
 

Οδός Μάνθου Μεταλληνού (ιατρού) 

 
Γεννήθηκε στην Άνω Κορακιάνα  Κέρκυρας το 1893. Τελείωσε το Γυμνάσιο στην 
Κέρκυρα, όπου ήταν συμμαθητής με τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη. 

Ενώ σπούδαζε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Νάπολι, διέκοψε τις σπουδές του για 
να υπηρετήσει στο στρατό, ενώ παράλληλα τελείωσε την ιατρική στο Πανεπιστήμιο 
της Αθήνας. Στον πόλεμο 1919-1921 υπηρετεί ως στρατιωτικός γιατρός.  

Το 1933 εισηγήθηκε τον Υγειονομικό νόμο για το ΙΚΑ για να δημιουργηθεί έτσι ο 
πρώτος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας. Εισηγήθηκε στη συνέχεια το 1935 την 
ασφάλιση των φυματικών και το 1936 ανέλαβε τη γενική διεύθυνση  του 

νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ, το οποίο κατά γενική 
ομολογία αναδιοργάνωσε, το ευπρέπισε και του 
έδωσε τη θέση που απαιτούσαν οι ανάγκες της 
εποχής εκείνης κατά την οποία οι χώροι αυτοί 
ήταν σταθμοί ελπίδας για τους πάσχοντες 
συνανθρώπους μας.  

Στον πόλεμο1940-1945, ήταν Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και από τη θέση 
αυτή βοήθησε τους Κερκυραίους, στέλνοντας 
φάρμακα για του άρρωστους και τρόφιμα για τους 
άπορους. Το ιστορικό νοσηλευτικό ίδρυμα 
πρώτων βοηθειών, τι γνωστό “Γιατρείο”, συνέχιζε 
καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου η λειτουργία 



του, επιτελώντας ύψιστης σημασίας αποστολή, χάρη σον Μάνθο Μεταλληνό, που 
με κάθε τρόπο το “αιματοδοτούσε” αποστέλλοντας υγειονομικό υλικό, όσο 
περισσότερο μπορούσε. Το Διοικητικό Συμβούλιο τιυ Ιατρείου, τον  ανακήρυξε 
παμψηφεί Επίτιμο Μέλος της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας. 

Κατά το 1950 η Πολιτεία αναγνωρίζοντας την πλούσια επιστημονική του κατάρτιση, 
αλλά και την υπευθυνότητα με την οποία διεύθυνε όλα τα ιδρύματα στα οποία 
υπηρέτησε, του ανέθεσε τη Γενική Διεύθυνση του υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Υγιεινής, θέση από την οποία έφυγε, προσφέροντας για μία ακόμη φορά τις 
γνώσεις του αλλά και τη θετική του βοήθεια, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα  την ποτέ δεν 
ξέχασε. 

Το 1929 συγγράφει ένα βιβλίο στα γαλλικά, με τίτλο:  “ Commission d' 
etablissement des refugies : Comptes rendus du service sanitaire, Juin 1925 - 
Decembre 1929”, το οποίο υπάρχει στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών 
Σπουδών “Ανέμη” του Πανεπιστημίου Κρήτης. Απεβίωσε το 1978. 
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