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Η πανδημία

Η περιγραφή της χρονολογικής εξέλιξης της επιδημίας, ο απο-

λογισμός της, η εκτίμηση της νοσηρότητας και της γενικής 

θνησιμότητας δεν είναι κάτι εύκολο.1 Τα αρχεία της εποχής, 

γενικού τύπου αλλά και ειδικού, είναι πάντως άφθονα και 

αποτέλεσαν πρόσφατα το έρεισμα για μία βιβλιογραφική έκρη-

ξη. Στις εμπόλεμες χώρες, οι υπηρεσίες του στρατού, ο οποίος 

κινητοποιήθηκε έντονα με την επιδημία, κυρίως στη Γαλλία, 

όπου οι στρατιώτες παρακολουθούνται ιατρικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό από τους πολίτες, είναι η πρώτη πηγή πληροφοριών, 

αλλά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.2 Για τους πολίτες έχουμε 

λιγότερο υλικό: η θνησιμότητα μπορεί να υπολογιστεί χάρη 

στα δημογραφικά δεδομένα και στα ληξιαρχικά βιβλία, αλλά 

η θνητότητα δύσκολα εκτιμάται... Η γρίπη εξαπλώνεται σε ένα 

διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους, από τον Απρίλιο του 

1918 έως τον Μάιο του 1919, ενώ εμφανίζεται και το 1920, 

μερικές φορές και το 1921. Μεταδίδεται σε ολόκληρο τον κό-

σμο με εκπληκτική ταχύτητα, βοηθούμενη από τα γρήγορα 

μέσα μεταφοράς καθώς και από τη μετακίνηση των στρατευ-

μάτων που εμπλέκονται στην παγκόσμια σύρραξη. Αν και τα 

ίχνη της μπορούμε εύκολα να τα ακολουθήσουμε σε παγκόσμια 

κλίμακα, η γεωγραφική προέλευση και τα αίτια διάδοσης του 

ιού σε τοπικό επίπεδο παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα.
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Πλούσια τεκμηρίωση

Η ιστοριογραφία της γρίπης είναι κατεξοχήν επικεντρωμένη 

στον στρατό. Από την αρχή της επιδημίας, οι στρατιωτικοί για-

τροί παρακολουθούν τη διαδρομή της. Η αύξηση των επισκέ-

ψεων στο αναρρωτήριο, όπως και κάθε κρούσμα με πνευμονι-

κές επιπλοκές, σημειώνονται. Η διαταγή προς τους γιατρούς 

είναι να διατηρήσουν τον στρατό σε καλή υγεία, προκειμένου 

να μην ξαναγίνουν τα λάθη του παρελθόντος, τότε που το μισό 

ανθρώπινο δυναμικό του ήταν ακατάλληλο, εξαιτίας του τύφου 

και της δυσεντερίας.3 Έτσι, οι πιο πλούσιες και οι πιο έγκυρες 

αρχειακές και στατιστικές πηγές σχετικά με τη γρίπη προέρχο-

νται από τους στρατούς που ήθελαν να έχουν υπό τον έλεγχό 

τους τις επιδημίες.4 Στη Γαλλία, το Κέντρο Τεκμηρίωσης του 

Μουσείου της Υγειονομικής Υπηρεσίας Στρατού, που βρίσκεται 

στο Βαλ-ντε-Γκρας, έχει συγκεντρώσει σε έξι φακέλους τα τηλε-

γραφήματα, τα μηνύματα, τις τηλεφωνικές καταγραφές, τις στα-

τιστικές, τις αναφορές κτλ. των στρατιωτικών αυτών γιατρών 

προς τους ανωτέρους τους. Αρχεία υπάρχουν επίσης και στην 

Υπηρεσία της Ιστορίας του Στρατού Ξηράς, στο κάστρο της Βεν-

σέν. Σε άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγά-

λη Βρετανία, οι στρατιωτικές πηγές είναι επίσης άφθονες και 

έχουν γίνει αντικείμενο πολλών δημοσιεύσεων. Για τις πηγές 

που αφορούν τους πολίτες στη Γαλλία, διαθέτουμε υλικό που 

βρίσκεται στα αρχεία των διαμερισμάτων, όπως τα μητρώα των 

νοσοκομείων αλλά και τα αρχεία των σχολικών ιδρυμάτων 

(αλληλογραφία μεταξύ των διευθυντών σχολείων και των αρ-

μόδιων αρχών για θέματα εκπαίδευσης). Ωστόσο, τα στατιστι-

κά δεδομένα για τους πολίτες είναι πολύ πιο φτωχά και διά-
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σπαρτα σε σχέση με εκείνα του στρατού. Το Παρίσι αποτελεί 

εξαίρεση, με μία καλά καταρτισμένη συλλογή γύρω την επιδη-

μία, που δημοσιεύθηκε από τη Δημοτική Υπηρεσία Στατιστικής.5

Γενικώς, οι ιατρικές στατιστικές πηγές που αφορούν τους 

πολίτες δεν είναι απόλυτα αξιόπιστες.6 Η καταγραφή των αι-

τιών θανάτου και η διαβίβασή τους προς τις υγειονομικές αρ-

χές δεν είναι συστηματικές, για τον επιπλέον λόγο ότι η γρίπη 

δεν είναι μία ασθένεια της οποίας η δήλωση είναι υποχρεω-

τική. Οι συνθήκες του πολέμου, όπου οι θάνατοι των πολιτών 

διαχωρίζονται από αυτούς των στρατιωτών, δυσχεραίνουν την 

κατάρτιση ενός αξιόπιστου απολογισμού, κυρίως στη Γαλλία, 

όπου δέκα διαμερίσματα βρίσκονται υπό γερμανική κατοχή 

και όπου πολλές νομαρχιακές υπηρεσίες έχουν αποδιοργανω-

θεί.7 Έτσι, μπροστά στη χαμηλή αξιοπιστία των επιδημιολογι-

κών δεδομένων που αφορούν τους πολίτες, οι ερευνητές προ-

χωρούν έχοντας την υπερ-θνησιμότητα ως δεδομένο, υπολο-

γίζοντας τον αριθμό των επιπλέον θανάτων σε σχέση με την 

«αναμενόμενη» θνησιμότητα. Είναι μία κλασική επιδημιολο-

γική μέθοδος που απαιτεί κάποια προσοχή, αλλά που έχει ήδη 

χρησιμοποιηθεί κατά τον 19ο αιώνα, κυρίως για την επιδημία 

της γρίπης του 1889-1890.8

Τα ληξιαρχικά βιβλία είναι μία ενδιαφέρουσα πηγή για τον 

εντοπισμό της υπερ-θνησιμότητας στους δήμους. Μας δίνουν 

τους ετήσιους καταλόγους των γεννήσεων, των θανάτων και 

των γάμων, γενικά από τις αρχές του 19ου αιώνα. Φυλάσσονται 

στο δημαρχεία και είναι προσβάσιμα μετά το πέρας των εβδο-

μήντα χρόνων για τους θανάτους. Οι ληξιαρχικές πράξεις θα-

νάτου των μητρώων των δήμων περιέχουν την ταυτότητα του 

προσώπου, την ημερομηνία γέννησής του καθώς και την ημε-
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ρομηνία, την ώρα και τον τόπο του θανάτου του. Η αιτία δεν 

αναφέρεται, πλην εξαιρέσεων –θα επανέλθουμε σε αυτό το 

θέμα–, ενώ μαθαίνουμε συνήθως το επάγγελμα του προσώπου, 

την ταυτότητα του/της συζύγου και των γονέων του. Πώς όμως 

μπορείς να προσδιορίσεις την υπαιτιότητα της γρίπης για τη 

θνησιμότητα ενός δήμου, αν δεν γνωρίζεις τις αιτίες θανάτου; 

Η πρώτη ένδειξη είναι προφανώς ο ασυνήθιστος αριθμός νε-

κρών κατά τη διάρκεια των μηνών της επιδημίας (από τον 

Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο του 1918, αλλά και την άνοι-

ξη του 1919). Οι θάνατοι μερικές φορές σημειώνονται όλοι 

μαζί μέσα σε λίγες ημέρες: ο δήμος του Σεν-Ντρεζερί (περιοχή 

Ερό) αριθμεί, για παράδειγμα, το ήμισυ των θανάτων της χρο-

νιάς του 1918 κατά το διάστημα μεταξύ της 20ής και της 29ης 

Οκτωβρίου. Η σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να 

επιβεβαιώσει αυτή την υπερ-θνησιμότητα, αφαιρούμενης της 

θνησιμότητας στους στρατιώτες. Η ηλικία των ανθρώπων που 

πεθαίνουν είναι επίσης ένας δείκτης, αφού η επιδημία της 

γρίπης σκότωσε κυρίως νέους ενήλικες. Τέλος, η συγκέντρω-

ση θανάτων στην ίδια οικογένεια ή στην ίδια συνοικία είναι 

ένδειξη επιδημίας. Οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου δείχνουν 

επιπλέον ότι η επιδημία χτυπά πολύ άνισα τους δήμους: ορι-

σμένοι δεν εμφανίζουν καθόλου υπερ-θνησιμότητα, ενώ άλλοι 

παρουσιάζουν εμφανή κορύφωση κατά τον Σεπτέμβριο και τον 

Οκτώβριο του 1918.

Εκτός από την εκτίμηση της θνησιμότητας, οι πηγές που 

επιτρέπουν να ανασυνθέσουμε την αντίληψη που είχαν οι άν-

θρωποι της εποχής για την επιδημία, καθώς και τον τρόπο με 

τον οποίο εκείνη εξελίχθηκε, είναι πολλές. Ο Τύπος είναι ένα 

καλό βαρόμετρο αυτών των δεδομένων, σε μία κοινωνία όπου, 
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πριν από την εφεύρεση της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, 

οι εφημερίδες αποτελούσαν το όχημα, αν όχι, τους διαμορφω-

τές της κοινής γνώμης.9 Τα ιατρικά κείμενα είναι επίσης άφθο-

να, με τη μορφή εκθέσεων της Ιατρικής Ακαδημίας, ιατρικών 

διδακτορικών διατριβών ή άρθρων σε επιστημονικά περιοδι-

κά, όπως το The Lancet, τα οποία αφθονούν τα χρόνια μετά την 

επιδημία. Φυσικά, ολόκληρη η γενικής φύσης τεκμηρίωση που 

χρησιμοποιείται από την ιστορία μπορεί να είναι χρήσιμη, 

επειδή η γρίπη, κυρίως κατά το κύμα του Σεπτεμβρίου-Οκτω-

βρίου του 1918, έπληξε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Η επι-

δημία αναφέρεται, έτσι, στα πρακτικά κοινοβουλευτικών συ-

ζητήσεων, σε εκθέσεις δραστηριότητας εταιρειών, κυρίως των 

ναυτιλιακών, στα νομαρχιακά αρχεία... Τα πλούσια αυτά τεκ-

μήρια, που παρουσιάζουν ποικιλία ως προς τις πηγές και τις 

μορφές τους, μας δίνουν τη δυνατότητα να ανασυνθέσουμε τη 

χρονολογική εξέλιξη και να καταρτίσουμε τον απολογισμό της 

γρίπης σε παγκόσμια, εθνική, αλλά ακόμα και τοπική κλίμακα.

Άνοιξη του 1918: το πρώτο κύμα

Οι εποχικές επιδημίες γρίπης χτυπούν συνήθως κατά ετήσια 

διαλείμματα, προκαλώντας θανάτους σε ηλικιωμένα άτομα κα-

τά τη διάρκεια του χειμώνα. Η ισπανική γρίπη ξεκινά το ταξίδι 

της παράδοξα, κάνοντας την επίθεσή της την άνοιξη. Μεταξύ 

του Απριλίου και του Ιουλίου του 1918, πλήττει ένα σημαντικό 

τμήμα του πληθυσμού και προκαλεί την ανησυχία των γιατρών, 

αλλά δεν φέρνει τον γενικό πανικό, καθώς η θνησιμότητα πα-

ραμένει πολύ χαμηλή. Ωστόσο, ενώ στα τέλη Ιουλίου το κακό 

μοιάζει να απομακρύνεται, τον Αύγουστο και στις αρχές Σεπτεμ-
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βρίου σημαίνει συναγερμός, λόγω του πολλαπλασιασμού των 

θανατηφόρων κρουσμάτων που συνδέονται με πνευμονικές 

λοιμώξεις. Είναι ξεκάθαρο πως έχουμε φύγει από την περίπτω-

ση μίας εποχικής γρίπης και περνάμε σε μία πανδημία πολύ 

πιο σοβαρή. Αυτό το δεύτερο κύμα, που απλώνεται από τον 

Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 1918 στην Ευρώπη και στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό 

θανάτων και προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στη ζωή των πολι-

τών και του στρατού. Μετά από μία τελευταία επιδημική φάση 

την άνοιξη του 1919, πρέπει να περιμένουμε τον Μάιο και τον 

Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, για να απομακρυνθεί πια ο επιδημικός 

κίνδυνος στη Γαλλία. Αν και οι τρεις αυτές φάσεις είναι διακρι-

τές στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, σε άλλες περιο χές 

του κόσμου μόνο οι δύο τελευταίες (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 

1918 και αρχές του 1919) είναι ορατές με όρους θνησιμότητας 

και νοσηρότητας.10 Στα πιο απομακρυσμένα σημεία, κυρίως στη 

Νότια Αμερική και στην Ωκεανία, η γρίπη φτάνει πολύ πιο 

αργά, σε ένα μόνο κύμα ή δύο το πολύ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η επιδημία ανιχνεύεται τον Μάρ-

τιο του 1918 από τους στρατιωτικούς γιατρούς, γεγονός που 

έκανε για καιρό τον κόσμο να πιστεύει πως η χώρα αυτή ήταν 

η χοάνη από την οποία βγήκε ο ιός. Στη Γαλλία, μόνο τον 

Απρίλιο του 1918 γίνονται αναφορές από τους γιατρούς αρ-

κετών στρατιωτικών σχηματισμών για επιδημία γρίπης με πο-

λύ ταχεία εξάπλωση. Στις 10 του μηνός, κρούσματα γρίπης 

αναφέρονται σε ένα στρατόπεδο στρατιωτικής εκπαίδευσης 

στο Βιλέρ-σιρ-Κουντέν.11 Οι στρατιωτικοί γιατροί δίνουν με-

γάλη προσοχή στην κατάσταση των στρατευμάτων τους, καθώς 

η υγεία των μονάδων αποτελεί στρατηγικό διακύβευμα: οι για-
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τροί έχουν καθήκον να εντοπίζουν οτιδήποτε θα μπορούσε να 

επηρεάσει αρνητικά την επιχειρησιακή ικανότητα των στρατι-

ωτών. Επίσης, διαθέτουμε αριθμούς πολύ ακριβείς σχετικά με 

τη νοσηρότητα. Στο κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης του Μο-

ντολιέ (περιοχή Οντ), από τους 500 άντρες του στρατοπέδου 

οι 249 παρουσιάστηκαν στον αναρρωτήριο την εβδομάδα από 

τις 22 έως τις 28 Απριλίου, αλλά κράτησαν μόνο τους 18 (12 

εκ των οποίων για γρίπη) και τέσσερις τους έστειλαν στο νο-

σοκομείο. Ένας μόνος θάνατος σημειώνεται, αλλά αρκεί για 

να γίνει μία πολύ λεπτομερής και αναλυτική αναφορά.12

Αν ο Απρίλιος είναι ο μήνας εμφάνισης της γρίπης, ο 

Μάιος είναι εκείνος της έκρηξης. Οι Αρχές, οι οποίες παρα-

κολουθούν με προσοχή την κατάσταση της υγείας των εργα-

τών στα εργοστάσια που δουλεύουν για τον στρατό, λαμβά-

νουν εκατοντάδες τηλεγραφήματα που ενημερώνουν τον 

αρμόδιο υφυπουργό της Υγειονομικής Υπηρεσίας Στρατού 

σχετικά με την επιδημία. Εκείνο του αρχίατρου Καμαντρόν, 

στη 16η στρατιω τική περιφέρεια, βρισκόμενου σε αποστολή 

στις 24 Μαΐου, επισημαίνει ότι τα εργοστάσια σιδηρουργίας 

της Ντεκαζβίλ, στην περιο χή Αβερόν, επλήγησαν από την 

επιδημία: 25% του προσωπικού αρρώστησε από τις 12 έως 

τις 18 Μαΐου και το 20% την εβδομάδα που ακολούθησε.13 

Όλες οι μαρτυρίες τονίζουν τη ραγδαία διάδοση της γρίπης: 

ο αριθμός των ασθενών δεκαπλασιάζεται σε λίγες ημέρες, 

ενώ η λοίμωξη εξαφανίζεται μέσα σε μία με δύο εβδομάδες 

και πηγαίνει να σαρώσει το γειτονικό εργοστάσιο ή χωριό. 

Τα συμπτώματα είναι ίδια με εκείνα μίας κλασικής εποχικής 

γρίπης: κεφαλαλγίες, πυρετός, αίσθημα κόπωσης, μυϊκοί 

πόνοι και ενίοτε διάρροια, αλλά η μεγάλη πλειονότητα είναι 
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και πάλι στο πόδι μέσα σε μερικές ημέρες, με μοναδικό κα-

τάλοιπο μία μεγάλη κόπωση. Αυτή η αύξηση της νοσηρότη-

τας αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, 

και ισχύει τόσο για τους στρατιώτες όσο και για τους πολίτες. 

Τον Μάιο του 1918, ο αγγλικός στόλος αναγκάζεται να μειώ-

σει τις εξόδους του, καθώς το 10% της δύναμής του, δηλαδή 

10.313 ναύτες, απουσιάζουν από τις αναφορές.14 Παρομοίως, 

το ένα τρίτο –αν όχι το ήμισυ– του προσωπικού των αμερι-

κανικών υποβρυχίων έχει αρρωστήσει.15 

Αν και οι στρατιωτικοί αναφέρουν με λεπτομέρειες την 

εξέλιξη της επιδημίας, τα στοιχεία που έχουμε για τους πολί-

τες είναι σχετικά φτωχά. Στο Παρίσι, η γρίπη, που εμφανί-

στηκε στα τέλη Απριλίου, επισημάνθηκε από τους νοσοκο-

μειακούς γιατρούς, αλλά τον Μάιο η συνειδητοποίηση ότι 

πρόκειται για μία επιδημία μεγάλης κλίμακας περιορίζεται 

στους στρατιωτικούς και στους νοσοκομειακούς κύκλους, και 

δεν περνά στο σύνολο των εθνικών μέσων ενημέρωσης.16 

Τον Ιούλιο, ο γαλλικός Τύπος «αρπάζει» τελικά το θέμα, υπο-

γραμμίζοντας πόσο πολύ έχει πληγεί η Γερμανία.17 Οι γερμα-

νοί αιχμάλωτοι ομολογούν πως πολλοί στρατιώτες διακομί-

σθηκαν στα μετόπισθεν. Η γρίπη αποδιοργανώνει και τον 

γαλλικό στρατό, αλλά, καθώς η θνησιμότητα είναι χαμηλή, 

οι περισσότεροι στρατιώτες λαμβάνουν θεραπεία επιτόπου. 

Στο 31ο σώμα της 1ης στρατιάς οι άρρωστοι, μεταξύ της 1ης 

και της 21ης Μαΐου 1918, αριθμούνται σε 7.088. Οι 810 

διακομίσθηκαν στα μετόπισθεν, από τους οποίους όμως πε-

ρισσότεροι από 400 επανεντάχθηκαν στη μονάδα τους. Μό-

νο 115, δηλαδή το 2%, απομακρύνθηκαν από το μέτωπο για 

μεγαλύτερης διάρκειας θεραπεία.18
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Το πρώτο αυτό κύμα φαίνεται πως αφορά κυρίως την Ευ-

ρώπη. Σε πολλές άλλες χώρες (Ρωσία, χώρες της Αφρικής...) 

δεν έχει εκδηλωθεί. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα της μη 

καταγραφής της επιδημίας: καθώς εκείνη δεν προκάλεσε πολ-

λούς θανάτους, δεν εμφανίζεται αναγκαστικά στις δημογραφι-

κές στατιστικές. Όπως κι αν είναι τα πράγματα, ακόμα και στις 

χώρες με υψηλό επίπεδο διοίκησης, όπως η Ιαπωνία, το πρώ-

το κύμα δεν καταγράφεται, ενώ το κύμα του Οκτωβρίου του 

1918 είναι εκείνο που δηλώνει την έναρξη της επιδημίας, η 

οποία εισέβαλε, όπως γίνεται συνήθως, με τα πλοία.19 Ωστόσο, 

το πρώτο κύμα πρέπει να είχε πλήξει την Αυστραλία, τη Νέα 

Ζηλανδία και τις Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες (τη σημερινή 

Ινδονησία) από τον Ιούνιο του 1918. 

Η ήπια μορφή της επιδημίας είναι φαινομενική, γιατί έχουν 

καταγραφεί μόνο τα περιστατικά –έστω και λίγα– που καταλή-

γουν στον θάνατο, τα οποία μαρτυρούν οι στατιστικές και οι 

αναφορές των γάλλων στρατιωτικών γιατρών. Από τον Απρί-

λιο του 1918, αρχίζουν να μετρούν στον γαλλικό στρατό θα-

νάτους, και μάλιστα επιφανών, όπως του Ζορζ Ρενουάρ, του 

διευθυντή του Γ΄ Γραφείου του Ανώτατου Επιτελείου, ο οποίος 

πεθαίνει από γρίπη στο Ντορμάν. Οι αναφορές των στρατιω-

τικών γιατρών, καθώς είναι πολύ ακριβείς, κάνουν λόγο και 

για τον θάνατο του στρατιώτη Ζαν Προσπέρ, ο οποίος υποκύ-

πτει στις 25 Απριλίου στο στρατόπεδο του Μοντολιέ, στην 

περιοχή Οντ, σε λιγότερο από τρεις ημέρες αφότου κόλλησε 

τη γρίπη.20 Ο γαλλικός στρατός μετρά στις γραμμές του 48 

θανάτους που οφείλονται στη γρίπη και στις επιπλοκές της 

κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.21 Αλλά οι αριθμοί αυτοί είναι 

προφανώς χαμηλότεροι από τους πραγματικούς, γιατί από τις 
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αρχές Ιουλίου ο γιατρός-γενικός επιθεωρητής Βενσάν, σε πε-

ριοδεία στη νοτιοανατολική Γαλλία, εκφράζει όλη του την ανη-

συχία μπροστά στον καθόλου αμελητέο αριθμό θανάτων που 

συνδέονται με πνευμονικές επιπλοκές της γρίπης. Μόνο στη 

φρουρά του Πριβά (περιοχή Αρντές), που αριθμεί 670 άντρες, 

κατέγραψαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 1918, 412 κρούσμα-

τα γρίπης, εκ των οποίων 27 με πυώδη πλευρίτιδα, και 15 

θανάτους. Οι αριθμοί είναι λίγο χαμηλότεροι στις φρουρές της 

14ης στρατιωτικής περιφέρειας, αλλά δέκα θάνατοι χτύπησαν 

στην Γκρενόμπλ στο 4ο σύνταγμα μηχανικού, και πέντε στο 

28ο και στο 30ό τάγμα κυνηγών.22 Στην πραγματικότητα, φαί-

νεται πως η πρώτη φάση της επιδημίας εκδηλώθηκε με έναν 

σημαντικό αριθμό θανάτων, αλλά χάθηκε μέσα σε έναν ιδιαί-

τερα υψηλό αριθμό κρουσμάτων: το ποσοστό θνησιμότητας, 

δηλαδή ο αριθμός θανάτων για 1.000 κατοίκους, παραμένει 

χαμηλό αλλά όχι αμελητέο. Στη Μαδρίτη, η πρώτη φάση ξεκι-

νά απότομα τον Μάιο του 1918 με 80.000 κρούσματα γρίπης 

κατά την εβδομάδα από τις 20 έως τις 26 Μαΐου και κορυφώ-

νεται γύρω στην 1η Ιουνίου, με 250.000 ασθενείς.23 Το ποσο-

στό θνησιμότητας για θανάτους που συνδέονται με τη γρίπη 

και τις επιπλοκές της τον Μάιο και τον Ιούνιο του 1918 είναι 

της τάξης του 1,31‰, το οποίο αντιστοιχεί σε 852 θανάτους 

στον πληθυσμό της Μαδρίτης.24 Στο πιο κρίσιμο σημείο αυτού 

του πρώτου κύματος, 80 με 100 άτομα πεθαίνουν κάθε μέρα 

στην ισπανική πρωτεύουσα, αντί για 40, που είναι το σύνηθες. 

Οι Αρχές θεωρούν ότι τα πράγματα επέστρεψαν στην πρότερή 

τους κατάσταση στις 24 Ιουνίου και η επιδημία φαίνεται να 

έχει περάσει. Στην Ινδία, το πρώτο κύμα έρχεται από τη Βομ-

βάη, γύρω στις 10 Ιουνίου, και προκαλεί 1.600 θανάτους στην 
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Προεδρία της Βομβάης (Bombay Presidency) μεταξύ Ιουνίου 

και Ιουλίου του 1918. Στην Αυστραλία φτάνει μόνο τον Ιούλιο, 

ενώ τα πρώτα σημάδια του δεύτερου κύματος εμφανίζονται 

ήδη στην Ελβετία και στη Γερμανία. 

Στη Γαλλία, οι μελέτες των ληξιαρχικών βιβλίων θανάτων 

δεν δείχνουν αισθητή υπερ-θνησιμότητα κατά το πρώτο αυτό 

κύμα· εκείνη εμφανίζεται πολύ καθαρά κατά τη δεύτερη φάση 

και σε μικρότερο βαθμό κατά την τελευταία, την άνοιξη του 

1919.25 Συχνά, άλλωστε, η καταγραφή των θανάτων από τους 

γιατρούς δεν ξεκινά παρά στα τέλη Ιουνίου. Στο Παρίσι, για 

παράδειγμα, δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική αύξηση των 

θανάτων που να συνδέονται με τη γρίπη πριν από τον Σεπτέμ-

βριο. Ο αιφνιδιασμός ενός πληθυσμού που έχει στραμμένη 

την προσοχή του στον πόλεμο, η έλλειψη γιατρών για τους 

πολίτες, τα ποικίλα παθολογικά συμπτώματα και επιπλοκές, 

καθώς και το γεγονός ότι η γρίπη, μία λοίμωξη ακίνδυνη γε-

νικά, δεν συγκαταλέγεται στις λοιμώδεις ασθένειες που η δή-

λωσή τους είναι υποχρεωτική, εξηγούν την ελλιπή δήλωση 

των κρουσμάτων γρίπης του πρώτου κύματος.

Ο Ιούλιος είναι ένας κρίσιμος μήνας για τη Δυτική Ευρώπη. 

Ο αριθμός των ασθενών φαίνεται να μειώνεται, αλλά ο αριθμός 

των περιστατικών με επιπλοκές, όπως κι εκείνων που καταλή-

γουν, τα οποία αφορούν υγιείς νέους ενήλικες, αυξάνεται και 

ανησυχεί τους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό, που και 

οι ίδιοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι. Η εφημερίδα Le Figaro ανα-

φέρει ότι η δεσποινίς Φετίς, «νοσοκόμα της οργάνωσης για τη 

βοήθεια στους τραυματίες στρατιώτες, υπέκυψε στη Σεντ, στις 6 

του περασμένου Ιουλίου, μετά από επιπλοκές μίας γρίπης, λοι-

μώδους νόσου, από την οποία μολύνθηκε νοσηλεύοντας άρρω-
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στους στρατιώτες».26 Τα δύσκολα περιστατικά, που περιλαμβά-

νουν πνευμονία, βρογχοπνευμονία, ακόμα και πυώδη πλευρί-

τιδα, πολλαπλασιάζονται στη Γερμανία και στην Ελβετία.27

Ωστόσο, μετά από μία πρώτη κορύφωση της θνησιμότητας 

τον Ιούλιο, παρατηρείται ύφεση στην Ελβετία μέχρι τις 20 Σε-

πτεμβρίου.28 Στη Γαλλία, οι στρατιωτικοί γιατροί, αισιόδοξοι, 

πιστεύουν ότι το κρίσιμο διάστημα της επιδημίας έχει περάσει. 

Στις 20 Αυγούστου, ο διευθυντής της υγειονομικής υπηρεσίας 

της περιοχής του Μονπελιέ σημειώνει στο κάτω μέρος της ανα-

φοράς που απευθύνεται στον αρμόδιο υφυπουργό της Υγειο-

νομικής Υπηρεσίας Στρατού ότι η επιδημία βρίσκεται «σε ύφε-

ση».29 Τα καθησυχαστικά αυτά συμπεράσματα είναι η επωδός 

των στρατιωτικών αναφορών. Συναντάμε, μάλιστα, στην καρδιά 

της επιδημίας, τον Οκτώβριο του 1918, στρατιωτικούς γιατρούς 

σε τοπικό επίπεδο να προσπαθούν μερικές φορές να ελαχιστο-

ποιήσουν, προς τους ανωτέρους τους, τις συνέπειες της επιδη-

μίας στην επικράτειά τους, την οποία δεν καταφέρνουν να ελέγ-

ξουν. Προφανώς, οι πρωταγωνιστές εκείνης της ιστορικής 

στιγμής συνειδητοποιούν αυτή τη διαδοχή των επιδημικών 

φάσεων μόνο μεταγενέστερα. Ο καθηγητής Νετέρ, σπουδαίος 

γιατρός της εποχής, επικεφαλής του νοσοκομείου Τρουσό και 

μέλος της Ιατρικής Ακαδημίας, σημειώνει εκ των υστέρων:

«Καθώς πλησιάζαμε στο καλοκαίρι, θέλαμε να πιστεύουμε πως 

η ασθένεια δεν θα είχε επιπλοκές που να αφορούν το αναπνευ-

στικό σύστημα, εξαιτίας των οποίων η επιδημία του 1889-1890 

υπήρξε σοβαρή».30

Έτσι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1918, οι ευρωπαίοι 

παρατηρητές στη διατύπωση των απόψεών τους είναι ανήσυχοι 
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και ταυτόχρονα καθησυχαστικοί. Όπως η νηνεμία πριν από τον 

κυκλώνα, ο καταστρεπτικός παράγοντας κάνει ένα διάλειμμα. 

Αλλά τα σημάδια που προμηνύουν τον κατακλυσμό είναι εκεί.

Μαύρος Οκτώβριος

Κατά τη δεύτερη φάση, που στην Ευρώπη ξεκινά τον Αύγουστο 

του 1918, η επιδημία εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο και 

φτάνει στην κορύφωσή της τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, 

εκτός από ορισμένες μόνο χώρες, που θα πληγούν πολύ αργό-

τερα. Αυτό το δεύτερο κύμα της επιδημίας, αιτία του φοβερού 

απολογισμού σε ανθρώπινες ζωές, εκδηλώνεται με μία αύξηση 

της θνησιμότητας, ενώ συνειδητοποιείται ότι η ασθένεια είναι 

σοβαρή. Ο Τύπος σταματά να την υποτιμά, αναγνωρίζει ότι 

πλήττει ολόκληρο τον κόσμο και ότι ο ιός δεν κάνει διακρίσεις 

μεταξύ Συμμάχων, εχθρών και ουδέτερων χωρών.

Για να υπολογίσουμε πώς εμφανίζεται η επιδημία, πρέπει να 

ανατρέξουμε στις στατιστικές των νοσοκομείων. Το 1918, το 

περιφερειακό νοσοκομείο του Μονπελιέ (το σημερινό νοσοκο-

μείο Σεντ-Ελουά), βασική υποδομή υγείας της πόλης, καταγράφει 

τις αιτίες θανάτου των ασθενών.31 Βεβαίως, η καταμέτρηση δεν 

είναι εξονυχιστική, γιατί άτομα με γρίπη μπορεί να στάλθηκαν 

σε άλλα ιδρύματα πριν πεθάνουν, αλλά είναι ενδεικτική. Πριν 

από την έλευση του κύματος, οι θάνατοι από πνευμονία αποτε-

λούν μέρος της συνήθους θνησιμότητας (σχεδόν δύο τον μήνα 

για το νοσοκομείο αυτό) και αντιστοιχούν στην επιδείνωση της 

γενικής κατάστασης των σχετικά ηλικιωμένων ασθενών: από τον 

Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 1918, 20 άτομα πέθαναν από 

πνευμονία, βρογχοπνευμονία και πυώδη πλευρίτιδα. Στους ενή-
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λικες άνω των 15 ετών, η μέση ηλικία των ανθρώπων που πέθα-

ναν είναι τα 55 έτη για τους άντρες και τα 69 έτη για τις γυναίκες. 

Σε αυτούς τους αριθμούς προστίθενται και επτά παιδιά μικρότερα 

των 15 ετών, κάποια από τα οποία νοσούσαν με ιλαρά. Μέχρι 

τον Αύγουστο, ο όρος «γρίπη» δεν αναφέρεται στις αιτίες θανάτου.

Τον Αύγουστο του 1918, ο αριθμός των θανάτων που συν-

δέονται με πνευμονικές λοιμώξεις αυξάνει, ενώ το προφίλ των 

θυμάτων αλλάζει. Τα ηλικιωμένα άτομα και τα μικρά παιδιά 

δίνουν τη θέση τους σε νέους ενήλικες και εφήβους. Η πρώτη 

μνεία στη «γρίπη» αφορά ένα κορίτσι 15 ετών, που μπήκε στο 

νοσοκομείο στις 3 Αυγούστου και πέθανε στις 9. Οι εισαγωγές 

σοβαρών περιστατικών που καταλήγουν ακολουθούν έκτοτε η 

μία μετά την άλλη (μία εισαγωγή για γρίπη στις 14, μία στις 15 

και μία άλλη στις 16).32

Μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 31ης Δεκεμβρίου 1918, 

92 άρρωστοι πεθαίνουν από τη γρίπη και τις πνευμονικές 

επιπλοκές της. Η μέση ηλικία των ενηλίκων (άνω των 15 

ετών) που πεθαίνουν είναι τα 33 έτη για τους άντρες και τα 

29 έτη για τις γυναίκες. Τα ηλικιωμένα άτομα εξαφανίζονται 

από τα μητρώα.33 Το νοσοκομείο αυτό, το καλύτερα εξοπλι-

σμένο της πόλης, δέχεται τα βαριά περιστατικά.34 Η μέση 

διάρκεια παραμονής είναι μικρότερη των τεσσάρων ημερών 

(3,94), αλλά για το ήμισυ των εισαγωγών είναι μικρότερη 

των δύο ημερών: οι ασθενείς μπαίνουν στο νοσοκομείο με 

καθυστέρηση και η εξέλιξη της ασθένειας είναι γρήγορη. Ακό-

μα πιο φοβερό είναι το γεγονός ότι ο ιός σκοτώνει τα θύματά 

του κατά οικογένειες ολόκληρες ή μαζικά τους συναδέλφους 

του ίδιου εργοστασίου. Ο καθηγητής Νετέρ σημειώνει με τρα-

γικό τόνο:
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«Σχεδόν όλα τα παιδιά που εισήχθησαν με γρίπη είχαν άρρωστα 

αδέρφια και τον πατέρα τους ή τη μητέρα τους να νοσηλεύεται 

στο νοσοκομείο ή στο σπίτι. Στις περισσότερες οικογένειες όπου 

μας κάλεσαν, υπήρχαν αρκετοί άρρωστοι. Είχαμε δει τέσσερις, 

έξι, να είναι στο κρεβάτι ταυτόχρονα ή διαδοχικά».35

Τον Αύγουστο του 1918, ο στρατιωτικός γιατρός Ντε Ζονγκ, 

στην αναφορά του προς τον διευθυντή της υπηρεσίας υγείας, 

παρουσιάζει μία θλιβερή ένδειξη της εξάπλωσης της ασθένειας:

«Αν και δεν έχουμε κανένα επίσημο έγγραφο, είναι πλέον γνωστό 

ότι παρατηρούνται πολλές σοβαρές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις 

στον πληθυσμό του Μονπελιέ. Μία έμμεση απόδειξη είναι η 

μακάβρια λεπτομέρεια ότι υπάρχει ξαφνικά ανεπάρκεια στα φέ-

ρετρα».36

Στη Γαλλία, τα στρατεύματα πλήττονται από τις αρχές Σεπτεμ-

βρίου. Στην 8η στρατιά, οι καθημερινές καταγραφές δεν αφή-

νουν καμία αμφιβολία. Την πρώτη του μηνός, οι εισαγωγές 

στο νοσοκομείο από τις 5 ημερησίως φτάνουν τις 30. Από τις 

4 του μηνός, δεν περνά ούτε μία ημέρα χωρίς να σημειώσουν 

τον θάνατο ενός στρατιώτη. Το όριο των δέκα θανάτων την 

ημέρα ξεπερνιέται μετά τις 15 Σεπτεμβρίου και εκείνο των 20 

θανάτων στις 10 Οκτωβρίου.37 Στο Παρίσι, τα κρούσματα της 

επιδημίας διπλασιάζονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σε-

πτεμβρίου. Την εβδομάδα από τις 22 έως τις 26, καταγράφουν 

μία εκατοντάδα θανάτων που συνδέονται με τη γρίπη και τις 

επιπλοκές της. Ωστόσο, οι Αρχές και ο Τύπος καθυστερούν να 

αντιδράσουν. Ακόμα και στις 3 Οκτωβρίου η εφημερίδα Le 

Petit Journal κρίνει ότι «η γενική υγεία στο Παρίσι είναι ικανο-
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ποιητική», αφού ο αριθμός των θανάτων εβδομαδιαίως είναι 

850 άτομα», δηλαδή κατώτερος από εκείνον «κατά την περίο-

δο του πολέμου του 1870». Ο Τύπος δεν συνειδητοποιεί την 

έκταση της επιδημίας παρά μόνο γύρω στις 10 Οκτωβρίου, και 

έκτοτε σε όλες τις συζητήσεις γίνεται λόγος για τη γρίπη, ενώ 

αποτελεί το καθημερινό θέμα των εφημερίδων, που δίνουν 

συμβουλές και πληροφορίες, δημοσιεύοντας τις οδηγίες της 

κυβέρνησης.38 Το κακό κορυφώνεται το διάστημα 20 με 25 

Οκτωβρίου. Στις 25, κατά τη διάρκεια μίας μακράς και θυελ-

λώδους συνεδρίασης στη Βουλή, οι βουλευτές ασκούν κριτική 

στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται την επι-

δημία. Η θνησιμότητα αυξάνεται και η μετάδοση είναι εξαιρε-

τικά υψηλή –ο βουλευτής Ντε Σαπντελέν διαπιστώνει ότι στον 

δήμο του οι 1.000 από τους 3.000 κατοίκους είναι κλινήρεις.39 

Την εβδομάδα από τις 20 έως τις 26 Οκτωβρίου 1918, ο αριθ-

μός των θανάτων στο Παρίσι από τους 900-1.000 σε κανονι-

κές συνθήκες φτάνει στους 2.566. Τα γραφεία τελετών δεν 

έχουν πια φέρετρα, τα ληξιαρχεία δέχονται μεγάλη πίεση.

Στην Ευρώπη, στην Αφρική και στη Νότια Αμερική, ο Οκτώ-

βριος είναι ο πιο δύσκολος μήνας, σε σημείο που μιλούν για 

«μαύρο Οκτώβριο», προκειμένου να περιγράψουν την κατά-

σταση στη Νότια Αφρική, ή «μαύρο Νοέμβριο» στη Νέα Ζηλαν-

δία, που θα πληγεί αργότερα, όπως και η Ωκεανία.40 Η οικο-

νομία και τα στρατεύματα έχουν αποδιοργανωθεί. Οι δημόσιοι 

χώροι έχουν κλείσει με απόφαση των Αρχών ή λόγω έλλειψης 

προσέλευσης. Εργοστάσια, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, δι-

οικητικές υπηρεσίες και μέσα μεταφορές υπολειτουργούν.

Από τις αρχές Νοεμβρίου και έπειτα, η γρίπη φαίνεται να 

ακολουθεί την καμπύλη των εχθροπραξιών. Όταν όλα τα ση-
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μάδια αρχίζουν να δείχνουν πως η ανακωχή είναι κοντά, η 

αναταραχή που προκάλεσε η γρίπη φαίνεται να περιορίζεται. 

Στις 5 Νοεμβρίου, η εφημερίδα Le Petit Journal ανακοινώνει την 

επανέναρξη των ημερήσιων δρομολογίων της υπερταχείας, 

«που είχαν σταματήσει εδώ και δώδεκα ημέρες».

Αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για πανηγυρισμούς: τον Δε-

κέμβριο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γαλλία παρατηρείται 

μία εκ νέου εξάπλωση της επιδημίας.41 Εντός των ίδιων των 

τριών κυμάτων σημειώνονται, έτσι, φάσεις έξαρσης ακολου-

θούμενες από φάσεις ύφεσης, που και σήμερα δύσκολα μπο-

ρούν να εξηγηθούν. Μετά από το δεύτερο αυτό κύμα, οι υγειο-

νομικές αρχές, πιστεύοντας πως βλέπουν το τέλος του τούνελ, 

δηλώνουν επισήμως στις 13 Δεκεμβρίου του 1918 ότι η επι-

δημία εξαλείφθηκε. Άλλωστε, στον χώρο των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης εκείνη δεν είναι πια παρά ένα φάντασμα που το 

εκτοπίζει η θριαμβευτική επίσκεψη του αμερικανού προέδρου 

Γουίλσον, ο οποίος φτάνει στη Βρέστη εκείνη την ημέρα, προ-

κειμένου να ξεκινήσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Το τρίτο κύμα του 1919

Λες και δεν έφταναν τα δύο κακά για να «θερίσουν» τα εξασθε-

νημένα σώματα των στρατιωτών, το 1919 ήρθε και ένα τρίτο. 

Ενώ όλος ο κόσμος είχε τα μάτια στραμμένα στις ειρηνευτικές 

διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της Συνθήκης των Βερ-

σαλλιών, η γρίπη επανεμφανίστηκε το διάστημα μεταξύ της 

25ης Φεβρουαρίου και της 22ας Μαρτίου. Στις 21 Ιανουαρίου, 

στη Βουλή, ο βουλευτής Σασέν εκθέτει στον υπουργό Εσωτε-

ρικών «τον βέβαιο κίνδυνο που κρύβει –από την άποψη της 
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μετάδοσης των λοιμωδών νοσημάτων, και ιδιαίτερα της γρί-

πης– ο συνωστισμός στα βαγόνια του μετρό» και ρωτά «αν είναι 

δυνατό να εξασφαλίσουν οι αρμόδιες εταιρείες: 1) την απολύ-

μανση των βαγονιών σε κάθε τερματικό σταθμό και 2) την 

κυκλοφορία μεγαλύτερου αριθμού συρμών».42 Στις 18 Φεβρου-

αρίου, πάντα στη Βουλή, ο βουλευτής Ζιλμπέρ Λοράν δυσα-

νασχετεί:

«Πάνω από το 17% των βοηθών γιατρών σκοτώθηκαν από τον 

εχθρό ή πέθαναν από τις επιπλοκές του τραυματισμού τους […]. 

Επιπλέον, υπάρχει σήμερα ένας πολύ μεγάλος αριθμός ασθενών 

με πνευμονία λόγω γρίπης· πολλοί πεθαίνουν από έλλειψη θερα-

πείας, από έλλειψη γιατρών».43

Ακόμα και οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις επλήγησαν από 

τη γρίπη, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Γούντροου Γουίλ σον, 

ευρισκόμενος στο Παρίσι τον Απρίλιο του 1919, αναγκάζεται 

να μείνει κλινήρης για μερικές ημέρες.

Αυτό το κύμα ήρθε μετά από μία πολύ περιορισμένη ανά-

παυλα μεταξύ του Δεκεμβρίου του 1918 και του Φεβρουαρίου 

του 1919, κατά τη διάρκεια της οποίας η δράση της γρίπης 

(νοσηρότητα και θνησιμότητα) δεν είχε επιστρέψει στα επίπε-

δα εκείνα πριν από την εμφάνισή της.44 Χτυπώντας ξαφνικά, 

ενώ τα προηγούμενα κύματα έχουν πλήξει την άμυνα του ανο-

σοποιητικού των ασθενέστερων ατόμων και έχουν δημιουρ-

γήσει μια κάποια ανοσία στον «επιζήσαντα» πληθυσμό, είναι 

πολύ επιλεκτικό και με ελάχιστες καταγραφές θανάτων στα 

ληξιαρχικά βιβλία στη Γαλλία: δεν έχουμε, για παράδειγμα, 

διαπιστώσει κάποια υπερ-θνησιμότητα στους δήμους του Ερό.45

Δεδομένης της ευαισθητοποίησης των Αρχών στην ασθέ-
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νεια και της απελευθέρωσης των κλινών στα νοσοκομεία με 

το τέλος του πολέμου, δεν αποκλείεται τα πιο βαριά περιστα-

τικά να μεταφέρονται συχνότερα στο νοσοκομείο.46 Αυτό το 

διαπιστώνουμε στο περιφερειακό νοσοκομείο του Μονπελιέ, 

στο οποίο η θνησιμότητα που συνδέεται με τη γρίπη αντιπρο-

σωπεύει το 27% των θανάτων τον Ιανουάριο, κορυφώνεται 

τον Φεβρουάριο (19 θάνατοι, δηλαδή το ένα τρίτο των κατα-

γεγραμμένων θανάτων εκείνο τον μήνα) και, στη συνέχεια, 

μειώνεται αισθητά από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, οπότε και 

σβήνει. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, η γρίπη και οι 

επιπλοκές της είναι η αιτία του ενός τετάρτου των θανάτων –πά-

ντως, πρόκειται για κατ’ ελάχιστον εκτίμηση. Από τα 52 άτομα 

που πέθαναν τα 30 ήταν γυναίκες: η αναλογία αυτή, που αυ-

ξάνεται το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, εξισορροπεί-

ται τον Μάρτιο, γεγονός που εξηγείται από την απόλυση των 

στρατευμένων· οι νέοι άντρες δηλαδή δεν νοσηλεύονται πλέον 

στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Η τελευταία αναφορά της «γρίπης» 

ως αιτίας θανάτου είναι στις 12 Μαΐου 1919. Από τα τέλη του 

Μαΐου, η θνησιμότητα από πνευμονική λοίμωξη επανέρχεται 

στα φυσιολογικά επίπεδα, με δύο ή τρία κρούσματα προχωρη-

μένης ηλικίας τον μήνα.

Αυτό το τελευταίο κύμα συνδυάζει μία σχετικά χαμηλή νο-

σηρότητα με μία υψηλή θνητότητα: της τάξης του 9‰ στα γαλ-

λικά στρατεύματα, έναντι του 12‰ κατά τις χειρότερες ημέρες 

του Οκτωβρίου.47 Οι άνθρωποι βιώνουν το γεγονός αυτό με 

ακόμα σκληρότερο τρόπο, καθώς χτυπά μετά τον πόλεμο πλη-

θυσμούς που άντεξαν τα χειρότερα βάσανα και πίστευαν πως 

βρίσκονταν στο τέρμα του γολγοθά τους, όπως ο αμερικανός 

στρατιώτης Μπεν  Έγκλεστον, ο οποίος πεθαίνει από πνευμο-
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νία πάνω στο πλοίο Aquitania στις 27 Φεβρουαρίου 1919, δύο 

ημέρες πριν φτάσει στη Νέα Υόρκη.48 Η γρίπη είναι επίσης 

αμείλικτη, γιατί σκοτώνει ασθενείς που έχουν ήδη αποδυνα-

μωθεί από μία προηγούμενη επίθεσή της, μερικούς μήνες νω-

ρίτερα. Ορισμένοι πιστεύουν εξάλλου ότι το τρίτο αυτό κύμα 

ήταν η πληρωμή για «τα χρωστούμενα του Οκτωβρίου και του 

Νοεμβρίου, από όλα τα βαριά περιστατικά που τράβηξαν σε 

μάκρος και των οποίων η έκβαση ήταν απλώς ένας θάνατος με 

καθυστέρηση».49

Μετά τα τελευταία αυτά πλήγματα, η πανδημία σβήνει ύστε-

ρα από αρκετές επανεμφανίσεις της μεταξύ του Ιανουαρίου και 

του Μαρτίου του 1920 και, αργότερα, το 1921... Κάποιες διά-

σπαρτες αναζωπυρώσεις της επιδημίας γεννούν φόβους για τα 

χειρότερα, όπως στο Σεντ-Ετιέν, όπου από τις 15 Μαρτίου έως 

τις 30 Απριλίου του 1920 58 άτομα (σε 600 κρούσματα) πε-

θαίνουν.50 Στην πραγματικότητα, μετά το 1919 η γρίπη «επο-

χικοποιείται». Το στέλεχος του 1918-1919 ακολουθεί την ετή-

σια συνήθη κυκλοφορία των στελεχών της γρίπης, προκαλώντας 

εποχικές επιδημίες, αλλά λιγότερα θύματα, γιατί συναντά πλη-

θυσμούς που έχει ήδη «θερίσει» ή πληθυσμούς με ανοσία.51






