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Περίληψη

Η µελέτη παρουσιάζει την ιστορία της λύσσας στην Ελλάδα από την αρχαιότητα έως τις ηµέρες µας.
Η νόσος ήταν ενδηµική στην Ελλάδα για αιώνες και παρά την ανακάλυψη του αντιλυσσικού εµβο-
λίου από τον Louis Pasteur, η νόσος παρέµενε θανατηφόρα για τους ανθρώπους. Σταθµός στον αν-
τιλυσσικό αγώνα στην Ελλάδα αποτέλεσε η ίδρυση του Λυσσιατρείου Αθηνών από τον µικροβιολόγο
Παναγιώτη Παµπούκη το 1896. Η εφαρµογή της αντιλυσσικής θεραπείας οδήγησε σταδιακά στην
µείωση της θνητότητας στο 0,2%. Κατά τον 20ο αιώνα, το Ελληνικό Κράτος ίδρυσε έξι Λυσσιατρεία
στα οποία πραγµατοποιούνταν ο εργαστηριακός έλεγχος και η αντιλυσσική θεραπεία. Οι µαζικοί
εµβολιασµοί των σκύλων από το 1949, οδήγησαν σταδιακά στην εξάλειψη της λύσσας στον άν-
θρωπο. Από το 1970, η Ελλάδα ήταν ελεύθερη από τη νόσο. Τον Οκτώβριο του 2012, η νόσος εν-
τοπίστηκε ξανά σε αλεπούδες στην Βόρεια Ελλάδα. Η νόσος υφίσταται ως φυσική λοίµωξη στα ζώα
του δάσους και οι Υγειονοµικές Αρχές πρέπει να είναι πάντα σε ετοιµότητα για την αποφυγή της και
στους ανθρώπινους πληθυσµούς. 
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«Λύσσαξες κυρούλα µου; 
Σα λύσσαξες να πας στον Παµπούκη!»

«Η Κερένια Κούκλα»
Κωνσταντίνος Χρηστοµάνος,1908 

Επιδηµιολογικά στοιχεία της λύσσας

Η λύσσα αποτελεί µια φυσική λοίµωξη των άγριων και
οικιακών ζώων. Η νόσος είναι θανατηφόρα για τα
θηλαστικά συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπου.
Είναι ενδηµική σε όλες τις περιοχές του κόσµου,
εκτός της Αυστραλίας και των Πόλων, αλλά η ακριβής
συχνότητά της είναι άγνωστη. Ο ιός της λύσσας έχει
εντοπισθεί σε αλεπούδες, λύκους, τσακάλια, κογιότ,
ρακούν και στις αιµατοφάγες νυχτερίδες (vampire
bats).1 Στα οικόσιτα ζώα εντοπίζεται µετά από δήγµα
λυσσασµένου ζώου, στους σκύλους, στις γάτες, στα
άλογα, στους χοίρους και στα πρόβατα.1 Τα περιστα-
τικά της νόσου χρίζουν άµεσης δήλωσης στις υγει-
ονοµικές αρχές.2 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Π.Ο.Υ.,
κάθε χρόνο καταγράφονται 55.000 θάνατοι ανθρώ-
πων µε το 99% εξ αυτών να σηµειώνονται στις ανα-
πτυσσόµενες χώρες.3,4 Στις αναπτυγµένες χώρες µε
τον έλεγχο της υγείας των σκύλων (αντιλυσσικό εµ-
βόλιο), οι περιπτώσεις ανθρώπινης λύσσας έχουν
ελαχιστοποιηθεί ή εξαλειφθεί.5 Το 56% των θανάτων
καταγράφεται στις Ασιατικές χώρες και το υπόλοιπο
44% στις Αφρικανικές.3 Το 84% των θανάτων σηµει-
ώνονται σε αγροτικές περιοχές.3 Σύµφωνα µε τον
Π.Ο.Υ., περίπου 10 εκατοµµύρια άνθρωποι λαµβά-
νουν ετησίως αντιλυσσική θεραπεία µετά από δήγµα,
είτε λυσσασµένου ζώου, είτε ζώου που εντοπίζεται σε
ενζωοτική για την ασθένεια γεωγραφική περιοχή.4

Υπολογίζεται ότι το κόστος της νοσηλείας, σε παγκό-
σµιο επίπεδο, αγγίζει το 1 δισεκατοµµύριο US$, αν και
είναι δύσκολο να υπολογιστεί το ακριβές ποσό, λόγω
της έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων από τις αναπτυσ-
σόµενες χώρες.3

Μικροβιολογία και Κλινική εικόνα της λύσσας

Το 1903, ο Adelchi Negri στην Ιταλία εντοπίζει στον
εγκεφαλικό ιστό τα οµώνυµα ενδοκυττάρια σωµάτια
τα οποία αποτελέσαν παθολογοανατοµικό εύρηµα
της νόσου, έως ότου αποµονωθεί τελικά ο ιός για
πρώτη φορά το 1962. Ο ιός της λύσσας ανήκει στους
νευροτρόπους ραβδοϊούς (Rabdoviridae), µια οικο-
γένεια µε περισσότερα από 80 είδη. Όπως σε όλους
τους ραβδοϊούς, το βίριο του ιού παρουσιάζει το χα-
ρακτηριστικό σχήµα βλήµατος πυροβόλου όπλου.
Έχει µήκος 180 nm και διάµετρο 75 nm. Το νουκλεο-
καψίδιο εµφανίζει ελικοειδή συµµετρία και περιέχει
ένα µόριο απλής έλικας RNA αρνητικής πολικότητας.

Το γονιδίωµα κωδικοποιεί πέντε πρωτεΐνες, τη γλυ-
κοπρωτεΐνη G, την πρωτεΐνη του νουκλεοκαψιδίου N,
την RNA πολυµεράση L και τις µικρές, φωσφοπρω-
τεΐνη P και την πρωτεΐνη M.1

Ο ιός εκκρίνεται στο σάλιο των άρρωστων ζώων
και µεταδίδεται κυρίως µέσω του δήγµατος λυσσα-
σµένου ζώου, συχνότερα σκύλου ή άλλου σαρκοφά-
γου. Ο χρόνος επώασης της νόσου κυµαίνεται από 1
έως 2 µήνες και στο 95% των περιπτώσεων είναι µι-
κρότερος του ενός έτους.2 Μετά τον πολλαπλασια-
σµό του στο ΚΝΣ, ο ιός διασπείρεται φυγόκεντρα σε
όλο το σώµα µέσω των αισθητικών νευρικών απολή-
ξεων µολύνοντας διάφορα όργανα και ιστούς (σιελο-
γόνους, πάγκρεας, νεφρούς καρδιά, θύλακες τριχών,
κερατοειδή και αµφιβληστροειδή.) 

Η κλινική εικόνα χωρίζεται σε τρεις διαδοχικές
φάσεις: α) στα πρόδροµα συµπτώµατα διάρκειας από
2 έως 10 ηµέρες (ανορεξία, πυρετός, µυαλγίες,
πόνος στο λαιµό, ναυτία, παραισθησία στο σηµείο του
δήγµατος), β) στην οξεία νευρολογική φάση διάρ-
κειας από 2 έως 7 ηµέρες (διεγερτικά ή παραλυτική
φαινόµενα, διανοητική σύγχυση, µυδρίαση, σιελόρ-
ροια, υδροφοβία, αιφνίδια κατάληξη ασθενούς) και γ)
στο κώµα ως απότοκο της προηγούµενης φάσης, αν
δεν έχει καταλήξει ο ασθενής.1

Η πρόληψη της νόσου συνίσταται στη χορήγηση
αντιλυσσικού εµβολίου και υπεράνοσου αντιλυσσικού
ορού. Το εµβόλιο περιέχει αδρανοποιηµένο ιό της
λύσσας, συνήθως καλλιεργηµένο σε διπλοειδή αν-
θρώπινα κύτταρα (HDVC-Human Diploid Cells Vac-
cine), ενώ ο υπεράνοσος ορός αποτελείται από
ανθρώπινη αντιλυσσική ανοσοσφαιρίνη.1

Η λύσσα από τον Αρχαίο Κόσµο έως την εποχή
του Pasteur

Οι απόψεις για την πρώτη εµφάνιση της νόσου διί-
στανται και οι διαφορετικές µελέτες ορίζουν ένα χρο-
νικό πλαίσιο ανάµεσα στο 10.000 και 4.000 π.Χ.6 Το
2.300 π.Χ. εντοπίζονται αναφορές στην Μεσοποταµία
και αρκετούς αιώνες αργότερα, τον 6ο π.Χ. αιώνα,
στην Κίνα.6,7 Στις ελληνικές πηγές εικάζεται η ανα-
φορά της νόσου κατά τους Οµηρικούς χρόνους, ενώ
σαφή αναφορά λύσσας στα ζώα συναντούµε τον 9ο
π.Χ. από τον Αριστοτέλη στην Ιστορία των Ζώων (Hi-
storia Animalum).7,8 Αν και εκλείπει ως περιγραφόµενη
νοσολογική οντότητα στην Ιπποκρατική Συλλογή, εν-
τούτοις θεωρείται βέβαιο ότι οι Αρχαίοι Έλληνες
είχαν γνώση της νόσου. Κατά την Αλεξανδρινή Εποχή
µνεία της νόσου συναντούµε από τον Ανδρέα τον Κα-
ρύστιο, τον ∆ηµήτριο της Απάµειας, τον Αρτεµίδωρο
και τον Γάιο.9 Περιγραφή της νόσου συναντούµε επί-
σης κατά τον 2ο αιώνα µ.Χ. από τον Φιλούµενο.10 Εν-
διαφέρον παρουσιάζουν µάλιστα οι απόψεις του ότι η
νόσος µπορούσε να θεραπευθεί µε πόση επί 40 ηµέ-
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ρες ενός σκευάσµατος, από σύνθλιψη ψηµένου αστα-
κού αναµεµιγµένου µε το φυτό γεντιανή και οίνο, µε
τη λήψη Θηριακής ή τέλος τη λήψη ελλέβορου.10 Αξί-
ζει να σηµειωθεί ότι πολλές από τις «θεραπευτικές»
προτάσεις του Φιλούµενου βασίζονται στα κείµενα
της Materia Medica του µεγάλου βοτανολόγου της
Αρχαιότητας, ∆ιοσκορίδη του Πεδάνιου.

Κατά τον 5ο µ.Χ. αιώνα, µια άκρως αναλυτική πε-
ριγραφή της νόσου συναντάµε στη ∆ύση από τον
Caelius Aurelianus, ο οποίος προτείνει τον καυτηρια-
σµό του δήγµατος.11 Κατά τους πρώιµους Βυζαντι-
νούς Χρόνους, αναφορές για τη νόσο συναντούµε τον
4ο αιώνα µ.Χ. στα έργα του Ορειβάσιου, προσωπικού
ιατρού του αυτοκράτορα Ιουλιανού (του Παραβάτη),
ο οποίος περιγράφει τις αντιδράσεις των λυσσασµέ-
νων σκύλων και προτείνει και αυτός την καυτηρίαση
της περιοχής του δήγµατος και καλή καθαριότητα της
περιοχής µε χαµοµήλι.12 Γενικότερα, η τακτική του
καυτηριασµού ακολουθήθηκε για πολλούς αιώνες
έως την εποχή του Pasteur. Άλλες αναφορές του
πρώιµου Βυζαντίου συναντώνται στα έργα του Αλέ-
ξανδρου Τραλλιανού (6ος-7ος µ.Χ. αιώνας), Αέτιου
Αµιδηνού (6ος µ.Χ. αιώνας) και Παύλου Αιγινήτη (7ος
µ.Χ. αιώνας).7 Κατά το µέσο και ύστερο Βυζάντιο ανα-
φορές της νόσου συναντούµε στα έργα του Θεοφάνη
Νόννου (10ος µ.Χ. αιώνας), στις φαρµακευτικές συν-
ταγές του ∆υναµερού του Νικόλαου Μυρεψού (13ος
µ..Χ αιώνας), στον ∆ηµήτριο Πεπαγωµένο (13ος µ.Χ.
αιώνας) και τέλος στον Ιωάννη Ακτουάριο (14ος  µ.Χ.
αιώνας).13-16 Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ανα-
φορές περί λύσσας στην Βυζαντινή πραγµατεία της
Κτηνιατρικής, «Ιππιατρικά», καθώς και στα «Γεωπο-
νικά», όπου η νόσος µνηµονεύεται συχνά.17-18

Εκτός των Βυζαντινών ιατρών, µε τη νόσο ασχο-
λήθηκαν και οι επιφανείς εκπρόσωποι της Αραβικής
Ιατρικής, Ραζής (9ος µ.Χ. αιώνας) και Αβικένας (10ος
µ.Χ. αιώνας).7 Στη Μεσαιωνική ∆υτική Ευρώπη, ο Ar-
naldo de Villanova (14ος µ.Χ. αιώνας) θα διατυπώσει
την άποψη ότι η λύσσα στα ζώα προκαλείται όταν
αυτά τρέφονται µε πτώµατα άλλων ζώων. Ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η ενέργεια των Καθολικών να δοξά-
ζουν ως προστάτη των λυσσόδηκτων τον Άγιο
Ουµβέρτο, προστάτη των κυνηγών.7 Κατά την Ανα-
γέννηση, µε τη νόσο θα ασχοληθεί ο Gerolamo Fra-
castoro (15ος -16ος µ.Χ. αιώνας), ενώ µια καλή
περιγραφή των νευρολογικών συµπτωµάτων των λυσ-
σόδηκτων διασώθηκε στα έργα του µεγάλου χει-
ρουργού Ambroise Paré (16ος µ.Χ. αιώνας).7

Οι πρώτες αναφορές της νόσου στο Νέο Κόσµο
χρονολογούνται από το 1579. Στους κατοπινούς αι-
ώνες η νόσος εµφανίζεται στο Μεξικό (1709), στα
Νησιά Μπαρµπάντος (1741), στη Βιρτζίνια (1753), στη
Βόρεια Καρολίνα (1762), στη Νέα Αγγλία (1768), στην
Τζαµάικα και την Κούβα (1783) και τέλος στο Περού
το 1803.7 Αναφορές για επιθέσεις από λυσσασµένους
σκύλους, καταγράφονται το 1271 στην Φρανκονία,

στην Φρανκφούρτη το 1563, στο Νανσύ το 1701 και
στο Παρίσι το 1725. Από το 1719 έως το 1728 κατα-
γράφηκε µια µεγάλη επιζωοτία από την Γαλλία έως
την Ουγγαρία. Επίσης, κατά τον 18ο αιώνα, περίοδοι
επιζωοτίας στην Ευρώπη σηµειώθηκαν στο Λονδίνο
(1759-1762) και σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία το 1763.7

Έως τα µισά του 18ου αιώνα πολλοί ιατροί πί-
στευαν στην «αυτόµατη» γένεση της νόσου. Στα τέλη
του 18ου αιώνα στη Γαλλία, ο ιατρός-εφευρέτης της
γκιλοτίνας ως µέσο γρήγορου και «φιλεύσπλαχνου»
θανάτου, Jean Guillotin, έχοντας συνδέσει τα δήγ-
µατα των λυσσασµένων ζώων µε τη νόσο, εισηγήθηκε
µια σειρά πειραµάτων σε µελλοθάνατους κατάδικους.
Λυσσασµένοι σκύλοι θα τους δάγκωναν, οι ιατροί θα
πειραµατίζονταν µε διάφορα θεραπευτικά σκευά-
σµατα και στους «τυχερούς» επιζώντες θα χαριζόταν
η ζωή. Η ιδέα αυτή, προς µεγάλη απογοήτευση του
Guillotin, δεν υιοθετήθηκε από τη Γαλλική ιατρική κοι-
νότητα. Ο 18ος αιώνας θα κλείσει µε τις εισηγήσεις
του John Hunter στην Αγγλία και του Georg Zinke στη
Γερµανία, περί της µετάδοσης της νόσου δια της σιέ-
λου.7 Το 1813, οι Γάλλοι Francois Magendie και Gilbert
Breschet θα επιχειρήσουν την αντίστροφο οδό της
µόλυνσης, δηλαδή αυτής των ζώων από τον άν-
θρωπο.7 Η µνηµειώδης µελέτη του Γάλλου κτηνία-
τρου Pierre-Victor Galtier, το 1879, άλλαξε για πάντα
τον προσανατολισµό της αντιλυσσικής έρευνας.7 Η
επιτυχής του πειραµατική µόλυνση κονίκλων µε λύσ-
σα, θα άνοιγε λίγα χρόνια αργότερα τον δρόµο στον
Louis Pasteur για την παρασκευή του ανθρωποσωτή-
ριου εµβολίου του.19

Στοιχεία για τη λύσσα στην Ελλάδα κατά τον
19ο αιώνα

Παρά την έλλειψη επιδηµιολογικών στοιχείων για τη
λύσσα στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, είναι σαφές
ότι το πρόβληµα της νόσου ήταν οξύ. Σε αυτό συνη-
γορούν και οι µη ιατρικές αναφορές της εποχής, κυ-
ρίως αυτές που προέρχονται από τα Επτάνησα την
εποχή της Αγγλοκρατίας (1815-1864), εκεί όπου συ-
ναντούµε αυστηρούς νόµους και διατάξεις περί προ-
φυλακτικών µέτρων κατά της νόσου και χρίζουν
ιδιαίτερης αναφοράς. Η γεωστρατηγική και εµπορική
σηµασία των Ιονίων Νήσων ώθησε τους Βρετανούς
στρατιωτικούς ιατρούς να µελετήσουν  τις νόσους ως
ένα βιολογικό και κοινωνικό συµβάν που επηρέαζαν
την δηµογραφία και την οικονοµία του τόπου, αλλά
και την ασφάλεια των βρετανικών στρατευµάτων. Στο
πλαίσιο της αποικιοκρατικής τους πολιτικής, οι Βρε-
τανοί εγκαινίασαν ένα πρόγραµµα περιστολής σοβα-
ρών λοιµωδών νοσηµάτων (ελονοσία, ευλογιά) στο
οποίο ενέπιπτε και η λύσσα.20 Από τις Επτανησιακές
πηγές διακρίνουµε µια αύξηση των κρουσµάτων και
των θανάτων στους ανθρώπους κατά τους θερινούς



µήνες, γεγονός που είναι σύµφωνο µε τα γνωστά ση-
µερινά επιδηµιολογικά δεδοµένα. Η σηµασία που
έδωσαν οι Βρετανικές Αρχές στη λύσσα ήταν µεγάλη
όπως αποδεικνύεται από µια σειρά εγγράφων και δη-
λοποιήσεων της Βρετανικής Εκτελεστικής Αστυνο-
µίας. 

Το 1838 µάλιστα, αναφέρεται σε δηλοποίηση της
Αστυνοµίας ότι πολλοί πολίτες δαγκώθηκαν από λυσ-
σασµένους σκύλους και τρεις εξ αυτών πέθαναν.21

Επίσης, λυσσασµένοι σκύλοι δάγκωναν πολλά άλογα
και χοίρους που πέθαιναν «προς µεγάλην ζηµίαν των
ιδιοκτητών…».21 Αυτή η κατάσταση συνεχίσθηκε µέχρι
τα τελευταία χρόνια της Αγγλοκρατίας µε υψηλό
αριθµό θυµάτων «…θεωρηθεισών των πολλών περι-
πτώσεων υδροφοβίας, αίτινες ανεφάνησαν δια πλεί-
στα κατά συνεχή έτη…».22 Οι λυσσασµένοι σκύλοι
αδιαφορούν για την αυστηρή κοινωνική διαστρωµά-
τωση των Ιονίων σε άρχοντες και ποπολάρους. Η
λύσσα είναι θανατηφόρα για όλες τις κοινωνικές τά-
ξεις, όπως διαβάζουµε σε αγγελία της Αστυνοµίας για
τον τραγικό θάνατο του άρχοντα Μεταξά το 1861:
«Θεωρηθέν προς δε και το πρόσφατον εν Κεφαλληνία
τυχόν δυστυχώς συµβάν τω ∆όκτορα Ε. Μεταξά,
όστις δηχθείς υπό του κυνός του απέθανε θύµα της
αυτής ασθενείας…».23

Η σηµαντικότερη ∆ηλοποίηση που εντοπίζουµε
στο αρχειακό υλικό της εποχής χρονολογείται το
1848 (Εικόνα 1). Συνοψίζοντας κάποιες αποφάσεις
διακρίνουµε ότι: α) τα σκυλιά έπρεπε να κρατιούνται
δεµένα στα σπίτια και αν ήταν κυνηγόσκυλα ή φύλα-

κες κοπαδιών να είναι υπό την επιτήρηση των ιδιο-
κτητών τους, β) τα σκυλιά των προαστίων παρέµεναν
δεµένα από την ανατολή έως και 2 ώρες µετά τη δύση
του ηλίου, γ) τα περιφερόµενα λυµένα σκυλιά (αδέ-
σποτα ή που είχαν ιδιοκτήτη) φονευόταν επί τόπου,
και δ) τα σκυλιά-φύλακες σπιτιών παρέµεναν δεµένα
«…από της χαραυγής της ηµέρας µέχρι των 8 ωρών
της εσπέρας…».22,24 Οι πολίτες που ήταν κάτοχοι σκύ-
λων έπρεπε να έχουν δηλώσει τα τετράποδα στην
Αστυνοµία του κάθε νησιού. Ο δε σκύλος έφερε αυ-
στηρά ένα περιλαίµιο µε το ονοµατεπώνυµο του κυ-
ρίου του και τον αριθµό του ειδικού βιβλίου για
σκύλους που φύλασσε η Αστυνοµία. Οποιαδήποτε
παράβαση των κανονισµών επέσυρε την ποινή του
προστίµου των 10 σελινίων, ενός υψηλού για την
εποχή χρηµατικού ποσού. Τέλος, εάν κάποιο σκυλί
είχε ασθενήσει από λύσσα ή είχε δώσει ύποπτα ση-
µεία ή είχε θεαθεί να δαγκώνεται από άλλο σκυλί, ο
ιδιοκτήτης θα πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως την
Αστυνοµία, γιατί ο κύριος του σκύλου σύµφωνα µε τις
Αρχές ήταν «ο εγγυητής δια την υγείαν του σκύλου,
και δι’ όλας τας συνεπείας αι οποίαι ηδύναντο να προ-
κύψουν εξ αυτού…».22

Από την αρχή της Αγγλοκρατίας, το θέµα του φί-
µωτρου των σκύλων ήταν θέµα υψίστης σηµασίας για
τη ∆ηµόσια Υγεία. Ο κανονισµός όριζε ότι τα σκυλιά
έπρεπε κατά τους περιπάτους να φέρουν «προσωπείο
καµωµένο εις τρόπον ώστε να µην ηµπορούν να δαγ-
κάνουν…». Άκρως εντυπωσιακό και δείγµα βρετανι-
κής οργάνωσης, πρωτόγνωρης για τα ελληνικά
δεδοµένα εκείνης της εποχής, αποτελεί το γεγονός
ότι οι Αρχές διέθεταν ένα µοντέλο φίµωτρου «το
οποίον ηµπορεί να ιδή όποιος επιθυµή να λάβη γνώ-
σιν αυτού…» και να το κατασκευάσει, ακολουθώντας
όµως πιστά τις αυστηρές προδιαγραφές που είχαν
ορίσει οι Αρχές.

Τον ίδιο αιώνα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, µε υποτυ-
πώδες σύστηµα κτηνιατρικής και υγειονοµικής προ-
στασίας, η νόσος ήταν επίσης ενδηµική και θανατη-
φόρα. Θα περίµενε κάποιος µια αντίστοιχη κινητοποί-
ηση και στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος. Απορία
όµως προκαλεί το γεγονός ότι ακόµη και στις ανα-
κοινώσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών για το διά-
στηµα 1835-1900 συναντούµε µόνο δέκα εισηγήσεις
για τη νόσο. Από τη µελέτη των εισηγήσεων εξάγον-
ται δύο ενδιαφέροντα συµπεράσµατα: α) οι έξι εκ των
ανακοινώσεων καταχωρήθηκαν στην Παθολογία και
οι υπόλοιπες τέσσερεις στη Μικροβιολογία-Υγιεινή,
και β) τα χρονικά διαστήµατα που µεσολαβούν ανά-
µεσα στις ανακοινώσεις για ένα τόσο σοβαρό πρό-
βληµα ∆ηµόσιας Υγείας είναι εντυπωσιακά µεγάλα.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η έκτη εισήγηση που ανα-
κοινώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1871 (Γούζαρης) απέχει
σχεδόν 20 χρόνια από την προηγούµενη του Ρέζερ
στις 3 Μαρτίου 1853.  Οι εισηγήσεις περί λύσσας που
καταγράφηκαν στη Ιατρική Εταιρεία Αθηνών ανακοι-
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νώθηκαν κατά τα έτη 1835, 1836, 1838, 1847, 1853,
1871, 1882 (2), 1894 και 1898.25 Από όλες τις ανακοι-
νώσεις του 19ου αιώνα ξεχωρίζουν αυτές του 1894
και 1898 όπου περιγράφονται τα πειράµατα περί λύσ-
σας, και φέρουν το όνοµα του µικροβιολόγου που άλ-
λαξε τη ροή του αντιλυσσικού αγώνα στην Ελλάδα,
του Παναγιώτη Παµπούκη.

Ο Παναγιώτης Παµπούκης και το πρώτο 
Λυσσιατρείο στην Ελλάδα

Ο Παναγιώτης Παµπούκης γεννήθηκε στην Ακράτα το
1858 και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών. Εργάστηκε στο ∆ηµοτικό Νοσο-
κοµείο Αθηνών και µετά την εκπλήρωση της στρατιω-
τικής του θητείας, µετέβη το 1883 στο Παρίσι για εξει-
δίκευση µε υποτροφίες του Πανεπιστηµίου Αθηνών
και της Ιεράς Μονής Πετράκη. Από το 1885 έως το
1888 εργάσθηκε στο πλευρό του Louis Pasteur, όπου
µυήθηκε στην αντιλυσσική θεραπεία. Το 1907, εκλέχ-
θηκε από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών ως µέλος της
επιτροπής για τον καθορισµό των δόκιµων ιατρικών
όρων. Υπήρξε ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας Υγιεινής
(1915), Πρόεδρος της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας
(1924) και ιδρυτής της Ελληνική Αντιφθισικής Εται-
ρείας (1925). Με την επιστροφή του στην Ελλάδα
ίδρυσε το 1893 το πρώτο ιδιωτικό µικροβιολογικό ερ-
γαστήριο και από το 1894 αυτός και οι συνεργάτες
του επιδόθηκαν στην παραγωγή αντιδιφθεριτικού
ορού. Πριν την έναρξη της λειτουργίας του γνωστού
Λυσσιατρείου της οδού Πατησίων 232, το 1896, το
«Εργαστήριο Αναλύσεων» ή «Μικροβιολογικόν Ινστι-
τούτον Παµπούκη» µε το εργαστήριο-λυσσιατρείο
που διέθετε, όπως αναφερόταν στις τότε διαφηµίσεις
του περιοδικού «Ιατρική Πρόοδος», στεγάστηκε στην
πλατεία Λαυρίου (1893-1896). Στις δηµοσιεύσεις που
εκπονούνταν στο Λυσσιατρείο, ο τόπος προέλευσης
του εργαστηρίου καταγραφόταν ως «Λυσσιατρείον
Αθηνών», «Μικροβιολογικόν Ινστιτούτον Παµπούκη» ή
«Ελληνικόν Αντιλυσσικόν Ινστιτούτον».26

Το 1889, ο Παµπούκης είχε γνωστοποιήσει στην
Ελληνική Κυβέρνηση την πρόθεση του να ιδρύσει
Λυσσιατρείο µε χορηγία του Ινστιτούτου Pasteur. Το
Υπουργείο Εσωτερικών µε τη σειρά του ζήτησε την
γνωµοδότηση του Ιατροσυνεδρίου, το οποίο θεώ-
ρησε ότι η χορηγία πρέπει να χρησιµοποιηθεί για διε-
νέργεια «προκαταρκτικών πειραµάτων» και όχι να
συσταθεί άµεσα ένα Λυσσιατρείο. Τα πειράµατα σε
σκύλους είχαν 100% επιτυχία και το Ιατροσυνέδριο
συνηγόρησε στην ίδρυση του Λυσσιατρείου το 1894,
το οποίο τελικά κτίστηκε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του
Παµπούκη (Πατησίων 232) µε δικά του έξοδα. Η κα-
τασκευή ξεκίνησε το Νοέµβριο του 1895 και περατώ-
θηκε στα τέλη του 1896. Το Λυσσιατρείο τέθηκε υπό
την προστασία του ∆ήµου Αθηναίων. Η σύµβαση του

Λυσσιατρείου µε το Κράτος και τα της λειτουργίας
του, ορίστηκαν µε το νόµο ΒΤΙΘ’ της 31ης Ιουλίου
1895, και σύµφωνα µε αυτόν, το Κράτος θα ασκούσε
εποπτεία και θα επενέβαινε αν το έκρινε χρήσιµο το
Ιατροσυνέδριο. (Εικόνα 2).

Όπως αποδεικνύεται από τα πεπραγµένα του Λυσ-
σιατρείου, για το µεγαλύτερο αριθµό των ασθενών η
νοσηλεία ήταν δωρεάν (άνω του 80%). Ο Παµπούκης
σηµείωνε σχολαστικά τα στατιστικά του Λυσσιατρείου
και όταν τα ανακοίνωσε στην Ιατρική Εταιρεία Αθη-
νών τα σχόλια ήταν διθυραµβικά. Κατά την περίοδο
1894-1900, προσήλθαν στο Λυσσιατρείο 2.790 εκ των
οποίων οι 2.177 έχριζαν θεραπείας. Εξ αυτών, 148
είχαν δήγµα στο κεφάλι, 1.167 στα άνω και κάτω άκρα
και 862 σε άλλα σηµεία του σώµατος. Η θνητότητα
της περιόδου κυµάνθηκε στο 0,2%.27

Η λύσσα στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα

Τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, η συµβολή του
Λυσσιατρείου στην περιστολή της ανθρώπινης λύσ-
σας ήταν πια αναµφισβήτητη. Μέχρι το 1905 οι εµβο-
λιασµένοι στο Λυσσιατρείο ανήλθαν σε 4.479 ενώ η
θνητότητα κυµαινόταν σταθερά στο 0,2%.28 Όµως,
εκείνη την περίοδο θα ξεσπάσει µια διαµάχη ανάµεσα
στο Λυσσιατρείο και το Ιατροσυνέδριο που θα έχει ως
αποτέλεσµα να διχαστεί η ιατρική κοινότητα σε δύο
στρατόπεδα. Οι αιτιάσεις του Ιατροσυνεδρίου για τη
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µη ανανέωση της σύµβασης  του Λυσσιατρείου µε το
Κράτος βασίστηκαν σε έντεκα θανάτους (που ούτως
ή άλλως συνέβαιναν σε όλα τα Λυσσιατρεία του κό-
σµου), σε δύο περιπτώσεις παροδικής παράλυσης και
σε τέσσερα αποστήµατα από τις ενέσεις και όλα αυτά
για ένα διάστηµα 14 ετών.26 Αυτό το συµβάν θα απο-
τελέσει την απαρχή µιας απίστευτης διαµάχης, όχι
τόσο σε επιστηµονικό, αλλά κυρίως σε διαπροσωπικό
επίπεδο, ανάµεσα σε δύο µεγάλες µορφές της Ελλη-
νικής Μικροβιολογίας, αµφότερες µε ισχυρή προσω-
πικότητα και αδιαµφισβήτητη προσφορά στην Ελλη-
νική ιατρική και την Ελληνική κοινωνία, τον Παναγιώτη
Παµπούκη και τον καθηγητή της Μικροβιολογίας και
Πρόεδρο του Ιατροσυνεδρίου, Κωνσταντίνο Σάββα. 

Ενώ φαίνεται ότι το Κράτος νοιώθει ασφάλεια µε
την ύπαρξη του Λυσσιατρείου, ο Κωνσταντίνος Σάβ-
βας εισηγείται και επιτυγχάνει τη δηµιουργία Κρατι-
κού Λυσσιατρείου. Το νέο ∆ηµόσιο Λυσσιατρείο της
περιοχής του Βοτανικού ιδρύθηκε µε ειδικό νόµο το
1914. (Εικόνα 3). Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας
του υπολειπόταν αισθητά σε προσωπικό και υποδο-
µές σε σχέση µε το αντίστοιχο του Παµπούκη. Η πε-

ρίοδος αυτή χαρακτηρίζεται και µε µια γενικότερη αύ-
ξηση της λύσσας στα Βαλκάνια. Από το 1921, η νόσος
θα ενέπιπτε πλέον στο ∆ιάταγµα Υποχρεωτικής ∆ή-
λωσης στις Υγειονοµικές Αρχές των µολυσµατικών
νόσων. Όπως όριζε το από 3ης Μαΐου 1921 ∆ιάταγµα,
οι κάτωθι ασθένειες έχριζαν άµεσης δήλωσης: «περί
τυφοειδούς πυρετού, παρατύφου, δυσεντερίας,
οστρακιάς, διφθερίτιδος, επιδηµικής εγκεφαλονωτι-
αίας µηνιγγίτιδος, υποστρόφου πυρετού, λύσσης, µά-
λιος, σπληνάνθρακος, γρίππης, λέπρας, επιλοχείου
πυρετού και ληθαργικής εγκεφαλίτιδας».29

Τα στοιχεία της εποχής δείχνουν µια έκρηξη της
νόσου στη Βόρεια Ελλάδα, και σε συγκεκριµένα νησιά
όπως η Κέρκυρα λόγω επαφών µε την Αλβανία όπου
η νόσος ήταν σε έξαρση και στα νησιά κοντά στις Μι-
κρασιατικές ακτές, µε το µεγαλύτερο πρόβληµα να
εντοπίζεται στη Σάµο.29 Όµως, το πρόβληµα ήταν εν-
τονότατο κυρίως στη Μακεδονία και για το λόγο αυτό,
το 1925, ιδρύθηκε το ∆ηµόσιο Λυσσιατρείο της Θεσ-
σαλονίκης. (Γράφηµα 1)

Το 1929, βάσει του νόµου 4060, ορίστηκαν οι δια-
τάξεις περί καταπολέµησης της λύσσας οι οποίες µε-

Κ. ΤΣΙΑΜΗΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ

30

VOL. 58 • ΙSSUE 3, July - September 2013

Ει κό να 3. Τρίγλωσση ∆ηλοποίηση (Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά) του Γενικού ∆ιευθυντή της Εκτελεστικής Αστυνοµίας, William Lawrence, περί
των προφυλακτικών µέτρων κατά τη λύσσας, 13 Μαΐου 1848. (Εκ του Αρχείου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος)



ταξύ άλλων συµπεριελάµβαναν: απαγόρευση της κυ-
κλοφορίας αδέσποτων σκύλων και των µη φερόντων
φίµωτρο, άµεση θανάτωση των «υπό λυσσώντων
ζώων δηχθέντων τοιούτων, ως και των δηξάντων
αυτά» καθώς και την υποχρέωση «αποµονώσεως παν-
τός υπόπτου επί λύσση ζώου».29

Το 1930, ψηφίστηκαν νόµοι για την ίδρυση άλλων
τεσσάρων Λυσσιατρείων σε Πάτρα, Πρέβεζα, Ρέθυ-
µνο και Αλεξανδρούπολη, τα οποία προορίζονταν για
τις ανάγκες της περιφέρειας. Σε όλα τα ∆ηµόσια Λυσ-
σιατρεία της χώρας υπήρχε δυνατότητα για την
εφαρµογή της θεραπείας και του εργαστηριακού δια-
γνωστικού ελέγχου. Οι υποβαλλόµενοι σε αντιλυσ-
σική θεραπεία παρακολουθούνταν από τους κατά
τόπους νοµίατρους για ένα έτος. 

Μεγάλη σηµασία δόθηκε επίσης στον κτηνιατρικό
έλεγχο και βέβαια στη µελέτη των υπό παρακολού-
θηση για λύσσα εγκλείστων ζώων, κυρίως σκύλων. Η
λύσσα των σκύλων ήταν συχνότερη στα αρσενικά σε
σχέση µε τα θηλυκά (10:1), εύρηµα που εξηγήθηκε µε
τη µεγαλύτερη συχνότητα δηγµάτων µεταξύ των αρ-
σενικών λόγω των «αντεγκλήσεων» τους κατά την
διάρκεια της γενετήσιας διέγερσής τους.30 Η παρα-
κολούθηση των ζώων συνίστατο στην αποµόνωση και
επιτήρηση επί 15 ηµέρες και σε περίπτωση θανάτου,
στην εξέταση του εγκεφάλου του ζώου προς ανεύ-
ρεση των σωµατίων του Negri. 

Ο λυσσασµένος σκύλος κατά τις πρώτες ώρες ή
2-3 ηµέρες παρουσίαζε µικρή άνοδο της θερµοκρα-
σίας. Αργότερα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο
Καθηγητής Μικροβιολογίας Γεώργιος Πάγκαλος,
µετά το πέρας αυτού του διαστήµατος: «…ο κύων γί-

νεται σιωπηλός και δύσθυµος, συγχρόνως δε ευερέ-
θιστος. Αποσύρεται εις σκοτεινή γωνίαν του δωµα-
τίου, κοιµάται δυσκόλως και αφυπνίζεται συχνά κα-
ταλαµβανόµενος από εφιάλτας, µεταγενεστέρως πα-
ρουσιάζει διέγερσιν και γίνεται επιθετικός, ανασκά-
πτει το έδαφος, το στόµα του µένει ηµιάνοικτον, η δε
κατάποσις αποβαίνει δυσχερής, το ζώον δεν δύναται
να λάβη ούτε υγράς τροφάς…».31 Αναφορικά µε τα
υποδόχα της λύσσας, η ιδία επεξεργασία των στοι-
χείων της εποχής έδειξε ότι στο 92% των περιπτώ-
σεων εµπλέκονταν οι σκύλοι, στο 6% τα τσακάλια και
οι λύκοι και σε ποσοστό 2% οι γάτες.29

Από την ιδία επεξεργασία των πηγών της εποχής
επιχειρήθηκε µια αδρή εικόνα της νόσου αναφορικά
µε την βαρύτητα των τραυµάτων και την Ανατοµική-
Τοπογραφική κατανοµή των δηγµάτων κατά την πε-
ρίοδο 1920-1930, τα οποία συνοψίζονται στα γραφή-
µατα 2 και 3. Καθώς προχωρεί ο Μεσοπόλεµος, από
τα στοιχεία των πιστοποιητικών θανάτων των ιδιωτών
ιατρών προς τα ληξιαρχεία της χώρας φαίνεται ότι οι
περιοχές που πλήττονταν περισσότερο ήταν η Αττικο-
Βοιωτία, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Λάρισα, η
Πρέβεζα, τα Τρίκαλα, και η Φθιωτιδο-Φωκίδα.29

Αναφορικά µε τη εφαρµοζόµενη θεραπεία στα ∆η-
µόσια Λυσσιατρεία της χώρας, δεν παρουσιάζεται µια
«εθνική» στρατηγική και συγκεκριµένες κατευθυντή-
ριες οδηγίες, αλλά κάθε ίδρυµα ακολουθεί διαφορε-
τική µέθοδο ανά περίσταση και περίπτωση. Στο
∆ηµόσιο Λυσσιατρείο της Αθήνας η θεραπεία ήταν
δύο ειδών: α) το εµβόλιο µε τη µέθοδο παρασκευής
του Ινστιτούτου Pasteur, δηλαδή αποξήρανση του
σταθερού λυσσικού ιού (από νωτιαίο µυελό κονίκλου)
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Γράφηµα 1. Κατανοµή των περιστατικών λύσσας (%) στη Μακεδονία και τη Θράκη κατά τον Μεσοπόλεµο. 



επί 5-4-3-2 ηµέρες και β) η δι’αιθέρος µέθοδος, δη-
λαδή παραµονή επί 72 ώρες εντός αιθέρα του στα-
θερού λυσσικού ιού (από εγκέφαλο κονίκλου) και
µετά την εξάτµιση του αιθέρα προστίθεται εικοσα-
πλάσια ποσότητα φυσιολογικού ορού.29 Ανάλογα µε
την σοβαρότητα του δήγµατος ακολουθείται η µια ή
άλλη µέθοδος ή/και ο συνδυασµό τους. Στο σηµείο
αυτό πρέπει να σηµειώσουµε ότι σταθερός ιός (Virus
fixe) είναι ο «λυσσικός» ιός, ο οποίος µετά από επα-
νειληµµένους ενοφθαλµισµούς (περίπου 100) σε κό-
νικλο προκαλεί τη νόσο µε σταθερό χρόνο επώασης
τις 7 ηµέρες. 

Στο Λυσσιατρείο της Θεσσαλονίκης οι ιατροί πει-
ραµατίστηκαν µε τρεις µεθόδους: α) µέχρι το 1926 µε
την τροποποιηµένη από τον Koch µέθοδο Pasteur, δη-
λαδή µε την επεξεργασία τριών νωτιαίων µυελών, β)
το 1926-1928 µε τη µέθοδο Remlinger (αιθεροεµβό-
λια) στα σοβαρά τραύµατα και γ) από το 1928 µε τη
µέθοδο Fermi, δηλαδή των φαινικούχων εναιωρηµά-
των. Οι αλλαγές οφείλονταν στο γεγονός ότι µέχρι το

1928 οι υπεύθυνοι του Λυσσιατρείου Θεσσαλονίκης
δεν είχαν µείνει ικανοποιηµένοι από τις άλλες µεθό-
δους λόγω της ιδιαίτερης λοιµογόνου δύναµης του
«Μακεδονικού στελέχους του ιού της λύσσας» το
οποίο ο ιατρικός Τύπος της εποχής χαρακτήριζε ως
«πρωτόγονο».29 Στη Βόρεια Ελλάδα, η ανοσοποίηση
αποτύχαινε και τα θύµατα µε σοβαρά δήγµατα (κε-
φαλή, πρόσωπο, κορµός) απεβίωναν έως και 17 ηµέ-
ρες µετά την έναρξη της θεραπείας. Τέλος, στους
Αντιλυσσικούς σταθµούς της επαρχίας εφαρµοζόταν
η µέθοδος Phillips-Bocher, ο δε ορός παρασκευαζό-
ταν στο Λυσσιατρείο Αθηνών και αποστελλόταν εντός
φυσίγγων.29 Γίνεται αντιληπτό ότι σηµαντικό ρόλο
στην εξέλιξη της θεραπείας διαδραµάτιζε ο χρόνος
προσέλευσης στα Λυσσιατρεία. Από την επεξεργασία
των στοιχείων των Λυσσιατρείων Αθηνών, Θεσσαλο-
νίκης και Ρεθύµνου για την περίοδο 1927-1930 προ-
κύπτει ότι το 36,7% των πολιτών προσέρχονταν
σχετικά έγκαιρα για θεραπεία (0-4 ηµέρες από το
δήγµα). (Γράφηµα 4) 
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Γράφηµα 2. Είδη των δηγµάτων/τραυµάτων (%) στον άνθρωπο.    
(Επεξεργασία στοιχείων Λυσσιατρείων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης) 

Γράφηµα 4.       Κατανοµή της προσέλευσης στα Λυσσιατρεία (%) για έναρξη θεραπείας σε σχέση µε τον αριθµό των ηµερών που παρήλθαν από 
το δήγµα. (Επεξεργασία στοιχείων Λυσσιατρείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ρεθύµνου)

Γράφηµα 3.  Κατανοµή (%) των τραυµάτων στο ανθρώπινο σώµα.
(Επεξεργασία στοιχείων των Λυσσιατρείων Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Ρεθύµνου και Πατρών)



Ως επικουρικό στοιχείο αναφορικά µε την περι-
στολή της λύσσας στον Μεσοπόλεµο, επικαλούµαστε
τα στοιχεία του Αντιλυσσικού Ιατρείου του νοσοκο-
µείου «Ο Ευαγγελισµός» της περιόδου 1931-1938, το
οποίο αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο και εξειδικευµένο ια-
τρείο για «άτοµα δηχθέντα υπό λυσσώντων κύνων».32

Ο αριθµός των ατόµων που εµβολιάσθηκαν σε καµία
περίπτωση δεν µπορεί να συγκριθεί µε αυτόν των δύο
Λυσσιατρείων των Αθηνών, µας παρέχει όµως µία
αδρή εικόνα για τα δήγµατα στην περιοχή της πρω-
τεύουσας κατά τη δεκαετία του 1930. Στο πλαίσιο της
προφυλακτικής θεραπείας, κατά την περίοδο 1931-
1938, εµβολιάσθηκαν συνολικά 537 άτοµα.32 Σύµ-
φωνα µε τα πεπραγµένα, το Αντιλυσσικό Ιατρείο του
«Ευαγγελισµού» χρησιµοποιούσε δύο ειδών εµβόλια,
το εµβόλιο Högyes-Phillips (γλυκερινούχο εµβόλιο µε
εξασθενηµένο ιό) και το εµβόλιο Semple (εµβόλιο µε
ιό φονευθέντα µε φαινικό οξύ). Το πρώτο χορηγήθηκε
σε 333 άτοµα, το δεύτερο σε 188, ενώ καταγράφηκαν
και 16 περιπτώσεις συνδυασµού και των δύο. Η προ-
τίµηση των ιατρών προς το εύχρηστο εµβόλιο Hö-
gyes-Phillips (χορήγηση per os) ίσως οφείλεται και
στις αναφορές για επιπλοκές και παρενέργειες του
εµβολίου Semple, µε σηµαντικότερη την παράλυση.33

Επίσης, η χορήγηση του εµβολίου Semple συνι-
στούσε µία αρκετά οδυνηρή διαδικασία, µε µία σειρά
επώδυνων ενέσεων στην κοιλιακή χώρα, την οποία
συχνά οι λυσσόδηκτοι δεν ολοκλήρωναν. Σύµφωνα µε
τα πεπραγµένα του Ιατρείου, κατά την περίοδο 1931-
1938, δεν σηµειώθηκε κανένας θάνατος από λύσσα

και κανένα άτοµο που εµβολιάσθηκε δεν παρουσίασε
κάποια επιπλοκή.32

Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουµε ότι ο
αριθµός των εµβολιασµένων δεν αφορά αναγκαστικά
σε αντίστοιχο αριθµό λυσσασµένων ζώων. Πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι εκτός των δηγµάτων από πιστοποι-
ηµένα λυσσασµένα ζώα, ο αριθµός των οποίων δεν
παρέχεται ακριβώς στις πηγές, η µέθοδος είναι προ-
φυλακτική και τα θύµατα προέβαιναν σε εµβολιασµό
για προληπτικούς λόγους. Πάντως, από τα στοιχεία
των πηγών που παρατέθηκαν στην παρούσα εργασία
φαίνεται ότι µέχρι και την δεκαετία του 1940, η θνη-
τότητα κυµάνθηκε στο 0,15% των κρουσµάτων. Αξί-
ζει να σηµειωθεί ότι την περίοδο της Κατοχής έπαυσε
τη λειτουργία του το Λυσσιατρείο του Παναγιώτη
Παµπούκη.

Μετά τον πόλεµο, το 1949, προκειµένου να κατα-
πολεµηθεί η λύσσα, εφαρµόσθηκε πιλοτικά πρό-
γραµµα εµβολιασµών των οικιακών ζώων στην
Ζάκυνθο το οποίο στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία.
Από το 1950 το πρόγραµµα εξαπλώθηκε σε όλους
τους νοµούς και σε βάθος χρόνου οδήγησε στην εξά-
λειψη της νόσου.34 Την περίοδο 1951-1960 κατεγρά-
φησαν 8.626 περιπτώσεις λυσσασµένων οικόσιτων
ζώων και 53 θάνατοι σε ανθρώπους.35-36 Την περίοδο
1961-1970, τα λυσσασµένα ζώα που καταγράφηκαν
ήταν 3.009 και την περίοδο 1971-1980 µειώθηκαν σε
242.35 (Εικόνες 4 και 5) Στην Ελλάδα, από το 1970 έως
τις ηµέρες µας, δεν έχει σηµειωθεί κρούσµα λύσσας
σε άνθρωπο.
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Εικόνα 4.   Κοινοποίηση της Νοµοκτηνιατρικής Υπηρεσίας Αττικής προς την Χωροφυλακή Αττικής και Κηφισιάς και το ∆ασαρχείο Αττικής,
αναφορικά µε την ύπαρξη αγέλης άγριων σκύλων στην Πεντέλη, µε επισυναπτόµενο των αριθµό των αιγοπροβάτων που επιτέθηκαν
και τα οποία θανατωθήκαν προς ζηµία των κτηνοτρόφων (1962). Αρχείο Νοµαρχίας Αττικής, Φάκελος 241. (Εκ των Γενικών
Αρχείων του Κράτους)



Επίλογος

Η λύσσα, ως ζωονόσος στην Ελλάδα, είχε λησµονηθεί
για δεκαετίες έως στις 19 Οκτωβρίου 2012, όταν και
εντοπίστηκε κρούσµα λύσσας σε αλεπού στο Παλαι-
όκαστρο Κοζάνης.34 Αναφορικά µε την εντόπιση λυσ-
σασµένων ζώων στην Ελλάδα, από τις 19 Οκτωβρίου
2012 µέχρι τον Μάιο του 2013, έχουν ανευρεθεί 21
επιβεβαιωµένα θετικά ζώα στις περιοχές Κοζάνης,
Καστοριάς, Κιλκίς, Πέλλας και Τρικάλων, και αφορούν
σε 18 αλεπούδες, 2 σκύλους και 1 γάτα.34 Η Βόρεια
Ελλάδα µπορεί να θεωρηθεί πύλη εισόδου της νόσου
λόγω της µετακίνησης υποδόχων της πανίδας των
όµορων κρατών, στα οποία ενδηµεί η νόσος.37 Το
Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ συνεργάζονται
στενά µε τις ∆ιευθύνσεις Υγείας, τα Νοσοκοµεία και
τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την από κοινού αντι-
µετώπιση µιας πιθανής επανεµφάνισης της λύσσας
στη χώρα µας. Η επιδηµιολογική επιτήρηση, η επα-
γρύπνηση καθώς και ο έγκαιρος εντοπισµός των ύπο-
πτων ή άρρωστων ζώων αποτελούν την πρώτη
γραµµή άµυνας της χώρας µας ενάντια σε αυτήν την
ξεχασµένη νόσο. Μια νόσο ξεχασµένη και από τους

χιλιάδες επιβάτες που διασχίζουν καθηµερινά την Λε-
ωφόρο Πατησίων, προσπερνώντας αδιάφορα την
«θρυλική» στάση των αστικών συγκοινωνιών της Αθή-
νας: Στάση Λυσσιατρείο…
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Εικόνα 5.    Α. Εγκύκλιος της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγιεινής προς τα Υγειονοµικά Κέντρα περί έγκαιρης έναρξης αντιλυσσικής θεραπείας
(1962). Β. Απόφαση της ∆ιοίκησης Βασιλικής Χωροφυλακής Αττικής περί σύστασης αποσπασµάτων για την εξόντωση της «γνωστής»
αγέλης των «περιφερόµενων ηµιαγρίων κυνών» της Πεντέλης (1962). Γ. Ετήσια Υγειονοµική Έκθεση Υπουργείου Υγιεινής, όπου
αναφέρονται τα 7 θανατηφόρα κρούσµατα της λύσσας του έτους 1946, µε τρία εξ αυτών στην πρωτεύουσα (Αιγάλεω, Παγκράτι,
Μαρούσι). Αρχείο Νοµαρχίας Αττικής, Φάκελοι 37, 241. (Εκ των Γενικών Αρχείων του Κράτους)
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TThhee  hhiissttoorryy  ooff  rraabbiieess  iinn  GGrreeeeccee  

The study presents the history of rabies in Greece from antiquity to the present times. The disease
was endemic in Greece for centuries. Despite the discovery of anti-rabies vaccine by Louis Pasteur,
the disease was still deadly to humans. Milestone in the development of anti-rabies campaign was
the establishment of the Anti-Rabies Institute of Athens in 1896 by the microbiologist Panagiotis Pam-
poukis. The application of anti-rabies treatment resulted in gradually reduce of fatality at 0,2%. In the
20th century, the Greek State was founded six Anti-Rabies Institutes which made laboratory testing
and anti-rabies treatment. Since 1949, the massive vaccination of dogs gradually led to the elimina-
tion of human rabies in Greece. Since 1970, Greece was free from human rabies. In October 2012,
the disease was detected again in foxes in Northern Greece. The disease exists as a natural infection
in sylvatic animals and the Health Authorities should always be on hand to prevent its occurrence in
human population.
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