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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 200/25-5-2017 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  

Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ GARDASIL  

 

Σήμερα 25.05.2017 εκδικαζόταν ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών, η από 25.02.2916 αγωγή του ΠΑ.ΚΟ.Ε. κατά 1) Του Σωματείου 

με την επωνυμία: «Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής», 

2) Του Κωνσταντίνου Νταλούκα, προέδρου του προαναφερόμενου 

Σωματείου και 3) Του Δημήτριου Φούσκα, γραμματέα του 

προαναφερόμενου Σωματείου. Η υπόθεση αφορούσε τις σοβαρές 

παρενέργειες ακόμη και θανάτους που μπορεί να προκαλέσει το εμβόλιο 

Gardasil για την πρόληψη του καρκίνου της μήτρας σε μικρά κορίτσια για 

τη χρήση του οποίου υπεραμύνονταν οι παραπάνω. 
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Όμως, τρείς ημέρες πριν τη δικάσιμο οι «πανέξυπνοί» 

εκπρόσωποι της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής 

επέδωσαν αγωγή κατά του ΠΑ.Κ.Ο.Ε, με ημερομηνία δικασίμου 

07.03.2018. Είναι προφανές και χωρίς αμφισβήτηση ότι αυτή η κίνηση, 

έγινε για να καθυστερήσουν την εκδίκαση της υπόθεσης που είναι πολύ 

σοβαρή για τη δημόσια υγεία. Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως, ο 

πληρεξούσιος δικηγόρος των αντιδίκων, ζήτησε αναβολή για να 

συνεκδικασθεί η υπόθεση του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. με τη δική τους κατά την άνω 

ημερομηνία της 07.03.2018. Η πλευρά του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. αρνήθηκε 

κατηγορηματικά την αναβολή της υποθέσεως, δηλώνοντας ότι το ζήτημα 

αφορά τη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα μικρών παιδιών και ότι τα χρήματα 

που απαιτούσε θα τα διέθετε αποκλειστικά για την ενημέρωση του κοινού 

σε σχέση με τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την χορήγηση του 

εμβολίου αυτού. Επίσης η πλευρά του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. κατέστησε σαφές ότι η 

αγωγή των αντιδίκων έγινε για παρελκυστικούς λόγους καθότι ασκήθηκε 

μόλις τρεις ημέρες πριν τη δικάσιμο, ενώ η αγωγή του ΠΑ.Κ.Ο.Ε είχε 

κατατεθεί 1 ½ χρόνο πριν. 

Πλην όμως, παρά το γεγονός ότι η πλευρά του ΠΑ.Κ.Ο.Ε 

κατέστησε σαφές στην πρόεδρο του Δικαστηρίου ότι η υπόθεση 

αφορούσε τη δημόσια υγεία και δη την υγεία μικρών κοριτσιών και ότι η 

αγωγή των αντιδίκων ασκήθηκε καταχρηστικά μόλις τρείς ημέρες πριν με 

σκοπό την παρέλκυση της δίκης, το δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση για 

τη δικάσιμο της 07.03.2018.             

Άραγε έως τότε πόσα κορίτσια θα ρισκάρουν την υγεία 

τους στο βωμό της «αδιάβλητης» δικαιοσύνης και του 

υπερκέρδους από την πώληση των εμβολίων αυτών; 
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                            ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε.  
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