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ΠΡΟΛΟΓΟ - φνοψθ 

 

«Γιατί γράφεισ για τον υποχρεωτικό εμβολιαςμό αφοφ διλωςαν ότι κα είναι εκελοντικόσ; Το 

πολφ να προςπακιςουν να μασ υποχρεϊςουν με άλλουσ τρόπουσ», μου είπαν διάφοροι φίλοι και 

γνωςτοί. Ο λόγοσ που γράφω γι' αυτό το κζμα είναι τριπλόσ. Πρϊτον, θ διλωςθ ότι δεν κα τον 

επιβάλουν είναι ψευδισ: ζχουν ιδθ ψθφίςει τουσ ςχετικοφσ νόμουσ, απλϊσ δεν είναι ςε κζςθ να 

τουσ επιβάλουν ακόμθ διότι δεν ζχουν τα εμβόλια. Δεφτερον, είναι ψευδζσ ότι μπορεί να 

εμποδιςτεί θ όποια μασ δραςτθριότθτα με βάςθ το αν ζχουμε εμβολιαςτεί: θ αγορά, οι 

εργοδότεσ, οι εταιρείεσ δεν ζχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν μζτρα αντιςυνταγματικά, χωρίσ 

μάλιςτα να υπάρχει ςχετικόσ νόμοσ για κάλυψθ. Σρίτον, ο φαςιςμόσ είναι ζνα κζμα που ξυπνάει 

τα αντανακλαςτικά μζςα μου, διότι είναι ζνα καίριο κζμα που ςυνεχϊσ υφζρπει ςτισ κοινωνίεσ 

μασ. Το ηιτθμα του υποχρεωτικοφ εμβολιαςμοφ επαναφζρει ναηιςτικζσ πρακτικζσ που ζχουν 

ακυρωκεί με νόμουσ μετά τισ δίκεσ τθσ Νυρεμβζργθσ, αλλά και νοοτροπίεσ καταναγκαςμοφ 

αμιγϊσ φαςιςτικζσ. 

Στο κείμενο που ακολουκεί κα αναλφςω τα παρακάτω επιχειριματα, όπωσ αποδεικνφονται 

από τθν εγχϊρια και διεκνι ζννομθ τάξθ: 

1. Ο εμβολιαςμόσ, κακϊσ και κάκε ιατρικι πράξθ, απαιτεί τθ ςυναίνεςθ του πολίτθ, και 

μάλιςτα υπό τθν προχπόκεςθ τθν πλιρουσ ενθμζρωςισ του.  

2. Ο εμβολιαςμόσ των παιδιϊν υπόκειται ςτο ίδιο κακεςτϊσ από νομικισ άποψθσ (δεν είναι 

υποχρεωτικόσ) - όπου τθν ςυναίνεςθ τθν δίνει ο κθδεμόνασ. Απαγορεφεται ρθτϊσ θ 

παρεμπόδιςθ ςε πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, άρα και θ παρεμπόδιςθ τθσ εγγραφισ ςτο 

ςχολείο, για όςα παιδιά δεν εμβολιάηονται διότι παραβιάηει τθ ςυνταγματικι αρχι τθσ 

αναλογικότθτασ. Στθν Ελλάδα δεν ίςχυςε  ποτζ θ υποχρζωςθ του παιδιοφ να εμβολιαςτεί για να 

γραφτεί ςτο ςχολείο. Περί τθσ αντιςυνταγματικότθτασ του υποχρεωτικοφ εμβολιαςμοφ ζχει 

αποφανκεί και ο υνιγοροσ του Πολίτθ. 

3. Θ επιβολι ιατρικισ πράξθσ με οποιονδιποτε τρόπο ςυνιςτά βαςανιςτιριο. Τα 

βαςανιςτιρια κεωροφνται παράνομα ςε όλο το διεκνζσ νομικό ςφςτθμα. Δεν υπάρχει καμία 

εξαίρεςθ ςε αυτόν τον κανόνα – οφτε καν για τθν περίπτωςθ που μπορεί να κινδυνεφει θ ηωι του 

ανκρϊπου ςε απεργία πείνασ, όπου θ υποχρεωτικι ςίτιςθ επίςθσ ςυνιςτά βαςανιςτιριο. 

4. Θ μθ-ςυναινετικι ςυμμετοχι πολιτϊν ςε ιατρικζσ ζρευνεσ και πειράματα απαγορεφεται 

ρθτϊσ. Ειδικά μετά τα εγκλιματα των ΝΑΗΛ και τα πειράματα ςε ανκρϊπουσ που διενεργικθκαν 

ςε μαηικι κλίμακα, κεςπίςτθκε ο Κϊδικασ τθσ Νυρεμβζργθσ (ωσ αποτζλεςμα των δικϊν των ΝΑΗΛ 

ςτθν Νυρεμβζργθ) όπου ορίηει αυτά τα ηθτιματα. Το εμβόλιο για τον SarsCov2 ειδικότερα 

εμπίπτει ςε αυτι τθν κατθγορία: τυχόν εξαναγκαςμόσ των πολιτϊν με οποιονδιποτε τρόπο 
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(νομικι υποχρζωςθ, εκβιαςμόσ, απάτθ) να εμβολιαςτοφν μαηικά με ζνα εμβόλιο καινοφριασ και 

αδοκίμαςτθσ τεχνολογίασ, του οποίου οι παρενζργειεσ είναι υπό διερεφνθςθ, τουσ κακιςτά 

πειραματόηωα και ςυνιςτά επάνοδο των κθριωδιϊν των ναηιςτϊν και νομιμοποίθςθ των 

εγκλθμάτων τουσ με πρόςχθμα τθν δθμόςια υγεία. 

5. Καμία εταιρεία δεν ζχει τθ νομικι δυνατότθτα να αποφαςίςει περιοριςμοφσ που κίγουν 

ςυνταγματικά δικαιϊματα των πολιτϊν. Οι νόμοι και οι διεκνείσ κανονιςμοί είναι ξεκάκαροι και 

ιςχφουν για όλουσ. Το επιχείρθμα τθσ “ελεφκερθσ αγοράσ” είναι προςχθματικό. Ρολφ 

περιςςότερο όταν αυτι θ “ελεφκερθ αγορά” χρθματοδοτείται από το κράτοσ, όπωσ ςτθν 

περίπτωςθ των εμβολίων αλλά και των τυχόν αποηθμιϊςεων. Θ επιλεκτικι χρθματοδότθςθ 

ερευνϊν αποτελεί παρζμβαςθ ςτθν ελεφκερθ αγορά υπζρ τρίτου. 

6. Θ προεπιλογι από τισ κυβερνιςεισ ςκευαςμάτων που επιτρζπεται ι δεν επιτρζπεται να 

χρθςιμοποιθκοφν ςυνιςτά παρεμπόδιςθ τθσ ελεφκερθσ ζρευνασ. 

Μζροσ 2ο: πολιτικά επιχειριματα 

7. Οι υγειονομικζσ αποφάςεισ ζχουν πολιτικό υπόβακρο, που ζχει να κάνει με τθ λεγόμενθ 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων (λιψθ υγειονομικϊν αποφάςεων από ανκρϊπουσ που εμπλζκονται 

με τθ βιομθχανία εμβολίων), τθ δθμιουργία κράτουσ κακολικι επιτιρθςθσ και με τθ 

λογοκριςία τθσ «μθ εγκεκριμζνθσ» άποψθσ. Θ εργαλειοποίθςθ τθσ  αςκζνειασ Covid19 

εξυπθρετεί προειλθμμζνεσ πολιτικζσ αποφάςεισ. 

υμπεραςματικά, οι κυβερνθτικζσ επιλογζσ ςτθ διαχείριςθ του κορωναϊοφ είναι 

εγκλθματικζσ και υπονομεφουν τισ προςπάκειεσ για τον περιοριςμό εξάπλωςθσ τθσ νόςου. 

Αφενόσ παίρνουν μζτρα αντίκετα από αυτά που προτείνουν οι επιςτιμονεσ. Αφετζρου, με τθν 

παραπάνω τακτικι, υπονομεφουν τθν εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν και τθν υιοκζτθςθ μζτρων 

πραγματικά χριςιμων. Και τζλοσ, οι επιλογζσ αυτζσ πλιττουν βάναυςα τισ δθμοκρατικζσ 

ελευκερίεσ και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. Οι πολίτεσ ζχουν χρζοσ να αντιςτακοφν ςτθν 

φαςιςτοποίθςθ και τθν κοινωνικι πόλωςθ, είτε επικυμοφν είτε όχι να εμβολιαςτοφν. 
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ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΑ 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ: θ ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια 

 

Για όλα τα επιχειριματα που κα ακολουκιςουν υπάρχει ζνα κεμζλιο πάνω ςτο οποίο 

ςτθρίηονται: πρόκειται για τθν ζννοια τθσ Ανκρϊπινθσ Αξιοπρζπειασ. Θ ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, 

πρϊτθ ςε ιεράρχθςθ ςε όλα τα νομικά κείμενα, τίκεται ωσ προαπαιτοφμενο, επί τθσ ουςίασ, για 

κάκε άλλον κανόνα. Το Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ κεςπίηει ςτο άρκρο 2 §1: «Ο ςεβαςμόσ και θ 

προςταςία τθσ αξίασ του ανκρϊπου αποτελοφν τθν πρωταρχικι υποχρζωςθ τθσ Πολιτείασ». 

Ρρόκειται για μία από τισ 3 Βαςικζσ Διατάξεισ με τισ οποίεσ ξεκινά, και δεν κζτει καμία εξαίρεςθ ι 

προχπόκεςθ που να τθν κζτει υπό εξζταςθ, όπωσ γίνεται για μερικζσ άλλεσ διατάξεισ. Ακόμθ και 

θ «απόλυτθ προςταςία τθσ ηωισ, τθσ τιμισ και τθσ ελευκερίασ» (αρ. 5 §1) ζπεται και ορίηεται 

χωριςτά. Ππωσ διεξοδικά αναλφει ο νομικόσ Μιχάλθσ Δρακουλάκθσ, «θ γενικότθτα και θ 

πανςπερμία τθσ υπερ-αρχισ αυτισ ςε όλο το φάςμα του Δικαίου μπορεί να κεωρθκεί μόνο ωσ 

γεγονόσ αποδεικτικό ολοκλθρωτικισ κυριαρχίασ και τιρθςθσ τθσ τελευταίασ επί οποιαςδιποτε 

αντίκετθσ ρφκμιςθσ ι ςυμπεριφοράσ, ιδιωτικισ ι κρατικισ». 

Ραρομοίωσ βλζπουμε ςθμαντικζσ διεκνείσ ςυμβάςεισ και διακθρφξεισ (όπωσ του ΟΘΕ, του 

Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, κ.ά.), όπου οι ζννοιεσ τθσ αξιοπρζπειασ, των δικαιωμάτων και των 

ελευκεριϊν του ανκρϊπου τίκενται πρϊτεσ και κεμελιϊνουν το πλαίςιο ανάγνωςθσ και 

ερμθνείασ. Τζτοια είναι θ Σφμβαςθ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και τθν 

Βιοϊατρικι/Convention on Human Rights and Biomedicine (πλιρθσ τίτλοσ: Σφμβαςθ για τθν 

Προςταςία των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ςε ςχζςθ με Εφαρμογζσ τθσ Βιολογίασ και τθσ 

Ιατρικισ), του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ - αναφζρεται για ςυντομία και ωσ φμβαςθ Οβιζδο 

(κεςπίςτθκε ςτο Οβιζδο τθσ Λςπανίασ το 1997, ζχουν υπογράψει 35 χϊρεσ, μεταξφ τουσ και θ 

Ελλάδα). Σε αυτιν αναφζρεται ςτο άρκρο 1: «τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα προςτατεφουν τθν 

αξιοπρζπεια και ταυτότθτα όλων των ανκρϊπινων όντων και κα εγγυθκοφν ςε όλουσ, χωρίσ 

διακρίςεισ, τον ςεβαςμό τθσ ακεραιότθτασ και άλλα δικαιϊματα και κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ ςε 

ςχζςθ με τισ εφαρμογζσ τθσ βιολογίασ και τθσ ιατρικισ». Ριο ςαφζσ δεν μπορεί να γίνει. Θ 

προτεραιότθτα του ανκρϊπου ςτο πλαίςιο τισ ανάπτυξθσ τθσ ιατρικισ και τθσ ζρευνασ 

αναδεικνφεται με τον πιο απόλυτο τρόπο ςτο άρκρο 2: «The interests and welfare of the human 

being shall prevail over the sole interest of society or science», δθλαδι, «τα ςυμφζροντα και θ 

ευθμερία του ανκρϊπου υπερζχουν ζναντι αυτϊν τθσ κοινωνίασ και τθσ επιςτιμθσ»! 

Με αυτά και μόνο κατά νου, καταλαβαίνουμε ότι... 

  

https://www.mcaounilaw.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1/15-%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/191-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CF%8C-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cf98
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1. Θ υποχρζωςθ ςε εμβολιαςμό, όπωσ και ςε κάκε ιατρικι πράξθ, 

απαγορεφεται. 

Το παραπάνω είναι ρθτϊσ κεςπιςμζνο ςτθν ελλθνικι νομοκεςία με τον Κϊδικα Ιατρικισ 

Δεοντολογίασ (νόμοσ 3418/2005) που προβλζπει ςτο άρκρο 12 § 1: «Ο ιατρόσ δεν επιτρζπεται 

να προβεί ςτθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε ιατρικισ πράξθσ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ 

του αςκενι». Θ μόνθ εξαίρεςθ ςε αυτό είναι οι κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ (άμεςοσ κίνδυνοσ για 

τθ ηωι) και θ αυτοκτονία (§ 3). Να διευκρινίςουμε εδϊ πωσ, ωσ ιατρικι πράξθ εννοείται κάκε 

πράξθ ςχετικι με τθν υγεία, όπωσ οι διαγνωςτικζσ και παρακλινικζσ εξετάςεισ, ακόμθ και θ 

ςυνταγογράφθςθ (άρκρο 1, § 1,2,3). Τα ίδια προβλζπει και θ Σφμβαςθ Οβιζδο (άρκρο 5), αλλά 

και θ Παγκόςμια Διακιρυξθ για τθν Βιοθκικι και τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα(Universal 

Declaration on Bioethics and Human Rights, 2005) τθσ UNESCO (OHE). Θ τελευταία δίνει ζμφαςθ 

ςτθν αυτονομία και τθν υπευκυνότθτα του ατόμου ςτθ λιψθ αποφάςεων (άρκρο 5), αλλά και 

ςτθν πολφ ςθμαντικι μζριμνα ότι, θ ςυναίνεςθ κοινότθτασ ι/και του αρχθγοφ τθσ δεν 

υποκακιςτά τθν ατομικι ςυναίνεςθ (άρκρο 6 §3). Επιπρόςκετα, και οι δφο αναφζρουν πωσ θ 

ςυναίνεςθ ςε ιατρικι πράξθ μπορεί να ανακλθκεί από το άτομο οποιαδιποτε ςτιγμι και για κάκε 

λόγο χωρίσ αυτό να ζχει επιπτϊςεισ γι' αυτό (άρκρα 5 και 6 αντίςτοιχα). 

Αυτό που τονίηεται ιδιαίτερα ςτισ διεκνείσ ςυμβάςεισ είναι θ λεγόμενθ informed consent, 

δθλαδι θ ςυναίνεςθ φςτερα από ενθμζρωςθ. Αυτό κεςπίηεται και ςτον Κϊδικα Λατρικισ 

Δεοντολογίασ, όπου μάλιςτα θ ενθμζρωςθ κεωρείται απαραίτθτθ προχπόκεςθ. Στο άρκρο 12, 

με τίτλο Συναίνεςθ του Ενθμερωμζνου Αςκενι, ορίηεται ότι: «Ρροχποκζςεισ τθσ ζγκυρθσ 

ςυναίνεςθσ του αςκενι είναι οι ακόλουκεσ: α) Να παρζχεται μετά από πλιρθ, ςαφι και 

κατανοθτι ενθμζρωςθ, ςφμφωνα με το προθγοφμενο άρκρο *...+» (άρκρο 1 §2). Ππου το 

προθγοφμενο άρκρο με τίτλο Υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ, ορίηει τθν υποχρζωςθ του γιατροφ «να 

ενθμερϊνει πλιρωσ και κατανοθτά τον αςκενι για ... το περιεχόμενο και τα αποτελζςματα τθσ 

προτεινόμενθσ ιατρικισ πράξθσ, τισ ςυνζπειεσ και τουσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ ι επιπλοκζσ από 

τθν εκτζλεςι τθσ, τισ εναλλακτικζσ προτάςεισ, ... ζτςι ϊςτε ο αςκενισ να μπορεί να ςχθματίηει 

πλιρθ εικόνα των ιατρικϊν, κοινωνικϊν και οικονομικϊν παραγόντων και ςυνεπειϊν τθσ 

κατάςταςισ του και να προχωρεί, ανάλογα, ςτθ λιψθ αποφάςεων» (άρκρο 11 §1). Χωρίσ λοιπόν 

τθν πλιρθ ενθμζρωςθ γφρω από κάκε παράμετρο, θ ςυναίνεςθ κεωρείται άκυρθ. Κι εδϊ ζρχεται 

άλλθ μία προχπόκεςθ τθσ ςυναίνεςθσ, κατά το άρκρο 12 §2: «γ) Θ ςυναίνεςθ να μθν είναι 

αποτζλεςμα πλάνθσ, απάτθσ ι απειλισ και να μθν ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με τα χρθςτά ικθ». 

 

1.1 Informed Consent και ελευκερία τθσ ζκφραςθσ 

Το ηιτθμα τθσ πλάνθσ/απάτθσ (δθλαδι τθσ ακοφςιασ ι με δόλο λανκαςμζνθσ πλθροφόρθςθσ 

ι απόκρυψθσ ςτοιχείων) κζτει ςτο προςκινιο το ςθμαντικό ηιτθμα τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ 

ελεφκερθσ ζκφραςθσ και επικοινωνίασ - με τθν απειλι κα αςχολθκοφμε παρακάτω. Θ βαςικι 

προχπόκεςθ του νόμου για επαρκι και ελεφκερθ ενθμζρωςθ ςθμαίνει πωσ όλοι οι πολίτεσ ζχουν 

τθν ανεμπόδιςτθ δυνατότθτα να ενθμερϊνονται πλιρωσ για το κζμα, από όλεσ τισ πθγζσ. 

Ρλιρωσ ςθμαίνει, για όλεσ τισ απόψεισ! Στθν επιςτιμθ υπάρχουν ςυχνά διχογνωμίεσ για τα 

http://isth.gr/images/uploads/J1E7IM6.pdf
http://isth.gr/images/uploads/J1E7IM6.pdf
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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διάφορα ηθτιματα, ειδικά ςτθν ζρευνα. Ρροφανϊσ, το φνταγμα αναγνωρίηει το αυτεξοφςιο του 

κάκε πολίτθ και το δικαίωμα, όπωσ και τθν ικανότθτά του να αποφαςίηει ελεφκερα αφοφ ο 

ίδιοσ ςυνεκτιμιςει τα δεδομζνα που ζχει. Οποιαδιποτε εςκεμμζνθ παρεμβολι ςτθν ελεφκερθ 

αυτι επιλογι διϊκεται ποινικά. Το Σφνταγμα κεςπίηει τα ανωτζρω με ςαφινεια: 

Άρκρο 5Α: 1. Κακζνασ ζχει δικαίωμα ςτθν πλθροφόρθςθ, όπωσ νόμοσ ορίηει, 2. Κακζνασ ζχει 
δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ. Θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ 
πλθροφορίεσ που διακινοφνται θλεκτρονικά, κακϊσ και τθσ παραγωγισ, ανταλλαγισ και διάδοςισ 
τουσ αποτελεί υποχρζωςθ του Κράτουσ, τθρουμζνων πάντοτε των εγγυιςεων των άρκρων 9, 9Α 
και 19. *Άςυλο ςπιτιοφ, προςωπικά δεδομζνα, απόρρθτο επικοινωνίασ+ 
Άρκρο 14:1.Κακζνασ μπορεί να εκφράηει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τφπου 
τουσ ςτοχαςμοφσ του τθρϊντασ τουσ νόμουσ του Κράτουσ.  2. Ο τφποσ είναι ελεφκεροσ. Η 
λογοκριςία και κάκε άλλο προλθπτικό μζτρο απαγορεφονται. 
Άρκρο 16: 1. Η τζχνθ και θ επιςτιμθ, θ ζρευνα και θ διδαςκαλία είναι ελεφκερεσ· θ ανάπτυξθ και 
θ προαγωγι τουσ αποτελεί υποχρζωςθ του Κράτουσ. Θ ακαδθμαϊκι ελευκερία και θ ελευκερία τθσ 
διδαςκαλίασ δεν απαλλάςςουν από το κακικον τθσ υπακοισ ςτο φνταγμα. 
Άρκρο 19: 1. Σο απόρρθτο των επιςτολϊν και τθσ ελεφκερθσ ανταπόκριςθσ ι επικοινωνίασ με 
οποιονδιποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαςτο. 

 
Αντίςτοιχεσ διατάξεισ βρίςκουμε ςτισ διεκνείσ ςυνκικεσ, όπωσ για παράδειγμα ςτθν 

Παγκόςμια Διακιρυξθ για τθν Βιοθκικι και τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα τθσ UNESCO (άρκρα 18, 

19). Ενδεικτικά: «Οι ευκαιρίεσ για ενθμερωμζνο και πολυφωνικό διάλογο, αναηθτϊντασ τθν 

ζκφραςθ όλων των ςχετικϊν απόψεων, πρζπει να προωκοφνται» (άρκρο 18 §3). 

Αυτό που βιϊνουμε, αντικζτωσ, είναι ο περιοριςμόσ τθσ πλθροφορίασ, θ ςυςτθματικι 

προϊκθςθ κεντρικϊν πολιτικϊν επιλογϊν (ενίοτε χωρίσ επιςτθμονικι βάςθ), θ λογοκριςία, 

ακόμα και οι ποινικζσ διϊξεισ. Στα ςυνικθ μζςα προπαγάνδασ γνωρίηουμε πωσ λειτουργεί αυτό 

το ςφςτθμα. Θ ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ των ΜΜΕ για τον κορωνοϊό (με πλζον των 38εκ. 

ευρϊ ςυν απαλλαγζσ από χρζθ) μόνο ωσ επιπλζον διαςφάλιςθ τθσ μονομεροφσ πλθροφόρθςθσ 

μζςω τθσ δωροδοκίασ μπορεί να ιδωκεί, δεδομζνου ότι είναι υποχρζωςι τουσ να ενθμερϊνουν 

τουσ τθλεκεατζσ οφτωσ ι άλλωσ. Ωσ ζγκυρθ πλθροφόρθςθ για τον κορωνοϊό ζχει οριςτεί αυτι 

τθσ κυβζρνθςθσ και των κεςμικϊν οργάνων που ελζγχει, και οτιδιποτε άλλο ονομάηεται 

ψευδείσ ειδιςεισ. Το ίδιο ιςχφει και για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, που εξαρχισ ενιργθςε κατά των 

ψευδϊν ειδιςεων και ζφτιαξε και τισ αρμόδιεσ επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ. 

Ππου ψευδείσ ειδιςεισ ορίηονται από τθν ΕΕ όλεσ εκείνεσ που δεν ζχουν ωσ αναφορά τον 

Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ (ΠΟΤ), τισ εκνικζσ υγειονομικζσ αρχζσ (για τθν Ελλάδα, ο 

ΕΟΔΤ) και το Ευρωπαϊκό Κζντρο Πρόλθψθσ και Ελζγχου Νόςων. 

 

1.1.α. Ενθμζρωςθ από τον ιατρό 

Ρρωταρχικι για τθν ενθμζρωςθ πάνω ςε ιατρικι πράξθ είναι θ ενθμζρωςθ από τον ιατρό. 

Αυτό κανονικά κα ςιμαινε τθν ελευκερία του ιατροφ να ςυμβουλεφςει τον αςκενι του ςφμφωνα 

με τθν ελεφκερα διαμορφωμζνθ του άποψθ, τθν εμπειρία του, ςφμφωνα με επιςτθμονικζσ 

πλθροφορίεσ που ζχει από ςυναδζλφουσ κλπ. Αυτό κεςπίηει και ο Κϊδικασ Λατρικισ 

Δεοντολογίασ: θ ενθμζρωςθ προζρχεται από τον ιατρό «με επιςτθμονικι ελευκερία και 

ελευκερία τθσ ςυνείδθςισ του κατά τθν άςκθςθ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ» (άρκρο 3 &1). 

Στθν πράξθ όμωσ υπάρχουν τρία ηθτιματα. Ρρϊτον ενίοτε οι ιατροί ςυνικωσ δεν παίρνουν το 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_el
https://www.ecdc.europa.eu/en
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ρίςκο να διαφοροποιθκοφν από μια κεςμικι οδθγία και να τθν ελζγξουν αν είναι ςωςτι: ςτθν 

πράξθ περιορίηονται ςτο να επαναλαμβάνουν τισ επίςθμεσ οδθγίεσ που τουσ ζχουν δοκεί. 

Δεφτερον, κάποιοι από αυτοφσ κακορίηουν τισ επιλογζσ τουσ από το αν “εξυπθρετοφν” κάποια 

εταιρεία φαρμάκων. Επειδι όμωσ οι περιςςτόεροι από αυτοφσ κάνουν ευςυνείδθτα το κακικον 

τουσ, ςθμαντικότερο είναι το τρίτο: ςτθν περίπτωςθ που θ άποψι τουσ διαφοροποιθκεί, τότε τα 

πράγματα δεν είναι και τόςο εφκολα γι' αυτοφσ. Για να μθν μακρθγοροφμε ςε αυτό, ασ 

περιοριςτοφμε ςτα του κορωναϊοφ: όςοι ιατροί επζλεξαν να δθμοςιοποιιςουν τθν διαφορετικι  

άποψι τουσ από τθν επίςθμθ ςε ςχζςθ με τον κορωνοϊό ζςτω και ελάχιςτα, ςυκοφαντικθκαν, 

ζχαςαν τθ δουλειά τουσ, ι τουσ ζγινε δίωξθ. Στθν Ελλάδα ξζρουμε ότι, ακόμθ και όταν ζκαναν το 

αυτονόθτο, όπωσ το να αςκιςουν κριτικι ςτθν κυβζρνθςθ για το ότι δεν τουσ βοθκά, ότι δεν 

ενιςχφει τα νοςοκομεία κλπ., τότε τουσ παρζπεμψαν ςε Ζνορκθ Διοικθτικι Εξζταςθ ΕΔΕ! Θ 

ελεφκερθ και ςωςτι ενθμζρωςθ προσ τον πολίτθ περνά από αυςτθρά φίλτρα λογοκριςίασ ςε όλα 

τα επίπεδα. Ρεριςςότερα ςτοιχεία όμωσ πάνω ςε αυτό κα δϊςω ςτο τζλοσ, ςτθν ενότθτα 7.3. Σε 

κάκε περίπτωςθ, θ επιλογι είναι του ατόμου, και αυτό ζχει τθν ευκφνθ του εαυτοφ του και τθσ 

πλιρουσ ενθμζρωςισ του. Κι εδϊ ερχόμαςτε ςτθν δυνατότθτα του ατόμου να ενθμερωκεί. 

 

1.1.β. «Δράςεισ αντιμετϊπιςθσ τθσ παραπλθροφόρθςθσ» από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

«Στισ 10 Λουνίου, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ανακοίνωςε ςθμαντικζσ δράςεισ για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ παραπλθροφόρθςθσ ςχετικά με τθ νόςο COVID-19 και κζςπιςε πρόγραμμα 

παρακολοφκθςθσ των δράςεων που αναλαμβάνουν οι πλατφόρμεσ που υπογράφουν τον κϊδικα 

για τον περιοριςμό τθσ εξάπλωςθσ τθσ παραπλθροφόρθςθσ ςχετικά με τθ νόςο COVID-19». 

Σθμαντικό μζροσ αυτϊν των δράςεων ζχουν να κάνουν με τθν προϊκθςθ εγκεκριμζνων 

πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο από τισ πλατφόρμεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ, κακϊσ και τθν 

παρεμπόδιςθ των μθ εγκεκριμζνων από το να ζχουν ευρεία διάδοςθ. Ζτςι, επιςθμαίνεται ςτθν 

ζκκεςθ αξιολόγθςθσ των δράςεων, ότι ακολουκικθκαν οι εξισ παρεμβάςεισ από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ - αναφζρεται ςυγκεκριμζνα ςε Google, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok:  

 κατά τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτθν Google, οι εμφανίςεισ των αποτελεςμάτων 
προωκοφςαν τισ ςελίδεσ των «οργανιςμϊν ελζγχου γεγονότων τθσ ΕΕ», 

 «Σο «κζντρο πλθροφόρθςθσ» για τθν COVID-19 των Facebook και Instagram κατθφκυνε πάνω 
από 2 διςεκατομμφρια άτομα παγκοςμίωσ ςε πόρουσ από τον ΠΟΤ και άλλεσ υγειονομικζσ 
αρχζσ», 

 Σο Facebook εμφάνιςε επίςθσ οκόνεσ προειδοποίθςθσ από ελζγχουσ γεγονότων για τθν 
παραπλθροφόρθςθ ςχετικά με τθ νόςο COVID-19 ςε πάνω από 4,1 εκατομμφρια 
καταχωριςεισ ςτθν ΕΕ τον Ιοφλιο και 4,6 εκατομμφρια τον Αφγουςτο,  

 Σο Twitter ανζφερε ότι, κατά τθν εκτίμθςι του, το 80 % του παραβατικοφ περιεχομζνου 
εντοπίςτθκε από τα αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματά του. Κατά τθν ίδια περίοδο, περίπου 2,5 
εκατομμφρια λογαριαςμοί ζκλειςαν βάςει των κατευκυντιριων γραμμϊν του Twitter για τθ 
νόςο COVID-19. 

 Σον επτζμβριο θ Microsoft εμπόδιςε πάνω από 2 εκατομμφρια διαφθμιηόμενουσ να 
προςπακιςουν να εκμεταλλευτοφν χριςτεσ ςτισ ευρωπαϊκζσ αγορζσ. Ο Bing είχε ςχεδόν 3,5 
εκατομμφρια επιςκζπτεσ από χϊρεσ τθσ ΕΕ, των οποίων τα ερωτιματα αναηιτθςθσ ςχετικά με 
τθ νόςο COVID-19 τουσ κατθφκυναν ςε ζγκυρεσ πλθροφορίεσ από αξιόπιςτεσ πθγζσ. 

 υνολικά, θ πλατφόρμα TikTok ζχει τοποκετιςει ςε περιςςότερα από 7 εκατομμφρια βίντεο 
λζξεισ, hashtag ι μουςικι που ςχετίηονται με τθ νόςο COVID-19 που ανακατευκφνουν τουσ 
χριςτεσ ςε αξιόπιςτεσ και επαλθκεφςιμεσ πθγζσ πλθροφοριϊν. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=69158
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=69681
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=70634
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=70635
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Ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον θ παρακάτω πρόταςθ που ςυναντάμε ςτισ οδθγίεσ: «Οι ψευδείσ ι 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κορωνοϊό μποροφν να βλάψουν τθν κοινωνικι 

ςυνοχι, αλλά, κυρίωσ, ςυνιςτοφν απειλι για τθ δθμόςια υγεία. *...+Σο περιεχόμενο μπορεί να 

μθν είναι παράνομο όπωσ ορίηεται από τον νόμο, ωςτόςο, είναι επιβλαβζσ». Με άλλα λόγια, 

για τθν Επιτροπι υπάρχουν οι νόμοι που ορίηουν τα ςχετικά με τισ ψευδείσ ειδιςεισ και το πωσ 

τιμωροφνται, αλλά υπάρχουν και άλλεσ επιβλαβείσ δράςεισ, απόψεισ και πλθροφορίεσ που τισ 

«καταπολεμοφμε», όχι όμωσ με νόμιμα μζςα, μιασ και δεν υπάρχει αντίςτοιχοσ νόμοσ. Ζτςι, ο 

οριςμόσ τθσ βλάβθσ είναι αυκαίρετοσ! Ρόςο εξόφκαλμα παράνομθ είναι μια τζτοια διαδικαςία, 

και πόςο ςτο απυρόβλθτο αιςκάνεται ζνασ επίςθμοσ οργανιςμόσ να το λζει δθμόςια; *Δείτε 

ςχετικά και τθ ςελίδα Καταπολζμθςθ τθσ Ραραπλθροφόρθςθσ, τθσ ΕΕ]. 

Ωσ χριςτεσ του διαδικτφου και των κοινωνικϊν μζςων ζχουμε αντιλθφκεί ςτθν πράξθ πωσ 

λαμβάνουμε ςυγκεκριμζνθ και “εγκεκριμζνθ” πλθροφόρθςθ, και πωσ θ όποια διαφορετικι μασ 

άποψθ λογοκρίνεται ι καταςτζλλεται. Για παράδειγμα, το Facebook χρθςιμοποιεί διάφορεσ 

μεκόδουσ λογοκριςίασ, κρυφζσ ι φανερζσ: άρνθςθ ανάρτθςθσ, άρνθςθ αποςτολισ μθνφματοσ με 

ςφνδεςμο που δεν εγκρίνει (ι τον ςτζλνει αλλά ςτον παραλιπτθ δεν ανοίγει), περιοριςμζνθ 

κζαςθ τθσ ανάρτθςθσ (από ελάχιςτουσ ι και κανζναν), μζχρι και μπλοκάριςμα λογαριαςμοφ. Το 

αναφζρει άλλωςτε και ςτουσ κανονιςμοφσ του για τθν καταπολζμθςθ τθσ παραπλθροφόρθςθσ. 

*        *        * 

Το κζμα είναι τεράςτιο και πολφ ενδιαφζρον. Από τα λίγα παραδείγματα που κζςαμε, 

βλζπουμε ότι θ ςυναίνεςθ, που είναι απαραίτθτθ για κάκε ιατρικι πράξθ, δεν πρζπει να δίνεται 

απλϊσ αλλά να ζχει γίνει φςτερα από ενθμζρωςθ. Και βλζπουμε ότι, ςτθν εποχι που ηοφμε και με 

αφορμι τθν Covid19, θ πλθροφόρθςθ, που είναι προχπόκεςθ τθσ ςυναίνεςθσ, δεν γίνεται με 

τρόπο που να εξαςφαλίηει τθν πλθρότθτα και τθν ελευκερία τθσ. Κι αυτό είναι ζνα τεράςτιο 

πρόβλθμα, νομικό, θκικό, αλλά και πολιτικό. 

 Σε κάκε περίπτωςθ, ςε ςχζςθ με τον υποχρεωτικό εμβολιαςμό, καταλαβαίνουμε ότι, τόςο θ 

νομικι οριοκζτθςθ όςο και θ άποψθ τθσ βιοθκικισ και ιατρικισ δεοντολογίασ είναι πολφ 

αυςτθρά και ςυγκεκριμζνα κεςπιςμζνεσ. Είναι αποδεδειγμζνο πζραν πάςθσ αμφιβολίασ ότι θ 

υποχρεωτικότθτα τθσ οποιαςδιποτε ιατρικισ πράξθσ είναι παράνομθ, ςφμφωνα και με τον νόμο. 

Αλλά, κι αν ο νόμοσ άλλαηε κατά το δοκοφν, το ίδιο το Σφνταγμα κα απαγόρευε μια τζτοια 

επιβολι. 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_el
https://about.fb.com/news/2020/03/combating-covid-19-misinformation/


 

P
ag

e1
2

 

2. Εμβολιαςμόσ ςτα παιδιά και εγγραφι ςτο ςχολείο 

Π,τι γράψαμε μζχρι τϊρα ιςχφει φυςικά και για τα παιδιά. Στο κζμα μόνο τθσ ςυναίνεςθσ 

υπάρχει μια διευκρίνιςθ, κακϊσ θ δεφτερθ προχπόκεςθ για να είναι ζγκυρθ θ ςυναίνεςθ είναι 

«Ο αςκενισ να ζχει ικανότθτα για ςυναίνεςθ. *Ζτςι+, Αν ο αςκενισ είναι ανιλικοσ, θ ςυναίνεςθ 

δίδεται από αυτοφσ που αςκοφν τθ γονικι μζριμνα ι ζχουν τθν επιμζλειά του. Λαμβάνεται, 

όμωσ, υπόψθ και θ γνϊμθ του εφόςον ο ανιλικοσ. κατά τθν κρίςθ του ιατροφ, ζχει τθν θλικιακι, 

πνευματικι και ςυναιςκθματικι ωριμότθτα να κατανοιςει τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ του, το 

περιεχόμενο τθσ ιατρικισ πράξθσ και τισ ςυνζπειεσ ι τα αποτελζςματα ι τουσ κινδφνουσ τθσ 

πράξθσ αυτισ» (άρκρο 12 §2.αα). Συνεπϊσ, κι εδϊ ιςχφει, όπωσ και παραπάνω, θ αρχι τθσ 

ςυναίνεςθσ φςτερα από ενθμζρωςθ του κθδεμόνα - και του παιδιοφ (αναλόγωσ τθσ θλικίασ). 

Είναι προφανζσ ότι εφόςον δεν μπορεί να υπάρξει υποχρεωτικόσ εμβολιαςμόσ, δεν δφναται 

αυτόσ να αποτελζςει προχπόκεςθ για τθν οποιαδιποτε δραςτθριότθτα του παιδιοφ. Ρολφ 

περιςςότερο όταν αυτι θ δραςτθριότθτα αφορά τθν εκπαίδευςθ. Στο βακμό μάλιςτα που θ 

εκπαίδευςθ είναι υποχρεωτικι, το ηιτθμα λαμβάνει μια επιπλζον διάςταςθ, όπωσ εξθγεί ο Σάκθσ 

Βιδάλθσ (δικθγόροσ και ςυνταγματολόγοσ, διευκυντισ του Τμιματοσ Λατρικοφ Δικαίου και 

Βιοθκικισ τθσ Δικθγορικισ Εταιρείασ Ακθνϊν και επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ τθσ Εκνικισ 

Επιτροπισ Βιοθκικισ). Σε άρκρο του ςτθν ιςτοςελίδα Σφνταγμα Watch αναφζρει ότι ο 

εμβολιαςμόσ «δεν μπορεί να επιβλθκεί ωσ αναγκαίοσ όροσ για τθν εκπλιρωςθ δθμόςιασ 

υποχρζωςθσ (π.χ. τθσ ςτρατολογικισ ι τθσ υποχρζωςθσ εκπαίδευςθσ για τα παιδιά). Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο πολίτθσ κα ζπρεπε να διαλζξει μεταξφ τθσ ακζλθτθσ επζμβαςθσ ςτο ςϊμα του 

(κατά παράβαςθ τθσ αρχισ τθσ ανκρϊπινθσ αξίασ) και τθσ υποβολισ του ςε κυρϊςεισ, επειδι δεν 

ςυμμορφϊνεται ςτθ δθμόςια υποχρζωςθ, κάτι που επίςθσ κα ιςοδυναμοφςε με προςβολι τθσ 

ανκρϊπινθσ αξίασ του. *Συνεπϊσ+, ο υποχρεωτικόσ εμβολιαςμόσ των παιδιϊν προκειμζνου να 

τουσ επιτραπεί θ εγγραφι ςτο ςχολείο... δεν είναι αποδεκτόσ. Οι γονείσ αποφαςίηουν 

ελεφκερα, ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ, για τον εμβολιαςμό των παιδιϊν 

τουσ, χωρίσ θ απόφαςι τουσ να ςχετίηεται με τθν υποχρζωςθ τθσ εκπαίδευςθσ των 

τελευταίων». 

Ζχει ενδιαφζρον και θ ςυνζχεια τθσ τοποκζτθςθσ του κ. Βιδάλθ, ότι: «Από τθν άλλθ πλευρά, το 

ςχολείο πρζπει να γνωρίηει ποια εμβόλια ζχει κάνει ζνα παιδί, ϊςτε ςε περίπτωςθ κινδφνου 

μετάδοςθσ αςκενειϊν να το προςτατεφςει (ακόμθ και με μζτρα περιοριςμοφ ςτο ςπίτι). Ζτςι, 

αναγκαίοσ όροσ για τθν εγγραφι ςτο ςχολείο αςφαλϊσ μπορεί να είναι θ απλι επίδειξθ του 

βιβλιαρίου υγείασ του παιδιοφ, όχι όμωσ και θ διαπίςτωςι του ότι όντωσ ζχουν γίνει τα 

προβλεπόμενα εμβόλια». Από γονείσ πάντωσ ζχει διατυπωκεί ότ το κεςμικά κατοχυρωμζνο 

ιατρικό απόρρθτο προςτατεφει από τθν επιβολι επίδειξθσ εγγράφου για ιατρικζσ πράξεισ ςτισ 

οποίεσ ζχει υποβλθκεί ο μακθτισ ςε άτομα ι όργανα που δεν ζχουν δεςμευτεί με τον ιατρικό 

όρκο. 

 

2.1. Νόμοι, γνωματεφςεισ και εγκφκλιοι 

Γονείσ οι οποίοι ζχουν μελετιςει τα ανωτζρω ζχουν εγγράψει τα παιδιά τουσ ςτο ςχολείο 

χωρίσ να τα ζχουν εμβολιάςει. Εν τοφτοισ, επικρατεί ςφγχυςθ ςχετικά με το τι πραγματικά ιςχφει 

διότι υπάρχει προεδρικό διάταγμα που ορίηει ότι, για τθν εγγραφι παιδιϊν ςτο νθπιαγωγείο και 

https://www.syntagmawatch.gr/my-constitution/ine-opochreotikos-o-emvoliasmos-oste-na-min-kindinevi-i-dimosia-ygeia/
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το δθμοτικό, οι γονείσ πρζπει μεταξφ άλλων δικαιολογθτικϊν να προςκομίςουν και «το 

βιβλιάριο υγείασ ι άλλο ςτοιχείο από το οποίο αποδεικνφεται ότι ζχουν γίνει τα 

προβλεπόμενα εμβόλια» (προεδρικό διάταγμα 79/2017 άρκρο 7 §4, που αντικατζςτθςε τα 

παλαιότερα 200 & 201/1998, άρκρο 7). Σε κάκε περίπτωςθ, δεδομζνου ότι το ανϊτερο 

δεςμευτικά νομικό κείμενο τθσ χϊρασ είναι το Σφνταγμα (ακολουκοφν οι νόμοι, μετά τα ΡΔ και οι 

Υπουργικζσ Αποφάςεισ), μια τζτοια απαίτθςθ αντίκειται ςτισ διατάξεισ του, όπωσ ζχουμε ιδθ 

αναφζρει. Αυτό τεκμθρίωςε και ο υνθγόροσ του Πολίτθ (υπθρεςία δικαιωμάτων του παιδιοφ) το 

2013 με επιςτολι προσ το Υπουργείο Ραιδείασ (αρικμ. 162670/20474/2013) φςτερα από 

αναφορά που κατζκεςε δικθγόροσ που εκπροςωποφςε τρεισ ςυλλόγουσ κθδεμόνων. Στθν 

επιςτολι αναφζρεται πωσ «ςε καμία περίπτωςθ θ μθ διενζργεια *εμβολιαςμοφ+ δεν μπορεί να 

ςυνιςτά λόγο άρνθςθσ εγγραφισ ςτισ βακμίδεσ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Άλλωσ θ  μθ 

εγγραφι των μακθτϊν που δεν ζχουν εμβολιαςτεί  ςτισ βακμίδεσ τθσ υποχρεωτικισ 

εκπαίδευςθσ ςυνιςτά υπζρμετρα δυςανάλογο μζτρο κακϊσ ςτερεί τθν απόλαυςθ ενόσ άλλου 

ςυνταγματικά κατοχυρωμζνου δικαιϊματοσ, αυτό τθσ πρόςβαςθσ ςτθν εκπαίδευςθ». Τονίηεται 

επίςθσ ςτθν επιςτολι ότι, επειδι «θ πρόλθψθ και ο ζλεγχοσ των μεταδοτικϊν νοςθμάτων 

ςυνιςτά προτεραιότθτα για τθν πολιτικι τθσ δθμόςιασ υγείασ … πρζπει να διατθρθκεί ςτισ 

προχποκζςεισ εγγραφισ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ θ επίδειξθ του βιβλιαρίου υγείασ, 

ωςτόςο ςε περίπτωςθ μθ διενζργειασ του *εμβολιαςμοφ+ κα μποροφςε να κρατείται ςχετικι 

ςθμείωςθ ςτο ατομικό δελτίο υγείασ του μακθτι». Σε κάκε περίπτωςθ, θ άρνθςθ εγγραφισ των 

μακθτϊν ςτισ βακμίδεσ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ ςε περίπτωςθ που δεν ζχουν 

εμβολιαςτεί παραβιάηει τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ, και ωσ εκ τοφτου είναι 

αντιςυνταγματικι. 

Θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ (όπωσ και 

αυτι τθσ απαγόρευςθσ προςβολισ του 

πυρινα του δικαιϊματοσ) αποτελεί ςτακερι 

αξία του νομικοφ μασ πολιτιςμοφ, και 

κεμελιϊνεται ςτο άρκρο 25 του Συντάγματοσ. 

Οι όποιοι περιοριςμοί ςτθν άςκθςθ 

δικαιϊματοσ πρζπει να προβλζπονται 

απευκείασ από το Σφνταγμα (όταν αναφζρει 

εξαιρζςεισ) και να τθροφν τθν αρχι τθσ 

αναλογικότθτασ, δθλαδι, να εξυπθρετοφν 

ζναν κεμιτό ςκοπό και να είναι κατάλλθλοι, 

αναγκαίοι και αναλογικοί. Κατάλλθλοι 

ςθμαίνει πρόςφοροι για τθν επίτευξθ του 

ςκοποφ, αναγκαίοι ςθμαίνει λιγότερο 

επαχκζσ από όλα τα υπόλοιπα υπό επιλογι 

μζτρα, και αναλογικοί όςον αφορά τθν 

ςτάκμιςθ μεταξφ κόςτουσ οφζλουσ. 

Θ ςφγχυςθ που υπάρχει λόγω τθσ 

αντίφαςθσ με τον νόμο (που είναι ωσ  εκ 

τοφτου αντιςυνταγματικόσ) επιτείνεται λόγω 

τθσ κυκλοφορίασ δφο ακόμθ εγγράφων. Το ζνα είναι θ απάντθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

http://www.nellypsarrou.com/images/stories/Vaccination/synigoros2013.pdf
http://www.nellypsarrou.com/images/stories/Vaccination/apantisig.d.ygeias.2004.jpg
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Δθμόςιασ Τγείασ του Τπουργείου Παιδείασ, το 2004 (αρ.πρωτ.: Υ1/Γ.Ρ.102999), ςε 

επιςτολι/ερϊτθςθ τθσ προζδρου τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν (που υπάγεται ςτθν 

ανωτζρω Γενικι Διεφκυνςθ), με τθν οποία απαντϊντασ ςε ςχετικι ερϊτθςθ του Υπουργείου 

Ραιδείασ αναφζρει: «1. Κανείσ δεν μπορεί να υποχρεϊςει τουσ γονείσ να αποδεχτοφν τουσ 

εμβολιαςμοφσ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ που υπάρξει κίνδυνοσ για τθ δθμόςια υγεία, όπωσ 

π.χ. ςε μία επιδθμία. 2. Δεν υπάρχει κίνδυνοσ για τα άλλα παιδιά με τθν προχπόκεςθ ότι είναι 

εμβολιαςμζνα». Με άλλα λόγια, δεν υφίςταται γενικι υποχρζωςθ εμβολιαςμοφ των παιδιϊν για 

τθν εγγραφι τουσ ςτο ςχολείο (ςτθν επιφφλαξθ τθσ επιδθμίασ κα αναφερκοφμε αμζςωσ 

παρακάτω). 

Με το δεφτερο ζγγραφο τα πράγματα γίνονται λίγο πιο περίπλοκα. Ρρόκειται για 

γνωμοδότθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν (απ.πρωτ.: Υ1/Γ.Ρ.161682/22-12-2008) - 

υπθρεςίασ που υπάγεται ςτθν Δ/νςθ Δθμόςιασ Υγιεινισ, που υπάγεται κι αυτι ςτθν ωσ άνω 

αναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ, του Υπ. Υγείασ &Κοιν. Αλλθλεγγφθσ. Σε αυτιν 

αναφζρεται ότι για τθν εγγραφι των μακθτϊν απαιτείται, όπωσ ορίηει ο νόμοσ, το βιβλιάριο 

υγείασ ι άλλο πιςτοποιθτικό που να βεβαιϊνει ότι ζχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια. Ορίηει 

δε ωσ «υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα 

Εμβολιαςμϊν και για αυτό δίνονται δωρεάν ςτα πλαίςια προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ. Μόνο 

ςε περιπτϊςεισ ιατρικισ αντζνδειξθσ, κα μποροφν οι γονείσ να αρνθκοφν τον εμβολιαςμό των 

παιδιϊν τουσ. Οι γονείσ που για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ (προςωπικά δεδομζνα και 

πικανζσ παρενζργειεσ) δεν επικυμοφν τον εμβολιαςμό των παιδιϊν τουσ, οφείλουν να 

προςκομίηουν βεβαίωςθ ιατρικισ αντζνδειξθσ από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοςοκομεία, ι β) 

Δ/νςεισ Τγιεινισ τθσ οικείασ Νομαρχίασ, ι γ) Ιατροκοινωνικά Κζντρα, ι δ) Αςφαλιςτικοφσ 

φορείσ, ι ε )ιδιϊτεσ ιατροφσ, ςφμφωνα με τον κϊδικα Ιατρικισ Δεοντολογίασ». Θ γνωμοδότθςθ 

αυτι ενςωματϊκθκε ζκτοτε ςτισ οδθγίεσ του Υπουργείου Ραιδείασ και δίδονταν ωσ απάντθςθ ςε 

κάκε ερϊτθςθ ενδιαφερομζνου και υπάρχει ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου (δείτε 

εδϊ), οπωςδιποτε μζχρι το 2016. Ζκτοτε, ςτισ οδθγίεσ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου 

Ραιδείασ δεν υπάρχει πια θ γνωμοδότθςθ παρά μόνο θ υπό του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 

υποχρζωςθ προςκόμιςθσ βιβλιαρίου εμβολίων (δείτε εδϊ). 

Είναι προφανζσ ότι θ εν λόγω γνωμοδότθςθ δθμιουργεί αβεβαιότθτα ωσ προσ το τι ιςχφει, 

κακϊσ είναι ταυτόχρονα αντιφατικι με τον εαυτό τθσ! Δθλαδι, ενϊ ορίηει τθν προςκόμιςθ 

βιβλιαρίου εμβολίων ωσ απαραίτθτθ για τθν εγγραφι ςτο ςχολείο, αναφζρει τθν εξαίρεςθ για 

όςουσ γονείσ δεν επικυμοφν τον εμβολιαςμό των παιδιϊν τουσ για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ 

(ιατρικοφσ ι μθ), αλλά τουσ ηθτάει να τουσ αποδείξουν με βεβαίωςθ ιατρικισ αντζνδειξθσ! Μα, 

πωσ μπορεί το ιατρικό προςωπικό να πιςτοποιιςει οποιονδιποτε λόγο, πζραν του ιατρικοφ; Ι 

μιπωσ πρόκειται για μια ελλθνικι «μεςοβζηικθ» λφςθ που αναγνωρίηει μεν ότι δεν μπορεί να 

υποχρεϊςει ςε εμβολιαςμό και πωσ ο νόμοσ είναι αντιςυνταγματικόσ, αλλά δεν κζλει και να 

αναλάβει καμία ευκφνθ ουςιαςτικισ λφςθσ (ι ριξθσ;) του ηθτιματοσ, κι ζτςι προςφζρει ζνα 

παρακυράκι: του να μπορεί να χορθγιςει ο ιατρόσ, θ αςφαλιςτικι εταιρεία, θ διεφκυνςθ 

υγιεινισ τθσ Νομαρχίασ κλπ το ςχετικό νομότυπο “χαρτάκι” ϊςτε να είναι όλοι ευχαριςτθμζνοι; 

Ροιοσ ξζρει; 

Τον Μάιο του 2017 το ηιτθμα του δικαιϊματοσ των γονιϊν ςτθν αποδοχι ι όχι των εμβολίων 

για τα παιδιά τουσ ιρκε ξανά ςτθ δθμοςιότθτα με αφορμι μια φράςθ του υπουργοφ Υγείασ 

Ανδρζα Ξάνκου, που είπε: «Υπάρχει μια ςκζψθ να είναι υποχρεωτικό ο γονιόσ που αρνείται να 

http://www.nellypsarrou.com/images/stories/Vaccination/gnomodotisie.k.emvoliasmou2008.pdf
https://www.minedu.gov.gr/news/20456-23-05-16-apo-1-os-21-iouniou-oi-eggrafes-sta-sxoleia-tis-protovathmias-ekpaidefsis
https://www.minedu.gov.gr/news/44939-13-05-20-eggrafes-mathiton-kai-mathitrion-sta-dimotika-sxoleia-gia-to-sxoliko-etos-2020-2024
https://www.kathimerini.gr/society/910714/arnisi-emvoliasmoy-mono-me-dilosi-gonea/
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εμβολιαςτεί το παιδί του να υπογράφει ζνα ζντυπο το οποίο κα καταχωρίηεται ςτο βιβλιάριο 

υγείασ του παιδιοφ και άρα ςτον θλεκτρονικό του φάκελο. Ζτςι, κα δίνεται θ δυνατότθτα να 

υπάρξουν παρεμβάςεισ αλλαγισ ςυνείδθςθσ». Αν και θ διλωςθ αυτι ερμθνεφτθκε από πολλοφσ 

ωσ “νομιμοποίθςθ τθσ άρνθςθσ εμβολιαςμοφ”, εντοφτοισ επρόκειτο για απάντθςθ του υπουργοφ 

ςε ςχετικι ερϊτθςθ ςτθ Βουλι ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ του “αντιεμβολιαςτικοφ κινιματοσ” 

(υπάρχει θ απομαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςχετικισ ςυηιτθςθσ). Στθν πραγματικότθτα πρότεινε τθν 

υποχρεωτικι θλεκτρονικι τουσ καταγραφι ϊςτε να μποροφν να γίνονται παρεμβάςεισ 

προκειμζνου να αλλάξουν γνϊμθ! Θ ςκζψθ δεν υλοποιικθκε τελικϊσ, αλλά άνοιξε εκ νζου τθν 

δθμόςια κουβζντα, ςτθν οποία πλθκϊρα επιςτθμόνων τάχκθκαν υπζρ των εμβολίων και κατά 

τθσ επιβολισ του εμβολιαςμοφ (δείτε ενδεικτικά εδϊ και εδϊ) αλλά και υπζρ ενόσ πιο 

ξεκάκαρου πλαιςίου. Ο υπουργόσ επίςθσ διλωςε, ζνα χρόνο αργότερα, ότι «ειδικά φζτοσ [2018], 

ζγινε ζνα βιμα περαιτζρω αυςτθροποίθςθσ τθσ εμβολιαςτικισ πολιτικισ... μετά τθν επιδθμικι 

ζξαρςθ τθσ ιλαράσ, με αποτζλεςμα να κακίςταται πλζον υποχρεωτικόσ ο εμβολιαςμόσ, ζναντι τθσ 

ιλαράσ, για τα παιδιά που εγγράφονται ςε παιδικοφσ και βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ» και ότι 

«βρίςκεται ςε ςυνεννόθςθ με τθν Εκνικι Επιτροπι Εμβολιαςμϊν προκειμζνου να υπάρξει 

νομοκετικι πρόβλεψθ που κα δίνει ςτον εκάςτοτε υπουργό Τγείασ τθν εξουςιοδότθςθ να 

προχωρεί ςε μζτρα υποχρεωτικοφ χαρακτιρα για ςυγκεκριμζνα εμβόλια και για ςυγκεκριμζνο 

χρονικό διάςτθμα, εφόςον, βεβαίωσ, υπάρχει πλιρθσ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ και 

επιδθμιολογικά δεδομζνα που το επιβάλλουν» (δείτε δελτίο τφπου του Υπουργείου Υγείασ). 

Εδϊ φαίνεται και πάλι θ αναγνϊριςθ τθσ μθ υποχρεωτικότθτασ του εμβολιαςμοφ. 

Κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ το πλαίςιο είναι, εν τζλει, αναπόφευκτα κολό ακριβϊσ επειδι 

δεν μπορεί να επιβλθκεί ο εμβολιαςμόσ λόγω ςυνταγματικϊν κωλυμάτων, κι ζτςι θ αςάφεια 

λειτουργεί πιεςτικά αλλά και εκβιαςτικά πάνω ςτουσ γονείσ. Ράντωσ, και θ πρόεδροσ τθσ Εκνικισ 

Επιτροπισ Εμβολιαςμοφ κ. Κεοδωρίδου διλωςε το 2018 ότι, «τα εμβόλια είναι ςυνιςτϊμενα και 

δεν υπάρχει ποινι εάν ο γονιόσ δεν εμβολιάςει το παιδί του, οφτε το παιδί που δεν ζχει κάνει 

εμβόλιο μπορεί να αποκλειςτεί από τθν εκπαίδευςθ. Θ επίδειξθ του βιβλιαρίου υγείασ του 

παιδιοφ κατά τθν εγγραφι ςτο ςχολείο, όπου κα φαίνεται ότι ζχει κάνει το εμβόλιο, αναφζρεται 

ωσ υποχρζωςθ υπό τθν ζννοια τθσ θχθρισ και χριςιμθσ υπενκφμιςθσ προσ τουσ γονείσ που 

ζχουν αμελιςει να κάνουν τα εμβόλια». 

 

2.2. Ο υνιγοροσ του Πολίτθ το 2018 

Ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ, φςτερα από πολλζσ ερωτιςεισ τόςο από γονείσ όςο και από 

υπθρεςίεσ, ςυνζταξε και ζςτειλε νζα επιςτολι ςτο Υπουργείο Ραιδείασ ςχετικά με το κζμα, ςτισ 

19/10/2018 (αρ.πρωτ. Γρ.Συν.126). Με αυτι τθν επιςτολι, που ςυντάχτθκε ςε μία περίοδο που 

υπιρχαν κροφςματα ιλαράσ, εκδθλϊνει τθν ανθςυχία του για το γεγονόσ ότι οι ςχετικζσ εγκφκλιοι 

του υπουργείου περιλαμβάνουν και τθν γνωμοδότθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν του 

2008 (που αναφζραμε παραπάνω) διότι, όπωσ αναφζρει, θ επίμαχθ παράγραφοσ δθμιουργεί 

ςφγχυςθ *ς.ς. θ παράγραφοσ που λζει «Οι γονείσ που για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ 

(προςωπικά δεδομζνα και πικανζσ παρενζργειεσ) δεν επικυμοφν τον εμβολιαςμό των παιδιϊν 

τουσ, οφείλουν να προςκομίηουν βεβαίωςθ ιατρικισ αντζνδειξθσ+. Το 10ςζλιδο ζγγραφο του 

Συνθγόρου καταλιγει: «Το Υπουργείο Ραιδείασ οφείλει να ενεργιςει ϊςτε να διαςφαλίςει το 

μζγιςτο ποςοςτό εμβολιαςμοφ του ανιλικου πλθκυςμοφ ευκφνθσ του, δθλαδι του ςυνόλου των 

https://www.iatropedia.gr/eidiseis/o-andreas-xanthos-prospathei-na-mazepsei-ta-peri-emvoliasmou-ton-paidion/81623/
https://www.efsyn.gr/ellada/ygeia/111802_politikoi-diaxifismoi-gia-toys-emboliasmoys
https://www.in.gr/2018/11/07/greece/ksanthos-ametavliti-emvoliastiki-politiki-tis-xoras-den-einai-ypoxreotikos-o-emvoliasmos/
https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5792-o-ypoyrgos-ygeias-andreas-ksanthos-sth-boylh-gia-thn-ypoxrewtikothta-twn-emboliasmwn
https://www.kathimerini.gr/life/health/987326/anazitontas-farmako-gia-to-mikrovio-toy-antiemvoliasmoy/
https://www.synigoros.gr/resources/emboliasmos-eggrafo-synhgoroy.pdf
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ανιλικων μακθτϊν... Πρϊτο απαραίτθτο μζτρο προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ αποτελεί θ άμεςθ 

απόςυρςθ του υπό εξζταςθ εγγράφου του Τπουργείου ςασ και θ αντικατάςταςι του από άλλο, 

που δεν κα καταλείπει καμία απολφτωσ αμφιβολία ςχετικά με τθν υποχρεωτικότθτα τθσ 

διενζργειασ των προβλεπόμενων εμβολίων, ενόψει τθσ εγγραφισ των παιδιϊν ςτισ βακμίδεσ 

εκπαίδευςθσ, όπωσ ο νόμοσ ορίηει...». Από τότε μζχρι και ςιμερα ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ ζχει 

παρζμβει ςυχνά για να ηθτιςει από το Υπουργείο Ραιδείασ νζα εγκφκλιο ςφμφωνα με τα 

παραπάνω, επιςθμαίνοντασ ότι μζχρι ςιμερα δεν ζχουν ειςακουςτεί οι εκκλιςεισ του. 

Στθν επιςτολι αυτι ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ επιχειρθματολογεί ςυνοπτικά ωσ εξισ: 1) Μθ 

εμβολιαςμόσ μπορεί να γίνει μόνο με ιατρικι αντζνδειξθ, 2) παρενζργειεσ ζχουν όλα τα φάρμακα 

και, εφόςον αυτζσ ζχουν ςτακμιςτεί και τα φάρμακα εγκρικεί, ο κίνδυνοσ υπολείπεται του 

γενικοφ οφζλουσ, 3) τα επιδθμιολογικά δεδομζνα ςιμερα *2018+ λόγω ζξαρςθσ τθσ ιλαράσ είναι 

διαφορετικά και κζτουν πιο επιτακτικά το ηιτθμα, 4) θ άςκθςθ γονικισ μζριμνασ (δθλαδι θ 

ςυναίνεςθ του κθδεμόνα) δεν μπορεί να αςκείται απλϊσ ςφμφωνα με τθν υποκειμενικι του 

βοφλθςθ και ενάντια ςε ότι ορίηεται ωσ το αντικειμενικό ςυμφζρον του παιδιοφ! Και ποιο είναι 

το αντικειμενικό ςυμφζρον του παιδιοφ; Το ζγγραφο απαντά: «Ωσ τζτοιο, νοείται … αυτό το 

οποίο, όταν αφορά κζματα ιατρικισ, κεμελιϊνεται ςε ζγκυρα επιςτθμονικά δεδομζνα. Αυτι είναι 

και θ άποψθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Βιοθκικισ (ΕΕΒ), όπωσ αποτυπϊνεται ειδικά ςτθ Σφςταςι τθσ 

με κζμα: “Εμβολιαςμοί ςε παιδιά”». Θ εν λόγω όμωσ ςφςταςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Βιοθκικισ 

που επικαλείται ο Συνιγοροσ (και παραπζμπει ςε αυτιν με ςφνδεςμο) φαίνεται πωσ ζχει 

διαβαςτεί επιλεκτικά. Διότι θ ςφςταςθ τθσ ΕΕΒ, που φυςικά υπεραςπίηεται τον εμβολιαςμό, 

αναφζρεται ςτο αντικειμενικό ςυμφζρον του παιδιοφ εντόσ τριϊν βαςικϊν αρχϊν: 1) τθν αρχι 

τθσ ςυναίνεςθσ («αναγκαςτικι υποβολι ςε εμβολιαςμό, κατά ςυνζπεια, δεν νοείται, δεν μπορεί 

δθλαδι να παρακαμφκεί θ βοφλθςθ των γονζων για τθ διενζργεια ι μθ τθσ ιατρικισ αυτισ 

πράξθσ»), 2) τθ ςθμαςία τθσ πλθροφόρθςθσ (του γονιοφ εν προκειμζνω), που να τονίηει τθν αξία 

του εμβολιαςμοφ για τθ δθμόςια υγεία, και 3) τθν προςταςία τθσ υγείασ των άλλων. Στθν τρίτθ 

αυτι αρχι τονίηεται ότι: «Θ απόφαςθ των γονζων να μθν εμβολιαςκεί το παιδί, δεν μπορεί να 

οδθγεί ςε δυςμενείσ ςυνζπειεσ αποκλειςμοφ του από τθν κοινωνικι ηωι, εφ’ όςον δεν τίκεται 

ςοβαρό ηιτθμα για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, ο 

εμβολιαςμόσ κα απόβαινε αναγκαςτικόσ, κατά παράβαςθ τθσ αρχισ τθσ ςυναίνεςθσ. Αν, πάντωσ, 

υπάρχει κζμα επείγουςασ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ (π.χ. εμφανιςκοφν κροφςματα 

μθνιγγίτιδασ), μζτρα περιοριςμοφ για τθν προφφλαξθ όςων παιδιϊν δεν ζχουν εμβολιαςκεί είναι 

επιβεβλθμζνα, ακόμθ και παρά τθ κζλθςθ των γονζων. Θ Επιτροπι κρίνει, ειδικότερα, ότι θ 

παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ δεν μπορεί να εξαρτάται 

από τον όρο εμβολιαςμοφ, αφοφ τότε θ ςυμμόρφωςθ προσ μια δθμόςια υποχρζωςθ κα 

προχπζκετε τθν παραίτθςθ από τθν άςκθςθ κεμελιϊδουσ δικαιϊματοσ. Είναι ωςτόςο κεμιτό να 

ηθτείται από τουσ γονείσ θ πλθροφορία περί του αν το παιδί ζχει υποβλθκεί ςτθ διενζργεια 

ςυγκεκριμζνων εμβολίων, όπωσ και κάκε άλλθ πλθροφορία που αφορά τθν υγεία του, 

προκειμζνου να διευκολφνεται θ ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων ςτθ διάρκεια τθσ 

ςχολικισ ηωισ». 

Δεν αναφζρεται λοιπόν ςτα παραπάνω ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ, και καταλιγει ότι πρζπει το 

Τπουργείο Παιδείασ να εκδϊςει εγκφκλιο που να μθν αφινει περικϊριο αμφιβολιϊν για τθν 

υποχρεωτικότθτα του εμβολιαςμοφ των μακθτϊν. Ζτςι θ Ανεξάρτθτθ Αρχι αγνοεί τθν ςφςταςθ 

του Εκνικισ Επιτροπισ Βιοθκικισ και λαμβάνει επιλεκτικά μία πρόταςθ που εξυπθρετιςει μία 

https://www.efsyn.gr/node/227775
http://www.bioethics.gr/images/pdf/GNOMES/RECOMMENDATION_Immunization_In_Children_Final_GR.pdf
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ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ. Τοιουτοτρόπωσ, δεν αναφζρεται ςε παλαιότερθ απόφαςι του, του 2013 

(που αναφζραμε παραπάνω) που κρίνει τον υποχρεωτικό εμβολιαςμό ωσ προχπόκεςθ 

εγγραφισ ςτο ςχολείο αντιςυνταγματικό! Αντικζτωσ, αναφζρεται ςε εκείνθ τθν απόφαςθ μία 

φορά, επιςθμαίνοντασ τθν γνϊμθ που είχε εκφραςτεί ότι «τα εκεί και τότε γραφόμενα ιςχφουν 

όταν δεν υφίςταται υπαρκτόσ κίνδυνοσ για τθ δθμόςια υγεία και ςε περιόδουσ που δεν υφίςταται 

επιδθμία (ςτθ ςελίδα 6, όπου εκ παραδρομισ αναφζρεται θ απόφαςθ με λάκοσ θμερομθνία, 

21/5/2018). Θ επιςτολι εκείνθ (162670/20474/2013) δεν βρίςκεται αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα 

του Συνθγόρου. 

Εν τοφτοισ, εν όψει και όςων ιςχφουν, ςτθν 10ςζλιδθ επιςτολι του Συνθγόρου υπάρχουν και οι 

παρακάτω δφο παράγραφοι: «ε εποχι κατά τθν οποία δεν υφίςταται επιδθμιολογικι ζξαρςθ 

εξαιρετικά μεταδοτικισ νόςου, μερίδα τθσ νομικισ κεωρίασ είναι δυνατόν να υποςτθρίηει ότι ο 

εμβολιαςμόσ δεν “επιβάλλεται” από το αντικειμενικό ςυμφζρον του αςκενι (αλλά απλϊσ 

“ςυνιςτάται”), με αποτζλεςμα να δζχεται ότι το δικαίωμα του παιδιοφ ςτθν υγεία μπορεί να 

υποχωρεί ζναντι του δικαιϊματοσ του παιδιοφ ςε ανατροφι από τουσ υπεφκυνουσ γονείσ του 

(επομζνωσ, ζναντι και του δικαιϊματοσ των γονζων ςτθ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ, ςφμφωνα 

με τισ πεποικιςεισ και αντιλιψεισ τουσ), αυτό παφει να μπορεί να υποςτθριχκεί με αξιϊςεισ 

εγκυρότθτασ ςε εποχι κατά τθν οποία υφίςταται ζξαρςθ κρουςμάτων εξαιρετικά μεταδοτικισ 

και επικίνδυνθσ νόςου, με ιδθ καταγεγραμμζνα περιςτατικά κανάτων, και μάλιςτα ανθλίκων, 

από αυτι. Διότι ςτθν περίπτωςθ αυτι, αφενόσ υφίςταται κίνδυνοσ για τθν δθμόςια υγεία, οπότε 

θ άρνθςθ του γονζα να εμβολιάςει το τζκνο του “δεν είναι θκικά ουδζτερθ” ςε ςχζςθ με τθν 

ευκφνθ του απζναντι ςτο κοινωνικό ςφνολο -με δεδομζνο επιςτθμονικά ότι πρόκειται για 

δοκιμαςμζνο και αςφαλζσ εμβόλιο, για το οποίο δεν δικαιολογείται θ καλλιζργεια αμφιβολιϊν- 

αφετζρου, όμωσ, υφίςταται κίνδυνοσ και για τθν υγεία του ίδιου του τζκνου του, για το οποίο δεν 

μεριμνά ϊςτε να εξαςφαλίςει ανοςία, επιδεικνφοντασ τθν απαιτοφμενθ προσ τοφτο επιμζλεια, 

οπότε θ αποχι του από τον εμβολιαςμό ςυνιςτά τουλάχιςτον πλθμμελι άςκθςθ του κακικοντοσ 

τθσ γονικισ μζριμνασ» (θ ζμφαςθ δικι μου). Άρα, δζχεται τθν υποχρεωτικότθτα ςε περίοδο 

επιδθμίασ επικίνδυνθσ για τα παιδιά και υπό τθν προχπόκεςθ ότι το εμβόλιο είναι δοκιμαςμζνο 

και αςφαλζσ. 

 

2.3. Πρόςφατθ απόφαςθ του τΕ 

Ρριν από μόλισ λίγεσ μζρεσ (8/12/2020) δθμοςιεφτθκε απόφαςθ του υμβουλίου τθσ 

Επικρατείασ (2387/2020) ςχετικά με προςφυγι γονζων, που ηθτοφςαν τθν ακφρωςθ τθσ 

απόφαςθσ βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ να διαγράψει το παιδί τουσ επειδι δεν είχε 

πραγματοποιιςει όλα τα εμβόλια ςφμφωνα με το Εκνικό Ρρόγραμμα Εμβολιαςμϊν. Το ΣτΕ 

ζκρινε ότι καλϊσ ενιργθςε ο παιδικόσ ςτακμόσ και απζρριψε τθν αίτθςθ των γονιϊν. Θ απόφαςθ 

ξεκινά με το ςκεπτικό ότι «Θ μζριμνα για τθ δθμόςια υγεία αποτελεί ςυνταγματικι υποχρζωςθ 

του Κράτουσ», προκρίνοντάσ τθν ζτςι ζναντι των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων του ατόμου.  Εν 

ςυνεχεία, «το μζτρο του εμβολιαςμοφ, κακ’ εαυτό, ςυνιςτά ςοβαρι μεν παρζμβαςθ ςτθν 

ελεφκερθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ και ςτθν ιδιωτικι ηωι του ατόμου και δθ ςτθ 

ςωματικι και ψυχικι ακεραιότθτα αυτοφ, πλθν όμωσ ςυνταγματικϊσ ανεκτι, υπό τισ 

ακόλουκεσ προχποκζςεισ: α) ότι προβλζπεται από ειδικι νομοκεςία, υιοκετοφςα πλιρωσ τα 

ζγκυρα και τεκμθριωμζνα επιςτθμονικά, ιατρικά και επιδθμιολογικά πορίςματα ςτον αντίςτοιχο 

http://www.nellypsarrou.com/images/stories/Vaccination/synigoros2013.pdf
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ste-syntagmatiki-i-apofasi-diagrafis-anemvoliastoy-nipioy-apo-paidiko-stathmo
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τομζα και β) ότι παρζχεται δυνατότθτα εξαίρεςθσ από τον εμβολιαςμό ςε ειδικζσ ατομικζσ 

περιπτϊςεισ, για τισ οποίεσ αυτόσ αντενδείκνυται». Σχετικά με τθν αρχι τθσ ιςότθτασ, που 

επικαλζςτθκαν οι γονείσ, το ΣτΕ φαίνεται να τθν αποδζχεται αντεςτραμμζνθ: «θ κζςπιςθ του 

επίμαχου μζτρου δεν παραβιάηει τθν αρχι τθσ ιςότθτασ, δεδομζνου ότι ςε εμβολιαςμό 

υπόκεινται όλα ανεξαιρζτωσ τα νιπια και παιδιά, πλθν εκείνων που τελοφν ατομικϊσ ςε 

ειδικζσ διαφορετικζσ ςυνκικεσ, δεν επιτρζπεται δθλαδι για λόγουσ υγείασ να εμβολιαςτοφν. 

Αντικζτωσ, κα αντζκειτο ςτθν αρχι τθσ ιςότθτασ θ αξίωςθ προςϊπου να μθν εμβολιαςτεί, 

επικαλοφμενο ότι δεν διατρζχει ατομικό κίνδυνο, εφόςον διαβιϊνει ςε αςφαλζσ περιβάλλον 

οφειλόμενο ςτο γεγονόσ ότι τα άλλα πρόςωπα του περιβάλλοντόσ του ζχουν εμβολιαςτεί». 

Ραρακάτω αναφζρει θ απόφαςθ: «Επειδι, προβάλλεται ότι με τισ προςβαλλόμενεσ πράξεισ 

παραβιάηεται το δικαίωμα των αιτοφντων και του ανιλικου τζκνου τουσ ςε δωρεάν παιδεία, 

ςυνάγεται ότι θ παρεχόμενθ ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ προςχολικι αγωγι δεν εντάςςεται 

ςτθν υποχρεωτικι πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και, κατ’ ακολουκία, δεν 

εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του δικαιϊματοσ δωρεάν παιδείασ για όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ 

βακμίδεσ, το οποίο κατοχυρϊνεται ςτο άρκρο 16 παρ. 4 του υντάγματοσ. Επίςθσ, κατά τθν 

ζννοια των διατάξεων του άρκρου 14 του Χάρτθ Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ ΕΕ, θ προςχολικι 

αγωγι δεν εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ αυτϊν οφτε άλλωςτε οι αιτοφντεσ ιςχυρίηονται ότι ο 

εμβολιαςμόσ αντιτίκεται ςε ςοβαρζσ κρθςκευτικζσ, φιλοςοφικζσ ι παιδαγωγικζσ πεποικιςεισ 

τουσ. Κατ’ ακολουκία ο λόγοσ αυτόσ πρζπει να απορριφκεί ςτο ςφνολό του». 

Θ ερμθνεία τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ, βεβαίωσ, από δικαίωμα ςτθν ίςθ μεταχείριςθ, ςε 

ιςοπεδωτικι και υποχρεωτικι μεταχείριςθ (αφοφ οι άλλοι το ζκαναν, οφείλεισ κι εςφ), είναι 

προβλθματικι, κατά τθν γνϊμθ μου. Επιπροςκζτωσ, ςχετικά με τθν ανωτζρω απόφαςθ και 

αυςτθρά ωσ προσ το νομικό τθσ ςκζλοσ, ενδιαφζρουςα είναι θ παρατιρθςθ του Χαράλαμπου 

Τςιλιϊτθ, Επίκουρου Κακθγθτι Συνταγματικοφ Δικαίου ςχετικά με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ. 

Εκτιμά ο κφριοσ Τςιλιϊτθσ ότι θ ζννομθ ςυνζπεια τθσ εν λόγω απόφαςθσ, δθλαδι μια ιπια 

κφρωςθ (αποβολι από τον βρεφονθπιακό ςτακμό), «τθρεί τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ... 

εφόςον δεν προβλζπεται αυςτθρότερθ, π.χ. πρόςτιμο ωσ διοικθτικι κφρωςθ ι ακόμα 

χειρότερα ςωματικόσ ι ψυχικόσ καταναγκαςμόσ, κάτι που κα αντζβαινε πλζον όχι μόνο ςτθν 

αρχι τθσ αναλογικότθτασ αλλά και ςτθν αρχι τθσ προςταςίασ τθσ ανκρϊπινθσ αξίασ και 

αξιοπρζπειασ του άρκρου 2 παρ. 1 , ενϊ κα μποροφςε να κεωρθκεί και ωσ απαγορευμζνθ 

από το άρκρο 7 παρ. 2  πράξθ βαςανιςτθρίων (πρβλ. και άρκρο 3 ΕΔΑ). ... Οριακά 

ςυνταγματικι κα μποροφςε να κρικεί θ επιβολι προςτίμου, όχι βζβαια ςτο νιπιο, αλλά ςτουσ 

αςκοφντεσ τθν γονικι μζριμνα αυτοφ γονείσ, ... ενϊ αντιςυνταγματικι υπό τθν άποψθ τθσ 

αρχισ τθσ αναλογικότθτασ πρζπει να κεωρθκεί θ επιβολι ποινικϊν κυρϊςεων ςτουσ γονείσ. 

Mutatismutandis τα ίδια ιςχφουν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ υποχρεωτικοφ εμβολιαςμοφ και ςτθν 

ενδεχόμενθ περίπτωςθ εμβολιαςμοφ κατά του ιοφ Covid-19, εάν ικελε να επιβλθκεί θ 

υποχρεωτικότθτά του». 

Αυτά γράφει ο κακθγθτισ, που χαιρετίηει μεταξφ άλλων τθν απόφαςθ! Αλλά ςε αυτό κα 

επανζλκουμε παρακάτω, διότι άπτεται των πολιτικϊν και όχι των νομικϊν ηθτθμάτων - και υπό 

αυτό το πρίςμα κα ξαναδοφμε τθν απόφαςθ του ΣτΕ. Με μια μικρι επιςιμανςθ: θ απόφαςθ 

λανκαςμζνα ι για λόγουσ παραπλθροφόρθςθσ ι και ψυχολογικοφ εκβιαςμοφ προβλικθκε με 

τίτλουσ όπωσ «υνταγματικόσ ο υποχρεωτικόσ εμβολιαςμόσ» κλπ. Για παράδειγμα, θ ιςτοςελίδα 

Alfavita που απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ, κατά κφριο λόγο, είχε τίτλο Υποχρεωτικά τα 

https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/syntagmatikos-o-ypochreotikos-emvoliasmos-scholio-stin-ste-d-tmima-2387-2020/
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/339232_paidia-ypohreotika-ta-embolia-se-oloys-toys-mathites
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εμβόλια ςε όλουσ τουσ μακθτζσ, παρά το γεγονόσ ότι θ απόφαςθ αφοροφςε νιπιο και ςτο 

ςκεπτικό τθσ ρθτϊσ ανζφερε το γεγονόσ ότι δεν κιγόταν θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ διότι το παιδί 

δεν ςτεροφνταν τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. 

Ράντωσ, υπάρχουν και άλλεσ αποφάςεισ που ζχουν ενδιαφζρον και διαμορφϊνουν τα 

ιςχφοντα ςε διεκνζσ επίπεδο αλλά και ςτθ διεκνι νομολογία. Γι’ αυτζσ μασ ενθμερϊνει με 

πρόςφατο άρκρο του ςτθν ιςτοςελίδα syntagmawatch.gr ο Επίκουροσ Κακθγθτισ Ευρωπαϊκοφ 

Δικαίου και Δικαίου Ρροςωπικϊν Δεδομζνων Κωνςταντίνοσ Κουροφπθσ. Από τθ μία, ςε 

διάφορεσ αποφάςεισ του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων τεκμθριϊνεται το 

απαράδεκτο τθσ επζμβαςθσ ςτθν ιδιωτικι ηωι μζςω επιβολισ ιατρικισ πράξθσ. Από τθν άλλθ, 

μια απόφαςθ του 2012 ζκρινε ότι «θ επζμβαςθ δφναται να δικαιολογθκεί εφόςον ςυντελείται 

εξαιτίασ του φόβου εξάπλωςθσ επιδθμίασ και υπό τον όρο ότι ζχουν λθφκεί όλεσ οι 

απαραίτθτεσ ιατρικζσ προφυλάξεισ και ότι ο εμβολιαςμόσ δεν προβλζπει κινδφνουσ για τθν 

υγεία του υποκειμζνου. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, το κράτοσ οφείλει να ςεβαςτεί τθν 

ελευκερία αυτοκακοριςμοφ του προςϊπου ωσ προσ το πεδίο τθσ ιατρικισ του περίκαλψθσ». 

Λςχφει φυςικά ότι «θ επζμβαςθ ςτθ ςωματικι ακεραιότθτα του ατόμου χωρίσ τθ ςυναίνεςι του 

ςυνιςτά βαςανιςτιριο...». 

Είναι ςαφζσ πωσ θ υποχρεωτικότθτα των εμβολίων γενικϊσ δεν μπορεί να ςτακεί νομικά με 

κανζναν τρόπο ςτο διεκνζσ δίκαιο, ενϊ ςτθν εξαιρετικι περίπτωςθ επιδθμίασ μπορεί ίςωσ να 

υποςτθριχτεί από μερίδα νομικϊν κάποιου είδουσ παρζμβαςθ, με περιοριςμοφσ για πολφ 

ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ και χρονικά όρια, αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να επιβλθκεί 

επζμβαςθ ςτο ςϊμα του ανκρϊπου. Θ ελεφκερθ ςυναίνεςθ του ατόμου ςε ιατρικι πράξθ δεν 

ζχει εξαίρεςθ. Με απλά λόγια, ακόμθ και θ κατ’ εξαίρεςθ λόγω μεγάλου κινδφνου για τθ δθμόςια 

υγεία δυνατότθτα υποχρεωτικότθτασ (για ςυγκεκριμζνο χρόνο και τόπο) δεν μπορεί να 

εφαρμοςτεί ςτθν πράξθ διότι αντίκειται ςτθν απαγόρευςθ των βαςανιςτθρίων, όπωσ ορίηεται θ 

με τθ βία επζμβαςθ ςτο ςϊμα. 

ε περιφερειακό και διεκνζσ πλαίςιο, το μοναδικό νομικά δεςμευτικό κείμενο για τθν 

προςταςία ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτον τομζα τθσ βιοϊατρικισ, είναι θ φμβαςθ του 

υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και τθ Βιοϊατρικι, γνωςτι και ωσ 

Σφμβαςθ του Οβιζδο. Ιδιαίτερα κρίςιμο για τθν εξζταςθ του υπό κρίςθ κζματοσ είναι το άρκρο 5 

τθσ φμβαςθσ, το οποίο προβλζπει τα ακόλουκα: «Επζμβαςθ ςε κζματα υγείασ μπορεί να υπάρξει 

μόνον αφοφ το ενδιαφερόμενο πρόςωπο δϊςει τθν ελεφκερθ ςυναίνεςι του, κατόπιν 

προθγοφμενθσ ςχετικισ ενθμζρωςισ του». *...+Ειδικά ςιμερα ενόψει τθσ εξάπλωςθσ τθσ 

πανδθμίασ του κορωναϊοφ, θ Επιτροπι Βιοθκικισ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, με διλωςι τθσ 

που δθμοςιεφκθκε ςτισ 14 Απριλίου 2020, υπενκυμίηει τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ, ςτθ βάςθ του 

ςεβαςμοφ τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίεσ πρζπει να 

διζπουν τθ λιψθ ιατρικϊν αποφάςεων και πρακτικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παροφςασ κρίςθσ. 

Τπογραμμίηει ότι θ φμβαςθ του Οβιζδο αποτελεί το μόνο νομικά δεςμευτικό εργαλείο ςε διεκνζσ 

επίπεδο ςτον τομζα αυτό και παρζχει ζνα μοναδικό πλαίςιο για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, 

ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ πλαιςίου διαχείριςθσ κρίςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ και υγείασ, ςε 

κλινικοφσ και ερευνθτικοφσ τομείσ. Ωσ εκ τοφτου, επιβεβαιϊνεται θ ιςχφσ του κανόνα του 

προαναφερκζντοσ άρκρου. (γράφει ο ςυνταγματολόγοσ Κωνςταντίνοσ Κουροφπθσ). 

Να υπενκυμίςω εδϊ πωσ, προχπόκεςθ ιςχφοσ τθσ ςυναίνεςθσ ςε ιατρικι πράξθ είναι αυτι να 

μθν προζρχεται από απειλι (άρκρο 12 §2, ΚΛΔ). Θ με οποιοδιποτε τρόπο ςυναίνεςθ ζχει 

προζλκει από τθν απειλι (ό,τι δεν κα γραφτεί το παιδί ςτο ςχολείο, ότι κα υπάρξει πρόςτιμο ι 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/339232_paidia-ypohreotika-ta-embolia-se-oloys-toys-mathites
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/i-ypoxreotikotita-tou-smvoliasmou-se-diethnes-kai-evropaiko-epipedo/
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/i-ypoxreotikotita-tou-smvoliasmou-se-diethnes-kai-evropaiko-epipedo/
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άλλθ δίωξθ, ότι δεν κα μπορϊ να εργαςτϊ ι να ταξιδζψω κλπ) όχι απλϊσ παραβιάηει αυτό το 

άρκρο του Κϊδικα Λατρικισ Δεοντολογίασ, αλλά αγγίηει και τα όρια του ψυχολογικοφ εκβιαςμοφ. 

Επιπρόςκετα ςε αυτό, καταλαβαίνει κανείσ πωσ θ επιβολι του εμβολιαςμοφ εγείρει πολφ 

ςοβαρά πρακτικά, και ςυνεπϊσ νομικά και θκικά ηθτιματα. Ρϊσ δθλαδι κα μποροφςε να 

επιβλθκεί θ υποχρεωτικότθτα του εμβολιαςμοφ αν αρνείται το άτομο ι ο γονιόσ; Δια τθσ βίασ; 

Αδιανόθτο για τον πολιτιςμό μασ ςε κάκε επίπεδο. Μςωσ γι’ αυτό χρθςιμοποιείται τόςο 

εκτεταμζνωσ ο ψυχολογικόσ εκβιαςμόσ. Ρου επίςθσ όμωσ ςυνιςτά μορφι βαςανιςτθρίου. Κι εδϊ 

ερχόμαςτε ςτο επόμενο ηιτθμα. 

 

 

3) Θ επιβολι ιατρικισ πράξθσ με οποιονδιποτε τρόπο ςυνιςτά 

βαςανιςτιριο. 

Τα βαςανιςτιρια κεωροφνται παράνομα ςε όλο το διεκνζσ νομικό ςφςτθμα. Δεν υπάρχει 

καμία εξαίρεςθ ςε αυτόν τον κανόνα. Στο ελλθνικό Σφνταγμα (άρκρο 7 §2) κεςπίηεται πωσ «τα 

βαςανιςτιρια, οποιαδιποτε ςωματικι κάκωςθ, βλάβθ υγείασ, ι άςκθςθ ψυχολογικισ βίασ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ προςβολι τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ απαγορεφονται και τιμωροφνται, 

όπωσ νόμοσ ορίηει». Δεδομζνου μάλιςτα ότι και πάλι το Σφνταγμα κεςπίηει πωσ «κακζνασ ζχει 

δικαίωμα ςτθν προςταςία τθσ υγείασ και τθσ γενετικισ του ταυτότθτασ» (άρκρο 5 &5), 

αντιλαμβανόμαςτε πωσ δεν μπορεί να υπάρξει εξαίρεςθ ςε καμία περίπτωςθ ιατρικισ πράξθσ. Τα 

βαςανιςτιρια και «θ απάνκρωπθ και εξευτελιςτικι μεταχείριςθ ι τιμωρία» απαγορεφονται 

επίςθσ από τθ Σφμβαςθ για τθν Ρροςταςία των ∆ικαιωμάτων του Ανκρϊπου και των Κεμελιωδϊν 

Ελευκεριϊν του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (άρκρο 3), από το Διεκνζσ Σφμφωνο Ατομικϊν και 

Ρολιτικϊν Δικαιωμάτων του ΟΘΕ (άρκρο 7), και πλικοσ άλλων ςυμβάςεων. 

Θ πράξθ του ςωματικοφ ι ψυχικοφ καταναγκαςμοφ, μάλιςτα, δεν γίνεται ανεκτι ςτο 

διεκνζσ δίκαιο για κανζναν λόγο, οφτε καν για τθν περίπτωςθ που ζτςι κα ςωκεί θ ηωι ενόσ 

ατόμου αν αυτόσ δεν ςυναινεί! Είναι ενδεικτικό το γεγονόσ ότι, ακόμθ και θ επιβολι ςίτιςθσ, 

ςτουσ απεργοφσ πείνασ, και ςε εκείνεσ τισ περιπτϊςεισ που πραγματοποιείται μετά από πολλζσ 

μζρεσ απεργίασ πείνασ και κινδυνεφει θ ηωι του ανκρϊπου, κεωρείται βαςανιςτιριο κακϊσ 

προςβάλει τθν αξιοπρζπεια και τθν αυτοδιάκεςι του. Ο Ραγκόςμιοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ, για 

παράδειγμα, τθν κεωρεί ωσ μια θκικά μθ παραδεκτι ιατρικι παρζμβαςθ. Ταυτόχρονα, ο Ερυκρόσ 

Σταυρόσ και ο Ραγκόςμιοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ ζχουν αναγνωρίςει το δικαίωμα ςτουσ 

κρατοφμενουσ που ζχουν ςϊασ τασ φρζνασ να προβοφν ςε απεργία πείνασ. Αυτό ςθμαίνει ότι 

«δεν μπορεί να διενεργθκεί με επζμβαςθ ςτο ςϊμα του προςϊπου, παρά τθ κζλθςι του, διότι 

αυτό κα αντζβαινε ςτθν αρχι τθσ ανκρϊπινθσ αξίασ, όπωσ οποιοδιποτε βαςανιςτιριο. 

*Επομζνωσ, και+ ο εμβολιαςμόσ δεν μπορεί να είναι “υποχρεωτικόσ”» βλ. Τάκθσ Βιδάλθσ). 

 

  

https://www.wma.net/news-post/wma-condemns-all-forced-feeding/
https://www.syntagmawatch.gr/my-constitution/ine-opochreotikos-o-emvoliasmos-oste-na-min-kindinevi-i-dimosia-ygeia/
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4. Εμβόλιο SarsCov2 και παραβίαςθ του Κϊδικα τθσ Νυρεμβζργθσ 

Οποιαδιποτε διαγνωςτικι ι κεραπευτικι μζκοδοσ, θ οποία δεν εφαρμόηεται από τθ διεκνι 
επιςτθμονικι κοινότθτα, χαρακτθρίηεται ωσ πειραματικι και θ εφαρμογι τθσ επιτρζπεται μόνο 
ςφμφωνα με το νομικό και δεοντολογικό πλαίςιο που διζπει τθ διεξαγωγι τθσ επιςτθμονικισ 
ζρευνασ (Άρκρο 3 §4 του Κϊδικα Λατρικισ Δεοντολογίασ) 

Πςα γράφτθκαν παραπάνω, ςτα πρϊτα δφο μζρθ αυτοφ του άρκρου, αφοροφν τον 

εμβολιαςμό γενικϊσ, χωρίσ αναφορά ςε ςυγκεκριμζνο εμβόλιο ι αςκζνεια. Και τϊρα ασ 

αναφερκοφμε ςυγκεκριμζνα ςτον υποχρεωτικό εμβολιαςμό για τθν νόςο Covid 19. Θ 

ιδιαιτερότθτα αυτοφ του εμβολίου, που ςυηθτιζται εδϊ και καιρό πριν ακόμθ να υπάρξει, είναι 

προφανϊσ πωσ είναι καινοφριο, αδοκίμαςτο ςτον πλθκυςμό, και οι κατεπείγουςεσ διαδικαςίεσ 

ζγκριςισ του (όπου εγκρίκθκε) αφινουν ενδεχόμενα κενά αςφαλείασ. Μάλιςτα, κάποια από 

αυτά τα εμβόλια χρθςιμοποιοφν τθ νζα τεχνολογία mRNA, που είναι μια νζα τεχνολογία που ωσ 

τζτοια δεν ζχει εφαρμοςτεί ξανά ςε εμβόλια ϊςτε να είναι αναμενόμενεσ οι όποιεσ 

παρενζργειεσ κα ζχει και να ζχουν εκτιμθκεί ςωςτά ωσ ανεκτζσ ι μθ. Μζχρι να τεκεί το 

“κατεπείγον” λόγω κοροναϊοφ, πολλζσ παράμετροι αυτισ τθσ τεχνολογίασ ιταν υπό διερεφνθςθ, 

και εφαρμόηονταν κυρίωσ ςτθν κεραπεία καρκίνου. Κατ' αυτι τθν ζννοια, όςοι εμβολιαςτοφν με 

αυτό, ςυμμετζχουν ςε πείραμα πάνω ςε μια εν πολλοίσ ανεφάρμοςτθ τεχνολογία για ζναν 

καινοφριο ιό. Κι εδϊ ζρχεται θ πιο ςθμαντικι αντίρρθςθ ςε ότι αφορά το εμβόλιο για τον 

κοροναϊό. 

Θ μθ-ςυναινετικι ςυμμετοχι πολιτϊν ςε ιατρικζσ ζρευνεσ και πειράματα απαγορεφεται 

ρθτϊσ. Το εμβόλιο για τον COVSARS2 ειδικότερα εμπίπτει ςε αυτι τθν κατθγορία: τυχόν 

εξαναγκαςμόσ των πολιτϊν με οποιονδιποτε τρόπο (νομικι υποχρζωςθ, εκβιαςμόσ, απάτθ) να 

εμβολιαςτοφν μαηικά με ζνα εμβόλιο καινοφριασ και αδοκίμαςτθσ τεχνολογίασ ςε ανκρϊπουσ, 

του οποίου οι παρενζργειεσ είναι υπό διερεφνθςθ, τουσ κακιςτά πειραματόηωα και ςυνιςτά 

επάνοδο των κθριωδιϊν των ναηιςτϊν και νομιμοποίθςθ των εγκλθμάτων τουσ με πρόςχθμα 

τθν δθμόςια υγεία. Μετά τα εγκλιματα των ΝΑΗΛ και τα πειράματα ςε ανκρϊπουσ που 

διενεργικθκαν ςε μαηικι κλίμακα, κεςπίςτθκε ο Κϊδικασ τθσ Νυρεμβζργθσ, ωσ αποτζλεςμα των 

περιβόθτων δικϊν ςτθν Νυρεμβζργθ μετά το τζλοσ του 2ου Ραγκοςμίου Ρολζμου όπου 

δικάςτθκαν οι Ναηιςτζσ για εγκλιματα που διαπράχτθκαν από το 3ο άιχ και τουσ ςυνεργάτεσ 

του. Μεταξφ αυτϊν ιταν και θ Δίκθ των Γιατρϊν, όπου δικάςτθκαν ιατροί που ςυμμετείχαν ςε 

πειράματα πάνω ςε ανκρϊπουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των περιπτϊςεων αναγκαςτικϊν 

ςτειρϊςεων περίπου 3,5 εκατομμυρίων Γερμανϊν και Γερμανίδων. Θ προζλευςθ του κϊδικα 

κεμελιϊνεται ςτθν ίδια τθ δίκθ και ςτθν ανθςυχία που προξζνθςαν δθλϊςεισ αρκετϊν 

κατθγοροφμενων ότι, αφενόσ, τα πειράματα που ζγιναν δεν διζφεραν και πολφ από παρόμοια 

που γίνονταν τα προθγοφμενα χρόνια ςτθ Γερμανία αλλά και ςτισ ΘΡΑ, αφετζρου ότι δεν 

υφίςταται νομικόσ διαχωριςμόσ μεταξφ νόμιμων και παράνομων πειραμάτων ςε ανκρϊπουσ. Θ 

αλικεια είναι ότι, ςτθν Γερμανία για παράδειγμα, θ ζννοια τθσ φυλετικισ υπεροχισ είχε 

δθμιουργιςει υποςτθρικτζσ αμφιλεγόμενων πρακτικϊν ιδθ από το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του '20. 

Πμωσ, από τθν άνοδο του Χίτλερ και μετά, και τθ χριςθ ανκρϊπων-πειραματόηωων μζχρι 

κανάτου από τθν IGFarben (χθμικι-φαρμακευτικι κοινοπραξία αποτελοφμενθ από τισ Agfa, 

Bayer, Basf, Hoechst /Aventis /Novartis) αυτά πιραν μια ανατριχιαςτικι τροπι (για τθν 

προϊκθςθ του Χίτλερ από τθν IGFarben δείτε εδϊ). *Οι ιδιοκτιτεσ αυτϊν των εταιρειϊν δεν 

http://nellypsarrou.com/index.php?option=com_content&task=view&id=497&Itemid=63
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δικάςτθκαν ποτζ, μόνο κάποια διευκυντικά ςτελζχθ που ζλαβαν αςτείεσ ποινζσ - αλλά δεν κα 

ανοίξουμε αυτό το κζμα τϊρα+. 

Ο Κϊδικασ τθσ Νυρεμβζργθσ, που διατυπϊκθκε κατά το τζλοσ τθσ δίκθσ, ορίηει μεταξφ άλλων 

ότι: 1. Θ εκελοντικι ςυναίνεςθ του εξεταηόμενου είναι απολφτωσ απαραίτθτθ, 2.Το πείραμα 

πρζπει να είναι τζτοιο ϊςτε να παράγει καρποφόρα αποτελζςματα για το καλό τθσ κοινωνίασ, 

απροςζγγιςτο μζςω άλλων μεκόδων ι μζςων μελζτθσ και όχι τυχαίο και περιττό, και 3.Το 

πείραμα κα πρζπει να ςχεδιαςτεί και να βαςίηεται ςε αποτελζςματα πειραμάτων ςε ηϊα και τθ 

γνϊςθ του φυςικοφ ιςτορικοφ τθσ νόςου (δείτε περιςςότερα εδϊ και εδϊ). Το κείμενο δεν ιταν 

ποτζ δεςμευτικό νομικϊσ, αλλά οι αρχζσ του ζχουν αποτυπωκεί ςε πλθκϊρα διεκνϊν 

κανονιςμϊν και ςυμβάςεων, όπωσ θ φμβαςθ Οβιζδο, που είναι το κφριο δεςμευτικό κείμενο 

αναφοράσ. Σε αυτι τθ ςφμβαςθ (άρκρο 16) δεν ορίηεται απλϊσ το αυτονόθτο τθσ ελεφκερθσ 

ςυναίνεςθσ του ατόμου φςτερα από επαρκι πλθροφόρθςθ, αλλά θ ίδια θ ζρευνα που 

πρόκειται να διεξαχκεί ςε άνκρωπο υπόκειται ςε αυςτθροφσ περιοριςμοφσ, όπωσ το να μθν 

υπάρχει αποτελεςματικι εναλλακτικι από τθν ζρευνα ςε ανκρϊπουσ, το ρίςκο να μθν είναι 

μεγαλφτερο του οφζλουσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ, κλπ. 

 

4.1. Εμβόλιο SarsCov2 και θ υπό όρουσ/επείγουςα αδειοδότθςθ 

Ασ δοφμε με περιςςότερα ςτοιχεία γιατί τα εμβόλια που προτείνονται είναι υπό ζρευνα, και 

άρα οι εμβολιαςμοί με αυτά είναι πειραματικοί. Κατά κφριο λόγο, επειδι το λζνε οι ίδιοι! Ασ 

πάρουμε το εμβόλιο τθσ εταιρείασ Pfizer/BionTech ωσ παράδειγμα, μιασ και κα ξεκινιςουν οι 

εμβολιαςμοί με αυτό. Οι άδεια που πιρε το εν λόγω εμβόλιο ςτθν ΕΕ και ςτισ ΘΡΑ είναι CMA και 

EUA αντιςτοίχωσ (Conditional Marketing Authorization και Emergency Use Authorization), δθλαδι 

άδεια υπό προχποκζςεισ και άδεια επείγουςασ/ζκτακτθσ χριςθσ. Στθν ιςτοςελίδα τθσ Pfizer 

αυτό δθλϊνεται με ςαφινεια, ενϊ υπάρχει και παραπομπι ςε ενθμερωτικό δελτίο ςχετικά με τθν 

επείγουςα αδειοδότθςθ, κάτι που ςθμαίνει ότι το εμβόλιο «δεν κεωρείται εγκεκριμζνο, θ χριςθ 

του είναι ερευνθτικι και θ αποτελεςματικότθτα και αςφάλειά του δεν ζχουν κεμελιωκεί» 

(«where the vaccine has not been approved by the relevant regulatory authority, it is an 

investigational drug, and its safety and efficacy have not been established»). Αλλά και ςτθ 

ςχετικι ιςτοςελίδα του FDA των ΘΡΑ (του αντίςτοιχοφ μασ ΕΟΦ) αναφζρεται πωσ «ο Επίτροποσ 

μπορεί να εξουςιοδοτιςει τθν επείγουςα χριςθ μθ εγκεκριμζνου προϊόντοσ, ι τθν μθ 

εγκεκριμζνθ χριςθ εγκεκριμζνου προϊόντοσ, εφόςον πλθροφνται άλλα κεςπιςμζνα κριτιρια» 

(«the Commissioner may authorize the emergency use of an unapproved product or an 

unapproved use of an approved product, provided that other statutory criteria are met», FDA 

guidance document, Α1.2). 

Στισ μικρζσ λεπτομζρειεσ αυτισ τθσ αδειοδότθςθσ ασ αναφερκεί θ άμεςθ πίεςθ  που 

αςκικθκε ςτον FDA από τον επικεφαλισ του Λευκοφ Οίκου αλλά και τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ 

για επίςπευςθ των διαδικαςιϊν, ηθτϊντασ (όπωσ λζγεται) τθν παραίτθςθ του προζδρου του 

οργανιςμοφ ςε αντίκετθ περίπτωςθ. Ραράξενο μάλιςτα που χρειάςτθκε και άμεςθ πολιτικι 

πίεςθ: είναι γνωςτι θ μζκοδοσ revolving doors ςε πολλοφσ οργανιςμοφσ αδειοδοτιςεων, ςτισ 

ΘΡΑ, ςτθν ΕΕ και αλλοφ: όταν θ άδεια δεν δίνεται, ακολουκεί θ αντικατάςταςθ του ελεγκτι από 

φιλικότερο προσ το ςκεφαςμα πρόςωπο, που μπορεί ακόμθ και να προζρχεται άμεςα από τθ 

https://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-exhibitions/special-focus/doctors-trial/nuremberg-code
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%82
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cf98
https://www.pfizer.com/science/coronavirus?fbclid=IwAR2vfz-NL__jZ1K4yKn2PaHmFm-tBbyqlmL05t52KH-J3SWaxQnPFz-xtU4
https://www.cvdvaccine.com/
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/emergency-use-authorization-medical-products-and-related-authorities#preemption
https://www.iefimerida.gr/kosmos/leykos-oikos-fda-embolio-piesi-11-12
https://en.wikipedia.org/wiki/Revolving_door_(politics)#European_Union
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βιομθχανία/εταιρεία που ηθτά τθν ζγκριςθ∙ ι άνκρωποι ςε πολιτικζσ κζςεισ εργάηονται ςτθν 

βιομθχανία πριν ι μετά τθ κθτεία τουσ. 

Στθν Ευρϊπθ αντίςτοιχθ πίεςθ υποδθλϊνεται και μόνο από το γεγονόσ ότι ανακοινϊκθκαν οι 

εμβολιαςμοί πριν καν δοκεί θ ζγκριςθ. Στθν ΕΕ λοιπόν δόκθκε «υπό όρουσ ζγκριςθ» (conditional 

marketing authorization) ςτισ 11 Δεκεμβρίου, που ςθμαίνει ότι «δόκθκε ςτθ βάςθ λιγότερο 

εμπεριςτατωμζνων δεδομζνων από αυτά που απαιτοφνται ςυνικωσ, ςτακμίηοντασ ότι τα 

οφζλθ ξεπερνοφν το ρίςκο και ότι θ εταιρεία κα παρζχει ςυνεχϊσ νζα δεδομζνα ςτο μζλλον». Οι 

λεπτομζρειεσ τθσ άδειασ είναι κι εδϊ παρεμφερείσ με των ΘΡΑ. Το πιο ςθμαντικό είναι ότι «είναι 

ακόμθ άγνωςτθ θ επιρροι του εμβολίου ςτθ μετάδοςθ του ιοφ» (The impact of vaccination with 

Comirnaty on the spread of the SARS-CoV-2 virus in the community is not yet known. It is not yet 

known how much vaccinated people may still be able to carry and spread the virus), κακϊσ επίςθσ 

και θ διάρκεια τθσ δράςθσ του, όπωσ επιςιμωσ ενθμερϊνει ο ΕΜΑ. Κα επανζλκουμε ςε αυτό 

παρακάτω. 

Στισ αναλυτικζσ οδθγίεσ τθσ εταιρείασ αναφζρεται πωσ το εμβόλιο είναι εκελοντικό και θ μθ 

λιψθ του δεν ςυνεπάγεται αλλαγζσ ςτθν ιατρικι φροντίδα που λαμβάνεισ («It is your choice to 

receive or not receive the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. Should you decide not to receive it, 

it will not change your standard medical care»), ότι μπορεί/ίςωσ να εμποδίςει τθν νόςο, ότι θ 

διάρκεια δράςθσ του είναι άγνωςτθ και πωσ εγκρίνεται για άνω των 16 ετϊν. Στισ παρενζργειεσ 

αναφζρονται κοφραςθ, πονοκζφαλοσ, ρίγθ, πυρετόσ, ναυτία, πριξιμο λεμφαδζνων, ενϊ ςτισ πιο 

ςοβαρζσ παρενζργειεσ είναι οι αλλεργικζσ αντιδράςεισ. Πμωσ, «πιο ςοβαρζσ επιπλοκζσ δεν 

αποκλείονται μιασ και το εμβόλιο είναι ακόμθ ςε κλινικζσ δοκιμζσ», όμωσ «κα τισ 

διαπιςτϊςουμε με τθν πιο ευρεία χριςθ του» (δείτε εδϊ και εδϊ). Επίςθσ, δεν ζχει διερευνθκεί 

θ αλλθλεπίδραςθ με άλλα φάρμακα ι εμβόλια. Να ςθμειωκεί ότι οι 2 κάνατοι ατόμων που 

εμβολιάςτθκαν ςτισ δοκιμζσ δεν περιλαμβάνονται ςτισ όποιεσ παρενζργειεσ ι προβλιματα που 

προκάλεςε το εμβόλιο διότι πζκαναν και 4 ςτθν ομάδα ελζγχου (placebo): ο FDA κακθςφχαςε ότι 

ςτατιςτικά είναι ζνα ποςοςτό κανάτων αναμενόμενο (παρομοίωσ μασ κακθςφχαςε και ο Θλίασ 

Μόςιαλοσ)! Οι κάνατοι αναφζρονται ωσ, ζνα ςοβαρό ςυμβάν από αρτθριοςκλιρυνςθ (με κάνατο 

3 θμζρεσ μετά τθν 1θ δόςθ), και μια καρδιακι ανακοπι (60 θμζρεσ μετά τθ 2θ δόςθ). Επιπλζον, 

όπωσ αναφζρεται, οι όποιεσ επιπλοκζσ κα διερευνθκοφν επαρκζςτερα τϊρα που κα 

χρθςιμοποιθκεί ςτον ευρφτερο πλθκυςμό. Άραγε, ενθμερϊνονται οι εμβολιαηόμενοι γι' αυτό; 

Ο πειραματιςμόσ όςον αφορά τθν γριγορθ παραςκευι εμβολίου και το “κατεπείγον” του 

πράγματοσ, όπωσ κεμελιϊκθκε διεκνϊσ, ζχει οδθγιςει ςε τζτοια επίςπευςθ των διαδικαςιϊν 

που εγείρονται ςοβαρότατα ηθτιματα αςφάλειασ. Διότι, ναι μεν τα εμβόλια με τθν τεχνολογία 

mRNA ζχουν τθν δυνατότθτα πιο γριγορθσ και μαηικισ καταςκευισ, αλλά όταν θ ςυνικθσ 

διαδικαςία απαιτεί 4-10 χρόνια και ςιμερα είμαςτε ςτουσ 10 περίπου μινεσ το πολφ, προφανϊσ 

κάποιεσ διαδικαςίεσ που είχαν οριςτεί ωσ απαιτοφμενεσ για να εγκρικεί ζνα εμβόλιο δεν ζχουν 

τθρθκεί. Καταρχάσ, ζχει παραβιαςτεί θ ίδια θ απαίτθςθ του Κϊδικα τθσ Νυρεμβζργθσ (αρ.3: Το 

πείραμα κα πρζπει να ςχεδιαςτεί και να βαςίηεται ςε αποτελζςματα πειραμάτων ςε ηϊα και τθ 

γνϊςθ του φυςικοφ ιςτορικοφ τθσ νόςου) ςε ςυνδυαςμό με τθ Συνκικθ Οβιζδο (αρ.16: να μθν 

υπάρχει εναλλακτικι τθσ μελζτθσ ςε άνκρωπο). Στθν εφθμερίδα New York Times, για 

παράδειγμα, διαβάηουμε πωσ, λόγω τθσ βιαςφνθσ ςθμαντικζσ δοκιμζσ ζχουν παρακαμφκεί, 

όπωσ είναι θ δοκιμι του εμβολίου ςτα ηϊα, και αποφάςεισ μθνϊν πάρκθκαν μζςα ςε λίγεσ 

μζρεσ - θ εφθμερίδα το αναφζρει όχι ωσ ζλλειμμα αςφαλείασ αλλά ωσ επίτευγμα! Θ ζρευνα που 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/conditional-marketing-authorisation
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/conditional-marketing-authorisation
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty?fbclid=IwAR21YaXkEUhHLq0dbclxb7GgGoL7fOjmc4lrgWnLSG9k7bBEMKf1taqmHaA
http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=14472
https://selfservehosteu.pfizer.com/pfrrdownload/file/fid/77056
https://selfservehosteu.pfizer.com/pfrrdownload/file/fid/77051
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf
https://www.capital.gr/epikairotita/3501189/mosialos-asfales-to-embolio-ton-pfizer-biontech-den-euthunetai-gia-tous-duo-thanatous
https://www.capital.gr/epikairotita/3501189/mosialos-asfales-to-embolio-ton-pfizer-biontech-den-euthunetai-gia-tous-duo-thanatous
https://www.nytimes.com/2020/05/05/health/pfizer-vaccine-coronavirus.html
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ζχει προγραμματιςτεί για το εμβόλιο εκτιμάται από τθν εταιρεία ότι κα ολοκλθρωκεί το 2023 

(φάςθ τρία). Στο παράδειγμά μασ του εμβολίου τθσ Pfizer-BioNTech, οι δοκιμζσ ςε ανκρϊπουσ 

ξεκίνθςαν τον Λοφλιο του 2020(!), χωρίσ καν να ζχουν ολοκλθρωκεί τα πειράματα ςε ηϊα 

(αποτελζςματα αυτϊν των πειραμάτων ςε ηϊα ανακοινϊκθκαν από τθν κοινοπραξία τον 

Σεπτζμβρθ). Δείτε λίγο τθ 

χρονικι εξζλιξθ, ενδεικτικά: θ 

απόφαςθ να αναπτυχκεί το 

εμβόλιο για τον κορωνοϊό 

πάρκθκε τον Λανουάριο από 

τθν BioNTech, τον Μάρτιο 

επεκτάκθκε θ προχπάρχουςα 

ςυνεργαςία τθσ με τθν Pfizer 

για να παράξουν από κοινοφ 

το εμβόλιο, τθν 1θ Λουλίου 

ανακοίνωςαν τθν πρϊτθ φάςθ 

δοκιμισ ςε 45 εκελοντζσ, και 

ςτισ 24 Λουλίου ξεκίνθςε το 

μεγάλο πρόγραμμα 

εκελοντϊν με 45.000 άτομα. 

*Ραρενκετικά, αφοφ ξεκίνθςαν οι εμβολιαςμοί, «θ Pfizer ανακοίνωςε ότι μζχρι τθν 1θ 

Μαρτίου 2021 κα ζχει χορθγιςει τθν 1θ δόςθ του εμβολίου ςε όςουσ από τθν ομάδα του placebo 

το επικυμοφν. Ζτςι, ουςιαςτικά θ φάςθ τρία τθσ μελζτθσ κα ςταματιςει, ι κα ςυνεχιςτεί με 

όςουσ επικυμοφν να παραμείνουν ςτθν ομάδα placebo (που φαντάηομαι κα είναι πολφ λίγοι). 

Ζτςι λοιπόν, ξεχνάμε τα μακροχρόνια δεδομζνα από τυχαιοποιθμζνθ, ελεγχόμενθ με placebo 

μελζτθ. Εκτόσ αν ςθμαντικό ποςοςτό των ςυμμετεχόντων ςτθν ομάδα placebo δεν κελιςουν να 

λάβουν το εμβόλιο» (Φαρςαλινόσ).] 

Σχετικά με τισ ζρευνεσ και τισ άδειεσ, πολλοί γιατροί και κακθγθτζσ ζχουν διατυπϊςει τον 

προβλθματιςμό του ςυμπιεςμζνου χρόνου και των πολλαπλϊν επιπτϊςεϊν του, ςε ςυνδυαςμό 

με το κζμα τθσ διαφάνειασ. Είναι γνωςτό πωσ πολλά εγκεκριμζνα εμβόλια ςτθν πορεία τουσ 

ζχουν ανακλθκεί λόγω ηθτθμάτων αςφαλείασ. Σφμφωνα με τα όςα ορίηονται επιςιμωσ, ο χρόνοσ 

που απαιτείται μόνο για τον ζλεγχο του φακζλου που κατακζτει θ εταιρεία και για τυχόν 

διορκϊςεισ είναι 12 μινεσ κατ' ελάχιςτο. Ππωσ παρατθρεί και ο κακθγθτισ κλινικισ 

φαρμακολογίασ ςτο ΑΡΚ Δθμιτρθσ Κοφβελασ, ζγιναν αλλαγζσ ςε αυτοφσ τουσ χρόνουσ από τθν 

ΕΕ χωρίσ να ζχει γίνει καμία ενθμζρωςθ. Αυτό, εκτόσ από τα ηθτιματα διαφάνειασ ςε μια 

δθμοκρατικι κοινωνία, κζτει κι ζνα ουςιαςτικό θκικό ηιτθμα: είτε οι χρόνοι δεν μποροφν να 

ςυμπιζηονται χωρίσ ςυνζπειεσ για τθν αςφάλεια και τθν αποτελεςματικότθτα, είτε μποροφν να 

ςυμπιζηονται, αλλά τότε τίκεται κζμα θκικισ και ιςονομίασ, δθλαδι γιατί αυτό να μθν το 

κάνουμε και για άλλεσ αρρϊςτιεσ από τισ οποίεσ πεκαίνουν πολλοί ςυμπολίτεσ μασ; Πςον αφορά 

τθν αςφάλεια, ο κ. Κοφβελασ προςκζτει ότι δεν γνωρίηουμε ςτθν πραγματικότθτα τισ 

παρενζργειεσ, αφοφ δεν ζχουμε πρόςβαςθ ςτα αποτελζςματα των ερευνϊν, και ότι οι εταιρείεσ 

δεν προςκομίηουν το ςφνολο των δεδομζνων και αποτελεςμάτων τουσ αλλά μόνο αυτά που 

ευνοοφν τθν αδειοδότθςθ. Κζτει επίςθσ τα εξισ ερωτιματα: Γιατί τα δεδομζνα που κατατίκενται 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-data-preclinical-studies-mrna
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/18/world/science-health-world/pfizer-biontech-coronavirus-vaccine-race/
https://www.covidvaccinestudy.com/participants
https://www.facebook.com/konstantinos.farsalinos/posts/1759451094206634
https://www.youtube.com/watch?v=-bLeivK0wsc
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ςτουσ οργανιςμοφσ από τισ εταιρείεσ είναι απόρρθτα; Γιατί τα πανεπιςτιμια δεν ζχουν πρόςβαςθ 

ϊςτε να μποροφν να ελζγχουν - αφοφ ζλεγχοσ ςθμαίνει αςφάλεια;  

 

4.1.α. Ζνα εμβόλιο που... δεν είναι εμβόλιο! 

Ζνα εμβόλιο για να ορίηεται ωσ τζτοιο πρζπει, 1) να αποτρζπει τισ αςκζνειεσ χωρίσ ςοβαρζσ 

παρενζργειεσ, 2) θ προςταςία που παρζχει να είναι διαρκισ και να μθν εξαςκενεί μετά από 

λίγο καιρό, και 3) να αποτρζπει τθ μετάδοςθ τθσ νόςου. Αυτά περιμζνει και ο κόςμοσ, ςτον 

οποίον προπαγανδίηεται το εμβόλιο. Δυςτυχϊσ, όμωσ, καμία από αυτζσ τισ τρεισ προχποκζςεισ 

δεν ιςχφει αυτι τθ ςτιγμι για τα υποψιφια εμβόλια, εκτόσ από τθν πρϊτθ, για τθν οποία ιςχφει 

μόνο εν μζρει. Δθλαδι, αναμζνεται από τα εμβόλια ςε αυτι τθ φάςθ να αποτρζψουν τθν 

εκδιλωςθ (ςοβαρϊν) κλινικϊν ςυμπτωμάτων για προςωπικι προςταςία του εμβολιαηόμενου. 

Δεν εμποδίηει με βεβαιότθτα τθν μετάδοςθ του ιοφ ςτον εμβολιαηόμενο ι ςε άλλουσ γφρω από 

αυτόν, οφτε φυςικά προςτατεφει τουσ πιο ευάλωτουσ, που είναι ζνα από τα κυρίαρχα θκικά 

προτάγματα τθσ προπαγάνδασ υπζρ των εμβολίων. Και λζω προπαγάνδασ διότι θ ενθμζρωςθ κα 

ζπρεπε να αναφζρει ρθτϊσ ότι δεν προφυλάςςουν από τθν μετάδοςθ. Αλλά τότε κα ζλειπε το 

κυριότερο μζςο άςκθςθσ ψυχολογικισ πίεςθσ υπζρ του εμβολιαςμοφ με ζνα εμβόλιο που δεν 

ζχει κανονικά εγκρικεί. Τα παραπάνω παραδζχτθκε ςτα τζλθ Οκτωβρίου και ο Anthony Fauci, 

διευκυντισ του Εκνικοφ Λνςτιτοφτου Αλλεργίασ και Λοιμωδϊν νοςθμάτων (NIAID) και 

εκπρόςωποσ του Λευκοφ Οίκου για τον κορωνοϊό, λζγοντασ ότι αυτόσ και οι ςυνάδελφοί του 

είναι διατεκειμζνοι να κάνουν αυτόν τον ςυμβιβαςμό ςτουσ ςτόχουσ, και μάλιςτα πρόςκεςε 

για τθν προςταςία των ατόμων από το να νοςιςουν ςοβαρά πωσ «αυτι τουλάχιςτον εφχομαι να 

ςυμβεί»! 

Με απλά λόγια, δθλαδι, το... εμβόλιο δεν είναι καν διαπιςτωμζνα εμβόλιο: δεν γνωρίηει 

κανείσ για πόςο καιρό προςφζρει ανοςία (αναφζρεται και παραπάνω, ςτθν αδειοδότθςθ του 

ΕΜΑ), γνωρίηουν όμωσ πωσ δεν αποτρζπει τθ μετάδοςθ του ιοφ! Οι ευάλωτεσ ομάδεσ είναι ζτςι 

διπλά εκτεκειμζνεσ, αφοφ αφενόσ κα νομίηουν πωσ δίπλα ςε εμβολιαςμζνουσ δεν κινδυνεφουν, 

αφετζρου αν επιλζξουν να κάνουν το εμβόλιο κινοφνται ςε άγνωςτα νερά, μιασ και οι εκελοντζσ 

επιλζχτθκαν ανάμεςα ςε υγιι άτομα (ζγινε απλϊσ αποδεκτι θ προςφορά ωσ εκελοντϊν κάποιων 

από ευπακείσ ομάδεσ). Αναφζρκθκε τυχαία και ςτο MEGA, ςτθν εκπομπι ΒΑΒΕΛ μετά τα 

μεςάνυχτα, προσ ζκπλθξθ των παρουςιαςτϊν ςε ηωντανι ςυνζντευξθ ερευνθτι που δουλεφει 

ςτθν ομάδα εμβολίου ςτθν Οξφόρδθ! 

 

4.1.β. Θ τεχνολογία mRNA και θ προςταςία του γονιδιϊματοσ 

Πςον αφορά τα εμβόλια που κα χρθςιμοποιιςουν τθ νζα τεχνολογία mRNA εγείρεται ζνα 

επιπλζον ηιτθμα για τθν ευρεία χριςθ ςε ερευνθτικό ακόμθ ςτάδιο, ακόμθ και χωρίσ τθν 

απόπειρα επιβολισ τουσ. Το ζνα ηιτθμα, που αναφζραμε ιδθ, είναι πωσ πρόκειται για μια 

τεχνολογία που εφαρμόηεται για πρϊτθ φορά ςε εμβόλιο και προφανϊσ δεν είναι τεκμθριωμζνθ 

πζραν πάςθσ αμφιβολίασ θ αςφάλειά τθσ ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ. Εδϊ μπαίνουμε ςε ζνα 

ιδιαίτερα τεχνικό κομμάτι, που αν το αναλφςουμε ξεφεφγουμε από το ςκοπό αυτισ τθσ ζρευνασ, 

που είναι να εξετάςει το νόμιμο τθσ υποχρεωτικότθτασ του εμβολίου. Κα περιοριςτϊ λοιπόν ςτα 

https://finance.yahoo.com/news/fauci-vaccines-will-only-prevent-symptoms-not-block-the-virus-195051568.html
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty?fbclid=IwAR21YaXkEUhHLq0dbclxb7GgGoL7fOjmc4lrgWnLSG9k7bBEMKf1taqmHaA
https://www.youtube.com/watch?v=RVqCsCfqPQw&feature=emb_title
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απολφτωσ ςτοιχειϊδθ για το ςκοπό μασ. Συνοπτικά, τα εμβόλια ςυνικωσ δθμιουργοφνται από 

ζνα εξαςκενθμζνο/εξουδετερωμζνο ςτζλεχοσ του ιοφ απζναντι ςτο οποίο ο οργανιςμόσ παράγει 

αντιςϊματα. Μάλιςτα, επειδι προζρχονται από ζμβια φλθ, κεωροφνται και βιολογικά 

ςκευάςματα. Τα εμβόλια τθσ νζασ τεχνολογίασ χρθςιμοποιοφν ςυνκετικό RNA, το οποίο δίνει 

εντολι ςτα κφτταρα του οργανιςμοφ μασ να ενεργιςουν ϊςτε να παραγάγει οριςμζνεσ 

πρωτεΐνεσ SARS CoV-2, και εν ςυνεχεία το ανοςοποιθτικό να δθμιουργιςει αντιςϊματα 

ενάντια ςτα μζρθ του ιοφ. Ζτςι λειτουργεί το εμβόλιο τθσ Pfizer/BioNTech, κακϊσ και αυτό τθσ 

Moderna. Οι υπζρμαχοι αυτοφ του τφπου εμβολίου κακθςυχάηουν ότι το mRNA δεν μπαίνει 

ςτον πυρινα του ανκρϊπινου κυττάρου, όπου βρίςκεται το DNA μασ, και πωσ το mRNA 

αποδομείται αφοφ ςυναρμολογθκεί μζςα ςτο κφτταρο θ πρωτεϊνικι δομι.  

Πμωσ, οι παραπάνω διαβεβαιϊςεισ δεν ζχουν αποδειχτεί κλινικά με επάρκεια, ενϊ οφτε ςε 

κεωρθτικό ι πειραματικό επίπεδο φαίνεται να υπάρχουν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ προκειμζνου να 

ξεκινιςει θ μαηικι χοριγθςθ ςτον πλθκυςμό. Ο ρόλοσ του RNA είναι να μεταφζρει οδθγίεσ από 

το DNA ςτισ πρωτεΐνεσ, εξ‘ ου και ονομάηεται αγγελιοφόροσ RNA ι mRNA. Το mRNA δεν είναι 

κάτι ξεχωριςτό από το DNA αλλά ζνα κομμάτι του, ι καλφτερα ζνα αντίγραφο μζρουσ του, που 

φεφγει από το DNA και πάει να δϊςει εντολι (εκ μζρουσ του DNA) προκειμζνου το κφτταρο να 

αρχίςει τθν παραγωγι κάποιασ πρωτεΐνθσ. Σφμφωνα με κάποιουσ επιςτιμονεσ, θ αντίςτροφθ 

πορεία, δθλαδι από το RNA ςτο DNA, είναι δυνατόν να ςυμβεί ςε οριςμζνεσ περιςτάςεισ, 

ειδικά επειδι τα ανκρϊπινα κφτταρα περιζχουν τουσ λεγόμενουσ ενδογενείσ ρετροϊοφσ ςτο DNA 

μασ που μποροφν να παραγάγουν ζνα ζνηυμο (τθν αντίςτροφθ μεταγραφάςθ) που ζχει τθν 

ικανότθτα να εγγράψει με αντίςτροφθ φορά. ε αυτι τθν περίπτωςθ μποροφμε να ζχουμε 

επζμβαςθ ςτο DNA από το mRNA. Υπάρχει κι ζνασ κίνδυνοσ, λιγότερο γνωςτόσ, και αναφζρεται 

ςε αυτόν ο διδάκτορασ Ανοςολογίασ και κακθγθτισ Ραιδιατρικισ, Ιωάννθσ Καλαμπόκθσ. Ππωσ 

αναφζρει, υπάρχουν ςτο γονιδίωμα πολφ μικρά κομμάτια RNA, τα λεγόμενα small inhibitor RNA, 

που μποροφν να ζχουν άμεςθ ενζργεια ςτθν ζκφραςθ γονιδίων, δθλαδι να μπλοκάρουν κάποια 

γονίδια από το να εκφραςτοφν. «Κανζνασ δεν ζχει κοιτάξει αν αυτά τα μικρά κομμάτια ςτα οποία 

ςπάει το [ειςαγόμενο] mRNA είναι αυτισ τθσ κατθγορίασ, κι αυτι είναι μια ακόμθ μεγάλθ 

ανθςυχία. Γιατί όταν κάποια γονίδια είναι «κλειςτά», εμποδίηεται θ μετάφραςι τουσ: αν 

κολλιςουν ςε  μια τζτοια αλλθλουχία, κα τθν ξεμπλοκάρουν. Αυτά δεν ζχουν μελετθκεί κακόλου. 

Υπάρχουν μόνο ελλιπι και επιφανειακά ςτοιχεία, απορεί κανείσ πωσ αδειοδοτικθκαν. Είναι 

πείραμα. Εφχομαι να ζχουν δίκιο» (ςυνζντευξθ, 14-18’). 

Με αφορμι αυτά αλλά και άλλα πικανά προβλιματα (ςυνδρόμου Εξαρτθμζνθσ Ενίςχυςθσ 

Αντιςωμάτων, υπογονιμότθτασ κλπ), οι Michael Yeadon και Wolfgang Wodarg (πρϊθν πρόεδροσ 

και επιςτθμονικόσ διευκυντισ τθσ εταιρείασ Pfizer ο πρϊτοσ, λζκτορασ, ιατρόσ και πρόεδροσ τθσ 

Επιτροπισ Υγείασ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ το 2010 ο δεφτεροσ) κατζκεςαν επείγουςα 

ζκκλθςθ ςτον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ηθτϊντασ να ανακαλζςουν τθν -ζςτω και 

υπό προχποκζςεισ- άδεια και να ςταματιςει κάκε ζρευνα που γίνεται πάνω ςε ανκρϊπουσ, 

μζχρι να υπάρξουν περιςςότερα ςτοιχεία για τθν αςφάλεια ακόμθ και αυτϊν των εκελοντϊν. Οι 

επιδράςεισ και θ πορεία μιασ αντίςτροφθσ εγγραφισ, αν ςυμβεί, ι τθσ ενζργειασ των διαλυμζνων 

ςωματιδίων του ςυνκετικοφ mRNA παραμζνουν άγνωςτεσ και κα ζπρεπε να μελετθκοφν 

ενδελεχϊσ πριν δοκεί το εμβόλιο -που οφτε καν καλφπτει τον πλθκυςμό ωσ πραγματικό εμβόλιο- 

ςε ευρεία χριςθ. Αυτό κα απαιτοφςε φυςικά πολφ περιςςότερο χρόνο ςτισ δοκιμζσ. Οφτωσ ι 

άλλωσ, όταν μιλάμε για μια επικοινωνία ανάμεςα ςτο DNA και ςτο RNA, αυτι αφορά ζλικεσ που 

https://dimoskaipoliteia.gr/2020/12/14/gallos-loimoxiologos-proeidopoiei-gia-to-emvolio-mrna/
https://www.youtube.com/watch?v=8ZXhTy_O9EM&feature=youtu.be&ab_channel=%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9C%E2%80%94%CE%95%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF
https://ippocrateorg.org/en/2020/12/16/ex-pfizer-exec-demands-eu-halt-covid-19-vaccine-studies-over-indefinite-infertility-and-other-health-concerns/
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διαπλζκονται και αποτελοφν μαηί τον πυρινα του κυττάρου. Δεν ξζρουμε πειραματικά αν αυτό 

κα φζρει αλλαγζσ ςτο γονιδίωμα, και μπορεί να μθν φζρει ποτζ, αλλά όμωσ το ρίςκο είναι τόςο 

μεγάλο και ςοβαρό που δεν κα ζπρεπε να αναλθφκεί. Αυτό ςθμαίνει πολφ περιςςότερο χρόνο 

για τθν ζρευνα, και όςοι εκφζρουν τον προβλθματιςμό τουσ, λζνε ακριβϊσ αυτό: ο χρόνοσ 

μελζτθσ ιταν ελάχιςτοσ και πρζπει να δοκεί περιςςότεροσ προκειμζνου να αποκλειςτεί μια 

τζτοια πικανότθτα. 

 

4.1.γ. Σο πρωτεφον ηιτθμα τθσ αςφάλειασ του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ 

Επιςτιμονεσ ηθτοφν λοιπόν περιςςότερεσ μελζτεσ και εγγυιςεισ πριν δοκεί ςτον πλθκυςμό το 

εμβόλιο (π.χ. Λωαννίδθσ, 35’) για να αποφευχκεί θ πικανότθτα να προξενθκεί θ οποιαδιποτε 

βλάβθ, όπωσ ορίηει θ ιατρικι. Κα μποροφςε αυτό να γίνει; Ζχει θ ανκρωπότθτα τον χρόνο να 

περιμζνει ι βρίςκεται υπό τθν απειλι ενόσ εξόχωσ φονικοφ ιοφ που κάκε μζρα που περνά 

εξαπλϊνεται ςυνεχϊσ; Εδϊ ζχουμε δφο απαντιςεισ, μία ιατρικι και μία νομικι. Και οι δφο όμωσ 

ζχουν ωσ βάςθ το γεγονόσ ότι, το γενετικό υλικό κάκε οργανιςμοφ είναι ο ίδιοσ ο κϊδικασ τθσ 

ηωισ, που αποτελείται από το DNA και το RNA. Θ ηωι του ανκρϊπου είναι καταγεγραμμζνθ ςε 

αυτόν τον κϊδικα, ο οποίοσ κακορίηει τθν βιολογικι μασ εξζλιξθ ωσ είδοσ αλλά και ατομικά. Ασ 

ξεκινιςουμε με τθν νομικι πλευρά του ηθτιματοσ. 

 

i) Θ νομικι πλευρά 

Ο νομικόσ μασ πολιτιςμόσ κατοχυρϊνει τθν προςταςία του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ. Στο 

ελλθνικό Σφνταγμα προςτζκθκε με τθν ανακεϊρθςθ του 2001 θ παράγραφοσ 5 ςτο άρκρο 5: 

«Κακζνασ ζχει δικαίωμα ςτθν προςταςία τθσ υγείασ και τθσ γενετικισ του ταυτότθτασ. Νόμοσ 

ορίηει τα ςχετικά με τθν προςταςία κάκε προςϊπου ζναντι των βιοϊατρικϊν παρεμβάςεων» (αρ.5 

§5). Θ εν λόγω παράγραφοσ κρίκθκε ωσ απαραίτθτθ εν όψει τθσ ραγδαίασ βιοτεχνολογικισ 

εξζλιξθσ προκειμζνου να προςτατεφςει ρθτϊσ το απαράγραπτο αυτό δικαίωμα. Θ Σφμβαςθ 

Οβιζδο, ςτο άρκρο 13 αναφζρει πωσ, παρεμβάςεισ ςτο ανκρϊπινο γονιδίωμα μποροφν να γίνουν 

μόνο για κεραπευτικοφσ, διαγνωςτικοφσ ι προλθπτικοφσ λόγουσ εφόςον δεν δθμιουργοφν 

μεταβολζσ ςτο γονιδίωμα των απογόνων. Και θ Ραγκόςμια Διακιρυξθ για τθν Βιοθκικι και τα 

Ανκρϊπινα Δικαιϊματα (UNESCO) επίςθσ μιλά για τθν προςταςία των επόμενων γενεϊν και τθσ 

γενετικισ τουσ ςφςταςθσ από τισ επιδράςεισ τθσ επιςτιμθσ (άρκρο 16). 

Το ςκεπτικό γφρω από τθ διεκνι αυτι προςταςία φαίνεται ξεκάκαρα ςε ζνα πιο εξειδικευμζνο 

κείμενο τθσ UNESCO, τθν Παγκόςμια Διακιρυξθ για το Ανκρϊπινο Γονιδίωμα και τα Ανκρϊπινα 

Δικαιϊματα, όπου ορίηει, ςτο πρϊτο τθσ άρκρο ότι, «το ανκρϊπινο γονιδίωμα υπογραμμίηει 

τθν κεμελιακι ενότθτα όλων των μελϊν τθσ ανκρϊπινθσ οικογζνειασ, κακϊσ και τθν 

αναγνϊριςθ τθσ εγγενοφσ τουσ αξίασ και διαφορετικότθτασ. υμβολικά, είναι θ κλθρονομιά τθσ 

ανκρωπότθτασ». Θ διακιρυξθ ςυνεχίηει διατυπϊνοντασ κάτι πολφ ςθμαντικό, ότι «όλοι ζχουν 

δικαίωμα ςτο ςεβαςμό τθσ αξιοπρζπειασ και των δικαιωμάτων τουσ ανεξάρτθτα από τα γενετικά 

τουσ χαρακτθριςτικά. Θ αξιοπρζπεια αυτι προςτάηει να μθν περιορίηουμε τα άτομα ςτα 

γενετικά τουσ χαρακτθριςτικά και να ςεβόμαςτε τθν μοναδικότθτα και ποικιλομορφία τουσ» 

(άρκρο 2a,b)! Σε ότι αφορά πιο ςυγκεκριμζνα το κζμα μασ, επαναλαμβάνεται πωσ κάκε «ζρευνα, 

https://www.youtube.com/watch?v=L26waWniS8U&list=PLjNrFe0Be4XRIU3PUsF4MoPvb1qEqFYUE&index=468
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000122990
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000122990
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κεραπεία ι διάγνωςθ που ζχει επίδραςθ ςτο γονιδίωμα του ατόμου κα πρζπει να ζπεται 

προθγοφμενθσ αυςτθρισ εκτίμθςθσ των ρίςκων και ωφελειϊν, ςε ςυνάφεια με τουσ εκνικοφσ 

νόμουσ», και πάντα υπό τθν ελεφκερθ ςυγκατάκεςθ του πλιρωσ ενθμερωμζνου ατόμου 

(άρκρο 5 §a,b). Και τζλοσ, «καμία ζρευνα ι ερευνθτικζσ εφαρμογζσ που αφοροφν το 

ανκρϊπινο γονιδίωμα, ειδικότερα ςτουσ τομείσ τισ βιολογίασ, τθσ γενετικισ και τθσ ιατρικισ, 

δεν μποροφν να υπεριςχφουν ζναντι των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, των κεμελιωδϊν 

ελευκεριϊν και τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ ατόμων ι ομάδων» (άρκρο 10). 

Αποτυπϊνεται ξεκάκαρα ςτα κείμενα αυτά θ ανθςυχία γφρω από τισ επεμβάςεισ τθσ 

επιςτιμθσ πάνω ςτον άνκρωπο και ςτο μζλλον του. Ρρόκειται για διακθρφξεισ που 

αςχολικθκαν ακριβϊσ με το ηιτθμα που αντιμετωπίηουμε ςιμερα, δθλαδι τα όρια και τθν 

αςφάλεια τθσ επιςτιμθσ ζναντι όχι μόνο τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ αλλά και του μζλλοντοσ 

τθσ ανκρωπότθτασ. Δεν χρειάηονται αυτζσ οι διακθρφξεισ περαιτζρω επεξιγθςθ, νομίηω. Δίνουν 

όμωσ τθν απάντθςθ ςτο ερϊτθμα που κζςαμε παραπάνω, αν κα μποροφςαμε δθλαδι να 

περιμζνουμε να γίνουν κι άλλεσ μελζτεσ πριν διατεκεί ευρζωσ το όποιο πειραματικό εμβόλιο. Θ 

απάντθςθ από νομικισ άποψθσ είναι ότι, κα ζπρεπε και οφείλουμε να περιμζνουμε πολφ 

περιςςότερα αποτελζςματα δοκιμϊν πριν εφαρμόςουμε ςε ευρφ πλθκυςμό ςκευάςματα που 

τα μακροχρόνια αποτελζςματά τουσ πάνω ςτο ανκρϊπινο γονιδίωμα είναι άγνωςτα.  

 

ii) Θ ιατρικι πλευρά 

Ππωσ είδαμε παραπάνω, τα κριτιρια με βάςθ τα οποία επιςτιμονεσ και πολίτεσ ορίηουν το 

τι είναι και τι κάνει ζνα εμβόλιο είναι ςυγκεκριμζνα. Πμωσ, ςτθν παροφςα φάςθ που 

βρίςκονται οι δοκιμζσ, αυτά τα κριτιρια δεν εκπλθροφνται. Εφόςον ςιμερα αυτά τα 

ςκευάςματα που ιδθ προωκοφνται προςτατεφουν κυρίωσ κάποιον που κα κολλιςει τον ιό από 

το να εκδθλϊςει ςυμπτϊματα ι να νοςιςει ςοβαρά, τότε, με βάςθ τθ χριςθ τουσ, εμπίπτουν 

κυρίωσ ςτθν κατθγορία του “φαρμάκου” - τουλάχιςτον μζχρι να αποδειχτοφν και οι 

εμβολιαςτικζσ τουσ λειτουργίεσ, δθλαδι θ αποτροπι μετάδοςθσ τθσ νόςου. Λειτουργοφν 

περιςςότερο ωσ φάρμακα, μόνο που δίνονται προλθπτικά ςε υγιείσ, χωρίσ να ζχουν αρρωςτιςει! 

Θ προϊκθςι τουσ ζτςι κακίςταται παραπλανθτικι∙ θ “εμβολιαςτικι τουσ ςυνκικθ” απομζνει να 

αποδειχτεί μελλοντικά, φςτερα από τθν χριςθ που κα γίνει ςτον ευρφ πλθκυςμό. Ρόςο μάλλον 

που αντίςτοιχθ μζριμνα (αντίςτοιχθσ ζνταςθσ, χρθματοδότθςθσ και δθμοςιότθτασ) δεν ζχει 

εκδθλωκεί για τθν προμικεια φαρμάκων που κα βοθκοφςαν ανκρϊπουσ που ιδθ ζχουν νοςιςει. 

Γίνεται λόγοσ, για παράδειγμα, για τθ κεραπεία μονοκλωνικϊν αντιςωμάτων, μια κεραπεία για 

τθν οποία επίςθσ πιρε ζκτακτθ άδεια από τον FDA πριν λίγεσ μζρεσ θ εταιρεία Eli Lilly. Ρρόκειται 

για φάρμακο που δίνεται ςτουσ αςκενείσ από τθ νόςο Covid 19 ςτθν αρχι (πριν ςοβαρζψουν τα 

ςυμπτϊματα), δίνεται ςτο ςπίτι, από τον οικογενειακό ιατρό, ι ςτο ιατρείο εφάπαξ και 

αποςυμφορίηει τα νοςοκομεία και τισ Μονάδεσ Εντατικισ Κεραπείασ (ΜΕΚ). Ρροφανϊσ είναι και 

αυτό ζνα ςκεφαςμα που αδειοδοτικθκε εκτάκτωσ, άρα δεν ζχει εγκρικεί οριςτικά και θ χριςθ 

του παραμζνει ερευνθτικι. Φυςικά και εδϊ απαιτείται θ ςυναίνεςθ του αςκενοφσ. Κυρίωσ, 

όμωσ, πρόκειται για κεραπεία ςε ανκρϊπουσ που ζχουν ιδθ νοςιςει (δεν είναι απλϊσ φορείσ, 

οφτε φυςικά υγιείσ), χϊρια του ότι είναι πιο φκθνι ςυνολικά για τα κράτθ! Θ εν λόγω κεραπεία 

δεν είναι θ μόνθ, υπάρχουν και άλλεσ, που μάλιςτα απευκφνονται ςε νοςοφντεσ με πιο ςοβαρά 

ςυμπτϊματα, και ςταδιακά κα μακαίνουμε γι’ αυτζσ περιςςότερα. 



 

P
ag

e2
9

 

Είναι προφανζσ πωσ δεν υπάρχουν οι προχποκζςεισ για τθν κατεπείγουςα διάκεςι του ςτον 

πλθκυςμό, ζςτω και εκελοντικά. Εντοφτοισ, αυτό ξεκίνθςε να ςυμβαίνει και να προβάλλεται ωσ 

μοναδικι λφςθ μζςα ςε ζνα πλαίςιο εκφοβιςμοφ και πρωτόγνωρου εκβιαςμοφ. Ππωσ ςωςτά 

επιςθμαίνει από τθν αρχι αυτισ τθσ πανδθμίασ ο κακθγθτισ επιδθμιολογίασ του πανεπιςτθμίου 

Stanford και ζνασ από τουσ καλφτερουσ ςτον τομζα του παγκοςμίωσ, Λωάννθσ Λωαννίδθσ, «τα 

κανάλια δείχνουν ςυνζχεια κανάτουσ δθμιουργϊντασ ψευδι πραγματικότθτα, ζνα reality show 

τρόμου, που δεν βοθκάει τουσ πολίτεσ να ςυμμορφωκοφν και επιτείνει το άγχοσ – κι αυτό είναι 

κάτι που δεν το κζλουμε, κζλουμε οι πολίτεσ να είναι ψφχραιμοι. Φανταςτείτε να το κάναμε αυτό 

για όλουσ τουσ κανάτουσ…» (ςτο 29:10’’). Ρράγματι, τόςο θ κυβζρνθςθ όςο και τα ΜΜΕ 

επιδίδονται ςε ζνα ντελίριο κινδυνολογίασ και λιψθσ ακραίων μζτρων εκμεταλλευόμενοι τον 

βακφτερο φόβο του ανκρϊπου: τον φόβο του κανάτου. Κανονικά, κα ζπρεπε να ενεργοποιθκεί 

εναντίον τουσ το άρκρο 191 του Ποινικοφ Κϊδικα (για όςουσ δεν ζχουν αςυλία δθλαδι), που 

ορίηει ότι «Όποιοσ δθμόςια ι μζςω του διαδικτφου διαδίδει ι διαςπείρει με οποιονδιποτε 

τρόπο ψευδείσ ειδιςεισ με αποτζλεςμα να προκαλζςει φόβο ςε αόριςτο αρικμό ανκρϊπων ι 

ςε οριςμζνο κφκλο ι κατθγορία προςϊπων, που αναγκάηονται ζτςι να προβοφν ςε μθ 

προγραμματιςμζνεσ πράξεισ ι ςε ματαίωςι τουσ, με κίνδυνο να προκλθκεί ηθμία ςτθν 

οικονομία, ςτον τουριςμό ι ςτθν αμυντικι ικανότθτα τθσ χϊρασ ι να διαταραχκοφν οι διεκνείσ 

τθσ ςχζςεισ, τιμωρείται με φυλάκιςθ ζωσ τρία ζτθ ι χρθματικι ποινι». Εντοφτοισ, θ κυβζρνθςθ 

προςπακεί με επικοινωνιακά “ςόου” να πείςει πωσ ενεργεί με βάςθ τθν επιςτθμονικι άποψθ 

για το κζμα. Είναι όμωσ ζτςι; Ενεργεί θ κυβζρνθςθ με βάςθ τθν επιςτθμονικι άποψθ; 

Θ ενότθτα που ακολουκεί αποτελεί παρζνκεςθ ςτθν νομικι εξζταςθ του κζματοσ του 

εμβολιαςμοφ, χάριν τθσ παρουςίαςθσ των απόψεων επιςτθμόνων τισ ιατρικισ για τα μζτρα 

καταπολζμθςθσ του κορωνοϊοφ. 

 

4.2. Καταςκευι Κλίματοσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 

Ο κακθγθτισ κλινικισ φαρμακολογίασ ςτο ΑΡΚ Δθμιτρθσ Κοφβελασ μασ λζει πωσ, ςτθν 

Ελλάδα «δθμιουργιςαμε μια αίςκθςθ ότι πιεηόμαςτε γιατί ο κόςμοσ χάνεται, δθλαδι ζπεςαν 

κεφάλαια για να πειςκεί ο κόςμοσ για τθν επικινδυνότθτα του Covid. *Πποτε κι αν ανοίξετε τθν 

τθλεόραςθ, οποιαδιποτε ϊρα+ το 90% τθσ πλθροφορίασ είναι ςε ςχζςθ με τον Covid, δθλαδι για 

ζναν ιό ο οποίοσ ζχει κνθτότθτα 0,15%, ... και ο μζςοσ όροσ θλικίασ των κανόντων είναι τα 80 

ζτθ, ενϊ ο μζςοσ όροσ θλικίασ τθσ γενικισ κνθςιμότθτασ είναι τα 81. Επί τθσ ουςίασ δεν ζχουμε 

άλλουσ κανάτουσ. Θα πεκάνουν δθλαδι αυτοί που τουσ περιμζναμε» (16:30-17:24). «Μα τι 

λζει αυτόσ τϊρα», αναρωτιόμαςτε εφλογα, δεδομζνων των ειδιςεων και εικόνων με ςακοφλεσ 

νεκρϊν, ΜΕΚ υπερπλιρεισ και κακθμερινοφσ αρικμοφσ κανάτων. Αν όμωσ αρχίςουμε και 

ςυλλζγουμε ςτοιχεία, κα διαπιςτϊςουμε μια άλλθ πραγματικότθτα. Με απλά λόγια, 

προκειμζνου να παρουςιαςτεί θ κατάςταςθ ωσ τρομαχτικι αλλά και να τεκοφν οι πολίτεσ ςε 

τζτοια πίεςθ που να αδθμονοφν για τθν οποιαδιποτε λφςθ, ςυντζλεςαν τρεισ παράγοντεσ: θ 

υπερδιόγκωςθ του πραγματικοφ κινδφνου (μζςω των ΜΜΕ), θ λιψθ ακραίων μζτρων που δεν 

ςυνάδουν με το πρόβλθμα και είναι αντίκετα με τισ παροτρφνςεισ των επιςτθμόνων, κακϊσ 

και θ ψυχολογικι πίεςθ που αςκικθκε πάνω τουσ.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=L26waWniS8U&list=PLjNrFe0Be4XRIU3PUsF4MoPvb1qEqFYUE&index=468
https://www.youtube.com/watch?v=-bLeivK0wsc
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4.2.α. Τπερδιόγκωςθ του κινδφνου 

Θ καταςκευι μιασ κατεπείγουςασ πραγματικότθτασ γίνεται με πολλοφ τρόπουσ αλλοίωςισ τθσ. Ασ 

αναφερκοφμε ςτθν κνθτότθτα και ςτισ κθδείεσ. 

 

i) Θνθτότθτα 

Θ κνθτότθτα από τον ιό SarsCov2 υπολογίηεται ςε ζναν μζςο όρο περίπου ςτο 0,15% (ποςοςτό 

που ανεβαίνει για χϊρεσ που επλιγθςαν πολφ ςτο 0,23%, και κατεβαίνει για χϊρεσ που 

αντιμετϊπιςαν τον κορωνοϊό πολφ αποτελεςματικά (Λωαννίδθσ, 1:52:12''). Τα ποςοςτά αυτά 

τροποποιοφνται βζβαια κακϊσ γίνονται τα τεςτ ςτον πλθκυςμό, διότι το κλάςμα υπολογιςμοφ 

τθσ κνθτότθτασ αποτελείται από κανάτουσ προσ τον παρονομαςτι των κρουςμάτων (ςτθν 

πραγματικότθτα, προσ όςουσ ζχουν αναπτφξει αντιςϊματα). Ζτςι, ο αμερικανικόσ CDC  για 

παράδειγμα δίνει μζςο όρο 0,65%. Τα ποςοςτά διαφοροποιοφνται επίςθσ ςε πολφ μεγάλο βακμό 

ανάλογα με τθν θλικία. Ζτςι, ςτα παραπάνω ςτοιχεία του CDC για παράδειγμα, ζχουμε μια 

κλιμάκωςθ που ξεκινά από το 0,003 για τουσ κάτω των  19 ετϊν (ςτθν Ελλάδα μθδζν), 0,02 ςτουσ 

20-49, 0,5 ςτουσ 50-69, και 5,4 ςτουσ 69 και άνω. Αυτά τα ςτοιχεία ςθμαίνουν ότι ζχουμε πολφ 

μεγάλεσ δυνατότθτεσ παρζμβαςθσ και μείωςθσ του ποςοςτοφ προςτατεφοντασ τισ θλικιακζσ 

ομάδεσ ανκρϊπων που ζχουν τον μεγαλφτερο κίνδυνο. Ζτςι, δυνθτικά πζφτει και θ ςυνολικι 

κνθτότθτα από το ιό. Κυρίωσ όμωσ αυτά τα ποςοςτά διαφοροποιοφνται ςθμαντικά ανάλογα με το 

αν τα άτομα ζχουν υποκείμενα νοςιματα. Ξζρουμε ότι οι υγιείσ, ακόμθ και ςε μεγάλθ θλικία, 

ζχουν πολφ χαμθλά ποςοςτά κνθτότθτασ, ενϊ οι ευάλωτοι μεγαλφτερα, ακόμθ κι αν είναι πιο 

νζοι. Για παράδειγμα, θ κνθςιμότθτα (κάνατοι ςε ποςοςτό πλθκυςμοφ) ειδικά ςτα γθροκομεία 

φτάνει το 25%  διότι πρόκειται για κλειςτοφσ χϊρουσ όπου υπάρχουν ςυγκεντρωμζνοι άνκρωποι 

μεγάλθσ θλικίασ που ςυνικωσ ζχουν νοςιματα, όπωσ αναφζρει ο κακθγθτισ Λωαννίδθσ. 

Αντίςτοιχα, όπωσ με ενθμζρωςε ο καρδιολόγοσ και ερευνθτισ ςτθ Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ και Ρατρϊν, Κωνςταντίνοσ Φαρςαλινόσ, οι εξάρςεισ που είχαμε 

ςε Βζλγιο και Νζα Υόρκθ οφείλονται ακριβϊσ ςτο ότι δεν προςζχτθκαν κακόλου τα γθροκομεία: 

ςτθ Νζα Υόρκθ ςτζλναν τουσ αρρϊςτουσ παπποφδεσ πίςω ςτα γθροκομεία, όπου μετζδιδαν τον 

κορωνοϊό, και ςτο Βζλγιο για παρόμοιουσ λόγουσ είχαμε το 65% των ςυνολικϊν κανάτων τθσ 

χϊρασ ςτα γθροκομεία, όπου βρίςκονταν μόνο το 1% του πλθκυςμοφ! Στθν ουθδία, επίςθσ, 

μια χϊρα με ίδιο πλθκυςμό με τθν Ελλάδα, που δεν ζχει εφαρμόςει κανζνα από τα γνωςτά 

μζτρα, οι κάνατοι είναι ςχεδόν διπλάςιοι από τθ χϊρα μασ για το 2020 (8.700 περίπου), όπου θ 

μεγαλφτερθ ηθμιά ζγινε ςτα γθροκομεία, όχ μόνο για τουσ ςυνικεισ λόγουσ, αλλά και επειδι οι 

εργαηόμενοι ςε αυτά ιταν ωρομίςκιοι και πιγαιναν από το ζνα γθροκομείο ςτο άλλο 

μεταφζροντασ τον ιό. Στθν Ελλάδα δεν ζχουμε πολλοφσ ςτα γθροκομεία ευτυχϊσ. 

Αυτά τα ςτοιχεία ςθμαίνουν ότι δεν πρόκειται για πανδθμία, όπωσ ςυχνά ζχει επιςθμανκεί, 

αλλά για ςυνδθμία (Γεροτηιάφασ, 1:00:30’’) δθλαδι για μια επιδθμία που πλιττει όςουσ ζχουν 

υποκείμενα νοςιματα, είναι παχφςαρκοι, ζχουν περάςει καρκίνο, είναι ςε ανοςοκαταςτολι κλπ, 

ειδικά εφόςον είναι άνω των 65-70 ετϊν. Συνδθμία επίςθσ ςθμαίνει ότι κινδυνεφουν 

περιςςότερο οι πιο ευάλωτοι κοινωνικά, δθλαδι οι πιο φτωχοί, αυτοί που εργάηονται ςε πιο 

επιβαρυμζνο περιβάλλον, κλπ. Με άλλα λόγια, γενναίεσ παρεμβάςεισ ςτο ςφςτθμα υγείασ και 

ςτοχευμζνεσ ανά πλθκυςμό μποροφν να βελτιϊςουν κατά πολφ τθν εικόνα τθσ νόςου. Δεν 

είναι τυχαίο άλλωςτε ότι, όταν για παράδειγμα λαμβάνονταν τον Σεπτζμβρθ οι αποφάςεισ για 

ttps://www.youtube.com/watch?v=5txdE8mpH0g&ab_channel=ΑντιθέσειςστηνΚΡΗΤΗTV
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html?fbclid=IwAR0DtRRzwqLi9DFERShi9fRuRqsjkjk7FWrxr9f70Z5DQkvBetLI2QnKG5k
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
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αυξθμζνουσ περιοριςμοφσ ανάλογα με τθν περιοχι, οι αποφάςεισ λάμβαναν υπόψθ όχι τόςο 

τον αρικμό των κρουςμάτων αλλά τθ διακεςιμότθτα ςε κλίνεσ του ςυςτιματοσ υγείασ ςτθν 

περιοχι. Ο κακθγθτισ Λωαννίδθσ υποςτθρίηει, με βάςθ αυτά και άλλα ςτοιχεία, ότι, αν και θ 

Covid 19 φυςικά και δεν είναι “μια γριποφλα”, όπωσ κάποιοι ιςχυρίηονται, εντοφτοισ με τα 

κατάλλθλα μζτρα μπορεί να πζςει ςτο επίπεδο τθσ γρίπθσ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι θ γρίπθ 

δεν είναι μια ανθςυχθτικι ίωςθ που μάλιςτα βάλλει και τα μικρά παιδιά (Λωαννίδθσ, 2:03:20''). 

Για παράδειγμα, ςτθ ιγκαποφρθ τα μζτρα αυτά αφοροφςαν τον περιοριςμό ςτθν κοινότθτα, τθν 

απομόνωςθ των γθροκομείων και τθν φροντίδα των νοςοφντων με ιατροφσ ςτο ςπίτι. Αυτό που 

πρζπει να γίνει, υποςτθρίηει ο κ. Λωαννίδθσ, είναι αυςτθρι φροντίδα για το 10% περίπου του 

πλθκυςμοφ που είναι αυτό που κινδυνεφει περιςςότερο, και τότε τα πράγματα κα είναι ςίγουρα 

πολφ πιο αιςιόδοξα. 

Τα παραπάνω ποςοςτά κνθτότθτασ αφοροφν ςυνολικά τουσ υπολογιςμζνουσ νεκροφσ 

παγκοςμίωσ (περίπου 1,5 εκατ.). Πμωσ, από αυτόν τον αρικμό δεν ξζρουμε πόςοι πζκαναν από 

κορωνοϊό ι με κορωνοϊό (δθλαδι από άλλο νόςθμα και είχαν και τον ιό), διότι θ καταγραφι 

παντοφ, όπωσ και ςτθν Ελλάδα (όπωσ διλωςε και ο κ. Τςιόδρασ), γίνεται με τθν καταγραφι όλων 

ωσ κανάτων από κορωνοϊό, ανεξαρτιτωσ από τθν αιτία κανάτου, εφόςον το τεςτ για κορωνοϊό 

είναι κετικό (Λωαννίδθσ, 1-10'). Τα ίδια τα τεςτ μάλιςτα γίνονται με αμνάλυςθ ςε αδικαιολόγθτα 

πολλοφσ “κφκλουσ” (όπωσ λζνε ςτα εργαςτιρια), με αποτζλεςμα να δείνουν αυξθμζνα κετικά 

αποτελζςματα. Ζτςι, καταγράφονται κάνατοι από κορωνοϊό ακόμθ και αςυμπτωματικϊν που δεν 

νόςθςαν καν 

Ρολλοί κάνατοι ςτθν αρχι προιλκαν και από “κακζσ” ιατρικζσ πρακτικζσ: δθλαδι οι ιατροί 

εφάρμοηαν τεχνικζσ ι φάρμακα για να βοθκιςουν αλλά είχαν το αντίκετο αποτζλεςμα. Θ 

ςφςταςθ (και όχι εντολι, όπωσ λζγεται) που είχε δοκεί για τθν μθ διενζργεια νεκροψιϊν αν δεν 

υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ δεν βοθκοφςε να εντοπιςτεί ακριβϊσ θ αιτία του κανάτου και να 

εξαχκοφν τα ςωςτά ςυμπεράςματα, δεδομζνου ότι επρόκειτο για καινοφρια αςκζνεια και οι 

νεκροψίεσ ίςωσ να βοθκοφςαν ςτθν κατανόθςι τθσ. Φςτερα από παράκαμψθ αυτισ τθσ οδθγίασ 

από ιατροφσ ςτθν Γερμανία και τθν Λταλία, ζγινε κατανοθτό ότι κατά τθν διαςωλινωςθ για 

παράδειγμα δεν ζπρεπε να δίνουν πολφ αζρα ςτουσ αςκενείσ διότι ζτςι τουσ χειροτζρευαν. 

Σε ότι αφορά το ηιτθμα του υποχρεωτικοφ εμβολιαςμοφ -για να μθν ξεχνάμε και το κζμα μασ- 

αναφορικά πάντα με τα παραπάνω ςτοιχεία και ποςοςτά κνθτότθτασ, ο κ. Φαρςαλινόσ ζγραψε 

πρόςφατα τα εξισ: «να κυμίςω ότι το αντιεμβολιαςτικό κίνθμα γιγαντϊκθκε ςε εποχζσ επιβολισ 

υποχρεωτικοφ εμβολιαςμοφ *ςε περιόδουσ νόςων με μεγάλθ κνθςιμότθτα+. Για παράδειγμα, θ 

νομοκζτθςθ του υποχρεωτικοφ εμβολιαςμοφ για τθν ευλογιά ςτθν Αγγλία και τθν Ουαλία το 

1853, κακιζρωςε και ενίςχυςε *τθν παρουςία του+ αντιεμβολιαςτικοφ κινιματοσ, ςτο οποίο 

προςχϊρθςαν όχι μόνο όςοι ιταν εναντίον των εμβολίων αλλά και όςοι ιταν εναντίον τθσ 

ειςβολισ και παρζμβαςθσ των κυβερνιςεων ςτθν προςωπικι αυτονομία. Ζχει ςθμαςία να 

διευκρινιςτεί ότι θ ευλογιά ιταν μία νόςοσ με κνθτότθτα 30%, με υψθλι κνθτότθτα και ςτα 

παιδιά *ζναντι τθσ Covid 19 που είναι μόνο ςτο 0,15-0,6+».  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5txdE8mpH0g&ab_channel=ΑντιθέσειςστηνΚΡΗΤΗTV
https://www.youtube.com/watch?v=c4BGMn3Xg2Y
https://www.youtube.com/watch?v=t_vevEa_ClM
https://www.dw.com/el/τι-αποκαλύπτουν-οι-νεκροψίες-για-τον-κορωνοϊό/a-53331111
https://www.facebook.com/konstantinos.farsalinos/posts/1753137358171341
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ii) Κθδείεσ 

Γφρω από τισ κθδείεσ των κανόντων ςτικθκε ζνα ζντονο επικοινωνιακό “ςόου”. Για λόγουσ 

άγνωςτουσ, οι νεκροί κάβονται με βάςθ το πρωτόκολλο του Ζμπολα, που προβλζπει το 

κλείςιμο του πτϊματοσ ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ, το ςφράγιςμα των φζρετρων και τθν χριςθ 

προςτατευτικϊν ροφχων, και όχι με το πρωτόκολλο του Covid 19, που δεν αναφζρει κανζνα 

ειδικό μζτρο και μάλιςτα επιτρζπει τθν φροντίδα του κανόντοσ από τθν οικογζνειά του (υπάρχει 

και το πρωτόκολλο του αμερικανικοφ CDC). Ο ερευνθτισ Κωνςταντίνοσ Φαρςαλινόσ (1:30:40-

1:50:00) που ανζδειξε το κζμα μιλά για απαράδεκτο επικοινωνιακό παιχνίδι ςε βάροσ τθσ 

ψυχικισ υγείασ των ανκρϊπων, που δεν είχαν τθν ευκαιρία να αποχαιρετιςουν τουσ δικοφσ 

τουσ όπωσ κα ικελαν με βάςθ τα ζκιμά τουσ, και μάλιςτα χωρίσ λόγο. Από τθν άλλθ, ςε 

ςυνζντευξι του ο ιατροδικαςτισ Γρθγόρθσ Λεϊν ςτο MEGA λζει ότι τα μζτρα που παίρνουν τα 

γραφεία κθδειϊν ακολουκοφν τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ. Πμωσ, οι οδθγίεσ του ΕΟΔΥ δεν 

περιλαμβάνουν αυτά που ζχει δει ο κόςμοσ ςτισ τθλεοράςεισ.  

Το ηιτθμα ερεφνθςε επιςταμζνωσ ο κ. Φαρςαλινόσ όταν διαπίςτωςε ότι ςε όλα τα νοςοκομεία 

τθσ χϊρασ τα φζρετρα ζφευγαν ςφραγιςμζνα, κι εκεί κατάλαβε πωσ πρζπει να υπάρχει κάποια 

κεντρικι εντολι. Και τθν βρικε, ςε «ζγγραφο με υπογραφι του Γ.Γ. Δθμόςιασ Τγείασ Παναγιϊτθ 

Πρεηεράκου, με το οποίο ζχουμε υπζρβαςθ των οδθγιϊν για κθδείεσ και ταφζσ Covid-19 , τόςο 

του ΕΟΔΤ, όςο και του Ευρωπαϊκοφ ECDC, αλλά και τθν πρακτικι του USA- CDC , με 

αποτζλεςμα ςτθν Ελλάδα να ακολουκοφνται κακ' υπζρβαςθ οδθγίεσ για κθδείεσ όπωσ ςτθν 

περίπτωςθ του Ebola, με ςφραγιςμζνα τα φζρετρα των νεκρϊν». Στθν πραγματικότθτα ζχουμε 

μια εμβόλιμθ πρόταςθ ενόσ ανκρϊπου ςε ζνα ζγγραφο αναφορικά με τθν μεταφορά ςοροφ από 

το εξωτερικό ςτθν Ελλάδα, θ οποία πρόταςθ δεν ςυνοδεφεται από επιςτθμονικά αιτιολογθμζνθ 

γνϊμθ. Ππωσ τονίηει ο κ. Φαρςαλινόσ, «εφόςον δεν προκφπτει επαρκισ επιςτθμονικι εξιγθςθ, 

εγείρει μείηον θκικό αλλά και νομικό κζμα για όςουσ ςυγγενείσ ζχαςαν ανεπιςτρεπτί τθν 

δυνατότθτα να αποχαιρετιςουν  τουσ οικείουσ τουσ, ανεξαρτιτωσ κρθςκευτικοφ δόγματοσ 

ι  προςωπικοφ πιςτεφω, με τον τρόπο που οι ίδιοι ζχουν επιλζξει τον τελευταίο αποχαιρετιςμό». 

Ενδιαφζρον ζχει και θ πλθροφορία από τον κ. Λεϊν (ςτο 2') ότι δεν κάνουν νεκροτομι ςτουσ 

κανόντεσ επειδι ζχουν αιτία κανάτου προςδιοριςμζνθ: θ νεκροτομι γίνεται για να προςδιοριςτεί 

αιτία κανάτου, όταν αυτι δεν υπάρχει. Σε αρκετζσ χϊρεσ (όχι ςτθν Ελλάδα) θ αιτία κανάτου 

προςδιορίηεται από κάποιον αλγόρικμο! Θ είδθςθ μασ ζρχεται από τθν Κφπρο: «Πρόκειται για 

το λογιςμικό Iris, ζνα αυτόματο ςφςτθμα για τθν κωδικοποίθςθ πολλαπλϊν αιτιϊν κανάτου και 

για τθν επιλογι τθσ υποκείμενθσ (τελικισ) αιτίασ κανάτου όπωσ ανζφερε ο  Δρ Μάριοσ Λοΐηου, 

Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ, Διεφκυνςθσ Λευκωςίασ ΟΚΤπΤ. Σο Iris βαςίηεται ςτο διεκνζσ ζντυπο 

πιςτοποίθςθσ κανάτου που παρζχεται από τθν Παγκόςμια Οργάνωςθσ Τγείασ (ΠΟΤ) και οι αιτίεσ 

κανάτου κωδικοποιοφνται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του ICD-10. Οι χριςτεσ του Iris ειςαγάγουν 

ςτο λογιςμικό τισ αςκζνειεσ ζτςι όπωσ ακριβϊσ ζχουν καταγραφεί ςτο Ιατρικό Πιςτοποιθτικό 

Αιτιϊν Θανάτου (χωρίσ να αλλάξουν τίποτα οφτε τθ ςτείρα των αςκενειϊν αλλά οφτε και το 

λεκτικό τουσ) από τον εκάςτοτε γιατρό που πιςτοποιεί το κάνατο. Ακολοφκωσ, το λογιςμικό 

χρθςιμοποιϊντασ τουσ διεκνισ κανόνεσ και τουσ κωδικοφσ του ICD-10 εξάγει από τισ πολλαπλζσ 

αιτίεσ κανάτου και τθν τελικι (υποκείμενθ) αιτία κανάτου. Σο Iris χρθςιμοποιείται ςτισ ακόλουκεσ 

χϊρεσ: Αυςτραλία, Αυςτρία, Βζλγιο, Καναδά, Καταλονία, Σςεχία, Δανία, Αγγλία και Ουαλία, 

Γαλλία, Γερμανία, Ιςραιλ, Ιταλία, Ινδία, Ιαπωνία, Λουξεμβοφργο, Μεξικό, Νορβθγία, Φιλιππίνεσ, 

ουθδία, Ολλανδία, Ηάμπια». Τθν αιτία κανάτου δεν τθν ορίηει ο ιατρόσ. Το ςφςτθμα 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/COVID19-vs-Ebola-burial-guide.html
https://www.youtube.com/watch?v=CAff_h-tdO0&ab_channel=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97TV
https://www.youtube.com/watch?v=wrWUd6-gQxg&feature=youtu.be&ab_channel=NikoletaKouletsiou
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/2019-nCoV-nekra-somata2.pdf
https://www.neakriti.gr/files/2020-12-21/EGGRAFO.pdf
https://www.neakriti.gr/article/editors-blogs/giorgos-sahinis-blog/1600060/k-farsalinos-apofasi-tou-gg-dimosias-ugeias-i-upervasi-ton-odigion-ecdc-kai-eodu-gia-kideies-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=wrWUd6-gQxg&feature=youtu.be&ab_channel=NikoletaKouletsiou
https://dialogos.com.cy/ti-einai-to-logismiko-iris-poy-kodikopoiei-tin-teliki-aitia/?fbclid=IwAR34hw96R-SURZWRXqIGC3g3C1-TFr1GsXJ_4akcHAxM5MbyhECGoRevgik
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8D%202019_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9%2011122020.pdf
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«χρθςιμοποιείται για τθν τυποποιθμζνθ και ςυγκρίςιμθ μεταξφ των χωρϊν καταγραφι 

αςκενειϊν και κανάτων». 

 

4.2.β. Οι Αρνθτζσ τθσ Επιςτιμθσ 

Εκτόσ από τθν υπερδιόγκωςθ του κινδφνου, κεςπίςτθκαν μια ςειρά από μζτρα που αςκοφν 

τόςο αςφυκτικι πίεςθ ςτουσ πολίτεσ που αδθμονοφν να βγουν από αυτιν με κάκε τρόπο – και 

αντιςτοίχωσ άλλα απαραίτθτα μζτρα αγνοικθκαν. Ρρόκειται για μια καταφανι άρνθςθ των 

επιςτθμονικϊν δεδομζνων από τουσ ικφνοντεσ και αγνόθςι τουσ από μεγάλο μζροσ των πολιτϊν 

χάρθ και ςτθν μονοδιάςτατθ “ενθμζρωςθ”. 

 

i) Ενίςχυςθ τθσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ: προτείνεται από τουσ επιςτιμονεσ, δεν τθν 

υλοποιεί θ κυβζρνθςθ. 

Πλοι ανεξαιρζτωσ οι επιςτιμονεσ ζχουν τονίςει ότι πρωταρχικό μζτρο για τθν καταπολζμθςθ 

του κορωναϊοφ είναι θ ενίςχυςθ τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ. Μιλάμε για Κζντρα Υγείασ, 

οικογενειακό ιατρό, εξατομικευμζνθ παρακολοφκθςθ αςκενϊν, αποκζντρωςθ αποκεντρωμζνων 

υπθρεςιϊν κλπ. Ασ δοφμε τι λζνε μερικοί εξ αυτϊν. «Κατζρρευςε το ςφςτθμα υγείασ αφοφ είχαμε 

απογυμνϊςει και τθν πρωτοβάκμια φροντίδα, κι ζτςι όποιοσ νοςοφςε από οτιδιποτε απλό 

ζπρεπε να κατζβει Κεςςαλονίκθ, κι εκεί μπορεί να κολλοφςε και κορωνοϊό. Δθμιουργιςαμε 

βόμβεσ μετάδοςθσ: εμείσ *ςτθν Ελλάδα+ πιραμε μζτρα διάδοςθσ του κορωναϊοφ. ... Μάλιςτα, 

ςτθν πρωτοβάκμια κα καταγράφονταν οι ανάγκεσ, κα ξζραμε ποιοι ακριβϊσ άνκρωποι είναι οι 

ευπακείσ, και κα τουσ φροντίηαμε κατ' οίκον χωρίσ να βγαίνουν ζξω, και οι υπόλοιποι κα 

βγαίναμε κανονικά να δουλζψουμε...» (Κοφβελασ, 2'-5:30). «Γιατί δεν ζγιναν ςτθν Ελλάδα τα 

πράγματα που ζπρεπε να γίνουν και γνωρίηαμε ποια είναι αυτά; …και κυρίωσ τθν οργάνωςθ 

πρωτοβάκμιασ, τθν οργάνωςθ νοςοκομείων και τθν ςυνεργαςία με τα ιδιωτικά, τθν βοικεια από 

τον ςτρατό. Ενϊ τα ξζραμε όλα αυτά, εμείσ λζγαμε ότι είμαςτε covid free, και καλοφςαμε 

τουρίςτεσ, οπότε ξζρουμε ξεκάκαρα τι φταίει. Φταίει το Υπουργείο Υγείασ...» (Γεροτηιάφασ 

(2:52:40''). «Ο τρόποσ να ελζγξεισ και να βοθκιςεισ είναι να ςτείλεισ ανκρϊπουσ και ιατροφσ ςτθ 

γειτονιά. Στθν αρχι δεν ξζραμε το μζγεκοσ, αλλά μετά το καλοκαίρι ζπρεπε να είχαμε 

προετοιμαςτεί. Ο ΕΟΔΥ ζβαηε τθλεφωνιτριεσ και λζγανε, αν ζχεισ πυρετό κάτςε ςπίτι και πάρε το 

γιατρό τθλζφωνο. Ροιον γιατρό να πάρουνε;» (Βλαχογιαννόπουλοσ (2:30:30''). «Στθ Σιγκαποφρθ, 

ζφτιαξαν κλινικζσ ςε επίπεδο κοινότθτασ ϊςτε, τα πολλά κροφςματα που είχαν, να μθν 

διαςπαρκοφν ςτισ άλλεσ περιοχζσ και ςτα κεντρικά νοςοκομεία, και είχαν ελάχιςτουσ κανάτουσ» 

(Φαρςαλινόσ (1:47:20''). 

Ενίςχυςθ τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ ςθμαίνει αυτομάτωσ αποςυμφόρθςθ των 

νοςοκομείων και μείωςθ τθσ κυκλοφορίασ του ιοφ ςε αυτά και ςτο υγειονομικό προςωπικό, 

κακϊσ και εξυπθρζτθςθ και των άλλων αρρϊςτων. «Θ πορεία τθσ νόςου ανακάμπτεται αν 

βάλεισ τουσ ευπακείσ ςπίτι τουσ και τουσ παρζχεισ εκεί φροντίδα, χωρίσ να πειράξεισ τα 

νοςοκομεία. Στθν Κίνα ζχτιςαν ςε μία βδομάδα νοςοκομείο. Ριςτεφετε πωσ δεν είχαν 

νοςοκομείο; Απλϊσ δεν ικελαν να μπλζξουν τουσ covid με τουσ άλλουσ. τθν Ελλάδα είχαμε 

ειδικά νοςοκομεία λοιμϊξεων, ςτθ Θεςςαλονίκθ το Λοιμωδϊν Νοςθμάτων, ςτθν Ακινα το 

https://www.youtube.com/watch?v=-bLeivK0wsc
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
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Νταοφ Ρεντζλθσ, τθσ Αγίασ Βαρβάρασ. Αυτά τα κλείςαν το ’12-’13 για λόγουσ οικονομίασ. 

Υπάρχουν όμωσ, κα μποροφςαν απ' τον Φλεβάρθ να τα βάψουν, να βάλουν και γιατροφσ και να 

τα λειτουργιςουν. Δεν κάναμε τίποτα ςωςτό, τίποτα, οφτε ζνα. Και θ αντιπολίτευςθ ςυμφωνοφςε 

με αυτά...» (Κοφβελασ, 6-11'). Το να τα κάνεισ όλα για Covid 19, όπωσ ζκανε θ κυβζρνθςθ, 

ςθμαίνει ότι δεν ζχεισ φροντίδα για τουσ άλλουσ ςοβαρά αρρϊςτουσ, και κα ζχεισ αφξθςθ 

κανάτων εκεί. Με τον τρόπο που ζγιναν τα πράγματα «πλζον τα νοςοκομεία είναι διαςπορείσ του 

Covid» (Φαρςαλινόσ). 

Ρζντε επιςτιμονεσ ζςτειλαν ανοιχτι επιςτολι ςτθν κυβζρνθςθ προτείνοντασ άμεςα μζτρα 

(κυρίωσ ενίςχυςθ τθσ πρωτοβάκμιασ υγείασ). Εντφπωςθ μεταξφ αυτϊν προκαλεί και θ πρόταςθ: 

«Άμεςθ από-ποινικοποίθςθ τθσ μετάδοςθσ του ιοφ. Εκτόσ από το γεγονόσ ότι αποτελεί ακραίο 

και αναχρονιςτικό μζτρο, είναι αδιανόθτο, πρωτοφανζσ και προςβλθτικό οι ιδιϊτεσ ιατροί να 

εργάηονται υπό τθ δαμόκλειο ςπάκθ πικανϊν ποινικϊν ευκυνϊν ςε περίπτωςθ μετάδοςθσ του 

ιοφ μζςα ςτο ιατρείο τουσ ι κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν τουσ προσ τουσ πολίτεσ». Ρράγματι, 

θ κυβζρνθςθ νομοκζτθςε με Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ςτισ 25 Φεβρουαρίου 2020 

κατεπείγοντα μζτρα για τον κορωνοϊό, μεταξφ αυτϊν και ότι « Όποιοσ δεν ςυμμορφϊνεται με τα 

μζτρα του παρόντοσ άρκρου τιμωρείται με φυλάκιςθ ζωσ δφο ετϊν, εκτόσ αν θ πράξθ 

τιμωρείται βαρφτερα με άλλθ διάταξθ» (ΦΕΚ Αϋ 42/25-02-2020, άρκρο 1 &6). Εντωμεταξφ 

υπάρχει βαρφτερθ διάταξθ, που ορίηει 10ετι κάκειρξθ ζωσ ιςόβια ςε περίπτωςθ κανάτου 

άλλου ανκρϊπου ςτον Ποινικό Κϊδικα (άρκρο 285) (ςε διάταξθ που προχπιρχε και 

αυςτθροποιικθκαν οι ποινζσ το 2019). Και για τθν ενεργοποίθςθ του άρκρου 285 ενόψει των 

μζτρων που νομοκζτθςε θ κυβζρνθςθ, ζςτειλε ο ειςαγγελζασ του Αρείου Πάγου, κ. Ρλιϊτασ, 

εγκφκλιο (υπ’ αρικμ. 4/2020) προσ τουσ Ειςαγγελείσ Εφετϊν και Ρρωτοδικϊν τθσ χϊρασ να 

παρζμβουν όταν ςυντρζχει λόγοσ για τθν εφαρμογι του άρκρου 285 προκειμζνου να 

αντιμετωπίςουν «αντιδράςεισ ατόμων διαφωνοφντων … προκαλοφντα εφλογθ ανθςυχία ςτουσ 

νομοταγείσ πολίτεσ». Μάλιςτα, ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο «επιβάλλεται, θ προςοχι των 

ειςαγγελικϊν λειτουργϊν τθσ χϊρασ να εςτιάηεται εκτόσ άλλων και ςτθ διερεφνθςθ τζλεςθσ του 

εγκλιματοσ του άρκρου 183 ΡΚ (διζγερςθ ςε ανυπακοι), … διάταξθ *που+ βελτιϊκθκε ςτον νζο 

ΡΚ με τθν προςκικθ και του διαδικτφου ωσ μζςου δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόκλθςθσ ι διζγερςθσ 

ςε ανυπακοι! 

Στο πλαίςιο των ανωτζρω, ζχουν ιδθ υπάρξει ΕΔΕ (Ζνορκεσ Διοικθτικζσ Εξετάςεισ) ςε 

νοςοκομεία για προςωπικό που αςκζνθςε, όπωσ ςτον Άγιο Σάββα. Αλλοφ όμωσ ςτάλκθκαν 

προειδοποιιςεισ, όπωσ ςτο Γ.Ν Ρτολεμαΐδασ «Μποδοςάκειο», όπου θ διοίκθςθ προειδοποίθςε 

τουσ εργαηόμενουσ: «Εάν κατά τθν ιχνθλάτθςθ μετά από εμφάνιςθ κετικοφ κροφςματοσ ςε άτομο 

του προςωπικοφ βρεκεί κάποιοσ από το προςωπικό που είχε επαφι υψθλοφ κινδφνου εντόσ του 

Νοςοκομείου, που ςθμαίνει ότι δεν πιρε μζτρα προςταςίασ, απομακρφνεται από τθν εργαςία για 

7 θμζρεσ, και κα του επιβλθκοφν οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ»! Είναι προφανζσ, πζραν του 

ανικικου του πράγματοσ απζναντι ςε ιατροφσ, ότι θ αντιμετϊπιςθ αυτι είναι αντιεπιςτθμονικι, 

δεδομζνου ότι ςε μια τζτοια περίπτωςθ όποιοσ ανακρικεί κα αποφφγει να δϊςει αλθκι ςτοιχεία, 

από τον φόβο ενδεχόμενθσ δίωξθσ, και άρα κα εμποδιςτεί θ ςωςτι ιχνθλάτθςθ. 

Ζτςι λοιπόν, θ κυβζρνθςθ τθσ χϊρασ αντιμετωπίηει τουσ πάντεσ, ακόμα και τουσ ιατροφσ, με 

ποινικά καταςταλτικά μζςα. Πςο για τθν ενίςχυςθ τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ που ηθτοφν οι 

ιατροί… δεν προςζλαβε κανζναν ιατρό οφτε ςυνεργάςτθκε με ιδιϊτεσ προσ ενίςχυςθ των 

αρρϊςτων εκτόσ νοςοκομείων, επίταξε ιδιωτικζσ κλινικζσ και τισ ςτελζχωςε με προςωπικό από το 

https://www.youtube.com/watch?v=-bLeivK0wsc
https://www.youtube.com/watch?v=PLD28eqMLVI&feature=youtu.be
https://www.zougla.gr/greece/article/dramatiki-eklisi-epistimonon-energopisi-tis-protova8mias-frontidas-igias-tora
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/42_2020.htm
https://www.e-nomothesia.gr/nomikes-plirofories/problepei-poinikos-kodikas-gia-ten-parabiase-metron-gia-tin-prolipsi.html
https://www.taxheaven.gr/circulars/34260/eisaggelia-areioy-pagoy-egkyklios-16-2020
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.naftemporiki.gr/story/1666961/einap-gia-ag-sabba-na-anaklithei-i-aparadekti-i-dienergeia-ede-se-giatrous-epeidi-arrostisan
https://kavosnews.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%B4/
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ιδθ υποςτελεχωμζνο ΕΣΥ, ζκλειςε και κλινικι ςτθ Κιβα (ίςωσ και άλλεσ που δεν γνωρίηω), και 

ζδωςε λίγα χριματα μόνο για μερικζσ ακόμθ ΜΕΚ (δθλαδι το τελικό ςτάδιο τθσ εξζλιξθσ τθσ 

νόςου, που ςυνιςτά τριτοβάκμια φροντίδα υγείασ). Κι όλα αυτά ςυμβαίνουν ςε ζνα ςφςτθμα 

υγείασ που, μζςα ςτα μνθμόνια, αποδεκατίςτθκε εντελϊσ. Να ςθμειωκεί ότι τθν περίοδο '12-'13 

ζκλειςαν περίπου 10 νοςοκομεία, κάποια από τα οποία κα μποροφςαν να ςτελεχωκοφν και να 

χρθςιμοποιθκοφν. Και να κυμίςουμε ότι, ο τότε υπουργόσ Υγείασ Άδωνθσ Γεωργιάδθσ ενϊ 

ζκλεινε νοςοκομεία, ηθτοφςε αυτάρεςκα να του “χρεωκοφν” οι απολφςεισ ιατρϊν ωσ δικζσ του 

αποφάςεισ: «δεν κζλω να μου πάρει τθ δόξα θ τρόικα», είχε πει. 

 

ii) Εγκλειςμόσ (lockdown) 

Θ απόφαςθ για τον δεφτερο εγκλειςμό ςυναντά τθν αντίδραςθ τθσ ςυντριπτικισ 

πλειονότθτασ των επιςτθμόνων: ενδεικτικά μόνο, Καλομενίδθσ, Ηακυνκινόσ, Λωαννίδθσ, 

Κοφβελασ, Φαρςαλινόσ, Βανταράκθσ κ.ά.  Αντικζτωσ, για τον πρϊτο εγκλειςμό υπάρχει 

μεγαλφτερθ ςυμφωνία λόγω άγνοιασ τθσ αςκζνειασ: «καλά κάναμε, γιατί ακοφγαμε για 

κνθτότθτα 3-5%» (Φαρςαλινόσ, 1:47:20''), αν και κάποιοι κεωροφν ότι δεν είχε ζρκει τότε ακόμθ 

ςοβαρό κφμα επιδθμίασ ςτθ χϊρα  μασ. Πςοι διαφοροποιοφνται ςτθν αποδοκιμαςία του 

δεφτερου εγκλειςμοφ το κάνουν ςτθ βάςθ τθσ πρακτικισ άποψθσ ότι, “εδϊ που φτάςαμε, κι 

αφοφ δεν πάρκθκαν τα μζτρα που λζγαμε, τι να κάναμε;”, όπου όμωσ και πάλι τον κεωροφν ωσ 

«αποτυχία». Για παράδειγμα, ο Γρθγόρθσ Γεροτηιάφασ (45:00-59:00) ςε παρζμβαςι του υπζρ του 

Lockdown ςε ςυηιτθςθ με τον κακθγθτι Λωάννθ Λωαννίδθ, το χαρακτθρίηει αδιζξοδθ πολιτικι 

και «αποτζλεςμα πολιτικισ αποτυχίασ», εντοφτοισ το εγκρίνει ωσ λφςθ ςτθν προςπάκεια  να 

περιορίςουμε τθ ροι των αςκενϊν. Πχι ωσ επιδθμιολόγοσ, αλλά ωσ ιατρόσ, είπε, κρίνω ότι μασ 

ζκανε καλό: δεν εξουδετερϊνει τθν επιδθμία φυςικά, και δεν ζχει αποτζλεςμα ςτθν επιδθμία, 

αλλά μόνο ςτο ιατρικό ςκζλοσ τθσ αντιμετϊπιςθσ μζςα ςτα νοςοκομεία. «Αλλά και τϊρα δεν 

ζπρεπε να ςταματιςουν τα χειρουργεία», λζει, ενϊ γενικϊσ το κεωρεί αδιζξοδθ πολιτικι (51'). 

Ο κ. Κοφβελασ: (1:00-5:30'') μασ ενθμερϊνει πωσ ςφμφωνα με τθν διεκνι βιβλιογραφία οι 

εγκλειςμοί δεν αναςτζλλουν τθν διάδοςθ των ιϊν: «Εγϊ δεν περίμενα μείωςθ ςτθ Κεςςαλονίκθ, 

εμείσ το ξζραμε, “όταν ο κλζφτθσ είναι μζςα ςτο ςπίτι, δεν βοθκάει να κλειδϊςεισ τθν πόρτα”». 

Επίςθσ, «με το λοκντάουν θ κνθςιμότθτα αυξάνεται, δεν μειϊνεται, διότι αυξάνονται οι αιτίεσ 

κανάτου που πριν δεν υπιρχαν και επιπλζον δεν μειϊνεται θ μετάδοςθ» (6'-11'). Ραρομοίωσ ο 

κακθγθτισ Λωαννίδθσ (1:40''-4')  προειδοποιεί πωσ ο εγκλειςμόσ όχι απλϊσ δεν λφνει κάτι, αλλά 

«είναι τυφλι λφςθ με πολλζσ επιπτϊςεισ και ςτθν υγεία και ςτθν οικονομία και αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ ςε όλα τα άλλα νοςιματα, πζρα από τον κορωνοϊό». Θ μεταφορά του ιοφ μζςα ςτο 

ςπίτι είναι καταςτροφικι, κακϊσ οι κλειςτοί χϊροι είναι το προνομιακό πεδίο ανάπτυξισ του και 

αναγκαςτικά υπάρχει επαφι. Άλλωςτε, ο εγκλειςμόσ δεν είναι πλιρθσ, αφοφ θ μιςι κοινωνία 

κινείται, και μάλιςτα κινοφνται οι πιο ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ (λόγω μαηικισ μετακίνθςθσ  

και εργαςίασ), που μετά φζρνουν τον ιό ςτο ςπίτι τουσ.  Ο εγκλειςμόσ περιλαμβάνει μια δεςμίδα 

μζτρων, κάποια από αυτά μπορεί να είναι ωφζλθμα, μθ ωφζλιμα, ι βλαπτικά. Στο ςφνολό τουσ 

είναι βλαπτικά, και όςα από αυτά είναι ωφζλιμα μποροφν να γίνουν από τουσ πολίτεσ από 

μόνουσ τουσ χωρίσ εγκλειςμό (00:45:47). «Τα πανδθμικά κφματα κρατοφν 4-5 χρόνια. Αντζχει θ 

Ελλάδα διαδοχικά λοκντάουν όλον αυτόν τον καιρό»; (01:47:13). Επίςθσ, ο εγκλειςμόσ φζρει 

επιπλζον κανάτουσ από οξζα προβλιματα (πχ ζμφραγμα) που δεν πάνε ςτα νοςοκομεία, από 

https://www.radiothiva.gr/content/5495/sfodri-kritiki-kai-drimytates-antidraseis-meta-to-kleisimo-tis-pathologikis-toy-g.n.-thibas-
https://infolibre.gr/wpinfolibre/2020/03/28/nosokomeia-poy-ekleisan-rimazoyn-kai-i-kyvernisi-chrysonei-idiotes-toy-stelioy-nikitopoyloy/
https://www.sportime.gr/extratime/koinonia/koronoios-giati-den-anigoun-xana-to-limodon-pou-eklise-o-adonis/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rgRDshjz3v8&fbclid=IwAR20UF75zywyxyHG2aKo1nyHtUfiK7csFIwS_XJ3hDpSx5-w6NMsNKjBnqw&ab_channel=%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A3
https://www.youtube.com/watch?v=H5QR447AT-I&list=PLjNrFe0Be4XRIU3PUsF4MoPvb1qEqFYUE&index=84&ab_channel=%CE%A1%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF98.4
https://www.youtube.com/watch?v=WZs36CRw3ww&list=PLjNrFe0Be4XRIU3PUsF4MoPvb1qEqFYUE&index=72&ab_channel=%CE%A1%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF98.4
https://www.youtube.com/watch?v=5txdE8mpH0g&t=9987s
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
https://www.youtube.com/watch?v=5txdE8mpH0g&t=2485s
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
https://www.youtube.com/watch?v=-bLeivK0wsc
https://www.youtube.com/watch?v=bno04icd8Yk
https://www.youtube.com/watch?v=5txdE8mpH0g&t=2747s
https://www.youtube.com/watch?v=5txdE8mpH0g&t=6293s
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κακυςτζρθςθ κεραπειϊν (π.χ. καρκίνοσ) και τθν αναςτολι του 80% των χειρουργείων, από 

διατάραξθ προλθπτικϊν μζτρων και εξετάςεων, από λιμό (200 εκατ. προςτζκθκαν ςτο όριο τθσ 

φτϊχειασ), φυματίωςθ (1,4 περιςςότεροι κάνατοι εκτιμϊνται επειδι διαταράςςεται θ 

αντιμετϊπιςι τθσ), από νοςιματα ςχετιηόμενα με ανεργία και φτϊχεια, κατάρρευςθ του ΕΣΥ, 

αυτοκτονίεσ, κ.ά. 

Κι αυτά χωρίσ να ςυνυπολογίςουμε τα ψυχικά νοςιματα αλλά και τον πανικό που βιϊνει 

κάποιοσ που κα κολλιςει τον ιό, επειδι παρουςιάηεται από τισ ειδιςεισ ότι κα πεκάνει. Σε αυτό 

αναφζρεται και θ Άννα Κανδαράκθ, κλινικι ψυχολόγοσ, που επιςθμαίνει πωσ «όςοι ζχουν 

νοςιςει με Covid, εμφανίηουν μετατραυματικό ςτρεσ και άλλα άγχθ - ο αρχαϊκόσ φόβοσ του να 

πεκάνω μόνοσ μου, ξυπνάει μζςα μασ» (9'). Κι αυτά χωρίσ να μιλιςουμε για τον οικονομικό 

ςτραγγαλιςμό των κοινωνιϊν και τισ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία από τθν φτϊχεια. Και χωρίσ ακόμθ να 

υπολογίςουμε τα χρόνια μελλοντικά προβλιματα των παιδιϊν από τον εγκλειςμό τουσ, τθν 

απομόνωςθ, τον φόβο, τθν κακθμερινι πολφωρθ επαφι με τον θλεκτρονικό υπολογιςτι (για τθν 

τελευταία μιλά ο κ. Κορμάσ) και τθν κατάργθςθ ουςιαςτικά τθσ εκπαίδευςθσ. Ππωσ μου είπε ςε 

επικοινωνία μασ ο κ. Φαρςαλινόσ, «φτάςαμε να κυςιάηουμε τα παιδιά για τουσ μεγάλουσ». 

«Το lockdown δεν προςφζρει λφςθ, οφτε τϊρα με τθ Κεςςαλονίκθ όπωσ είναι. Δθμιουργεί 

ςυνκικεσ ανάςτροφθσ προςταςίασ, δθλαδι προςταςίασ όςων δεν χρειάηονται και μθ 

προςταςίασ για όςουσ απαιτείται (00:30:10). Αυτό που απαιτείται είναι δρακόντεια μζτρα ςτο 

10%  του πλθκυςμοφ, που είναι αυτό που πρζπει να προςτατευτεί (κυρίωσ ζλεγχοι ςτα 

γθροκομεία και ςτο προςωπικό), και να διαφυλάξουμε τθ ηωι μασ κατά τα άλλα», λζει ο 

Λωαννίδθσ. Και ςυμπλθρϊνει ότι τα μζτρα επιβάλλονται για πολιτικοφσ λόγουσ ενάντια ςτισ 

ςυςτάςεισ των επιςτθμόνων (00:36:35). Μάλιςτα, από τον παρόντα εγκλειςμό, τα νοφμερα 

δείχνουν ιδθ μεγάλθ αφξθςθ κρουςμάτων και κανάτων (Σαχίνθσ, 19'). Εντοφτοισ, παρόλο που οι 

επιςτιμονεσ ζχουν προειδοποιιςει για τθν αναποτελεςματικότθτα του μζτρου, οι εφθμερίδεσ 

ιδθ ρίχνουν τθν ευκφνθ ςτουσ “απείκαρχουσ” πολίτεσ. 

Να ςθμειωκεί ότι, και θ ίδια θ επικράτθςθ του όρου κροφςμα , που ςθμαίνει αυτόν που νοςεί, 

για τουσ φορείσ (αςυμπτωματικοί φζροντεσ τον ιό δθλαδι) ι το χειρότερο και ςουρεαλιςτικό 

«αςυμπτωματικό κροφςμα» αποτελεί άλλθ μια επιλογι άςκθςθσ ψυχολογικισ πίεςθσ. [Στο Λεξικό 

τισ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του κακθγθτι Γ. Μπαμπινιϊτθ Θ λζξθ κροφςμα ορίηεται ωσ «θ 

εκδιλωςθ ςυμπτωμάτων προςβολισ από μολυςματικι νόςο» , ενϊ θ λζξθ «φορζασ» ορίηεται ωσ 

«το πρόςωπο που φζρει ιό αςκζνειασ, χωρίσ το ίδιο να τθν εκδθλϊνει».) 

 

iii) Οι  μάςκεσ ςε ανοιχτοφσ χϊρουσ επιβλικθκαν για λόγουσ “ςυμβολικοφσ”! 

Είναι γεγονόσ ότι ο κακζνασ από μόνοσ του κατανοεί πωσ θ επιβολι τθσ χριςθσ μάςκασ ςε 

εξωτερικοφσ χϊρουσ, όπου δεν υπάρχει ςυγχρωτιςμόσ (όπωσ κα υπιρχε ςε μια ςτάςθ, ι ςε 

υπαίκρια αγορά), δεν ζχει κανζναν λόγο φπαρξθσ και επιςτθμονικι βάςθ. Δεν κα πολυλογιςω ςε 

αυτό το ςθμείο, τα ζχουν πει όςοι ςυμμετείχαν ςτισ αποφάςεισ. Ο  Χαράλαμποσ Γϊγοσ, 

πακολόγοσ, λοιμωξιολόγοσ, κακθγθτισ Ρακολογίασ Λατρικοφ Τμιματοσ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν 

και μζλοσ τθσ Επιτροπισ Εμπειρογνωμόνων του Τπουργείου Τγείασ διλωςε ςε ςυνζντευξι του: 

«Θ αλικεια είναι ότι, δεν λζγαμε μάςκα όταν είςτε ζξω ι όταν τρζχετε, αλλά όταν είςτε ςε 

κλειςτοφσ χϊρουσ ι ςε ςυγχρωτιςμό. Και μασ κράξαν τότε γι' αυτό. Μάςκα παντοφ είπαμε τϊρα 

https://www.youtube.com/watch?v=bno04icd8Yk
https://www.youtube.com/watch?v=HdczVOt4dHI&list=PLjNrFe0Be4XRIU3PUsF4MoPvb1qEqFYUE&index=69&ab_channel=%CE%A1%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF98.4
https://www.youtube.com/watch?v=5txdE8mpH0g&t=1810s
https://www.youtube.com/watch?v=t_vevEa_ClM
https://www.youtube.com/watch?v=5txdE8mpH0g&t=2195s
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
https://www.tanea.gr/2020/12/02/greece/giati-den-meionontai-ta-krousmata-para-to-lockdown/
https://www.youtube.com/watch?v=5txdE8mpH0g&t=4396s
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τελευταία επειδι θ διαςπορά του ιοφ είναι τόςο μεγάλθ που θ πικανότθτα να ςυναντιςεισ 

κάποιον κετικό όταν είςαι ζξω είναι μεγάλθ. Και δεφτερον, για να υπάρχει ζνασ ςυμβολιςμόσ: 

μθν... βάλτε-βγάλτε, κλπ. Παντοφ μάςκεσ. Προφανϊσ αν κάποιοσ βγάηει βόλτα το ςκφλο του και 

είναι μόνοσ του δεν βοθκάει ςε τίποτα θ μάςκα, αλλά είναι ζνα ςφνκθμα για να δείξει τθ 

μεγάλθ ςθμαςία που ζχει θ μάςκα» (01:34:16). Γι' αυτό το ςφνκθμα, κφριε, ζχουν επιβαρυνκεί 

με πρόςτιμα ουκ ολίγοι άνκρωποι (γνωρίηω και προςωπικά), επειδι ιταν ςε εξωτερικό χϊρο 

μόνοι τουσ ι ςτο χωράφι τουσ κλπ. Σα 300 ευρϊ που πρζπει να πλθρϊςουν είναι ςυμβολικά;  

Θ υπερβολι των μζτρων τα κακιςτά αναξιόπιςτα, και υπονομεφει και όςα είναι ςωςτά. Σε 

κάκε περίπτωςθ, θ μάςκα για να είναι αποτελεςματικι χρειάηεται τθν τιρθςθ οριςμζνων 

κανόνων, διαφορετικά μπορεί να είναι ακόμθ και επιηιμια. Ππωσ το να μθν τθν φοράμε πάνω 

από 3 ϊρεσ (αν υγρανκεί από τθν αναπνοι τότε δθμιουργοφνται πακογόνοι οργανιςμοί), να μθν 

τθν πιάνουμε, να μθν ξαναχρθςιμοποιείται, κλπ. Θ υφαςμάτινθ δε μάςκα δεν παρζχει τθν ίδια 

προςταςία με τισ ιατρικζσ. Φυςικά, όλα αυτά τα μζτρα κακιςτοφν τθ μάςκα περιττό αξεςουάρ για 

τα παιδιά και αχρείαςτο μζτρο προςταςίασ. Ο ιατρόσ Λωάννθσ Καλαμπόκθσ αναφζρει πωσ «θ 

μάςκα είναι ςωςτι όταν τθ φοράσ ςωςτά, ςτα παιδιά μάλλον είναι εςτία μόλυνςθσ - και  ο ΡΟΥ 

το αναφζρει. Ρρόκειται για αςκιςεισ πεικαρχίασ ςε αυτζσ τισ θλικίεσ, να μακαίνουν τθ νζα 

κανονικότθτα. Και θ μάςκα όταν είςαι μόνοσ ςου ςτο δρόμο, είναι ντροπι» (33:20-36). Ακόμθ πιο 

ζντονα, ο κακθγθτισ μικροβιολογίασ Sucharit Bhakdi κεωρεί πωσ, θ επιβολι τθσ ςτα παιδιά 

ςυνιςτά κακοποίθςθ. 

Με τθν ζλευςθ του 2012, θ κυβζρνθςθ αποφάςιςε και ανακοίνωςε το άνοιγμα των ςχολείων. 

Θ επιτροπι των εμπειρογνωμόνων που τθν ςυμβουλεφει κα ςυνερχόταν για το κζμα αυτό… δφο 

μζρεσ μετά! Αποφαςίςτθκε επίςθσ θ χριςθ μάςκασ ςτα παιδιά ακόμθ και όταν κάνουν 

γυμναςτικι! «Πρόκειται για μζτρο που μασ εκκζτει όλουσ», ςχολίαςε ο κ. Φαρςαλινόσ, ςε μια 

πρόςφατθ ςυνζντευξι του ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα, όπου πρόςκεςε: το κλείςιμο των ςχολείων 

ζχει μακροπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ που δεν ζχουν καταγραφεί, μεταξφ αυτϊν και χιλιάδεσ χαμζνεσ 

ϊρεσ ηωισ λόγω του χαμθλότερου προςδόκιμου ηωισ που φζρει το κλείςιμο των ςχολείων (και 

όχι μόνο) ςφμφωνα με διεκνείσ μελζτεσ (17:10-23:30’’). Ο εγκλειςμόσ γενικϊσ φζρει 

περιςςότερουσ κανάτουσ και επιδείνωςθ ςτθν υγεία, όπου υγεία δεν είναι οι κάνατοι από 

κορωνοϊό που κα καταγράψουμε φζτοσ ι του χρόνου, αλλά θ μακροπρόκεςμθ υγεία του 

ςυνολικοφ πλθκυςμοφ. «Θ ςχζςθ ρίςκου οφζλουσ δεν ζχει μελετθκεί», είπε, εκτιμϊντασ ότι 

«αυτά τα μζτρα είναι χειρότερα από κακόλου μζτρα». 

 

iv) Επιδθμιολογικι Επιτιρθςθ και τεςτ. 

Και πάλι όλοι ανεξαιρζτωσ οι ιατροί ζχουν τονίςει από τθν αρχι τθν ανάγκθ επιδθμιολογικισ 

επιτιρθςθσ, δθλαδι τθν διενζργεια πολλϊν τεςτ ςτον πλθκυςμό. Τα τεςτ αυτά δεν πρζπει να 

είναι τυχαία, οφτε ζχουν επιςτθμονικι αξία αν γίνονται ςε όςουσ προςζρχονται ςτα κζντρα 

εξετάςεων, αλλά πρζπει να γίνονται με βάςθ κριτιρια (πλθκυςμιακά και άλλα) ϊςτε να υπάρχει 

αντιπροςωπευτικότθτα του ςυνόλου του πλθκυςμοφ. Αυτά τα τεςτ ζχουν ςκοπό αφενόσ να 

δϊςουν ςαφι εικόνα του ποςοςτοφ φορζων του ιοφ μζςα ςτθ χϊρα, αφετζρου να εντοπίςουν 

εςτίεσ πικανισ μετάδοςθσ ϊςτε να απομονϊςουν τουσ φορείσ ι/και να προςτατεφςουν τουσ 

ευάλωτουσ. Ππωσ καλά γνωρίηουμε, αυτι θ επιδθμιολογικι επιτιρθςθ δεν ζχει γίνει ωσ 

ςιμερα. Κι ασ τθν πρότεινε και θ επιτροπι εμπειρογνωμόνων. Τα τεςτ που ζχουν αρχίςει μαηικά 

https://www.youtube.com/watch?v=5txdE8mpH0g&t=4396s
https://www.iatropedia.gr/tips/koronoios-einai-asfales-na-chrisimopoioume-tin-idia-maska-polles-fores/129182/
https://www.mixcloud.com/Focusfm/ιωαννησ-καλαμποκησ-141220/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sucharit_Bhakdi
https://www.youtube.com/watch?v=PLD28eqMLVI&feature=youtu.be
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από το φκινόπωρο δεν ζχουν κανζναν ςχεδιαςμό, γίνονται ςτα τυφλά και δεν προςφζρουν 

κανζνα ςτοιχείο ςτουσ ειδικοφσ – αλλά αναφορζσ κρουςμάτων για τισ κυβερνθτικζσ 

ανακοινϊςεισ. «Χαλάσ χριματα χωρίσ να βγάηεισ ςυμπεράςματα» (02:46:27).  

Ο Αλκιβιάδθσ Βατόπουλοσ, κακθγθτισ Μικροβιολογίασ ςτο τμιμα Ρολιτικϊν Δθμόςιασ Υγείασ 

του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ, και μζλοσ τθσ Επιτροπισ Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου 

Υγείασ, λζει: «Εμείσ ωσ επιτροπι είχαμε από τθν αρχι προτείνει τθ ςυνταγογράφθςθ των τεςτ 

κορωναϊοφ για όλουσ, αλλά θ κυβζρνθςθ φοβικθκε ότι κα γίνει υπερςυνταγογράφθςθ και δεν 

κα μπορεί να καλφψει το κόςτοσ». ... Τελικϊσ μασ ζχει κοςτίςει περιςςότερο αυτι θ ιςτορία 

(25:20''). Ο κ. Γϊγοσ, μζλοσ τθσ επιτροπισ, είπε ότι είχαν πολφ λίγα τεςτ και δεν ιταν πολφ 

αξιόπιςτα. Πμωσ, ομάδα πανεπιςτθμιακϊν είχε ιδθ από τον Μάρτιο διακζςει τα εργαςτιρια 

των πανεπιςτθμίων γι' αυτά τα τεςτ (είχε ςτείλει επιςτολι ςτον πρωκυπουργό ο κ. Κουρζτασ, τα 

ίδια επιςθμαίνει και ο κ. Φαρςαλινόσ), αλλά ακόμθ δεν ζχουν πάρει απάντθςθ! Πμωσ, θ 

δυνατότθτα υπάρχει, με πολλοφσ τρόπουσ, όπωσ επιςθμαίνει και ο κ. Λωαννίδθσ ςε ερϊτθςθ, πϊσ 

μπορείσ να μειϊςεισ το ιικό φορτίο χωρίσ εγκλειςμό: «με μαηικά τεςτ! Θ περίπτωςθ τθσ 

Σλοβακίασ: 60% του πλθκυςμοφ ζλεγχοσ ςε ζνα ςαββατοκφριακο. Οφτε πλοφςια χϊρα, οφτε 

επιςτιμονεσ όπωσ θ Ελλάδα ζχει. Δεν ιταν το τζλειο τεςτ, βρικε αυτοφσ με το υψθλότερο ιικό 

φορτίο. ... Με μαηικά τεςτ κάνουμε και ιχνθλάτθςθ για να δοφμε μζροσ του παγόβουνου και όχι 

μόνο τθν κορυφι του». 

Για να καταλάβουμε ακριβϊσ τθ ςθμαςία τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ (ζναντι των 

τυφλϊν τεςτ που γίνονται τϊρα) να ποφμε το εξισ. Τα ποςοςτά κνθτότθτασ, που είδαμε και 

παραπάνω, ςυνάγονται από τον αρικμό των κανόντων δια τον αρικμό των κρουςμάτων. Εφόςον 

τα κροφςματα μετριόνται με τα τεςτ, ο αρικμόσ των τεςτ επθρεάηει το ποςοςτό κνθτότθτασ που 

κα βγει: όςο μικρότεροσ ο παρονομαςτισ του κλάςματοσ, τόςο μεγαλφτερο το ποςοςτό που κα 

βγει, και αντίςτροφα. Τα τυφλά τεςτ δεν μποροφν να αναχκοφν ςτον ςυνολικό πλθκυςμό, κι ζτςι 

παραμζνουν μια καταγραφι περιπτωςιολογικι (case fatality rate), που δεν βοθκά να 

καταλάβουμε το πραγματικό ποςοςτό κνθτότθτασ και προφανϊσ το ανεβάηουν (διότι 

εμφανίηονται λιγότερα κροφςματα ςτουσ καταγεγραμμζνουσ κανάτουσ). Στθν περίπτωςθ μαηικϊν 

και αντιπροςωπευτικϊν τεςτ, τα κροφςματα κα ιταν πολφ περιςςότερα με αποτζλεςμα να 

δίνεται θ πραγματικι ςχζςθ των κανάτων ςτθ χϊρα με τα υφιςτάμενα κετικά ςτον ιό άτομα 

(infection fatality rate). Οπότε, αυτι τθ ςτιγμι ζχουμε μια πλαςτι εικόνα τθσ κνθτότθτασ, 

μεγεκυμζνθσ. Ζτςι φυςικά δεν μποροφν να γίνουν οι ςωςτοί επιδθμιολογικοί υπολογιςμοί και 

ζλεγχοι για τισ κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ. 

Τθν ανάγκθ μαηικϊν τεςτ και επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ είχε εξ’ αρχισ προτείνει με επιςτολι 

του προσ τθν επιτροπι του Υπουργείου Υγείασ ο κ. Κουρζτασ και άλλοι επιςτιμονεσ. Θ επίςθσ 

δθμόςια απάντθςθ του κ. Σςιόδρα ςτισ εκκλιςεισ του κ. Κουρζτα  και των ςυναδζλφων του 

ιταν ότι «διαδίδουν fake news» και του απθφκυνε ζκκλθςθ «μθν περνοφν λάκοσ μθνφματα ςτον 

πλθκυςμό και προξενοφν επιδθμία φόβου και πανικοφ». Ψευδείσ ειδιςεισ λοιπόν για τον κ. 

Τςιόδρα οι επιςθμάνςεισ των ςυναδζλφων του. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5txdE8mpH0g&t=9987s
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
https://www.youtube.com/watch?v=5txdE8mpH0g&t=8640s
https://www.youtube.com/watch?v=5txdE8mpH0g&t=1162s
https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-tsiodras-anakribeies-fake-news-notia-korea
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v) Οι επιςτιμονεσ και τα μζλθ των επιτροπϊν δεν ζχουν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία.  

 Ο κ. Βατόπουλοσ, μζλοσ τθσ Επιτροπισ Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείασ λζει: 

«Ανατζκθκε ζνα μεγάλο κομμάτι τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ επιδθμίασ ςτθν πολιτικι προςταςία 

(ιχνθλάτθςθ) και μοιράςτθκαν τα κακικοντα τθσ επιτιρθςθσ με τον ΕΟΔΤ. ... Μασ ζλειπε μια 

ςυνολικι γνϊςθ τι γίνεται ςε κάκε νομό, αυτι τθν ευκφνθ και τα δεδομζνα τα είχε θ πολιτικι 

προςταςία. Εμείσ δίναμε οδθγίεσ για τθ λειτουργία των εςτιατορίων, των λεωφορείων, μπαρ 

κλπ.» (26-29'). Δεν ζχουμε εικόνα πόςοι αποκεραπεφονται, πόςοι πεκαίνουν ςε ΜΕΚ, πόςοι 

εκτόσ νοςοκομείων... Πχι, εμείσ ωσ επιτροπι δεν ζχουμε πρόςβαςθ ςτισ βάςεισ δεδομζνων του 

ΕΟΔΥ. Ζχουμε όμωσ τα ςυνολικά δεδομζνα που μασ δίνονται.  ... Ναι, πρζπει όλοι να ζχουν 

πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα. Και ςτα πρακτικά τθσ επιτροπισ μασ (Βατόπουλοσ, 30:50). Στθν ίδια 

ςυηιτθςθ: «Με εκπλιςςει που ακοφω ςιμερα ότι τθν κφρια εμπλοκι τθν είχε θ πολιτικι 

προςταςία, που δεν ζχει και ςθμαντικι εμπλοκι επιδθμιολόγων» (Λινοφ, 31:25-35). 

Για τουσ τουρίςτεσ το καλοκαίρι, ο κ. Βατόπουλοσ αναφζρει ότι δεν υπιρχε θ δυνατότθτα να 

κάνουν τεςτ ςτο εξωτερικό πριν ζρκουν: «δεν υπιρχε ωσ ζννοια, δεν ιταν ςτο ςφςτθμα υγείασ 

τουσ θ δυνατότθτα»! Στθν Ελλάδα «θ επιτροπι είχε πει να γίνονται τεςτ ςε όποιον ζρχεται ςτθν 

Ελλάδα, αλλά αυτό δεν μπόρεςε να γίνει πρακτικά. Οπότε, προκρίκθκε να υπάρχει ζνασ 

αλγόρικμοσ που να κάνει τεςτ ςε αρικμό τζτοιον απ’ όςουσ ζρχονταν ςε ποςοςτά ανάλογα με 

τθν επικινδυνότθτα (1:06:00''). Ράνω ςε αυτό, ο κ. Λωαννίδθσ είχε περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ 

(διότι ο κ. Βατόπουλοσ και θ επιτροπι δεν είχαν!). Ππωσ ανζφερε, «ανοίξαμε χωρίσ εντατικι 

χριςθ τεςτ και εντατικι επιδθμιολογικι επιτιρθςθ, μάλιςτα χρθςιμοποιικθκε ζνασ ολζκριοσ 

αλγόρικμόσ που ςτθρίχτθκε ςτο πόςα κροφςματα είχανε οι χϊρεσ προζλευςθσ των επιςκεπτϊν. 

Αυτό προτίμθςε τισ χϊρεσ που δεν είχαν πολλά τεςτ, όπωσ θ Ελλάδα, και ιρκαν πολλοί χωρίσ 

κανζναν ζλεγχο» (Λωαννίδθσ, 1:40:20). 

Τζλοσ, ειςαγγελζασ διενεργεί προκαταρκτικι εξζταςθ για τθν καταγγελία ςχετικά με τθν 

φπαρξθ διπλοφ ςυςτιματοσ καταγραφισ των ςτοιχείων του ΕΟΔΥ, το οποίο κατιγγειλε θ κ. 

Λινοφ, κακθγιτρια επιδθμιολογίασ τθσ Λατρικισ Σχολισ Ακθνϊν. Θ φπαρξθ διπλϊν “βιβλίων” 

καταγράφθκε και ςε ρεπορτάη τθσ διευκφντριασ ςφνταξθσ τθσ εφθμερίδασ Το Βιμα Διμθτρασ 

Κρουςταλι, θ οποία οδθγικθκε ςε παραίτθςθ. Θ ίδια ζγραψε ςτθ ςελίδα τθσ ςτο facebook: 

«Ζπειτα από τθ δθμοςίευςθ του ρεπορτάη για το παράλλθλο και ατελζςφορο ςφςτθμα 

καταγραφισ των κρουςμάτων κορωνοιοφ από τθν ΘΔΛΚΑ και τον ΕΟΔΥ αςκικθκε αςφυκτικι 

πίεςθ από το Μζγαρο Μαξίμου. Αυτι μετατράπθκε ςε εςωτερικι ζνταςθ και με ζφερε ενϊπιον 

του διλιμματοσ: προςωπικόσ και επαγγελματικόσ ευτελιςμόσ ι παραίτθςθ». Θ καταγγελία είναι 

ςοβαρι, κακϊσ μιλάμε για παραποίθςθ των επίςθμων ςτοιχείων που δθμοςιεφονται και 

αντίςτοιχο επθρεαςμό των αποφάςεων που λαμβάνονται. 

Αλλά και άλλθ παραίτθςθ ζχει λάβει χϊρα, αυτι του κακθγθτι πνευμονολογίασ και μζλουσ 

τθσ εκνικισ επιτροπισ για τον κορωνοϊό πφρου Ηακυνκινοφ, ο οποίοσ μίλθςε για παρεμβάςεισ 

ςτο ζργο τθσ επιτροπισ. Μάλιςτα τόνιςε πωσ θ κυβζρνθςθ δεν ζπαιρνε μζτρα με βάςθ τισ 

ειςθγιςεισ αλλά, αντίκετα, οι ειςθγιςεισ προςαρμόηονταν ανάλογα με το τι δεχόταν θ 

κυβζρνθςθ από τισ αρχικζσ προτάςεισ, κι ζτςι «θ επιτροπι γινόταν ςυνζνοχθ ςτθν όλθ 

διαδικαςία». Απζδωςε μάλιςτα τον δεφτερο εγκλειςμό ςε εφθςυχαςμό και ζλλειψθ 

προετοιμαςίασ. 

https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
https://www.youtube.com/watch?v=5txdE8mpH0g&t=5810s
https://www.koutipandoras.gr/article/tromos-ston-omilo-marinaki-tilefonima-i-syggnomi-kai-i-paraitisi-poy-den-ypoblithike-pote
https://www.facebook.com/dimitra.kroustalli/posts/920394791831604
https://www.sofokleousin.gr/koronoios-epitropi-edikon-paraitisi-zakynthinou-me-aixmes-ti-eipe
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Tζλοσ, αυτά τα μζτρα που υφίςτανται οι υγιείσ (εγκλειςμόσ, μάςκεσ κλπ), ενϊ από τθ μία δεν 

ζχουν αποτζλεςμα, όπωσ είπαμε, από τθν άλλθ αμφιςβθτοφνται από πιο πρόςφατεσ ζρευνεσ. 

Ζρευνεσ που δείχνουν ότι οι αςυμπτωματικοί φορείσ του ιοφ δεν μεταδίδουν τον ιό, ι τον 

μεταδίδουν ςε πολφ χαμθλό ποςοςτό. Ο κακθγθτισ Ανοςολογίασ Ιωάννθσ Καλαμπόκθσ μασ 

ενθμερϊνει ςε ςυνζντευξι του ςχετικά με ζρευνα που διεξιχκθ ςτθν Γιουχάν τθσ Κίνασ ςε 

ςχεδόν 10 εκατ. κατοίκουσ (92% του πλθκυςμοφ) και δθμοςιεφτθκε ςτο επιςτθμονικό περιοδικό 

Nature ςτισ 20 Νοεμβρίου 2020. Σφμφωνα με τθν ζρευνα, ςτουσ αςυμπτωματικοφσ φορείσ που 

βρζκθκαν κετικοί ςτον ιό δεν βρζκθκαν ςτοιχεία ηωντανοφ ιοφ, οφτε αρρϊςτθςαν ςτθν πορεία. 

Αυτό ςθμαίνει ότι οι αςυμπτωματικοί δεν μεταδίδουν τον κορωνοϊό (0-5’ τθσ ςυνζντευξθσ). 

Αυτό το ςυμπζραςμα επιβεβαίωςε ςε επικοινωνία μασ ο ερευνθτισ Κ. Φαρςαλινόσ: ςφμφωνα με 

ζρευνα είναι ςε εξζλιξθ) που διεξάγει με ςυνεργάτεσ του (είναι ςε εξζλιξθ) βρίςκουν πωσ θ 

μετάδοςθ του ιοφ μζςα ςτθν οικογζνεια από τουσ αςυμπτωματικοφσ είναι ςτο ποςοςτό του 

0.7%. Αυτζσ είναι ζρευνεσ που κα ζπρεπε να απαςχολοφν ιδιαίτερα όςουσ είναι επιφορτιςμζνοι 

με τθν λιψθ μζτρων περιοριςμοφ τθσ κοινωνίασ ι ςυμβουλεφουν τθν κυβζρνθςθ ςχετικϊσ. 

 

vi) Κυριαρχία του εμβολίου, αγνόθςθ του φαρμάκου 

Όλθ θ εκνικι και παγκόςμια προςπάκεια, ενθμζρωςθ και χρθματοδότθςθ ζχει εςτιάςει ςτο 

εμβόλιο, αφινοντασ ςτο περικϊριο τισ προςπάκειεσ ανάπτυξθσ φαρμάκου. Στο περικϊριο και 

τθσ χρθματοδότθςθσ, φυςικά. Επειδι ςτο κζμα του εμβολίου και ειδικά τθσ χρθματοδότθςθσ κα 

αναφερκοφμε παρακάτω, ασ δοφμε κατά πόςον θ κυβζρνθςθ παίρνει αποφάςεισ μαηί με τθν 

επιςτιμθ, όπωσ ιςχυρίηεται. Το εμβόλιο απευκφνεται ςτουσ υγιείσ και αποτελεί προλθπτικό μζςο. 

Το φάρμακο είναι κεραπευτικό και απευκφνεται ςτον αςκενι. Από ιατρικισ ςκοπιάσ, το 

φάρμακο είναι απαραίτθτο τϊρα, αν υπάρχει, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει φυςικά ότι υπάρχει 

ανταγωνιςτικότθτα ωσ προσ το εμβόλιο: οι προςπάκειεσ μποροφν να πθγαίνουν παράλλθλα. 

Πμωσ αυτό δεν ςυμβαίνει: οι κυβερνιςεισ δεν ζχουν βοθκιςει ςτθν παραγωγι (όπου γίνεται 

ζρευνα ςτθ χϊρα μασ) ι ςτθν ειςαγωγι πειραματικϊν φαρμάκων που μπορεί να ςϊςουν 

κάποιουσ αςκενείσ αλλά και να αποςυμφοριςουν τα νοςοκομεία. Για παράδειγμα, θ ζρευνα ςτο 

νοςοκομείο Ραπανικολάου για τθν εξεφρεςθ κεραπείασ, που πιγαινε πολφ καλά, διεκόπθ λόγω 

ζλλειψθσ χρθματοςδότθςθσ (κα αναφερκοφμε παρακάτω). 

Είναι χαρακτθριςτικι θ παρζμβαςθ του δθμοςιογράφου Νίκου Μπογιόπουλου ςε εκπομπι 

του δθμοςιογράφου Γιϊργου Σαχίνθ, τθν ϊρα που γινόταν αναφορά ςτθν φπαρξθ φαρμάκου (με 

επείγουςα ζγκριςθ, όπωσ και το εμβόλιο) που μπορεί να είναι άμεςα διακζςιμο, κι όμωσ δεν 

ζρχεται ςτθν Ελλάδα. Ο κ. Μπογιόπουλοσ παρεμβαίνει ςτθν εκπομπι για να μάκει περιςςότερα 

και δθλϊνει τθν ζκπλθξι του επειδι, όπωσ λζει, είναι επιμελισ δθμοςιογράφοσ και του κάνει 

μεγάλθ εντφπωςθ ότι δεν ζχει ακοφςει τίποτα γι' αυτό μζχρι ςτιγμισ (μζχρι δθλαδι τισ 4 

Δεκεμβρίου που ιταν θ εκπομπι). Αυτι είναι μια ςθμαντικι παρατιρθςθ ςε ότι αφορά τθ 

ςυνολικι φίμωςθ κάκε φωνισ και άποψθσ που δεν ταυτίηεται με τισ κυβερνθτικζσ επιλογζσ 

(3:32:20 & 3:45:40''). Ο Νίκοσ Μπογιόπουλοσ μετά από λίγεσ μζρεσ κάλεςε τον κ. Κοφβελα ςτθν 

εκπομπι του για ενθμζρωςθ. Επίςθσ εντυπωςιακι ςε αυτι τθν παρζμβαςθ είναι θ αντίδραςθ του 

παραβριςκόμενου ςτθν ενθμερωτικι εκπομπι Αχιλλζα Γκίκα, κακθγθτι Εςωτερικισ Ρακολογίασ 

και Μολυςματικϊν Αςκενειϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ και μζλοσ από τον Αφγουςτο τθσ 

Επιτροπισ Εμπειρογνωμόνων του Τπουργείου Τγείασ (από το 3:47:40 και μετά), ο οποίοσ 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZXhTy_O9EM&feature=youtu.be&ab_channel=%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9C%E2%80%94%CE%95%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF
https://www.ethnos.gr/ellada/135029_koronoios-ston-aera-gia-200000-eyro-protoporiaki-therapeia-apo-papanikolaoy
https://www.youtube.com/watch?v=EklOWspWVjI&ab_channel=%CE%A1%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF98.4
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
https://www.youtube.com/watch?v=cP1ufaM9CfQ&ab_channel=MaximilianosRovespieros
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(ψιλο)αγανακτεί: «δεν καταλαβαίνω τϊρα αυτι τθ ςυηιτθςθ... Δεν το ζχει εγκρίνει ο ΕΜΑ, δεν 

μποροφμε να το παραγγείλουμε, ίςωσ ωσ κλάδοσ να το παραγγείλουμε για ερευνθτικι χριςθ *αν 

και νωρίτερα (3:34:00'') είχε πει ότι το ζχουν παραγγείλει!]. Δεν κα παραβοφμε εμείσ τϊρα όλεσ 

τισ νομοκεςίεσ και κανονιςμοφσ επειδι βρικαμε το φάρμακο που κα “ςϊςει τθ χϊρα”». Μα, 

«οφτε το εμβόλιο πιρε άδεια, αλλά όλοι ςτθν Ελλάδα πανθγυρίηουν», απόρθςε ο 

δθμοςιογράφοσ. Στθν ςυνζχεια τθσ κουβζντασ ο κφριοσ Κοφβελασ (που ιταν και ςτον ΕΜΑ, τον 

ευρωπαϊκό ΕΟΦ) εξιγθςε ςτον κ. Γκίκα πωσ λειτουργεί θ ςχετικι νομοκεςία, διότι ζδειχνε να 

αγνοεί τθ διαδικαςία, και του διευκρίνιςε ότι και οι εκνικοί ΕΟΦ μποροφν να κάνουν 

ζκτακτθ/ρυκμιηόμενθ ειςαγωγι όταν ζχει να κάνει με απειλι για τθν υγεία του πλθκυςμοφ τουσ 

και όταν υπάρχει ζνδειξθ από κάποιον επίςθμο φορζα (όπωσ ο FDA). Δυςτυχϊσ, ο κ. Γκίκασ ξανά 

ζδειξε να μθν γνωρίηει το πρωτόκολο για τθν άδεια υπό προχποκζςεισ (δθλαδι ότι θ χϊρα 

οφείλει να ζχει ςε ςυνεχι εποπτεία όςουσ πάρουν φάρμακο/εμβόλιο διότι είναι πειραματικό). 

Δυςτυχϊσ διότι είναι κρίςιμο όςοι λάβουν εμβόλιο (ι φάρμακο) να είναι υπό εποπτεία (βίντεο 

από 4:13:02 ζωσ 4:14:50). Θ χϊρα μασ ζχει άλλωςτε  μια αρνθτικι παράδοςθ ςτθν μθ καταγραφι 

παρενεργειϊν και κανάτων από φάρμακα (κακθγθτισ Λατρικισ, Λωάννθσ Ραπαδόπουλοσ, 

ςυνζντευξθ 21:40-22:20) 

Αντίςτοιχθ άγνοια τθσ νομοκεςίασ και των διαδικαςιϊν ζδειξε και ο πρόεδροσ του ΕΟΦ 

Δθμιτρθσ Φιλίππου ςε ςυνζντευξθ πάλι με τον κ. Σαχίνθ, όπου εκφράηει μια ςχετικι δυςφορία 

ςτθ ςυηιτθςθ για τα φάρμακα, προβάλλει ενςτάςεισ γι' αυτά που ιςχφουν και για τα εμβόλια, και 

δείχνει άγνοια των διαδικαςιϊν ειςαγωγισ τουσ ςτθ χϊρα. Ακόμα μεγαλφτερο ενδιαφζρον ζχει 

όταν αναφζρει ότι, γι' αυτό το πειραματικό φάρμακο δεν ζχει γίνει καν υποβολι αιτιματοσ από 

τθν παραςκευάςτρια εταιρεία και δεν μπορεί να ζρκει ςτθν Ελλάδα χωρίσ ζγκριςθ από τον ΕΜΑ. 

Αυτό το λζει ςτισ 15 Δεκεμβρίου. Πμωσ ςε άλλθ ςυνζντευξι του ςτον Σκάι ςτισ 4 Δεκεμβρίου 

δθλϊνει: «Ζρχεται ςιμερα ςτθν Ελλάδα για κλινικι μελζτθ  θ μια από τισ δυο 

κεραπείεσ μονοκλωνικϊν αντιςωμάτων και κα ηθτθκεί από αςκενείσ με κορωνοϊό που 

νοςθλεφονται  ςτα νοςοκομεία - αλλά όχι ςε βαριά κατάςταςθ - να ςυμμετάςχουν δοκιμαςτικά 

ςτθν χοριγθςι»! Να υποκζςουμε ότι ο υπεφκυνοσ και διοριςμζνοσ ςτον ΕΟΦ για τθν ειςαγωγι 

και ζγκριςθ φαρμάκων ςτθ χϊρα μασ δεν γνωρίηει τι ιςχφει, ι ότι οι πολιτικζσ επιλογζσ 

κακορίηουν το “επιςτθμονικό” επιχείρθμα; Σε κάκε περίπτωςθ, ςτο προεδρικό διάταγμα που 

ψθφίςτθκε ςτισ 25/2/2020 ρυκμίηεται και αυτό το ηιτθμα: «διαδικαςίεσ ζκτακτθσ προμικειασ 

κάκε αναγκαίου υγειονομικοφ υλικοφ, πάςθσ φφςεωσ φαρμάκων, κάκε ενδεδειγμζνου μζςου 

ατομικισ ι ςυλλογικισ προςταςίασ από τθ διάδοςθ του κορωνοϊοφ μποροφν να διενεργοφνται 

από οποιαδιποτε ανακζτουςα αρχι αρμοδιότθτασ ι εποπτείασ του Υπουργείου Υγείασ ι να 

ανατίκενται από οποιαδιποτε ανακζτουςα αρχι αρμοδιότθτασ ι εποπτείασ του Υπουργείου 

Υγείασ ςτθν Εκνικι Κεντρικι Αρχι Ρρομθκειϊν Υγείασ (ΕΚΑΡΥ) κατά παρζκκλιςθ όλων των 

κείμενων εκνικϊν διατάξεων περί δθμοςίων ςυμβάςεων» (άρκρο 3, ΦΕΚ Α/42/25.2.2020). 

Ζχει εκφράςει τθν απορία του ο κ. Φαρςαλινόσ για τθν «ανεξιγθτθ ςτάςθ» οριςμζνων 

Ελλινων επιςτθμόνων απζναντι ςτο φάρμακο μονοκλωνικϊν αντιςωμάτων. Μςωσ χάρθ και ςτισ 

προςπάκειζσ του, όπωσ και ςε αυτζσ του κ. Κοφβελα αλλά και τθν επιμζλεια του δθμοςιογράφου 

Γιϊργου Σαχίνθ, να αυξικθκε το ενδιαφζρον και θ ενθμζρωςθ γι' αυτι τθν ςοβαρι υπόκεςθ. 

Μςωσ και οι ειςαγωγι του, που είπαν τϊρα ότι κα γίνει, αλλά και τα χριματα που βρικε το 

Ραπανικολάου για τθν πρωτοποριακι του ζρευνα να οφείλεται και ςτισ προςπάκειζσ τουσ. Αυτι 

είναι θ αξία τθσ πλιρουσ ενθμζρωςθσ, που θ κυβζρνθςθ αποςτρζφεται. 

https://www.youtube.com/watch?v=ktEptFnwo5E&fbclid=IwAR0TRGyDKtx2RGfEV8I0cFeDxbCDL1qRucsY4nWaHWFeQ1L5c1kEz8stSFM&ab_channel=koutipandoras
https://www.youtube.com/watch?v=t022jK5afmc&ab_channel=%CE%A1%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF98.4
https://www.skai.gr/news/ygeia/proedros-eof-se-skai-1003-erxetai-to-farmako-ton-antiklonikon-antisomaton-se-ellada
https://www.youtube.com/watch?v=pHv69stTRMk
https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/59463/monoklwnika-antiswmata-i-emvolio-sti-maxi-kata-tis-covid-19.html?fbclid=IwAR3N0_3cL-no3G_lxdkMaf02KGni8bVgJTqQmMGAy3oeRAXHCRyopJ6v-fc
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Να ςθμειωκεί ότι, δεν ζγινε μελζτθ για τυχόν αλλθλεπίδραςθ εμβολίων με αςκζνειεσ ζτςι 

ϊςτε πικανόν να κακίςταται επικίνδυνοσ ο εμβολιαςμόσ για κάποιουσ ανκρϊπουσ. Σε αυτι τθν 

επίδραςθ αναφζρκθκε ο Γάλλοσ ιολόγοσ και κάτοχοσ του βραβείου Νόμπελ Λατρικισ του 2008, 

Luc Antoine Montagnier (Μοντανιζ), ςε ςυνζντευξι του, όπου ανζφερε ότι: «Αν κάποιοσ ζχει 

Covid 19 και τον εμβολιάςετε κατά τθσ γρίπθσ, κινδυνεφετε να τον ςκοτϊςετε τισ επόμενεσ 

μζρεσ ι εβδομάδεσ. Αν κάποιοσ είναι ςε χθμειοκεραπεία κατά του καρκίνου και τον 

εμβολιάςετε κατά τθσ γρίπθσ, κα τον ςκοτϊςετε πολφ γριγορα επίςθσ. Αυτό πρζπει να το 

τονίςουμε: τα εμβόλια όταν διαςταυρϊνονται με μία αςκζνεια ςτο ςϊμα είναι πολφ βλαβερά, ... 

Όπωσ ςτθ βόρεια Ιταλία, όπου ζκαναν εμβόλιο κατά τθσ μθνιγγίτιδασ και εκεί είναι που είχαμε 

τουσ περιςςότερουσ κανάτουσ» (6:4208:40’’). «Να μθν ξεχνάνε οι ιατροί τθν ιπποκρατικι αρχι 

του μθ βλάπτειν. Διότι αυτοί κα εμβολιάηουν», πρόςκεςε. Αναηθτϊντασ περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ γι’ αυτό το κζμα δεν βρικα τίποτα. Στα ΜΜΕ, όμωσ, δθμοςίευμα τθσ εφθμερίδασ 

Κακθμερινι αναφζρει ότι «όςοι λαμβάνουν χθμειοκεραπεία κεωροφνται υψθλοφ κινδφνου για 

τθν ανάπτυξθ ςοβαρισ COVID-19 λοίμωξθσ και πρζπει να εμβολιαςτοφν κατά προτεραιότθτα»! 

Θ εφθμερίδα αναφζρει ωσ πθγι τθσ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ, ακολουκϊντασ όμωσ τον ςχετικό 

ςφνδεςμο καταλιγουμε ςε άλλο άρκρο τθσ ίδιασ εφθμερίδασ, όπου δεν αναφζρει τίποτα για 

όςουσ λαμβάνουν χθμειοκεραπεία. Το μόνο που ζχει ακουςτεί είναι ότι, αν υπάρχουν ςτον 

οργανιςμό αντιςϊματα ίςωσ να μθν χρειάηεται να γίνει το εμβόλιο, αλλά δεν ζχει δοκεί οδθγία 

εξζταςθσ αντιςωμάτων πριν τον εμβολιαςμό. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ρανελλινιοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ με επιςτολι του προσ το Υπουργείο 

Δικαιοςφνθσ, ςτισ 29/12/2020, ηθτά τθ ςφςταςθ νομοπαραςκευαςτικισ επιτροπισ που να 

μεριμνά για τθν προςταςία των ιατρϊν από τυχόν αγωγζσ μετά το τζλοσ τθσ πανδθμίασ από τουσ 

πολίτεσ (δθλαδι αςυλία): «να εξεταςτεί το ενδεχόμενο νομοκετικισ απαλλαγισ ι περιοριςμοφ 

τθσ ευκφνθσ από αμζλεια των ιατρϊν ςε ιατρικζσ πράξεισ που αφοροφν τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

κεραπείασ του COVID19, είτε ςε αντίκετθ περίπτωςθ το ενδεχόμενο το κράτοσ να αναλάβει 

εγγυθτικι ευκφνθ για τισ τυχόν ςχετικζσ αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ ςε βάροσ των ιατρϊν». 

Ασ κλείςουμε αυτι τθν ενότθτα με μερικζσ ακόμθ χαρακτθριςτικζσ δθλϊςεισ των 

επιςτθμόνων: 

Γεροτηιάφασ: Στθν Ελλάδα λοιπόν λζμε, κα ζρκει το εμβόλιο και κα λφςουμε το πρόβλθμα και 

ότι θ επιδθμία κα τελειϊςει τθν άνοιξθ. Αυτό είναι ψζμα. 

Φαρςαλινόσ: Για το εμβόλιο, τα ερωτιματα που ζχουμε φαίνεται ότι κα απαντθκοφν αφοφ 

εμβολιαςτεί  μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ. 

Ηδοφκοσ (Κεςςαλονίκθ): οι εφεδρείεσ μασ *ςε προςωπικό+ είναι λιγότερεσ από πριν (που 

είχαμε τεράςτιεσ ελλείψεισ) διότι κάποιοι αρρωςταίνουν, άλλοι ζχουν τα παιδιά ςτο ςπίτι γιατί 

δεν πάνε ςχολείο, είναι και οι ευάλωτεσ ομάδεσ. Άρα, οφτε ςωςτι επιτιρθςθ μποροφμε να 

κάνουμε, οφτε ςωςτι νοςθλεία... *είναι και θ οικονομικι κατάςταςθ τζτοια που+ ο άλλοσ πιγαινε 

με πυρετό ςτθ δουλειά, ι τουσ ζλεγαν ελάτε ςτθ δουλειά αλλιϊσ απολφεςτε, διότι δεν υπάρχει 

ςυνολικά προςταςία του εργαηόμενου και φοβάται. Λόγω τθσ οικονομικι φφεςθσ, κα ζχουμε 

αφξθςθ τθσ νοςθρότθτασ παγκοςμίωσ, από τισ εγκλθματικζσ πολιτικζσ ενόσ ςυςτιματοσ. Και γιατί 

όλοι μιλάνε για το επιτυχθμζνο μοντζλο τθσ Ταιβάν κλπ, ασ δοφμε ςτον Δυτικό κόςμο το 

παράδειγμα τθσ Κοφβασ: ίδιο πλθκυςμό με τθν Ελλάδα, κι ζχουν 30 χιλιάδεσ γενικοφσ ιατροφσ, κι 

εμείσ ζχουμε 3. Ριγαιναν ςπίτι και καταγράφανε.  

https://www.youtube.com/watch?v=X1wm1qbuyZc&ab_channel=alli0angeliki
https://www.kathimerini.gr/life/health/561210484/eidikes-katigories-asthenon-kai-emvolia/
https://www.kathimerini.gr/society/561208402/o-emvoliasmos-i-asfaleia-kai-i-anosia-26-erotapantiseis-apo-ton-eody/
https://pis.gr/108034/108034/?fbclid=IwAR2QXYJCAeojw5wsM7uQYqbX-1pSOF8VCq-DmCLftq0O6mhJAhn2A0u3lgw
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
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Κοφβελασ Το εμβόλιο, και τϊρα να ξεκινιςει, δεν κα μασ καλφψει παρά από τον επόμενο 

Σεπτζμβρθ. Άρα αυτό που προζχει τϊρα είναι να ζρκει το φάρμακο που κα μασ βοθκιςει για 

τουσ ιδθ νοςοφντεσ, αυτό είναι το πρόβλθμα αυτι τθ ςτιγμι, με αυτοφσ γεμίηουν τα νοςοκομεία. 

... Και είναι για προλθπτικοφσ λόγουσ, ενϊ το άλλο είναι για κεραπεία... Ριο γριγορα βγικε το 

φάρμακο, απλϊσ για κάποιο λόγο δεν ακοφμε από τα μίντια γι αυτό. Με 10-15 εκατ. φζρνουμε το 

φάρμακο για τουσ 3000 αςκενείσ που κα γλιτϊςουν το νοςοκομείο. Δεν ξζρουμε γιατί ςε όλθ τθν 

Ευρϊπθ γίνεται αυτό, αν με ρωτοφςαν ωσ ιατρόσ ανεπιφφλακτα κα ζδινα προτεραιότθτα ςτο 

να ςϊςουμε αςκενείσ, και πιο φκθνά. 

Βλαχογιαννόπουλοσ: Ελπιδοφόρα τα εμβόλια, αλλά δεν μασ λφνουν τίποτα για ζνα χρόνο 

περίπου, οπότε γιατί να βιαηόμαςτε; Ναι, χρειαηόμαςτε τα φάρμακα άμεςα. 

Στο κλείςιμο αυτισ τθσ ενότθτασ κα ικελα να αναφζρω πωσ όλοι οι προαναφερκζντεσ ιατροί 

είναι υπζρ των εμβολίων. Επίςθσ, θ ςυχνι μου αναφορά ςτον κακθγθτι Ιωάννθ Ιωαννίδθ 

οφείλεται απλϊσ και μόνο ςτο διεκνζσ κφροσ και αναγνϊριςθ τθσ δουλειάσ του, όπωσ φαίνεται 

μάλιςτα από το γεγονόσ ότι είναι ςτουσ πιο ςυχνά αναφερόμενουσ επιςτιμονεσ ςτθ διεκνι 

βιβλιογραφία. Αυτόν τον επιςτιμονα μπλόκαρε το Youtube (κατζβαςε ζνα βίντεο ςυνζντευξισ 

του) επειδι, λζει, παραβίαηε τουσ όρουσ τθσ “κοινότθτασ” για τθν μετάδοςθ 

παραπλθροφόρθςθσ ςχετικά με τθν Covid 19. Τθν πλθροφορία αυτι βρίςκουμε και ςτθν 

wikipedia (ςε τονιςμζνο πλαίςιο). 

Απ' όλα τα παραπάνω, είναι νομίηω ςαφζσ ποιοι είναι οι αρνθτζσ τθσ επιςτιμθσ. Και τον πιο 

αδαι να βάηαμε ςτθν κυβζρνθςθ κα προςλάμβανε ιατροφσ και κα οργάνωνε επιδθμιολογικι 

μελζτθ, αντί να δίνει πλζον των 40 εκατ. ευρϊ ςτα ΜΜΕ για  να ςπζρνουν τον πανικό. 

 

4.2.γ. Ο Ψυχολογικόσ Εκβιαςμόσ των Πολιτϊν 

Ρζραν των ιατρικϊν δεδομζνων που αναλφονται παραπάνω με αφορμι τθν άρνθςθ τθσ 

επιςτιμθσ και τθν καταςκευι κατεπείγοντοσ, καίριασ ςθμαςίασ για τθν ςυναίνεςθ ςε ζρευνα ι 

ιατρικό πείραμα είναι όπωσ ζχουμε πει να ζχει δοκεί ελεφκερα. Στθν περίπτωςθ του εμβολίου 

για τον κορωνοϊό, αντικζτωσ, ζχουν αςκθκεί τεράςτιεσ πιζςεισ και, ςυγκεκριμζνα, ψυχολογικόσ 

εκβιαςμόσ των πολιτϊν ςτθ βάςθ τθσ άποψθσ ότι “είναι ανικικο και ανεφκυνο να μθν 

προςτατεφεισ τον πλθςίον ςου”. Στθν άποψθ αυτι ζχουν επενδυκεί πολλά παρότι ψευδισ αφοφ 

το εμβόλιο δεν προςτατεφει από τθν μετάδοςθ. Δεν αναπτφχκθκε όμωσ αυτι θ 

παραπλθροφόρθςθ ςε πλθκϊρα κόςμου μζςω... ελεφκερου ςυνειρμοφ (ξαφνικά όλοι ζχουν το 

ίδιο επιχείρθμα!), αλλά μζςω επιςτθμονικοφ ςχεδιαςμοφ και μεκοδευμζνθσ προπαγάνδασ. 

Ενδεικτικά μόνο αναφζρω ζρευνα του πανεπιςτθμίου Yale των ΘΡΑ (Λοφλιοσ 2020), που μελζτθςε 

τθν προκυμία εμβολιαςμοφ των πολιτϊν όταν το εμβόλιο κα είναι ζτοιμο ςε ςχζςθ με το 

μινυμα που κα μεταδοκεί υπζρ του. Τα μθνφματα που εξετάςτθκαν ςε ςχζςθ με τθν 

αποτελεςματικότθτά τουσ να πείςουν τουσ ανκρϊπουσ προκειμζνου να εμβολιαςτοφν ενάντια 

ςτον κορωνοϊό είναι -μεταξφ άλλων- τα εξισ: 1. διατιρθςθ τθσ ελευκερίασ τθσ κοινωνίασ (τθσ 

οικονομικισ ελευκερίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ), που τϊρα κίγεται λόγω κορωναϊοφ, 2. μείωςθ 

του ρίςκου για τουσ αγαπθμζνουσ μασ, 3. τφψεισ, ντροπι και κυμόσ που κα νιϊςουμε αν 

εξαιτίασ μασ διαδοκεί ο ιόσ, 4. Χαρακτθριςμόσ μασ ωσ “αρνθτζσ τθσ επιςτιμθσ”, 5. 

χαρακτθριςμόσ μασ ωσ γενναίων ι δειλϊν, ςε αντιδιαςτολι με ομάδεσ που “μπαίνουν μπροςτά 

https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
https://med.stanford.edu/profiles/john-ioannidis
https://greece.greekreporter.com/2020/05/06/two-greek-scientists-among-most-highly-cited-in-the-world/
https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2020/12/16/john-ioannidis-coronavirus-lockdowns-fox-news/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82_(%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04460703?term=Vaccine&cond=Covid19&cntry=US&draw=2
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για να ςϊςουν ηωζσ” (γιατροφσ, πυροςβζςτεσ κλπ). Επαναλαμβάνω πωσ θ ζρευνα μελετά ποιο 

μινυμα κα είναι πιο αποτελεςματικό ςτο να πείςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να εμβολιαςτοφν ι και 

να πείςουν άλλουσ να το κάνουν∙ τα αποτελζςματα δεν δθμοςιεφτθκαν, αν και, απ' ότι 

πανομοιότυπα ακοφγεται γφρω μασ, ςίγουρα εφαρμόςτθκαν. 

Επίςθσ ςχετικι με το ηιτθμα τθσ ψυχολογικισ πίεςθσ είναι και θ προπαγάνδα  ςτα ΜΜΕ. Για 

παράδειγμα, θ παρακάτω ζρευνα τθσ Λατρικισ Σχολισ του ΑΡΚ ςε ςυνεργαςία με τον Ρανελλινιο 

Λατρικό Σφλλογο ςε ςχζςθ με τον τρόπο που παρουςιάςτθκε. Θ ζρευνα, που δθμοςιεφτθκε ςτισ 2 

Νοεμβρίου 2020, αφοροφςε τισ ψυχικζσ επιπτϊςεισ που είχε ο πρϊτοσ εγκλειςμόσ (lockdown) 

του Μαρτίου-Μαΐου ςτθν ψυχικι υγεία των Ελλινων. Εντοφτοισ δθμοςιεφτθκε από τθν 

εφθμερίδα Το Ζκνοσ (και αναπαριχκθ αυτοφςιο το κείμενο τθσ εφθμερίδασ από πλθκϊρα 

ιςτοςελίδεσ) με τον τίτλο Κορωναίοσ - Ζρευνα ΑΠΘ για Lockdown: Απιχθςθ ςε 7 ςτουσ 10 ζχουν 

οι κεωρίεσ ςυνωμοςίασ! Το ενδιαφζρον τθσ εφθμερίδασ για μια ςπουδαία ζρευνα ςχετικά με τισ 

επιπτϊςεισ ςτθν ψυχικι υγεία των ανκρϊπων από ζνα μζτρο που επιβλικθκε για τον περιοριςμό 

του κορωναϊοφ εςτιάςτθκε ςτισ κεωρίεσ ςυνομωςίασ, που ιταν μία μόνο από τισ αναφορζσ τθσ 

ζρευνασ, και μάλιςτα όχι θ μεγαλφτερθ, και φυςικά όχι ςτισ επιπτϊςεισ του εγκλειςμοφ. Θ 

εφθμερίδα επζλεξε να μιλιςει για «απιχθςθ ςε 7 ςτουσ 10» των κεωριϊν ςυνομωςίασ, ενϊ θ 

ίδια θ ζρευνα αναφζρεται ςτουσ μιςοφσ ςυμμετζχοντεσ! Αλλά και ςτο ίδιο το άρκρο τθσ 

εφθμερίδασ ο αρκρογράφοσ Τίμοσ Φακαλισ γράφει: «Χαρακτθριςτικό, επίςθσ, είναι ότι πίςω 

από τισ κεωρίεσ ςυνωμοςίασ οι πολίτεσ αμφιςβθτοφν τθν επιςτιμθ. Για παράδειγμα οι αρνθτζσ 

μάςκασ υποςτθρίηουν ότι δεν προςτατεφει θ μάςκα, εκτιμοφν ότι παραβιάηονται τα ατομικά 

τουσ δικαιϊματα είτε κρφβεται κάποια οργάνωςθ που επιβάλει τα μζτρα για να ελζγξει τον 

κόςμο». Πμωσ, ςε όλο το κείμενο τθσ επιςτθμονικισ δθμοςίευςθσ δεν υπάρχει οφτε μία αναφορά 

ςτισ μάςκεσ και ςτα ατομικά δικαιϊματα! Απεναντίασ, θ ζρευνα αναφζρει, ςχετικά με τισ κεωρίεσ 

ςυνωμοςίασ, ότι περίπου 10-20% των ερωτθκζντων πιςτεφουν ςε “ακραίεσ κεωρίεσ” (όπωσ θ 

ςφνδεςθ του ιοφ με το 5G και θ κεϊκι παρζμβαςθ), ενϊ πιο μετριοπακείσ απόψεισ φτάνουν ι και 

ξεπερνοφν το 50% (παραγωγι του ςε εργαςτιριο ωσ βιολογικό όπλο για τθν άςκθςθ ελζγχου, 

υπερβολι ςτισ αναφορζσ κανάτου και άςκθςθ προπαγάνδασ φόβου). Θ υπερβολι ςτισ αναφορζσ 

κανάτου, για παράδειγμα, όταν εντάςςεται ςτισ κεωρίεσ ςυνωμοςίασ, τότε προφανϊσ πρζπει να 

κατθγορθκεί ωσ ςυνωμοςιολόγοσ και ο Τςιόδρασ, που πρϊτοσ το ανζφερε! Ενδιαφζρον πάντωσ 

ςτοιχείο τθσ ζρευνασ είναι ότι, θ όποια αμφιςβιτθςθ των μζτρων ι του ιοφ δεν βρζκθκε να 

ςχετίηεται με τθν τιρθςθ των μζτρων από τουσ πολίτεσ. 

Τα πιο ςθμαντικά ευριματα τθσ ζρευνασ αυτισ, που επιμελικθκε ο κακθγθτισ Ψυχιατρικισ 

του ΑΡΚ Κωνςταντίνοσ Φουντουλάκθσ, αφοροφν τισ επιπτϊςεισ του εγκλειςμοφ του Μαρτίου-

Μαΐου ςτον ανκρϊπινο ψυχιςμό. Επιγραμματικά αναφζρω: περιςτατικά κλινικισ κατάκλιψθσ 

ανζβθκαν ςτο 9.31%, με ςθμαντικι καταγραφι άγχουσ· 23% που είχαν εκδθλϊςει παλαιότερα 

κατάκλιψθ υποτροπίαςαν, ενϊ 8.96% εμφάνιςαν κατάκλιψθ για πρϊτθ φορά· φαινόμενα 

αυξανόμενου άγχουσ παρουςιάςτθκαν ςε περιςςότερουσ από 45%, ενϊ αυτοκτονικζσ ςκζψεισ 

είχαν μια άνοδο ςτο 10.40% αλλά και μείωςθ ςτο 4.42%. Τα ευριματα δεν αφοροφν τουσ άνω 

των 65, μιασ και θ ζρευνα ζγινε διαδικτυακά. Θ ζρευνα κα ςυνεχιςτεί και για τον δεφτερο 

εγκλειςμό. 

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αυτισ, ςε ςυνδυαςμό με τθν τεράςτια και απρόςμενθ 

οικονομικι επιβάρυνςθ νοικοκυριϊν και ανκρϊπων που δεν εργάηονται ι ζχουν δει τα 

ειςοδιματά τουσ να μειϊνονται δραςτικά χωρίσ αντίςτοιχθ ελάφρυνςθ των οικονομικϊν τουσ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032720329062
https://www.ethnos.gr/ellada/133497_koronoios-ereyna-apth-gia-lockdown-apihisi-se-7-stoys-10-ehoyn-oi-theories-synomosias
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0165032720329062-mmc1.pdf
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υποχρεϊςεων, το κλείςιμο των ςχολείων, θ κοινωνικι απομόνωςθ και άλλοι πολλοί περιοριςμοί, 

ςυνκζτουν ζνα πλαίςιο αναφοράσ που ολοζνα δείχνει να επιδεινϊνεται. Τελικϊσ, αν από μία 

άποψθ, τα μζτρα κα μποροφςαν να δικαιολογθκοφν από τουσ πλζον καλόπιςτουσ ςτο πλαίςιο 

τθσ «προάςπιςθσ τθσ δθμόςιασ υγείασ», ίςωσ κα πρζπει να εξετάςουμε τι ορίηει τθν υγεία. Στο 

προοίμιο του καταςτατικοφ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ θ υγεία ορίηεται ωσ «θ 

κατάςταςθ πλιρουσ ςωματικισ, ψυχικισ και κοινωνικισ ευεξίασ και όχι μόνο θ απολφτρωςθ 

από αςκζνεια και αναπθρία». Θ Οικουμενικι Διακιρυξθ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου ςτο άρκρο 

25 ορίηει ότι «Κακζνασ ζχει δικαίωμα ςε ζνα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξαςφαλίςει ςτον ίδιο 

και ςτθν οικογζνεια του υγεία και ευθμερία, και ειδικότερα τροφι, ρουχιςμό, κατοικία, ιατρικι 

περίκαλψθ όπωσ και τισ απαραίτθτεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ. 'Ζχει ακόμα δικαίωμα ςε αςφάλιςθ 

για τθν ανεργία, τθν αρρϊςτια, τθν αναπθρία, τθν χθρεία, τθν γεροντικι θλικία, όπωσ και για 

όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ που ςτερείται τα μζςα τθσ ςυντιρθςισ του, εξαιτίασ περιςτάςεων 

ανεξαρτιτων τθσ κζλθςθσ του». Οι διεκνϊσ αυτοί αποδεκτοί οριςμοί τθσ υγείασ 

αναδιατυπϊνουν το ερϊτθμα που ιδθ εξετάηουμε: ποια άποψθ τθσ υγείασ επιβάλει τον 

εγκλειςμό ςε καραντίνα του ςυνόλου των υγιϊν ανκρϊπων μιασ χϊρασ (ι του πλανιτθ εν 

προκειμζνω) και τθσ υποβάκμιςθσ τθσ ηωισ τουσ ςε όλα τα επίπεδα αντί τθσ λιψθσ μζτρων για 

τθν προςταςία των ευάλωτων ομάδων και καραντίνα των νοςοφντων; Διότι καραντίνα ςθμαίνει 

«περίοδοσ επιβεβλθμζνθσ απομόνωςθσ *ανκρϊπων, ηϊων ι φυτϊν που νοςοφν] από τθν 

υπόλοιπθ κοινωνία για να προλθφκεί θ μετάδοςθ μιασ μεταδοτικισ νόςου, ... θ διάρκεια τθσ 

οποίασ κανονικά ιςοδυναμεί με τθ μεγαλφτερθ γνωςτι περίοδο επϊαςθσ τθσ νόςου». Ροιοσ 

αποφάςιςε τθν αλλαγι των οριςμϊν και των πρακτικϊν που ιςχφουν διεκνϊσ; 

 

4.3. Σο Φάνταςμα του Φόβου και ο “τιγματιςμόσ” του Άλλου 

Οι λφςεισ που προκρίκθκαν από τισ πολιτικζσ θγεςίεσ ςε ζνα πρόβλθμα δθμόςιασ υγείασ ζχουν 

επιβλθκεί ωσ οι μόνεσ αναγκαίεσ, λειτουργϊντασ εκβιαςτικά ςτισ κοινωνίεσ ϊςτε να είναι 

διατεκειμζνεσ να δεχτοφν τθ “ςωτθρία” τουσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτα εκτεταμζνα κλινικά 

πειράματα που ξεκινοφν τϊρα ςτον πλθκυςμό. Σιμερα, πάντωσ, δεν τίκεται ηιτθμα 

υποχρεωτικότθτασ ι μθ. Ρρόκειται ξεκάκαρα για εμβόλια ςε ερευνθτικι φάςθ και απαγορεφεται 

ρθτϊσ και χωρίσ εξαίρεςθ θ ςυμμετοχι των ανκρϊπων ςε αυτά χωρίσ ενθμζρωςθ για τθν 

πειραματικι φφςθ τουσ. 

Αυτό που ίςωσ δεν αντιλαμβάνεται αμζςωσ κανείσ είναι ότι, θ επιδιωκόμενθ επιβολι του 

εμβολιαςμοφ για τθν Covid 19 δεν αποτελεί απλϊσ μια παράνομθ πρακτικι αλλά, επιπλζον, 

“ενςαρκϊνει” ςτισ κοινωνίεσ μασ το φάνταςμα του φαςιςμοφ που είχε υλοποιθκεί ξανά πριν 

από περίπου 80 ζτθ. Είναι προφανισ ο κίνδυνοσ για τον άνκρωπο και τθν κοινωνία από κάτι 

τζτοιο, ιδιαίτερα γνωρίηοντασ πόςο πιο ιςχυρι ζχει γίνει θ φαρμακευτικι και χθμικι βιομθχανία 

ςιμερα ςε ςφγκριςθ με τότε που, ο ίδιοσ βιομθχανικόσ κλάδοσ χρθματοδοτοφςε το 

εκνικοςοςιαλιςτικό κόμμα τθσ Γερμανίασ και επζβαλε τον Χίτλερ ςτθν εξουςία μαηί με τα 

ανεξζλεγκτα πειράματα ςε ανκρϊπουσ για τθν υπθρζτθςθ τθσ ευγονικισ ιδεολογίασ 

εκφραηόμενθσ μζςω τθσ Άριασ φυλισ. Το διακφβευμα δεν είναι ζνα εμβόλιο ι μια αςκζνεια. Το 

διακφβευμα είναι θ, μζςω αυτϊν, νομιμοποίθςθ ςτισ κοινωνίεσ μασ πρακτικϊν που ζχουν 

καταδικαςτεί με τον πιο κατθγορθματικό τρόπο και είχαν, ςτθν Γερμανία του μεςοπολζμου, 

ςθματοδοτιςει τθν αρχι μιασ ολοζνα επιδεινοφμενθσ φρίκθσ και μθδζνιςθσ τθσ ανκρϊπινθσ 

https://www.who.int/about/who-we-are/constitution
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk
https://www.iatronet.gr/iatriko-lexiko/karantina.html
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αξίασ. Δεν ξφπνθςαν οι Γερμανοί ζνα πρωί και είπαν, ασ εξολοκρεφςουμε εκατομμφρια Άλλουσ∙ 

αυτό είναι το αποτζλεςμα μιασ ςειράσ μζτρων, που ςτθν αρχι γίνονται ανεκτά, και ςτθ ςυνζχεια 

ανεξζλεγκτα. Σο να επιβλθκεί ο υποχρεωτικόσ εμβολιαςμόσ ςτο ςφνολο του παγκόςμιου 

πλθκυςμοφ με αφορμι τθν Covid 19 ανοίγει τουσ αςκοφσ του Αιόλου για τθν καταπάτθςθ κάκε 

κατοχυρωμζνου ανκρϊπινου δικαιϊματοσ και αξίασ. Κάτι τζτοιο κα ιταν θ δικαίωςθ του 

ναηιςμοφ 80 ζτθ μετά. 

Κι εδϊ ςτθν Ελλάδα, με τθ δίκθ τθσ Χρυςισ Αυγισ, πολλοί ιταν αυτοί που είπαν πωσ θ νίκθ 

ενάντια ςτον φαςιςμό δεν  είναι (μόνο) θ καταδίκθ ενόσ κόμματοσ – παρόλο που άλλοι κζλθςαν 

να ξεχάςουμε όςουσ τθν υποςτιριξαν, τθν χρθματοδότθςαν και ςυνεργάηονταν πολιτικά μαηί τθσ. 

Και είχαν απόλυτο δίκιο. Μζνει τϊρα να ξεπεράςουν τθν προπαγάνδα που ζχει αυτολογοκρίνει 

και καταδικάςει κάκε αντίκετθ προσ τισ επιλογζσ τθσ κυβζρνθςθσ άποψθ και να δουν  τι ορίηει 

τον φαςιςμό, τι τον τρζφει, τι ζπραξε ιςτορικά και ποιοι τον υποςτιριξαν. Αν υπό αυτό το πρίςμα 

δοφμε το τι ςυμβαίνει ςιμερα, εφκολα κα καταλάβουμε το πραγματικό διακφβευμα. Οι όποιεσ 

“εκπτϊςεισ” ςτα κατοχυρωμζνα δικαιϊματα τθσ ανκρωπότθτασ λόγω ενόσ ιοφ κα 

εγκαινιάςουν ζνα πολφ επικίνδυνο προθγοφμενο χωρίσ, ίςωσ, γριγορθ επιςτροφι. Θ επιβολι 

που επιχειρείται ςιμερα ςτθρίηεται κυρίωσ ςτθν ςυναίνεςθ, θ οποία περιλαμβάνει τον φραςτικό 

εξευτελιςμό οποιουδιποτε διαφωνεί με τθν εξουςία μζςω υποτιμθτικϊν χαρακτθριςμϊν που 

εκφζρονται και από τουσ ίδιουσ τουσ πολίτεσ (“ψζκα”, “καμμζνοι”, ςυνωμοςιολόγοι κλπ). 

Ακριβϊσ γι αυτό απαιτείται να ςπάςει το 

μονοπϊλιο τθσ κακοδθγοφμενθσ 

προπαγάνδασ, και να διαλυκεί το βαρφ 

ςφννεφο του φόβου που ζχει ςκιάςει τα 

πάντα - όπωσ φυςικά ςε κάκε φαςιςτικι 

επίκεςθ. 

Ο κακθγθτισ Δθμιτρθσ Κοφβελασ 

μιλά ξεκάκαρα ενάντια ςτθν 

υποχρεωτικότθτα του εμβολιαςμοφ ςτισ 

25 Δεκεμβρίου, ςε ςυνζντευξι του ςτθν 

εφθμερίδα Κυριακάτικθ Κόντρα. Εκεί, ςε 

ερϊτθςθ που του γίνεται «Τι απαντάτε 

ςτισ κεωρίεσ ςυνωμοςίασ που ζχουν 

αναπτυχκεί ςτθ χϊρα για τον 

εμβολιαςμό περί μετάλλαξθσ κ.τ.λ.;», 

μιλά για τον πραγματικό κίνδυνο 

μετάλλαξθσ, που κεωρεί ότι είναι 

κοινωνικισ και πολιτικισ φφςθσ: 

Σο εμβόλιο δεν είναι ςε κζςθ να 

προκαλζςει μεταλλάξεισ και δεν μπορεί να επθρεάςει το ανκρϊπινο γενετικό υλικό. Σα 

προβλιματα που μπορεί να δθμιουργθκοφν είναι τθσ ανοςιακισ υπεραντίδραςθσ ςε κάποιουσ 

ανκρϊπουσ, αλλά πλείςτα άλλα απίςτευτα προβλιματα κοινωνικισ και πολιτικισ φφςθσ. 

Ακοφγονται για παράδειγμα κζςεισ υποχρεωτικότθτασ και “διάκριςθσ” ςε ςχζςθ με τθν επιλογι 

άρνθςθσ του εμβολιαςμοφ. Θ ιατρικι και πολιτιςμζνθ δράςθ είναι θ ςυναίνεςθ του πολίτθ ςε κάκε 

ιατρικι πράξθ που λαμβάνει χϊρα ςτον οργανιςμό του. Αν από τθν άλλθ “υποχρεωκοφν” πολίτεσ 
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να διακρικοφν ςε “εμβολιαςκζντεσ”, άρα υγειονομικά αςφαλείσ, και τουσ άλλουσ, που παραπζμπει 

ςε “μιαροφσ” ι επικίνδυνουσ για τθ δθμόςια υγεία, τότε ανοίγει ο αςκόσ του Αιόλου για 

επικίνδυνεσ και αντικοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ που παραπζμπουν ςε “πιναλόγκεσ” και τόπουσ 

απομόνωςθσ. Με τθν απαίτθςθ κάποιων να νιϊκουν αςφαλείσ, οι ανεμβολίαςτοι δεν κα ζχουν 

δικαιϊματα ςτθν εργαςία ι ςτθν περίκαλψθ και τότε κατ' επζκταςθ κα πρζπει να “μαρκάρονται”, 

με ξεχωριςτό τρόπο οι αςκενείσ με κάκε λοίμωξθ (HIV, θπατίτιδα, φυματίωςθ, αφροδίςια κλπ), για 

να μθν παραπλανθκεί κάποιοσ και τον μολφνουν και ίςωσ κάποιοι κα φλερτάρουν με τθν ιδζα του 

“μαρκαρίςματοσ” όλων των “επικίνδυνων” για τθν κοινωνία ατόμων, όπωσ των ομοφυλόφιλων, 

των Ρομά, των ςχιηοφρενϊν, των εξαρτθμζνων κλπ. Φυςικά κα πρζπει με αυτιν τθ “λογικι” να μθν 

νοςθλεφονται καπνιςτζσ και φορείσ του HIV και τθσ θπατίτιδασ αφοφ δεν ζλαβαν τα απαιτοφμενα 

προφυλακτικά μζτρα, ωσ κάποιοι ταγοί τθσ υγείασ του ζκνουσ ζχουν αποφαςίςει. 

Ο κ. Κοφβελασ, όπωσ και όλοι οι ιατροί που ζχει τφχει να ακοφςω ωσ ςιμερα, είναι κάκετα 

αντίκετοι ςε οποιαδιποτε μορφι υποχρεωτικότθτασ, άμεςθσ ι ζμμεςθσ. Ο κ. Κοφβελασ κατά 

εξαίρετο τρόπο, νομίηω, λζει τα παραπάνω ωσ απάντθςθ ςε ερϊτθςθ ςχετικά με τισ κεωρίεσ 

ςυνωμοςίασ. Σε αντίκεςθ με άλλουσ. Ππωσ ο πρωκυπουργόσ. Ασ κλείςω αυτι τθν ενότθτα με ζνα 

ενδεικτικό παράδειγμα, αναφορικά με τον αποκλειςμό τθσ άλλθσ (εκτόσ τθσ κυβερνθτικισ) 

άποψθσ, όποια κι αν είναι αυτι, ι ακόμθ καλφτερα, με τθν προςκόλλθςθ ςε αυτζσ τισ απόψεισ 

χαρακτθριςμϊν και πεποικιςεων ακραίων και μειοψθφικϊν προκειμζνου να λοιδορθκοφν. Θ 

ίδια θ αναφορά του πρωκυπουργοφ Κυριάκου Μθτςοτάκθ ςε «ψεκαςμζνουσ» και «υπόκοςμο 

του διαδικτφου» δεν τάραξε όςο κα ζπρεπε τουσ πολζμιουσ του φαςιςμοφ ςτθ χϊρα μασ - τόςο 

διαδεδομζνθ που είναι πια αυτι θ φβρισ και θ αντιπαλότθτα ςτθν κοινωνία μασ. Θ ςε τόςο 

υψθλό κεςμικό επίπεδο καταπάτθςθ του υντάγματοσ και όλων των διατάξεϊν του περί 

ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ του κάκε ανκρϊπου δεν ζγινε αντιλθπτι. Κι όμωσ, θ κατάταξθ 

ςυνανκρϊπων ςε υποδεζςτερθ κατθγορία μζςω τθσ μείωςθσ τθσ αξίασ τουσ κα ζπρεπε κάποιουσ 

που εξεγείρονται με αντίςτοιχεσ αναφορζσ ςε «κατςαρίδεσ» και «ποντίκια» να τουσ κάνει να 

ανατριχιάηουν. Διότι θ υποτίμθςθ του άλλου ςε κατθγορία κατϊτερθ από των άλλων 

ανκρϊπων, ι και κατϊτερθ τθσ ανκρϊπινθσ γενικότερα, είναι πάγια τακτικι κάκε φαςιςτικοφ 

https://www.news247.gr/politiki/mitsotakis-kata-psekasmenon-kai-ypokosmoy-toy-diadiktyoy-echo-prosopiki-empeiria-apo-entatikes.9041432.html
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κακεςτϊτοσ, όπωσ ζχει δείξει θ τραγικι ιςτορία του ανκρϊπου. Όταν τακτικζσ υποβιβαςμοφ 

που εκφζρει θ εξουςία τισ  αγκαλιάηουν με χαρά οι πολίτεσ, τότε ναι, διολιςκαίνουμε φανερά 

ςτον φαςιςμό. Μςωσ πάλι με τθ δθμόςια αυτι διλωςι του να ζδινε κι ζνα ςτίγμα προσ τουσ 

πρόκυμουσ προκειμζνου να ςυκοφαντιςουν ελεφκερα και με πολιτικι κάλυψθ: λίγεσ μζρεσ μετά 

το in.gr δθμοςίευςε άρκρο με τουσ “ψεκαςμζνουσ” ςτον τίτλο, και τουσ «βλαμμζνουσ  και 

θλίκιουσ» ςτο κείμενο. Ζτςι, αποδίδει θ επζνδυςθ τθσ κυβζρνθςθ ςτα ΜΜΕ!  

Πταν μετά από λίγο καιρό ο ίδιοσ άνκρωποσ, ο Κυριάκοσ Μθτςοτάκθσ, παραβίαηε τα μζτρα 

που είχε κεςπίςει ωσ «επϊδυνα αλλά απολφτωσ αναγκαία» για να ςωκοφμε από τον μεγάλο 

κίνδυνο που βιϊνουμε, άραγε τι μασ ζλεγε κατ' ουςίαν; Πτι είναι και ο ίδιοσ με τουσ 

“ψεκαςμζνουσ”, ι μιπωσ ότι δεν πιςτεφει καν ςτθν αναγκαιότθτα των μζτρων που μασ ζχει 

επιβάλει και ζχει φροντίςει να καφτοφν όςεσ επιςτθμονικζσ φωνζσ βάλουν εναντίον τουσ; 

Μπορεί να το απαντιςει κανείσ βρίηοντάσ τον, υποτιμϊντασ τθν νοθμοςφνθ του. Εντάξει. Αλλά 

αυτό ςυνζβθ ςχεδόν ςε κάκε φαςίςτα πολιτικό χωρίσ ζτςι να εμποδίςει τθν ολοκλθρωτικι 

επιβολι του τρόμου και τθσ βίασ ςε όλουσ. 

 

  

https://www.in.gr/2020/12/27/b-science/gnomes/kai-tora-pou-emvolio-egrapse-istoria-ti-tha-genoume-xoris-varvarous-kai-psekasmenous/?fbclid=IwAR3f2hJd-ISfSBE5PZi19tvTMoMtTICHlyUXDximeTi3VWXPzMol4faiCvs
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5. Καμία εταιρεία δεν ζχει τθ νομικι δυνατότθτα να αποφαςίςει 

περιοριςμοφσ που κίγουν ςυνταγματικά δικαιϊματα των πολιτϊν. 

Οι νόμοι και οι διεκνείσ κανονιςμοί είναι ξεκάκαροι και ιςχφουν για όλουσ. Το επιχείρθμα τθσ 

“ελεφκερθσ αγοράσ” είναι προςχθματικό. Ρολφ περιςςότερο όταν αυτι θ “ελεφκερθ αγορά” 

χρθματοδοτείται από το κράτοσ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των εμβολίων αλλά και των τυχϊν 

αποηθμιϊςεων. Θ επιλεκτικι χρθματοδότθςθ ερευνϊν αποτελεί παρζμβαςθ ςτθν ελεφκερθ 

αγορά υπζρ τρίτου. 

 Και κα πρζπει να γνωρίηουν ενδεχομζνωσ και αυτοί που οικειοκελϊσ δεν κα εμβολιαςτοφν -γιατί 

όπωσ είπα ο εμβολιαςμόσ δεν κα είναι υποχρεωτικόσ- μπορεί να κζλουν να ταξιδζψουν και να 

μθν μποροφν. Είναι τόςο απλό. Εγϊ δεν πρόκειται να κυνθγάω με το εμβόλιο ςτο δρόμο 

ανκρϊπουσ οι οποίοι δεν κζλουν να εμβολιαςτοφν, αλλά κα πρζπει να γνωρίηουν ότι 

αναλαμβάνουν μία ευκφνθ απζναντι ςτον εαυτό τουσ. Και μπορεί, όχι εμείσ αλλά θ ίδια θ αγορά, 

θ ελεφκερθ οικονομία να επιβάλλει τζτοιουσ περιοριςμοφσ που να είναι θ ηωι τουσ λίγο πιο 

δφςκολθ. 

Τα παραπάνω είπε ςε ςυνζντευξι του ο πρωκυπουργόσ Κυριάκοσ Μθτςοτάκθσ ςτον 

ραδιοφωνικό ςτακμό Status Press ςτισ 28 Νοεμβρίου (απομαγνθτοφϊνθςθ και video). Και κα 

πρζπει να ποφμε με κάκε βεβαιότθτα πωσ ψεφδεται. Ψεφδεται ςε κάκε ςκζλοσ τθσ διλωςισ 

του: ςτο ςκζλοσ του υποχρεωτικοφ εμβολιαςμοφ, ςτο ςκζλοσ τθσ ελευκερίασ τθσ αγοράσ να 

επιβάλει αντιςυνταγματικοφσ περιοριςμοφσ, και ςτο ςκζλοσ πωσ θ ελεφκερθ αγορά είναι ενεργι 

ςε ςχζςθ με τον κορωνοϊό. Ασ τα δοφμε ζνα-ζνα. 

 

5.1. Θ Κυβζρνθςθ Ζχει Ψθφίςει τον Τποχρεωτικό Εμβολιαςμό 

Ο πρωκυπουργόσ δθλϊνει ςτα ΜΜΕ τθν πρόκεςι του να είναι προαιρετικόσ ο εμβολιαςμόσ. 

Εφόςον, προφανϊσ, δεν μποροφμε να κεωριςουμε τθν διλωςι του αυτι δεςμευτικι (δεν κα 

ιταν θ πρϊτθ οφτε θ τελευταία διλωςι του που αίρεται κατά το δοκοφν), κα πρζπει να δοφμε τι 

προετοιμαςίεσ κάνει θ κυβζρνθςθ ςχετικά με αυτό. Και -ω! τι ζκπλθξθ- μζςα ςτο 2020 ζχουν 

υπάρξει 2 νομοκετικζσ παρεμβάςεισ που προετοιμάηουν νομικά το ζδαφοσ για υποχρεωτικό 

εμβολιαςμό. Θ πρϊτθ ιρκε νωρίσ-νωρίσ, ςτισ 25 Φεβρουαρίου 2020, με Ρράξθ Νομοκετικοφ 

Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ Α/42/25.2.2020) που είχε τίτλο Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και 

περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ κορωνοϊοφ. Τα μζτρα αυτά ςυνίςτανται: «Στθν υποχρεωτικι υποβολι 

ςε κλινικό και εργαςτθριακό ιατρικό ζλεγχο, υγειονομικι παρακολοφκθςθ, εμβολιαςμό, 

φαρμακευτικι αγωγι και νοςθλεία προςϊπων, για τα οποία υπάρχουν εφλογεσ υπόνοιεσ ότι 

μπορεί να μεταδϊςουν άμεςα ι ζμμεςα τθ νόςο, ... *και προςϊπων+ που προζρχονται από 

περιοχζσ όπου ζχει παρατθρθκεί μεγάλθ διάδοςθ τθσ νόςου» (άρκρο 1 §2α,β). Στθ ςυγκεκριμζνθ 

μάλιςτα ΡΝΡ αναφζρονται ςυνοπτικά πολλά από τα μζτρα που πάρκθκαν ςτθ ςυνζχεια (κλείςιμο 

ςχολείων, εγκλειςμόσ πολιτϊν, περιοριςμόσ μεταφορϊν κλπ), παρόλο που θ εξάπλωςθ τθσ νόςου 

ιταν ακόμθ ςε πρϊιμο ςτάδιο, ςτθν Λταλία εμφανίςτθκε πρϊτο κροφςμα ςτισ 21/2, ςτθν Ελλάδα 

δεν είχε εμφανιςτεί ακόμθ (εμφανίςτθκε ςτισ 26/2), και θ πανδθμία κθρφχτθκε ςτισ 11 Μαρτίου. 

https://primeminister.gr/2020/11/28/25334
https://www.youtube.com/watch?v=howjhVyI_0M&ab_channel=neeskens1012
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/42_2020.htm
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/42_2020.htm
https://www.skai.gr/news/ygeia/koronoios-26-fevrouariou-i-antidrasi-ton-epistimonon-sto-proto-krousma-stin-ellada
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 Στισ 11 Μαρτίου, επίςθσ, δθμοςιεφτθκε ο νόμοσ 4675/2020 (ΦΕΚ Α/54/11.3.2020) όπου 

προβλζπεται πωσ «ςε περιπτϊςεισ εμφάνιςθσ κινδφνου διάδοςθσ μεταδοτικοφ νοςιματοσ, που 

ενδζχεται να ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθ δθμόςια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαςθ 

του Τπουργοφ Τγείασ, μετά από γνϊμθ τθσ ΕΕΔΤ, υποχρεωτικότθτα του εμβολιαςμοφ με ςκοπό 

τθν αποτροπι τθσ διάδοςθσ τθσ νόςου. Με τθν ανωτζρω απόφαςθ ορίηονται θ ομάδα του 

πλθκυςμοφ ωσ προσ τθν οποία κακίςταται υποχρεωτικόσ ο εμβολιαςμόσ με κακοριςμζνο 

εμβόλιο, θ τυχόν κακοριςμζνθ περιοχι υπαγωγισ ςτθν υποχρεωτικότθτα, το χρονικό διάςτθμα 

ιςχφοσ τθσ υποχρεωτικότθτασ του εμβολιαςμοφ, το οποίο πρζπει πάντοτε να αποφαςίηεται ωσ 

ζκτακτο και προςωρινό μζτρο προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ για ςυγκεκριμζνθ ομάδα του 

πλθκυςμοφ, θ ρφκμιςθ τθσ διαδικαςίασ του εμβολιαςμοφ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια» 

(άρκρο 4 §3Αiiiβ). Εδϊ διατυπϊνεται θ υποχρεωτικότθτα του εμβολιαςμοφ για τον ευρφ 

πλθκυςμό και ςε επίπεδο νόμου για πρϊτθ φορά – πζραν δθλαδι του υπάρχοντοσ νόμου για τθν 

εγγραφι ςτο ςχολείο. Μάλιςτα διατυπϊνεται και ζξω από το ειδικό πλαίςιο τθσ προθγοφμενθσ 

πράξθσ νομοκετικοφ περιεχομζνου που αφοροφςε ζκτακτα μζτρα για τον κορωνοϊό, αλλά 

γενικϊσ για μεταδοτικό νόςθμα. Ραρόλα αυτά, ο νομοκζτθσ είναι προςεκτικόσ και κζτει, με τθν 

δεφτερθ πρόταςθ, ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ ιςχφοσ διότι θ κακολικι επιβολι του 

εμβολιαςμοφ δεν μπορεί να ςτακεί νομικά. Κζτει δθλαδι χρονικοφσ και τοπικοφσ περιοριςμοφσ, 

για περιοριςμζνθ ομάδα ανκρϊπων και μόνο ωσ ζκτακτο και προςωρινό μζτρο προςταςίασ. 

Βεβαίωσ, αυτό κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ωσ “παρακυράκι” για τθν επιβολι του 

εμβολιαςμοφ ςιγά-ςιγά και ανά ομάδα πλθκυςμοφ. Κα μποροφςε αν θ επιβολι ιατρικισ πράξθσ 

ςε άνκρωπο, ακόμθ και με περιοριςμοφσ, δεν μπορεί να ςτακεί ςτον νομικό μασ πολιτιςμό! 

Ράντωσ, θ ρθτι πρόβλεψθ ςτον νόμο του «ζκτακτου και προςωρινοφ μζτρου» ιςχφει για 

οποιαδιποτε εξαίρεςθ προβλζπει το Σφνταγμα και γενικϊσ για οποιαδιποτε ζκτακτθ ςυνκικθ. 

Οι προβλζψεισ για τον κορωνοϊό οφείλουν να ζχουν ςυγκεκριμζνο χρονικό ορίηοντα. 

 *Ραρενκετικά να αναφζρω ότι, ο παραπάνω νόμοσ ςτο ςθμείο που αναφζρεται ςτισ Αρχζσ για 

τθ Δθμόςια Υγεία κεςπίηει και τθν «άμβλυνςθ των επιπτϊςεων των ανιςοτιτων ωσ προσ 

κοινωνικο-οικονομικοφσ προςδιοριςτζσ τθσ υγείασ, όπωσ θ φτϊχεια, θ ανεργία, το γιρασ και θ 

αναπθρία, φφλο και εκνικότθτα» (άρκρο 2 §2γ). Να υποκζςουμε πωσ τθν αποςτολι προςτίμων 

από τθν ΑΑΔΕ από το 2014(!) και κλιςεων τθσ τροχαίασ από το 2016-7 του τελευταίου διμινου, θ 

κυβζρνθςθ τθν εντάςςει ςε αυτι τθν προςπάκεια ελάφρυνςθσ των νοικοκυριϊν που απειλοφνται 

με φτωχοποίθςθ λόγω των ςυνκθκϊν;] 

Τζλοσ, ςτισ 30 Οκτωβρίου ψθφίςτθκε θ απόφαςθ για τθν φςταςθ Εκνικοφ Μθτρϊου 

Εμβολιαςμϊν, όπου κα γίνεται θ «ακριβισ καταγραφι των εμβολίων  που διενεργοφνται ςε κάκε 

πρόςωπο που ανικει ςτον γενικό πλθκυςμό τθσ χϊρασ (παιδιά και ενιλικεσ), ιδίωσ κατ' 

εφαρμογι του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Εμβολιαςμϊν». Μερικοί από τουσ ςτόχουσ του 

προγράμματοσ είναι: «(η) Να καταςτεί δυνατι θ προςωποποιθμζνθ ειδοποίθςθ των προςϊπων 

και των οικογενειϊν ςχετικά με εμβολιαςμό, (θ) Να καταςτεί δυνατι θ παραγωγι βεβαίωςθσ 

διενζργειασ εμβολιαςμϊν, ςτισ περιπτϊςεισ που αυτι απαιτείται για ςυγκεκριμζνεσ νόμιμεσ 

χριςεισ (όπωσ για τθν εγγραφι ςε ςχολικι μονάδα, για ταξίδι ςε χϊρα με ςυγκεκριμζνεσ 

υποχρεϊςεισ εμβολιαςμοφ, κ.λπ.). (κ) Να καταςτεί δυνατι θ ςυλλογι πλθροφοριϊν για 

πρόςωπα που πρζπει να προςεγγιςτοφν από τισ υπθρεςίεσ δθμόςιασ υγείασ ςτο πλαίςιο 

αντιμετϊπιςθσ τοπικισ ι εκτεταμζνθσ επιδθμίασ με ςκοπό τθν οργάνωςθ του εμβολιαςμοφ τουσ 

ι ελαττωματικισ παρτίδασ εμβολίου, με ςκοπό τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςι τουσ» (Άρκρο 1 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n4675_2020.htm
https://www.sfee.gr/wp-content/uploads/2020/11/fek4792b30102020_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF-%CE%95%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD.pdf
https://www.sfee.gr/wp-content/uploads/2020/11/fek4792b30102020_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF-%CE%95%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD.pdf
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§2). Να ςθμειωκεί ότι θ προχπόκεςθ (θ) ιδθ υλοποιείται εδϊ και χρόνια για τισ χϊρεσ που 

απαιτοφν για τθν είςοδο των ταξιδιωτϊν να ζχουν κάνει το εμβόλιο του κίτρινου πυρετοφ. Είναι 

εφλογθ λοιπόν θ ανθςυχία ότι οι δθμοςιεφςεισ περί “διαβατθρίου εμβολιαςμοφ” και 

“υποχρεωτικϊν εμβολιαςμϊν”, όςο κι αν διαψεφδονται, εμπίπτουν ςτθν ςυνικθ τακτικι τθσ 

προετοιμαςίασ και εξοικείωςθσ του πλθκυςμοφ για κάτι που ξεκάκαρα προετοιμάηεται. 

 

Ασ μθν ζχουμε λοιπόν καμία αμφιβολία για τισ προκζςεισ τθσ κυβζρνθςθσ. Ρου άλλωςτε δεν 

πρόκειται για δικζσ τθσ πρωτοβουλίεσ: ςχετικζσ δθλϊςεισ ζχουν γίνει και από κυβερνθτικά 

ςτελζχθ και ςε άλλεσ χϊρεσ, και μάλιςτα τθν ίδια χρονικι περίοδο. Στθν Βρετανία, για 

παράδειγμα, τθν ίδια περίοδο (τζλθ Νοεμβρίου) υπουργοί διλωναν ότι ίςωσ υπάρξει 

“διαβατιριο ανοςίασ” για τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ παντοφ και αυτό κα το εξζταηαν με βάςθ τισ 

δυνατότθτεσ τθσ τεχνολογίασ. Λίγο αργότερα, άλλοσ υπουργόσ είπε ότι δεν μελετάνε κάτι τζτοιο. 

Μοιάηει για μελετθμζνθ τεχνικι δθμιουργίασ ςφγχυςθσ ςτουσ πολίτεσ παρά για ςυνεχόμενεσ 

αντιφατικζσ δθλϊςεισ άςχετων υπουργϊν ςε διάφορεσ χϊρεσ τθν ίδια περίοδο. Ράντωσ, ςτθν 

Λςπανία ο διευκυντισ του Κζντρου Επειγόντων Συναγερμϊν Υγείασ, Fernando Simon, είπε πωσ 

“ελπίηουμε να μθν χρειαςτεί να είναι υποχρεωτικό”, και ο υπουργόσ υγείασ ςτθν Λταλία, Roberto 

Speranza, πωσ «ελπίηουμε να επιτφχουμε ανοςία αγζλθσ χωρίσ υποχρεωτικότθτα, αλλά θ ανοςία 

πρζπει να επιτευχκεί» (δείτε εδϊ).  Ακόμθ και ςτθν Αυςτραλία, που γενικϊσ ζχει αυςτθρότερθ 

ςτάςθ ςτον εμβολιαςμό, ο πρωκυπουργόσ Scott Morrison διλωςε πωσ ο εμβολιαςμόσ «κα 

πρζπει να είναι υποχρεωτικόσ, ςτο μζτρο που αυτό μπορεί να γίνει! 

Αλλά και ςτισ χϊρεσ που δθλϊνουν ενάντια ςτον υποχρεωτικό εμβολιαςμό, δεν γνωρίηω τι 

ζχουν ψθφίςει ςτο μεταξφ και παραμζνει ανεφάρμοςτο προςωρινϊσ αλλά εν ιςχφ - όπωσ δθλαδι 

και ςτθν Ελλάδα. Στθ Δανία, για παράδειγμα θ πρόκεςθ υπάρχει, και μάλιςτα για τθν επιβολι 

κράτουσ αςτυνόμευςθσ και αυκαιρεςίασ, με αφορμι τθν υγεία: ςτα μζςα Νοεμβρίου ζλθγε θ 

προκεςμία διαβοφλευςθσ για νζο νόμο, που μεταξφ άλλων προζβλεπε: όςοι προςβάλλονται με 

μεταδιδόμενο ιό κα μπορεί να τουσ γίνει εξζταςθ, να νοςθλευτοφν, να κεραπευτοφν και να 

https://www.bbc.com/news/uk-55143484
https://www.euronews.com/2020/12/07/will-any-countries-in-europe-make-the-covid-vaccine-compulsory
https://www.kathimerini.gr/world/1092508/ypochreotikos-o-emvoliasmos-kata-toy-koronoioy-stin-aystralia/
https://www.thelocal.dk/20201113/explained-what-is-denmarks-proposed-epidemic-law-and-why-is-it-being-criticised
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μπουν ςε απομόνωςθ με τθ βία· το Τπουργείο Τγείασ κα μπορεί να ορίηει τισ ομάδεσ που 

οφείλουν να εμβολιαςτοφν προκειμζνου να περιοριςτεί θ μεταδιδόμενθ νόςοσ· όςοι 

αρνοφνται τα ανωτζρω μπορεί να τουσ επιβάλλονται μζςω τθσ φυςικισ τουσ κράτθςθσ, ςτθν 

οποία κα ζχει δικαιοδοςία και θ αςτυνομία. Από περιοριςμζνεσ πθγζσ, και κυρίωσ από το 

facebook, υπιρξε θ πλθροφορία πωσ πραγματοποιικθκαν εκτενείσ διαμαρτυρίεσ επί πολλζσ 

θμζρεσ που είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν απόςυρςθ του νομοςχεδίου ι των διατάξεων, όμωσ, δεν 

κατζςτθ δυνατόν να βρω ςτοιχεία πάνω ςε αυτό - ωσ αποτζλεςμα τθσ υφιςτάμενθσ λογοκριςίασ. 

Αν τα παραπάνω μζτρα ακοφγονται ακραία, είναι επειδι δεν μακαίνουμε γι' αυτά, οφτε για τισ 

χϊρεσ που ιδθ εφαρμόηονται - κι αυτό ςυνιςτά ιδθ, ςτουσ 10 μινεσ τϊρα τθσ πανδθμίασ, ζνα 

ςοβαρότατο ζλλειμα δθμοκρατίασ και διαφάνειασ. Αλλά τι λζω, εδϊ δεν γνωρίηουμε για τθν 

χϊρα μασ. Στθν Ελλάδα με Υπουργικι Απόφαςθ τθσ 26/9/2020 (Αρικμ. Δ1α/Γ.Ρ.οικ. 59624, ΦΕΚ 

4138/Β/26-9-2020) ορίηεται ο «προςωρινόσ περιοριςμόσ για δεκατζςςερισ (14) θμζρεσ, 

επιβεβαιωμζνων κετικϊν κρουςμάτων κορωναϊοφ COVID-19, των ακόλουκων κατθγοριϊν: α) 

προςϊπων που ςτεροφνται μόνιμθσ κατοικίασ ςτθν ελλθνικι επικράτεια, β) προςϊπων που 

διαμζνουν ςε δομζσ φιλοξενίασ και γ) προςϊπων που ανικουν ςε πολυπλθκείσ οικογζνειεσ και 

δεν ζχουν τθ δυνατότθτα απομόνωςισ τουσ, τα οποία είναι αςυμπτωματικά και δεν χριηουν 

ειςαγωγισ ι περαιτζρω νοςθλείασ ςε δθμόςιο νοςοκομείο, για προλθπτικοφσ λόγουσ 

προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τθν περαιτζρω διαςπορά του κορωναϊοφ COVID-19 ςτθν 

ελλθνικι Επικράτεια, κατά τα αναφερόμενα ςτθν από 25.9.2020 ειςιγθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ 

Ρροςταςίασ Δθμόςιασ Υγείασ ζναντι του κορωναϊοφ COVID-19». Με απλά λόγια, ςφμφωνα με το 

(γ), τα αρμόδια όργανα κα ζχουν τθν νομικι δυνατότθτα να πάρουν με τθ βία κάποιον που είναι 

κετικόσ και να τον απομονϊςουν μακριά από τθν οικογζνειά του για τθν προςταςία αυτισ! 

Ραραβίαςθ του οικογενειακοφ αςφλου (που κεςπίηεται ςτο άρκρο 9 του Συντάγματοσ) για τθν 

προςταςία τθσ ίδιασ τθσ οικογζνειασ; Ο ιατρόσ και ερευνθτισ  Κωνςταντίνοσ Φαρςαλινόσ το 

χαρακτθρίηει ωσ «μζτρο που ιςοπεδϊνει τθν ανκρϊπινθ αξία, αξιοπρζπεια και ιδιωτικότθτα, και 

καταπατά βάναυςα κεμελιϊδθ δικαιϊματα ... H απομόνωςθ των κετικϊν ςτον ιό είναι 

υποχρζωςθ και πρζπει να διαςφαλιςτεί. Θ χωρίσ ςυναίνεςθ μεταφορά και απομόνωςθ αυτϊν ςε 

χϊρο επιλογισ των αρχϊν είναι παράνομθ και ακραία καταπάτθςθ κεμελιωδϊν δικαιωμάτων», 

όταν εφαρμόηεται ςε άτομα που ζχουν οικογενειακι εςτία. Κι ασ μθ νομίηει κανείσ ότι ο νόμοσ 

ψθφίςτθκε για να μθν εφαρμοςτεί: ςτισ 17 Δεκεμβρίου ο υφυπουργόσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

Νίκοσ Χαρδαλιάσ ανακοίνωςε “ςκλθρά μζτρα” για τθν Δυτικι Αττικι, μεταξφ αυτϊν και τθν 

«απομόνωςθ των επιβεβαιωμζνων κρουςμάτων που δεν χριηουν νοςθλείασ ςε νοςοκομείο, ςε 

χϊρουσ και δομζσ που ζχουν ιδθ εξαςφαλιςτεί γι αυτό το ςκοπό από τθν γενικι γραμματεία 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και ειδικά ςε περιπτϊςεισ που θ κατ’ οικον. απομόνωςθ δεν κρίνεται 

εφικτι και εγκυμονεί κινδφνουσ για άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ». Θ μζριμνα τθσ πολιτείασ για 

τον πολίτθ τϊρα περνά ςε άλλο επίπεδο - ξεπερνϊντασ τθν ςυνταγματικι τθσ υποχρζωςθ και 

περιοριςμό ταυτοχρόνωσ ςτα τθσ δθμόςιασ υγείασ. Άραγε, αυτι θ με τθ βία απομόνωςθ, ςτο 

βακμό που προτείνεται για λόγουσ υγείασ ςε κετικό αςκενι, δεν ςυνιςτά ιατρικι πράξθ; Δεν 

απαιτείται λοιπόν θ ςυναίνεςθ, όπωσ απαιτείται ςε κάκε ιατρικι πράξθ; 

Συνοψίηοντασ, ςτθν Ελλάδα θ κυβζρνθςθ -ςε πρωτοφανι αρμονία με όλθ τθν αντιπολίτευςθ- 

είναι ζτοιμθ από νομοκετικισ άποψθσ να επιβάλει αυτά που το Σφνταγμα απαγορεφει. Ρροσ το 

παρόν δεν χρειάηεται να το δθλϊςει μιασ και δεν είναι πρακτικά ζτοιμθ να το εφαρμόςει: τα 

εμβόλια που κα ζρκουν ςτθν Ελλάδα κα είναι ανά παρτίδεσ, και δεν κα φτάνουν οφτωσ ι άλλωσ 

https://ftp.bankingnews.gr/index.php?id=531098&fbclid=IwAR05RjiLwWdyTM6VksNkzWsQeld4iChTXkHJdx1a0rpNcJe_iZKoi6ONvkQ
https://www.facebook.com/kfarsalinos/posts/1739989736195113
https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-anakoinoseis-hardalia-17-12-metra
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για όλουσ - όπωσ είναι λογικό. Άλλωςτε, είναι πιο εφκολο και “ζξυπνο” να μοιράςει τον κόςμο 

ανά κατθγορία πλθκυςμοφ, με προτεραιότθτα ςε δικεν ομάδεσ που επιβάλλεται να 

εμβολιαςτοφν λόγω εργαςίασ (υγειονομικοί, ευάλωτοι κλπ) κι ζτςι να διαςπάςει τθν προςοχι - 

οφτωσ ι άλλωσ θ διάςπαςθ ιταν πάντα θ μζκοδοσ επιτυχοφσ επιβολισ. Οι νόμοι είναι ιδθ 

ψθφιςμζνοι.  

 

5.2. Σα Όρια τθσ Ελεφκερθσ Αγοράσ τα Θζτουν το φνταγμα και οι Νόμοι 

Το δεφτερο κραυγαλζο ψζμα δια ςτόματοσ Κυριάκου Μθτςοτάκθ είναι ότι, δεν κα επιβάλουν 

τον εμβολιαςμό αλλά μπορεί να το επιβάλει θ ελεφκερθ αγορά! Εδϊ τα πράγματα είναι πιο 

εφκολα ςτθν τεκμθρίωςθ. Οι άνκρωποι, οι ενϊςεισ τουσ, θ ιδιωτικι πρωτοβουλία, οι 

επιχειριςεισ, τα πάντα μζςα ςε μια επικράτεια ρυκμίηονται από το φνταγμα (πρωτίςτωσ) και 

τουσ νόμουσ τθσ, και επιβλζπονται από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Δεν υφίςταται το ότι 

κακζνασ κάνει οτιδιποτε κελιςει, τουλάχιςτον ςε κεωρθτικό και νομικό επίπεδο. Δθλαδι, για να 

πάρουμε το παράδειγμα του κυρίου πρωκυπουργοφ, αν μια αεροπορικι εταιρεία πει αφριο το 

πρωί, “εγϊ ςτισ πτιςεισ μου δεν κα βάηω μαφρουσ ι εβραίουσ ι ομοφυλόφιλουσ, ι… 

γυναίκεσ”, φαντάηεςτε τι ζχει να γίνει; Και δεν κα παρζμβει ο ειςαγγελζασ τθν ίδια ςτιγμι και κα 

διωχκεί ο υπεφκυνοσ και θ εταιρεία για παραβίαςθ των πολλαπλϊν νόμων περί ιςότθτασ, περί μθ 

διακρίςεων βαςιςμζνων ςτο φφλο, ςτθ φυλι, ςτο κριςκευμα κλπ; Και δεν κα μιλιςουν όλοι για 

τισ ςυνταγματικζσ και διεκνείσ διατάξεισ περί ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ που παραβιάηονται; Και 

δεν κα πάρουν φωτιά οι “πζνεσ” των υπεραςπιςτϊν των δικαιωμάτων, που τϊρα ζχουν 

εξαφανιςτεί (ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ); Δεν νομίηω πωσ χρειάηεται να παρακζςω εδϊ όλουσ 

τουσ ςχετικοφσ νόμουσ και διατάξεισ για να πείςω κανζναν: τα ςυνταγματικϊσ κατοχυρωμζνα 

δικαιϊματα δεν μπορεί κανείσ να τα παραβεί με απλι διλωςι του. Ασ αναφζρω μόνο 

ενδεικτικά τθν Ραγκόςμια Διακιρυξθ για τθν Βιοθκικι και τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα τθσ 

UNESCO, που ορίηει ςτο άρκρο 11 ότι δεν μπορεί να γίνει διάκριςθ εναντίον κανενόσ ι ο 

ςτιγματιςμόσ του για κανζνα λόγο ςε ότι αφορά τθν αξιοπρζπεια, τα δικαιϊματα και τισ 

ελευκερίεσ του (Non-discrimination and non-stigmatization). 

Με απλά λόγια, όταν ο Κυριάκοσ Μθτςοτάκθσ, πρωκυπουργόσ τθσ χϊρασ και χρόνια 

βουλευτισ, άρα γνϊςτθσ των νόμων, λζει ότι “ε, αν θ εταιρεία κζλει να βάλει επιβάτεσ που κα 

ζχουν κάνει εμβόλιο, εγϊ τι να κάνω;”, ουςιαςτικά κάνει ψυχολογικό εκβιαςμό και καλεί και 

άλλεσ εταιρείεσ να ςυνδράμουν ςε αυτό - δεδομζνου ότι παρόμοιεσ δθλϊςεισ είχαμε και ςε 

διεκνζσ επίπεδο. Πταν μάλιςτα θ μόνθ ςχετικι διλωςθ ζγινε από μια αεροπορικι εταιρεία, τθν 

αυςτραλιανι Quanta. Αλλά και πάλι, καμία καφετζρια, ςυναυλιακό κζντρο ι γιπεδο δεν διλωςε 

κάτι ανάλογο. Ραρόλα' αυτά βγικαν διάφοροι πολιτικοί να πουν ότι, ίςωσ δεν κα μποροφμε να 

πθγαίνουμε χωρίσ πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ. Με αυτζσ τισ δθλϊςεισ οι πολιτικοί προςκαλοφν 

ουςιαςτικά τισ εταιρείεσ να προβοφν ςε ανάλογεσ ϊςτε να πιεςτοφν οι πολίτεσ∙ και πάλι θ 

υπόκεςθ ανάγεται ςτον ψυχολογικό εκβιαςμό. Σε περίπτωςθ υλοποίθςθσ, αν δθλαδι μια 

εταιρεία αρνθκεί τθν πρόςβαςθ ςε κάποιον λόγω μθ εμβολιαςμοφ και οι αρχζσ δεν παρζμβουν 

αυτεπάγγελτα, τότε ο προςβαλλόμενοσ πολίτθσ μπορεί με μινυςι του να λάβει μια πολφ μεγάλθ 

αποηθμίωςθ, και να τεκεί κι ζνα προθγοφμενο ςτθ διεκνι νομολογία. Σο ίδιο ακριβϊσ ιςχφει και 

για τουσ εργοδότεσ: δεν μποροφν να απαιτιςουν από τουσ εργαηόμενουσ μζτρα μθ κεςπιςμζνα 

και μάλιςτα αντιςυνταγματικά. 

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-britain-vaccines/no-covid-19-vaccine-no-normal-life-uk-minister-suggests-idINL8N2IG4TT
https://www.mixanitouxronou.gr/quanta-airwaulys-ypochreotiko-to-emvolio-se-oles-tis-diethneis-ptiseis/
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Ο λόγοσ άλλωςτε που οι μεγάλεσ εταιρείεσ, και κυρίωσ οι πολυεκνικζσ,  επικυμοφν διακαϊσ 

τθν λεγόμενθ φμπραξθ Ιδιωτικοφ και Δθμόςιου Σομζα (ΣΔΛΤ) είναι ακριβϊσ αυτόσ: χρειάηονται 

τα κράτθ για να κεςμοκετοφν και να επιβάλουν ςτον πλθκυςμό αυτά που οι ίδιεσ δεν ζχουν τθ 

δικαιοδοςία να το κάνουν. Ο άλλοσ λόγοσ είναι βζβαια οι επιχορθγιςεισ: αν και ςε μια ελεφκερθ 

αγορά δεν νοείται το κράτοσ να επιχορθγεί μια ιδιωτικι επιχείρθςθ (μάλιςτα θ Ελλάδα ζχει λάβει 

πρόςτιμα από τθν ΕΕ για τθν επιδότθςθ δθμόςιων υπθρεςιϊν επειδι ζτςι, λζει, παρεμβαίνει ςτον 

ελεφκερο ανταγωνιςμό), ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, και ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ του κορωναϊοφ, 

οι εταιρείεσ ζχουν χρθματοδοτθκεί από τα κράτθ με τον πιο επίςθμο τρόπο – από τα κράτθ και 

τουσ διεκνείσ φιλάνκρωπουσ για να είμαςτε ακριβείσ. Με λίγα λόγια, οι ΔΙΣ είναι θ επιτομι τθσ 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. 

 

5.3. Θ Επιδοτοφμενθ Αγορά δεν είναι Ελεφκερθ Αγορά 

Κι εδϊ ερχόμαςτε ςτο τρίτο ςκζλοσ που αναφζραμε παραπάνω των δθλϊςεων του 

πρωκυπουργοφ, ότι δθλαδι υπάρχει και λειτουργεί θ ελεφκερθ αγορά - ςε ςχζςθ πάντα με τον 

Covid 19. Για να παραχκοφν τα εμβόλια για τον κορωνοϊό δόκθκαν χριματα από τα κράτθ και 

τουσ ςυναςπιςμοφσ τουσ - περίπου 10-18 δισ δολάρια από τισ ΘΡΑ  και 15,9 δισ ευρϊ από 

πρωτοβουλία τθσ ΕΕ που απευκφνκθκε ςε όλο τον κόςμο (δείτε κατάςταςθ των χωρϊν/ποςϊν). 

Ζτςι μειϊκθκε το ρίςκο τθσ βιομθχανίασ και μπόρεςαν να ςυμπιεςτοφν κάποιοι από τουσ χρόνουσ 

τθσ ζρευνασ. Επίςθσ, και τα κράτθ δεςμεφτθκαν ότι κα το αγοράςουν, και οι εταιρείεσ 

δεςμεφτθκαν για το πόςα κομμάτια κα κρατιςουν για τθν κάκε χϊρα. Οι χϊρεσ κα αγοράςουν 

τα εμβόλια ςε τιμι που δεν ζχει οριςκεί(!), και οφτε ζχουν δεςμεφςει τισ εταιρείεσ ότι κα 

μοιραςτοφν τθν τεχνογνωςία τουσ. Άρα, το κόςτοσ δθμόςιο, το κζρδοσ ιδιωτικό! 

Και τι γίνεται με το νομικά κατοχυρωμζνο δικαίωμα των πολιτϊν ςε αποηθμίωςθ, αν κάτι του 

ςυμβεί από το προϊόν; Αυτό το ανζλαβαν τα κράτθ: οι εταιρείεσ ζχουν πλιρθ αςυλία για τυχόν 

παρενζργειεσ των εμβολίων. Σε ςχετικι ερϊτθςθ που κατατζκθκε ςτο Ευρωκοινοβοφλιο, θ 

επίςθμθ απάντθςθ είναι: «Θ Επιτροπι διαςφάλιςε ότι θ ςυμφωνία με τθν AstraZeneca ςυνάδει 

πλιρωσ με το δίκαιο τθσ ΕΕ και ιδίωσ ότι ςζβεται πλιρωσ και προςτατεφει τα δικαιϊματα των 

πολιτϊν, ςφμφωνα με τθν οδθγία για τθν ευκφνθ λόγω ελαττωματικϊν προϊόντων. Σφμφωνα με 

τθν οδθγία, θ ευκφνθ βαρφνει τον παραςκευαςτι. Ωςτόςο, προκειμζνου να αντιςτακμιςτοφν οι 

πικανοί κίνδυνοι που αναλαμβάνουν οι παραςκευαςτζσ λόγω του αςυνικιςτα μικρότερου 

χρονικοφ διαςτιματοσ για τθν ανάπτυξθ εμβολίων, θ ςυμφωνία προβλζπει ότι τα κράτθ μζλθ 

αποηθμιϊνουν τον παραςκευαςτι για ενδεχόμενεσ ευκφνεσ που προκφπτουν, μόνο υπό 

ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτθ ςυμφωνία». Για να δοφμε λίγο τισ 

ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ... Ουπσ! Δυςτυχϊσ, δεν μποροφμε: τίκεται ηιτθμα 

εμπιςτευτικότθτασ των πλθροφοριϊν! Ναι, αυτι είναι θ απάντθςθ που πιρε θ κοινοβουλευτικι 

ομάδα του ΚΚΕ ςτθν ΕΕ όταν αιτικθκε τθ δθμοςιοποίθςθ των ςυμβολαίων με τισ 

φαρμακοβιομθχανίεσ: «το αίτθμα για δθμοςιοποίθςθ των ςυμβάςεων απαιτεί ςυναίνεςθ των 

εταιρειϊν…»! 

Ωραία ελεφκερθ αγορά είναι αυτι, κφριε πρωκυπουργζ!  

https://www.bloomberg.com/news/features/2020-10-29/inside-operation-warp-speed-s-18-billion-sprint-for-a-vaccine
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/financing-innovation_en
https://global-response.europa.eu/pledge_en
https://www.bbc.com/news/business-55170756
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004576-ASW_EL.html
https://www.naftemporiki.gr/story/1671098/eo-kke-i-ee-arneitai-na-dimosiopoiisei-ta-sumbolaia-me-tis-etaireies-gia-ta-embolia
https://www.naftemporiki.gr/story/1671098/eo-kke-i-ee-arneitai-na-dimosiopoiisei-ta-sumbolaia-me-tis-etaireies-gia-ta-embolia
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6) Θ πολιτικι προεπιλογι από τισ κυβερνιςεισ ςκευαςμάτων που 

προκρίνεται ι δεν προκρίνεται να χρθςιμοποιθκοφν ςυνιςτά 

παρεμπόδιςθ τθσ ελεφκερθσ ζρευνασ. 

«Θ τζχνθ και θ επιςτιμθ, θ ζρευνα και θ διδαςκαλία είναι ελεφκερεσ. Θ ανάπτυξθ και θ 

προαγωγι τουσ αποτελεί υποχρζωςθ του κράτουσ» (Σφνταγμα, άρκρο 16 §1). 

Θ ζρευνα, ειδικά όταν γίνεται για το κοινό καλό, οφείλει να είναι ελεφκερθ και να ενιςχφεται 

από το κράτοσ. Στθν περίπτωςθ του κορωνοϊοφ, όμωσ, ςυμβαίνουν διάφορα παράξενα. 

Καταρχάσ, τα κράτθ ζχουν επιλζξει ςυγκεκριμζνεσ εταιρείεσ τισ οποίεσ χρθματοδοτοφν για τθν 

παραγωγι εμβολίου, και μάλιςτα χωρίσ να ζχουν κζςει ωσ όρο τθν ελεφκερθ διάκεςθ των 

αποτελεςμάτων τουσ - ζςτω και μετά από ζνα εφλογο χρονικό διάςτθμα. Αυτό ςυνιςτά ιδθ μια 

ςθμαντικι παρζμβαςθ. Δεν είναι όμωσ θ μόνθ. Για παράδειγμα, θ ΕΕ απείλθςε τθν Ουγγαρία με 

κυρϊςεισ ςτθν περίπτωςθ που αυτι επιλζξει να προμθκευτεί το εμβόλιο Sputnic V που 

ετοιμάηεται ςτθ Ρωςία (ςυμβατικισ τεχνολογίασ). Μια τζτοια απειλι ςυνιςτά παρεμπόδιςθ τθσ 

ελεφκερθσ επιλογισ και διάκεςθσ των εμβολίων, και μάλιςτα με κριτιρια προφανϊσ πολιτικά και 

οικονομικά. Αυτι τθν κίνθςθ ο χειρουργόσ Δθμιτρθσ Γάκθσ (τ. δ/ντθσ ςτο ΑΧΕΡΑ) χαρακτθρίηει 

«αδιανόθτθ», αλλά και άλλεσ επιλογζσ, όπωσ τθν παρακάτω: «… τθν απαράδεκτθ εμμονι τθσ 

θγεςίασ τθσ Ευρϊπθσ να ελεγχκοφν τα εμβόλια μόνο από τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Φαρμάκου 

και μετά να χρθςιμοποιθκοφν από τισ χϊρεσ μζλθ. Κα κυμίςω ότι θ αυτονομία των χωρϊν μελϊν 

επιτρζπει και, κατ’ εμζ, επιβάλλει τον ζλεγχο κάκε φαρμάκου από ζμπιςτα εργαςτιρια τθσ». Να 

ςθμειωκεί εδϊ ότι, ο πρόεδροσ του ΕΟΦ κ. Δθμιτρθσ Φιλίππου, διλωςε ότι βάςει τθσ 

ευρωπαϊκισ και εκνικισ νομοκεςίασ, τα βιολογικά ιατρικά προϊόντα πρζπει να εγκρίνονται από 

τον αντίςτοιχο ευρωπαϊκό ΕΟΦ (European Medicine Agency, EMA),  και ςτθν Ελλάδα ο ΕΟΦ 

αναλαμβάνει τθ διάκεςθ, εποπτεία κλπ. Πμωσ, όπωσ είπαμε νωρίτερα, τα εμβόλια με ςυνκετικό 

mRNA δεν μποροφν να κεωρθκοφν βιολογικά! 

Από δθμοςίευμα τθσ εφθμερίδασ Το Ζκνοσ ςτισ 27 Νοεμβρίου 2020 μακαίνουμε και κάτι 

ακόμθ πολφ ςθμαντικό για τθν ζρευνα ςτθ χϊρα μασ. Ερευνθτζσ του νοςοκομείου 

Παπανικολάου ςε ςυνεργαςία με το ΑΧΕΠΑ ζχουν ξεκινιςει ζρευνα για τθν κεραπεία αςκενϊν 

με Covid 19 χρθςιμοποιϊντασ ειδικά Σ-λεμφοκφτταρα – μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται ιδθ ςτο 

Ραπανικολάου για άλλεσ αςκζνειεσ. Τα Τ-λεμφοκφτταρα παίρνονται από δότθ που ζχει 

αναρρϊςει από κορωνοϊό και δίνονται ςε αςκενείσ όπου λειτουργοφν ωσ ζτοιμθ άμυνα. Θ 

κεραπεία αυτι, που κεωροφν ότι είναι πιο αποτελεςματικι από τα μονοκλωνικά αντιςϊματα, 

ερευνάται από τον Μάιο, ζχει ιδθ ολοκλθρϊςει τθν προκλινικι μελζτθ, και είναι ζτοιμθ να 

περάςει ςτισ κλινικζσ δοκιμζσ. Πμωσ, δεν μπορεί να προχωριςει λόγω ζλλειψθσ 

χρθματοδότθςθσ. Σουσ λείπουν 200-250.000 ευρϊ για να προχωριςουν ςτο επόμενο ςτάδιο, 

και αναηθτοφν χρθματοδότθςθ! Μάλιςτα, ζνα μινα μετά τθν δθμοςιοποίθςθ του παραπάνω 

κωλφματοσ, τα Χριςτοφγεννα, ανακοινϊκθκε ότι βρζκθκαν τα χριματα από δωρεζσ - μεταξφ 

αυτϊν και τθσ Επιτροπισ 2021! Αυτό που είναι εξωφρενικό ςτθν όλθ υπόκεςθ είναι πωσ τα 

χριματα που τουσ ζλειπαν για να προχωριςουν απαιτοφνταν από τον ΕΟΦ για να τουσ δϊςει 

τθν άδεια! Αντίςτοιχα ποςά χρειάςτθκαν και οι εταιρείεσ παραγωγισ εμβολίων, αλλά είτε 

https://www.pierianews.gr/2020/11/28/apokleistiko-ola-osa-thelete-na-gnorizetai-gia-ta-emvolia-gia-ton-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=t022jK5afmc&ab_channel=%CE%A1%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF98.4
https://www.ethnos.gr/ellada/135029_koronoios-ston-aera-gia-200000-eyro-protoporiaki-therapeia-apo-papanikolaoy
https://www.cityportal.gr/thessalonikh-brethhkan-ta-xrhmata-gia-th-therapeia-kata-toy-korwnoioy-poy-anaptyssei-to-nosokomeio-papanikolaoy,203833,1402,1075,0
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απαλλάχκθκαν είτε δόκθκαν από τα κράτθ. Στθν ζρευνα όμωσ του Ραπανικολάου θ κρατικι 

παρζμβαςθ φαίνεται δεν ζδειξε καμία προτεραιότθτα... 

Σε ότι αφορά τθν ζρευνα και τθν επιλεκτικι χρθματοδότθςι τθσ υπάρχουν ςίγουρα πολλζσ 

περιπτϊςεισ που δεν γνωρίηουμε. Ππωσ και να' χει, πρόκειται για παρεμβάςεισ που ςτθν ουςία 

ευνοοφν μία ζρευνα ζναντι μιασ άλλθσ και μεςολαβοφν χωρίσ διαφανι κριτιρια ςε αυτό που 

λζμε, ελεφκερθ ζρευνα.  

*        *        * 

Σε αυτό το ςθμείο ολοκλθρϊκθκε θ εξζταςθ του ηθτιματοσ τθσ υποχρεωτικότθτασ του 

εμβολιαςμοφ, αναφορικά με τουσ εγχϊριουσ και διεκνείσ κανόνεσ, κακϊσ και το Σφνταγμα. 

Ρρόκειται για παρζμβαςθ ςτο άτομο που δεν μπορεί να ςτακεί νομικά, οφτε όμωσ και θ 

οποιαδιποτε διάκριςθ και περιοριςμόσ όςων δεν εμβολιαςτοφν. Στθ ςυνζχεια κα αςχολθκοφμε 

με τθν  πολιτικι διάςταςθ του ηθτιματοσ, αναδεικνφοντασ τθν εργαλειοποίθςθ τθσ ςυνδθμίασ και 

του εμβολιαςμοφ για λόγουσ πολιτικοφσ και άςχετουσ με τθν δθμόςια υγεία. 
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΑ 

 

 

7. ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΔΙΑΚΤΒΕΤΜΑ 

Σε πολλζσ μελζτεσ και παρεμβάςεισ ιατρικϊν ςωματείων επιςθμαίνεται ότι θ νομικι 

υποχρεωτικότθτα, εκτόσ των ηθτθμάτων βιοθκικισ που κζτει για τουσ ιατροφσ, είναι 

αναποτελεςματικι διότι πολϊνει τθν κοινωνία και υπονομεφει τθν απαραίτθτθ εμπιςτοςφνθ 

των πολιτϊν ςτισ αρχζσ. Αυτά επιςθμαίνονται και ςε άρκρο τθσ Vaccines Today (Εμβόλια 

Σιμερα), όπου μάλιςτα παρατίκεται και ζρευνα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με τθν οποία θ 

υποχρεωτικότθτα (όπου ζχει εφαρμοςτεί, βαςικά ςτα παιδιά) δεν φαίνεται να ςχετίηεται με 

μεγαλφτερθ εμβολιαςτικι κάλυψθ του πλθκυςμοφ ςε ςχζςθ με κράτθ που δεν υπάρχει 

υποχρεωτικότθτα! Τίκεται μάλιςτα και το ερϊτθμα μιπωσ θ επιβολι του εμβολιαςμοφ ζχει 

περιςςότερο να κάνει με τθν “πυγμι” που κζλει να επιδείξει το κράτοσ ςε όςουσ “δεν 

ςυμμορφϊνονται” με τισ υποδείξεισ. Αυτά από μια διαδικτυακι πλατφόρμα που χρθματοδοτείται 

επιςιμωσ από γνωςτζσ εταιρείεσ που παράγουν φάρμακα και εμβόλια - εκτόσ κι αν αυτζσ κάνουν 

τον “καλό μπάτςο” ςτθ γνωςτι παράςταςθ “καλοφ-κακοφ”! 

Το ηιτθμα που αναλφεται εδϊ κακορίηεται από μια πολιτικι διάςταςθ. Πχι απλϊσ επειδι οι 

αποφάςεισ παίρνονται και εφαρμόηονται από τισ κυβερνιςεισ, αλλά επειδι οι τελευταίεσ 

φαίνεται να χρθςιμοποιοφν το ςοβαρό ηιτθμα τθσ δθμόςιασ υγείασ για να επιβάλουν πάγιεσ 

πολιτικζσ επιδιϊξεισ. Το διλωςε και ο Γκίκασ Μαγιορκίνθσ, ο εκπρόςωποσ τθσ Εκνικισ 

Επιςτθμονικισ Επιτροπισ μετά τον κ. Τςιόδρα, ςε ςυνζντευξι του: «υπάρχει και μια ζντονθ 

πολιτικοποίθςθ τθσ επιδθμίασ από πολλοφσ ςε διάφορα επίπεδα. Αυτό δεν αφορά μόνο τθν 

Ελλάδα αλλά εμφανίηεται ςε παγκόςμιο επίπεδο. Οπότε θ ζκφραςθ τθσ επιςτθμονικισ άποψθσ 

διεκνϊσ περνάει από πολιτικά φίλτρα. Δθλαδι αναλόγωσ εάν θ επιςτθμονικι άποψθ ταιριάηει 

με το οποιοδιποτε πολιτικό αφιγθμα είτε τθν επικυρϊνουν είτε τθν ακυρϊνουν». Αυτό 

δυςτυχϊσ δεν το κάνουν μόνο οι κυβερνιςεισ αλλά και πολλοί ςυμπολίτεσ μασ: απαξιϊνουν ι 

αποδζχονται ζναν επιςτιμονα ανάλογα με το αν θ άποψι του ταιριάηει με το αφιγθμα που 

ζχουν ενςτερνιςτεί! Αυτό είχε τεράςτιεσ επιπτϊςεισ ςτθν ανοχι που δόκθκε ςτθν ςθμερινι 

κυβζρνθςθ για μια ςειρά μζτρων αντιεπιςτθμονικϊν και επιηιμιων από κάκε άποψθ, κακϊσ και 

για τθν ουςιαςτικι φίμωςθ τθσ οποιαςδιποτε άλλθσ άποψθσ. Ασ δοφμε πολφ ςυνοπτικά κάποιεσ 

“νθςίδεσ” αυτϊν των πολιτικϊν φίλτρων και ςτα δφο επίπεδα, των κυβερνθτικϊν αποφάςεων και 

των αντανακλαςτικϊν των πολιτϊν. 

Στο επίπεδο των πολιτικϊν αποφάςεων, ενϊ ζχουμε ζνα αφιγθμα ότι “παίρνουμε μζτρα 

οδυνθρά αλλά αναγκαία” αλλά “είμαςτε όλοι μαηί ςε αυτό”, τίποτα από όλα αυτά δεν ιςχφει. 

Στθν ενότθτα για τουσ Αρνθτζσ τθσ Επιςτιμθσ (4.2) ζχουμε αναφερκεί εκτενϊσ ςτθν 

αςυμβατότθτα των μζτρων με τθν ιατρικι άποψθ και ςτθν αναποτελεςματικότθτά τουσ – μάλιςτα 

υποςτθρίηεται από ερευνθτζσ  ότι αυτά τα μζτρα χειροτερεφουν το πρόβλθμα τθσ εξάπλωςθσ του 

https://www.vaccinestoday.eu/stories/mandatory-vaccination-work-europe/comment-page-1/
http://www.asset-scienceinsociety.eu/reports/page1.html
https://www.vaccinestoday.eu/about-us/who-we-are/
https://www.tovima.gr/2020/11/24/society/magiorkinis-h-epitropi-covid-19-i-koinonia-i-oikonomia-kai-to-magiko-politiko-filtro/
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ιοφ. Ρζραν του ιοφ, όμωσ, τα μζτρα που επιβάλλονται ζχουν και άλλεσ ςυνζπειεσ. Τα μζτρα ςτουσ 

μακθτζσ, εκτόσ του ότι είναι δυςανάλογα προσ τον επιδθμιολογικό κίνδυνο που αυτοί ζφεραν, 

δεν ζχουν λάβει κακόλου υπόψθ τισ δυςμενείσ ψυχολογικζσ και διανοθτικζσ ςυνζπειεσ του 

εγκλειςμοφ των ανιλικων ςε απομόνωςθ και υπό κακεςτϊσ φόβου. Τα δε μζτρα που 

ςυρρικνϊνου τθν οικονομία, ςε μια χϊρα που είναι εδϊ και δζκα χρόνια ςε μνθμόνια, είναι 

φανερό ότι οδθγοφν ςε κλείςιμο πολλϊν μικρϊν, μεςαίων αλλά και μεγαλφτερων επιχειριςεων 

και ςε περαιτζρω φτωχοποίθςθ του πλθκυςμοφ. Αυτι με τθ ςειρά τθσ αυξάνει τουσ όποιουσ 

κινδφνουσ για τθν υγεία γενικϊσ, όπωσ ζχει φανεί από πολλζσ μελζτεσ που κζτουν το ηιτθμα τθσ 

ταξικισ διάςταςθσ των επιπτϊςεων ςτθν υγεία. Σε μια εποχι που θ υπερςυγκζντρωςθ του 

κεφαλαίου ςε ολοζνα και λιγότερα “χζρια” είναι το κφριο χαρακτθριςτικό, θ εξαφάνιςθ τθσ 

μεςαίασ αλλά και θ ςυρρίκνωςθ τθσ ανϊτερθσ τάξθσ είναι το επόμενο βιμα προσ τθν 

ολοκλθρωτικι κατοχι πλοφτου και μζςων παραγωγισ από μια περιοριςμζνθ αρικμθτικά 

ολιγαρχία. Μιλάμε για ανκρϊπουσ τόςο πλοφςιουσ που δεν τουσ κοςτίηει τίποτα να περιμζνουν, 

ακόμθ και αδρανείσ, να πουλθκοφν επιχειριςεισ, μαγαηάκια και γθ ςε τιμζσ κόςτουσ. Πχι απλϊσ 

λόγω του αναγκαςτικοφ κλειςίματοσ που επιβλικθκε, αλλά επειδι ταυτοχρόνωσ καλοφνται να 

πλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ προσ το κράτοσ ςτο ακζραιο. Ταυτοχρόνωσ θ κυβζρνθςθ 

ςυνεχίηει και νομοκετεί επί παντόσ επιςτθτοφ, χωρίσ να επιτρζπεται θ όποια διαμαρτυρία επί τθσ 

ουςίασ. 

Ρϊσ γίνεται να είμαςτε “όλοι μαηί ς' αυτό” αν για μασ ςταματάνε όλα κι αυτοί ςυνεχίηουν τα 

πάντα κανονικά; Ρϊσ γίνεται να ςτζλνονται κλιςεισ και πρόςτιμα ςε πολίτεσ που είναι ςε 

εγκλειςμό, αντί να ακυρωκοφν οριςτικά; Ρϊσ γίνεται να δίνουν κλιςεισ ςε όποιον περπατά ςε 

ερθμικζσ τοποκεςίεσ τθν ϊρα που δεν μποροφμε να εργαςτοφμε, και αυτοί αγκαλιάηονται με 

αγνϊςτουσ βολτάροντασ 40 χλμ μακριά από το ςπίτι τουσ; Ρϊσ γίνεται και μειϊνουν τα 

δρομολόγια του μετρό και των λεωφορείων κατά τα 3/4 (ζνα λεωφορείο αντί για 4 τθν ϊρα ςτθ 

γειτονιά μου τον Σεπτζμβρθ, 19' αντί για 5' το μετρό) τθν ϊρα που κζτουν κζματα ςυνωςτιςμοφ 

των πολιτϊν ςτα ςπίτια τουσ και επιβάλουν εξ αυτοφ απαγόρευςθ κυκλοφορίασ; Γιατί εμείσ 

απαγόρευςθ ενϊ αυτοί μεταφζρουν ανεμογεννιτριεσ ςτα νθςιά; Γιατί δεν επζβλεψαν τθν αγορά 

των τεχνολογικϊν προϊόντων που επιβλικθκαν για να ςυνεχιςτεί θ εργαςία και μάκθςθ (δθλαδι 

καμερϊν, μικρόφωνων, τάμπλετ κλπ) και άφθςαν ανεξζλεγκτεσ τισ τιμζσ να πάρουν υπερβολικζσ 

προςαυξιςεισ λόγω τθσ ανάγκθσ; Γιατί δεν μείωςαν τα τιμολόγια υπθρεςιϊν πρϊτθσ ανάγκθσ 

(ενζργεια, τθλζφωνο); Γιατί όλθ ςχεδόν θ κοινωνία ζχει εγκλειςμό και κάποιοι λίγοι ζχουν 

ελεφκερθ αγορά; 

Ρολλά τα γιατί, οι απαντιςεισ λίγεσ και ςυγκεκριμζνεσ. Ιδθ οι πλουςιότεροι ζχουν κερδίςει 

αρκετά περιςςότερα διςεκατομμφρια δολάρια εν μζςω κορωνοϊοφ: όπωσ αναφζρει το ίδιο το 

Ραγκόςμιο Οικονομικό Φόρουμ, μζςα ςτο 2020 οι διςεκατομμυριοφχοι του πλανιτθ (2.000 

άτομα) αφξθςαν τον πλοφτο τουσ κατά 27%, ανεβάηοντάσ τον ςυνολικά ςτα 10 τρισ! Ανάμεςα ςε 

αυτοφσ, τζςςερα άτομα μόνο, ο Jeff Bezos (Amazon), o Elon Musk (Tesla), o Bill Gates (Microsoft, 

Cascade, Bill & Mellinda Gates Foundation Trust) και ο Mark Zuckerberg (Facebook) αφξθςαν τον 

πλοφτο τουσ κατά 229 δισ δολάρια, παρόλο που είχαν και μια βδομάδα χρθματιςτθριακισ 

χαςοφρασ 44 δισ δολαρίων. Κι αυτά τθ ςτιγμι που 40 εκατ. άνκρωποι, μόνο ςτισ ΘΡΑ, ζχουν 

μείνει άνεργοι και θ οικονομικι ηθμιά τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ μετριζται ςε αρκετά τρισ. Στουσ 

φτωχοφσ περνοφν τϊρα και πιο εφρωςτα ςτρϊματα προκειμζνου να ςυνεχίςει να μεγαλϊνει θ 

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/the-rich-got-richer-during-the-pandemic-and-that-s-a-daunting-sign-for-our-recovery/
https://www.businessinsider.com/elon-musk-jeff-bezos-bill-gates-zuckerberg-net-worth-explodes-2020-12
https://www.businessinsider.com/elon-musk-jeff-bezos-bill-gates-zuckerberg-net-worths-lose-billions-2020-9
https://www.businessinsider.com/elon-musk-jeff-bezos-bill-gates-zuckerberg-net-worths-lose-billions-2020-9
https://www.businessinsider.com/billionaires-net-worth-increases-coronavirus-pandemic-2020-7
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διαφορά. Ταυτοχρόνωσ, θ καταςτολι και περιςτολι των δικαιωμάτων γίνεται όλο και πιο 

ολοκλθρωτικι. 

Οι πολιτικζσ αποφάςεισ που εφαρμόηονται ςτθν Ελλάδα δεν παίρνονται από τθν ελλθνικι 

κυβζρνθςθ, εκτόσ ίςωσ από κάποιεσ επιμζρουσ λεπτομζρειεσ. Δεν είναι μόνο ότι θ Ελλάδα μετά 

και τθν επιβολι του τρίτου μνθμονίου είναι επιςιμωσ μια χϊρα υπό κθδεμονία που δεν μπορεί 

να λάβει αποφάςεισ χωρίσ ζγκριςθ τθσ “τρόικασ” (επιςιμωσ: νόμοσ 4336, ΦΕΚ 94, 14/8/2015, 

παράγραφοσ Γ', ςελ. 1014). Είναι και ότι πολλά από τα μζτρα, αν και λεγόταν ότι βαδίηουμε ςε 

“άγνωςτα νερά”, παίρνονταν ταυτοχρόνωσ από πολλζσ χϊρεσ ι/και κεπίηονταν ςε πολφ πρϊιμο 

ςτάδιο. Το ςθμαντικό εδϊ, όςον αφορά το πολιτικό διακφβευμα γφρω από τον εμβολιαςμό όπωσ 

και άλλα μζτρα που επιβάλλονται, είναι το γεγονόσ ότι πρόκειται για αποφάςεισ που 

δικαιολογοφνται λόγω κοροναϊοφ αλλά ζχουν παρκεί πολφ πριν τον κορωνοϊό. Μάλιςτα, 

πολλζσ από αυτζσ παίρνονται από οργανιςμοφσ που δεν ζχουν τθ ςχετικι δικαιοδοςία και, 

κυρίωσ, δεν υπόκεινται ςε λογοδοςία. Ο κορωνοϊόσ φαίνεται να είναι μια “ευτυχισ” ςυγκυρία 

που επιταχφνει τισ μεκοδεφςεισ. 

 

7.1. Θλεκτρονικό Μθτρϊο Εμβολιαςμϊν: επίςθμοσ ςτόχοσ από το 2018 

Το Μθτρϊο Εμβολιαςμϊν και το “διαβατιριο ανοςίασ” είναι κάτι που μελετάται επιςιμωσ 

εδϊ και τρία χρόνια από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (το μθ εκλεγμζνο διευκυντιριο τθσ ΕΕ). Το 

ςχετικό τθσ πρόγραμμα Οδικόσ Χάρτθσ προσ τον Εμβολιαςμό ζχει μπει ςε εφαρμογι από το 

2018 με ορίηοντα δράςεων ωσ το 2022. Στον Οδικό Χάρτθ ςχεδιάηονται διάφορεσ δράςεισ, 

μεταξφ αυτϊν οι ακόλουκεσ. Πρϊτον, να γίνει 

«μελζτθ των δυνατοτιτων ανάπτυξθσ ενόσ κοινοφ 

διαβατθρίου/κάρτασ εμβολιαςμϊν για τουσ 

πολίτεσ τθσ ΕΕ – θ δράςθ ξεκινά το 2019 και 

ολοκλθρϊνεται το 2022 με διατφπωςθ 

ςυγκεκριμζνων προτάςεων τθσ Κομιςιόν προσ 

επίτευξθ του ςκοποφ. Δεφτερον, να διατυπωκοφν 

οδθγίεσ από τθν ΕΕ προσ τα κράτθ-μζλθ για τθν 

αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ των 

εμβολιαςμϊν μζςω θλεκτρονικισ καταγραφισ 

και για τθν αναβάκμιςθ των Θλεκτρονικϊν τουσ 

Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν Ανοςοποίθςθσ 

(Electronic Immunization Information Systems). 

Σρίτον, να διατυπωκοφν οδθγίεσ προκειμζνου να 

ξεπεραςτοφν τα νομικά και τεχνικά εμπόδια που 

εμποδίηουν τθν επικοινωνία/διάδραςθ μεταξφ 

των εκνικϊν υςτθμάτων Πλθροφοριϊν 

Ανοςοποίθςθσ. Σζταρτον, να καταπολεμθκεί θ 

παραπλθροφόρθςθ για τα εμβόλια και να 

αναπτυχκοφν και διαδοκοφν εργαλεία 

πλθροφόρθςθσ που κα αντιμετωπίηουν τθν 

διςτακτικότθτα ςτον εμβολιαςμό – ςε εναρμόνιςθ με τισ προςπάκειεσ τθσ Κομιςιόν για τθν 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8f8uEKElbw5ntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijC6RpW5JNyOHGSaaxcgnvX3qDxA2_ktis3Fqe5OnZpiE&fbclid=IwAR1TjDXrnPpV90N1qDl2jpgHRu2E1xQY7aXrQloctWLEHE9CTZ5Ih_nQqH0
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_el
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παραπλθροφόρθςθ ςτο διαδίκτυο *αναφερκικαμε ςε αυτζσ τισ προςπάκειεσ ςτο πρϊτο μζροσ+. 

Πζμπτον, να επιτευχκεί ενδυνάμωςθ τθσ ςυνεργαςίασ με διεκνείσ πρωτοβουλίεσ, όπωσ είναι ο 

Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ (ΠΟΤ), θ ςυμμαχία GAVI, και άλλεσ. 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ πραγματοποιικθκε θ φνοδοσ Κορυφισ Παγκόςμιου 

Εμβολιαςμοφ (Global Vaccination Summit) ςτισ 12 επτεμβρίου 2019, από τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι και τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ, με τθ ςυμμετοχι πολλϊν θγετϊν και 

πρωτοβουλιϊν. Εκεί διατυπϊκθκαν οι παραπάνω δράςεισ και προτεραιότθτεσ, μεταξφ αυτϊν και 

θ ανανεωμζνθ Ατηζντα για τθν Ανοςία 2030, το “μότο” τθσ οποίασ είναι: «Όλοι. Παντοφ. Κάκε 

θλικίασ». Για τθν προςοχι ςτθν αςφάλεια και τον ςεβαςμό ςτουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ που 

διζπει τον ΡΟΥ απλϊσ κα αναφζρω ζνα πρόςφατο παράδειγμα. Κατά τθν κρίςθ ςτθ Δυτικι 

Αφρικι με τον ιό Ζμπολα, ο ΡΟΥ αποφάνκθκε πωσ «είναι θκικά αποδεκτζσ οι πειραματικζσ 

(unproven) παρεμβάςεισ που ζχουν ενκαρρυντικά αποτελζςματα ςε εργαςτθριακά μοντζλα και 

ςε ηϊα και δεν ζχουν διερευνθκεί ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα και τθν αςφάλεια ςε 

ανκρϊπουσ»! 

 

7.2. GAVI: θ παγκόςμια ςυμμαχία για τα εμβόλια 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κζλει να ενιςχφςει τθν ςυνεργαςία με τθν GAVI, όπωσ προτείνει ο 

Οδικόσ Χάρτθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Μποροφμε να ποφμε ότι αυτι θ ενίςχυςθ ιρκε πολφ 

γριγορα λόγω του κορωναϊοφ: θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι διζκεςε 300 εκατομμφρια ευρϊ ςτθν 

GAVI για τθν ενίςχυςθ των εμβολιαςμϊν παιδιϊν ς' όλο τον κόςμο και των αποκεμάτων 

ςθμαντικϊν εμβολίων γενικϊσ. Αυτά τα 300 εκατ. είναι μζροσ του ςυνολικά 1,5 δισ ευρϊ που 

ςυγκεντρϊκθκαν ςτθν εκδιλωςθ ςυγκζντρωςθσ δωρεϊν «Παγκόςμια Αντίδραςθ ςτον 

Κορωνοϊό» που διοργάνωςε θ Επιτροπι ςτισ 4 Μαΐου (όπωσ αναφζραμε και παραπάνω), και 

δεςμεφτθκαν από τον Μθχανιςμό Γειτονίασ, Ανάπτυξθσ και Διεκνοφσ Συνεργαςίασ τθσ ΕΕ (NDICI). 

Ροια είναι θ GAVI; Θ GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation), Παγκόςμια υμμαχία 

για τα Εμβόλια και τθν Ανοςοποίθςθ, αναφζρεται ωσ μια μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 

παγκόςμια ςφμπραξθ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα με ζδρα τθ Γενεφθ. «Το μοντζλο τθσ Gavi 

ζχει ςχεδιαςτεί για τθ μόχλευςθ χρθματοοικονομικϊν πόρων και εμπειρογνωμοςφνθσ, 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_el
https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_en
https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_en
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/10actions_en.pdf
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/ia2030
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/130997/WHO_HIS_KER_GHE_14.1_eng.pdf;jsessionid=8112139F1ACD8FE674C9F40C52FD2757?sequence=1
https://www.oenet.gr/%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/item/70692-i-europaiki-epitropi-desmeuetai-na-diathesei-300-ekatommiria-euro-stin-gavi-tin-pagkosmia-simmaxia-gia-ta-emvolia-kai-tin-anosopoiisi
https://global-response.europa.eu/pledge_en
https://en.wikipedia.org/wiki/GAVI
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φζρνοντασ ςε επαφι τισ κυβερνιςεισ και τουσ παραςκευαςτζσ εμβολίων τόςο ςτισ 

βιομθχανοποιθμζνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, τουσ βαςικοφσ οργανιςμοφσ του ΟΘΕ, 

τα ιδρφματα δθμόςιασ υγείασ και τα ερευνθτικά ιδρφματα, τον ιδιωτικό τομζα και τθν κοινωνία 

των πολιτϊν, ϊςτε να ςωκοφν ανκρϊπινεσ ηωζσ και να προςτατευκεί θ υγεία μζςω τθσ αφξθςθσ 

τθσ πρόςβαςθσ ςε νζα και μθ επαρκϊσ αξιοποιοφμενα εμβόλια ςτισ φτωχζσ 

χϊρεσ». Δραςτθριοποιείται κυρίωσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Στθν GAVI ζδωςε και θ Ελλάδα 

φζτοσ 1,5 εκατ. ευρϊ! 

Θ GAVI είναι ζνα τυπικό παράδειγμα αυτοφ που λζμε, ςφμπραξθ ιδιωτικοφ και δθμόςιου 

τομζα, κακϊσ φζρνει κοντά τισ κυβερνιςεισ, που ζχουν τθ διαχείριςθ και εξουςία ςτον λαό, και 

τον ιδιωτικό τομζα, που κζλει πρόςβαςθ ςτον λαό. Θ ροι χριματοσ είναι ςυνικωσ από τα κράτθ 

προσ αυτζσ τισ ςυμπράξεισ, για κάποιον καλό ςκοπό. Επίςθσ χριματα βάηουν και οι διεκνείσ 

φιλάνκρωποι, αν και αυτοί ςυνικωσ κατζχουν μετοχζσ ςε εταιρείεσ που αφοροφν τα εν λόγω 

εγχειριματα, οπότε θ φιλανκρωπία τουσ είναι μάλλον επζνδυςθ ςτθν οποία εμπλζκουν και τισ 

κυβερνιςεισ. Θ ςφμπραξθ τθσ GAVI ιδρφκθκε το 1999 με εγγυθτικι που κατζκεςε το Κδρυμα 

Μπιλ και Μελίντα Γκζιτσ (Bill & Melinda Gates Foundation), ζνα φιλανκρωπικό μθ-κερδοςκοπικό 

ίδρυμα που ίδρυςε ο διςεκατομμυριοφχοσ ιδρυτισ τθσ Microsoft δυο χρόνια πριν τθν GAVI, το 

1997. Θ GAVI ςτθν ουςία διοικείται από τουσ 4 ςυνιδρυτζσ τθσ, όπου οι άλλοι τρεισ είναι θ 

UNICEF (Διεκνζσ Ταμείο Επείγουςασ Βοικειασ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Ραιδιά), ο 

Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ (ΠΟΤ), και θ Παγκόςμια Σράπεηα. Το ίδρυμα Gates ςτθν 

πραγματικότθτα είναι που κακορίηει τθν πορεία και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ GAVI, μιασ και είναι ο 

δεφτεροσ χρθματοδότθσ τθσ, μετά τθ Βρετανία, κακϊσ και δεφτεροσ χρθματοδότθσ του ΡΟΥ μαηί 

με τθ Βρετανία. Μάλιςτα, θ GAVI με τθ ςειρά τθσ είναι θ τζταρτθ χρθματοδότθσ του ΡΟΥ για το 

2018-19 μετά τισ ΘΡΑ, τθ Βρετανία και το Μδρυμα Γκζιτσ – είναι αυτό που λζμε, να γυρνάει το 

χριμα!  Με άλλα λόγια, όταν μιλάμε για τθν GAVI, αναφερόμαςτε ςτουσ Bill Gates, και ςτον 

Warren Buffet. 

 

7.2.α. Bill & Melinda Gates Foundation (and Trust) 

O Warren Buffet, ο πλουςιότεροσ άνκρωποσ του κόςμου το 2008, ζδωςε 10 εκατ. μετοχζσ ςτο 

Μδρυμα Γκζιτσ αξίασ πολλϊν διςεκατομμυρίων, μαηί με διάφορεσ αξιϊςεισ: αυτόσ, ο Bill και θ 

Melinda Gates ζχουν, εκτόσ από το φιλανκρωπικό ίδρυμα, και το επενδυτικό καταπίςτευμα (Bill & 

Melinda Gates Foundation Trust). Ρρόκειται δθλαδι για ζνα επενδυτικό ςκζλοσ κι ζνα 

φιλανκρωπικό που αλλθλοτροφοδοτοφνται. Θ εταιρεία του Buffet, θ Berkshire Hathaway, είναι 

ζνασ πολυεκνικόσ επενδυτικόσ όμιλοσ εταιρειϊν χαρτοφυλακίου, δθλαδι μια ζνωςθ μετοχικοφ 

κεφαλαίου που παράγει χριμα μζςω τθσ αγοραπωλθςίασ εταιρειϊν και μετοχϊν. Θ 

ςυγκεκριμζνθ ζνωςθ ζχει μετοχζσ ςε εταιρείεσ όπωσ θ CocaCola, θ Apple, θ εταιρεία εξορφξεων 

χρυςοφ και χαλκοφ Barrick Gold, θ επενδυτικι τράπεηα J.P Morgan, θ τράπεηα Bank of America, θ 

αυτοκινθτοβιομθχανία General Motors, τθλεπικοινωνίεσ, εταιρείεσ ενθμζρωςθσ, αεροπορικζσ 

εταιρείεσ (που τισ ποφλθςε το 2020), και άλλεσ. Τελευταία επζνδυςε ςτθν Amazon, ενϊ μζςα ςτο 

2020 επζνδυςε για πρϊτθ φορά ςε φαρμακευτικζσ εταιρείεσ (Merck, Abbvie, Bristol-Myers 

Squibb που πρόςφατα αγόραςε τθν Celgene), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αγοράσ 3.711.780 

μετοχϊν τθσ εταιρείασ Pfizer, αξίασ 136,2 εκατ. δολαρίων. 

https://www.gavi.org/news/media-room/new-donor-greece-pledges-eu15-million-gavi-covid-response
https://www.who.int/about/funding/contributors
https://www.kiplinger.com/investing/stocks/601732/buffett-buying-and-selling-q3-2020
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Ο Bill Gates, από τθν άλλθ, ο ςθμερινόσ δεφτεροσ πιο πλοφςιοσ άνκρωποσ ςτον κόςμο, δεν 

περίμενε το 2020 για να επενδφςει ςε μετοχζσ φαρμακευτικϊν εταιρειϊν, αλλά το κάνει ιδθ από 

το 2002 (περίπου), λίγο μετά αφότου δθμιοφργθςε τθν GAVI. Είτε μζςω του Λδρφματοσ Gates είτε 

μζςω τθσ επενδυτικισ εταιρείασ Cascade που ζχει ιδρφςει, κατζχει μετοχζσ των κολοςςϊν τθσ 

φαρμακοβιομθχανίασ, Merck, Johnson&Johnson και Pfizer. Μάλιςτα, θ παράλλθλθ 

δραςτθριότθτά του, που από τθ μία δίνει φιλανκρωπίεσ ςε ςυμμαχίεσ όπωσ θ GAVI για να 

αγοράηουν και να προωκοφν φάρμακα και εμβόλια, τα οποία με τθ ςειρά τουσ αγοράηουν από 

εταιρείεσ όπου ο ίδιοσ κατζχει μετοχζσ, ζχει εγείρει κριτικι ςχετικά με τθν βιοθκικι και τθ 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. Θ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων είναι ζνα όροσ που περιγράφει τθν 

αςυμβατότθτα ςτελζχωςθσ ενόσ οργανιςμοφ ι δθμόςιασ υπθρεςίασ από άτομα που, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ ςε άλλεσ ομάδεσ ι εταιρείεσ, μπορεί να οδθγιςουν ςε αποφάςεισ 

επθρεαςμζνεσ από το προςωπικό τουσ ςυμφζρον. Ρρόκειται για ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτα 

δθμόςια/ερευνθτικά/επιςτθμονικά/ελεγκτικά κακικοντα ενόσ λειτουργοφ, ο οποίοσ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει τθ κζςθ του για να ωφελθκεί προςωπικά. Ρρόκειται για κατάςταςθ που 

ελζγχεται και ποινικά, και γι’ αυτό άλλωςτε υπάρχουν ςχετικζσ δθλϊςεισ που ςυμπλθρϊνει  

κάποιοσ όταν πρόκειται να αναλάβει μια κζςθ ι να παρουςιάςει μια ζρευνα ςε επιςτθμονικά 

περιοδικά.  

Ταυτοχρόνωσ, κριτικι ζχει προκαλζςει και θ υπεράςπιςθ από μεριάσ του Gates τθσ πολιτικισ 

πνευματικϊν δικαιωμάτων πάνω ςτα φάρμακα (ςτισ πατζντεσ) που ανεβάηουν τισ τιμζσ των 

φαρμάκων, επειδι ζτςι οι φτωχζσ χϊρεσ δεν μποροφν να προμθκευτοφν φτθνά φάρμακα κι 

εμβόλια. Τα ακριβά φάρμακα κι εμβόλια τα προμθκεφει ςτουσ ανκρϊπουσ τελικϊσ το Μδρυμα 

Gates, θ GAVI και άλλεσ παρόμοιεσ ενϊςεισ ςτισ οποίεσ εμπλζκεται, μζςω των χρθμάτων που 

ςυγκεντρϊνει από κράτθ και οργανιςμοφσ, κι ζτςι είναι όλοι (τουσ) κερδιςμζνοι και οι φτωχζσ 

χϊρεσ εξαρτϊμενεσ από τουσ διεκνείσ φιλάνκρωπουσ. Οι οποίοι μάλιςτα υποςτθρίηουν πωσ, αν 

δεν υπιρχαν τα δικαιϊματα χριςθσ των εταιρειϊν, τότε δεν κα είχαν κίνθτρο να επενδφςουν 

ϊςτε να ανακαλφψουν τα φάρμακα/εμβόλια εξ αρχισ! 

Είναι ίςωσ γνωςτό το πωσ τεράςτια ποςά αλλάηουν χζρια μζςω χρθματιςτθρίου, ι πωσ 

ανεβαίνουν κατακόρυφα οι μετοχζσ εταιρειϊν μόλισ πιραν ςυμβόλαια για εμβόλια, ι ακόμθ το 

πϊσ ςυνεχίηονται οι “μπίηνεσ” αλλά χωρίσ φορολόγθςθ όταν οι μετοχζσ μεταφζρονται ςε κάποιο 

φιλανκρωπικό ίδρυμα. Οι Αμερικάνοι λζνε follow the money (ακολοφκα το χριμα) για να βρεισ τι 

ςυμβαίνει. Δεν είναι ςκοπόσ μου να το κάνω αυτό εδϊ αναλυτικά, ςε ζνα κλείςιμο ενόσ ιδθ 

μακροςκελοφσ άρκρου για τον υποχρεωτικό εμβολιαςμό. Κζλω όμωσ πριν φφγω από το... χρϊμα 

του χριματοσ, να δϊςω μια αμυδρι εικόνα του τι ςυμβαίνει – εικόνα που γίνεται πιο ςαφισ αν 

κανείσ διαβεί το βαρετό και δφςτροπο “μονοπάτι” των χρθματοπιςτωτικϊν ειδιςεων. Σο Κδρυμα 

Bill & Melinda Gates λοιπόν αγόραςε μετοχζσ τθσ μικρισ γερμανικισ εταιρείασ που 

ςυνεταιρίςτθκε με τθν Pfizer για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊοφ, τθσ BioNTech, τον επτζμβρθ 

του 2019. Ρριν από αυτό, ιταν κφριοσ επενδυτισ τθσ νεοιδρυκείςασ το 2016-17 εταιρείασ Vir 

Biotechnology, εταιρείασ παραγωγισ εμβολίων και ζρευνασ τθσ τεχνολογίασ mRNA, που 

ςιμερα κάνει μελζτεσ για τθν παραγωγι φαρμάκου αντιςωμάτων για τθν Covid 19 μαηί με τθν 

GlaxoSmithKline. Επζνδυςε επίςθσ το 2015 ςτθν CureVac, με τθν οποία ζκανε και επιπλζον 

ςυμφωνίεσ χρθματοδότθςθσ για τθν παραγωγι εμβολίων με βάςθ τθν τεχνολογία mRNA! 

Δεν είναι όμωσ μόνο οι φαρμακευτικζσ που ζχουν ενδιαφζρον. Θ διεκνισ εταιρεία μεταφορϊν 

FedEx ζχει αναλάβει τθν διανομι του εμβολίου τθσ Pfizer/BioNTech και τθσ Moderna ςε 

https://www.wsj.com/articles/SB1021577629748680000
https://catalyst.harvard.edu/pdf/regulatory/COI_Greek_LowResolution.pdf
https://www.eaadhsy.gr/images/docs/ENTYPO_GNWSTOPOIHSHS_%CE%9AATASTASHS_SYG%CE%9AROYSHS_SYMFERONTWN.pdf
https://www.fool.com/investing/2020/09/24/4-coronavirus-vaccine-stocks-the-bill-melinda-gate/
https://www.businesswire.com/news/home/20201219005006/en/FedEx-to-Ship-First-Wave-of-Moderna-COVID-19-Vaccines-Across-the-United-States?fbclid=IwAR2s1NNsclGT0cv_3q8ofd8RO3zpYniYTKienp3cqeItgvaXbR6Wox_vTmk
https://www.businesswire.com/news/home/20201219005006/en/FedEx-to-Ship-First-Wave-of-Moderna-COVID-19-Vaccines-Across-the-United-States?fbclid=IwAR2s1NNsclGT0cv_3q8ofd8RO3zpYniYTKienp3cqeItgvaXbR6Wox_vTmk
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διάφορεσ χϊρεσ, και ζχει ιδθ ξεκινιςει να το διανζμει ςτισ ΘΡΑ και ςτον Καναδά. Σε περίπτωςθ 

που αναρωτιζςτε, ναι, το Κδρυμα Gates ζχει μετοχζσ ςτθν εταιρεία αυτι. Δεν ξζρω αν θ μετοχι 

τθσ ζχει ανζβει, όπωσ εκτινάχτθκαν άλλων εταιρειϊν όταν τουσ ανατζκθκαν ςυμβόλαια, διότι ςε 

αυτό το ςθμείο δεν κα ςυνεχίςω ςτον δρόμο του χριματοσ. Λζω να ακολουκιςω για λίγο 

ανκρϊπουσ και πρωτοβουλίεσ (follow the people), που διακζτουν αρκετό από αυτό το χριμα, 

παρεμπιπτόντωσ. Ππωσ για παράδειγμα τον Seth Berkley, διευκφνοντα ςφμβουλο (CEO) τθσ 

GAVI από το 2000. Ρριν πάει ςτθν GAVI o Seth Berkley εργαηόταν ςτο Κδρυμα Ροκφζλερ 

(Rockefeller Foundation), επίςθσ φιλανκρωπικό ίδρυμα, που από τθν ίδρυςι του το 1913 

ςυμμετζχει ςε πολλζσ πρωτοβουλίεσ ςχετικά με τθ δθμόςια υγεία και τον εμβολιαςμό (και ζχει 

φυςικά μετοχζσ ςε φαρμακευτικζσ εταιρείεσ, όπωσ θ Johnson&Johnson). Εκεί ο Berkley είχε τθν 

επιςτθμονικι επιμζλεια των προγραμμάτων που εφαρμόηονταν κυρίωσ ςε χϊρεσ του Τρίτου 

Κόςμου. Κατά τθν διάρκεια τθσ κθτείασ του, το 1996, το Μδρυμα Rockefeller ίδρυςε τθν IAVI 

(International AIDS Vaccine Initiative, Διεκνισ Πρωτοβουλία για το Εμβόλιο του AIDS), μια μθ-

κερδοςκοπικι ςφμπραξθ δθμοςίου-ιδιωτικοφ τομζα με ςκοπό τθν ανάπτυξθ εμβολίου για το 

AIDS. Και ςτθν IAVI ζνασ από τουσ χρθματοδότεσ είναι το Μδρυμα Gates. 

Ασ δοφμε τϊρα μερικζσ ενδιαφζρουςεσ πρωτοβουλίεσ. 

 

7.2.β. Πρόγραμμα Σαυτότθτα 2020 (project 

ID2020) 

Θ πορεία των διαςυνδζςεων, πρωτοβουλιϊν, 

ιδρυμάτων και... φιλανκρϊπων, μασ πάει μακρυά, 

και καλφτερα να εςτιάςουμε ςτα πιο άμεςα 

ενδιαφζροντα για το κζμα μασ. Ασ δοφμε το 

λεγόμενο Project ID2020 (πρόγραμμα/ςτόχοσ 

Ταυτότθτα2020), άλλθσ μιασ «ςυμμαχίασ» 

(alliance) με τθ μορφι μθ-κερδοςκοπικοφ 

οργανιςμοφ που δθμιουργικθκε ςτο 2016 με 

ςκοπό να θγθκεί του ηθτιματοσ τθσ ψθφιακισ ταυτότθτασ των πολιτϊν. Θ ςυμμαχία κζτει ωσ 

ςτόχο τθν αναγνϊριςθ ότι «θ ικανότθτα απόδειξθσ τθσ ταυτότθτασ που ζχει το άτομο είναι ζνα 

κεμελιϊδεσ και παγκόςμιο ανκρϊπινο δικαίωμα» και ότι ηϊντασ ςε ζναν ψθφιακό κόςμο, 

χρειαηόμαςτε ζναν ζμπιςτο τρόπο να αποδεικνφουμε ποιοι είμαςτε, τόςο ςε φυςικό όςο και ςε 

ψθφιακό επίπεδο. Κζτει ωσ ςυχνό παράδειγμα «τουσ μετανάςτεσ, όςουσ δεν ζχουν κράτοσ και 

άλλεσ περικωριοποιθμζνεσ ομάδεσ» που δεν ζχουν τα μζςα να αποδείξουν τθν ταυτότθτά τουσ, ι 

βρίςκονται χωρίσ χαρτιά, κι ζτςι αποκλείονται από ζνα κεμελιακό τουσ δικαίωμα αλλά και από 

τθν πρόςβαςθ ςε εκνικά προγράμματα προςταςίασ! Επίςθσ διατρανϊνει τθν «πίςτθ ότι τα άτομα 

πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ ψθφιακζσ τουσ ταυτότθτεσ και ςτο πωσ τα δεδομζνα τουσ 

ςυλλζγονται, χρθςιμοποιοφνται και διαμοιράηονται». Γι' αυτό προτείνεται ο ςτόχοσ τθσ 

Ταυτότθτασ 2020, χωρίσ όμωσ να αναφζρεται οποιαδιποτε λεπτομζρεια για το πωσ 

διαςφαλίηονται τα παραπάνω ανοίγοντασ το δρόμο ςε εικαςίεσ! Μόνο ότι «χρειαηόμαςτε 

ψθφιακι ταυτότθτα, και πρζπει να τθν κάνουμε ςωςτά» αναφζρεται. 

Κεμελιακό μασ ανκρϊπινο δικαίωμα θ ψθφιακι ταυτότθτα, λοιπόν, για τθν ςυμμαχία. Στθν 

ιςτοςελίδα τθσ, ςτθν ενότθτα ςχετικά με τθν ετιςια Σφνοδο που διοργανϊνεται ετθςίωσ ςτθ Νζα 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/Seth_Berkley#GAVI_Alliance
https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/1999/05/International-AIDS-Vaccine-Initiative
https://id2020.org/manifesto
https://id2020.org/summit/2020-id2020-summit-sessions-webinar-series
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Υόρκθ, αναφζρεται ότι, «παρόλο που θ πανδθμία κατζςτθςε αδφνατον να ςυναντθκοφμε, 

εντοφτοισ ζχει φζρει τθν τεχνολογία τθσ ψθφιακισ ταυτότθτασ ςτθν ςυνείδθςθ του κόςμου και 

ζχει δϊςει νζα ϊκθςθ ςτθν ςυλλογικι μασ δουλειά». Ζτςι, διοργανϊκθκαν διαδικτυακζσ 

ςυναντιςεισ με πολφ ενδιαφζρουςα κεματολογία, όπωσ «Καλι ψθφιακι ταυτότθτα για όλουσ: 

πϊσ φτάνουμε εκεί;» και «Ψθφιακά 

Πιςτοποιθτικά Ανοςίασ: ςχεδιάηοντασ μια 

Νζα Εποχι ςτθν Παγκόςμια Τγεία». Θ 

ςυμμαχία ςυνδζεται ςτενά με το πρόγραμμα 

του ΟΘΕ Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2030 – χρονιά 

που κζτουν ωσ όριο για τθν υλοποίθςθ του 

ςτόχου. Τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά είναι το 

κζντρο του ενδιαφζροντοσ του προγράμματοσ 

Ταυτότθτα 2020 από τότε που ςχεδιάςτθκε. 

Στο κζντρο του ευρφτερου δθμόςιου ενδιαφζροντοσ όμωσ αυτι θ ςυηιτθςθ ιρκε με αφορμι τον 

κορωνοϊό, περιςςότερο ωσ προπαγάνδιςθ (π.χ. εδϊ κι εδϊ) παρά ωσ ςυηιτθςθ βζβαια. 

Οι “ςφμμαχοι” που ζφτιαξαν τον ςτόχο Σαυτότθτα 2020 είναι ιδθ γνωςτοί μασ: θ GAVI, θ 

Microsoft (θ εταιρεία που ίδρυςε ο Bill Gates), το Rockefeller Foundation, θ Accenture και θ 

Ideo-Org. Θ Accenture είναι μια πολυεκνικι που παρζχει ςυμβουλευτικι και τεχνολογικι 

υποςτιριξθ  ςε επιχειριςεισ (π.χ. ανάπτυξθ λογιςμικϊν), και δθμιουργεί πλατφόρμεσ 

ανάπτυξθσ βιομετρικισ πρόςβαςθσ ςτθν τεχνολογία (π.χ. αναγνϊριςθσ προςϊπου). Ππωσ λζει θ 

ίδια θ εταιρεία, με τισ νζεσ τεχνολογίεσ βιομετρικισ πρόςβαςθσ ξεμπερδεφουμε με τα περίπλοκα 

ςυςτιματα ταυτοποίθςθσ, όπωσ είναι οι κάρτεσ που απαιτοφν κωδικοφσ και τα χάρτινα 

διαβατιρια, αλλά και με το ζγκλθμα και τθν απάτθ. «Ζτςι, προωκείται θ προςβαςιμότθτα 

βοθκϊντασ τουσ ανκρϊπουσ να δθλϊςουν τθν ταυτότθτά τουσ» με μια τεχνολογία που ζχει 

πολλαπλϊσ ερευνθκεί μζςω τθσ χριςθσ βιομετρικισ ταυτοποίθςθσ που χρθςιμοποιοφν τα 

“ζξυπνα κινθτά” (δείτε εδϊ κι εδϊ). Θ IDEO είναι μια εταιρεία ςχεδιαςμοφ και αρχιτεκτονικισ, 

που «ςχεδιάηει προϊόντα εςτιάηοντασ ςτον άνκρωπο και τισ ανάγκεσ του» (από “ποντίκια” και 

λαπτοπ, μζχρι ςχολεία και υπθρεςίεσ). Θ Ideo-Org είναι θ μθ-κερδοςκοπικι εταιρεία τθσ μαμάσ-

IDEO, που ςτόχο ζχει «να ςχεδιάςει προϊόντα και υπθρεςίεσ με άλλουσ οργανιςμοφσ που 

ενδιαφζρονται για τθν δθμιουργία ενόσ κόςμου πιο δίκαιου και εμπεριεκτικοφ», να 

«αντιμετωπίςει τθν φτϊχεια και να εξαπλϊςει τον ανκρωποκεντρικό ςχεδιαςμό ςτθν κοινωνία». 

Θ IDEO ζχει χρθματοδοτθκεί παλιότερα, το 2010, από το Μδρυμα Gates ςε μια δράςθ για τθ 

βελτίωςθ τθσ ηωισ ςτθν Αφρικι, ενϊ και θ Accenture ζχει ςυνεργαςτεί ςτο παρελκόν με τθν 

Microsoft και ζχουν από κοινοφ χρθματοδοτιςει φιλανκρωπικά προγράμματα. 

Κανονικά κα μασ προκαλοφςε εντφπωςθ θ ςυμμετοχι ενόσ οργανιςμοφ για τα εμβόλια όπωσ θ 

GAVI ςε ζνα ςχζδιο για τθν ψθφιοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ των ανκρϊπων. Αυτό όμωσ πιςτεφω 

πωσ μασ ζχει απαντθκεί ιδθ από τον τρόπο που ξεκινιςαμε αυτι τθν αναηιτθςθ – δθλαδι από 

τον Οδικό Χάρτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, που περιλάμβανε κι ζνα ψθφιακό διαβατιριο 

ανοςίασ, κακϊσ και από τθν χρθματοδότθςι τθσ ςτθν GAVI. Με όςα ζχουμε ερευνιςει ωσ τϊρα, 

οι ςυνζταιροι ςτο ςχζδιο Ταυτότθτα 2020 είναι γνϊριμοι μεταξφ τουσ, με 

αλλθλοςυμπλθροφμενεσ ιδιότθτεσ και με κοινό όραμα για το καλό τθσ ανκρωπότθτασ. Ππωσ οι 

ίδιοι δθλϊνουν, «το ID2020 χτίηει ζνα παγκόςμιο πρότυπο για τον ςχεδιαςμό, τθν 

χρθματοδότθςθ και τθν εφαρμογι λφςεων και τεχνολογιϊν τθσ ψθφιακισ ταυτότθτασ. Δεν 

https://www.gsma.com/identity/covid-19-digital-identity-can-lead-us-out-of-lockdown-but-user-confidence-is-key
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/17/digital-health-passport-trials-commonpass-travel-covid-19
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-76/Accenture-QA-James-Canham.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/accenture/conversion-assets/dotcom/documents/local/en-gb/pdf_3/accenture-unique-identity-services-v2.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-79/accenture-biometric-authentication-new-digital-world-for-banking.pdf
https://www.ideo.org/
https://www.ideo.com/news/introducing-ideo-org
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2010/10/OPP1011131
https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2009/01/Bill-and-Melinda-Gates-Urge-Global-Leaders-to-Maintain-Foreign-Aid
https://id2020.org/alliance
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υπάρχει άλλθ πολυ-μετοχικι προςπάκεια που να εςτιάηει ςε μια ψθφιακι ταυτότθτα που κα 

είναι φορθτι, εφκολθ για τον χριςτθ και αςφαλισ για τθν ιδιωτικότθτα. ... Αλλαγι ςτθν ροι 

χρθματοδότθςθσ είναι αναγκαία ϊςτε να ξαναφζρουμε κοντά τα κίνθτρα. Και γι' αυτό οι 

εταίροι τθσ υμμαχίασ ςυνταιριάηουν τα κεφάλαια για να επενδφςουν ςε προγράμματα που 

κεωροφν τθν ψθφιακι ταυτότθτα ολιςτικά... Οι αποφάςεισ για τθ διανομι των πόρων κα 

γίνεται με διαφάνεια από τουσ ςυνζταιρουσ τθσ υμμαχίασ...». 

 

7.2.γ. Γεγονόσ 201 (Event 201) 

Ο δεφτεροσ ςτακμόσ που ςυναντάμε 

πριν γυρίςουμε ςτο ςιμερα, δθλαδι ςτο 

2020 εν μζςω πανδθμίασ κορωναϊοφ, είναι 

το περίφθμο Event 201 (Γεγονόσ -υμβάν-

φνοδοσ 201). Σο Event 201 είναι μια 

άςκθςθ, μια προςομοίωςθ, για το τι κα 

ςυνζβαινε και πωσ κα ζπρεπε να 

αντιδράςει ο κόςμοσ ςε περίπτωςθ 

πανδθμίασ κάποιου κορωναϊοφ που κίγει 

το ανϊτερο αναπνευςτικό ςφςτθμα του 

ανκρϊπου. Ρραγματοποιικθκε ςτισ 18 

Οκτϊβρθ του 2019 ςτθ Νζα Υόρκθ , από το 

Κδρυμα Bill & Mellinda Gates, το 

Παγκόςμιο Οικονομικό Φόρουμ (ΠΟΦ) και το Πανεπιςτιμιο John Hopkins (το οποίο επίςθσ 

χρθματοδοτείται από το Μδρυμα Gates). Για τουσ δφο εταίρουσ ςυνδιοργανωτζσ του Λδρφματοσ 

Gates ασ μθν μποφμε ςε μεγάλθ ανάλυςθ αυτι τθ ςτιγμι. Ενδεικτικά του ενδιαφζροντόσ τουσ για 

τισ πανδθμίεσ να αναφζρω μόνο δφο δεδομζνα. Το John Hopkins ζχει διοργανϊςει άλλεσ τρεισ 

προςομοιϊςεισ πανδθμίασ, το 2001, το 2005, και το 2018 (άλλο γραπτό ςενάριο προςομοίωςθσ 

ζχει ςυνταχκεί και από το Μδρυμα Rockefeller το 2010 με τίτλο Scenarios for the Future of 

Technology and International Development, το οποίο διζψευςαν με πολφ διαςκεδαςτικό τρόπο 

τα Ellinika Hoaxes. Ο άλλοσ εταίροσ, το Παγκόςμιο Οικονομικό Φόρουμ μαηί με το Commons 

Project Foundation ζχουν λανςάρει το λεγόμενο Common Pass System, ζνα  ψθφιακό ςφςτθμα 

καταγραφισ για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ υγείασ ςτουσ ταξιδιϊτεσ προκειμζνου να λειτουργεί 

παγκοςμίωσ με τισ ίδιεσ προδιαγραφζσ ϊςτε να μθν παρατθροφνται διαφορζσ από χϊρα ςε 

χϊρα,. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνθςε το 2018, αφοφ θ νεοιδρυκείςα εταιρεία Commons Project 

χρθματοδοτικθκε από το Μδρυμα Rockefeller (ςυνολικά ζχει πολλοφσ κι ενδιαφζροντεσ 

χρθματοδότεσ, όπωσ θ Blackrock), και ςιμερα εμφανίηει το “πάςο” του ωσ μια λφςθ ςτο 

πρόβλθμα των ταξιδιϊν που ζχει προκφψει λόγω κορωναϊοφ. Και μια λεπτομζρεια: το Ραγκόςμιο 

Οικονομικό Φόρουμ «αναγνωρίςτθκε το 2015 ωσ διεκνισ οργανιςμόσ... Σιμερα βρίςκεται ςτθν 

επόμενθ φάςθ τθσ πορείασ του προσ μια παγκόςμια πλατφόρμα ςυνεργαςίασ δθμοςίου και 

ιδιωτικοφ τομζα». 

Στο “τραπζηι” των ςυηθτιςεων τθσ προςωμοίωςθσ Event 201 ςχετικά με το τι κα ζπρεπε να 

γίνει ςτθν περίπτωςθ μιασ πανδθμίασ, θ ςφνκεςθ περιλαμβάνει ζναν εκπρόςωπο από τουσ τρεισ 

διοργανωτζσ, ςυν ζναν από: τον ΟΘΕ, τθν Ραγκόςμια Τράπεηα, τθν αλυςίδα ξενοδοχείων Marriott 

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2001_dark-winter/index.html
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2005_atlantic_storm/
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_clade_x_exercise/index.html
https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf
https://www.ellinikahoaxes.gr/2020/07/22/rockefeller-foundation/
https://www.weforum.org/projects/commonpass
https://www.weforum.org/projects/commonpass
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/17/digital-health-passport-trials-commonpass-travel-covid-19
https://thecommonsproject.org/trustees
https://www.weforum.org/about/history
https://www.weforum.org/about/history
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International, τθν ιατρικι αλυςίδα Henry Schein, τθν τράπεηα ANZ, τθν εταιρεία διαμόρφωςθσ 

κοινισ γνϊμθσ Edelman, τθν αεροπορικι Lufthansa, τθν διεκνι μεταφορικι UPS (όπου ζχει 

μετοχζσ το Μδρυμα Gates), τθν φαρμακευτικι Johnson&Johnson (όπου επίςθσ ζχει μετοχζσ το 

Μδρυμα Gates), τθν NBS Media, κακϊσ και δφο κυβερνθτικοφσ αξιωματοφχουσ Κίνασ και 

Σιγκαποφρθσ. Επίςθσ ςυμμετζχουν θ Avril Heins (πανεπιςτιμια John Hopkins και Columbia) και ο 

Timothy Evans (πανεπιςτιμιο McGill), δφο ακαδθμαϊκοί που ζχουν εργαςτεί ι ςυμμετάςχει ςτο 

ςυμβουλευτικό ςϊμα οργανιςμϊν όπωσ, θ κυβζρνθςθ των ΘΡΑ, θ CIA και το NSC θ πρϊτθ, και ο 

ΡΟΥ, θ GAVI, το Λνςτιτοφτο Rockefeller και θ Ραγκόςμια Τράπεηα ο δεφτεροσ. Αν δει κανείσ τα 

ιδιαίτερα βιογραφικά των ςυμμετεχόντων, αρκετοί από αυτοφσ είναι παλιοί γνϊριμοι από κζςεισ 

ςτον ΡΟΥ, τον ΟΘΕ, το ΡΟΦ, τθν πρωτοβουλία Impact 2030, αλλά και από τθν εμπλοκι ςτθ 

διαχείριςθ του ιοφ Ζμπολα ςτθ δυτικι Αφρικι. Και γενικϊσ, μια παρζα είμαςτε! 

 

Στο ςφνολό του «το ςενάριο απεικονίηει τον πολφ κρίςιμο ρόλο που παίηουν οι παγκόςμιεσ 

επιχειριςεισ και οι ςυμπράξεισ του ιδιωτικοφ με τον δθμόςιο τομζα ςτθν προετοιμαςία και 

ανταπόκριςθ ςτθν πανδθμία». Τα ςυμπεράςματα τθσ άςκθςθσ ζχουν δθμοςιευτεί, αλλά οι ίδιεσ 

οι ςυηθτιςεισ μαηί με το προτεινόμενο ςενάριο τθσ προςομοίωςθσ είναι πιο ενδιαφζρουςεσ – και 

ελεφκερα αναρτθμζνεσ. «Δεν κζλουμε να υπονοιςουμε ότι οι εκνικζσ πρωτοβουλίεσ δεν είναι 

ικανζσ, φυςικά και είναι. Σε μια ταχφτατα αναπτυςςόμενθ πανδθμία, όμωσ, όπωσ αυτι που 

εξετάηουμε, αυτζσ δεν κα μποροφν να αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα. Γι' αυτό πρζπει από τϊρα 

να ςυνεργαςτοφμε για να είμαςτε ζτοιμοι για τθν επόμενθ κρίςθ», είπαν ςτο κλείςιμο τθσ 

ςυνάντθςθσ τον Οκτϊβρθ του 2019. Βαςικό ςυμπζραςμα λοιπόν τθσ άςκθςθσ είναι θ 

αναγκαιότθτα ςφμπραξθσ ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα και θ ςυνεργαςία τουσ ςε παγκόςμιο 

επίπεδο. Με άλλα λόγια, οι κυβερνιςεισ να καταγράψουν τισ ανάγκεσ και να ενθμερϊςουν τισ 

επιχειριςεισ (ενεργοποίθςθ γι' αυτό το ςκοπό του EPI BRAIN initiative). Να διαμορφωκεί ενιαίο 

ςφςτθμα καταγραφισ δεδομζνων, προσ ενίςχυςθ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ, αλλά και 

χαρτογράφθςθ των διακζςιμων πόρων ϊςτε να διατεκοφν καλφτερα. «Σα κράτθ κα κζλουν να 

διαχειριςτοφν μόνα τουσ τθν κρίςθ, αλλά αυτό δεν είναι αποτελεςματικό. Να αποφαςιςτεί ότι 

υπάρχει ιδθ ζνα οργανιςμόσ που κα αποφαςίηει για όλα και κα είναι θ βάςθ των 

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/players/haines.html
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/players/evans.html
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/players/evans.html
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html
https://www.youtube.com/watch?v=0-_FAjNSd58&ab_channel=centerforhealthsecurity
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επιχειριςεων *προτάκθκε ο ΟΘΕ αλλά περιςςότερο ο ΡΟΥ+. Τα κράτθ να αναλάβουν να πουν 

ςτουσ ανκρϊπουσ τι πρζπει να κάνουν... να υπάρξει πίεςθ ϊςτε να κράτθ να κάνουν ό,τι 

χρειάηεται ςτο πλαίςιο αυτοφ του μεγαλφτερου ςχεδίου» (ςυηιτθςθ 1). Να προςδιοριςτεί ποιεσ 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ είναι πολφ ςθμαντικό να διατθρθκοφν, κακϊσ και ποιεσ επιχειριςεισ 

“είναι πολφ μεγάλεσ για να καταρρεφςουν”. Να ςτθριχτοφν τα κράτθ ϊςτε να μθν καταρρεφςουν, 

διότι αυτό μπορεί να προκαλζςει αναταραχζσ και εξεγζρςεισ. Να ξεκινιςουν άμεςα προςπάκειεσ 

παραγωγισ εμβολίου για τον ιό, με κεντρικά οργανωμζνθ προςπάκεια και χρθματοδότθςθ των 

εταιρειϊν, κακϊσ και με επιτάχυνςθ τθσ παραγωγισ του με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ - 

ενεργοποίθςθ τθσ CEPI που φτιάχτθκε γι' αυτό το λόγο πριν 3 χρόνια (ςυηιτθςθ 3, και 1). Το 

εμπόριο και οι μεταφορζσ (trade and travel) πρζπει οπωςδιποτε να διατθρθκοφν. 

Θ ςυηιτθςθ ζκλειςε με τον τομζα τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ καταπολζμθςθσ των “ψευδϊν 

ειδιςεων”, που κατά τθ γνϊμθ μου αξίηει μια πιο εκτενι αναφορά (ςυηιτθςθ 4). Το ςενάριο τθσ 

προςομοίωςθσ ιταν ότι οι πλατφόρμεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ (Facebook, Twitter, κλπ) ςβινουν 

λογαριαςμοφσ που μεταδίδουν ψευδείσ ειδιςεισ, προκειμζνου να αποφευχκεί ο πανικόσ και θ μθ 

ςυμμόρφωςθ με τα μζτρα, κακϊσ και ότι κάποιεσ χϊρεσ ζφταςαν μζχρι του να κλείςουν το 

διαδίκτυο ι να προχωριςουν ςε ςυλλιψεισ και ποινζσ. Οι προτάςεισ που κατατζκθκαν ςε ςχζςθ 

με τα παραπάνω ιταν, όπωσ και πριν, ομόφωνα αποδεκτζσ. Κοινι ςυνιςταμζνθ όλων θ 

ςπουδαιότθτα  του διαδικτφου και των κοινωνικϊν δικτφων «διότι ο κόςμοσ ενθμερϊνεται 

κυρίωσ από εκεί». Να χρθςιμοποιθκεί θ τεχνολογία, και ςυγκεκριμζνα αλγόρικμοι, που κα 

κατευκφνουν προσ τθν καλι πλθροφορία: «να μθν κλείςουμε τα κοινωνικά δίκτυα, να τα 

πάρουμε με το μζροσ μασ». «Σο να “κατεβάςουμε” το διαδίκτυο κα δθμιουργιςει περιςςότερο 

πανικό και αναταραχι». «Θ εποχι που οι πλατφόρμεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ κεωροφςαν ότι 

είναι τεχνολογικζσ πλατφόρμεσ και όχι αναμεταδότεσ *broadcasters+ ζχει τελειϊςει. Πρζπει να 

αναμεταδίδουν ακριβείσ πλθροφορίεσ, να ςυμμαχοφν με τθν κοινότθτα τθσ επιςτιμθσ και τθσ 

υγείασ και να κατακλφηουν με καλζσ πλθροφορίεσ *good info+»! Να απαντάμε ςτισ ψευδείσ 

πλθροφορίεσ και ςε κάκε αβεβαιότθτα, να μθν αφινουμε κενό. Να υπάρχει κεντρικι 

ανταπόκριςθ: τα ςτοιχεία και τα κφρια μθνφματα προσ μετάδοςθ να είναι κεντρικϊσ 

διαμορφωμζνα ςε διεκνζσ επίπεδο. Να πλθμυρίςουμε το διαδίκτυο με το μινυμα που κζλουμε 

να περάςουμε, και να ςυνεργαηόμαςτε με τισ εταιρείεσ επικοινωνίασ ϊςτε να τουσ είναι 

ξεκάκαρο το μινυμα αυτό και να οδθγοφν ςε αυτό. Να δείξουμε προςωπικζσ ιςτορίεσ, ανκρϊπων 

που αρρϊςτθςαν, ανκρϊπων που γλίτωςαν το κάνατο. Στισ ΘΡΑ, που μετά τισ τελευταίεσ εκλογζσ 

οι πολίτεσ ζχαςαν τθν εμπιςτοςφνθ τουσ ςτα κοινωνικά δίκτυα, «μποροφμε να βάλουμε τουσ 

κατάλλθλουσ εκπροςϊπουσ ςτα παραδοςιακά Μζςα για να απεικονίηουν (portray) τθ δικι μασ 

πλευρά τθσ ιςτορίασ», και να κάνουμε κακθμερινζσ ενθμερϊςεισ μία και δφο φορζσ τθ μζρα! 

Αντίςτοιχα, και οι διεκνείσ οργανιςμοί εμπιςτοςφνθσ να προςλάβουν άτομα γι' αυτόν τον ςκοπό. 

Επειδι ςυχνά οι άνκρωποι γνωρίηουν τα ςτοιχεία αλλά πράττουν διαφορετικά (π.χ. καπνιςτζσ), 

να βροφμε τρόπουσ ϊςτε να τουσ δϊςουμε κίνθτρα να αλλάξουν τθ ςυμπεριφορά τουσ, πζραν 

των δεδομζνων. Και τζλοσ, να εξετάςουμε και τθν πικανότθτα να κάνουν οι κυβερνιςεισ το 

ςθμαντικό βιμα να επιβάλουν μζτρα ενάντια ςτισ ψευδείσ ειδιςεισ με νζουσ κανονιςμοφσ που 

κα οδθγιςουν τουσ παραβάτεσ ενϊπιον τθσ δικαιοςφνθσ. 

[«Σο να “κατεβάςουμε” το διαδίκτυο κα δθμιουργιςει περιςςότερο πανικό και αναταραχι», 

είπαν. Αν όμωσ κεωριςουν ότι ζτςι κα αποφφγουν π.χ. κάποια ανεπικφμθτθ αναταραχι, το 

κλείνουν κιόλασ;+ 

https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM&ab_channel=centerforhealthsecurity
https://www.youtube.com/watch?v=rWRmlumcN_s&ab_channel=centerforhealthsecurity
https://www.youtube.com/watch?v=LBuP40H4Tko&ab_channel=centerforhealthsecurity
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7.3. Προμελετθμζνθ Αντίδραςθ 

Πλα τα παραπάνω που προτάκθκαν ςτο Event 201 ζχουν ιδθ εφαρμοςτεί μζςα ςτο 2020. Οι 

προτάςεισ διαχείριςθσ τθσ κρίςθσ δεν ετοιμάςτθκαν ςτα τυφλά, όπωσ μασ ζλεγαν οι κυβερνιςεισ 

από τθν αρχι. Ζτςι, δεν είναι κακόλου παράξενο πωσ, για παράδειγμα, τα μζτρα που πιρε θ 

κυβζρνθςθ ςτθν Ελλάδα (και αλλοφ) είχαν ψθφιςτεί ςε πολφ πρϊιμο ςτάδιο, όπωσ είδαμε 

παραπάνω, ιδθ από τισ 25/2/2020 – εκτόσ κι αν ζβλεπαν τόςο μπροςτά! Βεβαίωσ, θ διαφάνεια 

και θ ειλικρίνεια ςε ζνα τόςο κρίςιμο ηιτθμα υγείασ κα απαιτοφςε ίςωσ από τισ κυβερνιςεισ να 

κακθςυχάςουν τον κόςμο λζγοντασ ότι, οι λφςεισ ζχουν μελετθκεί και βαδίηουμε μεν με ζναν 

καινοφριο ιό, αλλά με ςυντονιςμό και προτάςεισ διεκνϊν παραγόντων. Από τθν άλλθ, αυτι ίςωσ 

θ διαφάνεια κα δθμιουργοφςε νζα ερωτιματα – κυρίωσ ςε ςχζςθ με τθν λογοδοςία και τα 

ςυμφζροντα όςων ζχουν δθμιουργιςει τα μοντζλα διαχείριςθσ, ι και με τθ διαχείριςθ που 

ζκαναν ςτο παρελκόν (π.χ. Θ1Ν1). Και κυρίωσ, δεν κα μποροφςε να αναπτυχκεί ο φόβοσ οφτε να 

εφαρμοςτοφν τα μζτρα που -Τι ςφμπτωςθ!- πολφ ταιριάηουν με τισ χρόνιεσ επιδιϊξεισ τθσ 

κοινοβουλευτικισ ολιγαρχίασ. Το ηιτθμα είναι πωσ, αντίκετα με ότι πιςτεφεται, τα δεδομζνα δεν 

αφινουν περικϊριο για τθν ανάπτυξθ κεωριϊν ςυνωμοςίασ ι αμφιςβιτθςθσ. Συνωμοςία 

ςθμαίνει εν κρυπτϊ ςχεδιαςμόσ. Εδϊ, καλϊσ ι κακϊσ, οι πθγζσ είναι προςβάςιμεσ ςε όλουσ: οι 

ολιγάρχεσ μιλοφν ανοιχτά. Κι όταν δεν το κάνουν, πικανϊσ να γίνεται ακριβϊσ για να 

διατυπϊνονται οι διάφορεσ κεωρίεσ και εικαςίεσ. Αυτζσ οι εικαςίεσ βολικά προβάλλονται ςτον 

κυρίαρχο λόγο προκειμζνου να κολϊςουν το τοπίο και να αςχολοφμαςτε με τισ δικεν κεωρίεσ 

ςυνωμοςίασ αντί για τα πράγματα που όντωσ ςυμβαίνουν. Το πωσ κα ερμθνεφςει κανείσ τα 

δεδομζνα είναι κζμα υποκειμενικό. Τα δεδομζνα αντικζτωσ είναι εντελϊσ αντικειμενικά. 

Ασ δοφμε ζνα παράδειγμα. Λζγεται από κάποιουσ ςυμπολίτεσ μασ, όχι πολλοφσ απ' όςο 

γνωρίηω, ότι με το εμβόλιο κζλουν να μασ βάλουν μικροτςίπ για να μασ ελζγχουν. Αν και θ 

ςφνδεςθ αυτι φαίνεται παράλογθ, όταν βγαίνει το πρόγραμμα Ταυτότθτα 2020 και αναφζρεται 

ςτθν δθμιουργία ψθφιακισ ταυτότθτασ 

που κανείσ δεν κα μπορεί να τθν χάςει 

χωρίσ όμωσ να εξθγείται πωσ κα 

εφαρμοςτεί αυτό, δθμιουργοφνται 

εικαςίεσ. Εδϊ δθμιουργείται ζνα πρϊτο 

κολό τοπίο. Ρόςο μάλλον όταν υπάρχει θ 

ζρευνα του φθμιςμζνου ΜΛΤ 

(Massachusetes Institute of Technology, 

Λνςτιτοφτο Τεχνολογίασ ςτθ 

Μαςςαχουςζτθ των ΘΡΑ). Δθμοςίευςθ 

του πανεπιςτθμίου ςτισ 18 Δεκεμβρίου 

2019 με τίτλο Αποκικευςθ Ιατρικϊν 

Πλθροφοριϊν κάτω από τθν Επιφάνεια 

του Δζρματοσ ανακοινϊνει τα 

αποτελζςματα ζρευνασ που διεξιγαγε ομάδα ερευνθτϊν του. Θ ομάδα ανζπτυξε «ζναν 

καινοτόμο τρόπο καταχϊρθςθσ του ιςτορικοφ εμβολιαςμοφ των αςκενϊν: τθν αποκικευςθ 

των δεδομζνων ςε ζνα “ ςτοιχείο νανο-βαφισ” (pattern of dye), αόρατο ςτο γυμνό μάτι, που 

διοχετεφεται κάτω από το δζρμα ταυτοχρόνωσ με το εμβόλιο. Οι ερευνθτζσ ζδειξαν ότι θ νζα 

http://www.nellypsarrou.com/PDF/Samothraki/26.Symperasmata.pdf
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218?fbclid=IwAR1NTrMlISseOyIrBYnMekGW7-W5P5vUPh1pPrsShRNz8eng0Lm91cJuhS8
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“βαφι” τουσ, που αποτελείται από μικροφσ θμιαγωγοφσ νανοκρυςτάλλουσ, τισ λεγόμενεσ 

κβαντικζσ κουκίδεσ (quantum dots), μπορεί  να μείνει κάτω από το δζρμα για τουλάχιςτον πζντε 

χρόνια, απ' όπου εκπζμπει ζνα υπζρυκρο φωςφορίηον φωσ που μπορεί να διαβαςτεί από 

ειδικϊσ εξοπλιςμζνα “ζξυπνα κινθτά”». Θ ςχεδίαςθ δεν απαιτεί τισ κλαςικζσ ςφριγγεσ, ενϊ για 

λόγουσ ευκολίασ μπορεί να εφαρμοςτεί με μικροβελόνεσ που ειςζρχονται ςτο δζρμα μζςω 

ζμπλαςτρου (όπωσ δείχνει θ φωτογραφία). Ππωσ αναφζρεται ςτθ δθμοςίευςθ, θ εν λόγω 

τεχνολογία ςχεδιάςτθκε για «να εξαςφαλίςει ότι όλα τα παιδιά κα εμβολιαςτοφν». Ππωσ 

αναφζρεται και ςτο πλιρεσ επιςτθμονικό άρκρο που δθμοςιεφτθκε ςτο Sience Translational 

Medicine, ςε αρκετζσ χϊρεσ δεν υπάρχει κεντρικι υποδομι καταγραφισ, και οι κάρτεσ που ζχουν 

ωσ τϊρα οι πολίτεσ μπορεί να ζχουν λάκθ ι να μθν υπάρχουν, με αποτζλεςμα «να χάνονται 

ευκαιρίεσ εμβολιαςμοφ» και οι υγειονομικζσ αρχζσ να μθν ζχουν πλθροφορίεσ για το ποιοι 

χρειάηονται τα εμβόλια εκτόσ από αυτζσ που τουσ δίνουν οι γονείσ. «Με αυτι τθν τεχνολογία κα 

μποροφςαμε να εντοπίςουμε ταχφτατα και ανϊνυμα τθν ιςτορία εμβολιαςμοφ του αςκενι και 

να εξαςφαλίςουμε ότι κάκε παιδί κα εμβολιαςτεί», είπε ζνασ ερευνθτισ, κι ζνασ άλλοσ 

πρόςκεςε: «Είναι πικανό μια μζρα αυτι θ “αόρατθ” προςζγγιςθ να δθμιουργιςει νζεσ 

ευκαιρίεσ για τθν αποκικευςθ δεδομζνων, τθν διάγνωςθ και τον εμβολιαςμό...». Μιπωσ κζλει 

κανείσ να μαντζψει ποιο φιλανκρωπικό ίδρυμα χρθματοδότθςε τθν ζρευνα; 

Δεν είναι μόνο το ΜΛΤ που ζχει αναπτφξει αυτι τθν τεχνολογία, βζβαια, οφτε το μόνο που 

υιοκετεί αυτι τθν φραςεολογία που τόςο μασ κυμίηει το Project ID2020. *Να ποφμε εδϊ πωσ 

όταν οι φοιτθτζσ διαμαρτφρονταν για τθ ςφνδεςθ τθσ ακαδθμίασ με τισ επιχειριςεισ, αυτζσ τισ 

πρακτικζσ ικελαν να αποκροφςουν: τθν διατφπωςθ επιςτθμονικοφ λόγου κατά παραγγελία του 

επιχειρθματία-χρθματοδότθ]. Και μπορεί να μθν είναι ζτοιμο ακόμθ το παρόν εμβόλιο να 

εμπεριζχει νανοκρυςτάλλουσ πλθροφοριϊν, αλλά ςίγουρα ςχεδιάηεται για το κοντινό μζλλον. Κι 

αν ίςωσ κάποιοι αιςκάνονται αςφαλείσ ότι, ςε μια τζτοια περίπτωςθ, κα μασ ρωτιςουν πρϊτα, 

πιςτεφω πωσ δεν μπορεί κανείσ να κατθγοριςει όςουσ δεν αιςκάνονται αυτι τθ ςιγουριά, ζτςι 

δεν είναι; Δεδομζνου μάλιςτα ότι δεν υπάρχει καμία διαφάνεια ι ςυηιτθςθ ςτθν κοινωνία για τισ 

τεχνολογικζσ καινοτομίεσ που οι πολίτεσ επικυμοφν να δεχτοφν. Οι ςυνκικεσ αδιαφάνειασ 

πάντα αφινουν περικϊριο για ερμθνείεσ. Κυρίωσ, όμωσ, θ διατφπωςθ κεωριϊν ςυνωμοςίασ 

όπωσ ςτο παράδειγμά μασ, πολφ βολικά αποτρζπουν τθν ζρευνα γφρω από αυτζσ και από το 

που μπορεί να προζρχονται. Διότι, μπορεί όλα αυτά να είναι αναρτθμζνα, εντοφτοισ κακόλου 

γνωςτά. Και οι ιςτοςελίδεσ που μιλοφν γι' αυτά είναι ςχεδόν απαγορευμζνεσ ςτα κοινωνικά 

δίκτυα. 

Ασ μθν αςχολθκοφμε όμωσ εδϊ με εικαςίεσ και πικανότθτεσ, ειδικά εφόςον δεν αφορά τθν 

παροφςα κατάςταςθ (αν και πρζπει να γίνει ςυηιτθςθ γι’ αυτζσ τισ τεχνολογίεσ). Είναι καλφτερο 

να εξετάςουμε ζνα πολφ πιο ςυγκεκριμζνο ςχζδιο και πιο άμεςα ορατό. Διότι, αν υπάρχει ζνα 

ςχζδιο που διαφαίνεται πζραν πάςθσ αμφιβολίασ, αυτό ςυνίςταται ςτθν εργαλειακι 

αντιμετϊπιςθ τθσ οποιαςδιποτε ςυνκικθσ για τθν εξυπθρζτθςθ ςχεδιαςμϊν που είναι 

παρόντεσ και αναμφιςβιτθτοι. Πόςο μάλλον μία ςυνκικθ που εμπεριζχει φόβο. Ασ μθν 

ξεχνάμε το πωσ χρθςιμοποιικθκε το χρζοσ ςτθν Ελλάδα για να περάςουν μζτρα “επίλυςθσ” τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ που όχι μόνο δεν κεράπευςαν το πρόβλθμα, αλλά το όξυναν περαιτζρω - και 

μάλιςτα εν γνϊςθ όςων τα επζβαλαν. Ι φανταηόμαςτε πωσ δεν κα χρθςιμοποιοφνταν θ δθμόςια 

υγεία ωσ πρόςχθμα; 

 

https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162
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7.3.α. Διϊξεισ, καταςτολι τθσ Ελευκεροτυπίασ και τθσ ελεφκερθσ ζκφραςθσ 

Αυτι τθ ςτιγμι ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, και όχι μόνο, επιβάλλονται μζτρα αυταρχικά πζραν κάκε 

φανταςίασ που μθδενίηουν τθν κοινωνία των πολιτϊν και οποιαδιποτε ελευκερία. Μαγαηιά 

κλείνουν, υγιείσ άνκρωποι βρίςκονται ςε καραντίνα, τα παιδιά υποχρεοφνται να  μθν βλζπουν 

άλλα παιδιά και να προςποιοφνται ότι κάνουν μάκθμα μζςα από τα τάμπλετ. Στθν Ελλάδα 

υποχρεοφςαι να φοράσ μάςκα ςε εξωτερικό χϊρο, ακόμθ κι αν δεν υπάρχει άνκρωποσ ςτο ορατό 

ςου πεδίο, ενϊ ςτθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν εμφανίςτθκε και ο αρχθγόσ ΓΕΕΚΑ. Ταυτοχρόνωσ, 

ζχουν γίνει ΕΔΕ (Ζνορκεσ Διοικθτικζσ Εξετάςεισ) ςε εργαηόμενουσ ςτο νοςοκομείο Άγιοσ Σάββασ 

επειδι κόλλθςαν κορωνοϊό(!) και διενεργικθκαν εκδικθτικζσ μετακινιςεισ άλλων επειδι 

διεκδικοφςαν ενίςχυςθ του προςωπικοφ. Στο Λαϊκό νοςοκομείο θ διοίκθςθ ζςτειλε ζγγραφο που 

αναφζρει πωσ «τθν επικοινωνία αναλαμβάνει «κεντρικά» το υπουργείο Υγείασ, και απαγορεφεται 

ςε κάκε εργαηόμενο να προβαίνει ςε δθλϊςεισ ςε μζςα ενθμζρωςθσ». Ταυτοχρόνωσ ζγινε ΕΔΕ 

για τουσ εργαηόμενουσ που ζκαναν καταγγελίεσ για ακατάλλθλεσ μάςκεσ. Στθν Ράτμο, επίςθσ, 

ζγινε αναφορά γιατρϊν για αναρτιςεισ τουσ ςτα κοινωνικά δίκτυα. Κι ακόμθ, θ ΡΟΕΔΘΝ 

καταγγζλλει περιςτατικό πεικαρχικισ δίωξθσ ιατρικοφ προςωπικοφ ςτθν Ζδεςςα, επειδι ζκαναν 

δθλϊςεισ οι νοςοκομειακοί γιατροί ςε μζςα ενθμζρωςθσ. 

Πλα αυτά ςε ςφμπνοια με τθν ειςαγγελικι εγκφκλιο που καλεί ςε επιφυλακι για τθν τιρθςθ 

των μζτρων, αλλά και τθν ποινικοποίθςθ τθσ μετάδοςθσ τθσ νόςου (δθλαδι τθσ μθ τιρθςθσ των 

μζτρων) κακϊσ και κάκε πλθροφορίασ γφρω από αυτιν που μπορεί να κρικεί ότι «προκαλεί 

ανθςυχία ςτουσ νομοταγείσ πολίτεσ» ι «διζγερςθ ςε ανυπακοι» (και μζςω του διαδικτφου, 

όπωσ αναφζραμε αναλυτικά παραπάνω, ςτθν ενότθτα 4.2.β.i. Αρνθτζσ τθσ Επιςτιμθσ). Ζτςι, 

γίναμε μάρτυρεσ πρωτόγνωρων καταςτάςεων, όπωσ θ πρωτοβουλία τθσ προϊςταμζνθσ τθσ 

Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Σωτθρίασ Ραπαγεωργακοποφλου, να εκκινιςει ειςαγγελικι ζρευνα 

προκειμζνου «να εντοπίςει εάν ζχουν τελεςτεί αξιόποινεσ πράξεισ όπωσ διαςπορά ψευδϊν 

ειδιςεων άπαξ και κατ´ εξακολοφκθςθ κακϊσ και διζγερςθ ςε ανυπακοι και εφόςον προκφπτουν 

ποινικά δεδομζνα να προχωριςει ςτθν άςκθςθ ποινικϊν διϊξεων κατά ςυγκεκριμζνων 

προςϊπων». Θ ζρευνα αφορά δθμοςιεφματα των εφθμερίδων Μακελειό και Ελεφκερθ Ϊρα 

κακϊσ και βίντεο για τον κορωνοϊό του τραγουδιςτι Γρθγόρθ Ρετράκου. Αυτι θ φίμωςθ 

δυςτυχϊσ πζραςε ςτα “ψιλά” τθσ προςοχισ των υπεραςπιςτϊν τθσ δθμοκρατίασ, που 

αρκζςτθκαν ςτο να χλευάςουν και να κεωριςουν ότι δεν τουσ αφορά. Μςωσ όμωσ να τουσ 

αφορά θ ανακοίνωςθ του γενικοφ νοςοκομείου Ρτολεμαΐδασ «Μποδοςάκειο», πωσ «αν κατά τθν 

ιχνθλάτθςθ μετά από εμφάνιςθ κετικοφ κροφςματοσ ςε άτομο του προςωπικοφ βρεκεί κάποιοσ 

από το προςωπικό που είχε επαφι υψθλοφ κινδφνου εντόσ του Νοςοκομείου, που ςθμαίνει ότι 

δεν πιρε μζτρα προςταςίασ, απομακρφνεται από τθν εργαςία για 7 θμζρεσ, και κα του 

επιβλθκοφν οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ»! 

Γιατροί διϊκονται και ςτθν Ευρϊπθ για διαφωνίεσ με τθν διαχείριςθ ι και με τθν 

επικινδυνότθτα του ιοφ. Για παράδειγμα ςτθν Γαλλία απολφκθκε από τθ κζςθ του ο κακθγθτισ 

Christian Perronne, επικεφαλισ του τμιματοσ μολυςματικϊν αςκενειϊν ςτο νοςοκομείο Poincaré 

ςτο Garches, με το αιτιολογικό ότι οι κζςεισ του για τθν Covid19 «είναι αμφιλεγόμενεσ». Ο 

Perronne κατιγγειλε μεταξφ άλλων ότι ςυνάδελφοί του πλθρϊνονται πρόςκετα όταν δθλϊνουν 

αςκενείσ με κορωνοϊό. Φυςικά, ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ εφθμερίδεσ αναπαριχκθ θ είδθςθ, 

αναφζροντασ τον κακθγθτι ωσ «ςυνωμοςιολόγο»  – αν και ςυνικωσ οι επιςτιμονεσ αυτοί που 

ζχουν κφροσ ςτθν κοινωνία τουσ αναφζρονται ωσ «αμφιλεγόμενοι». Στον Peronne, όπωσ και ςε 

https://www.efsyn.gr/ellada/ygeia/272152_meta-tis-ede-kai-ekdikitikes-metakiniseis-ygeionomikon-apo-ton-ag-sabba
http://agonaskritis.gr/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CF%8A/?fbclid=IwAR2aX5brJf1MIAyIwV5mS2OBz87OS8XhaZh1q08-aNITO4FyfFjtuQb6xzc
https://www.skyrodos.gr/%CE%B5%CE%B4%CE%B5-%CF%83%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83/
https://tgnews.gr/πειθαρχική-δίωξη-νοσοκομειακών-επει/?feed_id=809&_unique_id=5fe33c19517c0&fbclid=IwAR1AxkXrdIfKLVt-0kLeTi5K0WzJpK8teS0li118OuvpDiLWqhrKI1qIvPo
https://www.taxheaven.gr/circulars/34260/eisaggelia-areioy-pagoy-egkyklios-16-2020
https://www.typosthes.gr/koinonia/234242_koronoios-eisaggeliki-ereyna-gia-fake-news-poioys-afora
https://kavosnews.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%B4/
https://actu.fr/ile-de-france/garches_92033/le-pr-christian-perronne-demis-de-ses-fonctions-de-chef-de-service-a-l-hopital-de-garches_38198400.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/11/18/qui-est-vraiment-christian-perronne-medecin-referent-des-complotistes_6060208_4500055.html
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άλλουσ πζντε ιατροφσ και κακθγθτζσ, υπζβαλλε καταγγελία και πεικαρχικζσ διϊξεισ τον Δεκζμβρθ 

το Εκνικό υμβοφλιο του Σάγματοσ των Ιατρϊν (CNOM), μεταξφ αυτϊν και ςτον Didier Raoult 

(αοφλ), «για ςχόλια που κρίκθκαν αμφιλεγόμενα ςχετικά με τθν επιδθμία Covid-19». Οι άλλοι 

που καταγγζλκθκαν είναι οι Henri Joyeux , θ Nicole Delépine , ο Nicolas Zeller και ο Rezeau-

Frantz. *Το Τάγμα των Λατρϊν ζχει ενδιαφζρουςεσ κζςεισ για κζματα, όπωσ ο ψθφιακόσ 

εντοπιςμόσ]. Επίςθσ ςτθ Γαλλία ςυνελιφκθ και κρατικθκε ςε ψυχιατρείο ο κακθγθτισ Jean-

Bernard Fourtillan (Φουρτιγιάν). Κα αναφερκϊ ςε αυτό παρακάτω, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ 

του Γερμανοφ ιατροφ Wolfgang Wodarg. 

Εδϊ δεν μιλάμε για λογοκριςία τθσ άλλθσ άποψθσ. Μιλάμε για δίωξθ τθσ άλλθσ επιςτθμονικισ 

άποψθσ. Με άλλα λόγια, δίωξθ τθσ επιςτιμθσ κακ’ αυτισ διότι, ωσ γνωςτόν, θ επιςτιμθ 

προχωρά μζςα από τισ διαφωνίεσ, τθν ζρευνα, τθν ελεφκερθ ζρευνα και ζκφραςθ. 

Ρερί αυταρχιςμϊν ςυνζχεια. Στθν περιφζρεια τθσ Κολοφμπια (ΘΡΑ), πζραςε μια απόφαςθ τον 

Οκτϊβρθ (που δεν ζχει επικυρωκεί ακόμθ) ςφμφωνα με τθν οποία οι ανιλικοι κα μποροφν να 

εμβολιάηονται χωρίσ ςυναίνεςθ των γονιϊν – χωρίσ καν τθν ενθμζρωςι τουσ, αφοφ κα 

ενθμερϊνεται απευκείασ το ςχολείο! Αντίςτοιχθ πλθροφορία ζχει διαψευςτεί για τθν πολιτεία 

του Μίςςιγκαν: ζγινε παρεξιγθςθ, λζει το δθμοςίευμα, επειδι κα διατεκοφν ςχολικζσ αίκουςεσ 

αλλά και το υπαίκριο πάρκινγκ των ςχολείων για τουσ εμβολιαςμοφσ («τα ςχολεία είναι γνωςτά 

ςτθν κοινότθτα και τα εμπιςτεφονται» αναφζρεται). Στθν Γερμανία ψθφίςτθκε νζοσ νόμοσ ςτισ 18 

Νοεμβρίου που δίνει αυξθμζνεσ αρμοδιότθτεσ ςτον υπουργό Υγείασ για να εκδίδει αποφάςεισ 

ςτο όνομα τθσ δθμόςιασ υγείασ με απλι υπουργικι απόφαςθ∙ ο νόμοσ κρίκθκε απαραίτθτοσ 

φςτερα από επιτυχθμζνεσ προςφυγζσ πολιτϊν ςτα κρατίδια τθσ Γερμανίασ εναντίον των μζτρων. 

Επίςθσ, «οι αδιάλλακτοι αντιρρθςίεσ καραντίνασ κα ειςάγονται υποχρεωτικά ςε νοςοκομεία ςτο 

κρατίδιο τθσ Βάδθσ Βυρτεμβζργθσ». Στθν Λςπανία ζχει κθρυχτεί 6μθνθ περίοδοσ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ, με επιβολι μζτρων όπωσ θ απαγόρευςθ κυκλοφορίασ το βράδυ. Στθ Γαλλία 

επιχειρικθκε να περάςει νόμοσ, γνωςτόσ για τθν απαγόρευςθ καταγραφισ των αςτυνομικϊν εν 

ϊρα υπθρεςίασ, που ζκιγε μεταξφ άλλων τθν ελευκερία του Σφπου∙ ο νόμοσ τελικϊσ πζραςε 

παρά τισ ζντονεσ διαμαρτυρίεσ. Αλλά και εκτόσ Ευρϊπθσ, ζχουν γίνει αναφορζσ από τθν Διεκνι 

Αμνθςτία για ιατροφσ ςτθν Αίγυπτο που ςυνελιφκθςαν φςτερα από κριτικι που άςκθςαν ςτθν 

κυβζρνθςθ, αλλά και βαςανιςτιρια δθμοςιογράφου ςτθν Κίνα για ςτοιχεία που δθμοςιοποίθςε. 

Σε όλα τα μζςα ενθμζρωςθσ και ςτα κοινωνικά δίκτυα εφαρμόηεται λογοκριςία των ειδιςεων. 

Για παράδειγμα, ςτθν Λταλία ιδιοκτιτεσ καταςτθμάτων εςτίαςθσ (αρχικϊσ) και άλλοι πολίτεσ 

αντζδραςαν ςτον δεφτερο εγκλειςμό, ενϊ και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ είχαμε διαμαρτυρίεσ 

και επειςόδια. Για πολλζσ από τισ παραπάνω ειδιςεισ δεν είναι εφκολο να βροφμε λεπτομζρειεσ, 

ενϊ όποτε γίνει αναφορά, οι αντιδράςεισ αποδίδονται ςτο τρίπτυχο “ακροδεξιοί-

ςυνωμοςιολόγοι-αρνθτζσ”, με αποτζλεςμα να υπάρχει ςοβαρό ζλλειμα ςτθ ςχετικι 

πλθροφόρθςθ. Ζχει καταντιςει εντελϊσ παράδοξο: ακόμθ και ακροδεξιζσ, ςυνωμοςιολογικζσ ι 

ότι άλλο να είναι οι αντιδράςεισ, γιατί δεν πρζπει κανείσ να μακαίνει γι' αυτζσ;  

Στον αντίποδα τθσ αναγκαςτικθσ απαγόρευςθσ ενθμζρωςθσ βρίςκεται θ εςκεμζνθ απόκρυψθ 

πλθροφοριϊν. Για παράδειγμα, θ Ελλάδα ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ με τθν εταιρεία επεξεργαςίασ 

δεδομζνων Palantir. Θ αμερικάνικθ εταιρεία, θ δράςθ τθσ οποίασ κεωρείται πραγματικά 

αμφιλεγόμενθ, «αςχολείται με τθν ανάλυςθ, επεξεργαςία, αποκικευςθ και «εξόρυξθ» (data-

mining) δεδομζνων ςε όλο τον κόςμο, ... και βοθκά κυβερνιςεισ και τισ αρχζσ καταςτολισ να 

file:///C:/Users/Ioannis/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Το%20Εθνικό%20Συμβούλιο%20του%20Τάγματος%20των%20Ιατρών%20(CNOM)%20υπέβαλε%20καταγγελία%20στις%20αρχές%20Δεκεμβρίου%20εναντίον%20έξι%20γιατρών,%20συμπεριλαμβανομένων%20των%20καθηγητών%20Didier%20Raoult%20και%20Christian%20Perronne%20,%20για%20σχόλια%20που%20κρίθηκαν%20αμφιλεγόμενα%20σχετικά%20με%20την%20επιδημία%20Covid-19.
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-446249-coronavirus-le-conseil-national-de-l-ordre-des-medecins-porte-plainte-contre-les-professeurs-raoult-perronne-joyeux-et-les-docteurs-delepine-zeller-et-rezeau-frantz.html
https://jf72vzckhhfhe3tpheiltvghxi--www-conseil-national-medecin-fr.translate.goog/publications/communiques-presse/enjeux-tracage-numerique
https://jf72vzckhhfhe3tpheiltvghxi--www-conseil-national-medecin-fr.translate.goog/publications/communiques-presse/enjeux-tracage-numerique
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/18/le-professeur-fourtillan-l-un-des-temoins-du-documentaire-complotiste-hold-up-quitte-l-hopital-psychiatrique_6063886_3224.html
https://www.washingtonpost.com/local/dc-politics/dc-vaccine-minors/2020/10/20/7378801e-12e4-11eb-ba42-ec6a580836ed_story.html?fbclid=IwAR1KEUAHvmSJtFehJDNY2efQZWrmXhKT4ku4UEJUz2F2SngUk9GyvwomtL8
https://www.newsweek.com/fact-check-can-schools-vaccinate-children-without-parental-consent-1554112?fbclid=IwAR1moPg26qguLzkVA_O9F36qi4ZtDumdBpvgu97yKnQJc3PGCpBg6pN938A
https://www.dw.com/el/βερολίνο-ψήφιση-νόμου-περί-λοιμώξεων-και-διαμαρτυρίες/a-55655733
https://www.capital.gr/diethni/3501129/germania-oi-antirrisies-tis-karantinas-tha-eisagontai-upoxreotika-se-nosokomeio-sti-badi-burtembergi?fbclid=IwAR26gG0GSnAzg5wJP9yh6sRnLVvTIEROmLW-OzIExqJtzo5GR3bthNJvx4w
https://www.tovima.gr/2020/10/25/world/ispania-se-katastasi-ektaktis-anagkis-gia-eksi-mines-logo-koronoiou/
https://www.capital.gr/diethni/3498199/gallia-kindunos-gia-ton-tupo-o-neos-nomos-peri-asfaleias
https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/269550_egkrithike-sti-gallia-o-nomos-poy-apagoreyei-ti-fotografisi-astynomikon
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/egypt-health-care-workers-forced-to-make-impossible-choice-between-death-or-jail/?fbclid=IwAR3eRYQo_51R55BewrVVuRQ7UsutPi4cKNwJCi4Fsq5hX64Zm-YGflB_6TQ
https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/3447/2020/en/?fbclid=IwAR1Qg8bnLGz2cvq-rJNsxH6FXT7XhhWOrChL9-9udGJEmAuzpoCDhc1iNmQ
https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/265997_italia-se-kloio-diadiloseon-kata-ton-neon-metron-gia-tin-pandimia
https://m.naftemporiki.gr/story/1655550/lockdowns-deja-vu-kai-orgi-stin-europi


 

P
ag

e7
2

 

διαχειρίηονται τεράςτιο όγκο δεδομζνων». Με αρχικι χρθματοδότθςθ από τθν CIA, ςχετίηεται 

με αντιτρομοκρατικζσ υπθρεςίεσ, με προλθπτικι αςτυνόμευςθ και  με βιομετρικι αναγνϊριςθ 

μελλοντικϊν υπόπτων. Σφμφωνα με το δθμοςίευμα, τθν ςυνεργαςία ανακάλυψε το vouliwatch.gr 

φςτερα από δελτίο τφπου τθσ εταιρείασ ςτισ 7/12/2020, ενϊ θ ςυνεργαςία που υπάρχει από τον 

Μάρτιο δεν ζχει ανακοινωκεί από τθν κυβζρνθςθ πουκενά, οφτε ζχει δθμοςιευτεί ςτθν 

πλατφόρμα ανάρτθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ωσ όφειλε. Θ παρουςία τθσ Palantir ςτθ χϊρα μασ 

μάλλον ανθςυχία προκαλεί και πρζπει να ερευνθκεί περιςςότερο. Στο μεταξφ, το Υπουργείο 

Ρροςταςίασ του Ρολίτθ προχϊρθςε ςε προκιρυξθ προςλιψεων 1500 ειδικϊν φρουρϊν, για τθν 

προςταςία των Ρανεπιςτθμίων! *Δεν ξζρω γιατί αλλά μου ζρχεται ςτο μυαλό θ πρόςλθψθ 3000 

αςτυνομικϊν το 2009, λίγο πριν τθν επιβολι του πρϊτου μνθμονίου+. 

 

7.3.β. Αυταρχιςμόσ και Λογοκριςία 

Τα μζτρα ιρκαν για να μείνουν, ομολογείται δθμοςίωσ, παρόλο που οι όποιεσ εκπτϊςεισ ςτισ 

ςυνταγματικζσ επιταγζσ επιτρζπονται μόνο κατ' εξαίρεςθ και για περιοριςμζνο χρονικό 

διάςτθμα. Και οι αποφάςεισ, ερμθνείεσ και αναλφςεισ γίνονται υπό τθν ψυχολογικι πίεςθ τθσ 

παροφςασ “κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ”. Είναι χαρακτθριςτικό το παρακάτω παράδειγμα. Ο 

δθμοςιογράφοσ Γιϊργοσ Σαχίνθσ, ρϊτθςε τουσ καλεςμζνουσ του, νομικοφσ και 

ςυνταγματολόγουσ ςε τθλεοπτικι ςυηιτθςθ, για τθ ςυνταγματικότθτα τθσ ρφκμιςθσ του νόμου 

που επιτρζπει τθ βίαιθ απομάκρυνςθ νοςοφντα με κορωνοϊό από το ςπίτι του, και ο κακθγθτισ 

ςτο Ράντειο Ρανεπιςτιμιο Δθμιτρθσ Χριςτόπουλοσ απάντθςε: «Κα κάνω λίγο τον ςυνιγορο του 

διαβόλου, κάνοντασ ζναν ςυνειρμό με κράτθ τα οποία αντιμετϊπιςαν ςε πρϊτθ φάςθ τθν 

πανδθμία και φαίνεται τϊρα να τθν ζχουν τικαςεφςει για τα καλά, όπωσ θ Κίνα, όπου φυςικά 

ςτθν Κίνα δεν υπάρχει περίπτωςθ να γίνει δθμόςιοσ διάλογοσ για το αν είναι ςυνταγματικό ζνα 

τζτοιο μζτρο. Τζτοιεσ πρακτικζσ είναι ςυμβατζσ με τον εκείνον νομικό πολιτιςμό. ... Άρα, κα 

μποροφςε κάποιοσ να πει ότι μ' αυτά και μ' αυτά, βάηοντασ τα προςχϊματα των ανκρωπίνων 

και ςυνταγματικϊν δικαιωμάτων, εμποδίηετε μια αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ για τθν οποία 

μασ ζδειξαν το δρόμο οι Κινζηοι... Αυτό είναι το κρίςιμο ερϊτθμα που πρζπει να ςυηθτιςουμε: 

μιπωσ να γίνουμε Κίνα για να γίνουμε αποτελεςματικότεροι ςτθν καταπολζμθςθ του 

κορωναϊοφ» (1:11:10-1:12:43); Ο κ. Χριςτόπουλοσ μίλθςε για τα δεδομζνα μιασ χϊρασ που ζχει 

ολοκλθρωτικό κακεςτϊσ, όπου γίνονται βαςανιςτιρια, όπου όποιοσ εκφράςει ελεφκερα μια 

γνϊμθ που δεν είναι αρεςτι πικανόν να εξαφανιςτεί από προςϊπου γθσ. Εμμζςωσ βζβαια 

απαντά: ναι, αυτά τα μζτρα είναι ςυμβατά με μια χϊρα ςαν τθν Κίνα! Εντοφτοισ, θ απάντθςθ 

οφείλει να είναι κατθγορθματικι: ςε ζνα δθμοκρατικό κακεςτϊσ, με το Σφνταγμα που ζχουμε και 

τον πολιτιςμό που επιδιϊκουμε, αυτά τα μζτρα δεν νοοφνται παρά μόνο αν αλλάξουμε κακεςτϊσ 

και ακυρϊςουμε το Σφνταγμα. Είναι τραγελαφικό να διαπραγματεφεται τθν απάντθςθ αυτι λόγω 

τθσ «αποτελεςματικότθτασ ςτθν καταπολζμθςθ του κορωναϊοφ». Διότι οι Κινζηοι, ςυν τοισ άλλοισ, 

ζχτιςαν και κάμποςα νοςοκομεία μζςα ςε λίγεσ μζρεσ, ενϊ ςτθν Ελλάδα θ κυβζρνθςθ κλείνει τα 

υπάρχοντα. 

Θ ςυηιτθςθ για τθν Κίνα δεν είναι τυχαία. Πταν το 2018 ζμακα τυχαίωσ ότι ςτθν Κίνα γίνεται 

αυςτθρι επιτιρθςθ, με κάμερεσ ςτουσ δρόμουσ που κάνουν αναγνϊριςθ προςϊπου, δεν το 

πίςτεψα. Αναηιτθςα λοιπόν ςτοιχεία, και είδα ότι ιςχφει, ότι γίνεται θλεκτρονικι καταγραφι 

δεδομζνων για τισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ του κάκε ανκρϊπου (αν περνά με κόκκινο, αν 

https://www.news247.gr/politiki/o-kolossos-epexergasias-dedomenon-palantir-kai-i-skoteini-synergasia-me-to-yp-psifiakis-politikis.9082696.html?fbclid=IwAR39bUrg2GiV9RWuFtpj5itsoXLxq-DPFj-XaPfR65ev56m6JUkRGwXcaaw
https://www.businesswire.com/news/home/20201207005526/en/
https://dimosio.gr/elas-1-500-proslipseis-gia-eidikoys-froyroys/
https://www.youtube.com/watch?v=CAff_h-tdO0&ab_channel=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97TV
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πετά ςκουπίδια, αν βοθκά τθν γιαγιά να περάςει το δρόμο!), τα οποία χρθςιμοποιοφνται 

αυτομάτωσ για τθν πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ “κοινωνικϊν πόντων”: αυτοί οι πόντοι ζχουν επίπτωςθ 

ςτο αν κα ςου επιτραπεί να ταξιδζψεισ, να νοικιάςεισ ςπίτι ι να πάρεισ επίδομα. Σότε το 

πρόγραμμα αυτό ιταν πειραματικό, και θ πειραματικι περίοδοσ κα ζλθγε το 2020, οπότε και 

κα εφαρμοηόταν ςε όλθ τθ χϊρα. Μου ζκανε μεγάλθ εντφπωςθ ότι ςτθ Δφςθ αυτό δεν ιταν 

ευρζωσ γνωςτό, ότι δεν υπιρχε κάποια διαμαρτυρία ι επίκριςθ για τθν ακραία παρακολοφκθςθ 

των πολιτϊν μζςω τθσ τεχνολογίασ. Ομολογϊ πωσ ςκζφτθκα κάπωσ κακόβουλα: ότι οι δυτικζσ 

κυβερνιςεισ αφινουν τθν Κίνα να πειραματιςτεί, μιασ και οι ίδιεσ δεν μποροφν να το κάνουν 

λόγω του πολιτικοφ τουσ ςυςτιματοσ και πολιτιςμοφ, και με τθν κατάλλθλθ ευκαιρία κα 

λάβουν τθν δοκιμαςμζνθ τεχνολογία ζτοιμθ προσ εφαρμογι ςτισ χϊρεσ τουσ. Θ ευρφτθτα τθσ 

ςυηιτθςθσ για το πόςο πετυχθμζνο είναι το κινεηικό μοντζλο αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ, αλλά 

και θ διαφιμιςθ εφαρμογϊν ςτισ χϊρεσ τθσ Δφςθσ που μζςω του κινθτοφ ςου παρακολουκείςαι 

ςυνεχϊσ, ςτο όνομα τθσ δθμόςιασ υγείασ, νομίηω πωσ με κάνει ακόμα πιο καχφποπτθ. Διότι αυτι 

είναι μια επιλογι του πολιτικοφ μασ ςυςτιματοσ: μια επιλογι προσ τθν αυταρχικότθτα, αντί 

για τθν αναδιανομι του πλοφτου που κα πραγματοποιοφνταν μζςω τθσ πραγματικισ 

ενίςχυςθσ τθσ πρωτοβάκμιασ υγείασ, για τθν οποία φωνάηουν όλοι οι επιςτιμονεσ, 

“αμφιλεγόμενοι” ι μθ. Ρρόκειται για επιλογι που ζχει γίνει πολφ πριν τθν πανδθμία, όπωσ 

απζδειξα παραπάνω, και φροντίηουν να μασ το λζνε ςε κάκε ευκαιρία: ξεχάςτε τθν ιδιωτικότθτά 

ςασ και τθ λογοδοςία των επιχειριςεων *«Citizen concerns over privacy and establishing 

accountability in business and legal structures will require adjustments in thinking», γράφει ο 

πρόεδροσ του Ραγκόςμιου Οικονομικοφ Φόρουμ (ΡΟΦ) Klaus Schwab ςτο βιβλίο του The Fourth 

Industrial Revolution, 2016].  

Θ ςυηιτθςθ για τθν Κίνα είναι μια πολιτικι επιλογι προσ τον αυταρχιςμό. Διότι, όπωσ ανζφερε 

και ο ιατρόσ Ηδοφκοσ παραπάνω, υπάρχει και το επιτυχθμζνο παράδειγμα τθσ Κοφβασ ςτθν 

διαχείριςθ του κορωνοϊοφ. Άλλο(;) κζμα όμωσ αυτό. 

Αναφζρκθκε νωρίτερα ςε αυτι τθν ζρευνα θ διλωςθ του βρετανοφ υπουργοφ υπεφκυνου για 

τουσ εμβολιαςμοφσ, Nadhim Zahawi, ότι δεν κα είναι υποχρεωτικοί οι εμβολιαςμοί αλλά κα 

υπάρχει «διαβατιριο ανοςίασ» και ενδεχομζνωσ μια εφαρμογι ςτο κινθτό που κα ςυνδζεται 

με αυτό, με τον γιατρό αλλά και με εςτιατόρια, μπαρ και ςινεμά που κα χρθςιμοποιοφν τθν ίδια 

εφαρμογι. Κι ζτςι θ Κίνα προςγειϊνεται ςτθν Ευρϊπθ πιο γριγορα απ' ότι νομίηαμε. Είπε επίςθσ 

ότι «θ Google, το Facebook και το Twitter κα πρζπει να κάνουν περιςςότερα για να ελζγξουν τισ 

απόψεισ που αντιτίκεται ςτο εμβόλιο». Τζλθ Νοεμβρίου οι δθλϊςεισ. Στισ 3 Δεκεμβρίου θ 

Κακθμερινι διαπιςτϊνει με ζκπλθξθ: «ε μια πρωτοφανι κίνθςθ προχϊρθςε το Facebook, 

ενθμερϊνοντασ ότι κα αρχίςει να κατεβάηει αναρτιςεισ με περιεχόμενο που περιλαμβάνει 

ψευδείσ ιςχυριςμοφσ για τα εμβόλια κατά του κορωναϊοφ, δρϊντασ ζτςι αποτρεπτικά ςε φιμεσ 

που παροξφνουν το πρόβλθμα τθσ πανδθμίασ. Θ εταιρεία ανζφερε ότι επιταχφνει τα ςχζδιά τθσ 

για τθν απαγόρευςθ παραπλανθτικϊν και ψευδϊν πλθροφοριϊν ςτισ πλατφόρμεσ του Facebook 

και του Instagram, μια κίνθςθ που ιρκε μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ ζγκριςθσ των εμβολίων από το 

Θνωμζνο Βαςίλειο. ... Ο αρχιςυντάκτθσ των ellinikahoaxes (επίςθμου ςυνεργάτθ του Facebook 

ςτθν Ελλάδα), Δθμιτρθσ Αλικάκοσ, *ανακοίνωςε ότι+ κα διαγράφονται ιςχυριςμοί ςχετικά με τθν 

αςφάλεια, τθν αποτελεςματικότθτα, τα ςυςτατικά ι τισ παρενζργειεσ των εμβολίων». 

Τα μζτρα ιρκαν λοιπόν για να μείνουν, ι τουλάχιςτον αυτό κα επιδιϊξουν αυτοί που τα 

επζβαλαν. Ενϊ οι πολίτεσ ενθμερϊνονται πλζον από τα κοινωνικά δίκτυα, … δεν εμπιςτεφονται τα 

https://www.alberta.ca/ab-trace-together.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ94CoNATs
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-britain-vaccines/no-covid-19-vaccine-no-normal-life-uk-minister-suggests-idINL8N2IG4TT
https://www.kathimerini.gr/world/561183184/to-facebook-mplokarei-pseydeis-eidiseis-gia-to-emvolio/
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παραδοςιακά μζςα – όπωσ ειπϊκθκε, ορκϊσ, ςτο Event 201. Είναι προφανζσ ότι ςτόχοσ είναι ο 

ζλεγχοσ του διαδικτφου, γενικϊσ, κι ζτςι ο ζλεγχοσ ςυνολικά τθσ πλθροφορίασ, αφοφ τθν 

τθλεόραςθ τθν ελζγχουν πλιρωσ, και τον Τφπο ςχεδόν. Θ ενθμζρωςθ πια κρίνεται από το αν 

μεταδίδει τθν “καλι” είδθςθ, κι αυτό αποφαςίηεται κεντρικά. Αυτι θ εξζλιξθ δεν κα μποροφςε να 

επιχειρθκεί τόςο “εφκολα” αν δεν ιταν ςτθ μζςθ το πρόςχθμα του κορωνοϊοφ. Είναι παραπάνω 

από προφανζσ ότι ο ζλεγχοσ δεν κα εξαλειφκεί όταν τελειϊςει θ πανδθμία. Και τότε κα ζχουμε 

μείνει με ζνα διαδίκτυο που κα ζχει να μασ προςφζρει μόνο τα αρνθτικά του και κα ζχει 

απωλζςει όλα τα καλά του – για  μασ, για τον κόςμο. Δθλαδι, χωρίσ ελευκερία επικοινωνίασ 

μζςω διαδικτφου από τθ μία, ενϊ μάλιςτα ζχουμε ιδθ ςτθρίξει μεγάλο μζροσ των νζων μασ 

ςυνθκειϊν επικοινωνίασ και οργάνωςθσ. Και από τθν άλλθ, με επιτιρθςθ μζςω των εφαρμογϊν 

του κινθτοφ και των κοινωνικϊν δικτφων ταυτόχρονα με τον εκιςμό ςε αυτά. 

Σχετικά με τον εκιςμό, υπάρχουν πλζον αρκετζσ μελζτεσ και δθμοςιεφματα ςφμφωνα με τα 

οποία οι δθμιουργοί των κοινωνικϊν δικτφων και των επιλογϊν που προςφζρουν (π.χ. τα like ι οι 

τελίτςεσ που δείχνουν ότι κάποιοσ πλθκτρολογεί, ι το ατελείωτο scroll-down χωρίσ ςταματθμό) 

ζχουν καταςκευαςτεί με ςκοπό να κάνουν τον χριςτθ να επικυμεί ςυνεχϊσ να κάνει χριςθ 

ατελείωτεσ ϊρεσ και πάλι να επιςτρζφει ςε αυτά. Κι αν νομίηει κανείσ ότι ξζρει και το ελζγχει, κα 

πρζπει να γνωρίηει πωσ «πίςω από τθν οκόνθ του κινθτοφ ςου, υπάρχουν χιλιάδεσ μθχανικοί που 

ζχουν εργαςτεί ςτο να το κάνουν όςο πιο εκιςτικό μποροφν». Αρκετοί από αυτοφσ τουσ 

μθχανικοφσ πλζον δθλϊνουν ζνοχοι ι ότι είχαν άγνοια για τισ επιπτϊςεισ τθσ δουλειά τουσ, 

όπωσ ο Sean Parker, ιδρυτικό ςτζλεχοσ του Facebook που δθλϊνει ότι «πραγματικά μεταβάλλει 

τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ… Ζνασ κεόσ ξζρει τι  κάνει 

ςτο μυαλό των παιδιϊν μασ». Σκεφτείτε μόνο ότι 

το Facebook μασ δίνεται δωρεάν: δεν είμαςτε 

εμείσ οι πελάτεσ, αλλά οι διαφθμιςτικζσ. Πςο 

περιςςότερο χρόνο το χρθςιμοποιοφμε, τόςο 

περιςςότερεσ διαφθμίςεισ προβάλλονται. 

Ταυτοχρόνωσ, ςυλλζγει ςτοιχεία κάκε μασ 

ενδιαφζροντοσ και ςυμπεριφοράσ, οι οποίεσ 

πωλοφνται ςε κάκε ενδιαφερόμενο. Είναι λοιπόν 

προσ το ςυμφζρον τουσ  να παραμείνουμε 

ενεργοί όςο περιςςότερο γίνεται: ο χρόνοσ μασ 

εκεί είναι εμπορεφςιμοσ. Εμείσ οι ίδιοι είμαςτε 

το προϊόν, οι χριςτεσ, λζνε οι προγραμματιςτζσ των εφαρμογϊν. «Και για να το καταφζρουν  

αυτό «δθμιουργοφν δυνατότθτεσ που χειραγωγοφν τθν χθμεία του εγκεφάλου μασ, όπωσ τθν 

εκροι ντοπαμίνθσ. Αυτζσ τισ δανείηονται κατευκείαν από τα καηίνο και τουσ κουλοχζρθδεσ, από 

τισ πιο εκιςτικζσ μθχανζσ που ζχουν εφευρεκεί». Ρρϊθν ςτελζχθ αυτϊν των εταιρειϊν, που 

αποχϊρθςαν επειδι δεν ςυμφωνοφν με το αποτζλεςμα που ζχει θ δουλειά τουσ ςτθν κοινωνία, 

μλοφν μάλιςτα και για τθν κοινωνικι και πολιτικι πόλωςθ που προκαλοφν τα κοινωνικά δίκτυα 

(ςτο δραματοποιθμζνο ντοκιμαντζρ του 2020, Social Dilemma, που υπάρχει και υποτιτλιςμζνο 

ςτα ελλθνικά) Πμωσ, οι δθμιουργοί και ιδιοκτιτεσ αυτϊν των μζςων δεν τα επιτρζπουν ςτα 

παιδιά τουσ πριν τα 12-16 τουσ χρόνια. Μάλιςτα, επιλζγουν να τα ςτζλνουν ςε ςχολεία, όπωσ τα 

Βάλντορφ, επειδι εκεί δεν επιτρζπεται θ χριςθ κινθτϊν ςτα παιδιά θλικίασ κάτω των 12, αλλά  

και θ χριςθ τουσ από τουσ κακθγθτζσ μπροςτά τουσ. Κεωροφν ότι «υπονομεφουν τθν ικανότθτα 

των παιδιϊν να αναπτφξουν επαρκϊσ τθ ςωματικι ρϊμθ, τθ δθμιουργικι και καλλιτεχνικι 

https://www.sciencefocus.com/future-technology/trapped-the-secret-ways-social-media-is-built-to-be-addictive-and-what-you-can-do-to-fight-back/
https://www.bbc.com/news/technology-44640959
https://www.sciencefocus.com/future-technology/trapped-the-secret-ways-social-media-is-built-to-be-addictive-and-what-you-can-do-to-fight-back/
https://gamato-movies.gr/the-social-dilemma-2020-greek-subs-online/
https://www.businessinsider.com/silicon-valley-parents-raising-their-kids-tech-free-red-flag-2018-2
https://www.independent.ie/life/family/parenting/the-tech-moguls-who-invented-social-media-have-banned-their-children-from-it-37494367.html
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ζκφραςθ, το αυτοζλεγχο» και άλλεσ αρετζσ που πρζπει να επιδεικνφουν οι εργαηόμενοι ςτισ 

εταιρείεσ των γονιϊν τουσ! 

 

7.3.γ. “Ακροδεξιοί-ςυνωμοςιολόγοι-αρνθτζσ”: το βολικό τρίπτυχο 

Ευτυχισ λοιπόν θ ςυγκυρία του κορωναϊοφ για τθν παγκόςμια και εγχϊρια ολιγαρχία, κι 

αναμενόμενθ κάποια ςτιγμι, όπωσ είχαν ςυχνά προειδοποιιςει, με “λφςεισ” που εφαρμόηονται 

ςιμερα αλλά εξυπθρετοφν ςχεδιαςμοφσ μελετθμζνουσ καιρό πριν. Ο φόβοσ  γφρω από το 

ηωτικότερο όλων, που είναι θ ηωι και θ υγεία, είναι πρωταρχικόσ και κακοριςτικόσ παράγοντασ 

επιτυχίασ. Ρρόκειται για τον φόβο  του κανάτου, που ζχει οικοδομιςει Εκκλθςίεσ και 

μεταφυςικζσ αναηθτιςεισ. Πμωσ, το αποτελεςματικότερο όπλο για τθν επιβολι των ςχεδίων 

αυτϊν ωσ “μζτρα για τον κορωνοϊό” είναι το τρίπτυχο “ακροδεξιοί-ςυνωμοςιολόγοι-αρνθτζσ”, 

ι πιο εκλεπτυςμζνα “οι ψευδείσ ειδιςεισ”. Ππωσ είδαμε, θ λογοκριςία ςε κάκε διαφωνοφντα 

είχε ιδθ προτακεί ςτθν προςομοίωςθ (τθσ όποιασ) πανδθμίασ ςτο όνομα τθσ αντιμετϊπιςθσ των 

“ψευδϊν ειδιςεων” που κα ζκεταν ςε κίνδυνο τθν εφαρμογι των μζτρων. Πμωσ, για να γίνει 

αποδεκτι θ λογοκριςία από το ςφνολο τθσ κοινωνίασ, ιταν απαραίτθτο να μπουν ςε κίνθςθ οι 

μθχανιςμοί ψυχολογικισ και ιδεολογικισ καταςτολισ των όποιων διαφωνοφντων. Πςοι είχαν 

μελετιςει από πριν το κζμα, και που μελετοφν χρόνια τισ κοινωνίεσ και τισ ανκρϊπινεσ 

αντιδράςεισ, ιταν για άλλθ μια φορά πιο μπροςτά από όλουσ εμάσ. Οι μθχανιςμοί καταςτολισ, 

πριν εφαρμοςτοφν ςτουσ “διαφωνοφντεσ”, ςτόχευςαν προλθπτικά ωσ μθχανιςμοί 

προπαγάνδασ ζνα άλλο κομμάτι τθσ κοινωνίασ: τουσ “προοδευτικοφσ” (πάςθσ ιδεολογικισ 

προζλευςθσ, π.χ. κλαςικοί φιλελεφκεροι), τουσ αντιεξουςιαςτζσ και τουσ “αριςτεροφσ”. «Όςοι 

αντιδροφν ςτα μζτρα είναι ακροδεξιοί», ειπϊκθκε εξ αρχισ, χωρίσ να υπάρξει θ παραμικρι 

αντίδραςθ! Ευφυζςτατο κόλπο, εξαςφάλιςε ότι δεν κα υπάρξει αντίδραςθ για αρκετό καιρό. Σε 

μια ιςτορικι ςυγκυρία όπου θ πολιτικι αντιπαράκεςθ και εναλλακτικι δεν αφορά κάποια 

οικονομικι και πολιτικι αντιπρόταςθ, αλλά το ενοποιθτικό ςτοιχείο των κομμάτων και των 

ομάδων αντίςταςθσ είναι το προςφυγικό και ο αντιφαςιςμόσ, θ προςοχι κατευκφνκθκε 

τεχνθζντωσ προσ τον παραδοςιακό εχκρό -φαςίςτεσ/ακροδεξιοφσ- μόνο που τϊρα αυτόσ 

ορίςτθκε μζςω τθσ αμφιςβιτθςισ του απζναντι ςε μζτρα... απολφτωσ αμφιςβθτιςιμα! 

Αμφιβάλετε; Στισ προτάςεισ του Event 201 υπάρχει και αυτι του Stephen Redd, διευκυντοφ του 

Γραφείου Ετοιμότθτασ και Αντιμετϊπιςθσ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ ςτο  αμερικανικό CDC (Κζντρο 

Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων): 

We have to recognise that we are all 

susceptible to misinformation based 

on our prior beliefs and experience, 

and I think that, with the social 

media platforms, there is an 

opportynity to understand who it is 

that' s susceptible, in what form of 

misinformation.  I think there is an 

opportunity to collect data from that 

communication mechanism 

 

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/players/redd.html
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ι, ςε ελεφκερθ μετάφραςθ, όλοι είμαςτε επιρρεπείσ ςτθν παραπλθροφόρθςθ αναλόγωσ με τα 

πιςτεφω και τισ εμπειρίεσ μασ. Σα κοινωνικά δίκτυα μασ προςφζρουν μια ευκαιρία να 

καταλάβουμε ποιοσ είναι επιρρεπείσ και ςε ποια μορφι παραπλθροφόρθςθσ, αν ςυλλζξουμε 

ςτοιχεία από αυτά. *Ε, τζτοιεσ ευκαιρίεσ δεν τισ αφινουμε να πάνε χαμζνεσ...+ 

Σφςςωμθ θ κοινοβουλευτικι αριςτερά τθσ Ελλάδασ (και όχι μόνο τθσ Ελλάδασ, αλλά ασ 

περιοριςτοφμε ςτα κακ' υμάσ) τάχκθκε ςτο πλευρό τθσ... “καλισ πλθροφόρθςθσ”, το ίδιο και οι 

εφθμερίδεσ και οι ιςτοςελίδεσ που τθν ςτθρίηουν. Το ίδιο και μερίδα αριςτερϊν, αναρχικϊν και 

άλλων ςτα κοινωνικά δίκτυα. Θ φπαρξθ ακροδεξιϊν ςε αυτι τθν ιςτορικι ςυγκυρία ζδωςε 

νόθμα ςτισ αναρτιςεισ ξανά, και το νζο δίπολο αναςυγκροτικθκε ςε μθδενικό χρόνο. Οι 

ακροδεξιοί=πολιτικοί αντίπαλοι, οι ςυνωμοςιολόγοι=γραφικοί και οι αρνθτζσ=κατά-τθσ-

επιςτιμθσ είχαν όλα τα χαρακτθριςτικά ϊςτε να καφτεί θ οποιαδιποτε άποψθ δεν είχε καμία 

ςχζςθ με όλουσ αυτοφσ αλλά εκεί τθν τοποκετοφςε θ προςφιλισ άποψθ “Ι με μασ, ι με τουσ 

εχκροφσ”. Θ αντιπαράκεςθ πιρε ιδεολογικό χαρακτιρα, και καμία ςχζςθ δεν είχε με τθν 

επιςτιμθ ι τα ςτοιχεία. Τουναντίον: ςε ανάρτθςθ του Δεκεμβρίου, οι “προοδευτικοί” χλεφαηαν 

τουσ άςχετουσ με τθν επιςτιμθ αρνθτζσ των εμβολίων επειδι, λζει, κα μεταδίδουν τον ιό ςτουσ 

γφρω τουσ και δεν νοιάηονται για τουσ άλλουσ. Δεν είχαν φροντίςει να μάκουν ότι τα εμβόλια ςε 

αυτι τθ φάςθ δεν προςτατεφουν από τθ μετάδοςθ, όπωσ ζχει ειπωκεί επιςιμωσ. Δεν γνϊριηαν 

καν ότι είναι ερευνθτικά, και φυςικά αγνοοφςαν τον Κϊδικα τθσ Νυρεμβζργθσ κι ασ μάχονται 

τόςο κερμά τον φαςιςμό! Γι' αυτό υποςτθρίηω ότι, πρόκειται για ιδεολογικι αντιπαράκεςθ 

χωρίσ καμία επαφι με δεδομζνα που είναι ανοιχτά και προςβάςιμα ςε όλουσ - με λίγο ψάξιμο 

φυςικά. Αυτό το ψάξιμο όμωσ δεν το κάνουν, επειδι “αυτά λζνε οι ψεκαςμζνοι”.  

Είναι πραγματικό εντυπωςιακό ζνασ ευρφτεροσ χϊροσ που, μζςα ςτα κινιματα, ζψαχνε και 

ζβριςκε ςτοιχεία ςαν τον καλφτερο δθμοςιογράφο ι επιςτιμονα, ςιμερα να ταυτίηεται  με τον 

Μθτςοτάκθ, τον Ευαγγελάτο και όλουσ αυτοφσ που πάντα του ζλεγαν ψζματα. Ζχω ςτο παρελκόν 

δει κείμενα ςυλλογικοτιτων ςχετικά με τισ διαςυνδζςεισ των εταιρειϊν που ιρκαν ςτθν Ελλάδα 

για  να κάνουν δικεν επζνδυςθ και να λεθλατιςουν τον τόπο, ζχω δει τισ ερμθνείεσ τουσ και ζχω 

μείνει με ανοιχτό το ςτόμα από το βάκοσ και τθν επάρκεια τθσ αναηιτθςθσ, ακόμθ και ςε 

εξειδικευμζνα επιςτθμονικά ηθτιματα. ιμερα οι ίδιοι λζνε «εμπιςτευτείτε τθν επιςτιμθ, εςείσ 

δεν είςτε γιατροί» και υιοκετοφν όλεσ τισ εκβιαςτικζσ ανακρίβειεσ για τθν προϊκθςι τουσ. Θ 

οξφνοια του νου ζχει δϊςει τθ κζςθ τθσ ςτο νζο πρόταγμα: «εμβόλια δωρεάν για όλουσ»! 

Μάλιςτα, υιοκετοφν και το άλλο διαδεδομζνο επιχείρθμα: «πϊσ κα βγοφμε από τον εγκλειςμό 

χωρίσ το εμβόλιο»; Μα, αυτοί δεν άκουςαν πουκενά αυτό που ζχει πια ειπωκεί, πωσ και με το 

εμβόλιο δεν κα τελειϊςουν τα μζτρα; Δεν άκουςαν πουκενά τουσ επιςτιμονεσ που είπαν ότι, ο 

εμβολιαςμόσ δεν ξζρουμε ακόμθ αν εξαςφαλίηει ανοςία; Ι πιο ανκρϊπινα, όταν αρρωςτιςει 

φίλοσ τουσ βαριά και του προτακεί από τον γιατρό του χειρουργείο, δεν τον παροτρφνουν να 

πάρει και δεφτερθ ι/και τρίτθ γνϊμθ και μετά να κρίνει ο ίδιοσ τι πρζπει να κάνει; 

Αγανακτιςμζνοσ από τον δεφτερο εγκλειςμό κάποιοσ φίλοσ ςτο facebook αριςτερισ ιδεολογίασ 

κάνει μια μετριοπακι ανάρτθςθ ςχετικά με τα μζτρα και το πόςο εξοντϊνουν τθν κοινωνία, χωρίσ 

να ζχουν ενιςχυκεί οι δομζσ υγείασ. Φίλοσ του ςχολιαςτισ του απαντά: «υμφωνϊ απόλυτα με 

αυτά που γράφεισ παρά πάνω, αλλά φίλε μου όταν τα λζμε αυτά είναι βοφτυρο ςτο ψωμί του 

κάκε ακροδεξιοφ». Θ ταφτιςθ πολλϊν με το κυβερνθτικό αφιγθμα είναι εντυπωςιακι. Ρολφ 

περιςςότεροι που οι ίδιοι χαρακτιριηαν τθν κυβζρνθςθ Μθτςοτάκθ ωσ ακροδεξιά. Γιατί τϊρα 

εμπιςτεφονται τόςο πολφ αυτι τθν ακροδεξιά, όπωσ ζλεγαν, κυβζρνθςθ, που δεν ζχουν 

https://www.gavi.org/vaccineswork/what-do-immunity-passports-and-vaccination-certificates-mean-covid-19-restrictions
https://www.skai.gr/news/greece/koronoios-eos-kai-dyo-xronia-tha-zisoume-me-metra-lene-oi-epistimones
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αναηθτιςει οι ίδιοι ςτοιχεία; Θ προςωπικι μου άποψθ ςε αυτό είναι ότι, θ ιδεολογικι 

περιχαράκωςθ είναι πολφ πιο ιςχυρι από τα ςτοιχεία και τθν επιςτιμθ, διότι τοποκετεί το 

άτομο ςε μία ομάδα και του δίνει ταυτότθτα. Οι ιδεολογίεσ επιδροφν με τον τρόπο που επιδρά θ 

πίςτθ ςτουσ κρθςκευόμενουσ: αν και πρεςβεφουν τθν αγάπθ, ο αλλόκρθςκοσ είναι πάντα ο 

εχκρόσ. Ζτςι και ςτουσ ιδεολόγουσ: θ αντιπαλότθτα με τον “ακροδεξιό” κινθτοποιεί 

αντανακλαςτικά που δεν ςχετίηονται με τον ορκό λόγο ι τθν επιςτιμθ, αλλά με τθν 

ςυναιςκθματικι κατάςταςθ των ανκρϊπων, αυτι δθλαδι που είναι άμεςα χειραγωγιςιμθ. Γι' 

αυτό και οι ιδεολογίεσ ζχουν χαρακτθριςτεί και “πολιτικζσ κρθςκείεσ” (δείτε ςχετικϊσ εδϊ, ςελ. 

340 ι 360-367). 

 

7.3.δ. Ιδεολογικόσ εχκρόσ και Αυτολογοκριςία 

«Ο φαςιςμόσ αρχίηει με τθ ςκζψθ πωσ οι άλλοι είναι ανόθτοι» (Paul Valery, Γάλλοσ ποιθτισ) 

Ο ςυνταγματολόγοσ Τςιλιϊτθσ Χαράλαμποσ, ςε άρκρο του αναφορικά με τθν απόφαςθ του 

ΣτΕ για τθν εγγραφι νθπίου ςε παιδικό ςτακμό, χαιρετίηει τθν απόφαςθ ςτο όνομα τθσ 

αντιμετϊπιςθσ όςων αντιδροφν ςτα εμβόλια. «Θ απόφαςθ αυτι αποτελεί τθν απάντθςθ ςε όςουσ 

διακατεχόμενουσ είτε από απεριςκεψία είτε από ςκόπιμθ άγνοια, δειςιδαιμονίεσ, 

προκαταλιψεισ, ιδεολθψίεσ, ανορκολογιςμό και ςυνωμοςιολογία αρνοφνται να δουν τθν 

πραγματικότθτα και να προςτατζψουν τον εαυτό τουσ αλλά και τουσ γφρω τουσ». Οι αιτίεσ που 

αναφζρει ο κακθγθτισ πίςω από τθν άρνθςθ των εμβολίων εμπεριζχουν μόνο υποτιμθτικό 

περιεχόμενο, ςτθν ουςία τςουβαλιάηοντασ πλθκϊρα απόψεων και κινιτρων ςε ζνα και μόνο 

ςχεδόν υβριςτικό περιεχόμενο. Δεν κα μπω ςτον κόπο να κυμίςω εδϊ τισ ςυνταγματικζσ 

διατάξεισ περί ςεβαςμοφ τθσ αξιοπρζπειασ του κάκε πολίτθ, είμαι ςίγουρθ πωσ και ο κ. Τςιλιϊτθσ 

τισ ξζρει. Πμωσ, θ ιςχφσ τθσ προπαγάνδασ μπορεί να κάνει κάποιον να ξεχνά όςα διδάχτθκε και 

διδάςκει. 

Θ κατθγοριοποίθςθ των “διαφωνοφντων” ςτο τρίπτυχο “ακροδεξιοί-ςυνωμοςιολόγοι-αρνθτζσ” 

(που ςε κάποιο ςθμείο του τρίπτυχου εμπεριζχει τουσ κρθςκόλθπτουσ ι απλϊσ κρθςκευόμενουσ) 

τουσ κατατάςςει αυτομάτωσ ςτθν κατθγορία των θλικίων. Και αυτι είναι θ αντιμετϊπιςθ: 

χλευαςμόσ, ειρωνεία, υποτίμθςθ. Σισ περιςςότερεσ φορζσ μάλιςτα τισ κεωρίεσ ςυνωμοςίασ τισ 

ζχω ακοφςει από τουσ αντιπάλουσ τουσ, κυρίωσ όταν διαφωνοφν και δεν ζχουν ι δεν κζλουν 

να παρακζςουν επιχειριματα. Ζτςι, ςε ζναν πολιτιςμζνο διάλογο για τθ λογοκριςία μπορεί να 

ρωτιςουν «Τι υπάρχει από τθν άλλθ μεριά τθσ επίπεδθσ γθσ;». Αυτι είναι ςτθν πραγματικότθτα θ 

μζκοδοσ που ακολουκοφν ςελίδεσ που πλθρϊνονται αδρά για να κάνουν ζλεγχο και λογοκριςία 

(fact check) ςτο διαδίκτυο: αναφζρουν το κζμα, κάνουν μια τεράςτια ειςαγωγι όπου 

αναφζρονται ςε φαιδρζσ ιςτοςελίδεσ και απόψεισ που αμυδρά ςχετίηονται με το κζμα ςε μια 

προςπάκεια γελοιοποίθςθσ και αποδόμθςθσ, και μετά αςχολοφνται λζγοντασ ψζματα και 

ανακρίβειεσ με το αρχικό κζμα. Και καλά, αυτοί το κάνουν βγάηοντασ και αρκετά χιλιάρικα. Οι 

ιδεολόγοι, όμωσ, κάνοντασ το ίδιο, οφτε λεφτά βγάηουν και υπονομεφουν τουσ ίδιουσ και το 

μζλλον τουσ. 

Γιατί αυτοχπονομεφονται; Πρϊτον, διότι υποκάλπουν τον φαςιςμό. Το πρϊτο βιμα για τον 

φαςιςμό είναι θ πεποίκθςθ ότι ο Άλλοσ είναι θλίκιοσ. Δεφτερον, υποςτθρίηοντασ ι 

αδιαφορϊντασ για τθ λογοκριςία εναντίον του Άλλου -επειδι είναι θλίκιοσ- δεν αντιδράσ 

http://www.nellypsarrou.com/PDF/Samothraki/Book_TAXIDI%20STI%20SAMO8RAKI.pdf
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/syntagmatikos-o-ypochreotikos-emvoliasmos-scholio-stin-ste-d-tmima-2387-2020/
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απζναντι ςτο κεμζλιο κάκε υγιοφσ και δθμοκρατικισ κοινωνίασ: τθν ελεφκερθ ζκφραςθ και 

πλθροφόρθςθ. Δεν αιςκάνεςαι καν τον κίνδυνο για ςζνα, τισ διεκδικιςεισ ςου, τουσ 

μελλοντικοφσ ςου αγϊνεσ, όταν θ λογοκριςία κα ζχει γίνει θ νζα κανονικότθτα; Δεν αιςκάνεςαι 

να κινδυνεφεισ όταν το facebook και το twitter ζχει τόςθ δφναμθ, αιςκάνεται ότι είναι τόςο 

αςφαλζσ και ιςχυρό, ϊςτε  να ςβινει αναρτιςεισ του Τραμπ – και προςφάτωσ τον ίδιο του τον 

λογαριαςμό; «Μα τι με νοιάηει για τον ακροδεξιό φαςίςτα;» λεσ. Δεν τρομάηεισ καν όταν αυτζσ οι 

εταιρείεσ το κάνουν αυτό ςτον ίδιο τον πρόεδρο των ΘΡΑ, όποιοσ κι αν είναι; Σε τελευταία 

ανάλυςθ, αν ο άλλοσ είναι πράγματι θλίκιοσ ι αςχολείται με κεωρίεσ ςυνωμοςίασ, που ακριβϊσ 

κεςπίηεται ότι ζχει λιγότερα δικαιϊματα από ςζνα; Ασ μθν ξεχνάμε πωσ οι πρϊτεσ επιςθμάνςεισ 

των “αςτυνόμων” του facebook  ςε πολιτικά ηθτιματα (ςτθν Ελλάδα τουλάχιςτον) ζγιναν ςε 

αναρτιςεισ αναφορικά με τισ ανεμογεννιτριεσ. Ο ίδιοσ ο κεςμόσ των “fact-checkers” ςτο 

facebook άρχιςε να εφαρμόηεται μόλισ το 2019, μαηί με τθν επίςθμθ χρθματοδότθςθ. Ι 

φαντάςτθκε κανείσ ότι θ παγκόςμια ελίτ με τισ φαςιςτικζσ βλζψεισ ειςιγαγε τθν διαδικτυακι 

λογοκριςία επειδι κζλει να περιορίςει τουσ... “ακροδεξιοφσ”; Και τρίτον, λόγω τθσ διευρυμζνθσ 

αυτολογοκριςίασ. Ο χλευαςμόσ, θ ςυκοφάντθςθ ζχουν πιάςει τόπο ςε αρκετό κόςμο, που 

αποφεφγει να πει τι ςκζφτεται για να μθν τον πουν “ψεκαςμζνο” - άλλθ μοδάτθ υποτίμθςθ του 

Άλλου. Θ αυτολογοκριςία, όμωσ, θ επιβολι περιοριςμϊν ζκφραςθσ ςτον ίδιο τον εαυτό υπό 

τον φόβο των ςυνανκρϊπων, θ κυριαρχία του φόβου με απλά λόγια, κα ζπρεπε ςε όςουσ 

κζλουν να μάχονται τον φαςιςμό να χτυπάει θχθροφσ ςυναγερμοφσ. Ι μιπωσ φανταςτικατε 

ότι πολιτιςμζνεσ κοινωνίεσ του 20ου αιϊνα που αςπάςτθκαν ι ανζχτθκαν τον φαςιςμό το ζκαναν 

από τθ μια μζρα ςτθν άλλθ, χαρωπά και εκελουςίωσ; 

Υπάρχουν βεβαίωσ και αυτοί που ζχουν γίνει γνωςτοί  μζςα από τισ αντιφαςιςτικζσ και 

δικαιωματικζσ ομάδεσ, που όλωσ παραδόξωσ τουσ ακοφσ ςιμερα να αποκαλοφν όςουσ κζλουν να 

αςκιςουν το δικαίωμά τουσ να μθν εμβολιαςτοφν, «ςκατόψυχουσ», «κοινωνικά παράςιτα», 

«θμιμακείσ»(!), «περικωριακοφσ», και να πρεςβεφουν τθ κζςθ «υποχρεωτικότθτα και τζλοσ». 

Ραράδοξθ μιςαλλοδοξία για υπεραςπιςτζσ των δικαιωμάτων. Και μετά κοιτάσ καλφτερα και 

βλζπεισ ότι αυτοί κατά κφριο λόγο εργάηονται ςτισ αντιρατςιςτικζσ ομάδεσ και ςτθν υπεράςπιςθ 

ςυγκεκριμζνων και μόνο μειονοτιτων ι ςτθν ςυγκεκριμζνου τφπου ενθμζρωςθ. Και τότε 

καταλαβαίνεισ ότι δεν ιταν ποτζ υπεραςπιςτζσ κανενόσ δικαιϊματοσ. Απλϊσ μια δουλειά 

κάνουν. 

Θ αλικεια είναι ότι τισ περιςςότερεσ, αν όχι όλεσ, τισ κεωρίεσ ςυνωμοςίασ τισ ζχω ακοφςει 

από τουσ αντιπάλουσ των. Και τισ περιςςότερεσ ιςτοςελίδεσ με αςτείο και γραφικό περιεχόμενο 

τισ ζχω δει από χλευαςτικζσ αναρτιςεισ των προοδευτικϊν που τάςςονται με τθν κυβζρνθςθ για 

να μθν τουσ πουν ψεκαςμζνουσ. Τελικϊσ, θ αριςτερά (και θ αντιεξουςία και το προοδευτικό 

κζντρο) υιοκζτθςε μια φραςεολογία που τθσ επζβαλε θ κυρίαρχθ προπαγάνδα: οι ίδιοι οι 

αριςτεροί αυτολογοκρίνονται για να μθν τουσ πουν οι φίλοι τουσ οι αριςτεροί ψεκαςμζνουσ. 

Το ίδιο βζβαια ιςχφει και μεγάλο μζροσ τθσ παραδοςιακισ δεξιάσ. Πχι ότι δεν υπάρχουν 

ςυνωμοςιολόγοι. Φυςικά και υπάρχουν, και είναι κρίμα να λογοκρίνονται: ζχουν πολφ πλάκα 

κάποιεσ κεωρίεσ. Δθλαδι τι κζλετε, μια κοινωνία ομοφωνίασ; Αλλά οι διαφωνοφντεσ που ζχουν 

ςυγκεκριμζνεσ και εφλογεσ ενςτάςεισ είναι το κφριο κομμάτι όςων αντιδροφν (φραςτικά ςε κάκε 

περίπτωςθ). Θ απόλυτθ ταφτιςθ των μεν με τουσ δε, εκτόσ από αυκαίρετθ, είναι και εξαιρετικά 

βολικι για τουσ κυβερνϊντεσ. Ζτςι, αν για παράδειγμα ζχεισ ζνςταςθ ςτθν επιβολι τθσ μάςκασ ςε 

εξωτερικοφσ χϊρουσ, ζνα μζτρο χωρίσ επιςτθμονικι λογικι όπωσ αναλφςαμε παραπάνω, 

https://www.ellinikahoaxes.gr/financing-indepedence/
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χαρακτθρίηεςαι “αρνθτισ”, και αυτομάτωσ ότι υπαγορεφει το τρίπτυχο. Αλλά κι αν είςαι γιατρόσ 

και τεκμθριωμζνα αναφζρεισ ςτοιχεία και διαφωνείσ με όςα επιβάλλονται, πάλι υπόκειςαι ςε 

χαρακτθριςμοφσ, διότι δεν εξυπθρετείσ το αφιγθμα. Ζτςι ο Λωαννίδθσ (διεκνοφσ αναγνϊριςθσ 

επιςτιμονασ) ζγινε αμφιλεγόμενοσ από το MEGA και γίνεται προςπάκεια να απαξιωκεί επειδι 

τον ανζφερε με επαίνουσ ο... Σϊρρασ, από τθν ιςτοςελίδα του... ζγκριτου Ευαγγελάτου! Αυτι 

είναι θ γνωςτι “δθμοςιογραφία” που χλευάηαμε κάποτε όςοι βγαίναμε από το ςπίτι και ψάχναμε 

τθν αλικεια. Σιμερα τθν παπαγαλίηουν αυτοί που κάποτε τθν κατζκριναν, τθν υιοκετοφν όςοι 

εμπιςτευόμαςταν (άνκρωποι, εφθμερίδεσ, ιςτοςελίδεσ), τθν αναπαράγουν φίλοι και 

ςυναγωνιςτζσ. Διότι παρόμοια τφχθ είχε ο άλλοσ ιατρόσ, ο Δθμιτρθσ Κοφβελασ, που τον 

επικαλζςτθκαν επιλεκτικά οι “αριςτεροί” μόνο όταν ζκανε ανάρτθςθ ςτθν οποία μίλθςε κετικά 

για τθν αςφάλεια του εμβολίου τθσ Pfizer, και τον αγνόθςαν ξανά όταν επανζλαβε ότι, ςε κάκε 

περίπτωςθ, οι εμβολιαςμοί δεν πρζπει να είναι υποχρεωτικοί και δεν κα ζπρεπε να ξεκινιςουν 

μαηικά πριν το επόμενο Φκινόπωρο, και αυτό αν τότε ζχουμε ζξαρςθ του ιοφ. 

Ζχει “πλάκα” όταν οι υπεραςπιςτζσ του κυβερνθτικοφ αφθγιματοσ αποκαλοφν «θμιμακείσ» 

και «αρνθτζσ τθσ επιςτιμθσ» όςουσ «κα κζςουν τθν κοινωνία ςε κίνδυνο με τθ διαςπορά του 

ιοφ» και δεν ζχουν καταλάβει ότι οι ίδιοι ζχουν εκπζςει ςε αυτι τθν κατθγορία. Είναι αυτό που 

λζει ο λαόσ, «Φωνάηει ο κλζφτθσ…»! Οι ίδιοι άλλωςτε ενίοτε δεν τθροφν μζτρα που, ςτον 

δθμόςιο λόγο, υπεραςπίηονται με φανατιςμό. Βαςικά, δεν ζχει κακόλου πλάκα. Θ ταφτιςθ με το 

αφιγθμα δεν βαςίηεται ςε ςτοιχεία, απλϊσ ζχει ιδεολογικά/πολιτικά χαρακτθριςτικά. Πχι από 

ανικανότθτα κατανόθςθσ, αλλά από τυφλι “ιδεολογικι” υπακοι. Από τθν πιο επιτυχθμζνθ 

εκςτρατεία προπαγάνδασ εναντίον τουσ που είχε ςτόχο ςτο να αναπαράγουν οι ίδιοι το κυρίαρχο 

αφιγθμα. Επειδι τουσ (υπ)ζδειξαν τον “εχκρό” τουσ!  

Βεβαίωσ, και αυτι θ κάπωσ ακατανόθτθ ςτάςθ ζχει μια ερμθνεία: είναι θ βακιά ριηωμζνθ 

ανάγκθ του ανκρϊπου να ανικει ςε μία ομάδα και, μάλιςτα, τον βοθκά να τθν οριοκετεί με 

βάςθ ζναν ςυγκεκριμζνο εχκρό: ο εχκρόσ δίνει ενίοτε περιςςότερο νόθμα και μάλλον ςυνοχι, 

ειδικά όταν θ τελευταία τείνει να χάνει τισ αναφορζσ τθσ. Αυτό το γνωρίηουμε ειδικά από τον 

εκνικιςμό, αλλά φυςικά δεν περιορίηεται ωσ ανκρϊπινθ τάςθ εκεί (για περιςςότερα, κεφάλαιο 2). 

Κι ζτςι, ο εχκρόσ που ςυνοψίηεται ςτο τρίπτυχο του διαβόλου κάνει πολλοφσ να ξεχνοφν τθ δικι 

τουσ ιαχι: Σιμερα εμείσ, αφριο εςείσ! 

*        *        * 

Ζνασ ςυγγενισ μου, μεγάλθσ θλικίασ που ενθμερϊνεται μόνο από τθν τθλεόραςθ, ςε ςυηιτθςθ 

για τα εμβόλια είπε ςτουσ ςυνομιλθτζσ του: «αυτά τα λζνε οι ακροδεξιοί, οι ςυνωμοςιολόγοι και 

οι αρνθτζσ» *ταυτοχρόνωσ, δεν είχε καν ακοφςει ςτθν τθλεόραςθ ότι θ άδεια για το εμβόλιο είναι 

επείγουςα και πωσ δεν προςτατεφει από τθ μετάδοςθ! Κα του γίνει λζτε πλιρθσ ενθμζρωςθ όταν 

πάει για το εμβόλιο πριν δϊςει τθν ςυναίνεςι του;]. Μου ζκανε εντφπωςθ θ παπαγαλία του 

τρίπτυχου επακριβϊσ. Κα ζπρεπε να κάνει ςε όλουσ εντφπωςθ θ κυριαρχία αυτι και ςε όςουσ 

δεν ζχουν τθλεόραςθ. Θ ηζςθ με τθν οποία μζροσ τθσ κοινωνίασ, παρά τθν μόρφωςι τθσ και τθν 

δυνατότθτα πλθροφόρθςισ τθσ, αγκαλιάηει όχι απλϊσ τθν κυρίαρχθ άποψθ αλλά, κυρίωσ, 

κεωριςεισ του Άλλου φαςιςτικισ ζμπνευςθσ και πρακτικισ, είναι πραγματικά εντυπωςιακι. 

Υπερβολι; Μακάρι. Πμωσ, περιςςότερο γίνεται ςυηιτθςθ για τουσ “ςυνωμοςιολόγουσ” παρά για 

τον εγκλειςμό τθσ κοινωνίασ μασ. Επίςθσ, θ εικόνα των “ςυνωμοςιολόγων” αρχίηει και εμπεριζχει, 

https://www.youtube.com/watch?v=26LPZCZ2kks&ab_channel=%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AE%CE%94%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7
https://www.newsit.gr/ellada/o-amfilegomenos-k-ioannidis-kai-epainoi-sorra-20201204/3175059/
https://www.facebook.com/dimitrios.kouvelas/posts/10158821615723374
http://www.nellypsarrou.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=73


 

P
ag

e8
0

 

εκτόσ από χυδαίεσ βριςιζσ, και αυκαίρετουσ χαρακτθριςμοφσ και ερωτθματικά ςχετικά με τθν 

ψυχικι υγεία τουσ ι και τθν επικινδυνότθτα των ιδίων, πζραν των κεωριϊν τουσ. 

Αυτό είναι ςθμαντικό να προςεχκεί. Από τθ μία γράφονται αβίαςτα απόψεισ ότι, θ αφαίρεςθ 

“ψευδϊν ειδιςεων” από το διαδίκτυο «δεν είναι λογοκριςία αλλά αφαίρεςθ επικίνδυνου 

περιεχομζνου». «Ζνασ ςτουσ τρεισ *ςτθ Βρετανία+ ζχουν εκτεκεί  ςε αντιεμβολιαςτικά  

μθνφματα» (have been exposed) γράφει θ euronews: θ λζξθ «εκτεκεί» παραπζμπει ςε κίνδυνο, 

λίγο ωσ πολφ. Από τθν άλλθ, γίνονται ςυςχετίςεισ των ατόμων που τισ δθμιουργοφν ι τισ 

εκφζρουν ωσ δυνάμει βίαιων ι με μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ να ζχουν κάποια ψυχοπακολογία. 

Αυτι θ τάςθ, δεδομζνθσ τθσ προετοιμαςίασ του κοινοφ από τα ΜΜΕ για τθν αποδοχι 

μελλοντικϊν κυβερνθτικϊν αποφάςεων, είναι ανθςυχθτικι. Ιδθ ςτθν Γερμανία ψθφίςτθκε ο 

εγκλειςμόσ ςε νοςοκομείο όςων δεν αποδζχονται τθν καραντίνα. Αλλοφ ζχει γίνει πράξθ, χωρίσ 

αντίςτοιχο νομικό πλαίςιο: ςτθν Γαλλία ςυνελιφκθ ςτισ 7 Δεκεμβρίου και κρατικθκε ςε 

ψυχιατρείο ο κακθγθτισ Jean-Bernard Fourtillan (Φουρτιγιάν), αφοφ τοποκετικθκε 

επανειλθμμζνωσ κατά των εμβολίων και εμφανίςτθκε να λζει τθ γνϊμθ του ςτο ντοκιμαντζρ 

Hold Up, που χαρακτθρίςτθκε ςυνωμοςιολογικό. Αυτόσ ο με τθ βία εγκλειςμόσ «κυμίηει τον 

Στάλιν που φυλάκιηε τουσ αντιφρονοφντεσ ςε ψυχιατρεία»∙ είναι μια βαρβαρότθτα που δεν 

πρζπει να επιτρζψουμε, είπε ο Γάλλοσ ιολόγοσ Montagner (εδϊ, ςτο 7:30). 

Ασ μθν ξεχνάμε: θ ιςτορία ζχει τθν τραγικι τάςθ να επαναλαμβάνεται. 

 

7.3.ε. Ο πραγματικόσ ςτόχοσ τθσ φίμωςθσ και (αυτο)λογοκριςίασ 

Θ αυτο-φίμωςθ όμωσ του ευρφτερου αριςτεροφ, αντιεξουςιαςτικοφ και προοδευτικοφ χϊρου 

ειδικότερα δεν είχε αυτοςκοπό τθ λογοκριςία. τθν πραγματικότθτα, θ (αυτο)λογοκριςία είναι 

ζνα ενδιάμεςο ςτάδιο ςτθν εξυπθρζτθςθ ενόσ άλλου ςκοποφ: τθσ θςυχίασ. Συγκεκριμζνα, τθσ 

κινθματικισ θςυχίασ. Διότι παραδοςιακά αυτόσ είναι ο χϊροσ που παραδοςιακά εξεγείρεται, 

διαμαρτφρεται και, κυρίωσ, αντιδρά μαηικά και οργανωμζνα. Θ οργάνωςθ και μαηικοποίθςθ τθσ 

όποιασ διαμαρτυρίασ είναι αυτό που πραγματικά φοβοφνται όςοι ςχεδιάηουν τισ κοινωνίεσ τθσ 

ομοφωνίασ και τθσ επιβολισ. Οπότε, πρωταρχικόσ ςτόχοσ είναι θ κακιλωςθ του μαχθτικοφ 

κομματιοφ τθσ κοινωνίασ, αυτοφ που παραδοςιακά “μπαίνει μπροςτά” ςτισ κινθτοποιιςεισ 

και, ενδεχομζνωσ, ςυμπαραςφρει κι άλλουσ. Ζνασ χϊροσ που ζπακε απόλυτθ κακίηθςθ μετά τθν 

προςχϊρθςθ του ΣΥΛΗΑ ςτισ δυνάμεισ τθσ ΤΛΝΑ (There Is No Alternative), ακόμθ κι αν δεν ανικε 

ςτισ δυνάμεισ του, αλλά παραμζνει εν δυνάμει ενεργόσ. Ζνασ χϊροσ που παραδίδει εαυτόν ξανά 

εγκαταλείποντασ το δεφτερο προνομιακό του πεδίο πεδίο μετά τθ δράςθ: τθν αναηιτθςθ 

ζγκυρων πλθροφοριϊν μακριά από τθν προπαγάνδα, τθν διαςταφρωςθ ςτοιχείων μζςα από τισ 

πολφπλευρεσ διαςυνδζςεισ των εταιρειϊν και των εξουςιαςτϊν, τθν ενθμζρωςθ των ςυμπολιτϊν. 

Και θ πλιρθσ ςυμμόρφωςθ των κοινοβουλευτικϊν κομμάτων δεν κα πρζπει να αποτελεί μια 

δικαιολογία – εκτόσ κι αν γίνει παραδεκτι θ χειραγϊγθςθ από τουσ “εκπροςϊπουσ”, ακόμθ και 

γι' αυτοφσ που δεν ανικουν ςτθν ομάδα τουσ. 

Στο Event 201 αυτό ειπϊκθκε με μεγάλθ ςαφινεια: θ “καλι” πλθροφόρθςθ είναι πολφ 

ςθμαντικι για τθν πεικάρχθςθ ςτα μζτρα. Γιατί δθλαδι φοβοφνται ότι με τθν πλθροφόρθςθ που 

δεν είναι “καλι” κα αμφιςβθτθκοφν τα μζτρα; Δεν είναι οι πολίτεσ ικανοί να κρίνουν και να 

αξιολογιςουν όςα τουσ λζνε οι επιςτιμονεσ όταν υπάρχει διαφάνεια και ειλικρίνεια; Ι απλϊσ τα 

https://www.lifo.gr/articles/opinions/283341/poioi-kai-giati-pisteyoyn-se-theories-synomosias-gia-tin-pandimia
https://www.euronews.com/2020/12/13/one-in-three-people-in-uk-exposed-to-covid-19-anti-vaccine-messages?fbclid=IwAR0WrL8EqtJ6eBV78K8y1tT_gm5t2-xwp936q9-Msn8AJu0zMLfIwvA0mO0
https://www.lifo.gr/articles/opinions/283341/poioi-kai-giati-pisteyoyn-se-theories-synomosias-gia-tin-pandimia
https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias/koinonia/koinoniki-psyxologia/361-i-psichologia-ton-theorion-sinomosias.html
https://www.capital.gr/diethni/3501129/germania-oi-antirrisies-tis-karantinas-tha-eisagontai-upoxreotika-se-nosokomeio-sti-badi-burtembergi?fbclid=IwAR26gG0GSnAzg5wJP9yh6sRnLVvTIEROmLW-OzIExqJtzo5GR3bthNJvx4w
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/18/le-professeur-fourtillan-l-un-des-temoins-du-documentaire-complotiste-hold-up-quitte-l-hopital-psychiatrique_6063886_3224.html
https://www.youtube.com/watch?v=U3c_1VNvyyo&ab_channel=alli0angeliki
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μζτρα δεν ζχουν καμία ςχζςθ με όςα θ επιςτιμθ γνωρίηει για τθν αντιμετϊπιςθ των ιϊν και όςα 

προτείνονται από πολφ καταξιωμζνουσ επιςτιμονεσ;  

Δεν πάει πολφσ καιρόσ που αγανακτοφςαμε όταν οι “δθμοςιογράφοι” ηθτοφςαν «να 

αποκθρφξεισ τθ βία απ' όπου κι αν προζρχεται» προκειμζνου να ςου δϊςουν τον λόγο, και 

ςιμερα δίνεισ μόνοσ ςου πιςτοποιθτικά “νομιμοφροςφνθσ” ςε κάκε απλι ιδιωτικι ι δθμόςια 

κουβζντα για να βεβαιϊςει ότι “δεν είμαι κατά των εμβολίων”, “δεν είμαι ςυνωμοςιολόγοσ”, 

“δεν είμαι...”! Ι αναγκάηεται εκ των πραγμάτων να τα δϊςει: για παράδειγμα θ θκοποιόσ Μαρία 

Σολωμοφ, που είχε απαντιςει ςε ερϊτθςθ ότι δεν κα εμβολιαςτεί, και επανιλκε με διλωςι τθσ 

(«λόγω του χαμοφ που ζγινε») που περιλαμβάνει το ότι είναι άνκρωποσ και φοβάται, και  όπου 

επαναλαμβάνει δφο φορζσ τουλάχιςτον ότι υπάρχει κορωνοϊόσ και να ακοφμε τουσ ειδικοφσ (ςτο 

βίντεο, μετά το 8:23’’). Σι κλίψθ για τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια τα “πιςτοποιθτικά 

φρονθμάτων”. 

 

7.3.ςτ. Δφο παραδείγματα “ακροδεξιϊν” και “ςυνωμοςιολόγων” 

Φαίνεται πωσ ο χαρακτθριςμόσ ωσ “ακροδεξιοφ” όποιου δεν πεικαρχεί με το εκάςτοτε 

κυρίαρχο αφιγθμα είναι πολφ τθσ μόδασ τα τελευταία χρόνια. Φζτοσ το ξαναείδαμε με το 

ντοκιμαντζρ Ο Πλανιτθσ των Ανκρϊπων (Planet of the Humans), ζρευνασ και ςκθνοκεςίασ Jeff 

Gibbs και παραγωγι του Michael Moore. Στο ντοκιμαντζρ αυτό αποδεικνφεται με πλθκϊρα 

ςτοιχείων ότι θ λεγόμενθ “πράςινθ ενζργεια” δεν είναι και τόςο πράςινθ όςο υποςτθρίηεται, ότι 

γίνεται μεγάλθ καταςπατάλθςθ πόρων για τθν καταςκευι των ΑΡΕ, οι οποίεσ  μάλιςτα ςτο τζλοσ 

καταλιγουν ςτα ςκουπίδια και δεν ανακυκλϊνονται (ι παραμζνουν όρκια κουφάρια ςτθ χϊρα 

μασ), και ότι δεν επιφζρουν τθν παφςθ των μονάδων ορυκτϊν καυςίμων. Επίςθσ, καυτθριάηεται θ 

αποδοχι από τισ οικολογικζσ οργανϊςεισ ςτισ ΘΡΑ των κομμζνων δαςϊν ωσ βιοκαυςίμου, και 

καταδεικνφεται θ χρθματοδότθςι τουσ από μεγάλεσ εταιρείεσ που ζχουν πολλά να κερδίςουν 

από αυτι τθ “μπίηνα” – ςυμπεριλαμβανομζνων και εταιρειϊν ορυκτϊν καυςίμων! Είναι ζνα 

ντοκιμαντζρ που κεωρϊ πωσ πρζπει όλοι να δουν. Ο λόγοσ που το αναφζρω είναι ο εξισ: οι 

επικριτζσ του ντοκιμαντζρ, ενορχθςτρωμζνοι από οικολογικζσ οργανϊςεισ και ανκρϊπουσ που 

εμπλζκονται ενεργά ςτθν προϊκθςθ των ΑΡΕ, επιδόκθκαν από τθν πρϊτθ ςτιγμι ςε μια ζντονθ 

εκςτρατεία ςυκοφάντθςθσ και λογοκριςίασ. Από τθ μία, οι δθμιουργοί χαρακτθρίςτθκαν 

“ακροδεξιοί”, “ρατςιςτζσ” και “αρνθτζσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ”. Κρυμμζνοι πίςω από τισ 

λεκτικζσ αυτζσ επικζςεισ οι επικριτζσ του δεν αντάλλαξαν οφτε ζνα επιχείρθμα για όςα 

αναφζρονται ςτθν ζρευνα αυτι. Από τθν άλλθ, ζγιναν εκκλιςεισ για “κατζβαςμα” του 

ντοκιμαντζρ από το διαδίκτυο επειδι, λζει, διαςπείρει ψευδείσ ειδιςεισ για ζνα κζμα που είναι 

“ηωισ και κανάτου” για τουσ ανκρϊπουσ και άρα πολφ επικίνδυνο. Το ντοκιμαντζρ κατάφεραν να 

το ρίξουν από το youtube για λίγεσ θμζρεσ, αλλά δεν πζτυχαν κάτι περιςςότερο. Τα δε 

επιχειριματα με τα οποία προςπάκθςαν να ςτθρίξουν τουσ χαρακτθριςμοφσ απλϊσ προκαλοφν 

γζλιο. Κι όλα αυτά παρά το γεγονόσ ότι, για παράδειγμα ο παραγωγόσ Michael Moore ανικει 

παραδοςιακά ςτθν λεγόμενθ “αριςτερά”, ότι το ντοκιμαντζρ δζχεται ωσ βάςθ του τθν φπαρξθ τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ, και πωσ όλα του τα δεδομζνα ςτθρίηονται ςε ςτοιχεία που ο κακζνασ μασ 

μπορεί να επιβεβαιϊςει με μια απλι αναηιτθςθ. Το ςθμαντικό που κζλω να τονίςω εδϊ είναι ότι 

θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία (του ακροδεξιοφ, του αρνθτι κλπ) φαίνεται να ζχει επιλεγεί τα 

https://www.youtube.com/watch?v=FhVK8cGcq90&ab_channel=%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AE%CE%94%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7
http://www.nellypsarrou.com/index.php?option=com_content&task=view&id=504&Itemid=65
https://www.youtube.com/watch?v=srQsQZCA_nU&feature=youtu.be&ab_channel=NellyPsarrou
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τελευταία χρόνια ωσ πάγια μζκοδοσ ςυκοφάντθςθσ και απαξίωςθσ. Υποκζτω πωσ κεωρείται 

ιδιαίτερα αποτελεςματικι, ι απλϊσ βολικά γενικευμζνθ. 

Το δεφτερο παράδειγμα με το οποίο κα κλείςω τθν αναφορά ςε ςτοιχεία, είναι αυτό του 

Γερμανοφ ιατροφ Wolfgang Wodarg (Βόλφγκανγκ Βόνταργκ, τον ανζφερα νωρίτερα ςτο πλαίςιο 

των διϊξεων ςε ιατροφσ). Ο Wolfgang Wodarg διλωςε ςτθν αρχι τθσ κιρυξθσ πανδθμίασ 

κορωνοϊοφ ότι ο ιόσ δεν είναι τόςο ςοβαρόσ όςο παρουςιάηεται και πωσ οι αντιδράςεισ ςε αυτόν 

είναι τουλάχιςτον υπερβολικζσ, ι ίςωσ και μία άςκθςθ τρόμου. Λόγω των δθλϊςεων αυτϊν 

εκδιϊχκθκε από τθν οργάνωςθ -Transparency International Germany (αςχολείται με τθν 

διαφκορά) και οι δθλϊςεισ του χαρακτθρίςτθκαν ευρζωσ ωσ ψευδείσ. Μάλιςτα, ο πρόεδροσ τθσ 

οργάνωςθσ είπε ότι προζβθ ςε αυτι τθν απόφαςθ επειδι ο Wodarg ζδωςε ςυνζντευξθ ςε 

«ριηοςπαςτικά μζςα» (radical media) και ςε δθμοςιογράφουσ που «εργάηονται ςυχνά με 

κεωρίεσ ςυνωμοςίασ, με αντιδθμοκρατικζσ και μερικζσ φορζσ αντιςθμιτικζσ προκαταλιψεισ». 

Εδϊ, επειδι δεν είναι δυνατόν να χαρακτθριςτεί ο ίδιοσ ο ιατρόσ ακροδεξιόσ ι ςυνωμοςιολόγοσ, 

κατθγορείται επειδι ζδωςε ςυνζντευξθ ςε κάποιουσ που… “ζχουν ςχετιςτεί” με ότι ςυνιςτά το 

προφίλ του ακροδεξιοφ!  

Ραίρνω τα παραπάνω ςτοιχεία από τθν wikipedia, για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν ζλλειψθ 

αξιοπιςτίασ τθσ (κατά τθ γνϊμθ μου). Αναφζρει λοιπόν θ wikipedia ότι κάποιεσ δθλϊςεισ του δεν 

μπόρεςαν να επιβεβαιωκοφν οφτε να διαψευςτοφν, αλλά επειδι τα δεδομζνα του δεν 

ςχετίηονταν μεταξφ τουσ και αντζκρουαν τα επιβεβαιωμζνα ςτοιχεία, «οι δθλϊςεισ του 

αποδείχτθκαν παραπλανθτικζσ». Αναφερόμενθ ςτισ δθλϊςεισ του μαηί με τον πρϊθν 

αντιπρόεδρο τθσ Pfizer Michael Yeadon ςχετικά με υπόνοιζσ τουσ ότι το εμβόλιο αυτό μπορεί να 

προκαλζςει ςτείρωςθ ςτισ γυναίκεσ, θ wikipedia τισ χαρακτιριςε παραπλθροφόρθςθ, κακϊσ και 

τον ίδιο τον Yeadon ωσ «πρϊθν υπάλλθλο τθσ Pfizer και ςυνωμοςιολόγο». Ζτςι απλά! Καμία 

αναφορά ι παραπομπι δεν γίνεται ςτθν ζκκεςθ που κατζκεςαν οι δφο επιςτιμονεσ ςτθν ΕΕ 

ηθτϊντασ τθν αναςτολι των μαηικϊν εμβολιαςμϊν αλλά και των δοκιμϊν ςε ανκρϊπουσ μζχρι 

να διερευνθκοφν τα ςτοιχεία και οι υπόνοιζσ τουσ για ςτειρότθτα και ανάπτυξθ ςυνδρόμου 

Εξαρτθμζνθσ Ενίςχυςθσ Αντιςωμάτων (ADE). Δεν κα αναλφςω εδϊ τα παραπάνω ιατρικά 

ςτοιχεία, δεν είναι αυτό το ηθτοφμενο. Το ηθτοφμενο είναι θ φπαρξθ αυτόματων 

αντανακλαςτικϊν που χαρακτθρίηουν ςυλλιβδθν “ςυνωμοςιολόγουσ” όςουσ πουν οτιδιποτε 

διαφορετικό, ακόμθ και ανκρϊπουσ που ζχουν εργαςτεί ςτθν ιατρικι και ςτθν παραγωγι 

φαρμάκων και εμβολίων και το μόνο που λζνε είναι «εξετάςτε ςοβαρά αυτά τα ςτοιχεία πριν 

κάνετε πειράματα ςε ανκρϊπουσ».  

Ζχουν ςθμαςία οι παραπάνω χαρακτθριςμοί και αντιδράςεισ, ειδικά αν γνωρίηει κανείσ ποιοσ 

είναι ο εν λόγω επιςτιμονασ. Ο Wolfgang Wodarg είναι ιατρόσ και μζλοσ του 

ςοςιαλδθμοκρατικοφ κόμματοσ τθσ Γερμανίασ (SPD). Τo 2010 ιταν πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ 

Υγείασ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. Ωσ πρόεδροσ τθσ επιτροπισ «κατθγόρθςε τον Παγκόςμιο 

Οργανιςμό Τγείασ (ΡΟΥ) ότι αναβάκμιςε ζναν απλό ιό τθσ γρίπθσ προκειμζνου οι 

φαρμακευτικζσ να πουλιςουν εμβόλια επειδι πολλά ςτελζχθ του εργάηονται ςε αυτζσ ωσ 

ςφμβουλοι *ςφγκρουςθ ςυμφερόντων]. ... Ο Βόλφγκανγκ Βόνταργκ όμωσ δεν ζμεινε μόνο ςτισ 

αόριςτεσ κατθγορίεσ αλλά πιγε το κζμα για εξζταςθ ςτο υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ». Δεν ιταν 

όμωσ ο μόνοσ που ανζδειξε το κζμα.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg
https://ippocrateorg.org/en/2020/12/16/ex-pfizer-exec-demands-eu-halt-covid-19-vaccine-studies-over-indefinite-infertility-and-other-health-concerns/
https://www.newsbreak.gr/kosmos/155455/emvolia-koronoios-farmakeftikes-ekthesi-politiki/
https://www.medpagetoday.com/InfectiousDisease/SwineFlu/20475
https://www.newsbreak.gr/kosmos/155455/emvolia-koronoios-farmakeftikes-ekthesi-politiki/
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«Τον Ιοφνιο του 2010 θ Φιόνα Γκόντλι, διευκφντρια μζχρι και ςιμερα τθσ κορυφαίασ ιατρικισ 

επικεϊρθςθσ BMJ, θ οποία εκδίδεται από τθν Ζνωςθ Βρετανϊν Γιατρϊν, ζγραψε ςτο ειςαγωγικό 

τθσ ςθμείωμα ότι, ςφμφωνα με ζρευνα που πραγματοποίθςε θ επιςτθμονικι ζκδοςθ ςτθν οποία 

εργάηεται, κάποιοι ειδικοί που ςυμβοφλευαν τον ΠΟΥ ςε ςχζςθ με τθν πανδθμία είχαν 

οικονομικζσ ςχζςεισ με τισ φαρμακευτικζσ εταιρίεσ οι οποίεσ ποφλθςαν αντι-ικά κι εμβόλια κι αυτό 

προφανϊσ κακόριςε τθ ςτρατθγικι. ... φμφωνα με τθν ειςιγθςθ, υπάρχουν τα λεγόμενα 

«ςυμβόλαια εν υπνϊςει» των κρατϊν με τισ φαρμακευτικζσ εταιρίεσ τα οποία ενεργοποιοφνται 

μόνο ςε περίπτωςθ που ο ΠΟΤ αναβακμίςει ζναν ιό ςε επίπεδο πανδθμίασ. Κάποια από τα 

αποτελζςματα τθσ πανδθμίασ ιταν δραματικά: διαςτρζβλωςθ των προτεραιοτιτων ςτισ υπθρεςίεσ 

υγείασ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, καταςπατάλθςθ τεράςτιων ποςϊν δθμοςίου χριματοσ, πρόκλθςθ 

αδικαιολόγθτου φόβου ςτουσ πολίτεσ τθσ Ευρϊπθσ, δθμιουργία κινδφνων ςτθν υγεία μζςω 

εμβολίων και φαρμάκων τα οποία πικανόν να μθν είχαν ελεγχκεί επαρκϊσ πριν αδειοδοτθκοφν 

μζςα από διαδικαςίεσ εξπρζσ... Εκκζςεισ από πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ ζδειξαν πωσ υπιρξε 

πίεςθ ςε κυβερνιςεισ κρατϊν να επιταχφνουν τα ςυμπεράςματα προκειμζνου να προχωριςουν 

τα μεγάλα ςυμβόλαια, πωσ ακολουκικθκαν φποπτεσ πρακτικζσ ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ των 

εμβολίων, τα οποία δεν διατζκθκαν κάτω από κανονικζσ ςυνκικεσ ςτθν αγορά, και πωσ υπιρξαν 

προςπάκειεσ να μεταφερκεί θ ευκφνθ για τα εμβόλια και για τα φάρμακα τα οποία πικανόν να 

μθν είχαν ελεγχκεί επαρκϊσ ςτισ εκνικζσ κυβερνιςεισ».  

Εν ςυντομία, θ πανδθμία γρίπθσ Θ1Ν1 κθρφχτθκε από τον ΠΟΤ ςε μια αδικαιολόγθτθ 

αναβάκμιςθ τθσ επιδθμίασ που είχε εμφανιςτεί ςτο Μεξικό το 2009. Τότε οι αντιδράςεισ ιταν 

πολλζσ και τελικϊσ τα κράτθ άρχιςαν να κθρφςςουν λιξθ τθσ “πανδθμίασ” λίγουσ μινεσ μετά με 

περίπου 20.000 κανάτουσ παγκοςμίωσ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςυηθτικθκε ειδικϊσ το κζμα 

τθσ υπονόμευςθσ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τισ «ψευδείσ πανδθμίεσ». Ρολλζσ χϊρεσ ζμειναν με 

το “ςτοκ” εμβολίων που είχαν ςπεφςει να αγοράςουν, όπωσ θ Ελλάδα με τισ περίφθμεσ 

παραγγελίεσ του Αβραμόπουλου από τθν Novartis και τθν GlaxoSmithKline 24 εκατ. εμβολίων 

(υπερδιπλάςια του πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ) αξίασ 300 εκατ. ευρϊ -όπωσ αποκαλφφκθκε 

αργότερα- κι εν μζςω «καταςκευαςμζνου πανικοφ». Εντοφτοισ, το 2018 θ Ειςαγγελία Διαφκοράσ 

απεφάνκθ ότι «δεν προζκυψαν επαρκείσ ενδείξεισ για τθν άςκθςθ ποινικϊν διϊξεων και δεν 

υπιρξε ηθμιά του δθμοςίου από τθν προμικεια των εμβολίων». Σε κάκε περίπτωςθ, ο ΡΟΥ δεν 

δθμοςίευςε ποτζ ςτοιχεία για “ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων” και απζρριψε τισ αιτιάςεισ ωσ 

“κεωρίεσ ςυνωμοςίασ“. Ο Wolfgang Wodarg πάντωσ κατζκεςε και πάλι αίτθμα το 2020, το οποίο 

υπζγραψαν δεκάδεσ επιςτιμονεσ, να ελεγχκοφν οι πολιτικζσ γφρω από τα εμβόλια ςτα 

ευρωπαϊκά όργανα. Ραρά τθν δικαίωςι του ςτο παρελκόν, δζχεται πολφ μεγάλθ πίεςθ και 

πολεμικι, πζραν τθσ ςυκοφάντθςθσ. 

Το 2011, και αφοφ το ηιτθμα καταλάγιαςε και 

θ ψεφτικθ πανδθμία αποκαλφφκθκε, ο 

δθμοςιογράφοσ Κϊςτασ Βαξεβάνθσ ζκανε μία 

ζρευνα για το κζμα ςτθν εκπομπι του Κουτί τθσ 

Πανδϊρασ. Θ ζρευνα αυτι εςτίαηε ςτθ ςχζςθ των 

ιατρϊν με τθ φαρμακοβιομθχανία: τα δϊρα, τα 

πλθρωμζνα ςυνζδρια, τισ κατά παραγγελία 

ζρευνεσ που διαμορφϊνουν τθ βιβλιογραφία, τα 

αχρείαςτα φάρμακα, και άλλα ενδιαφζροντα. Αν 

παρακολουκιςει κανείσ το πρϊτο δεκάλεπτο τθσ 

εκπομπισ (απ’ όπου και θ διπλανι φωτογραφία) 

https://pace.coe.int/en/news/2707
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/139536_sto-mikroskopio-kai-oi-karabies-antigripikon-embolion-epi-abramopoyloy
https://www.documentonews.gr/article/parhggeilan-me-mpakaloxarto-embolia-gia-dyomisi-ellades?fbclid=IwAR0aNKg7Qm0arQHODb_E3-m9bzlMXe5BOTISLLV72uCxdfs3i0_NdsIUShw%5d
https://tomanifesto.gr/apokleistiko-anthrakes-oi-mizes-gia-ta-emvolia-tis-gripis/
https://www.bmj.com/content/340/bmj.c2912.full
https://www.youtube.com/watch?v=ktEptFnwo5E&fbclid=IwAR0TRGyDKtx2RGfEV8I0cFeDxbCDL1qRucsY4nWaHWFeQ1L5c1kEz8stSFM&ab_channel=koutipandoras
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κα νομίςει πωσ μπικε ςε χρονοκάψουλα και ότι θ εκπομπι αναφζρεται ςτο 2020. Ανάμεςα ςε 

άλλα μιλά και ο ιατρόσ  Στρατισ Ρλωμαρίτθσ, ο οποίοσ παραιτικθκε τότε από τθν κζςθ του ωσ 

προζδρου τθσ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν του νοςοκομείου Άγιοσ Ραφλοσ. «Ππωσ αποδείχτθκε εκ 

των υςτζρων, ιτανε μια προςπάκεια χειραγϊγθςθσ ςε πλανθτικι κλίματα του πλθκυςμοφ από 

τισ φαρμακευτικζσ εταιρείεσ… Δεν υπιρχε ενδοιαςμόσ από τισ εταιρείεσ. Τα εμβόλια που 

εγκρίκθκαν ιρκαν χωρίσ μελζτεσ αςφαλείασ… Ιταν ζνα πειραματικό εμβόλιο», λζει ο κ. 

Ρλωμαρίτθσ (ςτο 9:30’’). 

Οι ομοιότθτεσ εκείνθσ τθσ εποχισ με τθν ςθμερινι επεκτείνονται και ςτα πρόςωπα. Άνκρωποι, 

όπωσ ο κ. ωτιρθσ Σςιόδρασ, που χειρίςτθκαν με εντελϊσ εςφαλμζνο τρόπο τθν “κρίςθ” του 

2009, βρίςκονται ξανά ςτο προςκινιο. Ο κ. Τςιόδρασ είναι ςιμερα κακθγθτισ Ρακολογίασ-

Λοιμωξιολογίασ τθσ Λατρικισ Σχολισ του πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και επικεφαλισ τθσ ομάδασ 

ειδικϊν για τον κορωνοϊό. Σο 2009 εργαηόταν ωσ ςφμβουλοσ ςτο υπουργείο Τγείασ, δίπλα ςτον 

υπουργό Δθμιτρθ Αβραμόπουλο, τότε που αγοράςτθκαν 24 εκατ. δόςεισ εμβολίων και 

φαρμάκων για τον Θ1Ν1, εκ των οποίων το Tamiflu τθσ Roche και το Relenza τθσ GlaxoSmithKline 

*θ φωτογραφία είναι από εκείνθ τθν  περίοδο, παρόλο που ζγινε προςπάκεια να κεωρθκεί 

“ψεφτικθ είδθςθ”). Θ GlaxoSmithKline δεν είναι μια άγνωςτθ εταιρία ςτον κ. Τςιόδρα: εκείνθ τθν 

εποχι ακριβϊσ εγκρίκθκε 

ερευνθτικό πρόγραμμα που 

χρθματοδοτικθκε από τθν 

GlaxoSmithKline με 

επιςτθμονικό υπεφκυνο τον κ. 

Τςιόδρα! Αλλά οφτε θ 

Hoffmann-LaRoche που 

παράγει το Tamiflu δεν είναι 

άγνωςτθ ςτον κ. Τςιόδρα, που 

διθφκυνε άλλο κονδφλι τθσ το 

2019. 

 

Τα παραπάνω αναφζρονται ςε αναλυτικό δθμοςίευμα τθσ εφθμερίδασ Δθμοκρατία, όπου 

παρακζτονται όλα τα ςχετικά ζγγραφα. Σε αυτά βλζπουμε και άλλεσ ενδιαφζρουςεσ οικονομικζσ 

ςυνδιαλλαγζσ: τον Μάιο του 2019 ο κ. Τςιόδρασ ζλαβε από τθν Pfizer χριματα για «υπθρεςίεσ 

που δεν διευκρινίηονται επακριβϊσ», και τον Φεβρουάριο του 2020 για ζρευνα από τθν 

GlaxoSmithKline∙ επίςθσ ορίςτθκε «επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ ςτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

«Horizon 2020», φψουσ 150.000 ευρϊ, για τθν μελζτθ τθσ πανδθμίασ, όπου χορθγόσ είναι θ 

εταιρία λογιςμικοφ Exus Software»∙ πάλι μζςα ςτο 2020 χρθματοδοτικθκε για τθν επιςτθμονικι 

υποςτιριξι του ςτθν αντιμετϊπιςθ του κορονοϊοφ από ζναν «ειδικό λογαριαςμό κονδυλίων 

ζρευνασ»∙ κλπ κλπ. Ράντωσ, από τθν θλεκτρονικι εγκυκλοπαίδεια wikipedia λείπει θ 

οποιαδιποτε αναφορά ςτθν ςυμμετοχι του κ. Τςιόδρα ςτθν κρίςθ του 2009!  

Αυτά είναι τα επίςθμα κονδφλια που δόκθκαν, μζςω των πανεπιςτθμίων ι των ερευνθτικϊν 

προγραμμάτων. Επίςθμα και νόμιμα, ςφμφωνα το άρκρο 2 του Ν. 2530/1997 που ορίηει ότι «το 

επιςτθμονικό προςωπικό των πανεπιςτθμίων πλιρουσ απαςχόλθςθσ μπορεί να αμείβεται για 

κάκε είδουσ ειδικό ζργο». Βεβαίωσ, υπάρχει και θ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, που ορίηεται ςε 

https://www.candiadoc.gr/2020/05/02/otan-o-d-avramopoylos-anakoinone-tin-a/
https://www.dimokratianews.gr/ellada/eggrafa-fotia-gia-tsiodra-kai-alloys-epistimones-paktolos/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82
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άλλον νόμο, όπωσ προ είπαμε. Ζτςι, κα μποροφςε ο κ. Τςιόδρασ  να ςυνεχίςει να παίρνει αυτά τα 

κονδφλια χωρίσ να είναι όμωσ επικεφαλισ τθσ εκνικι επιτροπισ για τον κορωνοϊό. Διότι, όπωσ 

ςωςτά αναρωτιζται και θ εφθμερίδα, «πόςο ανεπθρζαςτοσ μπορεί να παραμείνει ζνασ 

πανεπιςτθμιακόσ γιατρόσ που μετζχει ςε μια επιτροπι θ οποία χαράηει τθν εκνικι πολιτικι 

όςον αφορά τθ χριςθ ενόσ φαρμάκου ςτθν περίπτωςθ πανδθμίασ, όταν ζχει λάβει από 

ςυγκεκριμζνεσ εταιρίεσ μεγάλα ποςά για τθν απαιτοφμενθ ζρευνα»; Βζβαια, αν δεν ιταν ςτισ 

επιτροπζσ που αποφαςίηουν, κα διζκεταν οι εταιρείεσ αυτζσ τισ χρθματοδοτιςεισ; Ροιοσ ξζρει; 

Ράντωσ, προφανϊσ δεν είναι μόνο ο Τςιόδρασ αλλά και δεκάδεσ άλλοι ιατροί και κακθγθτζσ 

όπωσ φαίνεται και από τα ντοκουμζντα τθσ Δθμοκρατίασ που παίρνουν μζροσ ςε 

πανεπιςτθμιακζσ ζρευνεσ χρθματοδοτοφμενεσ από τθν φαρμακοβιομθχανία.  

Μςωσ το 2009 να επιχειρικθκε από τισ φαρμακοβιομθχανίεσ θ κυριαρχία τουσ μζςω τθσ 

κιρυξθσ πανδθμίασ μιασ απλισ επιδθμίασ. Ρροφανϊσ, αυτό τότε δεν πζτυχε και πολλζσ 

παραγγελίεσ ακυρϊκθκαν. Αλικεια είναι πωσ εκείνθ θ διαχείριςθ ιταν θ αρχι για τθν 

επιφυλακτικότθτα απζναντι ςτα εμβόλια. Από τότε ωσ ςιμερα, άλλαξαν πολλά και θ 

προετοιμαςία προχϊρθςε ςε όλα τα επίπεδα των ενδιαφερομζνων. Γεγονόσ είναι πωσ θ 

προετοιμαςία περιλάμβανε και το κζμα των “ψευδϊν ειδιςεων”: το 2018 ζγιναν πολλζσ 

εκδθλϊςεισ για τθν καταπολζμθςθ των ψευδϊν ειδιςεων, ενδεχομζνωσ φςτερα από τθν 

ανάδειξθ του ηθτιματοσ μζςω τθσ ςυγκρότθςθσ ομάδασ εμπειρογνωμόνων από τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι. Δεν είναι τυχαίο ότι το dictionary.com ανζδειξε τθ λζξθ «παραπλθροφόρθςθ» ςε λζξθ 

τθσ χρονιάσ το 2018, και αυτό ζτυχε τθσ αναμενόμενθσ δθμοςιότθτασ από πολλά ΜΜΕ. Στθν 

Ελλάδα κυμάμαι εκείνθ τθ χρονιά πολλζσ δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ για το κζμα. Το κυμάμαι διότι μου 

είχε κάνει εντφπωςθ μια δθμόςια εκδιλωςθ για το κζμα των “ψευδϊν ειδιςεων” ςτθν οποία 

ςυμμετείχε και γνωςτι και καταξιωμζνθ ςτον προοδευτικό κόςμο εφθμερίδα, ενϊ τθν ίδια 

χρονιά θ ίδια εφθμερίδα χαρακτιριηε μια πραγματικι είδθςθ ωσ fake news φςτερα από 

αντίςτοιχο ψευδζσ δελτίο τφπου τθσ κυβζρνθςθσ που θ εφθμερίδα υποςτιριηε.  Το αναφζρω 

αυτό μόνο και μόνο επειδι ςιμερα, τα μζςα που ωσ κεωροφςαμε “ζγκυρα” ι καταξιωμζνα δεν 

κα ζπαιρναν ςυνζντευξθ από κάποιον που δεν λζει τθ “ςωςτι” πλθροφορία. Κι αυτι είναι μια 

“ίωςθ” πολφ ςοβαρότερθ για τθν δθμοκρατία και τουσ πολίτεσ από τον οποιονδιποτε ιό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dimokratianews.gr/ellada/eggrafa-fotia-gia-tsiodra-kai-alloys-epistimones-paktolos/
https://ec.europa.eu/greece/news/20171411_fake_news_el
https://www.dictionary.com/e/word-of-the-year-2018/?itm_source=parsely-api
https://www.theguardian.com/science/2018/nov/26/misinformation-word-of-the-year-dictionarycom
https://www.theguardian.com/science/2018/nov/26/misinformation-word-of-the-year-dictionarycom
http://www.nellypsarrou.com/index.php?option=com_content&task=view&id=492&Itemid=80
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Ράντωσ, υπάρχει  μια ζντονθ αντίφαςθ εδϊ. Από τθ μία κάκε άποψθ που διαφοροποιείται 

ζςτω και ελάχιςτα από το κυρίαρχο αφιγθμα χαρακτθρίηεται ωσ δειςιδαιμονία, ςυνωμοςιολογία, 

ςκοταδιςμόσ κλπ και οι Άλλοι ςβινονται βιαίωσ από τισ οκόνεσ μασ. Από τθν άλλθ, χωρίσ κανζνα 

πρόβλθμα δθμοςιεφονται απόψεισ για εξωγιινουσ και για γαλαξιακζσ ομοςπονδίεσ από τα ίδια 

κανάλια και μζςα, απόψεισ και όχι ςτοιχεία φυςικά, χωρίσ να κεωροφνται ςυνωμοςίεσ, και όταν 

αυτό ςυμβαίνει, είναι απλϊσ… Ρζμπτθ! Και όταν οι διαςκεδαςτζσ, τθλεπαρουςιαςτζσ και λογισ 

“τθλεπερςόνεσ” ςφιχταγκαλιάηονται ςτα ςτοφντιο (με τουσ απλοφσ εργαηόμενουσ ςτο ίδιο πλάνο 

να φοροφν μάςκεσ), ε, τότε είναι απλϊσ μια Κυριακι. Για κάποιον περίεργο λόγο, ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ ο ειςαγγελζασ δεν παρενζβθ για τθν οφκαλμοφανι καταπάτθςθ των μζτρων, όπωσ 

ζκανε με το βίντεο του Ρετράκου. 

 

 

 

 

Θ νζα κανονικότθτα είναι ιδθ εδϊ. 

  

https://www.megatv.com/2020/12/10/oi-eksogiinoi-yparxoun-kai-epikoinonoun-me-ipa-kai-israil/
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Επίλογοσ 

 

Ο υποχρεωτικόσ εμβολιαςμόσ απαγορεφεται. Θ επιβολι ιατρικισ πράξθσ ςυνιςτά 

βαςανιςτιριο. Θ ςυναίνεςθ απαιτεί ενθμζρωςθ. Τα πειράματα ςτον πλθκυςμό καταδικάςτθκαν 

από τθ δίκθ τθσ Νυρεμβζργθσ. Τόςο απλά. 

Απλά; Δυςτυχϊσ δεν είναι. Υπάρχει λόγοσ που όλα αυτά ζχουν κεςμοκετθκεί. Υπάρχει λόγοσ 

που θ ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, αξία και ελευκερία βρίςκονται ςτα πρϊτα άρκρα όλων των 

ςυνταγμάτων και ςυμβάςεων. Ο λόγοσ είναι θ προςπάκεια του ανκρϊπου να είναι, εκτόσ από 

ενςτικτϊδεσ ηϊο, κι ζνα πνευματικό ον. Θ ανεπιτυχισ αλλά ςυνεχισ προςπάκεια του ανκρϊπου. 

Είναι θ ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια που πρϊτθ κίγεται ςε κάκε ευκαιρία, γι' αυτό χριηει 

πρωταρχικισ προςταςίασ. Αυτιν βάλλουν τα πειράματα των ΝΑΗΛ ςτουσ 'Άλλουσ, αυτι βάλλεται 

από τον κάκε χριςτθ του facebook όταν υποβιβάηει τον Άλλον. Άλλθ κλίμακα, αλλά ό,τι μπορεί ο 

κακζνασ! Αυτιν μασ τθν τάςθ εκμεταλλεφονται οι κάκε λογισ εξουςιαςτζσ, τθν χαϊδεφουν, τθν 

ενκαρρφνουν, δίνουν το... κακό παράδειγμα. Από αυτιν τθν τάςθ προςπακοφν να μασ 

προςτατεφςουν οι νομικοί κανόνεσ, ι καλφτερα να μασ υπενκυμίςουν τθν δζςμευςι μασ ςε 

αρχζσ που κα τείνουμε να ξεχάςουμε ςε κάκε “ευκαιρία” ι “ζκτακτθ ανάγκθ”. 

Το ηιτθμα βζβαια είναι πολφ πιο απλό ςε ότι αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιαςμό. Μπορείσ 

να είςαι και να πιςτεφεισ ότι κζλεισ. Κεσ να πιςτεφεισ τθν κυβζρνθςθ, τον ΡΟΥ, τισ ςυνωμοςίεσ, 

να είςαι οπαδόσ του οποιοδιποτε πολιτικοφ, ιδεολογίασ κλπ. Αδιάφορο. Μπορείσ να είςαι ο 

υπζρμαχοσ ι αντίπαλοσ του εμβολίου. Σο κζμα είναι, τι κζςθ παίρνεισ για τον υποχρεωτικό 

εμβολιαςμό; Τι κζςθ παίρνεισ απζναντι ςε μια αντιςυνταγματικι ςυνκικθ; Τι κζςθ παίρνεισ 

απζναντι ςτθν παραβίαςθ του Κϊδικα Λατρικισ Δεοντολογίασ, απζναντι ςτισ ιατρικζσ πρακτικζσ 

του ναηιςμοφ; Ρϊσ τοποκετείςαι απζναντι ςτθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια; Αυτό είναι το κζμα, και 

όχι άλλο. Μποροφμε να μιλάμε για ϊρεσ παρακζτοντασ ο κακζνασ επιςτθμονικά άρκρα που να 

υποςτθρίηουν τθ μία ι τθν άλλθ μεριά. Πμωσ, όταν δεν επιτρζπουν ςε κάποιον να εργαςτεί ι να 

μετακινθκεί, όταν κα επιχειριςουν να επιβάλουν ςε παιδιά και δαςκάλουσ  να εμβολιαςτοφν με 

το πειραματικό (ι όποιο άλλο) εμβόλιο, κα υπεραςπιςτείσ το δικαίωμα του ςυνανκρϊπου ςου; 

Κα περιμζνεισ μια οργάνωςθ ι κόμμα να δϊςει το ΟΚ για να κυμθκείσ ότι είςαι αντι-φαςίςτασ, 

δθμοκράτθσ; Κα υπεραςπιςτείσ τον πρϊτο δάςκαλο ι υγειονομικό που κα απολυκεί; Κα 

μειδιάςεισ αδιάφορα γιατί... είναι “ακροδεξιόσ-ςυνωμοςιολόγοσ-αρνθτισ”; Αυτό είναι το 

ηθτοφμενο: όχι θ υπεράςπιςθ τθσ άποψθσ που αςπάηεςαι όταν αυτι καταπιζηεται, αλλά θ 

υπεράςπιςθ κάκε άποψθσ και κατοχυρωμζνου δικαιϊματοσ όταν καταργείται. Αυτό το ηιτθμα 

ζκεςε ο Διαφωτιςμόσ. Και ακόμθ παραμζνει ηθτοφμενο. 
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Στθν περίπτωςθ που δεν κεσ να κάνεισ το εμβόλιο, κα πεισ «ε, τι να κάνω, αφοφ με 

υποχρζωςαν»; Κα δεχτείσ το πολιτικό ςου τςουβάλιαςμα όταν επιτιδειοι διοργανϊςουν δικεν 

διαμαρτυρίεσ για το εμβόλιο “κοτςάροντασ” από δίπλα και το 5G, τουσ μετανάςτεσ ι δεν ξζρω γω 

τι άλλο, προσ απαξίωςι ςου (ζχει ςυμβεί αυτό ιδθ 2 φορζσ, ςτα Χανιά και ςτθν Ακινα); Ι κα 

περιμζνεισ  κάποιο κόμμα ι οργάνωςθ να καπθλευτεί τθν αγωνία ςου, χωρίσ πάλι να πάρεισ τθν 

ευκφνθ, ςυλλογικι αλλά πρωτίςτωσ ατομικι; Διότι αυτι θ ατομικι ευκφνθ ζχει γίνει μπαλάκι, και 

μάλιςτα ελαςτικό, αυτζσ τισ μζρεσ. Τθν ατομικι μασ ευκφνθ επικαλείται θ κυβζρνθςθ και όςοι 

υπεραςπίηονται τα μζτρα τθσ, τθν ατομικι μασ ευκφνθ απζναντι ςτον ςυνάνκρωπο και τον 

περιοριςμό του ιοφ. Και καλά κάνει: θ κοινωνικι (και εκνικι) αλλθλεγγφθ είναι κεςμοκετθμζνθ 

ςτο άρκρο 25 &4 του Συντάγματοσ. Ακριβϊσ τθν ίδια ςτιγμι, όμωσ, και πάλι για τθν κυβζρνθςθ 

και όςουσ υπεραςπίηονται τισ επιλογζσ τθσ, δεν είμαςτε ενιλικοι με κρίςθ και ευκφνθ απζναντι 

ςε μασ, τουσ άλλουσ και τισ αποφάςεισ μασ, αλλά παιδάκια, χειρότερα μάλλον κι από παιδάκια: 

ανϊριμοι και επιρρεπείσ ενιλικοι που πρζπει να προςτατευτοφν από τθν ζκκεςθ και επιρροι 

ςε “ψευδείσ ειδιςεισ” που κα μασ παραςφρουν να πράξουμε λάκοσ ι να μθν πράξουμε το 

ςωςτό! Στο όνομα αυτισ τθσ προςταςίασ μασ από το “Κακό” επιβάλλονται μάλιςτα 

αντιςυνταγματικοί περιοριςμοί ςτθν πλθροφόρθςθ. Με ωμι και ομολογθμζνθ επζμβαςθ 

ανκρϊπων και αλγορίκμων που επεμβαίνουν προκειμζνου να μασ γλιτϊςουν από τθν άλλθ 

άποψθ μθν τυχόν και μολυνκοφμε. Λζτε ο ιόσ να είναι τελικά θ άλλθ άποψθ; 

Σελικϊσ, πρζπει να αποφαςίςουμε: είμαςτε υπεφκυνοι ι δεν είμαςτε;  

Θ ιςτορία λοιπόν του ανκρϊπου είναι μια ςυνεχισ προςπάκεια να αναπτφξει τον πολιτιςμό 

του και να χαλιναγωγιςει (μετουςιϊςει καλφτερα) τισ ζμφυτεσ ορμζσ και ανάγκεσ του. Οι 

εξουςιαςτζσ από τθν άλλθ προςπακοφν ςυνεχϊσ να απευκυνκοφν ςτα ζνςτικτά του, χαϊδεφοντασ 

τα και ενκαρρφνοντάσ τα, ςφμφωνα πάντα με το ςυμφζρον τουσ. Κι ζτςι θ ιςτορία μασ 

παλινδρομεί ανάμεςα ςε ξεςπάςματα φρίκθσ και εγκλθμάτων κατά τθσ ανκρωπότθτασ, από τθν 

ίδια τθν ανκρωπότθτα, και ςε περιόδουσ ανάπτυξθσ του πολιτιςμοφ και τθσ ειρινθσ. Θ εκάςτοτε 

εξουςία, μασ κζλει υπεφκυνουσ ενιλικουσ όταν κζλει να μεταβιβάςει τθν ευκφνθ τθσ πάνω μασ, 

αλλά επιρρεπείσ ανθλίκουσ όταν κζλει να δικαιολογιςει το ότι μασ κρφβει τθν πραγματικότθτα 

και κακοδθγεί τθν ενθμζρωςθ. Σιμερα, για μια ακόμθ φορά -οφτε θ πρϊτθ οφτε θ τελευταία- 

καλοφμαςτε εμείσ να ςτακοφμε ωσ ενιλικοι και υπεφκυνοι για μασ και τα παιδιά που 

εξαρτϊνται από μασ, για το μζλλον τουσ, ι να αποδεχτοφμε τον Πατερναλιςμό, το κράτοσ-

αφζντθ που ξζρει καλφτερα και μεριμνά για το καλό μασ.  Αν δεν κζλουμε κράτοσ-αφζντθ, 

ςίγουρα πρζπει να μαχόμαςτε τθ λογοκριςία. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Θ μόνθ ενιλικθ, υπεφκυνθ 

ςτάςθ, είναι θ ανάλθψθ ευκφνθσ των πράξεων και των πιςτεφω μασ. Ατομικά αλλά και 

ςυλλογικά, προσ υπεράςπιςθ τθσ κοινωνίασ και τθσ αλλθλεγγφθσ. Και τϊρα, που ζχουμε 

παλινδρομιςει ςτα ςτοιχειϊδθ, θ ελεφκερθ αναηιτθςθ και διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ με 

αναφορά ςτισ πθγζσ είναι ζνα από τα ςχετικϊσ ανϊδυνα αλλά απολφτωσ βαςικά κακικοντα. 
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*  *  * 

 

Ραραμονι Χριςτουγζννων 2020, ςτθν παραλία ζχουν πάει άνκρωποι να απολαφςουν τθν 

ωραία μζρα και τον ιλιο. Τον ιλιο που παράγει και βιταμίνθ D ςτον οργανιςμό μασ: μια 

κυβζρνθςθ επιςτθμονικά ςκεπτόμενθ κα ζδινε οδθγίεσ για τθν κακθμερινι ζκκεςθ ςτον ιλιο, 

που ζχει φανεί να ςχετίηεται με τθν καταπολζμθςθ του κορωναϊοφ. Τζλοσ πάντων. Λίγοσ κόςμοσ 

απολάμβανε - ναι, με πλζον των τριϊν μζτρων απόςταςθ. Οι γονείσ με το παιδάκι που ζπαιηε 

ςτθν παραλία ιταν παράνομοι. Εμείσ που μπικαμε για μπάνιο νόμιμοι. Πταν βγικαμε να 

ςτεγνϊςουμε και ξαπλϊςαμε ςτον ιλιο, παράνομοι. Στον δρόμο για το ςπίτι μασ, αν φοροφςαμε 

μάςκα νόμιμοι, αν δεν φοροφςαμε παράνομοι. Κι ασ ςυναντιςαμε μόνο ζναν άνκρωπο. Ρριν από 

χρόνια ςαρκάηαμε το ςφςτθμα αυτό που τϊρα διαχειρίηεται τθν “δθμόςια υγεία”, και λζγαμε, 

«Καλά αυτοί κα φορολογιςουν και τθν αναπνοι μασ»! Δεν φανταςτικαμε ςτ' αλικεια ότι κα 

γίνει παράνομο να αναπνζεισ ελεφκερα ςτον κακαρό αζρα. 

Σε κάκε περίπτωςθ, και για να κλείςω λίγο ανάλαφρα αυτι τθν απρόςμενα μεγάλθ ζρευνα, 

λζω να ςκεφτϊ ςοβαρά το παράδειγμα που ζκεςε ο ίδιοσ ο πρόεδροσ τθσ Pfizer δθλϊνοντασ ότι 

(18:30):  

Δεν ζκανα το εμβόλιο, δεν κζλω να πάρω τθ ςειρά κανενόσ! 

Καλι Χρονιά 

Νζλλθ Ψαρροφ 

7 Ιανουαρίου 2021 

https://igata.gr/2020/12/14/μπουρλά-δεν-έκανα-το-εμβόλιο-δεν-θα-πά/?fbclid=IwAR35SppQKGTJg2o6XoO_mucS5QVmkzGZCKEVnFyy1FKMQj79yvVRKYgMl7Y

