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ην έηνο 2013,  θαηαρσξήζεθε  δε ζην Σκήκα Δηαηξεηώλ – σκαηείσλ 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ κε αξηζκό κεηξώνπ 29623. Η 

Δ.ΔΛ.ΠΑΙΓ.ΑΣΣ. είλαη ε επηζηεκνληθή κε θεξδνζθνπηθή 

επαγγεικαηηθή Έλσζε πνπ εθπξνζσπεί ηνπο Διεπζεξνεπαγγεικαηίεο 

Παηδηάηξνπο νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο θαη εθηόο Αηηηθήο, 

απηνρξεκαηνδνηνύκελε από πόξνπο ησλ κειώλ ηεο. Δθ ηεο 

θαηαζηαηηθήο καο δέζκεπζεο, ηεο ηαηξηθήο δενληνινγίαο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο καο επαηζζεζίαο, θαζηζηνύκε ηνπο 

εαπηνύο καο θνηλσλνύο θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηνλ παηδηθό 

πιεζπζκό ηεο  ρώξαο, αληηιακβαλόκελνη σο θύξην θαζήθνλ καο ηελ 

πξνζηαζία ηνπ.  

 Οη δξάζεηο καο πνηθίινπλ θαηά επνρέο, αλάινγα κε ην 

αλαθπόκελν θνηλσληθό ή ηαηξηθό ζέκα πνπ πηζαλόλ λα πξνθύςεη. 

Έηζη γηα παξάδεηγκα, κέιε καο αλέιαβαλ θιηληθό έξγν κε ηελ 

εμέηαζε ησλ παηδηώλ ησλ πξνζθύγσλ, ζπληάμαληεο γηα ην ζθνπό 

απηό θαη ππνκλήκαηα πξνο ηα αξκόδηα Τπνπξγεία θαη άιινπο θνξείο  

ζρεηηδόκελα κε ηελ πξόιεςε ησλ παζήζεσλ  θαη ηνλ εκβνιηαζκό 

ηνπο. Αληηιεθζέληεο ην ζνβαξό πξόβιεκα πνπ βηώλνπλ  ηα 

εγθαηαιειεηκκέλα ζηα θξαηηθά Ννζνθνκε ία παηδηά, 

θηλεηνπνηεζήθακε κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ηνπ πλεγόξνπ 

ηνπ Παηδηνύ, ηεο αξκόδηαο Αλαπιεξώηξηαο Τπνπξγνύ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, κέζσ ηνπ Ιδξύκαηνο Νηάξρνπ θαη θαηόπηλ επίπνλσλ θαη 

καθξνρξόλησλ δηεξγαζηώλ θαηαθέξακε λα δεκηνπξγεζεί όπσο είρακ ε 

πξνηείλεη , θαηάιιεινο θνξέαο όπνπ ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα 

πξνζηαηεύνληαη ηα παηδηά πνπ εγθαηαιείπνληαη από ηνπο γνλείο ηνπο 

ζηα θξαηηθά Ννζνθνκεία. Απεπζπλζήθακε ζηελ Αξρή πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ θαθή ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ ηαηξηθώλ δεδνκέλσλ 

ησλ παηδηώλ ηόζν από ηνπο λνζειεπηέο πνπ ηα εμεηάδνπλ πξνιεπηηθά 

εληόο ησλ ζρνιείσλ, όζν θαη από ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.  

Τπνβάιιακε ππνκλήκαηα πξνο ην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο 
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ζρεηηδόκελα κε ηελ αλάγθε αιιαγή ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ ηεο 

πηνζεζίαο, δεκηνπξγήζακε δηαδξαζηηθό site γηα ηελ δσληαλή 

ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα πγείαο ησλ παηδηώλ, ελεκεξώλνπκε 

κέζσ ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ δηθηύσζεο γηα θάζε ηαηξηθό ζέκα 

απεπζπλόκελνη ηόζν ζην ηαηξηθό πξνζσπηθό όζν θαη ζηνπο γνλείο 

ησλ παηδηώλ θαη ηόζα άιια.  

 Ο δεύηεξνο εμ εκώλ, ηπγράλσ παηδίαηξνο πιένλ ησλ 30 εηώλ, 

πξώελ δεκνηηθόο ζύκβνπινο ηνπ δήκνπ Ακαξνπζίνπ, πξόεδξνο ηεο 

Έλσζεο (πξώηεο εμ εκώλ) γηα δεπηέξα θνξά, ζηαδηνδξόκεζα δε 

εληίκσο θαη επζπλείδεηα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

κνπ θαξηέξαο, αθηεξσζείο ζην θαζήθνλ κνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

παηδηώλ.  

 Ο ηξίηνο εμ εκώλ, παηδίαηξνο πιένλ ησλ 30 εηώλ, δηεηέιεζα 

ζηξαηησηηθόο ηαηξόο αλειηρζείο  ζε όιε ηελ θιίκαθα ηεο ζηξαηησηηθήο 

ηεξαξρίαο, ππεξεηήζαο ζε όπνην κέξνο θιήζεθα ηελ παηξίδα κε 

εληηκόηεηα θαη επζπλεηδεζία,  απνιακβάλνληαο ηελ αλαγλώξηζε θαη 

ζεβαζκό ηόζν ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ όζν θαη ησλ νηθνγελεηώλ ησλ 

αζζελώλ κνπ, εθιεγείο γηα δεπηέξα θνξά σο γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο 

(πξώηεο εμ εκώλ).  

 Έλα ζέκα πνπ καο απαζρόιεζε θαη ζπλερίδεη λα καο απαζρνιεί 

αθόκα πην έληνλα  όζν πεξλάεη ν θαηξόο , είλαη ην αληηεκβνιηαζηηθό 

θίλεκα ην νπνίν γηγαληώλεηαη εθδεινύκελν κε δηαθόξνπο ηξόπνπο ,  

θπξίσο δηα  ησλ κέζσλ ελεκεξώζεσο, γξαπηνύ θαη ειεθηξνληθνύ 

ηύπνπ. Καζεκεξηλά γηλόκαζηε κάξηπξεο ηεο αλεζπρίαο ησλ γνλέσλ 

γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ εκβνιηαζκώλ, θαζώο απηνί 

βνκβαξδίδνληαη από πιήζνο πεγώλ, θπξίσο κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο, επεξεαδόκελνη αξλεηηθά  θαη  αληηκεησπίδνληαο  ηηο δύν 

πιήξσο αληηθξνπόκελεο απόςεηο, ήηνη απηώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηνπ εκβνιηαζκνύ θαη εθείλσλ πνπ ηελ θαηαδηθάδνπλ 
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απνδίδνληαο ζε απηή  πιήζνο ζνβαξώλ αζζελεηώλ πνπ απινπζηεπηηθά 

απνδίδνπλ  ζηα εκβόιηα. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη απεπζπλζέληεο 

ζηνλ Κν Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ  θαη ζε θξαηηθνύο θνξείο  

γηα ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή ε νπνία  αλαθπθιώζεθε κέζσ άιισλ  

θνηλσληθώλ κέζσλ δηθηύσζεο θαη πνπ αθνξνύζε κηα θαληαζηηθή 

ηζηνξία ε νπνία απέδσζε ζηνλ εκβνιηαζκό ζνβαξόηαηε πάζεζε  θαη 

ηειηθά ην ζάλαην θάπνηνπ παηδηνύ (δήζελ ηεο κηθξήο Μαξίαο) , 

βξίζθεηαη απηή ηεο ζηηγκή ζην ζηάδην ηεο πξναλάθξηζεο από ηελ 

Δηζαγγειία Πξσηνδηθώλ Αζελώλ γηα ην αδίθεκα ηεο δηαζπνξάο 

ςεπδώλ εηδήζεσλ (ΑΒΜ Γ΄/2015/1754).  

 Μεηαμύ ησλ πνιιώλ δεκνζηεύζεσλ, πεξηήιζε ζηελ Έλσζή από 

κέιε καο ηνλ Οθηώβξην 2015 , δεκνζίεπζε ηεο εθεκεξίδαο Οηθνλνκία 

ζην ηεύρνο Απγνύζηνπ – επηεκβξίνπ 2015, ε νπνία έρεη σο 

αθνινύζσο:  
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 Σν παξαπάλσ άξζξν εκθαλώο  θαηαθέξεηαη ελαληίνλ ηνπ 

εκβνιίνπ Gardasil,  απνδίδνληάο ηνπ κάιηζηα κε έληνλε γξαθή ζηνλ 

ηίηιν ηνπ ην ραξαθηεξηζκό σο «ΓΖΛΖΣΖΡΗΟ», αιιά θαη ζηνπο 

ηαηξνύο ην ραξαθηεξηζκό ηνπ αξγπξώλεηνπ θαη εζηθά αλάιγεηνπ. 
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Δηδηθόηεξα:  

 α/ Σν εκβόιην απηό παξόιν πνπ ειέγρζεθε ζηηο ΗΠΑ θαη 

απνδείρζεθε θαηάιιειν, ζπλδέεηαη από ην άξζξν κε ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο, απνδίδνληαο εκκέζσο ζηνπο 

αξκόδηνπο θνξείο ηεο ΗΠΑ νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κε ηελ εηαηξεία 

παξαγσγήο αλαθέξνληαο «Μάιηζηα ζηελ Ακεξηθή πξνζπαζνύλ λα 

επηβάινπλ ηελ ππνρξεσηηθή ρνξήγεζε…», θαζώο επίζεο «Η εηαηξεία 

Merck (= παξαγσγόο εηαηξεία)  ππνινγίδεη λα εηζπξάμεη πεξίπνπ  3 

δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα από ηηο πσιήζεηο ηνπ λένπ θαξκάθνπ ζε κηα 

πεξίνδν πνπ αληηκεησπίδεη ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα…. ».  

 β/ Πξνθαιεί θόβν ζηνπο γνλείο όηαλ αλαθέξεη « Καιό ζα ήηαλ 

πξηλ ην δώζεηε ζηα παηδηά ζαο λα ιάβεηε ππ’ όςηλ …. όηη ην Gardasil 

πεξηέρεη αινπκίλην… πνιύ επηθίλδπλε λεπξνηνμίλε … πνπ επηδξά 

αζξνηζηηθά ζηνλ νξγαληζκό θαη εηδηθά ζην εγθέθαιν, ζηνλ νπνίν 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ησλ λεπξηθώλ θπηηάξσλ. .  

 γ/ Αλαθέξεη όηη ζύκθσλα κε ηνλ νξγαληζκό Alliance for Human 

Reasearch Protection (AHRP) (= πκκαρία γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο 

Αλζξώπηλεο Έξεπλαο  http://ahrp.org/), ην θάξκαθν δελ έρεη 

απνδεηρζεί νπζηαζηηθά αζθαιέο θαηά ηηο θιηληθέο δνθηκέο.  

 δ/ Απνδίδεη ζηα βαξέα κέηαιια πνπ θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ 

πεξηέρνληαη ζην εκβόιην πηζαλή νζηενπόξσζε, δηαβήηε, κεηαβνιηθέο 

δηαηαξαρέο, λεπξνδηαβεηηθή θόπσζε, επεξεαζκό ησλ αλαπλεπζηηθώλ, 

θαξδηαθώλ, επαηηθώλ θαη αλνζηνινγηθώλ ιεηηνπξγηώλ, επηδείλσζε 

ησλ απηνάλνζσλ θαη ηεο αλαπαξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, ζεκαληηθό 

επεξεαζκό ηεο λνεηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ι εηηνπξγίαο θαζώο θαη 

επηδείλσζε ζπκπησκάησλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ. Αθόκα 

αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ εθδήισζεο θαξθίλνπ, εκθάληζε 

λεπξνεθθπιηζηηθώλ αζζελεηώλ κε θπξηόηεξε ην Parkinson , ηε λόζν 

Alzheimer , ηελ Ακπζηξνθηθή Πιεπξηθή θιήξπλζε, Ηιηαθή 
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Δθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο, δεξκαηηθνύο απνρξσκαηηζκνύο, 

αιιεξγίεο, θνιίηηδα, ππεξθεξαηώζεηο, εκηθξαλίεο, αξζξίηηδεο, 

νζηενπόξσζε θαη άιιεο πνιιέο αζζέλεηεο.  

 ε/ Καηαιήγεη δε: «Γεύηεξν θαη ζεκαληηθό, ΚΑΛΑ ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ 

ΚΑΜΙΑ  (ΗΜ: ζεμηζηηθή δηάθξηζε ηνπ άξζξνπ)  ΝΑ ΣΗ ΠΔΙ Ο 

ΓΙΑΣΡΟ ΜΗΝ ΣΟ ΚΑΝΔΙ? ΜΟΝΟ ΑΝ ΓΔΝ ΠΑΙΡΝΟΤΝ 

ΠΟΟΣΑ! Δπιζηημονικέρ έπεςνερ από γιαηπούρ πος έσοςν 

πληπυθεί από ηη merk θέλεηε; είζηε ζοβαποί;……», απνδίδνληαο 

έηζη ζπλνιηθά ζε όινπο ηνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο ηεο ρώξαο, ην 

ζύλνιν ηνπ θπβεξλεηηθνύ πξνζσπηθνύ αιιά θαη ηνπο επηζηήκνλεο 

πγείαο όηη ελόςεη ησλ «πνζνζηώλ»  πνπ δήζελ ιακβάλνπλ , αδηαθνξνύλ 

γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνύ πξνηάζζνληαο ην πξνζσπηθό 

νηθνλνκηθό ηνπο όθεινο.  

 Όπσο είλαη πξνθαλέο, άκεζα ζηγόκελνη από ην πην πάλσ 

αλππόγξαθν άξζξν είκαζηε εκείο νη ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο 

παηδίαηξνη αθνύ  εκείο θάλνπκε ηα εκβόιηα θαη θαη’ επέθηαζε  γηα 

εκάο αλαθέξεη  όηη «ΚΑΛΑ ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ ΚΑΜΙΑ ΝΑ ΣΗ ΠΔΙ Ο 

ΓΙΑΣΡΟ ΜΗΝ ΣΟ ΚΑΝΔΙ? ΜΟΝΟ ΑΝ ΓΔΝ ΠΑΙΡΝΟΤΝ 

ΠΟΟΣΑ!».  Καηόπηλ ηεο δεκνζηεύζεσο ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ, 

απνζηείιακε ζηελ εθεκεξίδα Οηθνλνκία κε θνηλνπνίεζε ζηνλ 

Τπνπξγό Τγείαο, ηνλ θν Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, ηνλ ΔΟΦ 

θαη ηνλ ΙΑ  ηελ θάησζη επηζηνιή:  

«Ένυζη Δλεςθεποεπαγγελμαηιών Παιδιάηπυν 

Αηηικήρ  

Δ.ΔΛ.ΠΑΙΓ.ΑΣΣ.  

Μη κεπδοζκοπικό ζυμαηείο  

Έδπα: Αλκμάνορ 15, Αθήνα 11528  

Γιεύθςνζη αλληλογπαθίαρ: Βάπναλη 7, 151 21 

Πεύκη  

Σηλ: 6944-307208 FAX: 210-8053797 

Email: enosi.elpaidatt@gmail.com  

mailto:enosi.elpaidatt@gmail.com
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Email Δπιζηημονικήρ Δπιηποπήρ: epep@eelpaidatt.gr  

www.padiatroi-attikis.gr 

  

 

ΠΡΟ:  Σην εθημεπίδα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»  

ΚΟΙΝ:  1/ κο Τποςπγό Τγείαρ  

2/ κο Διζαγγελέα Ππυηοδικών Αθηνών  

3/ ΔΟΦ (Γπαθείο Πποέδπος)  

4/ ΙΑ  

Αθήνα 12 Νοεμβπίος 2015  

Κύξηνη  

 Με ηδηαίηεξε αλεζπρία θαη αγαλάθηεζε δηαβάζακε ην 

αλππόγξαθν άξζξν ηεο εθεκεξίδαο ζαο ην νπνίν παξαηίζεηαη απηνύζην 

σο θαησηέξσ, θαη ηνύην θαζώο ε ηαηξηθή θνηλόηεηα αιιά θαη νη 

αξκόδηνη δεκόζηνη θνξείο παζρίδνπλ κε ηελ εκβνιηαζηηθή θακπάληα λα 

ακβιύλνπλ ηελ ζύγρπζε θαη ηελ παληειή έιιεηςε ελεκέξσζεο ζρεηηθά 

κε ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ εκβνιηαζκνύ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην επί πεδν πγείαο απηνύ.  

mailto:epep@eelpaidatt.gr
http://www.padiatroi-attikis.gr/
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 Η αλσηέξσ αλππόγξαθε αλάξηεζε ζηεξείηαη επηζηεκνληθήο 

ηεθκεξίσζεο θαη αληηβαίλεη πιήξσο ζηελ θξαηνύζα ηαηξηθή ζεσξία 

αιιά θαη πξαθηηθή, για ηοςρ κάηυθι λεπηομεπώρ επιζηημονικά 

ηεκμηπιυμένοςρ λόγοςρ: 

Σν εκβόιην έλαληη ηνπ HPV έρεη ιάβε η έγθξηζε ζε 127 ρώξεο θαη 

έρεη εληαρζεί ζηα πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκώλ ησλ λεαξώλ θνξηηζηώλ 

ζηηο πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο ρώξεο. Μάιηζηα ηα ηειεπηαία 3 

ρξόληα, ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ θαη ζηα αγόξηα ζε ρώξεο όπσο νη 

ΗΠΑ, Απζηξαιία, Καλαδάο, Απζηξία, Διβεηία  θαη κέξνο ηεο Ιηαιίαο 

(http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/ 

VaccineIntroStatus.pptx?ua=1). Σν εκβόιην έρεη εληαρζεί ζην Δζληθό 

Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ ηεο ρώξαο καο θαη απνδεκηώλεηαη από όια 

ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ζε θνξίηζηα ειηθίαο 12 -15 εηώλ θαη λεαξέο 

γπλαίθεο ειηθίαο 16-26 εηώλ, από ην 2008 (Δγθύθιηνη Τπνπξγείνπ 

Τγείαο, Αξηζ. Πξση. Γ1α/Γ.Π. 6050 θαη 6055, 22 -1-2015). ηελ 

Διιάδα έρνπλ ρνξεγεζεί εθαηνληάδεο ρηιηάδεο δόζεηο ρσξίο λα 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/%20VaccineIntroStatus.pptx?ua=1
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/%20VaccineIntroStatus.pptx?ua=1
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/%20VaccineIntroStatus.pptx?ua=1
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αλαθεξζεί θακία ζνβαξή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα σο ζρεηηδόκελε κε ην 

εκβόιην έλαληη ηνπ HPV.  

Σν εκβόιην έλαληη ηνπ HPV έρεη απνδεηρζεί αζθαιέο ζε πάξα 

πνιιέο κειέηεο πνπ  έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο 

παξελέξγεηέο ηνπ, θαζώο δελ έρεη ζπλδεζεί κε θακία ζνβαξή 

αλεπηζύκεηε ελέξγεηα. Ο αξηζκόο ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ πνπ 

αλαθέξνληαη κέρξη ζήκεξα είλαη αλάινγνο κε απηόλ πνπ ζα 

αλακελόηαλ κεηά από ηελ θπθινθνξ ία ζηελ αγνξά ελόο εκβνιίνπ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, ελώ ε βαξύηεηα ηνπο είλαη ήπηα.  

Όπσο ζπκβαίλεη κε θάζε εκβόιην, ε ρξήζε ηνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί 

κεξηθέο θνξέο κε ήπηεο παξελέξγεηεο κηθξήο δηάξθεηαο, όπσο ρακειόο 

ππξεηόο, δηόγθσζε ή /θαη εξπζξόηεηα ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, ειαθξά 

αδηαζεζία. ηνλ αληίπνδα, ην εκβόιην παξέρεη πςειή πξνζηαζία από 

δηάθνξεο κνξθέο λνζεκάησλ πνπ πξνθαιεί ν ηόο HPV, όπσο θαξθίλν 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, θαξθίλν ηνπ αηδνίνπ, ηνπ θόιπνπ ηνπ 

πξσθηνύ θαη γελλεηηθά θνλδπιώκαηα. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ησλ εκβνιίσλ 

θαηαγξάθεηαη από ηαηξνύο ή θνηλό ην νπνηνδήπνηε ζπκβάλ κεηά ηνλ 

εκβνιηαζκό (αθόκε θαη ηξνραίν αηύρεκα), θαη αθνινύζσο αλαιύεηαη 

από εηδηθνύο ησλ Αξρώλ Τγείαο ώζηε λα  θξηζεί ην αλ ππάξρεη 

αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε κε ην εκβόιην ή ην πεξηζηαηηθό νθείιεηαη ζε 

ρξνληθή ζύκπησζε (http://www.emea.eu/humandocs/PDFs/EPAR/  

gardasil/Gardasil).  

Σν εκβόιην έλαληη ηνπ HPV δηαζέηεη ζήκεξα πνιύ ζεκαληηθή 

θιηληθή εκπεηξία. Οη πάλσ από 250 εθαηνκκύξηα δόζεηο πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί ηα ηειεπηαία 9 ρξόληα ζε όιν ηνλ θόζκν επηβεβαηώλνπλ ην 

θαιό πξνθίι αζθάιεηαο ηνπ πξντόληνο θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ 

εκβνιηαζκνύ, ελώ αλαδεηθλύνπλ ηα ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ αηνκηθή 

θαη Γεκόζηα Τγεία. ε ρώξεο κε νξγαλσκέλν εκβνιηαζηηθό πξόγξακκα 

http://www.emea.eu/humandocs/PDFs/EPAR/
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ήδε έρνπλ αλαδεηρζεί ηα νθέιε ηεο κείσζεο λνζεκάησλ, όπσο ηα 

γελλεηηθά θνλδπιώκαηα θαη νη πςεινύ βαζκνύ πξνθαξθηληθέο 

αιινηώζεηο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. O ίδηνο ν Παγθόζκ ηνο 

Οξγαληζκόο Τγείαο έρεη δειώζεη θαηεγνξεκαηηθά επαλεηιεκκέλσο όηη 

ην εκβόιην έλαληη ηνπ HPV δε ζρεηίδεηαη κε ζνβαξέο αλεπηζύκεηεο 

ελέξγεηεο θαη ζπζηήλεη ηελ εθαξκνγή εκβνιηαζηηθώλ πξνγξακκάησλ ζε 

όιεο ηηο ρώξεο ηνπ θόζκνπ σο ην πιένλ απνηειεζκαηηθό κέηξ ν, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ Παπ ηεζη, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Οη Αξρέο 

Τγείαο όισλ ησλ ρσξώλ ηνπ θόζκνπ, όπσο ν Οξγαληζκόο Σξνθίκσλ 

θαη Φαξκάθσλ ησλ ΗΠΑ (FDA), o Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο 

Φαξκάθσλ, νη  Φαξκαθεπηηθνί Οξγαληζκνί ηεο Απζηξαιίαο, ηεο 

Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Διβεηίαο, επηβεβαηώλνπλ όηη ην 

εκβόιην είλαη αζθαιέο θαη απνηειεζκαηηθό γηα ηελ πξόιεςε HPV 

ζρεηηδόκελσλ λνζεκάησλ, κε βάζε ηελ αμηνιόγεζε ησλ κειεηώλ πξν 

θαη κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ εκβνι ίνπ 

(http://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/hpv -vaccine.html. last 

updated 28/9/15;http://www.who.int/vaccine_safety/committee/ 

topics/hpv/GACVS_Statement_HPV_12_Mar_2014.pdf ;).  

 Όζνλ αθνξά ζε θάπνηεο επηκέξνπο αλαθνξέο ηνπ ελ ιόγσ 

άξζξνπ:  

1/ Η πνζόηεηα αινπκηλίνπ πνπ πεξηέρεηαη ζην εκβόιην, όπσο θ αη 

ζε άιια εκβόιηα, είλαη ππνπνιιαπιάζηα από απηήλ πνπ πξνζιακβάλεη 

θαζεκεξηλά ν θάζε αλζξώπηλνο νξγαληζκόο κε ηηο ηξνθέο, θαη όπσο 

δηαβεβαηώλεη ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο δελ πξνθαιεί θακία 

βιάβε ζηνπο εκβνιηαδόκελνπο (http://www.who.int/vaccine_safet y/ 

committee/topics/aluminium/statement_112002/en/).  

2/ Δίλαη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο ζίγνπξν όηη ν ηόο HPV είλαη ν 

απνθιεηζηηθόο αηηηνινγηθόο παξάγνληαο ηνπ θαξθίλνπ ηεο κήηξαο (ζε 

http://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/hpv-vaccine.html.%20last%20updated%2028/9/15
http://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/hpv-vaccine.html.%20last%20updated%2028/9/15
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/%20topics/hpv/GACVS_Statement_HPV_12_Mar_2014.pdf
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/%20topics/hpv/GACVS_Statement_HPV_12_Mar_2014.pdf
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/%20topics/hpv/GACVS_Statement_HPV_12_Mar_2014.pdf
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όια ηα ηζηνινγηθά δείγκαηα απηνύ ηνπ θαξθίλνπ απνκνλώλεηαη ν ηόο 

HPV), ελώ άιινη παξάγνληεο, όπσο ην θάπληζκα, ε ρξήζε 

αληηζπιιεπηηθώλ απνηεινύλ πξνδηαζεζηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ 

εθδήισζε θαξθίλνπ, εθόζνλ ππάξρεη ν ηόο HPV. Ο εξεπλεηήο πνπ 

δηαπίζησζε απηή ηελ αηηηνινγηθή ζρέζε κεηαμύ HPV θαη θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (Dr Harald zur Hausen ) βξαβεύηεθε κε ην 

βξαβείν Νόκπει (http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-

prevention/risk/infectious-agents/hpv-fact-sheet).  

3/ Ο ηόο HPV πξνθαιεί κεγάιν αξηζκό θαη άιισλ ζνβαξώλ 

λνζεκάησλ θαη ζε γπλαίθεο αιιά θαη ζε άληξεο, όπσο θαξθίλν ηνπ 

αηδνίνπ, θόιπνπ, πένπο, πξσθηνύ θαη γελλεηηθά θνλδπιώκαηα, ελώ 

επηπιένλ επζύλεηαη γηα νξηζκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ ζηνκαηνθάξπγγα, 

ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο θαη ιάξπγγα. Οη πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ηα γελλεηηθά θνλδπιώκαηα παξνπζηάδνπλ 

κεγάιε αύμεζε ζε λεαξέο γπλαίθεο 16 -25 εηώλ, ελώ όζν πην λσξίο 

μεθηλά ε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα ηόζν πην λσξίο κπνξεί λα 

εκθαληζηνύλ λνζήκαηα από ηνλ HPV. Ο ηόο HPV κεηαδίδεηαη θπξίσο 

κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή ή πην ζπάληα από ηελ επαθή ησλ γελλεηηθώλ 

πεξηνρώλ ή ηελ επαθή ησλ ρεξηώλ. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο αθόκε θαη 

ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε πξνθπιαθηηθνύ, αλ θαη κεηώλεη ηνλ θίλδπλν ηεο 

ινίκσμεο από ηνλ HPV, δελ πξνζηαηεύεη απόιπηα. Ο πην 

απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο πξνζηαζίαο από ηνλ ηό HPV είλαη ν 

εκβνιηαζκόο, θαζώο ε ινίκσμε από ηνλ ηό δελ κπνξεί λα πξνιεθζεί κε 

θαλέλαλ άιιν ηξόπν. Με βάζε ζρεηηθέο κειέηεο, ν εκβνιηαζκόο κε ηα 

ππάξρνληα εκβόιηα (δηδύλακν - ηεηξαδύλακν) πξνιακβάλεη πάλσ από 

ην 75% ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο θαη ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ησλ άιισλ κνξθώλ θαξθίλνπ 

ηεο γελλεηηθήο ρώξαο πνπ πξνθαιεί ν ηόο. Δπηπιένλ κε ην ηεηξαδύλακν 

εκβόιην πξνιακβάλεηαη θαη ην 90% ησλ γελλεηηθώλ θνλδπισκάησλ 

(http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact -hpv-vaccine-young-women.htm)  

http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-fact-sheet
http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-fact-sheet
http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv-vaccine-young-women.htm
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4/ Σν εκβόιην έλαληη ηνπ HPV έρεη απνδείμεη καθξνρξόληα 

πξνζηαζία ηνπιάρηζηνλ 10 εηώλ, ρσξίο θακία ππνρώξεζε ηεο πνιύ 

πςειή ηνπ απνηειεζκαηηθόηεηαο πνπ πξνζεγγίδεη ην 100%. Μάιηζηα νη 

ελδείμεηο είλαη όηη ιόγσ ηνπ ηξόπνπ παξαζθεπήο ηνπ (ηερληθή 

αλαζπλδπαζκνύ), ε απνηειεζκαηηθόηεηα απηή ζα δηαξθέζεη γηα 

δηάζηεκα πνιύ πέξαλ ηεο δεθαεηίαο.  Η καθξνρξόληα παξαθνινύζεζε 

ζα δείμεη αλ ζα ρξεηαζηεί αλακλεζηηθή δόζε ηνπ εκβνιίνπ ζηνπο 

εκβνιηαδόκελνπο (http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact -hpv-vaccine-

young-women.htm)  

5/ Όινη νη ζεμνπαιηθά ελεξγνί άλζξσπνη κνιύλνληαη από ηνλ ηό, 

ζπλήζσο πνιιέο θνξέο ζηε δσή ηνπο, ζπλεπώο ην γεγνλόο όηη ην 90% 

ησλ ινηκώμεσλ ππνρσξνύλ απηόκαηα, ηδίσο ζε λεόηεξα άηνκα, δε 

ζπλεπάγεηαη όηη ηα λνζήκαηα από HPV δελ είλαη πνιύ ζπρλά. Ο 

θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη ν δεύηεξνο ζε ζπρλόηεηα ζηελ 

πην παξαγσγηθή ειηθία ηεο γπλαίθαο, κεηαμύ 15 -44 εηώλ, ελώ ν HPV 

ζπλνιηθά επζύλεηαη γηα ην 5% ησλ θαξθίλσλ, θαζηζηώληαο ηνλ πην 

δηαδεδνκέλν θαξθηληθό παξάγνληα. Άιια θαη ηα θαινήζε λνζήκαηα 

πνπ πξνθαιεί  (γελλεηηθά θνλδπιώκαηα) είλαη ην πην ζπρλό ζεμνπαιηθά 

κεηαδηδόκελν λόζεκα, θαζώο ππνινγίδεηαη όηη 1 ζηα 10 άηνκα θάπνηα 

ζηηγκή ζηε δσή ηνπ ζα αλαπηύμεη απηή ηε λόζν 

(http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv.htm). 

Η ακθηζβήηεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ εκβνιίνπ δεκηνπξγεί ζύγρπζε 

ζην θνηλό θαη έηζη βιάπηεηαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ, θαζώο 

απνζαξξύλνληαη νη λεαξέο γπλαίθεο από ην λα εκβνιηαζηνύλ έλαληη 

ηνπ ηνύ HPV, ζηεξνύκελεο ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ην εκβόιην ζηελ  

πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, αιιά θαη άιισλ 

θαξθίλσλ ή ζνβαξώλ λνζεκάησλ πνπ πξνθαιεί ν ηόο HPV. Η 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ πξέπεη λα γίλεηαη κόλν από έγθπξεο πεγέο, κε 

πξώην ηνλ νηθνγελεηαθό ηαηξό πνπ παξαθνινπζεί ηνλ ππνςήθην 

http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv-vaccine-young-women.htm
http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv-vaccine-young-women.htm
http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv.htm
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εκβνιηαδόκελν,  ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ εθήβνπ είλαη ν 

Παηδίαηξνο θαη ηεο λεαξήο γπλαίθαο ν Γπλαηθνιόγνο. Μία μεθάζαξε 

ηνπνζέηεζε από απηόλ είλαη ν πην θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ ζα 

επλνήζεη ηνλ εκβνιηαζκό, πνιύ πεξηζζόηεξν αθόκε θαη από ηελ 

πξνζσπηθή γλώκε ηνπ ππνςήθηνπ εκβνιηαδόκελνπ ή ησλ γνλέσλ ηνπ.  

 Δπηπξόζζεηα όκσο ε αλσηέξσ αλππόγξαθε αλάξηεζή ζαο 

απνηειεί ad hoc πεξίπησζε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ από ηνλ πνηληθό 

θώδηθα αδηθήκαηνο (άξζξν 191) θαζώο ζπληζηά δηαζπνξά ςεπδώλ 

εηδήζεσλ ή θεκώλ, ηθαλώλ λα επηθέξνπλ αλεζπρίεο ή θόβν ζηνπο 

πνιίηεο. Πξσηίζησο όκσο  αληηβαίλεη ζηελ δεκόζηα εθζηξαηεία 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ κέζσ ηνπ 

εκβνιηαζκνύ.  

Καηόπιν όλυν ηυν ανυηέπυ  

Δπεηδή εθ ηνπ ζεζκηθνύ ξόινπ ηεο Έλσζήο καο νθείινπκε λα 

ιεηηνπξγνύκε απνηειεζκαηηθά απνβιέπνληεο ζηε δηαζθάιηζε ηνπ 

βέιηηζηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο.  

Δπεηδή απνδεηθλύεηαη πιήξσο από επηζηεκνληθήο άπνςεο ε 

αλαγθαηόηεηα ηνπ εκβνιηαζκνύ θαηά ηνπ ηνύ HPV θαηά ηα σο άλσ 

αλαθεξόκελα.  

Δπεηδή κε ην παξαπάλσ άξζξν ζαο πιήηηεηε θαηάθνξα ηελ 

πνιπδάπαλε θαη απαηηεηηθή εζληθή  εκβνιηαζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ 

πιεζπζκνύ.  

Δπεηδή νθείιεηε λα απνθαηαζηήζεηε ηελ αιήζεηα θαηόπηλ ηνπ 

αλππόγξαθνπ θαη επηζηεκνληθά αλεπαξθνύο άξζξνπ ζαο.  

αρ καλούμε  

Να δεκνζηεύζεηε άκεζα ην πεξηερόκελν ηεο αλσηέξσ 

ιεπηνκεξέζηαηεο επηζηεκνληθήο καο αλάιπζεο, ζ ην ίδην ζεκείν κε ηελ 

πξνεγνύκελε αλάξηεζή ζαο.  
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Να απνθύγεηε ζην κέιινλ παξόκνηεο αλππόγξαθεο θαη 

επηζηεκνληθά αίνιεο δεκνζηεύζεηο, εθόζνλ δελ έρεηε πξνεγνπκέλσο 

δηαπηζηώζεη, κέζσ αξκνδίσλ θνξέσλ, ην επηζηεκνληθά νξζό απηώλ, 

ζην νπνίν είκαζηε πξόζπκνη λα ζπλδξάκνπκε κε ηεθκεξησκέλε 

αλάιπζε ησλ κειώλ ηεο Έλσζήο καο.  

Δπηθπιαζζόκεζα γηα θάζε πεξαηηέξσ ελέξγεηα βάζεη ηεο 

θαηαζηαηηθήο καο ππνρξεώζεσο.  

Ο Γξακκαηέαο       Ο Πξόεδξνο»  

 

Με ηελ πην πάλσ, πιήξσο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε 

επηζηνιή  καο  ζέζακε ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο, 

θνηλνπνηώληαο ηελ ππόζεζε πξνο όινπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ζέζε επ’ απηνύ. Μάιηζηα ηνλίζακε όηη ην 

ζπγθεθξηκέλν εκβόιην είλαη εληεηαγκέλν ζην Δζληθό Πξόγξακκα 

Δκβνιηαζκνύ θαη παξέρεηαη δσξεάλ από όινπο ηνπο 

αζθαιηζηηθνύο θνξείο θαη θαη’ επέθηαζε νπδέλ νηθνλνκηθό βάξνο 

πξνθύπηεη πξνο ηηο νηθνγέλεηεο ησλ εκβνιηαδνκέλσλ.  

Όκσο κηα αθόκα πην πξνζβιεηηθή  επηζηνιή ηεο  πξώηεο  

ελαγνκέλεο, ππνγεγξακκέλε από ηνλ δεύηεξν ελαγόκελν , σο Πξόεδξν  

ηεο πξώηεο ελαγνκέλεο , παξειήθζε από ηελ Έλσζε, ε νπνία έρεη σο 

αθνινύζσο:  

 

«ΠΡΟ: Σην Ένφζη Ελεσθεροεπαγγελμαηιών    

 Παιδιάηρφν Αηηικής      Αρ. πρφη: 7993 

Κοιν: 1. Κο Ανδρέα Ξανθό  

Τποσργό Τγείας, 

2. κο Νικόλαο Παραζκεσόποσλο 

 Τποσργό Δικαιοζύνης 

2. κο Ειζαγγελέα Πρφηοδικών Αθηνών 
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3.κα Ανηφνίοσ Αικαηερίνη 

Πρόεδρο ΕΟΦ 

4. κο Γεώργιο Παηούλη  

Πρόεδρο Ιαηρικό ύλλογο Αθηνών 

 

Κύξηνη, 

Με έθπιεμε ιάβακε ηελ από 12-11-2015 επηζηνιή ζαο κε ηελ νπνία 

δηακαξηύξεζηε γηα ηελ αλάξηεζε ζηελ εθεκεξίδα καο ηεύρνο Αύγνπζηνο-

Σεπηέκβξηνο 2015 θαη ζην έλζεην απηήο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (θάθεινο πγεία) άξζξνπ 

πνπ αθνξά ην εκβόιην γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ηνπο 

θηλδύλνπο πνπ απηό εγθπκνλεί γηα ηελ πγεία ησλ παηδηώλ πνπ εκβνιηάδνληαη. 

Τν ΠΑΚΟΔ κεηξάεη ήδε 36 ρξόληα ιεηηνπξγίαο θαη κάιηζηα κε ζπλερή 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ. Δίλαη δηαπηζηεπκέλε εηαηξία από ην Δζληθό Σύζηεκα 

Γηαπίζηεπζεο (Δ.Σ.Υ.Γ) κε αξηζκό πηζηνπνηεηηθνύ 3 θαη πηζηνπνηεκέλν ζύζηεκα 

ΔΛΟΤ ISO 9001:2000 αξηζκ. πηζηνπνηεηηθνύ 799/Γ/2008 θαη δηαζέηεη κεγάιε 

πείξα θαη εθηεηακέλε ηερλνγλσζία ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ, πνπ αθνξνύλ ηα 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο, αιιά θαη πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε. Έρεη δε 

πξαγκαηνπνηήζεη πεξίπνπ είθνζη (20.000) ρηιηάδεο έξεπλεο γηα ηελ πνηόηεηα 

δηαθόξσλ Οηθνζπζηεκάησλ, Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ, θαζώο θαη 

κειέηεο γηα ηελ εμπγίαλζε από θάζε κνιπζκαηηθή λόζν θαη λνζνγόλν αηηία. 

Σπκκεηέρεη δε ζε πξνγξάκκαηα ζε ζρνιεία, πνπ ζρεηίδνληαη ηόζν κε ηελ δηαηξνθή 

όζν θαη κε ηελ πγεία ησλ παηδηώλ.  

Σην ανηζστία και ηην αγανάκηηζή, ζαο ηηο επηζηξέθνπκε γηαηί 

πηζηεύνπκε όηη ππάξρνπλ πάξα πνιιά πξνβιήκαηα ζηα παηδία καο, πνπ 

δπζηπρώο δελ αζρνιείζζε. Τν άξζξν καο είλαη εκπεξηζηαησκέλν θαη αλαθέξεη 

ζηεξηδόκελν ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, ηνπο θηλδύλνπο ηνπο νπνίνπο εγθπκνλεί 

αιιά θαη ηηο παξελέξγεηεο πνπ κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζε όζα παηδηά ζα 

εκβνιηαζηνύλ κε ην ζπγθεθξηκέλν εκβόιην 

Σύκθσλα κε δεκνζηεύζεηο από ην Δζληθό Κέληξν Πιεξνθόξεζεο γηα ηνπο 

Δκβνιηαζκνύο ηεο Ακεξηθήο (NVIC), θαηόπηλ επεμεξγαζίαο ησλ αλαθνξώλ ηνπ 

VAERS (Σύζηεκα Αλαθνξάο Αλεπηζύκεησλ Δλεξγεηώλ Δκβνιίσλ, ηνπ 
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Ακεξηθαληθνύ Οξγαληζκνύ θαξκάθσλ) αλαθέξζεθαλ 358 πεξηπηώζεηο 

αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ (δάιε, ππξεηόο, θλεζκόο, πνλνθέθαινο, εκεηόο 

αξζξαιγία θιπ) από ηελ ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Τν VAERS αλαθέξεη πσο ηα πεξηζηαηηθά απηά απνηεινύλ 

ηζρπξέο πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο θαη ε νξζή ηαηξηθή πξαθηηθή απαηηεί όηαλ 

ρνξεγείηαη έλα θάξκαθν θαη εκθαλίδεηαη κηα αληίδξαζε λα ζπζρεηίδεηαη ην 

θάξκαθν κε ηελ αληίδξαζε απηή θαη λα εξεπλάηαη ην ζέκα από ηνπο αξκόδηνπο 

θνξείο, δηαθνξεηηθά κπνξεί λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε δεκόζηα πγεία, γεγνλόο πνπ 

κέρξη θαη ζήκεξα απηή ε έξεπλα δελ έρεη νινθιεξσζεί. Οη αλσηέξσ παξελέξγεηεο 

εκάο δελ καο αθήλνπλ αδηάθνξνπο αιιά καο δεκηνπξγνύλ αλεζπρία θαη 

πξνβιεκαηηζκό. 

Σύκθσλα πάληα κε άξζξν ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Οκνηνπαζεηηθήο 

Ιαηξηθήο ηα απνηειέζκαηα ηνπ καδηθνύ εκβνιηαζκνύ από ηνλ ηό HPV ζηελ πξάμε 

είλαη απξόβιεπηα δηόηη : - ην εκβόιην δελ θαιύπηεη όινπο ηνπο επηθίλδπλνπο 

ηύπνπο ηνπ HPV. Ο καδηθόο εκβνιηαζκόο ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα επηθξαηήζνπλ νη 

ηύπνη ηνπ ηνύ πνπ δελ ππάξρνπλ ζην εκβόιην, ή λα δεκηνπξγεζνύλ κεηαιιαγκέλα 

ζηειέρε ησλ ηύπσλ πνπ κάρεηαη ην εκβόιην. – Ο εκβνιηαζκόο κπνξεί λα δώζεη 

ςεπδή αίζζεζε αζθάιεηαο ζε θάπνηεο γπλαίθεο, κε απνηέιεζκα λα παξαιείπνπλ 

ηνλ πξνιεπηηθό ηνπο έιεγρν θαη λα απμεζνύλ έκκεζα ηα θξνύζκαηα θαξθίλνπ.- ν 

καδηθόο εκβνιηαζκόο ζαλ έλα επηπιένλ πξνιεπηηθό κέηξν είλαη έλα επηθίλδπλν 

πείξακα πνπ δελ έρεη βάζηκε ηαηξηθή αηηηνινγία, όπσο δηαπηζηώλεηαη από αξθεηή 

βηβιηνγξαθία. 

Τν άξζξν καο ζηεξίρηεθε ζηα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα ησλ κειεηώλ 

θαη εξεπλώλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο γηα ηνπο Δκβνιηαζκνύο ηεο 

Ακεξηθήο (NVIC), θαηόπηλ επεμεξγαζίαο ησλ αλαθνξώλ ηνπ VAERS (Σύζηεκα 

Αλαθνξάο Αλεπηζύκεησλ Δλεξγεηώλ Δκβνιίσλ, ηνπ Ακεξηθαληθνύ Οξγαληζκνύ 

θαξκάθσλ).Γηαζέηνπκε αξθεηή βηβιηνγξαθία γηα ηελ νπνία δσζηστώς 

διαπιζηώνοσμε όηι ενηέτνφς ηην αγνοείηε. Τα ελ ιόγσ δεκνζηεύκαηα 

επηζεκαίλνπλ ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ από ην επίκαρν 

εκβόιην θαη αλαθέξεηαη όηη ην Σύζηεκα Αλαθνξάο Αλεπηζύκεησλ Δλεξγεηώλ 

Δκβνιίσλ, ηνπ Ακεξηθαληθνύ Οξγαληζκνύ θαξκάθσλ VAERS ηνπ Ακεξηθαληθνύ 

Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ θαη Τξνθίκσλ (FDA)  δέρηεθε 385 αλαθνξέο 
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αλεπηζύκεησλ Δλεξγεηώλ γηα ην εκβόιην. Σην 66% ησλ πεξηπηώζεσλ, δειαδή, ζε 

253 πεξηπηώζεηο ρξεηάζζεθε πεξαηηέξσ δηαθνκηδή ζε ηαηξείν ή λνζνθνκείν. 

Σύκθσλα κε ηηο αλαθνξέο 12 αζζελείο ειηθίαο 13-23 εηώλ λνζειεύζεθαλ ζε 

λνζνθνκείν γηα δηάζηεκα έσο θαη 5 εκεξώλ. Μεξηθά από ηα ζπκπηώκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ, θαηά ζεηξά ζπρλόηεηαο, ήηαλ : Σπγθνπή (55), δάιε (41), ππξεηόο 

(41), εμάλζεκα (33), παξαηζζεζία θαη ππαηζζεζία (32) θλεζκόο (31), 

πνλνθέθαινο (19), εκεηόο (16), κπαιγία (13), ιεκθαλνδελνπάζεηα (10), 

αξζξαιγία (7), ζύλδξνκν Guilliain-Barre (5).  

Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο δεκνζηεύζεθαλ ηνλ πξνεγνύκελν κήλα από 

ην Δζληθό Κέληξν Πιεξνθόξεζεο γηα ηνπο εκβνιηαζκνύο ηεο Ακεξηθήο (NVIC) 

θαηόπηλ επεμεξγαζίαο ησλ αλαθνξώλ ηνπ VAERS. Τπάρτοσν εκηιμήζεις όηι 

μόνο ηο 1-4% ηφν ιαηρών αναθέροσν ανεπιθύμηηες ενέργειες ζηο VAERS. 

Γειαδή ν πξαγκαηηθόο αξηζκόο ησλ πεξηζηαηηθώλ κεηά ηελ ρνξήγεζε Gardasil, 

κπνξεί λα αλέξρεηαη ζε ρηιηάδεο.   

Πξόζεζή καο δελ ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπκε παληθό ζηνπο ζπκπνιίηεο καο, 

αιιά λα ελεκεξώζνπκε αληηθεηκεληθά ηελ θνηλή γλώκε γηα έλα ζέκα πνπ αθνξά 

όινπο καο. Πξόζεζή καο είλαη λα πξνζηαηεύνπκε ηελ πγεία ησλ παηδηώλ καο θάηη 

πνπ ζα έπξεπε θαη εζείο εθ ηεο ηδηόηεηαο ζαο λα πξάηηεηε πνιιαπιάζηα από 

εκάο. 

Τα θίλεηξά καο δελ ήηαλ δόιηα, άιισζηε δεν έτοσμε καμία ζτέζη με 

ζσνηετνίες και ιαηρικά ζσμθέρονηα, αιιά απνζθνπνύλ ζηελ ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνύ θαη κόλν, όπσο θάλνπκε εδώ θαη 36 ρξόληα πνπ ιεηηνπξγνύκε κε κνλαδηθό 

ζθνπό ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξώπσλ θαη πόζν κάιινλ ησλ παηδηώλ καο από 

ηνπο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ. 

Δπίζεο κε ην δεκνζίεπκά καο δελ ζηνηρεηνζεηείηαη θαη δελ πιεξνύηαη ε 

αληηθεηκεληθή αιιά θαη ππνθεηκεληθή ππόζηαζε ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ ΠΚ. Αθελόο 

κελ δεν προτφρήζαμε ζε διαζπορά υεσδών ειδήζεφν, θαζώο όπσο θαη 

αλσηέξσ πξνθύπηεη ζηεξηρηήθακε ζε ήδε δεκνζηεπκέλα άξζξα ηόζν ηεο 

Διιεληθήο Δηαηξίαο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο όζν θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

κειεηώλ θαη εξεπλώλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο γηα ηνπο 

Δκβνιηαζκνύο ηεο Ακεξηθήο (NVIC), θαηόπηλ επεμεξγαζίαο ησλ αλαθνξώλ ηνπ 
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VAERS (Σύζηεκα Αλαθνξάο Αλεπηζύκεησλ Δλεξγεηώλ Δκβνιίσλ, ηνπ 

Ακεξηθαληθνύ Οξγαληζκνύ θαξκάθσλ), πνπ δελ έρνπλ ζθνπό λα επηθέξνπλ, 

αλεζπρία θαη θόβν ζηνπο πνιίηεο, αθεηέξνπ δε ηα θίλεηξά καο ήηαλ απνθιεηζηηθά 

θαη κόλν ε αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ. Άιισζηε ν εκβνιηαζκόο δελ είλαη 

ππνρξεσηηθόο αιιά δπλεηηθόο θαζώο ν θαζέλαο από εκάο ζηαζκίδνληαο ηα ππέξ 

αιιά θαη ηα θαηά ηνπ εθάζηνηε εκβνιίνπ απνθαζίδεη εάλ ζα ην πξαγκαηνπνηήζεη ή 

όρη.   

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Δπηθπιαζζόκελνη παληόο λνκίκνπ δηθαηώκαηόο καο 

Δηλώνοσμε 

Όηη ην δεκνζίεπκά καο ηπγράλεη εκπεξηζηαησκέλν θαη ζθνπό καο ήηαλ κε 

απηό λα ελεκεξώζνπκε αληηθεηκεληθά ηνπο πνιίηεο ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα 

γνλείο θαη παηδηά γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλεί ν εκβνιηαζκόο γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (πάληα ζύκθσλα κε έξεπλεο θαη δεκνζηεύκαηα 

πνπ έρνπλ κέρξη ζήκεξα ιάβεη ρώξα) θαη ζε θακία πεξίπησζε ε πξόθιεζε 

θόβνπ ή αλαηαξαρήο. Άιισζηε ζέινπκε λα πηζηεύνπκε όηη δηθνί ζαο ζθνπνί είλαη 

απηνί, αιιά δπζηπρώο καο απνγνεηεύεηε θαη ιππνύκαζηε ηδηαίηεξα γη απηό. 

Αζήλα 2 Γεθεκβξίνπ 2015 

Παλαγηώηεο Φξηζηνδνπιάθεο 

Πξόεδξνο» 

 

 Η παξαπάλσ επηζηνιή, αλ θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηνπο  

ελαγνκέλνπο  σο «θόζκηα»,  έρεη  πξνζβιεηηθό πεξηερόκελν  θαζώο καο 

απνδίδεη ηελ θαηεγνξία όηη «Σελ αλεζπρία θαη ηελ αγαλάθηεζε, ζαο 

ηηο επηζηξέθνπκε γηαηί πηζηεύνπκε όηη ππάξρνπλ πάξα πνιιά 

πξνβιήκαηα ζηα παηδηά καο, πνπ δςζηςσώρ δεν αζσολείζηε», θαη 

«Γηαζέηνπκε αξθεηή βηβιηνγξαθία γηα ηελ νπνία δςζηςσώρ 

διαπιζηώνοςμε όηι ενηέσνυρ αγνοείηε», ππαηληζζόκελνη νη  

ελαγόκελνη όηη αγλννύκε ηα  δήζελ ζνβαξά επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ 

εθείλνη παξαζέηνπλ  πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπκε ίδηνπο ζθνπνύο. 
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Πέξαλ ηνύηνπ όκσο πεξηιακβάλεη  θαη πάιη ανξηζηίεο αλαθέξνληαο 

358 πεξηζηαηηθά ζηηο ΗΠΑ επί πιεζπζκνύ 350.000.000 θαηνίθσλ πνπ 

ππέζηεζαλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο όπσο δάιε, ππξεηό, θλεζκό, 

πνλνθέθαιν, εκεηό, αξζξαιγία θιπ, αλ θαη παξελέξγεηεο απηήο ηεο 

κνξθήο είλαη επηζηεκνληθά απνδεθηέο από ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε  

εκβνιίνπ .  

 Καηόπηλ ηνύηνπ αγαλαθηήζαληεο αθόκα πεξηζζόηεξν από  ηελ 

παξαπάλσ επηζηνιή, θνηλνπνηήζακε όια ηα κέρξη ηόηε ππάξρνληα 

ζηνηρεία ζε όινπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, κε ηελ θάησζη 

παξαηηζέκελε επηζηνιή καο, θαιώληαο ηνπο εκπιεθόκελνπο 

δεκόζηνπο θνξείο λα αλαιάβνπλ ην θαζήθνλ  ηνπο,  πνπ (θαιώο ή 

θαθώο) επηθνξηηζηήθακε εκείο:  

 

«Ένυζη Δλεςθεποεπαγγελμαηιών Παιδιάηπυν  

Αηηικήρ  

Δ.ΔΛ.ΠΑΙΓ.ΑΣΣ.  
Μη κεπδοζκοπικό ζυμαηείο  

Έδπα: Αλκμάνορ 15, Αθήνα  11528  

Γιεύθςνζη αλληλογπαθίαρ: Βάπναλη 7,  151 21 

Πεύκη  

Σηλ: 6944-307208 FAX: 210-8053797 

Email: enosi.elpaidatt@gmail.com   

Email Δπιζηημονικήρ Δπιηποπήρ:  

epep@eelpaidatt.gr  

www.padiatroi-attikis.gr 

  

ΠΡΟ  

ηην Δθνική Δπιηποπή Δμβολιαζμών 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: Τποςπγό Τγείαρ, Αναπληπυηή Τποςπγό Τγείαρ, 

Διζαγγελέα Ππυηοδικών Αθηνών, Γενικό Γπαμμαηέα Γημόζιαρ Τγείαρ, Σμήμα 

Γημόζιαρ Τγείαρ, ΚΔΔΛΠΝΟ, ΔΟΦ, ΔΓΤ, ΠΙ, Ιαηπικοί ύλλογοι ηηρ 

mailto:enosi.elpaidatt@gmail.com
http://www.padiatroi-attikis.gr/
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σώπαρ, μέλη ηηρ Δ.ΔΛ.ΠΑΙΓ.ΑΣΣ., ηλεκηπονικό ηύπο, sites, ιαηπικά blogs και 

κοινυνικά δίκηςα 

Αξιόηιμε κε Ππόεδπε, κςπίερ/οι ηηρ Δθνικήρ Δπιηποπήρ Δμβολιαζμών 

Η Δ.ΔΛ.ΠΑΓ.ΑΣΣ. είλαη ε επηζηεκνληθή κε θεξδνζθνπηθή Δπαγγεικαηηθή 

Έλσζε ε νπνία εθπξνζσπεί ηνπο Διεπζεξνεπαγγεικαηίεο Παηδηάηξνπο νη νπνίνη 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ηεο Αηηηθήο, απηνρξεκαηνδνηνύκελε 

από πόξνπο ησλ κειώλ ηεο. Δθ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηνλ θαηαζηαηηθό ηεο 

ραξαθηήξα, ε Έλσζε νθείιεη λα παξεκβαίλεη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ηίζεηαη 

δήηεκα δεκόζηαο πγείαο, όπσο έγηλε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαιπηηθά πην θάησ 

αλαθέξνπκε. 

ην θύιιν Απγνύζηνπ – επηεκβξίνπ 2015 ηεο εθεκεξίδαο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

δεκνζηεύηεθε άξζξν κε ηνλ ηίηιν «ΔΜΒΟΛΙΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΟ» πνπ αθνξά ην 

θάξκαθν Gardasil (νξάηε ζρεηηθό ζπλεκκέλν άξζξν). Γηα ην άξζξν απηό 

απνζηείιακε επηζηνιή δηακαξηπξίαο πξνο ηελ εθεκεξίδα, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε 

ζηνλ θν Τπνπξγό Τγείαο, ζηνλ θν Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, ζηνλ ΔΟΦ θαη 

ζηνλ ΙΑ, ζηνηρεηνζεηώληαο επηζηεκνληθά ηελ πιήξε δηάζηαζε ηνπ αλππόγξαθνπ 

απηνύ άξζξνπ κε ην επηζηεκνληθά παξαδεθηό (νξάηε ζπλεκκέλε επηζηνιή καο).  

 Δπί ηεο επηζηνιήο καο δηακαξηπξίαο πξνο ηελ ελ ιόγσ εθεκεξίδα, 

ιάβακε ηελ από 4/12/2015 απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ Κέληξνπ 

Οηθνινγηθώλ Δξεπλώλ, ππνγεγξακκέλε από ηνλ ζπζηελόκελν σο Πξόεδξν θν 

Παλαγηώηε Υξηζηνδνπιάθε (νξάηε ζπλεκκέλε απαληεηηθή επηζηνιή) 

 Καηόπηλ όισλ απηώλ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηό ην κείδνλ εζληθό 

ζπκθέξνλ ην νπνίν δηαθπβεύεηαη γηα ηελ πγεία ησλ ειιήλσλ, θαζηζηώληαο ηελ 

παξέκβαζή ζαο απόιπηα απαξαίηεηε. Δπηπιένλ ε ζπλεκκέλε απαληεηηθή επηζηνιή 

βξίζεη ςπονοούμενυν θαη πποζβληηικών ζηνηρείσλ, θαζηζηώληαο αθόκα πην 

επιηακηική ηελ παξέκβαζή ζαο. 

 Δπηπξόζζεηα, παξ’ όιεο ηηο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο ηαηξηθέο 

πξαθηηθέο, δέον να ςπάπξει ενεπγή εκ μέποςρ ζαρ διαβεβαίυζη πεπί ηος 
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ιαηπικώρ παπαδεκηού και επιβεβλημένος ηνπ εκβνιηαζκνύ, δηαβεβαηώλνληαο 

θαηά ηνλ ηξόπν απηό ηνλ ηαηξηθό θόζκν πεξί ηεο νξζόηεηαο ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο. 

 Σέινο θξίλνπκε όηη ζε έλα επλνκνύκελν θξάηνο, νη αξκόδηνη θνξείο 

οθείλοςν λα αλακεηγλύνληαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαζαιεύεηαη ε νξζή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ιακβάλνληαο ζέζε θαη αλαδεηθλύνληαο θάζε 

δπζιεηηνπξγία πνπ πξνθύπηεη από αλάινγεο επηζηεκνληθά αζηήξηθηεο επεκβάζεηο. 

Κάποιορ δημόζιορ θοπέαρ ππέπει επιηέλοςρ να εςαιζθηηοποιηθεί ώζηε να μπει 

κάποια ηάξη και να πάτει, επιηέλοςρ, κάθε ανεύθςνορ να εκπέμπει ζςνθήμαηα 

για ηα οποία οι θοπείρ ηος κπάηοςρ έσοςν επενδύζει πποζπάθειερ και κεθάλαια.  

 Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ζαο θαινύκε λα ιάβεηε ζέζε θαη λα 

ελεξγνπνηήζεηε θάζε δηαζέζηκν κεραληζκό πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζσζηήο θαη 

επηζηεκνληθά απνδεθηήο ηαηξηθήο ιεηηνπξγίαο, κε αλερόκελνη εθηξνπέο από 

νπνηαλδήπνηε θαηεύζπλζε θαη αλ πξνέξρνληαη απηέο. 

 Αλακέλνληαο ηελ ιήςε πξσηνβνπιηώλ από εζάο. 

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ» 

 

 Με ηελ πην πάλσ επηζηνιή καο ην πξώην  ελαγόκελν ζεώξεζε 

όηη ην δπζθεκίζακε δεκόζηα θαη ην εμπβξίζακε θαη πξνο ηνύην 

άζθεζε ελαληίνλ καο ηελ από 25 -2-2016 αγσγή ελώπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ κε ηε δηαδηθαζία ησλ Μηθξνδηαθνξώλ (αξ. 

θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ 100/2016), ε νπνία εθδηθάδεηαη ηελ 25 -5-

2017 θαη ε νπνία αγσγή έρεη σο αθνινύζσο:  
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Σε δε αγσγή ηνπο  απηή νη ελαγόκελνη αλάξηεζαλ θαη 

θνηλνπνίεζαλ  ζην ζύλδεζκν https://www.pakoe.gr/wp-

content/uploads/2016/02/agogi -pakoe-vs-eleftheroepaggelmation-pdf,  

αιιά θαη απέζηεηιαλ ηνπιάρηζηνλ  πξνο ην  10
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν 

Νέαο Ισλίαο όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:  

 

«Θέμα: ΔΜΒΟΛΙΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΟ 

Ημεπομηνία: Sat, 27 Feb 2016 01:11:59 +0200 

Από: ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΡΔΤΝΩΝ <pakoe@pakoe.gr> 

Οπγανιζμόρ: ΠΑΚΟΔ 

Ππορ: mail@10dim-n-ionias.att.sch.gr  

 

 

Το θέμα ηων εμβολίων ιδιαίηερα για ηο ζσγκεκριμένο, ποσ καηαθέζαμε 

ηην ζημεπινή αγωγή και αναθέπεηαι ζηον καπκίνο ηηρ μήηπαρ, 

τρηζιμοποιούμενο κσρίως ζε μικρά παιδιά, αποηελεί εγκλημαηική ιαηπική 

ππάξη. Για ασηό πρέπει η Δικαιοζύνη να αποθανθεί, ώζηε πραγμαηικά οι 

ςπεύθςνοι πος για «δικούρ ηοςρ» λόγοςρ παποηπύνοςν ηοςρ γονείρ να 

εμβολιάζοςν ηα παιδιά ηοςρ, να ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ, ώζηε 

να μη ηρομοκραηούν ηοσς θορείς ποσ εθελονηικά προζθέροσν ηις 

ανηικειμενικές ενημερωηικές δράζεις ηοσς. 

Διαβάζηε ολόκληρη ηην αγωγή ζηον ζύνδεζμο: http://www.pakoe.gr/wp-

content/uploads/2016/02/agogi-pakoe-vs-eleftheroepaggelmation.pdf ».  

 

 

Δπίζεο ηεο αλάξηεζαλ θαη ηελ θνηλνπνίεζαλ ζην ζύλδεζκν 

http://www. typospeiraiws.gr /12493-2/,  όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:  

 
 
http://www.typospeiraiws.gr/12493-2/ 
 
 

 

https://www.pakoe.gr/wp-content/uploads/2016/02/agogi-pakoe-vs-eleftheroepaggelmation-pdf
https://www.pakoe.gr/wp-content/uploads/2016/02/agogi-pakoe-vs-eleftheroepaggelmation-pdf
mailto:pakoe@pakoe.gr
mailto:mail@10dim-n-ionias.att.sch.gr
http://www.pakoe.gr/wp-content/uploads/2016/02/agogi-pakoe-vs-eleftheroepaggelmation.pdf
http://www.pakoe.gr/wp-content/uploads/2016/02/agogi-pakoe-vs-eleftheroepaggelmation.pdf
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Καηαγγελία από ΠΑΚΟΕ: Εμβόλιο καηά ηος καπκίνος 
σπηζιμοποιείηαι ζε παιδιά 
 ΥΓΕΙΑ ζηιρ 28/02/2016 
Καηαηέθηκε αγωγή 

Ωρ εγκλημαηική ππάξη θεωπεί ηη σπήζη εμβολίος για παιδιά, ηο 
Πανελλήνιο Κένηπο Οικολογικών Επεςνών (ΠΑΚΟΕ) και καηαθέηει αγωγή 
καηά παιδιάηπων. 

Σςγκεκπιμένα ζε ζσεηική ηος ανακοίνωζη ηο ΠΑΚΟΕ, αναθέπει: 

 

Το θέμα ηων εμβολίων ιδιαίηεπα για ηο ζςγκεκπιμένο, πος καηαθέζαμε 
ηην ζημεπινή αγωγή και αναθέπεηαι ζηον καπκίνο ηηρ μήηπαρ, 
σπηζιμοποιούμενο κςπίωρ ζε μικπά παιδιά, αποηελεί εγκλημαηική 
ιαηπική ππάξη. Για αςηό ππέπει η Δικαιοζύνη να αποθανθεί, ώζηε 
ππαγμαηικά οι ςπεύθςνοι πος για «δικούρ ηοςρ» λόγοςρ παποηπύνοςν 
ηοςρ γονείρ να εμβολιάζοςν ηα παιδιά ηοςρ, να ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ, ώζηε να μη ηπομοκπαηούν ηοςρ θοπείρ πος 
εθελονηικά πποζθέποςν ηιρ ανηικειμενικέρ ενημεπωηικέρ δπάζειρ ηοςρ. 
Τι αναθέπει η αγωγή πος καηαηέθηκε καηά ηηρ Ένωζηρ Επαγγελμαηιών 
Παιδιάηπων Αηηικήρ 

 

 Με ηηο  πην πάλσ θνηλνπνηήζεηο  ηεο αγσγήο πξνο ην 10
ν
  

Γεκνηηθό ρνιείν Νέαο Ισλίαο   θαη ζηα site 

https://www.pakoe.gr/wp-content/uploads/2016/02/agogi -pakoe-vs-

eleftheroepaggelmation-pdf θαη http://www. typospeiraiws.gr /12493-2/ 

(θαη ζε πόζα άιια πνπ δε γλσξίδνπκε) , ζηνρεύνληαο γηα άιιε κηα 

θνξά  νη  ελαγόκελνη πξνο ηνπο επαίζζεηνπο ζηελ πιεξνθόξεζε 

πιεζπζκνύο, εληειώο παξαπεηζηηθά ζπλδένπλ  ηελ δήζελ δπζθήκηζε ή 

εμύβξηζε γηα ηελ νπνία καο ελάγεη ζε πξόθξηκα ηεο 

«παξαδεηγκαηηθήο ηηκσξίαο» όζσλ παξνηξύλνπλ ηνπο γνλείο λα 

εκβνιηάζνπλ ηα παηδηά ηνπο, αζθώληαο «εγθιεκαηηθή ηαηξηθή» . 

Σξέπεη δειαδή ηελ ππνηηζέκελε  δπζθήκηζε  ή εμύβξηζε  θαηά 

ηξόπν  ώζηε εθ’  όζνλ εκείο θαηαδηθαζζνύκε από ην Γηθαζηήξην 

ζε απνδεκίσζε ηνπ  εθεί ελάγνληνο ,  ε απόθαζε απηή  λα 

http://www.typospeiraiws.gr/%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
http://www.pakoe.gr/wp-content/uploads/2016/02/agogi-pakoe-vs-eleftheroepaggelmation.pdf
https://www.pakoe.gr/wp-content/uploads/2016/02/agogi-pakoe-vs-eleftheroepaggelmation-pdf
https://www.pakoe.gr/wp-content/uploads/2016/02/agogi-pakoe-vs-eleftheroepaggelmation-pdf
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απνηειέζεη πιήξε απόδεημε πεξί ηεο βιάβεο πνπ πξνθαινύλ  ηα 

εκβόιηα . Ωο πξνο ηνύην πξνθαλώο  ε εθδνζεζνκέλε απόθαζε από ην 

Γηθαζηήξηό αο,  ζα έρεη ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ!!! , θαζώο όπσο 

απνδεηθλύεηαη από ην αλσηέξσ έγγξαθν πξνο ην 10
ν
 Γεκνηηθό 

ρνιείν Νέαο Ισλίαο  θαη ηελ αλάξηεζε ζηνλ site 

www.typospeiraiws.gr, θαηά ηνπο  ελαγνκέλνπο ε απόθαζε  πεξί 

δπζθήκηζεο ή εμύβξηζεο  ζα θαζνξίζεη θαη ην ηαηξηθώο παξαδεθηό 

ή κε παξαδεθηό ησλ εκβνιίσλ .  

 Δπεηδή αηθληδηαζηήθακε από ηελ άζθεζε ηεο ελαληίνλ καο 

αγσγήο από ηελ πξώηε ελαγνκέλε, αθνύ είκαζηε νη θαη’ εμνρήλ 

αξκόδηνη επί ηνπ ζέκαηνο ησλ εκβνιίσλ, ε απαληεηηθή ζην άξζξν 

επηζηνιή καο ήηαλ πιήξσο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε , νπδέλ 

δπζθεκηζηηθό ή εμπβξηζηηθό ζηνηρείν απεπζύλακε πξνο ην αληίδηθν , 

αιιά θαη ην ζπγθεθξηκέλν εκβόιην δηαζέηεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πηζηνπνηήζεηο ειέγρνπο θαη άδεηεο από ηνλ ΔΟΦ  αιιά θαη αθόκα 

127 αιινδαπνύο θξαηηθνύο θνξείο πξνεγκέλσλ πγεηνλνκηθά 

ρσξώλ , πξνβήθακε ζε έξεπλα ζην δηαδίθηπν θαη  εύθνια 

δηαπηζηώζακε όηη ζπρλά νη ελαγόκελνη δεκηνπξγνύλ  παξόκνηα 

ζέκαηα ζε δηάθνξνπο ηνκείο  ηνπ δεκόζηνπ βίνπ. Μάιηζηα ην πξώην 

ελαγόκελν ηζρπξίδεηαη ζηελ από 2 ή 4-12-2015 επηζηνιή ηνπ  

(παξαηίζεηαη αλσηέξσ  κε δύν εκεξνκελίεο έθδνζεο ) όηη δηαζέηεη 

δηαπίζηεπζε από ην Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) 

αλαθέξνληαο κάιηζηα θαη ηνλ αξηζκό πηζηνπνηεηηθνύ 3 θαη 

πηζηνπνηεηηθό ΔΛΟΣ ISO 9001:2000 αξηζκ. πηζηνπνηεηηθνύ 

799/Γ/2008, όκσο απηό  δελ είλαη αιεζέο  όπσο απνδεηθλύεηαη:   

(1) Από ηελ ππ’ αξηζκ. ΞΠ/44479/2017/26 -4-2017 επηζηνιή ηεο 

EUROCERT  (ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΩΝ Α.Δ.) ζηελ νπνία αλήθεη ην επηθαινύκελν από ην 

ελαγόκελν πηζηνπνηεηηθό ππ’ αξηζκ. 3 θαη ε νπνία είλαη αξκόδηα γηα 
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ηηο πηζηνπνηήζεηο θνξέσλ θαη νξγαληζκώλ, ε νπνία ζε ζρεηηθή 

εξώηεζή καο απάληεζε: «ε απάνηηζη ηος email πος μαρ ζηείλαηε 

ζηιρ 20/4/2017 θα θέλαμε να ζαρ ενημεπώζοςμε όηι η Πιζηοποίηζη 

ηος ΠΑΝΔΛΛΛΗΝΙΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ 

(ΠΑΚΟΔ) έσει ανακληθεί από ηιρ 09 -04-2013 και έκηοηε δεν 

διαθέηει καμιά Πιζηοποίηζη από ηην EUROCERT . Με εκηίμηζη Ξ-

Π Παπαφυάννος, Γιεςθςνηήρ Γιασείπιζηρ Ποιόηηηαρ EUROCERT» 

θαη  

(2) Από ηελ ππ’ αξ. πξση. 2643/28 -04-2017 επηζηνιή ηνπ 

ΔΤΓ  (ΔΘΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ Α.Δ.) κε ζέκα 

«Παξνρή Γηεπθξηλήζεσλ», απάληεζε επί ζρεηηθνύ εξσηήκαηόο καο: 

«ε απάνηηζη ηηρ από 20.04.2017 ηλεκηπονικήρ ζαρ επιζηολήρ και 

ζσεηικά με ηα επυηήμαηα πος έσεηε ςποβάλλει, όπυρ εξάγεηαι από 

ηα ζηοισεία ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ, ζαρ ενημεπώνοςμε για ηα 

ακόλοςθα: - Η εηαιπεία με ηην επυνςμία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΚΔΝΣΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ» (ΠΑΚΟΔ) δεν είναι διαπιζηεςμένη 

από ηο Δθνικό ύζηημα Γιαπίζηεςζηρ (ΔΤΓ). – Σο πιζηοποιηηικό 

ζςμμόπθυζηρ καηά ΔΛΟΣ ISO 9001:2008 πος έσει σοπηγηθεί από 

ηην EUROCERT ΑΔ ζηο ΠΑΚΟΔ έσει ανακληθεί ζηιρ 09.04.2013. 

Με ηιμή Γ. Καλλέπγηρ, Γιεςθςνηήρ Γιεύθςνζηρ Γιαπίζηεςζηρ 

Φοπέυν.».  

Δθ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ ινηπόλ είλαη ζαθέο όηη ε πξώηε 

ελαγνκέλε ςεύδεηαη  κε όζα δειώλεη πξνο εληππσζηαζκό θαη 

επίπιαζηε επηζηεκνζύλε, θαζώο νπδέλ επίζεκν πηζηνπνηεηηθό 

ζπκκόξθσζεο από αξκόδην θνξέα γηα ηηο πηζηνπνηήζεηο έρεη.  

 ε άιιε πεξίπησζε ην πξώην ελαγόκελν ηζρπξίζηεθε όηη 

ζπλεξγάδεηαη κε ην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, ην νπνίν πξνο 

αληίθξνπζε ηνπ ηζρπξηζκνύ απηνύ αλαγθάζηεθε λα εθδώζεη 

αλαθνίλσζε ε νπνία δεκνζηνπνηήζεθε από ην Τπνπξγείν 
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Πεξηβάιινληνο (http://www.amfissaface.gr/2016/08/02/post -1059/) θαη 

είρε σο αθνινύζσο: «Πιο ζςγκεκπιμένα, η ανακοίνυζη πος 

εκδόθηκε από ηο γπαθείο ηος Ππύηανη ηος ιδπύμαηορ ζε απάνηηζη 

ζσεηικού αιηήμαηορ ηος Γημάπσος Γελθών Αθ. Παναγιυηόποςλος 

διατεύδει οποιαδήποηε ζςνεπγαζία μεηαξύ Δ.Μ.Π. και ΠΑΚΟΔ, 

ενώ, μεηαξύ άλλυν, δηλώνει όηι ηο ίδπςμα επιθςλάζζεηαι για κάθε 

νόμιμο δικαίυμά ηος αναθοπικά με ηην επίκληζή ηος από ηο 

ΠΑΚΟΔ. Δπιππόζθεηα, επιζςνάπηει επιζηολή με ηην οποία ηο 

ΠΑΚΟΔ διατεύδει και αςηό ηην ύπαπξη ζςνεπγαζίαρ αναθέπονηαρ 

επίζηρ όηι κάθε αναθοπά ζε ζςνεπγαζία ηος με ηο Δ.Μ.Π. έσει 

απαλειθθεί από ηιρ ανακοινώζειρ ηος .» Φνβήζεθε δειαδή ην πξώην 

ελαγόκελν από ηε δηθαζηηθή πξνζθπγή ησλ ζηγνκέλσλ θαη απάιεηςε 

από ηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ όηη δήζελ ζπλεξγαδόηαλ κε ην ΔΜΠ.  

Παξαηίζεληαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα  θαησηέξσ :  

http://efthia.gr/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83

%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-

%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF-

%CE%B4%CE%B5%CE%BB/ 

 

Ενημέρφζη για ηο ΠΑΚΟΕ από 
ηον Δήμο Δελθών 
 

Όπφς είναι γνφζηό ο Δήμος Δελθών έτει ζηραθεί δικαζηικά ενανηίον ηοσ ΠΑΚΟΕ για 

δημοζιεσμένες μεηρήζεις αναθορικά με ηην ποιόηηηα ηφν σδάηφν πόζης και κολύμβηζης 

ηοσ δήμοσ. 

Σήκεξα έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα ηηο ζρεηηθέο ηνπνζεηήζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο θαη ηνπ Πξύηαλε ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβεηνπ Πνιπηερλείνπ γηα ηελ πιεξέζηεξε 

ελεκέξσζή ησλ δεκνηώλ γύξσ από ην ζέκα. 

Από ηην ανακοίνυζη ηος Τποςπγείος Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ αποκαλύπηονηαι οι 

αθλιόηηηερ ηος ΠΑΚΟΔ, θαζώο εγθαιείηαη από ην Υπνπξγείν γηα θαηαθαλή έιιεηςε 

επηζηεκνληθήο πιεξόηεηαο σο πξνο ηε ζύληαμε ηέηνησλ εθζέζεσλ θαη γηα κε επηζηεκνληθό ηξόπν 

http://www.amfissaface.gr/2016/08/02/post-1059/
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ιήςεο θη αλάιπζεο ηπραίσλ δεηγκάησλ πνπ εγείξεη ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ 

νξζόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, ελώ ηαπηόρξνλα παξαπιαλεί θαη κεηώλεη ην δσηηθήο ζεκαζίαο 

ηνπξηζηηθό πξντόλ ηνπ ηόπνπ. 

Δηδηθόηεξα: 

«Η Δηδηθή Γξακκαηεία Υδάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, βάζεη ηεο Κνηλήο 

Υπνπξγηθήο Απόθαζεο Η.Π.8600/416/Δ103/23-2-2009 (Β΄ 356) «πνηόηεηα θαη κέηξα δηαρείξηζεο 

ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/7/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 76/160/ΔΟΚ», 

είλαη ν αξκόδηνο θνξέαο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ αθηώλ θνιύκβεζεο ηεο 

ρώξαο. Τα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη, βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεη ε σο άλσ ΚΥΑ, 

ππνβάιινληαη ζηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αμηνινγνύληαη ζρεηηθά. 

Πάλσ από ην 97% ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληαη σο εμαηξεηηθήο 

θαηάζηαζεο γηα θνιύκβεζε θαη ηα ππόινηπα σο θαιήο θαηάζηαζεο θαη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ 

απηώλ ε ρώξα καο ηνπνζεηείηαη κεηαμύ ησλ πξώησλ ζηελ ΔΔ. 

Δπίζεο, ν Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Πεξηβάιινληνο (European Environment Agency) αλαθνίλσζε 

πξόζθαηα όηη ηα ύδαηα ηεο Διιάδαο είλαη κεηαμύ ησλ θαζαξόηεξσλ ζηνλ θόζκν. Δηδηθόηεξα, ηα 

λεξά ηεο Διιάδαο είλαη θαζαξά θαη αζθαιή γηα θνιύκβεζε. Με πάλσ από ην 92% ησλ παξαιηώλ 

θαη ησλ αθηώλ θνιύκβεζεο ηεο Διιάδαο λα έρνπλ αμηνινγεζεί, νη αθηέο ηεο Διιάδνο βξίζθνληαη 

ζην 97.2% ηεο θιίκαθαο αμηνιόγεζεο. Ο Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Πεξηβάιινληνο δεκνζηεύεη 

θάζε ρξόλν έθζεζε κε ηα επξήκαηα θαη ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε έγηλε επηζεώξεζε ζε 

πεξίπνπ 1500 ηνπνζεζίεο ηεο ρώξαο, κε 1499 εμ απηώλ λα θξίλεηαη όηη είλαη εμαηξεηηθά πςειήο 

πνηόηεηαο γηα θνιύκβεζε. 

Σε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, δόζεθε ζηε δεκνζηόηεηα έθζεζε ηνπ ΠΑΚΟΔ, ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία θάπνηεο αθηέο είλαη αθαηάιιειεο γηα θνιύκβεζε. Πιελ ηεο ανξηζηίαο ηεο ελ ιόγσ έθζεζεο 

(ππάξρεη επίθιεζε εξγαζηεξίσλ ρσξίο σζηόζν λα θαηνλνκάδνληαη θαη σο εθ ηνύηνπ δελ κπνξεί 

λα ειεγρζεί θαηά πόζν είλαη δηαπηζηεπκέλα), ηεο θαηαθαλνύο έιιεηςεο επηζηεκνληθήο πιεξόηεηαο 

ηνπ ΠΑΚΟΔ γηα ηε ζύληαμε ηέηνησλ εθζέζεσλ θαη ηεο ελ γέλεη αληίζεζεο ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηόηεηαο κε ηελ θαζηεξσκέλε από ηηο πξνδηαγξαθέο δηαδηθαζία, ζεκεηώλνπκε όηη ε ιήςε 

θαη αλάιπζε ηπραίσλ δεηγκάησλ κε ηξόπν κε επηζηεκνληθό, ζαθώο εγείξεη ακθηβνιίεο σο πξνο 

ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ νξζόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, παξαπιαλεί θαη κεηώλεη ην δσηηθήο 

ζεκαζίαο ηνπξηζηηθό πξντόλ ηεο ρώξαο καο. 

Από ηην ανακοίνυζη ηος Ππύηανη ηος Δθνικού Μεηζόβειος Πολςηεσνείος καηαππίπηονηαι οι 

αναθοπέρ ηος ΠΑΚΟΔ, όηη γηα ηελ ιήςε θαη επεμεξγαζία ησλ δεηγκάησλ πθίζηαηαη θάπνηνπ 
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είδνπο ζπλεξγαζία κε ην θνξπθαίν αθαδεκατθό ίδξπκα, θαη θαηεδαθίδεηαη ζπλνιηθά ε αμηνπηζηία 

ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ δεκόζησλ παξεκβάζεώλ ηνπ. 
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 Πιήζνο άιισλ  αλαξηήζεσο βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν πνπ αθνξνύλ 

ην πξώην ελαγόκελν  κε δηθαζηηθέο δηακάρεο ή θαηαγγειίεο ελαληίνλ 

ηνπ . Αμίδεη λα δηαβάζεη θάπνηνο θαη ην άξζξν ηεο «Καζεκεξηλήο» 

πνπ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο γηα ηε ζπλήζε πξαθηηθή ησλ ελαγνκέλσλ 
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(http://www.kathimerini.gr/870363/article /epikairothta/ellada/amfile

gomenes-metrhseis-ydatwn). 

 Όκσο από όζα αλσηέξσ αλεθέξζεζαλ από ηηο θαηά ηα άιια 

«θόζκηεο» θαηά ην ραξαθηεξηζκό ησλ  ελαγνκέλσλ  επηζηνιέο πνπ 

αληειιάγεζαλ αιιά θαη ην πεξηερόκελν  ηεο αζθεζείζεο ζε βάξνο καο 

αγσγήο πξνθύπηνπλ πιήζνο πξνζβιεηηθώλ, όισο δπζθεκηζηηθώλ  θαη 

εμπβξηζηηθώλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία θνηλνπνίεζαλ ειεπζέξσο  νη 

ελαγόκελνη θαη δηα ησλ νπνίσλ κε δόιν πξνζέβαιαλ  ηελ ηηκή, ηελ 

πξνζσπηθόηεηα θαη ην έξγν ηεο Έλσζήο καο, α ιιά θαη ην ζύλνιν ηνπ 

ηαηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο ρώξαο, νη νπνίνη 

θνπηάδνπλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζην θαζήθνλ ηνπο ,  

πξνθαιώληαο  έηζη  ζε όινπο εκάο εζηθή βιάβε. Η δε βαξύηεηα ηεο 

πξνζβνιήο καο,  ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ αληηεκβνιηαζηηθό 

ραξαθηήξα ηνπ άξζξνπ ηνπ πξώηνπ  ελαγνκέλσλ  ζηελ εθεκεξίδα 

Οηθνλνκία, απαμηώλνληαο εκάο , ηνπο πιένλ αξκνδίνπο γηα ηα παηδηθά 

εκβόιηα, σο πξνο ηελ ύπαξμε αίζζεζεο θαζήθνληνο έλαληη ησλ 

παηδηώλ. ε ηνύην δε ζπλίζηαηαη ν δόινο  ησλ  ελαγνκέλσλ, όηη 

δειαδή πξνζβάιινληαο θαη απαμηώλνληαο εκάο απνδεηθλύεη , όπσο 

ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ην 10
ν
 Γεκνηηθό  ρνιείν Ν. Ισλίαο θαη ζην 

site www.typospeiraiws.gr αλαθέξεη, ηελ άζθεζε εθ κέξνπο καο 

«εγκλημαηικήρ ιαηπικήρ ππάξηρ για ηην οποία ππέπει να αποθανθεί 

η Γικαιοζύνη ώζηε οι  ςπεύθςνοι πος για –δικούρ ηοςρ λόγοςρ - 

(πξνθαλώο ελλνεί νηθνλνκηθνύο) παποηπύνοςν ηοςρ γονείρ να 

εμβολιάζοςν ηα παιδιά ηοςρ, να ΣΙΜΩΡΗΘΟΤΝ 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΙΚΑ, ώζηε να μη ηπομοκπαηούν ηοςρ θοπείρ πος 

εθελονηικά πποζθέποςν ηιρ ανηικειμενικέρ δπάζειρ ηοςρ ». Οπδεκία 

πξόζεζε πξνζηαζίαο νπνηνπδήπνηε έρνπλ  νη ελαγόκελνη, αιιά  κέζσ 

ηεο πξνζπάζεηαο λα θαηαδηθαζζεί ε Έλσζή καο ,  δνιίσο 

πξνζπαζνύλ λα αλαδείμνπλ  ην αληηεκβνιηαζηηθό θίλεκα  σο ρώξν 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο . Οη πξάμεηο ησλ  ελαγνκέλσλ  ινηπόλ 
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ραξαθηεξίδνληαη από  εζειεκέλν δόιν  κε ζθνπό λα καο βιάςνπλ  

ελώπηνλ ηνπ επξύηεξνπ θνηλνύ, κε ςεπδείο θαηεγνξίεο  ηηο νπνίεο νη  

ελαγόκελνη γλσξίδνπλ όηη είλαη ςεπδείο , πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ 

ην ζθνπό ηνπο ν νπνίνο εζηηάδεηαη ζηνλ πόιεκν θαηά ησλ 

εκβνιίσλ .  

 Δμάιινπ από ην ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 

57, 59, 914, 932 ΑΚ θαη ησλ άξζξσλ 361, 362, 363 θαη 367 ΠΚ 

ζπλάγεηαη όηη εθείλνο ηνπ νπνίνπ πξνζβάιιεηαη ε πξνζσπηθόηεηα (α) 

κε ηε δηαηύπσζε γη απηόλ, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ιέμεσλ ή θξάζεσλ 

πνπ θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε πεξηέρνπλ  είηε ακθηζβήηεζε ηεο εζηθήο 

θαη θνηλσληθήο αμίαο ηνπ, είηε πεξηθξόλεζε γηα ην πξόζσπό ηνπ από 

ην δξάζηε, ν νπνίνο γλσξίδεη όηη κε ηέηνηα νηθ εηνζειή ελέξγεηά ηνπ 

πξνζβάιιεηαη ε ηηκή ηνπ άιινπ θαη (β) κε ηζρπξηζκό ή δηάδνζε 

δπζθεκηζηηθνύ γεγνλόηνο, δειαδή ζπκβάληνο ή πεξηζηαηηθνύ ηνπ 

παξόληνο ή ηνπ παξειζόληνο πνπ εκπίπηεη ζηηο αηζζήζεηο θαη είλαη 

δεθηηθό απόδεημεο, ην νπνίν (δπζθεκηζηηθό γεγνλόο) κπνξεί λα 

βιάςεη ηελ ηηκή θαη ηελ ππόιεςή ηνπ, δηθαηνύηαη, εθηόο άιισλ, θαη 

ηελ θαηαδίθε ηνπ ππαίηηνπ ηεο δπζθεκηζηηθήο δηάδνζεο ή ηνπ 

εμπβξηζηηθνύ ηζρπξηζκνύ ζηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνύ πνζνύ πξνο 

ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηε από ηελ πξνζβνιή.  

Σα πξαγκαηηθά δε πεξηζηαηηθά ηα νπνία ζπγθξνηνύλ ηελ ζε 

βάξνο καο ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε θαη εμύβξηζε θαη ηελ εμ απηώλ 

πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ηηκήο θαη ππόιεςήο καο, είλαη ηα 

εμήο:  

Α] ηελ από 4-12-2015 επηζηνιή ησλ ελαγνκέλσλ, ηεο νπνίαο 

έιαβαλ γλώζε σο απνδέθηεο απηήο ν Κνο Τπνπξγόο Τγείαο, ν Κνο 

Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο, ν  Κνο Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, 

ε Κα Πξόεδξνο ηνπ ΔΟΦ θαη ν Κνο Πξόεδξνο ηνπ ΗΑ 

(παξαηίζεηαη αλσηέξσ) , αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ:  
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 1/ «Σελ αλεζπρία θαη ηελ αγαλάθηεζή, ζαο ηηο επηζηξέθνπκε 

γηαηί πηζηεύνπκε όηη ππάξρνπλ πάξα πνιιά πξνβιήκαηα ζηα παηδηά 

καο, πνπ δςζηςσώρ δεν αζσολείζηε», καο απαμηώλνπλ  δειαδή σο 

πξνο ην έξγν θαη ηελ πξνζθνξά καο , πξνζβάιινληαο ηελ εζηθή καο 

ππόζηαζε, θαηεγνξώληαο καο όηη αζρνινύκαζηε κε νηηδήπνηε άιιν 

εθηόο από ηελ πγεία ησλ παηδηώλ .  

 2/ «Γηαζέηνπκε αξθεηή βηβιηνγξαθία γηα ηελ νπνία δπζηπρώο 

δηαπηζηώλνπκε όηη ενηέσνυρ ηην αγνοείηε», καο θαηεγνξνύλ  δειαδή 

νη ελαγόκελνη  όηη ζθνπίκσο απνθξύπηνπκε  ηηο αλεπηζύκεηεο 

επελέξγεηεο ηνπ εκβνιίνπ, παξαβηάδνληαο ηνπο θαλόλεο ηεο ηαηξηθήο 

δενληνινγίαο αιιά θαη ην ππέξηαην εζηθό θαζήθνλ ην π ζεξάπνληνο 

ηαηξνύ, ην δε «εληέρλσο αγλνείηε» εκθαλώο  ζπλδέεηαη κε ην άξζξν 

ηεο εθεκεξίδαο Οηθνλνκία όπνπ αλαθέξεη «ΚΑΛΑ ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ 

ΚΑΜΙΑ ΝΑ ΣΗ ΠΔΙ Ο ΓΙΑΣΡΟ ΜΗΝ ΣΟ ΚΑΝΔΙ? ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΓΔΝ ΠΑΙΡΝΟΤΝ ΠΟΟΣΑ!  Δπιζηημονικέρ έπεςνερ από γιαηπούρ 

πος έσοςν πληπυθεί από ηη merk θέλεηε; είζηε ζοβαποί;……», 

ρσξίο βέβαηα λα εμεγεί πώο είλαη δπλαηό λα παίξλνπκε πνζνζηά αθνύ 

ην εκβόιην παξέρεηαη δσξεάλ  από ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο.  

 3/ « .. δεν έσοςμε καμιά ζσέζη με ζςνηεσνίερ και ιαηπικά 

ζςμθέπονηα…» θαη «Άιισζηε ζέινπκε  λα πηζηεύνπκε όηη δηθνί ζαο 

ζθνπνί είλαη απηνί, αιιά δπζηπρώο καο απνγνεηεύεηε θαη ιππνύκαζηε 

ηδηαίηεξα γη’ απηό», ελλννύλ  δειαδή νη ελαγόκελνη  όηη εκείο 

ζρεηηδόκαζηε κε ζπληερλίεο θαη ηαηξηθά ζπκθέξνληα, πξνθαλώο γηα 

νηθνλνκηθνύο ιόγνπο, αθνύ ζην επίκαρν  άξζξν ηεο εθεκεξίδαο 

Οηθνλνκία από ην νπνίν άξρηζε ην όιν ζέκα, αλαθέξεη όηη « ΚΑΛΑ 

ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ ΚΑΜΙΑ ΝΑ ΣΗ ΠΔΙ Ο ΓΙΑΣΡΟ ΜΗΝ ΣΟ 

ΚΑΝΔΙ? ΜΟΝΟ ΑΝ ΓΔΝ ΠΑΙΡΝΔΙ ΠΟΟΣΑ». Γνιίσο ινηπόλ 

θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν καο ζπλδένπλ  κε ην επίκαρν άξζξν, 

εληάζζνληαο εκάο ζε απηνύο πνπ «παίξλνπλ πνζνζηά» .  
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Β] ηελ από 25-2-2016 αγσγή ησλ ελαγνκέλσλ ελώπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ (δηαδηθαζία κηθξνδηαθνξώ λ) κε αξηζκό 

θαηάζεζεο 100/2016, γλώζε ηεο νπνίαο έιαβαλ πιελ ηνπ 

γξακκαηέσο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ  θαη ηνπ δηθαζηηθνύ 

επηκειεηή ν νπνίνο επέδσζε απηή, ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό 

ηνπιάρηζηνλ  ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Ν. Ησλίαο, νη καζεηέο 

ηνπ ζρνιείνπ απηνύ θαη νη γνλείο ηνύησλ δηα ηνπ από Sat,27 Feb 

2016 01:11:59 + 0200 ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο , θαζώο θαη νη 

ρσξίο αξηζκεηηθό πεξηνξηζκό ρξήζηεο ησλ δηαδηθηπαθώλ  

ζπλδέζκσλ https://www.pakoe.gr/wp-content/uploads/2016/02/ 

agogi-pakoe-vs-eleftheroepaggelmation-pdf θαη 

http://www.typospeiraiws.gr/12493-2/ (πηζαλόλ θαη άιισλ) , όπνπ 

αλαξηήζεθε ε αγσγή απηή  (παξαηίζεληαη  αλσηέξσ), αλαθέξεηαη 

κεηαμύ άιισλ:  

 1/ «Απηή ήηαλ κηα ηόζν ζεξκή ππεξάζπηζε ηνπ παξαπάλσ 

εκβνιίνπ (ελλνεί ην Gardasil) θαη κάιηζηα κε ηέηνην ηξόπν πνπ 

ζίγνπξα ζα ελέθξηλε θαη ε θαηαζθεπάζηξηα ηνπ εκβνιίνπ απηνύ 

εηαηξεία ηδίσο αλ ήζειε λα ην δηαθεκίζεη» θαη «δηθαίσκά ηνπο είλαη 

λα ππεξαζπίδνληαη έζησ θαη κε ηόζν πάζνο ην παξαπάλσ εκβόιην »,  

καο ζπλδένπλ  δνιίσο δειαδή κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, 

αλαθέξνληαο όηη ελεξγνύκε σο δηαθεκηζηέο  ηνπ εκβνιίνπ ηεο. Μαο 

δπζθεκνύλ  δειαδή σο πξνο επηηεινύκελν από εκάο ηαηξηθό έξγν θαη 

ηελ αθεξαηόηεηα ησλ πξάμεσλ θαη ελεξγεηώλ καο, παξνπζηάδνληαο 

ηελ Έλσζε σο δηαπιεθόκελν θαη αξγπξώλεην θνξέα , ππνηαγκέλν ζην 

νηθνλνκηθό ζπκθέξνλ . Αιιά θαη πάιη  αλ  δερζνύκε ζε έλα εληειώο 

ππνζεηηθό ζελάξην , όηη θάπνηνη γηαηξνί είλαη δηαπιεθόκελνη κε 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, πώο είλαη δπλαηό ε επηζηεκνληθή Έλσζε λα 

δηαπιέθεηαη κε ηηο εηαηξείεο απηέο, αθνύ είλαη έλαο επηζηεκνληθόο 

θνξέαο, δειαδή λνκηθό πξόζσπν . Γνιίσο  ινηπόλ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

δπζθεκίζνπλ νη ελαγόκελνη ηελ εζληθή εκβνιηαζηηθή πξνζπάζεηα, 

https://www.pakoe.gr/wp-content/uploads/2016/02/%20agogi-pakoe-vs-eleftheroepaggelmation-pdf
https://www.pakoe.gr/wp-content/uploads/2016/02/%20agogi-pakoe-vs-eleftheroepaggelmation-pdf
http://www.typospeiraiws.gr/12493-2/
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ζπλδένπλ ην λνκηθό καο πξόζσπν κε ηελ πεληρξή νηθνλνκηθή  ηνπ 

επηθάλεηα ε νπνία πεξηνξίδεηαη κόλν ζηηο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ ηνπ, 

κε ζθνηεηλά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα  πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ .  

 2/ «… δεηνύλ ζηελ νπζία ην μάνηπυμα  θαη ηε λογοκπιζία  θάζε 

αληίζεηεο άπνςεο…. επηδηώθεηαη λα θαναηιζηούν  νη δηάθνξνη θνξείο 

ζε βάξνο καο ώζηε όρη κόλν λα ππεξζεκαηίζνπλ γηα έλαλ εκβνιηαζκό ν 

νπνίνο θπζηθά θα έσει ηο αναγκαίο και ζςνακόλοςθο οικονομικό 

όθελορ για ηην εηαιπεία πος ηο παπάγει ,  αιιά θαη ην θπξηόηεξν λα 

ζιυπήζει  ε αθόκα θαη πην αζήκαληε  θσλή θαη θξηηηθή πεξί ηνπ 

αληηζέηνπ», δπζθεκίδνληαο θαη εμπβξίδνληαο εκάο σο δηαπιεθόκελν 

θνξέα ν νπνίνο πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπκε ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ 

ηεο παξαγσγνύ εηαηξείαο, ζπλδεόκελνη πξνθαλώο κε νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα, ινγνθξίλνπκε θάζε άπνςε  -ιεο θαη δελ έρνπκε  

επηζηεκνληθό  ιόγν λα νξζώζνπκε επί όζσλ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα 

εκβνιηαζκώλ- , θαλαηίδνπκε ηνπο δηαθόξνπο θνξείο ελεξγώληαο 

(θαηά ηνπο ελαγνκέλνπο) πάληα γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο 

παξαγσγήο ηνπ εκβνιίνπ , επηβάιινληαο ηε ζησπή πξνο θάζε 

αληίζεηε θσλή  -ρσξίο λα κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε πώο κπνξεί λα  

γίλεη απηό κε κηα απιή επηζηνιή δηακαξηπξίαο , γηα όζα αλαγξάθεζαλ 

ζηελ εθεκεξίδα Οηθνλνκία -. Πέξαλ δε ησλ ραξαθηεξηζκώλ 

«κάληξσκα», «ινγνθξηζία», «θαλαηηζκόο» πνπ νπδεκία ζρέζε 

κπνξνύλ λα έρνπλ κε έλα επηζηεκνληθό θνξέα, ε εκκνλή πεξί ηνπ 

νηθνλνκηθνύ νθέινπο πνπ απνθνκίδνπκε από έλα δσξεάλ  

ρνξεγνύκελν εκβόιην, νπδόισο εμεγείηαη από ην πβξηζηηθό θαη 

πξνζβιεηηθό πεξηερόκελν ησλ αλσηέξσ απνζπαζκάησλ.  

 3/ «… πξνθύπηεη ζαθώο θαη ππαίηηα από ηνπο ελαγνκέλνπο ήηνη 

από δόιν άιισο από βαξεία ακέιεηα….» απνδίδνληαο ζε εκάο δόιν 

γηα ηηο ελέξγεηέο καο, ζπλδεόκελν θαη πάιη κε νηθνλνκηθά 
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ζπκθέξνληα πνπ αθνξνύλ δήζελ εκάο θαη ηελ παξαγσγό εηαηξεία , 

ρσξίο λα εμεηδηθεύεη πώο ζα  σθειεζνύκε νηθνλνκηθά .   

 Σα αλσηέξσ κάιηζηα πέξαλ ηνπ πξώηνπ εμ εκώλ, απνδίδνληαη 

επζέσο θαηά ηνπ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ εμ εκώλ, πξνζβάιινληαο θαη 

πιήηηνληαο ηελ πξνζσπηθόηεηα, ηηκή θαη ππόιεςή καο σο 

επηζηεκόλσλ, ηαηξώλ θαη εληίκσο κνρζνύλησλ αλζξώπσλ.  

Γ] ην από 27-2-2016 (Sat,27 Feb 2016 01Q11Q59 +0200) 

ειεθηξνληθό κήλπκα ηνπ ελαγνκέλνπ πξνο ην 10
ν
 Γεκνηηθό 

ρνιείν Νέαο Ησλίαο  (ηνπιάρηζηνλ), γλώζε ηνπ νπνίνπ έιαβαλ νη 

δηδάζθνληεο ζην ζρνιείν απηό, νη καζεηέο θαη νη γνλείο απηώλ 

θαζώο θαη απεξηόξηζηνο αξηζκόο ρξεζηώλ  ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ  

http://www.typospeiraiws.gr/12493-2/. 

1/  «Σν ζέκα ησλ εκβνιίσλ ηδηαίηεξα γηα ην ζπγθεθξηκέλν, πνπ 

καηαθέζαμε ηην ζημεπινή αγυγή και αναθέπεηαι ζηον καπκίνο ηηρ 

μήηπαρ ,  ρξεζηκνπνηνύκελν θπξίσο ζε κηθξά παηδηά, αποηελεί 

εγκλημαηική ιαηπική ππάξη», απνδίδνληαο ζε εκάο ην ραξαθηεξηζκό 

ηνπ ηαηξνύ εγθιεκαηία , δπζθεκώληαο θαη δηαζύξνληαο ηελ ηηκή θαη 

ππόιεςή καο, πξνζσπνπνηώληαο κάιηζηα δηα ηεο αγσγήο ηνπ ο  ηηο 

θαηεγνξίεο ζηνπο ππνγξάθνληεο πξόεδξν θαη γξακκαηέα ηεο Έλσζεο 

(αθνύ απηνί είλαη θαη ελαγόκελνη).  Η βαξύηαηε απηή πξνζβνιή 

απνδίδεηαη ζε δύν ιεηηνπξγνύο ηεο πγείαο, αλαγλσξηζκέλνπο 

επηζηήκνλεο νη νπνίνη ραίξνπλ εθηηκήζεσο από ην ζύλνιν ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο.  

2/ «Γηα απηό πξέπεη ε Γηθαηνζύλε λα απνθαλζεί, ώζηε 

πξαγκαηηθά οι ςπεύθςνοι πος για «δικούρ ηοςρ» λόγοςρ παποηπύνοςν 

ηοςρ γονείρ να εμβολιάζοςν ηα παιδιά ηοςρ, να ΣΙΜΩΡΗΘΟΤΝ   

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΙΚΑ…» δπζθεκώληαο εκάο όηη παξνηξύλνπκε ηνπο 

γνλείο γηα δηθνύο καο ιόγνπο (πξνθαλώο νηθνλνκηθνύο όπσο θαη 

αλσηέξσ αλαθέξνληαη ιόγνπο) λα εκβνιηάζνπλ ηα παηδηά ηνπο.  

http://www.typospeiraiws.gr/12493-2/


52 

3/ «….  ώζηε λα κε ηπομοκπαηούν  ηνπο θνξείο πνπ εζεινληηθά 

πξνζθέξνπλ ηηο αληηθεηκεληθέο ελεκεξσηηθέο δξάζεηο ηνπο » 

δπζθεκώληαο εκάο όηη πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε νηθνλνκηθά νθέιε από 

ηνλ εκβνιηαζκό ησλ παηδηώλ, ηξνκνθξαηνύκε ηνπο θνξείο όπσο 

πξνθαλώο ηνπο  ελαγνκέλνπο .  

Σα αλσηέξσ κάιηζηα πέξαλ ηνπ πξώηνπ εμ εκώλ, απνδίδνληαη 

επζέσο θαηά ηνπ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ εμ εκώλ, πξνζβάιινληαο θαη 

πιήηηνληαο ηελ πξνζσπηθόηεηα, ηηκή θαη ππόιεςή καο σο 

επηζηεκόλσλ, ηαηξώλ θαη εληίκσο κνρζνύλησλ αλζξώπσλ.  

Δμ όισλ ησλ αλσηέξσ δηαθαίλεηαη όηη νη ελαγόκελνη ελήξγεζαλ  

κε άκεζν δόιν , ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηελ εζειεκέλε ελέξγεηα ηεο 

δηάδνζεο ελώπηνλ ηξίηνπ ηνπ ςεπδνύο γεγνλόηνο, ε λ γλώζεη ησλ  

ελεξγνύλησλ  κε ηελ έλλνηα ηεο βεβαηόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα καο 

δπζθεκίζνπλ. Η δε βεβαηόηεηα ηνπ ςεύδνπο πξνθύπηεη από ηελ 

δηεζλή θαη εζληθή απνδνρή ηεο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εκβνιίνπ, 

θαηόπηλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηεξηαθώλ θαη ινηπώλ δνθηκώλ,  

ειέγρσλ θαη αδεηώλ, εθ ηνπ γεγνλόηνο όηη εκείο , σο επηζηεκνληθόο 

θνξέαο,  νπδεκία ζρέζε κπνξνύκε λα έρνπκε κε ηελ εηαηξεία 

παξαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθεπάζκαηνο θαη εθ ηνπ γεγνλόηνο όηη 

ζεζκηθά είκαζηε ηδηαίηεξα επαίζζεηνη θαη αξκόδηνη λα θξίλνπκε ην 

επηβεβιεκέλν ηεο ρνξήγεζεο ηνπ εκβνιίνπ, δηαζέηνληεο ην 

απαξαίηεην επηζηεκνληθό θξηηήξην, επξηζθόκελνη νη ίδηνη 

αληηκέησπνη κε ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ησλ παηδηώλ. Όζα δηα 

ησλ αλσηέξσ απνδίδνληαη ζε εκάο, απνηεινύλ ςεπδή γεγνλόηα  θαη 

ραξαθηεξηζκνύο  ηα νπνία κεηέδσζαλ  νη αληίδηθνη πξνο ηξίηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα βιάςνπλ  ηελ ηηκή θαη ππόιεςή καο, δπζθεκώληαο 

εκάο σο αθεξέγγπνπο, αξγπξώλεηνπο  θαη εγθιεκαηίεο ηαηξνύο ,  

δηαζύξνληάο καο κε θύξην ζηόρν  λα επηηύρνπλ  ηελ δεκηνπξγία 

ακθηζβήηεζεο ζηνπο επαηζζεηνπνηνύκελνπο γνλείο γηα ην ζέκα ησλ 
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εκβνιίσλ, δεκηνπξγώληαο ηειηθά επξύηεξε δεκία ζηελ πξόιεςε ησλ 

παζήζεσλ ηνπ πιεζπζκνύ.  

Δπηζεκαίλνπκε θαη πάιη  ηε νβαξόηεηα Σεο Κξηλόκελεο 

Τπόζεζεο , αθνύ  ν θύξηνο ζθνπόο ησλ ελαγνκέλσλ  γηα ηνλ νπνίν 

άζθεζαλ ηελ αγσγή ηνπο  ζην Δηξελνδηθείν Αζελώλ γηα όζα 

εθείλνη καο θαηεγνξνύλ , είλαη ε επηδίσμε πηζαλήο  θαηαδίθεο 

καο , ώζηε κέζσ απηήο  λα ηζρπξηζηνύλ  όηη ν εκβνιηαζκόο 

απνηειεί εγθιεκαηηθή ηαηξηθή πξάμε πνπ πξέπεη λα 

θαηαδηθαζζεί, απνζαζξώλνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό όιε ηελ 

εκβνιηαζηηθή πξνζπάζεηα πνπ  έρεη γίλεη από ην Κξάηνο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνύλ αζζέλεηεο ηνπ πιεζπζκνύ , αιιά θαη 

ζπλνιηθά ην Δζληθό ύζηεκα Τγείαο . Ο απώηεξνο άιισζηε 

ζθνπόο ησλ ελαγνκέλσλ απνδεηθλύεηαη θαη από ην από 27-2-

2016 ειεθηξνληθό κήλπκά ηνπο  πξνο ην 10
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Ν. 

Ησλίαο  θαη ηελ αλάξηεζε ζην site 

http://www.typospeiraiws.gr/12493-2/: «Το θέμα ηων εμβολίων ιδιαίηερα 

για ηο ζσγκεκριμένο, ποσ καηαθέζαμε ηην ζημεπινή αγωγή και 

αναθέπεηαι ζηον καπκίνο ηηρ μήηπαρ, τρηζιμοποιούμενο κσρίως ζε μικρά 

παιδιά, αποηελεί εγκλημαηική ιαηπική ππάξη. Για ασηό πρέπει η 

Δικαιοζύνη να αποθανθεί, ώζηε πραγμαηικά οι ςπεύθςνοι πος για 

«δικούρ ηοςρ» λόγοςρ παποηπύνοςν ηοςρ γονείρ να εμβολιάζοςν ηα 

παιδιά ηοςρ, να ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ, ώζηε να μη 

ηρομοκραηούν ηοσς θορείς ποσ εθελονηικά προζθέροσν ηις ανηικειμενικές 

ενημερωηικές δράζεις ηοσς.» 

Δπεηδή  νη  ελαγόκελνη δνιίσο δηα ησλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ 

ηνπο  πξνζέβαιαλ  ηελ ηηκή θαη ππόιεςή καο , ζπθνθαληώληαο εκάο 

δηα εθθξάζεσλ πνπ καο δπζθεκνύλ θαη εμπβξίδνπλ δεκνζίσο  θαη εθ 

ηνπ ιόγνπ απηνύ έρνπκε ππνζηεί εζηθή βιάβε.  

http://www.typospeiraiws.gr/12493-2/
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Δπεηδή  δηα ηεο δόιηαο ζπκπεξηθνξάο ηνπο καο πξνθάιεζαλ  

πνιύ ζεκαληηθή εζηθή βιάβε θαη γηα ην ιόγν απηό δηθαηνύκαζηε  

έθαζηνο εμ εκώλ λα αμηώζνπκε  ην πνζό ησλ 5.000 ,00€ σο ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε από ηνπο ελαγνκέλνπο, ηνύησλ επζπλνκέλσλ εηο 

νιόθιεξνλ .  

Δπεηδή  εθ ηνπ πνζνύ ηεο αλσηέξσ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο  

δεηνύκε λα καο θαηαβάινπλ ζε έλα έθαζην εμ εκώλ , νη ελαγόκελνη 

εηο νιόθιεξν  έθαζηνο εμ απηώλ ,  ην πνζό ησλ 4.950 ,00€ λνκηκνηόθσο 

από ηελ επίδνζε ζε  απηνύο ηεο παξνύζαο αγσγήο καο, 

επηθπιαζζόκελνη γηα ην ππόινηπν πνζό ησλ 50,00€ ην νπνίν ζα 

αηηεζνύκε ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ πνηληθνύ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν ζα 

πξνζθύγνπκε ιόγσ ησλ ηειεζζέλησλ ζε βάξνο καο  πνηληθώλ 

αδηθεκάησλ.  

Δπεηδή  εθ ησλ πξνζδηδνκέλσλ ζε εκάο ραξαθηεξηζκώλ, ηεο 

βαξύηεηαο ηεο πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ηηκήο θαη ππόιεςεο, 

ηεο δπζθήκηζεο θαη εμύβξηζεο ππέζηεκελ βαξηά εζηθή βιάβε 

θαζηζηώληαο ην πνζό πνπ αμηώλνπκε γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο  

ηδηαηηέξσο εύινγν.  

Δπεηδή ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθήκηζεο θαη εμύβξηζεο έιαβαλ 

γλώζε όζνη αλσηέξσ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη.  

Δπεηδή  ε αγσγή καο είλαη λόκηκε θαη αιεζήο.  

Δπεηδή  ε αγσγή καο  εηζάγεηαη πξνο εθδίθαζε ζην αξκόδην 

θαζ’ ύιε θαη ηόπν δηθαζηήξην.  

Δπεηδή  έρνπκε πξνβεί ζε έθδνζε ηνπ εθ ηνπ λόκνπ 

απαηηνπκέλνπ γξακκαηίνπ πξνθαηαβνιήο εηζθνξώλ θαη ελζήκσλ ηνπ 

πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ καο.  

Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο  
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θαη γηα όζνπο άιινπο ζα αλαθέξνπκε θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

ππόζεζεο .  

Εεηάκε  

1/ Να γίλεη δεθηή ε αγσγή καο.  

2/ Να ππνρξεσζνύλ νη ελαγόκελνη , εηο νιόθιεξν έθαζηνο εμ 

απηώλ , λα θαηαβάιινπλ ζε έλα  έθαζην εμ εκώλ σο ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε  ιόγσ εζηθήο βιάβεο , ην πνζό ησλ 4.950 ,00€ έληνθα από 

ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο παξνύζαο αγσγήο.  

3/ Να θαηαδηθαζζνύλ νη  ελαγόκελνη ζηε δηθαζηηθή καο δαπάλε.  

Αζήλα, 19-5-2017 

Ο Πιεξεμνύζηνο  Γηθεγόξνο  

ΘΑΝΟ  ΑΝ. ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ  
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