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Η Ισπανική γρίπη του 1918, προκάλεσε πάνω από
50 εκατομμύρια θανάτους σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεδομένα που μελετώνται στην παρούσα εργασία είναι
η προέλευση της γρίπης, ο ρυθμός εξάπλωσής της, οι
φάσεις εξάπλωσης του ιού, καθώς και η γεωγραφική
κατανομή των κρουσμάτων. Η παρούσα εργασία, εστιάζει κυρίως στις δημογραφικές, κοινωνικές, πολιτικές
και οικονομικές επιπτώσεις της Ισπανικής γρίπης, η
οποία εξαπλώθηκε σε Ευρώπη και Αμερική μέσω της
χερσαίας και θαλάσσιας οδού. Δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια ο αριθμός των ατόμων που είχαν
νοσήσει από γρίπη την περίοδο 1918-19, ούτε και ο
ακριβής αριθμός των ατόμων που έχασαν την ζωή
τους λόγω μη καταγραφής των περιστατικών, καθώς
ενδέχεται οι θάνατοι που προκάλεσε η Ισπανική γρίπη
να είναι πολύ περισσότεροι από τους καταγεγραμμένους. Η ηλικιακή ομάδα που είχε πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας ήταν εκείνη μεταξύ 20 και 49 ετών.
Η επίδραση της Ισπανικής γρίπης δεν περιορίστηκε
χρονικά μόνο κατά τα έτη 1918-19, αλλά θεωρείται η
«μητέρα» των μετέπειτα πανδημιών γρίπης όπως της
Ασιατικής (1957) και του Χονγκ Κονγκ (1968). Η Ισπανική γρίπη επηρέασε την οικονομία, την πολιτική και
κοινωνική ζωή σε κάθε χώρα που έπληξε, καθώς και
την δημογραφική σύσταση ολόκληρου του πλανήτη.
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Ο 20ος αιώνας σημαδεύτηκε από τρεις μεγάλες
πανδημίες γρίπης: 1) Ισπανική γρίπη (1918) 2) Ασιατική γρίπη (1957) 3) Γρίπη του Χονγκ Κονγκ (1968)
[1]. Η Ισπανική γρίπη, το 1918, αποτελεί ένα από τα
πιο δραματικά γεγονότα στην ιστορίας της ιατρικής.
Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιδημίες που έχουν πλήξει τον πλανήτη και κόστισε την ζωή
σε πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως [2]. H επιδημία εξαπλώθηκε με πολύ γρήγορους
ρυθμούς πλήττοντας διαδοχικά όλες τις ηπείρους του
πλανήτη. Η εξάπλωσή της έγινε μέσω της χερσαίας και
θαλάσσιας οδού. Τα ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά της την διαφοροποιούν από άλλες πανδημίες
γρίπης. Όπως, για παράδειγμα, τα διαφορετικά στάδια χρωματισμού του δέρματος του ασθενούς γνωστά ως «ηλιοτρόπιο» ή «βαθιά μπλε κυάνωση» [3]. Η
ανησυχητική ένδειξη ότι το 1918 ο ιός προέκυψε από
έναν ιό της γρίπης των πτηνών προσαρμοσμένος στον
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άνθρωπο, υποχρεώνει την επιστημονική κοινότητα να
εξετάζει τις υποθέσεις σχετικά με την προέλευση της
γρίπης [4].

Η εξάπλωση της Ισπανικής γρίπης
Στις 4 Μαρτίου του 1918 στο «Camp Funston»,
Κάνσας, το οποίο ήταν στρατόπεδο εκπαίδευσης
στρατού των Η.Π.Α, έκανε την εμφάνισή της η Ισπανική γρίπη. Έως τον Απρίλιο είχε εξαπλωθεί σε Αμερική
και Ευρώπη μέσω της πορείας των Αμερικανών στρατιωτών, που διέσχισαν τον Ατλαντικό για τις τελικές
επιθέσεις του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το ανοιξιάτικο
κύμα ήταν σαρωτικό, όχι όμως καταστροφικό, και ως
τα τέλη του Ιουνίου είχε υποχωρήσει.

Κίνα. Το γεγονός ότι τον Μάρτιο, του 1918 υπήρχαν
ήδη κρούσματα στο Ντιτρόιτ (Η.Π.Α.) και στη Νότια
Καρολίνα (Η.Π.Α.), αφήνει υπό συζήτηση το ενδεχόμενο, ο τόπος προέλευσης τελικά να ήταν οι Η.Π.Α. Γύρω
από τη θεωρία αυτή στηρίχτηκε το φαινόμενο της ταχείας εξάπλωσης της γρίπης, όπως φαίνεται αναλυτικά παρακάτω στην εικόνα 1 [7].
Όπως αναφέρθηκε, η γρίπη εξαπλώθηκε με γρήγορους ρυθμούς ακολουθώντας την πορεία των
στρατευμάτων από και προς την Ευρώπη. Παρά την
εμπόλεμη κατάσταση, το παγκόσμιο εμπόριο δεν
είχε παραλύσει. Οι εμπόλεμες χώρες διατηρούσαν
ναυτικές βάσεις σε αποικίες τους ανά τον κόσμο, τα
οποία ήταν μεγάλα λιμάνια και ταυτόχρονα τελικός
προορισμός πολλών εμπορικών πλοίων. Οι εμπορικές

Παγκόσμιος Χάρτης εξάπλωσης της Ισπανικής Γρίπης
Πηγή: Potter, 2001

Η Ισπανική γρίπη έκανε ξανά την εμφάνισή της
ένα μήνα αργότερα. Στις 22 Αυγούστου καταγράφηκε
το πρώτο κρούσμα του δεύτερου κύματος στην Ηπειρωτική Ευρώπη, την Βρέστη, Γαλλία, (Brest, France)
που ήταν το κυριότερο λιμάνι αποβίβασης των Αμερικανικών στρατευμάτων. Μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα εμφανίστηκε ταυτοχρόνως στη Βοστόνη
(Boston, U.S.A), και στη Φριτάουν της Σιέρα Λεόνε
(Freetown, Sierra Leone)[5,6]. Ο ιός μεταφέρθηκε σε
όλη την Ευρώπη (Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβία,
Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία) μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Τα Δυτικοευρωπαϊκά στρατεύματα που συμμετείχαν
στις επιχειρήσεις κατά των Μπολσεβίκων, στη διάρκεια της Οκτωβριανής Επανάστασης, μετέφεραν τη
γρίπη στην Ρωσία. Η Ισλανδία δέχθηκε τον ιό στα
μέσα Οκτωβρίου από τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά
πλοία. Η Νέα Ζηλανδία την ίδια περίοδο μολύνθηκε
από τα αμερικανικά πλοία. Στην Ινδία ο ιός εξαπλώθηκε μέσω του θαλάσσιου και σιδηροδρομικού δικτύου.
Η προέλευση της γρίπης δεν έχει εξακριβωθεί. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τόπος προέλευσής της ήταν η

θαλάσσιες αρτηρίες αποτέλεσαν έναν εύκολο τρόπο
μεταφοράς της γρίπης σε χώρες, οι οποίες δεν είχαν
καμία ανάμειξη στον Ευρωπαϊκό πόλεμο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η μεταφορά της γρίπης από εμπορικά πλοία στην Κούβα και το Πουέρτο Ρίκο το καλοκαίρι
του 1918. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους εμπορικά πλοία
από την Ιαπωνία και την Κίνα μετέφεραν τον ιό στην
Χαβάη. Η Ισπανική γρίπη άφησε πίσω της αναπάντητα
ερωτήματα σχετικά με την προέλευσή της και τα ασυνήθιστα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της [8].
Η επίδραση της Ισπανικής γρίπης δεν περιορίστηκε χρονικά μόνο κατά τα έτη 1918-19, αλλά υπήρξε η
«μητέρα» των μετέπειτα πανδημιών γρίπης, δηλ. της
Ασιατικής το 1957 και του Χονγκ-Κονγκ το 1968 (το
στέλεχος του ιού της Ισπανικής γρίπης ήταν Η1Ν1 και
των μετέπειτα πανδημιών Η2Ν2 και Η3Ν3 αντιστοίχως. Ο ατυχής χαρακτηρισμός της γρίπης ως «Ισπανική» δεν συνδέεται με τον τόπο προέλευσης της, αλλά
με το γεγονός ότι οι Ισπανικές αρχές ήταν αυτές, που
πρώτες ανακοίνωσαν επισήμως το πρόβλημα που
υπήρχε.
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Η Ισπανική γρίπη στην Ευρώπη
Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Ελβετία, Δανία μετρούσαν χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια ασθενείς. Στην
Ελβετία τον Ιούλιο του 1918 τα κρούσματα είχαν ανέλθει στα 53.000 μόνο για τον μήνα Ιούλιο του 1918 [9].
Οι Ισπανοί υποστήριξαν ότι η γρίπη προήλθε από τα
πεδία μάχης της Γαλλίας και ότι εξαπλώθηκε με τον
άνεμο. Η γρίπη δεν έτυχε της δέουσας σημασίας στην
Αγγλία μέχρι την κορύφωσή της, τον Ιούνιο του 1918.
Αρχικά εμφανίστηκε στο Πόρτσμουθ, πόλη και λιμάνι
στην κομητεία Χάμπσαϊρ της νότιας Αγγλίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και σταδιακά σε πολλές παραλιακές
πόλεις του νότου. Όπως ήταν φυσικό, αρχικά έπληξε
το στρατό.
Τα υψηλότερα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας στην Ελβετία παρατηρήθηκαν στον ενήλικα πληθυσμό, ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα 20-49
ετών, με αυξημένη θνησιμότητα στους άνδρες. Αυτό
μπορεί να εξηγηθεί από τις συνθήκες διαβίωσης στον
στρατό, συχνά ταξίδια, που ευνοούν τη μετάδοση
της γρίπης μεταξύ στρατιωτών που είχαν ήδη εξασθενήσει. Η σοβαρότητα της νόσου μεταξύ εφήβων
και νεαρών ενηλίκων συνδέεται με την υπερβολική
εργασία, την έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης και
τις στρατιωτικές συνθήκες. Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι
μπορούσαν να επωφεληθούν, καθώς είχαν εκτεθεί σε
μια σημαντική επιδημία γρίπης που συνέβη τον προηγούμενο αιώνα (1889-91) [10].

Η πανδημία γρίπης του 1918 στην Αμερική
Στην Αμερική, αρχικά δεν έδειξαν την απαιτούμενη προσοχή στην επιδημία. Προφανώς λόγω του πολέμου δεν ήταν ακόμα σε θέση να καταλάβουν ότι οι
απώλειες, που είχαν σημειωθεί στο στρατό, έκρυβαν
κάτι το ανησυχητικό. Η πρώτη ξεκάθαρη και ανησυχητική εικόνα του ανοιξιάτικου «κύματος γρίπης»
έρχονταν από τα ευαγή ιδρύματα, τους κοινωφελείς
οργανισμούς και φυσικά τα πολιτικά και στρατιωτικά
νοσοκομεία. Εκεί, μπορούσαν να έχουν μία πιο σαφή
εικόνα για τα συμπτώματα της γρίπης, τη μεταδοτικότητά της και τέλος για τα επίπεδα θνησιμότητας του
πληθυσμού [11].
Παρόλα αυτά όμως, οι γιατροί αρχικά δεν μπόρεσαν να διαγνώσουν την γρίπη ως αίτιο της επιδημίας. Επικρατούσε μεγάλη σύγχυση και υποστήριζαν
ότι πρόκειται για πνευμονία και όχι γρίπη. Για πολλές
πολιτείες της Αμερικής η κορύφωση της επιδημίας
σημειώθηκε τον Απρίλιο του 1918. Για την Νέα Υόρκη όμως ο Μάρτιος ήταν ο μήνας με τα περισσότερα
κρούσματα. Τα θύματα ήταν κυρίως οι νέοι [12]. Η
κατάσταση στην Αμερική αλλάζει τον Αύγουστο του
1918 και όσα πλοία φτάνουν στο λιμάνι της με κρούσματα ή ύποπτα κρούσματα, υπόκεινται σε καραντίνα. Η μέχρι τότε αδράνεια των κρατικών μηχανισμών
έδωσε τη θέση σε μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση. Η κυβέρνηση ζήτησε τη συμμετοχή και τη συνερ-

γασία όλων των φορέων κρατικών και μη, με σκοπό τη
διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και την καταπολέμηση της επιδημίας [13].
Η επιδημία γρίπης στην Αμερική είχε αντίκτυπο σε
τρεις ξεχωριστές ομάδες του πληθυσμού: τους στρατιώτες, τους ναυτικούς και βέβαια στους κατοίκους των
πόλεων και της επαρχίας. Κάθε μία ομάδα μετρούσε
τον δικό της αριθμό θυμάτων, αλλά είχε και μία ανομοιογένεια στην εμφάνιση και εξάπλωση της γρίπης,
που μας δημιουργεί αναμφίβολα πολλά ερωτηματικά
που χρήζουν περαιτέρω έρευνας. Πρωτίστως, η επιδημία επηρέασε τις Ένοπλες Δυνάμεις της Αμερικής.
Αστικές περιοχές κοντά σε στρατιωτικές βάσεις και
λιμάνια ήταν αποδέκτες του ιού. Η κυβέρνηση καθυστέρησε να αντιληφθεί τη ρίζα του κακού και όταν
πλέον άρχισε να λαμβάνει δραστικά μέτρα, η επιδημία είχε πλέον εξαπλωθεί σχεδόν σε όλες τις πολιτείες
της Αμερικής. Η γρίπη έφτασε στο αποκορύφωμά της
στο Πολεμικό Ναυτικό τον Σεπτέμβριο του 1918. Παρόμοια ήταν και η κατάσταση που επικρατούσε στο
Στρατό Ξηράς. Η επιδημία σημείωσε ραγδαία εξάπλωση στον πληθυσμό των Αμερικάνικων πόλεων και
επαρχιών δύο εβδομάδες μετά την κορύφωση, που
σημειώθηκε στον στρατό και στο ναυτικό. Σε αντίθεση με την συμπεριφορά των Ευρωπαίων πολιτών, οι
Αμερικάνοι δεν συνήθιζαν να συνωστίζονται σε κατασκηνώσεις, όπου ένα απλό φτέρνισμα αρκούσε για να
αποβεί μοιραίο για κάποιον που θα ήταν κοντά. Επιπλέον, δεν εγκατέλειψαν κατά ορδές τις πόλεις για να
εγκατασταθούν στην εξοχή, πιστεύοντας πως με την
απομάκρυνσή τους από το κέντρο ίσως γλίτωναν από
τον εφιάλτη και έσωζαν την ζωή τους [14].
Στην πραγματικότητα όμως, οι πολίτες ήταν τρομοκρατημένοι και μέσα στον πανικό τους δεν άκουσαν τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης, που επέμενε πως έπρεπε σε κάθε περίπτωση να αποφευχθεί ο
συνωστισμός ατόμων σε χώρους που δεν αερίζονται
επαρκώς. Οι Αμερικανοί κλείστηκαν στα σπίτια τους
και επιπλέον, πίστευαν πως δεν πρέπει να έχουν καμία επαφή με το μολυσμένο περιβάλλον. Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου σε διάφορες πολιτείες κάθε
αρμόδια αρχή είχε εκδώσει τις δικές της οδηγίες και
εξηγήσεις για τη μετάδοση της γρίπης, γεγονός που
μεγάλωνε τη σύγχυση και τη δυσπιστία των πολιτών.
Η κατάσταση στην επαρχία υπήρξε ανυπόφορη για
τους πολίτες, τους οδήγησε στην πλήρη αδράνεια, μη
έχοντας πια δυνάμεις αλλά και χρήματα για να μπορέσουν να ζήσουν. Ο κυβερνητικός μηχανισμός άργησε
να ενεργοποιηθεί στην επαρχία, οι άνθρωποι πέθαιναν αβοήθητοι και τις περισσότερες φορές εγκαταλελειμμένοι από τις οικογένειες τους. Στα νοσοκομεία
και τα κέντρα υγείας επικρατούσε συνωστισμός από
ασθενείς, οι οποίοι λόγω του μεγάλου αριθμού τους
ήταν αδύνατον να δεχθούν τη βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Επιπλέον, το ίδιο το προσωπικό των νοσοκομείων
ήταν εκτεθειμένο και ευάλωτο στην γρίπη. Στις τάξεις
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του υγειονομικού σώματος οι απώλειες ήταν βαρύτατες. Πολλές φορές για κάθε νοσοκόμα αναλογούσαν
πάνω από πενήντα ασθενείς. Η κατάσταση ήταν απελπιστική. Σε αρκετές περιπτώσεις τα νοσοκομεία σταματούσαν να λειτουργούν. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα του Lebanon Hospital στη Φιλαδέλφεια,
όπου υπήρχαν 3 νοσοκόμες για 125 περιπτώσεις
ασθενών με πνευμονία και γρίπη [15].

Δημογραφικές και Κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της «Ισπανικής Γρίπης
στην Αμερική
Η οικονομία της χώρας την περίοδο της επιδημίας
διαταράχθηκε εμφανώς. Η πλειοψηφία των ανθρώπων ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες και παρήγαγαν τις πρώτες ύλες για τη βιομηχανία. Η νοσηρότητα
του εργατικού δυναμικού της χώρας διατάραξε τον
κύκλο της παραγωγικής διαδικασίας, του εμπορίου
και ως απόρροια αυτού ήταν η διαταραχή της οικονομίας στις πόλεις. Η κοινωνική ζωή και η διασκέδαση
ήταν ανύπαρκτη. Θέατρα, εκκλησίες και κάθε είδους

κοινωνική εκδήλωση είχε ανασταλεί για ευνόητους
λόγους. Τα έξοδα αντιμετώπισης της επιδημίας αυξήθηκαν και η κατάσταση επιβαρύνθηκε με την ανάγκη
άμεσης παραγωγής και διάθεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια ο αριθμός
των ατόμων που νόσησαν με γρίπη την περίοδο 191819, όπως επίσης και ο ακριβής αριθμός των ατόμων
που έχασαν την ζωή τους. Το προσωπικό των νοσοκομείων και όλων των ιδρυμάτων που βοήθησαν στην
περίθαλψη και ανάρρωση των ασθενών δεν ήταν
κατάλληλα εκπαιδευμένο και ενημερωμένο να διαχειριστεί τέτοιου είδους καταστάσεις. Κατά συνέπεια
πολλά περιστατικά δεν κατεγράφησαν λόγω του πανικού που επικρατούσε. Επιπλέον, το ίδιο το προσωπικό (γιατροί, νοσοκόμες κ.α.) ασθενούσε - η γρίπη δεν
αποτελούσε εξαίρεση για κανέναν - και στις θέσεις
τους οι εθελοντές δεν ήταν σε θέση να καταγράψουν
ή να δηλώσουν τα περιστατικά.
Η τεχνολογία βρίσκονταν σε πρώιμο επίπεδο, δεν
υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις δήλωσης των στοιχείων
και διατήρησή τους, το κράτος και ειδικότερα οι αρμό-

Εικόνα 2: Αναλυτικός πίνακας με τον αριθμό των ατόμων που νόσησαν από γρίπη και πνευμονία σε 46 πόλεις της Αμερικής από τον Σεπτέμβριο του 1918 έως τον Μάρτιο του 1919
Πηγή: Crosby, 2003
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διοι φορείς δεν ήταν σε θέση να το κάνουν. Η U.S.P.H.S
(United State Public Health Service) των Η.Π.Α για να
εντοπίσει τον αριθμό των ατόμων που νόσησαν, εξέτασε τα στοιχεία από 11 πόλεις και υπολόγισε ότι στα
1.000 άτομα του πληθυσμού τα 280 είχαν νοσήσει
[16]. Υπολογίζεται ότι 25 εκατ. Αμερικάνοι νόσησαν
με τον ιό της γρίπης την περίοδο 1918-19. Η εικόνα 2
περιλαμβάνει αναλυτικά των αριθμό των ατόμων που
νόσησαν από γρίπη και πνευμονία σε 46 πόλεις της
Αμερικής από τον Σεπτέμβριο του 1918 έως τον Μάρτιο του 1919, ο υπολογισμός γίνεται ανά εβδομάδα.
Ο πίνακας δείχνει πως τα τρία κύματα γρίπης επηρέασαν τον πληθυσμό σε κάθε πόλη ξεχωριστά [17].
Ο αριθμός των ναυτών και των στρατιωτών που
έχασαν τη ζωή τους από γρίπη και πνευμονία το 1918
είναι πάνω από 43.000, δηλαδή το 80% των Αμερικάνων νεκρών του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. Τα στοιχεία
και οι αριθμοί υπολογίζονται πάντα κατά προσέγγιση
(ήδη έχουμε αναφέρει τους λόγους απώλειας δεδομένων, όπως μη καταγραφή και δήλωση στοιχείων,
έλλειψη οργάνωσης κ.ά.). Η διοίκηση του στρατού
στην Αμερική είχε υπολογίσει ότι το 1918 είχαν απαλλαχτεί από τα καθήκοντά τους λόγω της γρίπης πολλοί
αξιωματούχοι και υψηλόβαθμα στελέχη των ενόπλων
δυνάμεων. Υπολόγισαν ότι μόνο από την απουσία των
αξιωματικών είχαν χαθεί 9.055.659 εργατοημέρες και
συνολικά οι ημέρες εργασίες που χάθηκαν από όλες
τις βαθμίδες ανέρχονταν στις 14.994.812 [18].
Ένα άλλο ερώτημα που μας απασχολεί είναι πόσοι Αμερικάνοι (πολίτες και στρατιώτες) τελικά έχασαν την ζωή τους από πνευμονία και γρίπη από τον
Σεπτέμβρη του 1918 έως τον Ιούνιο του 1919. Η πιο
ακριβής προσέγγιση του πραγματικού αριθμού (δεν
μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια λόγω έλλειψης στοιχείων) ανέρχεται στα 675.000 άτομα [19,20].
Η ηλικιακή ομάδα 20-40 ετών σημείωσε υψηλά επίπεδα θνησιμότητας, υπάρχει διάσταση απόψεων ανάμεσα στους επιστήμονες και δεν μπορούν να συμφωνήσουν ή να αποδείξουν το λόγο που οδήγησε στην
ευαισθητοποίηση αυτής της ηλικιακής ομάδας έναντι
της επιδημίας.
Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για αρκετές εβδομάδες. Τα μέσα μεταφοράς δεν εκτελούσαν όλα τα
δρομολόγια και οι μετακινήσεις καθώς επίσης και
τα ταξίδια των πολιτών είχαν μειωθεί στο ελάχιστο.
Πολλές επιχειρήσεις επηρεάστηκαν, κάποιες έκλεισαν
από την έλλειψη προσωπικού. Ενώ κάποιες άλλες κερδοσκόπησαν. Συνεπώς εκδηλώθηκαν υψηλά ποσοστά
ανεργίας. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούσαν λόγω ασθένειας του προσωπικού τους. Αυξήθηκαν τα επίπεδα εγκληματικότητας και αλκοολισμού.
Επήλθε χαλάρωση ηθικών αξιών και αποδιοργάνωση
της προσωπικότητας (η έξαρση της επιδημίας δημιούργησε ένα αίσθημα πανικού στους πολίτες και πολλές φορές το συναίσθημα αυτό οδήγησε σε ακραίες
συμπεριφορές). Πολλές φορές ο τύπος της εποχής
(εφημερίδες) έδινε συμβουλές αντιμετώπισης της γρί-

πης που δεν είχαν καμία ιατρική υπόσταση. Δεν ήταν
λίγα τα περιστατικά, όπου η παραπληροφόρηση οδήγησε στο θάνατο. Όπως προαναφέρθηκε εκκλησίες,
θέατρα, εστιατόρια και όλοι οι χώροι συνεστίασης και
διασκέδασης ανέστειλαν για αρκετές εβδομάδες τη
λειτουργία τους.

Συμπεράσματα
Η μείωση του πληθυσμού, η ανατροπή κυβερνητικού προϋπολογισμού, η διαταραχή της πολιτικής
ζωής, η ζημία των επιχειρήσεων, η εμφάνιση κερδοσκοπικών τάσεων, η αναστολή λειτουργίας δημοσίων
υπηρεσιών καθώς επίσης και η μείωση των μετακινήσεων ήταν μερικές από τις επιπτώσεις της Ισπανικής γρίπης. Η Ισπανική γρίπη, μητέρα των μετέπειτα πανδημιών (Ασιατική γρίπη και γρίπη του Χονγκ
Κονγκ), κατάφερε να αφήσει έως σήμερα αναπάντητα
ερωτηματικά που αφορούν την προέλευση της. Είναι
αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι κάποια
στιγμή θα υπάρξει μία νέα πανδημία γρίπης, αλλά το
ακριβές χρονικό πλαίσιο όπου θα εκδηλωθεί, καθώς
επίσης και η γεωγραφική της εξάπλωση δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με σαφήνεια

Summary
The Spanish influenza of 1918 caused over 50
million deaths worldwide. Data presented in this
paper is the origin of influenza, the spread rate, the
phases of spreading and the geographic distribution of
cases. This study focuses mainly on the demographic,
social, political and economic implications of Spanish
influenza which has spread across Europe and America
through land and sea routes. It is not possible to
accurately calculate the number of people who were
infected with influenza in the period 1918-19, nor the
exact number of people who lost their lives due to the
failure to record the incidents as the deaths caused
by Spanish influenza may be far more than those
recorded. The age group with very high mortality
rates was between 20 and 49 years of age. The effect
of Spanish influenza was not limited only in the
years 1918-19, as is considered the “mother” of the
later influenza pandemics such as the Asian in 1957
and the Hong Kong in 1968. The Spanish influenza
affected economic, political, and social life as well as
demographic issues worldwide.

Keywords: Influenza, pandemic, Spanish influenza,
population decline, mortality
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