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'Ημερήσια Διάταξις.

3) ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ΈπΙ τής ένεστώσης έπιδημία-ζ γρίππης.
’Επί τή ήδη και πάλιν, μετά οκταετίαν, ε/ιφανισθείση παγκοσμίω
επιδημία τής γρίππης, εξ ής ευνόητος ό φόβος τών ανθρωπιάν, αναπολούντων την φοβέραν θνησιμότητα τής επιδημίας εκείνης τον 1H1S——Ο,
έκρινα πρεπον όπως άσχοληθή ή Εταιρεία ημών επί το> διπλω σκοποί,
ήτοι πρώτον μεν όπως πληροφορηθοεμεν ήμεΐς αυτοί διά στόματός τών
έπιδημιολόγων έταίροεν περί τών κατά την επιδημίαν ταύτην. δεύτερον
δέ και δπως δυνηθιδμεν νά διαφωτίσωμεν έγκύρως τδ κοινον περί τής
πραγματικής φύσεως τής νόσου ταύτης και ετι και υποδείξωμεν οποία
μέτρα όφείλουσι νά ληφθώσι κατ' αυτής. Ευχαριστώ τούς Κυρίους Φ.
Κοπανάρην, Διευθυντήν του Τμήματος Δημοσίας 'ΥγιεΙας εν τιρ } πουρ~
γείιο, Κ. Κυριαζίδην καί Κ Μουτούσην, ειδικούς καί τούτους επιδημιολόγους, §τι εσπένσαν δπως άνταποκριθώσιν εις τήν πρόσκΛησιν μου.
Έτι δ’ δμως παρακαλώ δπως καί άλλοι ε ταίροι, δσοι έπιθυμούσι, μετάσχοισιν εις τήν σνζήτησιν, ώς τούτο συμβαίνει προς πάσας ημών τας
επιστημονικός ανακοινώσεις.
4) Φ. ΚΟΠΑΝΛΡΗΣ. Ό αξιότιμος Κύριος IΤρόεδρος τής Εταιρείας
εσχε τήν πρωτοβοτ'λίαν όπως κατά τήν σημερινήν συνεδρίαν αυτής
άφιερωθή ολίγη όιρα διά τήν άνάπτυξιν εις ποιον σημεΐον έπεκτάσεως
και βαρυτητος ευρίσκεται ή εμζρανισιίεΐσα έσχαίτως επιδημία της γρίπ
πης. Έχω επομένως τήν τιμήν νά περιγράφω διά βραχέων τά τής πο
ρείας και τοΰ βαθμού τής έντάσεως της επιδημίας της γρ.ππης.
Έκ τών άπο δεκαπενθημέρου περίπου συγκεντρουμένων κατόπιν
αίτήσεώς μου νοσολογικών δελτίων εις τήν Διεύθυνσιν Ά γιεινής άποστελλομένω7 παρά τών κατά τόπους Νομιάτρων, συνάγεται σαφώς ότι
ή επιδημία τής γρίππης ένεφανίσθη μι ν εϊς ό,πασας σχεδόν τας επαρχίας
τοΰ Κράτους, άλλ’ έν τή γενικότητι υπό μορφήν ήπιαν και έν πολλοΐς
ήπιωτάτην. Τιζ βαρέα περιστατικά υπήρξαν σπαναίιτατιζ. ΊΙ Δυτική
Μακεδονία απέδωσε τά πολυαριθμότερα των βαρέων τούτων περιστα
τικών. Έπιπλοκαι παρουσιάσθησαν σχεδόν μόνον εκ τοΰ αναπνευστικού
συστήματος. = Αναγιγνώσκω ΰμϊν περίληψιν των εξ έκαστου Νομού
άποσταλέντων υγειονομικών δελτίων της γρίππης :

Γ/)
Πληροφορίαι περί τής έπιδημίας τής γρίππης κατά Δεκέμβριον
192Θ και ’Ιανουάριον 1927 (itr/oi 20ής) κατά Νομούς.
"Αρτης. Μορφή ήπια φαρυγγοτραχειακή, αραιότατα κρούσματα άνά την
πό?.ιν. ’Εκ τών 1·1<) τροφίμων ιοΰ ’Ορφανοτροφείου προσεβλήθηοαν C8 έξ ΰλαφτάς γρίππης έμπυρέτου ρινοφαρυγγικής.
Άργολιδσκύρινθίας. Καί)’ όλον τόν Νομόν σποραδικά κρούσματα γρίππης
καλοήθους μορφής, συνήθη κιιτιι την εποχήν ταύτην.
Άχαϊοιίλιδώς. Κρούσματα αρκετά έλαφράς μορφής ’Κν Πάτραις θάνατοι
μέχοι σήμερον έΐ επιπλοκών βρογχοπνευμονικών 13. Γ-ίς την περιφέρειαν τοϋ
Νομού σποραδικά κρούσματα ήπιωτάτης μορφής.
Αιτωλοακαρνανίας. Σποραδικά κρούσματα ελαφρότατης μορφής. ’Fa’
Ναυπάκτιρ κατά προτίμησιν π.οσέβαλε τήν παιδικήν ηλικίαν μετ’επιπλοκών
ψευδοδιφιίερίτιδος, άνευ θανάτων. ΙΤαρατηρειται υφεσις.
Δράμας. ’Ελάχιστα σποραδικά κρούσματα, ελαφρός μορφής.
"Εβρου. Έν Άλεξανδρουπόλει ελάχιστα σποραδικά κρούσματα ήπιας μορ
φής. Θάνατος ούδείς.
Εύβοιας. Εις το χωρίον Βασιλικόν ελάχιστα κρούσματα ελαφρύς μορφής.
Δύο θάνατοι γερόντων ϋκ πνευμονίας.
1 ακώνδου. Αρκετά κρούσματα, γρίππης έλαφράς καταρροϊκής μορφής εις τε
τήν πάλιν καί τήν ύπαιθρον. Θάνατος ούδείς.
'Ηρακλείου. ’Ελάχιστα κρούσματα έλαφράς συνήθους μορφής καθ’ ολον
τόν Νομόν Θάνατος ούδείς.
Θεσσαλονίκης. Ελαφρά μορφή εις τε τήν πόλιν καί τήν ύπαιθρον. ’Ελά
χιστοι θάνατοι έπί έξηντλημένων άτόμων.
Ίωαννίνων. Κρούσματα γρίππης δέν ένεφανίσΟησαν, πλήν ολίγων ήπιωτάτης μορφής έν τώ στρατιό.
Καβάλλας. ’Ελάχιστα κρούσματα ήπιωτάτης μορφής καθ’ άπαντα τον Νο
μόν. Θάνατος ούδείς.
Κοζάνης. Εις τό χωρίον Λούζιανη Κοζάνης <ιπ<’> 4Γ> ημερών έσημειώθησαν
GO κρούσματα, ών τά 10 θανατηφόρα ές επιπλοκών βρογχοπνευμονικών καί έπί
άτόμων έΐηντλημένιυν. Εις τήν λοιπήν ύπαιθρον παρουσιάσθη υπό μορφήν
ήπιωτέραν μέ ολίγα περιστατικά βρογχοπνευμονικών επιπλοκών, ώς εν Σουπανίω ’Ανασελίτσης.
Κέρκυρας. ’Ολίγα κρούσματα έλαφράς μορφής ονχί επιδημικής.
Κυκλάδων. ’Ελάχιστα σποραδικά κρούσματα έλαφροτάτης μορφής ούχι
επιδημικής Θάνατος ούδείς.
Δαρίσσης. Ελαφρά, μορφή, ελάχιστα κρούσματα μετ’ επιπλοκών βρογχο
πνευμονικών.
Λακωνίας. ’Επιδημία γρίππης δέν ένεφανίσθη.
ΛασηΘίου. ’Ελάχιστα κρούσματα έλαφροτάτης μορφής ι’ίνευ επιπλοκών και
θανάτων ■
Λέσβου. Πλεϊστα κρούσματα έν τή πόλει καί τή υπαίθριο καλοήθους μορφής.
Θάνατοι ελάχιστοι.’Εν τώ 22ω συντάγματι στρατού βαρείας μορφής.
Μεσσηνίας. 'Ικανά κρούσματα γρίππης καλοήθους μορφής έσημειώθησαν

πρό μηνός. Σπανιότατοι θάνατοι έκ βρογχοπνευμονικών επιπλοκών. 'Π νόσος
εύρίσκεται ήδη έν ύιρεσει.
Πέλλης. Εις τήν περιφέρειαν ’Εδέσσης σποραδικά κρούσματα έλαφρας
μορφής, έλάχισια μετ’ επιπλοκών. Εις τήν περιφέρειαν Γεννιτσών 15 κρού
σματα, ών τά 4 θανατηφόρα.
Πρεβέζης. Σποραδικά κρούσματα ήπιας μορφής. Θάνατος ούδείς.
Ροδόπης· ’Ελαφρά μορφή απύρετος καί εμπύρετος άνά τήν πόλιν και τήν
ύπαιθρον, άνευ έντοπίσεων.
ΡεΘύμνης. ’Επιδημία γρίππης δέν ένεφανίσθη. ’Υγεία πόλεως άρίστη.
Σάμου. ‘II γρίππη έξηπλωμένη καθ’ άπαντα τόν Νομόν, άλλ’ άνευ βαρέων
συμπτωμάτων κσί θανάτων.
Σερρών'. Είς τήν πόλιν Σερρών έπί 76 δηλωθέιτων κρουσμάτων το >/s μέ
έπιπλοκάς βρογχοπνευμονικάς, έ; ών 2 θάνατοι έκ βαρείας τοξικής μορφής καί
1 έκ βρογχοπνευμονικής. Είς τήν περιφέρειαν Νιγρίτης καί Πορροΐων έλαφρας
μορφής ώς καί είς τό ανατολικόν τμήμα τής ύποδιοικήσεως Σερρών. Είς τήν
περιφέρειαν Σιδηροκάστρου αρκετά κρούσματα μετ’ επιπλοκών βρογχοπνευμο
νικών. Τά '-‘/ίο των κρουσμάτων έσημειώθησαν έπί παίδων.
Τρικκάλων. Σποραδικά κρούσματα έλαφρας μορφής άνευ θανάτων.
Φλωρίνης. Συνήθης ελαφρά μορφή άνευ θανάτων. 300 κρούσματα επι
μαθητών έν Λόσνιτσα Καστοριάς ελαφριάς μορφής.
ΦΘιώτιδοφωκίδος. Ούδέν κρούσμα επιδημικής μορφής, άλλ’ έλαφραι συ
νήθεις περιπτώσεις γριππώδεις.
Χανίων. Ούδέν κρούσμα έσημειώθη είς τήν περιφέρειαν. Είς Χανία άραια
κρούσματα έλαφρας μορφής.
Χαλκιδικής. Είς Βάλταν Κασσάνδρας έπιδημική μορφΐ) μετά συμπτωμά
των βρογχοπνευμονικών, άνευ θανάτων. Είς Γαλάτισταν, Ρεσετνίκια, Μουδανια
καί Πολύγυρον επιδημία έλαφρας μορφής άνευ θανάτων.
Χίου. ’Αρκετά κρούσματα ήπιας μορφής.
Βόλου. ΊΙπιωτάτης μορφής, ούδείς θάνατος.

Ειδικώς προκειμένου περί των πόλεων ’Αθηνών καί Πειραιώς ο
συγκριτικός πίνας τής θνητότητας των δύο τούτων πόλεων κατά τους
μήνας Δεκέμβριον καί ’Ιανουάριον, έν συγκρίσει προς τούς αντιστοίχους
μήνας τοΰ παρελθόντος έτους, είναι ό ακόλουθος :

Πίναξ συγκριτικός έμφαίνων τήν θνητότητα τής πόλεως Ά&ηνών
κατά τούς κατωτέρω μήνας καί έ'τη.

1

Γενική θνητότης

1925

1926

1926

Δ/βριος

Δβριος

Ίανουάρ.

Ίανουάρ. (άπδ 1ης μέχρι και 19ης)

840

774

733

479 ήτοι α' ΙΟήμ. 247 β' ΙΟήμ. 232

1927

9

Έκ γρίππης

15

29

4

46

»

»

22

»

24

3

Έκ νόσων άναπν.συστ.

31

69

118

63

»

»

30

»

33

ιΩ

(πλήν φυματιεόσ )

Τής ηόλε νς τοΊj Πειραιώς
(άπύ 1η? μέχρι καί 1815)

1

Γενική θνητότης

9

Έκ γρίππης

3

Έκ νόσων άναπν.συστ.

(πλήν φυματιώσ.)

393

458

303

305

8

18

4

24

24

52

44

16

58
'II έν τοΐς ενταύθα Νοσοκομείοις κίνησις έκ γρίππης κατά τους
μήνας Δεκέμβριον καί ’Ιανουάριον δεν παρουσιάζει τι το εξαιρετικόν,
καί) όσον έν μεν τώ Ευαγγελισμοί ενοσηλευθησαν κατά το διάστημά
τούτο 27 έν δλω περιστατικά έκ γρίππης, εξ ων 4 θανατηφόρα. Εν τω
Πολίτικη) Νοσοκομείο) «’Ελπίς» ουδέν περιστατικον γρίππης ενοσηλεύθη, ωσαύτως έν το» Γαλλικοί Νοσοκομείο). Έν τω Κεντρικό) Νοσο
κομείο) των Προσφύγων 4 περιστατικά, έξ ών τι') 1 θανατηφορον, έν το)
του Παγκρατίου 15 κρούσματα, ών τι') 1 θανατηφορον. Έν τφ Νοσοκομείφ «'Αγία Ελένη» 8 περιστατικά έλαφρας μορφής. Έν τοι Ζαννείω
Νοσοκομείο) τοΰ Πειραιώς ένοσηλευΟησαν 3 περιστατικά, έν δέ τφ
Νοσοκομείο) Προσφύγων Πειραιώς ένοσηλευΟησαν 17 γριππιωντες, ές
ών 10 έξήλΟον ίαθέντες, έκ δέ των παραμενόντων 7 οί 2 παρουσιάζουσι
πνευμονικάς έπιπλοκάς Έκ των ανώτεροι έμφαίνεται σαφώς ή τε έπεκτασις τής έπιδημίας ώς καί ό ήπιος αντής χαρακτήρ, καθώς ανωτέρω
άνέφερον ’Αλλά καί έκ τών έπισήμων υγειονομικών δελτίων τά οποία
τό Τμήμα Υγιεινής τής Κοινωνίας τών Εθνών αποστέλλει τηλεγραφικώς εις τήν Διεύθυνσιν τής 'Υγιεινής, συνάγεται ότι και έν τή λοιπή
Ευρώπη ή επιδημία τής γρίππης έσχε τήν αυτήν πορείαν υπό τε τύν
χρόνον τής έμφανίσεως, τήν έπέκτασιν καί τήν βαρύτητα. Έάν έξαιρέση
τις τήν Γαλλίαν καί ιδίως τους ΙΙαρισίους, τήν ’Ελβετίαν καί κατά
τρίτον λόγον τίήν ’Αγγλίαν, πανταχοϋ άλλου ή επιδημία είχε μορφήν
ήπιωτάτην. 'Υπήρξαν Κράτη τινά εις τά όποια ή επιδημία ουδόλως
ένεφανίσθη μέχρι σήμερον. 'II υγειονομική υπηρεσία τής Βουλγαρίας
δηλοΐ δτι δεν παρουσιάσθη εις τήν επικράτειαν αυτής εΐμή ή συνήθης
γρίππη τής εποχής.'II Φιλανδία, ή Ουγγαρία, καί ή’Ιταλία δηλοϋσιν
δτι μέχρι σήμερον δεν παρουσιάσθη παρ’αι’ταϊς επιδημία γρίππης,
Πάντα τά λοιπά Κράτη άναγγέλλουσιν επιδημίαν γρίππης κατά τό
μάλλον ή ήττον έκτεταμένην, μέ μορφήν ήπιωτάτην. Τονίζουσι πανταχοΰ τήν έμφάνισιν επιπλοκών τής νόσου μόνον έκ τοΰ αναπνευστικού
συστήματος, ώς καί δτι τά βαρέα περιστατικά όπου ταΰτα ένεφανίσθησαν υπήρξαν επί ατόμων προβεβηκυίας ηλικίας. Πανταχοϋ σχεδόν επο
μένως τής Ευρώπης ή επιδημία έσχε τον αυτόν χαρακτήρα, ήτοι ουδέ
έκτασιν εξαιρετικήν, ουδέ βαρύτητα αξίαν λόγου. Κατ’ ουδέν αύτη
δύναται νά συγκριθή πρός τήν επιδημίαν τής γρίππης τοΰ 1918.
Ή ανησυχία τής άνθρωπότητος γενικώς άναλογιζομένης τάς έκ τής
έπιδημίας τοΰ 1918 καταστροφάς, υπήρξε λίαν εύλογος καί δεδικαιολογημένη καί διά τον λόγον τούτον, λίαν όρθώς, άπασαι αί υγειονομικά!

ύπηρεσίαι της Εύριίιπης, τή πθτοτοβονλπχ και εύγενεΐ συνδρομή της
Κοινοινίας τών Έί)νών έτέθησαν εις επικοινωνίαν καθιστωσαι τακτικως
ενήμερους (Άλ·ί\λας περί τής πορείας τής επιδημίας, ϊνα έν διδόμενη
στιγμή έπιτύχοισι τήν δυνατήν άντιμετο'ιπισιν τοΰ κίνδυνου. Εΐτυχως η
εξελισσόμενη πορεία τής επιδημίας δεικνύει σαφώς τήν τα'σιν αυτής
προς έξίλειψιν και παρέχει, πΰν ενδόσιμου ότι αυτή θελει αποβάλη
ταχέως τον επιδημικόν αυτής χαρακτήρα.
Έάν στηριχθώμεν εις τά μέχρι σήμερον δεδομένα, ήτο φυσικόν η
σημερινή επιδημία τής γρίππης να έχη τόν ήπιον τούτον χαρακτήρα,
καθόσον ή τοΰ 191S προσβαλοΰσα άπαντα σχεδόν τόν πληθυσμόν τών
δυο ημισφαιρίων και υπό τοξικότητα μεγίστην, δεν ήτο δυνατόν παρα
να παράσχη εις τους προσβληθέντας πληθυσμούς σχειικήν ανοσίαν κατα
τής νόσου διαρκοΰσαν εΐσέτι. ΙΙαρά τήν ήπιότητα ταυτην της επιδημίας
δέν έθεοιρήθη άσκοπον νέε συστηθώσιν εις τό Κοινόν τά στοιχειώδη
αλλά και βασικά τής προφυλάξεως μέτρα, ήτοι ή αποφυγή τών συγκεντριόσεων εις κεκλεισμένους χοίρους, ό συνεχής αερισμός τών δωματίων
ύπνου και εργασίας και ή αποφυγή παραμονής εις δωμάτια ένθα νοση
λεύονται γριππιώντες. ΙΙανταχοΰ ένθα έσημειώθη ένταοίς τις τής βαρύ
τητας τής νόσου άπεστάλη άντιγριππικόν έμβόλιον. ^χαρακτήρισα τά
ανώτεροι στοιχειώδη μέτρα ώς και τό. βασικά τής προφυλάζεως τοιαΰτα,
καθόσον καί κατ’αυτήν τήν μεγάλην επιδημίαν τοΰ 191S πανταχοΰ
ένθα έφηρμόσθη ό πλήρης καί συνεχής αερισμός, τά έκ γρ.ππης περι
στατικά ήσαν άφαντάστοις όλιγ,ότερα ή εκεί ένθα δέν έφηρμόζετο
επιμόνως καί συστηματικοις ό αερισμός ούτος. Θεοιρω άξιον σημειώσεως τό ότι έν Θεσσαλονίκη κατά τήν επιδημίαν τοΰ 191S, εις τους υπό
τάς χειρίστας έν γένει τών υγιεινών συνθηκών προσφυγικούς συνοικι
σμούς, τά περιστατικά τής γρίππης ήσαν άσυγκρίτως όλιγώτερα παρά
' ε’ς τους ϊδεωδώς καλούς "Αγγλικούς καί Γαλλικούς στρατωνισμούς.Έξηναγκάσαμεν τότε καί βία εις πλείστας περιστάσεις, ϊνα καθ’εκάστην ου
μόνον αερίζονται οί προσφυγικοί εκείνοι συνοικισμοί, αλλά καί έξάγωσιν
εις τό ύπαιθρον έπί ώρας τινάς
κλινοσκεπάσματα καί έν γένει τά εν
δύματα των. 'Ωσαύτως αξία σημειώσεως είναι ή έπί τής σημερινής έπι
δημίας τής γρίππης έκθεσις τής υγειονομικής υπηρεσίας τής 'Ολλαν
δίας, καθ’ήν οϊ έκ γρίππης προσβληθέντες έργάται, οί εργαζόμενοι
έν ύπαιθροι, υπήρξαν αϊσθητώς όλιγώτεροι ή έκεϊνοι οϊτινες εΐργάζοντο έν κεκλεισμένοις χώροις, μολονότι οί πρώτοι ήσαν εκτεθειμένοι
εις τ<* ψύχη.
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4) Κ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΠΣ. Αιτιολογία. Ή επιδημία τής γρίππης τοΰ
1919—1920 κατ’ ουδέν σχεδόν προήγαγε τάς γνώσεις ημών ώς προς τό
αίτιον τής νόσου ταύιης. Λί έργασίαι προς άπόδειξιν τοΰ ίοΰ τής γρίπ
πης ώς διηθητού ίοΰ δεν άπέβησαν αναμφισβήτητοι. ’Έκκριμα τής
ρινός καί τοΰ φάρυγγος γριππικοΰ ή καί πτύελα διηθηθέντα διά μικροβιοκρατοΰς διυλιστηρίου καί εΐτα έναιωρηθέ.ντα εις λεπτά σταγονίδια
καί είσπνευσθέντα ή ένεθέντα ΰποδορείως παρήγαγον εις τά οΰτω μολυνθέντα άτομα ελαφράν μορφήν γρίππης. Παρόμοια πειράματα
έγένοντο καί επί πιθήκων μολυνθέντων διά τοΰ έπιπεφυκότος, οΐτινες
έδειξαν βαρείας αίμορραγικάς αλλοιώσεις εις τους πνεύμονας. Ιΐλεΐσται
δσαι άλλαι πειραματικοί έρευναι περί τής ΰπάρξεως διηθητού ίοΰ εις τό
αίμα καί εις τά εκκρίματα τοΰ γριππικοΰ έγένοντο, ώς καί αΐ προσπάθειαι διά καλλιεργίας άεροβίως καί άναεροβίως. ΙΙάσαι όμως αί έρευναι
αύται δέν άπέδωκαν αναμφισβήτητα αποτελέσματα περί τοΰ διηθητού
τοΰ ίοΰ τής γρίππης. Ιδίως δέ επειδή τά πειράματα έγένοντο κατά τον
χρόνον τής πανδημίας τής γρίππης, δέν αποκλείεται οί μολυνθέντες διά
τών διηθημάτων καί παρουσιάσαντες γρίππην νά έμολύνθησαν φυσικώς υπό τοΰ έν τή φύσει λίαν διαδιδομένου τότε ίοΰ.
II έτέρα ή καί παλαιοτέρα γνάιμη (1Η92) περί τοΰ Β. τοΰ Pfeiffer
ώς γενεσιουργού αιτίου τής γρίππης επίσης δέν έ.πιστοποιήθη απολύ
τως, καίτοι κατορθώθη εις πιθήκους μολυνθέντας διά τοξικών βακτη
ριδίων γρίππης άνάπτυξις νόσου μέ κλινικά συμπτώματα γρίππης.
Εις τήν βαρείαν επιδημίαν τής γριππικής πνευμονίας κατά ’Ιούλιον τοΰ
1918 έν Καλάμαις, θειορηθεΐσαν υπό τών επιτόπιων υγειονομικών
άρχιΰν ώς επιδημίαν πνευμονικής πανώλους, έβεβαίωσα εις νεκροψίας,
διά καλλιεργίας έκ τών προσφάτων πνευμονικών εστιών τήν ΰπαρξιν
μόνον τοΰ Β. τοΰ Pfeiffer. Μετέπειτα δτε ή νόσος ένέσκηψε καί εις
’Αθήνας, άνεύρομεν σταθερώς εις τε τά πτύελα τών προσβαλλομένων
καί εις τάς πνευμονικάς αλλοιώσεις τών θνησκόντων τό Β. τοΰ Pfeiffer.
'Υπέρ τοΰ Β. τοΰ Pfeiffer ώς αιτίου τής γρίππης συνηγορεί καί ή
παρατηρούμενη ανοσία εις άτομα έμβολιασθέντα δι’ εμβολίου έκ τοΰ
μικροβίου τούτου (Sahli - Soberheim). Αΐ δρολογικαί έρευναι προς
άναζήτησιν αντισωμάτων ώς πρόςτό Β. τοΰ Pfeiffer επί τίύν γριππικών
καί άναρρωνυόντων έκ γρίππης κατά τήν τελευταίαν έπιδημίαν, έδωκεν
εις χεΐρας διαφόρων έπιστημόνων άντικρουόμενα αποτελέσματα. Συγκολλητΐναι ώς προς τό Β. τού Pfeiffer έν τώ αΐματι ένίων γριππικών
γεννώνται, δρεοσαι έπι τοΰ μικροβίου τούτου μέχρις άραιώσεως 1— 400
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τό πολύ. ’Άλλοι όμως ασθενείς πεζρουσιάζοντες τυπικήν μορφήν γρίπ
πης δέν παρουσιάζουσιν εις τό αιμά των συγκολλητΐνας, ενώ τουναντίον
τοιαϋται πολλάκις περιέχονται και εις τό αίμα υγιών ατόμων. Τό
τοιοΰτον εξηγεί ό Biding παραδεχόμενος δύο τύπους Β. γρίππης
Pieiffer, τον μονοδύναμον και τον πολυδύναμον τύπον και ότι αί
όρολογικαί αντιδράσεις πρέπει νά γίνωνται διά τοΰ πολυδυνάμου τύπου
διά τοΰ οποίου μάλιστα απέδειξε μετά τοΰ Joseph τήν ϋπαρξιν πλήν
τών συγκολλητινών και ιζηματινών και ουσιών έκτρεπουσών τό συμ
πλήρωμα. Επίσης πιθανή φαίνεται και ή ειδική έπίδρασις τοΰ δροΰ
ως προς τήν φαγοκύττωσιν. Εις τάς έπιπλοκάς τής νόσου κατά τήν τελευταίαν επιδημίαν άνευρέθησαν ώς αίτια μικτής λοιμώξεως έπιβαρυνούσης λίαν τήν κατάστασιν τοΰ πάσχοντος, κυρίως ό πνευμονιοκοκκος
καί ό αιμολυτικός στρεπτόκοκκος.
’ΕπιδημιολογικαΙ παρατηρηθείς. "Ώς προς τήν προφύλαξιν όμως
από τής νόσου, τήν αποφυγήν άναπτύξεως επιδημίας καί τήν έ.λάττωσιν
τής θνητότητος, αί ίδέαι μετήλλαξαν κατόπιν τής πείρας τής τελευταίας
επιδημίας. Άντιθέτως προς τά μέχρι τοΰ 1918 υποστηριζομενα καθ ά
οί προσβαλλόμενοι υπό γρίππης καθίστανται ευπαθέστεροι προς ταυτην,
ή επιδημία τοΰ 1918—20 έπεισεν, ότι ή γρίππη όπως καί αί λοιπαί
λοιμώδεις νόσοι καταλείπει ανοσίαν.'II μεγάλη θνησιμότης τής νεανικής
ηλικίας κατά τήν έ ιιδημίαν τοΰ 1918—1920 καί ή απότομος πτώισις
αυτής εις τήν ανδρικήν ηλικίαν, άποδεικνύ: ι ότι ή επιδημία τής γρίππης
τοΰ 1889—1890 κατέλιπεν ανοσίαν εις τους έπιζώντας από τής χρονο
λογίας ταύτης καί οΐτινες ήγον κατά τήν τελευταίαν επιδημίαν ηλικίαν
άνω τών 30 ετών. Έτέρα απόδειξις είναι ή προσβολή εις δεύτερον κύμα
επιδημίας γρίππης νεοσυλλέκτων στρατιωτών καί ή ανοσία κατά το
κϋμα τούτο τών παλαιοτέρων στρατιωτών, τοΰ αυτού σχηματισμού
ύποστάντος μόλυνσιν εις προηγούμενα κύματα. Ή επανειλημμένη μο*
λυνσις τοΰ αυτού ατόμου ή παρατηρηθεΐσα ενίοτε κατά τήν τελευταίαν
επιδημίαν δέν αναιρεί τ’ ανωτέρω, άποδεικνύει μόνον ότι ή γρίππη δέν
καταλείπει απόλυτον άλλα σχετικήν ανοσίαν, οϊαν καί ό δαμαλισμός διά
τήν ευλογίαν. Έκ τής έπιδημιολογικής μελέτης τής επιδημίας τής γρίπ"
πης τοΰ 1918 γίνεται καταφανές ότι ή γρίππη δέν εγκαθίσταται εις
ώρισμένας περιοχάς, άλλα ταςειδεύει μετά τού ανθρώπου, χρησιμο
ποιούσα μάλιστα τά ταχύτερα μέσα συγκοινωνίας. ΤΙ αντίληψις οτι η
επιδημία τής γρίππης μεταφέρεται από τόπου εις τόπον διά τού ανέμου
άνευ μεσολαβήσεως τού ανθρώπου απεδείχθη εσφαλμένη. Ιό πιθανό-
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τερον είναι δτι ή γρίππη μεταδίδεται διά τών σταγονιδίων τοΰ πάσχοντος ώς ή φυματίωσις. 'II γρίππΐ] εμφυτευόμενη είς τόπον τινά εύι'ΐύς
ώς εύρη ευνοϊκούς, έν πολλοΐς δέ αγνώστους όρους, ταχύτατα έπικτείνεται εις επιδημίαν, ητις φθάνει είς τό μεγίστου τής έυτάσιως αΐτής
εντός 4 εβδομάδων, παραμένει εις το σημείου τούτο επί δύο εβδομάδας
καί εΐτα άρχεται ταχέως υποχωρούσα, ΊΙ απότομος καί ταχεία αύτη
διακύμαυσις τής έπιδημιολογικής κλίμακος τής γρίππης έξηγιΐ πλήρως
την άποτυχίαν τών κατ’ αυτής υγειονομικών μέτρων τών λαμβανομένων μετά τήν έ'κρηξιν τής έπιδημίας.
Έν Άθήναις αυνέβησαν έκ γρίππης θάνατοι:
(-) ήλε ις
Άρρενες

Τφ 191Η
Τώ 1919
Τφ 1920
Έν Πειραιεϊ :
Τώ J91S
Τώ) 1920
Τώ> 1921

1057
220
157

611
133
152

Τό ολον

166Χ
353
309
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IX
1X5

Έκ τών αριθμών τούτων έ.ξάγομεν δύο τιυά. 1) Τό δεύτερον και
τρίτον κύμα τής έπιδημίας, ήτοι τά τώ,υ ετών 1919 και 1920 ήσαν κατα
πολύ ασθενέστερα τού πριότου. Τούτο οφείλεται εν μέρει ιίς τήν υπο
τού πριότου κύματος καταληφδεΐσαν είς τούς κατοίκους τών δυο πολεων ανοσίαν, έν μέρει όμως, κατά τήν έμήυ τουλάχιστον άντίληή'ΐν,
καί είς τ<< υπό τού Κράτους ληιρίΐέντα κατά τά δύο ταύτα έτη ανστηρα
υγειονομικά μέτρα. 2) ΊΙ γρίππη κατά τό πριότου κύμα αυτής έπεφερεν
άναλόγως τριπλάσιον καταστροφήν είς IΙειραιά της των Άόηνων.
'Ομοίως εξαιρετική ύπήρξεν ή ίΐνητότης είς τάς παραλίους πολε·ς Κα
λαμιάν, ΙΙατριΰν, Θεσσαλονίκης. Τούτο παρετηρήίΐη καί είς πολλούς
άλλους λιμένας ξένων Κρατών. "Οίΐι ν τά υγειονομικοί μέτρα εγκαίρως
εφαρμοζόμενα δύνανται ν’ αποτρέψωσι τι’.ν κίνδυνον τής επιδημίας,
ταύτα δέ έγκαιρότερον καί αυστηρότερου πρέπει νά έφαρμοζωνται εις
τούς λιμένας. Έκ τών διαφόρων κλινικών μοι ρών τής γρίππης η μάλ
λον μολυσματική καί ιοβόλος άπεδείχίΙη καιά τήν τελευταίου επιδημίαν
ή γριππική πνευμονία. ΙΙανταχού παρι τηρήίΐη,ημείς δε εν Καλαμαι,,
δτι ή γριππική επιδημία διατρέχουσα ήπίως, άμα τη έμφαυίσει πιριπτιόσεων βαρείας γριππικής πνευμονίας λαμβάνει σφοδρότερου χ«ρ«
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κτήρα επακολουθούν δέ πολυάριθμα κρούσματα της γριππικής πνευ
μονίας. 'Ως έκ τούτοι· επιβάλλεται η ληψις ειδικών μέτρων δια την
μορφήν ταύτην τής γρίππης.
'Ως προς τήν έπίδρασιν τής γρίππης έπί τής φυματιώσεως τά συμ
περάσματα έκ τής τελευταίας επιδημίας της γρίππης παρ ημΐν (Οικονομόπουλος) εχουσιν ώς έξης: 1) Εις τους μολυνθέντας δια βακιλλου
Koch μή παρουσιάζοντας όμως έκδηλα κλινικά σημεία δέν υπάρχει
ανοσία διά τήν γρίππην, τουναντίον εις αυτούς ή γρίππη ευνοεί την
έκδήλωσιν τής φυματιώσεως τών πνευμόνων. 2) Εις τους έν πληρει
έκδηλιόσει φυματικους μετά δευτερογενούς λοιμωξεως εκ πυοκοκκων
υπάρχει σχετική ανοσία διά τε τήν νοσηρότητα, πορείαν καί εκβασιν της
γρίππης. 3) 'II έπίδρασις τής γρίππης έπί τής μετέπειτα έξελίξεως τής
προυπαρχούσης φυματκόσεως τών πνευμονών δέν είναι απολύτως δυσ
μενής. 4) ’Επίσης δέν είναι δυσμενής ή έπίδρασις τής γρίππης έπί τής
θεραπευθείσης πνευμονικής φυματκόσεως.
’Ιδιαιτέρως προυκάλεσε τήν προσοχήν κατά τήν τελευταίαν έπιδημίαν
ή βαρΰτης μεθ’ής διατρέχει ή γρίππη έπί τών έγγύων από τού 7ου μηνδς
καί πέραν. Τέλος κατά τήν τελευταίαν επιδημίαν έφηρμόσθη ό προφυ
λαχτικός εμβολιασμός δι’ έμβολίου περιέχοντος Β. Pfeiffer στρεπτό
κοκκους καί πνευμονιοκόκκους. ’Εκ τιϋν πρωτων τό έμβολιον τούτο
προέτεινε συνέδριου μικροβ ολόγων εις Λονδίνου τω 191 <8 υπο την
ΙΙροεδρείαν τοΰ Sir Wilinni Leishmann. Κατ’ αυτούς τό έμβολιον
τούτο καί αν έτι δέν παρέχει τό παραγωγικόν αίτιον τής γρίππης και
πιθανώς νά μή προφυλάσση από τής κυρίας νόσοι·, πάντως θά επιδρά
σπουδαίως εις τήν έξέλιξιν καί άπόλειξιν τής νοσου, απομακρυνον τούς
κινδύνους έκ τών δευτερογεναιν λοιμώξεων. Ίοιούτον έμβολιον παρεσκευάσθη καί παρ’ ημών (Κεντρικόν Υγειονομικόν Έργαστηριον —
Σύνθεσις έμβολίου =- Β. Pfeiffer 4(H) έκατμ. Πνευμονοκόκκους 200
έκτμ. Στρεπτόκοκκους 80 έκτμ ) και έχρησιμοποιήθη κατά τήν παρελθούσαν έπιδημίαν. Τά δημοσιευθέντα μέχρι τούδε αποτελέσματα καί η
ήμετέρα πείρα συνηγορούσιν εις τήν έγκαιρον καί εύρεΐαν εφαρμογήν
τοΰ άντιγριππικοϋ εμβολιασμού, ό>ς καί ή χρήσις τούτου θεραπευτικως.
*
■■ -ι
’Ίίδη συζητητέον έάν ύφίσταται διά τήν Ελλάδα σήμερον κίνδυνος
επιδημίας γρίππης. Λί ημερήσιοι ειδήσεις έκ των διάφορων Ετρωπαϊκών Κρατών, τά άνακοινωθέντα της Κοινωνίας τοιν Εθνών καί η
άνακοίνωσις τής Διευθύνσεως τής Δημοσίας 'Υγείας εις τόν τύπον και

β|

ή προ ολίγου ρηματική δήλωοις τοΰ Διευθυντοΰ τής Δημοσίας 'Υγείας,
δέν'άφίνουσιν οΰδεμίαν Αμφιβολίαν Ιον) δτι {.φίσταται έπιδημίει γρίπ
πης είς πολλά Κριίτη τής Ευρώπης μΗΓ ών εΰρισκόμεθα εΐς πυκνήν
ά.τ’ ευθείας σιδηροδρομικήν και ιίτμοπλοϊκήν συγκοινωνίαν και 2θν) οτι
νϋν εις πόλεις τπάς τής Ελλάδος ένέσκηψεν επιδημία γρίππη: ήπιας
μορφής. Συνεπώς λαμβανομένων υ,Τ <n|’iv τών ανώτερα) ι'κτεθέντων
συμπερασμάτων έκ τής επιδημίας τοϋ 1!»1Β είναι αναμφισβήτητο)’ οτι
πρέπει νά προκληθή άμέριστος ή προσοχή ημών επί τοΰ υφισταμένου
κινδύνου καί νά συστηθή εις δσας περιφερείας ένέσκηή'εν ή γρίππη ή
απειλείται σοβαρώς ή έμφάνισις αυτής, ή λήήης υγειονομικών μέτρων
ατομικής καί γενικής προφυλάξεως.
I. Κυβερνητικά υγειονομικά μέτρα Ιον) 'Υποχρεωτική δήλωσις
τών κρουσμάτων τής γριπ ιικής πνευμονίας. ?ον) Υποχρεωτική απομόνωσις τών κρουσμάτων τής γριππικής πνευμονίας, ιϊτε κατ’ οίκον εις
ιδιαίτερον δωμάτιον καί μετά γνωμάτευσιν περί της καταλληλότητας
τούτου υπό τής υγειονομικής υπηρεσίας ή τοΰ αστιάτρου, είτε εις νοσοκομεΐον. 3°ν) Τά υφιστάμενα νοσοκομεία άνά τό Κράτος, δημοσία,
δημοτικά καί φιλανθρωπικά τοιαΰτα νά ύποχρεωθώσιν δπως διαθισωσι
καί διασκευάσωσιν έκαστον άνι λόγως τής έκτάσειός του, διαμέρισμα
προς άπομόνωσιν καί νοσηλείαν τοιούτων κρουσμάτων γριππικής πνευ
μονίας. 4ων) Εις δσας πόλεις καί ιδίως παραθαλασσίους δέν υπάρχει
νοσοκομείου νά ζητηθή ή αρωγή τοΰ ’Ερυθρού Σταυρού, ϊνα είναι
έτοιμος, ευθύς ώς παραστή ανάγκη, δέση εις λειτουργίαν προσωρινέ*
νοσοκομεία. 5ον) Τό νοσηλευτικόν προσωπικόν τών νοσοκομείων καί έν
γένει οί ασχολούμενοι οπωσδήποτε μέ την νοσηλείαν τών πασχόντων
πνευμονίαν γριππικήν νά ΰποχρεωθώσι νιι ερέρωσι προασπιστικήν προ
σωπίδα. (ίθν) Τό νοσηλευτικόν προσωπικόν άπάντιον τών νοσοκομείων
καί κλινικών τοΰ Κράτους, ώς και αί τρόφιμοι τών μαιευτηρίων νά
έμβολιασθώσιν υποχρεωτικώς δι’ άντιγριππικοΰ εμβολίου. 7<>ν) Νά
αραιωθώσιν οί συχνάζοντες εις θέατρα, κινηματογράφους, συναυλίας,
καφφενεΐα καί δηιιοσίας έν γένει συγκεντριόσεις έλαττουμένου προς
τοΰτο τοΰ ήμίσεος αριθμού τών καθισμάτων. 8°') Νιι μή επιτρέπεται
ή άνοδος εις πλοία, σιδηροδρόμους, τράμ, αυτοκίνητα συγκοινωνίας
κ. λ. π. αριθμός επιβατών πλέον τοΰ ΰπάρχονιος αριθμού θέσεων καθημένων ή κλινών διιχ τά πλοία. 9<>ν) Ευθύς ώς έμιρανισθή βαρεία επι
δημία εϊ: πόλιν τινά οΐ’δέ τών Αθηνών εξαιρούμενων νά διατάσσηται,
έφ’ δσον χρόνον θεωρεί ή άρμοδία υγειονομική υπηρεσία αναγκαίου,
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ή παϋσις τής λειτουργίας τών θεάτρων, κινηματογράφων και έν γένει
ή άπαγόρευσις συγκεντριόσεως πολλών άτόμων εις κλειστόν χώρον, τύ
αυτό και διά τά σχολεία διά τής αρμόδιας υπηρεσίας 1(ών) Nit άπαγορευΟή ή φοίτησις εις τά σχολεία, τράπεζας, εργοστάσια και έν γένει
εις χώρους όπου εργάζονται πολλοί συγχρόνως, μαθητών, διδασκάλων,
υπαλλήλων, εργατών κ λ.π. πασχόντων, έστω καί έλαφράν μορφήν
γρίππης, ή εκείνων εις τήν οικίαν τών οποίων νοσηλεύεται γριππικός,
μέχρι παρελεύσεως έζαημέρου άπο τής άποδρομής τής νόσου, καθιστά
μενου υπευθύνου διά τήν τήρησιν τής διατά'ξεως ταύτης τοΰ διευδύνοντοςτό σχολείου, τήν Ιραπεζαν, το εργοστασιον κ.λ π. Επίσης να
άπαγσρευίΐή ή φοίτησις εις το σχολεΐον παιδιών, ών ή μήτηρ διατρέχει
τον 7<>ν μήνα τής κυήσεως. 1 1ον) Νά παρασκευαστή ως οίόν τε μείζων
ποσότης άντιγριππικοϋ έμβολίου ϊνα άποστέλληται εγκαίρως όπου
υπάρχει κίνδυνος, ποσού τίνος διατιθέμενου διά. τον εμβολιασμόν των
εργαζομένων εις τά άνά τό Κράτος εργοστάσιά. Ιραπέζ"ς, δημόσια
γραφεία (τηλεγραφεία, ταχυδρομεία κ.λ π.), εις ά ο εμβολιασμός νά
καταστή υποχρεωτικός.
II Μέτρα ατομικής προφυλάξεως (όδηγίαι διά τό κοινό ) 'II
γρίππη είναι νόσος κολλητική οφειλομένη ι ϊς ειδικόν μικρόβιον καί
μεταδιδόμενη εις τους υγιείς διά των λεπτών σταγονιδίων, τα οποία οι
ελαφρώς όσον και οί βαρέως γριππιώντες ιός καί οί άναρρωνύοντες έκ
τής νόσου ταύτης έκσφενδονίζουσιν έκ τοϋ στόματος καί της οίνος αυ
τών κατά τόν βήχα καί τό πτάρνισμα. Τό μικρόβιον τής γρίπ
πης έ.τίσης δύναται νά μεταδοΐίή διά φιλημάτων μανδηλίων,
δοχείων φαγητού καί ποτού καί έν γένει δι’ άντικειμενών μολυνιίέντων υπό γριππικοΰ. ΤΙ γρίππη εμφανίζεται κυρίως υπό τρεις
μορφάς. 1”') Ή καταρροϊκή μορφή: Τά κύρια συμπτώματα αυτής
είναι πυρετός, γενική κόπωσις, κεφαλαλγία, πόνοι εις τάς αρθρώσεις,
καταρροϊκά φαινόμενα έκ τής ρινός, τοΰ λάρυγγος καί τών βρόγχων. Ό
άσίΙενής κατά τόν βήχα άποβάλλει πτύελα ιξώδη ή αφρώδη Ή μορφή
αύτη ενίοτε μεταπίπτει εις πνευμονίαν. Ή γριππική πνευμονία δμωζ
δύναται νά ιίσβάλη και άπ· τόμως άνευ προδρομικών καταρροϊκών
φαινομένων, διά ρίγους, δυσπνοό ς καί πτυέλων άφροδώς αιματηρών.
Ειν ι δέ αύτη ή βαρύτατη μορφή τής νόσου. 2"ν) Η νευρική μορφή :
'Ο υπό τής μ ρ , ή; τ 'ΐ'της προσβ λλόμ ν ·.· καταλαμβάνεται υπό πυ
ρετού, κ φαλαλγιας, ναυ ίας, πόνι··ν κ· τά τι' ς άρίΐριόσι ις. νει ραλγων,
παραληρημάτων καί άλλων νι υρ^κων φαινομένων ϋθν) Ή γαστροεν-
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τερική μορφή: Κύρια συμπτώματα τής μορφής ταύτης είναι πι ρετι ς.
γλώσσα λίαν ακάθαρτος, εμετός καί διάρροια. ΓΙΙ άνάρρωσις άπο τής
γρίππης είναι βραδεία καί διακόπτεται πολλάκις υπό επιπλοκών καί
ιδίως υπό καρδιακής αδυναμίας
ΙΙρύς προφόλαξιν από τής γρίππης συνιστώνται τά έίής : 1°ν) Γαργαρισμοί τοΰ φάρυγγοςκαΐ πλΰσις τοΰ στόματος καί τής ρινός δι’ίδατος
περιέχοντος μαγειρικόν άλας (κοχλιάριον γλυκοΰ εντός ποτηριού ΰδατος)
τρις τής ημέρας, ιός καί οσάκις έρχόμεθα είς επαφήν πρός ασθενείς
γριππικους, έστω καί άν ούτοι πάσχουσιν έλαφοάν μορφήν τής νόσου.
2ον) Τήρησιν άκρας καθαριότητας τών εσωρούχων μας καί επιμελή καί
έπανειλημμένην κατά τό διάστημα τής ημέρας πλύσιν τών χειρών δι’
ΰδατος καί σάπωνος 3°ν) ’Αποφυγήν υπερκοπώσεων καί ψύξεων. 4»'·)
Μακράν κινηματογράφων, συναυλιών, θεάτρων, καφενείων και εν
γένει κλειστών χαιρων, είς τους οποίους συναθρο.ζονται πολλά συγχρό
νως άτομα. 5°'’) Μακράν από ασθενείς παρουσιάζοντας έστω καί ελαφρό,
συμπτώματα γρίππης. Gov) ’Άτομα τής οικογένειας μας προσβαλλόμενα
υπό γρίππης νά νοσηλεύωμεν ιίς ιδιαίτερον δωμάτιον, είς το όποιον νά
εισέρχηται μόνον ό ιατρός καί τό άναλαβόν τήν νοσηλείαν αΰτοΰ άτομον.
’Εν ελλείψει δωματίου ιδιαιτέρου νά τοποίίετήται είς τήν κλίνην τοΰ
ασθενούς κωνιόπιον (κουνουπιέρα) έκ πυκνού υφάσματος. Ίά πτύελα
καί έν γένει τό έκκριμα τής ρινός και του φάρυγγος του ασθενούς να
ρίπτωνται υπό τούτου αμέσως εις πτυελοδοχείου περιεχον αντισηπτικόν
διάλυμα (φονικόν όξΰ ό " „). Ί’ιί μανδήλια. τά προσόψια, τό. έσω ρούχα
καί τά λευχείματα τής κλίνη; τοΰ ασθενούς ν άπολυμαίνωνται δι ιμβα
πτίσεως επί 10' λεπτά τής ό'-ρις εις αντισηπτικόν διάλυμμα (ιρανικού
οξέος ό
ή διάλ. υδραργύρου 1 ° ,„,) καί είτα νά βράζωνται. 7<>ν) Άπαγόρευσις παραμονής εις γ αφεϊα, εργοστάσια καί έν γενει είς χωςους
ένθα εργάζονται συγχρόνως πολλά άτομα, ασθενών πασχόντων έστω
καί έλαφράν μορφήν τής νι σου. Η<>\) Μακραν άπο το σχολεΐον μαθηταί
καί διδάσκαλοι πάσχοντες έστω και ιλαφραν μορφήν γρίππης μέχρι
παρελεύσεως εξ ημερών από της άπυρεείας ‘.|ι,ν) Μακράν απο το σχο
λεΐον μαθηταί καί διδάσκαλοι είς την οικίαν των οποίων νοσηλι υονιαι
ασθενείς πάσχοντες έκ γρίππη;. 1<’ον) Εμβολιασμόν δι άντιγριππικου
εμβολίου, ό οποίος προφυλάσσει ιδίως άπο τι.ς θανατηφόρους έπιπλοκάς τής γρίππης.
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Γ>) Κ Μ ΥΊΌΥ ΤΙΣ. Άπο μηνός περίπου ό ημερήσιος τόπος πλείστων Ευρωπαϊκών Κρότων αναγγέλλει τήν επιδημικήν έμφανισιν τής
γρίππης, ητις φαίνεται ν<ζ παρουσιι ζη αλλαχού μέν βαρύτητα μεγαλειτέραν, έν αχού δε άλως έλαφσάν μορφήν. ΊΙ έμφάνισ ς αί τη τής γρίπ
πης κατά τους τελευταίους μήνας τοϋ 1926 καί τας αρχας τοϋ τρέχοντος
έτους είς τά διάφορα Είρωπαϊκα Κράτη προυκάλεσε μεγίστην συγκινησιν τοΰ κοινού, ώς ήτο επόμενον Είναι λίαν πρόσφατος εισέτι η
επιδημία τής γρίππης, ήν ύπέστη ή άνΟρωπότης κατά τά. ετη 191Κ—
1920, επιδημία ήτις κατά τάς διείΐνεΐς στατιστικός επέφερε τον ύάνατον
20 περίπου εκατομμυρίων άνί’ρωπων’ καί τοϋτο αμέσως μετά το πέρας
τοΰ εν Εϋριόπη κυρίως διαδραματισίΐεντος μεγάλου π< γζοσμ·ου πολέ
μου, ιός νά μή ήρκεσαν αί ι·ς αυτοί' κολοσσιαΐαι απωλειαι. 1 ην μεγαλην
έξάπλωσιν και βαρύτητα τής γρίππης κατά τα. ετη 19i<S 1 920 ηΐΐέλησαν τινές νά αποδώσουν εις τήν εξάντλησιν των ατόμων' έκ τοΰ μακρο
χρονίου πολέμου καί τής. συνεπείς* τούτοι', κακής διι.τροηιης. ΑπεδείχΑη
όμως είτα έκ τής πορείας τής νόσιω, ότι αυτή ϋπηρξεν ες ίσου βαρεία
εις Κράτη άτινα δέν είχον έξαντληίίή έκ τοΰ πολέμου ιός καί είς έτερα
τελείως έ'ξηντλημένα έ'ξ αΰτοϋ.
Έάν παρακολουί)ήσωμεν τήν επιδημικήν εμφάνισιν τής γρίππης είς
προγενέστερα έτη, βλέπομεν ότι παρουσιάζεται έπιδημικως κατά διά
φορά χρονικά διαστήματα καί ότι δέν είναι αί στερήσεις καί οί πόλεμοι
τά αίτια τά προκαλέσαντα τάς επιδημίας της γρίππης, άλλ’ιτερα έν
πολλοί; άγνωστα μέχρι σήμερον άπιι έπιδημιολογικης άποψεως. Οίτω
εχομεν είς τήν Ιατρικήν βιβλιογραφίαν πιριγραφας άπο πολλών εκα
τονταετηρίδων έπαδημικών εμιρανίσεων της γρίππης. Άπο καιροϋ εις
καιρόν μέ διακοπάς, άλλοτε μέν μεγαλειτέρας άλλοτε δέ μικριτέρας,
παρουσιάζεται πανδημικώς βαρυτάτη νόσος προσβάλλουσα κυρίως το
αναπνευστικόν σύστημα. ΊΙ νόσος αύτη μεταδίδεται ταχύτατα από
ατόμου εις άτομον καί έςαπλοϋτσι εις εϋρυτάτην κλίμακα άπο πόλεως
εις πόλιν, από χωράς εις χώραν, από κράτους εις κράτος επωνομασίΐεΐσα
διά τοϋτο morbus maxime omnium epidemicus. ΊΙ βαρυτης της
ούτω έπιδημικως εμφανιζόμενης γρίππης είναι τοσοΰτον μεγάλη, ιοστε
οί ιατροί έκάστοτε νομίζουσιν ή ότι εύρίσκονται πρό νέας τίνος άγνω
στου βαρείας νόσου, ή ότι οίδέποτε μέχρι σήμερον εσημειώΑη γρίππη
τοσαύτης βαρύτητας. Οΰχ’ ήτταν όμως, έάν ανατρέξη τις είς προγε
νέστερος έποχάς ανευρίσκει περιγραφάς επιδημιών, αί όποΐαι ένεφανίσθησαν κατά διαφόρους χρονικός περιόδους καί αϊτινες προσομοιάζουσι
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τά μέγιστα προ; άλλήλας. ΙΙλήν τυ>ν επιδημιών τούτων τη; γρ'ππης,
ών τό κύριον παραγωγικόν αίτιον οφείλεται ιορισμένως εις μικροοργα
νισμόν, ούτινο; ή περιγραφή και ή εξερεύνησις δεν αποτελεί θέμα τής
σημερινή; συζητήσεως, έχομεν κατ’έτος σχεδόν, κατά τήν χειμερινήν
περίοδον τοϋ ψύχους, τήν εμφάνισιν νόσων τοΰ αναπνευστικού συστή
ματος, μάλλον ή ήττον βαρείας μορφής παρουσιαζομένων μεμο
νωμένα); ή ενίοτε κατά μέρη υπό μορφήν μικρών επιδημιών Η
μικροβιολογική έξέτασι; τών νόσων τούτο ν αποδεικτ ύει διαφόρους μι
κροοργανισμού; όις πνευμονοκόκκους, στρεπτόκοκκους, διπλοστρεπτοκόκκους, στρεπτόκοκκον τόν βλεννόιδη, μικρόκοκκον τόν καταρροϊκόν
κ.τ.λ., ούς άνευρίσκομεν καί έπί ασθενών πασχόντων βαρείαν έπιδη"
μικήν γρίππην τοΰ αναπνευστικού συστήματος καί ο'υς θεωροΰμεν ώς
συνυπάρχοντας μέ τό κύριον επιδημικόν αίτιον τής γρίππης όις vitus
mixte ή όις προκαλοΰντας δευτεροπαθείς μολύνσεις τι.ο.τι.
Τό γεγονός όίΐεν τούτο επιβάλλει ήμϊν τήν διαστολήν της βαρείας
πανδημικής γρίππης όις ή κατά τά έτη 1 91 Κ - 1 920 παρατηρηδεΐσα
ήν καλοϋμεν influenza από τιϋν κατ’ έτος παρουσιαζομένων μικροβιακών νόσων τοΰ αναπνευστικού συστήματος. I νωρίζομεν δέ ότι καί
αί νόσοι αύται υπό (ορισμένα; συνθήκας δύνανται να λα'βωσιν ενίοτε
περιωρισμένον επιδημικόν χαρακτήρα ως ενθυμούμαι λ. χ. κατα Ιανου
άριον 1 923 ήτοι μετά 3 έτη από τοΰ τέλους τής επιδημίας γρίππης των
έτών 191S—1(120 μεταξύ τών στρατιωτών τής Φρουράς Ίωαννίνων.
Έπί 3000 στρατιωτών προσιβληίίησαν ι ν όλη) 1 131 ήτοι πλέον του
1)3, έξ ών ΙόΟέπασχον βαρείαν βρογχοπνευμονίαν μέ θνησιμότητα
περίπου 62 " „ Κατά τάς μετεωρολογικά; παρατηρήσεις ίίς έξετίλεσα
τότε μετά τοΰ καΟηγητου τοΰ εκεί I υμνασίου κ. Δ,αγκουνη κατα το
έτος έκεΐνο έσημειόθη ϊν Ιωαννίτοις βαρύτατος χειμων μέ μεγάλος
διακυμάνσεις τής θερμοκρασία; εις βραχύ χρονικόν διάστημα οί τω
λ. χ. κατά Δεκέμβριον 1922 ή απόλυτος ελάχιστη θερμοκρασία κατήλθε
(ΐέχρι— 4,2, τήν 2αν άίοαν τής 14ης ένω ή απόλυτο; μεγίστη μέχρι
4- 143 7, τήν 14ην ώραν τής 24ης ίδιου μηνάς, κατά δέ τόν μήνα
Ιανουάριον 1923 ή απόλυτός ελάχιστη θιρμοκρασία κατηλθε μέχρι
-6,5 τήν 2αν ώραν της 21ης, ενω ή απόλυτός μιγίστη ιφθασε μι χρι
τήν 14ην ώραν τής 4ης ιδίου μηνάς. ι διαηοραί αύται τη, εςωτερικι,ς
θερμοκοασίας έκυμαίνοντο ενίοτε ινιός τιοι αύιοϋ 24ωρου μέχρι 1ύϋ.
Ή βαρομετρικέ] πίεσις εκυμαίνετο μεταξύ t<>4,b χ.μ μέχρι 730 χμ. ο
μετ’ άερθόν'ου βροχής, χιόνοιν και ισχυρών άνεμων. Οι κλιματολογ,κοι
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oi’toi παράγοντες καί ή συγκέντρωσις κληρωτών είς την έκεΐ φρουράν
έ£ ορεινών χωρίων της Ηπείρου μέ σχετικώς μικράν ανοσίαν εις
μικροβιακάς νόσους τοΰ αναπνευστικού συστήματος συνετέλεσαν εξά
παντος τ<χ μέγιστα είς τήν άνάπτυξιν τών περιγράφει σων νόσων υπό
επιδημικήν μορφήν. Ούτως εχόντων τών μέχρι τοΰδε γνωστων αιτίων
τής έμφ ινίσεως τών επιδημιών της γρίππης νομίζω, ότι πρέπει να
εϊμεθα επιφυλακτικοί όσον αφόρα τήν εκφρασιν γνιόμης εάν καί σή
μερον ευρισκόμεθα πράγματι προ μιας έπαδημικής έμφανίσεως της
γρίππης ώς ή κατά τά έτη 191S—1920. Μεταξύ βεβαίως τών κρου
σμάτων, άτινα παρατηροΰμεν κατά τήν ΰφισταμένην επιδημίαν γρίππης
ύπάρχουσι πολλά τά όποια πρέπει νά κατατάξωμεν είς τήν ομάδα τών
μικροβιακών νόσων τοΰ αναπνευστικού συστήματος των κατ’ έτος
παρουσιαζομένων, Πλήν όμως τούτων, έχομεν ώρισμένως καί μίαν
επιδημικήν έξάπλωσιν γρίππης εις διάφορα κράτη, ώς καί εις τήν
Ελλάδα. Πρέπει όμως νά υπολογίσωμεν, ότι ή εν Έλλάδι τουλάχιστον
παρατηρηΟεΐσα μέχρι σήμερον επιδημική γρίπη είναι τελείως καλοήθης
προκαλοΰσα ώς επί τό πλεΐστον έλαφράν πυρετικήν διακύμανσιν άνευ
σοβαρών έντοπίσεων εις τό αναπνευστικόν σύστημα. "Οστις παρηκολούθησε τήν επιδημίαν τών ετών 1918 —1920 πρέπει νά όμολογήση,
ότι ή κατ’ εξοχήν επιδημική εκείνη γρίππη ήτο, ώς επί τό πλεϊστον,
βαρυτάτη όχι μόνον λόγω τών επικινδύνων έντοπίσεων εις τά όργανα
τοΰ θιύρακος, αλλά πολλάκις λόγιο τών εντόνων τοξικών φαινομένων
άτινα παρουσίαζε. Ί’οξικά φαινόμενα προσβάλλοντα ενίοτε τό νευρικόν
σύστημα καί έν γένει προκαλοΰντα βαρυτάτην κλινικήν εικόνα καί τον
θάνατον πολλάκις εντός ελάχιστων ημερών. ΙΙώς είναι δυνατόν νά
συγκρίνωμεν τήν τότε βαρύτητα τής νόσου όμοιας πρός τάς μέχρι
σήμερον περιγραφείσας έπιδημίας γρίππης εις προγενεστέρας έποχάς,
πρός τήν σημερινήν έμφάνισιν, ήτις είναι τελείως ήπια ;
Παρά τής Γραμματείας τοΰ τμήματος υγιεινή; τής Κοινωνίας τών
Εθνών πρό ημερών έπληροφορήθην, ότι ή παρατηρηθεΐσα γρίππη
εις διάφορα Ευρωπαϊκά κράτη παρουσίασεν είς τινα μέρη βαρύτητα
ώς λ. χ. έν Ελβετία, Γαλλία, ’Ολλανδία καί έν ’Αγγλία.. ’Αλλαχού όμως
έσημειώθη υπό έλαφράν εντελώς μορφήν. Ούτω λ. χ. ό διευθυντής τοΰ
Γερμανικού γραφείου τής Αημοσίας ’Υγείας, νομίζει ότι δέν πρόκειται
έν Γερμανία περί έμφανίσεως τής έπιδημικής γρί πης, άλλ’ ότι έσημειιόθη έντασις τών μεταδοτικών νόσων τοΰ αναπνευστικού συστή
ματος αίτινες ϊσως κατά μέρη τής Γερμανίας έλαβον καί μικράν έπι-
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δημικήν έπέκτασιν. Έκ τών άντοτέρω νομίζω έίτι δυνάμειία νά συμπεράνωμεν ότι ευρισκόμενα έν Έλλάδι προ μιας επιδημικής εμφανί
σιμος ήπιωτάτης μορφής γρίππης και επομένως οτι πρέπει νά εϊμεΟα
επιφι λακτικοί ι'ίσον αφορά τά προφυλακτικά μέτρα, τιΐ οποΐα πρό
κειται δι’ ανακοινωθέντος νιι καταστήση εις το κοινόν γνωστά ή Ια
τρική Εταιρία. ΙΙρέπει νιι άποφύγιομιν τήν έκιρροσιν φόβου, οτι
ύφίσταται βαρεία επιδημία γρίππης ύπενίΐυμίλοΐ'σα τήν τοϋ έτους
191Κ—1920 οπότε βεβαίως ιΐιι έπεβάλλετο ή εφαρμογή αυστηρών
μέτρων γενικής φύσεοις ιος τι'ι παρά τοΰ κ. Κυριαζίδου προταθέντα.
Νομίζω οτι, ούτω μόνον αδικαιολόγητον πανικόν ΐ)ά προκαλέσωμεν.
Τουναντίον πρέπει νιι έ'νισχύσωμεν τίι ηθικόν τοϋ κοινοϋ, ύποδεικνυοντες κυρίως τά μέτρα τής ατομικής προφυλάξεως και δ.αφωτίσεως
τών ατόμων. ΤΙ γρίππη, νόσος μεταδιδόμενη κατ’ εξοχήν δια. των
υγρών αοράτων σταγονιδίων τών έκπεμπομένων έκ τοϋ αναπνευστικού
συστήματοςδύναται ν’αποφευχίΐή δι’ώρισμένων μέτρων, λαμβανομένων παρά τών υγιών. ()ί υγιείς πρέπει νιι αποφτύγωσι τήν επικοι
νωνίαν μέ ασθενείς, τήν μεγάλην συναναστροφήν προς άτομα παρουσιάζοντα κατάρρους τοϋ αναπνευστικού συστήματος καί έν γένει τον
συνωστισμόν και τήν παραμονήν εντός κικλεισμένων χώρων. Ούτω
νομίζω ότι, έπι τοϋ παρόντος τουλάχιστον, διιι της όσον το δυνατόν
εύρυτέρας διαπαιδαγωγήσεως τοϋ κοινοϋ, όσον αφορά τήν προσωπικήν
κατ’άτομον προφύλαξιν, τήν αποφυγήν "ψύξεως, κοπωσεως, τόν αερι
σμόν τών δωματίων και τήν αποφυγήν συνωστισμού καϊ επικοινωνίας
προς ασθενείς, δυνάμείΐα ν<χ εϊμείΐα βέβαιοι ότι άνταποκρινόμιθα
πλήρως είς τον έπιδιωκόμενον σκοπόν της δι’ ανακοινωθέντος έκ
μέρους τής Εταιρίας έκφράσεως γνώμης όσον αφορά τιήν ύφισταμένην
επιδημίαν γρίππης καί τιήν άπ’ αυτής προφύλαξιν. "Οσον αφορά το
έμβόλιον και τήν προφυλακτικήν ή θεραπευτικήν χοησιμοποίησιν αυτού
θεωρώ σκόπιμον νέι άποφύγωμιν νάέκφράσωμεν γνώμην ιϊς τό κοινον,
επαφίεντες τήν μέν κατάλληλον θεραπευτικήν τούτου χρησιμοποίησιν
εις τους θεράποντος ιατρούς άναλόγως τών παρουσιαζομένων περιπττόσεων, την δέ προφυλακτικήν τούτου εφαρμογήν άναλόγως της
κατά μέρη παρουσιαζομένης ανάγκης. Ούτως θιι έπιτευχί)ή ή έπι τη
βάσει τών μέχρι σήμερον επιστημονικών δεδομένων χρησιμοποίησις
τοΰ πολυμίκτου άντιγριππικοΰ εμβολίου καί θα άποφευχθη ή i-ύρυτέρα
εφαρμογή τούτου, ή τις είναι τελείως άσκοπος.
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Συζήτησις.
ΛΙΒΙΕΙ’ΑΤΟΣ· ώειορώ αδικαιολόγητον τήν περαιτέρω συζήτησιν

επί τον θέματος τούτου. ΊΙ κατά. τό τρέχον έτος επιδημία της γρίππης
είναι έλαφρας μορφής εντοπίζομε)')) κατά τάς άνωτέρας ιιναπνευστικας
οδούς μή δυναμένη νά παραβληθί) ούτε πόρρωθεν πρός τήν βαρυτατην,
την αίμορραγικήν καί ασφυκτικήν μορφήν τής παρελθούσης επιδημίας.
"Απαοαι οί περιπτώσεις τής κλινικής μου καί τής πόλεως ας εςητασα
έπιβεβιαιοΰσι τούτο. 'Όσον αφόρα τά προφυλαχτικά μέτρα κατα τής
έπιδημίας, έκτος τών κοινών μέτρων τής υγιεινής θεωρώ) άσκοπο)· και
επικίνδυνον διά τόν πανικόν ίίν θέλει προκαλέσει είς τους κατοίκους την
εφαρμογήν μέτρα))' τοσούτων αυστηρών, ώς τά προταθέντα, δεδομένου
ότι ή εφαρμογή αυτού είναι ανωφελής ένεκα τοΰ ηπίου τής έπιδημίας.
Β. ΜΠΙ’ΝΣΙΙΣ. Έπί τοΰ ζητήματος εάν καί κατά πόσον υφίσταται
καί παρ' ήμΐν επιδημία γρίππης, νομίζω ότι τό τοιοΰτον ποσώς δεν αμ
φισβητείται δεδομένου ότι πλήν τών άπειραρίθμων ελαφρών κρου
σμάτων άνευ ειδικού χαρακτήρας υπάρχουσιν ευάριθμα ευτυχώς
εντελώς όμως τυπικά κρούσματα τής γριππιόδους λοιμωξεως εμφα
νιζόμενα υπό μορφήν ιδία, γριππιόδους πνευμονίας καί βρογχοπνευ
μονίας. ‘ II συνάντησις δέ τοιούτων κρουσμάτων έν μέσω τών λοιπών
επισφραγίζει τελείατς τόν χαρ ικτήρα καί πλείστων έκ τών λοιπών. ΙΙεβαίωςότι έφ' όσον ή μικροβιολογική διάγνωσις τής γρίππης, μετά την
ανυποληψίαν είς ήν περιήλθεν τό μικρόβιο)’ τοΰ 1’f.iffer ώς παθογονον
αίτιον τής νόσου, δεν δύναται νά γίνη ή διάγνωσις θέλει εφεξής βασιζεσθαι είς μόνην τήν κλινικήν εικόνα και προ παντός είς τήν επιδημικήν
εικόνα τής νόσου. ΊΙ κατά τά τρία έτη /.97<S’— 19 - 20 και 21 κατιοϋσα
έντασις τής γριππιόδους πανδημίας, διά τής άνοσοποιήσεως τοΰ μεγίστου
μέρους τών κατοικίαν, κωλύει είσέτι τήν έπανεμφάνισιν τής γρίππης υπο
πανδημικόν χαρακτήρα, καί δή υπό σοβαρον τοιοΰτον.

ΙΙροτιίοΕί τοΰ Προέδρου αποφασίζεται δπως δημοσιευθή δια των
εφημερίδων τδ κιίτωίίι ανακοινωθέν :
«7/ Ιατρική Εταιρεία 'Αθηνών νο)ΐίζει, ,ιιετά τήν γενομένην επιστη
μονικήν συζήτησιν, ότι δύναται ΐ'ά άνακοινώση έγκύρως τα επόμενα εν
σχέσει πρός τί)ν γρίππην : Υπάρχει πράγματι επιδημία γρίππης, η
οποία όμως οί’δεμίαν έχει σχέσιν καί ομοιότητα προς τΐ)ν φοβέραν
εκείνην έπιδημίαν τοΰ 19/.S' -1920. Μάλιστα δέ παρ ήμΐν, εν Ελλαδι,
ή επιδημία είναι τόσον ελαφρά ιοστε ουδέ καν υπάρχει αναγκη τής επι
βολής αυστηρών περιοριστικά»’ )ΐέτρων. Ιΐίντως η προφυλαξις επιβαλ-
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λεται διά της αποφυγής τών μεγάλων συγκεντρώσεων ανίλρώπων και
της διατηρήσεοος τοϋ πώματος ίν καλή υγιεινή καταστήσει ιδίως έκ
μέρους ατόμων τά δποΐα είναι εςηντλημένα έκ γήρατος ή άσΐϊενείας. Και
περί τούτου άλλως έςέδωτεν οδηγίας ή διεύίίυνσις ') γιεινής τοΰ } πουργείου». Ή Εταιρεία έόεχίΐη opoqώνως το περιι χόμι·νον τοΰ

άνακοιν<ηί)εντος.

