
 

 

Πλατεία Σκαραμαγκά 

«Μεταξύ των ευεργετικών 
καθιδρυμάτων, δέον να 
συγκαταλέξωμεν και το Ιατρείον, 
όπερ ιδρυθέν τον Νοέμβριον του 
1908 …(από τον “Οδηγό” του Κ. 
Κυριάκη, 1902)» 

Η μεταφορά για μικρό διάστημα 
του Νοσοκομείου του νησιού έξω 

από την πόλη, δημιούργησε νέα δεδομένα στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης. 
Στη νέα κατάσταση, το «ξεχασμένο» από πολλούς Ιατρείο στην πλατεία 
Σκαραμαγκά, αναβαθμίζει πλέον το ρόλο του ο οποίος υπήρξε σημαντικότατος εδώ 
και περισσότερο από έναν αιώνα, δίνοντας πρώτες βοήθειες στους συμπολίτες και 
πραγματοποιώντας σειρά ιατρικών πράξεων. Στηριζόμενο, όπως σε όλη τη διάρκεια 
της παρουσίας του, από την Ιατροχειρουργική Εταιρεία, έχει αρχίσει ήδη έναν νέο 
κύκλο προσφοράς στο χώρο της Υγείας 

 Η Ιατροχειρουργική Εταιρεία 

 Το Φλεβάρη του 1897 ιδρύεται από τους κερκυραίους γιατρούς Ηλία Πολίτη, 
Ευγένιο Πογιάγο και Πέτρο Ζώτο, η Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας (IXEK), η 
οποία αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους ιατρικούς συλλόγους της χώρας . 

Σύμφωνα με το 2ο άρθρο του καταστατικού της (17-3-1897), σκοπός είναι: «Η 
προαγωγή της ιατρικής επιστήμης εν Κερκύρα, η μελέτη των ενδημικών νοσημάτων 
και των κατά καιρούς αναφαινομένων επιδημιών, η ανίχνευσις των αιτιών αυτών 
και η υπόδειξς των προς πρόληψιν αυτών σχετικών μέσων, η προστασία και 



υπεράσπισης των επαγγελματικών συμφερόντων και η γνωμοδότησης επί των  αυτή 
 υποβαλλομένων δεοντολογικών ζητημάτων». 

H IXEK έχει σημαντική παρουσία ήδη από το 1897, όταν στον ατυχή αυτό 
ελληνοτουρκικό πόλεμο όταν ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία από γιατρούς, μέλη 
της εταιρίας ανέλαβαν, με επιτυχία, την περίθαλψη τραυματιών. Τότε στεγάζονταν 
σε οίκημα στην οδό Καποδιστρίου. 

 

 Ίδρυση του Ιατρείου 

Από τα  πρώτα μελήματα της ΙΧΕΚ είναι η ίδρυση και η λειτουργία  του γνωστού 
«Ιατρείου» για την παροχή περίθαλψης  στους άπορους τον Ιούνη του 1899. Σκοπός 
του Ιατρείου ήταν η παροχή πρώτων βοηθειών «προς τους εκτός της κατοικίας 
αυτών προσβαλλομένους υπό αιφνιδίου ή τυχαίου συμβάντος και η εκτέλεση 
μικρών χειρουργικών θεραπειών εις τους απόρους», ενώ τον πρώτο εξοπλισμό του 
αποτέλεσε το χειρουργικό υλικό, το οποίο περίσσεψε  από τον πόλεμο και είχε 
δωρήσει η εφημερίδα « Ημερήσιος Χρονογράφος του Λονδίνου».  

Το Ιατρείο ανταποκρίθηκε με μεγάλη επιτυχία στην αποστολή του όλα τα χρόνια της 
λειτουργίας του. Συντελεστές της επιτυχίας αυτής ήταν: η προθυμία των 
Κερκυραίων γιατρών να υπηρετήσουν εκ περιτροπής δωρεάν το ίδρυμα κατά τα 
πρώτα έτη της λειτουργίας του και οι πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο 
ίδρυμα η Πολύμνια Σκαραμαγκά, η οποία για πολλά χρόνια επί σειρά ετών υπήρξε 
πρόεδρος της επιτροπής «Φιλανθρώπων Ιατρείου». Η Σκαραμαγκά δεν πρόσφερε 
μόνο τον εαυτό της και χρήματά, αλλά επιστράτευσε υπέρ του Ιατρείου και τις 
διεθνείς γνωριμίες της. Στη δημιουργική δραστηριότητά της οφείλεται η συνεχής 
και ανεμπόδιστη λειτουργία του «Ιατρείου» για πολλά χρόνια και η αγάπη των 
Κερκυραίων προς αυτό. Στο κτίριο, δωρεά της Σκαραμαγκά, στεγάζεται σήμερα η 
ΙΧΕΚ, το Ιατρείο και το μουσείο το οποίο ιδρύθηκε στη μνήμη του ψυχίατρου Αντρέα 
Γκούση (αρχικά το Ιατρείο στεγάζονταν κάπου στο Λιστόν). 

Για μεγάλο διάστημα το Ιατρείο λειτουργεί και ως Σταθμός Πρώτων Βοηθειών χάρη 
στη συνεχή και ακούραστη παρουσία του οδοντίατρου Ιωάννη Κόλλα. 

 Ιστορικές δράσεις του Ιατρείου και της ΙΧΕΚ 

 Το υπάρχον κτίριο υφίσταται στα 1957,  ριζική ανακαίνιση καθώς με ενέργειες του 
πρόεδρου της ΙΧΕΚ Λ. Τοπάλη η «Βασιλική Πρόνοια» χορηγεί περίπου εκατό  ( 
100.000) χιλιάδες  δραχμές για αλλαγή της εσωτερικής διαρρύθμισης, ώστε να 
ανταποκριθεί πληρέστερο στην αποστολή του. 



Παλιότερα λειτουργούσαν τρία τμήματα: Παθολογικό, Χειρουργικό και 
Αφροδισιολογικό. Διευθυντής του Αφροδισιολογικού ήταν ο Θ. Βραχλιώτης και του 
χειρουργικού ο Χαράλαμπος Χρυσικόπουλος. 

Η ΙΧΕΚ δημιούργησε την πρώτη Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων της Κέρκυρας, από την 
οποία αποφοίτησαν οι αδελφές που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο «Ιατρείο». 
Σε μία εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε Υγειονομικό Κέντρο στην Κέρκυρα, η 
υγειονομική οργάνωση του τόπου απετέλεσε μία από τις επιδιώξεις της Εταιρείας, 
ενώ στο ενεργητικό της Εταιρείας έχει την υπόδειξη κατάλληλων υγειονομικών 
μέτρων για την πρόληψη επιδημιών με παράλληλη δωρεάν χορηγία ορρών και 
εμβολίων. 
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