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Εισαγωγή 

Οι πανδημίες αποτελούν μια σημαντική φυσική απειλή για την υγεία που έχουν εμφανιστεί 

κατά περιόδους τα τελευταία 300 χρόνια, με επιπτώσεις στην παγκόσμια ανθρώπινη υγεία, 

την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνία και την οικονομία (Paget 2009). 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει επισημάνει ότι οι πρώτες γραμμές άμυνας 

κατά των μολυσματικών ασθενειών είναι συμπεριφορικές (WHO 2013, 2010). 

Συγκεκριμένα, πριν από τη διαθεσιμότητα ενός αποτελεσματικού εμβολίου, οι στρατηγικές 

για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας αποτελούν κατά κανόνα 

φαρμακολογικές θεραπείες των περιπτώσεων και «μη φαρμακευτικές» κοινοτικές 

παρεμβάσεις, όπως είναι η προώθηση της δημόσιας υγείας με τη χρήση απλών αλλά 

αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων (π.χ.υγιεινή χεριών). 

Επομένως, πέρα από την ετοιμότητα των χωρών και των δομών που απαιτείται, οι 

προσωπικές αντιλήψεις αποτελούν επίσης ένα θεμελιώδη παράγοντα που συμβάλλει στη 

διάδοση, την πρόληψη και τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών, καθώς δύναται να 

έχουν επίδραση στις προληπτικές συμπεριφορές που υιοθετεί το άτομο (Prati et al 2011, 

Bish & Michie 2010, Kok et al 2010).  

Ένα από τα κοινωνικογνωστικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για να μελετήσουν και να 

προβλέψουν τις σχετιζόμενες με την υγεία συμπεριφορές καθώς και να συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση αποτελεσματικών παρεμβάσεων, είναι το Μοντέλο Πεποιθήσεων για την 

Υγεία (Health Belief Model) (Glanz et al 2008).Το Μοντέλο Πεποιθήσεων για την Υγεία 

(ΜΠΥ) υποθέτει ότι η πιθανότητα να εμπλακεί το άτομο σε συγκεκριμένες σχετιζόμενες με 

την υγεία συμπεριφορές είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης πολλαπλών παραγόντων 

που αφορούν τις πεποιθήσεις του.  

Συγκεκριμένα, η αντιληπτή τρωτότητα αναφέρεται στο βαθμό που εκτιμά το άτομο ότι 

είναι επιρρεπές σε μια συγκεκριμένη ασθένεια, με την υπόθεση ότι όσο πιο αυξημένη 

τρωτότητα εκτιμάται τόσο πιο πιθανό είναι το άτομο να εμπλακεί σε προστατευτικές για 

την υγεία του συμπεριφορές (Glanzetal 2008).  

Εν συνεχεία, σύμφωνα με το ΜΠΥ η αντιληπτή σοβαρότητα μιας νόσου (το βαθμό 

σοβαρότητας που αποδίδει το άτομο στην προσωπική του κατάσταση σε περίπτωση που 

νοσήσει) επηρεάζει τις σχετιζόμενες με την υγεία συμπεριφορές (Collins et al 2011). 

Άλλα στοιχεία του ΜΠΥ περιλαμβάνουν την ατομική αντίληψη για τα οφέλη από την 

υιοθέτηση μιας προτεινόμενης συμπεριφοράς με στόχο την υγεία και την ατομική 

αντίληψη για τα εμπόδια/κόστος από την υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς, με την υπόθεση 

ότι το άτομο είναι πιο πιθανό να εμπλακεί σε σχετιζόμενες με την υγεία συμπεριφορές εάν 

αντιλαμβάνεται ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά θα οδηγούσε σε θετικά αποτελέσματα 

και αποδίδει ελάχιστα αρνητικά χαρακτηριστικά στην συμπεριφορά (Glanz et al 2008). 

Τέλος, μία πολύ σημαντική επέκταση του ΜΠΥ περιλαμβάνει την έννοια της αυτο-

αποτελεσματικότητας. Η αυτοαποτελεσματικότητα αναφέρεται στην πεποίθηση του 

ατόμου στο κατά πόσο είναι ικανό να υιοθετήσει μια συγκεκριμένη συμπεριφοράκαι 

αναδεικνύεται ερευνητικά ως ένας κύριος παράγοντας που συμβάλλει στην ανάπτυξη 

θετικών συμπεριφορών στρατηγικών που σχετίζονται με την υγεία (Prateepko & 

Chongsuvivatwong 2009, de Zwart et al 2009, Bandura et al 1999). 

 



Χρησιμότητα της έρευνας 

Ειδικά σε περιπτώσεις νέων, αναδυόμενων μολυσματικών ασθενειών, είναι χρήσιμη η 

διεξαγωγή έρευνας για τη διερεύνηση του επιπέδου γνώσης για την ασθένεια, τις 

αντιλήψεις για την κρισιμότητα της, τις αντιλήψεις για την αποτελεσματικότητα των 

προσωπικών μέτρων προστασίας και τις ανάγκες πληροφόρησης. Τα συμπεράσματα 

δύνανται να συμβάλλουν στην πιο στοχευμένη επικοινωνία, η οποία θα ανταποκρίνεται 

στις συγκεκριμένες ανάγκες του κοινού. 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που 

πιθανώς επηρεάζουν τις αντιλήψεις σχετικά με τον COVID-19, δύναται να οδηγήσουν στον 

πληρέστερο σχεδιασμό ενημερωτικών εκστρατειών με στόχο την επίτευξη ευνοϊκών 

αλλαγών στη δημόσια συμπεριφορά. 

 

Μεθοδολογία 

Η έρευνα διαμορφώθηκε με βάση τη δομή που προτείνεται από το Effective 

Communication in Outbreak Management; Development of an evidence-based tool for 

Europe” (2015) και διεξήχθη με τη χρήση διαδικτυακού ερωτηματολογίου μέσω του 

software Google Forms. Το ερωτηματολόγιο περιέχει συνολικά 30 ερωτήσεις. 

Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες ήταν ενήμεροι για το σκοπό 

της έρευνας, καθώς επίσης και για τον ακαδημαϊκό της χαρακτήρα με τη χρήση 

εισαγωγικού σημειώματος.Τα τελικά ερωτηματολόγια που επεξεργάστηκαν προκύπτουν 

από 708 ενήλικες. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το IBM SPSS v. 25.0 

(Statistical Package for Social Sciences). Η στατιστική σημαντικότητα ορίστηκε στο 0.05. 

(p<0.05).Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αναφέρονται στην συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου για το χρονικό διάστημα από 19/03/20 έως και 29/03/20. Αν και από τις 

23/03/20 εφαρμόστηκε περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών, 23.02% του συνολικού 

δείγματος συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία. Στους 

στατιστικούς ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν το δείγμα θα εξεταστεί και ξεχωριστά 

για τις δύο αυτές χρονικές περιόδους (πριν και μετά τον περιορισμό κυκλοφορίας) και θα 

διερευνηθεί ως προς τις εξαρτημένες μεταβλητές, ώστε να φανεί η πιθανή δυναμική 

μεταβολή. 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά  

Η πλειοψηφία του δείγματος που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο ήταν γυναίκες (60.3%) 

και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 18-44 (54.7% του δείγματος). Όσον αφορά την 

οικογενειακή κατάσταση το δείγμα είναι σχετικά ισομοιρασμένο. Το 45.5% είναι έγγαμοι 

έναντι ποσοστού 45.6% άγαμων(Πίνακας 1). 

Πίνακας 1 

Φύλο Ηλικιακή ομάδα Οικογενειακή κατάσταση 

Άρρεν=39.9% 

Θήλυ=60.1% 

18-44=64,63% 

45-65=34.52% 

66 plus=0.85% 

Άγαμος/η=45.6% 

Έγγαμος/η=45.5% 

Άλλο=8.9% 
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Εικόνα 2 Οικογενειακή κατάσταση 

 

 

Εικόνα 3 Ηλικία 

Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων, 12% από τα 708 άτομα του δείγματος 
έχουν απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης, 42.1% από τα 708 άτομα του δείγματος έχουν 
πτυχίο Ανώτερης / Ανώτατης Σχολής, 39.8% του δείγματος είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού  
και 5.1% Διδακτορικού τίτλου (Πίνακας 2). 

Σχετικά με το εργασιακό καθεστώς (και ιδιότητα) των ερωτηθέντων το 9.7% από τα 708 
άτομα του δείγματος δήλωσε Φοιτητής, το 17.7% από ταάτομα του δείγματος δήλωσαν 
Ελεύθεροι Επαγγελματίες, το 30.1% από τα άτομα του δείγματος δήλωσαν Ιδιωτικοί 
Υπάλληλοι, το 29.2% δήλωσαν Δημόσιοι Υπάλληλοι, ενώ το 4.1% δήλωσαν Συνταξιούχοι, το 
8.1% Άνεργοι και τέλος 1.1% του δείγματος δήλωσαν Οικιακά (Πίνακας 2). 
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Πίνακας 2 

Μορφωτικό επίπεδο Επαγγελματική κατάσταση 

Λύκειο=12% 

ΑΤΕΙ/ΑΕΙ=42.1%Μεταπτυχιακό=39.8% 
Διδακτορικό=5.1% 

Άλλο=1% 

 

Δημόσιος Υπάλληλος=29.2% 

Ιδιωτικός Υπάλληλος=30.1% 

Ελεύθερος Επαγγελματίας=17.7% 

Συνταξιούχος=4.1% 

Φοιτητής/-τρια=9.7% 

Άνεργος=8.1% 

Οικιακά=1.1% 

 

Εικόνα 4 Μορφωτικό επίπεδο 

 

Εικόνα 5 Επαγγελματική κατάσταση 
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Πρώιμα αποτελέσματα 

Όσον αφορά την αντιληπτή τρωτότητα (πως αντιλαμβάνεται το άτομο την πιθανότητα να 

προσβληθεί από τον COVID-19), 12.1% του δείγματος δήλωσε πως αξιολογεί την 

πιθανότητα να νοσήσει από COVID-19 την ερχόμενη χρονιά ως πολύ μεγάλη, 38.1% ως 

μεγάλη και 33.2% ως μέτρια. Μόνο 16.6% του δείγματος αντιλαμβανόταν την πιθανότητα 

να νοσήσει από COVID-19 ως μικρή/πολύ μικρή. 

 

Εικόνα 6 Αντιληπτή τρωτότητα 

Σχετικά με την αντιληπτή σοβαρότητα (πόσο σοβαρή αντιλαμβάνεται το άτομο ότι είναι η 

ασθένεια) ενδεικτικά αναφέρεται ότι 33.8% του δείγματος δήλωσε ότι τη θεωρεί κρίσιμη 

και 60.8% πολύ κρίσιμη, ενώ μόνο 5.4% δήλωσε ότι τη θεωρεί μέτρια/λίγο κρίσιμη.  
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Ποιες πιστεύετε ότι θα ήταν οι πιθανότητες σας να νοσήσετε από τις 
ακόλουθες νόσους την ερχόμενη χρονιά; [Covid-19]



 

Εικόνα 7 Αντιληπτή σοβαρότητα 

 

Παράλληλα, 31.2% δήλωσε πως εάν νοσούσε από COVID-19 την ερχόμενη χρονιά θα 

αξιολογούσε την κατάσταση του ως κρίσιμη ενώ 30.4% ως πολύ κρίσιμη. Ως συγκριτικό 

μέτρο, αναφέρουμε σε αντίστοιχη ερώτηση για ενδεχόμενη ασθένεια από γρίπη πως 11.9% 

του δείγματος θα αξιολογούσε την κατάσταση του ως κρίσιμη και 2.5% ως πολύ κρίσιμη. 

 

Εικόνα 8 Αντιληπτή σοβαρότητα 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 79.4% του δείγματος δε θεωρεί ότι ανήκει στις 

ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί από επίσημους φορείς.Ωστόσο σε 

ερώτηση σχετικά με το βαθμό ανησυχίας για ενδεχόμενη νόσηση από COVID-19, 31.5% του 

δείγματος δήλωσε ότι ανησυχεί πολύ, 41.2% ότι ανησυχεί, ενώ 22.5% πως ανησυχεί 

ελαφρά και 4.8% πως δεν ανησυχεί/δεν ανησυχεί καθόλου. 
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Εικόνα 9 Βαθμός ανησυχίας 

Όσον αφορά την αντιληπτή αποτελεσματικότητα της συνιστώμενης προληπτικής 

συμπεριφοράς (υγιεινή των χεριών), 44.7% του δείγματος δήλωσαν πως θεωρούν ότι θα 

βοηθήσει στην πρόληψη του Covid-19 (σίγουρα ναι), ενώ 40.3% μάλλον ναι. Ταυτόχρονα, 

όσον αφορά την αντιληπτή αυτοαποτελεσματικότητα εφαρμογής της εν λόγω 

συμπεριφοράς, 63.6% του δείγματος δήλωσε πως θα κατορθώσει να εφαρμόσει την οδηγία 

αυτή (σίγουρα ναι) και 32.7% πως μάλλον ναι. 

 

Εικόνα 10 Αντιληπτή αποτελεσματικότητα 
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Εικόνα 11 Αντιληπτή αυτοαποτελεσματικότητα 

Αναφορικά με τα κίνητρα υιοθέτησης της εν λόγω συμπεριφοράς, παρουσιάζονται στο 

γράφημα της επόμενης εικόνας όσα αναφέρθηκαν συχνότερα. 

 

Εικόνα 12 Κίνητρα υιοθέτησης προληπτικής συμπεριφοράς (υγιεινή χεριών) 

 

Ταυτόχρονα όσον αφορά τη γενική σύσταση περιορισμού των δραστηριοτήτων και 

παραμονής στο σπίτι, το 71.1% δήλωσε πως θα την τηρούσε σίγουρα και το 23.9% πως 

μάλλον θα την τηρούσε. 2.7% του δείγματος δήλωσε πως ίσως ναι/ίσως όχι και το 2.2% 

δείγματος πως μάλλον/σίγουρα δε θα την τηρούσε.  
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Εικόνα 13 Εφαρμογή του περιορισμού στο σπίτι 

 

Σχετικά με τους λόγους που θα δυσχέραιναν την εφαρμογή της άνωθεν σύστασης, τα 

εμπόδια δηλαδή που αντιλαμβάνονται τα άτομα για την υιοθέτηση της συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς, αυτοί παρατίθενται στο γράφημα της επόμενης εικόνας. 

 

 

Εικόνα 14 Εμπόδια υιοθέτησης του μέτρου του περιορισμού στο σπίτι 
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εαυτό μου ή τους άλλους

Το επάγγελμά μου σχετίζεται με τη δημόσια υγεία ή την 
πολιτική προστασία

Οι οδηγίες δε μου το απαγορεύουν

Με αναγκάζει η οικονομική μου κατάσταση (είμαι 
αυτοαπασχολούμενος)

Αν αλλάξω την καθημερινή μου ρουτίνα, θα επιβαρύνει 
πολύ την ψυχολογική μου κατάσταση



Ενδεικτικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Mann-Whitney test 
υποδεικνύει πως στο δείγμα τα άτομα που αντιλαμβάνονταν ότι εάν πρόσεχαν αρκετά δε 
θα έβλαπταν τον εαυτό τους ή άλλους παρουσίαζαν χαμηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα 
ως προς την τήρηση της συγκεκριμένης σύστασης (Mdn = 389.71) συγκριτικά με τα άτομα 
που δεν εξέφρασαν την συγκεκριμένη αντίληψη (Mdn = 342.61), U = 39721.000, p = .001. 
 
 

Παρατηρήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία 

• Το δείγμα είναι κατά 99% από τον εργασιακά ενεργό πληθυσμό, μοιρασμένο ως 
προς την οικογενειακή κατάσταση, και με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 

• Συμμετέχουν αντιπροσωπευτικά όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες και υπερτερεί 
η συμμετοχή των γυναικών (60%). 

• Ένα ποσοστό περίπου 90% γνωρίζει ότι το νόσημα χαρακτηρίζεται από λοίμωξη του 
αναπνευστικού και ότι δεν υπάρχουν πάντα συμπτώματα στους φορείς. 

• Ένα ποσοστό περίπου 20% δεν γνωρίζει αν υπάρχει εμβόλιο. Πάνω από 60% των 
ερωτώμενων δηλώνουν ότι εάν υπήρχε εμβόλιο μάλλον ή σίγουρα θα το έκαναν. 
Ταυτόχρονα, ένα ποσοστό περίπου 20% πιστεύει ότι το εμβόλιο προστατεύει μόνο 
αυτόν που το κάνει. 

• Η μεγάλη πλειοψηφία χαρακτηρίζεται από αρκετά μεγάλη ανησυχία για την 
εξάπλωση του ιού, την κρισιμότητα της κατάστασης και την πιθανότητα να νοσήσει. 
Η πλειοψηφία του δείγματος δε θεωρεί ότι ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, σε 
σχέση με τον ιό.  

• Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αποδοχής των προληπτικών μέτρων προσωπικής 
υγιεινής και περιορισμού στο σπίτι. 

• Το πρώτο σε συχνότητα κίνητρο εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης είναι να μην 
μεταδώσουμε τον ιό σε άλλους (89%, διπλάσιο από το 43,5% που είναι να μην 
κολλήσουμε οι ίδιοι και είναι 4ο σε συχνότητα). 

• Το πρώτο σε συχνότητα εμπόδιο τήρησης του περιορισμού εξόδου είναι ο 
εξαναγκασμός από την εργασιακή σχέση (30,8%, ενώ το δεύτερο με 24,2% είναι η 
πεποίθηση ότι η προσοχή μας αρκεί για να μη συμβεί το κακό). 

• Ένα ποσοστό μικρότερο από 2% δηλώνει ότι υπάρχει γνωστό κρούσμα στο άμεσο 
οικογενειακό ή εργασιακό του περιβάλλον. 

 

Μελλοντική επεξεργασία αποτελεσμάτων 

Η μελέτη αυτή σκοπεύει να διερευνήσειτις αντιλήψεις διακινδύνευσης από τονSARS-CoV-2 

και τον ρόλο που παίζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά στις αντιλήψεις αυτές.  

Οι αναλύσεις που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουντην περιγραφική και επαγωγική 

ανάλυση των δεδομένων. Ενδεικτικά θα χρησιμοποιηθούν οι μη παραμετρικοί έλεγχοι 

Μαnn Whitney και Kruskal Wallis για την επίδραση των παραγόντων όπως η ηλικία και η 

επαγγελματική κατάσταση στις αντιλήψεις. Επίσης θα διεξαχθούν περαιτέρω συσχετίσεις 

με τον συντελεστή συσχέτισης Pearson.Τέλος, η έρευνα θα συνεχίσει να διεξάγεται με την 

πάροδο του χρόνου κατά τη διάρκεια του φαινομένου, προκειμένου να εκτιμήσει τις 

αλλαγές στις αντιλήψεις διακινδύνευσης.  
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