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                          ΕΥΓΕΝΙΑ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

   Δηλώνω ότι αναλαμβάνω εγώ και μόνο εγώ την ευθύνη και το κόστος, για την υγεία 
μου, αυτής της απόφασής μου. Πώς έφτασα εδώ; Μετά από βαθιές σκέψεις και με 
την χρήση της απλής λογικής. Εν συντομία βαρέθηκα να είμαι πιόνι στα χέρια των 
μεγάλων συμφερόντων. Δεν θέλω να υποκύψω στο παιχνίδι που παίζεται πάνω από 
το κεφάλι τόσων ανθρώπων. 

   Δηλώνω υπεύθυνα ότι ανέκαθεν ήμουνα και παρέμεινα στραβάδι. Ποτέ δεν 
ακολούθησα το πλήθος σε ότι αφορά κάποιες επιλογές. Όποτε κάποιοι και κάποιες 
μας βομβάρδιζαν με μηνύματα, διαφημίσεις και δήθεν ευαίσθητες  οδηγίες εγώ 
μουλάρωνα. Όποτε τα ΜΜΕ προσπαθούσανε να μας προτρέπουν να 
ακολουθήσουμε κάποια γραμμή εγώ έλεγα ΟΧΙ. Είτε ταινία ήταν (ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ) είτε 
παράσταση ήταν (ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ) εγώ περιοριζόμουνα σε μία αρνητική στάση. 
Το ίδιο παθαίνω και με τα βιβλία (Ο ΙΟΥΔΑΣ ΦΥΛΟΥΣΕ ΩΡΑΙΑ)  λειτουργώντας 
μόνο με βάση το ένστικτο και την κοινή λογική. Ερωτήσεις όπως :για τι να το κάνω 
αυτό ο τάδε κατακλύζουν το μυαλό μου .Βασικά έχω χάσει την αθωότητά μου και 
είμαι καχύποπτη προς κάθε ΄΄μεγάλη πρωτοβουλία΄΄. Ξέρω ,αφού μέσα στα 
νοσοκομεία ζω εδώ και 30 χρόνια, ότι πίσω από μεγάλες παραγγελίες φαρμάκων 
κρύβεται κάποιο συμφέρον και κυρίως κάποια προμήθεια. 

   Σαν ιατρός και σαν άνθρωπος έχω και επιχειρήματα για αυτήν μου την άρνηση. Οι 
φοβίες υπερτερούν της σωστής πληροφόρησης. 

   Όταν θα εξελιχθούν τα πράγματα το πιθανότερο είναι να έχουμε κάμποσους 
νεκρούς αθώους ,όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, αλλά μπορεί και όχι. Τα 
επιχειρήματά μου είναι  τα ακόλουθα: 

• Δεν έχω κάνει ποτέ εμβόλιο, ούτε για την απλή γρίπη άσχετα αν έχω νοσήσει 
πολλές φορές .Γενικά ,κάθε χειμώνα θα έχω το τριήμερο ταλαιπωρίας μου 
αλλά με τα τσάγια και τα  αντιισταμινικά  ΄΄ έζησα΄΄ Σαφώς και θα πάρω μέτρα 
προφύλαξης για να μην μεταδώσω τη νέα γρίπη στους ασθενείς μου 
φορώντας προστατευτική μάσκα όταν είμαι ασθενής ή ίδια ή απουσιάζοντας 
από την εργασία μου.  

• Ούτε εγώ, ούτε και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες. Από τον Απρίλιο που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα 
της γρίπης των χοίρων, τα θανατηφόρα κρούσματα παγκοσμίως δεν 
υπερβαίνουν τα 2.000 άτομα. Σύμφωνα με μια έρευνα του γερμανικού 
περιοδικού Der Spiegel, μόνο το 13% των Γερμανών σκέφτονται να κάνουν 
το εμβόλιο κατά του ιού Η1Ν1. Το υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας θα 
καλύψει τον εμβολιασμό του 40% του πληθυσμού κατά της γρίπης Η1Ν1 και 
ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός, Το 1/3 των ατόμων που πέθαναν από 
τη νέα γρίπη στη Μ. Βρετανία δεν ανήκαν στις ομάδες προτεραιότητας για 
εμβολιασμό που έχουν οριστεί από τις αρχές υγείας, σύμφωνα με 
κυβερνητικά στοιχεία. (healthview.gr). Στους  137 θανάτους από νέα γρίπη 
που έχουν σημειωθεί στη Μ. Βρετανία από τον Απρίλιο, μόνο 65% 



συγκαταλέγονταν στις ομάδες που καλούνται σήμερα να μπουν πρώτες στην 
σειρά για να λάβουν το πανδημικό εμβόλιο. Στις ΗΠΑ μηνύσεις κατά του 
υποχρεωτικού εμβολιασμού για τη νέα γρίπη έχουν υποβάλει οι εργαζόμενοι 
υγείας .Είχαν διαμαρτυρηθεί νωρίτερα για την εντολή του Dr. Daine για 
υποχρεωτικό εμβολιασμό των επαγγελματιών υγείας κατά της νέας γρίπης, 
υποστηρίζοντας ότι είναι αθέμιτο να τους υποχρεώνουν να βάλουν κάποια 
ουσία στο σώμα τους. Επαγγελματικές ενώσεις και σωματεία κατέθεσαν 
μηνύσεις κατά της πολιτείας Νέας Υόρκης  και δικαστής εξέδωσε την 
προηγούμενη εβδομάδα προσωρινή εντολή μη εφαρμογής. 

• Δεν είμαι η μόνη ,στην Ελλάδα και στον χώρο εργασίας μου(νοσοκομείο 
ΚΑΤ)που έχει επιφυλάξεις..Σε πανελλαδική έρευνα που διενήργησε το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών για λογαριασμό του ΚΕΕΛΠΝΟ οι τρεις στους δέκα 
ερωτηθέντες, το 33,3% (σε δείγμα 3.000 νοικοκυριών), δηλώνουν 
κατηγορηματικά ότι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, ενώ το 14,3% απαντά πως 
μάλλον δεν θα εμβολιαστεί.  

• Επίσης σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ τον Αύγουστο 
από το C.S. Mott Children's Hospital σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του 
Μίτσιγκαν και περιελάμβανε 1.678 γονείς, το 40% των ερωτηθέντων 
απαντούν ότι δεν σκοπεύουν να συμμορφωθούν με τις συστάσεις για 
εμβολιασμό των παιδιών τους κατά του νέου ιού της γρίπης Η1Ν1, με βασική 
αιτιολογία την ανησυχία τους για πιθανές παρενέργειες του νέου εμβολίου. 

• Έχω αμφιβολίες  για την ασφάλεια του νέου εμβολίου και για τη χρησιμότητά 
του αφού τα συμπτώματα είναι ήπια. Τα εμβόλια έχουν ενοχοποιηθεί κατά 
καιρούς για διάφορες νόσους και δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά 
δεδομένα για την ασφάλεια στην χρήση του . 

• Πολλοί ,από εμάς ,έχουν περάσει τη νέα γρίπη άρα …έχουν αποκτήσει 
ανοσία! 

 


