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              ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

  

 Ζ πηπρηαθή εξγαζία απηή έρεη ζθνπφ λα νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο καο ζην 

ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, ζηε ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη ζην ηκήκα 

Ννζειεπηηθήο. Σν ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απηήο είλαη " Ηζηνξία ησλ λνζνθνκείσλ 

ηεο Θξάθεο ". 

 

 Ζ εξγαζία παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη 

ζήκεξα, ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ζηνλ θφζκν, ηελ ηζηνξία ηεο Θξάθεο απφ ηα παιηά 

ρξφληα κέρξη ηελ Θξάθε ζηελ ζχγρξνλε Διιάδα.  Δπίζεο απνζθνπεί θαη ηα λνζνθνκεία 

ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο - Γεληθά θαη ηξαηησηηθά.  

 

 Σν απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο απηήο είλαη φηη νη άλζξσπνη πάληα είραλ θαη έρνπλ 

θαη ζα έρνπλ αλάγθε γηα πεξίζαιςε θαη θξνληίδα, θαη πσο ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα 

πάληα βαζηδφηαλ ζηεο αξρέο ηεο θηιαλζξσπίαο.   

 

  Ζ ηζηνξία ησλ λνζνθνκείσλ φηαλ κειεηάηε απφ ηα παιηά ρξφληα κέρξη θαη ηελ 

ζχγρξνλε επνρή δείρλεη πφζν αλάγθε είραλ θαη αθφκα έρνπλ νη άλζξσπνη ηελ παξνρή 

ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. 

 

 Σα αξραία λνζνθνκεία θαη νη αξρέο ζηηο νπνίεο ηδξχζεθαλ , επεξεάδνπλ κέρξη 

θαη ζήκεξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ φπνην ηδξχνληαη ηα ζχγρξνλα λνζνθνκεία θαη θιηληθέο.  

  

 Ζ εξγαζία απηή παξαθνινπζεί ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ λνζνθνκείσλ ηεο 

Θξάθεο, κηαο πεξηνρήο κε πινχζηα ηζηνξία θαη κεγάιε δπλακηθφηεηα ζηελ πξνζηαζία 

ηηο πγείαο ησλ πνιηηψλ ηεο. 
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     ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

  

 Ζ παξνχζα κειέηε έρεη σο ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ηα λνζνθνκεηαθά ηδξχκαηα πνπ 

αλαπηπρηήθαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θξάθεο. Ζ εξγαζία απηή δείρλεη ηνλ ρψξν 

ηεο πγείαο, ηνλ άλζξσπν ν φπνηνο ζαλ νλ έμππλν κε δίςα γηα εμέιημε λα ρξεζηκνπνίεη 

ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο γηα λα ζηεξίμεη ηα ζεκέιηα ηεο ζεκεξηλήο 

Γεκφζηαο Τγείαο. Γηατί θάζε θοηλωλία που σέβεταη τολ άλζρωπο βάδεη τελ Δεκόσηα 

Τγεία πάλω από όια. 

 

 ε πξψηε ζθέςε απηή ε εξγαζία ζα έπξεπε λα απνηειέζεη πεγή ελεκέξσζεο 

ησλ θνηηεηψλ ηεο λνζειεπηηθήο θαη ηνλ εξγαδνκέλσλ ζηα λνζνθνκεία, απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ ν αξηζκφο ησλ εξγαζηψλ κε ζέκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ην παξειζφλ ησλ 

λνζνθνκείσλ είλαη ειάρηζηνο. 

 

Ζ εξγαζία ζε ζχλνιν έρεη ηέζζεξα θεθάιαηα. 

 

ην πξώην θεθάιαην παξνπζηάδεηε ε ηζηνξία ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηελ 

αξραηφηεηα κέρξη ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο.  

 

ην δεύηεξν θεθάιαην δίλνληαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θξάθεο απφ ηα 

αξραία ρξφληα κέρξη ζήκεξα.  

 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα Γεκφζηα Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα ( Γεκφζηα 

Ννζνθνκεία) ζηελ Θξάθε.  

 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηε ε ηζηνξία ησλ ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ γεληθά θαη  

ηέινο, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία ηεο Θξάθεο. 

 

 Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πνπ αλαιχεηε είλαη " Ζ ηζηνξία ησλ λνζνθνκείσλ 

ηεο Θξάθεο". Ζ κέζνδνο κε ηελ φπνηα γξάθηεθε ε εξγαζία είλαη ε κειέηε ηεο δνζείζεο 

θαη πξφζζεηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ε δηαδηθηπαθή εξεπλά. 
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Τν λνζνθνκείν δελ είλαη παξά κόλν έλα θηήξην, 

 

 κέρξη  λ’ αθνύζεηο ηηο νπιέο ησλ νλείξσλ ζνπ λα θαιπάδνπλ ζηελ ζθεπή 

ηνπ., 

 

 Τόηε μέξεηο πσο εδώ δελ είλαη κνλάρα έλαο απιόο ζσξόο από ηζηκέλην  

 

 θαη άξηηα θνκκέλν μύιν,  

 

 αιιά έλαο εζσηεξηθόο ρώξνο πιεκκπξηζκέλνο από πόλν θαη αλαθνύθηζε. 

 

 Έλαο ηέηνηνο ρώξνο θαιεί ηελ αλζξσπόηεηα λα δείμεη ηνλ εξσηζκό ηεο. 

 

 

 

Richard Selzer,  

Taking the World in for Repairs, 1987 
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                      ΚΔΦΑΛΑΗΟ  1 

 

    ΗΣΟΡΗΑ ΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ 

 

            1.1 To ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ λνζνθνκείσλ 

 

 Σν λνζνθνκείν  είλαη ίδξπκα  πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζην νπνίν 

παξέρεηαη ζεξαπεία απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε εηδηθφ εμνπιηζκφ, θαη ζπρλά, 

αιιά φρη πάληα, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα καθξνρξφληαο παξακνλήο ησλ αζζελψλ. 

 ήκεξα ηα λνζνθνκεία ρξεκαηνδνηνχληαη ζπλήζσο απφ ην θξάηνο, ηηο 

νξγαλψζεηο πγείαο (κε θεξδνζθνπηθφ ή κε ζθνπφ), ηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο 

αζθαιεηψλ πγείαο ή ηηο  θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

άκεζσλ θηιαλζξσπηθψλ δσξεψλ. (el.wikipedia.org 2014) 

 ηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο ε ζξεζθεία θαη ε ηαηξηθή ζπλδένληαλ. Σα 

αξραηφηεξα γλσζηά ηδξχκαηα πνπ παξείραλ πεξίζαιςε ήηαλ 

νη Αηγππηηαθνί λανί. Διιεληθνί λανί, αθηεξσκέλνη ζηνλ ζεξαπεπηή ζεφ Αζθιεπηφ, 

δέρνληαλ αζζελείο, νη νπνίνη απνδεηνχζαλ ηελ θαζνδήγεζε απφ ην ζεφ 

κέζσ νλείξσλ. Οη Ρσκαίνη πηνζέηεζαλ ηε ιαηξεία ηνπ θαη ην 291 π.Υ. θαηαζθεχαζαλ 

έλα λαφ, αθηεξσκέλν ζην ζεφ ππφ ην Ρσκατθφ ηνπ φλνκα Aesculapius, ζε έλα λεζί 

ηνπ πνηακνχ Σίβεξεζηε Ρψκε, φπνπ αθνινπζνχληαλ αλάινγεο ηειεηνπξγίεο 

(www.el.wikipedia.org 2014)   

 Ζ ηδενινγία ελφο λνζνθνκείνπ, ην φξακα ηνπ θαη νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί 

είλαη ην απνηέιεζκα ησλ αληηθξνπφκελσλ θαη ζπγθιηλνπζψλ αμηψλ  θαη ζηφρσλ, πνπ 

αιιάδνπλ αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο πγείαο, ην πνιηηηθφ 

πξνζθήλην θαη ηηο νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο. Απφ    ζξεζθεπηηθήο απφςεσο, ηα 

λνζνθνκεία ιεηηνπξγνχζαλ πάληα σο θνξείο ειπίδαο θαη επζεβνχο αγαζνεξγίαο.  

(Risse 2009) 

 ε θάζε επνρή θαη ηφπν, ηα λνζνθνκεία ιεηηνπξγνχζαλ σο ζχκβνια 

αιιειεγγχεο ηεο θνηλσλίαο, ηα φπνηα είραλ αλαιάβεη λα πξνζθέξνπλ πνιηηηζκηθά 

απνδεθηέο κνξθέο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη λα πεξερνχλ κεραληζκνχο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ, ηεο αξξψζηηαο θαη ηνπ ζαλάηνπ. (Risse 2009 Γεκήηξεο 

θνπηέιεο, Αξηζηείδεο Γάγιαο πξφινγνο) 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%88%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%80%CE%B9%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AF%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7


 

10 

 

 Παιαηφηεξα ήηαλ ζχλεζεο ε ίδξπζε θαη ρξεκαηνδφηεζε λνζνθνκείσλ λα 

γίλεηαη απφ ζξεζθεπηηθά ηάγκαηα ή δφγκαηα, κεκνλσκέλνπο θηιάλζξσπνπο ή θαη 

εγέηεο. Παξάιιεια, ηα ζχγρξνλα λνζνθνκεία επαλδξψλνληαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο 

απφ επαγγεικαηίεο  γηαηξνχο, ρεηξνπξγνχο θαη λνζειεπηέο, ελψ παιαηφηεξα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο εμαξηνχληαλ απφ ηα ηδξπηηθά ζξεζθεπηηθά ηάγκαηα ή απφ εζεινληέο. 

(el.wikipedia.org 2014) 

 Γηα έλαλ αηψλα ηα λνζνθνκεία ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ πνιπηηκφηεξσλ 

ηδξπκάησλ ηεο θνηλσλίαο καο. κσο, νη δξακαηηθέο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηελ 

ζχγρξνλε εμάζθεζε ηεο ηαηξηθήο, επηβάιινπλ ηελ ζηξνθή απφ ηε λνζνθνκεηαθή 

λνζειεία πξνο έλα πεξηπαηεηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ λνζειεία θαη’ νίθνλ. Οη 

ζπγρσλεχζεηο θαη ην θιείζηκν ησλ λνζνθνκεηαθψλ ηδξπκάησλ είλαη πιένλ θάηη πνιχ 

ζπλεζηζκέλν. Οη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο έρνπκε γελλεζεί ζε λνζνθνκεία θαη 

επηζηξέθνπκε πάιη εθεί θαηά κέζν φξν επηά θνξέο πξηλ ην ζάλαηφ καο. (Risse 2009) 

 Σα λνζνθνκεία εθζεηάδνληαη γηα ηελ παξνρή ησλ κέζσλ εθείλσλ πνπ 

απνβαίλνπλ ζσηήξηα γηα ηελ δσή καο ή νδεγνχλ ζε ζαπκαηνπξγέο αλαλήςεηο, ελψ 

ηαπηφρξνλα θαηεγνξνχληαη γηα ηα πςειά ηνπο θφζηε, ηνλ απξφζσπν ραξαθηήξα ηνπο 

θαη ηηο ελδνγελείο κεηαδφζεηο λνζεκάησλ. Έλαο πξφζθαηνο θαηαλαισηηθφο νδεγφο 

κάιηζηα πξνεηδνπνηεί ηνπο κειινληηθνχο αζζελείο φηη «νη ιέμεηο λνζνθνκείν (hospital) 

θαη θηινμελία (hospitality) πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ξίδα. Καη εθεί θάπνπ ηειεηψλεη θαη 

ε φπνηα ζρέζε κπνξνχλ λα έρνπλ νη δχν απηέο ιέμεηο. Οη λνζειεπφκελνη αζζελείο δελ 

βξίζθνπλ ηδηαίηεξε θηινμελία ζήκεξα. Αλνρή  ίζσο. Καη ζχγρπζε. Καη ακέιεηα. Καη 

απίζηεπηα έμνδα». Πσο αθξηβψο ζπλέβε απηφ; (Risse 2009) 

ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα ην λνζνθνκείν ιεηηνπξγνχζε σο πησρνθνκείν, 

μελψλαο γηα πξνζθπλεηέο ή ηαηξηθή ζρνιή. Σν αγγιηθφ φλνκα hospital πξνέξρεηαη 

απφ ηε ιαηηληθή ιέμε hospes (host, θηινμελψ), ιέμε πνπ απνηειεί θαη ηε ξίδα ησλ 

Αγγιηθψλ ιέμεσλ hotel (μελνδνρείν),  hostel (μελψλαο), θαη hospitality (θηινμελία). 

(el.wikipedia.org 2014) 

Δάλ αλαδεηήζεη θαλείο ηνλ φξν Ννζνθνκείν ζηα ιεμηθά ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο πνιχ πηζαλφλ λα κελ ην βξεη, θαζψο λνζνθνκεία ηφηε δελ ππήξραλ. Μηα 

πξψηε αλαθνξά ζηνλ φξν απηφ έγηλε ζην Λεμηθφ ηνπ Πάπε.(κε ηελ πξνζζήθε 

"κεηαγελ.") ελλνψληαο πξνθαλψο ηνπο πξψηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο σο ν ηόπνο 

όπνπ νη αζζελείο ζεξαπεύνληαη. (Κνπξθνχηα & Λαλάξα 1994)  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%84%CF%89%CF%87%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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ηα Διιεληθά ε ιέμε λνζνθνκείν πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε λόζνο θαη ην 

ξήκα θνκέσ-ώ, πνπ ζηελ ησληθή δηάιεθην ζήκαηλε πεξηπνηνχκαη. (el.wikipedia.org 

2014) 

Οη φξνη Ννζειεία θαη Ννζειεπηηθή είλαη κεηαγελέζηεξνη απηνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. ηα ειιεληθά ιεμηθά ηνπ Ππξζνχ απφ ην 1928 σο ην 1932 πνπζελά δελ 

αλαθέξεηαη ε ιέμε Ννζειεπηηθή. ην ιεμηθφ ηνπ Γεκεηξάθνπ (1964) αλαθέξεηαη 

κφλν ε ιέμε Ννζειεπηήο - Ννζειεχηξηα γηα ηνλ "λνζειεπζέληα ηνλ αζζελή". 

(Κνπξθνχηα & Λαλάξα 1994) 

 Γηα λα απνηηκήζνπκε κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ηελ θχζε ηνπ λνζνθνκείνπ ζηνλ 

δπηηθφ θφζκν θαη ηελ ζέζε ηνπ ζηελ ηαηξηθή θαη ηελ θνηλσλία, πξέπεη πξψηα λα 

εμεηάζνπκε ηηο ξίδεο θαη ηελ εμέιημε ηνπ. Κπξίσο, πξέπεη λα εξεπλήζνπκε ηα 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ξεχκαηα πνπ έρνπλ βάιεη ζε ηξνρηά ην λνζνθνκείν έσο ηελ 

ζεκεξηλή επνρή. Απηέο νη δπλάκεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αιιαγή ησλ νξηζκψλ πγεία 

θαη λφζνο, ηηο κεηαβνιέο ζηελ νηθνινγία ησλ λνζεκάησλ, ην ξφιν ηεο εθθιεζίαο θαη ην 

ηαιαληεπφκελν αίζζεκα επζχλεο γηα θνηλσληθή πξφλνηα θαη πεξίζαιςε πνπ 

ραξαθηήξηδε ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο. (Risse 2009) 

 Δπίζεο, ε πην πξφζθαηε ηζηνξία ησλ λνζνθνκείσλ είλαη άξξεθηα  ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ εμέιημε ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο θαη ηελ εμάζθεζε ηεο ηαηξηθήο, θαζψο θαη ην 

φηη ηα λνζνθνκεία ιεηηνπξγνχλ επηπιένλ ζαλ ρψξνη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θιηληθήο έξεπλαο. (Risse 2009) 

 Με ιίγα ιόγηα, ε ηστορία τωλ λοσοθοκείωλ είλαη ποιητηστηθή, θοηλωληθή 

θαη ηατρηθή ηστορία. (Risse 2009 γηα ζχληνκε πεξίιεςε βιέπε  L.Granshaw "The 

hospital" in Companion Encyclopedia of the History of Medicine) 

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππάξρνπλ κφλν ζπγθεθξηκέλα λνζνθνκεία θαη ην θάζε 

έλα απφ απηά δηαζέηεη έλα κνλαδηθφ φλνκα, επεξγέηε θαη απνζηνιή, θηήξηα, 

πξνζσπηθφ θαη αζζελείο. Ζ θχζε ηνπ «πνιηηηζκνχ» ελφο λνζνθνκεηαθνχ νξγαληζκνχ 

είλαη ε αληαλάθιαζε ηνπ κεγέζνπο, ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ. (Risse 2009- 

M.Gerteis θαη M.J.Roberts, "Culture, leadership, and service in the patient-

centeredhospital" 1993)   

 Ζ ζξεζθεπηηθή ζρέζε θαη ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ αζζελψλ 

παίδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ ηνπνζεζία επίζεο θαζνξίδεη πνιιέο θνξέο ηνλ 

πιεζπζκφ ελφο ηδξχκαηνο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζ' έλα ηεξαξρηθά θαηαλεκεκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, πνπ ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ηνπ βξίζθνληαη νη δηεπζπληέο θαη 

νη επαγγεικαηίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ιηγφηεξν εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο εξγαηψλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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πνπ αθνινπζνχλ. 

 " Έλα λνζνθνκείν κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε κηα θπςέιε κειηζζώλ; Απηό πνπ ηεο 

δίλεη ραξαθηήξα δελ είλαη ε βαζίιηζζα αιιά νη εξγάηεο θαη παξαγσγνί ηεο",  έγξαθε ν  

Υάξβετ Κνχζηλγθ ην 1930, αλαθεξφκελνο ζην Massacusetts General Hospital. (Risse 

2009 Harvey Cushing, The Personality of a Hospital, White &Home 1930) 

 Βαζηζκέλε ζηνπο αξραίνπο πξνγφλνπο καο, ε Υξηζηηαληθή hospitalitas είλαη 

απηή πνπ έρεη δηακνξθψζεη ηελ θηιαλζξσπηθή απνζηνιή ησλ λνζνθνκείσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα νη έμη πξάμεηο θαινζχλεο ηνπ Δπαγγειηζηή Μαηζαίνπ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ Καηλή Γηαζήθε. Ο θνηλσληθφο έιεγρνο θαη άιιεο παξφκνηεο λννηξνπίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα, έρνπλ ζπλ ηνηο άιινηο ιεηηνπξγήζεη σο πεγέο  

έκπλεπζεο γηα ηηο λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο αλά ηνπο αηψλεο, βνεζψληαο ηηο 

θνηλφηεηεο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο θαηαζηξνθηθέο κεηαηνπίζεηο πνπ πξνθαινχζαλ νη 

ιηκνί, νη πφιεκνη θαη νη επηδεκίεο. Δπίζεο, ηα πξψηα Υξηζηηαληθά ηδξχκαηα 

κεηαηξάπεθαλ ζε ζεκαληηθή πεγή πνιηηηθήο δχλακεο γηα ηνπο εγέηεο ηεο Δθθιεζίαο, 

ηνπο ιατθνχο άξρνληεο θαη αξγφηεξα γηα ηηο ηνπηθέο αξρέο ησλ ζχγρξνλσλ θξαηψλ. 

(Risse 2009 - M.Gerteis θαη M.J.Roberts "Introduction", Throygh the Patient's Eyes) 

 Χο απνδέθηεο δσξεψλ, θιεξνδνηεκάησλ θαη θεθαιαίνπ, πνιιά λνζνθνκεία 

εκπιέθνληαλ ζηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο. Με ηελ κφληκε ζπκπιήξσζε 

γηαηξψλ θαη ρεηξνπξγψλ ζηα πξνζσπηθά ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Αλαγέλλεζεο, 

αξθεηά ηδξχκαηα εμειίρζεθαλ ζε ρψξνπο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, θπξίσο 

θιηληθήο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο. Μέρξη ηνλ 18ν αηψλα, ηα λνζνθνκεία 

απνηεινχζαλ πιένλ απηέο θαη ζπκβνιηθέο εθθξάζεηο ηεο δέζκεπζεο ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ ζηελ ινγηθή θαη ηελ πξφνδν. ηελ δηθή καο «ηαηξηθνπνηεκέλε» επνρή, 

ηα λνζνθνκεία είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ πςειή αμία θαη ρξεζηκφηεηα πνπ 

πξνζδίδνπκε ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελε πεξίζαιςε θαη 

θξνληίδα. (Risse 2009 - M.Gerteis θαη M.J.Roberts "Introduction", Throygh the Patient's 

Eyes) 

 Ζ παξνπζία γηαηξψλ ζηα λνζνθνκεία ήξζε ζηαδηαθά, απφ ζπκβνχινπο κέρξη θαη 

έκκηζζν πξνζσπηθφ ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο. Πξνο ην ηέινο ηνπ 18νπ θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 19νπ, νη γηαηξνί,; εθηειψληαο ηα δηαγλσζηηθά, ρεηξνπξγηθά θαη 

ζεξαπεπηηθά θαζήθνληα ηνπο, αλέιαβαλ ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

ηελ επηινγή θαη ην εμηηήξην ησλ αζζελψλ. Δπίζεο, δεκηνχξγεζαλ εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη δηεμήγαγαλ θιηληθά πεηξάκαηα. ηνλ 200 αηψλα, ηα λνζνθνκεία 

επέθηεηλαλ εληππσζηαθά ην ηκήκα δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ελ φςεη ηεο 
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πεξηπινθφηεηαο ησλ ηδξπκάησλ, πξνζιακβάλνληαο ην απαηηνχκελν βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ δηνηθεηηθά θαη ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελσλ παξνρψλ πεξίζαιςεο. (Risse 2009) 

 Σα λνζνθνκεία ζπλήζσο ηδξχνληαλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ ηα πεξηέβαιιαλ. Απφ ηελ ίδξπζε ησλ λνζνθνκείσλ ζην Βπδάληην, ε 

επηινγή ησλ αζζελψλ θαζνξηδφηαλ απφ ηελ χπαξμε ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ, φπσο 

ιηκνί, πφιεκνη θαη επηδεκίεο, αληηθαηνπηξίδνληαο κηα η κεηαηξνπή ζηελ νηθνινγία ησλ 

λνζεκάησλ. Ζ θνηλσληθή ηάμε, ε ειηθία θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ήηαλ επίζεο 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο, φπσο παξαδεηγκαηηθά δειψλεη ε εηζαγσγή απφξσλ, 

άζηεγσλ θαη ειηθησκέλσλ. (Risse 2009) 

 πρλά, απφ ηνλ Μεζαίσλα θαη κεηά, ζεκαληηθφ ξφιν έπαηδε ε αζηηθνπνίεζε, 

θαζψο θαη ε απνκφλσζε ησλ ζηηγκαηηζκέλσλ νκάδσλ, φπσο νη ιεπξνί θαη ηα ζχκαηα 

ηεο παλψιεο. Δληφο ελφο πην ηαηξηθνχ πιαηζίνπ, ην ζέκα ηεο θπζηθήο απνζεξαπείαο 

θαη απνθαηάζηαζεο άξρηζε λα δηαθξίλεηαη θαιχηεξα κεηά ηελ Αλαγέλλεζε, βαζηζκέλν 

ζε πην νπηηκηζηηθέο ζεσξίεο γχξσ απφ ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα. Μεηαγελέζηεξεο 

ηαηξηθέο έξεπλεο ηνλ 190 αηψλα, επηδίσμαλ λα απνδερηνχλ θαηλά δηαρσξίζνπλ ηνπο 

λένπο αζζελείο ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο θαηεγνξίεο λνζεκάησλ. Ζ απμαλφκελε 

ηάζε πνπ θπξηαξρεί ζηνλ αηψλα καο, λα επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή αηφκσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νμείεο αληί γηα ρξφληεο θαηαζηάζεηο ζ' έλα λνζειεπηηθφ ίδξπκα, 

βαζίδεηαη ζε ηαηξηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε 

βειηησκέλε δηαρείξηζε ησλ ηαηξηθψλ θαη ρεηξνπξγηθψλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ, ε 

δηαζεζηκφηεηα αζθαιεηψλ πγείαο θαη ε επηζπκία λα επηζηξέςνπλ νη αζζελείο ζε κηα 

παξαγσγηθή δσή. (Risse 2009) 

 Σέινο, ε ζχλζεζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ πιεζπζκψλ ζρεηηδφηαλ άκεζα κε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα απνδερηνχλ ηηο αξρέο, είηε απηέο 

ήηαλ ζξεζθεπηηθέο, είηε ηαηξηθέο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε έλλνηα ηεο 

εμνπζηνδφηεζεο φζνλ αθνξά ηελ πεξίζαιςε, ηελ θαηάζηαζε αζθάιηζεο θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ηαηξηθήο παξέκβαζεο, έρνπλ επεξεάζεη, αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ ζχλζεζε ησλ αζζελψλ. (Risse 2009) 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο ελφο λνζνθνκείνπ ηζηνξηθά, κπνξνχλ γεληθφηεξα λα 

ρσξηζηνχλ ζε ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, ζηελ παξνρή θηινμελίαο θαη επηηήξεζεο θαη 

ζηελ ηαηξηθή-ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Οη κεζαησληθέο ζξεζθεπηηθέο ηεξνηειεζηίεο 

εηζαγσγήο, 
; 

ζπκπεξηιάκβαλαλ ηελ κεηάλνηα θαη ηελ Θεία Μεηάιεςε θαη 

αθνινπζνχληαλ απφ ηειεηέο εμαγληζκνχ - ην πιχζηκν ησλ πνδηψλ θαη ηελ έθδνζε 
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λένπ ηκαηηζκνχ. Ζ λεζηεία πξνεγείην ησλ γεπκάησλ, ελψ επαθνινπζνχζαλ πάληα 

πξνζεπρέο, αιιά θαη άιιεο πξαθηηθέο φπσο ε ρεηξνηνλία έπαηξλαλ ηε κνξθή 

ηππνπνηεκέλσλ ζπλεζεηψλ. Ζ θαζεκεξηλή Θεία Λεηηνπξγία, ε επάιεηςε θαη νη 

νινλπρηίεο γηα ηνπο λεθξνχο, ζρεδηάδνληαλ πνιχ πξνζεθηηθά. Μέρξη θαη ζήκεξα, ην 

ζηξψζηκν ησλ θξεβαηηψλ, ην κπάλην θαη ε πεξηπνίεζε ησλ αζζελψλ, απνηεινχλ 

θνκκάηη ησλ λνζειεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθηεινχληαη θαηά βάξδηεο.  (Risse 2009) 

 Οη ζχγρξνλεο αθεγήζεηο καο θαλεξψλνπλ πσο φηαλ θάπνηνο πεγαίλεη ζην 

λνζνθνκείν είλαη ζαλ λα μεθηλάεη έλα ηαμίδη γηα θάπνην καθξηλφ, εμσηηθφ ηφπν, πνπ 

ζπρλά παίξλεη ηε κνξθή ελφο πνιχ ζπλεζηζκέλνπ πξνζθπλήκαηνο, ζην νπνίν νη 

αζζελείο εηζέξρνληαη ζε έλα θφζκν πεξίεξγσλ ηεξνηειεζηηψλ, ζαπκαηνπξγψλ 

παξεκβάζεσλ θαη ζπρλψλ ζαλάησλ. Γηα φζνπο δηεγνχληαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

ηζηνξίεο, απηή ε πξνζέγγηζε ηνπο επηηξέπεη λα απνδψζνπλ έλα θνηλσληθφ λφεκα ζηα 

γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λνζειεία ηνπο, ληψζνληαο ηηο εκπεηξίεο απηέο 

εθήκεξεο θαη άξα ηθαλέο λα ηηο αληέμνπλ, εμνπιηζκέλνη κε ζάξξνο θαη ππνκνλή. (Risse 

2009 - Anne Hunsaker Hawkins, Reconstructing Illness, 1993) 

 Απφ ηελ εηζαγσγή κέρξη θαη ηε ζηηγκή ηνπ εμηηεξίνπ, ην άγλσζην θαη πνιιέο 

θνξέο ερζξηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί απφ κηα κεηνλεθηηθή θαη 

αδχλακε ζέζε. Ζ ηδέα θαη ε εηθφλα ινηπφλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζαλ έλα ζπίηη φπνπ 

θπξηαξρνχλ δηάθνξεο θξίζεηο θαη ηεξνηειεζηίεο είλαη πνιχ ρξήζηκε, φρη κφλν γηα λα 

εξκελεχζνπκε ην ζηήζηκν απηψλ ησλ ηεξνηειεζηηψλ, αιιά θαη γηα λα κπνξέζνπκε λα 

θαηαιάβνπκε πσο έλαο αζζελήο βηψλεη ηελ εκπεηξία ηεο λνζειείαο ηνπ. πσο θαη 

πνιιά άιια ηαμίδηα δσήο, έηζη θαη ε παξακνλή ζ' έλα λνζνθνκείν κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ξηδηθέο πξνζσπηθέο αιιαγέο, φπσο ηελ αιιαγή ηξφπνπ δσήο, αιιά θαη ηελ 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε.
 
(Risse 2009 - Anne Hunsaker Hawkins, Reconstructing Illness, 

1993) 

 ηηο αξρέο ηνπ 1890, ε λέα επηζηήκε ηεο ηαηξηθήο, αληηκεηψπηζε ηελ 

πξφθιεζε ηεο βίαηεο επίζεζεο δχν δηαδνκέλσλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ: ηνπ 

ηπθνεηδνχο ππξεηνχ θαη ηεο ρνιέξαο. (Risse 2009) 

 ηηο ινγνηερληθέο πεγέο πνπ έρνπλ δηαζσζεί, ζπλαληάκε ηνλ Αζθιεπηφ γηα 

πξψηε θνξά ζηελ Ηιηάδα ηνπ Οκήξνπ. Δθεί παξνπζηάδεηαη σο έλαο θνηλφο ζλεηφο θαη 

παηέξαο δχν γηαηξψλ, ηνπ Μαράνλνο θαη ηνπ Πνδαιείξηνπ, νη νπνίνη ηάρζεθαλ ζην 

πιεπξφ ησλ Διιήλσλ ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο  Σξνίαο. Καηά άιιεο νκνινγίεο ν 

Αζθιεπηφο ζεσξείην έλα πξν-Οκεξηθφ ρζφλην πλεχκα απφ ηελ Θεζζαιία, πνπ 

θξπβφηαλ ζε ζπειηέο κε ζαχξεο θαη θίδηα. Γεδνκέλεο απηήο ηεο πιεπξάο ηεο θχζεο 
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ηνπ, ηνλ ζπλέδεζαλ κε ην θαζαξφ λεξφ πνπ αλέβιπδε απφ πεγέο πνπ βξίζθνληαλ ζηα 

έγθαηα ηεο γεο θαη κε ηηο πγξέο δξνζνζηαιίδεο πάλσ ζηα θπηά θαη ηα ινπινχδηα. 

Γχξσ ζην 700 π.Υ., ν Ζζίνδνο ππνγξάκκηδε ην εξσηθφ παξειζφλ ηνπ Αζθιεπηνχ, 

πξνζθέξνληαο ηνπ θαη νηθνγέλεηα, κηα ζχδπγν κε ην φλνκα Δπηφλε θαη αξθεηέο θφξεο. 

Μηα απφ απηέο, ε Τγεία, ζπρλά παξνπζηαδφηαλ ζαλ ζπλάδειθνο ζεξαπεχηξηα θαη 

ζχληξνθνο ηνπ. αλ ήξσαο, ν Αζθιεπηφο, αιιά θαη φιε ηνπ ε νηθνγέλεηα επζχλνληαλ 

γηα ηελ επεκεξία θαη ηελ πγεία. (Risse 2009 - Pindar, Third Pythian Ode, Loeb 

Classical Library, London, Heine-Mann, 1915) 

  Μηα άιιε κπζηθή θαηαγσγή ηνπ Αζθιεπηνχ καο πξνηείλεη ν πνηεηήο Πίλδαξνο, 

ζηελ ηξίηε ηνπ σδή, Ππζηφληθνη, πνπ γξάθηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ. Δδψ ν 

Αζθιεπηφο παξνπζηάδεηαη ζαλ γηνο ηνπ Απφιισλα, ζενχ ηεο πγείαο θαη κηαο ζλεηήο κε 

ην φλνκα Κνξσλίο, θφξε ηνπ βαζηιηά ηεο Σξίθθεο, Φιεγχα, ζηε βφξεηα Διιάδα. Με 

ηνλ θαηξφ, φπσο ηζρπξίδεηαη ν Πίλδαξνο, ν Αζθιεπηφο έγηλε έλαο εμαίξεηνο, 

δεμηνηέρλεο ζεξαπεπηήο. «ινη νη αζζελείο πνπ ηνλ επηζθέπηνληαλ θαη ππέθεξαλ απφ 

κνιπζκέλεο πιεγέο, ηξαπκαηηζκέλα άθξα ή είραλ ζψκαηα εμαληιεκέλα απφ ηα θαπηά 

θαινθαίξηα θαη ηνπο παγσκέλνπο ρεηκψλεο, απαιιάζζνληαλ απφ ηνλ πφλν θαη ηελ 

νδχλε ηνπο, θαζψο ηνπο πεξηπνηφηαλ κε πξνζνρή, δίλνληαο ζε θάπνηνπο λα πηνπλ 

αλαθνπθηζηηθά ζηξφπηα, ζε άιινπο εξεκηζηηθά γηαηξνζφθηα θαη ζε θάπνηνπο ηχιηγε ηα 

ηξαπκαηηζκέλα άθξα ηνπο κε γάδεο ή ηνπο ζεξάπεπε κε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο». 

κσο, φηαλ θαηάθεξε κε ηνλ ελζνπζηαζκφ, ηελ ππεξνςία θαη ηελ πιενλεμία ηνπ λα 

επαλαθέξεη ζηε δσή (Risse 2009 - Μηα ηζηνξηα πνπ αθεγεηηαη ν Παπζαληαο, πεξηπνπ ην 

175 κ.Υ.) 

 ηελ Αζήλα ηψξα, ε ηακαηηθή ζεφηεηα κεηαθέξζεθε απφ ηελ Δπίδαπξν κε 

πινίν ζηνλ Πεηξαηά πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 420 π.Υ., ζεκαηνδνηψληαο κηα 

ξηδνζπαζηηθή αιιαγή ζηηο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο θαη λννηξνπίεο κηαο θνηλφηεηαο, 

ζηελ νπνία ε καγηθή ζεξαπεπηηθή πεξηνξηδφηαλ κφλν ζε ηνπηθνχο λανχο 

αθηεξσκέλνπο ζε δηάθνξνπο ήξσεο. Ζ εκθαλήο επηηπρία ηνπ Αζθιεπηνχ, νδήγεζε 

κεηά απφ έλα ρξφλν πεξίπνπ ζηελ νηθνδφκεζε ελφο δεχηεξνπ λανχ ζην φλνκα ηνπ ζην 

ιφθν ηεο Αθξφπνιεο. (Risse 2009, βιεπε C.Triebel-Schubert, Die Rolle der Heilkulte 

in der romichen Republik, 1984) 

 Απηή ε πξάμε ήηαλ ίζσο έλαο θφξνο ηηκήο ζην δξαζηήξην ηεξαηείν ηεο 

Δπηδαχξνπ, πνπ πξνήγαγε κε δήιν ηελ ηνπηθή ηνπο ζεφηεηα ζαλ έλα εζληθφ ζεφ, ζε 

κηα πξνζπάζεηα λα απνθνκίζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα νθέιε γηα ηνπο δηθνχο 

ηνπο λανχο ζηελ Δπίδαπξν. Ζ θήκε ηνπ Αζθιεπηνχ έθηαζε θαη ζηελ Πέξγακν, ηνλ 
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πξννξηζκφ ηνπ Αξηζηείδε, φπνπ γχξσ ζην 370 π.Υ. αθφκε έλαο λαφο ηδξχζεθε έμσ 

απφ ηελ πφιε, απφ θάπνηνλ επνλνκαδφκελν Αξρία, ν νπνίνο ιεγφηαλ πσο είρε 

ζεξαπεπηεί ζηελ Δπίδαπξν. Με παξφκνην ηξφπν, ν ζεξαπεπηήο ζεφο κεηαθέξζεθε θαη 

ζηε Ρψκε ην 293 π.Υ. πεξίπνπ, πηζαλφλ χζηεξα απφ ην μέζπαζκα θάπνηαο επηδεκίαο. 

Έλαο κχζνο ζέιεη ηνλ Αζθιεπηφ λα ηαμηδεχεη απφ ηελ Δπίδαπξν ζηε Ρψκε κε ηε 

κνξθή ελφο ηεξνχ θηδηνχ, ην νπνίν εγθαηέιεηςε ην πινίν ζην λεζί ηνπ Σίβεξε θαη 

ζχξζεθε ζε έλα λαφ αθηεξσκέλν ζηνλ Ρσκαίν ζεφ Φαχλν, κηα ηνπηθή εθδνρή ηνπ 

Απφιισλα.  (Risse 2009, βιεπε C.Triebel-Schubert, Die Rolle der Heilkulte in der 

romichen Republik, 1984) 

 ην κηθξφ απηφ λεζάθη, πνπ ήηαλ ζρεκαηηζκέλν ζαλ πινίν ηνπ ήιηνπ θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ, ππήξρε έλα ηεξφ πεγάδη θαη έλαο 

νβειίζθνο. ηε Ρψκε, ν ζεφο ιαηξεπφηαλ απφ ηφηε θαη ζην εμήο κε ην ιαηηληθφ φλνκα  

Δζθαιφπηνπο [Esculapius]. Σελ απηνθξαηνξηθή επνρή, ην λεζί απέθηεζε κεγάιε 

θήκε ιφγσ ηνπ εληππσζηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ θηινμελνχζε, απαξηηδφκελν απφ 

λανχο, μελψλεο, ινπηξά, ζέαηξα θαη γπκλαζηήξηα, επαλδξσκέλα κε πνιινχο 

θξνληηζηέο πνπ εμππεξεηνχζαλ ην θνηλφ θαηά ηελ δηάξθεηα ενξηαζκψλ. Γεδνκέλεο 

ηεο δεκνηηθφηεηαο ηνπ Αζθιεπηνχ σο ζεξαπεπηή, νη Ρσκαίνη ιέγεηαη πσο 

εγθαηέιεηπαλ ηνπο άξξσζηνπο ζθιάβνπο ηνπο ζην λεζί, δήζελ γηα λα ηνπο γηαηξέςεη ν 

ζεφο. (Risse, 2009 - Garland, New Gods- F.Rosental "Life is short, the art is long: The 

Arabic commentaries on the first Hippocratic aphorism", Bull Hist Med 40) 

 Δλψ ην λεξφ ζαλ ζηνηρείν είρε πξνθαλψο ζπκβνιηθά εμαγληζηηθέο ηδηφηεηεο 

ζηελ αξραία Διιάδα, νη ππάξρνπζεο πεγέο είραλ επίζεο θαη καληηθέο δπλάκεηο, αθνχ 

ιέγεηαη πσο δηάθνξα θαιά πλεχκαηα δνχζαλ ζηα  βνπλά θαη ζηα άιζε απφ θππαξίζζηα 

θαη ειηέο πνπ ηα πεξηέβαιιαλ. Ο ηεξφο  ηφπνο ή αιιηψο ην ηεξφ, δηαθξηλφηαλ γηαηί ήηαλ 

έλαο ρψξνο πεξηθξαγκέλνο, έλαο πεξίβνινο, πνπ νλνκαδφηαλ ηέκελνο θαη δηαρσξηδφηαλ 

απφ ην ππφινηπν θνζκηθφ πεξηβάιινλ κε πέηξεο ή κε έλα ηείρνο ην νπνίν πιαηζίσλε 

φιν ην ζπγθξφηεκα. ηελ Δπίδαπξν, έλα εηδηθφ κνλνπάηη ή κηα «ηεξή νδφο» έλσλε ηελ 

πφιε κε ηνλ λαφ. (Risse, 2009) 

Μηα ζηεγαζκέλε πχιε, ηα πξνπχιαηα, ε νπνία είρε πξαλέο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, 

παξείρε πξφζβαζε ζην λαφ θαη ηελ δπλαηφηεηα πξνζεπρήο. Θα πξέπεη επίζεο λα 

ππήξραλ ληπηήξεο κε λεξφ, νπνχ νη επηζθέπηεο κπνξνχζαλ λα εμαγληζηνχλ ζπκβνιηθά 

πξηλ εηζέιζνπλ ζηνλ ηεξφ ρψξν. Οη πεξηζζφηεξνη πεξίβνινη απνηεινχληαλ απφ έλα λαφ, 

έλα άγαικα θαη έλα βσκφ, ελψ άιινη απφ έλα άιζνο, κηα πεγή ή κηα ζπειηά. ε θάπνηεο 

πεξηνρέο, ππήξρε επίζεο θαη έλαο αξηζκφο πεξηθεξεηαθψλ λαψλ αθηεξσκέλσλ ζε άιιεο 
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ζεφηεηεο. Ηεξά ζθπιηά θαη θίδηα πεξηθέξνληαλ ειεχζεξα κέζα ζηνπο ηεξνχο απηνχο 

ρψξνπο. Μάιηζηα ιέγεηαη, πσο έλαο ζθχινο είρε   πξνζηαηεχζεη ηνλ εγθαηαιεηκκέλν 

Αζθιεπηφ φηαλ ήηαλ βξέθνο.  (Risse 2009) 

 ε θάπνηα κέξε, νη αξρηθνί ηφπνη ιαηξείαο ήηαλ νη ζπειηέο, πνπ αξγφηεξα 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ θαλνληθνχο λανχο. Σα θηήξηα έβιεπαλ ζπλήζσο ζηελ αλαηνιή 

θαη ήηαλ επζπγξακκηζκέλα κε ηελ είζνδν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σα πεξηζζφηεξα 

νηθνδνκήκαηα ήηαλ ρηηζκέλα πάλσ ζε κηα βάζε,  ε νπνία πςσλφηαλ πεξίπνπ ηξία 

βήκαηα απφ ην έδαθνο, ελψ πεξηβάιινληαλ απφ ην γλσζηφ πεξηζηχιην. χκθσλα κε 

ηελ ζξεζθεπηηθή παξάδνζε, ε θχξηα πχιε ηνπ λανχ ήηαλ ζηξακκέλε πξνο ηελ αλαηνιή 

θαη ζπρλά ήηαλ θαη ε κνλαδηθή πεγή θσηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ. (Risse 2009) 

 Ο Αζθιεπηφο απεηθνληδφηαλ ζπρλά σο έλαο κεζήιηθαο, γελεηνθφξνο άλδξαο, 

ελδεδπκέλνο κε έλα καθξχ ρηηψλα πεξαζκέλν απφ ηνλ αξηζηεξφ ηνπ ψκν θαη ήηαλ 

μππφιεηνο ή θνξνχζε ζαλδάιηα. Με ην βιέκκα ηνπ ζηξακκέλν  άλσζελ, ε έθθξαζε 

ηνπ ήηαλ ζνβαξή αιιά ήξεκε, ελψ ην ζψκα ηνπ ζπλήζσο έγεξλε πξνο ηελ κεξηά κηαο 

βαθηεξίαο ζε ζρήκα θηδηνχ ή κηαο ξάβδνπ  πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Έιιελεο 

πεξηεγεηέο ή νη κάληεηο. (Risse 2009 - Alison Burford, The Greek Temple Builders at 

Epidaurus, Liverpool University Press, 1969) 

 Σν ηεξφ θίδη, έλα άθαθν θαη επξέσο δηαδεδνκέλν είδνο, αληηθαηφπηξηδε ην 

κπζηηθηζηηθφ δεζκφ ηνπ ζενχ κε ηε γε, παξφιν πνπ αξθεηέο ζπκβνιηθέο εξκελείεο 

ζπλέδεαλ απηφ ην δψν κε ηελ ζνθία, ηελ εμππλάδα, ηελ πξνθεηηθή θαη καληηθή 

ηθαλφηεηα, ηελ αλαδσνγφλεζε θαη ηελ αλαγέλλεζε ή ηελ απνθαηάζηαζε.  ηελ 

Δπίδαπξν, ην ρξπζειεθάληηλν άγαικα ηνπ Αζθιεπηνχ, αλαπαξηζηνχζε ηνλ ζεφ λα 

θάζεηαη ζε κηα έδξα, θξαηψληαο κε ην έλα ρέξη κηα ςειή βαθηεξία, ελψ κε ην άιιν, ην 

θεθάιη ηνπ ηεξνχ θηδηνχ. ηα πφδηα ηνπ ήηαλ μαπισκέλνο έλαο ζθχινο. (Risse 2009 - 

Alison Burford, The Greek Temple Builders at Epidaurus, Liverpool University Press, 

1969) 

 Σέινο, ζηελ αίζνπζα ππήξραλ θαη νη ηξάπεδεο, φπνπ ηνπνζεηνχζαλ ηα θαγεηά 

πνπ πξνζέθεξαλ ζηνπο ζενχο. Έλα επηπξφζζεην θχξην γλψξηζκα ησλ λαψλ ήηαλ θαη ν 

βσκφο, πνπ βξηζθφηαλ θαηά θαλφλα ζε εμσηεξηθφ ρψξν, ηνπνζεηεκέλνο απέλαληη απφ 

ηελ είζνδν θαη ζπλήζσο κπξνζηά απφ ηελ πχιε ηνπ λανχ. Απηφο ήηαλ ηφπνο ζπζίαο 

θαη ζαλάηνπ (Risse 2009 - Alison Burford, The Greek Temple Builders at Epidaurus, 

Liverpool University Press, 1969) 

 Έλα άιιν ζεκαληηθφ θηήξην ήηαλ ην άβαην, πξννξηζκέλν γηα φζνπο επηζθέπηεο 

επηζπκνχζαλ λα δηαλπθηεξεχζνπλ ζηνλ ηεξφ ρψξν. Αξθεηέο θνξέο ήηαλ απιψο έλα 



 

18 

 

καθξφζηελν θηίζκα κε έλαλ αλνηρηφ πξφλαν, ππνζηεξηδφκελν απφ θίνλεο θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ην λφην. (Risse 2009) 

 ην Αζθιεπηείν ηεο Δπηδαχξνπ ππήξρε έλα θπθιηθφ πεξηζηχιην, ν γλσζηφο 

ζφινο, ν νπνίνο ήηαλ έλα πνιχ φκνξθν θηίζκα κε θσληθή ζηέγε θαη ππφγεηνπο 

δηαδξφκνπο. Απηφ ην πξνεμέρνλ γλψξηζκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ λανχ, είρε έμη  

νκφθεληξεο πιαηθφξκεο γηα ηνπο ζεαηέο θαη ζην θάησ κέξνο έλα θεληξηθφ θνίισκα, 

ίζσο ε ηνπνζεζία κηαο ηεξήο πεγήο φπνπ νη ζεαηέο πξαγκαηνπνηνχζαλ ζσκαηηθά 

ινπηξά. (Risse 2009 - C.Kerenyi, Asklepios-Archetypical Image of the Physician's 

Existence, New York, Pantheon Books, 1956) 

 

1.2   Ζ Αξραία Διιάδα θαη ηα Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα - ίαζε ζηνπο λανχο: 

Ηδενινγία θαη επεξγεζία 

  

 Απφ ηνλ 9ν αηψλα π.Υ. θαη κεηά, ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο πήξε ηε κνξθή ελφο 

«πνιηηηζκνχ ησλ λαψλ» θαζηζηψληαο ηνπο λανχο ηφπνπο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη 

θχξνπο, φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο ζενχο. (Risse 2009)  

 πσο θαη ζε άιινπο ζχγρξνλνπο πνιηηηζκνχο, ε ζξεζθεία ήηαλ άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία Διιάδα. (Risse 2009 - C.Sourvinon-

Inwood, "What is polis Religion?" The Greek City from Homer to Alexander, Oxford, 

Clarendon Press, 1990) 

 Θα κπνξνχζακε λα δνχκε ηνπο λανχο ζαλ θνηλσληθά ζπζηήκαηα, ζρεδηαζκέλα 

έηζη ψζηε λα πξνσζνχλ ηελ επηθνηλσλία ζηελ ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα, αιιά θαη λα 

δίλνπλ λφεκα ζε απηά πνπ νη άλζξσπνη βηψλνπλ, φπσο ηνλ πφλν, ηελ αζζέλεηα θαη ην 

ζάλαην. (Risse 2009) 

 Οη λανί,  παξφιν πνπ ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηε δνκή ηεο ειιεληθήο 

πφιεο-θξάηνπο, νπζηαζηηθά δφμαδαλ ην ππεξθπζηθφ. Ζ πξφζβαζε ζηνλ θφζκν ησλ 

ζεψλ γηλφηαλ εθηθηή κέζσ ησλ καληείσλ, ησλ πξνθεηεηψλ θαη ησλ πξνξξήζεσλ, 

δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν έλαλ αζθαιή δίαπιν επηθνηλσλίαο πνπ ζπρλά 

αλαδεηνχζε θαλείο ζε πξνζσπηθέο αιιά θαη ζε θνηλέο δχζθνιεο ζηηγκέο, ηδίσο ζε 

πεξηφδνπο θξίζεσλ. (Risse, 2009 - Sourvinon-Inwood, "Polis Religion") 

  Έηζη, νη λανί κεηαηξάπεθαλ ζε δηαθξηηά θαη πεξίβιεπηα ζξεζθεπηηθά θέληξα 

ζχκβνια ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζρχνο ηεο θάζε πφιεο. Οη αξραίνη Έιιελεο 

δηαρψξηδαλ κε ζαθήλεηα ηνλ θφζκν ησλ ζεψλ απφ    απηφλ ησλ αλζξψπσλ. Tov 5° 

αηψλα π.Υ. πηζηεχεηαη πσο μεθίλεζε ε ζηαδηαθή παξαθκή   ησλ παξαδνζηαθψλ 
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αζηηθψλ ζξεζθεηψλ κε ηνπο θνηλνηηθνχο ενξηαζκνχο θαη ηηο ηεξνηειεζηίεο ηνπο. 

(Risse 2009 W.Burkert, "The meaning and function of the temple in classical Greece", 

Temple in Society, Winona Lake, IN, Eisenbrauns, 1988) 

 Σν Αζθιεπηείν ηεο Δπηδαχξνπ εμειίρζεθε ζε έλα παλειιήλην θαη κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ζε έλα παγθφζκην θέληξν ιαηξείαο. Έγηλε ν πξννξηζκφο 

αλαξίζκεησλ επηζθεπηψλ, νη νπνίνη ζπλεηζέθεξαλ ζηελ θήκε ηεο πφιεο, αιιά θαη 

ζηα ζεζαπξνθπιάθηα ηεο. Καζψο ν Αζθιεπηφο ήηαλ έλαο ζεφο πνπ δελ ζπζρεηηδφηαλ 

κε ηελ πνιηηηθή, ε επξεία απήρεζή ηνπ πηζαλψο λα κελ ακθηζβεηήζεθε πνηέ. Σνλ 4ν 

αηψλα π.Υ., ε πφιε έζηεηιε αληηπξφζσπνπο ή πξέζβεηο ζηελ θεληξηθή θαη ηε βφξεηα 

Διιάδα, ηε Μαθεδνλία, ηε Θξάθε, ηε ηθειία θαη ηελ Ηηαιία γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

ηελ εμάπισζε ηεο ιαηξείαο ηνπ ζενχ, αιιά θαη γηα ηελ εμεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ βειηίσζε ηνπ ηεξνχ λανχ. (Risse 2009 - Edelsteins, "Social 

and Political implications of divine healing" Aclepius) 

 Καζψο ηνλ 4ν αηψλα π.Υ. ε πηζαλή δηάξθεηα δσήο κεηψζεθε θαη ε 

επηθξαηνχζα νηθνλνκηθή αληζφηεηα φιν θαη αχμαλε ηελ ζλεζηκφηεηα θαη ηηο 

παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο θαηψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, 

ε επίγλσζε γχξσ απφ ηα ζέκαηα πγείαο ζα πξέπεη λα είρε απμεζεί. Ίζσο γηα πξψηε 

θνξά, ε αζζέλεηα θαη ε ζεξαπεία ηεο, αλαγλσξίζηεθαλ σο λφκηκνη θαη 

απηνζπληεξνχκελνη ηνκείο ελφο ζετθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θιάδνπ. (Risse 2009 - 

Edelstein and Edelstein, Asclepius, book 2) 

 Οη αξραίνη Έιιελεο, ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπο λα δηεπξχλνπλ ηηο ζεξαπεπηηθέο 

επηινγέο, πνπ θπκαίλνληαλ απφ παξεκβάζεηο ηνπ Απφιισλα θαη γλψκεο ζεξαπεπηψλ 

πξνθεηψλ, κέρξη θαη εθηηκήζεηο κάγσλ, ρεηξνπξγψλ, βνηαλνιφγσλ θαη πξνπνλεηψλ, 

κπνξεί θαη λα είραλ ζαλ ζηφρν λα θαηαζηήζνπλ ηηο αλζξψπηλεο αδπλακίεο σο ην θχξην 

κέιεκα ελφο πξψελ ζεξαπεπηή, πνπ κεηέπεηηα έγηλε ήξσαο θαη ηψξα είλαη έλαο 

κεγάινο ζεφο: ν Αζθιεπηφο. Έηζη, ε ζεξαπεπηηθή ηνπ Αζθιεπηνχ ζα κπνξνχζε 

θάιιηζηα λα έρεη εμειηρζεί ζε κηα ζεκαληηθή επηινγή γηα ηνπο απινχο  αλζξψπνπο πνπ 

ππέθεξαλ απφ θάπνηα λφζν ηελ επνρή εθείλε. (Risse 2009 - Edelstein and Edelstein, 

Asclepius, book 2) 

 Ζ ζπζία είρε θεληξηθφ ξφιν ζε φιεο ηηο ειιεληθέο ζξεζθεπηηθέο ιαηξείεο. Σα 

δψα ήηαλ ε πην θνηλή κνξθή ζπζίαο, ελψ χζηεξα αθνινπζνχζε έλα ηειεηνπξγηθφ 

γεχκα. ην Αζθιεπηείν, νη εμαγληζκέλνη επηζθέπηεο πξαγκαηνπνηνχζαλ ζπρλά 

πξνθαηαξθηηθέο ζπζίεο ή έθαλαλ άιιεο πξνζθνξέο, φπσο κέιη ή θαξβέιηα ςσκί, 

ςεηφ θξέαο θαη θξνχηα, ηα νπνία θαη παξέζεηαλ πάλσ ζηελ ηξάπεδα πνπ βξηζθφηαλ 
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κπξνζηά ζην άγαικα ηνπ ζενχ κέζα ζην λαφ. Σα δψα πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ 

ζπζία πνιιέο θνξέο νδεγνχληαλ θαη απηά ελψπηνλ ηνπ αγάικαηνο πξηλ ηελ 

ηειεηνπξγηθή ζθαγή. Κάπνηα κέιε ηνπο ηα έθαηγαλ ζηελ ηεξή θσηηά, ελψ ην ππφινηπν 

θξέαο ην ηνπνζεηνχζαλ πσο πξνέθππηαλ ιφγσ θαγεηνχ θαη πνηνχ ήηαλ δειαδή ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαηαξαγκέλεο ηζνξξνπίαο ησλ πγξψλ ηνπ ζψκαηνο. Σα πξαγκαηηθά 

πξναηζζήκαηα θαη πξνκελχκαηα ηεο ςπρήο ζπλδένληαλ κε ζεφζηαιηα φλεηξα, ζαλ 

απηά πνπ βίσλαλ φζνη επηζθέπηνληαλ ην Αζθιεπηείν. (Risse 2009) 

 Οη ηθέηεο πνπ δελ είραλ πξνζθέξεη θάπνηα ζπζία ζην ζεφ κεηά απφ ηελ  

ηακαηηθή ηνπ παξέκβαζε, ελζαξξχλνληαλ λα ην πξάμνπλ ή λα θάλνπλ κηα 

δσξεά, ηελ νπνία πξφηεηλε αξθεηέο θνξέο ν ίδηνο ν Αζθιεπηφο ζην ζαπκαηνπξγφ 

φλεηξν ηνπο. Σελ επνρή ηνπ Αξηζηείδε, ίζσο φκσο θαη απφ πνιχ 

λσξίηεξα, νη ηεξείο πξνρψξεζαλ ζε κηα κηθξή ηξνπνπνίεζε θαη αληί γηα 

δψξα, δεηνχζαλ απφ ηνπο πηζηνχο πνπ επηζθέπηνληαλ ην λαφ ρξήκαηα. (Risse 2009 - 

O.Deubner, Das Asklepieion von Pergamon, Berlin, Verlag fur Kunst-wissenschaft, 

1938) 

 Κάπνηνη πην εχπνξνη θαη επγλψκνλεο επηζθέπηεο, πξνζέθεξαλ θφθνξεο θαη    

ρνίξνπο, θέξκαηα, θνζκήκαηα, ξνπρηζκφ θαη ηειεηνπξγηθά βάδα. Άιινη πάιη πνπ 

είραλ κεγάιε νηθνλνκηθή επρέξεηα, παξάγγειλαλ ή αγφξαδαλ αγαικαηίδηα, πιάθεο θαη 

αλαζήκαηα, ηα νπνία θαη εθηίζνληαλ ζε πεξίνπηεο ζέζεηο. Με ηνλ θαηξφ, πνιιά απφ 

απηά ηα πξνζθεξφκελα αληηθείκελα, θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιχηηκα κέηαιια, νη ηεξείο 

ηα έιησλαλ θαη έθηηαρλαλ πεξίηερλα ιαηξεπηηθά ζθεχε ή έπηπια ή ηα πνπινχζαλ γηα 

λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ λανχ. (Risse 2009 - O.Deubner, 

Das Asklepieion von Pergamon, Berlin, Verlag fur Kunst-wissenschaft, 1938) 

 Σν φλνκα ηνπ δσξεηή ήηαλ ζπλήζσο ραξαγκέλν πάλσ ζε απηά ηα αλαζεκαηηθά 

αγαικαηίδηα, πνιιά απφ ηα νπνία ήηαλ κεκνλσκέλα κέιε ηνπ ζψκαηνο. Σα κάηηα, ηα 

απηηά, ηα ρέξηα, ηα πφδηα θαη ηα γελλεηηθά φξγαλα ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή, θάηη πνπ 

καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη  ππήξμαλ αληηθείκελα θάπνηαο αλαπεξίαο πνπ 

ζεξάπεπζε ν Αζθιεπηφο.  Οη πξνζθνξέο απηέο, θηηαγκέλεο απφ ηεξαθφηα, θίιληηζη, 

κπξνχληδν,  ρξπζφ ή αζήκη, ζπάληα απεηθφληδαλ έζησ θαη έλα ίρλνο αζζέλεηαο, ζα 

κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα απεηθνλίδνπλ ηελ θπζηνινγηθή αλζξψπηλε κνξθή πνπ νη 

αζζελείο επειπηζηνχζαλ λα απνθηήζνπλ χζηεξα απφ ηελ ζετθή παξέκβαζε. (Risse 

2009 - O.Deubner, Das Asklepieion von Pergamon, Berlin, Verlag fur Kunst-

wissenschaft, 1938) 

 Σα παιηφηεξα θνκκάηηα ζπλήζσο ζάβνληαλ. ιεο νη δσξεέο απηνχ ηνπ ηχπνπ 
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απνγξάθνληαλ πξνζεθηηθά θαη απνζεθεχνληαλ ζε ζεζαπξνθπιάθηα, εμαζθαιίδνληαο 

έηζη αξθεηή δνπιεηά γηα θάπνηνπο βνεζνχο θαη ινγηζηέο. Πνιιά απφ ηα δψξα ήηαλ 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη κάιηζηα ζε κηα κεγάιε πνηθηιία πνηφηεηαο θαη 

πνζφηεηαο, ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο πνπ πεξηέβαιιαλ ην λαφ. (Risse 2009 - O.Deubner, 

Das Asklepieion von Pergamon, Berlin, Verlag fur Kunst-wissenschaft, 1938) 

 

Πέξα απφ ηηο ηαθηηθέο ζπζίεο θαη ηειεηέο, νη λανί νξγάλσλαλ κεγαιεπήβνινπο 

εηήζηνπο ενξηαζκνχο, ηα ιεγφκελα Αζθιεπηεία, πνπ ζπγθέληξσλαλ πιήζε αλζξψπσλ 

ζε φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο ηεξνχο λανχο ηεο αξραηφηεηαο. Απηνί νη ενξηαζκνί ήηαλ 

ζπνπδαίεο δεκφζηεο εθδειψζεηο πνπ είραλ σο επίθεληξν ηελ ηειεηή κηαο ζπζίαο ζε έλαλ 

ππαίζξην βσκφ, κπξνζηά ζην θνηλφ πνπ ζπκκεηείρε. ηελ Αζήλα, κεηέθεξαλ έλα 

άγαικα ηνπ Αζθιεπηνχ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ζην λαφ ηεο Αθξφπνιεο. ηελ 

Δπίδαπξν, νη  ενξηαζκνί πξνγξακκαηίδνληαλ πξνο ην ηέινο ηνπ Απξίιε, κεηά ηε ιήμε  

(Risse 2009 - G.W.Bowersock, Julian the Apostate, Cambrodge, Harvard 

Univ.Press,1978) 

 Σελ αλάξξσζε ηνπ Αξηζηείδε φκσο αθνινχζεζαλ δηάθνξα άιια εληεξηθά 

πξνβιήκαηα. Σειηθά, πέζαηλε απφ «θζίζε» ζην θηήκα ηνπ ζηελ Μηθξά Αζία γχξσ 

ζην 63 κ.Υ, ζε ειηθία 63 εηψλ. (Risse 2009- G.W.Bowersock, Julian the Apostate, 

Cambrodge, Harvard Univ.Press,1978) 

 Πεξίπνπ 8ν ρξφληα αξγφηεξα, ν κεγαινπξεπήο λαφο ηεο Πεξγάκνπ 

θαηαζηξάθεθε απφ έλα δπλαηφ ζεηζκφ θαη δελ μαλαρηίζηεθε πνηέ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κε ηελ άλνδν ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, ν Έιιελαο ζεξαπεπηήο ζεφο έγηλε 

αληαγσληζηήο ηνπ Υξηζηνχ. Οη ρξηζηηαλνί πξνζπάζεζαλ λα 

αθαηξέζνπλ ην θχξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ Αζθιεπηνχ, παξνπζηάδνληαο 

ηνλ σο δηαβνιηθφ. (Risse.2009 - Flavius Vegetius, Epitome rei militaris, R.W.Davies, 

Service in the Roman Army, Edinburgh Univ.Press) 

 Γεδνκέλνπ ηνπ ηνπηθνχ ηνπο ραξαθηήξα, ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο θαη 

ηνπ απνδπλακσκέλνπ ηεξαηείνπ, ηα Αζθιεπηεία, αιιά θαη άιινη παγαληζηηθνί λανί, 

κπήθαλ ζην ζηφραζηξν ηεο λέαο ζξεζθείαο. Ζ ιαηξεία ηνπ Αζθιεπηνχ απαγνξεχηεθε 

νξηζηηθά κεηά ην 391κ.Υ., φηαλ ν Υξηζηηαληζκφο αλαθεξχρηεθε επίζεκε ζξεζθεία 

ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο θαη νη αξραίνη λανί άξρηζαλ πιένλ λα θαηαζηξέθνληαη 

ζπζηεκαηηθά. ηελ ζέζε ηνπο, ζε κέξε φπσο ζηελ Δπίδαπξν αιιά θαη αιινχ, 

αλαγέξζεθαλ Υξηζηηαληθέο εθθιεζίεο. (Risse 2009) 

 ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα, ε θνηλσληθή πξφλνηα δελ ζπλδεφηαλ άκεζα /κε 
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θακία ζξεζθεπηηθή ιαηξεία. ηελ αξραία Διιάδα, ε θηιαλζξσπία  είρε ηε κνξθή ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ρσξίο φκσο λα ηαπηίδεηαη κε ηνπο θησρνχο. 

Γεδνκέλεο ηεο ηζρχνπζαο ηδενινγίαο    πεξί ηζφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

ηεο θνηλσληθήο ζέζεο, ηα κέιε ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ-θξαηψλ δελ έθαλαλ δηαθξίζεηο 

κεηαμχ πινπζίσλ θαη θησρψλ. Πξάγκαηη, ηα ειιεληθά θαη ηα ξσκατθά ηδαληθά 

νξακαηίδνληαλ ηνλ αιηξνπηζκφ ζαλ κηα ζεηξά απφ αζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο 

νπνίεο ζα επσθειείην νιφθιεξε ε θνηλφηεηα. Απηή ε ζηάζε αληηθαηφπηξηδε ηηο 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ Διιάδα ηελ 

θιαζηθή επνρή ηνπ 4νπ θαη 5 νπ αηψλα π.Υ., φηαλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ ήηαλ αθφκε γαηνθηήκνλεο. (Risse 2009) 

 ηελ ζεσξία, ην θξάηνο ήηαλ κηα θνηλφηεηα απνηεινχκελε απφ  

απηνδηνηθνχκελνπο πνιίηεο πνπ πξνζέθεξαλ δψξα ν έλαο ζηνλ άιιν θαη 

ζηελ θνηλνπνιηηεία. Καλελφο είδνπο κεηαζαλάηηα επηβξάβεπζε δελ ζπλδεφηαλ κε 

απηέο ηηο εθδειψζεηο γελλαηνδσξίαο. (Risse 2009) 

 πλήζσο νη αξραίνη Έιιελεο γηαηξνί έδηλαλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπο ζηνπο 

αζζελείο ζηελ πεξηνρή ηεο αγνξάο ή ηνπο επηζθέπηνληαλ ζην ζπίηη ηνπο. Αλ θάπνηνο 

γηαηξφο είρε εδξαηψζεη ηελ θήκε ηνπ, ηφηε νη δηαγλψζεηο θαη νη  ζεξαπείεο κπνξνχζαλ 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηαηξείν. Κάπνηνη γηαηξνί δηνξίδνληαλ θαη 

ακείβνληαλ γηα λα κείλνπλ ζε κηα θνηλφηεηα θαη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θάπνηαο πφιεο δσξεάλ. (Risse 2009 - Hendrik Bolkestein, 

Wohlttatigkeit und Armenpflege im vorchristlichen Altertum, Utrecht, 

A.Oosthoek,1939) 

 Οη λανί ηεο Έδεζζαο πνπ ήηαλ αθηεξσκέλνη ζε Υξηζηηαλνχο κάξηπξεο 

θεκίδνληαλ γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπο δπλάκεηο. Οη φζηνη ή «Άγηνη Άλζξσπνη» 

πξαγκαηνπνηνχζαλ ζαχκαηα, φπσο νη δίδπκνη αδειθνί Κνζκάο θαη Γακηαφο, πνπ 

πξνζηάηεπαλ ηα ρσξάθηα θαη βνεζνχζαλ ηνπο αζζελείο θαη ηνπο αλάπεξνπο. 

Πίζηεπαλ πσο ζηα νζηά ηνπο αλαπαπφηαλ ην Άγην Πλεχκα θαη ε ζθφλε απφ ηνλ ηάθν 

ηνπο είρε ηε δχλακε λα ζεξαπεχεη αζζέλεηεο. (Risse 2009) 

 ην Υξηζηηαληθφ δφγκα, ηα πάζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Θενχ έδηλαλ λφεκα ζηηο δσέο 

ησλ θαηαθξνλεκέλσλ θαη ηνπο θαζεζχραδαλ. Οη αγξνηηθέο θαη νη εκπνξηθέο δεκίεο 

πξνθαινχζαλ ηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή πνιιψλ θαηνίθσλ ηνπ Βπδαληίνπ, πνπ 

ππέθεξαλ απφ ιηκνχο, πνιέκνπο θαη λέεο αζζέλεηεο. (Risse 2009 - Herman J.Frings, 

"Medizin und Arzt bei den Griechishen Kirchenvatern bis Chrysostomos" 

Ph.D.diss.,Univ. of Bonn, 1959) 
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 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ιεγφκελεο ρξπζήο επνρήο ησλ αζηηθψλ επηζθνπψλ ζην 

Βπδάληην, απφ ηνλ 4ν ζηνλ 6ν αηψλα, ε πξνψζεζε θαη ε επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δθθιεζίαο νδήγεζε ζηελ ζηαδηαθή αλάπηπμε ελφο θξάηνπο 

πξφλνηαο, πνπ πεξηιάκβαλε ηελ ίδξπζε ελφο θάζκαηνο θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ, 

φπσο εθθιεζίεο, νξθαλνηξνθεία, πησρνθνκεία, μελψλεο θαη λνζνθνκεία. Σν ζχλεζεο 

κέξνο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο παξέκεηλε ε νηθία, αιιά φζνη ήηαλ άζηεγνη, δελ είραλ 

νηθνγέλεηα λα ηνπο θξνληίζεη ή ήηαλ ηαμηδηψηεο ρξεηάδνληαλ ελαιιαθηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. (Risse 2009 - A.Philipsborn, "Der Fortschritt in der Entwicklung des 

byzantinischen Kranken-hauswesens", Byzantinische Zeitung 54, 1961) 

 Με ηνλ θαηξφ, άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη δηάθνξα μελνδνρείν μελψλεο θαη 

θαηαγψγηα ζε φιε ηελ πεξηνρή, κε ηηο ρήξεο θαη ηνπο άγακνπο θαη ησλ δχν θχισλ λα 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζεκειίσζε ηνπο. Μέρξη θαη ην 340» ε Δθθιεζία ηεο 

Αληηνρείαο, ππφ ηελ αξρεγεία ηνπ Δπηζθφπνπ Λενληείνπ, είρε ήδε μεθηλήζεη λα 

ιεηηνπξγεί έλαλ αξηζκφ νηθνηξνθείσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαλ σο μελνδνρεία ή μελψλεο 

θαη ζηα νπνία ζηεγάδνληαλ άπνξνη. Έλα μελνδνρείν βξηζθφηαλ ζηελ Γάθλε, κηα 

ινπηξφπνιε έμσ απφ ηελ Αληηφρεηα, φπνπ θαη θαηέθεπγαλ νη πινχζηνη πνπ 

αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα πγείαο. (Risse 2009 - E.Kislinger, "Xenon und 

nosokomeion-Hospitaler in Byzanz, 1986-88") 

 Άιιν έλα παξφκνην «ζπίηη γηα ηνπο θησρνχο» βξηζθφηαλ ζηελ εβάζηεηα ζηελ 

Αξκελία, ην νπνίν είρε ηδξχζεη ν ηνπηθφο επίζθνπνο Δπζηάζηνο (356-380). Παξά ηελ 

ζρεηηθή νηθνλνκηθή ηνπο αδπλακία ζην Βπδάληην, ηα κνλαζηήξηα έγηλαλ θαη απηά ηφπνη 

θξνληίδαο ησλ θησρψλ, ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ αζζελψλ πνπ πξνζέθεπγαλ εθεί γηα 

βνήζεηα. Σα μελνδνρεία ήηαλ πνιιέο θνξέο πξνζαξηεκέλα ζε κνλαζηήξηα πνπ 

βξίζθνληαλ εληφο θαη εθηφο ησλ πφιεσλ. (Risse 2009 - E.Kislinger, "Xenon und 

nosokomeion-Hospitaler in Byzanz, 1986-88") 

 Σελ δεθαεηία ηνπ 450 γηα παξάδεηγκα, ν κνλαρφο Θενδφζηνο ίδξπζε έλα ηέηνην 

μελψλα θνληά ζηελ Ηεξνπζαιήκ, ν νπνίνο απνηεινχληαλ απφ ηξία δηαθνξεηηθά θηίξηα 

γηα ηελ ζηέγαζε ησλ κνλαρψλ, ησλ απφξσλ θαη πην επθαηάζηαησλ πνιηηψλ πνπ 

έρξεδαλ ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο. Οη αζζελείο κνλαρνί ζπλήζσο δέρνληαλ ηηο 

θξνληίδεο ησλ αδειθψλ ηνπο ζε έλα μερσξηζηφ αλαξξσηήξην. (Risse 2009 - E.Kislinger, 

"Xenon und nosokomeion-Hospitaler in Byzanz, 1986-88") 

 Πέξα απφ ηελ πξνζεπρή θαη ηελ κεηάλνηα, ην μελνδνρείν , ην λνζνθνκείν θαη 

ην κνλαζηηθφ αλαξξσηήξην πξφζθεξαλ μεθνχξαζε, ζσζηή δηαηξνθή   θαη λνζειεπηηθή 

θξνληίδα. Οη θξνληηζηέο έδηλαλ ζηνπο «αδειθνχο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ηνπο θησρνχο θαη 
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θαηαπνλεκέλνπο» ην θαζηεξσκέλν Βπδαληηλφ γεχκα, ην νπνίν ζπκπεξηιάκβαλε ςσκί, 

θξαζί θαη μεξά ε θξέζθα καγεηξεκέλα ιαραληθά πεξηινπζκέλα κε ιάδη ειηάο. Δπίζεο 

ζεξβηξφηαλ θαη θξηζαξφζνππα, θαζψο θαη κέιη βξαζκέλν ζε λεξφ. (Risse 2009 - Robert 

Volk, Gesundheitsswesen und Wohltatigkeit im Spiegel der Byzantinis-chen 

Klostertypika, Munich, Institut fur Byzantinistik u. neugriechische Philologie, 1983) 

 Οη αζζελείο κνλαρνί δηέθνπηαλ ηε λεζηεία ηνπο θαη ηνπο παξερφηαλ έλα 

θαιχηεξν γεχκα ην νπνίν   βνεζνχζε ζηελ αλάξξσζή ηνπο. Χζηφζν, δελ επηηξεπφηαλ 

ζηνπο ηξνθίκνπο   λα απαηηνχλ θαγεηά πνπ ζπλήζσο δελ ήηαλ δηαζέζηκα ζε έλα 

ζχζηεκα πνπ απνζηξεθφηαλ ηελ αδεθαγία. (Risse 2009 - Robert Volk, 

Gesundheitsswesen und Wohltatigkeit im Spiegel der Byzantinis-chen Klostertypika, 

Munich, Institut fur Byzantinistik u. neugriechische Philologie, 1983) 

 Ζ ίδξπζε ησλ μελνδνρείσλ ζηε Γχζε αθνινχζεζε ην κνληέιν ηνπ Αγίνπ  

Βαζηιείνπ, ηελ δεκηνπξγία δειαδή κηαο «λέαο πφιεο» πνπ ε θνηλφηεηα ππνζηήξηδε 

εζεινληηθά, ε νπνία ήηαλ ηθαλή λα δερηεί φζνπο αλζξψπνπο είραλ ηελ αλάγθε ηεο. 

Γπζηπρψο, δεδνκέλεο ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε 

εθείλε ηελ επνρή ζηελ Γπηηθή Ρσκατθή Απηνθξαηνξία, ην εθηεηακέλν δίθηπν μελψλσλ 

θαη εηδηθφηεξα λνζνθνκείσλ ηνπ Βπδαληίνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ εθεί(Risse 

2009, Jerome, The Principal Works of Jerome, Oxford, J.Parker,1893) 

. Καηαξρήλ, απηά ηα ηδξχκαηα έθαλαλ 

ηελ εκθάληζε ηνπο αξγφηεξα ζηελ ιηγφηεξν αζηηθνπνηεκέλε Λαηηληθή Γχζε, 

κε ηελ παξνπζία ελφο μελψλα, ν νπνίνο νηθνδνκήζεθε ζηε Ρψκε γχξσ ζην 397, ελψ 

αθνινχζεζε άιινο έλαο ζηελ  Οζηηα κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα. Σν 399, ν Άγηνο 

Ηεξψλπκνο απέδσζε ηελ ίδξπζε ηνπ Ρσκατθνχ αζχινπ ζε κία απφ ηηο καζήηξηεο ηνπ κε 

ην φλνκα Φαβηφια. «Δθείλε ήηαλ ε πξψηε πνπ ίδξπζε έλα λνζνθνκείν ην νπνίν είρε 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψλεη απφ ηνπο δξφκνπο φζνπο ππέθεξαλ θαη λα θξνληίδεη 

ηνπο αζζελείο θαη ηνπο νδνηπφξνπο. (Risse 2009, Jerome, The Principal Works of 

Jerome, Oxford, J.Parker,1893) 

 Υξεηάδεηαη λα αλαθεξζψ ζε ζπαζκέλεο κχηεο, ζε κάηηα ηξαπκαηηζκέλα, ζε 

πφδηα θακέλα θαη ζε ρέξηα γεκάηα πιεγέο; ' Ζ ζε αηξνθηθά κέιε θαη ζάξθα λεθξή πνπ 

είρε ήδε γίλεη ηξνθή γηα ηα ζθνπιήθηα; πρλά θνπβαινχζε ηνπο αζζελείο ζηνπο ψκνπο 

ηεο, άηνκα πνπ ππέθεξαλ απφ ίθηεξν θαη   ήηαλ αθάζαξηα. πρλά επίζεο πεξηπνηφηαλ 

θαη θαζάξηδε ηηο πιεγέο ηνπο, έλα ζέακα πνπ αθφκε θαη έλαο άληξαο δελ ζα άληερε λα 

αληηθξχζεη. Έδηλε ηξνθή ζηνπο αζζελείο κε ηα ίδηα ηεο ηα ρέξηα θαη αλαθνχθηδε ηα 

ραξαθσκέλα ρείιε ησλ εηνηκνζάλαησλ πγξαίλνληαο ηα. (Risse 2009, Jerome, The 
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Principal Works of Jerome, Oxford, J.Parker,1893) 

 Μεηά ην 500, ηδξχζεθαλ ηα πξψηα μελνδνρεία ζηελ Γαιαηία γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ηαμηδησηψλ, ησλ θησρψλ θαη ησλ αζζελψλ. Δίηε ήηαλ 

απνηέιεζκα εθθιεζηαζηηθψλ νξγαλψζεσλ ή ηδησηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ε ηνπνζεζία 

ησλ μελνδνρείσλ ζηηο εηζφδνπο ησλ πφιεσλ έγηλαλ θάξνο γηα ηνπο ηαιαηπσξεκέλνπο 

αλζξψπνπο πνπ ρξεηάδνληαλ ππνζηήξημε. (Risse 2009- Henry Mayr-Harting, The 

Venerable Bede, the Rule of St.Benedict, and Social Class, Jarrow-on-Tyne, United 

Kingdom, Rector, 1976 ) 

 Μεηά ηελ πηψζε ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, ηα κνλαζηήξηα κεηαηξάπεθαλ 

ζηαδηαθά ζε «νξγαληζκνχο»πνπ παξείραλ νινθιεξσκέλε ηαηξηθή πεξίζαιςε, ε νπνία 

δελ παξερφηαλ πνπζελά αιινχ ζηελ Δπξψπε γηα αξθεηνχο αηψλεο. Γεδνκέλεο ηεο 

νξγάλσζεο θαη ηεο ηνπνζεζίαο ηνπο, απηά ηα ηδξχκαηα ήηαλ πξαγκαηηθέο νάζεηο 

ηάμεο, επζέβεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο, ηφπνη ζηνπο νπνίνπο ε ζεξαπεία γλψξηδε κεγάιε 

άλζηζε. Γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πεξίζαιςεο, ηα κνλαζηήξηα απφ 

ηνλ πέκπην κέρξη ηνλ δέθαην αηψλα έγηλαλ ηφπνη ηαηξηθήο γλψζεο θαη εθπαίδεπζεο. 

Απηή ε πεξίνδνο ραξαθηεξίζηεθε σο ε θιαζηθή πεξίνδνο ηεο κνλαζηηθήο ηαηξηθήο. 

Γχξσ ζην 800, ηα κνλαζηήξηα ιεηηνπξγνχζαλ θαη σο θέληξα κειέηεο θαη δηάδνζεο 

ησλ αξραίσλ ηαηξηθψλ ζπγγξακκάησλ. (Risse 2009- Henry Mayr-Harting, The 

Venerable Bede, the Rule of St.Benedict, and Social Class, Jarrow-on-Tyne, United 

Kingdom, Rector, 1976 ) 

 Ζ πξνγελέζηεξε αδηαιιαμία θαη άξλεζε απέλαληη ζηηο ιατθέο ηαηξηθέο 

πξαθηηθέο είρε ππνρσξήζεη φπσο καξηπξνχλ ηα έξγα δηαθεθξηκέλσλ ζπγγξαθέσλ, 

φπσο ν Βελεδηθηίλνο κνλαρφο θαη ηζηνξηθφο Μπέληε (673-735) ζηελ Αγγιία. Δλψ ε 

αζζέλεηα ζπλέρηδε λα ζεσξείηαη ζετθή «παξεκβνιή»πνπ νθεηιφηαλ ζηελ ακαξηία, είρε 

ήδε μεθηλήζεη ε αλαδήηεζε εκπεηξηθψλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θπζηθνχ 

πφλνπ. (Risse 2009- Henry Mayr-Harting, The Venerable Bede, the Rule of St.Benedict, 

and Social Class, Jarrow-on-Tyne, United Kingdom, Rector, 1976 ) 

 πσο θαη ζηνλ Άγην Γάιιν, ην scriptorium θάζε ηδξχκαηνο, ζην νπνίν 

δηαθπιάζζνληαλ, ζπληεξνχληαλ θαη παξάγνληαλ ηα ρεηξφγξαθα, ζηφρεπε ζηελ 

απφθηεζε ηαηξηθψλ θεηκέλσλ ηα νπνία ζα αληέγξαθαλ νη κνλαρνί θαη ζα ηα δηέζεηαλ. 

(Risse 2009) 
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 1.3  Αξραία Αζία 

 

 Οη ηλραιέδνη (Sinhalese - Sri Lankans) ίζσο λα είλαη νη πξψηνη πνπ 

εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ησλ λνζνθνκείσλ ζηνλ θφζκν. χκθσλα κε 

ην Μαραβάκζα (Mahavamsa), ην αξραίν ρξνληθφ ηεο ηλραιεδηθήο βαζηιείαο πνπ 

γξάθηεθε ηνλ 6 αηψλα κΥ., ν βαζηιηάο Παληνπθακπραγηα (King Pandukabhaya, 4νο 

αηψλαο π.Υ.) έθηηζε λνζνθνκεία (Sivikasotthi-Sala) ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ρψξαο. 

Απηφ απνηειεί ηελ αξραηφηεξε θαηαγεγξακκέλε απφδεημε ηεο χπαξμεο ηδξπκάησλ 

απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλσλ ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. Σν 

λνζνθνκείν Μηρηληάιε (Mihintale Hospital) είλαη ίζσο ην αξραηφηεξν ζηνλ θφζκν. 

(www.el.wikipedia.org 2014)   

 Ηδξχκαηα πξννξηζκέλα εηδηθά γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ εκθαλίζηεθαλ 

επίζεο ζηελ Ηλδία. Ο βαζηιηάο Αζφθα (King Ashoka) ιέγεηαη φηη ίδξπζε ηνπιάρηζηνλ 

18 λνζνθνκεία γχξσ ζην 230 π.Υ., κε γηαηξνχο θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ νπνίσλ γηλφηαλ απφ ηα βαζηιηθά ηακεία. Τπάξρνπλ ηζηνξηθνί 

φκσο νη νπνίνη δηαθσλνχλ κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ν Αζφθα έθηηζε θάπνην λνζνθνκείν 

θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ν ηζρπξηζκφο απηφο βαζίδεηαη ζε ιαλζαζκέλε κεηάθξαζε, κε 

ηνλ φξν «rest houses» (μελψλεο) λα κεηαθξάζηεθε ιαλζαζκέλα σο λνζνθνκεία. Σν 

ιάζνο απηφ πηζαλφλ λα πξνέξρεηαη απφ παξφκνηεο θαηαρσξήζεηο θαη αξρεία πνπ 

αλαθέξνπλ φηη ν Αζφθα εηζήγαγε ηαηξηθά εθφδηα. (www.el.wikipedia.org 2014)   

 Σα πξψηα λνζνθνκεία πνπ ππνζηεξίδνληαλ απφ ην θξάηνο εκθαλίζηεθαλ 

ζηελ Κίλα ζηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο κ.Υ. ρηιηεηίαο. Σν πξψην παλεπηζηεκηαθφ 

λνζνθνκείν, φπνπ νη θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα θάλνπλ πξαθηηθή ζε αζζελείο ππφ ηελ 

επνπηεία γηαηξψλ ζηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, ήηαλ ε Αθαδεκία ηνπ 

Γθνπληηζαπνχξ (Academy of Gundishapur) ζηελ Πεξζία. Έλαο εηδηθφο κάιηζηα 

ζπκθψλεζε φηη «ζε πνιύ κεγάιν βαζκό, ηα εύζεκα γηα νιόθιεξν ην λνζνθνκεηαθό 

ζύζηεκα πξέπεη λα δνζνύλ ζηελ Πεξζία» (www.el.wikipedia.org 2014)   

 Σν αξραίν Ηζξαήι κε ηε ζεηξά ηνπ, πηνζέηεζε ηηο πεξηζζφηεξεο Αηγππηηαθέο 

αληηιήςεηο πεξί πξφλνηαο, πξνζζέηνληαο αθφκα κία πεπνίζεζε, πσο νη θησρνί ήηαλ 

κηα εηδηθή νκάδα, πξνζηαηεπφκελε απφ ηε ζξεζθεία ή ν εθιεθηφο ιαφο ηνπ Θενχ. 

(Risse 2009) 

 Καζψο νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Παιαηζηίλε έκνηαδαλ 

θαηά πνιχ κε εθείλεο ηεο Αηγχπηνπ, ππήξρε θαη εδψ ε αλάγθε πξνάζπηζεο ησλ 

θησρψλ, πνπ ήηαλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη πξνθχιαμεο ηνπο απφ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%81%CE%B9_%CE%9B%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BC%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B5&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1
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ηνπο πινχζηνπο. Έηζη, ε πξνζθνξά βνήζεηαο θαη θηινμελίαο ήηαλ πξάμεηο εγθεθξηκέλεο 

απφ ηε ζξεζθεία θαη νη επαίηεο ζα έπξεπε λα ιακβάλνπλ ειεεκνζχλε θαη άιιεο κνξθέο 

βνήζεηαο. (Risse 2009) 

 πσο θαη ζε άιιεο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο, έηζη θαη εδψ, νη λανί 

ζεσξνχληαλ ηφπνη πνπ παξείραλ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ άζπιν, φπνπ νη άλζξσπνη 

κπνξνχζαλ λα θαηαθχγνπλ γηα λα δξαπεηεχζνπλ απφ ηελ ερζξηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

αθεληηθψλ ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηαζκψλ, ζε θάπνηνπο 

επηιεγκέλνπο άπνξνπο ή μέλνπο, ρήξεο θαη νξθαλά, δίλνληαλ δψξα, θαγεηφ θαη 

θάπνηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε. (Risse 2009) 

 

   1.4      Ρσκατθή απηνθξαηνξία 

 

 Οη  Ρσκαίνη δεκηνχξγεζαλ ηα  valetudinaria  γηα ηε θξνληίδα ησλ 

αζζελψλ ζθιάβσλ, κνλνκάρσλ θαη ζηξαηησηψλ γχξσ ζην 100 π.Υ. θαη πνιιά απφ 

απηά αλαγλσξίζηεθαλ κεηέπεηηα απφ ηνπο αξραηνιφγνπο. Παξφιν πνπ ε χπαξμή ηνπο 

ζεσξείηαη απνδεδεηγκέλε, ππάξρεη αθφκα ακθηβνιία εάλ ε ρξήζε ηνπο ήηαλ ηφζν 

εμαπισκέλε φζν αξρηθά ζεσξνχληαλ, θαζψο πνιιά αλαγλσξίζηεθαλ κφλν κε βάζε 

ηε δηάηαμε ησλ εξεηπίσλ ησλ θηηζκάησλ θαη φρη απφ επηβηψζαληα αξρεία ή ηελ 

εχξεζε ηαηξηθψλ εξγαιείσλ. (www.el.wikipedia.org 2014)   

 Ζ πηνζέηεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ σο επίζεκεο θξαηηθήο ζξεζθείαο 

ηεο απηνθξαηνξίαο νδήγεζε ζηελ επέθηαζε ηεο παξνρήο θξνληίδαο. Ζ Πξψηε 

χλνδνο ηεο Νίθαηαο ην 325 κ.Υ. ψζεζε ηελ Δθθιεζία λα παξέρεη θξνληίδα γηα ηνπο 

θησρνχο, ηνπο άξξσζηνπο, ηεο ρήξεο θαη ηνπο μέλνπο. Γηέηαμε επίζεο ηε δεκηνπξγία 

ελφο λνζνθνκείνπ ζε θάζε πφιε έδξα επηζθνπήο. Αλάκεζα ζηα πξψηα ήηαλ απηά πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνλ Άγην ακςψλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηνλ Μέγα 

Βαζίιεην, Αξρηεπίζθνπν Καηζαξείαο. Σν ηειεπηαίν θαηαζθεπάζηεθε δίπια ζε 

έλα κνλαζηήξη θαη παξείρε θαηάιπκα ζηνπο θησρνχο θαη ηνπο ηαμηδηψηεο αιιά θαη 

θξνληίδα γηα ηνπο αζζελείο, ελψ ππήξμε μερσξηζηή πηέξπγα γηα ηνπο ιεπξνχο 

(www.el.wikipedia.org 2014)   

 Αξθεηέο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο επλφεζαλ ηελ δεκηνπξγία ηνπ valetudinarium, 

ελφο ρψξνπ ζρεδηαζκέλνπ γηα φζνπο έπαζραλ απφ θάπνηα λφζν (valetudinarians) ή δελ 

ήηαλ θαιά ζηελ πγεία ηνπο (valetudo). Πξηλ ηελ επνρή ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ 

Απγνχζηνπ (27 π.Υ. -14 κ.Υ), νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαλ ζηνπο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/325
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CF%88%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9_(%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1)
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Ρσκαίνπο ζηξαηηψηεο ήηαλ εηδηθέο, πξνζσξηλέο θαη εμαξηηφληαλ θπξίσο απφ ηνπο 

ζηξαηεγνχο πνπ ήηαλ επηθεθαιείο ησλ ιεγεσλψλ. Ο Γεκνθξαηηθφο ζηξαηφο 

απνηεινχληαλ απφ ζηξαηνινγεκέλνπο πνιίηεο, ησλ νπνίσλ νη πςεινχ θηλδχλνπ 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα επηβξαβεχνληαη κε θάπνηα ιάθπξα κεγάιεο 

αμίαο. (Risse 2009) 

 ηελ απηνθξαηνξηθή Ρψκε, νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θνηλσληθή 

πξφλνηα αθνινπζνχζαλ αξρηθά ην Διιεληθφ κνληέιν ηεο ηζνλνκίαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ηζφηεηαο, κε απνηέιεζκα νη Ρσκαίνη λα κελ πξνβνχλ ζηνλ δηαρσξηζκφ 

κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ ή ηελ ζέζπηζε θαη ρνξήγεζε θάπνηαο κνξθήο 

θνηλσληθήο πξνζθνξάο. πσο θαη ζηελ Διιάδα, ε θηιαλζξσπία ήηαλ ππφζεζε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηνπ θηιηθνχ πεξίγπξνπ. Ζ ζπκπφληα ή ε επζπιαρλία πξνο ηνπο μέλνπο 

θξηλφηαλ παξάινγε θαη ζεσξείην ειάηησκα ζην ραξαθηήξα ελφο αλζξψπνπ πνπ ηνλ 

νδεγνχζε ζηελ πξνζθνξά αδηθαηνιφγεηεο βνήζεηαο.  (Risse 2009 - Garzetti, From 

Tiberius to the Antonines) 

 Ο pater familias ήηαλ ην πξφζσπν πνπ ζχκθσλα κε ηελ παγαληζηηθή 

θνηλσληθή εζηθή επσκηδφηαλ ην ξφιν ηεο «πξφλνηαο» θαη πεξηφξηδε ηελ πξνζθνξά 

βνήζεηαο ζηα κέιε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο ηνπ. Ζ ηδέα ησλ μελψλσλ πνπ αξρηθά 

ππήξραλ ζε ηδησηηθά νηθήκαηα επεθηάζεθε θαη αξγφηεξα ζπκπεξηιάκβαλε εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλα θηήξηα γηα επηζθέπηεο ή πξνζσξηλέο θαηνηθίεο γηα μέλνπο 

επηζήκνπο. (Risse 2009 - Garzetti, From Tiberius to the Antonines) 

 Οη ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ ζηεξίδνληαλ ζηελ ηζφηεηα, κνινλφηη νη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ απηνθξαηνξία δεκηνχξγεζαλ ζηαδηαθά κηα κεγάιε 

κάδα ζηεξεκέλσλ θαη θησρψλ αλζξψπσλ πνπ δνχζαλ ζηα αζηηθά θέληξα, νη νπνίνη 

φκσο δηαηεξνχζαλ ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο ηα 

ζπηηηθά γηαηξηθά θαη ε απηνβνήζεηα εμαθνινπζνχζαλ λα ζεσξνχληαη βαζηθνί κέζνδνη 

ζεξαπείαο. (Risse 2009 - Garzetti, From Tiberius to the Antonines) 

 Σν γεγνλφο φηη νη απνδέθηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο ήηαλ ζηξαηηψηεο θαη ζθιάβνη 

ίζσο λα ζρεηίδεηαη κε ηελ γεληθφηεξε έιιεηςε ηνπο θαζψο θαη κε ηελ φιν θαη 

απμαλφκελε νηθνλνκηθή ηνπο αμία.  (Risse 2009, - Lucius J.M.Columella, On Agriculture 

(De Re Rustica), Loeb Classical Library, Cambridge, Harvard Univ. Press,1960) 

 Ζ αθνζίσζε ησλ αιινδαπψλ ζηξαηησηψλ θαη ζθιάβσλ, αιιά θαη ε θπζηθή ηνπο 

θαηάζηαζε θαη απφδνζε παξέκελαλ αβέβαηα δεηήκαηα. Δλδερνκέλσο, έλαο άιινο 

ιφγνο πνπ πξνζθεξφηαλ βνήζεηα ζε απηέο ηηο νκάδεο λα ήηαλ ε απφζηαζε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο ιφγσ ηεο θχζεο ηεο δνπιεηάο ηνπο, πνπ ήηαλ παξαδνζηαθά ππεχζπλε 
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γηα ηελ θξνληίδα ηνπο. Έηζη, νη ζηξαηηψηεο θαη νη ζθιάβνη αλέπηπμαλ δεζκνχο, νη 

πξψηνη κε ηνπο ζηξαηψλεο ηνπο θαη νη δεχηεξνη κε ηα αγξνθηήκαηα ησλ θπξίσλ ηνπο. 

(Risse 2009) 

 Ζ ηαηξηθή πεξίζαιςε ζην valetudinarium ήηαλ εμαξρήο κέξνο ηεο ζπκθσλίαο 

κεηαμχ ηνπ απηνθξάηνξα θαη ησλ λενζχιιεθησλ, φπσο ν Σεξεληηαλφο ή κεηαμχ ηνπ 

γαηνθηήκνλα θαη ησλ δνχισλ ηνπ. Ζ ζπκθσλία απηή ζπκπεξηιάκβαλε ζηέγε, ηξνθή, 

ςπραγσγία θαη ηαηξηθή θξνληίδα. Σειηθά φκσο ηα valetudinaria απέηπραλ λα 

απεπζπλζνχλ θαη ζηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. Οη πνιίηεο, αλεμάξηεηα κε ηελ θνηλσληθή 

ηάμε ζηελ νπνία αλήθαλ, εμαθνινχζεζαλ λα βαζίδνληαη ζην παξαδνζηαθφ 

νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα νηθηαθήο πεξίζαιςεο, ζηελ ινπηξνζεξαπεία, ζηηο ζπκβνπιέο 

ηδησηηθψλ ή δεκφζησλ γηαηξψλ θαη ζηνπο λανχο γηα ζέκαηα πγείαο. (Risse 2009) 

 Οη εγθπξφηεξεο καξηπξίεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ζρεηηθά κε ηα πνιηηηθά 

valetudinaria πξνέξρνληαη απφ ηηο γλσζηέο νηθνγέλεηεο θαη νηθίεο ηεο απηνθξαηνξίαο, 

ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηέβαιιαλ γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ θαιή πγεία ησλ 

ζθιάβσλ ηνπο. Ο Σάθηηνο θαη ν ελέθαο αλαθέξζεθαλ ζηελ χπαξμε εηδηθψλ δσκαηίσλ 

πςεινχ θηλδχλνπ πνπ πηζαλψο πξννξίδνληαλ γηα ηνπο ζθιάβνπο. Απηνί νη ηδησηηθνί 

μελψλεο αλήθαλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζε θάπνηνπο επθαηάζηαηνπο γαηνθηήκνλεο θαη 

ηνλ 10 αηψλα κ.Υ. εληνπίδνληαλ ζηελ πεξηθέξεηα. (Risse 2009) 

 ηελ βαζηθή ηνπ ππφζηαζε ην ίδξπκα πηζαλφλ λα ήηαλ ζρεδηαζκέλν γηα ηε 

θξνληίδα ησλ εμαξηψκελσλ εξγαηψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ θαη πξνέθηαζε 

ηεο νηθνγέλεηαο ελφο γαηνθηήκνλα. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα δνχκε απηή ηε 

ιεηηνπξγία ζαλ ηελ επέθηαζε ηεο παξαδνζηαθήο επζχλεο γηα ηελ πεξίζαιςε ελφο 

άξξσζηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία θαη αλήθεη ζηνλ pater familias. (Risse 2009) 

 To πνιηηηθφ valetudinarium, ππφ ηελ επίβιεςε ηεο ζπδχγνπ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, 

απαζρνινχζε θάπνηνπο ζθιάβνπο νη νπνίνη δήισλαλ πσο θαηείραλ θάπνηεο γλψζεηο 

γχξσ απφ ηελ ηαηξηθή θαη είραλ εθπαηδεπηεί απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο ή είραλ 

καζεηεχζεη δίπια ζε γηαηξνχο  γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ πξνζπάζεηα 

ηνπο λα απμήζνπλ ηελ  παξαγσγηθφηεηα ησλ ζθιάβσλ, πνιινί γαηνθηήκνλεο ηνπο 

εθπαίδεπαλ ζε γεληθά ηαηξηθά ζέκαηα θαη ηνπο έζηειλαλ λα θξνληίζνπλ θαη λα 

ζεξαπεχνπλ άιινπο αζζελείο, θπζηθά φρη δσξεάλ. (Risse 2009) 

 χκθσλα κε ηηο ελαπνκείλαζεο καξηπξίεο ηα ζηξαηησηηθά valetudinaria 

βξίζθνληαλ κφλν ζηε βφξεηα ζπλνξηαθή γξακκή ηεο απηνθξαηνξίαο ζηνπο πνηακνχο 

Ρήλν θαη Γνχλαβε. (Risse 2009) 

 Σν ζρέδην ελφο ξσκατθνχ valetudinarium αληαλαθινχζε θαη ηελ ιεηηνπξγία 
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ηνπ, δειαδή ηελ ζπγθέληξσζε θαη ζηέγαζε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ 

ρξεηάδνληαλ πεξίζαιςε. Πηζαλφλ ε ζρεδηαζηηθή γξακκή λα ήηαλ εκπλεπζκέλε απφ ην 

Πεξζηθφ πεξηζηχιην, ην νπνίν είρε ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θφξνλ ζηελ Μεζνγεηαθή 

πνιενδνκία απφ ηελ Διιεληζηηθή επνρή. (Risse 2009 - D.Jetter, Geschichte des 

Hospitals, Wiesbaden, F.Steiner Verlag, 1966) 

 Σν θηήξην είρε ην ζρήκα ελφο νξζνγσλίνπ θαη νη ηέζζεξηο πηέξπγεο ηνπ 

πεξηέβαιιαλ κηα θεληξηθή απιή ή θήπν. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε είζνδνο ηνπ 

θηεξίνπ νδεγνχζε ζε έλα κεγάιν ρψξν ππνδνρήο, ην atrium, κε δσκάηηα ή ζαιάκνπο 

δηακνξθσκέλα γχξσ απφ ην πεξηζηχιην, ηα νπνία είραλ ινπηξψλα θαη απιή. Ο 

αξηζκφο ησλ δσκαηίσλ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ιεγεσλάξησλ πνπ 

ππεξεηνχζαλ κφληκα ζην θάζε νρπξφ. ε θάζε 60 ζηξαηηψηεο αλαινγνχζε έλαο 

ζάιακνο, κηα εθηίκεζε πνπ ζα επέηξεπε αλά πάζα ζηηγκή ηελ ζηέγαζε ηνπ 5-10 % 

ηνπ πξνζσπηθνχ κηαο κνλάδαο ζην λνζνθνκείν. (Risse 2009 - D.Jetter, Geschichte des 

Hospitals, Wiesbaden, F.Steiner Verlag, 1966) 

  Ζ εζσηεξηθή απιή ήηαλ ηδηαίηεξα θσηεηλή θαη παξείρε πξνζηαζία απφ ηνλ 

βξνρή θαη ηνλ αέξα. (Risse 2009) 

 Σα εξείπηα ηνπ αξραηφηεξνπ valetudinarium  αλαθαιχθηεθαλ ζην νρπξφ Aliso, 

θνληά ζην Υάιηεξλ ηεο Βεζηθαιίαο, ην νπνίν θαη ρηίζηεθε πεξίπνπ ηνλ 9ν αηψλα 

κ.Υ. φηαλ απηνθξάηνξαο ήηαλ ν Αχγνπζηνο. (Risse 2009) 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ Κιαχδηνπ, νηθνδνκήζεθε έλα παξφκνην 

ίδξπκα, γχξσ ζην 50 κ.Υ. ζην Ννβαέζην ζην Ρήλν, θνληά ζηελ Κνισλία. Απηφ πνπ 

πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ είλαη ηα πεξίπνπ 100 ηαηξηθά θαη θαξκαθεπηηθά εξγαιεία πνπ 

βξέζεθαλ ζε έλα απφ ηα δσκάηηα ηνπ, πνπ πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Έλα άιιν δσκάηην πνπ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχζε σο 

ρεηξνπξγείν ήηαλ εμνπιηζκέλν κε αξθεηέο εζηίεο, φρη κφλν γηα ηελ ζέξκαλζε θαη ηνλ 

εμαεξηζκφ ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη γηα ηνλ θαπηεξηαζκφ ησλ ζηδεξέλησλ εξγαιείσλ. 

(Risse 2009 - R.Schultze, "Die romischen Legionslazarette in Vetera und anderen 

Legion-slagern",Bonner Jahrbucher 139, 1934) 

Παξφιν πνπ νη Ρσκαίνη δελ είραλ πνηέ έλα μερσξηζηφ ηαηξηθφ ζψκα, απφ ην 150κ.Υ. 

πεξίπνπ 150-180 γηαηξνί θαη ρεηξνπξγνί εξγάδνληαλ ζηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ. 

Απφ ηελ αξραηφηεηα, ε θήκε ηεο Έδεζζαο ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξνπζία 

αξθεηψλ πεγψλ κε ηακαηηθέο ηδηφηεηεο. Σν πεγάδη ηνπ Ηψβ ζηα λφηηα ηεο πφιεο, πνπ 

ιεηηνπξγνχζε κέρξη ηελ επνρή ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ Αλησλίνπ Πίνπ ήηαλ 

πεξηηξηγπξηζκέλν απφ λανχο αθηεξσκέλνπο ζηνπο αγίνπο  Κνζκά θαη Γακηαλφ πνπ 
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είραλ ηαθεί εθεί. (Risse 2009) 

 

 1.5       Μεζαησληθφ Ηζιάκ 

 

Σν πξψην θαηαγεγξακκέλν λνζνθνκείν ηνπ κεζαησληθνχ Ηζιακηθνχ θφζκνπ 

απνηειεί ην λνζνθνκείν ηνπ Οπαιίλη Α' (al-Walid ibn 'Abdul Malik), πνπ βαζίιεςε 

απφ ην 705 έσο ην 715 CE θαη ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ην 86 ε.Δ (706-707 CE). 

Καηά θάπνην ηξφπν έκνηαδε κε Βπδαληηλφ λνζνθνκείν, ήηαλ φκσο γεληθφηεξν θαζψο 

νη θξνληίδα πνπ παξείρε εθηεηλφηαλ ζηνπο ιεπξνχο θαη ηνπο απφθιεξνπο. Ζ θξνληίδα 

θαη ε ζεξαπεία παξέρνληαλ δσξεάλ ελψ απαζρνινχληαλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο 

γηαηξνί. (www.el.wikipedia.org 2014)   

 ηνλ κεζαησληθφ Ηζιακηθφ θφζκν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ιέμε «Μπηκαξηζηάλ» 

(Bimaristan) γηα λα δειψζεη ην λνζνθνκείν κε ηε ζχγρξνλε έλλνηά ηνπ, σο ίδξπκα 

φπνπ νη αζζελείο γίλνληαλ δεθηνί θαη έβξηζθαλ θξνληίδα απφ ην θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη Μνπζνπικάλνη γηαηξνί ήηαλ νη πξψηνη πνπ 

έθαλαλ ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ λαψλ, ησλ 

λαψλ ηνπ νλείξνπ, ησλ αζχισλ, ησλ ζαλαηφξησλ (ιαδαξέηηα) θαη ησλ ιεπξνθνκείσλ, 

ηα νπνία θαηά ηελ αξραηφηεηα ήηαλ επηθνξηηζκέλα πεξηζζφηεξν κε ηελ απνκφλσζε 

ησλ αζζελψλ θαη ησλ ηξειψλ απφ ηελ θνηλσλία «παξά κε ηελ πξνζθνξά θάπνηαο 

κνξθήο πξαγκαηηθήο ζεξαπείαο». (www.el.wikipedia.org 2014)   

  Έηζη πνιινί ζεσξνχλ ηα κεζαησληθά Μπηκαξηζηάλ λνζνθνκεία σο ηα πξψηα 

λνζνθνκεία κε ηε ζχγρξνλε έλλνηα ηεο ιέμεο. Σα πξψηα δεκφζηα λνζνθνκεία, 

ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία
 

 θαη ηαηξηθά παλεπηζηήκηα δεκηνπξγήζεθαλ επίζεο απφ 

Μνπζνπικάλνπο γηαηξνχο ηνπ Μεζαίσλα. (www.el.wikipedia.org 2014)   

 Μεηαμχ ηνπ φγδννπ θαη ηνπ δσδέθαηνπ αηψλα κ.Υ. ηα Μνπζνπικαληθά 

λνζνθνκεία εμειίρζεθαλ ζε θέληξα θξνληίδαο πςεινχ επηπέδνπ. Σα λνζνθνκεία πνπ 

ηδξχζεθαλ ζηε Βαγδάηε ηνλ έλαην θαη ην δέθαην αηψλα απαζρνινχζαλ κέρξη 25 

γηαηξνχο θαη είραλ μερσξηζηέο πηέξπγεο γηα ηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο. Σν λνζνθνκείν 

θαη ην Σέκελνο ηνπ Αι-Καηξαγανπάλ (Al-Qairawan) ζηελ Σπλεζία, ην νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε ζηε δηάξθεηα ηεο δπλαζηείαο ησλ Αγθιακπίλη (Aghlabid) ην 830, 

ήηαλ απιά αιιά ηθαλνπνηεηηθά εμνπιηζκέλν, κε αίζνπζεο δηακνξθσκέλεο ζε 

αίζνπζεο αλακνλήο, ηδακί θαη εηδηθά ινπηξά. Σν λνζνθνκείν απαζρνινχζε γπλαίθεο 

λνζνθφκεο, πεξηιακβαλνκέλσλ λνζνθφκσλ απφ ην νπδάλ, γεγνλφο πνπ απνηεινχζε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CF%84_%CE%91%27
http://el.wikipedia.org/wiki/705
http://el.wikipedia.org/wiki/715
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%AF%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%80%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%84%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%B4%CE%AC%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/830
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AC%CE%BD
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ζεκαληηθή εμέιημε. Παξάιιεια κε ηνπο ηαθηηθνχο γηαηξνχο πνπ πεξηπνηνχληαλ ηνπο 

αζζελείο, ζην λνζνθνκείν απαζρνινχληαλ θαη νη Fuqaha al-Badan, έλα είδνο 

ζξεζθεπηηθψλ θπζηνζεξαπεπηψλ, κία νκάδα ζξεζθεπηηθψλ κειεηεηψλ ησλ νπνίσλ νη 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο πεξηειάκβαλαλ αθαηκάμεηο, επαλαηνπνζέηεζε νζηψλ 

θαη θαπηεξηαζκνχο. (www.el.wikipedia.org 2014)   

 ηελ επνρή ησλ Οζσκαλψλ, νπφηε θαη ηα λνζνθνκεία έθηαζαλ ζε έλα 

αμηνζεκείσην επίπεδν, ν νπιηάλνο Βαγηαδήη ΗΗ έθηηζε έλα ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν 

θαη ηαηξηθφ ζρνιείν (καληξάζα, madrasa) ζηελ Αδξηαλνχπνιε(Edirne), ελψ κεγάινο 

αξηζκφο πξψηκσλ λνζνθνκείσλ θαηαζθεπάζηεθαλ επίζεο ζηελ Σνπξθία. 

(www.el.wikipedia.org 2014)   

 Αληίζεηα κε ηνπο Αξραηνειιεληθνχο λανχο ησλ ζεψλ – ζεξαπεπηψλ, νη 

θιεξηθνί πνπ απαζρνινχληαλ ζε απηά ηα ηδξχκαηα εθάξκνδαλ επηζηεκνληθή 

κεζνδνινγία γηα ηελ ζεξαπεία ησλ αζζελψλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο πξνγελέζηεξνχο 

ηνπο. (www.el.wikipedia.org 2014)   

χκθσλα κε ηνλ εξ Σδνλ Μπάγθνη Γθιακπ (Sir John Bagot Glubb): 

 "Σελ επνρή ηνπ Μακνχλ ηα ηαηξηθά  ζρνιεία ήηαλ πνιχ ελεξγά ζηε Βαγδάηε. 

Σα πξψηα δσξεάλ δεκφζηα λνζνθνκεία άλνημαλ ζηε Βαγδάηε ζηε δηάξθεηα ηνπ 

Υαιηθάηνπ ηνπ Υαξνχλ αξ-Ραζίλη (Haroon-ar-Rashid). Καζψο ην ζχζηεκα 

εμειηζζφηαλ, νξίδνληαλ γηαηξνί θαη ρεηξνπξγνί λα δίλνπλ δηαιέμεηο ζε θνηηεηέο 

ηαηξηθήο θαη εμέδηδαλ δηπιψκαηα ζε απηνχο πνπ ζεσξνχληαλ ηθαλνί. 

(www.el.wikipedia.org 2014)   

 Σν πξψην λνζνθνκείν ζηελ Αίγππην άλνημε ην 872 κΥ. θαη απφ ηφηε δεκφζηα 

λνζνθνκεία εκθαλίζηεθαλ ζε νιφθιεξε ηελ απηνθξαηνξία απφ ηελ Ηζπαλία σο ηελ 

Πεξζία". (www.el.wikipedia.org 2014)   

 Απηή ε κε ζξεζθεπηηθή θαη ηζφλνκε αληίιεςε γηα ηελ πξφλνηα έξρεηαη ζε 

πιήξε αληίζεζε κε ηηο πξαθηηθέο πνπ ήηαλ δεκνθηιείο ζηελ αξραία Αίγππην. Δθεί, 

απφ ηελ επνρή ησλ δπλαζηεηψλ, ε πξφλνηα ππήξρε παξαδνζηαθά ζαλ έλαο θνηλσληθφο 

εζηθφο θαλφλαο αιιά ήηαλ θαη κηα θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ελζσκαησκέλε ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο αμίεο. Ζ γε αλήθε ζηνπο Φαξαψ θαη ν πιεζπζκφο δελ είρε νχηε 

δηθαηψκαηα νχηε εμνπζίεο, παξά κφλν ηελ ππνρξέσζε λα ππεξεηεί ην θξάηνο θαη λα 

ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο πνπ επέβαιιε ε ηεξαηηθή γξαθεηνθξαηία. (Risse 2009 - 

E.A.Judge, "The quest for mercy in late antiquity" God Who is Rich in Mercy: Essays 

Presented to D.B.Knox, Sydney, Macquarie Univ.Press, 1986) 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%86%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84_%CE%92%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%84_%CE%93%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80&action=edit&redlink=1
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 Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη Αηγχπηηνη απνδέρηεθαλ ηηο έληνλεο δηαθξίζεηο 

κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ θαη δηακφξθσζαλ έλαλ εζηθφ θψδηθα γηα λα 

πξνζηαηεχνπλ θαη λα βνεζνχλ ηνπο κε πξνλνκηνχρνπο πνιίηεο. Οη ζενί θαη νη άξρνληεο 

ζηήξηδαλ ηνπο θησρνχο θαη ηνπο πξνζηάηεπαλ απφ ηελ ππεξβνιηθή εθκεηάιιεπζε. Ζ 

ίδηα θηιαλζξσπηθή δηάζεζε ίζρπε θαη γηα άιιεο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο  

νη ρήξεο, ηα νξθαλά, νη ειηθησκέλνη, νη άζηεγνη θαη νη πεξηπιαλψκελνη μέλνη. Οη λανί 

πξφζθεξαλ θηινμελία, ηξνθή θαη άζπιν ζε φζνπο είραλ αλάγθε. (Risse 2009 - 

E.A.Judge, "The quest for mercy in late antiquity" God Who is Rich in Mercy: Essays 

Presented to D.B.Knox, Sydney, Macquarie Univ.Press, 1986) 

 Οη  θαιέο πξάμεηο δελ έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν κφλν ζηελ θνηλσληθή εηθφλα θαη 

ζέζε ελφο αλζξψπνπ, αιιά θαη ζηελ ψξα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζνχζε 

ηνλ ζάλαην, έλα θχξην γλψξηζκα ησλ Αηγππηηαθψλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ. Σειηθά, 

ε αξραία Αηγππηηαθή ηαθηηθή ηεο παξνρήο θαγεηνχ ζηνπο πεηλαζκέλνπο, λεξνχ ζηνπο 

δηςαζκέλνπο, ξνπρηζκνχ ζηνπο κε έρνληεο θαη ίαζεο ζηνπο αζζελείο, ηνπο ηπθινχο θαη 

ηνπο αλάπεξνπο εμειίρζεθε ζε θεληξηθφ άμνλα ηεο Ηνπδαηνρξηζηηαληθήο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο θαη έγηλε ν ππξήλαο ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο, θαζψο νη θαιέο πξάμεηο 

ησλ ρξηζηηαλψλ ζα αμηνινγνχληαλ ηελ εκέξα ηεο θξίζεσο. (Risse 2009 - E.A.Judge, 

"The quest for mercy in late antiquity" God Who is Rich in Mercy: Essays Presented to 

D.B.Knox, Sydney, Macquarie Univ.Press, 1986) 

 

  1.6   Μεζαησληθή Δπξψπε 

 

Σα κεζαησληθά λνζνθνκεία ζηελ Δπξψπε αθνινπζνχζαλ παξφκνηα 

θηινζνθία. Ήηαλ ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη ε θξνληίδα παξέρνληαλ 

απφ κνλαρνχο θαη θαιφγξηεο (έλαο παιηφο Γαιιηθφο νξηζκφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

ήηαλ hôtel-Dieu, μελψλαο ηνπ Θενχ). (www.el.wikipedia.org 2015)   

Κάπνηα ήηαλ δίπια ζε κνλαζηήξηα, άιια ήηαλ αλεμάξηεηα θαη είραλ ηε δηθή 

ηνπο ρξεκαηνδφηεζε, ζπλήζσο απφ αθίλεηα, ηα νπνία παξείραλ έζνδα γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο. Κάπνηα λνζνθνκεία θάιππηαλ δηάθνξεο παζήζεηο ελψ άιια 

ηδξχνληαλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ιεπξνθνκεία, ή σο 

θαηαθχγηα γηα ηνπο θησρνχο θαη ηνπο πξνζθπλεηέο. (www.el.wikipedia.org 2015)   

Πέξαζε αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε ηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία λα 

θαιχςνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο παζήζεηο, παξφιν πνπ ην πξψην Ηζπαληθφ 

λνζνθνκείν, ην νπνίν ηδξχζεθε απφ ηνλ Βεζηγφηζν επίζθνπν Μαζφλα (Masona) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CF%84%CE%B8%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
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ην 580 ζηε Μέξηληα, ήηαλ έλα xenodochium (μελνδνρείν), ζρεδηαζκέλν σο μελψλαο 

γηα ηνπο ηαμηδηψηεο (νη πεξηζζφηεξνη πξνζθπλεηέο πξνο ηε ιάξλαθα ηεο Αγίαο 

Δπιαιίαο ηεο Μέξηληα) θαζψο θαη λνζνθνκείν γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο ληφπηνπο 

αγξφηεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ λνζνθνκείνπ πξνεξρφηαλ απφ θάξκεο πνπ παξείραλ 

ηξνθή γηα ηνπο αζζελείο θαη ηνπο επηζθέπηεο. (www.el.wikipedia.org 2015)   

 

  1.7   Απνηθηαθή Ακεξηθή 

 

Πηζηεχεηαη φηη ην πξψην Ηζπαληθφ λνζνθνκείν ζηελ Ακεξηθή ηδξχζεθε κεηά 

ηελ άθημε ηνπ Κνιφκβνπ ζην λεζί πνπ έγηλε γλσζηφ σο Ηζπαληφια (Hispaniola) θαη 

ήηαλ ην λνζνθνκείν αλ Νηθνιάο ληε Μπάξη (San Nicolás de Bari) ζην άλην 

Νηνκίλγθν (Santo Domingo) ηεο Γνκηληθαλήο Γεκνθξαηίαο.  

Ο Φξάη Νίθνιαο ληε Οβάλδν (Fray Nicolas de Ovando), Ηζπαλφο θπβεξλήηεο 

θαη δηνηθεηήο ηεο απνηθίαο απφ ην 1502 έσο 1509, ελέθξηλε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ην, ή 

κεηά ην, 1504.  

Σν λνζνθνκείν πηζαλνινγείηαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο εθθιεζία. 

(www.el.wikipedia.org 2015)   

 Σν λνζνθνκείν ηνπ Ηεζνχ ηνπ Ναδσξαίνπ (Hospital de Jesús Nazareno) 

ζηελ πφιε ηνπ Μεμηθνχ είλαη ην παιαηφηεξν λνζνθνκείν ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. 

 Ηδξχζεθε ην 1524 κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 

ηνπ θαηαθηεηή (conquistador) Υεξλάλ Κνξηέδ (Hernán Cortés) γηα λα παξέρεη 

θξνληίδα ζε θησρνχο Ηζπαλνχο ζηξαηηψηεο θαη ληφπηνπο θαηνίθνπο. 

(www.el.wikipedia.org 2015)   

 Σν πξψην λνζνθνκείν ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, βνξεηφηεξα ηνπ Μεμηθνχ είλαη 

ην Hôtel-Dieu de Québec. Ηδξχζεθε ζηε Νέα Γαιιία ην 1639 απφ 

ηξεηο Απγνπζηηληαλνχο απφ ην l'Hôtel-Dieu de Dieppe ηεο Γαιιίαο.  

Σν εγρείξεκα, ζην νπνίν κεηείρε θαη ε αληςηά ηνπ Καξδηλάιηνπ ηνπ 

Ρηζειίε εμαζθάιηζε ηε βαζηιηθή ζθξαγίδα ηνπ βαζηιηά Λνπδνβίθνπ ΗΓ θαη 

επαλδξψζεθε απφ ηελ απνηθηαθφ γηαηξφ Ρφκπεξη Γθηθάξλη ληε Μνλζέι (Robert 

Giffard de Moncel). (www.el.wikipedia.org 2015)   

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/580
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1502
http://el.wikipedia.org/wiki/1509
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CF%89%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/1524
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%BD_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%B6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1639
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%93%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%93%CE%BA%CE%B9%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%83%CE%AD%CE%BB&action=edit&redlink=1
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 1.8    χγρξνλε επνρή 

 

ηελ Δπξψπε ε κεζαησληθή έλλνηα ηεο Υξηζηηαληθήο θξνληίδαο εμειίρζεθε 

ζηνλ δέθαην έθην θαη δέθαην έβδνκν αηψλα ζε θνζκηθή, φκσο κφιηο ηνλ δέθαην 

φγδνν αηψλα άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηα λνζνθνκεία κε ηε ζχγρξνλε έλλνηα, πνπ 

θάιππηαλ κφλν ηαηξηθέο αλάγθεο θαη επαλδξψλνληαλ απφ γηαηξνχο θαη ρεηξνχξγνπο. 

Σν Charité, πνπ ηδξχζεθε ζηνΒεξνιίλν ην 1710, είλαη έλα πξψην δείγκα. 

(www.el.wikipedia.org 2014)   

 Σν λνζνθνκείν Γθάηο (Guy's Hospital) ηδξχζεθε ζην Λνλδίλν ην 1724 θαηφπηλ 

θιεξνδνηήκαηνο ηνπ επθαηάζηαηνπ εκπφξνπ Σφκαο Γθάη (Thomas Guy). 

Πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία εκθαλίζηεθαλ ζην Λνλδίλν θαη ζε άιιεο Βξεηαληθέο πφιεηο 

ζηε δηάξθεηα ηνπ αηψλα, αξθεηά κε ρξήκαηα ηδησηηθψλ εηζθνξψλ. ηηο Βξεηαληθέο 

Ακεξηθαληθέο απνηθίεο ην Γεληθφ Ννζνθνκείν ηεο Πελζπιβάληα (Pennsylvania 

General Hospital) ηδξχζεθε ζηελ Φηιαδέιθεηα ην 1751, κε ρξήκαηα πνπ πξνήιζαλ 

απφ ηδησηηθέο εηζθνξέο (£2,000) θαη απφ ηε πλέιεπζε. (www.el.wikipedia.org 2014)   

 ηαλ άλνημε ην Βηελλέδηθν Γεληθφ Ννζνθνκείν (Allgemeines Krankenhaus) 

ην 1784, ην νπνίν θαηέζηε ακέζσο ην κεγαιχηεξν λνζνθνκείν ηνπ θφζκνπ, νη γηαηξνί 

απέθηεζαλ κία λέα εγθαηάζηαζε πνπ ζηαδηαθά εμειίρζεθε ζην ζεκαληηθφηεξν 

εξεπλεηηθφ θέληξν. ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα δεκηνπξγήζεθε ε Γεχηεξε Ηαηξηθή 

ρνιή, κε ηε ζπκβνιή γηαηξψλ φπσο νη Καξι Φξάηρεξξ θνλ Ρνθηηάλζθη (Carl 

Freiherr von Rokitansky), Εφδεθ θφληα (Josef Škoda), Φέξληηλαλη Ρίηηεξ θνλ 

Υέκπξα (Ferdinand Ritter von Hebra) θαη Ηγθλάδ Φίιηπ Εέκκειβαηο (Ignaz Philipp 

Semmelweis). Βαζηθέο ηαηξηθέο επηζηήκεο θαη εηδηθφηεηεο δηεπξχλζεθαλ. Παξάιιεια, 

νη πξψηεο δεξκαηνινγηθέο, νθζαικνινγηθέο αιιά θαη σηνξηλνιαξπγγνινγηθέο 

θιηληθέο ηδξχζεθαλ ζηε Βηέλλε, πνπ ζεσξείηαη ε γελέηεηξα ηεο εηδηθεπκέλεο ηαηξηθήο 

 ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Δπξψπεο θαη ζηε Βφξεηα 

Ακεξηθή ηδξπφηαλ κία πνηθηιία ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. ηελ Ζπεηξσηηθή Δπξψπε ηα λέα λνζνθνκεία γεληθφηεξα θηίδνληαλ θαη 

ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ δεκφζηνπο πφξνπο. Ζ Δζληθή Τπεξεζία Τγείαο (National 

Health Service), ν θχξηνο πάξνρνο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

ηδξχζεθε ην 1948. (www.el.wikipedia.org 2014)   

 ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ηα λνζνθνκεία ήηαλ κε θεξδνζθνπηθά 

θαη ζπλήζσο ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ θάπνην ζξεζθεπηηθφ δφγκα. Έλα απφ ηα πξψηα, 

πξηλ αθφκα απφ ηε δεκηνπξγία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ κε ηε ζεκεξηλή κνξθή 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1710
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1724
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BB%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CE%97%CE%A0%CE%91)
http://el.wikipedia.org/wiki/1751
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AD%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1784
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B9%CF%87%CE%B5%CF%81%CF%81_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CF%8C%CE%B6%CE%B5%CF%86_%CE%A3%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84_%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%84%CE%B5%CF%81_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%A7%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84_%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%84%CE%B5%CF%81_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%A7%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84_%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%84%CE%B5%CF%81_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%A7%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B3%CE%BA%CE%BD%CE%AC%CE%B6_%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80_%CE%96%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1948
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
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ηνπο, ηδξχζεθε απφ ηνλ Οπίιηακ Πελλ (William Penn) ζηε Φηιαδέιθεηα, ην 1713. 

Απηά ηα λνζνθνκεία ήηαλ απαιιαγκέλα απφ ηε θνξνινγία ιφγσ ηνπ θηιαλζξσπηθνχ 

ηνπο ζθνπνχ, φκσο παξείραλ πεξηνξηζκέλε θηιαλζξσπηθή ηαηξηθή θξνληίδα. Οη 

παξνρέο ζηνπο ζπκπιεξψλνληαλ απφ ηα κεγάια δεκφζηα λνζνθνκεία ησλ κεγάισλ 

πφιεσλ θαη ηα παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία πνπ ζπρλά ζπλεξγάδνληαλ κε ηαηξηθέο 

ζρνιέο. ηα ηέιε ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ηέινο εκθαλίζηεθαλ ζηηο ΖΠΑ αιπζίδεο 

θεξδνζθνπηθψλ λνζνθνκείσλ. (www.el.wikipedia.org 2014)   

 

 1.9   Δγθαηαζηάζεηο 

 Αξρηηεθηνληθή 

 

 Σα κνληέξλα λνζνθνκεηαθά θηίξηα είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηνχλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ πηζαλφηεηα 

εμάπισζεο θάπνηαο κφιπλζεο ελψ παξάιιεια λα απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κέζα ζην λνζνθνκείν θαη ησλ 

αζζελψλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ πηεξχγσλ δηεπθνιχλεηαη θαη πεξηνξίδεηαη ρξνληθά. Σα 

θηίξηα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα θηινμελνχλ κε αζθάιεηα ηκήκαηα ξαδηνινγίαο 

θαη ρεηξνπξγεία ελψ πξέπεη λα παξέρεηαη ζηα ζρέδηα αξθεηφο ρψξνο γηα ηηο εηδηθέο 

θαισδηψζεηο, ηα πδξαπιηθά θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

(www.el.wikipedia.org 2015)   

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο πνιιά λνζνθνκεία, αθφκα θαη απηά πνπ 

ζεσξνχληαη κνληέξλα, είλαη πξντφληα ζπλερνχο θαη ζπρλά θαθά δηαρεηξηδφκελεο 

εμέιημεο κε ην πέξαζκα ησλ δεθαεηηψλ ή αθφκα θαη ησλ αηψλσλ, κε ηελ πξνζζήθε 

λέσλ ηκεκάησλ αλάινγα κε ην ηη επηηάζζνπλ νη αλάγθεο θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ θάζε 

ηδξχκαηνο. Χο απνηέιεζκα, ν Οιιαλδφο ηζηνξηθφο ηεο αξρηηεθηνληθήο Κνξ 

Οπαγθελάξ ραξαθηήξηζε πνιιά λνζνθνκεία σο: 

 

 "...θαηαζθεπαζκέλεο θαηαζηξνθέο, αλώλπκα ηδξπκαηηθά ζπκπιέγκαηα πνπ 

δηνηθνύληαη από ηεξάζηηεο γξαθεηνθξαηίεο θαη ηειείσο αθαηάιιεια γηα ην ζθνπό γηα ηνλ 

όπνην ζρεδηαζηήθαλ... Δελ είλαη ζρεδόλ πνηέ ιεηηνπξγηθά θαη αληί λα θάλνπλ ηνπο 

αζζελείο λα αηζζάλνληαη άλεηα δεκηνπξγνύλ ζηξεο θαη άγρνο." (www.el.wikipedia.org 

2015) 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1713
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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 Κάπνηα λεφηεξα ζρέδηα λνζνθνκείσλ πξνζπαζνχλ ηψξα λα επαληδξχζνπλ ηνλ 

ζρεδηαζκφ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο ςπρνινγηθέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ, παξέρνληαο 

πεξηζζφηεξν αέξα, θαιχηεξε ζέα θαη επράξηζηνπο ρξσκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο. Απηέο 

νη ηδέεο πεγάδνπλ ζηα ηέιε 18νπ αηψλα, φηαλ ε έλλνηα ηεο παξνρήο θαζαξνχ αέξα θαη 

ηεο πξφζβαζεο ζηηο «ζεξαπεπηηθέο δπλάκεηο ηεο θχζεο» πηνζεηήζεθαλ πξψηε θνξά 

απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο γηα ηε βειηίσζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ θηηξίσλ. 

(www.el.wikipedia.org 2015)   

 Μία άιιε θχξηα αιιαγή ε νπνία αθφκα πηνζεηείηαη ζε πνιιά κέξε ηνπ 

θφζκνπ είλαη ε αιιαγή απφ ην ζχζηεκα ησλ πηεξχγσλ, φπνπ νη αζζελείο 

λνζειεχνληαη ζε θνηλά δσκάηηα, ρσξηζκέλα ζηελ θαιχηεξε απφ θηλεηά δηαρσξηζηηθά, 

ζε έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηα δσκάηηα ησλ αζζελψλ, φπνπ νη αζζελείο 

θηινμελνχληαη ζε μερσξηζηά δσκάηηα. Σν ζχζηεκα ησλ πηεξχγσλ έρεη ραξαθηεξηζηεί 

αξθεηά απνηειεζκαηηθφ, ηδίσο γηα ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, φκσο ζεσξείηαη 

πεξηζζφηεξν αγρσηηθφ γηα ηνπο αζζελείο θαη επηβιαβέο γηα ηελ ηδησηηθφηεηά ηνπο. 

Έλαο θχξηνο πεξηνξηζκφο, παξφια απηά, ζηελ παξνρή φισλ ησλ αζζελψλ κε ηδησηηθά 

δσκάηηα απνηειεί ην πςειφηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ 

λνζνθνκείνπ, θάηη πνπ νδεγεί πνιιά λνζνθνκεία λα ρξεψλνπλ ην ρξήζε ηνπο. 

(www.el.wikipedia.org 2015)   

 

  Τπνδνκή 

  

 Σα ρεηξνπξγεία, ηα ηκήκαηα εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηα ξαδηνινγηθά ηκήκαηα, 

νη κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο θαη ηα δσκάηηα ησλ αζζελψλ δηαζέηνπλ ηαηξηθά 

αέξηα, παξνρή ξεχκαηνο έθηαθηεο αλάγθεο, ζέξκαλζε, θιηκαηηζκφ θαη ζπζηήκαηα 

εμαεξηζκνχ. (www.el.wikipedia.org 2015)   

 

             Σχπνη λνζνθνκείσλ  

 

 Οη αζζελείο πξνζέξρνληαη ζε έλα λνζνθνκείν είηε κφλν γηα δηάγλσζε είηε γηα 

δηάγλσζε θαη ζεξαπεία θαη ζηε ζπλέρεηα απνρσξνχλ (εμσηεξηθνί), είηε εηζάγνληαη 

θαη παξακέλνπλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ κία κέξα έσο αξθεηέο εβδνκάδεο 

ή θαη κήλεο (εζσηεξηθνί). Σα λνζνθνκεία ζπλήζσο δηαθξίλνληαη απφ άιιεο κνξθέο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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ηαηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα εηζάγνπλ θαη λα πεξηζάιπνπλ 

εζσηεξηθνχο αζζελείο. (el.wikipedia.org 2015) 

 

   Γεληθά 

 

Σα γεληθά λνζνθνκεία απνηεινχλ ηνλ πιένλ δηαδεδνκέλν ηχπν λνζνθνκείσλ, 

θαζψο είλαη ζρεδηαζκέλα λα αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθψλ 

εηδψλ αζζέλεηεο θαηηξαχκαηα, ελψ δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ κία κνλάδα επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε άκεζσλ απεηιψλ ηεο πγείαο, αιιά θαη ηελ 

δπλαηφηεηα απνζηνιήο κέζσλ άκεζεο βνήζεηαο. Σν γεληθφ λνζνθνκείν απνηειεί 

ζπλήζσο ην θχξην λνζειεπηηθφ ίδξπκα κίαο πεξηνρήο, έρνληαο κεγάιν αξηζκφ θιηλψλ 

γηα εληαηηθή ή καθξνρξφληα ζεξαπεία θαη εμεηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο 

ρεηξνπξγείσλ, ηαηξείσλ, αθηηλνινγηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ θιπ. Οη 

κεγάιεο πφιεηο ζπλήζσο έρνπλ πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ. (el.wikipedia.org 2015) 

  

  Δμεηδηθεπκέλα 

 

Σα εμεηδηθεπκέλα λνζνθνκεία πεξηιακβάλνπλ ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο 

ηξαπκάησλ, ηα λνζνθνκεία παίδσλ, ηηο θιηληθέο απνηνμίλσζεο, ηα λνζνθνκεία 

αληηκεηψπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ αζζελεηψλ θαη πξνβιεκάησλ, φπσο ηα ςπρηαηξεία γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ςπρηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ, ηα θέληξα ινηκσδψλ αζζελεηψλ, 

ηα αληηθαξθηληθά λνζνθνκεία θαη παιαηφηεξα, ηα ζαλαηφξηα. (el.wikipedia.org 2015) 

 

 Παλεπηζηεκηαθά 

 

Σα παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία είλαη εθείλα πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ πεξίζαιςε 

ησλ αζζελψλ κε ηε δηδαζθαιία ησλ θνηηεηψλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. 

(el.wikipedia.org 2015) 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%B4%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
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  Κιηληθέο 

 

Κιηληθέο νλνκάδνληαη νη ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη κηθξφηεξεο ζε 

κέγεζνο απφ ηα λνζνθνκεία. Ζ δηαρείξηζε ησλ θιηληθψλ κπνξεί λα γίλεηε είηε απφ 

θάπνην θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο είηε απφ ηδηψηεο, φπνπ 

απηφ επηηξέπεηαη, θαη ζπλήζσο παξέρνπλ κφλν εμσηεξηθέο ππεξεζίεο. 

(el.wikipedia.org 2015) 

 

Σκήκαηα 

 

Σα λνζνθνκεία δηαζέηνπλ ζπλήζσο ηα αθφινπζα ηκήκαηα ή κνλάδεο: 

 

 Μνλάδα εγθαπκάησλ 

 Αληηθαξθηληθή κνλάδα 

 Μνλάδα ζηεθαληαίσλ λφζσλ 

 Καξδηνινγηθφ ηκήκα 

 Χηνξηλνιαξπγγνινγηθφ ηκήκα 

 Παηδηαηξηθφ ηκήκα 

 Παζνινγηθφ ηκήκα 

 Οθζαικνινγηθφ ηκήκα 

 Νεπξνινγηθφ ηκήκα 

 Υεηξνπξγηθφ ηκήκα 

 Οξζνπαηδηθφ ηκήκα 

 Σκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

 

 Μνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο 

 Μνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο λενγλψλ 

 Κέληξν ηξαπκάησλ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
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 Μνλάδα ηνθεηνχ 

 Δξγαζηήξηα 

 Μνλάδα λνζειείαο 

 Σκήκα εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 

 Φαξκαθείν 

 Σκήκα ςπρηθήο πγείαο 

 Φπρηαηξηθή πηέξπγα 

 Κέληξν απνθαηάζηαζεο 

 Κέληξν θπζηθνζεξαπείαο 

 Μνλάδα κεηα-αλαηζζεηηθήο ζεξαπείαο 

 Ραδηνινγηθφ – αθηηλνινγηθφ ηκήκα 

 Κέληξν αλαπλεπζηηθήο ππνβνήζεζεο 

 Μνλάδα απμεκέλεο ζεξαπείαο 

 

 

Παξάιιεια δηαζέηεη θαη κε ηαηξηθά ηκήκαηα: 

 

 

 Σκήκα γξακκαηείαο 

 Σκήκα δηνίθεζεο 

 Σκήκα ηαηξηθψλ αξρείσλ 

 Σκήκα πιεξνθνξηψλ 

 

 

(el.wikipedia.org 2015) 

 

Σα λνζνθνκεία κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ έλα κφλν θηήξην ή λα απνηεινχλ κέξνο 

θάπνηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Κάπνηα λνζνθνκεία ζπλεξγάδνληαη κε παλεπηζηήκηα γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηαηξηθψλ εξεπλψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. 

(el.wikipedia.org 2015) 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF
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 1.10 χλνςε ηνπ θεθαιαίνπ 

 

 Σν πξψην θεθάιαην αλαιχεη ηελ ηζηνξία ησλ λνζνθνκείσλ ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν, κε πεξηνρέο θαη κε ρξνλνινγία. πσο αλαθέξεηε ην λνζνθνκείν είλαη ίδξπκα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ην φπνην δηαζέηεη εθπαηδεπκέλν θαη εηδηθεπφκελν 

πξνζσπηθφ θαη εηδηθφ εμνπιηζκφ κε ζθνπφ λα πεξερεί ζεξαπεία θαη αλαθνχθηζε. 

Δπίζεο ην λνζνθνκείν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο αζζελείο λα παξακείλνπλ κέζα ζε 

απηφ έσο ηελ νινθιήξσζε ηηο ζεξαπείαο ηνπο.  

 Ζ εξγαζία αλαθέξεη ηα πξψηα λνζνθνκεία ζηελ αξραία Διιάδα, ζην 

βπδάληην, ζηελ Ρσκατθή απηνθξαηνξία.....απφ ηα αξραία ρξφληα δειαδή κέρξη ηελ 

λεφηεξε ηζηνξία θαη ηα ζχγρξνλα λνζνθνκεία ζηνλ θφζκν ηα φπνηα φρη κφλν 

αζρνινχληαη κε ηελ ζεξαπεία αιιά πξαγκαηνπνηνχλ θαη πνιιέο έξεπλεο κε ζθνπφ ηελ 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ηξφπσλ δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο. 

 Αλαθέξνληαη επίζεο θαη νη ηχπνη ηνλ λνζνθνκείσλ πνπ δηαρσξίδνληαη ζε 

γεληθά, εμεηδηθεπκέλα, παλεπηζηεκηαθά θαη θιηληθέο. Καη αλαιχνληαη νη ηξφπνη 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
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         ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

        Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΘΡΑΚΖ  

 

 Ζ Θξάθε (βνπιγαξηθά Тракия/Тrakija, ηνπξθηθά Trakya) είλαη κηα ηζηνξηθή 

θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε.  

(www.el.wikipedia.org 2015)   

 ήκεξα ην φλνκα Θξάθε ππνδειψλεη κηα πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη ζηε λφηηα 

Βνπιγαξία (βφξεηα Θξάθε), ηε βνξεηναλαηνιηθή Διιάδα (δπηηθή Θξάθε), θαη ηελ 

επξσπατθή Σνπξθία  (Αλαηνιηθή Θξάθε). (www.el.wikipedia.org 2015)   

 Ζ πεξηνρή πνπ αλήθεη ζηελ Διιάδα, απνηειεί ην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηεο 

Θξάθεο θαη ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο. χλνξα ηεο Θξάθεο ζε ηξεηο ζάιαζζεο: ε Μαχξε Θάιαζζα, ην Αηγαίν θαη 

ε Πξνπνληίδα. ηελ Σνπξθία, θαιείηαη επίζεο Ρνχκειε. (www.el.wikipedia.org 

2015)  

 Σα ηζηνξηθά φξηα ηεο Θξάθεο πνηθίινπλ. Ζ αξραία Θξάθε (δει. ην έδαθνο 

φπνπ δνχζαλ νη ζξαθηθέο θπιέο) ζπκπεξηειάκβαλε ηελ ζεκεξηλή Βνπιγαξία, ηελ 

επξσπατθή Σνπξθία, ηε βνξεηναλαηνιηθή Διιάδα θαη ηκήκαηα ηεο 

αλαηνιηθήο εξβίαο θαη ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο. 

 Σα φξηά ηεο ήηαλ κεηαμχ ηνπ πνηακνχ Γνχλαβε ζην Βνξξά θαη ηνπ Αηγαίνπ 

ζην λφην, ζηελ αλαηνιή ε Μαχξε Θάιαζζα θαη ε Πξνπνληίδα (Θάιαζζα ηνπ 

Μαξκαξά) θαη ζηε δχζε νη πνηακνί Αμηφο θαη Μνξάβαο. Ζ ξσκατθή επαξρία ηεο 

Θξάθεο ήηαλ θάπσο κηθξφηεξε, έρνληαο ηα ίδηα αλαηνιηθά θαη λφηηα ζαιάζζηα φξηα, 

θαη ζχλνξα ζην Βνξξά σο ην φξνο Αίκνο. Ζ ξσκατθή επαξρία επεθηείλνληαλ ζηα 

δπηηθά κέρξη ηνλ πνηακφ Νέζην. (www.el.wikipedia.org 2015)   

 

 2.1       ηελ Διιεληθή Μπζνινγία 

 

 Καηά ηελ ειιεληθή κπζνινγία, ππήξμε έλαο πξνπάηνξαο πνπ ιεγφηαλ Θξαμ 

θαη ήηαλ γηνο ηνπ ζενχ ηνπ πνιέκνπ Άξε. Ο ζεφο Άξεο ιεγφηαλ φηη δηέκελε ζηε 

Θξάθε. ε κηα άιιε εθδνρή θαη ζχκθσλα κε ηνλ Δπξηπίδε (ζην έξγν ηνπ Τσλ 

Θξαθώλ νη ρξπζέο αζπίδεο) αλαθέξεη φηη ην φλνκα ηνπ Άξε ήηαλ Θξαμ, ν νπνίνο ήηαλ 

ν πξνζηάηεο ησλ Θξαθψλ θαη ηνπ νπνίνπ ε ρξπζή αζπίδα θπιαζζφηαλ ζην λαφ ηνπ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%93%CE%94%CE%9C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
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ζηε Βηζηνλίδα ηεο Θξάθεο. ηελ ειιεληθή κπζνινγία ε Θξάθε ήηαλ θφξε ηνπ 

Χθεαλνχ θαη ηεο Παξζελφπεο, αδειθή ηεο Δπξψπεο.  (www.el.wikipedia.org 2015)  

  Οη  Θξάθεο  εκθαλίδνληαη ζηελ  Ηιηάδα  ηνπ Οκήξνπ  σο ζχκκαρνη 

ησλ Σξψσλ κε αξρεγνχο ηνλ Αθάκα θαη ηνλ Πήξν ή Πήξξν. Αξγφηεξα ζηε Ηιηάδα 

έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ θαη έλαο άιινο βαζηιηάο, ν Ρήζνο, ν νπνίνο ζθνηψζεθε κεηά 

απφ λπρηεξηλή επηδξνκή πνπ έθαλε ν Γηνκήδεο θαη ν Οδπζζέαο ζην ζηξαηφπεδν ησλ 

Σξψσλ. Έλαο άιινο κπζνινγηθφο βαζηιηάο ησλ Θξαθψλ ήηαλ ν Κηζζεχο, ν νπνίνο 

δνχζε ζηε δπηηθή ηφηε Θξάθε θαη κεηέπεηηα Μαθεδνλία, ν νπνίνο ήηαλ παηέξαο ηνπ 

Σξψα πξεζβχηεξνπ Αληήλνξα. Ζ Οκεξηθή Θξάθε εθηεηλφηαλ σο ηνλ Αμηφ πνηακφ 

δπηηθά, ηνλ Διιήζπνλην θαη ηελ Μαχξε Θάιαζζα αλαηνιηθά. Βφξεηα εθηεηλφηαλ 

κέρξη θαη ηε ζεκεξηλή εξβία θαη νιφθιεξε ηε Βνπιγαξία. (www.el.wikipedia.org 

2015)  

  Ζ ειιεληθή κπζνινγία είλαη γεκάηε απφ Θξάθεο βαζηιείο φπσο νη: Γηνκήδεο 

ησλ Θξαθψλ, Σεξέαο, Λπθνχξγνο, Φηλέαο, Δχκνιπνο, Πνιπκλήζησξ, Οίαγξνο 

(παηέξαο ηνπ Οξθέα) θαη άιινη.  

Δπίζεο ε θπιή πνπ ν κεξνο θαινχζε Θξάθεο πεξηιάκβαλε πνιιέο θπιέο, δηφηη ε 

αξραία Θξάθε ήηαλ ηφπνο δηακνλήο θπιψλ φπσο νη Ζδσλνί πνπ δνχζαλ ζηελ πεξηνρή 

κεηαμχ ησλ πνηακψλ ηξπκφλα θαη Νέζηνπ, νη Βηζάιηεο πνπ δνχζαλ ζηελ πεξηνρή 

κεηαμχ ησλ πνηακψλ Αμηνχ θαη ηξπκφλα, νη Κίθνλεο  ζηελ πεξηνρή ηεο 

ζεκεξηλήο Ρνδφπεο, νη Βίζησλεο, νη Γφβεξεο, νη Μχγδνλεο, νη άηξαη, νη Αςίλζηνη 

θαη πνιινί άιινη. (www.el.wikipedia.org 2015)  

 

 2.2       Αξρατθή θαη θιαζηθή πεξίνδνο 

 

 Ο ηζαγελήο πιεζπζκφο ηεο Θξάθεο ήηαλ κηα ηλδν-επξσπατθή θπιή πνπ 

θαινχληαλ Θξάθεο. Απφ λσξίο δέρηεθαλ ηελ πνιηηηζηηθή επηξξνή ησλ Διιήλσλ 

 δηαηεξψληαο φκσο γηα πνιχ θαηξφ ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Καζψο δε 

κηινχζαλ Διιεληθά, ζεσξνχληαλ απφ ηνπο Έιιελεο  βάξβαξνη. Οη πξψηεο 

ειιεληθέο απνηθίεο ζηε Θξάθε ηδξχζεθαλ ηνλ 6ν αηψλα π.Υ. (www.el.wikipedia.org)  

 Ζ Θξάθε λφηηα ηνπ Γνχλαβε (εθηφο απφ ηελ πεξηνρή ησλ Βεζζψλ), γηα κηζφ 

αηψλα ήηαλ πξνζαξηεκέλε ζηελ Πεξζία απφ ηνλ Γαξείν Α΄, πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

εθζηξαηεία ζηελ πεξηνρή απφ ην 513 π.Υ. έσο ην 512 π.Υ.. Ζ Θξάθε θαηαθηήζεθε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%B3%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/6%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/513_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/512_%CF%80.%CE%A7.
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απφ ηνλ Φίιηππν Β' ηεο Μαθεδνλίαο θαηά ηνλ 4ν αηψλα π.Υ. θαη αλήθε ζην βαζίιεην 

ηεο Μαθεδνλίαο γηα ελάκηζε αηψλα. (www.el.wikipedia.org2015 )  

Μεηά ηνλ Γ' Μαθεδνληθφ Πφιεκν, ε Θξάθε έγηλε ρψξα ππνηειήο ζηε Ρσκατθή 

Απηνθξαηνξία. (www.el.wikipedia.org 2015)  

 Σν 279 π.Υ. Κέιηεο εηζέβαιαλ ζηε Μαθεδνλία, ηε Νφηηα Διιάδα, θαη ηε 

Θξάθε θαη, ελψ εθδηψρζεθαλ γξήγνξα απφ ηελ λφηηα Διιάδα θαη ηε Μαθεδνλία, 

παξέκεηλαλ ζηε Θξάθε έσο ην ηέινο ηνπ αηψλα. (www.el.wikipedia.org 2015)  

 

 2.3       Θξεζθεία – Πνιηηηζκφο 

 

 Ζ ζξεζθεία ησλ Θξαθψλ επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηε δσή, ην ζάλαην θαη ηε 

γνληκφηεηα. Οη Θξάθεο, εθηφο ησλ άιισλ ζεψλ ησλ Διιήλσλ, ιάηξεπαλ πεξηζζφηεξν 

ηνλ Γηφλπζν, ζηνλ νπνίν πξφζθεξαλ ζπζίεο θαη έθαλαλ πνιπήκεξεο γηνξηέο, ελψ 

αξθεηνί αξραίνη ηζηνξηθνί αλαθέξνληαη θαη ζηα Γηνλχζηα κπζηήξηα. 

(www.el.wikipedia.org 2015)  

 εκαληηθφηεξα απφ απηά ηα κπζηήξηα ήηαλ ηα Καβείξηα, ηα νπνία ηεινχζαλ 

νη Κάβεηξνη, ιαφο πνπ δνχζε ζηε ζεκεξηλή Ρνδφπε θαη ζηε λήζν ακνζξάθε. Πνιιά 

θαιιηθά ζχκβνια βξέζεθαλ θαηά ηηο ζχγρξνλεο αλαζθαθέο, ηα νπνία καξηπξνχλ ηε 

ιαηξεία απηψλ ησλ ζπκβφισλ, ε νπνία πξνεξρφηαλ απφ ηε ζξεζθεπηηθή ιαηξεία γηα 

ηε γνληκφηεηα. (www.el.wikipedia.org 2015)  

 Δπίζεο ν κπζηθφο πνηεηήο Οξθέαο, αιιά θαη ζεφο ηεο πνίεζεο ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ, ιαηξεπφηαλ θαη απηφο απφ ηνπο αξραίνπο ιανχο ηεο Θξάθεο. 

(www.el.wikipedia.org 2015)  

 Ο πνιηηηζκφο ησλ αξραίσλ Θξαθψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ πνιινχο 

ηζηνξηθνχο αιιά θαη απφ ηα επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ, αλαθέξεηαη ζε έλα ιαφ κε 

πνιιέο θπιέο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ ελφηεηα γηα ηε κπζνινγηθή 

Θξάθε. πγθεθξηκέλα ν Ζξφδνηνο (Βηβιίν 5) ηνπο απνθαιεί ην δεχηεξν 

πνιππιεζέζηεξν ιαφ (κεηά ηνπο Ηλδνχο) ζηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν γηα απηφλ θαη ν πην 

ηζρπξφο απφ φινπο, αλ ππνινγίζνπκε φιεο ηηο θπιέο ελσκέλεο. 

 Καηά ηελ θιαζηθή πεξίνδν, νη Θξάθεο ήηαλ δηαηξεκέλνη ζε πνιπάξηζκεο 

θπιέο. Ηζρπξά βαζίιεηα παξέκεηλαλ απηά ησλ Οδξπζψλ θαη ηεο Γαθίαο. 

Απηή ηελ πεξίνδν (5νο - 4νο αηψλαο π.Υ.), νη Θξάθεο ήηαλ πεξηδήηεηνη απφ ηηο 

ειιεληθέο πφιεηο-θξάηε σο κηζζνθφξνη πειηαζηέο. Οη πειηαζηέο ήηαλ εμνπιηζκέλνη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%81%CF%8D%CF%83%CE%B1%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
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κε ηελ πέιηε, δει. κηθξή αζπίδα ε νπνία είρε κία εζνρή ζαλ κηζνθέγγαξν, θαη ηξία 

αθφληηα, ηα νπνία θξαηνχζαλ ην έλα ζην έλα ρέξη θαη ηα άιια δχν ζην άιιν ρέξη καδί 

κε ηελ αζπίδα. (www.el.wikipedia.org2015 ) 

 

 2.4       Ρσκατθή θπξηαξρία 

 

 Σν 46 κ.Υ. ε Θξάθε γίλεηαη ξσκατθή επαξρία, κεηά απφ καθξά αληίζηαζε ησλ 

Θξαθψλ. Λφγσ ηνπ φηη νη Θξάθεο ήηαλ επηδέμηνη θαη άθνβνη πνιεκηζηέο, έγηλαλ 

επηζπκεηνί θαη ζεβαζηνί κνλνκάρνη. Απηφο ν ηχπνο κνλνκάρνπ νλνκαδφηαλ 

θαη Θξαμ. Ο γλσζηφο κνλνκάρνο θαη αξρεγφο ησλ ζθιάβσλ πάξηαθνο θαηαγφηαλ 

απφ ηε Θξάθε. (www.el.wikipedia.org 2015) 

 

 2.5      Βπδαληηλή πεξίνδνο 

 

 Ζ λέα πξσηεχνπζα ηνπ θξάηνπο, Κσλζηαληηλνχπνιε, βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 

ηεο Θξάθεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπξξνή πνιιψλ αηφκσλ (αζηπθηιία) ζηελ 

πεξηνρή, πξνο αλαδήηεζε θαιχηεξεο δσήο θαη ην θέληξν ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ 

κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ Αζήλα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Μεξηθνί απφ ηνπο 

βπδαληηλνχο απηνθξάηνξεο θαηάγνληαλ απφ ηε Θξάθε, φπσο ν Ηνπζηίλνο θαη ν 

αληςηφο θαη δηάδνρφο ηνπ Ηνπζηηληαλφο. (www.el.wikipedia.org 2015)  

 Φπζηθά πξφθεηηαη γηα κία απηνθξαηνξία πνπ θπξίσο ζηεξίδεη ηε 

ζπλεθηηθφηεηά ηεο ζηε ζξεζθεία ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. κσο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ απιψλ αλζξψπσλ πνιιά απφ ηα ήζε θαη έζηκά ηνπο πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ εκπινπηηζκέλα κε ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία, φπσο ηνπ 

θηνπέθ κπέε, ηνπ θαιφγεξνπ, ηα αλαζηελάξηα θ.α. ηα βπδαληηλά ρξφληα έρνπκε θαη 

ηηο ζπγθξνχζεηο κε ηα ζιαβηθά θχια, θαζψο θαη κε ην αιηατθφ θχιν ησλ Βνπιγάξσλ, 

ηα νπνία ζα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξά ξήγκαηα ζηελ ππθλφηεηα ηνπ ληφπηνπ 

πιεζπζκνχ. (www.el.wikipedia.org 2015)  

 

2.6    Μεζαησληθή θαη Οζσκαληθή πεξίνδνο 

 

15νο-16νο αη.: Δπηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ ρξηζηηαλψλ. Πνιιαπιαζηαζκφο 

ησλ θφξσλ. Δθηεηακέλν παηδνκάδσκα. Δθηνπηζκνί θαη κεηαηνπίζεηο ρξηζηηαληθψλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
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πιεζπζκψλ πξνο ηα νξεηλά. Ο Διιεληζκφο μεξηδψλεηαη απφ ηα αζηηθά θέληξα κε 

απνηέιεζκα ηελ απφηνκε δεκνγξαθηθή θαζίδεζή ηνπο θαη ηελ εζλνινγηθή ηνπο 

αιινίσζε. Δπνηθηζκφο κνπζνπικάλσλ. Δπέθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ καδηθψλ 

εμηζιακηζκψλ. Καηεδαθίζεηο λαψλ θαη κνλψλ. Πνιινί λενκάξηπξεο.  

Ζ Θξάθε εληάζζεηαη δηνηθεηηθά ζην εγηαιέηη ηεο Ρνχκειεο. Μεγάια δηνηθεηηθά θαη 

ζηξαηησηηθά θέληξα γίλνληαη ε Καιιίπνιε, ε Αδξηαλνχπνιε, ε Φηιηππνχπνιε. 

Δπίζεο ε Βηδχ, νη αξάληα Δθθιεζηέο, ε Σπξνιφε, ην Σζηξ. (www.mathra.gr 2014)      

 

17νο-18νο αη.: Αλαδίπισζε ηνπ ππφδνπινπ ειιεληζκνχ ηεο Θξάθεο. Ζ πεξηνρή 

γίλεηαη πφινο έιμεο θαη ηφπνο εγθαηάζηαζεο ζπκπαγψλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ απφ 

ηελ Πεινπφλλεζν, ηε Θεζζαιία, ηελ Ήπεηξν θαη ηε Μαθεδνλία.  

Δδξαηψλεηαη θαη αλαπηχζζεηαη ε θνηλνηηθή θαη ε ζπληερληαθή νξγάλσζε ησλ 

Διιήλσλ.  

Αλαπηχζζνληαη πιεζπζκηαθά θαη νηθνλνκηθά ηα κεγάια ζξαθηθά αζηηθά θέληξα. 

Δθηφο απφ ηελ Αδξηαλνχπνιε, ηελ Καιιίπνιε θαη ηε Φηιηππνχπνιε, επίζεο ε 

Ζξάθιεηα, ε Ραηδεζηφο, ε Αίλνο, ε ειχβξηα, ε Σπξνιφε. Αξγφηεξα ε Κνκνηελή θαη 

ε Ξάλζε.  

Οη Έιιελεο Θξαθηψηεο έκπνξνη θζάλνπλ κέρξη ηελ Ρσζία, ηελ Αίγππην, ηελ Ηλδία. 

Απαξρέο ηεο λεφηεξεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Σα πξψηα ειιεληθά ζρνιεία ηδξχνληαη 

ζε Φηιηππνχπνιε, Αγρίαιν, Αδξηαλνχπνιε, Αίλν, Καιιίπνιε, Ξάλζε, Μάδπην, 

Δπηβάηεο, Ραηδεζηφ, Σπξνιφε, Μπξηφθπην. (www.mathra.gr 2014)      

 

Αξρέο 19νπ αη.: Δπέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ δηθηχνπ θαη πλεπκαηηθή - 

εζληθή αλαγέλλεζε ησλ Διιήλσλ ηεο Θξάθεο. Μχεζε πνιιψλ Θξαθησηψλ ζηε 

Φηιηθή Δηαηξεία απφ ηηο πφιεηο Φηιηππνχπνιε, Αδξηαλνχπνιε, Αγρίαιν, Αίλν, 

σδφπνιε, Βάξλα, ηελήκαρν). (www.mathra.gr 2014)      

 

1821: πκκεηνρή Θξαθησηψλ ζηνλ Ηεξφ Λφρν ηνπ Αιέμαλδξνπ Τςειάληε. Γεληθή 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ζηε Νφηηα Διιάδα θαη ζε 

ηνπηθά επαλαζηαηηθά θηλήκαηα (απφ ηηο πφιεηο ηελήκαρν, Αδξηαλνχπνιε, νπθιί, 

Μάιγαξα, σδφπνιε, Αγρίαιν, Μεζήκβξηα, Μάθξε, ακνζξάθε, Μαξψλεηα, 

Κεζζάλε, Αίλν). Βίαηε θαηαζηνιή ησλ ηνπηθψλ θηλεκάησλ, θφλνη πξνθξίησλ θαη 

κεηξνπνιηηψλ. Γλσζηφηεξνη αγσληζηέο ηεο πεξηφδνπ ν Καπεηάλ Υαηδή Αληψληνο 

http://www.mathra.gr/
http://www.mathra.gr/
http://www.mathra.gr/
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Βηζβίδεο θαη ε γπλαίθα ηνπ Γφκλα Βηζβίδε απφ ηνλ Αίλν. (www.mathra.gr 2014)      

 

Μέζα 19νπ αη.: Καηαδπλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο απφ 

θνξνινγηθή θαηαδπλάζηεπζε, ιεζηξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δηφγθσζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ βίαησλ εμηζιακηζκψλ. Αληίζεηα, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ Διιήλσλ ζηα αζηηθά θέληξα. Παξάιιεια, έλαξμε ηνπ 

ειιελνβνπιγαξηθνχ αληαγσληζκνχ αξρηθά ζην πιαίζην ηεο Δθθιεζίαο θαη έπεηηα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Καηαιήςεηο ειιεληθψλ ζρνιείσλ θαη εθθιεζηψλ απφ ηνπο Βνπιγάξνπο 

ζηε Βφξεηα θπξίσο Θξάθε. (www.mathra.gr 2014)      

 

1885: Ζ Βφξεηα Θξάθε εληάζζεηαη νξηζηηθά ζην βνπιγαξηθφ θξάηνο κε 

πξαμηθνπεκαηηθή πξνζάξηεζε. Πξνζπάζεηεο αθνκνίσζεο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ 

(80.000 πεξίπνπ) θαη δησγκνί ηνπ κέρξη ην 1906 θαη ηελ εθδήισζε ηνπ κεγάινπ 

αλζειιεληθνχ θηλήκαηνο. (Καηάιπζε θνηλνηήησλ θαη εθπαίδεπζεο. Α´ έμνδνο ηνπ 

ειιεληθνχ ζηνηρείνπ). Γησγκνί ησλ Διιήλσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ B' 

Βαιθαληθνχ θαη ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (Καηάιπζε ειιεληθήο εθθιεζίαο. Β´ 

έμνδνο ησλ Διιήλσλ). Τπνγξαθή ηεο πλζήθεο Νετγχ (Ννέκβξηνο 1919) θαη 

ζχκβαζεο ακνηβαίαο αληαιιαγήο πιεζπζκψλ εζεινληηθνχ ραξαθηήξα κεηαμχ 

Διιάδαο - Βνπιγαξίαο (Γ´ έμνδνο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ). (www.mathra.gr 2014)     

 

1908: Δπαλάζηαζε Νεφηνπξθσλ. Γχν Έιιελεο Θξαθηψηεο βνπιεπηέο ζηελ 

Οζσκαληθή Βνπιή. Δγθαηάζηαζε κνπζνπικάλσλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Βνζλία ζηε 

Θξάθε θαη βηαηνπξαγίεο ζε βάξνο ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ. (www.mathra.gr 

2014)     

 Ζ θαηάθηεζε ηεο πεξηνρήο ηεο Θξάθεο απφ ηνπο Σνχξθνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε λσξίηεξα απφ ηελ άισζε ηεο Πφιεο. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, νη Οζσκαλνί δηέθξηλαλ ηνπο ππεθφνπο ζε 

κνπζνπικάλνπο θαη κε κνπζνπικάλνπο, δίλνληαο θπζηθά πεξηζζφηεξα πξνλφκηα 

ζηνπο κνπζνπικάλνπο, σο πνιίηεο πξψηεο θαηεγνξίαο. (www.mathra.gr 2014)     

 αλ παξάδεηγκα ησλ κέηξσλ πνπ έιαβαλ νη Οζσκαλνί κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ην παηδνκάδσκα θαη ην ραξάηζη ή θεθαιηθφ θφξν. ε απηήλ ηελ 

ηζηνξηθή θάζε αξθεηνί Θξαθηθνί πιεζπζκνί έγηλαλ κνπζνπικαληθνί, είηε ιφγσ ησλ 

παξαπάλσ θηλήηξσλ είηε ιφγσ κίαο κνπζνπικαληθήο ζπγθξαηεηηθήο αίξεζεο, ησλ 

θηδηικπαζήδσλ, ε νπνία θέξεη αξθεηά θνηλά ζηνηρεία κε ην ρξηζηηαληζκφ. Κάπνηα 

http://www.mathra.gr/
http://www.mathra.gr/
http://www.mathra.gr/
http://www.mathra.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9
http://www.mathra.gr/
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B9%CE%B6%CE%B9%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%83%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
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ρξφληα αξγφηεξα άιιαμε ε πνιηηηθή ηνπ Οζσκαληθνχ θξάηνπο ιακβάλνληαο επηφηεξα 

κέηξα, θαζψο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ είραλ γίλεη ήδε κνπζνπικάλνη θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν δελ πιήξσλαλ θφξν, κεηψλνληαο θαηά πνιχ ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο. 

Παξάιιεια έρνπκε θαη κεηαθνξέο άιισλ εζλνηήησλ 

φπσο Σζηγγάλνπο, Αξκέληνπο θαη Δβξαίνπο. Παξάιιεια έρνπκε θαη κεηαλαζηεχζεηο 

ειιεληθψλ θχισλ πξνο ηε Θξάθε φπσο Ζπεηξψηεο, Θεζζαινχο, Μαθεδφλεο θαη 

Πεινπνλλεζίνπο. (www.el.wikipedia.org 2014)  

 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη ραξαθηεξηζηηθά νλφκαηα ρσξηψλ  

 

 Πεινπφλλεζνο: Καξπσηή, Μάλε, Πνηκεληθφλ, θνπξηνρψξη (ηηνρψξη), 

Παηαγή, Ακπειάθηα, ηέξλα, Κνπθφβνπλν, Βξπζηθά, Αζπξνλέξη, Αζβεζηάδεο, 

Κπαλή. (www.el.wikipedia.org 2015)  

 Ήπεηξνο: Διιελνρψξη, Παιενχξη, Μεηαμάδεο, Πάδε (Λάδε), Υηνλάδεο, 

Γνμαπάξα, Υαλδξάο, νπθιί. (www.el.wikipedia.org 2015)  

 

 2.7       χγρξνλε επνρή 

 

 Με ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ ην 1878 ηδξχζεθε ε "Μεγάιε 

Βνπιγαξία", ε νπνία θάιππηε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Θξάθεο. 

Με ηελ αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο απφ ην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ ε εδαθηθή 

έθηαζε ηεο απηφλνκεο Βνπιγαξίαο πεξηνξίζηεθε θαη ε βφξεηα Θξάθε έγηλε 

μερσξηζηφ θξάηνο, ππνηειέο ζηνλ νπιηάλν, κε ην φλνκα "Αλαηνιηθή Ρσκπιία". Ζ 

ππφινηπε Θξάθε παξέκεηλε ππφ νζσκαληθή θπξηαξρία. Σν 1886, κέζσ 

πξαμηθνπήκαηνο, ε Αλαηνιηθή Ρσκπιία ελψζεθε κε ην βνπιγαξηθφ θξάηνο. 

(www.el.wikipedia.org2015 )  

 Με ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο ηνπ 1912-1913 ε Γπηηθή Θξάθε 

πξνζαξηήζεθε ζηε Βνπιγαξία, ελψ ε Αλαηνιηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

Αδξηαλνππφιεσο, παξέκεηλε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. (www.el.wikipedia.org 

2015) 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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1912-1913: Καηά ηε δηάξθεηα ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ βνπιγαξηθνί δησγκνί θαη 

ηνπξθηθά αληίπνηλα ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. (www.mathra.gr 2014)    

  

Ηνχιηνο 1913: Απειεπζέξσζε Ξάλζεο, Κνκνηελήο θαη Αιεμαλδξνχπνιεο απφ ηνλ 

ειιεληθφ ζηξαηφ. (www.mathra.gr 2014)  

 

28-07-1913: πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. Νέα δηάζπαζε ηεο Θξάθεο, ε Γπηηθή 

(Νέζηνο-'Δβξνο) παξαρσξείηαη ζηε Βνπιγαξία, ε Αλαηνιηθή παξακέλεη ζηελ 

Σνπξθία.Βηαηνπξαγίεο ησλ Βνπιγάξσλ ζην δπηηθφ ηκήκα θαη καδηθή έμνδνο ησλ 

Διιήλσλ απφ εθεί. (www.mathra.gr 2014)  

 

1914-1919: Γησγκνί ησλ Νενηνχξθσλ ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

Αλαηνιηθήο Θξάθεο, νηθνλνκηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ θαη εζληθνχ ραξαθηήξα. 

Σξνκνθξαηία απφ έλνπια ηνπξθηθά αληαξηηθά ζψκαηα θαη εθηνπηζκνί νινθιήξσλ 

ρσξηψλ ζηα βάζε ηεο Αλαηνιίαο (150.000 πεξίπνπ άηνκα). (www.mathra.gr 2014) 

 

1919 πλζήθε Νετγχ: Καζεζηψο Γηαζπκκαρηθήο Γηνίθεζεο ζηε Γπηηθή Θξάθε. 

(www.mathra.gr 2014) 

Ζ πλζήθε ηνπ Νετγχ  απέδσζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο ζηελ 

Διιάδα. (www.el.wikipedia.org 2015) 

 

1920-1922: Ζ πλζήθε ησλ εβξψλ (Αχγνπζηνο 1920) κεηαβηβάδεη ζηελ Διιάδα ηελ 

Αλαηνιηθή θαη ηε Γπηηθή Θξάθε. Διιεληθή δηνίθεζε ζηε Θξάθε, ρσξηζκφο ηεο ζε 6 

λνκνχο θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, δηθαζηηθψλ θαη 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. (www.mathra.gr 2014) 

 

1920-1924: Δλίζρπζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο απφ Έιιελεο πξφζθπγεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Θξάθεο, ηεο Μ. Αζίαο, ηεο Βνπιγαξίαο, ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Αξκελίαο. 

(www.mathra.gr 2014) 

 

 Μεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ν ειιεληθφο ζηξαηφο αλαγθάζηεθε λα 

εθθελψζεη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη λα ππνρσξήζεη πέξαλ ηνπ Έβξνπ.  

http://www.mathra.gr/
http://www.mathra.gr/
http://www.mathra.gr/
http://www.mathra.gr/
http://www.mathra.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B5%CF%8A%CE%B3%CF%8D
http://www.mathra.gr/
http://www.mathra.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7)
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 Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε παγηψζεθε κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο 

Λσδάλλεο  πνπ νξηζηηθνπνίεζε ηα ζεκεξηλά ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα. 

(www.el.wikipedia.org 2015)  

 

1923: Αηπρήο έθβαζε ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο ην 1922 θαη ππνγξαθή ην 

1923 ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο. Δθθέλσζε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο απφ ηνλ 

ειιεληθφ ζηξαηφ, ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. (www.mathra.gr 

2014) 

 

1941-1944: Βνπιγαξηθή θαηνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο Θξάθεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (εθηφο κίαο δψλεο ηνπ λνκνχ Έβξνπ πνπ ηειεί 

θάησ απφ γεξκαληθή θαηνρή). χζηαζε ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ κε 

πξσηεχνπζα ηελ Ξάλζε. Αληηθαηάζηαζε πνιηηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

αζηπλνκηθψλ, εθθιεζηαζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ. Πνιηηηθή δησγκνχ ηνπ 

ειιεληθνχ ζηνηρείνπ θαη επνηθηζκφο ηεο πεξηνρήο κε Βνπιγάξνπο. (www.mathra.gr 

2014) 

Οη Δβξαίνη ηεο Θξάθεο εθηνπίζηεθαλ ζην ζηξαηφπεδν εμνληψζεσο Σξεκπιίλθα. 

(www.el.wikipedia.org2015 ). 

 

ήκεξα:  

350.000 θάηνηθνη ζηε Θξάθε απφ ηνπο νπνίνπο 70% ρξηζηηαλνί θαη 30% 

κνπζνπικάλνη. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ζηνπο λνκνχο Ρνδφπεο θαη 

Ξάλζεο.(www.mathra.gr 2014) 

 

2.8      Γλσζηνί Θξάθεο θαη άλζξσπνη κε θαηαγσγή απφ ηελ Θξάθε 

 Οξθέαο: Μπζνινγηθή κνξθή 

 Δχκνιπνο: Μπζνινγηθή κνξθή 

 Γεκφθξηηνο: Έιιελαο θηιφζνθνο γελλεκέλνο ζηα Άβδεξα 

 Πξσηαγφξαο: Έιιελαο θηιφζνθνο γελλεκέλνο ζηα Άβδεξα 

 Αλάμαξρνο: Έιιελαο θηιφζνθνο απφ ηα Άβδεξα 

 Θνπθπδίδεο: ζηξαηεγφο, ηζηνξηθφο 

 Ζξóδηĸνο: Έιιελαο ηαηξφο γελλεκέλνο ζηε ειπβξία 

 πάξηαθνο: Ζγέηεο ηεο επαλάζηαζεο ησλ ζθιάβσλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CF%89%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CF%89%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CF%89%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://www.mathra.gr/
http://www.mathra.gr/
http://www.mathra.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B2%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%85%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%C3%B3%CE%B4%CE%B9%C4%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BB%CF%85%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%82
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 Μαμηκίλνο ν Θξαμ: Ρσκαίνο απηνθξάηνξαο (ν πξψηνο κε Ρσκαίνο) 

 Λέσλ Α': Βπδαληηλφο απηνθξάηνξαο 

 Μαξθηαλφο: Βπδαληηλφο απηνθξάηνξαο 

 Ηνπζηίλνο Α΄: Βπδαληηλφο απηνθξάηνξαο 

 Σηβέξηνο Β´: Βπδαληηλφο απηνθξάηνξαο 

 Φσθάο: Βπδαληηλφο απηνθξάηνξαο 

 Ησάλλεο Γ΄ Γνχθαο Βαηάηδεο: Απηνθξάηνξαο ηεο Νηθαίαο, γελλεκέλνο 

ζην Γηδπκφηεηρν 

 Θεφθιεηνο Πνιπεηδήο: θιεξηθφο, εθπξφζσπνο ηνπ Νενειιεληθνχ 

δηαθσηηζκνχ, γελλεκέλνο ζηελ Αδξηαλνχπνιε 

 Άγηνο Νεθηάξηνο: Καηά θφζκσλ Αλαζηάζηνο Κεθάιαο, γελλεκέλνο 

ζηε ειπβξία ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο 

 Γεψξγηνο Βηδπελφο: Έιιελαο πεδνγξάθνο, πνηεηήο θαη ιφγηνο, γελλεκέλνο 

ζηε Βηδχε (ή Βηδψ) ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο 

 Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή: Έιιελαο καζεκαηηθφο κε θαηαγσγή απφ 

ηε Βχζζα Έβξνπ 

 Δπγέληνο Δπγελίδεο: Έιιελαο εθνπιηζηήο γελλεκέλνο ζην νπθιί 

 νθία Βέκπν: Διιελίδα ηξαγνπδίζηξηα θαη εζνπνηφο, γελλεκέλε 

ζηελ Καιιίπνιε 

 Μάλνο Υαηδηδάθηο: Έιιελαο κνπζηθνζπλζέηεο, γελλεκέλνο ζηελ Ξάλζε 

 Κψζηαο Βάξλαιεο: Έιιελαο ινγνηέρλεο, γελλεκέλνο ζηνλ Πχξγν 

(Μπνπξγθάο) 

 Νηίλνο Υξηζηηαλφπνπινο: πνηεηήο, δηεγεκαηνγξάθνο, δνθηκηνγξάθνο, 

κεηαθξαζηήο, εξεπλεηήο, θαηαγφκελνο απφ ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε 

 Νηθφιανο Αζηξηλίδεο: κνπζηθφο, ζπλζέηεο, δηεπζπληήο νξρήζηξαο 

 Γηνλχζεο αββφπνπινο: ζπλζέηεο θαη ηξαγνπδηζηήο κε θαηαγσγή απφ 

ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία 

 Μαιβίλα Κάξαιε, ζπγγξαθέαο θαη δεκνζηνγξάθνο 

 Αξρηεπίζθνπνο Υξηζηφδνπινο: O Αξρηεπίζθνπνο Αζελψλ θαη πάζεο Διιάδνο 

(1998-2008) γελλήζεθε ζηελ Ξάλζε θαη θαηαγφηαλ απφ ηελ Αδξηαλνχπνιε 

 Υξφλεο Αεδνλίδεο: Έιιελαο ηξαγνπδηζηήο, γελλεκέλνο ζηελ Καξσηή, έλα 

ρσξηφ θνληά ζην Γηδπκφηεηρν 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%98%CF%81%CE%B1%CE%BE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%91%27
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%C2%B4
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%84_%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%87%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BB%CF%85%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B9%CE%B6%CF%85%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B6%CF%8D%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%92%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%BB%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%92%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B7%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
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 Θαλάζεο Γθατθχιιηαο: έιιελαο ηξαγνπδηζηήο, ζηηρνπξγφο θαη 

κνπζηθνζπλζέηεο, γελλεκέλνο ζην νπθιί ηνπ Έβξνπ. Εεη ζηελ Κνκνηελή ηεο 

Ρνδφπεο. 

 

 2.9  χλνςε ηνπ θεθαιαίνπ 

 

 Σν δεχηεξν θεθάιαην αζρνιηέηαη κε ηελ ηζηνξία ηεο Θξάθεο, κηαο πεξηνρήο 

ηεο Διιάδαο κε πνιχ πινχζηα παξάδνζε θαη ζεκαληηθή γεσγξαθηθή ηνπνζεζία.  

Ζ πεξηνρή ηεο Θξάθεο πνπ ζήκεξα αλήθεη ζηελ Διιάδα, απνηειεί ην γεσγξαθηθφ 

δηακέξηζκα πνπ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο. 

 χκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία ε Θξάθε ήηαλ θφξε ηνπ Χθεαλνχ θαη 

ηεο Παξζελφπεο, αδειθή ηεο Δπξψπεο. Οη  Θξάθεο  εκθαλίδνληαη ζηελ  Ηιηάδα  

ηνπ Οκήξνπ  σο ζχκκαρνη ησλ Σξψσλ κε αξρεγνχο ηνλ Αθάκα θαη ηνλ Πήξν ή 

Πήξξν.  

 Ο πνιηηηζκφο ησλ αξραίσλ Θξαθψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ πνιινχο 

ηζηνξηθνχο αιιά θαη απφ ηα επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ, αλαθέξεηαη ζε έλα ιαφ κε 

πνιιέο θπιέο. πγθεθξηκέλα ν Ζξφδνηνο (Βηβιίν 5) ηνπο απνθαιεί ην δεχηεξν 

πνιππιεζέζηεξν ιαφ (κεηά ηνπο Ηλδνχο) ζηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν γηα απηφλ θαη ν πην 

ηζρπξφο απφ φινπο, αλ ππνινγίζνπκε φιεο ηηο θπιέο ελσκέλεο. 

 Δίλαη κηα πεξηνρή ε φπνηα έρεη πεξάζεη πνιινχο πνιέκνπο, κε πνιινχο 

θαηαθηεηέο θαη κε έλαλ ιαφ κε κεγάιν ζέξνο θαη αγάπε γηα ηελ ρψξα ηνπο. Ζ 

ζεκεξηλή Θξάθε έρεη 350.000 θάηνηθνπο απφ ηνπο νπνίνπο 70% ρξηζηηαλνί θαη 30% 

κνπζνπικάλνη. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο δηακέλνπλ ζηνπο λνκνχο 

Ρνδφπεο θαη Ξάλζεο. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CF%8A%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%AF
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          ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

 

      ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΣΖ ΘΡΑΚΖ 

 

 

 3.1  Γεληθφ Ννζνθνκείν Ξάλζεο 

 

 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ξάλζεο ζήκεξα, καδί κε ηηο κνλάδεο Α' 

βαζκηαίαο θξνληίδαο Τγείαο: 

 Κέληξν Τγείαο ηαπξνχπνιεο κε ηξία (3) Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία 

 Κέληξν Τγείαο Δρίλνπ κε νθηψ (8) Πεξηθεξεηαθά ηαηξεία θαη 

 Κέληξν Τγείαο Αβδήξσλ κε επηά (7) Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία θαζψο θαη 

 ην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο θαη 

 ην ΚΔΦΗΑΠ (Κέληξν Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο) 

παξέρεη ππεξεζίεο Α' βαζκηαίαο θαη Β' βαζκηαίαο θξνληίδαο Τγείαο ζην Ννκφ Ξάλζεο 

θαη φρη κφλνλ, θαη ππάγεηαη ζηελ 4ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (4ε ΤΠΔ) Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο. 

 Σν λνζνθνκείν εδξεχεη ζηα φξηα ηεο πφιεο ηεο Ξάλζεο (νηθηζκφο 

«Νεάπνιε») κε απφζηαζε 3 ρηιηφκεηξα απφ ην θέληξν ηεο πφιεο, ζε νηθφπεδν 

100.545 m
2
, είλαη αλεπηπγκέλν ζε θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα πνπ απνηειείηαη απφ 11 

θηίξηα θαη ζηε δπηηθή γσλία ηνπ νηθνπέδνπ ππάξρεη ειηθνδξφκην γηα ηελ 

επείγνπζα κεηαθνξά αζζελψλ πξφζβαζε ζην Ννζνθνκείν είλαη άκεζε, ιφγσ 

ηεο ζπρλήο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο πνπ ππάξρεη, αιιά θαη πεξηθεξεηαθά κέζσ 

ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, θαη ηνπ θάζεηνπ άμνλα απφ ηε Βνπιγαξία. 

 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ξάλζεο, απνηειεί ηε κνλαδηθή δνκή παξνρήο Β' 

βαζκηαίαο πεξίζαιςεο ζην λνκφ Ξάλζεο (111.000 θαηνίθσλ) αιιά θαη φκνξσλ 

θαη κε λνκψλ ζε απιέο θαη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο (νπξνινγηθέο, 

νξζνπεδηθέο, ρεηξνπξγηθήο καζηνχ). 

  

 θνπφο 

 

 πσο νξίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζθνπφο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ είλαη: 
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 Ζ παξνρή Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηνλ 

πιεζπζκφ επζχλεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο 4εο Τ.ΠΔ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, 

θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη απφ άιιεο Τ.ΠΔ. 

 Ζ εηδίθεπζε, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηαηξψλ, λνζειεπηψλ 

θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ, κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή αλάινγσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Ζ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. ηελ 

θαηεχζπλζε απηή, εθαξκφδεη θαη αλαπηχζζεη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο θνξείο. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηα λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα θαη άιιεο κνλάδεο πγείαο ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ζπλνιηθά ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ κειέηεο θαη 

αμηνιφγεζεο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηεο πγείαο ζηε Γηνίθεζε ηεο 4
εο

 

ΤΠΔ Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 

 Ζ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ θαη κνξθψλ πεξίζαιςεο, κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. 

 Ζ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ 

ηίζεληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, ηε Γηνίθεζε ηεο 4
εο

 ΤΠΔ θαη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Μέγεζνο θαιππηφκελνπ πιεζπζκνχ: 

 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ξάλζεο, θαιχπηεη αλάγθεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ζην Ννκφ Ξάλζεο (έθηαζεο 1739 ηρικ θαη 

111.000 θαηνίθσλ) θαη γεληθφηεξα ζηνλ πιεζπζκφ επζχλεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

4εο Τ.ΠΔ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη 

απφ άιιεο Τ.ΠΔ. 

 ΗΣΟΡΗΚΟ 

           1. χληνκν ηζηνξηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ηηο 11 Απξηιίνπ 1902 ε Γεκνγεξνληία ηεο Ξάλζεο απνθάζηζε ηελ 

ίδξπζε Ννζνθνκείνπ ηεο Διιεληθήο Οξζφδνμεο Κνηλφηεηαο ηεο Ξάλζεο. Σν 
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Ννζνθνκείν απηφ ζηεγάζηεθε θαη ιεηηνχξγεζε, σο ην 1935, ζηε ζέζε πνπ 

βξίζθεηαη ζήκεξα ην 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν. 

 Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1929 ζεκειηψζεθε απφ ηνλ Δι. Βεληδέιν ην λέν 

Ννζνθνκείν, ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην ηξαηνδηθείν. Δγθαηληάζζεθε 

ζηηο 22-12-1935 θαη νλνκάζζεθε Γεκνηηθφ Ννζνθνκείν Ξάλζεο. 

Σν 1984 κεηαθέξζεθε ζε κηζζσκέλν πνιπψξνθν θηίξην, εθηφο ηνπ ηκήκαηνο 

πιπληεξίσλ θαη ξαθείσλ, ζην ρψξν πνπ ζηεγάδεηαη ζήκεξα ε Αζηπλνκία 

Ξάλζεο, θαη νλνκάζηεθε ηφηε Γεληθφ Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν Ξάλζεο, 

ζχκθσλα ην Ν. 1397/83 πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. 

 Απφ ηνλ Ηνχλην 1996, ιεηηνπξγεί ζηηο λέεο ηδηόθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ζηε ζέζε πνπ είλαη ζήκεξα, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 28.800m2 ζε νηθφπεδν 100.545 

m2, θαηφπηλ έληαμεο ηνπ έξγνπ ηεο αλέγεξζεο ζην A΄ΚΠ. 

Μεηνλνκάζζεθε ζε Γεληθό Ννζνθνκείν Ξάλζεο ζχκθσλα κε ην Ν. 2889/2001. 

 Οη δε ππνδνκέο ηνπ (θηηξηαθέο, μελνδνρεηαθέο θαη ηερληθέο) είλαη 

άξηζηεο, φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη. 

  

 2. Γηαρξνληθή Δμέιημε ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 

Σν Ννζνθνκείν ιεηηνπξγνχζε απφ 22-12-1935, σο Γεκνηηθφ 

Ννζνθνκείν, ζε θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα εκβαδνχ 2.859 η.κ θαη εληφο νηθνπέδνπ 

28.155 η.κ. Σα αλεπηπγκέλα ηκήκαηα ηνπ, κε δχλακε 120 θιηλψλ, ήηαλ ην 

παζνινγηθφ, ρεηξνπξγηθφ, καηεπηηθφ, νθζαικνινγηθφ θαη εξγαζηήξηα 

κηθξνβηνινγηθνχ θαη αθηηλνινγηθνχ. 

 

 Σν έηνο 1984, ιφγσ ηεο αλάγθεο αλάπηπμεο λέσλ ηκεκάησλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο παξερφκελεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε ηε ζέζπηζε ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, κεηαθέξζεθε θαη ζηεγάζζεθε ζε κηζζσκέλν 

πνιπψξνθν θηίξην, εκβαδνχ 4.230 ηκ. εληφο ηεο πφιεο ηεο Ξάλζεο κε 

αλεπηπγκέλεο 170 θιίλεο. 

 

 Μεηά ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ Δληαίνπ πιαηζίνπ Οξγάλσζεο ησλ 

Ννζνθνκείσλ (ΠΓ 87/Α/27.3.86) φπνπ θαζνξίζηεθαλ ηα λέα πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζηεχηεθε ν νξγαληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε 

πξνβιεπφκελεο 300 θιίλεο, ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα 
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 Πξφζθαηα δε κε ηελ ππ΄αξηζ. ΦΔΚ B΄3496/31-12-2012 ΚΤΑ, ν 

νξγαληζκφο ηνπ λνζνθνκείνπ απφ 1-1-2013 αλακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηηο 

αλεπηπγκέλεο θιίλεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, κε ζχλνιν 240 αλεπηπγκέλσλ 

θιηλψλ. 

 

 Καηαγξαθή Ννζειεπηηθήο Κίλεζεο Παζνινγηθνχ Σνκέα 2013 

Κιηληθή 

Μνλάδα 

Αλεπη

. 

Κιίλε

ο 

Αξηζκφο 

Δηζαγσγψ

λ 

Αξ. 

Ννζειεπζέλησ

λ 

Ζκ. 

Ννζειεία

ο 

Μέζε 

Γηάξθεηα 

Ννζειεία

ο 

% 

Κάιπςε

ο 

Κιηλψλ 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ  22 1.863  1.872  3.852  2,06  47,97  

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ  42 4.359  4.506  15.273  3,39  99,63  

ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚ

Ζ 
 31 1.377  1.490  5.555  3,73  49,09  

χλνιν   95 7.599  7.868  24.680  3,14  71,18  

 

 Καηαγξαθή Ννζειεπηηθήο Κίλεζεο Υεηξνπξγηθνχ Σνκέα 2013 

Κιηληθή 

Μνλάδα 

Αλεπη. 

Κιίλεο 

Αξηζκφο 

Δηζαγσγψλ 

Αξ. 

Ννζειεπζέλησλ 

Ζκ. 

Ννζειείαο 

Μέζε 

Γηάξθεηα 

Ννζειείαο 

% 

Κάιπςεο 

Κιηλψλ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 37 3.856  3.955  9.868  2,50  73,07  

ΓΤΝ.-

ΜΑΗΔΤΣ. 
32 2.352  2.394  6.571  2,74  56,26  

ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΖ 24 1.607  1.629  4.425  2,72  50,51  

ΟΦΘΑΛ/ΓΗΚΖ 10 1.136  1.137  1.277  1,12  34,99  

Χ.Ρ.Λ 0           

ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ 16 2.076  2.103  4.758  2,26  81,47  

χλνιν  119 11.027  11.218  26.899  2,40  61,93  

Καηαγξαθή Ννζειεπηηθήο Κίλεζεο Φπρηαηξηθνχ Σνκέα 2013 

Κιηληθή 

Μνλάδα 

Αλεπη. 

Κιίλεο 

Αξηζκφο 

Δηζαγσγψλ 

Αξ. 

Ννζειεπζέλησλ 

Ζκ. 

Ννζειείαο 

Μέζε 

Γηάξθεηα 

Ννζειείαο 

% 

Κάιπςεο 

Κιηλψλ 

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ 3   537  537  537  1,00  49,04  

χλνιν 3   537  537  537  1,00  49,04  
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 Καηαγξαθή Ννζειεπηηθήο Κίλεζεο Δηδηθψλ Μνλάδσλ 2013 

Κιηληθή 

Μνλάδα 

Αλεπη. 

Κιίλεο 

Αξηζκφο 

Δηζαγσγψλ 

Αξ. 

Ννζειεπζέλησλ 

Ζκ. 

Ννζειείαο 

Μέζε 

Γηάξθεηα 

Ννζειείαο 

% Κάιπςεο 

Κιηλψλ 

Μ.Δ.Θ. 5   33  98  1.367  13,95  74,90  

χλνιν 5   33  98  1.367  13,95  74,90  

 χλνιν Σνκέσλ 2013 

 

Κιηληθή 

Μνλάδα 

Αλεπη. 

Κιίλεο 

Αξηζκφο 

Δηζαγσγψλ 

Αξ. 

Ννζειεπζέλησλ 

Ζκ. 

Ννζειείαο 

Μέζε 

Γηάξθεηα 

Ννζειείαο 

% 

Κάιπςεο 

Κιηλψλ 

ΤΝ. 

ΣΟΜΔΧΝ 
222   19.196   19.721  53.483  2,71  66,00  
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 ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 Ζ θχξηα αξκνδηφηεηα ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο είλαη ε πξνψζεζε θαη 

πξναγσγή ηεο Τγείαο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ε παξνρή ππεξεζηψλ Τγείαο 

θαη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν έιεγρνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Απνηειείηαη απφ 

2 δηαηνκεηαθά ηκήκαηα (Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ θαη Ζκεξήζηαο Ννζειείαο) θαη 

ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

Παζνινγηθό Τνκέα πνπ απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

 Παζνινγηθφ κε εηδηθή κνλάδα ηε Μνλάδα Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο 

 Παηδηαηξηθφ 

 Καξδηνινγηθφ 

 Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ κε εηδηθή Μνλάδα ηε κνλάδα Πεξηηνλατθψλ 

πιχζεσλ 

Φεηξνπξγηθό Τνκέα πνπ απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

 Υεηξνπξγηθφ 

 Οθζαικνινγηθφ - Χηνξηλνιαξπγγνινγηθφ 

 Οπξνινγηθφ 

 Μαηεπηηθφ – Γπλαηθνινγηθφ 

 Αλαηζζεζηνινγηθφ 

 Οξζνπεδηθφ 

 Μ.Δ.Θ. 

Χπρηαηξηθό Τνκέα 

 Φπρηαηξηθή Κιηληθή 

        Εξγαζηεξηαθό Τνκέα πνπ απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

 Μηθξνβηνινγηθφ – Βηνρεκηθφ 

 Αθηηλνδηαγλσζηηθφ 

 Αηκαηνινγηθφ – Αηκνδνζίαο 

 Παζνινγναλαηνκηθφ 

 Δλδνζθνπήζεηο 
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 Υεηξνπξγεία 

 Φαξκαθείν 

Άιια ηκήκαηα ηεο ηαηξηθήο Υπεξεζίαο 

 Σκήκα Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο  

 Σκήκα παξαταηξηθψλ επαγγεικάησλ Δ 

 Σκήκα δηαηξνθήο 
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ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ 

 

Βξαρεία Ννζειεία Παζνινγηθνχ - Υεηξνπξγηθνχ Σνκέα 

Οη αλεπηπγκέλεο θιίλεο ηνπ ηκήκαηνο Βξαρείαο Ννζειείαο ηνπ Παζνινγηθνχ θαη 

Υεηξνπξγηθνχ ηνκέα αλέξρνληαη ζε 5, νη νπνίεο ζπζηεγάδνληαη.  

Σν πνζνζηφ θάιπςεο βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα φπσο θαη ν ξπζκφο εηζξνήο 

αζζελψλ.  
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    3.2 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ 

  

 Σν Ννζνθνκείν 

 Ο ζεζκφο ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη θεληξηθφο θαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία. Θεζκφο πνπ – θαηά θνηλή απνδνρή – ζα κπνξνχζε ν 

θαζέλαο θαηά πξνζέγγηζε νξζά λα εμεγήζεη. Μηα εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ηελ 

ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή πεξίζαιςε, σο κέζν ζεξαπείαο θαη αλαθνχθηζεο θαη 

εθθξάδεη ηε θηινζνθία ζπλεξγαζίαο ζηα λνζνθνκεία θαη φρη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

απηά. Σν λνζνθνκείν είλαη μεθάζαξα θνξέαο παξνρήο βνήζεηαο. Απηή ε άπνςε γηα ηα 

λνζνθνκεία ππαγνξεχεη αλαπφθεπθηα θαη ηε ζεκεξηλή απνζηνιή ηνπο. 

 Σθνπόο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ είλαη: 

 Η παξνρή ζην πιαίζην θαη ζηελ έθηαζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο Ηαηξηθήο ηνπ 

Τπεξεζίαο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ηζφηηκα γηα θάζε πνιίηε 

αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. 

 Η αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο θαη ε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο, ζπλερνχο εθπαίδεπζεο γηαηξψλ, θαζψο θαη εθπαίδεπζεο 

θαη επηκφξθσζεο ιεηηνπξγψλ άιισλ θιάδσλ Τγείαο. 

 Έζνδα ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη νη επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ Κξαηηθφ Σαθηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ θαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, νη εηζπξάμεηο 

απφ λνζειεία, εμέηαζηξα θαη ινηπέο ακνηβέο γηα παξνρή ππεξεζηψλ, νη πξφζνδνη απφ 

ηελ ίδηα πεξηνπζία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη ηα έζνδα απφ δσξεέο, 

θιεξνδνηήκαηα θαη εθπνηήζεηο. 

 Γηάθξηζε Τπεξεζηψλ 

 Σν Ννζνθνκείν απηφ απαξηίδεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Ηαηξηθή, Ννζειεπηηθή, 

Γηνηθεηηθή. Κάζε ππεξεζία έρεη ηε δηθή ηεο μερσξηζηή ζπγθξφηεζε θαη ηεξαξρηθή 

δηάξζξσζε. Οη ηξεηο ππεξεζίεο είλαη κεηαμχ ηνπο ηζφηηκεο θαη ππάγνληαη ηεξαξρηθά 
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ζην Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ηνπνζεηείηαη θαη ππεξεηεί ζε 

άιιε ππεξεζία απφ απηή πνπ ππάγεηαη θαηά θιάδν θαη θαηεγνξία, ππάγεηαη 

ηεξαξρηθά ζηελ ππεξεζία πνπ ππεξεηεί. 

 Ηζηνξηθφ 

 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ ηδξχζεθε επίζεκα ην 1946, σο 

«Πξνζσξηλφ Κξαηηθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ», δπλακηθφηεηαο 40 θιηλψλ κε 

ζθνπφ ηελ «παξνρή ηαηξηθήο αληίιεςεο ζηνπο απφξνπο πνιίηεο ηεο επαξρίαο 

Γηδπκνηείρνπ».  Σν Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ απνηειεί απφ ηφηε ην κνλαδηθφ 

ίδξπκα παξνρήο δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην Βφξεην Έβξν 

θαζηζηψληαο ην ηνλ θχξην θνξέα ηεο πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο καο ζε κηα 

απφ ηηο πην επαίζζεηεο πεξηνρέο ηεο. 

 Δμππεξεηεί ζήκεξα έλαλ πιεζπζκφ πνπ αλέξρεηαη ζηνπο 100.000 θαηνίθνπο 

θαη ηηο αλάγθεο δεπηεξνβάζκηαο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηεο πεξηνρήο. Σα αζηηθά θέληξα ηεο Οξεζηηάδαο θαη ηνπ νπθιίνπ βξίζθνληαη ζε 

απφζηαζε 20 ρηιηνκέηξσλ θαη ην επφκελν πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν ζηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε 90 ρηιηφκεηξα καθξηά. Σν αθξφηαην ζεκείν πνπ εμππεξεηεί ην 

Ννζνθνκείν βξίζθεηαη ζην Οξκέλην ζηα Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα θαη απέρεη απφ 

ην Γηδπκφηεηρν 65 ρηιηφκεηξα. 

 Σν1995 ην Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ κεηαθέξζεθε ζε λέν θηίξην, κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ απφ 100 ζε 150 θιίλεο, 

απφ ηηο νπνίεο ζηαδηαθά αλαπηχρζεθαλ νη 113.  

 Απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θίλεζεο ησλ θιηληθψλ είλαη θαλεξφ, φηη (θαη κε 

ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε) ππάξρνπλ επηπιένλ δπλαηφηεηεο αχμεζεο ησλ 

δηαζέζηκσλ θιηλψλ. 

 Γεδνκέλνπ ηνπ πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο θαη έθηαζεο ηεο πεξηνρήο, ησλ 

αλαγθψλ ηεο, ηεο γεσγξαθηθήο ηεο απφζηαζεο απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο 

ρψξαο καο θαη ηεο εγγχηεηαο κε ηελ Σνπξθία θαη ηε Βνπιγαξία είλαη εζληθή επηηαγή 

ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ θαη ε αλαβάζκηζε θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη. 
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 Αξκνδηφηεηα 

 Σν Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ απνηειεί ην κνλαδηθφ ίδξπκα παξνρήο 

δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην Βφξεην Έβξν θαζηζηψληαο ην ηνλ 

θχξην θνξέα ηεο πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο  ηεο ρψξαο καο ζε κηα απφ ηηο πην 

επαίζζεηεο πεξηνρέο ηεο. 

 Δμππεξεηεί ζήκεξα έλα πιεζπζκφ πνπ αλέξρεηαη ζηηο 100.000 θαη ηηο αλάγθεο 

δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο πεξηνρήο. Ζ 

δπλακηθφηεηά ηνπ αλέξρεηαη ζε 150 θιίλεο. 

Έρεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ηα εμήο: 

Γχν Κέληξα Τγείαο  

Κ.Τ. Οξεζηηάδαο 

Κ.Τ. Γηθαίσλ 

Γέθα ελλέα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία 

Κέληξν Τγείαο Οξεζηηάδαο 

Εψλεο 

Καζηαλεψλ 

Ακπειαθίσλ 

Βάιηνπ 

Θνπξίνπ 

Καβχιεο 

Ρηδίσλ 

Ν. Βχζζαο 
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Διαθνρσξίνπ 

Πεηξάδσλ 

Ππζίνπ 

Μάλεο 

Κπαλήο 

Μεηαμάδσλ 

Κέληξν Τγείαο Γηθαίσλ 

Κππξίλνπ 

Οξκελίνπ 

Πεηξσηψλ 

πειαίνπ 

Έλα Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο θαη ην 

Γηαζπλνξηαθφ Κέληξν Γεκφζηαο Τγείαο (ΓΗΚΔΓΤ). 

Σα αζηηθά θέληξα ηεο Οξεζηηάδαο θαη ηνπ νπθιίνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 20 

ρηιηνκέηξσλ θαη ην επφκελν πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε 90 

ρηιηφκεηξα καθξηά. 

Σν αθξφηαην ζεκείν πνπ εμππεξεηεί ην Ννζνθνκείν βξίζθεηαη ζην Οξκέλην ζηα 

Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα  θαη απέρεη απφ ην Γηδπκφηεηρν 65 ρηιηφκεηξα. 
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Ηαηξηθνί Σνκείο 

 Σν Ννζνθνκείν δηαζέηεη δχν ηνκείο παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Σνλ 

Παζνινγηθφ ηνκέα θαη ηνλ Υεηξνπξγηθφ ηνκέα. 

  Ο Παζνινγηθφο ηνκέαο έρεη ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 70 θιηλψλ. Αλαιπηηθά ν 

θαηακεξηζκφο ησλ θιηλψλ έρεη σο εμήο: 

 

ΣΜΖΜΑ ΑΡΗΘΜΟ ΚΛΗΝΧΝ 

Παζνινγηθφ 

Καξδηνινγηθφ 

Παηδηαηξηθφ 

Μνλάδα Δκθξαγκάησλ 

Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ 

30 

11 

11 

6 

12 

Ο Υεηξνπξγηθφο ηνκέαο έρεη ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 66 θιηλψλ. Ο θαηακεξηζκφο ησλ 

θιηλψλ αλά ηκήκα είλαη: 

ΣΜΖΜΑ ΑΡΗΘΜΟ ΚΛΗΝΧΝ 

Υεηξνπξγηθφ 

Οξζνπεδηθφ 

Μαηεπηηθφ - Γπλαηθνινγηθφ 

Μνλάδα Απμεκέλεο Φξνληίδαο 

31 

12 

19 

4 

Δξγαζηήξηα 

ην λνζνθνκείν καο ιεηηνπξγνχλ ηα παξαθάησ Δξγαζηεξηαθά ηκήκαηα: 

 

Μηθξνβηνινγηθφ - Βηνρεκηθφ 

Αηκαηνινγηθφ - Αηκνδνζίαο 
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Φαξκαθεπηηθφ 

Αθηηλνδηαγλσζηηθφ 

 

Γηαηνκεαθά Σκήκαηα 

Δπεηγφλησλ Σκήκα Πεξηζηαηηθψλ 

Σν ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ πεξηιακβάλεη δχν κνλάδεο παξνρήο ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ: 

α. Μνλάδα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ κε 8 θιίλεο 

β. Μνλάδα Βξαρείαο Ννζειείαο κε 2 θιίλεο 

 Σκήκα Σαθηηθψλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ 

Σν ηκήκα ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ πεξηιακβάλεη ηνλ Παζνινγηθφ θαη ηνλ 

Υεηξνπξγηθφ ηνκέα. 

Οη δπλαηφηεηεο ησλ δχν απηψλ ηνκέσλ αλαιπηηθά έρνπλ σο εμήο: 

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Παζνινγηθφ Υεηξνπξγηθφ 

Καξδηνινγηθφ Οξζνπεδηθφ 

Παηδηαηξηθφ Χ.Ρ.Λ. 

Πλεπκνλνινγηθφ Οπξνινγηθφ 

Νεπξνινγηθφ Γπλαηθνινγηθφ 

Φπρηαηξηθφ Οδνληηαηξηθφ 

Νεθξνινγηθφ  

Γηαβεηνινγηθφ  
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3.3 Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο 

 Σν Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο, απνηειεί κία 

απνθεληξσκέλε θαη αλεμάξηεηε ππεξεζηαθή κνλάδα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο (Πε..Τ.) Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα, ππφθεηηαη δε ζηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σν 

Γεθέκβξην ηνπ 2002 κεηαθέξζεθε ζε λέεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή Γξαγάλα 

αγξνθηήκαηνο Ν. Μάθξεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη απέρεη 6 πεξίπνπ ρηιηφκεηξα απφ ην 

θέληξν ηεο πφιεο. Λεηηνπξγεί ζε ζχγρξνλν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 

93.544 η.κ. θαη εληφο νηθνπέδνπ έθηαζεο 200.000 η.κ. Ζ ζπλνιηθή δχλακε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ αλέξρεηαη ζηηο 671 θιίλεο. Ζ πξφζβαζε ζην Ννζνθνκείν είλαη εχθνιε, 

ιφγσ ηεο ζπρλήο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο πνπ ππάξρεη. 

Δπσλπκία: Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο (Π.Γ.Ν.Α.) 

- Έηνο ηδξχζεσο: 1939 (ΦΔΚ.344/29-8-1939, ηεχρνο Α') 

- Ννκηθή κνξθή: ΝΠΓΓ 

- Θπγαηξηθνί Οξγαληζκνί & Τπεξεζίεο.  

α) Κ.Τ. νπθιίνπ (πεξηιακβάλνληαη Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία). 

β) Κ.Τ. ακνζξάθεο (πεξηιακβάλνληαη Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία). (πλνιηθά 29 ΠΗ) 

γ) Σ.Δ.Δ. Α Κχθινπ Ννζειεπηηθήο (Ννζειεπηηθή ρνιή) 

- Έηνο ζπζηέγαζεο κε ην Ηαηξηθφ Σκήκα ηνπ ΓΠΘ. 

α) Π.Γ.459/26-11-1987 (Ίδξπζε Κιηληθψλ θαη Δξγαζηεξίσλ ζην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ 

ΓΠΘ) 

β) αξ.Α3β/νηθ.7956/31-05-1988 ΚΤΑ πεξί «Δγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο 

Παλεπηζηεκηα-θψλ Κιηληθψλ θαη εξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ ΓΠΘ ζην 

ΓΠΝΑ» 
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γ) αξ.2/21/20-10-1988 απφθαζε Γ «Υσξνηαμηθή ηνπνζέηεζε Παλεπηζηεκηαθψλ 

Κιηληθψλ θαη εξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ ΓΠΘ ζην ΓΠΝΑ» 

 Αλψηαην φξγαλν ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη ν Γηνηθεηήο, 

ην πκβνχιην Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ν Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο. 

- Απ'επζείαο ζηνλ Δηνηθεηή ππάγνληαη ηα αθόινπζα Τκήκαηα θαη Γξαθεία. 

1.Σκήκα Διέγρνπ Πνηφηεηνο  

2.Σκήκα Έξεπλαο & πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο.  

3.Γξαθείν Ννκηθψλ Τπνζέζεσλ  

4.Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ-Δπηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε  

5.Γξαθείν Τπνδνρήο Αζζελψλ. 

- Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ΠΓΝΑ δηαθξίλεηαη ζε πέληε (5) Γηεπζχλζεηο. 

1.Γηεχζπλζε Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 

2.Γηεχζπλζε Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο 

3.Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο 

4.Γηεχζπλζε Σερληθψλ & Ξελνδνρεηαθψλ Τπεξεζηψλ 

5. Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθή Τπεξεζίαο 

Δμππεξέηεζε 

Σν λέν Ννζνθνκείν είλαη δπλακηθφηεηαο 673 θιηλψλ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη θαηά 

ηνκείο, σο εμήο: 
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Γηάξζξσζε Σνκέσλ & Μνλάδσλ Νέν Ννζνθνκείν 
Παιαηφ 

Ννζνθνκείν 

  Κιίλεο 

  Γπλακηθφηεηα. Αλαπηπγκέλεο. Αλαπηπγκέλεο. 

Παζνινγηθφο Σνκέαο       

Ννζειεπηηθέο Μνλάδεο 210 186 138 

ηεθαληαία Μνλάδα 10 9 6 

Μνλάδα Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ(ΜΔΛ) 8 0 0 

Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ 20 23 22 

Μνλάδα Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο 8 4 0 

Ννζειεπη. Μνλάδα Αθηηλνζεξαπείαο 7 0 0 

Μνλάδα Πξνψξσλ Μ.Δ.Ν. 22 28 28 

Βξαρεία Ννζειεία 14 12 0 

Υεηξνπξγηθφο Σνκέαο       

Ννζειεπηηθέο Μνλάδεο 312 210 150 

Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο 

(Γεληθή) 
16 12 5 

Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Κ/Υ) 6 6 6 

Μνλάδα Δγθαπκάησλ 10 0 0 

Μνλάδα Σερλεηήο Γνληκνπνίεζεο 8 0 0 

Φπρηαηξηθφο Σνκέαο       

Ννζειεπηηθέο Μνλάδεο 22 22 20 

χλνιν θιηλψλ 673 512 375 
 

 

Γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηηο αλάγθεο ηεο ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηελ νπνία θαιείηαη λα θαιχςεη, ην Ννζνθνκείν δηαζέηεη : 

Α. Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα :  

- Μηθξνβηνινγίαο 
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- Αηκαηνινγίαο 

- Βηνρεκείαο 

- Αθηηλνδηαγλσζηηθήο 

- Τπεξερνγξαθίαο 

- Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο 

- Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο 

- Αγγεηνγξαθίαο 

- Ππξεληθήο Ηαηξηθήο 

- Παζνινγηθήο Αλαηνκίαο  

- Κπηηαξνινγίαο 

- Ηζηνζπκβαηφηεηαο 

 

Β. Δμεηδηθεπκέλεο Μνλάδεο Θεξαπείαο 

- Σκήκα Αθηηλνζεξαπείαο 

- Μνλάδα Δγθαπκάησλ 

- Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ ? Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο 

- Φπζηνζεξαπείαο 

 

Γ. Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο ? Δληαηηθή Θεξαπεία 

1. Υεηξνπξγεία  
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Γηαζέηεη ζχγρξνλα Υεηξνπξγεία κε πιήξε εμνπιηζκφ σο αθνινχζσο : 

3 αίζνπζεο Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο  

2 αίζνπζεο Καξδηνρεηξνπξγηθήο 

1 αίζνπζα Οπξνινγηθήο 

1 αίζνπζα Οθζαικνινγηθήο 

1 αίζνπζα Οξζνπαηδηθήο 

1 αίζνπζα Νεπξνρεηξνπξγηθήο 

1 αίζνπζα Παηδνρεηξνπξγηθήο 

1 αίζνπζα Αγγεηνρεηξνπξγηθήο 

1 αίζνπζα Χ.Ρ.Λ. 

Δλ ζπλφισ δε 12 ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο δηαζέηνπζεο πιήξε ηαηξφηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο. 

- Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ ρεηξνπξγείσλ ζπκπιεξψλνληαη κε δχν (2) αίζνπζεο 

κεηεγρεηξεηηθήο θξνληίδαο (αλάλεςε), δηαζέηνπζεο εθάζηε νθηψ (8) θιίλεο, ελ 

ζπλφισ δε δέθα έμη (16). 

 

2. επηηθά Υεηξνπξγεία 

Μία (1) πιήξε αίζνπζα Υεηξνπξγείσλ 

 

3. Σκήκα Δλδνζθνπήζεσλ  

Πεπηηθνχ- Αλαπλεπζηηθνχ- Οπξνινγηθνχ 
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(δηαγλσζηηθψλ θαη επεκβαηηθψλ πξάμεσλ. (πιήξεο) 

 

4. Μνλάδεο Δληαηηθέο Θεξαπείαο (ελ ζπλφισ 42 θιηλψλ) 

- Γεληθή  

- Καξδηνπαζψλ,  

- Νενγλψλ,  

- Δλδηάκεζεο Θεξαπείαο 

 

Δ. Μαηεπηηθφ  Γπλαηθνινγηθφ 

 

6 Αίζνπζεο Σνθεηψλ 

2 αίζνπζεο Υεηξνπξγηθέο (πιήξεηο) 

Μνλάδα Σερλεηήο Γνληκνπνίεζεο 

4 αίζνπζεο Υεηξνπξγηθέο (πιήξεηο) 

Σ. Σκήκαηα Δμππεξέηεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

- Κέληξν Αηκνδνζίαο 

- Φαξκαθείν 

- Νεθξνηνκείν 

- Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο 

Ε. Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ ? Βξαρείαο Ννζειείαο 
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ην νπνίν δηαζέηεη 

- Υεηξνπξγηθφ Ηαηξείν 

- Παζνινγηθφ Ηαηξείν 

- Καξδηνινγηθφ Ηαηξείν 

- Οξζνπεδηθφ Ηαηξείν 

- Παηδηαηξηθφ Ηαηξείν 

- Χ.Ρ.Λ. Ηαηξείν 

- Μ/Γ Ηαηξείν  

- Δξγαζηήξηα 

- Σκήκα Βξαρείαο Ννζειείαο 8 θιηλψλ. 

- Αλάλεςε 

- 2 αίζνπζεο Υεηξνπξγείσλ (πιήξεηο) 

 

Ζ. Δμσηεξηθά Ηαηξεία  

κε πιήξε ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, πνπ θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο 

ηαηξηθήο πξάμεο, ζηνπο Σνκείο:- Παζνινγηθφ Σνκέα 

- Υεηξνπξγηθφ Σνκέα 

- Φπρηαηξηθφ Σνκέα 

 

κε επί κέξνπο ηαηξεία: 
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- Οθζαικνινγηθφ  

- Οδνληηαηξηθφ 

- Γεξκαηνινγηθφ 

- Καξδηνινγηθφ 

- Πλεπκνλνινγηθφ 

- Χ.Ρ.Λ., θ.ι.π. 

 

Θ. Πξφζζεηνη Υψξνη 

Μεηαμχ θάπνησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, ήηαλ θαη ε δεκηνπξγία πξνζζέησλ 

ρψξσλ, νη νπνίνη δεηήζεθαλ απφ ηνπο ρξήζηεο: 

1. Γεχηεξν Υεηξνπξγείν Καξδηάο-Θψξαθνο ζηελ πηέξπγα ησλ Υεηξνπξγείσλ. 

2. Δξγαζηήξην Όπλνπ. 

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο, πνπ ζα θιεζεί 

λα θαιχςεη, ην Ννζνθνκείν δηαζέηεη: 

1. Ακθηζέαηξν 300 ζέζεσλ κε πιήξε νπηηθναθνπζηηθφ εμνπιηζκφ, δπλαηφηεηα 

ηαπηφρξνλεο κεηαθξάζεσο κέρξη θαη πέληε (5) γισζζψλ θαη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

ςεθνθνξίαο. 

Σν Ακθηζέαηξν απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επηζηεκνληθέο παξνπζηάζεηο, 

δηδαζθαιία θαη δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ. 

2. Έλα Δθπαηδεπηηθφ πγθξφηεκα κε επηά (7) κεγάιεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, 

ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 250 αηφκσλ. 

3. Δξγαζηήξην Πεηξακαηφδσσλ. 
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ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

- Σν λέν Ννζνθνκείν δηαζέηεη: 

1. Πιήξεο εζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν δηαθίλεζεο αζζελψλ, επηζθεπηψλ, πξνκεζεπηψλ, 

θ.ι.π.  

2. Υψξνπο ζηαζκεχζεσο απηνθηλήησλ 785 ζέζεσλ 

3. Γίθηπν πεδνδξφκσλ, θαζηζηηθψλ γηα επηζθέπηεο, αζζελείο, θ.ι.π. 

4. Γίθηπν εηδηθψλ δξφκσλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ. 

Διηθνδξφκην ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΤΠΑ (Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο) θαηάιιειν γηα πξνζγεησζνχλ ειηθνπηέξσλ κέζνπ θαη κεγάινπ 

κεγέζνπο, (έσο θαη 18 κ, π.ρ. ηχπνπ Augusta Bell-206. Σν Διηθνδξφκην, εθηφο ησλ 

ζπλήζσλ κέζσλ (π.ρ. θψηα πξνζγείσζεο θ.ι.π.), πξνβιέπεηαη λα δηαζέηεη 

ειεθηξνληθή ππνβνήζεζε γηα ηελ πξνζαπνγείσζε ησλ ειηθνπηέξσλ κε θάζε θαηξφ, 

δει. θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο ή κε θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

θνπφο 

θνπφο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη : 

1. Ζ παξνρή θξνληίδαο πγείαο φισλ ησλ επηπέδσλ θαη θπξίσο ηξηηνβάζκηαο ζηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ Πε..Τ. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ 

παξαπέκπνληαη απφ άιιν Πε..Τ. Ζ θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη ηζφηηκα ζε θάζε 

άηνκν αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ηεο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

2. Ζ εθπαίδεπζε θνηηεηψλ ησλ ηαηξηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θξάθεο, θαζψο θαη ησλ θνηηεηψλ άιισλ ζπλαθψλ ηκεκάησλ. 

3. Ζ εηδίθεπζε, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε γηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη 

ιεηηνπξγψλ άιισλ επαγγεικάησλ πγείαο, κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή αλάινγσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 
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4. Ζ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. ηελ θαηεχζπλζε 

απηή εθαξκφδεη θαη αλαπηχζζεη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπλεξγάδεηαη κε 

άιινπο ζπλαθείο θνξείο, θαζψο θαη κε δηεζλείο νξγαληζκνχο, επηζηεκνληθά θαη 

εξεπλεηηθά θέληξα. 

5. Ζ ζπλεξγαζία κε ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη άιιεο κνλάδεο πγείαο ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ζπλνιηθά ηεο παξνρήο 

θξνληίδαο πγείαο θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο 

ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηεο πγείαο, ζην Πε..Τ. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2β ηνπ Ν.2889/01 «Βειηίσζε 

θαη Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», κε ηηο 

νπνίεο νξίδεηαη ν ηξφπνο λνζειεπηηθήο, επηζηεκνληθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο. 

6. Δθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ θαη κνξθψλ πεξίζαιςεο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνψζεζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. 

7. Ζ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ 

ηίζεληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ην Πε..Τ. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

& Θξάθεο θαη ην πκβνχιην Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ζ δηακφξθσζε φζν ην δπλαηφλ θηιηθφηεξνπ πεξηβάιινληνο, ε άκεζε θαη πνηνηηθή 

εμππεξέηεζε, ε ελεκέξσζε θαη ν ζεβαζκφο ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ αλήθνπλ, 

επίζεο, ζηηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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3.4 Γεληθφ Ννζνθνκείν Κνκνηελήο "ηζκαλφγιεην" 

 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Κνκνηελήο "ηζκαλφγιεην", απνηειεί κία 

απνθεληξσκέλε θαη αλεμάξηεηε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο 4εο Τ.Π.Δ. Μαθεδνλίαο –

Θξάθεο, κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, πνπ πξνζθέξεη ζεκαληηθφηαην 

θνηλσληθφ έξγν ζηνπο ηνκείο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο. 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, πνπ εθηείλνληαη ζε 16.500 η.κ., αλαπηχζζνληαη θιηληθέο θαη 

εμσηεξηθά ηαηξεία, πιήξσο εμνπιηζκέλα. 

Σν Ννζνθνκείν ζηειερψλεηαη απφ 450 άηνκα πξνζσπηθφ, δηαζέηεη 200 αλεπηπγκέλεο 

θιίλεο θιηληθψλ, 4 θιίλεο κνλάδαο εληαηηθήο ζεξαπείαο, 26 θιίλεο κνλάδαο ηερλεηνχ 

λεθξνχ θαη 8 θιίλεο βξαρείαο λνζειείαο. 

Σθνπόο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη ε νξγαλσκέλε παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο 

γεληθήο ηαηξηθήο (πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο), ζηα πιαίζηα ηεο 

ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

Κνκνηελήο "ηζκαλφγιεην" δεκνζηεχεη εδψ θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε λέεο 

Πξνκήζεηεο, θαζψο θαη Πξνζιήςεηο Πξνζσπηθνχ. 

ΗΣΟΡΗΚΟ 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο μεθίλεζε ην έηνο 1937 ζε θηίξην 

1379,52ηκ. κε δσξεά 26.000.000 δξαρκψλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ ηζκάλνγινπ. Με ηε 

δσξεά απηή θηίζηεθε ε παιαηά πηέξπγα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία πξννξηδφηαλ γηα 

ηνπο απφξνπο θαη ιεηηνχξγεζε απφ ην 1937 κέρξη θαη ην 1929, νπφηε ζηε ζπλέρεηα 

δσξίζηεθε απφ ηνλ Κσλ. ηζκάλνγινπ ζην ειιεληθφ θξάηνο. 

ην λεφδκεην ηζκαλφγιεην Ννζνθνκείν Κνκνηελήο, ιεηηνπξγνχζε 

αξρηθά Παζνινγηθή Κιηληθή κε 40 θξεβάηηα θαη Γεληθφ Αξρίαηξν ηνλ Α. Φιψθν, 

Υεηξνπξγηθή Κιηληθή κε 20 θξεβάηηα θαη Γηεπζπληή ηεο Κιηληθήο ηνλ ηαηξφ Κ. 

θνχξα, Μαηεπηηθή Κιηληθή κε 10 θξεβάηηα θαη Γηεπζπληή ηεο Κιηληθήο ηνλ ηαηξφ 

Ησάλλε Κεξακέα θαζψο θαη δχν (2) Δξγαζηήξηα, ην Μηθξνβηνινγηθφ κε πξντζηάκελν 

ηνλ ηαηξφ Γ. Καξχηζνγινπ θαη ην Αθηηλνινγηθφ κε πξντζηάκελν ηνλ ηαηξφ Γ. Κηξηδή. 

http://www.4ype.gr/
http://www.4ype.gr/
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ηνηρεία πεξί ηνπ Οξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ππάξρνπλ απφ ην έηνο 1956. Απφ ην 

έηνο 1956 ιεηηνπξγνχζε ζην ίδην θηίξην κε πέληε (5) θιηληθέο, ήηνη: Παζνινγηθή, 

Υεηξνπξγηθή, Μαηεπηηθή – Γπλαηθνινγηθή, ΧΡΛ, θαη Οθζαικνινγηθή κε ηα 

αληίζηνηρα απηψλ εμσηεξηθά ηαηξεία θαη δχν (2) Δξγαζηήξηα, ην Μηθξνβηνινγηθφ θαη 

ην Αθηηλνινγηθφ. 

Σν 1974 ελζσκαηψζεθε ζην ππάξρνλ ε λέα πηέξπγα πνπ θαηαζθεπάζζεθε απφ ην 

Γεκφζην, δηαξξπζκίζηεθαλ θαη εθζπγρξνλίζηεθαλ νη παιαηέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

αλαπηχρζεθαλ επί πιένλ ησλ ιεηηνπξγνχλησλ θαη νη θιηληθέο: Παηδηαηξηθή, 

Καξδηνινγηθή, Οπξνινγηθή, Λνηκσδψλ Νφζσλ, ην Σκήκα Αλαηζζεζηνινγίαο θαη ην 

Δξγαζηήξην ηνπ ηαζκνχ Αηκνδνζίαο. 

Σν 1978 πξνζηέζεθαλ ην Αληηθπκαηηθφ Ηαηξείν θαη ην Σκήκα Πξνψξσλ. 

Δίλαη ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 200 θιηλψλ, κε ηξεηο ηνκείο: 

- ηνλ Παζνινγηθφ, 100 θιηλψλ 

- ηνλ Υεηξνπξγηθφ 100 θιηλψλ 

- ηνλ Δξγαζηεξηαθφ 

- ηα δηαηνκεαθά ηκήκαηα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ θαη Ζκεξήζηαο Ννζειείαο 

 

Ο Παζνινγηθφο Σνκέαο δηαξζξψλεηαη ζηα Σκήκαηα: 

 

- Παζνινγηθφ 

- Καξδηνινγηθφ 

- Παηδηαηξηθφ 

- Λνηκσδψλ Νφζσλ (Γεξκαηνινγηθφ – Φπκαηηνινγηθφ) 

- Μνλάδεο Δκθξαγκάησλ 

- Αληηθπκαηηθή 

- Σερλεηνχ Νεθξνχ 

 

Ο Υεηξνπξγηθφο Σνκέαο δηαξζξψλεηαη ζηα Σκήκαηα: 

 

- Υεηξνπξγηθφ 

- Οξζνπεδηθφ 

- Οπξνινγηθφ 
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- Οθζαικνινγηθφ 

- Χ.Ρ.Λ. 

- Μαηεπηηθφ – Γπλαηθνινγηθφ 

- Αλαηζζεζηνινγηθφ 

- Σηο Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαη Αλάλεςεο 

  

 

Ο Δξγαζηεξηαθφο Σνκέαο δηαξζξψλεηαη ζηα Σκήκαηα: 

 

- Μηθξνβηνινγηθφ 

- Βηνρεκηθφ 

- Αθηηλνδηαγλσζηηθφ 

- Αηκαηνινγηθφ 

- Αηκνδνζίαο 

- Φαξκαθεπηηθφ 

 

ηνπο ηνκείο ιεηηνπξγνχλ ηαθηηθά εμσηεξηθά Ηαηξεία αληηζηνίρσλ εηδηθνηήησλ ησλ 

Ηαηξψλ πνπ ππεξεηνχλ ζην Ννζνθνκείν. Δπίζεο ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζηεγάδεηαη θαη ε Δπαγγεικαηηθή ρνιή (ΔΠΑ..) Βνεζψλ Ννζειεπηψλ. 

  

 Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ξφινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

  

Σν Ννζνθνκείν μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζαλ έλα Γεκφζην Ννζνθνκείν θαιχπηνληαο 

ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ννκνχ Ρνδφπεο. 

ηελ πνξεία αλαπηχρζεθε θαη αληαγσλίζζεθε κε πέληε (5) ππάξρνπζεο ζηελ πφιε 

Ηδησηηθέο Κιηληθέο (ηξεηο Υεηξνπξγηθέο θαη δχν Μαηεπηηθέο – Γπλαηθνινγηθέο), 

βειηηψλνληαο ζπλερψο ηηο ππεξεζίεο πγείαο ζηνλ πάζρνληα. 

 

ηε ζπλέρεηα ν ξφινο ηνπ έπαςε λα είλαη ελφο απινχ Ννκαξρηαθνχ λνζνθνκείνπ 

δεδνκέλνπ φηη ήηαλ πάλσ ζηνλ νδηθφ άμνλα Θεζζαινλίθεο – Σνπξθίαο θαη 

εμππεξεηνχζε άξηζηα φια ηα πξνζεξρφκελα πεξηζηαηηθά, ηξνραία θαη κε, φρη κφλν ζε 

Έιιελεο αιιά θαη ζε μέλνπο ηαμηδηψηεο. Ζ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 
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πγείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζηαδηαθφ θιείζηκν ησλ ηεζζάξσλ θιηληθψλ νδήγεζε ζηελ 

πξνβνιή ηνπ φρη κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο Ρνδφπεο αιιά ζε πνιχ κεγαιχηεξν 

γεσγξαθηθφ ρψξν. 

 

ήκεξα ν ξφινο πνπ θαιείηαη λα εθηειέζεη είλαη απφ ηνπο πην δχζθνινπο ησλ 

Ννζνθνκείσλ ηεο πεξηθέξεηαο, δεδνκέλνπ φηη βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κφλν 1000 

κέηξσλ απφ ηνλ θάζεην άμνλα πνπ ζα ζπλδέεη ηα Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα κε ηελ 

Δγλαηία νδφ θαη ιφγσ ηεο αικαηψδνπο (δπζαλάινγεο) πιεζπζκηαθήο αλάπηπμεο ηεο 

Κνκνηελήο πνπ πξνήιζε απφ επαλαπαηξηζκφ πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ θαη ππνδνρή 

παιηλλνζηνχλησλ Πνληίσλ. 

 

Ζ βειηίσζε – εθζπγρξνληζκφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε ζπλερήο βειηίσζε 

ηνπ Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη ε πξνζπάζεηα φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα 

πξνζθνξά ησλ θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ αξκφδνπλ ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία 

ζα ζεκαηνδνηήζνπλ ην λέν ξφιν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 3.5 πλνςε ηνπ θεθαιαηνπ 

 

 Απην ην θεθαιαην παξνπζηαδεη ηα Γεκνζηα Ννζνθνκεηα ηεο Θξαθεο, ηελ 

ηζηνξηα ηνπο, ηελ ρξνληα πνπ δηκηνπξγηζηθαλ, ηελ εμειημε ηνπο κερξε ζεκεξα θαη ηνλ 

ηξνπν πνπ ιεηηνπξγνπλ. 

  

 Δηλαη ηα εμεο  

 

 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ξάλζε ην νπνην απνηειεί ηε κνλαδηθή δνκή παξνρήο 

Β' βαζκηαίαο πεξίζαιςεο ζην λνκφ Ξάλζεο (111.000 θαηνίθσλ) αιιά θαη φκνξσλ θαη 

κε λνκψλ ζε απιέο θαη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο (νπξνινγηθέο, νξζνπεδηθέο, 

ρεηξνπξγηθήο καζηνχ). Ο ζθνπφο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη: ε παξνρή Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ επζχλεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο 4εο 

Τ.ΠΔ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ζ εηδίθεπζε, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ε 

επηκφξθσζε ηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ, κε ηελ αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή αλάινγσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο 

έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ ζπλεξγαζία κε ηα λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα θαη άιιεο 

κνλάδεο πγείαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε 
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ζπλνιηθά ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ 

εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ κειέηεο 

θαη αμηνιφγεζεο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηεο πγείαο ζηε Γηνίθεζε ηεο 4
εο

 

ΤΠΔ Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Ζ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ θαη κνξθψλ πεξίζαιςεο, κε 

ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. 

 Γεληθν Ννζνθνκεην Γηδηκνηνηρν ηνπ νπνηνπ ν θνπφο είλαη: ε παξνρή ηεο 

Ηαηξηθήο ηνπ Τπεξεζίαο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ηζφηηκα γηα 

θάζε πνιίηε αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. Ζ αλάπηπμε 

θαη πξναγσγή ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο, 

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο γηαηξψλ, θαζψο θαη εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ιεηηνπξγψλ 

άιισλ θιάδσλ Τγείαο. 

 Παλεπηζηηκηαθν Ννζνθνκεην Αιεμαλδξνππνιεο πνπ ερεη σο ζθνπν ηελ  

:παξνρή θξνληίδαο πγείαο φισλ ησλ επηπέδσλ θαη θπξίσο ηξηηνβάζκηαο ζηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ Πε..Τ. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ 

παξαπέκπνληαη απφ άιιν Πε..Τ. Σελ εθπαίδεπζε θνηηεηψλ ησλ ηαηξηθψλ ηκεκάησλ 

ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Σελ εηδίθεπζε, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη 

ε επηκφξθσζε γηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη ιεηηνπξγψλ άιισλ επαγγεικάησλ πγείαο. 

Σελ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Δθαξκνγή λέσλ 

κεζφδσλ θαη κνξθψλ πεξίζαιςεο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο 

πγείαο ησλ πνιηηεησλ. 

 Γεληθφ Ννζνθνκείν Κνκνηελήο "ηζκαλφγιεην" ην νπνην απνηειεί κία 

απνθεληξσκέλε θαη αλεμάξηεηε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο 4εο Τ.Π.Δ. Μαθεδνλίαο –

Θξάθεο, κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, πνπ πξνζθέξεη ζεκαληηθφηαην 

θνηλσληθφ έξγν ζηνπο ηνκείο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο 

   

 

 

 

 

 

http://www.4ype.gr/
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      ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

           ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΣΖ ΘΡΑΚΖ 

 

 

Η πγεηα ησλ ζηξαηεπκελσλ κπνξεη λα πξνζηαηεπηεη κε ηελ πξνκεζεηα λεξνπ, κε ηελ 

επνρε, ηα θαξκαθα θαη ηελ γπκλαζηηθε. Οη αλσηεξνη αμηνκαηηθε, νη δηνηθεηεο θαη νη 

ζηξαηηγνη, ππνρξενπληαη λα επηδησθνπλ αλειιηπσο θαη κε εξγαηηθνηηηα ηελ 

απνθαηαζηαζε ηεο πγεαο ησλ αζζελσλ ζηξαηηνησλ, κε ηελ θαηαιιειε δηαηξνθε θαη ηεο 

ζεξαπεπηηθεο ηθαλνηηηεο ησλ ηαηξσλ.   

                                                        Flavius Vegetius (385 κ.Φ.) 

 

 

           

 

 4.1 ΗΓΡΤΖ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΗΚΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΚΑΗ ΠΡΧΣΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ  

ΧΜΑΣΟ 

 

 Ζ Τγεηνλνκηθή ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 ήηαλ 

ζρεδφλ αλχπαξθηε ηφζν σο νξγαλσκέλε δηνηθεηηθή νληφηεηα φζν θαη σο έκςπρν, 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. Σελ επνρή εθείλε νη επηζηήκνλεο γηαηξνί ήηαλ 

ιίγνη. Πξνέξρνληαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ εχπνξεο αζηηθέο νηθνγέλεηεο  κε 

ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ κε πξνηίκεζε ηα παλεπηζηήκηα ηεο Πάδνβαο, ηεο Γέλνβαο θαη 

ηεο Πίδαο ζηελ Ηηαιία, ηεο Υαηδειβέξγεο, ηεο Βηέλλεο θαη ηνπ Μνλάρνπ ζηε 

Γεξκάληα. Ζ εθπαίδεπζε ηνπο αχηε ηνπο πξνζέδηδε θχξνο, θνηλσληθή θαηαμίσζε θαη 

επθαηξία γηα εκπινθή ζηελ πνιηηηθή, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ ηηο 

εθκεηαιιεχνληαλ. (thesis.ekt.gr 2015) 

 Απνηέιεζκα ήηαλ λα αζρνιεζνχλ θαη λα αζθήζνπλ ηελ ηαηξηθή επηζηήκε είηε 

κφλν ζηα πξψηα ρξφληα είηε κφλν πεξηζηαζηαθά. Οη Έιιελεο επηζηήκνλεο ηαηξνί 

πξφζθεξαλ ηεξάζηηεο ππεξεζίεο ζηνλ άγνλα κε άιινπο ηξφπνπο. Ηαηξνί ππήξμαλ 

κεγάινη δηαθψηηζηεο ηνπ Έζλνπο φπσο ν Αδακάληηνο Κνξαήο, κέιε ηεο Φηιηθήο 

Δηαηξίαο φπσο ν Ν. Καιχβαο, πνιηηηθνί ηεο επαλάζηαζεο φπσο ν Ησάλλεο Κσιέηεο 



 

85 

 

θαη ν Αιέμαλδξνο Μαπξνθνξδάηνο θαη πξνζσπηθφηεηεο πνπ νξγάλσζαλ ηα 

θηιειιεληθά θνκηηάηα ηεο Δπξψπεο φπσο ν Π. Ζπηηεο, ελψ ηαηξφο ήηαλ ν πξψηνο 

θπβεξλήηεο ηεο Διιάδαο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο. (thesis.ekt.gr 2015) 

 Απφ ηνπο επηζηήκνλεο ηαηξνχο ειάρηζηνη ζέιεζαλ λα πξνζθέξνπλ ηεο 

ηαηξηθέο ηνπο γλψζεηο. ζνη ελεπιάθεζαλ αζρνιεζήθαλ κε ηελ παζνινγία θαη φρη κε 

ηελ ρεηξνπξγηθή. Απηφ πξνθάιεζε ε λνζειεπηηθή θξνληίδα λα βαζηζηεί είηε ζε 

θηιέιιελεο αιινδαπνχο γηαηξνχο, είηε ζηνπο ιεγφκελνπο πξαθηηθνχο ή εκπεηξηθνχο 

ηαηξνχο. Οη εκπνξηθνί ηαηξνί είραλ κεγάιε εκπεηξία ζηελ αλάηαμε θαηαγκάησλ θαη 

εμαξζξσκάησλ θαη αζρνινχληαλ θχξηνο κε ρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά θαη νλνκαδφηαλ 

''ηαηξνρεηξνπξγνί". Οη εκπεηξηθνί ηαηξνί εμαζθνχζαλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ 

θαξκαθεπηηθή επηζηήκε. (thesis.ekt.gr 2015) 

 Με ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 νη πνιιαπιέο απψιεηεο πγείαο πνπ 

ραξαθηήξηζαλ ηηο πξψηεο ζπληνληζκέλεο κάρεο ησλ ειιεληθψλ άηαθησλ 

ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, θαηέζηεζαλ επηηαθηηθφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε καδηθψλ 

απσιεηψλ πγείαο. Δμάιινπ, νη επηδεκίεο πνπ κάζηηδαλ ηελ επνρή εθείλε ην ειιεληθφ 

θξάηνο είραλ γεληθφηεξν αληίθηππν ζηελ ζηξαηησηηθή δχλακε ηεο ρψξαο, αθνχ νη 

πεξηζζφηεξνη Έιιελεο έπξεπε λα είλαη αμηφκαρνη θαη εηνηκνπφιεκνη. Απηέο νη 

ζηξαηησηηθέο αλάγθεο ήηαλ πνπ έδσζαλ ψζεζε ζηελ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ 

νξγαλσκέλσλ δνκψλ ζπγθέληξσζεο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηε δεκηνπξγία δειαδή 

κηθξψλ λνζειεπηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ ή θαη κεγαιχηεξσλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ. 

(Κσλζηαληίλνπ 2010) 

 Με ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο πνιινί εκπεηξηθνί - πξαθηηθνί ηαηξνί έηξεμαλ 

λα πξνζθέξνπλ ηεο ππεξεζίεο ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη αθηινθεξδψο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο δηθά ηνπο θαξκαθεπηηθά εθφδηα. Πξνέρνπζα ζέζε είραλ νη έμε 

αδειθνί Ηαηξάθνπ απφ ηελ Άξλα Λαθσλίαο. Ο κεγαιχηεξνο αδειθφο Παλαγηψηεο  

Ηαηξάθνο ήηαλ κέινο ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο θαη ηδξπηήο ηνπ ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ 

ζρνιείνπ  ηνπ Μπζηξά. Δίρε αθφκα θξνληίζεη λα πξνκεζεπηεί κε δηθά ηνπ ρξήκαηα, 

πγεηνλνκηθφ πιηθφ γηα ηηο αλάγθεο ηεο επαλάζηαζεο. (thesis.ekt.gr 2015) 

 ηεο 9 Ηαλνπαξίνπ 1822 ζπλήιζε ζηελ Δπίδαπξν ε Α Δζλνζπλέιεπζε ε φπνηα 

2 κήλεο κεηά εμέιεμε σο πξφεδξν ηεο πξψηεο  ειιεληθήο Κπβέξλεζεο ηνλ πνιηηηθφ 

θαη αγσληζηή ηεο Δπαλάζηαζεο Αιέμαλδξν Μαπξνθνξδάην κε πξφηαζε ηνπ νπνίνπ 

ηελ 1 Απξηιίνπ 1822 ςεθίζηεθε ην ρέδην Νφκνπ απφ ην Βνπιεπηηθφ ψκα "Πεξί 

Οξγαλψζεσο ηνπ ηξαηνχ". Με ην λφκν απηφ ζεζπηδφηαλ θαη επίζεκα ε ζχζηαζε 

https://www.skroutz.gr/books/a.60796.%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%9D.html
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ηαθηηθνχ ζηξαηνχ ν φπνηνο απνηεινχηαλ αξρηθά απφ έλα χληαγκα 

ζπλεπηθνπξνχκελν φκσο θαη απφ ηνπο αηάθηνπο. Μεηά απφ έλα εμάκελν φκσο ιφγν 

αδπλακίαο ηεο θπβέξλεζεο λα δηαζέζεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ κέζα, 

ην ζχληαγκα απηφ δηαιπηηθέ θαη νη άλδξεο ηνπο εληάρηεθαλ ζηα άηαθηα ζψκαηα. Σα 

άηαθηα απηά ζηξαηησηηθά ζψκαηα ζπγθξνηεζήθαλ ζε ρηιηαξρίεο κε δχλακε 1.120 

αληξψλ. Ήδε φκσο ζηελ Α Δζλνζπλέιεπζε, θαη αθνχ είρε γίλεη αηζζεηή ε αλάγθε 

ηαηξψλ θαη λνζνθνκείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζηξαηνχ, είρε απνθαζηζηεί ε 

ηνπνζέηεζε δπν ηαηξψλ ζε θάζε ρηιηαξρία αηάθησλ, ελφο Αξρίαηξνπ (Παζνιφγνπ) 

θαη ελφο Υεηξνπξγνχ. (thesis.ekt.gr 2015) 

 Με ηελ άθημε ζηελ Διιάδα ηνπ Βαζηιηά  ζσλα. ην Φεβξνπάξην ηνπ 1933, 

δηαιχνληαη ηα άηαθηα ζηξαηησηηθά ζψκαηα θαη ςεθίδεηαη ν λένο Οξγαληζκφο ηνπ 

ηξαηνχ κε ηνλ φπνην ζπγθξνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ λεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία 

ηαθηηθφο ζηξαηφο κε δνκή αληίζηνηρε κε ηε ζεκεξηλή, δειαδή ζε ιφρνπο, ηάγκαηα 

θαη ζπληάγκαηα, πεδηθφ, ηππηθφ, ππξνβνιηθφ, κεραληθφ, αθξνβνιηζηέο θαη 

ρσξνθπιαθή. Ζ ζχλζεζε πεξηιάκβαλε θαη ζηξαηησηηθνχο ηαηξνχο.  

Με Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ζηηο 3 Απξηιίνπ 1833 ζπζηήλεηαη Γξακκαηεία ηξαηησηηθψλ 

ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νπνίαο ππάγνληαη θαη νη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

ηεο 13 Ηαλνπαξίνπ 1836 κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα πξνζδηνξίδεηαη ν ζρεκαηηζκφο 

ησλ ζηξαηεπκάησλ μεξάο (πξψηνπ ηξαηνχ Ξεξάο). ηε δχλακε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Γξακκαηείαο ησλ ηξαηησηηθψλ είλαη θαη έλαο ζηξαηησηηθφο ηαηξφο κε ην βαζκφ ηνπ 

Αξρηάηξνπ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο πξψηεο Τγεηνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο κε πξντζηάκελν ηνλ Δξξίθν Σξάηκπεξ. (thesis.ekt.gr 2015) 

 Ο Δξξίθνο Σξάηκπεξ ήξζε ζηελ Διιάδα ην 1822. ε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

αγψλα πξνζέθεξε ηηο ηαηξηθέο ηνπ ππεξεζίεο ζε φια ηα κέησπα θαη ηηο ζπγθξνχζεηο 

ηνπ άηαθηνπ θαη ηαθηηθνχ ζηξαηνχ ελψ έγηλε θαη ν πξψηνο δηεπζπληήο ησλ κηθξψλ 

λνζνθνκείσλ ηνπ αγψλα ζην Ναχπιην θαη ζηε αιακίλα. Ήηαλ ν πξψηνο ρεηξνχξγνο, 

ηαηξφο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηεχκαηνο, ν ηδξπηήο ησλ πξψησλ νξγαλσκέλσλ 

ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ θαη ηεο πξψηεο ζηξαηησηηθήο θαξκαθαπνζήθεο ζηελ 

Αζήλα. Ήηαλ ν πξψηνο επηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο κε ην 

βαζκφ ηνπ Αξρίαηξνπ  πνπ ηδξχζεθε ην 1836 ζηελ Γξακκαηεία ηξαηησηηθψλ θαη 

πξψηνο πξφεδξνο ηεο Αλψηαηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Με ηελ άθημε ηνπ Ησάλλε 

Καπνδίζηξηα ζηελ Διιάδα, ην 1828, ν Σξάηκπεξ δηαηέιεζε ζχκβνπινο επί 

πγεηνλνκηθψλ ζεκάησλ.  (thesis.ekt.gr 2015) 
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 Με ηελ νξγάλσζε ηνπ πξψηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ δεκηνπξγείηαη θαη ε πξψηε 

ππνηππψδεο Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία γηα λα αθνινπζήζεη ε ίδξπζε ην 1823 ηνπ 

Πξψηνπ ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ Ναππιίνπ, ην νπνίν δελ ιεηηνπξγνχζε 

εμνινθιήξνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζηξαηεχκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην 1836, ηδξχζεθε ην 

Πξψην ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ, ην νπνίν ήηαλ ην πξψην ακηγψο 

ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν ηεο Διιάδαο, απνηέιεζε ζηαζκφ ζηελ ζηξαηησηηθή αιιά θαη 

γεληθφηεξα ζηελ ηαηξηθή ηεο λεφηεξεο Διιάδαο πξνζθέξνληαο πνιιαπιφ πγεηνλνκηθφ 

θαη επηζηεκνληθφ έξγν. Δπηπιένλ, αμηνζεκείσηνο ήηαλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο ξφινο πνπ 

δηαδξακάηηζε σο νξγαληθφ θνκκάηη ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

εθπαηδεχνληαο λνζνθφκνπο-λνζειεπηέο ζην πξψην ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία ρνιείν 

Ννζνθφκσλ, αιιά θαη λένπο ζηξαηησηηθνχο ηαηξνχο ζηηο εηδηθφηεηεο ηεο 

ρεηξνπξγηθήο θαη εζσηεξηθήο παζνινγίαο. (Κσλζηαληίλνπ 2010) 

 Σα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, ην πνιχπαζν 

ειιεληθφ έζλνο γλψξηζε πνιιέο πνιεκηθέο ζπξξάμεηο. Γχν βαιθαληθνχο πνιέκνπο 

(1912-1913), δχν παγθφζκηνπο πνιέκνπο (1917-1918, 1940-1941), ηνλ αηπρή 

Διιελνηνπξθηθφ Πφιεκν ηνπ 1897, ηελ εθζηξαηεία θαη θαηαζηξνθή ζηε Μηθξά Αζία 

1919-1922, θαη δχν εκθπιίνπο πνιέκνπο (1823-1825 θαη 1946-1949). Οη πφιεκνη 

απηνί πξνζέδσζαλ εκπεηξία ζην ειιεληθφ πγεηνλνκηθφ ζψκα θαη ηελ ηαηξηθή 

ηξαπκαηνινγία ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, νδήγεζαλ ζε δεκηνπξγία πνιιψλ 

θαηλνχξγησλ ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ 

ηεο ρψξαο θαη ηεο αχμεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ ζε έλα βαζκηαία απμαλφκελν, 

αξηζκεηηθά, ζηξάηεπκα. (Κσλζηαληίλνπ 2010) 

 Ο αξηζκφο ησλ πξφζθαηξσλ-πξνζσξηλψλ ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ, ησλ 

ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ εθζηξαηείαο θαη δηαθνκηδψλ ζηνπο πνιέκνπο απηνχο 

αλαδηακνξθψλνληαλ παξάιιεια κε ηηο αιιαγέο ηνπ γεσγξαθηθνχ ράξηε θαη 

ζχκθσλα κε ηηο πνιεκηθέο αλάγθεο, ηα κέησπα θαη γεληθφηεξα ην ζέαηξν 

επηρεηξήζεσλ.  

 Μφληκα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο φπσο ε Θεζζαινλίθε, ε Λάξηζα, ε Γξάκα θαη ε Αιεμαλδξνχπνιε. Ηδηαίηεξα 

ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία ησλ Αζελψλ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, άλνημαλ ην δξφκν 

ζηε ζχγρξνλε ηαηξηθή ηζηνξία ηεο λεφηεξεο Διιάδαο κε ηελ εθαξκνγή λέσλ ηαηξηθψλ 

κεζφδσλ θαη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. ε απηά εξγάζηεθαλ δηάζεκνη θαη 

δηαθεθξηκέλνη ζηξαηησηηθνί ηαηξνί αξθεηνί απφ ηνπο νπνίνπο κάιηζηα αλαγνξεχηεθαλ 

θαζεγεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ρσξίο λα ζηακαηήζνπλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 
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ζε απηά, ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηε ζεκειίσζε θαη εμέιημε ηεο ζηξαηησηηθήο 

ηαηξηθήο θαη γεληθφηεξα ηεο ηαηξηθήο ζηε ρψξα καο. Μηθξφηεξα ζηξαηησηηθά 

λνζνθνκεία δεκηνπξγήζεθαλ ζε κηθξφηεξεο επαξρηαθέο πφιεηο φπνπ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηα κεγαιχηεξα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία ηεο ρψξαο έδσζαλ ψζεζε ζηελ ηαηξηθή 

πξάμε ηεο επαξρίαο θαη βνήζεζαλ ζηελ εθξίδσζε επηδεκηθψλ αζζελεηψλ κε ηελ 

εθαξκνγή νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο. (Κσλζηαληίλνπ 2010) 

 Ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ ηζηνξία θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο 

δηαδξακάηηζαλ ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία ηεο πφιεο απηήο. Ζ θνκβηθή ζέζε ηεο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ, κε ζηφρν ηελ 

επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ ηνπο πξνο ηε ζάιαζζα, θαηέζηεζαλ ηε Θεζζαινλίθε ην 

βαζηθφηεξν λνζειεπηηθφ θέληξν θαηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο, ηνλ Πξψην θαη 

ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. 

  Οκνίσο, θαη ηα ηξαηησηηθά Ννζνθνκεία Ησαλλίλσλ, θαηά ηνλ 

Διιελντηαιηθφ Πφιεκν, απεηέιεζαλ ζηαζκνχο ζηελ λεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία φρη 

κφλν γηα ηνλ φγθν ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ θιήζεθαλ λα πεξηζάιςνπλ θαη λα 

λνζειεχζνπλ αιιά θαη γηα ην απαξάκηιιν ζζέλνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ηαηξνλνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξείραλ, θάησ απφ αληίμνεο νηθνλνκηθά 

ζπλζήθεο θαη ρσξίο απαξαίηεηα φιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ, θάξκαθα θαη εθφδηα. 

 ε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο απηέο νπζηαζηηθή ήηαλ ε δξάζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη άιισλ κε θεξδνζθνπηθψλ 

νξγαλψζεσλ, ζσκαηείσλ θαη ζπιιφγσλ. (Κσλζηαληίλνπ 2010) 

 

Ζ δηαηήξεζε κέρξη θαη ζήκεξα ζε ιεηηνπξγία ελληά ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζε 

φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ηνπ  

 

401 Γεληθνχ ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ  

417 Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ ζηελ Αζήλα  

414 ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ Δηδηθψλ Ννζεκάησλ ζηελ Πεληέιε 

424 Γεληθνχ ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ Δθπαηδεχζεσο ζηε Θεζζαινλίθε 

404 Γεληθνχ ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο 

411 Γεληθνχ ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ Σξηπφιεσο 

412 Γεληθνχ ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο 

492 Γεληθνχ ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο 

496 Γεληθνχ ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ  
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αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλάγθε ζπλέρηζεο ηεο πνιηηηθήο δηαηήξεζήο ηνπο, ζχκθσλα κε 

ηηο ζχγρξνλεο ζηξαηησηηθέο θαη ηαηξηθέο απαηηήζεηο θαζψο θαη ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. 

(Κσλζηαληίλνπ 2010) 

 

 

                       4.2.  Γεληθφ ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο 

 ηα πιαίζηα ηεο πξνπαξαζθεπήο ηνπ Διιελνηηαιηθνχ πνιέκνπ θεη ζχκθσλα 

κε ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν 2005/39 θαη ην Δηδηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο 

Ννζειεπηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, ηνπ γεληθφηεξνπ ''ρεδίνπ Δπηζηξαηεχζεσο 1939β" 

νξίζηεθε ε πινπνίεζε πέληε βαζηθψλ λνζνθνκείσλ. (Κσλζηαληίλνπ 2010) 

 Έλα απφ απηά ήηαλ ην Δ Γεληθφ ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο, 

ην φπνην θαη απνηειεί ην πξψην ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ 

πφιε απηή. χκθσλα κε ην Δηδηθφ ρέδην Ννζειείαο θαη Γηαθνκηδψλ ηνπ ρεδίνπ 

Δπηζηξαηεχζεσο 1939β, ην ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο ζα 

αλαιάκβαλε ηελ παξνρή λνζειείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ Θξάθεο θαη ηε 

δηαθνκηδή ζχκθσλα κε ηε βαξχηεηα ηνπ θάζε πεξηζηαηηθνχ ζηελ ελδνρψξα, κε ηε 

ρξήζε ζαιάζζησλ κέζσλ. (Κσλζηαληίλνπ 2010) 

 Πξψηνο δηεπζπληήο ηνπ ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ 28 Οθηψβξηνπ 

1940 αιιά γηα κφλν δχν εκέξεο δηαηέιεζε ν Γεληθφο Αξρίαηξνο Ζιίαο Σζαθαηίθαο 

γηα λα ηνλ δηδαρηνχλ δηαδνρηθά νη Δπίαηξνο Γεκήηξηνο Μνπληαθαιάθεο (30.10.1940 

έσο 2.11.1940) θαη ν Έθεδξνο Αξρίαηξνο Γεκήηξηνο Σξαθφπνπινο (3.11.1940 έσο 

5.11.1940). Ο Γεληθφο Αξρίαηξνο Σζαθαηίθαο αλαιακβάλεη εθ λένπ ηελ 6 Ννεκβξίνπ 

1940 θαη κέρξη ηελ 2 Μαξηίνπ 1941 νπφηε θαη ζα δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ Έθεδξν 

Αξρίαηξν Γεκήηξην  Σξαθφπνπιν. (thesis.ekt.gr 2015). 

 Οη πνιεκηθέο εμειίμεηο θαηά ηελ εαξηλή Ηηαιηθή επίζεζε (9 - 26 Μαξηίνπ 

1941) αλαγθάδνπλ ην Γεληθφ ηξαηεγείν λα εθδψζεη δηαηαγή κεηαθίλεζεο ηνπ Δ 

Γεληθνχ ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνππφιεσο ζηελ πξσηεχνπζα ηεο 

Λέζβνπ Μπηηιήλε φπνπ θαη κεηνλνκάδεηαη ζε 2 ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν 

Μπηηιήλεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηαγή εθηειείηαη ηελ 12 Μαξηίνπ 1941. Λίγν 
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αξγφηεξα ε πφιε ζα παξαρσξεζεί απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα ζηε Βνπιγαξία σο 

αληάιιαγκα γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο ηειεπηαίαο ζην Σξηκεξέο χκθσλν ηεο 1 

Μαξηίνπ 1941. (thesis.ekt.gr 2015) 

 Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Έβξνπ απφ ηνπο Βνχιγαξνπο ην επηέκβξην ηνπ 

1944 δεκηνπξγείηαη εθ λένπ ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν κε ηελ νλνκαζία 405 

ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο. Σν ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν ζηηο 28 

επηεκβξίνπ 1946 ιφγν ηεο έλαξμεο ηνπ Διιεληθνχ Δκθχιηνπ Πνιέκνπ (1946 - 

1949) κεηαηξέπεηαη ζε ρεηξνπξγείν Δθζηξαηείαο κε ηελ νλνκαζία 221 Υεηξνπξγείν 

Δθζηξαηείαο. Μεηά ηνλ πφιεκν κεηνλνκάδεηαη ζε 427 ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν 

Αιεμαλδξνχπνιεο. Σν λνζνθνκείν ιεηηνχξγεη κε απηφ ην φλνκα κέρξη ηνλ Γεθέκβξην 

ην 1953 νπφηε θαη δηαιχεηαη. (Κσλζηαληίλνπ 2010) 

 Σν ζχγρξνλν ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο αλήθεη ζηηο 

λενζπζηαζείζεο κνλάδεο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ ψκαηνο. πγθξνηήζεθε ζηεο 5 

Γεθεκβξίνπ 1953 θαη άξρηζε λα ιεηηνχξγεη ζηεο 24 Γεθεκβξίνπ 1953, σο Κηλεηφ 

Υεηξνπξγηθφ Ννζνθνκείν Δθζηξαηείαο (ΚΗΥΝΔ), κε ηελ επσλπκία 216 ΚΗΥΝΔ. 

(thesis.ekt.gr 2015) 

 Πξψηνο δηεπζπληήο δηαηέιεζε ν Δπίαηξνο Βαζίιεηνο Κακπάθεο. Χο απνζηνιή 

ηνπ είρε ηελ παξνρή λνζειείαο ζηνπο αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο ησλ κνλάδσλ ηνπ 

Ννκνχ Έβξνπ. ηεο 27 επηεκβξίνπ ηνπ 1957 κεηαθέξεηαη ζην ζηξαηφπεδν 

"Μεγάινπ Αιέμαλδξνπ", φπνπ παξακέλεη κέρξη ηελ 19 επηέκβξηνπ 1960. ηεο 29  

Γεθεκβξίνπ 1960 αλαιακβάλεη ηε δηνίθεζε ν Τπίαηξνο Βαζίιεηνο αξαθηαλφο θαη ε 

κνλάδα κεηαπίπηεη ζε Δπηζηξαηεπφκελε Μνλάδα θαη παχεη λα δέρεηαη πεξηζηαηηθά. . 

(Κσλζηαληίλνπ 2010) 

 Σνλ Απξίιην ηνπ 1962 σο Δπηζηαηξαηεπφκελε Μνλάδα κεηαθέξεηαη ζην 

ηξαηφπεδν " Βειηζζάξηνπ", δέρεηαη παζνινγηθά θαη απιά ρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά. 

(thesis.ekt.gr 2015) 

 Απφ ην 1974 αλαπηχζζεη φια ηα ηκήκαηα, παζνινγηθφ, ρεηξνπξγηθφ, 

νξζνπαηδηθφ, θαξδηνινγηθφ, κηθξνβηνινγηθφ, σηνξηλνιαξπλγνιινγηθφ θαη 

νθζαικνινγηθφ. Παξέρεη άκεζε ε έκκεζε πγεηνλνκηθή ππνζηήξημε ζε φιν ην Ννκφ 

Έβξνπ. (thesis.ekt.gr 2015) 
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 Με ηελ επηζηξάηεπζε ηεο 20 Ηνπιίνπ 1974 ην 216ΚΗΥΝΔ κεηαζηαζκεχεη θαη 

ιεηηνχξγεη ζην ρσξηφ Μαΐζηξνο ηνπ Ννκνχ Έβξνπ. Σνλ Αχγνπζην 1974 επαλέξρεηαη 

ζην ζηξαηφπεδν " Βειηζζάξηνπ" ην φπνην κεηνλνκάζηεθε ζε ζηξαηφπεδν 

"Παηζνχθα".. (Κσλζηαληίλνπ 2010) 

 Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 1996 αλαβαζκίδεηαη ζε ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν κε ηελ 

νλνκαζία 492 Γεληθφ ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν θαη παξακέλεη ζηε ζέζε πνπ 

βξηζθφηαλ ην ΚΗΥΝΔ. (thesis.ekt.gr 2015) 

 Αλαπηχζζεη 63 θιίλεο. Γηαζέηεη νξγαλσκέλν ρεηξνπξγείν. Οη θιηληθέο 

αληηκεησπίδνπλ, ζε επίπεδν εμσηεξηθνχ ηαηξείνπ, φια ηα παξαπεκπφκελα πεξηζηαηηθά 

θαη ζε επίπεδν λνζειείαο ηα βαξχηεξα πεξηζηαηηθά. ε πεξίπησζε αλάγθεο αλ θε 

εθφζνλ ηα πεξηζηαηηθά επηδέρνληαη κεηαθηλήζεηο δηαθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ 

λνζνθνκείν Θεζζαινλίθε  Σν λνζνθνκείν επηπιένλ δηαζέηεη θαη πιήξσο εμνπιηζκέλε 

θαξδηνινγηθή θιηληθή θαη νδνληηαηξείν. (Κσλζηαληίλνπ 2010) 

 Σν 492 Γεληθφ ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν πινπνίεη ην πξφγξακκα "Τγεία θαη 

πεξίζαιςε" δπν θνξέο ην κήλα. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηφο είλαη ε ζηήξημε ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηδηαίηεξα ησλ παξακεζνξίσλ, νξεηλψλ θαη πξνβιεκαηηθψλ 

πεξηνρψλ ηεο Θξάθεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηαηίζεηαη Κηλεηή Οκάδα Ηαηξηθνχ θαη 

Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ παξνρή πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη 

Κηλεηή Οδνληηαηξηθή Μνλάδα κε ζθνπφ ηελ παξνρή νδνληηαηξηθήο πεξίζαιςεο. . 

(Κσλζηαληίλνπ 2010) 

 ήκεξα ιεηηνχξγεη σο ΚΗΥΝΔ- 216 Κηλεηφ Υεηξνπξγηθφ Ννζνθνκείν 

Δθζηξαηείαο Αιεμαλδξνχπνιεο. 
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  4.3    412 Γεληθφ ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Ξάλζεο 

 Σν Γεληθφ ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Ξάλζεο είλαη ην ηειεπηαίν Γεληθφ 

ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν ην φπνην ηδξχζεθε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ζ πξψηε δηαηαγή 

ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1987 ελψ ην νξγαλφγξακκα ηεο 

ιεηηνπξγίαο απνζηνιήο θαη ζηειέρσζεο ηνπ νινθιεξψζεθε ην 1988. (Κσλζηαληίλνπ 

2010) 

 Σν λνζνθνκείν εγθαηαζηάζεθε ζε θηήξην ην φπνην παιηά ζηέγαδε ηελ ηδησηηθή 

θιηληθή "Απφζηνινο Λνπθάο". Σνλ Ηνχιην ηνπ 1988 μεθίλεζε ε λνζειεία ησλ πξψησλ 

αζζελψλ αλ θαη ηα επίζεκα εγθαίληα ηνπ λνζνθνκείνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηεο 24 

Αχγνπζηνπ 1988. Δίρε ηα ηκήκαηα ελφο γεληθνχ λνζνθνκείνπ φπσο παζνινγηθφ, 

θαξδηνινγηθφ, νξζνπεδηθφ, ρεηξνπξγηθφ, ςπρηαηξηθφ, νθζαικνινγηθφ, δεξκαηνινγηθφ, 

σηνξηλνιαξπγγνιγηθφ θαη αλαηζζεζηνινγηθφ. Γηέζεηε νδνληηαηξηθφ ηκήκα, μερσξηζηφ 

θαξκαθείν, αθηηλνινγηθφ θαη κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην.  (thesis.ekt.gr 2015) 

 Σν 412 ΓΝ Ξάλζεο εμππεξεηνχζε θάζε ρξφλν 25 ρηιηάδεο πεξίπνπ αζζελείο 

απφ ηηο πεξηνρέο απφ ην Νεπξνθφπη Γξάκαο κέρξη ηηο άππεο ηνπ Ννκνχ Ρνδφπεο θαη 

ηνπο λνκνχο Καβαιάο θαη Ξάλζεο. Δπηπιένλ, πξφζθεξε θαη θνηλσληθφ έξγν 

παξέρνληαο ηαηξηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε 1.500 κνπζνπικάλνπο ηεο 

νξεηλήο Ξάλζεο κε επηζθέςεηο ζηνπο νηθηζκνχο φπνπ απηνί δηακέλνπλ θαη εξγάδνληαη. 

Δπίζεο παξείρε ππεξεζίεο εθηφο απφ ηνλ ζηξαηφ θαη ζε φια ηα ζψκαηα αζθάιεηαο 

δειαδή ζηελ αζηπλνκία, ζηελ αζηπλνκηθή ζρνιή, ζηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία θαη 

ζην ιηκεληθφ. (Κσλζηαληίλνπ 2010) 

 ήκεξα ην ηνπ ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Ξάλζεο είλαη π ππνβαζκηζκέλν ζε 

ΚΗΥΝΔ δειαδή ζε Κηλεηφ Υεηξνπξγηθφ  Ννζνθνκείν Δθζηξαηείαο, ην νπνίν ζα 

αλαπηπρζεί ζε θαηξφ πνιέκνπ θαη ην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ  ζα ππνζηεξίδεηαη απφ 

ην 424 Γεληθφ ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν ζηελ Θεζζαινλίθε. (www.agonas.gr 2015) 
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 4.4  χλνςε ηνπ θεθαιαίνπ 

 Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαιχεη ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία ηεο 

Θξάθεο. Ζ κειέηε ηνπ ζέκαηνο μεθάλαηε απφ ηελ ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα 

πξψηα ζηξαηεχκαηα ζηελ λεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία κέρξη ηελ δεκηνπξγία ησλ 

πξψησλ θηλεηψλ κνλάδσλ.  

 Σα δπν ηξαηησηηθά λνζνθνκεία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή 

είλαη ην 412 Γεληθφ ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Ξάλζεο πνπ είλαη ην ηειεπηαίν Γεληθφ 

ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν ην φπνην ηδξχζεθε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θαη ην Γεληθφ 

ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο ηα φπνηα ζήκεξα έρνπλ ππνβαζκηζηεί ζε  

ΚΗΥΝΔ δειαδή ζε Κηλεηά Υεηξνπξγηθά Ννζνθνκεία Δθζηξαηείαο, ηα νπνία ζε θαηξφ 

πνιέκνπ ζα αλαπηπρζεί θαη ην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ  ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ην 424 

Γεληθφ ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν ζηελ Θεζζαινλίθε. 
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   ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

 Σειεηψλνληαο ηελ εξεχλα ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ αλάιπζε ηεο ίδηαο 

πξνέθπςε ε εξγαζία απηή, ε φπνηα εκπινχηηζε θαηά πνιχ ηεο γλψζεηο καο ζρεηηθά κε 

ηελ ηζηνξία ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ θφζκνπ θαη ηεο Διιάδαο, ηεο Θξάθεο 

ζπγθεθξηκέλα. Δίλαη θαηαπιεθηηθφ λα αλαθαιχπηεη θαλείο ην πσο θαη γηαηί θηηζηήθαλ 

ηα πξψηα ηδξχκαηα. Να δηαπηζηψλεη φηη νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ αγάπε πξνο ηνλ 

ζπλάλζξσπν έληνλε θαη ηελ εθθξάδνπλ ηδξχνληαο ηα δεκφζηα ζπζηήκαηα πγείαο, ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν.   

 Σα ζπκπεξάζκαηα είλαη φηη ε αλάιπζε θαη ε εθκάζεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ 

λνζνθνκείσλ απφ ηα παιηά ρξφληα βνήζα ζην λα θαηαιάβνπκε ην πσο ζα πξέπεη λα 

εμειίζζνληαη ηα ζχγρξνλα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα. Κάζε λνζνθνκείν πξέπεη λα 

ιεηηνχξγεη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο ζην φπνην ιεηηνχξγεη. Δπίζεο 

πξέπεη λα ηεξεί ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ 

δνκή ηνπ θηεξίνπ, ην πφζν ιεηηνπξγηθφ ζα είλαη γηα ην λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ, θαη λα πξνζθέξεη αλέζεηο θαη αλαθνχθηζε ζηνπο αζζελήο πνπ 

λνζειεχνληαη ζε απηά. Σελ ίδηα ζηηγκή κειεηψληαο ηελ ηζηνξία ησλ ζηξαηησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα ε ζεκαληηθφηεηα ηνπο, ην φηη πξέπεη λα 

ππάξρνπλ θαη λα βνεζνχλ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία ζηελ πξνιεπηηθή λνζειεπηηθή. 

Πξφζθεξαλ θνηλσληθφ έξγν παξέρνληαο ηαηξηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε 

απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο, επίζεο παξείραλ ππεξεζίεο εθηφο απφ ηνλ ζηξαηφ θαη 

ζε φια ηα ζψκαηα αζθάιεηαο δειαδή ζηελ αζηπλνκία, ζηελ αζηπλνκηθή ζρνιή, ζηελ 

ππξνζβεζηηθή ππεξεζία θαη ζην ιηκεληθφ. Θα έπξεπε πηζηεχνπκε λα κελ είραλ 

ππνβαζκηζηεί ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηεο Ξάλζεο νχηε 

ζε απηήλ ηελ δχζθνιε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 Ζ πξφηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη απφ φιε απηή ηελ αλάιπζε θαη 

εξεχλα ζα ήηαλ ην ζέκα απηφ - ε αλάιπζε ηεο ηζηνξίαο ησλ λνζνθνκείσλ ζαλ θηήξηα 

αιιά θαη ζαλ ιεηηνπξγηθά ζπγθξνηήκαηα ηα φπνηα πξνζθέξνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο - λα αλαιπζεί ζε πνιιέο πηπρηαθέο εξγαζίεο αθφκα, 

θαη ζε πνιιέο δηαηξηβέο έηζη ψζηε λα ππάξμεη αξθεηή χιε θαη γλψζεη γηα απηφ ην 

ζέκα αλάκεζα ζε λνζειεπηέο θαη ηαηξνχο. 
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 Καη ηέινο, ζα επρεζνχκε ην ζχζηεκα πγείαο λα θαιπηεξέςεη, θαη ε αγάπε 

πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν λα κελ ραζεί. Ζ ζεκεξηλή θνηηεηέο θαη κειινληηθή λνζειεπηέο 

λα πηζηέςνπλ ζηε θηιαλζξσπία, ζηελ πξνζθνξά, θαη ζηε εμέιημε ηεο επηζηήκεο πνπ 

ζα ηνπο βνεζήζεη λα πξνζθέξνπλ ζηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο 

απηήο ηηο νπνίαο φινη καο είκαζηε θνκκάηη.   
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     ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

 Σν λνζνθνκείν, φπσο κειεηήζεθε  ε ζεκαζία ηνπ νξηζκνχ απηνχ, δείρλεη φηη 

είλαη ν ηφπνο φπνπ νη αζζελείο ζεξαπεχνληαη. Σνλίδεηαη πσο ην λνζνθνκείν είλαη 

ίδξπκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Αλαθέξεηε θαη ε ζεκαζία ησλ ηδξπκάησλ απηψλ α 

πεξίζαιςεο απφ ηα αξραία ρξφληα έσο ζήκεξα. Απφ ηα   κνλαζηήξηα θαη νη πξψηνη 

μελψλεο κέρξη ζήκεξα φπνπ έρνπκε ζχγρξνλα θηίζκαηα κε εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα καθξνρξφληαο παξακνλήο ησλ 

αζζελψλ αλ θξηζεί απαξαίηεην. Γειαδή ην λνζνθνκείν ζήκεξα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα δηαρσξίδεη ηνπο αζζελείο ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο. ήκεξα ηα λνζνθνκεία 

δηαρσξίδνληαη ζε εηδηθά θαη γεληθά. Αλάινγα αλ έρνπλ ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο νλνκάδνληαη Παλεπηζηεκηαθά. Σν 

απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο απηήο είλαη φηη νη άλζξσπνη πάληα είραλ θαη έρνπλ θαη ζα 

έρνπλ αλάγθε γηα πεξίζαιςε θαη θξνληίδα, θαη πσο ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα πάληα 

βαζηδφηαλ ζηεο αξρέο ηεο θηιαλζξσπίαο.  Με ιίγα ιφγηα έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα 

αλαιπζεί ν ρψξνο ηεο πγείαο θαη ηνλ άλζξσπν φπνηνο ζηεξίδεη ζηηο εκπεηξίεο ηνπ 

παξειζφληνο ηα ζεκεξηλά ζεκέιηα ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. Γηαηί θάζε θνηλσλία πνπ 

ζέβεηαη ηνλ άλζξσπν βάδεη ηελ Γεκφζηα Τγεία πάλσ απφ φια. 

 

 ηελ ζπλερεία αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο Θξάθεο, κηαο 

ζεκαληηθήο πεξηνρήο ηεο Διιάδαο κε πινχζηα ηζηνξία θαη πνιηηηζκφ.  

Αλαθέξνληαη ζηνηρεηά απφ ηελ κπζνινγία κέρξη ηελ ζεκεξηλή επνρή, θαη ηελ ζεκαληηθή 

ζέζε πνπ παίξλεη αχηε ε πεξηνρή ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Διιήλσλ. 

 

 Αλαθέξνληαη ηα Γεκφζηα Ννζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Θξάθεο. Σελ ηζηνξία ηνπ 

θάζε λνζνθνκείνπ μερσξηζηά, απφ ην έηνο ηεο ίδξπζεο ηνπο , ηα ζεκαληηθά επηηεχγκαηα 

ηνπο απψηεξνπο ζηφρνπο πνπ βάδνπλ θαη ε εμέιημε ηνπο ζηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ.  

 

 ηελ πηπρηαθή εξγαζία απηή κε ηελ ίδηα πξνζνρή φπσο ηα Γεκνζηά Ηδξχκαηα 

κειεηψληαη θαη ηα ηξαηησηηθά Ννζνθνκεία ηεο Θξάθεο. Αλαθέξεηαη ε ηζηνξηθή ηνπο 

ζεκαζία θαη ε πξνζθνξά ηνπο ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο ησλ ζηξαηησηηθψλ 

θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο Ξάλζεο θαη Αιεμαλδξνχπνιεο.  

 

 θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζεγγίζεη θαη λα ελεκεξψζεη ηνπο θνηηεηέο ηεο 
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Ννζειεπηηθήο, ηνπο λνζειεπηέο νη φπνηνη εξγάδνληαη ζε Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα θαη 

απηνχο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζχζηεκα δεκφζηαο πγείαο λα επαηζζεηνπνηεζνχλ. Να 

σζήζεη θαη άιινπο θνηηεηέο θαη λνζειεπηέο λα αζρνιεζνχλ κε δηεξεχλεζε αλαιφγσλ 

ζεκάησλ. Καη λα ηνλίζεη φηη ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα νξγαλψλνληαη έηζη 

ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ηαηξψλ, λνζειεπηψλ αιά θαη ησλ αζζελψλ.  

 

 Ζ εξγαζία απηή παξαθνινπζεί ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ λνζνθνκείσλ ηεο 

Θξάθεο, κηαο πεξηνρήο κε πινχζηα ηζηνξία θαη κεγάιε δπλακηθφηεηα ζηελ πξνζηαζία 

ηηο πγείαο ησλ πνιηηψλ ηεο. 

 

 Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πνπ αλαιχεηε είλαη " Ζ ηζηνξία ησλ λνζνθνκείσλ 

ηεο Θξάθεο".  

 Ζ κέζνδνο κε ηελ φπνηα γξάθηεθε ε εξγαζία είλαη ε κειέηε ηεο δνζείζεο θαη 

πξφζζεηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ε δηαδηθηπαθή εξεπλά. 
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