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Ο λοιμός της Αθήνας (5ος αιώνας π.Χ.) 

Βιολογικά και κλινικά δεδομένα 

Ο λοιμός των Αθηνών ήταν μία καταστροφική επιδημία που τάραξε και άλλαξε 

ολοκληρωτικά την τότε κοινωνία της αρχαίας Αθήνας. Εκδηλώθηκε περίπου το 430 π.χ., κατά 

το δεύτερο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου και ενώ η πόλη πολιορκούνταν από τους 

Σπαρτιάτες. Οι θεωρίες για το που οφείλονταν είναι πάρα πολλές, με επικρατέστερες του 

τύφου, του τυφοειδή πυρετού και του αιμορραγικού πυρετού Έμπολα.  

Ο Θουκυδίδης κάνει λόγο στο έργο του ( Ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου) για 

συμπτώματα τα οποία ξεκινούν από τη στοματική κοιλότητα και καταλήγουν στην κοιλιακή 

χώρα, το έντερο, το δέρμα και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το πρώτο σύμπτωμα των 

ασθενών ήταν ένας εξοντωτικός και επίπονος πυρετός, ακατάσχετη αιμορραγία από τα 

μάτια, εμετός και συνέχεια της αιμορραγίας, ακολουθούμενη από εξανθήματα και διάρροια. 

Αναφέρει επίσης πως πολλοί στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον θάνατο, έκοβαν 

μέρη του σώματός τους, στα οποία υπήρξε εμφανής ένδειξη των συμπτωμάτων.  

Η τρομακτική αυτή επιδημία προκάλεσε τεράστια θνησιμότητα και οδήγησε 

απρόσμενα στο πρώιμο τέλος του χρυσού αιώνα. Προφανώς η θνησιμότητα μεταξύ γιατρών 

ή θεραπευτών που προσπάθησαν να βοηθήσουν την κατάσταση ήταν μεγαλύτερη, καθώς 

ήταν περισσότερο εκτεθειμένοι σε μία άκρως μεταδοτική νόσο. Η εν λόγω πανδημία κράτησε 

4,5-5 χρόνια, όπως υπολογίζουν οι επιστήμονες και ο αριθμός των θυμάτων υπολογίζεται σε 

75.000- 100.000, δηλαδή γύρω στο ένα τέταρτο του πληθυσμού της Αθήνας εκείνης της 

εποχής. 

Η ασθένεια περιγράφεται από τους ιστορικούς και κυρίως τον Θουκυδίδη, ως άκρως 

μεταδοτική. Μεταδιδόταν από τους ασθενείς σε όλους όσους ήταν γύρω τους, είτε αυτούς 

με τους οποίους ερχόταν σε επαφή, είτε αυτούς που τους φρόντιζαν, ακόμα και στα ζώα. Ο 

τρομερός αριθμός των θυμάτων φάνηκε από τις ελλείψεις στις ταφές τους, καθώς 

ανακαλύφθηκαν τόποι ταφής στους οποίους δεν τηρούνταν οι τότε παραδόσεις, όπως και 

αναφορές για ζώα (σκύλοι, πουλιά κ.ά.) τα οποία έρχονταν σε επαφή με άταφους νεκρούς 

και μολύνονταν επίσης.  

Όπως μας πληροφορούν τα κείμενα του Θουκυδίδη, δοκιμάζονταν σε όλους τους 

πάσχοντες όσα θεραπευτικά μέσα υπήρχαν την εποχή εκείνη, πέρα από την αυτονόητη 

καθημερινή φροντίδα των ασθενών, χωρίς όμως κανένα απολύτως αποτέλεσμα: καμία 

διαφορά δεν υπήρχε ανάλογα με την κράση του ανθρώπου, το σώμα και τις δυνατότητες του 

καθενός πριν αρρωστήσει. Κανένας τρόπος δεν υπήρξε που να βοηθήσει αποτελεσματικά 

τους αρρώστους. Αναφέρονται κάποιοι -λίγοι- άνθρωποι που επιβίωσαν (κι ενίοτε πίστευαν 

ότι δεν θα ξαναπάθουν κάτι) χωρίς αναφορά συγκεκριμένης θεραπείας. Η απελπισία, η 

κατάθλιψη που επέφερε η νόσος στους πάσχοντες ήταν βαρύτατη, εφόσον η συντριπτική 

πλειοψηφία πίστευε ότι ο θάνατος θα ήταν βέβαιος. Άλλοι ιστορικοί όπως ο Πλούταρχος 

υποστηρίζουν πως θεραπεία υπήρχε και είχε να κάνει με το άναμμα φωτιάς με σκοπό τον 

εξαγνισμό του μολυσμένου αέρα της περιοχής, ο οποίος θεωρούνταν η κύρια αιτία της 

ασθένειας. Αν και το γεγονός αυτό μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένο καθώς πολλοί Aθηναίοι 

θεραπευτές είχανε αρρωστήσει, ενώ οι Σπαρτιάτες που είχαν στήσει πολιορκία λίγο 

μακρύτερα επιβίωσαν. Αυτό δείχνει ότι η άγνωστη αυτή νόσος (όπως και ο ιός Έμπολα) 
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μεταδιδόταν από αίμα, σάλιο ή επαφή και όχι μέσω του αέρα. Παρά ταύτα, η εκδοχή του 

Θουκυδίδη είναι κοινώς αποδεκτή ως η πιο πιθανή.  

Τον Ιανουάριο του 1999, το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ αφιέρωσε το 5ο ετήσιο 

ιατρικό συνέδριο του στον λοιμό των Αθηνών, και συμπέρανε πως επρόκειτο για τύφο, 

αναφέροντας πως στοιχεία όπως θνησιμότητα του 20 % των μολυσμένων, θάνατος μετά από 

μια εβδομάδα, και επιπλοκές όπως γάγγραινα στα άκρα των δαχτύλων, συμβαδίζουν με τα 

συμπτώματα που εμφανίστηκαν στον λοιμό. Η παραπάνω άποψη στηρίζεται επίσης και στην 

έρευνα του  Arnold Wycombe Gomme, ενός σημαντικού ερευνητή του Θουκυδίδη στις αρχές 

και μέσα του 20ου αιώνα, ο οποίος επίσης θεωρούσε τον τύφο ως την αιτία της επιδημίας 

που έπληξε την Αθήνα. 

Μια άλλη ανάλυση DNA του πολφού των δοντιών που έγινε το 2005 από Έλληνες 

επιστήμονες, συμπέρανε πως οι ακολουθίες του DNA ήταν παρόμοιες με αυτές του 

οργανισμού που προκαλεί τυφοειδή πυρετό, με τα συμπτώματα να μοιάζουν με αυτά που 

περιγράφει ο Θουκυδίδης. Ωστόσο τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας 

αμφισβητήθηκαν από άλλους ερευνητές, οι οποίοι υποστήριξαν πως υπάρχουν σημαντικά 

μεθοδολογικά σφάλματα ως προς την ανάλυση DNA που έγινε στα δόντια. Οι επιστήμονες 

της αρχικής έρευνας απάντησαν πως η κριτική ήταν βασισμένη σε ασαφή κριτήρια, και πως 

η ίδια η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη στήριξη της κριτικής είχε κατά το 

παρελθόν εμφανιστεί να παράγει αντίθετα συμπεράσματα.  

Η αφήγηση του Θουκυδίδη αναφέρεται με έμφαση στον αυξημένο κίνδυνο της 

μετάδοσης του ιού σε αυτούς που νοσήλευαν τους ασθενείς, κάτι το οποίο είναι 

χαρακτηριστικό περισσότερο του αιμορραγικού πυρετού Έμπολα και λοιπών ιογενών 

αιμορραγικών πυρετών, και λιγότερο του τύφου ή του τυφοειδούς πυρετού. Επίσης 

θεωρείται παράξενο το πως οι σπαρτιατικές δυνάμεις απέφυγαν να μολυνθούν από την 

επιδημία ενώ βρισκόταν σε σχετικά κοντινή απόσταση από την κύρια εστία της επιδημίας. 

Κάποιοι ερευνητές μετέφρασαν την φράση του Θουκυδίδη λύγξ τε τοῖς πλείοσιν ἐνέπεσε 

κενή ως την περιγραφή παρουσίας λόξυγκα (ερμηνεύεται και ως εμετός ή ρέψιμο) η οποία 

είναι κοινό χαρακτηριστικό στην ασθένεια του Έμπολα.  

Τύφος 

Μέσω της απλής μεθόδου Gram τα βακτήρια χωρίζονται σε 2 ομάδες, τα “θετικά 

κατά Gram” και τα “αρνητικά κατά Gram”. Ο τύφος είναι μια σειρά ασθενειών που 

προκαλούνται από παρασιτικά βακτήρια “αρνητικά κατά Gram” που ονομάζονται Ρικέτσιες 

και έχουν κόκκινο χρώμα. Η δομή των Ρικετσιώσεων είναι απλή. Αποτελούνται από την 

εσωτερική κυτταροπλασματική μεμβράνη, την εξωτερική μεμβράνη,  ένα λεπτό κυτταρικό 

τοίχωμα και δεν υπάρχει πυρήνας, όπως και σε όλα τα βακτήρια. Οι Ρικετσιώσεις μπορούν 

να οδηγήσουν σε 2 βασικές ασθένειες: α) στους κυλιδωδείς πυρετούς και β) στον τύφο. Οι 

Ρικετσιώσεις προσκολλώνται στο ενδοθήλιο των αγγείων και αφού κάνουν φαγοκυττάρωση 

καταφέρνουν να εισβάλλουν στον ξενιστή. Μόλις βρεθούν στο εσωτερικό του κυττάρου του 

ξενιστή πολλαπλασιάζονται και γίνεται λύση του κυττάρου λόγω της μεγάλης συσσώρευσης. 

Τότε ο ξενιστής μολύνεται με τύφο. 

Η δεύτερη αυτή ομάδα ρικετσιών, η ομάδα του τύφου περιλαμβάνει τον ενδημικό 

και τον επιδημικό τύφο, που μεταδίδονται με τις ψείρες, τους ψύλλους και τσιμπούρια μέσω 

τσιμπήματος ή περιττωμάτων. Στις χώρες της Ευρώπης αναφέρεται μόνο ο ενδημικός τύφος 

με αιτιολογικό παράγοντα τη Rickettsia typhi που διαβιβάζεται με τους ψύλλους.  
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Συμπτώματα ενδημικού τύφου 

1. Πολύ ψηλό πυρετό 40,5 έως 41 βαθμούς Κελσίου, που δυνατόν να διαρκεί για δύο 

εβδομάδες. 

2. Πονοκέφαλο, πόνος στην κοιλιά, στην πλάτη (οσφυαλγία), στις αρθρώσεις και στους 

μυς. 

3. Διάρροια, ναυτία και εμετούς. 

4. Ερυθηματώδες δερματικό εξάνθημα που αρχίζει από τη μέση του σώματος και 

εξαπλώνεται περιφερικά. 

5. Ξηρό βήχα. 

Συμπτώματα του επιδημικού τύφου 

1. Πολύ ψηλό πυρετό, άνω των 40ο C με ρίγος και παραλήρημα. 

2. Βήχα. 

3. Δυνατό πονοκέφαλο, μυαλγία (πόνους στους μυς) και αρθραλγία, (πόνους στις 

αρθρώσεις). 

4. Φωτοφοβία, δηλαδή ο ασθενής δεν ανέχεται το φως, διότι επηρεάζει τα μάτια του.  

5. Χαμηλή αρτηριακή πίεση. 

6. Εξάνθημα που αρχίζει από το στήθος και εξαπλώνεται στο υπόλοιπο σώμα, χωρίς να 

επηρεάζει τις παλάμες των χεριών και τα πέλματα των ποδιών.   

7. Γάγγραινα και νέκρωση εξαιτίας σοβαρής αγγειίτιδας.  

8. Ζαλάδα και αφασία. 

Για την θεραπεία του τύφου απαιτείται άμεση χορήγηση κατάλληλων αντιβιοτικών 

όπως δοξυκυκλίνη, τετρακυκλίνη, χλωραμφενικόλη. 

Ο ασθενής μπορεί να βελτιωθεί ουσιαστικά σε 48 ώρες από την έναρξη της 

αντιβίωσης. Στους ασθενείς με επιδημικό τύφο δυνατόν να χρειαστεί δραστικότερη 

θεραπεία με χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών και οξυγόνου. 

Δεν υπάρχει μέχρι τώρα διαθέσιμο αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο για τον 

τύφο και έτσι δεν μπορεί να αποφευχθεί η λοίμωξη.  

Η πρόληψη του τύφου βασίζεται στα ακόλουθα: 

1. Καλή υγιεινή. 

2. Αποφυγή χώρων όπου δυνατόν να υπάρχουν ψείρες ή ψύλλοι τρωκτικών. 

3. Μέτρα εξολόθρευσης τρωκτικών. 

4. Απολύμανση με εντομοκτόνα. 

5. Τα ρούχα που δυνατόν να έχουν ψύλλους ή ψείρες να αποστειρώνονται ή να 

αποφεύγεται η χρήση τους για τουλάχιστον 5 ημέρες  

Τυφοειδής πυρετός 

Ο τυφοειδής πυρετός (Τyphoid fever) προκαλείται από το βακτήριο Salmonella typhi 

(δεν έχει σχέση με τη συχνότατη γαστρεντερίτιδα που προκαλείται από σαλμονέλα). 

Οφείλεται στην πρόσληψη μολυσμένης τροφής ή υγρών. Σπάνια αναπτύσσεται στις 

αναπτυγμένες χώρες, αλλά είναι πιθανό να υπάρξει μόλυνση κατά τη διάρκεια διαμονής σε 

αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πρόκειται για συχνό 

νόσημα στον αναπτυσσόμενο κόσμο και καταγράφονται 22 εκατομμύρια κρούσματα 

ετησίως. Η μεγαλύτερη επίπτωση του νοσήματος σημειώνεται στη νοτιοανατολική Ασία, 
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στην Ινδία, στην υποσαχάρια περιοχή της Αφρικής και στη Λατινική Αμερική. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι ο τυφοειδής πυρετός έσπειρε τον θάνατο σε 50.000 Αθηναίους -ανάμεσά τους 

και ο Περικλής- τον 5ο π.Χ. αιώνα.  

Τα άτομα με τυφοειδή πυρετό συνήθως παρουσιάζουν: 

1. υψηλό πυρετό 

2. αδυναμία 

3. διάρροια 

4. πονοκεφάλους 

5. απώλεια όρεξης 

6. βήχας 

7. σε μερικές περιπτώσεις παρουσιάζεται εξάνθημα με τη μορφή επίπεδων, ροζ 

στιγμάτων.  

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης του τυφοειδούς πυρετού γίνεται με εργαστηριακή 

εξέταση δειγμάτων κοπράνων, ούρων ή αίματος.  

Το βακτήριο μεταδίδεται με την κατανάλωση μολυσμένων τροφών και νερού ή από χέρια 

που έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα αντικείμενα. Γι’ αυτό το λόγο, ο τυφοειδής πυρετός 

είναι συχνότερος σε περιοχές όπου δεν ακολουθούνται οι βασικές αρχές υγιεινής. Η 

Salmonella Typhi ζει μόνο στον ανθρώπινο οργανισμό. Το βακτήριο βρίσκεται στο αίμα και 

στον γαστρεντερικό σωλήνα των ασθενών. Έχει  αναφερθεί μετάδοση του τυφοειδούς 

πυρετού με σεξουαλική επαφή, χωρίς μάλιστα η χρήση προφυλακτικού να προστατεύει από 

τη μετάδοση της νόσου 

Προληπτικά μέτρα: 

1. αποφυγή κατανάλωσης ωμών και ατελώς μαγειρεμένων τροφίμων και ποτών 

2. εμβολιασμός-ο οποίος όμως δεν είναι απόλυτα αποτελεσματικός 

3. προσεκτική επιλογή τροφίμων και ποτών κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού  

Σήμερα υπάρχουν δύο τύποι εμβολίων για τον τύφο, μία μορφή που λαμβάνεται από το 

στόμα και μία ενέσιμη μορφή. Οι ταξιδιώτες προς χώρες όπου ο τυφοειδής πυρετός ενδημεί, 

θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους σχετικά με τον εμβολιασμό. Η διαδικασία 

εμβολιασμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την 

αναχώρησή τους για να είναι αποτελεσματικό.  

Υπάρχουν αντιβιοτικά για τη θεραπεία του τυφοειδούς πυρετού. Η επιλογή  εξαρτάται 

από το στέλεχος των βακτηρίων. Άλλα βήματα θεραπείας περιλαμβάνουν την πρόσληψη 

πολλών υγρών για την αποφυγή της αφυδάτωσης και την σωστή διατροφή υψηλής 

θερμιδικής αξίας, για να προμηθευτεί ο οργανισμός με τα θρεπτικά συστατικά που μπορεί 

να χάσει κατά τη διάρκεια της ασθένειας. Μερικές φορές απαιτείται χορήγηση υγρών 

ενδοφλεβίως. 

Έμπολα 

        Ο ιός του Έμπολα είναι  RNA ιός που ανήκει στην οικογένεια Filoviridae. Αυτή η 

οικογένεια ιών χαρακτηρίζεται από το ραβδοειδές σχήμα, τη δομή που μοιάζει με νήμα, το  

μήκος που ποικίλει και τη μεμβράνη που περικλείει το καψίδιο τους. Το καψίδιο είναι μια 

πρωτεϊνική επικάλυψη που περικλείει ιικό γενετικό υλικό. Στους ιούς Filoviridae, το καψίδιο 

περικλείεται επίσης σε μια λιπιδική μεμβράνη που περιέχει τόσο τα κύτταρα-ξενιστές όσο 

και τα ιικά συστατικά. Αυτή η μεμβράνη βοηθά τον ιό να μολύνει τον ξενιστή του. Οι ιοί του 
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Έμπολα μπορεί να έχουν σχετικά μεγάλο μέγεθος έως 14.000 nm σε μήκος και 80 nm σε 

διάμετρο. Συχνά παίρνουν σχήμα U.  

 Δεν είναι εντελώς σαφές πώς ο Έμπολα μεταδίδεται. Αρχικά πιστεύεται ότι 

συμβαίνει μόλυνση από την επαφή ενός ανθρώπου με τα σωματικά υγρά ενός μολυσμένου 

ζώου(π.χ νυχτερίδα). Από άνθρωπο σε άνθρωπο η μετάδοση μπορεί να γίνει μέσω άμεσης 

επαφής με το αίμα ή τα σωματικά υγρά από ένα μολυσμένο άτομο ή μέσω επαφής με 

μολυσμένο ιατρικό εξοπλισμό, κυρίως βελόνες και σύριγγες. Η μετάδοση μέσω της 

στοματικής έκθεσης και μέσω του επιπεφυκότα έχει επιβεβαιωθεί σε πρωτεύοντα 

θηλαστικά. Η δυνατότητα για επιδημία θεωρείται χαμηλή, καθώς, η νόσος μεταδίδεται μόνο 

με άμεση επαφή με τις εκκρίσεις από κάποιον που έχει συμπτώματα της νόσου. Η ασθένεια 

έχει υψηλό αριθμό θανάτων, από 50% έως 90% όσων προσβάλλονται από τον ιό.  

Τα συμπτώματα του ιού Έμπολα:  

1. Πυρετός, ρίγος και αίσθημα αδιαθεσίας. 

2. Αδυναμία και απώλεια της όρεξης.  

3. Σοβαρή κεφαλαλγία. 

4. Πόνοι στην πλάτη αλλά και σε όλο το σώμα.  

5. Διάρροια,  ναυτία και έμετος. 

6. Πόνος στην κοιλιά. 

7. Εξάνθημα – Εμφανίζεται συνήθως στο πρόσωπο, το λαιμό, τον κορμό και τα χέρια.  

8. Αιμορραγία ή μώλωπες. 

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για να χορηγηθεί στους ασθενείς που προσβλήθηκαν από τον 

ιό Έμπολα. Οι παρακάτω βασικές παρεμβάσεις, όταν χρησιμοποιούνται νωρίς, μπορεί να 

αυξήσουν τις πιθανότητες επιβίωσης: 

1. Παροχή υγρών και ηλεκτρολυτών 

2. Η διατήρηση καλής οξυγόνωσης του αρρώστου. 

3. Η διατήρηση σταθερής αρτηριακής πίεσης 

4. Η θεραπεία άλλων λοιμώξεων εάν εμφανιστούν 

5. Η πρώιμη αναγνώριση του ιού Έμπολα είναι σημαντική για την παροχή κατάλληλης 

φροντίδας των ασθενών και την πρόληψη της εξάπλωσης της μόλυνσης.  

Πρόληψη επιτυγχάνεται με: 

1. Συχνή πλύση χεριών. 

2. Αποφυγή επαφής με το αίμα και τα υγρά του σώματος του κάθε ατόμου, ιδιαίτερα 

κάποιον που είναι άρρωστος. 

3. Αποφυγή επαφής αντικειμένων που μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με το αίμα ή τα 

σωματικά υγρά ενός μολυσμένου ατόμου. 

4. Αποφυγή επαφής με το σώμα κάποιου που έχει πεθάνει από τον ιό Έμπολα.  

5. Αποφυγή αλληλεπίδρασης με νυχτερίδες ή χιμπατζήδες.  

6. Αποφυγή νοσοκομείων στα οποία νοσηλεύονται ασθενείς με ιό Έμπολα.  

7. Άμεση αναζήτηση ιατρικής φροντίδας σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή και 

οποιουδήποτε άλλο από τα ακόλουθα συμπτώματα: πονοκέφαλο, πόνο στους μυς, 

διάρροια, εμετό, πόνο στο στομάχι, ανεξήγητο μελάνιασμα ή αιμορραγία. 
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Ιστορικά δεδομένα και ο επηρεασμός της Τέχνης 

Δημογραφικές ανακατατάξεις- Στρατιωτικά δεδομένα- Ναυτική φυσιογνωμία της 

Αθήνας 

Θύματα και εξάπλωση του λοιμού 

Ο λοιμός ξέσπασε αρχές καλοκαιριού του 430 π.Χ. και μέσα σε δύο χρόνια ο 

πληθυσμός της πόλης είχε κυριολεκτικά αποδεκατιστεί χωρίς ο πόλεμος να έχει ουσιαστικά 

ξεκινήσει. Έως το 427 π.Χ. είχαν πεθάνει από το λοιμό περίπου 4.400 οπλίτες πρώτης 

γραμμής και άλλοι 300 ιππείς. Οι θάνατοι των γυναικών και των παιδιών ξεπέρασαν τους  

50.000 , πράγμα το οποίο  προκάλεσε σε ευρύτερο δημογραφικό επίπεδο σημαντική 

ανισορροπία σε σχέση με τους Πελοποννησίους. Εκτιμάται πως ο λοιμός σκότωσε από το 1/4 

έως τo 1/3 του πληθυσμού της πόλης ο οποίος ανερχόταν σε 300.000 κατοίκους. Ο 

οικειοθελής εγκλεισμός δεκάδων χιλιάδων Αθηναίων εντός των τειχών της πόλης και κατά τη 

διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, δημιούργησε τις συνθήκες εκείνες που προκάλεσαν και 

ευνόησαν την διασπορά της θανατηφόρου νόσου.  

Το αρχικό σχέδιο του Περικλή και η αποτυχία του 

Ο Περικλής είχε ως στρατηγική την εξουθένωση των Πελοποννησίων μεσω της 

συγκράτησης του στρατού ξηράς και την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της ναυτικής 

ισχύος της πόλης.  

Στα τέλη του Μάη του 430 π.Χ. όμως ο λοιμός που ξέσπασε,  προκάλεσε κατάρρευση 

του σχεδίου του Περικλή και εξουθένωση του αθηναϊκού πληθυσμού. Ήταν ίσως η 

μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε η Αθήνα στην πρώτη φάση του Πελοποννησιακού 

Πολέμου και επηρέασε τον στρατιωτικό σχεδιασμό της πόλης κλονίζοντας την ισορροπία 

δυνάμεων. Ο λοιμός αποτέλεσε μια απειλή που σε βαθμό επικινδυνότητας ξεπερνούσε κατά 

πολύ τον πελοποννησιακό στρατό ο οποίος  φοβήθηκε ιδιαίτερα την πιθανότητα εξάπλωσής 

του και διέκοψε τις λεηλασίες της αττικής γης επιστρέφοντας στην Πελοπόννησο.  

Επιπτώσεις στη  ναυτική δύναμη 

Οι ανθρώπινες απώλειες που προκάλεσε ο λοιμός στις αρχές του πολέμου, σε 

συνδυασμό με αυτές που ακολούθησαν, εξόντωσαν ολόκληρες γενιές του αθηναϊκού 

πληθυσμού που ήταν οι υπεύθυνες και οι πιο έμπειρες για το ναυτικό μεγαλείο της πόλης, 

εκπαιδευμένες στις τακτικές του ναυτικού πολέμου. Με βάση τα παραπάνω, είναι βέβαιο 

πως ο λοιμός αποτέλεσε τον πιο αποτελεσματικό αντίπαλο της αθηναϊκής ναυτικής ισχύος  

επηρεάζοντας καταλυτικά τις δυνατότητες του πολεμικού στόλου. Από τη στιγμή που η νόσος 

αποδεκάτισε σχεδόν το 30% του πληθυσμού της πόλης, τα αντίστοιχα ποσοστά θνησιμότητας 

στο ναυτικό προσωπικό υπήρξαν μεταξύ των 60.000 αντρών που αποτελούσαν το πλήρωμα  

στις τριακόσιες αθηναϊκές τριήρεις. Συνεπώς, το πολεμικό ναυτικό της πόλης έχασε περίπου 

18.000 άντρες, δηλαδή κάπου 60 άντρες ανά τριήρη. Με άλλα λόγια, ολόκληρα πολεμικά 

τμήματα του στόλου ακινητοποιήθηκαν,  γιατί  αποδεκατίστηκαν τα πληρώματά του.  

  Οι δυσκολίες στην ναυτική οργάνωση οδήγησαν με τη σειρά τους στην αδυναμία της 

Αθήνας να πραγματοποιήσει όλες τις πτυχές του στρατηγικού σχεδίου του Περικλή, από την 

υλοποίηση ναυτικών καταδρομικών επιχειρήσεων στα πελοποννησιακά παράλια ως τα  
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αντίποινα των λεηλασιών που είχε πραγματοποιήσει ο πελοποννησιακός στρατός στην 

αττική ύπαιθρο. Η Αθήνα επίσης δεν μπόρεσε να προστατεύσει  από την πειρατεία ή άλλους 

κινδύνους τα εμπορικά πλοία της που τροφοδοτούσαν την πόλη με τα αναγκαία αγαθά για 

την επιβίωση του πληθυσμού. 

Ο θάνατος του Περικλή 

Η ιστορία απέδειξε πως ο θάνατος του Περικλή από την ίδια την νόσο κατά τον 5ο 

αιώνα π.Χ.  επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της πόλης,  

αφού οι διάδοχοί του, όπως ο Κλέων, ο Υπέρβολος, ο Κλεοφών και φυσικά ο Αλκιβιάδης, 

είχαν διαφορετική πολεμική φιλοσοφία που κατευθυνόταν από προσωπικά κίνητρα και η 

οποία προκάλεσε σημαντικά πολιτικά και στρατιωτικά σφάλματα τα οποία με τη σειρά τους 

οδήγησαν στην ήττα. 

Νόσος - Θουκυδίδης 

Ο Θουκυδίδης ως αυτόπτης μάρτυρας είναι η κύρια πηγή για τα χαρακτηριστικά του 

λοιμού, καθώς ο ίδιος είχε προσβληθεί από την ασθένεια, αλλά κατάφερε να επιζήσει. 

Διατύπωσε πως η  ασθένεια ήταν μεταδοτική , αφού τα άτομα που νοσηλεύονταν σε κοντινές 

αποστάσεις κολλούσαν και πέθαιναν “ὣσπερ τά πρόβατα”. Ο φόβος μάλιστα των ανθρώπων 

μήπως μολυνθούν από τον λοιμό , οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις στην απομόνωση των ήδη 

προσβεβλημένων, με αποτέλεσμα να μη δέχονται φροντίδα από κανέναν και να πεθαίνουν 

μόνοι τους. Από τα λόγια του Θουκυδίδη καταλαβαίνουμε πως τα θύματα της νόσου είναι 

πάρα πολλά , καθώς η πλειονότητα των προσβεβλημένων πέθαινε. Αναφέρεται και στη 

μόλυνση ηγετών των στρατιωτικών δυνάμεων στόλου και ξηράς που έχασαν, επίσης,  τη ζωή 

τους, αλλά και στους αντικαταστάτες τους οποίους χαρακτηρίζει ως ανίκανους και 

αδύναμους. Ο ιστορικός υποστήριξε πως η Αθήνα δεν μπόρεσε να επανακάμψει στο επίπεδο 

της ισχύος που διέθετε πριν, παρά μόνο κατά το 415 π.Χ. όταν και ανέλαβε στην 

καταστροφική για αυτήν Σικελική Εκστρατεία. Ο Θουκυδίδης κάνει μια ενδιαφέρουσα 

αναφορά που χρήζει προβληματισμού: 

«Εις δε την πόλιν των Αθηνών ενέσκηψεν αιφνιδίως και προσέβαλε κατά πρώτον 

τους κατοίκους του Πειραιώς, και δια τούτο ελέχθη από αυτούς ότι οι Πελοποννήσιοι είχαν 

ρίψει δηλητήριον εις τας δεξαμενάς, διότι κρήναι δεν υπήρχαν ακόμη εκεί» 

Οι Αθηναίοι είναι πολύ πιθανό να είχαν πέσει θύμα δηλητηρίασης, δηλαδή οι 

αντίπαλοί τους να προκάλεσαν την επιδημία αυτή στην Αθήνα, με απώτερο σκοπό την 

εξόντωση όλων των Αθηναίων. Σε περίπτωση που η υπόθεση αυτή ισχύει, γίνεται λόγος  για 

μία πρώιμη μορφή βιολογικού πολέμου.  

Ηθικές Επιπτώσεις 

Ο Θουκυδίδης αναφέρει λεπτομερώς: 
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1. Παρανομία 

Αναφέρεται πως οι κάτοικοι σταμάτησαν να 

ακολουθούν τους νόμους ή ακόμα και να φοβούνται τις 

επιπτώσεις τους. Παρομοίως, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να 

ξοδεύουν τις περιουσίες τους αλόγιστα μια και θεωρούσαν 

πως δεν πρόκειται να ζήσουν για πολύ ακόμα, ώστε να 

χρειάζεται να αποταμιεύσουν ή να επενδύσουν για το 

μέλλον, ενώ αντίθετα κάποιοι από τους φτωχούς έγιναν 

ξαφνικά πλούσιοι από τις περιουσίες των συγγενών τους.  

2. Θρησκευτική αβεβαιότητα 

Οι συνθήκες αυτές, επέφεραν αμφιβολίες και 

αβεβαιότητα ως προς τη θρησκεία, εφόσον  οι άνθρωποι ένιωθαν εγκαταλελειμμένοι από τις 

θεότητες και δεν έβλεπαν κάποιο πρακτικό όφελος ως προς την τέλεση της λατρείας τους. 

Εντός των ναών επικρατούσαν εξαιρετικά άσχημες συνθήκες και σύντομα αυτοί  

μετατράπηκαν σε κτίσματα γεμάτα με αρρώστους και νεκρούς.  

3. Επιμέλεια των αρρώστων και νεκρών 

Ένας άλλος λόγος της γενικευμένης έλλειψης κοινωνικής συνοχής ήταν η πολύ 

μεγάλη μεταδοτικότητα της αρρώστιας, μια και αυτοί που φρόντιζαν τους ασθενείς ήταν και 

οι πιο ευάλωτοι απέναντι στο λοιμό. Παραδοσιακές τελετουργίες ταφής εγκαταλείφθηκαν, 

με τους νεκρούς να στοιβάζονται σε δρόμους και ναούς. Έτσι πολλοί άνθρωποι πέθαναν 

απολύτως μόνοι τους καθώς κανένας δεν τολμούσε να διακινδυνεύσει φροντίζοντάς τους. Οι 

νεκροί σχημάτισαν σωρούς από πτώματα επί πτωμάτων,  θάφτηκαν σε μαζικούς τάφους, ενώ 

άλλοι  αποτεφρώθηκαν. 

4. Αλλαγή στάσης απέναντι στη ζωή  

 

 

  Όλα αυτά ήταν καθημερινές 

συμπεριφορές και εκδηλώσεις με 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την 

ασέβεια απέναντι στην ανθρώπινη ζωή 

και τους νεκρούς. Οι Αθηναίοι πλέον 

ενδιαφέρονταν μόνο για τα προσωπικά 

τους ζητήματα και συμφέροντα 

παραμερίζοντας κάθε σκέψη που 

αφορούσε τα θέματα της πόλης. Αναφέρεται επίσης πως 

πολλοί άρχισαν να συμπεριφέρονται ανέντιμα , αφού 

θεώρησαν πως δεν είχαν πλέον κίνητρο να 

απολαμβάνουν τη φήμη και τα προνόμια του ενάρετου 

πολίτη αφού ο θάνατος ήταν πλέον κοντά. Η ιστορία 

απέδειξε πως ο θάνατος του Περικλή επηρέασε 

καταλυτικά τους Αθηναίους και είναι αμφίβολο κατά 

πόσο θα επιστράτευαν μια σειρά από κινήσεις 

αντίθετες προς την ηθική και το δίκαιο, αν ο ηγέτης τους 

δεν είχε πεθάνει από τη νόσο. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82
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5. Η σχέση του λοιμού με την αμφισβήτηση  

Θεωρήθηκε από τους Αθηναίους πως ο λοιμός ήταν σημάδι πως οι θεοί ήταν με το 

μέρος της Σπάρτης. Ένας χρησμός ανέφερε πως ο ίδιος ο Απόλλωνας, ο θεός της αρρώστιας 

και της ίασης, θα πολεμούσε μαζί με τους Σπαρτιάτες, ενώ ένας προγενέστερος χρησμός 

προειδοποίησε πως με τον ερχομό του πολέμου με τους Δωριείς (Σπαρτιάτες) θα ερχόταν και 

ο θάνατος. Ο Θουκυδίδης στο έργο του απέρριψε ως δεισιδαιμονίες τους χρησμούς αυτούς 

και επικεντρώθηκε στις θεωρίες του Ιπποκράτη για την κατανόηση της επιδημίας. Η 

απόρριψη αυτή με την επίκληση στην επιστημονική γνώση της εποχής αποτελεί μία βασική 

μορφή αμφισβήτησης , άρρηκτα συνδεδεμένης με την κρίση που δημιουργήθηκε.  

Επίδραση στα θέματα λογοτεχνικών έργων 

Ο λοιμός των Αθηνών, που βρισκόταν σε έξαρση τις χρονιές 430-29 π.Χ., επηρέασε 

κα τα θέματα της λογοτεχνίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το έργο “Οιδίπους  

Τύραννος” του Σοφοκλή, στο οποίο φαίνεται πως ο Αθηναίος τραγωδός επηρεασμένος από 

τον λοιμό που εξασθένησε την πόλη του, χρησιμοποιεί έναν αντίστοιχο λοιμό στην Θήβα ως 

μέσο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Πιο συγκεκριμένα, ο Οιδίποδας ήταν γιος της Ιοκάστης 

και του βασιλιά της Θήβας, Λάιου, όμως, ο βασιλιάς πληροφορήθηκε από χρησμό πως ο γιος 

του θα τον σκότωνε και θα παντρευόταν την Ιοκάστη. Έτσι, ο Λάιος έδωσε διαταγή να 

εγκαταλειφθεί το παιδί. Ο χρησμός , όμως, βγήκε αληθινός και ο Οιδίποδας μεγάλωσε,  

σκότωσε τον πατέρα του χωρίς να το ξέρει, παντρεύτηκε τη μητέρα του και έγινε βασιλιάς 

της Θήβας. Όταν ένας φοβερός λοιμός χτύπησε την περιοχή, ο Οιδίπους πήγε στο μαντείο 

των Δελφών για να πάρει χρησμό για την αντιμετώπιση της ασθένειας και μετά από λίγο 

καιρό κατάλαβε την τραγική του ιστορία. Παρόλη την προσπάθεια του Σοφοκλή, το έργο του 

δυστυχώς δεν κατάφερε να νικήσει στους ποιητικούς αγώνες καθώς θύμιζε πολύ στους 

Αθηναίους τα δεινά που είχαν περάσει.  

Επιπλέον, περιγράφεται πως κατά τη διάρκεια του λοιμού, οι άνθρωποι από την 

ύπαιθρο συγκεντρώθηκαν στους ναούς. Παρόλο που θεωρούνταν ιεροσυλία να υπάρξει 

θάνατος ή γέννα στο εσωτερικό του ναού, οι άνθρωποι άρχισαν να αμφισβητούν τους 

κανόνες , πράγμα που οδήγησε σε κρίση των ηθικών αξιών . Αυτό το κλίμα  αμφισβήτησης 

και ωμού ρεαλισμού αποτυπώνεται όχι μόνο από τους σοφιστές της εποχής, αλλά και από 

την τέχνη. Χαρακτηριστικό έργο αμφισβήτησης και προτροπής για χρήση της κριτικής σκέψης 

είναι η Αντιγόνη του Σοφοκλή, στην οποία η πρωταγωνίστρια αρνείται να υπακούσει στις 

εντολές του βασιλιά και επιμένει να θάψει τον νεκρό αδερφό της (η Αντιγόνη γράφτηκε το 

441 π.Χ., δηλαδή πριν τον λοιμό, όμως παρατηρούμε πως οι απόψεις των σοφιστών είχαν 

ήδη αρχίσει να κερδίζουν έδαφος). Ο Ευριπίδης, όμως, ήταν αυτός που στα περισσότερα 

έργα του ήταν εμφανές το αίσθημα και η ανάγκη της αντίθεσης στην άκριτη αποδοχή. Τέτοια 

παραδείγματα είναι οι τραγωδίες όπως: Ελένη (αμφισβήτηση αξίας πολέμου), Ανδρομάχη 

(πολυδιάστατη και πρωτοποριακή τραγωδία που δεν δέχτηκε καλές κριτικές και αποδοχή), 

Ικέτιδες (παίρνουν και καίνε τους νεκρούς παρά την απαγόρευση του βασιλιά), Μήδεια 

(αμφισβήτηση παραδοσιακών πολιτισμικών αξιών), Βάκχαι (αμφισβήτηση θεϊκής 

καταγωγής) κ.ά.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
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Η καλλιτεχνική απεικόνιση του 

λοιμού 

Κυρίως λόγω της εποχής 

του λοιμού, η καλλιτεχνική του 

απεικόνιση είναι ελάχιστη έως 

και μηδενική. Παρακάτω 

ακολουθεί ο πίνακας “Λοιμός σε 

αρχαία πόλη” του Μίχιελ Σβέιρτς, 

ο οποίος χρονολογείται στον 17ο 

αιώνα και φημολογείται ότι 

αναπαριστά τον τόσο τραγικό αυτό λοιμό που αποδεκάτισε την Αθήνα το 430-429 π.Χ. Ο 

πίνακας απεικονίζει Αθηναίους πολίτες στην Αγορά. Πολλοί από αυτούς έχουν νοσήσει ή 

επηρεαστεί από το βακτήριο και παρουσιάζονται μισοπεθαμένοι ή αναστατωμένοι.  

 

Επίδραση του λοιμού των Αθηναίων στον κινηματογράφο  

Πέρα από τη λογοτεχνία και την τέχνη ο λοιμός άσκησε ζωτική επίδραση  και στον 

κινηματογράφο. Μία ταινία ελληνικής παραγωγής που εμπνεύστηκε από τον λοιμό των 

Αθηναίων είναι η ταινία «Ιπποκράτης και Δημοκρατία» υπό τη σκηνοθεσία του Ντίμη 

Δαδήρα. Επειδή η ταινία γυρίστηκε το 1972, στη διάρκεια της δικτατορίας, ο τίτλος 

τροποποιήθηκε σε “Ιπποκράτης”.  

Ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης (Δημήτρης Παπαμιχαήλ), ζει πλέον στην Αθήνα 

λόγω αυτοεξορίας, όπου χαρίζει ανακούφιση από τον πόνο και ίαση, στηριγμένη στην 

επιστημονική γνώση και όχι στις παντοειδείς δοξασίες. Γνωρίζεται με επιφανείς άνδρες, 

όπως τον Σωκράτη, τον Φειδία και τον Ευριπίδη και επηρεάζεται βαθιά από τη φιλία του με 

τον Περικλή (Αλέκος Αλεξανδράκης) και την Ασπασία (Μαίρη Χρονοπούλου). Όταν ο 

Πελοποννησιακός πόλεμος επιφέρει τον μεγάλο λοιμό, ο Ιπποκράτης προσπαθεί με κάθε 

τρόπο να ανακαλύψει το φάρμακο που θα σώσει την Αθήνα. Θα κερδίσει τη μάχη με το 

θάνατο, αλλά θα χάσει την αγαπημένη του γυναίκα, Αίγλη (Κάτια Δανδουλάκη), που στάθηκε 

στο πλευρό του όλα αυτά τα περιπετειώδη χρόνια. 

Δεδομένου πως στη διάρκεια του λοιμού αναπτύχθηκε το αίσθημα της 

αμφισβήτησης και δημιουργήθηκαν αρκετές τραγωδίες που βασίζονται σε αυτό το νεωτερικό 

φαινόμενο, όπως οι τραγωδίες του Ευριπίδη και του Σοφοκλή, μπορούμε να αναφέρουμε 

μερικές ταινίες του 20ου αιώνα που επηρεάστηκαν από αυτά τα θεατρικά έργα. Τέτοιες 

ταινίες είναι: Oedipus the King (αναφέρεται στην ιστορία του Οιδίποδα Τύραννου και έχει 

γυριστεί εν μέρη στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης), Μήδεια του Pier Paolo Pasolini (βασίζεται 

στην τραγωδία Μήδεια του Ευριπίδη και πρωταγωνιστεί η Μαρία Κάλλας), Αντιγόνη (ταινία 

που βασίζεται στο ομώνυμο έργο του Σοφοκλή και πρωταγωνιστεί η Ειρήνη Παππά), οι 

Βάκχαι, κ.ά. 

Επίδραση του λοιμού στην ιστορική αφήγηση και τον μεταφορικό λόγο /εκφραστικά 

σχήματα 

Η κοινωνική κατάσταση και η πολιτική θέση επέτρεψαν στον Θουκυδίδη ποικίλες και 

πολλαπλές επαφές με τα πολιτισμικά περιβάλλοντα της εποχής του. Η ιατρική μέθοδος 
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παρουσιάζει αναλογίες με την ιστορική μέθοδο. Υπάρχει ένα στοιχείο , το οποίο καθιστά την 

εξιστόρηση του Θουκυδίδη μοναδική : o Πελοποννησιακός πόλεμος έλαβε χώρα την ίδια 

περίοδο που διανοητές , όπως ο Ιπποκράτης ανέπτυσσαν τις αρχές της επιστημονικής τους 

μεθόδου. Με τα Ιπποκρατικά έργα συνδέεται κατεξοχήν η αφήγηση του λοιμού: τα γεγονότα 

τα οποία επιλέγονται να καταγραφούν, είναι επιλεγμένα με βάση το τι θεωρεί σημαντικό ο 

ιατρός. O Θουκυδίδης εξέταζε διεξοδικά τα συμπτώματα της ασθένειας και στη συνέχεια 

βάσει των ομοιοτήτων που παρουσίαζαν οι παρατηρήσεις του , τις ομαδοποιούσε και τις 

απέδιδε σε μια συγκεκριμένη ασθένεια. Κατά τρόπο ανάλογο με ιατρικά κείμενα προχωράει 

στην αναζήτηση των αιτιών, των συμπτωμάτων και της εξέλιξης των γεγονότων. Ο ιστορικός 

με τη περιγραφή της νόσου στοχεύει στο να βοηθήσει τους ανθρωπους να διαγνώσουν τα 

συμπτώματα ενός επακόλουθου λοιμού. Γι’ όλα τα παραπάνω είναι αδύνατο να μη 

συμπεράνουμε ότι είχε επηρεαστεί από την  Ιπποκρατική θεωρία.  

Η λέξη επιδημία  

Στο Λεξικό της κοινής νεοελληνικής ορίζεται ως: 

·         εμφάνιση, σε μία περιοχή, ορισμένης αρρώστιας, συνήθως μολυσματικής, η οποία 

γρήγορα προσβάλλει μεγάλο αριθμό ατόμων.  

·         διαμονή, ιδίως μόνιμη, σε έναν τόπο.  

Μάλιστα, η επιδημία ως ασθένεια ταυτίζεται με την μεταφορική της εκδοχή ως 

μεταφορά για την καταστροφή. Ενδεικτικά,  στον « Πρωταγόρα»  του Πλάτωνα διαβάζουμε 

ότι όποιος δεν διαθέτει την «αιδώ και την δίκη» , απαραίτητες για την επιβίωση των 

κοινωνιών , κατ’ εντολή του Δία «κτείνειν ὡς νόσον πόλεως» , θα πρέπει δηλαδή να 

θανατώνεται ως αρρώστια της πόλης.  

Σύμφωνα με τη Susan Sontag: 

Από την πανούκλα (βουβωνική πανώλη) ήρθε η λέξη «λοιμώδης», η οποία μεταφορικά 

σημαίνει, σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης, «επιζήμιος για τη θρησκεία, την ηθική, ή την 

δημόσια ειρήνη» και «επιβλαβής» σημαίνει «ηθικά επιβλαβής ή  καταστροφικός». 

Συναισθήματα που αφορούν το κακό προβάλλονται πάνω στην ασθένεια. Και η ασθένεια 

(εμπλουτισμένη με νοήματα) προβάλλεται επί του κόσμου. Συνεπώς, η αρνητική 

σημασιολογική φόρτιση αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό της επιδημίας, είτε αυτή 

προσεγγίζεται κυριολεκτικά ως μια μεταδοτική ασθένεια, είτε αλληγορικά ως μια ενέργεια ή 

μια ιδέα με ευρύ αντίκτυπο και ταχεία διάδοση.  
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD#%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD#%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD#%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=RWMuEdk2lKE
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_based_on_Greek_drama
https://www.avgi.gr/tehnes/349386_o-athinaikos-loimos-ston-oidipoda-tyrano
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B7
http://ikee.lib.auth.gr/record/310474/files/GRI-2019-26453.pdf
https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4395/%CE%A6%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4395/%CE%A6%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4395/%CE%A6%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1&dq=
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1&dq=
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1&dq=
http://www.elzoni.gr/html/ent/150/ent.89150.asp
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● https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4395/%CE%A6%C

E%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%

B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y  

● https://www.fatsimare.gr/kserete-oti/2020/03/16/o-loimos-ton-athinon-to-430-px-

syndromo-toy-thoykydidi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4395/%CE%A6%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4395/%CE%A6%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4395/%CE%A6%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://www.fatsimare.gr/kserete-oti/2020/03/16/o-loimos-ton-athinon-to-430-px-syndromo-toy-thoykydidi
https://www.fatsimare.gr/kserete-oti/2020/03/16/o-loimos-ton-athinon-to-430-px-syndromo-toy-thoykydidi
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Πανώλη του Ιουστινιανού 

Βιολογικά και κλινικά δεδομένα 

Ο λοιμός της Αθήνας είναι πολύ γνωστός, αλλά στην πραγματικότητα, η πρώτη 

μαζική επιδημία συνέβη στα χρόνια του Ιουστινιανού και δεν έπληξε μόνο μία πόλη, 

έπληξε μία ολόκληρη αυτοκρατορία.  Η πανώλη έκανε την εμφάνισή της στην Αίγυπτο. 

Από εκεί, και σε σύντομο χρονικό διάστημα, εξαπλώθηκε σε όλο το γνωστό τότε κόσμο, 

από την Ινδία και Κίνα μέχρι την Ιρλανδία.  

Που οφείλεται 

  Η πανώλη ή πανούκλα είναι οξεία λοιμώδης νόσος, που προκαλείται από το 

βακτήριο Yersinia pestis (παστερέλλα του Υερσέν). Η νόσος μεταδίδεται στον άνθρωπο 

από το τσίμπημα ψύλλων, (κυρίως του είδους Xenopsylla cheopsis), που παρασιτούν σε 

άρρωστο μαύρο αρουραίο. Μεταδίδεται εύκολα και γρήγορα με άμεση ή έμμεση επαφή, 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις πνευμονικής εντόπισης, οπότε μεταδίδεται ακόμα και με τα 

σταγονίδια. Είναι βαριάς μορφής ασθένεια, με υψηλό πυρετό και τοξική κατάσταση. Η 

ασθένεια εμφανίζεται σε τρεις μορφές: 

● βουβωνική (έντονη αιμορραγική λεμφαδενίτιδα),  

● πνευμονική, που είναι ιδιαίτερα μολυσματική μορφή (βαριά πνευμονία) 

● σηψαιμική. 

Που νόμιζαν ότι οφείλεται 

Έχοντας μπει πια στον Μεσαίωνα και η επιστήμη είχε αρχίσει πάλι να χάνει έδαφος 

από τη δεισιδαιμονία. Οι άνθρωποι τότε, σύμφωνα με τον Προκόπιο, πίστευαν ότι την 

πανώλη την έφερνε ένας συγκεκριμένος δαίμονας. Αυτό το κακό πνεύμα είτε εμφανιζόταν 

στο όνειρο του ανθρώπου που επρόκειτο να νοσήσει είτε εμφανιζόταν ολοζώντανος 

μπροστά του, με σάρκα και φωτιά, τη στιγμή που ξυπνούσε και τον σκότωνε.  

Αντιμετώπιση 

Οι άνθρωποι επιθυμούσαν να εμποδίσουν την είσοδο του δαίμονα στο σπίτι τους και 

για να το καταφέρουν αυτό κλειδαμπαρώνονταν, έβαζαν σιδερένιες βέργες πίσω απ’ την 

πόρτα τους και δεν επέτρεπαν ούτε σε συγγενείς να εισέλθουν. Φάρμακο για την 

καταπολέμηση του δαίμονα αποτελούσε ο εξορκισμός. Οι ιερείς έσπαγαν την 

“καραντίνα” και προσπαθούσαν να βγάλουν τον δαίμονα μέσα απ’ το σώμα του 

αρρώστου, χωρίς φυσικά να προσφέρουν τίποτα στην πραγματικότητα. 

Εξάπλωση 

Σύμφωνα με τον Ευάγριο Σχολαστικό, εκκλησιαστικό συγγραφέα και αυτόπτη 

μάρτυρα: 

«Και οι τρόποι μετάδοσης της νόσου ήταν πολλοί. Κάποιοι κολλούσαν απλώς όταν 

βρίσκονταν μαζί με ανθρώπους που νοσούσαν, ενώ άλλοι μόνο από την απλή επαφή. 

Μερικοί φεύγοντας ασυμπτωματικοί από πόλεις που είχαν αυξημένα κρούσματα 

μετέδιδαν τη νόσο σε άλλους που δεν νοσούσαν. Κάποιοι, επίσης, ήθελαν να κολλήσουν 
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επειδή είχαν χάσει τα παιδιά τους ή το σπιτικό τους και γι’ αυτό το λόγο είχαν αναμιχτεί 

με τους νοσούντες, αλλά δεν προσβλήθηκαν λες και η αρρώστια να αντιστρατευόταν τη 

θέλησή τους.» 

Τρόποι αποφυγής της μετάδοσης 

Στην Πόλη υπήρχε μια σχετική οργάνωση, όσον αφορά τους εμπόρους που 

κατέφταναν στο λιμάνι, οι οποίοι υποχρεωτικά κατέλυαν σε ειδικούς ξενώνες και 

διαπραγματεύονταν την πώληση των εμπορευμάτων τους επίσης σε ειδικούς χώρους, 

ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου. 

Θνησιμότητα 

Ο αριθμός των θανάτων είναι αβέβαιος μέχρι και σήμερα, ενώ οι σύγχρονοι 

μελετητές πιστεύουν ότι η πανούκλα σκότωνε πάνω από 5.000 άτομα την ημέρα στην 

Κωνσταντινούπολη. Η αρχική πανούκλα σκότωσε τελικά ίσως το 40% των κατοίκων της 

πόλης. Υπολογίζεται ότι περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από την πρώτη 

πανούκλα (το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού), όχι μόνο στο Βυζάντιο και στη Μεσόγειο, 

αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές της  Ευρώπης. Η πανώλη του Ιουστινιανού  

αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες πληγές στην Ιστορία, αφού αυτή η καταστροφική 

πανδημία προκάλεσε το θάνατο περίπου 25 εκατομμυρίων ανθρώπων κατά το πρώτο 

κύμα με 50.000.000 δύο αιώνες μετά από το πρώτο κύμα.  

Ιστορικά δεδομένα 

  Το  έτος 541 μ.Χ., μια άγνωστη ασθένεια έκανε την εμφάνισή της στο Μεσογειακό 

λιμάνι της Αιγύπτου, Πηλούσιο, και εξαπλώθηκε σε όλες τις επαρχίες της Ανατολικής 

Ρωμαϊκής (Βυζαντινής) Αυτοκρατορίας. Η βουβωνική πανώλη  πρωτοεμφανίστηκε στην 

Ευρώπη και έμεινε γνωστή στην Ιστορία με την ονομασία «Ιουστινιάνεια πανώλη» Το 542 

μ.Χ., η νόσος εμφανίστηκε και στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, την 

Κωνσταντινούπολη και άρχισε να εξαπλώνεται σταδιακά προς τη Δύση φθάνοντας μέχρι 

τη Βρετανία και την Ιρλανδία. Σύμφωνα με την αφήγηση του Προκόπιου, ενός σύμβουλου 

και στρατιωτικού γραμματέα στο έργο του (Ιστορία των Πολέμων) ο λοιμός συνέβη τον 

τρίτο χρόνο του πολέμου κατά το 13ο έτος της βασιλείας του Ιουστινιανού.  

Δημογραφικές και οικονομικές συνέπειες 

Η πανώλη είχε χτυπήσει τον βυζαντινό κόσμο σε μια περίοδο κατά την οποία το 

βυζαντινό κράτος είχε φτάσει σχεδόν στο απόγειο της δύναμης του. Είναι ενδεικτικό, πως 

αποτέλεσε εκείνη την περίοδο παράγοντα αναταραχής στο βυζαντινό κόσμο, τόσο σε ό, 

τι αφορούσε τον πληθυσμό, ο οποίος υπέστη μεγάλες απώλειες, αλλά και σε ό, τι 

αφορούσε την άμυνα της αυτοκρατορίας, την οικονομία και το εμπόριό της.  

Μια πολύ σημαντική συνέπεια ήταν η δημογραφική εξάντληση της αυτοκρατορίας. 

Υπολογίζεται πως ένα ποσοστό 40% των κατοίκων της Βασιλεύουσας μολύνθηκε και 

απεβίωσε. Αν αναλογιστεί κάποιος πως η Κωνσταντινούπολη τότε είχε περίπου μισό 

εκατομμύριο άτομα ως πληθυσμό, αυτό το 40% αντιστοιχεί σε περίπου 200.000 

θανάτους. Σύμφωνα με τον Προκόπιο στην αρχή της εμφάνισης της επιδημίας τα θύματα 

ήταν περίπου  5.000 ημερησίως, ενώ ο Ιωάννης της Εφέσου ανεβάζει τους νεκρούς έως 
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και 16.000 την ημέρα. Ευνοήθηκε η φυγή προς την ύπαιθρο και τα μοναστήρια. Ο 

πληθυσμός των πόλεων μειώθηκε και το κύμα αστικοποίησης ανακόπηκε. Εξαιτίας της 

απουσίας ανδρών, ο βυζαντινός στρατός άρχισε να επανδρώνεται με αλλοδαπούς και 

μισθοφόρους. Η μείωση του πληθυσμού και η εγκατάλειψη περιοχών θα αντισταθμιστεί 

με τον ερχομό νέων αποίκων που θα εγκατασταθούν στα Βαλκάνια.  

  

 Η πανώλη επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και την οικονομία. Μία από τις βασικές 

συνέπειες στον οικονομικό τομέα ήταν η μείωση των φορολογικών εσόδων. Ο 

Ιουστινιανός προσπάθησε με νομοθετικά μέτρα να ενισχύσει τη γεωργική παραγωγή, να 

αυξήσει τις εισαγωγές, να κρατήσει χαμηλά τις τιμές, όμως σε μια αγροτική οικονομία, η 

έλλειψη εργατικών χεριών λόγω των δημογραφικών συνεπειών της ασθένειας αυτόματα 

προκάλεσε δυσχερή προβλήματα  Η ίδια η υποτίμηση του βυζαντινού νομίσματος που 

σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα μ.Χ, ήταν άλλωστε ενδεικτικό στοιχείο των 

οικονομικών δυσκολιών, που προέκυψαν στην πορεία λόγω της Ιουστινιανείου πανώλης. 

Μεταβολή προς μεσαιωνικές και φεουδαρχικές κοινωνίες 

Πολλοί άνθρωποι κατά τη διάρκεια της πανώλης του Ιουστινιανού μετακινήθηκαν 

προς την ύπαιθρο. Αυτό συνέβη για πολλούς λόγους. Πρώτον, η νόσος έπληττε κυρίως τον 

φτωχό πληθυσμό, δηλαδή την εργατική και αγροτική τάξη. Συνεπώς, υπήρχε έλλειψη 

εργατικών χεριών και μεγάλα τμήματα εδάφους στην ύπαιθρο έμειναν ακαλλιέργητα, 

οπότε η αυτοκρατορία έλαβε νομοθετικά μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο 

και να αυξήσει τη γεωργική παραγωγή. Δεύτερον, επειδή  η αυτοκρατορία δεχόταν πολλές 

επιθέσεις και είχε σημειώσει σημαντικές ήττες,  πολλοί άνθρωποι , για να προστατευτούν, 

εγκατέλειψαν τις πόλεις και μετανάστευσαν σε χωριά, όπου ήταν πιο εύκολη και ασφαλής 

η διαβίωσή τους, Επιπλέον, μολονότι οι ιστορικοί της εποχής δηλώνουν πως η ασθένεια 

δεν μεταδιδόταν μεταξύ ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους απλούς πολίτες της 

αυτοκρατορίας πιθανόν να πίστευαν πως ο περισσότερος χώρος που θα είχαν στις 

αγροτικές περιοχές, θα  μπορούσε να αποτρέψει την μόλυνσή τους. Επομένως, όλα αυτά 

τα γεγονότα οδήγησαν στη μετακίνηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού στην ύπαιθρο 

και στην ενασχόλησή του με αγροτικές δουλειές. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να 

χαρακτηρίσουμε αυτή την αλλαγή ως μια πρόδρομη  συνθήκη της φεουδαρχικής 

κοινωνίας, εφόσον κύρια χαρακτηριστικά του φεουδαρχικού συστήματος ήταν η μεγάλη 

αύξηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, η ενασχόλησή τους με τη γεωργία και 

την κτηνοτροφία και η αύξηση της δύναμης των γαιοκτημόνων και των τοπικών αρχόντων.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της φεουδαρχικής κοινωνίας ήταν η μειωμένη δύναμη της 

κεντρικής εξουσίας, κάτι που άρχισε να γίνεται εμφανές ήδη από εκείνη την περίοδο 

εξάπλωσης της πανώλης,  διότι ο ίδιος ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός είχε προσβληθεί από 

τη νόσο και έτσι είχε δημιουργηθεί ένα αίσθημα αβεβαιότητας και έλλειψης 

εμπιστοσύνης στην κεντρική εξουσία. Γι’ αυτό και πολλοί ιστορικοί θεωρούν πως  η 

πανούκλα συνδέεται με τους Σκοτεινούς Αιώνες (Μεσαίωνας) στην Ευρώπη.  

Θεοκρατική και δεισιδαιμονική  σκέψη 

Ο ίδιος ο αυτοκράτορας προσβλήθηκε από την πανώλη , με αποτέλεσμα να νοσήσει 

πολύ σοβαρά. Η κατάσταση της υγείας του Ιουστινιανού επιδεινώθηκε τόσο,  ώστε σε 
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όλους δινόταν η εντύπωση ότι θα πεθάνει γρήγορα. Η ασθένεια ήταν τόσο σοβαρή , που 

τον έφερε στα πρόθυρα του θανάτου, θέτοντας θέμα διαδοχής, κάτι που προκάλεσε  την 

οργή και την αντίδραση της αυτοκράτειρας Θεοδώρας. Οι γιατροί και οι θεραπευτές στο 

παλάτι είχαν εγκαταλείψει τις προσπάθειες θεραπείας του, θεωρώντας τον νεκρό. Ο 

θρύλος λέει πως τότε του παρουσιάστηκαν σε όραμα οι Άγιοι Ανάργυροι και του έδωσαν 

την πολυπόθητη αυτή θεραπεία. Όταν άκουσαν οι Βυζαντινοί για το γεγονός αυτό, 

κατέφυγαν στην θεία Χάρη για να ικετεύσουν, έτσι ώστε να πάρουν και αυτοί την 

θεραπεία τους. Με λίγα λόγια είχαν εγκαταλείψει την επιστημονικη Ιατρική της εποχής 

εκείνης , διότι δεν υπήρχε αποτελεσματικότητα στην ίαση των ασθενειών. Τέτοιες 

αντιδράσεις επικρατούσαν πολύ συχνά σε καταστάσεις επιδημιών λόγω της αδυναμίας 

που ένιωθαν μπροστά σε ένα τόσο σοβαρό και μη αναστρέψιμο πρόβλημα.  

Το κακό μεγάλωσε και ο αριθμός των νεκρών έφτανε τις πέντε χιλιάδες την ημέρα, 

και αργότερα τις δέκα χιλιάδες και ακόμα παραπάνω. Κάθε είδος εργασίας είχε 

σταματήσει. Πολλοί ασθενείς «άκουγαν»  πνεύματα που τους καλούσαν και τα «έβλεπαν» 

να τους καταδιώκουν, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που έπεφταν σε πηγάδια για να κρυφτούν 

από τις οπτασίες ή γκρεμίζονταν από τα τείχη της πόλης με την ελπίδα να σωθούν από 

αυτή την παράνοια.  

Η  θεολογία της εποχής υποστήριζε ότι οι ασθένειες προέρχονταν από το Θεό, ο 

οποίος είναι μεν εξ ορισμού πανάγαθος, αλλά οι αμαρτίες των ανθρώπων επιφέρουν την 

τιμωρία τους μέσω των ασθενειών. Oι λοιμοί και οι μεταδοτικές θανατηφόρες επιδημίες, 

για όσους τις έζησαν μέσα σε εποχές σκοτεινές, παραδομένες στην άγνοια και τη 

θρησκοληψία, αντιπροσώπευαν πάντα το «σημάδι» των έσχατων ημερών, το τέλος του 

κόσμου, τη δεύτερη παρουσία και όλες τις συναφείς ιδεοληψίες, με τις οποίες ελεγχόταν 

η κοινωνία. Κατά την εξέλιξη των επιδημιών επικρατούσε ατμόσφαιρα πανικού και 

παράνοιας, πολύ ευνοϊκή για την εκκόλαψη πλήθους αγριοτήτων και άλλων βάναυσων 

πράξεων, άσχετων με το φυσικό αποδεκατισμό των πληθυσμών από την αρρώστια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

Δικτυογραφία 

● https://m.naftemporiki.gr/story/1584431 

● https://geonews.gr/history  

● http://greekhistoryandprehistory.blogspot.com/2018/04/541.html 

● http://greekhistoryandprehistory.blogspot.com/2018/04/541.html 

● https://www.facebook.com/hdiaxronikiistoriatonellinon/posts/57439953625341

3/ 

● https://geonews.gr/history-%CE%BF-

%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE

%BD%CE%BF%CF%8D-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-

%CF%80%CE%B1%CE%BD/ 

● https://www.oneman.gr/life/i-epidimia-pou-exafanise-sxedon-ti-misi-

konstantinoupoli/  

● https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BB%CE%B7

_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%

CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D  

● https://www.iellada.gr/istoria/otan-i-panoli-htypise-vyzantio 

● https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BB%CE%B7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://geonews.gr/history-%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD/
https://geonews.gr/history-%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD/
https://geonews.gr/history-%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD/
https://geonews.gr/history-%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD/
https://geonews.gr/history-%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD/
https://www.iellada.gr/istoria/otan-i-panoli-htypise-vyzantio


 

23 
 

Μαύρος Θάνατος 

Βιολογικά και κλινικά δεδομένα 

Με τον όρο µαύρη πανώλη ή µαύρος θάνατος αναφέρεται η πανδημία των ετών 

1348 - 1353, η οποία ήταν από τις πλέον καταστροφικές στην παγκόσμια ιστορία. Κατά 

την πανδημία αυτή υπολογίζεται πως θανατώθηκαν 100 έως 200 εκατομμύρια άνθρωποι 

σε Ευρώπη, Ασία και βόρεια Αφρική. Εκτιμάται ότι μείωσε τότε τον παγκόσμιο πληθυσμό 

από 450 εκατομμύρια σε 350 - 375 εκατομμύρια. Η πανδημία προκλήθηκε πιθανώς από 

το εντεροβακτήριο Yersinia pestis, που ενδημεί σε πληθυσμούς της κεντρικής Ασίας. Η 

δημοφιλέστερη θεωρία για την έναρξή της είναι ότι προήλθε από τις στέπες της 

Μογγολίας, μέσω σταυροφόρων που επέστρεφαν από την Μέση Ανατολή, αν και υπάρχει 

επίσης η άποψη ότι προήλθε από τη βόρεια Ινδία. Πιθανώς μεταφέρθηκε από τις 

μογγολικές στρατιές και εμπόρους που ακολουθούσαν το δρόμο του μεταξιού. Υπάρχει η 

εκδοχή να ξεκίνησε λίγο μετά από το 1200 στα Ιμαλάια.  

Θνησιμότητα 

Περίπου 20 με 25 εκατομμύρια άνθρωποι, το ένα τρίτο του τότε ευρωπαϊκού 

πληθυσμού, έπεσαν θύματα της καταστροφικής πανδημίας. Για τον αριθμό των θυμάτων 

στην Ασία και την Αφρική δεν υπάρχουν πηγές. Οποιαδήποτε αναφορά δεν πρέπει να 

θεωρείται βάσιμη, καθώς τότε λόγω της φρίκης και της απελπισίας τους οι άνθρωποι 

ανέβαζαν τον αριθμό των νεκρών σημαντικά. Για παράδειγμα οι χρονογράφοι της εποχής 

αναφέρουν πως ο αριθμός των θυμάτων στην Αβινιόν ήταν 120.000, την ίδια στιγμή που 

η πόλη εκείνη την περίοδο δεν μετρούσε πάνω από 50.000 κατοίκους.  

Η μεγάλη θνησιμότητα της μαύρης πανώλης φαίνεται και από τις παρακάτω 

καταγραφές. Ο ιστοριογράφος της Σιένα Ανιόλο ντι Τούρα, στην βόρεια Ιταλία, αναφέρει 

πως δεν υπήρχε κανείς πρόθυμος να θάψει τους νεκρούς, ακόμη και τα πέντε παιδιά του. 

Ο Τζων Κλιν, τελευταίος επιζήσας μοναχός ενός ιρλανδικού μοναστηριού, έγραψε λίγο 

πριν πεθάνει πως ελπίζει να υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που θα βγει αλώβητος από 

την πανώλη, για να συνεχίσει το δικό του χρονικό. Στη Βενετία από τους 24 συνολικά 

γιατρούς πέθαναν οι 20, στο Αμβούργο από τους 21 δημοτικούς συμβούλους οι 16. Στο 

Λονδίνο μετά τον θάνατο του αρχιεπισκόπου του Καντέρμπερι, πέθανε και ο υποψήφιος 

διάδοχος του, και αμέσως μετά και ο επόμενος στη σειρά. Στη Γαλλία υπέκυψε στη 

πανώλη πάνω από το ένα τρίτο των βασιλικών συμβολαιογράφων, ενώ στην Αβινιόν το 

ένα τρίτο των καρδιναλίων βρήκε τραγικό θάνατο.  

Αξιοσημείωτο είναι πως πολλές περιοχές της Ευρώπης έμειναν σε μεγάλο βαθμό 

αλώβητες. Για παράδειγμα, μεγάλα τμήματα του Βελγίου και της Πολωνίας, αλλά και η 

Πράγα δεν επηρεάστηκαν καθόλου την ίδια στιγμή που ολόκληρα κομμάτια γης σε άλλες 

περιοχές ερημώθηκαν. Ενώ το Μιλάνο γλίτωσε από την πανώλη, στην Φλωρεντία πέθαναν 

τα 4/5 του πληθυσμού της πόλης. Στη Γερμανία, παρόλο που οι επιπτώσεις της πανώλης ήταν 

σε σχέση με την Ιταλία και την Γαλλία αμελητέες, δεν έλειψαν οι μαζικοί θάνατοι, όπως στη 

Βρέμη, το Αμβούργο και την Κολωνία. Σημαντικό είναι πως μετά το τέλος της πανδη μίας 

χρειάστηκαν 3 αιώνες για να επανέλθει ο ευρωπαϊκός πληθυσμός στα επίπεδα πριν από την 

πανδημία - μόλις τον 17ο αιώνα συνέβη αυτό. 
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Αντιμετώπιση από γιατρούς 

Οι λιγοστοί γιατροί της εποχής σήκωσαν τα χέρια ψηλά στην αινιγματική για αυτούς 

ασθένεια. Οι γνώσεις που κατείχαν ήταν σχεδόν αποκλειστικά αστρολογικές, ενώ ιατρικές 

γνώσεις αντλούσαν από τον Ιπποκράτη και τον Γαληνό. Κανείς δεν φανταζόταν τότε ότι η 

επιδημία μπορούσε να εξαπλώνεται μέσω μόλυνσης από τα ζώα στους ανθρώπους. 

Επικρατούσε πλήρης άγνοια. Αντιθέτως θεωρούσαν πως η πανώλη προήλθε από την Ασία 

από μολυσμένους ανέμους με ανυπόφορη οσμή ή πως η ασθένεια προερχόταν από 

αναθυμιάσεις και ατμούς από το κέντρο της Γης.  

Οι συμβουλές των γιατρών που δίνονταν στους ασθενείς ήταν σκοταδιστικές και 

άτοπες. Ορισμένες από αυτές ήταν: 

● άνοιγμα παραθύρων που κοιτούσαν προς τον βορρά 

● ρητή απαγόρευση ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας  

● το ζεστό και υγρό κλίμα μαζί με νοτίους ανέμους ήταν πολύ επικίνδυνος 

συνδυασμός, όπως και ο αέρας πάνω από λιμνάζοντα νερά και έλη. 

● η πανώλη ελκυόταν από την ομορφιά νεαρών κοριτσιών(αυτή η θεωρία είναι άτοπη, 

αφού πέθαιναν περισσότεροι άντρες απ' ό,τι γυναίκες, καθώς και περισσότεροι νέοι απ' 

ό,τι ηλικιωμένοι) 

Μερικές από τις «θεραπείες» που εξασκούνταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν οι 

ακόλουθες: 

● Κάψιμο φλοιών κυδωνιών και κορμών λάχανων.  

● Κάψιμο ευωδών ξύλων μέσα στις καλύβες.  

● Βράσιμο του νερού και στη συνέχεια ψήσιμο του κρέατος.  

● Αποχή από τη σεξουαλική πράξη.  

● Εφαρμογή πολλών αφαιμάξεων. 

Πολλοί γιατροί το έβαζαν στα πόδια μπροστά στην τρομακτική ασθένεια. Όταν 

έφευγαν τρομοκρατημένοι, θεωρούνταν δειλοί, ενώ από την άλλη, όταν παρέμειναν 

θεωρούνταν φιλάργυροι. Το μοναδικό ιατρικό καθήκον τους ήταν να ενθαρρύνουν τους 

ασθενείς σε συνεχείς εξομολογήσεις. Παράλληλα, το συχνότερο μέσο που 

χρησιμοποιούσαν κατά της πανώλης ήταν το κάψιμο αρωματικών ουσιών. Έτσι ο Πάπας 

Κλήμης ΣΤ΄ πέρασε την περίοδο της πανώλης στην Αβινιόν μεταξύ δύο μεγάλων εστιών 

φωτιάς, που έκαιγαν ανελλιπώς στο δωμάτιο του, και υποτίθεται ότι κρατούσαν μακριά 

την πανώλη. 

Σε ευρύτερη σκοπιά η πανώλη έδρασε ως κατασταλτικός παράγοντας όσον αφορά 

την εμπιστοσύνη των γιατρών στην ιατρική του Γαληνού. Πλέον άρχισε δειλά δειλά η 

ανατομική εξέταση του ανθρωπίνου σώματος, πολύ περισσότερο απ' ό,τι πριν την 

πανδημία και έγινε έτσι το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της σύγχρονης ιατρικής και της 

εμπειρικής επιστήμης. 

Ιστορικά δεδομένα και ο επηρεασμός της Τέχνης 

Ο μαύρος θάνατος και ο πολιτισμός 

      Δεισιδαιμονία και «αποδιοπομπαίοι τράγοι» 

Η έλλειψη γνώσεων και κριτικής σκέψης, δημιούργησε πολλές μεταφυσικές 

ερμηνείες της Μαύρης Πανώλης. Η μεσαιωνική Ευρώπη δεν είχε τις ιατρικές γνώσεις για 
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να καταλάβει και να εξηγήσει αυτή την πανδημία, και έτσι στράφηκε σε θρησκευτικές 

αναγνώσεις της. Στη Βίβλο, η πανώλη πάντα θεωρούνταν θεϊκή τιμωρία, με κλασικό 

παράδειγμα τις «10 Πανώλες» που κατακρεούργησαν τους Αιγύπτιους , όταν ο Φαραώ 

αρνήθηκε να απελευθερώσει τους ανθρώπους του Θεού. Έτσι, πολλοί πίστεψαν ότι η 

επιδημία ήταν μια θεϊκή τιμωρία για  αμαρτίες, όπως η απληστία, η βλασφημία, η ζήλεια, 

η λαγνεία, η υπεροψία και η αίρεση.  Κάποιοι έχασαν τελείως την πίστη τους, ενώ άλλοι 

αφιερώθηκαν στην προσευχή και τη μετάνοια, την οποία πριν περιφρονούσαν. Ωστόσο, 

υπήρξαν πολλοί που δεν πίστεψαν ότι ο Μαύρος Θάνατος ήταν θεϊκό έργο και έψαξαν να 

βρουν κάποιον υπαίτιο για τη συμφορά. Η Ευρώπη του μεσαίωνα είχε την απάντηση 

εύκολη,  όπως και η Ευρώπη των νεότερων χρόνων: για την πανούκλα έφταιγαν οι 

Εβραίοι, φυσικά και με την «ευλογία» της Εκκλησίας. Μπροστά στο θάνατο και τη 

δυστυχία οι άνθρωποι χρειάζονταν έναν «αποδιοπομπαίο τράγο». Οι Εβραίοι 

κατηγορήθηκαν ότι δηλητηρίαζαν το νερό στα πηγάδια, με απώτερο σκοπό να 

εξοντώσουν τους Χριστιανούς και να κατακτήσουν την Ευρώπη. Οι θεωρίες αυτές δεν 

έμειναν στο φάσμα της συνωμοσιολογίας. Το 1348 στην Τουλούζ της Νότιας Γαλλίας 40 

Εβραίοι βασανίστηκαν,  μέχρι να αναγκαστούν να ομολογήσουν τις πράξεις τους. Έπειτα, 

σφαγιάστηκαν άγρια από τον εξαγριωμένο όχλο και τα πτώματά τους πετάχτηκαν σε 

πηγάδια. Τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, πάνω από χίλιοι Εβραίοι κάηκαν ζωντανοί 

στο Στρασβούργο. Παρόμοιες βίαιες εξάρσεις σημειώθηκαν σε πολλές μεγάλες πόλεις 

ανά την Ευρώπη. Σε μικρότερο βαθμό στοχοποιήθηκαν οι ύποπτοι για πρακτικές μαγείας, 

οι μετανάστες, οι ρομά και οι επαίτες. Εν ολίγοις οι μη προνομιούχοι, οι απροστάτευτοι 

από τις κοινωνικές δομές και οι περιθωριακοί ήταν οι εύκολοι στόχοι. Και ήταν αδύνατον 

να γλυτώσουν,  καθώς οι φοβισμένοι και δεισιδαίμονες κάτοικοι της γηραιάς ηπείρου  

ήθελαν κάπου να ξεσπάσουν και να εκτονωθούν, κατά τη διάρκεια της πανώλης.  

Κατάπτωση Εκκλησίας 

Ο Μαύρος Θάνατος απομάκρυνε πολλούς ανθρώπους από την Εκκλησία. Τόσο 

απλούς πιστούς, όσο και αρκετούς ικανούς κληρικούς. Όπως αναφέρει ο Dan Carlin στο 

βιβλίο του «Το τέλος είναι πάντα κοντά», η πανδημία σήμανε την αρχή της μεγάλης 

ηθικής κατάπτωσης του κλήρου. Οι αντικαταστάτες των κληρικών που εξοντώθηκαν από 

την πανώλη κατά κανόνα δεν ήταν το ίδιο αφοσιωμένοι με τους προκατόχους τους. 

Σύντομα, η όποια αξιοκρατία της εποχής, έδωσε τη θέση της στη διαφθορά, καθώς πολλοί 

έφταναν σε υψηλές εκκλησιαστικές θέσεις εξαιτίας του χρηματισμού και όχι χάρη στα 

προσόντα τους. Μέσα σε δύο αιώνες,  το ήθος του κλήρου αμαυρώθηκε από τις 

καταχρήσεις, τις υπερβολές, τη χυδαιότητα και την απουσία υψηλών αξιών. Το γεγονός 

αυτό, σε συνδυασμό με την γενικότερη απαισιοδοξία και απόγνωση που κυριαρχούσε 

στην κοινωνία, απομάκρυνε πολλούς πιστούς από τους ναούς. Έβλεπαν ότι οι προσευχές 

τους δεν έβρισκαν πια ανταπόκριση, ενώ γύρω τους υπήρχε μόνο δυστυχία και θάνατος. 

Συνειδητοποίησαν ότι οι εκκλησίες και τα μοναστήρια δεν ήταν τα ασφαλή μέρη με την  

θεία προστασία. Για την ακρίβεια, συνέβαινε το  ακριβώς αντίθετο. Η μαζική καταφυγή 

πολλών μολυσμένων, που αναζητούσαν προστασία,  στις μονές είχε ως αποτέλεσμα η 

πανώλη να εξαπλωθεί ραγδαία και να σπείρει το θάνατο σε μοναστήρια και ναούς. 

Παράλληλα, παραθρησκευτικές ομάδες είχαν κάνει την εμφάνισή τους και η 

δημοτικότητά τους απογειώθηκε. Αυτές οι ακραίες, φανατικές ομάδες καθολικών είχαν 

200 με 1000 μέλη, που ταξίδευαν από πόλη σε πόλη, δημιουργούσαν μεγάλους κύκλους 

στου δρόμους και μαστίγωναν τον εαυτό τους δημιουργώντας ένα τρομακτικό και 
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οδυνηρό θέαμα, θεωρώντας πως με αυτόν τον τρόπο εξιλεώνονταν από τις αμαρτίες τους 

, καθώς ερμήνευαν την πανδημία ως μια τιμωρία από τον Θεό. 

Η πρώτη καραντίνα 

Όσο η Μαύρη Πανώλη έσπειρε τον τρόμο και τον θάνατο σε όλη την Ευρώπη, η 

Επιστήμη δεν μπορούσε να βρει εξήγηση ούτε μέθοδο περιορισμού της. Παρ’ όλα αυτά, 

είχε γίνει κατανοητό ότι η πανώλη ήταν μια μολυσματική νόσος που μεταδιδόταν με τις 

μικρές αποστάσεις. Στη Βενετία, κάποιοι διορατικοί υπεύθυνοι του λιμανιού της 

Ραγκούσα, αποφάσισαν να κρατούν σε απομόνωση τους ναύτες και τους ταξιδιώτες που 

κατέφθαναν στο λιμάνι, μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν ήταν άρρωστοι. Η διαδικασία αυτή 

ονομάστηκε «trentino», που σημαίνει 30 ημέρες, θεσπίστηκε στο Σύνταγμα της Βενετίας 

και υποχρέωνε τους ναύτες να κρατούνται απομονωμένοι για 30 ημέρες. Με τον καιρό, η 

περίοδος αυτή αυξήθηκε σε 40 ημέρες και μετονομάστηκε σε «quarantino». Από αυτή 

προήλθε ο όρος «καραντίνα» και η εφαρμογή της στον δυτικό κόσμο.  

Η συμβολή του μαύρου θανάτου στην Αναγέννηση 

Σύγχρονοι κοινωνιολόγοι και ιστορικοί έχουν υποστηρίξει ότι η μαύρη πανούκλα 

δρομολόγησε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανατροπές μεγάλης κλίμακας καθώς 

η μεσαιωνική κοινωνία της δυτικής Ευρώπης ήταν αδύνατον να αντιμετωπίσει την 

πανούκλα. Η τεράστια έλλειψη εργατικών χεριών οδήγησε στην εφεύρεση μηχανικών 

υποκαταστάτων, άρα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η αδυναμία ερμηνείας και 

αντιμετώπισης της πανδημίας διευκόλυνε την εγκατάλειψη  των απαρχαιωμένων 

αντιλήψεων  και έδωσε ώθηση στην Επιστήμη. Ο ορθολογισμός αντικατέστησε σταδιακά 

τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες. Τελικώς, διερωτάται κανείς αν η πανδημία γέννησε 

τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Και, συνειρμικά, αν η σημερινή πανδημία θα 

γεννήσει έναν νέο κόσμο. 

Αζτέκοι 

Στην περίπτωση των Αζτέκων του Μεξικού, εκτιμάται ότι μέσα σε πέντε χρόνια, 

μεταξύ 1545-1550, περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι (το 80% των κατοίκων) πέθαναν 

από μια τρομερή επιδημία που στην τοπική γλώσσα είχε ονομασθεί «κοκολίζτλι» 

(σημαίνει μάστιγα ή λοιμός). Οι άνθρωποι είχαν υψηλό πυρετό, πονοκεφάλους και 

αιμορραγία από τα μάτια, το στόμα και τη μύτη, πεθαίνοντας μέσα σε τρεις έως τέσσερις 

ημέρες. Αυτή ήταν η δεύτερη, αλλά φονικότερη, από τις τρεις σοβαρότερες επιδημίες που 

έπληξαν το Μεξικό, μετά την άφιξη των Ευρωπαίων.  

      Γλυπτική και ζωγραφική 

Ο Θάνατος στην τέχνη 

Τα έργα της εποχής με θέμα τον θάνατο λειτουργούν ως memento mori. Ο όρος είναι 

λατινικός και σημαίνει «θυμήσου ότι είσαι θνητός» ή «θυμήσου ότι πρέπει να πεθάνεις».  

Η απεικόνιση  του Θανάτου -  Ιππότη 
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Τον Μεσαίωνα ο θάνατος παρουσιάζεται συχνά ως ιππότης. Στο χειρόγραφο βιβλίο 

«Tres Riches Heures du Duc de Berry» , που εικονογράφησαν από το 1413 μέχρι το 1416 

οι αδελφοί Limbourg και ολοκλήρωσε εβδομήντα χρόνια μετά ο Jean Colombe , βρίσκουμε 

να παριστάνεται «Ο Ιππότης του Θανάτου » , ως ευγενής ντυμένος με κόκκινη ενδυμασία 

και σπαθί σε άσπρο άλογο . Το άλογό του περνάει πάνω από τάφους κοιμητηρίου . Τον 

συνοδεύει στρατιά σκελετών ντυμένων με άσπρα σάβανα, που θυμίζουν ρωμαϊκές 

τηβέννους, οπλισμένων με ακόντια , δρεπάνια, τσεκούρια και ραβδιά. Απέναντι υπάρχει 

μια ομάδα στρατιωτών που τρομοκρατημένοι οπισθοχωρούν . Στο βάθος διακρίνεται ένα 

όμορφο τοπίο και μια ήσυχη πόλη που έρχονται σε αντίθεση με την μακάβρια σκηνή. Στο 

έργο αυτό ο μεγάλος αριθμός των σκελετών δηλώνει την δύναμη του θανάτου .  

Η «Συνάντηση» των τριών ζωντανών και των τριών νεκρών : Η ματαιότητα της ζωής, η 

τέχνη του θανάτου 

Η εικονογραφία της «Συνάντησης» εικονίζεται αρχικά σε τοιχογραφίες . Ο μύθος 

αφορά τρεις ευγενείς νεαρούς που πηγαίνουν να κυνηγήσουν και συναντούν τρία 

πτώματα σε διαφορετικά στάδια σήψης σε ανοιχτούς τάφους. Με επιγραφές οι νεκροί 

προειδοποιούν τους ζωντανούς για την μελλοντική τους τύχη «Ήμασταν αυτό που είστε 

και θα γίνετε αυτό που είμαστε». Είναι αξιοσημείωτο ότι το κυνήγι , μια δραστηριότητα 

των ευγενών έιναι ένα σταθερό στοιχείο στην απεικόνιση του θέματος . Οι τρεις ευγενείς 

είτε πεζοί είτε πάνω στα άλογά τους έχουν πάντα γεράκια ή κυνηγετικά σκυλιά , ενώ η 

ευγενική τους καταγωγή υποδηλώνεται από την πολυτελή ενδυμασία ή από τα 

διαδήματα που φορούν.  
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Ο χορός του θανάτου - Το θέμα των μακάβριων χορών  

Σε όλη τη διάρκεια του ύστερου Μεσαίωνα, ένα συνηθισμένο θέμα που 

χρησιμοποιήθηκε  σε πολλές περιπτώσεις στη λογοτεχνία και στη ζωγραφική της Δυτικής 

Ευρώπης, ήταν ο Μακάβριος Χορός. Το θέμα αυτό απέκτησε μεγάλη φήμη και 

εξαπλώθηκε στις περιοχές που ξεσπούσε η επιδημία.Η παρουσία του θανάτου είναι 

έντονη στις καλλιτεχνικές δημιουργίες. Η αποσύνθεση του ανθρώπινου σώματος 

απεικονίζεται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες προκαλώντας  τη φρίκη. Παλαιότερα,  στις 

εκκλησίες και στις σαρκοφάγους υπήρχαν αναπαραστάσεις του ανθρώπινου σώματος 

εξιδανικευμένου. Αυτό όμως αλλάζει δραματικά και τη θέση αυτών των παραστάσεων 

παίρνουν πτώματα σε αποσύνθεση και φαγωμένα από σκουλήκια και βατράχους.  

Οι Μακάβριοι Χοροί είναι ζωγραφικά ή χαρακτικά θέματα κυρίως σε εξωτερικούς 

τοίχους μοναστηριών, σε οικογενειακούς τάφους, σε χώρους που τοποθετούνταν 

σκελετοί ή στο εσωτερικό μερικών εκκλησιών. Οι τοιχογραφίες, συνήθως, απεικονίζουν 

ένα αποστεωμένο πτώμα ή σκελετό μαζί με έναν εκπρόσωπο από μια κοινωνική τάξη. Ο 

αριθμός των χαρακτήρων ποικίλει κάθε φορά. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο 

Μακάβριος Χορός μοιάζει με πανηγύρι. Τριγύρω από την κεντρική αναπαράσταση 

υπάρχουν μορφές του Θανάτου που μιλάει στο θύμα άλλοτε με άσχημο τρόπο και άλλοτε 

με κοροϊδευτικό. Το θύμα συνήθως παρουσιάζεται να κλαίει και να εκλιπαρεί για 

έλεος.Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Θάνατος παρουσιάζεται να αδιαφορεί για την κοινωνική 

θέση των θυμάτων. Δεν έχει σημασία αν το θύμα είναι βασιλιάς, ανώτερο μέλος της 

εκκλησιαστικής ιεραρχίας, ιππότης, έμπορος ή φτωχός. Δεν έχει σημασία αν είναι νέος ή 

γέρος, άντρας ή γυναίκα, ακόμα και παιδί. Ο Θάνατος δεν ξεχωρίζει κανέναν και είναι 

αναπόφευκτος. Για να ολοκληρωθεί η εικόνα του, πολλές φορές, κρατάει και κάποιο 

μουσικό όργανο, κίνηση που έχει συμβολική σημασία, αφού το μουσικό όργανο αυτό 

«ξυπνά» τον πειρασμό και δείχνει τη διαβολικότητα της μουσικής. Άλλωστε, υπήρχε και 
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ο μύθος των μυθικών Σειρήνων που με την υπέροχη μουσική τους παρέσυραν σε θάνατο 

χιλιάδες ναυτικούς.  

  

 
Danse Macabre (1471), Vincent of Kastav από το ναό Sv. Marija na Škrilinama στην πόλη 

Istria της Κροατίας 
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Μακάβριος Χορός (1539) τοιχογραφία Πιντσόλο , Τρέντο, Chiesa di San Vigilio 

 

Ο χορός του Θανάτου είναι ένα θέμα σαρκαστικό , μια εκτόνωση του καταπιεσμένου 

λαού για την φεουδαρχική τυραννία και ένας χλευασμός της θνητότητας του ανθρώπου . 

Κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα, ένα ακόμα επαναλαμβανόμενο θέμα σε πίνακες 

θρησκευτικού περιεχομένου ήταν η σκηνή του νεκροκρέβατου με το νεκρό να βρίσκεται 

περιστοιχισμένος από τους συγγενείς του. Μετά την πανώλη υπήρξε διαφοροποίηση, με 

τον πεθαμένο να απεικονίζεται σε άδειο δωμάτιο, έχοντας ως μόνη "παρέα" εκείνη ενός 

αγγέλου ή ενός σκελετού σε αποσύνθεση, για να φτάσουμε στα τέλη του 16ου αιώνα με 

συνδυαστικά πορτρέτα ζωντανών και νεκρών εικόνων.  
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Οι τρεις εποχές μίας Γυναίκας και ο Θάνατος (1510), Hans Baldung.  

(Πηγή: Kunsthistorisches Museum, Vienna)  

 

Στις αρχές του 15ου αιώνα, η Αναγέννηση βρισκόταν στο ξεκίνημά της και ο τρόμος 

της πανούκλας το ίδιο για τα επόμενα περίπου 300 χρόνια, με εξάρσεις που εξαφάνισαν 

ολόκληρες περιοχές, όπως εκείνες του Παλέρμου στη Σικελία γύρω στο 1620, με τον Van 

Dyck, που μετακόμισε στην πόλη την εποχή εκείνη, να προσπαθεί να βρει διέξοδο από το 

θάνατο μέσω των έργων του, αλλά και του Λονδίνου το 1665, με την καταστροφή του να 

περιγράφεται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στο A Journal of the Plague Year του Daniel 

Dafoe, ένα από τα πρώτα ιστορικά μυθιστορήματα.  

 
  

H Aγία Rosalie παρεμβαίνει για το χτυπημένο από την πανούκλα Παλέρμο (1624), Van 

Dyck (Πηγή: The Metropolitan Museum of Art)  
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Οι Hans Holbein, Titian,  Ambrogio Lorenzetti και Pietro Lorenzetti είναι κάποιοι από 

τους διασημότερους καλλιτέχνες της περιόδου, που έχασαν τη ζωή τους από την 

επιδημία. Κάποιοι άλλοι, όπως ο Tintoretto, που ζωγράφισε τα μεγαλύτερα έργα του 

Scuola Grande di San Rocco της Βενετίας, κτίριο αφιερωμένο στον Άγιο προστάτη από την 

πανούκλα, στάθηκαν απέναντί της.   

 

Η αυξημένη παρουσία του θανάτου στη θεματολογία των έργων τέχνης, κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο, εξηγείται τόσο από την ανάγκη έκφρασης του πόνου και του 

φόβου, που βίωσαν οι άνθρωποι, όσο και από το πάθος τους για την ίδια τη ζωή.  

Στη γλυπτική, σαν παραλλαγή της ξαπλωμένης φιγούρας με το γαλήνιο πρόσωπο των 

μεσαιωνικών τύμβων, παρατηρούνται οι διαφοροποιήσεις των βίαιων και 

αποκρουστικών προσώπων και εικόνων, όπως του Condottiere Guidarello Guidarelli του 

1525 από τον γλύπτη Tulio Lombardo στην πινακοθήκη της Ραβέννας, που απεικονίζει τον 

πόνο του θανάσιμα λαβωμένου στρατιώτη.  

 
  

Condottiere Guidarello Guidarelli (1525), Tulio Lombardo (Φωτογραφία: Pinacoteca di 

Ravenna)  

  Από τα τέλη του 15ου αιώνα, αυτά τα αγάλματα μοιάζουν συχνότερα με πτώματα σε 

αποσύνθεση, τα επονομαζόμενα και ως transi, όπως το άγαλμα Le Transi de René de 

Chalon του Ligier Richier στην εκκλησία Bar-le-Duc στο Saint-Etienne της Γαλλίας, που 

κρατά την καρδιά του πρίγκιπα René de Chalón, ο οποίος σκοτώθηκε στη μάχη σε ηλικία 

25 χρονών. 
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Le Transi de René de Chalon (1545-1547), Ligier Richier (Φωτογραφία: 

Wikipedia)  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Ονομασία: «Pietà» (ν.ε. “Κρίμα”) 

Καλλιτέχνης: Τιτσιάνο Βετσέλλιο 

Χρονολογία δημιουργίας:1575-6  

Περιγραφή περιεχομένου πίνακα: 

Ο Τιτσιάνο ζωγράφισε αυτή την αμυδρά φωτισμένη εικόνα όταν η Βενετία επλήγη από 

την πανώλη. Απεικονίζεται o ίδιος ημίγυμνος, γονατισμένος μπροστά από την Παρθένο 

Μαρία, που κρατά στα χέρια της το σώμα του νεκρού Χριστού. Για να καταστήσει εντελώς 

σαφές το μήνυμά του, ο μεγάλος ζωγράφος της Αναγέννησης περιλαμβάνει άλλη μια 

εικόνα μέσα σε αυτή την εικόνα: μια ακαλαίσθητη λαϊκή ευχετήρια (ex-voto) επιγραφή, 

από αυτές που μπορεί να δει κανείς μέσα σε μια εκκλησία, και ο ίδιος -μαζί με τον γιο του 

Οράτσιο στην άκρη αριστερά-  ενώ προσεύχεται, όπως θα το έκανε ένας απλός χωρικός. 

Η προσευχή του δεν έπιασε. Ο Τιτσιάνο και ο Οράτσιο πέθαναν και οι δύο στην επιδημία 

της πανώλης του 1576.  
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Ονομασία: Ο εύθραυστος άνθρωπος 

Χρονολογία: Περίπου το 1656 

Δημιουργός: Σαλβατόρ Ρόζα 

Περιγραφή:  

Ο Ρόζα επέζησε από την επιδημία της πανώλης του 1656, έχασε, όμως τον μικρό του 

γιο, τον αδελφό του και την αδερφή του, τον σύζυγό της και τα πέντε παιδιά τους. Το 

νήπιο του πίνακα είναι ο γιος του Ροζάλντο. Το έργο του Ρόζα είναι μια αναφορά από την 

πρώτη γραμμή του θανάτου. Και μπορεί να το δει κανείς ως την απόλυτη μακάβρια 

δήλωση: ένα νεογέννητο μωρό υπογράφει μια συμφωνία με τον Θάνατο αναγνωρίζοντας 

ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι άθλια και σύντομη. Ο Θάνατος είναι ένας τρομακτικός 

σκελετός με φτερά που υψώνονται μέσα στο επιτάφιο σκοτάδι του πίνακα.  
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Ονομασία: Οι επτά πράξεις του ελέους 

Χρονολογία: 1606-1607 

Δημιουργός: Καραβάτζιο 

Περιγραφή:  

Στο αριστουργηματικό αυτό έργο, που κοσμεί την αγία τράπεζα της εκκλησίας Pio 

Monte della Misericordia στην καρδιά της Νάπολης, ένας ιερέας κρατάει έναν πυρσό 

καθώς ένας άνδρας μεταφέρεται για να ταφεί μέσα στη νύχτα, μία πράξη ελέους, αφού 

εκείνη την περίοδο οι νεκροί δεν μπορούσαν να θαφτούν με αξιοπρέπεια.  

 
Ονομασία:«Η Παναγία εμφανίζεται στα θύματα της πανώλης» 

Καλλιτέχνης:Αντόνιο Τζάνκι 

Χρονολογία:1666 

Περιγραφή:  

Το 1630 η επιδημία επανέρχεται δριμύτερη σε ολόκληρη την Ιταλία και στη 

Γαληνοτάτη Βενετική Δημοκρατία. Το γεγονός αποτυπώνεται αυτήν τη φορά από τον 

Αντόνιο Τζάνκι στην τοιχογραφία: «Η Παναγία εμφανίζεται στα θύματα της πανώλης» 

(1666). Μια πολυπρόσωπη σύνθεση με τον Άγιο Ρόκκο, την Παναγία να παρακαλεί τον 

Χριστό να κάνει το θαύμα, ενώ στο κατώτερο επίπεδο βρίσκονται ξαπλωμένοι νεκροί 

ανάκατοι με τους ζωντανούς. Παρατηρούμε, επίσης, στο δεξί μέρος του πίνακα, μια σκηνή 

όπου ασθενείς στοιβάζονται σε μια γέφυρα και πετιούνται σε βάρκα. 
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Ονομασία:«Θρίαμβος του θανάτου» 

Καλλιτέχνης: Πίτερ Μπρίγκελ 

Χρονολογία: 1562 

Περιγραφή:  

Μια από τις λιγοστές εξαιρέσεις που δεν συνδέουν τις επιδημίες με τη θρησκεία είναι 

ο Πίτερ Μπρίγκελ ο πρεσβύτερος, ίσως γιατί αποστρεφόταν στον ίδιο βαθμό καθολικούς 

και λουθηρανούς ως καθαρόαιμος αντικληρικαλιστής. Στον «Θρίαμβο του θανάτου» είναι 

διάχυτη η φιλοσοφική προσέγγιση της ανθρώπινης μοίρας που αναφέρεται σε όλα τα 

κοινωνικά στρώματα. Η ανθρώπινη ζωή και μοίρα στον συγκεκριμένο πίνακα 

παρουσιάζεται ως ένα δυστοπικό τοπίο.  Σε αυτό το τοπίο στριμώχνονται αριστοκράτες 

και δολοφόνοι, ιερωμένοι και αγρότες με διαφορετικές αντιδράσεις ο καθένας.  

 

 
Ονομασία:«Χρόνος και Θάνατος» 

Καλλιτέχνης: Κατερίνα ντε Τζουλιάνις 

Χρονολογία: πριν το 1727 

Περιγραφή:  

Η βουβωνική πανώλη άρχισε να εξασθενεί στην Ευρώπη τον 18ο αιώνα. Το τελευταίο 

μεγάλο ξέσπασμά της έγινε στη Μασσαλία το 1720. Αυτό το έργο φρίκης από κερί που 

έγινε από μια καλόγρια στη Νάπολη δείχνει πως η ανάμνησή της έμεινε ως ένα τοπίο που 

είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά από το θάνατο. Το έργο της ντε Τζουλιάνις είναι ένα 

απίστευτο όραμα του Θανάτου ως αναρχικού, γράφει ο Τζόναθαν Τζόουνς στον Guardian, 

που καταστρέφει όλες τις ανθρώπινες ελπίδες. Αυτό το όραμα και η παράδοση της οποίας 

αποτελεί μέρος, μπορούν να ανιχνευθούν στον Μαύρο Θάνατο. Η ανάμνηση αυτής της 

πανδημίας δεν έχει διαγραφεί ποτέ. 
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Ονομασία:«Άγιος Σεμπαστιανός» 

Καλλιτέχνης: Χέριτ βαν Χόντχορστ 

Χρονολογία: 1623 

Περιγραφή:  

Αρχηγός του πρώτου συντάγματος των Πρετοριανών, ο Σεβαστιανός καταδικάστηκε 

από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Διοκλητιανό σε θάνατο με δηλητηριασμένα βέλη για τις 

χριστιανικές του πεποιθήσεις, όταν άρχισε ο διωγμός των Χριστιανών, το 303μ.Χ. Το σώμα 

του παρέλαβε μια ευσεβής χήρα, η Λουκίνα, που ανακάλυψε ότι ανέπνεε και τον 

φρόντισε μέχρι που έγινε καλά. Όμως ο Σεβαστιανός μίλησε και πάλι στον Διοκλητιανό 

για θέματα πίστης και εκείνος διέταξε την θανάτωσή του με μαστίγωμα αυτή τη φορά. Ο 

Σεβαστιανός θεωρείται προστάτης άγιος κατά της πανούκλας. Η Ουτρέχτη, γενέτειρα του 

ολλανδού ζωγράφου, του Χόντχορστ  χτυπήθηκε από την πανώλη τη δεκαετία του 1620, 

και ο πίνακας απεικονίζει με πάθος τον άγιο ως εμπνευσμένο ήρωα θαυματουργής 

επιβίωσης. Τα βέλη καρφωμένα βαθιά μέσα στη σάρκα του μοιάζουν θανατηφόρα, ο 

Σεβαστιανός όμως κατάφερε να επιβιώσει. Η χλωμή επιδερμίδα, το σκοτεινό σκηνικό και 

η έντονη βία αυτής της εικόνας εμπνέονται από τον Καραβάτζιο, του οποίου η τέχνη 

ενθουσίασε τον Χόντχορστ όταν πήγε στη Ρώμη.  
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Ονομασία:«Πορτρέτο της Χέντρικγε Στόφελς» 

Καλλιτέχνης: Ρέμπραντ 

Χρονολογία: 1654 

 Περιγραφή:  

Η Χέντρικγε Στόφελς ήταν ένα από τα θύματά της βουβωνικής πανώλης. Είναι 

συγκινητικά ζωντανή στο πορτρέτο που φιλοτέχνησε ο Ρέμπραντ( ο οποίος ήταν εραστής 

της) μέσα από το οποίο τα σκούρα μάτια της εκπέμπουν οικειότητα και ειλικρίνεια. Η 

Στόφελς ήταν η χήρα του οικονόμου του κορυφαίου ζωγράφου πριν γίνει σύντροφός του 

στη ζωή και στη δουλειά του. Απέκτησε μια κόρη μαζί του και μεγάλωσε τον γιο του Τίτο. 

Και όταν ο καλλιτέχνης πτώχευσε, έγινε εκπρόσωπός του και τον κράτησε όρθιο 

οικονομικά. Αυτός ο πίνακας του 1654 είναι η μαρτυρία της αγάπης τους. Μερικά χρόνια 

αργότερα, το 1663, ένα πλοίο από το Αλγέρι έφερε την πανούκλα στο Άμστερνταμ, ένα 

από τα θύματα της οποίας ήταν και η Στόφελς. Η απώλεια της συνέβαλε στην τραγωδία 

και την αγωνία που βλέπουμε στις όψιμες αυτοπροσωπογραφίες του Ρέμπραντ.  

  
Ο θρίαμβος του Θανάτου στην Εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου στην Τοσκάνη  

Το έργο ζωγράφισε ο Bartolo di Fredi  στα 1330-1340 .  

Στην τοιχογραφία διακρίνεται αριστερά μια γυναίκα που απλώνει το χέρι της στο 

θάνατο σε μια ικετευτική χειρονομία τυπική των φτωχών ανθρώπων . Ψηλά εικονίζεται ο 

Χριστός από το στόμα του οποίου ξεκινά μια επιγραφή. Ο Θάνατος παριστάνεται ως 

μαυροντυμένη γυναίκα που φέρει τόξο οπλισμένο με βέλος επάνω σε άλογο. Στη ζώνη 

της είναι δεμένο δρεπάνι , σύμβολο του χρόνου και του αποδεκατισμού των ανθρώπων. 

Ο Θάνατος αφήνει πίσω του τους φτωχούς και εκτοξεύει τα βέλη του προς τους δύο 

ευγενείς. Στα δεξιά οι δύο νέοι άνδρες, οπλισμένοι για κυνήγι, φαίνονται ανέμελοι και δεν 

ανησυχούν για τον θάνατο. 

Κινηματογράφος 

Η διαχρονική στοχαστική ταινία “Η Έβδομη Σφραγίδα” του σουηδού Ινγκμαρ 

Μπέργκμαν αναφέρεται στην επιστροφή ενός ιππότη και του ιπποκόμου του μετά το 
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τέλος των σταυροφοριών από τους Άγιους Τόπους στην Ευρώπη τον 14ο αιώνα. Κατά τη 

διάρκεια της επιστροφής τους, οι δύο άντρες συναντούν τον Θάνατο, ο οποίος προτείνει 

στον ιππότη να παίξουν μια παρτίδα σκάκι. Αν ο ιππότης κερδίσει, θα κερδίσει και τη ζωή 

του, αν όμως χάσει, ακολουθεί τον Θάνατο στον κάτω κόσμο. Η παρτίδα διακόπτεται και 

ο ιππότης έχει τη δυνατότητα να περιπλανηθεί στα γύρω χωριά, βλέποντας για πρώτη 

φορά την εξαθλίωση που έχει προκαλέσει ο Μαύρος Θάνατος που έπληττε εκείνη την 

περίοδο την Ευρώπη. Έτσι, ο πρωταγωνιστής της ταινίας μπαίνει σε μια διαδικασία να 

αναρωτηθεί αν πράγματι υπάρχει Θεός, απορία που είχαν πολλοί άνθρωποι της εποχής 

αυτής, όπως και ο ιπποκόμος του έχει οράματα με τον Θάνατο να σέρνει όλη την 

ανθρωπότητα σε έναν danse macabre (χορός του Θανάτου), σκηνή που απεικονίζεται σε 

πολλές τοιχογραφίες της εποχής. Στο τέλος της ταινίας, το όραμα γίνεται πραγματικότητα 

και ο Θάνατος κερδίζει την παρτίδα.  

Μια ακόμα ταινία στην οποία παρουσιάζεται μια ομάδα ανδρών και γυναικών που 

έχουν καταφύγει στην εξοχή ώστε να γλιτώσουν από την πανούκλα είναι ο “Θαυμάσιος 

Βοκάκιος”. Η ταινία βασίζεται στη συλλογή διηγημάτων του Τζιοβάνι Βοκακίου 

“Δεκαήμερο” και πιο συγκεκριμένα σε πέντε από αυτά τα διηγήματα. Παρόμοια ιστορία 

παρουσιάζεται στην ταινία “Το δεκαήμερο” του Πιερ Πάολο Παζολίνι, εφόσον και οι δύο 

κινηματογραφικές αποδόσεις έχουν βάση το ίδιο κείμενο.  

Επίσης, υπάρχει η ταινία η “Μάσκα του Κόκκινου Θανάτου” που βασίζεται στο 

ομότιτλο διήγημα. Σε αυτή την ταινία- αλληγορία του αναπόφευκτου ερχομού του 

θανάτου, ένας νεαρός πρίγκιπας προσπαθεί να αποφύγει τον λοιμό γνωστό ως Κόκκινο 

Θάνατο και διοργανώνει ένα μασκέ πάρτι, στο οποίο εμφανίζεται ο Θάνατος και σκοτώνει 

τον ίδιο και όλους τους ευγενείς.  

Μουσική 

Ο καιρός  της πανδημίας είναι δύσκολος, απειλητικός για τη ζωή αλλά πιεστικός στη 

διάρκεια της προσπάθειας επιβίωσης. Η μουσική διαχρονικά αποδεικνύεται  να συνοδεύει 

ανθρώπους σε στιγμές χαράς, λύπης, αγωνίας. Από τα πρόσφατα παραδείγματα των 

ανθρώπων που τραγουδούσαν στα μπαλκόνια τους ή τις διαδικτυακές συναυλίες του 

“καναπέ” καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι η αναγκαιότητα της μουσικής σε δύσκολες 

περιστάσεις. Αυτό ισχύει από την αρχαιότητα, ιστορικά παρατηρείται σε μελέτες 

πανδημιών που εστιάζουν στο μη - ιατρικό κομμάτι της κοινωνίας. Για τη συγκεκριμένη 

πανδημία της Μαύρης Πανώλης βρίσκουμε άρθρα και μελέτες που υποστηρίζουν ότι οι 

μουσικοί, δημιουργοί κι εκτελεστές, βιώνοντας την απειλή του μαύρου θανάτου και 

προσπαθώντας να επιβιώσουν, παράγουν μουσική που επηρεάζεται από τα 

συναισθήματά τους: φόβος, αγωνία, πόνος, ελπίδα, χαρά επιβίωσης..  

Λόγω του θρησκευτικού και ενίοτε μοιραίου χαρακτήρα που είχε αποδοθεί στην 

πανδημία, υπάρχουν αναφορές που υποστηρίζουν ότι λόγω της αναποτελεσματικότητας 

της ιατρικής να βοηθήσει στη λύση του προβλήματος και τη θεραπεία, αποδέχονταν 

μοιρολατρικά την κατάσταση και προσπαθούσαν να γιορτάσουν τη ζωή που είχαν με 

μουσικές, τραγούδια και χορούς. Οι δημιουργοί έγιναν πιο κοσμικοί, απευθύνονταν σε 

ευρύτερο κοινό, με απλούστερες έννοιες και μελωδίες. Η έκφραση του συναισθήματος 

ήταν πιο απλή και άμεση. Αυτό είχε, πέρα από την έκφραση και την ανακούφιση των 

συναισθημάτων, είχε ως αποτέλεσμα και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή λόγω της 

αμεσότερης επικοινωνίας μέσω της μουσικής. Η σύμπνοια που παρέχει η συμμετοχή στο 
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ίδιο τραγούδι, στην ίδια μελωδία ενώνει τον κόσμο που υποφέρει και κάνει τον καθένα 

να νιώθει λιγότερο μόνος, να νιώθει ότι ανήκει σε ένα μεγαλύτερο σύνολο και να παίρνει 

κουράγιο να συνεχίσει τον αγώνα της ζωής μέσα στην πανδημία, με λιγότερο φόβο και 

άγχος, μέσα σε ένα μεγαλύτερο αίσθημα ομοψυχίας.  

Στο Μιλάνο του 1576 η πανώλη που αναζωπυρώνεται,  ονομάζεται  «Πανούκλ α του 

Σαν Κάρλο», χάρη στον ηρωικό Κάρλο Μπορομέο, που βοήθησε με κάθε τρόπο τα πλήθη. 

Με το πρώτο μουσικό κάλεσμα, οι κάτοικοι, κλεισμένοι μήνες στα σπίτια τους, βγαίνουν 

στα παράθυρα κι αρχίζουν να τραγουδούν, εν χορώ. Κυρίως μαδριγάλια και ύμνους του 

Αγίου Σεβαστιανού, που τον θεωρούν προστάτη τους σε αυτές τις τραγικές περιστάσεις. 

«Τέτοια ήταν η γλύκα που ανέδυε το – κοινό – τραγούδι τους, που το Μιλάνο των 300.000 

ψυχών έμοιαζε σαν «Παραδείσια Ιερουσαλήμ». Σκεφθείτε ότι περπατώντας, δεν άκουγες 

παρά μόνον τραγούδια», κατέγραφε ο χρονικογράφος Πάολο Μπισκιόλα. «Στο χτυπημένο 

από την πανώλη Μιλάνο δεν άκουγες παρά μόνον τραγούδια. Σχεδόν ευχόσουν να 

συνεχιστούν κι άλλο». Μας το παραδίδει στο βιβλίο του «Plague and Music in the 

Renaissance» (Επιδημία και Μουσική στην Αναγέννηση) ο μουσικολόγος στο 

Πανεπιστήμιο Λογιόλα του Μέριλαντ των ΗΠΑ Δρ. Ρέμι Τσιού, ο οποίος μελέτησε σε 

βάθος μαδριγάλια της εποχής για την οποία μιλάμε και την ιστορία τους. Ως απτά 

παραδείγματα της λεγόμενης discordia concors, που φέρνει την ενότητα – και ομοφωνία, 

μουσικά – διαταραγμένων (από συμφορά σαν την επιδημία). Ο Δρ. Τσιού μελέτησε και 

την «γέννηση» νέων μουσικών ειδών μέσα στην επιδημία της βουβωνικής πανώλης. Όπως 

η μπαλάντα της Κεντρικής Ευρώπης, στην οποία διακρίθηκε ιδιαίτερα ο γάλλος συνθέτης 

του 14ου αιώνα – που νόσησε και ο ίδιος, αλλά επέζησε – Γκιγιόμ Ντε Μασό. Ή το 

μονοφωνικό ροντό και, στην παράλληλη «μουσική» ποίηση, το ροντέλο.  

Λογοτεχνία 

Η πανούκλα ως έμπνευση και αλληγορία- Η ματαιότητα των ανθρώπινων 

Η πανούκλα υπήρξε μία πανδημία αδιανόητης σφοδρότητας που θα εκλαμβανόταν 

ως το απόλυτο μεταφυσικό κακό. Οι ιδιαιτερότητες αυτής της επιθετικής νόσου 

χαράχτηκαν στο συλλογικό υποσυνείδητο των ανθρώπων για αιώνες, υπενθυμίζοντας την 

ασημαντότητα μπροστά στο επέκεινα.  Όπως θα το έθετε μερικούς αιώνες αργότερα ο 

Λάιμπνιτς: «Τίποτα δεν είναι πιο αληθινό από το τίποτα».  

Ο Βοκκάκιος (1313-1375) στο «Δεκαήμερο» περιγράφει τις αφόρητες επιπτώσεις της 

πανούκλας, στη Φλωρεντία της εποχής εκείνης. Η επιδημία πανώλης του δίνει την 

αφορμή για τα εκατό διηγήματα. Η αφήγηση των διηγημάτων αντιπαρατίθεται στον 

θάνατο και σώζει από αυτόν . Η μετάδοση της επιδημίας είναι η «σοβαρή και βαρετή 

αρχή» που ανοίγει τον δρόμο για την «γλυκύτητα και την ευχαρίστηση» . Η πανώλη είναι 

ένα ιστορικο γεγονός του οποίου ο Βοκκάκιος ήταν μάρτυρας και το αποδίδει σε 

πλανητικές επιρροές ή στην θεϊκή οργή. Υπογραμμίζει την αναστάτωση της κοινωνικής 

ζωής και την χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών. Ο φόβος από την μετάδοση της 

αρρώστιας είναι η αιτία ώστε ο αδελφός να εγκαταλείψει τον αδελφό , η γυναίκα τον 

άντρα της και οι πατέρες τα παιδιά τους. Ο Μαύρος Θάνατος κάνει τους ανθρώπους στην 

πόλη όμοιους με κτήνη , όμως και στην εξοχή οι άνθρωποι πεθαίνουν αφήνοντας τα ζώα 

να κυριεύσουν τη γη και τα σπίτια. Οι δέκα νέοι πρωταγωνιστές του Δεκαημέρου 

απομακρύνονται από την Φλωρεντία και δημιουργούν μια ομάδα με δικούς της κανόνες 

που διέπονται από εντιμότητα. Το αφηγηματικό πλαίσιο του Δεκαημέρου αποτελείται 
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από ό,τι υπάρχει πέρα από τα διηγήματα, δηλαδή τη Φλωρεντία που μαστίζεται από την 

επιδημία και την οποία εγκαταλείπει μια ομάδα νεαρών ευγενικής καταγωγής 

δραπετεύοντας στην εξοχή για να σωθεί. Για τον Βοκκάκιο η επιδημία είναι μια κοινωνική 

καταστροφή.  

Για την επιδημία του 1348 και για τον θάνατο έγραψε και ο Πετράρχης στις επιστολές  

Rerum Familiatium και στο Secretum , με μορφή διαλόγων . Ο Πετράρχης μιλά για την 

επιδημία και το πένθος που σκόρπισε. Για αυτόν είναι η αρρώστια που  οδήγησε στον 

θάνατο τους συντρόφους του . Υποφέρει από τον θάνατο των φίλων του και την μοναξιά. 

Δεν την θεωρεί ωστόσο ούτε εκδίκηση του Θεού ούτε καταστροφή των ηθών . Σε πρώτο 

πλάνο βάζει την αντίδραση του κάθε ατόμου για την πανώλη. Ο Πετράρχης θέτει το θέμα 

της παροδικότητας των επίγειων απολαύσεων και της ίδιας της ζωής. Μπροστά στον 

θάνατο που διαρκώς καραδοκεί , η δόξα, η αγάπη, η επιθυμία για φήμη και τιμές είναι 

μάταια και καταδικασμένα να σβήσουν. Γι’ αυτό λεει ο Πετράρχης είναι επιθυμητή η 

αναζήτηση αγαθών που δεν απογοητεύουν , όπως οι αρετές και ο Θεός.  

Μια χαρακτηριστική εικόνα την περίοδο του ξεσπάσματος του Μαύρου Θανάτου, 

έχουμε στο Psalter of Bonne of Luxembourg (περ. 1348-49). Σε αυτό το ψαλτήριο έχουμε 

την απεικόνιση της αλληγορίας για την εφήμερη ζωή που εμφανίζεται για πρώτη φορά 

στη γαλλική λογοτεχνία του δεκάτου τρίτου αιώνα αλλά γίνεται ευρύτερα γνωστή τον 

δέκατο τέταρτο αιώνα. Αυτή η αλληγορία μιλάει για τρεις αριστοκράτες που συνήθως 

απεικονίζονταν ως νέοι άντρες και οι οποίοι αποφασίζουν να πάνε για κυνήγι. Στο δρόμο 

τους βρίσκουν ένα νεκροταφείο στο οποίο και σταματούν. Εκεί συναντούν τρία πτώματα, 

τα οποία αρχίζουν να μιλούν με τους αριστοκράτες και να τους επιπλήττουν για τον 

επιφανειακό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη ζωή. Τους μιλούν για το αναπόφευκτο 

του θανάτου και την αναγκαιότητα να αποφευχθεί η αιώνια καταδίκη γιατί ισχύει το ρητό 

«Ότι είσαι, θα γίνεις». 
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Την εποχή αυτή, δεδομένου ότι ο «Μαύρος Θάνατος» τρομοκρατεί τους  

πληθυσμούς ,  θα κυκλοφορήσουν και πολλά κείμενα «ars moriendi», που αφορούν 

δηλαδή την τέχνη ενός αξιοπρεπούς θανάτου. Ένα από τα παλαιότερα κείμενα  αυτού του 

είδους ήταν το «Tractanus artis bene moriendi» που γράφτηκε γύρω από το 1415 από 

έναν ανώνυμο Βενεκτίνο μοναχό , μεταφράστηκε σε διάφορες γλώσσες και τυπώθηκε με 

εικονογραφήσεις ξυλογραφιών. Σκοπός του ήταν να απαλύνει τον πόνο όσων 

ετοιμάζονταν να πεθάνουν προσεγγίζοντας την θρησκευτική άποψη της ηθικής και 

ενάρετης ζωής, ώστε να φτάσει κανείς σε έναν αξιοπρεπή θάνατο. Έτσι ενώ μέχρι τότε ο 

θάνατος για την χριστιανική θρησκεία ήταν ένα τυχαίο γεγονός και έναρξη της 

πραγματικής αιώνιας ζωής, οι άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν διαφορετικά τον θάνατο , 

με ένα αίσθημα αποστροφής  για την αποσύνθεση του ανθρώπινου σώματος που 

περιέγραψαν λογοτεχνικά κείμενα και παρουσίασαν οι εικαστικές αναπαραστάσεις.  

Γεννήθηκε τότε η  έννοια του  «μακάβριου»  .  

Πολλούς  αιώνες μετά  ο Αλμπέρ Καμύ, όταν μετά το B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έγραφε 

την αριστουργηματική «Πανούκλα» (1947), θα δημιουργούσε μία αλληγορία με θέμα την 

εμπειρία της κατοχής της Γαλλίας από τα ναζιστικά στρατεύματα, η οποία παρομοιάζεται 

με την επιδημία της πανούκλας. Κλείνοντας το έργο του ο Καμύ γράφει:"Κι ακούγοντας 

τις φωνές της χαράς που ανέβαιναν πάνω απ' την πόλη, ο Ριέ θυμήθηκε πως αυτή η χαρά 

δεν είναι ποτέ ανέφελη. Γιατί ο Ριέ γνώριζε κάτι που το αγνοούσε το χαρούμενο πλήθος, 

κι ας μπορεί κανείς να το βρει στα βιβλία, πως ο βάκιλλος της πανούκλας δεν πεθαίνει 

ούτε χάνεται ποτέ, πως μπορεί να μείνει δεκάδες χρόνια ναρκωμένος στα έπιπλα και στα 

ρούχα, περιμένοντας υπομονετικά μέσα στα δωμάτια, τα υπόγεια, τα σεντούκια, τα 

μαντίλια, τα χαρτιά, και πως θα 'ρχόταν ίσως μια μέρα που η πανούκλα, για να βασανίσει 

ή να διδάξει τους ανθρώπους, θα ξυπνούσε και πάλι τα ποντίκια της και θα τα 'στελνε να 

ψοφήσουν μέσα σε μια ευτυχισμένη πόλη."  

Στο έργο  «Πανούκλα στο Μπέργκαμο» του Γενς Πέτερ Γιάκομπσεν περιγράφεται το 

Μπέργκαμο που  είχε δεχτεί κατά τα χρόνια του Μεσαίωνα το θανατηφόρο πλήγμα της 

πανούκλας που οδήγησε στον θάνατο εκατομμύρια ανθρώπους. Όπως φαίνεται και πάλι, 

με την πρώτη ευκαιρία οι άνθρωποι βυθίζονται στον πανικό και σπέρνουν μεταξύ τους το 

διχασμό και την μοχθηρία, χωρίζονται σε μέτωπα και επιδεικνύουν μία έπαρση και έναν 

προσβλητικό εγωκεντρισμό. Με αφορμή, λοιπόν, μια μαύρη σελίδα της ιστορίας του 

ανθρώπου, ο συγγραφέας υπεισέρχεται στις σκοτεινές πτυχές αυτής της ακραίας -

ενδεχομένως, ύστατης- κοινωνικής κρίσης. Και θέτει στον αναγνώστη ερωτήματα ενώπιον 

ενός παρελθόντος που επανέρχεται βασανιστικά – ξανά και ξανά. Είμαστε ικανοί -όταν τα 

πράγματα παίρνουν μια τέτοια δυσάρεστη τροπή- να ξεφύγουμε από αυτόν τον φαύλο 

κύκλο της ασχήμιας; Ή, απλώς, αποτελούμε τα έρμαια ενός εμμονικού καταστροφικού 

παρελθόντος που το ζούμε για ακόμη μία φορά μόνοι, εσωστρεφείς, ανίκανοι, 

απελπισμένοι, φοβικοί και αναξιοπρεπείς απέναντι στους άλλους και στον εαυτό μας; 

Αναζητώντας τα στοιχεία που επαναλαμβάνονται στα έργα του είδους, σύμφωνα και 

με τη διπλωματική της Παλιοτζήκα Ευσταθίας, Η θεματική της Επιδημίας σε έργα της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, καταλήγουμε πως οι αρρώστιες παρουσιάζονται, πέρα από 

θείες τιμωρίες για τα έκλυτα ήθη προσώπων και κοινωνιών, και ως αιτίες κατάλυσης των 

κοινωνικών δομών και των ισχυόντων νόμων, φέρνοντας στην επιφάνεια τις αρνητικές 

πτυχές και τα πρωτόγονα ένστικτα των πρωταγωνιστών. Με την εξέλιξη της ιατρικής 

επιστήμης, εγκαταλείπεται η ιδέα του Θεού-Τιμωρού για να μεταβούμε στην αλληγορική 
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ερμηνεία της επιδημίας ως προς τον ολοκληρωτισμό και τον παραλογισμό του 

καθημερινού τρόπου ζωής, δίνοντας έμφαση στις υπαρξιακές αναζητήσεις των 

χαρακτήρων.  Οι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις, που 

δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν, με την πίστη και την ελπίδα στη 

λογική, την επιστήμη και το Θεό να υποβιβάζονται και να αποδυναμώνονται. Αποτέλεσμα 

των παραπάνω, οι φορείς της εξουσίας να ταυτίζονται με την ίδια την επιδημία, 

εκφράζοντας τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλονται και οι δύο στους ανθρώπους, με την 

αλληγορία της επιδημίας να αντικατοπτρίζει ανελεύθερες συνθήκες και καθεστώτα. Η 

αρρώστια αντικαθιστά την ηγεσία και τους νόμους σε μία ακόμα περισσότερο απρόσωπη 

μορφή εξουσίας, λειτουργώντας ως μεταφορά για κάθε τι παθογόνο στις ανθρώπινες 

κοινωνίες, που δεν μπορεί να ανασταλεί με κανέναν άλλο τρόπο, πέρα από το θάνατο.  

Γενικά , όσοι έγραψαν για μία πανδημία δεν υπήρξαν ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Ο φόβος 

κυριαρχεί, οι κρατικές δομές διαλύονται, η κοινωνική συνοχή διαρρηγνύεται και οι 

επιζώντες στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου. Κι όμως, μέσα σε αυτό το σκοτεινό 

σκηνικό υπάρχουν αυτοί που αντιστέκονται και δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να χάσει 

την αξιοπρέπεια και να αρνηθεί την αλληλεγγύη προς τους άλλους. Γι’ αυτό και στα 

περισσότερα μυθιστορήματα η επιδημία δεν είναι παρά η αφορμή για να εξετάσει ο 

συγγραφέας την  ανθρώπινη φύση χωρίς εξωραϊσμούς.  

Άλλες δημιουργίες  που εμπνεύστηκαν από την Μαύρη Πανώλη είναι τα εξής: 

● 1721: Το ημερολόγιο του χρόνου της πανούκλας, ιστορικό μυθιστόρημα του Ντάνιελ 

Ντεφόε 

● 1842: Η μάσκα του κόκκινου θανάτου, διήγημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε 

● 1939: Η πανώλη στη Δέλγκα, διήγημα από τη συλλογή Αλλόκοτοι άνθρωποι (1944) 

του Στρατή Τσίρκα 

● 2009: Η αρρώστια, απο τη συλλογή Η αλεπού και ο κόκκινος χορός , της Χλόης 

Κουτσουμπέλη. 
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Χολέρα 

Βιολογικά και κλινικά δεδομένα 

Η χολέρα είναι μια  οξεία βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται από τον  Gram-

αρνητικό βάκιλο  Vibrio cholerae , ο οποίος παράγει μια τοξίνη υπεύθυνη για τα 

συμπτώματα που σχετίζονται με την ασθένεια.  Στο μικροσκόπιο αυτά τα βακτήρια 

εμφανίζονται καμπύλα (σε σχήμα όπως το κόμμα ως σημείο στίξης). Έχουν εντοπιστεί 

περισσότερες από 200 οροομάδες  Vibrio cholerae , αλλά  μόνο δύο από αυτές, οι O1 και 

O139, σχετίζονται με το κλινικό σύνδρομο χολέρας  ικανό να προκαλέσει μεγάλες 

επιδημίες.  

Πώς εξαπλώνεται η χολέρα 

Η χολέρα διαχέεται με πολλούς τρόπους. Τα βακτήρια χολέρας μπορούν να 

επιβιώσουν σε περιοχές εκτός του σώματος και μπορούν εύκολα να μολύνουν πηγές 

νερού και τρόφιμα. Επιπλέον, τα άτομα με τη νόσο παράγουν μεγάλους αριθμούς 

βακτηρίων Vibrio στα κόπρανα τους που μπορούν να μολύνουν άλλους ανθρώπους. 

Μολύνουν, επίσης, ρούχα, κλινοσκεπάσματα και πολλά άλλα αντικείμενα στο σπίτι. Η 

συνηθισμένη εξάπλωση των βακτηρίων Vibrio cholerae είναι από μολυσμένα σωματίδια 

κοπράνων, που εισέρχονται στο στόμα. 

Συμπτώματα 

Η επώαση είναι σύντομη, μεταξύ 12 ωρών και πέντε ημερών μετά την κατάποση 

μολυσμένων τροφίμων ή νερού. Τα περισσότερα άτομα που έχουν μολυνθεί δεν 

εμφανίζουν συμπτώματα. Υπάρχουν σημάδια της νόσου στο 25% των προσβεβλημένων 

ασθενών: 

• Υδαρής διάρροια (αρκετά λίτρα την ημέρα) 

• Έμετοι 

• Ένα αίσθημα αγωνίας. 

Αυτές οι μείζονες πεπτικές διαταραχές προκαλούν: 

• Σημαντική κόπωση 

• Έντονη δίψα 

• Μυϊκές κράμπες που αντανακλούν μαζική αφυδάτωση .  

• Γρήγορο καρδιακό ρυθμό 

• Απώλεια ελαστικότητας του δέρματος 

• Χαμηλή αρτηριακή πίεση 

• Λήθαργο 

• Ευερεθιστότητα 

• Σπασμούς 

• Πυρετό 

• Πρόβλημα όρασης 

• Ξηροστομία 

Η υποθερμία (πτώση της θερμοκρασίας) είναι ο κανόνας. Το  θάνατος μπορεί να 

συμβεί μετά από μια έως τρεις ημέρες ως επί το πλείστων από καρδιαγγειακή 
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κατάρρευση στην απουσία θεραπείας και στις πιο σοβαρές εκδηλώσεις της νόσου . Σε 

άτομα που έχουν συμπτώματα, το 10-20% αναφέρει σοβαρή ασθένεια. Η θνησιμότητα 

είναι υψηλότερη σε παιδιά, ηλικιωμένους και σε ευάλωτα άτομα.  

 

Θνητότητα 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος είναι ασυμπτωματική ή ήπια ειδικά σε λοιμώξεις 

από τον El Tor βιότυπο του μικροβίου. Σοβαρή μορφή της νόσου εμφανίζει το 5-10% των 

μολυσμένων ασθενών η οποία χαρακτηρίζεται από εκ σεσημασμένη υδαρή διάρροια 

(rice-water), εμέτους και μυϊκές κράμπες. Σε σοβαρές περιπτώσεις που δεν 

αντιμετωπίζονται θεραπευτικά, η γρήγορη απώλεια σωματικών υγρών μπορεί να 

οδηγήσει σε αφυδάτωση, υπογλυκαιμία στα παιδιά, οξείδωση, κυκλοφορική καταπληξία, 

σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές, οξεία νεφρική ανεπάρκεια και κώμα. Σε 

περιπτώσεις σοβαρής αφυδάτωσης ο θάνατος μπορεί να προκύψει σε μερικές ώρες και η 

θνητότητα μπορεί να φτάσει στο 50%. Με την κατάλληλη και έγκαιρη ενυδάτωση του 

ασθενή η θνητότητα είναι μικρότερη από 1%.  

Θεραπεία 

Η ενυδάτωση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας. Η από του στόματος χορήγηση 

υγρών και αλάτων, καθώς και η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών σε 

σοβαρές καταστάσεις μειώνει τη θνητότητα σε λιγότερο από 1%. Η χρήση αντιβιοτικών 

μειώνει τις ανάγκες σε υγρά καθώς και τη διάρκεια της θεραπείας. Τα αντιβιοτικά 

χορηγούνται μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις και τα κυριότερα είναι η τετρακυκλίνη, η 

δοξυκυκλίνη, η ερυθρομυκίνη, η σιπροφλοξασίνη, η φλουραζολιδόνη κ.α.  

Εμβόλιο 

Ένα εμβόλιο είναι διαθέσιμο για την πρόληψη της χολέρας, αλλά η 

αποτελεσματικότητά του δεν είναι πλήρης και είναι περιορισμένη χρονικά. Υπάρχουν δυο 

πόσιμα εμβόλια που παρέχουν προστασία για τρία χρόνια κατά ανώτατο όριο. 

Συνιστώνται πλέον περισσότερο από το πρώτο. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν 

υπάρχει ακόμη εμβόλιο που να προκαλεί μακροχρόνια προστασία έναντι της χολέρας . Τα 

πρώτα βήματα που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη της νόσου αρχίζουν επομένως 

με τη  βελτίωση της γενικής υγιεινής . 

Διάγνωση 

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται από την απομόνωση των Vibrio cholerae O1 και O139 από τα 

κόπρανα. Σε σποραδικές περιπτώσεις, η ανίχνευση τοξινών σε απομονωμένα στελέχη 

Vibrio cholerae O1 και O139 βοηθά στη διάγνωση. Το βακτήριο αναπτύσσεται σε κοινά 

υλικά καλλιέργειας, καθώς και σε ειδικά επιλεκτικά υλικά, όπως το θειοσουλφικό κιτρικό 

άλας χολικής σακχαρόζης (TCBS). Συνιστάται η μεταφορά δειγμάτων κοπράνων ή ορθού 

επιχρίσματος είτε απευθείας στο εργαστήριο είτε στο υλικό μεταφοράς της Cary Blair. Τα 

στελέχη ταυτοποιούνται περαιτέρω με συγκεκριμένα αντισώματα.  
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Πανδημίες χολέρας 

• Πρώτη πανδημία χολέρας (1817-1824). Καθώς ο βρετανικός στρατός βρισκόταν στην 

Ινδία, η χολέρα που εξαπλωνόταν στην Ασία κατάφερε να περάσει και στη Μεσόγειο και 

την ανατολική Αφρική. Αν και δεν μπορεί να υπολογιστεί ο ακριβής αριθμός των  

ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, εκτιμάται ότι ανέρχονταν σε 125.000, μέσα σε έναν 

χρόνο. 

• Η δεύτερη πανδημία διήρκεσε από το 1826 έως το 1837 και επηρέασε ιδιαίτερα τη 

Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη λόγω των εξελίξεων στις μεταφορές και το παγκόσμιο 

εμπόριο και την αυξημένη ανθρώπινη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων των 

στρατιωτών. 

• Τρίτη πανδημία χολέρας (1846-1860). Αν και θεωρείται μία από τις χειρότερες 

πανδημίες χολέρας, είχε και κάποια θετικά. Τα καλά νέα ήταν ότι ο Βρετανός γιατρός John 

Snow ανακάλυψε ότι το μολυσμένο νερό ήταν αυτό που εξάπλωνε την χολέρα, αλλά τα 

κακά νέα ήταν ότι τέσσερεις ακόμα πανδημίες χολέρας ξέσπασαν μετά από αυτή με 

σημαντικότερη αυτή της Αθήνας (1854). Δεν είναι σαφές πώς έφτασε η ασθένεια στην 

Αθήνα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι τα πρώτα θύματα ήταν δύο πλύστρες στις 

οποίες δόθηκαν τα ρούχα ενός ασθενούς από τη Σύρο που είχε χάσει τη ζωή του από τη 

χολέρα. Τα ρούχα είχαν σταλεί στους συγγενείς του ως ενθύμιο, οι οποίοι τα έδωσαν στις 

άτυχες γυναίκες για να τα πλύνουν. Πάντως, επισήμως, το πρώτο καταγεγραμμένο 

κρούσμα στην Αθήνα, σημειώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου σε μια γυναίκα που κατοικούσε 

στην οδό Λυσικράτους. Μετά από 15 μέρες η επιδημία θέριζε τους Αθηναίου.  

• Η τέταρτη πανδημία διήρκεσε από το 1863 έως το 1875 από την Ινδία στη Νάπολη 

και την Ισπανία. 

• Η πέμπτη πανδημία ήταν από το 1881-1896 και ξεκίνησε στην Ινδία και εξαπλώθηκε 

στην Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.  

• Η έκτη πανδημία ξεκίνησε το 1899–1923. Αυτές οι επιδημίες ήταν λιγότερο 

θανατηφόρες λόγω της μεγαλύτερης κατανόησης των βακτηρίων χολέρας. Η Αίγυπτος, η 

αραβική χερσόνησος, η Περσία, η Ινδία και οι Φιλιππίνες επλήγησαν περισσότερο κατά 

τη διάρκεια αυτών των επιδημιών, ενώ άλλες περιοχές, όπως η Γερμανία το 1892 (κυρίως 

η πόλη του Αμβούργου όπου περισσότεροι από 8.600 άνθρωποι πέθαναν) και η Νάπολη 

από το 1910-1911, παρουσίασαν επίσης σοβαρά κρούσματα.  

• Η έβδομη πανδημία προήλθε το 1961 στην Ινδονησία και σηματοδοτείται από την 

εμφάνιση ενός νέου στελέχους, με το ψευδώνυμο El Tor , το οποίο εξακολουθεί να 

υφίσταται (από το 2018 ) στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

Επιδημίες χολέρας: 

• Το 1994 καταγράφηκε επιδημία χολέρας από Vibrio cholerae El Tor σε μετανάστες 

από την Ρουάντα στη δημοκρατία του Κονγκό με 50.000 περιστατικά χολέρας και 24.000 

θανάτους σε λιγότερο από ένα μήνα. 

• Τον Οκτώβριο του 2010 ξέσπασε επιδημία χολέρας στην Αϊτή κατά την οποία μέχρι 

τον Νοέμβριο του 2010 ειχαν καταγράφει 60.240 κρούσματα χολέρας και 1.415 θάνατοι. 

Η επιδημία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

• Τον Αύγουστο του 2008 επιδημία χολέρας στη Ζιμπάμπουε είχε ως αποτέλεσμα μέχρι 

τον Ιούνιο του 2009 να προσβληθούν από τη νόσο 98.531 άτομα και να πεθάνουν 4.282.  
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Ανοσία 

Οι κάτοικοι ενδημικών για τη νόσο περιοχών αποκτούν αντισώματα για τη χολέρα 

στην παιδική ηλικία. Από μελέτες πεδίου εξάγεται το συμπέρασμα ότι η πρώτη λοίμωξη 

από τον κλασικό βιότυπο Vibrio cholerae Ο1 προσφέρει ανοσία σε δευτερογενή έκθεση 

στον κλασικό ή στον El Tor βιότυπο του μικροβίου, ενώ όταν η πρώτη λοίμωξη οφείλεται 

στον El Tor βιότυπο αποκτάται χαμηλού βαθμού ανοσία που αφορά επαναλοιμώξεις μόνο 

από τον El Tor βιότυπο. Πειραματικές μελέτες σε εθελοντές στους οποίους η πρώτη 

λοίμωξη οφείλονταν στο Vibrio cholerae Ο139  έδειξαν  ότι  αποκτάται  ανοσία  που  

προστατεύει  από επαναλοίμωξη από το ίδιο ορότυπο. Οι λοιμώξεις από  στελέχη Vibrio 

cholerae Ο1  δεν προσφέρουν ανοσία από λοιμώξεις που προκαλούνται από Vibrio 

cholerae O139 και αντιστρόφως. 

 

Μέτρα πρόληψης 

Η κακή υγιεινή, το μολυσμένο νερό και ο μη υγιεινός χειρισμός τροφίμων είναι οι 

κύριες αιτίες. Η κατάλληλη θέρμανση του νερού και η καλή υγιεινή μπορούν να 

προλάβουν τις μολύνσεις από το βακτήριο. 

 

      Ιστορικά δεδομένα και ο επηρεασμός της τέχνης 

     Θνησιμότητα στο παρελθόν  

Οι συνολικοί θάνατοι από την επιδημία παραμένουν άγνωστοι. Τα στατιστικά 

αφορούν κυρίως την περίοδο της μεγαλύτερης έξαρσης χολέρας στον κόσμο, δηλαδή 

περίπου κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Οι μελετητές μερικών περιοχών έχουν 

εκτιμήσει τον αριθμό των θανάτων. Για παράδειγμα, ορισμένοι εκτιμούν ότι η Μπανγκόκ 

μπορεί να έχει υποστεί 30.000 θανάτους από την ασθένεια. Στο Σεμαράνγκ, Ιάβα, 1.225 

άνθρωποι πέθαναν σε έντεκα ημέρες τον Απρίλιο του 1821. 

Όσον αφορά την Ινδία, ο αρχικά αναφερόμενος αριθμός νεκρών εκτιμάται σε 1,25 

εκατομμύρια ετησίως, οπότε ο αριθμός των θανάτων ήταν περίπου 8.750.000. Ωστόσο, 

αυτή η έκθεση ήταν σίγουρα μια υπερεκτίμηση, όπως γράφει ο David Arnold: «Ο αριθμός 

των θανάτων το 1817–21 ήταν αναμφισβήτητα μεγάλος, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που 

να δείχνουν ότι ήταν τόσο ομοιόμορφα. Στατιστικές συλλέχθηκαν από τον James Jameson 

για το ιατρικό συμβούλιο της Βεγγάλης έδειξε θανάτους άνω των 10.000 σε αρκετές 

περιοχές. Παρόλο που η αναφορά ήταν περιγραμματική, για τις περιοχές Madras 

συνολικά η θνησιμότητα κατά τη διάρκεια της επιδημίας φαίνεται να ήταν περίπου 11 σε 

12 στα 1.000. Επομένως, εάν ο αριθμός αυτός εφαρμοζόταν σε ολόκληρη την Ινδία, με 

πληθυσμό περίπου 120-150 εκατομμύρια, ο συνολικός αριθμός των θανάτων δεν θα ήταν 

περισσότερο από ένα ή δύο εκατομμύρια.  

Τα τελευταία χρόνια: Τον Οκτώβριο του 2010 ξέσπασε επιδημία χολέρας στην Αϊτή 

κατά την οποία μέχρι το Νοέμβριο του 2010 είχαν καταγραφεί 60.240 κρούσματα χολέρας 

και 1.415 θάνατοι. Η επιδημία βρίσκεται σε εξέλιξη. Τον Αύγουστο του 2008 επιδημία 

χολέρας στη Ζιμπάμπουε είχε ως αποτέλεσμα μέχρι τον Ιούνιο του 2009 να προσβληθούν 
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από τη νόσο 98.531 άτομα και να πεθάνουν 4.282. Η τελευταία πρόσφατη εμφάνισή της 

χολέρας ήταν στην Υεμένη το 2016-2018.  

Ελλαδικός χώρος: Εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από χολέρα έχει μετρήσει η Ελλάδα, 

ακόμα και στα νεότερα χρόνια της Ιστορίας της. Το 1817, το 1820, το 1853-54, το 1865, το 

1883, το 1893, στη διάρκεια των πολέμων του 1912-13. 

Η μεγαλύτερη επιδημία χολέρας που έχει πλήξει την Ελλάδα εκδηλώθηκε το 1853 και 

συνέχισε να θερίζει τον επόμενο χρόνο 1854. 

Κινηματογράφος 

Αρκετές είναι οι ταινίες που χειρίζονται ως θέμα την επιδημία της χολέρας. Η πρώτη 

από αυτές και η πιο παλιά είναι η ταινία “Pacific Liner” του Lew Landers (1939). Αποτελεί 

μια ταινία δράσης και περιπέτειας, στην οποία ένας λαθρεπιβάτης μολύνει με χολέρα όλο 

το πλοίο. Η δεύτερη είναι η ιταλική ταινία “Ο Θάνατος στη Βενετία” του Λουκίνο Βισκόντι 

και βασίζεται στην ομώνυμη νουβέλα του Τόμας Μαν, που κέρδισε το Νόμπελ το 1929. Η 

συγκεκριμένη νουβέλα βασίζεται σε ψυχαναλυτικές και φιλοσοφικές αναλύσεις και 

συνεπώς η ταινία αναφέρεται σε αντίστοιχα ζητήματα και γι’ αυτό αποτελεί μια από τις 

πιο εμβληματικές ταινίες της δεκαετίας του 70’.  Η ταινία πραγματεύεται τον 

ανεκπλήρωτο έρωτα ενός ηλικιωμένου φιλάσθενου συνθέτη με έναν νεαρό έφηβο και 

παρόλο που οι αρχές της Βενετίας προειδοποιούν τους ανθρώπους για επιδημία χολέρας, 

ο συνθέτης παραμένει στην πόλη λόγω της εμμονής του με τον νεαρό και τελικά οδηγείται 

στον θάνατο. Επίσης, υπάρχει η γαλλική ταινία “Ο ουσάρος στη στέγη” του Ζαν-Πολ 

Ραπενό (1995), η οποία αναφέρεται στην προσπάθεια ενός πολιτικού φυγά και της 

συζύγου ενός κόμη να αποφύγουν την επιδημία χολέρας που ξέσπασε το 1832. Την 

τέταρτη ταινία της σειράς αποτελεί το “Βαμμένο Πέπλο” (2006) και αφηγείται την ιστορία 

ενός γιατρού που προκειμένου να εκδικηθεί την γυναίκα του που τον απάτησε την παίρνει 

μαζί του σε ένα απομονωμένο χωριό της Κίνας, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία 

χολέρας.Τελευταία και πιο γνωστή ταινία της σειράς, αποτελεί η ταινία “Ο έρωτας στα 

χρόνια της χολέρας”, που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο. Η ταινία αφηγείται την ιστορία 

μιας κοπέλας και ενός νεαρού που ερωτεύονται, όμως οι συνθήκες τους αναγκάζουν να 

εγκαταλείψουν τον έρωτά τους και να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Η βασική 

αλληγορία της ταινίας, είναι ο έρωτας του νεαρού που παρομοιάζεται με τη χολέρα που 

έχει ξεσπάσει εκείνη την περίοδο, αφού τον τυραννάει σωματικά και τον οδηγεί στην 

τρέλα.  

Γελοιογραφίες 

Παρά την παγκόσμια επικινδυνότητα της, η χολέρα αποτέλεσε από τότε που 

πρωτοεμφανίστηκε θέμα διαφόρων χιουμοριστικών σκίτσων. Αυτό συνέβαινε, και 

συμβαίνει ακόμα και στις μέρες μας, διότι η χιουμοριστική αντιμετώπιση συντελεί 

σημαντικά στην απομάκρυνση του φόβου που περιβάλλει τον άνθρωπο. Στις 

γελοιογραφίες που σχετίζονται με τις πανδημίες της χολέρας του 19ου αιώνα, 

αξιοσημείωτος είναι ο ιδιαίτερα συντονισμένος συνδυασμός φόβου και χιούμορ σε μία 

μόνο εικόνα. 

Οι γελοιογραφίες της χολέρας υπογράμμισαν τη διαφωνία μεταξύ των γιατρών 

σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία της χολέρας, τη δημόσια δυσπιστία του ιατρικού 
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επαγγέλματος και την αναποτελεσματική τους θεραπεία, καθώς και πολιτικές επιθέσεις 

σε κυβερνητικές πολιτικές. Αρκετά από αυτά τα θέματα συμπεριλήφθηκαν στα έργα του 

Robert Cruikshank (Γιατρός της χολέρας/Ένας ασθενής με χολέρα). Αυτές οι 

γελοιογραφίες απεικονίζουν αντίθετες εμπειρίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας - το 

εύπορο ιατρικό επάγγελμα ευδοκιμεί ενώ το άπορο κοινό μαραίνεται.  

 

      Γιατρός της Χολέρας 

 
Ο καλλιτέχνης εδώ  τονίζει υπερβολικά τη δυσπιστία του κοινού στους γιατρούς και 

συγκεκριμένα την πεποίθηση ότι είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παράταση της 

επιδημίας. Στις 14 Φεβρουαρίου 1832, καθώς η χολέρα έκανε την πρώτη της εμφάνιση 

στο Λονδίνο, ένας ανώνυμος συγγραφέας επιστολών («Θήτα») στους The Times 

κατηγόρησε το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, το οποίο ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1831 για να 

διερευνήσει τις αιτίες της χολέρας και να οργανώσει προληπτικά μέτρα, για να πληρώσει 

στους ιατρικούς της μια αμοιβή 20 guineas την ημέρα, ενώ η επιδημία κράτησε και 

επέκρινε «το κέρδος που προήλθε από τη χολέρα-φοβία από το επάγγελμα γενικά». Μετά 

από μια εβδομάδα έντονης συζήτησης για το θέμα, ένα άρθρο στο The Times στις 21 

Φεβρουαρίου του 1832 υποστήριξαν την κριτική του ιατρικού επαγγέλματος και μάλιστα 

σχολίασαν ότι «είναι αμφίβολο αν υπάρχει πραγματικά μεταδοτική ασθένεια».  

Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία στον γελοιογράφο Cruikshank να δημιουργήσει ένα σκίτσο 

στο οποίο ένας πλούσιος γιατρός τρώει μια αρκετά γενναιόδωρη μερίδα πίτας στην οποία 

είναι χαραγμένες οι λέξεις «£ 20 ανά ημέρα ».Ακόμα, δηλώνεται με καταρράκτες 

κερμάτων η άποψη πως οι γιατροί πληρώνονταν για να καθυστερήσουν την εξασθένιση 

της επιδημίας. Υπαινιγμός για το ότι οι γιατροί της εποχής είχαν συνάψει  χρηματικές 

συμφωνίες με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, γίνεται με τη λέξη «Lancet» (αναφορά στο 

ιατρικό περιοδικό “The Lancet” που έκρινε τα άρθρα του The Times που κατηγορούσαν 

τους γιατρούς. Επιπλέον, το όνομα του γιατρού Robert Daun (υπεύθυνος για τα σχέδια 

του Συμβουλίου Υγείας) που εμφανίζεται στην ετικέτα του μπουκαλιού μπράντυ. Επίσης, 

“το μπράντυ της χολέρας” ήταν μια από τα πολλές μη αποδεδειγμένες θεραπείες ή 

προληπτικά μέτρα κατά της χολέρας.  
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      Ένας ασθενής με χολέρα  

 
Ο καλλιτέχνης εδώ στρέφει την προσοχή του στο φτωχό κοινό και επεκτείνει τη 

γελοιογραφία του σχετικά με την ιατρική διαχείριση της χολέρας. Ο τρομοκρατημένος και 

εξουθενωμένος ασθενής στέκεται μετά βίας δίπλα σε ένα τραπέζι πάνω στο οποίο 

βρίσκονται ανθρώπινα οστά και η τυπική θεραπεία. Ο αγκώνας του, που ξεπροβάλλει 

μέσα από τα νυχτερινά ρούχα του, στηρίζεται σε ένα κουτί με μπλε χάπια (ένα καθαρτικό 

που περιέχει υδράργυρο), ένα από τα οποία κρατάει στο χέρι του, δίπλα σε ένα 

ανθρωπομορφικό εμετικό μπουκάλι από το οποίο εκτείνονται τα χέρια σαν νύχια. Καθώς 

η πείνα δεν ήταν μια συνιστώμενη θεραπεία, το «σκαμνί λιμοκτονίας» πάνω στο οποίο 

κάθεται ο άνθρωπος, μπορεί να αναφέρεται στην ταλαιπωρία που υπέστησαν οι 

περισσότεροι ασθενείς. Η επιγραφή "Fee Fo Fum" κάτω από το τραπέζι παραπέμπουν 

στην επικείμενη καταστροφή του ασθενούς - "Μυρίζω το αίμα ενός Άγγλου". 

      Ζωγραφική 

 
Περιγραφή: Συμβολική απεικόνιση της χολέρας 

Προέλευση: Ιατρικό κείμενο της εποχής  

Χρονολογία: 1885 
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Χρονολογία: 1866 

-Φύλακας των ανθρώπινων ορίων 

 
      Δημιουργός: Antoine-Joseph Wiertz 

Τίτλος: The Premature Burial 

Χρονολογία: 1854 

Τύπος: Ελαιογραφία 

Τοποθεσία: Μουσείο Musée Wiertz, Βρυξέλλες 

Η χολέρα στη λογοτεχνία 

Στον Ελλαδικό χώρο, το πρώτο λογοτεχνικό έργο που αναφέρεται στην πανδημία της 

χολέρας που χτύπησε αρχικά τον Πειραιά και έπληξε κυρίως την Αθήνα είναι “Η ξένη του 

1854” του Εμμανουήλ Λυκούδη. Εκεί περιγράφεται η εξάπλωση της νόσου, η ζωή στην 

πόλη που πάσχει μέσα από σκληρές σκηνές αγωνίας και θανάτου, όπως και η παράδοξη 

επιστροφή ενός ηλικιωμένου στην πόλη, αντίθετα με το ρεύμα που οδηγεί τους πολίτες 

να διαφύγουν σε χωριά, στην ύπαιθρο μακριά από τη μολυσμένη πόλη, η οικογένεια του 

οποίου έχει αποδεκατιστεί και οδηγεί τον ίδιο σε εξαφάνιση. Το βιβλίο αφορά μνήμες του 

συγγραφέα, ως παιδί της εποχής εκείνης.  
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Το επόμενο σύγγραμμα είναι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και 

πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Ακρόπολις” από τις 14/08 – 05/09/1893, 

“Βαρδιάνος στα Σπόρκα” και περιγράφει την προσπάθεια της γριάς Σκεύως, η οποία 

μεταμφιέζεται σε άντρα και προσπαθεί να βρει τον γιο της στην περιοχή που μπαίνουν σε 

καραντίνα οι ναυτικοί (στα Σπόρκα) με κίνδυνο της ζωής της, προσπαθώντας παράλληλα 

να καταρρίψει στερεότυπα της εποχής και της τοπικής κοινωνίας.  

Χρόνια αργότερα, ο Ζαν Ζιονό δημοσίευσε τον «Ουσάρο στη στέγη» (1951). Η ιστορία 

διαδραματίζεται στην γαλλική Προβηγκία, όπου ένας εξόριστος Ιταλός αξιωματικός, ενώ 

καταδιώκεται από Αυστριακούς που τον κατηγορούν για συνωμοσία, παρακολουθεί και 

μάχεται με τη χολέρα που εξαπλώνεται στην πόλη, με όπλο το θάρρος και την αγνότητά 

του. Φροντίζει όσο μπορεί αρρώστους, παρατηρώντας παράλληλα το μεγαλείο της 

φύσης, ενώ η πόλη φθίνει κάτω από το πέπλο της αρρώστιας.  

Μερικές δεκαετίες αργότερα, κυκλοφορεί το διάσημο μυθιστόρημα «Ο έρωτας στα 

χρόνια της χολέρας» (1985) του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Βέβαια, η επιδημία της 

χολέρας είναι σε δεύτερο πλάνο καθώς πλήττει τις περιοχές που εξελίσσεται ο 

ανεκπλήρωτος έρωτας δύο ανθρώπων.  

Υπάρχουν και άλλες αναφορές στη χολέρα σε άλλα λογοτεχνικά έργα, όπως 

υπάρχουν και φανταστικές πανδημίες που πλήττουν ανθρώπινες κοινότητες. Στην 

πλειοψηφία, οι πανδημίες χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα σε πολλά έργα διάσημων 

Ελλήνων και Ξένων Λογοτεχνών για να εκφράσουν αλληγορικά “ασθένειες”  φυσικές και 

τεχνητές που επηρεάζουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων ατομικά αλλά και σαν σύνολο 

(Ζ. Σαραμανγκού “Περί Τυφλότητας”, Φ. Ροθ “Νέμεσις”, Π. Μάτεσις “Graffito” κ.ά.) 
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nosimatos.pdf 

● https://www.iatropedia.gr/ygeia/cholera-metadosi-symptomata-kai-

therapeia/90692/ 

● https://www.mixanitouxronou.gr/i-epidimia-choleras-stin-athina-toy-1854-pos-i-

kathysterimeni-karantina-odigise-sto-thanato-3-000/ 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Cholera#History_of_outbreaks 

● https://www.huffingtonpost.gr/2015/10/05/-diethes-thanatifores-

pandimies_n_8241334.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82_1817-1824#%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82_1817-1824#%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82_1817-1824#%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82_1817-1824#%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82_1817-1824#%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9
https://www.huffingtonpost.gr/2015/10/05/-diethes-thanatifores-pandimies_n_8241334.html
https://www.huffingtonpost.gr/2015/10/05/-diethes-thanatifores-pandimies_n_8241334.html


 

55 
 

Ισπανική γρίπη 

Βιολογικά και κλινικά δεδομένα 

Τι είναι η Ισπανική γρίπη 

Η Ισπανική γρίπη ήταν πανδημία γρίπης η οποία εκδηλώθηκε το 1918 και είχε ως 

αποτέλεσμα τον θάνατο από 17 έως 50 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ισπανική γρίπη ήρθε 

σε τρία κύματα. Το πρώτο, ήπιο κύμα την άνοιξη του 1918 στο βόρειο ημισφαίριο, 

υποχώρησε στις αρχές του καλοκαιριού. Ένα πολύ πιο θανατηφόρο δεύτερο κύμα ήρθε 

στο τέλος του Αυγούστου το οποίο υποχώρησε στα τέλη του ίδιου έτους , ενώ το τρίτο 

κύμα εκδηλώθηκε στις αρχές του 1919. 

Από που προήλθε η γρίπη 

Παρά το όνομά της, τα πρώτα καταγεγραμμένα κρούσματα και θάνατοι από ισπανική 

γρίπη σημειώθηκαν στις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι 

περισσότερες χώρες –που ήδη υπέφεραν από τις καταστροφικές συνέπειες του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου– επέβαλαν λογοκρισία στον τύπο τους. Αλλά η Ισπανία παρέμεινε 

ουδέτερη κατά τη διάρκεια του πολέμου, πράγμα που σήμαινε ότι οι εθνικές εφημερίδες 

ανέφεραν ελεύθερα τις επιπτώσεις του ιού. Αυτό οδήγησε στην εσφαλμένη εντύπωση ότι 

ο ιός προήλθε στην Ισπανία. 

Εξάπλωση 

Το συγκεκριμένο στέλεχος της γρίπης Α, Η1Ν1 με πιθανή προέλευση από τα πτηνά και 

αρχική εμφάνιση στην Κίνα μέσω της οποίας πέρασε στην Αμερική και από εκεί με τα 

εκστρατευτικά σώματα στην εμπόλεμη Ευρώπη, εμφάνιζε ταυτόχρονα εξαιρετικά υψηλή 

μεταδοτικότητα και λοιμογόνο δύναμη. Η θνητότητα υπολογίστηκε στο 2,5% ενώ 

συγκριτικά οι παλαιότερες επιδημικές μορφές της νόσου δεν ξεπερνούσαν το 0,1%. 

Πρόσβαλλε κυρίως νεαρούς ενήλικες 15-40 ετών σε αντίθεση με τις προηγούμενες 

επιδημίες ινφλουέντζας που έπλητταν κυρίως μικρά παιδιά και άτομα της τρίτης ηλικίας. 

Ποια ήταν τα συμπτώματα της γρίπης 

Η συμπτωματολογία της γρίπης Η1Ν1 δε διαφέρει σημαντικά από εκείνη της γνωστής  

εποχικής γρίπης και περιλαμβάνει πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, ρινική καταρροή, 

κεφαλαλγία, μυαλγίες, κόπωση. Tα συμπτώματα τείνουν να εμφανίζονται και να 

κλιμακώνονται γρήγορα και είναι πιο έντονα απ' ότι τα συμπτώματα του κοινού 

κρυολογήματος. H συμπτωματολογία βελτιώνεται μέσα σε δυο έως πέντε ημέρες, αλλά η 

καταβολή μπορεί να παραμένει για μια εβδομάδα ή και περισσότερο. Πυρετός, συχνά 

υψηλότερος των 38°C υποδηλώνει πιθανότερα την παρουσία γρίπης. Αντίθετα τα 

συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος, συνήθως ρινική συμφόρηση και καταρροή, 

υπεισέρχονται προοδευτικά και διαρκούν περίπου μια εβδομάδα. Οι ασθενείς μπορεί να 

έχουν όλα ή κάποια από αυτά τα συμπτώματα. Γαστρεντερικά ενοχλήματα όπως εμετός 

και διάρροια μπορεί να συνυπάρχουν, ιδίως σε παιδιά. Τα αρχικά συμπτώματα της 

ισπανικής γρίπης περιλάμβαναν πόνο στο κεφάλι και κόπωση, ακολουθούμενο από ξηρό 
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βήχα. απώλεια όρεξης προβλήματα στο στομάχι και στη συνέχεια, τη δεύτερη μέρα, 

υπερβολική εφίδρωση. Στη συνέχεια, η ασθένεια μπορεί να επηρεάσει τα αναπνευστικά 

όργανα και να αναπτυχθεί πνευμονία . Η πνευμονία ή άλλες αναπνευστικές επιπλοκές 

που προκαλούνται από τη γρίπη, ήταν συχνά οι κύριες αιτίες θανάτου. Αυτό εξηγεί γιατί 

είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι ακριβείς αριθμοί που σκοτώθηκαν από τη γρίπη, 

καθώς η αναφερόμενη αιτία θανάτου ήταν συχνά κάτι διαφορετικό από τη γρίπη.  

Ένα δεύτερο, πολύ μεταδοτικό κύμα γρίπης εμφανίστηκε το φθινόπωρο του 1918. 

Τα θύματα πέθαναν εντός ωρών ή ημερών από την εμφάνιση συμπτωμάτων, το δέρμα 

τους έγινε μπλε και οι πνεύμονες γέμισαν με υγρό που τους έκανε να ασφυκτιούν. Σε ένα 

μόνο έτος, το μέσο προσδόκιμο ζωής έπεσε κατά δώδεκα χρόνια. Μετά από μελέτη του 

Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν, η γρίπη φαίνεται ότι προκαλεί βλάβες στους πνεύμονες, 

σοβαρότερους σε σχέση με την εποχική γρίπη. Η έρευνα έδειξε ότι οι επιζώντες της 

ισπανικής γρίπης του 1918 έχουν κάποια ανοσία στο νέο ιό. 

Καταπολέμηση της ισπανικής γρίπης 

Όταν χτυπήθηκε η γρίπη του 1918, οι γιατροί και οι επιστήμονες δεν ήταν σίγουροι 

τι την προκάλεσαν ή πώς να την αντιμετωπίσουν. Σε αντίθεση με σήμερα, δεν υπήρχαν 

αποτελεσματικά εμβόλια ή αντιϊκά φάρμακα, φάρμακα που θεραπεύουν τη γρίπη. (Το 

πρώτο εγκεκριμένο εμβόλιο γρίπης εμφανίστηκε στην Αμερική τη δεκαετία του 1940. 

Μέχρι την επόμενη δεκαετία, οι κατασκευαστές εμβολίων θα μπορούσαν να παράγουν 

συνήθως εμβόλια που θα βοηθήσουν στον έλεγχο και την πρόληψη μελλοντικών 

πανδημιών. Το περίπλοκο ήταν το γεγονός ότι ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε αφήσει 

τμήματα της Αμερικής με έλλειψη ιατρών και άλλων εργαζομένων στον τομέα της υγείας.   

Επιπλέον, τα νοσοκομεία σε ορισμένες περιοχές ήταν τόσο υπερφορτωμένα με ασθενείς 

με γρίπη, ώστε σχολεία, ιδιωτικές κατοικίες και άλλα κτίρια έπρεπε να μετατραπούν σε 

προσωρινά νοσοκομεία, μερικά από τα οποία στελεχώθηκαν από φοιτητές ιατρικής. 

Αξιωματούχοι σε ορισμένες κοινότητες επέβαλαν καραντίνες, διέταξαν τους πολίτες να 

φορούν μάσκες και να κλείσουν δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, 

εκκλησιών και θεάτρων. Οι άνθρωποι συμβουλεύτηκαν να αποφύγουν τη χειραψία και 

να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους, οι βιβλιοθήκες σταμάτησαν να δανείζουν βιβλία και 

οι κανονισμοί ψηφίστηκαν για την απαγόρευση του φτύσιμο. Σύμφωνα με τους The New 

York Times , κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι Πρόσκοποι της Νέας Υόρκης πλησίασαν 

άτομα που είχαν δει να φτύνουν στο δρόμο και τους έδωσαν κάρτες που έγραφαν: 

«Παραβιάζετε τον Κώδικα Υγειονομικής».  

Δηλητηρίαση από ασπιρίνη και γρίπη 

Χωρίς θεραπεία για τη γρίπη, πολλοί γιατροί συνταγογράφησαν φάρμακα που 

ένιωθαν ότι θα ανακούφιζαν τα συμπτώματα… συμπεριλαμβανομένης της ασπιρίνης.  

Πριν από την απότομη αύξηση των θανάτων που οφείλονται στην ισπανική γρίπη το 1918, 

ο Γενικός Χειρουργός των ΗΠΑ, το Ναυτικό και το Journal of the American Medical 

Association  είχαν προτείνει όλοι τη χρήση ασπιρίνης. Οι ιατροί συμβούλευαν τους 

ασθενείς να παίρνουν έως και 30 γραμμάρια την ημέρα, μια δόση που σήμερα είναι 

γνωστό ότι είναι τοξική. (Για λόγους σύγκρισης, η ιατρική συναίνεση σήμερα είναι ότι οι 

δόσεις άνω των τεσσάρων γραμμαρίων είναι ανασφαλείς).  
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Θεραπεία σήμερα 

Περιλαμβάνει γενικά συμπτωματικά μέτρα, όπως τη λήψη υγρών, παυσίπονων και 

αντιπυρετικών και ανάπαυση καθώς και τη χορήγηση, όταν αυτό ενδείκνυται, αντιϊκών 

φαρμάκων. Η θεραπεία με αντιϊκά φάρμακα συνιστάται εντός 48ώρου από την έναρξη 

των συμπτωμάτων σε ενήλικες και παιδιά, εφόσον πληρούνται αυστηρά επιστημονικά 

κριτήρια σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες.  

 

Εμβολιασμός σήμερα 

Ο εμβολιασμός αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέτρο για τη μείωση της 

νοσηρότητας και θνητότητας από τα λοιμώδη νοσήματα και η γρίπη δεν αποτελεί 

εξαίρεση. Τα αντιγριπικά εμβόλια περιέχουν αδρανοποιημένα (νεκρά) στελέχη του ιού 

της γρίπης. Επειδή ακριβώς ο ιός δεν είναι ζωντανός, δεν μπορεί να μολύνει τον 

οργανισμό. Ωστόσο, είναι ακόμη ικανός να προκαλέσει την παραγωγή αντισωμάτων και 

έτσι ο οργανισμός είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει τον ιό, εάν εκτεθεί σε αυτόν 

στη διάρκεια της εποχικής έξαρσης της γρίπης.  

Το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο. Οι επιστήμονες είναι 

υποχρεωμένοι να παρασκευάζουν νέα εμβόλια κάθε χρόνο γιατί το στέλεχος του ιού της 

γρίπης δε μένει ίδιο. Έτσι 9-10 μήνες πριν από τη νέα εποχική έξαρση της γρίπης, 

παρασκευάζουν ένα καινούργιο εμβόλιο σχεδιασμένο να παρέχει προστασία κατά των 

στελεχών του ιού που αναμένεται να κυκλοφορούν στο νότιο ή το βόρειο ημισφαίριο κατά 

το επόμενο έτος. Γι’ αυτό πρέπει να επαναλαμβάνουμε τον εμβολιασμό κάθε χρόνο ώστε 

το ανοσοποιητικό μας σύστημα να δημιουργεί αντισώματα για τα πλέον πρόσφατα 

στελέχη του ιού. Φυσικά δεν αποκλείεται να εμφανιστεί ένα νέο απρόβλεπτο στέλεχος 

του ιού, αφού ήδη παραχθεί και διανεμηθεί το τρέχον αντιγριπικό εμβόλιο. Τα 

αντιγριπικά εμβόλια για την τρέχουσα περίοδο εστιάζουν σε τρεις ιούς: Δύο από την 

Ομάδα Τύπου Α και ένα από την Ομάδα Τύπου Β. Οι ιοί τύπου Α είναι αυτοί με τις 

περισσότερες πιθανότητες να προκαλέσουν πανδημία, επειδή μπορεί να υποστούν 

σημαντικές γενετικές αλλαγές ξαφνικά και να εμφανιστούν με μορφές για τις οποίες οι 

άνθρωποι δεν έχουν καθόλου ή έχουν ελάχιστες αντιστάσεις. Τα εμβόλια που 

κυκλοφόρησαν από το φθινόπωρο του 2010 περιέχουν στελέχη και για τον Η1Ν1, πέρα 

από την εποχική γρίπη. 

Θνησιμότητα 

Ακόμα και αν η γρίπη ήταν πολύ μεταδοτική και μπορούσε να προσβάλει τον 

οποιονδήποτε, κάποιες μελέτες δείχνουν ότι άνθρωποι που ζούσαν σε κακές συνθήκες 

αποδεκατίστηκαν από την επιδημία. Άνθρωποι που δούλευαν στα εργοστάσια, ο ένας 

πάνω στον άλλο, και σε κακό περιβάλλον (θόρυβος, σκόνη). Όσον αφορά το Παρίσι, μια 

μελέτη  δείχνει υψηλότερη θνησιμότητα στο δυτικό τμήμα της πόλης (που είναι το 

πλούσιο κομμάτι της). H θνησιμότητα εκεί οφείλεται στην οικογενειακή ζωή. Νεαρές 

γυναίκες που φρόντιζαν μεγάλες ιδιοκτησίες στο Παρίσι ζούσαν οι ίδιες σε κακές 

συνθήκες (πολλή δουλειά, ζωή σε μικρούς χώρους, δίχως θέρμανση). Η θνησιμότητα ήταν 

ακόμα μεγάλη σε χώρους όπου ζούσαν εσωτερικοί μετανάστες (π.χ. οι εργάτες που 

έρχονταν να δουλέψουν στα εργοστάσια στη θέση εκείνων που είχαν καταταγεί και οι 
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οποίοι ζούσαν σε κακές συνθήκες. Η ισπανική γρίπη “σκότωνε” με λοίμωξη του 

αναπνευστικού και όλοι όσοι είχαν πρόβλημα στο αναπνευστικό, από παράγοντες όπως 

σκόνη, υγρασία, στρες, συγκατοίκηση σε μεγάλη πυκνότητα επιβαρύνονταν ανάλογα.   

Λόγω της απουσίας εμβολίου, αντιϊκών φαρμάκων και αδυναμίας να αντιμετωπιστούν οι 

επιπλοκές της γρίπης, προσβλήθηκαν περισσότερα από 500 εκατομμύρια και πέθαναν 50-

100 εκατομμύρια άνθρωποι. Επίσης στην αυξημένη θνησιμότητα της λοίμωξης, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο " Fighting the Spanish flu", προστέθηκε η αυξημένη νοσηρότητα 

λόγω της δηλητηρίασης από υπερβολική λήψη ασπιρίνης, που λάμβαναν οι ασθενείς για 

να ελέγχουν τον πυρετό και τα συμπτώματα της γρίπης. 

      Επιπλοκές  

Πρωτοπαθής πνευμονία από τον ιό της γρίπης: Αποτελεί για τους ενήλικες τη 

σοβαρότερη, αλλά και τη λιγότερο συχνή πνευμονική επιπλοκή. Στα παιδιά αν και 

λιγότερο συχνή έχει βαρύτερες κλινικές εκδηλώσεις με το βρογχικό άσθμα να αποτελεί 

τον κυριότερο προδιαθεσικό παράγοντα. 

Δευτεροπαθής μικροβιακή πνευμονία. Δε διαφέρει κλινικά από τη συνήθη 

πνευμονία της κοινότητας. Τα παιδιά προσβάλλονται συχνότερα από τους ενήλικες. 

Τυπικά η προσβολή επέρχεται μετά από μια περίοδο βελτίωσης από τη γρίπη, με 

επανεμφάνιση του πυρετού, ρίγους και παραγωγικού βήχα.  

Τραχειοβρογχίτιδα, βρογχιολίτιδα κ.ά αποτελούν λιγότερο σημαντικές πνευμονικές 

επιπλοκές που είναι λιγότερο συχνές. Περιλαμβάνουν: Μυοσίτιδα, μυοκαρδίτιδα, 

σύνδρομο Guillain-Barre' (νευρολογικό σύνδρομο στο οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα 

του οργανισμού επιτίθεται εναντίων των νεύρων με αποτέλεσμα ο ασθενής να 

παρουσιάζει μούδιασμα και παράλυση συνήθως των άκρων), κ.ά.  
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      Ιστορικά δεδομένα και ο επηρεασμός της Τέχνης 

Κινηματογράφος 

Καθώς επικράτησε περίοδος λογοκρισίας και απόκρυψης στοιχείων μετά το τέλος 

του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ελάχιστες ήταν οι ταινίες της εποχής που αναφέρονταν στην 

Ισπανική Γρίπη. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία εκτός από μια ενημερωτική 

ταινία- ντοκιμαντέρ μικρού μήκους (Dr. Wise on Influenza), δεν υπάρχουν άλλες ταινίες 

που να κάνουν έστω και απλή αναφορά στο θέμα της πανδημίας. Σε αυτή την ταινία, ο 

κύριος Μπράουν βήχει και φτερνίζεται και έτσι κολλάει τη γρίπη στους συναδέλφους του, 

τους περαστικούς και στους θεατές ενός θεατρικού έργου. Με αυτή την απλή ιστορία, 

ουσιαστικά η ταινία ήθελε να περάσει το μήνυμα στους Βρετανούς πολίτες πως σε 

περίπτωση που νιώθουν άρρωστοι πρέπει να απομονωθούν, να μείνουν σπίτι τους και να 

πλένουν συχνά τα χέρια τους.  

Παρόλα αυτά, στη σημερινή εποχή υπάρχουν αρκετές σειρές ή ταινίες που 

αναφέρονται στο θέμα της Ισπανικής Γρίπης. Μια από αυτές τις ταινίες ονομάζεται “The 

flu that killed 50 million” (2018) και αναφέρεται στο γεγονός ότι έπειτα από έναν από τους 

μεγαλύτερους πολέμους όλων των εποχών, ακολούθησε ένα άλλο τρομακτικό γεγονός, η 

πανδημία που αφάνισε παραπάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Μια επιπλέον ταινία 

που πραγματεύεται τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας από έναν γιατρό του 

Μάντσεστερ είναι η “Spanish Flu: The Forgotten Fallen” (2009). Ακόμα, υπάρχουν σειρές 

που σε συγκεκριμένα επεισόδια αναφέρονται στο ζήτημα της πανδημίας του 1918, όπως 

οι: Upstairs, Downstairs (1971–1975), Secrets of the Dead (2000) και Downton Abbey 

(2010-15).  
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Γελοιογραφίες 

Κοιτάζοντας γελοιογραφίες που σχετίζονται με την ισπανική γρίπη του 

προηγούμενου αιώνα, είναι κατ 'αρχάς έκπληξη το πόσο σχετικά λίγα στοιχεία υπήρχαν 

κατά τους πρώτους μήνες της νόσου, ξεκινώντας τον Μάρτιο του 1918. Φυσικά, μεγάλο 

μέρος του κόσμου μπλέχτηκε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο , και ο αυξανόμενος αριθμός 

θανάτων στο οικιακό περιβάλλον δεν καταγράφηκε τόσο έντονα όσο και οι ειδήσεις από 

το μέτωπο. Επιπλέον, ο πόλεμος σήμαινε ότι οι ειδήσεις ελέγχονταν από κρατικούς 

λογοκριτές. Για τον στρατό των ΗΠΑ, η γρίπη και η δευτερογενής πνευμονία έπληξαν το 

20-40% του προσωπικού, ένα τεράστιο πλήγμα για την αποτελεσματικότητα του στρατού. 

Και ο αυξανόμενος αριθμός θανάτων λόγω της ισπανικής γρίπης συντέλεσε στη μείωση 

του ηθικού των στρατιωτών που στέλνονταν στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα, οι ειδήσεις 

για τον πλήρη αντίκτυπο της γρίπης δεν ήταν πλήρως κατανοητές μέχρι το τέλος του 

πολέμου και η πλειονότητα των πρώτων γελοιογραφιών που απεικόνιζαν στιγμιότυπα 

από την πανδημία εμφανίστηκαν αργά στον πόλεμο καθώς η ειρήνη γινόταν όλο και πιο 

αναπόφευκτη. 

 

 
 

  Από πολλές απόψεις, η πανδημία της γρίπης του 1918-20 παρουσίασε μια σημαντική 

πρόκληση για τους γελοιογράφους. Τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα τα κουνούπια 

είχαν αναγνωριστεί ως ο φορέας για την ελονοσία και τον κίτρινο πυρετό, δύο 

καταστροφικές ασθένειες που είχαν αποφύγει την επιστήμη για αιώνες. Έτσι, κατά την 

αναζήτηση ενός τρόπου προσωποποίησης της αόρατης απειλής της πανδημίας της 

γρίπης, τα κουνούπια ήταν εύκολα προσβάσιμα. Πράγματι, μια δεκαετία νωρίτερα το 

"Ding" Darling είχε χρησιμοποιήσει κουνούπια για να εκπροσωπήσει το ξέσπασμα του 

1909 στο St. Louis. 
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Σημαντικό ρόλο έπαιξε και στη αναβολή λειτουργίας αθλητικών δραστηριοτήτων και 

χώρων διασκέδασης. Η εκτενής εξάπλωση της ισπανικής γρίπης ανάγκασαν τους 

φιλαθλητικούς και φιλομαθείς ανθρώπους να μείνουν μακριά από αυτά που αγαπάνε για 

σημαντικό χρονικό διάστημα. Μεγάλο μέρος των τότε αθλητών ήδη είχαν διακόψει μία φορά 

τις δράσεις τους, λόγω της συμμετοχής των χωρών τους στον α’ παγκόσμιο πόλεμο. Πολύ 

πιθανό να δημιούργησε τη σθεναρή δυσαρέσκεια στους ανθρώπων της εποχής. 
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         Mutt & Jeff του Φίσερ: από τις πρώτες αμερικανικές ταινίες κόμικς που ανέφεραν 

άμεσα την επιδημία της Ισπανικής Γρίπης. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το θέμα 

τίθεται εδώ σε σχέση με ένα στρατιωτικό στρατόπεδο, καθώς αυτές οι ρυθμίσεις ήταν 

μεταξύ εκείνων που είχαν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Όμως, η σοβαρότητα 

του ιού για τους στρατιώτες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό δεν είναι φυσικά το θέμα 

της ταινίας, το οποίο αντ 'αυτού επικεντρώνεται σε αυτό που είχε ήδη γίνει ένα οικείο 

αστείο: «In flew Enza». 

Λογοτεχνία 

Όπως ήταν φυσικό, η παρούσα πανδημία οδήγησε κάθε ανήσυχο πνεύμα στην αναζήτηση 

παρόμοιων λοιμών στην ιστορία τού ανθρώπινου γένους. Η Ισπανική Γρίπη του 1918 είναι 

και το θέμα του βιβλίου “Η μεγάλη γρίπη” του 1918 – Η χειρότερη επιδημία του 20ου 

αιώνα: Ιστορία της ισπανικής γρίπης τού Φρέντι Βινέτ.  

 

  

 
Είναι εκπληκτικό το πόσα λίγα ξέρουμε για την Ισπανική Γρίπη. Το συλλογικό 

υποσυνείδητο θαρρείς και δεν άντεχε δεύτερη τραγωδία μετά τις κακουχίες τού Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου και θέλησε να πετάξει την πανδημία στον κάλαθο τής λήθης. Ακόμα 

και οι επιστήμονες, μετά από μία μικρή περίοδο υπερενασχόλησης (4.000 άρθρα και 

βιβλία σε δύο χρόνια), έστρεψαν αλλού το ενδιαφέρον τους. Σήμερα, αν και έχει γίνει 

κάποια πρόοδος, αρκετά ερωτήματα μένουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει αναπάντητα. Από 

πού ξεκίνησε η γρίπη; Γιατί χτυπούσε κυρίως νεαρούς ενήλικες; Γιατί είχε τόσο 
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μεγαλύτερη θνησιμότητα στην Ωκεανία και γιατί σχεδόν εξάλειψε τούς Ινουίτ στον 

Καναδά; Πόσα ήταν τελικά τα θύματά της και πώς έγινε η διασπορά της ανά την υφήλιο; 

Αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει ο Φρέντι Βινέτ, σε ένα βιβλίο που είναι 

ό,τι πρέπει για την περίοδο που ζούμε. Ο Βινέτ δεν γράφει ένα χρονικό τής Ισπανικής 

Γρίπης, αλλά εστιάζει σε μία ποιοτική εξιστόρηση των επί μέρους θεματικών  της. 

Χρησιμοποιεί πλήθος πηγών, μελετών, βιβλίων, και επιστημονικών άρθρων ώστε να 

δώσει μία όσο πιο πλήρη εικόνα στον μη ειδικό αναγνώστη (ο ίδιος άλλωστε έχει 

υπόβαθρο στις φυσικές καταστροφές). Διαβάζουμε έτσι κεφάλαια όπως για τις 

κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τής γρίπης, για την ανεπάρκεια και τα σφάλματα 

των κυβερνήσεων, για τα συμπτώματα και την προέλευσή της, και για την λήθη στην 

οποία καταδικάστηκε. Στα θετικά τού βιβλίου ο στρωτός και απλός λόγος του καθώς και 

το αναλυτικό παράρτημα με αναφορές, γραφήματα, χάρτες, και πίνακες. Άλλωστε, η 

μελέτη τού παρελθόντος μάς βοηθάει να κατανοήσουμε το παρόν.  

      Φωτογραφικό Υλικό 

 

❖ Άρρωστοι στρατιώτες σε πτέρυγα νοσοκομείου στο στρατόπεδο εκπαίδευσης 

“Φάνστον” στο Φορτ Ράιλεϊ, νοτιοδυτικά του Μανχάταν, Κάνσας. Το στρατόπεδο 

Φάνστον ήταν από τα δεκαέξι τέτοια στρατόπεδα που ιδρύθηκαν με το ξέσπασμα του 

πρώτου παγκοσμίου πολέμου. 
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❖ Αστυνομία του Σικάγο φορώντας μάσκες τον Δεκέμβριο του 1918 

 

 
 

  

❖ Αμερικανικές εκστρατευτικές δυνάμεις, θύματα της ισπανικής γρίπης στο 

στρατιωτικό νοσοκομείο #45 στο “Aix-les-Bains”, νοτιοανατολική Γαλλία, 1918.  



 

65 
 

 
  

❖ Νοσοκόμες του Αμερικανικού Ερυθρού σταυρού φροντίζουν ασθενείς σε 

προσωρινές πτέρυγες μέσα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο στο Όουκλαντ στον κόλπο του Σαν-

Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, 1918. 

 

 
  

❖ Τόπος ταφής θυμάτων της ισπανικής γρίπης στο Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία, 1918  
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Ιστορικά δεδομένα 

Αν και ονομάζεται ισπανική γρίπη, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ξεκίνησε από την 

Άπω Ανατολή και μεταφέρθηκε στην Αμερική, ενώ άλλοι θεωρούν πως η Αμερική ήταν η 

πρώτη εστία. Ανεξάρτητα από την προέλευση της ασθένειας, γεγονός είναι ότι 

εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Μέσα σε λίγους μήνες πρόσβαλε το ένα τρίτο του 

παγκόσμιου πληθυσμού. Την περίοδο εκείνη οι ΗΠΑ μπήκαν στο Α’ Παγκόσμιο πόλεμο 

και πολλοί Αμερικανοί ταξίδεψαν στην Ευρώπη, μεταφέροντας την ισπανική γρίπη. 

Ωστόσο, οι Αμερικάνοι δεν ήταν οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την παγκόσμια εξάπλωση της 

ασθένειας. Οι μετανάστες αλλά και τα εμπορικά πλοία μετέφεραν τη γρίπη ακόμα και στις 

πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως η Αρκτική. Υπάρχει θεωρία ότι η ραγδαία εξάπλωσή 

της έπαιξε σημαντικό ρόλο σε πολλά σημεία του πολέμου, αφού είχε εξαντλήσει τα 

στρατεύματα. Σε φτωχές περιοχές του κόσμου όπου δεν υπήρχαν καθόλου υποδομές, η 

ασθένεια εξόντωσε ολόκληρες κοινότητες.  

Η ισπανική γρίπη στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με καταγραφές, η ισπανική γρίπη έφτασε και στην Ελλάδα το καλοκαίρι 

του 1918 και το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στην Πάτρα. Οι φήμες που κυκλοφόρησαν 

ήθελαν υπεύθυνα για την εξάπλωση της γρίπης στην Πάτρα, κάποια πακέτα 

συσκευασμένου καπνού που έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη. Λέγεται ότι ο διευθυντής του 

καπνοκοπτηρίου της Πάτρας και ορισμένοι εργάτες που ήταν παρόντες κατά το άνοιγμα 

των πακέτων, νόσησαν και δύο από αυτούς πέθαναν.  

Η ισπανική γρίπη στην Αμερική 

Στην Αμερική η γρίπη εξαπλώθηκε το καλοκαίρι του 1918. Ξεκίνησε από τις πόλεις με 

λιμάνια, όπως η Βοστώνη και η Μασαχουσέτη και χτύπησε πρώτα τους εργαζόμενους 

στους προβλήτες. Σύντομα έφτασε και στις υπόλοιπες πολιτείες και οι αρχές ήταν 

ανίκανες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Στους δρόμους της Αμερικής κυκλοφόρησαν 

αφίσες με οδηγίες για την αντιμετώπιση της γρίπης και βασικές οδηγίες προστασίας. Η 

μάσκα ήταν απαραίτητη ειδικά για όποιον κυκλοφορούσε στο δρόμο. Η Φιλαδέλφεια 

ήταν μια από τις πολιτείες με τις μεγαλύτερες απώλειες. Ο αριθμός των ορφανών 

αυξήθηκε τόσο γρήγορα, που οι αρχές δεν ήξεραν πού να στεγάσουν τα παιδιά τα οποία 

έμεναν ξαφνικά χωρίς οικογένεια. Υπολογίζεται ότι τα θύματα από τη γρίπη στην Αμερική 

ήταν περισσότερα από τα θύματα του πολέμου.  

Χαρτογράφηση  
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Θνησιμότητα 

Η ισπανική γρίπη εμφανίστηκε το 1918 και εξαφανίστηκε ξαφνικά το 1919. Η 

διάρκειά της ήταν μόλις 18 μήνες. Ήταν όμως αρκετοί για να εξοντώσουν 20 με 40 

εκατομμύρια ανθρώπους. Η γρίπη εκδηλώθηκε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1918, αλλά 

τα πρώτα της θύματα καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα τον Σεπτέμβριο.  

Η ισπανική γρίπη είναι η πιο θανατηφόρα πανδημία στην ιστορία.  Υπάρχει η άποψη 

επίσης πως προκάλεσε περισσότερα θύματα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος 

προκάλεσε 9 έως 10 εκατομμύρια θανάτους σε τέσσερα χρόνια. Στη Γαλλία, το ποσοστό 

της ισπανικής γρίπης εκτιμάται σε περισσότερους από 400.000 θανάτους, οι περισσότεροι 

από τους οποίους συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της επιδημίας 

μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 1918. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η 

θνησιμότητα του ιού είναι εντυπωσιακή και οι μολυσμένοι άνθρωποι πεθαίνουν σε λίγες 

μόνο ώρες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ισπανική γρίπη πιστεύεται ότι έχει περισσότερα 

θύματα και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν η 

πρώτη χώρα που επλήγη από την επιδημία, εμφανίζει 549.000 θανάτους, ενώ στη 

Γερμανία τα θύματα φτάνουν τα 426.000 και στο Ηνωμένο Βασίλειο τα 220.000. Στην 

Ιαπωνία οι νεκροί κυμαίνονται στους 250.000. Ο αριθμός των θανάτων στην Ευρώπη 

ανέρχεται σε 2,3 εκατομμύρια, ενώ οι υπόλοιποι αφορούν άλλες χώρες του κόσμου. Η 

Ινδία (18,5 εκατομμύρια νεκροί) και η Κίνα (4 έως 9,5 εκατομμύρια νεκροί) φαίνεται να 

έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα ο αριθμός των θανάτων από 

την ισπανική γρίπη αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, ιδίως λόγω της λογοκρισίας που 

υπήρχε κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και των δυσκολιών καταχώρισης 

πληροφοριών από ορισμένες χώρες εκείνη την εποχή, όπως στην Ασία ή την Αφρική.  
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Δικτυογραφία 

● https://www.bfi.org.uk/features/silent-film-great-pandemic-1918 

● https://www.imdb.com/search/keyword/?keywords=spanish-flu 

● https://www.linternaute.fr/actualite/guide-histoire/2490101-grippe-espagnole-

date-origine-morts-pandemie-1918/ 

● https://www.mixanitouxronou.gr/ispaniki-gripi-tou-1918-pou-moline-13-tou-

pagkosmiou-plithismou-ke-exontose-pano-apo-20-ekatommiria-anthropous/ 

● https://www.sigmalive.com/news/international/615738/oi-10-pio-fonikes-

pandimies-stin-anthropini-istoria  

● http://www.mixanitouxronou.gr/ispaniki-gripi-tou-1918-pou-moline-13-tou-

pagkosmiou-plithismou-ke-exontose-pano-apo-20-ekatommiria-anthropous/  

● https://docuventa.gr/ispaniki-gripi-foniki-pandimia-20oy-aiona/  

● https://drawing-blood.org/outbreaks/the-spanish-flu-in-comics-strips-1918/ 

● http://drawing-blood.org/outbreaks/the-spanish-flu-in-cartoons-part-2/ 

● https://itsports.gr/%cf%84%ce%bf-

%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-lock-down-

%cf%84%ce%b7%cf%82-

%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-

%cf%84%ce%bf%cf%85-1918/ 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu 

● https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9

%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7 

● https://www.ert.gr/eidiseis/mono-sto-ertgr/ispaniki-gripi-i-pandimia-poy-

therise-ton-kosmo/ 

● https://www.tanea.gr/2020/04/10/health/i-ispaniki-gripi-i-pandimia-kai-o-ios-

pou-mas-ksegymnonei/ 

● https://www.health.com/condition/infectious-diseases/how-are-spanish-flu-

and-covid-19-alike 

● https://www.pneumonologos.net/h1n1-suine-flu 
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Ασιατική γρίπη 

Βιολογικά και κλινικά δεδομένα 

Η ασιατική γρίπη, επίσης γνωστή ως ιός τύπου Α H2N2, εισήχθη στον κόσμο τον 

Φεβρουάριο του 1957. Ο ιός ξεκίνησε στην Ανατολική Ασία, μολύνοντας πολλούς 

ανθρώπους, μετατρέποντας σε μια από τις πιο γνωστές πανδημίες σήμερα. Έρευνες 

έδειξαν ότι αυτός ο ιός ήταν ένα στέλεχος (μικτό είδος), που προέρχεται από στελέχη ιών 

γρίπης των πτηνών και ιών της γρίπης των ανθρώπων. Αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη 

Σιγκαπούρη το Φεβρουάριο του 1957, στο Χονγκ Κονγκ τον Απρίλιο του 1957 και στις 

παράκτιες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι του 1957.  

Τι είναι ο ιός H2N2  

Ο ιός H2N2 αποτελείται από 3 γονίδια από τον ιό της γρίπης των πτηνών Α (γρίπη 

των πτηνών), την αιμοσυγκολλητίνη Η2 (που είναι μια επιφανειακή πρωτεΐνη που 

βρίσκεται στους ιούς της γρίπης) και τα γονίδια της νευραμινιδάσης Ν2 («ομάδα ενζύμων 

που διασπώνουν το σιαλικό οξύ» που βρίσκεται στο λυσοσώματα). Στη δεκαετία του 1960 

το ανθρώπινο στέλεχος H2N2 υπέστη μια σειρά από δευτερεύουσες γενετικές 

τροποποιήσεις, μια διαδικασία γνωστή ως αντιγονική μετατόπιση . Αυτές οι μικρές 

τροποποιήσεις προκάλεσαν περιοδική επιδημία . Μετά από 10 χρόνια εξέλιξης, ο ιός της 

γρίπης του 1957 εξαφανίστηκε, έχοντας αντικατασταθεί με αντιγονική μετατόπιση από 

έναν νέο υποτύπο γρίπης τον Α, H3N2 , το οποίο προκάλεσε την Πανδημία γρίπης του 

1968 . 

Προέλευση  

Οι πρώτες περιπτώσεις αναφέρθηκαν στο Guizhou της νότιας Κίνας , το 1956 ή στις 

αρχές του 1957. Αναφέρθηκαν σύντομα στη γειτονική επαρχία Γιουνάν στα τέλη 

Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου 1957. Στα μέσα Μαρτίου, η γρίπη είχε εξαπλωθεί σε όλη 

την Κίνα. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δεν ήταν μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης 

Υγείας εκείνη την εποχή (μέχρι το 1981 ) και δεν ενημέρωσε άλλες χώρες σχετικά με το 

ξέσπασμα. Το CDC των Ηνωμένων Πολιτειών , ωστόσο, αναφέρει ότι η γρίπη 

«αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη Σιγκαπούρη τον Φεβρουάριο του 1957». 

Στα τέλη του 1957, ένα δεύτερο κύμα γρίπης πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Κίνα , 

ειδικά σε αγροτικές περιοχές. Τον ίδιο χρόνο, ως απάντηση στην επιδημία, η κινεζική 

κυβέρνηση ίδρυσε το Κινεζικό Εθνικό Κέντρο Γρίπης (CNIC) , το οποίο σύντομα 

δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο για τη γρίπη το 1958. 

Εξάπλωση 

Τους πρώτους μήνες της πανδημίας γρίπης του 1957, ο ιός εξαπλώθηκε σε όλη την 

Κίνα και τις γύρω περιοχές. Μέχρι το καλοκαίρι, είχε φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

όπου φαίνεται ότι είχε αρχικά μολύνει σχετικά λίγα άτομα. Ωστόσο, αρκετούς μήνες 

αργότερα, αναφέρθηκαν πολλές περιπτώσεις λοίμωξης, ειδικά σε μικρά παιδιά, 

ηλικιωμένους και έγκυες γυναίκες. Αυτή η άνοδος των περιπτώσεων ήταν το αποτέλεσμα 

ενός δεύτερου κύματος ασθένειας πανδημίας που έπληξε το Βόρειο Ημισφαίριο τον 
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Νοέμβριο του 1957. Εκείνη την εποχή η πανδημία είχε ήδη διαδοθεί στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Έως τον Δεκέμβριο είχαν αναφερθεί συνολικά περίπου 3.550 θάνατοι στην 

Αγγλία και την Ουαλία. Το δεύτερο κύμα ήταν ιδιαίτερα καταστροφικό και μέχρι τον 

Μάρτιο του 1958 περίπου 69.800 θάνατοι είχαν συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

  
 

Θνησιμότητα 

Η ασιατική γρίπη είχε μικρότερη θνησιμότητα από την ισπανική, αλλά στο πέρασμά 

της  προκάλεσε περίπου ένα εκατομμύριο και γενικά θεωρείται ότι ήταν η λιγότερο 

σοβαρή από τις τρεις πανδημίες γρίπης του 20ού αιώνα.  

Ο βετεράνος πολέμου Clark Whelton που έζησε την πανδημία του 1957 αναφέρει:  

«Δεν είναι ότι η ασιατική γρίπη δεν ήταν μια σοβαρή ασθένεια. Σε όλο τον κόσμο, αυτό 

το στέλεχος της γρίπης σκότωσε κάπου μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρίων ανθρώπων. 

Περισσότεροι από 100.000 πέθαναν μόνο στις ΗΠΑ. Ωστόσο, από όσο γνωρίζω, οι 

κυβερνήτες δεν κάλεσαν την Εθνική Φρουρά και οι πολιτικοί αντίπαλοι δεν κατηγόρησαν 

τον Πρόεδρο Eisenhower. Οι αθλητικές εκδηλώσεις στο κολλέγιο δεν ακυρώθηκαν, τα 

αεροπλάνα και τα τρένα συνέχισαν να λειτουργούν και οι Αμερικανοί δεν αντιμετώπιζαν 

ο ένας τον άλλον με φόβο και υποψία, αγγίζοντας τους αγκώνες αντί για τα χέρια. Είπαμε 

τις προσευχές μας και εκμεταλλευτήκαμε τις πιθανότητές μας. Σήμερα, κοιτάζω πίσω και 

αναρωτιέμαι αν μια ξέγνοιαστη Αμερική αντιμετώπισε την πανούκλα του 1957 με ένα 

είδος ανίδεας ανοησίας. Γιατί δεν ήμασταν πιο δραστήριοι στην καταπολέμηση αυτής της 

μετάδοσης; Θα μπορούσαν οι αυστηρότερες διαδικασίες καραντίνας να έχουν μειώσει το 

ποσοστό μόλυνσης και να μειώσουν τον αριθμό των θανάτων; Εν ολίγοις, γιατί δεν 

φοβόμασταν περισσότερο τότε;» 

Εμβόλιο  

Η ταχεία ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά του ιού H2N2 και η διαθεσιμότητα 

αντιβιοτικών για τη θεραπεία δευτερογενών λοιμώξεων περιόριζαν την εξάπλωση και τη 

θνησιμότητα της πανδημίας. Ο μικροβιολόγος Maurice Hilleman ανησυχούσε από 

φωτογραφίες εκείνων που επλήγησαν από τον ιό στο Χονγκ Κονγκ, οι οποίες 

δημοσιεύθηκαν στους The New York Times . Έλαβε δείγματα του ιού από γιατρό του 

αμερικανικού ναυτικού στην Ιαπωνία . Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας κυκλοφόρησε τις 

καλλιέργειες ιών σε κατασκευαστές εμβολίων στις 12 Μαΐου 1957 και ένα εμβόλιο 
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εισήλθε σε δοκιμές στο Fort Ord στις 26 Ιουλίου και στη βάση αεροπορίας Lowry στις 29 

Ιουλίου.  

Ο αριθμός των θανάτων κορυφώθηκε την εβδομάδα που έληξε στις 17 Οκτωβρίου, 

ενώ 600 αναφέρθηκαν στην Αγγλία και την Ουαλία . Το εμβόλιο ήταν διαθέσιμο τον ίδιο 

μήνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και ήταν αρχικά διαθέσιμο μόνο σε περιορισμένες 

ποσότητες, η ταχεία ανάπτυξή του βοήθησε στον περιορισμό της πανδημίας. Το εμβόλ ιο 

του Hilleman πιστεύεται ότι έχει σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές.  Κάποιοι προέβλεπαν 

ότι ο αριθμός των θανάτων στις ΗΠΑ θα έφτανε το 1 εκατομμύριο χωρίς το εμβόλιο που 

ζήτησε ο Hilleman. 

  
 

Συμπτώματα 

Ομοίως με την πανδημία γρίπης του 1968, το ξέσπασμα του 1957 συσχετίστηκε με 

την διακύμανση της ευαισθησίας και της πορείας της ασθένειας. Ενώ ορισμένα 

μολυσμένα άτομα εμφάνισαν μόνο μικρά συμπτώματα, όπως βήχα και ήπιο πυρετό , 

άλλα εμφάνισαν απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές όπως πνευμονία . Εκείνα τα άτομα που 

δεν επηρεάστηκαν από τον ιό πιστεύεται ότι είχαν κατοχυρωμένα αντισώματα έναντι 

άλλων στενών στελεχών της γρίπης. Στα συμπτώματα της γρίπης συμπεριλαμβάνονται:  

• Πόνοι στο σώμα, ειδικά στις αρθρώσεις και τον λαιμό 

• Βήχας και φτέρνισμα 

• Έντονο αίσθημα ψύχους και πυρετός 

• Εξάντληση 

• Πονοκέφαλος 

• Καταρροή στα μάτια 

• Βουλωμένη μύτη 

• Ναυτία και εμετός 

• Κόκκινα μάτια, δέρμα, στόμα, λαιμός και μύτη.  
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Ιστορικά δεδομένα και ο επηρεασμός της Τέχνης 

Τηλεόραση 

Η συγκεκριμένη πανδημία δεν φαίνεται να έχει αποτελέσει θέμα για τον 

κινηματογράφο, αλλά είχε αντίκτυπο στην μικρή οθόνη (κυρίως Αμερική), μέσω 

διαφημιστικών ενημερωτικών σποτ που δημιουργήθηκαν με στόχο να ενημερώσουν τους 

πολίτες για την πανδημία και να τους προτρέψουν να εμβολιαστούν ενάντια της ασιατικής 

γρίπης. Επίσης, παρόμοιο ενημερωτικό σποτ δημιουργήθηκε και στον Καναδά και 

ονομάστηκε “The Asian Flu arrives in Canada”. Ακόμα, υπήρχε μια ενημερωτική 

επιστημονική εκπομπή στην αμερικανική τηλεόραση που ονομαζόταν The Johns Hopkins 

Science Review και χρηματοδοτούνταν από το Johns Hopkins University και στην περίοδο 

της Ασιατικής Πανδημίας εμφανίζονταν η επιδημιολόγος Dr Charlotte Silverman, 

πληροφορώντας τους πολίτες για την ασθένεια. Επιπλέον, ακόμα και στη Σοβιετική Ένωση 

δημιουργήθηκαν  ταινίες και ενημερωτικά σποτ με στόχο την ενημέρωση των πολιτών 

όσον αφορά τη γρίπη.  

Λογοτεχνία - Έντυπα 

Η πανδημία της Ασιατικής Γρίπης που ξεκίνησε στην Κίνα το 1957 και εξαπλώθηκε 

παγκοσμίως δεν αναφέρεται συχνά στη λογοτεχνία. Γενικά, στον σχετικά σύγχρονο κόσμο, 

ο ιός – και αρκετές φορές ο ιός της γρίπης και οι μεταλλάξεις του- χρησιμοποιούνται 

κυρίως αλληγορικά, προσπαθώντας να τονίσουν στοιχεία του κοινωνικού ιστού και της 

σχέσης εξουσίας (κράτος – πολίτης / κοινωνικό σύνολο) στην αντιμετώπιση μιας 

απρόσμενης, άγνωστης και θανάσιμης απειλής. Για παράδειγμα, στη νεοελληνική 

λογοτεχνία, τα έργα των Α. Φραγκιά (Λοιμός, 1972) και Π. Μάτεσι (Graffito, 2009) είναι 

αλληγορίες, σαφώς επηρεασμένες από την ιστορία των πανδημιών αλλά με στόχο την 

κοινωνική κρίση και αφύπνιση, ενίοτε χρησιμοποιώντας στοιχεία παραλόγου. Παρόμοια 

στοιχεία παρατηρούνται και στην παγκόσμια λογοτεχνία.  

Μία «άμυνα» που έχει παρατηρηθεί να χρησιμοποιείται μέσω της τέχνης κατά τη 

διάρκεια πανδημίας είναι το χιούμορ. Έτσι, στις εφημερίδες και τα περιοδικά της 

αντίστοιχης εποχής βρίσκουμε γελοιογραφίες, θεατρικά αποσπάσματα και χιουμοριστικά 

άρθρα που προσπαθούν, με τον τρόπο τους να μειώσουν την ένταση και τη φόρτιση της 

εποχής. Από τις θεωρίες αντιμετώπισης της γρίπης (κρασί, βότκα, τσάι βατόμουρο..), τις 

δυσκολίες των κοινωνικών συναναστροφών, μέχρι τις οικονομικές δυσκολίες που η 

πανδημία επιφέρει, κάποια άρθρα και κείμενα (πέρα από τις επιστημονικές αναφορές και 

τις οδηγίες κρατικών φορέων) είναι σε όλα τα έντυπα μέσα της εποχής για να ελαφρύνουν 

τις αγωνίες των αναγνωστών και των πολιτών.  
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Γελοιογραφίες 
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Όπως και σε κάθε πανδημία, έτσι και στην ασιατική γρίπη οι άνθρωποι 

χρησιμοποίησαν τις γελοιογραφίες  ως ένα χιουμοριστικό όπλο απέναντι στη μιζέρια λόγω 

της κατάστασης που βίωναν .Από πολλές απόψεις, η ασιατική γρίπη παρουσίασε μια 

σημαντική πρόκληση για τους γελοιογράφους. Τα πουλιά είχαν αναγνωριστεί ως ο 

φορέας για την γρίπη. Οι γελοιογράφοι το εκμεταλλεύτηκαν και σε κάθε γελοιογραφία 

απεικόνιζαν τον φόβο επαφής με πουλιά και την καταστροφικότητα και τον αντίκτυπο της 

γρίπης στον κόσμο. 

      Θνησιμότητα 

Το πρώτο κύμα: Από τον Φεβρουάριο του 1957 και κατά τους πρώτους μήνες της 

πανδημίας, ο ιός εξαπλώθηκε σε όλη την Κίνα και τις γύρω περιοχές. Μέχρι το καλοκαίρι, 

είχε φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου φαίνεται ότι είχε αρχικά μολύνει σχετικά λίγα 

άτομα. 

Το δεύτερο κύμα: Μετά από μήνες, αναφέρθηκαν πολλές περιπτώσεις λοίμωξης, 

ειδικά σε μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και έγκυες  γυναίκες. Αυτή η άνοδος των 

περιπτώσεων ήταν το αποτέλεσμα ενός δεύτερου πανδημικού κύματος ασθενειών που 

έπληξε το Βόρειο Ημισφαίριο τον Νοέμβριο του 1957. Εκείνη την εποχή η πανδημία είχε 

ήδη διαδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι τον Δεκέμβριο είχαν αναφερθεί συνολικά 

περίπου 3.550 θάνατοι στην Αγγλία και την Ουαλία. Το δεύτερο κύμα ήταν ιδιαίτερα 

καταστροφικό και μέχρι τον Μάρτιο του 1958 περίπου 69.800 θάνατοι είχαν συμβεί στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. 

Η πανδημία γρίπης του 1957 προκάλεσε περίπου ένα εκατομμύριο έως δύο 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως και γενικά θεωρείται ότι ήταν η λιγότερο σοβαρή από 

τις τρεις πανδημίες γρίπης του 20ού αιώνα. Η μεγαλύτερη επίπτωση παρατηρήθηκε σε 

άτομα ηλικίας νεαρής ηλικίας 5-19 χρονών με ποσοστό προσβολής πάνω από 50%.  
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Δικτυογραφία 

● https://freshpost.gr/i-xechasmeni-pandimia-toy-1957-kai-ta-koina/  

● https://www.ethnos.gr/istoria/93601_i-kina-ehei-skotosei-ton-miso-planiti-oi-

pandimies-poy-afisan-piso-toys-ekatommyria  

● https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-8800001A-vid 

● https://www.jhsph.edu/news/stories/2006/1957-asian-flu.html 

● https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/265339/PMC2537752.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR08EoRC0yWvEa5c7Q0_QPghymaLJ97P4ebhjy

u9KjbXfvHv8sOrbL_fOxY 

● https://www.cbc.ca/archives/entry/the-asian-flu-arrives-in-canada 

● https://www.hartismag.gr/hartis-16/komiks/h-pandhmia-toy-gelioy 

● https://freshpost.gr/i-xechasmeni-pandimia-toy-1957-kai-ta-koina/ 

● https://www.efsyn.gr/nisides/237062_oi-pandimies-sti-neoelliniki-logotehnia 

● https://www.mixanitouxronou.gr/i-asiatiki-gripi-toy-1957-xekinise-apo-tin-kina-

kai-se-tesseris-mines-exelichthike-se-pandimia-pos-antedrase-i-ellada/ 

● http://www.topontiki.gr/article/381088/i-antidrasi-tis-elladas-stin-asiatiki-gripi-

toy-1957-pos-epanilthe-o-ios-fthinoporo  

● https://www.cartoonstock.com/directory/a/asian_bird_flu.asp 

● https://www.cartoonstock.com/directory/a/asian_flu.asp 

● https://www.britannica.com/event/1957-flu-pandemic  

● https://en.wikipedia.org/wiki/1957%E2%80%931958_influenza_pandemic  

● https://www.google.com/amp/s/freshpost.gr/i-xechasmeni-pandimia-toy-1957-

kai-ta-koina/amp/ 

● https://www.mixanitouxronou.gr/i-asiatiki-gripi-toy-1957-xekinise-apo-tin-kina-

kai-se-tesseris-mines-exelichthike-se-pandimia-pos-antedrase-i-ellada/ 

● https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/265339/PMC2537752.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR08EoRC0yWvEa5c7Q0_QPghymaLJ97P4ebhjyu9KjbXfvHv8sOrbL_fOxY
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/265339/PMC2537752.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR08EoRC0yWvEa5c7Q0_QPghymaLJ97P4ebhjyu9KjbXfvHv8sOrbL_fOxY
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/265339/PMC2537752.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR08EoRC0yWvEa5c7Q0_QPghymaLJ97P4ebhjyu9KjbXfvHv8sOrbL_fOxY
https://www.cartoonstock.com/directory/a/asian_flu.asp
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7
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Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) 

Βιολογικά και κλινικά δεδομένα 

Πού οφείλεται 

To σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (acquired immune deficiency 

syndrome, AIDS) είναι νόσος του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος που 

προκαλείται από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (Human immunodeficiency 

virus, HIV). Η νόσος παρεμβαίνει στο ανοσοποιητικό σύστημα και παρεμποδίζει τη 

λειτουργία του, κάνοντας τα άτομα με AIDS περισσότερο πιθανά να αποκτήσουν 

λοιμώξεις. 

Όταν κάποιος μολύνεται με τον HIV, γίνεται "HIV οροθετικός" και θα είναι για πάντα 

HIV οροθετικός. Με την πάροδο του χρόνου, η HIV νόσος μολύνει και εξοντώνει τα λευκά 

αιμοσφαίρια (λεμφοκύτταρα) και μπορεί να αφήσουν το σώμα ανίκανο να 

καταπολεμήσει κάποιες μολύνσεις και καρκινογενέσεις.  

Πώς προέκυψε ο HIV 

Η επιστημονική έρευνα ανακάλυψε ότι ο ανθρώπινος ιός της ανοσοανεπάρκειας 

(HIV) συνδέεται με τον ιό της ανοσοανεπάρκειας των πιθήκων (SIV) καθώς υπάρχουν 

πολλές ομοιότητες μεταξύ των δύο ιών. Ο HIV-1 είναι στενά συνδεδεμένος με ένα 

στέλεχος του SIV που βρέθηκε σε χιμπατζήδες, και ο HIV-2 είναι στενά συνδεδεμένος με 

ένα στέλεχος του SIV που βρέθηκε σε πιθήκους. Το 1999, ένα στέλεχος του SIV (που 

ονομάζεται SIVcpz) βρέθηκε σε ένα χιμπατζή που ήταν σχεδόν πανομοιότυπο με τον ιό 

HIV στον άνθρωπο. Οι ερευνητές που ανακάλυψαν τη σύνδεση αυτή κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι χιμπατζήδες ήταν η πηγή του HIV-1, και ότι ο ιός σε κάποιο σημείο 

πέρασε από τους χιμπατζήδες στους ανθρώπους μέσω του «κυνηγιού», είτε από την 

κατανάλωση κρέατος χιμπατζήδων, είτε από τη μόλυνση των κυνηγών μέσω 

τραυματισμών. Κανονικά, το ανοσοποιητικό σύστημα των κυνηγών έπρεπε να 

εξουδετερώσει τον SIV, αλλά σε μερικές περιπτώσεις ο SIV μεταλλάχθηκε και 

προσαρμόστηκε στο νέο ανθρώπινο ξενιστή του και έγινε ο HIV-1.  

      H δομή του HIV 
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Ποια κύτταρα προσβάλλει και με ποιο τρόπο  

Ο ιός HIV προκαλεί AIDS μολύνοντας και σκοτώνοντας κυρίως έναν τύπο κυττάρων 

που ονομάζονται helper T cells (CD4+ Τ λεμφοκύτταρα), που είναι απαραίτητα για τη 

σωστή ανοσολογική απόκριση σε μολυσματικούς παράγοντες. Η αργή αλλά συνεχής 

απώλεια αυτών των κυττάρων αφήνει το σώμα αδύναμο να αμυνθεί ενάντια σε έναν 

μακρύ κατάλογο βακτηρίων και ιών, και είναι η μόλυνση με αυτούς τους ευκαιριακούς 

παράγοντες που σκοτώνει τελικά τον ασθενή.  

Πως μεταδίδεται 

Ο HIV μεταδίδεται από ένα οροθετικό άτομο κατά τη διάρκεια  της σεξουαλικής 

επαφής, όταν συγκεκριμένα υγρά του σώματός του που περιέχουν HIV μπουν απευθείας 

στην κυκλοφορία του αίματος ενός άλλου ατόμου μέσω μιας βλεννογόνου μεμβράνης ή 

μέσω ενός κατεστραμμένου ιστού ή με μια σύριγγα ή από την μητέρα προς το έμβρυο. Τα 

σωματικά υγρά ενός οροθετικού ατόμου που περιέχουν HIV σε ικανή ποσότητα για να 

επιτευχθεί μετάδοση του ιού, είναι: 

• Αίμα (συμπεριλαμβανομένου του αίματος περιόδου) 

• Σπέρμα και προσπερματικά υγρά 

• Κολπικά υγρά 

• Πρωκτικά υγρά 

• Μητρικό γάλα 

Οι σεξουαλικές συμπεριφορές που μπορούν να μεταδώσουν τον HIV είναι:  

• Κολπικό σεξ 

• Πρωκτικό σεξ 

• Στοματικό σεξ 

Άλλοι τρόποι μετάδοσης του HIV είναι: 

• Κοινή χρήση συριγγών όταν λαμβάνεται δόση ναρκωτικών ουσιών 

• Μη επαγγελματικό τατουάζ και τρύπημα αυτιών κλπ. 

• Τυχαίες διατρήσεις με σύριγγες 

• Μεταγγίσεις μολυσμένου αίματος 

• Τοκετός 

• Θηλασμός 

Μέτρα πρόληψης 

Ο HIV είναι ένας ιός που μολύνει τους ανθρώπους όταν εισέρχεται στα κύτταρα του 

αίματος. Για να αποφευχθεί η μόλυνση με HIV, πρέπει να εμποδιστεί  το αίμα, σπέρμα, 

κολπικό υγρό, η μητρικό γάλα κάποιου μολυσμένου ατόμου να εισέλθει στο σώμα ενός 

υγιούς ατόμου μέσω του στόματος, αιδοίου, πρωκτού, κορυφής του πέους ή πληγών του 

δέρματος. 

Κάποιες από τις πιο επικίνδυνες συμπεριφορές είναι: 

• Σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό με οροθετικό άτομο ή με άτομο που δεν 

γνωρίζει αν είναι HIV θετικό ή αρνητικό.  

• Συχνή αλλαγή ερωτικών συντρόφων 

• Σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό με επαγγελματίες  
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• Σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό με χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών 

ουσιών 

• Κοινή χρήση συριγγών 

• Χρήση μη αποστειρωμένων βελονών για τρύπημα αυτιών και τατουάζ  

Πώς πολλαπλασιάζεται μέσα στον οργανισμό 

Όπως προαναφέρθηκε, ο HIV είναι μέλος του γένους των Φακοϊών (Lentiviridae) που 

αποτελεί μέρος της οικογένειας των Ρετροϊών. Οι φακοϊοί μεταδίδονται ως (μοριακά) 

μονοκλωνικοί, περιτυλιγμένοι RNA ιοί θετικής πολικότητας. Κατά την είσοδο στο κύτταρο-

στόχο το ιικό RNA μονόκλωνο γονιδίωμα μετασχηματίζεται (μεταγράφεται αντιστρόφως) 

σε μονόκλωνο DNA από μια κωδικοποιημένη από τον ιό αντίστροφη μεταγραφάση (ή 

αντίστροφη τρανσκριπτάση - ένζυμο μεταγραφής) η οποία μεταφέρεται μαζί με το ιικό 

γονιδίωμα μέσα στο σωματίδιο του ιού. Αυτό μετά γίνεται δίκλωνο, εισάγεται  στον 

πυρήνα του κυττάρου και ενσωματώνεται στο κυτταρικό DNA με τη δράση μιας 

κωδικοποιημένης από τον ιό ιντεγκράσης (ένζυμο ενσωμάτωσης) και συμπαραγόντων του 

(κυττάρου) ξενιστή. Αφού ενσωματωθεί ο ιός μπορεί να παραμείνει σε λανθάνουσα 

μορφή επιτρέποντας στον εαυτό του και στο κύτταρο ξενιστή (που τον φιλοξενεί) να 

αποφύγουν την ανίχνευση από το ανοσοποιητικό σύστημα.  

Εναλλακτικά ο ιός μπορεί να αντιγράφεται, παράγοντας έτσι νέο ιικό RNA γονιδίωμα 

και ιικές πρωτεΐνες που πακετάρονται και απελευθερώνονται από το κύτταρο ως νέα ιικά 

σωματίδια (με τη δράση μιας ιικής πρωτεάσης – ένζυμο κοπής μιας αρχικής ανενεργούς 

ιικής μεγαπρωτεΐνης σε μικρότερες λειτουργικές) και κατόπιν τα νέα αυτά ιικά σωματίδια 

αρχίζουν εκ νέου τον κύκλο αντιγραφής. 

Διάγνωση της HIV νόσου 

Το HIV/AIDS διαγιγνώσκεται μέσω εργαστηριακών εξετάσεων και κατόπιν 

σταδιοποιείται στη βάση της παρουσίας συγκεκριμένων κλινικών σημείων και 

συμπτωμάτων. Δυστυχώς το test αποδίδει αποτελέσματα μόνο όταν το ανοσοποιητικό 

σύστημα του μολυσμένου ατόμου αναπτύξει αντισώματα ή αντιγόνο στον HIV. Κατά τη 

διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ της μόλυνσης και της ανάπτυξης αντισωμάτων ή 

αντιγόνου, το test βγαίνει αρνητικό. 

Αν ο γιατρός πιθανολογήσει ότι υπάρχει πρόσφατη μόλυνση με HIV, μπορεί να κάνει 

ένα PCR (Polymerase Chain Reaction) test για να διαπιστώσει αν ο ιός HIV είναι παρόν στο 

αίμα. 
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Ποια είναι τα συμπτώματα του AIDS 

 
  

• Απότομη, ανεξήγητη απώλεια βάρους 

• Ξερόβηχας 

• Νυχτερινοί ιδρώτες με δεκατική πυρετική κίνηση  

• Επίμονος πυρετός 

• Διογκωμένοι λεμφαδένες 

• Διάρροια επίμονη 

• Πνευμονία 

• Φλύκταινες στο δέρμα, στη μύτη, στο στόμα 

• Απώλεια μνήμης, κατάθλιψη και νευρολογικές διαταραχές.  

Θεραπεία - εμβόλιο 

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο ή θεραπεία που να προσφέρει 

πλήρη ίαση από τον HIV. Η αγωγή αποτελείται από την υψηλής δραστικότητας 

αντιρετροϊκή θεραπεία HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) η οποία επιβραδύνει 

(αλλά δεν σταματά) την εξέλιξη της νόσου. Μια απλή δοκιμή του εμβολίου RV 144  

αποκάλυψε μια μερική αποτελεσματικότητα με μείωση του κινδύνου μόλυνσης και 

προκάλεσε αισιοδοξία στην ερευνητική κοινότητα για την προοπτική ανάπτυξης ενός 

πραγματικά αποτελεσματικού εμβολίου. Οι κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο αυτό 

συνεχίζονται. Αναφορικά με τις διατροφικές συμβουλές για τους πάσχοντες από AIDS, 

κάποιες μαρτυρίες έχουν δείξει ένα όφελος από τη λήψη ιχνοστοιχείων σε 

συμπληρώματα. 

Ο HIV (Human Immunodeficiency Virus – Ιός Ανοσοανεπάρκειας του Ανθρώπου) είναι 

ο ιός που προκαλεί το Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (Acquired 

Immune Deficiency Syndrome – AIDS). Ο όρος AIDS αναφέρεται στο τελευταίο στάδιο της 

HIV λοίμωξης, κατά το οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα έχει αποδυναμωθεί σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε το HIV οροθετικό άτομο είναι επιρρεπές σε διάφορα νοσήματα και 

συγκεκριμένους τύπους καρκίνου.  
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Ο χρόνος μεταξύ μόλυνσης από τον ιό και εκδήλωσης του AIDS ποικίλει από άτομο 

σε άτομο, ενώ η έγκαιρη χορήγηση συνδυασμού αντιρετροϊκών φαρμάκων υψηλής 

δραστικότητας (Highly Active Antiretroviral Therapy – HAART), επιβραδύνει σημαντικά την 

εξέλιξη του νοσήματος και μειώνει σε μεγάλο βαθμό τη θνητότητα. Σήμερα, η HIV λοίμωξη 

θεωρείται χρόνια νόσος, υπό την προϋπόθεση ότι ο/η ασθενής λαμβάνει συστηματικά τη 

θεραπεία του. 

Έως τώρα δεν έχει βρεθεί αποτελεσματικό προφυλακτικό εμβόλιο έναντι του HIV. 

Ωστόσο, επειδή η HAART μειώνει τη συγκέντρωση του ιού στα μολυσματικά βιολογικά 

υγρά και συνεπώς ελαττώνει την πιθανότητα μετάδοσής του, δίνεται πλέον μεγάλη 

σημασία στο ρόλο που διαδραματίζει η χορήγηση της αντιρετροϊκής θεραπείας στον 

τομέα της πρόληψης. 

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η ενέσιμη μακρόχρονη καβοτεγκραβίρη είναι ακόμη πιο 

αποτελεσματική στην πρόληψη του HIV από ότι η καθημερινή στοματική Truvada. Από 

την τελική ανάλυση των ενδιάμεσων δεδομένων από την κλινική δοκιμή HPTN 083 που 

υποστηρίχθηκε από το NIH διαπιστώθηκε ότι ένα θεραπευτικό σχήμα PrEP που περιείχε 

μια ερευνητική μορφή μακράς δράσης του φαρμάκου HIV, που εγχύθηκε μία φορά κάθε 

8 εβδομάδες, ήταν πιο αποτελεσματικό από το καθημερινό πόσιμο Truvada (TDF / FTC) 

στην πρόληψη Απόκτηση HIV από άνδρες cisgender που κάνουν σεξ με άνδρες και 

γυναίκες transgender που κάνουν σεξ με άνδρες. (Το NIH χορηγεί επίσης μια συνοδευτική 

μελέτη, το HPTN 084, το οποίο αξιολογεί την ενέσιμη καβοτεγκραβίρη μακράς δράσης για 

την πρόληψη του HIV σε γυναίκες cisgender στην υποσαχάρια Αφρική. Αυτή η μελέτη 

ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα από το HPTN 083 και συνεχίζει να συλλέγει δεδομένα.) 

Παρουσιάζοντας τα ευρήματα του HPTN 083 στο AIDS 2020, ο γιατρός Raphael Landovitz 

από το UCLA σημείωσε ότι, συνολικά, το ποσοστό απόκτησης HIV από τους 4.566 

συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν χαμηλό. Ενώ η μελέτη διαπίστωσε ότι και οι δύο μέθοδοι 

ήταν πολύ αποτελεσματικές για την πρόληψη του ιού HIV στον πληθυσμό της μελέτης, η 

τελική ανάλυση δεδομένων έδειξε ότι η καβοτεγκραβίρη είχε ανώτερο προστατευτικό 

αποτέλεσμα, με 66% χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης HIV στην ομάδα 

καβοτεγκραβίρης. Μεταξύ των 52 συμμετεχόντων στη μελέτη που απέκτησαν HIV, 13 

ήταν στην ομάδα καβοτεγκραβίρης και 39 ήταν στην ομάδα Truvada. Και τα δύο προϊόντα 

ήταν ασφαλή και καλά ανεκτά από τους συμμετέχοντες στη μελέτη. Μια μακροχρόνια, 

διακριτική επιλογή PrEP μπορεί να είναι πιο επιθυμητή σε ορισμένα άτομα που  

επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το PrEP αλλά δυσκολεύονται να πάρουν ένα καθημερινό 

χάπι. Η καβοτεγκραβίρη  παραμένει ένα ερευνητικό φάρμακο και δεν έχει εγκριθεί ακόμη 

από το FDA για την πρόληψη του HIV.  

Η έκθεση περιγράφει την πρώτη πιθανή περίπτωση ενήλικου με HIV για επίτευξη 

μακροχρόνιας ύφεσης χωρίς μεταμόσχευση μυελού των οστών. Ο γιατρός Ricardo Diaz 

του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο στη Βραζιλία αποκάλυψε ότι ένας συμμετέχων στη 

μελέτη διατήρησε τη μακροχρόνια ύφεση του HIV (δηλαδή, ο HIV παρέμεινε 

κατασταλμένος χωρίς την καθημερινή αντιρετροϊκή θεραπεία) για 64 εβδομάδες μετά 

από διακοπή της δομημένης θεραπείας. Ο συμμετέχων είναι ένα από τα πέντε άτομα που 

είχαν λάβει εντατική αγωγή αντιρετροϊκής θεραπείας πολλαπλών φαρμάκων (ART) για 48 

εβδομάδες πριν από τη διακοπή της θεραπείας. Η αγωγή περιλάμβανε το μαραβιρόκη και 

τη νικοτιναμίδη δύο φορές την ημέρα, τα οποία πιθανώς αντιστρέφουν την καθυστέρηση. 

(Ένα από τα κύρια εμπόδια για τη θεραπεία της λοίμωξης από τον ιό HIV είναι ότι ο ιός 
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μπορεί να παραμείνει κρυμμένος και αδρανής [λανθάνων] μέσα σε ορισμένα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος [όπως τα κύτταρα CD4] για μήνες ή και χρόνια. Ενώ ο HIV 

βρίσκεται σε αυτήν την λανθάνουσα κατάσταση, το ανοσοποιητικό σύστημα δεν μπορεί 

να αναγνωρίσει τον ιό και το ART δεν έχει καμία επίδραση πάνω του. Οι παράγοντες 

αναστροφής καθυστέρησης επανενεργοποιούν τον λανθάνοντα ιό HIV εντός των 

κυττάρων CD4, επιτρέποντας στο ART και στο ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού να 

επιτεθεί στον ιό.) Ενώ τα ευρήματα από αυτήν την περίπτωση είναι συναρπαστικά, ο 

γιατρός Diaz και ο γιατρός Dieffenbach παρατήρησαν πως είναι προκαταρκτικοί και 

απαιτούνται περαιτέρω αναλύσεις και περισσότερος χρόνος για να προσδιοριστεί 

οριστικά εάν ο άντρας έχει θεραπευτεί από τον ιό HIV. Μέχρι στιγμής, οι μόνοι δύο 

ενήλικες που είχαν θεραπευτεί από τον ιό HIV έλαβαν μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών 

για τη θεραπεία καρκίνων του αίματος. Ο καθένας συνδυάστηκε με έναν δότη που είχε 

γενετική ανωμαλία που προκαλεί ανοσοκύτταρα ανθεκτικά στον HIV. Μια τέτοια 

διαδικασία δεν είναι ασφαλής ή επεκτάσιμη για ευρεία χρήση, οπότε οι ερευνητές 

συνεχίζουν να διερευνούν εάν ο σωστός συνδυασμός φαρμάκων θα μπορούσε να 

προσφέρει μια ασφαλέστερη και λιγότερο δαπανηρή πορεία για μακροχρόνια ύφεση από 

τον ιό HIV. 

 

      Ιστορικά δεδομένα και επηρεασμός της κοινωνίας και της Τέχνης 

AIDS και ομοφοβική κοινωνία – Μεταμοντερνισμός  

Μία από τις επιπτώσεις του AIDS ήταν  και εκείνη που επηρέασε τις αντιλήψεις των 

ανθρώπων, ενισχύοντας  την  ομοφοβία τους , δηλαδή την αποστροφή  τους για τους 

ομοφυλόφιλους   και  τον  ρατσιστικό στιγματισμό τους. Το πρόβλημα αυτό πηγάζει 

κυρίως από το ότι η μετάδοση του ιού είναι ιδιαίτερα αυξημένη ανάμεσα στους 

ομοφυλόφιλους, γεγονός που προκαλούσε ιδιαίτερα τα παλαιότερα χρόνια αρνητική 

στάση απέναντί τους από τις υπηρεσίες υγείας, όπως και από τους απλούς πολίτες. Το 

πρόβλημα αυτό έχει όμως πλέον αναγνωριστεί και αντιμετωπίζεται από την γρήγορα 

αναπτυσσόμενη κοινωνία στην οποία ζούμε σήμερα.  

Αξίζει να επισημανθεί στο σημείο αυτό και η σχέση του  aids με το κίνημα του 

μεταμοντερνισμού , που ξεκίνησε στα τέλη του 1970 και στις αρχές του 1980 από την 

αρχιτεκτονική και επηρέασε στην συνέχεια όλες τις μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης , 

αλλά και την μόδα. Ο μεταμοντερνισμός ως κίνημα που ανατρέπει τις συμβάσεις  , «δεν 

ανέχεται την μη ανοχή» . Είναι πολυφωνικός και πλουραλιστικός. Διεκδικητικές εθνικές 

και κοινωνικές μειονότητες, όπως οι φεμινίστριες που εναντιώθηκαν στον ανδροκρατικό 

τρόπο σκέψης, οι ομοφυλόφιλοι που εναντιώθηκαν στην ομοφοβική κοινωνία ,  αλλά και 

οι ευαισθητοποιημένοι μπροστά στον κίνδυνο του aids δημιουργούν μια πλουραλιστική 

γλώσσα όχι μόνο στην πολιτική και στην κοινωνία, αλλά και στην τέχνη . Σκοπός της Τέχνης 

γίνεται το άνοιγμά της στον  πολύ κόσμο , ενώ ο καλλιτέχνης μπορεί να εκφραστεί 

αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία ή και μέσα από το παρελθόν αποδομώντας το. Οι 

μεταμοντέρνοι καλλιτέχνες δημιουργούν  μία τέχνη που μιλά για μειονότητες,  ρατσισμό, 

βία , ομοφοβία, οικολογία , μια τέχνη που χαρακτηρίζει ελιτίστικη την έννοια  των «καλών 
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τεχνών», διακηρύσσοντας ότι όλες οι μορφές τέχνης είναι σημαντικές ,  ακόμη και αν 

έχουν ένα μαζικό χαρακτήρα, ακόμη και αν δεν έχουν πρωτοτυπία ή αυθεντικότητα.    

Κοινωνικές διαφημίσεις anti-AIDS 

 
Στον ελλαδικό χώρο η οργάνωση που φαίνεται να πρωτοστατεί και να παίζει ενεργό 

ρόλο στα θέματα του AIDS, είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, “Θετική Φωνή”. Ο 

σύλλογος αυτός, όπως και περιστασιακά το Ίδρυμα Ωνάσης, έχουν πραγματοποιήσει 

πολλές εκδηλώσεις, δράσεις και online συζητήσεις με στόχο την ενημέρωση των 

ανθρώπων για το AIDS και για τον HIV. Επιπλέον, η Θετική Φωνή έχει γυρίσει αρκετά 

διαφημιστικά, ενημερωτικά σποτ, με έντονο σουρεαλιστικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα, 

στα οποία κάποιες φορές συμμετέχουν γνωστοί ηθοποιοί.  

Επίσης, το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας τη δεκαετία του ‘90 χρηματοδότησε τη 

δημιουργία διαφημιστικών anti- AIDS σποτ, στα οποία συμμετείχαν επιφανείς 

προσωπικότητες της χώρας μας, όπως η Βίκυ Κουλιανού, ο Κώστας Κουκοδήμος, ο 

Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Γιώργος Νινιός.  

Ακόμα, παγκοσμίως έχουν δημιουργηθεί βιντεάκια με σκοπό την ενημέρωση των 

πολιτών και την εξάλειψη της ασθένειας. Τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούν 

απλούς μη βιολογικούς όρους ώστε να δηλώσουν τις αιτίες της ασθένειας, τα στατιστικά 

των προσβεβλημένων παγκοσμίως και τους τρόπους αποφυγής, αλλά υπάρχουν και 

αρκετά άλλα σποτ που περνούν τα ίδια μηνύματα με πιο καλλιτεχνικό και αλληγορικό 

τρόπο. 

  
Φημισμένη αντί- AIDS καμπάνια ήταν αυτή του 1986 από τη Βρετανική Κυβέρνηση, 

γνωστή ως “AIDS: Don’t lie of ignorance”, κατά την οποία στάλθηκε σε κάθε σπίτι του 

Ηνωμένου Βασιλείου ένα διαφημιστικό ενημερωτικό φυλλάδιο για το AIDS. Όπως και οι 
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περισσότερες anti- AIDS καμπάνιες της εποχής, έτσι και η Βρετανική προσπαθούσε να 

δημιουργήσει ένταση και προσοχή, πολλές φορές όχι με καλλιτεχνικό αλλά τρομακτικό 

και σκοτεινό τρόπο, ο οποίος όντως αποδείχτηκε αποτελεσματικός αφού στην Αγγλία, το 

90% των ανθρώπων που έλαβαν αυτό το φυλλάδιο άλλαξαν συνειδητά τις σεξουαλικές 

του συνήθειες και έγιναν πιο προσεκτικοί.  

Αυτού του είδους οι διαφημίσεις, όμως, είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 

έντονος κοινωνικός αποκλεισμός στα άτομα που ήταν φορείς, αφού οι περισσότεροι τους 

φοβόντουσαν και τους απέφευγαν. Έτσι, στη σημερινή εποχή, οι διάφοροι οργανισμοί 

προσπαθούν να περάσουν τα ίδια μηνύματα με λιγότερο δραματικό και εκφοβιστικό 

τρόπο, όπως και να ενημερώσουν τους πολίτες με τις αληθινές συνθήκες διαβίωσης, 

κοινωνικοποίησης και σεξουαλικών δυνατοτήτων των φορέων.  

Ιστορική αναδρομή 

Από το 1981 που υπήρξαν τα πρώτα δείγματα της ασθένειας η οποία το 1982 πήρε 

την ονομασία AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) μέχρι σήμερα, το AIDS έχει 

αποτελέσει αιτία θανάτου για 39 εκατομμύρια ανθρώπους ενώ υπολογίζεται πως 

περίπου 78 εκατομμύρια είναι οι αναγνωρισμένοι φορείς του ιού. Παρόλο που υπάρχουν 

αισιόδοξα μηνύματα για την οριστική θεραπεία του ιού  και παρόλο που ο ιός 

αντιμετωπίζεται χάρη στα αντιρετροϊκά φάρμακα, ο ιός HIV (όπως είναι η πιο σωστή 

ονομασία του) παραμένει μια σοβαρή επιδημία. 

Η ακόλουθη αναδρομή στην ιστορία του ιού αποδεικνύει πως 32 χρόνια μετά την 

επίσημη αναγνώριση του AIDS η πρόληψη παραμένει η πιο σημαντική λύση 

αντιμετώπισης του: 

● 1931: Η προέλευση του ιού 

Πιστεύεται πως ο HIV-1 M, η πιο θανατηφόρα μορφή του ιού HIV, πρωτοεμφανίστηκε 

το 1931 σε πληθυσμούς χιμπαντζήδων στο Νότιο Καμερούν. Οι επιστήμονες θεωρούν πως 

η μετάδοση του ιού από τον χιμπαντζή στον άνθρωπό έγινε όταν εκτέθηκαν σε μολυσμένο 

αίμα κυνηγοί της περιοχής. 

● 1959: Το πρώτο δείγμα 

Το πρώτο δείγμα του HIV-1 συλλέχτηκε το 1959 από έναν ναύτη από το Μάντσεστερ 

που απεβίωσε την ίδια χρονιά από ασθένεια που θυμίζει έντονα τα συμπτώματα του 

AIDS. 

● 1981: Η πρώτη ιατρική αναφορά του AIDS/HIV 

Μπορεί να μην έχει δοθεί ακόμα επίσημη ονομασία αλλά στις 5 Ιουνίου του 1981 

δημοσιεύεται ιατρικό άρθρο σε εβδομαδιαίο newsletter όπου αναφέρονται οι θάνατοι 5 

ομοφυλόφιλων αντρών από μια μορφή πνευμονίας 

● 1982: Γεννιέται ο ιατρικός όρος AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)  

● 1983: H παρανόηση 

Η γνώση γύρω από τις αιτίες μετάδοσης του ιού παραμένει συγκεχυμένη και αόριστη 

με αποτέλεσμα να δημοσιεύονται αναφορές πως το AIDS μπορεί να μεταδοθεί μέσω 

χειραψίας, αέρα, φαγητού ή με την κοινή χρήση τουαλέτας. Με την πάροδο των χρόνων 

γίνεται γνωστό στο κοινό πως η μετάδοση του  ιού γίνεται μέσω σεξουαλικής πράξης ή με 

έκθεση σε μολυσμένο αίμα, όπως η χρήση μολυσμένης σύριγγας.  

● 1/5/1986: Γεννιέται ο όρος HIV (Human Immunodeficiency Virus), ο ιός που 

προκαλεί το AIDS. 
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● 1996: Μια νέα πρακτική 

Ο ερευνητής, Δρ. David Ho, αναπτύσσει μια νέα πρακτική αντιμετώπισης του HIV, την 

αντιρετροϊκή, η οποία παραμένει το κύριο πρωτόκολλο αντιμετώπισης του HIV μέχρι 

σήμερα. 

● 2009: Η μείωση των κρουσμάτων 

Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά της UNAIDS, το 2009 σημειώνεται για πρώτη φορά 

παγκόσμια μείωση των κρουσμάτων HIV κατά 17%.  

● Η 1η Δεκεμβρίου έχει οριστεί από το 1988 ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS 

με απόφαση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και στη συνέχεια της Γενικής 

Συνέλευσης του ΟΗΕ. 
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AIDS και μουσική τέχνη 

Το AIDS αρχίζει να αγγίζει το ευρύτερο κοινό στη δεκαετία του '80, μέσω δημοσίων 

προσώπων που κοινοποιούν την πάθησή τους: ηθοποιοί, τραγουδιστές, αθλητές. Η 

δημοσιότητα προκαλεί συζητήσεις και έχει απήχηση στο γενικό πληθυσμό. Επειδή 

ακριβώς όμως είναι μια λοίμωξη που πήρε έκταση λόγω της δημοσιότητας, υπήρχε 

πρόβλημα με το στίγμα που έφερε εξαιτίας των τρόπων μετάδοσης. Έτσι, κάποιοι 

διάσημοι, ασθενείς, φορείς, φίλοι, γνωστοί ξεκίνησαν προσπάθειες πρόληψης, 

προφύλαξης και καταπολέμησης του στίγματος. Γράφτηκαν τραγούδια που τραγούδησαν 

εξαίρετοι ερμηνευτές, γράφτηκαν σενάρια και γυρίστηκαν ταινίες με εξαιρετικές 

ερμηνείες. Γενικά ο κόσμος της τέχνης μίλησε και μιλάει για αυτή τη νόσο, προσπαθώντας 

να ενημερώσει, να αφυπνήσει, να προστατεύσει και ενίοτε να χρηματοδοτήσει έρευνα 

για τον ιό και τη θεραπεία του. 

Η διασημότερη δράση με παγκόσμια εμβέλεια που διοργανώθηκε με αυτούς τους 

στόχους ήταν το “Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness”, 20 Απριλίου 1992 

στο στάδιο Wembley του Λονδίνου, το οποίο προβλήθηκε ζωντανά μέσω τηλεόρασης σε 

76 χώρες στον κόσμο και βιντεοσκοπήθηκε με εμπορικούς σκοπούς. Όλα τα έσοδα της 

δράσης αυτής χρησιμοποιήθηκαν για φιλανθρωπικό οργανισμό για την πάθηση αυτή (the 

Mercury Phoenix Trust). H τεράστια συναυλία οργανώθηκε από το υπόλοιπο συγκρότημα 

των Queen, του οποίου ο Freddie Mercury ήταν τραγουδιστής, λίγους μήνες μετά το 

θάνατό του από επιπλοκές λόγω του  AIDS. Συμμετείχαν πάρα πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες 

και συγκροτήματα, όπως και διάσημοι ηθοποιοί οι οποίοι προσπάθησαν να 

ευαισθητοποιήσουν το ευρύ κοινό για την ασθένεια.  

Έκτοτε, και συνήθως με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS (η 1η 

Δεκεμβρίου), οργανώνονται δράσεις ενημέρωσης και προστασίας από τον ιό, όπως και 

της καταπολέμησης του στίγματός του. Οι δράσεις αυτές πολύ συχνά δεν οργανώνονται 

από επιστημονικούς φορείς υγείας μόνο, αλλά κυρίως από καλλιτεχνικούς κύκλους: 

γίνονται συναυλίες ή ηχογραφήσεις και τα έσοδα διατίθενται στην έρευνα και τη 

θεραπεία κατά του ιού. Ο καλλιτεχνικός κόσμος της σύγχρονης εποχής μάχεται, στο 

πλευρό των επιστημόνων με το δικό του τρόπο, τις δικές του ευαισθησίες και τα δικά του 

μέσα, ειδικά σε δύσκολους καιρούς για τον κόσμο. Η δημοσιότητα που παρέχει, 
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παράλληλα με τους ενίοτε οικονομικούς πόρους, όπως και η θεραπευτική, υποστηρικτική 

παρέμβαση των τεχνών στις δυσκολίες επιδρούν ανακουφιστικά, υποστηρικτικά, ακόμα 

και εκπαιδευτικά στο ευρύ κοινό που στρέφεται εκεί για βοήθεια.  

AIDS και φωτογραφία 

To 1990 το περιοδικό Τimes, αποφασίζει να δημοσιεύσει την μετέπειτα βραβευμένη 

φωτογραφία της Therese Frare, η οποία δείχνει τον νεαρό οροθετικό David Kirby, στο 

κρεβάτι μαζί με την οικογένεια του, εμφανώς ταλαιπωρημένο στο τελευταίο στάδιο της 

ζωής του. Ο πατέρας του τον αγκαλιάζει και η μητέρα του δείχνει παγωμένη από λύπη.  

Αυτή η φωτογραφία, λειτούργησε ως γροθιά στην απαξίωση των κοινωνικών συνόλων 

προς τους θετικούς/θετικές στον HIV, ειδικότερα σε μία περίοδο κατά την οποία η αγωγή 

ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και με την ύπαρξη ανυπόστατων και βάρβαρων αντιλήψεων να 

αποτελούν τον κορμό του κοινωνικού ρατσισμού για τους οροθετικούς. Διατυμπάνιζαν 

λοιπόν αυθαίρετα κάποιοι πως το AIDS μεταδίδεται μέχρι και από τον αέρα. Ας 

φανταστούμε εξαιτίας αυτής της άκυρης θεωρίας, την κοινωνική απομόνωση που βίωναν 

οι άνθρωποι αυτοί. 

Η φωτογραφία λοιπόν, είναι ένα μήνυμα σε όλους τους κριτές που με βωμολοχίες 

και κατηγορίες απομόνωναν τους οροθετικούς, πως σε μια περίοδο που η θετικότητα 

στον HIV άγγιζε τα ύψη, η πρόληψη και η ενημέρωση είναι η μόνη λύση και πως αυτός ο 

πόνος που απαθανατίζεται στην εικόνα είναι αποτέλεσμα αδιαφορίας και ρατσισμού από 

την κοινωνία. 

 

AIDS και κινηματογράφος 

Από το 1988, η 1η Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένη σε μία από τις φονικότερες νόσους 

στην παγκόσμια ιστορία, στη μάστιγα του 21ου αιώνα, που από το 1981 μέχρι σήμερα 

έχει "χτυπήσει την πόρτα" σε περισσότερους από 36 εκατομμύρια ανθρώπους, φυσικά να 

κάνει διακρίσεις, καθώς από τον ιό έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλά διάσημα πρόσωπα. 

Οι παρακάτω ταινίες δεν δίστασαν να μιλήσουν ανοιχτά για τον ιό του HIV, με κάποιες απ' 

αυτές μάλιστα να έχουν συγκλονίσει κοινό και κριτικούς, να έχουν βραβευτεί με Όσκαρ 

και να συγκαταλέγονται στα all time classic του Hollywood.  

Dallas Buyers Club (2013) 

Ο Τεξανός ηλεκτρολόγος Ρον Γούντρουφ, μαθαίνει ότι είναι θετικός στον HIV με τους 

γιατρούς να του δίνουν μόλις 30 μέρες ζωής. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας του θα 

γνωρίσει την Τρανς Ρέιον , που επίσης είναι θετική στον ιό. Οι ρόλοι αυτοί χάρισαν Όσκαρ 

και Χρυσή Σφαίρα Α’ και Β’ ανδρικού ρόλου αντίστοιχα στους δύο πρωταγωνιστές.  
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Gia (1998) 

Η Angelina Jolie στο ρόλο του πρώτου supermodel των 80s, Gia Carangi, που 

προσβλήθηκε από τον ιό του HIV και έχασε τη μάχη μόλις στην ηλικία των 26 ετών. Η 

μεγάλη δημοσιότητα, τα ναρκωτικά, η έντονη σεξουαλική ζωή αλλά και η περιπέτεια αυτή 

της υγείας της που την οδήγησε και στο θάνατο , δημιούργησαν και το πλαίσιο της 

σύντομης ζωής του μοντέλου. 

Philadelphia (1993) 

Ο Tom Hanks στο ρόλο του Άντριου Μπέκετ, ενός δικηγόρου σε μια από τις 

μεγαλύτερες νομικές εταιρίες της Φιλαδέλφεια. Αν και είναι ομοφυλόφιλος και συζεί με 

τον σύντροφό του, Miguel Alvarez, ο ίδιος δεν είναι ανοιχτός για την ομοφυλοφιλία του 

ούτε για το γεγονός ότι είναι φορέας του AIDS, ενώ κατά τη διάρκεια της ταινίας 

παρουσιάζεται η σταδιακή κατάρρευσή του. 

An Early Frost (1985) 

Ο Aidan Quinn, ένας επιτυχημένος δικηγόρος, είναι ομοφυλόφιλος και εξομολογείται 

στους γονείς του πως έχει μολυνθεί από τον ιό του AIDS. Η εξομολόγηση αυτή προκαλεί 

μεγάλο φόβο και απελπισία σε εκείνους, καθώς καλούνται να σταθούν στο πλευρό του 

παιδιού τους που βασανίζεται και προσπαθεί να επιβιώσει από τη νόσο- ταμπού. Παρά 

την μεγάλη προκατάληψη και την ελάχιστοι γνώση της εποχής, οι γονείς του στέκονται 

δίπλα του. Η ταινία κέρδισε 4 βραβεία Εmmy και μια χρυσή σφαίρα καλύτερης ερμηνείας 

για την Sylvia Sidney . 

Παλιοί Φίλοι (1989) 

Η ταινία του 1989 του Norman René παραμένει έως και σήμερα μία από τις πιο 

δυνατές ταινίες σχετικά με την αγάπη, τη διαφορετικότητα και τη συντροφικότητα. Ήταν 

η πρώτη αμερικάνικη ταινία που προσέγγισε το τρομακτικό, για την εποχή, θέμα του AIDS 

και τις τραγικές πτυχές του. 

Οι ώρες (2002) 

Η ταινία είναι βασισμένη στο (βραβευμένο με Pulitzer) βιβλίο του Michael 

Cunningham. Το αριστουργηματικό "The Hours"   διηγείται τις ιστορίες τριών 

διαφορετικών γυναικών που ζουν σε διαφορετικές δεκαετίες. Η μία εξ αυτών 

προετοιμάζει το πάρτι για έναν στενό της φίλο που έχει AIDS, προς τιμήν του βραβείου 

που λαμβάνει για την πορεία του ως ποιητή. Ωστόσο εκείνος, έχοντας βαριά κατάθλιψη 

λόγω της εξέλιξης της ζωής του, αυτοκτονεί. 

3 Νeedles (2006) 

Οι παράλληλες ιστορίες τριών ανθρώπων σε τρεις διαφορετικές μεριές του πλανήτη: 

τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική και την Κίνα. Ένα Κινέζικο χωριό που μολύνεται από μια 

βελόνα, η μητέρα ενός πορνοστάρ που πίνει το αίμα του γιου  της για να κολλήσει και 

εκείνη AIDS και μια καλόγρια που μολύνεται επίσης από τον ιό, από ένα άτομο που 

εργάζεται στην ίδια φυτεία με εκείνη.  
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Επεξηγήσεις 

1. Μαραβιρόκη 

Η μαραβιρόκη (maraviroc) ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται CCR5 

ανταγωνιστές. Η μαραβιρόκη δεσμεύεται εκλεκτικά στον ανθρώπινο υποδοχέα 

χημειοκινών CCR5, εμποδίζοντας την είσοδο του HIV-1 με CCR5 τροπισμό στα κύτταρα.  

2. PrEP σημαίνει προφύλαξη πριν την έκθεση  

3. TRUVADA 

Ενεργά συστατικά 

1) Εμτρισιταβίνη 

G70B4ETF4S - EMTRICITABINE 

Η εμτρισιταβίνη (emtricitabine) είναι ένα συνθετικό νουκλεοσιδικό ανάλογο της κυτιδίνης  

με δραστηριότητα η οποία είναι ειδική έναντι του ανθρώπινου ιού της ανοσοανεπάρκειας 

(HIV-1 και HIV-2) και του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV).  

2) Τενοφοβίρη δισοπροξίλη 

OTT9J7900I - TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 

Η τενοφοβίρη (tenofovir) αναστέλλει την ανάστροφη μεταγραφάση HIV-1 και την 

πολυμεράση HBV με άμεσο ανταγωνισμό δέσμευσης στο φυσικό 

δεσοξυριβονουκλεοτίδιο-υπόστρωμα, καθώς και με τερματισμό της αλυσίδας του DNA 

μετά την ενσωμάτωση στο DNA. 

4. Καμποτεγκραβίρη 

Η καμποτεγκραβίρη, που πωλείται από μόνο του ως δισκίο με την επωνυμία Vocabria και 

ως ένεση σε συνδυασμό με την ένεση ριλπιβιρίνης ως Cabenuva, είναι φάρμακο που 

χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του HIV / AIDS σε ενήλικες.  
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Κορωναϊός 

Βιολογικά και κλινικά δεδομένα 

Τι είναι ο κορωναϊός 

Οι κορωνoϊοί είναι μία οικογένεια ιών που προκαλούν νόσο, τόσο στα ζώα όσο και 

στον άνθρωπο. Έχουν πάρει το όνομά τους από τα χαρακτηριστικά επιφανειακά 

εξογκώματα δίκην στέμματος (λατινικά: corona). Ανήκουν στην υποοικογένεια 

Orthocoronavirinae της οικογένειας Coronaviridae και γένος Pisuviricota. Είναι ιοί με 

περίβλημα και φέρουν ως γονιδίωμα ένα μονόκλωνο RNA θετικής (+) πολικότητας. Το 

μέγεθος του γονιδιώματος των κορονοϊών κυμαίνεται από 26 έως 32 χιλιάδες βάσεις, από 

τα μεγαλύτερα ανάμεσα στους ιούς RNA. Οι χαρακτηριστικές ακτίνες αποτελούνται από 

πρωτεϊνικά πολυμερή, τα οποία καθορίζουν τον τροπισμό του ιού. Για παράδειγμα, στον 

ιό του ΣΟΑΣ, διεθνώς γνωστό ως SARS, οι πρωτεΐνες S προσκολλούνται στο μετατρεπτικό 

ένζυμο της αγγειοτενσίνης 2. Άλλες πρωτεΐνες είναι οι Ε στο έλυτρο, Μ στη μεμβράνη, και 

Ν στο  καψίδιο. Το πρωτεϊνικό στέμμα των κορονοϊών, σε αντίθεση με αυτό άλλων ιών, 

αντέχει στις συνθήκες του γαστρεντερικού συστήματος. Αποτελούν αιτία του 10% - 15% 

των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος παγκοσμίως.  Στο παρελθόν υπήρξαν 

υπεύθυνοι για το ξέσπασμα οξέος σοβαρού αναπνευστικού συνδρόμου (SARS), το οποίο 

άρχισε το 2002 στην Κίνα, καθώς και του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής 

το 2012 (MERS). Οι κορωναϊοί έχουν συσχετιστεί επίσης με την γαστρεντερίτιδα. 

Τελευταία ένα στέλεχος παρόμοιο με αυτό του SARS, o 2019-nCoV (Κορωναϊός του Ουχάν) 

είναι υπεύθυνος για την επιδημία νέου κοροναϊού 2019/20. Ο ΠΟΥ έμαθε για πρώτη φορά 

αυτόν τον νέο ιό στις 31 Δεκεμβρίου 2019, μετά από μια αναφορά ενός συνόλου 

περιπτώσεων «ιογενούς πνευμονίας» στο Wuhan της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.  
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Προέλευση του ιού 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ακόμη αναζητά την πηγή προέλευσης του 

ιού. Οι υποψίες εστιάζονται σε μια αγορά τροφίμων και ζώντων ζώων στην πόλη Γουχάν, 

όπου εμφανίστηκαν τα πρώτα επιβεβαιωμένα περιστατικά. Μια γενετική ανάλυση, που 

συνέκρινε το νέο ιό με περισσότερους από 200 κορονοϊούς και η οποία δημοσιεύθηκε στο 

ιατρικό περιοδικό "Journal of Medical Virology", δείχνει ότι ο νέος κορονοϊός μοιάζει με 

άλλους συγγενικούς ιούς που μολύνουν φίδια και νυχτερίδες. Μια πιθανότητα είναι ότι ο 

«2019-nCoV» προέκυψε από το συνδυασμό ξεχωριστών ιών που μολύνουν αυτά τα δύο 

είδη ζώων. Αυτό μπορεί να συνέβη στη φύση ή στην αγορά της Γουχάν, όπου τα ζώα 

διατηρούνταν κοντά το ένα στο άλλο. 

Πώς μεταδίδεται 

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο SARS–CoV μεταδόθηκε από μοσχογαλές στους 

ανθρώπους στην Κίνα το 2002 και ο MERS-CoV από καμήλες σε ανθρώπους στη Σαουδική 

Αραβία το 2012. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, αρκετοί κοροναϊοί κυκλοφορούν 

στα ζώα, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα μεταδοθεί σε ανθρώπους. Καθώς τα συστήματα 

επιτήρησης νοσημάτων βελτιώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πολύ πιθανό να 

ανιχνευθούν περισσότεροι κοροναϊοί. Όσον αφορά τον νέο κοροναϊό 2019–nCoV, το πιο 

πιθανό είναι ότι η μετάδοση στον άνθρωπο προήλθε από κάποιο ζώο σε αγορά ζωντανών 

ζώων στην Κίνα. Ο Covid-19 μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της επαφής  του με 

άλλους ανθρώπους, φορείς του ιού, καθώς και αερογενώς μέσω των μικροσταγονιδίων 

που διασπείρονται στον αέρα με τον βήχα και το φτέρνισμα. O ιός φαίνεται ότι 

μεταδίδεται και μέσω επιφανειών που έχουν μολυνθεί ακόμα και αρκετή ώρα νωρίτερα. 

Για την αποφυγή μετάδοσης είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή μέτρων ατομικής υγιεινής 

καθώς και η χρήση μάσκας, είτε υφασμάτινης, είτε χειρουργικής για περισσότερη 

προστασία. 

Κορωναϊός και παιδιά 

Μελέτη του Φεβρουαρίου δείχνει πως τα παιδιά έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα 

να νοσήσουν από κορωναϊό. Συγκεκριμένα, σε δείγμα 72314 επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων μόνο το 2% ήταν παιδιά έως 18 ετών. Μέχρι στιγμής, η συνολική 

θνησιμότητα παιδιών που έχουν μολυνθεί από κορωναϊό φτάνει στο 1%. Τα παιδιά έχουν 

ηπιότερα συμπτώματα από τους ενήλικες και είναι πολύ πιο πιθανό να μείνουν 

ασυμπτωματικά καθ’όλη τη διάρκεια της νόσου, ενώ είναι αβέβαιη η συμβολή τους στη 

μετάδοση σε άλλα άτομα. Επιπλέον, δεν υπάρχουν αποδείξεις για τη πιθανότητα 

μετάδοσης του ιού από εγκυμονούσες μητέρες στο έμβρυο, αν και είναι περισσότερο 

επιρρεπείς. 

Συμπτώματα 

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα του COVID-19 είναι: 

• Πυρετός 

• Ξηρός βήχας 

• Κούραση 
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Άλλα συμπτώματα που είναι λιγότερο κοινά και μπορεί να επηρεάσουν ορισμένους 

ασθενείς περιλαμβάνουν: 

• Απώλεια γεύσης ή μυρωδιάς,  

• Ρινική συμφόρηση, 

• Επιπεφυκίτιδα (επίσης γνωστή ως κόκκινα μάτια) 

• Πονόλαιμος, 

• Πονοκέφαλο, 

• Πόνος στους μυς ή στις αρθρώσεις,  

• Διαφορετικοί τύποι δερματικού εξανθήματος,  

• Ναυτία ή έμετος, 

• Διάρροια, 

• Λίγη ή ζάλη. 

 Τα συμπτώματα σοβαρών περιπτώσεων της νόσου COVID ‐ 19 περιλαμβάνουν:  

• Δυσκολία στην αναπνοή, 

• Απώλεια όρεξης, 

• Σύγχυση, 

• Επίμονος πόνος ή πίεση στο στήθος,  

• Υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 38 ° C).  

Άλλα λιγότερο κοινά συμπτώματα είναι: 

• Μειωμένη συνείδηση (μερικές φορές σχετίζεται με επιληπτικές κρίσεις),  

• Ανησυχία, 

• Κατάθλιψη, 

• Διαταραχή ύπνου, 

• Πιο σοβαρές και σπάνιες νευρολογικές επιπλοκές όπως εγκεφαλικά επεισόδια, 

εγκεφαλική φλεγμονή, παραλήρημα και νευρική βλάβη.  

 

 
Μεταξύ αυτών που εμφανίζουν συμπτώματα, οι περισσότεροι (περίπου 80%) 

αναρρώνουν από την ασθένεια χωρίς να χρειάζονται νοσοκομειακή θεραπεία. Περίπου 

15% αρρωσταίνουν σοβαρά και χρειάζονται οξυγόνο και 5% αρρωσταίνουν σοβαρά και 

χρειάζονται εντατική φροντίδα. Επιπλοκές που οδηγούν σε θάνατο μπορεί να 

περιλαμβάνουν αναπνευστική ανεπάρκεια, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας 

(ARDS), σηψαιμία και σηπτικό σοκ, θρομβοεμβολισμό και / ή ανεπάρκεια πολλών 

οργάνων, συμπεριλαμβανομένου τραυματισμού της καρδιάς, του ήπατος ή των νεφρών. 
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Σε σπάνιες καταστάσεις, τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν ένα σοβαρό φλεγμονώδες 

σύνδρομο λίγες εβδομάδες μετά τη μόλυνση.  

Ποιος ο χρόνος επώασης του ιού 

Το χρονικό διάστημα από την έκθεση ενός ατόμου στον Covid-19 μέχρι την στιγμή 

που τα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται είναι κατά μέσο όρο 5-6 μέρες και μπορεί 

να κυμαίνεται από 1-14 μέρες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα άτομα που έχουν 

εκτεθεί στον ιό συνιστάται να παραμείνουν στο σπίτι ή σε ένα μέρος στο οποίο θα 

αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα για 14 ημέρες, προκειμένου να 

αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού. 

Θεραπεία  

Γενικότερα, στα αρχικά στάδια της νόσου συνιστάται η χρήση ήπιων αναλγητικών 

φαρμάκων όπως παρακεταμόλη, σιρόπι για το βήχα, αρκετή ξεκούραση και πρόσληψη 

υγρών. Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται πολλές έρευνες για να 

βρεθεί κάποιο αποτελεσματικό φάρμακο που θα βοηθήσει στη θεραπεία του κορωναϊού. 

Νέα μελέτη υποστηρίζει τη θετική δράση της θειικής υδροξυχλωροκίνης σε συνδυασμό 

με αζιθρομυκίνη. Συγκεκριμένα, αυτός ο συνδυασμός έδειξε μείωση του ιικού φορτίου, 

των συμπτωμάτων και της διάρκειας της νόσου σε 20 ασθενείς. Υποσχόμενα 

αποτελέσματα αναφέρει ακόμα μια συστηματική μελέτη σε 2104 ασθενείς στην οποία 

έγινε χρήση δεξαμεθαζόνης, μια μορφή φθηνής σχετικά κορτιζόνης με υψηλή 

αντιφλεγμονώδη δράση. Η δεξαμεθαζόνη, μείωσε κατά 1/3 τη θνησιμότητα σε ασθενείς 

με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του κορωναϊού. Συστηματική έρευνα 

πάνω στην επίδραση της κολχικίνης σε νοσηλευόμενους ασθενείς  με COVID-19, έδειξε 

πως βελτιώθηκε σημαντικά ο χρόνος έως τη κλινική επιδείνωση των συμπτωμάτων του 

ιού. Η μοναδική παρενέργεια της κολχικίνης ήταν η διάρροια. Επιπροσθέτως, καινούργια 

έρευνα αναφέρει τη δυνατότητα μιας νέας τεχνητής πρωτεΐνης (ACE2-Ig) στην 

εξουδετέρωση του κορωνααϊού αντιδρώντας κατά του ενζύμου ACE2 που ευθύνεται για 

τη τελική μόλυνση του οργανισμού. Βοηθητικός παράγοντας στη θεραπεία του 

κορωναϊού είναι και η ηλιακή ακτινοβολία, σύμφωνα με σχετικό άρθρο πάνω στις 

θεραπευτικές ιδιότητες του ήλιου που δημοσιεύτηκε στο ReHealth.  

Αντι-ιικά Φάρμακα: Η θεραπεία με αντι-ιικά φάρμακα χρησιμοποιείται όταν ο ιός έχει ήδη 

εισχωρήσει στον οργανισμό. Τα φάρμακα αυτά αποτρέπουν τη περαιτέρω εξάπλωση του 

ιού και βοηθούν στην ανάρρωση του ασθενούς. Διάφορες μελέτες διεξάγονται για να 

βρεθούν τα αποτελεσματικότερα  φάρμακα κατά του κορωναϊού με τις λιγότερες δυνατές 

παρενέργειες (π.χ ρεμδεσιβίρη, ριμπαβιρίνη).  

Αντιβιοτικά Φάρμακα: Η αντιβιοτική θεραπεία έχει χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με αντι -

ιικά φάρμακα δείχνοντας καλά αποτελέσματα σε ασθενείς με κορωναϊό. Τα αντιβιοτικά 

προστατεύουν κυρίως ασθενείς με χαμηλή ανοσοποιητική λειτουργία (π.χ ηλικιωμένοι) 

από βακτηριακές λοιμώξεις και ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Έρευνες πάνω σε 

αντιβιοτικά όπως κεφαλοσπορίνες, καρβαπενέμες και κινολόνες αναφέρουν τη θετική 

επίδρασή τους στη θεραπεία ασθενών με κορωναϊό. Ως αποτελεσματικότερη θεραπεία 

σε ασθενείς με COVID-19, θεωρείται η συνδυαστική χρήση αντι-ιικών και αντιβιοτικών 

φαρμάκων και άλλων υποστηρικτικών μεθόδων,  όπως η οξυγονοθεραπεία. 
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Θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα: Μία ενδιαφέρουσα μέθοδος παθητικής 

ανοσοθεραπείας με καλές προοπτικές είναι η χρησιμοποίηση μονοκλωνικών 

αντισωμάτων. Με αυτό τον τρόπο, απομονώνεται σημαντικός αριθμός αντισωμάτων που 

έχουν ήδη δημιουργηθεί στον οργανισμό του ασθενούς που έχει προσβληθεί με 

κορωναϊό και μεταφέρονται σε άλλο νοσούντα που βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της 

νόσου. Έτσι, μπορεί να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εξουδετέρωσης του ιού και να 

αποφευχθεί περαιτέρω μόλυνση. Αξίζει να αναφερθεί πως, προηγούμενες έρευνες 

απέδειξαν τη θετική επίδραση της παθητικής ανοσοθεραπείας σε παρόμοιες παθήσεις 

όπως SARS, MERS και Έμπολα, μειώνοντας το ιικό φορτίο και τη θνησιμότητα.  

 

Προληπτικές μέθοδοι κατά του κορωναϊού 

 
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως όλα τα είδη κορωναϊών μπορούν να 

παραμείνουν σε στεγνές επιφάνειες για περισσότερο από 9 μέρες, ενώ επιβιώνουν 

περισσότερο σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και αντιθέτως λιγότερο σε υψηλές 

θερμοκρασίες (30°C-40°C). Επίσης, ο COVID-19 μπορεί να παραμείνει στον αέρα για 3 

ώρες. Κάποιοι βασικοί κανόνες πρόληψης και μείωσης πιθανότητας εξάπλωσης του 

κορωναϊού είναι οι εξής: 

• Συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα περίπου και ειδικά 

μετά την επίσκεψη στη τουαλέτα, πριν και μετά το φαγητό, και μετά από φτάρνισμα ή 

βήχα. Μελέτες δείχνουν πως 30 δευτερόλεπτα σχολαστικού πλυσίματος των χεριών, 

απομακρύνει έως και το 99,9% των μικροβίων.  

• Αποφεύγουμε το άγγιγμα του προσώπου γενικότερα με βρώμικα χέρια.  

• Αποφεύγουμε τη κοντινή επαφή με ανθρώπους που είναι άρρωστοι και μένουμε 

τουλάχιστον 2m μακριά από άτομο που βήχει.  
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• Αποφεύγουμε να είμαστε πολύ κοντά σε ομάδες ανθρώπων.  

• Μένουμε στο σπίτι αν έχουμε ύποπτα συμπτώματα (αναφέρονται παραπάνω).  

• Βήχουμε ή φτερνιζόμαστε στον αγκώνα μας ή σε χαρτομάντιλο που πετάμε μετά και 

πλένουμε τα χέρια μας. Εναλλακτικά, χρησιμοποιούμε αντισηπτικό υγρό με 

περιεκτικότητα σε οινόπνευμα τουλάχιστον 60%.  

• Δε χρησιμοποιούμε αντικείμενα που ανήκουν σε άλλους όπως ρούχα, πετσέτες, 

φαγητό, βιβλία. 

• Η χρήση μάσκας από άτομα που δεν έχουν ύποπτα συμπτώματα ή επιβεβαιωμένο 

κρούσμα και κυρίως σε ανοιχτούς χώρους, κρίνεται μη αποτελεσματική. Από την άλλη 

μεριά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς υπάρχει και ο κίνδυνος των ασυμπτωματικών 

ατόμων. 

• Αν έρθουμε σε επαφή με άτομα που έχουν ύποπτα συμπτώματα ή επιβεβαιωμένο 

κρούσμα χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις, συνιστάται η παραμονή στο σπίτι για 

χρονικό διάστημα 14 ημερών και η αποφυγή επαφών με άλλα άτομα, ιδιαίτερα 

ηλικιωμένους και άτομα με χαμηλό ανοσοποιητικό (π.χ αυτοάνοσα νοσήματα). 

• Ο ποιοτικός ύπνος, η σωστή διατροφή και η συχνή σωματική άσκηση βοηθούν στη 

πρόληψη καθώς ενδυναμώνουν το ανοσοποιητικό.  

Τεστ ανίχνευσης κορονοϊού 

Τα διαθέσιμα τεστ για την διάγνωση του κορονοϊού είναι τρία : Το μοριακό τεστ PCR, 

το γρήγορο τεστ αντιγόνου - rapid test και το τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων (IgG, IgM, 

IgA). Η πιο αξιόπιστη μέθοδος για τη διάγνωση του κορωναϊού είναι, σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η μέθοδος PCR, δηλαδή το μοριακό τεστ ανίχνευσης και 

αυτό διότι διαθέτει μεγαλύτερη ευαισθησία στο να μετρά το ιικό φορτίο και ειδικότητα 

στα δείγματα ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού.  Η αξιοπιστία του αποτελέσματος 

του αγγίζει το 99% και αποτελεί την πιο ασφαλή απάντηση για το αν κάποιος νοσεί από 

Covid-19. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλα τα διαθέσιμα μέχρι στιγμής τεστ για 

τον κορωναϊό έχουν ένα μικρό ποσοστό ψευδώς αρνητικών και ψευδώς θετικών 

αποτελεσμάτων. Επίσης, όσον αφορά το τεστ αντισωμάτων δεν ανήκει πρακτικά στις 

διαγνωστικές εξετάσεις για τον εντοπισμό ενεργών κρουσμάτων, αλλά στη διαπίστωση αν 

κάποιος έχει νοσήσει ή έχει αναπτύξει αντισώματα έναντι του ιού.  

Εμβόλιο 

       
Το εμβόλιο COVID-19 έχει ως σκοπό να προσδώσει επίκτητη ανοσία κατά του 

κορωναϊού που προκαλεί το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο τύπου 2 (severe acute 
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respiratory syndrome coronavirus 2 ή SARS-CoV-2), γνωστό και ως ασθένεια COVID-19 

(coronavirus disease 2019). Πριν από την πανδημία της COVID-19, οι προσπάθειες για την 

ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά της νόσου του κορωναϊού, όπως το σοβαρό οξύ 

αναπνευστικό σύνδρομο (SARS) και το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής 

(MERS) αποκόμισαν γνώσεις σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία των κορωναϊών. Αυτή 

η πληθώρα γνώσεων επέτρεψε την ταχεία ανάπτυξη διαφόρων τεχνολογιών εμβολίων 

στις αρχές του 2020. Η αποτελεσματικότητα (efficacy) ενός νέου εμβολίου είναι αυτή η 

οποία αποτυπώνεται στις κλινικές μελέτες και όχι στις πραγματικές συνθήκες κατά τον 

εμβολιασμό του πληθυσμού (effectiveness). Στην περίπτωση της λοίμωξης COVID   19, η 

αποτελεσματικότητα εμβολίου της τάξης του 67% μπορεί να είναι ικανή για να 

επιβραδύνει την εξάπλωση της πανδημίας, υπό την προϋπόθεση ότι το εμβόλιο παρέχει 

αποστειρωτική ανοσία η οποία μπορεί να αποτρέψει πλήρως τις λοιμώξεις ακόμη και τις 

ασυμπτωματικές. Τα εγκεκριμένα εμβόλια από τις δημοσιευμένες κλινικές μελέτες έχουν 

δείξει αποτελεσματικότητα που κυμαίνεται από 62%-90%, όπως αυτό της AstraZeneca, 

έως 95% για το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech COVID   19. 

Στην παρούσα φάση, πολλές χώρες του κόσμου χρησιμοποιούν στρατηγικές 

προτεραιοποίησης του εμβολιασμού, στοχεύοντας ομάδες που διατρέχουν τον 

υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα 

νοσήματα, όπως επίσης και ομάδες οι οποίες διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

μόλυνσης και μετάδοσης της ασθένειας, όπως το υγειονομικό προσωπικό. Μέχρι αυτή 

την στιγμή έχουν αναπτυχθεί και αδειοδοτηθεί τουλάχιστον 10 διαφορετικά εμβόλια, από 

κάποια επίσημη ρυθμιστική αρχή. Περισσότερα αναμένεται να αδειοδοτηθούν σύντομα.  

Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν στα τέλη 2020 και έχουν γίνει έως και σήμερα 

περισσότεροι από 218 εκατομμύρια, ενώ ο ρυθμός εμβολιασμού είναι λίγο πάνω από τα 

έξι εκατομμύρια ημερησίως. Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, η αρμόδια επιτροπή MHRA στο 

Ηνωμένο Βασίλειο χορήγησε την πρώτη άδεια εμβολίου έναντι του COVID -19, 

εγκρίνοντας τη σχετική αίτηση των εταιρειών Pfizer & BioNTech. Την Τρίτη 8-12-2020, στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, η 90χρονη Μάργκαρετ Κίναν έγινε το πρώτο άτομο στον κόσμο, που 

επίσημα εμβολιάστηκε με εγκεκριμένο εμβόλιο κατά του COVID-19. Στις 10 Δεκεμβρίου 

2020, το ίδιο εμβόλιο (Pfizer & BioNTech) εγκρίθηκε για χρήση και στον Καναδά. Στην 

χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται 3 εγκεκριμένα εμβόλια κατά της νόσου 

COVID-19 μέχρι στιγμής. Το πρώτο των εταιρειών Pfizer-Biontech εγκρίθηκε στις 21 

Δεκεμβρίου 2020 και το δεύτερο της εταιρείας Moderna εγκρίθηκε στις 6 Ιανουαρίου 

2021. Τελευταία εγκρίθηκε και το εμβόλιο της  AstraZeneca. Τα εμβόλια Pfizer & BioNTech 

και Moderna είναι εμβόλια m-RNA, ενώ της AstraZeneca εμβόλιο ιικού φορέα.  

Η πανδημία στον πλανήτη μέχρι σήμερα  

 Μέχρι τις 02/04/2021 και από την αρχή της πανδημίας έχουν καταγραφεί 

130.325.618 κρούσματα, 2.842.768 θάνατοι ενώ ανάρρωσαν 105.004.227 άτομα. Γίνεται 

παγκόσμια προσπάθεια για να εμβολιαστεί, όσο γίνεται πιο σύντομα, μεγάλο ποσοστό 

του παγκόσμιου πληθυσμού. 
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Ισραήλ και πανδημία του COVID-19  

Το Ισραήλ προηγήθηκε σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κράτος στους εμβολιασμούς. Έτσι 

η τωρινή πορεία της πανδημίας στο Ισραήλ  στατιστικά δείχνει το μέλλον της πανδημίας 

παγκόσμια. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το % ποσοστό των εμβολιασμένων ατόμων, 

με στοιχεία του 2ου δεκαήμερου του Ιανουαρίου 2021. Πηγή Official data colleted by Our 

World in data. 

  

 
Το Ισραήλ είναι ένα μικρό ανεπτυγμένο κράτος της Μέση Ανατολή με πληθυσμό 8,884 

εκατ. Ξεκίνησε τον εμβολιασμό στις 19 Δεκεμβρίου του 2020 και μέσα σε 12 μέρες είχε 

εμβολιαστεί ήδη το 10%. Το εμβόλιο με το οποίο έγιναν οι πρώτοι εμβολιασμοί είναι το 

εμβόλιο της Pfizer. 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων στο ισραήλ, από 

την αρχή της πανδημίας έως και την 1η  Απριλίου 2021. Πηγή IHC CSSE COVID -19 Data. 

 
  

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ο ημερήσιος αριθμός θανάτων στο Ισραήλ από 

COVID-19, από την αρχή της πανδημίας έως την 1η Απριλίου 2021. Πηγή IHC CSSE COVID-

19 Data. 
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                      Ποσοστά εμβολιασμών                                             10%  29,4%  35% 48,4% 49,3% 

 

Στις παρακάτω ημερομηνίες φαίνονται τα αντίστοιχα ποσοστά % του πληθυσμού.   

31/12/2020 10%  

18/01/2021 29,4%  

23/02/2021 35%  

09/03/2021 48,4%  

24/03/2021        49,3%  

Είναι ολοφάνερο ότι η λύση θα επέλθει μόνο όταν ο παγκόσμιος πληθυσμός εμβολιαστεί 

σε μεγάλο ποσοστό. 

Παρενέργειες εμβολίου 

Τα ευρήματα των κλινικών ερευνών, για τις πιο συνήθεις αναφερόμενες ανεπιθύμητες 

ενέργειες ήταν πόνος και ερυθρότητα στο σημείο της ένεσης, κόπωση, κεφαλαλγία, 

μυϊκός πόνος, ρίγη, πόνος στις αρθρώσεις και πυρετός. Αυτές είναι φυσιολογικές 

αντιδράσεις στο εμβόλιο, οι οποίες είναι συνήθως ήπιες και υποχωρούν μετά από μερικές 

ημέρες. Οι παρενέργειες αυτές εμφανίζονται μετά από κάθε χορήγηση δόσης εμβολίου 

και ο βαθμός τους αναμένεται να είναι μεγαλύτερος μετά την δεύτερη δόση. Επίσης έχουν 

αναφερθεί περιπτώσεις λεμφαδενοπάθειας. Οι νεότεροι εθελοντές (16-55 ετών) 

εμφανίζουν συχνότερα υψηλό πυρετό από τους μεγαλύτερους σε ηλικία εθελοντές. 

Τέλος, εκτός από τις τυπικές παρενέργειες, έχουν αναφερθεί σε σπάνιες περιπτώσεις 

σοβαρές παρενέργειες όπως αλλεργικό σοκ, αλλά αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Ιστορικά δεδομένα και ο επηρεασμός της Τέχνης 

Μουσική 

O Covid-19 άλλαξε εδώ και πάνω από ένα χρόνο τον τρόπο ζωής μας. Ένας από τους 

τομείς που επηρεάστηκε ιδιαίτερα,  ήταν εκείνος της μουσικής και της ψυχαγωγίας 

γενικότερα. Λόγω της παγκόσμιας εξάπλωσης της νόσου, στην συντριπτική πλειοψηφία 

των χωρών που υποφέρουν, όλοι οι χώροι με μουσική, ζωντανή και μη, έκλεισαν, όλες οι 

συναυλίες, τα κονσέρτα, οι παραστάσεις ακυρώθηκαν για λόγους πρόληψης και 

ασφάλειας της υγείας των πολιτών. Βέβαια, όπως σε κάθε δύσκολη περίσταση, ο κόσμος 

στρέφεται προς τη μουσική για να νιώσει καλύτερα, να βελτιώσει τη διάθεσή του, να 
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εκφραστεί, να εκτονωθεί. Ειδικά σε καιρούς καραντίνας και κοινωνικής απομόνωσης, η 

μουσική λειτουργεί θεραπευτικά..  

Έτσι, παρατηρήθηκε γενικά στην παγκόσμια μουσική σκηνή, μια “μεταστροφή” των 

μουσικών εκδηλώσεων μέσω του διαδικτύου: οι καλλιτέχνες, επαγγελματίες και 

ερασιτέχνες, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και κατά κύριο λόγο τις πλατφόρμες της 

κοινωνικής δικτύωσης, έγραψαν, έπαιξαν και μετέδωσαν τη μουσική τους στους 

απανταχού τηλεθεατές τους. Κι αυτό το φαινόμενο ήταν και είναι αρκετά μαζικό, όπως 

και πολύ ανακουφιστικό. Από τις επαγγελματικές “παραστάσεις” μέσω διαδικτύου 

επαγγελματιών της μουσικής, μέχρι τις ερασιτεχνικές παρουσίες μουσικών σχολών, 

ανθρώπων κάθε ηλικίας, οι δέκτες είχαν στη διάθεσή  τους όμορφα μουσικά φαινόμενα, 

αρκεί να διαθέτουν μια σύνδεση ίντερνετ και έναν υπολογιστή οποιασδήποτε μορφής ή 

απλώς ένα “έξυπνο” τηλέφωνο.  

Δεν έλειψαν παράλληλα οι αυτοσχέδιες “παραστάσεις” ανθρώπων σε διάφορες 

πόλεις του κόσμου που τραγουδούσαν μαζί ή/ και έπαιζαν κάποιο μουσικό όργανο, 

συντονισμένοι στα μπαλκόνια τους, τηρώντας τις απαραίτητες κοινωνικές αποστάσεις 

αλλά καταφέρνοντας να ενωθούν, να νιώσουν παρέα, σύνολο, συντροφιά, λιγότερο μόνοι 

και απομονωμένοι. Ειδικά στην κοντινή Ιταλία που είχε πληγεί σφοδρά από τον κορωνοϊό, 

αλλά και σε άλλες χώρες είδαμε ανθρώπους, απλούς και διάσημους μαζί, να τραγουδούν 

όλοι μαζί. Τέλος, είδαμε καλλιτέχνες να γράφουν και να παρουσιάζουν τραγούδια για τη 

δύσκολη φάση που όλοι μας περνάμε, διαθέτοντας τα έσοδα των 

τραγουδιών/παραστάσεων στις πληγείσες περιοχές. Όλοι μας λίγο ή πολύ καταφύγαμε 

στη μουσική και βοηθηθήκαμε από αυτή λόγω των εκφραστικών, δημιουργικών αλλά και 

ανακουφιστικών ιδιοτήτων της.  

      Γελοιογραφίες  

Σημαντικό ρόλο έπαιξε, και συνεχίζει να παίζει, η τέχνη της γελοιογραφίας εν μέσω 

πανδημίας κορονοϊού. Οι άνθρωποι στις μέρες μας βιώνουν μία τραγική κατάσταση 

εγκλεισμού και μοναξιάς και αναζητούν διέξοδο στο γέλιο και στις τέχνες. Ο καθένας λόγω 

των συνθηκών κλείνεται στον εαυτό του άθελά του. Ανία, απελπισία, μιζέρια είναι μερικά 

από τα συναισθήματα που μας κατακλύζουν καθημερινά. Σ’ αυτά τα πλαίσια  ενός 

καταθλιπτικού περιβάλλοντος,  λόγω αδυναμίας συναντήσεων με φίλους , ίσως μοναδικό 

μέσο κοινωνικοποίησης αποτελούν τα κοινωνικά δίκτυα. Παρ’ όλα αυτά με ένα κλικ μάς 

φτιάχνεται η διάθεση, καθώς στην αναζήτηση πετάγονται εικόνες χιουμοριστικού 

περιεχομένου και “σκάει” λίγο το χειλάκι μας. Οι γελοιογράφοι, λοιπόν, αποφασίζουν να 

αντιμετωπίσουν με χιούμορ την απελπιστική αυτή κατάσταση, γιατί , μην 

κοροϊδευόμαστε, μερικά στοιχεία της καθημερινότητας και της επικαιρότητας μόνο έτσι 

μπορούν να αντιμετωπιστούν, και μας φτιάχνουν τη διάθεση. Στη δύσκολη αυτή 

κατάσταση οι σκιτσογράφοι σχολιάζουν με χιούμορ τη νέα πραγματικότητα που 

δημιουργείται λόγω των μέτρων αυτοπεριορισμού. Πολλές απεικονίσεις έχουν κυμανθεί 

γύρω από το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ και στις αξιολύπητες προσπάθειες εύρεσης 

ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου και στα αυστηρά μέτρα που τέθηκαν 

παγκοσμίως. Μερικά από τα έργα τους είναι τα εξής: 
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      Ζωγραφική 

Η τέχνη είναι ζωντανή σε όλες τις συνθήκες, η σχέση της με την εποχή είναι σχέση  

μετάγγισης. Κάθε εποχή την τροφοδοτεί ανεξάρτητα από τη δυσκολία ή την ευκολία  

της. Στις ρωγμές της φυτρώνουν μερικές φορές μοναδικές ποικιλίες. Το δημιουργικό 

κομμάτι λοιπόν, όπως και να επηρεάζεται, ώθηση είναι. Αυτό που απειλείται είναι το 

οικονομικό, ο περιορισμός των δραστηριοτήτων, η έλλειψη άμεσης επαφής με το 
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κοινό. Η «Τέχνη του δρόμου» (γκράφιτι) σε μεγάλο βαθμό εξελίσσεται και δίνει πολλά 

δείγματα γραφής σε ολόκληρο τον κόσμο.  

Καλλιτέχνης: Βασιλική Πανταζή   
  
                                                                                       Τίτλος Έργου: “Πέρδικα” 

Καλλιτέχνης: Χριστόφορος Μελλίδης  
Τοποθεσία: Νοσοκομείο Σερρών 
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Μετάφραση: “Πολύτιμό μου”  
Τοποθεσία: Μάουερπαρκ, Βερολίνο  
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Καλλιτέχνης: S.F., 16 χρονών  
Τοποθεσία: Οδός Βουλιαγμένης, Αθήνα 

- Ο 16χρονος μαθητής, μέσω της τέχνης του, αποδεικνύει ότι για ακόμη μια 
φορά οι δύσκολες καταστάσεις δίνουν τη δυνατότητα να ξεδιπλωθεί η 
δημιουργικότητα και το ταλέντο ενός καλλιτέχνη.  

 

Κινηματογράφος 

Εξαιτίας της έξαρσης του κορονοϊού παγκοσμίως, έκλεισαν όλα τα θέατρα και οι 

κινηματογράφοι, αναβλήθηκαν πολλές προβολές ταινιών, όπως και οι ολοκληρώσεις 

γυρισμάτων και πολλά κινηματογραφικά φεστιβάλ αναβλήθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν 

διαδικτυακά. Επίσης, πολλές θεατρικές παραστάσεις είχαν διαδικτυακές προβολές, όπως 

και υπήρξαν live streaming προβολές ταινιών επί πληρωμή σαν προσομοίωση του 

πραγματικού θεάτρου και κινηματογράφου αντίστοιχα. Φυσικά, από τους δύο κλάδους, 

περισσότερη πληγή δέχτηκε το θέατρο καθώς είναι δύσκολη η μεταφορά των πολλές φορές 

υπερβολικών συναισθημάτων και περίπλοκων καταστάσεων στη μικρή οθόνη. Παρόλες τις 

δυσκολίες όμως δημιουργήθηκαν ταινίες κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας, 

τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (με βάση τους κανονισμούς της κάθε 

χώρας). Όσον αφορά τις ταινίες που δημιουργήθηκαν μέσα στη διετία και έχουν επηρεαστεί 

από την πανδημία, είναι αρκετές, όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Μια από 

τις λίγες ταινίες που απέκτησε περισσότερες προβολές 9 χρόνια μετά την πρώτη της 

προβολή σε σχέση με τα αρχικά νούμερα προβολών είναι το “Contagion” του Steven 

Soderbergh (2011), μια ταινία που περιέγραφε την αρχή της έξαρσης μιας πανδημίας. 

Ακόμα, υπάρχουν οι ταινίες “Corona: Fear Is a Virus”, ένα Καναδικό θρίλερ του 2020 που 

περιγράφει μια ομάδα ανθρώπων παγιδευμένη σε έναν ανελκυστήρα κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας του Covid-19, και η ινδική ταινία θρίλερ “Coronavirus” που περιγράφει την 

έκθεση μιας οικογένειας στον ιό κατά τη διάρκεια του lockdown. Επιπλέον, το 2020 

δημιουργήθηκε η ταινία “Songbird” η οποία αφηγείται την συνέχεια της ασθένειας 4 χρόνια 

μετά την πρώτη της εμφάνιση. Όσον αφορά τον ελληνικό χώρο, το Ίδρυμα Ωνάση 

λειτούργησε το πρόγραμμα Enter στο οποίο καλλιτέχνες έπρεπε μἐσα σε 120 ώρες να 

δημιουργήσουν έργα. Μια από τις πιο δημιουργικές συμμετοχές κατά τη γνώμη μου ήταν η 

ταινία μικρού μήκους του Βασίλη Κεκάτου που ονομάζεται “Όσο κοιμάσαι ο κόσμος 

αλλάζει”. Η ιστορία αυτής της ταινίας, είναι πως έχει εξαπλωθεί μια επιδημία ύπνου, ο 
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αφηγητής είναι από τους λίγους που έχουν παραμείνει ξύπνιοι και δημιουργεί ένα βίντεο 

για να δείξει στην κοπέλα του που έχει αποκοιμηθεί πώς είναι ο κόσμος όσο αυτή κοιμάται. 

Εκτός, όμως, από ταινίες, δημιουργήθηκαν  - στα πλαίσια του θεσμού των κοινωνικών 

διαφημίσεων-  και πολλά καλλιτεχνικά ενημερωτικά σποτ κυρίως από τις Κυβερνήσεις του 

κάθε κράτους. Για παράδειγμα, η ελληνική κυβέρνηση δημιούργησε πολλά τέτοια σποτ, με 

προσωπικά αγαπημένο αυτό με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τη Μάρω Κοντού, σαν 

αναβίωση της ελληνικής ταινίας Ἡ δε γυνή να φοβάται τον άντρα”, με στόχο να 

ενημερωθούν οι πολίτες για τον εμβολιασμό ενάντια στον ιό.  

Λογοτεχνία 

“Είμαστε ακόμα ζωντανοί;” αναρωτιέται ο Κωνσταντίνος Τζαμιώτης. «Ως είδος, 

είμαστε ανοχύρωτοι απέναντι στο άγνωστο, ανέκαθεν. Κάτι τόσο άγνωστο όσο ο Covid-19, 

κάτι τόσο πρωτόγνωρο, όπως τα μέτρα πρόληψης και η καραντίνα ολόκληρων πληθυσμών, 

φοβίζει, καθώς υπενθυμίζει την τρωτότητα ή τη θνητότητά μας και κλονίζει, αν  δεν 

περιγελά, μερικές από τις πλέον ισχυρές βεβαιότητές μας. Για να το πω κι αλλιώς, με θλίβει 

η μοιρολατρική προσέγγιση αυτής της ιστορίας, λες και πρόκειται για τίποτα καινούργιο, 

που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει για πρώτη φορά. ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ από συμπτώσεις είχε η 

καραντίνα για την Αμάντα Μιχαλοπούλου, η οποία μόλις είχε τελειώσει μια νουβέλα, 

εμπνευσμένη από τον εγκλεισμό, που πραγματικά μοιάζει να γράφτηκε αυτές τις μέρες: «Η 

περίοδος του εγκλεισμού ήταν σαν νηστεία: δεν διάβαζα πολύ, δεν έγραφα, δεν κοιμόμουν. 

Άπλωσα πολλά σεντόνια, καθάρισα νιπτήρες και μπανιέρες, έβγαλα τα πώματα 

αποστράγγισης από τα σιφόνια και τα έτριψα με την οδοντόβουρτσα. Τον χειμώνα είχα 

τελειώσει μια νουβέλα που κλωσούσα επί δύο χρόνια και ήταν ουσιαστικά ο μακρύς 

αποχαιρετισμός στην κόρη μας, που ενηλικιώνεται. Λέγεται «Η μεταμόρφωσή της»  και 

είναι ένα κείμενο που ξεκίνησε ως πείραμα απελπισίας: καθώς δεν μπορούσα να γράψω, 

αλλά τρελαινόμουν κιόλας από την απραξία και τον φόβο, αντέγραψα τη Μεταμόρφωση 

του Κάφκα ως ένα είδος αποκαλυπτικής προσευχής. Ηρωίδα, αντί για τον Σάμσα, είναι η 

Σάσα, που μια μέρα ξυπνάει και διαπιστώνει ότι έχει μεταμορφωθεί, όχι σε κατσαρίδα, αλλά 

σε άντρα. Αυτή η μεταμόρφωση, που την κρατάει έγκλειστη και στην αρχή ήταν μια έμφυλη 

δική μου ανάγνωση του Κάφκα, εξελίχθηκε σε κάτι αλλόκοτο: κάθε φορά που έπιανα τη 

νουβέλα για να τη διορθώσω, διαβαζόταν αλλιώς.Κάποιος που δεν ξέρει μπορεί να 

υποθέσει αργότερα ότι έγραψα τη Μεταμόρφωσή της στη διάρκεια της καραντίνας. Τι θέλω 

να πω; Πως ό,τι γράφουμε ενέχει τις μελλοντικές αναγνώσεις του, τις θεματικές 

ταξινομήσεις του, τις σημασίες που θα προσδώσουν οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες. 

Αυτός είναι ο τρόπος που ξαναδιαβάζουμε σήμερα την Πανούκλα του Καμί ή τον Υπνοβάτη 

της Καραπάνου ή τον Λευκό Θόρυβο του Ντελίλο. Αν οι συγγραφείς γράφουν εν γνώσει τους 

ειδησεογραφική μυθοπλασία, τότε ας την κηδέψουμε τη λογοτεχνία , να τελειώνουμε. 

Καταλαβαίνω απόλυτα την ανάγκη συμμετοχής στα κοινά, αλλά υπάρχουν κι άλλοι τρόποι. 

Το κοινωνικό πρόσωπο των συγγραφέων μάς αποκαλύφθηκε αυτό το διάστημα σε όλη του 

την ανθρωπιά, σε όλη του την αγωνία.  

Θνησιμότητα 

Μέχρι τώρα η αναλογία των θανάτων σε σχέση με τα επιβεβαιωμένα περιστατικά 

είναι χαμηλή, περίπου 4% (δηλαδή πεθαίνουν τέσσερις ανά 100 ασθενείς με τον κορονοϊό), 

ποσοστό μικρότερο από τον SARS και τον MERS. Τα περισσότερα θύματα είναι άνω των 60 

ετών και είχαν άλλα προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας, όμως υπήρξε και η περίπτωση 
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θανάτου ενός νεαρού υγιούς ατόμου. Συνεπώς ακόμη είναι νωρίς για να υπάρχει ξεκάθαρη 

εικόνα για τη φονικότητα του νέου κοροναϊού. Υπάρχουν φόβοι, σύμφωνα με το New 

Scientist και την «Ουάσιγκτον Ποστ», ότι μελλοντικά μπορεί να γίνει πιο φονικός, αν υποστεί 

περαιτέρω μετάλλαξεις. 

Η πανδημία της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19) είναι μια τρέχουσα 

πανδημία που προκλήθηκε από τον κορονοϊό SARS-CoV-2 και αναγνωρίστηκε για πρώτη 

φορά στην πόλη Γουχάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουπέι της Κίνας, τον Δεκέμβριο του 

2019. Ως και σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 113 εκατομμύρια κρούσματα σε 215 

χώρες και περιοχές, είχαν σημειωθεί περισσότεροι από 2.51 εκατομμύρια θάνατοι που 

οφείλονται στη νόσο και είχαν ανακάμψει περισσότεροι από 89 εκατομμύρια άνθρωποι.  

Αναλυτικότερα τα θύματα της νόσου παγκόσμια στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο 

εως 25 Μαρτίου 2021:  

➔ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 558.422  

➔ Βραζιλία: 301.087  

➔ Μεξικό: 199.627  

➔ Ινδία: 160.726  

➔ Ηνωμένο Βασίλειο: 126.382  

➔ Ιταλία: 106.339  

➔ Ρωσία: 96.219  

➔ Γαλλία: 93.180  

➔ Γερμανία: 75.911  

➔ Ισπανία: 74.064  

➔ Κολομβία: 62.394  

➔ Ιράν: 62.045  

➔ Αργεντινή: 54.946  

➔ Περού: 50.656  

➔ Πολωνία: 50.340  

Αναλυτικότερα για την Ελλάδα:  

★ Το παρακάτω 
βίντεο παρουσιάζει τις εξελίξεις του COVID-19 σε πραγματικό χρόνο για όλο τον κόσμο: 
https://www.youtube.com/watch?v=NMre6IAAAiU  
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