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Αντί Προλόγου
Ο δέκατος τέταρτος τόμος των «Τετραδίων Ιστορικής Δημογραφίας» αφορά τον ανθελονοσιακό αγώνα στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα. Η εργασία
αποτελεί τμήμα σεμιναριακής διδασκαλίας κοινής θεματολογίας διδασκόντων
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιστορικής Δημογραφίας του
Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Εντάσσεται στη μελέτη ενοτήτων σχετικών με την ιστορική νοσολογία και αφορά, ιδιαίτερα, την καταπολέμηση της ασθένειας της ελονοσίας, τα διαδοχικά μέτρα που ελήφθησαν για
την αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας, καθώς και τις επιπτώσεις της θνησιμότητας στον πληθυσμό και στη δημογραφική εξέλιξή του.
Η ελονοσία, ως γνωστόν, ήταν από την αρχαιότητα μία ενδημική νόσος
στην Ελλάδα, με σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία έως το μέσο του
20ού αιώνα. Ο ανθελονοσιακός αγώνας στη χώρα διαιρείται αδρά σε τρεις
περιόδους. Η πρώτη περίοδος (1905-1930) αφορά τις προσπάθειες των Ελλήνων πρωτοπόρων του «Συλλόγου προς Περιστολήν των Ελωδών Νοσημάτων», ενώ η δεύτερη καλύπτει το διάστημα 1930-1940, όταν ανέλαβαν τον ανθελονοσιακό αγώνα η Σχολή Δημόσιας Υγείας και το Ίδρυμα Ροκφέλερ. Μετά
το 1945 θα αρχίσει η τρίτη και επιτυχημένη προσπάθεια των ελληνικών αρχών
και της U.N.R.R.A. (United Relief and Rehabilitation Administration), που θα
διαρκέσει έως το 1949, για την εκρίζωση της ελονοσίας μέσω των ψεκασμών
με DDT. Αυτή η τελευταία περίοδος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο
από ιστορική όσο και από ιατρική σκοπιά, διότι πρόκειται για μία παρέμβαση
ιατρικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται εν μέσω εμφυλίου πολέμου στην
Ελλάδα και στην αρχή του αποκαλούμενου «Ψυχρού Πολέμου». Ας σημειωθεί
τέλος ότι, όπως θα ανακαλύψει ο αναγνώστης του πονήματος, η ιστορία της
ελονοσίας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τη συνεργασία των υγειονομικών φορέων της χώρας με αντίστοιχους διεθνείς φορείς, αλλά και από την
επίδραση της δυτικής ιατρικής σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο.

					
Καθηγητής Δημήτριος Ανωγιάτης-Pelé
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας
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Εισαγωγή
Η μελέτη παρουσιάζει την υγειονομική δράση και το ανθελονοσιακό πρόγραμμα
της UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) στη μεταπολεμική Ελλάδα. Το ανθελονοσιακό πρόγραμμα της Ελλάδας παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί αποτέλεσε τη μεγαλύτερη υγειονομική εκστρατεία της
UNRRA κατά της νόσου στην Ευρώπη, αλλά και επειδή η δράση της UNRRA κατά
της ελονοσίας συμπίπτει με την περίοδο μιας τυπικής αρχαιοελληνικής τραγωδίας
που ακολούθησε το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου: τον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο (1946-1949). Για το λόγο αυτό, η ιστορία του ανθελονοσιακού προγράμματος
στην Ελλάδα δεν αποτελεί αυτόνομο γεγονός, αλλά πρέπει να μελετηθεί μέσα στο
ευρύτερο διπλωματικό και γεωπολιτικό πλαίσιο της ανατολικής Μεσογείου και του
πρώιμου Ψυχρού Πολέμου.
Η ελονοσία ήταν ένα ενδημικό νόσημα στην Ελλάδα, γνωστό από την αρχαιότητα. Το μέγεθος του προβλήματος αναδείχθηκε κατά το 19ο αιώνα, όταν άρχισαν να
συντάσσονται οι πρώτες επιδημιολογικές μελέτες. Σημαντική πηγή πληροφόρησης
για το πρόβλημα της ελονοσίας εκείνη την περίοδο αποτελούν επίσης οι ιατρο-γεωγραφικές πραγματείες των περιηγητών που επισκέπτονται την «εξωτική» Ελλάδα της
Οθωμανικής Ανατολής (Roux 1829, Faure 1833, Gittard 1834, Thomann 1839, Hirsch
1881, Stéphanos 1884). Το 1905, ιδρύθηκε στην Αθήνα ο Σύλλογος προς Περιστολήν
των Ελωδών Νοσημάτων και, με τη μαζική χρήση της κινίνης, η νοσηρότητα μειώθηκε σημαντικά. Όμως, η εθνική καταστροφή στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1922
και η εισροή 1.300.000 Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα θα
αλλάξουν τη γεωγραφική κατανομή και τον επιπολασμό της ελονοσίας.
Από το 1930 έως την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το ελληνικό κράτος θα ξεκινήσει ένα δεύτερο ανθελονοσιακό αγώνα με τη βοήθεια του ιδρύματος
Rockefeller. Η έλευση όμως του πολέμου και η γερμανική κατοχή της χώρας θα καταστρέψουν τις ανθελονοσιακές υποδομές. Αξιοσημείωτο πάντως θα είναι το ενδιαφέρον των ιατρών της Βέρμαχτ για την ελονοσία, με την εγκατάσταση πειραματικών
ανθελονοσιακών σταθμών στη βόρεια Ελλάδα. Μετά το τέλος του πολέμου, το υγειονομικό σκέλος της UNRRA θα συνεργαστεί με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

* Περίληψη της παρούσας μελέτης έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Cahiers de la
Méditerranée, no 96, Ιούνιος 2018, σ. 307, με τίτλο «Interférences politiques et médicales:
le rôle de l’UNRRA à la lutte antipaludique en Grèce».
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στο θέμα του ανθελονοσιακού αγώνα και θα οργανωθεί ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα
αεροψεκασμών με DDT σε όλη τη χώρα. Σημειώνεται ότι οι υγειονομικές-κοινωνικές
δράσεις της UNRRA, σταδιακά, είτε θα απορροφηθούν από τμήματα του νεοσύστατου Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization) είτε θα ενταχθούν
στο Σχέδιο Marschall.
Η περίπτωση του ανθελονοσιακού αγώνα της UNRRA στην Ελλάδα αποτελεί μια
κλασική περίπτωση ανθρωπιστικής επέμβασης σε κράτη εν μέσω κρίσης.

I. Η ελονοσία στην Ελλάδα
Η ελονοσία είναι ένα λοιμώδες νόσημα που προκαλείται από ένα πρωτόζωο του
γένους Plasmodium, στο οποίο ανήκουν τα είδη falciparum, vivax, malariae και ovale,
και μεταφέρεται μέσω δήγματος από τα θηλυκά κουνούπια του είδους Anopheles.
Η ελονοσία εμφανίζεται ως: α) καλοήθης τριταίος πυρετός (πυρετικός παροξυσμός
κάθε 48 ώρες), οφειλόμενος στο Plasmodium vivax και Plasmodium ovale, β) τεταρταίος πυρετός (πυρετικός παροξυσμός κάθε 72 ώρες), οφειλόμενος στο Plasmodium
malariae, γ) κακοήθης τριταίος πυρετός (ακανόνιστος πυρετικός παροξυσμός κάθε
24, 36 ή 48 ώρες), οφειλόμενος στο Plasmodium falciparum και δ) υποτροπές της
ελονοσίας.1 Η κλινική εμφάνιση αυτού του μηχανισμού αντιστοιχεί στην εκδήλωση
των πυρετικών κρίσεων. Η μεταδοτικότητα της ελονοσίας σχετίζεται με την ενδημικότητα της νόσου, η οποία, αν και ποικίλλει από χώρα σε χώρα, ακολουθεί ένα γενικό
κλιματολογικό πρότυπο. Σε χώρες με χαμηλή ενδημικότητα, η μεταδοτικότητα αυξάνεται κυρίως μετά το τέλος των περιόδων της βροχόπτωσης, ενώ στις ολοενδημικές
περιοχές η μεταδοτικότητα φαίνεται ότι επηρεάζεται ελάχιστα από τις κλιματολογικές
συνθήκες και συντηρείται σε υψηλά επίπεδα όλο το έτος.2 Πρέπει να σημειωθεί επίσης
ότι υπάρχουν περιοχές όπου η νόσος προκαλείται από μικτούς τύπους πλασμωδίων.3-4

II. Η ελονοσία κατά το 19ο αιώνα
Η ελονοσία ήταν από την αρχαιότητα μια ενδημική νόσος στην Ελλάδα και αποτέλεσε σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας έως τα μέσα του 20ου αιώνα. Ακριβή
επιδημιολογικά δεδομένα για τη νόσο πριν τα τέλη του 19ου αιώνα δεν διασώζονται.
Τα στοιχεία για την ελονοσία στην Ελλάδα εντοπίζονται στα δεδομένα που συνέλεγαν οι Βρετανοί ιατροί των Ιονίων Νήσων κατά την Αγγλοκρατία (1815-1864) και
στις γεωγραφικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις περιγραφές των περιηγητών, ορισμένοι εκ των οποίων διέθεταν ιατρικές γνώσεις, που επισκέφτηκαν την
Ελλάδα την ίδια περίοδο.5-6 Ανάμεσα στις γεωγραφικές πραγματείες και τα έργα από
τα οποία εξάγονται έμμεσες ή άμεσες πληροφορίες για τη νόσο ξεχωρίζουν το έργο
του Roux “Histoire médicale de l’Armée française en Morée” (1829), του Faure “Des
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Fièvres intermittents et continues” (1833), του Gittard “Considérations générales
sur la Constitution physique de Péloponèse et son influence sur le caractère et les
maladies de ses habitants” (1834), και, τέλος, του Thomann “Ueber die Wechselfieber
in Griechenland” (1839).
Τα στοιχεία των Βρετανών ιατρών στα Επτάνησα παρουσιάζουν πληρότητα και
μεθοδικότητα. Μετά τη Συνθήκη των Παρισίων (1815), η Βρετανία είχε αποκτήσει
από τη Γαλλία τον έλεγχο των νησιών. Οι Βρετανοί ιατροί μελέτησαν τη νοσολογία
της περιοχής υπό το πρίσμα πολλαπλών παραμέτρων (περιβαλλοντολογικών, κλιματικών, κοινωνικών, οικονομικών) και εισήγαγαν, εκτός των άλλων μέτρων Δημόσιας
Υγείας, και ένα νέο σύστημα αναφοράς και καταχώρησης των ασθενειών.7-9
Η κυριότερη ασθένεια ήταν η ελονοσία, στο γενικότερο πλαίσιο, βέβαια, των
«πυρετών». Ελληνικοί και ιταλικοί ιατρικοί όροι στα Επτάνησα, όπως τριταίος πυρετός, τεταρταίος πυρετός, therma continua και amphimerina paludoza, αντιστοιχούσαν ουσιαστικά στην ελονοσία. Όπως μας πληροφορεί και ο Γερμανός καθηγητής
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Breslau, Joseph Parch, από το 1814 ο ιατρός του
αγγλο-σικελικού Συντάγματος Dr. Benza μελέτησε στην Κέρκυρα το πρόβλημα του
“malignant fever” που αποδεκάτιζε τη φρουρά του νησιού.10 Σύμφωνα με τον Benza,
η αιτία ήταν ότι η μέση θερμοκρασία στο φρούριο της Κέρκυρας ήταν κατά 10 C0
υψηλότερη από οποιοδήποτε άλλο σημείο της πόλης. Φυσικά, εκείνη την εποχή, ήταν
αδύνατο για τον Benza να συσχετίσει τον πυρετό με τα κουνούπια από τα έλη της πόλης και τα ύδατα της τάφρου του φρουρίου. Ήταν η εποχή που η Ιατρική ήταν δέσμια
της θεωρίας του νοσογόνου θειώδους υδρογόνου που απελευθέρωναν οι ελώδεις
αναθυμιάσεις. Όπως, όμως, σοφά ανέφερε ο χειρουργός και Επιθεωρητής των Βρετανικών Στρατιωτικών Νοσοκομείων της Μεσογείου, John Davy, «Καλύτερα να λέμε
τί δεν είναι η μαλάρια, παρά το τί είναι!».11 Την περίοδο 1822-1829, η ελονοσία ήταν
η κύρια αιτία νοσηρότητας στα Επτάνησα και, προφανώς, στα παράλια της Δυτικής
Ελλάδας, ακολουθούμενη από την πνευμονία, τη δυσεντερία και τον τύφο. Σύμφωνα
με τον Davy, ο τριταίος πυρετός ήταν πιο θανατηφόρος στα βρετανικά στρατεύματα
των Ιονίων από τον διαλείποντα πυρετό των συνταγμάτων της Μάλτας. Σύμφωνα με
τις εισαγωγές των Στρατιωτικών Νοσοκομείων στα Ιόνια, παρατηρείται μια συνεχής
αύξηση των κρουσμάτων ελονοσίας την περίοδο 1817-1836, κυρίως στις φρουρές της
Κέρκυρας, της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς.12 Όσο για την περίοδο 1837-1846, το
1/3 των Βρετανών στρατιωτών είχε πληγεί από την ελονοσία (6.703 κρούσματα σε
όλα τα Επτάνησα), αριθμός που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 22,47% όλων των εισαγωγών στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία των Ιονίων Νήσων.13
Όπως αναφέρθηκε, λόγω της εγγύτητας των Ιονίων Νήσων με τη Δυτική Ελλάδα,
θεωρείται ότι η ίδια κατάσταση επικρατούσε και εκεί. Η περίπτωση του θανάτου του
Βρετανού ποιητή, πολιτικού και φιλέλληνα, Λόρδου Byron, που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης στο Μεσολόγγι το 1824, ενισχύει τις απόψεις για
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την ενδημία της ελονοσίας στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Η ένδειξη για
την πρώτη μόλυνση από ελονοσία συναντάται κατά το πρώτο ταξίδι του Βύρωνα στην
Ελλάδα, το 1810.14 Σε τρεις επιστολές του Βύρωνα από την Πάτρα, προς τους John
Hobhouse (25 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου 1810) και Francis Hodgson (3 Οκτωβρίου 1810), περιγράφονται τα κλασσικά συμπτώματα της ελονοσίας, με τον περιοδικό
πυρετό, τα ρίγη και τα μεσοδιαστήματα ανάμεσα στην επανεμφάνιση του πυρετού.15
Το 1814, κατά την παραμονή του στην Αγγλία, στο Newstead Abbey, σε επιστολή του
προς τον εκδότη του John Murray (4 Φεβρουαρίου 1814), περιγράφει τους πυρετούς
του αλλά και την αγωνία του ότι οι πυρετοί είναι οι ίδιοι που του είχαν παρουσιασθεί
το 1810 στην Ελλάδα.16 Ενδιαφέρον είναι και το σημείωμά του στον Murray μετά από
μια νέα υποτροπή (25 Μαρτίου 1817), στο οποίο ο Βύρωνας θυμήθηκε ότι «…ο πυρετός μου είναι ο ίδιος με αυτόν που έπιασα πριν μερικά χρόνια στον Μοριά, στα έλη
της Ηλείας». Σε επιστολή του επίσης προς τον Murray (6 Οκτωβρίου 1820), αναφέρει
ότι πέρασε πάλι μια κρίση από τον πυρετό της Πάτρας «που μπορεί να πάθει κανείς
στα έλη της Ολυμπίας».17
Οι περιηγητές αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης και οι αναφορές τους
βοηθούν στη γεωγραφική ανασύνθεση της νόσου στον ελλαδικό χώρο.18 Στη Βόρεια
Ελλάδα, τα υψηλά ποσοστά νοσηρότητας από ελονοσία που εμφάνιζε η Θεσσαλονίκη
δεν πέρασαν απαρατήρητα το 1812 από τον ιατρό Holland, ο οποίος θεωρούσε τη
Θεσσαλονίκη ως μια κατεξοχήν ανθυγιεινή πόλη.19 Τις ίδιες διαπιστώσεις περί ανθυγιεινού κλίματος της Θεσσαλονίκης είχε κάνει και λίγο νωρίτερα ένας άλλος περιηγητής, ο Sonnini, ο οποίος τόνισε ότι η ανθυγιεινότητα του αέρα φέρνει τους φθινοπωρινούς πυρετούς, ενώ οι πυρετοί οφείλονται στα στάσιμα νερά που είχαν συσσωρευτεί
μεταξύ της πόλης και του ποταμού Αξιού.20
Ο Βρετανός πράκτορας William Leake, αναφερόμενος στην Πάτρα, την οποία επισκέφτηκε το 1805, αναφέρει ότι, αν δεν γνώριζε ότι το Ναύπλιο και η Κόρινθος ήταν
οι πόλεις που κατεξοχήν υπέφεραν από τους πυρετούς, θα έλεγε ότι η Πάτρα είναι η
πιο ανθυγιεινή πόλη της Πελοποννήσου. Γράφει ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και
το ελώδες πεδίο στα νότια και τα δυτικά της πόλης προκαλούν επικίνδυνους πυρετούς το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.21 Ο Pouqueville επίσης καταγράφει τις ολέθριες
αναθυμιάσεις των ορυζώνων της αργολικής πεδιάδας που παρουσίαζε τα πιο αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας: «Μόλις ένας ξένος εγκατασταθεί στη Νάπολι της Ρωμανίας (Ναύπλιο) πληρώνει ένα φόρο τεταρταίου πυρετού, από τον οποίο δεν εξαιρούνται
ούτε οι ίδιοι οι κάτοικοι».22
Το 1884, ο Stéphanos εκδίδει το έργο του “La Grèce au point de vue naturel,
ethnologique, anthropologique, démographique et médical”, στο οποίο μας παρέχει πληροφορίες για την τοπογραφία της νόσου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Stéphanos,
η συχνότητα εμφάνισης της ελονοσίας στη σύγχρονη Ελλάδα είχε διαφορετικές διακυμάνσεις από χρόνο σε χρόνο. Ο αριθμός των νοσηλευομένων στο νοσοκομείο
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«Αστυκλινική Αθηνών» κυμάνθηκε από 56,3% το 1865 σε 19,9% το 1867, ενώ, κατά
τη δεκαετία του 1890, το ποσοστό αυτό κυμαινόταν από 8,8% έως 25,4%.23 Από στατιστικές για το στρατιωτικό προσωπικό προκύπτει ότι, κατά την τετραετία 1882-1886,
το 35,2% των νοσηλευομένων στρατιωτών έπασχε από ελονοσία, ενώ για την πενταετία 1893–1898 το ποσοστό των ελοπαθών νοσηλευομένων στρατιωτών ανήλθε σε
39,2%. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις εν λόγω στατιστικές, κατά το χρονικό διάστημα 1882-1886, εισήλθαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο Αθηνών 40.818 ασθενείς,
από τους οποίους οι 14.396 έπασχαν από ελογενείς πυρετούς.24 Από τα στατιστικά
στοιχεία όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων της χώρας διαπιστώνεται ότι, κατά το
χρονικό διάστημα από το 1893 έως το 1898, επί συνόλου 153.158 ασθενών, ο αριθμός
των πασχόντων από ελογενείς πυρετούς ανερχόταν σε 60.125 άτομα.25
Στις ελληνικές μελέτες, οι ιατροί χωρίζουν αδρά τις μορφές της ελονοσίας σε: διαλείποντες πυρετούς, κακοήθη πυρετό, αιμοσφαιρινουρικό πυρετό (blackwater fever)
και ελώδη καχεξία.26-31 Βάσει των στοιχείων από τα νοσοκομεία της Αθήνας, στα τέλη
του 19ου αιώνα μεταξύ των διαφόρων ειδών της ελονοσίας στην πρωτεύουσα κυριαρχούσαν οι διαλείποντες πυρετοί (91,52%), ο κακοήθης πυρετός (0,3%), ο αιμοσφαιρινουρικός πυρετός (0,06%) και η ελώδης καχεξία (4,66%).32 Κατά τη διάρκεια
του Ελληνικού Ιατρικού Συνεδρίου του 1887, ο καθηγητής της Φαρμακολογίας στην
Ιατρική Σχολή Αθηνών, Θεόδωρος Αφεντούλης, θα δήλωνε ότι «Οι πυρετοί είναι οι
εχθροί του ελληνικού πληθυσμού. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μπορείτε να δείτε τους
τάφους...».33 Όσο για το γενικό πληθυσμό, από το 1899 μέχρι το 1906, 2.147 άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους, με τα παιδιά να αποτελούν την πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα.34
Κατά τη διάρκεια των Ελληνικών Ιατρικών Συνεδρίων του 1901 και 1902, οι ιατροί
συνέταξαν μια ολοκληρωμένη πρόταση προς την κυβέρνηση σχετικά με την οργάνωση ενός ανθελονοσιακού αγώνα. Δυστυχώς, η πολιτική αστάθεια, η οικονομική καθίζηση και οι συνέπειες του ατυχούς ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 δεν άφηναν
πολλά περιθώρια για κρατική πρωτοβουλία. Το κράτος δεν μπορούσε να αναλάβει
ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα σε εθνικό επίπεδο, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν αδυνατούσε να καταπολεμήσει την ελονοσία ακόμα και μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια των ετών 1860-1905, η Αθήνα υπέφερε από
14 μεγάλες επιδημίες ελονοσίας, ενώ η νόσος ήταν ενδημική σε πολλές συνοικίες της
πρωτεύουσας, με τη νοσηρότητα να αγγίζει το 95%.35
Ας σημειωθεί ότι η ιστορία της ελονοσίας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται και από
τη συνεργασία των υγειονομικών φορέων της χώρας με αντίστοιχους διεθνείς, αλλά
και από την επίδραση της δυτικής ιατρικής σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο.
Στις αρχές του 20ου αιώνα και έως το Μεσοπόλεμο, η Ελλάδα θα στηριχθεί στην οργάνωση και την τεχνογνωσία της φημισμένης ιταλικής ανθελονοσιακής σχολής του
Angelo Celli (Εικόνα 1) .
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III. Ο ανθελονοσιακός αγώνας στην Ελλάδα του 20ού αιώνα
A.	Η πρώτη περίοδος του ανθελονοσιακού αγώνα 1905-1930
Στις αρχές του 20ού αιώνα η ελονοσία θεωρείτο μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές μάστιγες, προξενώντας 2.000 θανάτους ετησίως, αριθμό αναμφίβολα μεγάλο
συγκρινόμενο με το συνολικό πληθυσμό της χώρας την εν λόγω περίοδο. Σύμφωνα
με τις στατιστικές των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, μαθαίνουμε ότι, επί πληθυσμού 7.000.000 κατοίκων, ο αριθμός των προσβαλλόμενων από ελονοσία ετησίως
ήταν 1.200.000 και οι νεκροί από τη νόσο ανέρχονταν, κατά μέσο όρο, σε 5.032 κατ’
έτος, εκ των οποίων το 65% ήταν παιδιά. Το φθινόπωρο του 1905 σημειώθηκε πολύ
μεγάλη επιδημία, που θορύβησε τους Έλληνες ιατρούς. Επί 102 Δήμων της Ελλάδας
που αντιπροσώπευαν 450.000 κατοίκους, νόσησε το 42% των κατοίκων, ενώ σε μερικούς από αυτούς το ποσοστό έφτασε στο 80,99% ή και στο 100%. Κατά τους υπολογισμούς της εποχής, ο αριθμός εκείνων που νόσησαν από την επιδημία αυτή ανήλθε σε
900.000 και οι θάνατοι σε 6.000.36
Μετά την άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να οργανώσει τον ανθελονοσιακό
αγώνα, δύο ιατροί αποφάσισαν να κινητοποιήσουν εξέχουσες προσωπικότητες της

Εικόνα 1.
Ο φημισμένος Ιταλός ελονοσιολόγος Angelo Celli και πατέρας της διάσημης
ιταλικής ανθελονοσιακής σχολής.
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πανεπιστημιακής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας. Μετά το τέλος του Ιατρικού Συνεδρίου του 1905, ο καθηγητής Μικροβιολογίας Κωνσταντίνος Σάββας και ο
παιδίατρος, και μετέπειτα καθηγητής Τροπικών Νοσημάτων, Ιωάννης Καρδαμάτης
ιδρύουν, στις 18 Φεβρουαρίου, το Σύλλογο προς Περιστολή των Ελωδών Νοσημάτων
(Εικόνα 2).37-38 Λίγες ημέρες μετά την ίδρυσή του ο Σύλλογος τέθηκε υπό την αιγίδα
του βασιλιά Γεωργίου Α΄, ενώ, σε οργανωτικό-διοικητικό επίπεδο, ο Σύλλογος υιοθέτησε τη δομή του αντίστοιχου ιταλικού Συλλόγου του διάσημου ελονοσιολόγου
καθηγητή Angelo Celli.39
Ο Σύλλογος έθεσε ως προτεραιότητες την επιμόρφωση του πληθυσμού αναφορικά με τη νόσο και τις προσπάθειες αποξήρανσης των ελωδών εκτάσεων. Εκτός
από αυτές τις προτεραιότητες, ο Σύλλογος αποφάσισε την έναρξη ενός φιλόδοξου
προγράμματος συλλογής επιδημιολογικών δεδομένων, με απώτερο σκοπό την αποτύπωση του επιπολασμού και των σπληνικών δεικτών της ελληνικής επικράτειας σε
επιδημιολογικούς χάρτες. Ο Σύλλογος ξεκίνησε αποστολές σε όλη τη χώρα, με στόχο
τη συλλογή στοιχείων από νοσοκομεία, ιδιώτες ιατρούς, ακόμα και ληξιαρχεία για την
καταγραφή των ασθενών και των θυμάτων. Η προσπάθεια αυτή θεωρείται ύψιστης

Εικόνα 2.
Οι ιδρυτές του Συλλόγου προς Περιστολή των Ελωδών Νοσημάτων Κωνσταντίνος
Σάββας (αριστερά) και Ιωάννης Καρδαμάτης (δεξιά).
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σημασίας στην εξέλιξη του ανθελονοσιακού αγώνα, καθώς αποτέλεσε και την πρώτη «βάση δεδομένων» για τις μεταγενέστερες επιδημιολογικές μελέτες. Τα στοιχεία
αυτά, κατά την περίοδο 1908-1914, χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλείο για τη σύγκριση
της νοσηρότητας της νόσου στον πληθυσμό, τις αιματολογικές μελέτες και τις μετρήσεις των ποσοστών σπληνομεγαλίας, πριν και μετά τη μαζική χορήγηση κινίνης στον
ελληνικό πληθυσμό.
Ο Κωνσταντίνος Σάββας συνειδητοποίησε ότι, εκτός από την ελονοσία, είχε να
αντιμετωπίσει την έλλειψη της κινίνης και την έλλειψη συνεργασίας με το Κράτος.
Εκείνη την εποχή, η εισαγόμενη κινίνη είχε εξαιρετικά υψηλό κόστος, ενώ ορισμένοι ασυνείδητοι νόθευαν το φάρμακο. Ως εκ τούτου, ένας τρίτος στόχος προστέθηκε
στους άλλους δύο στρατηγικούς στόχους του Συλλόγου, η καθιέρωση ενός κρατικού
μονοπωλίου στην πώληση της κινίνης. Σύμφωνα με την πρόταση του Συλλόγου, κάθε
Έλληνας πολίτης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αγοράζει κινίνη φτηνά ή χωρίς
κόστος. Η πρόταση του Σάββα έγινε δεκτή, αλλά χρειάστηκαν τρία χρόνια πολιτικών
διαβουλεύσεων έως ότου ψηφιστεί, στις 18 Φεβρουαρίου 1908, ο νόμος περί του κρατικού μονοπωλίου της κινίνης.40
Το 1906, επισκέφθηκε την Ελλάδα, μετά από πρόσκληση της Εταιρείας Αποξήρανσης της λίμνης Κωπαΐδας, ο επιδημιολόγος και κάτοχος του βραβείου Νόμπελ του
1902 για την έρευνά στην ελονοσία, Sir Ronald Ross (Εικόνα 3). Η παρουσία του στην
Ελλάδα ήταν μια ευκαιρία για συνεργασία με τον ελληνικό Σύλλογο και, αμέσως, ένωσε τις δυνάμεις του με τους Σάββα και Καρδαμάτη. Ο Ross επιβεβαίωσε τον υψηλό
επιπολασμό της ελονοσίας μεταξύ των εργαζομένων της βρετανικής εταιρείας της λίμνης Κωπαΐδας, αλλά και στα παιδιά της ευρύτερης περιοχής, τα οποία παρουσίαζαν
έντονη σπληνομεγαλία σε ποσοστό 65%.41
Ο Ross πρότεινε την αποστράγγιση των βάλτων της περιοχής, τη χορήγηση της
κινίνης σε όλους τους πολίτες που ζούσαν γύρω από τη λίμνη και τη χρήση βενζίνης
ως εντομοκτόνου κατά των ανωφελών κουνουπιών. Από το 1907 έως το 1909, ο Καρδαμάτης θα διεξάγει μια επιδημιολογική μελέτη για τον επιπολασμό της ελονοσίας
σε σχέση με τη μαζική προφυλακτική χορήγηση κινίνης στα χωριά της περιοχής του
Μαραθώνα. Η ετήσια μείωση ήταν εντυπωσιακή και η νοσηρότητα της ελονοσίας
μειώθηκε, το 1907, από 100% σε 47%, το 1908 σε 13% και το 1909 σε 2%.42 Ο παιδίατρος Καρδαμάτης, βαθιά ευαισθητοποιημένος από το δράμα των παιδιών, διεξήγαγε
έρευνες για την ελονοσία του παιδικού πληθυσμού στην Αθήνα ήδη από το 1901. Τότε
η ελονοσία άγγιζε το 93% του παιδικού πληθυσμού, αλλά, ύστερα από το πρόγραμμα
της μαζικής χορήγησης κινίνης, η νοσηρότητα μηδενίστηκε το 1910.43
Το 1915, ο Σύλλογος ήταν έτοιμος να παρουσιάσει τα πρώτα δεδομένα της τότε
εθνικής επικράτειας. Από το σύνολο των 476 δήμων σε όλη τη χώρα, μόνο 29 χαρακτηρίζονταν ως ελεύθεροι από τη νόσο. Από τους υπόλοιπους 445, στους 76 η ελονοσία έπληττε ποσοστό μεταξύ 51-100% του πληθυσμού, σε 254 δήμους ποσοστό
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μεταξύ 11-50%, και στους υπόλοιπους 115 ήταν κάτω από 10%. Στις περιοχές που
είχε δράσει ο Σύλλογος, τα ποσοστά νοσηρότητας παρουσίασαν θεαματική μείωση.
Περιοχές με νοσηρότητα 50-60%, 40-50%, και 30-39% κατά τη διάρκεια της περιόδου
1907-1908 κατέληξαν να εμφανίζουν ποσοστά 10-20%, 3-17% και 3-13% αντίστοιχα.44
Σημαντικό όμως πρόβλημα εξακολουθούσε να αποτελεί η αργή πορεία αποξήρανσης
των ελών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου, στη χώρα υπήρχαν 639 έλη, που
αντιστοιχούσαν σε 88.000 στρέμματα της ελληνικής επικράτειας. Μετά δε τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους και την απελευθέρωση των ελληνικών περιοχών, ο
αριθμός των ελών αυξήθηκε από 639 σε 1.769.45
Εκείνη την περίοδο, το αγγλο-γαλλικό εκστρατευτικό σώμα που βρισκόταν στο
μέτωπο της Μακεδονίας κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βίωσε τις συνέπειες της
ενδημικής νόσου, η οποία προσέβαλε τα στρατεύματα με καταστροφικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες σχετικά με τη νοσηρότητα από την ελονοσία
στο βρετανικό εκστρατευτικό σώμα το 1916, εμφανίστηκαν περισσότερες από 30.000
περιπτώσεις ελονοσίας.46 Στο γαλλικό στρατό, ο οποίος, κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δραστηριοποιήθηκε στο δυτικό τομέα του μετώπου της Μακεδονίας, ο αριθμός
των περιπτώσεων ελονοσίας που νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία το 1916 ανήλθε στις
31.700, εκ των οποίων 17.600 διακομίστηκαν στη Γαλλία και 667 απεβίωσαν (θνησιμότητα 2,1%).47

Εικόνα 3.
Sir Ronald Ross (Βραβείο Nobel 1902).

19

ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΚΑΙ DDT

Λίγο αργότερα, η ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1922 και η έλευση των
1.300.000 προσφύγων από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα, αποτέλεσαν μια τραγωδία
με μακροχρόνιες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Σε επίπεδο υγείας,
οι συνέπειες ήταν εξίσου άμεσες. Το κράτος δεν ήταν σε θέση να παράσχει στέγαση
στους πρόσφυγες, χιλιάδες εκ των οποίων έφτιαξαν καταυλισμούς στις πλέον ακατάλληλες τοποθεσίες. Η δυσεντερία, η χολέρα, ο τύφος και η ελονοσία ήταν οι συνηθισμένες αιτίες θανάτου των προσφυγικών οικισμών.48 Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η περίπτωση καταυλισμού στη Θράκη, όπου όλα τα μέλη 35 οικογενειών,
από τις 75 οικογένειες που βρήκαν καταφύγιο εκεί, πέθαναν από ελονοσία. Σύμφωνα
με τις εκθέσεις της Διεύθυνσης Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών, η ετήσια θνησιμότητα από ελονοσία στην Ελλάδα αυξήθηκε, από 7,94 (ανά 10.000 κατοίκους) το 1925,
σε 10,24 (ανά 10.000 κατοίκους) το 1930.49-50
Η νέα ιατρική τοπογραφία ανάγκασε το Σύλλογο να αναθεωρήσει και να επαναπροσδιορίσει τα σχέδιά του. Το 1924 και το 1925, ο Καρδαμάτης δημοσιεύει τις
μελέτες του για τα έλη και την ελονοσία και, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό, αναδεικνύει τη δράση του Συλλόγου στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ο Σύλλογος χώρισε ουσιαστικά την ελληνική επικράτεια στην Παλιά Ελλάδα (η χώρα πριν
από τους δύο νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους) και στη Νέα Ελλάδα (οι περιοχές
που απελευθερώθηκαν). Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά τη διάρκεια του 1924, η μέση
συχνότητα της ελονοσίας στην Ελλάδα ήταν 23% (26% στην Παλιά Ελλάδα και 20%
στη Νέα Ελλάδα). Δεκαεπτά δήμοι και 617 χωριά σε παλαιά και νέα Ελλάδα είχαν
απαλλαγεί από τη νόσο. Πρακτικά, αυτό αντιστοιχούσε σε μόλις 348.722 άτομα, δηλαδή το 1/16 του συνολικού πληθυσμού. Οι δήμοι και τα χωριά που έπληττε η νόσος
στην Παλιά και Νέα Ελλάδα ανήλθαν σε 836 και 403 αντίστοιχα. Επισήμως, 152.642
ασθενείς εισήχθησαν στα Κρατικά, Δημοτικά ή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων Νοσοκομεία και Ιδρύματα. Η νοσηρότητα ήταν υψηλότερη στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί δηλαδή όπου εντοπίζονταν και οι προσφυγικοί καταυλισμοί. (Εικόνες 4 και 5)
Παρά το γεγονός ότι η οικονομία της χώρας είχε καταστραφεί, ο Σύλλογος εκπόνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την αποστράγγιση βάλτων και ελών στην Ελλάδα για
την περίοδο 1924-1928. Το έργο ανέλαβε εν μέρει το υπουργείο Οικονομικών, αλλά
το μεγαλύτερο μέρος του κόστους καλύφθηκε από ιδιωτική χρηματοδότηση, ενώ συγκινητική ήταν η εθελοντική εργασία των μηχανικών-μελών του Συλλόγου. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ελληνικές Αρχές και η Επιτροπή των Προσφύγων θα
εισάγουν 9.795.000 κιλά κινίνης από τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, 1.608.178 κιλά
από τη Γερμανία, 154.600 κιλά από το Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό και 5.000.000 κιλά
από άλλες πηγές.51 Τα μέλη του Συλλόγου που ανέλαβαν την προληπτική χορήγηση
της κινίνης ακολούθησαν τη δοσολογία των 0,4 γραμμαρίων ημερησίως (0,2 γρ. για
παιδιά μικρότερα των 10 ετών) από την 1η Ιουνίου έως την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους
ή, εναλλακτικά, από την 1η Ιουνίου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου.52
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Εικόνα 4.
Η ελονοσία στην Ήπειρο (Πεπραγμένα Συλλόγου Περιστολής Ελωδών Νοσημάτων).

Εικόνα 5.
Η ελονοσία στη Βόρεια Ελλάδα
(Πεπραγμένα Συλλόγου Περιστολής Ελωδών Νοσημάτων).
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B. Η δεύτερη περίοδος του ανθελονοσιακού αγώνα 1930-1940
Από την ίδρυσή του, ο Σύλλογος Περιστολής Ελωδών Νοσημάτων ήταν ουσιαστικά ένας ιδιωτικός φορέας που αντικατέστησε το Κράτος και ασχολήθηκε δραστήρια
με τα θέματα Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι οικονομικοί πόροι του εξαντλήθηκαν και τα μέλη του Συλλόγου αποφάσισαν ότι το ελληνικό Κράτος έπρεπε να
αναλάβει τις ευθύνες του και έναν ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά της ελονοσίας. Η
απόφαση αυτή διακηρύχθηκε από τον καθηγητή Σάββα και με τον περίφημο λόγο του
«Περί Ευθύνης του Κράτους».53 Ο καθηγητής αποφάσισε όχι απλά να θέσει το Κράτος
προ των ευθυνών του, αλλά και να του προτείνει μια νέα οργάνωση και διάρθρωση
των υγειονομικών δομών του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε τον ανθελονοσιακό αγώνα.
Για το λόγο αυτό, αποφάσισε να ζητήσει, για μια ακόμη φορά, βοήθεια από την Ιταλία,
μια χώρα με εξελιγμένο και υψηλού επιπέδου ανθελονοσιακό αγώνα. Έτσι, οργάνωσε
ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις Σχολές Ελονοσιολογίας της Ρώμης και του Νεττούνο.54
Ο Έλληνας απεσταλμένος έλαβε γνώση του οργανωτικού και διοικητικού ιταλικού
μοντέλου, ενώ τις γνώσεις που αποκόμισε τις κατέγραψε σε μια λεπτομερή έκθεση
προς τα μέλη του Συλλόγου. Οι ιταλικές εξειδικευμένες γνώσεις κατά της ελονοσίας
και το διοικητικό μοντέλο της γειτονικής χώρας έδωσαν στον Κωνσταντίνο Σάββα
την ιδέα της προώθησης προς την ελληνική κυβέρνηση ενός αντίστοιχου μοντέλου,
με τις κατάλληλες για την Ελλάδα προσαρμογές.55
Σύμφωνα με το σχέδιο που πρότεινε ο καθηγητής, η Ελλάδα χρειαζόταν ένα αυτόνομο τμήμα Υγιεινής υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγιεινής, το οποίο όμως θα έπρεπε να παραμένει ανεπηρέαστο από πολιτικές αλλαγές και κομματικές παρεμβάσεις.
Εμπνευσμένος από την οργάνωση του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού, χώρισε τη χώρα
σε πέντε γεωγραφικές ζώνες, με επικεφαλής πέντε επιθεωρητές.56 Σε κάθε ζώνη, ο επιθεωρητής θα ήταν επικεφαλής ενός τοπικού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και μιας
Τοπικής Ανθελονοσιακής Επιτροπής, με τη βοήθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.57 Στην Ιταλία, οι Έλληνες θα έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με τις ερευνητικές
δομές που είχε συγκροτήσει το Ίδρυμα Rockefeller. Το γεγονός αυτό υπήρξε η αφορμή
να ζητηθεί από την Ελλάδα μια στενότερη συνεργασία με το Ίδρυμα Rockefeller, στο
πλαίσιο της γενικότερης αναδιοργάνωσης του ανθελονοσιακού αγώνα, προκειμένου
να εκσυγχρονίσει τις μεθόδους καταπολέμησης της νόσου.
Το 1929, πεθαίνει ο καθηγητής Σάββας και το πένθος για τον ελληνικό λαό είναι
βαρύ. Μετά το θάνατό του, ο έτερος ιδρυτής του Συλλόγου Περιστολής Ελωδών Νοσημάτων Ιωάννης Καρδαμάτης επαναφέρει το θέμα της κρατικής δραστηριοποίησης
στον ανθελονοσιακό αγώνα. Μέσα στο πλαίσιο της γενικής απαίτησης για κρατική
πλέον μέριμνα για την υγεία του λαού, ο ανθελονοσιακός αγώνας περνά, στο μεγαλύτερο μέρος του, στη δικαιοδοσία και υπό την αιγίδα του Κράτους, το οποίο, αν και λίγο
καθυστερημένα, παρεμβαίνει ωστόσο πλέον δυναμικά. Μέσα σε ελάχιστο διάστημα,
τέθηκαν οι νομοθετικές βάσεις της Δημόσιας Υγείας. Το 1929, ο πρωθυπουργός Ελευ-
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θέριος Βενιζέλος οργανώνει τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης
και της συγκρότησης των φορέων που θα ανελάμβαναν τον ανθελονοσιακό αγώνα.
Το Κοινοβούλιο ψήφισε το νόμο (4233/1929) για την ίδρυση του «Υγειονομικού Κέντρου Αθηνών», που αποτελείτο από έξι τμήματα, μεταξύ των οποίων και το Τμήμα
της ελονοσίας.58
Τα συσσωρευμένα προβλήματα από τα λοιμώδη νοσήματα και η ενδημική μορφή της ελονοσίας ώθησαν τον Αλέξανδρο Παππά, Υπουργό Υγείας στην κυβέρνηση
Βενιζέλου, να αποφασίσει τη ριζική αναδιοργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών
της χώρας. Απευθύνθηκε στο Τμήμα Διεθνούς Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών και,
στις αρχές του 1929, μια επιτροπή από εμπειρογνώμονες επισκέφθηκε τη χώρα και
υπέβαλε την έκθεσή της στην ελληνική Κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις της
επιτροπής, ιδρύεται (ν. 4069/1929) η «Υγειονομική Σχολή Αθηνών» το 1929, με πρώτο Διευθυντή τον Άγγλο υγιεινολόγο Norman White.59 Αποστολή της ήταν η εφαρμογή υγειονομικού προγράμματος, βασιζόμενου στις κατευθυντήριες οδηγίες που
είχε εκπονήσει η Επιτροπή της Υγιεινής της Κοινωνίας των Εθνών. Η συμβολή της
Υγειονομικής Σχολής Αθηνών εστιαζόταν στην αντιπρονυμφική αγωγή, την εκτέλεση
μικρών αποστραγγιστικών έργων, την ίδρυση ανθελονοσιακών ιατρείων και πειραματικών ανθελονοσιακών σταθμών, καθώς και την εκπόνηση εκτεταμένων εντομολογικών μελετών. Η Υγειονομική Σχολή ορίστηκε αργότερα και ως η βάση του Ιδρύματος
Rockefeller στην Ελλάδα και αποτελείτο από δύο τμήματα, το Τμήμα Ελονοσίας και
το Τμήμα Υγιεινής-Μηχανικής, υπό την τεχνική διεύθυνση του ελονοσιολόγου ιατρού M.C.Balfour. Έτσι, το προσωπικό της Υγειονομικής Σχολής πλαισιώνεται από
διαπρεπείς επιστήμονες, όπως οι γιατροί M.C.Barber και J.B.Rice, ο εντομολόγος
R.C.Shannon και ο υγιεινολόγος D.G.Wright. Η λειτουργία του Τμήματος Ελονοσίας
της Υγειονομικής Σχολής είχε να αντιμετωπίσει ένα βαρύ και επίμοχθο έργο, καθώς,
έως τότε, δεν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό και δεν είχε γίνει καμία οργανωμένη
προσπάθεια (τουλάχιστον εκ μέρους του επίσημου Κράτους) για τη μελέτη και την
αντιμετώπιση της ελονοσίας. Οι γνώσεις για τα είδη των ανωφελών κουνουπιών ήταν
περιορισμένες, ενώ ελάχιστα ήταν γνωστά σχετικά με τη βιολογία τους, τη σημασία
των διαφόρων ειδών για τη μετάδοση της νόσου, καθώς και τις εστίες εκκόλαψης και
την αντίστοιχη γεωγραφική και εποχιακή κατανομή τους. Δεν είχαν επίσης καταγραφεί επιδημιολογικές παρατηρήσεις για την αποτελεσματικότητα των ανθελονοσιακών
μεθόδων. Αυτό το κενό των γνώσεων θα αναλάβει να καλύψει το Ίδρυμα Ροκφέλερ, με
την εκπαίδευση Ελλήνων ελονοσιολόγων στην Αμερική.
Το πρόβλημα της ελονοσίας στην Ελλάδα είχε και οικονομικές προεκτάσεις. Από
τις μελέτες της εποχής φαίνεται ότι, από το 1921 έως το 1937, οι ημεραργίες κυμάνθηκαν από 20-40 εκατομμύρια ετησίως και ότι οι άμεσες ζημιές για το Κράτος από την
ελονοσία ανέρχονταν περίπου σε 28 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (δολάρια του 1940)
ετησίως. 60 Το 1937, δόθηκε στο Γρηγόριο Λιβαδά η εντολή να εκπονήσει ένα γενι-
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κό σχέδιο ανθελονοσιακού προγράμματος και να οργανώσει ειδική υπηρεσία για την
εφαρμογή του. Έτσι, συγκροτήθηκε αρχικά μια Επιτροπή, αποτελούμενη από καθηγητές του Πανεπιστημίου και της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών και στελέχη υγειονομικών υπηρεσιών, για τη μελέτη του προβλήματος, με εισηγητή τον Λιβαδά. Η Επιτροπή
ενέκρινε, στις 20-02-1938, την εισήγηση του Λιβαδά και αποφάσισε, μεταξύ άλλων,
την υπαγωγή του Ανθελονοσιακού Αγώνα υπό ενιαία Διεύθυνση.61 Η Διεύθυνση που
ιδρύθηκε, με επικεφαλής τον Λιβαδά, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα, κυρίως κατά
τα έτη 1937 έως 1941, συνεργαζόμενη πάντοτε με τις τοπικές αρχές και τις υγειονομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Τα υλοποιούμενα στη χώρα ανθελονοσιακά προγράμματα παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Το πλαίσιο των εφαρμοζόμενων δράσεων
περιελάμβανε εντομολογικές μελέτες των περιοχών και συστηματική καταπολέμηση
των ανωφελών κουνουπιών με χημικές και βιολογικές μεθόδους.

IV. H ανακάλυψη του DDT και η πρώτη χρήση του
Μέχρι την ανακάλυψη της εντομοκτόνου δράσης του DDT, βασικό σκεύασμα στις
ανθελονοσιακές εκστρατείες κάθε χώρας ήταν το Paris Green (copper acetoarseniteCu(C2H3O2)2.3Cu(AsO2)2). (Εικόνα 6) 62-63 Η ανόργανη αυτή χημική ένωση ήταν
άκρως τοξική και είχε αποδειχθεί ότι μπορούσε να εξολοθρεύσει τις προνύμφες των
κουνουπιών Anopheles spp. Πριν το πόλεμο δεν είχε χρησιμοποιηθεί μαζικά για αεροψεκασμούς. Ήταν όμως η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος εξολόθρευσης των κουνουπιών από ομάδες τεχνικών που ψέκαζαν τις επιφάνειες των βάλτων και των λιμνών.
Οι ανάγκες του πολέμου στο μέτωπο της Μεσογείου, όπου η νόσος ήταν ενδημική, οδήγησαν τις αμερικανικές δυνάμεις στην απόφαση να προμηθευθούν κάνιστρα
για αεροψεκασμούς. Ο διαλύτης της ένωσης ήταν το πετρέλαιο, αλλά οι Αμερικανοί
στους αεροψεκασμούς χρησιμοποίησαν ως διαλύτη την ένωση Freon-12. Μαζική χρήση του Paris Green καταγράφηκε, το 1944, στην Κορσική και τη Σαρδηνία, αλλά και
σε άλλες περιοχές της Ιταλίας, κατά την περίοδο 1944-45.64-65 Πάντως, το Paris Green,
όπου χρησιμοποιήθηκε μεθοδικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε πολύ καλά
αποτελέσματα στην περιστολή της νόσου.66
Το DDT (Dichlor-Diphenyl-Trichloroethane) αποτελεί μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες επιστημονικές ανακαλύψεις του 20ού αιώνα. Παρασκευάσθηκε, για πρώτη
φορά, το 1874 από το Γερμανό χημικό Othmar Zeidler.67 Η ανακάλυψη σύντομα ξεχάστηκε, αφού ήταν απλά ένα από τα πολλά πειράματα της διδακτορικής του διατριβής
και δεν έδωσε ποτέ συνέχεια στη μελέτη της χημικής ένωσης. Το 1939, ο Ελβετός
χημικός Paul Müller (Νόμπελ Ιατρικής/Φυσιολογίας 1948) ανασυνθέτει το DDT στα
εργαστήρια της Geigy στη Βασιλεία, με στόχο τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού
οργανοχλωρικού εντομοκτόνου κατά των σκαθαριών της πατάτας που απειλούσαν
την παραγωγή πατάτας στην Ελβετία. (Εικόνα 7) 68
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Το επόμενο έτος, το σκεύασμα αναγνωρίζεται ως ευρεσιτεχνία στην Ελβετία, ενώ,
το 1941, η Geigy ξεκινά τη μελέτη της αποτελεσματικότητας του DDT επί των φορέων
του εξανθηματικού τύφου, των ψειρών του ανθρώπου (Pediculus corporis), οι οποίες
μεταφέρουν τον αιτιολογικό παράγοντα της νόσου, την Rickettsia prowazekii.69 Το
1942, και μετά την κατάληψη της Γαλλίας, πλήθος προσφύγων θα κατευθυνθούν στη
γειτονική Ελβετία. Τότε, η Geigy θα προμηθεύσει τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό με
DDT (Neocide®), προκειμένου να προληφθούν πιθανές επιδημίες τύφου μεταξύ των
προσφύγων που κατέφευγαν στην Ελβετία. Σύντομα μάλιστα θα παρασκευασθεί και
έτερο παράγωγο, το Gesarol®. Την ίδια περίοδο που η Ελβετία έχει εγκρίνει τη χρήση
του DDT, οι Γερμανοί χημικοί θεωρούν την ένωση άχρηστη, αλλά και επικίνδυνη για
τις καλλιέργειες.70 Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον τρόπο μεταφοράς του,
φαίνεται ότι, εκείνη την περίοδο, οι Αμερικανοί αλλά και οι Γερμανοί θα αποκτήσουν
μέσω Ελβετίας μικρές ποσότητες DDT. Πάντως, είναι γεγονός ότι, τον Αύγουστο του
1942, η Geigy ενημέρωσε τον Αμερικανό στρατιωτικό ακόλουθο της πρεσβείας των
Η.Π.Α. στη Βέρνη για την αντιφθειρική δράση του σκευάσματος.71
Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει το γεγονός ότι, στην εναρκτήρια ομιλία του καθηγητή G. Fischer κατά την τελετή βράβευσης του Paul Müller με το βραβείο Nobel
το 1948, ειπώθηκε δημόσια ότι οι Η.Π.Α. είχαν παραλάβει από τους Ελβετούς το
πανίσχυρο εντομοκτόνο.72 Το Δεκέμβριο του 1942, το American Research Council

Εικόνα 6.
Το «Πράσινο των Παρισίων».

Εικόνα 7.
Paul Müller (Βραβείο Nobel 1948).
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for Insectology (Orlando, Florida) ξεκινά πειράματα για τη δραστικότητα του DDT
σε ψύλλους, ψείρες και τσιμπούρια.73 Σύντομα, το ενδιαφέρον των Αμερικανών επιστημόνων θα ξεπεράσει το φάσμα αυτών των αρθρόποδων και θα επικεντρωθεί στην
πιθανή ωφέλεια από τη χρήση του εντομοκτόνου κατά των κουνουπιών. Το 1943, ο
Metcalf στο Tennessee και ο Knipling στο Orlando θα μελετήσουν την εντομοκτόνο
δράση στα κουνούπια Anopheles spp., προχωρώντας στον πειραματικό ψεκασμό κτηρίων.74-78 Οι μελέτες στο Orlando απέδειξαν ότι το DDT ήταν 25 φορές πιο δραστικό
από το κλασσικό Paris Green.79
Τον Οκτώβριο του 1943 στην Ιταλία, κατά τη μεγάλη επιδημία τύφου στη Νάπολη, ο στρατηγός Fox του Υγειονομικού Σώματος του Αμερικανικού Στρατού θα διατάξει την εισαγωγή του DDT, σε μια προσπάθεια περιστολής της επιδημίας (Δεκέμβριος
1943-Ιανουάριος 1944). Μετά την απόβαση των Αμερικανών στο Άντζιο, οι Γερμανοί
παγιδεύουν με εκρηκτικά τα φράγματα και τα υδρευτικά έργα της περιοχής, προκειμένου να καθυστερήσουν την προέλαση των αμερικανικών τεθωρακισμένων. Μάταια
οι Ιταλοί ελονοσιολόγοι προσπαθούσαν να πείσουν τους Γερμανούς να μην προβούν
σε αυτήν την ενέργεια, οι συνέπειες της οποίας θα κατέστρεφε το ιταλικό ανθελονοσιακό πρόγραμμα. Παρά τις παρακλήσεις τους, τα εκρηκτικά πυροδοτήθηκαν και
εκατομμύρια κυβικά νερού πλημμύρισαν την πεδιάδα, με την καταστροφή να είναι
καθολική. (Εικόνα 8)
Με την έλευση των αμερικανικών στρατευμάτων, οι Ιταλοί ελονοσιολόγοι θα έλθουν σε επαφή με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους και θα ζητήσουν την βοήθειά
τους. Η χρονική στιγμή αλλά και ο τόπος ήταν ιδανικά για τους Αμερικανούς ιατρούς.
Εξάλλου, η περιοχή του Άντζιο ήταν παραδοσιακά μια από τις πλέον ελονοσογόνες
περιοχές από την εποχή της ρωμαϊκής αρχαιότητας. (Εικόνα 9) Έτσι, θα δοθεί στους
Αμερικανούς η πρώτη ευκαιρία επιτόπιας μελέτης της δράσης του DDT κατά των
Anopheles spp. υπό τον Fred Soper, στις περιοχές κατά μήκος του Τίβερη και στο
Castel Volturno. (Εικόνα 10)80-81
Στις Η.Π.Α., εν τω μεταξύ, συνεχίζονταν από τον Gahen στο Arkansas οι μελέτες
για την εντομοκτόνο αλλά και την εντομοαπωθητική δράση του DDT.82 Από το 1944,
άρχισε και η μαζική παραγωγή του DDT στις Η.Π.Α. και τη Μεγάλη Βρετανία.83-84
Η Γερμανία δεν χρειαζόταν τις αμερικανικές δημοσιεύσεις για να μάθει τη δράση
του DDT. Σχεδόν την ίδια περίοδο που ξεκινούσαν οι μελέτες στις Η.Π.Α., ξεκίνησαν
και οι αντίστοιχες στο Βερολίνο από τους Emmel και Krupe.85 Οι Γερμανοί επιστήμονες, εκμεταλλευόμενοι την ουδετερότητα της Ελβετίας, προσέγγισαν την Geigy.
Το Μάρτιο του 1941, η Geigy είχε λάβει άδεια κυκλοφορίας του DDT στη Γαλλία.
Εννέα μήνες αργότερα, η Γαλλία θα συνθηκολογούσε και η πατέντα θα περνούσε αυτομάτως στο Τρίτο Ράιχ, το Μάιο του 1943. Μετά το τέλος του πολέμου, οι υπηρεσίες πληροφοριών των Συμμάχων θα ανακαλύψουν ότι η πανίσχυρη γερμανική χημική
εταιρία I.G. Farben είχε ήδη παραλάβει δείγματα του DDT από την Geigy και είχε
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Εικόνα 8.
Η καθολική καταστροφή της πεδιάδας του Άντζιο.

Εικόνα 9.
Βρετανικό χιούμορ και υγειονομική διαφώτιση προκειμένου να μην εκθέτουν οι στρατιώτες το σώμα τους στα κουνούπια: Η Τζέην μπορεί να κάνει ηλιοθεραπεία γυμνή γιατί
αυτή δεν είναι…στο Άντζιο!
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προμηθεύσει την Wehrmacht με αντιφθειρικές σκόνες.86 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
I.G. Farben ήταν μια από τις πολλές γερμανικές εταιρείες που ενεπλάκησαν στη χρησιμοποίηση κρατούμενων από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ως εργατικό δυναμικό
και οι ιθύνοντές της κατηγορήθηκαν για εγκλήματα πολέμου. Στα τέλη του 1943, θα
αρχίσουν τα πειράματα των ιατρών της Luftwaffe στην Αζοφική Θάλασσα, με τη μελέτη της δράσης του Gesarol® στα κουνούπια της περιοχής.87
Η παρουσία των γερμανικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα τους έδωσε την
ευκαιρία διεξαγωγής μελετών σε μια από τις πλέον ελονοσογόνες χώρες της Ευρώπης. Οι Γερμανοί ιατροί ασχολήθηκαν με τη μελέτη της υγιεινής των υδάτων και της
ελονοσίας στη Βόρεια Ελλάδα. Οι υγιεινολόγοι της Wehrmacht θα βρουν έτοιμες τις
υποδομές και τους σταθμούς επιτήρησης που είχε εγκαταστήσει στο Μεσοπόλεμο το
ίδρυμα Rockefeller, και, ταυτόχρονα, θα οργανώσουν την επιδημιολογική παρακολούθηση 100 πόλεων και χωριών στη Βόρεια Ελλάδα. (Χάρτης 1)
Επιπλέον, οργανώθηκαν 60 νέοι σταθμοί ελέγχου και μια Σχολή εκπαίδευσης του
ιατρικού προσωπικού σχετικά με την ελονοσία κοντά στη Θεσσαλονίκη. Οι Γερμανοί
θα συστήσουν επίσης στη Θεσσαλονίκη έναν άλλο σταθμό ελέγχου κατά της ελονοσίας, τον οποίο προμηθεύουν με μεγάλες ποσότητες Paris Green και πετρέλαιο για τη
διάλυσή του.88-89
Το τελευταίο διάστημα της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα θα καταφθάσουν
τεράστιες ποσότητες Neocid®, με περιεκτικότητα 5% DDT. Όμως, οι γερμανικές μελέ-

Εικόνα 10.
Σύννεφο DDT από αμερικανικό βομβαρδιστικό, μεταποιημένο σε ψεκαστικό, πάνω
από τις πλημμυρισμένες κοιλάδες του Castel Volturno.
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τες στη Βόρεια Ελλάδα κατέδειξαν ότι η περιεκτικότητα του 5% δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.90-91 Ήδη από το 1944, ο Gerhard Rose, Διευθυντής του Τμήματος
Τροπικής Ιατρικής του Robert Koch Institute στο Βερολίνο, θεωρεί ότι τα στοιχεία
των ερευνών θα φέρουν επανάσταση στον έλεγχο της ελονοσίας. Το επίπεδο και η
μεθοδολογία των γερμανικών πειραμάτων με το Neocid®, καθώς και η πρόοδος των

Χάρτης 1.
Σταθμοί επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας έως το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. (Με
βάση τα δεδομένα εκ του:Λιβαδάς Γρ., Σφάγγος Ι. Η Ελονοσία εν Ελλάδι (1930-1940).
Μέρος Α΄, Τύποις «Πυρσού», Αθήνα 1940).
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εντομολογικών μελετών τους στην Ελλάδα και αλλού θα αποκαλυφθούν μετά το τέλος του πολέμου. (Εικόνες 11 και 12) 92
Το 1947, η τριμερής επιστημονική επιτροπή των Αμερικανών, Βρετανών και Γάλλων
(F.I.A.T.-Field Information Agencies Technical), που συνέλεγε επιστημονικά στοιχεία
στην κατεχόμενη Γερμανία, θα ανακαλύψει μια έκδοση με τον τίτλο «Tropenmedizin
und Parazitologie». Το ίδιο έτος, θα εκδοθεί μια συλλογή υπό τον τίτλο “F.I.A.T. Review

Εικόνα 11.
Δημοσίευση με δεδομένα από τη χρήση DDT στον ανθελονοσιακό σταθμό της Νέας
Καρβάλης την περίοδο της Κατοχής (Deutsches Tropenmedizinische Zeitschrift 1944).

Εικόνα 12.
Γερμανική εντομολογική μελέτη στην Κατεχόμενη Ελλάδα (Zeitschrift Hygiene 1944).
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of German Science 1939-1946”, όπου συμπεριλήφθηκε το εν λόγω γερμανικό πόνημα
ως ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Στην έκδοση του «Tropenmedizin und Parazitologie»
ήταν συγκεντρωμένες οι περισσότερες εκ των γερμανικών μελετών για την ελονοσία
και την πειραματική δράση του DDT.93

V. Το τοπίο της πολιτικής κατάστασης και των πολεμικών επιχειρήσεων στη μεταπολεμική Ελλάδα
Α. Η πολιτική κατάσταση
Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η δυσκολία του εγχειρήματος του ανθελονοσιακού αγώνα της αμερικανικής αποστολής στην Ελλάδα, ας υπενθυμίσουμε, πολύ συνοπτικά, την πολιτική κατάσταση που επικράτησε στη μεταπολεμική Ελλάδα λίγους
μήνες μετά την απελευθέρωσή της από τους Γερμανούς, καθώς και τις βασικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Εμφυλίου Πολέμου, αλλά και τα εδάφη που κατείχαν οι δύο
αντίπαλες παρατάξεις. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δυσχέραναν σημαντικά το έργο του
προσωπικού της UNRRA.
Η Ελλάδα εισήλθε στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στις 28 Οκτωβρίου 1940, ύστερα
από την απόρριψη του ιταλικού τελεσιγράφου παράδοσης της χώρας. Μετά τη νίκη
της στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, η Ελλάδα θα δεχθεί επίθεση από τη ναζιστική Γερμανία στις 6 Απριλίου 1941, στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Μαρίτα» για την κατάληψη
των Βαλκανίων. Παρά τη σθεναρή άμυνά της, η Ελλάδα θα αναγκαστεί να συνθηκολογήσει στις 20 Απριλίου 1941, ενώ ο βρετανικός στρατός θα υποχωρήσει στην
Κρήτη. Οι Γερμανοί θα εισέλθουν στην Αθήνα στις 27 Απριλίου 1941. Η πλήρης κατάληψη της χώρας θα ολοκληρωθεί την 1η Ιουνίου 1941, με την κατάκτηση της Κρήτης
(Επιχείρηση Ερμής) και τη φυγή των Συμμάχων στην Αίγυπτο. Η Ελλάδα θα χωρισθεί
σε ζώνες και θα υποστεί τριπλή Κατοχή (γερμανική, ιταλική, βουλγαρική).
Η Ελλάδα αποτέλεσε μια από τις πρώτες, κατακτημένες από τον Άξονα, χώρες
που επέδειξαν διάθεση ένοπλης αντίστασης. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής θα αναδυθούν δύο ισχυροί πόλοι ένοπλης αντίστασης με συγκεκριμένο ιδεολογικό προσανατολισμό ο καθένας, το αριστερής ιδεολογίας ΕΑΜ/ΕΛΑΣ (Εθνικό Απελευθερωτικό
Μέτωπο/Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός) και ο φιλομοναρχικός ΕΔΕΣ
(Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος), μεταξύ των οποίων όμως δεν έλειπαν
οι προστριβές. Όταν, τον Ιούνιο του 1943, οι εκπρόσωποι αυτών των δύο αντιστασιακών οργανώσεων και οι άνδρες της βρετανικής αποστολής των καταδρομέων της
SoE στα ελληνικά βουνά υπέγραψαν μια συμφωνία για τη δημιουργία ενός κοινού
στρατηγείου για το συντονισμό της Αντίστασης, φάνηκε ότι οι προστριβές αυτές θα
σταματούσαν.94 Σύντομα όμως θα ακολουθήσει εμφύλια σύρραξη στα βουνά της ενδοχώρας ανάμεσα στις δύο ομάδες, με το ΕΑΜ να κερδίζει στο πεδίο της μάχης τον
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ΕΔΕΣ. Την εμφύλια αυτή διαμάχη εκμεταλλεύτηκαν οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής,
που εξαπέλυσαν μεγάλες επιχειρήσεις κατά των δύο αντιστασιακών ομάδων.95-96
Στις 20 Μαΐου 1944, η αντιπροσωπεία του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ υπέγραψε στο Λίβανο
συμφωνία με την ελληνική Κυβέρνηση, που είχε διαφύγει στη Μέση Ανατολή κατά
την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, και τη διοίκηση των συμμαχικών στρατευμάτων. Σύμφωνα με αυτή, δημιουργείτο ενιαίος Εθνικός Στρατός, υπό την καθοδήγηση του Επιτελείου των συμμαχικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Οι Βρετανοί
εξέλαβαν αυτή την κίνηση του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ ως ένα βήμα αποδοχής της εξουσίας της
Κυβέρνησης της Μέσης Ανατολής, αλλά και της μεταπολεμικής επιστροφής του βασιλιά Γεωργίου Β΄. Η Συμφωνία του Λιβάνου, όμως, έδινε ουσιαστικά στη βρετανική
κυβέρνηση τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ανάμειξη στα εσωτερικά προβλήματα της
Ελλάδας.
Ακολούθως, στις 26 Σεπτεμβρίου 1944, υπογράφεται η Συμφωνία της Καζέρτα,
σύμφωνα με την οποία όλες οι αντιστασιακές ομάδες που δρούσαν στην Ελλάδα θα
υποτάσσονταν στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, ενώ, λίγο αργότερα, οι Γερμανοί
αρχίζουν να αποχωρούν από την Ελλάδα. Τελικά, ύστερα από 3,5 χρόνια σκληρής Κατοχής, η Αθήνα απελευθερώθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1944, ημερομηνία που θεωρείται
συμβολικά ως η ημερομηνία απελευθέρωσης της Ελλάδας. Στις 18 Οκτωβρίου 1944,
φτάνει στην απελευθερωμένη Αθήνα ο Γεώργιος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός της
Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, που περιέχει στη σύνθεσή της και τους αριστερούς
υπουργούς του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Η εθνική ενότητα είχε διαρκέσει δυστυχώς μόλις 33 ημέρες, όταν άρχισαν να διαφαίνονται οι πρώτες διαφωνίες μέσα στην Κυβέρνηση σχετικά με το θέμα της δημιουργίας του νέου στρατού και της τύχης των συνεργατών των
Γερμανών. Οι Βρετανοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου θα χρειαστεί στρατιωτική στήριξη και, λίγες εβδομάδες αργότερα, αποβιβάζονται στον Πειραιά 10.000
Βρετανοί στρατιώτες.97
Την 1η Δεκεμβρίου ο στρατηγός Ρόναλντ Σκόμπι – Άγγλος διοικητής των συμμαχικών στρατευμάτων στην Ελλάδα – κοινοποιεί στο ΕΑΜ/ΕΛΑΣ προκήρυξη, στην
οποία ορίζεται ότι η 10η Δεκεμβρίου θα είναι η ημέρα έναρξης της αποστράτευσης
των ανδρών του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Τόσο οι Βρετανοί όσο και ο Γεώργιος Παπανδρέου επέμεναν στη διατήρηση της Ορεινής Ταξιαρχίας και του Ιερού Λόχου, δύο μονάδων οι
οποίες πολέμησαν στο πλευρό των Συμμάχων στη Βόρεια Αφρική και στην Ιταλία,
ως πυρήνα της δημιουργίας του νέου Εθνικού Στρατού. Στις 2 Δεκεμβρίου 1944, ο
Γεώργιος Παπανδρέου συγκαλεί σε συμβούλιο μέρος της κυβέρνησης, χωρίς τους αριστερούς υπουργούς οι οποίοι αποχώρησαν. Το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ αντιπροτείνει αφοπλισμό
όλων των στρατιωτικών σχηματισμών, δεξιάς και αριστερής πολιτικής ιδεολογίας.
Την ιδέα όμως απορρίπτει ο Γεώργιος Παπανδρέου, μετά από υπόδειξη του Ρόναλντ
Σκόμπι και, την ίδια ημέρα, οι υπουργοί του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ παραιτούνται από την κυβέρνηση.98
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Την Κυριακή της 3ης Δεκεμβρίου 1944, η πλατεία Συντάγματος στο κέντρο της
Αθήνας κατακλύζεται από το συλλαλητήριο που έχει οργανώσει το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Αν
και αρχικά η Κυβέρνηση δέχθηκε την πραγματοποίηση του συλλαλητηρίου, στη συνέχεια το απαγόρευσε. Στην ένταση που δημιουργήθηκε, η Αστυνομία θα ανοίξει πυρ
αδιακρίτως. Ο απολογισμός της διαδήλωσης ήταν 30 νεκροί και 100 τραυματίες. Στις
4 Δεκεμβρίου, στην κηδεία των θυμάτων, το πλήθος θα δεχθεί πυρά από ελεύθερους
σκοπευτές. Μέσα σε μια τεταμένη ατμόσφαιρα, η μόνη λέξη που ακούγεται πλέον
είναι αυτή των αντιποίνων και, στις 6 Δεκεμβρίου, ένοπλοι άνδρες του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ
εισβάλλουν, μετά από μάχη, στη διοίκηση του Συντάγματος Χωροφυλακής της Αθήνας.99 Ακολουθούν αγριότητες και, τις επόμενες ημέρες, οι δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις «νομιμοποιούν» τις πράξεις τους στη λογική των αντιποίνων και της εκδίκησης.
Η σύρραξη γενικεύεται και καταλήγει στην αιματηρή Μάχη της Αθήνας, τα γεγονότα
της οποίας έμειναν γνωστά στην ελληνική Ιστορία ως τα «Δεκεμβριανά». Η κυβέρνηση, με τη στρατιωτική βοήθεια της Μεγάλης Βρετανίας (25.000 στρατιώτες που
απέσπασε από το μέτωπο της Ιταλίας), κατάφερε ύστερα από 33 ημέρες να εκδιώξει
από την Αθήνα τις δυνάμεις του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, στις 5 Ιανουαρίου 1945. Ο ΕΑΜ/ΕΛΑΣ
έχασε 2.000-3.000 άνδρες, η κυβερνητική πλευρά 3.500 άνδρες και οι Βρετανοί 300
άνδρες. Τα «Δεκεμβριανά» λήγουν με τη Συμφωνία της Βάρκιζας, στις 12 Φεβρουαρίου 1945, όταν οι μαχητές του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ αποδέχονται τον όρο της παράδοσης
των όπλων τους.100 Το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ τήρησε μόνο εν μέρει τη Συμφωνία της Βάρκιζας.
Με εντολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αποκρύφθηκε ένα μεγάλο μέρος
του οπλισμού του, το οποίο όμως δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο ένα χρόνο αργότερα, όταν ξεκίνησε ο Εμφύλιος. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, δεσμεύθηκε να
εξασφαλίσει τα συνταγματικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες, να εκκαθαρίσει τον κρατικό μηχανισμό από όργανα της δικτατορίας του Μεταξά (1932-1941) και
τους συνεργάτες των Γερμανών και να προχωρήσει στη διενέργεια δημοψηφίσματος
για το πολιτειακό και σε εκλογές. Τέλος, προβλέφθηκε η αμνηστία των πολιτικών
αδικημάτων που είχαν διαπραχθεί κατά τα Δεκεμβριανά.
Η εξαίρεση των κοινών αδικημάτων από την αμνηστία θα επιτρέψει τη μαζική δίωξη, δικαίως και αδίκως, μελών του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ τους επόμενους μήνες. Η περίοδος
αύτη έχει χαρακτηριστεί ως «Λευκή Τρομοκρατία» και χαρακτηρίζεται από πογκρόμ
κατά του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, πλήθος μαχητών του οποίου θα διαφύγουν στις όμορες βαλκανικές χώρες. Το ξέσπασμα της «Λευκής Τρομοκρατίας» είχε συνέβαλε αποφασιστικά
στην έναρξη του Εμφυλίου Πολέμου και τη συγκρότηση του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδος (ΔΣΕ), ως συνέχεια του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με την Αριστερά, αρχικός
σκοπός του ΔΣΕ ήταν η αυτοάμυνα απέναντι στις επιθέσεις του παρακράτους, που η
Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να εκριζώσει.101
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Β. Οι Πολεμικές Επιχειρήσεις
Οι πολεμικές επιχειρήσεις επηρέασαν τον προγραμματισμό της αμερικανικής αποστολής στην Ελλάδα σε οργανωτικό επίπεδο. Η σύντομη αναφορά στις πολεμικές
επιχειρήσεις που ακολουθεί έχει ως σκοπό τη σύνδεση της γεωγραφικής κατανομής
των δυνάμεων των δύο αντιπάλων με τη γεωγραφική κατανομή της ελονοσίας στην
Ελλάδα. Η παρουσία των δυνάμεων του ΔΣΕ σε περιοχές στις οποίες θα πραγματοποιείτο το πρόγραμμα των ψεκασμών έφερε σε δύσκολη θέση την UNRRA και δημιούργησε, σταδιακά, ένα σημαντικό σημείο τριβής ανάμεσα στους Αμερικανούς και
την Κυβέρνηση. Ο ΔΣΕ οργανώθηκε συστήνοντας τρία Αρχηγεία (Ηπείρου, Δυτικής
Μακεδονίας, Νότιας Ελλάδας) με εννέα Μεραρχίες (Θεσσαλίας, Ρούμελης, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και
τρεις της Δυτικής Μακεδονίας). Ο μεγαλύτερος όγκος των δυνάμεων του ΔΣΕ δρούσε στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, καθώς και στη Θεσσαλία και τη Στερεά
Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι, από την έναρξη του πολέμου το 1946 έως το τέλος του, η
δύναμη του ΔΣΕ αυξήθηκε σταδιακά από 10.000 σε 50.000 άνδρες και η αντίστοιχη
του Εθνικού Στρατού από 30.000 σε 167.000.102-103 Από την έναρξη του πολέμου, ο
ΔΣΕ κατάφερε να ελέγχει τους ορεινούς όγκους στην Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ θύλακές του υπήρχαν διασκορπισμένοι σε όλη τη
χώρα.104-106 Γενικά, η στρατηγική του ΔΣΕ πέρασε από τη φάση της επίθεσης σε όλα
τα μέτωπα (α΄ περίοδος, Μάρτιος 1946-αρχές 1947), στην τακτική των αντεπιθέσεων
(β΄ περίοδος, αρχές 1947-Αύγουστος 1948) και στη φάση της άμυνας (γ΄ περίοδος,
Αύγουστος 1948-Αύγουστος 1949). Γίνεται αντιληπτό ότι το πρόβλημα της UNRRA
δεν εντοπιζόταν τόσο στις ορεινές περιοχές που κατείχε ο ΔΣΕ, όσο στις πεδινές, τις
οποίες κατείχε πρόσκαιρα ο ΔΣΕ ή σε εκείνες στις οποίες διενεργούσε τις αντεπιθέσεις του. (Χάρτης 2)
Ως συμβατική ημερομηνία έναρξης του Εμφυλίου Πολέμου θεωρείται η 31η Μαρτίου 1946, ημέρα διενέργειας των βουλευτικών εκλογών υπό την εποπτεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όταν μια ομάδα ανταρτών επιτέθηκε στο σταθμό Χωροφυλακής στο Λιτόχωρο Πιερίας. Ο πόλεμος θα ξεκινήσει με επιθέσεις και καταλήψεις
εδαφών από το ΔΣΕ. Την άνοιξη του 1947, ο Εθνικός Στρατός διεξήγαγε μεγάλης
κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις με την κωδική ονομασία «Τέρμινους», οι οποίες
έφεραν το Δημοκρατικό Στρατό σε πολύ δύσκολη θέση.107 Μια δεύτερη επιχείρηση
του Εθνικού Στρατού (Επιχείρηση «Ιέραξ») θα προκαλέσει μεγάλες απώλειες στο ΔΣΕ
(Μάιος 1947). Οι επόμενες επιχειρήσεις του Εθνικού Στρατού «Πελαργός» και «Κύκνος», τον Ιούνιο του 1947, θα αποτύχουν, ενώ ο ΔΣΕ αντεπιτίθεται και ανακαταλαμβάνει όσα εδάφη είχε χάσει. Το ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα για τον Εθνικό Στρατό είχαν
άλλες τρεις επιχειρήσεις στην Ήπειρο, από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 1947.
Το 1948 χαρακτηρίζεται από την ευρείας κλίμακας επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Κορωνίς» (20 Ιουνίου–20 Αυγούστου 1948), με σκοπό την εκκαθάριση της
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οροσειράς της Βόρειας Πίνδου, η οποία κατέληξε στην κατάληψη από τον Εθνικό
Στρατό ενός εκ των δύο ορεινών οχυρών-αρχηγείων του ΔΣΕ (Γράμμος). Στις 20-21
Αυγούστου, οι δυνάμεις του ΔΣΕ κινήθηκαν από το Γράμμο προς το έτερο ορεινό
φυσικό οχυρό (Βίτσι), μέσα από το αλβανικό έδαφος.108 Το Δεκέμβριο του 1948, ο
Εθνικός Στρατός εξαπέλυσε στην Πελοπόννησο την επιχείρηση «Περιστερά» και εξόντωσε πλήρως τις μονάδες του ΔΣΕ στην περιοχή.109 Το καλοκαίρι του 1949, ο κύριος όγκος των δυνάμεων του ΔΣΕ, περίπου 13.000 άνδρες, έχει συγκεντρωθεί στην

Χάρτης 2.
Οι θέσεις του ΔΣΕ και η αναλογική θνησιμότητα από ελονοσία ανά περιοχή (Με βάση
τα δεδομένα εκ του: α) Λιβαδάς Γρ., Σφάγγος Ι. Η Ελονοσία εν Ελλάδι (1930-1940).
Μέρος Α΄, Τύποις «Πυρσού», Αθήνα 1940, β) Αρχείο Εμφυλίου Πολέμου/ΓΕΣΣ).
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περιοχή Γράμμου-Βιτσίου. Η επίθεση εναντίον τους σημειώθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης «Πυρσός», τον Αύγουστο του 1949. Ο Εθνικός Στρατός επιτέθηκε σε δύο
κύματα (10-16 Αυγούστου 1949 και 24-30 Αυγούστου 1949). Στις 25 Αυγούστου και
με τη βοήθεια της αεροπορίας, η οποία χρησιμοποίησε και βόμβες ναπάλμ, διέσπασε
την αμυντική διάταξη του ΔΣΕ.110-111 Στις 29-30 Αυγούστου 1949, οι δυνάμεις του ΔΣΕ
υποχώρησαν συντεταγμένα στο αλβανικό έδαφος, σηματοδοτώντας τη λήξη του Ελληνικού Εμφυλίου.

VI. Η διεθνής βοήθεια στη μεταπολεμική Ελλάδα
Η λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε την Ελλάδα σε δεινή θέση. Το μέγεθος
των καταστροφών αποτυπώνεται στα στοιχεία της επίσημης έκθεσης του Κωνσταντίνου Δοξιάδου, που είχε συνταχθεί με εντολή του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως και η
οποία κατατέθηκε στο πλαίσιο της διεκδίκησης των πολεμικών αποζημιώσεων από
τη Γερμανία.112 Η έκθεση έχει μεγάλη αξία, δεδομένου ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνει είχαν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Είναι
σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία προέρχονταν από υπαλλήλους των υπουργείων Γεωργίας, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας, της Τράπεζας
της Ελλάδας και την Αστυνομία. Η Έκθεση παρουσιάστηκε στο Λονδίνο (Απρίλιος
1945), στο Παρίσι (Μάιος 1945) και στη Διάσκεψη του ΟΗΕ (Ιούνιος 1945). Σχετικά με τις ανθρώπινες απώλειες αναφέρεται ότι ο αριθμός των νεκρών στην Ελλάδα
ανήλθε σε 390.700, εκ των οποίων οι 300.000 πέθαναν από την πείνα. Ενδεικτικό είναι
το γεγονός ότι, προπολεμικά, η ημερήσια κατανάλωση θερμίδων ήταν 2.800, για να
μειωθεί στις 930 θερμίδες το 1942.113-117 Επιπλέον, τα στοιχεία της Ιατρικής Εταιρείας
Αθηνών έδειχναν αύξηση των λοιμωδών νοσημάτων, κυρίως της φυματίωσης και της
ελονοσίας.118-119
Σύμφωνα με την έκθεση Δοξιάδη, οι καλλιέργειες ελαττώθηκαν ανά είδος προϊόντος από 40 έως 75%, το 56% του ολικού σιδηροδρομικού δικτύου καταστράφηκε,
ο εμπορικός στόλος μειώθηκε κατά 74,5%, ενώ καταστράφηκε πλήρως το τηλεφωνικό και τηλεγραφικό δίκτυο καθώς και σχεδόν ολόκληρο το δίκτυο των υδραυλικών έργων στη Βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον, το 18% του πληθυσμού της χώρας έμειναν
άστεγοι, 3.700 οικισμοί καταστράφηκαν από βομβαρδισμούς, 1.170 χωριά αποτεφρώθηκαν, ενώ καταστράφηκε το 23% του συνολικού αστικού οικοδομικού ιστού της χώρας. Σε οικονομικό επίπεδο, και σε σχέση με τα στοιχεία του 1938, η Ελλάδα, μετά
τον πόλεμο, παρουσίαζε παθητικό της τάξης των 17,6 δισ. δολαρίων. Υπό αυτές τις
συνθήκες, η οικονομική βοήθεια προς τη χώρα αποτέλεσε μια εκ των προτεραιοτήτων της Δύσης. Εκτός από τη οφειλόμενη, για ηθικούς λόγους, βοήθεια σε μια χώρα
που πολέμησε στο πλευρό των Συμμάχων, υπήρχαν και πιο πρακτικοί λόγοι. Σύμφωνα με τις συνομιλίες στη Γιάλτα μεταξύ του Τσόρτσιλ και του Στάλιν, το ποσοστό
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της βρετανικής σφαίρας επιρροής στην Ελλάδα θα ήταν 90%, γεγονός που προσέδιδε
δυτικοευρωπαϊκό προσανατολισμό σε μια χώρα η οποία θα αποτελούσε μελλοντικά
το προπύργιο της Δύσης στα Βαλκάνια. Οι Η.Π.Α. δεν έλαβαν μέρος στη συμφωνία
Τσόρτσιλ-Στάλιν και είχαν ρόλο απλού παρατηρητή. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ρούζβελτ
δήλωσε ότι οι Η.Π.Α. δεν θα δεσμευθούν από τις αποφάσεις Βρετανίας-Σοβιετικής
Ένωσης σε πολιτικό ή στρατιωτικό επίπεδο.120-122
Ενώ διαφαινόταν η συμμαχική νίκη, η Ελλάδα είχε συνάψει συμφωνία με την
UNRRA για μελλοντική βοήθεια. Η συμφωνία αυτή επισημοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 1945 και αφορούσε την αποστολή πάσης φύσεως εφοδίων, τη διανομή των οποίων
θα επέβλεπαν οι ελληνικοί φορείς. Όμως, η αποδιοργάνωση που είχε υποστεί η Ελλάδα δεν επέτρεψε τη σωστή διανομή και, σύντομα, εμφανίσθηκαν τα πρώτα κρούσματα
αισχροκέρδειας και μαύρης αγοράς. Από το 1945 έως το Σεπτέμβριο του 1947, η Ελλάδα έλαβε συνολικά 416,2 εκατομμύρια δολάρια. Έως τον Ιούνιο του 1947, στο πρόγραμμα συμμετείχε και η βρετανική κυβέρνηση, η οποία έδωσε συνολικά στην Ελλάδα
228 εκατομμύρια δολάρια. Όμως, τα 2/3 του ποσού αυτού αφορούσαν στρατιωτικό
υλικό, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 76 εκατομμυρίων είχε τη μορφή δανείου.123 Στις 24
Φεβρουαρίου 1947, ο Βρετανός πρέσβης στις Η.Π.Α. γνωστοποίησε στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών την αδυναμία της Βρετανίας να συνεχίσει τη στρατιωτική
και οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας. Η κίνηση αυτή της Βρετανίας σηματοδοτούσε
μια αλλαγή και μια αναθέρμανση στις αγγλοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από μια ψυχρότητα στα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.124 Βέβαια,
η βρετανική αποχώρηση είχε προετοιμαστεί σταδιακά από το 1946, με την παρουσία
Αμερικανών οικονομικών συμβούλων στο πλευρό της ελληνικής κυβέρνησης. Με τον
εμφύλιο πόλεμο να μαίνεται στη χώρα, η αμερικανική κυβέρνηση παρακολουθούσε
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία τις εξελίξεις. Η αδυναμία των Βρετανών
να υποστηρίξουν στρατιωτικά την Ελλάδα αλλά και το ενδεχόμενο της σοβιετικής
επιρροής στη νοτιοανατολική Μεσόγειο ώθησαν τις Η.Π.Α. να δραστηριοποιηθούν
πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά. Στο διάγγελμα του προέδρου Τρούμαν, στις 12
Μαρτίου 1947, τονίσθηκε ότι «αν αποτύχουμε στην παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα και την Τουρκία αυτή την κρίσιμη ώρα, οι επιπτώσεις τόσο στη Δύση όσο και στην
Ανατολή θα είναι εκτεταμένες».125 Η απόφαση του Κογκρέσου να υποστηρίξει την
Ελλάδα έναντι του κομμουνιστικού κινδύνου και να συμβάλει στην ανοικοδόμηση
της χώρας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ο προάγγελος του Σχεδίου Μάρσαλ και των
προγραμμάτων οικονομικής βοήθειας προς τις χώρες που πιέζονταν άμεσα ή έμμεσα
από τη Σοβιετική Ένωση. Δυστυχώς, η οικονομική αυτή βοήθεια προς την Ελλάδα
στα χρόνια του Εμφυλίου χανόταν περισσότερο στις στρατιωτικές δαπάνες, ενώ πάντα υπήρχαν μεγάλα προβλήματα διάθεσης και απορρόφησης των κονδυλίων από τον
ελληνικό κρατικό μηχανισμό. Οι βασικοί άξονες στους οποίους κινήθηκε το αμερικανικό ενδιαφέρον ήταν η εθνική ασφάλεια, η συγκράτηση του πληθωρισμού, η οικο-
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νομική σταθερότητα και η αντιμετώπιση του κομμουνιστικού κινδύνου. Τον Απρίλιο
του 1948, οι Η.Π.Α. θα προωθήσουν το ελληνοτουρκικό πρόγραμμα στρατιωτικής
βοήθειας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα κατέληγε
στις ανάγκες του Εμφυλίου πολέμου.126

VII. Η έλευση της UNRRA στην Ελλάδα
Η UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) ήταν ένας
διεθνής οργανισμός, ο οποίος οργάνωνε και κατεύθυνε, υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών, την παροχή διεθνούς βοήθειας σε λαούς που είχε πλήξει ο πόλεμος.
Η βοήθεια αφορούσε τη σίτιση, τον ιματισμό, τη στέγαση και την υγειονομική περίθαλψη των πληγέντων πληθυσμών. Στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια (1945-46),
η UNRRA δραστηριοποιήθηκε επίσης στον τομέα του επαναπατρισμού των εκτοπισμένων πληθυσμών στις εστίες τους. Στην ιδρυτική της πράξη, στις 9 Νοεμβρίου
1943, συμμετείχαν 44 χώρες και το 1945 αποτέλεσε επίσημα υπηρεσία των Ηνωμένων
Εθνών. Αρκετά από τα καθήκοντα της UNRRA θα ανατεθούν σταδιακά σε άλλους
πρωτοεμφανιζόμενους οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World
Health Organization) και ο Διεθνής Οργανισμός Προσφύγων (International Refugee
Organization), ο οποίος, από το 1951, αντικαταστάθηκε από τη γνωστή στις μέρες μας
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (United Nations High Commissioner
for Refugees - UNHCR).127 Από την ίδρυσή της, η UNRRA θα υποστηριχθεί θερμά
από τις Η.Π.Α., οι οποίες θα τη στελεχώσουν με προσωπικό και θα την ενισχύσουν
οικονομικά. Για τους δοκιμαζόμενους λαούς της Ευρώπης, η UNRRA ήταν συνώνυμη
των Η.Π.Α. Οι δράσεις και τα προγράμματα της UNRRA, ως «αμερικανικού» φορέα,
θα αφομοιωθούν και θα αντικατασταθούν, το 1948, από τα αντίστοιχα του σχεδίου
Μάρσαλ.128-129 Πρέπει, επίσης, να διευκρινισθεί ότι εξαιρετικά σημαντική ήταν και η
συνεισφορά του Ιδρύματος Rockefeller στην επιστημονική στελέχωση της UNRRA
και την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας σε θέματα υγείας.130
Μια από τις πληγείσες ευρωπαϊκές χώρες που συμπεριλήφθηκαν στα προγράμματα της UNRRA ήταν και η Ελλάδα.131-134 Στις 30 Σεπτεμβρίου 1944, τα πρώτα κλιμάκια
της UNRRA θα αποβιβασθούν στη Χίου. Αμέσως μετά την αποχώρηση των Γερμανών
από την Αθήνα (12 Οκτωβρίου 1944), το προσωπικό της UNRRA κινήθηκε προς την
πρωτεύουσα και, έως το Νοέμβριο, είχε προσέλθει όλο σχεδόν το προσωπικό που θα
ασχολείτο με τα θέματα της Ελλάδας. Μια από τις πρώτες ενέργειες της UNRRA ήταν
η συγκρότηση ενός υγειονομικού δικτύου, αποτελούμενου από 160 ιατρούς, νοσοκόμες και μαίες. Ταυτόχρονα, άρχισαν να οργανώνουν τη διανομή τροφίμων στους
κατοίκους της Αθήνας και του Πειραιά, ενώ ξεκίνησε και το πρόγραμμα ανασυγκρότησης των νοσοκομείων της πρωτεύουσας.135
Ο αρχικός προγραμματισμός της UNRRA θα ανατραπεί στις 3 Δεκεμβρίου, με το
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αιματηρό συλλαλητήριο της πλατείας Συντάγματος. Η κλιμακούμενη βία αναγκάζει
την UNRRA να περιορίσει τις δραστηριότητές της. Η UNRRA είχε κληθεί να δράσει
σε μια χώρα διαφορετική από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και βρέθηκε, λόγω έλλειψης
εμπειρίας διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων, απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει τις
πολιτικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας. Χωρίς να το καταλάβει, η αποστολή σύντομα
θα βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, με κατηγορίες κατασκοπείας υπέρ των Βρετανών.
Αιτία ήταν η συμμετοχή στη διεθνή αποστολή ατόμων, τα οποία ήταν αμφιλεγόμενες
προσωπικότητες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του θανάτου ενός υπαλλήλου
της UNRRA, ο οποίος αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι ήταν, εν αγνοία της αποστολής(;), συνταγματάρχης και καταδρομέας του βρετανικού στρατού. Ο Βρετανός,
εκμεταλλευόμενος την ουδετερότητα της αποστολής της UNRRA, μπορούσε να έχει
πρόσβαση στις αριστερές συνοικίες της Αθήνας και να συλλέγει πληροφορίες. Οι σχέσεις Αμερικανών και Βρετανών στην Αθήνα ήταν στην κόψη του ξυραφιού. Λίγους
μήνες αργότερα, εντύπωση προκάλεσαν στις Η.Π.Α. δημοσιεύματα με καταγγελίες
των Αμερικανών της UNRRA κατά των Βρετανών αξιωματικών και του πρεσβευτή
της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι Βρετανοί προσπάθησαν να ενσωματώσουν τους άντρες της UNRRA σε στρατιωτικές μονάδες, ενώ
τους υποχρέωσαν να φορέσουν και βρετανικές στολές. Επίσης, σύμφωνα με τις καταγγελίες των Αμερικανών, οι Βρετανοί παραποιούσαν τα στρατιωτικά οχήματά τους,
ώστε να μοιάζουν σε αυτά του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ενώ είχαν οχυρώσει νοσοκομεία της Αθήνας, στα οποία δεν είχε πρόσβαση η UNRRA. Οι σχέσεις Αμερικανών
και Βρετανών ήταν πλέον στο χειρότερο δυνατό επίπεδο.
Στις 10 Δεκεμβρίου 1944, η UNRRA διατάσσει την αποχώρηση 42 μελών της αποστολής προς το Κάιρο και την ελληνική επαρχία. Πριν από την αποχώρηση, είχε προηγηθεί ένταση με τους Βρετανούς και εντονότατη διαμαρτυρία προς τη βρετανική
στρατιωτική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά και το καθεστώς βίας των
Βρετανών είναι αυτά που προκαλούν τα προβλήματα και τη δυσπιστία των Ελλήνων
απέναντι στην αμερικανική αποστολή. Στην Αθήνα παρέμειναν 38 μέλη της αποστολής. Ωστόσο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1944, η δύναμη της UNRRA είχε αυξηθεί στους
199 άνδρες σε όλη την Ελλάδα.136-137
Όπως αναφέρθηκε, η μάχη της Αθήνας έληξε με τη Συμφωνία της Βάρκιζας στις 12
Φεβρουαρίου 1945, όταν οι μαχητές του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ αποδέχθηκαν τον όρο της παράδοσης των όπλων τους. Προκειμένου να διατηρηθεί και να επισημοποιηθεί η ουδετερότητα της UNRRA, την 1η Μαρτίου 1945, υπογράφηκε με την ελληνική Κυβέρνηση συμφωνία η οποία όριζε ότι η UNRRA αποδεσμευόταν από τη συνεργασία της, σε
επίπεδο τεχνικής βοήθειας, με τη βρετανική στρατιωτική αποστολή. Επίσης, ο ρόλος
της θα ήταν καθαρά συμβουλευτικός ως προς τον τρόπο διαχείρισης της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα και την επιχειρησιακή ευθύνη θα είχε η ελληνική κυβέρνηση.
Μετά την αποκατάσταση της τάξης και της ομαλότητας, θα αρχίσουν ξανά οι δράσεις
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της UNRRA και η συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας, την
1η Απριλίου 1945. Την ίδια χρονιά, η UNRRA θα ξεκινήσει το μεγαλύτερο εγχείρημα
που είχε επιχειρηθεί ποτέ παγκοσμίως, την εκρίζωση της ελονοσίας. Όχι όμως από
μια πόλη ή μια πεδιάδα, αλλά από μια ολόκληρη χώρα. Μια χώρα κατεστραμμένη
από τον πόλεμο, με το 87% της επικράτειάς της να μαστίζεται από την ελονοσία και
3,000.000 άτομα να νοσούν από την ασθένεια αυτή.138 Ένα χρόνο μετά την έναρξη των
επιχειρήσεων της UNRRA, στις 31 Μαρτίου 1946, θα ξεκινήσει ο ελληνικός Εμφύλιος
Πόλεμος, κάνοντας το εγχείρημα της αντιμετώπισης της ελονοσίας να φαίνεται ότι
είχε ήδη αποτύχει πριν καν ξεκινήσει.

VIII. Η UNRRA και η αμερικανική εμπλοκή στον ανθελονοσιακό αγώνα
Η πρόσκληση της UNRRA από την Ελλάδα ουσιαστικά σήμαινε την αλλαγή του
τρόπου προσέγγισης του ανθελονοσιακού αγώνα στη χώρα, όπως τον γνώριζαν οι
Έλληνες ελονοσιολόγοι πριν το πόλεμο. Πριν το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κυριαρχούσαν δύο τάσεις στον τρόπο περιστολής της ελονοσίας. Η τεχνογνωσία και οι μελέτες
της ιταλικής Ελονοσιολογίας, με πρωτεργάτη το Angelo Celli, την είχαν καταστήσει
πρότυπο αναφοράς, το οποίο είχε ακολουθήσει και η Ελλάδα. Το ιταλικό μοντέλο
έδινε περισσότερο βάρος στη μαζική προληπτική χορήγηση της κινίνης στον πληθυσμό και στην αποξήρανση των ελών. Μάλιστα, η Ιταλία ήταν από τις πρώτες χώρες
που νομοθέτησαν το κρατικό μονοπώλιο της κινίνης, σε μια προσπάθεια ελέγχου των
τιμών του σκευάσματος και προστασίας από την ασυδοσία των εμπόρων, αλλά και
για την αποφυγή νοθείας του.139-141 Στον αντίποδα, οι Η.Π.Α. προωθούσαν το επιθετικό μοντέλο της εκρίζωσης της νόσου στις εστίες που την προκαλούσαν, δηλαδή
στα έλη και στις λίμνες. Το Paris Green αποτελούσε το βασικό μέσο εξόντωσης των
κουνουπιών και χρησιμοποιείτο σε ευρεία κλίμακα.142 Η κυριαρχία του αμερικανικού
επιστημονικού τρόπου σκέψης βασίστηκε στο γεγονός της επιτυχούς εξόντωσης των
κουνουπιών Aedes aegypti και Anopheles gambiae στις επαρχίες της βορειοανατολικής Βραζιλίας, με τη χρήση του Paris Green.143 Επίσης, τα επιστημονικά δεδομένα από την πειραματική χρήση του DDT στο Μεξικό από τους ελονοσιολόγους του
Rockefeller ήταν άκρως ενθαρρυντικά.144
Η χρήση του DDT, κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Νάπολι, τη Σαρδηνία και
τον Τίβερη έδωσε άλλη διάσταση στον τρόπο διαχείρισης του ανθελονοσιακού αγώνα. Επίσης, οι ανάγκες του πολέμου επιτάχυναν τις ιατρικές ανακαλύψεις σχετικά με
την ελονοσία, ανέδειξαν μια καινούργια μεθοδολογία στην επιδημιολογική επιτήρηση, οδήγησαν στη διεύρυνση των γνώσεων στην Παρασιτολογία και την Εντομολογία, ενώ αναπτύχθηκε και η Φαρμακολογία σε επίπεδο προφύλαξης από τη νόσο.145
Αυτές οι εξελίξεις αποτέλεσαν το έναυσμα της αντίστοιχης μεταπολεμικής αντίληψης
για την εξόντωση των κουνουπιών μέσω του DDT και την περιστολή της νόσου. Εν-
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δεικτικό της κυριαρχίας και της αποδοχής της άποψης περί ψεκασμών αποτελεί το
γεγονός ότι και άλλες χώρες, όπως η Βενεζουέλα και η Αργεντινή, ξεκίνησαν επίσης
το 1945 τη χρήση του DDT. (Εικόνα 13) 146-148
Το τμήμα της UNRRA που θα ασχολείτο με το πρόβλημα της ελονοσίας στην Ελλάδα ήταν στελεχωμένο ουσιαστικά από έμπειρα στελέχη του Ιδρύματος Rockefeller
και εκπροσωπούσε την επιστημονική αντίληψή του. Η αμερικανική αντίληψη περί
ωφέλειας των ψεκασμών ήταν πολύ εύκολο να εισαχθεί και στην Ελλάδα. Με δεδομένο ότι αρκετοί Έλληνες ελονοσιολόγοι ήταν εκπαιδευμένοι, κατά το Μεσοπόλεμο,
στο Ίδρυμα Rockefeller, αλλά και ότι ο προπολεμικός ανθελονοσιακός αγώνας στην
Ελλάδα ήταν βασισμένος στους ψεκασμούς με Paris Green, γίνεται αντιληπτό ότι οι
Αμερικανοί δεν είχαν να αντιμετωπίσουν επιστημονικά αντίθετες θεωρίες. Η ελληνική ιατρική κοινότητα ήταν πάντα ανοικτή στις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και
μια καθολική αποδοχή της ωφέλειας του DDT στον ανθελονοσιακό αγώνα θα απλούστευε το έργο των Αμερικανών.

Εικόνα 13.
Αμερικανική γελοιογραφία, με το DDT ως το νέο «ατομικό όπλο»
εναντίον των κουνουπιών.
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Η συνεργασία του Ιδρύματος Rockefeller με τους Έλληνες χρονολογείται από
το Μεσοπόλεμο. Κατά την περίοδο 1930-1939, εκπαιδεύτηκαν στον ανθελονοσιακό
αγώνα 22 Έλληνες ιατροί, οι οποίοι απέκτησαν περαιτέρω γνώσεις στο John Hopkins
και το Harvard. Μάλιστα, ο Γεράσιμος Αλιβιζάτος, ο οποίος ανέλαβε, το 1936, διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα, ήταν ένας από τους Έλληνες
που είχαν εκπαιδευθεί στις Η.Π.Α.149-150
Το 1938, οι ειδικοί του Ιδρύματος Rockefeller που επισκέφθηκαν την Ελλάδα είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι Έλληνες ιατροί είχαν αφομοιώσει άριστα τις
γνώσεις που είχαν αποκτήσει στις Η.Π.Α. και είχαν παρουσιάσει μεγάλη πρόοδο στον
ανθελονοσιακό αγώνα με το Paris Green αλλά και στην επιδημιολογική μελέτη της
νόσου. Μάλιστα, σε μια δεύτερη επίσκεψή του το 1940, ο υγιεινολόγος μηχανικός
Daniel E. Wright ανέφερε ότι ο καθένας μπορεί να νοιώθει ικανοποιημένος από την
πρόοδο των Ελλήνων.151-153
Μετά την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο, η ελληνική οργάνωση Greek War
Relief Association (GWRA) στις Η.Π.Α. απέστειλε, το 1941, σε συνεργασία με την
αμερικανική Κυβέρνηση, 5 τόνους Paris Green για τις ανάγκες του ανθελονοσιακού
αγώνα στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα με τη GWRA δραστηριοποιείται το Ίδρυμα Near
East Foundation και, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Rockefeller, επιχειρείται η αποστολή
ειδικού ελονοσιολόγου στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, καλούνται να μετακινηθούν
στην Ελλάδα ο Marshall Balfour ή ο μηχανικός Daniel Wright, που έδρασαν στη χώρα
το ’30. Δυστυχώς, η γερμανική Κατοχή και η είσοδος των Η.Π.Α. στον πόλεμο θα ακυρώσουν αυτή την προσπάθεια. Σε επιστολή του μάλιστα προς το Ίδρυμα Rockefeller, ο
Γρηγόριος Λιβαδάς, διευθυντής της Σχολής Δημόσιας Υγείας από το 1940, έγραφε ότι
μια αποστολή στην Ελλάδα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μετά τον πόλεμο, όταν
τα πράγματα ομαλοποιηθούν.154
Η Αμερική, παρά την πάροδο των ετών και τις δυσκολίες του πολέμου, δεν ξέχασε
τους εκπαιδευμένους Έλληνες ελονοσιολόγους του Ιδρύματος Rockefeller, και ήθελε να βασιστεί σε αυτούς για την επιτυχία της υγειονομικής εκστρατείας. Μάλιστα,
τον Αύγουστο του 1944, ο Daniel Wright, ο οποίος πλέον δούλευε για την UNRRA,
δήλωνε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί μόνο τεχνική βοήθεια στον ανθελονοσιακό της
αγώνα και ότι θα ήταν άσκοπη η αποστολή ελονοσιολόγων. Οι Αμερικανοί είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στους Έλληνες ιατρούς, τους οποίους θεωρούσαν άριστα καταρτισμένους στο θέμα της ελονοσίας.155 Στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα
είχε συσταθεί Τμήμα Ελονοσιολογίας, ενώ, σε διάφορα σημεία της χώρας, είχαν δημιουργηθεί ερευνητικά εργαστήρια και σταθμοί παρακολούθησης της νόσου. Πρώτο
μέλημα της UNRRA, το 1945, ήταν να βοηθήσει τον καθηγητή Γρηγόριο Λιβαδά, καθώς αυτός ενεργοποιούσε το προπολεμικό Τμήμα Ελονοσίας της Σχολής Δημόσιας
Υγείας. Ο άνθρωπος ο οποίος θα συνεργαζόταν με τον καθηγητή Λιβαδά ήταν ο Col.
Daniel Wright, ένας παλαιός γνώριμος των Ελλήνων. Ο Col. Daniel Wright είχε μα-
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κρά εμπειρία και είχε συμμετάσχει, πριν τον πόλεμο, σε υγειονομικές εκστρατείες κατά
της ελονοσίας στο κανάλι του Παναμά, στη Μπούρμα, την Ελλάδα και την Τουρκία.
(Εικόνα 14)
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, με επικεφαλής τον καθηγητή Λιβαδά, θα αναλάμβανε τη γενική οργάνωση της επιχείρησης, ενώ η UNRRA θα μεριμνούσε για τον

Εικόνα 14.
Ο επικεφαλής του Τμήματος Ελονοσίας της UNRRA στην Ελλάδα, Col. Daniel
Wright. (Newman Library, Virginia Tech & State University, Special Collections).
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τεχνικό εξοπλισμό, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής. (Εικόνα 15)
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η χώρα χωρίσθηκε σε 11 περιοχές με γεωγραφικά κριτήρια, με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας να έχει την κεντρική διαχείριση
από την Αθήνα. Το σχέδιο για τα έτη 1945-1946 προέβλεπε πέντε τρόπους δράσης
που συνοψίζονταν: i) στην υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων αντιπρονυμφικής
αγωγής σε πόλεις και χωριά, ii) στην καταπολέμηση των ώριμων εντόμων με ψεκασμό
από το έδαφος και τον αέρα, iii) στην αποξήρανση ελών, iv) στον καθαρισμό των
μικροσυσσωρεύσεων υδάτων από τους δρόμους και v) στην υλοποίηση προγραμμάτων μηχανικής προφύλαξης των οικημάτων.156 Επίσης, έπρεπε να ξεκινήσουν και οι
πρώτες δοκιμές, πριν τη μαζική χρήση των αεροψεκασμών σε πανελλήνια κλίμακα,
σχετικά με τις ιδανικές πυκνότητες του DDT και των διαλυτών του. Σύντομα όμως
εμφανίσθηκε το διαχρονικό φαινόμενο της αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων.
Αυτό βέβαια ήταν ένα αναμενόμενο γεγονός, που, δυστυχώς, παρατηρείται ακόμα και
σήμερα, κατά τη διάρκεια της διαχείρισης κρίσεων υγείας, όταν δρουν ταυτόχρονα,
στον ίδιο χώρο, αρκετοί φορείς.157-158
Το 1945, λόγω έλλειψης εξοπλισμού και αποθεμάτων DDT, ήταν ακόμα αδύνατη
η επέκταση του προγράμματος σε όλη τη χώρα, όσο κι αν το επιθυμούσαν η ελληνική
Κυβέρνηση και η UNRRA. Το πρώτο διάστημα, οι επιχειρήσεις έπρεπε να περιοριστούν σε μικρές περιοχές, αλλά, κυρίως, στην επικαιροποίηση και μελέτη των επιδη-

Εικόνα 15.
Ελονοσιολόγοι, Υγιεινολόγοι και Μηχανικοί της Σχολής Δημόσιας Υγείας.
Στο κέντρο, ο καθηγητής Γρηγόριος Λιβαδάς.
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μιολογικών δεδομένων που είχαν συλλέξει οι Έλληνες κατά τον πόλεμο. Για το λόγο
αυτό, η ελληνική Κυβέρνηση ήλθε σε επαφή με την αντίστοιχη αμερικανική, ζητώντας
επιπλέον βοήθεια, παράλληλα με αυτήν της UNRRA. Αποτέλεσμα των συνομιλιών
ήταν η συγκρότηση μιας ειδικής επιδημιολογικής μονάδας, η οποία θα δρούσε στην
Ελλάδα για 10 μήνες. Έτσι, θα συγκροτηθεί η 404 Επιδημιολογική Μονάδα του Αμερικανικού Ναυτικού, με αποστολή την επίβλεψη των μέτρων ελέγχου της ελονοσίας.
Επίσημα, η αποστολή της ήταν η περιστολή της νόσου ως φαινομένου, η αποκατάσταση και η βελτίωση των υγειονομικών δομών, καθώς και η διάχυση της εκπαίδευσης
στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Εκτός της ελονοσίας, η Μονάδα 404 θα παρείχε
βοήθεια στην επιδημιολογική μελέτη της φυματίωσης και του τύφου. Επικεφαλής
της μονάδας ήταν ο Commander Theodore Meyer και ο Lieutenant W. Dougherty. Η
αποστολή στελεχώθηκε επίσης από ειδικούς σε θέματα νοσοκομειακής οργάνωσης,
φαρμακοποιούς, εντομολόγους και υγειονομικούς μηχανικούς.
Ενώ η μονάδα 404 ασχολείτο με τις επιδημιολογικές μελέτες της, ο Wright, κατόπιν συνεννόησης με την ελληνική Κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε το κόστος της επιχείρησης, ξεκίνησε την εκπαίδευση των Ελλήνων υγειονομικών στη χρήση του DDT. Ο
Wright ήταν σε συνεχή επαφή με τον Fred Soper, τον ειδικό επί θεμάτων ελονοσίας
από το Ίδρυμα Rockefeller, από τον οποίο ζήτησε την αποστολή εξοπλισμού για τον
ψεκασμό με DDT. Στα μέσα του 1945, κατέφθασαν στην Ελλάδα οι πρώτοι 20 τόνοι
DDT, οι οποίοι διανεμήθηκαν σε διάφορες περιοχές της. Η ελληνική Κυβέρνηση είχε
κινητοποιήσει 6.000 άνδρες, που θα αναλάμβαναν τους ψεκασμούς στο έδαφος. Ο
πόλεμος όμως είχε καταστρέψει το οδικό δίκτυο της χώρας και η προσέγγιση των ελονοσογόνων περιοχών δεν ήταν πάντα εύκολη υπόθεση. Για το λόγο αυτό, η UNRRA
προμήθευσε τις ελληνικές αρχές με 250 ποδήλατα, 100 μοτοσυκλέτες, 40 φορτηγά,
και 40 τζιπ.159
Στο σχέδιο που εκπόνησε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με την UNRRA προβλεπόταν ότι ομάδες ελονοσιολόγων, οι οποίες θα μελετούσαν τον αριθμό των προνυμφών και τα είδη των ώριμων κουνουπιών, θα προέβαιναν σε εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του ψεκασμού. Όσο για την ένδειξη βελτίωσης της υγείας των
πολιτών, θα ακολουθείτο το γνωστό, από τις αρχές του 20ου αιώνα, μοντέλο της μέτρησης ειδικών δεικτών. Κατά την πάγια τακτική, οι ελονοσιολόγοι χρησιμοποιούσαν
το σπληνικό δείκτη, με βάση το μέγεθος της σπληνομεγαλίας που εμφάνιζε ο ασθενής
που έπασχε από ελονοσία, και τον παρασιτικό δείκτη, ο οποίος ουσιαστικά δήλωνε
τον αριθμό των πλασμωδίων στο αίμα.160 Η μελέτη αυτών των δεικτών ανατέθηκε
στην 404 Επιδημιολογική Μονάδα. (Εικόνα 16)
Σύμφωνα με τα ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα από την εποχή του προπολεμικού ανθελονοσιακού αγώνα, το 38% των ασθενών είχαν μολυνθεί από Plasmodium
falciparum, το 35% από Plasmodium vivax και το 27% από Plasmodium malariae. Στις
επιδημίες ελονοσίας ανιχνευόταν κυρίως το Plasmodium falciparum, ενώ στις ενδημι-
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κές περιοχές εμφανίζονταν τα Plasmodium vivax και Plasmodium malariae. Σχετικά με
τη μηνιαία κατανομή της ελονοσίας, είχε διαπιστωθεί ότι η νόσος έπληττε τους πληθυσμούς από τα τέλη Ιουλίου έως τον Οκτώβριο. Αυτό το στοιχείο έκανε την Ελλάδα
να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, των οποίων τα κύματα είχαν μικρότερο εύρος. Η εξήγηση της περίπτωσης της Ελλάδας σχετιζόταν με την ύπαρξη των

Εικόνα 16.
Επιδημιολογικός χάρτης της Κέρκυρας με σπληνικούς και παρασιτικούς δείκτες από
την US Navy Epidemiological Unit 404.
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κουνουπιών Anopheles superpictus, των οποίων η αύξηση κατά τους μήνες Αύγουστο
και Σεπτέμβριο επιμήκυνε την περίοδο του κύματος. Όσο για την εποχική διακύμανση
των πλασμωδίων, οι μελέτες έδειχναν ότι την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού
εμφανιζόταν κυρίως το Plasmodium vivax και κατά τη φθινοπωρινή περίοδο επικρατούσε το Plasmodium falciparum.161
Με βάση τις επιδημιολογικές μελέτες και τα διαθέσιμα στοιχεία της περιόδου
1943-1944, οι Έλληνες ελονοσιολόγοι είχαν υπολογίσει ότι ο επιπολασμός της ελονοσίας θα αύξανε δραματικά κατά την περίοδο 1945-1950. Αν δεν ξεκινούσαν γρήγορα
οι ψεκασμοί και χανόταν το 1945, οι προβλέψεις για το μέλλον ήταν δυσοίωνες. Οι
προβλέψεις των Ελλήνων ελονοσιολόγων βασίζονταν, εκτός των άλλων, και στα κλιματολογικά δεδομένα του 1944 και των πρώτων μηνών του 1945, καθώς γινόταν σαφές ότι οι κλιματολογικές συνθήκες αυτού του χρονικού διαστήματος είχαν ευνοήσει
την αύξηση των κουνουπιών.162
Από τη στιγμή που εγκαταστάθηκε μόνιμα η UNRRA στην Ελλάδα, μετά τα προβλήματα του 1944, το μεγάλο στοίχημα της Σχολής Δημόσιας Υγείας και των Αμερικανών ήταν να μην χαθεί ούτε μια μέρα από το 1945. Σύμφωνα με τα δεδομένα που
επεξεργάστηκαν οι ειδικοί, ένα μεσαίου μεγέθους χωριό, προκειμένου να έχει προστασία τουλάχιστον για 6 μήνες μετά τον ψεκασμό, θα χρειαζόταν 800 kg DDT.163
Η ταχύτητα της προμήθειας του DDT από τις Η.Π.Α. ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα της UNRRA. Για τα έτη 1945-1946, η UNRRA είχε ζητήσει 300 τόνους DDT
και η αμερικανική βιομηχανική παραγωγή ανταποκρίθηκε πλήρως. Η ποσότητα αυτή
που κατέφθασε στην Ελλάδα ήταν χωρισμένη σε τρία είδη DDT: α) διαλύματα περιεκτικότητας 20% DDT για τους αεροψεκασμούς, β) διαλύματα περιεκτικότητας 26%
DDT για τους ψεκασμούς των κτιρίων και γ) σκόνη καθαρού DDT (περιεκτικότητα
100%) για την επιτόπια παραγωγή στην Ελλάδα των δύο προηγούμενων διαλυμάτων.
Η ποσότητα DDT που παρασκευάσθηκε για τις ανάγκες της Ελλάδας ήταν η μεγαλύτερη που παρέλαβε η UNRRA σε όλες τις υγειονομικές εκστρατείες στην Ευρώπη
και την Ασία.164
Όσο η UNRRA προετοιμαζόταν για τη μεγάλη επιχείρηση των αεροψεκασμών,
ξεκίνησαν οι κλασσικοί ψεκασμοί από ομάδες εδάφους. Στην προσπάθεια αυτή, εκτός
από το προσωπικό που είχε διορίσει το ελληνικό Κράτος, συμμετείχε ο Ελληνικός
Στρατός και πολλοί εθελοντές από τα χωριά για βοηθητικές εργασίες. Ο ψεκασμός
στις όχθες των ελών γινόταν με χειροκίνητες συσκευές και χρησιμοποιήθηκε DDT περιεκτικότητας 5%. Στην αρχή της επιχείρησης των χερσαίων ψεκασμών, οι Αμερικανοί
σκέφθηκαν μια πραγματικά πρωτότυπη μέθοδο διασποράς του DDT στα δυσπρόσιτα
έλη. Όπου δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης, οι ομάδες είχαν εφοδιασθεί με χειροβομβίδες που περιείχαν DDT. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τελικά τα αναμενόμενα και
η μέθοδος σύντομα εγκαταλείφθηκε, παρά την αποτυχία της, όμως, ήταν πράγματι
μια ευφυής σύλληψη. Στις λίμνες και τα ποτάμια, οι ομάδες προσέγγιζαν τα έλη με
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βάρκες, οι οποίες έφεραν τους ειδικούς ψεκαστήρες Hudson Industrial των 15 λίτρων
που είχε προμηθεύσει η UNRRA στις ελληνικές ομάδες.165
Κατά το τέλος του έτους και καθώς άρχισε η συλλογή των πρώτων στοιχείων,
τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Οι δείκτες, για πρώτη φορά στην ιστορία της
ελονοσίας στην Ελλάδα, μειώνονταν εντυπωσιακά, το ίδιο και ο αριθμός των ασθενών. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι περιπτώσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Στην Αθήνα, η έκθεση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ελονοσίας της Σχολής Δημόσιας Υγείας παρουσίασε εντυπωσιακά στοιχεία, με μικρό αριθμό ασθενών. Μάλιστα, οι
όποιες περιπτώσεις εντοπίζονταν αφορούσαν αναζωπυρώσεις της νόσου λόγω ημιτελούς θεραπείας. Η Αθήνα, μετά από αιώνες, ήταν πλέον ελεύθερη από τη νόσο. Ένα
μικρό πρόβλημα εντοπιζόταν στα περίχωρα της πρωτεύουσας, τα οποία χωρίσθηκαν
σε τέσσερεις τομείς και επαναλήφθηκαν οι ψεκασμοί σε 81 χωριά και συνοικισμούς το
1946 και το 1947.166
Στη Θεσσαλονίκη, τα στοιχεία της UNRRA έδειχναν επίσης μεγάλη μείωση τόσο
στην πόλη όσο και στα περίχωρα.167 Ενδεικτική είναι η μείωση του αριθμού των ασθενών με θετικές εξετάσεις αίματος για τα πλασμώδια στη Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο του νομού. (Διάγραμμα 1)
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και η αποστολή της UNRRA στην Κρήτη, όπου, έως το
1946, είχαν ψεκασθεί 1.210 χωριά και το 98% του εδάφους του νησιού.168 Ενδεικτική
είναι, επίσης, η περίπτωση της Λίμνης Κωπαΐδας, μιας περιοχής με ελονοσία από την
εποχή της Κλασσικής Ελλάδας. Οι εργασίες αποξήρανσης της λίμνης είχαν ξεκινήσει

Διάγραμμα 1.
Διακύμανση αριθμού ασθενών με θετικές εξετάσεις αίματος στη Θεσσαλονίκη και το
υπόλοιπο του νομού (1942-1946).
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από το 1880. Την περίοδο 1882-1886 είχε αναλάβει το έργο η Γαλλική Εταιρεία της
Λίμνης Κωπαΐδας και την περίοδο 1887-1931 η Αγγλική Εταιρεία της Λίμνης Κωπαΐδας. Έκτοτε, η αγγλική εταιρεία διατηρούσε σταθμό παρακολούθησης των κουνουπιών στην περιοχή. Η ενδημικότητα στην περιοχή έφθανε, σε κάποια χωριά, το 100%.
Ύστερα από τους ψεκασμούς με το DDT, κατά τα χρόνια 1946-1947 δεν καταγράφηκε
ούτε ένα κρούσμα ελονοσίας σε κανένα από τα 52 χωριά της περιοχής.169
Η επιτυχία του πρώτου έτους χαροποίησε τη Σχολή Δημόσιας Υγείας και την
UNRRA, κανείς όμως δεν επαναπαύθηκε. Όπως αναφέρθηκε, η προστασία που παρείχαν οι ψεκασμοί θα απάλλασσε ένα χωριό από τα κουνούπια, άρα και από τη νόσο, για
έξι μήνες. Αν και οι χερσαίες ομάδες επαναλάμβαναν το ψεκασμό σε μια περιοχή κάθε
μήνα, σε πολλές περιπτώσεις το παρελθόν της υψηλής ενδημικότητας ενός τόπου
καθιστούσε αναγκαίο τον ψεκασμό κάθε εβδομάδα για μακρύ χρονικό διάστημα. Η
ίδια τακτική θα ακολουθηθεί και το 1946 σε πανελλαδική κλίμακα. Στα αξιοσημείωτα
του 1946 περιλαμβάνεται η ειδική έκδοση της UNRRA απευθυνόμενη στους Έλληνες
εργαζόμενους στον ανθελονοσιακό αγώνα, με οδηγίες για τη σωστή και οικονομική
χρήση του DDT.170
Το πλέον εντυπωσιακό, όμως, γεγονός της χρονιάς θα είναι η έναρξη των αεροψεκασμών. Αυτό που είχε θέσει ως στόχο η UNRRA ήταν πλέον έτοιμη να το υλοποιήσει,
ρίχνοντας στον πόλεμο κατά των κουνουπιών και εναέρια μέσα. Με μια επιχείρηση,
εμπνευσμένη από την τραγική τακτική που ισοπέδωνε τις ευρωπαϊκές πόλεις, δηλαδή
το «carpet bombing» των βομβαρδιστικών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τα αεροπλάνα της UNRRA θα «βομβάρδιζαν» τα κουνούπια με DDT, στρέμμα με στρέμμα.
Όπως αναφέρθηκε, η προετοιμασία της εναέριας προσέγγισης των περιοχών με ελονοσία ξεκίνησε από τη στιγμή που η UNRRA ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της,
το 1945. Πρώτο μέλημα του Wright ήταν να επιλέξει τον κατάλληλο τύπο αεροπλάνου. Η UNRRA κατέληξε στα εύχρηστα και δοκιμασμένα διπλάνα Stearman PT-17
(Stearman-Boeing Model 75 Kaydet), τα οποία όμως έπρεπε να υποστούν μετατροπές.
Τα Stearman είχαν παραχθεί κατά χιλιάδες και είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τις δεκαετίες 1930-1940 ως εκπαιδευτικά και αναγνωριστικά στην αμερικανική Αεροπορία.171
Η UNRRA κατάφερε να εξασφαλίσει 18 Stearman PT-17, τα οποία, κατόπιν συμφωνίας με την αμερικανική Κυβέρνηση και την Tennessee Valley Authority, στις 15
Ιουνίου 1945, μετατράπηκαν σε ψεκαστικά αεροπλάνα. Η ταχύτητα με την οποία έγιναν οι μετατροπές στα αεροπλάνα ήταν εντυπωσιακή και, μέχρι τις 7 Αυγούστου, όλα
είχαν πλέον εξοπλιστεί με ψεκαστήρες.172-173
Οι επόμενοι μήνες αναλώθηκαν στην εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων και των
μηχανικών της Βασιλικής Ελληνικής Αεροπορίας, οι οποίοι στάλθηκαν για το σκοπό
αυτό στις Η.Π.Α. (Εικόνα 17)
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πιλότοι διδάχθηκαν ακόμα και μαθήματα εντομολογίας και βιολογίας των κουνουπιών. Η εκπαίδευση των πιλότων απο-
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τελούσε ένα σημαντικό μέρος του εγχειρήματος, και έπρεπε να εξοικειωθούν με τις
ιδιαιτερότητες των Stearman, καθώς θα πετούσαν με ταχύτητα 90 m.p.h. σε ύψος 3
μέτρων από το έδαφος.175 Στις δοκιμές ψεκασμού που πραγματοποιήθηκαν, δοκιμάστηκαν διάφοροι συνδυασμοί αναλογιών D.D.T. καθαρής περιεκτικότητας από 5-20%
και διαλυτών. Το θέμα του διαλύτη ήταν ιδιαιτέρως σημαντικό, ειδικά για τους αεροψεκασμούς, και δοκιμάστηκαν αρκετοί από αυτούς, όπως οι Cyclohexanone, Benzene,
Dichlorobenzene, Xylene, Kerosene, Velsicol NP 70, Velsicol XR-40, AR-50 or Sovasol
74, Sovasol 75 και Freon.176
Το DDT διοχετευόταν μέσα στις εξατμίσεις. Για το λόγο αυτό, το θέμα του διαλύτη ήταν σημαντικό, γιατί επηρεαζόταν άμεσα από τη θερμοκρασία του κινητήρα του
αεροπλάνου, με τελικό αποτέλεσμα τη μειωμένη δραστικότητα του εντομοκτόνου.
Ο διαλύτης και το DDT τοποθετούνταν μέσα στις εξατμίσεις, όπου ακολουθούσε η
θερμική εξαέρωση του διαλύτη και η νεφελοποίηση του DDT. Τα αεροπλάνα απογειώνονταν πριν την ανατολή του ηλίου και το σχέδιο προέβλεπε ότι κάθε αεροπλάνο θα
πρέπει να ψεκάζει 4 στρέμματα ανά λεπτό.177 Σημαντική επίσης ήταν η ενημέρωση των
πιλότων σχετικά με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, αφού οι δυνατοί άνεμοι καθιστούσαν αδύνατο τον ψεκασμό. Μετά τη διέλευση των αεροπλάνων, οι πεζοπόρες ομάδες θα «αποτελείωναν» τις προνύμφες με επιπλέον ψεκασμό, λίγες ημέρες αργότερα.

Εικόνα 17.
Εκπαίδευση Ελλήνων πιλότων και μηχανικών στον εφοδιασμό με DDT, 1 Σεπτεμβρίου
1945, Muscle Shoals Airport. Άδεια από National Archives of Atlanta.174
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Η τεχνική αυτή, η οποία θύμιζε έντονα τη συνεργασία αεροπορίας και πεζικού στις
πολεμικές επιχειρήσεις, ανεδείκνυε το επιθετικό πνεύμα της UNRRA και, σύντομα,
υιοθετήθηκε από την ελληνική πλευρά ως η τελειότερη που μπορούσε να επινοηθεί.
Με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, οι εκπαιδευμένοι πιλότοι και μηχανικοί
έγιναν, με τη σειρά τους, εκπαιδευτές για άλλους 15 πιλότους και 30 μηχανικούς. Η
UNRRA, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, όρισε 11 αεροδρόμια σε όλη τη χώρα
ως βάσεις των αεροπλάνων και κατέστρωσε τα σχέδια πτήσης. Οι ψεκασμοί ξεκίνησαν επίσημα την 1η Μαΐου 1946. Κατά τους τέσσερεις επόμενους μήνες, καταγράφηκαν 1.653 ώρες πτήσης, ενώ ψεκάστηκαν 285.444 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα.
Δυστυχώς, ο ενθουσιασμός των πιλότων αποδείχθηκε καταστρεπτικός. Στο διάστημα
1 Μαΐου-31 Αυγούστου σημειώθηκαν 14 ατυχήματα (οκτώ από λάθος χειρισμό και έξι
από μηχανική βλάβη). Σε ένα από αυτά τα ατυχήματα έχασε τη ζωή του ένας πιλότος,
όταν το αεροπλάνο του κατέπεσε στη θάλασσα. Όπως φάνηκε, η κύρια αιτία των ατυχημάτων ήταν η απότομη μείωση της ταχύτητας από 220 σε 90 m.p.h., κατά τη βύθιση
του αεροπλάνου και την προσπάθεια ευθυγράμμισής του στο ύψος των 3 μέτρων από
το έδαφος.178 Πάντως, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά και στους ανθρώπους πίσω
από τους πιλότους, δηλαδή τους μηχανικούς στα αεροδρόμια, οι οποίοι επιδιόρθωναν τάχιστα τα αεροπλάνα και τους οποίους ο επικεφαλής του ιατρικού τμήματος της
UNRRA, Gordon Smith, αποκαλούσε πραγματικούς ήρωες. (Εικόνα 18)

Εικόνα 18.
Οι «αφανείς ήρωες» μηχανικοί επιδιορθώνουν τον κινητήρα ενός Stearman πριν την
επόμενη πτήση.
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Πάντως, σύντομα η UNRRA θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με τους Έλληνες πιλότους, αφού αυτοί ανακλήθηκαν στις αρχές του 1947, προκειμένου να επανδρώσουν
τις μοίρες της Βασιλικής Ελληνικής Αεροπορίας που δρούσαν κατά του ΔΣΕ. Αυτή η
εξέλιξη δεν χαροποίησε την UNRRA, αλλά αναγκάστηκε να υπακούσει, δεδομένου
ότι η χώρα ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Σύντομα όμως βρέθηκαν αντικαταστάτες, οι
οποίοι συνέχισαν να επανδρώνουν τα αεροπλάνα της UNRRA. (Εικόνα 19)
Όσο περνούσε ο καιρός και οι πιλότοι εξοικειώνονταν με τις πτητικές μηχανές,
άρχισαν να αυξάνουν οι ώρες πτήσης, ενώ μειώθηκαν τα ατυχήματα. Ενδεικτικό είναι
το στοιχείο ότι το 1946 καταγράφηκαν συνολικά 2.840 ώρες πτήσης, ενώ το 1947
αυτές ανήλθαν στις 4.740. (Εικόνα 20). Ταυτόχρονα, από τον Αύγουστο του 1946 έως
τον Απρίλιο του 1947, σημειώθηκαν έξι ατυχήματα χωρίς απώλειες.180
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που παρατηρήθηκε
κατά τους ψεκασμούς κάποιων περιοχών το 1948. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των
Ελλήνων ελονοσιολόγων, σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός
προνυμφών μετά από εκτεταμένους ψεκασμούς. Αμέσως ειδοποιήθηκε η UNRRA και

Εικόνα 19.
Η Μοίρα των Stearman της UNRRA στο αεροδρόμιο Ελευσίνας το 1946. Άδεια από
United Nations, Archives and Records Management Section.179
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ο Daniel Wright ανέλαβε να το διερευνήσει. Από την αλληλογραφία του Wright με
το διευθυντή της προμηθεύτριας εταιρείας του διαλύτη Velsicol NR 70, David Lynch,
προκύπτουν η πιθανή ευπάθεια των διαλυτών αλλά και τα άλματα της αμερικανικής
χημικής βιομηχανίας. Η UNRRA μπορούσε να αποδώσει το φαινόμενο μόνο σε κάποια αλλαγή της φόρμουλας της χημικής ένωσης, ενώ η εταιρεία υποστήριζε ότι η
πιθανή αδρανοποίηση του DDT ίσως οφειλόταν στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στις εξατμίσεις των αεροπλάνων και στην αλλοίωση του διαλύτη.
Παρά την επιβεβαίωση των σειριακών αριθμών του σκευάσματος και τη διαβεβαίωση
ότι ο ίδιος διαλύτης Velsicol NR 70 είχε σταλεί από τις Η.Π.Α. σε αντίστοιχες ομάδες της UNRRA στην Ιταλία και την Αίγυπτο, το φαινόμενο στην Ελλάδα παρέμενε μυστήριο. Με το θέμα μάλιστα ασχολήθηκε και το τμήμα Technical Development
Division, Communicable Disease Center, U.S. Public Health Service, το οποίο όμως
επίσης δεν κατάφερε να καταλήξει σε ένα πόρισμα. Στο σημείο αυτό φάνηκε η ετοιμότητα των αντανακλαστικών της UNRRA, αλλά, κυρίως, η δυναμική της βιομηχανίας
των Η.Π.Α., αφού σε χρόνο ρεκόρ αντικαταστάθηκαν, κατά περίπτωση, οι διαλύτες

Εικόνα 20.
Το βιβλίο πτήσεων των αεροπλάνων της UNRRA, Αεροδρόμιο Ελευσίνας 1947.
Άδεια από Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αθήνα.

(Εις:Τσιάμης Κ. και συν. Η εισαγωγή του DDT στον ελληνικό ανθελονοσιακό αγώνα κατά την
περίοδο 1945-1949. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2017;62(3):171-185).
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Velsicol NR 70 με τις καινούργιες ενώσεις Octa-klor Technical Chlordane. (Εικόνα
21) 181

IX. Πολιτικές και επιστημονικές διαμάχες
Όπως έχει αναφερθεί, η UNRRA κλήθηκε να δράσει σε μια χώρα με βαθιά πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση. Τα Δεκεμβριανά του 1944 ήταν απλά ο προάγγελος αυτού που θα ακολουθούσε ένα χρόνο αργότερα. Όπως ήδη σημειώθηκε, από
την αρχή της έλευσης της UNRRA στην Ελλάδα, η αποστολή στοχοποιήθηκε, αφού
ενεπλάκη, άθελά της, στην ελληνοβρετανική κρίση. Η υπογραφή της συμφωνίας με
την ελληνική Κυβέρνηση, την 1η Μαρτίου 1945, επισημοποίησε την, ούτως ή άλλως
δεδομένη, ουδετερότητα της UNRRA. Όμως, τα γεγονότα θα έδειχναν ότι ούτε η
ουδετερότητα ήταν αρκετή ή αρεστή.
Η πρώτη σοβαρή κρίση φάνηκε στο επιχειρησιακό κομμάτι του εγχειρήματος.
Όπως είχε σχεδιασθεί στις αρχές του 1945, η Σχολή Δημόσιας Υγείας θα αναλάμβανε
τη γενική οργάνωση της επιχείρησης, ενώ η UNRRA θα μεριμνούσε για τον τεχνικό
εξοπλισμό. Επίσης, η χώρα χωρίσθηκε σε 11 περιοχές, για τις οποίες οι αποφάσεις
λαμβάνονταν από την Αθήνα. Στα τέλη του 1945, αρχίζουν να εμφανίζονται διάφορα

Εικόνα 21.
Από την αλληλογραφία των υπευθύνων της Velsicol με τον Daniel Wright σχετικά με
την ποιότητα των διαλυτών του DDT.
(Εις:Τσιάμης Κ. και συν. Η εισαγωγή του DDT στον ελληνικό ανθελονοσιακό αγώνα κατά την
περίοδο 1945-1949. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2017;62(3):171-185).
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οργανωτικά προβλήματα στην επαρχία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η κρατική
οργάνωση της Ελλάδας είχε πληγεί σοβαρά από τον πόλεμο και οι δομές της δεν
ήταν ακόμα επαρκώς στελεχωμένες. Απέναντι όμως στην επιθυμία της UNRRA για
επιτυχία του προγράμματος, τίποτα δεν έπρεπε να σταθεί εμπόδιο. Έτσι, άρχισαν να
αναδύονται τα πρώτα σημάδια τριβής ανάμεσα στην UNRRA και τη Σχολή Δημόσιας
Υγείας, που ουσιαστικά απηχούσαν τη νοοτροπία δύο διαφορετικών κόσμων. Στην
Ελλάδα ήταν αδιανόητη η ύπαρξη μιας αποκεντρωμένης διοίκησης σε διάφορα επίπεδα. Όμως, οι Αμερικανοί της UNRRA θεωρούσαν ότι η τοπική διαχείριση ήταν πιο
ενδεδειγμένη από την κεντρική διαχείριση της Αθήνας, όπου οι καθυστερήσεις στη
διάχυση των οδηγιών προς την επαρχία θα δημιουργούσαν προβλήματα στον ανθελονοσιακό αγώνα. Στο πλαίσιο αυτό, τον Αύγουστο του 1946, ιδρύθηκε ένα σύστημα
αποκέντρωσης των ανθελονοσιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία
θα περνούσε στα χέρια τοπικών επιτροπών.
Η εμμονή της UNRRA για την οργάνωση αυτού του τύπου έφερε αναστάτωση
στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, η οποία ποτέ δεν είχε λειτουργήσει με αυτή την φιλοσοφία. Με τη σκέψη ότι η Σχολή Δημόσιας Υγείας χάνει τον έλεγχο, άρχισαν και οι
πρώτες προστριβές ανάμεσα στον καθηγητή Λιβαδά και τον Wright, ενώ το ίδιο ζήτημα στάθηκε και η αφορμή για το τέλος της παλαιάς φιλίας των δύο ανδρών. Το
1946, ενώ έχουν ξεκινήσει οι αεροψεκασμοί και παρά τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των δοκιμαστικών ψεκασμών, ο καθηγητής Λιβαδάς θα θέσει ένα πολύ
λογικό και κρίσιμο ερώτημα: Ναι στον ψεκασμό, αλλά μαζικά ή επιλεκτικά; Μετά τον
αρχικό ενθουσιασμό, η άποψη της Σχολής Δημόσιας Υγείας ήταν ότι οι ψεκασμοί που
θα προγραμματιστούν θα έπρεπε να είναι στοχευμένοι κατά συγκεκριμένων ειδών
Anopheles, ενώ επιφυλάχθηκε για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του DDT. Αυτό που
κυρίως διαφαινόταν από τις αντιδράσεις του Λιβαδά ήταν ότι ο υπέρμετρος ενθουσιασμός για το DDT θα απέβαινε σε βάρος άλλων τομέων του ανθελονοσιακού αγώνα,
όπως οι αποξηράνσεις των ελών και οι αποστραγγίσεις υδάτινων εστιών, τομείς στους
οποίους οι Έλληνες είχαν εμπειρία.182
Αν η ανθελονοσιακή αποστολή της UNRRA θεωρούσε ότι τα προβλήματά της
στην Ελλάδα ήταν μόνο επιστημονικής φύσης, σύντομα θα αντιλαμβανόταν τη σοβαρότητα της κατάστασης, σε μια χώρα όπου η πολιτική αντιπαράθεση και ο ένοπλος
αγώνας θα συνοψίζονταν στο δόγμα «μαζί μας ή εναντίον μας». Επίσης, σύντομα θα
διαπίστωνε ότι η αυστηρή ουδετερότητά της δεν θα της έλυνε τα προβλήματα, αλλά
θα της δημιουργούσε περισσότερα. Ο Εμφύλιος Πόλεμος είχε ξεκινήσει και ο ΔΣΕ είχε
εξαπολύσει γενική επίθεση, προβληματίζοντας την Αθήνα και το Λονδίνο. Η δράση
των αεροπλάνων της UNRRA έπρεπε να περιορισθεί, αφού ο κίνδυνος κατάρριψής
τους ήταν υπαρκτός. Στο σημείο αυτό μπορούμε να αντιληφθούμε τον προβληματισμό και την αντίδραση και από την πλευρά του ΔΣΕ σε σχέση με τις διελεύσεις των
αεροπλάνων. Για το ΔΣΕ, η UNRRA αντιπροσώπευε το δυτικό «κρυφό» σύμμαχο της
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κυβέρνησης και ο καθένας θα μπορούσε να υποθέσει, εν μέσω της σύρραξης, ότι μια
πτήση, ενδεχομένως, να μην έχει μόνο επιστημονικό χαρακτήρα. Εξάλλου, το γεωγραφικό εύρος των πτήσεων σίγουρα επικάλυπτε, σε αρκετές περιπτώσεις, τα εδάφη
που κατά καιρούς κατείχε ο ΔΣΕ. (Εικόνα 22)
Καθώς συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις, η κυβέρνηση προχωρά στην εκκαθάριση των κρατικών υπηρεσιών από υπαλλήλους αριστερής ιδεολογίας. Η κυβερνητική εκστρατεία απομάκρυνσης των αριστερών δημοσίων υπαλλήλων δεν άφησε

Εικόνα 22.
Χάρτης με την ακτίνα δράσης των Stearman ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (1946).
Άδεια από Newman Library, Virginia Tech & State University, Special Collections.
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ανεπηρέαστους τους Έλληνες που δούλευαν στο πρόγραμμα της UNRRA. Στις 19
Ιουλίου 1946, θα ξεσπάσει η αναμενόμενη θύελλα. Ένας Έλληνας μηχανικός από το
κλιμάκιο της UNRRA στην Κρήτη θα κατηγορηθεί για κομμουνιστική προπαγάνδα
και θα ακολουθήσει η απομάκρυνσή του. Η UNRRA θα διαμαρτυρηθεί στην Κυβέρνηση ότι οι εκκαθαρίσεις θα πλήξουν το ανθελονοσιακό πρόγραμμα. Ο Daniel Wright
μόλις είχε κάνει το μεγάλο λάθος και η αντίδραση της UNRRA εκλαμβάνεται από
ορισμένους ως συμπάθεια προς τους κομμουνιστές. Οι κεντροδεξιές και φιλομοναρχικές εφημερίδες (Ελληνικό Αίμα, Ακρόπολις, Βραδυνή, Εθνικός Κήρυκας, Εστία, Τα
Νέα, Καθημερινή) βάλλουν κατά της UNRRA, χαρακτηρίζοντάς την ως άντρο κομμουνιστών και κατασκόπων, ενώ ο Daniel Wright θα λάβει το προσωνύμιο «Κόκκινος
Daniel».183
Ξαφνικά, οι εφημερίδες έθεταν το θέμα της πληρωμής του DDT. Εφόσον όλα τα
εφόδια που μοίραζε στην Ελλάδα η UNRRA (ιματισμός, τρόφιμα, φάρμακα κτλ) έρχονταν δωρεάν, γιατί η ελληνική Κυβέρνηση έπρεπε να πληρώνει για το DDT; Στον
αντίποδα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μέσω της εφημερίδας του «Ριζοσπάστης», χωρίς βέβαια να έχει διάθεση να υποστηρίξει τους Αμερικανούς, επιτίθεται για
τις εκκαθαρίσεις των υπαλλήλων της UNRRA, αναφέροντας ότι η Κυβέρνηση μάλλον
θα προτιμούσε η UNRRA να στελεχώνεται από φιλομοναρχικούς ή, ακόμα χειρότερα,
από πρώην συνεργάτες των Γερμανών.
Η UNRRA απάντησε στις κατηγορίες για την παρουσία «κρυφοκομμουνιστών»
στις αποστολές της, υποστηρίζοντας ότι, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, συμβαίνει με ευθύνη του ελληνικού Κράτους και της Αστυνομίας, αφού οι πολίτες, πριν διορισθούν
στο Δημόσιο, έπρεπε να προσκομίσουν πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων. Τελικά, η UNRRA, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, απέσυρε την αποστολή της Κρήτης μαζί με
τον εξοπλισμό. Εντυπωσιακή ήταν η αντίδραση του λαού της Κρήτης, ο οποίος απέστειλε δεκάδες επιστολές προς όλους τους εμπλεκόμενους, παρακαλώντας να επικρατήσει η κοινή λογική και να μην διακοπεί το πρόγραμμα στο νησί. Επιπλέον, οι
Κρητικοί μετανάστες στις Η.Π.Α. είχαν συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσό για τον
ανθελονοσιακό αγώνα της UNRRA στο νησί τους, το οποίο έμενε ανεκμετάλλευτο.
Η UNRRA ανέφερε ότι το αρχείο της ήταν γεμάτο από επιστολές Κρητικών, στους
οποίους χρωστούσε μεγάλη ευγνωμοσύνη για την εθελοντική εργασία τους, αλλά η
τακτική της κυβέρνησης ήταν αυτή που δημιουργούσε τα προβλήματα. Η Κυβέρνηση
δεν φάνηκε να ανησυχεί για την αποχώρηση της UNRRA από την Κρήτη και μάλλον
η UNRRA ήταν αυτή που έπρεπε να ανησυχεί ύστερα από τις κυβερνητικές δηλώσεις.
Όπως ανέφερε το πρακτορείο Reuters από την Αθήνα, σύμφωνα με τις δηλώσεις της
Κυβέρνησης, η Κρήτη, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, είχαν από παλιά ελονοσία και
η αποχώρηση της UNRRA δεν ήταν πλήγμα. Και, αν έπρεπε να διαλέξουν ανάμεσα
στον κομμουνισμό ή την ελονοσία, θα προτιμούσαν την ελονοσία. Επίσης, υποστήριζαν ότι μπορούσαν να πετύχουν την εκρίζωση της ελονοσίας και χωρίς τη βοήθεια της
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UNRRA. Εξάλλου, μια οργάνωση η οποία ήταν «άντρο» κομμουνιστών δεν είχε καμία
θέση στην Ελλάδα. (Εικόνα 23)
Σε λιγότερο από ένα χρόνο, το προσωπικό της ανθελονοσιακής αποστολής της
UNRRA είχε αποδεκατιστεί. Έμπειροι και εξειδικευμένοι Έλληνες ιατροί της UNRRA,
πολλοί εκ των οποίων παλαιοί εκπαιδευόμενοι στο Rockefeller Foundation, απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία. Ενδεικτικό είναι ότι, μέχρι τα τέλη Μαΐου 1947, από
τους 226 επιθεωρητές ελονοσίας του προγράμματος είχαν απομείνει 96, ενώ και η
Σχολή Δημόσιας Υγείας έχασε 5 από τους 10 επιθεωρητές της.185-186 Αξιοσημείωτη εί-

Εικόνα 23.
Δημοσίευμα της The Sydney Morning Herald σχετικά με τη διαμάχη της ελληνικής Κυβέρνησης με την UNRRA (19 Ιουλίου 1946). Άδεια από National Library of Australia184
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ναι, επίσης, η αναφορά του Wright ότι παρατηρήθηκαν φθορές στα αεροπλάνα, για
τις οποίες όμως δεν διευκρινίζεται αν σχετίζονταν με τη διαμάχη της UNRRA με την
Κυβέρνηση. Εντύπωση όμως και απορία προκαλεί η αναφορά του ότι πάντα οι φθορές εντοπίζονταν μόνο στα «αριστερά φτερά» των αεροπλάνων.187 Αν ισχύει αυτό και
σχετίζεται με το κλίμα που είχε δημιουργηθεί, κάποιοι έστελναν ένα ξεκάθαρο μήνυμα
στον Daniel Wight και την UNRRA.
Το 1947, και ενώ το ψυχρό κλίμα ανάμεσα στην UNRRA, τη Σχολή Δημόσιας Υγείας και την Κυβέρνηση συνεχίζεται, ένα νέο πρόβλημα θα προκύψει στην αμερικανική
αποστολή. Η αποχώρηση των Βρετανών και η κληροδότηση των προβλημάτων της
Ελλάδας στους Αμερικανούς θα φέρουν σε δύσκολη θέση την UNRRA. Εξάλλου, κανείς από την αμερικανική αποστολή δεν ξεχνούσε τα γεγονότα των Δεκεμβριανών και
τις σχέσεις της UNRRA με τους Βρετανούς. Σε μια σειρά επιστολών του προς γερουσιαστές και στελέχη του Ιδρύματος Rockefeller, ο Wright διατυπώνει τις σκέψεις του,
την οργή του αλλά και τον προβληματισμό του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
στην Ελλάδα, που θεωρεί ότι, σε μεγάλο βαθμό, οφείλονται στη βρετανική πολιτική.
Η ανοησία του κόμματος των Torries και οι επιλογές των πολιτικών ανδρών που αυτό
υποστήριξε έφεραν το χάος στην Ελλάδα, όπως έγραφε ο Wright. Επιπλέον, θεωρούσε ότι τα «ξαδέλφια», οι Βρετανοί, τους κορόιδεψαν και τους άφησαν να προσέχουν
την Ελλάδα ως ένα άρρωστο παιδί, και, αν αποτύχουν να το προστατέψουν από το
σοβιετικό κίνδυνο, ολόκληρος ο κόσμος θα γελάει με την αποτυχία των Αμερικανών.
Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν όλες αυτές οι σκέψεις αντιπροσώπευαν τους
Αμερικανούς όλων των τμημάτων της UNRRA στην Ελλάδα. Πάντως, δίνουν σίγουρα το στίγμα των σχέσεων μεταξύ των Αμερικανών και των Βρετανών στη μεταπολεμική Ελλάδα. Πλέον, όμως, το βασικό πρόβλημα ήταν ότι οι Η.Π.Α. βοηθούσαν
οικονομικά και στρατιωτικά την Κυβέρνηση και, ως εκ τούτου, η UNRRA έμπαινε
και επίσημα στο στόχαστρο των κομμουνιστών. Μέσα από τις επιστολές του Wright
αναδύεται επίσης ένα ακόμα πρόβλημα του Εμφυλίου Πολέμου, αυτό των εσωτερικών
προσφύγων. Όπως, αμέσως μετά την αποχώρηση των Γερμανών, η UNRRA έπρεπε να
ασχοληθεί με τη στέγαση εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, έτσι και τώρα, οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους και, συχνά, καταφεύγουν στις πλέον επικίνδυνες
περιοχές όπου επιπολάζει η νόσος. Εξάλλου, από την πρώτη στιγμή, η UNRRA είχε
επισημάνει ότι η συνήθεια των Ελλήνων αγροτών να κοιμούνται στην ύπαιθρο αύξανε
τον αριθμό των κρουσμάτων από την ελονοσία. Πλέον, στην ύπαιθρο δεν κοιμόντουσαν μόνο οι αγρότες από συνήθεια, αλλά και όλοι οι πολίτες που εγκατέλειπαν τις
πόλεις λόγω των μαχών.188
Το 1948 θα κυλήσει και αυτό με μεγάλη ένταση. Η πρώτη αφορμή θα δοθεί τον
Ιούλιο, μετά το Παγκόσμιο Συνέδριο Ελονοσίας στην Ουάσινγκτον. Εκεί, ο Λιβαδάς
θα παρουσιάσει την πρόοδο του ελληνικού ανθελονοσιακού προγράμματος, συγχαίροντας την UNRRA για την τεχνική βοήθεια, αλλά χωρίς να κάνει αναφορά στον
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Wright. Στις Η.Π.Α. όμως ο Λιβαδάς θα βρει έναν απρόσμενο σύμμαχο, την ιταλική
ανθελονοσιακή αποστολή, και θα προκύψει μια νέα παρεξήγηση. Με δεδομένο ότι
στο Συνέδριο η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν ιατροί, ο κλάδος
των υγειονομικών μηχανικών είχε ελάχιστη παρουσία. Εκεί θα τεθεί από Έλληνες και
Ιταλούς ιατρούς το θέμα του πιθανού αποκλεισμού των ιατρών από τις αποφάσεις που
σχετίζονταν με τα μηχανικά έργα των ανθελονοσιακών αγώνων. Όταν διέρρευσε η
πληροφορία στην Αθήνα, η UNRRA διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο,
αλλά και ότι η οποιαδήποτε απομάκρυνση ιατρού από τα μηχανικά έργα θα στόχευε
στην αποδέσμευσή του από καθήκοντα που ήταν εντελώς τεχνικής φύσης, με σκοπό
να επικεντρωθεί σε αμιγώς ιατρικά καθήκοντα.189
Η γενικότερη στάση της ελληνικής αποστολής στο συνέδριο της Ουάσινγκτον
έδειχνε ότι, ίσως, ο συμβουλευτικός ρόλος της UNRRA να είχε φθάσει πλέον στο
τέλος του. Οι βάσεις είχαν τεθεί και ο συνδυασμός της εμπειρίας της Δημόσιας Σχολής Υγείας και της τεχνογνωσίας της UNRRA είχαν φέρει αποτελέσματα. Η Ελλάδα
πράγματι μπορούσε να εφαρμόσει ένα ανθελονοσιακό πρόγραμμα σύμφωνα με τις
ανάγκες της, όχι μόνο στο επίπεδο της δημόσιας υγείας αλλά και αλλού. Ενδεικτικό
είναι το γεγονός ότι ακόμα και ο Ελληνικός Στρατός είχε αναμορφώσει τις προπολεμικές ανθελονοσιακές υγειονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνοντας το DDT στις
μονάδες υγιεινής. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της επιχείρησης «Κορωνίς» (20
Ιουνίου – 20 Αυγούστου 1948), κατά την οποία κινητοποιήθηκαν τρεις Ανθελονοσιακές Ομάδες (Μονάδες 278, 281 και 286). Οι ομάδες αυτές φρόντισαν για την απεντόμωση των περιοχών δράσης του στρατού και την προληπτική χορήγηση κινίνης στους
στρατιώτες, πριν τη γενική επίθεση κατά του ΔΣΕ.190
Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης
ανάμεσα στον Wright και το Λιβαδά, σχετικά με τον οικονομικό προϋπολογισμό του
προγράμματος για το 1949. Σύμφωνα με μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
η UNRRA το 1949 θα χρειαζόταν 625 τόνους DDT.191-192 Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας του DDT προοριζόταν για τους αεροψεκασμούς, τέθηκε
το θέμα του περιορισμού τους. Ο Λιβαδάς πρότεινε την περικοπή από τον προϋπολογισμό του ανθελονοσιακού αγώνα των κονδυλίων που αφορούσαν τα αεροπλάνα
και τους αεροψεκασμούς. Ταυτόχρονα, επανέλαβε την πάγια θέση του για μια στροφή
του ανθελονοσιακού αγώνα σε λιγότερο επιθετικές μορφές, με περισσότερη επιδημιολογική επιτήρηση και αποξηράνσεις.193
Ο Νοέμβριος ήταν ο μήνας που σηματοδότησε την αρχή του τέλους της παρουσίας του τμήματος ελονοσίας της UNRRA στην Ελλάδα. Μέσα σε πέντε ημέρες, η
UNRRA θα δεχθεί δύο αποφασιστικά κτυπήματα, που σχεδόν έδωσαν τέλος στην
περαιτέρω δράση του ανθελονοσιακού τμήματος στην Ελλάδα. Στις 2 Νοεμβρίου,
ένας Έλληνας ελονοσιολόγος, και εκ των στενών συνεργατών του Wright, εγκαταλείπει την αποστολή και καταφεύγει στα βουνά που έλεγχε ο ΔΣΕ. Προφανώς, γίνεται
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αντιληπτή η νέα θύελλα που ξέσπασε εναντίον του «άντρου των κομμουνιστών» της
UNRRA. Αν το 1946 ο Wright ήταν απλά «κόκκινος», πλέον οι εφημερίδες τον βαπτίζουν «υπερ-κόκκινος Daniel». Ταυτόχρονα, άρχισε μια επίθεση εναντίον του Wright
σχετικά με την οργάνωση του ανθελονοσιακού αγώνα. Προφανώς, κάποιοι ξέχασαν
πολύ γρήγορα πόσος ήταν ο επιπολασμός της ελονοσίας στην Ελλάδα πριν το 1945.
Για τον ελληνικό Τύπο, ο Wright απλά κατάφερε να μειώσει το απόθεμα των κρατικών ταμείων, να τινάξει στον αέρα τους κρατικούς προϋπολογισμούς και, προφανώς,
είχε έρθει η ώρα για την ελληνική Κυβέρνηση να σκεφθεί σοβαρά πόσο της κόστιζε η
παρουσία της UNRRA στη χώρα. Πλέον, είχε χαθεί κάθε ίχνος ψυχραιμίας και από τις
δύο πλευρές, ενώ οι κατηγορίες που εξαπολύονταν εκατέρωθεν ήταν αρκετά σοβαρές.
Μάλιστα, αφέθηκαν υπόνοιες ότι, σε κάποιες περιοχές, υπήρχαν κρυφές συμφωνίες με
το ΔΣΕ, προκειμένου να μπορεί να προχωρεί το ανθελονοσιακό πρόγραμμα.194
Πέντε ημέρες αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου, ο Wright δέχθηκε το τελειωτικό κτύπημα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον ενημέρωσε ότι η ελληνική πλευρά δεν
έλαβε υπόψη της καμία από τις προτάσεις της UNRRA. Επίσης, οι ελληνικοί προϋπολογισμοί είχαν αλλάξει και τα κόστη του DDT είχαν υπολογισθεί με νέα βάση. Πλέον,
τα αεροπλάνα καθηλώνονταν στο έδαφος, εκτός από τρία ή πέντε, τα οποία θα εκτελούσαν εξαιρετικά περιορισμένους ψεκασμούς και αυτούς κατά περίπτωση. Το 1949,
τα μέλη της ανθελονοσιακής ομάδας της UNRRA άρχισαν να αποχωρούν και μαζί
τους επέστρεψε στην Αμερική και ο Daniel Wright. Πλέον, ο ανθελονοσιακός αγώνας
στην Ελλάδα περνούσε στη φάση της συνεργασίας της Ελλάδας με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας.
Στο σημείο αυτό, όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι και το δόγμα του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας δεν διέφερε κατά βάση από εκείνο του Ιδρύματος Rockefeller.
Σύμφωνα με το δόγμα του Ιδρύματος Rockefeller, πουθενά ανά τον κόσμο η κινίνη
δεν μπόρεσε να ελέγξει την ελονοσία και μόνο η επίθεση κατά των κουνουπιών θα
εξαφάνιζε τη νόσο.195 Αν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έθετε ως μια εκ των
προτεραιοτήτων την αποξήρανση των ελών, εντούτοις δεν παρέβλεπε και την επιθετική τακτική της εξολόθρευσης των κουνουπιών. Αυτή η τάση της επιθετικής δράσης
που εισήγαγε το Ίδρυμα Rockefeller και εκτέλεσε η UNRRA εναντίον της ελονοσίας θα επηρέαζε μελλοντικά τις υγειονομικές ανθελονοσιακές εκστρατείες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε όλο τον κόσμο, οι οποίες βασίστηκαν περισσότερο
στο μοντέλο της εξολόθρευσης των κουνουπιών, παρά στις αποξηράνσεις λιμνών και
ελών.196 Τέλος, με αφορμή τη διαμάχη UNRRA-Δημόσιας Σχολή Υγείας, πρέπει να διευκρινισθεί ότι η τάση του Ιδρύματος Rockefeller να επεμβαίνει στον τρόπο λειτουργίας των εθνικών υγειονομικών δομών, τάση η οποία εφαρμοζόταν ουσιαστικά μέσω
των δράσεων της UNRRA, είχε μεν επιστημονική βάση, αλλά μόνο σύμφωνα με τον
αμερικανικό τρόπο σκέψης, ο οποίος, όμως, διέφερε πολύ από εκείνο των Ευρωπαίων.
Η νοοτροπία του Ιδρύματος Rockefeller συνοψιζόταν στην πεποίθηση ότι οι εθνικές
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υγειονομικές δομές δεν έπρεπε να ασχολούνται τόσο με τη βασική έρευνα, όσο με
την εκπαίδευση και την προετοιμασία των ειδικών που θα δρούσαν στο πεδίο. Ενδεικτική είναι η αντίστοιχη περίπτωση του ανθελονοσιακού αγώνα της UNRRA στην
Ιταλία κατά την περίοδο 1946-1951, η οποία, προφανώς, εξηγεί την ελληνοϊταλική
συμμαχία στο συνέδριο της Ουάσινγκτον. Οι επιχειρήσεις στην Ιταλία ήταν βέβαια
αρκετά μικρότερης κλίμακας από αυτές της Ελλάδας, αλλά και εκεί η διαμάχη ανάμεσα σε UNNRA/Ίδρυμα Rockefeller και τους Ιταλούς ελονοσιολόγους για τη δομή
της αντίστοιχης Σχολής Υγείας προκάλεσε πολλές αντιπαλότητες και καθυστερήσεις.
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τα προβλήματα, και στη Σαρδηνία επιτεύχθηκε
πλήρης εκρίζωση της ελονοσίας με τη χρήση του DDT.197-198 Όσο για την εμμονή του
καθηγητή Λιβαδά σχετικά με τις μελλοντικές συνέπειες της μαζικής χρήσης του DDT,
τελικά θα δικαιωθεί το 1951, όταν, για πρώτη φορά παγκοσμίως, θα διαπιστωθεί στην
Ελλάδα η αντοχή του είδους Anopheles sacharovi στο εντομοκτόνο.199-200 Το πρόγραμμα των ψεκασμών με το DDT συνεχίστηκε τις επόμενες δεκαετίες, στο πλαίσιο
των προληπτικών μέσων ελέγχου της νόσου. Σταδιακά, με τη σωστή επιδημιολογική
επιτήρηση των ελληνικών υγειονομικών αρχών, ο επιπολασμός της νόσου έφθασε σε
αμελητέα ποσοστά και το 1974 η Ελλάδα έλαβε πιστοποίηση «χώρας ελεύθερης από
την ελονοσία» από τον ΠΟΥ. Από τότε έως σήμερα, ο εντοπισμός σποραδικών κρουσμάτων αφορά εισαγόμενες περιπτώσεις από χώρες με γνωστή ενδημικότητα (ναυτικοί, τουρίστες, μετανάστες, πρόσφυγες).
Συμπεράσματα
Η έλευση της UNRRA στην Ελλάδα αποτέλεσε τη φυσική συνέχεια της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στο τομέα της εκρίζωσης της ελονοσίας, η οποία είχε ξεκινήσει από την εποχή του Μεσοπολέμου. Από τότε έως τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια,
η Ελονοσιολογία στις Η.Π.Α. είχε προοδεύσει αρκετά, αφού οι στρατιωτικές ανάγκες
του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου είχαν επιταχύνει τις έρευνες. Έτσι, η αμερικανική Ελονοσιολογία έκανε μεγάλα άλματα στον τομέα της επιδημιολογικής παρακολούθησης,
κυρίως όμως της πρόληψης-εκρίζωσης των κουνουπιών. Η μεθοδική μελέτη των ιδιοτήτων του πανίσχυρου DDT στις Η.Π.Α., καθώς και τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από μικρής εμβέλειας επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου, κατέστησαν
το σκεύασμα αυτό αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας των Αμερικανών για τον
τρόπο που οργανώνεται ένας ανθελονοσιακός αγώνας. Η UNRRA έφερε στην Ελλάδα ένα σύγχρονο τρόπο σκέψης σχετικά με την οργάνωση των δομών της δημόσιας
υγείας, την επιδημιολογική επιτήρηση και τη χάραξη μιας ανθελονοσιακής εκστρατείας. Δυστυχώς, η ιστορία διαδραματίστηκε σε μια ευαίσθητη γεωστρατηγικά περιοχή,
την εποχή της έναρξης του Ψυχρού Πολέμου, με τα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα
της Ελλάδας να θέτουν συχνά εμπόδια στην ομαλή εκτέλεση του προγράμματος. Η
δραστικότητα του DDT ίσως να ήταν ακόμα μεγαλύτερη και τα αποτελέσματα σε
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σχέση με τη μείωση του επιπολασμού της ελονοσίας ακόμα πιο εντυπωσιακά, αν σε
κάποια θέματα δεν ανέκυπταν διχογνωμίες. Αυτές οι διχογνωμίες θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να εκλείψουν εύκολα, αν δεν διογκώνονταν από τις πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Η εισαγωγή του DDT στις ελληνικές υγειονομικές
υπηρεσίες αποτέλεσε μια μεγάλη προσφορά της αμερικανικής ιατρικής. Σταδιακά, η
χρήση του επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς, όπως η γεωπονία, γεγονός που βελτίωσε, σε μεγάλο βαθμό, τη γεωργική παραγωγή στη χώρα. Επίσης, η επαφή των Ελλήνων ιατρών με τις νέες τεχνολογίες της Δύσης αποτέλεσε μια ιδιαίτερη συνεισφορά
της παρουσίας της UNRRA στην Ελλάδα. Όλα αυτά, συνδυαζόμενα με τη μακρόχρονη εμπειρία των Ελλήνων στον ανθελονοσιακό αγώνα αλλά και την εξειδίκευση που
είχαν λάβει στη Δύση, οδήγησαν στην επιτυχία του ανθελονοσιακού προγράμματος,
παρά τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν.
Κάθε μεγάλο εγχείρημα χρειάζεται ισχυρές προσωπικότητες για να το υποστηρίξουν. Στην περίπτωση του ελληνικού ανθελονοσιακού αγώνα, δύο μορφές ανέλαβαν
να σηκώσουν το βάρος και την ευθύνη της υγειονομικής εκστρατείας, ο Λιβαδάς και ο
Wright. Η παλαιά φιλία και η συνεργασία τους αποτελούσε εγγύηση για την επιτυχία
του εγχειρήματος. Και οι δύο ήταν ισχυρές προσωπικότητες, έξοχοι επιστήμονες και
άριστοι γνώστες του επιστημονικού πεδίου τους. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι,
στη διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ τους, είχαν και οι δύο δίκιο. Πράγματι, η δομή της
δημόσιας υγείας στην Ελλάδα έπρεπε να εκσυγχρονισθεί, αλλά, εκείνη τη στιγμή,
ήταν αδύνατο να εφαρμοσθεί οτιδήποτε. Οι εμμονές των δύο ανδρών οδήγησαν τη
διαμάχη στα άκρα και η όλη υπόθεση κατέληξε σε μια προσωπική σύγκρουση. Όμως,
δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν από τους δύο για τις αντιδράσεις του, γιατί
αυτές διαμορφώνονταν μέσα στο νοσηρό κλίμα της εποχής, στο οποίο βρέθηκαν και
οι δύο εγκλωβισμένοι. Απλά, η περίπτωση αυτή πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς
αποφυγή στη διαχείριση μιας υγειονομικής αποστολής.
Παρόλα τα προβλήματα, τις φήμες, τις κατηγορίες και τις ψυχρές σχέσεις της ελληνικής Κυβέρνησης αλλά και των αριστερών με την UNRRA, ο απλός ελληνικός
λαός απέδειξε ότι διέθετε μεγάλη ψυχραιμία και λογική. Ο κουρασμένος από την Κατοχή και τον Εμφύλιο λαός αδιαφορούσε πλήρως για το αν ο Daniel Wright ήταν,
τελικά, ο «κρυφοκομμουνιστής» «Red Daniel» ή ο φανατικός αντικομμουνιστής κατάσκοπος της αμερικανικής Κυβέρνησης που δρούσε στην Ελλάδα με το μανδύα της
UNRRA. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι 65 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, εκτιμώντας
και αναγνωρίζοντας την προσφορά της UNRRA στον ανθελονοσιακό αγώνα, άνοιξαν τις πύλες τους και ανακήρυξαν τον Daniel Wright επίτιμο δημότη. Καθώς πέρασαν τα χρόνια, οι παλιές διαμάχες είχαν πια ξεχαστεί και κανείς δεν αμφισβητούσε τη
συνεισφορά του στον ελληνικό ανθελονοσιακό αγώνα. Ο Wright, μάλιστα, θα επιστρέψει στην Αθήνα το 1955 ως επισκέπτης και, στο ξενοδοχείο του, θα τον περιμένει
μια μεγάλη έκπληξη που σίγουρα τον συγκίνησε. Σε ένδειξη σεβασμού, οι ελληνικές
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αρχές παρέδωσαν στον Αμερικανό δύο λίστες, τη λίστα με το πρόγραμμα των αεροψεκασμών του 1955 και τη λίστα με τα τελευταία, ελάχιστα, χωριά της Ελλάδας, όπου
υπήρχε ακόμα ελονοσία.
Από την περίπτωση της δράσης της UNRRA στην Ελλάδα αναδύεται επίσης ένα
διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται με το ανθρωπιστικό κίνημα. Αν στις άλλες χώρες της μεταπολεμικής Ευρώπης το έργο της διανομής τροφίμων και η παροχή
υλικοτεχνικής βοήθειας ήταν μια εύκολη αποστολή, η παρουσία της UNRRA στην
Ελλάδα δεν διαφέρει σε τίποτα από τις αποστολές των σύγχρονων ανθρωπιστικών
διεθνών οργανώσεων και οργανισμών σε εμπόλεμες ζώνες. Σίγουρα, από την πλευρά
της UNRRA έγιναν οργανωτικά λάθη ή λάθος εκτιμήσεις, οι οποίες προκαλούσαν
αντιδράσεις. Είναι βέβαιο ότι τα ίδια αυτά λάθη, σε κάποια άλλη χώρα εν καιρώ ειρήνης, δεν θα προκαλούσαν τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που σημειώνονταν στην εμπόλεμη Ελλάδα. Δεν μπορεί επίσης να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο άνθρωποι, άσχετοι
με το ανθρωπιστικό κίνημα, να προσέγγισαν την UNRRA, με σκοπό να αποσπάσουν
τη βοήθειά της σε θέματα πολιτικής και διπλωματίας. Εξάλλου, θα πρέπει να λάβει
κανείς υπόψη το γεγονός ότι η UNRRA ήταν, ουσιαστικά, μια νεοσύστατη οργάνωση,
η οποία, όταν κλήθηκε να δράσει στην Ελλάδα, βρισκόταν ακόμα σε νηπιακή ηλικία,
χωρίς εμπειρία στη διαχείριση των δυσκολιών που προκαλεί μια πολιτική κρίση. Ούτε
πρέπει να παραβλέψει κανείς ότι, ακόμα και στις μέρες μας, και παρά τη μεγάλη εμπειρία των πολυάριθμων αποστολών σε εμπόλεμες ζώνες, δεν είναι λίγες οι φορές που
οι διεθνείς οργανισμοί κατηγορούνται και στοχοποιούνται. Και αν αυτά συμβαίνουν
σήμερα, σε μια εποχή που οι εμπλεκόμενοι με το ανθρωπιστικό κίνημα έχουν τεράστια εμπειρία, γίνονται εύκολα κατανοητές οι σπασμωδικές αντιδράσεις της άπειρης
UNRRA, όταν ξέσπασαν οι πρώτες, βάσιμες ή μη, κατηγορίες εναντίον της. Πάντως,
χρήζει ιδιαίτερης μελέτης το φαινόμενο της άμεσης ή έμμεσης ανθρωπιστικής παρέμβασης του Ιδρύματος Rockefeller σε χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, οι Φιλιππίνες και
η Αργεντινή, με έντονη την παρουσία του κομμουνισμού και σε ένα ψυχροπολεμικό
διεθνές τοπίο. Το μεγαλύτερο δίδαγμα από την ιστορία της UNRRA στην Ελλάδα
και τον ανθελονοσιακό αγώνα είναι ότι η μελέτη των λαθών του παρελθόντος είναι
χρήσιμη για το σχεδιασμό μελλοντικών υγειονομικών εκστρατειών.
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