
ΙΣΠΑΝΙΚΉ ΓΡΙΠΉ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Στην Ελλάδα,  το  πρώτο  κρούσμα  εντοπίστηκε  στην Πάτρα. Από  τις  Ελληνικές
περιοχές  που  επλήγησαν  περισσότερο  ήταν  η Σκύρος,  όπου  πέθαναν  πάνω  από
1000 κάτοικοι, το ένα τρίτο του πληθυσμού της.

 Στην Αθήνα,  η  γρίπη  προκάλεσε  τον  θάνατο  1.668  ανθρώπων,
στη Θεσσαλονίκη άλλων  5.284,  ενώ  στην Πάτρα οι  νεκροί  ξεπέρασαν  τους
800. Η Δυτική Μακεδονία κατέγραψε 4.336 νεκρούς.

 Η ισπανική γρίπη φτάνει στη χώρα το καλοκαίρι του 1918 όταν ξεφορτώνονται στο
λιμάνι  της Πάτρας  πακέτα  συσκευασμένου  καπνού  προερχόμενα  από  τη
Θεσσαλονίκη.  Οι  εργάτες  που  ξεφόρτωσαν  τα  πακέτα  και  ο  διευθυντής  του
καπνεργοστασίου της πόλης ξαφνικά πεθαίνουν και η Πάτρα μπαίνει σε καραντίνα.
Παρόλα αυτά, μέσα σε λιγότερο από 5 μήνες, οχτακόσιοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή
τους στην πόλη. 

Πανικοβλημένη  η  υπόλοιπη  χώρα,  λαμβάνει  αμέσως αυστηρά  μέτρα  πρόληψης
κατά της γρίπης, όπως αυτό του κλεισίματος των σχολείων για περίπου ενάμιση
μήνα. Παρόλα αυτά, η γρίπη συνέχισε να θερίζει, με τη Σκύρο να ζει τη μεγαλύτερη
τραγωδία: το ένα τρίτο των κατοίκων της πεθαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι
πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας πλήττονται  περισσότερο,  η Αθήνα ηπιότερα. Πιο
συγκεκριμένα,  στην  πρωτεύουσα  το  πιο  σφοδρό  κύμα  ήταν  το  δεύτερο,  ενώ  ο
πληθυσμός της δεν επλήγη από το τρίτο κύμα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


Ως τον Σεπτέμβριο του 1918 που διαρκεί το πρώτο ήπιο κύμα οι θάνατοι είναι 10-15
ημερησίως και αφορούν κυρίως μικρά παιδιά και εφήβους. Αυστηρή τήρηση της
καθαριότητας  των  δρόμων  και  των  δημόσιων  χώρων  αλλά  και  των  ιδιωτικών
κατοικιών  τίθεται  σε  εφαρμογή.  Ο  ιατρικός  σύλλογος  συνιστά  αποφυγή  κάθε
συνωστισμού και κοινωνικών επαφών, αυστηρή προσωπική καθαριότητα, συνεχές
πλύσιμο των χεριών, απαγόρευση της κατανάλωσης ωμών τροφών και φρούτων.
Από τα μέσα του Οκτωβρίου οι ημερήσιοι θάνατοι ξεπερνούν τους 25.

Το τελευταίο 10ήμερο του Οκτωβρίου πεθαίνουν στην Πάτρα περί τους 50 ασθενείς
κάθε μέρα (κυρίως στρατιώτες, γυναίκες και μικρά παιδιά) ενώ σταδιακά και ως τα
τέλη του Νοεμβρίου η γρίπη υποχώρησε εξίσου μυστηριωδώς όπως είχε εισβάλει.
Στην  Πάτρα της  εποχής  των  38.500  κατοίκων,  πέθαναν  συνολικά  800  άνθρωποι
μέσα σε λιγότερο από 5 μήνες της επιδημίας, κάτι που σηματοδοτεί θνησιμότητα
της τάξης του 2%. Στην Σκύρο που επλήγη επίσης βαρύτατα ξεκληρίστηκε περίπου
το 1/3 των κατοίκων προκαλώντας απίστευτη τραγωδία στην κλειστή κοινωνία του
νησιού. Στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Φαλτάιτς «Γρίππη στη Σκύρο» περιγράφεται η
ραγδαία επιδείνωση των ασθενών, η απόγνωση των συγγενών αλλά και οι φριχτές
πρακτικές δυσκολίες ταφής τόσο μεγάλου αριθμού νεκρών.



Η  ισπανική  γρίπη  σταδιακά  υποχωρεί  και  τελικά εξαφανίζεται μυστηριωδώς
το 1919. Διήρκεσε μόλις 18 μήνες, θα λέγαμε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά αρκετό
για να εξοντωθούν περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη.
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