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Η αρρώστια

Η Φυματίωση είναι πανάρχαια μεταδοτική και με υψηλή θνητότητα λοιμώδης νόσος που οφείλεται στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης
(βάκιλος του Koch). Είναι ένας μικροοργανισμός που ζει για μερικές ώρες
στο έδαφος ή στο πάτωμα του δωματίου ή στα οικιακά σκεύη (πιρούνια,
κουτάλια, πιάτα), όμως η μόλυνση γίνεται κυρίως με την αναπνοή σταγονιδίων που αποβάλλει ο ενήλικος άρρωστος, με το βήχα, το φτάρνισμα ή την ομιλία. Τα κλειστά δωμάτια, χωρίς ήλιο και αερισμό, είναι ο
ιδανικός χώρος για τη μόλυνση. Ο βάκιλος πολλαπλασιάζεται πολύ αργά,
γι' αυτό και η αρρώστια δεν εκδηλώνεται αμέσως μετά από τη μόλυνση,
όπως γίνεται με άλλα μικρόβια, αλλά πολύ αργότερα, ενώ δεν μεταδίδεται από τα παιδιά.
Η νόσος προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες που αποτελούν και την
πύλη εισόδου του μυκοβακτηριδίου. Από τους πνεύμονες όμως αυτά,
μπορούν να διασπαρθούν σε όλο το σώμα και να εγκατασταθούν σε άλλα
όργανα όπως οι λεμφαδένες, οι νεφροί, τα οστά, οι σπόνδυλοι και οι μήνιγγες. Τα συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με το όργανο που πάσχει.
Στην πνευμονική φυματίωση συνήθως υπάρχει βήχας με ή χωρίς πτύελα,
αιμόπτυση, πόνος στο στήθος, δύσπνοια. Άλλα συμπτώματα είναι αδυναμία, εύκολη κόπωση, απώλεια βάρους ανορεξία, ρίγη, πυρετός, νυχτερινοί ιδρώτες.
Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, με την αύξηση της αστυφιλίας και
την εκβιομηχάνιση των πόλεων, η φυματίωση μετοίκησε από το ύπαιθρο
στις πόλεις, μαζί με τους εξαθλιωμένους εργάτες της Βιομηχανικής Επανάστασης που πέθαιναν στιγματισμένοι από την κοινωνία1 και αβοήθητοι
1

«Ώστε λοιπόν ήμουν φθισικός! Είχα την αρρώστια εκείνη που φοβόμουν από παιδί, από
τότε που είδα μέσα σ ένα λευκό φέρετρο, με τη μεταξωτή της λευκή νυφική φορεσιά και
την κατακίτρινη μορφή, μια νέα κόρη, που την έβλεπα μήνες απ το μπαλκόνι μας στο
μπαλκόνι της, ξαπλωμένη σε μια μεγάλη πολυθρόνα και σκεπασμένη με κουβέρτες και για
την οποία η μητέρα μου, όταν τη ρώτησα τι είχε, μου απάντησε πως ήταν χτικιασμένη!
Είχα την αρρώστια από την οποία, σαν πέθανα, θα μου έκαιαν τα ρούχα, όπως έκαψαν τα
φορέματα της πεθαμένης κόρης, μακριά από το χωριό μας, μέσα σ ένα χάλασμα, όπου,
στην επιδημία της χολέρας, χρόνια τώρα, απομόνωναν τους χολεριασμένους… Πώς την
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από τους γιατρούς. Στο τέλος του αιώνα, το 1898, στο συνέδριο του Μονπελιέ, ανακοινώθηκε πανηγυρικά ότι «όλα ήταν πλέον γνωστά για τη φυματίωση: προέλευση, φυσική ιστορία, συνήθεις στόχοι». Παρ’ όλα αυτά
παρέμειναν άγνωστα τα θεραπευτικά μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της.

Οι πρώτες προσπάθειες αντιμετώπισης της στην Ευρώπη
και στη χώρα μας

Το πρώτο Αντιφυματικό Ιατρείο ιδρύθηκε στο βιομηχανικό Εδιμβούργο, ενώ το 1883 η γερμανική κυβέρνηση υπό το Βίσμαρκ, θέσπισε το
πρώτο σύστημα αναγκαστικών εισφορών σα βάση για τη χρηματοδότηση
των λαϊκών σανατορίων2. Παρά τα πρώτα μέτρα, ο θάνατος του αρρώστου ήταν σχεδόν αναπόφευκτος, ενώ η ίαση ισοδυναμούσε με θαύμα.
Με το ξεκίνημα του 20ου αιώνα η αρρώστια μαστίζει όλη την Ευρώπη
και αναδεικνύεται σε κοινωνική απειλή της εκβιομηχανιζόμενης Δύσης,
καθώς η βιομηχανική επανάσταση είχε δημιουργήσει στα βιομηχανικά
κέντρα εκρηκτικές συνθήκες μετάδοσης του κακού και η φτώχεια, η υγειονομική κόλαση και οι συνεχώς επιταχυνόμενοι ρυθμοί της παραγωγικής διαδικασίας μετέτρεπαν τη σποραδική λοίμωξη σε κοινωνική μάστιγα3. Την εποχή αυτή έναντι της φυματίωσης επικρατούσε το τρίπτυχο:
Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, απομόνωση των πασχόντων και η αγωγή
περιλάμβανε υγιεινή διατροφή, απολύμανση, ανάπαυση και ηθική ζωή.
Στη χώρα μας την εποχή αυτή, η αντιμετώπιση της αρρώστιας επαφίεται στην πρωτοβουλία φιλάνθρωπων και ιδιωτών. Συγκεκριμένα το 1901
ιδρύθηκε στην Αθήνα το πρώτο αντιφυματικό ιατρείο υπό την αιγίδα
του «Πανελληνίου Συνδέσμου κατά της Φυματίωσης», ενώ το 1903 η Σοφία Σλήμαν επικεφαλής ομίλου κυριών εγκαινίασε στις παρυφές του
Γουδιού τη Σωτηρία, το πρώτο ελληνικό σανατόριο. Σύντομα στο αρχικό
περίπτερο προστέθηκαν νέα. Παρ όλα αυτά το 1905 η ετήσια θνησιμότητα στην Ελλάδα ήταν 35-40.000 ασθενείς στις ηλικίες 15-35 ετών. Το 1909
ενεργοποιείται και το κράτος, καθώς αποφασίζει τη χρηματοδότηση του

έτρεμα αυτή την αρρώστια, την κρύα και την ύπουλη, που λιώνει αργά-αργά τους αρρώστους, που κάθε μέρα τους πλησιάζει προς τον τάφο και την αποσύνθεση!….» Βλ. Κ. Ουράνη, Αναβίωση, Έκδοση Εστία, Αθήνα 1955.
2
Α. Ρασιδάκης- Φ. Βλαστός, Οδηγός μνήμης 100 χρόνια Σωτηρίας 1903-2003, Επετειακή
έκδοση Ιατρικής Υπηρεσίας ΝΝΘΑ, Αθήνα 2003, σσ.11-12
3
Α. Ρασιδάκης- Φ. Βλαστός, ό. π., σ.11.
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σανατορίου4. Το ίδιο έτος ιδρύεται στα Χάνια Πηλίου, από το γιατρό
Γιώργο Καραμάνη, το πρώτο ορεινό σανατόριο5.
Στην Καβάλα η διάδοση της αρρώστιας είναι εκρηκτική. Η κυριότερη
αιτία είναι οι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας των καπνεργατών που υποχρεώνονται να εργάζονται πολλοί μαζί στις καπναποθήκες με κλειστά παράθυρα, για να μην ξηραίνονται τα καπνόφυλλα. Σύντομα άλλος επιβαρυντικός παράγοντας είναι η εισροή προσφύγων από την Ανατολική Θράκη, που αναγκάζονται να συμβιώνουν πολλοί μαζί σε πρόχειρες παράγκες.
Η πρώτη συλλογική κίνηση της πόλης απέναντι στην αρρώστια χρονολογείται το 1916 και ήταν η ίδρυση του Σωματείου «Κοινωνική Αλληλεγγύη», με σκοπό την καταπολέμηση της φυματίωσης και την ίδρυση και
συντήρηση «Ασύλου φθισιώντων6». Το 1919 την ανάγκη ίδρυσης «Ασύλου Φυματικών ως πλήρωση μιας τόσο αισθητής δια την πόλη μας ανάγκης» στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη βουλγαρική κατοχή αναλαμβάνει
να καλύψει η Φιλόπτωχη Αδελφότητα Κυριών Καβάλας (Φ.Α.Κ.Κ) δια της
αντιπροέδρου της κ. Ελένης Ιορδάνου7.
Το 1920 ψηφίζεται ο Ν.1979 «Περί ιδρύσεως αντιφυματικών ιατρείων, νοσοκομείων, αναρρωτηρίων και ορεινών θεραπευτηρίων». Το ίδιο
έτος ιδρύεται η Ιατρική Εταιρεία Καβάλας8 (εικ. 1) «Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ως
σωματείο επιστημονικό, κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό, πριν ακόμη ιδρυθούν οι Ιατρικοί Σύλλογοι. Σκοποί της ήταν: «α) Η δια επιστημονικών ανακοινώσεων και παντός εν γένει εφικτού μέσου εξυπηρέτησης και προαγωγή της καθόλου Ιατρικής Επιστήμης. Οσαύτως η συμβολή και πρόσφορος
4

Ρασιδάκης- Φ. Βλαστός, ό. π. σ.36.
Α. Ρασιδάκης, ό. π. σ.31.
6
Α. Χ. Κιουρτσή - Μιχαλοπούλου, Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Καβάλας 1902-1992.
Από το Μακεδονικό αγώνα μέχρι σήμερα. Καβάλα 1993, σ.148.
7
Α. Χ. Α.Χ. Κιουρτζή, ό.π., σ.148.
8
Τα εκλεγμένα μέλη του σωματείου ήταν: Πρόεδρος ο γεννημένος στην Καβάλα χειρούργος γιατρός Ιωάννης Αστεριάδης (1885-1959), Γενικός γραμματέας ο παθολόγος
Αναστάσιος Αποστολάτος, καταγόμενος από την Κεφαλληνία (1877- 1965) ταμίας ο εξ
Αλιστράτης Σερρών παθολόγος Ευρυσθένης Θεοδωρίδης σύμβουλος ο εκ Σιάτιστας παθολόγος γιατρός Ιωάννης Κονσουλίδης. Τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη ήταν: Ο παθολόγος
Επαμεινώνδας Λαζίδης, ο Πελοποννήσιος χειρουργός Ιωάννης Μαρίνος, ο παθολόγος
Ιωάννης Οικονομίδης, ο γιατρός Στέφανος Πουλίδης, ο αφροδισιολόγος-δερματολόγος
γιατρός Στέφανος Τζιμούρτας, ο εκ Φραγκάδων Ζαγοροχωρίων Ηπείρου μαιευτήρας και
παθολόγος Θεμιστοκλής Τρανταφυλλίδης και ο μαιευτήρας Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης.
Βλ. Ιατρική Εταιρεία Καβάλας. Προσφορά εβδομήντα τριών ετών στη Μακεδονία και Θράκη, Καβάλα 1993, σ.10, Δ. Αστεριάδη, Η άλλη ιστορία της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας
(1920-2002), αδημοσίευτη, Καβάλα 2002, σσ. 1-7.

5
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ενέργεια ταύτης εις παν το αποβλέπον την επιτόπιον υγιεινή και την επιστημονική και μεθοδική μελέτη και σπουδή των εν τη χώρα της Μακεδονίας επιπολαζόντων νοσημάτων. β) Η οικοδόμηση, συντήρηση και διεύθυνση του φθισιατρείου Καβάλας, γ) Η προαγωγή της μεταξύ των μελών
αυτής αλληλεγγύης και συναδελφώσεως». Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Ιωάννης Αστεριάδης (εικ. 2) και ο χώρος συνάντησης των μελών το φαρμακείο Παναγιώτη Αινείτη9 στην γωνία Λεωνάτου-Ομονοίας.
Η υλοποίηση της οικοδόμησης του Σανατορίου επισπεύσθηκε μετά
από μία συγκλονιστική εμπειρία του προέδρου Ι. Αστεριάδη, που την
αφηγήθηκε ο ίδιος αργότερα σε δημοσιογράφο: «Κάποια μέρα στα 1922
κατέβαινα πολύ πρωί εις το Δημοτικό Νοσοκομείον της πόλεως μας όπου
εργαζόμουν. Ήταν η αθλία εκείνη εποχή της προσφυγιάς, που δεν άφησε
καπναποθήκη, σχολείο, παράπηγμα, αντίσκηνο άδειο. Ό,τι μπορούσε να
στεγάσει την άστεγη προσφυγική δυστυχία είχε καλυφθεί. Το πρωί, λοιπόν, εκείνο μου επεφύλασσε μίαν τραγικήν έκπληξη: Ένα πτώμα στις σκάλες του Νοσοκομείου. Εκ των υστέρων, αφού μετεφέρθη εντός του Ιδρύματος, διεπιστώθη ότι ήτο ασθενής εν τη ζωή μεν ευρισκόμενος αλλ΄ όμως εις χειρίστην κατάστασιν με προχωρημένην φυματίωσιν των δύο
πνευμόνων. Με τον μακαρίτη συνάδελφο Λαζαρίδη βρεθήκαμε σε πολύ
δύσκολη θέση· δεν υπήρχε ειδικό δια την πάθησιν τμήμα. Εντός ολίγου
κατέφθασε και η σύζυγος του ασθενούς δια να μάθωμεν από το στόμα
της το μέγεθος της ανθρωπίνης δυστυχίας. Εντός σκηνής διεβίουν ο φυματικός πατέρας, η γυναίκα του, τα τέσσερα παιδιά τους και η φτώχεια. Ο
κίνδυνος της μολύνσεως, όπως βλέπετε, ήταν μεγάλος. Μόνη λύσις ήταν
ο θαυμάσιος αυτός ηθικός εκβιασμός. Ετοποθετήσαμεν τον ασθενή εις
τον όπισθεν του οικήματος τότε κενόν θάλαμον. Αργότερα εδεχθήκαμεν
και άλλους ασθενείς. Η επιτακτική ανάγκη λειτουργίας σανατορίου εις την
πόλιν μας ήτο καταφανής. Εις την πρώτην συνεδρίασιν της νεαράς τότε
Εταιρείας-μόλις διετούς - εισηγήθην την ίδρυσιν καταλλήλου ιδρύματος»
10
».
Στη συνέχεια τα Δ.Σ. των δύο Σωματείων αποφάσισαν τη Δημιουργία
του Ασύλου και οι κυρίες της Αδελφότητας προσέφεραν 15.000 δρχ. και
ετήσια χρηματική εισφορά 100.000, η οποία τα επόμενα δύο έτη αυξήθηκε σε 150.000 δρχ.

9

Πληροφορία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Λέστου.
Εφ. Πρωινή φ.549/27-09-54
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1η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΛΠΙΣ»
(1925)

Το πρώτο κτίριο, Άσυλο και καταφύγιο των εγκαταλειμμένων φυματικών, είναι δυναμικότητας 16-30 κλινών, εξ ολοκλήρου οικονομική προσφορά της ΦΑΚΚ (εικ. 3), η οποία πρέπει να σημειωθεί ότι πρωτοστάτησε
και στην ίδρυση του Ιερού Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Καβάλας στο Φάληρο11.
Το Άσυλο, λοιπόν, κτίζεται το 1925 στην Καβάλα που έχει κατακλυσθεί
από 28.927 πρόσφυγες, των οποίων οι στεγαστικές ανάγκες είναι τρομακτικές. Κτίζεται σε υψόμετρο 200 μέτρων σε απόσταση 1500 μέτρων από
την πόλη, στα βόρεια της (εικ. 4), στο νέο περιαστικό δάσος που φύτευσε
τα χρόνια 1925-29 ο δήμαρχος Ευγένιος Ιορδάνου12 και σε οικόπεδο που
υπέδειξε ο γιατρός Ιωάννης Κονσουλίδης, καθώς ο καθαρός αέρας του
βουνού θεωρούνταν ευεργετικός για τις ασθένειες των πνευμόνων.
Ήταν ένα συμμετρικό ισόγειο γραμμικό κτίριο ΝΑ προσανατολισμένο
(σχ. 1), χωρίς τη βορινή κεραία, με κεντρική φαρδιά εξέχουσα κεραία που
περιελάμβανε τους χώρους εξυπηρέτησης ασθενών και στεφόταν με κεντρικό τοξωτό αέτωμα (εικ. 5), που έφερε την χρονολογία 1925. Παρ’ όλη
την έλλειψη στοιχείων, ήταν ένα εκλεκτικιστικό κτίριο με υψηλές μπαλκονόπορτες, καθώς ο ήλιος το φως και ο καθαρός αέρας ήταν απαραίτητα
για ένα σανατόριο. Μία εξωτερική σκάλα οδηγούσε στο υπερυψωμένο
κτίριο, που είχε πέτρινους εξωτερικούς τοίχους και εσωτερικούς με μπαγδατί και στεγαζόταν με κεραμοσκεπή. Διέθετε δωμάτια 2-3 κλινών από
τα οποία υψηλές μπαλκονόπορτες οδηγούσαν σε φαρδιές αστέγαστες
βεράντες καθαρού πλάτους 2,80 μ. με στηθαίο από μπαλαστράδες, που
αναπτυσσόταν μπροστά από τις δύο πτέρυγες του. Η δυτική πτέρυγα εξυπηρετούσε μάλλον τους άνδρες ενώ η ανατολική τις γυναίκες. Η δυτική,
λόγω κλίσης, ήταν το δώμα ισόγειων χώρων.
Παρατηρούμε ότι ο μηχανικός του, παρά την πρωιμότητα του κτιρίου,
προέβλεψε μεγάλες βεράντες, όμως δεν σκέφτηκε να τις στεγάσει για να
προστατεύσει τους φυματικούς από τις καιρικές συνθήκες, πιθανότατα
γιατί δεν είχε εμπειρία στο σχεδιασμό σανατορίων. Αλλά μήπως δεν ήταν
καν αρχιτέκτονας; Μήπως ήταν ο συμπολίτης πολιτικός μηχανικός Κώκαν
11

Σ. Αγγελούδη, Ευαγγελισμός-Πυθαγόρας, Δύο ιστορικά κτίρια της Καβάλας στην ίδια
θέση, Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών σπουδών «Η Καβάλα και τα Βαλκάνια», σσ. 763-788, Καβάλα 2004.
12
Λ. Θεοδωρίδου-Σ. Αγγελούδη, Ο αρχιτέκτων Περικλής Φωτιάδης και τα έργα του στην
Καβάλα. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών και Ιστορικών Σπουδών. Η Καβάλα
και τα Βαλκάνια, Καβάλα 2004, σ. 807.
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καν αρχιτέκτονας αλλά ο πολιτικός μηχανικός, Κώστας Γιάντσος (εικ. 6),
αρχιμηχανικός του Λιμενικού Ταμείου Καβάλας, αδελφός της Σοφίας Αινείτου, γυναίκας του φαρμακοποιού στο φαρμακείο του οποίου συνεδρίαζε η ΙΕΚ;
Είναι πολύ πιθανόν, καθώς ο Γιάντσος επέστρεψε το 1920 στην Καβάλα, στα χρόνια 1924-1945 ήταν αρχιμηχανικός της Λιμενικής Επιτροπής, ενώ τα έτη 1926-27 μελέτησε και επέβλεψε την κατασκευή των γραφείων της, τα γνωστά «Ψαράδικα». Ο Κώστας,13 γιος του εμπόρου αποικιακών Νικολάου και της Αναστασίας, γεννήθηκε το 1890 στην Καβάλα,
σπούδασε μηχανικός στη Λωζάννη της Ελβετίας, δεν παντρεύτηκε ποτέ
και πέθανε το 1945 στην Αθήνα. Το σπίτι του σώζεται σε κακή κατάσταση
στην οδό Φιλίππου.
Το προσωπικό του Ιδρύματος ήταν ένας φροντιστής, ένας εργάτης,
μία καθαρίστρια, που εκτελούσε και χρέη νοσοκόμας, και ένας γιατρός εκ
περιτροπής, που καθημερινά παρείχε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του. Για
εποπτεία της λειτουργίας του, τον Μάιο ορίζονται από την ΦΑΚΚ, κατόπιν επιστολής της ΙΕΚ, οι κυρίες Α. Τερμεντζή και Αιμ. Ζίφα ως μέλη της
Εφορείας του Φθισιατρείου14. Το πρόβλημα όμως των φυματικών είναι
εντονότατο, καθώς το ΕΛΠΙΣ έχει απόλυτη ανάγκη « … ενός περιπτέρου,
καθότι δεν δύναται να περιλάβει τους εκάστοτε προσερχομένους εις αυτό
φυματιώντας, οίτινες οσημέραι γίνονται περισσότεροι… ». (Πρ.
12/6/1926)15. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί την ΦΑΚΚ στην ψήφιση επανειλημμένων κονδυλίων «υπέρ ανέγερσης περιπτέρου του Φθισιατρείου
Καβάλας».
Τέλος του 1926 με αρχές του 1927 η ίδρυση στη Θεσσαλονίκη του Ταμείου Ασφάλισης Καπνεργατών (ΤΑΚ) με παράρτημα στην Καβάλα, αποτελεί σταθμό για την υγεία των Καπνεργατών. Ήταν ένας ασφαλιστικός
φορέας με τρεις κλάδους ασφάλισης: ασθενείας, σύνταξης και ανεργίας16. Ειδικά η υγειονομική τους περίθαλψη έναντι της φοβερής αυτής
αρρώστιας της εποχής, ήταν πραγματική κατάκτηση, καθώς περιελάμβανε ήδη από το καλοκαίρι του 1927 σανατορική και αναρρωτική περίθαλψη. Οι άρρωστοι με ενεργό φυματίωση στέλνονταν στα Σανατόρια του
Ασβεστοχωρίου, του Βόλου και αλλού, ενώ οι προφυματικοί στον Λιμένα
της Θάσου (εικ. 7) και αργότερα μέχρι το 1929, στο Κάστρο Λιμεναρίων,
13

Ευχαριστώ τους ανεψιούς του αρχιτέκτονα Π. Λέστο και Ηλ. Φέσσα για τις πληροφορίες.
14
Α.Χ. Κιουρτζή, ό. π., σ.149.
15
Α.Χ. Κιουρτζή, ό. π., σ.149
16
Α.Χ. Κιουρτζή, ό. π., σ.34
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αλλά και στην περιοχή του Αγ. Αθανασίου μέσα στα πεύκα17. Παρ όλα
αυτά τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά, καθώς το Μάρτιο του 1927 ο διοικητής του ΤΑΚ Χρήστος Αγαλόπουλος κατά την επίσκεψη του στην πόλη
δηλώνει ότι το ποσοστό των θανάτων από φυματίωση τα προηγούμενα
έτη ανερχόταν στο 40% , και μάλιστα σε άτομα ηλικίας κάτω των 35 ετών18.
Μάλλον το 192919 αρωγός του Φθισιατρείου της πόλης, έρχεται ο Βασίλειος Εμμανουήλ Λουκούμης (εικ. 8), ο οποίος χρηματοδοτεί τη λειτουργία του με τους τόκους κεφαλαίου 900.000 δρχ.20 και ανακουφίζει
προς στιγμήν την Εταιρεία. Το 1929 η Κυβέρνηση των Φιλελευθέρων εκπονεί το φιλόδοξο πρόγραμμα «Για την καταπολέμηση της Φυματιώσεως» και με το νόμο 3874//11.3.29 επιτρέπει την παραχώρηση δασικών ή
αγροτικών εκτάσεων για την ίδρυση νοσοκομείων φυματικών, σανατορίων και αεροθεραπευτηρίων21. Δυστυχώς, επειδή το πρώτο κτίριο του Σανατορίου της Καβάλας είχε ήδη ανεγερθεί, η πρωτοπόρος Ιατρική Εταιρεία, απασχολημένη με τόσα σοβαρά προβλήματα, δεν θεώρησε σκόπιμο
να ζητήσει την παραχώρηση του οικοπέδου από το κράτος.

2η ΦΑΣΗ. ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΕΛΠΙΣ (1936-37)

Σύντομα, και σίγουρα πριν το 1934, η Εταιρεία διέγνωσε ότι το Άσυλο
έπρεπε να μετασχηματιστεί, λόγω των τεραστίων αναγκών των φυματικών, σε σύγχρονο Σανατόριο. Πάλι αρωγός υπήρξε ο Β. Λουκούμης, ο οποίος μεταβίβασε στην ΙΕΚ ολόκληρο το τεράστιο κεφάλαιο των 900.000
δρχ. Καθώς αναφέρεται ότι το ΔΣ τον επισκέφθηκε κι αυτός ήταν άρρωστος, μπορούμε να σκεφτούμε ότι η επίσκεψη έγινε το 1934, έτος του
θανάτου του. Δυστυχώς και για αυτόν τον ευεργέτη οι γνώσεις μας είναι
ανεπαρκείς, προερχόμενες μόνο από την επιγραφή του τάφου του: Γεννήθηκε στο Μελένικο το 1848 και πέθανε στην πόλη μας στις 22-04-1934.
Για να επισκευαστεί το κτίριο διέκοψε τη λειτουργία του, οπότε οι 22
άρρωστοι βρέθηκαν σύμφωνα με εφημερίδα της εποχής22 εκτός περί17

Γ. Πέγιος, Από την Ιστορία του Συνδικαλιστικού κινήματος της Καβάλας (1922-1953)
Έκδοση ΟΑΕΔ, Αθήνα 1984, σσ. 35-37
18
Ιωνν. Β. Ιωαννίδης, Το καπνικό στην Καβάλα, Μαρτυρίες και στοιχεία από το καπνεμπόριο και την καπνεργασία, Δήμος Καβάλας Εκδόσεις Ιστορικού Αρχείου Δημοτικού Μουσείου Καβάλας, Καβάλα 1998, σ. 48
19
Γ. Πέγιος, ό.π.,σ. 92
20
Ιατρική Εταιρεία Καβάλας, ό.π., σ. 15.
21
Α. Ρασιδάκης- Φ. Βλαστός, ό. π., σ. 49
22
ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ, φ.635 (20-10-35)
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θαλψης, με αποτέλεσμα να αποβιώσουν μόνο οι 16. Μάλλον το 1936,
έγινε η τελετή θεμελίωσης της Β’ πτέρυγας και της προσθήκης ορόφου,
όπως μαρτυρεί η σχετική φωτογραφία με τον νεαρό δεξιά με την σκυτάλη και την στολή της Ε.Ο.Ν, που ιδρύθηκε το 1936 από το Μεταξά (εικ.
9).
Σ’ ένα χρόνο το Άσυλο (σχ. 1) μετατράπηκε σε ένα μικρό μεν αλλά σύγχρονο Σανατόριο (εικ. 10) τετράκλινων θαλάμων, δυναμικότητας 60 κλινών με σύγχρονα μηχανήματα, κεντρική θέρμανση με λέβητα (μοντέλο
του 1936), ηλεκτρική κουζίνα των εταιρειών Σήμενς-Χάλσκε, θερμαντική
τράπεζα για τα φαγητά (!) ηλεκτρικά πλυντήρια, στεγνωτήρια, σιδερωτήρια, συσκευή απολύμανσης των πτυελοδοχείων και όλων των σκευών23,
νέα έπιπλα, σκεύη και ρουχισμό και ειδικό επιστημονικό και νοσηλευτικό
προσωπικό. Εντύπωση προκαλεί ο διαφορετικός υδροχρωματισμός του
κάθε δωματίου, έτσι ώστε καθώς οι ασθενείς αλλάζουν κατά διαστήματα
δωμάτια να αλλάζουν και εντυπώσεις, αλλά και η ύπαρξη νιπτήρα με
ζεστό και κρύο νερό σε κάθε δωμάτιο!
Η θεραπευτική του κάλυψη μεγάλη, από τον Έβρο ως τον Στρυμόνα.
Όσον αφορά το κτίριο, απέκτησε τη βόρεια πτέρυγα με το κλιμακοστάσιο
και κεραμοσκεπή όροφο, αλλά και συνεχείς, στεγασμένες με δώμα, φαρδιές βεράντες πλάτους ομοίως 2,80 μ. κατάλληλες για την ανάπαυση, την
αεροθεραπεία και την ηλιοθεραπεία των φυματικών στις ειδικές καρέκλες Paimio chairs (εικ. 11), που σχεδιάστηκαν για πρώτη φορά από τον
αρχιτέκτονα Alvar Alto για το φιλανδέζικο σανατόριο Paimio, (εικ. 12) που
κτίστηκε τα έτη 1929-30. Τα νέα οριζόντια μοντέρνα κάγκελα αφήνουν
ελεύθερη τη θέα στους ξαπλωμένους φυματικούς: «… Ο προφυλακτήριος
τοίχος της βεράντας είναι μια τεράστια γλάστρα με λουλούδια και πράσινο άφθονο… Από τη βεράντα η θέα προς τα γύρω βουνά, προς τη Καβάλα,
προς τη θάλασσα, στο Παγγαίο, είναι κάτι που μπορεί να το χαρακτηρίσει
κανείς ως ένα δυνατό φάρμακο για να συντελέσει κι αυτό στη θεραπεία
της φυματίωσης… Αληθινή μαγεία η θέση…»24. Τα δωμάτια, όμοια με τα
κάτω, είχαν μία μπαλκονόπορτα (εικ. 13) και μάλιστα οι κολώνες της βεράντας αντιστοιχούσαν στο μεσότοιχο των δωματίων (εικ. 14). Παρατηρούμε, επομένως, με εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι το παλιό εκλεκτικιστικό
κτίριο μεταμορφώθηκε εξωτερικά σε ένα αγνώριστο μοντέρνο κτίριο, που
μαρτυρεί ειδικό μελετητή σανατορίων (εικ. 15) .

23
24

Εφ. ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ, φ.869(27-07-36)
Εφ. ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ, φ.868(26-07-36)
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Ποιος ήταν ο μελετητής; Ο ίδιος του αρχικού κτιρίου, ο Κώστας Γιάντσος, ο οποίος επέβλεψε και την κατασκευή25. Χαρακτηριστικά διαβάζουμε σε εφημερίδα της εποχής: «… ο κ. Κώστας Γιάντσος δεν είναι μονάχα ο Καβαλλιώτης Αρχιμηχανικός των λιμενικών έργων, είναι και ο αλτρουιστής συμπολίτης που διέθεσε και νου και τέχνη και κούραση και ώρες πολλές, ημέρες πολλές για να επιβλέψει στην καλή οικοδόμηση, στην
πιστή εφαρμογή των υποχρεώσεων από τον εργολάβο κ. Μανιαδάκη.
Όπως άτεγκτος είναι στην επίβλεψη στα λιμενικά έργα, ολημερίς στον
ήλιο και στη θάλασσα, έτσι και υπήρξε στο κτίσιμο του θεραπευτηρίου
χωρίς να δεχθεί ούτε δεκάρα για το σχέδιο, τις μελέτες, την επίβλεψη. Τι
θα πη αυτό: Αλτρουισμός ανώτερος από κάθε υλική αγορά. Εύγε του, χίλιες φορές εύγε του...»26.
Πράγματι, κρίνοντας από τις μοντέρνες βεράντες του θεραπευτηρίου,
καταλήγουμε ότι ο Γιάντσος εν τω μεταξύ ενημερώθηκε για τη λειτουργία
και τη μορφολογία των Σανατορίων, καθώς ήδη έχουν κτιστεί από τον
Παναγή Μανουηλίδη το Σισμανόγλειο της Αθήνας, και το Πρεβεντόριο
Πατρών Άγ. Αντρέας. Πράγματι, αν παρατηρήσουμε τα στηθαία του ΕΛΠΙΣ, συμπεραίνουμε ότι μοιάζουν με του Σανατορίου στα Μελίσσια
(εικ.16).
Όσον αφορά το στατικό, μάλλον ήταν ο τοπογράφος Βίκτωρ Ρουδομέτωφ (1888-1968), γεννημένος στο Μπαρναούλ Σιβηρίας (εικ. 17), που ήρθε στην πόλη μας το 1924 για να συντάξει το ρυμοτομικό της. Καθώς την
κατασκευή της προσθήκης ανέλαβε το τοπικό γραφείο κατασκευών Μανιαδάκη27, που είχε επικεφαλής τον Γεώργιο Τιγκαράκη, την στατική μελέτη την εκπόνησε ως μηχανικός του γραφείου ο Ρουδομέτωφ, καθώς την
εποχή αυτή τις στατικές μελέτες των κτιρίων εκπονούσαν συνήθως οι κατασκευαστές τους. Το έργο τέλειωσε το 1937.
Παρ’ όλες τις προσθήκες, το νέο κτίριο αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των χιλιάδων φυματικών. Καθώς η χορηγία του Λουκούμη είχε εξαντληθεί στην επισκευή του κτιρίου, η ΙΕΚ, δια του προέδρου της Ιωάννη
Αστεριάδη, στράφηκε προς νέους χορηγούς. Συγκεκριμένα ο Δήμος Καβάλας προσέφερε δωρεάν το ηλεκτρικό ρεύμα, το Υπουργείο Υγιεινής
25

Εφ. ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ, φ.635 (20-10-35)
Εφ. ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ 24-07-36
27
Κατά τη δημοπρασία για την κατασκευή της προσθήκης αρχικά μειοδότης αναδείχθηκε
ο εργολάβος κ. Ι. Γρηγοριάδης με προσφορά 660.000 δρχ. Αυτή θεωρήθηκε ασύμφορη και
η δημοπρασία επαναλήφθηκε, οπότε μειοδότης αναδείχθηκε ο Χ. Τζελέπης με 601.000
δρχ. Παρόλα αυτά το έργο ανέλαβε τελικά ο Κ. Μανιαδάκης, καθώς κρίθηκε ότι θα το
κατασκευάσει γρήγορα. Βλ. εφ. Πρωινά Νέα φ. 609 (20-09-35), φ.612 (24-09-35).
26

373

ΣΑΠΦΩΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ – ΖΑΡΚΑΔΑ

36.000 δρχ. το μήνα, οι καπνεργάτες κατά καιρούς ένα ημερομίσθιο, το
ζεύγος Ιωάννου και Ερνέστης Πουλίδου ένα διώροφο σπίτι στην οδό Κώτσικα της Αθήνας28.

3η ΦΑΣΗ. ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΕΛΠΙΣ (1938-40)

Σταθμό στην πορεία του αποτελεί το 1936 η ανάληψη του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντίληψης από τον οικονομολόγο Αλέξανδρο
Κορυζή (Πόρος 1885 – Αθήνα 1941)29, ο οποίος φρόντισε να καλυφθούν
πλήρως τα λειτουργικά έξοδα του Σανατορίου. Ο Κορυζής ίδρυσε το 1929
την Αγροτική Τράπεζα, διετέλεσε υπουργός (1936-39), διοικητής της Εθνικής Τράπεζας το 1939 και μετά τον θάνατο του Μεταξά (29-01-1941)
πρωθυπουργός της Ελλάδας ως τις 18 Απριλίου. Μετά την είσοδο των
Γερμανών αυτοκτόνησε. Ως υπουργός το 1936 ίδρυσε την Τεχνική Υπηρεσία του υπουργείου υπό τη διεύθυνση του σπουδαίου αρχιτέκτονα Κυπριανού Μπίρη30 και έθεσε σε ισχύ το μεγαλόπνοο και ταχύρρυθμο πρόγραμμα ανέγερσης νοσηλευτηρίων και κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας, το
γνωστό ως «Πρόγραμμα Κορυζή».
Υπήρξε μία ακόμη ευτυχής συγκυρία: Η πρόσληψη με σύμβαση από
την Τεχνική Υπηρεσία το 1937 του αρχιτέκτονα Περικλή Σακελλαρίου, ο
οποίος θα εργαστεί σ’ αυτή για εννιά χρόνια. Με τον σπουδαίο αυτό αρχιτέκτονα (εικ. 18) συνδέεται η επέκταση του Σανατορίου μας.
Γεννήθηκε το 1905 στην Κέρκυρα και σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο του Graz (1924-30). Η σύντομη φοίτηση του στο Bauhaus με
καθηγητή τον Gropius τον φέρνουν σε επαφή με το δημιουργικό σφρίγος
της πρωτοπορίας του ’20, η οποία κινήθηκε στον άξονα της ρήξης με τις
παραδόσεις. Η επίδραση του μοντέρνου κινήματος στον νεαρό αρχιτέκτονα γίνεται φανερή σε αστικά μεσοπολεμικά του έργα: πολυκατοικίες, εργατικές κατοικίες και νοσοκομεία. Άλλωστε στην ελληνική αρχιτεκτονική
του μεσοπολέμου τα νεωτερικά ρεύματα της Ευρώπης βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και φανατικούς οπαδούς. Καθώς η Αρχιτεκτονική Σχολή
του ΕΜΠ ιδρύθηκε το 1917, οι περισσότεροι αρχιτέκτονες έχουν σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη και την Ευρώπη και έχουν επηρεαστεί από
το 4ο Διεθνές Συνέδριο Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής με θέμα τη λειτουργική
πόλη που έγινε το 1933 στην Αθήνα. Έτσι οι αρχές του Μοντέρνου κινή28

ΙΕΚ, ό. π., σσ. 18-19
Ελ. Σακελλαρίου, Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ, Π.Α. Σακελλάριος Αρχιτέκτων, Εκδόσεις
Ποταμός, Αθήνα 2006, σ.25.
30
Ελ. Σακελλαρίου, ό. π., σ. 25.
29
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ματος βρίσκουν εφαρμογή στη χώρα μας στα νέα σχολικά κτίρια, στις
πολυκατοικίες, στην εργατική και προσφυγική στέγη, στις εγκαταστάσεις
Υγείας και στα εμπορικά κτίρια, παρ’ όλο που η επίσημη αρχιτεκτονική
θα ακολουθήσει συντηρητικά ρεύματα, όπως το εκλεκτικισμό ή τον αφαιρετικό κλασικισμό.
Ο Σακελλάριος, μετά από σύντομη δράση ως ελεύθερος επαγγελματίας, θα εργαστεί, όπως είδαμε, στο Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντίληψης (1937-1946), στη συνέχεια ως ελεύθερος επαγγελματίας ως το
1962, οπότε θα αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της αρχιτεκτονικής σκηνής,
συνεργαζόμενος και με τον Walter Gropius στην επίβλεψη της Αμερικανικής Πρεσβείας της Αθήνας. Ο δυναμισμός του δεν κάμπτεται ούτε στα
τελευταία είκοσι χρόνια της ζωής του(1962-81), ούτε και την περίοδο της
κρίσης που μαστίζει την ελληνική αρχιτεκτονική. Τότε, πειθαρχώντας στο
πλαίσιο των νομοθετικών ρυθμίσεων που ευνοούν συνεργασίες, ιδρύει το
συνεταιριστικό γραφείο «Π.Α. Σακελλάριος και Συνεργάται». Το σημαντικότερο μάλιστα έργο του, σύμφωνα με πολλούς μελετητές του, το σπίτι
της κόρης του Ελισάβετ στην Κέρκυρα, το κατασκεύασε αυτή την περίοδο.
Θα πεθάνει το 1985, έχοντας έγκαιρα τιμηθεί για τις υπηρεσίες του με τον
Ταξιάρχη του Φοίνικα και με τιμητικό βραβείο του Graz για εξαίρετη πεντηκονταετή άσκηση του επαγγέλματος31.
Το καβαλιώτικο κτίριο του Σακελαρίου (σχ. 1) θεμελιώθηκε στις 18-09193832 (εικ. 19) και η τελετή έγινε μπροστά από την είσοδο του αρχικού
κτιρίου. Είναι φανερή η προσπάθεια ενοποίησης του υπάρχοντος με το
νέο κτίριο, το οποίο στεγάζεται με δώμα. Η νέα πτέρυγα προστέθηκε δυτικά του υπάρχοντος, από το οποίο προβάλλει αρκετά και λόγω κλίσης
του εδάφους είναι τριώροφο με ημιυπόγειο. Οι στάθμες των δαπέδων
είναι ομοεπίπεδες με του αρχικού κτιρίου. Η είσοδος σηματοδοτείται από
την τριώροφη ημικυκλική υπερυψωμένη βεράντα και τοποθετήθηκε σχεδόν κεντρικά στο ενοποιημένο κτίριο. Οι φωτεινοί θάλαμοι ανοίγονται
προς το φως και τη θέα (εικ. 20) και εξυπηρετούνται από φαρδιές στεγασμένες βεράντες, πλάτους 2,55 μ., που στηρίζονται σε τετράγωνες κολώνες, δημιουργώντας τον απαραίτητο ημιυπαίθριο χώρο προστασίας των
θαλάμων από τις καιρικές συνθήκες (εικ. 21). Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς υπαίθριας πορείας από το παλιό στο νεώτερο κτίριο.
Αυτές οι μεγάλες στεγασμένες βεράντες με ατμόσφαιρα αυλής ήταν και
το αγαπημένο στοιχείο του αρχιτέκτονα. Στην περίπτωση του Σανατορίου
31

32

Ελ. Σακελλαρίου, ό.π., σσ. 15-31.
ΙΕΚ, ό.π., σ. 91
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παρατηρούμε ότι το πλάτος τους επαρκεί για την τοποθέτηση εν σειρά
των ειδικών κρεβατιών ανάπαυσης των ασθενών, αφήνοντας ελεύθερο
επαρκή διάδρομο κίνησης. Ενδιαφέρουσα είναι η δυτική ημικυκλική απόληξη που ορίζει έντεχνα την υποχρεωτική μεταβολή στην μακριά ημιυπαίθρια διαδρομή του κάθε ορόφου (εικ.22). Πιστός στο μοντερνισμό,
τοποθετεί κι αυτός τις κολώνες των βεραντών στην προέκταση των μεσότοιχων κι έτσι ο θεατής αντιλαμβάνεται ότι η αριστερή πτέρυγα έχει φαρδύτερους θαλάμους (εικ. 23)!
Επιβλέπων μηχανικός ήταν πάλι ο συμπολίτης Κ. Γιάντσος, μηχανικός
του Λιμενικού Ταμείου. Την κατασκευή του ανέλαβε το τοπικό παράρτημα του γραφείου Κ. Μανιαδάκη, απόστρατου ανθυπολοχαγού της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, υφυπουργού Δημόσιας Ασφάλειας του Μεταξά, που είχε επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό Γεώργιο Τιγκαράκη. Την
εποχή αυτή τις στατικές μελέτες εκπονούσαν συνήθως οι κατασκευαστές,
γι’ αυτό την στατική μελέτη της προσθήκης αυτής εκπόνησε ο τοπογράφος μηχανικός Βίκτωρ Ρουδομέτωφ, ο οποίος στην πόλη μας ήταν περιζήτητος για την εκπόνηση στατικών μελετών. Μάλιστα η τότε νομοθεσία
ήταν πολύ αυστηρή και έπρεπε πριν την διάστρωση του μπετόν να έρθει
να ελέγξει τον οπλισμό ο νομομηχανικός που έδρευε στη Δράμα33. Το έργο στοίχισε 8.500.000 δρχ. και τέλειωσε τον Σεπτέμβριο του 1940. Με την
προσθήκη αυτή το Σανατόριο της Καβάλας απέκτησε συνολικά 160 κλίνες
και αναδείχθηκε σε πρότυπο, καλύτερο από αυτά των Αθηνών και των
άλλων περιοχών34 (εικ. 24,25) και μαζί με αυτό του Ασβεστοχωρίου ήταν
τα μοναδικά στη Β. Ελλάδα. Στη λειτουργία του φυσικά συνέβαλε και το
προσωπικό του.
Την περίοδο της Βουλγαρικής κατοχής 1941-44 το κατέλαβαν οι Βούλγαροι, που έκλεψαν τα αρχεία της ΙΕΚ και την επίπλωση και πούλησαν
μηχανήματα.

4η ΦΑΣΗ. ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΕΛΠΙΣ (1945)

Το 1943 επιτέλους ο Αλβέρτος Σβάρτς ανακάλυψε την στρεπτομυκίνη.
Το Φεβρουάριο του 1945, μετά την αποχώρηση των Βουλγάρων, σύμφωνα με την έκθεση του ιατρού Νικ. Τσίμπα «περί της Υγιεινής καταστάσεως
των βουλγαροκραταθεισών επαρχιών», στο σανατόριο, νοσηλεύονταν 70
ασθενείς υπό μάλλον κακές συνθήκες, λόγω έλλειψης μέσων. Η τροφή
33

Περιωδικό της πόλης, τ.138, Καβάλα 2009, σ.27
Το καλύτερο ευρωπαϊκό ήταν το Φιλανδικό Paimio Σανατόριο, που κατασκευάστηκε τα
έτη 1929-33, σε μελέτη του αρχιτέκτονα Alvar Alto (εικ. 26,27) .

34
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τους αποτελείτο κατά κανόνα από λαχανικά και πλιγούρι. Το Ίδρυμα διέθετε πλήρη εγκατάσταση ακτινών Χ, αλλά η έλλειψη ακτινολογικών φιλμ
και ειδικού γιατρού την καθιστούσε άχρηστη. Στην πόλη παρατηρούνταν
η μεγαλύτερη αναλογία φυματίωσης από οποιαδήποτε ελληνική πόλη,
καθώς υπολογιζόταν σε 40%. Παράλληλα η παιδική τραχειοβρογχική αδενοπάθεια έφθανε μέχρι 90%35.
Το ίδιο έτος η ΙΕΚ επανήλθε στη Διοίκηση του σανατορίου και ξεκίνησε
η αναδιοργάνωση με τη βοήθεια της UNRA (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration). Με το κλείσιμο διαφόρων κοινόχρηστων
χώρων η δυναμικότητά του σε κλίνες του αυξήθηκε σε 250, τα οικονομικά
όμως προβλήματα οξύνθηκαν. Τότε το Υπουργείο αύξησε τα νοσήλια, ορισμένοι δήμοι πείστηκαν και ενέγραψαν στους προϋπολογισμούς τους
κονδύλια για το Ίδρυμα, νέοι ευεργέτες χάρισαν ακίνητα (Χρήστος και
Πολυξένη Τζιάτα διώροφη κατοικία στην οδό Ρήγα Φεραίου, Αθανάσιος
Ιωάννου διώροφη κατοικία στην οδό Σκρα, η διαλυθείσα Γαλλοελληνική
κτηματική Εταιρεία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α.Ε.» οικόπεδο 12.393 μ2 στη θέση
«Στέρνες Βηξ»36, ο Δημήτριος Ψάλτης οικοδομή στην οδό Ερμού37), το ΙΚΑ
και το ΤΑΚ συνέβαλαν, και έτσι οι ασθενείς πάντα νοσηλεύονταν δωρεάν!
Το 1951 η ΙΕΚ βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών38 και τον επόμενο
χρόνο βραβεύτηκε η ΦΑΚΚ!
Τη δεκαετία του 1950 μεγάλος ευεργέτης αναδείχθηκε ο εφοπλιστής
Φρίξος Παπαχρηστίδης39 (Ελευθερούπολη 1901-Μόντρεαλ 1981) (εικ. 28),
ο οποίος εφοδίασε το Ίδρυμα με τα νέα φάρμακα κατά της νόσου και με
ένα ακτινολογικό μηχάνημα με αυτόματο τομογράφο. Ένα ακόμη είχε
δωρίσει παλιότερα στο Ίδρυμα, επί προεδρίας Ι. Αστεριάδη. Την εποχή
αυτή το ίδρυμα είχε τρία τμήματα με ισάριθμους Διευθυντές: Τον Γεώρ-

35

Πανεπιστήμιον Αθηνών, Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Η Μαύρη Βίβλος των Βουλγαρικών εγκλημάτων εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν και Θράκην 1941-1944, Αθήναι 1945,
σ.131.
36
Το Μάρτιο του 1957 η έκταση καταπατήθηκε από φτωχούς οικογενειάρχες που έκτισαν
στην περιοχή αυθαίρετα. Τελικά το Δ/κό Συμβούλιο της ΙΕΚ με αναφορά του προς το Νομάρχη Καβάλας ζήτησε τη ρύθμιση του θέματος με την αγορά των οικοπέδων από τους
νομείς τους με συμβολικό τίμημα. ΙΕΚ, ό. π. σσ. 47-48.
37
Εφ. Πρωινή φ. 550(28-05-54).
38
ΙΕΚ, ό.π., σ.29.
39
Λ. Τουφεξή, Ψήγματα Ιστορίας από ένα Φιλίστορα, Καβάλα 2008, σσ. 174-180. Β. Α.
Ματεντζίδη, Εικόνες τριάντα χρόνων από τη ζωή της Καβάλας με το φακό του Βασιλάκη,
Καβάλα 1992.
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γιο Βασιλικό, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, τον Α. Κωνσταντινίδη και τον Ευτύχιο Λαμπίδη40.
Το 1957 κατασκευάστηκε ο ναός του Αγ. Θεράποντος (εικ. 29,30) και
διαμορφώθηκε Αίθουσα κινηματογράφου στο κτίριο, όπου προβάλλονταν 1-2 ταινίες τη βδομάδα. Το 1961-62 κτίστηκε στο δώμα της Δ’ πτέρυγας ο Οίκος αδελφών Νοσοκόμων -μετέπειτα Ρευματολογική κλινική- σε
μελέτη του Δημητρίου Καμηλιώτη και με κατασκευαστή τον Νικόλαο Νεβέσκαλο. To 1964 μελετήθηκε από το τεχνικό γραφείο ΜαυρίδηΚωνσταντινίδη το ισόγειο κτίριο των γραφείων της Ιατρικής Εταιρείας.
Κατά τα έτη 1964-65 δαπανήθηκαν 2.000.000 δρχ. για τον εξωραϊσμό
του ιδρύματος. Συγκεκριμένα αντικαταστάθηκε και επεκτάθηκε η κεντρική θέρμανση για να καλύψει όλο το κτίριο, αγοράστηκε νέος αποστειρωτικός κλίβανος, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες κτλ. Σε κάθε όροφο υπάρχει αίθουσα εστιατορίου και ψυχαγωγίας και πλέον οι ασθενείς δεν τρώνε στα κρεβάτια τους. Αγοράστηκε νέο αυτοκίνητο για τη μεταφορά τους,
ενώ καθημερινά υπάρχει προβολή ταινιών. Τέλος αντικαταστάθηκαν κρεβάτια, στρώματα, κουρτίνες και τοποθετήθηκαν για κάθε ασθενή εντοιχισμένες ντουλάπες41.

5η ΦΑΣΗ, 1965,
ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ.

Το 1965 αρχίζει η προετοιμασία της κατασκευής του Ιδρύματος Απροσάρμοστων παιδιών Καβάλας σε οικόπεδο τεσσάρων στρεμμάτων που
παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας. Τον Αύγουστο του 1966, επί
προεδρίας Δ. Αστεριάδη, τιμάται επίσημα ο ευεργέτης Φρίξος Παπαχρηστίδης για την προσφορά του στο Ίδρυμα42. Το 1975 εκπονείται η αρχιτεκτονική μελέτη του Ιδρύματος Απροσαρμόστων παιδιών από τον αείμνηστο συμπολίτη αρχιτέκτονα Χρήστο Μπάτση (1922-1993) (εικ. 32) και
γίνεται η κατασκευή από τους πολιτικούς μηχανικούς ΠαναγιωτόπουλοΛογοθέτη(εικ. 31). Ενδιαφέρον είναι ότι και ο νέος αρχιτέκτονας ήταν,
όπως και ο Σακελλάριος, Κερκυραίος στην καταγωγή, σπούδασε στο ΕΜΠ,
παρέμεινε εδώ μετά το στρατιωτικό του παντρεμένος με Καβαλιώτισσα
και άφησε εποχή ως κατασκευαστής πολλών κτιρίων του ΑΠΘ. Ακόμη και
σήμερα είναι ενδιαφέρουσα η προσαρμογή των κτιρίων στο έδαφος, πολύ σύγχρονες οι φαρδιές ράμπες για τους αναπήρους, και πρωτοποριακό
40

Εφ. Πρωινή φ. 550 (28-09-54)
Πρωινή, 25-07-65.
42
Β.Α. Ματεντζίδης, ό. π.
41

378

«ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΠΙΣ», ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ

το φυτεμένο δώμα πάνω από το σημερινό Φαρμακείο! Το 1980 αποφασίστηκε το νέο κτίριο να στεγάσει την Ιδιωτική Ορθοπεδική Κλινική της
ΙΕΚ. Ενώ το 1982 η διακοπή της λειτουργίας του Σανατορίου και η εκμίσθωση των κτιρίων στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

6η ΦΑΣΗ, 1987, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

Το 1987 το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας πρόσθεσε σε συνέχεια του
αρχικού κτιρίου νέα πτέρυγα, για τη στέγαση του Ψυχιατρικού Τμήματος
Ενηλίκων με το σύστημα μελέτη-κατασκευή (εικ. 33). Μελετητές του έργου: αρχιτέκτων Σαπφώ Αγγελούδη, πολ. μηχανικός Άγγελος Αγγελούδης,
Μηχ. Μάρκος Τοπούζογλου και κατασκευαστής ο Χρήστος Μπάτσης. Ακολουθήθηκαν οι σχεδιαστικές αρχές των υπολοίπων κτιρίων χωρίς όμως
το βασικό χαρακτηριστικό τους, τις βεράντες, που στην περίπτωση ενός
ψυχιατρείου είναι απαγορευτικές. Η απουσία τους αντισταθμίστηκε με τη
δημιουργία αυλής μη ορατής από τους υπόλοιπους ασθενείς.

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ;

Το 2010 οι κλινικές μεταφέρθηκαν στο νέο κτίριο του νοσοκομείου. Η
ΙΕΚ, που κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα τα δύσκολα, να περιθάλψει δωρεάν τους φυματικούς καπνεργάτες της πόλης μας, πάλι πρέπει να δοκιμαστεί και να αναμετρηθεί με τους παλιούς εκείνους γιατρούς
που δημιούργησαν αυτά τα κτίρια και έδωσαν λύσεις όταν οι καιροί ήταν
δυσκολότεροι.
Δυστυχώς σήμερα τα παλιότερα κτίρια των ετών 1925-40 τα διεκδικεί
το Δασαρχείο. Η ΙΕΚ μπορεί προς το παρόν να μεριμνήσει για την επανάχρηση μόνο της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες
μετατροπής της σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το κτίριο που αρχικά κατασκευάστηκε ως Ίδρυμα
Απροσαρμόστων Παίδων, κτισμένο σε εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον με
πράσινο και θέα, έχει όλες τις προδιαγραφές για να αναδειχθεί σε πρότυπο κέντρο που θα προσφέρει σωστή διαμονή στους ηλικιωμένους.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣΧΕΔΙΑ

1.
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Ιατρική Εταιρεία Καβάλας (Ι.Ε.Κ.) Έτος ίδρυσης 1920
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 1951.
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2.

Ιωάννης Δ. Αστεριάδης (1885ή 86-1959) (Αρχείο Δ. Αστεριάδη).

3.

Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Καβάλας (Φ.Α.Κ.Κ)
Έτος ίδρυσης 1902, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 1952.
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4.

Το ΕΛΠΙΣ διαγράφεται εκτός πόλης στο νέο περιαστικό δάσος (Αρχ. Λ. Τ.
Ν. Καβάλας)

5.

382

Θεραπευτήριον ΕΛΠΙΣ 1925 Μηχανικός Κώστας Γιάντσος;
(Αρχείο Ι.Ε.Κ.)
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6. Κώστας Ν. Γιάντσος (1890-1945) Μηχανικός Λ.Τ.Κ. κατά τα έτη 1924-1945
(Αρχείο Λ.Τ. Καβάλας).

7. 1927. Κατασκήνωση στο Αναρρωτήριο του ΤΑΚ στον Λιμένα της Θάσου
(Αρχ. Πέγιου)
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8. Βασίλειος Εμ. Λουκούμης (1848-1934).

9. Φθισιατρείο ΕΛΠΙΣ. 1936. Θεμέλιος λίθος προσθήκης Β. πτέρυγας-ορόφουβεραντών.(Αρχείο ΙΕΚ).
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10. Φθισιατρείο ΕΛΠΙΣ. 1936. Θεμέλιος λίθος προσθήκης Β. πτέρυγαςορόφου-βεραντών.(Αρχείο ΙΕΚ).

11. Η αυθεντική Piamio chair σχεδιασμένη από τον Alvar Alto.
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11α. ΕΛΠΙΣ. Γυναίκες ασθενείς αναπαύονται στις φαρδιές βεράντες
στις Piamio chairs.

12. Αρχικό κτίριο, θάλαμος δύο-τριών κλινών.
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12α. Τα στηθαία του ΕΛΠΙΣ (1936-37) μοιάζουν με του Σισμανόγλειου Φυμα-

τιολογικού Ινστιτούτου, Μελίσσια (1935) Αρχιτέκτων Παναής Μανουηλίδης.

13. Ομοίως
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13α. Τα στηθαία του ΕΛΠΙΣ (1936-37) μοιάζουν με του Σισμανόγλειου Φυμα-

τιολογικού Ινστιτούτου, Μελίσσια (1935) Αρχιτέκτων Παναής Μανουηλίδης.

14. Βίκτωρ Ρουδομέτωφ (1888-1968) (αρχείο Ν. Ρουδομέτωφ).
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15. Π. Α. Σακελλάριος (1905-1985).

16. 18-9-1938. Τελετή θεμελίωσης της Δ. πτέρυγας του ΕΛΠΙΣ
Είσοδος αρχικού κτιρίου (Αρχείο Ν. Ρουδομέτωφ).
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17. Θάλαμος έξι κλινών της Δ. πτέρυγας.

17α. Θάλαμος έξι κλινών της Δ. πτέρυγας.
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18. 1938. Η νέα πτέρυγα. (Αρχείο Μιχαήλ Λολίδη).

19. Η διαφορά του καννάβου στα δύο κτίρια μαρτυρεί το διαφορετικό πλάτος
των δωματίων (Μοντερνισμός: Η μορφή ακολουθεί την λειτουργία).
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20. Περικλής Γεωργακόπουλος Σανατόριο Σωτηρία 1937.

20α. Ιωάννης Δεσποτόπουλος Σανατόριο Μαντινείας (Τρίπολη) 1935-40.
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21. Φιλανδία Σανατόριο Piamio(1929-33).

21α. Αρχιτέκτων Alvar Alto.
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22. Ο ευεργέτης Φρίξος Παπαχριστίδης στο κέντρο ανάμεσα στον γιατρό Ι.
Τσικριτζή και τον δημοσιογράφο Π. Μπακλαβά (Αρχείο Ν. Ματεντζίδη).

23. 23.2 1957. Το ΕΛΠΙΣ με το ναό του Αγίου Θεράποντα.
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23α. Ο Ναός του Αγίου Θεράποντα.

24. 1975.Ορθοπεδική Κλινική. Αρχιτέκτων Χρ. Μπάτσης.
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25. Χρήστος Μιχαήλ Μπάτσης (1922-1993) (Αρχείο Ρ. Μπάτση).

26. Γενική άποψη των κτιρίων της ΙΕΚ (Αρχείο Θόδωρου Παπαδόπουλου).
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Σχ.1. Τοπογραφικό. Στο κέντρο το κτίριο του 1925 αρχικά χωρίς την βορινή
κεραία που θα την αποκτήσει στα 1936-37. Αριστερά το κτίριο του 1938-40
και δεξιά η ψυχιατρική κλινική, κτίριο του 1987.
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