
Ενδημια και πο λεμος. Τι συμβαινει με την ελονοσια

Εισαγωγη

Ο πως μας ειπε ο Κω στας Τσια μης στην προηγου μενη ειση γηση  του, ο ορισμο ς της επιδημιας 

συ μφωνα με τον Παγκο σμιο Οργανισμο  Υγειας εχει ως εξη ς: 

The occurrence in a community or region of cases of an illness, specific health-related behaviour, or 

other health-related events clearly in excess of normal expectancy.

και συ μφωνα με το αμερικανικο  CDC:

Epidemic refers to an increase, often sudden, in the number of cases of a disease above what is 

normally expected in that population in that area.

Στη σημερινη  μου ειση γηση θα ασχοληθω  με το πω ς συμπεριφε ρεται η ελονοσια, μια 

ενδημου σα ασθενεια, σε καιρο  πολεμου και αποκτα  χαρακτηριστικα  επιδημιας. Για να αναλυ σουμε 

ο μως τη σχεση της ελονοσιας με την κοινωνια υπο  δεδομε νες συνθη κες, εν προκειμενω πολεμου, 

χρεια ζεται να δου με ορισμε να χαρακτηριστικα  των παρασιτων που την προκαλου ν και να δου με 

επισης το φαινο μενο της ανοσιας, της αντοχη ς στην ασθε νεια. Στη συνε χεια θα εξεικευ σω τις 

αναφορε ς μου σε συγκεκριμε νες πολεμικε ς συνθη κες και σε εμπειριες της νεο τερης ελληνικη ς 

ιστοριας.

  



Το παρα σιτο

Η αρρω στια που αποκαλου με ελονοσια εχει ενα ιστορικο  εκατοντα δων εκατομμυριων ετω ν. 

Πιο προ σφατα η συνεξελιξη του ανθρω πινου ειδους με τα παρα σιτα που την προκαλου ν ειναι ε να 

ιδιαιτερα δυναμικο  φαινο μενο. Χαρακτηριστικα , στα τεσσερα ειδη των παρασιτων της ελονοσιας, που 

ανη κουν στο γενος των πλασμωδιων, μο λις την τελευταια δεκαετια εχει προστεθει και ενα πεμπτο 

ειδος. Απο  τα ειδη αυτα  τρια η σαν παρο ντα στο ελληνικο  περιβα λλον και θα μας απασχολη σουν εδω . 

Το P. vivax, το P. malariae, και το P. falciparum, το μο νο που μπορει να προκαλεσει θα νατο. Δεν θα 

ασχοληθω  με το απω τερο παρελθο ν της παρουσιας τους στον ελλαδικο  χω ρο, παρα  μο νο θα πω ο τι 

υπα ρχει ομοφωνια για την παρουσια και των τριω ν στον ελλαδικο  χω ρο απο  τα ρωμαϊκα  χρο νια. Ε να 

απο  τα κοινα  τους χαρακτηριστικα  ειναι ο τι, σε γενικε ς γραμμες, η νο σηση προκαλει βραχυχρο νια 

ανοσια. Επισης μπορει ενας ασθενη ς να φιλοξενει στο αιμα του ταυτο χρονα και τα τρια ειδη.

Ανοσια

Ο ταν πρωτοεισβα λλει η ελονοσια σε νεο πληθυσμο , ο πως ο λοι οι νοσογο νοι οργανισμοι, 

προκαλει την βιαιη αντιδραση των προσβαλλο μενων ατο μων με σφοδρα  συμπτω ματα. Το εχουμε δει 

στην περιπτωση της ιστοριας της πανω λους, για παρα δειγμα. Η εισβολη  αυτη  ε χει ο λα τα 

χαρακτηριστικα  μιας επιδημιας. Στο βαθμο  που τα παρα σιτα της ελονοσιας εγκαθιστανται, 

προσβα λλουν συνεχω ς τα ιδια α τομα και κτιζουν σε αυτα  ενα βαθμο  ανοσιας, η κινητοποιηση των 

ατο μων αμβλυ νεται και σταδιακα  η αρρω στια αποκτα  χαρακτηριστικα  ενδημιας. Οι α νθρωποι νοσου ν 

αλλα  δεν πεθαινουν στους αρχικου ς αριθμου ς και τα συμπτω ματα γινονται πιο ανεκτα . Η συμβιωση 

ανθρω πων και παρασιτων (στην περιπτωση της ελονοσιας) εξασφαλιζει και στις δυ ο πλευρες την 

γενετικη  επιτυχια και επιβιωση της καθεμια ς. Στον ελλαδικο  χω ρο η vivax και η malariae ενδημου σαν 

τουλα χιστον απο  τη νεολιθικη  εποχη , ενω  η θανατηφο ρα falciparum τουλα χιστον απο  τα ρωμαϊκα  

χρο νια — πα ντως ειναι πιο προ σφατη— και, παρεμπιπτο ντως, αυτη  που υποχω ρησε πρω τη στον 

ανθελονοσιακο  αγω να μετα  τον Δευ τερο Παγκο σμιο Πο λεμο.

Στη συνεχεια θα μιλη σω μο νο για την επικτητη ανοσια και ο χι για την κληρονομικη , (δηλαδη  

για τη μεσογειακη  αναιμια και α λλες  κληρονομικε ς ασθε νειες του αιματος, που συνδε ονται με 

προστασια απο  τους κινδυ νους της ελονοσιας).
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Η ανοσια που αποκτου ν τα α τομα απο  την συχνη  εκθεση  τους στην ελονοσια ειναι εξαιρετικα  

βραχυ βια και εξαρτα ται σε μεγα λο βαθμο , ο χι μο νο απο  το ειδος του πλασμωδιου αλλα  και απο  το 

τοπικο  στελεχος του ειδους. Ε τσι, ενας Ινδο ς στρατιω της που θα βρεθει στο Μακεδονικο  μετωπο η  

ενας Γα λλος συμπολεμιστη ς του με θητεια στη Βο ρεια Αφρικη , δεν προστατευ ονται απο  τα εγχω ρια 

πλασμω δια, παρα  ισως ελα χιστα σε σχε ση με εντελω ς παρθε νους (naive) στρατιω τες. Ο λοι θα 

εμφανισουν ποικιλης εντασης συμπτω ματα και θα αποτελεσουν μερος της στατιστικη ς της επιδημιας 

του Μακεδονικου  μετω που. Ο μακεδο νας χωρικο ς ο μως που μολυ νεται κα θε χρο νο και μα λιστα 

πολλες φορες κα θε χρο νο, που ειναι αυτο ς που, ως φορεας του πλασμωδιου, μολυ νει τα κουνου πια 

του χω ρου, ειναι πιθανο ν να μην παρουσια ζει εμφανη  συμπτω ματα και να προσμετρα ται στους υγιεις. 

— Θα ερθουμε σε αυτο ν στη συνεχεια.

MacDonald

Το 1957 ο αμερικανο ς επιδημιολο γος George Macdonald δημοσιευσε το βιβλιο του The 

Epidemiology and Control of Malaria. Στο πνευ μα της θριαμβευ ουσας νεοτερικο τητας που χαρακτη ριζε 

την μεταπολεμικη  επιδημιολογια, ο Macdonald προχω ρησε στην μαθηματικη  μοντελοποιηση της 

επιδημιολογιας της ελονοσιας και απεδειξε τον σχετικο  ρο λο που διαδραμα τιζε καθενας απο  τους 

παρα γοντες της μετα δοσης της νο σου. Το ενδιαφε ρον απο  την ανα λυση  του ειναι ο τι τον 

σημαντικο τερο ρο λο απ ’ο λους παιζει η συχνο τητα των δηγμα των του θηλυκου  ανωφελου ς κω νωπα. 

Αυτη  με τη σειρα  της συνδε εται με το πλη θος και την μακροβιο τητα των θηλυκω ν ανωφελω ν. Το 

πλη θος των φορε ων, η πυκνο τητα των πλασμωδιων στο αιμα, ο λα αυτα  ε χουν δευτερευ ουσα 

συνεισφορα . 

Επισης, ο Macdonald ειση μαινε το εξη ς, που ειναι χρη σιμο για την σημερινη  μας προσεγγιση: 

για να μετατραπει μια ενδημικη , ισορροπημενη, η πια παρουσια της ελονοσιας σε επιδημια πρεπει 

τουλα χιστον ενας απο  τους συντελεστες της ισορροπιας αυτη ς να ανατραπει. Δηλαδη , 

 να εισβα λουν νεα ειδη πλασμωδιων, 

 να εισβα λουν νεοι naive ανθρω πινοι πληθυσμοι η  

 να υποβιβαστει ο βαθμο ς ανοσιας τους για κα ποιο λο γο η  

 να αυξηθει ο αριθμο ς των ανωφελω ν. 
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Οι ανατροπες αυτε ς βε βαια αποτελου ν τις α μεσες αιτιες, που συχνα  οφειλονται σε α λλες 

απω τερες αιτιες, ο πως πο λεμοι κλπ. Αυτου ς τους μηχανισμου ς θα παρακολουθη σουμε με τα πεντε 

παραδειγματα απο  τους πολε μους στην νεο τερη ελληνικη  ιστορια που παραθε τω στη συνε χεια. 

Παρενθετικα  θα εξηγω  ποιες η σαν κα θε φορα  οι συ γχρονες γνω σεις για την ελονοσια και τη θεραπεια 

της.

Πο λεμοι

“Ο πο λεμος ενισχυ ει / διεγειρει [heightens] την ενδημια”, μας λε ει στο βιβλιο του Man’s 

Mastery of Malaria ο ελονοσιολο γος Paul F. Russell της Rockefeller Foundation.1 

Κερκυρα 1797

Το πρω το επεισο διο αναφερεται στην στρατιωτικη  παρουσια των Γα λλων στην Κερκυρα μετα  

την απο βαση  τους στο νησι το 1797. Οι Γα λλοι θελησαν να ενισχυ σουν την οχυ ρωση την πο λης της 

Κερκυρας διανοιγοντας τα φρο απο  τη λιμνη Χαλκιο πουλου εως στους Καστρα δες και εγκατεστησαν 

τους στρατιω τες τους σε ξυ λινα παραπη γματα για να προχωρει το εργο. Μεχρι το τελος της παραμονη ς 

τους στο νησι το ενα πεμπτο της γαλλικη ς δυ ναμης, περιπου 2,000 στρατιω τες, ειχαν χα σει τη ζωη  τους 

απο  τους πυρετου ς χωρις καν να τελειω σει το εργο. Μα λιστα, ο ιδιος ο γα λλος στατηγο ς François-

Xavier Donzelot, κατα  την παρα δοση της Κερκυρας στους Βρεταννου ς , πληροφο ρησε τον βρεταννο  

ομο λογο  του  Sir James Campbell, για το επικινδυνο των εργασιω ν στην τα φρο, ενα σπα νιο δειγμα 

ανθρω πινης αλληλεγγυ ης. Οι αγγλικες στρατιωτικες δυνα μεις που εγκαταστα θηκαν στην ιδια θεση δεν 

απεφυγαν την δοκιμασια των πυρετω ν και τελικα  αποφα σισαν να καλυ ψουν την τα φρο των γα λλων. 

Την εργασια αυτη  ο μως ανε θεσαν στους ιδιους τους κατοικους  της περιοχη ς με την δοκιμασμενη 

με θοδο του καταναγκασμου .  Απο  τους συντελεστε ς που ανε φερα πιο πριν στο επεισο διο της 

Κερκυρας βρισκουμε να  εχουν ανατραπει οι εξη ς: εχουμε νεα naive α τομα και αυ ξηση του αριθμου  

των  ανωφελω ν.

Παρενθετικα : Την εποχη  των ναπολεο ντειων πολε μων η επιστημονικη  γνω ση η θελε 

ορισμε νους απο  τους πυρετου ς να υποχωρου ν με τη χρη ση του φλοιου  της κιγχο νης η  κινας η  
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1. Russell, Man’s Mastery of Malaria, 185.



Περουβιανου  φλοιου . Η ελονοσια ο πως την γνωριζουμε πολυ  αργο τερα, η ταν ε να επιστημονικο  

αινιγμα και βρισκο ταν κρυμμενο ανα μεσα σε πλη θος α λλων πυρετω ν. Ση μερα ο μως ειναι σαφες ο τι η 

διαταραχη  του εδα φους απο  τις εκσκαπτικες, οχυρωματικες εργασιες, —παρατεταμενη σε αυτη  την 

περιπτωση— υποχρεωτικα  δημιου ργησε ιδανικες συνθη κες πολλαπλασιασμου  των ανωφελω ν στις 

υδα τινες μικροσυλλογες που προκαλου σε αυτη  η διαταραχη , και, κατα  συνεπεια,  επιδημικη  εκρηξη.

Πα τρα 1828

Toν Αυ γουστο 1828 γα λλος στρατηγο ς Maison αποβιβασε τον στρατο  του στην δυτικη  ακτη  του 

Μεσσηνιακου  κο λπου για να αποβα λει τον αιγυπτιακο  στρατο  απο  την Πελοπο ννησο. Η εκστρατεια 

παρη γαγε αξιο λογο αριθμο  ιατρικω ν δημοσιευ σεων απο  τους ιατρου ς που συνο δευαν την εκστρατεια, 

οι οποιες τεκμηριω νουν την υγειονομικη  κατα σταση του σω ματος. Τον Σεπτεμβριο ειχαν φτα σει στο 

Ναβαρινο και τον Οκτω βριο εφτασαν στην Πα τρα για να ενισχυ σουν την πολιορκια του κα στρου του 

Μορεα στο Ριο. Τα τζαμια  της Πα τρας χρησιμοποιη θηκαν ως νοσοκομεια για τις επειγουσες  ανα γκες. 

Το Νο εμβριο 1828 ο αριθμο ς των νοσηλευο μενων για πυρετου ς η ταν 27 φορες μεγαλυ τερος απο  τους 

τραυματιες ως προς τον αριθμο  των ημερω ν νοσηλειας. Ο αριθμο ς θανα των απο  πυρετου ς η ταν 

επισης μεγα λος, ορισμενες φορες μεσα σε μια η  δυ ο ημερες απο  την εκδη λωση της ασθενειας, ο πως 

παρατηρου ν οι γα λλοι γιατροι: καθαρη  ενδειξη για μο λυνση απο  P. falciparum. Οι Γα λλοι εφεραν μαζι 

τους την ελονοσια απο  το Ναβαρινο αλλα  προσεθεσαν στο βα ρος αυτο  και την ελονοσια απο  την 

πολιορκια του κα στρου. Και σε αυτο  το επεισο διο λοιπο ν ε χουμε την ανατροπη  των ιδιων 

συντελεστω ν: νεα naive α τομα, αυ ξηση αριθμου  ανωφελω ν.

Παρενθετικα : Οι Γα λλοι και οι Βρετανοι χρησιμοποιησαν τις αποικιακου  τυ που ξε νες 

παρεμβα σεις για να προχωρη σουν την ε ρευνα σχετικα  με τη φυ ση και την αιτια των πυρετω ν των 

θερμω ν χωρω ν και α ρχισαν πλε ον να χρησιμοποιου ν το κινινο, που ως δραστικη  ουσια ειχε 

απομονωθει απο  τον Περουβιανο  φλοιο . Ωστο σο, το γαλλικο  εκστρατευτικο  σω μα στον Μωρια  ειχε 

κινινο, αλλα  αρκετο  μο νο για τους αξιωματικου ς.

1897

Ο χω ρος της ελληνικη ς στρατιωτικη ς ιατρικη ς συγκε ντρωσε και δημοσιευσε τα πρω τα 

αριθμητικα  δεδομενα για την ελονοσια στο στρατο  απο  τη δεκαετια του 1880. Ε τσι αποδεικνυ εται η 
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ξαφνικη  αυ ξηση της ελονοσιας στο στρατο  το σο  με την επιστρα τευση το 1886 ο σο και με τον 

ελληνοτουρκικο  πο λεμο του 1897. 

 

Παρενθετικα : Το 1897 η  ιατρικη  επιστη μη γνω ριζε πλεον την υ παρξη του πλασμωδιου, ειχε 

προ πολλου  υιοθετη σει την θεραπεια δια του κινινου, αλλα  η ανακα λυψη του μηχανισμου  μετα δοσης 

της ελονοσιας στον α νθρωπο με σω του ανωφελου ς θα ολοκληρωνο ταν τον επο μενο χρο νο. Ο 

ελληνικο ς στρατο ς, παρο λο  που ευνοου σε την μετα δοση των λοιμωδω ν ασθενειω ν στους κο λπους 

του, η ταν επισης το περιβα λλον που εξασφα λιζε στους ασθενεις στρατιω τες περιθαλψη και κινινο, η 

παροχη  του οποιου ελαχιστοποιου σε τους θανα τους απο  την αρω στεια.
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1916

Τον Οκτω βριο του 1915 αποβιβα στηκαν στη Θεσσαλονικη βρετανικα  και γαλλικα  

στρατευ ματα, που δημιου ργησαν την βα ση του νο τιου μετω που του Πρω του Παγκοσμιου Πολεμου. 

Παρο λο που προετοιμα ζονταν να υποδεχθου ν την επιθεση της ελονοσιας την επο μενη α νοιξη και 

γιαυτο   υποστηριζονταν απο  τους σημαντικο τερους ελονοσιολο γους της εποχη ς, η αρρω στια αυτη  

εξελιχθηκε στο σημαντικο τερο προ βλημα που ειχαν να αντιμετωπισουν για τους λο γους που εχουμε 

η δη παρουσια σει στα προηγου μενα ιστορικα  επεισο δια. Α μαθοι στρατιωτικοι πληθυσμοι χωρις 

ανοσια, διατα ραξη και ενισχυση του περιβα λλοντος των ανωφελω ν με στρατιωτικα  εργα και η νεα 

συνθη κη: η παρουσια στη Θεσσαλονικη προσφυγικου  πληθυσμου  που αποτελου σε  πλου σια δεξαμενη  

μολυ νσεων. Το 1916 ξεκινησε για τη Μακεδονια μια περιοδος επιδημιω ν ελονοσιας που παρατα θηκε 

και με σα στον Μεσοπο λεμο με συνεχη  ανατροφοδο τηση απο  τα κυ ματα των προσφυ γων που 

υποδεχο ταν και απο  την ε ξαρση που πυροδοτου σε ο εποικισμο ς της βο ρειας Ελλα δας. Το ιστορικο  

υπο στρωμα ο μως της ενδημιας φανερω νει ευ γλωττα η απα ντηση του Γενικου  Διευθυντη  της 

υπηρεσιας υγιεινη ς της Μακεδονιας, Φωκιωνα Κοπανα ρη στον Βρετανο  διευθυντη  του ιατρικου  

σω ματος αρχιατρο William Macpherson. Τον Ιου νιο 1916, στην αρχη  της επιδημιας, που στη συνεχεια 

θα θεριζε τους βρετανου ς στρατιω τες, ο Κοπανα ρης διαβεβαιωνε τον Macpherson ο τι στην κοιλα δα 

του Στρυμω να υπη ρχε μεν ελονοσια αλλα  ο χι σε ιδιαιτερα μεγα λη συχνο τητα. Ο Κοπανα ρης δεν ελεγε 

ψεματα, αναφερο ταν απλω ς σε κατα σταση ενδημιας ανα μεσα σε πληθυσμο  α νοσων χωρικω ν.

Παρενθετικα : Η ιατρικη  επιστη μη γνω ριζε πλεον τον ρο λο των ανωφελω ν και ειχε ανακαλυ ψει 

τα περισσο τερα απο  τα υπευ θυνα παρα σιτα της ελονοσιας —κατα  συνε πεια διαφοροποιου σε τα 

αντιστοιχα ειδη ελονοσιας που προκαλου σε το καθε να. Με το πα θημα των ξε νων στρατω ν η 

Μακεδονια αποτε λεσε για τους συμμα χους της Entente ε να ζωντανο  εργαστη ριο πολυ πλευρης 

ερευνας για την ελονοσια.

1942

Το καλοκαιρι που ακολου θησε την μεγα λη πεινα της κατοχη ς, το 1942, η Ελλα δα δοκιμασε μια 

απο  τις μεγαλυ τερες επιδημιες ελονοσιας στην ιστορια της —αν ο χι την μεγαλυ τερη. Οι αιτιες της 

επιδημιας ειναι πολλες. Ο βαρυ ς χειμω νας και οι μεγα λες βροχοπτω σεις την α νοιξη  η σαν εξωτερικες 
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αιτιες, που πα ντοτε ευνοου σαν την ανα πτυξη μεγα λων πληθυσμω ν ανωφελω ν και θα  προκαλου σαν 

επιδημια ου τως η  α λλως. Οι περισσο τερες αιτιες ο μως, που εξηγου ν την σφοδρο τητα και την 

γενικευμενη εκταση της επιδημιας, συνδεονται με τις ιδιαιτερες συνθη κες του πολεμου. Συγκεκριμενα, 

η χω ρα ειχε μεινει χωρις ανθελονοσιακα  με τρα για ε να χρο νο η δη, διο τι το 1940 οι αρμο διες 

υπηρεσιες ειχαν υποχρεωθει να συνοδευ σουν τον ελληνικο  στρατο  για να προετοιμα σουν την 

αντιμετω πιση της ελονοσιας στην Αλβανια τον επο μενο χρο νο. Μαζι με τις α λλες ελλειψεις, υπη ρχε 

ελλειψη κινινου ενω  απο  την πεινα ειχε καμφθει η αντοχη  του πληθυσμου  στις αρρω στιες γενικο τερα. 

Τελος, η πεινα ειχε υποχρεω σει τους Ε λληνες να καταναλω σουν τα οικο σιτα ζω α τους για τροφη , τα 

οποια, υπο  φυσιολογικες συνθη κες, θα ειχαν παρα σχει προστασια στους ιδιοκτη τες τους. Τα ιδια θα 

ειχαν ικανοποιη σει τις ανα γκες των ανωφελω ν για αιμα —τα ελληνικα   ειδη προτιμου ν το αιμα 

ορισμενων ζω ων παρα  των ανθρω πων ως τροφη  — αντι να στραφου ν στους ανθρω πους και να τους 

μολυ νουν.

Παρενθετικα : Περα απο  την ελονοσιολογικη  ερευνα κατα  τη δια ρκεια του Μεσοπολεμου, κατα  

τη δια ρκεια της γερμανικη ς κατοχη ς στην Ελλα δα χρησιμοποιη θηκε σε μεγα λη εκταση ενα απο  τα νεα 

συνθετικα  ανθελονοσιακα  φα ρμακα, συγκεκριμενα η ατεβρινη. Συ μφωνα με εκτιμη σεις του Ερυθρου  

Σταυρου , στην επιδημια ελονοσιας του 1942 νο σησαν περιπου 2 εκατομμυ ρια Ε λληνες. Ε τσι 

εξανεμιστηκε η ο ποια περιστολη  της ελονοσιας ειχε παρατηρηθει χα ρη στην ανθελονοσιακη  πολιτικη  

του Μεσοπολε μου.  Η επιδημια του 1942 ο μως α φησε και στα επο μενα κατοχικα  χρο νια μεγα λη 

δεξαμενη  νοσηρο τητας, πυκνου ς πληθυσμου ς ανωφελω ν και τερα στιες ανα γκες σε φα ρμακα, που η 

ξενη βοη θεια μεσω του ελβετικου  Ερυθρου  Σταυρου  δεν μπορου σε να καλυ ψει παρα  ελα χιστα.

Σε ενα α λλο επιπεδο η εξασφα λιση της υγειας των στρατω ν διαχρονικα  αποτελεσε ο πλο για 

την επικρα τηση στον πο λεμο. Δεν ειναι τυχαιο λοιπο ν ο τι κατα  τον Δευ τερο Παγκο σμιο Πο λεμο, το 

DDT, ο πως α λλωστε και η πενικιλινη, αποτελεσε στρατιωτικο  απο ρρητο.

Συμπερασμα

Απο  τα παραπα νω ελπιζω να φα νηκε ο τι η σχεση ενδημιας και επιδημιας της ελονοσιας σε 

πολεμικες περιο δους και ζω νες ειναι προδιαγεγραμμενη απο  τους μηχανισμου ς της επιδημιολογιας. 
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Δυστυχω ς, ση μερα ακο μη για την ελονοσια στον πο λεμο δεν εχει κανεις παρα  να κοιτα ξει τι συμβαινει 

στον κο σμο απο  την Δημοκρατια του Κεντρικου  Κογκο  ως τη Μιανμα ρ και το Ιρα κ.
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