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ΑΘΗΝΑ 10/6/2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ   

 

 

Συνάδελφοι, 

Η άρνηση εμβολιασμού έναντι του Covid-19 από μία μερίδα πληθυσμού και 

συνεπώς και εργαζομένων στην Τράπεζά μας είναι ένα ζήτημα που αναμφίβολα δεν 

απασχολεί μόνο τους αρνητές, αλλά εξ αντανακλάσεως όλους μας. 

Όταν γίνεται λόγος για μία εξαιρετικά μεταδοτική και επικίνδυνη νόσο που έχει 

λάβει διαστάσεις πανδημίας με σωρεία καταγεγραμμένων περιστατικών θανάτων 

παγκοσμίως και όπου ο εμβολιασμός κατά παραδοχή της παγκόσμιας ιατρικής 

κοινότητας είναι το βασικό όπλο αντιμετώπισής της, το ζήτημα του εμβολιασμού έναντι 

της νόσου αυτής δεν είναι μονοδιάστατο. Αφ΄ ης στιγμής η ιατρικά αυθαίρετη άρνηση 

εμβολιασμού θέτει σε κίνδυνο αν μη τι άλλο τη δημόσια υγεία και την ισότητα μεταξύ 

των πολιτών, τότε το ζήτημα δεν μπορεί να προσεγγίζεται συναρτήσει μόνο της αξίωσης 

του δικαιώματος στην άρνηση του εμβολιασμού (δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού), αλλά 

αντιθέτως με στάθμιση με άλλα υπέρτερα έννομα αγαθά. 

Ως γνωστόν, καταρχήν η  ιατρική πράξη του εμβολιασμού δεν προστατεύει 

ατομικά μόνο τον εμβολιαζόμενο, δηλαδή την ατομική υγεία, αλλά και τη δημόσια υγεία 

με τη δημιουργία συλλογικής ανοσίας. Καθένας από εμάς φέρει, λοιπόν, σχετική ευθύνη 

απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, έχει καθήκον κοινωνικής αλληλεγγύης. Αρνούμενος, δε, 

κάποιος να εμβολιαστεί επικαλούμενος ότι δεν διατρέχει ατομικό κίνδυνο, ο ίδιος 

απολαμβάνει το προνόμιο να διαβιώνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον που έχει 



δημιουργηθεί από τους εμβολιασμένους, οι οποίοι, όμως, εάν εμφορούνταν από τις ίδιες 

αντιλήψεις με τους αρνητές δεν θα είχαν εμβολιαστεί και εκείνοι.  

Επομένως, όλοι θα πρέπει να συμμετέχουμε στην κοινή προσπάθεια αποτροπής 

περαιτέρω διάδοσης του μεταδοτικού αυτού νοσήματος μέσω του εμβολιασμού μας. 

Φυσικά και οφείλουμε να σεβόμαστε την ακεραιότητα κάθε ατόμου, με τη φυσική 

επέμβαση στο σώμα του, εν προκειμένω με την επέμβαση του εμβολιασμού, να είναι 

επιτρεπτή μόνο με τη συναίνεσή του κατόπιν ενημέρωσής του. Καθένας από εμάς είναι 

αυτεξούσιος. Γι΄ αυτό το λόγο καλούμε τους συναδέλφους που είναι αρνητές του 

εμβολιασμού να ενημερωθούν εξατομικευμένα από ειδικούς, ήτοι να αποταθούν σε 

ιατρό, ώστε να διαπιστώσουν εάν η άρνησή τους να εμβολιαστούν είναι ιατρικά 

αυθαίρετη. Διότι βάσιμα μπορούν να αρνηθούν τον εμβολιασμό τους, μόνο όταν ο 

ειδικός γνωματεύσει, κατόπιν εξατομικευμένης λήψης ιστορικού και εξέτασής τους, ότι 

συντρέχει στο πρόσωπό τους ειδικό ιατρικό κώλυμα για τη διενέργεια εμβολιασμού, 

δηλαδή ότι υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση ιατρική αντένδειξη. Σε κάθε 

περίπτωση, όμως, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ή την 

υγεία του άλλου και συνεπώς δεν είναι νοητό να του επιτρέπεται κάτι τέτοιο δίχως 

την πρόβλεψη και λήψη μέτρων, χάριν προστασίας της επαπειλούμενης δια 

παραλείψεως από εκείνον (τον αρνητή εμβολιασμού) δημόσιας υγείας. Τα μέτρα, δε, 

αυτά θα πρέπει να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία το 

επιβληθησόμενο μέτρο θα πρέπει να είναι το κατάλληλο, αναγκαίο και ηπιότερο, 

προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός επιβολής του. 

Συνάδελφοι, 

Η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Δεν υπάρχει χώρος για 

μικροσυνδικαλιστικά συμφέροντα με όχημα μία στείρα κριτική και αυτοσκοπό τη 

σύγκρουση. Είναι ώρα για ενότητα και σύμπνοια με πίστη στην ιατρική κοινότητα. 

 

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 


