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Η Μεσογειακή Αναιμία του τότε και του τώρα, μια έρευνα για την 

διαφορετική αντιμετώπιση της ασθένειας από τον κόσμο του χθες και του 

σήμερα.  

Πρόλογος  

Κατά τη περίοδο 1940 – 1970 η Μεσογειακή Αναιμία αποτελούσε το μεγαλύτερο εμπόδιο όσον 

αφορά τη δημόσια υγεία της Κύπρου. Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες του Υπουργείου 

Υγείας και γενικότερα της κοινωνίας ο εκμηδενισμός των γεννήσεων παιδιών με θαλασσαιμία 

είχε πλέον επιτευχθεί μεταξύ της περιόδου 1985 – 2000. Σήμερα, όμως παρατηρείται και πάλι 

μια επικίνδυνη αύξηση των περιστατικών που έχουν να κάνουν με τη Μεσογειακή Αναιμία.  

Αυτό μας κίνησε τη περιέργεια και έτσι λοιπόν με τη βοήθεια του έμπειρου ερευνητή κ. Μ. 

Χατζηγαβριήλ διεξαγάγαμε κοινωνική έρευνα που στόχευε στο να δείξει τις απόψεις και τη 

σχέση του κόσμου όσον αφορά την ασθένεια. Πιο συγκεκριμένα, θέλαμε να ερευνήσουμε πόσο 

ενημερωμένος είναι ο κόσμος της Λεμεσού σε σχέση με τη νόσο, ποιοι λόγοι κατά την άποψη 

των ερωτηθέντων οδήγησαν στην κατακόρυφη πτώση των γεννήσεων παιδιών με Μεσογειακή 

Αναιμία την περίοδο 1985 – 2000 όπως φαίνεται μέσα από τη βιβλιογραφική μας ενημέρωση 

και ποιοι λόγοι κατά την άποψη των ερωτηθέντων οδήγησαν στην αύξηση γεννήσεων παιδιών 

με Μεσογειακή Αναιμία τα τελευταία χρόνια. Για την διεξαγωγή και επίτευξη της πιο πάνω 

εργασίας, αφού επισκεφθήκαμε το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, χρησιμοποιήσαμε σαν  

ερευνητικό μας εργαλείο ερωτηματολόγιο το οποίο είχαμε ετοιμάσει, ενώ το δείγμα μας 

αποτελούσε κατοίκους της Λεμεσού, τόσο ενήλικες, όσο και ανήλικους (μαθητές της Α΄, Β΄και Γ΄ 

Λυκείου του Αγ. Ιωάννη). Το δείγμα λήφθηκε από συνολικά 262 ερωτηματολόγια και αργότερα 

επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα μας με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS, κάνοντας διάφορες 

συγκρίσεις ανάμεσα στο φύλο, μορφωτικό επίπεδο, την ΟΜΠ των μαθητών και την ηλικία των 

ερωτηθέντων με σκοπό να απαντήσουμε τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα. Έτσι λοιπόν, 

καταλήξαμε στα συμπεράσματα ότι ο κόσμος της Λεμεσού είναι μόνο επιφανειακά 

ενημερωμένος σε σχέση με την ασθένεια, ότι οι ενήλικες είναι πιο ενημερωμένοι από τους 

ανήλικους, πως οι γυναίκες φαίνεται να είναι πιο ευαισθητοποιημένες από τους άνδρες και οι 

μαθητές με ΟΜΠ2 ήταν λιγότερο ενημερωμένοι σε σχέση με την θαλασσαιμία. 

 

Συγκεκριμένα στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται στην πρώτη ενότητα η βιβλιογραφική μας 

ενημέρωση που έπρεπε να κάνουμε αν θέλαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, στην 

δεύτερη ενότητα η απόφαση μας για έρευνα και τα ερευνητικά ερωτήματα καθώς επίσης και τον 

τρόπο με τον οποίο καθορίσαμε το ερωτηματολόγιο μας μέσα από τα ερευνητικά μας 

ερωτήματα. Στην ενότητα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μας και τέλος απάντηση και 

συμπεράσματα των ερευνητικών μας ερωτημάτων.  

   



Εισαγωγή  

Η θαλασσαιμία αποτελεί σοβαρή κληρονομική ασθένεια και μάστιγα κυρίως για τις χώρες τις 

Μεσογείου. Η μεσογειακή αναιμία αφορά τη μείωση της ποσότητας της ερυθράς σειράς του 

αίματος, ελάττωση αιμοσφαιρίνης, συνεπώς και την ελάττωση του αιματοκρίτη. Παρατηρείται 

έλλειψη του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων, όμως σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να 

παραμείνει φυσιολογικός. 

Συμπτώματα κάθε αναιμίας είναι η δύσπνοια στην προσπάθεια, η εύκολη κατάπτωση, ανορεξία, 

αίσθημα ζάλης όπως και έλλειψη συγκέντρωσης. Σε άτομα που πάσχουν από στεφανιαία νόσο 

παρατηρείται επίσης και επίταση στηθαγχικών εκδηλώσεων. Οι θαλασσαιμίες, όπως και οι 

αιμοσφαιρινοπάθειες κατατάσονται στις αιμολυτικές αναιμίες, λόγω της ζωής των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων που είναι συντομότερη από το φυσιολογικό, βασική διαταραχή όμως είναι η 

βλάβη αιμοσφαιρίνης ποσοτικής ή ποιοτικής (Κατσάνου 2004). 

Η μεσογειακή  αναιμία ανήκει στην ετερογενής ομάδα διαταραχών με κύριο χαρακτηριστικό τη 

μείωση παραγωγής σφαιρινικών αλυσίδων. Όλα τα θαλασσαιμικά σύνδρομα έχουν κοινά 

στοιχεία την ενδομυελική καταστροφή των ερυθροβλαστών, την προβάλλουσα υποχρωμία, 

μορφολογικές αλλοιώσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμόλυση στην περιφέρεια. Η 

Μεσογειακή Αναιμία, κατατάσσεται σε α, β, δβ, δ, γβδ, ανάλογα με την σύνθεση κάθε 

σφαιρινικής αλυσίδας  η οποία επηρεάζεται.  

Η β-μεσογειακή αναιμία είναι κληρονομική ασθένεια και οφείλεται σε ανωμαλία στη σύνθεση των 

β- αλυσίδων, με επακόλουθο την μείωση του συνολικού ποσού αιμοσφαιρίνης του 

ερυθροκυττάρου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία βαριάς υποχρωμίας. Ιδιαίτερα συχνή φαίνεται 

να είναι στις Βαλκανικές, Ανατολικές και Μεσογειακές χώρες. Στην Ελλάδα το ποσοστό φορέων 

ανέρχεται στο 5 – 20%. 

Η ετερόζυγη β – Μεσογειακή Αναιμία είναι συνήθως ασυμπτωματική. Οι φορείς θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι δεν τυγχάνει πρόβλημα υγείας, ενώ ακόμη και αν έχουν σε μικρό βαθμό αναιμία, 

η έκφραση της γενετικής ανωμαλίας δεν απαιτεί αλλά ούτε και διορθώνεται με θεραπεία ενώ 

είναι δυνατόν να τη μεταβιβάσουν και στα παιδιά τους.  

Μπορούμε να πούμε ότι η Μεσογειακή Αναιμία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο κοινές 

κληρονομικές παθήσεις του αίματος, σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπολογίζεται, ότι 240 εκατομμύρια 

άτομα σε όλο τον κόσμο είναι ετερόζυγα για β-μεσογειακή αναιμία και περίπου 200.000 

πληγείσες ομοζυγώτες, ετησίως. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το 1,5% του παγκόσμιου 

πληθυσμού (80 έως 90 εκατομμύρια άτομα) είναι φορείς της β- μεσογειακής αναιμίας, με 

περίπου 60.000 συμπτωματικά βρέφη να γεννώνται σε ετήσια βάση. Η συνολική ετήσια 

επίπτωση των συμπτωματικών ατόμων υπολογίζεται σε 1 στους 100.000 σε όλο τον κόσμο και 

1 στα 10.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κουτελέκος & Χαλιάσος, 2013). 

 



1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με το τι έχουμε βρει στην βιβλιογραφία διότι στην ουσία 

αυτό που πρέπει πρώτα να δούμε είναι τι υπάρχει στην βιβλιογραφία σε σχέση με τη 

Μεσογειακή Αναιμία και την εξέλιξη των γεννήσεων στη Κύπρο και για αυτό το λόγο το πρώτο 

με το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν να ασχοληθούμε βιβλιογραφικά με την ενημέρωση μας.   

1.1. Μεσογειακή Αναιμία 

Η Μεσογειακή αναιμία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο κοινές κληρονομικές παθήσεις του 

αίματος σε παγκόσμιο  επίπεδο.  Σύμφωνα με εκτιμήσεις το 1,5%  του παγκοσμίου πληθυσμού 

είναι φορείς  της β μεσογειακής αναιμίας  (Κατσάνου 2004, Κουτελέκος και Χαλιάσος, 2013). Ο 

όρος μεσογειακή αναιμία χωρίζεται σε 4 μορφές  την α, β μεσογειακή αναιμία που είναι οι 

συνηθέστερες και χαρακτηρίζονται  από περιορισμό παραγωγής των 2 τύπων σφαιρίνης.  Όμως 

υπάρχουν και οι πιο σπάνιες μορφές η γ και δ.  Ενώ έχουν βγει εξελιγμένες θεραπευτικές 

μεθόδους για αντιμετωπίσει  της νόσου καθημερινά χάνονται ζωές. Εκτιμείται ότι η μεσογειακή 

αναιμία  θα λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Συμπερασματικά  η ενημέρωση για τη νόσο μπορεί 

να συμβάλλει σημαντικά για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου (Τέλη και άλλοι, 2007).  

Η μεσογειακή  Αναιμία  προκαλεί σοβαρές σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές επιπτώσεις πάνω 

στο ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης τα άτομα που νοσούν από την Μεσογειακή αναιμία  έχουν 

τη δυνατότητα να  φέρουν  και αυτοί  με την σειρά τους  παιδία που να πάσχουν  από  την νόσο 

αυτή. Κάνοντας μια ιστορική  αναδρομή   το κράτος με το μικρότερο αριθμό  γεννήσεων  με 

παιδία που πάσχουν με την νόσο είναι το Κυπριακό. Στο Κυπριακό κράτος  εφάρμοσαν το 1970 

το πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Πρόληψης  κατά την Μεσογειακή αναιμία το οποίο ήταν πολύ 

αποτελεσματικό. Αφού λίγα χρόνια  αργότερα  ο αριθμός  των παθόντων μειώθηκε σημαντικά  

ακόμη και για τις μέρες μας .Η νόσος  συστήνεται να αντιμετωπίζεται μαζικά   σε προγράμματα  

θεραπείας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και όχι ατομικά (Telfer P. et al., 2006). 

Επίσης το κράτος έχει την ευθύνη να  διοργανώνει προγράμματα ενημέρωσης  και προλήψεις 

έτσι ώστε ο κόσμος του κράτους τους να ενημερώνεται συνεχώς.  Σήμερα οι Κυπριακές 

υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες   για την πρόληψη και την περίθαλψη  των ασθενών είναι 

αρκετά ικανοποιητικές.  Οι πάσχοντες ακολουθούν   ορισμένα εξειδικευμένα προγράμματα 

θεραπείας τα όποια βασίζονται πάνω σε υπηρεσίες   μεταγγίσεων  οι οποίες παίζουν  το 

σημαντικότερο  ρόλο.  Αφού   οι περισσότερες θεραπευτικές αγωγές έχουν ως μέσω θεραπείας 

τις συχνές μεταγγίσεις αίματος. Οι υπηρεσίες αιμοδοσίας ψάχνουν συνεχώς αιμοδότες οι οποίοι 

να μπορούν να προσφέρουν υγιής αίμα  για να  εκπληρώνονται οι θεραπείες των παθόντων  και 

να μην υπάρχει κίνδυνος από πλευράς των μεταγγίσεων. Όμως δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες 

μεταγγίσεων όπου βοηθούν τους παθόντες της Μεσογειακής αναιμίας αλλά ιδρύθηκαν άλλες 



οργανώσεις και σύνδεσμοι με σκοπό να στηρίζουν ψυχολογικά και να προσπαθούν να 

καλύπτουν  τις ανάγκες  τους . 

 

1.2. Αποτελέσματα από άλλες έρευνες  

Το Μητρώο Θαλασσαιμίας του Ηνωμένου Βασιλείου καταγράφει τις γεννήσεις, τους θανάτους 

και τα επιλεγμένα κλινικά δεδομένα ασθενών με θαλασσαιμία που κατοικούν στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Έρευνα επιβίωσης και αιτιών της μεσογειακής αναιμίας, είχε ως στόχο να 

συμπεριλάβει την πιθανή επίδραση του καρδιαγγειακού μαγνητικού συντονισμού Τ2* (CMR) 

Το μητρώο ενημερώθηκε μέχρι το 2003,  ενώ εξασφαλίστηκαν αντίγραφα πιστοποιητικών 

θανάτου και έτσι αιτίες της β- θαλασσαιμίας είχαν παρθεί. Επιπλέον, από κλινικά αρχεία 

εντοπίστηκαν ασθενείς που λάμβαναν χηλικοποιητή σιδήρου, δεφεριπρόνη ή αξιολόγηση του 

καρδιακού φορτίου σιδήρου. Κύρια  αίτια θανάτου ήταν αναιμία (πριν από το 1980), λοιμώξεις, 

επιπλοκές μεταμόσχευσης μυελού των οστών καθώς και καρδιακή νόσος λόγω υπερφόρτωσης 

σιδήρου. Από το 1980 – 1990 οι θάνατοι ανέρχονταν στους 12.7/ 1000 ασθενείς κάθε χρόνο, 

εξαιτίας των πιο πάνω λόγων. 40% των ασθενών που είχαν γεννηθεί πριν από το 1980 είχαν 

λάβει καρδιαγγειακό μαγνητικό συντονισμό Τ2* μεταξύ 2000-2003 και το 36% αυτών των 

ασθενών είχαν χορηγηθεί με δεφεριπρόνη πριν από το τέλος του 2003. Το 2000-2003 το 

ποσοστό θνησιμότητας μειώθηκε σημαντικά ( 4.3/ 1000 ασθενείς ανά έτος. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στη μείωση από υπερφόρτωση σιδήρου. 

Το 2004 στην Κύπρο και Ιταλία υπήρξε μία βελτίωση όταν το Τ2* CMR άρχισε να 

χρησιμοποιείται, η μεγαλύτερη αλλαγή στην θεραπεία ήταν επίσης ότι αυξήθηκε η χρήση της 

δεφεριπρόνης που συνήθως συνδυαζόταν με δεφεροξαμίνη. Και στις 2 χώρες η χρήση του Τ2* 

CMR συνείσφερε επίσης στην βελτιωμένη ταυτοποίηση και θεραπεία των ασθενών με 

μυοκαρδιακή σιδήρωση (Μελά, 2010) 

Ο έλεγχος της καρδιακής υπερφόρτωσης σιδήρου ως κύρια αιτία θανάτου της θαλασσαιμίας 

έχει βελτιωθεί σημαντικά από την ανάπτυξη της Τ2* CMR, η οποία καθιστά τον σίδηρο της 

καρδίας ορατό σε κλινικούς γιατρούς και ασθενείς, σε συνδυασμό με κατάλληλες  μεταβολές στη 

θεραπεία χηλικοποίησης σιδήρου. Αυτό περιλαμβάνει την ευρύτερη ανάπτυξη του στοματικού 

χηλικοποιητή σιδήρου, δεφεριπρόνη τόσο ως μονοθεραπεία, όσο και σε συνδυασμό με 

δεφεροξαμίνη. Αυτοί οι δύο παράγοντες πιθανό να είναι και οι βασικοί παράγοντες για τη 

βελτίωση της θνησιμότητας στο μητρώο θαλασσαιμίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Bernadette M. 

et al, 2008) 

 

 



1.3. Η Μεσογειακή Αναιμία στη Κύπρο 

Ένας  αρκετά μεγάλος αριθμός  παθόντων με θαλασσαιμία έχουν  γεννηθεί  αλλά και 

αντιμετωπιστεί  αποκλειστικά στην Κύπρο.  Ψάχνοντας στο παρελθόν για συλλογή 

πληροφοριών  είχαμε  ελλείψεις  για της πληροφορίες των γεννήσεων κατά την διάρκεια του 

1974 και μετά  Όμως αναλύσαμε κλινικά δεδομένα για ασθενείς πούμε γεννήθηκαν  μετά το 

1960.  Αποτέλεσμα  να βρούμε ότι η κυρία  αιτία θανάτου ηταν οι καρδιακές.  Εντωμεταξύ κατά 

την διάρκεια  του 1980-2000 υπήρχε  αύξηση  καρδιακών  θανάτων.  Δηλαδή  η 

καρδιομυοπαθεια που προκαλείται από τα αυξημένα  ποσοστά σιδήρου . Η Κύπρος ήταν η 

πρώτη χώρα που  είσαγε ένα  επιτυχείς  πρόγραμμα πρόληψης με βάση  τη προ-συζυγική 

εξετάσω και τις ετήσιες  γεννήσεις.  Αφού  τα ποσοστά αυτά μειώθηκαν σημαντικά (Μελά, 2010) 

 

Στην πιο πάνω γραφική παράσταση παρουσιάζονται τα αριθμητικά δεδομένα των γεννήσεων 

παιδιών με θαλασσαιμία στην Κύπρο (Χατζηγαβριήλ, 2017).  Αναλυτικότερα, κατά το διάστημα 

1907-1950 ο αριθμός των γεννήσεων ήταν σχεδόν μηδενικός, γεγονός που μας παρουσιάζει 

πως τις δεκαετίες εκείνες η νόσος δεν ήταν σε τόσο προχωρημένο επίπεδο για τα Κυπριακά 

δεδομένα.  

Την περίοδο 1960 – 1980 τα ποσοστά γεννήσεων παιδιών με μεσογειακή αναιμία ήταν πολύ 

ψηλά. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως η νήσος μας μαστιζόταν από την νόσο αυτή. Για 

λόγους που θα ερευνήσουμε, το διάστημα αυτό παρατηρείται έντονη αύξηση στον αριθμό των 

γεννήσεων γεγονός που επιφέρει πολλά ερωτηματικά (τι οδήγησε στην αύξηση;, ποιοι 

παράγοντες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο;). 

 



Παρόλα αυτά, από το 1985 μέχρι και το 2000 παρατηρείται μια κατακόρυφη πτώση του αριθμού 

γεννήσεων. Τα ποσοστά αυτά φανερώνουν πως τις δεκαετίες αυτές, οι άνθρωποι θεωρούσαν 

τη νόσο επικίνδυνη και δεν επιθυμούσαν πλέον να γεννιούνται παιδιά με μεσογειακή αναιμία. 

Παράλληλα, πιστεύουμε πως κι άλλοι φορείς (εκκλησία, πολιτεία, κ.α.) διαδραμάτισαν 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της άποψης αυτής. Για τους πιο πάνω λόγους θα 

ερευνήσουν εις βάθος τους λόγους και τους παράγοντες που οδήγησαν στην πτώση αυτή.  

 

Κλείνοντας, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μικρή αύξηση στον αριθμό των γεννήσεων, 

πράγμα που μας φανερώνει πως πλέον οι σύγχρονοι άνθρωποι που αποτελούν τη σημερινή 

κοινωνία έχουν ξεπεράσει πια τις προκαταλήψεις τους με αποτέλεσμα η μεσογειακή αναιμία να 

μην αποτελεί θέμα «ταμπού». Συγκεκριμένα θέλοντας να μελετήσουμε αυτούς τους λόγους 

αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην έρευνα μας καθορίζοντας τα ερευνητικά μας ερωτήματα 

στην επόμενη ενότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Καταρτισμός ερωτηματολόγιο 

Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε αναλυτικά πως καταλήξαμε στο ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήσαμε για την έρευνα μας και που μπορεί κανείς να το βρεις αυτούσιο στο 

Παράρτημα 1. Αποφασίσαμε το ερευνητικό μας εργαλείο να είναι το ερωτηματολόγιο διότι με 

αυτό μπορείς να πλησιάσεις εύκολα όλο τον κόσμο και έτσι να έχεις ποσότητα δείγματος αλλά 

και εύρος ηλικιών ώστε ένα μπορέσεις στο τέλος να συγκρίνεις αλλά και να βγάλεις ασφαλή 

συμπεράσματα, καταντώντας έτσι τα αποτελέσματα σου πιο αξιόπιστα  

2.1. Ερευνητικά Ερωτήματα  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας μεταξύ των ανθρώπων 

της σημερινής κοινωνίας σχετικά με την νόσο της Μεσογειακής αναιμίας. Αναλυτικότερα, 

θέλουμε να ερευνήσουμε πόσο ενημερωμένος είναι ο κόσμος σε σχέση με την Μεσογειακή 

αναιμία, τις αιτίες που προκαλούν τη νόσο καθώς και παράγοντες που διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο για την εξάπλωση της. Πιο συγκεκριμένα το δείγμα προς έρευνα θα 

περιλαμβάνει όλων των ηλικιών ανθρώπων της επαρχίας Λεμεσού (μαθητές – νέοι - μεσήλικες - 

ηλικιωμένοι ). Για το σκοπό αυτό θα επισκεφθούμε πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους και 

χώρους αλλά και χώρους που συχνάζουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας διανέμοντας 

ερωτηματολόγια. 

Στη παρούσα εργασία διερευνούμε τα εξής βασικά ερευνητικά ερωτήματα: . 

 Πόσο ενημερωμένος είναι ο κόσμος της Λεμεσού σε σχέση με τη νόσο 

 Ποιοι λόγοι κατά την άποψη των ερωτηθέντων οδήγησαν στην κατακόρυφη πτώση των 

γεννήσεων παιδιών με Μεσογειακή Αναιμία την περίοδο 1985 – 2000 όπως φαίνεται 

μέσα από τη βιβλιογραφική μας ενημέρωση.  

 Ποιοι λόγοι κατά την άποψη των ερωτηθέντων οδήγησαν στην αύξηση γεννήσεων 

παιδιών με Μεσογειακή Αναιμία τα τελευταία χρόνια όπως φαίνεται μέσα από τη 

βιβλιογραφική μας ενημέρωση.  

 

Στην ουσία μέσα από τα πιο πάνω ερευνητικά ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε 

τις απόψεις του κόσμου τότε με τώρα. Όλα τα πιο πάνω επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα 

συνοψίζονται στο γενικό ερευνητικό ερώτημα στο οποίο προσπαθούμε να απαντήσουμε: Ποιες 

ήταν και είναι οι αντιλήψεις / γνώσεις του κόσμου της Λεμεσού σχετικά με την Μεσογειακή 

Αναιμία. Για να μπορέσουμε να είμαστε πιο σίγουροι στις συγκρίσεις θα δούμε τις απόψεις των 

μεγαλύτερων σε ηλικία που ήταν την δεκαετία του 80 και 90 στην ηλικία που γίνεται κάποιος 

γονέας και να τις συγκρίνουμε με τις απόψεις των ατόμων που είναι σήμερα σε ηλικία 

τεκνοποίησης. Έτσι μπορούμε να δούμε διαφορές και να καταλήξουμε σε ασφαλή 

συμπεράσματα σε σχέση με τα αποτελέσματα και τις απόψεις των ερωτηθέντων.  



 

 

Πέραν όμως από το βασικό ερευνητικό ερώτημα θέλουμε στη συνέχεια μέσα από συσχετιστική 

στατιστική να δούμε κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις ομάδων μαθητών και να κάνουμε τις 

απαραίτητες συγκρίσεις. Συγκεκριμένα μπορούμε να προβούμε στις πιο κάτω συγκρίσεις:  

 Κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις των αντρών σε σχέση με αυτές των γυναικών. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικία τους 

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων διαμορφώνονται σε σχέση με το μορφωτικό 

τους επίπεδο. 

 Επίσης θα θέλαμε να δούμε κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων διαμορφώνονται 

ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ζουν, δηλαδή αν είναι από μικρή ή μεγάλη 

οικογένεια, αν ζουν στην πόλη ή σε χωριό.  

Θα προσπαθήσουμε μέσα από τις ερωτήσεις που θα τοποθετηθούν στο Α μέρος για τα 

δημογραφικά τους στοιχεία να δούμε αν έχουν διαφορετικές απόψεις οι διαφορετικές ομάδες 

των ερωτηθέντων ανάλογα με το περιβάλλον που μεγάλωσαν.  

 

Για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις συγκρίσεις θα πρέπει εκ των προτέρων να τις 

θέσουμε υπόψη των ερωτώμενων ούτως ώστε στο τέλος να καταστεί δυνατό να γίνουν 

ανάλογες συσχετίσεις με βάσει τις απαντήσεις, που θα δοθούν στο ερωτηματολόγιο που θα 

ετοιμάσουμε. 

2.2. Επιλογή και στήριξη ερευνητικού εργαλείου  

H ανάγνωση της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας συνέβαλε σημαντικά στη δομή και τη 

διατύπωση των ερωτήσεων που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας με στόχο 

την αναγκαία συλλογή δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν, προκειμένου να 

απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα.  

 

Επιλέχθηκε το «ερωτηματολόγιο» ως το πιο κατάλληλο για την περίπτωση ερευνητικό εργαλείο 

συλλογής δεδομένων. Το τελικό ερωτηματολόγιο, όπως διαμορφώθηκε, περιελάμβανε 

ερωτήσεις «κλειστού» τύπου. Οι ερωτήσεις «κλειστού τύπου» ήταν δομημένες και 

διατυπωμένες βάσει της κλίμακας Likert1 (Bell, 1997· Παπαδημητρίου και άλλοι, 2001· Arnold et 

                                                           
1
 Η κλίμακα Likert αποτελεί μια κλίμακα εκτίμησης απόψεων ή συμπεριφοράς. Πρόκειται για υποκατηγορία της τακτικής 

κλίμακας. Στην εκπαιδευτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται, όταν ο εξεταζόμενος αξιολογείται με διατύπωση του βαθμού 
(πόσο καλά) ικανοποίησης του αξιολογητή από τον τρόπο με τον οποίο ο εξεταζόμενος έφερε σε πέρας ένα καθήκον, που 
του ζητήθηκε να εκτελέσει. Πιο συγκεκριμένα, ο αξιολογητής έχει μια λίστα με προτάσεις (καταφατικές ή ερωτηματικές), ο 
αριθμός των οποίων συνήθως ποικίλλει από έξι ως τριάντα (Arnold et al. 1967:31). Οι προτάσεις συνοδεύονται από κλειστές 
απαντήσεις, οι οποίες συνήθως δίνονται με τη μορφή κλίμακας από 3 ως 7 βαθμίδες και υποδηλώνουν διαφορετικό βαθμό 
συμφωνίας ή ικανοποίησης. Στη διαβάθμιση της κλίμακας χρησιμοποιείται συνήθως μία από τις παρακάτω ομάδες 
επιλογών: (α) «Διαφωνώ», «Μάλλον διαφωνώ», «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», «Μάλλον συμφωνώ», «Συμφωνώ» και 

http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=144
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=144
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=224


al, 1967· Hasson & Arnetz, 2007) με αριθμητικά στοιχεία από το 1 έως το 5: 1 = διαφωνώ 

απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4 = συμφωνώ, 5 = συμφωνώ 

απόλυτα (Μιχαλοπούλου, 2006).  

2.2.Α. Κατηγορία 1: Μεταβλητές γενικών χαρακτηριστικών και δημογραφικών στοιχείων 

Στο ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε στους μαθητές θα υπάρχουν οι μεταβλητές  1, 2, 3, 4 και 

5, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες του 

μαθητικού πληθυσμού. Στο ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε στους καθηγητές θα υπάρχουν οι 

μεταβλητές 1, 2 και 3 για συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες των καθηγητών. 

Συγκρίσεις μπορούν να γίνουν και συνολικά μεταξύ των απόψεων των μαθητών και των 

απόψεων των καθηγητών.  

1. Φύλο:  Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην κατηγορία «άνδρας - αγόρι» (κωδικός 1) και στην 

κατηγορία «γυναίκα - κορίτσι» (κωδικός 2). Η μεταβλητή αυτή εξυπηρετεί τη διενέργεια 

συγκρίσεων ανάμεσα στις απόψεις μεταξύ αντρών και γυναικών, και στη διαπίστωση τυχόν 

διαφορών ανάμεσα στις απόψεις τους. 

2. Μορφωτικό επίπεδο: Μέσα από αυτή τη μεταβλητή θέλουμε να δούμε αν μεταβάλλονται οι 

απόψεις των ερωτηθέντων σε σχέση με το μορφωτικό τους επίπεδο. Το μορφωτικό επίπεδο θα 

καλύπτεται από 4 κατηγορίες: Δημοτικό (κατηγορία 1), Γυμνάσιο – Λύκειο (κατηγορία 2), 

Κολλέγιο – Πανεπιστήμιο (κατηγορία 3) και Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό (κατηγορία 4).  

3. Ηλικία: Μέσω αυτής της κατηγορίας θα μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις των 

ερωτηθέντων ανάλογα με την ηλικία τους. Τα αποτελέσματα θα ομαδοποιηθούν στην συνέχεια 

σε ηλικίες κάτω των 30 (κωδικός 1), από 30 μέχρι 45 (κωδικός 2), από 45 μέχρι 60 (κωδικός 

3)και πάνω από 60 (κωδικός 4).  

4. Τόπος διαμονής: Αν μεγάλωσαν σε πόλη ή σε χωριό.  

5. Περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσαν: Αν μεγάλωσαν σε μεγάλη οικογένεια ή σε μικρή 

οικογένεια, πόσα άτομα υπήρχαν στο σπίτι που πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια. Οι δύο 

τελευταίες ερωτήσεις μπαίνουν για να μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις ανάλογα με το 

περιβάλλον που μεγάλωσαν.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            
(β) «Καθόλου ικανοποιητικά», «Λίγο ικανοποιητικά», «Μέτρια ικανοποιητικά», «Πολύ ικανοποιητικά», «Πλήρως 
ικανοποιητικά». Ο συμμετέχων/αξιολογητής καλείται να σημειώσει τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του με την εκάστοτε 
πρόταση. 



2.2.Β. Κατηγορία 2 και 3: Μεταβλητές ερωτήσεων – δηλώσεων  

Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές έχουν 5 κατηγορίες οι οποίες καθορίζονται από την κλίμακα 

Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4 = συμφωνώ, 

5 = συμφωνώ απόλυτα) και είναι δηλώσεις απέναντι στις οποίες οι ερωτηθέντες θα κληθούν να 

τοποθετηθούν έτσι ώστε να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τις απόψεις των μαθητών 

σχετικά με τα ερωτήματα της εκπαιδευτικής μας έρευνας. Συγκεκριμένα τα 3 βασικά ερωτήματα 

χωρίστηκαν σε υποκατηγορίες και για κάθε υποκατηγορία καθορίστηκε μια σειρά από 

παραμέτρους. Καθώς η μια παράμετρος να έρχεται να συμπληρώσει την άλλη καθίσταται 

δυνατό να αποκτήσουμε μια σφαιρική άποψη για τις απόψεις των ερωτώμενων. Μέσα από την 

πολλαπλότητα των παραμέτρων μπορούν να τακτοποιηθούν τα ερωτήματα και έτσι να 

καταλήξουμε σε σαφείς απαντήσεις για την άποψη μαθητών και καθηγητών σε κάθε ερευνητικό 

ερώτημα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

(1) Αν έχουν δει πουθενά ή αν τους έχει ενημερώσει ποτέ κανείς σε σχέση με τη Μεσογειακή 

Αναιμία (Μέσα Ενημέρωσης, Υπουργείο Υγείας, Νοσοκομεία, Κλινικές, κ.α.)  

(2) Αν γνωρίζουν τι είναι το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας και αν το έχουν το στίγμα της 

Μεσογειακής Αναιμίας  

(3) Αν γνωρίζουν με ποιο τρόπο μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία;  

(4) Αν γνωρίζουν ότι ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία μπορεί να πεθάνει χωρίς την 

κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. 

(5) Ποια η άποψη τους σε σχέση με την στάση που πρέπει να έχει ο κόσμος απέναντι στην 

ασθένεια 

(6) Αν θα έκαναν προγεννητική αν ήξεραν ότι υπήρχε περίπτωση να γεννήσουν ένα παιδί με 

Μεσογειακή Αναιμία 

(7) Αν θα γεννούσαν ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία ή αν θα προσπαθούσαν να μην 

φτάσουν σε εκείνο το σημείο.  

(8) Αν έχουν οποιαδήποτε πρόβλημα με τις μεταγγίσεις αίματος ή αν είναι τακτικοί αιμοδότες  

(9) Αν πιστεύουν ότι ο κόσμος προσέχει σε σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία 

(10) Τι πιστεύουν σε σχέση με την ενημέρωση και την υπευθυνότητα του κόσμους για την 

νόσο.  

 

Μέσα από τον συνδυασμό των πιο πάνω υποερωτημάτων θα μπορούσαμε να απαντήσουμε τα 

γενικά μας ερωτήματα για τις απόψεις του κόσμου που θέσαμε στην αρχή. Συγκεκριμένα μέσα 

από τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων για τα πρώτα 4 υποερωτήματα θα μπορέσουμε να 

απαντήσουμε το πρώτο ερευνητικό ερώτημα και μέσα από τον συνδυασμό όλων των 

ερωτημάτων μπορούμε στην ουσία να δούμε ποιες οι απόψεις του κόσμου γενικά για την νόσο 

και γενικά πως αντιμετωπίζουν οτιδήποτε σε σχέση με την Μεσογειακή Αναιμία. Συνδυάζοντας 



την μη γνώση σε ορισμένα θέματα με την αντιμετώπιση είναι πολύ πιο εύκολο να 

δικαιολογήσεις συγκεκριμένες πρακτικές και συγκεκριμένες συμπεριφορές. Μέσα από τον 

συνδυασμό όλων των υποερωτημάτων θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα βασικά μας 

ερευνητικά ερωτήματα και θα καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα και αποτελέσματα για το 

βασικό μας ερευνητικό ερώτημα που θέλουμε να διατυπώσουμε τις απόψεις και την στάση του 

κόσμου σε σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία. 

Για το κάθε υποερώτημα ετοιμάστηκαν μια σειρά από δηλώσεις που μέσα από τα αποτελέσματα τους θα 

προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τα υποερωτήματα μας για να μπορέσουμε στην συνέχεια από τις 

απαντήσεις των υποερωτημάτων να προβούμε σε συμπεράσματα και αποτελέσματα για τα γενικά μας 

ερωτήματα. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις δηλώσεις ανά υποκατηγορία.  

Υποερώτημα 1: Αν έχουν δει πουθενά ή  αν τους έχει ενημερώσει ποτέ κανείς σε σχέση 

με την νόσο της Μεσογειακής  Αναιμίας 

 

Γ1 Έχω διαβάσει ενημερωτικά φυλλάδια όσο αφορά την νόσο της Μεσογειακής Αναιμίας    

Γ23 Έχω δει στο δρόμο αφίσες για την μεσογειακή Αναιμία  

Γ26 Έχω  δει  σε  Νοσοκομείο/Κλινική ή αλλά κτήρια πληροφορίες για την Μεσογειακή 
Αναιμία.  

Γ28 Έχω  παρακολουθήσει  ενημερωτική διαφήμιση ή εκπομπή στην τηλεόραση για την 
Μεσογειακή Αναιμία    

Γ34 Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση  κάποιον παθόντα με μεσογειακή Αναιμία  που 
μοιράστηκε  το πώς είναι να ζει με την νόσο αυτή. 

Γ40 Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση κάποιον ειδικό να μιλά  για την Μεσογειακή 
Αναιμία  

Υποερώτημα 2: Αν γνωρίζουν τι είναι το στίγμα  της Μεσογειακής Αναιμίας και αν το 

έχουν το στίγμα  της Μεσογειακής Αναιμίας 

 

Γ2 Γνωρίζω τι είναι το στίγμα τις Μεσογειακής Αναιμίας  

Γ3 Δύο άνθρωποι που είναι φορείς της Μεσογειακής Αναιμίας θα φέρουν σίγουρα  στο 
κόσμο ένα παιδί που θα είναι και αυτό φορέας 

Γ22 Δύο άνθρωποι είναι  φορείς στίγματος, δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουν στο κόσμο  
ένα παιδί που να πάσχει από Μεσογειακή Αναιμία  

Γ24 Είμαι φορέας του στίγματος της Μεσογειακής Αναιμίας   

Γ25 Δύο άνθρωποι που είναι υγιείς (δεν έχουν Μεσογειακή Αναιμία) δεν υπάρχει 
περίπτωση να κάνουν παιδί με μεσογειακή αναιμία.  

Γ35 Μπορείς να καταλάβεις κάποιον από την εμφάνιση αν έχει το στίγμα της Μεσογειακής 
Αναιμίας  

Γ39 Όποιος έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας έχει και τάση να εκδηλώσει την 
ασθένεια  

 
 
 
 
 
 
 
 



Υποερώτημα 3: Αν γνωρίζουν με ποιο τρόπο μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί με 

Μεσογειακή Αναιμία; 

 

Β10 Πόση πιθανότητα υπάρχει για ένα ζευγάρι να γεννήσει παιδί με Μεσογειακή αναιμία 
αν και οι δύο γονείς έχουν Μεσογειακή Αναιμία.   

Β11 Ένα νεαρό ζευγάρι όταν γεννά το πρώτο παιδί τους μαθαίνει ότι έχει Μεσογειακή 
Αναιμία. Το ζευγάρι δεν είχε ξανακούσει για την νόσο και στο τέλος απορεί γιατί 
συνέβηκε σε αυτούς. Έκαναν αναλύσεις τότε μετά και είδαν ότι είχαν και οι δύο το 
στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας. Πόσο μεγάλη ήταν η πιθανότητα να κάνουν παιδί με 
μεσογειακή αναιμία σε αυτή τη περίπτωση;     

Β12 Ένας άντρας έχει μεσογειακή αναιμία και αποφασίζει να παντρευτεί με τη φίλη του η 
οποία μετά από εξέταση για το στίγμα διαφάνηκε ότι δεν έχει το στίγμα.  

(α) Πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί με μεσογειακή αναιμία;  
(β) Πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί με το στίγμα της 
Μεσογειακής Αναιμίας;  

Β13 Μια γυναίκα ξέρει ότι έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας. Πόσο μεγάλη είναι η 
πιθανότητα να κάνει παιδί με Μεσογειακή αναιμία στις πιο κάτω περιπτώσεις;  

(α) Ο άντρας της δεν έχει το στίγμα  
(β) Ο άντρας της έχει το στίγμα  
(γ) ) άντρας της έχει μεσογειακή αναιμία.  

Υποερώτημα 4: Αν γνωρίζουν  ότι ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία μπορεί να πεθάνει 

χωρίς την κατάλληλη  φαρμακευτική αγωγή   

 

Γ5 Οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να κάνουν μετάγγιση αίματος κάθε μέρα  

Γ17 Οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να κάνουν μετάγγιση αίματος όποτε 
χρειάζονται (κάθε 15 ή κάθε μήνα) αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ζήσουν 

Γ19 Την σημερινή εποχή έχουν ανακαλυφθεί φάρμακα και απλά ο ασθενής με Μ.Α. με την 
χρήση τους μπορεί να ζήσει μέχρι τα βαθειά γεράματα του 

Γ36 Οι ασθενείς με Μεσογειακής Αναιμίας δεν χρειάζονται οποιαδήποτε ιατρική 
παρακολούθηση   

Γ41 Πέραν από την μετάγγιση αίματος που κάνει ο ασθενής με Μεσογειακή Αναιμία θα 
πρέπει να παίρνει και επιπλέον φαρμακευτική υποστήριξη για να μην έχει πρόβλημα  

 
Υποερώτημα 5:Ποία η άποψη τους σε τους σε σχέση με την  στάση  που πρέπει να έχει ο 
κόσμος απέναντι στην ασθένεια 

Γ4 Πιστεύω ότι δύο άτομα άμα αγαπιούνται θα αντιμετωπίσουν μαζί τις οποιεσδήποτε 
δυσκολίες 

Γ6 Δεν πρέπει να πλησιάζω άτομα που  πάσχουν από Μεσογειακή  Αναιμία γιατί είναι 
κίνδυνος για την υγεία μου 

Γ8 Οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία μπορούν να ασχοληθούν με οτιδήποτε αν 
παρακολουθούνται κανονικά από Ιατρό και κάνουν μεταγγίσεις αίματος.  

Γ16 Δεν πρέπει να προσπαθώ να αποφεύγω τους παθόντες της Μεσογειακής Αναιμίας 
αφού η νόσος δεν είναι μεταδοτική  

Γ18 Η Μεσογειακή Αναιμία είναι κληρονομική ασθένεια  

Γ20 Δεν θα με ενοχλούσε να είχα την οποιαδήποτε ερωτική σχέση με άτομο που πάσχει 
από Μεσογειακή Αναιμία  

Γ21 Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάζονται πριν να παντρευτούν δύο άτομα αν έχουν το στίγμα  

Γ27 Πιστεύω ότι δύο άτομα αν έχουν και οι δύο το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας δεν 
πρέπει να έχουν ερωτικές σχέσεις.  

 
 
 
 
 



Υποερώτημα 6: Αν θα έκαναν προγεννητική αν ήξεραν ότι υπήρχε περίπτωση να 

γεννήσουν ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία.  

 

Γ7 Γνωρίζω ποία η χρησιμότητα της προγεννητικής εξέτασης σε σχέση με την 
Μεσογειακή Αναιμία 

Γ9 Δεν θα έμπαινα στην διαδικασία της προγεννητικής ακόμη και αν οι δύο γονείς  
ήμασταν  φορείς στίγματος  

Γ15 Παρά να γεννηθεί ένα παιδί που να ταλαιπωρείται σε όλη του την ζωή καλύτερα να 
μην γεννηθεί καθόλου 

Γ29 Η Μεσογειακή αναιμία θεραπεύεται πλέον οπόταν δεν υπάρχει λόγος για 
προγεννητική εξέταση. 

Υποερώτημα 7: Αν θα γεννούσαν ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία ή αν θα 

προσπαθούσαν να μην φτάσουν σε εκείνο το σημείο 

Γ10 Δεν πρέπει να γεννιούνται πλέον παιδιά με Μεσογειακή Αναιμία διότι ταλαιπωρούνται 
άδικα  

Γ30 Δεν θα είχα πρόβλημα να μεγαλώσω ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία στην οικογένεια 
μου 

Γ37 Θα προσπαθούσα να κάνω όλες τις απαραίτητες εξετάσεις ώστε τα παιδιά μου να 
είναι υγιή  

Γ42 Στη σημερινή κοινωνία είναι απαράδεκτο να μην είμαστε προληπτικοί ώστε να 
κάνουμε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις σε σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία 

Υποερώτημα 8: Αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα με τις μεταγγίσεις αίματος ή αν είναι 

τακτικοί αιμοδότες. 

Β4 Είμαι τακτικός αιμοδότης  

Γ46 Δεν έχω πρόβλημα να μπω στην διαδικασία μετάγγισης αίματος  

Γ11 Πληρώ τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να γίνω αιμοδότης  

Γ31 Δεν κάνω μεταγγίσεις αίματος επειδή δεν θέλω λόγω της θρησκείας μου 

Γ38 Θεωρώ ότι είναι αμαρτία να δίνουμε ή να παίρνουμε ξένο αίμα  

Γ44 Δεν θα έκανα ποτέ μετάγγιση αίματος ακόμα και αν θα πέθαινα χωρίς αυτήν  

Υποερώτημα 9:Αν πιστεύουν ότι ο κόσμος προσέχει σε σχέση με την Μεσογειακή 

Αναιμία  

Γ12 Έχω κάνει τις  απαραίτητες εξετάσει για να γνωρίζω αν έχω το στίγμα της 
Μεσογειακής Αναιμίας  

Γ14 Όταν παντρευτώ πρέπει οπωσδήποτε να κάνω εξετάσεις να μάθω αν είμαι φορέας της 
Μ.Α.  

Γ32 Γνωρίζω την δική μου κατάσταση σε σχέση με το αν έχω ή όχι το στίγμα της 
Μεσογειακής Αναιμίας 

Γ43 Γνωρίζω αν η σύντροφος μου έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας  

Γ47 Πιστεύω ότι είμαι ενημερωμένος σε σχέση με την Μεσογειακή Αναιμία 

Υποερώτημα 10: Τι πιστεύουν σε σχέση  με την ενημέρωση και την υπευθυνότητα του 

κόσμου για την νόσο  

 

Γ13 Έχω διαβάσει  ή μελετήσει από μόνος μου για την νόσο της Μεσογειακής Αναιμίας  

Γ33 Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι αρκετά ενημερωμένος για την ασθένεια  

Γ45 Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η ενημέρωση σε σχέση με την νόσο 

Γ48 Τα νέα ζευγάρια δεν ενδιαφέρονται ούτε είναι αρκετά ενημερωμένα  για την 
πιθανότητα απόκτησης παιδιού με Μεσογειακής Αναιμίας ή στίγματος 



2.2.Γ. Κατηγορία 4: Μεταβλητές ελέγχου ερωτήσεων – δηλώσεων 

Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από μια σειρά 2 δηλώσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, για 

να ελέγξουν την εγκυρότητα των απαντήσεων, που έδωσαν οι ερωτηθέντες. Οι δηλώσεις αυτές 

θα συγκριθούν με συγκεκριμένες δηλώσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο συμφωνούν τα 

αποτελέσματά τους, ώστε στο τέλος να ληφθούν υπόψη μόνο τα ερωτηματολόγια, που 

εμφανίζουν συνέπεια. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατό να εξασφαλιστούν πιο έγκυρα 

αποτελέσματα.  

 

Β5 Είστε τακτικός αιμοδότης; 

Γ46 Δεν έχω πρόβλημα να μπω στην διαδικασία μετάγγισης αίματος 

 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου υπήρχαν 8 ερωτήσεις που απαντούσαν με ένα ναι ή 

ένα όχι και θα μας βοηθούσαν απαντήσουμε σε κάποια από τα ερευνητικά μας ερωτήματα και 

επίσης 4 ερωτήσεις που καλούνταν να απαντήσουν με 7βάθμια κλίμακα Likert και στο τρίτο να 

τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου  υπήρχαν 48 δηλώσεις, οι οποίες ανακατευτήκαν έτσι ώστε οι 

ερωτώμενοι να μπορούν να σκέφτονται κάθε ερώτηση ξεχωριστά και να μην τις ταξινομούν σε 

ομάδες, ανάλογα με το υποερώτημα που έχουμε θέσει εξ αρχής. Οι ερωτηθέντες καλούνταν να 

επιλέξουν την απάντηση που τους εκφράζει καλύτερα στην κάθε περίπτωση από το «διαφωνώ 

απόλυτα» μέχρι το «συμφωνώ απόλυτα». Οι δηλώσεις, όπως έχουν χωριστεί πιο κάτω, 

αναφέρονται με τη σειρά που τοποθετήθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Ο έλεγχος της εγκυρότητας 

των ερωτηματολογίων θα έχει ολοκληρωθεί, προτού καταχωριστούν οι απαντήσεις στο 

πρόγραμμα «SPSS» (Αντωνίου, 2014· Μπαλτάς, 2012· Νικολάου, 2014). Ολόκληρο το 

ερωτηματολόγιο όπως δόθηκε βρίσκεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας έρευνας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Δείγμα της έρευνας μας  

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά ερώτημα και ακολουθεί συζήτηση και 

εξαγωγή συμπερασμάτων ανά ερευνητικό. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα 

SPSS. Για την ανάλυση μελετήθηκε πρώτα η σχετική βιβλιογραφία. Στους πίνακες που 

ακολουθούν παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής για τον κάθε 

παράγοντα (συχνότητες και μέσοι όροι) με τις αντίστοιχες ερωτήσεις ανά παράγοντα. Η 

ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Νικολάου, 2014, Αντωνίου, 2014, 

ερευνητικές εργασίες από nikolas-nikolaou.webnode.gr).  

3.1. Δείγμα και Δειγματοληψία  

Ερευνητικό εργαλείο της έρευνάς μας ήταν το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο 

περιελάβανε διαφόρου είδους ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα αν γνωρίζουν τι είναι η 

Μεσογειακή Αναιμία, πότε υπάρχει περίπτωση να γεννηθούν παιδιά με Μεσογειακή Αναιμία, 

κ.α. Αρχικός σκοπός της έρευνας ήταν να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την ενημέρωση 

των ανθρώπων της σημερινής κοινωνίας σχετικά με τη νόσο της Μεσογειακής Αναιμίας. Έτσι, 

την περίοδο των Χριστουγέννων βγήκαμε σε εμπορικούς δρόμους της Λεμεσού για να 

μοιράσουμε τα ερωτηματολόγια που ετοιμάσαμε. Δε βρήκαμε, όμως, την ανταπόκριση που 

περιμέναμε. Οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στην έρευνάς μας βρίσκοντας 

διάφορες δικαιολογίες του τύπου: «Δεν έχω χρόνο!», «Δε με ενδιαφέρει!», «Συμπληρώσαμε 

αλλού!». Μετά από αυτή τη δυσκολία που συναντήσαμε, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τα όρια 

της έρευνάς μας και να μοιράσουμε ερωτηματολόγια στους μαθητές του σχολείου μας, του 

Λυκείου Αγίου Ιωάννη.  

Εξηγήθηκε επίσης ότι θέλαμε ειλικρινείς απαντήσεις και ότι τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. 

Συνολικά δόθηκαν 262 ερωτηματολόγια και σε μαθητές αλλά και σε μεγαλύτερους σε ηλικία. 

Από το διπλανό διάγραμμα που παρουσιάζει 

την ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα μας 

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι περίπου τα 

μισά ερωτηματολόγια δόθηκαν σε μαθητές (στην 

ουσία ήταν 117 ερωτηματολόγια σε μαθητές και 

145 ερωτηματολόγια σε μεγαλύτερους). Οι 

μαθητές ήταν περισσότεροι της Α’ τάξης όπως 

μπορούμε να δούμε από το διάγραμμα της 

τάξης των μαθητών. Αυτό έγινε, αφού αρχικά 

σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσουμε κατά 

πόσοι ενημερωμένοι είναι οι πολίτες της 

Λεμεσού. Αργότερα, λόγω της απροθυμίας του 



κόσμου, αποφασίσαμε να μοιράσουμε 

ερωτηματολόγια και στους μαθητές του σχολείου 

μας. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στους 

μαθητές της Α’ και Β’ Τάξης διότι λόγω 

περιορισμένου χρόνου δεν υπήρχε περιθώριο 

καθυστέρησης. Επιπλέον, λόγω του φορτωμένου 

προγράμματος της Γ’ Τάξης (Παγκύπριες 

Εξετάσεις) δεν είχαμε την ευκαιρία να μοιράσουμε 

ερωτηματολόγια στους μαθητές της. 

Αδιαμφησβήτητα, αυτό λαμβάνεται και ως 

περιορισμός της έρευνας μας, μαζί με άλλους 

παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.   

 

Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος συνέλεγε δημογραφικά 

στοιχεία: την τάξη, το φύλο  και τη γενική επίδοση 

των μαθητών, το μορφωτικό επίπεδο, το μέρος που 

μεγάλωσαν αλλά και την ηλικία όλων των 

συμμετεχόντων. Οι ερωτήσεις για τους μαθητές 

προστέθηκαν στην συνέχεια όταν αποφασίσαμε να 

επεκτείνουμε την έρευνα μας στους μαθητές. Οι 

άντρες αγόρια που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

μας ήταν το 40,08% του συνολικού δείγματος σε 

σχέση με τα κορίτσια που ήταν το 59,92% (103 

άντρες – αγόρια και 154 γυναίκες – κορίτσια).  

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 

ερωτηματολόγιο μας είναι διαβαθμισμένο ως προς 

το φύλο των ερωτηθέντων του δείγματός μας. Οι μικρές διαφορές που υπάρχουν στους άντρες 

με τις γυναίκες ήταν διαφορές που οφείλονται στο γεγονός ότι περισσότερα αγόρια δεν 

απάντησαν στα ερωτηματολόγια επειδή αρνήθηκαν στην αρχή να απαντήσουν όταν τους 

αναφέραμε ότι ήταν εθελοντικά που συμμετείχαν στην έρευνα. Επίσης απορριφτήκαν και αρκετά 

ερωτηματολόγια που δεν πέρασαν από τις ερωτήσεις έλεγχου ή φαινόταν ευδιάκριτα μοτίβο στις 

απαντήσεις και όλα τα ερωτηματολόγια σχεδόν που απορρίφθηκαν ήταν ερωτηματολόγια που 

απαντήθηκαν από αγόρια.     



Επειδή θέλαμε να δούμε και κάποιες συσχετίσεις σε σχέση με την επίδοση των μαθητών, 

ρωτήσαμε και την γενική επίδοση των μαθητών και ένα ποσοστό 40,52% του δείγματος δηλώνει 

ότι είναι Άριστοι μαθητές, ενώ ποσοστό 56,03% δηλώνει ότι έχουν μέτρια επίδοση και οι 

υπόλοιποι δηλώνουν μαθητές που έχουν 

αδύνατη επίδοση, δηλαδή μαθητές με 

χαμηλή αυτοπεποίθηση. Ο λόγος που 

βάλαμε ερώτηση και για τα μαθήματα 

είναι ότι θέλουμε να δούμε πως 

διαμορφώνονται οι απόψεις τους σε 

σχέση με την επίδοση τους. Θα 

μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις 

των άριστων σε επίδοση μαθητών με τις 

απόψεις όλων των υπόλοιπων μαθητών 

για να δούμε αν υπάρχουν οποιεσδήποτε 

αποκλίσεις σε σχέση με τις απαντήσεις 

τους. Με αυτό τον τρόπο διαχωρίζουμε 

περίπου και το δείγμα μας στην μέση για 

να δούμε αν υπάρχουν διαφορές στις απόψεις των πιο καλών σε επίδοση μαθητών από τους 

μέτριους σε επίδοση μαθητές.  

 

Επίσης επειδή είχαμε να κάνουμε και με μαθητές προσπαθήσαμε να τους κατατάξουμε σε 

μαθητές που τους αρέσουν ομάδες 

μαθημάτων σε σχέση με τις Ομάδες 

Μαθημάτων Προσανατολισμού έτσι 

σύμφωνα με το κυκλικό διάγραμμα της 

Ομάδας Προσανατολισμού των μαθητών 

ήταν στην ουσία η ομάδα μαθημάτων 

που επίλεγε ο μαθητής ότι του άρεσε. 

Μπορούμε μέσα από το διάγραμμα να 

παρατηρήσουμε μια αναλογία και στις 4 

ομάδες (μικρές διαφορές υπάρχουν από 

την ομάδα προσανατολισμού 4 που 

αρνήθηκαν οι περισσότεροι να 

απαντήσουν το ερωτηματολόγιο) 



προσανατολισμού οπόταν θα μπορέσουμε να κάνουμε συγκρίσεις με βάση τις ομάδες 

προσανατολισμού των μαθητών όπως είχαμε βάλει εξ αρχής στον σχεδιασμό μας να το 

κάνουμε.  

 

Πέραν όμως από όλα τα πιο πάνω 

θέλαμε να δούμε και το μορφωτικό 

επίπεδο των συμμετεχόντων στην 

έρευνα για να μπορέσουμε  να 

συγκρίνουμε με βάση το μορφωτικό 

επίπεδο των συμμετεχόντων της 

έρευνας μας. Παρατηρώντας το 

γράφημα, μπορούμε να κάνουμε 

συγκρίσεις μεταξύ των 

συμμετεχόντων (Γυμνάσιο-Λύκειο, 

Πανεπιστήμιο-Κολλέγιο, 

Μεταπτυχιακό) αφού το δείγμα είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένο. Σύμφωνα με το κυκλικό διάγραμμα για το Μορφωτικό Επίπεδο, 

μπορούμε να πούμε ότι το 60,54% του συνολικού μας δείγματος απάντησαν ότι βρίσκονται στο 

στάδιο Γυμνασίου-Λυκείου. Αυτό βέβαια δικαιολογείται και από το γεγονός ότι στην έρευνάς μας 

απάντησαν 117 μαθητές του Λυκείου, έπειτα από απόφαση για επέκταση της έρευνάς μας. 

Επιπρόσθετα, παρατηρούμε ότι ένα 25,67% βρίσκεται στο στάδιο του Κολλεγίου-

Πανεπιστημίου, ενώ ένα 13,41% στο 

στάδιο του Μεταπτυχιακού. Το 

μικρότερο ποσοστό (0,38%) βρίσκεται 

στο στάδιο του Δημοτικού. Σύμφωνα με 

το ποσοστό αυτό, μπορούμε να πούμε 

ότι η έρευνάς μας είχε δείγμα 

ανθρώπων με σχετικά υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο. Ακόμη, ότι αρκετοί 

πολίτες της Λεμεσού (νέοι, μεσήλικες, 

ηλικιωμένοι) έχουν προχωρήσει στο 

στάδιο του Πανεπιστημίου-Κολλεγίου 

και επίσης Μεταπτυχιακού.  

 

 

 



Εκτός από τη σύγκριση του μορφωτικού επιπέδου των συμμετεχόντων, θέλαμε να συγκρίνουμε 

και τους ανθρώπους που μεγάλωσαν στη Λεμεσό σε σχέση μ’ αυτούς που μεγάλωσαν στην 

επαρχία ή κάπου αλλού. Παρατηρώντας το γράφημα όμως, το 77,86% του συνολικού μας 

δείγματος μεγάλωσε στη Λεμεσό, ένα μεγάλο ποσοστό. Για τον λόγο αυτό, δε θα μπορέσουμε 

να κάνουμε συγκρίσεις, αφού το δείγμα μας δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο.  

Τέλος, πρόθεσή μας ήταν να συγκρίνουμε 

τους ανθρώπους που κατοικούν στη 

Λεμεσό, με αυτούς που ζουν στην 

επαρχία. Ακόμη, θέλαμε να κάνουμε 

σύγκριση μεταξύ των γραφημάτων 

«Μεγάλωσα» και «Κατοικώ». Όμως το 

δείγμα στα δύο γραφήματα δεν είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένο, γι’ αυτό και 

δεν μπορούμε να κάνουμε τις συγκρίσεις 

που επιθυμούσαμε. Όπως φαίνεται και στο 

γράφημα δίπλα, το μεγαλύτερο ποσοστό 

(88,51%) του συνολικού δείγματος, 

απάντησε ότι κατοικεί στη Λεμεσό, ενώ το 

μικρότερο (1,53%) κατοικεί αλλού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες ανά ερευνητικό ερώτημα. Για τον 

κάθε πίνακα ακολουθεί συζήτηση αλλά και εξαγωγή συμπερασμάτων. Εδώ απλά γίνεται ο 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την 

ανάλυση. Στο τέλος αναφέρουμε γενικά συμπεράσματα από την έρευνα μας καθώς επίσης και 

δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε.   

Σε κάθε πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων, ο μέσος όρος των απαντήσεων και 

η Τυπική απόκλιση. Θεωρούμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στο μέσο για την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων μας όταν η τυπική απόκλιση είναι μικρότερη από το μισό του μέσου όρου 

(Νικολάου, 2014).  

Πίνακες Αποτελεσμάτων  

4.1. Υποερώτημα 1: Αν έχουν δει πουθενά ή αν τους έχει ενημερώσει ποτέ κανείς 

σε σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία (Μέσα Ενημέρωσης, Υπουργείο Υγείας, 

Νοσοκομεία, Κλινικές, κ.α.). 

Πίνακας 1: Μελέτη του υποερωτήματος 1: Αν έχουν δει πουθενά ή αν τους έχει ενημερώσει ποτέ κανείς σε 
σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία (Μέσα Ενημέρωσης, Υπουργείο Υγείας, Νοσοκομεία, Κλινικές, κ.α.). Οι 
απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων 
(Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.). Στις αποτελέσματα του Πίνακα Β είναι μόνο το Ναι όχι και δεν 
ξέρω. 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ   

Β1 Γνωρίζετε τι είναι η Μεσογειακή Αναιμία; 76,2 15,3 8,4   

  1 2 3 4 5 Μ.Ο. Τ.Α. 

Γ1 Έχω διαβάσει ενημερωτικά φυλλάδια όσο αφορά την 
νόσο της Μεσογειακής Αναιμίας    

29,4 16,4 16,4 27,5 10,3 2,73 1,400 

Γ23 Έχω δει στο δρόμο αφίσες για την μεσογειακή Αναιμία  36,3 22,5 14,9 19,1 7,3 2,39 1,336 

Γ26 Έχω  δει  σε  Νοσοκομείο/Κλινική ή αλλά κτήρια 
πληροφορίες για την Μεσογειακή Αναιμία.  

19,9 18,8 19,5 20,7 21,1 3,04 1,428 

Γ28 Έχω  παρακολουθήσει  ενημερωτική διαφήμιση ή 
εκπομπή στην τηλεόραση για την Μεσογειακή Αναιμία    

29,6 22,3 18,8 18,8 10,4 2,58 1,358 

Γ34 Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση  κάποιον παθόντα 
με μεσογειακή Αναιμία  που μοιράστηκε  το πώς είναι να 
ζει με την νόσο αυτή. 

36,2 17,7 20,4 14,2 11,5 2,47 1,399 

Γ40 Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση κάποιον ειδικό να 
μιλά  για την Μεσογειακή Αναιμία  

33,1 20,8 21,2 18,1 6,9 2,45 1,301 

 

Ποσοστό 76,2% των ερωτηθέντων απάντησε πως γνωρίζει τι είναι η Μεσογειακή Αναιμία. Ενώ 

μόνο το 27,5% είχε διαβάσει ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τη θαλασσαιμία. Επίσης, 

ποσοστό μεγαλύτερο του 35% δεν είδε ποτέ του ενημερωτικές αφίσες στον δρόμο, ή σε 

δημόσια κτίρια (Νοσοκομείο, Κλινικές). Ακόμη, ποσοστό γύρω στο 30% δεν έτυχε να 



παρακολουθήσει κάποια 

ενημερωτική εκπομπή σε σχέση 

με τη νόσο της Μεσογειακής 

Αναιμίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

πιο πάνω συμπεράσματα, 

καταλήξαμε ότι το Υπουργείο 

Υγείας καθώς και οι υπόλοιποι 

αρμόδιοι φορείς έχουν 

παραμελήσει την ενημέρωση 

σχετικά με την ασθένεια, αφού 

παρατηρείται μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δηλώνουν ενημερωμένοι σχετικά με τη νόσο, 

όμως οι γενικές τους γνώσεις είναι αρκετά περιορισμένες.     

 

Σαν γενικό συμπέρασμα για αυτό το υποερώτημα μπορούμε να πούμε ότι το Υπουργείο Υγείας 

και γενικά οι υπηρεσίες Υγείας μετά τις μηδενικές γεννήσεις τις δεκαετίας του 80 και του 90 

καθησυχάστηκαν και σταμάτησαν την ενημέρωση του κόσμου για την μεσογειακή αναιμία 

θεωρώντας ότι έχει εκλείψει η νόσος, αλλά από ότι δείχνουν πάλιν τα αποτελέσματα των 

γεννήσεων ξεκινήσαμε πάλιν να έχουμε γεννήσεις παιδιών με μεσογειακή αναιμία και ένας από 

τους λόγους που έχουμε αυτές τις γεννήσεις είναι και η μη έγκαιρη ενημέρωση του κόσμου από 

τις Υπηρεσίες Υγείας.  



 

4.2. Υποερώτημα 2: Αν γνωρίζουν τι είναι το στίγμα  της Μεσογειακής Αναιμίας 

και αν το έχουν το στίγμα  της Μεσογειακής Αναιμίας. 

Πίνακας 2: Μελέτη του υποερωτήματος 2: Αν γνωρίζουν τι είναι το στίγμα  της Μεσογειακής Αναιμίας και αν 

το έχουν το στίγμα  της Μεσογειακής Αναιμίας. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και 

εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.). 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ   

Β2 Γνωρίζετε αν έχετε το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας;  60,4 24,2 15,4   

Β3 
Πρέπει να ξέρουμε αν έχουμε το στίγμα της Μεσογειακής 
Αναιμίας;  

88,5 3,1 8,4   

Α/Α Δήλωση 1 2 3 4 5   

Γ2 Γνωρίζω τι είναι το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας 8,9 7,7 23,9 35,9 23,6 3,58 1,187 

Γ3 Δύο άνθρωποι που είναι φορείς της Μεσογειακής 
Αναιμίας θα φέρουν σίγουρα  στο κόσμο ένα παιδί που 
θα είναι και αυτό φορέας 

4,7 7,4 31,1 32,7 24,1 3,64 1,070 

Γ22 Δύο άνθρωποι είναι  φορείς στίγματος, δεν υπάρχει 
περίπτωση να φέρουν στο κόσμο  ένα παιδί που να 
πάσχει από Μεσογειακή Αναιμία  

37,7 25,4 26,9 6,2 3,8 3,64 1,070 

Γ24 Είμαι φορέας του στίγματος της Μεσογειακής Αναιμίας   55,8 15,8 15,4 4,2 8,8 2,13 1,107 

Γ25 Δύο άνθρωποι που είναι υγιείς (δεν έχουν Μεσογειακή 
Αναιμία) δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν παιδί με 
μεσογειακή αναιμία.  

13,4 19,8 26,0 11,8 29,0 1,95 1,296 

Γ35 Μπορείς να καταλάβεις κάποιον από την εμφάνιση αν 
έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας  

29,7 16,2 18,9 19,7 15,4 2,75 1,453 

Γ39 Όποιος έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας έχει και 
τάση να εκδηλώσει την ασθένεια  

26,5 19,5 35,4 12,1 6,6 2,53 1,192 

 

Ποσοστό μεγαλύτερο του 85% 

των ερωτηθέντων απάντησαν ότι 

πρέπει να γνωρίζουμε αν είμαστε 

φορείς ή όχι του στίγματος της 

Μεσογειακής Αναιμίας. Παρ’ όλα 

αυτά, μόνο το 60,4% γνωρίζει αν 

έχει ή όχι το στίγμα της 

Μεσογειακής Αναιμίας.  

 

Μέσα από διάφορες ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου διαπιστώσαμε ότι κάτω από το 40% γνωρίζει τι είναι το στίγμα της 

Μεσογειακής Αναιμίας. Για παράδειγμα, στην ερώτηση «Αν δύο άνθρωποι είναι  φορείς 

στίγματος, δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουν στο κόσμο  ένα παιδί που να πάσχει από 

Μεσογειακή Αναιμία», ποσοστό της τάξης του 35% απάντησε σωστά (Διαφωνώ ή Διαφωνώ 

απόλυτα). Επίσης, στην ερώτηση «Αν μπορείς να καταλάβεις κάποιον από την εμφάνιση αν έχει 

το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας» μόνο το 17% απάντησε σωστά. Αρκετοί επίσης (26%) δεν 



γνώριζαν πως αν δύο άτομα είναι υγιή δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν παιδί με Μεσογειακή 

Αναιμία. Τέλος, να σημειωθεί ότι το 55,8% είναι φορείς του στίγματος.  

 

Συμπερασματικά, βάση των πιο πάνω συμπερασμάτων, λίγοι είναι αυτοί που είναι ενημερωμένοι 

σε σχέση με το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας αν και υποστηρίζουν πως γνωρίζουν γι’ αυτό. 

Στην ουσία έχουν την εντύπωση ότι γνωρίζουν αλλά το έχουν ακούσει απλά επιφανειακά και 

ίσως ακόμα και την ασθένεια να την γνωρίζουν επιφανειακά  

  

4.3. Υποερώτημα 3. Αν γνωρίζουν με ποιο τρόπο μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί με 

Μεσογειακή Αναιμία; 

 

Στην ερώτηση αν γνωρίζουν ποια η πιθανότητα να γεννηθεί ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία το 

65% απάντησε ότι γνωρίζει. Μέσα από τα ερωτήματα που τους υποβάλαμε για το αν γνωρίζουν 



με ποιο τρόπο μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία, διαπιστώσαμε ότι πάνω 

από το 30% μας απάντησε καταφατικά. Μερικά από τα ερωτήματα που τους υποβάλαμε ήταν 

το πότε ένα ζευγάρι που και οι δύο γονείς είναι φορείς του στίγματος θα αποκτούσαν ένα παιδί 

με Μεσογειακή Αναιμία, το 20% απάντησε ότι η πιθανότητα είναι μεγάλη. Επίσης, στο αν ένας 

από τους δύο γονείς ήταν φορέας του στίγματος το 30% δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι 

Καθόλου ή Πολύ Λίγο. Ενώ στο συνδυασμό αν και οι δύο γονείς είναι φορείς της Μεσογειακής 

Αναιμίας που η απάντηση για απόκτηση παιδιού με Μεσογειακή Αναιμία έπρεπε να είναι 

καταφατική μόνο το 35% απάντησε καταφατικά. Επιπρόσθετα, στο ερώτημα αν ο ένας από τους 

δύο γονείς είναι φορέας της Μεσογειακής Αναιμίας το 18% απάντησε ότι η πιθανότητα είναι 

πολύ μικρή. Συνοψίζοντας το 40% των ανθρώπων που μας απάντησαν το ερωτηματολόγιο 

γνωρίζουν τους τρόπους αναπαραγωγής παιδιών με Μεσογειακή Αναιμία ή φορείς στίγματος. 

Αξιοσημείωτο είναι βέβαια ότι ένα 20% δε γνωρίζει τις πιθανότητες για απόκτηση παιδιού με 

Μεσογειακή Αναιμία. 

Πίνακας 3: Μελέτη του υποερωτήματος 3: Αν γνωρίζουν με ποιο τρόπο μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί με Μεσογειακή 

Αναιμία; Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των 

απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1. Καθόλου, 2. Πολύ λίγο,  3. Λίγο, 4. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 5. Πολύ, 6. Πάρα πολύ, 7. Σίγουρα 

Α/Α Δήλωση   Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ 

Β7 
Ξέρετε πότε υπάρχει πιθανότητα να γεννηθεί ένα 
παιδί με Μεσογειακή Αναιμία;  

65,8 23,5 10,8   

  1 2 3 4 5 6 7   

Β10 Πόση πιθανότητα υπάρχει για ένα ζευγάρι να 
γεννήσει παιδί με Μεσογειακή αναιμία αν και οι δύο 
γονείς έχουν Μεσογειακή Αναιμία.   

1,1 0,4 5,3 11,5 19,8 32,8 29,0 5,63 1,282 

Β11 Ένα νεαρό ζευγάρι όταν γεννά το πρώτο παιδί 
τους μαθαίνει ότι έχει Μεσογειακή Αναιμία. Το 
ζευγάρι δεν είχε ξανακούσει για την νόσο και στο 
τέλος απορεί γιατί συνέβηκε σε αυτούς. Έκαναν 
αναλύσεις τότε μετά και είδαν ότι είχαν και οι δύο 
το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας. Πόσο μεγάλη 
ήταν η πιθανότητα να κάνουν παιδί με μεσογειακή 
αναιμία σε αυτή τη περίπτωση;     

0,4 1,5 7,3 17,4 21,2 35,9 16,2 5,30 1,261 

Β12 Ένας άντρας έχει μεσογειακή αναιμία και 
αποφασίζει να παντρευτεί με τη φίλη του η οποία 
μετά από εξέταση για το στίγμα διαφάνηκε ότι δεν 
έχει το στίγμα.  
(α) Πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα να 
αποκτήσουν παιδί με μεσογειακή αναιμία;  
(β) Πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα να 
αποκτήσουν παιδί με το στίγμα της Μεσογειακής 
Αναιμίας;  

18,0 17,2 14,9 29,5 12,3 5,7 2,3 3,27 1,581 

1,6 7,9 11,4 25,6 20,9 20,9 11,8 4,66 1,500 

Β13 Μια γυναίκα ξέρει ότι έχει το στίγμα της 
Μεσογειακής Αναιμίας. Πόσο μεγάλη είναι η 
πιθανότητα να κάνει παιδί με Μεσογειακή αναιμία 
στις πιο κάτω περιπτώσεις;  
(α) Ο άντρας της δεν έχει το στίγμα  
(β) Ο άντρας της έχει το στίγμα  
(γ) ) άντρας της έχει μεσογειακή αναιμία.  

27,0 26,3 15,1 22,0 5,8 1,5 2,3 2,67 1,485 

2,7 8,1 15,5 21,3 20,5 18,2 13,6 4,58 1,599 

2,7 1,6 6,6 14,7 15,5 35,7 23,3 5,39 1,459 

 



Σαν συμπέρασμα μπορούμε να 

πούμε ότι στην ουσία οι 

περισσότεροι νομίζουν ότι ξέρουν 

πως μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί 

με μεσογειακή αναιμία εκεί που 

στο τέλος απλά το υπολογίζουν και 

δεν ξέρουν ακριβώς τις 

πιθανότητες απλά υπολογίζουν 

πότε μπορεί να γεννηθεί κάτι που 

φαίνεται χαρακτηριστικά στην 

δήλωση Β10 που η απάντηση θα έπρεπε να ήταν το 7 δηλαδή σίγουρα θα γεννιόταν με 

μεσογειακή αναιμία ένα παιδί με τους δύο γονείς να έχουν μεσογειακή αναιμία και μόνο το 30% 

έβαλε την επιλογή 7 και ήταν σίγουροι για το αποτέλεσμα.  

4.4. Υποερώτημα 4: Αν γνωρίζουν  ότι ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία μπορεί 

να πεθάνει χωρίς την κατάλληλη  φαρμακευτική αγωγή. 

Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό  82,8% των ερωτηθέντων συμφωνούν με το να γίνεται η εξέταση 

για το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας πριν από τον γάμο, ενώ πάνω από το 50% γνωρίζουν 

άτομα που πάσχουν από θαλασσαιμία. Επίσης, ποσοστό 70,6% υποστηρίζει πως γνωρίζει ότι 

αν δεν γίνονται μεταγγίσεις αίματος σε άτομα με Μεσογειακή Αναιμία στο τέλος θα πεθάνει.  

 

Ακόμη, μετά από απάντηση του ερωτήματος αν οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να 

κάνουν μετάγγιση αίματος για να ζήσουν γύρω στο 25% απάντησε όταν κλήθηκε να απαντήσει 

για το αν ο ασθενής μπορεί να ζήσει μέχρι τα βαθιά του γεράματα με τη χρήση φαρμάκων που 



έχουν ανακαλυφθεί απάντησε πως δε γνωρίζει. Το 40% περίπου διαφώνησε με το γεγονός ότι 

οι ασθενείς με Μ.Α. δε χρειάζονται την οποιαδήποτε ιατρική παρακολούθηση. Εν τέλει το 51,7% 

δε γνωρίζει εάν πέραν της μετάγγισης αίματος που κάνει ο ασθενής χρειάζεται επιπλέον, 

φαρμακευτική αγωγή.  

Πίνακας 4: Μελέτη του υποερωτήματος 4: Αν γνωρίζουν  ότι ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία μπορεί να 
πεθάνει χωρίς την κατάλληλη  φαρμακευτική αγωγή. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος 
και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ   

Β6 
Συμφωνείτε να γίνεται η εξέταση για το στίγμα της 
Μεσογειακής Αναιμίας πριν να παντρεύεται ο κόσμος;  

82,8 4,2 13,0   

Β8 Γνωρίζετε άτομα που έχουν Μεσογειακή Αναιμία; 51,3 41,0 7,7   

Β9 
Γνωρίζετε ότι αν δεν γίνουν μεταγγίσεις αίματος σε ένα 
άτομο με Μεσογειακή Αναιμία στο τέλος θα πεθάνει;  

70,6 16,0 13,4   

Α/Α Δήλωση 1 2 3 4 5   

Γ17 Οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να κάνουν 
μετάγγιση αίματος όποτε χρειάζονται (κάθε 15 ή κάθε 
μήνα) αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ζήσουν 

3,1 9,3 26,0 26,0 35,7 3,82 1,113 

Γ19 Την σημερινή εποχή έχουν ανακαλυφθεί φάρμακα και 
απλά ο ασθενής με Μ.Α. με την χρήση τους μπορεί να 
ζήσει μέχρι τα βαθειά γεράματα του 

5,8 12,7 36,3 22,8 22,4 3,43 1,140 

Γ36 Οι ασθενείς με Μεσογειακής Αναιμίας δεν χρειάζονται 
οποιαδήποτε ιατρική παρακολούθηση   

52,7 25,4 13,1 2,7 6,2 1,84 1,140 

Γ41 Πέραν από την μετάγγιση αίματος που κάνει ο ασθενής 
με Μεσογειακή Αναιμία θα πρέπει να παίρνει και 
επιπλέον φαρμακευτική υποστήριξη για να μην έχει 
πρόβλημα  

3,4 5,0 51,1 29,4 11,1 3,40 0,877 

 

Συμπερασματικά, ο κόσμος υποστηρίζει πως οι μεταγγίσεις αίματος είναι απαραίτητες αλλά δεν 

έχουν κάποια ουσιαστική άποψη όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή. Είναι ακριβώς όπως και 

στο προηγούμενο υποερώτημα. Στην ουσία ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει αλλά στο τέλος 

γνωρίζει απλά επιφανειακά επειδή στην ουσία είναι λίγες οι περιπτώσεις των ασθενών με 

μεσογειακή αναιμία λόγω των μηδενικών γεννήσεων της εικοσαετίας 80 και 90.  



4.5. Υποερώτημα 5: Ποία η άποψη τους σε τους σε σχέση με την  στάση  που 

πρέπει να έχει ο κόσμος απέναντι στην ασθένεια. 

Έχοντας υπόψη τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με τη στάση 

τους απέναντι στους ασθενής με Μεσογειακή Αναιμία, βλέπουμε ότι αρκετός κόσμος δεν έχει 

προκαταλήψεις, ούτε κρατά ψυχρή στάση απέναντι σε άτομα που νοσούν, αφού φάνηκε πως ο 

κόσμος γνωρίζει πως δεν είναι μία 

μεταδοτική ασθένεια συμπέρασμα που 

βγήκε από τη θετική απάντηση του 

90% περίπου των ανθρώπων στην 

ερώτηση αν η μεσογειακή αναιμία είναι 

μεταδοτική ασθένεια. Ακόμη, ποσοστό 

γύρω στο 50% διαφώνησε με την 

ερώτηση που υποστήριζε ότι δεν 

πρέπει να πλησιάζουμε άτομα που 

πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία, 

ενώ το 24% διαφωνεί με τις σχέσεις μεταξύ ατόμων που έχουν Μεσογειακή Αναιμία. Επίσης, 

γύρω στο 80% επιμένουν στην εξέταση των ατόμων πριν από τον γάμο. Επίσης, πέραν του 

65% συμφωνούν στο ότι πάσχοντες με Μεσογειακή Αναιμία, μπορούν να ασχοληθούν με ό,τι 

θέλουν νοουμένου ότι παρακολουθούνται από ιατρό.    

Πίνακας 5: Μελέτη του υποερωτήματος 5: Ποία η άποψη τους σε τους σε σχέση με την  στάση  που πρέπει να 
έχει ο κόσμος απέναντι στην ασθένεια. 

Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων 
(Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ4 Πιστεύω ότι δύο άτομα άμα αγαπιούνται θα 
αντιμετωπίσουν μαζί τις οποιεσδήποτε δυσκολίες 

5,0 7,3 24,2 23,8 39,6 3,86 1,169 

Γ6 Δεν πρέπει να πλησιάζω άτομα που  πάσχουν από 
Μεσογειακή  Αναιμία γιατί είναι κίνδυνος για την υγεία 
μου 

66,3 15,9 9,3 5,4 3,1 1,63 1,059 

Γ8 Οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία μπορούν να 
ασχοληθούν με οτιδήποτε αν παρακολουθούνται 
κανονικά από Ιατρό και κάνουν μεταγγίσεις αίματος.  

5,4 5,0 19,5 37,2 33,0 3,87 1,093 

Γ16 Δεν πρέπει να προσπαθώ να αποφεύγω τους παθόντες 
της Μεσογειακής Αναιμίας αφού η νόσος δεν είναι 
μεταδοτική  

5,0 4,6 8,8 20,7 60,9 4,28 1,121 

Γ18 Η Μεσογειακή Αναιμία είναι κληρονομική ασθένεια  5,0 6,2 27,4 30,5 30,9 3,76 1,109 

Γ20 Δεν θα με ενοχλούσε να είχα την οποιαδήποτε ερωτική 
σχέση με άτομο που πάσχει από Μεσογειακή Αναιμία  

9,2 16,5 35,2 19,5 19,5 3,24 1,208 

Γ21 Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάζονται πριν να παντρευτούν 
δύο άτομα αν έχουν το στίγμα  

2,3 5,4 13,5 30,5 48,3 4,17 1,009 

Γ27 Πιστεύω ότι δύο άτομα αν έχουν και οι δύο το στίγμα της 
Μεσογειακής Αναιμίας δεν πρέπει να έχουν ερωτικές 
σχέσεις.  

29,0 19,8 26,3 21,0 3,8 2,51 1,218 

 



 
Στην ουσία σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι με ένα ποσοστό πέραν του 80% των ερωτηθέντων 

δεν έχουν προκαταλήψεις σε σχέση με τους πάσχοντες με μεσογειακή αναιμία απλά αν το συνδυάσουμε 

με τις προηγούμενες απαντήσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κόσμος σε γενικές γραμμές δεν έχει 

οποιεσδήποτε προκαταλήψεις σε σχέση με την ασθένεια απλά δεν είναι αρκετά ενημερωμένος για να 

ξέρει περισσότερες λεπτομέρειες για την ασθένεια.  

 

4.6. Υποερώτημα 6: Αν θα έκαναν προγεννητική αν ήξεραν ότι υπήρχε περίπτωση 

να γεννήσουν ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία. 

Στην ερώτηση ποια η χρησιμότητα της προγεννητικής εξέτασης σε σχέση με την Μεσογειακή 

Αναιμία μόνο το 28% μπόρεσε να απαντήσει με σιγουριά. Παρόλο που υποστήριζαν ότι αν και 

οι δύο γονείς ήταν φορείς στίγματος 

περισσότερο από το 46% απάντησαν 

θα έμπαιναν στην διαδικασία της 

προγεννητικής εξέτασης. Στην 

ερώτηση αν ένα παιδί που θα 

έπασχε από Μεσογειακή Αναιμία θα 

ήταν καλύτερο να μην έρθει πότε 

στην ζωή γιατί θα ταλαιπωρείται, 

έχουμε μια ισότητα στα ποσοστά 2 

εντελώς διαφορετικών απόψεων 

αφού το 19% απάντησε ότι συμφώνησε απόλυτα. Ενώ το άλλο 19% διαφώνησε καθέτως. 

Επίσης ένα ποσοστό 26% θέλησε να κρατήσει μια ουδέτερη στάση. Ακόμη στο αν η Μεσογειακή 

Αναιμία θεραπεύεται στις μέρες μας οπόταν δεν υπάρχει λόγος να γίνεται η προγεννητική 

εξέταση το 30% διαφώνησε απόλυτα.  



Πίνακας 6: Μελέτη του ερωτήματος 6: Αν θα έκαναν προγεννητική αν ήξεραν ότι υπήρχε περίπτωση να 
γεννήσουν ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και 
εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ7 Γνωρίζω ποία η χρησιμότητα της προγεννητικής 
εξέτασης σε σχέση με την Μεσογειακή Αναιμία 

13,1 11,9 17,7 29,2 28,1 3,47 1,357 

Γ9 Δεν θα έμπαινα στην διαδικασία της προγεννητικής 
ακόμη και αν οι δύο γονείς  
ήμασταν  φορείς στίγματος  

46,5 22,7 16,5 9,6 4,6 2,03 1,198 

Γ15 Παρά να γεννηθεί ένα παιδί που να ταλαιπωρείται σε όλη 
του την ζωή καλύτερα να μην γεννηθεί καθόλου 

19,5 21,8 27,6 11,9 19,2 2,89 1,371 

Γ29 Η Μεσογειακή αναιμία θεραπεύεται πλέον οπόταν δεν 
υπάρχει λόγος για προγεννητική εξέταση. 

30,7 31,4 26,4 7,7 3,8 2,23 1,084 

Για μας η πιο σημαντική δήλωση που μπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα είναι η δήλωση Γ15 

όπου βλέπουμε τον κόσμο να εκφράζει την άποψη του ελεύθερα και να έχουμε αρκετούς που 

να μην τους απασχολεί αν θα γεννηθεί ένα παιδί με μεσογειακή αναιμία επειδή θεωρούν ότι 

πλέον η μεσογειακή αναιμία είναι ιάσιμη και άρα δεν υπάρχει πρόβλημα να γεννηθεί και μάλλον 

δεν το θεωρούν και ταλαιπωρία για το παιδί πλέον. Για μας είναι ένας σημαντικός ρόλος πλέον 

στο γιατί αυξάνονται οι γεννήσεις τα τελευταία χρόνια.  

 

Εν κατακλείδι, ένα ικανοποιητικό ποσοστό του δείγματος μας υποστηρίζει ότι γνωρίζει τι είναι η 

προγεννητική εξέταση και ότι τη θεωρεί πολύ σημαντική για να γνωρίζει την κατάσταση του 

παιδιού, αλλά δεν μας καθησυχάζει το γεγονός ότι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό του δείγματος 

δεν τον απασχολεί και δεν θα έκανε προγεννητική, κάτι που μπορεί να συνδυαστεί και με τα 

αποτελέσματα της δήλωσης για την γέννηση παιδιών με μεσογειακή αναιμία.  

 



4.7. Υποερώτημα 7: Αν θα γεννούσαν ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία ή αν θα 

προσπαθούσαν να μην φτάσουν σε εκείνο το σημείο. 

Όταν επαναλάβαμε την ερώτηση αν τα παιδία που θα έπασχαν από Μ.Α δε έπρεπε να 

γεννιούνται το ποσοστό που διαφώνησε αυξήθηκε κατά 3% από τη προηγούμενη φορά που 

ήταν 19%. Επίσης τους υποβάλαμε 

το ερώτημα αν δεν θα είχαν κάποιο 

πρόβλημα να μεγαλώσουν ένα 

παιδί με την νόσο το 23% 

συμφώνησε απόλυτα ενώ σχεδόν 

το 31% δεν θέλησε να πάρει θέση. 

Ακόμη πιστεύουν ότι είναι 

απαράδεκτο να μην γίνονται οι 

απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις 

σε σχέση με την Μ.Α. αφού πάνω 

από το 55% λέει ότι πρέπει να 

γίνονται. Επιπρόσθετα το 27% του συνολικού δείγματος υποστηρίζει ότι είναι απαράδεκτο στην 

σημερινή κοινωνία να μην κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις σε σχέση με την Μ.Α.  

Πίνακας 7: Μελέτη του υποερωτήματος 7: Αν θα γεννούσαν ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία ή αν 
θα προσπαθούσαν να μην φτάσουν σε εκείνο το σημείο. 

Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των 
απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ10 Δεν πρέπει να γεννιούνται πλέον παιδιά με 
Μεσογειακή Αναιμία διότι ταλαιπωρούνται άδικα  

22,4 18,5 27,0 17,4 14,7 2,83 1,350 

Γ30 Δεν θα είχα πρόβλημα να μεγαλώσω ένα παιδί με 
Μεσογειακή Αναιμία στην οικογένεια μου 

6,5 16,2 30,8 23,5 23,1 3,40 1,193 

Γ37 Θα προσπαθούσα να κάνω όλες τις απαραίτητες 
εξετάσεις ώστε τα παιδιά μου να είναι υγιή  

3,4 7,7 8,4 23,8 56,7 4,23 1,105 

Γ42 Στη σημερινή κοινωνία είναι απαράδεκτο να μην 
είμαστε προληπτικοί ώστε να κάνουμε όλες τις 
απαραίτητες εξετάσεις σε σχέση με τη Μεσογειακή 
Αναιμία 

5,7 9,2 24,8 33,2 27,1 3,67 1,138 

Στη σημερινή κοινωνία το 40% των ανθρώπων ισχυρίζονται ότι θα προσπαθούσαν να κάνουν 

όλες τις απαραίτητες εξετάσεις ώστε τα παιδιά τους να είναι υγιή. Επίσης, πιστεύουν ότι είναι 

απαράδεκτο να μη γίνονται οι απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις σε σχέση με τη Μ.Α. Στη 

μελέτη του υποερωτήματος αν δε θα είχαν πρόβλημα να αναθρέψουν ένα παιδί με Μ.Α. στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον το 23% απάντησαν καταφατικά, ενώ το 21% υποστήριξε ότι τα 

παιδιά με Μ.Α. δεν πρέπει να γεννιούνται. Κλείνοντας, το 30% του συνολικού δείγματος κράτησε 

ουδέτερη στάση για τη γέννηση παιδιών που θα πάσχουν από Μ.Α. για το αν θα ήταν 



διατεθειμένοι  να μεγαλώσουν ένα παιδί με τη νόσο και για το αν οι προληπτικές εξετάσεις 

πρέπει να γίνονται.  

 

Συμπερασματικά το συνολικό δείγμα δεν θέλει να πάρει μια ουσιαστικά θέση για το αν πρέπει τα 

παιδιά που θα πάσχουν με Μ.Α. να γεννιούνται και για το αν θα ήταν διατεθειμένοι να 

μεγαλώσουν ένα παιδί που θα έπασχε από την νόσο. Ακόμα δεν είναι σίγουροι αν πρέπει να 

γίνονται οι προληπτικές εξετάσεις. Μέσα από όλη αυτή την διαδικασία με τις απαντήσεις από το 

δείγμα μας είναι ξεκάθαρο ότι ο κόσμος έχει μπερδεμένες απόψεις επειδή δεν υπάρχει και 

επαρκής ενημέρωση  

4.8. Υποερώτημα 8: Αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα με τις μεταγγίσεις αίματος ή αν 

είναι τακτικοί αιμοδότες. 

Στη μελέτη υποερωτήματος αν έχουν οποιαδήποτε πρόβλημα με τις μεταγγίσεις αίματος το 

96,4% απάντησε αρνητικά. Ενώ το 87,7% δεν είναι καν τακτικοί αιμοδότες, το 25% δε γνωρίζει 

αν πληροί τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις προκειμένου να 

γίνουν αιμοδότες. Βέβαια η θρησκεία 

τους δεν είναι ένας από τους 

κύριους λόγους που δε θα έμπαιναν 

σε αυτή τη διαδικασία, αφού το 

63,4% απάντησε ότι διαφωνεί 

απόλυτα. Επιπλέον, σε 

αντιπαράθεση με το γεγονός ότι δεν 

είναι αιμοδότες, δε θα είχαν κανένα 

πρόβλημα να μπουν στη διαδικασία 



μετάγγισης αίματος όταν ένας συνάνθρωπός τους χρειάζεται αίμα, αφού το 65% δεν θεωρεί 

αμαρτία να παίρνει ή να δίνει αίμα. Σημαντικό το ποσοστό όμως που απαντά ότι συμφωνεί στην 

δήλωση που λέει ότι δεν δίνει αίμα λόγω θρησκείας, μπορεί στην ουσία να είναι ένα μικρό 

ποσοστό κοντά στο 10% αλλά αυτό το 10% εμφανίζεται σε μια πατροπαράδοτη ορθόδοξη 

κοινωνία, κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε ότι πλέον σιγά σιγά άρχιζε να ξεφτίζει ο θεσμός της 

πατροπαράδοτης ορθόδοξης κοινωνίας και να υπάρχει πολυπολιτισμικότητα, άρα το να τους 

ενοχλεί η θρησκεία έστω και σε ένα 10% ή το να μην έκαναν μετάγγιση έστω και αν πέθαιναν 

μας δίνει ένα ποσοστό πλέον του Κυπριακού λαού που έχουν αυτή την άποψη κάτι που πρέπει 

να ληφθεί υπόψη.  

Πίνακας 8: Μελέτη του υποερωτήματος 8: Αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα με τις μεταγγίσεις 
αίματος ή αν είναι τακτικοί αιμοδότες. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και 
εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ   

Β4 Είμαι τακτικός αιμοδότης  10,3 87,7 1,9   

Β5 
Συμφωνείτε να δίνουμε αίμα αν το χρειάζεται 
κάποιος; 

96,4 2,4 1,2   

  1 2 3 4 5   

Γ11 Πληρώ τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου 
να γίνω αιμοδότης  

11,2 15,1 25,5 29,3 18,9 3,30 1,252 

Γ31 Δεν κάνω μεταγγίσεις αίματος επειδή δεν θέλω 
λόγω της θρησκείας μου 

63,4 23,7 4,3 3,5 5,1 1,63 1,068 

Γ38 Θεωρώ ότι είναι αμαρτία να δίνουμε ή να παίρνουμε 
ξένο αίμα  

65,3 15,8 6,9 8,5 3,5 1,69 1,133 

Γ44 Δεν θα έκανα ποτέ μετάγγιση αίματος ακόμα και αν 
θα πέθαινα χωρίς αυτήν  

63,5 17,3 10,8 5,0 3,5 1,68 1,074 

Γ46 Δεν έχω πρόβλημα να μπω στην διαδικασία 
μετάγγισης αίματος  

10,2 10,9 18,4 29,7 30,9 3,60 1,301 

 



Αυτά τα στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η θρησκεία δεν είναι ένας λόγος να μην είναι 

αιμοδότες στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού αλλά πλέον μπήκε και στην καθημερινότητα 

μας ένα μικρό ποσοστό κοντά στο 10% που έχει θέματα και με τη θρησκεία. Παρόλα αυτά 

βλέπουμε ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό δεν είναι αιμοδότες και οι περισσότεροι από αυτούς 

δεν μπήκαν καν στο κόπο να ψάξουν αν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνουν. 

4.9. Υποερώτημα 9: Αν πιστεύουν ότι ο κόσμος προσέχει σε σχέση με την Μεσογειακή 

Αναιμία. 

Γύρω στο 36,4% των ατόμων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο έχουν κάνει τις απαραίτητες 

εξετάσεις για να γνωρίζουν αν έχουν ή όχι το στίγμα της Μ.Α. Το 41% περίπου επιμένει πως 

όταν έρθει η στιγμή να παντρευτεί πρέπει 

οπωσδήποτε να κάνει τις εξετάσεις 

προκειμένου να μάθει αν είναι φορέας της 

Μ.Α. Γύρω στο 41,8% γνωρίζει τη δική του 

κατάσταση σε σχέση με το αν έχει το στίγμα 

της Μ.Α., ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι το 

20,7% είχε πλήρη άγνοια. Περίπου το 30,4% 

αν ο/η σύντροφός τους έχει το στίγμα ενώ το 

30% περίπου των ερωτηθέντων πιστεύει πως 

είναι ενημερωμένος σε σχέση με τη Μ.Α. Εν κατακλείδι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ο 

κόσμος προσέχει σε σχέση με τη Μ.Α. αφού γνωρίζει τη δική του κατάσταση με την Μ.Α . 

Επίσης θεωρεί απαραίτητο να γνωρίζει την κατάσταση του συζύγου. Παρόλα αυτά η απάντηση 

αυτή δεν επαληθεύεται πλήρως αφού μόνο το 30% γνωρίζει την κατάσταση του συντρόφου 

τους. 

Πίνακας 9: Μελέτη του υποερωτήματος 9: Αν πιστεύουν ότι ο κόσμος προσέχει σε σχέση με την 
Μεσογειακή Αναιμία. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης 
ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ12 Έχω κάνει τις  απαραίτητες εξετάσει για να γνωρίζω 
αν έχω το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας  

12,3 15,3 14,6 21,5 36,4 3,54 1,423 

Γ14 Όταν παντρευτώ πρέπει οπωσδήποτε να κάνω 
εξετάσεις να μάθω αν είμαι φορέας της Μ.Α.  

5,7 4,6 14,9 33,7 41,0 4,00 1,125 

Γ32 Γνωρίζω την δική μου κατάσταση σε σχέση με το αν 
έχω ή όχι το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας 

11,1 10,3 20,7 13,0 44,8 3,70 1,410 

Γ43 Γνωρίζω αν η σύντροφος μου έχει το στίγμα της 
Μεσογειακής Αναιμίας  

15,2 12,5 28,0 14,0 30,4 3,32 1,411 

Γ47 Πιστεύω ότι είμαι ενημερωμένος σε σχέση με την 
Μεσογειακή Αναιμία 

14,6 14,2 28,7 30,3 12,3 3,11 1,229 

 



Συγκεκριμένα σε αυτό το ερώτημα ίσως οι δηλώσεις μας να μας έδιναν διαφορετικά ποσοστά 

διότι αυτοί που απαντούν διαφωνώ στο αν γνωρίζουν ότι ο σύντροφος μας έχει το στίγμα 

μπορεί το διαφωνώ τους να σημαίνει ότι δεν έχουν σύντροφο, κάτι που δεν το διευκρινίσαμε 

αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό θα ισχύει και αυτή η εκδοχή της απάντησης τους. Σύμφωνα με τα 

πιο πάνω δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ενημέρωση του κόσμου λόγο και δικών 

μας παραλήψεων σε σχέση με διευκρινιστική ερώτηση για την συντροφικότητα και την ηλικία σε 

αυτή την περίπτωση διότι ακόμα και συντροφικότητα να υπάρχει στους μικρότερους δεν το 

σκέφτονται ποτέ ότι μπορεί να καταλήξουν με ένα παιδί για να ενημερωθούν.  

 

4.10. Υποερώτημα 10: Τι πιστεύουν σε σχέση  με την ενημέρωση και την υπευθυνότητα 

του κόσμου για την νόσο. 

Στην ερώτηση τι πιστεύουν οι άνθρωποι σε σχέση με την ενημέρωση και την υπευθυνότητα του 

κόσμου με τη νόσο ένα 25% απάντησε ότι ο κόσμος δεν είναι αρκετά ενημερωμένος για την 

ασθένεια. Ενώ το 55% υποστηρίζει ότι 

τους ενδιαφέρει η ενημέρωση με τη 

νόσο. Μόνο το 10% έχουν διαβάσει ή 

μελετήσει από μόνοι τους για τη νόσο. 

Επιπρόσθετα, με όλα αυτά είναι καλά 

να αναφερθεί ότι πάνω από το 40% 

του συνολικού δείγματος δήλωσε ότι 

δε γνωρίζουν αν τα νέα ζευγάρια δεν 

ενδιαφέρονται ή είναι αρκετά 

ενημερωμένα για την απόκτηση παιδιού με Μεσογειακή Αναιμία ή στίγματος, ενώ το 14% είπε 



ότι χωρίς αμφιβολία ότι τα σημερινά ζευγάρια δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Ως αποτέλεσμα η 

ενημέρωση του κόσμου είναι ανεπαρκείς όπως και η υπευθυνότητα του σε σχέση με τη νόσο. 

Πίνακας 10: Μελέτη του υποερωτήματος 10: Τι πιστεύουν σε σχέση  με την ενημέρωση και την 
υπευθυνότητα του κόσμου για την νόσο. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και 
εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ13 Έχω διαβάσει  ή μελετήσει από μόνος μου για την 
νόσο της Μεσογειακής Αναιμίας  

24,2 29,0 15,9 21,0 9,9 2,63 1,319 

Γ33 Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι αρκετά ενημερωμένος 
για την ασθένεια  

25,2 27,9 28,3 13,2 5,4 2,46 1,160 

Γ45 Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η ενημέρωση σε σχέση 
με την νόσο 

55,4 23,1 13,1 5,4 3,1 1,78 1,064 

Γ48 Τα νέα ζευγάρια δεν ενδιαφέρονται ούτε είναι 
αρκετά ενημερωμένα  για την πιθανότητα 
απόκτησης παιδιού με Μεσογειακής Αναιμίας ή 
στίγματος 

8,4 15,3 43,1 18,7 14,5 3,16 1,112 

 

Συνοψίζοντας για αυτό το ερώτημα μπορούμε να πούμε ότι μετά τη δεκαετία του 90 που έπεσαν 

στο μηδέν οι γεννήσεις πλέον ο Υπουργείο Υγείας και οι υπεύθυνοι για την ενημέρωση 

καθησυχάστηκαν και δεν συνέχισαν την εντατική ενημέρωση που έκαναν. Αυτό είχε στο τέλος 

σαν αποτέλεσμα ο κόσμος σήμερα να έχει μπερδεμένες απόψεις και γνώσεις σε σχέση με την 

ασθένεια και την ενημέρωση που πρέπει να έχουν από πριν.  

  

 

 



5. Συζήτηση και συμπεράσματα στα βασικά ερευνητικά μας ερωτήματα.  

Μέσα από τον συνδυασμό όλων των συζητήσεων που κάναμε πιο πάνω για τα υποερώτηματα 

θα κάνουμε προσπάθεια να απντήσουμε τα γενικά ερευνητικά μας ερωτήματα για τις απόψεις 

του κόσμου που θέσαμε στην αρχή. Συγκεκριμένα μέσα από τον συνδυασμό των 

αποτελεσμάτων για τα πρώτα 4 υποερωτήματα θα μπορέσουμε να απαντήσουμε το πρώτο 

ερευνητικό ερώτημα και μέσα από τον συνδυασμό όλων των ερωτημάτων μπορούμε στην 

ουσία να δούμε ποιες οι απόψεις του κόσμου γενικά για την νόσο και γενικά πως 

αντιμετωπίζουν οτιδήποτε σε σχέση με την Μεσογειακή Αναιμία. Συνδυάζοντας την μη γνώση 

σε ορισμένα θέματα με την αντιμετώπιση είναι πολύ πιο εύκολο να δικαιολογήσεις 

συγκεκριμένες πρακτικές και συγκεκριμένες συμπεριφορές. Μέσα από τον συνδυασμό όλων 

των υποερωτημάτων θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα βασικά μας ερευνητικά 

ερωτήματα και θα καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα και αποτελέσματα για το βασικό μας 

ερευνητικό ερώτημα που θέλουμε να διατυπώσουμε τις απόψεις και την στάση του κόσμου σε 

σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία. 

Στη παρούσα εργασία διερευνούμε τα εξής βασικά ερευνητικά ερωτήματα: . 

 Πόσο ενημερωμένος είναι ο κόσμος της Λεμεσού σε σχέση με τη νόσο 

 Ποιοι λόγοι κατά την άποψη των ερωτηθέντων οδήγησαν στην κατακόρυφη πτώση των 

γεννήσεων παιδιών με Μεσογειακή Αναιμία την περίοδο 1985 – 2000 όπως φαίνεται 

μέσα από τη βιβλιογραφική μας ενημέρωση.  

 Ποιοι λόγοι κατά την άποψη των ερωτηθέντων οδήγησαν στην αύξηση γεννήσεων 

παιδιών με Μεσογειακή Αναιμία τα τελευταία χρόνια όπως φαίνεται μέσα από τη 

βιβλιογραφική μας ενημέρωση.  

5.1. Πόσο ενημερωμένος είναι ο κόσμος της Λεμεσού σε σχέση με τη νόσο: 

Ο κόσμος φαίνεται να είναι μόνο επιφανειακά ενημερωμένος σε σχέση με την Μ.Α, το στίγμα και 

τη κληρονομικότητα της, παρόλο που υποστηρίζει πως γνωρίζει για την ασθένεια. Αυτό το 

συμπεράναμε λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις λανθασμένες απαντήσεις που είχαν δώσει, 

αλλά και τις σωστές, αφού σε αρκετά ερωτηματολόγια παρατηρήσαμε ότι δεν ήταν λίγοι αυτοί 

που απάντησαν σωστά μόνο σε ερωτήσεις που το περιεχόμενο τους επρόκειτο για ερωτήσεις 

κοινής λογικής και οι απαντήσεις ήταν εμφανείς . Αυτό επίσης μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε 

και από το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς που είχαν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο 

δεν είχαν διαβάσει ούτε ακούσει ποτέ τους κάτι σχετικά με την Μ.Α, σε αυτό ίσως να έχει μερίδιο 

και το Υπ.Υγείας που μάλλον μετά τις μηδενικές γεννήσεις παιδιών με Μ.Α καθησυχαστικέ και 

σταμάτησε την ενημέρωση σε σχέση με τη νόσο που αυτό είχε αργότερα σαν αποτέλεσμα την 

σημερινή αύξηση γεννήσεων παιδιών με Μ.Α. Ο κόσμος δεν φαίνεται να έχει τις οποιεσδήποτε 

προκαταλήψεις απέναντι σε άτομα με Μ.Α. 



5.2. Ποιοι λόγοι κατά την άποψη των ερωτηθέντων οδήγησαν στην κατακόρυφη πτώση 

των γεννήσεων παιδιών με Μεσογειακή Αναιμία κατά την περίοδο 1985 – 2000;  

Κατά την άποψη των ερωτηθέντων, οι λόγοι που πιστεύουν πως οδήγησαν στην πτώση των 

περιστατικών με Μ.Α, ήταν κυρίως η θέση της εκκλησίας αλλά και η ενημέρωση από το 

Υπουργείο Υγείας, η οποία πλέον είναι σχεδόν ανύπαρκτη . Ακόμη, το δείγμα μας θεωρεί πολύ 

σημαντική τη προγεννητική εξέταση  για να γνωρίζει την κατάσταση του παιδιού. Επίσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο κόσμος ήταν περισσότερο ενημερωμένος και προσεκτικός 

όσον αφορά την ασθένεια.  

5.3. Ποιοι λόγοι κατά την άποψη των ερωτηθέντων οδήγησαν στην αύξηση γεννήσεων 

παιδιών με Μεσογειακή Αναιμία τα τελευταία χρόνια; 

Οι λόγοι που φαίνεται να οδήγησαν στην αύξηση των γεννήσεων με Μεσογειακή Αναιμία, είναι 

κυρίως η έλλειψη ενημέρωσης τόσο από το Υπουργείο Υγείας, αλλά και από άλλους 

παράγοντες, όπως για παράδειγμα ΜΜΕ. Ο κόσμος βρίσκεται σε σχεδόν πλήρη άγνοια όσον 

αφορά την ασθένεια. Ακόμη, παρόλο που οι πλείστοι από τους ερωτηθέντες δηλώνουν ότι 

γνωρίζουν τη χρησιμότητα και το πόσο σημαντική είναι η προγεννητική εξέταση σε σχέση με τη 

Μ.Α, ένα μικρό ποσοστό ούτε γνωρίζει, αλλά ούτε και ενδιαφέρεται να μάθει για αυτή και 

γενικότερα για την ασθένεια, πάνω από το 40% του συνολικού δείγματος δήλωσε ότι δε 

γνωρίζουν αν τα νέα ζευγάρια δεν ενδιαφέρονται ή είναι αρκετά ενημερωμένα για την απόκτηση 

παιδιού με Μεσογειακή Αναιμία ή στίγματος. Επίσης ένας σημαντικός ρόλος πιστεύουμε ότι 

είναι και το γεγονός ότι αυξάνονται τα άτομα που δηλώνουν ότι δεν κάνουν μεταγγίσεις ακόμα 

και αν πεθάνουν, κάτι που μας ανησυχεί και ίσως και οι μικτοί γάμοι και η ανάμιξη της 

πατροπαράδοτης χριστιανικής ορθόδοξης κοινωνίας. Συνοψίζοντας μπορούμε επιγραμματικά 

να αναφερθούμε στους πιο κάτω λόγους για την αύξηση των γεννήσεων παιδιών με 

Μεσογειακή Αναιμία τα τελευταία χρόνια: 

(α) Η μη εμπεριστατωμένη και με σχέδιο πλήρης ενημέρωση του κόσμου για την 

Μεσογειακή Αναιμία  

(β) Η ανάμιξη του πληθυσμού και όχι της αμιγές Χριστιανικής Ορθόδοξης κοινωνίας, ίσως 

πολυπολιτισμικότητα  και μην ύπαρξη ανάγκης για να γνωρίζουν κατά πόσο οι σύντροφοι 

τους έχουν το στίγμα  

(γ) Η όλο και αυξανόμενη συχνότητα του πληθυσμού να μην κάνουν μεταγγίσεις για 

διάφορους λόγους οπόταν η θρησκεία πλέον άρχισε να παίζει ένα ρόλο σε αυτό  



6. Συσχετιστική στατιστική ανάλυση της έρευνας μας  

Πέραν όμως από το βασικό ερευνητικό ερώτημα θέλουμε στη συνέχεια μέσα από συσχετιστική 

στατιστική να δούμε κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις ομάδων μαθητών και να κάνουμε τις 

απαραίτητες συγκρίσεις. Συγκεκριμένα μπορούμε να προβούμε στις πιο κάτω συγκρίσεις:  

(α) Πίνακας Σ1: Συγκρίσεις των απαντήσεων μεταξύ των ενηλίκων και των ανηλίκων  

(β) Πίνακας Σ2: Συγκρίσεις των απαντήσεων μεταξύ μαθητών που δηλώνουν Άριστοι στην 

επίδοση και μαθητών που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση.  

(γ) Πίνακας Σ3: Συγκρίσεις μεταξύ ανθρώπων διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου. 

(δ) Πίνακας Σ4: Συγκρίσεις ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού των μαθητών, οι 

απόψεις των μαθητών  της ομάδας προσανατολισμού 2 (θετικών επιστημών) και των 

υπόλοιπων μαθητών. 

(ε) Πίνακας Σ5: Συγκρίσεις μεταξύ ανδρών/αγοριών και γυναικών/κοριτσιών 

6.1. Συγκρίσεις των απαντήσεων μεταξύ των ενηλίκων και των ανηλίκων 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των μέσων όρων 

με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) στατιστικά σημαντικές 

διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των ενηλίκων και των ανηλίκων παρουσιάζονται στη 

συνέχεια σε όλες τις δηλώσεις οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν 

περάσει το Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0,05. 

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα Σ1 που βρίσκεται στο παράρτημα 2, μπορεί να δει 

κανείς ότι περισσότεροι ενήλικες έχουν διαβάσει ενημερωτικά φυλλάδια όσον αφορά τη Μ.Α, 

γνωρίζουν τι είναι το στίγμα και συμφωνούν ότι δύο φορείς της Μ.Α θα φέρουν σίγουρα στον 

κόσμο ένα παιδί που θα είναι επίσης φορέας. Περισσότεροι ανήλικοι πιστεύουν ότι αν δύο 

άτομα πραγματικά αγαπιούνται θα αντιμετωπίσουν μαζί τις οποιεσδήποτε δυσκολίες. Επιπλέον, 

στη πλειοψηφία αυτοί που γνώριζαν τη χρήση της προγεννητικής εξέτασης σε σχέση με την 

ασθένεια ήταν ενήλικες, ενώ επίσης περισσότεροι ενήλικες συμφωνούν δεν πρέπει να 

γεννιούνται πλέον παιδία με Μ.Α, διότι ταλαιπωρούνται άδικα.  

Λιγότεροι ήταν οι ανήλικοι που, έχουν κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να γνωρίζουν αν 

έχουν το στίγμα, που έχουν διαβάσει ή μελετήσει από μόνοι τους για την Μ.Α, που συμφωνούν 

πως όταν παντρευτούν πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν της εξετάσεις για να δουν αν είναι 

φορείς της Μ.Α. Επίσης, είναι περισσότεροι οι ενήλικες που υποστηρίζουν ότι παρά να γεννηθεί 

ένα παιδί που θα ταλαιπωρείται για όλη του τη ζωή είναι καλύτερα να μη γεννηθεί καθόλου. 

Ακόμη, στη πλειοψηφία αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να αποφεύγουμε παθόντες της 

Μ.Α, αφού η ασθένεια δεν είναι μεταδοτική, είναι ενήλικες.  



Λιγότεροι ανήλικοι, υποστηρίζουν ότι αν οι παθόντες με Μ.Α δεν κάνουν τις απαραίτητες 

μεταγγίσεις αίματος πλέον δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να ζουν, ότι η Μ.Α είναι κληρονομική, 

ότι τη σημερινή εποχή με τη βοήθεια φαρμάκων που έχουν ανακαλυφθεί οι ασθενείς με Μ.Α 

μπορούν να ζήσουν μέχρι τα βαθιά τους γεράματα και ότι δεν θα τους ενοχλούσε να έχουν 

ερωτικές σχέσεις με άτομα που είναι που πάσχουν από Μ.Α. Στην ερώτηση αν πιστεύουν πως 

πριν το γάμο ένα ζευγάρι θα πρέπει να εξετάζεται για να δουν αν έχουν το στίγμα της Μ.Α 

συμφώνησαν λιγότεροι ανήλικοι.  

Επίσης, είναι περισσότεροι οι ανήλικοι που πιστεύουν πως δύο φορείς του στίγματος δεν 

υπάρχει περίπτωση να κάνουν παιδί με Μ.Α.  Όταν ρωτήθηκαν για το αν έχουν δει σε 

Νοσοκομεία/Κλινικές ή άλλα κτήρια πληροφορίες για την Μ.Α, ήταν περισσότεροι οι ενήλικες 

που συμφώνησαν. Επίσης, περισσότεροι ήταν και οι ενήλικες που έχουν παρακολουθήσει 

κάποια ενημερωτική διαφήμιση ή εκπομπή στην τηλεόραση για τη Μ.Α και που πιστεύουν ότι 

δύο άτομα που έχουν το στίγμα της Μ.Α δεν πρέπει να έχουν ερωτικές σχέσεις. Ακόμη, στη 

πλειοψηφία αυτοί που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει λόγος για προγεννητικοί εξέταση αφού η Μ.Α 

πλέον θεραπεύεται ήταν ανήλικοι. Οι ανήλικοι που γνωρίζουν τη κατάσταση τους σε σχέση με 

το αν έχουν ή όχι το στίγμα της Μ.Α ήταν αρκετά λιγότεροι από τους ενήλικους.  

Οι ενήλικοι που πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι αρκετά ενημερωμένος σε σχέση με τη ασθένεια, 

είναι περισσότεροι. Επιπλέον, περισσότεροι ενήλικες έχουν παρακολουθήσει κάποιον παθόντα 

να μοιράζεται στην τηλεόραση το πώς είναι να ζει κάποιος με τη νόσο αυτή. Ακόμη, ήταν 

λιγότεροι οι ανήλικοι που υποστηρίζουν ότι μπορεί κανείς να καταλάβει κάποιον που έχει το 

στίγμα της Μ.Α από την εμφάνιση του.  

Εν τέλει, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι ενήλικες είναι περισσότερο ενημερωμένοι σε 

σχέση με την Μ.Α.  

6.2. Συγκρίσεις μεταξύ ατόμων που τελείωσαν την μέση εκπαίδευση με 

ερωτηθέντες που τελείωσαν ανώτερη εκπαίδευση.  

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των μέσων όρων 

με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) στατιστικά σημαντικές 

διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των μαθητών που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση με τους 

μαθητές που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις 

δηλώσεις οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν περάσει το Levene Test 

με επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0,05. Στην ουσία μέσα από την σύγκριση αυτών των 

διαφορών θέλαμε να δούμε αν υπήρχαν οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 

απαντήσεις τους ανάλογα με την ηλικία τους.  



Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα Σ2 που βρίσκεται στο παράρτημα 2 μπορεί να δει 

κανείς ότι στην ερώτηση αν γνωρίζουν τι είναι το στίγμα της Μ.Α οι πλειοψηφία των μαθητών 

που ήξεραν για αυτό, ήταν μαθητές με άριστη επίδοση. Ακόμη, όταν ρωτήθηκαν για το αν οι 

ασθενής με Μ.Α πλέον μπορούν να ζήσουν μέχρι τα βαθιά τους γεράματα με τη κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή συμφώνησαν περισσότεροι μαθητές με μέτρια επίδοση. Επίσης, 

περισσότεροι μαθητές μέτριας επίδοσης γνωρίζουν εάν ο/η σύντροφος τους φέρει το στίγμα της 

Μ.Α.  

Καταληκτικά, συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές μέτριας επίδοσης φαίνεται να είναι λιγότερο 

ενημερωμένοι, όμως περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σχετικά με την ασθένεια. (τα ποσοστά 

λάθους λήφθηκαν υπόψη). 

6.3. Συγκρίσεις μεταξύ ατόμων που τελείωσαν την μέση εκπαίδευση με 

ερωτηθέντες που τελείωσαν ανώτερη εκπαίδευση.  

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των μέσων όρων 

με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) στατιστικά σημαντικές 

διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των ατόμων που τελείωσαν την μέση εκπαίδευση με 

ερωτηθέντες που τελείωσαν ανώτερη εκπαίδευση, παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις 

δηλώσεις οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν περάσει το Levene Test 

με επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0,05. Στην ουσία μέσα από την σύγκριση αυτών των 

διαφορών θέλαμε να δούμε αν υπήρχαν οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 

απαντήσεις τους ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης τους.  

Στην ερώτηση αν είχαν διαβάσει ενημερωτικά φυλλάδια σε σχέση με τη Μ.Α τα άτομα μέσης 

εκπαίδευσης που απάντησαν ναι, ήταν λιγότερα από τα άτομα με ανώτερη εκπαίδευση. Επίσης, 

περισσότερα άτομα με ανώτερη εκπαίδευση απάντησαν πως γνώριζαν τι είναι το στίγμα της 

Μ.Α. Ενώ επίσης το ίδιο συνέβηκε και όταν ρωτήθηκαν αν πιστεύουν ότι δύο άτομα που 

αγαπιούνται θα αντιμετωπίσουν μαζί τις οποιεσδήποτε δυσκολίες. Ακόμη, λιγότερα άτομα μέσης 

εκπαίδευσης γνωρίζουν τη χρησιμότητα της προγεννητικής εξέτασης σε σχέση με τη Μ.Α.  

Λιγότερα άτομα με μέση εκπαίδευση έχουν κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να γνωρίζουν αν 

έχουν το στίγμα της Μ.Α.  Περισσότερα άτομα με  ανώτερη εκπαίδευση  έχουν διαβάσει από 

μόνοι τους για τη νόσο και δεν προσπαθούν να αποφύγουν παθόντες με Μ.Α, αφού η νόσος 

δεν είναι μεταδοτική. Στην ερώτηση αν δύο φορείς του στίγματος, δεν υπάρχει περίπτωση να 

κάνουν παιδί με Μ.Α συμφώνησαν περισσότερα άτομα μέσης εκπαίδευσης. Επίσης, λιγότερα 

άτομα μέσης εκπαίδευσης έχουν δει σε Νοσοκομεία/Κλινικές ή άλλα κτήρια πληροφορίες για τη 

Μ.Α.  Ακόμη, όταν κλήθηκαν να απαντήσουν στο ότι η Μ.Α αφού πλέον θεραπεύεται δεν 

υπάρχει λόγος για προγεννητική εξέταση περισσότερα άτομα ανώτερης εκπαίδευσης 



διαφώνησαν. Επίσης, περισσότερα άτομα με μέση εκπαίδευσης απάντησαν πως δεν κάνουν 

μεταγγίσεις αίματος , λόγω της θρησκείας τους. Περισσότερα άτομα με ανώτερη εκπαίδευση 

γνωρίζουν αν έχουν ή όχι το στίγμα της Μ.Α. Επιπρόσθετα  πιστεύουν περισσότερο ότι ο 

κόσμος είναι αρκετά ενημερωμένος για την ασθένεια. Λιγότερα άτομα με μέση υποστηρίζουν 

πως μπορείς να καταλάβεις κάποιον με το στίγμα της  Μ.Α από την εμφάνιση του. Επίσης 

λιγότεροι είναι οι άνθρωποι με μέση εκπαίδευση που, γνωρίζουν αν ο/η σύντροφος τους έχει το 

στίγμα. Περισσότερα είναι τα άτομα  με μέση εκπαίδευση που δεν θα έκαναν ποτέ μετάγγιση 

αίματος ακόμα και αν θα πέθαιναν χωρίς αυτήν. Να σημειωθεί επίσης ότι λιγότερα άτομα με 

ανώτερη δεν ενδιαφέρονται  να ενημερωθούν σε σχέση με τη νόσο, παρόλο που πιστεύουν ότι 

είναι αρκετά ενημερωμένοι όσον αφορά τη νόσο. Επίσης, τα άτομα με μέση εκπαίδευση που 

πιστεύουν πως τα νέα ζευγάρια δεν ενδιαφέρονται ούτε και είναι αρκετά ενημερωμένα σε σχέση 

με τη νόσο είναι περισσότερα.  

Βάσει των πιο πάνω  δεδομένων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες 

διαφορές όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων, παρόλα αυτά δε μπορούμε να 

αγνοήσουμε το γεγονός ότι τα άτομα που έχουν λάβει ανώτερη εκπαίδευση είναι πιο 

ενημερωμένα όσον αφορά τη νόσο. 

6.4. Σύγκριση ανάλογα με την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού των 

μαθητών/τριών, οι απόψεις των μαθητών/τριών της Ομάδας Μαθημάτων 

Προσανατολισμού 2 (Θετικών Επιστημών) και των υπόλοιπων μαθητών. 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των μέσων όρων 

με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) στατιστικά σημαντικές 

διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των μαθητών της ομάδας προσανατολισμού 2 με τους 

υπόλοιπους μαθητές παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις δηλώσεις οι οποίες μπορούν να 

εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν περάσει το Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας 

κάτω από 0,05. Στην ουσία μέσα από την σύγκριση αυτών των διαφορών θέλαμε να δούμε αν 

υπήρχαν οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους ανάλογα με την 

Ομάδα Προσανατολισμού τους.  

 

Περισσότερα άτομα των υπόλοιπων ομάδων έχουν διαβάσει ενημερωτικά φυλλάδια σε σχέση 

με τη νόσο. Από την ΟΜΠ2 το λιγότεροι συμφωνούν ότι δεν πρέπει να γεννιούνται με Μ.Α, διότι 

ταλαιπωρούνται άδικα. Περισσότεροι μαθητές των υπόλοιπων ομάδων προσανατολισμού έχει 

κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να γνωρίζει αν έχει το στίγμα. Στην ερώτηση εάν ένα παιδί 

είναι καλύτερο να μη γεννηθεί καθόλου παρά να ταλαιπωρείται σε ολόκληρη του τη ζωή, 

λιγότεροι των μαθητών της  ΟΜΠ2 συμφώνησαν. Ακόμη, φαίνεται πως περισσότεροι μαθητές 



άλλων ΟΜΠ συμφωνούν ότι οι παθόντες με Μ.Α πρέπει να κάνουν μετάγγιση αίματος όποτε 

χρειάζονται, για να μπορέσουν να ζήσουν. Στην ερώτηση εάν δεν υπάρχει περίπτωση δύο 

άνθρωποι που είναι υγιής να κάνουν παιδί με Μ.Α  το περισσότεροι των μαθητών με ΟΜΠ2 

συμφώνησαν. Περισσότερα  των ατόμων που ακολουθούν άλλες ΟΜΠ  έχουν παρακολουθήσει 

ενημερωτική διαφήμιση ή εκπομπή στην τηλεόραση για τη Μ.Α. Επίσης, λιγότεροι με ΟΜΠ2 

πιστεύουν ότι είναι ενημερωμένοι σε σχέση με τη νόσο.  

Εν τέλει, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές που έχουν επιλέξει ΟΜΠ2 φαίνεται να 

είναι ελάχιστα λιγότερο ενημερωμένοι από μαθητές με άλλες ΟΜΠ, να σημειωθεί όμως ότι 

ποσοστό λάθους στις υπόλοιπες ΟΜΠ αν και κοντά με αυτό των μαθητών με ΟΜΠ2 ήταν 

περισσότερο. 

6.5. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των απόψεων των ανδρών/αγοριών και 

γυναικών/κοριτσιών 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των μέσων όρων 

με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) στατιστικά σημαντικές 

διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των ανδρών/αγοριών και των γυναικών/κοριτσιών, 

παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις δηλώσεις οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν με 

διαφορές και να έχουν περάσει το Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0,05. 

Στην ουσία μέσα από την σύγκριση αυτών των διαφορών θέλαμε να δούμε αν υπήρχαν 

οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους ανάλογα με το φύλο τους.  

Περισσότερες γυναίκες απάντησαν πως γνωρίζου τι είναι το στίγμα της Μ.Α. Επίσης, 

περισσότεροι άνδρες  πιστεύουν οι παθόντες με Μ.Α πρέπει να κάνουν καθημερινή μετάγγιση 

αίματος . Λιγότερες γυναίκες θεωρούν πως δεν πρέπει να πλησιάζουν άτομα που πάσχουν από 

Μ.Α, γιατί είναι κίνδυνος για την υγεία τους, ενώ λιγότεροι άνδρες υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει 

να γεννιούνται παιδιά με Μ.Α, διότι ταλαιπωρούνται άδικα.  Ακόμη, περισσότερες γυναίκες 

συμφωνούν πως δεν πρέπει να αποφεύγουν άτομα ασθενείς της Μ.Α, αφού η νόσος δεν είναι 

μεταδοτική. Στο γεγονός ότι η Μ.Α είναι κληρονομική συμφώνησαν  περισσότερες γυναίκες. 

Περισσότεροι άνδρες συμφωνούν ότι ασθενής με Μ.Α με τη βοήθεια κατάλληλων φαρμάκων 

που έχουν ανακαλυφθεί μπορεί να ζήσει μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Ενώ στο αν δεν υπάρχει 

περίπτωση δύο άνθρωποι που είναι φορείς του στίγματος  να κάνουν παιδί που να πάσχει από 

Μ.Α λιγότερες  γυναίκες συμφώνησαν. Επιπρόσθετα, περισσότεροι άνδρες ήταν φορείς του 

στίγματος.  Επίσης, περισσότεροι άνδρες  δεν κάνουν μεταγγίσεις αίματος λόγω θρησκείας. 

Ακόμη, λιγότερες γυναίκες θεωρούν ότι είναι αμαρτία να δίνουμε ή να παίρνουμε ξένο αίμα. 

Περισσότεροι άνδρες έχουν παρακολουθήσει κάποιον ειδικό να μιλά για την Μ.Α στην 

τηλεόραση και λιγότερες γυναίκες  δεν θα έκαναν ποτέ μετάγγιση αίματος ακόμα και αν θα 

πέθαιναν χωρίς αυτή. Επιπρόσθετα οι άνδρες φαίνεται να δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον για την 



ασθένεια, αφού  δεν ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σε σχέση με την Μ.Α. Όταν ρωτήθηκαν για 

το αν δεν έχουν πρόβλημα να μπουν στη διαδικασία μετάγγισης αίματος το περισσότερες  

γυναίκες συμφώνησαν.  

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι αν και οι απόψεις των δύο φύλων είναι αρκετά κοντά, 

οι όμως γυναίκες φαίνεται να είναι πιο ευαισθητοποιημένες όσον αφορά τη  Μ.Α. 

Επίλογος  

Μετά τον εκμηδενισμό των γεννήσεων παιδιών με Μεσογειακή Αναιμία το Υπουργείο Υγείας 

εφησυχαστικέ, σταματώντας παράλληλα και τη σχετική ενημέρωση. Βέβαια όμως, όπως 

δείχνουν οι έρευνες η σημερινή έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την ασθένεια είναι ένας από 

τους λόγους που οδήγησαν και πάλι στη αύξηση γεννήσεων παιδιών με θαλασσαιμία. Αρκετοί 

Κύπριοι, παρόλο που πιστεύουν πως γνωρίζουν για το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας δεν 

είναι ενημερωμένοι. Γνωρίζουν για αυτό μόνο λίγοι και έχουν ελάχιστες γνώσεις περί του 

στίγματος, πιθανόν και για την ασθένεια. Επίσης δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι 

γνωρίζουν πότε ένα παιδί μπορεί να πάσχει από θαλασσαιμία και πάλι όμως μέσα από διάφορα 

ερωτήματα, φαίνεται πως οι περισσότεροι απλά απάντησαν σωστά σε ερωτήσεις όπου η 

απάντηση ήταν εμφανής. Λίγοι δεν είναι αυτοί που θεωρούν απαραίτητες τις μεταγγίσεις 

αίματος, βέβαια όμως αρκετοί από τους ερωτηθέντες δεν γνώριζαν τη σημασία της 

φαρμακευτικής αγωγής όσον αφορά την ασθένεια. Έτσι καταλήγουμε και πάλι στο συμπέρασμα 

πως οι γνώσεις του κόσμου σε σχέση με τη θαλασσαιμία είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Αρκετός 

κόσμος δεν κρατά κάποια προκαταλυπτική στάση απέναντι σε άτομα ασθενής της Μεσογειακής 

Αναιμίας, ενώ ικανοποιητικός είναι και ο αριθμός των ατόμων που γνωρίζει τη σημασία, αλλά 

και το τι είναι η προγεννητική εξέταση, καθώς την θεωρεί μάλιστα και πολύ σημαντική. Αντίθετα 

βέβαια, υπάρχει και ένα αρκετά υψηλό ποσοστό του δείγματος μας που ποσώς ενδιαφέρεται όχι 

μόνο για την προγεννητική εξέταση, αλλά και για την ασθένεια.  Πολλοί από τους ερωτηθέντες 

δεν έχουν κάποια γενική γνώμη περί των παιδιών που είναι ασθενής θαλασσαιμίας, ενώ δεν 

είναι καν βέβαιοι αν πρέπει να γίνονται προληπτικές εξετάσεις. Ουσιαστικά οι απόψεις του 

κόσμου λόγω της ανεπαρκούς ενημέρωση, είναι μπερδεμένες. Επίσης, φαίνεται πως η 

θρησκεία, δεν παίζει κάποιο ιδιαίτερο λόγο στην πλειοψηφία των ανθρώπων που δεν είναι 

αιμοδότες. Να σημειωθεί, ότι αρκετοί δεν γνώριζαν καν αν είναι κατάλληλοι για να γίνουν 

αιμοδότες. Επιπλέον, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως δε μπορούμε να σχηματίσουμε μία 

σίγουρη και σταθερή άποψη γύρω από την ενημέρωση του κόσμου, εξαιτίας δικών μας λαθών 

όσον αφορά τη σαφήνεια σε μερικές ερωτήσεις με θέμα την ηλικία και την συντροφικότητα. 

Ο κόσμος της Λεμεσού, φάνηκε να μην είναι αρκετά ενημερωμένος , έχοντας ελάχιστες γνώσεις 

όσον αφορά την ασθένεια, τη κληρονομικότητα, αλλά και το στίγμα. Παρόλα αυτά συνεχίζει να 

πιστεύει πως οι γνώσεις του περί του θέματος είναι επαρκείς. Αυτό μπορούμε να στηρίξουμε με 



το γεγονός ότι αρκετές από τις σχετικά σωστές απαντήσεις του ερωτηματολογίου, ήταν  κυρίως 

σωστές λόγω του ότι είχαν απάντηση αρκετά καθαρή. Βέβαια αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί και 

από το ότι αρκετός κόσμος δεν έχει ακούσει, διαβάσει ή δει για τη Μεσογειακή Αναιμία σε 

δημόσια κτήρια αλλά ούτε και μπήκε στο κόπο να ψάξει για το θέμα αυτό. Οι γνώσεις του 

κόσμου επαναλαμβάνουμε είναι επιφανειακές, γεγονός που ίσως να οδήγησε και στην αύξηση 

γεννήσεων παιδιών με θαλασσαιμία. 

Επίσης, οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν πως οι λόγοι που οδήγησαν στη πτώση τέτοιων 

γεννήσεων στο παρελθόν, ήταν η ύπαρξη ενημέρωσης από το Υπουργείο Υγείας, αλλά και η 

στάση που είχε υιοθετήσει η εκκλησία. Οι άνθρωποι, ήταν στο παρελθόν ήταν πιο προσεκτικοί 

και γνώριζαν καλύτερα τη σημασία της προγεννητικής εξέτασης. 

Αντιθέτως, σήμερα τα αίτια που φαίνεται να οδήγησαν στη σημερινή αύξηση των περιστατικών 

με παιδιά που πάσχουν από θαλασσαιμία, είναι ανεπάρκεια ενημέρωσης από το Υπουργείο 

Υγείας και άλλους οργανισμούς. Επιπλέον, αυτό προκάλεσε και την έλλειψη γνώσεων του 

κόσμου σχετικά με τη Μεσογειακή Αναιμία, αυτό λοιπόν οδήγησε στην αδιαφορία και συνεπώς 

στην αύξηση γεννήσεων σχετικές με την ασθένεια. Επίσης, αρκετοί δεν ενδιαφέρονται να 

μάθουν για την ασθένεια, το στίγμα, τη σημασία της προγεννητικής εξέτασης. Επιπρόσθετα, 

αρκετοί δεν θα έκαναν μετάγγιση αίματος ακόμη και αν πέθαιναν χωρίς αυτή, ενώ αρκετά 

ανησυχητικό είναι και οι μικτοί γάμοι. Συμπερασματικά, τα κύρια αίτια που οδήγησαν στη 

σημερινή αύξηση των γεννήσεων παιδιών με θαλασσαιμία είναι αύξηση των ατόμων που 

διαφωνούν με τις μεταγγίσεις αίματος, για θρησκευτικούς λόγους ή όχι, η άγνοια αρκετών 

ατόμων όσον αφορά τη κατάσταση του συντρόφου τους σχετικά με το στίγμα, οι μικτοί γάμοι, 

αλλά κυρίως η έλλειψη γνώσης του κόσμου σχετικά με την ασθένεια, εξαιτίας της μη επαρκούς ή 

ακόμη και μηδενικής ενημέρωσης. 

Μέσα από την εργασία αυτή, αποκτήσαμε αρκετές γνώσεις και εμπειρίες, αναπτύξαμε φιλικούς 

δεσμούς μεταξύ μας αλλά και με άλλους ανθρώπους που έχουμε γνωρίσει. Μάθαμε επίσης τη 

σημασία της έρευνας, καθώς και την πειθαρχεία που απαιτεί η διεξαγωγή της. Εμπλουτίσαμε τις 

γνώσεις μας σε σχέση με την ασθένεια. Μάθαμε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε 

δεδομένα με τον σωστό τρόπο, να χειριζόμαστε νέα και διαφορετικά προγράμματα στον Η/Υ, 

όπως το SPSS, καθώς και να δουλεύουμε σκληρά έχοντας πείσμα και αφοσίωση σε ό,τι κι’αν 

κάνουμε, καθώς θυσιάσαμε αρκετό από τον ελεύθερο μας χρόνο για να διεξαγάγουμε την 

έρευνα μας, χωρίς όμως να είναι  χαμένος. Μάθαμε επίσης τη σημασία της συνεργασίας και 

γνωρίσαμε την αξία της ομαδικότητας. 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας μας, συναντήσαμε αρκετά εμπόδια και δυσκολίες, όπως για 

παράδειγμα την απροθυμία των πολιτών να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, προφασίζοντας 



δικαιολογίες του τύπου ότι δεν έχουν χρόνο αλά και η ανωριμότητα ορισμένων μαθητών που 

είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση μερικών ερωτηματολογίων. Ακόμη μία δυσκολία που είχαμε 

να αντιμετωπίσουμε ήταν και ο χειρισμός του προγράμματος SPSS, με το οποίο δεν είχαμε 

ξαναδουλέψει για αυτό και έπρπε να μας δείξει κάποιος πώς να το χειριζόμαστε. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον καθηγητή μας κ. Ν. Νικολάου ο οποίος βρισκόταν 

κοντά μας για να μας καθοδηγεί και να λύνει τις οποιεσδήποτε απορίες προέκυπταν. Θα θέλαμε 

επίσης να ευχαριστήσουμε και τον έμπειρο ερευνητή κ. Μ. Χατζηγαβριήλ, μας βοήθησε με τις 

γνώσεις τους σχετικά με τη  Μεσογειακής Αναιμία. 
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Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο 

Θέμα: Απόψεις σε σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία και τη Μετάγγιση Αίματος  

Το ερωτηματολόγιο, που έχετε στα χέρια σας, αποτελεί το εργαλείο για μια έρευνα, που 

διεξάγεται από ομάδα μαθητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη Λεμεσού. Θα θέλαμε να σας 

παρακαλέσουμε να απαντήσετε ειλικρινά σε όλες τις ερωτήσεις, καθώς το ερωτηματολόγιο είναι 

ανώνυμο.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 48 ερωτήσεις – δηλώσεις στις οποίες καλείστε να 

συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε ανάλογα με την άποψή σας. Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε 

τις δηλώσεις με ειλικρίνεια. Για κάθε ερώτηση θα πρέπει να επιλέξετε τον αριθμό που 

αντιπροσωπεύει τις πεποιθήσεις σας. 

 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι προαιρετική.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκρισή σας.  

 

Μέρος Α: Βασικές Πληροφορίες 

 

Φύλο:                                                                                                                                                                               

(1) Άντρας / Αγόρι  (2) Γυναίκα / Κορίτσι  

Ηλικία:  _____________ 

Μορφωτικό επίπεδο: 

(1) Δημοτικό    (2) Γυμνάσιο – Λύκειο    (3) Κολλέγιο – Πανεπιστήμιο    (4) Μεταπτυχιακό  

 Μεγάλωσα:  

(1) στη Λεμεσό  (2) σε χωριό  (3) αλλού  

Κατοικώ: 

 (1) στη Λεμεσό  (2) σε χωριό  (3) αλλού 

Τάξη: (1) Α’ Λυκείου     (2) Β’ Λυκείου     (3) Γ’ Λυκείου 

Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: 

(1) ΟΜΠ 1 (Αρχαία Ελληνικά & Ιστορία)     

(2) ΟΜΠ 2 (Μαθηματικά & Φυσική)      

(3) ΟΜΠ 3 (Μαθηματικά & Οικονομικά)     

(4) ΟΜΠ 4 (Οικονομικά & Αγγλικά) 

 

Μαθητική επίδοση: (Παρακαλώ κυκλώστε αυτό που πιστεύετε ότι ισχύει για την επίδοσή σας σε σχέση 

με τα μαθήματα του σχολείου.) 

1. Άριστη επίδοση  

2. Μέτρια επίδοση  

3. Μη ικανοποιητική επίδοση  



 

Μέρος Β1: Απόψεις σε σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία 

Βάλτε (√) στην απάντηση που σας εκφράζει.  
 

Α/Α Δηλώσεις Ναι Όχι Δεν ξέρω  

Β1 Γνωρίζετε τι είναι η Μεσογειακή Αναιμία;    

Β2 Γνωρίζετε αν έχετε το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας;     

Β3 
Πρέπει να ξέρουμε αν έχουμε το στίγμα της Μεσογειακής 
Αναιμίας;  

   

Β4 Είστε τακτικός αιμοδότης;    

Β5 Συμφωνείτε να δίνουμε αίμα αν το χρειάζεται κάποιος;    

Β6 
Συμφωνείτε να γίνεται η εξέταση για το στίγμα της 
Μεσογειακής Αναιμίας πριν να παντρεύεται ο κόσμος;  

   

Β7 
Ξέρετε πότε υπάρχει πιθανότητα να γεννηθεί ένα παιδί με 
Μεσογειακή Αναιμία;  

   

Β8 Γνωρίζετε άτομα που έχουν Μεσογειακή Αναιμία;    

Β9 
Γνωρίζετε ότι αν δεν γίνουν μεταγγίσεις αίματος σε ένα άτομο 
με Μεσογειακή Αναιμία στο τέλος θα πεθάνει;  

   

 
 
 
 

Μέρος Β2: Γνώσεις του κόσμου σε σχέση με τις γεννήσεις της Μεσογειακής Αναιμίας. 

Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις από μέρους σας: 
1. Καθόλου, 2. Πολύ λίγο,  3. Λίγο, 4. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 5. Πολύ, 6. Πάρα πολύ, 7. Σίγουρα 

 

Β10 Πόση πιθανότητα υπάρχει για ένα ζευγάρι να γεννήσει παιδί με 
Μεσογειακή Αναιμία αν και οι δύο γονείς έχουν Μεσογειακή Αναιμία;   
 

1    2    3    4    5    6    7  

Β11 Ένα νεαρό ζευγάρι όταν γεννά το πρώτο παιδί τους μαθαίνει ότι έχει 
Μεσογειακή Αναιμία. Το ζευγάρι δεν είχε ξανακούσει για τη νόσο και στο 
τέλος απορεί γιατί συνέβηκε σε αυτούς. Έκαναν αναλύσεις τότε μετά και 
είδαν ότι είχαν και οι δύο το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας. Πόσο 
μεγάλη ήταν η πιθανότητα να κάνουν παιδί με Μεσογειακή Αναιμία σε 
αυτή την περίπτωση;     
 

1    2    3    4    5    6    7 

Β12 Ένας άντρας έχει Μεσογειακή Αναιμία και αποφασίζει να παντρευτεί με τη 
φίλη του, η οποία μετά από εξέταση για το στίγμα διαφάνηκε ότι δεν έχει το 
στίγμα.  

(α) Πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί με 
Μεσογειακή Αναιμία;  
(β) Πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί με το 
στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας;  
 

 
 
 

1    2    3    4    5    6    7 
 
 

1    2    3    4    5    6    7 

Β13 Μια γυναίκα ξέρει ότι έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας. Πόσο 
μεγάλη είναι η πιθανότητα να κάνει παιδί με Μεσογειακή Αναιμία στις πιο 
κάτω περιπτώσεις;  

(α) όταν ο άντρας της δεν έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας  
(β) όταν ο άντρας της έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας 
(γ) όταν ο άντρας της έχει Μεσογειακή Αναιμία.  

 
 
 

1    2    3    4    5    6    7 
1    2    3    4    5    6    7 
1    2    3    4    5    6    7 

 
 
 
 



Μέρος Γ: Απόψεις και ιδέες του κόσμου για τη Μεσογειακή Αναιμία 
Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις από μέρους σας: 

1. Διαφωνώ απόλυτα 2. Διαφωνώ  3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 4. Συμφωνώ 5. Συμφωνώ απόλυτα 

 

Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Γ1 
Έχω διαβάσει ενημερωτικά φυλλάδια όσον αφορά τη νόσο της Μεσογειακής 

Αναιμίας.    
1   2   3    4   5 

Γ2 Γνωρίζω τι είναι το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας. 1   2   3    4   5 

Γ3 
Δύο άνθρωποι που είναι φορείς της Μεσογειακής Αναιμίας θα φέρουν σίγουρα  στον 

κόσμο ένα παιδί που θα είναι και αυτό φορέας. 
1   2   3    4   5 

Γ4 
Πιστεύω ότι δύο άτομα αν αγαπιούνται θα αντιμετωπίσουν μαζί τις οποιεσδήποτε 

δυσκολίες. 
1   2   3    4   5 

Γ5 Οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να κάνουν μετάγγιση αίματος κάθε μέρα. 
 

1   2   3    4   5 

Γ6 
Δεν πρέπει να πλησιάζω άτομα που  πάσχουν από Μεσογειακή  Αναιμία, γιατί είναι 

κίνδυνος για την υγεία μου. 
1   2   3    4   5 

Γ7 
Γνωρίζω ποία η χρησιμότητα της προγεννητικής εξέτασης σε σχέση με τη 

Μεσογειακή Αναιμία. 
1   2   3    4   5 

Γ8 
Οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία μπορούν να ασχοληθούν με οτιδήποτε, αν 

παρακολουθούνται κανονικά από Ιατρό και κάνουν μεταγγίσεις αίματος. 
1   2   3    4   5 

Γ9 
Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία της προγεννητικής εξέτασης ακόμη και αν οι δύο 

γονείς ήμασταν  φορείς στίγματος. 
1   2   3    4   5 

Γ10 
Δεν πρέπει να γεννιούνται πλέον παιδιά με Μεσογειακή Αναιμία, διότι 

ταλαιπωρούνται άδικα. 
1   2   3    4   5 

Γ11 Πληρώ τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να γίνω αιμοδότης. 1   2   3    4   5 

Γ12 
Έχω κάνει τις  απαραίτητες εξετάσεις για να γνωρίζω αν έχω το στίγμα της 

Μεσογειακής Αναιμίας. 
1   2   3    4   5 

Γ13 Έχω διαβάσει  ή μελετήσει από μόνος μου για τη νόσο της Μεσογειακής Αναιμίας. 1   2   3    4   5 

Γ14 
Όταν παντρευτώ πρέπει οπωσδήποτε να κάνω εξετάσεις να μάθω αν είμαι φορέας 

της Μεσογειακής Αναιμίας. 
1   2   3    4   5 

Γ15 
Παρά να γεννηθεί ένα παιδί που να ταλαιπωρείται σε όλη του την ζωή, καλύτερα να 

μη γεννηθεί καθόλου. 
1   2   3    4   5 

Γ16 
Δεν πρέπει να προσπαθώ να αποφεύγω τους παθόντες της Μεσογειακής Αναιμίας, 

αφού η νόσος δεν είναι μεταδοτική. 
1   2   3    4   5 

Γ17 
Οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να κάνουν μετάγγιση αίματος όποτε 

χρειάζονται (κάθε 15 ή κάθε μήνα) αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ζήσουν. 
1   2   3    4   5 

Γ18 Η Μεσογειακή Αναιμία είναι κληρονομική ασθένεια. 1   2   3    4   5 

Γ19 
Τη σημερινή εποχή έχουν ανακαλυφθεί φάρμακα και απλά ο ασθενής με Μεσογειακή 

Αναιμία με τη χρήση τους μπορεί να ζήσει μέχρι τα βαθιά του γεράματα. 
1   2   3    4   5 

Γ20 
Δεν θα με ενοχλούσε να είχα την οποιαδήποτε ερωτική σχέση με άτομο που πάσχει 

από Μεσογειακή Αναιμία. 
1   2   3    4   5 

 Γ21 
Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάζονται, πριν να παντρευτούν, δύο άτομα αν έχουν το 

στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας. 
1   2   3    4   5 

Γ22 
Δύο άνθρωποι που είναι  φορείς στίγματος, δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουν στον 

κόσμο  ένα παιδί που να πάσχει από Μεσογειακή Αναιμία. 
1   2   3    4   5 

Γ23 Έχω δει στο δρόμο αφίσες για τη Μεσογειακή Αναιμία. 1   2   3    4   5 

Γ24 
Είμαι φορέας του στίγματος της Μεσογειακής Αναιμίας.   

 
1   2   3    4   5 



Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Γ25 
Δύο άνθρωποι που είναι υγιείς (δεν έχουν Μεσογειακή Αναιμία) δεν υπάρχει 

περίπτωση να κάνουν παιδί με Μεσογειακή Αναιμία. 
1   2   3    4   5 

Γ26 
Έχω  δει  σε  Νοσοκομείο/Κλινική ή αλλά κτήρια πληροφορίες για τη Μεσογειακή 

Αναιμία. 
1   2   3    4   5 

Γ27 
Πιστεύω ότι δύο άτομα αν έχουν και οι δύο το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας δεν 

πρέπει να έχουν ερωτικές σχέσεις. 
1   2   3    4   5 

Γ28 
Έχω  παρακολουθήσει  ενημερωτική διαφήμιση ή εκπομπή στην τηλεόραση για τη 

Μεσογειακή Αναιμία.    
1   2   3    4   5 

Γ29 
Η Μεσογειακή Αναιμία θεραπεύεται πλέον, οπόταν δεν υπάρχει λόγος για 

προγεννητική εξέταση. 
1   2   3    4   5 

Γ30 
Δεν θα είχα πρόβλημα να μεγαλώσω ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία στην 

οικογένειά μου. 
1   2   3    4   5 

Γ31 Δεν κάνω μεταγγίσεις αίματος επειδή δεν θέλω λόγω της θρησκείας μου. 1   2   3    4   5 

Γ32 
Γνωρίζω τη δική μου κατάσταση σε σχέση με το αν έχω ή όχι το στίγμα της 

Μεσογειακής Αναιμίας. 
1   2   3    4   5 

Γ33 Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι αρκετά ενημερωμένος για την ασθένεια. 1   2   3    4   5 

Γ34 
Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση  κάποιον παθόντα με Μεσογειακή Αναιμία  

που μοιράστηκε  το πώς είναι να ζει με τη νόσο αυτή. 
1   2   3    4   5 

Γ35 
Μπορείς να καταλάβεις κάποιον από την εμφάνιση αν έχει το στίγμα της Μεσογειακής 

Αναιμίας. 
1   2   3    4   5 

Γ36 
Οι ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία δεν χρειάζονται οποιαδήποτε ιατρική 

παρακολούθηση.   
1   2   3    4   5 

Γ37 
Θα προσπαθούσα να κάνω όλες τις απαραίτητες εξετάσεις ώστε τα παιδιά μου να 

είναι υγιή. 
1   2   3    4   5 

Γ38 Θεωρώ ότι είναι αμαρτία να δίνουμε ή να παίρνουμε ξένο αίμα. 1   2   3    4   5 

Γ39 
Όποιος έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας έχει και τάση να εκδηλώσει την 

ασθένεια. 
1   2   3    4   5 

Γ40 
Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση κάποιον ειδικό να μιλά  για τη Μεσογειακή 

Αναιμία. 
1   2   3    4   5 

Γ41 
Πέραν από τη μετάγγιση αίματος που κάνει ο ασθενής με Μεσογειακή Αναιμία θα 

πρέπει να παίρνει και επιπλέον φαρμακευτική υποστήριξη για να μην έχει πρόβλημα. 
1   2   3    4   5 

Γ42 
Στη σημερινή κοινωνία είναι απαράδεκτο να μην είμαστε προληπτικοί ώστε να 

κάνουμε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις σε σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία. 
1   2   3    4   5 

Γ43 Γνωρίζω αν η σύντροφος μου έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας. 1   2   3    4   5 

Γ44 Δεν θα έκανα ποτέ μετάγγιση αίματος ακόμα και αν θα πέθαινα χωρίς αυτήν. 1   2   3    4   5 

Γ45 Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η ενημέρωση σε σχέση με τη νόσο. 1   2   3    4   5 

Γ46 Δεν έχω πρόβλημα να μπω στη διαδικασία μετάγγισης αίματος. 1   2   3    4   5 

Γ47 Πιστεύω ότι είμαι ενημερωμένος σε σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία. 1   2   3    4   5 

Γ48 
Τα νέα ζευγάρια δεν ενδιαφέρονται, ούτε είναι αρκετά ενημερωμένα  για την 

πιθανότητα απόκτησης παιδιού με Μεσογειακή Αναιμία ή στίγματος. 
1   2   3    4   5 

  
 Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων  

για τη θετική ανταπόκρισή σας να συμμετάσχετε στο ερωτηματολόγιό μας. 
  

Οι όποιες απόψεις σας θα μας είναι πολύτιμες για την έκβαση της έρευνάς μας. 
 

                       Ερευνητική ομάδα μαθητών από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη 
 

 



Παράρτημα 2: Πίνακες Συγκριτικής Αξιολόγησης  
Πίνακας Σ1: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ ανήλικων και ενηλίκων. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν 
στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των 
μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση 
του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των 
ερωτηθέντων. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Ηλικία Ν Μ.Ο. Τ.Α. 

Γ1. Έχω διαβάσει ενημερωτικά φυλλάδια όσον αφορά την νόσο της Μεσογειακής Αναιμίας Ανήλικοι 122 2,39 1,333 

Ενήλικες 137 3,02 1,406 

Γ2. Γνωρίζω τι είναι το στίγμα τις Μεσογειακής Αναιμίας Ανήλικοι 120 3,29 1,305 

Ενήλικες 136 3,84 1,020 

Γ3. Δύο άνθρωποι που είναι φορείς της Μεσογειακής Αναιμίας θα φέρουν σίγουρα  στον κόσμο 
ένα παιδί που θα είναι και αυτό φορέας 

Ανήλικοι 118 3,43 ,965 

Ενήλικες 136 3,83 1,132 

Γ4. Πιστεύω ότι δύο άτομα αν αγαπιούνται θα αντιμετωπίσουν μαζί τις οποιεσδήποτε δυσκολίες Ανήλικοι 121 4,04 1,172 

Ενήλικες 136 3,71 1,155 

Γ5. Οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να κάνουν μετάγγιση αίματος κάθε μέρα Ανήλικοι 120 2,63 1,131 

Ενήλικες 137 2,82 1,271 

Γ6. Δεν πρέπει να πλησιάζω άτομα που πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία, γιατί είναι κίνδυνος για 
την υγεία μου 

Ανήλικοι 119 1,67 ,922 

Ενήλικες 137 1,60 1,172 

Γ7. Γνωρίζω ποία η χρησιμότητα της προγεννητικής εξέτασης σε σχέση με τη Μεσογειακή 
Αναιμία 

Ανήλικοι 121 3,07 1,276 

Ενήλικες 136 3,86 1,312 

Γ8. Οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία μπορούν να ασχοληθούν με οτιδήποτε, αν 
παρακολουθούνται κανονικά από Ιατρό και κάνουν τις μεταγγίσεις αίματος 

Ανήλικοι 121 3,90 1,068 

Ενήλικες 137 3,88 1,101 

Γ9. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία της προγεννητικής ακόμη και αν οι δύο γονείς  ήμασταν  φορείς 
στίγματος 

Ανήλικοι 120 2,07 1,059 

Ενήλικες 137 2,01 1,314 

Γ10. Δεν πρέπει να γεννιούνται πλέον παιδιά με Μεσογειακή Αναιμία, διότι ταλαιπωρούνται 
άδικα 

Ανήλικοι 119 2,60 1,342 

Ενήλικες 137 3,04 1,336 

Γ11. Πληρώ τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να γίνω αιμοδότης Ανήλικοι 120 3,40 1,064 

Ενήλικες 136 3,22 1,391 

Γ12. Έχω κάνει τις  απαραίτητες εξετάσει για να γνωρίζω αν έχω το στίγμα της Μεσογειακής 
Αναιμίας 

Ανήλικοι 121 2,67 1,300 

Ενήλικες 137 4,33 1,030 

Γ13. Έχω διαβάσει  ή μελετήσει από μόνος μου για την νόσο της Μεσογειακής Αναιμίας Ανήλικοι 116 2,34 1,208 

Ενήλικες 133 2,90 1,359 

Γ14. Όταν παντρευτώ πρέπει οπωσδήποτε να κάνω εξετάσεις να μάθω αν είμαι φορέας της 
Μεσογειακής Αναιμίας 

Ανήλικοι 122 3,85 1,073 

Ενήλικες 136 4,15 1,152 

Γ15. Παρά να γεννηθεί ένα παιδί που να ταλαιπωρείται σε όλη του την ζωή, καλύτερα να μην 
γεννηθεί καθόλου 

Ανήλικοι 121 2,71 1,344 

Ενήλικες 137 3,04 1,371 

Γ16. Δεν πρέπει να προσπαθώ να αποφεύγω τους παθόντες της Μεσογειακής Αναιμίας, αφού η 
νόσος δεν είναι μεταδοτική 

Ανήλικοι 121 4,05 1,210 

Ενήλικες 137 4,50 1,001 

Γ17. Οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να κάνουν μετάγγιση αίματος όποτε 
χρειάζονται (κάθε 15 ή κάθε μήνα) αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ζήσουν 

Ανήλικοι 121 3,63 1,066 

Ενήλικες 135 4,02 1,096 

Γ18. Η Μεσογειακή Αναιμία είναι κληρονομική ασθένεια Ανήλικοι 121 3,53 ,975 

Ενήλικες 135 3,97 1,190 

Γ19. Τη σημερινή εποχή έχουν ανακαλυφθεί φάρμακα και απλά ο ασθενής με Μεσογειακή 
Αναιμία με τη χρήση τους μπορεί να ζήσει μέχρι τα βαθειά του γεράματα 

Ανήλικοι 120 3,16 1,029 

Ενήλικες 136 3,68 1,184 

Γ20. Δεν θα με ενοχλούσε να είχα την οποιαδήποτε ερωτική σχέση με άτομο που πάσχει από 
Μεσογειακή Αναιμία 

Ανήλικοι 121 3,17 1,093 

Ενήλικες 137 3,30 1,291 

Γ21. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάζονται, πριν να παντρευτούν, δύο άτομα αν έχουν το στίγμα της 
Μεσογειακλης Αναιμίας 

Ανήλικοι 119 4,01 ,934 

Ενήλικες 137 4,33 1,051 

Γ22. Δύο άνθρωποι είναι  φορείς στίγματος, δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουν στον κόσμο  ένα 
παιδί που να πάσχει από Μεσογειακή Αναιμία 

Ανήλικοι 120 2,33 1,055 

Ενήλικες 137 1,91 1,081 

Γ23. Έχω δει στο δρόμο αφίσες για τη Μεσογειακή Αναιμία Ανήλικοι 122 2,15 1,204 

Ενήλικες 137 2,59 1,427 

Γ24. Είμαι φορέας του στίγματος της Μεσογειακής Αναιμίας Ανήλικοι 121 2,03 1,169 

Ενήλικες 136 1,86 1,383 

Γ25. Δύο άνθρωποι που είναι υγιείς (δεν έχουν Μεσογειακή Αναιμία) δεν υπάρχει περίπτωση να 
κάνουν παιδί με Μεσογειακή Αναιμία. 

Ανήλικοι 122 3,07 1,186 

Ενήλικες 137 3,36 1,567 

Γ26. Έχω  δει  σε  Νοσοκομείο/Κλινική ή αλλά κτήρια πληροφορίες για την Μεσογειακή Αναιμία. Ανήλικοι 122 2,57 1,266 

Ενήλικες 136 3,47 1,440 

Γ27. Πιστεύω ότι δύο άτομα αν έχουν και οι δύο το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας δεν πρέπει 
να έχουν ερωτικές σχέσεις. 

Ανήλικοι 122 2,31 1,069 

Ενήλικες 137 2,69 1,316 

Γ28. Έχω  παρακολουθήσει  ενημερωτική διαφήμιση ή εκπομπή στην τηλεόραση για τη 
Μεσογειακή Αναιμία 

Ανήλικοι 121 2,40 1,201 

Ενήλικες 136 2,76 1,473 

Γ29. Η Μεσογειακή Αναιμία θεραπεύεται πλέον, οπόταν δεν υπάρχει λόγος για προγεννητική 
εξέταση. 

Ανήλικοι 121 2,42 ,998 

Ενήλικες 137 2,04 1,130 

Γ30. Δεν θα είχα πρόβλημα να μεγαλώσω ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία στην οικογένεια μου Ανήλικοι 120 3,48 1,159 

Ενήλικες 137 3,35 1,228 



Γ31. Δεν κάνω μεταγγίσεις αίματος επειδή δεν θέλω λόγω της θρησκείας μου Ανήλικοι 118 1,68 1,131 

Ενήλικες 136 1,55 ,980 

Γ32. Γνωρίζω τη δική μου κατάσταση σε σχέση με το αν έχω ή όχι το στίγμα της Μεσογειακής 
Αναιμίας 

Ανήλικοι 121 2,89 1,244 

Ενήλικες 137 4,41 1,154 

Γ33. Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι αρκετά ενημερωμένος για την ασθένεια Ανήλικοι 119 2,29 1,106 

Ενήλικες 136 2,58 1,190 

Γ34. Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση  κάποιον παθόντα με Μεσογειακή Αναιμία  που 
μοιράστηκε  το πώς είναι να ζει με τη νόσο αυτή. 

Ανήλικοι 120 2,21 1,208 

Ενήλικες 137 2,69 1,523 

Γ35. Μπορείς να καταλάβεις κάποιον από την εμφάνιση αν έχει το στίγμα της Μεσογειακής 
Αναιμίας 

Ανήλικοι 121 2,12 1,130 

Ενήλικες 135 3,29 1,491 

Γ36. Οι ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία δεν χρειάοζονται οποιαδήποτε ιατρική παρακολούθηση Ανήλικοι 120 1,74 ,874 

Ενήλικες 137 1,91 1,309 

Γ37. Θα προσπαθούσα να κάνω όλες τις απαραίτητες εξετάσεις ώστε τα παιδιά μου να είναι υγιή Ανήλικοι 121 4,26 1,063 

Ενήλικες 137 4,20 1,151 

Γ38. Θεωρώ ότι είναι αμαρτία να δίνουμε ή να παίρνουμε ξένο αίμα Ανήλικοι 120 1,69 1,067 

Ενήλικες 136 1,66 1,181 

Γ39. Όποιος έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας έχει και τάση να εκδηλώσει την ασθένεια Ανήλικοι 120 2,61 1,023 

Ενήλικες 134 2,44 1,318 

Γ40. Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση κάποιον ειδικό να μιλά  για τη Μεσογειακή Αναιμία Ανήλικοι 120 2,28 1,209 

Ενήλικες 137 2,59 1,370 

Γ41. Πέραν από τη μετάγγιση αίματος που κάνει ο ασθενής με Μεσογειακή Αναιμία θα πρέπει να 
παίρνει και επιπλέον φαρμακευτική υποστήριξη για να μην έχει πρόβλημα 

Ανήλικοι 122 3,30 ,888 

Ενήλικες 137 3,49 ,867 

Γ42. Στη σημερινή κοινωνία είναι απαράδεκτο να μην είμαστε προληπτικοί ώστε να κάνουμε 
όλες τις απαραίτητες εξετάσεις σε σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία 

Ανήλικοι 122 3,48 1,108 

Ενήλικες 137 3,85 1,143 

Γ43. Γνωρίζω αν η σύντροφος μου έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας Ανήλικοι 119 2,49 1,163 

Ενήλικες 135 4,06 1,196 

Γ44. Δεν θα έκανα ποτέ μετάγγιση αίματος ακόμα και αν θα πέθαινα χωρίς αυτήν Ανήλικοι 121 1,98 1,241 

Ενήλικες 136 1,40 ,820 

Γ45. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η ενημέρωση σε σχέση με τη νόσο Ανήλικοι 121 1,92 1,137 

Ενήλικες 136 1,64 ,986 

Γ46. Δεν έχω πρόβλημα να μπω στη διαδικασία μετάγγισης αίματος Ανήλικοι 119 3,67 1,187 

Ενήλικες 134 3,57 1,384 

Γ47. Πιστεύω ότι είμαι ενημερωμένος σε σχέση με την Μεσογειακή Αναιμία Ανήλικοι 122 2,76 1,247 

Ενήλικες 136 3,43 1,120 

Γ48. Τα νέα ζευγάρια δεν ενδιαφέρονται, ούτε είναι αρκετά ενημερωμένα  για την πιθανότητα 
απόκτησης παιδιού με Μεσογειακής Αναιμίας ή στίγματος 

Ανήλικοι 122 3,44 ,988 

Ενήλικες 137 2,88 1,151 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας Σ2: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άριστοι σε επίδοση και των μαθητών που δηλώνουν 
μέτριοι σε επίδοση.  Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο 
σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το 
ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η 
τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται 
μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους..   

Δηλώσεις Επίδοση Ν Μ.Ο. Τ.Α. 

Γ1. Έχω διαβάσει ενημερωτικά φυλλάδια όσον αφορά την νόσο της Μεσογειακής Αναιμίας Άριστη επίδοση 47 2,57 1,298 

Μέτρια επίδοση 65 2,34 1,338 
Γ2. Γνωρίζω τι είναι το στίγμα τις Μεσογειακής Αναιμίας Άριστη επίδοση 46 3,59 1,002 

Μέτρια επίδοση 64 3,11 1,381 
Γ3. Δύο άνθρωποι που είναι φορείς της Μεσογειακής Αναιμίας θα φέρουν σίγουρα  στον 
κόσμο ένα παιδί που θα είναι και αυτό φορέας 

Άριστη επίδοση 46 3,72 ,834 
Μέτρια επίδοση 62 3,37 ,979 

Γ4. Πιστεύω ότι δύο άτομα αν αγαπιούνται θα αντιμετωπίσουν μαζί τις οποιεσδήποτε 
δυσκολίες 

Άριστη επίδοση 47 4,11 1,108 
Μέτρια επίδοση 64 4,05 1,174 

Γ5. Οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να κάνουν μετάγγιση αίματος κάθε μέρα Άριστη επίδοση 47 2,72 1,174 
Μέτρια επίδοση 63 2,62 1,113 

Γ6. Δεν πρέπει να πλησιάζω άτομα που πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία, γιατί είναι 
κίνδυνος για την υγεία μου 

Άριστη επίδοση 43 1,60 ,760 
Μέτρια επίδοση 65 1,74 1,035 

Γ7. Γνωρίζω ποία η χρησιμότητα της προγεννητικής εξέτασης σε σχέση με τη Μεσογειακή 
Αναιμία 

Άριστη επίδοση 46 3,09 1,244 
Μέτρια επίδοση 65 2,89 1,312 

Γ8. Οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία μπορούν να ασχοληθούν με οτιδήποτε, αν 
παρακολουθούνται κανονικά από Ιατρό και κάνουν τις μεταγγίσεις αίματος 

Άριστη επίδοση 47 3,91 1,039 
Μέτρια επίδοση 64 3,89 1,100 

Γ9. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία της προγεννητικής ακόμη και αν οι δύο γονείς  
ήμασταν  φορείς στίγματος 

Άριστη επίδοση 46 1,98 ,931 
Μέτρια επίδοση 64 2,06 1,097 

Γ10. Δεν πρέπει να γεννιούνται πλέον παιδιά με Μεσογειακή Αναιμία, διότι 
ταλαιπωρούνται άδικα 

Άριστη επίδοση 46 2,37 1,323 
Μέτρια επίδοση 63 2,87 1,338 

Γ11. Πληρώ τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να γίνω αιμοδότης Άριστη επίδοση 47 3,43 1,037 
Μέτρια επίδοση 63 3,29 1,128 

Γ12. Έχω κάνει τις  απαραίτητες εξετάσει για να γνωρίζω αν έχω το στίγμα της 
Μεσογειακής Αναιμίας 

Άριστη επίδοση 47 2,68 1,200 
Μέτρια επίδοση 64 2,56 1,271 

Γ13. Έχω διαβάσει  ή μελετήσει από μόνος μου για την νόσο της Μεσογειακής Αναιμίας Άριστη επίδοση 44 2,55 1,190 
Μέτρια επίδοση 62 2,16 1,104 

Γ14. Όταν παντρευτώ πρέπει οπωσδήποτε να κάνω εξετάσεις να μάθω αν είμαι φορέας 
της Μεσογειακής Αναιμίας 

Άριστη επίδοση 47 3,89 ,938 
Μέτρια επίδοση 65 3,78 1,097 

Γ15. Παρά να γεννηθεί ένα παιδί που να ταλαιπωρείται σε όλη του την ζωή, καλύτερα να 
μην γεννηθεί καθόλου 

Άριστη επίδοση 47 2,64 1,342 
Μέτρια επίδοση 64 2,80 1,324 

Γ16. Δεν πρέπει να προσπαθώ να αποφεύγω τους παθόντες της Μεσογειακής Αναιμίας, 
αφού η νόσος δεν είναι μεταδοτική 

Άριστη επίδοση 47 4,23 1,047 
Μέτρια επίδοση 64 3,86 1,296 

Γ17. Οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να κάνουν μετάγγιση αίματος όποτε 
χρειάζονται (κάθε 15 ή κάθε μήνα) αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ζήσουν 

Άριστη επίδοση 47 3,83 1,028 
Μέτρια επίδοση 64 3,42 1,152 

Γ18. Η Μεσογειακή Αναιμία είναι κληρονομική ασθένεια Άριστη επίδοση 46 3,63 ,799 
Μέτρια επίδοση 65 3,38 1,011 

Γ19. Τη σημερινή εποχή έχουν ανακαλυφθεί φάρμακα και απλά ο ασθενής με 
Μεσογειακή Αναιμία με τη χρήση τους μπορεί να ζήσει μέχρι τα βαθειά του γεράματα 

Άριστη επίδοση 47 2,79 ,931 
Μέτρια επίδοση 63 3,44 ,947 

Γ20. Δεν θα με ενοχλούσε να είχα την οποιαδήποτε ερωτική σχέση με άτομο που πάσχει 
από Μεσογειακή Αναιμία 

Άριστη επίδοση 47 2,98 ,967 
Μέτρια επίδοση 64 3,31 1,167 

Γ21. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάζονται, πριν να παντρευτούν, δύο άτομα αν έχουν το 
στίγμα της Μεσογειακλης Αναιμίας 

Άριστη επίδοση 46 4,02 ,931 
Μέτρια επίδοση 63 3,94 ,965 

Γ22. Δύο άνθρωποι είναι  φορείς στίγματος, δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουν στον 
κόσμο  ένα παιδί που να πάσχει από Μεσογειακή Αναιμία 

Άριστη επίδοση 46 2,33 1,097 
Μέτρια επίδοση 64 2,47 1,083 

Γ23. Έχω δει στο δρόμο αφίσες για τη Μεσογειακή Αναιμία Άριστη επίδοση 47 2,11 1,184 
Μέτρια επίδοση 65 2,31 1,236 

Γ24. Είμαι φορέας του στίγματος της Μεσογειακής Αναιμίας Άριστη επίδοση 46 1,89 1,120 
Μέτρια επίδοση 65 2,31 1,249 

Γ25. Δύο άνθρωποι που είναι υγιείς (δεν έχουν Μεσογειακή Αναιμία) δεν υπάρχει 
περίπτωση να κάνουν παιδί με Μεσογειακή Αναιμία. 

Άριστη επίδοση 47 3,32 1,105 
Μέτρια επίδοση 65 2,95 1,138 

Γ26. Έχω  δει  σε  Νοσοκομείο/Κλινική ή αλλά κτήρια πληροφορίες για την Μεσογειακή 
Αναιμία. 

Άριστη επίδοση 47 2,57 1,347 
Μέτρια επίδοση 65 2,65 1,205 

Γ27. Πιστεύω ότι δύο άτομα αν έχουν και οι δύο το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας δεν 
πρέπει να έχουν ερωτικές σχέσεις. 

Άριστη επίδοση 47 2,51 1,081 
Μέτρια επίδοση 65 2,15 1,049 

Γ28. Έχω  παρακολουθήσει  ενημερωτική διαφήμιση ή εκπομπή στην τηλεόραση για τη Άριστη επίδοση 46 2,50 1,394 



Μεσογειακή Αναιμία Μέτρια επίδοση 65 2,42 1,029 
Γ29. Η Μεσογειακή Αναιμία θεραπεύεται πλέον, οπόταν δεν υπάρχει λόγος για 
προγεννητική εξέταση. 

Άριστη επίδοση 47 2,28 ,902 
Μέτρια επίδοση 64 2,61 1,002 

Γ30. Δεν θα είχα πρόβλημα να μεγαλώσω ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία στην 
οικογένεια μου 

Άριστη επίδοση 45 3,47 1,014 
Μέτρια επίδοση 65 3,49 1,161 

Γ31. Δεν κάνω μεταγγίσεις αίματος επειδή δεν θέλω λόγω της θρησκείας μου Άριστη επίδοση 46 1,72 1,241 
Μέτρια επίδοση 62 1,74 1,115 

Γ32. Γνωρίζω τη δική μου κατάσταση σε σχέση με το αν έχω ή όχι το στίγμα της 
Μεσογειακής Αναιμίας 

Άριστη επίδοση 47 3,00 1,335 
Μέτρια επίδοση 64 2,78 1,147 

Γ33. Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι αρκετά ενημερωμένος για την ασθένεια Άριστη επίδοση 47 2,28 1,155 
Μέτρια επίδοση 62 2,40 1,108 

Γ34. Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση  κάποιον παθόντα με Μεσογειακή Αναιμία  
που μοιράστηκε  το πώς είναι να ζει με τη νόσο αυτή. 

Άριστη επίδοση 47 2,28 1,155 
Μέτρια επίδοση 63 2,24 1,266 

Γ35. Μπορείς να καταλάβεις κάποιον από την εμφάνιση αν έχει το στίγμα της 
Μεσογειακής Αναιμίας 

Άριστη επίδοση 47 2,13 1,115 
Μέτρια επίδοση 64 2,17 1,149 

Γ36. Οι ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία δεν χρειάοζονται οποιαδήποτε ιατρική 
παρακολούθηση 

Άριστη επίδοση 47 1,64 ,845 
Μέτρια επίδοση 63 1,92 ,989 

Γ37. Θα προσπαθούσα να κάνω όλες τις απαραίτητες εξετάσεις ώστε τα παιδιά μου να 
είναι υγιή 

Άριστη επίδοση 47 4,49 ,804 
Μέτρια επίδοση 64 4,16 1,130 

Γ38. Θεωρώ ότι είναι αμαρτία να δίνουμε ή να παίρνουμε ξένο αίμα Άριστη επίδοση 46 1,57 ,958 
Μέτρια επίδοση 64 1,92 1,199 

Γ39. Όποιος έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας έχει και τάση να εκδηλώσει την 
ασθένεια 

Άριστη επίδοση 47 2,79 ,931 
Μέτρια επίδοση 63 2,59 1,087 

Γ40. Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση κάποιον ειδικό να μιλά  για τη Μεσογειακή 
Αναιμία 

Άριστη επίδοση 47 2,53 1,300 
Μέτρια επίδοση 63 2,22 1,128 

Γ41. Πέραν από τη μετάγγιση αίματος που κάνει ο ασθενής με Μεσογειακή Αναιμία θα 
πρέπει να παίρνει και επιπλέον φαρμακευτική υποστήριξη για να μην έχει πρόβλημα 

Άριστη επίδοση 47 3,21 ,832 
Μέτρια επίδοση 65 3,38 ,896 

Γ42. Στη σημερινή κοινωνία είναι απαράδεκτο να μην είμαστε προληπτικοί ώστε να 
κάνουμε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις σε σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία 

Άριστη επίδοση 47 3,64 ,987 
Μέτρια επίδοση 65 3,35 1,205 

Γ43. Γνωρίζω αν η σύντροφος μου έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας Άριστη επίδοση 44 2,18 1,040 
Μέτρια επίδοση 65 2,69 1,158 

Γ44. Δεν θα έκανα ποτέ μετάγγιση αίματος ακόμα και αν θα πέθαινα χωρίς αυτήν Άριστη επίδοση 46 1,76 1,158 
Μέτρια επίδοση 65 2,14 1,273 

Γ45. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η ενημέρωση σε σχέση με τη νόσο Άριστη επίδοση 47 1,89 1,108 
Μέτρια επίδοση 64 1,95 1,147 

Γ46. Δεν έχω πρόβλημα να μπω στη διαδικασία μετάγγισης αίματος Άριστη επίδοση 46 3,74 1,163 
Μέτρια επίδοση 63 3,59 1,159 

Γ47. Πιστεύω ότι είμαι ενημερωμένος σε σχέση με την Μεσογειακή Αναιμία Άριστη επίδοση 47 2,98 1,277 
Μέτρια επίδοση 65 2,63 1,219 

Γ48. Τα νέα ζευγάρια δεν ενδιαφέρονται, ούτε είναι αρκετά ενημερωμένα  για την 
πιθανότητα απόκτησης παιδιού με Μεσογειακής Αναιμίας ή στίγματος 

Άριστη επίδοση 47 3,28 1,057 

Μέτρια επίδοση 65 3,54 ,920 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας Σ3: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των ερωτηθέντων που τελείωσαν μέχρι λύκειο με τους ερωτηθέντες που έχουν κάνει 
ανώτερη εκπαίδευση. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο 
σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο 
(Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 
που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του 
τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Ηλικία Ν Μ.Ο. Τ.Α. 

Γ1. Έχω διαβάσει ενημερωτικά φυλλάδια όσον αφορά την νόσο της Μεσογειακής 
Αναιμίας 

Μέση εκπαίδευση 159 2,57 1,385 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 2,98 1,400 

Γ2. Γνωρίζω τι είναι το στίγμα τις Μεσογειακής Αναιμίας Μέση εκπαίδευση 157 3,43 1,282 

Ανώτερη εκπαίδευση 101 3,80 ,990 

Γ3. Δύο άνθρωποι που είναι φορείς της Μεσογειακής Αναιμίας θα φέρουν σίγουρα  στον 
κόσμο ένα παιδί που θα είναι και αυτό φορέας 

Μέση εκπαίδευση 155 3,55 1,001 

Ανώτερη εκπαίδευση 101 3,77 1,157 

Γ4. Πιστεύω ότι δύο άτομα αν αγαπιούνται θα αντιμετωπίσουν μαζί τις οποιεσδήποτε 
δυσκολίες 

Μέση εκπαίδευση 158 3,99 1,167 

Ανώτερη εκπαίδευση 101 3,66 1,151 

Γ5. Οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να κάνουν μετάγγιση αίματος κάθε μέρα Μέση εκπαίδευση 157 2,78 1,175 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 2,63 1,242 

Γ6. Δεν πρέπει να πλησιάζω άτομα που πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία, γιατί είναι 
κίνδυνος για την υγεία μου 

Μέση εκπαίδευση 155 1,66 ,995 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 1,59 1,155 

Γ7. Γνωρίζω ποία η χρησιμότητα της προγεννητικής εξέτασης σε σχέση με τη 
Μεσογειακή Αναιμία 

Μέση εκπαίδευση 158 3,10 1,341 

Ανώτερη εκπαίδευση 101 4,05 1,178 

Γ8. Οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία μπορούν να ασχοληθούν με οτιδήποτε, αν 
παρακολουθούνται κανονικά από Ιατρό και κάνουν τις μεταγγίσεις αίματος 

Μέση εκπαίδευση 158 3,81 1,130 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 3,97 1,038 

Γ9. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία της προγεννητικής ακόμη και αν οι δύο γονείς  
ήμασταν  φορείς στίγματος 

Μέση εκπαίδευση 157 2,11 1,138 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 1,91 1,283 

Γ10. Δεν πρέπει να γεννιούνται πλέον παιδιά με Μεσογειακή Αναιμία, διότι 
ταλαιπωρούνται άδικα 

Μέση εκπαίδευση 156 2,79 1,401 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 2,88 1,261 

Γ11. Πληρώ τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να γίνω αιμοδότης Μέση εκπαίδευση 157 3,26 1,183 

Ανώτερη εκπαίδευση 101 3,34 1,351 

Γ12. Έχω κάνει τις  απαραίτητες εξετάσει για να γνωρίζω αν έχω το στίγμα της 
Μεσογειακής Αναιμίας 

Μέση εκπαίδευση 158 3,04 1,407 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 4,30 1,070 

Γ13. Έχω διαβάσει  ή μελετήσει από μόνος μου για την νόσο της Μεσογειακής Αναιμίας Μέση εκπαίδευση 150 2,37 1,240 

Ανώτερη εκπαίδευση 101 3,00 1,334 

Γ14. Όταν παντρευτώ πρέπει οπωσδήποτε να κάνω εξετάσεις να μάθω αν είμαι φορέας 
της Μεσογειακής Αναιμίας 

Μέση εκπαίδευση 158 3,92 1,076 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 4,12 1,196 

Γ15. Παρά να γεννηθεί ένα παιδί που να ταλαιπωρείται σε όλη του την ζωή, καλύτερα να 
μην γεννηθεί καθόλου 

Μέση εκπαίδευση 158 2,85 1,392 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 2,95 1,345 

Γ16. Δεν πρέπει να προσπαθώ να αποφεύγω τους παθόντες της Μεσογειακής Αναιμίας, 
αφού η νόσος δεν είναι μεταδοτική 

Μέση εκπαίδευση 158 4,16 1,150 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 4,46 1,059 

Γ17. Οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να κάνουν μετάγγιση αίματος όποτε 
χρειάζονται (κάθε 15 ή κάθε μήνα) αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ζήσουν 

Μέση εκπαίδευση 156 3,72 1,146 

Ανώτερη εκπαίδευση 101 3,96 1,048 

Γ18. Η Μεσογειακή Αναιμία είναι κληρονομική ασθένεια Μέση εκπαίδευση 157 3,71 1,000 

Ανώτερη εκπαίδευση 101 3,83 1,265 

Γ19. Τη σημερινή εποχή έχουν ανακαλυφθεί φάρμακα και απλά ο ασθενής με Μεσογειακή 
Αναιμία με τη χρήση τους μπορεί να ζήσει μέχρι τα βαθειά του γεράματα 

Μέση εκπαίδευση 157 3,37 1,117 

Ανώτερη εκπαίδευση 101 3,51 1,171 

Γ20. Δεν θα με ενοχλούσε να είχα την οποιαδήποτε ερωτική σχέση με άτομο που πάσχει 
από Μεσογειακή Αναιμία 

Μέση εκπαίδευση 158 3,15 1,179 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 3,36 1,249 

Γ21. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάζονται, πριν να παντρευτούν, δύο άτομα αν έχουν το 
στίγμα της Μεσογειακλης Αναιμίας 

Μέση εκπαίδευση 156 4,13 ,958 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 4,23 1,089 

Γ22. Δύο άνθρωποι είναι  φορείς στίγματος, δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουν στον 
κόσμο  ένα παιδί που να πάσχει από Μεσογειακή Αναιμία 

Μέση εκπαίδευση 157 2,27 1,123 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 1,90 1,039 

Γ23. Έχω δει στο δρόμο αφίσες για τη Μεσογειακή Αναιμία Μέση εκπαίδευση 159 2,35 1,303 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 2,42 1,389 

Γ24. Είμαι φορέας του στίγματος της Μεσογειακής Αναιμίας Μέση εκπαίδευση 158 2,00 1,200 

Ανώτερη εκπαίδευση 101 1,84 1,426 

Γ25. Δύο άνθρωποι που είναι υγιείς (δεν έχουν Μεσογειακή Αναιμία) δεν υπάρχει 
περίπτωση να κάνουν παιδί με Μεσογειακή Αναιμία. 

Μέση εκπαίδευση 159 3,14 1,280 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 3,37 1,573 

Γ26. Έχω  δει  σε  Νοσοκομείο/Κλινική ή αλλά κτήρια πληροφορίες για την Μεσογειακή 
Αναιμία. 

Μέση εκπαίδευση 158 2,80 1,412 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 3,39 1,380 

Γ27. Πιστεύω ότι δύο άτομα αν έχουν και οι δύο το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας δεν 
πρέπει να έχουν ερωτικές σχέσεις. 

Μέση εκπαίδευση 159 2,49 1,185 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 2,52 1,272 

Γ28. Έχω  παρακολουθήσει  ενημερωτική διαφήμιση ή εκπομπή στην τηλεόραση για τη 
Μεσογειακή Αναιμία 

Μέση εκπαίδευση 158 2,54 1,300 

Ανώτερη εκπαίδευση 101 2,62 1,434 

Γ29. Η Μεσογειακή Αναιμία θεραπεύεται πλέον, οπόταν δεν υπάρχει λόγος για 
προγεννητική εξέταση. 

Μέση εκπαίδευση 158 2,35 1,029 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 2,00 1,108 

Γ30. Δεν θα είχα πρόβλημα να μεγαλώσω ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία στην 
οικογένεια μου 

Μέση εκπαίδευση 157 3,42 1,150 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 3,39 1,260 

Γ31. Δεν κάνω μεταγγίσεις αίματος επειδή δεν θέλω λόγω της θρησκείας μου Μέση εκπαίδευση 155 1,72 1,143 



Ανώτερη εκπαίδευση 101 1,47 ,901 

Γ32. Γνωρίζω τη δική μου κατάσταση σε σχέση με το αν έχω ή όχι το στίγμα της 
Μεσογειακής Αναιμίας 

Μέση εκπαίδευση 158 3,35 1,359 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 4,26 1,304 

Γ33. Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι αρκετά ενημερωμένος για την ασθένεια Μέση εκπαίδευση 156 2,33 1,149 

Ανώτερη εκπαίδευση 101 2,63 1,155 

Γ34. Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση  κάποιον παθόντα με Μεσογειακή Αναιμία  
που μοιράστηκε  το πώς είναι να ζει με τη νόσο αυτή. 

Μέση εκπαίδευση 157 2,45 1,370 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 2,49 1,433 

Γ35. Μπορείς να καταλάβεις κάποιον από την εμφάνιση αν έχει το στίγμα της 
Μεσογειακής Αναιμίας 

Μέση εκπαίδευση 158 2,49 1,395 

Ανώτερη εκπαίδευση 100 3,16 1,461 

Γ36. Οι ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία δεν χρειάοζονται οποιαδήποτε ιατρική 
παρακολούθηση 

Μέση εκπαίδευση 157 1,89 1,118 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 1,75 1,173 

Γ37. Θα προσπαθούσα να κάνω όλες τις απαραίτητες εξετάσεις ώστε τα παιδιά μου να 
είναι υγιή 

Μέση εκπαίδευση 158 4,28 1,071 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 4,13 1,158 

Γ38. Θεωρώ ότι είναι αμαρτία να δίνουμε ή να παίρνουμε ξένο αίμα Μέση εκπαίδευση 156 1,72 1,093 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 1,64 1,201 

Γ39. Όποιος έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας έχει και τάση να εκδηλώσει την 
ασθένεια 

Μέση εκπαίδευση 155 2,66 1,136 

Ανώτερη εκπαίδευση 101 2,33 1,258 

Γ40. Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση κάποιον ειδικό να μιλά  για τη Μεσογειακή 
Αναιμία 

Μέση εκπαίδευση 157 2,48 1,318 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 2,40 1,284 

Γ41. Πέραν από τη μετάγγιση αίματος που κάνει ο ασθενής με Μεσογειακή Αναιμία θα 
πρέπει να παίρνει και επιπλέον φαρμακευτική υποστήριξη για να μην έχει πρόβλημα 

Μέση εκπαίδευση 159 3,40 ,857 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 3,39 ,914 

Γ42. Στη σημερινή κοινωνία είναι απαράδεκτο να μην είμαστε προληπτικοί ώστε να 
κάνουμε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις σε σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία 

Μέση εκπαίδευση 159 3,60 1,164 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 3,78 1,087 

Γ43. Γνωρίζω αν η σύντροφος μου έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας Μέση εκπαίδευση 156 2,94 1,347 

Ανώτερη εκπαίδευση 100 3,93 1,297 

Γ44. Δεν θα έκανα ποτέ μετάγγιση αίματος ακόμα και αν θα πέθαινα χωρίς αυτήν Μέση εκπαίδευση 158 1,88 1,175 

Ανώτερη εκπαίδευση 101 1,35 ,793 

Γ45. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η ενημέρωση σε σχέση με τη νόσο Μέση εκπαίδευση 157 1,90 1,131 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 1,56 ,896 

Γ46. Δεν έχω πρόβλημα να μπω στη διαδικασία μετάγγισης αίματος Μέση εκπαίδευση 153 3,57 1,281 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 3,65 1,340 

Γ47. Πιστεύω ότι είμαι ενημερωμένος σε σχέση με την Μεσογειακή Αναιμία Μέση εκπαίδευση 159 2,94 1,284 

Ανώτερη εκπαίδευση 101 3,38 1,094 

Γ48. Τα νέα ζευγάρια δεν ενδιαφέρονται, ούτε είναι αρκετά ενημερωμένα  για την 
πιθανότητα απόκτησης παιδιού με Μεσογειακής Αναιμίας ή στίγματος 

Μέση εκπαίδευση 159 3,35 1,097 

Ανώτερη εκπαίδευση 102 2,86 1,081 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας Σ4: Σύγκριση απαντήσεων ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού των μαθητών, οι απόψεις των μαθητών  της 
ομάδας προσανατολισμού 2 (θετικών επιστημών) και των υπόλοιπων μαθητών. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που 
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο 
αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει 
πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι 
απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις ΟΜΠ Ν Μ.Ο. Τ.Α. 

Γ1. Έχω διαβάσει ενημερωτικά φυλλάδια όσον αφορά την νόσο της Μεσογειακής Αναιμίας άλλοι 77 2,61 1,368 

ΟΜΠ2 39 2,00 1,100 

Γ2. Γνωρίζω τι είναι το στίγμα τις Μεσογειακής Αναιμίας άλλοι 75 3,36 1,311 

ΟΜΠ2 39 3,21 1,151 

Γ3. Δύο άνθρωποι που είναι φορείς της Μεσογειακής Αναιμίας θα φέρουν σίγουρα  στον κόσμο 
ένα παιδί που θα είναι και αυτό φορέας 

άλλοι 73 3,41 ,969 

ΟΜΠ2 39 3,59 ,938 

Γ4. Πιστεύω ότι δύο άτομα αν αγαπιούνται θα αντιμετωπίσουν μαζί τις οποιεσδήποτε δυσκολίες άλλοι 76 4,04 1,227 

ΟΜΠ2 39 4,13 ,951 

Γ5. Οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να κάνουν μετάγγιση αίματος κάθε μέρα άλλοι 75 2,56 1,200 

ΟΜΠ2 39 2,77 1,012 

Γ6. Δεν πρέπει να πλησιάζω άτομα που πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία, γιατί είναι κίνδυνος για 
την υγεία μου 

άλλοι 76 1,68 ,983 

ΟΜΠ2 36 1,67 ,793 

Γ7. Γνωρίζω ποία η χρησιμότητα της προγεννητικής εξέτασης σε σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία άλλοι 76 2,97 1,326 

ΟΜΠ2 39 2,95 1,169 

Γ8. Οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία μπορούν να ασχοληθούν με οτιδήποτε, αν 
παρακολουθούνται κανονικά από Ιατρό και κάνουν τις μεταγγίσεις αίματος 

άλλοι 76 3,87 1,087 

ΟΜΠ2 39 3,82 1,167 

Γ9. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία της προγεννητικής ακόμη και αν οι δύο γονείς  ήμασταν  φορείς 
στίγματος 

άλλοι 75 2,16 1,091 

ΟΜΠ2 39 1,79 ,833 

Γ10. Δεν πρέπει να γεννιούνται πλέον παιδιά με Μεσογειακή Αναιμία, διότι ταλαιπωρούνται 
άδικα 

άλλοι 75 2,96 1,330 

ΟΜΠ2 38 2,03 1,127 

Γ11. Πληρώ τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να γίνω αιμοδότης άλλοι 75 3,29 ,983 

ΟΜΠ2 39 3,36 1,246 

Γ12. Έχω κάνει τις  απαραίτητες εξετάσει για να γνωρίζω αν έχω το στίγμα της Μεσογειακής 
Αναιμίας 

άλλοι 76 2,78 1,239 

ΟΜΠ2 39 2,31 1,151 

Γ13. Έχω διαβάσει  ή μελετήσει από μόνος μου για την νόσο της Μεσογειακής Αναιμίας άλλοι 72 2,42 1,207 

ΟΜΠ2 38 2,11 ,953 

Γ14. Όταν παντρευτώ πρέπει οπωσδήποτε να κάνω εξετάσεις να μάθω αν είμαι φορέας της 
Μεσογειακής Αναιμίας 

άλλοι 77 3,90 1,083 

ΟΜΠ2 39 3,72 ,887 

Γ15. Παρά να γεννηθεί ένα παιδί που να ταλαιπωρείται σε όλη του την ζωή, καλύτερα να μην 
γεννηθεί καθόλου 

άλλοι 76 3,03 1,366 

ΟΜΠ2 39 2,08 1,010 

Γ16. Δεν πρέπει να προσπαθώ να αποφεύγω τους παθόντες της Μεσογειακής Αναιμίας, αφού η 
νόσος δεν είναι μεταδοτική 

άλλοι 76 3,92 1,294 

ΟΜΠ2 39 4,13 1,056 

Γ17. Οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να κάνουν μετάγγιση αίματος όποτε 
χρειάζονται (κάθε 15 ή κάθε μήνα) αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ζήσουν 

άλλοι 76 3,74 1,100 

ΟΜΠ2 39 3,31 1,080 

Γ18. Η Μεσογειακή Αναιμία είναι κληρονομική ασθένεια άλλοι 76 3,53 1,000 

ΟΜΠ2 39 3,49 ,790 

Γ19. Τη σημερινή εποχή έχουν ανακαλυφθεί φάρμακα και απλά ο ασθενής με Μεσογειακή Αναιμία 
με τη χρήση τους μπορεί να ζήσει μέχρι τα βαθειά του γεράματα 

άλλοι 75 3,19 1,062 

ΟΜΠ2 39 3,13 ,833 

Γ20. Δεν θα με ενοχλούσε να είχα την οποιαδήποτε ερωτική σχέση με άτομο που πάσχει από 
Μεσογειακή Αναιμία 

άλλοι 76 3,12 1,070 

ΟΜΠ2 39 3,26 1,163 

Γ21. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάζονται, πριν να παντρευτούν, δύο άτομα αν έχουν το στίγμα της 
Μεσογειακλης Αναιμίας 

άλλοι 74 4,05 ,920 

ΟΜΠ2 39 3,82 ,970 

Γ22. Δύο άνθρωποι είναι  φορείς στίγματος, δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουν στον κόσμο  ένα 
παιδί που να πάσχει από Μεσογειακή Αναιμία 

άλλοι 76 2,49 1,137 

ΟΜΠ2 38 2,21 ,963 

Γ23. Έχω δει στο δρόμο αφίσες για τη Μεσογειακή Αναιμία άλλοι 77 2,36 1,317 

ΟΜΠ2 39 1,95 ,916 

Γ24. Είμαι φορέας του στίγματος της Μεσογειακής Αναιμίας άλλοι 76 1,99 1,183 

ΟΜΠ2 39 2,33 1,221 

Γ25. Δύο άνθρωποι που είναι υγιείς (δεν έχουν Μεσογειακή Αναιμία) δεν υπάρχει περίπτωση να 
κάνουν παιδί με Μεσογειακή Αναιμία. 

άλλοι 77 3,22 1,166 

ΟΜΠ2 39 2,77 1,038 

Γ26. Έχω  δει  σε  Νοσοκομείο/Κλινική ή αλλά κτήρια πληροφορίες για την Μεσογειακή Αναιμία. άλλοι 77 2,75 1,289 

ΟΜΠ2 39 2,36 1,158 

Γ27. Πιστεύω ότι δύο άτομα αν έχουν και οι δύο το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας δεν πρέπει 
να έχουν ερωτικές σχέσεις. 

άλλοι 77 2,29 1,074 

ΟΜΠ2 39 2,33 1,084 

Γ28. Έχω  παρακολουθήσει  ενημερωτική διαφήμιση ή εκπομπή στην τηλεόραση για τη 
Μεσογειακή Αναιμία 

άλλοι 76 2,62 1,254 

ΟΜΠ2 39 2,15 1,014 

Γ29. Η Μεσογειακή Αναιμία θεραπεύεται πλέον, οπόταν δεν υπάρχει λόγος για προγεννητική 
εξέταση. 

άλλοι 76 2,51 1,000 

ΟΜΠ2 39 2,36 ,903 

Γ30. Δεν θα είχα πρόβλημα να μεγαλώσω ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία στην οικογένεια μου άλλοι 76 3,37 1,176 

ΟΜΠ2 38 3,71 ,956 

Γ31. Δεν κάνω μεταγγίσεις αίματος επειδή δεν θέλω λόγω της θρησκείας μου άλλοι 73 1,71 1,112 



ΟΜΠ2 39 1,77 1,224 

Γ32. Γνωρίζω τη δική μου κατάσταση σε σχέση με το αν έχω ή όχι το στίγμα της Μεσογειακής 
Αναιμίας 

άλλοι 76 3,00 1,166 

ΟΜΠ2 39 2,67 1,284 

Γ33. Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι αρκετά ενημερωμένος για την ασθένεια άλλοι 74 2,45 1,136 

ΟΜΠ2 39 2,13 1,056 

Γ34. Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση  κάποιον παθόντα με Μεσογειακή Αναιμία  που 
μοιράστηκε  το πώς είναι να ζει με τη νόσο αυτή. 

άλλοι 76 2,38 1,254 

ΟΜΠ2 38 2,03 1,102 

Γ35. Μπορείς να καταλάβεις κάποιον από την εμφάνιση αν έχει το στίγμα της Μεσογειακής 
Αναιμίας 

άλλοι 76 2,26 1,170 

ΟΜΠ2 39 2,03 1,088 

Γ36. Οι ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία δεν χρειάοζονται οποιαδήποτε ιατρική παρακολούθηση άλλοι 75 1,81 ,968 

ΟΜΠ2 39 1,79 ,864 

Γ37. Θα προσπαθούσα να κάνω όλες τις απαραίτητες εξετάσεις ώστε τα παιδιά μου να είναι υγιή άλλοι 76 4,30 1,059 

ΟΜΠ2 39 4,08 1,109 

Γ38. Θεωρώ ότι είναι αμαρτία να δίνουμε ή να παίρνουμε ξένο αίμα άλλοι 75 1,80 1,127 

ΟΜΠ2 39 1,72 1,075 

Γ39. Όποιος έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας έχει και τάση να εκδηλώσει την ασθένεια άλλοι 75 2,63 ,969 

ΟΜΠ2 39 2,77 1,135 

Γ40. Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση κάποιον ειδικό να μιλά  για τη Μεσογειακή Αναιμία άλλοι 76 2,41 1,224 

ΟΜΠ2 38 2,29 1,206 

Γ41. Πέραν από τη μετάγγιση αίματος που κάνει ο ασθενής με Μεσογειακή Αναιμία θα πρέπει να 
παίρνει και επιπλέον φαρμακευτική υποστήριξη για να μην έχει πρόβλημα 

άλλοι 77 3,36 ,872 

ΟΜΠ2 39 3,15 ,844 

Γ42. Στη σημερινή κοινωνία είναι απαράδεκτο να μην είμαστε προληπτικοί ώστε να κάνουμε όλες 
τις απαραίτητες εξετάσεις σε σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία 

άλλοι 77 3,39 1,149 

ΟΜΠ2 39 3,59 1,044 

Γ43. Γνωρίζω αν η σύντροφος μου έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας άλλοι 75 2,61 1,184 

ΟΜΠ2 38 2,24 ,913 

Γ44. Δεν θα έκανα ποτέ μετάγγιση αίματος ακόμα και αν θα πέθαινα χωρίς αυτήν άλλοι 76 2,14 1,262 

ΟΜΠ2 39 1,74 1,117 

Γ45. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η ενημέρωση σε σχέση με τη νόσο άλλοι 77 1,99 1,175 

ΟΜΠ2 38 1,89 1,085 

Γ46. Δεν έχω πρόβλημα να μπω στη διαδικασία μετάγγισης αίματος άλλοι 75 3,52 1,234 

ΟΜΠ2 38 3,84 1,027 

Γ47. Πιστεύω ότι είμαι ενημερωμένος σε σχέση με την Μεσογειακή Αναιμία άλλοι 77 2,92 1,295 

ΟΜΠ2 39 2,46 1,047 

Γ48. Τα νέα ζευγάρια δεν ενδιαφέρονται, ούτε είναι αρκετά ενημερωμένα  για την πιθανότητα 
απόκτησης παιδιού με Μεσογειακής Αναιμίας ή στίγματος 

άλλοι 77 3,34 1,021 

ΟΜΠ2 39 3,64 ,932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας Σ5: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αγοριών (αντρών) και κοριτσιών (γυναικών). Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που 
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο 
αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει 
πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι 
απαντήσεις των ερωτηθέντων. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο Ν Μ.Ο. Τ.Α. 

Γ1. Έχω διαβάσει ενημερωτικά φυλλάδια όσον αφορά την νόσο της Μεσογειακής Αναιμίας Άντρας 103 2,66 1,445 

Γυναίκα 154 2,74 1,381 

Γ2. Γνωρίζω τι είναι το στίγμα τις Μεσογειακής Αναιμίας Άντρας 103 3,30 1,282 

Γυναίκα 151 3,75 1,095 

Γ3. Δύο άνθρωποι που είναι φορείς της Μεσογειακής Αναιμίας θα φέρουν σίγουρα  στον κόσμο 
ένα παιδί που θα είναι και αυτό φορέας 

Άντρας 102 3,53 1,050 

Γυναίκα 150 3,71 1,095 

Γ4. Πιστεύω ότι δύο άτομα αν αγαπιούνται θα αντιμετωπίσουν μαζί τις οποιεσδήποτε δυσκολίες Άντρας 103 3,92 1,152 

Γυναίκα 152 3,80 1,191 

Γ5. Οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να κάνουν μετάγγιση αίματος κάθε μέρα Άντρας 103 2,94 1,274 

Γυναίκα 152 2,57 1,137 

Γ6. Δεν πρέπει να πλησιάζω άτομα που πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία, γιατί είναι κίνδυνος 
για την υγεία μου 

Άντρας 100 1,78 1,151 

Γυναίκα 153 1,50 ,954 

Γ7. Γνωρίζω ποία η χρησιμότητα της προγεννητικής εξέτασης σε σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία Άντρας 102 3,37 1,327 

Γυναίκα 154 3,56 1,362 

Γ8. Οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία μπορούν να ασχοληθούν με οτιδήποτε, αν 
παρακολουθούνται κανονικά από Ιατρό και κάνουν τις μεταγγίσεις αίματος 

Άντρας 103 3,75 1,144 

Γυναίκα 153 3,97 1,060 

Γ9. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία της προγεννητικής ακόμη και αν οι δύο γονείς  ήμασταν  φορείς 
στίγματος 

Άντρας 102 2,07 1,188 

Γυναίκα 153 1,97 1,192 

Γ10. Δεν πρέπει να γεννιούνται πλέον παιδιά με Μεσογειακή Αναιμία, διότι ταλαιπωρούνται 
άδικα 

Άντρας 101 3,11 1,414 

Γυναίκα 153 2,64 1,286 

Γ11. Πληρώ τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να γίνω αιμοδότης Άντρας 102 3,45 1,122 

Γυναίκα 152 3,19 1,336 

Γ12. Έχω κάνει τις  απαραίτητες εξετάσει για να γνωρίζω αν έχω το στίγμα της Μεσογειακής 
Αναιμίας 

Άντρας 102 3,39 1,358 

Γυναίκα 154 3,62 1,478 

Γ13. Έχω διαβάσει  ή μελετήσει από μόνος μου για την νόσο της Μεσογειακής Αναιμίας Άντρας 100 2,59 1,364 

Γυναίκα 147 2,64 1,298 

Γ14. Όταν παντρευτώ πρέπει οπωσδήποτε να κάνω εξετάσεις να μάθω αν είμαι φορέας της 
Μεσογειακής Αναιμίας 

Άντρας 103 3,85 1,208 

Γυναίκα 153 4,10 1,075 

Γ15. Παρά να γεννηθεί ένα παιδί που να ταλαιπωρείται σε όλη του την ζωή, καλύτερα να μην 
γεννηθεί καθόλου 

Άντρας 102 3,04 1,421 

Γυναίκα 154 2,77 1,318 

Γ16. Δεν πρέπει να προσπαθώ να αποφεύγω τους παθόντες της Μεσογειακής Αναιμίας, αφού η 
νόσος δεν είναι μεταδοτική 

Άντρας 103 4,04 1,252 

Γυναίκα 153 4,44 1,012 

Γ17. Οι παθόντες με Μεσογειακή Αναιμία πρέπει να κάνουν μετάγγιση αίματος όποτε χρειάζονται 
(κάθε 15 ή κάθε μήνα) αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ζήσουν 

Άντρας 101 3,87 1,119 

Γυναίκα 153 3,78 1,108 

Γ18. Η Μεσογειακή Αναιμία είναι κληρονομική ασθένεια Άντρας 102 3,55 1,216 

Γυναίκα 152 3,89 1,026 

Γ19. Τη σημερινή εποχή έχουν ανακαλυφθεί φάρμακα και απλά ο ασθενής με Μεσογειακή 
Αναιμία με τη χρήση τους μπορεί να ζήσει μέχρι τα βαθειά του γεράματα 

Άντρας 103 3,71 1,072 

Γυναίκα 151 3,23 1,146 

Γ20. Δεν θα με ενοχλούσε να είχα την οποιαδήποτε ερωτική σχέση με άτομο που πάσχει από 
Μεσογειακή Αναιμία 

Άντρας 102 3,43 1,255 

Γυναίκα 154 3,15 1,148 

Γ21. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάζονται, πριν να παντρευτούν, δύο άτομα αν έχουν το στίγμα της 
Μεσογειακλης Αναιμίας 

Άντρας 102 4,07 1,074 

Γυναίκα 152 4,27 ,899 

Γ22. Δύο άνθρωποι είναι  φορείς στίγματος, δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουν στον κόσμο  ένα 
παιδί που να πάσχει από Μεσογειακή Αναιμία 

Άντρας 102 2,36 1,159 

Γυναίκα 153 1,93 1,007 

Γ23. Έχω δει στο δρόμο αφίσες για τη Μεσογειακή Αναιμία Άντρας 103 2,69 1,475 

Γυναίκα 154 2,18 1,200 

Γ24. Είμαι φορέας του στίγματος της Μεσογειακής Αναιμίας Άντρας 103 2,17 1,351 

Γυναίκα 152 1,79 1,232 

Γ25. Δύο άνθρωποι που είναι υγιείς (δεν έχουν Μεσογειακή Αναιμία) δεν υπάρχει περίπτωση να 
κάνουν παιδί με Μεσογειακή Αναιμία. 

Άντρας 103 3,27 1,359 

Γυναίκα 154 3,19 1,427 

Γ26. Έχω  δει  σε  Νοσοκομείο/Κλινική ή αλλά κτήρια πληροφορίες για την Μεσογειακή Αναιμία. Άντρας 103 3,01 1,459 

Γυναίκα 153 3,01 1,398 

Γ27. Πιστεύω ότι δύο άτομα αν έχουν και οι δύο το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας δεν πρέπει 
να έχουν ερωτικές σχέσεις. 

Άντρας 103 2,46 1,243 

Γυναίκα 154 2,49 1,184 

Γ28. Έχω  παρακολουθήσει  ενημερωτική διαφήμιση ή εκπομπή στην τηλεόραση για τη 
Μεσογειακή Αναιμία 

Άντρας 103 2,55 1,398 

Γυναίκα 152 2,56 1,321 

Γ29. Η Μεσογειακή Αναιμία θεραπεύεται πλέον, οπόταν δεν υπάρχει λόγος για προγεννητική 
εξέταση. 

Άντρας 103 2,38 1,077 

Γυναίκα 153 2,12 1,096 

Γ30. Δεν θα είχα πρόβλημα να μεγαλώσω ένα παιδί με Μεσογειακή Αναιμία στην οικογένεια μου Άντρας 102 3,48 1,200 

Γυναίκα 153 3,37 1,191 

Γ31. Δεν κάνω μεταγγίσεις αίματος επειδή δεν θέλω λόγω της θρησκείας μου Άντρας 101 1,85 1,211 

Γυναίκα 151 1,44 ,899 



Γ32. Γνωρίζω τη δική μου κατάσταση σε σχέση με το αν έχω ή όχι το στίγμα της Μεσογειακής 
Αναιμίας 

Άντρας 103 3,54 1,378 

Γυναίκα 153 3,81 1,427 

Γ33. Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι αρκετά ενημερωμένος για την ασθένεια Άντρας 101 2,50 1,197 

Γυναίκα 152 2,40 1,129 

Γ34. Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση  κάποιον παθόντα με Μεσογειακή Αναιμία  που 
μοιράστηκε  το πώς είναι να ζει με τη νόσο αυτή. 

Άντρας 102 2,65 1,426 

Γυναίκα 153 2,31 1,349 

Γ35. Μπορείς να καταλάβεις κάποιον από την εμφάνιση αν έχει το στίγμα της Μεσογειακής 
Αναιμίας 

Άντρας 102 2,68 1,394 

Γυναίκα 152 2,76 1,492 

Γ36. Οι ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία δεν χρειάοζονται οποιαδήποτε ιατρική παρακολούθηση Άντρας 102 1,96 1,151 

Γυναίκα 153 1,70 1,064 

Γ37. Θα προσπαθούσα να κάνω όλες τις απαραίτητες εξετάσεις ώστε τα παιδιά μου να είναι υγιή Άντρας 103 4,24 1,089 

Γυναίκα 153 4,27 1,088 

Γ38. Θεωρώ ότι είναι αμαρτία να δίνουμε ή να παίρνουμε ξένο αίμα Άντρας 101 1,90 1,261 

Γυναίκα 153 1,50 ,981 

Γ39. Όποιος έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας έχει και τάση να εκδηλώσει την ασθένεια Άντρας 101 2,67 1,258 

Γυναίκα 151 2,42 1,133 

Γ40. Έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση κάποιον ειδικό να μιλά  για τη Μεσογειακή Αναιμία Άντρας 102 2,65 1,354 

Γυναίκα 153 2,30 1,257 

Γ41. Πέραν από τη μετάγγιση αίματος που κάνει ο ασθενής με Μεσογειακή Αναιμία θα πρέπει να 
παίρνει και επιπλέον φαρμακευτική υποστήριξη για να μην έχει πρόβλημα 

Άντρας 103 3,51 ,873 

Γυναίκα 154 3,31 ,882 

Γ42. Στη σημερινή κοινωνία είναι απαράδεκτο να μην είμαστε προληπτικοί ώστε να κάνουμε όλες 
τις απαραίτητες εξετάσεις σε σχέση με τη Μεσογειακή Αναιμία 

Άντρας 103 3,53 1,267 

Γυναίκα 154 3,75 1,058 

Γ43. Γνωρίζω αν η σύντροφος μου έχει το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας Άντρας 102 3,33 1,237 

Γυναίκα 150 3,29 1,538 

Γ44. Δεν θα έκανα ποτέ μετάγγιση αίματος ακόμα και αν θα πέθαινα χωρίς αυτήν Άντρας 103 1,87 1,169 

Γυναίκα 152 1,53 ,996 

Γ45. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η ενημέρωση σε σχέση με τη νόσο Άντρας 103 1,95 1,097 

Γυναίκα 152 1,65 1,044 

Γ46. Δεν έχω πρόβλημα να μπω στη διαδικασία μετάγγισης αίματος Άντρας 98 3,60 1,330 

Γυναίκα 153 3,64 1,275 

Γ47. Πιστεύω ότι είμαι ενημερωμένος σε σχέση με την Μεσογειακή Αναιμία Άντρας 102 2,96 1,312 

Γυναίκα 154 3,19 1,176 

Γ48. Τα νέα ζευγάρια δεν ενδιαφέρονται, ούτε είναι αρκετά ενημερωμένα  για την πιθανότητα 
απόκτησης παιδιού με Μεσογειακής Αναιμίας ή στίγματος 

Άντρας 103 3,32 1,157 

Γυναίκα 154 3,08 1,070 

 

 

 

 

 


