
 

 

 

 

Πάτρα, 3 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Ο Σύνδεσμος Χριστιανών Ιατρών και Οδοντιάτρων (ΣΧΙΟ) παρακολουθεί με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον τα γραφόμενα – και λεγόμενα – σχετικά με την πανδημία και τον εμβολιασμό. Με 
μικρά μεσοδιαστήματα ανάπαυλας διανύουμε τον δεύτερο χρόνο περιορισμών, και ακόμη δεν 
διαφαίνεται οριστική διευθέτηση της κατάστασης. Οι αντοχές όλων δοκιμάζονται και οι 
ψυχολογικές επιπτώσεις δεν είναι ευκαταφρόνητες.  
 
Τα εμβόλια για τον κορονοϊό φαίνονται ως η μόνη αξιόπιστη – προς το παρόν – λύση και θα 
περίμενε κανείς να γίνουν δεκτά με ενθουσιασμό, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα με όλα τα εμβόλια 
τα οποία αντιμετώπισαν με επιτυχία σοβαρές ασθένειες. Αντιθέτως παρατηρείται διογκούμενη 
άρνηση – ή τουλάχιστον επιφύλαξη. 
 
Για να κατανοήσουμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:  
Πριν βγει στην αγορά εμβόλιο για μια νόσο, προηγούνται διάφορες φάσεις διεργασιών, κατά 
την διάρκεια των οποίων εγείρονται προβληματισμοί από τους ερευνητές, σχέδια 
τροποποιούνται, δόσεις φαρμάκου μεταβάλλονται, πρακτικές χορήγησης αλλάζουν, μέχρις 
ότου καταλήξουν στη βέλτιστη μορφή του φαρμάκου, στη σωστή περιεκτικότητα της δραστικής 
ουσίας και την ενδεικνυόμενη δοσολογία. Αυτά είναι επιστημονικά θέματα και δεν 
δημοσιοποιούνται. Η κοινωνία ενημερώνεται μόνο για το τελικό προϊόν, αφού έχουν δοθεί οι 
σχετικές κρατικές άδειες. 
 
Στην περίπτωση όμως των εμβολίων για τον κορονοϊό, λόγω της σφοδρότητας της νόσου και της 
ταχύτατης εξάπλωσής της, οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες αναγκάζονταν να παίρνουν θέση σε 
ζητήματα που δεν είχαν ξεκαθαριστεί, με αποτέλεσμα συμπεράσματα και οδηγίες αργότερα να 
τροποποιούνται. Έτσι δημιουργήθηκε περιρρέουσα ατμόσφαιρα αμφιβολίας στην κοινή γνώμη, 
η οποία βοήθησε στην καλλιέργεια διαφόρων τύπων ερωτηματικών και διατύπωση αστήρικτων 
και επικίνδυνων απόψεων.  
 
Και επιπλέον αρθρώθηκαν και έντονες αιτιάσεις για καταστρατήγηση προσωπικών ελευθεριών, 
παρόλο που σε άλλες περιπτώσεις περιορισμοί της ελευθερίας γίνονται αποδεκτοί, χωρίς 
ιδιαίτερη ενόχληση. 
 
Πολλά όμως πλέον θέματα έχουν ξεκαθαριστεί, με συνέπεια όσοι αρνούνται τον εμβολιασμό να 
στερούνται επιχειρημάτων. Πολύ πρόσφατα, ο εξαιρετικά απαιτητικός και αυστηρός 
οργανισμός ελέγχου τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ (Food and Drug Administration – FDA) 
αδειοδότησε πλήρως, και όχι υπό προϋποθέσεις, το εμβόλιο της Pfizer. Συνακολούθως και η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε την χρήση του εμβολίου στις ένοπλες δυνάμεις της. 



Φαντάζεται άραγε κανείς ότι θα διακινδύνευε η υπερδύναμη την ασφάλεια των στρατιωτών 
της; 
 
Χρειάζεται ωστόσο να γίνουν μερικές ακόμη επισημάνσεις που αφορούν στους χριστιανούς, οι 
οποίοι αντιτίθενται στα εμβόλια.  
 
Η πρώτη επισήμανση είναι ότι όλες οι μεγάλες χριστιανικές ομολογίες δέχονται ότι τα φάρμακα 
είναι ένα από τα εργαλεία που ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο για την αντιμετώπιση των 
ασθενειών. Τα εμβόλια – και προφανώς και αυτά για τον κορονοϊό - εντάσσονται ασφαλώς στην 
ίδια κατηγορία. 
 
Η δεύτερη αναφέρεται στους παρατεταμένους περιορισμούς λειτουργίας των εκκλησιαστικών 
συνάξεων και τη δυσφορία που έχουν επιφέρει στους χριστιανούς, αρκετοί από τους οποίους 
αναρωτιούνται, αν υπάρχουν και υποκρυπτόμενα κίνητρα εκ μέρους των κρατικών φορέων. 
Πρέπει όμως να τονισθεί ότι σε καμμία περίπτωση η πολιτεία δεν στράφηκε εναντίον του 
τρόπου λατρείας του Θεού οποιασδήποτε εκκλησίας. Όρισε μέτρα υγειονομικής προστασίας για 
κάθε είδους κλειστό χώρο, μέσα στους οποίους προφανώς περιλαμβάνονται και τα κτίρια των 
εκκλησιών. 
 
Η τρίτη τέλος επισήμανση θίγει το ζήτημα της τεράστιας ηθικής ευθύνης που επωμίζονται οι 
θεληματικά ανεμβολίαστοι που προσβάλλονται από τον ιό, επειδή, εκτός των προσωπικών 
συνεπειών, μπορεί να γίνουν αθελήτως αγωγοί μέσω των οποίων ο ιός θα προσβάλει και άλλους 
με απρόβλεπτα επακόλουθα. 
 
Ο ΣΧΙΟ, με αίσθημα ευθύνης ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, θεωρεί ότι τα διαθέσιμα 
ιατρικά και επιδημιολογικά δεδομένα επιβάλλουν τον εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού. 
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