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Πάνω από τρεισ χιλιάδεσ χρόνια ζχουν περάςει από τότε που ο Φαραϊ τθσ Αιγφπτου Ραμςισ ο 5οσ 

καταγράφθκε ωσ το πρϊτο διάςθμο κφμα τθσ πρϊτθσ ιςτορικά επιδθμίασ ςτον κόςμο, τθσ ευλογιάσ. 

Από τότε και μζχρι τθν εξάλειψθ τθσ νόςου, ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του ’70, δεκάδεσ εκατομμφρια 

άνκρωποι ζχαςαν τθ ηωι τουσ από αυτιν. υντριπτικά περιςςότεροι όμωσ είναι εκείνοι που 

διαςϊκθκαν χάρθ ςτο εμβόλιο κατά τθσ ευλογιάσ, το πρϊτο εμβόλιο που αναφζρεται ςτθν Ιςτορία τθσ 

Ιατρικισ. Οι εμβολιαςμοί κατά τθσ ευλογιάσ εφαρμόςκθκαν ςυςτθματικά ςε παγκόςμιο επίπεδο από το 

1956 και οδιγθςαν ςτθν εξάλειψθ τθσ νόςου, θ οποία ανακοινϊκθκε επιςιμωσ από τον Παγκόςμιο 

Οργανιςμό Τγείασ (ΠΟΤ) ςτισ 8/5/1980. 

Η ανακάλυψθ και ςυςτθματικι χριςθ των εμβολίων αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ –αν όχι 

το ςθμαντικότερο ςτακμό ςτον αγϊνα για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. το πλαίςιο αυτό, ο 

ΠΟΤ ζχει κακιερϊςει τον εορταςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Εβδομάδασ Εμβολιαςμϊν από τισ 24 ζωσ τισ 30 

Απριλίου κάκε χρόνο με ςτόχο τθν πρόκλθςθ και το ςυντονιςμό ενθμερωτικϊν δράςεων για τθ 

ςπουδαιότθτα των εμβολιαςμϊν αλλά και τθν αφξθςθ τθσ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ του πλθκυςμοφ.  

Γιατί, παρόλο που χάρθ ςτα εμβόλια αςκζνειεσ όπωσ θ  ευλογιά ι θ πανϊλθ ζχουν εξαλειφκεί, παρόλο 

που οι ςθμερινοί παιδίατροι γνωρίηουν πχ τθ διφκερίτιδα μόνο μζςα από τα βιβλία ιατρικισ, θ 

παράνοια τθσ τελευταίασ εικοςαετίασ, που -κατ’ευφθμιςμόν-  ονομάηεται «αντιεμβολιαςτικό κίνθμα» 

απειλεί αυτό το τεράςτιο επίτευγμα τθσ ιατρικισ διαχρονικά: Σα εμβόλια και τθ ςυςτθματικι τουσ 

εφαρμογι. 

Η φωτιά που άναψε πριν από 19 χρόνια ο ανεκδιιγθτοσ Βρετανόσ «ερευνθτισ» Andrew Wakefield 

όταν, μζςω δθμοςίευςθσ ζρευνασ-απάτθσ ςτο “The Lancet”, ιςχυρίςτθκε τθν φπαρξθ ςυνδζςμου 

μεταξφ αυτιςμοφ και εμβολίων, ςυνεχίηει να καίει και να ςτοιχίηει ηωζσ ακϊων παιδιϊν, τα οποία 

άφρονεσ γονείσ αφινουν ανεμβολίαςτα. Τπζρογκα ποςά δαπανικθκαν και περίπου 26 εκατ. παιδιά 

ερευνικθκαν προκειμζνου να ελεγχκεί τυχόν βαςιμότθτα των ιςχυριςμϊν του Wakefield. Όλεσ οι 

ςχετικζσ ζρευνεσ κατζλθξαν ςτο ίδιο ςυμπζραςμα: Δεν υπάρχει καμία ςυςχζτιςθ μεταξφ εμβολίων και 

αυτιςμοφ. Σο επιςτθμονικό περιοδικό ηιτθςε ςυγνϊμθ, αφαιρζκθκε θ άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 

από τον Wakefield αλλά το κακό είχε γίνει. Η ανάπτυξθ των νζων μζςων επικοινωνίασ, που ωσ γνωςτόν 

ευνοοφν τθν ταχεία διάδοςθ και των πάςθσ φφςθσ κεωριϊν ςυνωμοςίασ, ςυνζβαλε ςτθν ενδυνάμωςθ 

τθσ φωνισ των πολζμιων των εμβολίων.  

Κι ενϊ κα μποροφςαμε να αναγνωρίςουμε ελαφρυντικά ςτον απλό πολίτθ, που δε μπορεί να 

διαχωρίςει τθν ιρα από το ςτάρι μζςα ςε ζνα ωκεανό πλθροφοριϊν, είναι αδιανόθτο να αποδεχκοφμε 

πωσ υπάρχουν γιατροί που αρνοφνται τθν αποτελεςματικότθτα και αςφάλεια των εμβολίων. Ζχοντασ 

αςκιςει τθν ιατρικι επί 40 ςυναπτά ζτθ, ζχοντασ εργαςκεί επί του πεδίου ςτον αναπτυςςόμενο κόςμο 

και  διαπιςτϊςει με τα μάτια μου τι ςθμαίνει μια φτωχι χϊρα να μθ μπορεί να εμβολιάςει τα παιδιά 

τθσ, καταδικάηω με τον πλζον κατθγορθματικό τρόπο όλουσ εκείνουσ τουσ επαγγελματίεσ υγείασ που 

από το αςφαλζσ τουσ γραφείο εξαπολφουν μφδρουσ φανταςιοπλθξίασ κατά των εμβολίων. Οι γιατροί, 



όλοι οι επαγγελματίεσ υγείασ δεν ζχουμε τθν πολυτζλεια να παραμζνουμε απακείσ: Οφείλουμε να 

υψϊςουμε ςκεναρι φωνι ενάντια ςτον παραλογιςμό: Σα εμβόλια είναι αποτελεςματικά και 

προςτατεφουν τθ ηωι των παιδιϊν μασ.  
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