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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 

Τίτλος εργασίας: Άγχος μετακινήσεων κατά την πανδημία COVID-19: 

Διερεύνηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της κλίμακας σε ελληνικό δείγμα. 

 

Της: Σταμάτης Μαρίας 

 

Υπό τη επίβλεψη των:  1. Γ. Κριτσωτάκης 

                                     2. Ι. Τσιλιγιάννη 

 

Ημερομηνία: Μάρτιος, 2022 

 

Γενικά: Στις αρχές του Δεκέμβριου του 2019 κάνει την εμφάνιση του ένας νέος ιός, 

SARS-CoV-2, ο οποίος έχει οδηγήσει σε πρωτοφανείς περιορισμούς μετακίνησης 

παγκοσμίως. Η κατάσταση αυτή οδήγησε τους πολίτες να αναπτύξουν αισθήματα 

φόβου και άγχους σε σχέση με την καθημερινή τους ζωή, με την εργασία τους και 

συνεπώς με τα ταξίδια που είτε αφορούν την εργασία τους, είτε γίνονται για ιατρικούς 

λογούς ή για λόγους αναψυχής και διακοπών. 

Σκοπός: Είναι να διερευνηθούν οι ψυχομετρικές ιδιότητες της κλίμακας ‘Pandemic 

(COVID-19) Anxiety Travel Scale (PATS)’ των Zenker et al (2021) σε ελληνικό 

πληθυσμό και κατ’ επέκταση να διερευνηθεί το άγχος μετακινήσεων και ταξιδιού κατά 

την πανδημία COVID-19 με βάση αυτήν την κλίμακα. 

Μεθοδολογία: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 

φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου Ηράκλειου Κρήτης (n=207). 

Για την συλλογή των δεδομένων (Δεκέμβριος του 2021 - Ιανουάριος του 2022) 

χρησιμοποιήθηκαν, επιπλέον των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών και της 

“Pandemic Anxiety Travel Scale” οι εξής κλίμακες: Για την αξιολόγηση της 
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διστακτικότητας του εμβολιασμού η “COVID-19 Vaccine hesitancy scale-VHS”, η 

Κλίμακα Πρόθεσης Ταξιδιού (Intention to Travel scale) και η Κλίμακα Εστίασής στην 

Πρόληψη (Prevention Focus Scale). Πραγματοποιήθηκε Διερευνητική Παραγοντική 

Ανάλυση και εκτιμήθηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας κατά Cronbach. Μέσω πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης ελέγχθηκε η συσχέτιση των βαθμολογιών της κλίμακας 

Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία με κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων και με τις άλλες κλίμακες. 

Αποτελέσματα: Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην ερευνά μας φαίνεται να 

παρουσιάζουν υψηλό άγχος για ταξίδι εξαιτίας της πανδημίας παρόλα αυτά δεν 

επηρεάζεται η πρόθεση τους για ταξίδι. Ένα μεγάλο ποσοστό είχε πραγματοποιήσει 

κάποιο ταξίδι αναψυχής πριν την πανδημία COVID-19. Επιπλέον, η καλή οικονομική 

κατάσταση και η καλύτερη ικανοποίηση από την ζωή σχετίζονται με αυξημένη 

πρόθεση για ταξίδι, ενώ τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας φαίνεται να έχουν μειωμένη 

πρόθεση. Τέλος, υπάρχει θετική συσχέτιση της διστακτικότητας του εμβολιασμού και 

το ταξιδιωτικό άγχος. Η κλίμακα PATS φάνηκε να έχει επαρκείς ψυχομετρικές 

ιδιότητες στο δείγμα μας. 

Συμπεράσματα: Το άγχος ταξιδιού και μετακινήσεων σε σχέση με την COVID-19 

μπορεί να διερευνηθεί με την κλίμακα “Pandemic Anxiety Travel Scale” στον ελληνικό 

πληθυσμό. Προκειμένου να μειωθεί το άγχος που προκαλείται από την πανδημία είναι 

απαραίτητο να υπάρξουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην 

προώθηση των «ασφαλών» μετακινήσεων. 

 

Λέξεις κλειδιά: άγχος μετακινήσεων, COVID-19, ταξίδι, εμβολιασμός, πρόθεση, 

διστακτικότητα  
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Abstract 

 

Title: Movement anxiety during the COVID-19 pandemic: Investigation of the 

psychometric properties of the scale in a Greek sample. 

 

By: Stamati Maria  

 

Supervisors: 1. G. Kritsotakis  

  2. I. Tsiligianni 

 

Date: March, 2022 

 

Introduction: At the beginning of December 2019, a new virus called SARS-CoV-2 

appears leading to a worldwide pandemic. According to the World Health Organization, 

the virus has infected and killed millions of people around the world. This has led 

individuals to develop feelings of fear and anxiety in relation to their daily lives, their 

work and therefore travel that either concerns their work or is done for leisure and 

holidays. 

Aim: To investigate the psychometric properties and the associations with 

sociodemographic characteristics of the ‘Pandemic (COVID-19) Anxiety Travel Scale 

(PATS)’ created by Zenker et al (2021) in a Greek sample. 

Methodology: In this study participated undergraduate and postgraduate students at the 

Hellenic Mediterranean University (n = 207). In addition to their sociodemographic 

characteristics, participants completed during December 2021 – January 2022 four 

scales: The ‘COVID-19 Vaccine hesitancy scale-VHS’ for assessing vaccination 

hesitation, the ‘Pandemic Anxiety Travel Scale’ for assessing travel stress in the 
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pandemic, the ‘Intention to Travel’ scale and the ‘Prevention Focus Scale’. Exploratory 

factor analysis, cronbach’s a and additional statistical analyses such as linear 

regressions were performed using SPSS 27.0. 

Results: The students who participated in our research seem to have high anxiety about 

travel due to the pandemic, however, their intention to travel is not affected. A large 

percentage had made a leisure trip before the COVID-19 pandemic. In addition, good 

financial status and better life satisfaction were associated with an increased intention 

to travel, while older people appear to have a reduced intention. Finally, there is a 

positive association between vaccine hesitancy and travel anxiety. 

Conclusions: To reduce the travel anxiety caused by the pandemic, it is necessary to 

have the appropriate interventions that will aim at promoting "safe" travel and valid 

information in relation to the pandemic. 

 

Key words: COVID-19, travel anxiety, travel intention, vaccine hesitancy 
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος 

Δημοσίας Υγείας της Ιατρικής Σχολής Ηράκλειου Κρήτης, η μελέτη μας έγινε εν μέσω 

της πανδημίας COVID-19. Η πανδημία αποτέλεσε και αποτελεί ακόμα και τώρα ένα 

σημαντικό γεγονός στην παγκόσμια κοινότητα, για αυτό τον λόγω θεωρήσαμε 

αναγκαίο συνδράμουμε και εμείς με νέα δεδομένα. Είναι φανερό ότι ο νέος αυτός ιός 

επέφερε κοινωνική, οικονομική και ψυχολογική δυσφορία, και για πρώτη φορά στην 

ιστορία της ανθρωπότητας απαγορευτήκαν οι μετακινήσεις του πληθυσμού σε τόση 

μεγάλη κλίμακα (Serafini et al., 2020). 

Τα άτομα που μολύνθηκαν από τον ιό εμφάνισαν ψυχολογικές διαταραχές που 

σχετίζονται με την απομόνωση, και την μοναξιά (Luchetti et al., 2020), καθώς επίσης 

φόβο, αβεβαιότητα, άγχος, κατάθλιψη και μετατραυματικό στρες (Guo et al., 2020). Οι 

άνθρωποι που δεν μολύνθηκαν είδαν την οικογένεια και τους φίλους τους να 

αρρωσταίνουν, μερικοί από τους οποίους έχασαν και τη ζωή τους, προκαλώντας 

αισθήματα απελπισίας, άγχους και του φόβου (Hacimusalar et al., 2020). 

Το άγχος και ο φόβος για το COVID-19 είχαν και επιπτώσεις στην καθημερινή 

ζωή των ανθρώπων σε σχέση με τα ταξίδια για εργασία, ιατρικούς λόγους, για αναψυχή 

ή διακοπές και φιλοξενία. Η σοβαρότητα της απειλής και η ευαισθησία μπορεί να 

προκαλέσουν «φόβο μετακινήσεων», οδηγώντας σε μείωση ακόμη και των 

απαραίτητων μετακινήσεων, ακόμη και μετά την εκδήλωση της πανδημίας (Magano et 

al., 2021). 
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Για τους παραπάνω λογούς βλέπουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να μελετηθεί 

το άγχος μετακινήσεων σε ελληνικό δείγμα ώστε να συνεισφέρουμε και εμείς με νέα 

δεδομένα. 

 

1.1 Πορεία και εξέλιξη της πανδημίας  

Στις αρχές του Δεκέμβριου 2019 μια ομάδα εργαζομένων στον τομέα της υγείας στην 

πόλη Wuhan, στην επαρχία Hubei στη Κίνα ανάφεραν ότι παρατήρησαν συμπτώματα 

άγνωστης αίτιας που είχαν κοινή συμπτωματολογία με αυτής της πνευμονίας .Έως και 

31 Δεκεμβρίου φαίνεται να υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό κρουσμάτων που εμφάνιζαν 

παρόμοια κλινική εικόνα με αυτή της πνευμονίας (Zhu et al., 2020). Ένα μεγάλο 

ποσοστό πιο συγκεκριμένα το 66% των ατόμων που εργάζονταν στην αγορά 

θαλασσινών Χουανάν αρχικά εντοπίζονται θετικοί με συνέπεια τον καθολικό 

περιορισμό της στης αρχές του Ιανουαρίου (Wu, et al., 2020). Λίγες μέρες αργότερα ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε αρχικό στάδιο έδωσε το όνομα 2019-Coronavirus 

(2019-nCoV) (Guo et al., 2020). Οι ερευνητές έπειτα τον μετονόμασαν σε SARS-CoV-

2. Επιπλέον τον Φεβρουάριο οι επιστήμονες αποφασίζουν την τελική ονομασία της 

νόσου που προκαλείται από τον ιό σε COVID-19 (Chen et al., 2020). 

Οι γνώσεις για τον νέο αυτόν ιό αρχικά ήταν ελάχιστες. Δεν υπήρχαν γνώσεις 

σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της νόσου, τα φάρμακα που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν για την αντιμετώπιση του και ούτε κάποιο εμβόλιο. Με λίγα λογία 

βρεθήκαμε στην ιδιά θέση με αυτή κατά την διάρκεια άλλων πανδημιών, με 

αποτέλεσμα να δοθεί ιδιαίτερη βάση στη τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής με 

σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ίου. Κάποια από τα μετρά που λήφθηκαν 

είναι:  

 Η τήρηση της φυσικής απόστασης πάνω από ενάμιση μέτρο. 
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 Η χρησιμοποίηση μάσκας και γαντιών. 

 Η τήρηση των κανόνων απολύμανσης σε δημοσίους χώρους.  

 Η μέτρηση της θερμοκρασίας κατά την είσοδο σε κλειστούς χώρους 

 Η απαραίτητη προστασία των υγειονομικών (Franchini et al., 2020) 

Η Κίνα για να περιορίσει την διασπορά του ιού πηρέ γρηγορά και έγκαιρα 

μετρά, κάτι που φανερώνει την απειλή από τον ιό. Είναι προφανές ότι παρόλα τα μετρά 

που πάρθηκαν, ήταν αδύνατο να υπάρξει η επιθυμητή μείωση κρουσμάτων με 

αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσβληθούν χιλιάδες άτομα σε όλο τον 

πλανήτη. Ενώ η διασπορά και η μετάδοση ξεκίνησαν να λαμβάνουν σύντομα 

σημαντικές διαστάσεις, τα μέλη του επιστημονικού κλάδου αλλά και της κοινότητας 

έστρεψαν το ενδιαφέρον τους πάνω στην μελέτη του νέου αυτού ιού . 

Ο ιός πηρέ το όνομα SARS-CoV-Severe Acute Respiratory Syndrome Corona 

Virus - 2) και η ασθένεια που προκαλεί ονομάστηκε COVID-19 (Corona Virus Disease 

- 2019) (Sun et al., 2020). Η ταχεία εξάπλωση του ιού καθώς και το επίπεδο 

μολυσματικότητας είχαν ως συνέπεια να ανακηρυχθεί πανδημία από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας. Ο COVID-19 θεωρήθηκε απειλή για την δημόσια υγειά παίρνοντας 

την 6η θέση στον παγκόσμιο χάρτη με της πιο μεταδοτικές ασθένειες με μια θέση πριν 

τον Εμπόλα του Κονγκό (2019) και πρώτη την Η1Ν1. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας(ΠΟΥ) μέχρι και τις 13 Μάρτιου του 2022 έχει καταχωρίσει πάνω από έξι 

εκατομμύρια  θανάτους σε διακόσες περίπου περιοχές διαφορετικές μεταξύ τους σε 

όλο τον κόσμο. 

Εξαιτίας, της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο 

κλήθηκαν να πάρουν άμεσες αποφάσεις με στόχο να μειωθούν όσο περισσότερο 

γίνεται τα κρούσματα δίνοντας ιδιαίτερη εμφάνιση στα μετρά απομόνωσης. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μέτρα που πάρθηκαν για την στελέχωση του συστήματος 
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υγείας με την δημιουργία νέων υποδομών και την ανάπτυξη νέων συστημάτων 

καταγραφής και εύρεσης των κρουσμάτων. Επίσης υιοθετήθηκαν στις περισσότερες 

χώρες αυστηρά μέτρα όπως ο αυτοπεριορισμός σε άτομα που νοσούν από COVID-19, 

καθως και σε άτομα που  έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα, διακοπή λειτουργίας 

των σχολικών μονάδων και η συγκέντρωση ατόμων σε δημόσιους χώρους. Επιπλέον, 

εξαιτίας των παραπάνω τα κράτη δεσμευτήκαν για την οικονομική ενίσχυση των 

ατόμων και όχι μόνο που επηρεάστηκαν από την πανδημία  (Hale et al., 2021). 

Στο πρώτο κύμα εξάπλωσης της πανδημίας, ταυτόχρονα με την προσπάθεια να 

ανακαλυφθεί η κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία και να δημιουργηθεί το εμβόλιο, 

επιχειρήθηκε να περιοριστεί η πανδημία με την εφαρμογή μέτρων καθολικού 

περιορισμού της κυκλοφορίας (lockdown) σε πολλά κράτη, ωστόσο ο περιορισμός δεν 

είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Hsiang et al., 2020). Το γεγονός ότι το 

προηγούμενο διάστημα είχε αποκτηθεί περισσότερη και πολύτιμη εμπειρία στον τρόπο 

διαχειρίσεις των ασθενών καθώς και σημαντική επιστημονική γνώση σε σχέση με τους 

μηχανισμούς του ιού και της μετάδοσης του το δεύτερο κύμα της πανδημίας φάνηκε 

αρκετά επιθετικό. 

 

1.2 H εξέλιξη της Covid-19 στην Ελλάδα  

Στα τέλη Φεβρουάριου παρουσιάζεται στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα από COVID-

19. Ενδεικτικά έως και τις 21 Μάρτιου 2019 είχαν εντοπιστεί 530 κρούσματα από τον 

νέο αυτόν ιό και στο σύνολο 13 θάνατοι  (ΕΟΔΥ, 2019). Την ίδια χρονική περίοδο 

μέχρι και το πέρας περίπου δυο μηνών, με τα κρούσματα να έχουν αυξηθεί, λήφθηκε η 

απόφαση για την καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας που στόχο είχε την μείωση τον 

κρουσμάτων από τον ιό. Σε αυτό το διάστημα για την κάλυψη των αναγκών των 

πολίτων σχεδιάστηκαν νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές που στόχο είχαν την καλύτερη 
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και αποτελεσματικότερη ενημέρωση και υποστήριξη τους. Τραπεζικοί υπάλληλοι, 

δημόσιοι φορείς καθώς και εταιρίες λειτουργήσαν την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση 

μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα οπού η έξαρση του 

ιού είχε περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό με αποτέλεσμα να ανοίξουν τα σύνορα και 

συνέπεια αυτού ήταν η αρχή της τουριστικής περιόδου και η επαναλειτουργία των 

επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά το δεύτερο lockdown έκανε την εμφάνιση του με ιδιαίτερα 

υψηλά ποσοστά κρουσμάτων και θανάτων στην Μακεδονία και την Θράκη (ΕΟΔΥ, 

2020). 

 

1.3 Γενικά στοιχεία – Περιγραφή κορονοϊού  

Οι κοροναϊοί (CoVs) αποτελούν την μεγαλύτερη ομάδα ιών της τάξης Nidovirales, 

συμπεριλαμβανομένων των Coronaviridae (ΕΟΔΥ, 2022). Στον ιό δόθηκε αυτή η 

ονομασία καθώς φαίνεται ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το ενενήντα τις εκατό 

να είναι σχετικά ίδιος με το γονιδίωμα του ιού SARS-CoV  (Sofi et al., 2020) , συνολικά 

εμφανίζονται επτά στελέχη ανθρωπίνων κορονοϊών (Zhu et al., 2020). 

Οι κορονοϊοί προσβάλλουν κατά κύριο λόγω τα ζώα αλλά κάποιες φορές οι 

μεταλλάξεις που δημιουργούνται επιτίθονται και στον άνθρωπο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής (MERS) που 

δημιουργήθηκε από τις καμήλες και ο κορονοϊός (SARS) από τις μοσχογαλές (ΕΟΔΥ, 

2022). O ιός που πλήττει όλο τον πλανήτη υπάγεται στους βήτα-κορωνοϊους που κατά 

κύριο λόγω προξενεί το κοινό κρυολόγημα παρόλα αυτά ο κορονοϊός αυτός έχει πάρει 

παγκόσμιες διαστάσεις προκαλώντας χιλιάδες θανάτους (Ciotti et al., 2019). 
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1.4 Κλινικά χαρακτηριστικά της Covid-19 

Η Covid-19 έχει παρόμοια κλινικά συμπτώματα με όλους τους τύπους ιογενούς 

πνευμονίας με την σοβαρότητα τους να διαφοροποιείται ανά περίπτωση. Τα πρώιμα 

συμπτώματα του ιού φαίνεται να είναι η άνω του φυσιολογικού θερμοκρασία του 

σώματος, βήχας, καθώς επίσης και η δύσπνοια. Έπειτα συμπληρώθηκε ο πόνος στον 

λαιμό, ο πόνος στα κοκάλα, το ρίγος και τέλος η αδυναμία του οργανισμού να γευτεί 

και να μυρίσει το οτιδήποτε (CDC, 2020). Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι η νόσος 

είναι πολύ εύκολο να μεταβληθεί σε άτομα δηλαδή που είχαν αρχικά ήπια 

συμπτώματα, τα οποία όμως μπορεί να επιδεινωθούν πολύ γρηγορά (CDC, 2019). 

Τέλος, είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι σε μερικά άτομα που μολυνθήκαν και 

ανέρρωσαν φαίνεται ότι ο τίτλος αντισωμάτων μειώθηκε πάρα πολύ γρηγορά οπότε 

είναι επιρρεπή σε επαναλοίμωξη από SARS-CoV-2 (Zhang et al., 2020) ενώ, υπήρξαν 

και περιστατικά με ασθενείς που ενώ είχαν ανάρρωση πλήρως, επαναδιαγνώστηκαν με 

COVID-19 εντός συντόμου χρονικού διαστήματος από την πρώτη τους νόσηση (Torres 

et al., 2021). Το παραπάνω μας κινεί την υποψία πως η ανοσία μετά την λοίμωξη μπορεί 

εύκολα να εξασθενήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

1.5 Εννοιολογικές εννοείς: Ψυχική υγειά και άγχος  

Όπως αναφέρει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας η ψυχική υγειά είναι ο τρόπος 

με τον οποίο το άτομο βρίσκεται σε πλήρη ευεξία οπού μπορεί να καταλαβαίνει τις 

δίκες του ικανότητες, είναι σε θέση να εργαστεί κανονικά και να συντελέσει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο στην κοινότητα καθώς και να αντιμετωπίσει τις φυσιολογικές 

πιέσεις της ζωής. 

Οι ψυχικές διαταραχές απαρτίζουν τις διαταραχές στην ψυχική υγεία ενός 

ατόμου που πολλές φορές εκδηλώνονται από έναν συνδυασμό προβλημάτων που 
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σχετίζονται με τα συναισθήματα, τις συμπεριφορές ,σχέσεων καθώς και σκέψεων όταν 

αλληλοεπιδρούν με αλλά άτομα. Ενδεικτικά παραδείγματα ψυχικών διαταραχών είναι 

η κατάθλιψη, η διπολική διαταραχή, η ψύχωση, οι διαταραχές συμπεριφοράς και τέλος 

οι διαταραχές άγχους όπου και θα μελετηθούν αναλυτικότερα παρακάτω (WHO, 

2019). Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της δημόσιας υγείας είναι οι ψυχικές 

διαταραχές αφού διαδραματίζουν σπουδαίο ρολό στο γενικότερο επίπεδο υγείας του 

συνόλου του πληθυσμού. 

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2017 εκτιμήθηκε ότι περίπου οχτακόσια 

εκατομμύρια άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο βίωναν κάποιου είδους ψυχική διαταραχή. 

Τις πρώτες θέσεις των μετρήσεων φαίνεται να καταλαμβάνουν οι αγχώδεις διαταραχές 

με ποσοστό 3,8% με την κατάθλιψη να καταλαμβάνει την δεύτερη θέση σε ποσοστό 

3,4% ενώ όσο αφορά την Ελλάδα όπως φαίνεται από τις ίδιες αξιολογήσεις την περίοδο 

αυτή τα ποσοστά που φανέρωναν αγχώδεις διαταραχές ήταν αρκετά μεγάλο 5,8% 

(Ritchie & Roser, 2018). Επιπλέον φαίνεται σύμφωνα με επιδημιολογικά στοιχεία ότι 

ένας στους τέσσερίς τουλάχιστον μια φορά σε όλη την ζωή έχει εμφανίσει κάποια 

αγχώδη διαταραχή.  

Είναι πρέπον σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε στην έννοια άγχος. Αρχικά, 

πηγάζει από το αρχαίο ελληνικό ρήμα άγχω που σημαίνει πιέζω ή σφίγγω το λαιμό, 

είναι μια κατάσταση που συνδέεται με σωματικά ενοχλήματα όπως είναι ο πανικός, η 

ταχυκαρδία εφίδρωση και σαφώς και με έντονα συναισθήματα φόβου αφού είναι 

υπεύθυνο για την διέγερση του αυτονόμου νευρικού συστήματος (Sadock et al., 2010). 

Είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο που έχει γνωστικές, κοινωνικές, 

συμπεριφορικές, συναισθηματικές και βιολογικές διαστάσεις και μπορεί να 

απεικονιστεί ως μια εμπειρία ανησυχίας η οποία λειτουργεί ως μηχανισμός 

προαναγγελίας κίνδυνου και συσχετίζεται άμεσα με το σύστημα φυγής/μάχης (Beck & 
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Clark, 1988). Υπάρχουν βέβαια όμως περιπτώσεις όπου η λειτουργία αυτή είναι 

πιθανών να φέρει μια διαρκή ανησυχία ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

ορατός κίνδυνος. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πεδίο αυτό φανερώνουν 

πως υπάρχει ένας ισχυρός συσχετισμός μεταξύ του άγχους και στην προκατάληψη 

προσοχής (attentional bias) η οποία τείνει να επικεντρώνεται σε απειλητικά ερεθίσματα 

και να εντείνει το συναίσθημα άγχους. Η παραπάνω κατάσταση είναι πιθανόν να 

οδηγήσει σε ελαφριά έως και έντονη δυσλειτουργικότητα στη ζωή ενός ατόμου όπου 

με την σειρά της μπορεί να εξελιχθεί σε διαταραχή όπως η γενικευμένη αγχώδης 

διαταραχή, κοινωνική φοβία ή ακόμα και το μετατραυματικό στρες (Mogg & Bradley, 

2005). Ιδιαίτερα το άγχος στου φοιτητές φαίνεται να αξίζει μεγαλύτερης προσοχής. Σε 

με μελέτη που έγινε σε φοιτητές ιατρικής σε παγκόσμιο επίπεδο έδειξε τον επιπολασμό 

του άγχους να κυμαίνεται στο 33,8% ποσοστού που είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό 

του γενικού πληθυσμού (Quek et al., 2019). 

 

1.6 Ψυχική υγειά και άγχος-Covid-19 

Είναι φανερό ότι η πανδημία COVID-19 παρουσιάζει άνευ προηγουμένου φυσικές και 

οικονομικές προκλήσεις. Πολλοί υποφέρουν από αβεβαιότητα, φόβο μόλυνσης, ηθική 

δυσφορία και θλίψη. Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για την αντιμετώπιση του άγχους 

που προκύπτει, καθώς και για τις μακροπρόθεσμες ατομικές και συλλογικές επιπτώσεις 

του (Peteet, 2020). 

Τα θέματα που αφορούν την ψυχική υγειά μπορούν να πάρουν μεγάλες 

διαστάσεις και να συνεχίσουν σε πολυετή προβλήματα υγείας, απομόνωσης καθώς 

επίσης στον αποδοκιμασία του πληθυσμού (Kontoangelos et al., 2020). Υπάρχουν 

πολλά παραδείγματα που υποδηλώνουν την κατάσταση αυτή, χαρακτηριστικό είναι οι 

κάτοικοι της Κίνας οπού και ξεκίνησε η πανδημία. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των 
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ατόμων φανέρωσαν έντονο στρες και αναταραχή φοβούμενοι ότι θα κολλήσουν τον ιό 

και θα νοσήσουν (Usher et al., 2020). Η μεταδοτικότητα του ιού και τα μεγάλα ποσοστά 

θνησιμότητας είναι ικανά να δημιουργήσουν απαισιόδοξα ψυχολογικά επακόλουθα 

μέσα στον πληθυσμό που μπορεί να είναι φόβος, κατάθλιψη και άγχος (Brooks et al., 

2020), όπως επίσης μπορούν να επιδεινώσουν τα υπάρχοντα συμπτώματα που 

προϋπάρχουν όπως το άγχος, το στίγμα, ο φόβος και κατάθλιψη (Druss, 2020). 

Μακροπρόθεσμα είναι αναμενόμενο ότι ο COVID-19 θα επιδράσει στην ψυχική υγειά 

των ατόμων (Kontoangelos et al., 2020). Αυτό φαίνεται και από μελέτη που έγινε σε 

ενήλικες στις ΗΠΑ οπού βρέθηκε ο επιπολασμός της κατάθλιψης να είναι 27,8% κατά 

την πανδημία, σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με την κατάσταση που 

επικρατούσε όταν δεν υπήρχε η πανδημία (Ettman et al., 2020). 

Επιπρόσθετα, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ηλικίες άνω των 18 ετών 

τον Μάιο του 2020 με 1230 συμμετέχοντες βρέθηκε ότι τα άτομα με υψηλό νευρωτισμό 

και εξωστρέφεια εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα αντιληπτού στρες κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας, καθώς και μεγαλύτερη αύξηση του στρες σε σχέση με την προ-

πανδημία (Liu et al., 2021). Σε αντίστοιχη ερευνά που έγινε σε φοιτητές στο Ηνωμένο 

Βασίλειο παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες είχαν υψηλότερο αντιληπτό άγχος και 

χαμηλότερη ψυχική ευεξία από τι οι άνδρες. Τα βασικά ευρήματα ήταν ότι τα μέτρα 

lockdown βλάπτουν την ψυχική ευεξία και τη σωματική δραστηριότητα και ότι το 

αντιληπτό άγχος και η καθιστική συμπεριφορά αυξήθηκαν στην περίοδο που ενδημεί 

ο ιός (Savage et al., 2020). 

Εν κατακλείδι, ο Covid-19 είναι μια απειλή για την υγεία που αναγνωρίζεται 

ως ένας σημαντικός παράγοντας άγχους που απειλεί την ψυχική υγεία και την ευημερία 

πολλών ατόμων σε όλο τον κόσμο (Satici et al., 2020). Έχει προταθεί ότι το άγχος της 

COVID-19 μπορεί να προκαλέσει ήπια έως σοβαρά επίπεδα ψυχοκοινωνικών 
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προβλημάτων, όπως κατάθλιψη, σωματοποίηση και άγχος (Yıldırım & Arslan, 2021). 

Για τους παραπάνω λογούς κρίνεται αναγκαία η κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη 

αλλά η απομόνωση που υπάρχει εξαιτίας των μέτρων να μην μπορεί να συμβάλλει σε 

αυτό (Hawryluck et al., 2004). 

 

1.7 Covid-19 και εμβόλια   

Ο εμβολιασμός έναντι του κορονοϊού μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία «τείχους 

ανοσίας» χωρίς να επιφέρει κίνδυνο στον πληθυσμό. Το τείχος ανοσίας η αλλιώς η 

ανοσία της αγέλης έχει να κάνει με τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού που είναι 

απαραίτητο να έχουν γίνει σε μια χωρά για να αποτρέψει τον διάδοση του παθογόνου 

και να μην διατηρηθεί η πανδημία οπού και υστέρα ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα η πανδημία σβήνει (Fine et al., 2011). Η ανοσία θα μπορούσε να αναπτυχθεί 

είτε μέσω τις έκθεσης στον ιό, οπού θα ήταν και επικίνδυνο για τον πληθυσμό, είτε 

μέσω του εμβολιασμού, όπου και προφυλάσσει σε μεγάλο βαθμό τα άτομα που τον 

έχουν πραγματοποιήσει αλλά και το κοινωνικό σύνολο περιορίζοντας την απειλή 

επέκτασης του ιού. 

Με τους εμβολιασμούς τον μπορούμε να συνεισφέρουμε στον περιορισμό τις 

πίεσης που δέχεται το σύστημα υγείας και κοινωνικής περίθαλψης. Η άμεση 

αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της Covid-19 έχει τεκμηριωθεί στην πράξη 

σε περιοχές που υπάρχουν υψηλά ποσοστά εμβολιασμού όπως είναι για παράδειγμα το 

Ισραήλ (Haas et al., 2021). 

Τα εμβόλια που σχεδιάστηκαν για να καταπολεμήσουν τον ιό έχουν τεχνολογία 

mRNA που συνδυάζουν την επίτευξη της επιθυμητής ανοσολογικής απόκρισης του 

οργανισμού (κυτταρικής και χημικής) με μεγάλα επίπεδα προστασίας από πιθανές 

παρενέργειάς που πιθανόν να εντοπιστούν με μικρό χρόνο παρασκευής. Δηλαδή 
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βασίζονται στην έκφραση των πρωτεϊνών από τον ίδιο τον οργανισμό που 

εμβολιάζεται. Το mRNA είναι ένας ασφαλής φορέας αφού μεταφέρει μόνο την 

απαραίτητη πληροφορία και δεν αλληλοεπιδρά με το ανθρώπινο γονιδίωμα. 

Παλιότερες έρευνες που έχουν γίνει όπως σε ένα άρθρο ανασκόπησης του 2012 

αναφέρουν το mRNA ως έναν πολλά υποσχόμενο φορέα ο οποίος μπορεί να 

αποτελέσει τη βάση μιας νέας τεχνολογίας εμβολίων (Schlake et al., 2012). 

Η τεχνολογία mRNA χρησιμοποιήθηκε από τις εταιρείες Moderna και Pfizer 

για την παραγωγή του εμβολίου κατά της Covid-19. Αναφέρθηκε ότι χρειάστηκαν μόνο 

δυο ημέρες μετρά την αλληλουχία του γονιδιωματος του SARS-CoV2 από τους 

επιστήμονες τον Ιανουάριο του 2020 (Wang et al., 2020), για να προσδιορίσουν την 

κατάλληλη αλληλουχία DNA για το υποψήφιο εμβόλιο της Moderna, 25 ημέρες για 

την παρασκευή της πρώτης κλινικής παρτίδας mRNA-1273 και άλλες 35 ημέρες για να 

δοθεί δοκιμαστικά στον πρώτο συμμετέχοντα (Jackson et al., 2020).  

Τον Ιανουάριο του έτους 2021 αρχίζει ο εμβολιασμός των πολίτων στην 

Ελλάδα με το όνομα «Ελευθερία». Μέχρι και την 20η Ιανουάριου 2022 έχουν 

πραγματοποιηθεί 18.661.137 ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί εκ των οποίων τα 7.670.628 

έχουν λάβει τουλάχιστον μια δόση και επιπλέον έχουν γίνει 4.494.423 εμβολιασμοί 

αναμνηστικής δόσης (ΕΟΔΥ, 2022). 

 

1.8 Μετακινήσεις και πανδημία  

Από την πρόσφατη ιστορία βλέπουμε ότι οι πανδημίες ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό ένα 

εξειδικευμένο θέμα όσο αφορά τις μετακινήσεις, αλλά το ξέσπασμα του κορωνοϊού 

(COVID-19) έχει αλλάξει αυτή την κατάσταση προς το χειρότερο. Η πανδημία 

COVID-19 συγκροτεί ένα από το πλέον σπουδαία συμβάντα της εποχής μας που έχει 

διαταράξει την καθημερινότητα των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς επίσης έχει 
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επιδράσει και την πρόθεση ταξιδιού. Τη στιγμή της γραφής η πανδημία εξακολουθεί 

να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τα ταξίδια / μετακινήσεις να έχουν περιοριστεί η 

σταματήσει εντελώς σε κάποιους προορισμούς (Zenker et al., 2021). 

Ο ιός απαρτίζει έναν μεγάλο κίνδυνο για την ανθρώπινη ευεξία, την παγκόσμια 

οικονομία και τους κοινωνικούς ιστούς των σύγχρονων κοινωνιών, καθώς πολλές 

πτυχές της σύγχρονης καθημερινής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών και της 

αναψυχής, έχουν καταρρεύσει. Το 2020, ο παγκόσμιος τουρισμός γνώρισε καταστροφή 

επικών διαστάσεων, καθώς οι ευρωπαϊκές πτήσεις είχαν μεγάλη κάθοδο κατά 74% σε 

σχέση το 2019 (Radic et al., 2021). Εξαιτίας τον ταξιδιωτικών απαγορεύσεων το 95% 

του συνολικού παγκοσμίου πληθυσμού φάνηκε να επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό 

από την πραγματοποίηση ενός διεθνούς ταξιδιού.  

Ήδη φαίνεται ότι και από προηγούμενες παγκόσμιες πανδημίες όπως αυτές του 

Η1N1 (πανδημία γρίπης), του SARS (οξύ αναπνευστικό σύνδρομο) και του Έμπολα 

έχουν επηρεάσει την τουριστική οικονομία και την ταξιδιωτική συμπεριφορά. Στην 

περίπτωση του Έμπολα από ερευνά που είχε πραγματοποιηθεί το 2016 με 1613 

συμμετέχοντες, περισσότερο από το μισό του δείγματος ανέφερε ότι είχε ανησυχίες 

σχετικά με τον Έμπολα για την πραγματοποίηση ταξιδιών και περισσότεροι από το 

μισό ανέφεραν επίσης ότι δεν θα απέφευγαν να ταξιδέψουν υπό το φως των πρόσφατων 

κρουσμάτων Έμπολα στις ΗΠΑ (Cahyanto et al., 2016). 

Ο τομέας που ασχολείται με τον τουρισμό εμφανίζει μεγάλες οικονομικές 

απώλειες εξαιτίας της COVID-19. Πολλές πτήσεις ακυρωθήκαν και δεν έγιναν ποτέ 

εξαιτίας των μέτρων που πάρθηκαν από τις διάφορες χώρες, με το κλείσιμο των 

συνόρων να έχει πρωταγωνιστικό ρολό (Neuburger & Egger, 2020). Επιπλέον, οι 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό όπως είναι τα ξενοδοχεία 

υποχρεωθήκαν την παύση λειτουργία τους με αποτελέσματα μερικά να κλείσουν 
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οριστικά εξαιτίας της πτώσης των ποσοστών πληρότητας ή των κυβερνητικών 

περιορισμών που πάρθηκαν για την μείωση των κρουσμάτων (Gössling et al., 2020). 

Σημαντικός παράγοντας για την μείωση των ταξιδιών ήταν και η ακύρωση 

εκδηλώσεων, φεστιβάλ και συνέδριων πράγμα που επηρέασε αρνητικά την τουριστική 

βιομηχανία. 

Σε μελέτη που έγινε το 2020 με δείγμα από Γερμάνια, Αυστρία και Ελβετία 

διαπιστώθηκε αυξημένος φόβος μετακίνησης με αποτέλεσμα ακόμα την ακύρωση και 

την αλλαγή των ήδη προγραμματισμένων ταξιδιών τους με τον γυναίκειο πληθυσμό να 

εμφανίζουν και υψηλοτέρα ποσοστά άγχους σε σχέση με τους άνδρες, πιο 

συγκεκριμένα το 65% του δείγματος να εμφανίζει έντονη ανησυχία για την 

πραγματοποίηση ταξιδιού (Neuburger & Egger, 2020). 

Αντίστοιχα αποτελέσματα βλέπουμε σε ερευνά με 1.419 Ινδούς οπού το 78,8% 

των ερωτηθέντων που πήραν μέρος να λένε ότι δεν θέλουν να ταξιδέψουν σε χώρες του 

εσωτερικού ενώ το 94,70% ανάφεραν ότι αποφεύγουν τα διεθνή ταξίδια εξαιτίας της 

πανδημίας COVID-19. Το παραπάνω έρχεται να το επιβεβαίωση και το μεγάλο 

ποσοστό (67%) που δεν έχουν πραγματοποίηση καθόλου ταξίδια στο εξωτερικό τους 

τελευταίους δώδεκα μήνες, με τους άνδρες να δείχνουν την τάση να αποφεύγουν 

περισσότερο τα ταξίδια (Gupta et al., 2021). 

Μια πρόσφατη μελέτη από την Ένωση Ταξιδιών των ΗΠΑ και την MMGY 

Travel Intelligence σχετικά με τις ταξιδιωτικές προθέσεις των πολιτών των ΗΠΑ 

προσδιορίζει την ετοιμότητα των Αμερικανών (57%) να πάνε ταξίδι εσωτερικού. 

Φαίνεται πως επιλέγουν να οδηγούν ασχέτως αν έχουν να διανύσουν πολύ μεγάλες 

αποστάσεις, με το ένα τρίτο των ερωτηθέντων και οι νεότεροι ταξιδιώτες είναι πιο 

πιθανό να ξεκινήσουν ένα ταξίδι τους επόμενους μήνες (MMGY 2022). Τα πιο 

συνηθισμένα κίνητρα για ταξίδια μεταξύ των Αμερικανών είναι οι επαγγελματικές 
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συναντήσεις, τα οδικά ταξίδια και οι πολυτελείς αποδράσεις. Επίσης, ορισμένοι ειδικοί 

τύποι ταξιδιών θα αποκτήσουν δημοτικότητα στην περίοδο μετά την πανδημία, όπως 

το κάμπινγκ, σερφ, και οποιεσδήποτε άλλες ιδέες για ασφαλείς καλοκαιρινές διακοπές 

(Ivanova et al., 2020). 

 

1.9 Μετρά προστασίας κατά την διάρκεια του ταξιδιού εν μέσω πανδημίας  

Αρχικά, είναι να απαραίτητο να ορίσουμε την έννοια του ταξιδιού και της μετακίνησης. 

Για να οριστεί είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε ότι ο ορός ταξίδι χρησιμοποιείται 

πλέον ενναλακτικά με τον ορό τουρισμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός τουρισμού τον 

ορίζει ως μια σειρά δραστηριοτήτων, με σκοπό είτε την αναψυχή είτε την 

διεκπεραίωση των επαγγελματικών τους ή άλλων αναγκών, σε χρονικό διάστημα που 

δεν ξεπερνάει το ένα έτος και δεν αποτελεί σύνηθες περιβάλλον (UNWTO, 2020). 

Είναι σημαντικό να αναφερθούμε στον κίνδυνο μολυσματικότητας από τον ιό 

που εξαρτάται από τον χρόνο έκθεσης του επιβάτη, την διάρκεια του ταξιδιού, από το 

μέσο μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθεί και από την οδό μετάδοσης του. Ο ιός ως 

γνωστό μπορεί να επιβιώσει έως και τρεις ώρες στον αέρα. Αν η ποσότητα των 

σωματιδίων στον αέρα είναι αρκετά μεγάλη, αυτά μπορούν να παραμείνουν για ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα και να συνεπώς να εξαπλώνονται με την 

κυκλοφορία του (Morawska & Cao, 2020). Είναι σαφώς απαραίτητο να υπάρχει η 

συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς που υπάρχουν με τις υπηρεσίες 

του κράτους ώστε να σχεδιάζουν σχέδια αντιμετώπισης εκτατής ανάγκης όπου κρίνεται 

απαραίτητο. Οι υπάλληλοι που εργάζονται σε μέσα μεταφοράς είναι υποχρεωμένοι να 

φοράνε μάσκα, γάντια μιας χρήσεως, ειδική φόρμα εργασίας και να προβαίνουν σε 

σωστή υγιεινή χεριών με τα κατάλληλα σκευάσματα όποτε είναι απαραίτητο σε ενώ οι 

επιβάτες είναι πρέπον να διατηρούν της αποστάσεις μεταξύ τους και να έχουν μαζί τους 
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τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται σε κάθε πόλη ή χωρά για να ταξιδέψουν (Mao 

et al., 2020). 
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2. Εμβολιασμός κατά της Covid-19 και πρόθεση ταξιδιού  

Ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 αποτελεί κύριο στοιχείο που θα συντελέσει στην 

επανεκκίνηση των ταξιδιών και στην αναζωογόνηση του εσωτερικού και διεθνούς 

τουρισμού (Williams et al., 2021). Ενώ φαίνεται πως υπάρχουν πολλοί και σημαντικοί 

λόγοι που είναι πιθανόν να επηρεάσουν τις προθέσεις εμβολιασμού, η επιθυμία για 

ταξίδι και η ανάγκη μετακινήσεων μπορεί να διαδραματίσει ένα σοβαρό λόγω στην 

απόφαση εάν οι πολίτες εμβολιαστούν ή όχι κατά του ιού SARS-CoV-2 που προκαλεί 

την COVID-19 (Hasan et al., 2021). 

Δεδομένου του γεγονός ότι οι περισσότερες δραστηριότητες φιλοξενίας και 

τουρισμού συνυπάρχουν με τα ταξίδια και συνδέονται άρρηκτα και με αλλά άτομα, τα 

άτομα που επιθυμούν να ταξιδέψουν είναι πολύ πιθανό να είναι πιο ανοιχτά στο να 

εμβολιστούν (Gursoy & Chi, 2021). Πολλές είναι οι χώρες που υποδέχονται μόνο τους 

πλήρως εμβολιασμένους όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει εισάγει 

το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID (Fan et al., 2022), αν και οι σχετικές οδηγίες 

εξελίσσονται και τροποποιούνται διαρκώς.  

Καθώς ο αριθμός των εμβολιασμένων ατόμων αυξάνεται, μειώνεται το άγχος 

για την πραγματοποίηση ταξιδιών που οφειλόταν στην επίδραση που πιθανότητα θα 

είχε ο ιός στην υγειά τους. Η επιστροφή στην κανονικότητα σε δραστηριότητες που 

γινόντουσαν πριν την πανδημία έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα (Li & Giabbanelli, 

2021). Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι η αύξηση των επίπεδων 

εμβολιασμού θα επιφέρει μια αισθητή αύξηση στις μετακινήσεις, και όχι μόνο. 

Σε έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ το 2021 με 4.223 συμμετέχοντες έδειξε ότι πάνω 

από το 70% είναι πρόθυμοι να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της COVID-19. Η πρόθεση 

του εμβολιασμού και τα ποσοστά δισταγμού ήταν επίσης σταθερά με την πάροδο του 
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χρόνου. Στην αρχή της διαδικασίας του εμβολισμού φαίνεται πως η πρόθεση 

εμβολιασμού επηρέασε αρνητικά τις ταξιδιωτικές προθέσεις φανερώνοντας ότι τα 

άτομα που είναι πρόθυμα να κάνουν το εμβόλιο ανέβαλαν τα ταξίδια τους 

βραχυπρόθεσμα, ενώ τα άτομα που δεν σχεδίαζαν να κάνουν το εμβόλιο ενδέχεται να 

μην έχουν αλλάξει τα ταξιδιωτικά τους σχέδια καθώς χαλαρώθηκαν οι ταξιδιωτικοί 

περιορισμοί. Ωστόσο, αυτή η αρνητική επίδραση εξαφανίστηκε αργότερα καθώς ο 

αριθμός των εμβολιασμένων ατόμων αυξήθηκε σημαντικά, κλείνοντας το χάσμα 

μεταξύ των δύο ομάδων. Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι 

κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες που είναι η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή 

κατάσταση, η εκπαίδευση, η περιοχή διαμονής, η φυλή, η θρησκεία, το επάγγελμα 

επηρεάζουν την πρόθεση εμβολιασμού για την COVID-19 και τον δισταγμό 

εμβολιασμού (Gursoy et al., 2021). 

Τα άτομα που θέλουν να ταξιδέψουν έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

προβούν στον απαραίτητο εμβολιασμό τους ακόμα και αν η στάση τους απέναντι στον 

εμβολιασμό είναι αρνητική. Επομένως ακόμα και κάποιοι που έχουν αρνητική στάση 

για τον εμβολιασμοί τον υιοθετούν ώστε να επιτύχουν το δεδομένο αποτέλεσμα (Ekinci 

et al., 2022). 

 

2.1 Μέσα μαζικής ενημέρωσης - Πανδημία  

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και τα 

ταξιδιωτικά ιστολογία φαίνεται να επηρεάζουν τα άτομα που θέλουν να ταξιδέψουν. 

Ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή με τις διαδικτυακές επικοινωνίες να έχουν όλο και 

μεγαλύτερη απήχηση σε ένα μεγάλο φάσμα ατόμων και επηρεάζουν σε σημαντικό 

βαθμό τις ταξιδιωτικές τους προθέσεις. Την τελευταία δεκαετία πολλές εκστρατείες 

έχουν γίνει όσο αφορά την επιλογή και όχι μόνο κατάλληλου ταξιδιωτικού προορισμού 
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μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Αυτό οδηγεί τους πολίτες ασυναίσθητα να 

διαμορφώνουν μια αντίληψη που είναι σαφώς επηρεασμένη από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης (Buhalis & Law, 2008). 

Από προηγούμενες μελέτες γίνεται γνωστό ότι η αντίληψη που υπάρχει για τον 

ταξιδιωτικό κίνδυνο των ατόμων κατά την διάρκεια μιας κρίσης επηρεάζεται άμεσα 

από την κάλυψη που υπάρχει από τα ψηφιακά και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, 

καθώς και την αντίληψη που έχει σχηματίσει το κοινό για την σοβαρότητα της νόσου 

(Gao et al., 2020).Η έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τείνει να είναι σαφώς 

ισχυρότερη όταν δημιουργεί φόβο (Zhang et al., 2015). 

Έρευνες που έχουν γίνει κατά την διάρκεια της πανδημίας αναφέρουν πως η 

παραπλανητική και προκατειλημμένη κάλυψη της COVID-19 από τα ψηφιακά και 

διαδικτυακά μέσα είναι πιθανό να οδηγήσει σε συνοροφοβία και προκατάληψη κατά 

των Κινέζων πολίτων. Έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει σε σχέση με τον τουρισμό 

και τα μέσα μαζικής ενημερώσεις δείχνουν ότι αυτά είναι σε θέση να παίξουν μεγάλο 

ρολό στην διαμόρφωση μιας εικόνας προορισμού αφού μπορούν να προκαλέσουν την 

επιθυμία ή και όχι να ταξιδέψουν σε έναν προορισμό (Wang et al., 2014). 

Ο Koo et al. (2016) σημείωσε ότι η έκθεση σε μέσα ενημέρωσης θα μπορούσε 

να επηρεάσει σημαντικά την εικόνα του προορισμού. Το παραπάνω είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό αν αναλογιστεί κάνεις τον τρόπο κάλυψης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

όσο αφορά τα μετρά που πηρέ κάθε χωρά για να διαχειριστεί και να αντιμετώπιση την 

πανδημία. Διεθνές ενδιαφέρον έχει σιγουρά η κάλυψη της αντίδρασης μιας χωράς 

έναντι της παρούσας πανδημίας καθώς και ο αριθμός κρουσμάτων και θανάτων που 

καταγράφονται, γεγονός που επηρεάζει έντονα το κοινό που τα παρακολουθεί (Lee et 

al., 2020). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό των ΗΠΑ που βλέπουμε την εικόνα 

της να έχει πέσει κατακόρυφα λόγω του αναποτελεσματικού τρόπου χειρισμού της 
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πανδημίας σε αντίθεση με την Νέα Ζηλανδία και την Γερμανία που κατάφεραν να 

διαμορφώσουν μια θετική εικόνα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξαιτίας του 

επιτυχημένου τρόπου φάνηκε να έχουν στην διαχείριση της (Rasoolimanesh et al., 

2021). 
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Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

3. Μεθοδολογία  

3.1. Σκοπός και Στόχος της μελέτης 

Κυρίως σκοπός της παρούσας ερευνά μας είναι διαπιστώσουμε και να εκτιμήσουμε το 

άγχος που δημιουργείται για τις μετακινήσεις και τα ταξίδια κατά την διάρκεια της 

πανδημίας COVID-19. Η διερεύνηση αυτή θα πραγματοποιηθεί με βάση την κλίμακα 

Pandemic (COVID-19) Anxiety Travel Scale (PATS)’ των Zenker et al (2021). Σε δυο 

άξονες εντοπίζονται οι βασικοί μας στόχοι, αρχικά να διερευνηθούν οι ψυχομετρικές 

ιδιότητες της κλίμακας μας σε ελληνικό πληθυσμό και έπειτα να επισημάνουμε την 

διακύμανσή σε σχέση με τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

μας καθώς και την εμβολιαστική κατάσταση τους.  

 

3.2 Στοιχεία μελέτης  

Η μελέτη ήταν συγχρονική (cross sectional study) και πραγματοποιήθηκε στο 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) από τον Δεκέμβριο του 2021 έως 

και τον Ιανουάριο του 2022.  

 

3.3 Πληθυσμός και δείγμα μελέτης  

Ο πληθυσμός της ερευνάς μας ήταν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ΕΛΜΕΠΑ και το δείγμα ήταν 

ευκολίας. Από τους 38 μεταπτυχιακούς φοιτητές παρείχαν πλήρη δεδομένα προς 

ανάλυση οι 18 (ποσοστό συμμετοχής 47,4%), και από τους προπτυχιακούς φοιτητές οι 

189 από τους 408 (ποσοστό συμμετοχής 46,3%). 
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3.4 Συλλογή δεδομένων  

Στους φοιτητές στάλθηκε μέσω του eclass σύνδεσμος με ένα δομημένο 

ερωτηματολόγιο το οποίο δημιουργήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή με το ανοικτό 

λογισμικό LmeSurvey. Η μέση διάρκεια συμπλήρωσής ήταν τα 10-12 λεπτά.  

 

3.5 Εργαλεία 

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τα ατομικά τους κοινωνικοδημογραφικά 

χαρακτηριστικά και επιπλέον τέσσερεις συνολικά κλίμακες για τις οποίες έχει ζητηθεί 

και δοθεί η συγκατάθεση μετάφρασης και χρήσης στα ελληνικά από τους δημιουργούς 

ώστε να τα χρησιμοποιηθούν στην ερευνά μας. Η μετάφραση των κλιμάκων στην 

παρούσα μελέτη έγινε με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Κοινωνικής Έρευνας (Dorer 2018) σε 5 διαδοχικά στάδια. Όλες οι Κλίμακες έχουν 

τους 7-βαθμη κλίμακα αποκρίσεων (1: διαφωνώ απόλυτα έως 7: συμφωνώ απόλυτα), 

εκτός από μία, ενώ εξάγεται μέση βαθμολογία εκφράζοντας εννοιολογικά κάθε 

Κλίμακα. Οι κλίμακες είναι: 

 

3.5.1 Κλίμακα Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία 

Η κλίμακα Ταξιδιωτικού Άγχους (Pandemic Anxiety Travel Scale) του Zenker et al., 

2021 είναι μια απλή και ευχάριστη κλίμακα διερεύνησης του άχγους μετακίνησης και 

ταξιδιού 5 προτάσεων και είναι σε θέση να αποτύπωση με ακρίβεια το άγχος που 

προκαλείται πριν από τα ταξίδια κατά την διάρκεια της πανδημίας. Η παρούσα κλίμακα 

έχει δοκιμαστεί και αποδεχθεί αξιόπιστη σε δυο διαφορετικές χώρες που έχουν 

επηρεαστεί διαφορετικά από τον COVID-19. Οι προτάσεις μετρήθηκαν σε κλίμακα 
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αξιολόγησης τύπου Likert 7 βαθμών που κυμαίνονται από 1:διαφωνω απολυτά, 

7:συμφωνω πάρα πολύ. 

3.5.2 Η Κλίμακα Διστακτικότητας Εμβολιασμού για την COVID-19  

Η Κλίμακα Διστακτικότητας Εμβολιασμού για την COVID-19 – ΚΔΕ (COVID-19 

Vaccine hesitancy scale – VHS, Larson et al., 2015, Shapiro et al., 2018) καθορίζεται 

από 10 προτάσεις. Στην ανάλυση χρησιμοποιείται ως αθροιστική βαθμολογία των 10 

προτάσεων από 6-βαθμη κλίμακα αποκρίσεων (1: διαφωνώ πάρα πολύ έως 6: 

συμφωνώ πάρα πολύ), όπου 3 προτάσεις αντιστρέφονται εννοιολογικά (ερ. 5, 9 και 

10). Υπήρχαν ελλείπουσες αποκρίσεις (missing values) με καθορισμό των εγκύρων σε 

ν=185/207. Ο διαχωρισμός ορίων (cut offs) έγινε στο σημείο συνάθροισης του 

διαχωρισμού του βαθμού διαφωνίας-συμφωνίας. Συγκεκριμένα, οι δέκα προτάσεις 

καθορίζουν ελάχιστη και μέγιστη αθροιστική βαθμολογία 10 & 60 αντίστοιχα, αφού 

1=διαφωνώ πάρα πολύ και 6=συμφωνώ πάρα πολύ και κατά συνέπεια το σημείο 

διαχωρισμού διαφωνίας-συμφωνίας τους ορίστηκε το 35. 

 

3.5.3 Κλίμακα Πρόθεσης Ταξιδιού (Intention to Travel Scale) 

Η κλίμακα Πρόθεσης Ταξιδιού (Lee et al 2012) που καθορίζεται από τρεις προτάσεις.  

Για την ανάλυση χρησιμοποιείται η αθροιστική βαθμολογία 3 προτάσεων από 7-βαθμη 

κλίμακα αποκρίσεων με 1:διαφωνω απολυτά έως 7:συμφωνω πάρα πολύ. 

 

3.5.4 Κλίμακα Εστίασης στην Πρόληψη (Focus on Prevention Scale)  

Η κλίμακα Εστίασης στην Πρόληψη (Zhao & Pechmann, 2007) που καθορίζεται από 

τρεις προτάσεις. Αποτελείται από την συνάθροιση 3 προτάσεων μετρούμενες σε 
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κλίμακα αξιολόγησης τύπου Likert 7 βαθμών που κυμαίνονται από 1:διαφωνω 

απολυτά, 7:συμφωνω πάρα πολύ. 

 

3.6 Βιοηθική  

Έγκριση του ερευνητικού πρωτοκόλλου και άδεια για τη συλλογή των 

ερωτηματολογίων δόθηκε μετά από απόφαση που πάρθηκε στην συνέλευση του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου (60/17-12-2021). Πριν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, οι 

συμμετέχοντες ενημερώθηκαν εγγράφως για το σκοπό και τους στόχους της μελέτης. 

Επίσης ενημερώθηκαν ότι το ερωτηματολόγιο ήταν τελείως ανώνυμο και δεν περιείχε 

προσωπικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να φανερώσουν την ταυτότητα τους και 

ότι ισχύει η αρχή της εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν 

να απευθυνθούν για οποιαδήποτε πληροφορίες και περισσότερες διευκρινήσεις στους 

δημιουργούς του ερωτηματολογίου καθώς είχαν δοθεί στην αρχή του 

ερωτηματολογίου στοιχεία επικοινωνίας και επίσης ενημερώθηκαν ότι μπορούσαν να 

μην συμμετέχουν ή να σταματήσουν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να χρειάζονται εξηγήσεις και χωρίς να υπάρχουν συνέπειες. 

Στις απαντήσεις είχε πρόσβαση μόνο η ερευνητική ομάδα και τα αποτελέσματα της 

έρευνας θα παρουσιαστούν στατιστικά για το σύνολο των επαγγελματιών.  

 

3.7 Στατιστική ανάλυση  

Η ανάλυση των δεδομένων των 207 φοιτητών και φοιτητριών της μελέτης έγινε με τη 

χρήση του προγράμματος SPSS (IBM Corp. Released 2019, IBM SPSS Statistics for 

Windows, v.26.0, Armonk, NY: IBM Corp.). Εκτιμήθηκαν κατανομές συχνοτήτων 
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περιγραφικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών εργασίας, απασχόλησης, 

στάσεων, γνώσεων και αντιλήψεων για ταξίδια και την covid-19.  

Προκειμένου να διερευνηθεί η παραγοντική δομή της κλίμακας ‘Pandemic 

Anxiety Travel Scale’ (5 ερωτήσεις) και να γίνει σύγκριση με τη δομή του αρχικού 

ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση 

(Exploratory Factor Analysis). Το δείγμα για Παραγοντική Ανάλυση θεωρείται 

επαρκές όταν υπάρχουν τουλάχιστον 10 φορές περισσότερες παρατηρήσεις από τις 

ερωτήσεις (MacCallum et al., 1999), ενώ οι Sapnas και Zeller (2002) έχουν προτείνει 

πληθυσμός μεταξύ 50 και 100 παρατηρήσεων είναι επαρκής για να διερευνηθούν 

ψυχομετρικές ιδιότητες ερωτηματολογίων. Στην παρούσα μελέτη το δείγμα ήταν 207 

άτομα για 5 ερωτήσεις, άρα η αναλογία ερωτήσεων - πληθυσμού ήταν επαρκής. 

Επιπλέον, ο δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin για επάρκεια του δείγματος ήταν 0.76, αρκετά 

υψηλότερος από τη συνιστώμενη τιμή 0.60 (Kaiser 1974). 

Στις κατανομές βαθμιαίων αποκρίσεων Likert στις Κλίμακες Διστακτικότητας 

Εμβολιασμού για την COVID-19 – ΚΔΕ (COVID-19 Vaccine Hesitancy Scale – VHS), 

Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία (Pandemic Anxiety Travel Scale), Πρόθεσης 

Ταξιδιού (Intention to Travel scale), & Εστίασης στην Πρόληψη (Prevention Focus 

scale), εφαρμόστηκε ο έλεγχος ομοιογένειας κατανομής χ2. Για τη συνέπεια 

αποκρίσεών τους εκτιμήθηκαν επίσης οι συντελεστές αξιοπιστίας κατά Cronbach. 

Ακολούθησε έλεγχος της συμμετρίας τους με τη μέθοδο κατά Blom (QQ plot) και λόγω 

ελαφριάς ασυμμετρίας ακολούθησε μονομεταβλητή συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και 

με χαρακτηριστικά των φοιτητών/τριων με τη παραμετρική μέθοδο Pearson. Ως προς 

τις διαφοροποιήσεις για το φύλο, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος χ2 (κατηγορικά 

δεδομένα) ή Student t (στα βαθμολογίες των Κλιμάκων). Τέλος, μέσω πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης ελέγχθηκε η πιθανή συσχέτιση των βαθμολογιών των 
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Κλιμάκων Διστακτικότητας Εμβολιασμού & Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία, & 

Πρόθεσης Ταξιδιού, Εστίασης στην Πρόληψη με την Ικανοποίηση από τη Ζωή και 

ερωτήσεων στάσεων και γνώσεων σχετικά με τα ταξίδια και την COVID-19 των 

φοιτητών και φοιτητριών της μελέτης. Ως αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε 

το 0,05. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στον πίνακα 1 παρατίθενται τα δημογραφικά στοιχεία των φοιτητών της μελέτης. 

 

4.1 Γενικά χαρακτηριστικά φοιτητών/τριών  

 

Πίνακας 1. Γενικά χαρακτηριστικά 207 φοιτητών και φοιτητριών που συμμετείχαν στη 

μελέτη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Στη μελέτη μας συμμετείχαν στο σύνολο 207 φοιτητές και φοιτήτριες του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστήμιου. Αναλυτικότερα οι φοιτητές ήταν 57 και οι φοιτήτριες 

151, με την ηλικία τους να κυμαίνεται στα 22,6 έτη. Όσο αφορά την οικογενειακή τους 

  Σύνολο 

  ν % 
    

Φύλο Φοιτητές 56 27,1 

 Φοιτήτριες 151 72,9 
    

Ηλικία, χρόνια μέση τιμή (τ.α.) 22,6 (2,8) 
    

Οικογενειακή κατάσταση* σε σχέση 69 33,3 

 αρραβωνιασμένος/η, έγγαμος/η 31 15,0 

 διαζευγμένος/η 8 3,9 

 ελεύθερος/η 99 47,8 

Τμήμα Σπουδών 
Προπτυχιακό -Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Τουρισμού 
189 91,3 

 Μεταπτυχιακό 18 8,7 

Εξάμηνο Σπουδών 1ο – Α 6 2,9 

 2ο – Β 19 9,2 

 3ο – Γ 90 43,5 

 4ο – Δ 4 1,9 

 5ο – Ε 50 24,2 

 6ο – ΣΤ 1 0,5 

 7ο – Ζ 11 5,3 

 8ο – ΠΤΑ 5 2,4 

 9ο – ΠΤΒ 9 4,3 

 10ο – ΠΤΓ 12 5,8 
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κατάσταση ένα μεγάλο ποσοστό 47,8% δηλώνουν ότι είναι ελεύθεροι ,αμέσως μετά σε 

ποσοστό 33,3% αναφέρουν ότι είναι σε σχέση. Μικρότερα ποσοστά εμφανίζονται 

στους αρραβωνιασμένους/εγγάμους και στους διαζευγμένους με 15,0% και 3,9% 

αντίστοιχα. Από το σύνολο του δείγματος μας το 43,5% ήταν τρίτο εξάμηνο και το 

24,2% πέμπτο εξάμηνο, μειωμένα ποσοστά έχουν το εχτό και τέταρτο εξάμηνο. 

 

Σχήμα 1. Συχνότητα κατανομής γραμματικών γνώσεων των γονέων των φοιτητών και 

φοιτητριών της μελέτης. 

 

 
 

Οι γραμματικές γνώσεις των γονέων των φοιτητών αναφέρονται στο Σχήμα 1, 

με εμφανή την αντίθεση αναμεσά στον πατερά και την μητέρα, με την μητέρα να 

κατέχει απολυτήριο γυμνάσιου - λυκείου σε ποσοστό 43,6% και τον πατέρα σε 

ποσοστό 18,7%. Με απολυτήριο μέχρι δημοτικό υπερτερούν οι πατεράδες με ποσοστό 

34,7%. Οι γυναίκες σε ποσοστό 26,7% έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε κάποιο 

Τεχνολογικό ή Πανεπιστημιακό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το 

13,3

34,7

18,7

16,7
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0.5
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8.4
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6.4
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μέχρι δημοτικό

μέχρι γυμνάσιο – λύκειο
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Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό

Ποσοστό (%)

πατέρα μητέραςγραμματικές γνώσεις 
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γεγονός ότι οι πατεράδες δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο σε ποσοστό 13,3% που έρχεται 

σε αντίθεση με τις γυναίκες που έχουν μόλις 0,5%. 

 

Σχήμα 2. Συχνότητα αποκρίσεων της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας 

των φοιτητών και φοιτητριών της μελέτης. 

 
 

 
 

Περίπου οι μισοί φοιτητές 52,7% δηλώνουν ότι οι οικογένεια τους βρίσκεται 

σε μέτρια οικονομική κατάσταση, ένας περίπου στους έξι δηλώνει ότι η οικογένεια του 

βρίσκεται σε καλή ,πολύ καλή, πάρα πολύ καλή, οικονομική κατάσταση σε ποσοστό 

33,8% ενώ σε κακή, πολύ κακή, πάρα πολύ κακή οικονομική κατάσταση βρίσκεται η 

οικογένεια του 13,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα μας. 

Στο Σχήμα 3 βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων 

80,7% έχει ταξιδέψει 12 μήνες πριν την πανδημία για λόγους αναψυχής ή διακοπών 

μακριά από τον τόπο διαμονής τους με τουλάχιστον 2 διανυκτερεύσεις. Μόνο το 19,3% 

του συνόλου του δείγματος μας δεν έχει ταξιδέψει τους τελευταίους 12 μήνες πριν την 

πανδημία.  
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Σχήμα 3. Συχνότητα αποκρίσεων των φοιτητών και φοιτητριών της μελέτης στην 

ερώτηση «Τους τελευταίους 12 μήνες ΠΡΙΝ την πανδημία, είχες ταξιδέψει (με 

τουλάχιστον 2 διανυκτερεύσεις) μακριά από το σπίτι για λόγους αναψυχής ή 

διακοπών;». 

 

 
Σχήμα 4. Κατανομή βαθμολογίας ικανοποίησης από τη ζωή των φοιτητών και 

φοιτητριών της μελέτης (1: μεγάλη δυσαρέσκεια έως 10: μεγάλη ικανοποίηση). 
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Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 σε ερώτηση που έγινε στους συμμετέχοντες 

με το πόσο ικανοποιημένοι είναι γενικά από την ζωή τους 15 άτομα δήλωσαν μεγάλη 

ικανοποίηση ενώ μόλις ένα άτομο αναφέρει μεγάλη δυσαρέσκεια από την ζωή του. Οι 

περισσότεροι φοιτητές του δείγματος 69 άτομα φαίνεται να είναι αρκετά 

ικανοποιημένη με την ζωή τους. 

 

4.2 Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης της PATS 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης (Εξαγωγή Κυρίων 

Παραγόντων, Principal components extractions), μόνο ένας παράγοντας είχε ιδιοτιμές 

(eigenvalues) > 1,0. Η μελέτη των ιδιοτιμών και του διαγράμματος των παραγόντων 

(scree plot) επιβεβαίωσε την διατήρηση μιας μονοπαραγοντικής κλίμακας. Η 

επεξηγηματική ικανότητα του ενός παράγοντα ήταν 61,23% για το σύνολο του 

δείγματος. Όλες οι ερωτήσεις είχαν συντελεστή συσχέτισης με τον παράγοντα (factor 

pattern coefficient) πολύ άνω του κατώτερου αποδεκτού ορίου 0,30 (εύρος 0,72 - 0,83). 

Επίσης, η συσχέτιση ερώτησης-συνολικής βαθμολογίας (item-total correlation) ήταν 

,57- .70 και για τις 5 ερωτήσεις, ένδειξη ότι όλες συνεισφέρουν στη τελική διαμόρφωση 

της βαθμολογίας, χωρίς να είναι κάποια πιο σημαντική.  
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4.3 Απόψεις, Στάσεις & Αντιλήψεις για τα ταξίδια και την COVID-19 

 

Πίνακας 2. Ερωτήσεις/προτάσεις γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με τα 

ταξίδια και την COVID-19 φοιτητών και φοιτητριών της μελέτης.  

Ερωτήσεις/προτάσεις μέση τιμή τ.α. διάμεσος 

Στην κλίμακα από το 1 - 10 πόσο σου αρέσει να ταξιδεύεις και να 

επισκέπτεσαι νέα μέρη; (1: καθόλου έως 10: πάρα πολύ) 
9,1 1,4 10,0 

    

Στην κλίμακα από το 1 - 10 πόσες γνώσεις έχετε γενικά για την 

covid-19; (1: καθόλου έως 10: πάρα πολλές) 
7,0 1,7 7,0 

 n  % 

Είχες, έως τώρα, στη ζωή σου στενή επαφή με άτομα 

που νόσησαν από covid-19; 

ναι 137 66,2% 

όχι 41 19,8% 

 νόσησε 29 14,0% 
    

Σημειώστε πόσο άνετα νοιώθετε να 

εξηγήσετε σε άλλους το τι είναι τα 

εμβόλια για την covid-19 και πως 

ακριβώς λειτουργούν 

 

πάρα πολύ άνετα 43 22,5% 

μάλλον άνετα 82 42,9% 

όχι ιδιαίτερα άνετα 51 26,7% 

καθόλου άνετα 15 7,9% 

    

Σε σχέση με τον 

εμβολιασμό για 

την covid-19: 

Έχω εμβολιαστεί επειδή ήθελα 124 61,1% 

Έχω εμβολιαστεί επειδή αναγκάστηκα 49 24,1% 

Δεν έχω εμβολιαστεί, σκοπεύω να εμβολιαστώ τις 

επόμενες 4 εβδομάδες 
1 0,5% 

 Δεν έχω εμβολιαστεί επειδή έχω νοσήσει 12 5,9% 

 Δεν έχω εμβολιαστεί επειδή δεν θέλω 17 8,4% 

 

Σε κλίμακα από το 1 έως το 10 σε ερώτηση που έγινε στους συμμετέχοντες 

μας σε σχέση με το πόσο τους αρέσει να ταξιδεύουν και να επισκέπτονται νέα μέρη 

με το 1 να δηλώνει ότι δεν μου αρέσει καθόλου η μέση τιμή είναι 9,1 και η τυπική 

απόκλιση 1,4. Η μέση τιμή στην ερώτηση πόσες γνώσεις έχετε σε σχέση με τον 

COVID-19 ήταν 7,0 βαθμολογουμένη από κλίμακα από 1 έως 10. Επίσης, βλέπουμε 

ότι οι φοιτητές έχουν έρθει σε στενή επαφή με άτομα που νοσήσαν από COVID-19 με 

μέση τιμή 137 (66,2%) ενώ πολύ λίγοι έχουν νοσήσει οι ίδιοι με μέση τιμή 29 (14,0%).  

Όσον αφορά με το πόσο ανετά νιώθουν να εξηγήσουν τι είναι τα εμβόλια για 

την COVID-19 και πως ακριβώς λειτουργούν, η μέση τιμή στην απάντηση μάλλον 

ανετά είναι 82 με το καθόλου ανετά να είναι 15. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
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ερώτηση που τους έγινε σε σχέση με τον εμβολιασμό τους, με ποσοστό 61,1%, οι 

ερωτηθέντες έχουν εμβολιαστεί επειδή το ήθελαν ενώ με ποσοστό 8,7% οι φοιτητές 

δηλώνουν ότι δεν έχουν εμβολιαστεί επειδή δεν θέλουν, αναγκάστηκε να εμβολιαστεί 

το 24,1% των συμμετεχόντων. 

 

4.4 Διστακτικότητα Εμβολιασμού  

 

Στον πίνακα 3 οι φοιτητές σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 41,8% συμφωνούν 

ότι τα εμβόλια για την COVID-19 είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Επιπλέον, σε 

ποσοστό 26,6% συμφωνούν ότι όλα τα εμβόλια για την COVID-19 που προσφέρονται 

στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού έχουν θετικά αποτελέσματα και είναι χρήσιμα. Το 

45,1% των συμμετεχόντων στην ερώτηση αν τα νέα εμβόλια έχουν περισσότερες 

παρενέργειες από τα παλιότερα διαφωνήσαν. Το 37,5% των φοιτητών δεν 

προβληματίζεται για της παρενέργειες των εμβολίων. Τέλος αξίζει να δούμε και την 

άποψη τους σε σχέση με το αν χρειάζονται οι έφηβοι να εμβολιαστούν που το 33,7% 

να δηλώνει διαφωνία με την άποψη αυτή.  

 

Πίνακας 3. Κατανομή αποκρίσεων συμφωνίας σε 10 προτάσεις της Κλίμακας 

Διστακτικότητας Εμβολιασμού – ΚΔΕ (Vaccine Hesitancy Scale – VHS) για την Covid-19 

184 φοιτητών και φοιτητριών της μελέτης.  

 

Διαφωνώ 

πάρα 

πολύ 

Διαφωνώ 

πολύ 
Διαφωνώ Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

πολύ 

Συμφωνώ 

πάρα 

πολύ 

 % 

1. Οι εμβολιασμοί για την COVID 19 είναι πολύ 

σημαντικοί για την υγεία όλων μας 

7,1 3,8 8,2 33,2 19,0 28,8 

2.Τα εμβόλια για την COVID 19 είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικά 

7,1 5,4 20,1 41,8 15,8 9,8 

3. Το να εμβολιαστώ για την COVID 19 είναι 

σημαντικό για την υγεία των άλλων ατόμων 

στην κοινότητα 

9,8 3,3 8,2 32,6 20,7 25,5 

4. Όλα τα εμβόλια για την COVID 19 που 

προσφέρονται στο εθνικό πρόγραμμα 

εμβολιασμών έχουν ευεργετικά αποτελέσματα 

και είναι χρήσιμα 

8,2 7,1 31,5 26,6 17,4 9,2 
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Διαφωνώ 

πάρα 

πολύ 

Διαφωνώ 

πολύ 
Διαφωνώ Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

πολύ 

Συμφωνώ 

πάρα 

πολύ 

5. Τα νέα εμβόλια έχουν περισσότερες 

παρενέργειες από τα παλιότερα εμβόλια (R) 

6,0 7,6 45,1 26,1 9,2 6,0 

6. Οι πληροφορίες που λαμβάνω για τα εμβόλια 

για την COVID 19 από τις επίσημες πηγές 

(κυβέρνηση, επαγγελματίες) είναι αξιόπιστες 

10,9 5,4 32,1 33,2 7,1 11,4 

7. Οι εμβολιασμοί για την COVID 19 είναι ένας 

σωστός τρόπος προστασίας μας από τη 

συγκεκριμένη νόσο 

7,6 3,3 15,8 38,6 16,8 17,9 

8. Γενικά, κάνω αυτό που συνιστούν οι γιατροί ή 

άλλοι επαγγελματίες υγείας σε σχέση με τον 

εμβολιασμό για την COVID 19 

7,6 3,3 12,0 37,5 19,6 20,1 

9. Με προβληματίζουν οι σοβαρές παρενέργειες 

των εμβολίων για την COVID 19 (R) 

13,0 21,2 37,5 15,8 6,0 6,5 

10. Οι έφηβοι δε χρειάζονται εμβόλια για την 

COVID 19 (R) 

8,7 4,3 21,2 33,7 14,7 17,4 

Έλεγχοι χ2, σημαντικές διαφοροποιήσεις σε όλες τις ερωτήσεις (p<0,001). 

Με (R) συμβολίζονται οι προτάσεις που οι αποκρίσεις αντιστρέφονται στην εκτίμηση της συνολικής βαθμονόμησης (scoring). 

 

4.5 Άγχος Ταξιδιών στην πανδημία  

 

Στον πίνακα 4 μελετήθηκε η κατανομή αποκρίσεων συμφωνίας σε προτάσεις της Κλίμακας 

Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία (Pandemic Anxiety Travel Scale) των φοιτητών και 

φοιτητριών της μελέτης όπου γίνεται αντιληπτό ότι στο σύνολο τους έχουν επηρεαστεί από 

την πανδημία με το 29,7% να μην συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την ερώτηση που τους γίνει 

αν νιώθουν άβολα να σκέφτονται την πανδημία COVID-19 ενώ σχεδιάζουν τις διακοπές 

τους. Ίδια στάση κράτησε και το 28,6% σε ερώτημα με το αν νευριάζουν η αγχώνονται σε 

σχέση με τα ταξίδια τους όταν παρακολουθούν ειδήσεις. Γίνεται αντιληπτό το άγχος των 

φοιτητών κατά την διάρκεια της πανδημίας για την πραγματοποίηση μετακινήσεων. 

Στον πίνακα 5 βλέπουμε ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες δείχνουν μεγάλη 

προθυμία για να ταξιδέψουν. Ποιο αναλυτικά το 36,9% δηλώνει ότι οπότε έχει την 

ευκαιρία να ταξιδέψει θα το κάνει, το 29,6% θα κάνει ότι μπορεί για να βελτιώσει την 

δυνατότητα του να ταξιδέψει και το 34,7 συμφωνεί απολυτά με την ιδέα να συνεχίσει να 

συλλεγεί πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια. 
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Πίνακας 4. Κατανομή αποκρίσεων συμφωνίας σε προτάσεις της Κλίμακας Ταξιδιωτικού 

Άγχους στην Πανδημία (Pandemic Anxiety Travel Scale) των συμμετεχόντων της μελέτης. 

Κλίμακα & προτάσεις 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
Μάλλον 
Διαφωνώ 

Ούτε 

Διαφωνώ 
ούτε 

Συμφωνώ 

Μάλλον 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
πολύ 

Συμφωνώ 
πάρα πολύ 

% 

Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία        

1. Η COVID-19 με κάνει να ανησυχώ πολύ 

για τους συνήθεις τρόπους ταξιδιού και 

μετακίνησής μου 

4,9 3,9 6,9 22,7 28,1 16,7 16,7 

2. Νιώθω άβολα να σκέφτομαι την 

COVID-19 ενώ σχεδιάζω τις διακοπές μου 

3,5 3,5 12,4 18,8 29,7 16,3 15,8 

3. Φοβάμαι να διακινδυνεύσω τη ζωή μου 

όταν ταξιδεύω, λόγω της COVID-19 

14,4 7,4 21,8 26,2 18,8 6,9 4,5 

4. Όταν παρακολουθώ ειδήσεις σχετικά με 

την COVID-19, νευριάζω ή αγχώνομαι σε 

σχέση με τις μετακινήσεις και τα ταξίδια 

5,5 6,0 11,1 18,1 28,6 16,1 14,6 

5. Δεν αισθάνομαι ασφαλής να ταξιδέψω 

λόγω της COVID-19 

14,9 6,9 25,7 25,2 15,3 5,4 6,4 

Έλεγχοι χ2, σημαντικές διαφοροποιήσεις σε όλες τις ερωτήσεις (p<0,001). 

 

Μόλις το 1,0% δηλώνει απολυτή διαφωνία στα παραπάνω. Αν και βλέπουμε 

ότι οι συμμετέχοντες μας δείχνουν ότι θέλουν να ταξιδέψουν με τα στοιχεία του πίνακα 

4 φαίνεται να δυσχεραίνεται η πρόθεση τους εξαιτίας του άγχους που έχουν ανάπτυξη 

εξαιτίας της πανδημίας.  

 

Πίνακας 5. Κατανομή αποκρίσεων συμφωνίας σε προτάσεις της Κλίμακας Πρόθεσης 

Ταξιδιού (Intention to Travel scale) των φοιτητών και φοιτητριών της μελέτης. 

Κλίμακα & προτάσεις 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

Ούτε 
Διαφωνώ 

ούτε 
Συμφωνώ 

Μάλλον 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

πολύ 

Συμφωνώ 

πάρα πολύ 

% 

Πρόθεσης Ταξιδιού       

1. Όποτε έχω την ευκαιρία να ταξιδέψω, θα το κάνω 1,0 0,0 2,5 7,4 34,0 18,2 36,9 

2. Θα κάνω ό, τι μπορώ για να βελτιώσω την 

δυνατότητά μου να ταξιδεύω 

1,0 0,0 3,4 11,8 29,6 24,6 29,6 

3. Θα συνεχίσω να συλλέγω πληροφορίες σχετικά με τα 

ταξίδια στο μέλλον 

1,0 0,0 1,0 7,4 33,2 22,8 34,7 

Έλεγχοι χ2, σημαντικές διαφοροποιήσεις σε όλες τις ερωτήσεις (p<0,001). 

 

Στο δείγμα μας όπως φαίνεται και από τον πίνακα 6 οι φοιτητές έχουν 

υιοθετήσει μια ουδέτερη στάση όσο αφορά την πρόληψη. Το 27,4% ούτε διαφωνεί ούτε 

συμφωνεί με την ερώτηση που τους τέθηκε στο αν συχνά επικεντρώνονται στην 

πρόληψη αρνητικών γεγονότων στη ζωή τους. Το 33,2% κινήθηκε στην ιδιά κλίμακα 
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στο ερώτημα αν συχνά ανησυχούν μήπως κάνουν λάθη. Τέλος, το 18,7% ούτε διαφωνεί 

ούτε συμφωνεί στην ερώτηση αν συχνά σκέφτονται άσχημα πράγματα που μπορεί να 

τους συμβούν. 

 

Πίνακας 6. Κατανομή αποκρίσεων συμφωνίας σε προτάσεις της Κλίμακας Εστίασης στην 

Πρόληψη (Prevention Focus scale) των φοιτητών και φοιτητριών της μελέτης.  

Κλίμακα & προτάσεις 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

Ούτε 

Διαφωνώ 

ούτε 

Συμφωνώ 

Μάλλον 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

πολύ 

Συμφωνώ 

πάρα πολύ 
σύνολο 

% 

Εστίασης στην Πρόληψη        

1. Συχνά επικεντρώνομαι στην 

πρόληψη αρνητικών γεγονότων στη 

ζωή μου 

5,0 4,0 14,9 32,3 27,4 10,4 6,0 43,8 

2. Συχνά ανησυχώ μήπως κάνω 

λάθη 

4,9 2,9 10,7 23,4 33,2 12,7 12,2 58,1 

3. Συχνά σκέφτομαι άσχημα 

πράγματα που μπορεί να μου 

συμβούν 

5,9 5,4 14,8 18,7 27,6 14,3 13,3 55,2 

Έλεγχοι χ2, σημαντικές διαφοροποιήσεις σε όλες τις ερωτήσεις (p<0,001). 

 
 

Πίνακας 7. Επίπεδα Κλιμάκων Διστακτικότητας Εμβολιασμού – ΚΔΕ (Vaccine 

Hesitancy Scale – VHS), Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία (Pandemic Anxiety 

Travel Scale), Πρόθεσης Ταξιδιού (Intention to Travel scale), & Εστίασης στην Πρόληψη 

(Prevention Focus scale) των φοιτητών και φοιτητριών της μελέτης.  

Κλίμακες  
Μέση 

τιμή 

Τυπ. 

αποκλ. 
Διάμεσος Ελάχ. Μέγ. 

Cronbach  

α 
       

Διστακτικότητας 

Εμβολιασμού (VHS) 
(υψηλή βαθμολογία  μικρότερος 

βαθμός Διστακτικότητας) 

38,3 10,4 38,0 10 60 0,92 

αυξημένη διστακτικότητα  

(έως 35) 

ν=62 ή 33,7%     

Ταξιδιωτικού Άγχους στην 

Πανδημία  

(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερο άγχος) 

4,3 1,2 4,4 1,0 7,0 0,84 

Πρόθεσης Ταξιδιού  

(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερη 

πρόθεση για ταξίδια) 

5,7 1,1 6,0 1,0 7,0 0,88 

Εστίασης στην Πρόληψη 
(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερη 

ανησυχία και στόχος η πρόληψη) 

4,5 1,2 4,7 1,0 7,0 0,77 

Διαβάθμιση αποκρίσεων 10 προτάσεων της Κλίμακας Διστακτικότητας Εμβολιασμού από 1=διαφωνώ πάρα πολύ έως 6=συμφωνώ 

πάρα πολύ, με εκτίμηση της αθροιστικής της βαθμολογίας. 

Διαβάθμιση αποκρίσεων όλων των Κλιμάκων Ταξιδιωτικού Άγχους από 1=διαφωνώ απόλυτα έως 7=συμφωνώ απόλυτα, με 

εκτίμηση της μέσης βαθμολογίας κάθε Κλίμακας. Έλεγχος Friedman μεταξύ των 4 Κλιμάκων Ταξιδιωτικού Άγχους: p<0,001. 
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Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται τα επίπεδα βαθμολογιών των Κλιμάκων 

Διστακτικότητας Εμβολιασμού – ΚΔΕ (Vaccine Hesitancy Scale – VHS), 

Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία (Pandemic Anxiety Travel Scale), Πρόθεσης 

Ταξιδιού (Intention to Travel scale), και Εστίασης στην Πρόληψη (Prevention Focus 

scale) των φοιτητών και φοιτητριών της μελέτης. Η βαθμολογία της κλίμακας 

Διστακτικότητας Εμβολιασμού που καθορίζεται από τη συνάθροιση 10 προτάσεων 

έχει μέτρια προς υψηλή μέση τιμή και κατά συνέπεια μέτρια προς χαμηλή 

Διστακτικότητα (38,3±10,4) καθώς επίσης παρουσιάζει αξιόπιστο επίπεδο αξιοπιστίας 

με α>0,80.Γενικά με αυξημένη Διστακτικότητα (βαθμολογία έως 35) βρέθηκε το 

33,7% των συμμετεχόντων. Αντίστοιχα στην κλίμακα του Ταξιδιωτικού Άγχους στην 

Πανδημία που καθορίζεται από τη συνάθροιση 5 προτάσεων βρέθηκε χαμηλή μέση 

τιμή 4,3.Παρομοια αποτελέσματα είχαμε και στην κλίμακα Πρόθεσης ταξιδιού με μέση 

τιμή 5,7 και στην Εστίαση στην Πρόληψη με χαμηλή μέση τιμή 4,5 και τυπική 

απόκλιση 1,2. 

 

Πίνακας 8. Μονομεταβλητή συσχέτιση των βαθμολογιών των Κλιμάκων 

Διστακτικότητας Εμβολιασμού & Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία, Πρόθεσης 

Ταξιδιού, & Εστίασης στην Πρόληψη των φοιτητών και φοιτητριών της μελέτης.  

 Διστακτικότητα Εμβολιασμού  
 (υψηλή βαθμολογία  μικρότερος βαθμός Διστακτικότητας) 

 r-Pearson p-value 

Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία  
(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερο άγχος) 

0,193 0,009 

Πρόθεσης Ταξιδιού  
(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερη πρόθεση για ταξίδια) 

0,072 0,332 

Εστίασης στην Πρόληψη 
(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερη ανησυχία και στόχος η 

πρόληψη) 

0,056 0,450 

 

Στον πίνακα 8 υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της διστακτικότητας του 

εμβολιασμού και του Ταξιδιωτικού Άγχους κατά την πανδημία διότι p<0.05 και ο 

συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) τείνει προς το 1 (r=0.193) όπου και δηλώνει 
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ισχυρή θετική συσχέτιση. Όσο αφορά την πρόθεση ταξιδιού και την εστίαση στην 

πρόληψη δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστική σημαντική σπουδαιότητα με την 

διστακτικότητα του εμβολιασμού αφού p>0.05  

Στον πίνακα 9 βλέπουμε ότι το φύλο των φοιτητών της μελέτης επηρεάζει μόνο 

την κλίμακα Εστίασης στην Πρόληψη με μέση τιμή 4,9 και στατιστική σπουδαιότητα 

p<0,05. 

 

Πίνακας 9. Επίπεδα βαθμολογιών των Κλιμάκων Διστακτικότητας Εμβολιασμού & 

Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία, Πρόθεσης Ταξιδιού, & Εστίασης στην Πρόληψη 

ως προς το φύλο των φοιτητών/τριών της μελέτης.  

  Φοιτητές Φοιτήτριες  

Κλίμακες  μέση τιμή τ.α. μέση τιμή τ.α. p-value 
       

Διστακτικότητα Εμβολιασμού  
(υψηλή βαθμολογία  μικρότερος βαθμός 

Διστακτικότητας) 

39,0 9,2 38,1 10,8 0,590 

Ταξιδιωτικού Άγχους στην 

Πανδημία  

(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερο άγχος) 

4,2 1,2 4,4 1,3 0,311 

Πρόθεσης Ταξιδιού  
(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερη πρόθεση για 

ταξίδια) 

5,6 1,0 5,8 1,1 0,258 

Εστίασης στην Πρόληψη 

(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερη ανησυχία και 

στόχος η πρόληψη) 

4,9 1,0 4,3 1,3 0,001 

        

Έλεγχοι Student t 

 

Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των βαθμολογίων των τεσσάρων 

Κλίμακων Διστακτικότητας Εμβολιασμού, Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία, 

Πρόθεσης Ταξιδιού, και Εστίασης στην Πρόληψη με τα χαρακτηριστικά των φοιτητών 

και φοιτητριών της μελέτης. Παρατηρούνται σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ τους, 

καθώς όσο αυξάνεται η ηλικία των φοιτητών και η οικονομική κατάσταση τους 

μειώνεται και ο βαθμός διστακτικότητας του εμβολιασμού τους. Επίσης όσο 

μεγαλύτερη η ηλικία των συμμετεχόντων τόσο μικρότερη πρόθεση για ταξίδια έχουν. 
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Πίνακας 10. Μονομεταβλητή συσχέτιση των βαθμολογιών των Κλιμάκων 

Διστακτικότητας Εμβολιασμού & Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία, Πρόθεσης 

Ταξιδιού, & Εστίασης στην Πρόληψη με τα χαρακτηριστικά των φοιτητών και 

φοιτητριών της μελέτης. 

  Ηλικία 
(χρόνια) 

Οικογ. κατ. 
(1: σε σχέση, 

έγγαμος/η, 

αρραβωνιασμένος/η, 

2: ελεύθερος/η, 

διαζευγμένος/η) 

Γραμματικές 

γνώσεις (ανά επίπεδο) 

Οικον. κατ. 

οικ. (1: κακή, 

πολύ κακή, πάρα 

πολύ κακή, 2: στο 

μέσο όρο, 3: καλή, 

πολύ καλή, πάρα 

πολύ καλή) 

Ώρες 

εργασίας 

την εβδ. 
(0, <10, <20, 21-

40, >40) 

πατέρα μητέρα 

Κλίμακες  r-Pearson 
        

Διστακτικότητα 

Εμβολιασμού  
(υψηλή βαθμολογία  μικρότερος 

βαθμός Διστακτικότητας) 

0,146* -0,060 0,023 0,054 0,231* 0,139 

Ταξιδιωτικού Άγχους 

στην Πανδημία  
(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερο 

άγχος) 

0,058 -0,024 0,049 0,001 0,128 0,009 

Πρόθεσης Ταξιδιού  
(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερη 

πρόθεση για ταξίδια) 

-0,141* 0,007 0,075 0,107 0,192* -0,044 

Εστίασης στην 

Πρόληψη 
(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερη 

ανησυχία και στόχος η πρόληψη) 

-0,156* 0,036 0,136 0,058 -0,042 -0,149* 

         

 * p-value<0,05 

 

Όσο αυξάνεται το επίπεδο της οικονομικής κατάστασης τους αυξάνεται και η 

πρόθεση τους για ταξίδι. Τέλος, η κλίμακα Εστίασης στην Πρόληψη μας δειχθεί ότι 

όσο αυξάνεται η ηλικία τους και οι ώρες εργασίας τους τόσο μικρότερη είναι η 

ανησυχία με στόχο την πρόληψη. 

Στον πίνακα 11 βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται η βαθμολογία ικανοποίησης από 

τη ζωή και οι γνώσεις σε σχέση με τον COVID-19 τόσο μικρότερη είναι η 

διστακτικότητα εμβολιασμού από τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη 

είναι η βαθμολογία ικανοποίησης από την ζωή τους και τους αρέσει να ταξιδεύουν και 

να επισκέπτονται νέα μέρη μεγαλώνει και η πρόθεση τους για ταξίδια, όσο αφορά την 

κλίμακα Εστίασης στην πρόληψη παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

βαθμολογία για την ικανοποίηση στην ζωή τους τόσο μικρότερή είναι και η ανησυχία 

και στόχος η πρόληψη. 
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Πίνακας 11. Μονομεταβλητή συσχέτιση των βαθμολογιών των Κλιμάκων 

Διστακτικότητας Εμβολιασμού & Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία, Πρόθεσης 

Ταξιδιού, & Εστίασης στην Πρόληψη με την Ικανοποίηση από τη Ζωή και ερωτήσεις 

στάσεων και γνώσεων σχετικά με τα ταξίδια και την Covid-19 των φοιτητών και 

φοιτητριών της μελέτης.  

 

Βαθμολογία 

Ικανοποίησης από 

τη ζωή (1: μεγάλη 

δυσαρέσκεια έως 10: μεγάλη 

ικανοποίηση) 

Στην κλίμακα από 1 – 

10, πόσο σου αρέσει να 

ταξιδεύεις και να 

επισκέπτεσαι νέα μέρη; 
(1: καθόλου έως 10: πάρα πολύ) 

Στην κλίμακα από 1 – 

10, πόσες γνώσεις 

έχετε γενικά για την 

covid-19; (1: καθόλου έως 

10: πάρα πολύ) 

Κλίμακες r-Pearson 
    

Διστακτικότητα 

Εμβολιασμού  
(υψηλή βαθμολογία  μικρότερος 

βαθμός Διστακτικότητας) 

0,161* -0,022 0,213* 

Ταξιδιωτικού Άγχους 

στην Πανδημία  
(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερο 

άγχος) 

0,080 -0,023 0,024 

Πρόθεσης Ταξιδιού  
(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερη 

πρόθεση για ταξίδια) 

0,142* 0,301* 0,020 

Εστίασης στην 

Πρόληψη 
(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερη 

ανησυχία και στόχος η πρόληψη) 

-0,226* -0,114 -0,015 

    

 * p-value<0,05 

 

Πίνακας 12. Πολλαπλή γραμμική συσχέτιση της βαθμολογίας της Κλίμακας 

Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία με χαρακτηριστικά, την Ικανοποίηση από τη ζωή 

και τη Διστακτικότητα Εμβολιασμού για την Covid-19 των συμμετεχόντων της μελέτης.  

 
Κλίμακα Ταξιδιωτικού Άγχους στην 

Πανδημία 
(υψηλή βαθμολογία  μεγαλύτερο άγχος) 

Προγνωστικοί παράγοντες β beta p-value 
     

Φύλο  
(1:άνδρες, 2:γυναίκες) 

0,35 0,123 0,102 

Ηλικία  
(χρόνια) 

0,02 0,046 0,541 

Οικονομική κατάσταση της οικογένειας (1: 
κακή, πολύ κακή, πάρα πολύ κακή, 2: στο μέσο όρο, 3: καλή, 

πολύ καλή, πάρα πολύ καλή) 

0,19 0,102 0,184 

Βαθμολογία Ικανοποίησης από τη ζωή (1: 

μεγάλη δυσαρέσκεια έως 10: μεγάλη ικανοποίηση) 
0,01 0,006 0,937 

Διστακτικότητα Εμβολιασμού  
(υψηλή βαθμολογία  μικρότερος βαθμός Διστακτικότητας)  

0,02 0,154 0,049 

R2 (adjusted) 0,061 (0,033) 
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Στον πίνακα 12 η κλίμακα Ταξιδιωτικού Άγχους στην Πανδημία δεν φαίνεται να 

συσχετίζεται με το φύλο, την ηλικία, την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, της 

βαθμολογία ικανοποίησης από την ζωή και την διστακτικότητα του εμβολιασμού.  
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι ψυχομετρικές ιδιότητες της 

κλίμακας Pandemic (COVID-19) Anxiety Travel Scale (PATS)’ σε ελληνικό δείγμα 

και κατά συνέπεια να διερευνηθεί το άγχος μετακινήσεων και ταξιδιού κατά την 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Μέσα από την ανάλυση των ερευνητικών 

δεδομένων μας βρέθηκε ότι η ηλικία, η οικονομική κατάσταση και η ικανοποίηση από 

την ζωή επηρεάζουν την πρόθεση για ταξίδι. Επιπλέον, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση του 

ταξιδιωτικού άγχους με την διστακτικότητα του εμβολιασμού με την αυξημένη ηλικία 

και την καλή οικονομική κατάσταση να έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της 

διστακτικότητας του εμβολιασμού τους. 

Σε έρευνα που διεξήχθη το 2021 σε 168 φοιτητές στο Νοτιοανατολικό 

Μίσιγκαν, περισσότεροι από 2 στους 10 ήταν διστακτικοί να προβούν σε εμβολιασμό 

κατά της COVID-19 πάρα την αντίληψη που έχουν για τον αυξημένο κίνδυνο έκθεσης 

στην λοίμωξη. Οι παράγοντες που συμβάλουν στην διστακτικότητα είναι η έλλειψη 

εμπιστοσύνης στις πληροφορίες που λαμβάνονται από ειδικούς καθώς και οι ανησυχίες 

τους σε σχέση με της σοβαρές παρενέργειες. Στην έρευνα μας μόνο το 8,4% δεν έχει 

προβεί στον εμβολιασμό επειδή δεν θέλει με πάνω από τους μίσους να θεωρούν 

αξιόπιστες τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τους ειδικούς και με το 37,5% να μην 

προβληματίζεται για τις παρενέργειες του εμβολίου (Lucia et al., 2020). Υψηλά εξίσου 

ποσοστά εμβολιασμού 91,9% εμφανίζουν οι Πολωνοί φοιτητές σε μελέτη με 1971 

συμμετέχοντες (Szmyd et al., 2021). 

Στην Ρουμανία σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 1581 φοιτητές το 88,5% 

ήταν υπέρ του εμβολιασμού με το 11,6% να έχει διαγνωστεί με λοίμωξη SARS-CoV-

2, πιο μικρό σε σχέση με την δική μας έρευνα που είχε νοσήσει το 14%. Είναι 

αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι και στις δυο έρευνες δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της προθυμίας να εμβολιαστούν και του φύλου και της 
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ηλικίας των συμμετεχόντων. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (πάνω από το 89%) 

εμπιστεύονται την αποτελεσματικότητα των εμβολίων για την COVID-19 και έχουν 

λάβει όλα τα εμβόλια που περιλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών 

(76,3%). Σε παρόμοια αναλογία συμφωνούν και τα αποτελέσματα της δικιά μας 

ερευνάς (Bălan et al., 2021). 

Στην έρευνα μας βλέπουμε ότι οι φοιτητές εμφανίζουν μια μέτρια προς χαμηλή 

διστακτικότητα όσο αφορά των εμβολιασμό τους σε ποσοστό 33,7% (ν=62) σε 

αντίθεση με τους Ινδούς φοιτητές που από τους 1068 συμμετέχοντες σε έρευνα μόλις 

το 10,6% εμφάνισε δισταγμό, με κυριά πληροφόρηση τους σχετικά με τον εμβολιασμό 

από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Jain et al., 2021). 

Όλα τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με φοιτητές στην Ουγκάντα που στην 

πλειοψηφία τους (62,7%) δεν είναι πρόθυμοι να εμβολιαστούν. Οι κύριοι λόγοι που 

αναφέρονται για την στάση τους αυτή είναι οι ανησυχία τους σχετικά με την ασφάλεια 

των εμβολίων (64,4%) καθώς και οι πληροφορίες που λαμβάνουν από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (90,6%) (Kanyike et al., 2021).  

Στην Αίγυπτο σε έρευνα που έγινε σε 2133 φοιτητές παρατηρούμε σχετικά 

χαμηλά ποσοστά άρνησης του εμβολιασμού μόλις το 19,4% (413 από 2133) με μόλις 

το 4,4% να έχει επιβεβαιωμένη μόλυνση από την COVID-19 σε αντίθεση με εμάς που 

είναι το 14,0% του συνόλου των συμμετεχόντων μας (Saied et al., 2021). 

Σε φοιτητές στην Ελβετία βλέπουμε ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ του φύλου 

των φοιτητών με την πρόθεση για εμβολιασμό. Η θετική πρόθεση εμβολιασμού στις 

γυναίκες ήταν χαμηλότερη από ότι στους άνδρες, κάτι που δεν συμβαίνει με την έρευνα 

μας αφού δεν υπάρχουν τέτοιες συσχετίσεις. Παρόλα αυτά υπάρχουν ομοιότητες όσο 

αφορά τους οικονομικούς φραγμούς που και στις δυο έρευνες δεν υπάρχουν 

συσχετίσεις. Τέλος, τόσο οι φοιτητές της ερευνάς μας όσο και φοιτητές της Ελβετίας 

δείχνουν να είναι μέτρια ικανοποιημένη από την ζωή τους. Αναλυτικότερα οι Ελβετοί 
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αναφέρον επίπεδα άγχους κοντά στο 30%,παρομοια και το δείγμα μας δείχνει να είναι 

ικανοποιημένο από την ζωή σε μεγάλο ποσοστό χωρίς να υπάρχουν διάφορες μεταξύ 

γυναικών και ανδρών φοιτητών (Dratva et al., 2021). 

Όσο αφορά τα ταξίδια μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι από παλιότερα υπήρχε 

μια τάση των φοιτητών για εξορμήσεις αναψυχής, αυτό γίνεται φανερό από έρευνες 

που έχουν γίνει όπως αυτή το 2016 στο Ταιβάν με 243 συμμετέχοντες να έχουν θετική 

πρόθεση να συμμετέχουν σε ταξίδια αναψυχής διαπιστώθηκε όμως ότι το επίπεδο 

αντιληπτού κίνδυνου θα επηρέαζε την πρόθεση συμπεριφοράς τους όσο αφορά το 

ταξίδι τους και τον προορισμό τους. Στην ερευνά μας βλέπουμε ότι οι φοιτητές στο 

σύνολο τους θέλουν να συνεχίζουν να ταξιδεύουν παρ’ όλο την ύπαρξη της πανδημίας 

(Lu et al., 2016). 

Τα ίδια υψηλά ποσοστά πρόθεσης ταξιδιού είχαν και φοιτητές στην Μαλαισία 

σε ερευνά που έγινε το 2018 με μόνη διαφορά την μη ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της 

πρόθεσης ταξιδιού με την οικονομική κατάσταση των φοιτητών και την ηλικία τους, 

οπού στην δικιά μας περίπτωση υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ τους (Khan et al., 2018). 

Το 2016 σε ερευνά που έγινε σε φοιτητές στην Κίνα με 1343 ερωτηθέντες έδειξε 

ότι πραγματοποιούν 1ταξιδι/εβδομάδα, με τις φοιτήτριες να ταξιδεύουν περισσότερο 

με μέση συχνότητα ταξιδιού τα 2,25 ταξίδια/εβδομάδα. Η πρόθεση τους για ταξίδια 

βρέθηκε ότι αυξάνεται με την αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος καθώς και με 

την ηλικία, σε αντίθεση με την ερευνά μας που βρέθηκε ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία 

τόσο μειώνεται η πρόθεση των φοιτητών για ταξίδια και δεν εντοπίστηκε συσχέτιση με 

την φύλο και την πρόθεση ταξιδιού (Zhan et al., 2016). 

Πιο πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει εν μέσω πανδημίας όπως αυτή στην 

Σερβία οπού εκτός από τον γενικό πληθυσμό είχε και δείγμα από φοιτητές 

Πανεπιστήμιου με μέση ηλικία συμμετεχόντων τα 35,78 έτη το 64,8% δεν ταξίδεψε 
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καθόλου κατά την διάρκεια της πανδημίας. Επίσης δεν εμφανίζεται καμία συσχέτιση 

με την ηλικία και το εισόδημα, οπού στην μελέτη μας υπάρχει (Tepavčević et al., 2021). 

Στην Γαλλία παρατηρούμε σε δείγμα 655 ερωτηθέντων να συσχετίζεται η 

πρόθεση ταξιδιού με την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων με τους 

παντρεμένους (57%) να έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάνε διακοπές σε σχέση 

με τους ελευθέρους (48%), ως προς το φύλο και το εργασιακό καθεστώς δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά, εμείς δεν βρήκαμε καμία σχέση της οικογενειακής 

κατάστασης με την πρόθεση για ταξίδι (Lebrun et al., 2021). 

Το 2020 εν μέσω της πανδημίας σε πανεπιστήμιο στην Ιταλία αποδείχθηκε ότι 

οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φοιτητές τείνουν να μην πραγματοποιούν ταξίδια κάτι που 

βρίσκει σε συμφωνία με την έρευνά μας. Επιπλέον, βρήκαν συσχέτιση με το φύλο αφού 

οι άνδρες παρουσίασαν λιγότερες πιθανότητες να ακυρώσουν το ταξίδι τους σε 

σύγκριση με τις γυναίκες, κάτι που σε εμάς δεν εντοπίστηκε. Τέλος η καλή οικονομική 

κατάσταση φαίνεται να έχει όπως και στην ερευνά μας θετική επίδραση στην 

πιθανότητα να πραγματοποιήσουν κάποιο ταξίδι (Ceccato et al., 2021). 

Στην ερευνά μας βλέπουμε ότι ενώ οι φοιτητές σε ένα μεγάλο ποσοστό (πάνω 

από 50%) έχουν ανησυχία και φόβο για να ταξιδέψουν εν μέσω πανδημίας δεν 

επηρεάζεται η πρόθεση τους για ταξίδι δηλώνοντας ότι οπότε έχουν την ευκαιρία να 

ταξιδέψουν θα το κάνουν. Σε μελέτες που έγιναν στο Χονγκ Κονγκ (Luo & Lam, 2020). 

και στην Ισπανία (Sánchez-Cañizares et al., 2020) εμφανίζονται παρόμοια ποσοστά 

άγχους για την πραγματοποίηση ταξιδιού που όμως επηρεάζουν αρνητικά την πρόθεση 

τους για ταξίδι.  

 

5.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Η συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία στο 

αντικείμενο που μελετάει αλλά έχει ορισμένους περιορισμούς που οφείλουν να 
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ληφθούν υπόψιν κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην παρούσα μελέτη 

χρησιμοποιήθηκαν αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια και ενδέχεται οι απαντήσεις 

να μην αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συμπεριφορές των συμμετεχόντων. 

Επιπλέον, το δείγμα στην ερευνά μας δε θεωρείται αντιπροσωπευτικό του φοιτητικού 

πληθυσμού ή του πληθυσμού της Ελλάδος, είναι δείγμα ευκολίας οπότε και τίθεται 

θέμα γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν οφείλουν 

να διερευνηθούν πληρέστερα σε επιπλέον δείγμα  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Η κλίμακα PATS φαίνεται να έχει επαρκείς ψυχομετρικές ιδιότητες για την διερεύνηση 

του άγχους ταξιδιού και μετακινήσεων που σχετίζονται με την COVID-19 σε ελληνικό 

πληθυσμό. Η ηλικία, η οικονομική κατάσταση καθώς η το επίπεδο ικανοποίησης από 

την ζωή των συμμετεχόντων φαίνεται να επηρεάζει την πρόθεση για την 

πραγματοποίηση ταξιδιών, το άγχος για τον COVID-19, αν και υψηλό, δεν φαίνεται να 

σχετίζεται με την πρόθεση για ταξίδια. 

Είναι αποδεχτό ότι η χρήση των ψηφιακών μέσων ως κυριά πηγή πληροφοριών 

και επικοινωνίας έχει αυξηθεί σημαντικά από τα άτομα που επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

αποτελούν δηλαδή την κυριά προαγωγή της πληροφορίας, Είναι απαραίτητο να 

υποστηρίξουν την προώθηση ασφαλών ταξιδιών με τον σχηματισμό μια θετικής 

εικόνας για τους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Κυρίο μέλημα από τα Μεσα Μαζικής 

Ενημέρωσης είναι η σωστή και έγκυρη πληροφόρηση  σε σχέση με την πανδημία. 

Επιπλέον, όλες εκείνες οι εταιρείες που ασχολούνται με τις μεταφορές και τις 

μετακινήσεις είναι απαραίτητο να αναπτύξουν γρήγορες λύσεις ανέπαφων υπηρεσιών 

χρησιμοποιώντας προς όφελος τους την ανάπτυξη της τεχνολογίας με κύριο σκοπό την 

μείωση της προσωπικής αλληλεπίδρασης. Επίσης θα πρέπει να δίνουν έμφαση στα 

υγειονομικά πρωτοκολλά ώστε να εφαρμόζονται και να τηρούνται επαρκώς. Όλα τα 

παραπάνω θα μειώσουν το άγχος ταξιδιού και θα δώσουν στον πολίτη την δυνατότητα 

να αισθάνεται ασφαλής όταν σχεδιάζει και πραγματοποιεί τα ταξίδια του. 

Η COVID-19 μπορεί όχι μόνο να θεωρηθεί ως μια μεγάλη απειλή για την 

ταξιδιωτική βιομηχανία αλλά και ως μια μεγάλη ευκαιρία για να υιοθετήσουμε έναν 

νέο τρόπο σκέψης ώστε να μπορέσουμε με μεγαλύτερη ευκολία να ταιριάξουμε σε 

αυτήν την νέα πραγματικότητα. Η πανδημία ανεξάρτητα από της καταστροφικές 

επιπτώσεις που έχει επιφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε να θεωρήσουμε 
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δεδομένο ότι θα υπάρξουν και άλλες κρίσεις που πιθανώς να είναι πιο ζημιογόνες από 

την COVID-19. Όλα όσα έχουμε μάθει από την πανδημία θα μας μπορούσαν να μας 

βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπίσουμε μελλοντικά προβλήματα με στόχο την επιβίωση 

και την ευδαιμονία μας. 
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Παράρτημα Α: «Ερωτηματολόγιο»  
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Οι πρώτες ερωτήσεις ζητούν μερικές γενικές πληροφορίες για εσάς και την εργασία σας 

 

1. Φύλο Άντρας  Γυναίκα  
 

 

2. Σε ποιο Τμήμα σπουδάζεις; 

  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού 

  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
 

3. Ποιο είναι το εξάμηνο σπουδών που είσαι εγγεγραμμένος/η τώρα;  

[ανεξάρτητα από το εξάμηνο που παρακολουθείς] 

1ο – Α 2ο – Β 3ο – Γ 4ο – Δ 5ο – Ε 6ο – ΣΤ 7ο – Ζ 8ο – ΠΤΑ 9ο – ΠΤΒ 10ο – ΠΤΓ 

          
 

4. Ποιες είναι οι γραμματικές γνώσεις των γονιών σου; [Σημείωσε μία απάντηση σε κάθε γραμμή]  

 

Δεν έχει 

πάει 

ποτέ 

σχολείο 

Έχει πάει 

μέχρι 

δημοτικό 

Έχει πάει 

μέχρι 

γυμνάσιο 

– λύκειο 

Έχει τελειώσει 

Τεχνική / 

Στρατιωτική 

Σχολή 

Έχει τελειώσει 

ΤΕΙ / 

Πανεπιστήμιο 

Έχει 

Μεταπτυχιακό 

ή Διδακτορικό 

Δεν 

ξέρω 

ακριβώς 

Δεν 

έχω ή 

δεν τον 

/ την 

βλέπω 

του πατέρα 

σου; 
             

της μητέρας 

σου; 
             

 

5. Πόσο ετών είσαι; 

          
18 19 20 21 22 23 24 25 26 Άνω των 27 

 

 

6. Εργάζεσαι, τώρα, κατά τη διάρκεια των σπουδών σου; 

 Ναι Όχι Όχι, αλλά ψάχνω εργασία Είμαι αμειβόμενος/η φοιτητής/τρια 

     
 

7. Εάν εργάζεσαι, πόσες ώρες εργάζεσαι την εβδομάδα;  

 Δεν εργάζομαι Κάτω από 10 ώρες Κάτω από 20 ώρες 21 – 40 ώρες Πάνω από 40 ώρες 

      

 

8. Ποια είναι η οικογενειακή σου κατάσταση; 

 Σε σχέση 

Αρραβωνιασμένος/η – 

Παντρεμένος/η 

Σε διάσταση – 

Διαζευγμένος/η Ελεύθερος/η 

Προτιμώ να μην 

απαντήσω 

      
 

9. Τους τελευταίους 12 μήνες ΠΡΙΝ την πανδημία, είχες ταξιδέψει (με τουλάχιστον 2 διανυκτερεύσεις) μακριά 

από το σπίτι για λόγους αναψυχής ή διακοπών; 

 Ναι Όχι    

      

 

 10. Ποια πιστεύεις ότι είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς σου; 

   Πάρα πολύ κακή οικονομική κατάσταση  

   Πολύ κακή οικονομική κατάσταση  
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 10. Ποια πιστεύεις ότι είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς σου; 

   Πάρα πολύ κακή οικονομική κατάσταση  
   Πολύ κακή οικονομική κατάσταση  
   Κακή οικονομική κατάσταση  
   Στο μέσο όρο 
   Καλή οικονομική κατάσταση 
   Πολύ καλή οικονομική κατάσταση 
   Πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση 
 

 11. Σημείωσε στην παρακάτω κλίμακα από το 1 έως το 10 πόσο ικανοποιημένος ή ικανοποιημένη είσαι 
γενικά από τη ζωή σου; [Στο τετραγωνάκι κάτω από τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα την άποψή σας]  

   

  Μεγάλη δυσαρέσκεια από 
την ζωή 

 
Μεγάλη ικανοποίηση από την 
ζωή 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
                

 

Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν τις απόψεις, στάσεις και αντιλήψεις σου σε σχέση με τα ταξίδια και 

την COVID 19. 
 

12. Σημείωσε στην παρακάτω κλίμακα από το 1 έως το 10 πόσο σου αρέσει να ταξιδεύεις και να επισκέπτεσαι νέα μέρη; 
  

 Δεν μου αρέσει καθόλου                                                          Μου αρέσει πάρα πολύ 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
                  

 

13. Σημείωσε στην παρακάτω κλίμακα από το 1 έως το 10 πόσες γνώσεις έχεις γενικά για την covid-19; 
  

 Δεν έχω καθόλου γνώσεις                                                          Έχω πάρα πολλές γνώσεις 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

                  
 

 

14. Είχες, έως τώρα, στη ζωή σου στενή επαφή με άτομα που νόσησαν από covid-19; 

 Ναι Όχι Νόσησα εγώ 

    
 

15. Σημείωσε πόσο άνετα νοιώθετε να εξηγήσεις σε άλλους το τι είναι τα εμβόλια για την covid-19 και πως 

ακριβώς λειτουργούν. 

  Νοιώθω πάρα πολύ άνετα  

  Μάλλον νοιώθω άνετα 

  Δε νοιώθω ιδιαίτερα άνετα 

  Δε νοιώθω καθόλου άνετα 
 

16. Σε σχέση με τον εμβολιασμό για την covid-19: 

  Έχω εμβολιαστεί επειδή ήθελα 

  Έχω εμβολιαστεί επειδή αναγκάστηκα 

  Δεν έχω εμβολιαστεί, σκοπεύω να εμβολιαστώ τις επόμενες 4 εβδομάδες 

  Δεν έχω εμβολιαστεί επειδή έχω νοσήσει 

  Δεν έχω εμβολιαστεί επειδή δεν θέλω 
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 17. Σημείωσε πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς με τις παρακάτω δηλώσεις σε σχέση με τα εμβόλια και τους 

εμβολιασμούς για την COVID 19: 
 Δ

ια
φ

ω
νώ

 

π
ά

ρ
α

 π
ο

λύ
 

Δ
ια

φ
ω

νώ
 

π
ο

λύ
 

Δ
ια

φ
ω

νώ
 

Συ
μ

φ
ω

νώ
 

Συ
μ

φ
ω

νώ
 

π
ο

λύ
 

Συ
μ

φ
ω

νώ
 

π
ά

ρ
α

 π
ο

λύ
 

Δ
εν α

π
α

ντώ
 

 -3 -2 -1 +1 +2 +3  

1 Οι εμβολιασμοί για την COVID 19 είναι πολύ σημαντικοί για την 

υγεία όλων μας. 

       

2 Τα εμβόλια για την COVID 19 είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά.        

3 Το να εμβολιαστώ για την COVID 19 είναι σημαντικό για την υγεία 

των άλλων ατόμων στην κοινότητα. 

       

4 Όλα τα εμβόλια για την COVID 19 που προσφέρονται στο εθνικό 

πρόγραμμα εμβολιασμών έχουν ευεργετικά αποτελέσματα και είναι 

χρήσιμα. 

       

5 Τα νέα εμβόλια έχουν περισσότερες παρενέργειες από τα παλιότερα 

εμβόλια.  

       

6 Οι πληροφορίες που λαμβάνω για τα εμβόλια για την COVID 19 από 

τις επίσημες πηγές (κυβέρνηση, επαγγελματίες) είναι αξιόπιστες.  

       

7 Οι εμβολιασμοί για την COVID 19 είναι ένας σωστός τρόπος 

προστασίας μας από τη συγκεκριμένη νόσο.  

       

8 Γενικά, κάνω αυτό που συνιστούν οι γιατροί ή άλλοι επαγγελματίες 

υγείας σε σχέση με τον εμβολιασμό για την COVID 19.  

       

9 Με προβληματίζουν οι σοβαρές παρενέργειες των εμβολίων για την 

COVID 19. 

       

10 Οι έφηβοι δε χρειάζονται εμβόλια για την COVID 19.         
 

 

18. Σημείωσε πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς με καθεμία από τις παρακάτω δηλώσεις.  

[Σημείωσε μία απάντηση σε κάθε γραμμή] 

 Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ  

Μάλλον 
Διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ 

Μάλλον 
Συμφωνώ  Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Η COVID-19 με κάνει να ανησυχώ πολύ 

για τους συνήθεις τρόπους ταξιδιού και 

μετακίνησής μου. 

       

2. Νιώθω άβολα να σκέφτομαι την 

COVID-19 ενώ σχεδιάζω τις διακοπές μου. 
       

3. Φοβάμαι να διακινδυνεύσω τη ζωή 

μου όταν ταξιδεύω, λόγω της COVID-19. 
       

4. Όταν παρακολουθώ ειδήσεις σχετικά 

με την COVID-19, νευριάζω ή αγχώνομαι 

σε σχέση με τις μετακινήσεις και τα 

ταξίδια. 

       

5. Δεν αισθάνομαι ασφαλής να ταξιδέψω 

λόγω της COVID-19. 
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19. Σημείωσε πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς με καθεμία από τις παρακάτω δηλώσεις. 

[Σημείωσε μία απάντηση σε κάθε γραμμή] 

 Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ  

Μάλλον 
Διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ 

Μάλλον 
Συμφωνώ  Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Όποτε έχω την ευκαιρία να ταξιδέψω, 

θα το κάνω. 
       

2. Θα κάνω ό, τι μπορώ για να βελτιώσω 

την δυνατότητά μου να ταξιδεύω. 
       

3. Θα συνεχίσω να συλλέγω πληροφορίες 

σχετικά με τα ταξίδια στο μέλλον. 
       

 

20. Σημείωσε πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς με καθεμία από τις παρακάτω δηλώσεις.  

[Σημείωσε μία απάντηση σε κάθε γραμμή] 

 Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ  

Μάλλον 
Διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ 

Μάλλον 
Συμφωνώ  Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Συχνά επικεντρώνομαι στην πρόληψη 

αρνητικών γεγονότων στη ζωή μου. 
       

2. Συχνά ανησυχώ μήπως κάνω λάθη.        
3. Συχνά σκέφτομαι άσχημα πράγματα 

που μπορεί να μου συμβούν. 
       

 

 

21. Εάν ταξίδευα σε μια ξένη χώρα… [Σημείωσε μία απάντηση σε κάθε γραμμή] 

 Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ  

Μάλλον 
Διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ 

Μάλλον 
Συμφωνώ  Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Αμφιβάλλω ότι τουρίστες όπως εγώ θα 

ήταν ευπρόσδεκτοι από τους ντόπιους. 
       

2. Δεν θα ένιωθα άνετα με τον άλλο 

πολιτισμό. 
       

1. Μάλλον θα ένιωθα άβολα να 

συνεργαστώ με ντόπιους. 
       

2. Θα υπήρχαν πολλές παρεξηγήσεις 

μεταξύ εμένα και των ντόπιων. 
       

5. Θα ήμουν καχύποπτος με τους 

ντόπιους που θα συναντούσα εκεί. 
       

6. Θα ανησυχούσα ότι οι ντόπιοι θα με 

αντιμετώπιζαν με επιφύλαξη. 
       

 

 

 

 

Σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο και τη συμμετοχή σου! 
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Παράρτημα Β: «Έγκριση από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο»  
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Παράρτημα Γ « Έγκριση για την χρησιμοποίηση της Κλίμακα Ταξιδιωτικού 

Άγχους στην Πανδημία»  
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