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Σφίγγει ο κλοιός για 
το κίνημα αρνητών
Ατομα που 
έχουν αναδειχθεί 
σε ηγετικές 
φυσιογνωμίες των 
αντιεμβολιαστών 
αναμένεται να 
κληθούν από τη 
Δικαιοσύνη τις 
αμέσως επόμενες 
ημέρες 
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Σ
ε «καραντίνα» βάζουν Δικαιοσύνη, Αστυ-
νομία και πειθαρχικά συμβούλια τους επι-
κεφαλής του αντιεμβολιαστικού κινήμα-

τος. Επειτα από σχεδόν δύο χρόνια πανδημί-
ας, οι Αρχές για πρώτη φορά λαμβάνουν αυ-
στηρά μέτρα και επιβάλλουν κυρώσεις σε πρό-
σωπα που ταυτίστηκαν με τη συνωμοσιολογία. 

Η Εισαγγελία Αθηνών, σε συνεργασία με την 
ΕΛ.ΑΣ., αναμένεται τις επόμενες ημέρες να κα-
λέσει για κατάθεση άτομα που έχουν αναδει-
χθεί σε ηγετικές φυσιογνωμίες του κινήματος 
των αρνητών του ιού και του εμβολίου. Πρόκει-
ται για πρόσωπα που έχουν έντονη δραστηρι-
ότητα στο διαδίκτυο με συνεχή διασπορά ψευ-
δών ειδήσεων και με δημοσιοποίηση δήθεν 
«επιστημονικών μελετών», που αποδεικνύουν 
πως δεν υπάρχει ο ιός SARS-CoV-2.

Hδη στα γραφεία της Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος συντάσσονται επτά δικογραφίες 
που αφορούν τέτοιες περιπτώσεις, ενώ σύμ-
φωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμε-
νο εμπλοκής των μελών του αντιεμβολιαστικού 
κινήματος στον θάνατο δύο γυναικών στη βό-
ρεια Ελλάδα, οι οποίες αρνήθηκαν τη διασωλή-
νωσή τους, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή 
τους. Οπως φαίνεται, και οι δύο γυναίκες είχαν 
ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με γνωστούς αρ-
νητές, οι οποίοι τις προέτρεπαν να μη δεχθούν 
ιατρική βοήθεια. 

Οσον αφορά τις επτά δικογραφίες, αυτές εστι-
άζουν σε άτομα που έχουν σχέση με κεντρική 
ιστοσελίδα, η οποία στην ουσία αποτελεί «φά-
μπρικα» μηνύσεων και αγωγών εναντίον για-
τρών, εκπαιδευτικών, εισαγγελικών λειτουργών, 
με αφορμή τη χρήση μάσκας, τα rapid tests ή 
τη διασωλήνωση ασθενών.

Η ιστοσελίδα ελέγχεται πλήρως από το δί-
κτυο των «Αυτοχθόνων Ελλήνων Ιθαγενών», 
που συνδέεται με τον Αρτέμη Σώρρα, και ήδη 
έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές οι δύο δια-
χειριστές της, οι οποίοι τις επόμενες ημέρες θα 
κληθούν για να δώσουν εξηγήσεις.

Επίσης, έχουν ταυτοποιηθεί δύο συγκεκρι-
μένα προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
τα οποία έχουν εκατοντάδες ακολούθους και 
προτρέπουν σε πλήρη ανυπακοή στα μέτρα 
κατά της COVID-19 και βέβαια στον εμβολια-
σμό. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαχειριστές των 
σελίδων στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, έναντι αμοιβής από 15 έως και 
25 ευρώ, προσφέρουν νομικές αλλά και ιατρι-
κές συμβουλές, προκειμένου οι ενδιαφερόμε-
νοι να αποφύγουν τη νοσηλεία και τη διασωλή-
νωση, σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό.

Οι αστυνομικοί ερευνούν και δύο ιστοσελί-
δες για τις οποίες φαίνεται πως ο κεντρικός δι-
ακομιστής είναι στο εξωτερικό και τις διαχειρί-
ζονται άτομα στην Ελλάδα. Οι διαχειριστές τους 

του εμβολιασμού» και «υποστηρίζει ότι υπάρ-
χουν ομάδες θανάτου οι οποίες διασωληνώ-
νουν εσκεμμένα τους ασθενείς». Τις εξελίξεις 
φαίνεται να «έτρεξαν» και οι δημοσιογραφικές 
αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών, σύμφω-
να με τις οποίες ο Ν. Αντωνιάδης επικοινωνού-
σε και ορισμένες φορές συμβούλευε αρνητές 
και ανεμβολίαστους που νοσηλεύονταν στα νο-
σοκομεία, όπως συνέβη με την 51 ετών ασθε-
νή που κατέληξε στο νοσοκομείο «Παπανικο-
λάου», για τον θάνατο της οποίας έφτασε στο 
σημείο να μηνύσει γιατρό.

Τη στιγμή που ο Ν. Αντωνιάδης αποχωρού-
σε από το Τμήμα Ασφάλειας, αντίκρισε τον 
καρδιολόγο Φαίδωνα Βόβολη, ο οποίος είχε 
ενημερωθεί για τη σύλληψή του και είχε σπεύ-
σει να του συμπαρασταθεί. Ο Φ. Βόβολης εί-
ναι επικεφαλής του κινήματος «Ελεύθεροι Ξα-
νά» και έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή συγκε-
ντρώσεων αντιεμβολιαστών. Στις 8 Νοεμβρίου 
ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κοινοποίησε 
την απόφαση του διοικητικού του συμβουλί-
ου, σύμφωνα με την οποία αναστελλόταν για 
έξι μήνες η άδεια άσκησης του ιατρικού επαγ-
γέλματος από τον Φ. Βόβολη.

Στο πλευρό του Ν. Αντωνιάδη τον τελευταίο 
καιρό βρίσκεται και ο Δημήτρης Ποντίκας, ο 
οποίος εμφανίζεται να διατηρεί κέντρο έρευ-
νας στην Αιτωλοακαρνανία. Μάλιστα, μετά την 
αναφορά του προφίλ του στο Facebook, ο Ν. 
Αντωνιάδης πραγματοποιεί αναρτήσεις αλλά 
και ζωντανές συνδέσεις στα social media μέ-
σα από τον λογαριασμό του Δ. Ποντίκα. Ο τε-
λευταίος μπήκε στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύ-
νης και συγκεκριμένα της Εισαγγελίας Πρωτοδι-
κών Αρτας, που τον κάλεσε να δώσει, γραπτώς, 
εξηγήσεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Και 
εκεί η έρευνα ξεκίνησε από ένα email, το οποίο 
εστάλη στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγρινί-
ου. Σύμφωνα με τον αποστολέα του email, ο 
Δ. Ποντίκας «βρίσκεται στη σκιά του μέντορά 
του, του γνωστού δικηγόρου Αντωνιάδη, και 
μαζί συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται και να χει-
ραγωγούν το απαίδευτο κοινό τους». 

χρησιμοποιούν ψευδώνυμα και επίσης διαδίδουν fake news 
για την πανδημία, ενώ παράλληλα ζητούν αμοιβή για τη 
χορήγηση ιατρικών συμβουλών.

Αξίζει να σημειωθεί πως το τελευταίο χρονικό διάστημα 
οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος δέχονται ακόμα και απειλητικά email από οπαδούς 
του «κινήματος» των αρνητών, τα οποία βέβαια προστίθε-
νται και αυτά στις δικογραφίες που συντάσσονται ως συ-
μπληρωματικά στοιχεία.

Η σύλληψη
Την περασμένη Τετάρτη, ο γνωστός δικηγόρος Νίκος Αντω-
νιάδης συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αγί-
ου Στεφάνου την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο του, 
με τις κατηγορίες της διέγερσης σε ανυπακοή και της δια-
σποράς ψευδών ειδήσεων κατά συρροή, έπειτα από πα-
ραγγελία για κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση του ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Αντώνη Ελευθεριάνου. Ο Ν. Αντω-
νιάδης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας, ωστόσο στη συ-
νέχεια αφέθηκε ελεύθερος λόγω της δικηγορικής του ιδιό-
τητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε από 
ένα email που έστειλε άγνωστος στη Δίωξη Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος και στο οποίο είχε επισυνάψει αναρτήσεις αλλά 
και βίντεο, στα οποία ο δικηγόρος «τάσσεται ευθέως κατά 

ΤΟ ΜΉΝΥΜΑ του πρωθυπουργού το βράδυ της πε-
ρασμένης Πέμπτης ήταν διαυγές, χωρίς ψιλά γράμ-
ματα. Υπέρτερο της πολυγλωσσίας επιστημόνων και 
κυβερνητικών στελεχών, που προκαλούν σύγχυση 
τις τελευταίες εβδομάδες με τις, πολλές φορές, δι-
αφορετικές απόψεις που αρθρώνουν. «Οποιος δεν 
κάνει τις δύο δόσεις του εμβολίου, αλλά και εσείς οι 
άνω των 60 ετών που δεν θα πάτε για την τρίτη δόση 
θα παίζετε τον γκρινιάρη στο σπίτι τα Χριστούγεννα», 
ήταν το νόημα όσων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
ο οποίος υπερκέρασε τις δυσκολίες μιας καμπάνιας 
που δεν έφτασε σε όλους τους Ελληνες. Δεν έφτα-
σε κυρίως σε αυτούς που το μυαλό τους παγιδεύτη-

κε ανάμεσα στη Σκύλλα των εμβολίων και στη Χάρυ-
βδη της COVID-19. Είναι οι ίδιοι που κατέβασαν τα 
ρολά στη σκέψη, εγκλωβισμένοι στην οργή και στην 
άρνηση. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για «ρατσισμό» 
έναντι των ανεμβολίαστων, προτάσσοντας τον παρά-
γοντα του φόβου που καθορίζει τη στάση αυτής της 
κοινωνικής ομάδας, η οποία πλέον αναφέρεται ως 
οι «εμβολιοφοβικοί» των αρνητών. Η πλημμύρα των 
στοιχείων ολόκληρου του κόσμου καθιστά πλέον αυ-
τό τον φόβο αδικαιολόγητο. Οι εμβολιοφοβικοί πρέ-
πει, επιτέλους, να ακολουθήσουν την κοινωνική πλει-
οψηφία, να βγουν από το σπίτι και να κλείσουν ρα-
ντεβού μέσω του emvolio.gov.gr. Χθες…
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Η Σκύλλα και η Χάρυβδη


