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Στην ανακοι'νωση αυτη'  θα επιχειρη' σω να δει'ξω πω' ς οι επιδηµιολογικε'ς και 

κοινωνικε'ς συνθη'κες που δηµιου'ργησε ο Πρω' τος Παγκο'σµιος Πο'λεµος και κυρι'ως η 

ανασυγκρο' τηση απο'  τις κοινωνικε'ς καταστροφε'ς του πολε'µου αναδιε'ταξαν την 

πραγµατικο' τητα της δηµο' σιας υγει'ας το' σο ω' στε µετα'  το τε'λος του πολε'µου να 

προκυ' ψει ε'να νε'ο τοπι'ο δηµο' σιας υγει'ας. Με α' λλα λο' για ο' τι αυτο'  το νε'ο τοπι'ο 

διαµορφω' θηκε απο'  τον πο' λεµο και τις συνε'πειε' ς του και ο' χι απο'  καθ’αυτε' ς 

επιστηµονικε'ς καινοτοµι'ες. Α' λλωστε, η καταλυτικη'  συνδροµη'  του πολε'µου στην 

εξε'λιξη των δοµω' ν περι'θαλψης και δηµο'σιας υγει'ας δεν η' ταν πρωτοφανη' ς. Αρκει' να 

θυµηθει' κανει'ς τη µεταµο' ρφωση του τοπι'ου της νοσοκοµειακη' ς ιατρικη' ς που 

επε'φερε στη Γαλλι'α η εµπειρι'α των πολε'µων της γαλλικη' ς επανα'στασης.

Τι' προηγη'θηκε

Κατα'  τους πρω' τους µη' νες του πολε'µου ο µεγα' λος Καναδο' ς κλινικο' ς και 

ουµανιστη' ς, το' τε καθηγητη' ς στο Oxford, William Osler προσφωνου'σε α' νδρες της 

Υγειονοµικη' ς Υπηρεσι'ας του βρετανικου'  στρατου'  σε µια οµιλι'α που τιτλοφο' ρησε 

“Bacilli and bullets”, ως εξη' ς: “Οι συ'µµαχοι' µας οι Ια'πωνες πη'γαν στην εκστρατει'α 

κατα'  των Ρω' σων πλη'ρως προετοιµασµε'νοι το'σο κατα'  των βακι'λλων ο'σο και κατα'  

των βληµµα' των, µε συνε'πεια το ποσοστο'  των θανα' των απο'  ασθε'νειες να ει'ναι το 

χαµηλο' τερο που ε'χει σηµειωθει' ποτε' σε µεγα' λο πο'λεµο.”1 Ο Osler λοιπο'ν καλου'σε 

τους ακροατε'ς του να µιµηθου'ν τους Ια'πωνες στον προ'σφατο Ρωσοιαπωνικο'  πο'λεµο 

  



του 1904-1905 και, ο' πως αυτοι', να χρησιµοποιη' σουν τα ο' πλα της επιστη' µης 

εναντι'ον αυτου'  του α' λλου εχθρου' , δηλαδη'  του τυ' φου, της ελονοσι'ας, της 

δυσεντερι'ας, του τυφοειδου' ς πυρετου'  και της χολε'ρας. Το κατο'ρθωµα των Ιαπω' νων 

η' ταν ο' τι ει'χαν αξιοποιη'σει την προ'οδο των προηγου'µενων τεσσα'ρων δεκαετιω' ν στις 

ιατρικε'ς γνω' σεις µε την επικρα' τηση του επιστηµολογικου'  παραδει'γµατος των 

µικροοργανισµω' ν, της germ theory, για να προφυλα' ξουν τους στρατιω' τες τους απο'  

τα λοιµω' δη νοση' µατα. Με τη σειρα'  της (και παρενθετικα' ) η ιαπωνικη'  ιατρικη'  της 

περιο' δου Meiji ει'χε η' δη τη σφραγι'δα του εκσυγχρονισµου'  απο'  τα γερµανικα'  

πανεπιστη'µια και µιας εξαιρετικα'  συγκεντρωτικη' ς πολιτικη' ς δηµο'σιας υγει'ας.2 Ε' τσι, 

για πρω' τη φορα'  στην πολεµικη'  ιστορι'α, οι στρατιω' τες θυ' µατα ασθενειω' ν η' σαν 

λιγο' τεροι απο'  τους νεκρου' ς των µαχω' ν.

Η' δη ωστο'σο, πριν και απο'  τη χρη' ση του ο'πλου της επιστη' µης, κατα'  την 

προετοιµασι'α τους για ε'ναν µεγα' λο πο' λεµο οι ισχυρε' ς βιοµηχανικε' ς χω' ρες  

αντλου' σαν οργανωτικα'  µαθη'µατα απο'  τους ιµπεριαλιστικου' ς πολε'µους τους στην 

Αφρικη' , για παρα' δειγµα οι Γα' λλοι απο'  την επω' δυνη εµπειρι'α τους στη Μαδαγασκα'ρη 

αντι'στοιχα οι Βρετανοι' στη Νο' τιο Αφρικοι'. Ειση' γαγαν λοιπο' ν µεταρρυθµι'σεις στις 

συνθη' κες µεταφορα' ς και περι'θαλψης των τραυµατιω' ν µε την οργα' νωση κινητω' ν 

µονα' δων και σταθµω' ν διαλογη' ς, ιδι'ως απο'  το µε'σο της πρω' της δεκαετι'ας του 

αιω' να.3 Τε'τοιες µεταρρυθµι'σεις µε γαλλικη'  καθοδη' γηση ει'δε και η υγειονοµικη'  

υπηρεσι'α του ελληνικου'  στρατου'  πριν απο'  τους Βαλκανικου' ς πολε'µους. Στο ι'διο 

αυτο'  επιστηµονικο'  περιβα' λλον α' λλωστε ο ε'λληνας καθηγητη' ς µικροβιολογι'ας 

Κωνταντι'νος Σα'ββας οργα' νωσε τον εκτεταµε'νο ο'σο και επει'γοντα εµβολιασµο'  του 

ελληνικου'  στρατου'  και του πληθυσµου'  της Μακεδονι'ας κατα'  της χολε'ρας κατα'  τη 

δια'ρκεια του Β’ Βαλκανικου'  πολε'µου το 1913, δρα'ση που χα'ρισε την υπεροχη'  στα 

ελληνικα'  ο'πλα.
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Ο Πο'λεµος

Λο' γω της εξε'χουσας θε'σης της ιατρικη' ς στη διεξαγωγη'  του οι βρετανοι' 

ονο'µασαν τον πρω' το παγκο'σµιο πο'λεµο Medical war.4 Ο βρετανο' ς ιστορικο' ς Mark 

Harrison, ε'χει δει'ξει ο' τι καθω' ς η' δη πριν απο'  τον πο'λεµο οι πολι'τες θεωρου'σαν τη 

δηµο'σια υγει'α ως αρµοδιο' τητα και υποχρε'ωση του κρα' τους προς τον πολι'τη, κατα'  

τη δια' ρκεια του πολε'µου η σηµασι'α της υγει'ας του φαντα' ρου στο µε'τωπο ει'χε 

περα' σει και στην κοινωνι'α στα µετο'πισθεν, το δε ενδιαφε'ρον της κοινη' ς γνω' µης 

περνου' σε µε'σα απο'  τις δηµοσιογραφικε'ς καµπα' νιες και απο'  εκει' στον ε'λεγχο της 

δηµο'σιας σφαι'ρας. Με δεδοµε'νες µα' λιστα τις τροµακτικε'ς συνε'πειες του πολε'µου 

στα σω' µατα των ανδρω' ν η' ταν συ'νηθες οι στρατιωτικε'ς αρχε'ς να αποκρυ'πτουν τις 

λεπτοµε'ρειες των τραυµατισµω' ν απο'  τον τυ'πο, καθω' ς και ο' ,τι ει'χε σχε'ση µε ε'να νε'ο 

συ' νδροµο, τις “νευρω' σεις του πολε'µου”, το λεγο'µενο shell shock5 η'  ακο'µη και µε 

την καταβολη'  των στρατιωτω' ν του µετω' που της Μακεδονι'ας απο'  την ελονοσι'α. 

Ο' πως ε'χει δει'ξει ο Harrison, στη Βρετανι'α αυτη'  η σχε'ση του πολι'τη µε τον πο'λεµο 

α'φησε ως σηµαντικη'  κληρονοµια'  τον εκδηµοκρατισµο'  της δηµο' σιας υγει'ας, της 

υγει'ας του πολι'τη, µετα'  τη λη' ξη του πολε'µου.6 

Η µακροχρο' νια εµπειρι'α του πολε'µου υπε'βαλε σε δοκιµασι'α ο' λους  τους 

στρατου' ς. Για παρα' δειγµα, η ελονοσι'α στο Μακεδονικο'  µε'τωπο καθη' λωσε τους µη 

α' νοσους στρατιω' τες ο' λων των ξε'νων στρατω' ν και των δυ' ο συνασπισµω' ν. Ο 

εξανθηµατικο' ς τυ'φος αποδεκα' τισε τον διαλυµε'νο σερβικο'  στρατο'  που µετε'φερε την 

επιδηµι'α στην Κε'ρκυρα.7 Η χολε'ρα, η ελονοσι'α και η δυσεντερι'α στα στρατο'πεδα 

των προσφυ' γων στα περι'χωρα της Θεσσαλονι'κης απειλου' σαν του' ς Α'' γγλους, 

Γα' λλους και τις α' λλες εθνο' τητες της στρατια' ς της Ανατολη' ς. Ε' τσι, στη Θεσσαλονι'κη 

κα' τω απο'  αυτη'  την απειλη'  απο'  τον ∆εκε'µβριο 1915 ε'ως το τε'λος του πολε'µου οι 

υπευ' θυνοι των επιµε'ρους στρατιωτικω' ν υγειονοµικω' ν υπηρεσιω' ν µαζι' µε την 

ελληνικη'  (αστικη' ) υγειονοµικη'  υπηρεσι'α συγκρο' τησαν τη ∆ιεθνη'  Επιτροπη'  Υγιεινη' ς 

(International Hygiene Committee). Το ο' ργανο αυτο'  συνη' ρχετο σε τακτικε' ς 
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εβδοµαδιαι'ες συνεδρι'ες για ανταλλαγη'  πληροφοριω' ν µε στο'χο την προστασι'α των 

στρατω' ν αλλα'  και του τοπικου'  πληθυσµου' , που, απο'  τη σκοπια'  των ξε'νων στρατω' ν, 

συνιστου' σε την εστι'α των λοιµω' ξεων.  Απο'  ελληνικη' ς πλευρα' ς µετει'χε ο Φωκι'ων 

Κοπανα'ρης, ∆ιευθυντη' ς ∆ηµο'σιας Υγει'ας Θεσσαλονι'κης και Μακεδονι'ας, ο οποι'ος σε 

ε' κτακτες περιστα' σεις µετε'φερε προς τ ις υγειονοµικε' ς αρχε' ς των ξε' νων 

στρατευµα' των αιτη'µατα παροχη' ς βοη'θειας και προς τον αστικο'  πληθυσµο' . Μετα'  τον 

τερµατισµο'  του πολε'µου η Επιτροπη'  µετε'φερε τη δραστηριο' τητα'  της στην 

Κωνσταντινου'πολη.

Στον πο'λεµο η ιατρικη'  προσπα'θησε να ανταποκριθει' στο µεγα' λο αριθµο'  και τη 

βαρυ' τητα των τραυµατισµω' ν. Ε' τσι, αναπτυ'χθηκαν αποφασιστικα'  ορισµε'νες απο'  τις 

ιατρικε' ς, ιδι'ως χειρουργικε' ς, ειδικο' τητες, για παρα' δειγµα των ορθοπεδικω' ν, 

πλαστικω' ν χειρουργω' ν, αλλα'  και νευρολο'γων, ψυχια' τρων, φυσιοθεραπευτω' ν.8 Η 

εµφα' νιση των επιδηµιω' ν που συνδευ' ουν τους πολε'µους, για παρα' δειγµα του 

εξανθηµατικου'  τυ' φου και του τυφοειδου' ς πυρετου' , ε'φεραν την οργα' νωση 

διαγνωστικω' ν εργαστηρι'ων κοντα'  στο µε'τωπο αλλα'  και κινητω' ν διαγνωστικω' ν 

µονα' δων9 καθω' ς και στρατηγικε'ς µαζικω' ν εµβολιασµω' ν κυρι'ως µε το εµβο'λιο κατα'  

του τυφοειδου' ς πυρετου' , το οποι'ο ει'χε πρωτοπαρασκευαστει' το 1896.

Συνολικα' , χωρι'ς να υπολογι'ζει κανει'ς τα πα' νω απο'  50 εκατοµµυ'ρια θυ'µατα 

της γρι'ππης του 1918, ο πο'λεµος α'φησε πι'σω του 8 µε 11 εκατοµµυ'ρια νεκρου' ς, 22 

µε 23 εκατοµµυ'ρια τραυµατι'ες και 6 εκατοµµυ'ρια αιχµαλω' τους και αγνοουµε'νους µε 

το στρατο'πεδο των συµµα' χων να ε'χει πληγει' περισσο' τερο απο'  εκει'νο των κεντρικω' ν 

δυνα'µεων κατα'  50% περι'που (6:4).10

Ανα' µεσα ο' µως στα θυ' µατα του πολε'µου βρε'θηκε και ο ενιαι'ος, διεθνη' ς 

χαρακτη'ρας της ι'διας της επιστη'µης. Ε' τσι, µε'σα στη φρι'κη του πολε'µου ο William 

Osler θρηνου' σε ως θυ' µα και αυτο' ν του πολε'µου το “θα' νατο της διεθνου' ς 

επιστη'µης.” Τον πρω' το χρο'νο του αιµατηρου'  πολε'µου σε µια οµιλι'α του µε τι'τλο 

Science and War, στην οποι'α κατη' γγειλε τη στρε'βλωση της χρη'σης της επιστη'µης 
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στην υπηρεσι'α του πολε'µου, τι'µησε µε ε'ναν ε'παινο τον νεκρο'  µεγα' λο γερµανο'  

συνα' δελφο'  του Paul Ehrlich, πρωτοπο'ρο στην ε'ρευνα της βιολογι'ας του κυττα'ρου 

και των µηχανισµω' ν της ανοσι'ας, καθω' ς και α' λλα επιτευ'γµατα α' λλων πρωτοπο'ρων 

της γερµανικη' ς επιστη'µης.11  Ο' πως θα δου'µε ο'µως στη συνε'χεια, οι ανα' γκες της 

µεταπολεµικη' ς κρι'σης ανε'δειξαν α' µεσα µια διεθνη' , συνεργατικη'  στροφη'  των 

προτεραιοτη' των και των δρα'σεων στη δηµο'σια υγει'α µε νε'α πλε'ον χαρακτηριστικα' .

Το µεταπολεµικο'  τοπι'ο

Το τε'λος του πολε'µου κατε'στησε απαραι'τητη τη διαχει'ριση της κρι'σης του 

επαναπατρ ισµου'  του  στρατου' ,  της  επαναχα' ραξης  των συνο' ρων,  των 

εθνοκαθα'ρσεων και του ελε'γχου των εκτεταµµε'νων επιδηµιω' ν που συνο'δευσαν τις 

πρωτοφανει'ς µετακινη' σεις πληθυσµω' ν στην ανατολικη'  και κεντρικη'  Ευρω' πη, η 

οποι'α βρε'θηκε µε κατεστραµµε'νες τις προπολεµικε'ς κρατικε'ς δοµε'ς και συνολικη'  

απορρυ'θµιση της κοινωνικη' ς ζωη' ς. Εξα' λλου, η Επιτροπη'  Υγει'ας της Κοινωνι'ας των 

Εθνω' ν, ο πρω' τος απο'  τους σηµαντικο' τερους διεθνει'ς θεσµου' ς δηµο' σιας υγει'ας, 

οφει'λει τη συγκρο' τηση'  του στην α' µεση κινητοποι'ηση της Επιτροπη' ς Επιδηµιω' ν 

(Epidemics Commission) που δηµιουργη' θηκε ad hoc για την αντιµετω' πιση της 

επιδηµι'ας εξανθηµατικου'  τυ'φου στη Ρωσι'α και την Πολωνι'α. 

Η Ελλα' δα µπορει' να µη συµµετει'χε στον Πρω' το Παγκο' σµιο Πο' λεµο παρα'  

ελα' χιστα, µο' λις τους τελευται'ους µη' νες του πολε'µου, αλλα'  κυρι'ως αποτε'λεσε 

καταφυ' γιο προσφυγικω' ν ρευµα' των. Ο ελληνικο' ς πο' λεµος ε'λαβε χω' ρα στη Μικρα'  

Ασι'α µετα'  το 1919. Η χω' ρα ο'µως ωφελη'θηκε απο'  τις δοµε'ς δηµο'σιας υγει'ας που 

γε'ννησε ο ευρωπαϊκο' ς πο'λεµος. Ο' ταν λοιπο'ν η ελληνικη'  κοινωνι'α απειλη'θηκε µε 

υγειονοµικη'  κατα'ρρευση µετα'  τη Μικρασιατικη'  καταστροφη'  ανα' λογη κινητοποι'ηση 

ε'φερε στην Ελλα' δα τους ειδικου' ς βρετανο'  W.E. Haigh, που κατε'φθασε απο'  τη 

Ρωσι'α, τον γα' λλο συνταγµατα' ρχη Aimé Gauthier, που υπηρετου'σε στην Πολωνι'α, 

και τον πολωνο'  Czeslaw Wroczynski, µετα'  απο'  αι'τηµα της ελληνικη' ς κυβε'ρνησης 

προς την Κοινωνι'α των Εθνω' ν για την αντιµετω' πιση του κινδυ' νου επιδηµιω' ν 
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ανα' µεσα στους προ' σφυγες. Οι ιατροι' της µικρη' ς οµα' δας ειδικω' ν της Επιτροπη' ς 

Επιδηµιω' ν (Epidemics Commission) οργα' νωσαν τις απολυµα' νσεις και τους 

εµβολιασµου' ς µε εµβο'λια του πολωνικου'  Εθνικου'  Ινστιτου' του Υγιεινη' ς και ∆ηµο'σιας 

Υγει'ας  µετα'  την πα'ροδο της κρι'σης στην Πολωνι'α.12 

Πε'ρα ο'µως απο'  τα α'µεσα υγιειονοµικα'  µε'τρα, σε προσωπικο'  επι'πεδο ο µικρο' ς 

αυτο' ς κυ' κλος ανθρω' πων αποτε'λεσε τους φορει'ς πληροφο' ρησης της ελληνικη' ς 

πολιτικη' ς ηγεσι'ας για τις τρε'χουσες εξελι'ξεις στον διεθνη'  χω' ρο της δηµο'σιας υγει'ας.  

Για παρα' δειγµα ο Βρετανο' ς W.E. Haigh η' ταν εκει'νος που, η'δη απο'  το Νοε'µβριο του 

1922, συνε'στησε στον  ε'λληνα υπουργο'  Περιθα' λψεως Απο' στολο ∆οξια' δη τη 

δηµιουργι'α υπουργει'ου υγει'ας. Η' σαν επι'σης οι ενδια'µεσοι που ε'φεραν την ελληνικη'  

κυβε'ρνηση σε επαφη'  µε το Ιδρυµα Rockefeller η'δη απο'  το 1923. 

Συγκεκριµε'να, η πρω' τη επικοινωνι'α της ελληνικη' ς κυβε'ρνησης µε το 

Rockefeller Foundation προκλη'θηκε ο' ταν ο Wroczynski πληροφορου'σε τον ∆οξια' δη 

για την υ'παρξη του ιδρυ'µατος και τη βοη'θεια που αυτο'  ει'χε παρα'σχει στην πατρι'δα 

του. Παρα'  δε την απουσι'α των Ηνωµε'νων Πολιτειω' ν απο'  την Κοινωνι'α των Εθνω' ν, 

το 
'
Ιδρυµα αυτο'  ο' χι µο' νο η' ταν απο'  τους βασικου' ς χρηµατοδο' τες του διεθνου' ς 

οργανισµου' , αλλα'  χρηµατοδοτου'σε τις σηµαντικο' τερες δραστηριο' τητες στον τοµε'α 

της δηµο' σιας υγει'ας σε ο' λο τον κο' σµο. Ο  Πολωνο' ς Czeslaw Wroczynski, η' ταν 

επιπλε'ον φι'λος και συνεργα' της του επι'σης Πολωνου'  διευθυντη'  της Επιτροπη' ς Υγει'ας 

της Κοινωνι'ας των Εθνω' ν Ludwik Rajchman, του κατ’εξοχη' ν διαµορφωτη'  της 

πολιτικη' ς υγει'ας της Κοινωνι'ας των Εθνω' ν, στον οποι'ο µα' λιστα αυτη'  ο'φειλε τα 

διεθνιστικα'  και ουµανιστικα'  της χαρακτηριστικα' .  Με τη σειρα'  του, το Rockefeller 

Foundation η' ταν φορε'ας της προπολεµικη' ς παρα' δοσης του Flexner Report του 

1910, εµβληµατικου'  κειµε'νου που εκδο' θηκε απο'  το Carnegie Foundation και το 

οποι'ο µετε'φερε την παρα' δοση των Γερµανικω' ν πανεπιστηµι'ων στην αµερικανικη'  

νοσοκοµειακη'  πανεπιστηµιακη'  εκπαι'δευση. Με ο'λη λοιπο'ν την πρωτοφανη'  βι'α που 

χαρακτη' ριζε τον πο' λεµο και τις α' µεσες µεταπολεµικε'ς συνθη' κες υπη' ρχε ε'να 
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οπλοστα'σιο νε'ων ιδεω' ν καθω' ς και ε'νας διεθνη' ς χω' ρος υποδοχη' ς για την επαναφορα'  

των προπολεµικω' ν ουµανιστικω' ν παραδο'σεων.

Σε αυτο'  το πλαι'σιο η ξε'νη συµβολη'  στην αντιµετω' πιση των οξυµε'νων 

αναγκω' ν υγει'ας της Ελλα' δας περιλα' µβανε την αποστολη'  ειδικω' ν, πρω' τα της 

Κοινωνι'ας των Εθνω' ν, το 1924 για την επι' το'που δια' γνωση των προβληµα' των: του 

Norman White, τον οποι'ο ε'στειλε η Επιτροπη'  Υγει'ας της Κοινωνι'ας των Εθνω' ν για να 

εξετα' σει τη γενικη'  υγειονοµικη'  κατα' σταση µετα'  απο'  αι'τηµα της ελληνικη' ς 

κυβε'ρνησης, και του Gustavo Pittaluga, της Επιτροπη' ς Ελονοσι'ας του ι'διου 

οργανισµου' .

Η δραστηριοποι'ηση ο' µως του Ιδρυ' µατος Rockefeller στην Ελλα' δα 

καθυστε'ρησε ως το 1930. Η ουσιαστικη'  προσπα' θεια εκσυγχρονισµου'  των 

απαρχαιωµε'νων δοµω' ν δηµο'σιας υγει'ας στη χω' ρα κατε'στη δυνατη'  µο' νο µετα'  τη 

σχετικη'  πολιτικη'  σταθεροποι'ηση της χω' ρας µε την κυβε'ρνηση του Ελευθε'ριου 

Βενιζε'λου 1928-1932 - συγκεκριµε'να µε τις παρεµβα'σεις της Επιτροπη' ς Υγει'ας της 

Κοινωνι'ας των Εθνω' ν και του International Health Division του Rockefeller 

Foundation. Στη νοτιοανατολικη'  Ευρω' πη ο' µως η παρουσι'α του Ιδρυ' µατος 

χρονολογει'το η'δη απο'  το 1925 στη Ρουµανι'α και το Βασι'λειο της Σερβι'ας, Κροατι'ας 

και Σλοβενι'ας, το 1926 στην Αλβανι'α και την Τουρκι'α και το 1927 στη Βουλγαρι'α. 

Η πολιτικη'  δηµο'σιας υγει'ας της κυβε'ρνησης Βενιζε'λου αξιοποι'ησε το πολιτικο'  

πλεονε'κτηµα της πολιτικη' ς σταθερο' τητας για την προ'σβαση'  της στη διεθνη'  βοη'θεια, 

αλλα'  τα συγκεκριµε'να διαθε'σιµα υποδει'γµατα προε'ρχονταν απο'  το αποθεµατικο'  της 

διεθνου' ς εµπειρι'ας, ο'πως περιγρα'φηκε παραπα' νω. Το αποθεµατικο'  αυτο'  βρισκο' ταν 

εν πολλοι'ς στον διεθνη'  χω' ρο των επιστηµονικω' ν ιδεω' ν που ει'χε συγκροτη' σει ο 

Ludwik Rajchman και ε'να απο'  τα κεντρικα'  του προ' σωπα τον Κροα' τη Andrija 

Stampar. Ο Stampar η' ταν διευθυντη' ς του τµη' µατος Υγιενη' ς του υπουργει'ου 

∆ηµο' σιας Υγει'ας της Γιουγκοσλαβι'ας απο'  το 1919 ως το 1931 και στη συνε'χεια 

διευθυντη' ς της Σχολη' ς ∆ηµο' σιας Υγει'ας του Zagreb, ισο' τιµος συνοµιλητη' ς των 
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διευθυντικω' ν στελεχω' ν του ∆ιεθνου' ς Γραφει'ου Υγει'ας (International Health Board) 

της Rockefeller Foundation. ∆ιαµο' ρφωσε το συ' στηµα δηµο' σιας υγει'ας της 

Γιουγκοσλαβι'ας, απο'  την αρχη'  της συ'στασης του κρα' τους το 1919, και δηµιου'ργησε 

προ' τυπα που υιοθετη' θηκαν για τοπικε'ς εφαρµογε'ς στις Ηνωµε'νες Πολιτει'ες και 

αλλου' . Ο' ταν µα' λιστα το 1929, µετα'  απο'  επι'σκεψη του ι'διου του Rajchman, 

συµφωνη'θηκε να επισκεφθει' την Ελλα' δα οµα' δα εργασι'ας της Επιτροπη' ς Υγει'ας της 

Κοινωνι'ας των Εθνω' ν, και να συντα' ξει εκθε'σεις για την υγειονοµικη'  κατα'σταση στη 

χω' ρα, ε'νας απο'  τα µε'λη της οµα' δας η' ταν και ο Berslav Borcic, συνεργα' της του 

Stampar και προκα' τοχο' ς του στη διευ' θυνση της Σχολη' ς ∆ηµο' σιας Υγει'ας του 

Zagreb.13

Conclusion

Η διαπερατο' τητα των ορι'ων ανα' µεσα στον πο'λεµο και την ειρη' νη δεν ει'ναι 

πουθενα'  σαφε'στερη απο'  ο'σο στον τοµε'α της δηµο'σιας υγει'ας.

Η ανθρωπιστικη'  και υγειονοµικη'  κρι'ση που σα' ρωσε την κεντρικη'  και 

ανατολικη'  Ευρω' πη υπερε'βαινε επι'σης τα εθνικα'  συ' νορα και αντιµετωπι'στηκε απο'  

τους νικητε'ς του πολε'µου και τους διεθνει'ς φορει'ς που αυτοι' δηµιου' ργησαν µε 

εργαλει'α τα οποι'α συχνα'  υπερε'βαιναν τις κρατικε'ς οντο' τητες. Συγκεκριµε'να η 

Επιτροπη'  Υγει'ας της Κοινωνι'ας των Εθνω' ν συγκροτη' θηκε απο'  ανθρω' πινα δι'κτυα 

που, γυ' ρω απο'  τον καινοτο' µο Πολωνο'  γενικο'  γραµµατε'α της Επιτροπη' ς Ludwik 

Rajchman, αποτε'λεσαν τον πυρη' να ενο' ς χω' ρου διακι'νησης επιστηµονικω' ν και 

κοινωνικω' ν ιδεω' ν. Οι ιδε'ες αυτε'ς διακινου'νταν ανα'µεσα στη Γενευ'η, τη Βαρσοβι'α, το 

Παρι'σι, τo Nancy, τη Νε'α Υο'ρκη και το Zagreb και επικεντρω' νονταν στις κοινωνικε'ς 

παραµε'τρους της υγει'ας µε µια διεθνη'  προσε'γγιση που χαρακτη'ριζε τη νε'α εποχη'  

στη δηµο'σια υγει'α. Οι µεταρρυθµιστικε'ς αυτε'ς ιδε'ες, που υλοποιου' νταν το'σο στη 

Γενευ' η (δηλαδη'  την Κοινωνι'α των Εθνω' ν) ο' σο και στη Νε'α Υο' ρκη (δηλαδη'  το 

Ι' δρυµα Rockefeller), απε'βλεπαν στη στη'ριξη των δηµοκρατικω' ν κοινωνιω' ν.14 

 8 

  



Notes

 

 9 

  

1. William Osler, Bacilli and Bullets. An Address to the Officers and Men in the 

Camps at Churn (Oxford, 1914), 4.

2. http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@msh_publishing_gr

oup/documents/web_document/wtvm053812.pdfttp://www.wellcome.ac.uk/stellent

/groups/corporatesite/@msh_publishing_group/documents/web_document/wtvm05

3812.pdf; http://jica-ri.jica.go.jp/IFIC_and_JBICI-

Studies/english/publications/reports/study/topical/health/pdf/health_03.pdf

3. Mark Harrison, The Medical War: British Military Medicine in the First World War 

(Oxford: Oxford University Press, 2010), 8–9.

4. Harrison, The Medical War: British Military Medicine in the First World War.

5. Harrison, The Medical War: British Military Medicine in the First World War, 110.

6. Harrison, The Medical War: British Military Medicine in the First World War, 12.

7. Check tounda fergadi

8. Harrison, The Medical War: British Military Medicine in the First World War, 101 

Cooter in Brunton.

9. Harrison, The Medical War: British Military Medicine in the First World War, 137.

10. Cooter in Brunton.

11. William Osler, Science and War. An Address Delivered at the University of 

Leads Medical School on October 1, 1915 (Oxford: Clarendon Press, 1915), 37–38.

12. Iris Borowy, “World Health in a Book. The International Health Yearbooks,” in 

Facing Illness in Troubled Times. Health in Europe  in the Interwar Years, 1918–

1939, ed. Iris Borowy and Wolf D. Gruner (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005); 

Martin David Dubin, “The League of Nations Health Organisation,” in International 

Health Organisations and Movements 1918–1939, ed. Paul Weindling (Cambridge: 



 10 

  

Cambridge University Press, 1995), 56–80; Marta Aleksandra Balins ska, “Assistance 

and not Mere Relief: The Epidemic Commission of the League of Nations, 1920–

1923,” in International Health Organisations and Movements 1918–1939, ed. Paul 

Weindling (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 81–108.

13. German influence kopanaris, French British Rajchman, Vienna Stampar

14. Κατερι'να Γαρδι'κα, “Η διεθνη' ς βοη'θεια στη δηµο'σια υγει'α: ανθρωπιστικη'  κρι'ση, 

διακι'νηση ιδεω' ν και κοινωνικη'  πολιτικη' ,” in ∆ηµο'σια υγει'α και κοινωνικη'  πολιτικη': ο 

Ελευθε'ριος Βενιζε'λος και η εποχη'  του, ed. Για' ννης Κυριο'πουλος,  (Athens: 

Παπαζη'σης, 2008), 173–84.



Bibliography

Balins ska, Marta Aleksandra. “Assistance and not Mere Relief: The Epidemic 

Commission of the League of Nations, 1920–1923.” In International Health 

Organisations and Movements 1918–1939, edited by Paul Weindling, 81–108. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Borowy, Iris. “World Health in a Book. The International Health Yearbooks.” In 

Facing Illness in Troubled Times. Health in Europe  in the Interwar Years, 1918–

1939, edited by Iris Borowy and Wolf D. Gruner. Frankfurt am Main: Peter Lang, 

2005.

Dubin, Martin David. “The League of Nations Health Organisation.” In International 

Health Organisations and Movements 1918–1939, edited by Paul Weindling, 56–

80. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Harrison, Mark. The Medical War: British Military Medicine in the First World War. 

Oxford: Oxford University Press, 2010.

Osler, William. Bacilli and Bullets. An Address to the Officers and Men in the Camps 

at Churn. Oxford, 1914.

------. Science and War. An Address Delivered at the University of Leads Medical 

School on October 1, 1915. Oxford: Clarendon Press, 1915.

Γαρδι'κα, Κατερι'να. “Η διεθνη' ς βοη' θεια στη δηµο'σια υγει'α: ανθρωπιστικη'  κρι'ση, 

διακι'νηση ιδεω' ν και κοινωνικη'  πολιτικη' .” In ∆ηµο'σια υγει'α και κοινωνικη'  

πολιτικη' : ο Ελευθε'ριος Βενιζε'λος και η εποχη'  του, edited by Για' ννης 

Κυριο'πουλος, 173–84. Athens: Παπαζη'σης, 2008.

 11 

  


