
Δήλωση άρνησης του εμβολιασμού 

Με την παρούσα αρνούμαι να εμβολιαστώ. Η βούληση μου αποτελεί δικαίωμα 
ύψιστης προτεραιότητας. Η άρνηση μου είναι νομικά δεσμευτική για τον ιατρό.  

Σύμφωνα με τις Διακηρύξεις του Τόκυο και της Λισσαβόνας της Παγκόσμιας Ιατρικής 
Ένωσης απαγορεύεται παγκοσμίως σε όλους τους ιατρούς να ενεργούν κατά της 
βούλησης του ασθενούς. Σε κανέναν ιατρό δεν επιτρέπεται να εξαναγκάσει τον ασθενή 
να αποδέχεται ιατρικές αγωγές όπως, στην προκειμένη περίπτωση, τον εμβολιασμό. Οι 
ιατρικοί κανόνες αυτοί επέχουν θέση νόμου και είναι δεσμευτικοί για κάθε ιατρό. 
Νομικές διαταγές οι οποίες αντιβαίνουν στις διακηρύξεις αυτές δεν πρέπει να ληφθούν 
υπ’ όψιν από κανέναν ιατρό.  

Κάθε εμβολιασμός που διεξάγεται παρά τη θέληση μου στοιχειοθετεί την αξιόποινη 
πράξη της πρόκλησης επικίνδυνης ή σοβαρής σωματικής βλάβης έως και της 
προμελετημένες και με ύπουλο, δόλιο τρόπο διαπραγμένης απόπειρας 
ανθρωποκτονίας.  

Ακόμα και η προσπάθεια που επιχειρείται, δια της απειλής, για να παρέχω τη 
συγκατάθεση μου στον εμβολιασμό συνιστά αξιόποινη πράξη και τιμωρείται ως 
παράνομη βία. 

Ήδη από τώρα είναι πασίγνωστος ότι το εμβόλιο που πρόκειται να εφαρμοσθεί 
εμπεριέχει τοξικές ουσίες για το νευρικό και το μεταβολικό σύστημα. Είναι δεδομένο ότι 
θα προκληθούν σοβαρότατες σωματικές βλάβες όπως πονοκέφαλο, ίλιγγοι, διαταραχές 
της αυτοσυγκέντρωσης, απώλεια δοντιών, διάρροια, έλκη στο στομάχι και στο λεπτό 
έντερο, διαταραχές της όρασης και της ακοής, διαταραχές της ομιλίας και ασταθές 
βάδισμα, συμπτώματα παράλυσης που εκδηλώνονται στα πόδια και εξαπλώνονται σε 
ολόκληρο το σώμα, συμπεριλαμβανομένης και της θανατηφόρας αναπνευστικής 
παράλυσης, καρκίνο, βλάβες στο ήπαρ και τα νεφρά, Αλτσχαϊμερ και Πάρκινσον, 
αυτισμό στα παιδιά. Αυτές οι βλάβες είναι τεκμηριωμένες και γνωστές στους ιατρούς. 

Αποκρύπτεται σκόπιμος ένας μεγάλος αριθμός άλλων συστατικών ουσιών. Κατά 
συνέπεια πρέπει να αναμένονται και περαιτέρω περιπλοκές επικίνδυνες για τη ζωή, 
όπως π.χ. εκείνες που προκαλούνται εξ’ αιτίας των μη προβλέψιμων αλλεργικών 
αντιδράσεων μέχρι και του θανάτου από αλλεργικού σοκ.  

Υπό το πρίσμα του ποινικού δικαίου πρόκειται για την πρόκληση σοβαρής και 
επικίνδυνης σωματικής βλάβης, και για μια προμελετημένη και δόλια απόπειρα 
ανθρωποκτονίας. 

Υπό το πρίσμα του αστικού δικαίου ισχύει ότι ο ιατρός ευθύνεται απεριόριστα σε 
αποζημίωση για όλες τις σωματικές βλάβες που θα υποστώ εξ’ αιτίας του 
εμβολιασμού. 

Εν πλήρη γνώση αυτής της πραγματικής κατάστασης, 

σε ανταπόκριση δε της θέσης του εγγυητή που ο ίδιος κατέχει (θεσπισμένη υποχρέωση 
και ευθύνη του ιατρού να προστατέψει τον ασθενή με κάθε τρόπο), 

και προς αποφυγήν μιας μήνυσης κατά του ιδίου σε αντίθετη περίπτωση 

ο υπογράφων ιατρός δηλώνει ότι δεν θα προβεί στη χορήγηση εμβολιασμού 
παρά της θέλησης μου. 
Ο ιατρός θα εναντιωθεί επίσης σε όλες τις προσπάθειες, π.χ. διοικητικής φύσεως, που 
εξασκούνται εναντίον μου για να εξαναγκαστώ να δώσω τη συγκατάθεση μου. Οι 
προαναφερόμενες διακηρύξεις της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης απαιτούν από τον 
ιατρό να δραστηριοποιείται και για το σκοπό αυτό.  

 

 

Υπογραφή του ιατρού, ονοματεπώνυμο του ιατρού, τόπος και ημερομηνία  




