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Περίληψη 

 

Το εν λόγω παραδοτέο είναι συμπληρωματικό ως προς το παραδοτέο 4.3.1 

του Δ3 (πράξη ΑΙΓΙΣ) και επικεντρώνεται στο σενάριο εμφάνισης και 

πρόληψης πανδημίας. Περιληπτικά το παραδοτέο μέσο μίας βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης αναφέρεται στις πανδημίες που αντιμετώπισε ο πλανήτης μας 

κατά την πορεία των χρόνων και ποια ήταν τα διδάγματα σε θέματα 

διαχείρισης και πρόληψης. Μέσο αυτή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

επελέγησαν οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν στην εκτίμηση 

επικινδυνότητας πανδημίας. Επίσης εξετάστηκαν δύο σενάρια. Το πρώτο 

σενάριο αφορά πανδημία από μεταδοτικές ασθένειες και το δεύτερο σενάριο 

αφορά πανδημίες από διαβιβαστές. Η μεθοδολογία για την εκτίμηση 

επικινδυνότητας περιλαμβάνει την ανάπτυξη του πίνακα κινδύνων που 

βασίζεται στην ανάλυση των επιπτώσεων, η οποία χρησιμοποιείται για τη 

διαμόρφωση τύπων κινδύνου και την κατηγοριοποίηση επιπτώσεων. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή των σεναρίων επικινδυνότητας για τη 

σύνθεση του πίνακα κινδύνου διενεργήθηκε από μέσα από την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και την έμπειρη γνώση των επιστημόνων που 

εμπλέκονται σε αυτή την μελέτη. 
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Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια αύξηση στις φυσικές καταστροφές 

που καταγράφονται παγκόσμια. Αυτές περιλαμβάνουν σεισμούς, τσουνάμι, 

πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, λειψυδρία, μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά 

ατυχήματα, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, διάβρωση παραλίων, 

θαλάσσια ρύπανση, επιδημίες/πανδημίες και σύνθετες ή συμπίπτουσες 

κρίσεις. Οι καταστροφές αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην δημόσια υγεία 

και την ευεξία του πληθυσμού που επηρεάζεται. Περίπου 60,000 άνθρωποι 

πεθαίνουν ετησίως ως αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών (1). 

Σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας για την Επιδημιολογία των Καταστροφών 

(CRED) το 2017 καταγράφηκαν 335 φυσικές καταστροφές, επηρεάζοντας 

πέραν των 95.6 εκατομμυρίων ανθρώπων και στοιχίζοντας US $335 

δισεκατομμύρια στην παγκόσμια οικονομία (2).  

 

Το 2018, μέσα από την Έργο ΑΙΓΙΣ έγινε μία έκθεση εκτίμηση 

επικινδυνότητας παγκύπριας εμβέλειας όπου περιλάμβανε γενικές 

πληροφορίες για την Κύπρο. Η μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου NRA-CY 

2018 (ISO 31010) που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη, περιγράφει επτά 

προκαθορισμένους κινδύνους: σεισμό και τσουνάμι, πλημμύρες, λειψυδρία, 

τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης κλίμακας, πυρκαγιές σε δάση και αγροτικές 

περιοχές, άνοδος της στάθμης της θάλασσας και παράκτια διάβρωση και 

θαλάσσια ρύπανση. Τα δεδομένα που μαζεύτηκαν για κάθε κίνδυνο, 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μελέτης 

κινδύνου, που απεικονίζει το επίπεδο κινδύνου που ασκείται από τους 

κινδύνους που μελετήθηκαν. Η μεθοδολογία για την ανάπτυξη του πίνακα 

κινδύνου βασίστηκε στην ανάλυση του αντικτύπου, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε για τον σχηματισμό μοναδικών πινάκων κινδύνου για τις 

επιπτώσεις που εμπλέκονται στη μελέτη.  

 

Περιληπτικά, η μελέτη για την εκτίμηση κινδύνου από σεισμούς εκτίμησε τον 

μέσο ετήσιο δείκτη ζημιών και την αναλογία των ζημιών στα 116 

εκατομμύρια ευρώ και 0,36% αντίστοιχα. Επίσης η Λεμεσός φαίνεται να 

επηρεάζεται περισσότερο σε νομισματικούς όρους λόγω του αυξημένου 

κτιριακού αποθέματος.  

 

Όσο αφορά την εκτίμηση κινδύνου για τσουνάμι η πιθανότητα για τσουνάμι 

στην περιοχή της Κύπρου είναι σχετικά χαμηλή σε σύγκριση με άλλες 
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περιοχές της Μεσογείου. Παρόλα αυτά, τα ισχυρά γεωμορφολογικά στοιχεία 

αυξάνουν την δραστηριότητα για τσουνάμι στις ακτές της Κύπρου, 

ενισχύοντας την ανάγκη αξιολόγησης του κινδύνου τσουνάμι με όλα τα 

διαθέσιμα μέσα.  

 

Για την περίπτωση λειψυδρίας η εκτίμηση επικινδυνότητας υπολόγισε την 

ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξη των μονάδων φύλαξης νερού, 

συμπεριλαμβανομένων της μονάδας αφαλάτωσης της Πάφου, 

προγραμματισμένες αναβαθμίσεις στα εργοστάσια αφαλάτωσης του 

Βασιλικού και Λεμεσού και προγραμματισμένη ανάπτυξη υποδομής για 

χρήση ανακυκλωμένου νερού από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

στην Ανθούπολη και Τερσεφάνους οι οποίες θα είναι ζωτικής σημασίας για 

τη διαχείριση της λειψυδρίας του νησιού. Παρόλα αυτά η χρήση μη 

συμβατικών υδάτινων πόρων (π.χ. αφαλάτωση και ανακυκλωμένο νερό) 

αναμένεται να αυξηθεί.  

 

Η εκτίμηση επικινδυνότητας πυρκαγιάς κατέδειξε μια υψηλή πιθανότητα και 

ότι είναι δεδομένο ότι ένα καταστροφικό σενάριο είναι πιθανό να συμβεί με 

βαθμολογία πιθανότητας 4 (όπου το 1 θεωρείτε η ελάχιστη πιθανότητα και 

5 η μέγιστη). Η εκτίμηση κινδύνου για άνοδο της στάθμης της θάλασσας και 

παράκτια διάβρωση κατέδειξε η ακτογραμμή της Κύπρου υπόκειται ήδη σε 

διάβρωση, ως αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως η εξόρυξη 

άμμου, φράγματα, παράνομη κατασκευή κυματοθραύστης και αστικοποίηση. 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να επιδεινώσουν αυτήν τη 

διάβρωση οπότε χρειάζεται ένα άμεσο σχέδιο δράσης.  

 

Για την εκτίμηση κινδύνου θαλάσσιας ρύπανσης εξετάστηκαν τρία σενάρια 

κινδύνου, η εμφάνιση πετρελαιοκηλίδας (βαθμολογία πιθανότητας 3), η 

ρύπανση από πλαστικά (βαθμολογία πιθανότητας 2 προς 3) και η ρύπανση 

από βιολογικούς παράγοντες (με πιθανή εμφάνιση κάθε 2 χρόνια) 

(βαθμολογία πιθανότητας 4).  

 

Τέλος, έγινε εκτίμηση για όλους τους κινδύνους ταυτόχρονα για να εκτιμηθεί 

ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει ο κάθε κίνδυνος στην κοινωνία. Ο 

μεγαλύτερος αντίκτυπος προκαλείται από το σενάριο πυρκαγιάς που 

ακολουθείτε από το σενάριο σεισμού. Σημαντικές επιπτώσεις προκαλούνται 

επίσης από πλημμύρες και λειψυδρία. Όσον αφορά τις συνολικές επιπτώσεις, 

η θαλάσσια ρύπανση και η διάβρωση των παράκτιων περιοχών έχουν την 

ίδια βαθμολογία, αν και οι βαθμολογίες των επιμέρους κριτηρίων είναι 
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διαφορετικές. Περισσότερες πληροφορίες τη μελέτη εκτίμησης 

επικινδυνότητας μπορούμε να βρούμε στο παραδοτέο 4.3.1 του έργου ΑΙΓΙΣ 

“Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς 

Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην 

Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολόγικων Καταστροφών και Ανθρωπογενών 

και Κοινωνικών Κρίσεων”. 

 

Ένα από τα άμεσα αποτελέσματα μίας καταστροφής είναι ο εκτοπισμός της 

πλειοψηφίας του πληθυσμού που επηρεάζεται οι οποίοι ζουν σε προσωρινά 

συνωστισμένα καταφύγια με ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση σε νερό και 

τρόφιμα, ειδικά τις πρώτες μέρες μετά από μία καταστροφή. Τέτοιες 

συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών όπως χολέρα, 

ελονοσία, μηνιγγίτιδα, Δάγκειος πυρετός και άλλες, αυξάνοντας τα επίπεδα 

νοσηρότητας και θνησιμότητας που παρατηρούνται (3). Ένας από τους 

κύριους παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση των φυσικών καταστροφών 

και επομένως την εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών είναι η κλιματική 

αλλαγή που μπορούν να οδηγήσουν στην ραγδαία εξάπλωση ασθενειών, 

όπως η ελονοσία, ο Δάγκειος πυρετός, η ασθένεια του ιού του Ζίκα, κίτρινος 

πυρετός και ο πυρετός του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδονται από 

διαβιβαστές όπως τα κουνούπια. Η επικέντρωση των ερευνών στα κουνούπια 

γίνεται λόγο της αύξησης στην νοσηρότητα και θνησιμότητα ασθενειών όπως 

της ελονοσίας, καθώς και την εμφάνιση νέων νοσημάτων που μεταδίδονται 

από τα κουνούπια όπως η ασθένεια του ιού του Ζίκα, ο πυρετός του Δυτικού 

Νείλου και άλλες ασθένειες (4). Παρόλα αυτά έρευνες αποδεικνύουν μία 

περίπλοκη συσχέτιση μεταξύ των περιβαλλοντικών, φυσικών και 

επιδημιολογικών δεδομένων καταγραφής κουνουπιών με την αύξηση της 

θερμοκρασίας και την εξάπλωση ασθενειών καταλήγοντας σε μια μη 

γραμμική σχέση (5–7). Ως εκ τούτου, η εκτίμηση επικινδυνότητας για τη 

δημιουργία μίας πανδημίας ή επιδημίας από κουνούπια καθίσταται δύσκολη.  

 

Το παρόν παραδοτέο (Π.4.1.1) παρουσιάζει την μελέτη για την εκτίμηση 

επικινδυνότητας του έργου ΑΙΓΙΣ “Ανάπτυξη Διασυνοριακού 

Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, 

Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και 

Τεχνολόγικων Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων”. 

Είναι μια συμπληρωματική μελέτη ως προς το παραδοτέο 4.3.1 του Δ3 και 

εστιάζει στο σενάριο πανδημίας/επιδημίας. 
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Το παραδοτέο διαρθρώνεται στα εξής μέρη: 

• Μέρος Α: Πανδημίες  

• Μέρος Β: Επιδημίες μεγάλης έκτασης με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια 

υγεία 

• Μέρος Γ: Μελέτη Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Σχέδιο Δράσεις 

Λόγο της πανδημίας COVID -19 που εξαπλώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 

κρίθηκε αναγκαία να γίνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετική με την 

μετάδοση του ιού SARS-CoV-2.  
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ΜΕΡΟΣ Α: Πανδημίες 

 

1.1 Περιγραφή Πανδημιών  

 

Ο όρος πανδημία αναφέρεται σε λοιμώδεις ασθένειες που εξαπλώνονται 

γρήγορα και επηρεάζουν το σύνολο του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), πανδημία ορίζεται ως 

η «παγκόσμια εξάπλωση μιας νέας ασθένειας» (8). Ο ΠΟΥ είναι υπεύθυνος 

για την ανακοίνωση της εμφάνισης μιας νέας πανδημίας. Αντιθέτως η 

επιδημία αναφέρεται σε λοιμώδεις ασθένειες που προσβάλουν ένα 

συγκεκριμένο αριθμό του πληθυσμού και δεν εξαπλώνονται ραγδαία. Μία 

επιδημία μπορεί να αναγνωριστεί ως πανδημία με βάσει του τρόπου 

εξάπλωση μιας νόσου ο οποίος πρέπει να ταιριάζει στις ακόλουθες 6 φάσεις 

(8): 

 

• Φάση 1. Αναγνώριση ιών οι οποίοι κυκλοφορούν μεταξύ των ζωικών 

πληθυσμών και δεν έχει αποδειχθεί ότι μεταδίδονται σε ανθρώπους. 

Δεν θεωρούνται απειλή και υπάρχει μικρός κίνδυνος πανδημίας. 
 

• Φάση 2. Ένας νέος ιός, γνωστός στο ζωικό πληθυσμό, έχει αποδειχθεί 

ότι μεταδίδεται στα ανθρώπινα όντα. Αυτός ο νέος ιός θεωρείται 

απειλή και σηματοδοτεί τον πιθανό κίνδυνο πανδημίας. 
 

• Φάση 3. Ο ιός αυτός έχει προκαλέσει ασθένεια σε ένα μικρό 

σύμπλεγμα ανθρώπων μέσω μετάδοσης από ζώο σε άνθρωπο. 

Ωστόσο, μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι πολύ χαμηλή για 

να προκαλέσει εστίες στην κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι ο ιός θέτει 

τους ανθρώπους σε κίνδυνο και είναι απίθανο να προκαλέσει 

πανδημία. 
 

• Φάση 4. Υπήρξε μετάδοση του νέου ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο σε 

αρκετά μεγάλο αριθμό έτσι ώστε να οδηγήσει σε επιδημία στην 

κοινότητα. Αυτό το είδος μετάδοσης μεταξύ των ανθρώπων 

σηματοδοτεί υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πανδημίας. 
 

• Φάση 5. Υπήρξε μετάδοση του νέου ιού σε τουλάχιστον δύο χώρες. 

Παρόλο που μόνο δύο χώρες έχουν πληγεί από τον νέο ιό σε αυτό το 

σημείο, μια παγκόσμια πανδημία είναι αναπόφευκτη. 
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• Φάση 6. Υπήρξε μετάδοση του νέου ιού σε τουλάχιστον μία επιπλέον 

χώρα. Αυτή είναι γνωστή ως η πανδημική φάση και σηματοδοτεί την 

ύπαρξη μιας παγκόσμιας πανδημίας. 

 

Το 1999, ο ΠΟΥ είχε σχηματίσει αυτά τα στάδια για την εύκολη αναγνώριση 

μιας πανδημίας. Στην συνέχεια το 2005 και 2009, έγινε μια αναθεώρηση 

αυτών των σταδίων έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον 

κόσμο και να παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο που θα βοηθήσει τις χώρες στον 

σχεδιασμό ετοιμότητας και αντιμετώπισης πανδημιών (8) (Εικ. 1). Οι φάσεις 

1-3 συσχετίζονται με την ετοιμότητα μιας χώρας, συμπεριλαμβανομένης και 

της ανάπτυξης ικανοτήτων και δραστηριοτήτων σχεδιασμού ανταπόκρισης 

σε μια πιθανή πανδημία. Από την άλλη, οι φάσεις 4-6 έχουν να κάνουν με 

δράσεις ανταπόκρισης και μετριασμού μιας πανδημίας (8). Ακολούθως, η 

μετά της κουφής των κρουσμάτων περίοδος, τα επίπεδα μετάδοσης 

ασθενειών στις περισσότερες χώρες με επαρκή παρακολούθηση, θα έχουν 

μειωθεί κάτω από τα υψηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τις φάσεις 5 

και 6. Αυτό σημαίνει ότι η δραστηριότητα πανδημίας φαίνεται να μειώνεται. 

Ωστόσο, είναι αβέβαιο εάν θα προκύψουν πρόσθετα κύματα και οι χώρες θα 

πρέπει να προετοιμαστούν για ένα δεύτερο κύμα. Ακόμη, κατά την περίοδο 

μετά από μια πανδημία, η δραστηριότητα μιας νόσου θα έχει επιστρέψει σε 

επίπεδα που συνήθως παρατηρούνται στην εποχική γρίπη (δλδ. σποραδικές 

μολύνσεις). Σε αυτό το στάδιο, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επιτήρηση 

και να ανανεωθούν τα σχέδια ετοιμότητας και αντίδρασης σε περίπτωση μιας 

νέας πανδημίας. Ενδέχεται να απαιτείται μια εντατική φάση ανάκαμψης και 

αξιολόγησης αποφάσεων και ενεργειών (8). 

Εικόνα 1: Φάσεις Πανδημίας 

Χρόνος 
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Οι πιο γνωστές πανδημίες παγκοσμίως είναι η πανώλη, η χολέρα, η γρίπη, 

το AIDS και πιο πρόσφατα η πανδημία του COVID-19 (Πίνακας 1).  

Πίνακας 1: Ιστορικές Πανδημίες στον κόσμο. 

Πανδημία Έτος Μικροοργανισμός Προέλευση Θάνατοι Βιβλιογραφία 

H πανώλη του 

Αντωνίνου 
165-180 Yersinia pestis 

Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία 
5 εκ. (9) 

Πανώλη του 

Ιουστινιανού 

541 - 

542 
Yersinia pestis 

Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία 
30-50 εκ. (10) 

Πανώλη του 

Μεσαίωνα 

1348 - 

1353 
Yersinia pestis 

Ευρώπη και 

Ασία 
200 εκ.  

Χολέρα 
1852-

1923 
Vibrio cholerae 

Ασία, 

Ευρώπη, 

Αμερική 

1 εκ. (11) 

Ισπανική γρίπη 
1918–

1920 
H1N1 Κίνα 40–50 εκ. (12, 13) 

Ευλογιά 1950 Variola viruses Παγκοσμίως 50 εκ. (14) 

AIDs 
1951- 

τώρα 
HIV Παγκοσμίως 25-35 εκ. (12, 13) 

Ασιατική γρίπη 
1957–

1958 
H2N2 Κίνα 1–2 εκ. (12, 13) 

Η 

γρίπη του Χονγκ 

Κονγκ 

1968–

1970 
H3N2 Κίνα 

500,000–2 

εκ 
(12, 13) 

SARS 
2002-

2003 
SARS – CoV -1 Κίνα 770  

Η γρίπη των 

χοίρων 

2009–

2010 
H1N1 Μεξικό 

Μέχρι και 

575,000 
(12, 13) 

Ebola 
2014-

2016 
Ebolavirus Αφρική 11,000  

MERS 
2015-

τώρα 
MERS-CoV 

Σαουδική 

Αραβία 
850  

COVID-19 
2019-

τώρα 
SARS - CoV - 2 Κίνα 

1,107, 374 

μέχρι τον 

Οκτώβριο 

του 2020 

(15) 

 

1.2 Ιστορική αναδρομή 

 

Όπως προαναφέρθηκε, καθ’ όλη την παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας 

οι πανδημίες στοίχιζαν την ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Ο κίνδυνος για 

θανατηφόρες μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να εξελιχθούν σε 

πανδημία αυξάνεται παγκοσμίως. Ταυτόχρονα αυξάνεται και ο κίνδυνος 

επανεμφάνισης μακροχρόνιων μολυσματικών ασθενειών καθώς και ο φόβος 
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για βιολογική τρομοκρατία. Σε μία προσπάθεια για μείωση του κινδύνου από 

νέες και επαναλαμβανόμενες ασθένειες, οι αρχές χρησιμοποιούν ξανά την 

καραντίνα ως στρατηγική για την αποφυγή εξάπλωσης τέτοιων μεταδοτικών 

ασθενειών.  

 

1.2.1 Πανδημίες στην Ελλάδα 

Η πανούκλα του Ιουστινιανού (541 μ.Χ.)  

 

Η πανώλη που είχε επηρεάσει την τότε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είχε και 

τρομερές συνέπειες και στην παρακμή της Βυζαντινής Μητρόπολης. Ο 

Βυζαντινός Ιστορικός Προκόπιος αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην πανώλη 

το  541 μ. Χ, λέγοντας ότι ξεκίνησε από το λιμάνι του Πηλούσιου κοντά στην 

Αίγυπτο. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε το 542 μ.Χ., στη Βυζαντινή Μητρόπολη, 

όπου υπολογίζεται ότι πέθαιναν καθημερινά περίπου 5.000 με 10.000 άτομα. 

Το ξέσπασμα στην Κωνσταντινούπολη πιστεύεται πως έγινε από μολυσμένα 

ποντίκια που βρίσκονταν σε σκάφη σιτηρών και τα οποία προέρχονταν από 

την Αίγυπτο. Η πανούκλα του Ιουστινιανού θεωρείται ως το πρώτο 

καταγεγραμμένο παράδειγμα της βουβωνικής πανώλης. Επί 210 χρόνια 

παρατηρούνταν σποραδικές εξάρσεις της ασθένειας, περίπου δεκαοκτώ στον 

αριθμό. Τελικά, η πανώλη ελάττωσε τον αριθμό του πληθυσμού της 

Κωνσταντινούπολης κατά 50% (16, 17). 

 

Ο Μαύρος Θάνατος του Μεσαίωνα (1348 – 1353)  

 

Πανδημίες της κλίμακας της πανούκλας του Ιουστινιανού δεν εμφανίστηκαν 

ξανά στην Ευρώπη μέχρι την εμφάνιση του Μαύρου Θανάτου τον 14ο αιώνα, 

o οποίος αποτέλεσε ίσως τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή στην 

ιστορία. Πήρε τη μορφή πανδημίας και ο δείκτης θνησιμότητας ξεπέρασε 

κάθε προηγούμενο (Πίνακας 1). Πιστεύεται ότι ξεκίνησε γύρω από την 

περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (αυτοκρατορία της Κίνας) και εξαπλώθηκε 

γρήγορα στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και σε τμήματα της Ασίας. 

Μεταξύ των πρώτων μέτρων που λήφθηκαν από τον Ιωάννη Καποδίστρια, 

ήταν ο αποκλεισμός των νησιών του Αργοσαρωνικού στα οποία είχαν 

εμφανισθεί τα πρώτα κρούσματα. Ταυτόχρονα διατάχθηκε ο εγκλεισμός των 

υπολοίπων κατοίκων στα σπίτια τους και το κλείσιμο των ναών επ’ αόριστον. 

Η επιδημία στην Ελλάδα είχε κατασταλεί περί το τέλος του Αυγούστου. Στα 

μέσα Δεκεμβρίου όμως η ασθένεια εμφανίζεται ξανά στα Καλάβρυτα και 
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ακολούθησε ένα νέο κύμα εξάπλωσης της νόσου στην Αχαΐα και σε άλλες 

περιοχές. Κι εδώ, όπως και σε κάθε άλλη περιοχή, εφαρμόστηκαν αυστηρά 

τα ίδια μέτρα και η επιδημία αντιμετωπίστηκε. Τα λίγα κρούσματα που 

επανεμφανίστηκαν το 1829 μπόρεσαν να αντιμετωπισθούν εύκολα (18). 

 

Η χολέρα του 1854 

 

Η ασθένεια της Χολέρας είναι αποτέλεσμα μόλυνσης από το βακτήριο Vibrio 

Cholerae και είχε ξεκινήσει από τη Βεγγάζη της Ινδίας το 1839. Εξαπλώθηκε 

σε όλο τον κόσμο, πλήττοντας τη Μέση Ανατολή, τη Ρωσία, τη Δυτική 

Ευρώπη αλλά και την αμερικανική ήπειρο, για να φτάσει, το 1854, στην 

Ελλάδα και την Τουρκία, από γαλλικά στρατεύματα που επέστρεφαν από τον 

πόλεμο της Κριμαίας. Το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στον Πειραιά. Εκείνο 

τον καιρό, στη διεύθυνση του υγειονομικού τμήματος του ελληνικού 

βασιλείου βρισκόταν ένα ανώτατο υγειονομικό συμβούλιο, το 

Ιατροσυνέδριο. Αυτό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, 

αποφάσισε τον αποκλεισμό του Πειραιά, ενώ στις 8 Ιουλίου σύστησε 

«διαιτητικά παραγγέλματα» (για τα φαγητά, τα ποτά, την ενδυμασία, την 

κατοικία και την εργασία) για την προφύλαξη από τη νόσο. Ακολούθως η 

νόσος μεταδώθηκε και στα νησιά της Ελλάδας. Αρχικά εμφανίστηκε στη 

Σύρο και στη συνέχεια σε Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Ιο κ.α. Στη Σύρο, μετρούσαν 

50-80 νεκροί την ημέρα. Πίστευαν ότι η χολέρα έφτασε στην Σύρο μέσο 

γαλλικών πλοίων από τη Μασσαλία τα οποία έριχναν στη θάλασσα νεκρούς 

ανθρώπους που πέθαναν από την λοιμώδη ασθένεια και κατέληγαν στις 

παραλίες του νησιού. Παράλληλα, είναι πιθανό να μεταφέρθηκε και από 

«πρόσφυγες» του Πειραιά που κατέφθασαν στο νησί. Σε άλλα νησιά των 

Κυκλάδων, η νόσος φαίνεται να μεταφέρθηκε από Συριανούς, που 

έφυγαναπό το νησί, στη διάρκεια της επιδημίας (19, 20). 

 

Η ισπανική γρίπη  

 

Σύμφωνα με καταγραφές, η ισπανική γρίπη έφτασε και στην Ελλάδα το 

καλοκαίρι του 1918 με το πρώτο κρούσμα να εντοπίζεται στην Πάτρα. Ως 

τον Σεπτέμβριο του 1918 οι θάνατοι στην πόλη είναι 10-15 ημερησίως και 

αφορούν κυρίως μικρά παιδιά και εφήβους. Σε μία προσπάθεια πρόληψης 

μια αυστηρή τήρηση της καθαριότητας των δρόμων και των δημόσιων 

χώρων, αλλά και των ιδιωτικών κατοικιών τίθεται σε εφαρμογή. Ο ιατρικός 

σύλλογος συνιστούσε αποφυγή κάθε συνωστισμού και κοινωνικών επαφών, 

αυστηρή προσωπική καθαριότητα, συνεχές πλύσιμο των χεριών και 
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απαγόρευση της κατανάλωσης ωμών τροφών και φρούτων. Οι οδηγίες 

μεταφέρονταν από «ντελάληδες» Από τα μέσα του Οκτωβρίου οι ημερήσιοι 

θάνατοι ξεπερνούν τους 25, ενώ μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου τους 50 

ασθενείς κάθε μέρα (κυρίως στρατιώτες, γυναίκες και μικρά παιδιά) ενώ 

σταδιακά και ως τα τέλη του Νοεμβρίου η γρίπη υποχώρησε. Η Αθήνα και οι 

άλλες μεγάλες πόλεις πλήγηκαν ηπιότερα (21, 22). 

 

Η λέπρα  

 

Η λέπρα είναι νόσημα που προκαλείτε από το βακτήριο Mycobacterium 

leprae και εμφανίζεται σε τροπικές χώρες όπως η Ινδία, η Αφρική, η 

Νοτιοανατολική Ασία και η νότιος Αμερική. Πλέον, θεωρείται σπάνια στις 

δυτικές κοινωνίες. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 2018 καταγράφηκαν 208,619 

νέα κρούσματα λέπρας παγκοσμίως από 159 χώρες (23). Όσο αφορά την 

Ελλάδα, κατά τον αρχαίο Ελληνικό χώρο και τον 20o αιώνα, η Κρήτη φαίνεται 

πως υπήρξε η κυριότερη εστία λέπρας. Ιστορικές καταγραφές εκτιμούν τον 

αριθμό των λεπρών στην Κρήτη να ανέρχεται στους εξακόσιους ως και 

τέσσερις χιλιάδες μέχρι το τέλος της πανδημίας (24). Το 1903 στην Κρήτη 

ιδρύεται Λεπροκομείο στη Σπιναλόγκα για την απομόνωση όσων έπασχαν 

από τη νόσο. Μετά το 1913 η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα και άρχισαν να 

έρχονται ακόμα περισσότεροι άρρωστοι στη Σπιναλόγκα, ενώ αργότερα 

δέχτηκε ασθενείς ακόμα και από άλλες χώρες. Η Σπιναλόγκα 

χαρακτηρίστηκε σαν Διεθνές Λεπροκομείο αυξάνοντας τον αριθμό των 

ασθενών στο νησί σε χίλους. Το 1936, αφίχθηκε στη Σπιναλόγκα του ο 

Επαμεινώνδα Ρεµουνδάκη, τριτοετούς φοιτητή της Νομικής, ο οποίος ίδρυσε 

την «Αδελφότητα Ασθενών Σπιναλόγκας» και αγωνίστηκε για την 

καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών στο νησί. Με την 

ανακάλυψη του πρώτου φαρμάκου για την λέπρα το 1948 ο αριθμός των 

λεπρών στη Σπιναλόγκα άρχισε να μειώνεται. Το 1957 έκλεισε το 

λεπροκομείο της Σπιναλόγκας και οι τελευταίοι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε 

λεπροκομείο στην Αθήνα (24). 
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1.2.2 Πανδημίες στην Κύπρο 

 

Επιδημία υψηλού πυρετού 

 

Σύμφωνα με αναφορές από τον Άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο, κατά το 1174-

1175 είχε πλήξει την Κύπρο μια φοβερή επιδημία με υψηλούς πυρετούς. 

Αποτέλεσμα αυτής της μυστηριώδους ασθένειας ήταν να χαθεί το ένα τρίτο 

του πληθυσμού της Κύπρου (25). 

 

Ο Μαύρος Θάνατος του Μεσαίωνα (1348 – 1353) 

 

Τον καιρό της Λατινοκρατίας, διάφορες επιδημίες μεταδίδονταν στην Κύπρο 

από τη γειτονική Συρία με εμπόρους που κατέφθαναν στα λιμάνια της. 

Σύμφωνα με έναν Άραβα χρονικογράφο, η πανώλη είχε μεταδοθεί αρχικά 

στο λιμάνι της Αμμοχώστου, διαδόθηκε στη Λευκωσία και ακολούθως 

εξαπλώθηκε σε όλο το νησί και πιο συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 1363 όπως 

αναφέρει ο Λεόντιος Μαχαιράς. Ο τότε Φράγκος βασιλιάς Ούγος Δ’ έδωσε 

εντολή να οικοδομηθούν στις πόλεις νοσοκομεία για την περίθαλψη των 

νοσούντων. Αναφέρετε πως στις μεγάλες πόλεις, όπως Λευκωσία και 

Αμμόχωστο, πέθαιναν καθημερινά τριάντα με σαράντα άνθρωποι. 

Ακολούθως το 1392 υπήρξε ένα νέο πλήγμα πανώλης όπου και πάλι το 

θανατικό αποδεκάτισε τον πληθυσμό της Κύπρου. Ο τότε βασιλιάς Ιάκωβος 

Α’ Lusignan αναγκάστηκε να πάρει μέτρα για τη δημόσια υγεία ώστε να 

προστατεύσει τους κατοίκους, οικοδομώντας νοσοκομεία, διαμοιράζοντας 

τρόφιμα και εισάγοντας σιτάρι από γειτονικές χώρες, αφού δεν υπήρχαν 

εργατικά χέρια για να καλλιεργήσουν τη γη. Η επιδημία έπληξε ξανά τους 

κατοίκους της Κύπρου κατά τα έτη 1409 – 1411,  το 1470 (για δυόμισι 

χρόνια), το 1505 την Κερύνεια και το 1533 την Αμμόχωστο (25). 

 

Η χολέρα του 1865 

 

Σύμφωνα με τον γνωστό χρονογράφο Λούη Περεντό, η επιδημία χολέρας 

τον Ιούλιο του 1865 στη Λάρνακα, ανάγκασε την πόλη να μπαίνει σε 

καραντίνα. Πιο συγκεκριμένα ο τότε πληθυσμός ήταν περίπου δέκα χιλιάδες, 

από τους οποίους οι μισοί ασθένησαν και πέθαναν 354 (26). Για την 

αντιμετώπιση της επιδημίας στην Κύπρο, εκδόθηκαν οδηγίες υγιεινών 

συνηθειών σε φυλλάδιο της Δημοτικής Υγειονομικής Υπηρεσίας Λάρνακας, 
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τις οποίες υπογράφει ο δημοτικός γιατρός Κώστας Σ. Μαρκίδης (1896-1968) 

(27). 

 

Η λέπρα  

 

Στην Κύπρο, η λέπρα, η οποία σύμφωνα με αναφορές παλαιοπαθολόγων 

υπήρχε στο νησί από την αρχαιότητα, δεν έλαβε ποτέ επικίνδυνες 

διαστάσεις. Μέχρι το 1800 οι λεπροί της Κύπρου είχαν τη δυνατότητα να 

κυκλοφορούν ελεύθερα στο νησί. Μπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθερα αν 

και πολλοί από αυτούς ζούσαν έξω από τα τείχη της Λευκωσίας. Ωστόσο, 

στις αρχές του 19ου και για δεκαετίες η λέπρα απασχόλησε έντονα την 

κοινωνία ειδικά με την έναρξη της Αγγλοκρατίας (1878). Η E. Scott-

Stevenson (1879), μιλάει για ένα χωριό των λεπρών και περιγραφή με 

λεπτομέρειες την εικόνα της ζωής των λεπρών καθώς και των χώρων 

εγκατάστασής τους. Η βρετανικής διοίκησης της εποχής, ήδη από τις πρώτες 

ημέρες της στην Κύπρο είχε μεριμνήσει για τη βελτίωση της ζωής των 

λεπρών με την παροχή τροφής και ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό. 

Ακολούθως, έλαβαν δραστικά μέτρα που οδήγησαν στην επανασύσταση και 

την εύρυθμη λειτουργία τής “Leper Farm”, «Φάρμας» ή «Ασύλου» των 

Λεπρών (αργότερα Λεπροκομείο Λευκωσίας)∙ στο χωριό των λεπρών (28). 

Εφαρμοστήκαν οι εξής κανόνες: 

 

α) διευθετούνταν το ζήτημα της ημερήσιας χρηματικής και υλικής 

επιχορήγησης (ψωμί) και ο τρόπος παραλαβής τους, 

 

β) κατοχυρωνόταν το δικαίωμα των λεπρών να καλλιεργούν τη γη 

του ασύλου έκτασης περίπου 190 στρεμμάτων, 

 

γ) οριζόταν ο ρόλος (υποχρεώσεις-καθήκοντα) του 

μουχτάρη/προέδρου στο «λεπροχωριό», 

 

δ) απαγορευόταν αυστηρά η έξοδος σε όλους τους ασθενείς για 

οποιοδήποτε λόγο (επαιτεία, επίσκεψη σε γονείς, σε συγγενείς και φίλους 

κ.λπ.), γιατί διαφορετικά επιβαλλόταν στέρηση της μηνιαίας επιχορήγησης, 

 

ε) ορίζονταν οι ελάχιστες αποστάσεις τόσο της προσέγγισης των υγιών 

στις κατοικίες των λεπρών (45 μ.) όσο και των ασθενών προς τους υγιείς 

οικείους, φίλους και συγγενείς του (4,5 μ.), 
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στ) απαγορευόταν η κατοχή όνων εκτός από εκείνον που 

χρησιμοποιούνταν για την καθημερινή μεταφορά άρτου στη «Φάρμα». 

 

Μετέπειτα ο σουηδός Frederick Charles Heidenstam, ως υγειονομικός 

διοικητής της Κύπρου, κατέστη επόπτης της Φάρμας Λεπρών. Για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της απομόνωσης των ασθενών, ο 

Heidenstam προσπάθησε να αντιμετωπίσει την αύξηση των νοσούντων με 

την βελτίωση της διαβίωσης στην φάρμα προχωρώντας στην ανέγερση 

πέτρινων οικιών. Παράλληλα, εξασφάλισε μεγαλύτερη ποσότητα 

χορηγημένων τροφίμων, μεγαλύτερο επίδομα, ρούχα και θέρμανση για τους 

ασθενείς (28). 

 

Το 1930 ξεκίνησε μία ουσιαστική μέριμνα για τη νοσηλεία των λεπρών της 

Κύπρου, χάρις στην εξάμηνη εξειδίκευση-μετεκπαίδευση του γιατρού Χαρ. 

Συμεωνίδη με τον φημισμένο λεπρολόγο E. Muir (Καλκούτα, Ινδία), και το 

διορισμό Βρετανίδας νοσοκόμας στο νέο τότε, πρότυπο σε όλη τη Μεσόγειο, 

νοσοκομείο του Λεπροκομείου. Ακολούθως το Σεπτέμβριο του 1955 έγινε η 

μετεγκατάσταση του λεπροκομείου στην Αλυκή της Λάρνακας. Η Στέγη 

Αγίου Χαραλάμπους, όπως μετονομάσθηκε το νέο λεπροκομείο, στέγασε στις 

δεκαετίες που ακολούθησαν και τους τελευταίους λεπρούς της Κύπρου, 

αφού ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 (1953) είχε αρχίσει να 

εφαρμόζεται η κατ’ οίκον νοσηλεία λόγο στις καινούργιες αποτελεσματικές 

θεραπευτικές αγωγές∙(28). 

 

1.3 Μαθήματα από προηγούμενες επιδημίες και πανδημίες 

 

Η καραντίνα προέρχεται από το ιταλικό «quaranta» που σημαίνει 40 μέρες 

και υιοθετήθηκε ως υποχρεωτικό μέσο διαχωρισμού ατόμων, ζώων και 

αγαθών που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί σε μεταδοτική ασθένεια. Από το 

δέκατο τέταρτο αιώνα (εν καιρό πανούκλας), η καραντίνα υπήρξε ο 

ακρογωνιαίος λίθος μιας συντονισμένης στρατηγικής ελέγχου μολυσματικών 

ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων της απομόνωσης (29).  

 

Το 1911, η μάχη ενάντια στις μολυσματικές ασθένειες φάνηκε να κερδίζεται. 

Έτσι οι παλιές πρακτικές υγείας φαίνονταν μόνο ως μία αρχαϊκή 

επιστημονική πλάνη. Κανείς δεν περίμενε ότι μέσα σε λίγα χρόνια, τα έθνη 

θα αναγκαστούν και πάλι να εφαρμόσουν μέτρα έκτακτης ανάγκης ως 
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απάντηση σε μια τεράστια πρόκληση για την υγεία, την πανδημία της γρίπης 

του 1918, η οποία έπληξε τον κόσμο σε 3 κύματα την περίοδο του 1918-

1919 (22). Οι υγειονομικές αρχές σε μεγάλες πόλεις του Δυτικού κόσμου 

εφάρμοσαν μια σειρά στρατηγικών περιορισμού των ασθενειών, όπως το 

κλείσιμο σχολείων, εκκλησιών και θεάτρων και την αναστολή δημόσιων 

συγκεντρώσεων. Για παράδειγμα, στο Παρίσι αναβλήθηκε μια αθλητική 

εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν 10.000 νέοι. Επίσης εκείνη την περίοδο, 

το Πανεπιστήμιο Yale ακύρωσε όλες τις δημόσιες συναντήσεις στην 

πανεπιστημιούπολη και ορισμένες εκκλησίες στην Ιταλία ανέστειλαν 

εξομολογήσεις και τελετές κηδειών (22). Οι γιατροί ενθάρρυναν τη χρήση 

μέτρων όπως η αναπνευστική υγιεινή και η κοινωνική απόσταση. Ωστόσο, 

τα μέτρα εφαρμόστηκαν πολύ αργά και με μη συντονισμένο τρόπο. Ειδικά 

σε περιοχές που είχαν πληγεί από τον πόλεμο, οι παρεμβάσεις (π.χ. 

περιορισμοί ταξιδιού, έλεγχοι στα σύνορα) ήταν ανέφικτες διευκολύνοντας 

την εξάπλωση του ιού (22).  

 

Κατά τη δεύτερη πανδημία γρίπης του εικοστού αιώνα, την πανδημία της 

«Ασιατικής γρίπης» του 1957–1958, ορισμένες χώρες εφάρμοσαν μέτρα για 

τον έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου. Η ασθένεια ήταν γενικά ηπιότερη από 

αυτήν που προκλήθηκε από τη γρίπη του 1918 και η παγκόσμια κατάσταση 

ήταν διαφορετική. Η έρευνα και κατανόηση της γρίπης είχε προχωρήσει 

πολύ. Ο παθογόνος παράγοντας είχε εντοπιστεί το 1933 και ως εκ τούτου 

δημιουργήθηκαν εμβόλια για εποχιακές επιδημίες καθώς και αντιμικροβιακά 

φάρμακα για τη θεραπεία επιπλοκών (30). Επιπλέον, ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είχε εφαρμόσει ένα παγκόσμιο δίκτυο 

παρακολούθησης της γρίπης το οποίο παρείχε έγκαιρες προειδοποιήσεις όταν 

ο νέος ιός της γρίπης (H2N2) άρχισε να εξαπλώνεται στην Κίνα τον 

Φεβρουάριο του 1957 και παγκοσμίως αργότερα εκείνο το έτος. Τα εμβόλια 

είχαν αναπτυχθεί σε δυτικές χώρες, αλλά δεν ήταν ακόμη διαθέσιμα με το 

άνοιγμα σχολείων όταν η πανδημία άρχισε να εξαπλώνεται (12). Τα μέτρα 

ελέγχου (π.χ. κλείσιμο των σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών, 

απαγορεύσεις σε δημόσιες συγκεντρώσεις) διέφεραν από χώρα σε χώρα, 

παρόλα αυτά ανέβαλαν την έναρξη της νόσου για μερικές εβδομάδες. Αυτό 

το σενάριο επαναλήφθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας γρίπης Α (H3N2) 

του 1968-1969, η τρίτη και ηπιότερη πανδημία γρίπης του εικοστού αιώνα 

(12).  

 

Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της καραντίνας ξεκίνησε στις αρχές του 21ου 

αιώνα, όπου τα παραδοσιακά μέτρα παρέμβασης επαναχρησιμοποιήθηκαν ως 
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απάντηση στην παγκόσμια κρίση που προκλήθηκε από την εμφάνιση του ιού 

SARS, μια ιδιαίτερα προκλητική απειλή για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως 

(29). Το SARS, το οποίο προήλθε από την επαρχία Γκουανγκντόνγκ της 

Κίνας, το 2003, εξαπλώθηκε κατά μήκος των αεροπορικών διαδρομών και 

γρήγορα έγινε παγκόσμια απειλή λόγω της ταχείας μετάδοσης, του υψηλού 

ποσοστού θνησιμότητας, της έλλειψης της προστατευτικής ανοσίας στον 

γενικό πληθυσμό, της έλλειψης αποτελεσματικών αντιιϊκών φαρμάκων και 

εμβολίων. Ωστόσο, σε σύγκριση με τη γρίπη, το SARS είχε χαμηλότερη 

μολυσματικότητα και μεγαλύτερη περίοδο επώασης, παρέχοντας χρόνο για 

τη θέσπιση μιας σειράς μέτρων περιορισμού που λειτούργησαν 

αποτελεσματικά. Οι στρατηγικές διέφεραν μεταξύ των χωρών που 

επλήγησαν περισσότερο από το SARS (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και 

Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη και Καναδάς) (29). 

Η καραντίνα και άλλες πρακτικές που πάρθηκαν στην δημόσια υγεία ήταν 

αποτελεσματικοί και πολύτιμοι τρόποι για τον έλεγχο της μετάδοσης καθώς 

και του άγχους του κοινού. Παρόλα αυτά οι στρατηγικές αυτές έχουν 

συζητηθεί έντονα κατά την διάρκεια των χρόνων. Αυτά τα στρατηγικά μέτρα 

έθεσαν μια ποικιλία πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και ηθικών 

ζητημάτων (29). Η ιστορική αναδρομή βοηθά στην κατανόηση του βαθμού 

στον οποίο ο πανικός, που συνδέεται με το κοινωνικό στίγμα και την 

προκατάληψη, αποθαρρύνω τις προσπάθειες της δημόσιας υγείας για τον 

έλεγχο της εξάπλωσης των ασθενειών.  

 

Παρόλη την γνώση που διαθέτουμε από τις ιστορικές καταγραφές 

πανδημιών, διανύουμε και πάλι μια πανδημία, αυτή του, από την οποία 

νόσησαν μέχρι στιγμής πέραν των 8 εκατομμυρίων ανθρώπων και πέθαναν 

πέραν των 450 χιλιάδων. Η νόσος πρωτοεμφανίστηκε στην πόλη Ουχάν, 

πρωτεύουσα της επαρχίας Χουπέι της Κίνας, τον Δεκέμβριο του 2019. 

Μελέτες έδειξαν πως αποδίδεται στον ιό SARS-CoV-2 τις οικογένειας το 

κορωνοϊών. Οι κορωνoϊοί είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών που γενικά 

προκαλούν ασθένειες στα ζώα. Βρίσκονται επίσης σε αφθονία σε νυχτερίδες, 

τα οποία μπορούν να ζήσουν μαζί τους χωρίς να αρρωσταίνουν. Όσο αφορά 

την νόσο COVID-19, στις 30 Ιανουαρίου ο ΠΟΥ είχε κήρυξη έκτακτη ανάγκη 

στην δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος (PHEIC), παρόλο που εκείνη 

την περίοδο είχε είδη εξαπλωθεί η πανδημία σε 20 χώρες παγκόσμιος. Ο ΠΟΥ 

συνέχισε να χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου.  Λίγες εβδομάδες αργότερα, 

μια έκθεση για την κατάσταση στην Κίνα ανέφερε ότι όλες οι χώρες - ακόμη 

και εκείνες με μηδενικές περιπτώσεις - θα πρέπει "να βελτιώσουν αμέσως 

την επιτήρηση για το COVID-19, καθώς η ταχεία ανίχνευση είναι ζωτικής 
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σημασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης". Παρόλα αυτά, η κρισιμότητα 

της κατάστασης δεν ήταν αντιληπτή σε όλους. Έτσι στις 11 Μαρτίου, ο ΠΟΥ 

κήρυξε επίσημα πανδημία τον COVID-19. Την ίδια στιγμή, η Ιταλία, η 

Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία (οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο 

εκείνη την εποχή, με εκθετική αύξηση των κρουσμάτων και περισσότερους 

από 900 θανάτους συνολικά) εξετάζουν για την ύπαρξη του ιού SARS-CoV-

19 μόνο σε άτομα με συμπτώματα, παρόλο που ήταν σαφές ότι 

ασυμπτωματικές περιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι επίσης μεταδοτικές. 

Επιπλέων υπήρχαν χώρες όπως το Ιράν, μια χώρα που έχει πληγεί πάρα 

πολύ στην Ασία και η οποία έρχεται δεύτερη σε αριθμούς κρουσμάτων/ 

θανάτων μετά την Κίνα, δεν είχε καμία πολιτική εξετάσεων για επαλήθευση 

κρουσμάτων από τον ιό. Η ραγδαία εξάπλωση φαίνεται ήταν αποτέλεσμα 

συνωστισμού, όπως σε αεροδρόμια, αεροπλάνα, συναυλίες, μεγάλες 

οικογενειακές/φιλικές εκδηλώσεις κ.α. (31). Παρόλα αυτά πρόσφατες 

έρευνες υποστηρίζουν πως ο ιός πιθανόν να μεταδιδόταν πολύ πριν τον 

Δεκέμβριο του 2019 εκτός Κίνας, μια και γενετικό υλικό του ιού 

αναγνωρίστηκε σε δείγμα που πάρθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 στην Γαλλία 

(32). Στην Κύπρο τα πρώτα κρούσματα κατεγράφησαν στις 9 Μαρτίου 2020 

ενώ στην Ελλάδα στις 28 Φεβρουαρίου 2020. 

 

1.4 Αναδυόμενοι Ιοί 

Όπως βλέπουμε από τον Πίνακα 1, στην πρόσφατη ιστορία της γης έχουν 

προκύψει κρίσιμες προκλήσεις από μολυσματικές ασθένειες όπως η 

εμφάνιση και επανεμφάνιση παλαιών και νέων μολυσματικών ασθενειών. 

Κύριος ενισχυτικός παράγοντας της εμφάνισης και επανεμφάνισης 

ασθενειών, είναι η ταχεία ανθρώπινη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων 

αλλαγών στις εκτάσεις πόλεων, στον πληθυσμό και στο περιβάλλον. Αυτές 

οι αλλαγές οδήγησαν στην αύξηση ζωονοσών (δλδ. μολύνσεων που 

εμφανίζονται συχνά σε πληθυσμούς ζώων και ευκαιριακά προσβάλλουν και 

τους ανθρώπους), οι οποίες επηρεάζονται ταυτόχρονα από την 

αναπτυσσόμενη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Ως αποτέλεσμα, οι παθογόνοι 

μικροοργανισμοί δεν αναγνωρίζουν γεωπολιτικά σύνορα.  

 

Ιός Ebola 

 

Η νόσος του ιού Ebola (EVD) είναι μια θανατηφόρα ασθένεια με 

περιστασιακές εκδηλώσεις που εμφανίζονται κυρίως στην αφρικανική 
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ήπειρο. Το EVD επηρεάζει συχνότερα τους ανθρώπους και τα μη ανθρώπινα 

πρωτεύοντα (όπως πιθήκους, γορίλες και χιμπατζήδες). Προκαλείται από 

μόλυνση με μια ομάδα ιών του γένους Ebolavirus (33). Η EVD 

ανακαλύφθηκε το 1976 όταν εμφανίστηκαν δύο διαδοχικές εστίες 

θανατηφόρου αιμορραγικού πυρετού σε διάφορα μέρη της Κεντρικής 

Αφρικής. Το πρώτο ξέσπασμα σημειώθηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

(πρώην Ζαΐρ) σε ένα χωριό κοντά στον ποταμό Έμπολα, το οποίο έδωσε το 

όνομά του στον ιό. Το δεύτερο ξέσπασμα σημειώθηκε στο σημερινό Νότιο 

Σουδάν, περίπου 500 μίλια (850 χλμ) μακριά. Αρχικά, οι αξιωματούχοι της 

δημόσιας υγείας υπέθεσαν ότι αυτά τα κρούσματα ήταν ένα μόνο γεγονός 

που συνδέεται με ένα μολυσμένο άτομο που ταξίδεψε μεταξύ των δύο 

τοποθεσιών. Ωστόσο, αργότερα οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι δύο εστίες 

προκλήθηκαν από δύο γενετικά διαφορετικούς ιούς: τον Zaire ebolavirus και 

το Sudan ebolavirus. Τα ιογενή και επιδημιολογικά δεδομένα υποδηλώνουν 

ότι ο ιός Ebola υπήρχε πολύ πριν εμφανιστούν αυτά τα καταγεγραμμένα 

κρούσματα. Παράγοντες όπως η αύξηση του πληθυσμού, η καταπάτηση σε 

δασικές περιοχές και η άμεση αλληλεπίδραση με την άγρια φύση (όπως η 

κατανάλωση κρέατος) μπορεί να συνέβαλαν στην εξάπλωση του ιού Ebola 

(33).  

Κανένα κρούσμα του ιού δεν έχει ανιχνευτεί σε Ελλάδα και Κύπρο. 

 

Ιός MERS 

 

Όπως οι ασθένειες SARS και COVID-19, το MERS προκαλείται από έναν 

κορωνοϊό. Γενετική ανάλυση σχετικών ιών, δείχνει ότι ο ιός MERS-CoV 

πιθανότατα να προήλθε από νυχτερίδες στην Αφρική και μπόρεσε να 

μεταφερθεί στον άνθρωπο αφού απέκτησε την ικανότητα να μολύνει έναν 

ενδιάμεσο ξενιστή, τις καμήλες, στην Αραβική Χερσόνησο (34). Τα πρώτα 

καταγεγραμμένα κρούσματα ήταν στη Σαουδική Αραβία το 2012. Έκτοτε, 

εξαπλώθηκε σε 26 άλλες χώρες, με 2494 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις να 

αναφέρθηκαν στην Παγκόσμια Αρχή Υγείας έως το 2020 (35). Τα 

συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια και παρόμοια με τη γρίπη, αλλά οι 

περισσότεροι άνθρωποι αναπτύσσουν σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές 

όπως πνευμονία. Με ποσοστό θνησιμότητας περίπου 35 τοις εκατό, η νόσος 

MERS είναι πολύ πιο θανατηφόρα από δύο παρόμοιες ασθένειες, του SARS 

και του COVID-19. Ωστόσο, το MERS είναι πολύ λιγότερο μεταδοτικό (35). 

Μαζί με τους ιούς που προκαλούν MERS, SARS και COVID -19, υπάρχουν 

και τέσσερις άλλοι κορωνοϊοί που μολύνουν τον άνθρωπο, οι οποίοι συνήθως 

δεν προκαλούν τίποτα πιο σοβαρό από το κοινό κρυολόγημα. Το 
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οικογενειακό δέντρο coronavirus αποτελείται από τέσσερις υποοικογένειες 

και αυτές οι τρεις θανατηφόρες νέες ασθένειες βρίσκονται στην ίδια 

υποοικογένεια με δύο από τους κρύους ιούς, και οι δύο από τους οποίους 

μολύνθηκαν για πρώτη φορά στον άνθρωπο πριν από αιώνες. Δεδομένου ότι 

αυτοί οι κρύοι ιοί είναι τώρα αρκετά καλοήθεις, υπάρχει ελπίδα ότι τα MERS, 

SARS και COVID-19 θα γίνουν λιγότερο μολυσματικά - αλλά είναι πιθανό να 

χρειαστεί αρκετός χρόνος (36). 

 

Το περιοδικού The New York Times έκανε μια έρευνα όπου έγινε σύγκριση 

της μεταδοτικότητας και θνησιμότητας αναδυόμενων ιών με ιού που 

προκάλεσαν πανδημίες στο παρελθών (37). Όπως βλέπουμε στην εικόνα 2, 

οι ιοί Ebola, MERS-CoV και SARS-CoV έχουν υψηλό δείκτη θνησιμότητας 

όπως ο ιός που προκαλεί ευλογιά (smallpox), ενώ ο ιός SARS-CoV-2 έχει 

μεγαλύτερο δείκτη μεταδοτικότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Θνησιμότητα και Μεταδοτικότητα πρόσφατων πανδημιών  



Παραδοτέο Π.4.4.1:  
Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας (Πρόληψη Πανδημίας) 

 

 

ΤΕΠΑΚ  Δεκέμβριος 2019 Σελίδα 24 

 

 

Ιός SARS-CoV-2 

 

Όπως έχει προαναφερθεί (ενότητα 1.3), η νόσος COVID-19 

πρωτοεμφανίστηκε στην πόλη Ουχάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουπέι της 

Κίνας, τον Δεκέμβριο του 2019 και αποδίδεται στον ιό SARS-CoV-2 τις 

οικογένειας το κορωνοϊών. Η πανδημία αυτή είναι ακόμη ενεργή, αφού τα 

τελευταία στατιστικά δεδομένα σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ακόμα υπάρχει μία 

αυξητική καταγραφεί κρουσμάτων (38) (Εικ. 3). 

 

 

Λόγο των αυστηρών μέτρων που πάρθηκαν σε Ελλάδα και Κύπρο από την 

αρχή της εμφάνισης κρουσμάτων εγχώρια, τα κρούσματα που 

καταγράφονται καθημερινά έχουν μειωθεί σημαντικά καθιστώντας την 

κατάσταση διαχειρίσιμη. Στις εικόνες 4 και 5 βλέπουμε την καταγραφή 

κρουσμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο αντίστοιχα, μέχρι τώρα . 

Εικόνα 3: Παγκόσμια κρούσματα και θάνατοι COVID-29. Η εικόνα προμηθεύθηκε 

και τροποποιήθηκε από τον ΠΟΥ(38) . 
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1.5 Μέτρα αντιμετώπισης πανδημίας 

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων δημιούργησε μία 

πρόταση με τα ακόλουθα μέτρα που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση ενός 

μειωμένου επιπέδου μετάδοσης και την αποφυγή επανεμφάνισης μιας 

πανδημίας. Αυτά περιλαμβάνουν (39): 

 

Εικόνα 4: Καταγραμμένα κρούσματα και θάνατοι COVID-29 στην Ελλάδα. Η εικόνα 

προμηθεύθηκε και τροποποιήθηκε από τον ΠΟΥ (38). 

Εικόνα 5:Καταγραμμένα κρούσματα και θάνατοι COVID-29 στην Κύπρο. Η εικόνα 

προμηθεύθηκε και τροποποιήθηκε από τον ΠΟΥ (38). 
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• Ένα ισχυρό πλαίσιο προσεκτικής παρακολούθησης της 

επιδημιολογικής κατάστασης, την ταχεία ανίχνευση αυξημένης 

μετάδοσης, την αξιολόγηση του αντίκτυπου των ενεργειών πρόλυψης 

που εφαρμόζονται και την αποφυγή επανεμφάνισης,  
 

• Μια εκτεταμένη στρατηγική εργαστηριακών εξετάσεων με στόχο την 

ολοκληρωμένη ανίχνευση όλων των ατόμων που εμφανίζουν 

συμπτώματα συμβατά με την νόσο. Ειδικότερα, προτείνεται μια 

συστηματική ή πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση εργαστηριακών 

εξετάσεων σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου ή σε χώρους εργασίας. 

Επίσης προτείνεται η βελτίωση των εργαστηριακών ελέγχων για 

εύκολη και γρήγορη διαθεσιμότητα σε άτομα που εμφανίζουν 

συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με ήπια 

συμπτώματα, 
 

• Ένα πλαίσιο για την ανίχνευση επαφών, βασισμένο σε εκτεταμένους 

εργαστηριακούς ελέγχους, ενεργή εύρεση περιπτώσεων, έγκαιρη 

ανίχνευση περιπτώσεων, απομόνωση περιπτώσεων, καραντίνα και 

παρακολούθηση επαφών και χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και 

εφαρμογών για την υποστήριξη αυτής της προσπάθειας, 
 

• Μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη εφαρμογή βασικών μη φαρμακευτικών 

μέτρων, ανεξάρτητα από το ρυθμό μετάδοσης και την ικανότητα 

ταχείας τροποποίησης στρατηγικών ως απάντηση σε ενδείξεις 

αυξημένης μετάδοσης. Η αποκατάσταση ή η εισαγωγή περαιτέρω 

μέτρων θα μπορούσε να εξεταστεί σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, 

ή για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, ανάλογα με τα πρότυπα 

μετάδοσης. Η προστασία των πιο ευάλωτων και επικίνδυνων 

πληθυσμών είναι υψίστης σημασίας, καθώς μπορεί να υποστούν το 

μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης από μια πανδημία όσον αφορά τη 

νοσηρότητα, τη θνησιμότητα και την περίθαλψη, 
 

• Τέλος, μια ισχυρή στρατηγική επικοινωνίας κινδύνου θα πρέπει να 

υπενθυμίζει στους πολίτες ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Οι 

άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι τα μέτρα δημόσιας υγείας για τον 

περιορισμό της εξάπλωσης του ιού θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τον 

τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, εργαζόμαστε και ταξιδεύουμε, καθώς 

και τις δραστηριότητες αναψυχής μας για το άμεσο μέλλον. 

 

Κάθε φορά που καινούργια δεδομένα έρχονται στην επιφάνεια τα μέτρα 

ανανεώνονται με βάση την κατάσταση την δεδομένη χρονική περίοδο. 

Επίσης ένα πολύ σημαντικό μέτρο που πρέπει να ληφθεί έγκαιρα από μία 

κυβέρνηση εν καιρώ πανδημίας, είναι η δημιουργία μίας επιτροπής για την 

παρακολούθηση της τρέχουσας πανδημίας, η οποία να αποτελείται από 
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καταρτισμένους επιστήμονες. Η επιτροπή θα ενημερώνει την κυβέρνηση για 

τις τρέχουσες εξελίξεις εγχώρια και παγκόσμια, καθώς και να συμβουλεύει 

για πιθανόν μέτρα πρόληψης που μπορούν να παρθούν. 

 

Τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από προηγούμενες πανδημίες γρίπης, 

ετήσιες εποχικές εξάρσεις της γρίπης και από την έξαρση του SARS, ΜΑRS 

και COVID-19 μπορούν να λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων και εφαρμογής των μέτρων μελλοντικά. 

 

 

Ο ρόλος αρχών Πολιτικής Προστασίας σε Πανδημία 

 

Σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ίδια η Ένωση έχει δημιουργήσει 

ένα μηχανισμό πολιτικής προστασίας ο οποίος συντονίζει τις προσπάθειες 

αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ο στόχος του  

μηχανισμού αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ των εθνικών αρχών πολιτικής προστασίας, μία μεγαλύτερη 

ευαισθητοποίηση και ετοιμότητα των πολιτών απέναντι σε καταστροφές και 

η παροχή άμεσης, αποτελεσματικής και συντονισμένης βοήθειας προς τους 

πληγέντες (40). Σκοπός των αρχών πολιτικής προστασίας είναι η 

διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώπισης 

καταστροφικών φαινομένων για την προστασία της ζωής, της υγείας και της 

περιουσίας των πολιτών, καθώς και η προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

 

Πολιτική Προστασία Ελλάδας 

 

Στην Ελλάδα η Πολίτική Προστασία ακολουθεί ένα γενικό σχέδιο για την 

αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων. Το σχέδιο αυτό ονομάζετε 

«Ξενοκράτης» στο οποίο καθορίζονται τα είδη των καταστροφών και οι 

αντίστοιχοι όροι πολιτικής προστασίας. Επίσης καθορίζονται οι ρόλοι και οι 

κατευθύνσεις σχεδίασης που πρέπει να ακολουθούνται σε Υπουργεία, 

Περιφέρειες, Δήμους και Κοινότητες (41). Παράλληλα προσδιορίζονται οι 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες/φορείς και τα όργανα που διευθύνουν και 

συντονίζουν τις επιχειρησιακές δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από το 

σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία συστήματος επικοινωνίας και ροής 

πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και παραγόντων 

στη διαχείριση των κρίσεων. Επίσης η Πολιτική Προστασία προχωρά στην 

σύσταση ενημερωτικών φυλλαδίων για αναγνωρισμένα μέτρα προστασίας 
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που μπορούν να ληφθούν από απλούς πολίτες για την πρόληψη μετάδοσης 

της πανδημίας (42). 

 

Πολιτική Προστασία Κύπρου 

 

Στην Κύπρο η Πολιτική Άμυνα έχει αναλάβει σειρά καθηκόντων για να 

συνεισφέρει στην καταπολέμηση μιας πανδημίας. Συγκεκριμένα όπως 

αναφέρει στην ιστοσελίδα της (43) η Πολιτική Άμυνα: 

 

• Έχει το συντονιστικό ρόλο και αποτελεί το σημείο επαφής για 

εξασφάλιση βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής 

Προστασίας, 
 

• Αποθηκεύει, για δικούς της σκοπούς, μεταξύ άλλων, παραϊατρικά 

αναλώσιμα, τα οποία μπορεί να διαθέσει και σε άλλες ουσιώδεις 

υπηρεσίες, 
 

• Λαμβάνει μέτρα προστασίας και περίθαλψης μεταναστών που 

καταφθάνουν στο νησί, 
 

• Στήνει αντίσκηνα για λογαριασμό το Υπουργείου Υγείας ή και άλλων 

κρατικών Υπηρεσιών, για δικούς τους σκοπούς, 
 

• Παραχωρεί τηλεφωνικές γραμμές και το Κέντρο Κρίσεων της 

Πολιτικής Άμυνας σε άλλες κρατικές Υπηρεσίες, 
 

• Απαντά τηλεφωνικώς, εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, σε 

απορίες πολιτών, σε ζητήματα που δεν αφορούν ιατρικά θέματα, και 

τέλος 
 

• Συντονίζει τη βοήθεια προς απομακρυσμένες ορεινές περιοχές στις 

επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, σε ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού, με τη στενή συνεργασία του Ταμείου Θήρας, 

λειτουργώντας τους τοπικούς Σταθμούς Πολιτικής Άμυνας με 

εθελοντές. 

 

 

 

 

 

 



Παραδοτέο Π.4.4.1:  
Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας (Πρόληψη Πανδημίας) 

 

 

ΤΕΠΑΚ  Δεκέμβριος 2019 Σελίδα 29 

 

1.6 Επίλογος 

 

Μέσα από το πέρασμα των χρόνων οι ανθρώπινη κοινωνία έχει αναπτύξει 

τρόπους για την αντιμετώπιση πανδημιών. Παρόλη την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, είναι σχεδόν αδύνατον να προβλέψουμε 

μια πανδημία για ένα καλύτερο σχεδιασμό δράσεων. Αυτό το πρόβλημα 

μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εκτίμηση επικινδυνότητας. Η εκτίμηση 

επικινδυνότητας μπορεί να αξιολογήσει το μέγεθος του κινδύνου για την 

ανθρώπινη υγεία (περισσότερα για την εκτίμηση επικινδυνότητας θα βρείτε 

στην ενότητα 3.5).  

 

Οι ιστορικά παραμελημένες τροπικές μολυσματικές ασθένειες (π.χ. Ebola), 

δεν είχαν επαρκή προσοχή στις διεθνείς προσπάθειες διατήρησης δημόσιας 

υγείας, οδηγώντας σε ανεπαρκείς επιλογές πρόληψης και θεραπείας. Σε 

αυτές τις τροπικές μολυσματικές ασθένειες περιλαμβάνονται και αυτές που 

μεταδίδονται από διαβιβαστές, όπως τα κουνούπια, στις οποίες θα 

επικεντρωθεί το μέρος Β αυτής της μελέτης που παρουσιάζει των κίνδυνο 

προκλήσεις πανδημίας. Σε αυτές τις ασθένειες περιλαμβάνονται αυτές που 

προκαλούνται από παράσιτα (όπως πλασμώδια, Wuchereria bancrofti κ.α.) 

και από ιούς (abroviruses - arthropod-borne virus, αρμποϊών). 
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ΜΕΡΟΣ Β: Εξέταση του τρόπου εισαγωγής ασθενειών 

που μεταφέρονται με κουνούπια  

2.1  Εισαγωγή 

Παγκοσμίως έχουν αναγνωριστεί περισσότερα από 3,500 είδη κουνουπιών 

(44). Απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης της βιοποικιλότητας τους είναι η 

παρουσία στάσιμου νερού και κατάλληλης θερμοκρασίας για την 

απελευθέρωση των νυμφών σε ενήλικα κουνούπια (45). Τα κουνούπια είναι 

ικανά να ευδοκιμούν σε ποικίλα περιβάλλοντα. Όλοι οι υγροβιότοποι 

οπουδήποτε στον κόσμο, προσφέρονται ως τόπος αναπαραγωγής για τα 

κουνούπια. Τα κουνούπια έχουν την ικανότητα να αναπτύσσονται σε καθαρά 

νερά αλλά και σε νερά υψηλού οργανικού φορτίου. Μπορούν επίσης να 

ευδοκιμήσουν και σε μεγάλα ή μικρά υδάτινα συστήματα όπως για 

παράδειγμα σε κάδους που περιέχουν νερό, σε σωλήνες, ελαστικά, και 

γενικότερα αντικείμενα που εμπεριέχουν στάσιμο νερό (46).  

 

Σε πλημμυρισμένες περιοχές, κατά μήκος ποταμών ή λιμνών με 

διακυμάνσεις του νερού, μπορούν να ενδημήσουν κουνούπια του είδους 

Aedes vexans ή Aedes sticticus τα οποία αναπτύσσονται σε μεγάλους 

ρυθμούς (47). Επίσης, σε βαλτώδεις δασικές εκτάσεις, κουνούπια όπως τα 

Ae. cantans, Ae.  communis, Ae. punctor, Ae. hexodontus και Ae. cataphylla 

συναντούν ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη σε λιμνούλες που σχηματίζονται 

μετά την τήξη του χιονιού ή μετά από έντονες βροχοπτώσεις (47). 

Ταυτόχρονα, στις πλημμυρισμένες εκτάσεις κατά μήκος των παράκτιων 

περιοχών συναντώνται τα αλόφιλα είδη (που προτιμούν ενδιαιτήματα 

υφάλμυρου ή αλμυρού νερού) όπως Ae. taeniorhynchus, Ae. sollicitans, Ae. 

vigilax, Ae. caspius, Ae. detritus, τα οποία αυξάνονται εκθετικά. Από την 

άλλη, οι προνύμφες των Anopheles μπορούν να βρεθούν σε συνδυασμό με 

άλλα είδη κουνουπιών σε είδη γλυκού ή αλατούχου νερού, βάλτους, 

ορυζώνες, χορτώδεις τάφρους, άκρες ροών καθώς και σε μικρές εφήμερες 

συλλογές νερού. Πολλά είδη προτιμούν ενδιαιτήματα με ή χωρίς βλάστηση 

(46).  

 

Οι τρύπες των δένδρων είναι ο βιότοπος των δενδρόβιων ειδών όπως το Ae. 

geniculatus, Αe. cretinus και Anopheles. Ενώ είδη όπως C. pipiens, Ae. 

aegypti και Ae. albopictus μπορούν ακόμη και να αναπαράγονται σε μια 

ποικιλία μικρών δοχείων νερού όπως ελαστικά, διάφορα μικρά αντικείμενα 

με στάσιμο νερό, πλαστικές μπουκάλες κλπ. (46). 
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Επιπλέον, η ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε διάφορους κλιματικούς 

παράγοντες ή σε μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες είναι 

εντυπωσιακή. Για παράδειγμα, το Ae. albopictus, το ασιατικό κουνούπι 

τίγρης, ορίζεται ως ένα τροπικό είδος. Κατά τη διάρκεια μιας κλιματικής 

αλλαγής προσαρμόζεται αναπτύσσοντας μια φωτοπεριοδική ευαισθησία 

(48). Ειδικότερα, όταν οι ημέρες είναι μικρότερες, τα φωτοπεριοδικά 

ευαίσθητα θηλυκά κουνούπια που κατοικούν σε εύκρατο κλίμα, παράγουν 

αυγά διαφορετικά από τα αυγά που γεννάει όταν οι ημέρες είναι 

μεγαλύτερες. Τα αυγά που τοποθετούνται κατά τη διάρκεια μικρότερων 

ημερών, αδρανοποιούνται και δεν εκκολάπτονται μέχρι την επόμενη εποχή, 

εξασφαλίζοντας την επιβίωση του είδους μέσα στο χειμώνα (48). Αυτή η 

ικανότητα προσαρμογής σε ανάλογες κλιματολογικές συνθήκες και το 

γεγονός ότι τα αυγά είναι ανθεκτικά στην αποξήρανση, επιβιώνοντας για 

περισσότερο από ένα χρόνο και συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας 

προσαρμογής τους σε χώρους τεχνητής αναπαραγωγής όπως ελαστικά και 

γλάστρες, καθιστούν το Ae. albopictus επιτυχημένο είδος. Αυτό συνέβαλε 

στην εξάπλωσή του είδους παγκοσμίως μέσω του διεθνούς εμπορίου φυτών, 

όπως η Dracaena spp. (“Lucky Bamboo”), και από τις εξαγωγές ελαστικών. 

Μέσα σε ώρες ή ημέρες μπορούν να μεταφερθούν από μια χώρα ή από μια 

ήπειρο σε μια άλλη με διάφορα μεταφορικά μέσα (48). Αυτά είναι μερικά 

παραδείγματα, τα οποία απεικονίζουν την τεράστια οικολογική ευελιξία των 

κουνούπια που έχουν προσαρμοστεί με επιτυχία.  

Όπως όλα τα δίπτερα, έτσι και τα κουνούπια εμφανίζουν πλήρη 

μεταμόρφωση. Όλα τα κουνούπια χρειάζονται υδρόβια ενδιαιτήματα για την 

ανάπτυξή τους, αν και Aedes sp. μπορούν να παράγουν τα αυγά τους και σε 

υγρό έδαφος. Μετά την εκκόλαψη ακολουθούν τέσσερα στάδια για την 

ολοκλήρωση της ανάπτυξης τους ως προνύμφες και ένα κοίλο στάδιο όταν 

γίνεται η μετάβαση τους σε ενήλικα κουνούπια (Εικ. 6). Τα θηλυκά 

κουνούπια γεννούν από 50 μέχρι 500 αυγά, σε 2 - 4 ημέρες (ή και 

περισσότερα σε ψυχρά εύκρατα κλίματα) μετά από την κατανάλωση αίματος. 

Σε γενικές γραμμές, τα κουνούπια μπορούν να διαχωριστούν σε δύο ομάδες, 

ανάλογα με τη συμπεριφορά της ωοτοκίας, εάν τα έμβρυα εισέλθουν ή όχι 

σε περίοδο ηρεμίας (εξωτερικά ενεργοποιημένη περίοδος ανάπαυσης), ή σε 

γενετικά καθορισμένη περίοδος ανάπαυσης (49).  
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Τα θηλυκά εναποθέτουν τα αυγά τους στην επιφάνεια του νερού είτε 

μεμονωμένα (Anopheles) είτε διασκορπισμένα (π.χ. Culex, Uranotaenia, 

Coquillettidia, Orthopodomyia και subgenus Culiseta). Ακόμη, τα θηλυκά 

κουνούπια Culex θέτουν τα αυγά τους σε σχεδίες που περιλαμβάνουν 

αρκετές εκατοντάδες αυγά ενωμένα μεταξύ τους τα οποία επιπλέουν στην 

υδατική επιφάνεια. Τα κουνούπια Anopheles γεννούν ένα-ένα αυγό ενώ 

στέκονται στην επιφάνεια του νερού ή αιωρούνται πάνω από αυτό. Τα αυγά 

αυτής της υποοικογένειας έχουν την ικανότητα να επιπλέουν και μπορούν 

εύκολα να υποστούν βλάβη με αποξήρανση (50). 

 

Ο αριθμός των γενεών εξαρτάται από τη διάρκεια της αναπαραγωγικής 

περιόδου, καθώς και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες με κυριότερο 

παράγοντα την θερμοκρασία, η οποία επηρεάζει την ταχύτητα ανάπτυξης 

(περισσότερα στην ενότητα 2.2.2). Οι παράμετροι που καθορίζουν μια 

περιοχή κατάλληλη για αναπαραγωγή, είναι ακόμη άγνωστα για πολλά είδη. 

Μερικοί παράγοντες επιλογής τόπου αναπαραγωγής είναι η ποιότητα του 

νερού, η συχνότητα εμφάνισης φωτός, τα υπάρχοντα αυγά, η ύπαρξη 

τροφής και η τοπική βλάστηση (περισσότερα στην ενότητα 2.2.  

Εικόνα 6: Κύκλος ζωής κουνουπιών. Η εικόνα προμηθεύθηκε και 

τροποποιήθηκε από τον ιστότοπο protagon. 

(https://www.protagon.gr/epikairotita/ta-kounoupia-tis-anoiksis-

44341401106) 

https://www.protagon.gr/epikairotita/ta-kounoupia-tis-anoiksis-44341401106
https://www.protagon.gr/epikairotita/ta-kounoupia-tis-anoiksis-44341401106
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2.2 Ιστορικό Πανδημιών από κουνούπια 

 

2.2.1 Μαλάρια-Ελονοσία 

Η Ελονοσία ή αλλιώς Μαλάρια είναι μια λοιμώδης νόσο η οποία υφίσταται 

σοβαρή και μερικές φορές θανατηφόρα ασθένεια (51). Προκαλείται από το 

παράσιτο του γένους Plasmodium το οποίο μεταδίδεται από μολυσμένα είδη 

κουνουπιού Anopheles (45, 52) (Εικ. 7). Οι στατιστικές δείχνουν πως η 

ασθένεια αυτή επηρεάζει περισσότερες από 100 τροπικές χώρες, θέτοντας 

έτσι μεγαλύτερο από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού σε κίνδυνο (53). 

Η Μαλάρια καθίσταται υπεύθυνη για περισσότερες από 300 εκατομμύρια 

μολύνσεις και πάνω από ένα εκατομμύριο θανάτους ετησίως με το 

μεγαλύτερο ποσοστό (έως 90%) κρουσμάτων να σημειώνει την Αφρική (53, 

54). 

Συγκεκριμένα, υπάρχουν τέσσερα είδη 

πλασμωδίων που μπορούν να εισβάλουν 

στο ζώντα οργανισμό. Αυτοί είναι τα 

Plasmodium falciparum, Plasmodium 

virax, Plasmodium ovale, Plasmodium 

malariae και Plasmodium knowlesi (51). 

Έχουν αναγνωριστεί περισσότερα από 400 

κουνούπια του είδους Anopheles 

παγκοσμίως ενώ τα 40 από αυτά μπορούν 

να είναι διαβιβαστές των πλασμωδίων που 

προκαλούν ελονοσία (53). Η νόσος αυτή 

συνοδεύεται με μια σειρά συμπτωμάτων 

όπως τυπικό έντονο ρίγος, υψηλό πυρετό, 

εφίδρωση, γενική αδιαθεσία, κεφαλαλγία 

και μυαλγίες (54). Τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζονται μετά από μία έως 

τέσσερις εβδομάδες από τη στιγμή της μόλυνσης και συχνά παρατηρούνται 

υποτροπιάσεις μέχρι και πέντε χρόνια αργότερα (55). Η νόσος θεραπεύεται 

με τη χορήγηση ειδικών κατηγοριών ανθελονοσιακών φαρμάκων όπως την 

χλωροκίνη (54).  

 

Όπως έχουμε προαναφέρει, η ελονοσία παρουσιάζεται σε τροπικά κλίματα 

στα οποία η βροχόπτωση καθώς και η θερμοκρασία προσδίδουν ευνοϊκές 

συνθήκες ανάπτυξης των κουνουπιών και των μικροοργανισμών. Οι 

Εικόνα 7: Κουνούπι Anopheles 

claviger. Η εικόνα προμηθεύθηκε 

από τον ιστότοπο Diptera.info. 
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θερμοκρασιακές διακυμάνσεις μπορούν να επηρεάσουν τη συχνότητα των 

μεταδοτικών νοσημάτων, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής των κουνουπιών. 

Ειδικότερα, σε υψηλότερες θερμοκρασίες (28-32 °C) τα κουνούπια 

ωριμάζουν γρηγορότερα, έχοντας περισσότερο χρόνο για να διαδώσουν το 

παράσιτο, το οποίο επιταχύνει και αυτό την ωρίμανσή του (56, 57).  

 

Το στάσιμο νερό συμβάλλει επίσης σημαντικά στην εξάπλωση της ελονοσίας. 

Τα περισσότερα είδη κουνουπιών εκτρέφονται σε μικρές δεξαμενές νερού 

(56). Σε περιοχές στις οποίες υπάρχει ξηρασία παρουσιάζεται μικρότερος 

αριθμός κουνουπιών και κατά συνέπεια λιγότερα έως και μηδαμινά 

κρούσματα της νόσου. Από την άλλη, περιοχές με αυξημένη βροχόπτωση 

δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ευδοκίμησης του οργανισμού. 

Περιοχές στις οποίες παρουσιάζεται η νόσος, οι κάτοικοι εμφανίζουν 

αντισώματα, ενώ σε περιοχές που δεν εμφανίζεται η νόσος, οι κάτοικοι είναι 

πιο ευάλωτοι στη μόλυνση (56, 58). 

 

Έρευνες σε υψίπεδα από επιστήμονες στην Κένυα, υποστηρίζουν ότι η 

αύξηση των θερμοκρασιών έχει προκαλέσει περισσότερες επιπτώσεις 

ελονοσίας , ιδιαίτερα στην ανατολική Αφρική (56). Επίσης, αναφέρετε πως 

σε αυτά τα υψόμετρα η θερμοκρασία βρίσκεται σε χαμηλότερες τιμές, η 

ανάπτυξη των κουνουπιών και της ασθένειας εμποδίζεται (56). Άλλοι 

επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αυτή η μελέτη στην Κένυα δεν αρκεί για τη 

συσχέτιση αυτή (56). Εν κατακλείδι, οι απόψεις βάση της συσχέτισης της 

κλιματικής αλλαγής και της εξάπλωσης της νόσου, διίστανται (56). 

 

2.1.1.1 Ελονοσία στην Ελλάδα Ιστορική Αναδρομή 

 

 

Στοιχεία για την παρουσία της ελονοσίας στην Ελλάδα καταγράφονται από 

τα αρχαία χρόνια όπως αναφέρει ο Ιωάννης Καρδαμάτης και όπως 

περιγράφεται στα έπη του Ομήρου (Ιλιάδα Χ στ. 25-31 και στον Πίνδαρο 

520 -470 π.Χ.). Μάλιστα χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο συνηθισμένες 

λοιμώξεις (59). Παρόλα αυτά ευρωπαίοι ερευνητές, όπως ο  Jones, ο Ross 

και ο Sanarelli, υποστηρίζουν πως η ελονοσία εμφανίστηκε στην Ελλάδα 

μετά τον 5ο αιώνα π.Χ. η οποία οδήγησε στην παρακμή του αρχαίου 

ελληνικού πολιτισμού (59). Μεγάλος πρωτεργάτης και ερευνητής του 

ελώδης πυρετού (σύμπτωμα της λοίμωξης ελονοσίας) ήταν ο Ιπποκράτης, ο 

οποίος περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τις μορφές και τους τύπους 
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ελονοσίας που παρατήρησε, επιβεβαιώνοντας την κλινική εικόνα της 

ελονοσίας από P. vivax, P. malariae, και P. falciparum (59). Μεταγενέστερα, 

η ελονοσία στην Ελλάδα θεωρείτο ενδημική κατά την περίοδο της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας και κυριότερα στην περιοχή του Έβρου (59). Σοβαρές 

επιδημίες ελονοσίας κατεγράφησαν το 1859, το 1866 και το 1870 ενώ την 

περίοδο του 1896 με 1905 τα κρούσματα στον πληθυσμό ανέρχονταν στο 

30% με 14% θνησιμότητα (59).  

 

Το 1905, ο Σύλλογος προς Περιστολή των Ελωδών Νόσων με πρωτεργάτες 

τους Κωνσταντίνο Γ. Σάββα και Ιωάννη Π. Καρδαμάτη, ξεκίνησε την πρώτη 

εκστρατεία για την καταπολέμηση της ελονοσίας (59). Ακολούθως το 1906, 

με την βοήθεια του Sir Ronald Ross, μπήκε σε εφαρμογή ένας αριθμός 

περισταλτικών μέτρων κατά της ελονοσίας. Το 1912 λόγω του πολέμου η 

εκστρατεία αυτή τερματίστηκε αναιρώντας το τί επιτεύχθηκε μέχρι τότε (59). 

 

Το 1930, με την ίδρυση του Υγειονομικού Κέντρου Αθηνών και της 

Υγειονομικής Σχολής επιτεύχθηκε και η ίδρυση του τμήματος 

Ελονοσιολογίας υπό του Δρ. Balfour. Έτσι ξεκίνησε η ερευνητική και 

εκπαιδευτική εκστρατεία για την καταπολέμηση την ελονοσίας (59). Το 1938 

εγκρίνεται νέο ανθελονοσιακό σχέδιο το οποίο περιελάβανε χημικές μέθοδοι 

κατά των προνυμφών, βιολογικές μέθοδοι κατά των προνυμφών, μέθοδοι 

που εμποδίζουν την επαφή μεταξύ κουνουπιού και ανθρώπου (όπως 

κουνουπιέρες),  μέθοδοι μηχανικής προφύλαξης των οικημάτων, απώθηση 

και καταστροφή των ενήλικων κουνουπιών, επιχωμάτωση, αποστράγγιση 

ελών κ.α. (59).  

 

Τελικώς, το 1974 η Ελλάδα κατάφερε να απαλλαγεί από την ελονοσία και 

τοποθετήθηκε από τον Π.Ο.Υ. στις χώρες όπου η ελονοσία έχει εκριζωθεί 

(60). Από τότε, καταγράφονται ετησίως περίπου 20 εώς 50 περιστατικά που 

σχετίζονται στη μεγάλη τους πλειονότητα με μεταφορά από ασθενείς που 

παραμένουν σε ενδημική για την ελονοσία χώρα (εισαγόμενα περιστατικά) 

(60). Ωστόσο τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό 

Δημόσιας Υγείας τα κρούσματα αυξάνονται (Πίνακας 2). 
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Πίνακας 2: Κρούσματα ελονοσίας ανά επιδημιολογική κατάταξη κρούσματος 

(εισαγόμενο, με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης) και έτος νόσησης1 (για τα 

εισαγόμενα) ή εκτιμώμενης προσβολής (για τα εγχώρια), Ελλάδα, 2009 – 2018 

όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα  https://eody.gov.gr/disease/elonosia/ 

 

Έτος νόσησης 

/ προσβολής 

Κατάταξη κρούσματος 

Εισαγόμενα κρούσματα Κρούσματα με 
ενδείξεις εγχώριας 

μετάδοσης2 

2009 44 7 

2010 40 4 

2011 54 42 

2012 73 20 

2013 22 3 

2014 38 0 

2015 79 8 

2016 111 6 

2017 100 7 

2018 44 10 

1. Κρούσματα στα οποία δεν καταγράφηκε η πληροφορία αυτή, κατατάχθηκαν με βάση το 

έτος νοσηλείας ή δήλωσης. 

2. Δεν συμπεριλαμβάνονται γνωστές, καταγεγραμμένες υποτροπές κρουσμάτων, δύο 

εγχώρια κρούσματα από P. malariae (περίοδος 2012), που αποδόθηκαν σε προηγούμενες 

περιόδους μετάδοσης, και τρία κρούσματα ελονοσίας άγνωστης κατάταξης (δύο το 2016 

και ένα το 2018). 

 

2.1.1.2 Ελονοσία στην Κύπρο Ιστορική Αναδρομή 

 

Οι πρώτες καταγεγραμμένες μελέτες κουνουπιών στην Κύπρο 

πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα από το υπουργείο Υγείας της 

Κύπρου επι καιρώ Αγγλοκρατίας (1878-1960). Αναφορές βρίσκουμε σε 

άρθρα που προετοίμασε ο Aziz (1934) και ο Barber (1936)(61, 62). Την 

περίοδο των ελονοσιακών πυρετών στην Κύπρο κατεγράφησαν χιλιάδες 

θάνατοι ως αποτέλεσμα χρόνιας κακής υγιεινής (63). 

 

Κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας (1878-1879) στην Κύπρο, ο 

βρετανικός στρατός επηρεάστηκε σοβαρά από την ελονοσία. Ως αποτέλεσμα, 

να ληφθούν μέτρα για τη μείωση των εστιών αναπαραγωγής των 

κουνουπιών με την αποστράγγιση υγροβιότοπων και φύτευση ευκαλύπτων, 

https://eody.gov.gr/disease/elonosia/
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ιδιαίτερα κοντά στις κύριες πόλεις. Παρά τις δραματικές επιπτώσεις στα εν 

λόγο οικοσυστήματα, αυτό απέφερε βελτίωση της κατάστασης (63). 

 

Το έτος 1900 ο Επαρχιακός Ιατρικός Σύμβουλος της Λάρνακας, Δρ 

Γ.Α.Ουίλιαμσον, ανακάλυψε πλασμώδια στο αίμα 470 από τους 503 

ασθενείς, οι οποίοι διαγνώστηκαν κλινικά ως περιπτώσεις ελονοσίας. Οι 

παρασιτώσεις χωρίστηκαν σχεδόν ισομερώς μεταξύ του μικροοργανισμού 

Plasmodium falciparum και του P. vivax, καθώς και ένα περιστασιακό P. 

malariae (63). 

 

Ακολούθως, το 1913 ο Sir Ronald Ross επισκέφθηκε το νησί και διαπίστωσε 

ότι το 25,4% των παιδιών είχαν διεύρυνση σπλήνας. Με τον ερχομό του 

ξεκίνησε μια έντονη αντιμετώπιση του προβλήματος, περιλαμβανομένου της 

ξήρανσης συγκεκριμένων ελών και ελέγχων των κουνουπιών (63). Έτσι 

σημειώθηκε μεγάλη μείωση στη συμπτωματολογία των μεγεθυσμένων 

σπληνών και των ενεργών κρουσμάτων ελονοσίας. Αυτό κράτησε μέχρι και 

μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο του 1914-18, όπου επιδεινώθηκαν 

ταχέως τα καταγραμμένα κρούσματα και ωσότου ξεκίνησε η εκστρατείας 

εξάλειψης του Anopheles το 1946 (63). 

 

Υπήρχαν τρεις κύριοι φορείς της ελονοσίας στην Κύπρο. Το A. superpictus, 

το οποίο εκτρέφετε σε ρηχές συλλογές νερού που εκτίθενται σε πλήρη 

ηλιακή ακτινοβολία, το A. elutus, που αναπαράγετε σε προσωρινές και 

ελώδεις συλλογές νερού, το A. birfurcatuis, που εκτρέφονται σε έντονα 

σκιασμένο και δροσερό νερό συμπεριλαμβανομένων των πηγαδιών και των 

επιφανειακών συλλογών καθώς και τέλος το Anopheles sacharovi το οποίο 

ήταν ο αρχικός μεταφορέας του παράσιτου της ελονοσίας το 1949 (61). Το 

1935, ο Δρ. Barber, του Διεθνούς Τμήματος Υγείας, διαπίστωσε ότι το 

ποσοστό των παρασίτων έφτανε το 70% σε ορισμένα παιδιά του χωριού και 

ότι η ασθένεια κατά καιρούς έφτανε σχεδόν επιδημικές διαστάσεις (63). 

Μεταξύ το 1935 με 1939 το International Health Division of Rockefeller 

Foundation κατέταξε την Κύπρος ως μία από τις πιο επηρεαζόμενες χώρες 

στον κόσμο από την ελονοσία (64). Το 1960 έγινε η χρήση εντομοκτόνων 

DDT με στόχο την καταπολέμηση των κουνουπιών (65). Το DDT 

καταργήθηκε σταδιακά το 1971 και αντικαταστάθηκε με ογανοφωσφορικά 

εντομοκτόνα. Η κύρια αιτία αντικατάστασης του προϊόντος είναι ότι το DDT 

παρουσιάζει διαλυτότητα στα λιπαρά οξέα, με αποτέλεσμα όταν εισέρχεται 

στον οργανισμό των ζώων από το στόμα, μέσω ψεκασμένες τροφές, 

συσσωρεύεται στο λιπώδη ιστό χωρίς να αποβάλλεται από τον οργανισμό. 
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Συνεπώς, στηριζόμενοι στη τροφική αλυσίδα όταν ο άνθρωπος καταναλώσει 

ένα ζώο που έχει μολυνθεί, τότε το συκώτι και η χολή προσβάλλονται από 

τις ουσίες αυτές, προκαλώντας με τον καιρό χρόνια δηλητηρίαση, η οποία 

επιφέρει νέκρωση του συκωτιού (66). 

 

Το 1987, ανιχνεύθηκαν υψηλά επίπεδα οργανοφωσφορικής (OP) 

ανθεκτικότητας σε πληθυσμό Cx pipiens. Η αντίσταση του OP συνδέθηκε με 

δύο βασικούς μηχανισμούς: τα αποτοξινωτικά ένζυμα και μια μη ευαίσθητη 

περιοχή στόχου στα κουνούπια. Τα υψηλά επίπεδα της αντίστασης του ΟP 

που αναφέρθηκαν προηγουμένως σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για 

περιβαλλοντική μόλυνση οδήγησαν στην απαγόρευση της εισαγωγής τους 

στην Κύπρο το 2006 και ανάγκασαν τη μετάβαση από παραδοσιακά χημικά 

εντομοκτόνα σε εναλλακτικά ασφαλή για το περιβάλλον βιοκτόνα, όπως το 

βακτηριακό εντομοκτόνο, Bacillus thuringiensis (67, 68). Το B. thuringiensis 

(Bt) είναι ένα βακτήριο το οποίο πράγει έναν αριθμό χημικών ενώσεων 

(κρυστάλλων) που είναι τοξικό σε κάποια έντομα. Αν και άλλα βακτηρίδια, 

συμπεριλαμβανομένων των Β. Popilliae και Β. Sphaericus, χρησιμοποιούνται 

ως μικροβιακά εντομοκτόνα, το φάσμα της εντομοκτόνου δράσης τους είναι 

αρκετά περιορισμένο σε σύγκριση με το Bt. Είναι σημαντικό ότι το Bt είναι 

ασφαλές για τον άνθρωπο και είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο 

βιολογικά φυσικό βιοκτόνο σε παγκόσμιο επίπεδο (69). Το βακτήριο αυτό 

καταναλώνεται από την προνύμφη του εντόμου και εισέρχεται στον εντερικό 

σωλήνα για να ενεργοποιηθεί. Εφόσον, σχηματιστεί ο κρύσταλλος, αρχίζει η 

διάσπαση του μέσα στο πεπτικό σύστημα του εντόμου από την ενζυμική 

δράση των πρωτεάσεων. Με την διάσπαση αυτή ελευθερώνονται τοξικά 

παράγωγα. Η δράση τους εμφανίζεται στο επιθήλιο των τοιχωμάτων του 

εντέρου. Αποτέλεσμα αυτού είναι η παράλυση του εντέρου (το κουνούπι 

σταματάει να τρώει), στη συνέχεια, επέρχεται η πλήρης καταστροφή του 

εντερικού σωλήνα και οι τοξικές ουσίες εισέρχονται στον αιμολέμφο, 

επιφέροντας τον θάνατο (70).  
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H Κύπρος είχε πιστοποιηθεί ως απαλλαγμένη από την ελονοσία από το 1967, 

και έκτοτε αναφέρονται μεμονωμένα κρούσματα από τα οποία το 99.9% των 

κρουσμάτων εντοπίζεται σε μετανάστες και τουρίστες (71, 72) (Πίνακας 3).  

 

To 1996 ιδρύθηκε το Εργαστήριο Ιατρικής Εντομολογίας από το Υπουργείο 

Υγείας στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας. Το 

εργαστήριο ευθύνεται για την παρακολούθηση της κατάστασης των εντόμων 

υγειονομικής σημασίας, καθώς και με τη δοκιμή και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών εντομοκτόνων για την προώθηση 

της μετάβασης στις νέες τεχνολογίες (67). 

 

Τα τελευταία κρούσματα που κατεγράφησαν στην Κύπρο ήταν το 2017 από 

το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (European Centre for 

Disease Prevention and Control). Αφορούσαν τρία κρούσματα ελονοσίας σε 

Πίνακας 3: Κρούσματα ελονοσίας στην Ευρώπη. Προσαρμοσμένο από ECDC 2019 
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Άγγλους τουρίστες που επισκέφτηκαν τον Άγιο Αμβρόσιο, Κερύνειας (73). 

Αυτά τα κρούσματα ανησύχησαν τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για 

πιθανή εγχώρια μετάδοση της νόσου. Παρόλα αυτά δεν καταγράφηκαν 

περεταίρω κρούσματα εκείνη την χρονική περίοδο στην περιοχή. 

 

 

2.1.2 Φιλαρίαση 

 

Οι λεμφικές νόσοι επηρεάζουν περίπου 120 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλες 

τις τροπικές και υποτροπικές περιοχές της Ασίας, της Αφρικής, του Δυτικού 

Ειρηνικού, τμήματα της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής (80 χώρες 

συνολικά σε αριθμό). Το 90% των λοιμώξεων προκαλούνται από των 

μικροοργανισμό Wuchereria bancrofti, ενώ στην Ασία, η ασθένεια μπορεί 

επίσης να προκληθεί από τους μικροοργανισμούς Brugia malayi και B. timori 

(46). Υπολογίζεται ότι 905 εκατομμύρια άνθρωποι εκτίθενται άμεσα στη 

λοίμωξη που μεταδίδεται από διάφορα είδη κουνουπιών, με τα κυριότερα να 

είναι το Culex quinquefasciatus και Mansonia spp (74). Το ένα τέταρτο των 

ανθρώπων που μολύνθηκαν από την ασθένεια ζουν στην Ινδία, ακόμα ένα 

τέταρτο είναι στην Αφρική και τα υπόλοιπα δύο τέταρτα βρίσκονται στη 

Νότια Ασία, τον Ειρηνικό και την Αμερική. Σε τροπικές και υποτροπικές 

περιοχές στις οποίες η λεμφική φιλαρίαση είναι καλά εδραιωμένη, τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχή αύξηση στα κρούσματα της 

λοίμωξης (46). Στην Ευρώπη, η φιλαρίαση δεν έχει εμφανιστεί ακόμη 

επομένως αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο καθότι τα είδη Culex 

quinquefasciatus υπάρχουν στην περιοχή. Η μόλυνση στους ανθρώπους 

είναι ασυμπτωματική επειδή το σκουλήκι δεν ωριμάζει. Τα περισσότερα από 

τα συμπτώματα της φιλαρίασης προκαλούνται ως συνέπεια των ενήλικων 

σκουληκιών που ζουν στο λεμφικό σύστημα. Η βλάβη του ιστού που 

προκαλείται από τα σκουλήκια περιορίζει την κανονική ροή του λεμφικού 

υγρού.  Η ασθένεια συνήθως δεν είναι απειλητική για τη ζωή, αλλά μπορεί 

να βλάψει μόνιμα το λεμφικό σύστημα και τα νεφρά. Επειδή, το λεμφικό 

σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, το υγρό συλλέγεται με αποτέλεσμα την 

διόγκωση διάφορων οργάνων (46). 
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2.1.3 Πυρετός του Δυτικού Νείλου 

 

Ο ιός του Δυτικού Νείλου απομονώθηκε 

για πρώτη φορά σε άνθρωπο το 1937 στην 

περιοχή του Δυτικού Νείλου της 

Ουγκάντα. Αργότερα απομονώθηκε και 

από ξενιστές σπονδυλωτών, 

συμπεριλαμβανομένων αλόγων, σκύλων, 

τρωκτικών και νυχτερίδων (75). Ο ιός του 

Δυτικού Νείλου μέχρι τώρα έχει 

παρουσιαστεί στην Αφρική, την Ευρώπη, 

τη Μέση Ανατολή, τη Δυτική και Κεντρική 

Ασία, την Ωκεανία και, πιο πρόσφατα, στη 

Βόρεια Αμερική και προκαλεί τον πυρετό 

του Δυτικού Νείλου. 

 

Αυτός ο ιός είναι μέλος του γένους 

Flavivirus της οικογένειας Flaviviridae 

(76). Μέχρι τώρα έχει απομονωθεί από 43 

είδη κουνουπιών με κύριο πρωταγωνιστή 

το γένος Culex. Ο ιός αυτός μπορεί να προκαλέσει σοβαρές μορφές 

λοιμώξεων οι οποίες μπορούν να αποβούν μοιραίες για την ανθρώπινη ζωή. 

Στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, ο κύριος φορέας είναι το Culex 

univittatus, αν και οι Cx poicilipes, Cx.neavei, Cx.decens, Aedes 

albocephalus επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο σε ορισμένους τομείς.  Στην 

Ευρώπη, οι κύριοι φορείς είναι το Cx pipiens (Εικ. 8), Cx modestus και 

Coquillettidia richiardii, ενώ στην Ασία Cx quinquefasciatus, Cx 

tritaeniorhynchus και Cx vishnui.  Επίσης, επιτυχής μετάδοση του ιού έχει 

περιγραφή και από τα είδη Culiseta longiareolata, Cx bitaeniorhynchus και 

Aedes albopictus.  Η διάδοση του ιού έχει παρατηρηθεί και από τα κουνούπια 

Cx tritaeniorhynchus και Aedes aegypti σε μικρότερη αναλογία (77). 

 

Ο πυρετός του Δυτικού Νείλου στους ανθρώπους είναι συνήθως μια 

φλεγμονώδης, εγκεφαλική ασθένεια, που χαρακτηρίζεται από μέτριο έως 

υψηλό πυρετό, κεφαλαλγία, πόνος στο λαιμό, οσφυαλγία, μυαλγία, 

αρθραλγία, κόπωση, οξεία μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα κλπ (78). Έρευνες 

επιδεικνύουν πως η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται με τον ιό 

είναι ασυμπτωματικοί. Ήπια συμπτώματα παρουσιάζει το 20% των 

Εικόνα 8: Απεικόνηση του 

κουνουπιού Culex pipiens όπως 

παρουσιάζετε από το Centers of 

Disease Control and Prevention. 
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περιστατικών και λιγότεροι από 1% παρουσιάζουν σοβαρότερες εκδηλώσεις 

όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, οξεία χαλαρή παράλυση που εμφανίζονται 

σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και γενικά 

άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (79).  

 

Εκατοντάδες περιπτώσεις πυρετού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί 

στο Ισραήλ και τη Νότια Αφρική. Οι λοιμώξεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου 

αυξήθηκαν έντονα το 2018 σε σύγκριση με τα προηγούμενα τέσσερα έτη. 

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόωρη έναρξη της περιόδου 

μετάδοσης, η οποία κανονικά διαρκεί από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο. Το 

2019 χαρακτηρίστηκε από μία περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες και 

εκτεταμένες βροχοπτώσεις, ακολουθούμενη από ξηρό καιρό. Τέτοιες 

καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των 

κουνουπιών. Συνολικά 394 λοιμώξεις από τον ιό αυτό έχουν καταγραφεί στις 

ευρωπαϊκές χώρες το 2018, συμπεριλαμβανομένων 22 θανάτων, σύμφωνα 

με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 

(ECDC). Οι πληγείσες χώρες περιλαμβάνουν τη Σερβία (126 περιπτώσεις), 

την Ιταλία (123), την Ελλάδα (75), την Ουγγαρία (39) και τη Ρουμανία (31). 

 

Στην Κύπρο δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα μέχρι στιγμής. Ταυτόχρονα η 

Ελλάδα φαίνεται να περνά μία επιδημία από τον ιό μιας κρούσματα της 

λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους και ζώα έχουν 

καταγραφεί σε διάφορες περιοχές της χώρας κατά τα έτη 2010 – 2014 και 

2017 – 2019 (Πίνακας 4). 
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Πίνακας 4: Κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα όπως 

παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα  https://eody.gov.gr/disease/ios-toy-dytikoy-

neiloy/  

Κρούσματα 

λοίμωξης 

από τον ιό 

του ΔΝ 

Έτος 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Σύνολο 

κρουσμάτων 

262 100 161 86 15 0 0 48 3172 227 

Με 

προσβολή 

του ΚΝΣ1 

197 75 109 51 14 0 0 28 243 140 

Χωρίς 

προσβολή 

του ΚΝΣ 

65 25 52 35 1 0 0 20 74 87 

Αριθμός 

θανάτων 

35 9 18 11 6 0 0 5 513 35 

1. Εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση. 

2. Περιλαμβάνεται ένα περιστατικό που μολύνθηκε το 2018, αλλά διαγνώσθηκε 
αναδρομικά το 2019. 

3. Περιλαμβάνεται ένας θάνατος νοσηλευόμενου ασθενούς που μολύνθηκε το 2018 
και κατέληξε το 2019. 

 

2.1.4 Δάγκειος Πυρετός 

 

Ο Δάγκειος πυρετός είναι νόσος που διαδίδεται από κουνούπια που 

μεταδίδουν κάποιους από τους τέσσερις ορότυπους του ιού του δάγκειου 

πυρετού (DEN-1, DEN-2, DEN-3 και DEN-4). Η ασθένεια αρχίζει συνήθως 5-

7 ημέρες μετά το μολυσματικό τσίμπημα. Τα κλινικά χαρακτηριστικά του 

δάγκειου πυρετού περιλαμβάνουν πυρετό με εξάνθημα, σοβαρό 

πονοκέφαλο, πόνο πίσω από τα μάτια, πόνους μυών και αρθρώσεων. 

 

Στην Ευρώπη, ένα από τα πιο πρόσφατα κρούσματα Δάγκειου πυτερού 

εμφανίστηκε στην Αθήνα το 1927 και το 1928, όταν οι ιοί δάγκειου 

προκάλεσαν μια καταστροφική επιδημία πυρετού και πολυαρθρίτιδας. 

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι (80% των κατοίκων εκείνης της εποχής) 

μολύνθηκαν, με περισσότερους από 1.500 θανάτους (46).  Κρούσματα του 

δάγκειου πυρετού επίσης αναφέρθηκαν στην Ισπανία, την Ιταλία, την 

Αυστρία και την πρώην Γιουγκοσλαβία. Στην Ευρώπη, ειδικά στις χώρες που 

συνορεύουν με τη Μεσόγειο Θάλασσα, οι άνθρωποι υποφέρουν από αυτή 

την ασθένεια (46). 

https://eody.gov.gr/disease/ios-toy-dytikoy-neiloy/
https://eody.gov.gr/disease/ios-toy-dytikoy-neiloy/
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Δυο είδη κουνουπιών που μεταφέρουν αυτή την ασθένεια, τα Aedes aegypti 

και Aedes albopictus (Εικ. 9). Τα κουνούπια αποκτούν τον ιό του δάγκειου 

πυρετού καθώς τροφοδοτούνται με αίμα από ένα μολυσμένο άτομο. Μετά 

την επώαση του ιού για 8-10 ημέρες, το μολυσμένο κουνούπι είναι ικανό να 

μεταδώσει τον ιό για το υπόλοιπο της ζωής του. Τα μολυσμένα θηλυκά 

κουνούπια μπορούν επίσης να μεταδώσουν τον ιό στους απογόνους τους. Οι 

μολυσμένοι άνθρωποι αποτελούν ενισχυτές του ιού καθώς χρησιμοποιούνται 

ως πηγή μετάδοσης του ιού από μη μολυσμένα κουνούπια (46). Τα ίδια 

κουνούπια μπορούν να μεταφέρουν και τον ιό του Κίτρινου Πυρετού, τον ιό 

Ζίκα και τον ιό Chikungunya. 

 

 

2.1.5 Ζίκα, Κίτρινος Πυρετός και Chikungunya 

 

Όπως έχει προαναφερθεί το γένος Aedes είναι οι κύριοι διαβιβαστές των ιών 

Ζίκα, Κίτρινου Πυρετού και Chikungunya. Πιο συγκεκριμένα τα τελευταία 

χρόνια, οι έρευνες επικεντρώνονται στα είδη Aedes aegypti και Aedes 

albopictus τα οποία φαίνεται να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση 

αυτών των ιογενή λοιμώξεων (80).  

 

Η νόσος Ζίκα είναι αποτέλεσμα μόλυνσης από τον ιό Ζίκα της οικογένειας 

των Flaviviridae (81). Ο ιός καταγράφηκε πρώτη φορά στα δάση της 

Ουγκάντας το 1947. Η μετάδοση στον άνθρωπο καταγράφηκε το 1952 στην 

Εικόνα 9: Κουνούπια Aedes. Αριστερά το κουνούπι Ae. albopictus και δεξιά το 

κουνούπι Ae. aegypti όπως παρουσιάζετε από το Centers of Disease Control and 

Prevention. 
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Τανζανία (81). Από τότε καταγράφονται σποραδικές εξάρσεις της νόσου σε 

Αφρική, Αμερική, Ασία και περιοχές του Ειρηνικού ωκεανού (81). Μεταξύ 

του 2015-2016, καταγράφηκαν τα περισσότερα κρούσματα Ζίκα στη 

Αμερική και συγκεκριμένα περισσότερα από 1 300 000 κρούσματα στην 

Βραζιλία και περίπου 41 752 κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες (82). Στην 

Ευρώπη έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής λιγότερα εισαγόμενα περιστατικά 

της νόσου, τα οποία όμως αναμένεται να αυξηθούν λόγω του μεγάλου 

αριθμού ατόμων που ταξιδεύουν μεταξύ των προσβεβλημένων περιοχών από 

την Αμερική στην Ευρώπης (83). Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι 

ασυμπτωματικές. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία (ΠΟΥ) τα 4/5 

των ατόμων που μολύνονται με τον ιό Zika δεν εμφανίζουν συμπτώματα 

(81). Έπειτα από μια περίοδο επώασης από 5 έως 10 ημέρες εμφανίζονται 

συμπτώματα, συνήθως μικρής διάρκειας, παρόμοια με της γρίπης. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι που νοσούν παρουσιάζουν πυρετό (<39 °C), 

αρθραλγία, μυαλγία, κεφαλαλγία και επιπεφυκίτιδα (84). Θάνατοι από την 

νόσο είναι σπάνιοι. Ο ιός σχετίζεται με σοβαρές επιπλοκές σε έμβρυα, όπως 

μικροκεφαλία και νευρολογικές διαταραχές (84). Η νόσος δεν έχει εντοπιστεί 

μέχρι τώρα σε Κύπρο και Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως στην Ελλάδα 

υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μεταδόσεις μιας και ο διαβιβαστής Aedes 

albopictus είναι εγκατεστημένο στην χώρα (85). 

 

Η νόσος του Κίτρινου πυρετού πιστεύεται πως προήλθε από την κεντρική 

Αφρική με την μετάδοση του Κίτρινου Ιού από πίθηκους μέσω κουνουπιών. 

Προκαλείται από ένα RNA ιό του γένους φλαβοϊών. Το 1647 στα 

Μπαρμπάντος καταγράφετε ιστορικά η πρώτη έξαρση της νόσου (86). Τα 

τελευταία χρόνια συναντάται στις τροπικές περιοχές της νότιας Αμερικής, 

Αφρικής και σε κάποιες περιοχές της Ασίας. O ΠΟΥ εκτιμά περισσότερα από 

200.000 κρούσματα κίτρινου πυρετού κάθε χρόνο και περίπου 30.000 

περιπτώσεις καταλήγουν σε θάνατο. Επιπλέον, δυστυχώς εκτιμάται ότι μόνο 

ένα μικρό ποσοστό των περιπτώσεων του κίτρινου πυρετού αναγνωρίζεται 

παγκοσμίως (86). Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, μυϊκούς πόνους, 

ναυτία και έμετο. Ένα 15 % των κρουσμάτων εμφανίζουν μια δεύτερη τοξική 

φάση η οποία καταλήγει σε ίκτερο. Το 5-10% που οδηγούνται στο θάνατο 

είναι αποτέλεσμα αλλοίωση του συκωτιού, των νεφρών και της καρδιάς (86). 

Παρόλα αυτά η ύπαρξη εμβολίου για τον ιό του Κίτρινου πυρετού δίνει μία 

μεγάλη ώθηση στην πρόληψη και περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Ο 

ΠΟΥ ελπίζει ότι μέχρι το 2026 θα υπάρχουν πέρα των 1 δισεκατομμυρίων 

ανθρώπων προστατευμένοι από την ασθένεια (86). Σε Ελλάδα και Κύπρο 
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επιβάλλετε ο εμβολιασμός ατόμων που σχεδιάζουν ταξίδι σε επηρεαζόμενες 

χώρες. 

 

Η νόσος Chikungunya καταγράφηκε για πρώτη φορά στη νότια Τανζανία 

το 1952 λόγο μίας άγνωστης επιδημίας που είχε ξεσπάσει στην περιοχή (87, 

88). Προκαλείται από τον ιό Chikungunya, (ιός τύπου RNA) από το γένος 

Alphavirus της οικογένειας Togaviridae ο οποίος ανιχνεύεται με τρεις 

διαφορετικούς γονότυπους (88). Και αυτή η νόσος όπως και οι 

προηγούμενες μεταδίδεται κυρίως μέσο των ειδών Aedes aegypti και Aedes 

albopictus. Οι πρώτες επιδημίες της νόσου καταγράφηκαν στην κεντρική και 

νότια Αφρική κατά το 1952. Όμως μέχρι σήμερα αυτές η περιοχές 

καταγράφουν εκδηλώσεις της νόσου (88, 89). Το 2004 έχουν καταγραφεί 

μισό εκατομμύριο κρούσματα αποκλειστικά στις περιοχές Lamu Atoll 

(Μαλδίβες) και Κένια (89). Επομένως τα κρούσματα σε ολόκληρη την Αφρική 

θα ήταν σαφώς περισσότερα. Το 1958 άρχισαν να καταγράφονται 

κρούσματα και στην νοτιοανατολική Ασία, ενώ στην Ινδία η καταγραφή 

άρχισε το 1962 (88). Συγκεκριμένα, το 2006 είχαν καταγραφεί 2994 θάνατοι 

στα 60 777 κρούσματα που ανιχνευτήκαν (89). Από το 2007, σποραδικά 

κρούσματα άρχισαν να καταγράφονται και στην Ευρώπη (κυρίως Γαλλία και 

Ιταλία) λόγω της μετανάστευσης που παρατηρείται από επηρεαζόμενες 

περιοχές. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στην κεντρική Αμερική από το 2013 

(89). Τα συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν αιφνίδια εμφάνιση πυρετού 

(>39 °), αρθραλγίες/πολυαρθραλγίες και εξανθήματα (20 με 80% των 

κρουσμάτων). Παράλληλα, ένα ποσοστό λιγότερο του 15% δεν παρουσιάζει 

κάποια συμπτώματα (88). Άτομα που ανάρρωσαν από τη λοίμωξη 

θεωρούνται άνοσα έναντι επακόλουθων λοιμώξεων από τον ιό (87). Σε 

Ελλάδα και Κύπρο δεν έχουν καταγραφή κρούσματα μέχρι τώρα. Παρόλα 

αυτά στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης όπου υπάρχει ο 

κατάλληλος διαβιβαστής, υπάρχει κίνδυνος εισαγωγής του ιού από 

μολυνθέντες ταξιδιώτες και περαιτέρω μετάδωσης. 
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2.2 Κουνούπια ως φορείς ασθενειών 

 

Έχει αποδειχθεί ότι τα κουνούπια είναι υπεύθυνα για την μετάδοση 

μολυσματικών ασθενειών, με επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη όσο και στην 

δημόσια υγεία. Ασθένειες όπως η ελονοσία, ο πυρετός του Δυτικού Νείλου, 

ο Δάγκειος πυρετός, ο Κίτρινος πυρετός, καθώς και εγκεφαλίτιδα ή 

φιλαρίαση, για τις οποίες έχουμε αναφερθεί στο κεφάλαιο ένα, οφείλονται 

στην παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών, στην πλειοψηφία τους 

παρασίτων και ιών (53). Οι τρόποι μετάδοσής μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε μηχανική και βιολογική (90). Ο πιο συχνός τρόπος 

μετάδοσης είναι ο βιολογικός, λόγω της ανάγκης των θηλυκών κουνουπιών 

να γονιμοποιήσουν τα αυγά τους τρέφονται με αίμα προκειμένου να 

συνθέσου τις απαραίτητες πρωτεΐνες από οργανισμούς που πιθανόν να είναι 

ήδη φορείς κάποιας προαναφερόμενης ασθένειας. Ως αποτέλεσμα το 

μικρόβιο να παραμένει στο λεμφικό σύστημα του εντόμου και να χορηγείται 

στο επόμενο θύμα (91). Ακολούθως, ενεργοποιείται μηχανισμός άμυνας στο 

εσωτερικό των κουνουπιών ο οποίος μέσω της διαδικασίας της πέψης 

προκαλεί τη διάσπαση του μικροβίου (91). Η διαδικασία αυτή όμως δεν 

συμβαίνει πάντα με αποτέλεσμα ο φορέας να μεταδίδει το μικροοργανισμό 

στο επόμενο θήραμα του (91).  



Παραδοτέο Π.4.4.1:  
Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας (Πρόληψη Πανδημίας) 

 

 

ΤΕΠΑΚ  Δεκέμβριος 2019 Σελίδα 48 

 

Στην περίπτωση της μετάδοσης της ελονοσίας, ένα μολυσμένο θηλυκό 

κουνούπι μπορεί να μεταφέρει το παράσιτο μέσω τσιμπήματος στον άνθρωπο 

(Εικ. 10). Μετέπειτα ακολουθούν τρία στάδια αναπαραγωγής του παράσιτου 

μέσα στον άνθρωπο. Αρχικώς,  μόλυνση του ανθρώπου με σποροζωίτες, 

μετά ακολουθεί ασεξουαλική αναπαραγωγή του παράσιτου και τέλος ο 

σεξουαλικός τρόπος αναπαραγωγής. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 10, τα 

δύο πρώτα στάδια ανάπτυξης λαμβάνουν μέρος εντός του ανθρωπίνου 

οργανισμού, ενώ το τρίτο ξεκινά στον άνθρωπο και ολοκληρώνεται εντός 

του οργανισμού του κουνουπιού. 

 

Επίσης, ένα μη μολυσμένο κουνούπι μπορεί να τσιμπήσει ένα μολυσμένο 

άνθρωπο και εφόσον τραφεί στη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας των 

γαμετοκυττάρων εντός της ανθρώπινης αιματικής κυκλοφορίας (92). Τα 

πλασμώδια μετατρέπονται σε σποροζώιτα μέσα στο κουνούπι, τα οποία 

τελικώς μεταναστεύουν στους σιελογόνους αδένες του κουνουπιού. Έτσι το 

Εικόνα 10: Ο κύκλος ζωής του πλασμωδίου. Η εικόνα προμηθεύθηκε από το 

MalWest.gr (81) 
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μολυσμένο πλέων κουνούπι μπορεί να μεταφέρει το μολυσματικό φορτίο στο 

επόμενο ανθρώπινο στόχο (92). 

 

Όσον αφορά τις ιογενείς λοιμώξεις, η μετάδοση των ιών από τα κουνούπια 

μπορεί να προέρχεται κατευθείαν από τον άνθρωπο ή από άλλα ζώα που 

λειτουργούν ως δεξαμενές παραγωγής. Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ένα 

παράδειγμα στο οποίο η βασική δεξαμενή παραγωγής του ιού είναι τα άγρια 

πτηνά (79). Επομένως τα κουνούπια Culex (ενότητα 2.1.3), μολύνονται από 

τα πτηνά αυτά και διαβιβάζουν τον ιό στους ανθρώπους και ζώα, όπως 

άλογα, μέσο τσιμπήματος (Εικ. 11) (84). Επίσης στην περίπτωση του ιού του 

Δυτικού Νείλου, οι άνθρωποι δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα 

κουνούπια και ανθρώπους (79). 

 

 

Όπως έχει προαναφερθεί (ενότητα 2.1.5) ιοί όπως Ζίκα, Κίτρινος Πυρετός, 

Chikungunya και Δάγκειος ιός μεταδίδονται κυρίως από κουνούπια Aedes 

aegypti και Aedes albopictus τα οποία μολύνονται με το τσίμπημα 

μολυσμένων ανθρώπων (84). Επίσης έχει παρατηρηθεί μετάδοση των ιών 

Ζίκα, Chikungunya και Δάγκειου από εγκυμονούσες μητέρες στα έμβρυα. 

Στην περίπτωση του Ζίκα αυτού του είδους μετάδοση προκαλεί σοβαρές 

επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου στο έμβρυο οι οποίες μπορεί να 

είναι και θανατηφόρες (84). Επιπλέον, μετάδοση αυτών των ιών έχει 

Εικόνα 11: Τρόπος μετάδοσης του Ιού του Δυτικού Νείλου. Η εικόνα 

προμηθεύθηκε και τροποποιήθηκε από το Center for Disease Control and 

Prevention.  
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αναφερθεί μέσω της σεξουαλικής επαφής και μετάγγιση αίματος (Εικ. 12) 

(84). 

2.2.1 Η συμβολή των καιρικών συνθηκών στα κουνούπια 

 

Στην ιστορία του πλανήτη παρατηρούνται έντονες διαφοροποιήσεις στο 

κλίμα (93). Για σχεδόν τρεις αιώνες βρισκόταν σε φάση θέρμανσης, γνωστή 

ως Μεσαιωνική Θερμή Περίοδος. Αυτό προηγήθηκε από μια ψυχρή περίοδο, 

την εποχή των παγετώνων. Τέτοιες αλλαγές μπορεί να συμβούν φυσικά, 

ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι τα τελευταία χρόνια ένα μέρος της 

υφιστάμενης αύξησης της θερμοκρασίας αποδίδεται στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, ιδίως στην καύση ορυκτών καυσίμων (94). Ο αντίκτυπος 

της υπερθέρμανσης του πλανήτη στην ανθρώπινη υγεία αποτελεί σημαντικό 

θέμα συζήτησης (95). Υπεύθυνοι για τις περισσότερες ασθένειες που 

εμφανίζονται στις τροπικές περιοχές είναι τα κουνούπια (96). Τα κουνούπια 

Εικόνα 12: Τρόποι μετάδοσης ιών όπως Ζίκα, Κίτρινος Πυρετός, Chikungunya και τον 

Δάγκειος ιό. Η εικόνα προμηθεύθηκε και τροποποιήθηκε από το Center for Disease 

Control and Prevention. 
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συνήθως αυξάνουν την εμφάνιση τους και τη γεωγραφική τους εμβέλεια σε 

θερμότερα καθώς και υγρότερα κλίματα (97).  

2.2.2 Θερμοκρασία  

Τα τελευταία 150 χρόνια έχει σημειωθεί συστηματική αύξηση της 

θερμοκρασίας με αποτέλεσμα το κλίμα της γης να μεταβάλλεται (98). Η 

αλλαγή των καιρικών συνθηκών παρουσιάζουν μεγάλη ανησυχία και 

αναμένεται μια συνεχιζόμενη και επιταχυνόμενη παγκόσμια αύξηση της 

θερμοκρασίας κατά 2 - 4 βαθμούς στην κλίμακα κελσίου στα επόμενα χρόνια 

(99). Αυτές οι αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές μεταβολές 

στην οικολογία καθώς και στην αύξηση των μεταδιδόμενων μολυσματικών 

ασθενειών (100). Οι κλιματικές μεταβολές αποτελούν βασική συνιστώσα στα 

προγράμματα επιτήρησης των ιών που φέρουν τα κουνούπια (101). 

Ο καιρός μπορεί να επηρεάσει τα φυσιολογικά γεγονότα στους πληθυσμούς 

των κουνουπιών, τροποποιώντας τη δραστηριότητα του ενδοκρινικού 

συστήματος, η οποία στη συνέχεια επηρεάζει την επιβίωση, την ανάπτυξη 

και την αναπαραγωγή τους (102). Τα κουνούπια είναι γνωστό ότι έχουν αργή 

ανάπτυξη αλλά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε χαμηλές θερμοκρασίες, 

ταχεία ανάπτυξη το καλοκαίρι και σε ορισμένες περιπτώσεις σταματούν την 

ανάπτυξη και αδρανοποιούνται όταν οι θερμοκρασίες γίνονται δυσμενείς 

(103). 

 

Οι επιπτώσεις της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη των κουνουπιών σχετίζονται 

σε μεγάλο βαθμό με τις συνθήκες της περιοχής όπου φιλοξενούνται τα 

κουνούπια. Η πληθυσμιακή αύξηση, η περίοδος αναπαραγωγής καθώς και τα 

κρούσματα μεταδιδόμενων ασθενειών καταγράφονται στους μήνες της 

άνοιξης και του καλοκαιριού (104). Οι αυξημένες τιμές θερμοκρασίας 

συνεπάγουν περιόδους ξηρασίας που μπορούν να προκαλέσουν υψηλότερη 

θνησιμότητα των αυγών, των προνυμφών και των ενήλικων κουνουπιών 

(105). 

 

Επίσης οι θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα των αυγών 

και την επακόλουθη εκκόλαψη (106), την ανάπτυξη των προνυμφών (107), 

τη τροφοδοσία αίματος (108), τη γονιμότητα (109), την επιβίωση και τη 

μακροζωία (110). Ειδικότερα, ένα παράδειγμα επίδρασής είναι το μέγεθος 

των κουνουπιών. Κουνούπια που εκτρέφονται σε υψηλή θερμοκρασία 

τείνουν να αναπτύσσονται γρηγορότερα, έχοντας μικρότερο μέγεθος 

σώματος και επηρεάζοντας τη γονιμότητα των θηλυκών ατόμων (111).  
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Πολλοί ερευνητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρoν στην ύπαρξη και ανάπτυξη 

κουνουπιών υπό συνθήκες υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας και υγρασίας. 

Ειδικότερα, η Kiarie-Makara και οι συνεργάτες της, μελέτησαν την άμεση 

επίδραση διαφόρων θερμοκρασιών στην ανάπτυξη των κοινών κουνουπιών 

Culex pipiens. Η διαδικασία μελέτης έγινε σε εργαστηριακό επίπεδο.  Τα 

κουνούπια που χρησιμοποιήθηκαν ελήφθησαν από αποικίες που εκτράφηκαν 

στο Πανεπιστήμιο Κοσίν της Νότιας Κορέας. Τα κουνούπια μελετήθηκαν σε 

θερμοκρασία 27 ± 1 °C και σε σχετική υγρασία 75 ± 5 % RH, καθώς και σε 

φως και σκοτάδι (112). Επίσης, οι επιδράσεις αξιολογήθηκαν με βάση τους 

χρόνους ανάπτυξης των αυγών, το μήκος των σταδίων των προνυμφών και 

των νεογνών, τους ρυθμούς επιβίωσης και τη μέγιστη διάρκεια ζωής του 

θηλυκού κουνουπιού. Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν έδειξαν ότι σε 

χαμηλότερες θερμοκρασίες η εμβρυονίωση διαρκεί περισσότερο. 

Συγκεκριμένα, μεταξύ των 20 °C και 24 °C, τα στάδια των προνυμφών και 

των νεογνών ήταν μεγαλύτερα ενώ τα θηλυκά κουνούπια ζούσαν 

περισσότερο (112). Σε υψηλότερες θερμοκρασίες (28°C), η ωρίμανση των 

αυγών ήταν ταχύτερη, τα στάδια των προνυμφών και των νεογνών ήταν πιο 

σύντομα και τα θηλυκά ζούσαν λιγότερο σε σχέση με τις προηγούμενες 

θερμοκρασίες (112). Οι χρόνοι ανάπτυξης μεταξύ των δύο ειδών που 

χρησιμοποιήθηκαν Culex pipiens pallens Coquillett και Culex pipiens 

molestus Forskal, δεν απόκλιναν σημαντικά με την μόνη διαφορά να 

εντοπίζεται στη διάρκεια ζωής τους στις ανάλογες θερμοκρασίες (112). 

 

Σε ένα άλλο άρθρο, από τους Barry W. Alto και Juliano, διερευνήθηκε η 

δυναμική του πληθυσμού του είδους Aedes albopictus σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες 22, 24 και 26 °C. Η διαδικασία έλαβε χώρα σε εργαστηριακό 

επίπεδο, όπου τα κουνούπια ήταν αποθηκευμένα σε κλουβιά που εμπεριείχαν 

δοχεία τα οποία χρησίμευαν ως θέσεις για ωοτοκία και ανάπτυξη νυμφών. 

Κατά την διάρκεια του πειράματος γίνονταν μετρήσεις της ημερήσιας 

θνησιμότητας και του ποσοστού εμφάνισης καθώς και το μέγεθος των 

ενηλίκων θηλυκών κουνουπιών. Υπολογίστηκε ο ρυθμός αύξησης (r) και η 

ασυμπτωτική πυκνότητα (K) για κάθε κλουβί πληθυσμού. Αυτό που 

παρατηρήθηκε ήταν ότι οι πληθυσμοί σε θερμοκρασία 26 °C είχαν 

μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης και χαμηλότερες ασυμπτωτικές πυκνότητες 

από τους πληθυσμούς στους 22 και 24 °C (106). Όπως παρατηρήθηκε και 

στην έρευνα με τα Culex pipiens, οι πληθυσμοί σε υψηλές θερμοκρασίες 

είχαν αρχικά μεγαλύτερους ημερήσιους ρυθμούς ανάπτυξης και πιο απότομη 

πτώση του ποσοστού εμφάνισης, ενώ επιπλέον η πυκνότητα τους αυξήθηκε 

κατά τη διάρκεια του πειράματος (106). Επιπλέον, δεν υπήρξε επίδραση 
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θερμοκρασίας στο μέγεθος των ενήλικων θηλυκών ούτε στο ημερήσιο 

ποσοστό θνησιμότητας (106). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πληθυσμοί του 

Aedes albopictus εμφανίζονται σε περιοχές με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες 

το καλοκαίρι ενώ έχει υψηλά ποσοστά πληθυσμιακής αύξησης ενηλίκων 

κουνουπιών κατά την αρχή της εποχής. Οι πληθυσμοί που εμφανίζονται σε 

περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι είναι πιθανό να 

αντιμετωπίσουν αργή και σταθερή εμφάνιση ενηλίκων καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σεζόν (106). Οι συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, που συνδέονται με την 

αλλαγή του κλίματος, μπορεί να αυξήσουν το ρυθμό εξάπλωσης του Ae. 

albopictus λόγω της ταχείας αύξησης του πληθυσμού (106).  

 

 

2.2.3 Άνεμος  

Ο άνεμος προκαλεί τα κουνούπια να αφήσουν την προστατευτική τους ζώνη, 

είτε ενεργά είτε ακούσια, με αποτέλεσμα να παρασύρονται σε διαφορετικές 

περιοχές. Αρχικώς, στα πρώτα στάδια της καθόδου ενός κουνουπιού 

βρίσκονται εκτός του ελέγχου του εντόμου και διέπονται από αλλαγές στην 

ταχύτητα του ανέμου και την τοπογραφία του εδάφους. Ως αποτέλεσμα το 

έντομο πέφτει τυχαία πίσω στο οριακό του στρώμα.  Στη συνέχεια, τα 

κουνούπια αρχίζουν να πετάνε με την δική τους δύναμη αναζητώντας τα 

καινούργια σημεία επώασης τους (113). Επίσης, όταν ένα κουνούπι πετάει 

με ταχύτητα που υπερβαίνει την ταχύτητα του ανέμου, περιγράφεται ως 

πτήση υπό τον έλεγχό του και εντός του οριακού στρώματος (113).  

 

Οι ορισμοί και η κατανόηση των όρων διασπορά των κουνουπιών και της 

μετανάστευσης των κουνουπιών συχνά συγχέονται. Η διασπορά 

χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει μικρές πτήσεις στην εγχώρια 

επικράτεια των κουνουπιών (113). Για παράδειγμα, τα κουνούπια 

διασκορπίζονται για να πάρουν γεύματα αίματος, για να γονιμοποιήσουν τα 

αυγά τους. Αντιθέτως, η μετανάστευση θεωρείται συχνά ότι αντιπροσωπεύει 

τη μη προσπελάσιμη πτήση κουνουπιών από ένα βιότοπο σε άλλο (διασπορά 

μεγάλης εμβέλειας) και περιλαμβάνει περιστάσεις κατά τις οποίες το 

κουνούπι πετάει ενεργά σε άλλες περιοχές ή μεταφέρεται παθητικά από τον 

άνεμο. Οι περισσότερες μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις περιλαμβάνουν 

τη παθητική μεταφορά με τον άνεμο (113). Εάν, για παράδειγμα, τα 

κουνούπια είναι φωτοτακτικά σε κάποιο στάδιο της ζωής τους, αυτό πιθανώς 

να τους αναγκάσει να πετάξουν προς τα πάνω και ως εκ τούτου θα εισέρθουν 



Παραδοτέο Π.4.4.1:  
Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας (Πρόληψη Πανδημίας) 

 

 

ΤΕΠΑΚ  Δεκέμβριος 2019 Σελίδα 54 

 

κατά μήκος των ρευμάτων αέρα. Αυτό ορίζεται ως προσαρμοστική 

μεταναστευτική συμπεριφορά (113). 

 

Γενικά, όσο μικρότερο είναι το κουνούπι, τόσο πιο εύκολη είναι η παθητική 

μεταφορά του από τον άνεμο.  Ορισμένα είδη επιλέγουν περιοχές όπου 

μπορούν να προστατευτούν από τον άνεμο, επιλέγουν συνήθως καταφύγιο 

με πυκνή βλάστηση (δάση) ή με αντικείμενα όπως λάστιχα ή σωλήνες (114). 

Αν οι καιρικές συνθήκες εμποδίζουν το πέταγμα των εντόμων, τότε πιθανόν 

να τεθούν λιγότερα αυγά από τα θηλυκά κατά τη διάρκεια της ζωής τους και 

λόγω της οικολογικής προσαρμογής η επόμενη γενιά κουνουπιών θα είναι 

μικρότερη (114). 

 

Τα είδη που αναπτύσσονται σε δάση και τρέφονται από ζώα τα οποία 

κατοικούν σε θόλο δέντρου και γεννούν τα αυγά τους σε τρύπες δέντρων ή 

σε λιμνούλες πάνω από το έδαφος είναι πιο ευάλωτα στο διασκορπισμό από 

τους ανέμους (113). Ακόμη, τα είδη κουνουπιών που εκτρέφονται και 

κατοικούν σε ανοικτές περιοχές είναι επίσης πιο πιθανό να αποτραπούν από 

την αναζήτηση τροφής και θέσεων ωοτοκίας από θυελλώδεις καιρικές 

συνθήκες (113). 

 

Εκτός από την τοποθεσία, σημαντικό παράγοντα έχουν και ώρες στις οποίες 

δραστηριοποιούνται. Στο ηλιοβασίλεμα αρχίζουν να πέφτουν οι 

θερμοκρασίες της επιφάνειας, το στρώμα του αέρα πάνω από το έδαφος είναι 

πιο δροσερό από τα ανώτερα στρώματα και ο αέρας κοντά στο έδαφος 

γίνεται πιο σταθερός και λιγότερο ταραχώδης παρά κατά τη διάρκεια της 

ημέρας (113). Συμπερασματικά, τα κουνούπια που πετούν κυρίως κατά τη 

διάρκεια της ημέρας είναι πιο πιθανό να σκορπιστούν στο ανώτερο στρώμα 

αέρα από στροβιλισμό, με αποτέλεσμα να διασκορπίζονται σε 

απομακρυσμένες περιοχές σε αντίθεση με τα είδη που πετούν σε πιο σταθερό 

νυκτερινό αέρα (113). 

 

2.3  Εισβολή Χωροκατακτητικών κουνουπιών σε Ευρωπαϊκές 

χώρες 

 

Η έννοια χωροκατακτητικά είδη κουνουπιών, αφορά τα είδη που δεν είναι 

εγχώρια και εισέρχονται σε νέους, ξένους βιοτόπους. Από τα περίπου 3.500 

είδη κουνουπιών που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο, τα 60 είδη 
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ανιχνεύτηκαν στην Ελλάδα που ανήκουν στα γένη Culex, Aedes, 

Ochlerotatus, Culiseta, Uranotaenia, Coquillettidia και Anopheles (115). Σε 

αυτά περιλαμβάνονται και χωροκατακτητικά είδη όπως το Aedes aegypti και 

Aedes albopictus. Μέσα από δεδομένα που μαζευτήκαν από το έργο της 

Κυπριακής κυβέρνησης «Κουνούπια» για την περίοδο 2005-2008, έχουν 

καταγραφεί τα είδη κουνουπιών στην Κύπρο (67). Στην εικόνα 13, 

απεικονίζονται τα είδη κουνουπιών και οι περιοχές στις οποίες ανιχνεύτηκαν. 

Περιληπτικά, κατεγράφησαν 6 είδη του γένους Culex, 6 είδη του γένους 

Anopheles, 3 είδη του γένους Aedes, 3 είδη του γένους Culiseta και 1 είδος 

του γένους Uranotaenia (Εικ. 13). Ως εκ τούτου νέα είδη που πιθανόν να 

καταγραφούν ξαφνικά στο πλαίσιο της παρακολούθησης κουνουπιών και 

έχουν καταγραφεί σε άλλα μέρη του κόσμου, θα θεωρηθούν 

χωροκατακτητικά είδη. Μέχρι το καλοκαίρι του 2018 δεν έχουν ανακοινωθεί 

χωροκατακτητικά είδη στην Κύπρο (116).  

 

Εικόνα 13: Ενδημικά είδη κουνουπιών της Κύπρου. Η εικόνα παρουσιάζει δεδομένα 

από την μελέτη (Violaris et al., 2009). Τα χρώματα στον χάρτη αντιστοιχούν στα 

γένη των κουνουπιών που ανιχνεύτηκαν σε κάθε περιοχή. 
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αύξηση στον αριθμών τροπικών 

ασθενειών (όπως ελονοσία, πυρετός του Δυτικού Νείλου κ.α.) που 

καταγράφονται στην Ευρώπη (117). Αυτό είναι αποτέλεσμα της αυξημένης 

διεθνούς μετακίνησης και του εμπορίου, της κλιματικής αλλαγής και της 

αύξησης της μετανάστευσης (58, 118, 119). Συγκεκριμένα έρευνες έχουν 

σύνδεσει την εισαγωγή χωροκατακτητικών κουνουπιών με την εισαγωγή 

λάστιχων αυτοκινήτου, μεταφορά οχημάτων, αεροπλάνα και το Dracaena 

spp. «lucky bamboo» το οποίο εισάγεται κυρίως από την Κίνα (58). Τα 

τελευταία χρόνια το επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας στρέφεται σε 

δύο είδη χωροκατακτητικών κουνουπιών, Aedes aegypti και Aedes 

albopictus (Εικ. 9), τα οποία είναι γνωστά για την ικανότητα τους να 

διαβιβάσουν διάφορες ιογενείς ασθένειες όπως έχει αναφερθεί και στα πιο 

πάνω κεφάλαια.   

 

Η αρχική γεωγραφική κατανομή του είδους Aedes albopictus, περιλάμβανε 

την νοτιοανατολική Ασία (120). Παρόλα αυτά το είδος τις τελευταίες 

δεκαετίες έχει εξαπλωθεί και στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικά, η πρώτη 

αναφορά στην Ευρώπη έγινε το 1979 στην Αλβανία. Ακολούθως εντοπίστηκε 

το 1990 στην Ιταλία, το 1999 στην Γαλλία, το 2003 σε Ελλάδα και Ελβετία, 

το 2004 σε Βέλγιο και Ισπανία, 2015 σε Γερμανία, ενώ από 2016 έχει 

εντοπιστεί και στην Νότια Αγγλία (58, 118, 121) (Εικ. 14).  
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Το Aedes aegypti, έχει ως αρχική γεωγραφική κατανομή του την Αφρική 

(120). Τέλος του 18ου μέχρι το μέσο του 20ου αιώνα, το είδος είχε 

εγκατασταθεί και στην Νότια Ευρώπη. Παρόλα αυτά, στην συνέχεια το είδος 

εξαφανίστηκε από τις περιοχές της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και 

της Μακαρονησίας (122). Από τότε έχει καταγραφεί στην Νότια Ρωσία και 

Γεωργία, στην Ολλανδία και στην νοτιοανατολική Τουρκία (122). 

Παράλληλα τα τελευταία 25 χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση στην κατανομή 

του είδους παγκοσμίως (122). Κύριος λόγος εξάπλωσης θεωρείτε η 

αστικοποίηση, αφού το Aedes aegypti έχει προσαρμόσει τους κύκλους 

αναπαραγωγής του σε μεγαλουπόλεις έχοντας επιπλέον αντοχή στα 

εντομοκτόνα (121). 

  

Εικόνα 14: Κατανομή του κουνουπιού Aedes albopictus στην Ευρώπη μέχρι το 

2018. Η εικόνα προμηθεύθηκε και τροποποιήθηκε από το άρθρο Thomas et al. 

(2018). 
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Μέρος Γ: Σχέδιο Δράσης και Εκτίμηση 

Επικινδυνότητας  

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον 

κόσμο μολύνονται από τσιμπήματα και καταγράφονται συνολικά γύρος 

στους 700 000 θανάτους (123). Γενικώς, οι ασθένειες που μεταδίδονται από 

διαβιβαστές συμβάλλουν σημαντικά στην παγκόσμια επιβάρυνση των 

ασθενειών αντιπροσωπεύοντας το 17% του συνολικού εκτιμώμενου φορτίου 

όλων των μολυσματικών ασθενειών (124). Όπως έχουμε αναφέρει στα 

προηγούμενα κεφάλαια, τα κουνούπια είναι εξαίρετοι διαβιβαστές ιών και 

παράσιτων. Μπορούν να μεταδώσουν διάφορες ασθένειες προκαλώντας 

συχνές τοπικές επιδημίες. Όσον αφορά τους ιούς που μπορούν να 

διαβιβαστούν, οι περισσότεροι προκαλούν επιδημίες στην Αφρική, την Ασία 

και τη Λατινική Αμερική (125). Κύριο πρόβλημα μετάδοσης είναι τα 

χωροκατακτητικά είδη κουνουπιών που μεταφέρονται σε άλλες χώρες μέσω 

της αυξημένης διακίνησης και εμπορίου. Επίσης η κλιματική αλλαγή φαίνεται 

να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση αυτών των 

χωροκατακτητικών κουνουπιών, αφού η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί 

να επιτρέψει την πιο γρήγορη αναπαραγωγή τους. Η αύξηση των 

κρουσμάτων από αυτές τις ασθένειες παγκοσμίως είναι ανησυχητική. 

Χαρακτηριστικά, από το 1990 μέχρι το 2013 παρατηρήθηκε παγκοσμίως μία 

αύξηση των καταγεγραμμένων κρουσμάτων του Δάγκειου Πυρετού σε 

ποσοστό που αγγίζει το 450% (124). 

 

Μετά την επιδημία Ζίκα κατά την περίοδο 2015-2016, ο ΠΟΥ ζήτησε τη 

δημιουργία δράσεων για την πρόληψη εξάπλωσης τέτοιων ασθενειών (123). 

Έτσι δημιουργήθηκε το «Global vector control response 2017–2030» για μία 

ενεργή ενίσχυση του παγκόσμιου ελέγχου διαβιβαστών μέσω της αύξησης 

της ικανότητας, της βελτιωμένης παρακολούθησης, του καλύτερου 

συντονισμού και της ολοκληρωμένης δράσης διαχείρισης (123). Τα 

τελευταία χρόνια, προγράμματα διαχείρισης κουνουπιών ευρείας κλίμακας 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υλοποιούνται κυρίως σε: Γαλλία, Ισπανία, Κύπρος, 

Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Βέλγιο, Ολλανδία και 

σε ορισμένες βαλκανικές χώρες (126). Η καταπολέμηση των ασθενειών που 

μεταδίδονται από διαβιβαστές έχει ως κύρια δράση τη συνεχή καταγραφή, 
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ελέγχου και διαχείριση αυτών των διαβιβαστών (123). Έρευνες έδειξαν πως 

σε χώρες που κατάφεραν να εξαλείψουν τα νοσήματα από διαβιβαστές , αλλά 

δεν ανέπτυξαν το κατάλληλο σύστημα επιτήρησης παρατηρήθηκε 

επανεμφάνιση των ασθενειών. Παραδείγματα υποτροπής είναι η Σρι Λάνκα 

(1968- 1969), η Μαδαγασκάρη (1986-1988) και πιο πρόσφατα το 

Αζερμπαϊτζάν, Τατζικιστάν και η Τουρκία (59). Για αυτό το λόγο τα νέα 

σχέδια του ΠΟΥ στοχεύουν:  

 

• στη βελτίωση της ικανότητας εντοπισμού κρουσμάτων δημόσιας 

υγείας,  

• στη δημιουργία μιας καλά καθορισμένης εθνικής ερευνητικής 

διάταξης,  

• σε ένα καλύτερο συντονισμό εντός και μεταξύ τομέων υγείας και 

επιτήρησης,  

• στην συμμετοχή των κοινοτήτων στον έλεγχο των διαβιβαστών,  

• στη χρησιμοποίηση ενισχυμένων συστημάτων παρακολούθησης, και  

• σε καινοτόμες παρεμβάσεις με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα 

στη διαχείριση των διαβιβαστών (123). 

 

3.2. Παγκοσμίως 

 

Σήμερα το περισσότερο από 80% του παγκόσμιου πληθυσμού κινδυνεύει 

από ασθένειες που μεταδίδονται από διαβιβαστές, ενώ το 50% κινδυνεύει 

από δύο ή περισσότερες ασθένειες (125). Πολλές από αυτές τις ασθένειες 

εμφανίζονται κυρίως στις φτωχότερες τροπικές και υποτροπικές περιοχές, 

προκαλώντας αθέμιτη θνησιμότητα και νοσηρότητα που εμποδίζει την 

οικονομική ανάπτυξη αυτών των περιοχών (127). Η παγκοσμιοποίηση και η 

εκβιομηχάνιση άνοιξαν και επέκτειναν το εμπόριο, το οποίο με τη σειρά του 

έδωσε ώθηση στην αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας στην εποχή μετά τον 

παγκόσμιο πόλεμο. Η ταχεία παγκόσμια ανάπτυξη της συνδεσιμότητας ήταν 

υπεύθυνη για την εξάπλωση ασθενειών που μεταδίδονται από διαβιβαστές 

και την εμφάνιση φαινομένων όπως της «ελονοσίας αεροδρομίου». Για να 

αντιμετωπίσει την απειλή της παγκόσμιας εξάπλωσης αυτών των ασθενειών 

που μεταδίδονται από διαβιβαστές, μέσω σημείων εισόδου (PoE), όπως 

λιμένων, αεροδρομίων και διασταυρώσεων μεταξύ συνόρων, ο ΠΟΥ έθεσε 

τα κράτη μέλη υπό την αιγίδα των Διεθνών Κανονισμών Υγείας (IHR) το 

1969 στο οποίο υπέγραψαν όλα τα κράτη μέλη (World Health Organization, 
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2016b). Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να κοινοποιήσουν στον ΠΟΥ 

συγκεκριμένα κρούσματα ασθενειών από διαβιβαστές εντός 24 ωρών, να 

διατηρήσουν τα υγειονομικά πρότυπα στα διεθνή σύνορα και σε PoE όπως 

ορίζεται στο IHR. Τον Μάιο του 2005, η 58η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας 

ενέκρινε τον νέο Διεθνή Κανονισμό Υγείας (IHR 2005), ο οποίος τέθηκε σε 

ισχύ τον Ιούλιο του 2007 (128). Ένα από τα κύρια σημεία του IHR 2005 

είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων για παρακολούθηση και έλεγχο διαβιβαστών σε 

PoE. Όπως αναφέρεται στο παράρτημα 5 του IHR (2005), τα συμβαλλόμενα 

κράτη πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα για τον έλεγχο κουνουπιών που 

ενδέχεται να μεταφέρουν μολυσματικούς μικροοργανισμούς και αποτελούν 

κίνδυνο για τη δημόσια υγεία (128). Περιληπτικά το IHR 2005 περιλαμβάνει: 

• Την κατανόηση των ρόλων και των ευθυνών από τα κράτη μέλη, 

• Την αναγνώριση της απειλής που προκαλείται από διαβιβαστές όπως 

τα κουνούπια, 

• Την εφαρμογή παρακολούθησης κουνουπιών σε PoE, 

συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης μεταφορών, φορτίου, 

εμπορευματοκιβωτίων, ταχυδρομικών δεμάτων και αποσκευών, 

• Τη διαχείριση κουνουπιών βασισμένος σε στοιχεία από PoE, και 

• Έκτακτα μέτρα σε περίπτωση εμφάνισης.  

 

Τέτοια προγράμματα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ύπαρξη κουνουπιών 

ελέγχετε σε ελάχιστη απόσταση 400 μέτρων από τα PoE που 

χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν ταξιδιώτες, 

μεταφορές, εμπορευματοκιβώτια, φορτίο και ταχυδρομικά δέματα (50).  

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η κύρια μέθοδος για την αντιμετώπιση των ασθενειών 

που μεταφέρονται από κουνούπια είναι η καταγραφή, ο έλεγχος και η 

διαχείριση αυτών των διαβιβαστών. Επίσης αναφέρει πως η σωστή εφαρμογή 

των μεθόδων που στοχεύουν στη διαχείριση κουνουπιών οι οποίοι 

μεταδίδουν παθογόνους μικροοργανισμούς, οδηγεί στην διάσωση 

ανθρώπινων ζωών και προστατεύει την υγεία εκατομμυρίων (127). Για 

παράδειγμα, μεταξύ 2001 και 2015, 663 εκατομμύρια περιπτώσεις ελονοσίας 

στην υποσαχάρια Αφρική είχαν αποτραπεί μέσον δύο βασικών μεθόδων 

διαχείρισης κουνουπιών: την χρήση κουνουπιέρων που έχουν ψεκαστεί με 

εντομοκτόνα και ο ψεκασμός εντομοκτόνων σε εσωτερικούς χώρους (127).  

 

Παρόλα αυτά, η διαχείριση των διαβιβαστών είναι μια διαρκής πρόκληση μιας 

και τόσο οι παλιές όσο και οι αναδυόμενες ασθένειες δημιουργούν νέες 

απειλές. Το πρόσφατο ξέσπασμα της νόσου του ιού Ζίκα και η επανεμφάνιση 

του Κίτρινου πυρετού, μαζί με την αύξηση των κρουσμάτων Δάγκειου 
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πυρετού και Chikungunya, έχουν επισημάνει τη σημασία του βιώσιμου 

ελέγχου των κουνουπιών και της ενίσχυσης της παγκόσμιας ικανότητας 

ανταπόκρισης σε τέτοιες εξάρσεις κρουσμάτων (127). 

 

Απευθυνόμενος στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 2016, ο Γενικός 

Διευθυντής του ΠΟΥ εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την κακή ποιότητα του 

ελέγχου των κουνουπιών σε παγκόσμιο επίπεδο (129). Χρειάστηκε σαφώς 

μια νέα και περιεκτική προσέγγιση για την πρόληψη ασθενειών και την 

αντιμετώπιση εστιών εκκόλαψης κουνουπιών. Η παγκοσμιοποίηση και η 

εκβιομηχάνιση άνοιξαν και επέκτειναν το εμπόριο, τα οποία με τη σειρά τους 

έδωσαν ώθηση στην αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας στην εποχή μετά τον 

παγκόσμιο πόλεμο. Η ταχεία παγκόσμια ανάπτυξη της συνδεσιμότητας ήταν 

υπεύθυνη για την εξάπλωση φορέων και φαινομένων όπως «ελονοσία 

αεροδρομίου». Για να αντιμετωπίσει την απειλή της παγκόσμιας εξάπλωσης 

φορέων και ασθενειών που μεταδίδονται από φορέα, μέσω σημείων εισόδου 

(PoE), δηλαδή λιμένων, αεροδρομίων και διασταυρώσεων μεταξύ εθνών, ο 

ΠΟΥ έθεσε τα κράτη μέλη υπό την αιγίδα των Διεθνών Κανονισμών Υγείας 

(IHR)  το 1969 στο οποίο υπέγραψαν όλα τα κράτη μέλη. 

 

Έτσι όπως προαναφέρθηκε, στις 30 Μαΐου 2017 η 70η Παγκόσμια Συνέλευση 

Υγείας χαιρέτισε τη νέα στρατηγική προσέγγιση που περιγράφεται στην 

Παγκόσμια Ανταπόκριση Ελέγχου Διευθύνσεων ΠΟΥ (GVCR) για την περίοδο 

2017-2030 (123). Όπως είχαμε προαναφέρει, η στρατηγική στοχεύει στη 

μείωση του φόρτου και της απειλής των ασθενειών που μεταδίδονται από 

διαβιβαστών μέσω αποτελεσματικών, τοπικά προσαρμοσμένων και βιώσιμων 

δράσεων καταγραφής, ελέγχου και  διαχείρισης αυτών των διαβιβαστών. Δεν 

είναι ένα προσχέδιο για την αντιμετώπιση μιας μόνο ασθένειας, αλλά μάλλον 

μια μέθοδος αντιμετώπισης πολλαπλών ασθενειών που διαβιβάζονται από 

κουνούπια που απαιτεί δράση σε πολλούς τομείς πέρα από την υγεία, 

συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος, του πολεοδομικού σχεδιασμού 

και της εκπαίδευσης για πιο οικονομικά και βιώσιμα αποτελέσματα (123). Η 

επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών 

προγραμμάτων, τα οποία υπέστησαν μειώσεις προσωπικού και μείωση 

εμπειρογνωμοσύνης για τον έλεγχο των διαβιβαστών τις τελευταίες 

δεκαετίες (127). Επιπλέων χρειάζεται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα η 

οποία θα δόση μια ώθηση με την παροχή μια βάσης δεδιμένων που απαιτείται 

για τον έλεγχο και την εξάλειψη των ασθενειών που συνδέονται με τα 

κουνούπια. Οπότε χρειάζεται μια  συνεχής επένδυση στην καινοτομία είναι 

απαραίτητη. Έτσι η ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων εντομοκτόνων, 
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απωθητικών, παγίδων με προσελκυστικό, βελτιωμένη εξέταση στο σπίτι, 

βιολογικό έλεγχο με βάση το Wolbachia (βακτήριο κατά του Aedes aegypti) 

και γονιδιακών επεξεργαζόμενων κουνουπιών θα βοηθήσει πολύ στην 

καταπολέμηση τις εξάπλωσης αυτών των ασθενειών. Μόλις ο ΠΟΥ 

επιβεβαιώσει την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και τη 

χρησιμότητά νέων εφαρμογών, αυτές οι παρεμβάσεις θα πρέπει να 

αναπτυχθούν στο πεδίο και να ενσωματωθούν σε προγράμματα ελέγχου 

φορέα για να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη (Alonso et al., 2017). 

 

Η GVCR έχει ως προτεραιότητα μία σειρά απαραίτητων ενεργειών της κάθε 

χώρας οι οποίες μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις πυλώνες. Ο πρώτος 

πυλώνας αφορά την ενίσχυση της διατομεακής και ενδοτομεακής δράσης για 

την συνεργασία της κοινωνίας και άλλων φορέων πέρα από τον τομέα της 

υγείας, μιας και η καταπολέμηση των ασθενειών που μεταδίδεται από 

διαβιβαστές είναι κοινή ευθύνη όλων. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την 

εμπλοκή και κινητοποίηση κοινοτήτων για την ανάπτυξη βιώσιμων και 

οικοδομικών μέτρων ανθεκτικότητας έναντι μελλοντικών επιδημιών. 

Καταληκτικά, ο τρίτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της επιτήρησης και της 

παρακολούθησης για την ενεργοποίηση έγκαιρης δράσης σε διάφορες 

περιστάσεις όπως η αύξηση του πληθυσμού των διαβιβαστών, και για να 

προσδιοριστεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα εάν οι παρεμβάσεις που 

γίνονται λειτουργούν ενθαρρυντικά ή όχι. Συνολικά, σκοπός είναι η 

τεκμηριωμένη κλιμάκωση και η ενσωμάτωση παρεμβάσεων ελέγχου των 

κουνουπιών για τη πρόληψη των σχετικών ασθενειών και παράλληλα 

ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον  (123, 127). 

 

Ο ΠΟΥ προτρέπει την ένταξη δράσεων για καταγραφή, έλεγχο και 

διαχείρισης των διαβιβαστών ως ένα βασικό στοιχείο εθνικών στρατηγικών 

για την υγεία και ιδιαίτερα σε χώρες που κινδυνεύουν στις οποίες πρέπει να 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εθνικών σχεδίων μέχρι το 2030 (123). 

Επίσης για την πετυχημένη εφαρμογή αυτών των δράσεων, είναι αναγκαία 

μια αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των υπουργείων, μια αυξημένη 

χρηματοδότηση για την υλοποίηση των δράσεων, η ανάπτυξη ικανοτήτων 

συμπεριλαμβανομένου τη διατήρηση προσωπικού και η αναθεώρηση των 

νομοθετικών ελέγχων για τη δημόσια υγεία (127). 

 

Οι κύριοι στόχοι της GVCR είναι (123):  
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• Η μείωση της θνησιμότητας από ασθένειες που μεταδίδονται από 

διαβιβαστές κατά τουλάχιστον 75%,  

• Η μείωση της συχνότητας εμφάνισης αυτών των ασθενειών κατά 

τουλάχιστον 60% έως το 2030, και  

• Η πρόληψη επιδημιών σε όλες τις χώρες.  

 

Το κόστος των δραστηριοτήτων για την ενίσχυση του προσωπικού, της 

επιτήρησης, της παρακολούθησης και του συντονισμού εκτιμάται σε 330 

εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως παγκοσμίως (123). Αξίζει να σημειωθεί 

πως ετησίως ξοδεύονται περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια 

παγκοσμίως για τον έλεγχο του διαβιβαστή κατά της ελονοσίας, του δάγκειου 

πυρετού κ.α. μόνο (130). Ως εκ τούτου η ενσωμάτωση και οι τοπικά 

προσαρμοσμένες δράσεις για την καταγραφή, έλεγχο και διαχείρισης των 

διαβιβαστών αναμένεται όχι μόνο να σώσει ζωές αλλά και να βελτιώσει την 

εξοικονόμηση χρημάτων (127). 

 

3.3. Ελλάδα 

 

Η επιδημιολογική επιτήρηση κρουσμάτων στην Ελλάδα ξεκίνησε αρχικώς για 

την καταπολέμηση  της ελονοσίας. Έως το καλοκαίρι του 2011, η 

επιδημιολογική επιτήρηση βασιζόταν κυρίως στην υποχρεωτική δήλωση 

νοσημάτων, ενώ το καλοκαίρι του 2011 η επιτήρηση ενισχύθηκε με την 

άμεση και επισταμένη διερεύνηση κάθε επιβεβαιωμένου κρούσματος και των 

επαφών του (59). Ακολούθως επιχειρήθηκε η ενημέρωση του κοινού για την 

ασθένεια και η ευαισθητοποίηση της ιατρικής κοινότητας για έγκαιρη 

διάγνωση και άμεση δήλωση κάθε κρούσματος. Το 2015 δημιουργήθηκε από 

το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας το Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση 

της ελονοσίας «ΜΕΡΟΠΗ» με σκοπό τη διατήρηση της χώρας ελεύθερης από 

την ελονοσία και την αποφυγή επανεγκατάστασης της νόσου στις περιοχές 

όπου έχει εμφανιστεί στο παρελθόν (131). Ακολούθως, το  2018 το Κέντρο 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων  (ΚΕΕΛΠΝΟ), προχώρησε στην ανάπτυξη 

ενός Σχεδίου Δράσης για τη συνέχιση και βελτίωση της πρόληψης κατά της 

ελονοσίας και άλλων νοσημάτων που μεταφέρονται από κουνούπια. Μέσα 

από αυτό το σχέδιο, τονίζεται η έγκαιρη και ορθή υλοποίηση 

αποτελεσματικών δράσεων καθώς και η αναγκαιότητα της στενής 

συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη της 

ελονοσίας (132).  
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Πιο συγκεκριμένα το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει: 

 

• Εκτίμηση Κινδύνου, 

• Ενίσχυση Επιδημιολογικής  Επιτήρησης, 

• Ενίσχυση Εργαστηριακής Διάγνωσης, 

• Διαχείριση- Άμεση Αντιμετώπιση Κρουσμάτων, 

• Ενημέρωση- Επικοινωνία με το κοινό, αρμόδιους φορείς υγείας, 

• Επιτήρηση και Έλεγχος διαβιβαστών, και 

• Μέτρα για ασφάλεια του αίματος. 

 

Επίσης έχουν αναπτυχθεί επιπρόσθετα μέτρα δράσεις για συγκεκριμένες 

λοιμώξεις όπως ο πυρετός του Δυτικού Νείλου και η ελονοσία που βρίσκονται 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για το ΚΕΕΛΠΝΟ λόγω των συχνών 

κρουσμάτων που καταγράφονται (133).   

 

Όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση των εποχικών εξάρσεων του 

πυρετού του Δυτικού Νείλου, υπάρχει η ακόλουθη σειρά δράσεων για μια 

ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση και παρέμβαση (133). Οι δράσεις 

όπως παρουσιάζονται στον Απολογισμό Δράσεων 2017-2018 του ΚΕΕΛΠΝΟ 

(133) είναι οι εξής:  

• Ενίσχυση της επιτήρησης των εγκεφαλιτίδων και των ύποπτων 

περιστατικών,  

 

• Ενεργητική εργαστηριακή επιτήρηση μέσω καθημερινής 

επικοινωνίας με εργαστήρια,  

 

• Διερεύνηση κρουσμάτων εντός 24-48 ωρών από τη διάγνωση,  

 

• Υποστήριξη εργαστηριακής διερεύνησης ύποπτων περιστατικών,  

 

• Άμεση ενημέρωση των φορέων, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, για 

τα διαγνωσμένα κρούσματα,  

 

• Έκδοση εβδομαδιαίων επιδημιολογικών εκθέσεων, 

 

• Εβδομαδιαία αποστολή δεδομένων στο ECDC κατά την περίοδο 

μετάδοσης, 

 

• Επικοινωνία - ευαισθητοποίηση επαγγελματιών υγείας,  
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• Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση κοινού και τοπικών αρχών,  

 

• Συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

 

• Συμμετοχή στο χαρακτηρισμό των επηρεαζόμενων περιοχών, και  

 

• Συμβολή στην επιτήρηση και έλεγχο των κουνουπιών 

(ευαισθητοποίηση Περιφερειών και Δήμων, παρακολούθηση 

πορείας έργων διαχείρισης κουνουπιών, συγκέντρωση 

δεδομένων, σύνταξη πρωτοκόλλου εντομολογικής επιτήρησης). 

 

Όσον αφορά τη διαχείριση των κρουσμάτων ελονοσίας, ακόμη 

παρατηρούνται κρούσματα στην χώρα, κυρίως σε συνοικίες Ρωμά και σε 

ταξιδιώτες/μετανάστες. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο του 2018 στην 

Ελλάδα έχουν δηλωθεί πενήντα πέντε (55) κρούσματα ελονοσίας, εκ των 

οποίων τα σαράντα τέσσερα (44) ήταν εισαγόμενα (133). Ως εκ τούτου, 

περεταίρω μέτρα δράσεις έχουν εφαρμοστεί με την εφαρμογή του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την ελονοσία από το Υπουργείου Υγείας. 

Έτσι οι ακόλουθες δράσεις ενισχυμένης επιδημιολογικής επιτήρησης και 

παρέμβασης υλοποιήθηκαν (133): 

 

• Εκτίμηση του κινδύνου για τοπική μετάδοση ελονοσίας ανά 

Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, 

 

• Ενίσχυση παθητικής επιτήρησης – Δράσεις ενημέρωσης ιατρών 

Διερεύνηση κρουσμάτων, 

 

• Άμεση ενημέρωση φορέων και επαγγελματιών υγείας σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο, για κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας 

μετάδοσης, 

 

• Ενεργητική αναζήτηση και εργαστηριακή διερεύνηση κρουσμάτων:  

o Διερεύνηση εστίας κρουσμάτων με ενδείξεις εγχώριας 

μετάδοσης  

o  Ενεργητική αναζήτηση κρουσμάτων σε περιοχές αυξημένου 

κινδύνου 

 

• Οικονομική ενίσχυση τρίμηνης δράσης από το ΚΕΕΛΠΝΟ, 
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• Συστάσεις για συνέχιση δράσης ενεργητικής αναζήτησης 

κρουσμάτων,  

 

• Εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης ελονοσίας , 

 

• Ενίσχυση εργαστηριακής διάγνωσης: Με προμήθεια/διανομή 

Δοκιμασιών ταχείας διάγνωσης ελονοσίας σε Μονάδες Υγείας 

περιοχών με εγχώρια μετάδοση ελονοσίας κατά τα τελευταία έτη και 

περιοχών, όπου διαμένουν μεγάλοι πληθυσμοί μεταναστών από 

ενδημικές χώρες καθώς και σε κέντρα υποδοχής, ταυτοποίησης, 

φιλοξενίας μεταναστών προσφύγων, 

 

• Διαχείριση κρουσμάτων: Υποστήριξη Μονάδων Υγείας για τη 

διάγνωση, θεραπεία και διαχείριση κρουσμάτων, 

 

• Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης επαγγελματιών υγείας,  

 

• Δράσεις ενημέρωσης κοινού: Πόρτα-πόρτα ενημέρωση τοπικού 

πληθυσμού και συναντήσεις ενημέρωσης κοινού σε περιοχές, όπου 

καταγράφηκε εγχώρια μετάδοση ελονοσίας. Επίσης, δημιουργία 

επικαιροποιημένου έντυπου ενημερωτικού υλικού, 

 

• Δράσεις σχετιζόμενες με τα έργα διαχείρισης κουνουπιών: 

Ευαισθητοποίηση αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης (επιστολές σε ετήσια 

βάση, συναντήσεις εργασίας), παρακολούθηση πορείας έργων 

διαχείρισης κουνουπιών-συγκέντρωση δεδομένων, διάθεση 

εντομοαπωθητικών στα καταλύματα μεταναστών, διάθεση 

εντομοαπωθητικών σε μετανάστες/πρόσφυγες, 

 

• Συμμετοχή στην «Ομάδα εργασίας για τον καθορισμό των 

επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με 

διαβιβαστές», με στόχο τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια του αίματος 

στις συγκεκριμένες περιοχές από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, και 

 

• Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με φορείς Δημόσιας Υγείας του 

εξωτερικού και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

 

Η εικόνα 15 που ακολουθεί αντιπροσωπεύει έντυπο για την ενημέρωση του 

κοινού. 
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Εικόνα 15: Έντυπο για την ενημέρωση του κοινού για 

πρόληψη μετάδοσης ασθενειών από κουνούπια. Η εικόνα 

προμηθεύθηκε και τροποποιήθηκε από Απολογισμό Δράσεων 

του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας 2017-2018. 
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3.4. Κύπρος 

 

Μετά τη δραστική προσπάθεια για την εξάλειψη της ελονοσίας εν καιρώ 

Αγγλοκρατίας (ενότητα 1.1.1.1), ακολούθησε μια εκτενής έρευνα του Δρ. 

Γεώργιο Γεωργίου ο οποίος μελέτησε τα έντομα της Κύπρου κατά τις 

περιόδους 1953 – 1957 και 1967 – 1968 . Συνολικά κατεγράφησαν 2.884 

είδη εντόμων που κατανέμονται σε 17 τάξεις τα οποία παρουσιάζονται στο 

βιβλίο «Τα Έντομα και Ακάρεα της Κύπρου» που εκδόθηκε το 1977 (134). 

Παράλληλα, ο Δρ. Γεωργίου μελέτησε το πρόβλημα της ανθεκτικότητας των 

κουνουπιών της Κύπρου κατά το 1993, και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας το 1994. Κατά αυτή την περίοδο αναγνωρίστηκαν αρκετά 

είδη κουνουπιών που είναι γνωστοί διαβιβαστές αρμποϊών (πχ Culex pipiens, 

Culex modestus, Culex perexiguus, Aedes caspius) (134).   

 

Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου, θέλοντας να ενίσχυση και να ανάπτυξη μια 

ορθολογική και αποτελεσματική αντιμετώπιση και πρόληψη νόσων που 

μεταδίδονται μέσω διάφορων κουνουπιών (με προτεραιότητα την ελονοσία), 

ίδρυσε τον Ιούνιο του 1995 το  Εργαστήριο Ιατρικής Εντομολογίας 

(Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 41.574 ). Το τμήμα αυτό 

συγχρηματοδοτήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για 

τους πρόσφυγες (UNHCR) και το Υπουργείο Υγείας (134). Σύμφωνα με την 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (134) οι κυριότερες δραστηριότητες του 

εργαστηρίου περιλαμβάνουν: 

 

• Την αναγνώριση και ταξινόμηση ειδών κουνουπιών που εντοπίζονται 

στην Κύπρο και εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου των πληθυσμών 

κυρίως των ειδών που μπορούν να είναι διαβιβαστές μεταδιδόμενων 

ασθενειών όπως είναι τα γένη Anopheles, Culex, Aedes κ. α., 

 

• Διεξαγωγή εργαστηριακών βιοδοκιμών και άλλων μελετών σε 

κουνούπια από όλες τις περιοχές της Κύπρου για εντοπισμό 

ανθεκτικότητας ή όχι, σε εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται στην 

αντιμετώπισή τους και υποβολή εισηγήσεων για τα αναγκαία μέτρα 

ελέγχου,  

 

• Κατάλληλοι πειραματισμοί για αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

των εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση των 
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κουνουπιών και της ορθής εφαρμογής στους χώρους ψεκασμού 

(ποταμοί, στάσιμα νερά), 

 

• Περιοδική εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα βιολογίας, 

συμπεριφοράς και αναγνώρισης των δύο βασικών ειδών κουνουπιών, 

δηλ. Κοινών και Ανωφελών, καθώς και ορθής, ασφαλούς χρήσης 

εντομοκτόνων, 

 

• Διεξαγωγή βιοχημικών δοκιμών για τον εντοπισμό της ενεργότητας 

της εστεράσης (ένζυμο, το οποίο μεταβολίζει τα οργανοφωσφορικά 

εντομοκτόνα σε αβλαβή ουσίες) σε πληθυσμούς Culex pipiens, 

 

• Εργαστηριακή δοκιμή της αποτελεσματικότητας νέων εντομοκτόνων 

ή βιολογικών σκευασμάτων που πιθανό να δοκιμαστούν στην 

διαχείριση των κουνουπιών προτού αγοραστούν ή εισαχθούν, 

 

• Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα διαχείρισης των κουνουπιών 

για την πρόληψη μεταδιδόμενων νόσων, και 

 

• Ύπαρξη πολυετής μελέτης στο εργαστήριο για το είδος Culex pipiens 

λόγω της ιατρικής του σημασίας, καθώς και της μεγάλης αφθονίας του 

στην Κύπρο. 

 

Οι εικόνες 16 και 17 που ακολουθούν αντιπροσωπεύουν ενδεικτικά έντυπα 

για την ενημέρωση του κοινού στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μέχρι τώρα στην 

Κύπρο δεν έχει ενταχθεί η υποχρεωτική εκτίμηση επικινδυνότητας για την 

εμφάνιση ή και εξάπλωση χωροκατακτητικών κουνουπιών.  
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Εικόνα 16: Έντυπο για την ενημέρωση του κοινού για πρόληψη 

μετάδοσης ασθενειών από κουνούπια. Η εικόνα προμηθεύθηκε και 

τροποποιήθηκε από το Εργαστήριο Ιατρικής Εντομολογίας της 

Υγειονομικής Υπηρεσίας. 
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Τα τελευταία χρόνια γίνεται μία εκστρατεία για την πραγματοποίηση 

δράσεων για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης χωροκατακτητικών 

κουνουπιών και τον κίνδυνο τοπικής μετάδοσης ασθενειών που μπορεί να 

μεταφέρουν. Μέσα από την πράξη ΑΙΓΙΣ έγινε μία μελέτη χαρτογράφησης 

Εικόνα 17: Δεύτερο έντυπο για την ενημέρωση του κοινού για 

πρόληψη μετάδοσης ασθενειών από κουνούπια. Η εικόνα 

προμηθεύθηκε και τροποποιήθηκε από το Εργαστήριο Ιατρικής 

Εντομολογίας της Υγειονομικής Υπηρεσίας. 
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επικινδυνότητας για μοντελοποίηση της περιβαλλοντικής καταλληλόλητας 

αλλά και δυνητικής κατανομής κουνουπιών σε ολόκληρη την έκταση των 

περιοχών που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή η μελέτη θα 

παρουσιαστεί στο Παραδοτέο 4.4.3. 

3.5. Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

 

Η εκτίμηση επικινδυνότητας χρησιμοποιείτε για την αναγνώριση και 

περιγραφή προτύπων καθώς και τον εντοπισμό πιθανών ευάλωτων περιοχών 

που μπορούν να επηρεαστούν από την ύπαρξη διαβιβαστών. Τα τελευταία 

χρόνια αυτό γίνεται μέσω μοντελοποίησης της γεωγραφικής κατανομής των 

ειδών στον χώρο – SDM (135, 136). Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί πολλές 

μέθοδοι για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, όπως: Generalized linear 

models, το Generalized additive model, Multivariate adaptive regression 

splines, Mixture discriminant analysis, Generalized boosting models, 

Artificial neural networks, Classification and regression tree, Random forest, 

Genetic algorithm for rule set production, Maximum entropy method και το 

Hierarchical modelling. Οι Li και Wang μέσα από την ανασκόπηση τους για 

τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση επικινδυνότητας 

εξηγούν την χρησιμότητα της κάθε μεθόδου και τα 

πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν (137).  

 

Ο αλγόριθμος μηχανικής μάθησης Maximum Entropy (MaxEnt) είναι ένα από 

τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία προγνωστικής μοντελοποίησης, 

το οποίο βασίζεται στην πληροφορία γνωστών θέσεων παρουσίας των ειδών 

(118, 138–141). Η βασική ιδέα αυτής της προσέγγισης, είναι η συσχέτιση 

βιοκλιματικών και γεωγραφικών παραμέτρων με τις γνωστές τοποθεσίες των 

ειδών, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης και 

καθοδηγώντας την κατανομή τους στον χώρο (142). Η κατάληψη των 

θέσεων παρουσίας, προκύπτει από την αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων, 

που αναφέρονται ως παράγοντες κινδύνου. Οι παράγοντες κινδύνου 

χωρίζονται σε τρείς ομάδες: οι περιφερικοί κίνδυνοι, οι ενδιάμεσοι κίνδυνοι 

και οι εγγύς κίνδυνοι (143). Ο πίνακας 5 παρουσιάζει τους παράγοντες 

κινδύνου που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα.  
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Πίνακας 5: Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση πανδημίας 

 

Αυτοί οι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση επικινδυνότητας 

μιας πανδημίας. Η εκτίμηση της ομοιότητας των περιβαλλοντικών και 

γεωγραφικών παραμέτρων που επικρατούν σε αυτές τις θέσεις με τον 

υπόλοιπο χώρο είναι πολύ σημαντική, καθιστώντας την επιλογή τους την πιο 

ουσιαστική διαδικασία στη διαμόρφωση του μοντέλου πρόβλεψης της 

κατανομής τους και την ανάλυση καταλληλόλητας του τοπίου. Η ερμηνεία 

της πιθανής γεωγραφικής κατανομής των διαβιβαστών, μπορεί να οδηγήσει 

τους υπεύθυνος φορείς στην έγκαιρη λήψης αποφάσεων με ολοκληρωμένα 

σχέδια πρόληψης κατά της μετάδοσης θανατηφόρων μικροβίων στους 

ανθρώπους. 

 

Το μοντέλο MaxEnt, αντιμετωπίζει τα διαθέσιμα δεδομένα παρουσίας ειδών 

ως μία τυχαία μεταβλητή. Με τα κατάλληλα όρια και εφαρμόζοντας 

πιθανολογική παρεμβολή (probabilistic interference) προκειμένου να 

προσεγγίσει μια κατανομή πιθανότητας με ελλιπή πληροφόρηση, μπορεί να 

εκφράσει την δυνητική κατανομή των ειδών γεωγραφικά, μέσα από την 

κατανομή πιθανότητας της. Χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες παρατηρήσεις 

ως τυχαίο δείγμα, ο αλγόριθμος υπολογίζει πολλές κατανομές πιθανότητας, 

ικανοποιώντας παράλληλα τους περιορισμούς που προκύπτουν από το 

δείγμα. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι η διαθέσιμη πληροφορία έχει 

χρησιμοποιηθεί, καθώς μέσω αυτής εκφράζονται οι περιβαλλοντικές 

προτιμήσεις των ειδών και κατά συνέπεια καθορίζεται η ζητούμενη 

Περιφερικοί 
κίνδυνοι

•φτώχεια

•ανισότητα

•οικονομική 
κατάσταση

•πολιτική 
αστάθεια

•κλιματικές 
αλλαγές κ.α.

Ενδιάμεσοι 
κίνδυνοι

•εμπόλεμες 
συνθήκες

•προσβάση σε 
υπηρεσίες 
υγείας

•φυσικές 
καταστροφές 
κ.α.

Εγγύς κίνδυνοι

•υπερπληθυσμός

•έκθεση σε 
μολυσμένους 
διαβιβαστές

•ανεπαρκές 
καταφύγιο

•κακής υγιεινής
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κατανομή, η οποία πρέπει να είναι πολύ κοντά με την αντίστοιχη του 

δείγματος (144). Ένας περιορισμός είναι ότι «η μέση τιμή της μέγιστης 

ετήσιας θερμοκρασίας στην κατανομή του μοντέλου, πρέπει να είναι πολύ 

κοντά στην αντίστοιχη μέση τιμή της μέγιστης ετήσιας θερμοκρασίας που 

παρατηρείται στο δείγμα» (145). Αυτοί οι περιορισμοί δεν είναι απόλυτοι και 

δεν απαιτούν ισότητα των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, προς 

αποφυγή πρόκλησης του φαινομένου overfitting του μοντέλου στο δείγμα. 

Έτσι, επιτρέπεται ένα επίπεδο απόκλισης από τις δειγματικές συνθήκες, που 

εκφράζει την περιβαλλοντική επιλεκτικότητα του είδους. Τέλος, η επιλογή 

μεταξύ όλων των πιθανών κατανομών που πληρούν τους περιορισμούς, 

βασίζεται στην αρχή της μέγιστης εντροπίας. Η αρχή της μέγιστης εντροπίας, 

μας λέει ότι η καλύτερη προσέγγιση για μια άγνωστη κατανομή για την οποία 

γνωρίζουμε μόνον κάποιους περιορισμούς, είναι η κατανομή που τους 

ικανοποιεί και πλησιάζει όσο περισσότερο γίνεται μία ομοιόμορφη κατανομή 

(139, 145). Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι το μοντέλο δεν βασίζεται 

σε υποθέσεις, παρά μόνο στους περιορισμούς που προκύπτουν από τα 

δεδομένα εκπαίδευσης. 

 

Προκειμένου να ερευνήσουμε την επίδραση και τη σημαντικότητα των 

μεταβλητών που επιλέχθηκαν στην απόδοση του μοντέλου, το μοντέλο 

MaxEnt είναι σε θέση να εκτελέσει τη διαδικασία εκπαίδευσης αρκετές φορές 

ακολουθώντας διαφορετικά σενάρια. Αρχικά, η εκπαίδευση θα γίνει 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεταβλητές και ακολούθως σε κάθε επανάληψη 

αφαιρείται μία μεταβλητή, υπολογίζοντας κάθε φορά το σφάλμα που 

παρουσιάστηκε στο μοντέλο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να 

υπολογίσουμε το ποσοστό συνεισφοράς της κάθε μεταβλητής στο μοντέλο 

και να βρούμε επίσης τον συνδυασμό παραγόντων που μας δίνει τις 

υψηλότερες ακρίβειες. 

 

Ερευνητικά κέντρα ανά το παγκόσμιο έχουν επικεντρωθεί στην εκτίμηση 

επικινδυνότητας εμφάνισης ή και επανεμφάνισης της ελονοσίας και του Ζίκα 

έτσι ώστε να εξεταστούν όλα τα σενάρια ύπαρξης επιδημιών και την 

πρόληψη εξάπλωσης τους σε πανδημίες (57, 80, 118, 141, 146, 147). Οι 

κλιματικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα η θερμοκρασία και η 

βροχόπτωση, αντιπροσωπεύουν ακραίους ή περιοριστικούς 

περιβαλλοντικούς παράγοντες για τον πολλαπλασιασμό και την εξάπλωση 

διαβιβαστών (116, 148). Επίσης στην περίπτωση των υγροτόπων για την 

εκτίμηση επικινδυνότητας επιπλέον λαμβάνεται υπόψη η υδρόβια βλάστηση, 

η ποιότητα κυκλοφορίας του νερού, η ανύψωση και το βάθος του υδάτινου 
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σώματος, η υδρολογία και η ποιότητα νερού που μπορούν να επηρεάσουν 

την ανάπτυξη των κουνουπιών (149). 

 

Μέσω μίας χωρικής αναπαράστασης των προβλεπόμενων περιοχών που 

υπάρχει πιθανότητα παρουσίασης κουνουπιών μπορούν να εντοπιστούν οι 

πιο ευάλωτες περιοχές ώστε να οργανώνονται πιο στοχευμένες 

δειγματοληψίες και προληπτικές δράσεις. 

 

Σε αυτή την μελέτη έγινε εκτίμηση επικινδυνότητας πανδημίας 

χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία με τις κατευθυντήριες γραμμές που 

χρησιμοποιήθηκε στο παραδοτέο 4.3.1, κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για 

την αξιολόγηση κινδύνων, κατευθυντήριες γραμμές των ΠΟΥ και ECDC 

(150, 151) όπως και την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουμε. 

Σύμφωνα με μελέτες η πιθανότητα εμφάνησης μιας πανδημίας είναι της 

τάξης του 2, δηλαδή κάθε 50 με 150 χρόνια (Εικ. 18). 

 

 

 

Εικόνα 18: Εκτίμηση επικινδυνότητας. Pandemics = πανδημίες, Earthquake = 

σεισμοί, Water scarcity = ξηρασία, Fires = Φωτιές, Marine Pollution = Θαλάσσια 

ρύπανση, SLR-c. erosion = Αύξηση στάθμης της θάλασσας και διάβρωση των ακτών, 

Floods = Πλημμύρες, Tech. Accidents = Τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης κλίμακας. 
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3.5.1. Πρώτο Σενάριο: Μεταδοτικές ασθένειες 

 

Το πρώτο σενάριο αφορά την εξάπλωση μεταδοτικής ασθένειας. Αυτό αφορά 

ασθένειες που προκαλούνται από μικροοργανισμούς όπως ο κωρονοιός, με 

ψιλό δείχτη μεταδοτικότητας από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο πίνακας 6 

παρουσιάζει τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το εξεταζόμενο 

σενάριο. 

 

 

 

Το επίπεδο κινδύνου υπολογίστηκε με βάσει τον τύπο r=I*ph, όπου  (I) 

αντιπροσωπεύει τη συνολική τιμή αντικτύπου και την πιθανότητα εμφάνισης 

κινδύνου (ph) για κάθε σενάριο κινδύνου. Ως εκ τούτου, το ελάχιστο επίπεδο 

κινδύνου είναι 1 και το μέγιστο επίπεδο κινδύνου μπορεί να είναι 25. Όπως 

έχει διατυπωθεί και από Μελέτη Χαρτογράφησης Επικινδυνότητας Π4.3.1. Οι 

ζώνες κινδύνου ορίζονται ως εξής: 

• 1 < r ≤ 6, χαμηλού κινδύνου (πράσινο χρώμα στις μήτρες) 

• 6 < r ≤ 15, Μεσαίος Κίνδυνος (κίτρινο χρώμα σε μήτρες) 

• 15 < r ≤ 25, Υψηλός κίνδυνος (κόκκινο χρώμα στις μήτρες) 
 

Πίνακας 6: Παράγοντες που επηρεάζουν την σοβαρότητα μιας μεταδιδόμενης πανδημίας 
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Τα αποτελέσματα της μελέτης για την επικινδυνότητα μιας πανδημίας στο 

σενάριο μεταδοτικής πανδημίας απεικονίζονται στην εικόνα 19.  

 

Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο εξάπλωσης μίας 

μεταδοτικής πανδημίας είναι οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί ανθρώπινοι 

και φυσικά η μεταδοτικότητα (Εικ. 18). Σύμφωνα με το σενάριο που 

εξετάζουμε η πιθανότητα εμφάνισης πανδημίας κυμαίνεται στις τάξεις του 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19: Πίνακας κινδύνου για το σενάριο μεταδοτικής πανδημίας 
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3.5.2. Δεύτερο σενάριο: Μετάδοση ασθενειών 
από διαβιβαστές 

 

Το δεύτερο σενάριο αφορά την εξάπλωση ασθενειών μέσω διαβιβαστών. Η 

μεταδοτικότητα αυτών των ασθενειών έχει να κάνει με την ύπαρξη 

διαβιβαστών όπως τα κουνούπια. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτές τις 

ασθένειες περιγράφονται στο μέρος Β αυτής της μελέτης. Ο πίνακας 7 

παρουσιάζει τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το εξεταζόμενο 

σενάριο. 

 

Πίνακας 7: Παράγοντες που επηρεάζουν την σοβαρότητα μιας πανδημίας από ασθένειες  που 

μεταδίδονται από διαβιβαστές 
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Για τον υπολογισμό του επίπεδου κινδύνου χρησιμοποιήθηκε η ίδια μέθοδος 

του πίνακα κινδύνου. Η εικόνα 20 απεικονίζει τα αποτελέσματα. 

 

 

Σε αυτό το σενάριο κύριο ρόλο έχουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες σε 

αντίθεση με το πρώτο σενάριο όπου κύριο ρόλο είχε η μεταδοτικότητα. 

Παρόλα αυτά οι ανθρώπινοι, οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί 

παράγοντες μαζί με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες φαίνεται να 

επηρεάζουν αρκετά τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας ασθένειας από διαβιβαστές. 

Παρόλα αυτά σε αυτή και στο δεύτερο σενάριο η πιθανότητα εμφάνισης 

πανδημίας κυμαίνεται στις τάξεις του 2.2. 

 

 

 

Επίλογος 

 

Υπάρχουν περισσότερα από 3.500 είδη κουνουπιών σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Από αυτά, μόνο 200 περίπου καταναλώνουν ανθρώπινο αίμα. Τα κουνούπια 

υπάρχουν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια χρόνια στην γη και έχουν συν-

εξελιχθεί με είδη φυτών και ζώων που βρίσκονται σε διαφορετικούς 

οικοτόπους σε όλο τον κόσμο. Κάθε έντομο που επισκέπτεται λουλούδια για 

Εικόνα 20: Πίνακας κινδύνου για το σενάριο μετάδοσης ασθένειας μέσω διαβιβαστών 
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νέκταρ έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει γύρη σε ένα κοντινό λουλούδι, 

βοηθώντας έτσι τη γονιμοποίησή του. Τα κουνούπια δεν αποτελούν 

εξαίρεση. Έχουν παρατηρηθεί ότι ενεργούν ως επικονιαστές για σε διάφορα 

είδη λουλουδιών όπως ορχιδέες. 

 

Παρόλα αυτά τα κουνούπια είναι κύριοι διαβιβαστές ασθενειών. Ο 

μακροχρόνιος έλεγχος διαβιβαστών όπως τα κουνούπια, μπορεί να μειώσει 

τον αριθμό των χωροκατακτητικών κουνουπιών ή και την αφθονία 

κουνουπιών που καταγράφεται, μειώνοντας τον πιθανό κίνδυνο μετάδοσης 

ασθενειών από αυτά. Ωστόσο, υπάρχουν εμπόδια για την εφαρμογή και την 

επέκταση σωστών προγραμμάτων ελέγχου και επιτήρησης κουνουπιών. Οι 

ασαφείς αρμοδιότητες μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων (όπως 

η περιβαλλοντική αρχή, η δημόσια υγεία και οι τοπικές αρχές) και η έλλειψη 

τυποποιημένων διαδικασιών για την παρακολούθηση και τα σχέδια 

παρέμβασης, καθώς και οι διαφορετικές ερμηνείες της υπάρχουσας νομικής 

βάσης εμποδίζουν την ταχεία και επιτυχή εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων 

(118). 

 

Ο έλεγχος διαβιβαστών που είναι βασισμένος σε στοιχεία, είναι ένα 

θεμελιώδες μέρος μιας ολοκληρωμένης δράσης διαχείρισης διαβιβαστών, το 

οποίο χρειάζεται άριστη εντομολογική γνώση. Αυτή η εντομολογική γνώση 

μπορεί να ενισχυθεί μέσω μεθοδολογιών χαρτογράφησης κινδύνων που 

παρέχουν πληροφορίες για τη δυναμική μετάδοση ασθενειών και μπορούν 

να βοηθήσουν στην παρακολούθηση, στοχοθέτηση της αντοχής στα 

εντομοκτόνα. Επιπλέον παρέχουν απαραίτητες πληροφορίες για τοποθεσίες 

κινδύνου και την πρόωρη εμφάνιση κουνουπιών. Ως εκ τούτου, οι 

επενδύσεις σε τεχνολογίες χαρτογράφησης κινδύνων για αυτές τις 

εντομολογικές έρευνες είναι επιτακτικές, όπως και χάρτες που απεικονίζουν 

πού απαιτείται περαιτέρω επένδυση για ανίχνευση και προστασία (141). 

 

Η ανάγκη για συνεπή εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων 

ελέγχου και επιτήρησης κουνουπιών μπορεί να καλυφθεί μέσω της 

εφαρμογής τεχνολογιών χαρτογράφησης επικινδυνότητας. Μέσων 

ολοκληρωμένων συστημάτων συλλογής πληροφοριών και διαφόρων 

στρατηγικών μοντελοποίησης που υπάρχουν, μπορούμε να 

παρακολουθούμε την εμφάνιση ασθενειών που μεταδίδονται από 

διαβιβαστές και να εντοπίζουμε περιοχές που μπορούν να βελτιωθούν. Η 

πλήρης ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών στα προγράμματα ελέγχου 

διαβιβαστών, μπορούν να οδηγήσουν στην εξάλειψη τέτοιων ασθενειών. 
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Για μια καλύτερη και συνεπή επιτήρηση σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ορισμός και 

η εκτίμηση επικινδυνότητας πρέπει να τυποποιηθούν έτσι ώστε οι χάρτες 

κινδύνου να είναι συγκρίσιμοι μεταξύ των χωρών. Επίσης η χαρτογράφηση 

επικινδυνότητας πρέπει να γίνει αναπόσπαστο μέρος του συστήματος 

πληροφοριών, έτσι ώστε να μπορεί να διεξαχθεί ένας στοχευμένος έλεγχος 

για διαχείρισης διαβιβαστών. Μόλις ενσωματωθούν οι μεθοδολογίες 

χαρτογράφησης επικινδυνότητας στα σχέδια δράσεις της Κύπρου και άλλων 

χορών, θα βοηθηθεί η λήψη αποφάσεων, η διαχείριση κινδύνου εμφάνισης 

και εξάπλωσης ασθενειών που μεταφέρονται από διαβιβαστές, ενώ θα 

επιτρέψουν μια αποτελεσματικότερη κατανομή πόρων για τον έλεγχο 

διαβιβαστών. Ως εκ τούτου, οι κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν την εγχώρια 

χρηματοδότηση για τον έλεγχο διαβιβαστών, επενδύοντας στην έρευνα για 

τη χρήση μεθοδολογιών χαρτογράφησης, ιδιαίτερα αλγόριθμοι μηχανικής 

μάθησης, όπως το Max-Ent, που είναι ελεύθερα και σχετικά εύκολα στη 

χρήση για την χαρτογράφηση η πιθανότητα διανύσματος ή παρουσία 

ασθένειας. Επίσης οι μεθοδολογίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν στη 

βελτίωση και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης εναλλακτικών στρατηγικών για 

τον έλεγχο χωροκατακτητικών κουνουπιών. 

 

Η καλύτερη κατανόηση της επίδρασης των ανθρώπινων και περιβαλλοντικών 

παρεμβάσεων στην επιδημιολογία αυτών των ασθενειών και στην οικολογία 

των διαβιβαστών θα βοηθήσει στην καθοδήγηση μελλοντικών έργων και 

στην ελαχιστοποίηση εξάπλωσης αυτών των νοσημάτων. Η τηλεπισκόπηση 

από δορυφόρους παρέχει μια συνεπή πηγή περιβαλλοντικών πληροφοριών 

που βελτιώνει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο κίνδυνος μπορεί 

να αλλάξει χρονικά ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικών αλλαγών. 

 

Αυτή η ανασκόπηση έχει εντοπίσει τρόπους με τους οποίους η 

χαρτογράφηση κινδύνων και η μοντελοποίηση ενδέχεται να βοηθήσουν στην 

εξάλειψη ασθενειών από διαβιβαστές, καθώς επίσης υπογράμμισε τους 

περιορισμούς και τους παράγοντες που αποκλείουν την ευρεία χρήση του. 

Ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση μεθοδολογιών χαρτογράφησης 

επικινδυνότητας πρέπει να είναι θεμελιώδες μέρος των προγραμμάτων 

ελέγχου διαβιβαστών, αφού θα μπορούσε να βοηθήσει στην καθοδήγηση 

των αποφάσεων που πρέπει να παρθούν για τις κατάλληλες ενέργειες για 

πρόληψη και καταπολέμηση νοσημάτων που μεταφέρονται από κουνούπια.  
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