια να αφήσει αμόλυντη και την εκπαίδευση.
Δεν είναι μόνο τα σχολεία, που έκλεισαν με τις πολεμικές συγκρούσεις, αλλά υπάρχει
και ο εθνικός διχασμός, που έχει ως αποτέλεσμα και το διχασμό των εκπαιδευτικών.
Ο πόλεμος και ο εμφύλιος κάποτε τελειώνει. Με τον τρόπο αυτό φτάνουμε σε
μια άλλου είδους κοινωνία. Σε έρευνα, που πραγματοποιήθηκε, φαίνεται πως στη
μεταπολεμική ελληνική κοινωνία υπάρχει μία εκπαιδευτική υπερζήτηση. Οι γονείς
θεωρούν την εκπαίδευση απαραίτητο εφόδιο για την επαγγελματική σταδιοδρομία
των παιδιών τους και μάλιστα δεν κάνουν διαχωρισμό μεταξύ αγοριών και κοριτσιών
για την απόκτηση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης20. Η μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης
καθίσταται αναγκαία, ενώ υποστηρίζεται πως ο κλασικός χαρακτήρας της αποτελεί
τροχοπέδη για την οικονομία της χώρας. Έτσι, προσπαθούν να δώσουν μεγαλύτερη
σημασία στην τεχνικο-επαγγελματική κατεύθυνση των νέων21.
Στη μεταπολεμική Ελλάδα υπάρχουν συχνές αλλαγές κυβερνήσεων, από τις δεξιές
στις αριστερές ιδεολογίες. Είμαστε, λοιπόν, στην πρώτη μεταπολεμική μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1959. Στην εισηγητική έκθεση του νόμου 3971/59 προωθείται
όντως η τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση22, όμως οι περισσότερες προσπάθειες θα
μείνουν στα χαρτιά23. Το 1963-64 έχουμε αλλαγές στην πολιτική ηγεσία με δυνάμεις
που ζητούν αλλαγή, ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και εκδημοκρατισμό, αλλά και
αλλαγές στην οικονομία τη χρονική αυτή περίοδο με τη βιομηχανική παραγωγή να
ξεπερνά τη γεωργική, ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος και σύνδεση με την
Ε.Ο.Κ. Μία, βέβαια, οικονομική ανάπτυξη που στηρίζεται στη μετανάστευση (εμβάσματα από το εξωτερικό) και στον τουρισμό. Σφοδρές είναι και οι αλλαγές στον αστικό χώρο με σημαντικές πληθυσμιακές αυξήσεις24. Πώς, λοιπόν, το συγκείμενο αυτό
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Μαράτου – Αλιπράτη Λάουρα κ.α., Το ελληνικό σχολείο με την αυγή του 21ου αιώνα. Εκπαιδευτικές
ανάγκες, προβλήματα και προοπτικές, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Gutenberg, 2006,
σελ. 268
Ματθαίου Δημήτριος, ό.π.
Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Γενική και Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση, Τόμος Β’- Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1959, 1964,
1976/77, 1985, 1997/98, Γ’ έκδοση επαυξημένη, Αθήνα: Gutenberg, 2002, σελ.44
Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις …, Τόμος Β’… στο ίδιο, σελ. 48
Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις …, Τόμος Β’…, ό.π. σελ. 48-49
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να μην επιφέρει αλλαγές και στην εκπαίδευση; Βέβαια, η παραίτηση της κυβέρνησης
το 1965 θα φέρει την οπισθοδρόμηση στις αλλαγές. Τέλος, η δικτατορία το 1967 θα
γκρεμίσει ό,τι απέμεινε25 εξαφανίζοντας κάθε δείγμα εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης, καθώς πολλές μεταρρυθμίσεις καταργήθηκαν26.
Όμως οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του 1964 θα αναβιώσουν από τις αλλαγές
του νόμου 309/76 παρά τις αναχρονιστικές και αντιαναπτυξιακές αλλαγές της δικτατορίας. Ο Μπουζάκης σημειώνει πως «η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1976/77
συντελείται σ’ ένα τελείως διαφορετικό κοινωνικοπολιτιστικό και εκπαιδευτικό σκηνικό από εκείνο του 196427». Τα τελευταία χρόνια το επίπεδο εκπαίδευσης και ο αριθμός των αναλφάβητων μειώνεται χωρίς, βέβαια, να εξαλειφθεί εντελώς28. Ένα άλλο
χαρακτηριστικό της εποχής, που φαίνεται να έχει επιπτώσεις στο σχολικό περιβάλλον,
είναι αυτό της παιδικής εργασίας. Το πρόβλημα υπάρχει και σε τουριστικές περιοχές,
ανάμεσα στις οποίες και η Κέρκυρα. Μάλιστα, φαίνεται πως τα αγόρια είναι διπλάσια
από τα κορίτσια29. Φαίνεται, λοιπόν, πως η επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τις νομοθετικές αλλαγές του 1964, 1976, 1985 δεν σταματάει την κρίση
στην εκπαίδευση. Υπάρχουν μη αστικές περιοχές που δεν μπορούν να είναι κοινωνοί
της ρύθμισης αυτής30. Παράλληλα, με την επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
από τα 6 στα 9 χρόνια δεν εκμηδενίστηκε και η σχολική διαρροή, μέχρι και το 1980,
ωστόσο, τουλάχιστον στο δημοτικό μειώθηκε ταχύτατα και σ’ αυτό συνέβαλε και η
μεταρρύθμιση του 1976 (νόμος 309/76 και άρθρο 16 του Συντάγματος του 197531).
Ακολουθεί η μεταρρύθμιση του 1985. Οι αλλαγές του 1985 βρίσκουν την Ελλάδα με μια αστική υπερσυγκέντρωση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων στρωμάτων. Το
πνεύμα της μεταρρύθμισης αυτής διακατέχεται από την κοινωνική ισότητα και την
ισότητα ευκαιριών32. Έπειτα, έρχεται η μεταρρύθμιση του 1997/98 και με το νόμο
2525/97 καθιερώνεται, μεταξύ άλλων, το ολοήμερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο33.
Όπως παρουσιάστηκαν οι σπουδαιότερες αλλαγές για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αναδεικνύεται στην εκπαίδευση, που είναι ίσως και γενικότερο, το πρόβλημα
της πληθώρας νομοθετημάτων. Από τα πρώτα χρόνια της ελεύθερης Ελλάδας κατα25
26
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Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις …, Τόμος Β’…σελ. 53
Ματθαίου Δημήτριος, ό.π.
Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές …, Τόμος Β’…, ό.π. σελ. 54-57
Βεργίδης Δημήτρης, ό.π., σελ.130-131
Βεργίδης Δημήτρης, ό.π. , σελ. 137-139
Καζαμίας Ανδρέας, Η κατάρα του Σίσυφου στην ελληνική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: μια κοινωνικοπολιτική και πολιτισμική ερμηνεία, στο Μπουζάκης Σήφης, Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ, Γ’ έκδοση,
Αθήνα: Gutenberg,2004, σελ.303-324
Βεργίδης Δημήτρης, ό.π., σελ. 132
Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις …, Τόμος Β’…ό.π.
Μπουζάκης Σήφης – Κουστουράκης Γεράσιμος, Το συγκριτικό επιχείρημα στο παράδειγμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1997/98, στο Μπουζάκης Σήφης, Συγκριτική Παιδαγωγική Ι, Β’ έκδοση
συμπληρωμένη, Αθήνα: Gutenberg,2005, σελ.187-204
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Διάγραμμα 2:
Κατανομή μαθητών ανά φύλο και δεκαετία.

Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Λακώνων (1903-212), ιδία επεξεργασία

τέθηκε στη Βουλή πληθώρα νομοσχεδίων, που άλλοτε υποβάλλονται στη Βουλή και
δεν συζητούνται, άλλα συζητούνται και δεν ψηφίζονται και άλλα ψηφίζονται αλλά
δεν εφαρμόζονται στο σύνολό τους. Μία εκπαίδευση «σχολειοκεντρική» με μεταρρυθμίσεις μόνο στο εσωτερικό του σχολείου, καθιστώντας το αναποτελεσματικό ως
μοχλό αλλαγής34. Ο Καζαμίας παρομοιάζει την κατάσταση στην ελληνική εκπαίδευση
με την κατάρα του Σίσυφου, εξαιτίας των συνεχών μέτρων και μεταρρυθμίσεων35.
Ένα σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι η σχέση των δύο φύλων στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού του Δημοτικού Σχολείου Λακώνων.
Εξετάζοντας σε επίπεδο δεκαετιών τα ποσοστά συμμετοχής των δύο φύλων παρατηρούμε πως την 1η δεκαετία του 20ού αιώνα (1901-1910) το ποσοστό των κοριτσιών
είναι φανερά μικρότερο των αγοριών. Κατά τη 2η δεκαετία τα αγόρια συνεχίζουν να
υπερτερούν έναντι των κοριτσιών, ωστόσο η διαφορά έχει μειωθεί αισθητά. Στην 3η
δεκαετία τείνει να εξισορροπηθεί η συμμετοχή αλλά και πάλι η ισορροπία δεν έχει
επέλθει. Πρέπει να φτάσουμε στην 4η δεκαετία, ώστε από το σημείο εκείνο μέχρι και
σήμερα να είναι καθαρή η ισοδύναμη συμμετοχή τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Φαίνεται, λοιπόν, πως μέσα στο χρόνο τα δεδομένα για την εκπαίδευση της γυναίκας αλλάζουν. Αρχικά, ο ρόλος της γυναίκας ήταν τέτοιος που η εκπαίδευση ήταν,

34
35

Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις …, Τόμος Β’…, ό.π.
Καζαμίας Ανδρέας, ό.π., σελ.303-324
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Διάγραμμα 3:
Προέλευση μαθητών με βάση τον τρόπο εγγραφής.

Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Λακώνων (1903-212), ιδία επεξεργασία

μάλλον, για τους γονείς της εποχής περιττή. Εξάλλου, το αγόρι θα μπορούσε να κάνει
απόσβεση της οικογενειακής επένδυσης των σπουδών του με το να αποκαταστήσει
τις αδερφές του36. Οι αλλαγές στο επίπεδο της οικογένειας φαίνεται πως συνέβαλαν
στην άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου των γυναικών, με την κοινωνική και οικονομική χειραφέτησή τους37 και τελικά η είσοδός τους στην αγορά εργασίας σήμανε τη
βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσής τους38.
Προέλευση των μαθητών
Οι εισροές στο μαθητικό πληθυσμό μιας σχολικής μονάδας μπορεί να είναι είτε
από την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη τάξη είτε από τις μεταγραφές από άλλες
σχολικές μονάδες. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία
των μαθητών (90%) προέρχεται από εγγραφές των μαθητών στην πρώτη τάξη στο
ίδιο το σχολείο και το 10% από μεταγραφές.
Η συντριπτική πλειοψηφία (90%) των μαθητών, που φοίτησαν στην πρώτη τάξη
του Δημοτικού Σχολείου Λακώνων, προέρχεται από την Κέρκυρα (νησί της Κέρκυρας,
Διαπόντιοι Νήσοι και Παξούς). Το 2% των μαθητών προέρχεται από άλλες περιοχές
της Ελλάδας πλην της Κέρκυρας και κάποιο πολύ μικρό ποσοστό από την Ευρώπη.
Επίσης, υπάρχουν κάποιες ελάχιστες αναφορές, και συγκεκριμένα 7, που προέρχονται από μέρη εκτός της Ευρώπης. Τέλος, υπάρχει ένα ποσοστό (7%) για το οποίο
δεν υπάρχουν στοιχεία.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, και μάλιστα σχεδόν οι μισοί μαθητές
(44%), που έχει έρθει με μεταγραφή στο Δημοτικό Σχολείο Λακώνων, έχει γεννηθεί
στην Κέρκυρα. Με τον όρο Κέρκυρα εδώ εννοείται μάλλον η πόλη της Κέρκυρας,
καθώς στο δείγμα μας αναφερόταν η ονομασία των επιμέρουν χωριών/ περιοχών του
36
37
38

Βεργίδης Δημήτρης, ό.π., σελ. 22
Βεργίδης Δημήτρης, ό.π, σελ. 131
Βεργίδης Δημήτρης, ό.π, σελ. 155
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Διάγραμμα 4:
Σχολείο προέλευσης μαθητών.

Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Λακώνων (1903-212), ιδία επεξεργασία

νησιού σε διαφορετικές περιπτώσεις. Έπειτα ακολουθούν οι μαθητές που έχουν γεννηθεί στους Λάκωνες και είναι παραπάνω από το 1/5 των μαθητών. Αυτό σημαίνει πως
μάλλον οι γονείς τους είχαν μετακινηθεί σε άλλο τόπο και στη συνέχεια επέστρεψαν
στους Λάκωνες. Επίσης, υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 6% που προέρχεται από
την Αθήνα. Τέλος, όλες οι άλλες περιοχές συγκεντρώνουν το ποσοστό του 28%.
Πόσο μακριά βρίσκεται ο τόπος γέννησης των μαθητών που ήρθαν με μεταγραφή από τους Λάκωνες; Οι μισοί και πλέον από τους μαθητές γεννήθηκαν στο νησί
της Κέρκυρας, ενώ το 1/5 των μαθητών γεννήθηκαν στους Λάκωνες. Το 17% των
μαθητών έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, πλην της περιοχής της Κέρκυρας και το υπόλοιπο 10% προέρχεται από χώρες της Ευρώπης. Ειδικότερα, από τους μαθητές του
εξωτερικού 5 προέρχονται από την Αλβανία, 2 από την Ιταλία και από ένας από την
Αγγλία και την Ελβετία. Βέβαια, ο αριθμός των μαθητών αυτών είναι πολύ μικρός, για
να μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις, αλλά φαίνεται πως μάλλον στις περισσότερες
περιπτώσεις πρόκειται για παιδιά οικονομικών μεταναστών.
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το ίδιο το Δημοτικό Σχολείο Λακώνων είναι
το 1ο σε σειρά σχολείο προέλευσης των μαθητών. Αυτό συμβαίνει, γιατί κάθε σχολική χρονιά οι μαθητές εγγράφονται ξανά στο σχολείο. Είναι φυσικό το μεγαλύτερο
ποσοστό από αυτούς να εγγράφεται ξανά στο σχολείο, που φοιτούσε την προηγούμενη σχολική χρονιά, εκτός βέβαια αν για ειδικούς λόγους έχει μεταγραφεί σε άλλη
σχολική μονάδα. Επίσης, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό για το οποίο δεν υπάρχουν
στοιχεία. Οι νέες εγγραφές (οι εγγραφές που έγιναν στην πρώτη τάξη) ανέρχονται
στις 954. Τέλος, υπάρχουν 103 περιπτώσεις μαθητών που ήρθαν από άλλα σχολεία.
Οι περισσότεροι μαθητές από αυτούς προέρχονται από τα σχολεία των Μακράδων
και της Κρήνης. Αυτό είναι αναμενόμενο καθότι μετά τη συγχώνευση των σχολείων
Μακράδων, Κρήνης και Βίστωνα στο Δημοτικό Σχολείο Λακώνων οι μαθητές αυτοί
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εγγράφηκαν στο Σχολείο Λακώνων σαν μεταγραφές από άλλα δημοτικά. Ειδικότερα,
από τις 15 εγγραφές για το Δημοτικό Σχολείο Λακώνων από τους Μακράδες οι 14
έγιναν το 1998, έτος κατά το οποίο έγιναν οι συγχωνεύσεις, και μία μόνο μεταγραφή το 1920. Κάτι ανάλογο συνέβη και με το Δημοτικό Σχολείο Κρήνης. Από τις 15
εγγραφές οι 12 έγιναν το 1997, όπου και συγχωνεύτηκε με αυτό των Λακώνων. Από
τις υπόλοιπες 3 εγγραφές οι δύο αφορούν σε μαθητές εκπαιδευτικού που μάλλον για
υπηρεσιακούς λόγους βρέθηκε από το ένα σχολείο στο άλλο. Εξάλλου ο τόπος καταγωγής των μαθητών δεν σχετίζεται με κανένα από το δύο χωριά και μάλιστα ούτε με
την Κέρκυρα γενικότερα. Η άλλη μεταγραφή έγινε το 1966.
Ένα σημαντικό μέρος των μεταγραφών σχετίζεται με το 8ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Γιατί, όμως, να συμβαίνει κάτι τέτοιο; Φαινομενικά δεν υπάρχει καμία σχέση
μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων. Εξετάζοντας τις εγγραφές, που είχαν σαν σχολείο
προέλευσης το συγκεκριμένο, διαπιστώνουμε πως μία μόνο εξ αυτών αναφέρεται σε
ορφανό μαθητή και οι υπόλοιπες έχουν ως επάγγελμα πατρός ψαρά. Επίσης όλες οι
ημερομηνίες εγγραφής (και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις μετεγγραφής) κυμαίνονται από τα τέλη Απριλίου μέχρι και όλο το Μάιο. Το χρονικό εύρος των μετεγγραφών αυτών είναι από το 1962 μέχρι το 1974. Πρόκειται για τρεις μαθητές που αναγκάζονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς, που συμπίπτει με την έναρξη του θέρους
και κατ’ επέκταση και της τουριστικής περιόδου, να μεταφερθούν στους Λάκωνες.
Επίσης υπάρχουν 5 μεταγραφές από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, 4 από το 5ο,
και 3 από το 2ο και το Δημοτικό Σχολείο Λιαπάδων. Υπάρχουν επίσης μεταγραφές με
μικρότερο αριθμό και από άλλες σχολικές μονάδες.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, και συγκεκριμένα το 44%, προέρχεται από
σχολεία της Κέρκυρας. Στη 2η θέση, με εξίσου σημαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο
42%, είναι οι μαθητές που προέρχονται από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας. Τέλος,
το 14% των μαθητών από μεταγραφές προέρχεται από σχολικές μονάδες του εξωτερικού.
Ιθαγένεια των μαθητών
Δυστυχώς μόνο από το σχολικό έτος 1972-1973 καταγράφεται στα μαθητολόγια
η ιθαγένεια των μαθητών. Φαίνεται, λοιπόν, πως για το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγραφών δεν υπάρχουν στοιχεία, όμως η πλειοψηφία των μαθητών έχουν ελληνική
ιθαγένεια. Στις καταγραφές εμφανίζονται άλλες δύο, αυτή της αλβανικής και της αγγλικής. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη μεταναστευτική εισροή από την Αλβανία
προς τη χώρα και ιδιαίτερα προς την Κέρκυρα εξ αιτίας της γειτνίασης με τη χώρα
αυτή θα περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Η αγγλική ιθαγένεια εμφανίζεται μάλλον
εξ αιτίας της ύπαρξης στην ευρύτερη περιοχή των Λακώνων αλλά και της Κέρκυρας
γενικότερα αλλοδαπών, που διάλεξαν σαν τόπο μόνιμης κατοικίας τους την Κέρκυρα
ή ήρθαν εξ αιτίας ενός γάμου με τα παιδιά να υπάρχουν ήδη.
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Εάν, όμως, δεν λάβουμε υπόψη μας το ποσοστό των μη καταγραφών της ιθαγέ-

Πίνακας 1:
Ιθαγένεια των μαθητών.

Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Λακώνων (1903-212), ιδία επεξεργασία

νειας τα ποσοστά διαμορφώνονται, όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα.
Θρήσκευμα μαθητών
Ένας παράγοντας, ως προς τον οποίο θα μπορούσαμε να εξετάζουμε τους μαθητές,είναι η θρησκεία που έχει δηλωθεί στα μαθητολόγια. Χρησιμοποιείται ο όρος «έχει
δηλωθεί» αφ’ ενός γιατί δεν αποσκοπούμε στη διασταύρωση των δηλωθέντων και
πραγματικών πιστεύω του καθενός και αφ’ ετέρου γιατί μετά από κάποιο χρονικό σημείο δεν είναι απαραίτητη η δήλωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων, με αποτέλεσμα
να μην υπάρχει συνέπεια στις καταγραφές.
Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ωστόσο,
υπάρχουν κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις Μουσουλμάνων, Καθολικών Χριστιανών
και Προτεσταντών. Ειδικότερα, από το σύνολο των καταγραφών, στις οποίες δηλώνεται το θρήσκευμα (991 καταγραφές μαθητών), οι 986 είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και
εμφανίζονται μόνο δύο περιπτώσεις Μουσουλμάνων, δύο Καθολικών Χριστιανών και
ενός Προτεστάντη.
Τόσο η πολύχρονη παρουσία των Βενετών και Άγγλων στην Κέρκυρα, όσο και ο
τουρισμός, που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγεί και σε μεικτούς γάμους, δεν φαίνεται
πως επέφερε αύξηση των πληθυσμού των Καθολικών στην περιοχή των Λακώνων,
τουλάχιστον όπως αυτό μαρτυρείται από τα μαθητολόγια.
Ημερομηνία εισαγωγής
Μπορεί καθ’ όλη τη διάρκεια του σύγχρονου σχολείου η περίοδος των μαθημάτων
να μην έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά, ωστόσο ο τρόπος της εγγραφής των μαθητών
στην επόμενη τάξη έχει περάσει από κάποια στάδια. Το γράφημα που ακολουθεί πα-
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ρουσιάζει τους μήνες στους οποίους έγινε η εγγραφή των μαθητών για κάθε σχολικό
έτος.
Σύμφωνα με το γράφημα, για τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα ο μήνας
εγγραφής δεν είναι σταθερός από σχολική σε σχολική χρονιά. Ειδικότερα υπάρχει
μια εναλλαγή μεταξύ των μηνών Σεπτεμβρίου και Αυγούστου. Η κατάσταση αυτή
αλλάζει υπέρ του Σεπτεμβρίου από τη δεκαετία του ’20 μέχρι και τη σχολική χρονιά 1977-1978, οπότε και η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών εγγράφεται στην
επόμενη τάξη τον Ιούνιο. Είναι η σχολική χρονιά που εφαρμόζεται για πρώτη φορά η
μεταρρύθμιση του 1976. Υπάρχουν, όμως, κάποια σημεία στο γράφημα που χρήζουν
σχολιασμού. Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 1997-1998 υπάρχουν κάποιες εγγραφές
που έχουν γίνει τον Οκτώβριο και για το επόμενο σχολικό έτος κάποιες εγγραφές που
έχουν γίνει το Σεπτέμβριο. Είναι οι χρονικές στιγμές κατά τις οποίες έγιναν οι συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων των Μακράδων και της Κρήνης με αυτό των Λακώνων. Το σημείο, όμως, στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι το σχολικό έτος 1941-1942.
Οι εγγραφές κατά τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά έγιναν τον Ιανουάριο, συμβάν
διόλου τυχαίο, εάν αναλογιστούμε το ιστορικό πλαίσιο της εποχής, για το οποίο έγινε
αναφορά παραπάνω. Βέβαια, την επόμενη σχολική χρονιά το Σχολείο λειτουργεί με
το 1/3 σχεδόν των μαθητών, ενώ φαίνεται πως δεν λειτούργησε για τα επόμενα τρία
χρόνια.
Μία ακόμη διαφοροποίηση παρουσιάζεται και κατά το 1928-1929, όπου οι μαθη-

Γράφημα 5:
Ημερομηνία εισαγωγής μαθητών κατά μήνα (1903 - 2012).

Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Λακώνων (1903-212), ιδία επεξεργασία
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τές εγγράφονται τον Οκτώβριο, μία κατάσταση που έκανε την εμφάνισή της δειλά
δειλά από τα προηγούμενα δύο χρόνια για μία μερίδα των μαθητών. Μία υπόθεση την
οποία μπορούνε να κάνουμε για να αποδώσουμε κάπου αυτή την παρατήρηση, είναι η
αργοπορημένη αποστολή δασκάλου στο σχολείο.
Ηλικία πρώτης εγγραφής
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της ηλικίας της πρώτης εγγραφής των μαθητών
στο δημοτικό σχολείο και στην περίπτωσή μας στο Δημοτικό Σχολείο Λακώνων, και
μάλιστα όπως αυτή μεταβάλλεται στο πέρασμα του χρόνου.
Παρατηρούμε πως οι περισσότεροι μαθητές, από τη χρονική στιγμή που έχουμε
στοιχεία, εγγράφονται στην ηλικία των 6 ετών σε όλο τη διάρκεια του χρόνου με τις
διάφορες διακυμάνσεις, όπως αυτές φαίνονται στο γράφημα.
Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις επιφέρουν την αλλαγή του μέσου όρου εγγραφής
στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Αναπαριστώντας αυτούς του μέσους όρους προκύπτει το παρακάτω γράφημα.
Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως κατά τη δεκαετία του ’20 ο μέσος όρος ηλικίας
εγγραφής στην πρώτη τάξη είναι ο υψηλότερος για τις περιόδους,για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία. Εφ’ εξής βαίνει συνεχώς μειούμενος μέχρι και τη δεκαετία του ’80, οπότε και βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα. Έκτοτε παρουσιάζει μία αύξηση. Σημειώνουμε δε πως για την τελευταία δεκαετία καταγραφής (2011-2020) υπάρχουν στοιχεία
μόνο για το σχολικό έτος 2011-2012. Ο Βεργίδης αναφέρει το άρθρο 6 του Διατάγματος του 1834 για την οργάνωση των δημοτικών σχολείων, σύμφωνα με το οποίο «όλοι
οι εις δήμον, έχοντα σχολείον δημοτικόν, ανήκοντες παίδες από του 5 συμπληρωμένου
μέχρι του 12συμπληρωμένου έτους της ηλικίας των, χρεωστούν να φοιτώσιν εις το σχολείον…39». Στο νόμο 4397/1929 στο Φ.Ε.Κ. 309/24-8-1929 στο άρθρο 6 παράγραφο 1

Γράφημα 6:
Ηλικία εγγραφής στην πρώτη τάξη ανά έτος.

Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Λακώνων (1903-212), ιδία επεξεργασία
39

Βεργίδης Δημήτρης, ό.π., σελ. 20
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αναφέρεται: «Άπαντες οι παίδες αμφοτέρων των φύλων υποχρεούνται να φοιτώσιν εις
τα δημοτικά σχολεία του Κράτους από του έκτου έτους της ηλικίας συμπεπληρωμένου ή
συμπληρουμένου μέχρι 1ης Ιανουαρίου και μέχρι τέλους των μαθημάτων του δημοτικού
σχολείου…40». Στο νομοθετικό διάταγμα 4379/1964 Φ.Ε.Κ. 182/24-10-1964 τεύχος α’
άρθρο 4 παράγραφο 1 αναφέρεται ότι «άπαντες οι εν Ελλάδι κατοικούντες παίδες
Ελλήνων πολιτών και των δύο φύλων υπόκεινται εις υποχρεωτικήν εκπαίδευσιν από
του 6ου (ήτοι τουλάχιστον ηλικίας 5 ετών και εξ μηνών κατά την 1ην Οκτωβρίου του
έτους της εις το Δημοτικών Σχολείον εγγραφής των) μέχρι του 15ου έτους της ηλικίας
των…41». Στο νόμο 309/76 Φ.Ε.Κ. 100/30-4-1976 τεύχος α’ στο άρθρο 11 παράγραφο 4
αναφέρεται ότι «εις την Α’ τάξιν εγγράφονται οι εξ αμφοτέρων των φύλων συμπληρούντες την 1η Οκτωβρίου του έτους εγγραφής των, ηλικίαν πέντε ετών και έξ μηνών…42».
Στο νόμο 1566/1985 στο άρθρο 4 παράγραφο 2 αναφέρεται ότι «η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο είναι εξαετής… Στην Α’ τάξη εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την
1η Οκτωβρίου του έτους εγγραφής ηλικία πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών…43».

Γράφημα 7:
Μέσος όρος ηλικίας εγγραφής στην πρώτη τάξη ανά δεκαετία.

Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Λακώνων (1903-212), ιδία επεξεργασία

Από το γράφημα φαίνεται καθαρά η επίδραση της νομοθεσίας στη μείωση του
μέσου όρου εγγραφής στην πρώτη τάξη του δημοτικού ήδη από τη δεκαετία του ’60,
η οποία βαίνει συνεχώς μειούμενη μέχρι και την πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας.
Εξετάζοντας τις ηλικίες εισαγωγής στις διάφορες χώρες παρατηρούμε πως η γενική
τάση είναι περί το 6ο έτος της ηλικίας. Η χώρα μας είχε τη μικρότερη ηλικία εισαγωγής, τα 5 ½ έτη44 , αλλά αυτό φαίνεται πως έχει αλλάξει.
	Όπως αναφέρεται στο Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις …, Τόμος Α’…, ό.π., σελ.856
	Όπως αναφέρεται στο Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις …, Τόμος Β’…, ό,π., σελ.233
42
	Όπως αναφέρεται στο Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις …, Τόμος Β’…, ό,π., σελ.315
43
	Όπως αναφέρεται στο Μπουζάκης Σήφης Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις …, Τόμος Β’…, ό,π., σελ.526
44
Μπουζάκης Σήφης, Διάρθρωση εκπαιδευτικών συστημάτων: Συγκριτική θεώρηση, στο Μπουζάκης Σήφης, Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙ, Αθήνα: Gutenberg,2003, σελ.120-136
40
41
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Μέσος όρος ηλικίας ανά τάξη
Από εποχή σε εποχή υπάρχει διαφοροποίηση στο ποσοστό των μαθητών που επαναλαμβάνουν την τάξη, την ηλικία που γράφονται για πρώτη φορά στο σχολείο και
φυσικά τη συνέχεια που παρουσιάζουν στην παρακολούθηση του σχολείου από έτος
σε έτος. Οι παράγοντες αυτοί συνδιαμορφώνουν την ηλικία τον μαθητών του σχολείου. Στο πέρασμα του χρόνου η ηλικία αυτή διαφοροποιείται. Στο διάγραμμα, που
ακολουθεί, παρουσιάζεται ο αριθμός των μαθητών ανά ηλικία για κάθε τάξη του σχολείου που ήταν εγγεγραμμένοι στα μαθητολόγια του Δημοτικού Σχολείου Λακώνων.
Σύμφωνα με το διάγραμμα η ηλικία των μαθητών στην πρώτη τάξη είναι τα έξι
έτη για τους περισσότερους από αυτούς. Σημαντικό είναι, όμως, και το ποσοστό των
μαθητών που φοιτούν στην τάξη αυτή και είναι επτά, οκτώ και εννέα ετών, ενώ και
στις υπόλοιπες ηλικίες το ποσοστό δεν είναι καθόλου αμελητέο. Παρατηρούμε, λοιπόν, πως οι περισσότεροι μαθητές βρίσκονται στην τάξη τους στην ηλικία που θα
έπρεπε να βρίσκονται, αλλά τα ποσά των μαθητών μεγαλύτερης ηλικίας είναι αρκετά
διογκωμένα.
Το ίδιο ακριβώς μοτίβο παρατηρείται και στις επόμενες σχολικές τάξεις, περισσότεροι μαθητές να βρίσκονται δηλαδή στην τάξη τους στην ηλικία, που έχει καθοριστεί,
και να πλαισιώνονται από μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας. Ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να μας προσφέρει το συγκεκριμένο γράφημα είναι το μέγεθος των καμπυλών για
την κάθε τάξη σε συνάρτηση με την προηγούμενη. Ειδικότερα, οι καμπύλες αυτές για
κάθε σχολική τάξη είναι όλο και μικρότερες με το μεγαλύτερο σκαλοπάτι να παρατηρείται μεταξύ πρώτης και δευτέρας τάξης. Ως ένα βαθμό, η διαφορά αυτή εκφράζει το
συνολικό αριθμό των μαθητών της κάθε τάξης.
Βαθμολογία μαθητών
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο ως προς το οποίο μπορεί να γίνει η εξέταση των στοιχείων που μας προσφέρουν τα μαθητολόγια είναι η βαθμολογική επίδοση των μαθητών.
Ο βαθμός απολυτηρίου του δημοτικού αντικατοπτρίζει εκτός από την επίδοση του
μαθητή και το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας αλλά και την άποψη
του δασκάλου για το μέλλον του μαθητή45. Ωστόσο, τα μαθητολόγια μάς προσφέρουν
τα δεδομένα για τους βαθμούς από το σχολικό έτος 1972 – 1973 και εξής. Όμως και
η μορφή αξιολόγησης, που εφαρμόζεται, δεν είναι η ίδια στο πέρασμα του χρόνου.
Κάποιες φορές χρησιμοποιείται η αριθμητική βαθμολόγηση, κάποιες φορές η βαθμολόγηση με γράμματα και κάποιες φορές η περιγραφική αξιολόγηση, καθώς με τα Π.Δ.
497/81 και 465/81 και την απόφαση Γ9425/29-11-80 αλλάζει ο τρόπος βαθμολογίας
από 1-10 σε Α, Β και Γ46.Οι μεταβολές αυτές θέτουν περιορισμούς στην έρευνά μας,
45
46

Μυλωνάς Θεόδωρος, ό.π., σελ. 44
Βεργίδης Δημήτρης, ό.π., σελ. 32
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Γράφημα 8:
Μέσος όρος ηλικίας ανά τάξη.

Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Λακώνων (1903-212), ιδία επεξεργασία

καθώς η μεν τελευταία είναι προφορική, οπότε δεν μπορεί να μας είναι γνωστή, η δε
βαθμολόγηση με γράμματα δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Η ανάλυση των δεδομένων
δείχνει πως σε όλα τα χρονικά σημεία η επίδοση των κοριτσιών είναι καλύτερη από
αυτή των αγοριών. Επίσης, φαίνεται πως από δεκαετία σε δεκαετία οι βαθμοί των
μαθητών, αγοριών και κοριτσιών, βελτιώνονται. Τα δεδομένα μας φαίνεται πως συμφωνούν και με τα δεδομένα άλλων ερευνών καθώς και σ’ αυτές τα κορίτσια χαρακτηρίζονται από συγκριτικά υψηλότερους βαθμούς47. Στα ίδια καταλήγει και ο Μυλωνάς
και επισημαίνει πως η πορεία των κοριτσιών είναι καλύτερη από αυτή των αγοριών.
Κάποιες πιθανές αιτίες θα μπορούσαν να είναι η μεγαλύτερη συνέπειά τους ή η καλύτερη εκφραστική απόδοση με αποτέλεσμα τη δημιουργία εντύπωσης καλύτερης
γνώσης. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει πως η επίδοση αυτή σημαίνει και αύξηση
των πιθανοτήτων για ανώτατες σπουδές, χωρίς όμως να παρατηρείται κάτι τέτοιο48.
Επάγγελμα γονέων
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η ερώτηση για την ενασχόληση των γονέων των
μαθητών των Λακώνων. Ασχολούνται με την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος
στο οποίο ζουν ή ως κομμάτι ενός τουριστικού νησιού ασχολούνται με επαγγέλματα
που σχετίζονται μ’ αυτό;
47
48

Μαράτου – Αλιπράτη Λάουρα κ.α., ό.π., σελ.280
Μυλωνάς Θεόδωρος, ό.π., σελ. 123-124
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«Είναι γνωστό ότι το επάγγελμα του πατέρα είναι ο περισσότερο ακριβής δείκτης
της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης της οικογένειας49», ενώ η εγγραμματοσύνη
επηρεάζεται από τα ποσοστά εγγράμματων πατεράδων.
Το παρακάτω γράφημα εμφανίζει σε ποσοστιαία βάση την κατανομή των επαγγελμάτων. Στο γράφημα αυτό η συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα και η αντίθετη
διόγκωση του τριτογενούς είναι εμφανής.
Παρατηρούμε, λοιπόν, πως ήδη από το 1950 αλλά πολύ περισσότερο από το 1970
συρρικνώνεται ο πρωτογενής τομέας και διογκώνεται ο τριτογενής. Μέχρι τότε φαίνεται πως μιλάμε για μια κλειστή και παραδοσιακή κοινωνική δομή και μικρή επαγγελματική κινητικότητα και αυτή ακριβώς η στροφή στις παραγωγικές σχέσεις χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα της τουριστικής ανάπτυξης, που με τη σειρά της οδηγεί σε
αύξηση των εισοδημάτων και σε χαρακτηριστικά αστικής κοινωνίας50. Παρατηρούμε,
λοιπόν, πως από τη δεκαετία του ’20 μέχρι και τη δεκαετία του ’60 η κύρια απασχόληση των πατεράδων των μαθητών σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα, ενώ υπάρχει
και ένα κομμάτι που ασχολείται με τον τριτογενή τομέα. Ο δευτερογενής βρίσκεται
στην τρίτη θέση, αν και από το 1921 μέχρι και το 1950 βρίσκεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Από το 1950 και μετά ο τριτογενής τομέας παρουσιάζει μία αυξανόμενη τάση,
ενώ ο δευτερογενής μία σχετική σταθερότητα με εξαίρεση ίσως τη δεκαετία του ’70
που υπάρχει μία μικρή αύξηση. Από το 1970, όμως, και μετά ο πρωτογενής τομέας
σημειώνει μία συνεχόμενη πτώση με αποτέλεσμα να φτάσει στην πρώτη δεκαετία του
21ου αιώνα σε μηδενικά επίπεδα. Στον αντίποδα βρίσκεται ο τριτογενής με αυξητικές
τάσεις. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε πως η κάμψη στη δεκαετία του ’40
οφείλεται στο μειωμένο αριθμό μαθητών εξαιτίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και
της διακοπής λειτουργίας του σχολείου εκείνης της εποχής.
Εξάλλου, κατά τον Τσάρτα51, ο τουρισμός στην Κέρκυρα εμφανίστηκε στη δεκαετία του ’50 καθιστώντας το νησί σταδιακά έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς στην Ελλάδα. Και συνεχίζει διευκρινίζοντας πως η τουριστική ανάπτυξη ξεκίνησε από την πόλη της Κέρκυρας και το βορρά και μετά προχώρησε προς το νότιο
κομμάτι της, και μάλιστα περί τις δεκαετίες του ’70 και του ’8052. Σύμφωνα, λοιπόν, με
το παραπάνω γράφημα μάλλον οι Λάκωνες άρχισαν να δέχονται τις επιδράσεις του
τουρισμού σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο.
Η μετάβαση από τα επαγγέλματα του πρωτογενούς τομέα σε αυτά του τριτογενούς είναι εμφανής. Αυτό σημαίνει πλήρη εγκατάλειψη της κερκυραϊκής αγροτικής
υπαίθρου; Και τι έγιναν οι απέραντοι ελαιώνες αφ’ ενός στην περιοχή των Λακώνων,
49
50

51
52

Μυλωνάς Θεόδωρος, ό.π., σελ. 97
Τσάρτας Π. και άλλοι, Οι κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού στους νομούς Κερκύρας και Λασιθίου,
Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1995, σελ. 23
Τσάρτας Π. και άλλοι, στο ίδιο, σελ. 38
Τσάρτας Π. και άλλοι, ό.π., σελ. 40
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Γράφημα 9:
Ποσοστιαία κατανομή τομέων επαγγελματικής ενασχόλησης πατεράδων μαθητών ανά δεκαετία.
Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Λακώνων (1903-212), ιδία επεξεργασία

αφ’ ετέρου σε ολόκληρη την Κέρκυρα; Δεν μπορούμε να μην απορρίψουμε την υπόθεση πως κάποιοι εξ αυτών σίγουρα, και να μην έχουν αλλάξει ιδιοκτησιακά χέρια
εκτός της οικογένειας μέσω της κληρονομιάς, δεν αξιοποιούνται από τις ίδιες οικογένειες. Δουλεύονται, λοιπόν, από άλλους παραμένουν όμως στις ίδιες οικογένειες.
Τα λιπάσματα και η χρήση των μηχανημάτων από τους αγρότες, άλλαξε τη φύση της
αγροτικής εργασίας. Η διπλή αυτή απασχόληση, σύμφωνα με έρευνα, «δεν έχει στόχο
την εξεύρεση συμπληρωματικού εισοδήματος, αλλά τη διατήρηση της οικογενειακής
αγροτικής ή προσωπικής εκμετάλλευσης». Σχετίζεται, λοιπόν, περισσότερο με την παράδοση. Αντίθετα, όσοι ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα, φαίνεται πως επιλέγουν
σαν δεύτερη εργασία κάποια που σχετίζεται με τον τουρισμό. Δεν πρέπει, βέβαια, να
ξεχάσουμε και την περίπτωση όπου τα δεύτερα επαγγέλματα σε αρκετές περιπτώσεις
αποτελούν την κύρια ασχολία η οποία και αποκρύπτεται53.
Όποια και αν είναι η ασχολία των γονιών από έρευνα φαίνεται πως γενικότερα
στην Κέρκυρα οι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με επιστημονικά
επαγγέλματα54, γνωρίζοντας μάλλον τις δυσκολίες των επαγγελμάτων που αυτοί
ασκούν.
Η παράδοση θέλει τη γυναίκα να ασχολείται με τα του οίκου και τον άνδρα με
δουλειές εκτός αυτού. Η άποψη αυτή φαίνεται πως υποστηρίζεται από τα δεδομένα
των μαθητολογίων του Δημοτικού Σχολείου Λακώνων. Υπάρχει, όμως, και ένα σημαντικό κομμάτι των γυναικών που ασχολούνται με εργασίες εκτός σπιτιού, που φαίνεται να σχετίζεται με τον τριτογενή τομέα και σε αρκετές περιπτώσεις με τον τουρισμό.
Παύουν άραγε να ισχύουν όλες οι παραπάνω δραστηριότητες για τις εργαζόμενες
53
54

Τσάρτας Π. και άλλοι, ό.π., σελ. 74
Τσάρτας Π. και άλλοι, ό.π., σελ. 92
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γυναίκες;
Υπάρχει, όμως, και η άλλη όψη του νομίσματος. Πόσες άραγε από αυτές τις γυναίκες, που δηλώνουν ως επάγγελμα τα οικιακά, δεν μπορούν να ασχολούνται ταυτόχρονα και με εργασίες στη βιομηχανία του τουρισμού κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου ή στον αγροτικό τομέα κατά τους αντίστοιχους μήνες; Ο Τσάρτας55
υποστηρίζει πως «η ίδια έγινες τροχός συντήρησης και στήριξης της παραοικονομίας,
εργαζόμενη στις μικρές και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες». Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως μάλλον ασχολείται ταυτόχρονα και με τα οικιακά και με κάποιου είδους
εργασία, είτε αυτή σχετίζεται με τον αγροτικό τομέα είτε με τον τουριστικό στα πλαίσια, βέβαια, μιας πιο σύγχρονης εκδοχής κατά τα τελευταία χρόνια, που θέλει και τον
άνδρα βοηθά στα του οίκου. Διαπιστώνουμε πως πρόκειται για ένα καταμερισμό των
υποχρεώσεων εντός του σπιτιού αλλά και, όπως επισημαίνει ο Τσάρτας56, μία κατάργηση των παραδοσιακών διαχωρισμών στα επαγγέλματα μεταξύ των δύο φύλων εξ
αιτίας της παράλληλης ενασχόλησης και των δύο με τον τουρισμό.
Επανάληψη τάξης
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν και δεν θα έπρεπε να παρατηρείται κανονικά το φαινόμενο αυτό, παρουσιάζει η επανάληψη της τάξης των μαθητών. Άραγε είναι το ίδιο για
τα αγόρια και τα κορίτσια; Είναι ίδιο στο πέρασμα του χρόνου; Στο δείγμα μας είχαμε
καταγραφές με διετείς μαθητές, τριετείς, τετραετείς και πολυετείς. Η κατανομή των
μαθητών ανά φύλο και έτη παραμονής στην ίδια τάξη παρουσιάζονται στο παρακάτω
γράφημα.
Μελετώντας τις επαναλήψεις τάξεων στο πέρασμα του χρόνου παρατηρούμε πως
το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στις πρώτες τέσσερις δεκαετίες του 20ου αιώνα
(1920 – 1940, οπότε και έχουμε τέτοιου είδους δεδομένα), ενώ κατά τη μεταπολεμική
περίοδο βαίνει συνεχώς μειούμενο, ώσπου εξαφανίζεται από την αρχή της δεκαετίας
του 1970. Από τότε και μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα δεν υπάρχει καμία επανάληψη,
αλλά φαίνεται πως εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό και πάλι στις αρχές του 21ου αιώνα με μηδενικά σχεδόν δείγματα.
Τα δεδομένα συγκεντρωμένα σε κλάσεις δεκαετίας φαίνονται στο παραπάνω
γράφημα. Εδώ διαφαίνεται πολύ πιο καθαρά ό,τι έχουμε περιγράψει ήδη παραπάνω.
Επιπλέον, στη μεταπολεμική περίοδο φαίνεται μία διόγκωση των πολυετών μαθητών.
Μία εξήγηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι ότι ευθύνεται ο Β’ Παγκόσμιος
Πόλεμος και η αποχή των παιδιών από το σχολείο την περίοδο εκείνη.
Είναι ίδια η κατάσταση για όλες τις τάξεις; Από την επεξεργασία των δεδομένων

55
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Τσάρτας Π. και άλλοι, ό.π., σελ. 110
Τσάρτας Π. και άλλοι ό.π., σελ. 123
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φαίνεται πως τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στην πρώτη τάξη, με περισσότερους από 400 διετείς, και μειώνονται δραματικά ήδη από τη δευτέρα τάξη, φτάνοντας περί τους 180. Στα ίδια επίπεδα είναι και των μαθητών της τρίτης τάξης αλλά
σαφώς μικρότερα αυτών της τετάρτης και πέμπτης με το μικρότερο δείγμα στους μαθητές της έκτης και συγκεκριμένα με κάτι παραπάνω από 30 μαθητές. Όσον αφορά

Γράφημα 10:
Επανάληψη τάξης κατά φύλο.

Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Λακώνων (1903-212), ιδία επεξεργασία

Γράφημα 11:
Επανάληψη τάξης ανά δεκαετία.

Πηγή: Μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Λακώνων (1903-212), ιδία επεξεργασία
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στις κατηγορίες των μαθητών που παρέμειναν στην ίδια τάξη για περισσότερες από
δύο φορές, τα δείγματα είναι πολύ μικρά, ωστόσο και εκεί εμφανίζονται να είναι μεγαλύτερα στην πρώτη τάξη του δημοτικού.
Ποια είναι, όμως, η κοινωνικο-επαγγελματική προέλευση των μαθητών που επαναλαμβάνουν την τάξη; Τόσο για τους διετείς όσο και για τους τριετείς και πολυετείς
ο πρωτογενής τομέας αντιπροσωπεύει περί το 80%, ο δευτερογενής περί το 3-9% και
ο τριτογενής περί το 15%.
Λοιπές παρατηρήσεις από τις καταγραφές
Υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε ακόμη από τη στήλη των
παρατηρήσεων των μαθητολογίων, τα οποία μικρή δημογραφική αξία έχουν εξ αιτίας
του όγκου τους, ωστόσο θα ήταν παράλειψη να μην τα συμπεριλάβουμε.
Παραπάνω εξετάσαμε τις μεταγραφές προς το Δημοτικό Σχολείο Λακώνων, χωρίς
όμως να γίνει λόγος για τα παιδιά που έφυγαν με μεταγραφή από το σχολείο, καθώς
αυτά είναι ελάχιστα. Έτσι, έχουμε το σχολικό έτος 1960-1961 μία αναχώρηση για την
Αμερική από παιδί που γνωρίζουμε από τα στοιχεία του μαθητολογίου μόνο την ηλικία του 6 ετών, δύο περιπτώσεις μαθητών το 1988 (αδέρφια) πέμπτης και έκτης τάξης
που φεύγουν για Γερμανία, μία περίπτωση το 1996 από μαθητή που φεύγει για την
Αγγλία και έξι περιπτώσεις από το 1994 έως το 1996 που φεύγουν για την Ιταλία (οι
τέσσερις από αυτές αφορούν μία συγκεκριμένη μαθήτρια, άρα κάνουμε λόγω συνολικά για τρεις μαθητές).
Τέλος, δυστυχώς, υπάρχουν 12 περιπτώσεις παιδιών τα οποία απεβίωσαν. Έτσι,
έχουμε 7 θανάτους μαθητών πρώτης τάξης το 1903, 1 θάνατο το 1911, το 1924 και το
1927 και 2 θανάτους το 1929.
Συμπεράσματα
Με τη μελέτη αυτή προσπαθήσαμε να αναδείξουμε μία όψη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κέρκυρα στη διάρκεια του 20ου αιώνα, βασιζόμενοι σε δημογραφικές
παρατηρήσεις του βασικού μας υλικού, που δεν είναι άλλο από τα μαθητολόγια, για
ένα ορεινό χωριό της Κέρκυρας που δέχεται τις πιέσεις της τουριστικής οικονομίας.
Στην αρχή του 20ου αιώνα η κατάσταση της εκπαίδευσης στους Λάκωνες, ιδιαίτερα για τα κορίτσια, δεν ήταν σε καθόλου καλό επίπεδο. Μία κατάσταση που συνεχώς
βελτιώνεται. Οι περιπτώσεις φοίτησης των κοριτσιών την πρώτη δεκαετία του 20ου
αιώνα ήταν ελάχιστες σε σύγκριση με των αγοριών. Μία κατάσταση που σίγουρα άλλαξε.
Όσον αφορά στην απασχόληση, φαίνεται πως γίνεται στροφή από τον πρωτογενή
στον τριτογενή τομέα για τους άνδρες κατά τη μεταπολεμική περίοδο, ενώ ο δευτερογενής τομέας επηρεάζεται ελάχιστα. Η έρευνα στους μαθητικούς καταλόγους ανέδειξε την ύπαρξη των ιδιαίτερων κοινωνικο-επαγγελματικών κατηγοριών των Λακώνων,
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όπου υπερτερεί το επάγγελμα του γεωργού, αλλά και ανέδειξε την ενασχόληση με τον
τουρισμό. Οι γυναίκες ασχολούνται κυρίως με τα του οίκου, αν και παρατηρείται μία
στροφή προς τις τουριστικές επιχειρήσεις κατά την μεταπολεμική περίοδο.
Επίσης, παρατηρούμε πως οι περισσότερες εγγραφές μαθητών ήταν στην πρώτη
τάξη και στη συνέχεια μειώνονται συνεχώς με το μικρότερο αριθμό στην έκτη. Οι επιδόσεις των μαθητών βελτιώνονται συνεχώς με το πέρασμα του χρόνου, γεγονός που
μπορεί να αποδοθεί τόσο στη βελτίωση του επιπέδου όσο και στον τρόπο βαθμολόγησης των εκπαιδευτικών. Επίσης, τα κορίτσια παρουσιάζουν, γενικότερα, καλύτερη
επίδοση από αυτή των αγοριών.
Το Σχολείο των Λακώνων δεν είναι γνωστό πότε ιδρύεται, ωστόσο υπάρχουν αναφορές από τα μέσα του 19ου αιώνα τουλάχιστον. Ένα σχολείο που τα τελευταία χρόνια εξυπηρετεί και τα χωριά της ευρύτερης περιοχής.
Από τα λίγα στοιχεία που υπάρχουν, η διαγωγή των μαθητών είναι για όλα κοσμιοτάτη. Δυστυχώς το μέγεθος του δείγματος (4,8%) είναι πολύ μικρό για εξαγωγή
συμπερασμάτων.
Η ηλικία πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ήταν σε υψηλότερα επίπεδα
στις αρχές του 20ου αιώνα και σταδιακά μέχρι σήμερα εναρμονίστηκε με αυτήν της
υπόλοιπης Ευρώπης, περνώντας από ένα ελάχιστο σημείο από τα μέσα της δεκαετίας
του ’60 και για τριάντα περίπου χρόνια.
Τέλος, τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα είναι αυτά που δεν υποστηρίζονται τόσο
από το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς αυτό φαίνεται από τις επαναλήψεις των τάξεων, ενώ μελετώντας το ίδιο φαινόμενο από την πλευρά του φύλου φαίνεται πως τα
κορίτσια είναι αυτά με τις περισσότερες δυσκολίες, αλλά παράλληλα και με την επιμονή τους να ολοκληρώσουν το σχολείο, όσο αυτό μπορεί να είναι εύκολο τις εποχές
εκείνες.
Μένει να ερευνηθούν σε πρώτη φάση τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής, για να
διαπιστωθεί, εάν παρατηρούνται οι ίδιες μεταβολές και σε ποιες χρονικές περιόδους,
και στη συνέχεια, γιατί όχι, και των υπόλοιπων σχολικών μονάδων της Κέρκυρας. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρουσα μία μελέτη για τα επαγγέλματα των γονέων και εάν και
πότε αυτά στράφηκαν προς άλλες κατευθύνσεις ή εάν υπέστησαν διαφοροποιήσεις.
Ευελπιστούμε πως με τη συγκεκριμένη εργασία θα θέσουμε προβληματισμούς για
περαιτέρω διερεύνηση των υπό μελέτη θεμάτων, αλλά κυρίως θα προσθέσουμε ένα
ακόμη «λιθαράκι» στο κτίσμα της επιστήμης, που θα βοηθήσει να γίνει ένα ακόμη
βήμα στην αξιοσημείωτη προσπάθεια του εκπαιδευτικού, και όχι μόνο, συστήματος να
θέσει γερά θεμέλια στο οικοδόμημα της ανάπλασης του κοινωνικού γίγνεσθαι.
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Δημογραφική απεικόνιση της νοσηλευτικής κίνησης των ψυχιατρικών
νοσοκομείων στην Ελλάδα (1925-1930)

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση της νοσηλευτικής κίνησης των
Ελληνικών Ψυχιατρείων. Θα επιχειρηθεί μια προσέγγιση των ψυχικών νοσημάτων
κατά τα πρώτα κρίσιμα χρόνια μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και την έλευση
των προσφύγων στην Ελλάδα. Η δημογραφική αλλαγή που επήλθε άλλαξε αναλογικά και το ποσοστό των πάσης φύσεως ασθενειών και σε μερικές περιοχές ακόμα και
το νοσολογικό χάρτη που προϋπήρχε. Αναφορικά με τα ψυχικά νοσήματα, η εργασία
επιχειρεί μια έμμεση προσέγγιση μιας πιθανής αύξησής τους, στο πλαίσιο μάλιστα της
έλευσης χιλιάδων προσφύγων που έφεραν μαζί με τα λιγοστά υπάρχοντά τους και τα
βαθιά ψυχικά τραύματα της καταστροφής που βίωσαν.

Τα Ψυχιατρικά Ιδρύματα στην Ελλάδα έως τον Μεσοπόλεμο
Τα ψυχικά νοσήματα αποτελούν διαχρονικά μια ιδιαίτερη κατηγορία νοσημάτων.
Στην ανθρώπινη ιστορία η ψυχική νόσος θα περάσει από διαφορετικά στάδια αντίληψης και ανοχής των κοινωνιών και των ιατρών. Από την Αρχαιότητα έως τον 18ο αιώνα, οι ψυχικές νόσοι δαιμονοποιήθηκαν και μόλις το 1793, ο Γάλλος ψυχίατρος Pinel
θα σπάσει τις αλυσίδες των γυναικών ψυχοπαθών στο Άσυλο της Bicetre. Ο Pinel θα
ταξινομήσει επίσης τις ψυχοπάθειες ξεχωρίζοντας τη μανία, τη μελαγχολία, την άνοια
και την μικρόνοια.1 Ο μαθητής και συνεχιστής του έργου του, Esquirol, στη βάση της
ηθικής θεραπείας έθεσε το άσυλο ως θεραπευτικό μέσο για τη βελτίωση της ψυχικής
υγείας των νοσηλευομένων.2
Βέβαια, όπως και σε άλλες χώρες, έτσι και στην Ελλάδα οι περιπλανώμενοι ψυχικά
ασθενείς αποτελούσαν την εύκολη ψυχαγωγία των περαστικών. Οι δρόμοι της πρωτεύουσας αλλά και μικρότερων αστικών κέντρων αποτελούν συχνά τόπους δημόσιας
και ανέξοδης διασκέδασης με ευφάνταστες επινοήσεις σε βάρος των «τρελών» από
τους συμπολίτες τους. Στην Αθήνα του τέλους του 19ου αιώνα, όταν ο αριθμός των
ψυχοπαθών διογκώθηκε ακολουθώντας τους ρυθμούς ανάπτυξης του πληθυσμού της
πόλης, η Ελληνική Ψυχιατρική βρισκόταν στα πρώτα της βήματα.3 Η ιδρυματοποίηση
των ψυχικά ασθενών στην Ελλάδα θα εμφανισθεί κατά τον 19ο αιώνα. Στις 22 Μαρ-
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τίου 1862 ψηφίζεται νόμος στη Βουλή σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τη λειτουργία
των φρενοκομείων χωρίς ωστόσο αυτά να υπάρχουν ακόμη στην Ελλάδα. Ο νόμος
ΨΜΒ΄ «Περί Συστάσεως Φρενοκομείων» βασισμένος σε Γαλλικό νόμο του 1838, είχε
σκοπό τη δημιουργία πλαισίου για την ίδρυση ψυχιατρείου στην Αίγινα, που όμως δεν
έγινε ποτέ. Εκτός των ορίων του Νέου Ελληνικού Κράτους, λειτουργούσε ήδη από το
1838 το Φρενοκομείο της Κέρκυρας του οποίου η κυριότητα περιήλθε στο Ελληνικό
Κράτος μετά το τέλος της Αγγλοκρατίας και την ένωση των Επτανήσων το 1864.Το
1887 μετά από δωρεά ιδρύεται το Δρομοκαΐτειο Φρενοκομείο, το οποίο θα αποτελούσε για τις επόμενες δεκαετίες ρόλο προτύπου.4
Το 1905, ιδρύθηκε το Αιγινήτειο Νοσοκομείο στην Αθήνα, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και μια σειρά μικρών ασύλων εκτός
της πρωτεύουσας. Όμως, το πρόβλημα της νοσηλείας των ψυχικά ασθενών ήταν οξύ,
γεγονός που οδήγησε σταδιακά στην ανάπτυξη ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών, ανεβάζοντας σε λίγα χρόνια τον αριθμό τους σε 10 στην περιοχή της Αθήνας και του
Πειραιά.5 Το 1910, ιδρύθηκε στη Σούδα της Κρήτης ένα άσυλο για την περισυλλογή των περιφερόμενων απόρων ψυχοπαθών. Παρόμοιο άσυλο ιδρύθηκε το 1914 στη
Θεσσαλονίκη.6 Εκτός αυτών των ιδρυμάτων, στον ελληνικό χώρο υπήρχαν κοινοτικά
ή φιλανθρωπικά προσαρτήματα που ανήκαν σε νοσοκομεία όπως η περίπτωση των
ιδρυμάτων των Νοσοκομείων της Χίου «Σκυλίτσειο» και Αργοστολίου «Βαλλιάνειο».6
Αντίστοιχα συναντούμε ίδρυμα συντηρούμενο από φιλανθρωπική οργάνωση στη
Σύρο αλλά και το ίδρυμα του κληροδοτήματος του Βαρόνου Χιρς στη Θεσσαλονίκη
για τους άπορους Ισραηλίτες φρενοπαθείς.6 Στην Αθήνα, το 1913, ιδρύθηκε επίσης
στο Φάληρο το «Εν Αθήναις Αστυνομικόν Άσυλον Τζιτζιφιών», στο οποίο νοσηλεύονταν οι περιφερόμενοι ψυχοπαθείς, αλκοολικοί και οι «αλήτες».6
Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και την έλευση των προσφύγων, πλήθος εκ
των οποίων με κλονισμένη ψυχική υγεία, οι Υγειονομικές Αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν τη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε στο χώρο της ψυχικής υγείας. Το 1925,
εκδόθηκε το νομοθετικό διάταγμα «Περί οργανώσεως των Δημοσίων Ψυχιατρείων
Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Χανίων», το οποίο όριζε τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των ιδρυμάτων σύμφωνα με τις ιατρικές αντιλήψεις της εποχής περί νοσηλείας
και θεραπείας των ασθενών. Το 1926, το Δημόσιο παραχωρεί 200 στρέμματα στην
περιοχή της Μονής Δαφνίου όπου ξεκινά η κατασκευή περιπτέρων νοσηλείας χωρητικότητας 250 ασθενών.6 Στη Θεσσαλονίκη το Άσυλο Φρενοβλαβών μετονομάσθηκε
σε Δημόσιο Ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης του οποίου η κτιριακή κατάσταση βελτιώθηκε
με την μεταφορά του από τα παλαιά οικήματα της Ισραηλιτικής συνοικίας σε νέα διαρρυθμισμένα προσφυγικά περίπτερα της συνοικίας Λεμπέτ.6
Αντίστοιχα, το Άσυλο Φρενοβλαβών Σούδας μετονομάσθηκε σε Δημόσιο Ψυχιατρείο Χανίων και στεγάστηκε σε αρτιότερο χώρο, ενώ επισκευές επιτελέστηκαν για
την βελτίωση και του Δημόσιου Ψυχιατρείου Κέρκυρας.6 Μέσα από αυτές τις δυ-
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Πίνακας 1:
Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία της Ελλάδας κατά την εποχή του Μεσοπολέμου.

σκολίες, η δεκαετία του 1930 αποτέλεσε ουσιαστικά και την περίοδο οργάνωσης της
Ψυχιατρικής και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για εκείνη την εποχή στην Ελλάδα.7
Το 1936, θα ιδρυθεί η Νευρολογική και Ψυχιατρική Εταιρία Αθηνών, εγκαινιάζοντας
ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία και την εξέλιξη της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα.8 Τα
Ψυχιατρικά Νοσοκομεία της εποχής ήταν κατανεμημένα σε τέσσερεις κατηγορίες με
διαφορετικό νομικό καθεστώς: α) τα Δημόσια Ψυχιατρεία, β) τα Δημοτικά και Κοινοτικά Ψυχιατρεία, γ) το Ψυχιατρείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
και δ) τα ιδρύματα των Φιλανθρωπικών Οργανώσεων. Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία της εποχής ανά είδος.
Νοσηλευτική κίνηση Δημόσιων Ψυχιατρείων
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την έκθεση του Υπουργείου Υγιεινής του 1933 και
αφορούν την κίνηση παντός είδους Ψυχιατρικού Νοσοκομείου της χώρας. Από το
1925 έως το 1930 παρατηρείται σταθερά μια ετήσια αύξηση των εισαγωγών σε όλα τα
Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και ο τελικός αριθμός των ασθενών για την εν λόγω περίοδο
ανέρχεται στις 18.044. (Διάγραμμα 1)
Εκ των Δημοσίων Ψυχιατρείων φαίνεται η σταδιακή αύξηση των εισαγωγών όλων
των νοσοκομείων αυτού του τύπου, κυρίως όμως στα Ψυχιατρεία της Αθήνας και της
Κέρκυρας. (Διάγραμμα 2)
Η αύξηση στο Ψυχιατρείο της Αθήνας είναι αναμενόμενη με δεδομένο ότι σε αυτό
ελήφθησαν και τα πρώτα μέτρα αύξησης των κλινών. Γενικότερα όμως το μεγαλύτερο
μέρος των ασθενών κατευθύνεται σε Αθήνα και Κέρκυρα. Εξάλλου, από την επιμέρους μελέτη των αρχείων, των πάσης φύσεως ψυχιατρικών νοσοκομείων της Αθήνας
αλλά και αυτού της Κέρκυρας, φαίνεται η ιδιαίτερη προτίμηση σε ιδρύματα αυτών
των πόλεων καθώς και το εύρος του τόπου καταγωγής των ασθενών που κάλυπτε
σχεδόν όλους τους νομούς της Ελλάδας αλλά και τους πρόσφυγες.9-11
Αναφορικά με το ζήτημα των κλινών φαίνεται ότι σε όλων των τύπων και ειδικοτήτων νοσοκομεία, επήλθε μια αύξηση των κλινών. Η αύξηση των κλινών σε όλα
τα Ελληνικά νοσοκομεία, από τα γενικά έως τα εξειδικευμένα, είναι ένα γενικευμένο

217

Δημογραφική απεικόνιση της νοσηλευτικής κίνησης των ψυχιατρικών
νοσοκομείων στην Ελλάδα (1925-1930)

φαινόμενο της περιόδου. Το Κράτος αλλά και οι Φιλανθρωπικές Οργανώσεις μερίμνησαν για την αύξηση των κλινών προκειμένου να αντισταθμιστούν οι ανάγκες νοσηλείας μετά τις δημογραφικές αλλαγές που επέφερε η Μικρασιατική Καταστροφή
και η έλευση των προσφύγων. Και για τα Ψυχιατρεία ισχύει ακριβώς αυτό το μοντέλο, η αύξηση δηλαδή των κλινών των Δημόσιων και των Φιλανθρωπικών ιδρυμάτων

Διάγραμμα 1:
Διακύμανση εισαγωγών στα Ελληνικά Ψυχιατρεία (1925-1930).

Διάγραμμα 2:
Νοσηλευτική κίνηση Δημόσιων Ψυχιατρείων (1925-1930).
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(Πίνακας 2 και Διάγραμμα 3). Κατ’ αναλογία εμφανίσθηκε μια μικρή αύξηση των
κλινών και των Δημοτικών Ψυχιατρείων. Αν κρίνουμε από την περίπτωση του Πανεπιστημιακού Αιγινητείου, όπου χωροταξικά δεν ήταν εφικτή η επέκτασή του, ίσως κάτι
ανάλογο συνέβη στο Αργοστόλι και στη Σύρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η διαχείριση
της δύναμης των ασθενών που πάντα ξεπερνούσε τον αριθμό των κλινών, προφανώς
ρυθμιζόταν με ένδονοσοκομειακες ανακατατάξεις.
Ενδιαφέρουσα πάντως είναι η διαπίστωση ότι ο μέσος όρος των κλινών των Ψυχιατρείων κατά την περίοδο 1925-1930 είναι δεύτερος μετά τα Γενικά Νοσοκομεία αλλά
υψηλότερος από αυτόν των Σανατορίων. (Διάγραμμα 4) Αυτό το εύρημα προκαλεί
απορία, πόσο μάλιστα όταν εκείνη την εποχή η φυματίωση ήταν η μεγάλη μάστιγα της
Ελλάδας. Αυτό το γεγονός, ίσως να αποδεικνύει και ως αναδυόμενη νοσολογία της
εποχής τα ψυχικά νοσήματα, πέρα από τα θανατηφόρα νοσήματα λοιμώδους φύσεως
όπως η φυματίωση.
Η επεξεργασία των δεδομένων της έκθεσης του Υπουργείου Υγιεινής μας παρέχει
μια πλήρη εικόνα των εισαγωγών ανά τύπο Ψυχιατρείου. Από την διακύμανση των
εισαγωγών φαίνεται ότι οι περισσότερες σημειώθηκαν στα Δημόσια Ψυχιατρεία και σε
αυτά των Φιλανθρωπικών Οργανώσεων. (Διάγραμμα 5) Αυτό είναι αναμενόμενο με
βάση τον διαχρονικά υψηλό αριθμό κλινών που διέθεταν τα Ψυχιατρεία αυτών των
δύο τύπων.
Από την ανάλυση των στοιχείων φαίνεται ότι τα Δημόσια Ψυχιατρεία επιφορτί1925

1926

1927

1928

1929

1930

Αθηνών

400

400

400

400

600

600

Κέρκυρας

320

320

320

320

320

320

Θεσσαλονίκης

50

50

75

75

100

110

Χανίων

80

82

84

83

86

104

Θεσσαλονίκης

40

49

50

53

57

56

Χίου

40

40

50

50

50

50

110

110

110

110

110

110

Δρομοκαϊτειο

480

480

560

560

560

592

Αργοστολίου

16

16

16

16

16

16

Σύρου

30

30

30

30

30

33

Σύνολο

1.566

1.577

1.695

1.697

1.929

1.991

Δημόσια

Δημοτικά

Πανεπιστημίου
Αιγινήτειο
Φιλανθρωπικ ές
Οργανώσεις

Πίνακας 2:
Αριθμός Κλινών Ελληνικών Ψυχιατρείων (1925-1930).

219

Δημογραφική απεικόνιση της νοσηλευτικής κίνησης των ψυχιατρικών
νοσοκομείων στην Ελλάδα (1925-1930)

στηκαν το μεγαλύτερο βάρος των εισαγωγών (65%), ακολουθούμενα από αυτά των
Φιλανθρωπικών Οργανώσεων (25,4%). (Διάγραμμα 6) Σε μικρότερα ποσοστά κυμάνθηκαν οι εισαγωγές των υπολοίπων Ψυχιατρείων (Αιγινήτειο 5,5% και Δημοτικά Ψυχιατρεία 4,1%).

Διάγραμμα 3:
Διακύμανση αριθμού Κλινών των Ελληνικών Ψυχιατρείων (1925-1930).

Διάγραμμα 4:
Αριθμός Κλινών των Ελληνικών Νοσοκομείων (1925-1930).
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Νοσολογικές οντότητες
Την εποχή του Μεσοπολέμου η Ψυχιατρική στην Ελλάδα πραγματοποιεί τα πρώτα
οργανωμένα βήματά της. Πολλές από τις νοσολογικές οντότητες, που σήμερα θεωρούνται αυτονόητες, εκείνη την εποχή δεν είχαν διακριθεί ως αυτόνομες ή χάνονταν
στο υπόβαθρο άλλων οντοτήτων. Εντύπωση προκαλεί ότι οντότητες όπως η σχιζοφρένεια, αργούν να εμφανισθούν στις ταξινομήσεις και εισάγονται σταδιακά. Ένα
παράδειγμα ταξινόμησης παρατίθεται στον Πίνακα 3 από τα πεπραγμένα του Δρομοκαϊτείου πριν το 1925.11
Στην υπό μελέτη περίοδο οι ταξινομήσεις έχουν μάλλον παγιωθεί, πριν την επόμενη μεταβολή τους μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Την δεκαετία του 1930 οι οντό-

Διάγραμμα 5:
Εισαγωγές των Ελληνικών Ψυχιατρείων (1925-1930).

Διάγραμμα 6:
Κατανομή νοσηλευομένων ανά είδος Ψυχιατρείου (1925-1930).
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τητες που απασχολούν την Ψυχιατρική κοινότητα και τονίζονται στην έκθεση του
Υπουργείου Υγιεινής είναι οι άνοιες/σχιζοφρένειες, η γενική παράλυση, η κυκλοθυμία,
η επιληψία και ο αλκοολισμός. Οι δύο τελευταίες οντότητες δυστυχώς εντάσσονταν
σε συγκεκριμένου τύπου φρενοπάθειες και έχριζαν νοσηλείας. Η αποτύπωση των δεδομένων δείχνει έως ένα βαθμό την «εξειδίκευση» κάποιων Δημόσιων Ψυχιατρείων σε
συγκεκριμένες οντότητες. (Διαγράμματα 7-11) Στα μεγαλύτερα Δημόσια Ψυχιατρεία,
όπως της Αθήνας, καταλήγουν κυρίως άτομα με άνοια/σχιζοφρένεια, κυκλοθυμικοί,
γενική παράλυση και επιληπτικοί. Αντίστοιχα, στο έτερο μεγάλο Ψυχιατρείο αυτό της
Κέρκυρας, νοσηλεύονται σχιζοφρενικοί και επιληπτικοί ασθενείς.
Συμπεράσματα
Η εργασία παρουσίασε τη νοσηλευτική κίνηση των Ελληνικών Ψυχιατρείων κατά
την περίοδο 1925-1930. Από τα ευρήματα διαφαίνεται η σταθερή αύξηση των εισαγωγών ανά έτος. Τα Ψυχιατρεία που ανέλαβαν το μεγαλύτερο βάρος αυτής της αύξησης
ήταν γενικά τα Δημόσια Ψυχιατρεία και τα Ψυχιατρεία των Φιλανθρωπικών Οργανώσεων. Ειδικότερα, εκ των Δημοσίων ξεχωρίζουν αυτά της Αθήνας και της Κέρκυρας
και εκ των Φιλανθρωπικών Οργανώσεων, το Δρομοκαϊτειο Αθηνών. Η έλευση των
προσφύγων κατέστησε επιτακτική μια νέα οργάνωση των Ελληνικών νοσοκομείων.
Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση των ψυχικών νοσημάτων κατέστησε επιτακτική την ανάγκη οργάνωσης της ψυχιατρικής νοσηλείας. Έτσι, οργανώθηκε η νοσηλεία των ασθεΑ΄ Κατηγορία

Β΄ Κατηγορία
Γ΄ Κατηγορία

Δ΄ Κατηγορία
Ε΄ Κατηγορία

1.Εγκεφαλοπάθειες οργανικές
2.Γενική παράλυση
3.Περίγραπτες εγκεφαλικές αλλοιώσεις
4.Οξύ παραλήρημα
1.Νευροψυχώσεις
2.Υστερική φρενοπάθεια
3.Επιληπτική φρενοπάθεια
1.Ψυχονευρώσεις
2.Μανία
3.Μελαγχολία ή λυπομανία
4.Χρόνιο συστηματικό παραλήρημα
5.Οξύ συστηματικό π αραλήρημα
6.Διαλείπουσες φρενοπάθειες (απλή, κυκλική, δίμορφος)
1.Τοξικές φρενοπάθειες
2.Αλκοολική φρενοπάθεια
3.Πελλαγρώδης
1.Κληρονομική φρενοπάθεια μετά των επεισοδιακών συνδ ρομών
αιτιών και παραληρημάτων
2.Βλακεία
3.Μωρία
4.Μικρόνοια
5.Ανισόρροποι (παραληρήματα άνευ επωάσεως, επεισοδιακές
συνδρομές)

Πίνακας 3:
Κατηγοριοποίηση των ψυχικών νοσημάτων κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1920.
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νών με αύξηση των κλινών, με επεκτάσεις των ήδη υπαρχόντων ιδρυμάτων αλλά και
σχεδιασμό δημιουργίας νέων. Το εύρημα ότι ο αριθμός των κλινών των Ψυχιατρείων
ήταν μεγαλύτερος από το αντίστοιχο των Σανατορίων, κάτι που δεν ήταν αναμενό-

Διάγραμμα 7:
Κατανομή Άνοιας και Σχιζοφρένειας στα Δημόσια Ψυχιατρεία (1925-1930)

Διάγραμμα 8:
Κατανομή Κυκλοθυμικών στα Δημόσια Ψυχιατρεία (1925-1930).
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Διάγραμμα 9:
Κατανομή Επιληπτικών στα Δημόσια Ψυχιατρεία (1925-1930).

Διάγραμμα 10:
Κατανομή Γενικοπαραλυτικών στα Δημόσια Ψυχιατρεία (1925-1930).
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Διάγραμμα 11:
Κατανομή Αλκοολικών στα Δημόσια Ψυχιατρεία (1925-1930).

Διάγραμμα 12:
Ημέρες νοσηλείας Ελληνικών Ψυχιατρείων (1925-1930).
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μενο με βάση τις γνώσεις περί επιπολασμού και της εκτάσεως της φυματίωσης στην
Ελλάδα, ίσως καταδεικνύει τελικά ότι τα ψυχικά νοσήματα όχι μόνο αυξήθηκαν αλλά
αποτελούσαν και σημαντικό πρόβλημα. Η μελέτη δεν ανέδειξε το ποσοστό των προσφύγων ασθενών αλλά πιστεύεται ότι κατέχουν ένα σημαντικό μέρος των εισαγωγών
όπως έχουν καταδείξει και έρευνες συγκεκριμένου Ψυχιατρείου (Αιγινήτειο). Δυστυχώς, η έλλειψη των ψυχιατρικών γνώσεων της εποχής, οι παράδοξες ταξινομήσεις και
οι λαθεμένες διαγνώσεις δεν μας παρέχουν μια καθαρή εικόνα της υπεροχής κάποιων
συγκεκριμένων ψυχιατρικών οντοτήτων. Καθίσταται πλέον σαφές ότι οι ψυχικές ασθένειες κατείχαν ιδιαίτερη θέση στο νοσολογικό φάσμα της εποχής. Παρά τις δυσκολίες
η Ψυχιατρική στην Ελλάδα ενδυναμώθηκε. Όσο για τις δομές των Ψυχιατρείων, αυτές
βελτιώθηκαν μέσα από το νέο υγειονομικό σχεδιασμό στο γενικότερο πλαίσιο της
αναδιοργάνωσης του Ελληνικού Κράτους μετά την Μικρασιατική Καταστροφή.
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