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Ναι καλά το καταλάβατε, σ’ αυτό το τεύχος θα ασχοληθούμε με τον περιβό-
ητο και πολυσυζητημένο ιό HPV ή ιό των ανθρώπινων κονδυλωμάτων ή ιό 
των κρεατοελιών, για να αναφέρουμε όλες τις ονομασίες που του προσ-
δίδουν οι γιατροί. Πρόκειται για έναν ευρύτατα διαδεδομένο ιό ανάμεσα 

σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες, σε βαθμό «που θεωρείται βέβαιο ότι το 80% του σε-
ξουαλικά δραστήριου πληθυσμού θα έρθει σε επαφή µε τον ιό κάποια στιγμή στη ζωή 
του»1. Υπάρχουν δυο κύριοι λόγοι που ο ιός αυτός απασχολεί το σύγχρονο ιερατείο, 
τους γιατρούς όσο και τους δημοσιογράφους: μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επα-
φής ενώ έχει «αποδειχθεί επιστημονικά» ότι συγκεκριμένοι τύποι του ιού συνδέονται 
με τη «μοιραία ασθένεια», τον καρκίνο!

Η τρομακτική τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς την επιμονή της εκστρατεία 
“ενημέρωσης” για τον HPV από τα μίντια και το φαρμακευτικό - ιατρικό σύμπλεγμα έχει ως 
διαρκές υπονοούμενο μια απλοϊκή αλλά αποτελεσματική εξίσωση: σεξ=HPV=καρκίνος. 
Δεν είναι η μοναδική φορά που πρακτικές που αφορούν το σχετίζεσθαι ή προσφιλείς 
κοινωνικές πρακτικές (πχ. το κάπνισμα) στιγματίζονται ανεπανόρθωτα προς όφελος της 
κρατικής διαχείρισης της δημόσιας υγείας. Δεν είναι η μοναδική φορά που η ασθένεια 
χρησιμοποιείται από το κράτος και την αστική τάξη (στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα δυ-
τικά κράτη) ως μέσο μαζικής τρομοκράτησης και διασποράς μαζικών φόβων, ως ελε-
γκτικός και πειθαρχικός μηχανισμός μέσω διαχωρισμού της εργατικής τάξης σε «άρρω-
στους» ή εν δυνάμει «άρρωστους» και «υγιείς»2. Στην υπόθεση του HPV, ο πληθυσμός 
που στοχοποιείται, ως γνωστό, είναι οι έφηβες και νεαρές γυναίκες που έχουν κάνει ή 
πρόκειται να κάνουν σεξ. Καλό ε; Το γυναικείο σώμα ενοχοποιείται ως ύποπτος φορέας 
ασθενειών που σχετίζονται με το σεξ. Οι γυναίκες κουβαλάνε ασθένειες ή θα κουβαλή-
σουν στο μέλλον, οπότε ας εμβολιαστούν3 από μικρές για το καλό τους και των καλό των 
υπολοίπων. Σίγουρα ήδη σκέφτεστε, μα οι άντρες, δεν κολλάνε και αυτοί τον ιό; Φυσι-
κά τον κολλάνε και γίνονται φορείς του στον ίδιο βαθμό. Τυχόν σκέψεις για εμβολιασμό 
τους δεν προχώρησαν τελικά. Μια από τις επίσημες δικαιολογίες που ακούστηκαν είναι 
ότι το να εμβολιαστούν οι γυναίκες είναι προτεραιότητα «γιατί στην πραγματικότητα οι 
γυναίκες είναι που παθαίνουν τις περισσότερες αρρώστιες που συνδέονται με τον HPV»4. 
Με άλλα λόγια αφού οι γυναίκες τα παθαίνουν, αυτές είναι υπεύθυνες για αυτά που πα-
θαίνουν. Για παράδειγμα οι γυναίκες θα πρέπει να κυνηγάνε τους άνδρες για μέτρα προ-
φύλαξης, όταν είναι γνωστό ότι σ’ αυτό το θέμα οι άνδρες δεν επιδεικνύουν… ιδιαίτερο 
ζήλο. Πάντως τα προηγούμενα δεν τα λέμε επειδή θέλουμε οι υγειονομικές αρχές του 
κράτους να αρχίσουν να κυνηγάνε και τα έφηβα αγοράκια με μια βελόνα ώστε να τους 
μπήξουν εξασθενημένα επικίνδυνα στελέχη του ιού, που «σύμφωνα με έρευνες ευθύνο-
νται» για κάποιες περιπτώσεις καρκίνου των ανδρικών γεννητικών οργάνων, του στομα-
τοφάρυγγα ή του πρωκτού�. Το λέμε γιατί στην περίπτωση του HPV, το δόγμα της προλη-

  

πτικής ιατρικής, η αντιμετώπιση του υγιή ως εν δυνάμει ασθενή που δεσπόζει στις μέρες 
μας εφαρμόζεται πάνω στα γυναικεία σώματα και εδράζεται πάνω στη γυναικεία ανα-
σφάλεια. Τα προληπτικά εμβόλια, οι προληπτικές «παραινέσεις» των γιατρών, οι προλη-
πτικές ιατρικές τεχνολογίες αφορούν κατά βάσει τις γυναίκες. Ο στιγματισμός της γυναι-
κείας σεξουαλικότητας δεν είναι τυχαίος. Οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή είναι πιο ευά-
λωτη και πιο χειραγωγήσιμη. Δεν ενοχοποιούνται μόνο οι σύγχρονες γυναικείες κοινω-
νικές πρακτικές αλλά και οι ιστορικές απόπειρες των γυναικών να χειραφετηθούν κά-
ποτε. Κάπου διαβάζουμε: «Οι επιστήμονες υποψιάζονται ότι τα κρούσματα HPV μολύνσε-
ων έχουν αυξηθεί σαν αποτέλεσμα της αυξανόμενης ανηθικότητας που επικράτησε από την 
εποχή της σεξουαλικής απελευθέρωσης των 60ς»�. Το αίτημα για σεξ πέρα από την τεκνο-
ποίηση, που διεκδίκησαν οι γυναίκες στο παρελθόν, παλαντζάρει μέσα στην ομίχλη της 
αφομοίωσης και της εμπορευματοποίησης. Ο νεοσυντηρητισμός που κυριαρχεί έχει το 
κάλυμμα των «καλών προθέσεων» και της «υγιεινής ζωής». Το πρόταγμα της αυτοεπιτή-
ρησης και της επιτήρησης των άλλων έχει ως υπόβαθρο ότι η υγεία είναι ατομική υπόθε-
ση του καθενός. Τα αντισυλληπτικά, το τσιγάρο, τα ποτά, η άστατη πολυγαμική ζωή σου 
φταίνε για τον καρκίνο σου, ω γυναίκα. Η παχυσαρκία σου είναι επίσης ύποπτη για καρ-
κινογένεση7. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από την αποχή, αμήν; Τότε σίγουρα δεν κολλάς 
τίποτα, πεθαίνεις από … απλή βαρεμάρα.

Το πιο εξοργιστικό όμως στην όλη υπόθεση είναι ότι διαβάζοντας άρθρα επί άρθρων 
για το ποιόν του ιού και το τι να κάνουμε με την περίπτωσή του ένα είναι σίγουρο, ότι 
άκρη δε βγάζουμε. Στην ουσία ήξεις αφήξεις και αγνωστικισμό δηλώνουν οι φίλοι μας 
οι γιατροί! Εντέλει καταλήγουμε σ’ αυτά που ήδη ξέρουμε για να προστατεύσουμε τις 
εαυτές μας. Δηλαδή κανά προφυλακτικό ή κανά γάντι στην τσάντα. Γιατί κατά τα άλλα, 
πως μπορούμε να προστατευθούμε από κάτι που το έχουν σχεδόν όλοι; Να ακολουθή-
σουμε τη μοναστική ζωή; Μάλλον θα ακολουθήσουμε τη γενετήσια χλωρίδα και πανί-
δα της περιοχής μας. Να δηλαδή τι μας λένε: Πρόκειται για έναν ιό που τον κολλάμε μέ-
χρι να πούμε κύμινο. (Μας λένε ότι το προφυλακτικό δε μπορεί να μας προστατεύσει γι-
ατί δεν καλύπτει το σύνολο της γεννητικής περιοχής, μόνο το πουλάκι! Ο ιός HPV μετα-
δίδεται με την τριβή! Από την άλλη βέβαια το προφυλακτικό μας προφυλάσσει από άλλα 
ΣΜΝ.) Έτσι μας προτείνουν 2 εμβόλια που αποδείχτηκαν απάτη όπως θα δούμε και πα-
ρακάτω. Παρ’ όλο όμως που προτείνουν τα εμβόλια δεν απαλλασσόμαστε από το τεστ 
Παπ. Αυτό οφείλουμε να το κάνουμε τακτικά. Μας λένε: όσο ξεκινάμε πιο νωρίς να γαμι-
όμαστε, όσο πιο πολυγαμικές είμαστε τόσο πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες να κολ-
λάμε όλο και περισσότερα και επικίνδυνα στελέχη του ιού και εντέλει να την «πατήσου-
με». Το να την «πατήσουμε» είναι θολό. Ο Θεόδωρος Αγοραστός, καθηγητής μαιευτικής 
– γυναικολογίας του Α.Π.Θ. μας λέει: «Από τις 100 γυναίκες που θα μολυνθούν από τον ιό 
HPV, οι 75 δεν θα πάθουν τίποτε. Ο ιός θα εξαφανιστεί από μόνος του. Από τις υπόλοιπες 25, 

HPV: Ένας ιός προς πάσα χρήση 
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οι 15 θα εμφανίσουν κονδυλώματα καλοήθους φύσεως. Από τις 10 που έχουν απομείνει οι 
6 θα εμφανίσουν, χαμηλού βαθμού αλλοιώσεις, που η ίδια η άμυνα του οργανισμού μπορεί 
να αποκαταστήσει και μόνο �-4 θα εμφανίσουν σοβαρού βαθμού προκαρκινικές αλλοιώσεις 
που απαιτούν χειρουργική επέμβαση»8. Επομένως από ό,τι μας λένε, στις περισσότερες 
περιπτώσεις ο οργανισμός θα καθαρίσει από μόνος του τον ιό. Σε όσες γυναίκες εμφα-
νιστούν τα αντιαισθητικά «κουνουπιδάκια», τα κονδυλώματα, θα αφαιρεθούν, ως γνω-
στόν, με μια ολιγόλεπτη επέμβαση. Σε ελάχιστες περιπτώσεις θα παρουσιαστούν «αλ-
λοιώσεις» (στον τράχηλο της μήτρας που είναι επίπεδες και μη ορατές) και που ενδεχο-
μένως θα επιμείνουν. Σε ποιες άγνωστο. Τις πταίει; Στην πραγματικότητα οι γιατροί δεν 
ξέρουν, και ας παριστάνουν ότι ξέρουν! Επομένως τι μας λένε ως εδώ; ΤΙΠΟΤΑ! Φυσικά 
καμιά από εμάς δεν απευθύνει σε κάποιον ή σε κάποια ερωτικό κάλεσμα του τύπου «έλα 
να ανταλλάξουμε τους HPV μας, ντάρλιγκ»! Έτσι και αλλιώς η ζωή είναι γεμάτη ρίσκα. 
Το να οδηγάμε μηχανάκι έχει τα ρίσκα του. Το να πάμε μια εκδρομή, επίσης. Το να μιλά-
με με τις ώρες στο κινητό, ακόμη περισσότερο. Η σύγχρονη ιατρική όταν δεν ξέρει που 
πάνε τα τέσσερα το ρίχνει στα ζάρια, εισάγει στατιστικά νούμερα και πιθανότητες. Μας 
λένε ότι από τη στιγμή που κολλήσουμε τον ιό θα τον έχουμε για πάντα. Μπορεί να μην 
εμφανιστεί ποτέ, μπορεί όμως να εμφανιστεί ή και να υποτροπιάσει μετά από χρόνια. 
Όλα εξαρτώνται από την άμυνα του οργανισμού που μπορεί να πέφτει (λόγω .. εξετά-
σεων, απλήρωτων υπερωριών, παρατεταμένης ανεργίας, μόλυνσης του περιβάλλοντος 
κλπ) και τσουπ να (ξανα)εμφανίζεται ο ιός και τα συμπτώματά του! Επομένως δεν είναι 
απαραίτητο ότι μας απάτησε ο σύντροφος9. (Πάντως αν φτάνουμε στο σημείο να ρωτά-
με το γιατρό ή να γκουγκλάρουμε για να καταλάβουμε τι τρέχει με τη σχέση μας, μάλλον 
κάτι δεν πάει ήδη καλά.) Κατά τα άλλα, και έτσι χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο «μια γυναί-
κα πεθαίνει κάθε 2 λεπτά» από καρκίνο του τραχήλου: ο ιός οφείλει να αποκαταστήσει 
τη φήμη του ως «ιός – δολοφόνος», ως ιός ύπουλος και δολοπλόκος που καιροφυλακτεί! 
Ο ιός βρίσκεται πάντα «εν υπνώσει» μέχρι να ξυπνήσει το θηρίο μέσα του! Και για να μην 
μας λέτε προκατειλημμένες παρακάτω θα τα παρουσιάσουμε ακόμη πιο αναλυτικά.  

Πάντως όλα τα προηγούμενα δεν είναι της πλάκας. Οι λόγοι και οι πρακτικές που 
αρθρώνονται γύρω από τον HPV μπορούν και αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και 
παραγωγικό εργαλείο διείσδυσης και ελέγχου από μεριάς του κράτους και των θε-
σμών στο αχανές και απρόβλεπτο πεδίο των σεξουαλικών σχέσεων. Όσο για το τελευ-
ταίο, είναι φανερό ότι ατσαλώνεται μέσα σε συνθήκες ήττας, στο φασισμό του 21ου αι-
ώνα. Οι υποψίες ταλανίζουν, ο φόβος του θανάτου διαβρώνει καρδιές και σώματα. Κα-
τηγορίες (κυρίως ενάντια στις γυναίκες) εκτοξεύονται με περισσή ευκολία και χυδαι-
ότητα. Στο βασίλειο της γενικευμένης ανασφάλειας η λευκή φιγούρα του γιατρού ξε-
προβάλλει ως ο συμφερότερος σύμμαχος. Ο ιατρικός και μηντιακός λόγος διαμεσολα-
βούν κρεβατοκάμαρες και σώματα. Η προετοιμασία για τον έρωτα περιλαμβάνει συμ-

βουλές από μαμάδες, γιατρούς, lifestyle περιοδικά, «επιστημονικά» άρθρα, εμβόλια, 
αντισηπτικά μαντηλάκια. Και όλα αυτά στο όνομα ενός «προοδευτισμού». Μα ποια 
έφηβη είναι διαθέσιμη για κάτι τέτοιο; Δεν πρόκειται στην ουσία για ευνουχισμό;

Παρακάτω θα δούμε ότι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας δεν είναι τόσο δολο-
φονικός όσο ισχυρίζονται ενώ η αιτιακή του σχέση με τον ιό HPV αποδεικνύεται του-
λάχιστον έωλη. Ακόμη τα εμβόλια που πλασαρίστηκαν ως «θαυματουργά», πέρα από 
τα κέρδη που αποφέρουν στις φαρμακευτικές εταιρίες, εντάσσονται σ’ ένα γενικό πεί-
ραμα μαζικού εμβολιασμού, στο πλαίσιο του δόγματος της προληπτικής ιατρικής και 
της κρατικής διαχείρισης των σύγχρονων καπιταλιστικών ασθενειών με επιδημιολο-
γικούς όρους. 

Μα επιτέλους τι τρέχει με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας;
Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο The New Yorker το 2013 και διαφημίζει τη «φιλάν-
θρωπη» πολιτική των φαρμακευτικών εταιρειών -την πώληση στις φτωχές χώρες σε 
πιο φτηνή τιμή τα πολύ ακριβά εμβόλια που κατασκεύασαν10-  πληροφορούμαστε ότι 
«χάρη στα τεστ Παπ, στις πλούσιες χώρες είναι σχεδόν άγνωστοι οι θάνατοι από καρκίνο 
του τραχήλου. Αλλά στις φτωχές χώρες όπου τα τεστ Παπ δεν υπάρχουν η ασθένεια σκο-
τώνει περίπου 275.000 γυναίκες το χρόνο …»11.  Πράγματι, από τα στοιχεία που μας δί-
νουν φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θανάτων αφορά γυναίκες των «φτω-
χών» χωρών που δεν έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: όχι μόνο 
για να κάνουν ένα τεστ Παπ αλλά ούτε μια απλή γυναικολογική εξέταση. Αν βέβαια 
δεν έχουν πεθάνει από κάτι άλλο πιο πριν, πχ από ασιτία. Αντίστοιχα οι θάνατοι των 
ανασφάλιστων και αποκλεισμένων γυναικών από τα συστήματα υγείας στη δύση θα 
φροντίζουν ώστε ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας να έχει τα θύματα του και στον 
«πρώτο κόσμο». «Παγκοσμίως, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο τρίτος πιο 
συνηθισμένος καρκίνος ανάμεσα στις γυναίκες. Είναι πολύ λιγότερο συνήθης στις Η.Π.Α. 
εξαιτίας των τεστ Παπ για πρώιμη διάγνωση, αν βέβαια είσαι λευκή και οικονομικά προνο-
μιούχα»12. Αυτό που καταλαβαίνουμε, «απομαγεύοντας» τα νούμερα και βάζοντας τα 
σε ταξικό και γεωγραφικό πλαίσιο, είναι ότι οι φαρμακευτικές εταιρίες τρομοκρατούν 
προβάλλοντας στατιστικές και νούμερα που αφορούν φτωχές γυναίκες, όπως μαύρες, 
ασιάτισσες, λατίνες, που πεθαίνουν ακριβώς γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρ-
μακευτική φροντίδα. «Τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών (στις 
Η.Π.Α.) έχουνε βρει ότι οι Αφροαμερικανές πεθαίνουν ακόμη από καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας και καρκίνο του στήθους σε πολύ ψηλότερα ποσοστά από ότι οι λευκές. (…) Πε-
ριορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας της υγείας, καθώς πολιτιστικά και γλωσσικά 
φράγματα συντελούν στο να είναι ο έλεγχος και η θεραπεία σε χαμηλά επίπεδα, όσον αφο-
ρά άλλους πληθυσμούς, όπως Λατίνες, Ινδιάνες της Αμερικής, Αμερικανοασιάτισσες… Αυτό 

Από τη Βρετανία η έφηβη με τα σιδεράκια, το target group ντε!
Εκεί που οι εμβολιασμοί πήγαν αρκετά καλά. 

Χαρακτηριστικός ο τίτλος άρθρου της Ελευθεροτυπίας, 2013: «Απροστάτευτα τα Ελληνόπουλα 
από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων». Στο ίδιο άρθρο διαβάζουμε τον υπότιτλο: «ο ιός HPV 
θεωρείται η κύρια αιτία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας». Ενώ στη φωτό η έφηβη ελληνίδα 
κόρη είναι έτοιμη να εμβολιαστεί.

Από ενημερωτική εκδήλωση στο δήμο Ζωγράφου, το 2013. Οι γιατροί ομιλητές 
μιλούν για την πρόληψη ενάντια στην παχυσαρκία και προειδοποιούν: «η λοίμωξη 
από τον ιό HPV μας αφορά όλους». 
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οδηγεί σε καθυστερημένη διάγνωση και πιο επιθετικές καρκινικές συνθήκες που μειώνουν 
κατά πολύ την πιθανότητα επιβίωσης για τις γυναίκες αυτών των ομάδων»1�. 

 Γενικά, πάντως, στον «πρώτο κόσμο» ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας βρίσκε-
ται σε πτωτική πορεία, εδώ και πολλές δεκαετίες. Σύμφωνα με τον Michael Fitzpatrick14, 
γενικό γιατρό του αγγλικού ΕΣΥ: «ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι μια μορφή 
αρκούντως σπάνια στη Βρετανία, όπου ευθύνεται για λιγότερο από 0,5% των θανάτων 
από καρκίνο και για περίπου 4% των κρουσμάτων καρκίνου σε γυναίκες. Οι θάνατοι από 
καρκίνο του τραχήλου έχουν ελαττωθεί σταδιακά τα τελευταία πενήντα χρόνια, από 2500 
το 1950 σε 1150 το 1997» 15 Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά για ποιους λόγους συ-
νέβη αυτή η ύφεση. «Στον πρώτο κόσμο, η μείωση αυτή μπορεί να έχει σχέση τόσο με τη 
βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, όσο και με τη διαφορετική στάση των γυναικών απέ-
ναντι στο ίδιο τους το σώμα. Είναι άγνωστο πόσες γυναίκες στο παρελθόν έχουν αφήσει 
τον καρκίνο του τραχήλου να εξελιχθεί επειδή δεν τις άφηνε η ντροπή να παραδεχτούν ότι 
έχουν πρόβλημα στα γεννητικά τους όργανα. Αν και η πτωτική πορεία του καρκίνου του 
τραχήλου είχε ξεκινήσει πριν την ευρεία εφαρμογή του τεστ ΠΑΠ, φαίνεται ότι αυτή η τε-
λευταία έχει συμβάλλει επίσης στη μείωση των κρουσμάτων»16. 

Όπως και να χει, οποιαδήποτε ενασχόληση με το αιδοίο μας (εξού και ο πρακτικός 
οδηγός αυτοεξέτασης που εκδώσαμε) μας βοηθάει ώστε να κρατάμε επαφή με τη φυ-
σιολογική ή μη κατάστασή του. Εντέλει, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας δεν ανή-
κει στους επιθετικούς καρκίνους και είθισται να έχει πολύ αργή ανάπτυξη. Αν διαγνω-
σθεί έγκαιρα η γυναίκα σώζεται. Επομένως πόσο να το τραβήξει κάποιος από τα μαλλιά 
για το δολοφονικό ποιόν του ιού; Και όμως αν δεν είναι τόσο θανατηφόρος όσον αφορά 
τον καρκίνο που προκαλεί υπάρχουν και άλλα ράμματα για τη γούνα του, άλλες συνδέ-
σεις με άλλες μάστιγες: σύμφωνα με δημοσιεύματα17 «όσες γυναίκες φέρουν τον ιό HPV, 
έχουν διπλάσια έως τριπλάσια πιθανότητα εμφράγματος ή εγκεφαλικού»! 

Τα εμβόλια απάτη
Στο φόντο της κατάρρευσης του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, το μότο «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία» εκφωνείται σε κάθε 
ευκαιρία από επίσημους κρατικούς φορείς. Ταυτόχρονα, η νεοφιλελεύθερη λογική κό-
στους –οφέλους είναι η κυρίαρχη. Η περίπτωση του HPV που εξετάζουμε είναι χαρα-
κτηριστική. Ο Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, καθηγητής Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, πρό-
εδρος της Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας μας λέει: «Ο καρκίνος του τραχήλου της 
μήτρας αποτελεί παγκοσμίως σοβαρό ζήτημα για τη δημόσια υγεία με σημαντικές προε-
κτάσεις, καθιστώντας την πρόληψή του μέσω εμβολιασμού επιτακτικής σημασίας, 
τόσο για την ίδια την υγεία των κοριτσιών όσο και για τα συστήματα Υγείας που 
επωμίζονται το κόστος θεραπείας. Σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες όπως η σημερι-
νή, η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού αποτελεί την ενδεδειγμένη στρατηγική και μια ση-
μαντική επένδυση. Την επένδυση στην υγεία των κοριτσιών»18.   

Στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής έχουν στοχοποιηθεί από κοινωνικές συνήθει-
ες μέχρι ελαττωματικά γονίδια (βλέπε την περίπτωση με τη διπλή μαστεκτομή της Τζο-
λί και το άρθρο «Προληπτική μαστεκτομή, όχι ευχαριστώ», mιγaδa, τεύχος �). Αλοίμο-
νο σε όποιον έχει «κακές» συνήθειες ή «κακά» γονίδια: αν και εφ’ όσον αρρωστήσει ευ-
θύνεται για την επιβάρυνση των ταμείων! Η διαδικασία έχει ως εξής: μετά από «πολυ-
ετείς έρευνες», οι ερευνητές συνδέουν με μια ψευδή σχέση αιτίας - αιτιατού πχ.το κά-
πνισμα με τον καρκίνο των πνευμόνων ή τα στελέχη ενός ιού με τον καρκίνο του τρα-
χήλου της μήτρας, οπότε alea jacta est: τεράστιες κατευθυνόμενες εκστρατείες «ενη-
μέρωσης» προπαγανδίζουν, λοιδορούν κοινωνικές συνήθειες, στιγματίζουν και δια-
χωρίζουν συγκεκριμένους πληθυσμούς και εν μια νυκτί παρουσιάζουν τη λύση στο 
πρόβλημα ως μάννα εξ’ ουρανού. Το ιατρικο-φαρμακευτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα 
πρώτα δημιουργεί το πρόβλημα και έπειτα το «λύνει», δημιουργώντας νέες αξίες χρή-
σης και ανταλλακτικές αξίες πάνω στα σώματά μας (και λεφτά στην τσέπη τους). Τι και 
αν αυτό που παρουσιάζουν είναι πιθανότητες και μόνο πιθανότητες. Who cares? Οι πι-
θανότητες είναι αυτές που κυβερνούν τώρα.

 Συγκεκριμένα στην περίπτωση του ιού HPV και ως απάντηση στη «μάστιγά του» 
φτιάχτηκαν τα εμβόλια Gardasil και Cervarix. Τα «σωτήρια» και πολυδιαφημισμένα 
σκευάσματα, αφού εγκρίθηκαν από τους εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων της Αμε-
ρικής και της Ευρώπης, βγήκαν στο εμπόριο μετά το 200�. Στην Ελλάδα, όπως και σε 
άλλα κράτη, εντάχθηκαν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, ήδη από τις αρχές του 
2008. Τα ασφαλιστικά ταμεία (και το ΙΚΑ) καλύπτουν δωρεάν τα εμβόλια σε κορίτσια 
ηλικίας 12 έως 2� ετών. 

Αλλά ας δούμε πιο αναλυτικά τι μας πλασάρουν οι έμποροι και το κράτος: ήδη από 
τη μακρινή δεκαετία του ’70 γίνονταν έρευνες πάνω στον καρκίνο του τραχήλου της 
μήτρας.19 Κάποιος κύριος  Harald zur Hausen που είχε ξεκινήσει και αυτός από το ’70 
να ψάχνει στα καρκινικά κύτταρα γυναικών να βρει τον υπαίτιο, τερμάτισε κάποια 
χρόνια μετά. Κατάφερε να απομονώσει τα DNA δυο στελεχών του ιού HPV σε καρκι-
νικούς όγκους. Για αυτή του την ανακάλυψη βραβεύτηκε το 2008 με Νόμπελ. (Οι κα-
κές γλώσσες λένε ότι στην κριτική επιτροπή των Νόμπελ υπήρχε άτομο που άνηκε 
σε εταιρία που μοιράζονταν κέρδη από τα εμβόλια). Οι δυο τύποι του ιού, λοιπόν, οι 

Διαφήμιση του Gardasil, τα «κοριτσίστικα» σχεδιάκια είναι ενδεικτικά ως προς το 
target group στο οποίο απευθύνεται. Διαβάζουμε: «Επέλεξα να εμβολιαστώ αφότου 
ο γιατρός μου, μου ανέφερε τα δεδομένα. Εννοώ τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ είναι ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Και 
όταν πρόκειται για το σώμα μου και πως μπορώ να το προστατεύσω, είμαι όλη αυτιά» 
Δηλαδή, ο γιατρός είναι ο απόλυτος σύμβουλος και η υγεία ατομική υπόθεση.

Από το σκιτσακι φαίνεται ότι η εταιρεία Merck δεν είναι διόλου δημοφιλής σε μια μερίδα 
καταναλωτών στην Αμερική. Ειδικά μετά τις κατηγορίες ότι το -προηγούμενο του Gardasil- 
αναλγητικό Vioxx, παρασκεύασμα και αυτό της Merck, ευθύνεται για εγκεφαλικά και 
καρδιοπάθειες.

Πολύ καλο!
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1� και 18 «προκαλούν» καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σύμφωνα με τους ειδικούς. 
Αυτό το «προκαλούν» το βάλαμε σε μπόλικα εισαγωγικά γιατί δεν είναι απόλυτο. Ενέ-
χει πολύ σχετικότητα. Όταν οι ειδικοί γίνονται πιο αναλυτικοί μας λένε: οι τύποι 1� και 
οι 18, τα DNA αυτών των τύπων ανιχνεύονται στο 70% των γυναικείων καρκίνων του 
τραχήλου της μήτρας. Άρα δεν συνεπάγεται ότι υπάρχουν καρκίνοι του τράχηλου της 
μήτρας που δεν «προκαλούνται» από τους «ογκογόνους» τύπους του ιού; Συνεπάγεται. 
Ακόμη, έχει αρθρωθεί η εξής ένσταση,20 που όμως παρακάμφθηκε γρήγορα: αυτό που 
έχει αποδειχθεί είναι η παρουσία τύπων του ιού σε πολλούς καρκίνους του τραχήλου. 
Γιατί να μην ισχύει το αντίστροφο, να είναι ο καρκίνος που ευνοεί την ανάπτυξη συγκε-
κριμένων τύπων του ιού; Προφανώς όμως δε θέλουμε να μπλέξουμε σε διλήμματα του 
στυλ αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.  Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι 
το ζητούμενο για το κράτος και τις φαρμακευτικές είναι ένα: να συνδεθεί ο καρκίνος με 
μια ιογενή λοίμωξη. Το τελευταίο δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Από πότε ο καρκίνος 
είναι μεταδοτική ασθένεια; Από ποτέ ξεφεύγει από τη σφαίρα του ιδιωτικού, της σχέ-
σης γιατρού –ασθενή και μεταβαίνει στη σφαίρα του κρατικού ελέγχου, της καταγρα-
φής και της διαχείρισης του καρκίνου ως επιδημία, που χρίζει πρόληψης; Και όμως, τα 
τελευταία χρόνια ο καρκίνος έχει περάσει και επίσημα στο πεδίο των επιδημιών.  

Ας δούμε όμως τι μας λέει ο ίδιος ο zur Hausen: «Το μόνο που μπορείς να πάθεις με το 
πολύ σεξ είναι αφροδίσια νοσήματα που με τη σειρά τους μπορεί να προκαλέσουν καρκί-
νο(…) Σας είπα και προηγουμένως, ο καρκίνος είναι κάτι πολύπλοκο και είναι θέμα τύχης. 
Βεβαίως, μειώνεις τις πιθανότητες να προσβληθείς όταν δεν καπνίζεις ή δεν πίνεις πολύ ή 
όταν δεν τρως πολύ κόκκινο κρέας. Προσωπικά, δεν καπνίζω, δεν τρώω πολύ κρέας και 
πίνω ένα με δύο ποτήρια κόκκινο κρασί ημερησίως. Θεωρώ ότι μειώνω τις πιθανότητες 
αλλά στην ουσία δεν προστατεύω τον εαυτό μου. Δεν μπορείς να προστατευθείς απ’ τον 
καρκίνο, να εξασφαλίσεις δηλαδή ότι δεν θα προσβληθείς. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια»21. 
Τι μας λέει ο κύριος; Απολύτως τίποτα. Το δηλητήριο του όμως το ρίχνει: «μειώνω τις 
πιθανότητες». Τελικά πολύ κακό για το τίποτα. Ο κύριος zur Hausen παραβιάζει ανοι-
χτές θύρες. 

Ας ξανάρθουμε όμως στα εμβόλια. Φαίνεται ότι οι ιθύνοντες και οι κρατικοί αξιω-
ματούχοι πρόστρεξαν με ιδιαίτερη βιασύνη να εντάξουν τα εμβόλια στα εθνικά συ-
στήματα υγείας (και ο τότε υπουργός υγείας Αβραμόπουλος). Καταρχήν φαίνεται ότι 
έχουν υπάρξει σοβαρές παρενέργειες από το Gardasil, μέχρι και θάνατοι νεαρών κορι-
τσιών, παγκόσμια22. Έπειτα, έρευνες και ιατρικά συνέδρια στιγματίστηκαν ως εξ’ ολο-
κλήρου χρηματοδοτούμενα από τη Merck (την εταιρεία που κατασκεύασε το Gardasil) 
και τη Sanofi Pasteur, που παρασκευάζει και εμπορεύεται για λογαριασμό της Merck το 
Gardasil στην Ευρώπη23. Ενώ, αποτελέσματα κλινικών δοκιμών έδειξαν ότι το Gardasil 
είναι «μέτριο» ως προς τις επιδόσεις του στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας24. Εξάλλου, για ποιον άλλο λόγο επιμένουν και στο τεστ Παπ μαζί με τα εμ-
βόλια; Η Diane Harper, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Ντάρμουθ στην Αμερική 
υποστήριξε ότι η ανοσία των εμβολίων δεν αρκεί για όλα τα στελέχη του ιού, ενώ ο 
εμβολιασμός δεκάχρονων κοριτσιών δε διασφαλίζει ότι σε δέκα χρόνια θα εξακολου-
θούν να έχουν προστασία. Όταν δηλαδή αυτά τα κορίτσια θα είναι πράγματι σεξουαλι-
κά ενεργά και θα κινδυνεύουν περισσότερο. Ενώ «ο μαζικός εμβολιασμός πληθυσμών 
στο πλαίσιο της χάραξης πολιτικής δημόσιας υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα 
πολύ μεγάλο πείραμα»2�. Πράγματι, πρόκειται για πείραμα της κρατικής διαχείρισης 
της υγείας και μάλιστα σε περίοδο κρίσης. Θα συμμορφωθούν οι πληβείοι ή θα αγνο-
ήσουν τα κελεύσματα; Κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να υπακούσουν σε τέτοιες πρα-
κτικές; Σε μαζικούς εμβολιασμούς που δεν αφορούν μωρά και παιδιά αλλά έφηβους 
και ενήλικες; (Θυμηθείτε και τα αντιγριπικά εμβόλια.) Φαίνεται πάντως ότι στην Ελλά-
δα εμβολιάστηκε ένα 7%, σε αντίθεση πχ. με τη Βρετανία, όπου εκεί το ποσοστό έφτα-
σε στο 71%2�. Όμως η μέχρι στιγμής καχυποψία (ή και άγνοια) για το εμβόλιο στα μέρη 
μας δε σημαίνει ότι θα συνεχίσει ως έχει. Ή ότι η ιδεολογική χρήση του ιού δεν έχει ήδη 
αποφέρει υλικούς καρπούς για το κράτος.  

Το κουτί της Πανδώρας; 

Φαίνεται ότι τα δεινά που σκορπά αυτός ο ιός δεν έχουν τέλος. Κάποιοι γιατροί έχουν φτάσει στο 
σημείο (σιγά μη δεν έφταναν) να προτείνουν καισαρική τομή σε γυναίκες –φορείς του ιού για να 
μην τον κολλήσει το παιδί κατά τον τοκετό!! Επίσης ο ιός ευθύνεται για αποβολές και για την απο-
τυχία των εξωσωματικών. Για τις καρδιοπάθειες και τα εγκεφαλικά είπαμε ήδη στο κύριο κείμε-
νο. Τι άλλο; Α ναι. Εμφανίστηκε και αυτός, ο γιος του Σπάρτακου. Ο Michael Douglas παραπονέ-
θηκε ότι από την πολλή αιδοιολειχία που επιδίδονταν τις τελευταίες δεκαετίες έβγαλε καρκίνο 
στον λάρυγγα. Και ποιος νομίζετε ότι φταίει; Φυσικά και φταίει ο ιός HPV. Ο Douglas έφη: «Για-
τί, χωρίς να θέλω να γίνω πολύ αναλυτικός, αυτός ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου προκαλείται 
από τον HPV - τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων - ο οποίος προέρχεται από την αιδοιολειχία. 
Είναι ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα που προκαλεί καρκίνο». Μάλιστα. Μας υποχρέωσε ο 
Douglas. Ή μήπως τα πήρε από κάπου; Διόλου απίθανο στους καιρούς μας που η ανιδιοτέλεια δεν 
περισσεύει. Ε, τώρα, αν συνδυαστεί η προσωπική ιστορία του Douglas με τα δημοσιεύματα που 
ισχυρίζονται ότι οι άνδρες προσβάλλονται με καρκίνο πολύ περισσότερο από ότι οι γυναίκες στη 
στοματοφαρυγγική περιοχή, που τον «προκαλούν» επικίνδυνα στελέχη του HPV, κατά την πρα-
κτική του στοματικού έρωτα σε γυναίκες καταλαβαίνετε… τώρα θα έχουν και επίσημη δικαιο-
λογία για την τεμπελιά τους. Καλού κακού κρύβετε ένα αυτοκόλλητο μιγάδας κάτω από το μαξι-
λάρι για να του το τρίβετε στη μούρη… ξέρετε αυτό το επίκαιρο πάντα: Σ’ αυτό τον κόσμο, σ’ αυ-
τήν την κοινωνία μια μέρα η αιδοιολείχια δε θα ναι ουτοπία…
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