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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 
 

 
 
Εισαγωγή: Το ξέσπασμα της πανδημίας της Covid-19 επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα 
της εμβολιαστικής διστακτικότητας. Η επιστημονική κοινότητα μελετά διαρκώς τα αίτια που 
οδηγούν στο φαινόμενο αυτό. Ενδείξεις από διεθνείς επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι το 
χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα εμβολιαστικής 
διστακτικότητας ή/και άρνησης του εμβολιασμού. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε 
η διερεύνηση της εμβολιαστικής διστακτικότητας σε ευάλωτες κοινωνικο-οικονομικά ομάδες 
στην Κρήτη. Επιμέρους στόχοι ήταν η ανάδειξη των αναγκών παρέμβασης σχετικά με την 
αύξηση της ενημέρωσης, της εμβολιαστικής κάλυψης και της υιοθέτησης θετικών 
συμπεριφορών υγείας στον υπό μελέτη πληθυσμό. 
 
Μέθοδοι: Μια ποιοτική μελέτη πραγματοποιήθηκε μεταξύ ατόμων εγγεγραμμένων στο Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους, καθώς η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι το χαμηλό 
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο αυξάνει τον κίνδυνο νόσησης και μετάδοσης του ιού, ενώ η 
εμβολιαστική διστακτικότητα αναμένεται να είναι σε μεγαλύτερα επίπεδα στον πληθυσμό 
αυτό. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης σε μία αγροτική 
περιοχή στο Ρέθυμνο και μία αστική περιοχή στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι συμμετέχοντες 
επιλέχθηκαν έτσι ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση ως προς το φύλο και την ηλικία. Το 
πληθυσμιακό δείγμα ήταν ευκολίας και σκοπού. Η συζήτηση καθοδηγήθηκε από ειδικά 
διαμορφωμένο οδηγό συνέντευξης, ο οποίος αναπτύχθηκε βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας. 
Το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του οδηγού συνέντευξης και 
την καθοδήγηση της μεθοδολογίας της εργασίας ήταν το Μοντέλο Πεποιθήσεων της Υγείας 
(HBM) λαμβάνοντας υπόψιν στοιχεία και παραμέτρους από τη Θεωρία Προσχεδιασμένης 
Συμπεριφοράς (TPB) και το Μοντέλο Παραγόντων της Εμβολιαστικής Διστακτικότητας. Τα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν αφορούσαν: τις γνώσεις σχετικά με τη νόσο COVID-19 και τους 
τρόπους μετάδοσης και προστασίας, τους λόγους διστακτικότητας ως προς τον εμβολιασμό, 
τις πηγές ενημέρωσης για τη νόσο, τα εμβόλια και τις εξελίξεις αυτών, την επιρροή της 
οικογένειας και του φιλικού περιβάλλοντος και την εμπιστοσύνη στο γιατρό και το ιατρικό 
σύστημα. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε θεματική ανάλυση. 
 
Αποτελέσματα: Στην παρούσα εργασία συμμετείχαν 11 άτομα με ηλικιακό εύρος τα 21 έως 
68 έτη, εκ των οποίων οι 9 ήταν γυναίκες και οι 2 άνδρες. Από την θεματική ανάλυση 
προέκυψαν συνολικά 6 θέματα. Το πρώτο θέμα αφορούσε τις πεποιθήσεις για τον ιό και το 
εμβόλιο, όπου αρκετοί συμμετέχοντες φάνηκε να έχουν διαμορφώσει λανθασμένες 
πεποιθήσεις. Το δεύτερο θέμα αφορούσε την επιρροή του οικογενειακού και φιλικού 
περιβάλλοντος στη διαμόρφωση απόφασης για τη λήψη του εμβολίου. Το τρίτο θέμα αφορούσε 
την επιρροή των ΜΜΕ, όπου ο καταιγισμός ειδήσεων και η προτίμηση σε κάποιες πηγές 
φάνηκε να έχει σχέση στη λήψη αποφάσεων για τον εμβολιασμό. Το τέταρτο θέμα αφορούσε 
τη σχέση των ατόμων με το ιατρικό σύστημα και τους επαγγελματίες υγείας, με τα άτομα που 
εξέφρασαν αρνητική άποψη για αυτά να δείχνουν μεγαλύτερη διστακτικότητα για τον 
εμβολιασμό. Το πέμπτο θέμα αφορούσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, με εκείνους που 
εξέφρασαν δυσπιστία να εμφανίζουν διστακτικότητα και άρνηση στον εμβολιασμό. Το 
τελευταίο θέμα αφορούσε την επίδραση των πολιτισμικών νορμών, με τη θρησκευτικότητα και 
την εκλαϊκευμένη αντίληψη των πραγμάτων να σχετίζονται με αυξημένο δισταγμό ως προς τα 
εμβόλια.  
 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 
ΙατρικήΣχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

2 

Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα συμφωνεί με τις ενδείξεις σχετικά με τον 
πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της εμβολιαστικής διστακτικότητας και την ανάγκη 
παρεμβάσεων στους ευάλωτους πληθυσμούς, ώστε να αυξηθεί τόσο η εμβολιαστική κάλυψη 
όσο και η βελτίωση των συμπεριφορών υγείας. Περαιτέρω έρευνα, συμπεριλαμβανομένης 
ποσοτικής μεθοδολογίας, είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση των παραπάνω ευρημάτων. 
 
 
 
Λέξεις κλειδιά: Covid-19, εμβολιαστική διστακτικότητα, ευάλωτες ομάδες, χαμηλό κοινωνικο-
οικονομικό επίπεδο, δημόσια υγεία  
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Abstract 
 
 
 
 
Introduction: The Covid-19 pandemic outbreak brought back to light the vaccine hesitancy 
issue. Scientific community is consistently examining the factors that lead to this phenomenon. 
Evidence from international studies indicate that low socioeconomic level is associated with 
higher levels of vaccination hesitancy and/or refusal. The aim of this study was to investigate 
the vaccination hesitancy of vulnerable socioeconomic populations in Crete. Side goals were 
the illustration of the necessity of interventions regarding the increase of notification, the 
vaccination coverage and the adoption of positive behaviours of the population under 
investigation. 
 
Methods: A qualitative research was conducted which included people registered in Fund for 
European Aid to the Most Deprived (FEAD), since bibliography suggests that low 
socioeconomic level increases the risk of the virus’ spread and disease, while vaccine hesitancy 
is expected to be higher within this population. Specifically, two focus groups were conducted 
in a rural area in Heraklion and in an urban area in Rethymno, in the Region of Crete. 
Participants were selected in such a way to have representation of gender and age. Sample was 
purposely and conveniently selected. Conversations were guided by a specific interview 
structure that was conducted according to the international bibliography. Theoretical 
framework utilised for the development of the interview structure and that guided the 
methodology of the research was the Health Belief Model (HBM), considering also elements 
and parameters of the Theory of Planned Behavior (TPB) and the Vaccine Hesitancy 
Determinants Model. The data collected included; knowledge about COVID-19 disease and the 
ways of its spread and protection, reasons for vaccination hesitancy, information resources 
about the disease, the vaccines and the progress of both, the family’s and friends’ influence and 
the trust towards the doctor and health system. Thematic analysis was utilized to analyze the 
verbatim transcripts. 
 
Results: 11 people participated in this research, aged between 21 to 68 years, from which 9 
were women and 2 were men. Thematic analysis released 6 themes. The first one was about the 
beliefs about the virus and the vaccine, within which many participants seemed to have 
formulated mistaken beliefs. The second theme was about the influence of family and friends 
in the decision about the vaccine uptake. The third theme was about the mass media effect, 
where the large number of affairs and the preference to specific sources found to be related to 
the vaccine uptake. The fourth theme was about the relationship between people and health 
system and the health professionals, where people expressing negative opinions about the 
abovementioned to be found with greater vaccine hesitancy. The fifth theme was about the trust 
in authorities, with those expressing mistrust to illustrate hesitancy and refusal about the 
vaccination. The last theme was about the cultural norms, where religiosity and popularised 
way of thinking were associated with increased vaccine hesitancy.   
 
Conclusion: This research affirms that vaccine hesitancy is a multidimensional issue and 
underlines the necessity of interventions within the vulnerable populations to increase the 
vaccination coverage and to improve the attitudes within the health sector. Further research, 
which should include quantitative methodology, is required to confirm the findings. 
 
 
 
Keywords: Covid-19, vaccine hesitancy, vulnerable groups, low socio-economic status,public 
health 
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1. Εισαγωγή 

Το Δεκέμβριο του 2019 μια ομάδα ασθενών στην πόλη Γιουχάν της Κίνας 

εμφάνισε συμπτώματα πνευμονίας που προκαλείτο από άγνωστη παθογόνο αιτία 

(1). Η αλληλουχία του γονιδιώματος των δειγμάτων αυτών των ασθενών ανέδειξε 

ένα νέο κορονοϊό, που ονομάστηκε SARS-COV2 και, αντίστοιχα, η ασθένεια που 

προκαλείται από τον ιό αυτό ονομάστηκε COVID-19 (2).  Στη συνέχεια 

εντοπίστηκαν διαφορετικά στελέχη του ιού στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, 

γεγονός που καταδεικνύει ότι ο ιός πιθανώς να υπήρχε πολύ πιο πριν από τον αρχικό 

του εντοπισμό στην Κίνα (3). Στις 11 Μαρτίου του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε ως πανδημία την εξάπλωση της νόσου COVID-19, με την 

παρουσία της να εντοπίζεται τότε σε πάνω από 100 χώρες (4,5). Έως και τις 8 

Μάϊου του 2022 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα παγκοσμίως ανέρχονταν στα 514 

εκατομμύρια και οι θάνατοι σε περισσότερους από 6 εκατομμύρια (6). 

Υποστηρίζεται, μάλιστα, πως οι θάνατοι ενδέχεται να είναι έως και 60% 

περισσότεροι από ότι αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία (7). Στην Ελλάδα το πρώτο 

επιβεβαιωμένο κρούσμα ανακοινώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2020 ενώ μέχρι 

και τις  16 Μαΐου του 2022 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονταν στα 

3.392.575 και οι θάνατοι στους 29.547 (8).  

Τον πρώτο χρόνο η γνώση αναφορικά με την επιδημιολογική συμπεριφορά 

του ιού ήταν περιορισμένη, ενώ δεν υπήρχε ούτε θεραπεία αλλά ούτε και εμβόλιο 

έναντι της νόσου COVID-19 (9,10).  Τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο 

βρέθηκαν υπό ένα πρωτόγνωρο καθεστώς ασφυκτικής πίεσης και τα κράτη για να 

αναχαιτίσουν την διασπορά του ιού προχώρησαν στη λήψη πρωτοφανών μέτρων 

κοινωνικής αποστασιοποίησης και στη θέσπιση άμεσων δημοσίων υγειονομικών 

παρεμβάσεων(11,12). Παρά τις προσπάθειες, οι συνέπειες ήταν πολύπλευρες 

καθώς δεν επηρεάστηκε μονάχα η υγεία των ατόμων αλλά και κάθε έκφανση της  

παγκόσμιας κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας (13,14). Οι ελπίδες της 

παγκόσμιας κοινότητας για επάνοδο στην κανονικότητα συνδέθηκαν με την 

ανακάλυψη εμβολίων και για το λόγο αυτό τα κράτη και οι φαρμακοβιομηχανίες 

χρηματοδότησαν τις εργασίες κατασκευής εμβολίων έναντι της COVID-19, 

αναζητώντας όσο πιο άμεσα την παραγωγή και διανομή τους σε όλο τον πλανήτη 

(15). 

Το πρώτο εμβόλιο έναντι της COVID-19 έλαβε άδεια χρήσης έκτακτης 

ανάγκης από τον FDA στις Ηνωμένες Πολιτείες το Δεκέμβριο του 2020 (16). Από 
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τότε, διάφορα εμβόλια έχουν λάβει έγκριση από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και 

ακόμα περισσότερα βρίσκονται υπό διαδικασία ελέγχου (17). Συγκεκριμένα, 

υπάρχουν πάνω από 125 υποψήφια εμβόλια, είναι σε εξέλιξη 365 δοκιμές εμβολίων 

ενώ 18 εμβόλια έχουν ήδη εγκριθεί τουλάχιστον από μια χώρα (18). Αν και 

εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί με αυτά τα εμβόλια, υπάρχει ακόμα ένας 

εξίσου μεγάλος αριθμός ανθρώπων που διστάζει να εμβολιαστεί (16,19). Το 

γεγονός αυτό έχει φέρει πλέον στο προσκήνιο το ζήτημα της εμβολιαστικής 

διστακτικότητας, καθότι η πλήρης αντιμετώπιση ιού, όπως συνέβη και σε 

αντίστοιχες καταστάσεις στο παρελθόν, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον 

εμβολιασμό επαρκούς ποσοστού του παγκόσμιου πληθυσμού (20).  

Από μια πρώτη επί σκοπού αναζήτηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι 

αιτίες που οδηγούν στην εμβολιαστική διστακτικότητα τόσο κατά της COVID-19 

όσο και γενικότερα κατά των εμβολίων έχουν ερευνηθεί σε μεγάλο ποσοστό, η 

παρούσα μελέτη δεν είναι άνευ επιστημονικής αξίας(21,22,23,24). Τουναντίον, 

προσθέτει περαιτέρω επιστημονική γνώση καθώς μελετά το ζήτημα της 

εμβολιαστικής διστακτικότητας υπό το πρίσμα μίας ευάλωτης ομάδας – αυτής των 

ατόμων με χαμηλούς οικονομικούς πόρους- και πιο συγκεκριμένα που διαμένουν 

στην Κρήτη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν έχει διενεργηθεί κάποια άλλη 

σχετική μελέτη στον συγκεκριμένο πληθυσμό, παρά την ιδιαίτερη ευαλωτότητα 

του πληθυσμού αυτού.  

Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το γεγονός ότι οι περισσότερες έρευνες 

ερευνούν το φαινόμενο ποσοτικά και δεν εντοπίστηκαν κατά την διερεύνηση της 

βιβλιογραφίας έρευνες που να εξετάζουν ποιοτικά τις αιτίες που κρύβονται πίσω 

από την εμβολιαστική διστακτικότητα για τον COVID-19 σε πληθυσμό χαμηλής 

κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα. Οι ανισότητες στην κοινωνία 

οξύνουν, ακόμη, την επίδραση της πανδημίας στις ευάλωτες ομάδες και γι’ αυτό 

κρίνεται ηθικά, κοινωνικά και επιστημονικά αναγκαίο να επεκταθεί η σχετική 

έρευνα με σκοπό να προωθηθεί η ισότητα στην υγεία, για να προστατευθούν οι 

ευάλωτοι πολίτες αλλά και η δημόσια υγεία εν συνόλω. Μία ενιαία πολιτική υγείας 

δεν αρκεί˙ οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες χρειάζονται και διαφορετικές 

πολιτικές υγείας ώστε να μειωθούν σταδιακά οι ανισότητες στην υγεία. Η παρούσα 

έρευνα φιλοδοξεί να ενισχύσει τη γνώση της επιστημονικής κοινότητας για την 

αντιμετώπιση της εμβολιαστικής διστακτικότητας στις οικονομικά και κοινωνικά 

ευάλωτες ομάδες.  
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Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης, είναι η ποιοτική διερεύνηση των 

κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων που σχετίζονται με τη διστακτικότητα 

απέναντι στον εμβολιασμό για την COVID-19. 

 

1.1 Εμβολιασμός  

Ο εμβολιασμός θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά 

μέτρα δημόσιας υγείας καθώς υπολογίζεται πως προλαμβάνει το θάνατο 5 

εκατομμυρίων θανάτων ετησίως (25). Τα εμβολιαστικά προγράμματα ευθύνονται 

για τη μείωση της θνησιμότητας και της νοσηρότητας από διάφορες μολυσματικές 

ασθένειες και τους πιστώνεται, μεταξύ άλλων, η παγκόσμια εξάλειψη της 

πολιομυελίτιδας και της ευλογιάς (26). Ωστόσο, η επιτυχία των εμβολιαστικών 

προγραμμάτων βασίζεται στα υψηλά ποσοστά αποδοχής και κάλυψης του 

πληθυσμού (26,27,28). Παράλληλα, εκτός από την άμεση προστασία των 

εμβολιασμένων, τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού παρέχουν προστασία σε 

ολόκληρη την κοινότητα, ελαττώνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμα και εκείνων 

που παραμένουν σκεπτικοί ως προς τον εμβολιασμό (29). Τα παραπάνω ισχύουν 

και στην περίπτωση της COVID-19, όπου τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού είναι 

αναγκαία για να μειωθεί η διάδοση του ιού και η επιβάρυνση των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψιν και την εμφάνιση νέων και 

πιο μεταδοτικών παραλλαγών (30). 

 

1.2 Εμβολιαστική διστακτικότητα 

Παρά τη συνεισφορά των εμβολίων στην ανθρωπότητα, η επιτυχία των 

εμβολιαστικών προγραμμάτων, όπως αυτό έναντι της COVID-19, υπονομεύεται 

από την εμβολιαστική διστακτικότητα (31). Ως εμβολιαστική διστακτικότητα 

ορίζεται η άρνηση ή η καθυστέρηση αποδοχής λήψης ενός εμβολίου ενώ υπάρχει 

η δυνατότητα και η διαθεσιμότητα για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών 

(32). Αποτελεί ένα άκρως σημαντικό πρόβλημα, μιας και η αυξανόμενη 

διστακτικότητα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κάλυψης του πληθυσμού, ενώ 

πολλές φορές προηγείται από το ξέσπασμα μιας μεταδοτικής ασθένειας (33). 

Επιφέρει, μάλιστα, συνέπειες τόσο σε ατομικό (μεγαλύτερος κίνδυνος να κολλήσει 

κάποιος την ασθένεια) όσο και συλλογικό επίπεδο (μεγαλύτερη μετάδοση του ιού) 

(34). Συνάμα, η εμβολιαστική διστακτικότητα είναι ένα πολυπαραγοντικό 

φαινόμενο, καθώς είναι πολλές και από διαφορετικά πεδία οι αιτίες που την 

προκαλούν (35,36,37). Η μελέτη της εμβολιαστικής διστακτικότητας διακατέχεται 
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από μια ερευνητική πολυπλοκότητα, στην οποία συναντώνται διάφοροι ορισμοί, 

ποικίλα ερευνητικά εργαλεία και προσεγγίσεις  (38,39). Έχει παρατηρηθεί πως οι 

λόγοι που προκαλούν τη διστακτικότητα για εμβολιασμό μπορεί σταδιακά να 

μεταβληθούν (40).  

Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση, μελέτες έχουν δείξει πως οι 

παράγοντες που σχετίζονται με την εμβολιαστική διστακτικότητα έναντι της 

COVID-19 αντανακλούν λόγους που είναι γνωστοί για την διστακτικότητα και 

άλλων εμβολίων  (31). Δεν αποτελεί πρωτόγνωρο φαινόμενο αυτό, αφού 

αμφιβολίες σχετικά με την αξία και την ασφάλεια των εμβολίων εντοπίζονται από 

τότε που ξεκίνησαν να υπάρχουν τα ίδια τα εμβόλια (20,41). Εντούτοις, μελέτες 

δείχνουν πάντως ότι η εμβολιαστική διστακτικότητα έχει οξυνθεί κατά πολύ τα 

τελευταία χρόνια(32,42). Σε αυτό συμβάλλουν υποθέσεις όπως εκείνη του τριπλού 

εμβολίου της ιλαράς, ερυθράς και παρωτίτιδας (MMR) που συνδέθηκε με την 

πρόκληση αυτισμού με σκοπό το κέρδος των γονέων από τη φαρμακευτική εταιρία 

που παρήγαγε το εμβόλιο, αφήνοντας περιθώρια για έντονες αμφισβητήσεις της 

επιστημονική κοινότητα (43). Το ενδιαφέρον των επιστημόνων διεθνώς για την 

απροθυμία πολλών ανθρώπων να λάβουν ασφαλή και προτεινόμενα διαθέσιμα 

εμβόλια είχε εκφραστεί ήδη πριν την πανδημία του κορονοϊού (18). Το 2019, ο 

Π.Ο.Υ.  κατέταξε την εμβολιαστική διστακτικότητα στις δέκα μεγαλύτερες απειλές 

για την παγκόσμια υγεία (44). 

Λαμβάνοντας ειδικά υπόψιν ότι ο SARS-COV2 είναι ένας ιός RNA με 

υψηλή δυνατότητα μετάλλαξης, γεγονός που μπορεί να περιπλέξει πολύ τον δρόμο 

προς την επίτευξη της ανοσίας, οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη συνεχούς 

αύξησης εμβολιασμού και επίλυσης κάθε επιμέρους ζητήματος που μπορεί να τον 

υπονομεύσει (45,46,47). Τονίζεται μάλιστα πως τα νέα στελέχη μάλιστα του ιού 

μπορεί να είναι πιο μεταδοτικά ή περισσότερο ανθεκτικά στην υπάρχουσα ανοσία 

αλλά και πιο παθογόνα (48). Καθίσταται αναγκαία όχι μόνο η ανάπτυξη ασφαλών 

και αποτελεσματικών εμβολίων, αλλά και η επίτευξη μεγάλης κλίμακας 

ανοσοποίησης, γεγονός που με τη σειρά αναδεικνύει ως κρίσιμη παράμετρο τη 

συνεχόμενη μελέτη των λόγων που προκαλούν την εμβολιαστική διστακτικότητα. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται πολλοί από τους λόγους αυτούς, οι 

σημαντικότεροι εκ των οποίων οι κυριότεροι παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω. 

 

1.3 Λόγοι εμβολιαστικής διστακτικότητας έναντι της COVID-19 
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Η ταχύτητα κατασκευής των εμβολίων, η επίσπευση της διαδικασίας 

αδειοδότησης τους σε συνδυασμό με τη νέα τεχνολογία της πλατφόρμας mRNA, 

που χρησιμοποιήθηκε σε δύο από τα νέα εμβόλια, προκάλεσαν δυσπιστία και φόβο 

σε αρκετό κόσμο (49,50,51). Ένας από τους πιο συχνά αναφερόμενους λόγους 

εμβολιαστικής άρνησης είναι ο φόβος για τις παρενέργειες των εμβολίων, που 

ταυτόχρονα αφορά και την ασφάλειά τους (50,51,52,53,54). Εξίσου σημαντική 

επιρροή έχει παρατηρηθεί πως ασκεί η άγνοια για την λειτουργία και τη διάρκεια 

της ανοσίας των εμβολίων έναντι της COVID-19, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται 

έντονα και η αποτελεσματικότητα τους (52,55,56). Άλλες μελέτες έχουν δείξει πως 

η εμπιστοσύνη του κοινού υπονομεύεται από τη συσσώρευση πολλών κρίσιμων 

πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά κάθε εμβολίου, που διαφέρουν 

ανάλογα τον κατασκευαστή αλλά και μεταξύ των πληθυσμών (31,57,58). Στο ίδιο 

πλαίσιο αρκετές μελέτες εντάσσουν ως παράγοντες που επηρεάζουν την 

εμβολιαστική πρόθεση τα εθνικά ποσοστά λοιμώξεων και θνησιμότητας, τον 

εκλαμβανόμενο κίνδυνο από πιθανή νόσηση και την σοβαρότητα της ασθένειας 

που προκαλεί ο SARS-COV2 (19,55,56). Παρομοίως, πολλοί είναι εκείνοι που 

αρνούνται να εμβολιαστούν βασιζόμενοι στην προτίμηση τους για τη φυσική 

ανοσία από την COVID-19 (53,59). 

 

O ρόλος των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας  

Τα μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί από πολλούς ερευνητές για την 

αρνητική τους επίδραση στην λήψη των εμβολίων, διατηρώντας αρκετές φορές τον 

εμβολιαστικό φόβο ζωντανό (60,61). Ειδικά ο διαδίκτυο, έχει εδώ και πολλά χρόνια 

εντοπιστεί ότι προσφέρει στους οπαδούς του αντιεμβολιαστικού κινήματος τη 

δυνατότητα να διασπείρουν τα μηνύματα τους (62,63). Πολλοί υποστηρίζουν πως 

η παρουσία αντιεμβολιαστικού περιεχομένου σχεδόν παντού εντός του παγκόσμιου 

ιστότοπου, έχει ενισχύσει την ευρύτερη και γρηγορότερη διάδοση φημών, μύθων 

και ανακριβειών σχετικά με τα εμβόλια, γεγονός που διαχρονικά δείχνει να 

επηρεάζει αρνητικά την άποψη των ανθρώπων για τα εμβόλια  (20,26). Ειδικά η 

δυνατότητα των χρηστών του διαδικτύου να διαμορφώνουν αλλά και να 

διαμοιράζουν περιεχόμενο δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το 

Facebook, το Twitter, το Youtube, το Wikipedia, αποτελεί κοιτίδα ανακριβών και 

αρνητικών πληροφοριών (20,42,64).  

Διαμορφώνεται έτσι μια κατάσταση κατά την οποία είναι πολύ δύσκολο για 

τον κόσμο να καταλάβει τι είναι αληθές και τι ψευδές (20). Η κατάσταση αυτή 
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αναφέρεται συχνά με τον όρο «πληροφοριοδομία», που περιγράφει την υπερβολική 

πληροφόρηση με σωστές αλλά και λάθος πληροφορίες η οποία προκύπτει κατά τη 

διάρκεια ξεσπάσματος μιας ασθένειας και εξαπλώνεται στον κόσμο παράλληλα με 

αυτήν, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες τη στιγμή 

που οι άνθρωποι τις έχουν ανάγκη (5,42,65). Αυτή η αβεβαιότητα που 

δημιουργείται είναι επιζήμια για τον εμβολιασμό καθώς η επιγενόμενη αμφιβολία 

προκαλεί δισταγμό για τον εμβολιασμό (20,65) 

Έρευνες δείχνουν μάλιστα ότι υπάρχει αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην 

πληροφοριοδημία και στην έλλειψη εγγραματοσύνης της υγείας, διότι η ικανότητα 

των ατόμων να αξιολογούν πληροφορίες σχετικές με την υγεία μπορεί να τα 

επηρεάσει θετικά και στη λήψη σωστών αποφάσεων για την υγεία τους, είτε στην 

πρόληψη μιας νόσου όπως η COVID-19 είτε στη λήψη του εμβολίου της (66). 

Παράλληλα, θα πρέπει να αναφερθεί και το στοιχείο των συνωμοσιολογικών 

θεωριών που περιβάλλουν τον κορονοϊό και τα εμβόλια του, που προσθέτουν 

περαιτέρω προβληματισμούς και αβεβαιότητα στο ζήτημα του εμβολιασμού  (54). 

 

Ο ρόλος των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων 

Τα κοινωνικοοικονομικά και φυλετικά ζητήματα που σχετίζονται συνήθως 

με την ανισότητα στην υγεία και έχουν αναφερθεί και στις περιπτώσεις άλλων 

επιδημιών, είναι παρόντα και στην πανδημία της COVID-19 (54,67,68). 

Κοινωνιολογικές έρευνες αναφέρουν πως η λήψη αποφάσεων σχετικά με τον 

εμβολιασμό πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα του ευρύτερου κοινωνικού και 

πολιτισμικού πλαισίου (69,70). Κατά τη θεώρηση αυτή, διάφοροι παράγοντες όπως 

παρελθοντικές εμπειρίες υγειονομικών υπηρεσιών, οικογενειακές ιστορίες, 

συζητήσεις με φίλους, μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης απόφασης 

σχετικά με τον εμβολιασμό (71,72). Μελέτες στο εξωτερικό υπογραμμίζουν πως τα 

άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα και χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο είναι δυσανάλογα πιο ευάλωτοι στην COVID-19(54,73). 

Παράλληλα, πρόσφατες έρευνες έχουν εντοπίσει πως η εμβολιαστική 

διστακτικότητα έναντι της COVID-19 σχετίζεται με την ανεργία, τα χαμηλότερα 

εισοδήματα και τις περιθωριοποιημένες κατηγορίες ανθρώπων, όπως εκείνοι που 

έχουν μικτή εθνική καταγωγή (1,16,34,74,75). Η εγγραματοσύνη της υγείας 

φαίνεται να εμφανίζει χαμηλά επίπεδα σε άτομα χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής 

κατάστασης. Αυτό φαίνεται να πηγάζει από τους κοινωνικούς προσδιοριστές της 

υγείας, δηλαδή τις συνθήκες κατά τις οποίες οι άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 
ΙατρικήΣχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

10 

και προσαρμόζουν τις συνήθειες τους, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες 

ολόκληρης της ζωής τους σε κάθε πτυχή της (76).  Επομένως, το χαμηλό εισόδημα, 

η ανεργία και το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τις κοινωνικές 

διακρίσεις συχνά οδηγούν τα άτομα αυτά σε ευαλωτότητα, καθώς έχουν μειωμένη 

πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας: 

● είτε λόγω φυσικής προσβασιμότητας, μιας και αρκετοί 

άνθρωποι μένουν σε απομακρυσμένους τόπους και δεν έχουν τη δυνατότητα 

μετακίνησης, 

● είτε λόγω στερεοτύπων που εμποδίζουν την ύπαρξη μιας σχέσης 

ιατρού-ασθενούς βασισμένη στην εμπιστοσύνη, με αποτέλεσμα την κακή 

επικοινωνία και μη ενημέρωση τους σχετικά με τα ιατρικά θέματα και τον 

υγιεινό τρόπο ζωής που μπορούν να ακολουθήσουν,  

● είτε λόγω κακής οργάνωσης και υποστελέχωσης των δημόσιων 

δομών υγείας, γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερη την πρόσβασή τους σε 

αυτές (77,78). 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 φάνηκε ότι τα 

άτομα αυτά να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα τόσο στην πρόληψη και την καταπολέμηση 

του ιού, όσο και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το εμβόλιο (78,79). Ενδεικτικά, 

η πλειονότητα των ατόμων με χαμηλή κοινωνικο-οικονομική θέση εργάζονται σε 

επαγγέλματα όπου δεν είναι δυνατό να εργαστούν με τηλε-εργασία, καθιστώντας 

τους έτσι σε υψηλό κίνδυνο νόσησης και μετάδοσης του ιού (79). Επίσης, στην 

περίπτωση νόσησης, οι περισσότεροι δεν έχουν την επιλογή  της απομόνωσης, διότι 

συνήθως κατοικούν σε μικρά διαμερίσματα με αρκετά μέλη, κάτι που αυξάνει τον 

κίνδυνο μετάδοσης του ιού. Εξίσου σημαντικό είναι ότι τα άτομα αυτά -για λόγους 

που αναφέρθηκαν παραπάνω- δεν έχουν πάντα πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες 

υγείας, με αποτέλεσμα να αμελούν συχνά ιατρικές εξετάσεις πρωτογενούς ή 

δευτερογενούς πρόληψης. Αυτό όμως με τη σειρά του οδηγεί κάποια άτομα να μην 

διαχειρίζονται σωστά τα ιατρικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο πολυνοσηρότητας και σοβαρής νόσησης από Covid-19, ενώ ταυτόχρονα 

σε περίπτωση νόσησης ίσως δεν ακολουθήσουν τις οδηγίες του γιατρού τους 

βάζοντας την υγεία τους σε μεγαλύτερο κίνδυνο (77,79).  

Τα παραπάνω παραδείγματα καταδεικνύουν την ευαλωτότητα αυτών των 

πληθυσμών και ιδιαίτερα τον αυξημένο κίνδυνο νόσησης και μετάδοσης του ιού. H 

αρκετά μικρή αποδοχή των εμβολίων εκ μέρους τους χρήζει ειδικής προσοχής, 
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λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη εντοπισμού της πηγής και της αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων της διαχρονικής δυσπιστίας τους προς τις υγειονομικές αρχές (54). Για 

το λόγο αυτό υποστηρίζεται ότι η διαδικασία προτεραιοποίησης της διανομής των 

εμβολίων οφείλει να συμπεριλάβει αυτές τις μειονεκτούσες ομάδες ως μέρος του 

πληθυσμού υψηλού κινδύνου (54,80).  

 

Ο ρόλος της θρησκευτικότητας 

Ένα άλλο στοιχείο που έχει ανήκει στην κοινωνική και πολιτισμική σφαίρα και 

που έχει καταδειχθεί ότι σχετίζεται αρνητικά με τον εμβολιασμό είναι η 

θρησκευτικότητα (1). Την περίοδο της πανδημίας της COVID-19 υπήρξαν πολλές 

περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο όπου θρησκευτικοί ηγέτες μέσα από το κήρυγμα τους 

διέδιδαν λανθασμένες πληροφορίες για τα εμβόλια. Χαρακτηριστικές είναι οι 

περιπτώσεις ενός Έλληνα Επισκόπου που επέμενε ότι το εμβόλια κατασκευάζονται από 

σφαγμένα έμβρυα και ενός πνευματικού ηγέτη στο Ισραήλ που ανέφερε ότι τα εμβόλια 

προκαλούν ομοφυλοφιλία (81). Παρά το γεγονός ότι είναι πρόδηλη η αναλήθεια 

τέτοιων ισχυρισμών, τα μηνύματα αυτά επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των πιστών προς 

τα εμβόλια καθώς οι τελευταίοι εκλαμβάνουν αυτή την παραπληροφόρηση ως αλήθεια 

πίστεως και την μετατρέπουν πολλές φορές σε μια επιχειρηματολογία κατά του 

εμβολιασμού, η οποία εδράζεται σε θρησκευτικές επεξηγήσεις (81,82). Τέτοιες 

εναντιώσεις που βασίζονται σε θρησκευτικά μοτίβα, χρονολογούνται στην παρουσίαση 

των εμβολίων και σε ένα ποσοστό εξηγούνται από την αντίληψη ότι ο εμβολιασμός δεν 

είναι σύμφωνος με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις που αφορούν την προέλευση της 

αρρώστιας, την ανάγκη για προληπτική δράση και την αναζήτηση θεραπείας (83). 

Ενδεικτικά, ένα από τα αξιοσημείωτα πολιτισμικά στοιχεία της Κρήτης αποτελεί η 

θρησκευτικότητα, η οποία όμως έχει βρεθεί ως ισχυρός παράγοντας για τη δυσπιστία 

ως προς την επιστήμη και την ιατρική εν γένει (84,85).  

 

Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας  

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας 

θεωρείται ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία για να υπάρξει εμπιστοσύνη προς 

τον εμβολιασμό (86,87). Μελέτες έχουν δείξει πως ένας από τους βασικούς 

παράγοντες πρόβλεψης της πρόθεσης εμβολιασμού είναι η σύσταση για 

εμβολιασμό από κάποιον επαγγελματία της υγείας (86,88). Οι γιατροί παραμένουν 

η πιο έμπιστη πηγή πληροφοριών τόσο γενικότερα όσο και αναφορικά με την 
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πανδημία του κορονοϊού (31,89). Αρκετές είναι οι περιπτώσεις όπου οι 

ερωτηθέμενοι σε δημοσκοπήσεις για την αποδοχή του εμβολίου έναντι της 

COVID-19, εκφράζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμβολιαστούν αν τους το 

προτείνει ο προσωπικός τους ιατρός (56). Σε εκτεταμένη έρευνα που έλαβε χώρα 

στο Ηνωμένο Βασίλειο για την πρόθεση εμβολιασμού έναντι της COVID-19,  οι 

θετικές εμπειρίες στο σύστημα υγείας συνδέθηκαν με μικρότερη εμβολιαστική 

διστακτικότητα, ενώ φάνηκε να αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη των ασθενών και 

να διατηρούν τη συναίνεση για την σημασία εμβολιασμού (34). Αντίθετα, η 

δυσπιστία προς τις υγειονομικές αρχές μπορεί να επιδεινώσει την έλλειψη 

εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό (34,90). Πάντως, ακόμα και σε περιπτώσεις 

δυσπιστίας προς το ιατρικό σύστημα φαίνεται ότι οι στάσεις των ατόμων μπορούν 

να αλλάξουν εφόσον υπάρξει μία σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο γιατρό και τον 

ασθενή, βελτιώνοντας σταδιακά και το επίπεδο εγγραματοσύνης της υγείας του 

(90). Αρνητικά αποτελέσματα μπορούν να προκαλέσουν και οι πολιτικές υγείας, 

όπως η επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού, η οποία μπορεί να επιφέρει τα 

αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα (26,91) 

 

1.4. Αντίληψη κινδύνου 

Η απόφαση ενός ατόμου για το εάν θα εμβολιαστεί ή όχι, μπορεί να ιδωθεί 

ως μια στάθμιση κινδύνου και οφέλους (34).  Η αντίληψη του κινδύνου αποτελεί 

σημαντική παράμετρος, καθώς τα άτομα με μικρότερη αντίληψη κινδύνου τείνουν 

να αποφεύγουν προληπτικές συμπεριφορές (1,92). Για παράδειγμα, οι νέοι 

άνθρωποι που είναι πιο συχνά υγιείς και εμφανίζουν ήπια συμπτώματα όταν 

νοσήσουν από COVID-19, εύλογα μπορούν να αρνηθούν τον εμβολιασμό λόγω της 

χαμηλής αντίληψης κινδύνου (93). Η αντίληψη κινδύνου αναφορικά με τον 

εμβολιασμό μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους: είτε οι αντιλαμβανόμενοι 

κίνδυνοι για την ασθένεια μπορούν να ενθαρρύνουν την αποδοχή του εμβολίου είτε 

οι αντιλαμβανόμενοι κίνδυνοι για τα εμβόλια μπορούν να συμβάλουν στην 

απόρριψη τους (26). Η κατάσταση περιπλέκεται περισσότερο, από το ότι οι όποιοι 

κίνδυνοι προκύπτουν από τα εμβόλια είναι εμφανή, τη στιγμή που τα οφέλη δεν 

μπορούν να αξιολογηθούν από τον απλό κόσμο (26). Ερευνητικά ευρήματα 

καταδεικνύουν πως η αντίληψη κινδύνου των απλών ανθρώπων βασίζονται σε 

εμπειρίες του παρελθόντος, όπως για παράδειγμα εμπειρίες από άλλα εμβόλια ή 

υπηρεσίες υγείας, παρά σε επιστημονικά στοιχεία (69,70). 
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 1.5 Δεδομένα από την Ελλάδα 

Σύμφωνα με μια πανελλαδική συγχρονική έρευνα που διεξήχθη τον Μάιο 

του 2020, 2 στους 5 ενήλικες στην Ελλάδα δήλωναν απρόθυμοι να εμβολιαστούν 

όταν το εμβόλιο γίνει διαθέσιμο (94). Συγκρίνοντας μάλιστα τα στοιχεία αυτά με 

το ποσοστό προθυμίας σε άλλες χώρες της Ευρώπης, οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως οι Έλληνες ήταν πιο απρόθυμοι να εμβολιαστούν έναντι της 

COVID-19 σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς (94). Παρόμοια 

δεδομένα είχαν παρατηρηθεί και το 2009 για την αποδοχή του εμβολίου της γρίπης 

Η1Ν1, όπου οι Έλληνες και πάλι είχαν μικρότερα ποσοστά αποδοχής σε σύγκριση 

με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους (95). Μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 

3% του πληθυσμού της Ελλάδας έλαβε τελικά το εμβόλιο τον Δεκέμβριο του 2009, 

ήτοι 4 μήνες μετά την κυκλοφορία του, με το ποσοστό αυτό να είναι από τα 

χαμηλότερα στην Ευρώπη (94). Ωστόσο, διαθέσιμα στοιχεία από την γρίπη του 

Η1Ν1 καταδεικνύουν πως η πρόθεση για εμβολιασμό μπορεί να είναι διαφορετική 

όταν καταστεί διαθέσιμο τελικά το εμβόλιο (94,96). Μια πιο πρόσφατη έρευνα που 

εξέτασε την εμβολιαστική πρόθεση στην Ελλάδα τόσο πριν την κυκλοφορία των 

εμβολίων όσο και κατά τη διάθεσή τους, διαπίστωσε πως η πρόθεση για 

εμβολιασμό αυξήθηκε από 67,6% το Νοέμβριο του 2020 σε 84,8% τον Μάιο του 

2021 (48). Σύμφωνα με το ECDC έως και τις 16 Μάϊου του 2022, στην Ελλάδα 

είχαν λάβει έστω μια δόση του εμβολίου 75,4% του πληθυσμού (97). 

Σημειώνεται εδώ πως η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αποτελεί μέρος 

του ερευνητικού προγράμματος “Enhancing skills for addressing vaccine hesitancy 

among medically undeserved and economically deprived people on the island of 

Crete, Greece” που υλοποιείται από την ερευνητική ομάδα της Κλινικής 

Οικογενειακής και Κοινωνικής Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στην παρέμβαση σε α) 

επαγγελματίες υγείας και φροντιστές στην κοινότητα και β) σε άτομα και τις 

οικογένειες που ωφελούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για Απόρους». Η παρέμβαση περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος, που αναπτύσσεται από την ερευνητική ομάδα της 

Κλινικής, και αφορά την εκμάθηση δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εμβολιαστικής 

κάλυψης και τη μείωση της εμβολιαστικής διστακτικότητας σε πληθυσμούς 

χαμηλών οικονομικών πόρων.   
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Το κύριο ερευνητικό ερώτημα που οδήγησε την παρούσα διπλωματική 

εργασία είναι το εξής: 

Ποιοι είναι οι παράγοντες που ενδέχεται να σχετίζονται με την 

εμβολιαστική διστακτικότητα σε πληθυσμό χαμηλών οικονομικών πόρων στην 

Κρήτη;  

 

 

Σκοπός 

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των παραγόντων που 

ενδέχεται να σχετίζονται με την εμβολιαστική διστακτικότητα σε ένα πληθυσμό 

χαμηλών οικονομικών πόρων στην Κρήτη. Επιμέρους στόχος της εργασίας είναι η 

ανάδειξη των αναγκών παρέμβασης σχετικά με την αύξηση της ενημέρωσης, της 

εμβολιαστικής κάλυψης και της υιοθέτησης θετικών συμπεριφορών υγείας στον 

υπό μελέτη πληθυσμό. 

 

 

2. Μέθοδοι 

 

2.1 Σχεδιασμός 

Για τις ανάγκες της έρευνας διεξήχθη ποιοτική έρευνα με ομάδες 

εστιασμένης συζήτησης. Η επιλογή της ποιοτικής μεθοδολογίας είχε ως στόχο να 

βοηθήσει στην κατανόηση των παραγόντων που ενισχύουν την εμβολιαστική 

διστακτικότητα, μιας και αυτή προσφέρεται κατά βάση για την διεξοδική 

διερεύνηση κοινωνικών φαινομένων (23,99). Η μέθοδος των ομάδων εστιασμένης 

συζήτησης δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν ανοιχτά για το 

επίμαχο ζήτημα ανταλλάσσοντας απόψεις, κάνοντας τη διαδικασία πιο «εύκολη» 

και ευχάριστη, καθώς προσομοιάζει σε μία καθημερινή συζήτηση (98). Επιπλέον, 

με τις ερωτήσεις-κλειδιά του συντονιστή γίνεται προσπάθεια να υπάρχει μία ροή 

στη συζήτηση χωρίς να απομακρύνεται από το θέμα (99). 
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2.2 Περιοχή διεξαγωγής 

Για λόγους πληρότητας επιλέχθηκε ένα ορεινό χωριό στην Περιφερειακή 

ενότητα Ρεθύμνης και μία αστική πόλη στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, 

ώστε να ελεγχθεί (αν υπάρχει) η επίδραση του αστικού/αγροτικού περιβάλλοντος. 

Επιλέχθηκαν δύο ομάδες με συμμετέχοντες από δύο μόνο τόπους αντίστοιχα, 

εξαιτίας της πρακτικής δυσκολίας πρόσβασης και μετακίνησης των ατόμων από 

πιο μακρινές πόλεις και χωριά. 

 

2.3 Πληθυσμός 

Ο πληθυσμός της μελέτης είναι τα άτομα χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού 

επιπέδου και επιλέξιμοι ήταν όλοι οι ενήλικες που εντάσσονται στο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ) και 

διαμένουν στην Κρήτη.  

 

2.4 Θεωρητικό υπόβαθρο 

Θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμη η εφαρμογή της θεωρίας σε πρακτικά 

ζητήματα της καθημερινής ζωής, διότι τα θεωρητικά μοντέλα προσφέρονται για 

μία ολοκληρωμένη κατανόηση της αλλαγής συμπεριφορών λαμβάνοντας υπόψη 

κρίσιμους παράγοντες (100). Το φαινόμενο της εμβολιαστικής διστακτικότητας 

λόγω της πολύπλοκης και πολυπαραγοντικής του φύσης έχουν προσπαθήσει να το 

εξηγήσουν πολλοί ερευνητές χρησιμοποιώντας αρκετές θεωρητικές προσεγγίσεις. 

Μερικές από αυτές τις θεωρητικές προσεγγίσεις είναι οι εξής:  

 

1. το Μοντέλο Πεποιθήσεων της Υγείας (Health Belief Model, HBM) 

2. η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned 

Behavior, TPB) 

3. το Μοντέλο Παραγόντων της Εμβολιαστικής Διστακτικότητας (Vaccine  

Hesitancy Determinants Model)   

 

 

Το Μοντέλο Πεποιθήσεων της Υγείας (HBM) έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως 

στη μελέτη της εμβολιαστικής διστακτικότητας, καθώς έχει σχεδιαστεί για να 

εστιάζει στην έρευνα της προληπτικής ιατρικής και τις συμπεριφορές υγείας. 

Πρωταρχικός στόχος των δημιουργών του ήταν η ενίσχυση των ερευνητών που 
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στοχεύουν στην βαθύτερη κατανόηση των αιτιών που οδηγούν τους ανθρώπους να 

μην λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα για την προαγωγή της υγείας τους (101). 

Σύμφωνα με το HBM, η συμπεριφορά του ατόμου σχετικά με την υγεία του 

επηρεάζεται από τις προσωπικές πεποιθήσεις του για την υγεία γενικότερα και την 

κατάσταση της υγείας του ειδικότερα. Πιο συγκεκριμένα, οι παράμετροι που 

εξετάσει το HBM είναι: η αντιλαμβανόμενη σοβαρότητα, η αντιλαμβανόμενη 

ευπάθεια, το αντιλαμβανόμενο όφελος, τα αντιλαμβανόμενα εμπόδια, τα κίνητρα 

και η αυτο-αποτελεσματικότητα (102,103). Δηλαδή το άτομο διαμορφώνει τις 

συμπεριφορές σχετικά με την υγεία του αναλογιζόμενο: 

● την σοβαρότητα μιας νόσου για την υγεία του,  

● την ευκολία κατά την οποία μπορεί ο ίδιος να προσβληθεί από 

τη νόσο,  

● τα οφέλη που κρίνει ότι θα έχει αν προβεί σε μία προληπτική 

πράξη, όπως ο εμβολιασμός (πλήρη ή μερική προστασία από τη νόσο),  

● τις δυσκολίες που θα πρέπει να ξεπεράσει για να προβεί σε μία 

προληπτική πράξη (π.χ. κόστος εμβολίου ή προσβασιμότητα στη δομή υγείας),  

● τα κίνητρα που το οδηγούν σε αυτήν την πράξη (π.χ. προτροπή 

γιατρών, πληροφορίες στα ΜΜΕ)  

● και την πεποίθηση ότι έχει τη δύναμη να αλλάξει μία 

συμπεριφορά υγείας (102,104). 
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Σχεδιάγραμμα 1  Δομή του Μοντέλου Πεποιθήσεων της Υγείας 

[Ανακτήθηκε από Ogden, 2018 (105)] 

 

 

H Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (TPB) είναι ένα μοντέλο που 

έχει χρησιμοποιηθεί εξίσου στη μελέτη της διαμόρφωσης συμπεριφοράς υγείας. 

Σύμφωνα με την TPB η συμπεριφορά αναφορικά με την υγεία διαμορφώνεται βάσει 

της δομής των προσωπικών πεποιθήσεων (106,107). Το μοντέλο αυτό συνυπολογίζει 

τρεις βασικές παραμέτρους, τις κανονιστικές πεποιθήσεις, που αφορούν τη στάση του 

ατόμου σχετικά με μία κατάσταση, τις υποκειμενικές πεποιθήσεις, που αφορούν την 

αντιλαμβανόμενη κριτική των «σημαντικών άλλων» σχετικά με μία κατάσταση και τον 

αντιλαμβανόμενο έλεγχο της συμπεριφοράς, δηλαδή την πεποίθηση για τους 

παράγοντες που υπάρχουν και ενισχύουν ή εμποδίζουν μία συμπεριφορά (106,107). 

Με λίγα λόγια, το άτομο λαμβάνει την απόφαση να εμβολιαστεί ή να μην εμβολιαστεί 

αναλογιζόμενο τη στάση που έχει απέναντι στα εμβόλια, την κριτική που ασκούν στο 

εμβόλιο οι φίλοι και οι συγγενείς του και τα εξωτερικά και εσωτερικά κίνητρα που το 

οδηγούν να αισθανθεί σίγουρο για να λάβει το εμβόλιο.  Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι 

ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος της συμπεριφοράς μπορεί να προβλέψει την ίδια τη 

συμπεριφορά, καθώς συνδέεται με την αντίληψη αυτό-αποτελεσματικότητας του 

ατόμου. Έτσι, η ενίσχυση της αυτό-αποτελεσματικότητας μέσω εκπαίδευσης και 
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εκμάθησης δεξιοτήτων θεωρείται ουσιώδης στην επίτευξη της αλλαγής μιας 

συμπεριφοράς (108). Τα προαναφερόμενα μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί στη μελέτη 

της εμβολιαστικής συμπεριφοράς μεμονωμένα αλλά και συνδυαστικά για την 

καλύτερη δυνατή προσέγγιση του φαινομένου της διστακτικότητας στα εμβόλια (108). 

 

 

Σχεδιάγραμμα 2  Δομή της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς 

[Ανακτήθηκε από Ogden, 2018(105)] 

 

 

Ένα ακόμα μοντέλο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το φαινόμενο της 

εμβολιαστικής διστακτικότητας είναι το Μοντέλο Παραγόντων της Εμβολιαστικής 

Διστακτικότητας. Το συγκεκριμένο μοντέλο δημιουργήθηκε το 2012 από 40 ειδικούς 

έπειτα από μία συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά για τη διερεύνηση 

των πολιτιστικών και θρησκευτικών αιτιών της εμβολιαστικής διστακτικότητας (26). 

Οι δημιουργοί του βασίστηκαν στο Μοντέλο 3Cs, το οποίο υποστηρίζει ότι η απόφαση 

εμβολιασμού εξαρτάται από την αυτοπεποίθηση που αισθάνεται κάποιος για το 

εμβόλιο, την ευκολία αναφορικά με τη διαδικασία του εμβολιασμού και τον 

εφησυχασμό σχετικά με τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο (26,32). Στο Μοντέλο 

Παραγόντων της Εμβολιαστικής Διστακτικότητας προστέθηκαν ως παράγοντες 

διαμόρφωσης της λήψης απόφασης για τον εμβολιασμό ο ρόλος της Δημόσιας Υγείας 

και των επαγγελματιών υγείας, ενώ η ενημέρωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 

η θρησκεία, τα πολιτισμικά στοιχεία, οι στάσεις, η αντίληψη κινδύνου, οι γνώσεις και 

οι πεποιθήσεις επιδρούν σημαντικά στην ενίσχυση ή μη του εμβολιασμού (109). 

Μάλιστα ο ρόλος της Δημόσια Υγείας θεωρείται καθοριστικός, διότι από αυτή 
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εξαρτώνται τα εθνικά εμβολιαστικά προγράμματα, ενώ αντίστοιχα οι επαγγελματίες 

υγείας έχουν κατά ένα μεγάλο μέρος την ευθύνη να επικοινωνήσουν τις σωστές 

πληροφορίες με την κατάλληλη προσέγγιση ώστε να πείσουν τους ανθρώπους για τη 

χρησιμότητα του εμβολιασμού (109).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα 3  Δομή του Μοντέλου Παραγόντων της Εμβολιαστικής 

Διστακτικότητας 

[Ανακτήθηκε από Rodrigues, Block and Sood, 2022 (109)] 
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Η παρούσα μελέτη για να μπορέσει να εντοπίσει τους λόγους που 

προκαλούν ή ενισχύουν την εμβολιαστική διστακτικότητα των ατόμων που 

βρίσκονται σε χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο λαμβάνει υπόψιν της 

στοιχεία και παραμέτρους και από τα τρία προαναφερόμενα θεωρητικά μοντέλα, 

ώστε να μπορέσει με έναν πιο ολιστικό τρόπο να εντοπίσει τόσο τους εσωτερικούς 

όσο και τους εξωτερικούς παράγοντες που αλληλοεπιδρούν. 

 

2.5 Δειγματοληψία και μέγεθος δείγματος 

Σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του δήμου ενός ορεινού χωριού 

του νομού Ρεθύμνου προσκλήθηκαν 8 άτομα, ένα μέλος από κάθε οικογένεια του 

χωριού που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Προσήλθαν και τα 8 άτομα, 

αλλά συμμετείχαν τα 6 από αυτά, καθώς το ένα άτομο για λόγους υγείας 

δυσκολευόταν να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση και το δεύτερο για 

προσωπικούς λόγους δεν ήθελε να μιλήσει αποχωρώντας από τη συζήτηση στα 

πρώτα δέκα λεπτά χωρίς καμία συμμετοχή έως τότε. Η πρώτη συζήτηση 

πραγματοποιήθηκε  στις 28 Δεκεμβρίου 2021. Αντίστοιχα, σε συνεργασία με μία 

Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤοΜΥ) του Ηρακλείου (αστική πόλη) προσκλήθηκαν 5 

άτομα, όσα άτομα είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ και λαμβάνουν 

υγειονομική περίθαλψη από τη συγκεκριμένη δομή του Ηρακλείου. Από τα 5 

άτομα, συμμετείχαν μόνο 2, καθώς το πρώτο άτομο ενώ συμφώνησε να συμμετέχει 

τηλεφωνικά (λόγω αδυναμίας μετακίνησης) τελικά δεν προσήλθε, το δεύτερο 

άτομο δεν απάντησε ποτέ στην πρόσκληση, ενώ το τρίτο άτομο καθυστέρησε 

αρκετά φτάνοντας στο τέλος της συζήτησης παρά το γεγονός ότι η έναρξη της 

συζήτησης πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση για να του δοθεί χρόνος να 

εμφανιστεί εγκαίρως. Η δεύτερη συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 

2022.  

 

Εργαλεία 

Ο οδηγός συνέντευξης δημιουργήθηκε με βάση τη μελέτη της υπάρχουσας 

διεθνούς και εθνικής βιβλιογραφίας από την ερευνητική ομάδα της Κλινικής 

Οικογενειακής και Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και περιείχε 

τις εξής θεματικές:  

● Γνώσεις σχετικά με τη νόσο COVID-19  

● Τρόποι μετάδοσης και προστασίας 
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● Λόγοι διστακτικότητας ως προς τον εμβολιασμό κατά της 

COVID-19 

● Μέσα ενημέρωσης για τη νόσο, τα εμβόλια και τις εξελίξεις 

αυτών 

● Γνώμη και επιρροή οικογένειας και φιλικού περιβάλλοντος για 

το εμβόλιο της COVID-19  

● Εμπιστοσύνη στο γιατρό και το ιατρικό σύστημα 

● Ανάγκες συμμετεχόντων αναφορικά με την πανδημία συνολικά.  

 

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων 

Οι συμμετέχοντες διάβασαν και συμπλήρωσαν μία φόρμα συγκατάθεσης για τη 

συμμετοχή τους στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης και την καταγραφή ήχου και, 

αφού έγινε προφορική αναλυτική περιγραφή του σκοπού της συνάντησης και της 

έρευνας, ξεκίνησε η συζήτηση. Οι συζητήσεις είχαν διάρκεια 35-50 λεπτά και στη 

συνέχεια πραγματοποιήθηκε απομαγνητοφώνηση και ανάλυση αυτών.  

 

Ανάλυση δεδομένων 

Οι συζητήσεις μαγνητοφωνήθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν κατά λέξη. Στη 

συνέχεια, διαβάστηκαν διεξοδικά από την συγγραφέα της παρούσας μελέτης πολλές 

φορές, ώστε το περιεχόμενο να γίνει οικείο και πλήρως κατανοητό. Ακολούθησε 

κωδικοποίηση και μέσα από αυτή τη διαδικασία εντοπίστηκαν οι κύριες θεματικές. 

Η κωδικοποίηση και η ανάλυση πραγματοποιήθηκαν στην Ελληνική γλώσσα 

και συμπεριλήφθηκαν σε αυτή σχετικές φράσεις από τις συζητήσεις. Για την ανάλυση 

των κειμένων χρησιμοποιήθηκε η το μοντέλο της θεματικής ανάλυσης των Braun and 

Clarke και συγκεκριμένα «Θεωρητική θεματική ανάλυση», καθοδηγούμενη από το 

ερευνητικό ερώτημα και τα ενδιαφέροντα του ερευνητή  (110).  

 

Έγκριση βιοηθικής 

Η παρούσα εργασία έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Βιοηθικής και 

Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 

Κρήτης, καθώς και την 7η Διοικητική Υγειονομική Περιφερειακή Ενότητα για τη 

συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ατόμων που 

εντάσσονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 

Απόρους (ΤΕΒΑ) και των ατόμων που είναι εγγεγραμμένα στις τοπικές δομές υγείας. 
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Επίσης, οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού που προκαλεί τη νόσο 

της COVID-19 (χρήση μάσκας, παροχή αντισηπτικού υγρού, απαραίτητες 

αποστάσεις). 

 

 

 

 

3. Αποτελέσματα  

Στη μελέτη  το γυναικείο φύλο είχε μεγαλύτερη εκπροσώπηση και το ηλικιακό 

εύρος ήταν 21-68 έτη. Συνολικά συμμετείχαν 8 γυναίκες, καθώς κάποιοι αποχώρησαν 

από τη συζήτηση ενώ άλλοι δεν προσήλθαν εγκαίρως ή και καθόλου. Συγκεκριμένα, 

στην πρώτη ομάδα συμμετείχαν 6 γυναίκες προερχόμενες από αγροτική περιοχή με 

ηλικιακό εύρος τα 51 έως τα 68 έτη. Ο μόνος άνδρας συμμετέχοντας της ομάδας 

αποχώρησε, διότι παρουσίαζε κάποια προβλήματα υγείας που καθιστούσαν δύσκολη 

τη συμμετοχή του στη συζήτηση (βαρηκοΐα). Επίσης, μία συμμετέχουσα αποχώρησε 

από τη συζήτηση υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να φύγει στα πρώτα 10 λεπτά της 

συζήτησης, χωρίς να συμμετάσχει καθόλου έως εκείνη τη στιγμή. Οι δύο 

συμμετέχουσες θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και να μην καταγραφούν 

στις φόρμες τα ονόματά τους, παραμένοντας όμως στη συζήτηση αποδεχόμενες την 

καταγραφή ήχου. Στη δεύτερη ομάδα παρότι συμφώνησαν να συμμετέχουν 4 άτομα 

συνολικά (3 γυναίκες κι 1 άνδρας), τελικά προσήλθαν μόνο οι 2 γυναίκες εξ’ αυτών, οι 

οποίες προέρχονταν από αστικό περιβάλλον και είχαν ηλικιακό εύρος τα 60 έως 62 έτη.  

Από τη διαδικασία της κωδικοποίησης προέκυψαν οι 6 παρακάτω θεματικές 

ενότητες: 

1. πεποιθήσεις που σχετίζονται με τον ιό, το εμβόλιο και τα 

χαρακτηριστικά τους, 

2. η επιρροή των «σημαντικών» άλλων, 

3. η σχέση με το ιατρικό σύστημα και τους επαγγελματίες υγείας, 

4. η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, 

5. οι πηγές ενημέρωσης και η παραπληροφόρηση 

6. οι πολιτισμικές νόρμες. 

Οι παραπάνω θεματικές ενότητες αναλύονται εκτενώς παρακάτω: 
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Σχεδιάγραμμα 3  Ανάλυση αποτελεσμάτων - Κύριες θεματικές  

 

 

 

 

3.1 Πεποιθήσεις για τον ιό & το εμβόλιο 

 

Στην αρχή της συζήτησης οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν τι 

γνωρίζουν για τον ιό, πως προκαλείται, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Οι 

απαντήσεις διέφεραν αλλά είχαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Αρχικά, μίλησαν για 

έναν «μεταλλαγμένο ιό» που εγκυμονεί κινδύνους και πρέπει να δίδεται προσοχή, 

ιδιαίτερα σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. 

 

«Εντάξει, πανδημία είναι. Ένας ιός είναι μεταλλαγμένος, χρειάζεται τεράστια 

προσοχή – προπαντός οι ευπαθείς ομάδες – άτομα που έχουν θέματα, ηλικιωμένοι…» 

(Ο1, γυναίκα) 

 

Η επόμενη άποψη που ακούστηκε από περισσότερους συμμετέχοντες ήταν 

αυτή του «συνθετικού» ιού που δημιουργήθηκε και διαμοιράστηκε σκόπιμα στην 

ανθρωπότητα. 

Εμβολιαστική 
διστακτικότητα

Πεποιθήσεις για 
τον ιό & το 

εμβόλιο

Σχέση με το 
ιατρικό σύστημα 

& τους 
επαγγελματίες 

υγείας

Εμπιστοσύνη 
στους θεσμούς

Επιρροή 
οικογένειας & 

φίλων

ΜΜΕ & 
καταιγισμός 

ειδήσεων

Πολιτισμικές 
νόρμες
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«Είναι ένας συνθετικός, δημιουργημένος ιός, ο οποίος δημιουργήθηκε με 

πρόθεση, έτσι; Για να λειτουργούμε όλοι υπό τον φόβο και υποτακτικά, με 

υποτακτικές διαθέσεις αφαιρώντας δικαιώματα και ελευθερίες!» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Όπως και σε προηγούμενες πανδημίες προ δεκαετιών και αιώνων 

κουβαλούσανε μολυσμένα και μεταλλαγμένα ρούχα στην Ινδία για να σπείρουν τον 

πανικό… Ε καταθέτω την αμφισβήτησή μου.» (Ο3, γυναίκα) 

 

«Μα είναι φτιαχτό αυτό το πράγμα!» (Ο4, γυναίκα) 

 

«Καταλαβαίνω ότι είναι μια γρίπη βαριάς μορφής αλλά πιστεύω ότι κάτι μας 

έχουνε κάνει.» (Η1, γυναίκα) 

 

«Κάτι μας έχουνε δώσει, κάτι μας έχουνε σκορπίσει, κάτι…» (Η1, γυναίκα) 

 

Ειπώθηκαν και απόψεις για την προέλευση του κορονοϊού από κάποιο ζώο. 

 

«-Λένε πως ξέφυγε από την Κίνα ένα μικρόβιο… (Η1, γυναίκα) 

-Ναι τώρα λένε πάλι για μία νυχτερίδα ότι είναι άλλο το μικρόβιο…(Η2, 

γυναίκα) 

-Ναι, άλλοι μια μαϊμού.. κάτι λέγανε… Δεν ξέρω τι να πιστέψω» (Η1, 

γυναίκα) 

 

Υπήρξαν και συμμετέχοντες που δεν απάντησαν καθόλου σε αυτό το ερώτημα 

ή απάντησαν πως δεν έχουν καθόλου γνώσεις και πληροφορίες επ’ αυτού, ενώ υπήρξε 

και η άποψη ότι δεν υπάρχει ο ιός. 

 

«Εγώ λοιπόν γιατί να πιστέψω ότι υπάρχει κορονοϊός;» (Η1, γυναίκα) 

 

Ο ισχυρισμός εν προκειμένω ήταν ότι ο ιός είναι απόρροια των φαρμακευτικών 

και μη ουσιών που περνάνε στον οργανισμό των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια μέσω 

του φαγητού και άλλων διαδικασιών. 

 

«Τη στιγμή που βάζουν τόσα φάρμακα τώρα τριάντα χρόνια. 
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Ναι, τόσο θανατηφόρος ιός.. σιγά σιγά γίνεται. Εγώ ήμουνα κοπέλι* που 

πέρναγε το και με ράντιζε το αεροπλάνο κι είμαι τώρα γριά, γιαγιά.» (Η1, γυναίκα) 

 

Μια ακόμη άποψη που διατυπώθηκε για τη μετάδοση του ιού και συγκεκριμένα 

της παραλλαγής Ο αφορά τους εμβολιασμένους, καθώς θεωρήθηκε ότι τα άτομα που 

έκαναν το εμβόλιο κατά της COVID-19 ευθύνονται για την ύπαρξη και μετάδοση της 

παραλλαγμένης μορφής του ιού. 

 

«Και ‘φέραν και τη μετάλλαξη Όμικρον οι εμβολιασμένοι.» (Ο4, γυναίκα) 

 

Ταυτόχρονα, ειπώθηκε ότι δύο συμμετέχουσες νόσησαν από τον ιό, εξαιτίας 

της επαφής τους με ένα άτομο που είχε εμβολιαστεί, υποδεικνύοντας κι εκείνες ότι ο 

ιός μεταδίδεται από τους εμβολιασμένους στους ανεμβολίαστους. 

 

«- Έχουμε έρθει στο Ηράκλειο…[κι αυτό και μόνο τα αποδεικνύει όλα] και 

καθόμαστε σε ένα τραπέζι και πίνουμε καφέ εγώ, η Δ. και μια κοπέλα αγαπημένη απ’ 

το Ηράκλειο, η οποία είχε πρόσφατα εμβολιαστεί. Πέφτουμε καπάκι και οι τρεις και 

ασθενούμε από COVID. Το καταλαβαίνετε; (Ο2, γυναίκα) 

-Μα εμβολιασμένος σου ‘πανε… Και νοσεί, και μεταδίδει, και κολλάει, και 

μπαίνει ΜΕΘ.» (Ο4, γυναίκα) 

 

Ακόμη, μία συμμετέχουσα υποστήριξε ότι ο ιός «ήρθε» σκόπιμα πρώτα στην 

Ελλάδα πριν εξαπλωθεί στον υπόλοιπο κόσμο. 

 

«Και έτυχε να το φέρουν πρώτα στην Ελλάδα και μετά στις υπόλοιπες χώρες;» 

(Η1, γυναίκα) 

 

3.1.1 Εμπειρία από τη νόσηση με COVID-19 

 

Στις δύο ομάδες υπήρχαν συνολικά τρία άτομα που έχουν νοσήσει, χωρίς να 

έχουν κάνει κάποιο εμβόλιο για την COVID-19. Ερωτώμενοι για την εμπειρία τους 

ανέφεραν διάφορα συμπτώματα άλλοτε πιο ήπια κι άλλοτε πιο βαριά, ενώ έγινε 

αναφορά και στη σημασία της ψυχολογίας τους κατά τη διάρκεια της νόσησης τους. 
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Τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν ήταν πυρετός, πόνος στο νεφρό, πόνος στην πλάτη, 

απώλεια γεύσης και όσφρησης, αίσθηση πνευμονίας. 

 

«Είχα 39 μισό πυρετό. Πόνο στο νεφρό, πόνο στην πλάτη. Μετά από μια 

‘βδομάδα χάνω όσφρηση, χάνω γεύση… Ακόμα παιδιά την όσφρηση και τη γεύση 

μου δεν την έχω,»  (Ο2, γυναίκα) 

 

«Είχα ορισμένες φορές αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό μου… κατά τ’ άλλα 

με πυρετό σαν να είχα πνευμονία…» (Η1, γυναίκα) 

 

Τα άτομα που νόσησαν εξέφρασαν μία ανησυχία για την πορεία της νόσου και 

την εξέλιξη της υγείας τους, κατά τη διάρκεια της νόσησης, ενώ μία συμμετέχουσα 

νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. 

 

«Επειδή είμαι ευπαθής ομάδα προτίμησα να μπω στο νοσοκομείο… το 

πέρασα εύκολα…» (Ο4, γυναίκα) 

 

«Πάρα πολύ δύσκολο ήταν αυτό το πράγμα, αυτό το κομμάτι… Γιατί έχω κι 

εγώ σοβαρά προβλήματα υγείας.» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Έλεγα να πάρω τα παιδιά μου να τους πετάξω το κλειδί απ’ έξω, τώρα 

πέρασε το λεπτό, η μισή ώρα και δεν ξέρω το επόμενο λεπτό αν είμαι στη ζωή… Ναι 

ναι απ’ τον φόβο και μόνο επειδή άκουγα που λέγανε πέθανε πέθανε πέθανε..» (Η1, 

γυναίκα) 

 

 

3.1.2 Μέτρα προστασίας για την COVID-19 

 

Αναφορικά με τα μέτρα προστασίας, υπήρξαν συμμετέχοντες που υποστήριξαν 

τη σημασία του εμβολιασμού. 

 

«Αντιμετωπίζουμε μια πανδημία που αντιμετωπίζεται με το εμβόλιο.» (Ο1, 

γυναίκα) 
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Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν συμμετέχοντες που δέχονται τη χρήση της 

μάσκας -άλλοι λιγότερο άλλοι περισσότερο- φορώντας την τουλάχιστον σε 

εσωτερικούς χώρους, ακόμα κι αν δεν τους ευχαριστεί απόλυτα. 

 

«Μπήκα, και επειδή προσέχω, με μάσκα, εμβολιασμένη κι έδειξα εκεί μια 

ταυτότητα, έναν κωδικό και περίμενα εκεί 3 ώρες. Τι είναι αυτό; Ελευθερία είναι 

αυτό;» 

(Ο3, γυναίκα) 

 

«-Τη φοράτε τη μάσκα σας; 

-Ναι, όταν θα βγω έξω… στο δρόμο τη φοράω, φοβάμαι. (Η2, γυναίκα) 

-Ναι θα τη βάλω τη μάσκα. Όταν θα βγω έξω και θα μπω σε μαγαζί˙ όχι όταν 

θα κυκλοφορήσω στο δρόμο.» (Η2, γυναίκα) 

 

Έπειτα εκφράστηκε η άποψη ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας 

αφορά την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και τη διατήρηση καλής «ψυχολογίας». 

 

«…το μόνο που πρέπει να ενισχύουμε είναι το ανοσοποιητικό μας» (Ο3, 

γυναίκα) 

 

«Ακριβώς! Αυτός είναι ο τρόπος… σωστή διατροφή, βιταμίνες…» (Ο2, 

γυναίκα) 

 

«…η ψυχολογία είναι το παν έτσι; Οπότε απ’ την στιγμή που έχουμε την 

επαφή με το τι συμβαίνει και έχουμε καλή πίστη μέσα μας, θέληση και διάθεση για 

ζωή, μη φοβάστε! Όλα θα γίνουνε!» (Ο2, γυναίκα) 

 

3.1.3 Αντίληψη κινδύνου για την COVID-19 

 

Η αντίληψη του κινδύνου σχετικά με την COVID-19 φάνηκε να ποικίλει, 

καθώς κάποιοι συμμετέχοντες θεωρούν ότι είναι ένας επικίνδυνος ιός, ενώ άλλοι 

θεωρούν πως δεν τίθεται θέμα κινδύνου για τη ζωή και την υγεία των ίδιων και των 

οικογενειών τους. Τα άτομα που νόσησαν και εν προκειμένω δεν είχαν εμβολιαστεί 

κατά της COVID-19, δεν θεωρούν τη νόσο ως κάτι επικίνδυνο και εκφράζουν την 

άποψη ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να αντιμετωπίσουν τη νόσο με φυσική 
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ανοσία, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους αισθάνονταν μια 

ανησυχία ή φόβο. 

 

«Αλλά δόξα το θεό με φυσική διαδικασία αντέδρασε ο οργανισμός μου.» (Ο2, 

γυναίκα) 

 

«Εγώ πάντως το παίρνω έτσι τον κορονοϊό. Να ‘ναι κάτι άλλο θα το 

φοβηθώ. Να ‘ναι εγκεφαλικό που λέει ο λόγος θα το φοβηθώ…αλλά τον 

κορονοϊό…τώρα ίσως επειδή τον επέρασα και τον επέρασα πιο ήπια.» (Η1, 

γυναίκα) 

 

«Υπάρχει και η φυσική ανοσία και δεν μπορεί ένας γιατρός να υποστηρίζει 

ότι η φυσική ανοσία έχει ημερομηνία λήξεως… Και πως θα το δεχτώ αυτό εγώ; 

Όταν εγώ η ίδια έχω νοσήσει και ξέρω πάρα πολύ καλά επειδή έχω τεράστια 

εμπειρία με τα ιατρικά ότι η φυσική ανοσία είναι ότι ανώτερο υπάρχει στη ζωή!» 

(Ο2, γυναίκα) 

 

Μία συμμετέχουσα που δεν έλαβε το εμβόλιο και ανέφερε πως ανήκει στις 

ευπαθείς ομάδες, παρότι εξέφρασε φόβο όταν νόσησε από κορονοϊό και 

νοσηλεύτηκε για την ασφάλειά της, δεν εκφράζει πλέον φόβο για τον ιό, 

παρομοιάζοντάς τον με την γρίπη, θεωρώντας δηλαδή ότι είναι μία καθημερινή και 

συνηθισμένη κατάσταση. 

 

«Απλά επειδή είμαι ευπαθής ομάδα προτίμησα να μπω στο νοσοκομείο. 

Και μάλιστα το ‘λεγα.. Έλεγα αισθάνομαι σαν ευλογία που μπήκα στο νοσοκομείο 

και με τόσα προβλήματα το πέρασα εύκολα.. κι αν το ακούνε μερικοί ναι σαν 

ευλογία το είδα.» (Ο4, γυναίκα) 

 

«Ναι ρε παιδιά! Με την γρίπη δηλαδή δεν πεθαίνουν άνθρωποι;» (Ο4, 

γυναίκα) 

 

Από την άλλη πλευρά, υπήρξε μία συμμετέχουσα που φάνηκε να εκτιμά τον 

κίνδυνο διαφόρων νοσημάτων, αλλά όχι του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, έχοντας 

περάσει στο παρελθόν την γρίπη κι έχοντας κακή εμπειρία, λαμβάνει κάθε χρόνο 

το εμβόλιο της γρίπης, ενώ είναι αρνητική στο εμβόλιο της COVID-19. 
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«Έκανα το εμβόλιο της γρίπης κάθε χρόνο, ε ‘ντάξει μέχρι εκεί όμως… 

Κι αυτό γιατί έλεγα πάντα ότι ‘ντάξει η γρίπη είναι.. είχα κακή πείρα, εν μέρει 

κακή πείρα από γρίπη 

 

-Είχατε αρρωστήσει με γρίπη; 

 

-Ναι από γρίπη και λέω ‘ντάξει.. Αλλά τώρα με τον κορονοϊό γιατί να 

μπαίνω στη διαδικασία να παίρνω;» (Η1, γυναίκα) 

 

Αντίθετα, οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες που έλαβαν 

το εμβόλιο φάνηκε να θεωρούν τον ιό ως κάτι επικίνδυνο για την υγεία τους και τη 

ζωή τους. 

 

«Άμα έχει περάσει πολλά κάποιος στο νοσοκομείο..» (Ο1, γυναίκα) 

 

«Τώρα που έχει κάνει και τις 3 δόσεις λέει εγώ τώρα είμαι 

προστατευμένος. Και να κολλήσω θα τα καταφέρω! (…) Μα κι εγώ νιώθω πιο 

ασφάλεια, τώρα και να κολλήσουμε έχει φύγει το άγχος -κι αν κολλήσω, κι αν 

πεθάνω, τι θα κάνω;- Τώρα πιστεύω θα είμαι καλά.» (Ο1, γυναίκα) 

 

«Έχω το αναπνευστικό κι έχω κι άλλα.. Φοβάμαι.» (Η2, γυναίκα) 

 

«Έχω κι εγώ τις αρρώστιες μου τι να κάνω;» (Ο5, γυναίκα) 

 

«Και μόνο ψυχολογικά ένιωθε ότι αν κολλήσω θα πεθάνω!» (Ο1, γυναίκα)   

 

Τέλος, έγινε αντιληπτό πως δύο συμμετέχουσες εξέφρασαν πως κινητήρια 

αρχή για τις αποφάσεις τους ήταν ο φόβος, αλλά αυτό τους οδήγησε σε διαφορετική 

απόφαση, μιας και η μία φοβήθηκε τις παρενέργειες του εμβολίου ενώ η άλλη τις 

επιπτώσεις του ιού. 

 

«-Δηλαδή πιστεύω ότι το να ζω κάθε μέρα με το φόβο όφου θα πεθάνω.. (Ο1, 

γυναίκα) 
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-Ναι κι εγώ που το φοβάμαι αυτό το πράγμα (ενν. το εμβόλιο) δεν θα μου 

κάνει καλό. (Ο2, γυναίκα) 

 

-Είστε ακριβώς στις ίδιες συνθήκες κι έχετε ακριβώς αντίθετη άποψη για 

τον ίδιο λόγο. (συνεντευκτής) 

 

-Ναι και το διαχειριζόμαστε με διαφορετικό.. ο ένας με φυσική ανοσία, ο 

άλλος με την παρέμβαση την επιστημονική.» (Ο2, γυναίκα) 

 

3.1.4 Πεποιθήσεις σχετικά με το εμβόλιο της COVID-19 

 

Στην πορεία της συζήτησης οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν τις 

απόψεις τους σχετικά με τα εμβόλια κατά της COVID-19.  

Αρχικά, ακούστηκαν απόψεις περί πειραματικού εμβολίου, με αναφορά στο 

χρόνο παρασκευής του, ενώ ειπώθηκε και το θέμα των παρενεργειών. 

 

«Μιλάμε όμως για τι εμβόλιο; Μιλάμε για τεστ. Μιλάμε για εμβόλιο το 

οποίο δημιούργησαν σε χρόνο dt, σε πειραματικό στάδιο, έτσι; Με έγκριση 

μερική, όχι τελική. Μερική έγκριση για τα δικά τους δεδομένα.» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Έχουνε προκύψει και πολλοί θάνατοι και πολλές παρενέργειες. Δεν 

έχουν καταγραφεί στις κίτρινες κάρτες έτσι; Στην φαρμακο-επαγρύπνηση…Αυτό 

κάτι σημαίνει!» (Ο4, γυναίκα) 

 

Ένα ακόμα στοιχείο, που σχετίζεται με το εμβόλιο, αφορούσε την πορεία 

της πανδημίας αφότου ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί. Πιο συγκεκριμένα, 

συμμετέχοντες άφησαν να εννοηθεί ότι μετά τη διάδοση των εμβολίων τα 

κρούσματα, οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά πολύ. 

 

«Όταν με δημόσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ πέρυσι χωρίς εμβόλιο είχαμε 

λιγότερους θανάτους από φέτος που έχουμε το εμβόλιο, αυτό πως εξηγείται;» 

(Ο2, γυναίκα) 

 

«Εξηγείστε το… Οι αθλητές που πέφτουνε ψαθούρι*;»  (Ο4, γυναίκα) 

*ψαθούρι: κρητική διάλεκτος, σημαίνει κάτω 
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«Τα κρούσματα έχουνε αυξηθεί ραγδαίως. Δηλαδή δεν είχαμε το εμβόλιο 

και τέτοια αποτελέσματα δεν είχαμε. Γίνονται τα εμβόλια κι έχουν 

εκατονταπλασιαστεί τα κρούσματα!» (Ο3, γυναίκα) 

 

«Εε διασωληνωμένοι και θάνατοι.. Αυτό δηλαδή δεν το καταλαβαίνουνε;» 

(Ο4, γυναίκα) 

 

Ένας παράγοντας που φαίνεται να ενίσχυσε τη διστακτικότητα έναντι των 

εμβολίων και ειπώθηκε από αρκετούς συμμετέχοντες ήταν αυτός των πολλών 

δόσεων του εμβολίου και ιδιαίτερα των επαναληπτικών δόσεων που δεν είχαν 

ανακοινωθεί εξαρχής.  

 

«Όταν είπανε για το εμβόλιο της γρίπης κι ήρθε το εμβόλιο της γρίπης και 

μετά ήρθε ο κορονοϊός και μετά είπανε για μια δόση.. Δύο δόσεις, τρεις δόσεις… 

τώρα έρχεται κι άλλος κορονοϊός ξανά στο εμβόλιο. Γιατί να τα κάνω; Δηλαδή 

δεν φτάνουν αυτά που τρώγω στο ψωμί, στο στάρι, στη ντομάτα, στο κρέας… να 

παίρνω κι άλλα φάρμακα για ποιο λόγο;» (Η1, γυναίκα) 

 

«Το ψέμα που σου ‘πανε δεν σε πειράζει; Ότι θα κάνετε δύο δόσεις.. Ούτε 

για τρίτη μίλησαν ούτε για τέταρτη.» (Ο4, γυναίκα) 

 

«Και θα με κυνηγάνε συνέχεια με δόσεις εμβολίων. Το καταλάβατε; Άρα 

πως θέλουν να ζούμε; Σαν χρήστες;! Το λέω και συγκλονίζομαι!» (Ο2, γυναίκα) 

 

Στην ερώτηση, ποιοι θεωρούν ότι είναι οι άνθρωποι που εμβολιάζονται, 

απάντησαν σε νευριασμένο τόνο ότι είναι κυρίως οι άνθρωποι που φοβούνται πολύ 

ή/και είναι «βολεμένοι».  

 

«Αυτοί που έχουν φοβηθεί περισσότερο.» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Πρώτον αυτοί που έχουν φοβηθεί κι αυτοί που υποστηρίζονται. Του 

συστήματος και οι καλοβολεμένοι. Μη χάσουν τη βολή τους έτσι;» (Ο4, γυναίκα) 
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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο μορφωτικό επίπεδο των ατόμων που επιλέγουν να 

εμβολιαστούν, καταδεικνύοντας τους πτυχιούχους ως τους «χαζούς» που 

«εξαπατήθηκαν».  

«Εγώ θα πω ένα πράγμα! Λυπάμαι που αυτοί που πήραν τα πτυχία ήταν 

οι πρώτοι που πήγαν και εμβολιάστηκαν! Μυαλό γιοκ!» (Ο4, γυναίκα) 

 

Μάλιστα, υπήρξε και ανησυχία για τους εμβολιασμένους, θεωρώντας ότι 

κινδυνεύουν από το εμβόλιο. 

 

«-Έκανες την 3η δόση πουλάκι μου; (Ο4, γυναίκα) 

 

-Ναι την έκανα. (συνεντευκτής) 

 

-Πρόσεχε αγάπη μου. (Ο2, γυναίκα) 

 

-Ναι πρόσεχε! (Ο4, γυναίκα) 

 

-Είστε νέα παιδιά! Είστε το μέλλον μας! Είστε η ζωή μας, σας 

καμαρώνουμε και θέλουμε να είστε καλά!» (Ο2, γυναίκα) 

 

«-Εσύ έκαμες το; (Ο4, γυναίκα) 

 

-Έκαμα την 3η. (Ο5, γυναίκα) 

 

-Σιδερένια σιδερένια!» (Ο3, γυναίκα) 

 

Αντίστοιχα, μία άλλη άποψη εκδήλωσης φόβου και ανησυχίας για τους 

εμβολιασμούς ήταν το γεγονός ότι άτομα που έχουν εμβολιαστεί έχουν πεθάνει. 

 

«Γιατί αυτοί που κάνουν τα εμβόλια και τα τρία πεθαίνουν; Δηλαδή αυτά τα 

15, τα 25, τα 55 άτομα που έχουν πεθάνει και είναι πλήρως εμβολιασμένοι, γιατί 

έχουνε πεθάνει;»  (Η1, γυναίκα) 
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Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και μια γυναίκα, η οποία παρότι 

εμβολιάστηκε εμφανίστηκε μετανιωμένη για την πράξη της, θεωρώντας ότι έκανε 

λάθος. 

 

«-Έκαμα το, αλλά μετάνιωσα! (Ο3, γυναίκα) 

 

-Και τις δύο δόσεις; (Ο4, γυναίκα) 

 

-Ναι. Και μέσα σε 6 μήνες είχαμε 3η!» (Ο3, γυναίκα) 

 

Όμοια, μία άλλη συμμετέχουσα ανέφερε πως παρότι έκανε την 3η δόση, 

φοβόταν να την κάνει. 

 

«Το 3ο δεν ήθελα να το κάνω, φοβόμουνα.» (Ο5, γυναίκα) 

 

Μία ακόμη άποψη που ακούστηκε ήταν πως σε περίπτωση νόσησης δεν 

χρειάζεται να εμβολιαστεί κάποιος, λόγω της φυσικής ανοσίας που αναπτύσσεται. 

 

«-Εσύ δεν το ‘κανες Δ.; (Κοινωνική λειτουργός) 

 

-Όχι καλέ! Αφού νόσησα. (Ο4, γυναίκα) 

 

-Και τι πως νόσησες; Κι εγώ νόσησα κι έχω κάνει και την 3η δόση.  

 

-Πάρτα! Νόσησα λέει κι έχω κάνει και την 3η δόση. Καλά και τι κάνει; Η 

φυσική νόσηση έχει πολλά αντισώματα!» (Ο4, γυναίκα) 

 

 Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, είναι το γεγονός πως μια γυναίκα έθιξε 

το θέμα των αυτοάνοσων νοσημάτων, σημειώνοντας πως έχει ακούσει ότι «το 

εμβόλιο δημιουργεί κι αυτοάνοσα», «ξυπνά τα αυτοάνοσα». 

 

«Θα πάω εγώ να το κάνω; Ξέρεις τι έχω περάσει;» (Ο4, γυναίκα) 

 

Ερωτώμενη αν το έχει συζητήσει με τον γιατρό της αποκρίθηκε θετικά, 

αλλά δεν φάνηκε να την πείθει. 
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«Ναι και ο ρευματολόγος μου είπε κάν’ το. Κι επειδή μου το ‘πε;» (Ο4, 

γυναίκα) 

 

 

3.2 Η επιρροή των ΜΜΕ 

  

Κάποιοι συμμετέχοντες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την 

ενημέρωση που παρακολουθούν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ειδικότερα, 

εμφανίστηκαν θυμωμένοι και απογοητευμένοι από την προσέγγιση τους. 

 

«Θα θέλαμε περισσότερη ενημέρωση… όχι από τον δημοσιογράφο και 

τον κάθε κυβερνητικό.» (Ο3, γυναίκα) 

 

«Έχουμε θυμώσει! Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα που 

συμβαίνουνε. Μας υποτιμούν, υποτιμούν τη νοημοσύνη μας. Το καταλάβατε;» 

(Ο2, γυναίκα) 

 

«Αν έκανε η κυβέρνηση σωστή ενημέρωση… να δεις για πότε 

καταλαγιάζουν αυτά.» (Ο3, γυναίκα) 

 

Μία ακόμη παρατήρηση αφορούσε την κατανόηση των πληροφοριών που 

μεταδίδονται από την τηλεόραση, καθώς δεν έχουν όλοι οι πολίτες το ίδιο επίπεδο 

μόρφωσης και ως εκ τούτου το ίδιο επίπεδο εγγραματοσύνης της υγείας, ώστε να 

μπορούν να αντιληφθούν σωστά τις πληροφορίες που λαμβάνουν και αφορούν την 

υγεία τους. 

 

«-Δηλαδή αισθάνεστε ότι αυτό που λείπει είναι η λεπτομερής ενημέρωση, 

με κάθε λεπτομέρεια, ώστε να μπορείτε να αντιληφθείτε το καθετί; (συνεντευκτής) 

 

-Βεβαίως. Για να καταλάβει ο άλλος – ειδικά ένας αγράμματος άνθρωπος 

– αν πρέπει να το κάνει, αν πρέπει να αγγίξει εκεί, να πάει, να ‘ρθει…» (Η1, 

γυναίκα) 
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«-Ποιον θα πιστεύατε τότε; Άμα σας καθοδηγούσε γενικά σε μια ιατρική 

συμβουλή; (συνεντευκτής) 

 

-Τη λογική τη δική μου. Αν θα σε πίστευα εσένα φερειπείν. Αν καθόσουνα 

και μου τα ‘λεγες τόσο με λεπτομέρειες που να μην γινόταν αλλιώς.» (Η1, 

γυναίκα) 

 

«Εγώ πως θα βγάλω συμπέρασμα η άσχετη; Θα πάω να κάνω κάτι το 

οποίο δεν είναι βέβαιο;» (Ο2, γυναίκα) 

 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν αρκετές πηγές ενημέρωσης για την κατάσταση 

που επικρατεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες που 

έχουν λάβει το εμβόλιο ανέφεραν ότι ενημερώνονται από την τηλεόραση. 

 

«Απ’ την τηλεόραση.» (Ο5, Ο6, γυναίκα) 

 

«Ό, τι ακούω κι εγώ στην τηλεόραση…» (Η2, γυναίκα) 

 

Οι υπόλοιπες απόψεις δεν χαρακτήριζαν την τηλεόραση ως καλή πηγή 

ενημέρωσης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στην τηλεόραση κυριαρχεί η προπαγάνδα 

και οι ψεύτικες ειδήσεις. 

 

«Την τηλεόραση κλείσ’ την!» (Ο4, γυναίκα) 

 

«Α σωστή ενημέρωση δεν έχω από την τηλεόραση.» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Όταν ακούς εκεί τόσα στην τηλεόραση και τον τρελαίνουν τον άνθρωπο, 

δυο χρόνια μας τρελάνανε! Εγώ δυο χρόνια δεν την έβαζα την τηλεόραση. Γιατί 

να την βάλω; Να ακούω ότι φύγαν από κορονοϊό;» (Η1, γυναίκα) 

 

«Έχουμε ενημέρωση από αλλού, όχι από τους συστημικούς!» (Ο3, γυναίκα) 

 

«Ναι αλλά ο φόβος είναι αυτό που κάνουν όλη μέρα στην τηλεόραση.» (Ο2, 

γυναίκα) 
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«Κι αυτοί όλη την ημέρα βομβαρδίζουνε! Κι αυτοί τα πήρανε, μια χαρά 

τα πήρανε!» (Ο4, γυναίκα) 

 

«Λοιπόν, μια ερώτηση: Αν δεν υπήρχε τηλεόραση, ιό θα είχαμε;» (Ο2, 

γυναίκα) 

 

Παρά την φανερή δυσπιστία ως προς την ενημέρωση από την τηλεόραση, 

έγινε αναφορά και σε μία ενημερωτική εκπομπή της κρητικής τηλεόρασης, που 

φιλοξενεί αντισυμβατικούς επιστήμονες, ως αξιόπιστη πηγή. 

 

«Αυτό τώρα που λέει είναι – το άκουσα στο Σαχίνη- το πρωτόκολλο του 

Έμπολα.» (Ο4, γυναίκα) 

 

Οι παραπάνω συμμετέχοντες ερωτώμενοι από που τελικά ενημερώνονται, 

έπειτα από την εναντίωση τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως η τηλεόραση, 

αναφέρθηκαν σε επίσημους φορείς, επιστήμονες που έχουν εκφράσει 

αντισυμβατικές απόψεις, συγγενείς και επιστήμονες που γνωρίζουν οι ίδιοι 

προσωπικά.  

 

«-Αλήθεια από που ενημερώνεστε; (συνεντευκτής) 

 

-Από τον FDA, από τον WHO, απ’ όλα τα επίσημα, τα οποία τα λένε έξω 

αλλά εδώ δεν λένε τίποτα!» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Τον Σουχαρίτ Μπαγκντί τον έχεις ακουστά;…Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος 

δεν ξέρει τι λέει και ξέρει η Παγώνη! Που μας είπε ότι μέσα στο εμβόλιο έχει 

νεκρά κύτταρα παιδιού, εμβρύου… Και λέει ναι έχει! Η τηλεόραση το είπε, δεν το 

λέω εγώ!» (Ο4, γυναίκα) 

 

«Έχω ξάδερφο γιατρό και μου είπε μη διανοηθείς να το κάνεις! Ειδικά 

στα παιδιά.» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Ειδικά απ’ την κόρη μου τη μεγάλη. Είναι 42 χρονών…Απλώς κάποια 

ερώτηση, οποιαδήποτε ερώτηση ήτανε μου την εξηγούσε.» (Η1, γυναίκα) 
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Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι είναι πολύ καλά ενημερωμένοι, καθώς κάνουν 

πολύ καλή έρευνα από μόνοι τους. 

 

«Και είμαστε πολύ ενημερωμένοι! Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε 

πόσο το ψάχνουμε!» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Βεβαίως έχουμε ενημέρωση! Αν δεν είχαμε ενημέρωση…» (Ο4, γυναίκα) 

 

«Για την ενημέρωση; Απλά το ψάχνεις παραπάνω.» (Ο3, γυναίκα) 

 

«Όποιος θέλει ενημερώνεται και ψάχνει.» (Ο2, γυναίκα) 

 

Τέλος, μία αρνητική άποψη για την τηλεόραση ειπώθηκε και από μία 

εμβολιασμένη συμμετέχουσα, υπονοώντας ότι στην τηλεόραση γίνεται μία 

προσπάθεια απόκρυψης ή καθοδήγησης ειδήσεων. 

 

«Αυτό το κάνει η τηλεόραση, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Δεν είναι 

ότι εμείς έχουμε πειστεί.» (Ο1, γυναίκα) 

 

3.3 Επιρροή οικογένειας & φίλων 

 

Οι συμμετέχοντες όταν κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση «η 

οικογένεια σας και οι φίλοι σας τι σας λένε για τον εμβολιασμό;» δεν έδωσαν μια 

ξεκάθαρη απάντηση. Στη συνέχεια, ερωτώμενοι αν τους επηρεάζει η κοινή γνώμη, 

κάποιοι απάντησαν ότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, αλλά «αντιδρούν» γιατί δεν 

θέλουν να δημιουργούνται αντιπαραθέσεις με τους συνανθρώπους τους. 

 

«Καθόλου, προσωπικά καθόλου! Απλά θέλω να αγαπώ τον συνάνθρωπό 

μου… Είναι δυνατόν να έχω εγώ κάτι με αυτόν τον άνθρωπο που έχει εμβολιαστεί 

ή δεν έχει εμβολιαστεί; Γιατί; Τι έχουν; Τους αγαπώ, είναι συνάνθρωποί μου.» 

(Ο2, γυναίκα) 

 

«Αντιδρούμε όμως!(…) Με το καλημέρα: Εμβολιασμένος, μπράβοο;!» (Ο3, 

γυναίκα) 
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Βέβαια, παρά τους ισχυρισμούς περί μη επιρροής, η οικογένεια μιας 

συμμετέχουσας με τις παραπάνω απόψεις φαίνεται να είχε τις ίδιες πεποιθήσεις 

σχετικά με τον κορονοϊό και το εμβόλιο, καθώς δεν έλαβαν μέτρα προστασίας 

ακόμη κι όταν νοσούσε και έμεναν κανονικά στο ίδιο σπίτι χωρίς μάσκες. 

 

«-Και δεν φοβόντουσαν να κολλήσουν; (συνεντευκτής) 

 

-Όχι βέβαια!» (Ο2, γυναίκα) 

 

Παρόμοια, μία άλλη περίπτωση ήταν μία ηλικιωμένη γυναίκα που 

ισχυρίστηκε ότι ήταν αρνητική στο εμβόλιο από την αρχή της πανδημίας. 

 

«Το είπα κατευθείαν, εγώ δεν το κάνω, ό, τι εμβόλιο και να ‘ναι, εγώ δεν 

το κάνω.» (Η1, γυναίκα) 

 

Και σε αυτή την περίπτωση η κόρη της γυναίκας αυτής και η οικογένειά της 

δεν έλαβαν το εμβόλιο, καθώς θεωρούν ότι δεν χρειάζεται. 

 

«Κοίτα, η κόρη μου η μεγάλη δεν το ‘χει κάνει ούτε στα παιδιά της ούτε ο 

άντρας της ούτε η ίδια το ‘χει κάνει κι είναι 42 χρονών. Και τον επεράσανε.» (Η1, 

γυναίκα) 

 

Ο γιος της από την άλλη πλευρά εμβολιάστηκε μετά από την προτροπή της 

συζύγου του, σύμφωνα με την ίδια. 

 

«Ο γιος μου το ‘κανε. Τον έβαλε η νύφη μου, η γυναίκα του και το ‘κανε. 

Είναι 29.» (Η1, γυναίκα) 

 

Η κόρη της, όμως, είναι αυτή που συμβουλεύεται όπως αναφέρθηκε 

νωρίτερα, σχετικά με την COVID-19. Παρόλα αυτά, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα 

νόσησε, η κόρη της της ζήτησε να το ξανασκεφτεί και να εμβολιαστεί, αλλά εκείνη 

αρνήθηκε κατηγορηματικά. 

 

«Και μετά η κόρη μου μου λέει μήπως πρέπει να το κάνεις λόγω των 

προβλημάτων σου; Δεν το κάνω! Δεν το κάνω!» (Η1, γυναίκα) 
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Στην ερώτηση αν θα χαιρόταν η κόρη της σε περίπτωση που τελικά 

εμβολιαζόταν απάντησε: «ναι, παρόλο που δεν το ‘χει κάνει η ίδια». 

Μία ακόμα πηγή επιρροής, όμως, ήταν και κάποιοι άλλοι συγγενείς που της 

μετέφεραν ότι υπάρχουν «πιέσεις» να αποδοθεί ο θάνατος ενός μακρινού συγγενή 

στην COVID-19, όπου ανέφερε ότι  πληροφορήθηκε γι’ αυτό από «δικούς» της 

ανθρώπους, «συγγενείς αυτού του ανθρώπου». 

 

Από την άλλη πλευρά, μία γυναίκα που υποστήριξε ότι το εμβόλιο είναι 

σημαντικό για την προστασία από τον ιό της COVID-19, από τα λεγόμενά της 

φάνηκε ότι τόσο ο σύζυγός της ήταν υποστηρικτής της ίδιας άποψης, όσο και ο 

αδερφός της και η νύφη της που ως γιατροί την προέτρεψαν να το κάνει. 

 

«Έκανε και την 3η δόση και νιώθει προστατευμένος.(…) Εμένα ο αδερφός 

μου είναι οδοντίατρος και η νύφη μου και είναι υπέρ του εμβολιασμού.» (Ο1, 

γυναίκα) 

 

 

3.4 Σχέση με το ιατρικό σύστημα & τους επαγγελματίες 

υγείας 

 

Φτάνοντας στη σχέση γιατρού ασθενούς ειπώθηκαν αρκετές και 

διαφορετικές απόψεις. Φάνηκε να υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους γιατρούς 

από κάποιους συμμετέχοντες. 

 

«Όταν χρειάζεται σε θέμα υγείας εμπιστευόμαστε τον γιατρό 

αναγκαστικά, όταν δεν έχουμε την γνώση.. Γι’ αυτό υπάρχουν οι επιστήμονες, 

έτσι δεν είναι;» (Ο1, γυναίκα) 

 

«Εμένα ο γιατρός επειδή έχω το αναπνευστικό μου είχε πει να μην βγαίνω 

έξω και τέτοια.. προστατεύτηκα εγώ μέσα στο σπίτι..» (Η2, γυναίκα) 

 

Μία συμμετέχουσα ανέδειξε τη σημασία της προσωπικής σχέσης των 

ασθενών με το υγειονομικό προσωπικό, καθώς αυτός ήταν ο λόγος που της 
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ενέπνευσαν εμπιστοσύνη, μιας και είναι «χρόνια σε αυτούς τους γιατρούς, ξέρουν 

τα προβλήματά» της. 

 

«Ναι τους έχω εμπιστοσύνη γιατί μου έχουνε φερθεί πάρα πολύ καλά όλοι 

και λόγω του προβλήματος κι όλα.. Ξέρουνε κι άλλα πράγματα, γι’ αυτό.» (Η2, 

γυναίκα) 

 

Ακόμη, μια συμμετέχουσα συμφώνησε ότι πρέπει να συμβουλευόμαστε τον 

προσωπικό γιατρό μας και ανέφερε ότι «ευτυχώς που είναι το κοινοτικό ιατρείο» 

όπου έχει άμεση πρόσβαση και σχέση με το προσωπικό, αφού όπως 

χαρακτηριστικά λέει «βλέπω τα ίδια πρόσωπα και μου εμπνέουν εμπιστοσύνη». 

Παρά την εμπιστοσύνη που της εμπνέουν, όμως, στο θέμα αποδοχής του εμβολίου 

είναι κάθετα αντίθετη. 

 

«Ναι μου το ‘χει πει και η κα Α και ο κ. Λ.. Εγώ αυτό δεν το θέλω. Τώρα 

να μου πει η κα Α να μου πει ότι ξέρεις πήγαινε να πνιγείς πήγαινε, της έχω τυφλή 

εμπιστοσύνη, θα πάω. Αλλά το να μου πει για τα εμβόλια.. Αυτό δεν το δέχομαι!» 

(Η1, γυναίκα) 

 

Κάποιοι άλλοι συμμετέχοντες εκδήλωσαν σκέψεις αβεβαιότητας και 

αμφιβολίες, παρότι έχουν εμπιστευτεί την ιατρική επιστήμη και τους εκπροσώπους 

της στο παρελθόν. 

 

«Κοιτάξτε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπιστευτεί την επιστήμη. 

Απλά έχουν αρχίσει και προβληματίζονται και είναι σεβαστό.» (Ο3, γυναίκα) 

 

Ταυτόχρονα, κάποιοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι υπάρχουν λίγοι γιατροί 

που εμπιστεύονται. 

 

«Όχι όχι υπάρχουν κάποιοι γιατροί.» (Ο3, γυναίκα) 

 

«Κάποιους γιατρούς τους εμπιστευόμαστε.» (Ο2, γυναίκα) 

 

Σημασία, όμως, φαίνεται να έχει και ο τρόπος προσέγγισης του γιατρού σε 

κάθε περίπτωση. 
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«Με πήγε στον ΕΟΔΥ και ‘βαλε η γυναίκα, η γιατρός τις φωνές. Της έβαλα 

όμως κι εγώ τις φωνές…γιατί όταν ο γιατρός δεν κοιτάζει με ηρεμία τον ασθενή 

να του εξηγήσει, να του πει γιατί κάνει τον πυρετό, γιατί πονάει όπου πονάει και 

του βάζει τις φωνές.. Μα ο ασθενής ‘ντάξει νομίζω το χάνει εκείνη τη στιγμή.(…) 

Μου ‘βαλε τις φωνές και της το ‘πα.. Έλα να σου πω, έχω που έχω το χαρτί, μάθε 

να μιλάς πιο ήρεμα στους ασθενείς, γιατί αυτή τη στιγμή με ‘χεις πάει στον πάτο, 

όταν σε βλέπω πως μου μιλάς.» (Η1, γυναίκα) 

  

Αναφορικά με τους συμμετέχοντες που εξέφρασαν δυσπιστία προς το 

ιατρικό προσωπικό, ειπώθηκαν αρκετές απόψεις ως αιτίες της έλλειψης 

εμπιστοσύνης.  

Αρχικά, η «διχογνωμία» που εμφανίζει η ιατρική κοινότητα φαίνεται να 

επηρεάζει τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα λόγω της μη λήψης ευθυνών από τους 

ίδιους για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει από τον εμβολιασμό. 

 

«-Και ποιον θα εμπιστευόσασταν;(συνεντευκτής) 

 

-Τον εαυτό μου αγάπη μου! Κανέναν! Υπογράφει κανείς ότι δεν θα πάθω 

τίποτα; Ούτε ο γιατρός υπογράφει που το λέει..(…) Ούτε ο γιατρός, ούτε το 

κράτος, ούτε η εταιρεία. Κι αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη! Γιάντα; Γιατί; Είναι 

ΠΕΙ-ΡΑ-ΜΑ-ΤΙ-ΚΟ!» (Ο4, γυναίκα) 

 

Αναφέρθηκε, ακόμα, πως οι γιατροί έχουν γίνει «εντολοδόχοι» με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να τους έχουν εμπιστοσύνη. 

 

«Αρχίσαμε να μην έχουμε εμπιστοσύνη στους ίδιους τους γιατρούς.» (Ο3, 

γυναίκα) 

 

«Όλοι κοπέλα μου σήμερα ακολουθούν εντολές. Αυτό θα ακούσεις. Το 

θέμα ξέρεις ποιο είναι; Ότι δεν ξέρουν τι εντολές ακολουθούν.» (Ο2, γυναίκα) 

 

Ειδικότερα, ειπώθηκε ότι δεν χαίρουν της εμπιστοσύνης τους όσοι γιατροί 

προτείνουν τον εμβολιασμό. 
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«-Τους εμπιστεύεστε;(συνεντευκτής) 

 

-Όχι, όχι! Όταν μου λέει κάνε το εμβόλιο όχι!(…) Όλοι το λένε! Κι επειδή το 

λένε οι γιατροί πρέπει να το κάνω εγώ;» (Ο4, γυναίκα) 

 

Συγκεκριμένα, κάποιοι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι πολλοί γιατροί – 

ειδικά οι γνωστοί γιατροί που εμφανίζονται στα ΜΜΕ- έχουν χρηματιστεί ώστε να 

προωθούν αυτό το σκοπό. 

 

«Παιδιά, οι γιατροί που βγαίνουν στην τηλεόραση τα ‘χουνε πάρει χοντρά, 

έτσι;» (Ο4, γυναίκα) 

 

Ενώ και η επικοινωνιακή πολιτική φάνηκε να διαδραμάτισε σημαντικό 

ρόλο για κάποιους συμμετέχοντες, που διαμαρτυρήθηκαν για το χειρισμό γνωστού 

επιστήμονα που εμφανίζεται στην τηλεόραση. 

 

«Κοιτάξτε, δεν μπορεί να βγαίνει ο Β. και να μας λέει ηλίθιους και να μας 

λέει το ένα και το άλλο! Ποιος είσαι εσύ που θα με πεις ηλίθιο; Εσύ είσαι ηλίθιος 

που τα πήρες στο κάτω κάτω!» (Ο2, γυναίκα) 

 

Αυτή η άποψη ενισχύθηκε από το γεγονός ότι σύμφωνα με μία 

συμμετέχουσα ένας γιατρός της είχε εξομολογηθεί ότι είναι εξαναγκασμένος να 

ακολουθεί κάποια δεδομένα, ενώ λίγο αργότερα μία νοσηλεύτρια της μετέφερε ότι 

μετά την εμπειρία της σε κλινική Covid-19 είχε δει να συμβαίνουν «εγκλήματα» και 

περίμενε να τεθεί σε αναστολή για να μην συνεχίσει να γίνεται «συνεργός» σε όσα 

διαδραματίζονταν. 

 

«Όταν εμένα εδώ πέρα υπάρχει γιατρός στο κέντρο υγείας και μου ‘χει πει 

εμένα ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, μας έχουν αλυσοδέσει τα χέρια.. τι άλλο 

θες;» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Μπαίνει μέσα μια νοσηλεύτρια και μου λέει: Κυρία Α ήμουν ένα χρόνο 

στη μονάδα Covid, έχω η ίδια νοσήσει.. και περιμένω να μπω σε αναστολή γιατί 

δεν θέλω να μπω ξανά σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω να γίνομαι συνεργός σε 

αυτά τα εγκλήματα που συμβαίνουν.» (Ο2, γυναίκα) 
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«Εις γνώση τους μπαίνουν σε άλλες διαδικασίες με ανοσοκαταστολές, με 

μύκητες, με δεν ξέρω ‘γω τι άλλο!» (Ο2, γυναίκα) 

 

Αναφορά έγινε και στα ιατρικά λάθη που έχουν συμβεί στα νοσοκομεία 

προκαλώντας τον θάνατο ασθενών με COVID-19. 

 

«Με το οξυγόνο που ‘βάζαν στους ανθρώπους καίγαν τους πνεύμονες. Το 

λένε! Το λένε! Έχουν πεθάνει άνθρωποι από λάθη γιατρών! Τελεία και παύλα! 

(Ο4, γυναίκα)» 

 

Διευρύνοντας το πεδίο, μέσα από τη συζήτηση της πρώτης ομάδας γίνεται 

λόγος για παθογένειες στο ελληνικό ιατρικό σύστημα, οι οποίες φαίνεται να 

επιδρούν αρνητικά στη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους γιατρούς και τους 

ασθενείς. Συγκεκριμένα, το «φακελάκι», που συχνά ζητούν οι γιατροί στις δημόσιες 

δομές υγείας από ασθενείς που κινδυνεύει άμεσα η υγεία ή και η ζωή τους για να 

τους χειρουργήσουν, αποτελεί ένα «πλήγμα» στην πίστη των ανθρώπων ότι οι 

γιατροί θέλουν πάντα το «καλό» τους. 

 

«Με εξετάζει, βλέπει ότι έχω τη βόμβα μέσα μου και τι μου λέει; Γι’ αυτό 

(κάνει χειρονομία υπονοώντας τον χρηματισμό). Δεν έχουμε άμεσα χειρουργείο, 

θα πρέπει μετά από τρεις μήνες και αν. Δηλαδή αν του όμως ‘βγαζα το φακελάκι 

με τα πέντε χιλιάρικα θα με χειρουργούσε χτες! (…) Την έχουμε πατήσει πολλές 

φορές! Εμένα με έχει σώσει γιατρός, αλλά η μάνα μου έχει πεθάνει από ιατρικά 

λάθη.» (Ο2, γυναίκα) 

 

 

3.5 Εμπιστοσύνη στους θεσμούς 

 

Αναφερόμενοι στο «σύστημα», αρκετοί συμμετέχοντες αναφέρθηκαν σε 

«ανειλημμένες» αποφάσεις. Αρχικά, συζητώντας για τη διάδοση των εμβολίων, 

άφησαν να εννοηθεί ότι είναι εμπορικό το θέμα και αφορά τις φαρμακευτικές 

εταιρίες. 
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«Ή μήπως θα τελειώσει όλη η ιστορία αφού πουλήσουν όλα τα εμβόλια; 

Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.. μόλις τα πουλήσουμε θα τελειώσει και η πανδημία.» 

(Ο3, γυναίκα) 

 

Αυτή η άποψη ενισχύθηκε από την πεποίθηση ότι μια γνωστή 

φαρμακευτική εταιρία θα δημοσιεύσει στοιχεία σχετικά με τα συστατικά του 

εμβολίου σε 55 χρόνια από τώρα. 

 

«Μα πως θα καταρτιστεί το προσωπικό όταν μετά από 55 χρόνια η P. 

είπε ότι θα μας δώσει τι έχει μέσα το εμβόλιο; Μετά από 55! Γιατί τι έχει μέσα; 

Δηλητήριο;» (Ο4, γυναίκα) 

 

«Και μας λένε για παρενέργειες, ότι θα μας πούνε μετά από 55 χρόνια. 

Με ποιο δικαίωμα;» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Όπως σε όλες τις πανδημίες εξάλλου. Το μαθαίνουμε μετά από αιώνες.» 

(Ο3, γυναίκα) 

 

Σημαντική για τους συμμετέχοντες κρίθηκε η αίσθηση παρέμβασης του 

κράτους στη ζωή τους, όπου και εμβολιασμένοι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι 

είναι κάτι που συμβαίνει. 

 

«-Δηλαδή αισθάνεστε ότι παρεμβαίνουν στη ζωή σας;(συνεντευκτής) 

 

-Ε βέβαια! Στην ασφάλεια μας γενικά. Είναι δυνατόν;» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Ότι παρεμβαίνουν στη ζωή μας.» (Ο1, 

γυναίκα) 

 

Ως παρέμβαση αναφέρθηκε έντονα η «κοινωνική περιθωριοποίηση» που 

βιώνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί και γενικότερα τέθηκε το ζήτημα 

του εγκλεισμού για όλους τους πολίτες. 

 

«Οι ανεμβολίαστοι οδηγούνται στην κοινωνική απομόνωση.» (Ο3, γυναίκα) 
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«-Μα όταν δεν μπορείς να κινηθείς τι να κάνεις; (Ο6, γυναίκα) 

 

-Να πάει να πνιγεί (το εμβόλιο)! Ούτως ή άλλως είμαστε έγκλειστοι. Αυτό 

δεν είναι καθημερινότητα. Και βλέπουμε τι εμφανίζεται κάθε μέρα στην 

κοινωνία.» (Ο2, γυναίκα) 

 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από μία συμμετέχουσα στο θέμα των παιδιών στο 

σχολείο, όπου οι δάσκαλοι είτε κάνουν οι ίδιοι διαγνωστικό έλεγχο για τον ιό στα 

παιδιά είτε τα συνοδεύουν σε κάποια ιατρική δομή χωρίς τη συνοδεία των γονιών 

τους. Συγκεκριμένα, εξέφρασε τους φόβους της για ενδεχόμενη βλάβη στην υγεία 

τους, καθώς η ίδια ανέφερε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με ρινορραγίες και ο 

τρόπος που γίνεται ο διαγνωστικός έλεγχος για την Covid-19 μπορεί να της 

δημιουργήσει πρόβλημα στην υγεία της. 

 

«Είναι δυνατόν να γίνονται τεστ μέσα σε σχολικούς χώρους; Έχουμε 

μπερδέψει τους χώρους. Είναι δυνατόν να πηγαίνουν τα παιδιά μας χωρίς τη 

συνοδεία μας στο κέντρο υγείας να υποβάλλονται σε τεστ; Μα τι είναι τα παιδιά 

μας;(…) Π.χ. εγώ έχω ρινορραγία. Και πάω και κάνω ένα τεστ και λέω σας 

παρακαλώ πάρα πολύ με προσοχή μην πάθουμε ζημιά, έχω θέμα. Το ίδιο έχουν 

και τα ανηψάκια μου. Έτσι όπως το περνάνε αυτό το.. όταν δημιουργήσει ζημιά..» 

(Ο2, γυναίκα) 

 

Εν συνεχεία, ένα ζήτημα που φαίνεται να έχει απασχολήσει κάποιους 

συμμετέχοντες είναι ότι βλέπουν να υπάρχει διάθεση επιβολής κάποιων δεδομένων 

με αιτιολογία το καλό της υγεία τους, κάτι που όπως ισχυρίστηκαν τους ξενίζει και 

τους κάνει δύσπιστους, αφού οι πολιτικές που εφαρμόζονται δείχνουν ότι δεν 

ενδιαφέρονται πραγματικά για το καλό των πολιτών σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. 

 

«Και υποτίθεται ότι μου το προωθούν και μου το συστήνουνε για το καλό 

μου! Είπε μια κουβέντα, ένα πράγμα.. Λέει: δεν έχω ξαναδεί να πληρώνω για το 

καλό μου!» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Όταν κόβει τη σύνταξη χρόνια ολόκληρα απ’ τον συνταξιούχο και τον 

έχει με τρία κατοστάρικα και τώρα ξαφνικά ενδιαφέρεται για τον συνταξιούχο.» 

(Ο4, γυναίκα) 
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Ένα παράδειγμα ήταν η χρηματική επιβολή στους ηλικιωμένους αν δεν 

προβούν σε εμβολιασμό, ενώ ένα ακόμα παράδειγμα ήταν τα πλεονεκτήματα που 

δόθηκαν ως κίνητρα στους νέους. 

 

«Να βάζουνε πρόστιμο στους πάνω από τα 60 και να τους εκβιάζουνε για 

να κάνουν το εμβόλιο; Να χρηματίζουν τα παιδιά μας με 150 ευρώ ή data; Που 

ξανακούστηκαν αυτά τα πράγματα;» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Λένε τώρα στον εξηντάρη αν δεν κάνεις το εμβόλιο θα πληρώσεις 

πρόστιμο. Πλήρωσ’ το εσύ ρε ηλίθιε! Ναι!» (Ο4, γυναίκα) 

 

Ακόμα, αναφέρθηκε ότι αισθάνονται ότι «εκβιάζονται» από το κράτος, μιας 

και εκτός από την κοινωνική περιθωριοποίηση, βιώνουν περιθωριοποίηση και ως 

προς τις βασικές ανάγκες της καθημερινής ζωής. 

 

«Αλλά ο τρόπος που το κάνουνε είναι βρώμικος, να σε υποχρεώνουν έτσι. 

Αυτά τα ‘κάναν επί ναζισμού!» (Ο4, γυναίκα) 

 

«Να περνούσαν τα πάντα όμορφα! Να πρέπει να το κάνεις για να δουλέψεις.» 

(Ο3, γυναίκα) 

 

«Χρησιμοποιήσανε τον φόβο για να μας περάσουν άλλα πράγματα! Τώρα 

τι συζητάμε;» (Ο4, γυναίκα) 

 

Ένα ακόμα μείζον θέμα για τους συμμετέχοντες ήταν η αίσθηση της 

ελάχιστης πληροφόρησης επί σκοπού, ώστε να υποκινούνται κάποιες διαδικασίες 

χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί η αλήθεια. 

 

«Γιατί δεν θέλουν να ξέρουμε!» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Είμαστε στον δεύτερο χρόνο πλέον. Δεν έχουμε στοιχεία ούτε στατιστικά, 

ποιοι ήταν οι ευπαθείς, γιατί εμβολιασμένοι προσβάλλονται, αν προϋπάρχουν 

νοσήματα που δεν έχουν εκδηλωθεί…και μετά λένε ο ιός, από ‘κει πέθανε!» (Ο3, 

γυναίκα) 
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«Στο νοσοκομείο αγάπη μου γλυκιά μας έχουν εξηγήσει αυτή τη στιγμή αν 

είναι εμβολιασμένοι/ανεμβολίαστοι; Ξέρουμε τι συμβαίνει; Ή είναι σε πληρότητα 

απόλυτα; Είναι σίγουροι;» (Ο4, γυναίκα) 

 

Γενικότερα, η εμπιστοσύνη στο κράτος φαίνεται να είναι 

κατακερματισμένη. 

 

«Ούτε στο κράτος έχουμε! Αυτό αναρωτήθηκε και ο κύριος -πως τον λένε- 

Gates.. Ότι γιατί; Δεν περίμενε ότι θα συναντήσει κόσμο να μη θέλει το εμβόλιο 

και να μην εμπιστεύεται το κράτος.»(Ο4, γυναίκα) 

 

«Μα πως να το εμπιστευτούμε; Πότε το κράτος μας αγαπούσε κι έκανε 

για μας πράγματα;» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Κάτι δεν πάει καλά!» (Ο3, γυναίκα) 

 

Η επικοινωνιακή πολιτική κατά τη διάρκεια της πανδημίας φάνηκε να 

επίδρασε αρνητικά σε κάποιους συμμετέχοντες, δεδομένου ότι σχολιάστηκαν 

αρνητικά και με καχυποψία πολλές παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων στην 

τηλεόραση. 

 

«Είναι δυνατόν να σε λέει ψεκασμένο ο πρωθυπουργός σου; Και να κάνει 

17, που ξανάγιναν 17 διαγγέλματα στη ζωή σας;» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Κοροϊδέψανε τον κόσμο! Τους είπαν ότι θα πάρουν πίσω την 

κανονικότητα και μόνο κανονικότητα δεν πήραν.» (Ο4, γυναίκα) 

 

Μάλιστα, υπάρχει τόση δυσπιστία σε κάποιες περιπτώσεις, όπου υπάρχει η 

θεώρηση για κάποια σημαντικά πολιτικά πρόσωπα ότι δεν έχουν λάβει κάποιο 

εμβόλιο στην πραγματικότητα, καθώς γνωρίζουν ότι είναι επικίνδυνο και σκοπός 

είναι να χαθούν ζωές για το κέρδος. 

 

«Κι έχουμε την εντύπωση τώρα ότι ο κύριος πρωθυπουργός έκανε το 

εμβόλιο. Καθαρό νεράκι έκανε! Κι όλοι οι VIP το ίδιο! (…) Εγώ λοιπόν, που έχω 
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υποκείμενα νοσήματα, γιατί να πάω να το κάνω; Να ‘ποθάνω; Λένε όλοι: Είχε 

και υποκείμενα νοσήματα! Τότε τι φαγωθήκανε να το κάνουν οι ευπαθείς ομάδες; 

Για να τους ξεμπερδέψουνε, να γλιτώσουν τις συντάξεις!» (Ο4, γυναίκα) 

 

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που συνδέεται άμεσα με τους 

θεσμούς, μιας και την ευθύνη του έχει το κράτος, είναι η συνολική λειτουργία του 

συστήματος υγείας της χώρας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους 

συμμετέχοντες ειπώθηκαν αρκετά σχόλια δυσανασχέτησης σχετικά με το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας. 

 

«Στο κάτω κάτω της γραφής για να προστατέψω εγώ το σύστημα υγείας 

τους, το οποίο είναι ανύπαρκτο και δεν υπάρχει, θα πρέπει να κάνω κάτι 

πειραματικό γιατί αυτοί μου το επιβάλλουν με πρόστιμο; Ε όχι ρε φίλε, θα κάνουν 

τη δουλειά τους σωστά!» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Και οφείλει το κράτος να στηρίξει το σύστημα υγείας.» (Ο3, γυναίκα) 

 

«Μπείτε μέσα γιατί αν πάθετε κάτι δεν έχω που να σας βάλω.» (Ο4, γυναίκα) 

 

Η δυσανασχέτηση φάνηκε προς όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας, 

αφού υπήρξαν προβληματισμοί τόσο για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας όσο 

και για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την στελέχωση του συστήματος 

συνολικά. 

 

«Στύβει και το σύστημα υγείας!» (Ο2, γυναίκα) 

 

«-Καταρχήν δεν έχουμε Πρωτοβάθμια Φροντίδα! Τι να λέμε τώρα; (Ο4, 

γυναίκα) 

 

-Για να νιώθουμε ασφάλεια.. Και δεν μιλάμε μόνο για τον Covid. (Ο3, 

γυναίκα) 

 

-Ναι! Πληρώνουμε ασφάλεια! (Ο4, γυναίκα) 
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-Τι σε βγάλαμε; Να τα φτιάξεις, να τους δώσεις, να τα εξοπλίσεις, να τα 

εκσυγχρονίσεις!» (Ο3, γυναίκα) 

 

Ιδιαίτερη σημασία είχε, όμως, και το θέμα της αναστολής των υγειονομικών 

που δεν εμβολιάστηκαν. 

 

«-Περίμενε. Διώξανε αγάπη μου 7000 γιατρούς, οι οποίοι είναι έμπειροι 

γιατί ζήσαν όλη την κατάσταση και ξέρουν. Πήραν άλλους στη θέση τους; Όχι! 

Κάνανε Πρωτοβάθμια περίθαλψη; Φροντίδα; Όχι! (Ο4, γυναίκα) 

 

-Που ‘ντην; (Ο2, γυναίκα) 

 

-Ε κλείσανε ΜΕΘ. Πως ρε ηλίθιε δεν θα τις κλείσεις αφού δεν έχεις 

προσωπικό;(Ο4, γυναίκα) 

 

-Γιατί ‘βγάλαν τους ανθρώπους σε αναστολή; (Ο2, γυναίκα) 

 

-Και ‘κει να πεθάνουν οι άνθρωποι! Ύστερα ενδιαφέρονται για την υγεία 

μας. Ποια υγεία μας; Όταν αυτόν που μπορεί να βοηθήσει τον έχεις στείλει να 

πεθάνει χωρίς λεφτά;» (Ο4, γυναίκα) 

 

Σκεπτόμενοι όλους τους παραπάνω λόγους, κάποιοι συμμετέχοντες 

φτάνουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να κρύβεται κάποιος λόγος πίσω από αυτή την 

κατάσταση που βιώνει όλη ανθρωπότητα. 

 

«Και μόνο από αυτά αναρωτιέται κανείς.. κάτι πρέπει να συμβαίνει, δεν 

είναι όλα όπως μας τα λένε.. δηλαδή μόνοι τους μας ανοίγουν τα μάτια!» (Ο4, 

γυναίκα) 

 

Τέλος, υπήρξε αίτημα μιας συμμετέχουσας για ενίσχυση των δομών υγείας 

με καταρτισμένο προσωπικό, όπου θα είναι ικανό να αντιμετωπίζει όλα τα 

περιστατικά αποτελεσματικά. 
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«Θα ήθελα να ενισχύσετε μια υγειονομική υπηρεσία και άλλους φορείς με 

προσωπικό, να εκπαιδευτούν ώστε να αντιμετωπίζουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Αλλά 

γιατί δεν έγινε έως τώρα;» (Ο3, γυναίκα) 

 

 

 

 

3.6 Πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 

 

Αξιοσημείωτες υπήρξαν οι απόψεις των συμμετεχόντων με κοινωνικό 

περιεχόμενο και πολιτισμική χροιά. Το στοιχείο της πίστης ήταν εμφανές κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης σε αρκετά σημεία. 

 

«Όλα καλά όμως, δόξα τω θεό!» (Ο2, γυναίκα) 

 

«Σαν ευλογία το είδα.» (Ο4, γυναίκα) 

 

Ενώ μία ακόμα πεποίθηση αφορούσε εκλαϊκευμένες αντιλήψεις, όπου οι 

άνθρωποι δεν μπορούν να επέμβουν στη «μοίρα» τους, άρα ούτε και η επιστήμη. 

 

«Αγάπη μου το καντήλι μου θα ανάβει μέχρι να ‘χει λάδι. Μετά από ‘κει 

και μετά  έσβησε. Τι θα με σώσει; Ο καρδιολόγος; Τι θα με σώσει; Η εντατική; 

Τι θα με σώσει;…Όταν έρθει η ώρα μου δεν θα φύγω; Τι μια ώρα γρήγορα, τι μια 

ώρα αργότερα..» (Η1, γυναίκα) 

 

Μία ακόμη άποψη αφορούσε την αυτονομία και ελευθερία του νου, 

βασισμένη στη δημιουργία του Θεού. Πιο συγκεκριμένα, ειπώθηκε πως οι 

άνθρωποι έχουν τη δύναμη και τη χάρη του Θεού, επομένως θα πρέπει να ακούνε 

το ένστικτό τους και να μην υποτάσσονται στη θέληση κανενός άλλου. 

 

«Και ευτυχώς που υπάρχει ακόμα νόηση. Ελεύθερη βούληση και νόηση. 

Αυτό επιδιώκουνε, να ακολουθούμε επιτακτικά, υποτακτικά, υποταγμένα ό, τι 

επιθυμούνε. Ε δεν γίνεται αυτό! Δεν έχουν καταλάβει το εξής: Όσο και να το 

θέλουνε, δεν υπάρχει περίπτωση να ορίσουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο και την 
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ανθρώπινη ψυχή. Είναι μία και μοναδική και είναι θεϊκά πλασμένη. Καταλάβατε; 

Είμαστε τέλειο ον. Μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση! Αυτό δεν είναι λίγο!»  

(Ο2, γυναίκα) 

 

Στον Θεό αποδόθηκε και το γεγονός ότι η οικογένεια μιας συμμετέχουσας 

δεν νόσησε με Covid-19, όταν η ίδια νοσούσε και δεν έλαβαν μέτρα προστασίας 

στο σπίτι. 

 

«-Για κάποιους λόγους προφανώς, μόνο ο Θεός ξέρει. (Ο2, γυναίκα) 

 

-Όχι όχι ο Θεός, μην τον μπερδεύεις! (Ο4, γυναίκα) 

 

-Άστον! Υπάρχει! Δε νόσησε κανένας! Ουδένας! Εκτός αν έχουν νοσήσει 

ασυμπτωματικά και το ‘χουν περάσει με αντισώματα.» (Ο2, γυναίκα) 

 

Από την άλλη πλευρά, παρά τα θρησκευτικά στοιχεία που ενυπάρχουν στις 

απόψεις κάποιων συμμετεχόντων, ταυτόχρονα φάνηκε και μία αμφισβήτηση ως 

προς την Εκκλησία της Ελλάδας και από άτομα που έλαβαν το εμβόλιο, αλλά και 

από άτομα που το αρνούνται. 

 

«-Δηλαδή τους παπάδες να εμπιστευόμαστε; (Ο1, γυναίκα) 

 

-Καλά άστο κι αυτό! (Ο2, γυναίκα) 

 

-Οι μισοί Έλληνες είναι θρησκόληπτοι και πιστεύουν ότι δεν πρέπει να 

εμβολιασθούν..» (Ο1, γυναίκα) 

 

«Σε λίγο θα δεις να γίνονται εμβολιασμοί και στις εκκλησίες!» (Ο2, γυναίκα) 

 

Όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήματα, αρκετοί συμμετέχοντες ανέφεραν την 

αγανάκτησή τους για την διαχείριση της πανδημίας από τους θεσμικούς φορείς και 

την κυβέρνηση. Τόνισαν δε, ότι ευρισκόμενοι σε δύσκολη οικονομική θέση 

λαμβάνοντας οικονομική βοήθεια για την επιβίωσή τους, αισθάνονται ως κοροϊδία 

την σπατάλη χρημάτων σε δεδομένα που δεν αφορούν τις ανάγκες των πολιτών ως 

προς τη διαβίωσή τους και την υγεία τους. 
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«Παιδιά, η φτώχεια, το τέλος της οικονομίας που έχουμε κάνει.. και έχεις 

τον Μ. και δίνει τόσα χιλιάρικα στον Ρ. τον βλάκα για να κάνει 17 λεπτά 

πρόγραμμα και 100 χιλιάδες πόσα ευρώ τώρα στα πως τα λένε τα βεγγαλικά. 

Δηλαδή συγγνώμη, σε άλλο πλανήτη ζουν αυτοί; Τι; Ξοδεύουν αυτοί λεφτά κι 

κόσμος δεν έχει να φάει;» (Ο4, γυναίκα) 

 

«Έχουμε πρόβλημα γιατί είμαστε φτωχοί και δεν έχουμε τα προς το ζην. 

Κι όπως το λες, μας προκαλούνε με αυτούς τους τρόπους. Άρα τι μας λένε;» (Ο2, 

γυναίκα) 

 

Ακόμη, υποστηρίχθηκε ότι αυτά τα δεδομένα συνεπάγονται κοινωνικές 

αναταράξεις που ως συνέπεια έχουν την κρίση αξιών και την αύξηση της βίας. 

 

«-Έχουνε διαλυθεί οικογένειες, ζευγάρια έχουνε χωρίσει, οικογένειες 

έχουνε χωριστεί. (Ο2, γυναίκα) 

 

-Επιθετικότητα. (Ο3, γυναίκα) 

 

-Η βία, η βία.. (Ο4, γυναίκα) 

 

-Αυτό στην κοινωνία πως το εξηγείτε; 16 ανθρωποκτονίες! Γυναίκες, 

γιατί εγώ δεν τις λέω συζυγοκτονίες, γυναικοκτονίες.. άνθρωποι είναι και οι 

γυναίκες. Ανθρωποκτονίες 16 μαζεμένες που τις ξανακούσατε; Έχουμε 

επικεντρωθεί στον Covid και δεν συνειδητοποιούμε ότι η Ελλάδα περνά αυτή τη 

στιγμή μια κρίση, οι περισσότερες οικογένειες περνούν κρίση!» (Ο2, γυναίκα) 

 

 

3.7 Μη λεκτική επικοινωνία 

 

 Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων έλαβε χώρα και παρατήρηση των 

στοιχείων της μη λεκτικής επικοινωνίας των συμμετεχόντων και των δύο ομάδων, 

καθώς θεωρήθηκε ότι η διαδικασία αυτή θα προσδώσει επιπλέον χρήσιμα 

συμπεράσματα. Παρατηρώντας τους συμμετέχοντες και των δύο ομάδων, 
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εντοπίστηκαν κάποια κοινά μοτίβα. Αρχικά, ήταν φανερό ότι το λόγο πήραν πρώτα 

συμμετέχοντες που δεν είχαν εμβολιαστεί με την παρουσία τους να είναι πολύ πιο 

έντονη καθόλη τη διάρκεια της συζήτησης. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες, που είχαν 

λάβει κάποιο εμβόλιο, απέφευγαν να πάρουν τον λόγο και δεν εκφράζονταν με 

ευκολία, παρά μόνο όταν τους απευθυνόταν κάποιος προσωπικά. Εξαίρεση 

αποτέλεσε μία συμμετέχουσα που ενώ στην έναρξη της συζήτησης δεν συμμετείχε 

ενεργά, στην πορεία έπαιρνε πιο συχνά το λόγο και τοποθετείτο φανερά υπέρ του 

εμβολίου και της επιστήμης. 

Στην αρχή υπήρχε ένα κλίμα αμηχανίας και ίσως μια καχυποψία, με 

αποτέλεσμα κάποιες συμμετέχουσες να διαβάζουν διεξοδικά την φόρμα 

ενημέρωσης για την μελέτη.Στη συνέχεια, έγινε φανερός ο εκνευρισμός και η 

αγανάκτηση των συμμετεχόντων που αρνούνταν να λάβουν το εμβόλιο ή είχαν 

μετανιώσει που το είχαν λάβει. Υπήρχε ένταση στο λόγο τους και φαίνονταν 

θυμωμένοι με την κατάσταση που βιώνουν. Αποκορύφωμα της έντασης ήταν η 

επιθυμία μιας γυναίκας να αποχωρήσει από τον χώρο, καθώς κατά τα λεγόμενά της 

η συζήτηση της προκαλούσε εκνευρισμό επιχειρώντας μάλιστα να φύγει αρκετές 

φορές χωρίς όμως τελικά να προβεί στην κίνηση αυτή.  

Η παραπάνω πρακτική πιθανολογείται πως έκανε κάπως διστακτικούς τους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες στο να εκφράσουν κάποια αντίθετη άποψη, οι οποίοι 

δεν ήταν πρόθυμοι να μιλήσουν τις περισσότερες φορές. Η κοινωνική λειτουργός 

της δομής, που βρισκόταν στον χώρο, βοήθησε ιδιαίτερα την διαδικασία, αφού -ως 

ένα οικείο πρόσωπο για τους συμμετέχοντες- συμμετείχε διακριτικά στη συζήτηση 

ενθαρρύνοντας τα πιο απόμακρα άτομα να ανοιχτούν περισσότερο. 

 Στη δεύτερη ομάδα, ίσχυσε ένα παρόμοιο μοτίβο, όπου ήταν αρκετά πιο 

ενεργή η συμμετέχουσα που αρνούνταν να λάβει το εμβόλιο, σε αντίθεση με την 

έτερη συμμετέχουσα που ήταν εμβολιασμένη και πιστή στις οδηγίες των γιατρών 

της.   

Η δεύτερη ομάδα συζήτησης εμφάνισε κάποιες ιδιαιτερότητες, καθότι 

διαπιστώθηκε πως  οι δύο συμμετέχουσες αντιμετώπιζαν ζητήματα ψυχολογικής 

φύσεως που επηρέαζαν άμεσα τη διάθεσή τους για τη ζωή και επομένως και τις 

πεποιθήσεις τους για την υγεία τους και την προστασία της. Παρά όμως κάποιες 

κοινές παραδοχές ως προς τη συναισθηματική τους κατάσταση, οι απόψεις τους 

διέφεραν κάθετα στο θέμα του εμβολιασμού. 
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Πάντως, σε κάθε περίπτωση, θετικό ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός ότι η 

συζήτηση πραγματοποιήθηκε και για τις δύο ομάδες σε χώρο οικείο για τους 

συμμετέχοντες με γνώριμα πρόσωπα που εμπιστεύονταν και έβλεπαν καθημερινά.     

 

 

4. Συζήτηση 

 

4.1 Σύνοψη ευρημάτων 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να αναδειχθούν οι αιτίες που 

οδηγούν ευάλωτες κοινωνικο-οικονομικά ομάδες στην εμβολιαστική 

διστακτικότητα, ώστε να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη γνώση που χρειάζεται για 

τη σχεδίαση πολιτικών υγείας προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε πληθυσμιακής 

ομάδας στη χώρα (20). Οι συμμετέχοντες των δύο ομάδων ανέδειξαν τις κοινές 

θεματικές αναφορικά με τον εμβολιασμό για την COVID-19, αλλά και την 

κατάσταση που βιώνουν από την αρχή της πανδημίας έως τώρα. Το πρώτο θέμα 

αφορούσε τις πεποιθήσεις για τον ιό και το εμβόλιο, όπου αρκετοί συμμετέχοντες 

φάνηκε να έχουν διαμορφώσει λανθασμένες πεποιθήσεις για τον ιό, το εμβόλιο της 

COVID-19 και τον εμβολιασμό γενικότερα. Το δεύτερο θέμα αφορούσε την 

επιρροή του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση απόφασης 

για τη λήψη του εμβολίου, γεγονός που φάνηκε να συμβαίνει χωρίς ωστόσο οι 

συμμετέχοντες να το συνειδητοποιούν ή να το παραδέχονται. Το τρίτο θέμα 

αφορούσε την επιρροή των ΜΜΕ, όπου ο καταιγισμός ειδήσεων και η προτίμηση 

σε κάποιες πηγές φάνηκε να έχει σχέση στη λήψη αποφάσεων για τον εμβολιασμό. 

Το τέταρτο θέμα αφορούσε τη σχέση των ατόμων με το ιατρικό σύστημα και τους 

επαγγελματίες υγείας, με τα άτομα που εξέφρασαν αρνητική άποψη για αυτά να 

δείχνουν μεγαλύτερη διστακτικότητα για τον εμβολιασμό. Το πέμπτο θέμα 

αφορούσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, με εκείνους που εξέφρασαν δυσπιστία 

να εμφανίζουν διστακτικότητα και άρνηση στον εμβολιασμό. Το τελευταίο θέμα 

αφορούσε την επίδραση των πολιτισμικών νορμών, με τη θρησκευτικότητα και την 

εκλαϊκευμένη αντίληψη των πραγμάτων να σχετίζονται με αυξημένο δισταγμό ως 

προς τα εμβόλια. 
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4.2 Σύγκριση με υπάρχουσα βιβλιογραφία 

 

Η άρνηση ως προς τον εμβολιασμό φάνηκε να ενυπάρχει στους μισούς 

συμμετέχοντες των ομάδων. Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα με χαμηλό κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο, όπως και ο πληθυσμός της μελέτης, τείνουν να μην δέχονται 

τον εμβολιασμό, εμφανίζοντας μεγαλύτερη δυσπιστία στο ιατρικό σύστημα, κάτι 

που όπως φαίνεται συσχετίζεται με την εμβολιαστική διστακτικότητα (111). Εν 

προκειμένω αυτό όμως δεν επιβεβαιώνεται, αφού αρκετά άτομα που συμμετείχαν 

στη μελέτη είχαν εμβολιαστεί. Βέβαια, υπήρξαν ακόμη αρκετά άτομα που, παρά το 

γεγονός ότι είχαν εμβολιαστεί, δεν ένιωθαν σίγουρα για την επιλογή τους. Αυτό 

έχει παρατηρηθεί και σε άλλες έρευνες οι οποίες αναφέρουν ότι άτομα που 

λαμβάνουν το εμβόλιο μπορούν να έχουν αμφιβολίες σχετικά με τον εμβολιασμό 

ακόμη και μετά την απόφασή τους να εμβολιαστούν (112).  

Στην παρούσα μελέτη επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι η διστακτικότητα είναι 

πιθανό να εμφανιστεί σε ένα νέο εμβόλιο, ακόμη κι αν τα άτομα που διστάζουν 

αποδέχονται πλήρως όλα τα προηγούμενα εμβόλια (26).  Επίσης, κάποια άτομα 

είχαν πιεστεί από τα μέτρα που εφάρμοσε το κράτος, κάποια άλλα από τον φόβο 

για την υγεία τους, ενώ μία συμμετέχουσα είχε μετανιώσει πλήρως για την 

απόφασή της να εμβολιαστεί. Σημειώνεται πως οι άνθρωποι -ιδιαίτερα των 

ευάλωτων ομάδων- συχνά βρίσκονται σε σύγχυση αναφορικά με την απόφαση τους 

να εμβολιαστούν για την COVID-19. Πράγματι και εδώ φάνηκε ότι οι πολιτικές 

που επιβάλλουν άμεσα ή έμμεσα τον εμβολιασμό μπορούν να έχουν ακριβώς τα 

αντίθετα αποτελέσματα και να δημιουργήσουν μία αυξανόμενη τάση αντίθεσης 

στον εμβολιασμό (26,91). Εκφράστηκε επισταμένως η αίσθηση πίεσης λόγω των 

μέτρων που εφαρμόζουν τα κρατικά όργανα και οδηγούνται στην απόφαση του 

εμβολιασμού χωρίς να είναι απόλυτα σίγουροι, προσπαθώντας να μην 

περιθωριοποιηθούν ή χάσουν το δικαίωμα να εργάζονται (113,114,115). Σύμφωνα 

με τη Θεωρία του Festinger για τη Γνωστική Ασυμφωνία, αυτό συμβαίνει διότι οι 

άνθρωποι ευρισκόμενοι μπροστά σε μία απόφαση, όπου ενυπάρχουν θετικά και 

αρνητικά επιχειρήματα, όταν αποφασίζουν να πράξουν με τον Α τρόπο (εν 

προκειμένω να εμβολιαστούν), έχοντας αναγκαστεί από άλλους παράγοντες να 

προβούν σε μία αντίθετη με τις στάσεις τους κίνηση, δημιουργείται μια ψυχολογική 

ανισορροπία (116).  

Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι άνθρωποι των συγκεκριμένων 

ομάδων που αρνούνται τον εμβολιασμό συχνά είναι κάθετοι στην απόφασή τους 
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και βλέπουν με καχυποψία κάθε άτομο ή μέσο που προσπαθεί να τους μεταφέρει 

πληροφορίες υπέρ της αξίας του εμβολιασμού (117).  Μάλιστα, αποφεύγουν να 

ακούνε οποιαδήποτε άποψη υπέρ του εμβολιασμού, εμμένοντας στις θεωρίες που 

υποστηρίζουν τη φυσική ανοσία και τις παρενέργειες που προκαλούν τα εμβόλια, 

επιλέγοντας μόνο τα δεδομένα που κρίνουν σωστά ανά περίπτωση. Σύμφωνα με 

τους Diethelm και Mckee, τα άτομα που αρνούνται τον εμβολιασμό διακατέχονται 

από το φαινόμενο της άρνησης, όπου μόνος στόχος τους είναι να καταρρίψουν μία 

θεωρία υποστηρίζοντας άτοπους ισχυρισμούς που συχνά βασίζονται σε 

«ψεύτικους» ειδικούς, συνωμοσιολογίες και επιλεκτικά στοιχεία που ενισχύουν την 

άποψή τους (118). Το γεγονός αυτό σύμφωνα με τη θεωρία της Στρέβλωσης της 

Επιβεβαίωσης συμβαίνει, καθώς οι άνθρωποι προτιμούν να στρέφονται σε 

πληροφορίες και δεδομένα που επιβεβαιώνουν τις στάσεις και τις απόψεις τους και 

όχι δεδομένα που τις αντικρούουν (119).  

Ταυτόχρονα, η «πληροφοριοδημία» που έχει ξεσπάσει ιδιαίτερα σε 

διαδικτυακούς χώρους καθιστά ακόμα πιο δύσκολη τη λήψη σωστών αποφάσεων, 

καθώς και στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε πως όσοι έχουν χαμηλότερο 

επίπεδο μόρφωσης δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τις αξιόπιστες πηγές 

ενημέρωσης από τις ψευδείς ειδήσεις (111). Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 

εισήχθη τεράστιος όγκος πληροφοριών στην καθημερινότητα του κόσμου, όπου 

ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι κακόβουλο περιεχόμενο από μη επαγγελματίες και 

υποτιθέμενους «ειδικούς» που διασπείρουν κατευθυνόμενες πληροφορίες που 

οδηγούν στην πλάνη. Τα ευρήματα της παρούσας συμφωνούν με τις διαπιστώσεις 

των Kourlaba et al. ότι τα άτομα που ήταν καλύτερα ενημερωμένα για τους τρόπους 

μετάδοσης του ιού και τα μέτρα προφύλαξης ήταν πιο πιθανό να εμβολιαστούν, 

ενώ όσον αφορά τις πηγές ενημέρωσης τα άτομα που δήλωσαν ότι λάμβαναν 

ενημέρωση από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν λιγότερο 

πιθανό να εμβολιαστούν, υποδεικνύοντας τα μέσα δικτύωσης ως μία πηγή ψευδών 

πληροφοριών (94).  

Ένας ακόμη παράγοντας που ενισχύει τον εντοπισμό των ψευδών 

πληροφοριών είναι η εγγραματοσύνη της υγείας, διότι όταν το άτομο έχει 

εκπαιδευτεί να επεξεργάζεται μία πληροφορία για την υγεία του και να την 

αξιολογεί σωστά, νιώθει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ιατρικό σύστημα και τον 

επαγγελματία υγείας που τον προτρέπει σε μία ιατρική πράξη και είναι πιθανότερο 

να προβεί σε εμβολιασμό (66). Αυτό κατέστη φανερό και μέσα από τη συζήτηση 

των συμμετεχόντων, καθώς οι περισσότεροι δήλωσαν ότι δεν έχουν επαρκή 
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πληροφόρηση αλλά ούτε και την ικανότητα να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που 

ακούνε είτε από τους επαγγελματίες υγείας είτε από τα ΜΜΕ, καταλήγοντας στη 

σύγχυση. Εδώ είναι αξιοσημείωτη η παρατήρηση των Scheufele and Krause οι 

οποίοι υπογραμμίζουν ότι υπάρχει μία βασική διαφορά ανάμεσα στα άτομα που 

είναι παραπληροφορημένα και σε αυτά που δεν έχουν επαρκή ενημέρωση 

εστιάζοντας στο ουσιώδες ζήτημα της δυσκολίας κατανόησης βασικών 

επιστημονικών εννοιών (120). Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι το 1/3 των 

Αμερικανών δεν μπορούν να κατανοήσουν βασικές επιστημονικές πληροφορίες, 

ενώ σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός δεν έχει την ικανότητα να περιγράψει απλά τα 

βασικά σημεία μίας έρευνας (120).      

Ένα άλλο στοιχείο με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης που 

φάνηκε να ενισχύει τη διστακτικότητα είναι η διαιώνιση της κακής ενημέρωσης. 

Εδώ μάλιστα η θεωρία της Διαθεσιμότητας αναφέρει ότι όσο πιο εύκολο είναι να 

ανακαλέσει κάποιος μια πληροφορία τόσο εύκολο είναι να το αξιολογήσει και ως 

κάτι πιθανό (119). Πληροφορίες που παρουσιάζονται συχνά στους ανθρώπους 

τείνουν να γίνονται αντιληπτές ως οικείες (121). Εν προκειμένω έγινε αντιληπτό 

πως όσο περισσότερο οι άνθρωποι εκτίθενται σε συγκεκριμένες πληροφορίες και 

δεδομένα που δεν μπορούν να κρίνουν αν είναι αληθή ή ψευδή τις αφομοιώνουν 

και τις θεωρούν αξιόπιστες. Το πρόβλημα διογκώνεται από το γεγονός ότι τα άτομα 

που διακατέχονται από συνωμοσιολογικές πεποιθήσεις εκφράζονται περισσότερο 

και συχνότερα σε πλατφόρμες του διαδικτύου, διαχέοντας πολλές διαστρεβλωμένες 

και αναληθής πληροφορίες (121). Αυτό διαιωνίζει την μεγάλη έκθεση σε ψευδείς 

πληροφορίες που σύντομα γίνονται οικείες και ακούγονται εύλογες μετά από ένα 

διάστημα έκθεσης σε αυτές. 

 

Πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η Δημόσια Υγεία και ειδικότερα οι 

επαγγελματίες υγείας στη λήψη αποφάσεων σχετικών με την υγεία. Μελέτες 

δείχνουν ότι τα άτομα που εμπιστεύονται τον προσωπικό τους γιατρό και τους 

προτείνεται το εμβόλιο είναι πιθανό να προβούν σε εμβολιασμό (122). Αυτό δεν 

φαίνεται ξεκάθαρα στην παρούσα έρευνα όμως, αφού αρκετοί συμμετέχοντες, που 

υποστήριξαν ότι εμπιστεύονται τον γιατρό τους και ότι πρέπει να τον 

συμβουλεύονται για θέματα που αφορούν την υγεία τους, δεν δέχονται να 

συζητήσουν μαζί του για το εμβόλιο της COVID-19 ούτε θέλουν να προβούν σε 

εμβολιασμό. Βέβαια κατέστη φανερό από αρκετούς συμμετέχοντες ότι η ύπαρξη 

αρκετών διαφορετικών απόψεων από τον χώρο της υγείας αναφορικά με την 
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ασφάλεια του εμβολίου ήταν ένας σοβαρός λόγος σύγχυσης και δυσπιστίας προς 

τους επαγγελματίες υγείας. Έρευνες επισημαίνουν ότι παρά την υποστήριξη της 

πλειονότητας των επαγγελματιών υγείας στο θεσμό του εμβολιασμού, υπάρχει ένα 

εξίσου μεγάλο ποσοστό υγειονομικών επαγγελματιών που εκφράζει 

διστακτικότητα στα εμβόλια (123,124,125). 

Το παραπάνω φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με τη συνολική διαχείριση της 

πανδημίας και τη λειτουργία του συστήματος υγείας της χώρας, διότι κυριαρχεί η 

πεποίθηση πως οι γιατροί καθοδηγούνται «βίαια» προς μία κατεύθυνση να 

«πουλήσουν» εμβόλια και να κάνουν κακό στους ανθρώπους. Σε αυτό συντελεί η 

άποψη που επικρατεί για τα συμφέροντα που έχουν οι φαρμακευτικές εταιρίες, οι 

οποίες χρηματοδότησαν τις έρευνες από κοινού με τις κυβερνήσεις, γεγονός που 

δημιουργεί καχυποψία σε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών (122). Το εύρημα αυτό 

συμφωνεί και με άλλες έρευνες στις οποίες είχε εντοπιστεί η επίδραση της 

δυσπιστίας στο ιατρικό σύστημα σε κλινικές δοκιμές και άλλων εμβολίων σε 

Ευρώπη και Αμερική (126,127).  

Ειδικότερα, αυτό συμβαίνει συχνά σε περιθωριοποιημένες ομάδες, όπου η 

δυσπιστία στους θεσμικούς φορείς του κράτους και της υγείας προάγει τον 

διαχωρισμό της «ελίτ» και των «ειδικών» από τους υπόλοιπους πολίτες (128). Αυτή 

η θέση εντοπίζεται και στην παρούσα μελέτη, αφού υπήρξε ο ισχυρισμός ότι οι 

«πτυχιούχοι» και οι «βολεμένοι του συστήματος» εμβολιάστηκαν πρώτοι. 

Παράλληλα, λειτουργεί ως μηχανισμός άμυνας ώστε να αυξάνεται η ατομική ή 

ομαδική αίσθηση ελέγχου και βεβαιότητας αναφορικά με μία κατάσταση, όπως ο 

έλεγχος του κινδύνου, γεγονός που δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση ότι δεν 

μπορούν να τους ελέγξουν και να τους περιορίσουν ούτε να παρέμβουν στην 

ασφάλειά τους, κάτι που έγινε ιδιαίτερα εμφανές και στη συζήτηση  (74).  

 Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να παραβλέψει κανείς ότι η δυσπιστία 

στην παρούσα μελέτη δείχνει να οφείλεται κατά ένα μέρος στο κατακερματισμένο 

σύστημα υγείας της χώρας, το οποίο περιέγραψαν ως υποστελεχωμένο και 

ανύπαρκτο, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα την απουσία Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης 

και την αίσθηση ανασφάλειας που αυτό συνεπάγεται. Η θέση αυτή εντοπίζεται και 

στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς έχει βρεθεί ότι η εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας 

έχει καθοριστική σημασία στην εμπιστοσύνη των πολιτών στο εμβόλιο και τις 

οδηγίες των γιατρών, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι πολίτες τείνουν να μην 

ακολουθούν τις ιατρικές οδηγίες και να αγνοούν τους επαγγελματίες υγείας 

(129,130).  
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Επίσης, προηγούμενες εμπειρίες από τους ιατρικούς χώρους και 

αλληλεπίδραση με επαγγελματίες υγείας έδειξαν να επηρεάζουν τις αποφάσεις των 

ατόμων για τον εμβολιασμό και την υγεία τους γενικότερα, αφού οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες, που ανέφεραν ότι έχουν μόνο θετικές εμπειρίες από ιατρικές 

παρεμβάσεις, εμπιστεύτηκαν το εμβόλιο, ενώ τα άτομα που ανέδειξαν 

προβληματικές συμπεριφορές από επαγγελματίες υγείας και παθογένειες του 

ιατρικού συστήματος, εμφανίστηκαν πιο δύσπιστα ως προς τον εμβολιασμό και 

τους γιατρούς που επισκέπτονται. Σύμφωνα με τους Freeman et al. η στάση και η 

συμπεριφορά του γιατρού επηρεάζει άμεσα την εμβολιαστική διστακτικότητα, 

παρατηρώντας ότι η ευγένεια και η θετική διάθεση του γιατρού προς τον ασθενή 

εκλαμβάνεται ως γνήσιο ενδιαφέρον και αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη στις οδηγίες του για κάθε ιατρική πράξη, όπως ο εμβολιασμός (30).  

Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει πως οι δεξιότητες επικοινωνίας και η εκπαίδευση 

των επαγγελματιών υγείας επιδρούν στην σχέση που αναπτύσσουν με τους 

ασθενείς, εγκαθιδρύοντας τις συμπεριφορές υγείας και τον εμβολιασμό ως μία 

αποδεκτή κοινωνική νόρμα (109).  

Ένα άλλο στοιχείο που αναδείχθηκε μέσα από τη συζήτηση ήταν η ανάγκη 

των συμμετεχόντων να διαμορφώνουν την απόφασή τους μόνοι τους, έχοντας 

ενημερωθεί πρώτα από τον προσωπικό τους γιατρό. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει 

ευρέως, μιας και ο ενημερωμένος ασθενής έχει μετατοπίσει την ευθύνη της λήψης 

απόφασης από τον επαγγελματία υγείας στον ίδιο του τον εαυτό, επιθυμώντας να 

είναι ενεργός στις αποφάσεις που αφορούν την κατάσταση της υγείας του (26).  

Ακόμα, λαμβάνοντας υπόψιν ότι στη μελέτη έλαβαν μέρος μόνο γυναίκες 

δεν θα πρέπει να παραβλέψει κανείς ότι οι γυναίκες έχουν βρεθεί να εκφράζουν 

συχνότερα ανησυχίες για την ασφάλεια των εμβολίων εξαιτίας της έλλειψης 

εμπιστοσύνης στην ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών των επαγγελματιών 

υγείας, γεγονός που αναδείχθηκε στην παρούσα μελέτη (131). 

Επιπροσθέτως, χαρακτηριστικό πολλών συμμετεχόντων ήταν μία 

γενικευμένη σύγχυση που βίωναν αναφορικά με την κατάσταση της πανδημίας και 

του εμβολιασμού. Η βιβλιογραφία, όμως, υπογραμμίζει ότι τα άτομα που 

αισθάνονταν ότι ζούσαν μέσα σε σύγχυση, άγχος και ανασφάλεια κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας ήταν λιγότερο πιθανό να λάβουν το εμβόλιο κάτι που εν προκειμένω 

εντοπίστηκε σε μερικούς συμμετέχοντες ενώ σε άλλους όχι (132). Σημαντικό 

εμπόδιο στη λήψη του εμβολίου κατά ένα μέρος των συμμετεχόντων υπήρξε ο 

αριθμός των δόσεων του εμβολίου κατά της Covid-19, θεωρώντας ότι συνέβη 
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σκόπιμα είτε για αύξηση των κερδών των φαρμακευτικών εταιριών είτε για να 

πείσουν ευκολότερα τον κόσμο παραπλανώντας τον. Μελέτες έχουν δείξει ότι 

συχνά υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τον αριθμό των δόσεων, ενώ αυτό έχει 

συσχετιστεί τόσο με την καθυστέρηση του εμβολιασμού όσο και με την άρνησή 

του (26).  

Ακόμη, οι συμμετέχοντες που δεν θέλησαν να λάβουν το εμβόλιο ήταν 

περισσότερο έντονοι ιδιοσυγκρασιακά κατά τη διάρκεια της συζήτησης, 

διαφωνούσαν και ήταν συναισθηματικά ασταθείς, κάτι που επιβεβαιώνεται από 

τους Murphy et al., καθώς στην έρευνά τους διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που 

διστάζουν ή αρνούνται να εμβολιαστούν τείνουν να συμφωνούν σπανιότερα, να 

μην έχουν επίγνωση μιας κατάστασης συχνά, να είναι συναισθηματικά 

περισσότερο ασταθή και να μην επιδεικνύουν ιδιαίτερα αναλυτική σκέψη (74).  

Αναφορικά με τον τόπο κατοικίας, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια 

διαφοροποίηση στους συμμετέχοντες του ορεινού χωριού από τους συμμετέχοντες 

της αστικής πόλης, αν και το δείγμα συμμετεχόντων ήταν αρκετά μικρό, ώστε να 

ληφθεί σοβαρά υπόψιν το συγκεκριμένο εύρημα. Στην ομάδα του ορεινού χωριού 

πάντως οι μισοί συμμετέχοντες ήταν εμβολιασμένοι, κάτι που αντιτίθεται σε 

έρευνες που υποστηρίζουν ότι τα άτομα που διαμένουν σε επαρχιακές περιοχές 

είναι πιο πιθανό να διστάζουν ή να αρνούνται να εμβολιαστούν (74,133). 

Συζητώντας για τα χαρακτηριστικά της COVID-19 και του εμβολίου, ο 

φόβος των παρενεργειών που μπορεί να προκαλέσει το εμβόλιο ειπώθηκε αρκετά 

ως παράγοντας δισταγμού ακόμα και από άτομα που είχαν εμβολιαστεί. Έρευνες 

έχουν συσχετίσει θετικά τον φόβο των παρενεργειών με την εμβολιαστική 

διστακτικότητα (49). Επιπλέον, ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος της νόσου έχει 

συσχετιστεί αρνητικά με τη διστακτικότητα, καθώς όσο λιγότερο επικίνδυνη 

θεωρείται από κάποιον η νόσος της COVID-19 τόσο πιθανότερο είναι να αρνείται 

να εμβολιαστεί (49,134). Αντίστοιχα, οι συμμετέχοντες που θεωρούσαν ότι 

κινδυνεύουν οι ίδιοι ή η οικογένεια τους αν νοσήσουν από COVID-19 είχαν λάβει 

το εμβόλιο, ενώ οι συμμετέχοντες που θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας 

αν νοσήσουν ή είχαν ήδη νοσήσει δεν θεωρούσαν χρήσιμο τον εμβολιασμό.  

Ιδιαίτερα διαδεδομένη φάνηκε να είναι στους συμμετέχοντες και η άποψη 

της φυσικής ανοσίας ως άκρως αποτελεσματικής έναντι της ανοσίας που προσφέρει 

το εμβόλιο, άποψη που υποστηρίχθηκε από μερικούς συμμετέχοντες και 

συναντάται αρκετά στη διεθνή βιβλιογραφία (133,135). Αυτό βέβαια μπορεί να 

αποβεί επικίνδυνο για τη μετάδοση της νόσου και τη δημιουργία νέων μεταλλάξεων 
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καθιστώντας τη σωστή ενημέρωση για αποτελεσματική προστασία κάτι παραπάνω 

από αναγκαία στην προσπάθεια να αποφευχθούν δυσκολότερες επιδημιολογικές 

καταστάσεις και φαινόμενα όπως οι συνέπειες του “Long-Covid” (134,136).     

Επιπρόσθετα, αν και οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν 

επηρεάζονται από την οικογένεια και τους φίλους τους, από τη συζήτηση 

καταδείχθηκε ότι οι αποφάσεις τους σχετικά με τον εμβολιασμό ταυτίζονταν με 

αυτές της οικογένειας τους. Άρα στην πραγματικότητα τα δεδομένα συμφωνούν με 

τη θεωρία, δηλαδή ότι η γνώμη των συγγενών και των φίλων συσχετίζεται άμεσα 

την απόφαση εμβολιασμού (103). 

Τέλος, επιρροή στις απόψεις σχετικά με το εμβόλιο φάνηκε να έχει η 

θρησκεία, αφού αρκετοί συμμετέχοντες ανέφεραν συχνά φράσεις θρησκευτικού 

περιεχομένου που αντιτίθεντο στην ιατρική επιστήμη και τις παρεμβάσεις για την 

αντιμετώπιση της COVID-19, προτάσσοντας την ελεύθερη βούληση και τη 

σημασία του ενστίκτου. Αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με άλλες έρευνες που έχουν 

μελετήσει τις επιρροές της θρησκευτικότητας στην εμβολιαστική διστακτικότητα, 

υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι θρησκευτικοί ηγέτες, 

διότι έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τους θρησκευόμενους πολίτες προς μία 

κατεύθυνση λειτουργώντας άλλοτε ενισχυτικά κι άλλοτε αρνητικά στην προαγωγή 

της υγείας (81,137).  

 

 

4.3 Περιορισμοί 

 

Η παραπάνω έρευνα δεν συμπεριέλαβε μεγάλο δείγμα συμμετεχόντων, 

καθώς οι συνθήκες της πανδημίας σε συνδυασμό με τη δυσκολία προσέγγισης του 

πληθυσμού της μελέτης κατέστησαν ιδιαίτερα δύσκολη την συγκέντρωση 

περισσότερων συμμετεχόντων. Επιπλέον, το δείγμα αποτελείτο μόνο από γυναίκες, 

καθώς δεν βρέθηκαν άνδρες να αποδεχτούν την πρόσκληση για συμμετοχή. Οι 

ηλικίες των συμμετεχόντων αν και είχαν διακύμανση στην μία ομάδα, στην δεύτερη 

δεν υπήρξε ποικιλομορφία, διότι προσήλθαν μόνο δύο άτομα από όλους όσους 

προσκλήθηκαν να συμμετέχουν και έτυχε να βρίσκονται στην ίδια ηλικιακή ομάδα.  

Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται πως το δείγμα δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό, άρα δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί γενίκευση των 

αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης θεωρούνται 

δύσκολες ως προς τη διαχείριση και διεκπεραίωσή τους, ιδιαίτερα όταν 
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πραγματοποιούνται από νέους ερευνητές χωρίς μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό 

της συζήτησης (98). Επίσης, οι συμμετέχοντες δεν δέχονται εύκολα να προσέλθουν 

και συχνά αυτό έχει επίπτωση στα αποτελέσματα των μελετών, αφού η συμμετοχή 

είναι κυρίως εθελοντικής φύσεως και αποκλείονται άτομα που δεν συνηθίζουν να 

λαμβάνουν μέρος σε έρευνες (110,138). Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

ποιοτική έρευνα έχει ως στόχο την κατανόηση και βαθιά διερεύνηση των 

κοινωνικών φαινομένων, όμως δεν μπορεί να εξάγει αιτιώδεις σχέσεις και 

χαρακτηρίζεται από την υποκειμενικότητα του ερευνητή (110).   

Η έρευνα για την εμβολιαστική διστακτικότητα στις ευάλωτες ομάδες 

επιβάλλεται να επεκταθεί, διότι είναι πλέον ευρέως αποδεκτό πως οι πολιτικές 

υγείας πρέπει να δημιουργούνται στοχευμένα βάσει των αναγκών της κάθε 

πληθυσμιακής ομάδας. Εστιάζοντας ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες, αποτελεί 

προτεραιότητα η προστασία τους μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων 

προαγωγής της υγείας, για τη διασφάλιση ενός υγιούς συνολικά πληθυσμού.  

 

4.4 Επίδραση στην έρευνα, την εκπαίδευση, τις πολιτικές 

υγείας και την κλινική πράξη 

 

Με βάση τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας, δεν έχει διενεργηθεί έως τώρα ποιοτική διερεύνηση 

των αιτιών της εμβολιαστικής διστακτικότητας σε ευάλωτους κοινωνικο-

οικονομικά πληθυσμούς. Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, αναδεικνύοντας τον πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό χαρακτήρα 

της εμβολιαστικής διστακτικότητας, ο οποίος εν τοις πράγμασι χρειάζεται μία 

αντίστοιχα πολύπλευρη προσέγγιση για να καταφέρει η επιστημονική κοινότητα να 

την κατανοήσει και στη συνέχεια να την αντιμετωπίσει.  

Ωστόσο, επισημαίνεται η αίσθηση της κοινωνικής περιθωριοποίησης μίας 

πληθυσμιακής ομάδας που διακατέχεται από έντονη αμφισβήτηση απέναντι στην 

κοινωνία και τους θεσμούς της. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να προσπεραστεί, 

καθώς ενδέχεται να αποτελεί το σημείο κλειδί στην προσπάθεια προσέγγισης της, 

διαμορφώνοντας στρατηγικές με κύρια στοιχεία την ενσυναίσθηση και την 

αλληλεγγύη, μιας και η αίσθηση που τους αφήνει η διαχείριση της κατάστασης 

καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας είναι η αδιαφορία για τις πραγματικές ανάγκες 

της καθημερινότητας των ανθρώπων που δυσκολεύονται να επιβιώσουν. 
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Εντοπίστηκε ακόμη η δυσανασχέτηση των ανθρώπων από το κρατικό σύστημα 

υγείας, δεδομένο που ίσως πρέπει να οδηγήσει στην ενίσχυση των δομών υγείας 

και ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αφού αυτή αφορά την πρώτη 

επαφή με τον πολίτη.  

Κλείνοντας, η παρούσα μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία που χρειάζεται να 

δοθεί στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Επεκτείνοντας την έρευνα με σκοπό 

τη δημιουργία εξατομικευμένων πολιτικών υγείας για τα άτομα με χαμηλό 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση τους στην 

κοινωνία, θα καλλιεργηθεί η αίσθηση του «ανήκειν» που θα ενισχύσει με τη σειρά 

της την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το ιατρικό σύστημα. Έτσι, οι ευάλωτες 

ομάδες θα δώσουν την ευκαιρία στο ιατρικό προσωπικό να διαμορφώνουν από 

κοινού τις αποφάσεις για την υγεία τους ενισχύοντας έτσι την εγγραματοσύνη της 

υγείας βελτιώνοντας την κατάσταση της υγείας τους εν γένει.   

 

5. Συμπεράσματα 

 

  Οι παράγοντες που φαίνεται να ενισχύουν την άρνηση και τη 

διστακτικότητα όσων έχουν χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο στο νησί της 

Κρήτης αφορούν τις προσωπικές πεποιθήσεις για την υγεία τους, τον 

αντιλαμβανόμενο κίνδυνο σχετικά με τη νόσο και το εμβόλιο, την επιρροή των 

σημαντικών άλλων, τις πολιτισμικές νόρμες, αλλά και τη στάση απέναντι στους 

ιατρικούς και κρατικούς θεσμούς και τη σχέση γιατρού-ασθενή. Εξίσου σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζουν τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα οποία 

επιλέγουν να ενημερωθούν σχετικά. Ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν η δυσπιστία 

στο ιατρικό σύστημα και στους θεσμικούς φορείς. Η παρούσα μελέτη υπογραμμίζει 

τη σημασία που χρειάζεται να δοθεί στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στην 

περίοδο της πανδημίας. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εξετάσουν εκ νέου το 

ζήτημα της εμβολιαστικής διστακτικότητας στοχεύοντας σε περισσότερα άτομα 

αλλά και σε άλλες ομάδες χαμηλού κοινωνικού-οικονομικού επιπέδου (π.χ. Ρομά) 

για να επιβεβαιωθούν τα συμπεράσματα της παρούσας.  Προτείνεται, επίσης, η 

διενέργεια περαιτέρω έρευνας, αντίστοιχης με την παρούσα, και σε άλλες περιοχές 

της Ελλάδας. Επιπλέον, θα ήταν σκόπιμο στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν και 

μεθοδολογίες που θα συνδυάζουν ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές, καθώς αυτό θα 

μπορέσει να εισφέρει περισσότερο ασφαλή στοιχεία και διαπιστώσεις για την 

εμβολιαστική διστακτικότητα. Τέλος, υπογραμμίζεται η ανάγκη συνεχούς έρευνας 
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των ζητημάτων που αφορούν τον εμβολιασμό, καθώς οι συνεχόμενες μεταλλάξεις 

του SARS-COV2 δύνανται να θέτουν συνεχώς επί τάπητος την απαίτηση για 

συνεχόμενους εμβολιασμούς από μεγάλους μέρος του πληθυσμού.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
 
SARS-COV2  Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
COVID-19   CoronavirusDisease 2019 
Π.Ο.Υ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
FDA   Food and Drug Administration    
H1N1 Γρίπη από τον ιό Α 
ECDC   European Centre for Disease Prevention and Control 
HBM   Health Belief Model 
TPB   Theory of Planned Behavior 
ΜΜΕ   Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
ΤΕΒΑ   Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους 
ΕΟΔΥ   Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 
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