Τό Ἀρχεῖο «Σωτηρία»:
παρουσίαση, καταγραφές καί ἱστορικά συμπεράσματα
Ὡς Ἀρχεῖο «Σωτηρία» ἔχουν ὀνομαστεῖ τά προσωπικά ἀντικείμενα φυματικῶν
ἀσθενῶν, οἱ ὁποῖοι κατέληξαν στό Σανατόριο-Νοσοκομεῖο «Σωτηρία» κατά τά
ἔτη 1937-19811 καί δέν ἀναζητήθηκαν ποτέ ἀπό τούς οἰκείους τους. Ἀφορᾶ κυρίως σέ βαλίτσες, μπαοῦλα καί δέματα, τά ὁποῖα βρέθηκαν στήν κατοχή τῶν
ἀσθενῶν τή στιγμή τοῦ θανάτου τους καί παρέμειναν στά κτήρια τοῦ Νοσοκομείου γιά πολλές δεκαετίες μέχρι τή στιγμή τῆς ἀνακάλυψής τους, τό 2015. Σήμερα τό Ἀρχεῖο φυλάσσεται στό Μουσεῖο «Σωτηρία», ἀφοῦ ἔχουν προηγηθεῖ ἐργασίες καταγραφῆς καί σωστικῆς συντήρησης τοῦ περιεχομένου του.
Τό παρόν κείμενο ἔχει σκοπό νά ἐντάξει τό Ἀρχεῖο στό χῶρο καί στό χρόνο,
νά ἀναδείξει τό περιεχόμενό του καί τήν ἱστορική του σημασία καί νά παρουσιάσει ἀναλυτικά τίς πρῶτες σωστικές ἐργασίες καταγραφῆς, μέ παράλληλη ἀναφορά στίς ἐργασίες συντήρησης πού πραγματοποιήθηκαν τό 2018. Τέλος, ἀναλύει τά ἱστορικά συμπεράσματα πού προέκυψαν ἀπό τή μελέτη τοῦ ὑλικοῦ καί
καταλήγει σέ πιθανές προτάσεις γιά τήν μελλοντική ἀξιοποίησή του2.

1. Σύντομο ἱστορικό τοῦ Μουσείου «Σωτηρία»: ἀπό τό ὅραμα στό Μουσεῖο
Ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἱστορικότητας τοῦ χώρου τοῦ Νοσοκομείου καί τό ὅραμα γιά τή δημιουργία ἑνός μουσείου στή «Σωτηρία» εἶχαν ξεκινήσει ἤδη ἀπό πολύ νωρίς καί εἶχαν ἐκφραστεῖ µέσω τῶν προσπαθειῶν κάποιων ἀνθρώπων νά
διατηρήσουν τά ἱστορικά κτίρια τοῦ χώρου καί νά διαφυλάξουν ἱστορικά καί ἰατρικά ἀντικείμενα. Στό χῶρο τοῦ Στρατιωτικοῦ Περιπτέρου, τό ὁποῖο ἐπιλέχθηκε γιά νά στεγάσει τό Μουσεῖο τῆς «Σωτηρίας», εἶχε ἤδη στηθεῖ µία προσωρινή
ἔκθεση, τό ἔργο ὅμως προωθήθηκε πιό ἐνεργά µέ τήν ἐμπλοκή τοῦ Ὑπουργείου
Πολιτισμοῦ τό 2007. Κατόπιν αὐτοψίας ἀπό τούς ἁρμόδιους Διευθυντές, ἡ τότε
Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς3 τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ
ἀνέλαβε τήν καταγραφή τῶν ἀντικειμένων τῆς συλλογῆς καί τήν ἐκπόνηση Μουσειολογικῆς–Μουσειογραφικῆς Μελέτης, καί παράλληλα ἡ Διεύθυνση Συντήρησης Ἀρχαίων καί Νεωτέρων Μνημείων ξεκίνησε τή συντήρηση τῶν ἀντικειμένων,
καθώς τά περισσότερα βρίσκονταν σέ μέτρια ἤ κακή κατάσταση. Κάποιες ἀπό
1. Τό 1981 ὑπῆρχε ἀκόμα στή Σωτηρία ἕνα ποσοστό νοσηλευόμενων μέ φυματίωση τῆς τάξης τοῦ 10%· βλ. Γιῶργος Σταυράκης, 1902-2002: Ἕνας αἰώνας «Σωτηρία», Ἀθήνα 2002, σ. 173.
2. Τό ἐρευνητικό ἐνδιαφέρον τοῦ συγκεκριμένου Ἀρχείου μπορεῖ νά ἐνταχθεῖ στό γενικότερο πλαίσιο μελέτης τῶν Ἀρχείων Φορέων Ὑγείας· βλ. Συνέδριο Ἀρχεῖα Φορέων Ὑγείας: Ἱστορία καί Διαχείριση Πηγῶν, 25-27 Ἀπριλίου 2018, Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους.
3. Σημερινή Διεύθυνση Νεότερου Πολιτιστικοῦ Ἀποθέματος καί Ἄυλης Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς.
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τίς ἐργασίες αὐτές ὁλοκληρώθηκαν, σέ κάθε περίπτωση ὅμως τό ἔργο δέν ἔφτασε στό τέλος του. Τόν Μάιο τοῦ 2014, ξεκίνησε ἡ ἐκ νέου συνεργασία τῆς Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς καί τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Μουσείου
τῆς «Σωτηρίας», µέ τήν ὑποχρέωση ἐκ μέρους τῆς πρώτης νά προχωρήσει τήν καταγραφή τῶν ἀντικειμένων καί νά προβεῖ στή σύνταξη Μουσειολογικῆς προμελέτης. Ἡ διαδικασία αὐτή ὁλοκληρώθηκε καί ὁδήγησε στόν χαρακτηρισμό 286
ἀντικειμένων τῆς Συλλογῆς ὡς μνημείων4.
Ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2015, καί µέ πρωτοβουλία τοῦ Νοσοκομείου, διενεργήθηκε ἡ ἐκπόνηση τῆς ὁριστικῆς Μουσειολογικῆς–Μουσειογραφικῆς Μελέτης,
καί τό 2016 ὁλοκληρώθηκε ἡ σύνταξη τῶν Μελετῶν Ἐφαρμογῆς, δηλαδή Μουσειολογικῆς- Μουσειογραφικῆς, Σήμανσης, Ἀποκατάστασης-Περιβάλλοντος Χώρου, Στατικῆς καί Η/Μ Φωτισμοῦ, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Πνευμονολογικῆς Ἑταιρείας. Οἱ Μελέτες αὐτές ὑποβλήθηκαν στήν Περιφέρεια Ἀττικῆς καί,
τό 2018, τό ἔργο ἐντάχθηκε στό Ἐπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ἀττική 2014-2020».

2. Τό στρατιωτικό περίπτερο: ἱστορικά καί ἀρχιτεκτονικά στοιχεῖα
Τό Μουσεῖο «Σωτηρία», στεγάζεται ἤδη ἀνεπίσημα καί πρόκειται νά στεγαστεῖ
καί ἐπισήμως στό διατηρητέο κτήριο «Στρατιωτικό Περίπτερο»5. Τό κτήριο αὐτό
κτίστηκε ἐπί πρωθυπουργίας Ἐλευθερίου Βενιζέλου μέ χρήματα πού προέρχονταν ἀπό ἔρανο ὁμογενῶν γιά τή νοσηλεία στρατιωτῶν τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων. Στοίχισε 75.000 δρχ., εἶχε δύναμη 55 κλινῶν καί τά πρῶτα χρόνια χρησιμοποιήθηκε γιά τή νοσηλεία στρατιωτικῶν. Ἄρχισε νά λειτουργεῖ τό 1913, κατά τή
διάρκεια τοῦ ὁποίου νοσηλεύτηκαν ἐκεῖ 6 ἀξιωματικοί καί 52 ὁπλίτες, καθώς καί
66 µέλη ἀπόρων οἰκογενειῶν στρατευμένων. Τό Ὑπουργεῖο Στρατιωτικῶν πλήρωσε γιά ἡμερήσια δαπάνη νοσηλείας 1,50 δρχ. καί τό ἴδιο ποσό πλήρωσε καί ἡ
Κεντρική Ἐπιτροπή Περίθαλψης. Ὡστόσο, ἐπειδή τά ἡμερήσια νοσήλια ἦταν
ἀνώτερα τῶν 3 δρχ., συμπληρώθηκαν ἀπό δωρεά 25.000 δρχ. τοῦ ὁμογενῆ Βασίλη Ζαχάρωφ, πού κάλυψε ὅλο τό χρονικό διάστημα µέχρι τό τέλος τοῦ 19136. Μετά τή λήξη τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων, τό κτήριο στέγασε ἀσθενεῖς Γ΄ θέσης7.
Τό κτήριο οἰκοδομήθηκε στό ἀνατολικό τμῆμα τοῦ οἰκοπέδου τοῦ Νοσοκο4. ΦΕΚ 2615/Β/4-2-2015 περί χαρακτηρισμοῦ ὡς μνημείων 286 ἀντικειμένων ἀπό τή συλλογή τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Ἀθηνῶν «Σωτηρία».
5. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/255/4206/4-3-1987 - ΦΕΚ 165/Β/2-4-1987 περί χαρακτηρισμοῦ ὡς ἱστορικῶν διατηρητέων μνημείων, τῶν κτηρίων τοῦ «Νοσοκομείου Σωτηρία» καί τοῦ «Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου» ἰδιοκτησίας Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος.
6. Κωνσταντίνος Κατής, Νοσοκομεῖο Νοσημάτων Θώρακος Ἀθηνῶν «Ἡ Σωτηρία»: Ἱστορική Μελέτη, διδ. διατρ., Ἀθήνα 1984, σ. 52.
7. Γεωργία Ἀναγνωστοπούλου, Κτήρια Δημόσιας Ὑγείας στήν Ἀθήνα, 1833-1923, διδ. διατρ.,
Ἀθήνα 2013, σ. 723.
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μείου καί ἔχει μορφολογικά χαρακτηριστικά τοῦ λεγόμενου «ἑλληνοελβετικοῦ
ρυθμοῦ» τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰώνα. Δανείζεται στοιχεῖα τῆς κεντροευρωπαϊκῆς
ἀρχιτεκτονικῆς, ὅπως ξύλινες στέγες ἤ στοιχεῖα σαλέ καί ἐξοχικῶν κατοικιῶν,
πού ἐξυπηρετοῦν τίς ἀνάγκες ἑνός σανατορίου, δηλαδή ἐγκαταστάσεις εὐάερες
καί εὐήλιες8. Στό περίπτερο αὐτό ἐπίσης διαπιστώνεται ἡ διαμόρφωση γραμμικοῦ στεγασμένου ἐξώστη (ἐξώστης ἡλιοθεραπείας-ἀεροθεραπείας), σέ ὅλο τό
μῆκος τῆς νότιας ὄψης τοῦ κτηρίου, μιά διαρρύθμιση ἰδιαίτερα διαδεδομένη στά
σανατόρια στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τήν πρώτη δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰώνα9.
Πρόκειται γιά ἰσόγειο κτήριο, 540 τ.μ., μέ συμμετρική κάτοψη σχήματος Ε. Στίς
τρεῖς ἐξωτερικές πτέρυγες ἀναπτύχθηκαν τέσσερις ἑνιαῖοι θάλαμοι νοσηλείας 1214 κλινῶν ὁ καθένας, ἐνῶ στή μικρή κάθετη, βόρεια πτέρυγα τοποθετήθηκαν οἱ
βοηθητικές ὑπηρεσίες. Ὁ διαχωρισμός σέ τμήματα δέν ἦταν ἀπαραίτητος ἀφοῦ
τό κτήριο δεχόταν μόνο ἄρρενες ἀσθενεῖς. Στό μέσο τῆς μεγάλης πτέρυγας τοποθετήθηκε ἡ κύρια εἴσοδος καί στό ἐσωτερικό της διαμορφώθηκε μιά εὐρεία αἴθουσα διημέρευσης10.
Τό Περίπτερο σταμάτησε νά λειτουργεῖ τό 1969. Στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ
1980 καί μέχρι τό 2003 περίπου χρησιμοποιήθηκε ἀπό τό ΕΚΑΒ, ἐνῶ ἀπό τό 2012
στεγάζει τήν προσωρινή ἔκθεση τοῦ Μουσείου «Σωτηρία».

3. Τό Ἀρχεῖο «Σωτηρία»
Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἱστορικός Γιάννης Στογιαννίδης στή διδακτορική του διατριβή, ἡ ὁποία ὁλοκληρώθηκε λίγο πρίν τήν ἀνεύρεση τοῦ Ἀρχείου: Ἕνα ἀναπόσπαστο κομμάτι τῶν σανατοριακῶν ἀρχείων διεθνῶς εἶναι ἡ προσωπική ἀλληλογραφία τῶν ἀσθενῶν μέ τούς οἰκείους τους καί τά ἡμερολόγια τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ. Τό νοσηλευτικό προσωπικό ὑποχρεοῦνταν νά παραδώσει τά ἡμερολόγια ἐργασίας, στά ὁποῖα σημείωναν κάθε περιστατικό, πού προσέλκυε τήν περιέργειά τους. Οἱ ἐπιστολές τῶν φυματικῶν φαίνεται πώς ἐνσωματώνονταν στά
ἀρχεῖα τῶν σανατορίων, ὅπου καί διασώθηκαν. Κατά τόν 19ο αἰώνα, κατέφθαναν
στά σανατόρια φυματικοί, πού προέρχονταν ἀπό ἐγγράμματα κοινωνικά στρώματα καί γιά αὐτό ἦταν ἰδιαίτερα ἐξοικειωμένοι μέ τήν πυκνή ἐπιστολογραφία.
Αὐτή ἡ συνήθεια εἰσήχθη ἀργότερα καί στά λαϊκά σανατόρια, ὅπου ἡ ἀπομόνωση σέ μακρινούς τόπους παρακινοῦσε τούς ἀσθενεῖς νά ἐπικοινωνήσουν μέ τά
8. Ἀσημίνα Γρηγορίου - Ἰφιγένεια Δημητρίου, «Μουσεῖο Σωτηρία: Μουσειολογική καί Μουσειογραφική Μελέτη», Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ἀναστηλώσεων ΕΤΕΠΑΜ, Ἀθήνα 2019, σ. 993-1012.
9. Γ. Ἀναγνωστοπούλου, ὅ.π., σ. 723. Γιά τή διαρρύθμιση τῶν σανατορίων στίς ΗΠΑ βλ. καί
Thomas Spees Carrington, Tuberculosis Hospital and Sanatorium Construction, Νέα Ὑόρκη 1911,
σ. 126-127.
10. Γ. Ἀναγνωστοπούλου, ὅ.π., σ. 723.
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οἰκεῖα τους πρόσωπα, τά ὁποῖα δέν κατάφερναν νά τούς ἐπισκεφθοῦν. Ἔτσι, ἡ
ἐπιστολογραφία μετατράπηκε σέ βασικό στοιχεῖο τῆς καθημερινότητας τῶν
ἀσθενῶν μέσα στά σανατόρια. Προφανῶς, ἡ σύνταξη ἀλληλογραφίας λειτουργοῦσε καί καταπραϋντικά, ἀφοῦ ἡ ἐπικοινωνία ἐκτόνωνε τό διαρκές ἄγχος γιά τήν
κατάληξη τῆς νόσου. Στήν περίπτωση τῶν φυματικῶν πού νοσηλεύτηκαν στό «Σωτηρία», ἡ μελέτη τῶν ἐπιστολῶν θά μποροῦσε νά ἀναδείξει ἐνδιαφέρουσες πτυχές
τῆς καθημερινότητας, ὅπως τούς συντάκτες τῶν ἐπιστολῶν, τή συχνότητα τῆς ἀλληλογραφίας, τά θέματα πού τούς ἀπασχολοῦσαν καί τόν τρόπο πού ἀντιλαμβάνονταν οἱ ἴδιοι καί οἱ συγγενεῖς τους τή μεταδοτική φύση τῆς νόσου. Πρόκειται
γιά μιά παράλληλη ματιά σέ δύο πραγματικότητες: τοῦ ἱδρύματος καί τῆς κοινωνίας ἔξω ἀπό αὐτό. Εἰδικά στήν περίπτωση τοῦ «Σωτηρία», γιά ἕνα μεγάλο μέρος
τῶν ἀσθενῶν τό ὁποῖο νοσηλεύτηκε γιά μικρό χρονικό διάστημα μέσα στό ἵδρυμα, οἱ ἐπιστολές θά ἦταν τό μόνο τεκμήριο τῆς ἐμπειρίας τους γιά τόν ἐρευνητή11.
Τό Ἀρχεῖο «Σωτηρία», ἑπομένως, ἦρθε νά ἐπιτελέσει αὐτόν τόν σκοπό. Τά
ἀντικείμενα πού τό ἀποτελοῦν βρέθηκαν τυχαῖα τόν Νοέμβριο τοῦ 2015, κατά τή
διάρκεια ἐργασιῶν στό κτήριο τῶν Μαγειρείων-Πλυντηρίων τοῦ Νοσοκομείου12,
ὕστερα ἀπό τήν καθαίρεση γυψοσανίδας. Θεωρήθηκαν ἄχρηστα ἀπό τούς ἐργάτες πού τά βρῆκαν καί πετάχτηκαν σέ ἕνα κάδο γιά μπάζα δίπλα στό Στρατιωτικό Περίπτερο. Ἡ τύχη ὅμως βοήθησε. Πρίν ἀπορριφθοῦν ὁριστικά, μία ράφτρα
πού παρακολουθοῦσε αὐτές τίς κινήσεις ἀπό τόν τελευταῖο ὄροφο τῶν Μαγειρείων, εἰδοποίησε τήν Ἐπιτροπή τοῦ Μουσείου, ἡ ὁποία µέ δικές της ἐνέργειες,
κατόρθωσε νά περισώσει ὅ,τι ἦταν δυνατόν, ἀφοῦ τά ἀντικείμενα ἦταν ἐκτεθειμένα στό νερό τῆς βροχῆς ἐπί τρεῖς ἡμέρες. Ὅσα ἀπό αὐτά, ἑπομένως, μπόρεσαν
νά διασωθοῦν, φυλάχτηκαν στούς χώρους τοῦ Μουσείου.
Παραμένει ἀκόμα ἄγνωστο γιατί τά ἀντικείμενα εἶχαν παραμείνει σέ αὐτό τό
χῶρο, καί μάλιστα κρυμμένα πίσω ἀπό μία γυψοσανίδα. Θά μποροῦσαν ἴσως νά
εἶχαν θεωρηθεῖ ἄχρηστα ἐξ ἀρχῆς. Ἐπίσης γεννᾶται τό ἐρώτημα γιά τό ἄν ὑπάρχουν καί ἄλλα τέτοια ἀντικείμενα διασκορπισμένα σέ χώρους τοῦ Νοσοκομείου,
τά ὁποῖα ἴσως ἀνακαλυφθοῦν τυχαῖα σέ ἄλλη χρονική στιγμή. Ὅσο γιά τό γεγονός ὅτι παρέμειναν ἀζήτητα, μόνο κάποιες ὑποθέσεις μποροῦν νά γίνουν: τό πιό
ἁπλό συμπέρασμα εἶναι ὅτι κάποιοι δέν εἶχαν καθόλου συγγενεῖς. Εἶναι ὡστόσο
γνωστό ὅτι κατά τίς δύσκολες περιόδους στή Σωτηρία, οἱ ἄποροι ἀσθενεῖς εἴτε
θάβονταν σέ ὁμαδικούς τάφους, δίπλα στά περίπτερα νοσηλείας, λόγω ἔλλειψης
χώρου καί μαζικῶν θανάτων13, εἴτε σέ κάποια σανατόρια εἶχαν ἱδρυθεῖ μικρά νε11. Γιάννης Στογιαννίδης, Τά Σανατόρια καί τό κοινωνικό ζήτημα τῆς φυματίωσης στήν
Ἀθήνα, διδ. διατρ., Βόλος 2015, σ. 9-10.
12. Σημειωτέον ὅτι τό κτήριο τῶν Μαγειρείων βρίσκεται ἀκριβῶς δίπλα στό Στρατιωτικό
Περίπτερο.
13. Οἱ ὁμαδικές ταφές πραγματοποιοῦνταν κυρίως τήν περίοδο τοῦ Μεσοπολέμου καί τῆς
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κροταφεῖα ὅπου οἱ νεκροί, ἀζήτητοι καί μή, θάβονταν γρήγορα καί διακριτικά
γιά νά μήν προκαλέσουν αἰσθήματα πανικοῦ στούς ὑπόλοιπους ἀρρώστους14. Πιθανόν, ἑπομένως, κάποιοι νά θάφτηκαν ἐκεῖ καί νά μήν ὑπῆρχε δυνατότητα ἀπό
τούς οἰκείους τους νά βροῦν τίς σωρούς τους καί νά τούς κηδεύσουν στόν τόπο
καταγωγῆς τους. Ἐξίσου πιθανό εἶναι οἱ συγγενεῖς νά μήν διέθεταν κάν τά χρήματα γιά νά μεταφέρουν τίς σορούς στίς πατρίδες τους καί νά ἀναλάβουν τά ἔξοδα τῆς κηδείας. Ἀκόμη, ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἦταν κοινωνικά στιγματισμένοι15, ὑπάρχει σοβαρό ἐνδεχόμενο οἱ δικοί τους νά εἶχαν ἀποκρύψει τήν ἀσθένεια
ἀπό τόν κοινωνικό περίγυρο καί ἀκόμα περισσότερο νά φοβόντουσαν τήν περίπτωση τῆς μετάδοσης τῆς ἀσθένειας στούς ἴδιους, λόγω τῆς ἐπαφῆς τους μέ τό
νεκρό. Τέλος, μία ἄλλη ἐξήγηση μπορεῖ νά εἶναι ὅτι οἱ συγγενεῖς συνέλεγαν τίς
σορούς τῶν δικῶν τους ἀλλά ἄφηναν τά πράγματά τους ἐκεῖ, ἀφοῦ τά ἀντικείμενα κάποιας ἀξίας εἶχαν ἤδη ἐξαφανιστεῖ καί τά χρηστικά ἀντικείμενα εἶχαν
διανεμηθεῖ σέ ἄλλους ἀσθενεῖς πού τά εἶχαν ἀνάγκη, ὅπως προκύπτει καί ἀπό τά
Πρωτόκολλα Παραλαβῆς Εἰδῶν Ἱματισμοῦ τοῦ Ἀρχείου (βλ. παρακάτω ἑνότητα 4Α).

4. Παρουσίαση τοῦ Ἀρχείου
Ἡ ἀνεύρεση τῶν ἀντικειμένων ἔλαβε χώρα μόλις εἶχαν ἀρχίσει οἱ ἐργασίες γιά τή
Μουσειολογική Μελέτη τοῦ Μουσείου «Σωτηρία». Ἡ συγκυρία ἦταν ἰδιαιτέρως
εὐτυχής, καθώς ἄλλαξε κατά πολύ τή σύλληψη τῆς Μελέτης αὐτῆς καί τό Μουσεῖο, τό ὁποῖο ἔμελλε νά γίνει κυρίως ἰατρικό-ἱστορικό, ἀπέκτησε ἕναν ξεχωριστό ἀνθρωπολογικό χαρακτήρα, γεγονός πού συνάδει ἀπολύτως μέ τίς ἀνθρωποκεντρικές τάσεις τῆς σύγχρονης Μουσειολογίας. Συνεπῶς, κάποια ἀντικείμενα, κυρίως τριῶν διαστάσεων (μπουκάλι µέ φάρμακο σέ σκόνη, γυαλιά ὁράσεως,
πακέτο µέ τσιγάρα, σπίρτα, ἐσώρουχα, τρανζίστορ, κ.ἄ.) ἐνσωματώθηκαν στή
Μουσειολογική Μελέτη, ἀφοῦ ἐξαιτίας τοῦ τυχαίου τρόπου πού βρέθηκαν, εἶχε
χαθεῖ καί ἡ ὁποιαδήποτε σχέση µέ τόν κάτοχό τους.
Ἀπό τό 2015, χρονολογία ἀνεύρεσης τοῦ Ἀρχείου, µέχρι καί τόν Μάιο τοῦ 2018,
ὁμάδες ἐθελοντῶν εἶχαν προσφέρει τίς ἐργασίες τους, ὥστε νά γίνει µιά πρώτη ἀπόπειρα ταξινόμησης τῶν ἀντικειμένων τοῦ Ἀρχείου, δηλαδή νά γίνει διάκριση κατά
εἶδος, κατάσταση διατήρησης καί ἱστορική σημασία. Ἡ ταξινόμηση αὐτή στάθηΚατοχῆς, ἀλλά δέν ἀποκλείεται νά ἐξακολούθησαν κατά περίπτωση καί ἀργότερα· βλ. Γ. Σταυράκης, ὅ.π, σ. 120.
14. Γ. Στογιαννίδης, ὅ.π., σ. 329-330.
15. Οἱ συγγενεῖς τῶν ἀσθενῶν συνήθως ἀπευθύνονταν στά σανατόρια, ὅταν ὁ ἀσθενής ἔφτανε στά τελευταῖα στάδια τῆς νόσου, ὁπότε καί ἐκδηλώνονταν τά συμπτώματα τῆς αἱμόπτυσης
καί τῆς γενικῆς κατάπτωσης. Ὥς τότε φαίνεται πώς συνέχιζαν νά κρύβουν τό πρόβλημα, ἀφοῦ
ἡ νόσος ἀντιμετωπιζόταν ὡς κοινωνικό στίγμα. Βλ. Γ. Στογιαννίδης, ὅ.π., σ. 323.
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κε σημαντική τόσο γιά τό ἴδιο τό Ἀρχεῖο, πού κινδύνευε νά μείνει στήν κατάσταση στήν ὁποία βρέθηκε, ὅσο καί γιά τή φάση τῶν ἐργασιῶν πού ἀκολούθησε.
Τελικά τόν Μάιο τοῦ 2018, χάρη στίς κινήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς Μουσείου16 ἀλλά καί στήν πολύτιμη δωρεά τοῦ Ἱδρύματος Εὐγενίδου, ξεκίνησαν ἐπισήμως οἱ
ἐργασίες προμελέτης καταγραφῆς τοῦ Ἀρχείου, ἀπό Ἀρχαιολόγο-Μουσειολόγο
καί οἱ ἐργασίες προμελέτης γιά τή Συντήρηση τῶν ἀντικειμένων ἀπό Συντηρήτρια Ἀρχαιοτήτων, Ἔργων Τέχνης καί Φωτογραφιῶν17, οἱ ὁποῖες διήρκεσαν τρεῖς
μῆνες, μέχρι τόν Ἰούλιο τοῦ ἴδιου ἔτους.
Τό Ἀρχεῖο «Σωτηρία» ἀπαρτίζεται ἀπό τέσσερις γενικές κατηγορίες ἀντικειμένων:
α. Βαλίτσες-μπαοῦλα: Πρόκειται γιά ὀκτώ προσωπικές βαλίτσες ἀσθενῶν καί
δύο μπαοῦλα. Οἱ δύο ἀπό τίς βαλίτσες ἔχουν ἐνταχθεῖ στή Μουσειολογική
Μελέτη. Κοινό στοιχεῖο στίς βαλίτσες εἶναι ἡ ὕπαρξη μιᾶς καρτέλας µέ τά στοιχεῖα τοῦ ἀσθενοῦς: ὄνομα, ἐπώνυμο, πιό σπάνια πατρώνυμο, ἀριθμό εἰσαγωγῆς
στό Σανατόριο καί ἡμερομηνία θανάτου. Γιά τίς καρτέλες αὐτές χρησιμοποιήθηκαν χαρτόνια ἀπό πακέτα τσιγάρων. Οἱ βαλίτσες διασώθηκαν ἄδειες, ἐκτός ἀπό
µία, ἡ ὁποία βρέθηκε µέ τό περιεχόμενό της. Τά μπαοῦλα περιεῖχαν διοικητικά ἔγγραφα.
β. Προσωπικά δέματα: Πρόκειται γιά περίπου 250 προσωπικά δέματα
ἀσθενῶν καί τό περιεχόμενό τους ποικίλλει ἀνάλογα µέ τό τί βρέθηκε στήν κατοχή τους τή χρονική στιγμή τοῦ θανάτου τους. Τά δέματα αὐτά ἔχουν ποικίλες μορφές. Συχνότερα, τά προσωπικά ἀντικείμενα καί ἔγγραφα τοῦ ἀσθενοῦς τυλίγονταν ἀπό τό προσωπικό τοῦ Νοσοκομείου, σέ ἕνα μονόχρωμο χαρτί δεμένο µέ σπάγκο, ὑφασμάτινη ἤ κολλητική ταινία, στό ὁποῖο ἀναγράφονταν ἡ κλινική νοσηλείας (ἄλλοτε χειρόγραφα, ἄλλοτε µέ σφραγίδα), τό ὀνοματεπώνυμο τοῦ ἀσθενοῦς, ὁ ἀριθμός εἰσαγωγῆς, ἡ ἡμερομηνία θανάτου καί σπανιότερα ἡ ὥρα τοῦ
θανάτου. Κάποιες φορές, ἀναγράφονταν καί τά περιεχόμενα τοῦ δέματος, ὅταν
αὐτά ἦταν λίγα ἀριθμητικά. Πολλές φορές, ὡς περιτύλιγα δέματος χρησιμοποιήθηκε ὁποιοδήποτε διαθέσιμο χαρτί, γι’ αὐτό τό λόγο καί ἀπαντῶνται συχνά χαρτιά ἐφημερίδων, ἄχρηστα διοικητικά ἔγγραφα ἤ καί ἔγγραφα γνωματεύσεων.
Τέλος, ὅταν ὁ ἀσθενής εἶχε στήν κατοχή του ἕνα ἤ δύο προσωπικά ἔγγραφα,
τό ἴδιο τό ἀντικείμενο λειτουργοῦσε ὡς «δέμα». Στήν περίπτωση αὐτή, τά στοιχεῖα του (συχνά ἐλλιπῆ) ἀναγράφονταν πάνω στό ἴδιο τό ἀντικείμενο, σέ καρτελάκι ἀπό χαρτόνι (βλ. βαλίτσες) ἤ σέ ἕνα πρόχειρο κομμάτι χαρτί.
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ.

16. Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἀποδίδονται στήν Ἐπιτροπή τοῦ Μουσείου «Σωτηρία».
17. Ὡς Ἀρχαιολόγος-Μουσειολόγος ἐργάστηκε ἡ συντάκτρια τοῦ παρόντος κειμένου καί
ὡς Συντηρήτρια Ἀρχαιοτήτων, Ἔργων Τέχνης καί Φωτογραφιῶν ἡ κ. Ἄντια Ἀδαμοπούλου.
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Ὡς πρός τό περιεχόμενό τους, τά δέματα ἀποτελοῦνται κυρίως ἀπό γράμματα, φωτογραφίες, ἀρνητικά, προσωπικά ἔγγραφα, ταυτότητες, βιβλιάρια, σημειώσεις, ἰατρικές γνωματεύσεις, μικρά ἀντικείμενα (π.χ. κοσμήματα, μετάλλια), πιστοποιητικά ἀπορίας, ἐπαγγελματικές ἄδειες, cartes-postales, θρησκευτικά βιβλία, κ.ἄ.
γ. Σκόρπια ἀντικείμενα: Πρόκειται γιά γράµµατα, φωτογραφίες, πορτοφόλια,
χρήματα, βιβλία κ.ἄ., τά ὁποῖα κατά τήν ἀνεύρεσή τους δέν βρίσκονταν πιά στήν
ἀρχική τους θέση. Πιθανῶς ἀνῆκαν σέ βαλίτσες πού δέν διασώθηκαν ἤ σέ ἤδη
μισάνοιχτα δέματα.
δ. Ἔγγραφα Νοσοκοµείου-Διοικητικά ἔγγραφα: Πρόκειται γιά ἐσωτερική ἀλληλογραφία τοῦ Νοσοκομείου, Πρωτόκολλα Παραλαβῆς Εἰδῶν Ἱματισμοῦ, Πρωτόκολλα Καταμετρήσεως Εἰδῶν Ἀποβιώσαντος, Καταλόγους εἰδῶν ἱματισμοῦ,
Τετράδια ὑλικοῦ, κ.ἄ. Τά περισσότερα ἀπό αὐτά βρέθηκαν τυλιγμένα μαζικά σέ
ρολά.
Πρίν τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν καταγραφῆς, πραγματοποιήθηκε αὐτοψία ἀπό τίς ἁρμόδιες Μουσειολόγο
καί Συντηρήτρια, ἀπό τήν ὁποία προέκυψαν οἱ ἑξῆς προτεραιότητες:
– ὁ διαχωρισμός τῶν ἀντικειμένων τοῦ Ἀρχείου ἀπό αὐτά τῆς Μουσειολογικῆς
Μελέτης µέ διακριτό κωδικό καταγραφῆς ΑΣ, ἔναντι τοῦ κωδικοῦ ΜΣ τῆς Μουσειολογικῆς Μελέτης.
– ἡ θέσπιση κατηγοριῶν τοῦ ὑλικοῦ µέ ἀντίστοιχους κωδικούς, οἱ ὁποῖοι ἀναλύονται ὡς ἑξῆς: α. ΑΣΑ (Ἀρχεῖο Σωτηρία Ἀντικείμενα) = Μεμονωμένα ἀντικείμενα· β. ΑΣΠ (Ἀρχεῖο Σωτηρία Προσωπικά) = Προσωπικά ἔγγραφα· γ. ΑΣΦ (Ἀρχεῖο Σωτηρία Φωτογραφίες)· δ. ΑΣΔ (Ἀρχεῖο Σωτηρία Δέματα) = Προσωπικά
Δέματα· ε. ΑΣΕ (Ἀρχεῖο Σωτηρία Ἔγγραφα) = Νοσοκομειακά/Διοικητικά ἔγγραφα· στ. ΑΣΒ (Ἀρχεῖο Σωτηρία Βαλίτσες) = Βαλίτσες καί Μπαοῦλα.
– ἡ θέσπιση προτεραιοτήτων καταγραφῆς ἀνάλογα µέ τή σημασία τῶν ἀντικειμένων καί τήν κατάσταση διατήρησής τους.
Τά δύο ζητήματα πού τέθηκαν ἐξαρχῆς σχετικά µέ τή στρατηγική καταγραφῆς ἦταν, πρῶτον, ἄν θά ἀνοιχτεῖ τό σύνολο τῶν δεμάτων ἤ ἄν θά διατηρηθοῦν
κάποια κλειστά γιά τή διατήρηση τῆς ἀρχικῆς τους μορφῆς καί, δεύτερον, ἄν κατά τή διάρκεια τῆς καταγραφῆς θά τηρηθεῖ ἡ σειρά τοποθέτησης τῶν τεκμηρίων
ἀπό τό νοσηλευτικό προσωπικό ἤ ἀπό τούς ἴδιους τούς ἀσθενεῖς μέσα στά δέματα γιά λόγους σεβασμοῦ τοῦ Ἀρχείου. Τελικά ἀποφασίστηκε, πρῶτον, νά ἀνοιχτεῖ τό σύνολο τῶν δεμάτων γιά νά βγοῦν ἀκριβῆ συμπεράσματα γιά τό περιεχόμενο καί τήν κατάσταση διατήρησης τῶν τεκμηρίων, ἀλλά νά ἐπανασυσκευαστοῦν προσωρινά στήν ἀρχική τους μορφή καί, δεύτερον, νά τηρηθεῖ, ὅσο τό δυνατόν, ἡ ἀρχική σειρά τοποθέτησης τῶν τεκμηρίων.
Σύμφωνα µέ τίς γενικές κατηγορίες καταγραφῆς, δημιουργήθηκε ἀρχεῖο Excel
μέ τήν ὀνομασία «Γενική Καταγραφή Ἀρχείου Σωτηρία».
Β. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ.
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Ὡς ἀποτέλεσμα, ἔχει πραγματοποιηθεῖ ἀναλυτική καταγραφή γιά 42 δέματα
(ΑΣΔ), 160 προσωπικά τεκμήρια (ΑΣΠ), 12 προσωπικά ἀντικείμενα (ΑΣΑ) µέ τό
περιεχόμενό τους ἄν εἶχαν (π.χ. πορτοφόλια), 180 φωτογραφίες (ΑΣΦ) καί 8 βαλίτσες-μπαοῦλα (ΑΣΒ).
Ἑπομένως, στίς περιπτώσεις ἀναλυτικῆς καταγραφῆς μεμονωμένων ἀντικειμένων ἤ τεκμηρίων ἔχει τηρηθεῖ ἁπλή ἀρίθμηση κατά αὔξοντα ἀριθμό, ἐνῶ στίς
περιπτώσεις ἀναλυτικῆς καταγραφῆς πολλαπλῶν τεκμηρίων πού δημιουργοῦν
ἕνα σύνολο (π.χ. φάκελος µέ γράµµα, γράµµα µέ δύο φύλλα, φάκελος µέ γράµµα
καί φωτογραφίες, κ.ἄ.) ἔχει χρησιμοποιηθεῖ, πέραν τοῦ αὔξοντα ἀριθμοῦ, καί
ὑποαρίθµηση πού καταδεικνύει τό/τά περιεχόμενο/α τοῦ τεκμηρίου (π.χ. ΑΣΔ 12.1
ΦΑΚΕΛΟΣ, ΑΣΔ 12.1.1 ΓΡΑΜΜΑ, ΑΣΔ 12.1.2 ΓΡΑΜΜΑ).
Τά ὑπόλοιπα φύλλα ἐργασίας ἀφοροῦν σέ ἀντικείμενα καί τεκμήρια γιά τά
ὁποῖα ἔχει γίνει καταμέτρηση, φωτογράφηση, ἔλεγχος τοῦ περιεχομένου τους, τήρηση στοιχείων γιά μελλοντικές συνδέσεις µέ τόν κάτοχο καί ἐπανατοποθέτηση.
Ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν τεκμηρίων ἐκτιμᾶται ὅτι ἀνέρχεται στά 16.000.
Ὅσον ἀφορᾶ στίς συνδέσεις ἀντικειμένων καί τεκμηρίων, ἦταν ἕνα ζήτημα
πού ἀνέκυψε συχνά κατά τίς ἐργασίες καταγραφῆς, καθώς, λόγω τοῦ τρόπου πού
διασώθηκε τό Ἀρχεῖο, τεκμήρια τοῦ ἴδιου κατόχου βρέθηκαν σέ πολλά διαφορετικά σημεῖα. Αὐτό ἀφορᾶ κυρίως τά τεκμήρια καί ἀντικείμενα τοῦ φύλλου ΑΣΠ,
τά ὁποῖα ἀρχικά θεωρήθηκαν σκόρπια, ἀλλά τελικά ἀποδείχτηκε ὅτι εἶναι ἁπλῶς
μέρος ἑνός συνόλου ἤ δέματος, τό ὁποῖο βρέθηκε ἀργότερα (βλ. Ἀκατάγραφα
Κούτα 9 καί Κοῦτες 6-7Α). Ἀρκετά ἀπό αὐτά συνδέθηκαν μέ τόν κάτοχο καί γιά
τά ὑπόλοιπα ἔχουν κρατηθεῖ σημειώσεις στό Ἀρχεῖο Καταγραφῆς ὥστε νά μπορέσουν νά ἐνσωματωθοῦν στό μέλλον.

5. Ἱστορικά συμπεράσματα
Οἱ ἐργασίες προμελέτης καταγραφῆς τοῦ Ἀρχείου στάθηκαν ἀρκετές ὥστε νά
προκύψουν κάποια γενικά ἤ εἰδικά συμπεράσματα γιά τή χρονική περίοδο τήν
ὁποία καλύπτει τό Ἀρχεῖο.
α. Σχετικά µέ τήν ἴδια τή «Σωτηρία», ἐξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα γιά
τή λειτουργία τοῦ Σανατορίου κατά τίς δεκαετίες 1940 ἕως 1960. Τά διοικητικά
ἔγγραφα, κυρίως, µᾶς δίνουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες ἀφ’ ἑνός γιά τή γραφειοκρατία σέ ἕνα νοσηλευτικό ἵδρυμα τῆς ἐποχῆς καί ἀφ’ ἑτέρου γιά τά διάφορα τμήματα πού λειτουργοῦσαν, ὅπως τό γραφεῖο κινήσεως ἀσθενῶν, ἡ ἀποθήκη κλιβάνου, ἡ ἀποθήκη ἱματισμοῦ ἀπόρων ἀσθενῶν καί οἱ ὑπηρεσίες καταμέτρησης εἰδῶν ἀποβιώσαντος ἀσθενοῦς. Ἀπό τά ἴδια ἔγγραφα, πληροφορούμαστε καί γιά τά ὀνόματα ὑπαλλήλων τοῦ νοσοκομείου καί συχνά καί γιά τή διάρκεια τῆς θητείας τους σέ αὐτό.
Τόσο τά ἔγγραφα τοῦ Σανατορίου, ὅσο καί οἱ ἰατρικές συνταγές πού βρέθη218
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καν εἴτε σκόρπιες εἴτε μέσα σέ δέματα, δίνουν στοιχεῖα γιά τά ὀνόματα καί τίς εἰδικότητες τῶν γιατρῶν πού ἐργάζονταν ἐκεῖ, ἀλλά καί γιά τά δευτερεύοντα ἰατρικά τμήματα τῆς Σωτηρίας (π.χ. Στοματολογικό, Ὀδοντιατρικό κ.ἄ.).
Εἰδικότερα τά δέματα, ἀλλά καί τά Πρωτόκολλα καταμετρήσεως εἰδῶν ἀποβιώσαντος, ἐφ’ ὅσον φέρουν στοιχεῖα τῶν κλινικῶν στίς ὁποῖες κατέληξε ὁ ἑκάστοτε ἀσθενής, συνθέτουν µιά εἰκόνα γιά τίς κλινικές πού λειτουργοῦσαν κατά
τίς δεκαετίες ἀναφορᾶς, καθώς συχνά, μαζί µέ τό ὄνομα τῆς κλινικῆς, ἀναφέρεται καί τό ὄνομα τοῦ κτηρίου νοσηλείας καί προσφέρουν συγκριτικά στοιχεῖα σέ
σχέση µέ τή σημερινή διάρθρωση τῶν κλινικῶν.
Τέλος, παρατηρεῖται ὅτι κατά τίς τέσσερις δεκαετίες πού καλύπτει κυρίως τό
Ἀρχεῖο (ἀρχές 1940-τέλος 1970) χρησιμοποιεῖται σταθερά τό λογότυπο Νοσοκοµεῖον-Σανατόριον ἡ «Σωτηρία»18 µέ κόκκινα ἤ µαῦρα γράµµατα, ἐνῶ τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1965, µέ τό Βασιλικό Διάταγμα 776, τό Νοσοκομεῖο-Σανατόριο «Ἡ Σωτηρία» μετονομάσθηκε σέ «Νοσοκομεῖο Νοσημάτων Θώρακος Ἀθηνῶν»19, τό
ὁποῖο µαρτυρεῖται καί σέ μεταγενέστερο ἔγγραφο (1968).
β. Δεδομένου ὅτι δέν πρόκειται γιά ἕνα γενικό ἀρχεῖο τοῦ Ἱδρύματος, µόνο
εἰδικά συμπεράσματα μποροῦν νά προκύψουν σχετικά μέ τούς ἀσθενεῖς. Τά ἀντικείμενα καί τά τεκμήρια ἀνήκουν κατά πλειοψηφία σέ ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι κατέληξαν κυρίως στήν 7η κλινική (300 ἀνδρῶν), ἐνῶ ἐλάχιστες εἶναι οἱ περιπτώσεις γυναικῶν, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες κατέληξαν στήν 12η κλινική, πού πιθανῶς βρισκόταν στό Περίπτερο τῆς Μάννας ἤ ἄλλες στό κτήριο τῶν 300 Γυναικῶν20. Οἱ ἀσθενεῖς ἦταν σχεδόν στό σύνολό τους ἄποροι, γεγονός πού προκύπτει ἀπό τήν πληθώρα πιστοποιητικῶν ἀπορίας, ἀπό τά ἔγγραφα τοῦ Σανατορίου γιά τήν παροχή εἰδῶν ἱματισμοῦ σέ ἀπόρους ἀσθενεῖς, ἀλλά καί ἀπό ἔγγραφα κατά τόπους
μητροπόλεων πού βεβαιώνουν τήν οἰκονομική κατάσταση τοῦ ἀσθενοῦς. Οἱ ἀσθενεῖς ἦταν ἐπίσης χαμηλοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου, ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων
(π.χ. δημοδιδάσκαλος), γεγονός πού προκύπτει ἀπό τίς ἄδειες τεχνικῶν ἐπαγγελμάτων (π.χ. φορτοεκφορτωτής, ὑποδηματοποιός, ἐργάτης, γεωργός, λεμβοῦχος,
κ.ἄ.), ἀλλά καί ἀπό τήν ἐξαιρετικά ἀνορθόγραφη ἀλληλογραφία τῶν ἀσθενῶν µέ
τούς οἰκείους τους.

18. Μέ τόν ἀναγκαστικό Νόμο τοῦ 1935 (ΦΕΚ 577/Α/20-11-1935), ἡ «Σωτηρία» γίνεται ΝΠΔΔ
ὑπό τήν ἐπωνυμία Νοσοκομεῖον «ἡ Σωτηρία», παρ’ ὅλα αὐτά στά ἐπίσημα ἔγγραφα συνεχίζει
νά χρησιμοποιεῖται ὁ τίτλος Νοσοκομεῖον-Σανατόριον ἡ «Σωτηρία».
19. Ἀλέξανδρος Ἀηδονίδης, Κωνσταντίνος Τσιάμης, Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνῆ καί Δημήτρης Ἀνωγιάτης-Pelé, «Οἱ πρῶτοι ἀσθενεῖς τοῦ Πνευμονολογικοῦ Τμήματος τοῦ Σανατορίου Σωτηρία», π. Ἰατρικά Χρονικά Βορειοδυτικῆς Ἑλλάδος, τ. 11/1, 2015, σ. 21-29.
20. Βλ. ἐνδεικτικό πίνακα τῶν κλινικῶν τῆς «Σωτηρίας», τόν Αὔγουστο τοῦ 1942, Γ. Σταυράκης, ὅ.π., σ. 118. Τά στοιχεῖα τῶν κλινικῶν προκύπτουν καί ἀπό τούς φακέλους τῶν γραμμάτων πού λάμβαναν οἱ ἀσθενεῖς στό Νοσοκομεῖο.
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γ. Ὡς πρός τήν ἴδια τήν ἀσθένεια καί τόν κοινωνικό της ἀντίκτυπο, διαβάζοντας κανείς τήν ἀλληλογραφία τῶν ἀσθενῶν, παρατηρεῖ ὅτι ἡ ἀσθένεια δέν κατονομάζεται, σπανίως δέ γίνεται ἀναφορά σέ κάποια θεραπεία ἤ σέ ἰατρικές ἐξετάσεις. Ἡ προτεραιότητα τῶν οἰκογενειῶν τῶν ἀσθενῶν ἦταν ἡ ἐπίλυση καί ἡ
διευθέτηση τόσο τῶν οἰκονομικῶν καί κοινωνικῶν ζητημάτων, ὅσο καί ἡ ἀνάγκη
περιγραφῆς μιᾶς δύσκολης καί σκληρῆς καθημερινότητας. Ἡ λέξη φυματίωση
δέν ἔχει βρεθεῖ μέχρι στιγμῆς οὔτε σέ ἕνα γράμμα, πολλές φορές μάλιστα ἀναφέρεται μέ κάποιο ἄλλο ὄνομα, π.χ. ὡς ὑπερκόπωση. Σέ ἕνα γράμμα τοῦ 1946 διαβάζουμε: …«Κυρία Ἀγγελική, ἔχετε τίς ἐλπίδες σας στό θεό καί στήν ἐπιστήμη, ἡ
ὁποία ἔχει κάνει τόσους καί τόσους καλά μέ βαρυτέρας μορφῆς ἀσθενείας, ὄχι
σάν τήν δική σας πού ἔχει προέλθει ἀπό ὑπερκόπωση»…21.
Σέ ἐλάχιστες περιπτώσεις περιγράφονται συμπτώματα καί ἐξετάσεις ἤ ἐκφράζεται ὁ φόβος μετάδοσης ἀπό τά ροῦχα τοῦ ἀσθενοῦς πού ἔχουν παραμείνει στό
σπίτι.
(…) Νίκο μᾶς γράφεις ὅτι ἔβγαλες πλάκα καί σοῦ εἴπανε οἱ γιατροί πώς ἐνεμφανίσθη ἡ παλαιά πάθηση καί πώς τό αἷμα πού ἔβγαλες εἶναι ἀπό τό ἴδιο μέρος
καί πώς δεξιά φαίνονται κάτι σκιές (…) μοῦ γράφεις γιά τά πτύελά σου πού εἶπαν ὅτι ἦταν ἀρνητικά. Νίκο πρέπει νά μοῦ γράψεις τήν καθαρά ἀλήθεια γιατί
ὅπως ξέρεις ἔχουμε μικρό παιδί καί ἔχω τά ροῦχα του ἀνακατεμένα στό μπαοῦλο
καί νά ρωτήσεις γιά τά ροῦχα σου ἄν ὑπάρχει φόβος γιά νά τά κρατήσω χώρια
(…). Ἁλμυρός 1953.
Σέ κάθε περίπτωση, ὅμως, διαπιστώνεται σχεδόν πάντα ἡ προσπάθεια ἐνθάρρυνσης τοῦ ἀσθενοῦς, καθώς ἡ ἴαση καί ὁ γυρισμός του θεωροῦνται ὡς κάτι τό
δεδομένο.
δ. Ἀπό τήν ἀλληλογραφία προκύπτουν ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα καί γιά
τόν συναισθηματικό κόσμο τῶν ἀσθενῶν καί γιά τούς τρόπους πού υἱοθετοῦσαν
προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουν τήν καθημερινότητα μέσα στό Σανατόριο. Ἀπαγορευμένοι ἔρωτες, τρυφερές σκέψεις, φιλοσοφικοί στοχασμοί, δράματα οἰκογενειῶν πού τίς χώρισε ὁ Πόλεμος καί ἡ ἀνέχεια, ἀλλά καί ἀξιόμεμπτες συμπεριφορές συνθέτουν ἕνα ἰδιόμορφο πάζλ προσωπικοτήτων. Παρατίθενται μερικά ἀποσπάσματα ὡς παραδείγματα:
(…) Ἡ κίνηση τοῦ δρόμου ἔχει γίνει ζωηρή. Ἔρχεται ὁ κόσμος ἀπό τίς δουλειές του. Στά αὐτιά μου μπερδεύονται οἱ φωνές τῶν μικρῶν παιδιῶν πού παίζουν. Μέ ἕνα λόγο δηλαδή, ὅλα γύρω ξυπνοῦν, ζωντανεύουν. Μόνο ἐμεῖς Γιαννάκη, ἐμεῖς, οἱ τόσο σκληρά χτυπημένοι ἀπό τήν ἀδυσώπητη μοίρα ἔχουμε ἀγκαλιάσει τά κρεβάτια περιμένοντας… ἴσως κάποιο θαῦμα. Ἄς εἶναι. Δέν θά λυγίσουμε ὅμως. Θά παλέψουμε. Κι ὅταν νικήσουμε τότε πιά θά εἶναι ὅλα δικά μας
21. Σέ ὅλα τά ἀποσπάσματα ἀπό τήν ἀλληλογραφία τῶν ἀσθενῶν δέν ἔχει διατηρηθεῖ ἡ ἀρχική ὀρθογραφία, καθώς κάνει τό κείμενο ἰδιαίτερα δυσανάγνωστο.
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(…). Βύρωνας 1947 (γράμμα φυματικοῦ πού ἔχει πάρει ἐξιτήριο καί κάνει θεραπεία στήν ταράτσα τοῦ σπιτιοῦ του, πρός τόν φίλο του πού εἶναι ἀκόμη στή Σωτηρία).
(…) Γιαννάκη μου, γράψε μου ἐλεύθερα, μή φοβᾶσαι τίποτα, δέν πρόκειται
νά παραπέσει τό γράμμα. (…) Ἄχ Γιαννάκη μου, κάθε βράδυ σέ ἔχω στόν ὕπνο
μου. Δέν εἶναι βραδιά νά μήν σέ δῶ. Ἀλλά, Γιαννάκη μου, στόν ὕπνο μου σέ ἔχω,
στόν ξύπνιο μου σέ χάνω. Τί νά κάνω… Ὅμως θά ζήσω μέ τήν ἀνάμνησή σου, νά
περάσει ὁ καιρός νά ξανανταμωθοῦμε (…). Σπάρτη 1943 (γράμμα ἀπό τήν ἀγαπημένη τοῦ Γιάννη, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στή Σωτηρία. Εἶναι σαφές ὅτι η σχέση αὐτή
εἶναι μυστική, ἀφοῦ καί ὁ ἴδιος ὁ Γιάννης κρατοῦσε τά γράμματα τῆς ἀγαπημένης του σέ εἰδικό φάκελο μέ τή σημείωση: «Νά καταστραφοῦν χωρίς νά διαβασθούν (ἐάν κινδυνεύω νά π _ _ _ _ _)».
(…) Νικολάκη μου, ἐψές σέ ὀνειρεύτηκα χρυσέ μου, πού εἶχες ἔρθει καί ἤμασταν στῆς μητέρας τό σπίτι καί φιλιόμασταν (…). Ἁλμυρός 1953 (γράμμα ἀπό
σχετικά νιόπαντρη γυναίκα στό σύζυγό της πού νοσηλεύεται στή Σωτηρία).
(…) Ἔχομεν τήν τιμήν, νά διαβιβάσωμεν ὑμῖν συνημμένως τήν ἀπό 10-10-59
ἐπιστολήν τοῦ Ἰωάννου (…) δι’ ἧς γνωρίζει τάς ἐνεργείας ἐνίων ὀπαδῶν τῆς ΕΔΑ
καί αἰτεῖται τήν λῆψιν τῶν ἐνδεικνυομένων κατ’ αὐτῶν μέτρων ὡς καί τήν παροχήν διευκολύνσεως εἰς αὐτόν σχετικῶς μέ τάς ἐξόδους του ἐκ τοῦ ἀνωτέρου Ἱδρύματος (…). 1959 (ἐπιστολή τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως πρός τόν Ὑφυπουργό Προνοίας).
(…) Πρόσεχε νά τά δουλέψεις τά λεφτά καί μή τά φᾶς γιατί δέν ἔχει ἄλλα, στό
λέω γιά νά τό ξέρεις. Γι’ αὐτό βάλε μυαλό καί νά εἶσαι καλός αὐτοῦ γιατί θά βρεθεῖς στό δρόμο χωρίς στέγη. (…) Ἡ δέ ἀδελφή σου πάντως δέν πρόκειται νά σοῦ
ξαναστείλει χρήματα. Ἀπό ροῦχα ὅμως πού ἔχει θά σοῦ στείλει κανένα, ἀλλά τά
πουλᾶς, μήπως δέν τό ξέρουμε; (…). Κέρκυρα 1963 (γράμμα ἀπό τήν ἀδερφή τοῦ
ἀσθενοῦς στόν ἴδιο, ὁ ὁποῖος ξοδεύει ἄσκοπα ὅλα τά χρήματα πού λαμβάνει καί
πουλάει τά πράγματά του στή μαύρη ἀγορά μέσα στό Νοσοκομεῖο).
ε. Ἡ ἀλληλογραφία πού βρέθηκε στήν κατοχή τῶν ἀσθενῶν, συνθέτει ἐπίσης
ἕναν χάρτη προέλευσης καί καταγωγῆς τῶν τροφίμων τοῦ Νοσοκομείου. Τήν
ἐποχή μετά τό 1945, στή Σωτηρία παρουσιάζονται πολλές ἐλλείψεις στόν ἐπισιτισμό καί σέ φαρμακευτική περίθαλψη. Τό Ἵδρυμα τήν ἴδια στιγμή ἀντιμετωπίζει
καί τό πρόβλημα ὑπεράριθμων νοσηλευόμενων, γεγονός πού ὀφειλόταν στή
διακοπή τῆς λειτουργίας, κατά τή διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, πολλῶν ἐπαρχιακῶν σανατορίων καί στή μαζική μετακίνηση φυματικῶν ἀσθενῶν πρός τήν
Ἀθήνα22. Τά γράμματα τῶν ἀσθενῶν, προερχόμενα ἀπό κάθε σημεῖο τῆς Ἑλλάδας, ἐπιβεβαιώνουν αὐτό τό γεγονός στό μέγιστο βαθμό. Παράλληλα, μέσω τῶν
περιγραφῶν πού γίνονται σέ αὐτά, παρέχονται πολλές καί σημαντικές πληροφο22. Γ. Σταυράκης, ὅ.π., σ. 152.
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ρίες γιά τό πῶς ἦταν ἡ ζωή στή ἐπαρχία τήν μεταπολεμική περίοδο καί μέχρι περίπου τίς ἀρχές τοῦ 1970.
στ. Προκειμένου γιά τό Στρατιωτικό Περίπτερο, πού ἐνδιαφέρει εἰδικά λόγω
τοῦ ὅτι πρόκειται νά φιλοξενήσει τό νέο Μουσεῖο Σωτηρία, παρατηρεῖται ὅτι
ὑπῆρχε «Νοσοκομειακή Ἐπιτροπή Στρατιωτικοῦ Περιπτέρου Σωτηρίας», ἡ ὁποία
ἐξέδιδε «Δελτίο Ταυτότητας Νοσηλευόμενου» εἰδικά γιά τούς ἀσθενεῖς τοῦ Περιπτέρου αὐτοῦ, κάτι πού, μέχρι στιγμῆς, δέν ἔχει βρεθεῖ γιά κανένα ἄλλο Περίπτερο ἤ Κλινική τοῦ Σανατορίου. Παραμένει, ἐντούτοις, ἄγνωστος ἀκόμα ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὑπῆρξε αὐτή ἡ εἰδική μεταχείριση τῶν νοσηλευόμενων τοῦ Στρατιωτικοῦ Περιπτέρου.
ζ. Δελτία ταυτότητας καί ἀποδείξεις χρηματικῶν συνδρομῶν ἀποδεικνύουν
τήν ὕπαρξη ἑνός εἴδους συνδικαλισμοῦ μέσω τῆς δραστηριότητας τῶν διαφόρων
Συνεταιρισμῶν Φυματικῶν Ἀσθενῶν, ὅπως ὁ Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Φυματικῶν, ὁ Ἐθνικός Σύλλογος Προνοίας Φυματικῶν, ὁ Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Φυματικῶν, κ.ἄ. Οἱ συνεταιρισμοί αὐτοί εἶχαν δημιουργηθεῖ εἴτε ἀπό τούς ἴδιους
τούς ἀσθενεῖς, µέ σκοπό τήν ἐξασφάλιση καλύτερης καθημερινότητας νοσηλείας καί ἐπανένταξης στήν κοινωνία, εἴτε ἀπό γιατρούς, οἱ ὁποῖοι µέ τόν τρόπο
αὐτό ἀσκοῦσαν πίεση στίς ἑκάστοτε κυβερνήσεις γιά τήν ἐξασφάλιση καλύτερων
παροχῶν στούς ἀσθενεῖς καί στά νοσηλευτικά ἱδρύματα23.
η. Οἱ διάφορες κάρτες ἤ ἔγγραφα βουλευτῶν καί κυβερνητικῶν στελεχῶν χρησιμεύουν, μαζί µέ ἄλλα στοιχεῖα, καί στήν κατανόηση τῶν πολιτικῶν πεποιθήσεων τῶν ἀσθενῶν. Κάρτες ὀργανώσεων, ὅπως αὐτές τοῦ ΕΑΜ, τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου Ἑλλάδος, τῆς Ἐθνικῆς Ὀργάνωσης Χ, ἀλλά καί ἐπιστολές στίς ὁποῖες καταγράφονται πολιτικά πιστεύω, ὅπως ἕνα πολυσέλιδο γράµµα πού ἐξηγεῖ τόν
«κίνδυνο τοῦ κομμουνισμοῦ» ἤ τά ἔγγραφα ἑνός ἀσθενοῦς ἀπό τή Σάμο, ἀποδεικτικά τῶν φιλοκυβερνητικῶν του φρονημάτων τήν περίοδο τοῦ Ἐμφυλίου. Παρατίθεται χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα:
Ὁ ὑπογεγραμμένος Ἐμμανουήλ (…) ἐκ Λιμένος Βαθέος Σάμου βεβαιῶ ὑπευθύνως καί ἐν γνώσει τῶν συνεπειῶν τοῦ Νόμου περί ψευδοῦς δηλώσεως ὅτι ὁ ΙΩΑΝΝΗΣ (…) κλάσεως 1938 (…) ὑπηρέτησε εἰς τά ΜΑΥ Σάμου (…) Οὗτος προσέφερε πολυτίμους ὑπηρεσίας κατά τήν διάρκειαν τοῦ συμμοριτοπολέμου ἐν Σάμῳ
διακριθείς διά τήν αὐτοθυσίαν τό θάρρος του καί τόν ἡρωισμόν του κατά τάς
ἐπανειλημμένας μάχας (…) Οὗτος ὡσαύτως ἐπυροβόλησε καί ἐφόνευσε τόν ἀρχισυμμορίτην (…) εἰς θέσιν «ΧΟΝΔΡΟ ΒΟΥΝΟ» τήν 27 Ἰουλίου 1949. Διά τάς ἀνωτέρω ὑπηρεσίας του πρός τήν Πατρίδα ἐτιμήθη καί διά τοῦ ἀναμνηστικοῦ μεταλλίου ΕΘΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (…). Ἀστυνομικό Τμῆμα Λιμένος Βαθέος Σάμου
1951.
23. Ἀντώνης Ρασιδάκης - Φώτης Βλαστός, Χρυσό Ἰωβηλαῖο. 100 χρόνια Σωτηρίας: 19032003, Ὁδηγός Μνήμης, Ἀθήνα 2003, σ. 82-83.
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Ἀπό πολλά ἔγγραφα καί ἐπιστολές τοῦ Ἀρχείου, τεκμήρια πού ἀποδεικνύουν
ὡς ἐπί τό πλεῖστον φιλοκυβερνητικά φρονήματα σέ ἐποχές κρίσιμες, προκύπτει
ἕνα ἀναπάντητο πρός τό παρόν ἐρώτημα γιά τό ἄν ἡ κατάταξη τῶν ἀσθενῶν στίς
διάφορες κλινικές γινόταν καί βάσει τέτοιων κριτηρίων διαχωρισμοῦ. Εἶναι γνωστό ὅτι στή Σωτηρία ὑπῆρξε παράλληλα καί ἔντονη ἀντικυβερνητική δράση, γεγονός πού μᾶλλον ὁδηγεῖ ξανά στό συμπέρασμα ὅτι ἡ ἀποσπασματικότητα τοῦ
Ἀρχείου δέν μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ γενικές καί ἀσφαλεῖς παραδοχές.
θ. Τά διάφορα ἔγγραφα πού βρέθηκαν στά προσωπικά ἀντικείμενα τῶν
ἀσθενῶν, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό σανατόρια ἐκτός Σωτηρίας συμπληρώνουν
ἕναν σανατοριακό χάρτη τῆς Ἑλλάδας κατά τίς δεκαετίες 1940-1950. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται τό Φυματιολογικό Ἰνστιτοῦτο Ἰωάννου Σισµάνογλου καί τό
Ἀναρρωτήριον Πνευμονικῶν Νοσημάτων Κωνστ. Καλαµβόκη στά Μελίσσια, τό
Νοσοκοµεῖον-Σανατόριον Ἀσβεστοχωρίου στή Θεσσαλονίκη, τό Σανατόριο Πέτρας στόν Ν. Πιερίας, τό Βενιζέλειον Παγκρήτιον Νοσοκοµεῖον Φυµατιώντων
στό Ἡράκλειο Κρήτης, τό Σανατόριο Ἁγίας Ἐλεούσας στή Ρόδο, τό Σανατόριο
Λαμίας καί τό 415ο Στρατιωτικόν Σανατόριον Σπάρτης.
ι. Τέλος, τά πολυάριθμα αἰγυπτιακά διαβατήρια, τά ὁποῖα συνήθως συνοδεύονται ἀπό ἄδειες εἰσόδου καί παραμονῆς στή χώρα, καταμαρτυροῦν τήν εἰδική συμφωνία τῆς Σωτηρίας µέ τήν Ἑλληνική Κοινότητα Ἀλεξανδρείας, ἡ ὁποία
περιελάβανε τήν παραχώρηση συγκεκριμένου ἀριθμοῦ κλινῶν ἐκ μέρους τοῦ Σανατορίου σέ Ἕλληνες τῆς Κοινότητας κατά τή δεκαετία τοῦ 1950.

6. Ἀπαραίτητες ἐνέργειες γιά τή διάσωση καί διαφύλαξη τοῦ Ἀρχείου
Ἀπό τόν Ἰούλιο τοῦ 2018 καί ἑξῆς δέν ἔχει πραγματοποιηθεῖ καμία ἐργασία σχετική μέ τό Ἀρχεῖο. Γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς διάσωσής του καί τῆς πλήρους ἔνταξής του στή Συλλογή τοῦ Μουσείου Σωτηρία, κρίνεται ἀπαραίτητο νά ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἀκόλουθες ἐργασίες:
α. Ταυτοποίηση καί καταγραφή τοῦ συνόλου τῶν τεκμηρίων: Κάθε τεκμήριο
πρέπει νά λάβει ἀτομικό ἀριθμό εἰσαγωγῆς, ὥστε νά κατοχυρωθεῖ ἡ ταυτοποίησή του καί νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἔνταξη τοῦ συνόλου τοῦ Ἀρχείου στή µόνιµη Συλλογή τοῦ Μουσείου.
β. Ἐξασφάλιση συνδέσεων τεκμηρίων: Τεκμήρια, πού ἔχει διαπιστωθεῖ ἤ
πρόκειται νά διαπιστωθεῖ ὅτι ἀνήκουν στόν ἴδιο κάτοχο, πρέπει νά συνδεθοῦν
μεταξύ τους καί νά ἀποκτήσουν ἑνιαία ἀρίθμηση, καθώς πρός τό παρόν ἔχει
ἁπλῶς ἐπισημανθεῖ ἡ θέση στήν ὁποία βρέθηκαν. Ἡ ἐργασία αὐτή θά ἔχει ὡς
ἀποτέλεσμα τή συμπλήρωση ἀνοιχτῶν διαμοιρασμένων δεμάτων ἤ τή δημιουργία νέων.
γ. Ἠλεκτρονική καταγραφή δεδομένων: Γιά τή σωστή διαχείριση τοῦ Ἀρχείου, ἡ καταγραφή πρέπει νά γίνει ἐξαρχῆς ἠλεκτρονικά σέ εἰδικό πρόγραµµα
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καταγραφῆς μουσειακῶν συλλογῶν, σύμφωνα µέ τά πρότυπα πού χρησιμοποιοῦνται σέ πολλά μουσεῖα τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ ἐξωτερικοῦ. Μέ αὐτόν τόν τρόπο,
ὅλες οἱ πληροφορίες κάθε τεκμηρίου (στοιχεῖα, ἱστορική τεκμηρίωση, φωτογραφικό ὑλικό, ψηφιοποιημένο ὑλικό, πληροφορίες συντήρησης, κ.ἄ.) καταχωροῦνται σέ ἀτομικό ἠλεκτρονικό δελτίο καί ἡ χρήση τοῦ Ἀρχείου καθίσταται εὔκολη
γιά ὁποιονδήποτε ἐπιμελητή κληθεῖ νά τό διαχειριστεῖ στό μέλλον.
δ. Φωτογράφηση καί Ψηφιοποίηση: Λόγω τῆς εἰδικῆς εὐαισθησίας τοῦ Ἀρχείου, κρίνονται ἀπαραίτητες οἱ ἐργασίες φωτογράφησης τῶν τρισδιάστατων
ἀντικειμένων καί ἡ ψηφιοποίηση ἐγγράφων, φωτογραφιῶν, ἐπιστολῶν καί ἐντύπων, γιά τή διάσωση καί προστασία τους καί τήν εὔκολη πρόσβαση σέ αὐτά.
ε. Συντήρηση ἀντικειμένων: Τά ἀντικείμενα ἔχουν διακριθεῖ σέ κατηγορίες
προτεραιότητας συντήρησης ἀνάλογα µέ τήν κατάστασή τους (κατηγορίες α-ε).
Ἐπισημαίνεται ὅτι πολλά ἀπό αὐτά εἶναι σέ µέτρια-κακή κατάσταση λόγω παλαιότητας, ἀλλά καί τῆς ἐπιπλέον ὑγρασίας πού ἔλαβαν κατά τήν τριήμερη ἔκθεσή τους στό νερό τῆς βροχῆς.
στ. Κατασκευή ἀρχειοστασίου: Γιά τή σωστή φύλαξη τῶν συντηρημένων
πλέον ἀντικειμένων καί τεκμηρίων τοῦ Ἀρχείου, ἐπιβάλλεται ἡ δημιουργία ἀρχειοστασίου σέ εἰδικά διαμορφωμένο ἀποθηκευτικό χῶρο, ὅπου θά τηροῦνται
αὐστηρά οἱ ἐνδεδειγμένες προδιαγραφές συντήρησης.

7. Μελλοντική χρήση τοῦ Ἀρχείου
Τό πλούσιο καί πολυποίκιλο ὑλικό τοῦ Ἀρχείου Σωτηρία μπορεῖ νά ἀποτελέσει
τή βάση γιά πολλῶν εἰδῶν χρήσεις. Συνοπτικά προτείνονται οἱ ἀκόλουθες:
α. Περιοδικές ἐκθέσεις: Πέραν τῆς ἔκθεσης τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀρχείου καί τῆς ἱστορίας του, μποροῦν νά προκύψουν πολυάριθμες θεματικές περιοδικῶν ἐκθέσεων
(ἱστορίες ἀσθενῶν, ἀντιφυματικός ἀγώνας, ἱστορία τῆς Σωτηρίας, διαφημίσεις
τῆς ἐποχῆς, Ἀλεξάνδρεια καί Σωτηρία, κ.ἄ.).
β. Ἔκδοση βιβλίου/λευκώματος: Μετά τήν καταγραφή του, τό Ἀρχεῖο προσφέρεται γιά ἐπιστημονικές ἐκδόσεις, φωτογραφικά λευκώματα, μουσειακό ὁδηγό, κ.ἄ.
γ. Ψηφιακές ἐφαρμογές: Τά ψηφιοποιημένα, πλέον, τεκμήρια τοῦ Ἀρχείου
μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν ὡς ὑλικό ψηφιακῶν ἐφαρμογῶν.
δ. Παραγωγή ἱστορικοῦ ντοκιμαντέρ: Οἱ θεματικές πού μποροῦν νά προκύψουν γιά περιοδικές ἐκθέσεις, συνιστοῦν καί θεματικές γιά παραγωγή ἱστορικῶν
ντοκιμαντέρ, τά ὁποῖα μποροῦν νά προβάλλονται στό χῶρο τοῦ Μουσείου ἀλλά
καί εὐρύτερα.
ε. Ἐπιστημονική ἔρευνα: Ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα σχετικά µέ τήν ἀσθένεια τῆς
φυματίωσης, τά σανατόρια καί τήν ἀνθρωπολογική μελέτη, ἐνισχύεται µέσω τῆς
προσβασιμότητας τῶν ἐρευνητῶν στά περιεχόμενα τοῦ Ἀρχείου.
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στ. Ἡμερίδες/συνέδρια: Τό Ἀρχεῖο µπορεί νά ἀποτελέσει ὑλικό γιά ἡμερίδες
καί συνέδρια µέ ἰατρικό, ἱστορικό, κοινωνιολογικό, ἀνθρωπολογικό, µουσειολογικό περιεχόμενο ἀλλά καί αὐτό τῆς συντήρησης συλλογῶν.

8. Ἐπίλογος
Ἡ «Σωτηρία» ἀποτελεῖ ἕνα νοσηλευτικό ἵδρυμα, τό ὁποῖο συνδέθηκε ἄρρηκτα
μέ τή δημόσια μνήμη καί μέ μία ἀπό τίς γνωστότερες νόσους τοῦ πρώτου μισοῦ
τοῦ 20οῦ αἰώνα. Πέρα ἀπό τά ἐπίσημα ἀρχεῖα πού τό ἀφοροῦν, τά ὁποῖα φυλάσσονται κατά κύριο λόγο στά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, παρέμενε ἐντυπωσιακή ἡ ἔλλειψη προσωπικῶν ἀρχείων ἀσθενῶν καί ἐσωτερικῶν ἐγγράφων πού μαρτυροῦσαν τή λειτουργία του24. Ἑπομένως, ἡ ἀνεύρεση ἑνός τέτοιου Ἀρχείου ἀποτελεῖ σταθμό τόσο γιά τήν ἱστορία τοῦ Νοσοκομείου καί τοῦ Μουσείου ὅσο καί
γιά τήν κοινωνική ἱστορία ἐν γένει. Ἡ μεγάλη ἀξία τοῦ Ἀρχείου «Σωτηρία» ἦταν
σαφής ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἀνεύρεσής του. Κατά τή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν πού ἔχουν πραγματοποιηθεῖ, ἔχει συγκινήσει καί συνεχίζει νά συγκινεῖ
πλῆθος κόσμου, εἴτε πρόκειται γιά τούς ἴδιους τούς μελετητές καί γιά εἰδικούς
ἐπιστήμονες, εἴτε γιά τό εὐρύ κοινό. Τό γεγονός αὐτό ἔχει ἀποδειχθεῖ καί ἀπό τήν
προθυμία ἀνθρώπων νά ἐργαστοῦν ἐθελοντικά, ἀλλά καί ἀπό τή συμμετοχή τοῦ
κόσμου σέ ἐκδηλώσεις πού ἔχουν πραγματοποιηθεῖ µέχρι σήμερα. Ἡ καταγραφή καί ἡ συντήρησή του, ἀπό ἐξειδικευμένο ἐπιστημονικό προσωπικό, κρίνονται
ὡς ἐργασίες ὑψίστης σημασίας τόσο γιά τό Μουσεῖο «Σωτηρία» ὅσο καί γιά τήν
ἐπιστημονική κοινότητα. Εὐχή εἶναι νά βρεθοῦν καί ἄλλα παρόμοια ἀντικείμενα
καί τεκμήρια ὥστε νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἱστορική συνοχή καί νά ἐξαχθοῦν ἀσφαλῆ
συμπεράσματα ἀπό τούς ἁρμόδιους ἱστορικούς τῆς ὑγείας.
Ἀσημίνα Γρηγορίου

24. Γ. Στογιαννίδης, ὅ.π., σ. 9.
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