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Περίληψη

Αντικείµενο της έρευνας είναι η παρουσίαση της σύφιλης στην Ελλάδα µέσα από τις περιπτώσεις
των δύο πρώτων ασθενών του Νοσοκοµείου Αφροδισίων Νοσηµάτων «Ανδρέας Συγγρός», το 1910.
Από την εποχή της δηµιουργίας του Νέου Ελληνικού Κράτους, η σύφιλη ήταν συνδεδεµένη κυρίως
µε την πορνεία. Το Κράτος δεν µπόρεσε να περιορίσει την µεταδοτικότητα της σύφιλης και να ελέγ-
ξει την πορνεία, ακόµα και µε την θέσπιση νόµου από το 1834. Η άγνοια για τη φύση της σύφιλης,
οι οικονοµικές και κοινωνικές δυσκολίες της Ελλάδας και η µη εφαρµογή των νόµων, αποτέλεσαν
τις κύριες αιτίες της διάδοσης της σύφιλης κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.  
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Εισαγωγή

Η σύφιλη αποτέλεσε το σοβαρότερο σεξουαλικά µε-
ταδιδόµενο νόσηµα στην ιστορία της ∆ηµόσιας Υγεί-
ας µέχρι την εµφάνιση του AIDS. Είχε χαρακτηρισθεί
ως η «νέα πανώλη» και είχε στιγµατίσει εκατοντάδες
χιλιάδες ασθενείς σε όλον τον κόσµο. Η σύφιλη συν-
δέθηκε άρρηκτα µε την πορνεία και αποτέλεσε αντι-
κείµενο προσοχής της παγκόσµιας ιατρικής κοινότη-
τας, αλλά και όλων των υγειονοµικών υπηρεσιών στον
αγώνα για την περιστολή των «αφροδίσιων νοσηµά-
των». Η ιστορία της σύφιλης είναι συνδεδεµένη µε την
κοινωνικο-οικονοµική ιστορία κάθε χώρας, την έλ-
λειψη των ιατρικών γνώσεων και την άγνοια των πολι-
τών, παράγοντες οι οποίοι ενίσχυσαν την διάδοσή της
παγκοσµίως. Επίσης, η µελέτη της σύφιλης αναδει-
κνύει ταυτόχρονα µια γενικότερη τραγική ιστορία
στην οποία παρελαύνουν οι άστοχες και άσκοπες θε-
ραπείες, η κοινωνική κατακραυγή, η άγνοια, η εκού-
σια ή ακούσια σεξουαλική εκµετάλλευση, η παραβα-
τικότητα και η αδυναµία ενός κρατικού ελέγχου επί
της νόσου σε όλα τα µήκη και πλάτη της υφηλίου.

Αρχειακές πηγές

Η παρούσα µελέτη βασίστηκε σε δύο σπάνιες ιατρο-
ιστορικές πηγές, τα ιστορικά/φύλα νοσηλείας των
δύο πρώτων ασθενών που εισήλθαν στο νεοϊδρυθέν
Νοσοκοµείο «Ανδρέας Συγγρός» το 1910. Τα ιστορικά
των ασθενών φυλάσσονται στο Μουσείο Ιστορίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών (Παλαιό Πανεπιστήµιο, Πλά-
κα). Τα ιστορικά αφορούν τον πρώτο άνδρα και την
πρώτη γυναίκα που προσήλθαν στο «Ανδρέας Συγ-
γρός» ως ασθενείς και ετέθη η διάγνωση της σύφι-
λης. Η πηγή που ουσιαστικά µας απασχόλησε, λόγω
της πληρότητας των στοιχείων, είναι το ιστορικό της
γυναίκας ασθενούς και το οποίο φέρει την ηµεροµη-
νία 4 Ιανουαρίου 1910, δηλαδή την ηµέρα που ξεκί-
νησε την λειτουργία του νοσοκοµείου και φέρει τον
αύξοντα αριθµό 1. Τον ίδιο αύξοντα αριθµό φέρει και
αντίστοιχο ιστορικό του άνδρα. Εκτός από πηγή
ιατρο-ιστορικής µελέτης, αποτελεί και πηγή κοινωνι-
κής µελέτης αφού µέσα από την ανάµνηση της ασθε-
νούς αναδύεται η τραγική κατάσταση της Αθήνας των
αρχών του 20ου αιώνα. Επιπλέον, η ιστορία µιας γυ-
ναίκας που από ανήλικη δούλευε ως ιερόδουλη σε
οίκο ανοχής, καταρρίπτει το µύθο της θεσµοθετηµέ-
νης νοµικής προστασίας (σε πρακτικό επίπεδο) της
παιδικής ηλικίας και του ελέγχου της πορνείας ως
επάγγελµα, εγείροντας έτσι το πρόβληµα της παιδι-
κής σεξουαλικής εκµετάλλευσης, αλλά και την αδυ-
ναµία του τότε Κράτους και Αστυνοµίας να ελέγξει
τέτοιου είδους φαινόµενα. 

Ιστορικό σηµείωµα του Νοσοκοµείου 
«Ανδρέας Συγγρός»

Το Νοσοκοµείο ονοµάστηκε αρχικά «Θεραπευτήριο
των Κολλητικών Νοσηµάτων» και στη συνέχεια σε
«Νοσοκοµείο των Αφροδισίων Παθών» (1884-1885).
Το πρώτο θεραπευτήριο αποτελούνταν από 5 δωµά-
τια σε οίκηµα κοντά στη Γαλλική Σχολή, ενώ αργό-
τερα εγκαταστάθηκε στο Γκάζι στην οδό Πειραιώς.
Αργότερα εγκαταστάθηκε στην οδό Κολοκυνθούς και
στη συνέχεια στην κακόφηµη συνοικία Βούρλα του
Πειραιά.1 Σε µια επίσκεψη του, ο Ανδρέας Συγγρός
αντίκρισε µια άθλια κατάσταση και αµέσως αποφά-
σισε την ίδρυση ενός νοσηλευτικού ιδρύµατος εφά-
µιλλου των ευρωπαϊκών. Με την διαθήκη του, η οποία
αποσφραγίστηκε το 1899, διέθεσε ένα χρηµατικό
ποσό για την ανέγερση το νοσοκοµείου. Η ανέγερση
άρχισε το 1908 και η έναρξη του νοσοκοµείου ξεκί-
νησε στις 4 Ιανουαρίου 1910. (Εικόνα 1) Με την
έναρξη της λειτουργίας του, µεταφέρθηκαν «εκ του
παλαιού νοσοκοµείου ευρισκοµένου εν Πειραιεί και
εν αξιοθρηνήτω καταστάσει» οι πρώτες 20 εκδιδόµε-
νες γυναίκες που έπασχαν από αφροδίσια νοσήµατα.
Τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας εξετάστηκαν συ-
νολικά 1.156 ασθενείς εκ των οποίων έπασχαν από
σύφιλη οι 569 (49,2%).

Οι δύο πρώτοι ασθενεις του Νοσοκοµείου
«Ανδρέας Συγγρός»

Το ιστορικό του πρώτου άνδρα ασθενή µε σύφιλη που
εισήλθε στο Νοσοκοµείο «Α.Συγγρός» φέρει την ηµε-
ροµηνία 4 Απριλίου 1910. (Εικόνα 2) Αφορά έναν
άνδρα 40 ετών, όπου εκτός από το ονοµατεπώνυµο
και τον τόπο καταγωγής, δεν έχουν συµπληρωθεί τα
λοιπά στοιχεία που προέβλεπε το έντυπο όπως,
τόπος κατοικίας, επάγγελµα και οικογενειακή κατά-
σταση. Η µοναδική εξήγηση που µπορεί να δοθεί είναι
ότι τα στοιχεία των ανδρών, στο πλαίσιο µιας δια-
στρεβλωµένης κοινωνικής αντίληψης, ίσως αποκρύ-
πτονταν για λόγους προστασίας των αρρένων
ασθενών. Εξάλλου, ήταν γνωστό ότι το Νοσοκοµείο
διέθετε ιδιαίτερη θύρα για την διακριτική είσοδο και
έξοδο των ανδρών που προσέρχονταν για εξέταση.
Από τη µελέτη του ιστορικού, πρόκειται για έναν πα-
λαιό ασθενή, ο οποίος ήταν ήδη σε θεραπεία τους τε-
λευταίους πέντε µήνες. Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει
και καταγράφηκε στο ιστορικό, πριν πέντε µήνες µετά
από συνουσία µε µια κοινή γυναίκα, «…έπαθεν έλκος
κατά τον χαληνόν…». Η θεραπεία που είχε ακολου-
θήσει ήταν 3 ενέσεις υδραργύρου και 60 υδραργυ-
ρικά καταπότια. Όταν προσήλθε στο νοσοκοµείο,
προφανώς στο πλαίσιο περιοδικού ελέγχου, εµφάνισε
ένα σκληρυντικό οίδηµα της πόσθης και έναν ανώ-
δυνο διογκωµένο λεµφαδένα.
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Ει κό να 2. Το ιστορικό του πρώτου άνδρα ασθενή µε σύφιλη που εισήλθε
στο Νοσοκοµείο Α. Συγγρός. (Εκ του Μουσείου Ιστορίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών)

Ει κό να 1. Το Νοσοκοµείο «Ανδρέας Συγγρός» την εποχή της
ενάρξεως της λειτουργίας του (1910)

Ει κό να 3. Το ιστορικό (µε φύλο νοσηλείας) της πρώτης γυναί-
κας ασθενούς µε σύφιλη στο Νοσοκοµείο Α. Συγ-
γρός. (Εκ του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών)

Όπως αναφέρθηκε, το ιστορικό που για µια σειρά
λόγων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι εκείνο
της γυναίκας ασθενούς. Στην περίπτωση αυτή έχει
διασωθεί πλήρως το φύλλο νοσηλείας όπου παρου-
σιάζει ανάγλυφα χρόνο µε το χρόνο το δράµα ενός
συφιλιδικού ασθενή και τα στάδια της νόσου. Πρέπει
να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριµένη γυναίκα δεν ανή-
κε στην οµάδα των πρώτων 20 ιεροδούλων που µε-
ταφέρθηκαν από τις παλαιές εγκαταστάσεις του
νοσοκοµείου στον Πειραιά, αλλά ήταν η πρώτη εξω-
τερική ασθενής που προσήλθε όταν άνοιξε τις πύλες
του το νεοϊδρυθέν νοσοκοµείο. Στις 4 Ιανουαρίου
1910, πρώτη ηµέρα λειτουργίας του νοσοκοµείου, η
Αστυνοµία έφερε µια νεαρή κοπέλα ηλικίας 26 ετών
«διαµένουσα εις οίκον ανοχής εν Πειραίει», από την
κακόφηµη συνοικία των Βούρλων µε τους αµέτρη-
τους οίκους ανοχής. Αυτή ήταν η πρώτη της επίσκεψη
στο νοσοκοµείο, γεγονός που δείχνει την άγνοια για
τη φύση των αφροδίσιων νοσηµάτων, τις συνθήκες
διαβίωσης στους οίκους ανοχής και την εκµετάλ-
λευση των γυναικών σε αυτούς τους χώρους. Από την
εξέταση που ακολούθησε, οι ιατροί διαπίστωσαν ότι η
νεαρή γυναίκα είχε: 1) σύφιλη, 2) µαλακό έλκος, 3)



επηρµένους βουβωνικούς αδένες, 4) ενδοµητρίτιδα,
5) ουρηθρίτιδα, 6) βλεννόρροια, 7) αδενική διόγκωση
στην περιοχή του σκαφοειδούς λάκκου, 8) πολλαπλά
αποστήµατα στο σώµα, 9) παράτριµµα, 10) φθειρίαση
εφηβαίου, σώµατος και κεφαλής. Επίσης διαπιστώ-
θηκε πιτυρίαση της κεφαλής, φαρυγγίτιδα και αµυ-
γδαλίτιδα. (Εικόνα 3)
Σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν από την ασθενή κατά την
λήψη του ιστορικού «…διεκορεύθει εις ηλικίαν 11
ετών υπό του νοµίµου αυτής συζύγου όστις και απέ-
θανεν εξ αγνώστου νοσήµατος. Ο σύζυγός της δεν
έπασχεν εξ αφροδισίου νοσήµατος... ». Μετά το θά-
νατο του συζύγου της, εισήλθε σε οίκο ανοχής στην
ηλικία των 12 ετών. Φαίνεται ότι από τότε έως το 23ο
έτος της ηλικίας δεν είχε κάποιο εµφανές σύµπτωµα
αφροδίσιου νοσήµατος ή δεν είχε ζητήσει ποτέ ια-
τρική φροντίδα. Το 1907, παρουσίασε βλεννόρροια
και απευθύνθηκε για θεραπεία στο παλαιό νοσοκο-
µείο του Πειραιά. Το 1908, σε ηλικία 24 ετών, προ-
σήλθε ξανά λόγω εξελκώσεων των γεννητικών οργά-
νων, οπότε ετέθη για πρώτη φορά η διάγνωση του συ-

φιλιδικού έλκους και υποβλήθηκε σε θεραπεία µε µια
σειρά 100 ενέσεων υδραργύρου. Τα δερµατολογικά
συµπτώµατα υποχώρησαν και σύµφωνα µε την ια-
τρική αντίληψη της εποχής θεωρήθηκε θεραπευµένη.
Η γυναίκα εξήλθε του νοσοκοµείου και συνέχισε να
ασκεί το επάγγελµά της. Ενδιαφέρουσα είναι η ση-
µείωση των ιατρών το 1910, όταν ετέθη ξανά η διά-
γνωση της σύφιλης, ότι η κατάστασή της προφανώς
επιβαρύνθηκε λόγω του αλκοόλ και του καπνίσµατος,
αναδεικνύοντας έτσι µια άλλη άστοχη ιατρική αντί-
ληψη της εποχής περί των επιβαρυντικών παραγόν-
των στην εξέλιξη της ασθένειας.
Στις 5 Ιανουαρίου συναντούµε την διάγνωση «σύφιλη
β’ σταδίου» ενώ επισηµαίνεται βλατιδώδες και φλυ-
κταινώδες εξάνθηµα στον κορµό. Μετά από σειρά
ενέσεων µε υδράργυρο και την υποχώρηση του εξαν-
θήµατος εξήλθε στις 26 Ιανουαρίου. Από την στιγµή
εκείνη αρχίζουν οι περιοδικά επαναλαµβανόµενες ει-
σαγωγές. (Εικόνα 4) Η Αστυνοµία την φέρνει ξανά
στο νοσοκοµείο στις 4 Απριλίου, όχι για τη σύφιλη,
αλλά για νέα περίπτωση βλεννόρροιας και νοσηλεύ-
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Ει κό να 4. Οι καταγραφές των νοσηλειών της πρώτης ασθενούς. (Εκ του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών)



θηκε έως το τέλος της θεραπείας της στις 20 Μαΐου.
Η επόµενη εισαγωγή, και αυτή την φορά συνοδευό-
µενη από την Αστυνοµία, καταγράφεται στις 21 ∆ε-
κεµβρίου για βλεννόρροια. Στις 5 Φεβρουαρίου 1911
επισκέπτεται πάλι το νοσοκοµείο, όπου τίθεται ξανά η
διάγνωση της σύφιλης β’ σταδίου, ενώ νοσηλεύθηκε
έως τις 3 Απριλίου 1911. Στις 27 Ιουλίου 1911, πάλι
θα την προσκοµίσει η Αστυνοµία και θα τεθούν οι δια-
γνώσεις της λεµφαδενίτιδας, της λανθάνουσας σύφι-
λης και της ενδοµητρίτιδας. Θα λάβει εξιτήριο στις 10
Σεπτεµβρίου για να εισέλθει ξανά, ακριβώς µε τις
ίδιες διαγνώσεις στις 1 Οκτωβρίου, όπου νοσηλεύ-
θηκε έως τις 28 Οκτωβρίου 1911. 
Επτά µήνες αργότερα, στις 26 Μαΐου 1912, θα προ-
σέλθει ξανά στο νοσοκοµείο. Σε εκείνη την κατα-
γραφή, για πρώτη φορά εµφανίζεται και ένα εργαστη-
ριακό εύρηµα, αυτό της αντίδρασης Wassermann, η
οποία ήταν εντόνως θετική. Με δεδοµένη την ακρί-
βεια και την σχολαστική καταγραφή στη συνέχεια του
φύλλου νοσηλείας, όπου αναφέρονται ο αριθµός, το
αποτέλεσµα και οι ηµεροµηνίες εκτέλεσης όλων των
αντιδράσεων Wassermann, προκαλεί απορία γιατί
από το 1910 δεν είχε καταχωρηθεί το αποτέλεσµα της
εξέτασης. Αυτό µπορεί να σηµαίνει είτε ότι δεν πραγ-
µατοποιήθηκε η εξέταση, είτε ότι ήταν αρνητική και
ίσως κρίθηκε άσκοπη η αναφορά της, αν και η σκέψη
κατευθύνεται περισσότερο προς την πρώτη εκδοχή.
Έως τις 30 Ιουνίου 1912, η ασθενής υποβλήθηκε σε
µια ένεση σκευάσµατος 606 (Salvarsan) των 0,3 γραµ-
µαρίων. Επόµενη νοσηλεία καταγράφεται από τις 20
Οκτωβρίου έως 30 Νοεµβρίου 1912, όταν η ασθενής
προσήλθε µε απόστηµα «διανοιχθέν αυτοµάτως κατά
την µεταξύ των κεφαλών της β’ και γ’ µετακαρπιαίου
χώρας», το οποίο αντιµετωπίστηκε µε πλύσεις και αν-
τισηπτικά βύσµατα.  
Η νεαρή ιερόδουλη θα επανέλθει στις 30 Μαρτίου
1913 όπου θα εµφανίσει Wassermann (+++) και θα
υποβληθεί πάλι σε θεραπεία µε ένεση Salvarsan των
0,30 γραµµαρίων. Θα παραµείνει στο νοσοκοµείο έως
τις 20 Απριλίου, ενώ λίγες ηµέρες νωρίτερα εντοπί-
ζεται η µικροβιολογική καταγραφή «12/4/1913 ολίγα
σαπρόφυτα». Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι µια
ιερόδουλη µε σύφιλη β’ σταδίου, εισέρχεται ασθενής
και εξέρχεται του νοσοκοµείου «θεραπευµένη» και
κάθε φορά επιστρέφει κανονικά στην εργασία της. Η
γενικότερη άγνοια του λαού για την ασθένεια ανα-
δύεται µε τον χειρότερο τρόπο στην επόµενη εισα-
γωγή. Τον Οκτώβριο του 1913, η γυναίκα θα ψηλα-
φήσει ένα σκληρό ογκίδιο στη βάση της ρινός το
οποίο θεωρεί ότι θα υποχωρήσει. Μετά από 4 µήνες,
µε το ογκίδιο να διογκώνεται, αποφασίζει να παρου-
σιαστεί στο νοσοκοµείο στις 24 Φεβρουαρίου 1914.
Είναι η µοναδική περίπτωση επίσκεψής της στο νο-
σοκοµείο όπου δεν την φέρνει η Αστυνοµία αλλά
«προσήλθε εκουσίως». Με τη νέα εισαγωγή τίθεται η
διάγνωση της σύφιλης γ’ σταδίου και ακολουθεί νέα

Wassermann (+++). Η γυναίκα θα παραµείνει νοση-
λευόµενη έως τις 10 Ιανουαρίου 1915. Στο διάστηµα
αυτό υποβλήθηκε σε θεραπεία µε ενέσεις του νέου
σύµπλοκου του αρσενικού, Neosalvarsan, στις 1,10,17
και 24 Νοεµβρίου µε δόσεις 0,60 γ. 0,75 γ. 0,75 γ. και
0,90 γ. αντίστοιχα. Σύµφωνα µε το φύλλο νοσηλείας,
σηµειώθηκε καταστροφή των µαλακών µορίων και
των οστών της ρινός, εµφανίσθηκαν «εξανθήµατα εις
τους βραχίονες µεγέθους τάληρου» και για το λόγο
αυτό η ασθενής υποβλήθηκε ξανά το ∆εκέµβριο σε
άλλες τέσσερις ενέσεις Neosalvarsan των 0,90 γ. Στις
3 Ιανουαρίου 1915 για πρώτη φορά θα εµφανισθεί αρ-
νητική Wassermann, θα υποχωρήσουν τα εξανθήµατα
και η γυναίκα λαµβάνει εξιτήριο στις 10 Ιανουαρίου 1915.
Στις 13 Φεβρουαρίου 1915, η νεαρή κοπέλα θα ει-
σέλθει για τελευταία φόρα στο νοσοκοµείο µε από-
στηµα αριστερής άκρας χειρός και διόγκωση λεµφα-
δένα στον µηρό «µεγέθους µανδαρινίου». Η αντί-
δραση Wassermann ήταν εντόνως θετική, ενώ κατα-
γράφεται «Μορφολογική εξέτασις αίµατος: µεγάλη
αύξησις πολυπυρήνων». Στις 24 Φεβρουαρίου, δια-
νοίχθηκε χειρουργικά ο λεµφαδένας και πιθανόν η πε-
ριοχή µολύνθηκε. Το φύλλο νοσηλείας της Ε.Π., που
έζησε 19 από τα 31 χρόνια της ζωής της σε οίκο ανο-
χής, βιώνοντας την ασθένεια της σύφιλης και την σε-
ξουαλική εκµετάλλευση, έκλεισε µε µια ψυχρή πρότα-
ση: Απέθανε τη 1η Μαρτίου 1915.

Ιατρο-ιστορική προσέγγιση της σύφιλης

∆∆ιιάάγγννωωσσηη
Οι τυπικές συφιλιδικές εκδηλώσεις επιτρέπουν συνή-
θως ευκολία στη διάγνωση. Συχνά όµως, τα συφιλι-
δικά συµπτώµατα δεν εµφανίζονται µε σαφήνεια,
οπότε η διάγνωση αποβαίνει δύσκολη. Τις πρώτες δε-
καετίες του 20ου αιώνα το διαγνωστικό οπλοστάσιο
συµπεριελάµβανε την εξέταση για σπειροχαίτη και
την αντίδραση Wassermann.2,3 Στα επόµενα χρόνια
θα χρησιµοποιηθεί η αντίδραση καθίζησης και η εξέ-
ταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.4,5 Η εξέταση για
σπειροχαίτη γινόταν σε πρόσφατο έλκος από το πυθ-
µένα του οποίου λαµβανόταν έκκριµα προς µικρο-
σκόπηση. Οι σπειροχαίτες αφθονούν στο έλκος τις
πρώτες ώρες της εµφάνισής του και η ανεύρεσή τους
επιβάλλει τη διάγνωση της σύφιλης. Για να είναι πε-
τυχηµένη η συγκεκριµένη εξέταση, δεν πρέπει να έχει
καυτηριαστεί στο έλκος.3 Η αντίδραση Wassermann
ήταν µια διαγνωστική µέθοδος της οποίας όµως η
απάντηση απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στην ερµη-
νεία. Μια αντίδραση κατά Wassermann θετική σε συ-
φιλιδικό ασθενή δε σηµαίνει ότι οι εκδηλώσεις που
παρουσιάζει είναι απαραίτητα συφιλιδικής φύσεως,
γιατί τόσο σε συφιλιδικό, όσο και σε υγιή, δύναται να
παρατηρηθούν και άλλες δερµατοπάθειες, όπως ψω-
ρίαση, έρπης κ.α.6 Η αντίδραση Wassermann που
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ανευρίσκεται επανειληµµένα θετική, καταδεικνύει την
ύπαρξη σπειροχαιτών στον οργανισµό. Το αντίθετο,
η αρνητική αντίδραση κατά Wassermann δεν µπορεί
να αποκλείσει την συφιλιδική λοίµωξη. Στη σύφιλη
κατά την περίοδο του έλκους η κατά Wassermann αν-
τίδραση είναι αρχικά αρνητική από την 15η έως την
20η ηµέρα. Ύστερα αποβαίνει ασθενώς θετική και η
έντασή της βαθµιαία αυξάνει, καθιστάµενη σαφώς θε-
τική µεταξύ 20ης και 30ης ηµέρας. Κατά την πρώτη
περίοδο της νόσου η θετικότητα της αντίδρασης κυ-
µαίνεται µεταξύ 25%-80%, ανάλογα µε τον χρόνο που
παρήλθε από την ηµέρα εµφάνισης του συφιλιδικού
έλκους έως την ηµέρα της εξέτασης. Κατά την δεύ-
τερη περίοδο το θετικό αποτέλεσµα ποικίλει από
90%-100%, στην τρίτη περίοδο από 65%-90% και στην
κληρονοµική σύφιλη από 50%-80%. Κατά τη λανθά-
νουσα περίοδο της νόσου, η αντίδραση είναι θετική
σε αναλογία 60%-80%.2

ΘΘεερρααππεείίαα
Η σύφιλη εκείνη την εποχή θεωρείτο ιάσιµη, αλλά η
θεραπεία ήταν µακροχρόνια. Η θεραπευτική αγωγή
ενάντια στη σύφιλη βασίστηκε στον υδράργυρο, το
ιωδιούχο κάλιο, το βισµούθιο και το αρσενικό.7 Ο
υδράργυρος αποτέλεσε το αρχαιότερο από τα ειδικά
σκευάσµατα και χρησιµοποιήθηκε ποικιλοτρόπως: εν-
τριβές µε υδραργυρική αλοιφή ή υδραργυρικό σα-
πούνι, υδραργυρικό σιρόπι και ενέσεις διαλυτών και
αδιάλυτων αλάτων υδραργύρου. Οι ενέσεις αδιάλυ-
των αλάτων γίνονται ενδοµυϊκά στη γλουτιαία χώρα.
Οι ενέσεις διαλυτών αλάτων γίνονται υποδόρια και εν-
δοφλέβια.8-10 Αποτελούσε την θεραπεία µε τις περισ-
σότερες παρενέργειες. Εκτός από τα τοπικά φαινόµε-
να στο σηµείο των ενέσεων (πόνος, ερυθρότητα, νε-
κρωτικά αποστήµατα), δύναται να προκαλέσει και βα-
ρύτερα φαινόµενα δηλητηριάσεως. Παρατηρείται
συχνότατα η υδραργυρική στοµατίτιδα, οξεία ή χρό-
νια, η οποία εκδηλώνεται µε πόνο και αιµορραγία από
τα ούλα, αλλοιώσεις στη γλώσσα, αδυναµία µάσησης,
δυσκολία στην οµιλία, σιελόρροια και δύσοσµη ανα-
πνοή. Επίσης, παρουσιάζονται γαστρεντερικές δια-
ταραχές, αναιµία και πυρετός.8-10

Το 1908, ο Paul Ehrlich διεξήγαγε πειράµατα µε ορ-
γανικά σύµπλοκα αρσενικού, στην προσπάθειά του να
θεραπεύσει την ασθένεια του ύπνου ή Αφρικάνικη
νόσο του τρεπανοσώµατος. Η ερευνητική οµάδα του
Ehrlich τροποποιώντας τη βιολογική δραστηριότητα
ενός οδηγού συµπλόκου προκύπτοντος από το εξαι-
ρετικά τοξικό φάρµακο Atoxyl, κατόρθωσε διαµέσου
διαδοχικών συστηµατικών χηµικών µετατροπών να
δηµιουργήσει την Arsphenmine (αρσφεναµίνη). Η Ar-
sphenmine έµεινε γνωστή µε την εµπορική ονοµασία
Salvarsan (καλούταν επίσης 606, καθώς ήταν το 606ο
σύµπλοκο αρσενικού, το οποίο δοκιµάστηκε). ∆ύο
χρόνια αργότερα, διοχετεύεται στην αγορά φαρµά-
κων ένα περισσότερο διαλυτό και λιγότερο τοξικό

σκεύασµα, το Neosalvarsan. Με την πάροδο του χρό-
νου όµως, αποδεικνύεται ότι, το αρσενικό είναι πε-
ρισσότερο επιβλαβές, παρά θεραπευτικό. Στις συχνό-
τερες παρενέργειες συγκαταλέγονται οι διαταραχές
της γεύσης και της όσφρησης, η σιελόρροια, η υπε-
ρέκκριση βλέννης από τη µύτη και η βραδυκαρδία.
Άλλες σοβαρές παρενέργειες είναι η νιτροειδής
κρίση, που µπορεί να οδηγήσει στο θάνατο, το πνευ-
µονικό οίδηµα, οι γαστρεντερικές διαταραχές, οι στο-
µατίτιδες, η απολεπιστική ερυθροδερµία, η απώλεια
βάρους, η αναιµία, ο ίκτερος, η αιµορραγική πορ-
φύρα, η ηπατική και η νεφρική ανεπάρκεια.11-14

Το ιωδιούχο κάλιο χορηγούνταν κυρίως στις τριτογε-
νείς εκδηλώσεις της σύφιλης, καθώς και σε έντονες
πρωτογενείς και δευτερογενείς εκδηλώσεις. Οι συ-
χνότερες παρενέργειες του ιωδιούχου καλίου είναι
δακρύρροια, ερυθρότητα δέρµατος, χρόνια πέµφιγα
και οξύ οίδηµα λάρυγγα, ενώ στις σπάνιες καταγρά-
φονται οι σπλαχνικές αιµορραγίες και η γάγγραινα
δέρµατος.15-16

Το 1887, ο Balzer πειραµατίστηκε µε το βισµούθιο ως
θεραπευτικό µέσο αλλά το εγκατέλειψε λόγω της το-
ξικότητάς του.17 Το 1921, οι κλινικές µελέτες των
Larejac και Levaditi επικύρωσαν τα θεραπευτικά απο-
τελέσµατα του βισµουθίου.18,19 Η συνηθισµένη θερα-
πευτική σειρά ήταν 20 ενέσεις στη γλουτιαία χώρα
ανά 2 ηµέρες. Οι ενέσεις ήταν ιδιαίτερα επώδυνες και
προκαλούσαν τοπικές φλεγµονές. Συχνές παρενέρ-
γειες του βισµουθίου ήταν ο πυρετός, τα δερµατικά
εξανθήµατα, η αναιµία και βισµουθιακή στοµατίτιδα,
που είναι ανάλογη µε τη στοµατίτιδα που προκαλεί ο
υδράργυρος.20-22 Χαρακτηριστικό  της βισµουθιακής
θεραπείας ήταν η µπλε απόχρωση στα χείλια των
ασθενών. Τα πρώτα χρόνια αυτό περνούσε απαρατή-
ρητο, ειδικά στις γυναίκες λόγω των κραγιόν, αλλά
όπως πολύ εύστοχα είχε παρατηρήσει το 1925 ο διά-
σηµος συφιλιδολόγος Lomholt: «…αργά η γρήγορα ο
κόσµος θα καταλάβει τι σηµαίνουν αυτές οι γραµµές
στα χείλια, και τότε θα είναι σαν να έχει ο κάθε ασθε-
νής ένα µεγάλο Σ(ύφιλη) στο µέτωπό του…».22

Για τους ασθενείς προτείνονταν επίσης αποφυγή του
αλκοόλ, επαρκής ύπνος, φυσική άσκηση, υδροθερα-
πεία, θαλασσοθεραπεία, εντριβές, µαλάξεις, και αε-
ροθεραπεία. Οι ιατροί της εποχής θεωρούσαν ότι τα
προαναφερόµενα συνέβαλλαν στην καταπολέµηση
της σύφιλης. Ενδεικτικό όµως της άγνοιας της ιατρι-
κής κοινότητας της εποχής ήταν το γεγονός ότι έδι-
ναν την άδεια στους ήδη νυµφευµένους άνδρες
ασθενείς, να ασκούν µεν «τα συζυγικά καθήκοντά
τους», αλλά χωρίς υπερβολή και κατάχρηση!
Κατά την επικρατούσα ιατρική άποψη της εποχής,
µπορεί η τετραετής φαρµακευτική αγωγή να πετύ-
χαινε την πλήρη ίαση ή τη βελτίωση της εικόνας της
υγείας του ασθενούς όσον αφορά την δερµατολογία
της σύφιλης, επιβάρυνε όµως ιδιαίτερα τα όργανα και
τα συστήµατα του ανθρώπινου οργανισµού λόγω της
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τοξικότητας των σκευασµάτων. Τα 50 γραµµάρια αρ-
σενικού, οι 150-200 ενέσεις βισµούθιου και οι 240-260
ενέσεις υδραργύρου µπορεί να αντιµετώπιζαν τη σύ-
φιλη, προκαλούσαν όµως ταυτόχρονα ιδιαίτερα ση-
µαντικές παρενέργειες, όπως ηπατική και νεφρική
ανεπάρκεια, εγκεφαλικό οίδηµα, τύφλωση, στοµατί-
τιδες κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι εγείρεται η απορία
σχετικά µε την πραγµατική έννοια της ίασης ή βελ-
τίωσης. Ως κριτήρια ιάσεως είχαν θεσπιστεί οι αρνη-
τικές αντιδράσεις του ορού του αίµατος, η έλλειψη
και του ελαχίστου κλινικού συµπτώµατος υπόπτου για
σύφιλη και τις επόµενες δεκαετίες προστέθηκε η αρ-
νητική εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.2

Νόµοι περί «Ασέµνων Γυναικών»

Το ζήτηµα της πορνείας θα αποτελέσει προτεραι-
ότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και το 1834 θα
αναγνωριστεί ως επάγγελµα για την άσκηση του
οποίου απαιτείται άδεια από την Αστυνοµία, η οποία
απαγορευόταν να χορηγείται σε γυναίκες κάτω των
18 ετών.23,24 (Εικόνα 5) Όσες γυναίκες δεν διέµεναν
σε οίκο ανοχής, κάθε 1η και 15η του µήνα, εξετάζον-
ταν από σε ιατρό-αφροδισιολόγο. Στους οίκους ανο-

χής, η εξέταση ήταν καθηµερινή µε µέριµνα του ιδιο-
κτήτη του οίκου, τον οποίο επισκέπτονταν µια φόρα
την εβδοµάδα ένας ιατρός συνοδεία αξιωµατικού της
Αστυνοµίας, όπου έλεγχαν την τάξη και την καθαριό-
τητα των χώρων, καθώς και τις άδειες των ιεροδού-
λων.23 Οι γυναίκες µε ύποπτα σηµεία της νόσου
αποµονώνονταν και στέλνονταν για νοσηλεία. Τα
έξοδα νοσηλείας καλύπτονταν εν µέρει από το ταµείο
του ∆ήµου και από µέρος των εσόδων των οίκων ανο-
χής. Σε περίπτωση συνέχισης του επαγγέλµατος από
ασθενή ιερόδουλη προβλεπόταν ο εγκλεισµός σε
αναµορφωτήριο ή άσυλο ανίατων. Οι ιατροί του νο-
σοκοµείου όφειλαν να συντάσσουν καθηµερινή έκ-
θεση προς την Αστυνοµία, όπου ανέφεραν την
εξέλιξη της υγείας των γυναικών. Ο νόµος προέβλεπε
και διαφύλαττε την ανωνυµία των µολυσµένων αν-
δρών, οι οποίοι θα υποδείκνυαν το όνοµα της γυναί-
κας και την οδό της οικίας ή του οίκου ανοχής όπου
θεωρούσε ότι µολύνθηκε. Για τις δηµόσια εκπορ-
νευόµενες, ο νόµος προέβλεπε αυστηρά πρόστιµα
και σωµατική τιµωρία. Στον ίδιο νόµο διάταξη ενέπι-
πταν και οι υπηρέτριες των ιεροδούλων, µε υποχρε-
ωτική εξέταση κάθε 15 ηµέρες.23

Λοιπές Κανονιστικές Οδηγίες έρχονται σταδιακά να
συµπληρώσουν το νοµικό πλαίσιο, όπως το 1856 µε
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Ει κό να 5. Φάκελος της Βαυαρικής Αστυνοµίας που περιέχει το νόµο «Οδηγία για τα δηµόσια κορίτσια και τους οίκους ανοχής», (1834)
συντεταγµένο στη γαλλική γλώσσα µε τίτλο «Instruction concernant les filles publiques et les maisons de débauche». (Οθωνικό Αρ-
χείο, Υπουργείο Εσωτερικών, Σειρά III, Αστυνοµία-Χωροφυλακή, φ.143. Εκ των Γενικών Αρχείων του Κράτους)



τα διατάγµατα «Περί κοινών γυναικών» και «Περί των
οίκων ασωτείας» καθώς και η Αστυνοµική Εγκύκλιος
του 1894 «Περί κοινών γυναικών και οίκων ασωτείας».
Μάλιστα, η εγκύκλιος του 1894, επέβαλε για πρώτη
φορά να φέρουν οι ιερόδουλες βιβλιάριο υγείας το
οποίο στην πρώτη σελίδα είχε φωτογραφία της γυ-
ναίκας σφραγισµένη από την Αστυνοµία.23

Ενενήντα χρόνια µετά το νόµο του 1834, θα ψηφισθεί
το 1923 ο νόµος 3032 «Περί των µέτρων προς κατα-
πολέµησιν των αφροδίσιων νοσηµάτων και περί ασέ-
µνων γυναικών».25 Με βάση το Νόµο 3032, ορίστηκαν
τριµελείς επιτροπές για τον κάθε Νοµό, µε τον τίτλο
«Επιτροπή για την καταπολέµηση των αφροδίσιων
νόσων», οι οποίες αποτελούνται από το Νοµάρχη, τον
Αστυνοµικό ∆ιευθυντή και έναν ανώτερο υγειονοµικό
υπάλληλο. Το άρθρο 5 του Νόµου 3032 όριζε ότι, οι
κοινές γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρική
εξέταση τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα. Οι
γυναίκες που έπασχαν από αφροδίσιο νόσηµα ήταν
υποχρεωµένες, µετά από εντολή του Ειδικού Υγει-
ονοµικού Επιθεωρητή, να νοσηλευτούν στο Νοσοκο-
µείο Αφροδίσιων Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» ή στο
αντίστοιχο Νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης. Οι γυναί-
κες µετέβαιναν µε τη µέριµνα της υγειονοµικής υπη-
ρεσίας και µε δαπάνες του οικείου ∆ήµου. Ιδιαίτερα
για τις γυναίκες που έπασχαν από σύφιλη, προβλέ-
φθηκε η χορήγηση ειδικού θεραπευτικού βιβλιαρίου
και η υγειονοµική υπηρεσία, εκτός από την υποχρεω-
τική νοσηλεία, ήταν υπεύθυνη και για την ολοκλή-
ρωση της αντισυφιλιδικής θεραπείας.25

Οι Άθλιοι των Αθηνών:
πορνεία και σύφιλη κατά τον 19ο και 20ο αιώνα

Όπως αναφέρθηκε, η σύφιλη πρέπει να µελετάται
πάντα σε συνάρτηση µε τους ιστορικούς παράγοντες
που πυροδοτούν την εξάπλωσή της και της προσδί-
δουν τελικά έναν επιδηµικό χαρακτήρα. Η κοινωνία
και κυρίως η οικονοµία ήταν οι σηµαντικότεροι παρά-
γοντες στη συντήρηση και διάδοση της ασθένειας. Το
πρόβληµα της σύφιλης της Ελλάδας του 20ου αιώνα
χάνεται έναν αιώνα πριν, στις απαρχές του νεοελλη-
νικού κράτους όπου µια σειρά επιλογών δηµιούργη-
σαν τις «ιδανικότερες» κοινωνικές συνθήκες άνθισης
της πορνείας και της ασθένειας. Το Μάρτιο του 1833,
µε την διάλυση των ατάκτων στρατιωτικών σωµάτων,
ένα µεγάλος αριθµός αγωνιστών, ο αριθµός των
οποίων υπολογίζεται από 5.000 έως 13.000, βρίσκε-
ται ξαφνικά χωρίς αντικείµενο ύπαρξης. Η επιστροφή
στις πατρογονικές τους εστίες ήταν αδύνατη, εξαι-
τίας του γεγονότος ότι τα εδάφη εκείνα δεν είχαν πε-
ριέλθει στην επικράτεια του νέου Κράτους, µε
αποτέλεσµα χιλιάδες εξ αυτών να συρρεύσουν στην
Αθήνα.26 Η λέξη αθλιότητα, ίσως δεν αρκεί για να πε-
ριγράψει την κατάσταση που επικρατούσε, αλλά ούτε

και να δώσει το στίγµα του πρώτου κοινωνικού δια-
χωρισµού σε νεόπλουτους και νεόπτωχους νεοέλλη-
νες. Η επαιτεία αποτελεί την πρώτη ενασχόληση και
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Στρατηγός Μακρυ-
γιάννης ήταν ένα θλιβερό θέαµα για τους άλλοτε υπε-
ρήφανους συµπολεµιστές του και τις οικογένειές
τους να περιφέρονται «…ξυπόλυτοι εις τα σοκάκια και
από νοικοκυραίοι να γίνουν διακοναραίοι…».27

Το κρατικό βοήθηµα, κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα,
ήταν ένα συµβολικό ποσό στο πλαίσιο της φιλανθρω-
πίας. Επιπλέον, από την έναρξη του Νέου Ελληνικού
Κράτους, δεν έλειπαν δυστυχώς και οι περιπτώσεις
σκανδάλων µε κρατικούς λειτουργούς που οικειοποι-
ούνταν τα βοηθήµατα για τις άπορες οικογένειες. Υπό
αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να ξενίζει το γεγονός
ότι η Αθήνα των 10.000 κατοίκων θα γεµίσει σταδιακά
ζητιάνους και ιερόδουλες, ενώ αρχίζουν τα πρώτα
φαινόµενα περιθωριοποίησης, παραβατικότητας, τα-
ξικού και κοινωνικού µίσους. Είναι εντυπωσιακό το γε-
γονός ότι ενώ δεν έχουν διευθετηθεί άλλα θέµατα στο
νέο κράτος, το 1834 θα εκδοθεί το διάταγµα «Οδηγία
για τα δηµόσια κορίτσια και τους οίκους ανοχής». Τα
επόµενα χρόνια, ένα νέο κύµα απόρων γυναικόπαι-
δων θα κατακλύσει σταδιακά την Αθήνα απόρροια της
εκµετάλλευσης και µη σωστής εφαρµογής ενός φι-
λολαϊκού νόµου. Το 1835, θα εκδοθεί ο νόµος «Περί
προικοδοτήσεως των ελληνικών οικογενειών» που
όριζε την διανοµή των γαιών σε αγωνιστές της Επα-
νάστασης, αλλά και των οικογενειών και των ορφα-
νών των αγωνιστών.26 Όµως, µόλις το 1847 οι Αρχές
«συνειδητοποίησαν» το έγκληµα των κερδοσκόπων
που διαπράχθηκε επί µια δεκαετία εναντίον των γυ-
ναικών και των ορφανών των ηρώων της Επανάστα-
σης. Μη µπορώντας να καλλιεργήσουν τις γαίες που
τους παραχωρούσε το Κράτος, οι χήρες αναγκάζον-
ταν να τις πουλούν σε εξευτελιστικές τιµές σε αν-
θρώπους που εξελίχθηκαν µε αυτόν τον τρόπο σε
µεγαλοκτηµατίες. Έτσι, και άλλες χήρες µε ορφανά,
µην έχοντας άλλη εναλλακτική λύση, έρχονται στην
Αθήνα για ένα καλύτερο µέλλον αλλά σύντοµα ανα-
καλύπτουν το σκληρό πρόσωπο της πρωτεύουσας.
Όµως, µε τον τρόπο αυτό, η φτώχεια στην πρω-
τεύουσα επιτείνεται για δεκαετίες και η κοινωνική ανι-
σότητα διευρύνεται.26

Το 1854, ο Γάλλος περιηγητής Αµπού θα διαπιστώσει
ότι οι φτωχοί Έλληνες έπρεπε να µάθουν να ζουν
δίπλα στους εξευρωπαϊσµένους πλούσιους Έλληνες
«…που καβαλάνε άλογα µε εγγλέζικη σέλλα, µιλάνε
καθαρεύουσα, ξέρουν γαλλικά και οι γυναίκες τους
φέρνουν τα φουστάνια από το Παρίσι…».28 Η πιο εν-
διαφέρουσα προσέγγιση της εποχής µπορεί να γίνει
µέσα από τα αρχεία της Οθωνικής Αστυνοµίας όπου
συναντάται η εγκληµατικότητα του 19ου αιώνα στην
Αθήνα και τον Πειραιά, αλλά και οι εκκλήσεις προς
τον βασιλιά για διορισµό περισσότερων αστυνοµικών!
Η σκοτεινή και η φωτεινή πλευρά της πρωτεύουσας
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είχε πια παγιωθεί. Οι αθέµιτες κυήσεις και οι εγκατα-
λείψεις των βρεφών λόγω ένδειας θα είναι πλέον σύ-
νηθες φαινόµενο. Σύµφωνα µε τα αρχεία του Βρεφο-
κοµείου Αθηνών την περίοδο 1869-1878 το ίδρυµα πε-
ριέθαλψε 2.851 εγκαταλελειµµένα παιδιά εκ των οποίων
το 58% απεβίωσε.29

Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως η Σχολή Από-
ρων Παίδων του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασ-
σός» και το Εργαστήριο των Απόρων Γυναικών
προσπαθούν να µεριµνήσουν για την διαπαιδαγώ-
γηση των παιδιών και των ενήλικων γυναικών, προ-
ετοιµάζοντάς τους για την είσοδο στην αγορά εργα-
σίας της νεοελληνικής κοινωνίας.26 Μια αστικής κοι-
νωνίας όπου δείγµα πλουτισµού αποτελεί η ύπαρξη
υπηρέτριας στην οικεία, µε το επάγγελµα της οικια-
κής βοηθού να αποτελεί µια προσφιλή απασχόληση
για χιλιάδες άπορα κορίτσια. Συχνά όµως η σεξουα-
λική εκµετάλλευση είναι εµφανής, γεγονός που αµαύ-
ρωνε για δεκαετίες το κλάδο των υπηρετριών ενώ το
επάγγελµα αυτό χρησιµοποιήθηκε ως προκάλυµµα
για άλλες δραστηριότητες.
Συχνά, τα κορίτσια ωθούνται από τους προαγωγούς-
µεσίτες οικιακών βοηθών, να ασκούν επικουρικά την
πορνεία µε την προκάλυψη της υπηρεσίας σε µια ευυ-
πόληπτη οικογένεια. Η σκοτεινή πλευρά της Αθήνας
θα µετατραπεί σε «γη της επαγγελίας» για εκατοντά-
δες κορίτσια που συρρέουν στην πρωτεύουσα. Όπως
αναφέρει ο Ιωάννης Κονδυλάκης στο έργο του «Οι
Άθλιοι των Αθηνών» (1894), για το κορίτσι που αφήνει
το νησί του προκειµένου να έρθει στην πόλη ως υπη-
ρέτρια, στο λιµάνι του Πειραιά «…την παρατηρούν ως
εµπόρευµα, διελθούσα όλα τα στάδια της ακολασίας,
τώρα διευκόλυνε τας ακολασίας των άλλων…». Σε ένα
έτερο µυθιστόρηµα άγνωστο στο ευρύ κοινό, του Λέ-
οντος Γεραρδή µε τίτλο «Το ακέφαλον πτώµα» (1895),
που ανήκει σε µια σειρά ελληνικών αστυνοµικών ανα-
γνωσµάτων εµπνευσµένων από «τα καθ’ ηµάς εγκλη-
µατικά χρονικά», περιγράφεται η άλλη Αθήνα, το άβα-
το για την Αστυνοµία στα Χαυτεία, στην Οµόνοια,
στον Κεραµεικό και στο Μεταξουργείο, µε ένα αµέ-
τρητο πλήθος κοριτσιών να διαβιούν σε χασισοποτεία
και οίκους ανοχής. Πολλές περιοχές τέτοιου είδους
θα µείνουν για δεκαετίες εκτός του σχεδιασµού της
ανάπλασης της πρωτεύουσας, για µια σειρά πολιτι-
κών και οικονοµικών λόγων, γεγονός που θα τις κα-
ταστήσει κοιτίδες παρανοµίας και παραβατικότητας
µέχρι τον Μεσοπόλεµο.30

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο διευθυντής της ∆ιοικητι-
κής Αστυνοµίας Αθηνών και Πειραιώς αναφέρει µια
δραµατική έξαρση της πορνείας που προκαλεί  «…πολ-
λά παράπονα εκ µέρους των κατοίκων κατά των ασελ-
γών γυναικών αφού οι κοιναί γυναίκαι (πόρναι) περι-
φέρονται ακωλύτως εις τους δηµοσίους περιπάτους.
Πολλοί νέοι, δυνάµενοι να επιδοθώσιν εις βιοµηχανικά
επιτεδεύµατα δια να πορίζωνται εντίµως τα προς
ζωάρκειαν, εξώκειλαν δυστυχώς εις την διαφθοράν

επί τοσούτον, ώστε µετέρχωνται και ως επιτήδευµα
την προαγωγήν (µαστρωπίαν)…».26

Η σύφιλη θα λάβει εκρηκτικές διαστάσεις τις πρώτες
δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η έξαρση των αφροδισίων
νοσηµάτων στην Ελλάδα κρίθηκε τόσο κρίσιµη ώστε
το 1923 συντάσσεται από τα Υπουργεία Εσωτερικών
και Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, ο Νόµος 3032
«Περί των µέτρων προς καταπολέµησιν των αφροδί-
σιων νοσηµάτων και περί ασέµνων γυναικών». Όµως,
όπως φαίνεται από τα στοιχεία των υγειονοµικών
αρχών κατά τη διάρκεια της περιόδου 1925-1931,
παρά τη ψήφιση του νόµου τα αφροδίσια νοσήµατα
έκαναν θραύση στις τάξεις των εκδιδόµενων γυναικών.
Χαρακτηριστικό είναι το εύρηµα ότι από τις γυναίκες
που επισκέπτονταν το Εξεταστικό Αντιαφροδισια-
κό Ιατρείο των κοινών γυναικών, και οι οποίες χωρί-
ζονταν σε τακτικές (γυναίκες υποβαλλόµενες δύο φο-
ρές την εβδοµάδα σε εξέταση) και σε έκτακτες (κατα-
χωρηµένες ως «κρυφά πορνευόµενες»), οι δεύτερες
παρουσίαζαν περισσότερα κρούσµατα σύφιλης.31

Από την µελέτη των αρχείων του Νοσοκοµείου Α. Συγ-
γρός της περιόδου 1931-1935, εντοπίστηκαν 5.333
περιπτώσεις ακούσιας και εκούσιας προσέλευσης
ασθενών µε σύφιλη διαφόρων σταδίων.32 Το επάγ-
γελµα φυσικά όπου η σύφιλη κυριαρχεί, είναι αυτό
των κοινών γυναικών, το οποίο αποτυπώνεται στις δη-
λώσεις των επαγγελµάτων κατά τις εισαγωγές στο
Νοσοκοµείο. Το ηλικιακό φάσµα των γυναικών µε σύ-
φιλη που νοσηλεύονταν υποχρεωτικά στο Νοσοκο-
µείο κυµάνθηκε από 16 έως 40 ετών.32 Εντύπωση
προκαλεί η ηλικιακή οµάδα 16-20 ετών, που αντιστοι-
χεί στο 24% των νοσηλευοµένων γυναικών και που
αποδεικνύει ότι οι συνθήκες ζωής της εποχής ανάγ-
καζαν ακόµα και ανήλικες κοπέλες να ασκούν το
επάγγελµα της κοινής για να επιβιώσουν.32

Στη δήλωση των επαγγελµάτων όπως ήταν φυσικό
κυριαρχούσαν οι ιερόδουλες. Σχετικά µε τα υπόλοιπα
επαγγέλµατα που είναι καταγεγραµµένα, και ιδιαί-
τερα για τις γυναίκες που είχαν δηλώσει εργάτριες,
υπηρέτριες και οικιακά, θεωρείται ότι ασκούνταν από
τις ελεύθερες γυναίκες, από αυτές δηλαδή που ερ-
γάζονταν επικουρικά ως ιερόδουλες. Ένα άκρως θλι-
βερό εύρηµα στα αρχεία του «Α. Συγγρός» κατά τον
Μεσοπόλεµο, αποτελεί το γεγονός ότι το 39% των νο-
σηλευοµένων συφιλιδικών κοινών γυναικών προέρ-
χονταν από τους προσφυγοπούλες της Μικράς
Ασίας, µε κυρίαρχο το ηλικιακό φάσµα των 21-25
ετών.32 Αυτό αποτελεί πραγµατικά µια δεύτερη τρα-
γωδία που βίωναν οι πρόσφυγες στο Μεσοπόλεµο.
Με εξαιρετικά δύσκολη την εύρεση εργασίας και τις
άθλιες συνθήκες διαβίωσης, πιο ορθά επιβίωσης, η
πορνεία φάνταζε ως µια εύκολη και παροδική λύση,
όπως αφελώς πολλές κοπέλες υπέθεσαν. 
Αναφορικά µε τις ανήλικες ιερόδουλες φαίνεται ότι
το πρόβληµα ήταν υπαρκτό αλλά άλυτο. Μία άλλη
θλιβερή πληροφορία περί παιδικής σεξουαλικής εκ-
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µετάλλευσης εντοπίζεται και στο περιοδικό Ιατρικός
Μηνύτωρ, σε άρθρο του Καθηγητή Ευάγγελου Καλ-
λιόντζη, διευθυντή του Νοσοκοµείου Αφροδισίων και
∆ερµατικών Νοσηµάτων, µε αφορµή την ανεύρεση
διαµαρτίας της διάπλασης εσωτερικών γεννητικών
οργάνων µιας ανήλικης που εξέτασε το 1901. Σύµ-
φωνα µε τον Καθηγητή Καλλιόντζη: «Η Ε.∆. εκ Λαµίας,
ετών 14, διηγήται ηµίν ότι προ διετίας διακορευθείσα
διέµενε εν τινι καφωδείο του Πειραιώς, ένθα συλλη-
φθείσα εκ της Αστυνοµίας και µετ’ αστυϊταρικήν εξέ-
τασιν ως πάσχουσα ευρεθείσα, απεστάλη εις το Νο-
σοκοµείον Μεταδοτικών Νοσηµάτων προς νοσηλείαν
την 28η Οκτωβρίου 1901».33 Αν η περίπτωση της πρώ-
της ασθενούς του «Α. Συγγρός» που µελετήθηκε,
έθεσε την υπόνοια για την κατάσταση που επικρα-
τούσε στις αρχές του 20ου αιώνα, το µαζικό εύρηµα
στα αρχεία του νοσοκοµείου κατά τον Μεσοπόλεµο,
για ανήλικες συφιλιδικές ιερόδουλες, έρχεται δυστυ-
χώς να επιβεβαιώσει αυτό το τραγικό φαινόµενο.  
Το Νοσοκοµείο Αφροδισίων Νόσων «Ανδρέας Συγ-
γρός» αποτέλεσε τη βάση της επιστηµονικής θερα-
πείας της σύφιλης κατά τον 20ο αιώνα. Σε µια
δύσκολη εποχή για την ∆ερµατολογία-Αφροδισιολο-
γία, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσο-
κοµείου κατέβαλε σοβαρές προσπάθειες για την
πρόληψη και την θεραπεία των αφροδισίων νόσων,

ενώ ταυτόχρονα επιδόθηκε στην διαφώτιση της κοι-
νωνίας αντικαθιστώντας το ρόλο που θα έπρεπε να
είχε το Κράτος.34

Η βαθύτερη µελέτη της θεραπευτικής αγωγής που
χορηγούνταν, καταδεικνύει ότι οι ασθενείς αντιµετώ-
πιζαν σοβαρότατες παρενέργειες από την τοξικότητα
των φαρµάκων. Οι ασθενείς αν και παρουσίαζαν µία
αναστολή των δερµατικών κυρίως εκδηλώσεων, η γε-
νική κλινική τους εικόνα ήταν σίγουρα επιβαρυµένη. Η
εφαρµοζόµενη θεραπευτική αγωγή της εποχής κρί-
νεται ως επικίνδυνη και αναποτελεσµατική. Τέλος, η
έλλειψη ενηµέρωσης, η άγνοια για τα αφροδίσια νο-
σήµατα και οι κοινωνικο-οικονοµικές δυσκολίες που
βίωσε η Ελλάδα, φαίνεται ότι βοήθησαν στην εξά-
πλωση της σύφιλης κατά τον 19ο και έως τα µέσα του
20ου αιώνα. 
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The aim of this research is to present syphilis according the history of the first two patients of the Hos-
pital of Venereal Diseases “Andreas Sygros”, in 1910. From the era of the New Greek State, syphilis
was connected mainly with the prostitution. Despite the introduction of Act to control STDs since 1834,
the State was unable to limit the transmissibility of syphilis and to control prostitution. The ignorance
of syphilis’ nature, the economic and social disturbances of Greece and the failure to comply with the
laws, were the major factors for the spread of the disease during 19th and 20th century.

Key words
Greece, History of Microbiology, Hospital Andreas
Sygros, Public Health, Syphilis



ΣΥΦΙΛΗ: ΟΙ ∆ΥΟ ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

41

ΤΟΜΟΣ 58 • ΤΕΥΧΟΣ 4, Οκτώβριος - ∆εκέµβριος 2013

1. Τα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία στην Αθήνα και τον Πειραιά. Ε.Ι.Ν.Α.Π.,
Αθήνα 2005:18-21.

2. Φωτεινός Π. Εγχειρίδιον Αφροδισίων Νόσων. Αθήναι 1954:161-
164,256-258,318-319.

3. Φωτεινός Γ. Σωθήτε από τα αφροδίσια πάθη. Εκδ. Εθνικό Τυπο-
γραφείο, Υπουργείο Εσωτερικών-∆ιεύθυνσις ∆ηµόσιας Υγείας
και ∆ηµόσιας Αντιλήψεως. Αθήναι 1921:41.

4. Καπετανάκης Ι. ∆ερµατολογία- Αφροδισιολογία. Αθήνα 1971: 359.
5. Steck A. Diagnostic value of cerebrospinal fluid analysis. Schweiz

Med Wochenschr 1984;114:1304-7.
6. Bialynicki-Birula R. The 100th anniversary of Wassermann-Neisser-

Bruck reaction. Clin Dermatol 2008;26:79-88.
7. Φωτεινός Γ. Το ηµέτερον θεραπευτικόν σύστηµα κατά της συφίλι-

δος Εκδ. Ι.Λ. Αλευρόπουλος, Αθήναι 1938:19.
8. George C. Mercury and the kidney. J Nephrol 2011;Suppl 17:S126-

32.
9. Parascandola J. From mercury to miracle drugs: syphilis therapy

over the centuries. Pharm Hist 2009;51:14-23.
10. Tilles G., Wallach D. History of the treatment of syphilis with mer-

cury: five centuries of uncertainty and toxicity. Rev Hist Pharm
1996;44(312 Suppl):347-51. 

11. Thompson R., Smith D. Evaluation of the treatment of early syphilis
with arsphenamine and heavy metal. Am J Syph Gonorrhea Vener
Dis 1950;34:410-9.

12. Arnold W. Studies of arsenic metabolism. Dtsch Z Gesamte
Gerichtl Med 1967;60:116-34.

13. Kasdon S., Shapiro M. Postarsenical encephalopathy in the treat-
ment of syphilis in women. N Engl J Med 1948;238:282-8.

14. Fisher S., Holley H., Fein G. Agranulocytosis: report of twelve cases
in which it followed intensive arsenotherapy for syphilis. Arch Derm
Syphilol 1947;55:57-66.  

15. Greenbaum S. Role of Iodide in the therapy of syphilis. Arch Dem
Syphilol 1936;33: 350-355.

16. Keen P. Potassium Iodide in the treatment of syphilis. Br J Vener
Dis 1954;29:168-174.

17. Balzer F. Experiences sur la toxicite du bismuth. C.R. Soc Biol
(Paris) 1889;9:537-544.

18. Sazerac R., Levaditi K. Traitment de la syphilis par le bismuth. C.R.
Acad Sci (Paris) 1921;173:338-340.

19. Sutton I. Experiences with the bismuth treatment for syphilis. Cal

West Med 1927;26:197-201.
20. Alderson H. Bismuth therapy in Syphilis. Cal West Med 1933;38:30-

34.
21. Eagle H. The relative toxicity and therapeutic activity in experi-

mental syphilis of bismuth subsalicylate, bimosol and biliposol. Am
J Syph Gonorrhea Vener Dis 1946;30:549-54.

22. Lomholt S. Notes on the pharmacology of bismuth, with reference
to its employment in the therapy of syphilis. Br J Vener Dis
1925;1:50-57.

23. Κορασίδου Μ. Όταν η αρρώστια απειλεί: Επιτήρηση και έλεγχος
της Υγείας του πληθυσµού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Εκδ. Τυ-
πωθήτω Γ. ∆αρδάνος, Αθήνα 2002:125-138.

24. Οθωνικό Αρχείο, Υπουργείο Εσωτερικών, Σειρά III, Αστυνοµία-
Χωροφυλακή, φ.143, 1834. Γενικά Αρχεία του Κράτους.

25. Νόµοι και διατάγµατα προς καταπολέµησιν των αφροδισίων
νόσων και περί ασέµνων γυναικών. Εν Αθήναις εκ του Εθνικού
Τυπογραφείου 1923.

26. Κορασίδου Μ. Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους:Φτώ-
χεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα.
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας/Κέντρο Νεοελληνικών
Ερευνών Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, Αθήνα 1995:19-25, 173-205

27. Στρατηγός Μακρυγιάννης. Αποµνηµονεύµατα Αθήνα 1972:205,209.
28. Αµπού Ε. Η Ελλάδα του Όθωνος, Η σύγχρονη Ελλάδα 1854.

Αθήνα 1854.
29. Ζίννης Α. Έκθεσις των κατά το Νηπιακόν Ορφανοτροφείο Αθη-

νών δια το έτος 1880. Αθήναι 1881:5.
30. Σαρηγιάνης Γ. Αθήνα 1830-2000: Εξέλιξη, Πολεοδοµία, Μεταφο-

ρές. Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα 2000:51-79.
31. Κοπανάρης Φ. Η ∆ηµόσια Υγεία εν Ελλάδι. Αθήνα 1933:253-258. 
32. Pagratis N., Tsiamis C., Mandyla M., Bampounis C., Anoyatis- Pelé

D. Medical, demographical and social aspects of syphilis: the case
of infected sex workers in Greece during Interwar. Ital J Dermatol
Venerol 2013 (In Press)

33. Καλλιόντζης  Ε. ∆ιαµαρτία περί της διάπλασης εσωτερικών γεν-
νητικών οργάνων. Ιατρικός Μηνύτωρ 1902;2(5):56. 

34. Poulakou-Rebelakou E., Tsiamis C., Alamanis C., Rempelakos A.
The origins of scientific treatment for venereal diseases in Athens
during the first decade of 20th century. De Historia Urologiae Eu-
ropaeae 2007,14:121-133.

Βιβλιογραφία


