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Την ανΤίσΤροφη μέτρηση για να 
τεθούν οι αρνητές της πανδημίας 
ενώπιον της Δικαιοσύνης σηματοδο-
τούν οι ενέργειες της ΕΛ.ΑΣ. Μόλις 
την περασμένη Παρασκευή, οι αξι-
ωματικοί της Αστυνομίας έστειλαν 
δύο δικογραφίες στον εισαγγελέα 
με ιστοσελίδες αρνητών της πανδη-
μίας, οι οποίες ελέγχονται για το αδί-
κημα της διασποράς ψευδών ειδήσε-
ων. Παράλληλα, σύμφωνα με πληρο-
φορίες της Realnews, στα γραφεία ει-
δικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκο-
νται προς ολοκλήρωση άλλες δύο δι-
κογραφίες για ιστοσελίδες αρνητών 
του εμβολίου, της μάσκας, του rapid 
test και της πανδημίας.
Με την ολοκλήρωσή τους και αυτές 

οι δύο νέες δικογραφίες θα διαβιβα-
στούν αρμοδίως στον εισαγγελέα, 
επίσης με τις κατηγορίες της διασπο-
ράς ψευδών ειδήσεων για τους δια-
χειριστές τους.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες 
πηγές, στα γραφεία υπηρεσιών της 
ΕΛ.ΑΣ. την περασμένη εβδομάδα 
κλήθηκαν τέσσερα άτομα για να δώ-
σουν καταθέσεις στο πλαίσιο της 
έρευνας που έχει διατάξει η Εισαγγε-
λία. Από τα τέσσερα άτομα ζητήθη-
κε να διαπιστωθεί η σχέση τους τό-
σο με τη διασπορά ψευδών ειδήσε-
ων όσο και με τη «χορήγηση» νομι-
κών συμβουλών σε ασθενείς με κο-
ρωνοϊό που νοσηλεύονται στο νοσο-
κομείο, προκειμένου να μη διασωλη-
νωθούν ή να μην τους προσφερθούν 
οι απαραίτητες ιατρικές βοήθειες για 

την αντιμετώπιση της λοίμωξης. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι και τα 
τέσσερα άτομα κατέθεσαν υπόμνημα 
στο οποίο τονιζόταν πως θα δεχθούν 
να δώσουν εξηγήσεις μόνο στη Δι-
καιοσύνη.  Στις δύο δικογραφίες που 
διαβιβάστηκαν την Παρασκευή από 
τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
της ΕΛ.ΑΣ. στον αρμόδιο εισαγγε-
λέα αναφέρονται τα ονόματα 20 ατό-
μων, ανάμεσά τους και αυτά των φε-
ρόμενων ως διαχειριστών των ιστο-
σελίδων.
Μάλιστα, ανάμεσά τους βρίσκεται 
και ένας παλιός γνώριμος της ΕΛ.ΑΣ. 
που κατά το παρελθόν είχε προσα-
χθεί από συγκεντρώσεις οπαδών του 
Αρτέμη Σώρρα, όπου είχαν προκλη-

θεί ένταση και μικρο-
επεισόδια.
Στη μία ιστοσελίδα, 
που φέρεται να εί-
χε πέντε διαχειρι-
στές, διαπιστώνεται 

διασύνδεση με την οργάνωση «Ελ-
ληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς». Αυτοί 
προέτρεπαν τους πολίτες να μη φο-
ρούν μάσκα, να μην κάνουν εμβόλιο 
και να καταθέσουν αγωγές εναντί-
ον οποιουδήποτε τους ζητήσει να λά-
βουν τα απαραίτητα μέτρα προστα-
σίας, ζητώντας αποζημιώσεις ύψους 
εκατομμυρίων ευρώ.
Στη δεύτερη ιστοσελίδα, που προέ-
τρεπε γονείς να μη φορούν μάσκα 
στα παιδιά τους και να μην τα στέλ-
νουν στο σχολείο διότι γίνονται rapid 
tests, εμπλέκονται τουλάχιστον 15 
άτομα, ο μεγαλύτερος 77 ετών και ο 
μικρότερος 22 ετών, ενώ οι περισσό-
τεροι είναι από περιφέρειες της βό-
ρειας Ελλάδας με χαμηλό ποσοστό 
εμβολιασμένων.

Θεοδοσησ Π. Πανου

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Στη Δικαιοσύνη οι «ηγέτες» 
των αντιεμβολιαστών

καταγγελθεί ήταν αυτό που σημειώθηκε στις 
28 Αυγούστου στο Θριάσιο Νοσοκομείο. «Γύ-
ρω στις 9 το βράδυ, περίπου 25 άτομα μπήκαν 
στο νοσοκομείο. Μια ομάδα τεσσάρων από αυ-
τούς κατάφερε να εισβάλει ακόμα και μέσα στην 
πνευμονολογική κλινική, παραβιάζοντας κάθε 
πρωτόκολλο και προπηλακίζοντας τους συνα-
δέλφους», λέει ο Μανώλης Βαρδαβάκης, πρό-
εδρος του Σωματείου 
Εργαζομένων στο Θριά-
σιο. Οι εισβολείς έλεγαν 
ότι είναι «θεματοφύλα-
κες του Συντάγματος» 
και ζητούσαν να μη δι-
ασωληνωθεί μια ασθε-
νής. «Μάλιστα, επειδή 
δεν είχαμε διαθέσιμη 
κλίνη, η ασθενής θα με-
ταφερόταν σε άλλο νο-
σοκομείο. Εκείνοι απει-
λούσαν γιατρούς και νοσηλευτές, έλεγαν ότι δεν 
θα επιτρέψουν τη μεταφορά της ασθενούς», 
προσθέτει ο Μ. Βαρδαβάκης. Το περιστατικό 
έληξε με την παρέμβαση της Αστυνομίας, η 
οποία όμως δεν κίνησε κάποια διαδικασία ενα-
ντίον των αρνητών. «Δεν είναι τυχαίο ότι εκείνο 
το διάστημα και για αρκετό καιρό μετά συγκε-
κριμένοι κύκλοι αρνητών στο διαδίκτυο είχαν 
στοχοποιήσει το προσωπικό του Θριασίου, λέ-
γοντας απίστευτα πράγματα, ότι σκόπιμα μετα-
φέρονται ασθενείς σε… ειδικές αίθουσες για να 
κολλήσουν κορωνοϊό ή ότι βάζουν ειδικές μά-
σκες που καταστρέφουν τους πνεύμονες», κα-
ταλήγει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομέ-
νων στο Θριάσιο. 

Το… φίμωτρο
Τον περασμένο μήνα, το προσωπικό του Νοσο-
κομείου Παπανικολάου δεχόταν διαρκείς οχλή-
σεις από συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος προ-
σπαθούσε να αποτρέψει τη διασωλήνωση της 
συζύγου του. Αλλοτε μόνος του, άλλοτε με τη 
συνοδεία ατόμων που δήλωναν συγγενείς του, 
εισέβαλλε στο νοσοκομείο, αποκαλώντας τους 
γιατρούς «φονιάδες». Τελικά, επέδωσε έγγρα-
φο, το οποίο έφερε τον τίτλο «Προειδοποίηση 
για Καταγγελία/Αγωγή», στη Γεωργία Χασαπί-
δου, πνευμονολόγο του νοσοκομείου. «Επρό-
κειτο για άτομο χαμηλού μορφωτικού επιπέ-
δου, το οποίο φαίνεται πως είχε υποστήριξη 

από κάποιους άλλους, οργανωμένους αρνητές. 
Αυτοί προφανώς και του χορήγησαν το έγγρα-
φο που μου επέδωσε. Εντός του νοσοκομείου 
ήταν εκτός εαυτού, φώναζε, μας έλεγε ότι θέ-
λουμε να σκοτώσουμε τους ασθενείς. Τα περι-
στατικά αυτά συμβαίνουν πολύ συχνά σε αυτό 
το κύμα της πανδημίας και είμαστε σε επαφή 
με το νομικό τμήμα του νοσοκομείου για να τα 

αντιμετωπίζουμε», λέ-
ει η Γ. Χασαπίδου. Το 
έγγραφο που της επι-
δόθηκε χαρακτήριζε τη 
μάσκα «φίμωτρο», ενώ 
περιελάμβανε τις πλέ-
ον εξωφρενικές θεωρί-
ες των αρνητών. «Δεν 
υπάρχει καμία απόδει-
ξη πως ο COVID-19 εί-
ναι ιός. Δεν υπάρχει 
καμία απόδειξη πως 

υπάρχει έστω και ένας θάνατος από τον υπο-
τιθέμενο COVID-19. Δεν υπάρχει καμία από-
δειξη πως υπάρχει πανδημία», αναγραφόταν 
μεταξύ άλλων. «Ο αστυνομικός που τον συνό-
δευε, μας είπε πως τελευταία, τέτοια έγγραφα 
επιδίδονται κατά δεκάδες σε νοσοκομεία της 
Θεσσαλονίκης», προσθέτει η πνευμονολόγος. 

Εισαγγελική εντολή
Πριν από λίγες ημέρες, στο Νοσοκομείο Ατ-
τικό ολοκληρώθηκε ένας κύκλος επεισοδίων 
που προκαλούσε γιος ασθενούς, η οποία κα-
τέληξε. Μαζί με ομάδα «συγγενών» του, όπως 
τους αποκαλούσε, ο άνθρωπος αυτός αρνείτο 
ότι η μητέρα του είχε πεθάνει από τις επιπλο-
κές του κορωνοϊού, ζητούσε να της γίνει νε-
κροτομή και μαζί με τους συνοδούς του απει-
λούσε το προσωπικό. Τελικά, η γυναίκα ετάφη 
κατόπιν εισαγγελικής εντολής. «Το πιο τραγικό 
είναι ότι είχε αφήσει τη σορό της μητέρας του 
στο ψυγείο του νοσοκομείου για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. Δυστυχώς, μια αιτία της έξαρ-
σης που βιώνουμε είναι αυτές οι ομάδες που 
επηρεάζουν τόσο κόσμο, με αποτέλεσμα αν 
κάποιοι νοσήσουν να αρνούνται να πάνε στο 
νοσοκομείο. Ισως έτσι εξηγείται το γεγονός ότι 
μας έρχονται ασθενείς σε πολύ προχωρημένη 
κατάσταση», δηλώνει ο Μιχάλης Ρίζος, εντα-
τικολόγος και πρόεδρος του Σωματείου Εργα-
ζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο. 

«Ηταν εκτός εαυτού, 
φώναζε, μας έλεγε ότι 
θέλουμε να σκοτώσουμε τους 
ασθενείς. Τα περιστατικά αυτά 
συμβαίνουν πολύ συχνά»


