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1. 

ΠΟΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΗ ΔΙΝΑΙ Η ΔΠΙΓΗΜΙΑ ΣΟΤ COVID-19;  

ΜΠΟΡΔΙ Ο ΠΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΓΤΑΝΑΛΟΓΑ; 

 

 

1a. Απφ ηελ άλνημε ηνπ 2020 ε αλζξσπφηεηα δεη ζ’ έλα θαζεζηψο επηηειηθά 

ζρεδηαζκέλνπ ηξφκνπ. Ζ αθνξκή είλαη κηα θαηλνχξγηα επηδεκία, νθεηιφκελε ζε έλαλ 

ηφ ηεο νηθνγέλεηαο Sars («θνξνλντφ). Ζ πηνζέηεζε ηνπ φξνπ «παλδεκία» είλαη απφ 

κφλε ηεο έλα ηξνκνθξαηηθφ ζηνηρείν, ζρεδηαζκέλν αθξηβψο γηα λα ππνβάιιεη ηελ 

ηδέα πσο έρνπκε λα θάλνπκε κε θάηη πξσηφγλσξν. Δίλαη αιήζεηα απηφ; Πφζν 

επηθίλδπλνο είλαη απηφο ν θαηλνχξγηνο ηφο θαη πνηα ε δηαθνξά ηεο παξνχζαο 

επηδεκίαο απφ φιεο ηηο άιιεο επηδεκίεο γξίπεο πνπ αληηκεησπίζακε κε ζπκβαηηθφ 

ηξφπν ηα πξνεγνχκελα ρξφληα;   

 

Ζ επηθηλδπλφηεηα ελφο ηνχ πξνθχπηεη απφ δχν παξακέηξνπο: ηε λνζεξφηεηα (έλαλ 

δείθηε πνπ δείρλεη πφζα άηνκα ελφο πιεζπζκνχ έρνπλ λνζήζεη), θαη ηε ζλεηφηεηα 

(πφζνη απφ εθείλνπο πνπ λφζεζαλ πεζαίλνπλ, δειαδή, ηελ πηζαλφηεηα λα πεζάλεη 

θάπνηνο ν νπνίνο λφζεζε). 

 

Ζ λνζεξφηεηα ηνπ ελ ιφγσ ηνχ είλαη ρακειή, ζπγθξίζηκε κ’ εθείλε ηεο θνηλήο γξίπεο. 

Αθνξά ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ειηθησκέλνπο θη εππαζείο νκάδεο.
 

 

Ζ ζλεηφηεηα είλαη επίζεο ρακειή. ε κία απφ ηηο εγθπξφηεξεο ζρεηηθέο κειέηεο, ν 

θαζεγεηήο Γηάλλεο Ησαλλίδεο ππνιφγηζε ην πνζνζηφ ζλεηφηεηαο γηα ειηθίεο θάησ 

ησλ 70 εηψλ ζην 0.05%, πνπ αλέξρεηαη ζην 0,23% αλ ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη 

κεγαιχηεξεο ειηθίεο.
1
 Οη αξηζκνί απηνί κάιηζηα ηζρχνπλ ρσξίο ηνλ εκβνιηαζκφ θαη 

ρσξίο λα εθαξκφδεηαη αθφκα θάπνηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο ζεξαπείαο. Ζ έλλνηα 

ηεο ζλεηφηεηαο ζηελ παξνχζα ζπγθπξία έρεη θαηαζηξαηεγεζεί θαζψο ν αξηζκφο ησλ 

ζαλάησλ δηαηξείηαη κε ηνπο δηαγλσζκέλνπο ζεηηθνχο, ρσξίο λα έρεη εμεηαζηεί ην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Έηζη, ν αξηζκφο ησλ λνζνχλησλ (παξαλνκαζηήο) πξέπεη λα 

αλαρζεί ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, θαη απηφ ζεκαίλεη λα πνιιαπιαζηαζηεί π.ρ. επί 

10 ή 20.  
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Ζ ζλεηφηεηα ηνπ ηνχ είλαη εμαηξεηηθά ρακειή ζηηο ειηθίεο θάησ ησλ 39 εηψλ (0,02%  

πεξίπνπ) θαη ζηαηηζηηθψο ακειεηέα ζε παηδηθέο ειηθίεο. Σν 96% φζσλ πεζαίλνπλ 

είλαη άλσ ησλ 75 εηψλ θαη ζπλήζσο κε ππνθείκελα λνζήκαηα. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο 

ησλ ζαλάησλ απφ Covid-19 (79 έηε) είλαη ζρεδφλ  ίδηνο κε ην πξνζδφθηκν δσήο (80 

έηε).
2
  

 

Ληγφηεξν απφ 1% ησλ λνζειεπνκέλσλ  θαηαιήγεη ζηηο ΜΔΘ. Δίλαη αιήζεηα φηη νη 

ΜΔΘ δελ επαξθνχλ, αιιά απηφ νθείιεηαη ζε έλα θαηεζηξακκέλν ζχζηεκα πγείαο θαη 

δελ πξφθεηηαη γηα θάηη πξσηνθαλέο. ηελ Διιάδα δελ επαξθνχζαλ θαη πξηλ απφ ηελ 

παξνχζα επηδεκία.  

 

1b. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη επηζεκαλζεί απφ πνιινχο εμαξρήο είλαη φηη κε 

θεληξηθή εληνιή ηνπ ΠΟΤ δηελεξγείηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο κηα «ππεξ-θαηαγξαθή» 

ζαλάησλ. Γειαδή, ζάλαηνη απφ άιιεο αηηίεο θαηαγξάθεθαλ σο ζάλαηνη απφ Covid-19 

επεηδή ν ζαλψλ είηε είρε βξεζεί ζεηηθφο ζε ηεζη, είηε θαη απφ απιή εηθαζία ρσξίο θαλ 

ηεζη.  

 

Σφ NY CDC (Κέληξν Διέγρνπ Λνηκψμεσλ ηεο Νέαο Τφξθεο) νξίδεη ζηνλ αξηζκφ 

ζαλφλησλ απφ Covid-19 λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φζνη έπαζραλ ππνζεηηθά 

(«presumably») απφ Covid, ζηνπο νπνίνπο δελ έγηλε δηαγλσζηηθφ ηεζη νχηε πξηλ αιιά 

νχηε θαη κεηά ζάλαηνλ. Δλδεηθηηθφ πεξηζηαηηθφ: ζηε Νέα Τφξθε ηνλ Ηνχλην 2020 

έλαο άλζξσπνο ζεηηθφο ζηνλ Covid ππξνβνιήζεθε απφ αζηπλνκηθνχο, δέρηεθε επηά 

ζθαίξεο ζηνλ θνξκφ θαη ζηα άθξα, θαη ν ζάλαηνο ηνπ ηέζζεξηο εκέξεο αξγφηεξα 

απνδφζεθε ζηνλ Covid.
3
 

 

ηε Μεγάιε Βξεηαλία ην Τπνπξγείν Τγείαο αλαθνίλσζε ηνλ Αχγνπζην 2020 φηη κε 

λέν ππνινγηζκφ ηνπ, απζαίξεηνλ φζν θαη ν πξνεγνχκελνο πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν 

ππεξβνιηθφο απφ ηνλ λεφηεξν, νη ζάλαηνη απφ Covid-19 κεηψλνληαη θαηά 5.3775.
4
 

ηελ Διιάδα, δεκνζηεχζεθε ζην Βήκα ηεο Κπξηαθήο ηνλ Ννέκβξην (θαη ζβήζηεθε 
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απφ ηελ ειεθηξνληθή ηνπ ζειίδα) φηη ππάξρνπλ δχν θαηάινγνη ζαλάησλ απφ Covid-

19, ηνπ ΔΟΓΤ κε δηπιάζην αξηζκφ ζαλφλησλ απφ ην θαηάινγν πνπ είρε ζπληάμεη έλαο  

άιινο νξγαληζκφο, ν ΖΓΗΚΑ.
5
 Ζ δηεπζχληξηα ζχληαμεο ηεο εθεκεξίδαο θ. 

Κξνπζηάιε παξαηηήζεθε, αλέιαβε εηζαγγειέαο λα εξεπλήζεη, θαη έθηνηε ζησπή. 

Έγξαςε ηφηε ε ελ ιφγσ δεκνζηνγξάθνο ζην facebook: «Έπεηηα απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ ξεπνξηάδ γηα ην παξάιιειν θαη αηειέζθνξν ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ 

θξνπζκάησλ θνξσλντνχ απφ ηελ ΖΓΗΚΑ θαη ηνλ ΔΟΓΤ, αζθήζεθε αζθπθηηθή πίεζε 

απφ ην Μέγαξν Μαμίκνπ. Απηή κεηαηξάπεθε ζε εζσηεξηθή έληαζε θαη κε έθεξε 

ελψπηνλ ηνπ δηιήκκαηνο: πξνζσπηθφο θαη επαγγεικαηηθφο επηειηζκφο ή παξαίηεζε». 

 

Ο θ. Σζηφδξαο ζηελ απνγεπκαηηλή ηνπ ελεκέξσζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 

αλαγθάζηεθε λα παξαδερζεί φηη θαη ην επξσπατθφ CDC (Κέληξν Διέγρνπ 

Λνηκψμεσλ) έρεη εθδψζεη νδεγίεο φπσο ην ακεξηθαληθφ (βι. παξαπάλσ) γηα 

«επέιηθηε» θαηαγξαθή ησλ ζαλάησλ απφ Covid-19. 

 

1c. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζπλεγνξεί ζηελ άπνςε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηφο δελ είλαη 

ηφζν επηθίλδπλνο φζν παξνπζηάδεηαη, είλαη ε γεληθή ζλεζηκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ.  

Αλ ε παξνχζα «παλδεκία» ήηαλ ηφζν θνληθή, ζα έπξεπε νη ζάλαηνη πνπ πξνθαιεί λα 

πξνζηίζεληαη ζηνπο ζπλήζεηο ζαλάηνπο πνπ πξνθαινχληαη απφ άιιεο αηηίεο, 

αλεβάδνληαο έηζη ηε γεληθή ζλεζηκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. κσο: ηηο 8 πξψηεο 

εβδνκάδεο ηνπ 2021 (4/1/2021 έσο 28/2/2021)  είρακε ζηελ Διιάδα 20.538 ζαλάηνπο. 

Σελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη (ρσξίο θνξνλντφ) είρακε 22.402. Σελ πεξίνδν 2015-2020, 

ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ
6
, ν κέζνο φξνο ησλ νθηψ πξψησλ 

εβδνκάδσλ ήηαλ 22.071 (κείσζε θαηά 8,32%). Παξφκνηνη είλαη νη αξηζκνί ζηελ 

Κχπξν.  

 

1.d. Μεγάιν ξφιν ζηελ δηαζπνξά ηνπ παληθνχ έπαημε θαη παίδεη ε θαζεκεξηλή 

αλαθνξά ζε κεγάινπο αξηζκνχο «θξνπζκάησλ», κε βάζε ηα νπνία ππνηίζεηαη φηη 

ραξάζζεηαη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ιακβάλνληαη ηα δηάθνξα πεξηνξηζηηθά κέηξα.  

κσο ηη ζεκαίλεη «θξνχζκα» θαη γηαηί είλαη έσινο ν νξηζκφο ηνπ; Πξέπεη λα γίλεηαη 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο, φπσο: έθζεζε ζηνλ ηφ, κφιπλζε, 
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ινίκσμε θαη λφζνο (απηή ήηαλ ε ζπλήζεο ηαηξηθή πξαθηηθή αλέθαζελ). Ο φξνο 

«θξνχζκα» έρεη λφεκα κφλν ζηελ πεξίπησζε αηφκσλ ηα νπνία λνζνχλ, έρνπλ 

ζπκπηψκαηα θαη κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ ηε λφζν. ηελ παξνχζα ζπγθπξία ηεο 

επηδεκίαο ηνπ Covid-19, κε απφθαζε ηνπ ΠΟΤ, ν φξνο «θξνχζκα» αλαθέξεηαη 

απιψο ζε έλα ηεζη πνπ ελδέρεηαη λα βγεη ζεηηθφ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςηλ αλ ν εμεηαδφκελνο φλησο αζζελεί.  

 

Ο αξηζκφο ησλ θξνπζκάησλ, αθφκε θη αλ πξνέξρνληαλ απφ αμηφπηζηα ηεζη (πξάγκα 

πνπ δελ ζπκβαίλεη· βι. «ρεηηθά κε ηα Σεζη», παξαθάησ), νχησο ή άιισο δελ 

βνεζάεη θαζφινπ ζηελ αιεζηλή εθηίκεζε ηεο λφζνπ επεηδή δελ ηεξνχληαη νη θαλφλεο 

δεηγκαηνιεςίαο.  

 

1e. Πξαθηηθά, ηί πηζαλφηεηεο έρεη θάπνηνο λα πεζάλεη απφ Covid-19; πσο 

αλαθέξακε, ε κέζε ειηθία ησλ ζαλφλησλ ζηελ Διιάδα παξακέλεη θνληά ζηα 80 έηε. 

Σν 2020 πέζαλαλ ζηελ Διιάδα 130.000 άλζξσπνη, εθ ησλ νπνίσλ νη 6.000 απφ ή κε 

(αδηεπθξίληζην) Covid-19· ν αξηζκφο κπνξεί λα θαίλεηαη πςειφο, αιιά απηφ 

νθείιεηαη πξνθαλψο ζηελ παξαπιαλεηηθή κέζνδν θαηαγξαθήο.   

 

 

 

  



2. 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΣΔΣ 

 

 

2a. Σν ζελάξην ηεο «παλδεκίαο» ζηεξίρηεθε ζε έλα ηεζη, ην ιεγφκελν PCR, πνπ δίλεη 

πνιιά ςεπδή ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη αηπρψο εμειήθζε σο ην θχξην δηαγλσζηηθφ 

θξηηήξην. Γελ ιακβάλεηαη ππφςηλ αλ ν εμεηαδφκελνο φλησο αζζελεί. Ο ίδηνο ν 

εθεπξέηεο ηνπ PCR ηεζη δελ ην πξνφξηδε γη’ απηή ηε ρξήζε.  

 

Πσο ιεηηνπξγεί έλα PCR test; Σν ηεζη πνιιαπιαζηάδεη «ζξαχζκαηα» ηνπ ηνχ πνιιέο 

θνξέο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ: αλ δηπιαζηάζνπκε 20 θνξέο (2
20

) έλα επξψ θηάλνπκε 

ζην έλα εθαηνκκχξην θη αλ δηπιαζηάζνπκε 27 θνξέο έλα ζελη (2
27

) επίζεο θηάλνπκε 

ζην έλα εθαηνκκχξην. Αο ππνζέζνπκε φηη ην 1 επξψ είλαη ν κνιπζκαηηθφο ηφο θαη ην 

1 ζελη είλαη έλα (αθίλδπλν) λεθξφ ζξαχζκα ηνπ ηνχ. Υξεηάδνληαη 20 θχθινη 

πνιιαπιαζηαζκνχ  ελφο κνιπζκαηηθνχ ηνχ γηα λα ζεσξεζεί θαλείο ζεηηθφο (έζησ φηη 

1 εθαηνκκχξην είλαη ην ζσζηφ φξην γηα λα ζεσξεζεί θάπνην σο «θξνχζκα»). Δθφζνλ 

δελ έρεη θάπνηνο ηνλ κνιπζκαηηθφ ηφ αιιά κφλν λεθξά/αθίλδπλα ζξαχζκαηά ηνπ, 

ηφηε, αλ ζπλερίζνπλ νη πνιιαπιαζηαζκνί κέρξη ηνπο 27, πάιη ζα δηαγλσζηεί ζεηηθφο, 

θ.ν.θ. Άξα, ν αξηζκφο ησλ πνιιαπιαζηαζκψλ είλαη θαζνξηζηηθφο. 

 

Σν PCR test ιεηηνπξγεί, αιιά πξέπεη λα μέξεη θαλείο πφζεο θνξέο ζα ην 

πνιιαπιαζηάζεη (πφζνπο θχθινπο ζα θάλεη) θαη πφζεο θνξέο δελ πξέπεη λα 

μεπεξαζηνχλ. Απηφ ην φξην πνηέ δελ ηέζεθε γηα ην PCR. Καη νη πξνζεγγίζεηο είλαη 

πάλσ-θάησ απηέο: 20-27 θχθινη είλαη γεληθψο απνδεθηνί. Με 40 θχθινπο 

πνιιαπιαζηαζκνχ (χςσζεο ζε δχλακε) ζρεδφλ φινη ζα έβγαηλαλ ζεηηθνί. Δπίζεο, ην 

PCR test κπνξεί λα ζεσξήζεη ζεηηθνχο θαη άιινπο ηνχο, π.ρ. ηεο θνηλήο γξίπεο. Σν 

PCR δελ κπνξεί λα ζέζεη έλα «ζσζηφ» φξην ζηνπο πνιιαπιαζηαζκνχο, δηφηη ην 

εξγαζηήξην πνπ έθηηαμε ην ηεζη δελ είρε πνηέ ζηε δηάζεζή ηνπ έλαλ ηφ Covid-19 ψζηε 

λα «βαζκνλνκήζεη» ην ηεζη. Βάζηζε ην ηεζη ζε θάπνηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα πνπ 

ηνπ δηαηέζεθαλ.  Σνλ Ηνχιην ηνπ 2021, ελ πάζε πεξηπηψζεη, ην PCR test θξίζεθε 

αλαμηφπηζην θαη ε ρξήζε ηνπ ζηακαηάεη ζην ηέινο ηνπ 2021
7
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2b. Άιια ηεζη (rapid test, self-test) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη —παξάλνκα— γηα λα 

επηηξαπνχλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζε πνιίηεο ή ζε καζεηέο είλαη ππεξβνιηθά 

αλαμηφπηζηα (ην πνζνζηφ «επηηπρίαο» ηνπο επί αζπκπησκαηηθψλ αηφκσλ 

ππνινγίδεηαη φηη δελ μεπεξλάεη ην 20% πεξίπνπ
8
) θη ελέρνπλ επηπξνζζέησο θηλδχλνπο 

γηα ηνπο εμεηαδφκελνπο. Ο παξαγσγφο άιισζηε ζπληζηά λα γίλεηαη ην ηεζη κφλν θαηά 

ηελ νμεία θάζε ηεο ινίκσμεο θαη φρη ζε αζπκπησκαηηθά παηδηά θαη ελήιηθεο.  

 

χκθσλα κε ηε Γαιιηθή Αθαδεκία Ηαηξηθήο,
9
 ε απηνδεηγκαηνιεςία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ςεπδψο αξλεηηθά απνηειέζκαηα φηαλ ε δεηγκαηνιεςία είλαη πνιχ 

ζπλεζηαικέλε θη επηθαλεηαθή, αιιά κπνξεί λα γίλεη επηθίλδπλε φηαλ ε 

δεηγκαηνιεςία γίλεηαη πνιχ βαζηά θη έρεη ιάζνο θαηεχζπλζε. πγθεθξηκέλα, νη 

επηπινθέο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί είλαη ζπλεζέζηεξα ήπηεο (δπζθνξία, πφλνο ή 

αηκνξξαγία), αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζεκεηψζεθαλ παξαβηάζεηο ηεο βάζεο 

ηνπ πξφζζηνπ θξαλίνπ πνπ ζπλδένληαη κε θίλδπλν κεληγγίηηδαο.  

 

ην θπιιάδην ηνπ παξαγσγνχ ησλ rapid self-test αλαθέξεηαη ξεηά φηη ην πξντφλ 

πξννξίδεηαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε ζε εξγαζηήξηα θαη ρψξνπο ηαηξηθήο  θξνληίδαο 

ή ππφ ηελ επίβιεςε ελφο επαγγεικαηία πγείαο· δελ επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε δηάζεζε θαη 

ε ρξήζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ απφ θπζηθά πξφζσπα σο ηειηθνχο ρξήζηεο. Tν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, εμ άιινπ, απαγνξεχεη ηελ εθηέιεζε 

ηαηξηθψλ πξάμεσλ ηφζν απφ ηνπο πνιίηεο φζν θαη απφ ηνπο θαξκαθνπνηνχο.  

 

Αθφκε, θαηά νκνινγία ηνπ παξαγσγνχ, αλ θάπνηνο πάζρεη απφ θνηλφ θξπνιφγεκα, 

πξνθαινχκελν απφ άιινλ ηφ, αλ πάζρεη απφ θπκαηίσζε ή αλ πάζρεη απφ ην είδνο ηεο 

πλεπκνλίαο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην Pneumocystis jirovecii, ην ηεζη κπνξεί λα ηνλ 

                                                                                                                                                                      
 

8
 Γηα κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο επηηπρίαο ησλ ηεζη, βι. 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7003e3.htm?s_cid=mm7003e3_w&fbclid=IwAR1pVq

kIBrRGn-biHH7c_0e3kUJKCkfU2vS34eNLGp2ItL1ANJC2uutidqU  

9
 https://www.academie–medecine.fr/wp–content/uploads/2021/04/21.4.8-Nasopharyngeal–swabs–are–

not–without–risk–ENG.pdf 
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βγάιεη ςεπδψο ζεηηθφ: ην ηεζη δελ κπνξεί λα αληρλεχζεη κφλν ηνλ Covid-19 θαη λα ηνλ 

δηαθξίλεη απφ ηα πξναλαθεξζέληα παζνγφλα.  

  

Σέινο, έλα αξλεηηθφ απνηέιεζκα δνθηκήο δελ εμαιείθεη ηελ πηζαλφηεηα κφιπλζεο 

απφ Covid-19· επνκέλσο θάπνηνο κπνξεί λα λνζεί, λα έρεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα θαη 

λα δηαζπείξεη ηνλ ηφ ζηελ θνηλφηεηα (απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ην αξλεηηθφ ηεζη 

ρξεηάδεηαη επηβεβαίσζε, φπσο αλαγξάθνπλ νη νδεγίεο, κε κνξηαθφ PCR θαη φρη 

επηβεβαίσζε κ’ έλα άιιν rapid test). 

 

2c. Έλα ηεξάζηην δήηεκα είλαη ε απνθνκηδή ησλ ηεζη. ην θπιιάδην ησλ νδεγηψλ 

αλαθέξεηαη μεθάζαξα φηη δελ επηηξέπεηαη ην ηεζη λα θαηαιήμεη ζην πεξηβάιινλ, ζηελ 

απνρέηεπζε ή ζε επηθαλεηαθά χδαηα. Οη εθπξφζσπνη ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Ηαηξηθήο θαη Βηνπαζνινγίαο/Δξγαζηεξηαθήο Ηαηξηθήο δηακαξηχξνληαη έληνλα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηεζη απφ ηνπο πνιίηεο, ηφζν επεηδή απνηειεί ηαηξηθή πξάμε πνπ 

κφλν γηαηξνί κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ φζν θη επεηδή κπνξεί λα πξνθχςνπλ ιάζνο 

απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ ηεζη· φκσο ην ρεηξφηεξν είλαη ε πεξαηηέξσ δηαζπνξά 

ηνπ ηνχ κέζσ ησλ θνηλψλ ζθνππηδηψλ, αθνχ πξφθεηηαη γηα κνιπζκαηηθά απφβιεηα ηα 

νπνία πξέπεη λα απνηεθξψλνληαη απφ πηζηνπνηεκέλν θνξέα, φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ εηδηθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. Καη δελ είλαη κφλν ην 

πξφβιεκα ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ απφ  ηα ζεηηθά ηεζη πνπ ηα πεηάκε ζηα ζθνππίδηα, 

αιιά θαη ε επηθηλδπλφηεηα κηαο νπζίαο πνπ βξίζθεηαη ζην buffer ηνπ ηεζη (ηεο 

octyl/nonylphenolethoxylates), ηελ νπνία πνιχ ζσζηά ν παξαγσγφο ηνπ ηεζη 

ραξαθηεξίδεη ζην έλζεην σο «βηνινγηθφ θίλδπλν» θαη ρξεηάδεηαη λα πεξηζπιιέγεηαη 

απφ εηδηθή εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη επηθίλδπλα ρεκηθά θαη βηνινγηθά απφβιεηα.   

  



3. 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ LOCKDOWN 

 

 

3a. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ επηιέρζεθε κηα πξσηνθαλήο ζηξαηεγηθή 

πνπ κφλν ζε θαηαζηάζεηο πνιέκνπ ή πνιηνξθίαο έρνπκε δεη ζην παξειζφλ, θαη 

κάιηζηα γηα πνιχ πην πεξηνξηζκέλν δηάζηεκα: ην «πάγσκα» φιεο ηεο δεκφζηαο θη 

εξγαζηαθήο δσήο, ε απαγφξεπζε θπθινθνξίαο θαη ζπλαζξνίζεσλ, ν θαηαλαγθαζηηθφο 

εγθιεηζκφο ησλ αλζξψπσλ —έλα είδνο θαη’ νίθνλ θπιάθηζεο— θαη ε ςεθηαθή 

αληηθαηάζηαζε θάζε δσληαλήο επηθνηλσλίαο: φια φζα ζπλνςίδνπκε ζηνλ φξν 

lockdown. Πνηα ήηαλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πνηεο νη πξαγκαηηθέο ζπλέπεηέο ηνπ;  

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ lockdown κπνξεί λα εθηηκεζεί κε δχν ηξφπνπο: α) κε ηελ 

παξαηήξεζε ζηελ ίδηα ρψξα ή ηελ ίδηα πεξηνρή ηεο εμέιημεο ηεο επηδεκίαο πξηλ θαη 

κεηά ηελ εθαξκνγή ελφο lockdown· θαη β) κε ηε ζχγθξηζε ηεο πνξείαο ηεο επηδεκίαο 

ζε ρψξεο (ή πεξηνρέο) πνπ εθάξκνζαλ απζηεξφ lockdown θαη ζε άιιεο πνπ δελ ην 

έθαλαλ. Καλέλαο απφ ηνπο δχν ηξφπνπο δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα, ν πξψηνο επεηδή είλαη αδχλαην λα γλσξίδνπκε ηη ζα ζπλέβαηλε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ γηλφηαλ ην lockdown, θαη ν δεχηεξνο επεηδή θάζε ρψξα είλαη κηα 

εηδηθή πεξίπησζε φζνλ αθνξά θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηε δηάδνζε ηεο επηδεκίαο – 

φπσο είλαη ην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο, ε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ θαη νη 

ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπ, ε κέζε ειηθία ηνπ πιεζπζκνχ, ην πφηε μεθίλεζε θαη κε ηί 

έληαζε ε επηδεκία, θ.ιπ. Δπίζεο, επεηδή πνπζελά δελ εθαξκφζηεθαλ αθξηβψο ίδηα 

lockdown. Ωζηφζν, αλ ηα lockdown είραλ κηα ηζρπξή επίδξαζε ζηελ εμέιημε ηεο 

επηδεκίαο ζα είρακε βγάιεη θάπνηα αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, πξάγκα πνπ φκσο δελ 

ζπλέβε, ηνπιάρηζηνλ φρη ζε ρψξεο ηεο Γχζεο. Σν γεγνλφο φηη φια ηα θξάηε επέιεμαλ 

λα εθαξκφζνπλ θάπνηα κέηξα, έζησ θαη πνιχ ειαθξά, πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ 

αθφξεηε πίεζε πνπ αζθήζεθε θαη ζην πνιηηηθφ θφζηνο πνπ ζα είρε γηα φπνην θξάηνο 

αξληφηαλ λα ζπκκνξθσζεί: είδακε, γηα παξάδεηγκα, ηελ πίεζε πνπ αζθήζεθε ζηε 

νπεδία…  

 

3b. Αλ κηιάκε εηδηθά γηα ηελ Διιάδα (πνπ αθνινχζεζε κία απφ ηηο απζηεξφηεξεο 

πνιηηηθέο ζηελ Δπξψπε), ην θξάηνο κε ηα lockdown έδεημε πξνο ην εμσηεξηθφ φηη 

είλαη απφιπηα ππάθνπν θαη «λνκνηαγέο». ην εζσηεξηθφ είρε λα δηαρεηξηζηεί ηελ 



θαηάζηαζε έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπ έλα απνδπλακσκέλν ζχζηεκα πγείαο, νπφηε 

αμηνπνίεζε ηα κεγάια ηνπ φπια: ηελ παλίζρπξε αζηπλνκία θαη ηα ειεγρφκελα ΜΜΔ. 

Έηζη, εθάξκνζε έλα ζθιεξφ θη νξηδφληην lockdown πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζεη 

ηελ εηθφλα φηη δελ νιηγψξεζε θαη φηη θάζε επηηπρία νθείιεηαη ζηα κέηξα πνπ έιαβε, 

ελψ θάζε απνηπρία ζην φηη δελ ηα εθάξκνζαλ πηζηά νη πνιίηεο.   

 

Σν πξψην Διιεληθφ lockdown ήηαλ ζαθψο πεξηηηφ, θαζψο ε Διιάδα απφ ηνλ Μάξηην 

έσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2020 είρε κφιηο 500 ζαλάηνπο
10

. ηαλ πξάγκαηη ήξζε έλα 

επηδεκηθφ θχκα ην lockdown δελ είρε, θαηά ηα θαηλφκελα, θαλέλα απνηέιεζκα αθνχ 

ηνπο επφκελνπο έμη κήλεο είρακε 10.000 ζαλάηνπο, πνιχ πεξηζζφηεξνπο απφ ηε 

νπεδία, γηα παξάδεηγκα, πνπ δελ έθαλε θαλέλα lockdown. Έηζη, ε Διιάδα ησλ 

lockdown έρεη ηξηπιάζηνπο ππεξβάιινληεο —δειαδή, άλσ ηνπ ζηαηηζηηθψο 

αλακελνκέλνπ— ζαλάηνπο απφ ηε νπεδία (45 έλαληη 13 / 100.000).
11

 Ζ νπεδία 

είρε επίζεο πνιχ θαιχηεξε πνξεία απφ άιιεο, ζρεηηθά ζπγθξίζηκεο, επξσπατθέο 

ρψξεο, φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ή ην Βέιγην. Φπζηθά, φπσο αλαθέξακε, νη 

ζπγθξίζεηο κεηαμχ ρσξψλ είλαη πξνβιεκαηηθέο, αιιά εάλ ηα lockdown είραλ θάπνηα 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εμέιημε ηεο επηδεκίαο ζα είρακε κηα πνιχ πην επαλάγλσζηε 

εηθφλα.  

ηηο ΖΠΑ, κηα έξεπλα ηνπ CDC απνθαιχπηεη φηη ζε κηα ζχγθξηζε κεηαμχ 

πνιηηεηψλ φπνπ άλνημε ε εζηίαζε θαη άιισλ φπνπ παξέκεηλε θιεηζηή, θάλεθε κηα 

νξηαθή δηαθνξά κε αχμεζε κφιηο 1,2% ησλ θξνπζκάησλ (φρη ησλ ζαλάησλ) ζηηο 

πνιηηείεο φπνπ ιεηηνχξγεζε ε εζηίαζε ζε βάζνο ηξηψλ κελψλ
12

.  

 

3c. Σα lockdown, εηδηθά φηαλ είλαη νξηδφληηα θαη παξαηεηακέλα φπσο ζπλέβε ζηε 

ρψξα καο, έρνπλ εμαηξεηηθά ζνβαξέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε θάζε ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο δσήο· πξάγκα πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ακθίβνιε επίδξαζή ηνπο ζηελ 

εμέιημε ηεο επηδεκίαο, ηα θαζηζηά εγθιεκαηηθά. Δπηθαλείο Έιιελεο επηζηήκνλεο κε 
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επηζηνιή ηνπο επεζήκαλαλ ζηελ θπβέξλεζε ηελ αληίζεζή ηνπο ζην lockdown, ρσξίο 

θπζηθά λα ιεθζεί ππφςηλ ε γλψκε ηνπο.
13

 

 

Παξαδφμσο, ην πξψην ζχκα ησλ lockdown είλαη νη ίδηεο νη κνλάδεο πγείαο. Πνιιέο 

κεηαηξάπεθαλ ζε κνλάδεο πνπ εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά πεξηζηαηηθά Covid-19 

νπφηε εμεηάζεηο θη εγρεηξήζεηο αθφκε θαη γηα πνιχ ζνβαξέο αζζέλεηεο, φπσο γηα 

θαξθίλνπο, αλαβιήζεθαλ κε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. Δπίζεο παξαηεξήζεθε 

αχμεζε ζαλάησλ ζε πνιιέο ρψξεο απφ ζηεθαληαία λφζν, εκθξάγκαηα θη εγθεθαιηθά  

επεηδή αθξηβψο ν θφζκνο θνβφηαλ λα πάεη ζην λνζνθνκείν. Πξάγκα πνπ γίλεηαη 

αθφκε ρεηξφηεξν απφ ην γεγνλφο φηη ν θφβνο ηνπ ήηαλ δηθαηνινγεκέλνο: δηφηη ηα ίδηα 

ηα λνζνθνκεία, ιφγσ ηεο παξαπάλσ δηαρείξηζεο, έγηλε εζηίεο αλακεηάδνζεο ηνπ ηνχ 

ζε αλζξψπνπο ζνβαξά επηβαξπκέλνπο ιφγσ ειηθίαο άιισλ βαξηψλ λνζεκάησλ.  

 

Σα lockdown ζε θάζε πεξίπησζε επηδεηλψλνπλ ηελ πγεία ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, φρη 

κφλν ιφγσ ηνπ φηη ζηέξεζαλ απφ πνιινχο ηελ πεξίζαιςε αιιά θαη δηφηη ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή χθεζε πνπ πξνθάιεζαλ ζα έρεη επηπηψζεηο ζηελ ίδηα ηελ πγεία 

(θαξδηναγγεηαθά πξνβιήκαηα, λενπιαζίεο, θ.ιπ). Ζ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο έρεη πάληα ζαλ επίπησζε ηελ αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ ηελ πθίζηαηαη, φπσο είλαη ζηαηηζηηθά απνδεδεηγκέλν. 

 

Δπίζεο, ν πεξηνξηζκφο ηεο άζθεζεο, ηεο έθζεζεο ζηνλ ήιην ή ζηνλ θαζαξφ αέξα 

(ζπκίδνπκε φηη απαγνξεχηεθε αθφκα θαη ε ρεηκεξηλή θνιχκβεζε ή ν πεξίπαηνο ζε 

έλα βνπλφ), ν παξάινγνο θφβνο πνπ θαιιηεξγήζεθε θαη ε ςπρνινγηθή επηβάξπλζε 

ηνπ εγθιεηζκνχ είλαη φια παξάγνληεο πνπ επηδεηλψλνπλ ηελ πγεία. Δίλαη βέβαηνλ φηη 

ηα κέηξα απηά πξνθαινχλ κεγαιχηεξε ζλεζηκφηεηα ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ απφ 

εθείλε πνπ απνηξέπνπλ. 

 

3d. Οη θνηλσληθέο επηπηψζεηο πξνεθηείλνληαη πνιχ πέξαλ απηνχ. Ο θαη’ νίθνλ 

εγθιεηζκφο πξνθάιεζε κηα ξαγδαία αχμεζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ηεο 

θαθνπνίεζεο γπλαηθψλ θαη παηδηψλ, θαη ηελ επηδείλσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 
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δεπγαξηψλ. ε απηά πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ε «επηδεκία» ησλ απηνθηνληψλ, πνπ ν 

αξηζκφο ηνπο απμήζεθε θαηαθφξπθα φιε απηή ηελ πεξίνδν.
14

  

 

 

Σα κέηξα απηά, εθηφο ησλ άιισλ, έρνπλ έλαλ απξνθάιππηα ηαμηθφ ραξαθηήξα. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα ζπίηηα κεηαηξάπεθαλ ζε ρψξνπο (ηειε)εξγαζίαο ή 

(ηειε)εθπαίδεπζεο, φζα λνηθνθπξηά δελ δηαζέηνπλ επαξθή ρψξν (π.ρ. μερσξηζηά 

δσκάηηα) θη επαξθείο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο (ππνινγηζηέο, ηζρπξφ δίθηπν) 

νδεγήζεθαλ ζε αδηέμνδν.   

 

Ζ παηδεία δέρζεθε έλα ζνβαξφ πιήγκα δεδνκέλνπ φηη ε «εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε» έρεη ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζθνιίεο, πξάγκα πνπ εχθνια νδεγεί 

ζε αδηαθνξία ή παξαίηεζε, εηδηθά ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο. Κάπνηα παηδηά νπζηαζηηθά 

ράλνπλ δχν ή ηξία ρξφληα απφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, θελφ ην νπνίν δελ ζα 

αλαπιεξψζνπλ πνηέ.   

 

Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο (θαη δηάθνξεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ) δέρηεθαλ έλα 

ηζρπξφ πιήγκα θαη πνιιέο απφ απηέο δελ ζα κπνξέζνπλ λα αλνίμνπλ πάιη κεηά ην 

lockdown. ην εξγαζηαθφ ηνπίν, ηα κέηξα νινθιήξσζαλ ηε δηάιπζε πνπ ήδε 

ζηφρεπαλ νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο, θαη απφ απηή ηελ άπνςε κνηάδεη λα έγηλε κηα 

γεληθή πξφβα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηεο επφκελεο εκέξαο. 

 

Πέξαλ απηψλ, ην lockdown θαη ε αηκφζθαηξα πνπ ην πεξηβάιιεη έρεη κηα ηνμηθή 

επίδξαζε ζηελ θνηλσληθή δσή φισλ καο. Δθπέκπεη ην κήλπκα φηη νη άιινη είλαη 

ζαλάζηκε απεηιή γηα καο, αιιά θη εκείο είκαζηε ζαλάζηκε απεηιή γη’ απηνχο πνπ 

αγαπάκε. Ζ έλλνηα θαη ε αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνίαλ αλήθνπκε πιήηηεηαη 

ζηνλ ππξήλα ηεο. Ο θαιιηεξγνχκελνο θφβνο ηνπ ζαλάηνπ παξαιχεη ηε ζθέςε θαη ηηο 

αληηδξάζεηο, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη θνηλσλίεο ιεηηνπξγνχλ κε παξαλντθφ 

ηξφπν. Ο θπξίαξρνο ιφγνο, φπσο εθθέξεηαη απφ ην ζηφκα πνιηηηθψλ πνπ εμαπνιχνπλ 

δηαγγέικαηα θαη «εηδηθψλ» νη νπνίνη ηνλ επηθπξψλνπλ κε ηελ  «επηζηεκνληθή» ηνπο 
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ζθξαγίδα, θαηαζθεπάδεη έλα αθήγεκα πσο ν άιινο —ν επνλνκαδφκελνο 

«αξλεηήο»— είλαη θίλδπλνο γηα ηελ θνηλσλία: είλαη, αθξηβέζηεξα, κίαζκα (κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχζε ε εηθφλα ηνπ «εβξαίνπ» ζηε λαδηζηηθή πξνπαγάλδα ή ηνπ 

«αηξεηηθνχ» ζηελ εθθιεζηαζηηθή ξεηνξηθή…). Σν κήλπκα απηφ παξαιακβάλεηαη θη 

εληζρχεηαη απφ ηα ΜΜΔ, απνδεζκεχνληαο κηα ππφθσθε βία κε απξφβιεπηα 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο.  

 

Δλ νιίγνηο, lockdown δελ είλαη κφλν ηα ίδηα κέηξα αιιά θαη ε ςπρνινγία πνπ 

δηακνξθψλεηαη γηα λα ηα αηηηνινγήζεη, κε απνηέιεζκα κηα θνβηζκέλε θαη 

ρεηξαγσγνχκελε θνηλσλία έηνηκε λα θάλεη αθφκε κεγαιχηεξεο ππνρσξήζεηο ζε 

νπνηαδήπνηε εμνπζία.    



4. 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΜΑΚΔ 

 

 

4a. ε θάπνηεο ρψξεο απφ εθείλεο πνπ πήξαλ ηα ζθιεξφηεξα πγεηνλνκηθά κέηξα —

ηεο Διιάδαο πεξηιακβαλνκέλεο— επηβιήζεθε επί πνηλή πξνζηίκνπ ε ρξήζε κάζθαο 

απφ φινλ ηνλ πιεζπζκφ θαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ηεζη θαη ησλ εκβνιίσλ, ηα δχν θχξηα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα ζέζνπκε είλαη: α) 

πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε κάζθα; θαη β) ππάξρνπλ θίλδπλνη απφ ηε ρξήζε ηεο, θαη 

πνηνη;   

 

Οη ρεηξνπξγηθέο, ή —αθφκε ρεηξφηεξα— πάληλεο, κάζθεο πνπ θνξάκε νη 

πεξηζζφηεξνη πξνζηαηεχνπλ θαηά βάζηλ ηνπο άιινπο απφ εθπνκπή ζηαγνληδίσλ ζε 

κηθξή απφζηαζε. Απηφο πνπ θνξάεη ηε κάζθα πξνζηαηεχεηαη ιηγφηεξν απφ 50%. Οη 

κάζθεο ηχπνπ Ν95 πξνζηαηεχνπλ κελ εθείλνλ πνπ ηε θνξάεη ζε πνζνζηφ 95%, αιιά 

ηηο ρξεζηκνπνηνχλ κφλν επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο· θαη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, γηα 

έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά θαλφλα κηθξφ, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 

αιιάδνληαη ηαθηηθά επεηδή πγξνπνηνχληαη θη έρνπλ αληίζεηα απφ ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα.  

 

Ζ ίδηα ε εγθχθιηνο πνπ πξνηξέπεη ζηε ρξήζε κάζθαο γξάθεη γηα ζχζηαζε κάζθαο ζηα 

κνιπζκέλα άηνκα, ζηα επαίζζεηα άηνκα θαη ζηα άηνκα εθείλα πνπ εξγάδνληαη ζε 

ρψξνπο πεξίζαιςεο – φρη ζηνπο πγηείο! Δπηπιένλ, νξίδεη ηηο κάζθεο σο πηζαλφ 

εξγαιείν, αλάινγα κε ηνλ ρξφλν θαη ηελ ηνπνζεζία: επ’ νπδελί δειαδή απφ ηνλ 

νπνηνλδήπνηε, νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη νπνπδήπνηε. Θα κπνξνχζε δειαδή, αλ 

θάπνηνο έρεη ηδηαίηεξν ιφγν γη’ απηφ, λα ζθεθηεί ηε ρξήζε κάζθαο ζε θιεηζηνχο θαη 

ζπλσζηηζκέλνπο ρψξνπο, αιιά ζε εμσηεξηθφ ρψξν είλαη εληειψο άρξεζηε θαη 

παξάινγε.  

 

Ζ δηεζλήο ζχζηαζε ηεο κάζθαο βαζίζηεθε ζε κηα επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε —βεβαίσο— απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ε νπνία, 

φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ επαλεμέηαζε, βαζίζηεθε απνθιεηζηηθά ζε ηξεηο κειέηεο, 

πνπ επηπιένλ ήηαλ φιεο γηα ηνλ Sars θαη φρη γηα ηνλ SARS-CoV-2! Αθφκα, νη 

ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο εμέηαδαλ κφλν ηα άηνκα πνπ θνξνχζαλ κάζθεο (κε ην 



εξψηεκα εάλ θαη πφζν νη κάζθεο πξνθχιαζζαλ ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα), ρσξίο ηελ 

επηβαιιφκελε ζχγθξηζε κε άηνκα ηα νπνία δελ θνξνχζαλ κάζθεο ππφ ηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο ψζηε λα ππάξμεη ζπγθξηηηθφ απνηέιεζκα.  

 

Σν ακεξηθαληθφ CDC δείρλεη φηη νη πνιηηείεο πνπ πέηαμαλ ηηο κάζθεο είραλ αχμεζε 

θξνπζκάησλ (κε φιεο ηηο ήδε επηζεκαλζείζεο επηθπιάμεηο γηα ηνλ φξν «θξνχζκα») 

κφιηο 1,8% ζηνπο επφκελνπο ηξεηο κήλεο.
15

  

 

4b. Τπάξρνπλ θίλδπλνη απφ ηε ρξήζε κάζθαο; Σπραηνπνηεκέλε κειέηε ηνπ 2015 απφ 

ην University of South Wales γηα ηηο πθαζκάηηλεο κάζθεο δηαπίζησζε φηη ην θαθφ 

θηιηξάξηζκα γίλεηαη αγσγφο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγξαζίαο. Γηαπηζηψζεθε επίζεο 

πςειφ πνζνζηφ κφιπλζεο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ πηζαλψο ιφγσ επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

θαη θαθνχ θηιηξαξίζκαηνο. Πξηλ ε γίλεη ε καζθνθνξία «ζξεζθεία» ζηνλ Καλαδά, ν 

δηεπζπληήο δεκφζηαο πγείαο ηνπ Κεκπέθ ηφληζε ζηελ Montreal Gazette φηη νη κάζθεο 

είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο, θαη ζεκείσζε φηη «νη κάζθεο γεκίδνπλ πγξαζία απφ ην 

ζηφκα θαη ηε κχηε κεηά απφ πεξίπνπ 20 ιεπηά – κφιηο βξαρνχλ, δελ ζρεκαηίδνπλ 

πιένλ θξαγκφ έλαληη ησλ ηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα πεξάζνπλ ή λα βγνπλ». Απηφ 

θαζηζηά ηελ νινήκεξε καζθνθνξία ζε επηρεηξήζεηο, θαηαζηήκαηα θαη ζρνιεία, ελ 

αληηζέζεη κε ηε ζχληνκε ρξήζε ηεο ππφ θιηληθέο ζπλζήθεο, κεγάιν θίλδπλν γηα ηελ 

εμάπισζε βαθηεξίσλ θαη παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. 

 

Έλαο ηδηαίηεξνο θίλδπλνο είλαη φηη πνιινί αλνζνθαηεζηαικέλνη άλζξσπνη κπνξεί λα 

πάλε ζε επηθίλδπλα κέξε πηζηεχνληαο φηη ε κάζθα ηνπο πξνζηαηεχεη. Σν ίδην ηζρχεη 

γηα αλζξψπνπο ρσξίο αλνζνθαηαζηνιή αιιά κε θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα ή 

δηαβήηε, πνπ θπθινθνξνχλ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο πηζηεχνληαο φηη ε κάζθα 

απνηειεί επαξθή πξνζηαζία. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ ν ζνπεδφο 

επηδεκηνιφγνο A. Tegnell πξνεηδνπνίεζε φηη, επεηδή ηα επηζηεκνληθά ζηνηρεία γηα ηε 

καζθνθνξία σο κέζν πξφιεςεο ηεο Covid-19 είλαη «εθπιεθηηθά αδχλακα», είλαη 

«πνιχ επηθίλδπλν» λα πηζηεχνπκε φηη νη κάζθεο πξνζψπνπ απφ κφλεο ηνπο ζα 

κπνξνχζαλ λα ειέγμνπλ ηελ εμάπισζε ηεο λφζνπ. Σν πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαη ε 

απφζηαζε είλαη ζαθψο θαιχηεξα. 
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Ζ νιιαλδηθή θπβέξλεζε έιαβε ηελ απφθαζε λα απαηηεί κάζθεο κφλν γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπγθνηλσλίεο φηαλ νη άλζξσπνη είλαη πξαγκαηηθά θνληά ν έλαο ζηνλ άιιν γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Με ηφζν ιίγα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο κάζθαο, δελ ήζειε λα δηαηαξάμεη ηε δσή ησλ πνιηηψλ. 

 

ε κηα κειέηε ηνπ 2014, νη εξεπλεηέο εμέηαζαλ 212 εξγαδφκελνπο ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε (47 άλδξεο θαη 165 γπλαίθεο) ξσηψληαο γηα ηελ παξνπζία πνλνθεθάισλ 

κε ρξήζε κάζθαο N95, ηε δηάξθεηα ησλ πνλνθεθάισλ, ηνλ ηχπν ησλ πνλνθεθάισλ 

θαζψο θαη αλ ην άηνκν είρε πξνυπάξρνληεο πνλνθεθάινπο.
16

 Γηαπίζησζαλ φηη 

πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ εξγαδνκέλσλ αλέπηπμαλ πνλνθεθάινπο κε ηε ρξήζε ηεο 

κάζθαο, ελψ φζνη είραλ πξνυπάξρνληεο πνλνθεθάινπο επηδεηλψζεθαλ απφ ηε κάζθα, 

θαη φηη ην 60% απαηηνχζε θάξκαθα γηα ηνλ πφλν γηα αλαθνχθηζε. ζνλ αθνξά ηελ 

αηηία ησλ πνλνθεθάισλ, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη ηκάληεο θαη ε πίεζε, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζηνηρείσλ δείρλεη ηελ ππνμία θαη/ή ηελ ππεξθαπλία: δειαδή, 

κείσζε ηεο νμπγφλσζεο ηνπ αίκαηνο (ππνμία) ή αχμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

(C02) ηνπ αίκαηνο (ππεξθαπλία). Δίλαη γλσζηφ φηη ε κάζθα N95, εάλ θνξηέηαη γηα 

ψξεο, κπνξεί λα κεηψζεη ηελ νμπγφλσζε ηνπ αίκαηνο έσο θαη 20%, γεγνλφο πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα ζπλείδεζεο. 

 

Πξφζθαηε κειέηε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 159 εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ειηθίαο 21 έσο 35 εηψλ, δηαπίζησζε φηη ην 81% εκθάληζε 

πνλνθεθάινπο απφ ηε ρξήζε κάζθαο πξνζψπνπ.
17

 ζνη είραλ πξνυπάξρνληεο 

πνλνθεθάινπο, ζαθψο επηδεηλψζεθαλ απφ ηηο κάζθεο. ινη έλησζαλ φηη νη 

πνλνθέθαινη επεξέαζαλ ηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ζ κειέηε απηή έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία, γηαηί δεκνζηεχζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2020, κεηά ηα κέηξα θαηά ηνπ 

θνξνλντνχ.  
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Ζ ζεκαζία απηψλ ησλ επξεκάησλ έγθεηηαη πάλσ απ’ φια ζην φηη ε κείσζε ησλ 

επηπέδσλ νμπγφλνπ (ππνμία) ζρεηίδεηαη κε εμαζζέλεζε ηεο αλνζίαο. Μειέηεο έρνπλ 

δείμεη φηη ε ππνμία κπνξεί λα αλαζηέιιεη ηνλ ηχπν ησλ θχξησλ αλνζνθπηηάξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ηνγελψλ ινηκψμεσλ, ησλ CD4 + Σ-

ιεκθνθπηηάξσλ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε ππνμία απμάλεη ην επίπεδν κηαο έλσζεο 

πνπ απνθαιείηαη HIF-1 (hypoxia inducible factor-1), ε νπνία αλαζηέιιεη ηα Σ-

ιεκθνθχηηαξα θαη δηεγείξεη έλα ηζρπξφ αλαζηνιέα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ θπηηάξνπ,  

πξάγκα πνπ επλνεί νπνηαζδήπνηε ινίκσμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Covid-19 θαη 

θαζηζηά πνιχ πην ζνβαξέο ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο κφιπλζεο.
18

 

 

Γπζηπρψο, θαλέλαο δελ ιέεη ζηνπο εππαζείο ειηθησκέλνπο θαη ζε άηνκα κε 

πλεπκνληθέο παζήζεηο, φπσο ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ), εκθχζεκα 

ή πλεπκνληθή ίλσζε, γη’ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο φηαλ θνξάλε κάζθα πξνζψπνπ 

νπνηνπδήπνηε είδνπο – θάηη πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή επηδείλσζε ηεο 

πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο. Απηφ πεξηιακβάλεη επίζεο αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ 

πλεχκνλα θαη άηνκα πνπ είραλ ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηνπο πλεχκνλεο, 

εηδηθά κε κεξηθή εθηνκή ή αθφκε θαη αθαίξεζε νιφθιεξνπ πλεχκνλα. Σα άηνκα κε 

θαξθίλν, εηδηθά εάλ ν θαξθίλνο έρεη εμαπισζεί, δηαηξέρνπλ πεξαηηέξσ θίλδπλν απφ 

ηελ παξαηεηακέλε ππνμία θαζψο ν θαξθίλνο αλαπηχζζεηαη θαιχηεξα ζε έλα 

κηθξνπεξηβάιινλ πνπ έρεη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν. ε κία κειέηε 

αλαθέξεηαη φηη ε ππνμία εκθαλίδεηαη ζε πνιιέο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θιεγκνλήο θαη ηνπ θαξθίλνπ.
19

 Σν ρακειφ νμπγφλν πξνθαιεί 

επίζεο θιεγκνλή πνπ κπνξεί λα επλνήζεη ηελ αλάπηπμε, ηελ εηζβνιή θαη ηελ 

εμάπισζε θαξθίλσλ.
20

 Δπαλαιακβαλφκελα επεηζφδηα ππνμίαο έρνπλ πξνηαζεί σο 
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ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ αζεξνζθιήξσζε, σο εθ ηνχηνπ απμάλεη φιεο ηηο 

θαξδηαγγεηαθέο (θαξδηαθέο πξνζβνιέο) θαη εγθεθαιναγγεηαθέο (εγθεθαιηθά) 

παζήζεηο. ε κηα κειέηε πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2007 ζην American Journal of 

Respiratory and Critical Care Medicine απνδείρζεθε ζε πεηξακαηφδσα φηη ε ρξφληα 

δηαιείπνπζα ππνμία πξνθαιεί αζεξνζθιήξσζε.
21

 Δίλαη εμ άιινπ γλσζηφ φηη ε 

απνθξαθηηθή άπλνηα χπλνπ, κηα θαηάζηαζε πνπ νδεγεί ζε ρξφληα δηαιείπνπζα 

ππνμία, ζρεηίδεηαη κε ππεξιηπηδαηκία, αζεξνζθιήξσζε θαη πςειφ θαξδηαγγεηαθφ 

θίλδπλν. 

 

Τπάξρεη θαη άιινο θίλδπλνο αλ θνξάεη θάπνηνο απηέο ηηο κάζθεο ζε θαζεκεξηλή 

βάζε, εηδηθά εάλ θνξηνχληαη επί αξθεηέο ψξεο. ηαλ έλα άηνκν κνιπλζεί κε 

αλαπλεπζηηθφ ηφ, ζα απνβάιεη κέξνο ηνπ ηνχ κε θάζε αλαπλνή. Αλ θνξάεη κάζθα, 

εηδηθά κάζθα N95 ή άιιε ζθηρηά ηνπνζεηεκέλε κάζθα, ζα επαλεηζπλέεη δηαξθψο 

ηνπο εθπλεφκελνπο ηνχο, απμάλνληαο έηζη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ηνχ ζηνπο πλεχκνλεο 

θαη ηηο ξηληθέο νδνχο. Γλσξίδνπκε φηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηηο ρεηξφηεξεο αληηδξάζεηο 

ζηνλ θνξνλντφ έρνπλ ηηο πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ ηνχ απφ λσξίο· θαη απηφ 

νδεγεί ζηε ζαλαηεθφξα θαηαηγίδα θπηνθηλψλ. 

 

Νεφηεξα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν θνξνλντφο κπνξεί λα 

εηζέιζεη ζηνλ εγθέθαιν. Απηφ αλαθέξεηαη θαη ζε άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2020 ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ Brain, Behavior and Immunity.
22

 ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εηζέξρεηαη ζηνλ εγθέθαιν κέζσ ησλ νζθξεηηθψλ λεχξσλ, 

ηα νπνία ζπλδένληαη απεπζείαο κε ηελ πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ  
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πξφζθαηε κλήκε. Φνξψληαο κάζθα, νη ηνί πνπ εθπλένληαη δελ ζα κπνξνχλ λα 

δηαθχγνπλ θαη ζα ζπγθεληξσζνχλ ζηα ξηληθά πεξάζκαηα, νπφηε ζα εηζέιζνπλ ζηα 

νζθξεηηθά λεχξα θαη ζα ηαμηδέςνπλ ζηνλ εγθέθαιν.
23
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5. 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΔΜΒΟΛΙΑ 

 

 

5a. Σα εκβφιηα πνπ κέρξη ρζεο γλσξίδακε παξαζθεπάδνληαη είηε απφ 

αδξαλνπνηεκέλνπο παζνγφλνπο νξγαληζκνχο ή ηηο ηνμίλεο ηνπο, είηε απφ δψληεο 

εμαζζελεκέλνπο ηνχο, είηε απφ ηκήκαηα παζνγφλσλ ζπδεπγκέλα κε πνιπζαθραξίηεο. 

ια ηνπο δξνπλ απεπζείαο ζηνλ νξγαληζκφ ζαλ αληηγφλα θαη πξνθαινχλ ηελ 

παξαγσγή αληηζσκάησλ. Γειαδή ηερλεηήο αλνζίαο.  

Tα ηέζζεξα εκβφιηα γηα ηνλ Covid-19 πνπ θπθινθνξνχλ κέρξη ζήκεξα ζε Δπξψπε 

θαη Ακεξηθή έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε εληειψο λέα ηερλνινγία δαλεηζκέλε απφ ηηο 

γνληδηαθέο ζεξαπείεο. Έσο ηψξα ε ηερλνινγία απηή δελ είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

εκβφιηα γηα ινηκψδεηο αζζέλεηεο ζε αλζξψπνπο. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε 

«εκβφιηα»-θάξκαθα γηα θαξθίλνπο θαη ζνβαξά λεπξνινγηθά λνζήκαηα.
24

  

Αλάινγα κε ηε ζχλζεζή ηνπο ηα ελ ιφγσ εκβφιηα θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:  

1) Σα mRNA  εκβφιηα ησλ εηαηξεηψλ (Pfizer θαη Moderna), θαη  

2) Σα cDNA εκβφιηα ησλ (Astra Zeneca, θαη Janssen κε θνξέα έλαλ 

ηξνπνπνηεκέλν αδελντφ).  

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα εκβφιηα θαηαζθεπαζκέλα κε γελεηηθφ πιηθφ 

mRNA θαη DNA, ην νπνίν κεηαθεξφκελν ζηα θχηηαξα δίλεη εληνιή γηα ηελ 

παξαγσγή απφ απηά ηεο πξσηεΐλεο (S) ηεο αθίδαο, ηκήκαηνο ηνπ ηνχ. ηε ζπλέρεηα ε 

πξσηεΐλε απειεπζεξνχκελε απν ηα θχηηαξα ιεηηνπξγεί ζαλ αληηγφλν γηα ηελ 

παξαζθεπή αληηζσκάησλ (ηερλεηήο αλνζίαο). Σα mRNA εκβφιηα θαηαζθεπάδνληαη 

απφ ηερλεηφ αληίγξαθν ηκήκαηνο mRNA ηνπ ηνχ πνπ θέξεη  ηνλ θψδηθα ηεο 

πξσηεΐλεο (S) ηεο αθίδαο (spike) πξνζηαηεπκέλν κέζα ζε λαλνζσκαηίδηα ιηπηδίσλ, 

ηερλνινγία θαηλνχξγηα γηα ρξήζε ζε θάξκαθα.
25

  

 

Η άδεηα πνπ δφζεθε θαη ζηα ηέζζεξα εκβφιηα είλαη πξνζσξηλή, θαηά παξέθθιηζηλ θαη 

ππφ φξνπο νη νπνίνη θαηαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε θαη ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ 
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αληηθείκελν κειεηψλ πνπ εθηείλνληαη κέρξη ην 2014. Απφ ηνλ FDA (Οξγαληζκφ 

Διέγρνπ Φαξκάθσλ θαη Σξνθίκσλ) ησλ ΖΠΑ ε άδεηα ραξαθηεξίδεηαη σο «CMA» 

(«Conditional Marketing Authorization»), δειαδή άδεηα ππφ πξνυπνζέζεηο. Απφ ηνλ 

ΔΜΑ, ηνλ αληίζηνηρν νξγαληζκφ ηεο ΔΔ, ραξαθηεξίδεηαη σο «EUA» («Emergency 

Use Authorization»), δειαδή ρξήζε γηα επείγνπζα αλάγθε. 

 

5b. Πνηα είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ εκβνιίσλ;  πκπεξαζκαηηθά, ε 

έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΜΑ γηα ην εκβφιην ηεο Pfizer-BioNTech ζην θεθάιαην 

2.5.4, ζει. 97, αλαθέξεη: «ηε κειέηε θάζεο 3 έιαβαλ κέξνο 36.621 άηνκα. Απφ 

απηά, 18.242 πήξαλ ην θάξκαθν θαη 18.379 placebo. Έιαβαλ κέξνο θαη δχν κηθξέο 

νκάδεο εθήβσλ, 27 παηδηά 12-15 εηψλ θαη 107 παηδηά 16-17 εηψλ, απφ ηα νπνία δελ 

λφζεζε θαλέλα, νχηε απφ ηελ νκάδα πνπ εκβνιηάζηεθε  νχηε απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ,  

νπφηε δελ ήηαλ δπλαηφλ λα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ απηή ηελ ππννκάδα. Δεδνκέλα 

αλνζνινγηθήο απάληεζεο δελ είλαη δηαζέζηκα. Δελ έιαβαλ κέξνο αλνζνθαηεζηαικέλα 

άηνκα, έγθπνη θαη ζειάδνπζεο κεηέξεο, ζπλεπψο δελ έρνπκε δεδνκέλα γηα απηέο ηηο 

νκάδεο φπσο θαη γηα ηα παηδηά. 

 

Καιή απνηειεζκαηηθφηεηα 95% ζηε πξφιεςε ζπκπησκαηηθνχ Covid-19 ζε φιεο ηηο 

ππννκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ. Δίλαη πηζαλφλ επίζεο φηη πξνζηαηεχεη απφ ηε ζνβαξή 

λφζν, αλ θαη πεξηζηαηηθά ζνβαξήο λφζνπ ήηαλ ζπάληα ζηε κειέηε θαη δελ κπνξνχλ λα 

βγνπλ ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα απφ απηήλ. Δελ είλαη γλσζηφ αλ ην εκβφιην είλαη 

πξνζηαηεπηηθφ έλαληη ηεο αζπκπησκαηηθήο λφζνπ, νχηε αλ εκπνδίδεη ζηε κεηάδνζε ηνπ 

ηνχ».
26

 Η δηάξθεηα ηεο πξνζηαζίαο είλαη άγλσζηε.  

 

Μεηάδνζε ηνπ ηνχ απφ εκβνιηαζκέλνπο:  «Ζ πηινηηθή κειέηε δελ ήηαλ ζρεδηαζκέλε 

έηζη ψζηε λα εθηηκήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εκβνιίνπ ελάληηα ζηε κεηάδνζε 

ηνπ Covid-19 απφ άηνκα ηα νπνία ζα κνιχλνληαλ κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εκβνιίνπ ζηελ πξφιεςε ηεο δηάρπζεο θαη κεηάδνζεο ηνπ 

Covid-19, ζπγθεθξηκέλα απφ άηνκα κε αζπκπησκαηηθή κφιπλζε, κπνξεί λα 
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αμηνινγεζεί κφλν κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ εκβνιίνπ ζην πιαίζην επηδεκηνινγηθψλ ή 

εηδηθψλ θιηληθψλ κειεηψλ».
27

 

 

ηελ έθζεζε ηνπ FDA ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία απφ ζνβαξή λφζεζε αλαθέξεηαη φηη 

«απαηηείηαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο αηφκσλ κε πςειφ θίλδπλν λφζεζεο απφ Covid-19 

θαη πςειφηεξα πνζνζηά πξνζβνιήο γηα λα επηβεβαησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

έλαληη ηεο ζνβαξήο λφζνπ θαη ηεο ζλεηφηεηαο».  

 

Μεηά ηελ πιαηηά εθαξκνγή ησλ εκβνιηαζκψλ βιέπνπκε φηη ζεκαληηθφο αξηζκφο 

εκβνιηαζκέλσλ λνζεί κε Covid-19 ή ρξεηάδεηαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή αθφκε θη 

εληαηηθή λνζειεία. Γειψζεηο ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

γηαηξψλ ην επηβεβαηψλνπλ. Γεκνζηεχζεηο ζηνλ εκεξήζην εγρψξην θαη μέλν ηχπν 

αλαθέξνληαη επίζεο ζην γεγνλφο ηεο λφζεζεο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εκβνιηαζκέλσλ.
28

  

εκαληηθφ είλαη λα γλσξίδνπκε απηά ηα ζηνηρεία, δηφηη δελ έρεη νινθιεξσζεί ε 

εθηίκεζε ηνπ εκβνιίνπ θαη απνηεινχλ θαηά ηνλ VAERS (Vaccination Adverse Effect 

System) ζηνηρεία ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο.
29

   

 

5c. Σν ζεκαληηθφηεξν: ηί γλσξίδνπκε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εκβνιίσλ; Γεληθά, ε 

απαίηεζε γηα αζθάιεηα ζηα εκβφιηα είλαη πνιχ πςειφηεξε απφ φ,ηη ζηα θάξκαθα, 

δηφηη απεπζχλνληαη ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο πγηψλ αλζξψπσλ γηα λα ηνπο 

πξνθπιάμνπλ απφ πηζαλή λφζεζε. πλεπψο ε πξφθιεζε βιάβεο απφ παξελέξγεηα δελ 

γίλεηαη απνδεθηή, πξψηνλ δηφηη ζα αθνξά κεγάινλ αξηζκφ αλζξψπσλ θαη, ζε αηνκηθφ 

επίπεδν, φπνηνο ηελ ππνζηεί ζα έρεη κφλν θφζηνο θαη θαλέλα φθεινο. 

 

Οη θιηληθέο κειέηεο ησλ εκβνιίσλ γηα ηνλ Covid-19 έρνπλ δηάξθεηα κφλν ιίγνπο 

κήλεο, ελψ ηα θαλνληθά εκβφιηα εξεπλνχληαλ απφ ηξία έσο θαη πάλσ απφ δέθα 

ρξφληα. Λέγεηαη σο αληεπηρείξεκα φηη έρνπλ γίλεη πιένλ ζε δεθάδεο εθαηνκκχξηα 

                                                           
27

 https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-

report_en.pdf, θεθάιαην 3.3, ζει. 132. 

28
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-hospitals-nhs-england-data-b1862804.html, 

https://www.pronews.gr/ygeia/994467_sok-stin-vretania-emvoliasmenoi-pliros-ena-trito-oson-

nosisan-me-ti-metallaxi-d 

29
 https://vaers.hhs.gov/faq.html 

 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-hospitals-nhs-england-data-b1862804.html
https://www.pronews.gr/ygeia/994467_sok-stin-vretania-emvoliasmenoi-pliros-ena-trito-oson-nosisan-me-ti-metallaxi-d
https://www.pronews.gr/ygeia/994467_sok-stin-vretania-emvoliasmenoi-pliros-ena-trito-oson-nosisan-me-ti-metallaxi-d
https://vaers.hhs.gov/faq.html


αλζξψπνπο θαη άξα πξέπεη λα ληψζνπκε αζθαιείο. Γελ ππάξρεη φκσο νκάδα control 

γηα λα βγνπλ ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα.  

 

Τπάξρεη, καο ιέλε, ε θίηξηλε θάξηα γηα θαηαγξαθή ησλ παξελεξγεηψλ. ηελ θάξηα 

φκσο κπνξεί λα θαηαρσξεζνχλ άκεζεο ή βξαρππξφζεζκα εκθαληδφκελεο 

παξελέξγεηεο. Πψο ζα ζρεηηζηνχλ κε ην εκβφιην πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ ζην απψηεξν κέιινλ ζε φζνπο εκβνιηάδνληαη, θαη πψο ζα αμηνινγεζνχλ 

ζαλ παξελέξγεηεο ηνπ εκβνιίνπ ρσξίο control group;   

 

ηελ Διιάδα, σζηφζν, αθφκε θαη ε ελεκέξσζε ηεο θίηξηλεο θάξηαο είλαη ειιηπήο. 

Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο γηαηξψλ ζε εκβνιηαζηηθά θέληξα πνπ δελ γλσξίδνπλ 

θαλ ηελ χπαξμή ηεο!  

 

Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα γεληθά ησλ εκβνιίσλ θαη απνηεινχλ 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη αληηπαξάζεζεο είλαη ηα εμήο: 

1) Δάλ νη πξσηεΐλεο ηεο αθίδαο πνπ παξάγνληαη κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ θαη 

εηζέξρνληαη ζηε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο είλαη παζνγφλεο θαη πξνθαινχλ 

βιάβεο. Δάλ είλαη, ηφηε κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηηο ζξνκβψζεηο πνπ έρνπλ 

θαηαγξαθεί. Οη ζξνκβψζεηο θαη ε ΓΔΠ (Γηάρπηε Δλδναγγεηαθή Πήμε) ζε λεαξά 

άηνκα κεηά απφ ηα εκβφιηα Αstra Zeneca θαη Janssen είλαη ίζσο ε θνξπθή ηνπ 

παγφβνπλνπ. Πψο κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ηελ δεκηνπξγία 

κηθξνζξνκβσηηθψλ επεηζνδίσλ ρσξίο αλεζπρεηηθή θιηληθή εηθφλα, ηα νπνία σο 

εθ ηνχηνπ δηαθεχγνπλ, ή άιια πνπ ε θιηληθή ηνπο εηθφλα ζπγρέεηαη κε άιιεο 

λφζνπο;
30

 Σα πεξηζηαηηθά απηά ππνρξέσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ λα 

ζηακαηήζνπλ ηε ρξήζε ηνπ εκβνιίνπ  ζηηο λεψηεξεο ειηθίεο θαη λα ην ρνξεγνχλ 

κφλν ζηνπο άλσ ησλ 60 εηψλ, ή αθφκε θαη λα ην απνζχξνπλ εληειψο (π.ρ. 

Γαλία).
31
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2)  Δάλ ηα εκβφιηα είλαη επαξθψο ειεγκέλα κε ηηο κέρξη ζήκεξα κειέηεο γηα ηελ 

πηζαλφηεηα λα πξνθαιέζνπλ vaccination antibody dependent enhancement 

(VADE).
32

  

 

3) Δάλ ηα πεξηζηαηηθά πεξηθαξδίηηδαο θαη κπνθαξδίηηδαο πνπ εκθάληζαλ λεαξά 

θπξίσο άηνκα κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ ζρεηίδνληαη κε ηα εκβφιηα. Έρνπλ 

θαηαγξαθεί 275 πεξηζηαηηθά ζην Ηζξαήι
33

, 475 ζην ζχζηεκα VAERS ησλ ΖΠΑ 

ζε λένπο θάησ ησλ 30 εηψλ
34

 θαη 25-27 πεξηζηαηηθά ζηελ Διιάδα, ζηα νπνία 

αλαθέξζεθε ε θ. Παπαεπαγγέινπ, κέινο ηεο επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ, ζηηο 

15-6-21.
35

 Άξζξν ζην Medscape Pediatrics πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 10-6-2021 

αλαθέξεη ηελ χπαξμε πεξηζζνηέξσλ απνδείμεσλ ζπζρέηηζεο ησλ 

παξαηεξνχκελσλ απμεκέλσλ πεξηζηαηηθψλ κπνθαξδίηηδαο θαη πεξηθαξδίηηδαο ζε 

λένπο κε ηνλ εκβνιηαζκφ κε mRNA εκβφιηα.
36

  

 

5d. Δίλαη ηα εκβφιηα αζθαιή γηα εγθχνπο θαη ζειάδνπζεο; «Μειέηεο ζε δψα  δελ 

έδεημαλ βιαπηηθέο επηδξάζεηο ζηελ θχεζε, σζηφζν ηα δεδνκέλα ρξήζεο ηνπ εκβνιίνπ 

ζε αλζξψπνπο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ κειέηεο γηα 

ζειάδνπζεο, δελ αλακέλνληαη βιαπηηθέο επηδξάζεηο απφ ην ζειαζκφ εκβνιηαζκέλσλ 

κεηέξσλ ζηα βξέθε. Ζ ζχζηαζε γηα ηνλ εκβνιηαζκφ πξέπεη λα δίλεηαη απφ ηνλ 

ζεξάπνληα αμηνινγψληαο θφζηνο-φθεινο γηα έκβξπν θαη κεηέξα».
37
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ηα ιίγα πεξηζηαηηθά εγθπκνζχλεο πνπ ηπραία πξνέθπςαλ ζε γπλαίθεο ηεο κειέηεο 

γλσξίδνπκε φηη δελ ππήξμαλ απνβνιέο θαη εκθαλείο ζπγγελείο αλσκαιίεο.
38

 Δελ 

μέξνπκε φκσο ηίπνηε ζρεηηθά κε επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη πγεία ηνπ παηδηνχ. 

Δεδνκέλα γηα απηά ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ ρξφληα.  

 

5e. Σί ηζρχεη φζνλ αθνξά ηα παηδηά; Απφ ηελ παξαθνινχζεζε απηνχο ηνπο 3-4 κήλεο 

ηεο νκάδαο ησλ 2.000 έθεβσλ πνπ πξνζηέζεθε κεηά ηελ αδεηνδφηεζε ηνπ εκβνιίνπ, 

ζηε κειέηε αλαθέξεηαη φηη δελ εκθάληζαλ ηδηαίηεξεο παξελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ελήιηθεο. Σί γλσξίδνπκε φκσο ζρεηηθά κε καθξνπξφζεζκεο παξελέξγεηεο, νη νπνίεο 

γη’ απηή ηελ νκάδα φπσο θαη ησλ λεαξψλ ελειίθσλ είλαη ζεκαληηθφηεξεο; Δελ 

γλσξίδνπκε ηίπνηε. Πψο ζα αμηνινγήζνπκε θφζηνο-φθεινο γηα ηα παηδηά θαη εθήβνπο; 

Δίλαη γλσζηφ θαη κε ακθηζβεηήζηκν κέρξη ζήκεξα φηη ηα παηδηά δελ λνζνχλ ζνβαξά 

απφ ηνλ Covid-19 θαη ε ζλεηφηεηα είλαη ζρεδφλ κεδεληθή. 
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 .π. 



 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο (Bhopal, Bagaria, Olabi, Bhopal, 2021)  πεξηιακβάλεη ηνπο 

ζαλάηνπο παηδηψλ θαη εθήβσλ ζε επηά ρψξεο απφ ηελ αξρή ηεο επηδεκίαο κέρξη ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2021. 

 

Πφζν νξζνινγηθφ είλαη λα εκβνιηάζνπκε καδηθά κηα νκάδα πιεζπζκνχ ε νπνία δελ 

δηαηξέρεη θίλδπλν, κε έλα εκβφιην πνπ είλαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην θαη δελ 

γλσξίδνπκε ηίπνηε γηα ηε καθξφρξνλε δξάζε ηνπ; Σν επηρείξεκα ηνπ «ηείρνπο 

αλνζίαο» είλαη έσιν εθφζνλ δελ έρεη απνδεηρζεί απφ ηηο έξεπλεο φηη ην εκβφιην 

εκπνδίδεη ηε κεηάδνζε ηνπ ηνχ (βι. 5b). Αθφκε φκσο θη αλ ηελ εκπφδηδε, πνηνο γνληφο 

ή παππνχο ζα έβαδε ζε πξνηεξαηφηεηα ηε δηθή ηνπ αζθάιεηα έλαληη εθείλεο ησλ 

παηδηψλ ή ησλ εγγνληψλ ηνπ;  

 

Με ηα δεδνκέλα απηά ην εκβφιην δελ κπνξεί λα είλαη ε παλάθεηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ηνχ, νχηε πνιχ πεξηζζφηεξν κπνξεί λα ρηίζεη ην ππνηηζέκελν 

«ηείρνο αλνζίαο». Δίλαη κφλν πηζαλφ ε νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ κε εμαηνκηθεπκέλε 

ζηάζκηζε θφζηνπο-νθέινπο λα ζπκβάιεη επηθνπξηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ηνχ. 

 

5f. Σειεπηαία λέα: ζηηο ΖΠΑ, κέρξη ηνλ Ηνχιην 2021, έρνπλ επίζεκα θαηαγξαθεί 

ρηιηάδεο ζάλαηνη θαη δεθάδεο ρηιηάδεο άιιεο βαξηέο παξελέξγεηεο απφ ηα εκβφιηα γηα 

ηνλ Covid-19.
39

 Βξεηαληθή έθζεζε ηεο Evidence Based Medicine Consultancy, 

εηαηξείαο πνπ απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο ζπκβνχινπο ηεο θπβέξλεζεο Σδφλζνλ ζηελ 

Βξεηαλία, ζπληζηά λα ζηακαηήζνπλ νη εκβνιηαζκνί ρηεο. Ζ έθζεζε απεπζχλεηαη ζηνλ 

MHRA, ηνλ ΔΟΦ ηεο Βξεηαλίαο, θαη θαηαιήγεη: «Σν MHRA έρεη πιένλ πεξηζζφηεξα 

απφ αξθεηά ζηνηρεία ζην ζχζηεκα Κίηξηλεο Κάξηαο γηα λα θεξχμεη ηα εκβφιηα 

Covid-19  κε αζθαιή γηα ρξήζε ζε αλζξψπνπο. Πξέπεη λα γίλεη πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

αχμεζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ψζηε λα βνεζήζνπλ εθείλνπο πνπ έρνπλ 

πιεγεί απφ ηα εκβφιηα Covid-19 θαη γηα ηελ πξφβιεςε θαη βειηίσζε ησλ 

κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ. Καζψο ν κεραληζκφο γηα βιάβεο 

απφ ηα εκβφιηα θαίλεηαη λα είλαη παξφκνηνο κε ηνλ ίδην ηνλ Covid-19, απηφ 
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 ηνηρεία κπνξεί λα βξεη θαλείο ζε απηή ηε βάζε δεδνκέλσλ: 

https://vaers.hhs.gov/data.html. 
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πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ δηεζλψλ ηαηξψλ θη επηζηεκφλσλ κε εκπεηξία 

ζηελ επηηπρή ζεξαπεία ηνπ Covid-19».
40
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 Yellow Card scheme for adverse events does not suggest any new side effects of COVID-19 

vaccines 

https://healthfeedback.org/claimreview/yellow-card-scheme-for-adverse-events-does-not-suggest-any-new-side-effects-of-covid-19-vaccines-tess-lawrie/
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6. 

ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΔΜΑ ΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

6a.Ο κανόναρ ηηρ ενημεπωμένηρ ζςναίνεζηρ ζε ιαηπική ππάξη. ηνλ ρψξν ηεο 

ηαηξηθήο επηζηήκεο θπξηαξρεί σο ππέξηαηε αξρή ην αδηαπξαγκάηεπην θαη 

παλαλζξψπηλν αμίσκα ζχκθσλα κε ην νπνίν «ε βνχιεζε ηνπ αζζελνχο είλαη ν 

ππέξηαηνο λφκνο» (voluntas aegroti suprema lex). Απηφο ν  θαλφλαο απνηππψλεηαη κε 

ζαθήλεηα ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηελ δηεζλή έλλνκε ηάμε, θαη είλαη θαζνιηθφο 

θαη απφιπηνο: «Ο ηαηξφο δελ επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε 

ηαηξηθήο πξάμεο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ αζζελή» (Κψδηθαο Ηαηξηθήο 

Γενληνινγίαο, Ν.3418/2005, άξζξν 12 §1). Ζ κφλε εμαίξεζε ζε απηφ είλαη νη 

θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο (άκεζνο θίλδπλνο γηα ηε δσή) θαη ε απηνθηνλία (§ 3).  

 

Ζ αξρή απηή ηεο ζπλαίλεζεο δελ έρεη εμαίξεζε ζε θαλέλα λνκηθφ θείκελν, θαη θπζηθά 

ηζρχεη θαη γηα ηα παηδηά – φπνπ ηε ζπλαίλεζε ηελ δίλεη ν γνληφο. Σν δήηεκα απηφ έρεη 

απαζρνιήζεη θαη ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, ζρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 

πξνζθφκηζεο βηβιηαξίνπ εκβνιηαζκνχ θαηά ηελ εγγξαθή ζην ζρνιείν. ηε ζχζηαζε
41

 

ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο ηνλ Μάην ηνπ 2015 δηαβάδνπκε: «Ζ Δπηηξνπή 

θξίλεη, εηδηθφηεξα, φηη ε παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηνλ φξν εκβνιηαζκνχ, αθνχ ηφηε ε 

ζπκκφξθσζε πξνο κηα δεκφζηα ππνρξέσζε ζα πξνυπέζεηε ηελ παξαίηεζε απφ ηελ 

άζθεζε ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο». Γηα ην ίδην ζέκα έρεη απνθαλζεί θαη ν πλήγνξνο 

ηνπ Παηδηνχ ην 2013 θξίλνληαο ηνλ ππνρξεσηηθφ εκβνιηαζκφ σο πξνυπφζεζε 

εγγξαθήο ζην ζρνιείν αληηζπληαγκαηηθφ
42

. 

 

Ζ κέξηκλα γηα ηε κε ππνβνιή ησλ πνιηηψλ ζε ππνρξεσηηθέο ηαηξηθέο πξάμεηο δελ 

είλαη λνκνζεηηθά θαη θνηλσληθά μεπεξαζκέλε: ζρεηηθή δηάηαμε έξρεηαη λα 

επηβεβαηψζεη ηελ ηζρχ ηεο ην 2018, ελφζσ είραλ ήδε εθδεισζεί πξνβιεκαηηζκνί γηα 

ηηο παγθφζκηεο επηδεκίεο: «νπνηαδήπνηε απφθαζε αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 
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3418/2005 [Κψδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο] είλαη άθπξε. Αλ ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ απηψλ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ηαηξνί, ππέρνπλ πεηζαξρηθέο επζχλεο» (Ν. 

4512/2018, άξζξν 338). 

 

Σν χληαγκα ηεο Διιάδνο ππεξαζπίδεηαη κε ζεηηθφ ηξφπν ηφζν ην δηθαίσκα ζηελ 

απηνδηάζεζε ησλ πνιηηψλ φζν θαη ηελ αηνκηθή θαη δεκφζηα πγεία. Δηδηθφηεξα ην 

δηθαίσκα ζηελ πγεία απνηππψλεηαη ζε δχν άξζξα ηνπ πληάγκαηνο. Άξζξν 5 §5: 

«Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο γελεηηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο. Νφκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θάζε πξνζψπνπ έλαληη ησλ 

βηνταηξηθψλ παξεκβάζεσλ». Άξζξν 21 §3: «Σν Κξάηνο  κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ 

πνιηηψλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηεηαο, ηνπ γήξαηνο, ηεο 

αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ απφξσλ». Απηφ ην άξζξν αθνξά ηελ 

ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηνπ φια φζα πξνβιέπνληαη ζε έλα 

ζχγρξνλν θαη δεκνθξαηηθφ θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα κεξηκλνχλ νη ίδηνη γηα ηελ πγεία 

ηνπο, πξφθεηηαη δειαδή γηα κία ζεηηθή κέξηκλα θαη φρη γηα δηαηάμεηο πνπ 

λνκηκνπνηνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ άιισλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, θαη κάιηζηα 

ζεκειησδψλ. 

 

ε δηεζλέο επίπεδν, φια ηα αλσηέξσ ζεκειηψλνληαη κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθφ 

ηξφπν. Καηαξράο, ε χκβαζε Οβηέδν (πιήξεο ηίηινο: χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ 

αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηηο εθαξκνγέο ηεο βηνινγίαο θαη ηεο ηαηξηθήο), ε νπνία 

θπξψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία κε ηνλ Ν. 2619/1998 (ΦΔΚ Α΄ 132) θη έρεη ηελ 

ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ πνπ νξίδεη ην άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, πξνβιέπεη φηη: 

«Δπέκβαζε ζε ζέκαηα πγείαο κπνξεί λα ππάξμεη κφλνλ αθνχ ην ελδηαθεξφκελν 

πξφζσπν δψζεη ηελ ειεχζεξε ζπλαίλεζή ηνπ, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο 

ελεκέξσζήο ηνπ» (άξζξν 5). 

 

Σα ίδηα πξνβιέπεη θαη ε Παγθφζκηα Γηαθήξπμε γηα ηε Βηνεζηθή θαη ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα ηεο UNESCO, πνπ κάιηζηα αλαθέξεη φηη ε ζπλαίλεζε θνηλφηεηαο ή/θαη 

ηνπ αξρεγνχ ηεο δελ ππνθαζηζηά ηελ αηνκηθή ζπλαίλεζε (άξζξν 6 §3). Οκνίσο θαη 

ζηελ Γηαθήξπμε ηεο Ληζζαβφλαο, πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Παγθφζκηα Ηαηξηθή Έλσζε, 

αιια θαη ζηνλ Κψδηθα ηεο Νπξεκβέξγεο πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν αξρψλ θαη 

θαλφλσλ εζηθήο ηαηξηθήο δενληνινγίαο, ν νπνίνο έρεη ελζσκαησζεί ζην άξζξν 7 ηνπ 



Γηεζλνχο πκθψλνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα 

θαη έρεη θπξσζεί απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία κε ηνλ λφκν 2462/1997. 

 

6b. Ανθπώπινα δικαιώμαηα και ιαηπικέρ παπεμβάζειρ. Σν χληαγκα ηεο Διιάδνο 

ζεζπίδεη ζην άξζξν 2 §1: «Ο ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ 

απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο». Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο 

ηξεηο βαζηθέο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο μεθηλά, θαη δελ νξίδεη θακία εμαίξεζε ή 

πξνυπφζεζε πνπ λα ηελ ζέηεη ππφ αίξεζε. Αιιά θαη ζηε χκβαζε Οβηέδν αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 1 φηη, «ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα πξνζηαηεχνπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη 

ηαπηφηεηα φισλ ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ θαη ζα εγγπεζνχλ ζε φινπο, ρσξίο 

δηαθξίζεηο, ηνλ ζεβαζκφ ηεο αθεξαηφηεηαο θαη άιια δηθαηψκαηα θαη ζεκειηψδεηο 

ειεπζεξίεο ζε ζρέζε κε ηηο εθαξκνγέο ηεο βηνινγίαο θαη ηεο ηαηξηθήο». Ζ 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ζην πιαίζην ηηο αλάπηπμεο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο 

έξεπλαο αλαδεηθλχεηαη κε ηνλ πην απφιπην ηξφπν ζην άξζξν 2: «ηα ζπκθέξνληα θαη ε 

επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ ππεξέρνπλ έλαληη απηψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηζηήκεο»! 

 

Ζ ζεκειίσζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην 

Πφιεκν επνρή απνηειεί ξεηή δέζκεπζε ησλ θνηλσληψλ φηη δελ ζα αθήζνπλ λα 

επαλαιεθζεί ε ζεξησδία θαηά ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ε απνθηήλσζε ηνπ αλζξψπνπ. Ο 

Κψδηθαο ηεο Νπξεκβέξγεο αληαλαθιά αθξηβψο απηφ ην κεηαίρκην: ηε κεηάβαζε απφ 

ηνλ Πφιεκν ζηελ Δηξήλε, απφ ηε ρξήζε ησλ αλζξψπσλ σο πεηξακαηφδσα, ζηνλ 

απφιπην ζεβαζκφ ηεο δσήο, ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο απηνδηάζεζεο. 

 

6c. ςμμεηοσή ζε πείπαμα. Δπηπξνζζέησο ησλ παξαπάλσ, πνπ αθνξνχλ ηα εκβφιηα 

θαζψο θαη θάζε ηαηξηθή πξάμε —φπνπ ηαηξηθή πξάμε ζεσξείηαη θάζε πξάμε ζρεηηθή 

κε ηελ πγεία, φπσο νη δηαγλσζηηθέο θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο, αθφκε θαη ε 

ζπληαγνγξάθεζε (άξζξν 1, § 1,2,3 ηνπ Ν. 3418/2005)— επηπιένλ ιφγνη ζπλεγνξνχλ 

θαηά ηεο ππνρξεσηηθήο δηάζεζεο ησλ εκβνιίσλ γηα ηελ Covid-19 ζπγθεθξηκέλα. ινη 

νη λφκνη θαη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξακε ήδε νξίδνπλ επηπξνζζέησο ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ζπκκεηνρήο αλζξψπσλ ζε ηαηξηθέο έξεπλεο θαη πεηξάκαηα. 

Πξνθαλψο ζηνπο φξνπο απηνχο αλαθέξεηαη ε ελεκεξσκέλε ζπλαίλεζε. Πέξαλ ηεο 

ζπλαίλεζεο, φκσο, ππάξρνπλ απζηεξνί φξνη γηα ηε ζπκκεηνρή αλζξψπσλ ζε ηαηξηθά 

πεηξάκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ πξνεγνχκελε επαξθή κειέηε ζε δψα. 

 



Σα εκβφιηα γηα ηελ Covid-19 εκπίπηνπλ αθξηβψο ζε απηή ηελ θαηεγνξία: εκβφιηα 

πνπ πήξαλ «άδεηα ππφ πξνυπνζέζεηο» θαη «άδεηα επείγνπζαο/έθηαθηεο ρξήζεο»  ζηελ 

ΔΔ θαη ζηηο ΖΠΑ αληίζηνηρα (Conditional Marketing Authorization θαη Emergency 

Use Authorization). ηελ ηζηνζειίδα
43

 ηεο Pfizer, γηα παξάδεηγκα, απηφ δειψλεηαη κε 

ζαθήλεηα, ελψ ππάξρεη θαη παξαπνκπή ζε ελεκεξσηηθφ δειηίν
44

 ζρεηηθά κε ην ηί 

ζεκαίλεη επείγνπζα αδεηνδφηεζε: ζεκαίλεη φηη ην εκβφιην «δελ ζεσξείηαη 

εγθεθξηκέλν, ε ρξήζε ηνπ είλαη εξεπλεηηθή θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αζθάιεηά 

ηνπ δελ έρνπλ ζεκειησζεί»! Με απιά ιφγηα, θαη κε ηνλ πην επίζεκν ηξφπν, ηα 

εκβφιηα απηά ζεσξνχληαη πεηξακαηηθά, θαη νη επίζεκεο κειέηεο ηνπο εθηηκάηαη
45

 απφ 

ηηο εηαηξείεο φηη ζα νινθιεξσζνχλ ην 2023. 

 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηψλ ησλ εκβνιίσλ είλαη πξνθαλψο φηη είλαη θαηλνχξγηα, αθνξνχλ 

λέα αζζέλεηα γηα ηελ νπνίαλ αθφκα ε επηζηήκε καζαίλεη, είλαη αδνθίκαζηα θαη νη 

θαηεπείγνπζεο δηαδηθαζίεο έγθξηζήο ηνπο —φπνπ εγθξίζεθαλ— αθήλνπλ ελδερφκελα 

θελά αζθαιείαο. Μάιηζηα, ηα δηαζέζηκα ζηελ Διιάδα εκβφιηα ρξεζηκνπνηνχλ ηε λέα 

ηερλνινγία mRNA, κηα λέα ηερλνινγία πνπ σο ηέηνηα δελ έρεη εθαξκνζηεί μαλά ζε 

αλζξψπηλα εκβφιηα ψζηε λα είλαη αλακελφκελεο νη φπνηεο παξελέξγεηεο ζα έρνπλ θαη 

λα έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά σο αλεθηέο ή κε. Καη' απηή ηελ έλλνηα, φζνη εκβνιηαζηνχλ 

κε απηά, ζπκκεηέρνπλ ζε κία ελ εμειίμεη εξεπλεηηθή θάζε πάλσ ζε κηα ελ πνιινίο 

αλεθάξκνζηε ηερλνινγία γηα έλαλ θαηλνχξγην ηφ.  

 

Κη εδψ εκπίπηεη κηα πξφζζεηε θαη εμίζνπ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ελάληηα ζε θάζε 

ππνρξεσηηθφηεηα πξνο εκβνιηαζκφ: ε κε-ζπλαηλεηηθή ζπκκεηνρή πνιηηψλ ζε 

ηαηξηθέο έξεπλεο θαη πεηξάκαηα απαγνξεχεηαη ξεηψο. Σν εκβφιην γηα ηνλ Sars-CoV-2 

εηδηθφηεξα εκπίπηεη ζε απηή ηελ θαηεγνξία: ηπρφλ εμαλαγθαζκφο ησλ πνιηηψλ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν (λνκηθή ππνρξέσζε, εθβηαζκφο, απάηε) λα εκβνιηαζηνχλ καδηθά 

κε έλα εκβφιην ζε πεηξακαηηθή θάζε ηνπο θαζηζηά πεηξακαηφδσα. Ζ απαγφξεπζε απηή 

απνηειεί θαηάθηεζε ησλ ιαψλ κεηά ηα εγθιήκαηα ησλ λαδί θαη ηα πεηξάκαηα ζε 

αλζξψπνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε καδηθή θιίκαθα. πσο πξνείπακε, ν Κψδηθαο ηεο 

                                                           
43

 https://www.pfizer.com/science/coronavirus?fbclid=IwAR2vfz-NL__jZ1K4yKn2PaHmFm-

tBbyqlmL05t52KH-J3SWaxQnPFz-xtU4 
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Νπξεκβέξγεο ζεζπίζηεθε σο απνηέιεζκα ηεο πεξηβφεηεο Γίθεο ησλ Ηαηξψλ, φπνπ 

δηθάζηεθαλ γηαηξνί νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζε πεηξάκαηα πάλσ ζε αλζξψπνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ αλαγθαζηηθψλ ζηεηξψζεσλ πεξίπνπ 3,5 

εθαηνκκπξίσλ Γεξκαλψλ θαη Γεξκαλίδσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ην Γ΄ Ράηρ θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ. 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην παξαπάλσ επηρείξεκα πεξί πεηξακαηηθφηεηαο είλαη απιψο 

πξφζζεην: ε ππνρξέσζε ζε ηαηξηθή πξάμε απαγνξεχεηαη νχησο ή άιισο. κσο, 

αθξηβψο ιφγσ ηνπ πεηξακαηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ελ ιφγσ εκβνιίσλ, φρη απιψο ζα 

έπξεπε εμαξρήο λα κελ έρεη επηηξαπεί  θακία επίζεκε ηνπνζέηεζε πεξί 

ππνρξεσηηθφηεηαο, αιιά θαη ζα έπξεπε λα έρεη ππάξμεη ζεζκηθή παξέκβαζε γηα ην 

γεγνλφο φηη ζηνπο πνιίηεο δελ έρεη παξαζρεζεί θακία επίζεκε ελεκέξσζε γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε πεηξακαηηθή θάζε ελφο ηαηξηθνχ ζθεπάζκαηνο. ηα εκβνιηαζηηθά 

θέληξα, γηα παξάδεηγκα, δελ γίλεηαη ζρεηηθή ελεκέξσζε ζε φζνπο πξνζέξρνληαη λα 

εκβνιηαζηνχλ. 

 

Δπίζεο, γηα θάζε ηαηξηθφ ζθεχαζκα ππάξρεη ε Κίηξηλε Κάξηα, δειαδή κηα δηαδηθαζία 

θαηαγξαθήο ησλ παξελεξγεηψλ. Απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε ρψξα θαη νθείιεη λα 

γίλεηαη γηα θάζε ηαηξηθφ ζθεχαζκα, πφζν κάιινλ γηα ζθεπάζκαηα πνπ δελ πιεξνχλ 

αθφκε ηηο πξνυπνζέζεηο πιήξνπο αδεηνδφηεζεο: ε θαηαγξαθή ησλ παξελεξγεηψλ 

είλαη νπζηψδεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εκβνιίσλ. ηελ Διιάδα, νη εκβνιηαζζέληεο δελ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ ππνρξέσζή 

ηνπο απηή, αιιά δελ ην γλσξίδνπλ θαη αξθεηνί ηαηξνί θαη λνζειεπηέο: ζηα 

εκβνιηαζηηθά θέληξα δελ έρεη δνζεί θεληξηθή νδεγία απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο γηα ην 

ηφζν ζεκαληηθφ απηφ δήηεκα, ελψ αληηζέησο παξαηεξείηαη θαη θαηαγγέιεηαη ήδε απφ 

ζπλαλζξψπνπο καο φηη, φηαλ αλαθέξνληαη ζηνπο ηαηξνχο ζηα λνζνθνκεία ζνβαξέο 

παξελέξγεηεο πνπ είραλ, απηνί ζπεχδνπλ λα ηνπο πνπλ φηη «δελ νθείιεηαη ζην 

εκβφιην». Φαίλεηαη, δειαδή, πσο ππάξρεη κηα θεληξηθή (θαη άηππε ππνζέηνπκε) 

νδεγία λα κελ θαηαγξάθνληαη νη παξελέξγεηεο, παξά ηελ νθεηιφκελε νδεγία ηήο 

ππνρξεσηηθήο θαηαγξαθήο ησλ πάλησλ. Απηή ε επηθίλδπλε γηα ηε δεκφζηα πγεία 

θαηάζηαζε νδήγεζε ηνλ θαζεγεηή Παζνινγίαο-Αλνζνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο 

ηνπ ΔΚΠΑ Παλαγηψηε Βιαρνγηαλλφπνπιν ζηελ παξαίηεζή ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Φαξκαθνεπαγξχπλεζεο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ, θαηαγγέιινληαο φηη «ε 

Δπηηξνπή απηή δελ έρεη ην ζάξξνο λα αλαδείμεη πηζαλά πξνβιήκαηα ησλ εκβνιίσλ». 



Ζ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ηπρφλ παξελεξγεηψλ γίλεηαη παγθνζκίσο σο εμήο: 

φιεο αλεμαηξέησο νη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο, αλεμαξηήηνπ ζνβαξφηεηαο, νθείινπλ 

λα θαηαγξάθνληαη ζηελ Κίηξηλε Κάξηα, ρσξίο πξνεγνχκελε εμέηαζε πεξί 

ζπζρεηηζκνχ κε ηνλ εκβνιηαζκφ. Απηφ γίλεηαη επεηδή είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα 

απνδνζεί κε βεβαηφηεηα ε αηηηψδεο ζπλάθεηα ηεο δξάζεο ελφο θαξκάθνπ κε έλα 

ζπκβάλ. Έηζη, ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θάζε παξελέξγεηαο, ζε φιε ηε ρψξα θαη 

παγθνζκίσο, ζπλζέηεη κηα ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αμηνπνηνχληαη κέζσ ηεο 

ζηαηηζηηθήο: αλ κεηά απφ εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηεξεζεί ε ίδηα παξελέξγεηα 

θαη ζε άιινπο αλζξψπνπο, ηφηε απηή θαηαγξάθεηαη σο παξελέξγεηα ηνπ εκβνιίνπ. Ζ 

ζπνπδή πνιιψλ γηαηξψλ λα δειψζνπλ αλ θάηη νθείιεηαη ή δελ νθείιεηαη ζηνλ 

εκβνιηαζκφ είλαη κηα εθηίκεζε ε νπνία δελ κπνξεί λα παξαθάκπηεη ηελ επίζεκε 

δηαδηθαζία θαξκαθνεπαγξχπλεζεο.  

 

6d. Πποζηαζία ηος Γονιδιώμαηορ. Μηα πξφζζεηε παξάκεηξνο ηνπ δεηήκαηνο 

αθνξά ην αλζξψπηλν γνληδίσκα. Σα mRNA εκβφιηα  απνηεινχληαη απφ ηερλεηφ 

αληίγξαθν ηκήκαηνο mRNA ηνπ ηνχ πνπ θέξεη  ηνλ θψδηθα ηεο πξσηεΐλεο (S) ηεο 

αθίδαο (spike) πξνζηαηεπκέλν κέζα ζε λαλνζσκαηίδην. Απφ ην ζεκείν ηνπ 

εκβνιηαζκνχ κπαίλεη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο  θαη κέζσ απηήο πξνζιακβάλεηαη 

απφ ηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ, ζηα νπνία δίλεη ηελ εληνιή λα παξαγάγνπλ ηελ 

πξσηετληθή αθίδα. Γειαδή ηα θχηηαξα ηνπ θαζελφο καο  παξαζθεπάδνπλ ην αληηγφλν 

ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα  θηλεζεί ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα γηα λα παξαγάγεη 

αληηζψκαηα. πσο δηαπηζηψλνπκε, ε δηαθνξά ησλ θιαζηθψλ εκβνιίσλ θαη ησλ 

θαηλνχξγησλ είλαη πνιχ κεγάιε. Σα θιαζηθά εκβφιηα πεξηέρνπλ έηνηκν ηνλ δξαζηηθφ 

παξάγνληα (αληηγφλν) ζηε δνζνινγία πνπ απφ ηελ έξεπλα έρεη πξνζδηνξηζηεί σο 

απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιήο, ελψ κε ηα mRNA  εκβφιηα ηα θχηηαξα καο  γίλνληαη 

ην εξγαζηήξην παξαγσγήο ηεο πξσηεΐλεο ηήο αθίδαο (αληηγφλνπ). Ζ πνζφηεηα ηνπ 

αληηγφλνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηα θχηηαξα ηνπ θάζε νξγαληζκνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

δε κπνξεί λα είλαη ζηαζεξή πνζνηηθά δηφηη εμαξηάηαη θαη απφ ην εξγαζηήξην 

(θχηηαξν).  

 

Οη ππέξκαρνη απηνχ ηνπ ηχπνπ εκβνιίνπ θαζεζπράδνπλ φηη ην mRNA δελ κπαίλεη 

ζηνλ ππξήλα ηνπ αλζξψπηλνπ θπηηάξνπ, φπνπ βξίζθεηαη ην DNA καο, θαη πσο ην 

mRNA απνδνκείηαη αθνχ ζπλαξκνινγεζεί κέζα ζην θχηηαξν ε πξσηετληθή δνκή. 

κσο νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο δελ έρνπλ απνδεηρηεί θιηληθά θαη κε επάξθεηα, ελψ 



νχηε ζε ζεσξεηηθφ ή πεηξακαηηθφ επίπεδν θαίλεηαη λα ππάξρνπλ νη ζρεηηθέο 

εγγπήζεηο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε καδηθή ρνξήγεζε ζηνλ πιεζπζκφ. Σν mRNA 

δελ είλαη θάηη μερσξηζηφ απφ ην DNA αιιά έλα θνκκάηη ηνπ, ή θαιχηεξα έλα 

αληίγξαθν κέξνπο ηνπ, πνπ θεχγεη απφ ην DNA θαη πάεη λα δψζεη εληνιή (εθ κέξνπο 

ηνπ DNA) πξνθεηκέλνπ ην θχηηαξν λα αξρίζεη ηελ παξαγσγή θάπνηαο 

πξσηεΐλεο. χκθσλα κε θνξπθαίνπο επηζηήκνλεο, ε αληίζηξνθε πνξεία, δειαδή απφ 

ην RNA ζην DNA, είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί ζε νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, εηδηθά επεηδή 

ηα αλζξψπηλα θχηηαξα πεξηέρνπλ ηνπο ιεγφκελνπο ελδνγελείο ξεηξντνχο ζην DNA 

καο πνπ κπνξνχλ λα παξαγάγνπλ έλα έλδπκν (ηελ «αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε») πνπ 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εγγξάςεη κε αληίζηξνθε θνξά. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

κπνξνχκε λα έρνπκε επέκβαζε ζην DNA απφ ην mRNA. Μάιηζηα, πξφζθαηε έξεπλα 

(αθφηνπ μεθίλεζαλ νη εκβνιηαζκνί) έρεη θαηαδείμεη
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 φηη απηή ε αληίζηξνθε 

κεηαγξαθή είλαη πξάγκαηη δπλαηή. Τπάξρνπλ φκσο θαη πξφζζεηα δεηήκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, θάπνηα απφ απηά ηα εκβφιηα ρξεζηκνπνηνχλ γελλεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο, θάηη πνπ απαηηεί καθξνρξφληα πεξηβαιινληηθή κειέηε ησλ επηπηψζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ ίδηνλ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ, ε νπνία θπζηθά δελ 

έρεη γίλεη.  

 

πσο γλσξίδνπκε, ην γελεηηθφ πιηθφ θάζε νξγαληζκνχ είλαη ν ίδηνο ν θψδηθαο ηεο 

δσήο, πνπ απνηειείηαη απφ ην DNA θαη ην RNA. Ζ δσή ηνπ αλζξψπνπ είλαη 

θαηαγεγξακκέλε ζε απηφλ ηνλ θψδηθα, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ βηνινγηθή καο εμέιημε 

σο είδνο αιιά θαη αηνκηθά. Ο λνκηθφο καο πνιηηηζκφο θαηνρπξψλεη κε απφιπην 

ηξφπν ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο. ην ειιεληθφ χληαγκα 

πξνζηέζεθε κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001 ε παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 5: «Καζέλαο 

έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο γελεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Νφκνο 

νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θάζε πξνζψπνπ έλαληη ησλ βηνταηξηθψλ 

παξεκβάζεσλ» (αξ.5 §5). Ζ ελ ιφγσ παξάγξαθνο θξίζεθε σο απαξαίηεηε ελ φςεη ηήο 

ξαγδαίαο βηνηερλνινγηθήο εμέιημεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ξεηψο ην 

απαξάγξαπην απηφ δηθαίσκα. Ζ χκβαζε Οβηέδν, ζην άξζξν 13 αλαθέξεη φηη 

παξεκβάζεηο ζην αλζξψπηλν γνληδίσκα κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν γηα ζεξαπεπηηθνχο, 
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δηαγλσζηηθνχο ή πξνιεπηηθνχο ιφγνπο εθφζνλ δελ δεκηνπξγνχλ κεηαβνιέο ζην 

γνληδίσκα ησλ απνγφλσλ. Καη ε Παγθφζκηα Γηαθήξπμε γηα ηελ Βηνεζηθή θαη ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (UNESCO) επίζεο κηιά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επφκελσλ 

γελεψλ θαη ηεο γελεηηθήο ηνπο ζχζηαζεο απφ ηηο επηδξάζεηο ηεο επηζηήκεο (άξζξν 

16). 

 

Σν ζθεπηηθφ γχξσ απφ ηε δηεζλή απηή πξνζηαζία θαίλεηαη μεθάζαξα ζε έλα πην 

εμεηδηθεπκέλν θείκελν ηεο UNESCO, ηελ Παγθφζκηα Γηαθήξπμε γηα ην Αλζξψπηλν 

Γνληδίσκα θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα
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, φπνπ ζην πξψην ηεο άξζξν νξίδεη φηη «ην 

αλζξψπηλν γνληδίσκα ππνγξακκίδεη ηε ζεκειηαθή ελφηεηα φισλ ησλ κειψλ ηεο 

αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο εγγελνχο ηνπο αμίαο θαη 

δηαθνξεηηθφηεηαο. πκβνιηθά, είλαη ε θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπφηεηαο». ε φ,ηη αθνξά 

ην ζέκα καο, επαλαιακβάλεηαη πσο θάζε «έξεπλα, ζεξαπεία ή δηάγλσζε πνπ έρεη 

επίδξαζε ζην γνληδίσκα ηνπ αηφκνπ ζα πξέπεη λα έπεηαη πξνεγνχκελεο απζηεξήο 

εθηίκεζεο ησλ δηαθηλδπλεχζεσλ θαη σθειεηψλ, ζε ζπλάθεηα κε ηνπο εζληθνχο 

λφκνπο», θαη πάληα ππφ ηελ ειεχζεξε ζπγθαηάζεζε ηνπ πιήξσο ελεκεξσκέλνπ 

αηφκνπ (άξζξν 5 §a,b). Καη ηέινο, «θακία έξεπλα ή εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο πνπ 

αθνξνχλ ην αλζξψπηλν γνληδίσκα, εηδηθφηεξα ζηνπο ηνκείο ηηο βηνινγίαο, ηεο 

γελεηηθήο θαη ηεο ηαηξηθήο, δελ κπνξνχλ λα ππεξηζρχνπλ έλαληη ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο αηφκσλ 

ή νκάδσλ» (άξζξν 10). 

 

Απνηππψλεηαη μεθάζαξα ζηα θείκελα απηά ε αλεζπρία γχξσ απφ ηηο επεκβάζεηο ηεο 

επηζηήκεο πάλσ ζηνλ άλζξσπν θαη ζην κέιινλ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα δηαθεξχμεηο πνπ 

έζεζαλ ηα φξηα γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο έλαληη φρη κφλν ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο αιιά θαη ηνπ κέιινληνο ηεο αλζξσπφηεηαο. Απφ λνκηθήο απφςεσο, 

απηέο νη δηαθεξχμεηο νξίδνπλ φηη ζα έπξεπε θαη νθείινπκε λα πεξηκέλνπκε πνιχ 

πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα δνθηκψλ πξηλ εθαξκφζνπκε ζε επξχ πιεζπζκφ 

ζθεπάζκαηα πνπ ηα καθξνρξφληα απνηειέζκαηά ηνπο πάλσ ζην αλζξψπηλν γνληδίσκα 

είλαη άγλσζηα. Πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ έρνπλ παξαβηαζηεί νη ίδηεο νη πξνυπνζέζεηο 

έγθξηζεο έξεπλαο ζε αλζξψπνπο. πγθεθξηκέλα, έρεη παξαβηαζηεί ε ίδηα ε απαίηεζε 
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ηνπ Κψδηθα ηεο Νπξεκβέξγεο (άξζξν 3: Σν πείξακα ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη λα 

βαζίδεηαη ζε απνηειέζκαηα πεηξακάησλ ζε δψα θαη ηε γλψζε ηνπ θπζηθνχ ηζηνξηθνχ 

ηεο λφζνπ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε πλζήθε Οβηέδν (άξζξν 16: λα κελ ππάξρεη 

ελαιιαθηηθή ηήο κειέηεο ζε άλζξσπν). Γηα ην εκβφιην ηεο Pfizer-BioNTech, γηα 

παξάδεηγκα, νη δνθηκέο ζε αλζξψπνπο μεθίλεζαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020, ηελ 1ε Ηνπιίνπ 

αλαθνίλσζαλ ηελ πξψηε θάζε δνθηκήο ζε αλζξψπνπο κε 45 εζεινληέο, θαη ζηηο 24 

Ηνπιίνπ μεθίλεζε ην κεγάιν πξφγξακκα εζεινληψλ κε 45.000 άηνκα,  ρσξίο θαλ λα 

έρνπλ νινθιεξσζεί ηα πεηξάκαηα ζε δψα: ηα πξψηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ 

ζε δψα αλαθνηλψζεθαλ
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 απφ ηελ θνηλνπξαμία κφιηο ηνλ επηέκβξην, ελψ ηνλ 

Ννέκβξην πήξε ηελ πξνζσξηλή άδεηα γηα εκβνιηαζκφ ηνπ πιεζπζκνχ. Δλδεηθηηθά, 

ζηελ εθεκεξίδα New York Times
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 δηαβάδνπκε φηη, ιφγσ ηεο βηαζχλεο, ζεκαληηθέο 

δνθηκέο έρνπλ παξαθακθζεί, φπσο είλαη ε δνθηκή ηνπ εκβνιίνπ ζηα δψα, θαη 

απνθάζεηο κελψλ πάξζεθαλ κέζα ζε ιίγεο κέξεο — παξεκπηπηφλησο, ε εθεκεξίδα ην 

αλαθέξεη φρη σο έιιεηκκα αζθαιείαο αιιά σο επίηεπγκα! Ζ έξεπλα πνπ έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί γηα ην εκβφιην εθηηκάηαη απφ ηελ εηαηξεία φηη ζα νινθιεξσζεί ην 

2023 (θάζε ηξία).  

 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ ππνρξεσηηθφηεηα απηψλ ησλ δνθηκψλ θαη πεηξακαηηθψλ 

ζθεπαζκάησλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κέζσ κεραληζκψλ ηνπ γνληδηψκαηνο, ηε ζηηγκή 

πνπ ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαθεξχμεηο θαη θαλνληζκνχο δελ ζα έπξεπε λα έρνπλ 

θαλ αδεηνδνηεζεί ηφζν ζχληνκα γηα ηνλ επξχ πιεζπζκφ, ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο 

θνηλήο ινγηθήο, ηα φξηα ηεο επηζηήκεο αιιά θαη ηνπ λνκηθνχ καο πνιηηηζκνχ. 

 

6e. Πιζηοποιηηικό Ανοζίαρ. Ζ επηβνιή ηαηξηθήο πξάμεο κε νηνλδήπνηε ηξφπν 

ζπληζηά βαζαληζηήξην. Σα βαζαληζηήξηα είλαη παξάλνκα ζε φιν ην δηεζλέο λνκηθφ 

ζχζηεκα, θαη δελ ππάξρεη θακία εμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ θαλφλα. Έηζη, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηε πίεζεο, ηεο παξαπιεξνθφξεζεο, ησλ εθβηαζκψλ θαη 

ηεο ζηέξεζεο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε... ζπκκφξθσζε. 
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Ζ ζπδήηεζε πεξί «πξνλνκίσλ» ησλ εκβνιηαδνκέλσλ θαη ε επηβνιή 

«Πηζηνπνηεηηθνχ/Γηαβαηεξίνπ Αλνζίαο» εκπίπηνπλ αθξηβψο ζε απηή ηελ θαηεγνξία. 

 

Καηαξρήλ, ε αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ απαγνξεχνπλ θάζε ζθέςε πεξί «πξνλνκίσλ». Άιισζηε, απηά πνπ ζηνλ 

δεκφζην ιφγν νλνκάζηεθαλ «πξνλφκηα» δελ είλαη παξά έλαο εχζρεκνο ηξφπνο λα 

απνθξπβεί απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζπληζηνχλ: ηηκσξία γηα φζνπο δελ ζπκκνξθψλνληαη 

κε παξάλνκεο ππνδείμεηο. Σηκσξία κάιηζηα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ζηέξεζε 

αλαθαίξεησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Σν γεγνλφο φηη ν εκβνιηαζκφο, πνπ 

κάιηζηα γίλεηαη κε πεηξακαηηθά ζθεπάζκαηα, απνηειεί κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ άζθεζε ελφο δηθαηψκαηνο, ηνπ ηαμηδηνχ, είλαη απιψο αδηαλφεην. Πξνθείηαη γηα 

πίεζε ζε ζπκκεηνρή ζε θιηληθή έξεπλα, θάηη πνπ θαηαπαηά φινπο ηνπο λφκνπο πνπ 

έρνπκε πξναλαθέξεη θαη δηαιχεη ηε βάζε ηνπ λνκηθνχ καο πνιηηηζκνχ. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν κάιηζηα φηαλ, ηφζν ν εκβνιηαζκφο φζν θαη ην ηεζη, πνπ ηίζεληαη σο 

πξνυπφζεζε ηαμηδηνχ θαη «πξνλνκίσλ», δελ δηαζθαιίδνπλ ηε Γεκφζηα Τγεία αθνχ ν 

εκβνιηαζκφο δελ εμαζθαιίδεη φηη δελ ζα θνιιήζεηο ή δελ ζα κεηαδψζεηο ηνλ ηφ, θαη 

είλαη άγλσζην αθφκε πφζν θξαηάεη ε αλνζία πνπ πξνζθέξεη. Ζ ελαιιαθηηθή ηνπ 

rapid test πνπ πξνζθέξεη ην Πηζηνπνηεηηθφ επίζεο δελ εμαζθαιίδεη ηε Γεκφζηα 

Τγεία, δηφηη: 1) έρεη φπσο θαη ηα εκβφιηα πξνζσξηλή άδεηα θαηά παξέθθιηζε (είλαη 

θαη απηφ πεηξακαηηθφ, άξα δελ κπνξεί λα απνηειεί ελαιιαθηηθή ζε άιιν πεηξακαηηθφ 

ζθεχαζκα· 2) πξννξίδεηαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε ζε εξγαζηήξηα θαη ρψξνπο 

ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη φρη γηα απηνδηάγλσζε· 3) δελ αληρλεχεη κφλν ηνλ θνξσλντφ, 

ζχκθσλα κε ην έλζεην εζψθιεηζησλ νδεγηψλ· 4) δελ ελδείθλπηαη γηα ρξήζε απφ 

αζπκπησκαηηθά παηδηά θαη ελήιηθεο δηφηη έλα αξλεηηθφ απνηέιεζκα δνθηκήο δελ 

εμαιείθεη ηελ πηζαλφηεηα κφιπλζεο απφ Sars-CoV-2. Δπνκέλσο θάπνηνο κπνξεί λα 

λνζεί, λα έρεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα θαη λα δηαζπείξεη ηνλ ηφ ζηελ θνηλφηεηα (βι. ηε 

κειέηε κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηα ηεζη εδψ
50

). 

 

Με άιια ιφγηα, ηφζν ην ηεζη φζν θαη ν εκβνιηαζκφο δελ ζπληζηνχλ κέηξν 

πξνθχιαμεο ηεο δεκφζηαο πγείαο. Καηά κείδνλα ιφγν κηιάκε γηα κηα ζρεηηθή αηνκηθή 

πξνζηαζία πνπ πξνυπνζέηεη αηνκηθή απφθαζε θαη φρη ζπιινγηθή ππνρξέσζε. Έηζη, ε 
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αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαηαζηξαηεγείηαη εκθαλψο κε κέηξα πνπ είλαη ακθίβνιν 

αλ εμππεξεηνχλ ηνλ ζθνπφ ηεο δηαθχιαμεο ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ήδε, νη δηαηάμεηο 

ησλ ζρεηηθψλ ΚΤΑ (φπσο ε Γ1α/ΓΠ.νηθ.24526, 19.4.2021) πνπ πξνβιέπνπλ ηελ κε 

απνδνρή ηνχ εξγαδφκελνπ ζηελ εξγαζία ηνπ θαη ηελ πεξηθνπή ησλ απνδνρψλ ηνπ 

απνηεινχλ έλα κέηξν εθβίαζεο ζε απνδνρή κε ππνρξεσηηθήο  ηαηξηθήο πξάμεο, 

θαζψο ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο ζπλεπάγεηαη φηη ν εξγαδφκελνο πνπ δελ ζα ζπλαηλέζεη 

ζα πεξηέιζεη ζε αδπλακία επηβίσζεο θαη εμαζθάιηζεο ησλ πξνο ηα δελ, ζηεξψληαο 

ηνλ νπζηαζηηθά απφ ηνλ ζθιεξφ ππξήλα ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπ 

δηθαησκάησλ, θάηη πνπ απαγνξεχεηαη ξεηψο απφ ην ηζρχνλ χληαγκα. 

  

Σέινο, λα αλαθέξνπκε φηη, επί ηεο νπζίαο, ζε βηνπνιηηηθφ επίπεδν έλα ηέηνην 

«δηαβαηήξην» πηζηνπνηεί ην ηέινο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ ηαηξηθνχ 

απνξξήηνπ – ηα νπνία επίζεο πξνζηαηεχνληαη απφ ηε δηεζλή θαη εγρψξηα λνκνζεζία. 

Δπίζεο, ζπληζηά κηα πξφζζεηε πίεζε πξνο εκβνιηαζκφ, ζηνλ βαζκφ πνπ ην εκβφιην 

παξέρεηαη δσξεάλ θαη κε θεληξηθή δηαθεκηζηηθή έκθαζε, ην ηεζη αληηζσκάησλ δελ 

δηαθεκίδεηαη/πξνσζείηαη θαζφινπ θαη δηελεξγείηαη κφλν ζε ηδησηηθά δηαγλσζηηθά 

εξγαζηήξηα (θφζηνο 25-40 επξψ), φπσο θαη ην κνξηαθφ ηεζη πνπ επίζεο δελ 

ζπληαγνγξαθείηαη θαη θνζηίδεη πεξίπνπ 60 επξψ ζηα ηδησηηθά – ηα rapid test είλαη 

θζελφηεξα, ηα πξνκεζεχεζαη απφ ην θαξκαθείν θαη έρνπλ ηζρχ ιίγσλ εκεξψλ. 

 

πλνςίδνληαο, ζηνλ Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο ζεζπίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

έγθπξεο ζπλαίλεζεο ηνπ αζζελή: α) Να παξέρεηαη κεηά απφ πιήξε, ζαθή θαη 

θαηαλνεηή ελεκέξσζε («γηα ην πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο 

ηαηξηθήο πξάμεο, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο ή επηπινθέο απφ ηελ 

εθηέιεζή ηεο, ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο» [άξζξν 11 §1])· θαη β) «Ζ ζπλαίλεζε λα 

κελ είλαη απνηέιεζκα πιάλεο, απάηεο ή απεηιήο θαη λα κελ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε 

ηα ρξεζηά ήζε» (άξζξν 12 §2). πλεπψο, νη απεηιέο ζηέξεζεο ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ, νη χβξεηο, νη πηέζεηο θηι. θαζηζηνχλ άθπξε ηε ζπλαίλεζε αθφκε θαη 

φηαλ ηειηθψο δνζεί.  

 

κσο, ε πξάμε ηνπ ζσκαηηθνχ ή ςπρηθνχ θαηαλαγθαζκνχ δελ γίλεηαη αλεθηή ζην 

δηεζλέο δίθαην γηα θαλέλαλ ιφγν, νχηε θαλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έηζη ζα ζσζεί ε 

δσή ελφο αηφκνπ αλ απηφ δελ ζπλαηλεί! Δίλαη ελδεηθηηθφ ην γεγνλφο φηη, αθφκε θαη ε 

επηβνιή ζίηηζεο ζηνπο απεξγνχο πείλαο, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ 



πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ πνιπήκεξε απεξγίαο πείλαο θαη θηλδπλεχεη ε δσή ηνπ 

αλζξψπνπ, ζεσξείηαη βαζαληζηήξην θαζψο πξνζβάιεη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ 

απηνδηάζεζή ηνπ.  

 

πλεπψο, ε επηβνιή εκβνιηαζκνχ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ηαηξηθήο πξάμεο φρη απιψο 

δελ κπνξεί λ’ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ζεκειησδψλ θαη ζπληαγκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ, αιιά επηπιένλ ζπληζηά βαζαληζηήξην. ην ειιεληθφ χληαγκα (άξζξν 7 

§2) ζεζπίδεηαη φηη «ηα βαζαληζηήξηα, νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή θάθσζε, βιάβε πγείαο 

ή άζθεζε ςπρνινγηθήο βίαο, θαζψο θαη θάζε άιιε πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο, απαγνξεχνληαη θαη ηηκσξνχληαη φπσο λφκνο νξίδεη». Σα βαζαληζηήξηα 

θαη «ε απάλζξσπε θη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ή ηηκσξία» απαγνξεχνληαη επίζεο 

απφ ηε χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ ∆ηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ 

Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (άξζξν 3), απφ ην Γηεζλέο 

χκθσλν Αηνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ (άξζξν 7), θαη πιήζνο 

άιισλ ζπκβάζεσλ. 

 

Σν απφιπην απηφ δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ λα απνθαζίδεη ηί ζα εηζαγάγεη ζην ζψκα 

ηνπ επηβεβαίσζε άιισζηε θαη πξνζθάησο ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, κε ηελ 

απφθαζε 2361 (Φεβξνπάξηνο 2021)
51

, φπνπ θαιεί ηα θξάηε-κέιε λα αλαιάβνπλ 

δξάζε ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ: 1) «φηη νη πνιίηεο είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ην 

φηη ν εκβνιηαζκφο δελ είλαη ππνρξεσηηθφο θαη φηη θαλέλαο δελ κπνξεί λα δέρεηαη 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο ή άιιεο πηέζεηο γηα λα εκβνιηαζηεί αλ δελ ην επηζπκεί» (7.3.1)· 

2) θαλείο δελ ζα ππνζηεί δηαθξίζεηο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ πξνηίζεηαη λα 

εκβνιηαζηεί, είηε ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ είηε ιφγσ ηνπ φηη δελ ην επηζπκεί» 

(7.3.2)· θαη 3) ηπρφλ ρξήζε πηζηνπνηεηηθψλ εκβνιηαζκνχ κπνξεί λα ππάξμεη κφλν γηα 

ηνλ ζθνπφ ηεο επηηήξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εκβνιηαζκνχ θαη γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ παξελεξγεηψλ» (7.5.2). 
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7. 

ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ «ΓΙΑΣΙ» 

 

 

7a. Σα δεδνκέλα πνπ κέρξηο εδψ παξαζέζακε δηαςεχδνπλ θαηάθσξα ην επίζεκν 

αθήγεκα πεξί ηεο «παλδεκίαο» φζν θαη ηελ αμία ησλ κέηξσλ πνπ πξνηείλνληαη —θη 

έρνπλ ζηελ πξάμε ιεθζεί— απφ θπβεξλήζεηο θαη ππνηηζέκελα αξκφδηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο. Θα κπνξνχζαλ σζηφζν θάπνηνη λα ζέζνπλ ην εχινγν εξψηεκα: γηαηί λα 

είκαζηε ηφζν θαρχπνπηνη απέλαληη ζην θξάηνο, απέλαληη ζηηο επηηξνπέο ησλ εηδηθψλ, 

ηα ΜΜΔ, θ.ιπ.; Παξφκνηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο, κε παξαιιαγέο 

θπζηθά, δελ ιακβάλνληαη κήπσο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ; Μήπσο δελ 

πιήηηνληαη εμίζνπ φινη νη άλζξσπνη θαη φινη νη ηνκείο πέξαλ ηεο θαζεκεξηλήο καο 

δσήο, φπσο ηα θνξνινγηθά έζνδα, ε αγνξά, ε νηθνλνκία ζπλνιηθά, απφ απηέο ηηο 

εμειίμεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί έλα κεγαιχηεξν θαθφ;  Πνηα εμήγεζε κπνξεί 

λα ππάξρεη γη’ απηή ηελ παγθφζκηα ζηξαηεγηθή;  

 

Τπάξρεη ε άπνςε φηη ε πνιηηηθή εμνπζία, ζε δεκνθξαηίεο ζαλ ηηο δηθέο καο,  

εθπξνζσπεί ην ιαφ πνπ ηελ εμέιεμε, φηη ε επηζηήκε, «αληηθεηκεληθή» θαη αλεμάξηεηε 

απφ επηκέξνπο ζπκθέξνληα, παζρίδεη γηα ηε βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο, θαη 

γεληθά φηη νη δηάθνξεο ειίη (νηθνλνκηθή, αθαδεκατθή, δηθαζηηθή, ζηξαηησηηθή, 

ζπλδηθαιηζηηθή, ησλ ΜΜΔ, θ.ιπ.) κνρζνχλ γηα ην θαιφ φισλ καο. πνηνη δέρνληαη 

απηή ηελ άπνςε είλαη απίζαλν λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ θπξίαξρε εηθφλα πνπ 

πξνβάιιεηαη γηα ηελ επηδεκία. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φζνπο, αλεμαξηήησο πνιηηηθήο 

ηνπνζέηεζεο, ιφγσ ςπρνινγηθψλ αηηίσλ (π.ρ. θφβνο ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο αξξψζηηαο) 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία απνδέρνληαη επί ηεο νπζίαο ηελ ίδηα εηθφλα. Απηνί 

κάιηζηα είλαη πνπ απνδεηθλχνληαη «βαζηιηθφηεξνη ηνπ βαζηιέσο»: ζεσξνχλ φηη ην 

lockdown είλαη ππεξβνιηθά ραιαξφ, φηη αλαζηέιιεηαη πξφσξα ιφγσ ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζέηνληαο φινπο καο ζε αθφκε κεγαιχηεξν θίλδπλν, φηη ν εκβνιηαζκφο θαζπζηεξεί 

ππεξβνιηθά ή δελ θηάλεη —φπσο ζα έπξεπε— γηα φινπο, φηη φζνη δελ εκβνιηάδνληαη 

είλαη είηε «ςεθαζκέλνη» είηε ππεξβνιηθά εγσηζηέο (!), θ.ν.θ. 

  

Τπάξρεη φκσο θαη ε άπνςε φηη δνχκε ζε κηα ζπγθξνπζηαθή θνηλσλία πνπ νη βαζηθνί 

ηεο κεραληζκνί (πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί, ηδενινγηθνί, ηερλνινγηθνί, θηι.) επηβάιινπλ 

ηα ζπκθέξνληα ησλ ιίγσλ ζηνπο πνιινχο θη επνκέλσο φηη πνιιά απφ ηα δεηλά πνπ 



βηψλνπκε, π.ρ. ε αλεξγία, ε θησρνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηεο θνηλσλίαο, ε δηάιπζε 

ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ε θνηλσληθή αδηθία θηι. δελ είλαη νχηε ηπραία νχηε 

αλαπφθεπθηα αιιά απνηειέζκαηα κηαο εζθεκκέλεο πνιηηηθήο. ηη νη πνιίηεο είλαη 

ππεχζπλνη λα θξίλνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηε δσή ηνπο, θαη ψξηκνη λα 

ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ ζπλδηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο. Καη φηη, ειάρηζηε 

πξνυπφζεζε δεκνθξαηηθφηεηαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη ε δηαθάλεηα θαη ε 

ινγνδνζία. Με φζνπο δέρνληαη απηή ηελ άπνςε, θαηαξρήλ ζπληαζζφκαζηε. 

 

7b. ηε δηαρείξηζε ηεο παξνχζαο επηδεκίαο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν βαζηθέο 

νκάδεο κέηξσλ: α) απηά πνπ αθνξνχλ ην lockdown· β) απηά πνπ αθνξνχλ ηνλ 

πγεηνλνκηθφ ρεηξηζκφ, θαη εηδηθφηεξα ηελ ππνβάζκηζε ηεο ζεξαπείαο θαη ηελ έκθαζε 

ζηνλ εκβνιηαζκφ. Σα πξψηα κέηξα έρνπλ θπξίσο πνιηηηθφ ραξαθηήξα θαη ζηφρεπζε, 

ηα δεχηεξα θπξίσο πγεηνλνκηθφ – σζηφζν ζπλδπάδνληαη ζαπκάζηα.  

  

Πξνυπφζεζε γηα ηνλ επηηπρή ρεηξηζκφ θαη ζηα δχν πεδία ήηαλ ε επηρείξεζε 

ηξνκνθξάηεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο κε κηα ςεπδή εηθφλα πνπ αλέιαβαλ πξνζπκφηαηα 

(θαη κε ην αδεκίσην) λα πξνβάινπλ ηα ΜΜΔ θαζψο θαη, κε αληαιιάγκαηα ή φρη, κηα 

νξηζκέλε κεξίδα ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. Πξνζπαζήζακε λα δείμνπκε ζην 

Μέξνο 1 πην πάλσ φηη ε επηρείξεζε  παξαπιάλεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο ήηαλ 

ζπζηεκαηηθή θαη απξνθάιππηε.      

 

ζνλ αθνξά ηα lockdown δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα λα θαηαιάβεη 

θάπνηνο φηη ζε κηα πεξίνδν καθξάο θαη ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

θξίζεο, αιιά θπξίσο γεληθήο δπζπηζηίαο απέλαληη ζην ζχζηεκα αθνχ γηα πξψηε θνξά 

νη λεφηεξεο γεληέο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ζα δήζνπλ ρεηξφηεξα απφ ηνπο γνλείο 

ηνπο, ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, ινηπφλ, ε αζηπλφκεπζε γίλεηαη θεληξηθή επηινγή. Ζ 

«παλδεκία» ήηαλ ε ηέιεηα δηθαηνινγία γηα ηνλ εγθιεηζκφ. Πηζαλφηαηα απφ ηα βάζε 

ησλ αηψλσλ ε πνιηηηθή εμνπζία θάζε επνρήο νλεηξεπφηαλ έλα ηέηνην επίπεδν ειέγρνπ 

πάλσ ζηνπο ππεθφνπο ηεο. ήκεξα, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, απηφ έγηλε 

εθηθηφ. Θεσξνχκε βέβαην φηη κε ηε κία ή ηελ άιιε δηθαηνινγία —«θξνχζκαηα» πνπ 

επηκέλνπλ, κεηαιιάμεηο, λέεο επηδεκίεο πνπ ήδε αλαγγέιινληαη, θ.ιπ.— ηα lockdown 

κε θπκαηλφκελε έληαζε θαη δηάξθεηα ζα ζπλερηζηνχλ θαη φηη ε «δηαξθήο θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο» είλαη ν λένο πξνηηκψκελνο ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο, ρσξίο 

ελνριεηηθέο θαη μεπεξαζκέλεο ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο θαη δηθαηψκαηα. Αιιά 



ππάξρεη θη έλα δεχηεξν επίπεδν πνπ πεγαίλεη πέξα απφ ηνλ εμαλαγθαζκφ θαη ηελ 

αζηπλφκεπζε: φηαλ ε πνιηηηθή εμνπζία αλαιακβάλεη λα δηαρεηξηζηεί κηα θξίζε πνπ 

απεηιεί (ή ππνηίζεηαη φηη απεηιεί) ηελ θνηλσλία, ηφηε εκθαλίδεηαη αηηηνινγεκέλε θαη 

δηθαησκέλε. Γελ είλαη πιένλ κφλν ε εμνπζία πνπ θνξνινγεί, αξπάδεη, αδηθεί, αιιά 

είλαη θαη ν πξνζηάηεο φισλ καο. Άξα, ε πνιηηηθή εμνπζία έρεη επαξθείο ιφγνπο λα 

θαηαζθεπάδεη ηελ εηθφλα κηαο ζνβαξήο απεηιήο θαη ζηε ζπλέρεηα λα καο «ζψδεη» απφ 

απηήλ, ζην δηελεθέο.  

 

Έλαο πξφζζεηνο ιφγνο γηα λ’ ακθηζβεηήζεη θαλείο ηηο αγαζέο πξνζέζεηο ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο είλαη ε απηαξρηθφηεηα ηεο επηβνιήο ησλ κέηξσλ, ε επηδεηθηηθή 

ηηκσξία, νη απεηιέο, ν ζηηγκαηηζκφο θαη ε δηαπφκπεπζε φζσλ επηζηεκφλσλ ή απιψλ 

αλζξψπσλ έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε, θαη βεβαίσο απηφ πνπ ήδε αλαθέξακε, ε 

απξνθάιππηε (θη επηρνξεγνχκελε) ηξνκνθξαηηθή εθζηξαηεία «πιεξνθφξεζεο» απφ 

ηα ΜΜΔ. Σν γηαηί απηφ γίλεηαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε 

εμήγεζε: ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε επνρή καο νη εμειίμεηο απηέο αθνξνχλ ηνπο 

πάληεο θαη νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο δελ είλαη παξά ηκάληεο πνπ κεηαβηβάδνπλ ηζρπξά 

παγθφζκηα ζπκθέξνληα θαη πνιηηηθέο ζε φινπο ηνπο ιανχο.  

 

7c. ζνλ αθνξά ηψξα ηνλ πγεηνλνκηθφ ρεηξηζκφ: είλαη αδχλαηνλ λα θαηαιάβνπκε ηε 

ινγηθή ηνπ αλ δελ ιάβνπκε ππφςηλ ηνλ ξφιν ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ ζην 

παγθφζκην πνιηηηθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Καηά κία έλλνηα, ε ηαηξηθή φπσο ηε μέξακε 

έσο ηψξα μεπεξληέηαη θαη ε «πγεία» γίλεηαη κηα ππφζεζε ησλ hightech εξγαζηεξίσλ. 

Ζ εμέιημε απηή δελ είλαη πξφζθαηε, έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη πνιχ θαηξφ (νπζηαζηηθά, 

κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν), αιι’ απηφ πνπ βιέπνπκε ζήκεξα είλαη ην 

απνθνξχθσκά ηεο ράξε θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε πξνρσξεκέλε 

ηερλνινγία (γελεηηθή κεραληθή, πιεξνθνξηθή, κηθξνειεθηξνληθή, 

λαλνηερλνινγία…). 

 

Σν απιφ εξψηεκα πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα ζέζεη, είλαη: γηαηί εκβφιηα θαη φρη 

θάξκαθα; Μήπσο θαη νη δχν θαηεγνξίεο πξντφλησλ δελ απνθέξνπλ θέξδε; Φπζηθά, 

ππάξρεη σζηφζν κηα δηαθνξά: κία θπξηνιεθηηθά «παγθφζκηα παλδεκία» δεκηνπξγεί 

κηαλ αγνξά 7 δηζεθαηνκκπξίσλ πειαηψλ πνπ πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη αξθεηέο θνξέο 

θάζε ρξφλν γηα θάπνηεο αηηίεο. Αξθεί γη’ απηφ λα απνδερζεί ε θνηλσλία κηα λέα 

θνπιηνχξα εκβνιηαζκψλ, φπνπ ην θπζηθφ αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ θαζελφο ζα 



θεξπρζεί «αλεπαξθέο» θαη ε ιεηηνπξγία απηή ζα εθρσξεζεί (ελ είδεη επηρεηξεκαηηθνχ 

outsourcing) ζε εξγαζηήξηα. Άξα, αληί γηα ηνπο ζπλήζεηο πειάηεο (ηνπο αζζελείο πνπ 

είλαη ζπγθξηηηθά ιίγνη), θάζε άλζξσπνο γίλεηαη πεγή εζφδσλ. Δλλνείηαη φηη εδψ δελ 

αλαθεξφκαζηε ζε θάζε εκβνιηαζκφ. Οξηζκέλα εκβφιηα ηνπ παξειζφληνο κπνξνχκε 

λα δερζνχκε φηη έζσζαλ εθαηνκκχξηα δσέο (φπσο θαη θάπνηα είραλ παξελέξγεηεο νη 

νπνίεο αλαθαιχθζεθαλ πνιχ αξγφηεξα…). Ωζηφζν δελ είλαη φια ηα εκβφιηα ίδηα: 

ππάξρνπλ εθείλα πνπ γίλνληαη άπαμ θαη αθνξνχλ αζζέλεηεο κε πνιχ πςειή  

ζλεηφηεηα (π.ρ. ηέηαλνο), ελψ απηά γηα ηα νπνία κηιάκε εδψ είλαη επαλαιακβαλφκελα 

θαη αθνξνχλ αζζέλεηεο κε ρακειή λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα. Δπηπιένλ, ηα 

πξσηνεκθαληδφκελα εκβφιηα εηζάγνπλ κηα εληειψο θαηλνχξγηα ηερλνινγία κε πνιιέο 

δπλεηηθέο εθαξκνγέο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα κεηαθέξεηαη δηαξθψο ν έιεγρνο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ζε εξγαζηήξηα (βι. θαη Μέξνο 5 πην πάλσ). 

Απηφ είλαη γηα ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο αθφκε ζεκαληηθφηεξν απφ ηα 

βξαρππξφζεζκα έζνδα.  

 

Θα κπνξνχζε σζηφζν θάπνηνο αθειψο λα ξσηήζεη: θαη γηαηί ε πνιηηηθή εμνπζία λα 

θάλεη απηή ηε κεγάιε ράξε ζηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο αλ δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή 

αλάγθε;  

 

Ζ πξψηε θαη πξνθαλήο απάληεζε είλαη: επεηδή ηα ζπκθέξνληα ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο θαη ησλ θαξκαθνβηνκεραληψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπκβαδίδνπλ. 

Ο έιεγρνο ηνπ εκβνιηαζκνχ εχθνια κεηαηξέπεηαη ζε νινθιεξσηηθφ έιεγρν (π.ρ. 

κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ πηζηνπνηεηηθνχ εκβνιηαζκνχ πνπ ε ρξήζε ηνπ δηαξθψο 

δηεπξχλεηαη). Ζ ηερλνινγηθή δπλαηφηεηα ήδε ππάξρεη· ην δχζθνιν είλαη λα θακθζεί ε 

αληίζηαζε ηεο θνηλσλίαο, θαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γη’ απηφ είλαη ε επίθιεζε ελφο 

πγεηνλνκηθνχ Αξκαγεδδψλα. Ηζηνξηθά, είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν ζε πεξηφδνπο 

αζηάζεηαο ή κεγάιεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο, νπφηε εγθπκνλνχληαη θίλδπλνη 

θνηλσληθψλ εθξήμεσλ, λα «πεξηθξάζζνληαη» νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Σέηνηα 

πεξίπησζε είλαη ηα «γθέην» ησλ πεξηζσξηαθψλ ζηξσκάησλ ή νη πεξηθξαγκέλεο 

πνιπηειείο θη αζθαιείο πεξηνρέο ησλ πξνλνκηνχρσλ. ε κηα εμηζσηηθή θαη δίθαηε 

θνηλσλία απηά δελ ρξεηάδνληαη. ηε ζεκεξηλή, γίλνληαη φιν θαη πην απαξαίηεηα. 

Μφλν πνπ, ζε αληίζεζε κε ηηο «πξσηφγνλεο» κεζφδνπο πεξίθξαμεο ηνπ παξειζφληνο, 

ζήκεξα απηφ κπνξεί λα γίλεη κε έλα ειεθηξνληθφ πηζηνπνηεηηθφ (ήδε ιεηηνπξγεί ζε 

θάπνηεο ρψξεο), ην νπνίν κε βάζε ην πξνθίι (πγεηνλνκηθφ, πνηληθφ, νηθνλνκηθφ, 



θνξνινγηθφ, ηδενινγηθφ, θ.ιπ.) ηνπ θέξνληνο κπνξεί λα επηηξέπεηαη ή λα 

απαγνξεχεηαη ζηνλ θαζέλα ε πξφζβαζε ζε δηάθνξνπο ρψξνπο
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. 

 

7d. Έλα δεχηεξν, θαη βαζχηεξν επίπεδν απάληεζεο ζην παξαπάλσ εξψηεκα καο 

νδεγεί ζηελ ίδηα ηε δνκηθή ινγηθή ηνπ αλεπηπγκέλνπ θαπηηαιηζκνχ. Ο ζεκειηψδεο 

ερζξφο ηνπ θαπηηαιηζκνχ είλαη ε απηνλνκία, πνπ εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο απηάξθεηαο 

ζε νηνδήπνηε επίπεδν. Κεληξηθή επηδίσμε είλαη φινη —άηνκα, ρψξεο, γεσγξαθηθέο 

δψλεο— λα εμαξηψληαη απφ κία θεληξηθή αγνξά, κνλνπσιηαθά ή νιηγνπσιηαθά 

ειεγρφκελε· θαη απηφ γίλεηαη κε ηελ έληαμε ζε έλαλ δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. 

ην πιαίζην ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη απηφ πνπ είδακε λα ζπκβαίλεη κε ην 

ηέινο ηεο απνηθηνθξαηίαο: νη ρψξεο πνπ απέθηεζαλ ηελ εζληθή ηνπο αλεμαξηεζία 

ήηαλ ήδε θαηεζηξακκέλεο παξαγσγηθά απφ ηελ πνιηηηθή ησλ κνλνθαιιηεξγεηψλ πνπ 

είρε επηβάιεη ην απνηθηαθφ ζχζηεκα, θαη γηα λα ζηαζνχλ ζηα πφδηα ηνπο ήηαλ 

ππνρξεσκέλεο λα δαλεηζηνχλ. Γαλείδνληαλ αθξηβψο απφ ηνπο πξψελ απνηθηνθξάηεο 

ηνπο, κε δπζκελείο ηνθνγιπθηθνχο φξνπο, πξάγκα ηηο έθαλε αθφκε πην εμαξηεκέλεο 

—ηερλνινγηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά— απφ ην θεθαιαηνθξαηηθφ θέληξν, 

νδεγψληαο ηεο ζε έλα ζπηξάι θαηαβαξάζξσζεο. ήκεξα, βιέπνπκε απηή ηε 

δηαδηθαζία λα πξνρσξεί ακείιηθηα απφ ηελ παγθφζκηα πεξηθέξεηα πξνο νινέλα 

θεληξηθφηεξεο δψλεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ επξσπατθή 

πεξηθέξεηα – πξάγκα ην νπνίν εμεγεί επίζεο ηα δεηλά πνπ έδεζε κε ηδηαίηεξα 

δξακαηηθφ ηξφπν ε Διιάδα κέζα ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Γχξσ ζην 1980 ε Διιάδα 

είρε πνζνζηφ παξαγσγηθήο απηάξθεηαο θάπνπ 60-70%. Απηφ θαηέξξεπζε κεηά ηελ 

έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ θαη ζήκεξα εκθαλίδεη ηελ εηθφλα κηαο ρψξαο θαηερφκελεο απφ ην 

δηεζλέο (θαη πξσηίζησο επξσπατθφ) θεθάιαην, εμεηδηθεπκέλε απνθιεηζηηθά ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ (μελνδφρνη θαη γθαξζφληα!) κέζα ζηνλ επξσπατθφ θαηακεξηζκφ 

εξγαζίαο θαη ζηεξεκέλε αθφκε θαη απφ ηε ζηνηρεηψδε απηάξθεηα ζηνλ πξσηνγελή 

(αγξνηηθφ) ηνκέα.  

 

Γηα ηνλ ίδηνλ αθξηβψο ιφγν, θαη κε ηελ ίδηα ινγηθή, επηρεηξείηαη  ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

ρψξεο λα ζηακαηήζνπλ νη θαιιηέξγεηεο κε θπζηθνχο ζπφξνπο, θαη είηε κέζσ 
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 Ήδε ε ΔΔ αλαθνίλσζε ζρέδηα γηα κηα «ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα» πνπ ζα παίδεη απηφλ αθξηβψο ηνλ 

ξφιν: https://apnews.com/article/europe-health-coronavirus-pandemic-lifestyle-travel-

73f90d18909c595da463994e16e17348 

 

https://apnews.com/article/europe-health-coronavirus-pandemic-lifestyle-travel-73f90d18909c595da463994e16e17348
https://apnews.com/article/europe-health-coronavirus-pandemic-lifestyle-travel-73f90d18909c595da463994e16e17348


απαγνξεχζεσλ (κε ζχλεζεο πξφζρεκα ηελ «αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ») είηε κέζσ 

επηδνηήζεσλ, έρνπλ επηβιεζεί νη ηερλεηνί ζπφξνη ησλ εηαηξεηψλ βηνηερλνινγίαο. Οη 

«παηέληεο» ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηζνδπλακνχλ κε ππνθινπή ηεο ηξνθηθήο 

απηάξθεηαο απφ ηνλ παγθφζκην πιεζπζκφ εθ κέξνπο ελφο βηνηερλνινγηθνχ ηξαζη (κε 

πξψηε ηε δπζψλπκε Monsanto) πνπ ζηεξίδεηαη απφ ηηο ηζρπξφηεξεο θπβεξλήζεηο ην 

πιαλήηε. Έηζη ζπλδπάδεηαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο κε ηε δπλαηφηεηα ζηξαηεγηθνχ 

ειέγρνπ ρσξψλ θαη πιεζπζκψλ.  

 

Αλαινγηθά, ην ίδην γίλεηαη ηψξα κε ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο. Ζ πνιηηηθή ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ εκβνιηαζκνχ ηζνδπλακεί κε «παηεληνπνίεζε» ηεο πγείαο, ησλ ίδησλ 

ησλ βηνινγηθψλ απηνξξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, θαη κε 

ππνθινπή ηεο αλνζνινγηθήο ηνπο απηάξθεηαο απφ βηνηερλνινγηθά εξγαζηήξηα πνπ 

ειέγρνληαη απφ ιίγνπο θαξκαθεπηηθνχο εηαηξηθνχο γίγαληεο ζε ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο 

 

7e. ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα, ηα πξάγκαηα είλαη αξθεηά πεξίπινθα. Οη 

αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζην νηθνλνκηθφ πεδίν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη 

ηεξάζηηεο, θαη δελ είλαη ππεξβνιή λα πνχκε φηη έρνπλ μεπεξαζηεί ηφζν ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίνλ έρεη ζπλεζίζεη λα βιέπεη ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα ν κέζνο άλζξσπνο φζν 

θαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. πνηνο απνηηκά ηηο εμειίμεηο κε βάζε 

π.ρ. ηηο κεηαβνιέο ζην ΑΔΠ ή ηε δηαθχκαλζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ ράλεη ην 

ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο εηθφλαο. ηε ζεκεξηλή νηθνλνκία ησλ «ππεξεζηψλ» θαη 

ηνπ πηζησηηθνχ ρξήκαηνο ηα κεγέζε απηά δελ πξέπεη λα εθιακβάλνληαη ζηελ 

νλνκαζηηθή ηνπο αμία. Κάπνηεο θξίζηκεο ζχγρξνλεο εμειίμεηο πνπ 

αιιεινδηαπιέθνληαη είλαη νη αθφινπζεο: α) πσο θαη πξηλ απφ έλαλ πεξίπνπ αηψλα, 

θηλνχκαζηε ζηελ θαηεχζπλζε ελφο νινθιεξσηηζκνχ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ 

είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε ζχκθπζε θξάηνπο θαη νηθνλνκίαο, άξα νη πνιηηηθνί θαη 

νηθνλνκηθνί ζηφρνη δελ δηαρσξίδνληαη. β) Σα έζλε-θξάηε δελ έρνπλ ηνλ ξφιν θαη 

ιεηηνπξγία πνπ είραλ ζην παξειζφλ, θαη καδί κε ηε ζπξξίθλσζε ηνπ ξφινπ ηνπο 

ζπξξηθλψλεηαη θη ε παξαδνζηαθή ηδηφηεηα ηνπ «πνιίηε». γ) Σν  νηθνλνκηθφ θέληξν 

κεηαηνπίδεηαη απφ ηε Γχζε ζηελ Αζία θαη ηέηνηνπ είδνπο κεηαηνπίζεηο ζπλνδεχνληαη 

απφ ηζρπξνχο αληαγσληζκνχο θαη ζπγθξνχζεηο ζε γεσπνιηηηθφ επίπεδν. Απηφο είλαη 

έλαο πξφζζεηνο ιφγνο γηα ην φηη δελ ππάξρνπλ ακηγψο νηθνλνκηθνί ζηφρνη. Πέξαλ 

απηνχ, ην λέν θέληξν «εμάγεη» ην νξγαλσηηθφ ηνπ κνληέιν ζηνλ ππφινηπν θφζκν. δ) 



ηε κεηαβηνκεραληθή καο επνρή ε «αλάπηπμε» έρεη απνθνπεί απφ ηελ απαζρφιεζε. 

Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε απαηηνχζε ηεξάζηηεο κάδεο εξγαηψλ. ήκεξα νη θξίζηκνη 

θιάδνη κηαο νηθνλνκίαο απαηηνχλ κηθξέο νκάδεο εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ. ζνη δελ κπνξνχλ λα θαηαλαιψζνπλ θαη δελ είλαη ρξήζηκνη 

πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ (δηφηη ηνπο έρεη αληηθαηαζηήζεη ν απηνκαηηζκφο) 

θπξηνιεθηηθά πεξηζζεχνπλ θαη δελ έρνπλ αμία νχηε θαλ ζαλ πηζαλνί ζηξαηηψηεο, φπσο 

ζπλέβαηλε ζε άιιεο επνρέο δηφηη ε ηερλνινγία έρεη εηζβάιεη θη εδψ. Σν θνκκάηη ηεο 

νηθνλνκίαο πνπ ζπληεξεί ηηο κάδεο είλαη «βάξνο», είλαη ζπαηάιε πφξσλ γηα ην 

ζχζηεκα θαη δελ ην ελνριεί θαζφινπ εάλ εμαιεηθζεί. ηελ πξφζθαηε ζπγθπξία, ηελ 

ίδηα επνρή πνπ ην ΑΔΠ κεηψζεθε θαη δπζθφιεςε ε επηβίσζε κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ 

πιεζπζκνχ, θάπνηνη ζηξαηεγηθνί θιάδνη γηγαληψζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν θαη 

αθελφο ζεκείσζαλ ππεξθέξδε (ην νηθνλνκηθφ κέξνο), αθεηέξνπ δίλνπλ ην 

ηερλνινγηθφ πξνβάδηζκα ζηελ «εζληθή» πνιηηηθή ειίη κε ηελ νπνία έρνπλ άκεζε 

ζρέζε. Σέηνηνη ηνκείο είλαη ε πιεξνθνξηθή, ε ηερλεηή λνεκνζχλε, ε πνιεκηθή 

βηνκεραλία, ε βηνηερλνινγία, θ.ιπ. (ην πνιηηηθφ/γεσπνιηηηθφ κέξνο). Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία δηάθνξνη ζπλαζπηζκνί θξαηψλ θη 

εηαηξεηψλ ζπγθξνχζηεθαλ κε άιινπο αληίζηνηρνπο γηα κνηξάζνπλ ηελ παγθφζκηα 

αγνξά ησλ εκβνιίσλ θαη λα απνθιείζνπλ αληαγσληζηέο, παξφηη ζηφρνο φισλ ήηαλ, 

ππνηίζεηαη, λα ληθεζεί ν θνηλφο ερζξφο ηεο αλζξσπφηεηαο: ε «παλδεκία».  

 

Οη ξαγδαίεο λνκνζεηηθέο αιιαγέο ζε ηνκείο πέξαλ ηνπ πγεηνλνκηθνχ, νη νπνίεο 

πξνσζνχληαη θαη θαηνρπξψλνληαη «ελ θξππηψ» θαζψο ε θνηλή γλψκε πεξηζπάηαη 

παξαπιαλεηηθά απφ ην ζήξηαι ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηξφκνπ, είλαη ελδεηθηηθέο απηήο ηεο 

εμέιημεο. ηελ Διιάδα, γηα παξάδεηγκα, ηελ πεξίνδν απηή δφζεθε ε ραξηζηηθή βνιή 

ζηελ ελαπνκέλνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία, πξάγκα πνπ κεηαηξέπεη ην ζπληξηπηηθφ 

κέξνο ηνπ λεαληθνχ πιεζπζκνχ ζε αλέξγνπο ελ αλαζηνιή, κε απνθνξχθσκα ηνλ 

ιεγφκελν «πησρεπηηθφ λφκν» πνπ έξρεηαη ηνχηε ηε ζηηγκή λα νινθιεξψζεη ηε 

ιεειαζία ζηεξψληαο απφ ην ήδε ξεκαγκέλα ιατθά ζηξψκαηα ην ηειεπηαίν θαη 

ζηνηρεησδέζηεξν βηνηηθφ ηνπο δηθαίσκα: ην δηθαίσκα ζε αμηνπξεπή ζηέγε.  

 

πκπεξαζκαηηθά, δελ πιήηηνληαη φινη απφ ηα «κέηξα θαηά ηεο παλδεκίαο»· αληίζεηα, 

φπσο απξνθάιππηα δηαθεξχζζνπλ ηα πςειφηεξα ζηειέρε ηεο παγθφζκηαο ειίη (π.ρ. ν 

Klaus Schwab ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ) ε «παλδεκία» είλαη κηα 

εμαηξεηηθή επθαηξία γηα λα πξνσζεζνχλ νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί 



πνπ επείγνπλ – ελλνείηαη, απφ ηελ πιεπξά ησλ παγθφζκησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ ειίη πνπ εμππεξεηεί θη εθθξάδεη ην ιφκππ απηφ. Δθείλν πνπ είδακε λα 

γίλεηαη ζηελ παξνχζα ζπγθπξία ήηαλ έλαο ζξίακβνο ησλ δπλάκεσλ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, φπνπ νη βαζηθνί νξηζκνί (π.ρ. ηί είλαη «θξνχζκα»), νη 

κεζνδνινγίεο, ε θεληξηθή θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ, νη νδεγίεο, ηα απαξαίηεηα 

κέηξα, ε ινγνθξηζία ηεο αληίζεηεο άπνςεο ζηηο κεγάιεο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο 

επηθνηλσλίαο θ.ιπ. επηβιήζεθαλ απφ ην θέληξν (κε βαζηθφ εξγαιείν ηνλ ΠΟΤ θαη 

ιίγεο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη βηνηερλνινγίαο) ζε φιεο ηηο ρψξεο, κε απνηέιεζκα 

λα θιεηζηνχλ δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηα ζπίηηα ηνπο ή λα αλαγθαζηνχλ λα 

θπθινθνξνχλ αθφκε θαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο κε κάζθεο, ελ είδε πηζηνπνηεηηθνχ 

θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ θαη ππνηαγήο, ζε κηα πξσηνθαλή επίδεημε δχλακεο.  

 

πληνληζηηθφ φξγαλν φισλ απηψλ ησλ πνιηηηθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν ήηαλ βέβαηα 

ν ΠΟΤ (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο), έλαο απηφλνκνο δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ 

απνηειεί εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) κε 

δηαθεξπγκέλν ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο δεκφζηαο πγείαο. Ηδξχζεθε 

επηζήκσο ην 1948 θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηε Γελεχε. Ο ΠΟΤ καδί κε ηελ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα ζπληζηνχλ ηνλ ππξήλα ηεο νκάδαο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο Γηεζλνχο χκπξαμεο Τγείαο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο εηαίξνπο, 

«θνξείο αλάπηπμεο» ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηδηψηεο (δειαδή, 

επηρεηξεκαηηθνχο παξάγνληεο) κε ζθνπφ ηε «βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο». Ηδίσο απφ ηε ζεηεία ηεο πξνεγνχκελεο πξνέδξνπ ηνπ 

γηα ηελ πεξίνδν 2006-2017, ηεο δξ. Μάξγθαξεη Σζαλ (ε νπνία είρε πξνεγνπκέλσο 

ππεξεηήζεη σο Γεληθή Γηεπζχληξηα Τγηεηλήο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, 

1994-2003), ν Οξγαληζκφο είρε επζπγξακκηζηεί πιήξσο κε ηηο λενθηιειεχζεξεο 

πνιηηηθέο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηηο ΖΠΑ, ν δε ζεκεξηλφο ηνπ πξφεδξνο Σέληξνο Α. 

Γθεξκπξεγηέζνπο (πνπ κεηαμχ 2005-2016 ρξεκάηηζε δηαδνρηθά Τπνπξγφο Τγείαο θαη 

Δμσηεξηθψλ ζην δηεθζαξκέλν θαζεζηψο ηνχ Μειέο Εαλάνπη ζηελ Αηζηνπία, θη ελ 

ζπλερεία ππεξέηεζε σο δηεπζπληήο ηνχ αθξηθαληθνχ παξαξηήκαηνο ηνπ Ηδξχκαηνο 

Μπηι & Μειίληα Γθαίεηο κε ηηο άθξσο ακθηιεγφκελεο πνιηηηθέο ηνπ γηα ην AIDS 

ζηελ Αθξηθή) είλαη αθφκε πην εκθαλψο δέζκηνο ησλ εηαηξηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ πνπ ειέγρνπλ ηνλ Οξγαληζκφ. Σν φηη είλαη επίζεο άλζξσπνο ηεο 

απνιχηνπ εγθξίζεσο ηεο Κίλαο αληαλαθιά ηε ζχγθιηζε ησλ δχν άηππσλ παγθφζκησλ 

κπινθ ζε φ,ηη αθνξά ηνλ δηεζλή βηνθπβεξλεηηθφ έιεγρν – ην φηη, φπσο έρεη 



παξαηεξεζεί απφ θάπνηνπο, ε Κίλα εμάγεη απηή ηε ζηηγκή απηαξρηζκφ θαη κνληέια 

νινθιεξσηηθνχ ειέγρνπ ζηε Γχζε. Με ιίγα ιφγηα, ν ΠΟΤ ζηηο εκέξεο καο 

ιεηηνπξγεί ζαλ φξγαλν ηεο επηδησθφκελεο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ 

—απηφ δειαδή πνπ δειψλεη ν φξνο «παγθνζκηνπνίεζε»— παξάιιεια θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ζεζκνχο φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ, ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, θ.ν.θ. Αο κελ μερλάκε φηη ην  ίδην ην 

Ίδξπκα Bill & Melinda Gates είλαη ν δεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο ρξεκαηνδφηεο ηνπ 

ΠΟΤ κεηά ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ. 

 

Δλ θαηαθιείδη, ππάξρνπλ επαξθείο ιφγνη λα πηζηεχνπκε φηη, ζηελ παξνχζα ζπγθπξία, 

δελ αληηκεησπίδνπκε ελσκέλνη κηα παλδεκία πνπ καο πιήηηεη φινπο· απελαληίαο, νη 

εγεηηθέο ειίη σθεινχληαη ζεκαληηθά απφ ηε δηαρείξηζή ηεο (αλ δελ ηελ δεκηνχξγεζαλ 

νη ίδηεο, εηθνληθά είηε πξαγκαηηθά) θαη ηε ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ κνριφ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο ζηα κέηξα ηνπο. Απηφ πνπ δηαθπβεχεηαη  ζηελ 

παξνχζα ζπγθπξία είλαη θάηη πνιχ παξαπάλσ απφ ηελ «παλδεκία» θαη ηα εκβφιηα. 

Γηαθπβεχεηαη ην αλ ζα απνδερηνχκε ακαρεηί ηελ επεξρφκελε δπζηνπία ή αλ ζα 

αληηζηαζνχκε ζε απηή.  

 

  



8. 

ΠΟΙΑ ΔΙΝΑΙ Η ΓΙΚΗ ΜΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΓΗΜΙΑ; 

 

 

8a. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηδεκίαο πνπ ζα πξνηείλακε πεγάδεη απφ 

θάπνηεο απφςεηο επί ηεο αξρήο – δειαδή, απφςεηο γηα ηελ ελδεηθλπφκελε ζηάζε 

απέλαληη ζε νηαδήπνηε επηδεκία ή «πγεηνλνκηθφ θίλδπλν» ελ γέλεη. 

 

Σν λα πξνζπαζνχκε λα «πεξηθξάμνπκε» κηα επηδεκία —ηδίσο φηαλ δελ κηιάκε γηα 

θάπνηα θνληθή επηδεκία πνπ απαηηεί φλησο έθηαθηα κέηξα— είλαη ηφζν παξάινγν 

φζν ην λα πξνζπαζνχκε λα ζηακαηήζνπκε έλα πνηάκη κπαδψλνληαο ηελ θνίηε ηνπ. Ο 

κφλνο θπζηθφο, θαη αζθαιψο ν ιηγφηεξν επηδήκηνο, ηξφπνο είλαη ην ρηίζηκν κηαο 

ζηαδηαθήο αλνζίαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ λνζνχλ θαη 

αληαπεμέξρνληαη: απηφ πνπ θάπνηνη νλφκαζαλ «αλνζία ηεο αγέιεο» (αλ θαη ζα ήηαλ 

ζσζηφηεξν λα ιέκε «αλνζία ηεο θνηλφηεηαο»). Οη άλζξσπνη έρνπλ ζπκβηψζεη επί 

εθαηνκκχξηα ρξφληα κε κηθξν-νξγαληζκνχο θαη απνηεινχλ κέιε ηνπ ίδηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο. Κάπνηνη αζζελνχζαλ, θάπνηνη πέζαηλαλ, αιιά ε δσή ζπλνιηθά 

ζπλερίδεηαη δεκηνπξγψληαο θαλνχξγηεο βηψζηκεο ηζνξξνπίεο. Πηζηεχεη θαλείο φηη ηα 

εξγαζηήξηα βηνηερλνινγίαο ζα ληθήζνπλ γηα πάληα ηηο αξξψζηηεο; Θα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ ακπληηθφ καο κεραληζκφ κε ηερληθά 

κέζα; 

 

Πηζηεχνπκε, απφ ζέζε αξρήο, φηη θάζε θαιψο ελλννχκελε ζεξαπεία είλαη 

ππνβνεζνχκελε απηνζεξαπεία. Σν «ππνβνεζνχκελε» εδψ έρεη ηελ έλλνηα φηη φλησο 

αλαπηχζζνπκε ηερληθέο θαη κεζφδνπο πξνθχιαμεο ή απνθαηάζηαζεο, αιιά ζε 

ζπλέξγεηα κε ηε θχζε, φρη ελάληηά ηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξνθξίλνπκε ηελ ελίζρπζε 

ηεο αλνζνπνηεηηθήο δχλακεο ησλ αλζξψπσλ αληί λα θεξχζζνπκε πφιεκν ελαληίνλ ηψλ 

θαη κηθξνβίσλ, ηνπ νπνίνπ νη «παξάπιεπξεο απψιεηεο» είλαη θνληθφηεξεο απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο κηθξννξγαληζκνχο.  

 

8b. Πξψηα-πξψηα, ην θέληξν βάξνπο ηεο αληηκεηψπηζεο γηα ήπην θαη κέηξην Covid-19 

ζα πξέπεη λα κεηαηεζεί απφ ηηο κεγάιεο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ζηελ θαη’ νίθνλ 

πεξίζαιςε απφ ηνπο νηθείνπο θαη, αλ ρξεηαζηεί, παξαθνινχζεζε κε θαη’ νίθνλ 

επίζθεςε απφ λνζειεπηέο θαη/ή γηαηξνχο. Απηφ ζεκαίλεη, φπσο έρεη θαηά θφξνλ 



επηζεκαλζεί απφ εηδηθνχο ηεο πγείαο ηνχο νπνίνπο θαλέλαο δελ αθνχεη, θαιή 

πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. Έηζη κεηψλνληαη ζεκαληηθά νη αλάγθεο ζε λνζνθνκεηαθέο 

θιίλεο γηα κέηξην θαη βαξχ Covid-19 θαη κπνξνχλ ηα λνζνθνκεία λα θαιχπηνπλ θαη 

φιεο ηηο άιιεο αλάγθεο λνζειείαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

Δλδερνκέλσο ζα ππάξμνπλ πεξηζηαηηθά, νζνδήπνηε ιίγα, πνπ ρξεηάδνληαη εληαηηθή 

λνζειεία. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ λνζνθνκεία ινηκσδψλ 

λνζεκάησλ (ππήξραλ κέρξη πξνζθάησο ηξία ζηελ Διιάδα, ηα νπνία έθιεηζε ε 

λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή ησλ ηειεπηαίσλ θπβεξλήζεσλ), ψζηε, πξψηνλ, λα κε 

γίλνληαη ηα λνζνθνκεία εζηίεο δηαζπνξάο ηεο ίσζεο ζηνλ επάισην πιεζπζκφ ησλ 

λνζειεπνκέλσλ, θαη, δεχηεξνλ, λα κελ δηαιχνληαη φιεο νη άιιεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο 

κε νιέζξηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο πάζρνληεο απφ άιια λνζήκαηα. Δμππαθνχεηαη φηη 

ε απνκφλσζε ησλ αζζελψλ απφ ηνπο νηθείνπο ηνπο θαη ε απνθνπή ηνπο απφ ηνλ 

εμσηεξηθφ θφζκν είλαη εγθιεκαηηθή θαη παξάινγε· αληηβαίλεη ζηνπο ζηνηρεηψδεηο 

θαλφλεο κηαο επαξθνχο θαη αλζξψπηλεο πεξίζαιςεο θαη δελ βνεζάεη θαζφινπ ζηε 

ζεξαπεία ηνπο. Οη κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ηφζνο ζφξπβνο 

ζήκεξα βνεζνχλ κφλν αλ θαιχπηνληαη απφ εηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν ηαηξνλνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ. Σα θξεβάηηα θαη νη αλαπλεπζηήξεο απφ κφλα ηνπο δελ ζψδνπλ θαλέλαλ· 

αληίζεηα γίλνληαη θξεβάηηα καξηπξίνπ γηα ηνπο αλζξψπνπο.  

 

ηελ πεξίπησζε κηα ίσζεο φπσο ε παξνχζα ηνπ Covid-19, μέξνπκε θαιά πιένλ 

ζήκεξα φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή κε 

ηνλ ηφ είηε δελ ζα λνζήζνπλ θαζφινπ είηε ζα λνζήζνπλ ειαθξά, πξάγκα πνπ δελ 

απαηηεί θακία πεξαηηέξσ ελέξγεηα. Γηα ζπκπηψκαηα κέηξηαο εληάζεσο, εμαηξεηηθά 

ρξήζηκα έρνπλ απνδεηρζεί απιά κέζα φπσο ε θνηλή αζπηξίλε, ε ρνξήγεζε πςειψλ 

δφζεσλ βηηακίλεο-C, βηηακίλεο-D θαη ςεπδαξγχξνπ, ε αλάπαπζε θη έλα 

ππνβνεζεηηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ελαιιαθηηθέο θη ειάρηζηα θνζηνβφξεο ζεξαπείεο 

φπσο ε νκνηνπαζεηηθή (ηηο νπνίεο ην ππάξρνλ πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα αξλείηαη 

πεηζκαηηθά λ’ αμηνπνηήζεη) έρνπλ επηδείμεη αμηνζεκείσηεο επηηπρίεο ζε θξίζηκα 

πεξηζηαηηθά.   

 

ε βαξχηεξεο πεξηπηψζεηο —πνπ ζηελ πιεηνλφηεηα αθνξνχλ ππεξήιηθεο ή άηνκα κε 

απνδπλακσκέλε αλνζνινγηθή αληίδξαζε είηε ιφγσ πξνεγνχκελσλ θαξκαθεπηηθψλ 

αγσγψλ είηε ιφγσ άιισλ ππνθείκελσλ λνζεκάησλ, δηαγλσζκέλσλ ή κε— πξέπεη λα 



πξνθξίλνληαη νη φζν ην δπλαηφλ απινχζηεξεο θαη ιηγφηεξν δαπαλεξέο ιχζεηο, φζεο 

έρνπλ ψο ηψξα ελδείμεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ ρνξήγεζε εηδηθψλ κνλνθισληθψλ 

αληηζσκάησλ π.ρ. έρεη απνδεηρζεί φηη πξνζθέξεη ζεκαληηθή βνήζεηα απνηξέπνληαο ηε 

βαξηά λφζεζε. Θα κπνξνχζαλ απηά λα ρνξεγνχληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ 

λνζνθνκείσλ κεηψλνληαη θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο αλάγθεο γηα λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε. Πξέπεη εδψ λα επηζεκάλνπκε φηη έρνπλ πάξεη άδεηα απφ ηνλ ΔΜΑ ζηηο 5-

3-2021 αιιά ην ειιεληθφ θξάηνο δελ ζεσξεί φηη πξέπεη λα ηα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα 

θέξεη.
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 Ζ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο ή νκνηνπαζεηηθψλ 

ζθεπαζκάησλ θαη ζε απηνχο δελ αληελδείθλπηαη, αληηζέησο εληζρχεη ηελ ζεξαπεία 

ηνπο. 

 

Πέξαλ απηψλ, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηηο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ ζεσξνχληαη επάισηεο, βαζηδφκελα φκσο πξσηίζησο ζηε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία ή ζπλαίλεζε θη επ’ νπδελί ππνρξεσηηθά. Ζ δηάιπζε ησλ νίθσλ 

επγεξίαο, ζηελ ηδξπκαηηθή κνξθή πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα, θαη ε επηζηξνθή ησλ 

ειηθησκέλσλ ζηελ θνηλφηεηα κε εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα είλαη πηζαλψο έλα 

ζεκαληηθφ κέηξν, δεδνκέλνπ φηη ζε ηέηνηα ηδξχκαηα ζεκεηψζεθαλ ηα κεγαιχηεξα 

θχκαηα ζαλάησλ (φπσο θαη ζε φιεο ηηο δνκέο εγθιεηζκνχ, άιισζηε). Κάπνηα 

αμηφπηζηα ηεζη κπνξνχλ θαη λα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην κηαο 

ιεινγηζκέλεο ηαηξηθήο δηαγλσζηηθήο, φπσο ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο θιηληθψλ 

εμεηάζεσλ. Καη βεβαίσο, δελ ρξεηάδεηαη λα ην πνχκε, ην ηαηξηθφ απφξξεην νθείιεη λα 

είλαη ζεβαζηφ θαη απαξαβίαζην γηα φινπο. 

 

ιεο νη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο είλαη εχθνιν λα πινπνηεζνχλ, αξθεί λα ππάξρεη 

βνχιεζε θαη κηα ζηνηρεηψδεο νξγαλσηηθή επάξθεηα. Γηθαηνινγία θφζηνπο δελ κπνξεί 

λα ππάξμεη, δηφηη θνζηίδνπλ απείξσο ιηγφηεξν απφ ηα δηζεθαηνκκχξηα πνπ έρνπλ 

θαηαζπαηαιεζεί γηα θαξασληθέο πξνπαγαλδηζηηθέο εθζηξαηείεο ζηα ππνηειή ΜΜΔ 

θαη γηα ηελ αγνξά άρξεζησλ θη επηθίλδπλσλ εκβνιίσλ πνπ πηζαλφηεηα ζα 

θαηαιήμνπλ —φπσο ζπλέβε θαη ηφζεο άιιεο θνξέο ζην παξειζφλ— ζηηο ρσκαηεξέο. 

Σν νηθνλνκηθφ απηφ έγθιεκα, παξεκπηπηφλησο, ζπκπιεξψλεη ην πγεηνλνκηθφ πνπ έρεη 
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 https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-antibody-combination-bamlanivimab-

etesevimab 

 



δηαπξαρζεί, αθξηβψο ζην φλνκα ηεο «δεκφζηαο πγείαο», απφ κηα θπβέξλεζε ε νπνία 

δελ κπνξεί λα δηαθεχγεη εζαεί ηηο πνηληθέο, πέξ’ απφ ηηο θαζαπηφ πνιηηηθέο, επζχλεο. 

 

8c. Πξνυπφζεζε γηα νηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζπδήηεζε είλαη ε άκεζε άξζε φισλ ησλ 

έθηαθησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαη ε επηζηξνθή ηεο θνηλσληθήο δσήο ζηελ πξφηεξε 

θαηάζηαζε. Γηφηη ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδνπκε είλαη λα γίλνπκε έλα 

νινθιεξσηηθφ θξάηνο δηαξθνχο εθηάθηνπ αλάγθεο – γηα ην νπνίν, δπζηπρψο, δελ 

ππάξρεη άιιε ζεξαπεία εθηφο απφ κηα βίαηε θνηλσληθή έθξεμε. 

 

Καη, αλ πξέπεη λα πνχκε θη απηφ θαηαιήγνληαο, κηα ηδηαίηεξε επζχλε γηα ηηο 

κειινληηθέο εμειίμεηο έρνπλ φιεο νη πνιηηηθέο παξαηάμεηο πνπ εθ ζπζηάζεσο έρνπλ 

ζπλδέζεη ηελ χπαξμή ηνπο κε ηελ ππεξάζπηζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ. ια ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ πνηέ αλαγλσξηζηεί θαη ζεζπηζηεί ζηηο 

λεσηεξηθέο θνηλσλίεο έρνπλ σο ζεκέιην ην πξσηαξρηθφ θαη απαξακείσην δηθαίσκα 

ηνπ αηφκνπ πάλσ ζην ίδην ηνπ ην ζψκα.
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 Καη είλαη απηφ ην δηθαίσκα πνπ απεηινχλ λα 

καο αθαηξέζνπλ νη ηξέρνπζεο πγεηνλνκηθέο πνιηηηθέο, θάηη πνπ κφλν απφ ηνλ 

γεξκαληθφ λαδηζκφ έρεη επηρεηξεζεί ηφζν καδηθά ζην πξφζθαην παξειζφλ ζε 

επξσπατθφ έδαθνο. Σν λα κηιάκε γηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα, γηα δηθαηψκαηα ζηελ 

εθπαίδεπζε ή ζηελ θαηνηθία —ηα νπνία δέρνληαη επίζεο άγξηα επίζεζε ηνχηε ηε 

ζηηγκή, θαη νξζψο ε Αξηζηεξά θηλεηνπνηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπο— δελ έρεη 

θαλέλα απνιχησο λφεκα εάλ έρνπκε ήδε εθρσξήζεη ην πιένλ δσηηθφ: ηνλ έιεγρν ησλ 

δσηηθψλ καο ιεηηνπξγηψλ, ην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο θαη ηελ θπξηφηεηα ζην ίδην καο 

ην ζψκα.  
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 ρη ηπραία, ε πξψηε γξαπηή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηε κεηακεζαησληθή Δπξψπε έθεξε ην φλνκα 

«Habeas Corpus»: ην ζψκα σο κεησλπκία ηνπ ίδηνπ ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη κεζηή πξαγκαηηθψλ θαη 

ζπκβνιηθψλ ζεκαζηψλ· ε παξαγλψξηζή ηνπο ηζνδπλακεί κε ζπλζήθε απνπξνζσπνπνίεζεο θαη 

δνπιείαο.   
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