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Πρόλογος -  Εσταριστίες  

 

Πρόλογοσ 
 

Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν «Αληηεκβνιηαζηηθέο απόςεηο θαη ειιεληθό 

δηαδίθηπν» εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο – Σκήκα Ιαηξηθήο «Δκβνιηαζκνί θαη πξόιεςε ινηκώμεσλ ζε 

παηδηά θαη εθήβνπο». ηόρνο ηεο ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο κειέηεο πάλσ ζην 

ειιεληθό δηαδίθηπν θα ηηο αληηεκβνιηαζηηθέο απόςεηο, πνπ από όζα γλσξίδνπκε 

απνηειεί θαη ηελ πξώηε πξνζπάζεηα. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζπγθξίζεθαλ 

κε αληίζηνηρεο κειέηεο ηνπ εμσηεξηθνύ.. Καηαβιήζεθε κεγάιε πξνζπάζεηα λα είλαη 

όζν ην δπλαηόλ απιή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε. Η πεξίνδνο πνπ δηεμήρζε ε 

παξνύζα κειέηε ηελ θαζηζηά κάιινλ επίθαηξε κε κηα ζεηξά από λόζνπο γηα ηηο νπνίεο 

ππάξρεη δηαζέζηκν εκβόιην, λα επαλεκθαλίδνληαη ζηε ρώξα καο, ζπλέπεηα πνιιώλ 

παξαγόλησλ όπσο ε ρακειή εκβνιηαζηηθή θάιπςε έλαληη θάπνησλ εκβνιίσλ αιιά 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαζώο θαη ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ θαη πξνζθπγηθώλ ξνώλ. 

Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε είρε ζθνπό λα αλαπαξάγεη ην δπλαηόλ ηνλ κέζν 

Έιιελα ρξήζηε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ γηα ηνλ εκβνιηαζκό. Έηζη θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηεο κειέηεο έγηλε 

πξνζπάζεηα λα παξακείλνπλ ην δπλαηόλ απιά ηα βήκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζην 

δηαδίθηπν κε όξνπο πνπ ζεσξήζεθε όηη είλαη πηζαλόηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ 

ρξήζηε πνπ δελ έρεη ηδηαίηεξεο γλώζεηο ηόζν ηαηξηθήο όζν θαη ηνπ δηαδηθηύνπ.  

Σηο επραξηζηίεο κνπ ζην θ. Γαιαλάθε Δ., θ. Πεξδηθνγηάλλε Υ., θ. Γεκεηξίνπ Λ. θαη 

ζε όινπο ηνπο δηδάζθνληεο θαζώο θαη ζηνλ θ. Αληαρόπνπιν Υ. Δπίζεο, ζηνπο 

ζπκθνηηεηέο κνπ γηα ην σξαίν θιίκα θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία. 

 

Σέινο, επραξηζηώ ηελ ζύδπγν θαη ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ζηήξημή ηνπο. 

 

Γηα ηελ εξγαζία δελ ρξεηάζηεθε ρξεκαηνδόηεζε. 
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Σν αληηεκβνιηαζηηθό θίλεκα, παξά ηελ πεπνίζεζε πνιιώλ, δελ είλαη θάηη λέν αιιά 

αθνινπζεί παξάιιειε πνξεία κε ηα εκβόιηα. Νέν όκσο είλαη ην δηαδίθηπν, ε επθνιία 

θαη ε επξεία ρξήζε ηνπ νπνίνπ έρεη βνεζήζεη ζηελ δηάδνζε απόςεσλ θαη ηδεώλ. Γελ 

ζα κπνξνύζε παξά λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ζθεπηηθηζκνύ έλαληη 

ησλ εκβνιίσλ. Όπσο ζην εμσηεξηθό, έηζη θαη ζηελ Διιάδα πξνθύπηνπλ ηζηνζειίδεο 

αιιά θαη βίληεν πνπ πξνπαγαλδίδνπλ ηέηνηεο ζέζεηο. Με ηελ παξνύζα εξγαζία έγηλε 

πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ απόςεσλ απηώλ ζην Διιεληθό δηαδίθηπν κε ζθνπό λα 

θαηαγξάςνπκε ηελ έθηαζε ηνπο, ην πεξηερόκελν, ηα εθθξαζηηθά κέζα, ηνλ ζρεδηαζκό 

αιιά θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ζθνπό 

απηό ε κεραλή αλαδήηεζεο Google θαη ην YouTube κε όξνπο αλαδήηεζεο ζην 

Google: «εκβόιην», «εκβνιηαζκόο», «εκβόιην αινπκίλην», «εκβόιην απηηζκόο», 

«εκβόιην ηξαρήινπ», «εκβόιην ηιαξάο», «εκβόιην MMR», «εκβόιην παξελέξγεηεο», 

«επηθίλδπλα εκβόιηα» ελώ ζην YouTube: «εκβόιηα». Από ηελ αλαδήηεζε πξνέθπςαλ 

ζπλνιηθά 27 ηζηνζειίδεο γξακκέλεο ζηα Διιεληθά. Σν 33% ήηαλ παξαταηξηθέο 

ηζηνζειίδεο, ην 45% ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα θαη ην ππόινηπν 22% απνηεινύζαλ 

πξνζσπηθά ηζηνιόγηα (blogs). Δπίζεο, 33% ησλ ζειίδσλ πεξηείραλ πξσηόηππα άξζξα, 

πνπ εμέζεηαλ ηελ γλώκε ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο ελώ ην ππόινηπν 67% αλαπαξήγαγαλ 

άξζξα θαη γλώκεο ηξίησλ. Με πνζνζηό 18,5% ην MMR θαη ην αληηγξηπηθό ήηαλ ηα 

ζπρλόηεξα θαηεγνξνύκελν εκβόιηα αθνινπζνύκελα από ην DTP κε 11% θαη ην HepB 

κε 7,5% ελώ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζειίδσλ (81,5%) θαηαθέξνληαη ελαληίνλ 

όισλ ησλ εκβνιίσλ αλεμαηξέησο. Σν 78% ησλ ηζηνζειίδσλ ππνζηεξίδεη όηη ηα 

εκβόιηα πεξηέρνπλ επηθίλδπλα ζπζηαηηθά. Σα ζπρλόηεξα αλαθεξόκελα είλαη ην 

αινπκίλην, ε ζεηνκεξζάιε θαη γεληθόηεξα ηα έθδνρα. Σν 89% ησλ ηζηνζειίδσλ 

ππνζηεξίδνπλ όηη πξνθαινύλ ζνβαξέο λόζνπο ή αθόκε θαη ζάλαην, ην 30% όηη 
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επηβαξύλνπλ ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα θιπ. Δπίζεο, έζεηαλ ζέκαηα εκπηζηνζύλεο 

ησλ αξρώλ, ησλ γηαηξώλ ελώ γηλόηαλ ιόγνο θαη γηα ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο όπσο ε 

νκνηνπαζεηηθή θαη βνηαλνινγία. Βάζε ζρεδηαζκνύ ησλ ηζηνζειίδσλ, ην 85% 

πεξηείρε ζπλδέζκνπο (links) ζε αληηεκβνιηαζηηθό πιηθό ελώ θακία από απηέο δελ είρε 

αληίζηνηρνπο ζπλδέζκνπο πξνο ζειίδεο ελεκέξσζεο γηα ηα εκβόιηα, 11% 

ρξεζηκνπνίεζαλ πξνζσπηθέο καξηπξίεο ζπκάησλ ή ζπγγελώλ ηνπο ζηα άξζξα ηνπο 

θαη ην 59% κεηέθεξαλ γλώκεο εηδηθώλ επί ησλ εκβνιίσλ όπσο ηζρπξίδνληαη, 81,5% 

πεξηείραλ εηθόλεο κε ζύξηγγεο, 3,7% εηθόλεο ζπκάησλ ησλ εκβνιίσλ ελώ ζην 22% 

ππήξρε μερσξηζηή θαηεγνξία ζηελ ηζηνζειίδα κε ζεκαηνινγία γηα ηα εκβόιηα. Σα 

ζρόιηα ησλ ρξεζηώλ επηηξεπόηαλ ζην 70% ελώ απνπνίεζε επζπλώλ ηνπ ζπγγξαθέα, 

ην ιεγόκελν disclaimer, ππήξρε ζην 26%. ην YouTube ην 26% ησλ βίληεν 

πξνσζνύζαλ ζέζεηο ππέξ ηνπ εκβνιηαζκνύ ην 29% πεξηείραλ αληηεκβνιηαζηηθέο 

απόςεηο γηα έλα ή πεξηζζόηεξα εκβόιηα, ην 17% ελεκεξσηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ην 14% 

άιινπ πεξηερνκέλνπ, ην 13% ήηαλ δηπιά βίληεν θαη 1% ήηαλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα 

ρσξίο ππόηηηινπο. Σα βίληεν κε αληηεκβνιηαζηηθέο απόςεηο (AV) εκθαληδόηαλ 

πςειόηεξα (median: 35) από ηα βίληεν πνπ πξνσζνύζαλ ηνλ εκβνιηαζκό (PV) 

(median: 52). Σα PV ήηαλ κέζεο δηάξθεηαο 8,18min ±6,05 (mean ±SD) ελώ ηα AV 

κέζεο δηάξθεηαο 19,28min ±31,65, ρσξίο όκσο λα παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθόηεηα (p=0,09, Anova test). ε όηη αθνξά ηα views ηα AV παξνπζίαδαλ 

κεγαιύηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηα PV, 5675 views ±7212 vs 1947 views ± 4725, 

p=0,005. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ PV ήηαλ ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα ελώ 

αληίζεηα ηα AV ρξεζηκνπνηνύζαλ ζπρλόηεξα ηνλ θόβν σο εθθξαζηηθό κέζν. 

πγθξηηηθά κε κειέηεο ηνπ εμσηεξηθνύ, ζε όηη αθνξά ηηο ηζηνζειίδεο ηα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηόηεηεο ελώ ζην YouTube θάλεθε λα 

ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο, θπξίσο ζηελ κέζε δηάξθεηα ησλ βίληεν. 

Οη νκνηόηεηεο ηελ παξνύζαο κειέηεο κε κειέηεο ηνπ εμσηεξηθνύ είλαη αξθεηέο σο 

πξνο ην πεξηερόκελν ησλ άξζξσλ, ηα εθθξαζηηθά κέζα θαη ηελ δνκή ησλ ηζηνζειίδσλ 

ελώ ε δηαθνξά έγθεηηαη θπξίσο ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαζώο νη ηζηνζειίδεο 

δείρλνπλ πξόρεηξεο θαη εξαζηηερληθέο. ην YouTube ηα βίληεν κε αληηεκβνιηαζηηθό 

πεξηερόκελν είλαη αξθεηά, κεγάινο αξηζκόο ησλ νπνίσλ είλαη ππνηηηιηζκέλα βίληεν 

ζηα αγγιηθά ελώ νη ζέζεηο πνπ πξνβάιινπλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο είλαη εμαηξεηηθά 

αθξαίεο θαη κάιινλ δύζθνια απνδεθηέο από ηνλ κέζν ρξήζηε. 
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Η ζπλερήο παξαθνινύζεζε ησλ απόςεσλ γηα ηα εκβόιηα ζην δηαδίθηπν θξίλεηαη 

απαξαίηεηε κε κειινληηθέο κειέηεο πνπ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο. 
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Abstract 

 

 

Title:  Vaccine hesitancy on Greek speaking websites 

By:  Matzinos Paschalis 

Supervisors: Perdikogianni C., Dimitriou L., Antachopoulos C. 

Date:   February 2018 

 

The anti-vaccination movement, despite the belief of many, is not something new but 

follows a parallel course with vaccines. The new thing is the internet, the easy and 

broad use of which has helped to disseminate views and ideas. It was expected to be 

used to promote skepticism over vaccines. Like the rest of the world, there are 

websites and videos that propagate anti-vaccine theories in Greece. This study 

attempts to capture these theories on the Greek Internet in order to analyze the size, 

content, expressive means, design and the arguments used. The Google search engine 

and YouTube were used for this purpose. A total of 27 websites in Greek were 

searched for. 33% were paramedical sites, 45% informative, and the remaining 22% 

were personal blogs. Likewise, 33% of the pages contained original articles presenting 

the opinion of their authors while the remaining 67% reproduced articles and opinions 

from third parties. With 18.5%, MMR and influenza were the most commonly 

accused vaccines, followed by DTP with 11% and HepB 7.5%, while the highest 

percentage of pages (81.5%) expressed opinions against all vaccines without 

exception. 78% of the sites claim that vaccines contain dangerous ingredients. The 

most commonly mentioned are aluminum, thiomersal and the excipients in general. 

An 89% of videos claim that vaccines cause serious diseases or even death, 30% that 

they harm the immune system, etc. They also raised issues of trust regarding the 

authorities, doctors, and alternative treatments such as homeopathy and herbal 

medicine. Regarding website design, 85% contained links to anti-vaccination material 

while none of them had corresponding links to vaccine information pages, 11% used 

personal testimonies of victims or relatives in their articles and 59% translated expert 

opinions on the vaccines they claim. An 81.5% contained syringe images, 3.7% 

images of vaccine victims, and in 22% there was a separate section about vaccines. 

Users' comments were allowed at 70%, while disclaimer of the author existed at 26%. 
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On YouTube, 26% were vaccine-promoting videos, 29% had anti-vaccination views 

on one or more vaccines, 17% were of informative content, 14% were other content, 

13% were doubled, and 1% subtitled. Average anti-vaccine videos (AV)views were 

higher (median: 35) than videos that promoted vaccination (PV) (median: 52). The 

mean duration of PVs was 8.18 min ± 6.05 (mean ± SD), while AV mean duration of 

19.28 min ± 31.65, but not statistically significant (p = 0.09, Anova test). As for 

views, AV were more than PV, 5675views ± 7212 vs 1947views ± 4725, p = 0.005. 

The majority of PVs were informative, while AVs used fear more often as expressive 

means. Compared with foreign studies, the results have many similarities in terms of 

sites, while on YouTube there were some differences, especially in the average 

duration of videos. There are a lot of similarities of the present study with foreign 

studies in terms of content of articles, expressive means and the structure of the web 

pages, while the differences lies mainly in the technical features as the websites seems 

to look amateur. On YouTube, there were a lot of anti-vaccine videos, many of them 

were subtitled videos in English, and many of them presented extreme views rather 

hard to believe by the average user. 

Continued monitoring for the online opinions for vaccines is considered necessary 

with future studies including social media. 
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σληοκογραθίες 

 

AV: anti-vaccine 

PV: pro-vaccine 

DTP: εκβόιην δηθζεξίηηδαο, ηεηάλνπ θαη θνθθύηε 

HepB: εκβόιην επαηίηηδαο Β 

Inf: αληηγξηπηθό εκβόιην 

MMR: εκβόιην ηιαξάο, εξπζξάο θαη παξσηίηηδαο 

VPDs: vaccine preventable diseases 

VPN: virtual private network 

SIDS: sudden infant death syndrome 
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Ειςαγωγή 
 

Λοιμώδη νοςήματα 
 

Οη ινηκώμεηο έρνπλ απνηειέζεη αλά ηνπο αηώλεο ζεκαληηθή αηηία λνζεξόηεηαο 

θαη ζλεζηκόηεηαο κε επαθόινπζε ζπξξίθλσζε ηνπ πιεζπζκνύ. Η επίπησζή ηνπο 

ζηελ θνηλσλία επεξέαζε ηελ πνιηηηθή, ηηο ηέρλεο θαζώο θαη ηνλ πνιηηηζκό. Τπάξρνπλ 

πνιιαπιέο αλαθνξέο ζε αξραία ζπγγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηξνθή πνπ 

πξνθαινύζαλ νη επηδεκίεο θαη παλδεκίεο, ζπλήζσο κε αθνξκή ηνπο κεγάινπο 

εκθύιηνπο θαη επεθηαηηθνύο πνιέκνπο ηεο επνρήο. Δπηδεκίεο παλώιεο, επινγηάο, 

θπκαηίσζεο, ιέπξαο θιπ δελ ήηαλ ζπάληεο ζηελ αξραία Διιάδα, ελώ πνιιαπιέο είλαη 

νη αλαθνξέο  από αξραίνπο Έιιελεο ζπγγξαθείο. Ο Όκεξνο ζηελ Ιιηάδα αλαθέξεηαη 

ζηελ επηδεκία πνπ έπιεμε ην ζηξαηόπεδν ησλ Αραηώλ θαηά ηνλ Σξσηθό πόιεκν
1
, ελώ 

ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηγξαθέο ηνπ Θνπθπδίδε από ηελ κεγάιε επηδεκία ησλ 

Αζελώλ 430 – 427 π.Υ. πνπ αθάληζε ηνλ κηζό πιεζπζκό ηεο πόιεο
2
. Η πξώηε 

αλαθνξά ζε επηδεκία επινγηάο είλαη θαηά ηνλ πόιεκν κεηαμύ Αηγππηίσλ θαη 

Υεηηαίσλ ην 1350 π.Υ.
3
 ελώ ζεκάδηα ηεο λόζνπ βξέζεθαλ ζηελ κνύκηα ηνπ Ρακζή 

ηνπ πέκπηνπ.
4
 ηνπο αηώλεο πνπ αθνινύζεζαλ νη άλζξσπνη παξέκελαλ 

αλππεξάζπηζηνη έλαληη ησλ ινηκώμεσλ. ηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηώλα ν Οιιαλδόο Antony 

van Leeuwenhoek κε ηα πξώηα κηθξνζθόπηα παξαηήξεζε θαη πεξηέγξαςε κηθξόβηα 

θαη πξσηόδσα. Έπξεπε λα πεξάζνπλ δύν αθόκε αηώλεο ώζηε ν Louis Pasteur λα 

πεξηγξάςεη ηελ πξαγκαηηθή ζεκαζία ησλ κηθξνβίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ν Koch θαη 

άιινη εξεπλεηέο πξνζέθεξαλ πεξαηηέξσ γλώζεηο κέρξη θαη ην 1928 θαη ηελ 

αλαθάιπςε ηνπ πξώηνπ αληηβηνηηθνύ από ην Fleming. 

ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηώλα έξρνληαη ηα πξώηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηώλ ηνπ 

Edward Jenner γηα ην εκβόιην ηεο επινγηάο. ηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ νη κειέηεο 

ζπλερίζηεθαλ θαη ιίγα ρξόληα αξγόηεξα ζεκεηώζεθε αμηνζεκείσηε πξόνδνο ζηελ 

αλάπηπμε ησλ εκβνιίσλ κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε δεθάδσλ εκβνιίσλ θαη 

επαθόινπζν ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηεο λνζεξόηεηαο από δηάθνξα παζνγόλα πνπ γηα 

ρξόληα απνηεινύζαλ αίηηα ζεκαληηθήο λνζεξόηεηαο θαη ζλεηόηεηαο. Σν 1980 

απνηειεί ρξνληά νξόζεκν θαζώο ε επινγηά, κηα λόζνο πνπ είρε πξνθαιέζεη 

πνιιαπιέο επηδεκίεο ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ είρε πιένλ εμαιεηθζεί.  

Η ζέζε ησλ εκβνιίσλ ζηελ πξόιεςε ινηκώμεσλ έρεη πιένλ εδξαησζεί κε ην 

πέξαζκα ησλ εηώλ. Σα απνηειέζκαηα καδηθνύ εκβνιηαζκνύ ηνπ πιεζπζκνύ 

παγθνζκίσο γηα δηάθνξα ινηκώδε λνζήκαηα ήηαλ ζεακαηηθά. Γηα παξάδεηγκα ηελ 
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20εηία 1994 – 2013 ζηηο Η.Π.Α. ε εθαξκνγή ηνπ εζληθνύ πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκνύ 

ησλ παηδηώλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνηξνπή 322.000.000 λνζεκάησλ θαη ζπλάκα 

απνθπγή 732.000 ζαλάησλ ελώ εμνηθνλνκήζεθαλ πάλσ από 1 ηξηο δνιάξηα
5
 από ηηο 

δαπάλεο γηα ηελ πγεία. 

 

Το αντιεμβολιαςτικό κίνημα 

 

Ο όξνο αληηεκβνιηαζηηθό θίλεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα ζεηξά 

από απόςεηο θαη ελέξγεηεο νη νπνίεο αληηηίζεληαη ζηνλ εκβνιηαζκό θαζώο εθθξάδνπλ 

επηθπιάμεηο θαηά πόζν είλαη απαξαίηεηα ηα εκβόιηα, θαζώο θαη γηα ηελ αζθάιεηα 

ηνπο. Ο όξνο πιένλ ηείλεη λα αληηθαηαζηαζεί κε ηνλ όξν “ζθεπηηθηζκόο ή δηζηαγκόο 

έλαληη ησλ εκβνιίσλ” ή “vaccine hesitancy” όπσο είλαη ν όξνο ζηα αγγιηθά. 

ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο, ν ζθεπηηθηζκόο έλαληη ησλ εκβνιίσλ 

είλαη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ επεξεάδεηαη από κία ζεηξά παξαγόλησλ όπσο: (1) ε 

έιιεηςε εκπηζηνζύλεο ζηα εκβόιηα, αιιά θαη γεληθόηεξα ζην ζύζηεκα πγείαο, (2) 

ζηνλ εθεζπραζκό, νηη ηα εκβόιηα δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λόζσλ 

θαζώο απηέο έρνπλ εμαθαληζηεί θαη ζηελ (3) επθνιία θαη δηαζεζηκόηεηα ησλ 

εκβνιίσλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ηελ θνηλσληθή νκάδα.   

Τπάξρεη δηάρπηε ε εληύπσζε όηη ην αληηεκβνιηαζηηθό θίλεκα παξνπζηάζηεθε 

ηα ηειεπηαία ρξόληα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο είλαη όζν παιηό είλαη θαη ηα 

εκβόιηα
11

. Λίγν κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ εκβνιίνπ ηεο επινγηάο από ηνλ Jenner ζηελ 

Αγγιία, ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηώλα, παξνπζηάζηεθε ν λόκνο γηα ηνλ ππνρξεσηηθό 

εκβνιηαζκό κε ππνβνιή θπξώζεσλ ζηνπο παξαβάηεο. Η θίλεζε απηή απνηέιεζε ηελ 

πξώηε παξέκβαζε ζηα δηθαηώκαηα ησλ πνιηηώλ ζην όλνκα ηεο δεκόζηαο πγείαο. Σν 

επαθόινπζν ηεο θίλεζεο απηήο ήηαλ ε εκθάληζε θηλεκάησλ θαηά ηνπ ππνρξεσηηθνύ 

εκβνιηαζκνύ πξνβάιινληαο ελζηάζεηο ηόζν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαζώο θαη ζνβαξέο αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ππνρξεσηηθό 

ραξαθηήξα θαη ηελ παξαβίαζε αηνκηθώλ ειεπζεξηώλ. Ιδξύνληαη νξγαλώζεηο κε 

αληηεκβνιηαζηηθέο απόςεηο, αληηκαρόκελεο ηνπο πξόζθαηνπο λόκνπο πεξί 

ππνρξεσηηθνύ εκβνιηαζκνύ ρξεζηκνπνηώληαο ηα δηαζέζηκα κέζα πξνπαγάλδαο ηεο 

επνρήο γηα λα θάλνπλ γλσζηέο ηηο ζέζεηο ηνπο. Μηα ζεηξά από γθξαβνύξεο, βηβιία θαη 

εθεκεξίδεο εθδίδνληαη κε ηίηινπο ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ απόςεσλ πνπ πξεζβεύνπλ 

όπσο Anti-Vaccinator (έηνο ίδξπζεο 1869), National Anti-Compulsory Vaccination 

Reporter (1874) θαη Vaccination Inquirer (1879)
12

. Η πίεζε πνπ αζθνύζε ην 

αληηεκβνιηαζηηθό θίλεκα ζηαδηαθά κεγάισλε κε απνθνξύθσζε ηελ κεγάιε 
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δηαδήισζε ζην Λέζηεξ ην 1885 κε πάλσ από 100.000 ζπκκεηνρέο. Απνηέιεζκα ήηαλ 

ε ζύζηαζε επηηξνπήο πνπ ζα κειεηνύζε ηνπο εθαηέξσζελ ηζρπξηζκνύο. Μεηά από 7 

ρξόληα ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ θαη ζέζεσλ ε επηηξνπή θαηέιεμε όηη ν εκβνιηαζκόο 

θαηά ηεο επινγηάο είλαη απνηειεζκαηηθόο ελώ πξόηεηλε ηελ θαηάξγεζε ησλ 

θπξώζεσλ γηα ηνλ ππνρξεσηηθό εκβνιηαζκό. Η πξόηαζε πηνζεηήζεθε θαη έγηλε λόκνο 

επηηξέπνληαο ζηνπο γνλείο πνπ δελ πίζηεπαλ όηη ν εκβνιηαζκόο ζα βνεζήζεη ηα 

παηδηά ηνπο λα αξλεζνύλ ηνλ εκβνιηαζκό, εηζάγνληαο έηζη ηνλ όξν «αληηξξεζίαο 

ζπλείδεζεο» ζην αγγιηθό δίθαην
13

. 

Κηλήκαηα εκθαλίζηεθαλ θαη ζε άιια κέξε ηνπ θόζκνπ κε παξόκνηα ξεηνξηθή 

όπσο γηα παξάδεηγκα ζηε ηνθρόικε ε νπνία ρηππήζεθε από κεγάιε επηδεκία 

επινγηάο ην 1874, απνηέιεζκα ηεο ρακειήο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ζπλέπεηα θαη ηνπ 

αληηεκβνιηαζηηθνύ θηλήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο νξγάλσζεο ησλ θηλεκάησλ απηώλ 

είλαη ε πξνώζεζε ησλ απόςεσλ ηνπο ζηελ άιιε άθξε ηνπ Αηιαληηθνύ. Με αθνξκή 

ηα απμεκέλα θξνύζκαηα επινγηάο, μεθίλεζαλ κηα ζεηξά από δξάζεηο γηα ηελ 

πξνώζεζε ηνπ εκβνιηαζκνύ. Η αληίδξαζε ησλ θηλεκάησλ θαηά ηνπ εκβνιηαζκνύ 

ήηαλ άκεζε θαη ζύληνκα πήξε δηαζηάζεηο κε κηα ζεηξά από δξάζεηο. ε πνιιέο 

πνιηηείεο ε πίεζε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάθιεζε ησλ λόκσλ πεξί 

ππνρξεσηηθνύ εκβνιηαζκνύ. Οη δηελέμεηο ησλ αληηεκβνιηαζηώλ κε ην θξάηνο έθηαλαλ 

ζπρλά ζηα ακεξηθάληθα δηθαζηήξηα, ελώ ε ππόζεζε ελόο πνιίηε από ηελ 

Μαζαρνπζέηε έθηαζε κέρξη ην αλώηαην δηθαζηήξην ησλ Η.Π.Α. (Supreme Judicial 

Court), ην νπνίν όκσο απνθάζηζε όηη ηειηθά νη πνιηηείεο έρνπλ δηθαίσκα λα θέξλνπλ 

λόκνπο ππέξ ηνπ ππνρξεσηηθνύ εκβνιηαζκνύ ζην όλνκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

δεκόζηαο πγείαο
14

.   

Καηά ηνλ 20
ν
 αηώλα ε αλάπηπμε ησλ εκβνιίσλ ήηαλ ξαγδαία θαη εηδηθόηεξα 

κεηά ην 1950. Η εθζηξαηεία εκβνιηαζκνύ κε ηα εκβόιηα ηεο πνιηνκπειίηηδαο θαζώο 

θαη ηιαξάο, εξπζξάο θαη παξσηίηηδαο έηπρε κεγάιεο απνδνρήο από ηνπο γνλείο κε ην 

πξόγξακκα εκβνιηαζκνύ λα πηνζεηείηαη από ηηο ρώξεο ηνπ αλεπηπγκέλνπ θόζκνπ. Σν 

1980 ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο αλαθνηλώλεη ηελ εμάιεηςε ηεο επινγηάο. Νέα 

εκβόιηα αλαπηύζζνληαη ζπλερώο όπσο ην εκβόιην ηεο δηθζεξίηηδαο, ηεηάλνπ θαη 

θνθθύηε. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο δηείζδπζεο ησλ εκβνιίσλ είλαη ε αύμεζε ηεο θάιπςεο 

κε ηελ 3
ε
 δόζε ηνπ DTP παγθνζκίσο κέζα ζε κηα δεθαεηία, από 20% ην 1980 ζην 

75% ην 1990
15

. Η επηηπρία ησλ εκβνιίσλ ινηπόλ, θαηάθεξε λα κεηξηάζεη ηνλ 

ζθεπηηθηζκό ελαληίνλ ηνπο γηα αξθεηά ρξόληα. Καηά ηελ καθξά πνξεία αλάπηπμεο 

όιν θαη πεξηζζόηεξσλ εκβνιίσλ, ππήξμαλ «αηπρήκαηα» όπσο ζνβαξέο επηπινθέο 

αθόκε θαη ζύκαηα, ηα νπνία αλαδσπύξσζαλ ηηο θσλέο ησλ αληηεκβνιηαζηώλ. Ήηαλ 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 
Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

10 

ζηα κέζα ηνπ 1970 όηαλ ν εκβνιηαζκόο κε ην DTP ζπζρεηίζηεθε κε εκθάληζε 

ζνβαξώλ λεπξνινγηθώλ επηπινθώλ ζε 36 παηδηά ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην
16

. Σν ζέκα 

πήξε γξήγνξα αξθεηή δεκνζηόηεηα, ηδξύζεθαλ ζύιινγνη γνλέσλ ηα παηδηά ησλ 

νπνίσλ ήηαλ ζύκαηα ησλ επηπινθώλ ηνπ εκβνιίνπ, κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε γηα ηνπο 

θηλδύλνπο ηνπ νινθπηηαξηθνύ εκβνιίνπ ηνπ θνθθύηε. Δπαθόινπζε ήηαλ ε πηώζε ησλ 

πνζνζηώλ εκβνιηαζκνύ, κε απνηέιεζκα επηδεκίεο θνθθύηε κε πάλσ από 100.000 

πεξηζηαηηθά θαη δεθάδεο ζαλάηνπο
17

. Ο ζθεπηηθηζκόο γηα ην DTP εμαπιώζεθε ζε όιν 

ην θόζκν. ηελ Ιαπσλία, κε απόθαζε ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο, ζηακάηεζε ν 

εκβνιηαζκόο ησλ βξεθώλ κε νινθπηηαξηθό εκβόιην ηνπ θνθθύηε κεηά από 2 

ζαλάηνπο παηδηώλ πνπ είραλ εκβνιηαζηεί κε ην DTP κε απνηέιεζκα λα 

αθνινπζήζνπλ επηδεκίεο
18

. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο αλαδσπύξσζεο ηνπ 

αληηεκβνιηαζηηθνύ ζηηο Η.Π.Α. είλαη όηη ην ληνθηκαληέξ DTP: Vaccination Roulette 

κε ζέκα ηηο επηπινθέο ηνπ εκβνιίνπ θέξδηζε ην βξαβείν EMMY ην 1982. 

Ο ζθεπηηθηζκόο γηα ηα εκβόιηα δελ πεξηνξίζηεθε κόλν κεηαμύ ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξώλ. Σν πξόβιεκα ησλ επηδεκηώλ από κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο ζηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο επηδεηλσλόηαλ από ηηο θησρέο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ηνπο 

ζπρλνύο πνιέκνπο. Μεγάιεο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη εκβνιηαζκνύ μεθίλεζαλ 

από δηεζλείο νξγαληζκνύο ζε ρώξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. Σαπηόρξνλα ππήξμαλ 

αληηδξάζεηο θαηά ηνπ εκβνιηαζκνύ όπσο αθξηβώο θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο, κε 

δηαθνξεηηθή όκσο ξεηνξηθή. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα ησλ ρσξώλ 

όπσο ε Κέλπα θαη νη Φηιηππίλεο όπνπ ε Καζνιηθή εθθιεζία εμέθξαζε ηνλ 

ζθεπηηθηζκό ηεο εγείξνληαο θόβνπο νηη ην αληηηεηαληθό εκβόιην κπνξεί λα πξνθαιεί 

ππνγνληκόηεηα ζηηο γπλαίθεο, ππνγξακκίδνληαο γηα αθόκε κία θνξά ηελ δπζπηζηία 

ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ έλαληη ησλ αλαπηπγκέλσλ
19

. 

Οξόζεκν ζηελ πνξεία ηνπ αληηεκβνιηαζηηθνύ θηλήκαηνο απνηέιεζε κηα 

δεκνζίεπζε ηνπ Andrew Wakefield θαη 12 ζπλαδέιθσλ ηνπ ζην πεξηνδηθό Lancet ην 

1998, ην νπνίν ζπλέδεε ην ζπλδπαζκέλν εκβόιην ηιαξάο – εξπζξάο – παξσηίηηδαο κε 

ηελ εκθάληζεο θνιίηηδαο θαη απηηζκνύ
6
. Με αθνξκή ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, 

πνιιαπιέο κειέηεο θαη αλαζθνπήζεηο δεδνκέλσλ
8,9,10

 έιαβαλ ρώξα, νη νπνίεο 

απέηπραλ λα επηβεβαηώζνπλ ηνπ ηζρπξηζκνύο ηνπ. Ο ηαηξηθόο ζύιινγνο ηεο Αγγιίαο 

κεηά από έξεπλα θαηεγόξεζε ηνλ Wakefield όηη έδξαζε «αλέληηκα θαη αλεύζπλα» θαη 

αλέζηεηιε ηελ άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο, ελώ θαη ην πεξηνδηθό Lancet, 

ζε κία αζπλήζηζηε θίλεζε,  αλαζεώξεζε θαη ηειηθά απέζπξε νξηζηηθά ην άξζξν ην 

2010. Η δεκνζηόηεηα πνπ πήξε παξ’ όια απηά ήηαλ ηόζν κεγάιε πνπ είραλ σο 
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απνηέιεζκα ηα πνζνζηά ηνπ εκβνιηαζκνύ λα παξνπζηάζνπλ κεγάιε πηώζε
7
 θαη 

επαθόινπζε ηελ εκθάληζε επηδεκηώλ θπξίσο ηιαξάο. 

Απηό πνπ παξαηεξείηαη όια απηά ηα ρξόληα είλαη όηη ηα θηλήκαηα ζπλέρηζαλ 

λα ππάξρνπλ θαη λα αλαπαξάγνληαη παξνπζηάδνληαο εμαηξεηηθή αληνρή ζηνλ ρξόλν 

θαη παξά ηελ κεγάιε απνδνρή ηνπ εκβνιηαζκνύ σο κέζν πξνζηαζίαο ελάληηα κηαο 

ζεηξάο από λόζνπο. Σν αμηνζεκείσην δε ζηα ηόζα ρξόληα παξνπζίαο ηνπ 

αληηεκβνιηαζηηθνύ θηλήκαηνο είλαη όηη κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο, νη βαζηθνί ππιώλεο 

ηεο ξεηνξηθήο θαη ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπο, όπσο ε εληάζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εκβνιίσλ, παξακέλνπλ αλαιινίσηνη.  

 

Διαδίκτυο 
 

Δθεί πνπ έρεη επέιζεη κεγάιε αιιαγή ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη ην δηαδίθηπν. 

Η ηζηνξία ηνπ δηαδηθηύνπ μεθηλά από ην 1950 κε ηελ αλάπηπμε ησλ πξώησλ 

ππνινγηζηώλ. Σελ δεθαεηία ηνπ 1960 αλαπηύζζνληαη ηα πξώηα δίθηπα όπσο ην 

Ακεξηθάληθν “Arpanet” θαη ην Γαιιηθό “Cyclades”. Η ζεκεξηλή κνξθή ηνπ 

δηαδηθηύνπ ζαλ World Wide Web μεθίλεζε ηνπ 1980 από ηελ Διβεηία θαη ην CERN
20-

22
. Σελ δεθαεηία ηνπ 1990 μεθίλεζε ε ηαρεία αλάπηπμε ηνπ θαη ε εμάπισζε ηνπ ελώ 

κεηά ην 2000 έρεη πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή όπσο ηελ γλσξίδνπκε ζηηο κέξεο καο. 

Η αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηύνπ ήηαλ ηάρηζηε, αξθεί λα αλαινγηζηεί θαλείο πώο από 16 

εθαηνκκύξηα ρξήζηεο παγθνζκίσο ην 1995 έρεη θηάζεη πιένλ λα αξηζκεί πάλσ από 

3,8 δηζεθαηνκκύξηα ρξήζηεο 2017 θάηη πνπ αληηζηνηρεί ζην 51,7% ηνπ παγθόζκηνπ 

πιεζπζκνύ
23

. ηελ Διιάδα ε εμάπισζε ηνπ δηαδηθηύνπ αθνινύζεζε ηνπο ξπζκνύο 

ηνπ ππόινηπνπ αλεπηπγκέλνπ θόζκνπ θαη από ηνπο 1 εθαηνκκπξίνπ ρξήζηεο ην 2000 

θαη πνζνζηό 9,1% ηνπ πιεζπζκνύ πιένλ βξίζθεηαη ζηνπο 7,2 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο 

θαη 66,1%
24

. Κακία άιιε ηερλνινγία δελ είρε κεγαιύηεξν αληίθηππν ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε θαη ηειηθά ζηνλ ηξόπν δσήο όπσο ην δηαδίθηπν. Η δηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ είλαη ηάρηζηε, κε ειάρηζην θόπν θαη θόζηνο. Ο όξνο “Παγθόζκην 

ρσξηό”, όπσο απηόο είρε πεξηγξαθεί ηνλ πξνεγνύκελν αηώλα από ηνλ Marshall 

McLuhan
25

, έρεη πιήξσο επηβεβαησζεί εηδηθόηεξα αλ αλαινγηζηεί θαλείο θαη ηελ 

επηξξνή πνπ έρνπλ παίμεη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεη 

ηελ δπλαηόηεηα ελεκέξσζεο από έλα ηεξάζηην όγθν πιεξνθνξηώλ, ν νπνίνο είλαη 

πξνζβάζηκνο από όινπο θαη από παληνύ. Απηό όκσο δελ εγγπάηαη απαξαίηεηα ηελ 

θαιύηεξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηαηί ηα πεξηερόκελα ηνπ ίληεξλεη ζπλήζσο δε 

θηιηξάξνληαη, νύηε ππόθεηληαη ζε θάπνην έιεγρν. Σειηθά ε αμηνιόγεζε ησλ 
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πιεξνθνξηώλ ελαπόθεηηαη ζηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη  πξέπεη λα ηηο δηαζηαπξώζνπλ 

από πνιιέο πεγέο θάηη πνπ απαηηεί επηπιένλ θόπν θαη ρξόλν, κε απνηέιεζκα θάπνηνη 

αξθεηνί λα πέθηνπλ ζύκαηα παξαπιεξνθόξεζεο.  

Σν YouTube είλαη κηα ζειίδα δηακνηξαζκνύ βίληεν δηαθόξσλ ρξεζηώλ. Δίλαη 

εμαηξεηηθά δεκνθηιήο κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ, θαηαηάζζνληάο ηελ ζηε 2
ε
 ζέζε 

επηζθεςηκόηεηαο, πίζσ κόλν από ην Google.com. Ξεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 

αξρέο ηνπ 2005 θαη ζύληνκα παξνπζίαζε κεγάιε επηζθεςηκόηεηα θαζώο απνηεινύζε 

έλαλ από ηνπο ιίγνπο ηξόπνπο δηακνηξαζκνύ αξρείσλ βίληεν θαη θπζηθά γηαηί ήηαλ 

δσξεάλ. Η επηηπρία ηνπ ήηαλ ηέηνηα πνπ κόιηο έλα ρξόλν κεηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

εμαγνξάζηεθε από ηελ Google πξνο 1,65 δηο δνιάξηα. Πιένλ κεηξά 800 εθαηνκκύξηα 

κνλαδηθνύο ρξήζηεο θάζε κήλα ελώ θάζε ιεπηό πξνζηίζεληαη βίληεν δηάξθεηαο 400 

σξώλ. Η ζεκαηνινγία ηνπ YouTube είλαη νπζηαζηηθά ειεύζεξε κε ηνλ θάζε ρξήζηε 

λα κπνξεί λα εθθξάζεη ειεύζεξα ηηο απόςεηο ηνπ, κεηαμύ άιισλ θαη γηα ζέκαηα 

πγείαο. 

Σν ίληεξλεη απνηειεί ινηπόλ, ην θπξηόηεξν κέζν ελεκέξσζεο ηα ηειεπηαία 

ρξόληα ελώ κεηαμύ άιισλ απνηειεί ην δεκνθηιέζηεξν ηξόπν πιεξνθόξεζεο γηα 

ζέκαηα πγείαο
26

. ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ην 16% ησλ αλαδεηήζεσλ ησλ 

ρξεζηώλ δηαδηθηύνπ αθνξνύλ πιεξνθνξίεο γηα εκβόιηα, κε έλα πνζνζηό 70% λα 

ππνζηεξίδεη όηη ζεσξεί απνδεθηέο ηηο απαληήζεηο πνπ βξήθε
27

. Ήηαλ αλακελόκελν όηη 

ην δηαδίθηπν ζα απνηεινύζε έλα εμαηξεηηθό κέζν δηάδνζεο ηνπ ζθεπηηθηζκνύ έλαληη 

ησλ εκβνιίσλ. Από ηηο γθξαβνύξεο θαη ηηο εθεκεξίδεο ησλ πξώησλ ρξόλσλ θηάζακε 

πιένλ ζην δηαδίθηπν, ην νπνίν απνηειεί πιένλ ην θπξηόηεξν κέζν πξνώζεζεο ησλ 

αληηεκβνιηαζηηθώλ ζέζεσλ θαη ζεκείν επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ 

εθαηνκκπξίσλ ρξεζηώλ. Μηα κειέηε αλέιπζε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ γηα ην 

εκβόιην ηεο γξίπεο ζην Facebook, ζην Twitter, ζην YouTube θαη ην Digg. ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ, ηα νπνία είραλ θνηλνπνηεζεί θαη δηαβαζηεί ρηιηάδεο 

θνξέο, 60% πεξηείρε ζέζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαηά ησλ εκβνιίσλ
28

.  Δπίζεο, κηα 

αλάιπζε γηα ηα βίληεν ζην YouTube ζρεηηθά κε ηνλ εκβνιηαζκό αλέδεημε όηη ην 32% 

είλαη θαηά ησλ εκβνιίσλ
29

 θαη κάιηζηα είραλ πεξηζζόηεξεο επηζθέςεηο θαη 

κεγαιύηεξε αμηνιόγεζε από ηα βίληεν ππέξ ηνπ εκβνιηαζκνύ. Νεόηεξν κέινο ησλ 

social media θαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζην εμσηεξηθό απνηειεί ην Pinterest. ε κηα 

κειέηε ηνπ 2015 αλαιύζεθαλ 800 ζέκαηα εκβνιηαζηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη από ηα 

απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ όηη ηα πεξηζζόηεξα εμέθξαδαλ θόβνπο θαη αλεζπρίεο 

έλαληη ησλ εκβνιίσλ θαη θάπνηα από απηά πξνσζνύζαλ ζεσξίεο ζπλνκσζίαο
30

. 
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Δπηπξόζζεηα, ππάξρνπλ κηα ζεηξά από ηζηνζειίδεο θαη blogs κε ζεκαηνινγία ζρεηηθή 

κε ηνλ ζθεπηηθηζκό έλαληη ησλ εκβνιίσλ.  

Σν θαηλόκελν κεγεζύλεηαη ζηαδηαθά θαη θαίλεηαη λα επεξεάδεη όιν θαη 

κεγαιύηεξν αξηζκό γνλέσλ. Καζίζηαηαη ινηπόλ αλαγθαία ε κειέηε ησλ απόςεσλ 

απηώλ θαζώο ε θαηαλόεζε ησλ κελπκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ησλ ιόγσλ πνπ 

ηειηθά γίλνληαη απνδεθηά. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο λα 

κειεηεζνύλ απηέο νη απόςεηο ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ, κε βάζε ηελ 

επηζθεςηκόηεηα ησλ αληίζηνηρσλ ζειίδσλ, ην πεξηερόκελν ηνπο, ηηο απόςεηο ηνπο 

αιιά θαη ηηο αλεζπρίεο πνπ εθθξάδνπλ θαη ηέινο λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε κεγάιεο 

νκάδεο. Κάπνηεο κειέηεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα αλαιύζνπλ ην ύθνο αιιά θαη ην 

πόζν επαλάγλσζηα είλαη ηα θείκελα αληηεκβνιηαζηηθνύ πεξηερνκέλνπ. Μηα πξόζθαηε 

εξγαζία από ηελ Ιαπσλία ζε 145 ηζηνζειίδεο δηαπίζησζε όηη απηέο πνπ ήηαλ 

γξακκέλεο από κε επαγγεικαηίεο πγείαο ήηαλ ζαθώο πην επαλάγλσζηεο από ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ ζε ζρέζε κε απηέο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο (p = 0.002, 

Cohen's d = 0.54), ελώ επίζεο ήηαλ ραξαθηεξηζηηθό όηη ηα κελύκαηα έλαληη ηνπ 

εκβνιίνπ ηεο γξίπεο ήηαλ πην θαηαλνεηά ζε ζρέζε κε ηα κελύκαηα ππέξ ηνπ 

εκβνιίνπ (p < 0.001, Cohen's d = 0.74)
31

. 

Με ηελ επξεία ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ζηελ Διιάδα, ήηαλ ζέκα ρξόλνπ λα 

πξνθύςνπλ θαη ζειίδεο ζηα ειιεληθά πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ή λα αλαπαξάγνπλ ζέζεηο 

κε αληηεκβνιηαζηηθό πεξηερόκελν. Ο ζθεπηηθηζκόο ζηα εκβόιηα είλαη έλα δήηεκα πνπ 

έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη πεξηζζόηεξνη παηδίαηξνη ζηελ Διιάδα. ε κειέηε πνπ 

δεκνζηεύζεθε ην 2015
32

 ην 90% ησλ παηδηάηξσλ αλέθεξαλ όηη έρνπλ αληηκεησπίζεη 

πεξηπηώζεηο άξλεζεο εκβνιηαζκνύ, κε ην εκβόιην ηνπ HPV λα απνηειεί ην 

ζπρλόηεξν εκβόιην άξλεζεο θαη δεύηεξν ην MMR. Ο θόβνο γηα ηηο αλεπηζύκεηεο 

ελέξγεηεο ήηαλ ν θπξηόηεξνο ιόγνο άξλεζεο ελώ ζαλ θύξηα πεγή πιεξνθόξεζεο 

αλαθέξεηαη ην δηαδίθηπν. Τπάξρνπλ επίζεο, αξθεηέο δεκνζηεύζεηο ζρεηηθά κε ην 

δηζηαγκό απέλαληη ζηα εκβόιηα θαη ηνπο πγεηνλνκηθνύο
33

. Με βάζε ηα όζα 

γλσξίδνπκε, απνπζηάδνπλ κειέηεο ζρεηηθέο κε ζθεπηηθηζκό έλαληη ησλ εκβνιίσλ ζην 

ειιεληθό δηαδίθηπν.  

 

Σκοπόσ 
 

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ λα κειεηήζεη ηηο ηζηνζειίδεο ζην 

ειιεληθό δηαδίθηπν θαζώο θαη βίληεν ζην YouTube, ηα νπνία πεξηέρνπλ απόςεηο πνπ 

εθθξάδνπλ είηε δηζηαγκό είηε άξλεζε, έλαληη όισλ ή θάπνησλ εκβνιίσλ, πνηα είλαη 
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ηα εκβόιηα πνπ ζηνρνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν θαη ηη ηνπο απνδίδεηαη, πνηα είλαη ηα 

επηρεηξήκαηα ζηα νπνία ζηεξίδνληαη θαη αλ ππάξρεη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, πάλσ 

ζε πνηα άξζξα ή κειέηεο. Σα απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ κε απνηειέζκαηα άιισλ 

κειεηώλ ηεο μελόγισζζεο βηβιηνγξαθίαο. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε είρε 

ζθνπό λα αλαπαξάγεη ην δπλαηόλ ηνλ κέζν Έιιελα ρξήζηε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα 

αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηνλ εκβνιηαζκό ζε ζειίδεο ζηα 

ειιεληθά. 
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Μεθοδολογία 
 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ  

πξνέθπςαλ κέζσ κεραλήο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν. Τπάξρνπλ αξθεηέο κεραλέο 

αλαδήηεζεο κε δεκνθηιέζηεξεο ηηο Google, Bing, Yahoo!, Yandex, Baidu θιπ. ηελ 

παξνύζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ε Google, θαζώο απνηειεί κε δηαθνξά ηελ 

δεκνθηιέζηεξε κεραλή αλαδήηεζεο παγθνζκίσο αιιά θαη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

Κύπξν.
34

 Οη αλαδεηήζεηο έγηλαλ από ηηο 27.11.2017 σο ηηο 29.11.2017 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιέμεηο ή θξάζεηο: «εκβόιην», «εκβνιηαζκόο», «εκβόιην 

αινπκίλην», «εκβόιην απηηζκόο», «εκβόιην ηξαρήινπ», «εκβόιην ηιαξάο», «εκβόιην 

MMR», «εκβόιην παξελέξγεηεο» θαη ηέινο «επηθίλδπλα εκβόιηα». Πην επηζηεκνληθνί 

όξνη όπσο «αλνζνπνίεζε», «αλνζνινγηθή απάληεζε» απνθαζίζηεθε λα κελ 

ρξεζηκνπνηεζνύλ θαζώο δε ζεσξήζεθε πηζαλή ε ρξήζε ηνπο από ηνλ κέζν Έιιελα 

ρξήζηε ηνπ δηαδηθηύνπ. Η κειέηε αθνξά ζειίδεο ζηελ ειιεληθή γιώζζα νπόηε θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα Google.gr θαη Google.com.cy ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

Διιάδα θαη Κύπξν αληίζηνηρα θαη εκθαλίδνπλ απνηειέζκαηα ζηα ειιεληθά. Κάζε 

αλαδήηεζε κπνξεί λα επηζηξέςεη εθαηνκκύξηα απνηειέζκαηα, σζηόζν κόλν ε πξώηε 

ζειίδα κε ηα πξώηα 10 είλαη ζεκαληηθή θαζώο απηή είλαη πνπ δηαβάδεη ην 95% ησλ 

ρξεζηώλ.
35

 Γηα ην δπλαηόλ πην αμηόπηζην ην απνηέιεζκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πξώηα 

30 απνηειέζκαηα. Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Google είλαη νηη ηα 

απνηειέζκαηα είλαη πξνζαξκνζκέλα κε βάζε ην ηζηνξηθό ησλ πξνεγνύκελσλ 

αλαδεηήζεσλ, εκθαλίδεη δειαδή ζε πςειόηεξε ζέζε ζειίδεο πνπ πηζηεύεη νηη 

ελδηαθέξνπλ πεξηζζόηεξν ηνλ ρξήζηε, κέζσ ηνπ θπιινκεηξεηή (web browser) θαη 

ηεο απνζήθεπζεο ησλ ιεγόκελσλ cookies. Γηα απηό πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

αλαδεηήζεσλ έγηλε θαηλνύξγηα εγθαηάζηαζε ηνπ θπιινκεηξεηή εμαζθαιίδνληαο έηζη 

όηη δελ επεξεάδνληαη ηα απνηειέζκαηα. Μηα άιιε ηδηόηεηα ηνπ Google είλαη όηη ηα 

απνηειέζκαηα επεξεάδνληαη θαη από ηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ην ηεξκαηηθό από 

ην νπνίν γίλεηαη ε αλαδήηεζε. Γηα λα γίλεη πξνζνκνίσζε ηεο αλαδήηεζεο από ηελ 

Κύπξν ζην Google.com.cy έγηλε ρξήζε ππεξεζίαο Virtual Private Network (VPN). Η 

ππεξεζία VPN ιεηηνπξγεί σο εμήο: θαηά ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ν ππνινγηζηήο 

επηθνηλσλεί αξρηθά κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν server θαη από εθεί κε ηνλ ππόινηπν 

θόζκν. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ην Google αληηιακβάλεηαη σο ηνπνζεζία καο ηελ 

ηνπνζεζία ηνπ server, όπνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επηιέμακε έλαλ server ζηελ 

Κύπξν. Μηα ηζηνζειίδα ζεσξήζεθε όηη εμέθξαδε αληηεκβνιηαζηηθέο απόςεηο όηαλ 
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πεξηείρε ζέζεηο ή γλώκεο πνπ αληηηίζεληαη ή αζθνύλ θξηηηθή έλαληη θάπνησλ 

εκβνιίσλ. Από ηα απνηειέζκαηα εμαηξέζεθαλ ζειίδεο : (1) εηδεζενγξαθηθνύ 

πεξηερνκέλνπ (2) wikis (3) βίληεν (4) αλελεξγέο (5) ζειίδεο γηα δώα (6) μελόγισζζεο. 

Με βάζε ηε ιέμε πνπ έγηλε ε αλαδήηεζε έγηλε θαη θαηαγξαθή απηώλ ησλ 

ηζηνζειίδσλ, αξηζκόο θαη ζέζε πνπ θαηαηάζζνληαη, ρώξα πξνέιεπζεο θαη αλ νη 

απόςεηο ηνπο βαζίδνληαη ζε δηθά ηνπο θείκελα θαη ζέζεηο ή αλ αλαπαξάγνπλ άξζξα 

ηνπ εμσηεξηθνύ. Δπίζεο, έγηλε θαηαγξαθή ησλ εκβνιίσλ ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά, 

θαζώο θαη ηη ππνζηεξίδνπλ όηη πξνθαινύλ. ηε ζπλέρεηα έγηλε πεξαηηέξσ αλάιπζε 

ηνπ πεξηερόκελνπ ησλ ηζηνζειίδσλ απηώλ θαη πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπο. 

Καηαγξάθεθαλ νη απόςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εκβνιίσλ, αλ ππνζηήξηδαλ θαη πξνσζνύζαλ ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο ηαηξηθήο, ε εκπηζηνζύλε πνπ επηδείθλπαλ ζηηο αξρέο θαη ζηνπο γηαηξνύο, ην 

πώο απηνπξνζδηνξίδνληαλ κέζα από ηα άξζξα ηνπο θαζώο θαη νη θηινζνθηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο αλεζπρίεο πνπ εμέθξαδαλ. Δπηπξόζζεηα, έγηλε αλάιπζε ησλ 

ηζηνζειίδσλ θαη κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκό ηνπο, όπσο ηελ παξνπζία εηθόλσλ κε 

βειόλεο, εηθόλεο ζπκάησλ πξηλ θαη κεηά, αλ πεξηέρνπλ πξνζσπηθέο καξηπξίεο 

ζπκάησλ, αλ ππάξρνπλ ζύλδεζκνη ζε αληηεκβνιηαζηηθό πιηθό ή ζε πεγέο πνπ 

πξνσζνύλ ηνλ εκβνιηαζκό, αλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο πξνσζνύληαη πξντόληα ή 

ππεξεζίεο, αλ ππάξρεη απνπνίεζε επζπλώλ ηνπ ζπγγξαθέα θαη θαηά πόζν είλαη 

ελεξγά (ζε όηη αθνξά ηελ δεκνζίεπζε λέσλ άξζξσλ) ή όρη. Οη ηζηνζειίδεο 

ρσξίζηεθαλ ζε 3 νκάδεο κε βάζε ηελ ύιε ηνπο: ζε παξαταηξηθά, ελεκεξσηηθά θαη 

πξνζσπηθά ηζηνιόγηα (blogs). Σέινο, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζπγθξίζεθαλ 

κε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα παξόκνησλ κειεηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ ζηελ αγγιηθή θαη 

άιιεο γιώζζεο (αγγιηθά, γαιιηθά). Η κεζνδνινγία ζε κεγάιν βαζκό αθνινύζεζε 

απηή άιισλ δεκνζηεπκέλσλ κειεηώλ
40-45

 γηα λα είλαη δπλαηή θαη ε ζύγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

ηε ζπλέρεηα έγηλε πξνζπάζεηα κειέηεο ηνπ YouTube, ην νπνίν έρεη 

πνιπάξηζκα βίληεν ζηα ειιεληθά ή ππνηηηιηζκέλα. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε 

είλαη παξόκνηα κε ηελ πξνεγνύκελε. Υξεζηκνπνηώληαο κηα λέα εγθαηάζηαζε ηνπ 

web browser, έγηλε αλαδήηεζε κε ηε ιέμε «εκβόιηα». Η αλαδήηεζε επέζηξεςε 

πεξίπνπ 10.000 βίληεν. Από απηά κειεηήζεθαλ ηα 100 πξώηα κε βάζε ηε 

ζεκαηνινγία ηνπο αλ ήηαλ ππέξ ησλ εκβνιίσλ, αλ απερνύζαλ αληηεκβνιηαζηηθέο 

απόςεηο ή ήηαλ άιιν ην πεξηερόκελν ηνπο. Δπίζεο, θαηαγξάθεθε ν αξηζκόο ησλ 

πξνβνιώλ (views) ηνπ θάζε βίληεν πνπ απνηειεί θαη ηνλ θπξηόηεξν δείθηε 

δεκνθηιίαο ηνπ, ε δηάξθεηά ηνπ, πόζα likes θαη dislikes είρε θαη ν αξηζκόο ησλ 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 
Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

17 

ζρνιίσλ θάησ από θάζε βίληεν. Με βάζε ηα likes αλά views, dislikes αλά views θαη 

comments αλά views ππνινγίζηεθαλ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζε θάζε βίληεν. 

Αθνινύζσο, κε βάζε ην πεξηερόκελν ηα βίληεν θαηαηάρζεθαλ ζε νκάδεο αλαιόγσο 

ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπο αιιά θαη ηνπ γεληθόηεξνπ ύθνπο. Σέινο, έγηλε ζύγθξηζε ησλ 

βίληεν πνπ ήηαλ ππέξ ησλ εκβνιίσλ κε απηά πνπ πεξηείραλ αληηεκβνιηαζηηθέο 

απόςεηο κε βάζε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο. 

 

Αποτελέςματα 
 

Ιςτοςελίδεσ 
 

Η αλαδήηεζε κε ηνπο όξνπο «εκβόιην», «εκβνιηαζκόο» θαη «εκβόιην ηιαξάο» 

δελ επέζηξεςε θαλέλα απνηέιεζκα πνπ λα πεξηείρε αληηεκβνιηαζηηθέο απόςεηο. Με 

ηηο ιέμεηο «εκβόιην αινπκίλην» από ηηο ζειίδεο πνπ πξνέθπςαλ πνζνζηό 37% 

πεξηείρε αληηεκβνιηαζηηθέο ζέζεηο (11/30). ηελ πξνβνιή ε ςειόηεξε ζέζε ήηαλ 5
ε
 

θαη ηειεπηαία ε 27
ε
, ελώ απνηεινύζαλ ην 50% ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 1

εο
 ζειίδαο 

ηνπ Google. Με ηνπο όξνπο «εκβόιηα απηηζκόο» πξνέθπςε έλα 27% (8/30) κε ηελ 

πςειόηεξε ζέζε λα είλαη ε 2
ε
 θαη ηειεπηαία ε 29

ε
. ηα πξώηα 10 απνηειέζκαηα ήηαλ 

πεξηιακβάλνληαλ 2 πνπ εμέθξαδαλ ζθεπηηθηζκό έλαληη ησλ εκβνιίσλ. Μόλν έλα 

απνηέιεζκα αληηεκβνιηαζηηθνύ πεξηερνκέλνπ πξνέθπςε κε ηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ 

«εκβόιην ηξαρήινπ» ζηελ 18
ε
 ζέζε. Υξεζηκνπνηώληαο ηνπο όξνπο «εκβόιην 

παξελέξγεηεο» πξνέθπςαλ 2 ζειίδεο, ζηελ 4
ε
 θαη 30

ε
 ζέζε ελώ κε ηηο ιέμεηο «εκβόιην 

MMR» κία ζειίδα ζηελ 6
ε
 ζέζε. Σέινο κε ηελ θξάζε «επηθίλδπλα εκβόιηα» ην 30% 

(9/30) ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο αθνξνύζαλ ζειίδεο κε αληηεκβνιηαζηηθό 

πεξηερόκελν κε ηελ ςειόηεξε ζέζε λα είλαη ε 1
ε
 θαη ηειεπηαία ε 27

ε
, ελώ 

απνηεινύζαλ ην 50% ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 1
ε
 ζειίδαο ηνπ Google (Πίλαθαο 1). 

πλνιηθά, από ηελ αλαδήηεζε κέζσ ηνπ Google.gr κε ηνπο παξαπάλσ όξνπο, 

πξνέθπςαλ 27 ζειίδεο κε αληηεκβνιηαζηηθό πεξηερόκελν κε πςειόηεξε ζέζε 

εκθάληζεο ηελ 1
ε
 θαη κέζε ζέζε εκθάληζεο ηελ 15

ε
 (Πίλαθαο 2). Όιεο νη ζειίδεο 

πξνεξρόηαλ από ηελ Διιάδα. Σν 33% ησλ ζειίδσλ πεξηείραλ πξσηόηππα άξζξα, πνπ 

εμέζεηαλ ηελ γλώκε ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο ελώ ην ππόινηπν 67% αλαπαξήγαγαλ 

άξζξα θαη γλώκεο ηξίησλ. Με πνζνζηό 18,5% ην MMR θαη ην αληηγξηπηθό ήηαλ ηα 

ζπρλόηεξα θαηεγνξνύκελν εκβόιηα αθνινπζνύκελα από ην DTP κε 11% θαη ην HepB 

κε 7,5%. Σν κεγαιύηεξν βέβαηα πνζνζηό ησλ ζειίδσλ (81,5%) θαηαθέξνληαη 

ελαληίνλ όισλ ησλ εκβνιίσλ αλεμαηξέησο.  
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Οη παξαπάλσ ζειίδεο ππνζηεξίδνπλ όηη νη εκβνιηαζκνί είλαη ππεύζπλνη γηα 

κηα ζεηξά από αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Με πνζνζηό 55,5% νη εκβνιηαζκνί ζεσξνύλ 

όηη πξνθαινύλ απηηζκό απνηειώληαο ηνλ ζπρλόηεξν αλαθεξόκελν ηζρπξηζκό, 48% 

λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα, 33% θαξθίλν, 15% αηθλίδην βξεθηθό ζάλαην (SIDS), 11% 

αιιεξγίεο θαη ινηκώμεηο, 3,7% ςπρηαηξηθέο λόζνπο θαη λαξθνιεςία ελώ ηέινο 

ζεσξνύλ κε πνζνζηό 40,7% ππεύζπλα ηα εκβόιηα γηα ζαλάηνπο. 

 

Ανάλυςη περιεχομένου 
 

Αθνινύζεζε ε αλάιπζε ησλ ηζηνζειίδσλ βάζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

Αξρηθά, κειεηήζεθαλ κε βάζε ηηο απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εκβνιίσλ. 

Σν 78% ππνζηήξηδε όηη ηα εκβόιηα πεξηέρνπλ επηθίλδπλα ζπζηαηηθά. Σα ζπρλόηεξα 

αλαθεξόκελα ήηαλ ην αινπκίλην, ε ζεηνκεξζάιε θαη γεληθόηεξα ηα έθδνρα. Σν 89% 

ηζρπξηδόηαλ όηη πξνθαινύλ ζνβαξέο λόζνπο ή αθόκε θαη ζάλαην, ην 30% όηη 

επηβαξύλνπλ ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, 11% όηη ππάξρνπλ κνιπζκέλεο παξηίδεο 

εκβνιίσλ. ρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ην 22% ακθηζβεηνύζε όηη κείσζε ηεο 

λόζεζεο από κηα ζεηξά ηώλ θαη κηθξνβίσλ πξνήιζε από ηνπο εκβνιηαζκνύο. 

Τπνζηήξηδαλ όηη απηό είλαη επαθόινπζν ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ πγηεηλήο θαη 

ηεο αλάπηπμεο ησλ αληηβηνηηθώλ. Σέινο, πνζνζηό 18,5% αλέθεξαλ όηη νη λόζνη από 

ηηο νπνίεο πξνθπιάζζνπλ ηα εκβόιηα δελ είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξέο γηα λα απαηηείηαη 

πξνθπιαθηηθόο εκβνιηαζκόο.  

Η ζεκαηνινγία θάπνησλ ηζηνζειίδσλ πεξηειάβαλε ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηαηξηθήο θαη βνηαλνινγίαο. Σν 18,5% πξόηεηλε ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο όπσο ε 

νκνηνπαζεηηθή θαη ην 26% πξνσζνύζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ελαιιαθηηθά πξντόληα 

(βόηαλα θιπ). Σν 3,7% ππνζηήξηδε επηζηξνθή ζε θπζηθέο κεζόδνπο  θαη όηη ε θπζηθή 

λόζεζε είλαη πξνηηκόηεξε ελώ 15% ακθηζβεηνύζαλ ηελ βηνταηξηθή θαη ηελ germ 

theory. Η germ theory ππνζηεξίδεη όηη κηα ζεηξά από λόζνπο πξνθαινύληαη από ηελ 

παξνπζία θαη δξάζε ζπγθεθξηκέλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζην ζώκα ησλ αζζελώλ. Σελ 

παξνπζίαζε πξώηνο ην 1546 ν Girolamo Fracastoro θαη επηβεβαηώζεθε κε ηα 

πεηξάκαηα ησλ Louis Pasteur θαη ηνπ Robert Koch
36-39

. Απνηειεί ινηπόλ, ηελ βάζε 

ηεο κνληέξλαο ηαηξηθήο ζηηο εκέξεο καο.  

Κάπνηνη έζεηαλ ζέκαηα εκπηζηνζύλεο ησλ αξρώλ, ησλ ειεγθηηθώλ 

κεραληζκώλ, ησλ γηαηξώλ θαη ησλ θαξκαθνβηνκεραληώλ. Σν 48% αλέθεξαλ όηη νη 

αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνιιέο θνξέο απνθξύπηνληαη θαη δελ δειώλνληαη ζηηο 

αξκόδηεο αξρέο. Παξόκνην πνζνζηό ηζρπξηδόηαλ όηη ν ζθνπόο  ησλ 

θαξκαθνβηνκεραληώλ είλαη απνθιεηζηηθά ην θέξδνο. Πνζνζηό 55,5% ζεσξνύζε όηη 
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πίζσ από ηελ βηνκεραλία ησλ εκβνιίσλ ππάξρεη ζπγθάιπςε γεγνλόησλ θαη ςέκαηα. 

Γηα θαηάρξεζε εμνπζίαο θαηεγνξνύζε ηνπο γηαηξνύο θαη ηηο αξρέο ην 52%, ελώ ην 

30% εμέθξαδε άιιεο ζεσξίεο όπσο γηα παξάδεηγκα όηη ηα εκβόιηα πεξηέρνπλ νπζίεο 

πνπ πξνθαινύλ ππνγνληκόηεηα ζηηο γπλαίθεο θαη άιια.  

πλερίδνληαο κε ην πώο απηνπξνζδηνξηδόηαλ νη ηζηνζειίδεο κε 

αληηεκβνιηαζηηθό πεξηερόκελν, ην 15% ππνζηήξηδε θάπνηνλ επαλαζηάηε γηαηξό πνπ 

απνθαιύπηεη ηελ αιήζεηα, 22% ζεσξνύζε όηη πξνβάινπλ ηηο ζέζεηο θαη ησλ 

ππέξκαρσλ ησλ εκβνιίσλ αιιά θαη ησλ ζθεπηηθηζηώλ, ελώ ην 15% αλέθεξε πξάγκαηη 

θαη ηηο 2 πιεπξέο.  

ε όηη αθνξά θηινζνθηθέο θαη άιιεο αλεζπρίεο, ην 37% πίζηεπε όηη ηα 

εκβόιηα απνηεινύλ κηα κνξθή ζπζίαο ησλ πνιιώλ γηα ηα ζπκθέξνληα ιίγσλ, 15% 

ζεσξνύζε όηη ρξεζηκνπνηνύληαη αλήζηθεο κέζνδνη θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπο όπσο γηα 

παξάδεηγκα πεηξάκαηα ζε κηθξά παηδηά ελώ θακία αληηεκβνιηαζηηθή ηζηνζειίδα ζηελ 

Διιάδα δελ έθεξε ζξεζθεπηηθέο αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ησλ εκβνιηαζκό (Πίλαθαο 

3). 

Δμεηάδνληαο ηνλ ζρεδηαζκό ησλ ηζηνζειίδσλ, ην 85% πεξηείρε ζπλδέζκνπο 

(links) ζε αληηεκβνιηαζηηθό πιηθό ελώ θακία από απηέο δελ είρε αληίζηνηρνπο 

ζπλδέζκνπο πξνο ζειίδεο ελεκέξσζεο γηα ηα εκβόιηα. Σν 18,5% πεξηείρε νδεγίεο 

πξνο απνθπγή ησλ εκβνιηαζκώλ, 3,7% νδεγίεο δήισζεο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ 

ελώ δελ ππήξραλ ζύλδεζκνη πνπ λα νδεγνύζαλ ζε λνκηθνύο (δηθεγόξνπο θιπ). Σν 

11% ρξεζηκνπνίεζαλ πξνζσπηθέο καξηπξίεο ζπκάησλ ή ζπγγελώλ ηνπο ζηα άξζξα 

ηνπο, ην 59% κεηέθεξαλ γλώκεο εηδηθώλ επί ησλ εκβνιίσλ όπσο ηζρπξίδνληαη ελώ ην 

3,7% θαινύζε ζε ζηήξημε ησλ ελεξγεηώλ ελάληηα ζηνλ εκβνιηαζκό. Σν 26% 

πξνσζνύζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο πξντόληα θαη ππεξεζίεο (βηβιία, ελαιιαθηηθέο 

ζεξαπείεο θιπ). Πεξηείραλ ζε πνζνζηό 81,5% εηθόλεο κε ζύξηγγεο θαη ην 3,7% 

εηθόλεο ζπκάησλ ησλ εκβνιίσλ, 22% ππήξρε μερσξηζηή θαηεγνξία ζηελ ζειίδα κε 

ζεκαηνινγία γηα ηα εκβόιηα. Σα ζρόιηα ησλ ρξεζηώλ επηηξέπνληαλ ζην 70% ελώ 

απνπνίεζε επζπλώλ ηνπ ζπγγξαθέα, ην ιεγόκελν disclaimer, ππήξρε ζην 26% 

(Πίλαθαο 4). Γηα λα δηαπηζηώζνπκε θαηά πόζν είλαη ελεξγέο νη ηζηνζειίδεο, είδακε 

πόηε ήηαλ ε ηειεπηαία αλάξηεζε (αζρέησο πεξηερνκέλνπ) θαη απζαίξεηα όζεο δελ 

είραλ λέα αλάξηεζε ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο ζεσξήζεθαλ αλελεξγέο. Έηζη ην 33% 

ήηαλ αλελεξγέο.  

Με βάζε ηελ ζεκαηνινγία ηνπο, ην 33% ήηαλ παξαταηξηθέο ηζηνζειίδεο, ην 

45% ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα θαη ην ππόινηπν 22% απνηεινύζαλ πξνζσπηθά 

ηζηνιόγηα (blogs). 
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 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα, ε αλαδήηεζε κέζσ VPN από Κύπξν ζην 

google.com.cy είρε ζρεδόλ παξόκνηα απνηειέζκαηα θαη έηζη δελ ειήθζεζαλ ππόςηλ 

θαζώο δελ ηξνπνπνηνύζαλ ηα απνηειέζκαηα. 

 

YouTube 

 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ε κειέηε ηνπ YouTube. Η αλαδήηεζε κε ηνλ όξν «εκβόιηα» 

επέζηξεςε πεξίπνπ 10.000 απνηειέζκαηα. Από απηά κειεηήζεθαλ ηα 100 πξώηα. Με 

βάζε ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ βίληεν (ππέξ θαη θαηά) ηα πεξηζζόηεξα 

κεηαθνξηώζεθαλ από ηα κέζα ηνπ 2013 σο ηα ηέιε ηνπ 2014 θαη θπξίσο από ηα κέζα 

ηνπ 2016 σο θαη ην θζηλόπσξν ηνπ 2017 (Γηάγξακκα1). Σν 26% ήηαλ βίληεν πνπ 

πξνσζνύζαλ ηνλ εκβνιηαζκό, ην 29% πεξηείραλ αληηεκβνιηαζηηθέο απόςεηο γηα έλα ή 

πεξηζζόηεξα εκβόιηα, ην 17% εηδεζενγξαθηθά βίληεν, ην 14% άιινπ, άζρεηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ην 13% ήηαλ δηπιά βίληεν θαη 1% ήηαλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα ρσξίο 

ππόηηηινπο. Σα βίληεν κε αληηεκβνιηαζηηθέο απόςεηο (AV) εκθαληδόηαλ ζε 

πςειόηεξεο ζέζεηο (median: 35) από ηα βίληεν πνπ πξνσζνύζαλ ηνλ εκβνιηαζκό 

(PV) (median: 52). Σα PV ήηαλ κέζεο δηάξθεηαο 8,18min ±6,05 (mean ±SD) ελώ ηα 

AV κέζεο δηάξθεηαο 19,28min ±31,65, ρσξίο όκσο λα παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθόηεηα (p=0,09, Anova test). ε όηη αθνξά ηα views ηα AV παξνπζίαδαλ 

κεγαιύηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηα PV, 5675views ±7212 vs 1947views ±4725, 

p=0,005. ηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθαλ ηα likes per view, dislikes per view θαη ηα 

comments per view. Γηα ηα PV νη κέζεο ηηκέο ήηαλ: L/V 1,03% ± 2,82%, D/V 0,13% 

±0,16%, C/V 0,67% ±2,16% ελώ γηα ηα AV νη κέζεο ηηκέο: L/V 1,15% ±1,27%, D/V 

0,23% ±0,38%, C/V 0,58%±1,72%. Η κεηαμύ ηνπο ζύγθξηζε δελ αλέδεημε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Σν 85% ησλ PV είραλ θάπνηνλ επαγγεικαηία πγείαο λα ππνζηεξίδεη ηηο ζέζεηο 

ππέξ ησλ εκβνιηαζκώλ ζε ζύγθξηζε κε ην 14% ησλ AV. ε όηη αθνξά ηα εκβόιηα 

ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα βίληεν θαη ησλ δύν πιεπξώλ, θαη ζηηο 2 νκάδεο γίλεηαη 

αλαθνξά γεληθόηεξα ζηα εκβόιηα θαη όρη ζε θάπνηα εηδηθά.  

Σέινο, κε βάζε ηα κελύκαηα πνπ πξνζπαζνύζαλ λα πεξάζνπλ ηα βίληεν θαη 

ην γεληθόηεξν ύθνο ηνπο ρσξίζηεθαλ ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο. Σα PV ζε πνζνζηό 

69% ήηαλ ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα ελώ ην 12% έθαλαλ επίθιεζε ηνπ θόβνπ θαζώο 

θαη ηεο αιιειεγγύεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλνζία ηεο θνηλόηεηαο. Σν 8% ήηαλ 

ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα πξνβάιινληαο όκσο θαη ην θαζήθνλ πξνζηαζίαο ησλ 

παηδηώλ ελώ ην 4% ρξεζηκνπνηνύζε ηνλ θόβν θαζώο θαη ηελ αιιειεγγύε, ην ίδην 
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πνζνζηό ππνζηήξηδε ην θαζήθνλ πξνζηαζίαο ησλ παηδηώλ θαη ηελ αιιειεγγύε θαη 

επίζεο έλα 4% ήηαλ ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα κε αλαθνξέο ζηελ αλνζία ηεο αγέιεο 

θαη ηελ αιιειεγγύε. ηα AV ην 52% έθαλε επίθιεζε ζηνλ θόβν, ην 21% επίθιεζε 

ζην θόβν θαη ππνζηήξηδε όηη ππάξρνπλ νηθνλνκηθά ελδηαθέξνληα πίζσ από ηνπο 

εκβνιηαζκνύο, ην 14% είρε ελεκεξσηηθό ραξαθηήξα, ην 10% έθαλε ρξήζε ηνπ θόβνπ 

ελώ αλέθεξε θαη ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ λα απνθαζίδνπλ γηα ηελ πγεία ησλ παηδηώλ 

ηνπο ελώ ην 3% κηινύζε γηα θαζήθνλ έλαληη ηεο πξνζηαζίαο ησλ παηδηώλ θαζώο θαη 

ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ γνλέσλ πάλσ ζηελ πγεία ησλ παηδηώλ ηνπο.  

Συζήτηςη 
 

Σύγκριςη με άλλεσ μελέτεσ 
 

Σα απνηειέζκαηα από ηελ κειέηε ησλ αληηεκβνιηαζηηθώλ ηζηνζειίδσλ 

ζπγθξίζεθαλ κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ κειεηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ
44-46

. ηελ παξνύζα 

κειέηε πξνέθπςαλ 27 ηζηνζειίδεο, ζηε Ward et al (Γαιιηθά) 17 ηζηνζειίδεο , ζηε 

Bean et al (Αγγιηθά) 21 ηζηνζειίδεο θαη ηέινο ζηε Kata et al (Αγγιηθά) 8 ηζηνζειίδεο. 

Παξαηεξείηαη κηα νκνηνκνξθία ζηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηώλ κε κόλε παξέθθιηζε 

ηελ κειέηε ησλ Kata et al πνπ όκσο κπνξεί νθείιεηαη ζην όηη πξόθεηηαη γηα ηελ 

παιαηόηεξε κειέηε (2010).  

ην πεξηερόκελν θαη ζε όηη αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, 

αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ ζηνλ ηζρπξηζκό όηη ε κείσζε ηεο λόζεζεο 

από ηα ινηκώδε λνζήκαηα πξνήιζε από άιιεο παξεκβάζεηο εθηόο ησλ εκβνιίσλ 

θαζώο ε παξνύζα κειέηε παξνπζίαδε ην ρακειόηεξν πνζνζηό θνληά κε ην 

αληίζηνηρν ηνπ Bean et al αιιά ζεκαληηθά κηθξόηεξν από ηηο άιιεο δύν κειέηεο. 

Δπίζεο, κία ζηηο πέληε ππνζηήξηδε όηη ηα λνζήκαηα από ηα νπνία πξνθπιάζζνπλ ηα 

εκβόιηα δελ είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξά ζε ζύγθξηζε κε ππεξδηπιάζηα πνζνζηά  ησλ 

Ward et al θαη Kata et al. ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο νη δηαθνξέο ήηαλ κηθξέο. ε όηη 

αθνξά αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ελαιιαθηηθή ηαηξηθή, ζηελ παξνύζα κειέηε έλα πνιύ 

κηθξό πνζνζηό ππνζηήξηδε ηελ θπζηθή λόζεζε έλαληη ηνπ εκβνιηαζκνύ όηαλ ζηηο 

άιιεο κειέηεο ην πνζνζηό θπκαηλόηαλ από έμη έσο δέθα θνξέο κεγαιύηεξν ελώ ζηε 

παξνύζα κειέηε ππήξρε έλα ζεκαληηθό πνζνζηό (26%) πνπ πξνσζνύζε ελαιιαθηηθά 

πξντόληα (π.ρ. βόηαλα). ε απηή ηελ θαηεγνξία κεγάια πνζνζηά πξνώζεζεο 

ελαιιαθηηθώλ ζεξαπεηώλ (88%) θαη ακθηζβήηεζεο ηεο germ theory (75%) 

παξαηεξήζεθαλ ζηελ κειέηε ησλ Kata et al ζε ζρέζε κε ηα ππνδηπιάζηα πνζνζηά 

ησλ άιισλ κειεηώλ. Μηα εμήγεζε γηα ηηο παξαπάλσ δηαθνξέο ίζσο απνηειεί όηη νη 
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ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο θαη ε νιηζηηθή ηαηξηθή δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. ε ζρέζε κε ηελ εκπηζηνζύλε πξνο ηνπο ηηο αξρέο θαη ηνπο 

γηαηξνύο παξαηεξείηαη όηη θαη νη 4 κειέηεο παξνπζηάδνπλ παξόκνηα πνζνζηά, ρσξίο 

αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο. Με βάζε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκό ησλ ηζηνζειίδσλ, κηθξό 

πνζνζηό ηεο παξνύζαο κειέηεο ππνζηήξηδε ιεγόκελνπο επαλαζηάηεο γηαηξνύο, 

κεγαιύηεξν από ησλ Bean et al αιιά ζαθώο κηθξόηεξν από ησλ άιισλ δύν κειεηώλ. 

πλερίδνληαο κε ηηο θηινζνθηθέο αλεζπρίεο πνπ εθθξάδνληαη κέζσ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνζειίδσλ ην έλα ηξίην πξνέβαιαλ ηελ ζπζία ησλ πνιιώλ πξνο 

όθεινο ιίγσλ όηαλ ζηνπο Ward et al ην πνζνζηό ήηαλ κεδεληθό θαη ζηνπο Kata et al 

ππνδηπιάζην. Απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζε αλήζηθεο κεζόδνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα 

πεηξάκαηα ζε παηδηά, ζηελ παξνύζα κειέηε είλαη ην πνζνζηό ήηαλ κεηαμύ ηνπ Ward 

et al θαη Kata et al. 

ε όηη αθνξά ην ζρεδηαζκό ησλ αληηεκβνιηαζηηθώλ ζειίδσλ πςειά πνζνζηά 

πεξηείραλ ζπλδέζκνπο πξνο αληηεκβνιηαζηηθό πιηθό όπσο θαη ζηνπο Kata et al ελώ νη 

άιιεο δύν κειέηεο παξνπζίαδαλ ηα κηζά πεξίπνπ πνζνζηά. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό ησλ 

αληηεκβνιηαζηηθώλ ηζηνζειίδσλ λα αλαπαξάγνπλ ηηο απόςεηο ηνπο κεηαμύ ηνπο. 

Κακία ηζηνζειίδα δελ είρε ζπλδέζκνπο πξνο ζειίδεο ππέξ ησλ εκβνιίσλ όηαλ ζηηο 

άιιεο κειέηεο ππήξραλ ζε θάπνηα πνζνζηά. Από όιεο ηηο κειέηεο κόλν ζηελ κειέηε 

ησλ Kata et al, ππήξραλ ζύλδεζκνη πνπ νδεγνύζαλ ζε λνκηθά γξαθεία. Πνιύ 

κηθξόηεξν ήηαλ ην πνζνζηό ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ζηεξηδόηαλ ζε πξνζσπηθέο 

καξηπξίεο ζην ειιεληθό δηαδίθηπν ζε ζύγθξηζε κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο μελόγισζζεο 

εξγαζίεο. Η δηαθνξά απηή κπνξεί λα πξνθύπηεη ζην κηθξό απόιπην αξηζκό 

ζπκβακάησλ ζρεηηθώλ κε ηα εκβόιηα ιόγσ ηνπ κηθξνύ ηεο πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο.  

Αληίζεηα  ε ρξήζε εηθόλσλ  κε ζύξηγγεο βξέζεθε ζρεδόλ θαζνιηθή ζηελ παξνύζα 

εξγαζία ελώ ζηηο πξναλαθεξζείζεο κειέηεο ήηαλ πνιύ πεξηνξηζκέλε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ βίληεν ηνπ YouTube ζπγθξίζεθαλ κε ηε 

κειέηε από ηελ Ιηαιία ησλ Covolo et al
47

, θαζώο παξνπζίαδε αξθεηέο νκνηόηεηεο 

ζηελ κεζνδνινγία. πγθξίζεθαλ κόλν ζεκεία ζηα νπνία ε ηαπηηδόηαλ ε κεζνδνινγία. 

Αξρηθά, κειεηήζεθε ε δηάξθεηα ησλ βίληεν θαη θάλεθε όηη ζπκθσλνύλ θαη νη δύν 

κειέηεο όηη ηα βίληεν αληηεκβνιηαζηηθνύ πεξηερόκελνπ είλαη κεγαιύηεξα ζε δηάξθεηα 

αλ θαη ζηε παξνύζα κειέηε νη δηαθνξέο ήηαλ ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο. Απηό ήηαλ 

κάιινλ αλακελόκελν θαζώο απαηηείηαη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηα 

επηρεηξήκαηα ηνπο θαηά ηνπ εκβνιηαζκνύ έλαληη ησλ εμαηξεηηθά ηζρπξώλ 

επηρεηξεκάησλ γηα ηα επηηεύγκαηα ησλ εκβνιίσλ. Με βάζε ηα views παξαηεξήζεθε 

όηη ζηε παξνύζα κειέηε ηα AV ήηαλ δεκνθηιέζηεξα ζε αληίζεζε ηνπο Covolo et al 
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όπνπ ηα PV είραλ πεξηζζόηεξα views. πγθξίλνληαο ην ύθνο θαη ηνλ ηόλν ησλ βίληεν 

ησλ δύν κειεηώλ, πάλσ από ηα κηζά PV θαη ζηηο δύν κειέηεο ήηαλ ελεκεξσηηθνύ 

ραξαθηήξα, θόβν θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα επηθαινύληαη ην έλα πέκπην ηεο 

παξνύζαο κειέηεο θαη ην έλα ηξίην ησλ Covolo et al ελώ ηέινο θαλέλα βίληεν δελ 

επηθαιείηαη κόλν ηνλ θόβν ζηε κειέηε καο, ζε αληίζεζε κε ην 14% ηεο κειέηεο από 

ηελ Ιηαιία (Πίλαθαο 5). 

Η αλαδήηεζε κε ηνπο απινύο θαη γεληθνύο όξνπο «εκβόιην» θαη 

«εκβνιηαζκόο», πνπ κάιινλ είλαη θαη νη πξώηνη κε ηνπο νπνίνπο ζα αλαδεηήζεη 

θάπνηνο πιεξνθνξίεο, δελ αλέδεημαλ θακία ζειίδα κε αληηεκβνιηαζηηθέο απόςεηο 

ηόζν ζην google.gr όζν θαη ζην google.com.cy. πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα κε 

ηελ κειέηε ησλ Ward et al ζηα Γαιιηθά βιέπνπκε όηη ζηελ κειέηε ηνπο κε ηνπο ίδηνπο 

όξνπο αλαδήηεζεο πξνέθπςαλ από 0 έσο 2 ηζηνζειίδεο αλαιόγσο ηελ πεξηνρή 

αλαδήηεζεο θαη κάιηζηα ζε ζέζεηο ζπλήζσο ρακειόηεξεο ηεο δέθαηεο. Με ηνλ όξν 

«εκβόιην ηιαξάο» επίζεο δελ πξνέθπςε θακία ηζηνζειίδα πνπ λα εθθξάδεη 

αληηεκβνιηαζηηθέο απόςεηο. Δδώ βέβαηα λα αλαθέξνπκε ζε απηό ην ζεκείν όηη ηελ 

ζηηγκή πνπ έγηλε ε παξνύζα κειέηε, ζηελ Διιάδα επαλεκθαλίζηεθαλ πνιιαπιά 

θξνύζκαηα ηιαξάο κεηά από πνιιά ρξόληα, πξνθαιώληαο ηελ αλεζπρία ησλ γνλέσλ 

αιιά θαη ηελ επαγξύπλεζε ησλ αξρώλ, κηα θαηάζηαζε ε νπνία επεξέαζε 

νπσζδήπνηε ηα απνηειέζκαηα. πλερίδνληαο, ε αλαδήηεζε κε ηηο ιέμεηο «εκβόιην 

ηξαρήινπ» επέζηξεςε έλα απνηέιεζκα ζηε ζέζε 18. Απηό πνπ δηαπηζηώλνπκε από ηηο 

παξαπάλσ αλαδεηήζεηο είλαη όηη νη ηζηνζειίδεο πνπ πξνθύπηνπλ είλαη ειάρηζηεο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα κόλν κία. Άξα θάλνληαο κηα απιή αλαδήηεζε ν κέζνο ρξήζηεο 

ζηελ Διιάδα κάιινλ δελ ζα αληηθξίζεη θάπνηα ηζηνζειίδα πνπ λα εθθξάδεη 

αληηζέζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ εκβνιηαζκό. Πξνρσξώληαο ηηο αλαδεηήζεηο καο θαη 

ζέινληαο λα βξνύκε ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα από απηέο ηηο ηζηνζειίδεο 

ρξεζηκνπνηήζακε πην ζηνρεπκέλεο θξάζεηο. Η θξάζε πνπ επέζηξεςε ηηο 

πεξηζζόηεξεο ζειίδεο (11) ήηαλ «εκβόιην αινπκίλην» θαη κάιηζηα ζε πςειέο ζέζεηο. 

Γελ πξνθαιεί έθπιεμε ην απνηέιεζκα θαζώο ην αινπκίλην καδί κε κηα ζεηξά από 

άιια ζπζηαηηθά ησλ εκβνιίσλ απνηεινύλ έλα από ηα θπξηόηεξα επηρεηξήκαηα ησλ 

αληηεκβνιηαζηηθώλ θηλεκάησλ ζηελ ξεηνξηθή ηνπο έλαληη ηεο αζθάιεηαο ησλ 

εκβνιηζκώλ. Αλάινγεο θξάζεηο πνπ επέζηξεςαλ αξθεηέο ηζηνζειίδεο  ήηαλ «εκβόιηα 

απηηζκόο» θαη «επηθίλδπλα εκβόιηα». ε όηη αθνξά ηελ πξώηε θξάζε, ν απηηζκόο 

απνηειεί ηελ λόζν γηα ηελ νπνία έρνπλ θαηεγνξεζεί πεξηζζόηεξν ηα εκβόιηα κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ Wakefield ζηνλ Lancet. Σν «επηθίλδπλα εκβόιηα» απνηειεί 

νπζηαζηηθά ηελ πιένλ ζηνρεπκέλε αλαδήηεζε ζηελ πξνζπάζεηα λα βξνύκε ην 
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δπλαηόλ πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα. Άιισζηε ζίγνπξα ζα απνηεινύζαλ επηινγή 

αλαδήηεζεο θάπνησλ πην ππνςηαζκέλσλ θαη αλήζπρσλ γνλέσλ. Οη πεξηζζόηεξεο από 

ηηο ζειίδεο ήηαλ ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα θαη κέζα ζηελ όιε ζεκαηνινγία ηνπο 

αλαπαξήγαγαλ θάπνηα άξζξα κε αληηεκβνιηαζηηθέο απόςεηο. Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθό 

είλαη όηη ηε ζεκαηνινγία ησλ εηδήζεσλ ησλ ελεκεξσηηθώλ απηώλ ηζηνζειίδσλ ζηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ζα ηελ ραξαθηεξίδακε κάιινλ «ελαιιαθηηθή» κε αξθεηέο 

δόζεηο ζπλσκνζηνινγίαο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ζε πνιιά από απηά ππήξραλ θαη 

άξζξα πνπ παξνπζίαδαλ ηα απνηειέζκαηα (λνζεξόηεηα, ζάλαηνη) ιόγσ ηνπ κε 

εκβνιηαζκνύ. Οη παξαταηξηθέο ηζηνζειίδεο ήηαλ απηέο πνπ ζηελ κεγάιε ηνπο 

πιεηνςεθία πεξηείραλ πξσηόηππα άξζξα από ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο. Πεξηιάκβαλαλ 

όιν ην εύξνο ησλ παξαταηξηθώλ εηδηθνηήησλ όπσο νκνηνπαζεηηθνύο, ινγνζεξαπεπηέο 

θιπ θαη εμέθξαδαλ ηε γλώκε ηνπο ζε επηόηεξνπο ηόλνπο, ελώ πξνζπαζνύζαλ λα 

ηεθκεξηώζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο κε παξαπνκπέο ζε πεγέο. Μάιηζηα ζπρλά απηέο νη 

πεγέο ήηαλ επίζεκεο ηζηνζειίδεο όπσο ην CDC, εξκελεύνληαο όκσο ηα γξαθόκελα 

ηνπο από ηελ δηθή ηνπο νπηηθή γσλία. Σα πξνζσπηθά ηζηνιόγηα ήηαλ ιηγόηεξα ζε 

αξηζκό θαη κνηξαζκέλα κε πξσηόηππα άξζξα θαη αλαπαξαγσγή άιισλ άξζξσλ. 

Δμέθξαδαλ ηηο εληνλόηεξεο αληηξξήζεηο πξνο ηνπο εκβνιηαζκνύο ρξεζηκνπνηώληαο ηα 

πην αθξαία επηρεηξήκαηα. Μάιηζηα έλα από απηά, ην emvolia.blogspot.com απνηειεί 

θαη ηελ κνλαδηθή ηζηνζειίδα ζηα ειιεληθά κε ζεκαηνινγία απνθιεηζηηθά έλαληη ησλ 

εκβνιηαζκώλ.  

Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ειιεληθώλ ηζηνζειίδσλ εμέθξαδε αληηξξήζεηο 

γεληθόηεξα γηα ηα εκβόιηα θαη ακθηζβεηνύζε ηελ αζθάιεηά ηνπο. ε θάπνηα γηλόηαλ 

μερσξηζηή αλαθνξά όπσο ην MMR θαη ηεο γξίπεο. Γηα ην MMR ππάξρεη αλαθνξά 

λσξίηεξα. Σν εκβόιην ηεο γξίπεο γίλεηαη θαη απηό ζπρλά ζηόρνο έληνλεο θξηηηθήο, 

ηόζν γηα ηελ αζθάιεηα όζν θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα. Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο 

θξηηηθήο ελαληίνλ ηνπ απνηειεί ε παλδεκία γξίπεο ησλ ρνίξσλ ηνπ 2009 θαη ην 

εκβόιην ην νπνίν ηόηε θπθινθόξεζε. Πνιιέο αλαθνξέο γίλνληαη γηα ηηο παξελέξγεηεο 

απηνύ ηνπ εκβνιίνπ, ελώ πνιιά άξζξα πξνέξρνληαη από εθείλε ηελ πεξίνδν. 

ε όηη αθνξά ην πεξηερόκελν ησλ ειιεληθώλ αληηεκβνιηαζηηθώλ ηζηνζειίδσλ, 

όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη ζηηο αληίζηνηρεο ηνπ εμσηεξηθνύ, έλα κεγάιν πνζνζηό 

ππνζηεξίδνπλ όηη πεξηέρνπλ επηθίλδπλα ζπζηαηηθά όπσο αινπκίλην, πδξάξγπξνο θιπ 

θαη θαηεγνξνύληαη όηη πξνθαινύλ ζνβαξέο αζζέλεηεο κέρξη θαη ζάλαην. 

Παξαηεξείηαη δειαδή όηη πεξηζζόηεξν πξνβάιινληαη νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, ελώ 

αξθεηά κηθξόηεξα πνζνζηά ακθηζβεηνύλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. Μηα 

ηδηαηηεξόηεηα ησλ ειιεληθώλ ηζηνζειίδσλ είλαη όηη νη πεξηζζόηεξεο από απηέο δε 
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ζηέθνληαη ηδηαίηεξα ζηα αηνκηθά δηθαηώκαηα Γεληθόηεξα, ην πεξηερόκελν ησλ 

ηζηνζειίδσλ ζηελ κειέηε καο νκνηάδεη αξθεηά κε ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ εμσηεξηθνύ. 

Απηό κπνξεί λα απνδνζεί ζην όηη νη πεξηζζόηεξεο από ηηο ειιεληθέο ηζηνζειίδεο  

αλαπαξάγνπλ άξζξα θαη γλώκεο από  ηζηνζειίδεο ηνπ εμσηεξηθνύ. Απηό είλαη 

αλακελόκελν θαζώο νη βαζηθέο αξρέο ηεο αληηεκβνιηαζηηθήο θξηηηθήο παξακέλνπλ 

αλαιινίσηεο αλά ηα ρξόληα, θαη απιά εκπινπηίδνληαη κε λέεο πιεξνθνξίεο. Σέινο, ζε 

όηη αθνξά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηνζειίδσλ, νη πεξηζζόηεξεο από απηέο 

έκνηαδαλ πξόρεηξεο θαη απξόζερηα θηηαγκέλεο, πνιιέο θνξέο κε νξζνγξαθηθά ιάζε, 

δηαθνξεηηθέο γξακκαηνζεηξέο θαη κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο κέζα ζην ίδην θείκελν 

θάηη πνπ καξηπξά «αληηγξαθή – επηθόιιεζε». Γεληθόηεξα απνπλένπλ έλαλ 

«εξαζηηερληζκό», θαζώο ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δεκηνπξγνί απηώλ ησλ 

ηζηνζειίδσλ είλαη νη ίδηνη νη αξζξνγξάθνη κε κάιινλ θησρέο γλώζεηο δεκηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ηζηνζειίδσλ. 

Η αλαδήηεζε κε ηνλ όξν «εκβόιηα» ζην YouTube, ζε αληίζεζε κε ην Google, 

αλέδεημε πνιιαπιά βίληεν κε αληηεκβνιηαζηηθέο απόςεηο, ηα νπνία ήηαλ πεξηζζόηεξα 

από ηα βίληεν πνπ πξνσζνύζαλ ή ελεκέξσλαλ γηα ηνλ εκβνιηαζκό. Σα βίληεν απηά 

ήηαλ πην δεκνθηιή από ηα βίληεν ππέξ ησλ εκβνιίσλ. Δπίζεο, εκθαληδόηαλ ζε 

πςειόηεξε ζέζε θαηά ηελ αλαδήηεζε. Σα πεξηζζόηεξα από ηα AV απέπλεαλ θόβν, 

ρξεζηκνπνηώληαο δξακαηηθό ηόλν, κνπζηθή επέλδπζε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

εηθόλεο ζπκάησλ ησλ εκβνιίσλ, όπσο ππνζηεξίδνπλ. Κάπνηα επίζεο από ηα βίληεν 

πξνβάινπλ κηα ζεηξά από ζεσξίεο ζπλνκσζίαο, εμαηξεηηθά αθξαίεο, θαζώο κηινύλ γηα 

απνπιεζσξηζκό ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ θαη άιια. Με εμαίξεζε ιίγα βίληεν ζηα 

νπνία πξσηαγσληζηνύλ Έιιελεο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαηά ησλ 

εκβνιηαζκώλ, ηα πεξηζζόηεξα από απηά απνηεινύλ αγγιόθσλα βίληεν ηα νπνία απιά 

έρνπλ ππνηηηιηζηεί ελώ ζε θάπνηα από απηά έρνπλ πξνζζέζεη κέζα ζην βίληεν θαη 

θάπνηα δηθά ηνπο κελύκαηα. Οη ηίηινη ησλ αληηεκβνιηαζηηθώλ βίληεν είλαη επίζεο 

ραξαθηεξηζηηθνί, θάλνληαο ρξήζε βαξύγδνππσλ εθθξάζεσλ θαη ζε θάπνηα από απηά 

κε θεθαιαία γξάκκαηα (πξνζνκνηάδεη όηη ν ζπγγξαθέαο θσλάδεη). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ππάξρεη έλα βίληεν αληηεκβνιηαζηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

ζην νπνίν γίλεηαη επίθιεζε ζην ζξεζθεπηηθό ζπλαίζζεκα από ηνλ ξαζνθόξν 

πξσηαγσληζηή ηνπ. Απηό απνηειεί θαη ηελ κνλαδηθή αλαθνξά ζε ζξεζθεπηηθέο 

απόςεηο ζε όιε ηελ καο ηελ κειέηε.   

Παξαηεξώληαο ην Γηάγξακκα 1 θαίλεηαη όηη ζρεδόλ ηα κηζά από ηα βίληεν 

ππέξ ησλ εκβνιίσλ δεκνζηεύηεθαλ ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη 
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ζηα απμαλόκελα θξνύζκαηα VPDs (Vaccine Preventable Diseases) όπσο ε ηιαξά, ηα 

νπνία πξνθαινύλ θαη κεγάιε δεκνζηόηεηα ιόγσ ηεο αλεζπρίαο ησλ πνιηηώλ. 

Σέινο, ε κεγάιε δηαθνξά ησλ βίληεν πνπ ήηαλ ππέξ ηνπ εκβνιηαζκνύ ήηαλ 

όηη ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία απνηεινύζαλ ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα παξαγσγέο, 

κε ζαθώο ρακειόηεξνπο ηόλνπο, ςύρξαηκεο απόςεηο από ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπο, νη 

νπνίνη ζηελ κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία ήηαλ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ παξέζεηαλ 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα.  
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Περιοριςμοί 
 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ κεζνδνινγία ε αλαδήηεζε έγηλε από λέα 

εγθαηάζηαζε γηα λα κελ επεξεαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο. Ο κέζνο 

ρξήζηεο όκσο δελ είλαη βέβαην όηη ζα «θαζαξίζεη» πνηέ ηα cookies ηνπ web browser 

ηνπ. Έηζη ην Google ζα ηνπ εκθαλίζεη πην ςειά απνηειέζκαηα βάζεη ηνπ 

πξνεγνύκελνπ ηζηνξηθνύ αλαδεηήζεώλ ηνπ. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ Google 

επεξεάδνληαη από ηελ ηνπνζεζία από ηελ νπνία γίλεηαη ε αλαδήηεζε θαηά ηνλ ηξόπν 

πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Ο ρξόλνο είλαη έλαο αθόκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

ηα απνηειέζκαηα. Η αλαδήηεζε κε αθξηβώο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά ζε 

δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία δίλεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, θαζώο κία αθόκε 

ηδηόηεηα ηνπ Google είλαη όηη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθεη επεξεάδνληαη θαη από 

ηελ ηάζε (trend) ησλ αλαδεηήζεσλ από ηνπο ρξήζηεο αλά ηνλ θόζκν. Όια ηα 

παξαπάλσ απνηεινύλ ηδηόηεηεο ηνπ Google θαη εηδηθόηεξα ηνπ αιγόξηζκνπ 

αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη νπζηαζηηθά ζε απηέο νθείιεη ηελ κεγάιε 

δεκνηηθόηεηά ηνπ. Σαπηόρξνλα όκσο εγείξνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξα εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ηδησηηθόηεηα ησλ ρξεζηώλ. Σέινο, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ηζηνζειίδσλ αιιά θαη ησλ βίληεν ηνπ YouTube έγηλε απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηνλ 

ζπγγξαθέα θαη ελώ ηδαληθά ζα έπξεπε είλαη απνηέιεζκα ζπγθεξαζκνύ απόςεσλ 

κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ αηόκσλ.  

 

Μελλοντικά 
 

Η παξνύζα κειέηε απνηειεί θσηνγξαθία ηεο ζηηγκήο ζε όηη αθνξά ηηο 

αληηεκβνιηαζηηθέο απόςεηο ζην ειιεληθό δηαδίθηπν. Θα είρε εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ 

λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ ηάζε πνπ παξνπζηάδεη ην ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν ζηελ 

Διιάδα. Άιισζηε ε δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηε ρώξα καο είλαη θάησ από 70% κε 

απμεηηθέο ηάζεηο. Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη ην κέιινλ ησλ ηζηνζειίδσλ θαη 

ησλ βίληεν, κεηά ηελ θακπάληα πνπ έρεη μεθηλήζεη από κηα ζεηξά από γίγαληεο ηνπ 

δηαδηθηύνπ όπσο ην Google, Facebook θαη Twitter έλαληη ησλ ιεγόκελσλ Fake 

News
48

.  

Οη επόκελεο κειέηεο απηνύ ηνπ είδνπο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηα 

θνηλσληθά δίθηπα. Η ρξήζε ηνπο είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιήο θαη ζηε ρώξα καο, κε 

πάλσ από ηνπο κηζνύο Έιιελεο λα είλαη ζην Facebook
49

 θαη αξθεηνύο ζηα ππόινηπα 

θνηλσληθά δίθηπα όπσο ην Twitter, Instagram, Pinterest θιπ. Άιισζηε γηα πνιινύο ε 
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ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ απνηειεί θαιύπηεη αλάγθεο αλζξώπηλεο επηθνηλσλίαο. Δίλαη 

γλσζηό όηη ππάξρνπλ νκάδεο ζην Facebook πνπ εθθξάδνπλ ζθεπηηθηζκό έλαληη ησλ 

εκβνιίσλ, ε κειέηε ησλ νπνίσλ ζα είρε ελδηαθέξνλ αλ θαη ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζην 

εγρείξεκα απηό θαζώο νη πεξηζζόηεξεο από απηέο είλαη «θιεηζηέο». Σν δπζθνιόηεξν 

όκσο ζηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη ν ηεξάζηηνο όγθνο πιεξνθνξηώλ πνπ ππάξρεη θάηη 

πνπ θαζηζηά δύζθνιε ηελ κειέηε ηνπο.  

 

Συμπεράςματα 
 

Σν αληηεκβνιηαζηηθό θίλεκα δελ είλαη θάηη θαηλνύξγην. Η δηαδξνκή ηνπ είλαη 

παξάιιειε κε απηή ησλ εκβνιίσλ. Σν δηαδίθηπν απνηειεί έλα αθόκε κέζν 

πξνώζεζεο ησλ ζέζεσλ ηνπ, νη βαζηθνί ππιώλεο ησλ νπνίσλ παξακέλνπλ ζηαζεξνί 

γηα ρξόληα. Οη αληηεκβνιηαζηηθέο απόςεηο ζην Διιεληθό δηαδίθηπν ππάξρνπλ θαη 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ αξθεηέο νκνηόηεηεο κε ηζηνζειίδεο ηνπ εμσηεξηθνύ ηόζν 

σο πξνο ην πεξηερόκελν ησλ άξζξσλ, ηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ αιιά 

θαη σο πξνο ηελ δνκή ησλ ηζηνζειίδσλ. Η δηαθνξά ηνπο ζα ιέγακε όηη έγθεηηαη 

πεξηζζόηεξν ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηνζειίδσλ, όπνπ απηά δείρλνπλ ζε 

κεγάιν βαζκό πξόρεηξα θαη εξαζηηερληθά. Δπίζεο, ζπλήζσο αληηηίζεληαη καδηθά ζε 

όια ηα εκβόιηα, ρσξίο λα γίλεηαη δηαρσξηζκόο ζε «θαιά» θαη «θαθά» όπσο ζπκβαίλεη 

ζε αξθεηέο ηζηνζειίδεο ηνπ εμσηεξηθνύ. Ο θόβνο είλαη ην θπξίαξρν εθθξαζηηθό κέζν 

ελώ έκθαζε δίδεηαη ζηηο παξελέξγεηεο. Θέινληαο από ηελ αξρή λα αλαπαξάγνπκε ηνλ 

κέζν ρξήζηε θαηά ηελ αλαδήηεζε ηνπ γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εκβόιηα, ηα 

απνηειέζκαηα απηά πξνέθπςαλ κεηά από θαηεπζπλόκελε αλαδήηεζε κε θξάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά από ηνπο αληηεκβνιηαζηέο. Οπόηε νη ηζηνζειίδεο απηέο ζα 

εκθαληζηνύλ ζε θάπνηνλ πνπ νπζηαζηηθά ηηο αλαδεηά. ην YouTube ηα πξάγκαηα 

είλαη δηαθνξεηηθά θαζώο ηα βίληεν αληηεκβνιηαζηηθνύ πεξηερνκέλνπ είλαη αξθεηά. Ο 

κεγάινο αξηζκόο απηώλ ησλ βίληεν είλαη αλαπαξαγόκελα βίληεν ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ 

απιά έρνπλ ππνηηηιηζηεί ελώ νη ζέζεηο πνπ πξνβάιινπλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο είλαη 

εμαηξεηηθά αθξαίεο θαη κάιινλ δύζθνια απνδεθηέο από ηνλ κέζν ρξήζηε. 

Με κηα ζεηξά από λνζήκαηα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ εκβόιηα λα έρνπλ θάλεη 

ηελ εκθάληζή ηνπο μαλά κεηά από πνιιά ρξόληα απνπζίαο, ελ κέζσ νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ηαπηόρξνλεο αύμεζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ θαη πξνζθπγηθώλ  ξνώλ ζηελ 

Διιάδα ηνπ 2018, ε δεκόζηα πγεία πξέπεη λα ζσξαθηζηεί θαη έλαο από ηνπο ηξόπνπο 

είλαη θαη ε πςειή εκβνιηαζηηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνύ. Η κειέηε ησλ ελζηάζεσλ 

πνπ εθθξάδνληαη από ην αληηεκβνιηαζηηθό θίλεκα θξίλεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη 
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επηβεβιεκέλε γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε ηα αίηηα πνπ νδεγνύλ ζηελ 

απνδνρή ηέηνησλ απόςεσλ. Η απάληεζε ζε απηό ην θαηλόκελν ζα κπνξνύζε λα είλαη 

θακπάληεο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηα νθέιε ηνπ εκβνιηαζκνύ, κε παξάζεζε ησλ 

ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ είρε ε πηώζε ηεο εκβνιηαζηηθήο 

θάιπςεο, κε ςύρξαηκεο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο απόςεηο, ελώ ζα έπξεπε λα 

δίδνληαη θαη απαληήζεηο ζε θάζε έλα από ηα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από 

ην αληηεκβνιηαζηηθό θίλεκα έηζη ώζηε λα κπνξνύλ θαη νη πνιίηεο λα βγάινπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο. 
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Παράρτημα  
 
 
Πίλαθας 1: Ο αξηζκόο ησλ αληηεκβνιηαζηηθώλ ζειίδσλ αλά θξάζε αλαδήηεζεο  

Φράζε αλαδήηεζες Αρηζκός αληηεκβοι. ζειίδφλ Τυειόηερε ζέζε Μέζε ζέζε 

Δκβόιην 0 - - 

Δκβνιηαζκόο 0 - - 

Δκβόιην αινπκίλην 11 5 15 

Δκβόιην απηηζκόο 8 2 16 

Δκβόιην ηξαρήινπ 1 18 18 

Δκβόιην ηιαξάο 0 - - 

Δκβόιην MMR 1 6 6 

Δκβόιην παξελέξγεηεο 2 4 17 

Δπηθίλδπλα εκβόιηα 9 1 12 
 

 

 

 

Πίλαθας 2: Οη 27 ηζηνζειίδεο πνπ πεξηείραλ αληηεκβνιηαζηηθέο απόςεηο 

Όλοκα URL 

Μάξηνο Γεκόπνπινο http://mariosdimopoulos.com 

Διιήλσλ Αθύπληζε http://ellinikiafipnisis.blogspot.gr 

Nutrilabs http://nutrilabs.gr 

Διεύζεξε Δπηζηήκε http://eleftheri-epistimi.blogspot.gr 

Κίλεκα Δπηβηώλνπκε http://epivionoume.allnewz.gr 

Φηινπαηξία https://filopatria.wordpress.com 

Triklopodia http://www.triklopodia.gr 

Ο Σύπνο http://otyposnews.gr 

Διεύζεξε Έξεπλα https://www.freeinquiry.gr/index.php 

The Clown https://www.o-klooun.com 

Δκβόιηα http://emvolia.blogspot.com 

λόεζε:) https://www.noesi.gr 

Ο Πιαλήηεο ηεο Φαλήο http://www.logotherapeia.com.gr 

Briefing News https://www.briefingnews.gr 

Φύηξν https://fytro.wordpress.com 

Terrapapers http://terrapapers.com 

Diadrastika https://www.diadrastika.com 

Αηηηθά Νέα http://attikanea.blogspot.gr 

Βηνδώ http://www.biozo.gr 

Τγηεηλή Γηαηξνθή http://diatrofika.blogspot.gr 

Αιθεηόο Πνηακόο http://alfeiospotamos.gr 

Η Σξνθή καο ην Φάξκαθν καο http://www.proionta-tis-fisis.com 

BioAthens http://www.bioathens.com 

Secret Real Truth http://thesecretrealtruth.blogspot.com 

Σνμόηεο http://vickytoxotis.blogspot.com 

Diaforetiko http://www.diaforetiko.gr 

Holistic Life http://holisticlife.gr 
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https://www.freeinquiry.gr/index.php
https://www.o-klooun.com/
http://emvolia.blogspot.com/
https://www.noesi.gr/
http://www.logotherapeia.com.gr/
https://www.briefingnews.gr/
https://fytro.wordpress.com/
http://terrapapers.com/
https://www.diadrastika.com/
http://attikanea.blogspot.gr/
http://www.biozo.gr/
http://diatrofika.blogspot.gr/
http://alfeiospotamos.gr/
http://www.proionta-tis-fisis.com/
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Πίλαθας 3: Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην πεξηερόκελν ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ζύγθξηζε κε άιιεο κειέηεο 

Περηετόκελο στλόηεηα επί ηοσ ζσλόιοσ ηφλ ηζηοζειίδφλ (%) 

 Matzinos n= 27 Ward n= 17 Kata n= 8 Bean n= 21 

Αζθάιεηα θαη αποηειεζκαηηθόηεηα     

Πεξηέρνπλ επηθίλδπλα ζπζηαηηθά 78 94 100 80 

Πξνθαινύλ ζνβαξέο λόζνπο ή θαη ζάλαην 89  100 76 

Δπηβαξύλνπλ ην αλνζνπνηεηηθό 30 47  32 

Μνιπζκέλεο παξηίδεο εκβνιίσλ 11 24 38  

Σαπηόρξνλνη εκβνιηαζκνί απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν 33 29 38 12 

Μείσζε ηεο λόζεζεο γηα άιινπο ιόγνπο  22 65 88 32 

Γελ είλαη ζνβαξέο νη λόζνη 19 41 50  

     

Ελαιιαθηηθή ηαηρηθή     

Δλαιιαθηηθέο ζεξαπείεο (π.ρ. νκνηνπαζεηηθή) 19 29 88 20 

Ακθηζβήηεζε ηεο βηνηαηξηθήο - germ theory 15 35 75 4 

Δπηζηξνθή ζηε θύζε - θπζηθή λόζεζε 4 35 38 24 

Πξνώζεζε ελαιιαθηηθώλ πξντόλησλ (βόηαλα) 26    

     

Εκπηζηοζύλε ζηης αρτές, γηαηρούς     

Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο δελ δειώλνληαη 48 41 63 36 

θνπόο ηνπο είλαη ην θέξδνο 48 65   

πγθάιπςε θαη ςέκαηα 56 82 75 20 

Καηάρξεζε εμνπζίαο (αξρέο, γηαηξνύο) 52 59 63 44 

Άιιεο ζεσξίεο (ζηείξσζε) 30 18 38 16 

     

Ασηοπροζδηορηζκός     

Τπνζηήξημε επαλαζηαηώλ γηαηξώλ 15 41 50 4 

Ιζρπξίδνληαη όηη πξνβάινπλ & ηηο δύν πιεπξέο 22 12 25 32 

Πξνβάινπλ θαη ηηο δύν πιεπξέο 15 6 13 4 

     

Φηιοζοθηθές αλεζστίες     

Θξεζθεπηηθέο δηαθσλίεο 0 0 25  

Αλήζηθεο κέζνδνη (πεηξάκαηα ζε παηδηά) 15 6 38  

Θπζία ησλ πνιιώλ πξνο όθεινο ιίγσλ 37 0 13  
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Πίλαθας 4: Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκό ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ζύγθξηζε κε άιιεο κειέηεο 

τεδηαζκός Ιζηοζειίδας τεηηθή αλαιογία (%) 

  Matzinos n= 27 Ward n= 17 Kata n= 8 Bean n= 21 

ύλδεζκνη ζε αληη ε πιηθό 85 47 100 56 

ύλδεζκνη ζε ηζηνζειίδεο εκβνιηαζκνύ 0 18 50 24 

Οδεγίεο γηα απνθπγή ηνπ εκβνιηαζκνύ 19 12 50 32 

ύλδεζκνη ζε λνκηθνύο 0 0 25  

Οδεγίεο δήισζεο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ 4 24 25 20 

Πξνζσπηθέο καξηπξίεο 11 65 88 32 

Μαξηπξίεο εηδηθώλ 59 35  52 

Κάιεζκα γηα ζηήξημε 4 41 63 24 

Πξνώζεζε πξντόλησλ (βηβιία, πνιπκέζα θιπ) 11 41 75 44 

Πξνώζεζε πξντόλησλ ελαιιαθηηθήο ζεξαπείαο 4 0   

Δπηηξέπνληαη ζρόιηα ρξεζηώλ 70 24  28 

Δηθόλεο ζπκάησλ 4 18 50 24 

Δηθόλεο κε ζύξηγγεο 81 29 13 36 

Ξερσξηζηό θεθάιαην γηα εκβόιηα 22 11 65  

Απνπνίεζε επζπλώλ ζπγγξαθέα 26 6  36 

Πξνώζεζε ππεξεζηώλ 11    

 

 

 

Δηάγρακκα 1: Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο βίληεν YouTube 
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Πίλαθας 5: Ύθνο θαη εθθξαζηηθά κέζα ησλ βίληεν ηνπ YouTube θαη ζύγθξηζε 

Ύθος & Σόλος Matzinos % Covolo et al % 

  PV AV PV AV Others 

Δπίθιεζε ζην θόβν - 52 13 29 30 

Αιιειεγγύε, αλνζία θνηλόηεηαο - - 13 - - 

Οηθνλνκηθά ζπκθέξνληα - - - 7 - 

Γηθαίσκα επηινγήο ησλ γνλέσλ - - - - 12 

Τπνρξέσζε ε πξνζηαζία ησλ παηδηώλ - - 8 4 3 

Φόβνο & Αιιειεγγύε 4 - 9 - - 

Φόβνο & Οηθνλνκηθά ζπκθέξνληα - 21 - 35 3 

Φόβνο & Γηθαίσκα ησλ γνλέσλ - 10 - - 3 

Φόβνο & Τπνρξέσζε πξνζηαζίαο παηδηώλ 12 - 2 - - 

Φόβνο & Οηθνλ. ζπκθέξνληα & Γηθαίσκα ησλ γνλέσλ - - - 7 3 

Αιιειεγγύε & Τπνρξέσζε πξνζηαζίαο παηδηώλ 4 - 2 - - 

Οηθνλνκηθά ζπκθέξνληα & Γηθαίσκα ησλ γνλέσλ - - - 14 - 

Γηθαίσκα ησλ γνλέσλ & Τπνρξέσζε πξνζηαζίαο παηδηώλ - 3 - - - 

Δλεκεξσηηθά 69 14 53 4 36 


