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Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  Ε ρ γ α σ ί α
( Ι σ τ ο ρ ί α  τ η ς  Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ί α ς )

Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει την εισαγωγή του DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane, δίχλωρο-δι-
φαίνυλο-τριχλωροαιθάνιο) κατά την τρίτη φάση του ελληνικού ανθελονοσιακού αγώνα μετά το
τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι πηγές αντλήθηκαν από το αρχειακό υλικό της United Nations
Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), το προσωπικό αρχείο του επικεφαλής του Τμή-
ματος Ελονοσίας της UNRRA στην Ελλάδα, Συνταγματάρχη Daniel Wright, και από τις Εκθέσεις της
Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ελονοσίας της Υγειονομικής Σχολής (Αρχείο Υπουργείου Υγείας, Γενικά
Αρχεία του Κράτους). Στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η ελονοσία αποτελούσε ένα σοβαρό
υγειονομικό πρόβλημα για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διεθνών οργανισμών το 87%
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Εισαγωγή

Η ελονοσία ήταν ένα ενδημικό νόσημα στην Ελλάδα,
γνωστό από την αρχαιότητα. Η επιτυχημένη προσπά-
θεια περιστολής της νόσου με την αθρόα χορήγηση
κινίνης από το Σύλλογο προς Περιστολή των Ελωδών
Νόσων, του Καθηγητή Μικροβιολογίας Κωνσταντίνου
Σάββα και του παιδιάτρου Ιωάννη Καρδαμάτη, ανε-
στάλη από την έλευση των Ελλήνων προσφύγων, μετά
την Μικρασιατική Καταστροφή, και την πλήρη απο-
διοργάνωση του ανθελονοσιακού αγώνα.1-2 Σύμφωνα
με τις εκθέσεις της Διεύθυνσης Υγείας της Κοινωνίας
των Εθνών, η ετήσια θνησιμότητα από ελονοσία στην
Ελλάδα αυξήθηκε από 7,94 /10.000 κατοίκους το
1925, σε 10,24 /10.000 κατοίκους το 1930.2-3 Τα συσ-
σωρευμένα προβλήματα ώθησαν την Ελλάδα να
απευθυνθεί στο Τμήμα Διεθνούς Υγείας της Κοινωνίας
των Εθνών, και στις αρχές του 1929 μια επιτροπή από
εμπειρογνώμονες επισκέφτηκε τη χώρα και υπέβαλε
την έκθεσή της στην Ελληνική Κυβέρνηση. Σύμφωνα
με τις εισηγήσεις της επιτροπής, ιδρύθηκε το 1929 η
«Υγειονομική Σχολή Αθηνών» (Ν. 4069/29), με πρώτο
Διευθυντή τον Άγγλο υγιεινολόγο Norman White.4 Η
συμβολή της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών στον αν-
θελονοσιακό αγώνα εστιαζόταν σε επίπεδο αντιπρο-

νυμφικής αγωγής, εκτέλεσης μικρών αποστραγγιστι-
κών έργων, ίδρυσης ανθελονοσιακών ιατρείων και
πειραματικών ανθελονοσιακών σταθμών καθώς και
στην εκτέλεση εκτεταμένων εντομολογικών μελετών.
Η Υγειονομική Σχολή ορίστηκε αργότερα και ως η
βάση του Ιδρύματος Rockefeller στην Ελλάδα, υπό
την τεχνική Διεύθυνση του ελονοσιολόγου ιατρού
M.C. Balfour. 

Το πρόβλημα της ελονοσίας είχε επιπτώσεις και
στην ελληνική οικονομία. Από τις μελέτες της εποχής
φαίνεται ότι, από το 1921 έως το 1937, οι ημεραργίες
διακυμάνθηκαν από 20-40 εκατομμύρια ετησίως και
οι άμεσες ζημίες για το κράτος ανέρχονταν ανά έτος
στα 28 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. (υπολογισμός σε
δολάρια του 1940).5 Το 1937, ανατέθηκε στον Καθηγητή
της Σχολής Δημόσιας Υγείας, Γρηγόριο Λιβαδά, η
εντολή να εκπονήσει ένα γενικό σχέδιο ανθελονοσιακού
προγράμματος και να οργανώσει ειδική υπηρεσία για
την εφαρμογή του.4 Η Διεύθυνση Ελονοσίας που ιδρύ-
θηκε με επικεφαλής τον Καθηγητή Λιβαδά, ανέπτυξε
έντονη δραστηριότητα, κυρίως κατά την περίοδο
1937-1941, και τα υλοποιούμενα ανθελονοσιακά προ-
γράμματα στη χώρα παρουσίασαν σημαντική αύξηση.
Οι δράσεις περιελάμβαναν επίσης εντομολογικές με-
λέτες των ενδημικών περιοχών και συστηματική κα-
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της έκτασής της χώρα είχε ελονοσία, ενώ οι ασθενείς ανέρχονταν στα τρια εκατομμύρια. Σύμφωνα
με τα ελληνικά δεδομένα στις επιδημίες ελονοσίας ανιχνευόταν κυρίως το Plasmodium falciparum,
ενώ στις ενδημικές περιοχές τα P. vivax και P. malariae. Επιπλέον, η Ελλάδα είχε την ιδιαιτερότητα
της ύπαρξης των κουνουπιών Anopheles superpictus, των οποίων ο βιολογικός κύκλος παρέτεινε
τις περιόδους των επιδημικών κυμάτων έως τον Οκτώβριο. Η έλευση της UNRRA και η εισαγωγή
του DDT άλλαξε τη μορφή του ανθελονοσιακού αγώνα με εκπληκτικά αποτελέσματα. Παρά τα
προβλήματα και τις επιστημονικές διαφωνίες που προέκυψαν, παραμένει διαχρονικό το δίδαγμα
του σωστού επιδημιολογικού ελέγχου και της συνεχούς επαγρύπνησης για τη διαφύλαξη της Δη-
μόσιας Υγείας.



ταπολέμηση των ανωφελών κουνουπιών με χημικούς
και βιολογικούς παράγοντες. Όμως, η εμπλοκή της
Ελλάδας στη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η
Γερμανική Κατοχή αύξησαν κατακόρυφα τον επιπο-
λασμό της νόσου, αχρηστεύοντας επί της ουσίας τις
προσπάθειες των περασμένων δεκαετιών. 

Μέχρι την ανακάλυψη της εντομοκτόνου δράσης
του DDT, βασικό σκεύασμα στις ανθελονοσιακές εκ-
στρατείες κάθε χώρας ήταν το «Πράσινο των Παρι-
σίων», [Paris Green, (Cu(C2H3O2)2.3Cu(AsO2)2)].6-7 Η
ανόργανη αυτή χημική ένωση ήταν άκρως τοξική και
είχε αποδειχθεί ότι μπορούσε να εξολοθρεύσει τις
προνύμφες των κουνουπιών Anopheles spp. Η πρώτη
χρήση του Paris Green σε αεροψεκασμούς σημει-
ώθηκε κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
από το Αμερικανικό Υγειονομικό Σώμα. Οι ανάγκες
του πολέμου στο μέτωπο της Μεσογείου, όπου η νό-
σος ήταν ενδημική, οδήγησε τις Αμερικανικές δυνά-
μεις στην απόφαση να προμηθευθούν κάνιστρα προ-
κειμένου να δοκιμασθεί η χημική ένωση σε μαζικούς
αεροψεκασμούς. Ο κλασσικός διαλύτης της ένωσης
ήταν το πετρέλαιο, αλλά οι Αμερικανοί χρησιμοποί-
ησαν ως διαλύτη το θαύμα της χημικής βιομηχανίας
του Μεσοπολέμου, το Freon-12 (Dichlorodifluorome-
thane). Μαζική χρήση του Paris Green από αέρος κα-
ταγράφηκε στην Κορσική και την Σαρδηνία το 1944,
με σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα.6,8-9

H ανακάλυψη και οι πρώτες χρήσεις 
του DDT 

Η ιστορία του DDT αποτελεί μια από τις πλέον αμφι-
λεγομένες επιστημονικές ανακαλύψεις του 20ού αι-
ώνα. Το DDT συντέθηκε για πρώτη φορά το 1874 από
τον Γερμανό χημικό Othmar Zeidler.10 Η ανακάλυψη
σύντομα ξεχάστηκε, αφού ήταν απλά ένα από τα
πολλά πειράματα που είχε εκτελέσει στο πλαίσιο της
συγγραφής της διδακτορικής του διατριβής και ου-
δέποτε ασχολήθηκε περαιτέρω με την ένωση. Το 1939,
ο Ελβετός χημικός Paul Müller (Νόμπελ Ιατρικής/Φυ-
σιολογίας 1948), ανασυνθέτει το DDT στα εργαστήρια
της Geigy στη Βασιλεία της Ελβετίας, με σκοπό την
ανακάλυψη ενός αποτελεσματικού οργανοχλωρικού
εντομοκτόνου κατά των σκαθαριών της πατάτας που
απειλούσαν με καταστροφή τις καλλιέργειες.10 Το
1940, το σκεύασμα παντεντάρεται στην Ελβετία και
το 1941 η Geigy ξεκινά την μελέτη της αποτελεσματι-
κότητας του DDT επί των φορέων του εξανθηματικού
τύφου, τις ψείρες του ανθρώπου (Pediculus corporis),
οι οποίες μεταφέρουν τον αιτιολογικό παράγοντα της
νόσου, την Rickettsia prowazekii.11 Το 1942, και μετά
την κατάληψη της Γαλλίας, πλήθος προσφύγων θα κα-
τευθυνθούν στη γειτονική Ελβετία. Η Geigy θα προ-

μηθεύσει τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό με DDT (Neo-
cide®), για την αποφθειρίαση των Γάλλων προσφύγων
προκειμένου να προληφθούν πιθανές επιδημίες εξαν-
θηματικού τύφου. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η
Geigy θα συνθέσει και έτερο παράγωγο του DDT, το
Gesarol®. Την ίδια περίοδο που η Ελβετία έχει εγκρίνει
τη χρήση του DDT, οι Γερμανοί χημικοί θεωρούν την
ένωση άχρηστη και επιβλαβή για τις καλλιέργειες και
σύντομα την εγκαταλείπουν.12 Αν και δεν υπάρχουν
ακριβή στοιχεία για τον τρόπο μεταφοράς του, φαίνε-
ται ότι εκείνη την περίοδο οι Αμερικανοί αλλά και οι
Γερμανοί θα αποκτήσουν μέσω της Ελβετίας το DDT.
Πάντως είναι γεγονός ότι τον Αύγουστο του 1942, η
Geigy ενημέρωσε τον Αμερικανό στρατιωτικό ακό-
λουθο της πρεσβείας των Η.Π.Α. στη Βέρνη για την
αντιφθειρική δράση του σκευάσματος.13 Ενδιαφέρον
επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι στην εναρκτήρια
ομιλία του ο Καθηγητής G. Fischer, κατά την τελετή
βράβευσης του Paul Müller με το βραβείο Nobel το
1948, ανέφερε δημόσια ότι κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο οι Η.Π.Α. είχαν παραλάβει κρυφά το πανίσχυρο
εντομοκτόνο από τους Ελβετούς.14 Τον Δεκέμβριο του
1942 το American Research Council for Insectology
(Orlando, Frolida) ξεκινά πειράματα για τη δραστικό-
τητα του DDT σε ψύλλους, ψείρες και τσιμπούρια.15

Σύντομα το ενδιαφέρον των Αμερικανών επιστημόνων
θα επικεντρωθεί στην πιθανή ωφέλεια του εντομο-
κτόνου κατά των κουνουπιών. Το 1943, ο Metcalf στο
Tennessee και ο Knipling στο Orlando θα μελετήσουν
την εντομοκτόνο δράση στα κουνούπια Anopheles
spp. προχορώντας στον πειραματικό ψεκασμό κτη-
ρίων.16-19 Οι μελέτες στο Orlando απέδειξαν ότι το DDT
ήταν 25 φορές πιο δραστικό από το Paris Green.20

Τον Οκτώβριο του 1943, κατά τη μεγάλη επιδημία
εξανθηματικού τύφου στην Νάπολη, ο Στρατηγός Fox
του Υγειονομικού Σώματος του Αμερικανικού Στρα-
τού θα διατάξει την χρήση του DDT, σε μια προσπά-
θεια περιστολής της επιδημίας. Μετά την απόβαση
των Αμερικανών στο Άντζιο της Ιταλίας, σε μια από τις
πιο ελονοσογενείς περιοχές της χώρας, οι Γερμανοί
παγιδεύσαν με εκρηκτικά τα φράγματα και τα υδρευ-
τικά έργα της πεδιάδας προκειμένου να καθυστερή-
σουν την προέλαση των τεθωρακισμένων. Παρά τις
εκκλήσεις των Ιταλών ελονοσιολόγων, οι Γερμανοί
προχώρησαν στην ανατίναξη των φραγμάτων και
εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού πλημμύρισαν την
πεδιάδα. Με την έλευση των Αμερικανικών στρατευ-
μάτων οι Ιταλοί ελονοσιολόγοι θα έρθουν σε επαφή
με τους Αμερικανούς συναδέλφούς τους και θα ζητή-
σουν την βοηθειά τους. Έτσι, θα δοθεί στους Αμερικα-
νούς η δυνατότητα επιτόπιας μελέτης της δράσης του
DDT κατά των Anopheles spp., υπό τις οδηγίες του
Fred Soper, στις περιοχές κατά μήκος του ποταμού Τί-
βερη και στο Castel Volturno.21-22 Στις Η.Π.Α. εν τω με-
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ταξύ, συνεχίζονταν οι μελέτες για την εντομοκτόνο,
αλλά και εντομοαπωθητική δράση του DDT από τον
Gahen στο Arkansas.19 Από το 1944, εκτός των Η.Π.Α.,
άρχισε η μαζική παραγωγή του DDT και στην Μεγάλη
Βρετανία.23

Στο Βερολίνο, οι Γερμανοί ελονοσιολόγοι θα ξεκι-
νήσουν, σχεδόν ταυτόχρονα με τους Αμερικανούς, τα
δικά τους ερευνητικά προγράμματα υπό τους Emmel
και Krupe. Το 1941, οι Γερμανοί επιστήμονες εκμεταλ-
λευόμενοι την ουδετερότητα της Ελβετίας προσέγγι-
σαν την Geigy προκειμένου να προμηθευθούν
κάποιες ποσότητες DDT. Ήδη όμως από το Μάρτιο
του 1941 το DDT είχε πατενταριστεί στη Γαλλία και με
την κατάληψή της, η πατέντα πέρασε αυτομάτως στην
Γερμανία. Μετά το τέλος του πολέμου, οι υπηρεσίες
πληροφορίων των Συμμάχων θα ανακαλύψουν ότι η
Γερμανική χημική εταιρία I.G. Farben είχε παραλάβει
δείγματα του DDT από την Geigy πριν τη πτώση της
Γαλλίας, ενώ και ο Γερμανικός στρατός είχε εφοδιαστεί
με αντιφθειρικές σκόνες.24 Στα τέλη του 1943, θα αρ-
χίσουν επίσης τα πειράματα των ιατρών της Luftwaffe
στην Αζοφική Θάλασσα, μελετώντας την δράση του
Gesarol® στα κουνούπια της περιοχής.25

Η κατάληψη της Ελλάδας έδωσε την ευκαιρία
στους Γερμανούς ελονοσιολόγους και εντομολόγους
να διεξάγουν τις μελέτες τους σε μια από τις πλέον
ελονοσογόνες χώρες της Ευρώπης. Οι Γερμανοί ια-
τροί ασχολήθηκαν με την μελέτη της υγιεινής των
υδάτων και της ελονοσίας κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
Οι υγειονολόγοι της Wehrmacht θα βρουν έτοιμες τις
υποδομές και τους σταθμούς επιτήρησης που είχε εγ-
καταστήσει στον Μεσοπόλεμο το ίδρυμα Rockefeller,
και ταυτόχρονα θα οργανώσουν την επιδημιολογική
παρακολούθηση 100 πόλεων και χωριών στη Βόρεια
Ελλάδα. 

Επιπλέον, οργανώθηκαν 60 νέοι σταθμοί ελέγχου
και μια Σχολή εκμάθησης του ιατρικού προσωπικού,
κοντά στη Θεσσαλονίκη, σχετικά με την ελονοσία. Οι
Γερμανοί θα συστήσουν επίσης στη Θεσσαλονίκη και-
νούργιο σταθμό ελέγχου κατά της ελονοσίας, τον
οποίο προμήθευσαν με μεγάλες ποσότητες Paris
Green και πετρέλαιο για τη διάλυσή του.26

Το τελευταίο διάστημα της Γερμανικής Κατοχής θα
καταφθάσουν στην Ελλάδα τεράστιες ποσότητες Ne-
ocid®, με περιεκτικότητα 5% DDT. Οι Γερμανικές μελέ-
τες στη Βόρεια Ελλάδα όμως κατέδειξαν ότι η
περιεκτότητα του 5% δεν θα είχε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα εναντίον των κουνουπιών.27 Το επίπεδο
και η μεθοδολογία των Γερμανικών πειραμάτων με το
Neocide®, καθώς και η πρόοδος των εντομολογικών
τους μελετών στην Ελλάδα, θα αποκαλυφθούν μετά
το τέλος του πολέμου.28 Το 1947, η τριμερής επιστη-
μονική επιτροπή των Αμερικανών, Βρετανών και Γάλ-
λων (F.I.A.T.-Field Information Agencies Technical) που

συνέλεγε επιστημονικά στοιχεία στην Κατεχόμενη
Γερμανία, θα ανακαλύψει μια έκδοση με τον τίτλο
«Tropenmedizin und Parazitologie». Το ίδιο έτος, θα
εκδοθεί μια συλλογή υπό τον τίτλο «F.I.A.T. Review of
German Science 1939-1946», όπου συμπεριελήφθη το
εν λόγω γερμανικό πόνημα ως ένα ξεχωριστό κεφά-
λαιο. Στην έκδοση του «Tropenmedizin und Parazito-
logie» ήταν συγκεντρωμένες οι περισσότερες εκ των
Γερμανικών μελετών για την ελονοσία και την πειρα-
ματική δράση του DDT σε διάφορες κατεχομένες Ευ-
ρωπαϊκές χώρες.29

Η έλευση της UNRRA στην Ελλάδα 

Το 1938, οι ειδικοί του Ιδρύματος Rockefeller που επι-
σκέφθηκαν την Ελλάδα, είχαν καταλήξει στο συμπέ-
ρασμα ότι οι Έλληνες ιατροί είχαν άριστες γνώσεις και
είχαν παρουσιάσει μεγάλη πρόοδο στον ανθελονο-
σιακό αγώνα. Μετά την είσοδο της Ελλάδας στον πό-
λεμο, η Ελληνική οργάνωση Greek War Relief Asso-
ciation (GWRA) στις Η.Π.Α., σε συνεργασία με την
Αμερικανική Κυβέρνηση, οργάνωσε την αποστολή 5
τόνων Paris Green, ενώ το ίδρυμα Near East Founda-
tion σε συνεργασία με το Ίδρυμα Rockefeller επιχεί-
ρησαν την αποστολή ειδικού ελονοσιολόγου στην Ελ-
λάδα. Πιο συγκεκριμένα, κλήθηκαν να μετακινηθούν
στην Ελλάδα ο Marshall Balfour ή ο Daniel Wright,
που είχαν εμπειρία από τον ελληνικό ανθελονοσιακό
αγώνα. Δυστυχώς, η Γερμανική Κατοχή και η είσοδος
των Η.Π.Α. στον πόλεμο, θα ακυρώσει αυτή την προ-
σπάθεια. 

Μετά το τέλος του πολέμου θα εμφανισθεί στο
προσκήνιο η UNRRA (United Nations Relief and Reha-
bilitation Administration) η οποία δρούσε υπό την
εποπτεία του νεοσύστατου Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών. Η UNRRA κατεύθυνε την παροχή της διεθνούς
βοήθειας σε λαούς που είχε πλήξει ο πόλεμος. Παράλ-
ληλα, ειδικά τμήματά της ασχολούνταν με οργανωτικά
θέματα της δημόσιας υγείας των πληγέντων χωρών.
Αρκετά από τα καθήκοντα της UNRRA σταδιακά θα
ανατεθούν σε άλλους πρωτοεμφανιζόμενους οργανι-
σμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η
Διεθνής Επιτροπή Προσφύγων (η σημερινή United
Nations High Commisioner for Refugees-UNHCR).30

Από την ίδρυσή της, η UNRRA θα υποστηριχθεί θερμά
από τις Η.Π.Α., οι οποίες θα τη στελεχώσουν με προ-
σωπικό, αλλά και θα την ενισχύσουν οικονομικά. Ως
«Αμερικανικός» φορέας, οι δράσεις και τα προγράμ-
ματά της τελικά θα αφομοιωθούν το 1948 από τα αν-
τίστοιχα του σχεδίου Μάρσαλ.31 Επίσης, πρέπει να
διευκρινισθεί ότι εξαιρετικά σημαντική ήταν και η συ-
νεισφορά του Ιδρύματος Rockefeller στην επιστημο-
νική στελέχωση της UNRRA, αλλά και την παροχή
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εξειδικευμένης βοήθειας σε θέματα υγείας.32 Αμέσως
μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα,
το προσωπικό της UNRRA κινήθηκε προς την πρω-
τεύουσα και έως το Νοέμβριο είχε προσέλθει σχεδόν
όλο το προσωπικό που θα ασχολούνταν με τα θέματα
της Ελλάδας.33 H UNRRA, εκτός των άλλων δράσεων,
θα ξεκινήσει το μεγαλύτερο εγχείρημα που είχε επι-
χειρηθεί ποτέ παγκοσμίως για την εκρίζωση της ελο-
νοσίας. Η χώρα ήταν κατεστραμμένη από τον πόλεμο
και στα πρόθυρα μιας εμφύλιας σύρραξης, με το 87%
της έκτασής της να κυριαρχείται από την ελονοσία
ενώ οι ασθενείς ανέρχονταν στα τρία εκατομμύρια.34

Η πρόσκληση της UNRRA από την Ελλάδα ουσια-
στικά σήμαινε την αλλαγή του τρόπου προσέγγισης
του ανθελονοσιακού αγώνα, όπως τον γνώριζαν οι Έλ-
ληνες ελονοσιολόγοι πριν τον πόλεμο. Οι Η.Π.Α. προ-
ωθούσαν το επιθετικό μοντέλο της εξόντωσης των
κουνουπιών στα έλη και στις λίμνες. Η κυριαρχία του
Αμερικανικού επιστημονικού τρόπου σκέψης περί
εξόντωσης των κουνουπιών βασίστηκε στο γεγονός
της επιτυχίας των μικρής κλίμακας δοκιμών κατά των
κουνουπιών Aedes aegypti και Anopheles gambiae στις
επαρχίες της βορειο-ανατολικής Βραζιλίας με τη
χρήση του Paris Green.35 Επίσης, τα επιστημονικά δε-
δομένα από την πειραματική χρήση του DDT στο Με-
ξικό από τους ελονοσιολόγους του Ιδρύματος
Rockefeller ήταν άκρως ενθαρρυντικά.36 Ενδεικτικό
της κυριαρχίας και της αποδοχής της άποψης περί ψε-
κασμών με DDT αποτελεί το γεγονός ότι και άλλες
χώρες, όπως η Βενεζουέλα και η Αργεντινή, ξεκίνησαν
παρόμοια προγράμματα το 1945.37-38

Η οργάνωση του ανθελονοσιακού αγώνα

Πρώτο μέλημα της UNRRA το 1945 ήταν να βοηθήσει
τον Καθηγητή Λιβαδά ο οποίος ενεργοποίησε ξανά το
προπολεμικό Τμήμα Ελονοσίας της Σχολής Δημόσιας
Υγείας. Ο άνθρωπος ο οποίος θα συνεργαζόταν με τον
Καθηγητή Λιβαδά, ήταν ένας παλαιός γνώριμος των
Ελλήνων, ο υγειονολόγος-μηχανικός Συνταγματάρχης
Daniel Wright. Ο Wright είχε μακρά εμπειρία και είχε
συμμετάσχει πριν τον πόλεμο σε υγειονομικές εκ-
στρατείες κατά της ελονοσίας στο κανάλι του Πανάμα,
στην Μπούρμα, την Ελλάδα και την Τουρκία. Ο Wright,
ο οποίος πλέον δούλευε για την UNRRA, δήλωνε από
το 1944 ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί μόνο τεχνική βοή-
θεια στον ανθελονοσιακό της αγώνα, αφού οι Αμερι-
κανοί είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στους Έλληνες
ιατρούς τους οποίους θεωρούσαν άριστα καταρτισμέ-
νους στο θέμα της ελονοσίας.39

Η Σχολή Δημόσιας Υγείας με επικεφαλής τον Καθη-
γητή Λιβαδά θα αναλάμβανε τη γενική οργάνωση της
επιχείρησης, ενώ η UNRRA θα φρόντιζε τον τεχνικό

εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής.39

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η χώρα χωρί-
σθηκε με γεωγραφικά κριτήρια σε 11 περιοχές, με τη
Σχολή Δημόσιας Υγείας να έχει την κεντρική διαχεί-
ριση από την Αθήνα. Το σχέδιο για τα έτη 1945-1946,
προέβλεπε 5 τρόπους δράσης που συνοψίζονταν: i)
στην εκτέλεση τοπικών προγραμμάτων αντιπρονυμ-
φικής αγωγής σε πόλεις και χωριά, ii) στην καταπολέ-
μιση των ώριμων εντόμων με ψεκασμό από το έδαφος
και τον αέρα, iii) την αποξήρανση ελών, iv) τον καθα-
ρισμό των μικροσυλλογών των υδάτων από τους δρό-
μους, και v) την υλοποίηση προγραμμάτων μηχανικής
προφύλαξης των οικημάτων.39 Επίσης, έπρεπε να ξε-
κινήσουν και οι πρώτες δοκιμές, πριν τη μαζική χρήση
των αεροψεκασμών σε πανελλήνια κλίμακα, σχετικά
με τις ιδανικές πυκνότητες του DDT και των διαλυτών
του. Σύντομα όμως φάνηκε το διαχρονικό φαινόμενο
της αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων. Αυτό βέ-
βαια ήταν ένα γεγονός αναμενόμενο, που δυστυχώς
εμφανίζεται ακόμα στις μέρες μας κατά την διάρκεια
της διαχείρισης των κρίσεων υγείας όταν δρουν ταυ-
τόχρονα στον ίδιο χώρο αρκετοί φορείς.40-41

Το 1945, οι επιχειρήσεις έπρεπε να αρκεστούν σε
μικρές περιοχές, αλλά κυρίως στην επικαιροποίηση
και μελέτη των επιδημιολογικών δεδομένων που συ-
νέλεξαν πριν τον πόλεμο οι Έλληνες ιατροί. Για το λογο
αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση ήλθε σε επαφή με την
αντίστοιχη Αμερικανική ζητώντας επιπλέον βοήθεια
παράλληλα με αυτήν της UNRRA. Αποτέλεσμα των συ-
νομιλιών ήταν η συγκρότηση μιας ειδικής Επιδημιο-
λογικής Μονάδας η οποία θα δρούσε στην Ελλάδα για
10 μήνες. Έτσι, συγκροτήθηκε η 404 Επιδημιολογική
Μονάδα του Αμερικανικού Ναυτικού με αποστολή την
επιδημιολογική μελέτη της ελονοσίας.25 (Εικόνα 1)
Εκτός της ελονοσίας, η Μονάδα 404 θα παρείχε βοή-
θεια στην επιδημιολογική μελέτη της φυματίωσης και
του τύφου. Ενώ η Μονάδα 404 ασχολούνταν με τις
επιδημιολογικές της μελέτες, ο Wright κατόπιν συνεν-
νόησης με την Ελληνική κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε
το κόστος της επιχείρησης, ξεκίνησε την εκπαίδευση
των Ελλήνων υγειονομικών στη χρήση του DDT. Ο
Wright ήταν σε συνεχή επαφή με τον Fred Soper, τον
ειδικό επί θεμάτων της ελονοσίας από το Ίδρυμα
Rockefeller, από τον οποίο ζήτησε την αποστολή εξο-
πλισμού για τον ψεκασμό του DDT.25

Στο σχέδιο που εκπόνησε η Σχολή Δημόσιας Υγείας
σχετικά με την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας
του ψεκασμού, θα πραγματοποιούνταν από ομάδες
ελονοσιολόγων οι οποίες θα μελετούσαν τον αριθμό
των προνυμφών και τα είδη των ώριμων κουνουπιών.
Όσο για την ένδειξη «βελτίωσης της υγείας των πολι-
τών», θα ακολουθούνταν το γνωστό μοντέλο της μέ-
τρησης του σπληνικού και του παρασιτικού δείκτη.42

Σύμφωνα με τα ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα
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από την εποχή του προπολεμικού ανθελονοσιακού
αγώνα, το 38% των ασθενών είχαν μολυνθεί από P.
falciparum, το 35% από P. vivax και το 27% από P. ma-
lariae. Στις επιδημίες ελονοσίας στην Ελλάδα ανιχνευό-
ταν κυρίως το P. falciparum, ενώ στις ενδημικές πε-
ριοχές εμφανίζονταν τα P. vivax και P. malariae. Σχετικά
με τη μηνιαία κατανομή της ελονοσίας είχε διαπιστω-
θεί ότι η νόσος έπληττε τους πληθυσμούς από τα τέλη
Ιουλίου έως τον Οκτώβριο. Αυτό το φαινόμενο έκανε
την Ελλάδα να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊ-
κές χώρες, των οποίων τα κύματα είχαν μικρότερο εύ-
ρος. Η εξήγηση της περίπτωσης της Ελλάδας σχετιζό-
ταν με την ύπαρξη των κουνουπιών Anopheles
superpictus, των οποίων η αύξηση κατά τον Αύγουστο
και το Σεπτέμβριο επιμήκυνε την περίοδο του κύμα-
τος. Όσο για την εποχική διακύμανση, οι μελέτες έδει-
χαν ότι την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού εμ-
φανιζόταν κυρίως το P. vivax και κατά τη φθινοπωρινή
περίοδο επικρατούσε το P. falciparum.43

Η εισαγωγή του DDT
στον ανθελονοσιακό αγώνα 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που επεξεργάστηκαν οι ει-
δικοί, ένα μεσαίου μεγέθους χωριό προκειμένου να
έχει προστασία τουλάχιστον για 6 μήνες, θα χρειαζό-
ταν 800 kg DDT.44 Η ταχύτητα της προμήθειας του DDT
από τις Η.Π.Α. ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα της
UNRRA. Για τα έτη 1945-46, η UNRRA είχε ζητήσει 300
τόνους DDT και η Αμερικανική βιομηχανική παρα-
γωγή ανταποκρίθηκε πλήρως. Η ποσότητα DDT που
παρασκευάσθηκε για τις ανάγκες της Ελλάδας ήταν η
μεγαλύτερη που παρέλαβε η UNRRA σε όλες τις υγει-
ονομικές της εκστρατείες στην Ευρώπη και στην
Ασία.45 Όσο η UNRRA προετοιμαζόταν για τη μεγάλη
επιχείρηση των αεροψεκασμών, ξεκίνησαν οι κλασσι-
κοί ψεκασμοί από ομάδες εδάφους. Ο ψεκασμός στις
όχθες των ελών γινόταν με χειροκίνητες συσκευές και
χρησιμοποιήθηκε DDT περιεκτικότητας 5%. Στις λί-
μνες και τα ποτάμια, οι ομάδες προσέγγιζαν τα έλη με
βάρκες οι οποίες έφεραν τους ειδικούς ψεκαστήρες
Hudson Industrial των 15 λίτρων με τους οποίου είχε
προμηθεύσει η UNRRA τις Ελληνικές ομάδες.46

Καθώς τελείωσε το έτος και άρχισε η συλλογή των
πρώτων στοιχείων τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.
Οι δείκτες για πρώτη φορά στην ιστορία της ελονοσίας
στην Ελλάδα μειώνονταν εντυπωσιακά, το ίδιο και ο
αριθμός των ασθενών. Χαρακτηριστικά αναφέρονται
οι περιπτώσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στην
Αθήνα, η έκθεση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ελο-
νοσίας της Σχολής Δημόσιας Υγείας παρουσίασε εντυ-
πωσιακά στοιχεία με μικρό αριθμό ασθενών. Μάλιστα,
οι όποιες περιπτώσεις εντοπίζονταν αφορούσαν ανα-
ζοπυρώσεις της νόσου από ημιτελή θεραπεία. Η Αθήνα
μετά από αιώνες ήταν πλέον ελεύθερη από τη νόσο.
Ένα μικρό πρόβλημα εντοπιζόταν στα περίχωρα της
πρωτεύουσας, τα οποία χωρίσθηκαν σε τέσσερεις το-
μείς και επαναλήφθηκαν οι ψεκασμοί σε 81 χωριά και
συνοικισμούς το 1946 και το 1947.47 (Εικόνα 2 και 3)
Στη Θεσσαλονίκη τα στοιχεία της UNRRA έδειχναν επί-
σης μεγάλη μείωση στην πόλη αλλά και στα περίχωρα.48

Μεγάλη επιτυχία είχε επίσης και η αποστολή της UNRRA
στην Κρήτη, όπου έως το 1946 είχαν ψεκασθεί 1,210
χωριά και το 98% της έκτασης του νησιού.49 Ενδεικτική
επίσης είναι η περίπτωση της Λίμνης Κωπαΐδας, μιας
περιοχής με ελονοσία από την εποχή της κλασσικής
αρχαιότητας. Η νοσηρότητα στην περιοχή έφθανε σε
κάποια χωριά το 100%. Ύστερα από τους ψεκασμούς
με το DDT, δεν  καταγράφηκε ούτε ένα κρούσμα ελο-
νοσίας, σε κανένα από τα 52 χωριά της περιοχής.50

Όπως αναφέρθηκε, η προετοιμασία της εναέριας
προσέγγισης των περιοχών με ελονοσία ξεκίνησε από
τη στιγμή που η UNRRA ανέλαβε επίσημα τα καθή-
κοντά της το 1945. Πρώτο μέλημα του Wright ήταν
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Γράφημα σπληνικών και παρασιτικών δεικτών της δυ-
τικής Ελλάδας από την 404 Επιδημιολογική Μονάδα.
(Αρχείο D. Wright, Special Collections, Virginia Poly-
technic Institute and State University,Virginia).

Εικόνα 1



να επιλέξει τον κατάλληλο τύπο αεροπλάνου. Η
UNRRA κατέληξε στα εύχρηστα και δοκιμασμένα ανα-
γνωριστικά διπλάνα της Αεροπορίας του Αμερικανικού
Ναυτικού, τα Stearman PT-17 (Stearman-Boeing Model
75 Kaydet), τα οποία όμως έπρεπε να υποστούν μετα-
τροπές. (Εικόνα 4) Η UNRRA κατάφερε να εξασφαλίσει
18 Stearman PT-17, και η ταχύτητα με την οποία έγιναν
οι μετατροπές στα αεροπλάνα ήταν εντυπωσιακή.51

Οι επόμενοι μήνες αναλώθηκαν στην εκπαίδευση των
Ελλήνων πιλότων και των μηχανικών που στάλθηκαν
για το σκοπό αυτό στις Η.Π.Α. Στους δοκιμαστικούς
ψεκασμούς χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι συνδυασμοί
καθαρής περιεκτικότητας DDT (από 5-20%) και διά-
φορες αναλογίες διαλυτών. Το θέμα του διαλύτη, ει-

δικά για τους αεροψεκασμούς ήταν ιδιαιτέρως σημαν-
τικό και δοκιμάστηκαν αρκετοί από αυτούς όπως οι
Cyclohexanone, Dichlorobenzene, Velsicol NP 70, Vel-
sicol XR-40, AR-50, Sovasol 74, Sovasol 75 και Freon.52

(Εικόνα 5) 
Το DDT διοχετευόταν μέσα στις εξατμίσεις του αε-

ροπλάνου. Για το λόγο αυτό το θέμα του διαλύτη ήταν
σημαντικό, γιατί επηρεαζόταν άμεσα από τη θερμο-
κρασία του κινητήρα με τελικό αποτέλεσμα τη μει-
ωμένη δραστικότητα του εντομοκτόνου. Το μίγμα δια-
λύτη/DDT τροφοδοτούνταν μέσα στις εξατμίσεις του
κινητήρα όπου ακολουθούσε η θερμική εξαέρωση
του διαλύτη και η νεφελοποίηση του DDT. Τα αερο-
πλάνα απογειώνονταν πριν την ανατολή του ηλίου και
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Εικόνα 2

Αναφορά της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ελο-
νοσίας με τα αποτελέσματα του ανθελονοσια-
κού αγώνα για το νομό Αττικής κατά το 1946
(Αρχείο Νομαρχίας Αττικο-Βοιωτίας, Φ.37, ΓΑΚ)

Εικόνα 3

Η οργάνωση του ανθελονοσιακού αγώνα στην
Αττική. (Αρχείο Νομαρχίας Αττικο-Βοιωτίας,
Φ.37, ΓΑΚ).
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Εικόνα 4 Έλληνες πιλότοι του 1ου Σμήνους των Stearman της UNRRA στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας το 1946. (United Nations
Relief and Rehabilitation Administration, “S-0800-0008-0004-00021”, 1945-1-1-1948-12-31, Fond: UNRRA 1943-1946,
Series: UNRRA Country Missions Photographs).

Εικόνα 5

Απαντητική επιστολή προς τον Daniel Wright
από προμηθεύτρια εταιρία σχετικά με την
απόδοση των διαλυτών.(Αρχείο D. Wright,
Special Collections, Virginia Polytechnic Insti-
tute and State University, Virginia).



το σχέδιο προέβλεπε ότι κάθε αεροπλάνο θα πρέπει
να ψεκάζει 4 στρέμματα ανά λεπτό. 

Η επίσημη έναρξη των ψεκασμών ξεκίνησε στις 1
Μαϊου 1946. Κατά τους τέσσερεις επόμενους μήνες
καταγράφηκαν 1.653 ώρες πτήσεις, ενώ ψεκάστηκαν
285.444 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα. Όσο περ-
νούσε ο καιρός και οι πιλότοι εξοικειώνονταν με τις
πτητικές μηχανές άρχισαν να αυξάνουν και οι ώρες
πτήσης. Ενδεικτικό είναι το στοιχείο ότι το 1946 κατα-
γράφηκαν συνολικά 2.840 ώρες πτήσης, ενώ το 1947
ανήλθαν στις 4.740. (Εικόνα 6)

Επιστημονικές και οργανωτικές διχογνωμίες

Η πρώτη σοβαρή κρίση στο επιχειρησιακό κομμάτι
του εγχειρήματος φάνηκε ήδη από το 1945. Όπως είχε
ήδη αποφασισθεί, η Σχολή Δημόσιας Υγείας θα ανα-
λάμβανε τη γενική οργάνωση της επιχείρησης, ενώ η
UNRA θα φρόντιζε τον τεχνικό εξοπλισμό. Στα τέλη
του 1945 αρχίζουν να εμφανίζονται διάφορα οργα-
νωτικά προβλήματα στην επαρχία. Πρέπει να λάβουμε
υπόψη μας ότι η κρατική οργάνωση της Ελλάδας είχε
πληγεί σοβαρά από τον πόλεμο και οι δομές της δεν
ήταν ακόμα επαρκώς στελεχωμένες. Μπροστά όμως
στην επιθυμία της UNRRA για επιτυχία του προγράμ-
ματος τίποτα δεν έπρεπε να σταθεί εμπόδιο. Έτσι, άρ-
χισαν να αναδύονται τα πρώτα σημάδια τριβής ανά-
μεσα στην UNRRA και τη Σχολή Δημόσιας Υγείας, που
ουσιαστικά απηχούσαν την κουλτούρα δύο διαφορε-
τικών κόσμων. Στην Ελλάδα ήταν αδιανόητη η ύπαρξη
μιας αποκεντρωμένης διοίκησης «Αμερικανικού» τύ-
που. Οι Αμερικανοί όμως της UNRRA θεωρούσαν ότι

η τοπική διαχείριση ήταν ιδανικότερη από την κεν-
τρική διαχείριση της Αθήνας, όπου οι καθυστερήσεις
στη διάχυση των οδηγιών προς την επαρχία θα δημι-
ουργούσε προβλήματα στον ανθελονοσιακό αγώνα.
Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε ένα σύστημα αποκέν-
τρωσης των ανθελονοσιακών υπηρεσιών και η διαδι-
κασία περνούσε στα χέρια τοπικών επιτροπών.25,39

Το 1946, και παρά τα πρώτα ενθαρυντικά αποτελέ-
σματα των δοκιμαστικών ψεκασμών, ο Καθηγητής Λι-
βαδάς θα θέσει ένα πολύ λογικό και κρίσιμο ερώτημα
για το αν ο ψεκασμός θα ήταν μαζικός ή επιλεκτικός.
Μετά τον αρχικό ενθουσιασμό, η άποψη της Σχολής
Δημόσιας Υγείας ήταν ότι οι ψεκασμοί που θα προ-
γραμματιστούν θα έπρεπε να είναι στοχευμένοι κατά
συγκεκριμμένων ειδών Anopheles, ενώ ο Καθηγητής
Λιβαδάς επιφυλάχθηκε για τις μακροχρόνιες επιπτώ-
σεις του DDT. Αυτό που κυρίως αναδυόταν από τις αν-
τιδράσεις ήταν ότι ο υπέρμετρος ενθουσιασμός για το
DDT θα ήταν σε βάρος άλλων τομέων και δράσεων
του ανθελονοσιακού αγώνα.53-55

Το 1948 θα κυλήσει με μεγάλη ένταση. Η πρώτη
αφορμή θα δοθεί τον Ιούλιο στο Παγκόσμιο Συνέδριο
Ελονοσίας στην Ουάσινγκτον. Στις Η.Π.Α. ο Καθηγητής
Λιβαδάς θα βρει έναν απρόσμενο σύμμαχο, την Ιτα-
λική ανθελονοσιακή αποστολή. Εκεί θα τεθεί από Έλ-
ληνες και Ιταλούς ιατρούς το θέμα του πιθανού
αποκλεισμού των ιατρών από τις αποφάσεις που σχε-
τίζονταν με τα τεχνικά έργα. Όταν διέρευσε η πληρο-
φορία στην Αθήνα, η UNRRA διαβεβαίωσε ότι δεν
υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο αλλά η οποιαδήποτε απο-
μάκρυνση ιατρού από τα τεχνικά έργα θα στόχευε
στην αποδέσμευσή του από καθήκοντα που ήταν εν-
τελώς τεχνικής φύσεως, με σκοπό να επικεντρωθεί σε
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Εικόνα 6

Βιβλίο πτήσεων του 1ου Σμήνους της UNRRA
(Αρχείο Υπουργείου Υγείας, Φ.23, ΓΑΚ).



αμιγώς ιατρικά καθήκοντα.56 Η γενικότερη στάση της
Ελληνικής αποστολής στο συνέδριο της Ουάσινγκτον
έδειχνε ότι ίσως ο ρόλος της UNRRA είχε φθάσει πλέον
στο τέλος του. Οι βάσεις είχαν τεθεί και ο συνδυασμός
της ελληνικής εμπειρίας και της αμερικανικής τεχνο-
γνωσίας είχαν φέρει αποτελέσματα και η Ελλάδα μπο-
ρούσε να εφαρμόσει ένα ανθελονοσιακό πρόγραμμα
σύμφωνα με τις ανάγκες της. 

Το Σεπτέμβριο του 1948 θα ξεκινήσει ένας νέος κύ-
κλος αντιπαράθεσης σχετικά με τον οικονομικό προ-
ϋπολογισμό του προγράμματος για το έτος 1949.
Σύμφωνα με μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, η UNRRA θα χρειαζόταν τον επόμενο χρόνο
625 τόνους DDT.57-58 Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο
μέρος της ποσότητας του DDT προοριζόταν για τους
αεροψεκασμούς τέθηκε ευθέως το θέμα του περιορι-
σμού τους. Ο Λιβαδάς πρότεινε την περικοπή από τον
προϋπολογισμό του ανθελονοσιακού αγώνα των κον-
δυλίων που αφορούσαν τα αεροπλάνα και τους αερο-
ψεκασμούς. Ταυτόχρονα, επανέλαβε την πάγια θέση
του για μια στροφή του ανθελονοσιακού αγώνα σε λι-
γότερο επιθετικές μορφές, με περισσότερη επιδημιο-
λογική επιτήρηση και αποξηράνσεις.

Ο Νοέμβριος ήταν ο μήνας που σηματοδότησε την
αρχή του τέλους της παρουσίας του Τμήματος Ελονο-
σίας της UNRRA στην Ελλάδα. Στις 8 Νοεμβρίου, ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενημέρωσε τον Da-
niel Wright ότι οι Ελληνικοί προϋπολογισμοί είχαν αλ-
λάξει και τα κόστη του DDT είχαν υπολογιστεί με νέα
βάση. Πλέον, τα αεροπλάνα καθηλώνονταν στο έδα-
φος, εκτός από 3 ή 5 τα οποία θα εκτελούσαν εξαιρε-
τικά περιορισμένους ψεκασμούς και αυτούς κατά
περίπτωση.59 Το 1949, τα μέλη της ανθελονοσιακής
ομάδας της UNRRA άρχισαν να αποχωρούν και μαζί
τους επέστρεψε στην Αμερική και ο Daniel Wright.
Πλέον, ο ανθελονοσιακός αγώνας στην Ελλάδα περ-
νούσε στη φάση της συνεργασίας της Ελλάδας με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όσο για την εμμονή
του Καθηγητή Λιβαδά σχετικά με τις μελλοντικές συ-
νέπειες της μαζικής χρήσης του DDT, τελικά θα δικαιω-
θεί πλήρως το 1951, όταν για πρώτη φορά
παγκοσμίως θα διαπιστωθεί στην Ελλάδα η αντοχή
του είδους Anopheles sacharovi στο εντομοκτόνο.60-61

Η εξέλιξη της χρήσης του DDT
και η θέση του στον 21ο αιώνα 

Οι ψεκασμοί με το DDT συνεχίστηκαν κατά τις επόμε-
νες δεκαετίες σε πολλές χώρες του κόσμου και αποτέ-
λεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καταπολέμησης των
κουνουπιών. Ταυτόχρονα, η εμπορευματοποίησή του
το κατέστησε μέρος της καθημερινότητας του Δυτι-
κού κόσμου. Η μαζική και ανεξέλεγκτη χρήση του θα

οδηγήσει σταδιακά στο φαινόμενο της αντοχής δια-
φόρων εντόμων στο σκεύασμα, που όπως προανα-
φέρθηκε για πρώτη φορά εντοπίστηκε στην Ελλάδα.
Οι αρχικές μελέτες δεν είχαν δείξει υψηλά επίπεδα το-
ξικότητας ή συμπτώματα στους ανθρώπους και τα
ζώα. Εκείνη την εποχή ήταν ακόμα άγνωστο ότι η
ένωση ήταν μη βιοδιασπάσιμη και ότι είχε συσσωρευ-
τική τοξικότητα. Οι πρώτες ενδείξεις εμφανίσθηκαν
στη δεκαετία του 1950 με το θάνατο ψαριών σε λίμνες
και ποτάμια αλλά και μορφολογικές ανωμαλίες στα
αυγά των αρπακτικών πτηνών.62-64 Το 1964, η έκδοση
της βιολόγου Rachel Carson «Σιωπηλή Άνοιξη» (Silent
Spring), κινητοποίησε τις Αρχές αλλά και ευαισθητο-
ποίησε τις πλατιές μάζες σηματοδοτώντας την έναρξη
του οικολογικού κινήματος. Το 1972, η U.S. Environ-
mental Protection Agency εισηγήθηκε και πέτυχε την
απαγόρευση του DDT στις Η.Π.Α. Η απαγόρευσή του
ουσιαστικά σχετιζόταν με την επίδρασή του στο περι-
βάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις υποψίες, το
DDT ουδέποτε συσχετίσθηκε επιδημιολογικά με νεο-
πλάσματα στους ανθρώπους και έως σήμερα θεωρεί-
ται ως «πιθανό» καρκινογόνο.65 Με ενέργειες της
United Nations Environmental Programme κατέστη
εφικτή η μείωση της χρήσης του παγκοσμίως με την
υπογραφή της Συνθήκης της Στοκχόλμης (Restriction
of Persistent Organic Pollutants-1972). Το 2006, ο Παγ-
κόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την υποστή-
ριξή του στη χρήση του DDT για ψεκασμούς
εσωτερικών χώρων στις αφρικανικές χώρες, στις
οποίες είναι σε εξέλιξη ανθελονοσιακές εκστρατείες. 

Γενική αποτίμηση της χρήσης του DDT
στην Ελλάδα

Η χρήση του DDT ήταν καθοριστική για την εκρίζωση
της ελονοσίας στην Ελλάδα και ουδείς το αμφισβητεί.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το δόγμα
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν διέφερε κατά
βάση από αυτό του Ιδρύματος Rockefeller, σύμφωνα
με το οποίο η κινίνη πουθενά στον κόσμο δεν μπό-
ρεσε να ελέγξει την ελονοσία και μόνο η επίθεση κατά
των κουνουπιών θα εξαφάνιζε τη νόσο. Αν και ο Παγ-
κόσμιος Οργανισμός Υγείας έθετε ως μια εκ των προ-
τεραιοτήτων την αποξήρανση των ελών, εντούτοις
δεν παρέβλεπε την επιθετική τακτική της εξολόθρευ-
σης των κουνουπιών. Αυτή η τάση της επιθετικής δρά-
σης που εισήγαγε το Ίδρυμα Rockefeller και εκτέλεσε
η UNRRA εναντίον της ελονοσίας, θα επηρεάζε μελ-
λοντικά τις υγειονομικές ανθελονοσιακές εκστρατείες
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε όλο τον
κόσμο, οι οποίες βασίστηκαν στο μοντέλο της εξολό-
θρευσης των κουνουπιών.66 Με αφορμή τη διαμάχη
UNRRA-Δημόσια Σχολή Υγείας, πρέπει να διευκρινι-
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σθει ότι η τάση του Ιδρύματος Rockefeller (η οποία
εφαρμοζόταν ουσιαστικά μέσω της UNRRA) να επεμ-
βαίνει στον τρόπο λειτουργίας των εθνικών υγειονο-
μικών υπηρεσιών, προερχόταν από τον Αμερικανικό
τρόπο σκέψης, ο οποίος όμως διέφερε πολύ από
αυτόν των Ευρωπαίων. Η νοοτροπία του Ιδρύματος
Rockefeller συνοψιζόταν στην πεποίθηση ότι οι Ευρω-
παίοι δεν έπρεπε να ασχολούνται τόσο με τη βασική
έρευνα, όσο με την εκπαίδευση και την προετοιμασία
των ειδικών που θα δρούσαν στο πεδίο. Ενδεικτική
είναι η αντίστοιχη περίπτωση του ανθελονοσιακού
αγώνα της UNRRA στην Ιταλία κατά την περίοδο 1946-
1951. Οι επιχειρήσεις ήταν βέβαια μικρότερης κλίμα-
κας από αυτές της Ελλάδας, αλλά και εκεί η διαμάχη
ανάμεσα σε UNRRA/Rockefeller και στους Ιταλούς
ελονοσιολόγους για τη δομή της αντίστοιχης Σχολής
Δημόσιας Υγείας, προκάλεσε πολλές καθυστερήσεις
στο Ιταλικό ανθελονοσιακό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα των ψεκασμών με το DDT συνεχί-
στηκε κατά τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο των προ-
ληπτικών μέσων του ελέγχου της νόσου. Σταδιακά,
με τη σωστή επιδημιολογική επιτήρηση των ελληνικών
υγειονομικών αρχών, ο επιπολασμός της νόσου έφθασε
σε αμελητέα ποσοστά και το 1974 η Ελλάδα έλαβε πι-
στοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως
«χώρα ελεύθερη από την ελονοσία». Από τότε ο εντο-
πισμός σποραδικών κρουσμάτων αφορούσε εισαγό-
μενες περιπτώσεις από χώρες με γνωστή ενδημικότητα
(ναυτικοί, τουρίστες, μετανάστες, πρόσφυγες). 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα καταγράφονται
κρούσματα με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης.67 Παρά
την εξάλειψη της νόσου, ο κίνδυνος επανεγκατάστα-
σής της είναι υπαρκτός σε συγκεκριμένες γεωγραφι-
κές περιοχές. Οι βασικές αρχές καταπολέμησης της
ελονοσίας, με την έγκαιρη καταπολέμηση των κου-
νουπιών, αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό και θερα-
πεία των κρουσμάτων, δεν έχουν αλλάξει από την
εποχή που διαδραματίστηκε η τρίτη φάση του ελλη-
νικού ανθελονοσιακού αγώνα. Τα παραδείγματα των
παρελθόντων υγειονομικών εκστρατειών σε όλο τον
κόσμο αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της συνεχούς
επαγρύπνησης, ειδικότερα σε μια εποχή όπου το
βάρος μετατοπίζεται στο πρόβλημα της αντοχής των
πλασμωδίων στα ανθελονοσικά φάρμακα. 
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Summary

The introduction of DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane) in the
Greek antimalarial fight during the period 1945-1949

Constantinos Tsiamis1, Georgia Vrioni1, Kalliopi Theodoridou1, Effie Poulakou-Rebelakou2,
Athanassios Tsakris1

1Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece 
2Department of History of Medicine, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens,
Greece 

The study presents the introduction of the DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane) during the
third phase of the Greek antimalarial fight, after the end of the Second World War. The material
is derived from the archive of United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA),
the personal archive of Colonel Daniel Wright, head of the UNRRA Department of Malaria in
Greece, and the Reports of the Department of Malaria of National School of Public Health (Min-
istry of Health Archive, General State Archives). At the end of the Second World War, malaria was
a serious hygienic problem in Greece. According to the international organizations’ data, 87% of
the country's territory had malaria, while the patients amounted to three million. According to
the Greek data, the malaria epidemics mainly detected Plasmodium falciparum, while in the en-
demic areas P. vivax and P. malariae. In addition, Greece had the particularity of the existence of
mosquitoes Anopheles superpictus whose biological cycle extended the periods of epidemic
waves until October. The advent of UNRRA and the introduction of DDT changed the form of an-
timalarial fight with amazing results. Despite the problems and the scientific controversies that
had arisen, it is timeless the lesson of the proper epidemiological control and constant vigilance
for the preservation of public health.

Key words
DDT, Greece, history of Microbiology, malaria,
Public Health
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