
  

 

 

                                                                                                    

                                                                                       

 

 

 

Μαρούσι,17 Μαρτίου 2022 

Δελτίο Τύπου 

Με θέμα «Μύθοι & Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά & τα Εμβόλια», 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή η διαδικτυακή Ημερίδα για την 

ευαισθητοποίηση πολιτών και εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

και Προσχολικής Αγωγής των Δήμων Αμπελοκήπων Μενεμένης, Λαγκαδά, 

Καλαμαριάς, Πυλαία-Χορτιάτη και Πύδνας-Κολινδρού.  

Γ. Πατούλης: «Στόχος μας μέσω αυτών των ημερίδων είναι η έγκυρη 

πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών κοινοτήτων και 

συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των ΟΤΑ-μελών μας». 

Η Εκστρατεία «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια» 

πραγματοποιείται για 9η συνεχή χρονιά, από  το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 

Πόλεων του Π.Ο.Υ., με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας,  

και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.  

Στην Ημερίδα, συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί από σχολεία Α’ και Β’ Βάθμιας 

εκπαίδευσης που ανήκουν στην περιοχή των Δήμων Αμπελοκήπων Μενεμένης, 

Λαγκαδά, Καλαμαριάς, Πυλαία-Χορτιάτη και Πύδνας-Κολινδρού.  

Στην Ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Πυλαία-Χορτιάτη ο κ. Ιγνάτιος 

Καϊτετζίδης, ο οποίος δήλωσε:  Σωστός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης και 

αυτό κάνουμε σήμερα πράξη με εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 

μιας ιδιαίτερα κρίσιμης επαγγελματικής ομάδας, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί μας 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην προσχολική αγωγή. Με ένα θέμα που 



θεωρείται σήμερα ιδιαίτερα επίκαιρο, όπως είναι η χρήση των αντιβιοτικών και η 

σημασία των εμβολίων. Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη είναι πρωτοπόρος και 

συμμέτοχος από την πρώτη στιγμή στις δράσεις του Δικτύου Υγιών Πόλεων, καθώς 

στο Πανόραμα  δημιουργήθηκε το πρώτο και μοναδικό εκτός Αττικής  ΚΕΠ Υγείας 

που αποτελεί και την έδρα του Δικτύου στην Βόρεια Ελλάδα. Συνεχίζουμε δυναμικά 

με νέες πολιτικές υγείας  απόλυτα συγχρονισμένες στο σφυγμό της κοινωνίας και 

των καθημερινών προβλημάτων  των συμπολιτών μας», κατέληξε ο δήμαρχος 

Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος ευχαρίστησε  τον Περιφερειάρχη 

Αττικής και Πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ Γιώργο Πατούλη για τη μεγάλη του συμβολή στη 

δημιουργία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων. 

Επιπλέον στην ημερίδα, απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, κ Γιάννης 

Δαρδαμανέλης, ο οποίος τόνισε :"Θέλω για άλλη μια φορά να συγχαρώ το Ελληνικό 

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για το πολύ  ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα, το 

οποίο επέλεξε να προβάλλει. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα των εμβολίων, ιδιαίτερα 

αυτό κατά του covid19 έχει διχάσει πολύ κόσμο. Όμως αυτό που επιμένω να λέω 

είναι ότι άποψη έχουν για τα θέματα αυτά μόνο οι γιατροί, τους οποίους και πρέπει 

να εμπιστευόμαστε. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ο ρόλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, σε συνεργασία 

και με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ σημαντικός, γιατί μέσα από τέτοιου 

είδους δράσεις, δίνονται οι απαντήσεις που χρειάζεται ο κόσμος. Όλοι μαζί 

αγωνιζόμαστε για την προστασία των πολιτών, για τη δημόσια υγεία". 

Στην Ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, κος Πασχάλης Πουρτσίδης, ο 

οποίος δήλωσε “Χαιρετίζοντας τη σημερινή ημερίδα, εκ μέρους του Δημάρχου κου 

Μανώλα Ανέστη, συγχαίρω το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ΠΟΥ και 

τους συντελεστές της πρωτοβουλίας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

πολιτών στα επίκαιρα θέματα της ορθής χρήσης των αντιβιοτικών και της 

σημαντικής συνδρομής των εμβολίων στην αναχαίτιση του ιού Covid-19. Ευχαριστώ 

επίσης όλους τους συνεργάτες του Δικτύου και των συνδιοργανωτών Δήμων για την 

προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η ημερίδα”  

Στην Ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του Δήμου Λαγκαδά, πολιτικός υπεύθυνος του Δήμου Λαγκαδά στο 

ΕΔΔΥΠΠΥ και μέλος επιστημονικού συμβουλίου του ΕΔΔΥΠΠΥ, κα Ελισσάβετ 

Κοτσώνη, η οποία δήλωσε: Ευχαριστούμε το ΕΔΔΥΠΠΥ που δίνει σε εμάς τα μέλη 

του την ευκαιρία, μέσω των ενημερωτικών ημερίδων να έχουμε πρόσβαση στη 

γνώση και την ενημέρωση. Τον τελευταίο καιρό, έχοντας ο καθένας βήμα στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, η γνώση έχει υποκατασταθεί από την προσωπική γνώμη του 

καθενός περί ειδικών ιατρικών θεμάτων. Οι ενημερωτικές ημερίδες στοχεύουν στην 

ορθή και έγκυρη πληροφόρηση του κοινού, οπότε και τις επικροτούμε και 

συνηγορούμε στη συνδιοργάνωση τους. Ειδικοί περί ειδικών θεμάτων λύνουν τις 



απορίες μας, απαντούν σε ερωτήματά μας και καταρρίπτουν μύθους για επίκαιρα 

θέματα που έχουν εγείρει ακραία debates. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, τη 

συνδιοργάνωση και τη συμμετοχή. 

Στην Ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, επισημαίνοντας πόσο 

σημαντική είναι η συμβολή του κάθε Δήμου σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες καθώς 

και το σπουδαίο ρόλο που παίζουν οι ενημερωτικές εκστρατείες για τόσο σημαντικά 

θέματα που απασχολούν όλους τους πολίτες. 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης στο 

χαιρετισμό του, αφού ευχαρίστησε τους οργανωτές και τους συμμετέχοντες για την 

υποστήριξή τους στη δράση αυτή, τόνισε τη σημασία των προγραμμάτων πρόληψης 

και ενημέρωσης που διενεργούνται στο Δίκτυο και δήλωσε: «Η υγεία είναι το 

πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη δύναμη 

να ενισχύει την δημόσια υγεία με προγράμματα, δράσεις και ενημερώσεις. Ο 

σκοπός της σημερινής Ημερίδας είναι να γίνει κατανοητό πώς μπορούν να 

συμβάλλουν οι εκπαιδευτικοί στην ορθή χρήση των αντιβιοτικών και στην πρόληψη 

των λοιμώξεων μέσω των εμβολιασμών, μεταφέροντας την πληροφορία στους 

γονείς και στους μαθητές τους».  

Στην διαδικτυακή ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό και η Γενική Διευθύντρια του 

Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων κα Μαρία Αϊδίνη, η οποία 

καλωσόρισε, ευχαρίστησε συμμετέχοντες, ομιλητές και τα στελέχη των Δήμων και 

δήλωσε: «Το ΕΔΔΥΠΠΥ μέσω των διαδικτυακών αυτών ημερίδων κάνει μία 

συντονισμένη προσπάθεια που έχει σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει 

τους πολίτες, με στόχο να συμβάλλει στον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης 

αντιβιοτικών, στη μείωση της μικροβιακής αντοχής, αλλά και στην πρόληψη των 

λοιμώξεων». 

Η καθηγήτρια κυρία Ελένη Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων 

ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας και ο κύριος Συμεών 

Μεταλλίδης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας του ΑΠΘ, Α’ 

Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης απάντησαν σε ερωτήσεις 

για τα αντιβιοτικά και τόνισαν ότι “Η εβδομάδα 18-24 Νοεμβρίου 2021 ήταν 

παγκόσμια αφιερωμένη από το 2015 στην Ενημέρωση και στην Ευαισθητοποίηση 

όλων μας για τα αντιβιοτικά. Γιατί; Γιατί τα αντιβιοτικά είναι τα μοναδικά φάρμακα 

που έσωσαν και εξακολουθούν να σώζουν καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπινες 

ζωές από τις μικροβιακές λοιμώξεις. Δυστυχώς όμως και είναι η αλήθεια, η χώρα 

μας μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών κατέχει δύο θλιβερά πρωτεία στην κοινότητα: 

(α) την υψηλότερη κατανάλωση των αντιβιοτικών και (β) την υψηλότερη αντοχή 

των μικροβίων στα αντιβιοτικά. Υπάρχουν λύσεις για να καταπολεμηθεί το σοβαρό 

και επείγον αυτό πρόβλημα και να ξαναγίνουν δραστικά τα αντιβιοτικά, εφόσον 



όπως έχουν ανακοινώσει όλοι οι σχετιζόμενοι Παγκόσμιοι Οργανισμοί έχουμε 

φτάσεις στο «Τέλος των Αντιβιοτικών»; Η λύση είναι μία: Η Ορθολογική Χρήση τους, 

που οδηγεί με ασφάλεια στη μείωση της αντοχής. Για τη χώρα μας αυτό σημαίνει 

μείωση της αλόγιστης κατανάλωσης στην κοινότητα >70%! Είναι λοιπόν εξαιρετικά 

επείγον να διασώσουμε όλοι μας τα πολύτιμα αυτά φάρμακα. 

Όσον αφορά τα εμβόλια, που μαζί με τα αντιβιοτικά αποτελούν από τις 

μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην ιστορία της Ιατρικής, και οι δύο Καθηγητές τόνισαν:  

Την ανάγκη εμβολιασμού για την γρίπη κάθε Νοέμβριο, την αναμνηστική δόση του 

εμβολίου τετάνου/διφθερίτιδας ανά 10ετία, τον εμβολιασμό με το νέο 13δύναμο 

εμβόλιο για τον Πνευμονιόκοκκο στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως και για τον 

Έρπητα Ζωστήρα. Τέλος επισημάνθηκε η επείγουσα ανάγκη του πλήρους 

εμβολιασμού με τρεις δόσεις έναντι της COVID-19 λοίμωξης όλου του πληθυσμού 

άνω των 5 ετών, η μοναδική λύση για να επανέλθουμε στην κανονικότητά μας, 

αφού εξασφαλίζει προφύλαξη έναντι εισόδου στη ΜΕΘ, με πιθανή διασωλήνωση 

και τελική κατάληξη ακόμα και τον θάνατο. Στην τελευταία περίπτωση δεν πρέπει 

να παραβλέπονται και τα μέτρα μη φαρμακευτικής προφύλαξης, όπως είναι (α) η 

σωστή χρήση μάσκας, (β) η αποφυγή συγχρωτισμού και (γ) ο καλός αερισμός των 

κλειστών χώρων.”  

Η Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Ελληνικού Διαδημοτικού 

Δικτύου Υγιών Πόλεων, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα 

Ευρωπαϊκά Εθνικά Δίκτυα Υγιών Πόλεων, κα Νταίζη Παπαθανασοπούλου ανέφερε 

ότι:" Η ιατρική  επιστήμη τον 20ο αιώνα έδωσε δύο μεγάλα δώρα στην 

ανθρωπότητα. Τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια! Σώθηκαν εκατομμύρια ζωές. Πρέπει 

να γνωρίζουμε πως θα τα διαφυλάξουμε. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως σημαντικός 

παράγων που συμβάλλει στην Προαγωγή της Υγείας αναλαμβάνει να φτάσει το 

μήνυμα σε όλους τους πολίτες. Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, εναρμονίζοντας 

την Πολιτική του με αυτήν του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μετέχει στις δύο 

Παγκόσμιες Εκστρατείες για 9η συνεχή χρονιά, με την συμμετοχή  51 Δήμων που ο 

κάθε ένας τους θα το αναπτύξει εντός των ορίων του. Στόχος, να μην υπάρχει καμιά 

σκιά, καμιά απορία στην ορθή πληροφόρηση. Η γνώση σώζει ζωές" 

Τον συντονισμό της Ημερίδας ανέλαβε η κα Ειρήνη Καρανικόλα, Συντονίστρια του 

ΕΔΔΥΠΠΥ  από το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.  Η παρουσίαση του εκπαιδευτικού 

υλικού πραγματοποιήθηκε από την κα Χρυσούλα Στρατηγοπούλου, υπεύθυνη 

Δομής Βοήθεια στο σπίτι Δ.Ε. Κολινδρού και Συντονίστρια ΕΔΔΥΠΠΥ για το Δήμο 

Πύδνας-Κολινδρού. Την παρουσίαση του Παραμυθιού «Ποιος Παγίδεψε την Πένυ 

Κιλλίνη», πραγματοποίησε η Ευλαμπία Ντόντη – Μπανιώρα, Αντιδήμαρχος 

Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των δυο φύλων 

Δήμου Καλαμαριάς, Πολιτικός Εκπρόσωπος Δήμου Καλαμαριάς στο ΕΔΔΥΠΠΥ. 

Επίσης, η κα Αικατερίνη Πασχαλίδου Προϊσταμένη Τμήματος Υγείας, Πρόνοιας και 



Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αμπελοκήπων-Μενέμενης, Συντονίστρια Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης στο ΕΔΔΥΠΠΥ και η κα Σοφία Τελίδου, Προϊσταμένη 

Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Δήμου Λαγκαδά, 

Συντονίστρια Δήμου Λαγκαδά, ανέλαβαν τον συντονισμό των ερωτήσεων για τα 

Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια. 

  


