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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε στo πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών 

μου στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας των Επιστημών, του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξιοποιεί μέρος ενός διετούς 

προγράμματος1 για τη συγκρότηση του Ιστορικού Αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Παστέρ (ΕΙΠ)2 στο οποίο συμμετέχω. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε ύστερα από 

πρωτοβουλία της Δρ. Σύλβας Χαραλάμπους, η οποία είναι και επιβλέπουσα της 

παρούσας εργασίας.  

Η 

Σε αυτή την εργασία, γίνεται χρήση πρωτογενών πηγών που δεν έχουν μέχρι 

σήμερα δημοσιοποιηθεί και αφορούν στα τεκμήρια που προέκυψαν από τη 

συγκρότηση του Αρχείου του ΕΙΠ. Επιπλέον, γίνεται χρήση στοιχείων που 

προέκυψαν και από την επίσκεψη στο Αρχείο του Ινστιτούτου Παστέρ στο Παρίσι 

(Services des Archives, Institut Pasteur, Paris)3, όπου έγινε και φωτογράφηση 

αρκετών τεκμηρίων που αφορούν στο ΕΙΠ.  Παράλληλα, εκτός από  το αρχείο του 

μητρικού Ινστιτούτου Παστέρ στο Παρίσι, πολύ χρήσιμα στάθηκαν και άλλα αρχεία 

με πρωτογενές υλικό όπως, το ψηφιακό αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου4,  και τα 

αρχεία του ΕΛΙΑ5. Στην εργασία λοιπόν αυτή, αξιοποιείται κατά κύριο λόγο 

πρωτογενές και αδημοσίευτο υλικό, και, κατά συνέπεια η όποια ερμηνεία του δεν 

είναι η οριστική. Απαιτείται μια κριτική στάση στο σύνολο των υποθέσεων που θα 

διατυπωθούν και των συμπερασμάτων που θα προκύψουν. Επειδή τέλος, η ίδια η 

διαδικασία της συγκρότησης ενός Αρχείου (δλδ. η μεθοδολογία και οι τεχνικές 

αρχειοθέτησης) επηρεάζει το περιεχόμενο και την ερμηνεία του υλικού, 

ακολουθήσαμε τα διεθνή πρότυπα αρχειοθέτησης (όπως αυτά ορίζονται στο General 

International Standard Archival Description6) στην  προσπάθεια ελέγχου, ως ένα 

βαθμό, της ποιότητας της εργασίας. 

Επειδή η ιστορία του ΕΙΠ άπτεται πολλών ζητημάτων (Α΄ & Β΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος, Μεσοπόλεμος, Ελλάδα, Βαλκάνια, γαλλική εξωτερική πολιτική, διεθνή 

συμφέροντα, επιστήμες της ζωής και δημόσια υγεία, επιστημονική κοινότητα, 

αστικοποίηση, κλπ) απαιτήθηκε μια εκτεταμένη έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία, 

καθώς και μια κριτική επιλογή από το μεγάλο όγκο των πηγών. Με σκοπό να 

μετριασθεί – όσο είναι δυνατόν – η πιθανή παρερμηνεία των πρωτογενών πηγών, και 

επειδή αφενός είναι λίγες οι σαφείς αναφορές σχετικά με την ιστορία του ΕΙΠ στην 
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ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, και αφετέρου δεν υπάρχει κάποια 

προγενέστερη εργασία που να ασχολείται συγκροτημένα με αυτό το θέμα, 

οδηγηθήκαμε στην αναζήτηση σχετικών αναφορών στον Τύπο της εποχής. 

Πολύτιμες, σε αυτήν την κατεύθυνση, υπήρξαν οι ψηφιακές συλλογές της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης7, της Βιβλιοθήκης της Βουλής8, του Αρχείου Κοσμόπολις9, και του 

Μουσείο Τύπου στην Πάτρα10.  

Η όλη προσπάθεια εντάσσεται σε μια γενικότερη προσωπική αναζήτηση και 

ενασχόληση με την Ιστορία των Επιστημών της Ζωής (Life Sciences) της σύγχρονης 

εποχής, ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο. Για αυτό και η εργασία αυτή σηματοδοτεί 

περισσότερο την αφετηρία κοινοποίησης αυτής της προσπάθειας. Η γενικότερη 

αίσθηση που αποκόμισα από αυτήν, είναι ότι το πεδίο είναι αδιερεύνητο και 

επομένως ιδιαίτερα ενδιαφέρον για περαιτέρω ενασχόληση. Σε ένα τόσο σημαντικό 

τομέα της Ιστορίας της Επιστήμης στην Ελλάδα, φαίνεται να ανοίγονται νέα πεδία 

έρευνας στα οποία, πιστεύω, η κοινότητα των Ιστορικών της Επιστήμης στην Ελλάδα 

αξίζει να επενδύσει. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, η διεθνής κοινότητα των Σπουδών 

Επιστήμης (Science Studies) στρέφει το βλέμμα της σε αυτόν ακριβώς τον τομέα, σε 

μια προσπάθεια να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ολοένα και 

μεγαλύτερη αποστασιοποίηση μεταξύ των διάφορων υποκατηγοριών των σπουδών 

αυτών (History of Science, History of Medicine, Science &Technology Studies, 

Sociology of Science), καθώς οι Επιστήμες της Ζωής συνδυάζουν επιστημονική 

έρευνα, τεχνολογικές εφαρμογές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις, και έτσι 

προσφέρονται για μια δημιουργική συνεργασία μεταξύ των μελετητών όλων αυτών 

των τομέων 11. Τέλος, ευελπιστώ η εργασία αυτή να συμβάλλει στην προβολή των 

προπτυχιακών σπουδών Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας 

που αντιπροσωπεύει στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο το τμήμα Μεθοδολογίας, 

Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι σπουδές αυτές 

πιστεύω ότι αξίζουν μεγαλύτερης προσοχής και ευρύτερης διάδοσης. 

 

 

8 http://catalog.parliament.gr/ 
9 http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/ 

1 Δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ιωάννη Λάτση» 
2 Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό: http://www.pasteur.gr/?page_id=399 
3 http://www.pasteur.fr/infosci/archives/e-f-acs.html 
4 http://85.72.35.68/index.asp 
5 http://www.elia.org.gr/ 
6 http://www.icacds.org.uk/eng/ISAD%28G%29.pdf 
7 http://www.nlg.gr/dlefimerides.htm 
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10 http://www.mouseiotipou.gr/ 
11 Βλ. για παράδειγμα την εισαγωγή του αφιερώματος «Between and Beyond “Histories of Science” 
and “Histories of Medicine”» στο Isis, 102,  1 (March 2011), pp. 97-101. Εκεί οι Pickstone και 
Worboys εισηγούνται την προσέγγιση του «ενοποιητικού» κλάδου History of Science, Technology, 
Medicine (STM). 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Μια πτυχιακή εργασία συμπυκνώνει, θα λέγαμε, τους καρπούς ολόκληρης της 

πορείας του φοιτητή από την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο, μέχρι την απόκτηση 

του πτυχίου του. Ως τέτοια, λοιπόν, και αυτή η εργασία, οφείλει πολλά και σε όσους 

με βοήθησαν στη συγγραφή της, αλλά και στους ανθρώπους που με στήριξαν στη 

διάρκεια των σπουδών μου στο ΜΙΘΕ. 

 

Πρώτα και κύρια, λοιπόν, ευχαριστώ θερμά την Δρ. Σύλβα Χαραλάμπους, Ερευνήτρια 

στο ΕΙΠ, διδάσκουσα στο ΜΙΘΕ, επιβλέπουσα αυτής της εργασίας και υπεύθυνη του 

έργου της συγκρότησης του Ιστορικού Αρχείου ΕΙΠ, για την συνεργασία, την 

εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που μου έδειξε για ακόμη μία φορά. Είναι άλλωστε 

σπάνιο προνόμιο η δυνατότητα αξιοποίησης πρωτογενούς ιστορικού υλικού για μια 

εργασία προπτυχιακού επιπέδου. Ακολούθως, ευχαριστώ τον καθ. Κώστα Γαβρόγλου, 

καθηγητή μου στο ΜΙΘΕ και διευθυντή του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ, ο οποίος 

είχε και την ιδέα για τη συγκρότηση του αρχείου, για την στήριξη, αλλά και για τις 

συμβουλές.  

 

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του ΕΙΠ, καθ. Αντώνη Αντωνιάδη, που μου έδωσε την άδεια 

να χρησιμοποιήσω μέρος του αρχειακού υλικού του ινστιτούτου στην πτυχιακή μου 

εργασία, καθώς επίσης και την υπόλοιπη διοίκηση και το προσωπικό του ΕΙΠ, για τη 

βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος συγκρότησης του αρχείου.  

 

Το Αρχείο του Ινστιτούτου Παστέρ στο Παρίσι (Service des Archives de l’Institut 

Pasteur) υπήρξε σημαντική πηγή πληροφοριών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 

Daniel Demellier και Stephane Kraxner, υπεύθυνους του Αρχείου, για την πολύτιμη 

βοήθεια κατά την επίσκεψή μου εκεί. Επίσης, ευχαριστώ την Έλλη Βασιλάτου, για τη 

βοήθεια που προσέφερε σε αυτή την επίσκεψη, αλλά και στη συνέχεια της εργασίας 

μου. 

 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ. Λεωνίδα Βλαδίμηρο, ιατρό και ιστορικό της ιατρικής, για 

τις πληροφορίες και το αρχειακό υλικό που μου διέθεσε απλόχερα. Επίσης, και τον κ. 
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Χρίστο Φραγκίδη που με έφερε σε επαφή με τον κ. Βλαδίμηρο. Ευχαριστώ τους 

Βασίλειο Μπογιατζή και Γιάννη Γρίβα για τη διάθεση αδημοσίευτων εργασιών τους. 

 

Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω επίσης ονομαστικά τους: Βίκυ 

Παπαϊωάννου, Άντα Χρυσάφη, Λένα Παπαμιχαήλ, Έκτορα Χουρμούζ-Σκλια, Άννα 

Κόμη, Μάγια Φίσερ, Τέλη Τύμπα, Άρη Χατζή και τη μητέρα μου, Ηώ Καμαρινού. 

 

Τέλος, ευχαριστώ θερμά τους φίλους και την οικογένειά μου, για την ηθική και υλική 

βοήθεια που ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση των σπουδών μου.  

 

 



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 

Α΄ ΠΠ  Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 

Β΄ ΠΠ  Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος 

ΒΔ   Βασιλικό Διάταγμα 

ΔΣ   Διοικητικό Συμβούλιο 

ΕΙΠ  Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 

ΕΕΣ  Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

ΙΑ   Ιστορικό Αρχείο 

ΙΠ   Ινστιτούτο Παστέρ 

ΙΠΠ  Ινστιτούτο Παστέρ Παρισιού 

ΠΔ   Προεδρικό Διάταγμα 

ΦΕΚ  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Ι. Ιστορικό Πλαίσιο 
 

 παρούσα εργασία αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στην ιστορία του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ) που προκύπτει μέσα από τα ιστορικά 

τεκμήρια που ήρθαν στο φως από τη συγκρότηση του Αρχείου του ΕΙΠ1. Το βασικό 

ερώτημα το οποίο επιχειρείται να απαντηθεί είναι: γιατί και πώς δημιουργήθηκε το 

ΕΙΠ το 1919. Επιχειρείται δηλαδή μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση από την 

παρουσίαση μιας ‘ορφανής’ ιστορικής πορείας από το 1919 έως σήμερα, η οποία θα 

αφαιρούσε από την ταυτότητα του ΕΙΠ ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό του: την 

καταγωγή του. Αυτή η προβληματική έφερε στο φως νέα τεκμήρια που μας 

υποχρέωναν σε βαθύτερη μελέτη και περαιτέρω έρευνα, και ανέδειξε πολλές και 

ενδιαφέρουσες, άγνωστες ή ξεχασμένες πτυχές της ιστορίας. Στην ουσία, η ιστορία 

που παρουσιάζουμε εδώ δεν είναι μια μονοσήμαντη εξέταση της ιστορία της 

επιστήμης της Μικροβιολογίας που αντιπροσωπεύει το ΕΙΠ, αλλά μια πολυεπίπεδη 

ιστορία, μέσα πάντα από την προβληματική της δημιουργίας του ΕΙΠ. 

Η 

Η χρονική περίοδος που θα εξετάσουμε εκτείνεται από τα τέλη του 19ου αιώνα 

έως τα χρόνια του Μεσοπολέμου. Γεωγραφικά, πέραν του ελλαδικού χώρου, θα 

πρέπει να αναφερθούμε τόσο στις εξελίξεις στα Βαλκάνια και στη Γαλλία, όσο και 

στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και στις γαλλικές αποικίες.   Η περίοδος αυτή 

είναι γνωστή στην ιστορία για τις διεργασίες που οδήγησαν στα σημαντικότερα 

γεγονότα της νεώτερης ιστορίας, τους δύο παγκοσμίους πολέμους και τη ρωσική 

επανάσταση, και φυσικά σημάδεψε την πορεία της σύγχρονης Ευρώπης. Ο 

εθνικισμός του 19ου αιώνα2, ήταν το όχημα για την συγκρότηση νέων κρατών (Ιταλία, 

Γερμανία, Ελλάδα, κλπ) αλλά και για την ενίσχυση της συλλογικής ταυτότητας των 

ήδη υπαρχόντων. Όμως ο 19ος αιώνας έχει χαρακτηριστεί και από μια άλλη 

συνιστώσα, την κυριαρχία της αστικής τάξης3. Η νέα αυτή δύναμη, έπειτα από μια 

περίοδο συνύπαρξης με το παλιό κατεστημένο (αριστοκρατία-φεουδαρχία), κατάφερε 

να το απορροφήσει ή να το απαξιώσει, και άρχισε να αναπτύσσει τις δικές της 

πρακτικές και θεσμούς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε μια επιστημονική 

δραστηριότητα, που ενώ προάσπιζε (ευθέως ή έμμεσα) τους δεσμούς της με τον 
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εθνικισμό και τους αστική δημοκρατία, ταυτόχρονα διεκδικούσε μια ‘ουδέτερη’ 

ταυτότητα, ελεύθερη από ιδεολογικές φορτίσεις4. Αλληλένδετη με την επιστημονική 

ανάπτυξη ήταν και η έντονη βιομηχανοποίηση. Η χημεία, η κλασική μηχανική, ο 

ηλεκτρομαγνητισμός, η θερμοδυναμική, η ιατρική, η νεοσύστατη μικροβιολογία και 

οι εφαρμογές τους, έγιναν οι φορείς αυτής της παράλληλης ανέλιξης βιομηχανίας και 

επιστήμης-τεχνολογίας. 

 Η επιστημονική δραστηριότητα της περιόδου χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από τη 

θετικιστική φιλοσοφία, όπως αυτή εκφράστηκε από τον κορυφαίο εκπρόσωπό της, 

τον Ωγκύστ Κοντ5. Σημαντικές ανακαλύψεις και εφευρέσεις συνέβαλαν προς αυτήν 

την κατεύθυνση. Η έννοια της προόδου συνυφάνθηκε με αυτή της επιστημονικής 

ανάπτυξης. Η θεωρία της εξέλιξης μέσω φυσικής επιλογής δημιούργησε τις 

προϋποθέσεις για μια παραποιημένη ερμηνεία των κοινωνικών φαινόμενων 

(Κοινωνικός Δαρβινισμός), η οποία υποστήριζε την ανωτερότητα του Δυτικού 

Λευκού Άνδρα και παρείχε άλλοθι στις κοινωνικές ανισότητες. Ο Δυτικός Λευκός 

Ανδρας χρειαζόταν να είναι και υγιής για να μπορέσει να επιβάλει την ανωτερότητά 

του, αλλά και ηθικά καλυμμένος, ως φορέας της σωτήριας επιστήμης και υγιεινής, 

την οποία  μοίραζε απλόχερα στους υποτελείς του. Η αποικιοκρατία των ευρωπαϊκών 

μεγάλων δυνάμεων μπορούσε να έχει πια και την θεωρητική κάλυψη, με 

επιστημονική – και άρα ‘αντικειμενική’ – υπογραφή. Πρακτική κάλυψη σε αυτή την 

τάση θα δώσει, σε μεγάλο βαθμό, η μικροβιολογία· στην Ευρώπη των μητροπόλεων, 

οι επιδημίες και οι ασθένειες αποτέλεσαν ισχυρή τροχοπέδη της ‘προόδου’ και της 

κοινωνικής συνοχής, με σαφείς συνδέσεις με την ‘πάλη των τάξεων’. Εκεί όμως που 

η εφαρμογή της Μικροβιολογίας αποτέλεσε επιτακτική  ανάγκη ήταν στις πολεμικές 

συγκρούσεις: σχεδόν σε κάθε στρατιωτική επιχείρηση της εποχής, περισσότεροι 

στρατιώτες πέθαιναν από επιδημίες και μολύνσεις, παρά από τα όπλα του εχθρού. 

Μετά τον πόλεμο, βέβαια, στόχος των επικίνδυνων μικροβίων γίνονται οι πρόσφυγες. 

Έτσι, η Μικροβιολογία κλήθηκε να παίξει ένα ρόλο-κλειδί σε ένα ευρύ φάσμα 

αναγκών για τη δημόσια υγεία και την ιατρική (αστικοποίηση, αποικιοκρατία, 

ιμπεριαλισμός). Στη Γαλλία και τις αποικίες της, ο ρόλος αυτός καλύφθηκε μέσα από 

το έργο του Λουί Παστέρ και των μαθητών του (pastorien). Και ενώ στο Κοινωνικό 

Δαρβινισμό και τον Ευγονισμό είναι προφανείς οι ιδεολογικές συνυποδηλώσεις, στην 

επιστήμη του Παστέρ υπολανθάνουν. 
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 Η αποικιοκρατία-ιμπεριαλισμός του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου, 

μετεξελίχτηκε στην εθνικιστική πολιτική των δύο παγκοσμίων πολέμων, καθώς και 

της μετέπειτα ψυχροπολεμικής εποχής. Η επιστημονική κοινότητα παρότι 

συνομιλούσε και συνεργαζόταν με τους φορείς αυτών των πολιτικών, κατάφερε να 

παραμείνει αλώβητη από την κοινωνική και ιδεολογική κριτική (τουλάχιστον μέχρι 

την ρίψη της ατομικής βόμβας), που δέχθηκε η υπόλοιπη άρχουσα τάξη. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ακόμα και επιστήμονες που συνεργάστηκαν με απολυταρχικά και 

φασιστικά καθεστώτα, πήραν «άφεση αμαρτιών», εφόσον ήταν χρήσιμοι στις νέες 

πατρίδες τους6. Αντίστοιχα, επιστημονικοί θεσμοί και οργανισμοί που 

δημιουργήθηκαν -ως ένα βαθμό- μέσα στο πλαίσιο της ιμπεριαλιστικής πολιτικής, 

διατηρήθηκαν ζωντανοί και εκτός αυτού του πλαισίου, ακριβώς λόγω της  

χρησιμότητάς τους και του αποφορτισμένου ιδεολογικά χαρακτήρα τους. Στα τέλη 

του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα λοιπόν, συστήνονται επιστημονικά ιδρύματα 

και εκτός των εθνικών συνόρων, κυρίως σε αποικίες και υποτελείς περιοχές. Για 

παράδειγμα, η Γερμανία ιδρύει το 1902 το Γεωφυσικό Σταθμό στην Απία, στα νησιά 

Σαμόα του Ειρηνικού, το 1907 ιδρύει την Ανώτατη Σχολή Ιατρικής στη Σαγκάη, το 

1909 την Ανώτατη Σινογερμανική Σχολή, κα. Η Γαλλία, αντίστοιχα, ιδρύει στη 

Σαγκάη και στην Αλγερία γεωφυσικά ινστιτούτα.  

Την αιχμή του δόρατος, όμως, για τη Γαλλία αποτελεί το Ινστιτούτο Παστέρ, 

το οποίο αντιπροσώπευε ένα ευρύ φάσμα επιστημών και των εφαρμογών τους 

(χημεία, βιολογία, ιατρική, κτηνιατρική, υγιεινή, βιομηχανία, γεωργία). Το ινστιτούτο 

υπηρετούσε τις επιστήμες της ζωής και τη δημόσια υγεία, που είχαν όχι μόνο 

ουδέτερο πολιτικά φορτίο, αλλά παρείχαν και θετικό κοινωνικά έργο. Ήταν ένας 

συνδυασμός που διασφάλιζε άριστες προϋποθέσεις αποδοχής και εδραίωσης σε 

οποιοδήποτε σχεδόν περιβάλλον. Έτσι το Ινστιτούτο Παστέρ μπορούσε να λειτουργεί 

τόσο στη φιλελεύθερη Γαλλία, όσο και στη κομμουνιστική Ρωσία, ακόμα και υπό 

δικτατορικά καθεστώτα και επαναστάσεις στα διάφορα παραρτήματα του ανά τον 

κόσμο (πχ. Βιετνάμ, Ιράν, Τυνησία, κλπ). Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ιδρύθηκε 

στην Ελλάδα του Βενιζέλου και του βασιλιά Αλέξανδρου το 1919, και συνέχισε μέσα 

σε διαφορετικά πολιτικά καθεστώτα (‘Δεύτερη Ελληνική Δημοκρατία’ έπειτα από 

την Μικρασιατική Καταστροφή, δικτατορία Πάγκαλου, επιστροφή του Βενιζέλου το 

1928, δικτατορία Μεταξά, κατοχή, εμφύλιος, Ελλάδα του σχεδίου Μάρσαλ, 

δικτατορία του 1967, μεταπολίτευση, κλπ) και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί 
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ένα σημείο αναφοράς για τη δημόσια υγεία και την βιοιατρική έρευνα στην Ελλάδα. 

Η επιβίωση σε όλα αυτά τα πολιτικά καθεστώτα δεν στηρίζεται στον α-πολιτικό 

χαρακτήρα του Ινστιτούτου (και κατά συνέπεια και της Επιστήμης), αλλά αντίθετα 

στις υπερ-πολιτικές ποιότητες (αυθεντία επιστήμης, αναγκαιότητα ιατρικής) που 

ξεπερνούν την καθιερωμένη σημειολογία της δημόσιας πολιτικής σκηνής. 

 

II. Μεθοδολογία 
 

Η τέχνη της ιστοριογραφίας είναι μια περίπλοκη δραστηριότητα αποδόμησης και 

σύνθεσης· η ισορροπία ανάμεσα στις δύο αντίθετες αυτές δυνάμεις είναι απαραίτητη 

για μια επιτυχημένη εργασία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η προσπάθεια 

παρουσίασης της ιστορίας ενός επιστημονικού ιδρύματος, μέσα στο κοινωνικό και 

πολιτικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκε και λειτούργησε, αποδείχθηκε εξαιρετικά 

αμφίρροπη. Και αυτό γιατί, το πλήθος των τεκμηρίων, αλλά και των εννοιών που 

χρειάζεται να αναλυθούν και να ανασυντεθούν, ώστε να υπάρξει μια συγκροτημένη 

εικόνα της περίπτωσης που παρουσιάζουμε, ήταν πολύ μεγάλο και πολλές φορές 

χωρίς σαφή όρια. Έτσι, άλλοτε η συλλογή και η ανάλυση στοιχείων ήταν χρονοβόρα 

και απατηλή, και άλλοτε η σύνθεση του ετερόκλητου αυτού υλικού φαινόταν 

αδύνατη. Για αυτό, κρίναμε ως απαραίτητη τη δημιουργία ενός άξονα ανάλυσης και 

σύνθεσης, έχοντας υπόψη και την ανάγκη αφηγηματικής ομαλότητας. 

Ο άξονας αυτός λοιπόν, στηρίζεται σε κάτι αρκετά προφανές και ίσως 

κοινότυπο· θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε την ιστορία του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Παστέρ μέσα από την αποδόμηση του τίτλου του, όπως αυτός 

διατυπώθηκε στο καταστατικό ίδρυσής του, δηλαδή «Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur 

ιδρυθέν υπό Β. Ζαχάρωφ»7. Όπως θα δούμε και παρακάτω, ο τίτλος αυτός εμπεριέχει 

σχεδόν όλα τα σημεία αναφοράς που μας χρειάζονται για να προσεγγίσουμε το θέμα 

μας. Η ανάλυσή μας θα προχωρήσει λοιπόν, εξετάζοντας αυτόν τον τίτλο, σε μία 

προσπάθεια να διακρίνουμε τους βασικούς παράγοντες, ανθρώπινους και μη, που 

κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Σημειώνεται ότι δεν υποστηρίζουμε με αυτόν τον 

τρόπο μια αναγωγιστική  θεώρηση, η οποία θα μας έδινε όλες τις απαντήσεις εφόσον 

είχαμε δεδομένα τα βασικά στοιχεία. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι η ιστορία του ΕΙΠ 

είναι κάτι παραπάνω από την ιστορία των πρωταγωνιστών της ίδρυσης, του 

προσωπικού του ιδρύματος ή των θεσμών που το διέπουν. Ο οργανισμός αυτός, στην 
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πορεία του χρόνου, αποκτά τη δική του υπόσταση και είναι μια ξεχωριστή ιστορική 

οντότητα. 

Πώς λοιπόν θα επιτύχουμε την πολυπόθητη σύνθεση, μέσα στο πλαίσιο του 

προτεινόμενου άξονα ανάλυσης; Καταρχάς οφείλουμε να παρουσιάσουμε την ιστορία 

του ΕΙΠ όπως έχει γραφτεί μέχρι σήμερα (κεφ. 1). Την ιστορία αυτή ονομάζουμε 

‘επίσημη’ ιστορία, αφού είναι αυτή που παρουσιάζει τόσο το ΕΙΠ, όσο και άλλοι, ως 

την ταυτότητα του ιδρύματος. Απέναντι σε αυτή την ιστορία, η παρούσα προσπάθεια,  

δεν είναι συμπληρωματική· είναι ουσιαστικά μια καινούργια αφήγηση και μια 

προσπάθεια ανάδειξης της «κρυφής» ιστορίας του ΕΙΠ. Το έργο λοιπόν είναι διπλό, 

αφού  θα πρέπει να κλονίσουμε την προηγούμενη κατάσταση, υπερασπιζόμενοι μια 

νέα θέαση. 

Από την αρχή, επίσης, θα πρέπει να αναλυθούν η χρήση και η σημασιολογία 

του ονόματος ‘Παστέρ’ και ‘Ινστιτούτο Παστέρ’, αφού έχουν ουσιαστική σημασία 

(κεφ. 2). Στο επόμενο κεφάλαιο (κεφ. 3) εισάγουμε στην αφήγηση μια ιδιαίτερη 

περίπτωση, που έχει να κάνει με ένα μικροβιολογικό ινστιτούτο που ιδρύθηκε πριν το 

ΕΙΠ στην Αθήνα και έφερε όλως περιέργως το ίδιο όνομα. Έπειτα, θα εξετάσουμε 

τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην ίδρυση ενός τέτοιου ινστιτούτου στον 

ελληνικό χώρο (κεφ. 4, 5, 6). Ως παράγοντες θα θεωρήσουμε τόσο πρόσωπα και 

ομάδες (Ζαχάρωφ, Βενιζέλος, Γαλλική Αποστολή, κλπ), όσο και γεγονότα και 

καταστάσεις (Α ΠΠ, προπαγάνδα, επιδημίες). Ακολούθως (κεφ. 7), θα δούμε τον 

τρόπο λειτουργίας του ΕΙΠ, την αλληλεπίδρασή του με τον κοινωνικό, πολιτικό και 

επιστημονικό περίγυρο, την πορεία του στο χρόνο και τις αλλαγές που υπέστη. Η 

δημόσια εικόνα των δραστηριοτήτων του ΕΙΠ, είναι μια ακόμα πτυχή που πρέπει να 

εξεταστεί, καθώς έχουμε να κάνουμε με ένα ίδρυμα με ρητά δηλωμένο κοινωφελές 

χαρακτήρα, που μάλιστα έχει και  άμεση επαφή με το κοινό (εμβολιασμοί, εξετάσεις). 

Ο ρόλος του θα προκύψει, λοιπόν, από όλες αυτές τις συνιστώσες.  

Θα διαπιστώσουμε τελικά, ότι η ιστορία του ΕΙΠ, που συνδέεται άρρηκτα με 

αυτή του ‘Παστεριανού’ κινήματος, είναι ένας κρίσιμος κρίκος στην κατανόηση τόσο 

της σύγχρονης επιστημονικής δραστηριότητας, όσο και στη σχέση επιστήμης – 

κοινωνίας. Μάλιστα, οι εξελίξεις δείχνουν ότι οι επιστήμες της ζωής, και ειδικότερα 

κλάδοι όπως η μοριακή βιολογία και η γενετική, θα κυριαρχούν για αρκετό καιρό 

ακόμα. Αυτό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ανάγκη προσέγγισης και κατανόησης 
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των μηχανισμών και των πρακτικών που αντιπροσωπεύουν το ΕΙΠ, ως έναν 

οργανισμό βασικής βιοιατρικής έρευνας και δημόσιας υγείας. 

 
1 Για τη συγκρότηση του Αρχείου ΕΙΠ βλ. Πρόλογο της παρούσας εργασίας, καθώς και 
http://www.pasteur.gr/?page_id=399 
2 Hobsbaum 2007: 223‐256, Mazower 1999: 40‐76. 
3 Hobsbaum ibid. 
4 Για παράδειγμα,  η επιστημονική κόντρα μεταξύ Παστέρ και Κωχ είχε και εθνικιστικό υπόβαθρο, 
καθώς και ανάλογο λεξιλόγιο. Στην τελετή εγκαινίων του Ινστιτούτου Παστέρ, ο γάλλος επιστήμονας 
θα δηλώσει: ‘Η επιστήμη δεν έχει πατρίδα αλλά ο επιστήμων δεν είναι άπατρις’. 
5 Auguste Comte, Cours de Philosophie Positive, 1830‐42. 
6 Η περίπτωση του  Wernher von Braun  ίσως είναι η πιο γλαφυρή, που όμως περιγράφει μια 
εδραιωμένη τακτική του Β’ ΠΠ. 
7 ΦΕΚ 3/5/1919, ΒΔ ‘Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις συνιστωμένου ιδρύματος υπό την 
επωνυμίαν «Ελληνικόν Ινστιτούτον Pasteur ιδρυθέν υπό Β. Ζαχάρωφ» 
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Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ 
 
 

 
 ‘επίσημη’1 ιστορία του ΕΙΠ ξεκινάει με την παρουσίαση του χρονικού 

ίδρυσής του, στο πρώτο τεύχος του Archives de l’Institut Pasteur Hellénique, 

το επίσημο περιοδικό δηλαδή του Ινστιτούτου, το 19232, με την ίδια αφήγηση να 

επαναλαμβάνεται και στο εξής μέχρι σήμερα, σχεδόν δίχως παραλλαγές3. Πρόκειται  

μάλλον για ένα σύντομο χρονικό με μια αρκετά απλοποιημένη εκδοχή της 

πραγματικότητας, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα. Οι 

λόγοι γι’ αυτό θα διαφανούν στην πορεία αυτής της εργασίας, καθώς αφορούν στην 

«ουδετεροποίηση» του παρελθόντος, με την παράλειψη των αμφίσημων-σκοτεινών 

σημείων. Είναι μια τακτική που εντάσσεται στην εδραιωμένη αντίληψη –όσον αφορά 

στην ιστορία της επιστήμης– για το τι πρέπει να αναφέρεται και τι όχι στην ιστορία 

ενός επιστημονικού οργανισμού. 

Η 

Η αφήγηση ξεκινάει από το 1915, όταν ο συνταγματάρχης-ιατρός Αρνώ 

(Odilon Arnaud), διευθυντής της υγειονομικής υπηρεσίας της Γαλλικής Αποστολής  

αναδιοργάνωσης του ελληνικού στρατού, «συλλαμβάνει» την ιδέα δημιουργίας ενός 

Ινστιτούτου Παστέρ στην Ελλάδα. Μετά από αρκετό χρόνο και προσπάθειες, το 

1919, πείθει τον «πλούσιο Έλληνα του εξωτερικού», Μπαζίλ Ζαχάρωφ (Basil 

Zaharoff), να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια, και να προσφέρει το αρχικό ποσό για 

τη δημιουργία του ΕΙΠ. Στην τελική προσπάθεια συμπράττει και η ελληνική 

κυβέρνηση, παρέχοντας ετήσια επιχορήγηση, αλλά και το Ινστιτούτο Παστέρ του 

Παρισιού, που εξασφαλίζει την επιστημονική «πατρωνία». Έτσι, το μητροπολιτικό 

Ινστιτούτο, στέλνει το 1919 τον Εντμόν Σερζέν (Edmond Sergent), διευθυντή του ΙΠ 

στο Αλγέρι για να οργανώσει το ελληνικό ινστιτούτο. Το έργο τελικά ανέλαβε ο 

Αλμπέρ Καλμέτ (Albert Calmette), ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο 

του 1920, μαζί με τους Ζωρζ Αμπ (George Abt) και Ζωρζ Μπλαν (George Blanc). Ο 

Καλμέτ ήταν υποδιευθυντής του γαλλικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΙΠ) και υπεύθυνος 

για το δίκτυο των ΙΠ του εξωτερικού. Ο Αμπ ανέλαβε τη θέση του γενικού διευθυντή 

του ΕΙΠ, και ο Μπλαν τη θέση του υποδιευθυντή. Ο Καλμέτ, λοιπόν, ήταν ο 
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υπεύθυνος από τη μεριά των Γάλλων για τη συγκρότηση του πρώτου διοικητικού 

συμβουλίου, επέβλεψε τα σχέδια του νέου κτηρίου, το οποίο θα στέγαζε τα 

εργαστήρια, καθώς επίσης και το καταστατικό του ΕΙΠ.  

 Η λειτουργία του ΕΙΠ ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1920, με διευθυντή τον Ζωρζ 

Αμπ, όπως είπαμε, ο οποίος όμως για λόγους υγείας παραιτήθηκε από αυτή τη θέση 

τον Μάρτιο του επόμενου έτους και επέστρεψε στη Γαλλία. Τη θέση του πήρε ο 

υποδιευθυντής Ζωρζ Μπλαν. Το υπόλοιπο προσωπικό αυτά τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας, αποτελούσαν ο Ι. Καμινόπετρος, βοηθός και συνεργάτης του Μπλαν, 

υπεύθυνος των υπηρεσιών βακτηριολογίας, ο Κ. Μελανίδης, προϊστάμενος του 

εργαστηρίου κτηνιατρικής, δύο παρασκευαστές, δύο βοηθοί εργαστηρίου, ένας 

ζωοκόμος, ένας κηπουρός, η δις Πασκαλύ λογίστρια, και η δις Πατρικίου 

γραμματέας. Κάποια στιγμή στην αφήγηση αυτή προστίθεται το γεγονός των 

εγκαινίων του ΕΙΠ, τον Μάρτιο του 1920, με την παρουσία τόσο του Καλμέτ, όσο και 

του πρωθυπουργού Βενιζέλου4.  

 
Εικ. 1 

Στην είσοδο του κεντρικού κτηρίου του ΕΙΠ  αναρτάται  τιμητική μαρμάρινη 

πλάκα (εικ. 1), όπου αναγράφονται ως ιδρυτές του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ η 

Ελληνική κυβέρνηση και ο Βασίλειος Ζαχάρωφ, καθώς και τα ονόματα των μεγάλων 
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ευεργετών Οdillon Arnaud, Ελευθέριου Βενιζέλου και Ηρακλή Βόλτου.  Η πλάκα 

αυτή δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς τοποθετήθηκε εκεί, αλλά από φωτογραφίες που 

βρέθηκαν στο ΙΑ του ΕΙΠ είναι σίγουρο ότι βρίσκεται εκεί πριν από το 1950. 

 Άλλα στοιχεία που μαθαίνουμε από την επίσημη ιστορία είναι ότι το ΕΙΠ 

συμβάλει στην αναδιοργάνωση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, ιδρύει παράρτημα 

στη Θεσσαλονίκη για την παρασκευή εμβολίων για τους πρόσφυγες της Μ. Ασίας, 

πρωτοπορεί με την παραγωγή και εφαρμογή του αντιφυματικού εμβολίου BCG, 

(σημειώνεται μάλιστα με έμφαση ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα μετά τη Γαλλία 

όπου παρασκευάζεται το BCG), συνεργάζεται με τα μεγάλα νοσοκομεία, όπως  

Συγγρού, Ευαγγελισμός, Σωτηρία, κ.ά., καθώς και με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την 

Υγειονομική Σχολή, τον Ερυθρό Σταυρό, τον Στρατό, και το Υπουργείο Γεωργίας. Το 

ΕΙΠ παράγει ορούς και εμβόλια, αναλαμβάνει αναλύσεις, διεξάγει μελέτες και 

επιστημονικές αποστολές σε όλη την Ελλάδα, και -όπως όλα τα ΙΠ- αποτελεί κέντρο 

διδασκαλίας της Μικροβιολογίας. 

Έχει ενδιαφέρον ότι ακόμα και στις σύγχρονες προσπάθειες καταγραφής της 

ιστορίας του ΕΙΠ, πέρα από αυτές τις δραστηριότητες, δε γίνεται ουσιαστική 

αναφορά στη δράση του ΕΙΠ τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Η επίσημη λοιπόν 

ιστορία μετά την περίοδο Μπλαν (1921-1931), περνάει κατευθείαν στο 1976, οπότε 

και υπογράφεται η νέα διμερής σύμβαση μεταξύ ελληνικού κράτους και Ινστιτούτου 

Παστέρ Παρισιού. Η χρονολογία αυτή χαρακτηρίζεται ως «χρονιά ορόσημο» για το 

ΕΙΠ, καθώς ξεπεράστηκε ο σοβαρός κίνδυνος παύσης της λειτουργίας του ΕΙΠ. Μία 

εξήγηση για αυτό το κενό στην αφήγηση είναι φυσικά η έλλειψη πηγών, αφού και 

στο ίδιο το ινστιτούτο δεν έγινε κάποια συγκροτημένη προσπάθεια για την 

καταγραφή αυτών των στοιχείων της ιστορίας του· μία άλλη είναι ότι στην  ουσία, 

για μια μεγάλη περίοδο μετά και την αποχώρηση του Blanc το 1931, το ινστιτούτο 

υπολειτουργούσε, αντιμετωπίζοντας πολλά εσωτερικά προβλήματα, όπως ανεπαρκή 

χρηματοδότηση, έλλειψη προσωπικού, κ.ά. Μία αποτελεί και η διακοπή της έκδοσης 

του Archives de l’Institut Pasteur Hellénique μετά την αποχώρηση Blanc.  

Φαίνεται λοιπόν, πως η συγκρότηση της επίσημης ιστορίας από το ίδιο το 

Ινστιτούτο είναι ασαφής και αποσπασματική. Σαφώς βασίζεται σε μια ευλογοφανή 

αιτία για την ίδρυση του ΕΙΠ,  δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην  πρωτοβουλία του 

Αρνώ και τη γενναιοδωρία του Ζαχάρωφ, αλλά δεν υπάρχει καμία νύξη  για το πώς 

και γιατί ο Αρνώ πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Μια πιθανή αιτία για αυτό μπορεί να 

είναι το ότι μια τέτοια πρωτοβουλία – η δημιουργία ενός Ινστιτούτου Παστέρ στην 

 - 9 -



Ελλάδα την εποχή εκείνη – ήταν αυτονόητη: η ανάγκη για ένα μικροβιολογικό 

ινστιτούτο σίγουρα υπήρχε, λόγω των τεράστιων υγειονομικών προβλημάτων που 

αντιμετώπιζε η Ελλάδα, και το Ινστιτούτο Παστέρ ήταν το πιο διάσημο, 

πρωτοποριακό, και καθιερωμένο διεθνώς τέτοιου τύπου ινστιτούτο, που επίσης 

συνοδευόταν με την αίγλη που πρόσδιδε το όνομα του δημιουργού του στον τίτλο. Οι 

εφημερίδες της εποχής το χαρακτηρίζουν «χαλύβδινο μοχλό της προόδου» 5.  

Με τον ίδιο τρόπο, δεν δικαιολογείται καθόλου το πώς τελικά πείστηκε ο 

Ζαχάρωφ να κάνει τη δωρεά. Όπως είδαμε,  ο Αρνώ προσπαθούσε από το 1915 να 

πετύχει τη δημιουργία του ινστιτούτου. Ο Ζαχάρωφ δίνει τη χορηγία στα 1919. Τί 

μεσολαβεί; Αυτό η επίσημη ιστορία, το αφήνει αδιευκρίνιστο. Από έρευνα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε  εφημερίδες της εποχής, φάνηκε ότι ο Ζαχάρωφ είχε κάνει 

ακριβώς την ίδια προσφορά, ήδη από το 19146. Προφανώς η πληροφορία αυτή 

διαφεύγει ή αποκρύπτεται από αυτούς που κατά καιρούς έγραψαν την επίσημη 

ιστορία. Όπως και να έχει, γεννιούνται ερωτήματα για τους λόγους που οδήγησαν σε 

αυτή – και σε άλλες όπως θα δούμε πιο κάτω –  την παράληψη. 

Άλλο ένα σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς συμπληρώνεται 

αρκετά αργότερα στην ‘επίσημη’ αφήγηση, και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί 

από την έρευνά μας, είναι τα εγκαίνια του ΕΙΠ, τον Μάρτιο του 1920. Μάλιστα, η 

παρουσία του Βενιζέλου στα εγκαίνια εκείνη την περίοδο είναι σίγουρα αδύνατη, 

καθώς αυτός απουσίαζε στο εξωτερικό και επέστρεψε στην Αθήνα αρκετά 

αργότερα7. Ακόμα, η αναφορά του Ηρακλή Βόλτου ως ευεργέτη του ΕΙΠ είναι 

προβληματική, καθώς, παρότι διαπιστώθηκε ότι  στη διάρκεια της ζωής του προέβη 

σε πολλές δωρεές, δεν έχει βρεθεί ακόμα  πως ευεργετήθηκε το ΕΙΠ από αυτές, 

γεγονός που συμπεραίνεται μόνο από την επιγραφή που βρίσκεται στη είσοδο του 

κεντρικού κτηρίου του ΕΙΠ, και δεν βρέθηκε μέχρι τώρα  άλλο σχετικό τεκμήριο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, όμως το περίεργο είναι ότι στην αφήγηση αυτή 

παραλείπονται ακόμα και σημεία που αφορούν στην ιδιαίτερα θετική προσφορά του 

ΕΙΠ στην δημόσια υγεία, όπως η συμμετοχή του στην αντιμετώπιση της επιδημίας 

του Δάγκειου πυρετού το 1929, ή οι μελέτες για τη λέπρα και οι αντίστοιχες 

πειραματικές θεραπείες που εφαρμόστηκαν σε αυτό (1928-1930), κ.ά. Επίσης δεν 

αναφέρεται το σημαντικό έργο των ερευνητών που εργάστηκαν στο ΕΙΠ, όπως το 

ερευνητικό έργο του Blanc, του Καμινόπετρου, και άλλων. Απουσιάζει επίσης ο 

κατάλογος των γενικών διευθυντών που υπηρέτησαν στο ΕΙΠ, με ονόματα μεγάλων 

επιστημόνων, όπως ο Λεπίν (Pierre Lépine) και ο Ντιράν (Paul Durand), καθώς και 
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των εκάστοτε διοικητικών συμβουλίων, μέλη των οποίων διατέλεσαν 

προσωπικότητες όπως ο διευθυντής του Αστεροσκοπείου, καθηγητής Δημήτρης 

Αιγινήτης, ο παθολόγος καθηγητής ιατρικής,  Βλαδίμηρος Μπένσης, ο πρόεδρος του 

ΕΕΣ, Ιωάννης Αθανασάκης, ο Octave Merlier  και άλλοι. 

Για να καταλάβουμε, πώς είναι δυνατόν μια τέτοια αφήγηση να γίνει η 

επίσημη ιστορία του ΕΙΠ και να αντέξει τόσα χρόνια αναλλοίωτη, οφείλουμε να 

κατανοήσουμε ότι τελικά το σημαντικό για τους περισσότερους δεν ήταν το γιατί 

δημιουργήθηκε ένα Ινστιτούτο Παστέρ στην Ελλάδα, αλλά το ότι δημιουργήθηκε. 

Είναι ακόμα ένα παράδειγμα της αυταπόδειχτης ανάγκης της επιστήμης: ένα 

επιστημονικό ίδρυμα είναι αδιαμφισβήτητα χρήσιμο και αναγκαίο, καθώς η επιστήμη 

είναι χρήσιμη και αναγκαία. Η επίσημη ιστορία του ιδρύματος είναι απλά η 

επιβεβαίωση αυτής της ανάγκης που καλύφθηκε. Με αυτόν τον τρόπο, τα κενά και οι 

αντιφάσεις της ιστορίας του ΕΙΠ, παραβλέπονται μπροστά στην αναμφίβολη 

συμβολή του ιδρύματος στην κοινωνική πρόοδο και ευημερία. 

Η όποια αμφισβήτηση αυτής της προκατάληψης θα έμοιαζε κακόβουλη, αν 

δεν τεκμηρίωνε την ουσιαστική σημασία της αποκατάστασης των κενών και των 

αντιφάσεων, στο πλαίσιο μιας πληρέστερης εικόνας της πραγματικότητας. Η 

αμφισβήτηση λοιπόν της «επίσημης» ιστορίας, δεν έχει στόχο την απαξίωση του 

παρελθόντος του ΕΙΠ· τουναντίον, είναι αυτό το πλούσιο και πολυδιάστατο παρελθόν 

που θέλουμε να καταστήσουμε πεδίο έρευνας και συζήτησης. Αλλά η προσπάθεια 

αυτή οφείλει να είναι ανοιχτή στην κριτική και στην πολύπλευρη ιστορική θέαση. 

Αυτό είναι λοιπόν και το δικό μας σημείο εκκίνησης. 

 
1 Με τον όρο «επίσημη» ιστορία εννοούμε εδώ την ιστορία του ιδρύματος όπως αυτή παρουσιάζεται 
στο κοινό και διαμορφώνεται με το πέρασμα του χρόνου, από τους φορείς του ίδιου του ιδρύματος. 
Μιλάμε δηλαδή για την ιστορία με την οποία συγκροτεί ο ίδιος ο οργανισμός την ταυτότητά του. 
2 Ανώνυμος, Institut Pasteur Hellénique,  Archives de l’Institut Pasteur Hellénique 1, 1, 1923, σσ 5-14 
3 Π. Ι. Ροντόπουλος, Επιστημονικόν Έργον και Βιογραφία του Pasteur, Αθήνα, 1924, σσ. 42-3, G. 
Blanc, L’Institut Pasteur à Athènes, Le Figaro (numéro spécial), 10/2/1929, σ. 11, Ν. Α. Μιχαηλίδης, 
s.v. Παστέρ ινστιτούτο, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 1932, σ. 771. Χρ. Οικονομοπούλου, Το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, Η εφημερίδα του συνεδρίου, Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 11/5/1995. Ν. 
Κ. Παραδείσης, Αμπελόκηποι, Αθήνα 1997, σσ. 98-101, καθώς και στα διάφορα φυλλάδια 
παρουσίασης που εκδίδει το ίδιο το ΕΙΠ κατά διαστήματα. Αλλά και η γαλλική υπηρεσία των αρχείων 
του Ινστιτούτου Παστέρ στο Παρίσι, δίνει μια ανάλογη εκδοχή: www.pasteur.fr/infosci/archives/f-
fnd.html [σημειώνεται εδώ ότι η Χρ. Οικονομοπούλου ήταν διοικητικός υπάλληλος του ΕΙΠ και είχε 
πρόσβαση στο υλικό που αποτέλεσε το ΙΑ του ΕΙΠ και το οποίο είχε συγκεντρώσει προηγουμένως  και 
διαφύλαγε η κ. Βάσια Ιωαννίδου, διοικητικό στέλεχος του ΕΙΠ,  και στη συνέχεια ένα μέρος αυτού η 
κ. Πωλέττα Μίμα επίσης διοικητικός υπάλληλος του ΕΙΠ και γραμματέας του Ομίλου των Φίλων του 
ΕΙΠ, ενώ ένα μεγάλο μέρος του καταστράφηκε λόγω πλημμύρας στο χώρος στον οποίο φυλάσσονταν. 
Επίσης, η κα. Οικονομοπούλου ήταν υπεύθυνη για τη σύνταξη των φυλλαδίων παρουσίασης του 
ιστορικού του ΕΙΠ (1990-2005 περίπου), και έκανε προσπάθειες συλλογής στοιχείων για τη 
συγκρότηση της ιστορίας του ΕΙΠ] 

http://www.pasteur.fr/infosci/archives/f-fnd.html
http://www.pasteur.fr/infosci/archives/f-fnd.html
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7 Ο Βενιζέλος εκείνη την εποχή βρισκόταν στο Παρίσι, όπου συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις με 
τους νικητές του Α΄ ΠΠ, για το μέλλον της Ευρώπης μετά τον πόλεμο. 

4 Οικονομοπούλου 1995, σελ. 2, Παραδείσης 1997, σελ. 99 
5 ‘Το Ινστιτούτον Παστέρ’, Εμπρός, 2 Μαρτίου 1919, σελ. 1 
6 ‘Μεγάλη δωρεά του κ. Ζαχάρωφ’, Εμπρός, 3 Μαρτίου 1914, σελ. 2 
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ΠΑΣΤΕΡ ΗΜΩΝ: 
 Ο ΛΟΥΙ ΠΑΣΤΕΡ, ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΙ 

 
 

 
εφημερίδα Άστυ, 1888 

 
 

 «… ήταν εξαιτίας του Μπιοντυρέ* που πλήθος νέοι επέλεξαν εδώ και μισό 
αιώνα, την επιστημονική καριέρα. Προέκυψαν τόσοι αποτυχημένοι, όσοι και 

με το δίπλωμα του Εθνικού Ωδείου. Καταλήγουμε άλλωστε να μοιάζουμε 
όλοι, έπειτα από κάποια χρόνια αποτυχίας.» 

 
L. F. Céline, Voyage au bout de la nuit, 19321 

 
 Ελευθέριος Βενιζέλος στην ομιλία του για τα 100 χρόνια της Ελληνικής 

Ανεξαρτησίας, στις 12 Δεκεμβρίου 1930 στην Τρίπολη διατρανώνει: «Κανείς 

από τους μεγάλους στρατηλάτες που ξέρουμε, κανείς δεν έχει τόση δόξα όση ανήκει σ’ 

έναν Παστέρ» 2. Αν κάποιος δεν γνώριζε ιστορία, θα μπορούσε εύκολα να φανταστεί 

ότι ο Βενιζέλος είναι ένας φιλειρηνιστής που προασπίζεται την επιστήμη έναντι των 

πολεμικών ανδραγαθιών. Η σύγκριση του ‘δοξασμένου’ επιστήμονα Παστέρ με τους 

μεγάλους στρατηλάτες, πέρα από ρητορικό τέχνασμα του Βενιζέλου, μόνο τυχαία δεν 

είναι· ένα χρόνο αργότερα (1931), σε μια εγκυκλοπαίδεια για τις γαλλικές αποικίες, ο 

γάλλος ιστορικός και πολιτικός Gabriel Hanotaux (1853-1944), θα αποκαλέσει τον 

Παστέρ ‘μέγα διδάσκαλο της αποικιοκρατίας’3.  

Ο 

Είναι άλλωστε μια τέτοια σύγκριση, μεταξύ του Παστέρ και του απόλυτου 

στρατηλάτη της σύγχρονης ιστορίας, του Ναπολέοντα,  που χρησιμοποιεί ο Λατούρ 

(Bruno Latour) για να δείξει την αφέλεια που κρύβεται πίσω από τέτοιου είδους 

                                                 
* Εννοεί τον Παστέρ. Βλ και υποσημείωση 1. 
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ρήσεις. Ο Λατούρ, στο κλασικό πια σύγγραμμά του Les microbes: guerre et paix suivi 

de irréductions, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό από την αγγλική του μετάφραση The 

pasteurization of France (Latour 1993, πρώτη έκδοση στα γαλλικά 1984), θα 

καταδείξει πως πίσω από το όνομα ‘Παστέρ’ κρύβονται πολλά περισσότερα από τις 

πράξεις και τις ιδέες ενός και μόνο ανθρώπου. Στην ουσία, λέει ο Λατούρ, έχουμε να 

κάνουμε με ένα ολόκληρο δίκτυο ομάδων-δρώντων, οι οποίες μέσα από διαλεκτικές 

διεργασίες προσπαθούν να κερδίσουν Lebensraum, χώρο δράσης και εξουσίας.  

Ο Παστέρ, λοιπόν, ως σύμβολο της επιστήμης και της προόδου, ως δάσκαλος 

της αποικιοκρατίας, ως ένα όνομα που κρύβει ένα δίκτυο δρώντων· όπως και να έχει, 

η φυσιογνωμία του Παστέρ είναι εξαιρετικά δημοφιλής ακόμα και στις μέρες μας. 

Είναι ένα ‘φαινόμενο’ στην ιστορία των επιστημών που απασχόλησε και απασχολεί 

μεγάλη μερίδα ερευνητών και έχει σταθεί αφετηρία για πολλές θεωρητικές 

αναλύσεις. Υπάρχουν πάμπολλες βιογραφίες και μελέτες για ‘το βίο και την πολιτεία’ 

του Παστέρ, όλων των αποχρώσεων, από αφελείς αγιογραφίες μέχρι εξεζητημένες 

κριτικές. Είναι δύσκολο να πεις κάτι για τον Γάλλο επιστήμονα που να μην έχει 

ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους. Έτσι, ο καλύτερος ίσως τρόπος για να εκθέσουμε 

τις θέσεις του Παστέρ είναι μέσα από τα λόγια του ίδιου, σε αντιπαράθεση με μια 

κριτική παρουσίαση του γενικότερου περιβάλλοντος που έδρασε.  

 Ο Παστέρ είναι η εμβληματική φιγούρα της ‘χρυσής εποχής’ της 

μικροβιολογίας –ή καλύτερα, βακτηριολογίας όπως λεγόταν τότε (περίπου 1880-

1890). Αν και  σπούδασε φυσικές επιστήμες και ασχολήθηκε αρχικά με τη χημεία, 

λόγω των ανακαλύψεών του στη μικροβιολογία, ‘ανήκει’ περισσότερο στο πάνθεον 

της ιατρικής επιστήμης, παρά οποιασδήποτε άλλης. Αυτό φαίνεται και από τον τρόπο 

που αναφέρεται στα συγγράμματα ιστορίας της χημείας ή βιολογίας, όπου του 

αφιερώνεται  μικρότερος χώρος, από ό,τι στα αντίστοιχα της ιστορίας της ιατρικής. 

Οι περισσότεροι μάλιστα μιλάνε για ‘παστεριανή επανάσταση’ στην ιατρική του 19ου 

αιώνα – όπως ορίζεται η επανάσταση από τον Κουν -  προβάλλοντας δηλαδή την 

επικράτηση της θεωρίας των μικροβίων για τις ασθένειες, ως αλλαγή 

‘παραδείγματος’4. Φυσικά ο όρος παστεριανή εδώ είναι καταχρηστικός, εφόσον και 

άλλοι σημαντικοί επιστήμονες συνέβαλλαν προς αυτήν την κατεύθυνση, με τον Κωχ 

(Robert Koch), το γερμανικό αντίβαρο στον Παστέρ, να ξεχωρίζει5.  

 Ποιες ήταν όμως οι σπουδαίες ανακαλύψεις που οδήγησαν σε αυτήν την 

επανάσταση; Στον Παστέρ αποδίδεται ένας πραγματικά αξιοθαύμαστος κατάλογος 
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τέτοιων επιτευγμάτων. Έχει μεγάλη επιτυχία εφαρμόζοντας την τεχνική του 

εμβολιασμού με εξασθενημένα μικρόβια σε ζώα για διάφορες ασθένειες (άνθρακας 

στα πρόβατα, χολέρα πτηνών). Το 1885 πραγματοποιεί το μεγάλο βήμα και 

εφαρμόζει τον αντιλυσσικό εμβολιασμό σε άνθρωπο, αφού προηγουμένως τον έχει 

δοκιμάσει σε ζώα. Η δοκιμή είναι επιτυχής και ο Παστέρ γίνεται σε μια νύχτα, 

‘ευεργέτης της ανθρωπότητας’. Το σημείο αυτό συχνά τίθεται, ως κομβικό για την 

εξέλιξη της σχέσης μικροβιολογίας και ιατρικής, αφού γύρω από αυτό έχει 

σχηματιστεί μια ολόκληρη φιλολογία, πολλές φορές με στοιχεία μυθολογίας6, που θα 

έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία προσδοκιών για περισσότερες και μεγαλύτερες 

ανακαλύψεις7. 

 Μέχρι το 1885, λοιπόν, όταν ανακοινώθηκε η πρώτη επιτυχημένη δοκιμή του 

αντιλυσσικού εμβολίου στον άνθρωπο, ο Παστέρ ήταν ήδη φημισμένος στη Γαλλία 

και σχετικά γνωστός στην Ευρώπη.  Έκτοτε όμως, ο Παστέρ έγινε μια παγκόσμια 

προσωπικότητα. Μέσω του τύπου –τόσο των εφημερίδων και των περιοδικών 

ποικίλης ύλης, όσο και των επιστημονικών επιθεωρήσεων– το επίτευγμά του 

διαδόθηκε ταχύτατα. Η ανταπόκριση του κοινού, ήταν αναπάντεχη. Από τη μια μεριά, 

ο απλός λαός τον λάτρεψε ως ήρωα, από την άλλη, πλήθος νέων από την 

επιστημονική κοινότητα αφιερώθηκε στην πραγματοποίηση των οραμάτων του. Η 

κοινότητα αυτή απετέλεσε την πηγή για τη μετέπειτα ανάδυση της ομάδας των 

‘παστοριέν’ (pastorien). Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζονταν από συγκεκριμένες αξίες 

και πρακτικές, όπως η προσήλωση στην εφαρμοσμένη έρευνα, η ομαδικότητα και 

φυσικά ο θαυμασμός στον μεγάλο δάσκαλο, ενώ υπάρχουν και πολλές ασάφειες  

σχετικά με τη συγκρότησή της8. 

 Το όχημα για τη συγκρότηση αυτής της σχολής, ιδιαίτερα μετά το θάνατο του 

Παστέρ, έγινε το Ινστιτούτο Παστέρ του Παρισιού (ΙΠΠ). Το ΙΠΠ είναι και αυτό 

‘παιδί’ της ιστορικής εκείνης εφαρμογής του αντιλυσσικού εμβολίου, αφού τα 

χρήματα για την δημιουργία του προήλθαν κυρίως από δωρεές από όλον τον κόσμο, 

προς τον Παστέρ για την μεγάλη του αυτή προσφορά στην ανθρωπότητα. Ο Παστέρ 

από πολύ νωρίτερα είχε εκδηλώσει την επιθυμία δημιουργίας ενός αυτόνομου 

οργανισμού9, ο οποίος θα του προσέφερε έναν πιο γόνιμο χώρο εργασίας από το 

απαρχαιωμένο περιβάλλον του πανεπιστημίου. Η ευκαιρία του δόθηκε με την 

επιτυχία του αντιλυσσικού εμβολίου και την ανάγκη που προέκυψε για την παραγωγή 

του. Οι δωρεές του έδωσαν τη δυνατότητα σχετικής ανεξαρτησίας από την κρατική 
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οικονομική εξάρτηση. Το ΙΠΠ ήταν το πρώτο ιδιωτικό ερευνητικό ίδρυμα της 

Γαλλίας, και μάλιστα θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι να εμφανιστούν άλλα. 

 Στα εγκαίνια του ΙΠΠ το 1888, παρουσία του προέδρου της Γαλλικής 

Δημοκρατίας, ο Παστέρ θα δηλώσει:  
«Έχοντας συσταθεί κατά τον τρόπο που μόλις περιέγραψα, το Ινστιτούτο μας 
θα αποτελεί ταυτόχρονα ένα εξωτερικό ιατρείο για την θεραπεία της λύσσας, 
ένα ερευνητικό κέντρο για τις μολυσματικές ασθένειες και ένα εκπαιδευτικό 
κέντρο για τις μελέτες που άπτονται της μικροβιολογίας» (Λ. Παστέρ, Ομιλία 
στα εγκαίνια του Ινστιτούτου Παστέρ, 1888) 
 

Έτσι ο Παστέρ εξαργυρώνει την επιτυχία του εμβολίου της λύσσας για να πετύχει την 

θεσμοθέτηση ενός ιδρύματος που προωθεί μια σαφώς ευρύτερη ατζέντα από την 

παραγωγή και εφαρμογή του αντιλυσσικού εμβολίου. Και προχωράει ακόμα 

παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν παρόμοια 

ιδρύματα σε όλον τον κόσμο: 
 «Για την Γαλλία ένα μόνο ίδρυμα (το Ινστιτούτο Παστέρ) μπορεί να επαρκεί. 
Για την Νότια Αμερική, τη Χιλή, τη Βραζιλία την Αυστραλία... είναι 
προφανές ότι νέοι επιστήμονες που θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία στις 
μακρινές χώρες” θα πρέπει να εκπαιδευθούν στο Παρισινό Ίδρυμα» (Λ. 
Παστέρ, Ακαδημία των Επιστημών, 1886). 
 

Το αξιοσημείωτο σε αυτήν τη δήλωση φυσικά δεν είναι η ανάγκη για αντιλυσσικά 

ινστιτούτα παγκοσμίως, κάτι που είναι εύλογο, αλλά το ‘προφανές’ της εκπαίδευσης 

νέων επιστημόνων, οι οποίοι θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία, από το Παρισινό 

ινστιτούτο. Ο Παστέρ θέλει να καθιερώσει, λίγο-πολύ, το ΙΠΠ ως απαραίτητο κόμβο 

της διάδοσης της επιστημονικής γνώσης. 

 Πράγματι, το Δεκέμβριο του 1890, ο υφυπουργός του Υπουργείου Αποικιών 

της Γαλλίας, ζητά από τον Παστέρ να δημιουργήσει ένα παράρτημα στη Σαϊγκόν, 

στην Γαλλική Ινδοκίνα, με σκοπό την αντιμετώπιση της ευλογιάς και της λύσσας. Ο 

Παστέρ προτείνει τον Καλμέτ, στρατιωτικό ιατρό των αποικιών που εκείνη την 

περίοδο παρακολουθούσε μαθήματα μικροβιολογίας στο ΙΠΠ, να αναλάβει την 

αποστολή και το 1891 ιδρύεται το Ινστιτούτο Παστέρ της Σαϊγκόν10 υπό την 

διεύθυνσή του. Από εκεί και έπειτα, ακολουθεί η ίδρυση μιας σειράς παραρτημάτων 

σε γαλλικές αποικίες, όπως στην Ασία (Nha Trang, Hanoi), στην Αφρική (Tunis, 

Alger, Madagascar, Casablanca, Dakar, Cameroun), στην Αμερική (Guyane 

Française, Guadeloupe), αλλά και σε άλλα κράτη (Ιράν, Ρωσία, Τουρκία, κ.ά). 

Διευθυντές των ιδρυμάτων αυτών διορίζονται πάντα ιατροί που έχουν μαθητεύσει 

στο ΙΠΠ και έχουν ασπαστεί την κουλτούρα pastorien. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς 

θα αναπτύξουν σημαντικό έργο, όπως ο Alexandre Yersin που θα ανακαλύψει το 
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βάκιλο της πανώλης, ο Charles Nicolle που θα τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ για την 

έρευνά του σχετικά με τον τύφο, κλπ), θέτοντας, με αυτό τον τρόπο, σε αμφισβήτηση 

την καθιερωμένη άποψη για τη σχέση κέντρου-περιφέρειας11. 

 Παράλληλα, το ΙΠΠ αποκτά το δικό του περιοδικό, το Annales de l’Institut 

Pasteur, το οποίο εκδίδει ο μαθητής και συνεργάτης του Παστέρ, Εμίλ Ντυκλώ (Emil 

Duclaux) το 1887, με δικά του μάλιστα έξοδα. Το περιοδικό αυτό είναι το πρώτο 

επιστημονικό περιοδικό μικροβιολογίας στη Γαλλία και αποτελεί σημείο αναφοράς 

στο διεθνή επιστημονικό τύπο12. Το Annales γίνεται το επίσημο όργανο του ΙΠΠ, 

καθώς επίσης και η γέφυρα επικοινωνίας και προβολής των απανταχού παστεριανών, 

οι οποίοι δημοσιεύουν εκεί τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Aκολουθώντας αυτό 

το παράδειγμα, κυρίως από το 1920 και μετά, πολλά από τα παραρτήματα του ΙΠ ανά 

τον κόσμο εκδίδουν και αυτά αυτόνομα περιοδικά όπου και δημοσιεύουν πλέον τις 

εργασίες τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι, τα Archives de l’Institut Pasteur 

de Tunis (1906), Archives de l’Institut Pasteur d’Indochine (1922), Archives de 

l’Institut Pasteur d’Algérie (1923), Archives de l’Institut Pasteur Hellénique (1923), 

κ.λ.π. Το 1903 ξεκινάει μια ακόμα έκδοση, αυτή του Bulletin de l’Institut Pasteur, η 

οποία περιείχε κριτικές και αναλύσεις πρωτότυπων άρθρων σχετικών με τη 

μικροβιολογία, την ιατρική, τη βιολογία, κ.λ.π. Εκτός όμως από τις εκδόσεις των 

επιστημονικών περιοδικών, το ΙΠΠ αναπτύσσει και ένα ακόμα δημοφιλή θεσμό 

διάδοσης των παστεριανών αρχών, τα περίφημα Cours de Bactériologie, δηλαδή 

σεμινάρια μικροβιολογίας, τα οποία ξεκινούν το 1889 από ένα άλλο μαθητή-

συνεργάτη του Παστέρ, τον Εμίλ Ρου (Emil Roux). Τα σεμινάρια αυτά 

παρακολουθούν πλήθος ιατρών και άλλων επιστημόνων που είναι όχι μόνο Γάλλοι, 

αλλά και άλλων εθνικοτήτων. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας επιστήμονας 

αποκτά  επίσημα τον τίτλο του ‘παστεριανού’, ένα τίτλο που εξασφαλίζει την διεθνή 

και αδιαμφισβήτητη αναγνώριση. 

 Το 1895 ο Παστέρ πεθαίνει  και η Γαλλία τον αποχαιρετά με τιμές αρχηγού 

κράτους. Η σωρός του τίθεται σε δημόσιο προσκύνημα και στο ΙΠΠ δημιουργείται 

ειδική κρύπτη για τον τάφο του, «μες στα χρυσάφια και τα μάρμαρα», σχολιάζει ο 

Σελίν, «Βυζαντινομπουρζουάδικο καπρίτσιο υψηλού γούστου»13. Από εκεί και έπειτα, 

ο μύθος του Παστέρ όχι μόνο δε φθίνει, αλλά αντίθετα γιγαντώνεται· σε αυτό 

σημαντικό ρόλο παίζουν οι συνεργάτες και οι μαθητές του, οι οποίοι ενώ έχουν 

συμβάλει τα μέγιστα στις διάφορες ανακαλύψεις που αποδίδονται στο δάσκαλό τους, 

προβάλουν την ιδιοφυία του Παστέρ ως βασικό παράγοντα της προόδου και της 
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τέχνης τους. Για παράδειγμα, η συνεισφορά των Chamberland και Roux στην 

ανακάλυψη του εμβολίου του άνθρακα ήταν καθοριστική, και χωρίς τον Roux θα 

ήταν αδύνατη η παραγωγή του αντιλυσσικού εμβολίου14. Με αυτό τον τρόπο, ο 

Παστέρ γίνεται το σύμβολο της Μικροβιολογίας και της εφαρμογής της στην Ιατρική, 

την Υγιεινή και τη Βιομηχανία, ένα σύμβολο που απορρόφησε τελικά τη συμβολή 

και των συνεργατών του.  

 Όμως, τα εμβόλια του Παστέρ σημαδεύουν και το ξεκίνημα μιας ακόμη 

σημαντικής εξέλιξης, αυτής της βιομηχανικής εμπορευματοποίησης φαρμακευτικών 

ουσιών, που οδηγεί τελικά στη σημερινή φαρμακοβιομηχανία. Ειδικότερα, η 

προσπάθεια παραγωγής και τυποποίησης (standardization) του εμβολίου του 

άνθρακα, έχει χαρακτηριστεί ως η απαρχή της βιοχημικής βιομηχανίας (bio-industry), 

καθώς ο Παστέρ και οι συνεργάτες του μη μπορώντας να κατοχυρώσουν πατέντες για 

το συγκεκριμένο σκεύασμα, προχωρούν σε μια πολιτική απόκρυψης πληροφοριών με 

σκοπό, αφενός να διασφαλίσουν το μονοπώλιο στο συγκεκριμένο τομέα και 

αφετέρου να το εκμεταλλευτούν εμπορικά15. Κάτι αντίστοιχο, προσπάθησε να κάνει 

και ο Κωχ με τη φυματίνη, μια ουσία με την οποία μπορούσε να καταπολεμηθεί η 

φυματίωση, η αναποτελεσματικότητα της οποίας όμως τελικά στιγμάτισε την καριέρα 

του, και καταπόντισε τα μεγαλεπήβολα σχέδιά του για δικό του ινστιτούτο16. 

 Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι οι προσπάθειες αυτές έρχονταν σε αντίθεση με 

τις προθέσεις των τότε κυβερνήσεων, η πολιτική των οποίων ήταν η αποφυγή της 

εμπορευματοποίησης της υγείας. Το Γαλλικό κράτος για παράδειγμα είχε αποκλείσει 

τη δυνατότητα πατέντας για τις φαρμακευτικές ουσίες από το 1844, και η γερμανική 

κυβέρνηση βρέθηκε προ δυσάρεστης εκπλήξεως όταν άκουσε τις απαιτήσεις του Κωχ 

για το μονοπώλιο φυματίνης17. Μάλιστα, ένας γερμανός πολιτικός σχολιάζοντας την 

τότε κατάσταση, τόνισε ότι δεν θα έπρεπε να μαθευτεί η φιλαργυρία του Κωχ στο 

ευρύ κοινό, γιατί θα ήταν μια κατάφορη δυσφήμιση στο πρότυπο του (γερμανού) 

ανιδιοτελή επιστήμονα-διανοούμενου18. Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες προσέβλεπαν 

στη συνεργασία με την βιομηχανία, η οποία μπορούσε να τους προσφέρει τους 

απαραίτητους πόρους για τις έρευνές τους, σε αντίθεση με τη φειδωλή πολιτεία. Το 

κίνητρό τους επομένως δεν φαίνεται δεν ήταν τόσο ο πλουτισμός, όσο η απρόσκοπτη 

χρηματοδότηση των προγραμμάτων τους, καθώς οι περισσότεροι έδειχναν να είχαν 

βαθεία πίστη στην επιστημονική πρόοδο. Άλλωστε, λίγοι από αυτούς άλλαξαν 

εντελώς πεδίο, και προσχώρησαν στο εμπόριο ή τη βιομηχανία. 
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 Μια άλλη συμμαχία των παστεριανών, ίσως πιο σημαντική για την εδραίωσή 

τους, ήταν αυτή με τον στρατό. Η μεγάλη ανάγκη για μικροβιολογικές πρακτικές στο 

στράτευμα, έκανε την εκπαίδευση που πρόσφερε το ΙΠΠ περιζήτητη στους 

στρατιωτικούς γιατρούς. Αλλά και οι ίδιοι οι επιστήμονες του ΙΠΠ ήταν απαραίτητοι 

πολλές φορές, στην διάρκεια του πολέμου, ή στις αποικιακές αποστολές. Για 

παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του Α΄ ΠΠ, στο Βαλκανικό Μέτωπο, στη Μακεδονία, 

η συμμαχική στρατιά είχε καθηλωθεί εξαιτίας επιδημίας ελονοσίας στο στράτευμα. Ο 

αρχιστράτηγος Σαράιγ (Sarrail) ζήτησε τη συνδρομή των ειδικών και το ΙΠ έστειλε 

τους αδελφούς Σερζέν (Edmond & Etienne Sergent), από το ΙΠ του Αλγερίου, να 

επιληφθούν του ζητήματος. Πράγματι, οι αδελφοί Σερζέν κατέφθασαν στη 

Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο του 1916, και συνέταξαν μια αναφορά σχετικά με τα 

αίτια της επιδημίας και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Οι οδηγίες ακολουθήθηκαν, 

η στρατιά απαλλάχθηκε από την ελονοσία και μπόρεσε, υγιής πλέον, να συνεχίσει τον 

πόλεμο19. 

 Η αμφίδρομη αυτή σχέση, μεταξύ στρατού που επωφελείται από τις γνώσεις 

και τις εφαρμογές των μικροβιολόγων, και των μικροβιολόγων που χρησιμοποιούν τις 

ευκαιρίες που τους δίνονται από το στρατιωτικό κατεστημένο για να προωθήσουν τη 

δική τους ατζέντα, έχει ως συνέπεια τη ζήτηση της επάνδρωσής των απανταχού 

στρατευμάτων με μικροβιολόγους και εργαστήρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η 

εμφάνιση αυτοκίνητων-εργαστηρίων (εικ. 2) κατά τη διάρκεια του Α΄ ΠΠ.  

 

  
Εικ. 2, Welcome Archives 

 

Η αναγκαιότητα αυτή, της προάσπισης της υγείας των στρατευμάτων, 

χρησιμοποιείται από το ΙΠ ως μέσο πίεσης αφενός για κρατική επιχορήγηση, 

αφετέρου για τη δημιουργία παραρτημάτων σε κάθε αποικία της Γαλλίας. Η σύνδεση 

ΙΠ και στρατού καταγράφεται και από τους γνωστούς επιστήμονες που υπήρξαν 
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πρώτα στρατιωτικοί ιατροί και μετά πέρασαν στο δυναμικό του ΙΠ, όπως ο Καλμέτ, ο 

οποίος μάλιστα ανέλαβε την οργάνωση των παραρτημάτων του ΙΠ στις αποικίες, 

αλλά και της Ελλάδας. 

 Αλλά ακόμα και κατά την περίοδο της ειρήνης, οι παστεριανοί είχαν ισχυρούς 

συμμάχους, καθώς το κίνημα των Υγιεινιστών (hygienists) ήταν και αυτό 

συμπληρωματικό και ενισχυτικό στις προθέσεις τους. Το κίνημα αυτό ξεπήδησε από 

το βιομηχανικό αστικό περιβάλλον, σαν μια επιστημονική απάντηση στα μεγάλα 

υγειονομικά προβλήματα των πόλεων20. Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής 

του μεγαλύτερου ποσοστού των κατοίκων των πόλεων, των εργατών δηλαδή, 

οδηγούσαν συχνά σε επιδημίες όπως πανώλη, χολέρα, δυσεντερία, τύφο, ευλογιά. 

Αλλά και τα χρόνια νοσήματα, όπως η φυματίωση, τα αφροδίσια, η λέπρα, ήταν σε 

έξαρση. Οι υγιεινιστές προσπαθούσαν να βρουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, και 

οι παστεριανοί, αλλά και γενικότερα οι μικροβιολόγοι, καταδεικνύοντας πλέον τα 

μικρόβια ως αιτίες των ασθενειών, κατάφεραν να δώσουν έναν ‘χειροπιαστό’ και 

καταπολεμήσιμο εχθρό. Οι μικροβιολόγοι λοιπόν, συνέβαλλαν στη ‘μεταμόρφωση’ 

των πόλεων του 19ου αιώνα, από εστίες μικροβίων και παράδεισο επιδημιών σε 

υγειονομικά ελεγχόμενα περιβάλλοντα21. Κινούμενοι ανάμεσα στην ιατρική, την 

υγιεινή, τη βιολογία, τη χημεία, την κοινωνία, την πολιτεία αλλά και τη βιομηχανία, 

κατάφεραν ‘να ανανεώσουν την ιατρική χωρίς ποτέ να θέσουν την ασθένεια ως 

αντικείμενο μελέτης, να ανανεώσουν την πολιτική και τη δημόσια υγεία χωρίς ποτέ να 

θέσουν τους φτωχούς ή τους κοινωνικά απόβλητους ως μονάδα ανάλυσης’.22  

 
 

1 Στο μνημειώδες έργο του, Ταξίδι στην άκρη της νύχτας, ο Σελίν θα αποκαθηλώσει το ιδεολογικό 
σύμπαν της νεώτερης ιστορίας του ανθρώπου· η χειμαρρώδης κριτική του δεν θα χαριστεί ούτε στην 
επιστήμη, και φυσικά στον Παστέρ. Ο ήρωας του μυθιστορήματος –γιατρός στο επάγγελμα–  θα 
επισκεφτεί το Ινστιτούτο Παστέρ, και ο Σελίν θα βρει την ευκαιρία να απομυθοποιήσει τόσο το 
περίφημο ινστιτούτο και τον ιδρυτή του, όσο και τους συνεχιστές του, και τελικά την επιστημονική 
δραστηριότητα εν γένει (Σελίν 2007, σελ. 330-339).  
2 Ελευθέριος Βενιζέλος, Υποθήκες για τους νέους, Λέσχη Φιλελευθέρων, 1986, σελ. 25. 
3 Osborne 2005, σελ. 81. 
4 Φυσικά υπάρχει και ο αντίλογος, για παράδειγμα βλ. Worboys  (και εδώ δώσε στοιχεία) 2006 
5 Μάλιστα ούτε ο Κωχ γλιτώνει την αντιπαραβολή με τους στρατηλάτες· «Εν πολέμω ένα Μόλτκε και 
ένα Βίσμαρκ, εν ειρήνη ένα Κωχ» γράφει ο συντάκτης του πορτρέτου του Γερμανού επιστήμονα στα 
1891 (ανώνυμος, Ποικίλη Στοά, 1891,σελ. 409) 
6 Για το «μύθο» του Παστέρ βλ. Anne Marie Moulin, "Patriarchal Science: The Network of the 
Overseas Pasteur Institutes," στο Science and Empires: Historical Studies about Scientific 
Development and European Expansion, ed. Patrick Petitjean, Catherine Jami, and Anne Marie Moulin 
(Dordrecht: Kluwer, 1992), pp. 307-22, Gerald Geison, The Private Science of Louis Pasteur 
(Princeton: Princeton University Press, 1995), Lorraine Ward, "The Cult of Relics: Pasteur Material at 
the Science Museum," Medical History, 1994, 38: 52-72. 
7 Παραδείγματος χάριν βλ. Hansen (1998), για το πως η προβολή στον αμερικάνικο τύπο της εποχής 
έπαιξε αυτόν τον ρόλο. 
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8 Löwy 1994. 
9 Για παράδειγμα, το 1881 ζήτησε από την πολιτεία να δημιουργηθεί ειδικό εργαστήριο παρασκευής 
του εμβολίου του άνθρακα, το οποίο θα διεύθυναν αυτός και οι συνεργάτες του (Geison 2002). 
10 Guénel 1999. 
11 Για μια παρουσίαση του δίπολου «κέντρο-περιφέρεια» και των κριτικών αναλύσεων αυτού, βλ. 
Νεύσις, 15, 2006, σσ. 3-109. 
12 Legout 2008. 
13 Σελίν 2007, σελ. 331. 
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ΤΟ ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ’ ΤΟΥ ΠΑΜΠΟΥΚΗ 
 
 

 
(από την σατυρική εφημερίδα «ΣΚΡΙΠ», 14 Αυγούστου 1894) 

 

 
(από την επιθεώρηση British Medical Journal, 11/7/1896, σελ. 112) 

 

Η  πρώτη “παραφωνία” στην επίσημη ιστορία λοιπόν είναι αυτή του ιατρού-

μικροβιολόγου Παναγιώτη Παμπούκη (Ακράτα 1858 – Αθήνα 1956) την οποία 

και θα εξετάσουμε. Ο Παμπούκης ήταν ένας από τους δύο γνωστούς Έλληνες 

μαθητές του Λουί Παστέρ1. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Ιατρική 

Σχολή και εργάστηκε για σύντομο διάστημα στο Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Το 

1883 πήγε στο Παρίσι για περαιτέρω ειδίκευση, έχοντας εξασφαλίσει υποτροφία από 

τη Μονή Πετράκη2. Αρχικά μαθήτευθε δίπλα στον καθηγητή Ιστολογίας Κορνίλ 

(André-Victor Cornil), γνωστό για τις σημαντικές συνεισφορές του στα πεδία της 

μικροβιολογίας, ιστολογίας και μικροανατομίας. Έπειτα ενσωματώθηκε στο 

εργαστήριο του Παστέρ, όπου παρέμεινε για 2 χρόνια, με υποτροφία του 

Πανεπιστημίου Αθηνών αυτή τη φορά. Συνεργάστηκε με τον Παστέρ την περίοδο 

που δοκιμάστηκε για πρώτη φορά επιτυχώς σε άνθρωπο η αντιλυσσική θεραπεία που 

είχε εφεύρει ο γάλλος επιστήμονας, και έτσι έζησε από κοντά όλον τον ενθουσιασμό 

της επιτυχίας, καθώς και την επακόλουθη έξαρση γενναιοδωρίας που οδήγησαν στη 

δημιουργία του Ινστιτούτου Παστέρ, στο Παρίσι. Ο ίδιος είχε μια αρκετά παραγωγική 
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επιστημονική πορεία όσο βρισκόταν στη Γαλλία, και η εργασία του φαίνεται ότι ήταν 

αναγνωρισμένη από την ιατρική κοινότητα της εποχής και πολλά υποσχόμενη3.  

Το 1888, ο Παμπούκης έχοντας λάβει το «χρίσμα» του παστεριανού, ως 

πρωτοπόρος της νέας επιστήμης της Μικροβιολογίας, επέστρεψε οριστικά στην 

Ελλάδα και προσπάθησε να δημιουργήσει ένα χώρο για την ανάπτυξη της 

μικροβιολογίας, όπως αντίστοιχα συνέβαινε στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Η πρώτη 

του κίνηση ήταν να προτείνει τη δημιουργία Εργαστηρίου Μικροβιολογίας στην 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρότασή του πραγματοποιήθηκε το 

1889, και ο Παμπούκης ορίζεται διευθύνων επιμελητής. Το 1893 όμως παραιτήθηκε 

από το Πανεπιστήμιο για να ακολουθήσει ατομική πορεία, δημιουργώντας ιδιωτικό 

Μικροβιολογικό και Παθολογο-ανατομικό εργαστήριο. Απώτερος σκοπός του ήταν η 

δημιουργία ενός λυσσιατρείου, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ινστιτούτου Παστέρ. 

Είχε πραγματοποιήσει σχετικά διαβήματα προς το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη από 

το 1891, προσκομίζοντας και κατάλληλο πιστοποιητικό από το Ινστιτούτο Παστέρ. 

Μάλιστα, αναφέρεται ότι το γαλλικό ίδρυμα είχε εφοδιάσει τον Παμπούκη, πέραν της 

βεβαίωσης, και με χρηματικό ποσό για την επιχορήγηση του εγχειρήματος4.  

Η λύσσα στην Ελλάδα, παρότι δεν ήταν τόσο σημαντικό πρόβλημα σε σχέση 

με άλλες ασθένειες, όπως η φυματίωση ή η ελονοσία, ήταν πιο εξαπλωμένη από ό,τι 

στη Γαλλία και την Δ. Ευρώπη. Μάλιστα, ο ίδιος ο Παστέρ τοποθετούσε την Ελλάδα 

ανάμεσα στις χώρες με την μεγαλύτερη εξάπλωση της νόσου5. Ο ειδεχθής και σχεδόν 

βέβαιος θάνατος των θυμάτων της νόσου, ήταν σίγουρα ένας από τους λόγους που 

συνέβαλαν ώστε το ελληνικό κράτος μεριμνούσε την αποστολή των λυσσόδηκτων 

ελλήνων στη Γαλλία, για να υποβληθούν στη θεραπεία του Παστέρ, με δημόσια 

έξοδα6. Η ανάγκη, λοιπόν, για ένα λυσσιατρείο στην Ελλάδα ήταν μάλλον εύλογη. 

Όμως, η προώθηση της διαδικασίας και η παραχώρηση σχετικής άδειας, απαιτούσε 

την έγκριση του Ιατροσυνεδρίου, που αποτελούσε το ανώτερο συμβουλευτικό όργανο 

του κράτους σε θέματα υγείας εκείνην την εποχή. Το Ιατροσυνέδριο ωστόσο, 

δημιουργούσε κωλύματα στον Παμπούκη, καθώς καθυστερούσε να πάρει απόφαση 

και επιπλέον ζήτησε από τον Παμπούκη τη διεξαγωγή πειραμάτων επίδειξης της 

μεθόδου, μολονότι υπήρχε η αντίστοιχη βεβαίωση από το Ινστιτούτο Παστέρ.  

Ο Παμπούκης ολοκλήρωσε με επιτυχία τα πειράματα, και το Ιατροσυνέδριο, 

προκειμένου να δικαιολογήσει την απροθυμία του να αποφανθεί για το Λυσσιατρείο 

του Παμπούκη, ανακοινώσε επίσημα στον Τύπο, ότι η υπόθεση έχρηζε μελέτης. 

Θεωρούσαν ότι ένα τέτοιο ίδρυμα είναι καλύτερο να έχει δημόσιο χαρακτήρα, παρά 
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να παραχωρηθεί σε μια ‘ιδιωτική επιχείρηση’. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση 

της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, συμπεραίνει κανείς ότι πίσω 

από τέτοιου είδους δηλώσεις κρύβεται κάτι παραπάνω. Τα μέλη του Ιατροσυνέδριου 

γνώριζαν καλά τη δυναμική που έφερνε ο τίτλος του λυσσιατρείου, καθώς και τις 

μεγάλες δωρεές7 που είχε αποσπάσει το λυσσιατρείο του Παστέρ, το μετέπειτα 

Ινστιτούτο Παστέρ. Για αυτούς τους λόγους, κάποιοι από αυτούς προσπάθησαν να 

σταματήσουν τον Παμπούκη, ενώ άλλοι συνεργάστηκαν μαζί του. Για παράδειγμα,  

δύο από τους ιατρούς της επιτροπής του Ιατροσυνεδρίου που παρακολούθησαν τα 

πειράματα, ο Πιλάβιος8 και ο Χατζιμιχάλης, έλαβαν αργότερα διοικητικές θέσεις στο 

ινστιτούτο του Παμπούκη. 

Τελικά ο Παμπούκης προχώρησε στην ίδρυση του Λυσσιατρείου, τον 

Αύγουστο του 1894, χωρίς την επίσημη έγκριση της πολιτείας, αλλά με την ομόφωνη 

στήριξη και προβολή του αθηναϊκού Τύπου. Η μία μετά την άλλη, οι εφημερίδες 

χαιρέτησαν την πρωτοβουλία Παμπούκη, και μάλιστα κατέκριναν την αδιαφορία του 

κράτους που δεν μερίμνησε σχετικά. Όταν δε το Ιατροσυνέδριο με ανακοίνωσή του 

εξέφρασε τη δυσφορία του για την κίνηση του Παμπούκη, οι εφημερίδες 

κατακεραύνωσαν τα μέλη του Ιατροσυνεδρίου και ουσιαστικά στήριξαν τον 

Παμπούκη. Είναι μάλιστα τέτοια η αντίδραση του Τύπου, ώστε ο Παμπούκης προέβει 

σε ανακοίνωση ευχαριστίας, δηλώνοντας παράλληλα τη δωρεάν θεραπεία των 

απόρων λυσσόδηκτων. Επίσης, με διαφημιστικές καταχωρήσεις (εικ. 4) ενημέρωνε το 

κοινό για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Λυσσιατρείο και το κόστος τους, έδινε 

οδηγίες για τους λυσσόδηκτους, προβάλλοντας παράλληλα και τους επιστημονικούς 

τίτλους του ιδρύματος. 

Προφανώς εδώ έχουμε να κάνουμε με μία επικοινωνιακή στρατηγική, που 

σκοπό είχε να νομιμοποιήσει το λυσσιατρείο τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στους 

ιθύνοντες9. Ο Παμπούκης διαχειρίστηκε σωστά το πεδίο των δημοσίων σχέσεων, 

ξεπερνώντας τελικά το σκόπελο του Ιατροσυνεδρίου. Όπως είδαμε και στην 

περίπτωση του Παστέρ, το κοινό τρέφει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα της 

λύσσας, ευαισθησία που με τη σειρά τους ενισχύουν οι εφημερίδες, δημιουργώντας 

περαιτέρω προσδοκίες. Ο Παμπούκης όχι μόνο λειτούργησε το λυσσιατρείο, αλλά 

μετά από ένα χρόνο, το 1895, σύναψε και σύμβαση χρηματοδότησης με το ελληνικό 

κράτος10. Σύναψε επίσης συμβάσεις και με την Κρητική Πολιτεία11, το Δήμο 

Αθηναίων και άλλους δήμους της Ελλάδας, εδραιώνοντας έτσι τη θέση του, ως το 

μοναδικό λυσσιατρείο της ευρύτερης περιοχής. 
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Η σύμβαση με το ελληνικό κράτος προβλέπει την δημιουργία Λυσσιατρείου-

Λυσσοκομείου, με έξοδα του Παμπούκη, στο οικόπεδό του επί της Πατησίων, 

σύμφωνα με σχέδια του αρχιτέκτονα Θ. Παπαπαναγιώτου. Το κράτος αναλαμβάνει τα 

έξοδα συντήρησης του ιδρύματος, με τη χορηγία 12.000 δρχ. ετησίως για 15 έτη12. Σε 

αντάλλαγμα το ίδρυμα του Παμπούκη όφειλε να θεραπεύει δωρεάν τους άπορους 

λυσσόδηκτους. Επίσης, προβλεπόταν ανώτατη αποζημίωση για τη θεραπεία των 

υπολοίπων λυσσόδηκτων 150 δρχ. και 30 δρχ. για τα μολυσμένα σκυλιά. Την 

εποπτεία της σωστής λειτουργίας του ιδρύματος και της τήρησης της σύμβασης, 

αναλάμβανε το Ιατροσυνέδριο, με ετήσιες αναφορές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια 

ρήτρα της σύμβασης που αφούσε στις τυχόν δωρεές που θα δεχόταν το Λυσσιατρείο· 

αρχικά το σχετικό άρθρο προέβλεπε: ‘Αι τυχούσαι δωρεαί υπέρ του Λυσσιατρείου και 

των λοιπών εν αυτώ ιδρυμάτων του κ. Παμπούκη έσονται εις όφελος αυτού.’ Όμως, 

όπως έγινε και με τη διάρκεια της σύμβασης, το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με 

άλλο που προέβλεπε την διάθεση των δωρεών όχι στον Παμπούκη, αλλά στο 

ίδρυμα13. 

Μέχρι αυτό το σημείο, η σύνδεση του Λυσσιατρείου Παμπούκη με το 

Ινστιτούτο Παστέρ του Παρισιού, ήταν η βεβαίωση για τη θεραπεία της λύσσας που 

κατέχει ο Παμπούκης, καθώς και η χορηγία που του δόθηκε από το Ινστιτούτο, για 

τον εξοπλισμό του λυσσιατρείου. Ο Παμπούκης δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί τον 

τίτλο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ αρχικά, ούτε υπάρχει κάποια άλλη εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από το γαλλικό ίδρυμα. Παρόλα αυτά, μυστήριο παραμένει το γιατί το 

ΙΠΠ χορήγησε ‘ικανό χρηματικό ποσό’ στον Παμπούκη για να ιδρύσει ένα 

αντίστοιχο ινστιτούτο στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε ότι από το 1891 το ΙΠΠ ξεκινά να 

δημιουργεί παραρτήματα στις γαλλικές αποικίες, αλλά είναι σίγουρα πολύ νωρίς για 

να μιλήσουμε για οργανωμένη πολιτική ανάπτυξης δικτύου ινστιτούτων Παστέρ, και 

σίγουρα η Ελλάδα δεν είχε λόγο να βρίσκεται σε προτεραιότητα σε μια τέτοια λίστα. 

Εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον ερώτημα που μένει να ερευνηθεί περαιτέρω. 

Από την άλλη μεριά, ο Παμπούκης έκανε τελικά χρήση του ονόματος 

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, καθώς και πολλές παραλλαγές αυτού. Ας δούμε τους 

πολλούς και διαφορετικούς τίτλους με τους οποίους γίνεται γνωστό το ίδρυμα του 

Παμπούκη, αλλά και το ποιοι τίτλοι χρησιμοποιούνται πότε, και που. Στο εξωτερικό 

αναφέρεται ως Athens Pasteur Institute (Science 1896, British Medical Journal 

1896&1899, The Journal of the American Medical Association 1902), Institut Pasteur 

Hellénique d’Athènes (Annales de l’I.P. 1898), Institut Hellénique d’Athènes (Annales 
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de l’I.P. 1900), Hellenic Pasteur Institute (Bulletin de l’I.P. 1906 & 1907), Institut 

Pasteur in Athen (Dtsch med Wochenschr 1908), Institut antirabique d’Athènes 

(Annales de l’I.P. 1908). Στην Ελλάδα: Ελληνικόν Λυσσοκομείον και Λυσσιατρείον 

κυρίως (1894 κε), αλλά και Ινστιτούτο Παμπούκη (Ιατρική Εφημερίδα του Στρατού 

1897), Μικροβιολογικόν Ινστιτούτον Αθηνών (1898), Διφθεροκομείον Παμπούκη 

(1896), Ελληνικόν Παστέρειον Ινστιτούτον Παμπούκη – Λυσσιατρείο (σε επιστολές και 

επίσημα έγγραφα 1910-1915, εικ. 3), αντιλυσσικόν Ινστιτούτο (Ροντόπουλος 1924), 

κα14. Μάλιστα και σε μια πρόσφατη εργασία για τη λύσσα στην Ελλάδα τον 19ο 

αιώνα, οι συγγραφείς αναφέρονται στο ινστιτούτο του Παμπούκη ως Ινστιτούτο 

Παστέρ15. 

Όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Βλαδίμηρος16, η χρήση του τίτλου Ελληνικό 

Ινστιτούτο Παστέρ από τον Παμπούκη δεν ήταν και τόσο παράξενη, αφού τα 

λυσσιατρεία που δημιουργήθηκαν εκείνη την εποχή ανά τον κόσμο, έφεραν το τίτλο 

Ινστιτούτο Παστέρ, ως φόρο τιμής στον Παστέρ, το όνομα του οποίου είχε γίνει 

συνώνυμο με τη θεραπεία της λύσσας. Για παράδειγμα, πλήθος Institutes Pasteur 

ιδρύθηκαν στις ΗΠΑ, χωρίς κανένα τους να έχει σχέση με το παρισινό ινστιτούτο. Το 

ότι ο Παμπούκης, όμως, δημοσιεύει στο Annales de l’Institut Pasteur ως directeur de 

l’Institut Pasteur Hellénique στα 1898, και συνεχίζει να αναφέρεται με αυτόν τον 

τρόπο ως το 1907, ενώ ένα χρόνο αργότερα αναφέρεται ως directeur de l’Institut 

antirabique d’Athenes, υποδηλώνει μια πιο αυστηρή πολιτική των γάλλων στη χρήση 

του ονόματος ΙΠ, ίσως και μια πρόθεση απεμπλοκής του τίτλου ‘Παστέρ’ από το 

Ινστιτούτο του Παμπούκη. Άλλωστε, μετά από τρία μόνο χρόνια, το 1911, ο 

στρατηγός Eydoux θα προτείνει τη δημιουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ στον 

Βενιζέλο. Πάντως το 1940 ο τίτλος που έχει απομείνει στο ίδρυμα του Παμπούκη 

είναι Λυσσιατρείο Παμπούκη. 

Θα πρέπει λοιπόν, να εξετάσουμε τη διαφαινόμενη στρατηγική των 

πρωτοπόρων αυτών μικροβιολόγων, όσον αφορά στην προσπάθειά τους να 

εγκαθιδρύσουν και να αναπτύξουν τη νέα αυτή επιστήμη και ταυτόχρονα τη δική 

τους καριέρα. Ό,τι πέτυχε ο Παστέρ στη Γαλλία με το Ινστιτούτο Παστέρ, 

προσπάθησαν να πετύχουν και άλλοι στις χώρες τους. Ο Κωχ στη Γερμανία, ο «μόνος 

αντάξιος αντίπαλος του μεγάλου γάλλου επιστήμονα», δεν κατάφερε να ιδρύσει 

‘Ινστιτούτο Κωχ’, αλλά τοποθετήθηκε διευθυντής στο αντίστοιχο κρατικό 

εγχείρημα17. 
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Ο Παμπούκης, με ανάλογο τρόπο, εφάρμοσε στην Αθήνα την πολιτική που 

είχε δει ιδίοις όμμασι να πετυχαίνει στο Παρίσι. Είναι μάλλον βάσιμη η άποψη ότι ο 

Παμπούκης ευελπιστούσε, λίγο ως πολύ, να πετύχει ότι πέτυχε ο Παστέρ με το ΙΠΠ 

στη Γαλλία και να δημιουργήσει το αντίστοιχο ινστιτούτο στον ελληνικό χώρο18. 

Όπως όμως είδαμε, η επιτυχία του Παστέρ και του Ινστιτούτου του, ήταν 

περισσότερο συνάρτηση πλήθους ευνοϊκών παραγόντων, παρά μια μονοσήμαντη 

εκπλήρωση του οράματος του ιδρυτή του. Ο Παμπούκης, είχε να αντιμετωπίσει ένα 

διαφορετικό περιβάλλον, και φυσικά και ο ίδιος δεν είχε το κύρος και τις δυνατότητες 

του γάλλου επιστήμονα-πρότυπο. Παρόλα αυτά, η υβριδική φύση της επιστήμης που 

πρέσβευε, προσέφερε πολλά πλεονεκτήματα προσαρμογής και δυνατοτήτων.  

Ο Παμπούκης το γνώριζε αυτό και προσπάθησε να διαμορφώσει την 

προσέγγισή του με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκριθεί στις ελληνικές συνθήκες. 

Έδωσε αρκετό βάρος στη δημόσια εικόνα, είχε αρκετή προβολή και υποστήριξη από 

τον Τύπο, και κέρδισε πολίτικη στήριξη, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 

Προσπάθησε επίσης να εκμεταλλευτεί τη ρευστότητα γύρω από τον διεθνή τίτλο 

Institut Pasteur, με την ανοχή του μητρικού ιδρύματος αρχικά. Επιπλέον, η 

ταυτόχρονη χρήση πολλών παρεμφερή τίτλων για το εργαστήριό του, δηλώνει την με 

κάθε τρόπο προσπάθεια άντλησης κύρους.  

Όμως ο πιο δύσκολος αντίπαλος του Παμπούκη ήρθε από τα ‘μέσα’, από το 

χώρο της μικροβιολογίας δηλαδή. Ο ‘παρθένος’ ελλαδικός χώρος δεν είχε ακόμα 

μοιραστεί, και κάποιοι ισχυροί παίκτες δεν είχαν σκοπό να αφήσουν τον Παμπούκη 

να εξαργυρώσει την προνομιακή σχέση του με τον Παστέρ. Όπως είδαμε, το 

Ιατροσυνέδριο από την αρχή ήταν επιφυλακτικό προς την πρωτοβουλία του 

Παμπούκη, και διατήρησε αυτήν την στάση σταθερά. Μάλιστα, όταν πρόεδρος του 

ανώτατου υγειονομικού σώματος έγινε ο Κωνσταντίνος Σάββας, τα πράγματα 

δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο για τον Παμπούκη. Ο Σάββας, καταξιωμένος 

μικροβιολόγος, βασιλικός ιατρός και πρόεδρος του Ιατροσυνεδρίου, προσπάθησε να 

απαξιώσει το έργο του Παμπούκη, εστιάζοντας στο εμπορικό συμφέρον που 

κρυβόταν πίσω από το Λυσσιατρείο. Τελικά, πετυχαίνει την ίδρυση του Δημοτικού 

Λυσσιατρείου το 1914, αφού είχε λήξει και η σύμβαση του Παμπούκη με το 

Ελληνικό Κράτος, με αποτέλεσμα να περιθωριοποιήσει το Ινστιτούτο Παμπούκη19. 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1919, όταν ιδρύθηκε επίσημα το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Παστέρ, ο Παμπούκης -ήδη 60 χρονών-  έχασε πλήρως το έρεισμα του 

‘παστεριανού’. Παράλληλα, ιδρύθηκαν αντιλυσσικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα, 
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στη Θεσσαλονίκη το 1925, σε Πάτρα, Πρέβεζα, Ρέθυμνο και Αλεξανδρούπολη το 

1930, οπότε η λειτουργία του ινστιτούτου Παμπούκη ως λυσσιατρείου 

αποδυναμώθηκε ουσιαστικά. Το ινστιτούτο, παρόλα αυτά, θα συνεχίσει να 

λειτουργεί, από ό,τι φαίνεται, μέχρι και τον Β΄ ΠΠ, με διαφορετικό κέντρο βάρους, 

αφού ο Παμπούκης έστρεψε την ενέργειά του προς τον αντιφθισικό αγώνα, και 

σίγουρα με μικρότερη δημοσιότητα. 

Αν και φαίνεται να μην υπάρχει κάποια ρητή σύνδεση μεταξύ του Παμπούκη 

και του ΕΙΠ, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι κατά τη συγκρότηση του ΙΑ του 

ΕΙΠ (2010) βρέθηκε σειρά τόμων των Annales de l’Institut Pasteur (1887-1909) και 

Bulletin de l’Institut Pasteur (1903-1909), με ιδιόχειρες σημειώσεις και την 

υπογραφή του Π. Παμπούκη. Άραγε δωρίθηκαν στο ΕΙΠ από τον ίδιο; Ποιές οι 

σχέσεις του με το Ινστιτούτο, αν υπήρχαν; Από ό,τι φαίνεται ο Παμπούκης εκτιμούσε 

τον G. Blanc, διευθυντή του ΕΙΠ από το 1921 ως το 1930, καθώς στην προσωπική 

αλληλογραφία του γάλλου επιστήμονα, βρέθηκε επιστολή του Παμπούκη, ο οποίος 

ως πρόεδρος της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας τον ενημερώνει για την ομόφωνη 

απόφαση της Εταιρείας να τον ανακηρύξουν επίτιμο μέλος20.  Όπως και να έχει, η 

περίπτωση Παμπούκη ανοίγει νέα πεδία έρευνας, όχι μόνο καθεαυτή, αλλά 

γενικότερα σε σχέση με την ανάπτυξη της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα, σχετικά με 

το δίπολο ιδιωτική πρωτοβουλία έναντι κρατικού έλεγχου, σχετικά με το ρόλο του 

επιστημονικού-ιατρικού κατεστημένου, και τέλος, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον  

για την περίπτωση που εξετάζουμε εδώ, τη δημιουργία ενός ΙΠ στην Ελλάδα. 

 

 

 
(εικ.3) Απόκομμα από επιστολή του Παμπούκη 
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(εικ. 4) Διαφημιστική καταχώρηση, εφημερίδα Ημέρα, 15/8/1894 
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(εικ. 5) Λυσσιατρείο Παμπούκη, σχέδιο του 1896, ευγενική παραχώρηση του κ. Λ. Βλαδίμηρου 

                                                 
1 Στο British Medical Journal (19/11/1898, σελ. 1592) αναφέρεται ο θάνατος ενός έλληνα 
μικροβιολόγου, μαθητή του Παστέρ, του Dr. Constantine P. Deljiannis, καθηγητή παθολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
2 Βλαδίμηρος 2002 
3 Βλαδίμηρος 2002, σσ. 17-28. 
4 Βλαδίμηρος 2002, σελ. 45 
5 Christopoulou-Aletra et al 2006, σελ 165. 
6 Βλαδίμηρος 2002, σελ. 64. 
7 Η σχετική ρήτρα για τις δωρεές στη σύμβαση του ελληνικού κράτους με τον Παμπούκη, είναι, 
πιστεύω, απόδειξη αυτής της προσέγγισης. 
8 Ο Πιλάβιος ως κτηνίατρος έχει ασχοληθεί με τη λύσσα και ήδη από το 1884 γράφει για τη μέθοδο 
του Παστέρ (βλ. Γ. Ν. Πιλάβιος, Η λύσσα και ο Παστέρ, 1884· Γ. Ν. Πιλάβιος, ‘Η λύσσα του κυνός’, 
Εστία, 1881, σελ. 285-7) 
9 Λίγους μήνες μετά τα εγκαίνια του Λυσσιατρείου Παμπούκη, το Υπουργείο Εξωτερικών ζητά από 
τον έλληνα πρέσβη στο Παρίσι να επικοινωνήσει προσωπικά με τον Παστέρ για να ζητήσει τη γνώμη 
του αν είναι προτιμότερο ένα δημόσιο ίδρυμα από αυτό του Παμπούκη (Πολυχρονίδης 2009, σελ 64) 
10 ΦΕΚ 31/7/1895, Νόμος ΒΤΙΘ Περί κυρώσεως της μεταξύ των επί των Οικονομικών και επί των 
Εσωτερικών Υπουργών και του διευθυντού του εν Αθήναις λυσσιατρείου κ. Π. Παμπούκη συμβάσεως 
περί ανεγέρσεως καταστήματος λυσσοκομείου και λυσσιατρείου εν Αθήναις και του τρόπου 
συντηρήσεως αυτού. 
11 Για την περίπτωση της Κρητικής Πολιτείας βλ. Πολυχρονίδης 2009 
12 Παρότι στην αρχική μορφή της σύμβασης τα έτη επιχορήγησης ήταν 25. 
13 ΦΕΚ 31/7/1895, ό. π. 
14 Βλαδίμηρος 2002, σελ. 47-8, Πολυχρονίδης 2009, σελ. 66 
15 Christopoulou-Aletra et al 2006 
16 Βλαδίμηρος 2002, σελ. 56 
17 Gradmann 1996 
18 Βλαδίμηρος 2002. Όπως φαίνεται από τα σχέδια και τις περιγραφές του κτηρίου του Παμπούκη, το 
ινστιτούτο είχε δυνατότητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που χρειαζόταν ένα απλό λυσσιατρείο: 
τριώροφο, 32 δωμάτια, με ξεχωριστές πτέρυγες δεξιά και αριστερά, με χώρους για τα πειραματόζωα, 
βιβλιοθήκη, κλπ. (εικ. 5) 
19 Για την αντιπαλότητα Σάββα-Παμπούκη βλ. Βλαδίμηρος 2010 
20 Service des Archives de l’Institut Pasteur, Fonds: Blanc, B/Correspondance, Pampoukis à Blanc, 
26/11/1924 
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ΕΛΛΑΣ – ΓΑΛΛΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ:  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

                                                 
Τώρα πάει πια. Δεν έχω πίστη. Έκαμα μιαν επανάσταση ενάντια 
στο κράτος για να τιμήσω τον ελληνικό λόγο της συμμαχίας με 
τους Σέρβους. Τώρα βοηθώ τους Σέρβους να εκσλαβίσουν τους 

Έλληνες στο Μοναστήρι. Ήρθα να σκοτωθώ πλάι στους Γάλλους 
για τα ιδανικά της Δημοκρατίας. Τους βρήκα να δέρνουν τους 

μαύρους στρατιώτες τους και τους άκουσα στα χαρακώματα να μας 
δέχονται με την κραυγή “chiens grecs”. 

 
Στρατής Μυριβήλης, Η ζωή εν τάφω, 1956 

 
 

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες 
 

 

ι στενές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας, ανάγονται στη δημιουργία του Ελληνικού 

Κράτους το 1830, με τη Γαλλία ως εγγυήτρια μεγάλη δύναμη για το 

νεοσύστατο βασίλειο. Πέρα από αυτό όμως, η Γαλλία ως πολιτιστική και 

στρατιωτική υπερδύναμη των νεώτερων χρόνων, συνέκρινε τη λάμψη της με αυτή 

του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, και συνεπώς είχε μια ευαισθησία για τους 

‘απογόνους’ του ή τέλος πάντων τους κατοίκους του ελλαδικού χώρου1. Πέραν 

τούτων, από την αρχαιότητα, οι δύο αυτές χώρες ενώνονταν εμπορικά και οικονομικά  

μέσω της   Μεσογείου.   

Ο 

Ο δεσμός αυτός ενισχύονταν από διαφόρου τύπου  γαλλικές αποστολές στην 

Ελλάδα οι οποίες παρουσίαζαν και μια αυξημένη συχνότητα: επιστημονική αποστολή 

στο Μοριά (Πελοπόννησος) στα τέλη του 18ου αιώνα, αποστολές μηχανικών (Ponts et 

Chaussées) και στρατιωτικές αποστολές κατά τον 19ο αιώνα καθώς και στις αρχές 

του 20ού, μόνιμη αρχαιολογική αποστολή από την ίδρυση της Γαλλικής Σχολής 

Αθηνών (l’École Française d’Athènes) το 1847, το πρώτο ξένο ινστιτούτο που 

ιδρύθηκε στην Αθήνα, μα επίσης και το πρώτο ακαδημαϊκό γαλλικό ινστιτούτο εκτός 

Γαλλίας, και το γαλλικό ινστιτούτο των Αθηνών (Institut Français d’Athènes), ένα 

πολιτιστικό ίδρυμα με επίκεντρο τη γαλλική γλώσσα, που ιδρύθηκε το 19072.  Και οι 

Έλληνες όμως έτρεφαν μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς τη Γαλλία, την οποία θαύμαζαν 
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σε πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο, λόγω της γαλλικής επανάστασης  του 

διαφωτισμού, αλλά και γενικότερα  για την ισχυρή επιρροή της την περίοδο αυτή. 

Πολλοί έλληνες επιστήμονες, νομικοί, πολιτικοί, στρατιωτικοί σπούδασαν στις 

ξακουστές σχολές της Γαλλίας, δημιουργώντας ισχυρούς ιδεολογικούς δεσμούς 

μεταξύ των δύο χωρών.  Επιπλέον, σε γεωπολιτικό επίπεδο, η στρατηγική θέση της 

Ελλάδας σε σχέση με το Ανατολικό Ζήτημα (διάλυση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας), 

έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής 

με την μόνιμη επαγρύπνηση για τα τεκταινόμενα στη μικρή αυτή χώρα.  Η πολιτική 

όμως αυτή δε ήταν ούτε σταθερή, ούτε ξεκάθαρη, αφού επηρεαζόταν τόσο από τα 

εκάστοτε συμφέροντα της Γαλλίας, όσο και από την εξωτερική πολιτική των άλλων 

Μεγάλων Δυνάμεων, αλλά και την κατάσταση στα Βαλκάνια. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα  σε μια εξαιρετικά ρευστή εποχή, στα πρόθυρα ενός 

παγκοσμίου πολέμου, η Γαλλία διαδραμάτισε  πρωταγωνιστικό ρόλο. Αντίπαλος της 

Γαλλίας σε όλα τα επίπεδα -στρατιωτικό, πολιτιστικό, επιστημονικό- είναι η 

Γερμανία· μια Γερμανία ακμάζουσα και ορμητική. Οι Γάλλοι έχουν γνωρίσει μια 

ταπεινωτική ήττα από την πρωσική πολεμική μηχανή το 1870 και σίγουρα θέλουν την 

επόμενη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Όμως υπολείπονται των Γερμανών, τόσο 

πληθυσμιακά, όσο και στρατιωτικά· η Γερμανία είναι πλέον η υπερδύναμη της 

ηπειρωτικής Ευρώπης. Η Γαλλία λοιπόν χρειάζεται συμμάχους για να αντιμετωπίσει 

την Γερμανία, και μάλιστα στρατηγικούς συμμάχους. Η Ελλάδα φαντάζει ένας 

τέτοιος σύμμαχος, αφού βρίσκεται σε ιδιαίτερη γεωγραφική θέση και έχει ανοικτούς 

λογαριασμούς με τους γείτονές της. Ας μην ξεχνάμε ότι μπορεί με τους Βαλκανικούς 

Πολέμους να διπλασιάστηκε σε έκταση και πληθυσμό, αλλά υπήρχε ακόμα ένα 

μεγάλο κομμάτι που λογιζόταν ελληνικό, υπό ξένη κυριαρχία. 

 Οι στενότερες όμως σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας ξεκίνησαν με την 

άνοδο του Βενιζέλου στην πρωθυπουργία το 1910 και την επιμονή του στην επιλογή 

γαλλικής αποστολής για την αναδιοργάνωση του στρατού, έναντι της γερμανικής που 

προτιμούσε ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄3. Η επιμονή αυτή αποδίδεται σε πολιτικούς και 

οικονομικούς λόγους. Οι Γάλλοι αφενός θα χορηγούσαν μεγάλο δάνειο στην Ελλάδα, 

αφετέρου θα της εξασφάλιζαν την υποστήριξη της μεγαλύτερης υπερδύναμης της 

εποχής, αφού οι ίδιοι  ήταν σύμμαχοι των Βρετανών. Η σαφής προτίμηση του 

Βενιζέλου στην συμμαχία της Entente (ειδικότερα σε Αγγλία, Γαλλία), εξέφραζε μια 

πολιτική που την ακολούθησε σθεναρά μέχρι την απογοήτευση της Μικρασιατικής 

Εκστρατείας, το 1922. Η επιλογή της αποστολής ήταν πολύ σημαντική για 
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διπλωματικούς και στρατιωτικούς λόγους: από τη μία σήμαινε αναγνώριση 

συμμαχίας, και από την άλλη ήταν μια de facto πρόσβαση στα στρατιωτικά μυστικά 

της Ελλάδας. Αντίστοιχα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία την περίοδο εκείνη, είχε 

επιλέξει μια γερμανική αποστολή για την αναδιοργάνωση του δικού της στρατού. 

 Η Γαλλική Αποστολή με αρχηγό τον ταξίαρχο Joseph-Paul Eydoux 

κατέφθασε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1911 και επιδόθηκε τόσο στην 

αναδιοργάνωση του στρατού, όσο και σε μια σειρά πρωτοβουλιών με σκοπό τη 

σύσφιξη των  σχέσεων των δύο χωρών. Λίγο πριν το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου (Α΄ ΠΠ) οι Μεγάλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο της ισχυροποίησης της 

επιρροής τους, έσπευσαν  να δημιουργήσουν ένα δίκτυο πολιτιστικής προπαγάνδας 

στα Βαλκάνια, με διάφορους θεσμούς και οργανώσεις. Για παράδειγμα, οι Βρετανοί 

ίδρυσαν τον Αγγλο-Ελληνικό Σύνδεσμο (Anglo-Hellenic League) το Δεκέμβριο του 

1913, ενώ  τον ίδιο χρόνο οι Γερμανοί ίδρυσαν τον Γερμανο-Ελληνικό Σύνδεσμο, 

(Deutsch-Griechische Gesellshaft)4. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Eydoux ίδρυσε τον 

Ελληνο-Γαλλικό Σύνδεσμο (Ligue Franco-Ηellénique) το 1912, ένα θεσμό 

προώθησης των πολιτιστικών δεσμών Ελλάδας-Γαλλίας, που μάλιστα λειτουργεί 

μέχρι και σήμερα5.  

Ο Eydoux φυσικά δεν δρούσε μόνος· το ζήτημα της πολιτιστικής 

προπαγάνδας αναλάμβαναν  συνήθως διακεκριμένοι επιστήμονες και διανοούμενοι, 

που μέσα από έναν έντεχνο λόγο, προσπαθούσαν να ισχυροποιήσουν ιδεολογικά την 

επικείμενη συμμαχία. Τον κεντρικό ρόλο σε τέτοιες οργανώσεις είχε φυσικά ο 

πρέσβης της εκάστοτε χώρας. Στην Ελλάδα λοιπόν, πέρα από τον Eydoux, ενεργητικό 

ρόλο είχε αναλάβει ο Gustave Fougères, διευθυντής της École Française d’Athènes 

και πρόεδρος της Ligue Franco-Ηellénique μετά τον Eydoux, καθώς και ο γάλλος 

πρέσβης Robert de Billy, οι οποίοι έδρασαν ιδιαίτερα την περίοδο 1916-18, όταν η 

Γαλλία χρειαζόταν επειγόντως τη βοήθεια της Ελλάδας στο Μακεδονικό Μέτωπο. 

Όπως προκύπτει από τα αρχεία του de Billy6, στον Fougères είχε ανατεθεί η 

οργάνωση της γαλλικής προπαγάνδας στην Ελλάδα, με σκοπό τη μεταστροφή της 

ελληνικής κοινής γνώμης, που είχε ταχθεί κατά των Γάλλων λόγω των επεισοδίων το 

Δεκέμβριο του 19167.  Η προπαγάνδα αυτή αφορούσε την οικονομία, το εμπόριο, τον 

τύπο, την εκπαίδευση αλλά και τη δημόσια υγεία. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της οργανωμένης πολιτιστικής προπαγάνδας, το 

ζήτημα, της ίδρυσης ενός Ινστιτούτου Παστέρ, ανιχνεύεται τόσο στα αρχεία του 

Eydoux, όσο και στου Fougères. Ο Eydoux πρώτος ανοίγει το θέμα, τον Οκτώβριο 
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του 1911, με έκθεσή του προς τον τότε Υπουργό Στρατιωτικών, Βενιζέλο, ο οποίος 

εκτός της πρωθυπουργίας είχε αναλάβει και αυτό το Υπουργείο. Σε αυτή την έκθεση 

με τίτλο “Rapport sur un projet de creation d’un Institut Pasteur à Athènes” ο Eydoux 

παρουσιάζει τους λόγους που θεωρεί ότι επιβάλλουν μια τέτοια κίνηση, και μάλιστα 

επισυνάπτει και ένα προσχέδιο του καταστατικού του ιδρύματος8. Ή ύπαρξη του 

καταστατικού είναι  σημαντική, καθώς δείχνει ότι πρόκειται για οργανωμένη 

προσπάθεια, και όχι για απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

 Είναι λοιπόν ο Eydoux και όχι ο Arnaud αυτός που πρότεινε πρώτος τη 

δημιουργία του ΕΙΠ, και μάλιστα από το 1911 ήδη, και όχι το 1915 όπως αναφέρει η 

επίσημη ιστορία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν η πρωτοβουλία Arnaud 

μπορούσε να δικαιολογηθεί στο πλαίσιο της ιδιότητάς του ως γιατρός και υπεύθυνος 

των υγειονομικών στην Γαλλική Αποστολή, η πρόταση του Eydoux χρειάζεται 

διαφορετική προσέγγιση. Όταν ο αρχηγός μιας στρατιωτικής αποστολής προτείνει 

την ίδρυση ενός ιδιωτικού ινστιτούτου, μάλλον έχει διαφορετική ατζέντα από την 

κάλυψη απλά μιας υγειονομικής ανάγκης. Το ότι τον αμέσως επόμενο χρόνο (1912) η 

πρωτοβουλία πέρασε στα χέρια του Arnaud, είναι επίσης ένα στοιχείο που 

καταδεικνύει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου, παρά μιας αυθόρμητης 

πρωτοβουλίας. 

 Ο Arnaud λοιπόν, έστειλε την δική του επιστολή-πρόταση δημιουργίας του 

ΕΙΠ στον Βενιζέλο το Μάϊο του 1912, εφτά μήνες μετά την επιστολή Eydoux. O 

Odilon Arnaud ήταν στρατιωτικός γιατρός και «παστοριάν», συμμετείχε σε δύο 

Γαλλικές Αποστολές στην Ελλάδα, υπό τον στρατηγό Eydoux (1911-1914) και υπό 

τον στρατηγό Gramat (1918-1922). Ήταν πράγματι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ΙΠΠ 

και της γαλλικής στρατιωτικής αποστολής  ο οποίος ενίσχυσε την πρωτοβουλία για 

την ίδρυση του ελληνικού παραρτήματος. Ο Arnaud, επιπλέον, μαζί με τον 

γαλλόφιλο ιατρό Γεράσιμο Φωκά, δημιούργησαν το 1919 το Γαλλικό Νοσοκομείο 

της Αθήνας (Hôpital Français), που ήταν άλλη μια κίνηση προς την ενίσχυση της 

γαλλικής επιρροής, την προώθηση της γαλλικής επιστήμης μέσα από ένα σχήμα 

προάσπισης της δημόσιας υγείας. 

 Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες επιβεβαιώνονται ως κινήσεις προπαγάνδας από 

τα αρχεία του γάλλου πρέσβη de Billy. Εκεί βρίσκονται οι σχετικές σημειώσεις του 

Fougères, που αναφέρουν ανάμεσα στα άλλα, την αντικατάσταση των γερμανόφιλων 

καθηγητών και ιατρών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από γαλλόφιλους (ο Φωκάς ήρθε 

από τη Γαλλία για αυτόν τον σκοπό), τη δημιουργία ενός παραρτήματος της Société 

 - 34 -



 - 35 -

                                                

de Biologie, και την ανεύρεση πόρων για την ίδρυση Γαλλικής Βιβλιοθήκης και 

Ινστιτούτου Παστέρ στην Ελλάδα9. Δυστυχώς το σχετικό έγγραφο δε φέρει κάποια 

χρονολογική ένδειξη, οπότε δεν μπορούμε να το τοποθετήσουμε ακριβώς σε σχέση 

με τις αντίστοιχες κινήσεις του Arnaud. Είναι πάντως σχεδόν βέβαιο ότι έχει γραφτεί 

πριν το 1918, καθώς τότε γίνεται η σχετική πρόσκληση του Βενιζέλου προς τον 

Φωκά να έρθει στην Ελλάδα10. 

 Έτσι, βλέπουμε ότι το Ινστιτούτο Παστέρ μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως 

ένα πολιτικό όργανο, με την προβολή της φημισμένης γαλλικής επιστήμης. Οι Γάλλοι 

στην εξωτερική πολιτική που αφορούσε στην Ελλάδα, εφάρμοσαν την ίδια σχεδόν 

πολιτική με αυτήν των αποικιών. Προσπάθησαν δηλαδή, με τη δημιουργία μιας 

σειράς πολιτιστικών και επιστημονικών ιδρυμάτων, να προβάλλουν την ανωτερότητα 

του γαλλικού πολιτισμού, να δημιουργήσουν μια ελίτ γαλλόφιλων ελλήνων 

διανοούμενων και επιστημόνων, και να κερδίσουν την εύνοια της ελληνικής 

κοινωνίας. Ήταν μια τακτική γνωστή και δοκιμασμένη στις αποικιακές κατακτήσεις 

της Γαλλίας, αλλά και αλλού (πχ. Ρουμανία, Ρωσία). Στην Ελλάδα μάλιστα, είχε και 

μια ιδιαίτερη χροιά, χάρις στο φημισμένο παρελθόν της Αρχαίας Ελλάδας, με το 

οποίο οι Γάλλοι διανοούμενοι αισθάνονταν τόσο κοντά11. 

 
1 Fougeres 1918 
2 www.ifa.gr 
3 Κατσικώστας 2007 
4 Για μια  εισαγωγή στο θέμα της συμμαχικής προπαγάνδας την περίοδο αυτή βλ. Πλουμίδης 2005 
5 http://users.hol.gr/~helen/index.files/LIGUE%20FRANCO-HELLENIQUE.htm 
6 Staurinou 1996, σελ. 85  
7 Πρόκειται για τα περίφημα «Νοεμβριανά», που έλαβαν χώρα στα τέλη Νοεμβρίου (με το παλαιό 
ημερολόγιο, αρχές Δεκεμβρίου με το νέο) του 1916, στην Αθήνα. Ο Γαλλικός στόλος είχε αποκλείσει 
τον Πειραιά σε μια προσπάθειά του να πιεστεί ο Κωνσταντίνος Α΄ να άρει την ουδετερότητα της 
Ελλάδας και να ταχθεί στο πλευρό της Entente. Ο Κωνσταντίνος όμως κωλυσιεργούσε και οι Γάλλοι 
αποβίβασαν πεζοναύτες οι οποίοι κατέλαβαν το κέντρο των Αθηνών. Οργισμένοι φιλοβασιλικοί, 
κυρίως επίστρατοι, πήραν τα όπλα και συγκρούστηκαν με του Γάλλους, με αποτέλεσμα ο Γαλλικός 
στόλος να βομβαρδίσει την Αθήνα για εκφοβισμό. Ο Κωνσταντίνος συμμορφώθηκε, αλλά το κοινό 
αίσθημα ενάντια στους Γάλλους είχε σαφέστατα ενισχυθεί.  
8 Μουσείο Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου/Φάκελος 078/25, ‘Εκθεση Στρατηγού Eydoux 
σχετικά με τη δημιουργία Ινστιτούτου Παστέρ στην Αθήνα’, 18 Οκτωβρίου1911 (Στο κείμενο αυτό 
μάλιστα υπάρχει νύξη για το θέμα του αντιλυσσικής θεραπείας στην Ελλάδα εκείνη την εποχή –
δηλαδή το Ινστιτούτο Παμπούκη- αλλά ο Eydoux δεν κάνει ρητή αναφορά στο όνομα του Παμπούκη).  
9 Stavrinou 1996, σελ 95 
10 Στο. Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, Κυριόπουλος 
Γ,  Μουστάνη 2008, , σελ. 387 
11 Βλ. για παράδειγμα το συσχετισμό Αρχαίας Ελλάδας και Γαλλικής Δημοκρατίας στο Γ. Φουζέρ, Η 
Αποστολή του Ελληνισμού και το καθήκον του Έλληνα Στρατιώτη, Αθήνα, 1918, σελ. 24-5 
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Ο ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΣΕΡ ΜΠΑΖΙΛ ΖΑΧΑΡΩΦ: 
WHATEVER HAPPENS WE GOT THE MAXIM GUN AND THEY HAVE NOT  

 

 
  Hergé (George Remi), Tin Tin. The Broken Ear, 19451 

 
Αγαπητέ μου, ο Δημήτριος δεν ανακατευόταν στην ίδια την εκτέλεση. 
Όχι! Τέτοιοι άνθρωποι δεν παίζουν το κεφάλι τους κατ’ αυτόν τον 

τρόπο. Μένουν στα παρασκήνια. Είναι οι επαγγελματίες, οι 
entrepreneurs, οι σύνδεσμοι ανάμεσα στον επιχειρηματία, τον 

πολιτικό και τους φανατικούς, τους ιδεαλιστές που είναι έτοιμοι να 
πεθάνουν για τα πιστεύω τους. 

 

Eric Abler, Η μάσκα του Δημήτριου, 19392 

 
 

Ω ς ιδρυτής και μεγάλος ευεργέτης του ΕΙΠ ο Μπαζίλ Ζαχάρωφ έχει το όνομά 

του στον τίτλο του ιδρύματος και τιμητική πλάκα στην είσοδο του κεντρικού 

κτηρίου. Ποιος ήταν όμως ο Ζαχάρωφ και γιατί προέβηκε σε αυτήν τη δωρεά; Αν 

ζούσαμε στο Μεσοπόλεμο, το πρώτο σκέλος της ερώτησης θα ήταν ανούσιο· ο 

Ζαχάρωφ ήταν περιβόητος σε διεθνές επίπεδο. Ήταν ο ‘έμπορος του θανάτου’, 

‘αδίστακτος πωλητής όπλων’,  ‘μυστηριώδης άνθρωπος της Ευρώπης’, ‘άπατρις’, 

‘μαστροπός του καλού κόσμου’, ‘διαφθορέας των συνειδήσεων’, ‘πατήρ της 

δωροδοκίας’, αλλά και ο ‘φιλάνθρωπος’ ‘ευεργέτης’3, ο «Sir Basil Zaharoff» που 

παρασημοφορήθηκε πολλάκις για τις υπηρεσίες του από Άγγλους, Γάλλους και 

Έλληνες. Αποθανατίστηκε σε μυθιστορήματα, ταινίες, θεατρικά, έκανε την εμφάνισή 
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του στο Tin Tin του Hergé, αλλά και στα Cantos του Πάουντ. Ο Ζαχάρωφ ήταν η 

προσωποποίηση του «κακού» για αριστερούς και δεξιούς ιδεαλιστές, και η δράση του 

συνέπαιρνε τη λαϊκή φαντασία. Η Ευρώπη του Μεσοπολέμου έπρεπε να βρει τους 

αποδιοπομπαίους τράγους για τη συλλογική παράνοια του Α΄ ΠΠ. Ένας από αυτούς 

ήταν ο Ζαχάρωφ, που αντιπροσώπευε τις αδίστακτες βιομηχανίες όπλων, οι οποίες, 

μέσα από μια απλοϊκή ανάλυση, κατηγορήθηκαν ως υποκινητές της μαζικής σφαγής 

στο βωμό του κέρδους4. 

 Γεννήθηκε στη Μούγλα της Μ. Ασίας ως Βασίλειος Ζαχαρίας στα 1849. Η 

οικογένειά του, που καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη, υιοθέτησε το όνομα 

Ζαχάρωφ όταν βρέθηκε στη Ρωσία λόγω των τουρκικών διώξεων. Το 1877 γίνεται 

αντιπρόσωπος της εταιρείας κατασκευής όπλων του Σουηδού Nordenfelt για τα 

Βαλκάνια και ξεκινά μια λαμπρή καριέρα στο χώρο. Κατάφερε να πουλήσει τα 

αμφιβόλου λειτουργικότητας υποβρύχια του Nordenfelt σε Ελλάδα, Τουρκία και 

Ρωσία5, πείθοντας κάθε μία, ότι η ύπαρξη του υποβρυχίου στο οπλοστάσιο της άλλης 

αποτελούσε ικανό παράγοντα ανατροπής της ναυτικής ισορροπίας. Ο Ζαχάρωφ είχε 

εμπορικό δαιμόνιο και σίγουρα δεν είχε ηθικές αναστολές ή εθνικιστικές 

προκαταλήψεις: μπορούσε να πουλάει όπλα σε Έλληνες και Τούρκους ταυτόχρονα, 

να κατασκευάζει απειλές ή ευκαιρίες, να χρησιμοποιεί τον Τύπο και τους πολιτικούς, 

τελικά να κερδίζει αυτό που ήθελε. Φυσικά δεν ήταν ο μόνος· ειδικά στο εμπόριο των 

όπλων, προσωπικότητες σαν του Ζαχάρωφ ήταν μάλλον ο κανόνας, παρά η εξαίρεση. 

Όμως έμελλε το φτωχόπαιδο από τη Μ. Ασία να γίνει το αρχετυπικό παράδειγμα 

αυτών των ανήθικων τυχοδιωκτών στη συλλογική μνήμη της Ευρώπης του 

Μεσοπολέμου. 

 Η πορεία λοιπόν του Ζαχάρωφ είναι  πράγματι εντυπωσιακή: στα 1888 

καταφέρνει να πείσει τον Nordenfelt να συνεργαστεί με τον αντίπαλό του Hiram 

Maxim, εφευρέτη του πρώτου αυτόματου μυδραλιοβόλου Maxim Gun, το οποίο έγινε 

θρύλος για την αποτελεσματικότητά του και την υπεροχή πυρός που χάριζε στον 

κάτοχό του. Από εκεί προέρχεται και η φράση «Ό,τι κι αν συμβεί, του Μαξίμου το 

όπλο το έχουμε εμείς και όχι  αυτοί!» των Βρετανών στρατιωτών που ‘εκπολίτιζαν’  

τους ιθαγενείς της νότιας Αφρικής6. Βέβαια με τον Ζαχάρωφ αντιπρόσωπο της 

εταιρείας, αυτή η σιγουριά ήταν μάλλον απατηλή: σε μια ειρωνική αποτύπωση της 

ιστορίας, ο επισκέπτης του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα θαυμάζει ανάμεσα στα 

λάφυρα της ελληνικής συμμετοχής στην Ουκρανική Εκστρατεία κατά των 

μπολσεβίκων του Λένιν (1919), ένα από τα περίφημα μυδραλιοβόλα που είχε 
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πουλήσει ο Ζαχάρωφ στον Τσάρο για να πολεμήσει τους Ιάπωνες το 1905. Τελικά 

‘του Μαξίμου το όπλο’ το είχαν όλοι. 

 Ο Ζαχάρωφ συνεχίζει την ανέλιξη του, μέτοχος πια στην Maxim Nordenfelt 

Guns and Ammunition Co Ltd, περιοδεύει την υφήλιο εις άγραν αγοραστών, 

καταφέρνει να πάρει μεγάλη μερίδα της αγοράς, κάτι που οδήγησε στο να 

απορροφηθεί  η εταιρεία από τη μητρική της Vickers Ltd (1897), και ο Ζαχάρωφ να 

βρεθεί στο διοικητικό συμβούλιο στη θέση του Μαξίμ. Αργότερα, η Vickers 

συγχωνεύεται με την Armstrong, δημιουργώντας ένα βιομηχανικό κολοσσό με τον 

Ζαχάρωφ πρόεδρο. Την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα οι ευρωπαϊκές δυνάμεις 

επιδόθηκαν σε μια κούρσα ανταγωνιστικού εξοπλισμού, και ο Ζαχάρωφ ήταν εκεί για 

να ικανοποιήσει τη ζήτηση, ακόμα και να τη δημιουργήσει ορισμένες φορές. 

Χαρακτηριστικό είναι το επεισόδιο όπου κρυφό παράρτημα της Vickers στη 

Γερμανία, συμβουλεύει συνεργάτη της εταιρείας στο Παρίσι, να διοχετεύσει στον 

Τύπο ότι οι Γερμανοί έχουν προβεί σε μεγάλες παραγγελίες, και οι Γάλλοι έπρεπε να 

ανταποκριθούν ανάλογα. Τα δημοσιεύματα αυτά, διαβάστηκαν στη γερμανική βουλή 

και αμέσως πέρασε ψήφισμα για περαιτέρω στρατιωτικές δαπάνες, και συνεπώς 

περισσότερες παραγγελίες για τη Vickers.  

 Ο Ζαχάρωφ κατάλαβε ότι για να ελέγχει περισσότερο την αγορά, έπρεπε να 

δημιουργήσει ένα δίκτυο που θα υποστήριζε τις δραστηριότητές του. Αγόρασε, 

λοιπόν, τράπεζες για να μπορεί να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις του και να 

επιτυγχάνει καλύτερες οικονομικές συμφωνίες, και εφημερίδες, ώστε να επηρεάζει τη 

κοινή γνώμη. Έπειτα έχτισε τη δημόσια εικόνα του με ανδραγαθίες· χρηματοδότησε 

έδρα αεροναυπηγικής στη Σορβόννη και στην Αγ. Πετρούπολη, ίδρυμα για τους 

βετεράνους και πολεμικό νοσοκομείο στη Γαλλία, έδρα γαλλικής φιλολογίας στην 

Οξφόρδη και αντίστοιχα αγγλικής στη Σορβόννη, και πολλά άλλα. Μέσα σε αυτές τις 

ευεργεσίες ξεχωρίζει η δωρεά για την ίδρυση του ΕΙΠ. 
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Η δωρεά Ζαχάρωφ 

 

Η πρώτη αναφορά που βρήκαμε, μετά από έρευνα στον Τύπο της εποχής, 

στην πρόθεση του Ζαχάρωφ να προβεί σε δωρεά για τη δημιουργία ενός Ελληνικού 

Ινστιτούτο Παστέρ, αφορά δημοσίευμα από την αθηναϊκή καθημερινή εφημερίδα 

Εμπρός, στις 3 Μαρτίου του 1914. Μάλιστα ο Ζαχάρωφ κάνει την πρόταση στο 

πλαίσιο ακρόασης του από το βασιλικό ζεύγος, και προσφέρει στη Βασίλισσα το 

ποσό των 400.000 δρχ. για την ανέγερση του κτηρίου που θα στεγάσει το ινστιτούτο7. 

Το ντοκουμέντο αυτό (Εικ. 6) είναι άλλη μια απόδειξη της οργανωμένης προσπάθειας 

για τη δημιουργία του ΕΙΠ, καθώς φαίνεται ότι οι Γάλλοι έχουν πείσει ήδη από το 

1914 τον Ζαχάρωφ να χρηματοδοτήσει το εγχείρημα που ξεκίνησε με τις επιστολές 

Eydoux και Arnaud (1911-12).  

 

 
      (εικ. 6) Εμπρός, 3/3/1914, σελ. 2 

 

Το 1914 όμως ξεσπά ο Α΄ ΠΠ και η όλη προσπάθεια αναβάλλεται, μέχρι το 

1918, οπότε επέστρεψε ο Arnaud στην Ελλάδα με τη Γαλλική Αποστολή, και 

ανέλαβε πάλι τη μεθόδευση του εγχειρήματος. Ο Ζαχάρωφ ενημέρωσε τηλεγραφικά 

ότι θέτει το ποσό των 500.000 φράγκων στη διάθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης για 

τη δημιουργία του ινστιτούτου και ο Τύπος της εποχής χαιρετίζει την ευεργεσία8. 

Μάλιστα, από δημοσίευμα της εφημερίδας Εμπρός (εικ. 7), συνδέεται για πρώτη 

φορά δημόσια το όνομα του Arnaud με την όλη προσπάθεια, καθώς αναφέρεται 

χαρακτηριστικά ότι η ιδέα της ίδρυσης είναι δικιά του9. Έτσι ξεκινά και η κατασκευή 

της «επίσημης» ιστορίας του ΕΙΠ, με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Arnaud. 
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(εικ. 2) Εμπρός, 31/10/1918, σελ. 2 

 

Για ποιο λόγο όμως ο Ζαχάρωφ ενδιαφέρεται για μια τέτοια δωρεά; Ο 

Ζαχάρωφ είναι ένα πρόσωπο κλειδί στη συμμαχική προπαγάνδα στην Ελλάδα πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά τον Α΄ ΠΠ. Τα συμφέροντά του είναι παράλληλα με αυτά 

της Γαλλίας και της Βρετανίας στην περιοχή, και έτσι οι συμμαχικές κυβερνήσεις 

συνεργάζονται μαζί του, καθώς τους προσφέρει μια έμμεση κάλυψη των 

μεθοδεύσεών τους. Το 1915, οι τότε πρωθυπουργοί Βρετανίας και Γαλλίας, Lloyd 

George και Α. Briand, αναθέτουν στον Ζαχάρωφ την οργάνωση της φιλοσυμμαχικής 

προπαγάνδας στην Ελλάδα, δίνοντας και την απαραίτητη χρηματοδότηση. Ο 

Ζαχάρωφ πράγματι, τον Φεβρουάριο του 1916 ιδρύει στην Αθήνα το δημοσιογραφικό 

‘Πρακτορείο Ραδιό’ (Radio-Agence telegraphique, telegrammes et informations du 

monde entire), και παράλληλα εξαγοράζει τη συνεργασία μεγάλων ελληνικών 

εφημερίδων (Ελεύθερος Τύπος, Εμπρός, Πατρίς, Κήρυξ)10.  

 Η δωρεά για το ΕΙΠ όμως δείχνει ότι η εμπλοκή του Ζαχάρωφ στη συμμαχική 

προπαγάνδα είχε ξεκινήσει από πιο πριν. Ο Ζαχάρωφ, άλλωστε, ήταν από τους 

κύριους υποστηρικτές και χρηματοδότες του Βενιζέλου και των Φιλελευθέρων. Οι 

σχέσεις Βενιζέλου – Ζαχάρωφ ξεκινούν από την εποχή που ο Βενιζέλος ήταν -εκτός 

από Πρωθυπουργός- Υπουργός Στρατιωτικών, και συνεπώς είχε άμεση σχέση με τις 

παραγγελίες όπλων. Από την άλλη μεριά, ο Βενιζέλος ήταν αποφασισμένος να 

συνδέσει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας με τα συμμαχικά συμφέροντα, και 
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έγινε ο κύριος εκφραστής αυτής της τάσης. Έτσι, η σύνδεση Βενιζέλου-Ζαχάρωφ-

Συμμάχων ήταν μια εύλογη συμμαχία, λόγω των κοινών στόχων. Η σύνδεση αυτή 

αποκρυσταλλώνεται ξεκάθαρα και στην περίπτωση του ΕΙΠ. Ο Ζαχάρωφ είναι ο 

ιδρυτής ενός γαλλικού ιδρύματος, που υποστηρίζεται από τη βενιζελική εσωτερική 

πολιτική της αναδιοργάνωσης της δημόσιας υγείας.  

 
1 Ο Hergé χρησιμοποιεί εδώ έναν χαρακτήρα βγαλμένο από την δημόσια εικόνα του Ζαχάρωφ, ενός 
αδίστακτου εμπόρου όπλων, που πουλάει και στις δύο πλευρές. Μάλιστα, η φιγούρα του είναι 
εμφανισιακά όμοια με τον πραγματικό Ζαχάρωφ, και το μόνο που αλλάζει ο Hergé είναι το όνομά του. 
Hergé (George Remi), L’Oreille cassee, 1945 
2 Ο Eric Abler έγραψε πολλά μυθιστορήματα μυστηρίου, αλλά Η μάσκα του Δημήτριου (1939) είναι το 
πιο δημοφιλές. Ο ήρωας του έργου ερευνά το παρελθόν ενός διαβόητου δολοπλόκου, του Δημήτριου, 
ο χαρακτήρας του οποίου είναι σαφώς βασισμένος στον Ζαχάρωφ. 
3 Στην Ελλάδα, το χορό των αρνητικών χαρακτηρισμών του Ζαχάρωφ ξεκινά ο Ριζοσπάστης το 1923, 
αλλά ακολουθούν και οι υπόλοιπες εφημερίδες. 
4 Hobsbaum 2007: 473-4, ντοκιμαντέρ Dealers of Death, 1934 
5 Πρόκειται για τα πρώτα λειτουργικά υποβρύχια, λειτουργούσαν με ατμομηχανή και μπορούσαν να 
παραμείνουν υποθαλάσσια για 5 λεπτά. Έφεραν μια τορπίλη, όμως δεν είχε γίνει ποτέ επιτυχής βολή. 
Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που αγόρασε το Nordenfelt I στα 1886 έναντι £ 9.000. Το σκάφος παρέμεινε 
σε αχρηστία για 15 χρόνια, οπότε και παροπλίστηκε. Οι Τούρκοι αγόρασαν τα Nordenfelt ΙΙ (1886) και 
Nordenfelt ΙΙΙ (1887). Το Nordenfelt ΙΙ ήταν το πρώτο υποβρύχιο που πέτυχε να βάλει τορπίλη σε 
κατάδυση, αλλά ως αποτέλεσμα πήρε νερά και αχρηστεύτηκε. Οι Ρώσοι επίσης δεν είχαν καλύτερη 
τύχη. 
6 Το μυδραλιοβόλο Maxim χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τις αποικιακές δυνάμεις της 
Βρετανίας στον πρώτο πόλεμο των Matabele, στην Ροδεσία (1893-4). Στη Μάχη της Shangani, 
πενήντα βρετανοί στρατιώτες απέκρουσαν 5.000 πολεμιστές με μόνο τέσσερα τέτοια όπλα. Το 
μυδραλιοβόλο Maxim (μαζί με τα εμβόλια για την αντιμετώπιση των τροπικών ασθενειών) έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην γρήγορη ευρωπαϊκή αποικιοποίηση της Αφρικής και της Ασίας στα τέλη του 
19ου αιώνα. 
7 ‘Μεγάλη Δωρεά του κ. Ζαχάρωφ’, Εμπρός, 3/3/1914, σελ. 2 
8 Βλ. αναφορές στις εφημερίδες Ακρόπολις, Εμπρός, Μακεδονία, Νέα Ελλάς, όλες στις 31/10/1918 
9 ‘Το Ελληνικόν Ινστιτούτον’, Εμπρός, 31/10/1918, σελ. 2 
10 Stavrinou 1996, σελ. 84 
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Η ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ:  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
 

 
Φωτογραφία πινακίδας οδού πλησίον του ΕΙΠ, Αθήνα 2011 

 

 

 περίοδος κατά την οποία ιδρύθηκε το ΕΙΠ, αρχές του 20ου αιώνα, ήταν 

αποφασιστικής σημασίας για τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού 

κράτους. καθώς στην ουσία αυτή την περίοδο διαμορφώθηκε όπως το ξέρουμε 

σήμερα. Η συγκρότηση αυτή, βέβαια, μόνο ομαλή δεν ήταν. Τα γεγονότα που 

διαδραματίστηκαν και οι πολιτικοί χειρισμοί που πραγματοποιήθηκαν συνετέλεσαν 

στη διαμόρφωση των ιδιαίτερων/βασικών χαρακτηριστικών αυτής της χώρας. Η 

ίδρυση του ΕΙΠ αποτελεί σαφώς μέρος των πολιτικών αποφάσεων της εποχής, όπως 

είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια. Αυτές όμως οι αποφάσεις βασίστηκαν  σε 

ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η δημόσια υγεία, αλλά και στην 

αναγκαιότητα παρακολούθησης των νέων επιστημονικών κλάδων της βιοιατρικής και 

των εφαρμογών τους. Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξετάσουμε ποια ακριβώς  

προβλήματα/ζητήματα κλήθηκε να αντιμετωπίσει/να επιλύσει η ίδρυση ενός 

ινστιτούτου  σαν το ΕΙΠ. 

Η 

 Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, οι θεσμοί για τη δημόσια υγεία 

στην Ελλάδα υστερούσαν δραματικά. Τα ζητήματα δημόσιας υγείας διαχειρίζονταν 

το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ συμβουλευτικό ρόλο ασκούσε ένα συμβούλιο 

ιατρών, το Ιατροσυνέδριο.  Όπως και στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, δεν υπήρχε 

ξεχωριστό Υπουργείο Υγείας. Η πρώτη κίνηση, λοιπόν, προς αυτήν την κατεύθυνση 
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έγινε από την κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης το 1917, την περίοδο του Εθνικού 

Διχασμού. Τότε συγκροτήθηκε η Ανώτατη Διεύθυνση Περιθάλψεως, η οποία με την 

επικράτηση του κινήματος της Εθνικής Αμύνης, μεταφέρθηκε στην Αθήνα και 

μετατράπηκε σε Υπουργείο Περιθάλψεως, τον Ιούνιο του 1917. Από εκεί και ύστερα, 

το υπουργείο αυτό άλλαξε δεκάδες ονόματα όπως, Υγιεινής, Πρόνοιας και 

Αντιλήψεως, ή Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, κ.λ.π.), υποβαθμίστηκε σε 

Υφυπουργείο (1926-29), και για μια περίοδο, μάλιστα, καταργείται (1926). 

 Τα ιδρύματα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα ήταν περισσότερο 

φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Νοσοκομεία, σανατόρια, λεπροκομεία, κ.λπ. εντάχθηκαν 

στη δικαιοδοσία του κράτους την ίδια περίπου εποχή, που ο Βενιζέλος επιχείρησε την 

αναδιοργάνωση της δημόσιας υγείας . Στην ουσία, μέχρι τότε, η κρατική μέριμνα για 

τα υγειονομικά προβλήματα αφορούσε κυρίως στην αντιμετώπισή τους και όχι στην 

πρόληψή τους. Οι πρώτες εφαρμογές προληπτικών μέτρων, όπως οι εμβολιασμοί, 

έγιναν στο στρατό, με χαρακτηριστική περίπτωση τον μαζικό αντιχολερικό 

εμβολιασμό του στρατεύματος στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο1 και είχαν σαν 

αποτέλεσμα την ένταξη της πρόληψης στην κρατική υγειονομική πολιτική. Οι 

Βαλκανικοί Πόλεμοι, καθώς και αυτοί που ακολούθησαν -Α΄ ΠΠ, Ουκρανική 

Εκστρατεία, Μικρασιατική Εκστρατεία- πρόσθεσαν ένα ακόμα σημαντικό 

υγειονομικό πρόβλημα, αυτό των προσφύγων. Το ελληνικό κράτος βρέθηκε τότε σε 

πολύ δύσκολη θέση, καθώς οι κακές συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων στις 

πρόχειρες κατοικίες που τους διέθεσαν, οδήγησαν στην έξαρση επιδημιών μεταξύ 

των οποίων και  της φυματίωσης. Αυτοί ήταν οι κύριοι λόγοι που ανάγκασαν την 

πολιτεία να αναπτύξει ένα κράτος πρόνοιας.2  Ο Απόστολος Δοξιάδης, υφυπουργός 

υγείας στην κυβέρνηση Βενιζέλου, σε ομιλία στην Κοινωνία των Εθνών το 19283 

σημειώνει: 
«αι ελληνικαί υγειονομικαί αρχαί είχον ως κύριον έργον το να 
προφυλάξουν τον στρατόν και τους αστικούς πληθυσμούς από τη μάστιγα 
των μεγάλων επιδημιών». 
 

Η ανάπτυξη όμως αυτού του κράτους πρόνοιας την περίοδο εκείνη σχετίζεται και με 

τις εξελίξεις στο κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο, καθώς ο κίνδυνος της λαϊκής 

εξέγερσης, με την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 ως σημείο αναφοράς, ήταν 

σίγουρα ένας παράγοντας που επηρέασε αυτήν την πολιτική4. 

 Για να κατανοήσουμε το μέγεθος του υγειονομικού προβλήματος στην 

Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα, αρκεί να παραθέσουμε μερικά στατιστικά 
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στοιχεία. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι ο μέσος όρος ζωής των Ελλήνων ήταν 

μικρότερος κατά δέκα έτη  από των υπόλοιπων Ευρωπαίων, η βρεφική θνησιμότητα 

άγγιζε το 50% σε κάποιες χρονικές περιόδους, η φυματίωση έπληττε μεγάλο μέρος 

του πληθυσμού, ενώ ένας στους τέσσερις νοσηλευόμενους έπασχε από ελονοσία. 

Μάλιστα η Ελλάδα ήταν πρώτη στην Ευρώπη όσον αφορά στη σχετική ασθένεια, και 

είναι χαρακτηριστικό ότι το 1923 εισάγει το 25% της παγκόσμιας παραγωγής 

κινίνης5. Επιπλέον η ελονοσία είναι η αιτία για το 70% της θνησιμότητας στους 

προσφυγικούς καταυλισμούς6. Με την εγκατάσταση των χιλιάδων προσφύγων από 

τους διάφορους πολέμους, εμφανίζονται οι λεγόμενες ‘φυματιουπόλεις’, οι 

παραγκουπόλεις δηλαδή των προσφύγων στα προάστια των αστικών κέντρων, με τις 

ελάχιστες υγειονομικές υποδομές. Επιδημίες, όπως αυτή του Δάγκειου πυρετού 

(1927-28), με κρούσματα που ανέρχονταν στα 1.320.000 εκ των οποίων τα 3.000 

θανατηφόρα7, επηρεάζουν τεράστια τμήματα του πληθυσμού, και κατά συνέπεια την 

οικονομία.  

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αυτονόητο ότι η Μικροβιολογία και οι εφαρμογές 

τις έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Πέρα από την παραγωγή εμβολίων και ορρών, οι 

μικροβιολόγοι ήταν πλέον απαραίτητο κομμάτι της ιατρικής και της υγιεινής, καθώς 

με τις αναλύσεις και τα πειράματα που διεξήγαγαν μπορούσαν να προσδιορίσουν τις 

μικροβιολογικές αιτίες των επιδημιών και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης, 

όπως είδαμε να γίνεται στην περίπτωση της επιδημίας της ευλογιάς στο Μακεδονικό 

Μέτωπο (κεφ. 2). Σε αυτό το κοινωνικό κλίμα, το ΕΙΠ κλήθηκε να καλύψει ανάγκες 

για την προάσπιση της δημόσιας υγείας σε διάφορες περιπτώσεις, όπως στην αυτή 

της επιδημίας Δάγκειου πυρετού, στη μελέτη του βλατιδώδους πυρετού 

(εξανθηματικός πυρετός Μασσαλίας), ή στην παραγωγή του αντιφυματικού εμβολίου 

BCG8. Βέβαια το ΕΙΠ δεν ήταν το μόνο μικροβιολογικό κέντρο στην Ελλάδα. Είχε 

επομένως να αντιμετωπίσει ένα ήδη εδραιωμένο καθεστώς, όπως θα δούμε. 

Η Μικροβιολογία καταχωρήθηκε θεσμικά στην Ελλάδα ήδη από τον 19ο 

αιώνα, μέσα από τη δημιουργία του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας στην Ιατρική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1889 (κεφ. 3), αλλά και από τα μικροβιολογικά 

εργαστήρια νοσοκομείων όπως για παράδειγμα του Ευαγγελισμού. Πολλά ήταν και 

τα ιδιωτικά μικροβιολογικά εργαστήρια που δημιουργήθηκαν στις αρχές του 20ου 

αιώνα9. Όσον αφορά στην εισαγωγή της μικροβιολογίας στην υγειονομική πολιτική 

του κράτους,  κυρίαρχο ρόλο έπαιξε ο μικροβιολόγος Κ. Σάββας ως πρόεδρος του 

Ιατροσυνεδρίου και διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Μικροβιολογίας του 
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Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1900. Ο Σάββας ήταν αυτός που είχε προτείνει και 

τον αντιχολερικό εμβολιασμό του στρατεύματος στους Βαλκανικούς Πολέμους και 

με βιβλία και άρθρα του βοήθησε στην εισαγωγή της Υγιεινής και της 

Μικροβιολογίας στην Ελλάδα10. 

 Ο Σάββας, όμως, καθώς και οι περισσότεροι καθηγητές ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν γερμανοτραφείς και  εν γένει γερμανόφιλοι. Οι Γάλλοι 

και  ο Βενιζέλος, όπως είδαμε (κεφ. 4), προσπάθησαν να αλλάξουν αυτήν την 

κατάσταση, με εκκαθαρίσεις και τοποθετήσεις γαλλόφιλων ιατρών. Παρά τις πολλές 

αντιδράσεις που υπήρξαν σε αυτές τις τακτικές,  τελικά η Ιατρική Σχολή δεν έπαψε 

να ‘γερμανοκρατείται’.  Αν λάβουμε υπόψη μας και αυτό το δεδομένο, η ίδρυση ενός 

ΙΠ στην Ελλάδα εξηγείται και ως μια κίνηση αντιμετώπισης του γερμανόφιλου 

ιατρικού κατεστημένου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μια ένδειξη προς αυτήν την 

κατεύθυνση είναι οι αντιδράσεις που προήλθαν από πανεπιστημιακούς κύκλους στην 

ανακοίνωση της δημιουργίας του ΕΙΠ το 1919, οι οποίες δείχνουν μια προσπάθεια 

υπαγωγής του ινστιτούτου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών11.  

 Πέρα όμως από την προάσπιση της δημόσιας υγείας, το ΕΙΠ δημιουργείται με 

την προοπτική ότι θα ενισχύσει και άλλους τομείς όπου έχει εφαρμογή η 

μικροβιολογία. Η ιδέα αυτή στηρίχτηκε μάλλον στο φημισμένο παρελθόν του Λουί 

Παστέρ, και ειδικότερα στις επιτυχίες του που είχαν σχέση με τη γεωργία και τη 

κτηνοτροφία (αποστείρωση κρασιού,  καλλιέργεια μεταξοσκωλήκων, εμβολιασμός 

προβάτων, κλπ). Η πεποίθηση αυτή είναι αρκετά ισχυρή, όπως φαίνεται από τα 

δημοσιεύματα του Τύπου12, αλλά και από το πρώτο καταστατικό του ΕΙΠ, όπου 

αναφέρεται χαρακτηριστικά ως ένας από τους σκοπούς του ιδρύματος: 
«Η προαγωγή της γεωργίας και βιομηχανίας δια της ερεύνης των δια τα 
γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα ζυμώσεων και εν γένει πάσα 
επιστημονική έρευνα βάσιν έχουσα τας υπό του Pasteur και των διαδόχων 
του τεθείσας αρχάς» 

 
Σε αυτή όμως τη ρητορική διαφαίνεται και ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο: πως η 

επιστήμη της μικροβιολογίας –και το Ινστιτούτο Παστέρ ειδικότερα- έφτασε να 

αντιμετωπίζεται ως πανάκεια για την αντιμετώπιση ζητημάτων δημόσιας υγείας, 

ακόμα και οικονομικής προόδου, σε μια χώρα που αναζητούσε απεγνωσμένα λύσεις 

σε σχετικά δομικά και λειτουργικά προβλήματα. Ο ίδιος ο Βενιζέλος άλλωστε, 

«παραπέμποντας στο εμβληματικό παράδειγμα του Παστέρ, παρότρυνε τους νέους να 

γίνουν τεχνίτες και επιστήμονες βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τη χώρα και την 

ανθρωπότητα»13. Η πίστη στην πρόοδο μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας ήταν 
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σίγουρα διάχυτη στους περισσότερους πολιτικούς και διανοούμενους της εποχής. 

Ακόμα και οι ριζοσπαστικοί σοσιαλιστές αναζητούσαν σε αυτή την προσέγγιση 

πολλές απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας14. Χάρις στη Μικροβιολογία και 

στα επιτεύγματα του Παστέρ, οι πρακτικές ανάγκες των βιομήχανων, των αγροτών 

και των ιατρών, αλλά και τα ιδεολογικά ερείσματα των πολιτικών, «μεταφράστηκαν» 

στη γλώσσα της επιστήμης και έγιναν «ανάγκες» και των επιστημόνων15. Το ΕΙΠ, 

λοιπόν, σίγουρα ανταποκρινόταν σε σοβαρές υγειονομικές και άλλες ελλείψεις της 

Ελλάδας, και για αυτό αποτέλεσε και ισχυρό ιδεολογικό επιχείρημα στον πολιτικό 

λόγο του Βενιζέλου και των οπαδών του. 

 

 

14 Μπογιατζής, ό.π.  
15 Löwy 1994, σελ. 657 

1 Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ε. Βενιζέλος και η εποχή του, 2008, σελ. 114. Η επιβολή 
καθολικού αντιχολερικού εμβολιασμού φάνηκε αναγκαία, καθώς τον Ιούλιο του 1913 η εμφάνιση 
χολέρας είχε πολλά θύματα και επηρέασε ψυχολογικά το στράτευμα. Για μια γλαφυρή περιγραφή της 
κατάστασης βλ. Λ. Παρακευόπουλου, Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913), Επιστολές προς τη σύζυγο 
Κούλα, Αθήνα, 1998, σελ. 382, 436 
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κοινωνική πολιτική: Ο Ε. Βενιζέλος και η εποχή του, 2008, σελ.103 
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κομμουνισμού’ τονίζει ο Μισέλ Φουκώ. Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ε. Βενιζέλος και η 
εποχή του, 2008, σελ 59 
5 Πηγές για αυτά τα στοιχεία: Κοπανάρης 1933, και Μάνδυλα-Κουσουνή 2009 
6 Theodorou & Karakatsani 2008, σελ. 58 
7 Theodorou & Karakatsani, ό.π. σελ. 61 
8 Κοπανάρης 1933, σελ. 77, 124, 242 
9 Η διαπίστωση αυτή στηρίζεται στις σχετικές διαφημιστικές καταχωρήσεις που βρέθηκαν στον Τύπο 
της εποχής. Μάλιστα πολλοί από αυτούς τους ιατρούς είχαν εκπαιδευτεί στο ΙΠΠ (Ημερολόγιο 
Σκώκου, 1910, σελ.  και 1911, σελ. ) 
10 Mandyla-Koussouni & Aletra 2008, και Μάνδυλα-Κουσουνή 2009 
11 Δύο πολύ ενδιαφέροντα δημοσιεύματα δημιουργούν αυτήν την εντύπωση. Το πρώτο (εφημερίδα 
Εμπρός, 15/1/1919, σελ. 1) έχει τίτλο ‘Το Ινστιτούτο Αθηνών’ και αναφέρει ότι η Ιατρική Σχολή 
αποφάσισε να συνδράμει στη δωρεά Ζαχάρωφ με 500.000 δρχ. από το Κοργιαλένιο κληροδότημα, και 
το δεύτερο (Εμπρός, 2/3/1919, σελ. 1) με τίτλο ‘Το Ινστιτούτο Παστέρ – Ουδεμία Αντίδραση’, το 
οποίο υπερασπίζει την αυτονομία του ινστιτούτου έναντι του Πανεπιστημίου και δικαιολογεί την 
επιλογή Γάλλου διευθυντή. 
12 ‘Κτηνοτροφία, γεωργία, βιομηχανία, δημόσια υγεία, εις την λειτουργίαν του Ινστιτούτου Παστέρ θα 
εύρουν τον χαλύβδινο μοχλό της προόδου των και τον ακάματον εργάτην της βελτιώσεών των’ 
(εφημερίδα Εμπρός 2/3/1919, σελ. 1). 
13 Β. Μπογιατζής, ‘Επιστημονική Ιδεολογία και Τεχνολογία στη σκέψη του Ελευθέριου Βενιζέλου: 
ιδεολογία, θεσμοί και υποδομές κατά τη Μεγάλη Τετραετία 1928-1932’, υπό δημοσίευση 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ: 
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ  

 

 
Ο διευθυντής George Blanc (κέντρο, καθιστός) και το προσωπικό του ΕΙΠ, μπροστά από την 
είσοδο του κεντρικού κτηρίου το 1923 περίπου (Service des Archives de l’Institut Pasteur, 

Fonds: Blanc George, Iconographie). 
 
 

Α φού εξετάσαμε τους παράγοντες που οδήγησαν στη δημιουργία του ΕΙΠ το 

1919, ας δούμε τώρα τα στοιχεία που το συγκροτούν, σε αυτά τα πρώτα χρόνια 

της λειτουργίας του, δηλαδή τους θεσμούς, το προσωπικό, την υποδομή του, τις 

σχέσεις του  και εν γένει τη λειτουργία του. Το ΕΙΠ, όπως είδαμε δημιουργήθηκε το 

1919, με ιδρυτικό κείμενο το πρώτο καταστατικό του, που εγκρίθηκε με Βασιλικό 

Διάταγμα του Αλέξανδρου Α΄, στις 26 Απριλίου, και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως στις 3 Μαϊου 19191. Το καταστατικό αυτό περιείχε 23 άρθρα, τα 

οποία καθόριζαν τη νομική υπόσταση καθώς και το θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο 

του ιδρύματος και ο πλήρης τίτλος του ήταν: «Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, ιδρυθέν 
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υπό Β. Ζαχάρωφ». Σε αυτό το πρώτο καταστατικό,  είναι ενδιαφέρον να δούμε το 

άρθρο 2, που αφορά στους σκοπούς του ιδρύματος, οι οποίοι ήταν: 

 «1) Η παρασκευή ορρών και εμβολίων εν γένει και ιδία η κατά την μέθοδο του Pasteur 

θεραπεία της λύσσης 2) Η μελέτη και έρευνα πασών των λοιμωδών και μεταδοτικών 

νόσων, και η καταπολέμησις αυτών. 3) Η προαγωγή της γεωργίας και βιομηχανίας δια της 

ερεύνης των δια τα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα ζυμώσεων και εν γένει πάσα 

επιστημονική έρευνα βάσιν έχουσα τας υπό του Pasteur και των διαδόχων του τεθείσας 

αρχάς.» 

 
Η θεραπεία της λύσσας, λοιπόν, βρίσκεται στους πρωταρχικούς σκοπούς του 

ινστιτούτου, αν και όπως είδαμε στο κεφ. 3, στην Αθήνα εκείνη την εποχή 

λειτουργούν ήδη δύο ακόμα λυσσιατρεία, το Δημοτικό Λυσσιατρείο από το 1914 και 

το Λυσσιατρείο Παμπούκη από το 1894. Αλλά και ο τρίτος σκοπός παρουσιάζει 

ενδιαφέρον, καθώς διαφαίνεται ότι η υβριδική εικόνα που προβάλλει το ΙΠ, ως 

ίδρυμα βασικής έρευνας με πολλές και ποικίλες εφαρμογές επιβάλλεται και στη 

λειτουργία του ΕΙΠ. 

 Στο άρθρο 3, περιγράφονται οι τρόποι δράσεις του ινστιτούτου, και εκεί 

ξεχωρίζουμε την πρόβλεψη για επιστημονικές αποστολές στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, αλλά και την απονομή βραβείων ‘προς ενθάρρυνση’ εργασιών που 

υπηρετούν τους σκοπούς του ΕΙΠ. Στο άρθρο 4 σημειώνεται ότι, εκτός από την 

Αθήνα, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν παραρτήματα ανά την Ελλάδα, εάν κριθεί 

αναγκαίο. Όσον αφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΕΙΠ, προβλέπεται 

9μελής σύνθεση, χωρίς περαιτέρω ανάλυση αυτής. Το ΔΣ διορίζει τον διευθυντή, 

ύστερα από υπόδειξη ή την έγκριση του διευθυντή του ΙΠΠ. Υπάρχει μάλιστα η 

ρήτρα ότι ο διευθυντής μπορεί να είναι και Γάλλος. Εδώ έχουμε τον ισχυρότερο ίσως 

δεσμό με το μητρικό ινστιτούτο, αφού στην ουσία αυτό καθορίζει τον διευθυντή του 

ΕΙΠ. Στο ζήτημα των οικονομικών πόρων, το καταστατικό προβλέπει διαχείριση των 

δωρεών, των κρατικών επιχορηγήσεων και των εσόδων από την παραγωγή ορρών και 

εμβολίων. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 21, το οποίο απαγορεύει 

οποιαδήποτε δημοσίευση «επ’ ονόματι» του ΕΙΠ, χωρίς την έγκριση του διευθυντή 

του ΕΙΠ.  

 Το καταστατικό αυτό συντάχθηκε κυρίως από τον Ιωάννη Αθανασάκη, 

υφυπουργό Στρατιωτικών επί των υγειονομικών θεμάτων και πρόεδρο του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού. Ήταν όμως αποτέλεσμα μιας έντονης διαπραγμάτευσης μεταξύ 

του Αθανασάκη, ως εκπροσώπου της ελληνικής κυβέρνησης, και των γάλλων 
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εμπλεκομένων, δηλαδή του διευθυντή του ΙΠΠ, Emile Roux, του απεσταλμένου για 

τον σκοπό αυτόν στην Ελλάδα, Edmond Sergent, αλλά και του Arnaud και του de 

Billy, οι οποίοι στόχευαν σε ένα όσο το δυνατόν πιο ‘γαλλικά’ ελεγχόμενο ίδρυμα 

όπως φαίνεται από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε πρωτογενείς πηγές2. Ο 

Αθανασάκης προσπάθησε να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία του ΕΙΠ από τη γαλλική 

επιρροή, αλλά από την άλλη, έπρεπε να χειριστεί το θέμα αρκετά διπλωματικά, με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρθει σε ρήξη με το ΙΠΠ και ο Ζαχάρωφ αποσύρει τη 

δωρεά. 

 Το 1920, όμως όταν ουσιαστικά αρχίζει να λειτουργεί το ΕΙΠ με την 

αποστολή Calmette, Abt και Blanc στην Αθήνα, το ήδη υπάρχον καταστατικό  

τροποποιείται, και με νόμο3 καθορίζεται πλέον ετήσια επιχορήγηση 250.000 δρχ. από 

το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ εκχωρείται πίστωση 500.000 δρχ. για την 

συμπλήρωση των εγκαταστάσεων. Παράλληλα ανατίθεται στον Υπουργό 

Εξωτερικών να συνάψει σύμβαση με το ΙΠΠ, «περί μετακλήσεως ειδικού επιστήμονα 

δια την διεύθυνσιν του εν Αθήναις Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur». Οι προσθήκες 

αυτές εξυπηρετούσαν τις άμεσες ανάγκες της λειτουργίας του ΕΙΠ, καθώς η δωρεά 

Ζαχάρωφ δεν επαρκούσε για να καλυφθούν τα ετήσια έξοδα του ΕΙΠ, αλλά ούτε και 

για τη δημιουργία απαραίτητων εγκαταστάσεων, δηλαδή την κατασκευή κτηρίου 

εργαστηρίων. 

 Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Calmette συστήνει το πρώτο 

Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον Ιωάννη Αθανασάκη, ο οποίος όπως είδαμε 

πρωτοστάτησε στις διμερείς διαπραγματεύσεις, αντιπρόεδρο το δικηγόρο Ιωάννη 

Κουντουριώτη, αδελφό του Παύλου και παιδικό φίλο του Βενιζέλου, γραμματέα τον 

Αλέξανδρο Μυλωνά, δικηγόρο, πολιτικό και γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας, 

ταμία τον τραπεζικό Ιωάννη Ηλιάσκο, και  μέλη, τον Γεώργιο Αβέρωφ, βουλευτή και 

συνεργάτη του Βενιζέλου,  τον Δημήτριο Αιγινήτη, διάσημο φυσικό και διευθυντή 

του Αστεροσκοπείου, τον ιατρό Βλαδίμηρο Μπένση, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, και από τη μεριά των Γάλλων, τον Charles Picard, διευθυντή της Γαλλικής 

Σχολής Αθηνών, τον Arnaud και τον Abt ως διευθυντή του ΕΙΠ. Η σύσταση αυτή 

άλλαξε πολύ γρήγορα, καθώς μετά από ένα έτος ο Abt παραιτήθηκε και ο Blanc τον 

αντικατέστησε, και το 1922 ο Arnaud αποχώρησε και, τη θέση του πήρε ο δρ. Eybert, 

επίσης μέλος της Γαλλικής Αποστολής4. 

 Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην αλληλογραφία του Calmette, με τον  

Charles Nicolle5 φαίνεται ότι η αποχώρηση του Abt από τη θέση του γενικού 

 - 49 -



διευθυντή, μόλις ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ήταν μάλλον 

αναμενόμενη για τους Γάλλους, και συγκεκριμένα από τον ίδιο τον Calmette. Ο 

δυναμικός George Blanc, μαθητής του νομπελίστα Nicolle, ανέλαβε τη διεύθυνση το 

1921, και έμεινε σε αυτή τη θέση για δέκα χρόνια, σηματοδοτώντας την έναρξη της  

λειτουργίας του ιδρύματος με παροχή ουσιαστικού έργου αφήνοντας μια βαριά 

κληρονομιά για τους επόμενους διευθυντές. Αγαπητός σχεδόν σε όλους, φαίνεται να 

είναι ο μόνος διευθυντής στη μακρόχρονη πορεία του ΕΙΠ για τον οποίο δεν έχουν 

βρεθεί αρνητικά σχόλια ή συγκρούσεις6. Κατάφερε να ισορροπήσει τις διάφορες 

εντάσεις που δημιουργούνταν από την υβριδική φύση του ινστιτούτου, αλλά και από 

τα διάφορα συγκρουόμενα συμφέροντα, ολοκλήρωσε την κατασκευή του νέου 

κτηρίου των εργαστηρίων διαθέτοντας μάλιστα μέρος του μισθού του, ενώ 

παράλληλα διεξήγαγε και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα7. 

 Ο διευθυντής του ΕΙΠ, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 1980 περίπου, 

κατοικούσε με την οικογένειά του μέσα στο ΕΙΠ, και συγκεκριμένα στο αρχοντικό 

του Ρικάκη, ένα τριώροφο εξοχικό κτίσμα που αγοράσθηκε μαζί με το υπόλοιπο 

οικόπεδο το 1919. Ήταν μια πρακτική αρκετά διαδεδομένη για τους διευθυντές 

ερευνητικών ιδρυμάτων εκείνη της εποχή, που διατηρήθηκε στην περίπτωση του ΕΙΠ 

για αρκετό καιρό. Επειδή ο μεγάλος κήπος του ΕΙΠ απαιτούσε τη φροντίδα ενός 

μονίμου κηπουρού, έμενε και αυτός με την οικογένειά του στο ΕΙΠ8.  Γενικά, το ΕΙΠ 

για αρκετό διάστημα είχε μια ατμόσφαιρα «μεγάλης οικογένειας». Άλλωστε, τα 

πρώτα αυτά χρόνια, το προσωπικό δεν ξεπερνούσε τα 20 άτομα, και οι σχέσεις ήταν 

σίγουρα πιο στενές. 

 Διάφοροι έλληνες ιατροί εργάστηκαν μόνιμα ή κατά διαστήματα στο ΕΙΠ 

αυτά τα πρώτα χρόνια, όπως ο Ι. Καμινόπετρος, ο Γ. Ιωαννίδης, ο Γ. Πάγκαλος, ο 

Μπ. Φωτάκης, ο Κ. Μελανίδης, η Α. Παπαϊωάννου, ο Μ. Πετζετάκης. Την 

επιστημονική ομάδα συμπλήρωνε η χημικός Ζωή Μελά-Ιωαννίδη. Παρασκευαστές 

ήταν οι Α. Γεωργαλάς, Π. Αγγελάτος, Γ. Γιουρούκος, Σ. Δανιηλίδης. Γραμματέας 

ήταν η  Φ. Πασχάλη, και ταμίας η Μ. Πατρικίου. Τέλος, υπήρχε μια ομάδα τεχνικών, 

όπως οι συντηρητές ζώων Μαργαρίτης, Δ. Βλάχος, και Γ. Τατάνης, ένας υδραυλικός, 

ο Φιλιππακόπουλος, ένας σοφέρ, ο Ριζά Μεχμέτ, και ο κηπουρός Π. Καρόζης. Όλοι 

αυτοί είχαν, λίγο ως πολύ, εντρυφήσει στην παστεριανή κουλτούρα, ο καθένας στο 

δικό του χώρο, και μοιράζονταν ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας. 

 Πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα κτήρια 

και ο περιβάλλον χώρος του ΕΙΠ, καθώς πρόκειται για ένα ιδιόμορφο σύμπλεγμα 
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παλαιών και νέων κτηρίων, σε έναν πλούσιο κήπο. Το οικόπεδο αυτό αγόρασε το  

ΕΙΠ το 1919 από τους κληρονόμους του πολιτικού Α. Ρικάκη, ο οποίος το 

χρησιμοποιούσε για εξοχικό. Για αυτό το λόγο είχαν κτιστεί προς τα τέλη του 19ου 

αιώνα, μία τριώροφη κατοικία και ένα περίπτερο πινγκ πονγκ9. Τα κτήρια αυτά, 

φυσικά, δεν επαρκούσαν για τις ανάγκες του ινστιτούτου και έτσι κτίστηκε το νέο 

κτήριο των εργαστηρίων  το 1922, σύμφωνα με σχέδια του Calmette10. 

 Οι δραστηριότητες του ΕΙΠ στο ξεκίνημά του, επικεντρώνονταν στην 

παραγωγή εμβολίων και ορρών δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγή του 

αντιφυματικού εμβολίου BCG, στη διενέργεια μικροβιολογικών αναλύσεων, στην 

μελέτη των ενδημικών ασθενειών, όπως η λεϊσμανίαση, η φυματίωση, η λέπρα, ο 

έρπις, καθώς και στην αντιμετώπιση επιδημιών, όπως αυτή του δάγκειου πυρετού. 

Ακόμα, το ΕΙΠ οργάνωνε αποστολές για να μελετήσει κατά τόπους επιδημιολογικά 

στοιχεία, όπως στη Μεσσηνία και τη Λακωνία το 1927 και στην Κρήτη το 192211. Το 

1928 η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων αποφάσισε την ίδρυση 

Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το ΕΙΠ και υπό 

την εποπτεία του Blanc12. Τέλος, όπως και πολλά από τα παραρτήματα του ΙΠ ανά 

τον κόσμο, το ΕΙΠ εκδίδει το δικό του περιοδικό, το Archives de l’Institut Pasteur 

Hellénique, του οποίου η έκδοση ξεκινά το 1923. Γενικά, ο απολογισμός του ΕΙΠ την 

πρώτη περίοδο λειτουργίας του, δείχνει ότι οι δραστηριότητες του ινστιτούτου είναι 

αρκετά σημαντικές, παρά τις ελλείψεις προσωπικού και πόρων, κάτι που 

αναγνωρίστηκε και από τους σύγχρονούς του όπως φαίνεται από αναφορές σε βιβλία 

της εποχής13. 

 

 

 
1 ΦΕΚ 3/5/1919, ‘Περί εγκρίσεως καταστατικού του εν Αθήναις συνιστωμένου ιδρύματος υπό την 
επωνυμίαν «Ελληνικόν Ινστιτούτον Pasteur  ιδρυθέν υπό Β. Ζαχάρωφ»’ 
2 Πηγή αυτών των πληροφοριών είναι η σχετική αλληλογραφία μεταξύ Αθανασάκη και Βενιζέλου, 
Roux – Arnaud, Roux – Ρωμανού (πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι). Αλληλογραφία Αθανασάκη – 
Βενιζέλου: Μουσείο Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου/Φάκελος 085/40, ‘Επιστολή του Ι. 
Αθανασάκη προς Ε. Βενιζέλο σχετικά με το καταστατικό του προς ίδρυση επιστημονικού ινστιτούτου στην 
Ελλάδα’, 13/26 Φεβρουαρίου 1919, Μουσείο Μπενάκη/Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου/Φάκελος 
085/39, ‘Επιστολή προς Ε. Βενιζέλο σχετικά με το καταστατικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur’, 20 
Μαρτίου/2Απριλίου 1919. Αλληλογραφία Roux – Arnaud, Roux – Ρωμανού: Service des Archives de 
l’Institut Pasteur, Fonds: Institut Pasteur Hellénique, Légation de Grèce à Paris à Emile Roux, 
29/1/1919, Emile Roux à Arnaud, 3/2/1919, Légation de Grèce à Paris à Emile Roux, 19/2/1919. 
3 ΦΕΚ 13/3/1920, Νόμος 2073: ‘Περί δαπανών λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur’ 
4 Archives de l’Institut Pasteur Hellénique 1, 1, 1923, σελ. 121 
5 Kim Pelis, Charles Nicolle, Pasteur's Imperial Missionary: Typhus and Tunisia, University of 
Rochester Press, 2006, σελ. 118 
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13 Σχετική αναφορά στο ΕΙΠ από τον Ν. Μιχαηλίδη στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια το 1932 
(λήμμα: Παστέρ Ινστιτούτο, σελ.771), και  από τον Φ. Κοπανάρη στο βιβλίο του, Η Δημόσια Υγεία εν 
Ελλάδι, Αθήνα, 1933, σελ. 336 

6 Μοναδική ίσως εξαίρεση η εμπλοκή του στο σκάνδαλο με την φυγάδευση λεπρών  τον Ιούλιο του 
1929 (Σαββάκης 2008, σελ. 184) 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

ιστορία της γένεσης και λειτουργίας των ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα 

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού καθένα από αυτά  συγκροτείται 

κάτω από ιδιαίτερες κοινωνικές συγκυρίες. Οι άξονες  διερεύνησης αυτών των 

συγκυριών στην κάθε περίπτωση μπορεί να προκύψουν από ερωτήματα όπως, ποιές 

πολιτικοικονομικές και επιστημονικές συγκυρίες δημιουργούν το έρεισμα για τη 

συγκρότηση ενός ερευνητικού ινστιτούτου/κέντρου  κάθε φορά; Ποιός ο ρόλος του 

κράτους, ως κυρίως και σε πολλές περιπτώσεις μοναδικής πηγής χρηματοδότησης; 

Ταυτίζεται η συγκρότηση των ερευνητικών ιδρυμάτων με τις προτεραιότητες του 

κράτους; Εμπλέκονται σε αυτή οι δραστηριότητες των επιχειρηματιών; Πώς 

κατορθώνουν να λειτουργούν και υπό ποιες συνθήκες; Ποιές κοινότητες εμπλέκονται 

στη δημιουργία, την οργάνωση, τη λειτουργία, και την στελέχωσή τους; Υπάρχει 

τελικά μια παγιωμένη πολιτική απέναντι σε αυτά τα ιδρύματα, και συνεπώς στη 

σημασία της επιστημονικής έρευνας για το κράτος και την κοινωνία; Ήδη ιστορικοί 

και ιστορικοί της επιστήμης στην Ελλάδα, έχουν αρχίσει να δίνουν βάρος σε αυτά τα 

ουσιώδη ερωτήματα, και να δημοσιεύουν πρωτότυπες εργασίες, αν και θα λέγαμε ότι 

το πεδίο αποτελεί ακόμα ανεξερεύνητη περιοχή. Από τα πολλά ερευνητικά ιδρύματα 

που λειτουργούν στον ελληνικό χώρο, ελάχιστες σχετικές μελέτες έχουν 

Η 

δημοσι

ε  σ

σε μία προπτυχιακή διπλωματική εργασία, 

πόσο μ

καθώς και έναν σύντομο σχολιασμό των πρώτων συμπερασμάτων μας. Το ερώτημα 

ευτείi. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΙΠ, ένα από τα πρώτα επιστημονικά ιδρύματα στην 

Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι ακόμα και σήμερα, 

συγκροτήθηκε για να αντιμετωπίσει ζωτικά προβλήματα που αφορούσαν στη 

δημόσια υγεία της χώρας, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστορία. Από την 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσα από τη συγκρότηση του ιστορικού του αρχείου 

αναδύθηκ  πλήθος νέων στοιχείων για τις σχέσεις επιστήμης, πολιτείας, υμμαχικών 

κρατών, πολιτικές προπαγάνδας, υπουργείων, αστικής τάξης, πολιτικών, 

στρατιωτικών, πανεπιστημιακών, ιδιωτών, προσφύγων, ασθενών κ.λ.π.  Η ιστορία 

αυτή σίγουρα δεν μπορεί να εξαντληθεί 

άλλον και η κριτική της ανάλυση. 

Για τις ανάγκες, λοιπόν, της διπλωματικής εργασίας  επιχειρήσαμε μια 

σύντομη παρουσίαση του υλικού που ήρθε στην επιφάνεια από την έρευνά μας, 
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όμως στο οποίο αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε εδώ, αφορά στην ίδρυση και μόνο 

του ινστιτούτου.  

Τι λοιπόν οδήγησε στη δημιουργία του ΕΙΠ; Η απάντηση δεν είναι ούτε απλή, 

ούτε μονοδιάστατη. Πολιτικοί και διπλωματικοί λόγοι, όπως είδαμε από την εξέταση 

της Γαλλικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της πολιτικής του Ελευθερίου 

Βενιζέλου, σοβαροί υγειονομικοί και κοινωνικοί λόγοι όπως οι ασθένειες και κυρίως, 

οι επιδημίες, το πρόβλημα των προσφύγων, το ζήτημα της αστικοποίησης, καθώς και  

προβλήματα υγείας των στρατευμάτων αποτέλεσαν κίνητρα αποφασιστικής 

σημασίας.  Παράλληλα όμως, οι οικονομικές προεκτάσεις που είχαν να κάνουν τόσο 

με τη δημόσια υγεία, όσο και με την οικονομική ανάπτυξη μέσω της γεωργίας και της 

βιομηχανίας ενίσχυσαν στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης. Όλα αυτά φυσικά 

στηρίζονταν και σε ένα ισχυρό ιδεολογικό πρόσταγμα της εποχής, την «ωφέλιμη 

επιστήμη». Στο ΕΙΠ λοιπόν θα διεξάγονταν επιστημονικό/ερευνητικό έργο ωφέλιμο 

σε πολλά επίπεδα στην κοινωνία της αναπτυσσόμενης Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα θα 

διεξάγονταν και εκπαιδευτικό έργο σε ένα πολλά υποσχόμενο επιστημονικό τομέα, τη 

μικροβιολογία.  

Η ιστορία της ίδρυσης του ΕΙΠ και των πρώτων χρόνων της λειτουργίας του 

έχει σχετικά σχηματοποιηθεί. Παρόλα αυτά, έχουν προκύψει πολλές ασυνέχειες που 

εγείρουν νέα ερωτήματα που στο μέλλον αξίζει να εξεταστούν. Τα ερωτήματα αυτά 

είναι σχετικά με το ρόλο και τη σημασία των πρώτων μικροβιολόγων στην Ελλάδα, 

όπως ο Παμπούκης και ο Σάββας, την συσχέτιση του Eydoux και γαλλικής 

προπαγάνδας, τον ρόλο του Arnaud, κά.  

Επιπλέον, αξίζει η συνέχιση της αφήγησης της 90χρονης ιστορίας του ΕΙΠ,  

διερευνώντας την σε μεγαλύτερο βάθος, καθώς ουσιαστικά θίξαμε μόνο τα πρώτα 

χρόνια της λειτουργίας του και φυσικά, θα πρέπει να εντάξουμε αυτήν την ιστορία 

στο γενικότερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο αυτών των χρόνων, και να 

διερευνήσουμε πως μετασχηματίστηκε δια μέσου των χρόνων, το ρόλο που έπαιξε σε 

διάφορες κοινωνικοπολιτικές συγκυρίες καθώς και τους προβληματισμούς για το 

μέλλον του ινστιτούτου.  

 
i Ρεντετζή 2009, Σκλαβενίτης 2008. 
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