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Sir Ronald Ross’s participation in 
the Greek anti-malaria fight in 1906

Abstract at the end of the article

Η συμμετοχή του Ronald Ross  
στον ελληνικό ανθελονοσιακό αγώνα  
το 1906 

Ο διάσημος Σκωτσέζος επιδημιολόγος Sir Ronald Ross ήλθε στην Ελλάδα 
το 1906 προσκεκλημένος της αγγλικής εταιρείας που είχε αναλάβει τα 
έργα αποξήρανσης στην Κωπαΐδα. Περιόδευσε στη Βοιωτία σε συνερ-
γασία με το Σύλλογο προς Περιστολή των Ελωδών Νόσων, ο οποίος είχε 
αρχίσει να δραστηριοποιείται σε μεγάλο βαθμό, αν και ήταν στα πρώτα 
του βήματα. Ο Ross, σε διάλεξή του το 1906 στην Ιατρική Εταιρεία της 
Οξφόρδης, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Αρχεία Ιατρικής, διαπιστώνει 
ότι η ελονοσία ήταν ευρύτατα διαδεδομένη στους ενήλικες εργάτες της 
αγγλικής εταιρείας, αλλά και στα παιδιά των κατοίκων της Βοιωτίας, τα 
οποία εξετάστηκαν κλινικά, ενώ ορισμένα υποβλήθηκαν και σε αιματο-
λογικές εξετάσεις. Όπως αναφέρεται, διάφορα είδη κωνώπων διέδιδαν τη 
νόσο, κυρίως όπου υπήρχαν έλη. Ο νομπελίστας καθηγητής με εμπειρίες 
σε όλο τον κόσμο σύστησε σειρά μέτρων πρόληψης της νόσου. Σημαντική 
ήταν η προσπάθεια του πρωτοπόρου ερευνητή Ross να πείσει βασιλιά, 
πρωθυπουργό και όλες τις ελληνικές αρχές στη στήριξη του ανθελονο-
σιακού αγώνα που είχαν αρχίσει οι Καρδαμάτης και Σάββας. Επίσης, ο 
Ross υποστήριξε ότι η ενδημούσα στην Ελλάδα ελονοσία έπαιξε μεγάλο 
ρόλο στην κατάρρευση του ελληνικού πολιτισμού στην αρχαιότητα, 
αλλά και στη νεότερη Ελλάδα παρέμενε ανασταλτικός παράγοντας της 
προόδου. Ο Ross υπήρξε επιστημονικός, αλλά και οικονομικός αρωγός 
στον ελληνικό ανθελονοσιακό αγώνα. Αυτή η προσφορά δεν θα υπήρχε, 
παρά τη δεδομένη αγάπη του Ross για την κλασική Ελλάδα, αν δεν είχαν 
προηγηθεί η εκτέλεση έργων αποξήρανσης και η δράση διακεκριμένων 
Ελλήνων ιατρών στον ανθελονοσιακό αγώνα, όπως του Σάββα. Σαφώς, 
το τεράστιο ειδικό βάρος του βοήθησε το συστηματικό αγώνα των Ελ-
λήνων υγειονομικών. Επίσης, η στρατιωτική ιδιότητα του Ross και του 
Σάββα επέτρεψε την αξιοποίησή τους στον ανθελονοσιακό αγώνα στους 
πολέμους που ακολούθησαν στο μέτωπο της Μακεδονίας.

Medicine,2 το αρχείο Στέφανου Σκουλούδη στη Γεννάδειο 
Βιβλιοθήκη, ειδικά συγγράμματα και δημοσιεύσεις για τον 
ανθελονοσιακό αγώνα, πλήθος σχετικών ιστοσελίδων και 
ο ελληνικός ιατρικός τύπος της εποχής.

Ο Ross γεννήθηκε το 1857 στην Ινδία, όπου ο πατέρας 
του υπηρετούσε ως αξιωματικός του βρετανικού στρατού. 
Ο οκταετής Ronald επέστρεψε στη Βρετανία για να προετοι-
μαστεί για ιατρικές σπουδές, οι οποίες θα του επέτρεπαν να 
καταταγεί στο υγειονομικό σώμα των Ινδιών, κάτι που έγινε 
το 1881 (εικ. 1). Το 1897 ο Ross, μετά από προτροπές του 
Manson, μελέτησε τον κύκλο εξέλιξης του παρασίτου της 
ελονοσίας, το οποίο είχε απομονώσει ο Γάλλος στρατιωτικός 
ιατρός Alphonse Laveran στην Αλγερία το 1880. Το 1899 ο 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Σκωτσέζος καθηγητής Ronald Ross είναι ευρέως 

γνωστός για την ανακάλυψη του τρόπου διάδοσης της 

ελονοσίας, γεγονός για το οποίο έλαβε το βραβείο Νόμπελ 

το 1902. Η ανακάλυψη του Ross είχε μεγάλη σημασία και για 

την Ελλάδα, η οποία έκανε τις πρώτες δειλές κινήσεις στην 

κατεύθυνση του ανθελονοσιακού αγώνα, του οποίου δεν 

είναι γνωστές όλες οι εκφάνσεις, πόσο μάλλον οι λεπτομέ-

ρειές του.1 Μια άγνωστη σχετικά πτυχή του αγώνα κατά της 

ελονοσίας στην Ελλάδα είναι η άμεση συμμετοχή σε αυτόν 

του ίδιου του Sir Ronald Ross. Ως πηγές διερευνήθηκαν το 

αρχείο του Ross στο London School of Hygiene & Tropical 
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Ross αποστρατεύτηκε λαμβάνοντας πανεπιστημιακή θέση 

στο Λίβερπουλ, ενώ πέθανε το 1932 στο Λονδίνο. Εκτός 

από το σημαντικό ιατρικό του έργο δεν είναι αμελητέα η 

μαθηματική κλίση του και η ποιητική του γραφή.3

2. O ROSS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ross ήλθε στην Ελλάδα το 1906, προσκεκλημένος της 

αγγλικής εταιρείας που είχε αναλάβει τα έργα αποξήρανσης 

στην Κωπαΐδα λίμνη. Η Βοιωτία είχε δεινοπαθήσει από τα 

έλη που σχηματίζονταν. Τα πρώτα αποστραγγιστικά έργα 

από τους κατοίκους της περιοχής τοποθετούνται χρονικά 

στο 1400 π.Χ.4 Μόλις το 1867 η ελληνική κυβέρνηση ανέ-

θεσε το έργο σε γαλλική εταιρεία, η οποία όμως απέτυχε 

να το ολοκληρώσει. Τη σκυτάλη παρέλαβε τελικά το 1887 

η βρετανικών συμφερόντων Copais Lake Company Ltd.5 Η 

πρόσκληση της εταιρείας στο Ross ήταν φυσικό επόμενο 

της φήμης που είχε ο Σκωτσέζος επιδημιολόγος, ο οποίος 

νωρίτερα είχε αναλάβει αποστολές μελέτης και αντιμε-

τώπισης της ελονοσίας στις χώρες της δυτικής Αφρικής, 

αλλά και στην Αίγυπτο, όπου τον είχε καλέσει η εταιρεία 

της διώρυγας του Σουέζ, όπως και στον Παναμά, όπου 

συνεργάστηκε με τον Gorgas στην υγειονομική υποστήριξη 

των εργαζομένων στη διάνοιξη της εκεί διώρυγας.6 Τόσο 

στην Αίγυπτο όσο και στον Παναμά το έργο του Ross έλαβε 

θρυλικές διαστάσεις επιτυχίας.

Στο αρχείο του Ross εντοπίστηκε αλληλογραφία του 

με την Copais Lake Company Ltd (1906–1913),7 δημοσι-

ευμένες μελέτες του για την ελονοσία, περιγραφή των 

επισκέψεών του, καρτ-ποστάλ από την Ακρόπολη και το 

Παναθηναϊκό Στάδιο και αλληλογραφία με τον Κωνστα-

ντίνο Σάββα, καθηγητή Μικροβιολογίας και Υγιεινής στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, ο Ross αλληλογραφούσε με 

τον Άγγλο ανθρωπολόγο Frazer, ο οποίος είχε μελετήσει 

εκτενώς τις αναφορές της αρχαιοελληνικής γραμματείας 

για τη Βοιωτία.8

Περιεκτική είναι η διάλεξη του Ross το 1906 στην ιατρική 

εταιρεία της Οξφόρδης, που δημοσιεύτηκε στο περιοδι-

κό Αρχεία Ιατρικής.9 Ο Ross χαρακτηρίζει την Οξφόρδη 

«θυγατέρα της Ελλάδος, ήτις εβάστασε την λαμπάδα… 

ήτις ήναψε το πρώτον εις την θείαν ταύτην χώραν»10 

και αφού πλέξει το εγκώμιο της αρχαίας Ελλάδας κατα-

γράφει τα πεπραγμένα του κατά την περιοδεία του στη 

Βοιωτία, όπου συνοδευόταν από τον Ιωάννη Καρδαμάτη, 

γραμματέα του Συλλόγου προς Περιστολή των Ελωδών 

Νόσων (εικ. 2). Ο Καρδαμάτης κατά το προηγούμενο έτος, 

ως επιμελητής του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου 

του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχε μελετήσει την επιδημία 

Εικόνα 1. Ronald Ross. Πηγή: www.nobelprize.org/medicine/laureates/1902/
ross-bio.html

Εικόνα 2. Ιωάννης Καρδαμάτης. Πηγή: ΣΑΒΒΑΣ Κ, ΚΑΡΔΑΜΑΤΗΣ Ι, Η 
ελονοσία εν Ελλάδι και τα πεπραγμένα του Συλλόγου. Τύποις Π. Λεώνη, 
Εν Αθήναις, 1928. 



250 Π. ΝΤΑφΟΥΛΗΣ

του συλλόγου ήταν ο Ηρακλής, πατάσσων τη Λερναία Ύδρα 

της ελονοσίας (εικ. 4).

Ο σύλλογος ερεύνησε συστηματικά τις συνθήκες εμ-

φάνισης της ελονοσίας κατά τόπους. Εξέδωσε μεγάλους 

έγχρωμους πίνακες και πολυάριθμα φυλλάδια σε εκλαϊκευ-

μένη γλώσσα για να ενημερώσει τον πληθυσμό, ενώ τύπωσε 

μετάφραση της πραγματείας του Ross «Προφύλαξις από 

των ελωδών πυρετών διά της καταστροφής των κωνώπων» 

που είχε μεταφράσει ο Ζωγραφίδης, ιατρός του Πολεμικού 

Ναυτικού. Το 1906 ο σύλλογος είχε θέσει ως στόχο την 

κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης, τόσο ως προς 

την αποξήρανση των ελών, όσο και ως προς τη θέσπιση 

μονοπωλίου της κινίνης, για να αποφεύγονται φαινόμενα 

αισχροκέρδειας και νόθευσης του φαρμάκου, τα οποία 

ο καθηγητής Σάββας θεωρούσε κανόνα παρά εξαίρεση, 

ύστερα από χημικές αναλύσεις που διενεργήθηκαν σε 

σειρά δειγμάτων από το εμπόριο.15 Άλλο έργο του συλ-

λόγου ήταν η πίεση που ασκήθηκε στη σιδηροδρομική 

εταιρεία για να τοποθετηθούν συρμάτινα πλέγματα στους 

σταθμούς, η εκπαίδευση νέων ιατρών στο εργαστήριο του 

καθηγητή Σάββα και η χαρτογράφηση των ελών στον τότε 

ελλαδικό χώρο.

Ας επανέλθουμε στην κάθοδο του Ross στην Ελλάδα το 

1906. Είναι εντυπωσιακή η περιγραφή από τον ίδιο στη διά-

λεξη της Οξφόρδης, των εξετάσεων στην περιοχή Αλιάρτου 

της Βοιωτίας. Στη σκιά του μεγάλου δέντρου έξω από το 

καφενείο του χωριού, συγκεντρώθηκαν 80 άτομα, από τα 

οποία 62 παιδιά.16 Με προστάτη τον ηλικιωμένο σεβάσμιο 

ιερέα του χωριού ο Ross έκανε τις αιμοληψίες, θαυμάζοντας 

το θάρρος των μικρών παιδιών. Τα αποτελέσματα θύμιζαν 

στο Βρετανό επιστήμονα αυτά που είχε συναντήσει στον 

πληθυσμό των Ινδιών. Περίπου 65% των παιδιών έπασχαν 

από ελονοσία, ποσοστό που δεν είχε σημειωθεί μέχρι τότε 

Εικόνα 3. Ο Κωνσταντίνος Σάββας με στολή επιτίμου Αρχιάτρου. Πηγή: 
ΣΑΒΒΑΣ Κ, ΚΑΡΔΑΜΑΤΗΣ Ι, Η ελονοσία εν Ελλάδι και τα πεπραγμένα του 
Συλλόγου. Τύποις Π. Λεώνη, Εν Αθήναις, 1928.

Εικόνα 4. Το έμβλημα του Συλλόγου προς Περιστολήν των Ελωδών 
Νόσων: ο Ηρακλής πατάσσων τη Λερναία Ύδρα ελονοσία. Πηγή: ΣΑΒΒΑΣ 
Κ, ΚΑΡΔΑΜΑΤΗΣ Ι, Η ελονοσία εν Ελλάδι και τα πεπραγμένα του Συλλόγου. 
Τύποις Π. Λεώνη, Εν Αθήναις, 1928.

ελωδών πυρετών στη Βοιωτία και είχε δημοσιεύσει τα 

αποτελέσματά του στα Αρχεία Ιατρικής.11 Σε αυτό το σημείο 

αξίζει να υπενθυμηθούν κάποια ιστορικά στοιχεία για τον 

ελληνικό ανθελονοσιακό αγώνα, ο οποίος στην αρχή του 

20ού αιώνα ήταν στα νηπιακά του βήματα. Το 1901, στο Γ΄ 

Πανελλήνιο Συνέδριο συστάθηκε επιτροπή ιατρών, η οποία 

συνέλεξε πληροφορίες για τη συχνότητα εμφάνισης της 

ελονοσίας κατά δήμο στην ελληνική επικράτεια.12 Όμως, 

ο «Σύλλογος προς Περιστολήν των Ελωδών Νόσων» ανα-

δείχθηκε σε κύριο φορέα του ανθελονοσιακού αγώνα, ο 

οποίος ιδρύθηκε στην Αθήνα το φεβρουάριο του 1905 από 

τους Σάββα και Καρδαμάτη, Μανούσο, Δαμβέργη, Χατζη-

μιχάλη, Παπαθεοδώρου, Πατρικίου κ.ά. Οι περισσότεροι 

ήταν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι ή στρατιωτικοί ιατροί. Ο 

Καρδαμάτης αργότερα έγινε υφηγητής στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, ενώ ο Σάββας ήταν τότε καθηγητής της Υγιεινής και 

της Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος της 

Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, από τους κορυφαίους ιατρούς 

της εποχής, με μεγάλη κοινωνική αναγνώριση13 (εικ. 3). Ο 

Σάββας είχε αποστρατευτεί πρόσφατα από το υγειονομικό 

σώμα του στρατού,14 ενώ ήταν και προσωπικός ιατρός του 

Βασιλέως Γεωργίου του Α΄, ο οποίος μάλιστα ανέλαβε το 

νεοϊδρυθέντα σύλλογο υπό την προστασία του. Έμβλημα 
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κατάρρευση του ελληνικού πολιτισμού στην αρχαιότητα 

και επίσης ότι στη νεότερη Ελλάδα παρέμενε ανασταλτι-

κός παράγοντας της προόδου. Στο προσωπικό αρχείο του 

Ross βρέθηκε αλληλογραφία με τον William Henry Samuel 

Jones, έναν ερευνητή κλασικών σπουδών του Cambridge, 

ο οποίος, επηρεασμένος από την ανακάλυψη του Ross, 

διατύπωσε ουσιαστικά ολόκληρη την υπόθεση της κατάρ-

ρευσης του ελληνικού πολιτισμού από την ελονοσία σε 

ειδικό πόνημα το 1907.21 Όσο και αν όλοι συμφωνούσαν 

για τη σύγχρονη Ελλάδα, η άποψη περί κατάρρευσης του 

αρχαιοελληνικού πολιτισμού δεν έπεισε την επιστημονική 

κοινότητα, αν και ακόμη και σήμερα πυροδοτούνται συχνά 

τέτοιες συζητήσεις.22 Ο καθηγητής Σάββας αναφέρει ότι δεν 

είναι βέβαιο αν είναι αληθής ο προαναφερθείς ισχυρισμός, 

αλλά «είναι βέβαιον ότι επί δύο περίπου χιλιάδας ετών η 

Ελλάς κατατρύχετο εις μέγιστον βαθμόν υπό της νόσου».23 

Ο Καρδαμάτης στην ομιλία του κατά την αναγόρευσή του 

σε υφηγητή της έδρας νοσημάτων των Θερμών χωρών 

το 1909 απορρίπτει με πλειάδα επιχειρημάτων τη θεωρία 

του Jones.24

Επίσης, ο Ross επισημαίνει ως μεγαλύτερο κίνδυνο 

του ανθελονοσιακού αγώνα την αδιαφορία του κοινού 

και τη δυσπιστία των φορέων. Ακριβώς με βάση αυτή την 

επισήμανση έγινε προσπάθεια από τον Ross να πείσει το 

βασιλέα Γεώργιο, τον πρωθυπουργό Θεοτόκη, τον πρόεδρο 

της Βουλής Μπουφίδη και όλες τις ελληνικές αρχές στη 

στήριξη του ανθελονοσιακού αγώνα που είχαν αρχίσει 

οι Καρδαμάτης και Σάββας. Για να γίνουν αντιληπτές οι 

συνθήκες της εποχής, ο Θεοτόκης, πρωθυπουργός ενός 

πρόσφατα σχετικά χρεωκοπημένου κράτους, είχε τότε 

ως προτεραιότητα τα εκκρεμή εθνικά θέματα (Κρητικό 

και Μακεδονικό, κατά σειρά)25 (εικόνες 5, 6). Γι’ αυτό το 

λόγο, ο Καρδαμάτης εύστοχα αναγκάζεται να επισημάνει 

ότι «ο κατά της ελονοσίας αγών ουδενός άλλου εθνικού 

υπολείπεται», ενώ ο Σάββας σχολιάζει ότι «η ελονοσία είναι 

ο μεγαλύτερος εχθρός της πατρίδος μας».26 

σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή περιοχή, ενώ το μέγεθος της 

σπληνομεγαλίας των παιδιών εξέπληξε το Σκωτσέζο νομπε-

λίστα. Ο Ross με σχετική ευκολία επισήμανε τα ρυάκια που 

προκαλούσαν έλη, όπου πολλαπλασιάζονταν οι κώνωπες 

οι ανωφελείς και η αγγλική εταιρεία της Κωπαΐδας ανέλαβε 

την αποξήρανσή τους.

Ο Ross συνέχισε στο διπλανό χωριό, όπου το ποσο-

στό των προσβληθέντων ήταν περίπου 50%. Απόρησε 

όμως, αφού δεν υπήρχαν έλη στην περιοχή. Επιμένοντας 

περισσότερο στην έρευνά του ανακάλυψε ότι το μεγάλο 

ποσοστό ελονοσούντων συσχετιζόταν με την ομαδική 

μετακίνηση των κατοίκων για εργασιακούς λόγους κατά τη 

θερινή περίοδο στη γειτονική πεδιάδα, που είχε πράγματι 

πολλά έλη. Ακολούθως, ο Ross εξέτασε τους κατοίκους του 

Ορχομενού και εκεί ως αρχαιολάτρης αγανάκτησε από την 

εισβολή «αναιδών εντόμων» ακόμη και στην περίφημη 

«πηγή των Χαρίτων».17

Ο Ross συνέχισε την περιοδεία του στις δύο πλησιέστε-

ρες πόλεις Λειβαδιά και Θήβα. Συνολικά, εκτιμούσε ότι οι 

πάσχοντες από ελονοσία έφθαναν το 33%. Αναφέρει μάλιστα 

ότι οι φίλοι του Σάββας και Καρδαμάτης, άριστοι γνώστες 

του θέματος της ελονοσίας στην Ελλάδα, στατιστικά σε 

πληθυσμό 2.433.806 κατοίκων υπολόγιζαν ότι οι ετήσιες 

περιπτώσεις ελονοσίας το 1905 έφθαναν τις 250.000, ενώ 

οι περιπτώσεις ελωδών πυρετών τις 960.048.18 Ο Ross συνο-

πτικά συστήνει τη λήψη κλασικών μέτρων καταπολέμησης 

της μάστιγας της ελονοσίας: χρήση κωνωπείων, χορήγηση 

κινίνης σε όλους τους πάσχοντες, αποξήρανση όχι μόνο των 

μεγάλων ελών, αλλά και των μικρών συλλογών στάσιμων 

υδάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρει ως ενέργειες που καθι-

στούν αδύνατη την επιβίωση των νυμφών τη διοχέτευση 

των υδάτων, την επιχωμάτωση, την αφαίρεση της νημα-

τοειδούς βλάστησης, ακόμη και την επίχυση πετρελαίου. 

Τις οδηγίες του Ross ακολούθησαν και άλλες εταιρείες με 

βάση την Ελλάδα.19 Ο Ross είχε ήδη επιχειρήσει με μεγάλη 

επιτυχία κάτι παρόμοιο στην Αβάνα και στην Αίγυπτο με 

ελάχιστες σχετικά δαπάνες. 

Ο Ross δεν στάθηκε μόνο επιστημονικός, αλλά και οι-

κονομικός αρωγός στον ελληνικό ανθελονοσιακό αγώνα. 

Ο Σάββας αναφέρει ότι «χάρις εις την πρωτοβουλίαν του 

… Sir Ronald Ross, συνεστάθη εν Αγγλία επιτροπή υπό την 

προεδρίαν του Sir Alfred Jones προς συλλογήν εράνων 

υπέρ του συλλόγου … Η επιτροπή αύτη απέστειλεν προς 

τον σύλλογον περί τας 740 Αγγλικάς Λίρας, ας συνέλεξεν 

ιδίως μεταξύ των Ελλήνων της Μεγάλης Βρεττανίας και της 

Αιγύπτου (αδελφοί Ράλλη εκ Λιβερπούλης, Ε. Μπενάκης, 

Κ. Ζερβουδάκης εξ Αλεξανδρείας κ.ο.κ.)».20 

Μια αξιοσημείωτη παραδοχή του Ross είναι ότι η εν-

δημούσα στην Ελλάδα ελονοσία έπαιξε μεγάλο ρόλο στην 

Εικόνα 5. Ρήση του Ιωάννη Καρδαμάτη: «ο κατά της ελονοσίας αγών 
ουδενός άλλου εθνικού υπολείπεται». Πηγή: ΣΑΒΒΑΣ Κ, ΚΑΡΔΑΜΑΤΗΣ Ι, 
Η ελονοσία εν Ελλάδι και τα πεπραγμένα του Συλλόγου. Τύποις Π. Λεώνη, 
Εν Αθήναις, 1928.



252 Π. ΝΤΑφΟΥΛΗΣ

Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Σκωτσέζος επιστήμονας 

ανέλαβε χρέη υγειονομικού συμβούλου στη συμμαχική 

στρατιά της Ανατολής, καθώς υπήρχε το προηγούμενο 

της παρουσίας του Ross με βαθμό ταγματάρχη στο Υγει-

ονομικό Σώμα των Ινδιών (εικ. 7). Σαφώς, η αποστολή του 

Βρετανού επιδημιολόγου στη διώρυγα του Σουέζ το 1904 

και η μεταγενέστερη παρουσία του στην Ελλάδα ήταν 

μεγάλη βοήθεια στα πολλά επιδημιολογικά προβλήματα 

που κλήθηκε να λύσει. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της Αλε-

ξάνδρειας και της Μακεδονίας δυσχέραναν ιδιαίτερα το 

υγειονομικό σώμα των Συμμάχων. Η ελονοσία αποτέλεσε 

το κυριότερο υγειονομικό πρόβλημα.27 Σύμφωνα με το 

στρατιωτικό ιατρό Εμμανουήλ Μανουσάκη, πρωτεργάτη 

του ανθελονοσιακού αγώνα στα στρατιωτικά πλαίσια στη 

Θεσσαλία (1935–1939), «εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν 

εδιδάχθημεν ότι εκεί η ελονοσία απαιτεί διπλασίαν δόσιν 

[κινίνης] διά να υπακούση».28 Και συνεχίζει ο Μανουσάκης, 

«οι ιατροί των συμμάχων μας επλήρωσαν κατά τον τελευ-

ταίον πόλεμον, εις τας αρχάς της εν Μακεδονία δράσεως 

του Συμμαχικού Στρατού, με αληθείς καταστροφάς την 

προκατάληψίν των κατά των μεγάλων δόσεων κινίνης. 

Και μόνον όταν ηξίωσαν να συμβουλευθώσι τους εκεί εξα-

σκούντας από πολλού ομοεθνείς μας συναδέλφους και να 

μυηθώσιν εις τα συστήματά των δραστικής θεραπείας, οι 

αθρόοι θάνατοι εις τα νοσοκομεία των προελαμβάνοντο».29 

Έμπειρος ήταν ο καθηγητής Σάββας, ο οποίος ως πρόεδρος 

του ιατροσυνεδρίου, αλλά και επίτιμος Αρχίατρος ταυτό-

χρονα, είχε οργώσει τη Μακεδονία από τους Βαλκανικούς 

Πολέμους.30 Ο δε Καρδαμάτης είχε αρθρογραφήσει στην 

Ιατρική Πρόοδο για τα επιδημιολογικά πεπραγμένα κατά 

το Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο, όπου είχε δράσει στο Κιλκίς και 

σε άλλες περιοχές.31 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ένα πρώτο χαρακτηριστικό σημείο είναι η στρατιωτική 

ιδιότητα του Ross, που έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στη δράση 

του. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από τους πρωταγωνιστές 

του ανθελονοσιακού αγώνα ήταν στρατιωτικοί, όπως ο 

Laveran, ο Gorgas ή ακόμη και ο Σάββας. Οι στρατιωτικοί 

ιατροί καλούνταν να αντιμετωπίσουν είτε τους ελονοσούντες 

νεοσύλλεκτους και στρατιώτες, είτε τη μετάβαση υγιών 

στρατιωτικών πληθυσμών σε περιοχές στις οποίες η νόσος 

ενδημούσε. Άλλωστε, ακόμη και η εξ εφέδρων ανάκληση 

του Ross στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σ’ αυτό το πλαίσιο 

έγινε. Η στρατιωτική δομή επέτρεπε αλλά και απαιτούσε 

τη διενέργεια συστηματικής μελέτης και αντιμετώπισης 

του προβλήματος.32 

Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι ο ανθελονοσιακός 

αγώνας απαιτούσε οργάνωση και μέσα. Στην περίπτωση 

της Ελλάδας, μια ιδιωτική εταιρεία αναπλήρωσε την κρατική 

μηχανή. Πέραν αυτού, σαφώς υφέρπει και ένας εθνικός 

και προσωπικός ανταγωνισμός. Ο Ross και στον Παναμά 

και στην Κωπαΐδα έρχεται αρωγός εταιρειών βρετανικών 

συμφερόντων, οι οποίες αντικατέστησαν αντίστοιχες γαλ-

λικές εταιρείες. Ο Ross αγωνίστηκε να διαδώσει τις γνώσεις 

του και τις εμπειρίες του, αλλά και να αναγνωριστεί το 

έργο του, το οποίο από πολλούς είχε αμφισβητηθεί. Είναι 

γνωστές, εξάλλου, οι μακρότατες και οξύτατες διενέξεις 

Εικόνα 7. Ο Sir Ronald Ross, ένστολος κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Πηγή: Αρχείο Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ sca.lib.liv.ac.uk/.../ colldescs/
lstm/ross.htm.

Εικόνα 6. Αφιέρωση του Σάββα με το σχόλιο πως «η ελονοσία είναι ο 
μεγαλύτερος εχθρός της πατρίδος μας». Πηγή: ΣΑΒΒΑΣ Κ, ΚΑΡΔΑΜΑΤΗΣ 
Ι, Η ελονοσία εν Ελλάδι και τα πεπραγμένα του Συλλόγου. Τύποις Π. Λεώνη, 
Εν Αθήναις, 1928.
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του με Ιταλούς συναδέλφους του σχετικά με την πρωτιά 

των ανακαλύψεών του.33 Επομένως, η συμμετοχή του στην 

ανθελονοσιακή αποστολή στην Ελλάδα ήταν απόρροια και 

οικονομικών και προσωπικών επιδιώξεων.34 

Ωστόσο, η οικονομική προσφορά του στον ελληνικό 

ανθελονοσιακό σύλλογο αποδεικνύει ότι το ισχυρότερο 

κίνητρο ήταν η αγάπη που έτρεφε ο Ross για την Ελλάδα 

και τον πολιτισμό της. Και βέβαια πάντοτε ένας παγκοσμίως 

γνωστός επιστήμονας με μεγάλη αίγλη μπορεί να δώσει 

ώθηση σε έναν αγώνα που διεξάγουν οι γηγενείς ιατροί, 
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The famous Scottish epidemiologist Sir Ronald Ross visited Greece in 1906. He was invited by the Lake Copais Com-

pany, which had taken on the drainage work of the lake. Ross was helped in his tour by Professor Savvas and Dr Kar-

damatis, who established the Greek Antimalaria League. Ross gave a lecture at the Oxford Medical Society where he 

described his experiences in Greece. He discovered that the prevalence of malaria was very high amongst the Co-

pais Company workers and children of the area. The children were examined by Ross and some had blood tests. Sev-

eral mosquito species transmitted the malaria parasite, mainly where there were marshes. Professor Ross, already 

winner of the Nobel Prize organized expeditions in order to develop and implement mosquito control measures all 

over the world, including Greece. Ross met King George of Greece, the Prime Minister and other public officers in 

order to convince them of the need to support Savvas and Kardamatis in their campaign. Ross argued that malaria 

was responsible for the “decline” of a vigorous ancient Greek civilization. He pointed out that in modern Greece the 

disease remained a negative factor progress. Ross’s help, apart from scientific advices included financial support to 

the Greek Anti-malaria League, an offer which would not have been made if Greek doctors had not planned many 

projects against malaria. Ross’s stature helped the Greek doctors’ systemic fight. Furthermore Savvas and Ross, as ex 

army officers, had an excellent collaboration which was invaluable when they were called as health experts in the 

wars that took place on the Macedonian front in the following years. 

Key words: Copais, Kardamatis, Malaria, Ross, Savvas 

αθόρυβα και συστηματικά. Αυτή η προσφορά βέβαια 
δεν θα υπήρχε, παρά το δεδομένο έρωτα του Ross για 
την κλασική Ελλάδα, αν δεν είχε προηγηθεί η δράση των 
προαναφερθέντων διακεκριμένων Ελλήνων ιατρών στον 
ανθελονοσιακό αγώνα. Σαφώς, το τεράστιο ειδικό βάρος 
του Ross βοήθησε το συστηματικό αγώνα των Ελλήνων 
υγειονομικών. Από την άλλη όψη του νομίσματος, το υψηλό 
επιστημονικό επίπεδο των Σάββα και Καρδαμάτη επέτρεψε 
την άριστη συνεργασία τους με το διάσημο νομπελίστα προς 
όφελος του ανθελονοσιακού αγώνα, ο οποίος κορυφώθηκε 
επιτυχώς στην Ελλάδα στη δεκαετία του 1930.35
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