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Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των Μικροβιολογικών θεµάτων της Έκθεσης Υγιεινής
Αθηνών του 1938. Οι ∆ιεθνείς και Εθνικές Εκθέσεις Υγιεινής κατά τον Μεσοπόλεµο ήταν µια προ-
σπάθεια εκλαΐκευσης των ιατρικών γνώσεων µε σκόπο την διαφύλαξη της ∆ηµόσιας Υγείας. Το νο-
σολογικό φάσµα της Ελλάδας εκείνης της περιόδου κυριαρχείται από τα λοιµώδη νοσήµατα, όπως
ελονοσία, φυµατίωση, τύφος και δυσεντερίες. Οι επισκέπτες της Έκθεσης είχαν την δυνατότητα
να πληροφορηθούν για την προφύλαξη από σοβαρά λοιµώδη νοσήµατα αλλά και τις προσπάθειες
του Κράτους στην ανθελονοσιακή, αντιαφροδισιακή και αντιφυµατική εκστρατεία, καθώς και άλλες
πτυχές της ∆ηµόσιας Υγείας.  
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Ο θεσµός των Εκθέσεων Υγιεινής 
κατά τον 19ο και 20 αιώνα

Η προσπάθεια εκλαΐκευσης των ιατρικών γνώσεων σε
θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής
αποτέλεσε µέληµα των Υγειονοµικών υπηρεσιών κατά
το Μεσοπόλεµο. Οι Εκθέσεις Υγιεινής, αν και δεν
διοργανώνονταν συχνά στην Ευρώπη του Μεσοπο-
λέµου, λάµβαναν πανηγυρικό χαρακτήρα στις πόλεις
που διεξάγονταν. Στις Εκθέσεις αυτές, εθνικές ή
διεθνείς, προωθούνταν για όλους τους πολίτες βα-
σικές γνώσεις που αφορούσαν σοβαρά θέµατα υγεί-
ας. Στόχος ήταν η διάχυση των πληροφοριών για την
πρόληψη και την αντιµετώπιση σοβαρών λοιµωδών
νοσηµάτων σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα, µε τρόπο
κατανοητό ακόµα και για πολίτες που είχαν χαµηλό
εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Στα θεµατικά περίπτερα των
Εκθέσεων οι πολίτες ενηµερώνονταν για τις αρχές
της ∆ηµόσιας Υγείας από µεγάλες φωτογραφίες,
διαφάνειες, προπλάσµατα, posters και κινηµατογρα-
φικές ταινίες µικρού µήκους. Οι Εκθέσεις αυτές απο-
τελούσαν και µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για
ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των Υγειονοµικών Υπη-
ρεσιών διαφόρων κρατών αναφορικά µε την οργά-
νωση εκστρατειών κατά νοσηµάτων, την ιατρική
τεχνολογία αλλά και τα Εθνικά Συστήµατα Υγείας.

Η πρώτη ∆ιεθνής Έκθεση Υγιεινής διοργανώθηκε
στο Παρίσι το 1895, στο µεσοδιάστηµα των δύο ∆ιε-
θνών Εκθέσεων (1889-1900).1 Στο πλαίσιο της Βιοµη-
χανοποίησης, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη διαφύλα-
ξης της ∆ηµόσιας Υγείας, ως ένα τεχνοκρατικό φαι-
νόµενο µε οικονοµικές και δηµογραφικές συνέπειες.2

Απόδειξη αυτής της τάσης και αντίληψης περί ∆ηµό-
σιας Υγείας, αποτελούν η Πανγερµανική Έκθεση Υγι-
εινής του 1882-83 στο Βερολίνο, η Έκθεση Υγιεινής
στο πλαίσιο της Εµπορικής Έκθεσης της ∆ρέσδης
(Expo-1903), αλλά και η Έκθεση Βιοµηχανικής Υγιει-
νής στην Τσαρική Ρωσία το 1913.3-6 Η πρώτη ουσια-
στικά ∆ιεθνής Έκθεση Υγιεινής µε παγκόσµια απήχη-
ση ήταν η Έκθεση Υγιεινής της ∆ρέσδης του 1911.
(Εικόνα 1). Συµµετείχαν συνολικά 30 χώρες µε 110 πε-
ρίπτερα και από το Μάιο έως τον Οκτώβριο επισκέ-
φθηκαν την Έκθεση περισσότεροι από 5 εκατοµµύρια
επισκέπτες.7-8 Η επόµενη Έκθεση στην ∆ρέσδη χρο-
νολογείται το 1930 µε ανάλογη επιτυχία όπως αυτή
του 1911.6 Με την άνοδο των Ναζί, η Έκθεση της
∆ρέσδης θα αποκτήσει προπαγανδιστικό χαρακτήρα
για τα επιτεύγµατα του καθεστώτος για την ∆ηµόσια
Υγεία αλλά και θα αρχίσει να προάγει το δόγµα της
Άρειας Φυλής και τη σηµασία της Ευγονικής. Αυτή η
µεταστροφή ώθησε τις υπόλοιπες χώρες να απέχουν
από τις ετήσιες ναζιστικές εκδηλώσεις στο Μουσείο

∆ηµόσιας Υγείας της ∆ρέσδης καθιστώντας πλέον
την εκδήλωση ως ένα εγχώριο προπαγανδιστικό γε-
γονός.6

Το επίπεδο της ∆ηµόσιας Υγείας 
στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου

Από την µελέτη των πινάκων της «Στατιστικής των αι-
τιών θανάτου» της Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας κατά τον Μεσο-
πόλεµο, φαίνεται ότι η περίοδος 1928-1937 παρου-
σιάζει µια συνεχή αύξηση του πληθυσµού της χώρας
χωρίς να ακολουθείται από αντίστοιχη αύξηση των
θανάτων. Το 1928, το 1/5 του Ελληνικού πληθυσµού
αποτελούνταν από πρόσφυγες. Ο πληθυσµός του
1928 ήταν 6.246.583 άτοµα και το 1937 αυξήθηκε στα
7.012.993 άτοµα, δηλαδή µια αύξηση της τάξης του
12,27%. Αυτό θα µπορούσε να εκληφθεί ως µια βελ-
τίωση του επιπέδου διαβίωσης των Ελλήνων. Η αλή-
θεια όµως είναι διαφορετική όπως ανέδειξε η
επεξεργασία των στατιστικών πινάκων, µε την ενδη-
µική παρουσία σοβαρών λοιµωδών νοσηµάτων, αλλά
και την ύπαρξη σοβαρών µεταδοτικών νοσηµάτων µε
κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις, κυρίως στη
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Ει κό να 1. Η αφίσα της πρώτης Έκθεσης Υγιεινής της ∆ρέσδης
(1911)



επαρχία. Αναλογικά µε τον πληθυσµό της υπαίθρου
πέθαιναν περισσότεροι πολίτες από ότι στις πόλεις.
Η θνησιµότητα της Ελληνικής επαρχίας εντοπίζεται
σε θανάτους από αναπνευστικές νόσους, συµβάντα
κατά την διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της
λοχείας, και από νόσους της  πρώτης ηλικίας. 

Η µελέτη των αιτιών θανάτου των τότε στατιστικών
φέρνουν στην πρώτη θέση τα λοιµώδη και παρασιτικά
νοσήµατα µε µεγάλη διαφορά από τις άλλες κατηγο-
ρίες. Από τα λοιµώδη ξεχώριζαν η ελονοσία και η φυ-
µατίωση, ακολουθούµενα από τον τύφο και τις
δυσεντερίες. Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι 10 πρώτες
εκ των 18 κατηγοριών των αιτιών θανάτου. (Γράφηµα 1)

Η ελονοσία και η φυµατίωση αποτελούσαν τα ση-
µαντικότερα προβλήµατα που έπλητταν τον ελληνικό
πληθυσµό. Για κάθε ένα κάτοικο της πόλης που πέ-

θαινε από ελονοσία αντιστοιχούσαν ουσιαστικά 5,6
κάτοικοι της υπαίθρου. Το διάστηµα 1928-1937 πέ-
θαναν συνολικά 50.797 άτοµα, 7.721 στις πόλεις και
43.076 στην ύπαιθρο. (Γράφηµα 2)

Αναφορικά µε την φυµατίωση, την περίοδο 1928-
1937 πέθαναν 99.445 άτοµα, µε τα 79.998 εξ αυτών
από φυµατίωση των πνευµόνων και τα υπόλοιπα από
εξωπνευµονικές φυµατιώσεις. (Γραφήµατα 3 και 4)

Τα λοιµώδη νοσήµατα αποτελούσαν τελικά τον µε-
γαλύτερο κίνδυνο για την ∆ηµόσια Υγεία, ενώ οι τε-
χνικές υποδοµές της χώρας που σχετίζονταν µε την
οικολογία των νοσηµάτων αυτών, όπως δίκτυα ύδρευ-
σης, αποξηράνσεις λιµνών και ελών ή το αποχετευ-
τικό σύστηµα, χρειάζονταν εκσυγχρονισµό. Υπό αυτό
το πρίσµα, µια Έκθεση Υγιεινής για την ενηµέρωση
του κοινού κρινόταν επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1938)
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Γράφηµα 1. Αιτίες θανάτου κατά την
περίοδο 1928-1937. (Ιδία
επεξεργασία Στατιστικής
Αιτιών Θανάτων, Γενικής
Στατιστικής Υπηρεσίας
Ελλάδος)

Γράφηµα 2. Αριθµός θανάτων από
ελονοσία στις πόλεις και
στην ύπαιθρο κατά την
περίοδο 1928-1937.
(Ιδία επεξεργασία Στα-
τιστικής Αιτιών Θανάτων
των, Γενικής Στατιστικής
Υπηρεσίας Ελλάδος)



Η ιδέα της Έκθεσης Υγιεινής 
της Αθήνας του1938

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 οι Ελληνι-
κές αρχές επιδίωξαν την µαζικοποίηση της ενηµέρω-
σης του κοινού αναφορικά µε σοβαρές ασθένειες και
τη διαφύλαξη της ∆ηµόσιας Υγείας. Η Υγειονοµική
Σχολή θα εκδώσει µάλιστα το 1928 τη µονογραφία «Η
Μεθοδολογία και το Σύστηµα της Εκλαϊκεύσεως της
Υγιεινής» η οποία θα παρείχε πληροφορίες στις τοπι-
κές υγειονοµικές αρχές για τον τρόπο διάχυσης βα-
σικών ιατρικών γνώσεων και οδηγιών στο ευρύ κοινό.
Η πρώτη προσπάθεια της Ελλάδας να αναδείξει τα
δικά της υγειονοµικά θέµατα χρονολογείται το 1930
µε την συµµετοχή της στην ∆ιεθνή  Έκθεση Υγιεινής
της ∆ρέσδης.9 Μετά το τέλος της Έκθεσης τα εκθέ-
µατα επέστρεψαν στην Ελλάδα µε την προοπτική της
οργάνωσης µιας Ελληνικής Έκθεσης και την ίδρυση
ενός Μουσείου ∆ηµόσιας Υγείας. ∆υστυχώς, η γνω-

στή πολύπλοκη Ελληνική γραφειοκρατία κατέστησε
αδύνατη την εκµετάλλευση του υλικού, το οποίο τε-
λικά καταστράφηκε «ριφθέν ατάκτως εις την αποθή-
κην του Υπουργείου Υγιεινής...».9 Το 1933, ο ιδιώτης
ιατρός ∆. Σωτηριάδης, αναλαµβάνει την πρωτοβου-
λία και οργανώνει µια µικρή Έκθεση σε χώρο του Φι-
λολογικού Συλλόγου «Παρνασσός». Παρά την περιορι-
σµένη έκταση και τον µάλλον ερασιτεχνικό χαρα-
κτήρα της Έκθεσης, η απήχηση στο λαό ήταν πρω-
τοφανής. Αναφέρεται ότι 6.000 πολίτες προσήλθαν
στην Έκθεση και παρακολούθησαν σειρά διαλέξεων
περί ∆ηµόσιας Υγείας από τον Σωτηριάδη.9 Η Έκθεση
µάλιστα µεταφέρθηκε στον Πειραιά και για ένα µικρό
διάστηµα και στη Θεσσαλονίκη. Ορµώµενος από την
απρόσµενη επιτυχία της πρώτης ιδιωτικής προσπά-
θειας, ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» θα επι-
χειρήσει να οργανώσει µια µεγαλύτερης κλίµακας
Έκθεση αλλά λόγω µη συνεργασίας των διαφόρων
υγειονοµικών υπηρεσιών τελικά η ιδέα εγκαταλεί-
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Γράφηµα 3. Αριθµός θανάτων από φυµατίωση ανά φύλο στην ύπαιθρο κατά την περίοδο 1928-1937. (Ιδία
επεξεργασία Στατιστικής Αιτιών Θανάτων, Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος)

Γράφηµα 4. Αριθµός θανάτων από φυµατίωση ανά φύλο στις πόλεις κατά την περίοδο 1928-1937. (Ιδία
επεξεργασία Στατιστικής Αιτιών Θάνατων, Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος)



φθηκε. Το Μάρτιο του 1938, ο Φιλολογικός Σύλλογος
«Παρνασσός» επανέρχεται δριµύτερος και ζητά τη
βοήθεια του Υπουργείου Υγιεινής για την οργάνωση
µιας Έκθεσης Υγιεινής κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Αυτή τη φορά, το Υπουργείο έδειξε µεγάλη ευαισθη-
σία και πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδοµένα ταχύ-
τητα, ορίζοντας µάλιστα και επιτροπή µελέτης.
Σύντοµα όµως το όλο κλίµα θα αλλάξει καθώς η Υπη-
ρεσία Κοινωνικής Υγιεινής του Υπουργείου θεώρησε
«ότι δεν ήτο δυνατόν ούτε πρέπον µια Έκθεσις Υγιει-
νής να οργανωθή από µέρους της ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας όπου θα συνεκεντρούντο και τα πεπραγµένα
του Υπουργείου Υγιεινής ως και άλλων Υπουργείων
κατεχόντων Υγειονοµικάς αρµοδιότητας...».9 Επίσης,
διαπιστώθηκε ότι ο χώρος του Συλλόγου θα ήταν ανε-
παρκής για µια Έκθεση µεγάλης κλίµακας. Η επι-
τροπή που είχε συσταθεί θα προτείνει ως χώρο
διεξαγωγής το Ζάππειο Μέγαρο και την όλη οργά-
νωση θα είχε εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Υγιεινής.

Τρόπος Οργάνωσης της Έκθεσης

Η Οργανωτική Επιτροπή άρχισε τις εργασίες χωρίς
χρονοτριβή και οι έχοντες εµπειρία από Εκθέσεις του
εξωτερικού βοήθησαν τα µέγιστα µε τις υποδείξεις
τους. Η οργάνωση κινήθηκε σε µια σειρά αξόνων µε
βάση την διεθνή εµπειρία. Η Έκθεση έπρεπε να προ-
σελκύσει το ενδιαφέρον των πολιτών, γι’ αυτό οι αφί-
σες και οι φωτογραφίες έπρεπε κατά την διεθνή
πρακτική «να έχουν µέγεθος όσον το δυνατόν µέγα».
Το εποπτικό υλικό θα έπρεπε να είναι «θεαµατικόν και
από του πρώτου βλέµµατος κατανοητόν», ενώ οι στα-
τιστικοί πίνακες θα έπρεπε να καθηλώνουν τον επι-
σκέπτη µε το µέγεθός τους. Επίσης, προβλέφθηκαν
και οι καλλιτεχνικές αναπαράστασεις οι οποίες κατά
τους διοργανωτές αποτελούσαν το σηµαντικότερο
στοιχείο επιτυχίας του εγχειρήµατος. Οι γνώστες των
∆ιεθνών Εκθέσεων ήξεραν επίσης ότι το µεγάλο στοί-
χηµα ήταν η επιλογή της παρουσίασης προπλασµά-
των. Ο Κωνσταντίνος Χαριτάκης, Ιατρός-Υγιειονολό-
γος διευθυντής της Υπηρεσίας Κοινωνικής Υγιεινής
και οργανωτής της Έκθεσης, ως υπεύθυνος του Ελ-
ληνικού περίπτερου στην Έκθεση της ∆ρέσδης πρό-
τεινε την αντικατάσταση των προπλασµάτων µε εικό-
νες. Ο ίδιος, το 1930, ήταν µάρτυρας του τρόµου, της
αηδίας και της απέχθειας του κοινού προς τα  προ-
πλασµάτα µε καρκίνο του µαστού και αφροδίσια νο-
σήµατα, σε τέτοιο βαθµό που οι Γερµανοί διοργα-
νωτές αναγκάστηκαν να τα αποσύρουν µεσούσης της
Έκθεσης. Η κεντρική ιδέα των εκθεµάτων θα ήταν να
προκαλούν «ενδιαφέρον και συγκίνησιν ίσως ακόµη

οίκτο και δέος, ωστ’ απευθείας να οµιλούν εις τον έν-
στικτον της αυτοσυντηρήσεως, αλλά να µην τροµο-
κρατούν και να αηδιάζουν».9 Τέλος, αποφασίσθηκε
ότι η γλώσσα θα έπρεπε να είναι απλή και λαϊκή προ-
κειµένου να καταστούν κατανοητά ακόµα και τα πιο δύ-
σκολα θέµατα. Μάλιστα, τυπώθηκαν και 30.000 οδη-
γοί των εκθεµάτων της έκθεσης. 

Η Έκθεση αποφασίσθηκε να διαρκέσει από τις 13
Νοεµβρίου 1938 έως τις 31 Ιανουαρίου 1939. Κατά το
διάστηµα αυτό οργανώθηκε σειρά 20 διαλέξεων στο
Ζάππειο και άλλους χώρους στην Αθήνα, ενώ ο Ιατρι-
κός Σύλλογος Πειραιώς οργάνωσε 12 αντίστοιχες
εκλαϊκευµένες διαλέξεις στο πλαίσιο της «Εβδοµάδας
Υγείας». Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Τύπος της εποχής
έδωσε µεγάλη δηµοσιότητα στην Έκθεση, ενώ 12 εκ
των 20 διαλέξεων του Ζαππείου περί λαϊκής υγιεινή-
ςακούστηκαν σε όλη την Ελλάδα µέσω ζωντανών µε-
ταδόσεων του Ραδιοφωνικού Σταθµού Αθηνών.

Συνεργαζόµενοι Φορείς και 
Θεµατικές Ενότητες της Έκθεσης

Η Οργανωτική Επιτροπή συνεργάστηκε µε µια σειρά
φορέων που επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βοή-
θησαν ποικιλοτρόπως (Πίνακας 1).

Αυτό που αµέσως προκαλεί απορία, είναι γενικό-
τερα η ηχηρή απουσία της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και
ειδικότερα της τότε Έδρας της Μικροβιολογίας και του
Εργαστηρίου καθώς και της Ιατρικής Εταιρείας Αθη-
νών. Από τη µελέτη των πηγών της εποχής δεν κατέστη
σαφής ο λόγος αυτής της απουσίας. Αξίζει επίσης να
σηµειωθεί, ότι ύστερα από την ανάληψη της οργάνω-
σης από το Υπουργείο Υγιεινής, ο πρωτεργάτης Φιλο-
λογικός Σύλλογος «Παρνασσός» παρακάµφθηκε εντε-
λώς και δεν µνηµονευόταν σε κανένα έντυπο.

Οι στόχοι της Έκθεσης ήταν η λαϊκή διαφώτιση,
αλλά και σε πολιτικό επίπεδο η παρουσίαση των πε-
πραγµένων της κυβέρνησης Μεταξά για την ∆ηµόσια
Υγεία. Έτσι, η Έκθεση συµπεριέλαβε ένα µεγάλο
φάσµα θεµάτων τα οποία ταξινοµήθηκαν σε 32 περί-
πτερα: 1. Ιστορία της Υγιεινής και Ιατρικής εν Ελλάδι,
2. Ευγονική, 3) Μητρότης-Βρέφος-Νήπιο-Παιδί, 4.&5.
Σχολική Υγιεινή και Σωµατική Αγωγή, 6. Φυσιολατρεία
- Ήλιος-Αέρας-Θάλασσα-Νερό, 7. Ιαµατικαί πηγαί και
Λουτροπόλεις, 8. Νερό, 9. Αποχέτευσις-Απορρίµµατα,
10. Το Υγειονοµικόν έργον του Υπουργείου ∆ιοική-
σεως Πρωτευούσης, 11. Το Υγειονοµικόν έργον των
τριών Πολεµικών Υπουργείων, 12. Αντιµικροβιακή Υγι-
εινή και Προληπτική Ιατρική, 13.&14. Ενδυµασία-Υπό-
δησις-Κατοικία, 15. Το σύγχρονο υγιεινό σπίτι, 16.&17.
Υγιεινή και Προφυλακτική της Εργασίας-Κοινωνικαί

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1938)

51

ΤΟΜΟΣ 59 • ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014



Κ. ΤΣΙΑΜΗΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Ε. ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Γ. ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΣ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ

52

VOL. 59 • ΙSSUE 1, January - March 2014

Ασφαλίσεις, 18. Περίπτερον Πρώτων Βοηθειών, 19.
Τρόφιµα και Ποτά, 20. Γάλα-Βούτυρο-Τυριά, 21. Οδό-
ντες-Στόµα, 22. Αντιαφροδισιακός Αγών, 23. Ανθελο-
νοσιακός Αγών, 24.Η κινίνη του Κράτους, 25. Αντι-
καρκινικός Αγών, 26. Αντιτραχωµατικός Αγών-Οπτική
Ιατρική, 27. Αντιναρκωτικός και Αντιαλκοολικός Αγών-

Προστασία Ψυχοπαθών, 28. Αντιφυµατικός Αγών, 29.
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 30. Αεράµυνα, 31. Γε-
νικά Νοσοκοµεία και Ιατρική Αντίληψις εν γένει, 32.
Ολοκληρωτικά στοιχεία-Ανακεφαλαίωσις-∆ηµογρα-
φία-Υγειονοµική Οργάνωσις-Υγειονοµική Προπαγάν-
δα και ∆ηµοσιότης-Επίλογος. (Εικόνα 2)

Κατάλογος συνεργαζόµενων φορέων της Έκθεσης Υγιεινής του 1938Πίνακας 1

ΥΥπποουυρργγεείίαα

Υπουργείο Υγιεινής
Υπουργείο Παιδείας
Υπουργείο ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης
Υπουργείο Γεωργίας
Υπουργείο Εργασίας
Υπουργείο Αγορανοµίας
Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισµού
Υπουργείο Στρατιωτικών, Ναυτικού 
και Αερπορίας
Ανωτέρα ∆ιοίκηση Αεράµυνας

ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκάά  ΙΙδδρρύύµµαατταα

Ευαγγελισµός
Σωτηρία
∆ηµόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών
Λοιπά Ελληνικά Νοσοκοµεία:
Μαιευτήρια
Ψυχιατρεία
Σανατόρια
Παιδιατρικά
Λεπροκοµεία
Λοιµωδών
Αφροδισίων 

ΛΛοοιιππάά  ΙΙδδρρύύµµαατταα//  ΦΦοορρεείίςς

Υγειονοµική Σχολή
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Ινστιτούτο Παστέρ Αθηνών
Ελληνική Αντιφθισική Εταιρεία
Πανελλήνιος Σύλλογος κατά 
της Φυµατιώσεως
Επιτροπή Ναρκωτικών και Κινίνης
Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο
Οδοντιατρικόν Σχολείον
Οδοντιατρικός Σύλλογος
Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς
Πατριωτικό Ίδρυµα 
Ελληνική Εταιρεία Υδάτων
Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών
κ.ά.

Ει κό να 2. Τα περίπτερα της Έκθεσης σε κάτοψη του Ζαππείου Μεγάρου ανά θεµατική ενότητα.



Ενότητες µε Μικροβιολογικό ενδιαφέρον

Περίπτερο Ευγονικής

Αν αναλογιστεί κανείς την άρρηκτη σχέση Μικροβιο-
λογίας-∆ηµόσιας Υγείας, τα περίπτερα που αφορού-
σαν άµεσα ή έµµεσα θέµατα Μικροβιολογίας κάλυ-
πταν σχεδόν το 1/3 των θεµατικών ενοτήτων. Ο επι-
σκέπτης κατά την είσοδο του λάµβανε τάχιστα και το
πρώτο προπαγανδιστικό πολιτικό µήνυµα της εποχής,
µε αναρτηµένη µια φράση από λόγο του Ιωάννη Με-
ταξά: «Βάσιν της προόδου, της χαράς, της ευτυχίας
και της γενικής αναδηµιουργίας της Ελλάδος, αποτε-
λεί η υγεία και η ευρωστία των πολιτών της». Η επα-
λήθευση αυτής της φράσης επιβεβαιωνόταν στο
µυαλό του επισκέπτη στο δεύτερο κιόλας περίπτερο,
αυτό της Ευγονικής. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας,
εκτός των άλλων κληρονοµικών νοσηµάτων, εντάχ-
θηκαν νοσήµατα τα οποία χαρακτηρίζονταν ως «Νο-
σήµατα Ασυµβίβαστα µε το γάµον» και τα οποία
αναγράφονταν σε ένα µεγάλο πίνακα.10-11 Σε αυτόν το
πίνακα συµπεριλαµβάνονταν η λέπρα, η φυµατίωση
και η σύφιλη, δίπλα στον αλκοολισµό, την τοξικοµανία
και στις ψυχοπάθειες, «διανθισµένος» µε φωτογρα-
φίες ασθενών του ∆ηµόσιου Ψυχιατρείου Αθηνών.
Από επιτόπια έρευνα των διοργανωτών αποδείχθηκε
ότι το περίπτερο 2 κίνησε το ενδιαφέρον των µελλό-
νυµφων και νεόνυµφων, οι οποίοι για πρώτη φορά
πληροφορήθηκαν για την ανάγκη προγαµιαίου ιατρι-
κού ελέγχου, αποδεικνύοντας την τροµερή ένδεια
των πολιτών σε βασικές υγειονοµικές γνώσεις.

Περίπτερα Ύδρευσης και 
Απορριµάτων-Αποχετεύσεων

Το όγδοο περίπτερο ήταν αφιερωµένο στους υδάτι-
νους πόρους. Η οργάνωση αυτής της ενότητας έγινε
µε µέριµνα του τµήµατος της Μηχανικής Υγιεινής  της
Υγειονοµικής Σχολής Αθηνών. Το σύνθηµα που επι-
κρατούσε σε αυτήν την αίθουσα ήταν σαφές: «Ο
αγών κατά του τύφου είναι ζήτηµα καλής υδρεύ-
σεως». Σε συνεργασία µε την Εταιρεία Ύδρευσης
(Ούλεν) οι διοργανωτές έδωσαν τη δυνατότητα στους
επισκέπτες να παρακολουθήσουν ένα σύντοµο φιλµ
µε την κατάσταση που επικρατούσε στη λίµνη του
Μαραθώνα πριν την κατασκευή του φράγµατος και
την «υδρική ευτυχία των Αθηνών» µετά το τέλος του
έργου. Οι διοργανωτές προσπάθησαν να καταστή-
σουν σαφές ότι το πρόβληµα των υδατογενών νοση-
µάτων ήταν αποτέλεσµα της κακής συντήρησης των
κοινοτικών και ιδιωτικών φρεατίων αλλά και να ανα-
δείξουν τους κινδύνους λήψης ύδατος εκ των πηγα-

διών. Το πρόβληµα της ύδρευσης και της ποιότητας
του ύδατος της Αθήνας είχε ουσιαστικά λυθεί την
εποχή της Έκθεσης µε το έργο του φράγµατος του
Μαραθώνα, όχι όµως και στην επαρχία µε τα απαρ-
χαιωµένα δίκτυα που συχνά προκαλούσαν υδατογε-
νείς επιδηµίες.12 Άµεσα συνδεδεµένο µε το νοηµατικό
άξονα του περιπτέρου 8 ήταν και το περίπτερο 9, µε
θεµατική ενότητα τα απορρίµµατα και τις αποχετεύ-
σεις. Η ενότητα υπενθύµιζε τη σχέση ύδρευσης, απο-
χέτευσης και ∆ηµόσιας Υγείας και τους πιθανούς
κινδύνους πρόκλησης επιδηµιών. 

Περίπτερο Αντιµικροβιακής Υγιεινής 
και Προληπτικής Ιατρικής

Το περίπτερο 12 ήταν αφιερωµένο γενικά στην Αντι-
µικροβιακή Υγιεινή και την Προληπτική Ιατρική και
είχε οργανωθεί από κοινού µε την συνεργασία των
Υπουργείων Υγιεινής και Γεωργίας. Το συγκεκριµένο
περίπτερο είχε ονοµασθεί «Θάλαµος Παστέρ» και
προπαγάνδιζε τα δηµόσια έργα του καθεστώτος στο
πλαίσιο του γενικότερου αγώνα κατά των λοιµωδών
νόσων. Στο κέντρο του περιπτέρου υπήρχε µια µε-
γάλη φωτογραφία του Παστέρ πλαισιωµένη µε φω-
τογραφίες από τα εργαστήρια του Ελληνικού οµώνυ-
µου Ινστιτούτου. Οι διοργανωτές του περιπτέρου
έδωσαν ιδιαίτερη σηµασία στον τύφο, τον τέτανο, την
ευλογιά, την φυµατίωση αλλά και στον δαµαλισµό.
Ιδιαίτερη θέση κατείχε το τµήµα µε τις οδηγίες για
ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα της εποχής, αυτό της
λύσσας.13

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι οι διοργανωτές
έδωσαν βάρος στην ενηµέρωση αναφορικά µε την κα-
θηµερινή καθαριότητα όπως το πλύσιµο των χεριών
και η καταπολέµηση των µυγών. (Εικόνα 3) Πιο συγ-
κεκριµένα, σε ένα µεγάλο ταµπλώ αναγράφονταν οι
προτροπές για τακτική πλύση των χεριών αλλά και
πληροφορίες για τις ασθένειες που µεταφέρουν οι
µύγες. Όπως προαναφέρθηκε, τα µηνύµατα ήταν
απλά και γραµµένα στη λαϊκή καθοµιλουµένη. Ενδει-
κτικό της απλότητας αποτελεί το ταµπλώ για τις
µύγες; «Οι µυίγες γεννούν τ' αυγά τους στην κοπριά,
στο υγρό χώµα, στα σκουπίδια. Από εκεί έρχονται και
µολύνουν τα φαγητά, τα πιάτα, τα ποτήρια, τα κου-
ταλοπήρουνα, τις πετσέτες. Έτσι µπορούν να µετα-
δώσουν: τύφο, διάρροιες, δυσεντερία, χολέρα, φθίσι,
διφθερίτιδα, οστρακιά, ιλαρά, ερυσίπελας, τράχωµα.
ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΙΣ ΜΥΙΓΕΣ!! Ασβέστωµα τακτικό στα σπί-
τια, χαµηλά στις γωνίες...». Από τα προαναφερόµενα
βέβαια διαπιστώνουµε ότι οι µύγες ενοχοποιούνται
σχεδόν για όλες τις σοβαρές ασθένειες. Με βάση
όµως το γεγονός ότι δεν αποτελούν το φορέα για
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όλες αυτές που αναφέρθηκαν, συµπεραίνουµε ότι
ίσως ήταν συνειδητή επιλογή των διοργανωτών να
µην εισέλθουν σε µικροβιολογικές λεπτοµέρειες αλλά
να αφήσουν να πλανάτε η «χειρότερη» εντύπωση για
τις µύγες. Προφανώς, ο στόχος ήταν να εντυπωθεί
στο µυαλό του απλού ανθρώπου ότι οι µύγες προκα-
λούσαν πολλές αρρώστιες προκειµένου να ευαισθη-
τοποιηθούν και να ανταποκριθούν στο κάλεσµα περί
ατοµικής ευθύνης στον αγώνα κατά των λοιµωδών νο-
σηµάτων. Το τµήµα του περιπτέρου που είχε αναλά-
βει το Υπουργείο Γεωργίας αφορούσε µικροβιακές
και παρασιτικές ασθένειες των οποίων η σηµασία στη
∆ηµόσια Υγεία αποτυπωνόταν µε γραφήµατα και στα-
τιστικούς πίνακες. Στο θέµα της προφύλαξης του κοι-
νού υπήρχαν πάλι οδηγίες µε µεγάλα γράµµατα για
ασθένειες όπως το καλα-αζάρ, η λύσσα, ο άνθρακας,
ο εχινόκοκκος, ο µελιταίος πυρετός κ.ά. Επίσης, ιδι-
αίτερη σηµασία δόθηκε στην ανάγκη του υγειονοµι-
κού ελέγχου των σφαγείων, κάτι που προσέλκυσε το
ενδιαφέρον των επισκεπτών. 

Περίπτερο Αντιαφροδισιακού Αγώνα

Το περίπτερο 22 ήταν αφιερωµένο στο Αντιαφροδι-
σιακό Αγώνα και αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο στοίχηµα

για τους διοργανωτές. Εξ ορισµού, αυτό το περί-
πτερο έπρεπε να οργανωθεί µε ιδιαίτερη προσοχή. Η
νόσος που κυριαρχούσε στο περίπτερο ήταν η σύ-
φιλη, µια µεγάλη µάστιγα για την κοινωνία, η οποία
είχε λάβει εκρηκτικές διαστάσεις την περίοδο του Με-
σοπολέµου.14-15 Η είσοδος του επισκέπτη τον έφερνε
αµέσως προ των ευθυνών του και αντιµέτωπο µε τα
«Χρυσά λόγια κατά των Αφροδισίων Νοσηµάτων».
Από την έναρξη της οργάνωσης της Έκθεσης είχε
αποκλειστεί η περίπτωση προπλασµάτων µε δερµα-
τολογικές εµφανίσεις της σύφιλης. Τελικά, από το
Νοσοκοµείο «Ανδρέας Συγγρός» δόθηκαν προπλά-
σµατα µε τα στάδια της σύφιλης, που εκ των υστέρων
αποδείχθηκαν για το ελληνικό κοινό άκρως ενδιαφέ-
ροντα. Εκτός των προπλασµάτων, υπήρχαν και τρεις
µεγάλες φωτογραφίες µε ιδιαίτερη κοινωνική σηµα-
σία. Πιστοί στο πνεύµα των Εκθέσεων της εποχής
αλλά και της νοοτροπίας της διεθνούς ιατρικής κοι-
νότητας, οι διοργανωτές τοποθέτησαν φωτογραφία
προσώπου συφιλιδικού ασθενούς µε την λεζάντα «Εκ-
δηλώσεις Κληρονοµικής Συφιλίδος». ∆ίπλα υπήρχε
µια φωτογραφία ασθενούς του ∆ηµόσιου Ψυχια-
τρείου µε την λεζάντα «Αυτός εκατάντησεν στο Ψυ-
χιατρείον επειδή δεν έκανε τακτικά την αντισυφιλιδική
του θεραπεία». Η τρίτη γιγαντιαία φωτογραφία αφο-
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Ει κό να 3. Οδηγίες για την καταπολέµηση
των µυγών και οι προτροπές
για πλύση των χεριών
(Περίπτερο της Αντιµικροβια-
κής Υγιεινής και της Προληπτι-
κής Ιατρικής)



ρούσε ένα τυφλό παιδί µε την λεζάντα «Παιδί που τυ-
φλώθηκε από βλενόρροια την ώρα που εγεννήθη.
Έπρεπε η µαµή να στάξει στα µατάκια του διάλυµα
νιτρικού αργύρου ή τουλάχιστον λίγο οπό λεµονιού».
Το πιο σηµαντικό που διαπίστωσαν οι διοργανωτές
ήταν ότι οι επισκέπτες αντέγραφαν σε χαρτιά τις οδη-
γίες κατά της σύφιλης. Αυτό προφανώς αποδεικνύει
το φόβο των πολιτών, την έλλειψη ενηµέρωσης, αλλά
και ότι το θρυλικό έντυπο του καθηγητή Φωτεινού
«Σωθήτε από τα Αφροδίσια Πάθη» του 1921 δεν ήταν
αρκετό για την αφύπνιση του κοινού.16-17

Περίπτερο Ανθελονοσιακού Αγώνα

Το περίπτερο 23 ήταν οργανωµένο από την Υγειονο-
µική Σχολή Αθηνών και ήταν αφιερωµένο στο µεγάλο
εθνικό πρόβληµα της ελονοσίας. Το τιµητικό όνοµα
που έλαβε το συγκεκριµένο περίπτερο ήταν αυτό του
Γάλλου ελονοσιολόγου Λαβεράν. Το περίπτερο διέ-
θετε πίνακες, φωτογραφίες, χάρτες και στατιστικά
στοιχεία του επιπολασµού της νόσου και της ανθελο-
νοσιακής δράσης του Κράτους. Την εποχή που διορ-
γανώθηκε η Έκθεση, ο ανθελονοσιακός αγώνας είχε
περάσει από τα χέρια του Συλλόγου προς Περιστολή
των Ελωδών Νοσηµάτων, των Κωνσταντίνου Σάββα
και Ιωάννη Καρδαµάτη, στην αιγίδα του Κράτους. Οι
επισκέπτες του περιπτέρου ενηµερώνονταν από τον
µεγάλο χάρτη της Ελλάδας, διαστάσεων 3x4 µέτρων,
τη δοµή και το δίκτυο του ανθελονοσιακού αγώνα
αλλά και στοιχεία για τη νοσηρότητα και την θνησι-
µότητα ανά περιοχή. Στο περίπτερο υπήρχαν διαθέ-
σιµα και µια σειρά µηχανηµάτων όπως ψεκαστήρες
της αντικωνωπικής σκόνης Paris Green των ειδικών
ανθελονοσιακών συνεργείων, προς ενηµέρωση των
πολιτών. Η Υγειονοµική Σχολή Αθηνών είχε προµη-
θεύσει το περίπτερο µε δοχεία που περιείχαν προ-
νύµφες του ανωφελούς κουνουπιού καθώς και
πίνακες µε τα στάδια εξέλιξής του, τα οποία συγκέν-
τρωσαν τα βλέµµατα των επισκεπτών. Στο περίπτερο
είχαν τοποθετηθεί και δύο µεγάλες φωτογραφίες
προς τιµή των πρωτεργατών του ανθελονοσιακού
αγώνα στην Ελλάδα, του καθηγητή Μικροβιολογίας
της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Κωνσταντίνου Σάββα
και του καθηγητή Τροπικών Νόσων Ιωάννη Καρδα-
µάτη. 

Η ελονοσία στην Ελλάδα ήταν ενδηµική και µαζί
µε την φυµατίωση αποτελούσαν τις δύο σηµαντικό-
τερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας του Με-
σοπολέµου. Ενδεικτικό ήταν το γεγονός ότι το 1915
µόνο 29 δήµοι από το σύνολο των 476 σε όλη τη
χώρα, χαρακτηρίζονταν ως ελεύθεροι από τη νόσο.

Από τους υπόλοιπους 445, στους 76 η νοσηρότητα
κυµαίνονταν µεταξύ 51-100%, σε 254 δήµους µεταξύ
11-50%, και στους υπόλοιπους 115 ήταν κάτω από
10%.18 Από την αρχή του 20ου αιώνα οι προσπάθειες
και οι δράσεις του Συλλόγου προς Περιστολή των
Ελωδών Νοσηµάτων, οδήγησαν σταδιακά στην µεί-
ωση του επιπολασµού µε την µαζική προφυλακτική
χορήγηση κινίνης. Η έλευση των προσφύγων της Μι-
κράς Ασίας θα αλλάξει τον επιδηµιολογικό χάρτη της
χώρας και σύµφωνα µε τις εκθέσεις της ∆ιεύθυνσης
Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών, η ετήσια θνησιµό-
τητα από ελονοσία στην Ελλάδα αυξήθηκε από 7,94
(ανά 10.000 κατοίκους) το 1925 σε 10,24 το 1930.19
Την δεκαετία του 1930, µόνο 17 δήµοι και 617 χωριά
ήταν απαλλαγµένα από τη νόσο. Πρακτικά αυτό αντι-
στοιχούσε σε 348.722 άτοµα, δηλαδή µόλις στο 1/16
του Ελληνικού πληθυσµού.10,18-19  Η προσπάθεια εκλαΐ-
κευσης και ενηµέρωσης των πολιτών για την ελονοσία
που προωθήθηκε στην Έκθεση Υγιεινής είχε τις ρίζες
της σε παλιότερες προσπάθειες του Συλλόγου προς
Περιστολή των Ελωδών Νοσηµάτων. Το 1927, ο Σύλ-
λογος εγκαινίασε ένα πρόγραµµα ενηµέρωσης του
κοινού µε  προβολή ταινίας, ελληνικής παραγωγής,
µε τον τίτλο «Ελονοσία». Πραγµατοποιήθηκαν 57 προ-
βολές σε 18 πόλεις, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και
στα στρατόπεδα των προσφύγων. Συνολικά, 66.700
πολίτες, 4.200 µαθητές και 9.500 στρατιώτες είχαν
την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά στη ζωή τους
κινηµατογράφο παρακολουθώντας µια ταινία για τη
θανατηφόρα ασθένεια.19

Περίπτερο της Επιτροπής Κρατικής Κινίνης

Το περίπτερο 24, ως συνέχεια του περιπτέρου του αν-
θελονοσιακού αγώνα, είχε οργανωθεί υπό την επο-
πτεία του Τµήµατος Κινίνης του Υπουργείου Υγιεινής
και της Μόνιµης Επιτροπής Κρατικής Κινίνης. Θεω-
ρήθηκε, και όχι άδικα, ως ένα από τα σπουδαιότερα
περίπτερα της Έκθεσης µε σκοπό την ενηµέρωση του
κοινού για την ωφέλεια της Κρατικής Κινίνης καθώς
και τους κινδύνους από την λαθεµένη χρήση της. Αξί-
ζει να σηµειωθεί ότι η τυχαία λήψη κινίνης προκα-
λούσε εκείνη την εποχή πολλές θανατηφόρες δηλη-
τηριάσεις, κυρίως στα παιδιά που ξέφευγαν της προ-
σοχής των γονέων τους. Η εµφάνισή της µε τη µορφή
µικρών κουφέτων, ωθούσε τα παιδιά να τα γευτούν
εκλαµβάνοντάς τα ως γλυκά και συχνά λάµβαναν ολό-
κληρα σωληνάρια µε «κουφετάκια» που δυστυχώς τα
οδηγούσε στο θάνατο. Επίσης, εκείνη την εποχή η
υπερβολική λήψη κινίνης αποτελούσε και µια συνηθι-
σµένη µέθοδο αυτοκτονίας. Το Ελληνικό Κράτος
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πάντα χρειαζόταν τεράστιες ποσότητες κινίνης. Εν-
δεικτικό είναι το γεγονός ότι µετά την Μικρασιατική
Καταστροφή και την έκρηξη της ελονοσίας σε όλη τη
χώρα, οι Ελληνικές Αρχές και η Επιτροπή των Προ-
σφύγων θα εισάγουν 9.795.000 κιλά κινίνης από τον
Αµερικανικό Ερυθρό Σταυρό, 1.608.178 κιλά από τη
Γερµανία, 154.600 κιλά από το Βρετανικό Ερυθρό
Σταυρό και 5.000.000 κιλά από άλλες πηγές.18

Οι επισκέπτες της Έκθεσης είχαν την ευκαιρία να
δουν φωτογραφίες από την γραµµή παραγωγής της
κινίνης καθώς και στατιστικούς πίνακες µε τις πωλή-
σεις της Κρατικής Κινίνης σε όλους του νοµούς της
χώρας. Αξίζει να υπενθυµίσουµε ότι το µεγάλο πρό-
βληµα της κινίνης στην Ελλάδα ξεκινούσε από τις
αρχές του 20ου όταν το Κράτος δεν είχε µεριµνήσει
για την κατοχύρωση του µονοπωλίου της πώλησής
της. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την διοχέτευση από
ιδιώτες στην αγορά φθηνής αλλά νοθευµένης κινίνης,
γεγονός που άλλαζε την δράση και αποτελεσµατικό-
τητά της, αλλάζοντας έτσι το σχεδιασµό και τον επι-
δηµιολογικό στόχο που είχε θέσει ο Σύλλογος προς
Περιστολή των Ελωδών Νοσηµάτων.18 Ύστερα από
πιέσεις του καθηγητή Κωνσταντίνου Σάββα, το Ελλη-
νικό Κοινοβούλιο ψήφισε το 1908 το νόµο περί Μονο-
πωλίου της Κρατικής Κινίνης σύµφωνα µε το µοντέλο
της αντίστοιχης Ιταλικής νοµοθεσίας που τους είχε
προτείνει.20 Παρά την ψήφιση του νόµου, για πολλά
χρόνια το Κράτος δεχόταν ή/και ανεχόταν σιωπηρά
την εισαγωγή αµφιβόλου ποιότητας κινίνης από ιδιω-
τικές φαρµακευτικές εταιρείες µε µοναδικό προµη-
θευτή εταιρείες της Ολλανδίας.20 Είναι ενδεικτικό ότι
τις περιόδους που είχε ατονήσει ο Κρατικός έλεγχος
και στην αγορά κυκλοφορούσε νοθευµένη κινίνη ή κι-
νίνη µε µικρότερη ποσότητα δραστικής ουσίας, ο επι-
πολασµός της νόσου εκτινασσόταν στα ύψη.20 Η
απουσία του Κρατικού ελέγχου αποθράσυνε τις ιδιω-
τικές εταιρείες που στο όνοµα του κέρδους διοχέ-
τευαν στην αγορά κινίνη του 0,1 γρ. ενώ η
συσκευασία ανέγραφε 0,2 γρ.20 Επίσης, µελανή σε-
λίδα στην ιστορία του ανθελονοσιακού αγώνα στην
Ελλάδα θα αποτελέσει το περίφηµο «σκάνδαλο της
κινίνης», όπου ένας διευθυντής και υπάλληλοι της
Επιτροπής Κινίνης του Υπουργείου Υγιεινής ενεπλά-
κησαν στην υπεξαίρεση 7.000 κιλών κρατικής κινίνης
µε σκοπό την µεταπώλησή της σε ιδιώτες.21 Όταν
κατά την δεκαετία του 1930 το Κράτος πάρει πάλι την
κατάσταση στα χέρια του, το Υπουργείο Υγιεινής θα
σπάσει το µονοπώλιο των ιδιωτικών εταιρειών, θα δι-
ευρύνει τους προµηθευτές από το εξωτερικό και ο
έλεγχος της περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
θα είναι αυστηρός, κερδίζοντας ξανά την εµπιστο-
σύνη των πολιτών. Για το λόγο αυτό προφανώς οι

διοργανωτές επέδειξαν ιδιαίτερη µέριµνα και προ-
σοχή στην προβολή του περιπτέρου της Κρατικής Κι-
νίνης. Εξάλλου, δεν ήταν τυχαίο ότι στο περίπτερο
υπήρχαν φωτογραφίες των µηχανηµάτων παραγωγής
κινίνης των εργοστασίων του εξωτερικού, που αποτε-
λούσαν τους επίσηµους προµηθευτές του σκευά-
σµατος του Ελληνικού Κράτους.

Περίπτερο Αντιτραχωµατικού Αγώνα

Το περίπτερο 26 αναφερόταν σε ένα πολύ σοβαρό
πρόβληµα ∆ηµόσιας Υγείας, το τράχωµα. Το περί-
πτερο αυτό ήταν ένας συνδυασµός του Αντιτραχω-
µατικού Αγώνα και της Οφθαλµολογίας. Εκ των
υστέρων οι διοργανωτές παραδέχθηκαν το σφάλµα
τους που δεν έδωσαν µεγαλύτερο χώρο στο περί-
πτερο και ανάλογη δηµοσιότητα σε ένα τόσο σοβαρό
πρόβληµα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το τράχωµα απο-
τελούσε τότε το πιο σοβαρό µολυσµατικό οφθαλµικό
νόσηµα στη Ελλάδα και την σηµαντικότερη αιτία τύ-
φλωσης. Από το 19ο αιώνα ήταν ενδηµικό, αλλά µετά
την έλευση των προσφύγων σηµειώθηκε επιδηµική
έκρηξη στους καταυλισµούς. Στον Μεσοπόλεµο το
ποσοστό των ασθενών αντιστοιχούσε στο 3,6-4% του
συνόλου του πληθυσµού, ενώ η εκατοστιαία αναλο-
γία των τραχωµατικών ασθενών στο σύνολο των πα-
σχόντων από οφθαλµολογικά νοσήµατα άγγιζε το
30%.22 Γίνεται αντιληπτό ότι το θέµα ήταν υψίστης ση-
µασίας για τις Υγειονοµικές υπηρεσίες αφού οι ασθε-
νείς ήταν ανίκανοι προς εργασία, µε µεγάλη οικο-
νοµική επιβάρυνση της οικογένειας και της Πολιτείας. 

Περίπτερο Αντιφυµατικού Αγώνα

Το περίπτερο 28 ήταν ένα ακόµα στοίχηµα των διορ-
γανωτών και αφορούσε τον αντιφυµατικό αγώνα. Το
περίπτερο ονοµάστηκε «Θάλαµος Κοχ» και περιείχε
ένα µεγάλο ταµπλώ µε σχηµατική παρουσίαση του
µοντέλου του αντιφυµατικού αγώνα. (Εικόνα 4) Στην
παρουσίαση αυτή δέσποζε ο µεγάλος διπλός σταυ-
ρός της Λωρραίνης, το έµβληµα της παγκόσµιας αν-
τιφυµατικής εκστρατείας, ενώ δεν µπορούσε βέβαια
να λείπει και ο κλασσικός «∆εκάλογος κατά της Φθί-
σεως» του Πανελλήνιου Συνδέσµου κατά της Φυµα-
τιώσεως. Το µοντέλο της οργάνωσης του αντιφυµα-
τικού αγώνα ενηµέρωνε τους επισκέπτες σχετικά µε
τις δοµές και τα επίπεδα δράσης και παρέµβασης του
Κράτους στον εργασιακό χώρο, στη νοσηλεία και θε-
ραπεία, αλλά και το πιο ενδιαφέρον, στην µελλοντική
αποκατάσταση των ασθενών. Όπως συγκεκριµένα
ήταν διατυπωµένο, το Κράτος έπρεπε να φροντίζει
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για την «επαγγελµατική αναπροσαρµογή» των ασθε-
νών. Αυτό κρίνεται ως άκρως εντυπωσιακό, µε δεδο-
µένο τον κοινωνικό στιγµατισµό των ασθενών του
Μεσοπολέµου και ίσως δείχνει τα πρώτα σηµάδια
µιας µεταστροφής της κοινωνικής αντίληψης. Βέβαια,
ο επισκέπτης είχε ήδη λάβει γνώση των µηνυµάτων
του περιπτέρου της Ευγονικής που συµπεριελάµβα-
ναν την φυµατίωση στα νοσήµατα που ήταν ασύµ-
βατα µε το γάµο. Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο, µε
δεδοµένη την πολιτικο-οικονοµική κατάσταση της
εποχής, ήταν η σαφής και ξεκάθαρη αναφορά περί
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της υγιεινής
των εργατών στις βιοµηχανίες, τόπος που θεωρούν-
ταν ως κατεξοχήν πηγή µόλυνσης. 

Οι διοργανωτές έδωσαν προβολή µε φωτογρα-
φίες του λοιµογόνου παράγοντα, ενηµερώνοντας
τους επισκέπτες για τις πηγές µόλυνσης. Επίσης, πα-
ρέχονταν απλές οδηγίες στους πολίτες που τυχόν νο-
σήσουν, πως και που να απευθυνθούν. Το περίπτερο
είχε µακέτες των Ελληνικών Σανατορίων καθώς και
πλήθος στατιστικών πινάκων µε την αποτύπωση της
διακύµανσης της νόσου της τρέχουσας δεκαετίας.
Επίσης, όπως και στο περίπτερο της ελονοσίας, σε
ένα χάρτη της Ελλάδας διαστάσεων 3x4 µέτρων, ήταν
σηµειωµένα όλα τα Σανατόρια, κρατικά και µη, της
επικράτειας. Τέλος, τα διάφορα αντιφυµατικά ιδρύ-
µατα και οργανώσεις παρείχαν στατιστικά στοιχεία µε
τις δράσεις τους.  

Η µεταφορά της Έκθεσης στην Θεσσαλονίκη

Η Έκθεση της Αθήνας µεταφέρθηκε και στην Θεσσα-
λονίκη στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης του 1939
µε σκοπό τη µόνιµη εγκατάστασή της εκεί. Η έλευση
όµως του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου τελικά θα ακυρώ-
σει το σχέδιο µιας µόνιµης Έκθεσης. Η φιλοσοφία
της Έκθεσης Υγιεινής στη Θεσσαλονίκη του 1939 δεν
διέφερε από αυτή της Αθήνας µε µόνη διαφορά την
περικοπή των περιπτέρων απο 32 σε 22, ενώ εµπλου-
τίστηκε µε νέες εικόνες. Πάντως, οι Μικροβιολογικές
ενότητες που αναφέρθηκαν στην Αθήνα, µεταφέρθη-
καν αυτούσιες και στην Θεσσαλονίκη για την ενηµέ-
ρωση των πολιτών της Βόρειας Ελλάδας. Από την
Έκθεση της Θεσσαλονίκης ξεχώρισε ιδιαιτέρως το
περίπτερο του ανθελονοσιακού αγώνα, αφού η Βό-
ρεια Ελλάδα εµφάνιζε µεγάλο επιπολασµό αλλά και
αυτό του αντιαφροδισιακού αγώνα. Ενδεικτικός της
αισθητικής και της τεχνοτροπίας των Εκθέσεων του
Μεσοπολέµου ήταν ο µεγάλος πίνακας του περιπτέ-
ρου για τη σύφιλη, που προσπαθούσε να ευαισθητο-
ποιήσει το κοινό µέσω της απόγνωσης του κοινωνικού
στιγµατισµού. (Εικόνα 5) Η εικόνα παρουσίαζε ένα
µαιευτήρα να κοιτάζει βουβός τον απελπισµένο σύ-
ζυγο, ενώ η γυναίκα κρυβόταν στα σκεπάσµατα µετά
την γέννηση του συφιλιδικού παιδιού. Όπως είχε επι-
σηµάνει η οργανωτική επιτροπή το 1938, τα εκθέµατα
έπρεπε να προκαλούν «ενδιαφέρον και συγκίνησιν
ίσως ακόµη οίκτο και δέος...».
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Ει κό να 4. Πίνακας µε τον τρόπο
οργάνωσης του
Αντιφυµατικού Αγώνα
από το περίπτερο 
του Αντιφυµατικού Αγώνα



Η απήχηση της Έκθεσης 

Από την ανάγνωση των πεπραγµένων της Έκθεσης,
του Τύπου της εποχής και των ιατρικών εντύπων φαί-
νεται ότι το ενδιαφέρον του κόσµου ήταν µεγάλο. Ο
απλός κόσµος για πρώτη φορά ερχόταν σε άµεση
επαφή µε καθηµερινά θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας και
λάµβανε συγκεκριµένες και απλές πληροφορίες οµα-
δοποιηµένες ανά θεµατική ενότητα. Αυτό βέβαια το
ενδιαφέρον µπορεί να µεταφραστεί και διαφορετικά.
Η Κρατική µέριµνα και προσπάθεια ενηµέρωσης, άλ-
λοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο λόγω ιστορι-
κών συγκυριών, υπήρχε σε όλη την περίοδο του
Μεσοπολέµου. Όµως η ένδεια της πληροφόρησης
των πολιτών σε απλά θέµατα δείχνει ίσως ότι η ενη-
µέρωση γινόταν µε λάθος τρόπο ή ήταν ελλειπής
ακόµα και την εποχή της Έκθεσης. Προτροπές που
σήµερα ίσως φαντάζουν αυτονόητες τότε φάνταζαν
ως σκοπός διαφώτισης. Οι αφίσες που προέτρεπαν
για την προσωπική υγιεινή µε φράσεις όπως «Λού-
σιµο: το πιο απλό πράγµα! Λίγο νερό και λίγο σα-
πούνι!» ή «Πλύνετε τα χέρια σας πολλές φορές την
ηµέρα!», ίσως αναδεικνύουν για άλλη µια φορά την
ελλειπή ενηµέρωση των πολιτών σε βασικά θέµατα.
Πέρα από την υποβόσκουσα πολιτική προπαγάνδα
του Μεταξικού καθεστώτος που ως αναµενόµενο θα
πλανιόταν στην Έκθεση, η προσφορά απλών και κα-
τανοητών οδηγιών προς τους πολίτες κρίνεται ως ιδι-

αίτερης κοινωνικής σηµασίας στην προσπάθεια εκλαΐ-
κευσης των ιατρικών γνώσεων και διαφύλαξης της
∆ηµόσιας Υγείας. Από τα στατιστικά στοιχεία της Έκ-
θεσης φαίνεται ότι στο διάστηµα των 80 ηµερών που
διήρκεσε 143.129 άτοµα επισκέφθηκαν το Ζάππειο.
Οι διοργανωτές, θέλοντας να έχουν πλήρη γνώση της
έκβασης του εγχειρήµατός τους, συνέταξαν ειδικές
στατιστικές για κοινωνικές οµάδες, επαγγέλµατα και
ηλικίες των επισκεπτών. Από το σύνολο των επισκε-
πτών, 29.235 άτοµα αφορούσαν µαθητές, εργάτες και
στρατιωτικούς, δηλαδή οµάδες ατόµων οι οποίες
αποτελούσαν µέρος των ενδιαφερόντων του Μεταξι-
κού καθεστώτος. 

Στο καθαρά επιστηµονικό κοµµάτι της Έκθεσης οι
επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν από τα περίπτερα του
Αντιφυµατικού, του Ανθελονοσιακού και του Αντια-
φροδισιακού Αγώνα. Ιδιαίτερο όµως ήταν το ενδια-
φέρον για το περίπτερο της Αντιµικροβιακής Υγιεινής
και Προληπτικής Ιατρικής. Μάλιστα, το ενδιαφέρον
των επισκεπτών κέντρισε ένα µεγάλο οµοίωµα ενός
µικροσκοπίου που είχε τοποθετηθεί στο κέντρο του
περιπτέρου και γύρω του προβάλλονταν από ένα δια-
φανοσκόπειο φωτογραφίες µικροβίων. Έτσι, για πρώ-
τη φορά το ευρύ κοινό είχε τη δυνατότητα να έρθει
κοντά στην επιστήµη της Μικροβιολογίας αλλά και να
δει από κοντά τον µικρόκοσµο που απειλούσε την κα-
θηµερινή του ζωή. 
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Ει κό να 5. «Ντροπή και Φρίκη! Το παιδί
γεννήθηκε συφιλιδικό!».
Λεζάντα της αφίσας  του
Αντιαφροδισιακού Αγώνα
στην Έκθεση Υγιεινής της
∆ιεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης (1939)
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The aim of this study is to present the Microbiological topics of Athens Hygiene Exhibition in 1938. The
International and National Hygiene Exhibitions during Interwar were an attempt to popularize medical
knowledge in order to safeguard Public Health. The diseases' spectrum of Greece at that time was
dominated by infectious diseases such as malaria, tuberculosis, typhus and dysenteries. The visitors
had a unique opportunity to be informed about the prevention of serious infectious diseases and State’s
efforts in anti-malarial, anti-venereal and anti-tuberculosis expeditions, and other aspects of Public
Health.  
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