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Έκθεση πεπραγμένων του Δημόσιου
Ψυχιατρείου της Κέρκυρας το 1941, από 
τον τότε Διευθυντή του Παναγιώτη Ζη*

Ιστορικό σημείωμα 

Δημήτρης Ν. Πλουμπίδης

Αναπληρωτής καθηγητής Ψυχιατρικής
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών

*  Παναγιώτης Ζης (1901-1951). Γεννήθηκε στο Λεβίδι 
Αρκαδίας. Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών το 1925.  από το 1927 ως το 1932 
εσωτερικός βοηθός της Πανεπιστημιακής Νευρολογι-
κής και Ψυχιατρικής Κλινικής (Αιγινήτειο νοσοκομείο), 
όπου το 1932 ονομάστηκε επιμελητής. Το 1939 έγινε 
διευθυντής του Ψυχιατρείου της Κέρκυρας όπου 
παρέμεινε ως το 1946. Οι επιστημονικές του δημοσι-
εύσεις : για νευρολογικά θέματα, πειραματικές εργα-
σίες επί του χασίς, λουμινάλης και χλωρικού καλίου, 
καθώς επίσης την σχιζοφρένεια και  την πρωτογενή 
άνοια.

Περίληψη:  Τα χρόνια της κατοχής, ιδιαίτερα τα χρό-

νια 1941-1942, υπήρξαν δραματικά δύσκολα για ολό-

κληρο τον ελληνικό λαό  και ακόμα πιο δύσκολα για 

τους ασθενείς των  ψυχιατρικών ιδρυμάτων που ήταν 

κοινωνικά απομονωμένοι και δεν είχαν την δυνατότη-

τα  να βρουν συμπληρωματικές  πηγές τροφής. Η θνη-

σιμότητα  στα δύο ψυχιατρεία της Αθήνας  άγγιξε το 

40% των ασθενών, χωρίς να έχουμε ακριβή γνώση των 

αριθμών μέσα στο γενικότερο χάος1, 2, 3.

Τρομακτικά ποσοστά θνησιμότητας έχουμε και στα 

γαλλικά ψυχιατρεία4 από την δραματική μείωση της 

τροφής αλλά όχι την ενεργητική εξόντωση των ασθε-

νών που παρατηρήθηκε σε ναζιστικά ψυχιατρεία της 

Γερμανίας5.

Η μελέτη της ιστορίας του Ψυχιατρικού Νοσοκομεί-

ου της Κέρκυρας είναι ιδιαίτερα σημαντική6. Η  έκθε-

ση πεπραγμένων του Παναγίωτη Ζη  είναι η μοναδική 

ολοκληρωμένη έκθεση  στην Ελλάδα, για την περίοδο 

της κατοχής, απ’ όσο τουλάχιστον γνωρίζω. Συντομευ-

μένη της μορφή έχει  ήδη δημοσιευθεί7. Η δημοσίευ-

ση έγινε από ανέκδοτο δακτυλογραφημένο κείμενο, 

που μας παρέδωσε ο γιός του, καθηγητής Νευρολο-

γίας Β. Ζης. Για ευνόητους λόγους δεν θα  δημοσιευ-

τούν τα ονόματα όσων δέχονται την κριτική  του Π.Ζη 

και γενικά θα αναφέρονται μόνο τα αρχικά των ονομά-

των. Διατήρησα την απλή καθαρεύουσα της εποχής, 

χωρίς όμως το πολυτονικό σύστημα το οποίο απαιτεί 

άλλες τεχνικές προδιαγραφές.
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Έκθεσις πεπραγμένων του Δημόσιου Ψυχια-
τρείου Κέρκυρας κατά το 1941

Κατά την 31/12/1940 
παρέμειναν εν τω Ψυχιατρείω ασθενείς: ............... 596
Ενοσηλέυθησαν: ..................................................... 653
Εξήλθον: .................................................................... 43
Απεβίωσαν: ............................................................. 287
Κατά την 31/12/1941 
παρέμειναν εν τω Ψυχιατρείω ασθενείς: ............... 323
Σύνολο ημερών νοσηλέιας: ............................. 176.287

Έπιστημονικόν

Αφίνοντες δι’ ευθετώτερον χρόνον την επιστημονικήν 
μελέτην της στατιστικής, περιοριζόμεθα ενταύθα να εί-
πωμεν ολίγα τινά εν σχέσει προς την θνησιμότητα την με-
γάλην, ην έσχομεν.

Η θνησιμότης η οφειλομένη εις την κακήν σίτισιν αυ-
τών κατά τον Νοέμβριον 1940, λόγω των βομβαρδισμών, 
μειούται σταθερώς (29 τον Δεκ. 1940, 22 τον Ιαν. 1941, 
17 τον Φεβρ. 1941, 16 τον Μάρτιον, 11 τον Απρίλιον) με 
τάσιν προς επάνοδον σις τους συνήθεις αριθμούς ως κα-
τεδείκνυε η σωματική βελτίωσις των ασθενών. Ατυχώς 
όμως από της 15 Απριλίου άρχεται μεγάλη μείωσις της 
μερίδας του άρτου, λόγω της αρξαμένης καταρρεύσεως 
του Μετώπου (από 212 δράμια άτινα ελάμβανον ημε-
ρησίως εις 100 τον Ιούνιον, 47 τον Ιούλιον! 60 δράμια 
τον Αύγουστον, Σεπτέμβριον και Οκτώβριον (σημ.: 1 οκά 
αντιστοιχούσε σε 1,282 κιλά και διαιρείτο σε 400 δρά-
μια)… Εντεύθεν η θνησιμότης αυξάνει. Ούτω έχομεν θα-
νόντες 14 τον Μάιο, 27 τον Ιούνιο, 17 τον Αύγουστο, 24 
τον Σεπτέμβριο, 39 τον Οκτώβριο. Οι θάνατοι επακολου-
θούν εις εντερικάς διαταραχάς και οιδήματα πείνης. Τον 
Νοέμβριο οι θάνατοι ανέρχονται εις 47, ινα κατέλθουν 
εις 24 τον Δεκέμβριο καθόσον ήδη από τον Νοέμβριο 
επετύχομεν διπλασιασμόν άρτου και τινών ειδών χορη-
γουμένων δια δελτίων. Η αύξησις αύτη της θνησιμότη-
τας δεν είναι ανάλογος προς την παρατηρηθείσαν άλλως 
τε αύξησιν της θνησιμότητας επί των λοιπόν κατοίκων, 
ούσα βεβαίως πολύ μεγαλυτέρα εις το Ψυχιατρείον. Τού-
το εξηγείται αν ληφθή υπ όψιν: 1ον. Οτι η θνησιμότης εις 
το ημέτερον Ψυχιατρείον ανέρχεται κατά την τελευταίαν 
δεκαετίαν (1931-1941) εις 6,30%, ούσα υπερπενταπλά-
σια της θνησιμότητας της πόλεως. 2ον. Οτι οι κάτοικοι της 
πόλεως δεν περιωρίζοντο να τρώγουν μόνον όσα εδίδο-
ντο δια των δελτίων, ενώ εις το Ψυχιατρείον ουδέν επί 
πλέον ηδύναντο να φάγουν, καθόσον ούτε εύκολον ήτο 
να ευρεθή συγκεντρωμένον ποσόν δι’ όλους τους ασθε-
νείς, ούτε τα χρήματα υπήρχον. 3ον. Οτι οι ψυχοπαθείς 
έχουν ανάγκην περισσότερων θερμίδων από τους υγι-
είς. 4ον. Οτι το να αναλάβη ο ψυχοπαθής μετά σωματικήν 
εξάντλησιν  είναι πολύ δυσκολότερον απ΄ότι συμβαίνει 

εις τους υγιείς. Περί αυτών όμως αλλαχού θέλομεν ασχο-
ληθή διεξοδικότερον. 

Έξωτερικόν Ιατρείον

Κατά το έτος τούτο, προσήλθον εις το εξωτερικόν ια-
τρείον 24 ασθενείς, πάσχοντες διάφορα νευρολογικά ή 
ψυχικά νοσήματα, εις ους εγένοντο υπέρ 200 επισκέ-
ψεις, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτροθεραπει-
ών. 

Διοικητικόν 
 

Το έτος 1941 ευρίσκει το Ψυχιατρείον εγκατεστημέ-
νον εντός του Στρατιωτικού Νοσοκομείου του Παλαιού 
Φρουρίου. Η διεύθυνσις όμως καθ’ όλον τον Ιανουάριον 
1941 ασχολείται με την επιδιόρθωσιν των εκ βομβαρδι-
σμών βλαβών των κτιρίων του Ψυχιατρείου και την κατα-
σκευήν καταφυγίων, ίνα καταστή δυνατή η εκ νέου μετα-
φορά των ασθενών εις αυτά όπερ και κατέστη δυνατόν 
την 3-5 Φεβρουαρίου 1941. Μετά την εις τα κτίρια του 
Ψυχιατρείου επανεγκατάστασιν ήρξατο η κανονική λει-
τουργία του Ψυχιατρείου. 

Μετά την κατάρρευσιν του Μετώπου και ενώ η Διεύ-
θυνσις είχε να αντιμετωπίσει τας μεγάλας δυσχερείας 
ανεφοδιασμού, ως εν τοις επομένοις εκτεθήσεται, τινές 
του προσωπικού εθεώρησαν την ευκαιρίαν κατάλληλον 
να παράσχωσι πράγματα εις την εύρυθμον λειτουργίαν 
του ιδρύματος, ίνα ικανοποιήσωσι ιδιοτελείς και ανόη-
τους σκοπούς. Κατά τα τέλη Απριλίου 1941, ότε ήλθεν η 
διαταγή καταβολής δύο επιπλέον μισθών εις τους Δημο-
σίους υπαλλήλους και ενώ η διαταγή αύτη δεν περιελάμ-
βανε τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εκ τούτου 
δε ο οικ. Εφορος κ. Γ.Κ. υπεστήριζε την άποψιν ως μέλος 
του Διοικ. Συμβουλίου ότι δεν έπρεπε να καταβληθούν 
οι δύο αυτοί μισθοί εις τους υπαλλήλους του Ψυχιατρεί-
ου, ο επιμελητής κ. Μ. άρχισε να εξεγείρη το προσωπι-
κόν κατά της Δ/σεως, λέγων ότι ο Δ/ντης επειδή είναι επί 
θητεία διωρισμένος και δεν δικαιούται των δύο μισθών 
ως μη ων υπάλληλος Δημόσιος, ματαιώνει την καταβο-
λήν ! Κατά την 2αν του Μάιου 1941 μετά την συνεδρία-
σιν του Διοικ. Συμβουλίου αποδοκιμασίαν του Αντιπρο-
έδρου του Δ.Σ. κ. Γ.Κ. και του Δ/ντου του Υγ. Κέντρου κ. 
Ε., εξερχομένων του Ψυχιατρείου μετά την λήξιν της συ-
νεδριάσεως. (Γύρω από το ζήτημα των δύο μισθών, πε-
ριγράφονται προστριβές, επιθέσεις εναντίον μελών του 
Δ.Σ. καθώς και ποινές εναντίον δύο μελών του προσωπι-
κού, τις οποίες αναίρεσε το Υπουργείο, «όπερ συνετέλε-
σε να αποθρασύνη αυτούς»). 

Αλλά η κακοποιός του επιμελητού δράσις δεν περι-
ωρίσθη εις ταύτα. Από του Ιουλίου 1941 ότε ήρξατο η 
θνησιμότης, ούτος ενώπιον του προσωπικού, εις τας τρι-
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όδους της πόλεως, ακόμη και εις τας Ιταλικάς αρχάς κα-
τηγόρει τον Διευθυντήν ως υπεύθυνον των θανάτων, δι-
ότι είχε μεταφέρει το Ψυχιατρείον εις το Φρούριον και 
ψευδώς ο Διευθυντής εβεβαίου ότι αποθνήσκουν εκ πεί-
νης… Οταν επεδείκνυον αυτώ τα οιδήματα έλεγε…ότι 
δεν υπάρχουν οιδήματα πείνης και ότι ταύτα οφείλονται 
εις νεφρίτιδα προκληθείσαν εκ της εις το φρούριον δια-
μονής !! και όταν αι εξετάσεις ούρων δεν εδείκνυαν νε-
φρίτιδα (εξετάσεις πολλών ασθενών ευρίσκονται εν τω 
αρχείω) έλεγεν ότι τα οιδήματα είναι καρδιακά… Ενεκα 
των διαβολών του αι Ιταλικαί αρχαί απηυθύνοντο εντό-
νως εις εμέ κατηγορούσαι ότι βεβαιώ ψευδώς θανάτους 
εξ’ οιδημάτων πείνης, ίνα δυσφημήσω αυτούς ! Απήντον 
φυσικά, ότι ως επιστήμων υπέχω ακεραίαν την ευθύνην 
της ακριβείας των πιστοποιήσεων μου και αν αμφέβαλ-
λον ηδύναντο να στείλουν ιατρούς να ίδωσι τους ασθε-
νείς. Την απάντησιν ταύτην έδιδον με την ελπίδα ότι ια-
τροί ερχόμενοι θα έβλεπον το λυπηρόν αυτό θέαμα και 
θα έπραττον κάτι υπέρ των ατυχών ψυχοπαθών…(Αυτά) 
είχον ατυχώς ως αποτέλεσμα την καθυστέρησιν της ανα-
γνωρίσεως της παταστάσεως υπό του κατακτητού (όστις 
δεν ήθελε να προκαλή κακάς εντυπώσεις εις Κέρκυραν 
δια τους πολιτικούς αυτού σκοπούς) και συνεπώς επε-
βράδυνε την λήψιν μέτρων, προκαλέσα(ντα) τον θάνατον 
πλείστων νοσηλευομένων… 

Παρά ταύτα η Διεύθυνσις εργαζομένη αθορύβως και 
με εγκαρτέρησιν κατώρθωσε και από απόψεως εμφανί-
σεως και από επιστημονικής τοιαύτης να επιβληθή τέλος 
και εις τον κατακτητήν, ως εμφαίνεται εκ του ότι οι Ιταλοί 
ιατροί οδήγουν στρατιώτας και αξιωματικούς υποφέρο-
ντας εκ νευρικών νοσημάτων ίνα εξετασθώσιν υπό του 
Διευθυντού. 

Η συμπεριφορά του λοιπού προσωπικού ανωτέρου 
και κατωτέρου λαμβανομένης υπ’ όψιν της καταστάσε-
ως, των κακών εισηγήσεων, της υποστηρίξεως της ανταρ-
σίας εκ’ μέρους ενός των συμβούλων, δυνάμεθα να εί-
πωμεν ότι υπήρξε παρά ταύτα καλή. Ποιναί άξιαι λόγου 
δεν επεβλήθησαν. 

Έφοδιασμός

Αλλ’ εκεί όπου η διεύθυνσις είχε ν’ αντιπαλαίση ένα-
ντι δυσχερειών ανυπέρβλητων ήτο το πρόβλημα του ανε-
φοδιασμού. 

Υπήρχον χορηγηταί κατά τους πρώτους εξ’ μήνας δια 
τα είδη αρτοπωλείου ο Τ. με 0,5% επί έλαττον αστυνο-
μικής (τιμής) πωλήσεων, δια τα είδη λαχανοπωλεί ο Π.Τ. 
με τιμήν 5,5% επιπλέον χονδρικής (τιμής) πωλήσεων, δια 
τα ωά και πουλερικά ο Π.Τ. με τιμή 2% επί έλαττον λιανι-
κής πωλήσεων, δια τα είδη παντοπωλείου ο Α.Ν. επί τιμή 
αστυνομικής διατιμήσεως, δια τα είδη γαλακτοπωλείου 
ο Σ.Κ. επί τιμή 7% επί έλαττον αστυνομικής διατιμήσεως 
λιανικής πωλήσεως.

Από δε του Ιουλίου χορηγηταί ετήσιοι ανεδείχθησαν 
δια τα είδη οπωρολαχανοπωλείου και ωών ο Π.Τ. και δια 
τα είδη αρτοπωλείου ο Β.Π. Τα είδη παντοπωλείου ήρχι-
σαν να εκλείπωσιν και ημέρα τη ημέρα καθίσταται δυ-
σχερεστέρα η εξεύρεσις. Εκ τούτου από του Σεπτεμβρίου 
1941 εκανονίσθησαν δελτία δια την διανομήν ζυμαρι-
κών, ορύζης, ζακχάρεως, ελαίου και σάπωνος. 

Ο άρτος επίσης διενέμετο δια δελτίων από της κατο-
χής (Μαίος). Το ποσόν ήτο 100 δράμια ημερησίως, τον 
Ιούλιον 47 δράμια, Αύγουστον, Σεπτέμβριον και Οκτώ-
βριον κατά μέσον όρον 60 δράμια ημερησίως. Ανάλογος 
ήτο και η μείωσις των περισσοτέρων ειδών διατροφής, 
εξ’ ού η μεγάλη αύξησις της θνησιμότητος. 

Προ της καταστάσεως ταύτης η Διεύθυνσις δεν πα-
ρέμεινεν αδρανής. Αναφοραί υπεβάλλοντο σχεδόν καθ’ 
εβδομάδα εις την Νομαρχίαν, Υγειονομικόν Κέντρον, Ιτα-
λικήν πολιτικήν διοίκησιν και Υπουργείον, δι’ ων εξετίθε-
το η κατάστασις του Ψυχιατρείου και ο κίνδυνος θανά-
του όλων των ψυχοπαθών. 

Ου μόνον δε αλλά και προσωπικαί παραστάσεις ημών 
εγένοντο προς τας Ιταλικάς αρχάς καθ’ ας ευθαρσώς διε-
ξετραγωδείτο η κατάστασις και εγίνετο έκκλησις προς τα 
ανθρωπιστικά ιδεώδη, αν είχον απομείνει τοιαύτα, ή δι-
αμαρτυρίαι με την επίρριψιν ευθυνών. Εις τα διαβήματα 
αυτά δις έλαβε μέρος και ο Προϊστάμενος του Υγειονομι-
κού Κέντρου κ. Ε., όστις επιπλέον απηύθυνε έγγραφα εις 
τας Ιταλικάς αρχάς, εκθέτων την κατάστασιν του Ψυχια-
τρείου. Δις δε και ο μητροπολίτης Α., πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Ψυχιατρείου συνοδευόμενος υπό του Διευθυντού 
μετέβη εις τον Αχηγόν των Πλιτικών Υποθέσεων και εζή-
τησεν την παροχήν τροφίμων εις το Ψυχιατρείον. 

Μετά πολλάς υποσχέσεις και αναβολάς επετεύχθη η 
χορήγησις διπλών δελτίων άρτου και τροφίμων την 1 Νο-
εμβρίου 1941, όπερ έσχε ως αποτέλεσμα την μείωσιν της 
θνησιμότητος από του Δεκεμβρίου 1941.

Αλλ’ αι δυσχέρειαι δεν περιωρίζοντο μόνο εις τα τρό-
φιμα. Ισας δυσχερείας είχομεν ν’ αντιμετωπίσωμεν και 
εις το ζήτημα των επιχορηγήσεων. Ηδη από του αυγού-
στου 1941 είχεν εξαντληθεί το αποθεματικόν, η επικοινω-
νία μετά του Υπουργείου διεκόπη, οι Ιταλοί δε καταλαβό-
ντες το Δημόσιον Ταμείον, ουδέν έγγραφον ανεγνώριζον 
του Υπουργείου Οικονομικών. Εκ τούτου περιήλθεν το 
Ψυχιατρείον εις οικονομικόν αδιέξοδον. Ευτυχώς όμως 
οι χορηγηταί οπωρολαχανοπωλείου και αρτοπλωλέιου 
(Τ. και Π.) βλέποντες την κατάστασιν εξηκολούθουν να δί-
δωσι τα είδη των επί πιστώσει, γεγονός δια το οποίον η 
διέυθυνσις του Ψυχιατρείου ομολογεί χάριτας αυτοίς…

Φάρμακα

Εκ της Κεντρικής Υγ. Αποθήκης ουδέν απεστάλη. Επρο-
μηθεύθημεν ολίγα εκ του Εμπορίου αξίας 3.897,20 δρχ. 
Εκ του Υγειονομικού Κέντρου…

Έκθεση πεπραγμένων του Δημόσιου Ψυχιατρείου Κέρκυρας το 1941 από τον τότε Δ/ντή του Παναγιώτη Ζη
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Έπισκευαί

1. Κατά τον Ιανουάριον και Φεβρουάριον 1941 κατε-
σκευάσθησαν καταφύγια, δι’ ά εδαπανήθησαν 387.878 
δρχ. Η έλλειψις όμως σιμέντου δεν επέτρεψεν την ολο-
κλήρωσιν αυτών, επελθούσης κατ’ Απρίλιον της καταρ-
ρεύσεως. 

2. Κατά τον Ιανουάριον επεσκευάσθησαν τα βομβαρ-
δισθέντα κτίρια ( αι οροφαί και αι θύραι δύο τμημάτων, 
αι καταστραφείσαι εκ των βομβαρδισμών) και ούτω κα-
τέστη δυνατή η εκ νέου εγκατάστασις του Ψυχιατρείου 
εντός των κτιρίων αυτού. 

3. Εγένετο εγκατάστασις θερμοσιφώνων εις 4 τμήμα-
τα, μετά καταιονιστήρων. Δια τα λουτρά των ασθενών. 

Απόδοσις κήπου

Μολονότι το Ψυχιατρείον δεν διαθέτει ειμή δύο μόνον 
στρέμματα γης προς καλλιέργειαν, η δε χειμερινή καλλι-
έργεια κατέστη αδύνατος λόγω του πολέμου και της με-
ταφοράς εις το Στρατ. Νοσοκομείον του Παλαιού Φρου-
ρίου, ήρχισε δ’ αυτή μετά την επανεγκατάστασιν εις τα 
κτίρια, χρησιμοποιήσαντες ασθενείς γνωρίζοντας καλώς 
την αγροτικήν καλλιέργειαν, καθόσον ο κηπουρός δεν ην-
νόει να εργασθή…, λέγων ότι παρήλθεν η εποχή καλλιέρ-
γειας, κατορθώσαμεν να έχωμεν την κα΄τοθι απόδοσιν.

Γεώμηλα, συνολικώς οκάδες ...............................1.640
Κολοκυθάκια, δωδεκάδες .......................................893
Σαλάται, αριθμός ....................................................186
Μελιτζάναι, αριθμός ............................................6.304
Ντομάτα νωπή, οκάδες ...........................................553
Πράσσα, οκάδες ......................................................624
Σέσκουλα, οκάδες .....................................................50

Εν Κερκύρα τη 12 Απριλίου 1942
Ο Διευθυντής
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