
Μεγάλες επιδημίες από 
την αρχαιότητα ως 

σήμερα 



Εισαγωγικό σημείωμα

Οι επιδημίες και οι καραντίνες δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Ταλάνισαν 
την ανθρωπότητα από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα με το ίδιο όμως πάντα 
αποτέλεσμα: την απώλεια – άλλοτε μεγαλύτερη άλλοτε μικρότερη – σε 
ανθρώπινες ζωές. Η επιστήμη κάθε φορά αντιμετώπισε τις επιδημίες 
αποτελεσματικά και υπεύθυνα δίνοντας μάχες έναντι της θρησκοληψίας, 
των προκαταλήψεων, αλλά και των εκάστοτε συνθηκών. 

Με αφορμή το ξέσπασμα του κορωνοϊού το τελευταίο διάστημα, ο οποίος 
μέχρι στιγμής ευθύνεται για χιλιάδες θανάτους, είναι ίσως χρήσιμη μια 
αναδρομή στο παρελθόν συλλέγοντας τις σημαντικότερες ασθένειες που 
συγκλόνισαν την ιστορία και σκότωσαν εκατομμύρια ανθρώπους σε 
ολόκληρο τον κόσμο.

Μαρία Γλαράκη



Λιμός και λοιμός
Η μεγάλη πείνα και η επιδημική νόσος

Το ουσιαστικό λιμός σημαίνει 
τη μεγάλη πείνα που μαστίζει 
ολόκληρο πληθυσμό, τη 
σιτοδεία, την παρατεταμένη 
έλλειψη τροφίμων για τη 
συντήρηση ανθρώπων και 
ζώων.



Λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας που ανήκουν 
στην ίδια οικογένεια

λιμοκτονώ (πεθαίνω από πείνα ή ασιτία, πένομαι, βρίσκομαι σε έσχατη 
ένδεια, είμαι πάμφτωχος) 

λιμάζω (υποφέρω ή πεθαίνω από την πείνα) 

λιμασμένος (πεινασμένος) 

λιμοκτονία (θάνατος από πείνα)

λίμα (έντονη πείνα, λαιμαργία) 

λιμοκοντόρος (πεινασμένος ή φτωχός νέος που ντύνεται και καλλωπίζεται 
επιδεικτικά, για να κάνει εντύπωση)

λιμώδης (πειναλέος, θεονήστικος).



Λοιμός

• Το ουσιαστικό λοιμός δηλώνει κάθε 
ευρέως εξαπλούμενη επιδημική 
νόσο βαριάς μορφής (συνώνυμα, η 
λοιμική και το λοιμικό), προπάντων 
δε την πανώλη (στην αρχαία 
ελληνική γλώσσα, ο/η πανώλης, το 
πανώλες, σιγμόληκτο δικατάληκτο 
επίθετο, που σήμαινε αυτόν που 
καταστρέφει τα πάντα) ή πανούκλα, 
βαρύτατη λοιμώδη νόσο, αιτία 
θανατηφόρων επιδημιών κατά την 
αρχαιότητα και το Μεσαίωνα



Λέξεις της ίδιας οικογένειας

λοίμωξη (η διείσδυση παθογόνων μικροβίων σε ένα ζωντανό οργανισμό και τα 
επακόλουθα παθολογικά φαινόμενα) 

λοιμοκαθαρτήριο (χώρος υγειονομικής κάθαρσης και απομόνωσης)

λοιμώδης (αυτός που μπορεί να προκαλέσει, να συνοδεύσει ή να προκύψει από 
μια λοίμωξη, π.χ., λοιμώδης νόσος, λοιμώδες νόσημα, λοιμώδης μονοπυρήνωση)

λοιμογόνος (αυτός που προκαλεί λοίμωξη, π.χ., λοιμογόνος παράγοντας) και

λοιμικός (ο αναφερόμενος στο λοιμό.)



Στις ακολουθίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας:

«Έτι δεόμεθα υπέρ τού διαφυλαχθήναι την αγίαν εκκλησίαν και 
την πόλιν ταύτην, και πάσαν πόλιν και χώραν από λοιμού, λιμού, 
σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας…»



Ο Λοιμός των 
Αθηνών ή «σύνδρομο 

του Θουκυδίδη»[

Ο Λοιμός των 

Αθηνών ή «σύνδρομο του 

Θουκυδίδη» ήταν μια 

καταστροφική επιδημία η 

οποία εκδηλώθηκε 

στην πόλη-

κράτος των Αθηνών στην

αρχαία Ελλάδα, κατά το 

δεύτερο έτος 

του Πελοποννησιακού 

πολέμου, το 430 π.Χ., και ενώ 

η πόλη πολιορκούνταν από 

τους Σπαρτιάτες.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD#cite_note-:4-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/430_%CF%80.%CE%A7.


Οι περιγραφές του Θουκυδίδη αναφέρουν 
πως οι άνθρωποι εμφάνιζαν 
αιφνίδια πονοκέφαλο και ισχυρό πυρετό, 
μαζί με ερεθίσματα στο σώμα και ερεθισμό 
των ματιών με μια αίσθηση τσουξίματος. 
Το εσωτερικό του στόματος, 
ο φάρυγγας και η γλώσσα γίνονταν 
αιματώδη και η εκπνοή αφύσικη και 
δυσώδης.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%AE


Μετά από τα παραπάνω αρχικά φαινόμενα, 
ακολουθούσαν φτερνίσματα και βραχνάδα στη 
φωνή, και κατόπιν η αρρώστια κατέβαινε από το 
κεφάλι προς το στήθος προκαλώντας ισχυρό βήχα. 
Φτάνοντας στο στομάχι, 
προκαλούσε ναυτία και εμετό χολής, ενώ τα άτομα 
που είχαν τάση για εμετό αλλά δεν έκαναν είχαν 
ισχυρούς σπασμούς. Η θερμοκρασία του σώματος 
φαινόταν να έπεφτε οι ίδιοι οι ασθενείς όμως 
ένιωθαν να θερμαίνονται τόσο πολύ, που δεν 
μπορούσαν να φορέσουν ούτε καν ελαφριά 
ενδύματα ή σεντόνια, ανακουφίζονταν όμως 
ιδιαίτερα όταν έπεφτε κρύο νερό επάνω στο σώμα 
τους. Οι περισσότεροι πέθαιναν την εβδόμη ή ενάτη 
ημέρα από την εκδήλωση της ασθένειας. Αυτοί που 
κατάφερναν να επιζήσουν παραπάνω  εμφάνιζαν 
ισχυρό στομαχόπονο και διάρροια, τόσο που πολλοί 
πέθαιναν από την εξάντληση.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AE%CF%87%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%AE


Συνέπειες

➢οι κάτοικοι σταμάτησαν να ακολουθούν τους νόμους ή ακόμα και να φοβούνται τις 
επιπτώσεις τους, μια και ένιωθαν πως ζούσαν ήδη υπό συνθήκες θανατικής ποινής

➢ πολλοί άνθρωποι άρχισαν να ξοδεύουν τις περιουσίες τους αλόγιστα χωρίς φειδώ, μια 
και θεωρούσαν πως δεν πρόκειται να ζήσουν για πολύ ακόμα ώστε να χρειάζεται να 
αποταμιεύσουν ή να επενδύσουν για το μέλλον, ενώ αντίθετα 

➢κάποιοι από τους φτωχούς έγιναν ξαφνικά πλούσιοι κληρονομώντας τις περιουσίες των 
συγγενών τους

➢πολλοί άρχισαν να συμπεριφέρονται ανέντιμα μια και θεώρησαν πως δεν είχαν πλέον 
κίνητρο να απολαμβάνουν τη φήμη και τα προνόμια του ενάρετου πολίτη αφού ο θάνατος 
ήταν πλέον κοντά.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82


Συνέπειες συνέχεια 

➢οι συνθήκες αυτές, επέφεραν αμφιβολίες και αβεβαιότητα ως προς τη θρησκεία, μια και οι 
άνθρωποι ένιωθαν εγκαταλελειμμένοι από τις θεότητες και δεν έβλεπαν κάποιο πρακτικό όφελος ως 
προς την τέλεση λατρείας τους. 

➢εντός των ναών επικρατούσαν εξαιρετικά άσχημες συνθήκες, μια και πολλοί πρόσφυγες από την 
ύπαιθρο είχαν αναγκαστεί να βρουν καταφύγιο εκεί, και σύντομα οι ναοί μετατράπηκαν σε κτίσματα 
γεμάτα με αρρώστους και νεκρούς.

➢επίσης θεωρήθηκε από τους Αθηναίους πως ο λοιμός ήταν σημάδι πως οι θεοί ήταν με το μέρος 
της Σπάρτης.

➢εκτιμάται πως ο λοιμός σκότωσε από το 1/4 έως τo 1/3 του πληθυσμού της πόλης ο οποίος 
ανερχόταν σε 300.000, με τις στρατιωτικές απώλειες να ανέρχονται σε 300 ιππείς και 1.400 οπλίτες.
Η θέα του πλήθους των νεκρικών πυρών στην πόλη έκανε τους Σπαρτιάτες να αποχωρήσουν ώστε να 
αποφύγουν την επιδημία. 

➢θύμα της φονικής επιδημίας ήταν και ο ίδιος ο Περικλής.

Ο Ιπποκράτης ήταν ένας από τους γιατρούς που βρίσκονταν στην πόλη και η συνεισφορά του στην 
αντιμετώπιση του λοιμού ήταν σημαντική.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7


Πανώλη ή πανούκλα

Η πανώλη ή πανούκλα είναι οξεία λοιμώδης νόσος, που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia
pestis (βάκιλος του Υερσέν). Η νόσος μεταδίδεται στον άνθρωπο από το τσίμπημα ψύλλων, 
(κυρίως του είδους Xenopsylla cheopsis), που παρασιτούν σε άρρωστο μαύρο αρουραίο. 
Μεταδίδεται εύκολα και γρήγορα με άμεση ή έμμεση επαφή, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
πνευμονικής εντόπισης, οπότε μεταδίδεται ακόμα και με τα σταγονίδια. Είναι βαριάς μορφής 
ασθένεια, με υψηλό πυρετό και τοξική κατάσταση. Η ασθένεια εμφανίζεται σε τρεις μορφές:

• βουβωνική (έντονη αιμορραγική λεμφαδενίτιδα),

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

• σηψαιμική.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/Yersinia_pestis
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81_%CE%A5%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AD%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1


Λοιμός ή η Πανώλη του Ιουστινιανού

➢ Η πρώτη φορά που κατεγράφη κρούσμα πανώλους (πανούκλας) 
στην Ελλάδα ήταν τον 9ο αιώνα π.Χ.

➢ Τον 6ο αιώνα μ.Χ. στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ξέσπασε 
άλλη επιδημία, ο λεγόμενος Λοιμός ή η Πανώλη του Ιουστινιανού

➢ Ο Προκόπιος περιγράφει την εξάπλωση της επιδημίας από την 
Αίγυπτο στα λιμάνια της εποχής – φαίνεται ότι εξόντωσε 25 με 50
εκατομμύρια ανθρώπους στον γνωστό τότε κόσμο. 

➢ Πάλι κατά τον Προκόπιο (στην «Ιστορία των Πολέμων»), πέθαιναν 
5.000 άτομα την ημέρα και η θνησιμότητα στις εγκυμονούσες 
γυναίκες και τα νεογέννητα ήταν 100%). Η πανούκλα αυτή ξεκλήρισε 
πόλεις και χωριά από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Ιρλανδία και 
τη Μεγάλη Βρετανία και, όπως όλες οι μεγάλες επιδημίες που 
έγιναν πανδημίες, άλλαξε τις κοινωνίες της εποχής.



Μεγάλη Πανούκλα ή Μαύρος Θάνατος

➢ Η (Πολύ) Μεγάλη Πανούκλα ή Μαύρος Θάνατος του 
14ου αιώνα ξήλωσε όλη την κεντρική Ευρώπη – το 
1/3, ή αλλιώς το 25-60% του πληθυσμού, πάνω από 
50 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

➢ Η πανούκλα ξεκίνησε από τη Μογγολία το 1347, 
μεταφέρθηκε στην Ιταλία πρώτα με εμπορικά πλοία, 
κι από εκεί έφτασε παντού

➢Μεταδιδόταν ακαριαία βοηθούμενη από τις κακές 
συνθήκες υγιεινής, την έλλειψη ιατρικών γνώσεων 
της εποχής και τις επακόλουθες δεισιδαιμονικές 
προλήψεις



Μεγάλη Πανούκλα 
ή  Μαύρος 
Θάνατος

Η ίδια επιδημία ή μάλλον νόσος, η 
πανούκλα, έχει σήμερα ποσοστό 
θνησιμότητας 10% αν αντιμετωπιστεί 
φαρμακευτικά, 50%-60% αν δεν πάει 
ο ασθενής σε νοσοκομείο. 
Ξαναχτύπησε στα μέσα του 19ου 
αιώνα, από το 1900-1904, και 
εμφανιζόταν ως το 1959 σε κάποια 
σημεία του πλανήτη, με περίπου 200 
νεκρούς το χρόνο, αλλά δεν 
θεωρείται πια παγκόσμια απειλή.



Πρώτη πανδημία χολέρας (1817-1824)

ΤI ΕΙΝΑΙ Η ΧΟΛΕΡΑ; 

Η χολέρα είναι μια μόλυνση που προκαλείται 
από το δονάκιο της χολέρας. Αυτό το μικρόβιο 
παράγει συνεχώς στο σώμα του αρρώστου μια 
ουσία η οποία προκαλεί συνεχή, πολύ υγρή 
διάρροια. Στην ιστορία αναφέρθηκαν 3 μεγάλες 
πανδημίες χολέρας το 1823, το 1841 και το 1854, 
οι οποίες συνήθως εξαπλώνονταν από τις 
Ασιατικές προς τις Ευρωπαϊκές χώρες και από 
εκεί στην Αμερική!

Πρώτη πανδημία χολέρας (1817-1824)

Καθώς ο βρετανικός στρατός βρισκόταν στην 
Ινδία, η χολέρα που εξαπλωνόταν στην Ασία 
κατάφερε να περάσει και στη Μεσόγειο και την 
ανατολική Αφρική. Αν και δεν μπορεί να 
υπολογιστεί ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων 
που έχασαν τη ζωή τους, εκτιμάται ότι 
ανέρχονταν σε 125.000, μέσα σε έναν χρόνο.



Τρίτη πανδημία χολέρας (1852-1860)

Τρίτη πανδημία χολέρας (1852-1860)

Αν και θεωρείται μία από τις χειρότερες 
πανδημίες χολέρας (από τις 7 συνολικά 
που έχει βιώσει μέχρι τώρα η 
ανθρωπότητα), είχε και κάποια θετικά. Τα 
καλά νέα ήταν ότι ο Βρετανός γιατρός 
John Snow ανακάλυψε ότι το μολυσμένο 
νερό ήταν αυτό που εξάπλωνε την 
χολέρα, αλλά τα κακά νεά ήταν ότι 4 
ακόμα πανδημίες χολέρας ξέσπασαν μετά 
από αυτή.



Ρωσική γρίπη

Η συγκεκριμένη 
πανδημία είναι 

σημαντική , όχι μόνο για 
τον αριθμό των θυμάτων 
της, αλλά και επειδή ήταν 

η πρώτη που επηρέασε 
τον “μοντέρνο” κόσμο και 

έκανε τον γύρο της 
υφηλίου μέσα σε μόνο 4 

μήνες.

Μετά το πέρας του 
πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου, λόγω της 
κινητικότητας του 

στρατού, αλλά και την 
τεχνολογία που 

αναπτύχθηκε στα 
ταξίδια, ακολούθησε η 
πανδημία της γρίπης 
που σκότωσε όσους 
περίπου ανθρώπους 
σκότωσε και ο ίδιος ο 
πόλεμος. Ο αριθμός 
αυτός υπολογίζεται 

στα 30 με 50 
εκατομμύρια.



Η ισπανική γρίπη

➢Η ισπανική γρίπη πιθανότατα προήλθε από την Άπω 
Ανατολή, ονομάστηκε όμως έτσι επειδή οι πρώτες 
αναφορές για την πανδημία προήλθαν από τον Τύπο 
της Ισπανίας, η οποία δεν συμμετείχε στον πόλεμο.

➢Ο ιός μεταπήδησε από τα πτηνά στον άνθρωπο και στη 
συνέχεια άρχισε να μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων.

➢Στις 10 Ιουλίου του 1918 160.000 κρούσματα έπληξαν 
το Βερολίνο. Στη Μεγάλη Βρετανία η γρίπη προκάλεσε 
τον θάνατο 220.000 ανθρώπων, στις Ηνωμένες 
Πολιτείες σημειώθηκαν πάνω από 550.000 θάνατοι, 
ενώ στην Ιαπωνία περί τα 250.000 θύματα και στις 
Ινδίες τα 5.000.000.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%80%CF%89_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1


AIDS/HIV 
(1960 μέχρι σήμερα)

Αν και τα πρώτα περιστατικά υπήρχαν 
πριν τη δεκαετία του '60 και του '70, η 
έξαρση του ιού ξεκίνησε τότε και είναι 
μία από τις πιο χαρακτηριστικές 
ασθένειες που πλήττουν τον μοντέρνο 
κόσμο. Μέχρι στιγμής έχει σκοτώσει 36 
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο, με τον αριθμό να αυξάνεται 
συνεχώς.



• Το AIDS καταστρέφει το ανοσοποιητικό 
σύστημα ενός ατόμου. Αυτοί που έχουν 
μολυνθεί από τον ιό HIV αντιμετωπίζουν 
πυρετό, πονοκέφαλο και πρησμένους 
λεμφαδένες μετά από μόλυνση. Όταν τα 
συμπτώματα υποχωρήσουν, οι φορείς 
μπορούν να μολύνουν κάποιον άλλο άνθρωπο 
μέσω του αίματος και των γεννητικών υγρών. 
Η ασθένεια καταστρέφει τα t-κύτταρα.

• Έχουν αναπτυχθεί θεραπείες για να 
επιβραδύνουν την πρόοδο της νόσου. 



Γρίπη των πτηνών

• Κατά την δεκαετία του 1990, ο διεθνής πληθυσμός των 
πουλερικών αυξήθηκε κατά 76% στις αναπτυσσόμενες χώρες, και 
κατά 23% στις ανεπτυγμένες, κάτι που συνέβαλε στην διάδοση 
της γρίπης.

• Ο πλέον υψηλά μεταδοτικός τύπος είναι ο H5N1, ο οποίος 
εμφανίστηκε στην Κίνα το 1996, ενώ διαθέτει και κάποια 
ελάχιστα μεταδοτικά στελέχη με παρουσία στην βόρεια Αμερική.

• Πτηνά συντροφιάς δεν θεωρείται πιθανό πως μπορούν να 
προσβληθούν από τον ιό και δεν έχουν υπάρξει αντίστοιχες 
αναφορές από το 2003, ενώ τα περιστέρια δεν προσβάλλονται 
και δεν μεταδίδουν τον ιό.

• Από το 2003, έχουν αναφερθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας πάνω από 700 περιπτώσεις ανθρώπων που προσβλήθηκαν 
από τον ασιατικό τύπο HPAI H5N1, κυρίως σε 15 χώρες σε Ασία, 
Αφρική, Ειρηνικό, Ευρώπη, και Μέση Ανατολή, και συνολικά πάνω 
από 60 χώρες

https://el.wikipedia.org/wiki/H5N1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AC_%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9


Γρίπη H1N1 ή γρίπη των χοίρων



Γρίπη H1N1 ή γρίπη των χοίρων

Η γρίπη των χοίρων είναι μια μορφή γρίπης που προσέβαλλε
αρχικά τους χοίρους. Το 2009 μια μετάλλαξη της γρίπης των 
χοίρων μεταφέρθηκε στον άνθρωπο και προκάλεσε 
την πανδημία γρίπης των χοίρων 2009.

• Η γρίπη μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων μέσω του βηξίματος 
ή του φτερνίσματος και επίσης αν κάποιος ακουμπήσει τον 
ιό με τα χέρια σε σημείο που έχουν πέσει σταγονίδια 
φτερνίσματος και έπειτα ακουμπήσει τη μύτη ή το στόμα 
τους. Η γρίπη χοίρων δεν μπορεί να μεταδοθεί από τα 
προϊόντα χοιρινού κρέατος, δεδομένου ότι ο ιός δεν 
διαβιβάζεται μέσω των τροφίμων. Η γρίπη των χοίρων είναι 
η πιο μεταδοτική στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια των 
πρώτων πέντε ημερών της ασθένειας αν και μερικοί 
άνθρωποι, συνηθέστερα παιδιά, μπορούν να παραμείνουν 
μεταδοτικοί μέχρι και δέκα ημέρες.

• Οι Ιατρικές υπηρεσίες συμβουλεύουν συχνή πλύση χεριών 
με σαπούνι και νερό ή ειδικά ιατρικά υγρά χεριών με βάση 
το οινόπνευμα, ειδικά μετά από επαφή με άλλα άτομα. 
Εκείνοι που βήχουν πρέπει να χρησιμοποιήσουν μαντήλι, το 
πετάνε γρήγορα και, μετά να πλύνουν τα χέρια.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2009
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%87%CE%BF%CE%AF%CF%81%CF%89%CE%BD_2009
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1


Ασθένεια ιού Έμπολα

• Η Νόσος του Έμπολα (EVD) ή αιμορραγικός 
πυρετός Έμπολα (EHF) είναι μια ανθρώπινη 
νόσος που προκαλείται από τον Ιό Έμπολα. Τα 
συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται δύο μέρες 
έως και τρεις εβδομάδες μετά την επαφή με τον 
ιό και σε αυτά περιλαμβάνονται πυρετός, 
πονόλαιμος, μυϊκοί πόνοι και πονοκέφαλος. 
Συνήθως, συνοδεύονται από ναυτία, εμετό 
και διάρροια, και ταυτόχρονα μειωμένη 
λειτουργία του συκωτιού και των νεφρών. Σε 
αυτό το στάδιο, ορισμένα άτομα αρχίζουν να 
εμφανίζουν προβλήματα αιμορραγίας.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%8C_%CE%88%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B1%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%86%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1


Α Ασθένεια ιού Έμπολα σθένεια
ιού Έμασσπολα

• Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μετά από επαφή με το αίμα ή με 
τα υγρά του σώματος κάποιου μολυσμένου ζώου 
(κυρίως πίθηκοι ή φρουτοφάγα χειρόπτερα)

• Το EVD εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Σουδάν και τη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό. Κρούσματα της νόσου εμφανίζονται 
συνήθως σε τροπικές περιοχές της Υποσαχάριας Αφρικής. Η 
μεγαλύτερη έξαρση μέχρι σήμερα είναι η συνεχιζόμενη Έξαρση 
του ιού Έμπολα 2014, η οποία επηρεάζει τη Γουινέα, τη Σιέρα 
Λεόνε, τη Λιβερία και τη Νιγηρία. Μέχρι το 2017 είχαν 
αναφερθεί πάνω από 30.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα 
συμπεριλαμβανομένων 11.284 θανάτων, στην ευρύτερη αυτή 
περιοχή της Αφρικανικής Ηπείρου.

• Το 2020 εγκρίθηκε το εμβόλιο για τη νόσο.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%B1_%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B9%CE%BF%CF%8D_%CE%88%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B1_2014
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B1_%CE%9B%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%B3%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1


Νέος κορωνοϊός Covid-
19



Νέος κορονοΪός Covid-19

• Στην πόλη Wuhan,επαρχία Hubei, στην Κίνα, εμφανίστηκε συρροή 
κρουσμάτων πνευμονίας. Στις 9 Ιανουαρίου 2020 οι υγειονομικές 
αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για νέο στέλεχος 
κοροναϊού (2019-nCoV). Οι κοροναϊοί είναι μία ομάδα ιών που 
συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη 
σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το 
ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο 
μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς.
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


