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Ειδικό άρθρο

Κωνσταντινίδης Πέτρος
(1864-1913)

Petros Konstantinidis
(1864-1913)

Α. Γ. Καρδούλης

Cardoulis Α. G.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Αυτό χο βιογραφικό άρθρο συντάχθηκε με τη συ
μπλήρωση 80 χρόνων από την κήρυξη των Βαλκανικών Πολέμων
και σε ανάμνηση του εφέδρου Επικτηνιάτρου Πέτρου Κωνσταντινίδη (Π.Κ.), που ήταν η μόνη γνωστή απώλεια υγείας του Κτηνια
τρικού Κλάδου κατά τους αγώνες αυτούς. Ο Π.Κ., διπλωματούχος
της Βασιλικής Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Σχολής Βιέννης, ήταν
από τους pioneers της εξάσκησης του ελευθέρου επαγγέλματος
στην Αθήνα και, με τα εκλαϊκευτικά κτηνιατρικά βιβλία που έγρα
ψε, συνετέλεσε στην εξύψωση της κτηνιατρικής φροντίδας και ευ
ημερίας των ζώων στην Ελλάδα, σε μια εποχή, που δεν υπήρχε στη
χώρα Κτηνιατρική Σχολή και η μόνη δημόσια Κτηνιατρική Υπηρε
σία ήταν η στρατιωτική.

A B S T R A C T . This biographical article has been edited with regard
to the commemoration of eighty years since the BalKan Wars of
1912-1913 and in the memory of Petros Konstantinides (P.Κ.),
reserve major of the Veterinary Corps, who was the only known
casualty of the V.C. during these wars. P.K., diplomate of the Royal
Military Veterinary School of Vienna, was a pioneer of the private
exercise of the veterinary profession in Athens and contributed, with
the booklets that he had edited, to the raising of the level of the
veterinary care and animal welfare in this country. It is noteworthy
that at that time there was not a Veterinary School in Greece and the
only Veterinary Service existing was the military one.

Ο Πέτρος Κωνσταντινίδης (Π.Κ.), υιός του κτηματία
Κωνσταντίνου Τσουραπτσή, γεννήθηκε το 1864 στις Σέρ
ρες και έκανε τις γυμνασιακές του σπουδές στη Μεγάλη
του Γένους Σχολή της Κωνσταντινούπολης. Εκεί άλλαξε
το επώνυμο του σε Κωνσταντινίδης, με ρίζα το όνομα του
πάτερα του, συμφωνά με την κρατούσα τότε αντίληψη να
μη φέρουν οι Έλληνες ονόματα με τουρκική προέλευση1.
Σπούδασε, ιδίοις εξόδοις, στην Αυτοκρατορική Σχολή
Κτηνιατρικής Βιέννης και περάτωσε τις σπουδές του το
1893. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, έρχεται στην Αθήνα
και κατατάσσεται στο στράτευμα με το βαθμό του Ανθυποκτηνιάτρου2.
Κατά τον ατυχή πόλεμο του 1897 υπηρετεί στο 3ο Πυ
ροβολικό Σύνταγμα3, με το βαθμό του Υποκτηνιάτρου, και
το 1910 αποστρατεύεται, με αίτηση του.
Εν τω μεταξύ, κατά το έτος 1895, παντρεύεται την
Αδαμαντία Σταματίου Ααμπράκη4, το γένος, εκ μητρός,
Νικολάου Πιστολάκη5, με την οποία έκανε δυο παιδιά, τον
Τρύφωνα-Κωνσταντίνο και την Ξενία. Το ζεύγος Κωνσταντινίδη είχε, όπως φαίνεται από την αλληλογραφία
τους, ευρΰ κΰκλο γνωριμιών.
Από το 1900 μέχρι την κήρυξη των Βαλκανικών Πολέ
μων εξάσκησε επιτυχώς το επάγγελμα του κτηνιάτρου και
παράλληλα εξέδωσε σειρά εκλαϊκευτικών κτηνιατρικών
βιβλίων.
Εκείνη την εποχή τέσσερα γεγονότα επηρέαζαν την ε
ξέλιξη της Κτηνιατρικής στη Χώρα μας:
- Πρώτον, η έλλειψη Κτηνιατρικής Σχολής6 με άμεση
συνέπεια οι κτηνίατροι να σπουδάζουν στην αλλοδαπή και

Εικόνα 1.0 Π.Κ. με συμφοιτητές τον κατά το τελευταίο έτος των
σπονδών τον στη Βιέννη. Βρίσκεται καθιστός στο κέντρο της φω
τογραφίας
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Εικόνα 2. Γο πτυχίο του Π.Κ Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση
χάρις στο κυλινδρικό από σκληρό χαρτόνι κάλυμμα του. Αξιοση
μείωτη είναι η περίτεχνη ξυλόγλυπτη σφραγίδα του γνησιότητας.
Ήδη κοσμεί την αίθουσα διαλέξεων τηςΕ.ΚΕ.

ο αριθμός τους, να είναι, για οικονομικούς λόγους πάντα
πολΰ μικρός.
- Δεύτερον, η καθυστέρηση σύστασης Πολιτικής Κτη
νιατρικής Υπηρεσίας7,
- Τρίτον, η ύπαρξη μόνο της Στρατιωτικής Κτηνιατρι
κής Υπηρεσίας και εκείνης μη επαρκώς επανδρωμένης
και με αποστολή, όχι μόνον την περίθαλψη των μονόπλων
του στρατεύματος, αλλά και ευρύτερων αναγκών της Χώ
ρας.
- Τέταρτον, η παρουσία, τότε, κατ' αγαθή συγκυρία,
στην Κτηνιατρική Υπηρεσία, σπανίων προσωπικοτήτων,
οι οποίες, χωρίς αμφισβήτηση, υπήρξαν οι πρωτοπόροι
της Κτηνιατρικής στον τόπο μας.
Έτσι, η αποστολή της τότε Στρατιωτικής Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας ήταν προσαρμοσμένη σε αυτήν την έλλειψη ε
πιστημονικού προσωπικού και η πρόληψη αποτελούσε τον
κυριο στόχο της8.
Για την επίτευξη του στόχου αυτοΰ οι τότε στρατιωτι
κοί κτηνίατροι διδάσκουν το μάθημα της ιππολογίας στη
Σχολή Ευελπίδων, στις Σχολές Εφαρμογής των εφίππων
μονάδων και στη Σχολή Υπαξιωματικών, ενώ συγχρόνως,
με σειρά εγκολπίων Ιππολογίας που εκδίδουν, παρέχουν
στα ανώτερα και κατώτερα στελέχη του στρατεύματος, τις
απαραίτητες γνώσεις για τη σωστή περιποίηση και χρησι
μοποίηση των μονόπλων, ενώ παράλληλα ασχολούνται με
την πρόληψη και την καταστολή των ζωονόσων και την
Κτηνιατρική Δημόσια Υγεία. Ο Π.Κ. γνώριζε, ασφαλώς,
το συγγραφικό έργο του Γεωργίου Πιλαβίου και του Χα
ριλάου Καναβατσόγλου9, αλλά και τις δραστηριότητες του
Ιωάννη Πετρίδη στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.
Κατά την εποχή εκείνη γίνονταν, επίσης, αξιόλογες
προσπάθειες για τη μόρφωση των ασθενέστερων οικονο
μικώς τάξεων με την έκδοση ωφελίμων βιβλίων. Η στάθ-

Εικόνα 3.0 Π.Κ. ως υπολοχαγός με επίσημη στολή.

μη μόρφωσης μεγάλου μέρους του πληθυσμού της χώρας
τότε ήταν τόσο χαμηλή, που καθιστούσε αναγκαία τη λή
ψη άμεσων μέτρων. Οι κρατικές υπηρεσίες δεν είχαν ό
μως ακόμη οΰτε την κατάλληλο υποδομή, οΰτε την οικο
νομική δυνατότητα να ανταποκριθούν πλήρως προς αυτή
την ανάγκη. Έτσι, προς αυτό το σκοπό είχαν ιδρυθεί, από
επίλεκτα μέλη της αθηναϊκής κοινωνίας, αρκετές Εται
ρείες. Μεταξύ αυτών σημειώνουμε την Ελληνική Γεωργι
κή Εταιρεία 10 , το Σύλλογο προς διάδοσιν ωφελίμων βι
βλίων1112, την Εταιρεία των Φίλων του Λαοΰ13 και τη Φιλό
ζωο Εταιρεία Αθηνών14.
Σε αυτά ακριβώς τα πλαίσια έχομε τις εκδόσεις του Ρ.
Δημητριάδη15 και του Π.Κ.
Ο Π.Κ. το 1894, ένα μόλις χρόνο μετά την αποπεράτω
ση των σπουδών του, διαπιστώνει την υπάρχουσα έλλειψη
εκλαϊκευτικών βιβλίων και εκδίδει, αδεία του Υπουργείου
Στρατιωτικών, το πρώτο του εγχειρίδιο, την Πρακτική Θε
ραπευτική των Κννών16, προς χρήσιν των κυνοφίλων, ια-
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Εικόνα 4. Γο πρώτο γνωστό βιβλίο στην
Ελλάδα με αντικείμενο τη θεραπευτική
των κυνών. Εχει διαστάσεις 18X12 και
166 σελίδες.

Εικόνα 5. Γο δεύτερο κατά σειρά βιβλίο
του U.K. Έχει διαστάσεις 18X12 και 66
σελίδες

τρων και κτηνιάτρων. Στον πρόλογο του εγχειριδίου ανα
φέρει σχετικά: επειδή οι εν Ελλάδι και εν πάση
Ανατολή
κτηνίατροι επί των δακτύλων αριθμούνται,
οι δε επιχειρούντες να βοηθήσωσι τους πάσχοντας κύνας είναι είτε αυ
τοί ούτοι οι κύριοι των, ή οι ιατροί των ανθρώπων, προ
σκαλούμενοι συχνά υπό των πρώτων, ή οι κατά τόπους πεταλωταί, οι τον εμπειρικόν κτηνίατρον επαγγελούμενοι, οίτινες στερούμενοι προχείρου τινός βοηθητικού
εγχειριδί
ου, αντί ωφελείας βλάβης, πολλάκις πρόξενοι γίνονται.
Η επικράτηση στη Χώρα ορθών κτηνιατρικών γνώσε
ων, αποτελεί α π ό πολΰ νωρίς μέλημα του νεαρού τότε
Π.Κ.

τους γαλακτοπώλες, καθώς
και γ ι α τους
καταναλωτές.
Το εγχειρίδιο
αυτό το αφιε
ρώνει
στην
Ελληνική Γε
ωργική Εται
ρεία.

Εικόνα 6. Γο πρώτο γνωστό βιβλίο στην
Ελλάδα με αντικείμενο τη θεραπευτική
των βοειδών. Έχει διαστάσεις 18X12 και
52 σελίδες.
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ΟΗ^Ατρ/^
(mi
ΚΛΙΝΙΚΗ
Π.ΚδΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Τον Αλογογιατρό
τον έγραψε για τους αμαξάδες, καρραγωγεις, περιβολαραιους, αγωγιάτες, χωρικούς, φουρναραίους, πετράδες 1 9 , μανάβηδες, χασάπηδες, μπακάληδες, καρβουνιάρηδες και γυρολόγους που έχουν άλογα,
μουλάρια και γαϊδουριά. Σκοπός του η διάθεση ενός προ
χείρου εγχειριδίου με τις στοιχειώδεις γνώσεις για τις πα
θήσεις των μονόπλων και οδηγίες για τη νοσηλεία τους, ώ
στε να μην τρέχουν και παρακαλούν τον αλμπάνη, που
τους παίρνει άδικα τα λεπτά τους και όχι μόνο δεν ωφε
λεί, αλλά και βλάπτει τα ζώα τους.

Τόσο
η
Θεραπευτική
των κυνών, ό
σο και ο Αγελαδάρης, απο
Οδός Σωκράτους 51 ("Εναντι
Πολυκλινικής).
τελούν πρω
Τα άρρωστα ζώα των πτωχών
δέχεται δ ωρ .ε à ν εις την κατοιχίαν τον οδός
Ξ ε ν οκοάτόγνωρα γ ι α
τ ο ν ς 48 οπισΰ·ει> Διδασκαλείου.
την εποχή τους
Με τάς επαρχίας και το εξωτερικον
γ ρ α π τ 'it
βιβλία, Μέχρι
σννεννόησις.
τότε τα κτη
νιατρικά βι
βλία, γραμμέ
Εικόνα 7. Το οπισθόφυλλο του Αγελαδάρη
να α π ό στρα
τιωτικούς κτη
νιάτρους, είχαν ως αντικείμενο την Ιπποθεραπευτική και
την Ιππολογία 2 1 .

Το 1908 εκδίδει τον Αγελαδάρη20,
που είχε γράφει για
τους βουστασιάρχες, τους κρεοπώλες, τους κτηματίες,

Από διαφημιστικές αγγελίες των εσωφΰλλων και των
οπισθόφυλλων των δυο τελευταίων του βιβλίων λαμβάνο-

Το 1906 εκδίδει, το πρώτο από μια σειρά εκλαϊκευτι
κών του βιβλίων 17 , τον Αλογογιατρό18, που αφιερώνει στη
Φιλόζωον Εταιρείαν
Αθηνών.

äpNWPOY&j
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- Περίοπτες ήταν επίσης οι θέσεις που είχε κατά και
ρούς τις κτηνιατρικές του κλινικές. Η πρώτη βρισκόταν
στην οδό Πανεπιστήμιου 57, έναντι της Εθνικής Βιβλιο
θήκης, και η δεύτερη στην οδό Σωκράτους 51, έναντι της
Πολυκλινικής.
- Η χρησιμοποιούμενη γλώσσα στα βιβλία του χρήζει
επίσης ιδιαίτερης μνείας. Στο πρώτο του βιβλίο, που προ
ορίζεται για κυνοφιλους της αστικής τάξης, χρησιμοποιεί
μια εύληπτη καθαρεύουσα, τα άλλα του δυο όμως βιβλία,
που προορίζονται για κτηνοτρόφους, αμαξηλάτες και α
γωγιάτες είναι γραμμένα σε πλέρια δημοτική, που ακόμα
και σήμερα ξαφνιάζει. Ο ίδιος θεωρεί τη γλώσσα που χρη
σιμοποιεί ολοζώντανη, παραστατική.
Εικόνα 8. Η τελευταία φωτογραφία του Π.Κ. Το 1912, ως μέλος
Επιτροπής Ιππωνειών στο Εξωτερικό, για την επείγουσα
προμή
θεια μονόπλων, εν όψει των Βαλκανικών
πολέμων.

με ιδιαίτερα αξιόλογες πληροφορίες.
- Ο Πέτρος Κωνσταντινιδης, κατ' αρχάς, ήταν ιδιαίτε
ρα περήφανος για την Κτηνιατρική Σχολή από την οποία
αποφοίτησε. Με καμάρι γράφει στα βιβλία του ότι σπού
δασε στο ξακουστό Αυτοκρατορικό, Στρατιωτικό Κτηνια
τρικό Σχολείο της Βιέννας, το δε πτυχίο του το κρατεί ως
κόρη οφθαλμού. Το πτυχίο του, με την εξαίρετη ξυλόγλυ
πτη σφραγίδα γνησιότητας, βρίσκεται ακόμη σε άριστη
κατάσταση και κοσμεί την αίθουσα διαλέξεων της Ελλη
νικής Κτηνιατρικής Εταιρείας22.
- Στο οπισθόφυλλο τον Λλογογιατρού προαναγγέλλει
την έκδοση, κατά σειράν, του Λγελαδάρη, του Τσοπάνη,
του Χοιροβοσκού, των Πουλερικών και του Σπουδαγμένου
Αλμπάνη.
- Στο οπισθόφυλλο τον Λγελαδάρη προαναγγέλλει την
έκδοση, κατά σειράν, του Τσοπάνη, τον Χοιροβοσκού, των
Πουλερικών και της Γάτας. Στα δυο τελευταία του βιβλία
διαφημίζει την έκδοση ενός ακόμη βιβλίου του ΝέουΣταγειρίτη23. Το βιβλίο αυτό προαγγελλει ότι θα είναι επιστη
μονικό, σε εκλεκτή γλώσσα, μεγάλο, δεμένο, με λαμπρές
εικόνες και πολλά λοΰσα, και ότι θα τιμάται 5 δραχμές.

- Η τιμή των βιβλίων αποτελεί επίσης δείγμα της κοι
νωνικής ευαισθησίας του Π.Κ. Τη Θεραπευτική των κυνών, που προορίζεται για την αστική τάξη, πωλεί αντί μιας
δραχμής, ενώ εκείνα που έγραψε για τους αμαξάδες, καραγωγείς, αγωγιάτες και εν γένει χωρικούς και κτηνοτρό
φους μόλις 35 λεπτά.
- Σχετική με αυτήν ακριβώς την ευαισθησία του είναι
επίσης η αναγραφή στα οπισθόφυλλα των δυο τελευταίων
του βιβλίων, ότι τα άρρωστα ζώα των πτωχών δέχεται δω
ρεάν εις την κατοικία του, οδός Ξενοκράτους 43, όπισθεν
Λ ιδασκαλείου.
Το 1912 ορίζεται τεχνικό μέλος Επιτροπής Ιππωνειών
σε παραδουνάβια χώρα24, πιθανότατα στην Ουγγαρία και
αμέσως μετά, με την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων,
καλείται να υπηρετήσει σε μάχιμη μονάδα με το βαθμό του
κτηνιάτρου (λοχαγού).
Το 1913 προσβάλλεται, κατά μία εκδοχή, από πνευμο
νία και νοσηλεύεται σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο του
Αργυροκάστρου, όπου και στις 20 03 1913 απεβίωσε25, σε
ηλικία μόλις 49 ετών. Η απώλεια του, κατά τον Α' Βαλκα
νικό πόλεμο, αφήνει ημιτελές το έργο του. Χειρόγραφα
του, των υπό έκδοση βιβλίων του, έχουν αναζητηθεί, πλην
όμως δεν ανευρεθησαν. Ο Π.Κ. μετά θάνατον, προβιβά26
ζεται στο βαθμό του Επικτηνιάτρου . Η σορός του ετάφη
στην Κορυτσά και τα οστά του, αρκετά χρόνια αργότερα,
μεταφέρονται, με τη φροντίδα της συζύγου του, στο Α' Νε
κροταφείο Αθηνών. •
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