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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η υγιεινή διατροφή αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικούς παραµέτρους 

της υγείας του ατόµου. Σήµερα οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών έχουν αλλάξει 

δραµατικά σε σχέση µε το παρελθόν και έχουν προσαρµοστεί στο σύγχρονο δυτικό 

τρόπο διατροφής. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι ο τρόπος διατροφής των παιδιών 

έχει ξεφύγει από το πρότυπο της Μεσογειακής ∆ιατροφής. Η τηλεόραση, τα καθιστικά 

παιχνίδια έχουν περιορίσει τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών σε σηµαντικό βαθµό, 

ενώ οι γνώσεις τους  γύρω από την υγιεινή διατροφή είναι σηµαντικές. 

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η καταγραφή των διατροφικών 

συνηθειών των παιδιών σχολικής ηλικίας που φοιτούν σε δηµοτικά σχολεία στο νοµό 

Ηρακλείου. Πιο συγκεκριµένα η έρευνα αποσκοπούσε στο να διαπιστώσουµε  ποιες 

είναι οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών στη σηµερινή εποχή και κατά πόσο αυτές 

διαφέρουν σε µια αστική περιοχή από µια αγροτική.  

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Η έρευνα ήταν ποσοτική και το δείγµα αποτέλεσαν 200 µαθητές 

δηµοτικού σχολείου, της πέµπτης και έκτης τάξης (ηλικίας 10-12) και των δύο φύλων, 

οι 100 από αγροτικές περιοχές και οι υπόλοιποι 100 από την πόλη του Ηρακλείου. Η 

επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µέσω του προγράµµατος SPSS 17 και οι συσχετίσεις 

των µεταβλητών µέσω του έλεγχου χ
2
 του Pearson.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όσον αφορά τον ∆.Μ.Σ των µαθητών διαπιστώσαµε ότι δεν 

υπήρχαν διαφορές ανάµεσα στα παιδιά της πόλης και του χωριού. Ωστόσο το 11% των 

µαθητών του δείγµατος ήταν υπέρβαρο, το 2,5% παχύσαρκο και 17% από το χωριό ενώ 

το 5% από την πόλη δεν γνώριζε το ύψος και το βάρος του. Επίσης διαπιστώσαµε ότι οι 

διατροφικές συνήθεις των µαθητών και των δύο περιοχών είναι µετρίως υγιεινές και 

δεν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στις δύο περιοχές. Πιο συγκεκριµένα το 44,5% των 

µαθητών από χωριό και πόλη καταναλώνει 3 γεύµατα ηµερησίως και το 59,5% 

καταναλώνει καθηµερινά πρωινό. Ακόµη το 92,5% των µαθητών καταναλώνει 

κολατσιό στο σχολείο όπου το 34,4%, των µαθητών από αστική περιοχή προµηθεύεται 

το κολατσιό του από το «κυλικείο και σπίτι» ενώ το 44,8%, των µαθητών από αγροτική 

περιοχή από το «σπίτι». Σχετικά µε τις συνήθειες του ελεύθερου χρόνου, οι µαθητές 

από την πόλη µε ποσοστό 74,7% παίζουν µε τους φίλους έξω, το 61,2% παρακολουθεί 

τηλεόραση και το 54,5% παίζει µε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Οι µαθητές από τα 

χωριά µε ποσοστό 83% παίζουν µε τους φίλους έξω, το 54% παρακολουθεί τηλεόραση 

και το 42% παίζει µε τους φίλους σε κάποιο σπίτι. Αναφορικά µε τις εξωσχολικές 
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δραστηριότητες το 65,5% των µαθητών ασχολείται µε την ποδηλασία και το 52% µε το 

ποδόσφαιρο. Τέλος διαπιστώνεται ότι οι µαθητές που κατοικούν σε αστική περιοχή 

έχουν περισσότερες γνώσεις για την ισορροπηµένη και την υγιεινή διατροφή σε σχέση 

µε τους µαθητές που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών είναι µετρίως υγιεινές 

καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει αρκετά και υπάρχει τάση προς το δυτικό 

πρότυπο διατροφής. Επίσης δεν υπήρξε διαφορά ανάµεσα στις διατροφικές συνήθειες 

των παιδιών που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές από εκείνα που κατοικούν σε 

αστικές. Όµως οι µαθητές της πόλης διαπιστώνεται ότι είναι πιο ενηµερωµένοι από 

τους µαθητές των χωριών αναφορικά µε την υγιεινή διατροφή. Τέλος διαπιστώσαµε ότι 

παρόλο που οι µαθητές αθλούνται, έχουν υιοθετήσει αρκετές καθιστικές συνήθειες 

όπως είναι συχνή παρακολούθηση τηλεόρασης και η χρήση του Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή.  
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SUMMARY: 

IUTRODUCTIOU: The healthy diet is one of the most important parameters of human 

health. Uowadays, the dietary habits of children have dramatically changed 

compared to the past, and they have been adjusted to the modern western diet. Recent 

researches have shown that the diet of children has deviated from the Mediterranean 

Diet's standard. Television and the sedentary games have reduced the physical 

activity of youngsters to a considerable degree, while their knowledge concerning a 

healthy diet is significant. 

AIM: The aim of the present study is to record the dietary habits of children of 

schooling age, going to primary schools in the prefecture of Heraklio. More 

specifically, the study aimed at identifying which are the dietary habits of children 

nowadays and how much differentiated they are between an urban and a rural area. 

METHODOLOGY: The study was quantitative and the sample was comprised by 200 

primary school students of the 5
th

 and 6
th

 grade (aged 10-12) of both sexes, of which 

100 were from rural areas and the remaining 100 from the city of Heraklio. The data 

processing was realised through the SPSS 17 software, and the correlations of the 

variables via the Pearson χ
2
 test.  

RESULTS: Concerning the B.M.I. of the students, we noted that there were no 

differences between the children of the town and those of the villages. However, 11% 

of the students of the sample were overweight, 2.5% were obese, whereas 17% from 

the villages and 5% from the city were not aware of their height and weight. It was 

also found that the dietary habits of students of both areas are averagely healthy and 

that there is no difference between the two areas. More specifically, 44.5% of the 

students from both the villages and the city consume 3 meals daily, while 59.5% 

consume breakfast on a daily basis. Furthermore, 92.5% of the students consume a 

snack in school, of which 34.4% consists of the students from the rural area who 

obtain their snack from the “canteen and home”, while the remaining 44.8% consists 

of the students from the rural area who obtain it from “home”. Regarding their habits 

during leisure time, 74.7% of the students from the city play out with their friends, 

61.2% watch television and 54.5% play on the computer. Also, 83.3% of the students 

from the villages play out with their friends, 54% watch television and 42% play with 

their friends at a home. Concerning the extracurricular activities, 65.6% of the 

students do bicycling and 52% play football. Finally, it was concluded that the 
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students who live in urban areas have more knowledge about balanced and healthy 

diet, compared to the students who live in rural areas. 

COUCLUSIOUS: The dietary habits of the children are averagely healthy, since there 

have been several changes and there has been a tendency to follow the western 

dietary standard, in the last years. Additionally, there has not been any difference 

between the dietary habits of children who live in rural and those who live in urban 

areas.  However, the students of the city are found to be more informed than the 

students of the villages, concerning a healthy diet. Finally, it was found that even 

though the students do exercise, they have adopted several sedentary habits, such as 

watching television frequently and using the computer. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Πλήθος ερευνών τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστώσει ότι τα περισσότερα σοβαρά 

νοσήµατα συνδέονται άµεσα µε παράγοντες που σχετίζονται µε τη σύγχρονη διατροφή. 

Η συσχέτιση αυτή έχει φέρει τη διατροφή και τις διατροφικές συνήθειες στο άµεσο 

ενδιαφέρον της ∆ηµόσιας Υγείας και την έχει αναδείξει σε µια από τις πρώτες 

προτεραιότητες για την προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσµού. 

Εξάλλου, οι βασικοί σκοποί της ζωής, η υγεία, η ευτυχία, η δραστηριότητα και η 

µακροζωία εκπληρώνονται αν σαν βάση και αφετηρία τοποθετηθεί η ισορροπηµένη και 

κατάλληλη διατροφή, µε βοηθούς και παραστάτες παράγοντες όπως είναι η 

κληρονοµικότητα, η άσκηση, οι υγιεινές συνήθειες, η συναισθηµατική ισορροπία, η 

ανάπαυση και ο ύπνος, και τέλος η ψυχαγωγία και η διασκέδαση
1
.  

Ιδιαίτερα για τα παιδιά οι ισορροπηµένες διατροφικές συνήθειες αποτελούν 

απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για την οµαλή σωµατική και διανοητική ανάπτυξη τους, 

όσο και για την πρόληψη των ασθενειών στην ενήλικη ζωή. 

Όµως σε µια εποχή όπου η υγιεινή διατροφή κερδίζει όλο και περισσότερους 

οπαδούς, η παιδική παχυσαρκία αυξάνεται συνεχώς στο δυτικό κόσµο.  

Στην παρούσα µελέτη, σκοπό µας αποτέλεσε η καταγραφή των διατροφικών 

συνηθειών των παιδιών σχολικής ηλικίας που φοιτούν σε δηµοτικά σχολεία του νοµού 

Ηρακλείου και αν αυτές διαφοροποιούνται από αστική σε αγροτική περιοχή. 

Ο βασικός προβληµατισµός που µας οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριµένου 

θέµατος αποτέλεσε η µελέτη ερευνών σχετικά µε τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών 

σχολικής ηλικίας.  

Από έρευνες που µελέτησαν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών σε αστικές και 

αγροτικές περιοχές διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά παχυσαρκίας των παιδιών και των 

εφήβων που ζουν σε αγροτικές περιοχές είναι αυξηµένα σε σύγκριση µε αυτών που ζουν 

σε αστικές περιοχές.  

Τα παραπάνω αποτέλεσαν πηγή ενδιαφέροντος για τις διατροφικές συνήθειες των 

παιδιών αλλά και για τη διαπίστωση της ισχύουσας κατάστασης στο νοµό Ηράκλειου.  

                                                           
1Τσάκου Π. (1983) ∆ιατροφή και υγεία, 4η έκδοση, Αθήνα: χ. ε 
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Σε αυτό το σηµείο θεωρούµε σκόπιµο να αναφερθούµε συνοπτικά στο περιεχόµενο 

της παρούσας πτυχιακής εργασίας. 

Η πτυχιακή µας εργασία αποτελείται από δύο µέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό.  

Το θεωρικό µέρος περιλαµβάνει έξη κεφάλαια. Στο πρώτο και στο δεύτερο 

κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε θέµατα διατροφής και υγείας αλλά και στην Μεσογειακή 

∆ιατροφή. Στα συγκεκριµένα κεφάλαια παρατίθενται οι ορισµοί των εννοιών που θα 

µελετήσουµε και εισαγάγουν τον αναγνώστη σε βασικές έννοιες που αποτελούν το 

αντικείµενο της µελέτης µας. 

Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά τις διατροφικές συνήθειες των 

παιδιών και την συσχέτιση που υπάρχει µε την άθληση αλλά και µε την παρακολούθηση 

τηλεόρασης ενώ το τέταρτο αφορά τις διατροφικές διαταραχές και γίνεται εκτενέστερη 

αναφορά στην παχυσαρκία. Στη συνέχεια παρατίθενται οι παράγοντες που επηρεάζουν 

τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών (Κεφάλαιο 5).  

Τέλος, το θεωρητικό µέρος της πτυχιακής εργασίας κλείνει µε την παράθεση του 

ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού στις διατροφικές συνήθειες και στις συµπεριφορές 

υγείας (Κεφάλαιο 6). 

Στη συνέχεια, ακολουθεί το ερευνητικό µέρος, όπου παρατίθεται η µεθοδολογία της 

έρευνας, τα ερευνητικά αποτελέσµατα και η συζήτηση.  
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Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο:  

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Η διατροφή ήταν ανέκαθεν στο επίκεντρο της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων 

και συνδέεται άµεσα µε την υγεία. Οι ισορροπηµένες διατροφικές συνήθειες αποτελούν 

απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την οµαλή σωµατική και διανοητική ανάπτυξη των 

παιδιών όσο και για την πρόληψη νοσηµάτων στην ενήλικη ζωή τους. 

Το να φροντίζει όµως κανείς να τρέφεται σωστά και να ζει καλύτερα αποτελεί 

προτεραιότητα «εφ’ όρου ζωής». 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά σε ορισµένους ορισµούς και όρους, της 

υγείας και της διατροφής, προκειµένου να υπάρξει µια σαφής εικόνα γι’ αυτές τις δύο 

έννοιες.  

 

1.1 Ο ορισµός της Υγείας 

& 

 Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του επιπέδου της 

 

Η σχέση της καλής σωµατικής υγείας µε την πνευµατική και την ψυχική υγεία είναι 

γνωστή από την αρχαιότητα. Η υγεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ευτυχία 

και την πρόοδο του κάθε ανθρώπου και ολόκληρης της κοινωνίας. Γι’ αυτό η 

προστασία της υγείας είναι υποχρέωση του ατόµου αλλά και της κοινωνίας. 
2
 

Η Υγεία όπως ορίζεται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ), δεν σηµαίνει 

µόνο απουσία της νόσου αλλά, επιπλέον σηµάνει πλήρη σωµατική, ψυχική και 

κοινωνική ευεξία. Ο συγκεκριµένος ορισµός  µας οδηγεί στο να κατανοήσουµε ότι το 

άτοµο έχει τη δυνατότητα να ξεπερνά τις κρίσεις και τις διαταραχές που αντιµετωπίζει 

στη ζωή του, καθώς και να διαµορφώνει νέους κανόνες και αξίες.  Το σπίτι, το σχολείο, 

                                                           
2Απµελιώτης Κ, Αποστολόπουλος Κ, Γεωργιτσογιάννη Ε, Γιαννακούλια Μ, Κροκίδη Ε, Προβατάρη Σ, Σαϊτή Α, 

(2006) Οικιακή Οικονοµία (β’ γυµνασίου), Αθήνα: Οργανισµός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων : 41 
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η εργασία µπορούν να καθορίσουν την υγεία του ατόµου. Οι  άνθρωποι θα πρέπει 

διαρκώς να αναζητούν καλύτερους τρόπους πρόληψης και αποφυγής της αρρώστιας. 

Όπως διατυπώνεται ο ορισµός της υγείας από τον ΠΟΥ, την σηµερινή εποχή 

φαίνεται ότι δεν είναι απόλυτα επαρκής, ώστε να καλύψει τις σύγχρονες προσεγγίσεις 

της υγείας. Σύµφωνα µε τον Σαρρή
3
 η  ολιστική προσέγγιση τονίζει ιδιαίτερα τον 

πολυπαραγοντικό και πολυδιάστατο χαρακτήρα της υγείας, καθώς εκτιµάται ότι η υγεία 

σχετίζεται θετικά περισσότερο µε το περιβάλλον, ενώ επηρεάζεται ταυτόχρονα από την 

βιολογική υπόσταση του ατόµου.  

Σύµφωνα µε τον Σούλη
4
 η υγεία αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες ευηµερίας, συµβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση του επιπέδου της 

κοινωνικό - οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας και στην προαγωγή του κοινωνικού 

συνόλου. Το επίπεδο υγείας του πληθυσµού σήµερα είναι γενικά παραδεκτό ότι 

επηρεάζεται από ένα σύνολο αιτιολογικών παραγόντων, σηµαντικότεροι των οποίων 

είναι: 

 

� Το εισόδηµα και ο τρόπος διανοµής του 

� Οι κλιµατολογικές συνθήκες 

� Η διατροφή 

� Το εκπαιδευτικό- µορφωτικό επίπεδο 

� Ο τρόπος ζωής 

� Το επίπεδο κοινωνικό- οικονοµικής ανάπτυξης 

� Οι κοινωνικές σχέσεις 

� Το επίπεδο διαταραχής οικολογικής ισορροπίας 

� Οι συνθήκες εργασίας 

� Τα καταναλωτικά πρότυπα φαρµάκου 

� Η ποιότητα κατοικίας 

� Η ποιότητα ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης 

 

 

 

                                                           
3  Σαρρή Μ. (2001) Κοινωνιολογία της υγείας και ποιότητα ζωής, Αθήνα: Παπαζήση 
4 Σούλης Σ. (1987) Εισαγωγή στην οικονοµική της Υγείας Προσυνεδριακό Σεµινάριο, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Οικονοµικών της Υγείας, Αθήνα: χ.ε  
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1.2 Ορισµός της διατροφής 

 

H διατροφή ορίζεται ως η πρόσληψη τροφής και σχετίζεται µε τις διατροφικές 

ανάγκες του σώµατος. Η ισορροπηµένη διατροφή σε συνδυασµό µε την τακτική 

σωµατική δραστηριότητα αποτελεί το θεµέλιο λίθο της καλής υγείας.
5
 

Η διατροφική κατάσταση σύµφωνα µε τον Hickson και Frost (2004) προκαλεί 

επιπτώσεις στις φυσικές λειτουργίες του ατόµου που είναι παράγοντας για καλή 

ποιότητα ζωής. Ενώ στην έρευνα του ο Amarantos et al. (2001) ανέφερε ότι η σωστή 

διατροφή είναι απαραίτητο συστατικό για την «καλή υγεία»
6,7

 

Η διατροφή ορίζεται ως το σύνολο των διεργασιών που εµπλέκονται στην πρόληψη 

και εκµετάλλευση ουσιών της τροφής από τους ζώντες οργανισµούς. Οι διεργασίες 

αυτές περιλαµβάνουν τη πρόσληψη, πέψη, απορρόφηση και µεταβολισµό της τροφής
8
.  

Ο πρωταρχικός ρόλος της τροφής είναι να εξασφαλίσει στον ανθρώπινο οργανισµό 

µια πληθώρα θρεπτικών συστατικών.  

Υπάρχουν έξι βασικές κατηγορίες θρεπτικών συστατικών στην τροφή και είναι οι 

εξής: υδατάνθρακες, λίπη, πρωτεΐνες, βιταµίνες, ανόργανα συστατικά και νερό. 

Τα θρεπτικά συστατικά εκτελούν τρείς βασικές λειτουργίες. Πρώτον, προµηθεύουν 

ενέργεια για τις ανάγκες του µεταβολισµού. Οι υδατάνθρακες και τα λίπη είναι βασική 

πηγή ενέργειας. Οι πρωτεΐνες µπορούν επίσης να προµηθεύσουν ενέργεια τον 

οργανισµό αλλά δεν είναι αυτή η βασική τους λειτουργία. ∆εύτερον, τα θρεπτικά 

συστατικά χρησιµοποιούνται για να προάγουν την ανάπτυξη, δηµιουργώντας και 

επιδιορθώνοντας τους ιστούς του σώµατος. Οι πρωτεΐνες αποτελούν το βασικό υλικό 

για τη δηµιουργία των µυών, άλλων ιστών και των ενζύµων, ενώ ορισµένα ανόργανα 

συστατικά όπως το ασβέστιο και ο φώσφορος δηµιουργούν τον σκελετό. Τρίτον, τα 

θρεπτικά συστατικά συµµετέχουν στη ρύθµιση του µεταβολισµού και άλλων σωµατικών 

διεργασιών. Οι βιταµίνες, τα ανόργανα συστατικά και οι πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν για 

                                                           
5  8/6/2012,  http://www.eufic.org/index/el/   
6 Amarantos E, Martinez A, Dwyer J (2001) Uutrition and quality of life in older adults, at the journals of 

Gerontology, vol. 56A (special isse II), pp 54-64 
7 Hickson M., Frost G. (2004) An investigation into the relationship between quality of life, nutritional tatus and 

sphysical fuction, Clinical Uutrition, vol. 23, pp 213-221 
8  8/6/2012,  http://www.eufic.org/index/el/   
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την καλή λειτουργία των διάφορων φυσιολογικών διαδικασιών του ανθρώπινου 

οργανισµού
9
.  

Έτσι, ενώ η τροφή αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή του ατόµου η 

διαθεσιµότητά της και γενικά η διατροφική κατάστασή επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες. 

Ένας απ’ αυτούς τους παράγοντες είναι ο πολιτισµός, όπου εξαιτίας της αλλαγής 

που υφίσταται διακρίνονται δυο διαφορετικοί κόσµοι µε µεγάλο διατροφικό χάσµα 

µεταξύ τους. Από τη µια ο κόσµος των αναπτυγµένων χωρών όπου επικρατεί πληθώρα 

τροφής και υπερκατανάλωση. Στις περιοχές αυτές του πλανήτη υπάρχει αφθονία 

τροφίµων, ενώ το πρόβληµα του υπερσιτισµού αυξάνεται και αναπτύσσεται η 

«πανδηµία παχυσαρκίας». Από την άλλη µεριά έχουµε τον κόσµο των αναπτυσσόµενων 

περιοχών όπου επικρατούν τραγικές συνθήκες διατροφής. Οι άνθρωποι υποσιτίζονται, 

ενώ οι τροφικές ανεπάρκειες ευθύνονται για τον πρόωρο θάνατο.
10,11

 

 

1.3 ∆ιατροφή και Υγεία 

 

Η υγιεινή διατροφή είναι ένας σίγουρος δρόµος για να βοηθήσουµε τον εαυτό µας 

να νιώσει καλά και να έχουµε υγεία. 

Με τον όρο υγιεινή διατροφή εννοούµε τις µικρές αλλαγές στα γεύµατα που 

καταναλώνουµε, τρώγοντας λίγο περισσότερο από κάποια τρόφιµα και λιγότερο από 

κάποια άλλα». Η υγιεινή διατροφή µπορεί να γίνει καθηµερινή απόλαυση γλιτώνοντάς 

µας ταυτόχρονα από ανεπιθύµητες ασθένειες και άλλα προβλήµατα.
12

 

Ένα ισορροπηµένο διαιτολόγιο και η τακτική σωµατική άσκηση κατέχουν 

σηµαντικότατο ρόλο στη διατήρηση της καλής υγείας. Παρόλα αυτά, έρευνες έχουν 

δείξει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες σήµερα καταναλώνουν πάρα πολλές θερµίδες και 

κινούνται ελάχιστα. Ολοένα περισσότερα παιδιά στην Ευρώπη είναι υπέρβαρα ή 

παχύσαρκα. Στο ίδιο µοτίβο κινούνται και οι νέοι στην Ελλάδα όπου τις τελευταίες 

                                                           
9 8/6/2012  http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/nutrition/ms_gr_el.htm#tab_my_country  

10 Κάσιµος Χ., Κάσιµος ∆. (1991) ∆ιατροφή: Υγιεινή ανάπτυξη και διαβίωση του ανθρώπου Αθήνα: Χριστάκης  
11 Ματάλα Α.Λ, Χουλιάρα Α. (2005) Η διατροφή στον 21 αιώνα. Γεωγραφίες της αφθονίας και της στέρησης Αθήνα: 

Παπαζήση 
12 Αλόγλου Ε, Ντουντουλακη Ε., 11/7/2012,  ∆ιατροφικές συνήθειες των φοιτητών συγκριτική µελέτη στη ΣΕΥΠ και 

τη ΣΤΕΦ Πτυχιακή εργασία,  ΤΕΙ Κρήτης, 2010, http://nefeli.lib.teicrete.gr 
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δεκαετίες από έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν παρατηρήθηκαν πολλές αλλαγές στις 

διατροφικές τους συνήθειες. Συχνά τρώνε σε ταχυφαγεία, ενώ για τους µαθητές τα 

σνακ, τα γλυκά και τα αναψυκτικά είναι µέρος της δίαιτάς τους.
13

   

Η κακή διατροφή είναι υπεύθυνη για πολλούς σηµαντικούς παράγοντες κινδύνου 

που ευθύνονται για πρόωρους θανάτους, όπως η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη και ο 

διαβήτη. 

Αντίθετα οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες στην παιδική ηλικία βοηθούν στην 

αποτροπή του χρόνιου υποσιτισµού και της καθυστερηµένης ανάπτυξης καθώς επίσης 

και στην πρόληψη των σηµαντικότερων προβληµάτων των παιδιών όπως η αναιµία, η 

ραχίτιδα και η οδοντική τερηδόνα. 

 

Πιο συγκεκριµένα τα διατροφικά προβλήµατα παιδιών που προκαλούνται από 

έλλειψη θρεπτικών συστατικών είναι τα εξής: 

 

1. Υποσιτισµός (προκαλεί αργό ρυθµό ανάπτυξης) 

2. Αναιµία (επιπτώσεις στην κλινική και διανοητική ανάπτυξη ενός παιδιού) 

3. Έλλειψη Ασβεστίου (προκαλεί οστεοπόρωση, υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος 

παχυσαρκίας και υπέρτασης) 

4. Μειωµένη Πρόσληψη Φυτικών Ινών (οι φυτικές ίνες µειώνουν τον κίνδυνο 

εµφάνισης καρδιακών παθήσεων, της παχυσαρκίας, του διαβήτη και του 

καρκίνου του παχέος εντέρου) 

5. Έλλειψη Βιταµίνης D (προκαλεί ραχίτιδα) 

6. Έλλειψη Βιταµίνης Ε (προκαλεί κυστική ίνωση του παγκρέατος και αιµολυτική 

αναιµία) 

7. Οδοντικές Επιπλοκές (οδοντική τερηδόνα) 

 

Τα διατροφικά προβλήµατα των παιδιών που προκαλούνται από υπερβολική 

πρόσληψη θρεπτικών συστατικών είναι τα εξής: 

1. Υπερπρόσληψη Λιπών (η υπεχοληστερολαιµία, η υπαιρτριγκυκεριδαιµία και η 

µικτή µορφή των δύο παραπάνω µπορούν να προκαλέσουν καρδιαγγειακές 

παθήσεις, παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη και υποθυρεοειδισµό) 

                                                           
13 ∆ιατροφικές οδηγίες για ενήλικες στην Ελλάδα, Αρχαία Ελληνική Ιατρική (1999), 16(6):615-625  
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2. Υπερπρόσληψη Χλωριούχου Νατρίου (προκαλεί υπέρταση) 

3. Υπερπρόσληψη Φωσφόρου (διαταράσσει τον µεταβολισµό του ασβεστίου και 

προκαλεί υποασβεστιαιµία, δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισµό 

 

Το τι τρώει κανείς κατέχει σηµαντικό ρόλο στην πρόοδο και την ανάπτυξη µιας 

πληθώρας χρόνιων ασθενειών, όπως η στεφανιαία νόσος,  ο σακχαρώδης διαβήτης, η 

υπέρταση, η οστεοπόρωση, η παχυσαρκία και ένας µεγάλος αριθµός διαφορετικών 

ειδών καρκίνου. Η γενική προδιάθεση ενός ατόµου µπορεί να προκαλέσει την έναρξη 

της ασθένειας, αλλά οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι αυτοί που συµβάλουν στην 

ανάπτυξη της και την τελική πρόοδο.
14

      

 

1.4 Η σηµαντικότητα των πέντε γευµάτων 

 

Για να είναι ο µεταβολισµός του ανθρώπου καλά ρυθµισµένος, για να γίνονται οι 

απαραίτητες καύσεις αλλά και για να υπάρχουν καλά επίπεδα ενέργειας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ηµέρας είναι απαραίτητο να µοιράζεται η ενεργειακή πρόσληψη από τα 

τρόφιµα σε 5 γεύµατα τα οποία είναι τα εξής:  

3 κυρίως γεύµατα: 

• Πρωινό 

• µεσηµεριανό 

• βραδινό 

2 ενδιάµεσα snack: 

• δεκατιανό 

• απογευµατινό
15

 

 

 

 

                                                           
14 Κοντακτσή Α., Σταυρουλάκη Μ., Τζουγανάκη Ν., 7/2/2012, Υγεία- ∆ιατροφή-Άσκηση στην Ε ∆ηµοτικού: ∆ιατροφή 

παιδιών και γονέων, σχολικές συνθήκες και προστασία περιβάλλοντος, Πτυχιακή Εργασία, ΤΕΙ Κρήτης, 2005, 

http://nefeli.lib.teicrete.gr 

15 20/4/2012, Οφέλη από την κατανάλωση 5 µικρών γευµάτων, http://www.fatoff.gr/  



16 

Πιο συγκεκριµένα: 

• Γεύµα ορίζεται η πρόσληψη τροφής σε κατάσταση πείνας 

• Σνακ ορίζεται η πρόσληψη τροφής σε απουσία του αισθήµατος της πείνας 

Οι δυο έννοιες καθορίζονται από ορισµένους παράγοντες οι οποίοι είναι οι εξής: 

• Το χρόνο λήψης της τροφής, π.χ. το πρωινό, το µεσηµεριανό και το βραδινό 

θεωρούνται κύρια γεύµατα, ενώ τα υπόλοιπα σνακ/ µικρογεύµατα. 

• Τις διαδικαστικές συνθήκες, το αν δηλαδή το άτοµο τρώει µε παρέα ή µόνο 

του 

• Τη θρεπτική σύσταση των τροφίµων, π.χ. το ενεργειακό του περιεχόµενο ή 

τον τύπο του τροφίµου 

• Το αν το τρόφιµο καταναλώνεται σε κατάσταση πείνας ή όχι.
16

  

Η κατανάλωση ενός µόνο µεγάλου γεύµατος το βράδυ επιβραδύνει το µεταβολισµό, 

δηµιουργεί αίσθηµα κούρασης αλλά και µειώνει τη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας. Επιπροσθέτως οδηγήσει σε υπερφαγική κρίση, καθώς ο οργανισµός έχει την 

πείνα µιας ολόκληρης ηµέρας για το τέλος της ηµέρας.  

Επίσης όταν καταναλώνονται τρία µεγάλα γεύµατα την ηµέρα, τα επίπεδα ζαχάρου 

δηλαδή της ενέργειας, φτάνουν στην κορυφή µετά από κάθε κύριο γεύµα, το οποίο δίνει 

στον οργανισµό µία έξαρση ενέργειας. Σύντοµα όµως µετά το φαγητό, τα επίπεδα 

ενέργειας πέφτουν - συχνά χαµηλότερα από ότι ήταν προτού φάµε
17

.  

Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να αποφύγουν τα συχνά γεύµατα και 

µικρογεύµατα, γιατί θεωρούν ότι είναι ανθυγιεινά. Ωστόσο η κατανάλωση µικρών και 

συχνών γευµάτων µπορεί να είναι µια πολύ υγιής και ισορροπηµένη διατροφική 

συνήθεια, που µας χαρίζει ενέργεια. 

Σε έρευνα που έγινε στην Κύπρο διαπιστώθηκε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

παιδιών αγροτικών περιοχών κατανάλωναν λιγότερο από 3 γεύµατα την ηµέρα σε 

σχέση µε τα παιδιά των αστικών περιοχών.
18

 Ενώ ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσµατα 

                                                           
16Μονογυιού Κ., 20/4/2012, Η σηµασία των ενδιάµεσων γευµάτων για τα παιδιά, 

http://www.healthandbalance.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=24  

17  20/4/2012, Οφέλη από την κατανάλωση 5 µικρών γευµάτων, http://www.fatoff.gr/ 
18 Lazarou C., (2009) Urbanization influences dietary of Cypriot children the Cykids study. Int J Public Health, 

54: pp.69-77 
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από την έρευνα του Zerva et. al. όπου 3 στα 4 παιδιά καταναλώνουν 5 γεύµατα, 

προστατεύοντας τον εαυτό τους από την εµφάνιση της παχυσαρκίας.
19

 

Η υγεία µας δεν επιβαρύνεται µόνο από την συχνότητα των γευµάτων, αλλά και  

από την ποιότητά τους. Επιδηµιολογικές µελέτες αποδεικνύουν ότι, όσο υψηλότερη 

είναι η συχνότητα των γευµάτων, τόσο χαµηλότερο είναι το βάρος του ατόµου. 

Η κατανάλωση ενδιάµεσων γευµάτων ως διατροφική συνήθεια, δεν συµβάλλει 

στην αύξηση του βάρους, εφόσον η συνολική πρόσληψη ενέργειας δεν ξεπερνά την 

ηµερήσια κατανάλωση ενέργειας. Αντίθετα, η αυξηµένη συχνότητα γευµάτων, 

συνιστάται από τους ειδικούς, για την καλύτερη κατανοµή της ποσότητας και της 

ποιότητας των θερµίδων
20

.  

Ακόµη, η κατανάλωση του πρωινού γεύµατος είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς 

τροφοδοτεί µε την απαραίτητη ενέργεια τον οργανισµό στο ξεκίνηµα της µέρας.
 21

 

Ερευνητές έχουν διαπιστώσει το φαινόµενο της συχνής αποχής των παιδιών από το 

πρωινό γεύµα  ή την αντικατάσταση του µε τρόφιµα του σχολικού κυλικείου. Η έλλειψη 

πρωινού γεύµατος πριν το σχολείο, θεωρείται ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο για τη 

διατροφή των παιδιών.
22

 

Παρόλα αυτά όλα τα γεύµατα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τον οργανισµό των 

ανθρώπων καθώς σε αυτά βρίσκεται το µυστικό για µια ισορροπηµένη διατροφή.  

Ειδικά τα παιδιά τα έχουν πιο πολύ ανάγκη για πολλούς λόγους, οι οποίοι είναι οι 

εξής: 

(1).  Η κατανάλωση ενδιάµεσων γευµάτων, όπως είναι το κολατσιό και το 

απογευµατινό, θα περιορίσει την πιθανότητα να γίνει ένα παιδί υπέρβαρο ή 

ακόµα χειρότερα παχύσαρκο, αφού έχει παρατηρηθεί ότι η παράλειψη 

ενδιάµεσων γευµάτων οδηγεί συνήθως σε µεγάλη µείωση των επιπέδων του 

                                                           
19  Zerva A., Krekoukia M., Psarra G.,Sidossis L.S (2006) Effect eating frequency on body composition in 9-11 

years old children Int J Sport Med, 27:pp. 1-6 
20 Βούτου Ε., 20/4/2012, Η σηµασία της συχνότητας των γευµάτων, http://www.mednutrition.gr/i-simasia-tis-

syhnotitas-twn-geymatwn  

21 Μονογυιού Κ., 20/4/2012, Η σηµασία των ενδιάµεσων γευµάτων για τα παιδιά, 

http://www.healthandbalance.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=24 
22 Uicklas TH, Bao W., Webber Ls., Berenson Gs. (1993), Breakfast consumption affects adequacy of total daily 

intake in children J Am Diet Assoc pp. 886-891. 
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σακχάρου στο αίµα και σε ατονία, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις 

αντιµετωπίζεται µε πολυφαγία.  

(2).  Τα ενδιάµεσα γεύµατα κρατάνε τον οργανισµό σε εγρήγορση και ενεργοποιούν 

το µεταβολισµό, αυξάνοντας τις καύσεις του.  

(3).  Τα σνακ ανάµεσα στα γεύµατα «κόβουν» την πείνα κι έτσι όταν θα έρθει η ώρα 

του κυρίως γεύµατος τα παιδιά θα καταναλώσουν µια λογική ποσότητα.  

(4).  Τα ενδιάµεσα γεύµατα εφοδιάζουν το σώµα µε ενέργεια, την οποία τα παιδιά 

χρειάζονται προκειµένου να ανταπεξέλθουν µε επιτυχία τόσο στις σωµατικές 

όσο και στις πνευµατικές τους δραστηριότητες.  

(5).  Τα ενδιάµεσα γεύµατα τα οποία επιµελούνται οι γονείς µε φρέσκα και υγιεινά 

προϊόντα αποτρέπουν τα παιδιά από την κατανάλωση ανθυγιεινών σνακ και τα 

εκπαιδεύουν σε έναν υγιεινό τρόπο διατροφής.
23

  

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πανελλήνια έρευνα του ιδρύµατος «Αριστείδης 

∆ασκαλόπουλος» λιγότεροι από τους µισούς συµµετέχοντες, παιδιά ηλικίας 3-18 ετών 

τρώνε ένα «επαρκές» πρωινό, ενώ το 14% δεν τρώει καθόλου πρωινό, µε την κακή 

αυτή συνήθεια να υιοθετείται περισσότερο από τους νέους 16-18 ετών, όπου 1 στους 4 

φεύγει το πρωί από το σπίτι µε άδειο στοµάχι. 

Επίσης στην ίδια έρευνα αναφέρεται πως τα µισά παιδιά καταναλώνουν µόνο ένα 

φρούτο την ηµέρα  ή ένα ποτήρι χυµό την ηµέρα ή δεν καταναλώνουν καθόλου φρούτα. 

Ακόµη, µέσα από την έρευνα φαίνεται ότι οι έφηβοι καταναλώνουν µε µεγαλύτερη 

συχνότητα γρήγορο φαγητό, µε ένα ποσοστό 11% να το καταναλώνει περισσότερες από 

5 φορές την εβδοµάδα. Κύρια προτίµησή τους, και µάλιστα µε µεγάλη διαφορά από τα 

υπόλοιπα, είναι το σουβλάκι
24

.  

Κλείνοντας, θεωρούµε σκόπιµο να αναφερθούµε σε ένα ενδεικτικό διαιτολόγιο που 

θα µπορούσαν να ακολουθήσουν τα παιδία σχολικής ηλικίας ώστε να έχουν µια 

ισορροπηµένη διατροφή προσλαµβάνοντας υγιεινές τροφές µε θρεπτικά συστατικά που 

χρειάζεται ο οργανισµός τους.  

 

                                                           
23Μονογυιού Κ., 20/4/2012, Η σηµασία των ενδιάµεσων γευµάτων για τα παιδιά, 

http://www.healthandbalance.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=24 

24 Έρευνα του Ιδρύµατος «Αριστείδης ∆ασκαλόπουλος», 8/2/2012, Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών ηλικίας 3-

18 ετών, http://www.yyka.gov.gr 
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Το ενδεικτικό εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο προβλέπει τα εξής: 

Πρωινό (εναλλακτικές προτάσεις) 

∗ Γάλα µε δηµητριακά ολικής άλεσης 

∗ Ψωµί µε τυρί 

∗ Ψωµί µε βούτυρο και µέλι  

∗ Ψωµί µε βούτυρο και µαρµελάδα  

∗ Ψωµί µε ελιές και ντοµάτα 

 

Ενδιάµεσο γεύµα στο σχολειό (εναλλακτικές προτάσεις) 

∗ Κουλούρι σουσαµένιο 

∗ Σταφιδόψωµο 

∗ Σπανακόπιτα ή τυρόπιτα 

∗ Σάντουιτς ή τοστ από ψωµί ολικής άλεσης µε τυρί και ντοµάτα 

∗ Ένα κοµµάτι κέικ ή τσουρέκι 

∗ Φρούτα  

 

Μεσηµεριανό γεύµα ή κυρίως γεύµα της ηµέρας 

∗ Μια ηµέρας της εβδοµάδας κοτόπουλο µε πατάτες στο φούρνο. 

∗ Μια ηµέρας της εβδοµάδας κόκκινο κρέας µε ρύζι (π.χ λεµονάτο, κοκκινιστό) ή 

κρέας µε λαχανικά και ψωµί  (φρικασέ, χοιρινό σελινάτο, µοσχάρι µε 

µελιτζάνες). 

∗ Μια ηµέρα ψάρι/θαλασσινά µε χόρτα ή πλακί ή ψαρόσουπα ή τηγανισµένο. 

∗ Μια ηµέρα µακαρόνια µε τις αγαπηµένες µας σάλτσες  ή παστίτσιο ή γεµιστά. 

∗ Μια ηµέρα φακές ή φασολάδα ή ρεβίθια ή άλλο όσπριο µε ψωµί, ελιές, τυρί ή 

ψάρι καπνιστό. 

∗ Μια ηµέρα λαδερό, όπως φασολάκια, αρακάς, αγκινάρες, ιµάµ, µπριάµ µε ψωµί 

και τυρί. 

∗ Μια ηµέρα ότι επιθυµήσαµε ή ότι προκύπτει στη βόλτα µε την οικογένεια ή τους 

φίλους µας (π.χ µουσακάς, πίτες, σουβλάκι, φαγητό σε ταβέρνα ή εστιατόριο και 

ότι άλλο τραβάει η ψυχή µας), ίσως και µαζί µε αναψυκτικό και γλυκό. 
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Συνοδεύουµε τα παραπάνω γεύµατα µε ωµή (π.χ χωριάτικη ή µαρουλοσαλάτα) ή 

βρασµένα (χόρτα, κολοκυθάκια) σαλάτα, όταν το κύριο πιάτο δεν περιέχει λαχανικά.   

 

Απογευµατινό  

∗ Φρέσκα φρούτα ή ένα ποτήρι χυµό. 

 

Βραδινό γεύµα (εναλλακτικές προτάσεις)   

∗ Ψωµί µε τυρί. 

∗ Ψωµί µε αυγό. 

∗ Ψωµί µε ελιές. 

∗ Γιαούρτι µε φρούτα και ξηρούς καρπούς. 

∗ Κρέµα ή ρυζόγαλο. 

∗ Χορτόπιτα ή τυρόπιτα.  

∗ Το ίδιο φαγητό µε το µεσηµεριανό, αλλά σε µικρότερη ποσότητα
25

. 

 

 

 

  

                                                           
25 Αποστολόπουλος Κ., Γεωργιτσογιάννη Ε., Κανέλλου Α., Σαϊτη Α., Σδράλη Χ., Τριάδη ∆, (2006) Οικιακή 

Οικονοµία (α’ γυµνασίου), Αθήνα: Οργανισµός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων : 59-62 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ - ΚΡΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Η ελληνική παραδοσιακή διατροφή έχει τις ρίζες της στη διατροφή των αρχαίων 

Ελλήνων. Κατά την περίοδο της αρχαιότητας οι κάτοικοι της Κρήτης τρέφονταν 

σύµφωνα µε το πρότυπο της Μεσογειακής ∆ιατροφής. Μελέτες αναφέρουν ότι στο 

παλάτι του Μίνωα βρέθηκαν φύλλα, κουκούτσια  και καρποί ελιάς. Ενώ οι 

τοιχογραφίες και οι εικόνες εκείνης της εποχής δείχνουν την κατανάλωση τροφίµων µε 

πολλά στοιχεία της Μεσογειακής ∆ιατροφής.
26

 

Στην παρούσα πτυχιακής εργασίας θα καταγραφούν τα χαρακτηριστικά της 

Μεσογειακής – Κρητικής ∆ιατροφής, και θα γίνει αναφορά στην Παραδοσιακή 

∆ιατροφική Πυραµίδα αλλά και στην νέα πυραµίδα του USDA (Τµήµα Γεωργίας των 

Ηνωµένων Πολιτειών) /My Pyramid (η πυραµίδα µου).  

Τέλος θα αναφερθούµε στις τροφές που πρέπει να καταναλώνουµε διότι  υπάρχουν 

ορισµένες που βοηθούν στην ανάπτυξη του σώµατος και στην ενίσχυση της άµυνάς του 

καθώς και στο απαραίτητο συµπλήρωµα µιας σωστής διατροφής και υγείας που είναι η 

άσκηση. 

Κλείνοντας, θέλουµε να τονίσουµε ότι ο άνθρωπος έχοντας µια ισορροπηµένη 

διατροφή από τα πρώτα χρόνια της ζωής του θα καταφέρει να  διασφαλίζει µια  καλή 

ανάπτυξη και  υγεία. 

 

 

 

 

                                                           
26 Τριάδη ∆., Βελεντζάς ∆., Θέµατα ∆ιατροφής – ∆ιαιτολογίας, ΤΕΕ (Τοµέας Υγείας – Πρόνοιας), Εκδόσεις Ο.Ε.∆.Β.   
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2.1  Μεσογειακή – Κρητική ∆ιατροφή 

 

Η Μεσογειακή - Κρητική ∆ιατροφή αποτελεί ένα πολυσυζητηµένο διατροφικό 

µοντέλο όπου προτάθηκε από πολλούς ειδικούς για τη διατήρηση τόσο της σωµατικής 

όσο και της ψυχικής υγείας και µακροζωίας του ανθρώπου. 
27

 

Η Μεσογειακή διατροφή άρχισε να αποκτά δηµοσιότητα έπειτα από τη µελέτη των 

«7 χωρών» το 1960, εξετάζοντας τις διατροφικές συµπεριφορές 12.000 ανθρώπων. 

Εµπνευστής του εγχειρήµατος αυτού υπήρξε ο Ίνσελ Κις, καθηγητής της Σχολής 

∆ηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου της Μινεσότα, όπου µαζί µε τον Έλληνα ερευνητή 

Αραβανή, κατέπληξαν  τον κόσµο µε τα αποτελέσµατα των εργασιών τους.
28

  

Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη µελέτη η θνησιµότητα από καρδιαγγειακά νοσήµατα 

και καρκίνο ήταν 2-3 φορές µικρότερη στις χώρες της Μεσογείου που συµµετείχαν στην 

έρευνα, σε σύγκριση µε τις βόρειες χώρες της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Πιο 

συγκεκριµένα ο πληθυσµός της Κρήτης που συµµετείχε στην έρευνα βρέθηκε ότι είχε τη 

µικρότερη θνησιµότητα και τη µεγαλύτερη µακροζωία.
29

. 

Παλαιότερα οι άνθρωποι που ζούσαν στην Κρήτη κατανάλωναν ακατέργαστα 

δηµητριακά, φρέσκα φρούτα και  λαχανικά. Στα φαγητά τους έβαζαν µόνο ελαιόλαδο 

και έτρωγαν πολλές ελιές. Μια από τις ασχολίες τους ήταν το ψάρεµα, µε αποτέλεσµα 

να καταναλώνουν άφθονα ψάρια και θαλασσινά. Αντίθετα, χαµηλή θέση  στο 

διαιτολόγιο τους είχε το κρέας, όπου σπάνια κατανάλωναν, ενώ φρόντιζαν να 

παρασκευάζουν  τυρί και γιαούρτι. Τέλος έφτιαχναν το δικό τους κρασί και το έπιναν µε 

σύνεση και σε µικρές ποσότητες χωρίς ποτέ να µεθούν. Όλα αυτά αποτελούσαν µια 

πλήρη διατροφή σε θρεπτικά συστατικά, τα οποία συνδυάζονταν µε την καθηµερινή 

φυσική δραστηριότητα και εργασία στην ύπαιθρο.
30

  

Σήµερα για τους λαούς της Μεσογείου και ιδίως για τους Κρητικούς το µυστικό της 

καλής υγείας είναι ότι τρέφονται µε ότι παράγει η γη τους, όπως λαχανικά, χόρτα, 

                                                           
27 Χασαπίδου Μ., Φαχαντίδου Α. (2002) ∆ιατροφή για Υγεία, Άσκηση & Αθλητισµό, Θεσσαλονίκη: University Studio 

Press 
28 Λάγιου Π., 9/6/2012,  ∆ιατροφικά στοιχεία ερευνών οικογενειακών προϋπολογισµών και επιδηµιολογικές 

συσχετίσεις, ∆ιδακτορική διατριβή, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1996, 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/12198#page/1/mode/2up  
29 Χασαπίδου Μ., Φαχαντίδου Α. (2002) ∆ιατροφή για Υγεία, Άσκηση & Αθλητισµό, Θεσσαλονίκη: University Studio 

Press 
30 Κουλάπη Λ. 17/4/2012 , Τι εννοούµε µε τον όρο Μεσογειακή ∆ιατροφή;, http://www.mednutrition.gr  
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κηπευτικά, όσπρια, τυροκοµικά, µέλι, ταχίνι, κ.λ.π. Ενώ ιδιαίτερα διαδεδοµένο είναι το 

ελαιόλαδο και τα  προϊόντα της ελιάς.
31

 

Βέβαια το γεγονός ότι οι άνθρωποι στις µέρες µας εργάζονται αρκετές ώρες την 

ηµέρα έχει ως αποτέλεσµα να µην υπάρχει ελεύθερος χρόνος τόσο για την καλλιέργεια 

και την ανεύρεση εποχιακών φρέσκων φρούτων και λαχανικών όσο και για το 

καθηµερινό µαγείρεµα. 

Σε έρευνα που πραγµατοποίησε το Ίδρυµα «Αριστείδης ∆ασκαλόπουλος»
32

 στις 

αρχές του 2006 διαπιστώθηκε ότι οι Έλληνες διατηρούν κάποιες αρχές της 

Μεσογειακής ∆ιατροφής, υιοθετώντας όµως παράλληλα πιο δυτικού τύπου 

καταναλωτικά πρότυπα. Συγκεκριµένα, δεν καταναλώνουν στο βαθµό που συνιστάται 

από την πυραµίδα της Μεσογειακής ∆ιατροφής δηµητριακά ή αν τα καταναλώνουν, δεν 

προτιµούν τα ολικής αλέσεως.  

Επιπλέον  δεν καταναλώνουν αρκετά λαχανικά και ψάρια, ενώ η κατανάλωση των 

φρούτων-χυµών υπολείπεται, αντίθετα τρώνε πολύ κόκκινο κρέας και αρκετές πατάτες. 

Μόνο το ελαιόλαδο καταναλώνεται καθηµερινά.  

Σε σχετικές µελέτες διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση κρέατος, ψαριού και τυριού 

έχει αυξηθεί δραµατικά µειώνοντας κατά πολύ την κατανάλωση παραδοσιακών 

προϊόντων.
33

 

Η αντικατάσταση της παραδοσιακής µεσογειακής διατροφής µε τα δυτικά 

διατροφικά πρότυπα έχει οδηγήσει σε αύξηση της συχνότητας της παχυσαρκίας και 

άλλων χρόνιων νοσηµάτων στον Κρητικό λαό, τα τελευταία 30 χρόνια.
34

 Αντίθετα, σε 

πρόγραµµα που πραγµατοποιήθηκε στη Γαλλία, διαπιστώθηκε ότι η υιοθέτηση της 

µεσογειακής διατροφής µπορεί να οδηγήσει σε µείωση των καρδιαγγειακών 

επεισοδίων.
35

 

                                                           

31 Kafatos A, Diacatou A, Voukiklaris G, Vlachonikolis J, Kounali D, Mamalakis G, Dontas AS. Heart disease 

risk-factor status and dietary changes in the Cretan population over the past 30 y: the Seven Countries Study. 

1997 Jun;65(6):1882-6 
32 Έρευνα του Ιδρύµατος «Αριστείδης ∆ασκαλόπουλος», 8/2/2012, Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών ηλικίας 3-

18 ετών, http://www.yyka.gov.gr 
33Καφάτος,  10/9/2012  Η επιστήµη της διατροφής στην Ελλάδα, 2011, http://www.healthlifetree.com/diatrofh/563 

34 Kafatos A, Diacatou A, Voukiklaris G, Vlachonikolis J, Kounali D, Mamalakis G, Dontas AS. Heart disease 

risk-factor status and dietary changes in the Cretan population over the past 30 y: the Seven Countries Study. 

1997 Jun;65(6):1882-6 

35 De Lorgeril M., Salen P., Martin JL., Monjaud I., Delave J., Mamelle U., (1999) Mediterranean diet, traditional 

risk factors, and the rate of cardiovascular complications after myocardial infarction: final report of the Lyon Diet 

Heart Study. Circulation. 1999 Feb 16;99(6):779-85. 



24 

Σήµερα η Μεσογειακή ∆ιατροφή αποτελεί πρότυπο µιας ισορροπηµένης διατροφής. 

Ωστόσο ελάχιστοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν τι πραγµατικά είναι η Μεσογειακή 

∆ιατροφή και ακόµη λιγότεροι εκείνοι που την εφαρµόζουν στην πράξη.
36

  

Έχουν γίνει διάφορες έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί ποια είναι η γνώση των νέων 

πάνω σε θέµατα διατροφής (π.χ για την Μεσογειακή ∆ιατροφή), τα «πιστεύω» και οι 

απόψεις τους. 

 Η έρευνα Uational Adolescent Student Health Survey έδειξε ότι αν και το 74% 

των παιδιών έχουν πάρει µαθήµατα διατροφής, το 34,6% δεν έχουν γνώσεις για τα 

λίπη. Το 40% έτρωγε τηγανιτά φαγητά, ενώ το 80% έτρωγε βούτυρο µε ψωµί.
37

 Η 

έρευνα των Story και Resnick έδειξε ότι τα παιδιά ενώ ήταν ενηµερωµένα πάνω σε 

θέµατα διατροφής και έκαναν σωστές επιλογές, παρέλειπαν γεύµατα, έτρωγαν µεγάλες 

ποσότητες φαγητού και snacks.
38

 

 

2.2  Χαρακτηριστικά Μεσογειακής – Κρητικής ∆ιατροφής 

 

Η Μεσογειακή - Κρητική ∆ιατροφή έχει κοινά χαρακτηριστικά µε διάφορους λαούς 

της Μεσογείου, όπως της Ισπανίας, της Αίγυπτου, της Νότιας Γαλλίας, του Μαρόκο και 

της Ιταλίας. Πρόκειται για διαφορετικές εθνικές κουζίνες, οι οποίες έχουν παρόµοια 

παραγωγή τροφίµων και µοιράζονται ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά. Ξεχωριστή θέση 

ανάµεσα τους κατέχει η Ελληνική κουζίνα και ιδιαίτερα η Κρητική
39

  

Σε συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στη Βοστόνη το 1993 υπό την αιγίδα του ΠΟΥ 

και της Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας του Harvad για τις δίαιτες της Μεσογείου 

παρατέθηκαν ορισµένα χαρακτηριστικά της Μεσογειακής ∆ιατροφής. Αυτά είναι τα 

ακόλουθα: 

1) Το ελαιόλαδο ως η κύρια πηγή λίπους που αντικαθιστά άλλα λίπη. 

                                                           
36  Κουλάπη Λ. 17/4/2012 , Τι εννοούµε µε τον όρο Μεσογειακή ∆ιατροφή;, http://www.mednutrition.gr 
37 Westenhoefer J., (2001) Estadlishing good dietary habits- capturing the mind of children, public health 

Uutrition 
38 Farthing MC, (1991) Current eating patterns of adolescents in the United states, Uutrition today, Mar/ Apr; 

26:35-39 
39 Βελεντζας ∆., Τριάδη ∆. (χ.χ) Θέµατα ∆ιατροφή- ∆ιαιτολογίας, Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών 

Βιβλίων 
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2) Αφθονία τροφίµων φυτικής προέλευσης, όπως το ψωµί, ζυµαρικά, λαχανικά, 

σαλάτες, όσπρια, φρούτα, ξηροί καρποί.  

3) Εβδοµαδιαία κατανάλωση µικρών έως µεσαίων ποσοτήτων ψαριών και 

πουλερικών. 

4) Καθηµερινή κατανάλωση χαµηλών ποσοτήτων γαλακτοκοµικών προϊόντων, 

όπως τυρί και γιαούρτι. 

5) Κατανάλωση κόκκινο κρέας µόνο  λίγες φορές το µήνα (χοιρινό, αρνί, 

µοσχάρι). 

6) Φρέσκα φρούτα σαν τυπικό καθηµερινό επιδόρπιο. 

7) Μερικές φορές την εβδοµάδα γλυκίσµατα που περιέχουν σηµαντικό ποσό 

ζάχαρης .  

8) Κρασί σε µερικές έως µέτριες ποσότητες (συνήθως µε τα γεύµατα 1-2 ποτηράκια 

του κρασιού).
40

 

Σηµαντική θέση στη Μεσογειακή- Κρητική διατροφή κατέχει  το ελαιόλαδο. Ο 

χρυσός αυτός καρπός της Κρήτης είναι ο κυριότερος συντελεστής και προστάτης της 

υγείας για πολλούς αιώνες, παρέχοντας «σιδερένια» υγεία και µακροβιότητα στους 

Κρητικούς.
41

 

Το ελαιόλαδο είχε τις ρίζες του στην ιατρική σαν θεραπευτικό µέσο, ενώ «ο 

Ιπποκράτης και ο Γαληνός αναφέρονταν συχνά στις ιδιότητές του». Υπήρξαν όµως και 

πολλοί σύγχρονοι άνθρωποι που υποστήριξαν τη θεραπευτική του επίδραση.
42

  

Σύµφωνα µε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν, τα κρούσµατα καρδιοπαθειών αλλά 

και καρκίνου στην Κρήτη είναι λιγότερα σε σχέση µε άλλες περιοχές. Αυτό φάνηκε πως 

οφείλεται στην τακτική κατανάλωση ελαιολάδου όπως υποστήριξαν πολλοί µελετητές.
43

 

                                                           
40 Λάγιου Π.  9/6/2012,  ∆ιατροφικά στοιχεία ερευνών οικογενειακών προϋπολογισµών και επιδηµιολογικές 

συσχετίσεις, ∆ιδακτορική διατριβή, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1996,  

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/12198#page/1/mode/2up [πρόσβαση 9 Ιουνίου 2012] 
41 Τσίγγα Μ., 7/2/2012, Σύγκριση διατροφικών συνηθειών σε πόλη και επαρχία παιδιών και εφήβων στην Κρήτη,  

Πτυχιακή Εργασία, ΤΕΙ Κρήτης, 2009,  http://195.251.240.254:8080/handle/10184/1312 
42 Χασαπίδου Μ., Φαχαντίδου Α. (2002) ∆ιατροφή για Υγεία, Άσκηση & Αθλητισµό, Θεσσαλονίκη: University Studio 

Press 
43 Λάγιου Π., 9/6/2012,  ∆ιατροφικά στοιχεία ερευνών οικογενειακών προϋπολογισµών και επιδηµιολογικές 

συσχετίσεις, ∆ιδακτορική διατριβή, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1996 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/12198#page/1/mode/2up 
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Μια άλλη έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας της Λυών στο Παρίσι, 

αποδεικνύει ότι ένα διαιτολόγιο, που στηρίζεται στο ψωµί, στο λάδι και στα φρούτα 

µπορεί να µειώσει τους κινδύνους καρδιακής προσβολής κατά 75% σε καρδιοπαθείς.
44

 

Σήµερα το ελαιόλαδο (ιδιαίτερα το ωµό) αποτελεί τη βάση της Μεσογειακής 

διατροφής, καθώς και το συνδετικό κρίκο ανάµεσα σε όλους τους τύπους της. Είναι το 

µοναδικό είδος λίπους που χρησιµοποιείται στη Μεσογειακή κουζίνα, σε αντίθεση µε τις 

δυτικού τύπου κουζίνες, όπου κυριαρχούν τα κορεσµένα ζωικά λίπη, όπως βούτυρο, 

κρέµα γάλακτος και µαργαρίνη, των οποίων η αυξηµένη κατανάλωση σχετίζεται µε 

υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, κυρίως στεφανιαίας νόσου.
45

  

Σύµφωνα µε την Χασαπίδου & Φαχαντίδου
46

 µετά από έρευνα που 

πραγµατοποίησε ο Αντώνης Καφάτος και οι συνεργάτες του παρατηρήθηκε ότι η 

κατανάλωση του ελαιόλαδου από 1960 έως και σήµερα,  µειώθηκε σηµαντικά κυρίως 

στον ελληνικό πληθυσµό, ενώ αυξήθηκε η κατανάλωση ζωικών λιπών.  

∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο και στην περιοχή της Κρήτης, όπου στην έρευνα της η 

Τσίγγα
47

 διαπίστωσε ότι τα παιδιά σχολικής ηλικίας έχουν γενικά καλή διατροφή. Ενώ 

το ελαιόλαδο κατέχει µια κυρίαρχη θέση στη ζωή τους. 

Όπως φαίνεται το ελαιόλαδο εξακολουθεί να αποτελεί µια από τις σπουδαιότερες 

τροφές των Ελλήνων και κυρίως των Κρητικών, οι οποίοι καταναλώνουν ακόµη και 

σήµερα µεγάλες ποσότητες ελαιόλαδου σ’ όλα τους τα φαγητά, στις σαλάτες, στα 

τηγανητά όπως πατάτες και ψάρια, στα βραστά χόρτα ακόµη και στα γλυκά.
48

  

 

 

 

                                                           
44 ∆ουλγεράκη Α. κ.ά., 7/2/2012,  Το κοινωνικό και οικονοµικό προφίλ της σύγχρονης οικογενείας και η σχέση του 

µε τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού,  Πτυχιακή Εργασία: ΤΕΙ Κρήτης, 2003 http://nefeli.lib.teicrete.gr  
45 Τσίγγα Μ., 7/2/2012, Σύγκριση διατροφικών συνηθειών σε πόλη και επαρχία παιδιών και εφήβων στην Κρήτη,  

Πτυχιακή Εργασία, ΤΕΙ Κρήτης, 2009,  http://195.251.240.254:8080/handle/10184/1312 
46 Τσίγγα Μ., 7/2/2012, Σύγκριση διατροφικών συνηθειών σε πόλη και επαρχία παιδιών και εφήβων στην Κρήτη,  

Πτυχιακή Εργασία, ΤΕΙ Κρήτης, 2009,  http://195.251.240.254:8080/handle/10184/1312  

47 Λάγιου Π., 9/6/2012,  ∆ιατροφικά στοιχεία ερευνών οικογενειακών προϋπολογισµών και επιδηµιολογικές 

συσχετίσεις, ∆ιδακτορική διατριβή, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1996, 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/12198#page/1/mode/2up 

48 Kafatos A, Diacatou A, Voukiklaris G, Vlachonikolis J, Kounali D, Mamalakis G, Dontas AS. Heart disease 

risk-factor status and dietary changes in the Cretan population over the past 30 y: the Seven Countries Study. 
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2.3  Η Παραδοσιακή ∆ιατροφική Πυραµίδα

Ο πιο επιτυχηµένος και διαδεδοµένος τρόπος απεικόνισης της Μεσογειακής 

∆ιατροφής είναι αυτός της πυραµίδας. Πρόκειται για έναν οδηγό διατροφής, όπου 

πολλοί διαιτολόγοι τον χρησιµοποιούν, για τη διατήρηση της υγείας του σ

ανθρώπου. Ακολουθώντας τον οδηγό της πυραµίδας υπάρχουν περισσότερες 

πιθανότητες για µια σωστή διατροφή, υγεία και µακροζωία, συνδυάζοντας την πάντα µε 

την καθηµερινή άσκηση.
49
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Ο πιο επιτυχηµένος και διαδεδοµένος τρόπος απεικόνισης της Μεσογειακής 

∆ιατροφής είναι αυτός της πυραµίδας. Πρόκειται για έναν οδηγό διατροφής, όπου 

πολλοί διαιτολόγοι τον χρησιµοποιούν, για τη διατήρηση της υγείας του σύγχρονου 

ανθρώπου. Ακολουθώντας τον οδηγό της πυραµίδας υπάρχουν περισσότερες 

πιθανότητες για µια σωστή διατροφή, υγεία και µακροζωία, συνδυάζοντας την πάντα µε 

 

Εικόνα I: Η Πυραµίδα της Μεσογειακής ∆ιατροφής50
 

, Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών 
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Η Πυραµίδα της Μεσογειακής ∆ιατροφής είναι µια σχηµατική απεικόνιση αυτών 

των διατροφικών οδηγιών. Χωρίζεται σε τρία επίπεδα βάσει της συχνότητας 

κατανάλωσης των τροφίµων (µηνιαία, εβδοµαδιαία και καθηµερινή βάση).
51

Η βάση 

της αναφέρεται σε τρόφιµα που πρέπει να καταναλώνονται καθηµερινά, ενώ η κορυφή 

της σε τρόφιµα που πρέπει να καταναλώνονται σπάνια, µε όλα τα υπόλοιπα τρόφιµα να 

βρίσκονται στις ενδιάµεσες θέσεις. 

Στη βάση της Πυραµίδας βρίσκονται τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες και φυτικές 

ίνες, όπως ψωµί, ζυµαρικά, ρύζι, καλαµπόκι, πλιγούρι, δηµητριακά και πατάτα. Αυτές 

οι τροφές είναι πλούσιες σε ενέργεια, βιταµίνες, µέταλλα και φυτικές ίνες.  

Στη συνέχεια ακολουθούν  τα φρούτα, τα λαχανικά και τα όσπρια, όπου και εκείνα 

παρέχουν φυτικές ίνες, µεταλλικά στοιχεία και βιταµίνες. 

 Η πηγή λίπους στη µεσογειακή διατροφή προέρχεται κυρίως από το ελαιόλαδο 

πλούσιο σε µονοακόρεστο ελαϊκό οξύ, που θεωρείται απαραίτητο για τον οργανισµό, 

ενώ είναι απαραίτητο να καταναλώνεται µε µέτρο σε καθηµερινή βάση.   

Για την οµάδα των γαλακτοκοµικών η Μεσογειακή ∆ιατροφή προτείνει κυρίως 

γάλα, γιαούρτι, τυρί και ξινόγαλα καθηµερινά σε µέτρια κατανάλωση. Είναι η πρώτη 

τροφή που αποτελεί πηγή πρωτεϊνών, µεταλλικών στοιχείων, ασβεστίου και φωσφόρου.  

Τα ψάρια και τα πουλερικά συνιστώνται να καταναλώνονται 2 µε 4 φορές την 

εβδοµάδα διότι αποτελούν  κύρια πηγή πρωτεϊνών, σιδήρου και βιταµινών Β.  

Στην κορυφή της πυραµίδας  βρίσκεται  το κόκκινο κρέας, το οποίο πρέπει να 

καταναλώνεται 2 φορές το µήνα, παρόλο που είναι εξαιρετική πηγή σιδήρου και 

πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας.  

Τα οινοπνευµατώδη ποτά και κυρίως το κόκκινο κρασί συνίστανται µε µέτρο    (1 

έως 2 ποτηράκια τη µέρα µε το φαγητό), αφού έχει αντιοξειδωτική δράση και τονώνει 

την καρδιά.
52

. 

 Μετά από έρευνα του Ιδρύµατος «Αριστείδης ∆ασκαλόπουλος»
53

, το 2007, σε 

παιδιά ηλικίας 3- 18 ετών διαπιστώθηκε ότι η σχέση των παιδιών µε τη µεσογειακή 

                                                           
51 Έρευνα του Ιδρύµατος «Αριστείδης ∆ασκαλόπουλος», 20/2/2012,  Μεσογειακή ∆ιατροφή. Τι γνωρίζουµε γι’ αυτή, 

http://www.iad.gr 
52 Βελεντζας ∆., Τριάδη ∆. (χ.χ) Θέµατα ∆ιατροφή- ∆ιαιτολογίας, Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών 

Βιβλίων 
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διατροφή δεν είναι ιδιαίτερα καλή, αφού το µοντέλο της µεσογειακής διατροφής 

ακολουθεί µόλις το 10% του συνόλου των ερωτηθέντων, µε τους έφηβους να έχουν το 

χαµηλότερο σκορ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αντίστοιχη µελέτη που έχει γίνει σε µια 

άλλη µεσογειακή χώρα, την Ισπανία, «καλό» σκορ µεσογειακής διατροφής είχε το 46% 

των ερωτηθέντων. Όπως έδειξε η έρευνα, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, αλλά και 

το να τρώει το παιδί έστω µια φορά την ηµέρα µαζί µε κάποιο γονιό του, επηρεάζει 

θετικά το σκορ µεσογειακής διατροφής. 

Η Μεσογειακή διατροφή λοιπόν αντικατοπτρίζει τις τυπικές διατροφικές συνήθειες 

των κατοίκων της Μεσογείου. Μελέτη έδειξε ότι τα οφέλη στην υγεία του ανθρώπου 

από τη Μεσογειακή διατροφή προέρχονται από το µεσογειακό διαιτολόγιο ως σύνολο, 

και όχι από κάποιο µεµονωµένο συστατικό του.  Ενώ αυτό που ενδεχοµένως καθιστά 

το µεσογειακό διαιτολόγιο τόσο ευεργετικό  και σπουδαίο είναι ο συνδυασµός των 

τροφίµων.
54

 

Ωστόσο δεν αρκεί µόνο η κατανάλωση και ο συνδυασµός των τροφίµων που 

βρίσκονται στην  παραδοσιακή Πυραµίδα, ώστε να έχουµε µια ισορροπηµένη και 

σωστή διατροφή. Αντίθετα ο συνδυασµός της Μεσογειακής ∆ιατροφή µε την 

καθηµερινή φυσική άσκηση βοηθάει στη διατήρηση του κανονικού βάρους και 

εποµένως στη διατήρηση της υγείας και της ευεξίας.
55

 

 

 

2.4 Η Καινούρια ∆ιατροφική Πυραµίδα 

 

Το 1992 το Τµήµα Γεωργίας των Ηνωµένων Πολιτειών εξέδωσε µια βελτιωµένη 

έκδοση της πυραµίδας, γνωστή ως USDA (Τµήµα Γεωργίας των Ηνωµένων Πολιτειών) 

ή αλλιώς My Pyramid (η πυραµίδα µου) που σκοπό έχει την προαγωγή της υγείας και 

τη µείωση του ενδεχοµένου εµφάνισης χρόνιων εκφυλιστικών νοσηµάτων. Από τότε, η 

διατροφική πυραµίδα αποτέλεσε το εφαλτήριο για συγκεκριµένες διατροφικές 

κατευθύνσεις προς τον πληθυσµό των Αµερικάνων (και όχι µόνο) και το υπόδειγµα για 

έναν ευρέως αποδεκτό τρόπο σίτισης. 

                                                                                                                                                                      
53 Έρευνα του Ιδρύµατος «Αριστείδης ∆ασκαλόπουλος», Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών ηλικίας 3-18 ετών, 

8/2/2012,  http://www.yyka.gov.gr 
54 Τορίδου Μ., 10/2/2012, Πυραµίδα-Μεσογειακής ∆ιατροφής και άλλες Πυραµίδες, Πτυχιακή Εργασία, 

Θεσσαλονίκη, 2008,  http://openarchives.gr/view/275783 

55 19/4/2012,  Η Πυραµίδα της Μεσογειακής ∆ιατροφής,  www.biomatiko.gr 
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Η νέα διατροφική πυραµίδα είναι πολύ διαφορετική από την προηγούµενη 

συνοψίζοντας τις διατροφικές συστάσεις. 

Στη νέα πυραµίδα του USDA δεν 

υπάρχουν καθόλου απεικονίσεις τροφών 

όπως παλαιότερα, παρά µόνο έξι χρωµατικές  

µπάρες που ξεκινούν µε διαφορετικό πάχος 

και στενεύουν στην κορυφή, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε ανάλογες οµάδες τροφών.        

Πιο συγκεκριµένα η πορτοκαλί µπάρα    

αντιστοιχεί στα δηµητριακά, η πράσινη στα 

λαχανικά, η κόκκινη στα φρούτα, η κίτρινη 

στα έλαια, η µπλε στα γαλακτοκοµικά και η 

µοβ στο κρέας και τα όσπρια.        

 Εικόνα II: Η νέα πυραµίδα του USDA56 

Επιπλέον στο αριστερό µέρος της πυραµίδας, υπάρχει µια φιγούρα που τονίζει το 

ρόλο της σωµατικής άσκησης. 

Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθούν τα θετικά στοιχεία της καινούργιας 

πυραµίδας, αναφερόµενοι σε 3 καίρια σηµεία της:  

1) Επιχειρείται προσπάθεια αναθεώρησης της γενικής εντύπωσης που προκλήθηκε 

από την προηγούµενη διατροφική πυραµίδα, ότι τα λιπαρά είναι κακά και πρέπει 

γενικώς και απροσδιορίστως να αποφεύγονται. Οι νέες συστάσεις λοιπόν, στοχεύουν 

στο να επαναπροσδιορίσουν τη θέση των λιπαρών και να τονίσουν τη σηµασία που έχει 

το είδος του λίπους της εκάστοτε τροφής.  

2)  Η νέα διατροφική πυραµίδα δίνει για πρώτη φορά έµφαση στην εξατοµίκευση, 

δηµιουργώντας 12 διαφορετικά διατροφικά «πακέτα» ισοδύναµων από τα γκρουπ 

τροφίµων, λαµβάνοντας υπόψη  τη θερµιδική απόδοση τους. 

                                                           
56 Ξένος Κ.,  21/4/2012,  Η νέα πυραµίδα του USDA/ My Pyramid, www.iatronet.gr  
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3) Πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην  αύξηση της 

σωµατικής δραστηριότητας, αφού πλέον είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένη η δραµατική 

µείωση της.  

Από την άλλη µεριά αρκετοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι χάθηκε η ευκαιρία για 

τη δηµιουργία και παρουσίαση ενός πραγµατικά χρηστικού µοντέλου σωστής διατροφής 

ασκώντας κριτικές που αξίζουν να αναφερθούν. 

Η πρώτη κριτική αφορούσε το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκε η µεγάλη ανατροπή 

που σε κάποιο βαθµό αναµένονταν από την επιστηµονική κοινότητα, σχετικά µε τα 

δηµητριακά και τα προϊόντα αυτών. 

Άλλο ένα σηµείο έντονης κριτικής αφορά την οδηγία για κατανάλωση τουλάχιστο 3 

µερίδων γαλακτοκοµικών, παρόλο που επισηµαίνεται πως πρέπει να είναι µειωµένων 

λιπαρών ή και άπαχα.  

Τέλος επιστηµονική αντιπαράθεση προκαλεί και το γεγονός ότι το κρέας, το ψάρι, 

το κοτόπουλο, τα όσπρια και οι ξηροί καρποί τοποθετούνται στην ίδια ακριβώς µπάρα 

τροφίµων, παρόλο που γνωρίζουµε τη διαφορετικότητα στη σύσταση του λίπους αυτών 

των τροφών, αλλά και ότι η αντικατάσταση του κόκκινου κρέατος µε ψάρια ή µε 

συνδυασµό οσπρίων, δηµητριακών και καρπών, προσφέρει σηµαντικά οφέλη υγείας.
57

  

 

2.5 Η σωστή διατροφή 

 

Το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών για τη διατροφή του ανθρώπου στρέφεται στην 

παιδική ηλικία, διότι είναι η περίοδος κατά την οποία αυξάνεται και διαπλάθεται ο 

ανθρώπινος οργανισµός. Πρόκειται για τη σηµαντικότερη  ηλικιακή φάση του 

ανθρώπου καθώς  διαµορφώνονται οι διαιτητικές συνήθειες που θα ακολουθήσει  το 

παιδί κατά την ενηλικίωσή του.
58

 

                                                           
57 Τορίδου Μ., 10/2/2012, Πυραµίδα-Μεσογειακής ∆ιατροφής και άλλες Πυραµίδες, Πτυχιακή Εργασία, 

Θεσσαλονίκη, 2008  http://openarchives.gr/view/275783,  

58 ∆ουλγεράκη Α. κ.ά., 7/2/2012 Το κοινωνικό και οικονοµικό προφίλ της σύγχρονης οικογενείας και η σχέση του µε 

τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού, Πτυχιακή Εργασία: ΤΕΙ Κρήτης, 2003,  http://nefeli.lib.teicrete.gr  
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Η ισορροπηµένη διατροφή στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές. Η πρώτη αρχή αφορά 

στην επιλογή και κατανάλωση ποικιλίας τροφίµων  από όλες τις κατηγορίες. Η δεύτερη 

αρχή αφορά στην κατανάλωση τροφίµων µε σύνεση και µέτρο.
59

  

Υπάρχουν ορισµένες τροφές που βοηθούν στην ανάπτυξη του σώµατος και στην 

ενίσχυση της άµυνάς του ενάντια στις αρρώστιες. Ακόµη υπάρχουν ορισµένες βασικές 

ουσίες τις οποίες δεν µπορεί ο οργανισµός µας να τις συνθέσει αλλά τις χρειάζεται για 

να λειτουργήσει σωστά και τις παίρνει από τα τρόφιµα που καταναλώνουµε. Οι ουσίες 

αυτές είναι οι εξής: 

• Οι υδατάνθρακες, τα λιπίδια και οι πρωτεΐνες, τα οποία µας δίνουν την ενέργεια 

που χρειαζόµαστε καθηµερινά. 

• Οι βιταµίνες, τα µέταλλα/ιχνοστιχεία και το νερό, τα οποία δεν προσφέρουν 

ενέργεια στον οργανισµό (δηλαδή θερµίδες) αλλά συµµετέχουν σε ζωτικής σηµασίας 

ρυθµιστικές, καταλυτικές και δοµικές λειτουργίες του.  

Επίσης, το απαραίτητο συµπλήρωµα µιας σωστής διατροφής και υγείας είναι η 

άσκηση. Ο καθένας µπορεί να ασκηθεί σε καθηµερινή βάση, αρκετά για να εξασφαλίσει 

καλή υγεία.
60

 

Ο διατροφολόγος Αναστάσιος Παπαλαζάρου αναφέρει ότι η υιοθέτηση ενός 

υγιεινού διαιτολογίου σε συνδυασµό µε την άσκηση  συµβάλλει στη βελτίωση της 

σχολικής απόδοσης του παιδιού, καθώς και στην ικανότητα συγκέντρωσης στα 

µαθήµατα.
61

 Ενώ ο McCormack et. al. στην έρευνα τους κατέληξαν ότι η σωµατική 

δραστηριότητα αποτελεί πηγή αθλητισµού και εκγύµνασης, ενώ η οποιαδήποτε µείωση 

της µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.
62

 

Η τακτική σωµατική δραστηριότητα των παιδιών και των εφήβων παρέχει 

σωµατικά και ψυχικά οφέλη για την υγεία τους. Συγκεκριµένα, η τακτική σωµατική 

                                                           
59 Γκουβρά Μ, Κυρίδης Α, Μαυρικάκη Ε. (2005)  Αγωγή Υγείας και Σχολείο, Παιδαγωγική και Βιολογική 

Προσέγγιση, Αθήνα: Τυπωθήτω 
60 Βελεντζας ∆., Τριάδη ∆. (χ.χ) Θέµατα ∆ιατροφή- ∆ιαιτολογίας, Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών 

Βιβλίων 

61 ∆ουλγεράκη Α. κ.ά., 7/2/2012 Το κοινωνικό και οικονοµικό προφίλ της σύγχρονης οικογενείας και η σχέση του µε 

τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού, Πτυχιακή Εργασία: ΤΕΙ Κρήτης, 2003 http://nefeli.lib.teicrete.gr  
62 McCormack GR, Giles-Corti B, Timperio A, Wood G, Villanueva K. A cross sectional of the individual social 

and built environmental correlates of pedometer based physical activity elementary school children. Int J Behav 

Uutr Phys Act. 2011 Apr 12;8:30. 
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άσκηση µπορεί να προστατεύσει από την αύξηση του σωµατικού βάρους αποτρέποντας 

τον κίνδυνο για την υγεία τους.
63

 

Τα παιδιά µπορούν να αθληθούν µε διάφορους τρόπους, όπως µε το περπάτηµα 

από και προς το σχολείο, την ποδηλασία, τη συµµετοχή του σε δοµηµένες ασκήσεις και 

παιχνίδια σε εξωτερικούς χώρους.
64

 

 Σύµφωνα µε τις τελευταίες συστάσεις υγιεινής διατροφής  που δηµοσίευσε το 

Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, 

θα πρέπει, τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά, να εντάξουν τη σωµατική δραστηριότητα 

στην καθηµερινότητά τους τουλάχιστον για 60 λεπτά.
65

 

 

                                                           
63 Βελεντζας ∆., Τριάδη ∆. (χ.χ) Θέµατα ∆ιατροφή- ∆ιαιτολογίας, Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών 

Βιβλίων 
64 Βελεντζας ∆., Τριάδη ∆. (χ.χ) Θέµατα ∆ιατροφή- ∆ιαιτολογίας, Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών 

Βιβλίων 
65 Έρευνα του Ιδρύµατος «Αριστείδης ∆ασκαλόπουλος», 25/2/2012,  Πόσο γυµνάζονται τα παιδιά µας; 

http://www.iad.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: 

Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο της Μεσογειακής ∆ιατροφής, η καθηµερινή φυσική 

άσκηση σε συνδυασµό µε την ισορροπηµένη και σωστή διατροφή βοηθάει στη 

διατήρηση του κανονικού βάρους και εποµένως στη διατήρηση της υγείας και της 

ευεξίας του ανθρώπου. Η διατροφή έχει τεράστια σηµασία για την υγεία, όπως η 

άσκηση και η καλή φυσική κατάσταση.  

Άθληση δεν σηµαίνει µόνο υγεία αλλά και αναψυχή. Ακόµη σηµαίνει άµιλλα, όταν 

γίνεται µε απώτερο σκοπό τον πρωταθλητισµό.  

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αρχικά θα γίνει αναφορά στην συσχέτιση που υπάρχει 

ανάµεσα στη διατροφή κατά την παιδική ηλικία και την άθληση.  

Ακόµη θα αναφερθούµε στη σπουδαιότητα της άθλησης κατά την παιδική ηλικία 

και θα καταγραφούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα της σωµατικής άσκησης 

στα παιδιά 

Στην συνέχεια του κεφαλαίου θα γίνει αναφορά στη συσχέτιση που υπάρχει 

ανάµεσα στη διατροφή και την τηλεόραση. 

Τα τελευταία χρόνια, αρκετά παιδιά έχουν αποκτήσει τη συνήθεια να 

καταναλώνουν γεύµατα µπροστά στην τηλεόραση. Θα αναλύσουµε πως αυτό το γεγονός 

επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών αλλά και τη σωµατική τους 

κατάσταση. 

Τέλος θα γίνει αναφορά και στην επιρροή που ασκούν οι διαφηµίσεις στη διατροφή 

των παιδιών. 
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3.1  Η διατροφή στην παιδική ηλικία  

 

Αρχικά θεωρείται σκόπιµο να γίνει αναφορά στους όρους της τροφής και της 

διατροφής και πιο συγκεκριµένα στη σηµασία του που έχουν στα στάδια της ζωής του 

ανθρώπου. 

Με τον όρο τροφή εννοούµε κάθε τι που τρώµε και πίνουµε. Η τροφή είναι 

πρωταρχική ανάγκη για κάθε ζωντανό οργανισµό. Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη χρειάζεται 

τροφή για να ζήσει.  

Με τον όρο διατροφή εννοείται το σύνολο των λειτουργιών µε τις οποίες κάθε 

ζωντανός οργανισµός παίρνει τις τροφές του από το περιβάλλον του, τις προετοιµάζει, 

τις διασπά σε απλούστερες ενώσεις, τις απορροφά και τις µετατρέπει. Όλες αυτές 

συνιστούν ένα κύκλο που χαρακτηρίζει το φαινόµενο της «ζωής»
66

.  

Το φαγητό είναι απαραίτητο για να επιβιώσουµε, καθώς αποτελεί την πηγή όλων 

εκείνων των διατροφικών στοιχείων που µπορούν να βοηθήσουν τον οργανισµό στη 

σωστή δόµηση των ιστών, την ανάπτυξη, την σωστή άµυνα, αλλά και την εξασφάλιση 

της ευζωίας και της µακροζωίας. 

Οι διατροφικές ανάγκες για άντρες και γυναίκες είναι διαφορετικές και 

διαµορφώνονται αναλόγως µε την ηλικιακή οµάδα στην οποία ανήκουν.  

Ο άνθρωπος σε κάθε ηλικιακό στάδιο έχει συγκεκριµένες ανάγκες από θρεπτικά 

συστατικά, τα οποία προσλαµβάνει από την τροφή του. Όµως ενώ ποσοτικά οι ανάγκες 

αυτές διαφέρουν από στάδιο σε στάδιο, η πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών 

είναι απαραίτητη σε κάθε ηλικία
67

. 

Η χρονική περίοδος από τη βρεφική ηλικία µέχρι την εφηβεία, δηλαδή µέχρι τη 

στιγµή που αρχίζουν να διαφοροποιούνται τα δύο φύλα, ονοµάζεται παιδική ηλικία και 

µπορεί να χωριστεί σε τρείς υπό-περιόδους: 

• Τη νηπιακή ηλικία (1 – 3 ετών) 

• Την προσχολική ηλικία (4 – 6 ετών) 

• Τη σχολική ηλικία (7 – 10 ετών)  

 

Η ανάπτυξη και οι λειτουργικές αλλαγές που συµβαίνουν κατά την παιδική ηλικία 

απαιτούν και αντίστοιχη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Το παιδί χρειάζεται 

                                                           
66 Τσάκου Π. (1983) ∆ιατροφή και υγεία, 4η έκδοση, Αθήνα: χ. ε. : 18-19 
67 Ζάµπελας Α. (2003) Η διατροφή στα στάδια της ζωής, Αθήνα: Πασχαλίδη : 1&2 
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ενέργεια και θρεπτικά συστατικά προκειµένου να διατηρήσει τις φυσιολογικές 

λειτουργίες του οργανισµού και να αναπληρώσει τις καθηµερινές «φθορές» µε 

παραγωγή νέων κυττάρων. Επίσης τα παιδιά χρειάζονται τα παραπάνω για να 

ανταπεξέλθουν στις σωµατικές δραστηριότητες, για να αναπτυχθούν αλλά και για να 

δηµιουργήσουν αποθέµατα στον οργανισµό για διάφορα θρεπτικά συστατικά. 

Η ισορροπηµένη διατροφή, που περιλαµβάνει ποικιλία τροφίµων από όλες τις 

κατηγορίες, µπορεί να προσφέρει στο παιδί τα θρεπτικά εκείνα συστατικά και την 

ενέργεια που είναι απαραίτητα για την οµαλή ανάπτυξη και τη διατήρηση της υγείας 

του
68

.  

Επίσης, την προτεραιότητα σε θρεπτικά συστατικά και στην παιδική ηλικία την 

έχουν οι πρωτεΐνες «µεγάλης βιολογικής αξίας», τα άλατα ασβεστίου, φωσφόρου και 

σιδήρου και οι βιταµίνες Α, Β, C, και D. Οι βιταµίνες δεν είναι µόνο χρήσιµα συστατικά 

για την ανάπτυξη αλλά και ουσιώδη, γιατί έχει αποδειχθεί πως  όταν λείπουν δεν 

αναπτύσσεται ο οργανισµός ακόµη και αν υπάρχουν όλα τα άλλα στοιχεία, τα ειδικά για 

το σκοπό αυτό
69

.  

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες – πλαίσιο περί της σωστής διατροφής συνιστούν τα παιδιά 

να λαµβάνουν επαρκείς µερίδες απ’ όλες τις οµάδες τροφίµων, ανάλογα µε τις ανάγκες 

κάθε ηλικιακής οµάδας, οι οποίες να κατανέµονται σε µικρά και συχνά γεύµατα κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας και είναι οι εξής: 

→ Γενικές συστάσεις για ποικιλία τροφίµων 

→ Περιορισµός των κορεσµένων λιπών 

→ Λογική χρήση του αλατιού 

→ Μείωση της κατανάλωσης διαφόρων γλυκισµάτων 

→ Προτροπή για έντονη φυσική δραστηριότητα 

→ Αυξηµένη πρόσληψη φρούτων και λαχανικών 

 

Σηµαντική διατροφική συνήθεια θεωρεί το πρωινό γεύµα ο ερευνητής Siega-Riz 

και οι συνεργάτες του. Πιο συγκριµένα αναφέρει ότι η καθηµερινή λήψη πρωινού 

γεύµατος είναι µια συνήθεια που πρέπει τα παιδιά να διατηρήσουν σ’ όλη τη ζωή τους. 

                                                           
68 Ζάµπελας Α. (2003) Η διατροφή στα στάδια της ζωής, Αθήνα: Πασχαλίδη : 172-201 
69 Τσάκου Π. (1983) ∆ιατροφή και υγεία, 4η έκδοση, Αθήνα: χ. ε : 253 
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Ενώ η ενδεχόµενη αποφυγή του ίσως έχει επιπτώσεις στη σχολική  απόδοση των 

παιδιών και κίνδυνος αύξησης παχυσαρκίας.
70

  

Σύµφωνα µε την Ευγενίου πρόσφατη έρευνα της Κλινικής Μάγιο στις Η.Π.Α. 

κατέδειξε ότι ένα πρωινό γεύµα όχι µόνο βοηθά να ξεκινήσει κάποιος σωστά την ηµέρα 

του, αλλά συµβάλλει στην αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης.
71

 

 Μετά από  µελέτη της Αµερικανικής Εταιρείας ∆ιατροφής σε δείγµα παιδιών και 

εφήβων κατέδειξε ότι τα παιδιά που συνηθίζουν να τρώνε πρωινό έχουν τη δυνατότητα 

καλύτερης συγκέντρωσης, επιλύουν προβλήµατα ευκολότερα, είναι σε εγρήγορση, δεν 

απουσιάζουν συχνά από το σχολείο και έχουν µια τάση δηµιουργικότητας.
72

 

Όσον αφορά την πληρότητα των τροφών που επιλέγουν να καταναλώνουν οι 

µαθητές, έρευνα που έγινε στην Ισπανία, έδειξε ότι τα παιδιά στο πρωινό τους γεύµα 

καταναλώνουν συχνότερα γάλα, δηµητριακά και φρέσκο ψωµί.
73

 Όµοια ήταν τα 

αποτελέσµατα της έρευνας στην Ιταλία και στην Κροατία  όπου το γάλα, τα 

γαλακτοκοµικά  και τα αρτοπαρασκευάσµατα είχαν κυρίαρχη θέση στις επιλογές των 

παιδιών τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές.
74,75

 

Παρόλα αυτά σύµφωνα µε τον Οικονόµου υπολογίζεται ότι το 6% όλων των 

παιδιών στο Ηνωµένο Βασίλειο ηλικίας 6-18 ετών (400.000 άτοµα) απέχουν 

συστηµατικά από το πρωινό γεύµα.
76

 

Ένα παιδί δέκα ετών πρέπει να προσλαµβάνει τροφή περίπου κάθε τέσσερις ώρες 

ώστε να τροφοδοτείται ικανοποιητικά ο οργανισµός του.  
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των φοιτητών σε Ελλάδα και Κύπρο Πτυχιακή Εργασία ΤΕΙ Κρήτης, 2008,  http://nefeli.lib.teicrete.gr 
73  Fernadez SJ., (2006) Dietary habits and nutritional status of school aged chilgren in Spain . Uutr Hosp. 21:pp. 
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Τέλος, σηµαντικό σε αυτό το σηµείο είναι να γίνει αναφορά στο διαιτολόγιο που 

πρέπει να ακολουθεί ένα παιδί. Το διαιτολόγιο περιλαµβάνει τα εξής: 

 

� Μια µικρή µερίδα σαλάτα σε κάθε γεύµα και µαγειρεµένα λαχανικά ή 

χορτόσουπα. 

� 2 – 4 φρούτα την ηµέρα (ωµά, πολτοποιηµένα, ή ως χυµό ή κοµπόστα). 

� 2 – 3 µερίδες γαλακτοκοµικών προϊόντων την ηµέρα (γάλα, τυρί, γιαούρτι, 

κρέµα ή παγωτό). 

� 1 – 2 φορές την εβδοµάδα όσπρια. 

� 2 φορές την εβδοµάδα ψάρι, 4 – 5 αβγά και 1 – 3 φορές κρέας  και κοτόπουλο. 

� Ελαιόλαδο για όλες τις χρήσεις. 

� Ανάλατους ξηρούς καρπούς ως µικρογεύµατα.
77

  

 

 

3.2  ∆ιατροφικές συνήθειες των παιδιών σχολικής ηλικίας 

 

Η παιδική ηλικία αποτελεί µία σηµαντική φάση της ζωής του ανθρώπου, καθώς 

είναι η περίοδος όπου πραγµατοποιούνται σηµαντικές αλλαγές στην ψυχοσωµατική του 

ανάπτυξη και ωρίµανση. Το φαινόµενο της ανάπτυξης δεν αφορά φυσικά µόνο την 

αύξηση σε µέγεθος, αλλά και σε αλλαγές στη σύσταση και τη λειτουργία του σώµατος. 

Αλλαγές οι οποίες στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο της ζωής παρουσιάζουν 

σηµαντικές χρονολογικές διαφοροποιήσεις
78

.  

Η παιδική ηλικία περιλαµβάνει δύο φάσεις την προσχολική και τη σχολική περίοδο. 

Τα παιδιά στην ηλικία αυτή αρχίζουν να αποκτούν προσωπική γνώµη για το 

φαγητό τους. ∆εν τρώνε πάντα αυτό που υπάρχει στο τραπέζι. Στα παιδιά σχολικής 

ηλικίας, σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα της διατροφής τους είναι 

τα τρόφιµα που αγοράζουν από τα κυλικεία των σχολειών. Οι µαθητές προτιµούν 
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συνήθως τρόφιµα πλούσια σε λίπος, τις περισσότερες φορές κακής ποιότητας και 

ζάχαρη
79

.  

Ωστόσο πριν 20 χρόνια  τα παιδιά των αγροτικών κυρίως περιοχών 

προµηθεύονταν το γεύµα τους στο σχολείο κατά κύριο λόγο από το σπίτι τους. Ενώ 

αξίζει να σηµειωθεί ότι το γεύµα τους προερχόταν από προϊόντα δικής τους 

παραγωγής.
80

 

Σε έρευνα του Zive et al. (2002) σε σχολεία των ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι τα τρόφιµα 

που πουλούσαν τα κυλικεία προσέφεραν στα παιδιά πλούσια λιπαρά 27% έως 38% σε 

κάθε ηµερήσια πρόσληψη.
81

 Ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά 

σχολικής ηλικίας καταναλώνουν περισσότερα σνακ και ανθυγιεινές τροφές στο 

σχολείο.
82

 

Ωστόσο αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 2004 η κατανάλωση γευµάτων fast  

food από παιδιά και εφήβους, αποτέλεσε το 10% των προσλαµβανοµένων τροφίµων 

στα σχολεία, ενώ το 1970 το ποσοστό αυτό βρισκόταν µόλις στο 2%.
83

  

Επίσης η περίοδος αυτή είναι πολύ σηµαντική για τη µετέπειτα πορεία και υγεία 

του οργανισµού του παιδιού. Αποτελεί τη φάση της διαµόρφωσης δεξιοτήτων και 

χαρακτηριστικών που επιτρέπουν στο παιδί τη διαµόρφωση προσωπικής ανεξαρτησίας 

και ατοµικής κλίµακας αξιών. Είναι απαραίτητη η εξασφάλιση όλων εκείνων των 

απαραίτητων συνθηκών και προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την οµαλή αυτή πορεία. 

Μία από της σηµαντικότερες προϋποθέσεις είναι η επίτευξη σωστής και ισορροπηµένης 

διατροφής και επάρκειας θρεπτικών συστατικών.  

Σύµφωνα µε την Καλλέργη, ο Καφάτος, σε δώδεκα επιστηµονικές έρευνες που 

πραγµατοποιήθηκαν από το 1983 ως το 2003 έδειξε ότι τα παχύσαρκα παιδιά που 

κατοικούν στην Κρήτη, διπλασιάστηκαν σε µια δεκαετία, φθάνοντας στο 40% το 2003, 

από 20% που ήταν το 1983 στις ηλικίες από 9 ως 17 ετών. Πιο συγκεκριµένα, τα παιδιά 
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στην Κρήτη διατρέφονται µε  σουβλάκια, έτοιµο κακής ποιότητας φαγητό, σοκολάτες, 

γαριδάκια και άλλα σνάκς
84

. 

Οι διατροφικές απαιτήσεις των παιδιών αυτής της ηλικίας ποικίλουν ανάλογα µε το 

ρυθµό ανάπτυξης, τη σύσταση σώµατος, το επίπεδο φυσικής τους δραστηριότητας και 

όλους τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τις βασικές τους ανάγκες
85

.  

 

Τα παιδιά χρειάζονται ενέργεια και θρεπτικά συστατικά προκειµένου να: 

• διατηρήσουν τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισµού, 

• αναπληρώσουν τις καθηµερινές «φθορές», µε παραγωγή νέων, 

• αντεπεξέλθουν στις καθηµερινές σωµατικές δραστηριότητες, 

• αναπτυχθούν, 

• δηµιουργήσουν αποθέµατα στον οργανισµό για διάφορα θρεπτικά συστατικά. 

 

Μια ισορροπηµένη διατροφή για ένα παιδί θα πρέπει να περιλαµβάνει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

� Ενέργεια 

Οι καθηµερινές ανάγκες σε ενέργεια διαφέρουν σηµαντικά από παιδί σε παιδί και 

καθορίζονται από το βασικό µεταβολισµό, το ρυθµό ανάπτυξης, τη σύσταση του 

σώµατός του, το βάρος, το ύψος και τη φυσική του δραστηριότητα. Καθώς µεγαλώνει 

το παιδί, οι συνολικές ανάγκες σε ενέργεια ανά κιλό σωµατικού βάρους ουσιαστικά 

µειώνονται σταδιακά (βλ. Παράρτηµα 1 σελ. 156).  

� Πρωτεΐνη - Λίπος - Υδατάνθρακες  

Οι πρωτεϊνικές απαιτήσεις των παιδιών περιλαµβάνουν εκείνων που απαιτούνται 

για τη διατήρηση των ιστών, τις αλλαγές στη σύσταση σώµατος και τη σύνθεση νέων 

ιστών. Κατά συνέπεια οι πρωτεΐνες θα πρέπει να παρέχουν το 13%-15% των 
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συνολικών ηµερησίων προσλαµβανοµένων θερµίδων από το παιδί. ∆ηλαδή αν 

θεωρήσει κανείς ικανοποιητική µία πρόσληψη της τάξης των 2000 θερµίδων, η 

πρόσληψη σε πρωτεΐνη θα πρέπει να κυµαίνεται στα 60 - 70 γρ. ηµερησίως (όταν 1 

κρέας, π.χ. µια µέτρια µπριζόλα 150 γρ. περιέχει 35 γρ. πρωτεΐνης. 

Όσον αφορά την πρόσληψη υδατανθράκων αυτή θα πρέπει να είναι επαρκής για να 

παρέχει στον οργανισµό την απαιτούµενη ενέργεια για τη φυσιολογική του λειτουργία. 

Οι υδατάνθρακες θα πρέπει να καλύπτουν το 60% των συνολικών προσλαµβανοµένων 

θερµίδων ηµερησίως, δηλαδή κατά µέσο όρο 250 - 300 γρ. ηµερησίως. 

Η πρόσληψη λίπους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30 - 35% των συνολικών 

προσλαµβανοµένων θερµίδων ηµερησίως, δηλαδή τα 70 - 80 γρ. ηµερησίως.
 
 

� Μέταλλα, ιχνοστοιχεία και βιταµίνες  

Η διατροφή των παιδιών θα πρέπει να είναι πλήρης σε µέταλλα, βιταµίνες και 

ιχνοστοιχεία. Ιδιαιτέρως σηµαντική για την ανάπτυξή τους είναι η επαρκής πρόσληψη 

ασβεστίου, ψευδαργύρου και σιδήρου. 

Όσον αφορά το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη σωστή ανάπτυξη και δοµή του 

σκελετού, των δοντιών κ.α. του παιδιού. Σηµαντικές πηγές ασβεστίου αποτελούν το 

γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα. 

Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για την οµαλή ανάπτυξη και σύνθεση των ιστών 

και όλων των συστηµάτων του παιδιού. ∆ιακυµάνσεις στα επίπεδά του στο αίµα µπορεί 

να έχουν σηµαντικές συνέπειες στην καθηµερινή δράση και απόδοση του οργανισµού. 

Σηµαντικές πηγές αποτελούν το κρέας και τα προϊόντα του, καθώς επίσης και τα 

δηµητριακά, σε λιγότερο απορροφήσιµη µορφή. 

Ο σίδηρος αποτελεί ένα βασικότατο συστατικό για την οµαλή ανάπτυξη, το οποίο 

όµως παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συχνότητα ανεπάρκειας ανάµεσα στα θρεπτικά 

συστατικά κατά την παιδική ηλικία. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η επαρκής 

πρόσληψη τροφών που περιέχουν σίδηρο, όπως το κρέας, το γάλα, το αυγό κυρίως, και 

πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, όσπρια όπως οι φακές δευτερευόντως
86

.  

Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε πανελλήνιο επίπεδο και αφορούσε 

τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών, ο Σταµπουλής Θεόδωρος διαπίστωσε ότι τα 
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παιδιά εννέα ετών επιλέγουν να καταναλώνουν τροφές όπως φρούτα και σαλάτες και 

δεν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στα ποσοστά των παιδιών που κατοικούν σε αστικές 

περιοχές απ’ ότι εκείνων που κατοικούν σε αγροτικές. Από την άλλη µεριά υπάρχει ένα 

ποσοστό 61,3% του συνόλου των συµµετεχόντων της έρευνας που επιλέγουν να 

τρέφονται από Fast Food µερικές ηµέρες την εβδοµάδα. Ειδικότερα τα παιδιά των 

αγροτικών περιοχών υπερτερούν στην κατανάλωση του γρήγορου φαγητού έναντι των 

παιδιών των αστικών περιοχών. Συγκεκριµένα τα ποσοστά ήταν 62,7% για τις 

αγροτικές περιοχές και 60,8% για τις αστικές περιοχές
87

.  

 

3.3   Άθληση στην παιδική ηλικία. 

 

Εκτός από τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο άνθρωπός για µια υγιεινή 

διαβίωση χρειάζεται και φυσική δραστηριότητα για να το πετύχει.  

Η φυσική άσκηση είναι απαραίτητη όχι µόνο για την ψυχική ισορροπία αλλά και 

για τη σωστή λειτουργία του οργανισµού και την υγεία του σώµατος. Έτσι η φυσική 

δραστηριότητα συµβάλει στην αλήθεια του αρχαίου γνωµικού: «Νους υγιής εν σώµατι 

υγιή».
88

  

Κατά την παιδική ηλικία παρουσιάζεται η µέγιστη εξέλιξη του σώµατος και του 

µυοσκελετικού συστήµατος του ανθρώπου. Αναµφίβολα λοιπόν, η καθηµερινή φυσική 

δραστηριότητα των παιδιών κατέχει καθοριστικό ρόλο στην οµαλή ανάπτυξή τους, αν 

και τα τελευταία χρόνια η φυσική άσκηση έχει µειωθεί σηµαντικά.  

 

Σήµερα λιγότερο από το 50% των παιδιών ασκούνται αρκετά, ώστε να βελτιώσουν 

την υγεία τους και να µεριµνήσουν γι’ αυτήν. Πιο συγκεκριµένα στην Ελλάδα τα παιδιά 

παρουσιάζουν µειωµένα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης.
89
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Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε ο Αnderson και οι συνεργάτες του, διαπιστώνοντας 

ότι το 37.3% των παιδιών είχαν χαµηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας , το 65% 

είχαν υψηλή ενασχόληση µε ηλεκτρονικά παιχνίδια και την τηλεόραση το 26.3%.
90

 

Σε έρευνα που πραγµατοποίησε η Τσίγγα,
91

 στο Νοµό Ηρακλείου  διαπιστώθηκε ότι 

όλα τα παιδιά των εξεταζόµενων περιοχών αρέσκονταν µε το παιχνίδι συνήθως µαζί µε  

φίλους. Όµως οι συχνότερες δραστηριότητες τους κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας ήταν 

το διάβασµα, η παρακολούθηση τηλεόρασης σε µεγαλύτερη συχνότητα και έπειτα 

ακλουθούσαν οι σωµατικές δραστηριότητες (ποδόσφαιρο, γυµναστική κ.α). 

Σ’ αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί ότι ο σύγχρονος πολιτισµένος κόσµος, η 

υπερεπάρκεια τροφής, έχουν αποµακρύνει τα παιδιά  από το φυσικό τρόπο ζωής. Πιο 

συγκεκριµένα οι µεγαλουπόλεις µε τα διαµερίσµατα, η δυσκολία µετακίνησης, το 

φορτωµένο σχολικό πρόγραµµα, η επαγγελµατική υπεραπασχόληση των γονέων, 

υποχρεώνουν τα παιδιά σε µια καθιστική ζωή.
92

  

Από την άλλη µεριά µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στην Κρήτη έδειξε ότι τα παιδιά 

που ζουν σε αστική περιοχή ήταν πιο πιθανόν να είναι φυσικά δραστήρια σε σύγκριση 

µε τα παιδιά που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Αυτό ενδεχοµένως σύµφωνα µε τον 

ερευνητή οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά της πόλης έχουν καλύτερη 

προσβασιµότητα και περισσότερες επιλογές σε αθλητικούς χώρους.
93

 

Η συστηµατική σωµατική δραστηριότητα, την εποχή όπου η παιδική παχυσαρκία 

αγγίζει τα όρια της «επιδηµίας» και οι χρόνιες ασθένειες εµφανίζονται σε πολύ µικρές 

ηλικίες, συµβάλλει όχι µόνο στη διατήρηση ενός υγιούς σωµατικού βάρους, αλλά και 

στη σωµατική και ψυχική υγεία. 

 

Ποιος είναι όµως ο τρόπος που τα παιδιά µπορούν να αποκτήσουν σωµατική, 

ψυχική υγεία και ευεξία; 
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Την απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα έδωσε ο  ∆ιονυσιώτης (2009)  όπου σ’ ένα 

άρθρο του ανέφερε: 

 

 «Τα παιδιά δεν είναι µικροί ενήλικες». Συνεπώς δεν µπορούν να έχουν τις ίδιες 

αθλητικές δραστηριότητες µε έναν «µεγάλο». Γι’ αυτό το λόγο ο πιο απλός τρόπος να 

ασκηθεί ένα παιδί είναι το βάδισµα σε µέρη που του προκαλούν ενδιαφέρον, για 

παράδειγµα το πάρκο ή ο ζωολογικός κήπος, καθώς και δραστηριότητες όπως το 

ποδόσφαιρο, το µπάσκετ, το τένις, το καράτε και η κολύµβηση.
94

  

 

Συνήθως τα σωµατικά δραστήρια παιδιά:
95

 

� ∆ηµιουργούν δυνατούς µύες και γερά οστά 

� Μπορούν να ρυθµίζουν καλύτερα το σωµατικό τους βάρους και έχουν 

µικρότερες πιθανότητες να αυξήσουν υπερβολικά το βάρος τους 

� Έχουν µειωµένο κίνδυνο να εµφανίσουν χρόνιες παθήσεις όπως ο σακχαρώδης 

διαβήτης τύπου 2 και η υπέρταση 

� Κοιµούνται ποιοτικά 

� Μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα σωµατικές και συναισθηµατικές 

προκλήσεις 

� Έχουν αυξηµένη αυτοπεποίθηση και λιγότερο άγχος και στρες.  

 

Παρακάτω φαίνεται η πυραµίδα της φυσικής δραστηριότητας ενός παιδιού:                                                   

 

 

 

 

                                                           
94 ∆ιονυσιώτης Ι. 24/4/2012,  Άσκηση στα παιδιά,  www.mednutrition.gr  
95 Μανίκα Β. 24/4/2012,  Η άσκηση στα παιδιά,  www.iatronet.gr  
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Στη βάση της πυραµίδας βρίσκονται απλές φυσικές δραστηριότητες, που τα παιδιά 

µπορούν να εντάξουν στην καθηµερινότητά τους, όπως το περπάτηµα. Στην συνέχεια 

ακολουθούν αθλήµατα, όπως το ποδόσφαιρο και το ποδήλατο µε συχνότητα 3 µε 5 

φορές την εβδοµάδα. 

Στην τρίτη βαθµίδα 

ακολουθούν τα αθλήµατα 

ευλυγισίας.  

Τέλος στην κορυφή της 

πυραµίδας βρίσκεται αυτό που 

πρέπει να αποφεύγει ένα παιδί, 

δηλαδή το «καθισιό» και η 

ενασχόληση µε τον υπολογιστή, 

τα βιντεοπαιχνίδια και την 

τηλεόραση.  

 

ΕικόναIII:Πυραµίδα Φυσική ∆ραστηριότητας 

 

Εποµένως,  η καθηµερινή φυσική δραστηριότητα και η συστηµατική άσκηση στα 

παιδιά προάγεται  µέσω του παιχνιδιού και  βοηθά στην καλή  σωµατική και ψυχική 

τους υγεία. Σηµαντικό είναι η άσκηση και οι διάφοροι τύποι δραστηριοτήτων να 

συνδυάζονται µε τη σωστή διατροφή, η οποία ενδεικτικά περιλαµβάνει, φρέσκους 

χυµούς και φρούτα, νερό, γαλακτοκοµικά και το πρωινό γεύµα.
 96

                

Η συστηµατική, τακτική άσκηση σε συνδυασµό µε τη σωστή διατροφή σύµφωνα µε 

τον Kohl µπορεί να επιδράσει ευνοϊκά τόσο στα υγιή παιδιά µε την αποφυγή 

παραγόντων κινδύνου όσο και στα παιδιά που παρουσιάζουν αυξηµένους παράγοντες 

κινδύνου χρόνιων ασθενειών. 
97

 

 

                                                           
96 Κραµποκούσης Θ. 24/4/2012, Η πυραµίδα της άσκησης για τα παιδιά, www.mednutrition.gr  
97 Kohl WH, Hobbs EK, Development of physical activity behaviors among children and adolescent, March 1998 

pp. 549-554 
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3.3.1  Παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα 

σωµατικής άσκησης στα παιδιά  

 

Όπως και µε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες, 

αντίστοιχα και στη σωµατική άσκηση υπάρχει πληθώρα υποκειµενικών και ευρύτερων 

παραγόντων.  

Σύµφωνα µε το Μανιό
98

 ως κύριο αίτιο συµµετοχής των παιδιών σε οργανωµένες 

αθλητικές δραστηριότητες θεωρείται ο παράγοντας «διασκέδαση». Ως διασκέδαση 

νοείται η ικανοποίηση που έχουν τα παιδιά από τη συµµετοχή τους σε κάποια 

δραστηριότητα καθώς και τη συµµετοχή των φίλων τους. Αντίθετα, η έλλειψη 

διασκέδασης είναι ένας από τους κύριους λόγους που τα παιδιά µπορεί να 

εγκαταλείψουν τον αθλητισµό. 

Ένας δεύτερος παράγοντας που σχετίζεται µε τη διασκέδαση  και τη συµµετοχή των 

παιδιών σε µια αθλητική οµάδα είναι η δηµιουργία καινούργιας φιλίας  και το αίσθηµα 

ότι  ανήκουν σε µία οµάδα. 

Τελευταίοι στη σειρά των παραγόντων βρίσκονται οι εξωτερικοί παράµετροι, 

όπως η νίκη, η επιβράβευση και η ικανοποίηση των γονέων. Πολλά παιδιά συµµετέχουν 

σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, όταν αντιλαµβάνονται ότι οι γονείς τους θα 

τους αντιµετωπίσουν θετικά για την πορεία τους. 

 

Παρόλα αυτά υπάρχουν και παράγοντες που δρουν περιοριστικά στην υιοθέτηση 

φυσικής δραστηριότητας. Αυτοί είναι οι εξής: 

 

� ∆ηµογραφικοί παράγοντες
99

 

Οι δηµογραφικοί παράγοντες περιλαµβάνουν το φύλο, την ηλικία, τη φυλή και την 

εθνικότητα. Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί ακόµα πως οι συγκεκριµένοι παράγοντες 

                                                           
98 Μανιός Γ. (2007)  ∆ιατροφική Αγωγή, Αθήνα: Πασχαλίδη  
99 Κριτσωτάκη Μ., Αποκορωνιωτάκη Στ., 10/7/2012,  ∆ιατροφικές συνήθειες των παιδιών ΣΤ ∆ηµοτικού, περιοχής 

Ηρακλείου, περιόδου 2005-06. Προετοιµασία διατροφικής παρέµβασης. Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Κρήτης, 2006,  

http://nefeli.lib.teicrete.gr  
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επηρεάζουν τη φυσική δραστηριότητα του παιδιού. Στα παρακάτω παραδείγµατα 

φαίνεται η σηµασία που ενδεχοµένως έχουν αυτοί οι παράγοντες; 

 

� Οι έφηβοι είναι λιγότερο δραστήριοι από τα µικρότερα παιδιά. Εποµένως 

παρατηρείται µείωση της κινητικότητας του ατόµου µε την αύξηση της ηλικίας. 

� Τα µελαµψά κορίτσια  είναι λιγότερο δραστήρια από τα λευκά 

� Το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας µειώνεται στα αγόρια κατά 2,7%, ενώ στα 

κορίτσια κατά 7,4% ανά χρόνο αντίστοιχα.  

 

� Ψυχολογικοί παράγοντες  

Τα παιδιά για διάφορους λόγους επιλέγουν να µείνουν σε αδράνεια. Ένας από τους 

σηµαντικότερους λόγους είναι η χαµηλή αυτό- εκτίµηση και η έλλειψη αυτό-

αποτελεσµατικότητας, δηλαδή η αίσθηση ότι δεν έχουν την ικανότητα να γυµναστούν σε 

σύγκριση µε τους συνοµηλίκους τους ή µε τα µέλη της οµάδας στην οποία ανήκουν.
100

 

Στους ψυχολογικούς παράγοντες ανήκει η εσωστρέφεια και η εξωστρέφεια ενός 

παιδιού, όπου επηρεάζει τη φυσική του δραστηριότητα. Σύµφωνα µε τις  Κριτσωτάκη 

και Αποκορωνιωτάκη (2006)
101

 σε έρευνα που πραγµατοποίησε ο MC Worther (2003) 

φαίνεται ότι τα εξωστρεφή παιδιά στηρίζονται περισσότερο στα πιστεύω και τη 

συµπεριφορά των συνοµηλίκων τους για να συµµετάσχουν σε µια άσκηση.  Αντίθετα τα 

εσωστρεφή παιδιά στηρίζονται στην προσωπική τους αντίληψη για την άσκηση. 

 

 

 

 

 

                                                           
100 Μανιός Γ. (2007)  ∆ιατροφική Αγωγή, Αθήνα: Πασχαλίδη 
101 Κριτσωτάκη Μ., Αποκορωνιωτάκη Στ., 10/7/2012,  ∆ιατροφικές συνήθειες των παιδιών ΣΤ ∆ηµοτικού, περιοχής 

Ηρακλείου, περιόδου 2005-06. Προετοιµασία διατροφικής παρέµβασης. Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Κρήτης, 2006,  

http://nefeli.lib.teicrete.gr  
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� Κοινωνικοί παράγοντες  

Στους κοινωνικούς παράγοντες περιλαµβάνονται οι γνώσεις του παιδιού για τα οφέλη 

της άσκηση, η έλλειψη χρόνου ή ενδιαφέροντος, καθώς και οι αρνητικές στάσεις και 

αντιλήψεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα.
102

 

 

� ∆ιαπροσωπικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες  

Στους ∆ιαπροσωπικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες περιλαµβάνονται φίλοι ή 

γονείς που δεν ενισχύουν τη συµπεριφορά για φυσική δραστηριότητα  ή δεν αποτελούν 

πρότυπο τέτοιων ενεργειών. Ακόµη ο αυξηµένος χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης 

και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή αποµακρύνει τα παιδιά από την άσκηση, 

οδηγώντας σε µη-ισορροπηµένες διατροφικές συνήθειες.
103

 

 

 

3.4  ∆ιατροφή και τηλεόραση. 

 

Οµολογουµένως, η τηλεόραση έχει συµβάλει θετικά στην ανθρωπότητα, διότι 

διευρύνει τις γνώσεις µας, τις σκέψεις µας και µας ψυχαγωγεί. Ωστόσο τα τελευταία 

χρόνια, έχει εισβάλλει στη ζωή µας, κατέχοντας ένα µεγάλο κοµµάτι από τον ελεύθερο 

χρόνο µας. Καθηµερινά βοµβαρδιζόµαστε από πληθώρα πληροφοριών που µας 

επηρεάζουν και µας κατευθύνουν.  

Οι διατροφικές µας συνήθειες και ιδιαίτερα των παιδιών έχουν αλλάξει σηµαντικά 

τα τελευταία χρόνια. Οι έντονοι ρυθµοί της καθηµερινότητας, το επιβαρυµένο 

πρόγραµµα στο σχολείο, σε συνδυασµό µε τις εξωσχολικές δραστηριότητες και τον 

ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, αναγκάζουν τα παιδιά να υιοθετήσουν λανθασµένες 

συνήθειες και πρότυπα. Για παράδειγµα αρκετά παιδιά έχουν αποκτήσει τη συνήθεια να 

                                                           
102 Κριτσωτάκη Μ., Αποκορωνιωτάκη Στ., 10/7/2012,  ∆ιατροφικές συνήθειες των παιδιών ΣΤ ∆ηµοτικού, περιοχής 

Ηρακλείου, περιόδου 2005-06. Προετοιµασία διατροφικής παρέµβασης. Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Κρήτης, 2006,  
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103 Κριτσωτάκη Μ., Αποκορωνιωτάκη Στ., 10/7/2012,  ∆ιατροφικές συνήθειες των παιδιών ΣΤ ∆ηµοτικού, περιοχής 

Ηρακλείου, περιόδου 2005-06. Προετοιµασία διατροφικής παρέµβασης. Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Κρήτης, 2006,  
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καταναλώνουν γεύµατα µπροστά στην τηλεόραση, εγκαταλείποντας τη σηµασία του 

«οικογενειακού τραπεζιού».
104

 

Σε έρευνα που έγινε σε σχολείο της  Γερµανίας διαπιστώθηκε ότι η σηµασία της 

παρουσίας της οικογένειας στο γεύµα µειώνεται, ενώ αντιθέτως η σηµασία της 

τηλεόρασης έχει ανοδική αύξηση. Αυτό δείχνει ότι η τηλεόραση έχει πάρει το ρόλο της 

οικογένειας ως «κοινωνική συντροφιά» την ώρα του γεύµατος. 
105

 

Το ποσοστό των παιδιών και των ενηλίκων που τρώνε, τουλάχιστον το ένα τους 

γεύµα, µε ανοιχτή τηλεόραση έχει αυξηθεί δραµατικά. 

Πιο συγκεκριµένα η Τσίγγα στην έρευνα της διαπίστωσε ότι όσον αφορά στην 

παρακολούθηση τηλεόρασης κατά τη διάρκεια του γεύµατος το 39,3% και το 46,3% 

των παιδιών στο αστικό κέντρο και στις αγροτικές περιοχές βλέπει τηλεόραση, ενώ ένα 

πολύ µικρό ποσοστό (3,5% έναντι 7,2%) παίζει την ώρα του φαγητού.
 106

 

 Σηµαντική άνοδος έχει σηµειωθεί όσον αφορά την αύξηση της  παχυσαρκίας σε 

σχέση µε τις ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης, όπως αναφέρουν οι ερευνητές Τσίγγα 

και Συντόσης καθώς αρκετά  παιδιά στη χώρα µας έχουν αποκτήσει συνήθειες 

καθιστικής ζωής πριν ακόµη µπουν στην εφηβεία, αλλάζοντας δραµατικά τις 

διατροφικές τους συνήθειες και ξεφεύγοντας από το πρότυπο της Μεσογειακής 

∆ιατροφής.
 107, 108

 

Ακόµη και σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Αµερική φάνηκε ότι η έλλειψη 

της φυσικής δραστηριότητας στα παιδιά οφείλεται κυρίως στην παρακολούθηση της 

τηλεόρασης, έχοντας ως αποτέλεσµα τον υπερδιπλασιασµό  του βάρους τους. Το 11% 

των παιδιών είναι υπέρβαρα, ενώ το 14% τείνουν να γίνουν υπέρβαρα. Η πλειοψηφία 

των παιδιών γίνονται λιγότερο δραστήρια καθώς µεγαλώνουν, ενώ το ¼ των παιδιών 
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των ΗΠΑ παρακολουθούν καθηµερινά τουλάχιστον 4 ώρες τηλεόραση, η οποία 

συνδέεται µε την αύξηση του ∆ΜΣ τους.

Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε και ο 

επίπεδο φυσικής δραστηριότητας και η αύξηση της καθιστικής ζωής έχει συσχετιστεί 

απόλυτα µε τον πολύτιµο χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά στην παρακολούθηση της 

τηλεόρασης.
110

 Ενώ ο Watts

δραστηριότητα είναι πολύ πιθανόν να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες.

  Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται ξεκάθαρα τα ποσοστά παχυσαρκίας και ωρών 

τηλεθέασης.  

 

Εικόνα IV: Παχυσαρκία και 

ώρες παρακολούθησης 

τηλεόρασης 

 

 

 

Σύµφωνα µε τον Παπαλαζάρου, ε

Υόρκης έδειξαν ότι τα παιδιά που έχουν στο δωµάτιο τους τηλεόραση είναι περισσότερο 

παχύσαρκα από τα παιδιά που δεν έχουν. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσµατα της 

έρευνας η παρουσία της τηλεόρασης σχετίζεται τόσο

δραστηριότητας όσο και µε την επιρροή της διαφήµισης.

Επίσης τα παιδιά µικρής ηλικίας όσο περισσότερο παρακολουθούν τηλεόραση, 

τόσο πιθανότερο είναι να γίνουν υπέρβαροι έφηβοι. Σύµφωνα µε έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε σε παιδιά ηλικίας 6 
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111 Watts K., Lones W.T., Davis A.E., Green D., (2005)  

current concepts, sports Med 35 (5): 375
112 Παπαλαζάρου Α. 26/4/2012, Πο

http://www.iatronet.gr  

των ΗΠΑ παρακολουθούν καθηµερινά τουλάχιστον 4 ώρες τηλεόραση, η οποία 

συνδέεται µε την αύξηση του ∆ΜΣ τους.
 109

 

Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε και ο Escobar- Chaves αναφέροντας ότι το χαµηλό 

επίπεδο φυσικής δραστηριότητας και η αύξηση της καθιστικής ζωής έχει συσχετιστεί 

απόλυτα µε τον πολύτιµο χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά στην παρακολούθηση της 

Watts et al. επισηµαίνουν ότι τα παιδιά µε χαµηλή φυσική 

δραστηριότητα είναι πολύ πιθανόν να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες.
111

  

Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται ξεκάθαρα τα ποσοστά παχυσαρκίας και ωρών 

Σύµφωνα µε τον Παπαλαζάρου, ερευνητές του  Πανεπιστηµίου Columbia της Νέας 

Υόρκης έδειξαν ότι τα παιδιά που έχουν στο δωµάτιο τους τηλεόραση είναι περισσότερο 

παχύσαρκα από τα παιδιά που δεν έχουν. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσµατα της 

έρευνας η παρουσία της τηλεόρασης σχετίζεται τόσο µε την έλλειψη  φυσικής 

δραστηριότητας όσο και µε την επιρροή της διαφήµισης.
112

  

Επίσης τα παιδιά µικρής ηλικίας όσο περισσότερο παρακολουθούν τηλεόραση, 

τόσο πιθανότερο είναι να γίνουν υπέρβαροι έφηβοι. Σύµφωνα µε έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε σε παιδιά ηλικίας 6 – 11 ετών φάνηκε να  παρακολουθούν κατά 
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Ποιο είναι η σχέση της τηλεόρασης µε την παιδική παχυσαρκία, 
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αναφέροντας ότι το χαµηλό 

επίπεδο φυσικής δραστηριότητας και η αύξηση της καθιστικής ζωής έχει συσχετιστεί 

απόλυτα µε τον πολύτιµο χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά στην παρακολούθηση της 

. επισηµαίνουν ότι τα παιδιά µε χαµηλή φυσική 

Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται ξεκάθαρα τα ποσοστά παχυσαρκίας και ωρών 
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µε την έλλειψη  φυσικής 

Επίσης τα παιδιά µικρής ηλικίας όσο περισσότερο παρακολουθούν τηλεόραση, 

τόσο πιθανότερο είναι να γίνουν υπέρβαροι έφηβοι. Σύµφωνα µε έρευνα που 

11 ετών φάνηκε να  παρακολουθούν κατά 

, Proceedings of the Uutrition 

Chaves SL., Markham CM, Addy RC., Gresinger A., Murray UG., Brehm B (2010) The fun families 

Exercise training in obese children and adolescents 

ιο είναι η σχέση της τηλεόρασης µε την παιδική παχυσαρκία, 
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µέσο όρο 24 ώρες τηλεόραση τη εβδοµάδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να ξοδεύουν το 

χρόνο τους παρακολουθώντας τηλεοπτικά προγράµµατα, αυξάνοντας το 

«τσιµπολόγηµα» ανάµεσα στα γεύµατα και µειώνοντας τις δραστηριότητες τους.
113

          

 Ακόµη διαπιστώνεται από ερευνητές πως η επικράτηση της παχυσαρκίας, αυξάνει 

κατά 2% για κάθε ώρα τηλεοπτικού προγράµµατος που παρακολουθούν παιδιά 12 – 17 

ετών. Μόνο το 10% των νέων που παρακολουθούν µια ώρα τηλεόραση την ηµέρα είναι 

παχύσαρκοι σε σύγκριση µε το 20% των νέων που παρακολουθούν περισσότερες από 5 

ώρες την ηµέρα.
114

  

Από την άλλη µεριά, οι διαφηµίσεις συχνά προκαλούν αντικρουόµενα µηνύµατα, 

δηµιουργώντας σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό και ιδιαίτερα στους νέους.  Πολλές 

φορές βοµβαρδιζόµαστε από ένα καταιγισµό εκποµπών και  µηνυµάτων που 

προβάλλουν και προωθούν ελκυστικές τροφές ιδιαίτερα ανθυγιεινές και παχυντικές, 

ενώ  ταυτόχρονα προβάλλεται το ανορεξικό σώµα και την υποτιθέµενη οµορφιά του.
115

  

Σύµφωνα µε τον Choate κατά τη διάρκεια των παιδικών προγραµµάτων τα παιδιά 

παρακολουθούν περίπου 22000 διαφηµίσεις εκ των οποίων οι 5000 αφορούν τρόφιµα. 

Οι περισσότερες από τις µισές διαφηµίσεις παρουσιάζουν ανθυγιεινά προϊόντα υψηλά 

σε ζάχαρη και θερµίδες. 
116

 

Τα µηνύµατα αυτά οδηγούν σε παρεκκλίνουσες συµπεριφορές, όπως εξαντλητικές 

για τον οργανισµό δίαιτες και  βουλιµικές κρίσεις που συχνά συµβάλουν στην ανάπτυξη 

σοβαρών διατροφικών διαταραχών, όπως η ψυχογενής βουλιµία και η ανορεξία.
117

  

Στην έρευνα που έκανε ο Bolton έδειξε ότι η προβολή διαφηµιστικών τροφίµων 

επηρέασε σηµαντικά τη δίαιτα των παιδιών αυξάνοντας τον αριθµό των σνακ. Η 

                                                           
113 Συντώσης Λ. 6/2/2012,  Αξιολόγηση Σωµατικής ∆ιάπλασης, ∆ιατροφικών Συνηθειών και Σωµατικής 

∆ραστηριότητας, Έρευνα του τµήµατος ∆ιαιτολογίας & ∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, 2009,  

http://www.healthview.gr  
114 Μπαζαίου Κ. (1989) ∆ιατροφή και Υγεία, Αθήνα, Ελληνικό Κέντρο Μελετών και Εφαρµογών Υγιεινής ∆ιατροφής 
115 Πικη Β., 7/2/2012, Η παχυσαρκία στην ευαίσθητη ηλικία των 6 µε 12 ετών και η σχέση της µε τα ηλεκτρονικά 

µέσα ψυχαγωγίας, τη φυσική δραστηριότητα και τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες, Πτυχιακή Εργασία: ΤΕΙ 

Κρήτης, 2007,  http://nefeli.lib.teicrete.gr 

116 Uancy S., Margaret L. (1992) Television and children’s conceptions of  nutrition, unhealthy messages. Health 

Communication, 4(4), 245-257, www.leaonline.com/doi/abs/10.1207/s15327027hc0404_1) 
117 Πικη Β., 7/2/2012, Η παχυσαρκία στην ευαίσθητη ηλικία των 6 µε 12 ετών και η σχέση της µε τα ηλεκτρονικά 

µέσα ψυχαγωγίας, τη φυσική δραστηριότητα και τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες, Πτυχιακή Εργασία: ΤΕΙ 

Κρήτης, 2007,  http://nefeli.lib.teicrete.gr 
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ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας έδειξε ότι υπάρχει άµεση συσχέτιση στην 

παρακολούθηση τηλεόρασης και στην υιοθέτηση των µη υγιεινών συνηθειών. 
 118

  

Ακόµη φαίνεται να υπάρχει άµεση συσχέτιση µεταξύ της εµφάνισης της παιδικής 

παχυσαρκίας και της αυξηµένης χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων ψυχαγωγίας από τα 

παιδιά σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα της Πίκη (2007)
119

. 

Τα παιδιά σήµερα, ψάχνουν ελεύθερο χρόνο όχι για να βγουν  από το σπίτι αλλά 

για να ασχοληθούν µε  ηλεκτρονικά παιχνίδια, ηλεκτρονικό υπολογιστή, και τηλεόραση. 

Όπως η τηλεόραση έτσι η ενασχόληση µε ηλεκτρονικά παιχνίδια ή και τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή,  µακροπρόθεσµα προκαλεί παχυσαρκία τόσο στα  παιδιά. 

Το γεγονός ότι τα παιδιά µένουν µόνα τους στο σπίτι, εξαιτίας της εργασίας των 

γονέων, αναγκάζονται να βάζουν µόνα τους κανόνες. Όπως να δει τηλεόραση ή να 

παίξει στο διαδίκτυο, τρώγοντας µόνο του το µεσηµεριανό του. 
120

 

Για την αποφυγή όλων των παραπάνω, οι ειδικοί έχουν ορίσει ως το µέγιστο χρόνο 

ενασχόλησης των παιδιών µε καθιστικές δραστηριότητες  στο πλαίσιο των 2 ωρών. Σε 

αυτόν τον χρόνο δεν περιλαµβάνεται ο χρόνος της µελέτης ή της παρακολούθησης των 

µαθηµάτων στο σχολείο. Η έρευνα του Ιδρύµατος «Αριστείδης ∆ασκαλοπουλος» έδειξε 

ότι το 14% των ερωτηθέντων ξεπερνούν το όριο ενασχόλησης µε καθιστικές 

δραστηριότητες, µε τους εφήβους να φτάνουν σε ποσοστό 20% και τα παιδιά το 10%.
121
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  &  ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Σήµερα οι διαταραχές της διατροφής όπως η βουλιµία, η ανορεξία, η υπερφαγία 

και η παχυσαρκία αποτελούν τις πιο επικίνδυνες για την υγεία. Οι διαταραχές αυτές 

είναι κατά βάση ψυχογενείς και απορρέουν συνήθως από µια διαστρεβλωµένη εικόνα 

του σώµατος. Αγγίζουν κυρίως αθλητές, µοντέλα, και κορίτσια σε µικρή ηλικία. 
122

 

Η παχυσαρκία στον 21
ο
 αιώνα αποτελεί την αχίλλειον πτέρνα της Ελλάδας αφού 

πλέον κατέχει µια από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη. Είναι σηµαντικό να 

γνωρίζουµε το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε, ώστε να µπορέσουµε να κατανοήσουµε 

τις αιτίες που το προκαλούν για να  το καταπολεµήσουµε. Γνωρίζοντας τις συνέπειες ή 

ακόµα και βλέποντας µερικές θα µπορέσουµε να δράσουµε. Η πρόληψη σαν καλύτερη 

µορφή θεραπείας είναι ισχυρό όπλο στον «πόλεµο κατά της µάστιγας της 

παχυσαρκίας». 

 

4.1  ∆ιατροφικές ∆ιαταραχές 

 

Οι διαταραχές στην Πρόσληψη Τροφής έχουν συγκεντρώσει µεγάλο ενδιαφέρον τα 

τελευταία χρόνια. Ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός κυρίως γυναικών αναφέρει 

έντονα προβλήµατα  Ψυχογενούς Ανορεξίας και  Ψυχογενούς Βουλιµίας στην εφηβεία 

και στην ενήλικη ζωή. 

                                                           

122Αδαµίδου Ι. MS, RD, 10/7/2012,  ∆ιατροφικές διαταραχές, http://www.iatronet.gr/article.asp?art_id=11449               
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Σε αυτό το σηµείο θεωρείται αναγκαίο να τονιστεί ότι η παχυσαρκία δεν ανήκει 

στις ∆ιαταραχές στην Πρόσληψη Τροφής και δεν αποτελεί γενικά ψυχική διαταραχή, 

εκτός αν ψυχολογικοί παράγοντες κατέχουν σηµαντικό ρόλο στην αιτιολογία της.
123

  

Η Ψυχογενής Ανορεξία είναι µια δυσλειτουργία που έχει παρουσιάσει έντονες 

αυξητικές τάσεις στην εποχή µας. Οι περισσότερες περιπτώσεις παρατηρούνται στον 

εφηβικό πληθυσµό (15-19 ετών) και έρευνες έχουν υποδείξει ότι τουλάχιστον 1% του 

ελληνικού πληθυσµού πάσχει από ανορεξία. Πιο πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι 

πλέον συναντάµε αύξηση των κρουσµάτων της διαταραχή ακόµα και σε µικρότερες 

ηλικίες (8-13ετών)
124

.  

Μελέτες σε κλινικούς πληθυσµούς και γενικούς πληθυσµούς έχουν βρει ότι πάνω 

από το 90% των ατόµων µε Ψυχογενή Ανορεξία είναι γυναίκες.
125

 

Η Ψυχογενής Ανορεξία είναι ένα σύνδροµο αυτοεπιβαλλόµενης ασιτίας στο οποίο 

το άτοµο µε τη θέληση του περιορίζει την πρόσληψη τροφής καθώς φοβάται έντονα 

µήπως γίνει παχύ. Τα βασικά χαρακτηρίστηκα της είναι η άρνηση του ατόµου να 

διατηρήσει ένα ελάχιστο φυσιολογικό βάρος, έντονος φόβος του ατόµου µήπως γίνει 

παχύ, διαταραχή στη σωµατική εικόνα, σηµαντική απώλεια βάρους και αµηνόρροια 

στης γυναίκες. Άτοµα µε τη διαταραχή αυτή λένε ότι νοιώθουν παχιά όταν το βάρος 

τους είναι φυσιολογικό η ακόµα κι όταν έχουν απισχνανθεί, κι αυτό γιατί η απώλεια του 

βάρους δεν καθησυχάζει το φόβο τους της παχυσαρκίας. Τα ανορεκτικά άτοµα 

υποφέρουν από µια διαταραγµένη αντίληψη του σώµατος τους και της εξωτερικής τους 

σωµατικής εικόνας – δεν µπορούν να αναγνωρίζουν σωµατικές αισθήσεις 

συµπεριλαµβανόµενου του αισθήµατος της πείνας. Πιστεύουν ότι το σώµα τους ή 

διάφορα µέρη του είναι πολύ παχιά ακόµα κι όταν είναι κάτω από το φυσιολογικό 

βάρος
126

. 

Έρευνες επισηµαίνουν ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από Ψυχογενή Ανορεξία 

έχουν δεκαπλάσιες πιθανότητες θανάτου σε σχέση µε αυτούς που δεν έχουν τη 

διαταραχή. 

                                                           
123 Μάνος Ν. (1997), Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής, αναθεωρηµένη έκδοση, Θεσσαλονίκη University 
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Studio Press, εκδόσ εις επιστηµονικών βιβλίων και περιοδικών 
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Η Ψυχογενής Βουλιµία εµπεριέχεται στις διατροφικές διαταραχές και θεωρείται η 

πιο διαδεδοµένη καθώς τα ποσοστά ασθενών µε βουλιµία είναι µεγαλύτερα από αυτά 

της νευρικής ανορεξίας
127

.  

Τα βασικά χαρακτηρίστηκα της Ψυχογενούς Βουλιµίας είναι επανειληµµένα 

επεισόδια υπερφαγίας στη διάρκεια των οποίων το άτοµα δεν µπορεί να ελέγξει τον 

εαυτό του ώστε να σταµατήσει να τρώει, η χρήση αντισταθµιστικών µεθόδων όπως 

πρόκληση εµέτου, καθαρτικών, η υπερβολική άσκηση και η υπερβολική ενασχόληση µε 

το σχήµα και το βάρος του σώµατος. 

Τα επεισόδια υπερφαγίας συνίστανται στην κατανάλωση τροφίµων µε υψηλή 

θερµιδική αξία π.χ γλυκά. Τυπικά τα βουλιµικά άτοµα ντρέπονται για τη συµπεριφορά 

τους και προσπαθούν να κρύψουν τα επεισόδια υπερφαγίας. Κατά τα επεισόδια 

υπερφαγίας το άτοµο συνήθως τρώει κρυφά και δεν σταµατάει παρά µόνο όταν πονέσει 

η κοιλιά του, πέσει για ύπνο, τον διακόψει κάποιος ή προκαλέσει έµετο. Ο προκλητός 

έµετος χρησιµοποιείται από το 80% - 90% των βουλιµικών ατόµων και το 30% 

περίπου παίρνουν καθαρτικά µετά από επεισόδια υπερφαγίας
128

.  

Έρευνες υποστηρίζουν ότι η βουλιµία είναι συχνότερη στο γυναικείο πληθυσµό, µε 

ποσοστό 90% και πως το 4,2% του γυναικείου πληθυσµού παρουσιάζει βουλιµία σε 

κάποια περίοδο της ζωής τους. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι το ποσοστό των ασθενών 

µε βουλιµία ανέρχεται στο 5%
129

.  Ενώ σε κλινικό δείγµα το 5% - 10% µε διαταραχή 

πρόληψης τροφής αποτελείται από άνδρες.  

Η βουλιµία και η ανορεξία είναι οι πιο θανατηφόρες ψυχοπαθολογικές διαταραχές. 

Σύµφωνα µε έρευνες, από 6% έως 13% των πασχόντων πεθαίνουν, εκ των οποίων το 

80% είναι κάτω από 20 ετών. Το θετικό είναι ότι οι έρευνες υποδεικνύουν πως στις 

περιπτώσεις που η διάγνωση γίνεται νωρίς και η θεραπεία είναι αποτελεσµατική το 

ποσοστό αποκατάστασης φτάνει στο 80%. Επιπλέον οι άνθρωποι που θεραπεύονται 

                                                           
127 Λουίζου Α, 15/06/2012, ∆ιατροφικές ∆ιαταραχές, http://www.kepeo.com  

128  Μάνος Ν. (1997), Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής, αναθεωρηµένη έκδοση, Θεσσαλονίκη University 

Studio Press, εκδόσεις επιστηµονικών βιβλίων και περιοδικών 
129 Λουίζου Α, 15/06/2012, ∆ιατροφικές ∆ιαταραχές, http://www.kepeo.com  
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παρουσιάζουν καλύτερη ποιότητα ζωής και αίσθηµα πληρότητας σε όλους τους τοµείς 

της ζωής τους
130

.  

 

4.2  Ορισµός παχυσαρκίας 

 

Η παχυσαρκία έχει αναγνωριστεί επισήµως ως νόσηµα το 1948, όταν ιδρύθηκε ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) και ο οποίος τη συµπεριέλαβε στη ∆ιεθνή 

Κατάταξη Παθήσεων (International Classification of Diseases). 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον WHO, ως παχυσαρκία ορίζεται η κατάσταση η οποία 

χαρακτηρίζεται από παθολογικά αυξηµένη εναπόθεση λίπους στο ανθρώπινο σώµα, σε 

τέτοιο βαθµό, ώστε να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του ατόµου. 

Υπεύθυνη διαταραχή είναι το ανεπιθύµητο θετικό ενεργειακό ισοζύγιο και η 

αύξηση του σωµατικού βάρους. Εκτός από την αύξηση του σωµατικού βάρους, η 

περίσσεια της ποσότητας του σωµατικού λίπους, συνεπάγεται και πλήθος 

ψυχοσωµατικών και κοινωνικών επιπτώσεων
131

. 

H πιο δηµοφιλής µέθοδος η οποία χρησιµοποιείται ευρέως για τη διάγνωση και την 

εκτίµηση του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας σε ενηλίκους στην κλινική πράξη και 

έρευνα, είναι η κατηγοριοποίηση µε βάση τον ∆ΜΣ (∆είκτης Μάζας Σώµατος). Ο ∆ΜΣ 

ορίζεται ως : ∆ΜΣ= Βάρος (kg)/ Ύψος (m)2 

Ο ∆ΜΣ αποτελεί ένα αρκετά αξιόπιστο εργαλείο για την εκτίµηση του σωµατικού 

λίπους καθώς λαµβάνει υπόψη του το βάρος και το ύψος, επιτρέποντας έτσι να γίνουν 

συγκρίσεις του βαθµού παχυσαρκίας σε διάφορες ηλικιακές οµάδες
132

.    

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατηγοριοποίηση µε βάση το ∆είκτη Μάζας 

Σώµατος (∆ΜΣ):  
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Πίνακας 3.1 ∆είκτης Μάζας Σώµατος Ι

 

 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, περισσότερα από 22

παιδιά κάτω των πέντε ετών σε όλο τον κόσµο είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα.

H παχυσαρκία στον παιδικό και εφηβικό πληθυσµό εµφανίζεται σε ολοένα και 

µεγαλύτερα ποσοστά µε αποτέλεσµα να εξαπλώνεται σε επιδηµικές διαστάσεις. Ακριβής 

ορισµός για τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά και εφήβους δεν µπορεί να δοθεί όπως 

στην περίπτωση των ενηλίκων καθώς κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας 

λαµβάνουν χώρα φυσιολογικές αλλαγές στην ανάπτυξη και στη σύσταση του σώµατος 

των παιδιών. Η φυσιολογική αυτή διαδ

αποτελεί και το λόγο που η παιδική παχυσαρκία διαφέρει από αυτή των ενηλίκων. Στα 

παιδιά ο καθορισµός των φυσιολογικών ορίων σωµατικού βάρους είναι ιδιαίτερα 

περίπλοκος σε σύγκριση µε τους ενήλικες, εξαιτίας της στα

αλλά και λόγω του ότι οι επιπλοκές που απορρέουν από την παχυσαρκία δεν είναι 

άµεσες.
134

  

Ο προσδιορισµός του σωµατικού βάρους των παιδιών γίνεται από διαγράµµατα 

ανάπτυξης (βλ. Παράρτηµα 2 σελ. 1

οργανισµό Υγείας, και µέσω του δείκτη µάζας σώµατος (∆ΜΣ), ο οποίος κατανέµεται 

σε εκατοστιαίες θέσεις ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο. Πιο συγκεκριµένα, εάν ο 

∆ΜΣ είναι µέχρι την 85

φυσιολογικό, εάν είναι µεγαλύτερος από την 85

εάν είναι µεγαλύτερος από την 95
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134Ζαφείρη Ε., 15/7/2012,  ∆ιερεύνηση παραγόντων κινδύνου για την εµφάνιση παχυσαρκίας σε παιδικό πληθυσµό, 

Πτυχιακή Εργασία, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 2009,  

Πίνακας 3.1 ∆είκτης Μάζας Σώµατος Ι 

 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, περισσότερα από 22

παιδιά κάτω των πέντε ετών σε όλο τον κόσµο είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα.

H παχυσαρκία στον παιδικό και εφηβικό πληθυσµό εµφανίζεται σε ολοένα και 

µεγαλύτερα ποσοστά µε αποτέλεσµα να εξαπλώνεται σε επιδηµικές διαστάσεις. Ακριβής 

α υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά και εφήβους δεν µπορεί να δοθεί όπως 

στην περίπτωση των ενηλίκων καθώς κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας 

λαµβάνουν χώρα φυσιολογικές αλλαγές στην ανάπτυξη και στη σύσταση του σώµατος 

των παιδιών. Η φυσιολογική αυτή διαδικασία της ανάπτυξης στην παιδική ηλικία 

αποτελεί και το λόγο που η παιδική παχυσαρκία διαφέρει από αυτή των ενηλίκων. Στα 

παιδιά ο καθορισµός των φυσιολογικών ορίων σωµατικού βάρους είναι ιδιαίτερα 

περίπλοκος σε σύγκριση µε τους ενήλικες, εξαιτίας της σταδιακής µεταβολής του ύψους 

αλλά και λόγω του ότι οι επιπλοκές που απορρέουν από την παχυσαρκία δεν είναι 

Ο προσδιορισµός του σωµατικού βάρους των παιδιών γίνεται από διαγράµµατα 

βλ. Παράρτηµα 2 σελ. 157), που έχουν προκύψει από τον Παγ

οργανισµό Υγείας, και µέσω του δείκτη µάζας σώµατος (∆ΜΣ), ο οποίος κατανέµεται 

σε εκατοστιαίες θέσεις ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο. Πιο συγκεκριµένα, εάν ο 

∆ΜΣ είναι µέχρι την 85
η
 εκατοστιαία θέση, το βάρος του παιδιού θεωρείται 

φυσιολογικό, εάν είναι µεγαλύτερος από την 85
η
 θέση, το παιδί θεωρείται υπέρβαρο και 

εάν είναι µεγαλύτερος από την 95
η
 θέση θεωρείται παχύσαρκο  
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∆ΜΣ Κλινική εκτίµηση κατάστασης

˂ 19 Ελλιποβαρής

19 – 25 Φυσιολογικό βάρος

25 – 30 Υπέρβαρος

30 – 35 Παχύσαρκος

35 – 40 Σοβαρή παχυσαρκία

40 – 50 Νοσογόνος παχυσαρκία

˃ 50 Κακοήθης παχυσαρκία
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Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, περισσότερα από 22 εκατοµµύρια 

παιδιά κάτω των πέντε ετών σε όλο τον κόσµο είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα.
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H παχυσαρκία στον παιδικό και εφηβικό πληθυσµό εµφανίζεται σε ολοένα και 

µεγαλύτερα ποσοστά µε αποτέλεσµα να εξαπλώνεται σε επιδηµικές διαστάσεις. Ακριβής 

α υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά και εφήβους δεν µπορεί να δοθεί όπως 

στην περίπτωση των ενηλίκων καθώς κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας 

λαµβάνουν χώρα φυσιολογικές αλλαγές στην ανάπτυξη και στη σύσταση του σώµατος 

ικασία της ανάπτυξης στην παιδική ηλικία 

αποτελεί και το λόγο που η παιδική παχυσαρκία διαφέρει από αυτή των ενηλίκων. Στα 

παιδιά ο καθορισµός των φυσιολογικών ορίων σωµατικού βάρους είναι ιδιαίτερα 

διακής µεταβολής του ύψους 

αλλά και λόγω του ότι οι επιπλοκές που απορρέουν από την παχυσαρκία δεν είναι 

Ο προσδιορισµός του σωµατικού βάρους των παιδιών γίνεται από διαγράµµατα 

), που έχουν προκύψει από τον Παγκόσµιο 

οργανισµό Υγείας, και µέσω του δείκτη µάζας σώµατος (∆ΜΣ), ο οποίος κατανέµεται 

σε εκατοστιαίες θέσεις ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο. Πιο συγκεκριµένα, εάν ο 

εκατοστιαία θέση, το βάρος του παιδιού θεωρείται 

θέση, το παιδί θεωρείται υπέρβαρο και 

∆ιερεύνηση παραγόντων κινδύνου για την εµφάνιση παχυσαρκίας σε παιδικό πληθυσµό, 

http://eureka.lib.teithe.gr:8080/handle/10184/2246  

Κλινική εκτίµηση κατάστασης 

Ελλιποβαρής 

Φυσιολογικό βάρος 

Υπέρβαρος 

Παχύσαρκος 

Σοβαρή παχυσαρκία 

Νοσογόνος παχυσαρκία 

Κακοήθης παχυσαρκία 
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H Εκατοστιαία θέση ∆ΜΣ (∆είκτη Μάζας Σώµατος) έχει αναγνωριστεί διεθνώς 

πλέον ως ο καλύτερος δείκτης εκτίµησης της παιδικής παχυσαρκίας καθώς έχει πολύ 

καλή συσχέτιση µε το σωµατικό λίπος και συσχετίζεται µε τις µεταβολικές επιπλοκές της 

παχυσαρκίας
135

. 

 

4.3 Αίτια – παράγοντες της παχυσαρκίας 

 

 Η αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας, που εξελίσσεται σε παχυσαρκία των 

ενηλίκων, οφείλεται στο µεγαλύτερο ποσοστό της στην τεράστια αλλαγή του τρόπου 

ζωής που ακολουθεί πλέον το «∆υτικό» πρότυπο. Τα παιδιά από τις αλάνες και τις 

πλατείες συχνάζουν πλέον και επενδύουν στο ηλεκτρονικό παιχνίδι σε µια καθιστική 

ζωή µπροστά από οθόνες υπολογιστών και κατανάλωση µη υγιεινών σνακ. Οι ώρες 

εργασίας των γονιών έχουν αυξηθεί µε αποτέλεσµα να µένουν πολλές ώρες µακριά από 

το σπίτι  και οι γονείς έχουν χάσει τον έλεγχο των διατροφικών συνήθειων των παιδιών 

τους. Η κλασική µεσογειακή διατροφή για την οποία δεν έχουµε πάψει να είµαστε 

περήφανοι αλλά έχουµε σταµατήσει να ακολουθούµε έχει αντικατασταθεί µε έτοιµα 

φαγητά (junk food) που είναι γεµάτα λίπος και µαγειρεύονται ανθυγιεινά. Έτσι υπάρχει 

πρόσληψη µε το φαγητό µεγαλύτερου αριθµού θερµίδων, απ' αυτές που χρειάζεται το 

άτοµο για τις ηµερήσιες ανάγκες του. Τα παθολογικά αίτια καθώς και  διαταραχές στο 

γενετικό µας υλικό προδιαθέτουν κάποια άτοµα να γίνουν παχύσαρκα. Γίνονται 

εκτεταµένες έρευνες για την ταυτοποίηση συγκεκριµένων γονιδίων και διαταραχών που 

αυξάνουν την όρεξη ή µειώνουν τον κορεσµό ή διαταράσσουν το φυσιολογικό 

µεταβολισµό. Η δραµατική αύξηση όµως σε ποσοστά επιδηµίας δεν δικαιολογείται από 

τη γενετική προδιάθεση. 
136

 

 

1. Γενετικοί και ορµονικοί παράγοντες:  

Οι γενετικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας αλλά 

εκείνοι που ευθύνονται κυρίως είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. ∆ιαπιστώθηκε 

πως η έντονη παχυσαρκία στους γονείς αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας και στα 

                                                           
135 13/07/2012, http://www.who.int 
136Σκρέκας Γ., 30/4/2012,  Παχυσαρκία η νόσος του αιώνα, http://www.paxysarkia.net/ 
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παιδιά τους. Μελέτες έδειξαν πως αν και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι το ποσοστό 

διπλασιάζεται στο να γίνει το παιδί παχύσαρκο σε σχέση µε το να είναι µόνο ο ένας 

γονέας παχύσαρκος, ή και οι δυο γονείς να έχουν φυσιολογικό βάρος.
137

 

Πιο συγκεκριµένα σε έρευνα βρέθηκε ότι το ποσοστό των παιδιών όπου και οι δυο 

γονείς είναι παχύσαρκοι ανέρχεται στο 80%, το ποσοστό του ενός από τους δυο γονείς 

που είναι παχύσαρκοί ανέρχεται στο 40%, ενώ το ποσοστό εκείνων που έχουν 

φυσιολογικό βάρος είναι 7-10%.
138

 

 

2. ∆ιατροφή:  

Ο ρόλος της διατροφής είναι σηµαντικός στην παιδική ηλικία καθώς καθορίζει και 

τον τρόπο µε τον οποίο θα τρέφεται το παιδί στην ενήλικη ζωή του. Το παιδί πρέπει να 

τρέφεται σωστά, µε πέντε γεύµατα την ηµέρα χωρίς να παραλείπει κανένα γεύµα. ∆εν 

πρέπει να τρώει µεγάλες ποσότητες, µεγάλη πρόσληψη θερµίδων και κυρίως όχι φαγητά 

κακής ποιότητας µε µεγάλο ποσοστό λίπους και ζάχαρης. Οι γονείς και τα παιδιά είναι 

σηµαντικό να µην επηρεάζονται από τις διαφηµίσεις της τηλεόρασης και τα φαγητά 

εκτός σπιτιού. Ο γονέας πρέπει να γνωρίζει τι ψωνίζει το παιδί του στο σχολείο  για να 

µπορεί να του φτιάξει ένα σωστό πρόγραµµα διατροφής.
139

  

Σήµερα το 95% αυτών των διαφηµίσεων παρουσιάζει τρόφιµα υψηλά σε λίπος, 

ζάχαρης και αλατιού, όπως είναι τα γλυκά, τα µπιφτέκια καθώς και τα αναψυκτικά. 

Ωστόσο σε καµία από τις διαφηµίσεις δεν προβάλλονταν θρεπτικές τροφές, φρούτα και 

λαχανικά.
140

,
141

  

 

3. Τρόπος ζωής :  

Ο τρόπος ζωής επηρεάζει το σώµα και το µυαλό του παιδιού. Είναι αναµενόµενο 

όταν το παιδί δεν ασκείται να είναι παχύσαρκο. Αν κάνει καθιστική ζωή, δεν 
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30/4/2012,  Παχυσαρκία η νόσος του αιώνα, http://www.paxysarkia.net/ 
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καταναλώνει τις θερµίδες που τρώει µε αποτέλεσµα να αποθηκεύονται στον οργανισµό. 

Το παιδί και οι γονείς πρέπει να γυµνάζονται τουλάχιστο µια ώρα την ηµέρα.
142

 

Παλαιότερα τα παιδιά εξέφραζαν έντονα την επιθυµία τους για τον αθλητισµό και 

το παιχνίδι στην αυλή. Σήµερα όχι µόνο δεν γυµνάζονται- παίζουν έξω, αντίθετα 

αφιερώνουν πολύτιµο χρόνο από τη ζωή τους µπροστά στις οθόνες της τηλεόρασης και 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εποµένως η χαµηλή συµµετοχή των παιδιών σε φυσικές 

δραστηριότητες και ενασχόληση τους µε καθιστικού τύπου δραστηριότητες αυξάνει όχι 

µόνο τη µυϊκή αδράνεια αλλά και την παχυσαρκία. 
143

 

 

4. Ψυχοκοινωνικοί και οικονοµικοί παράγοντες:  

Η ψυχολογία του ανθρώπου έχει σηµαντικό ρόλο σ’ όλη του τη ζωή καθώς όταν 

δεν καλύπτεται συναισθηµατικά καταλήγει να βρίσκει παρηγοριά στο φαγητό. Σ’ αυτό 

το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στην παιδική παχυσαρκία. Ειδικότερα έρευνες έδειξαν ότι η ψυχολογία του παιδιού 

επηρεάζει σηµαντικά τη σωµατική του κατάσταση. Τέτοιοι ψυχολογικοί παράγοντες 

είναι το άγχος, το πένθος, η βία στην οικογένεια, οι σχολικές πιέσεις, ο χωρισµός των 

γονιών.
144

 Τα παχύσαρκα παιδιά έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση και φτωχή εικόνα για τον 

εαυτό τους, µε αποτέλεσµα να οδηγεί τα παιδιά σ’ ένα φαύλο κύκλο µη ισορροπηµένης 

διατροφής, µειωµένης άσκησης και κακής εικόνας για το σώµα τους.
145

 

 Σηµαντικό είναι να αναφερθεί πως µεγάλα ποσοστά παχυσαρκίας εµφανίζονται σε 

οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα και χαµηλή µόρφωση. Το ίδιο υποστηρίζει και ο 

Boumtje et al. ,σύµφωνα µε την Πίκη, όπου όσο περισσότερη αφθονία υπάρχει στα 

νοικοκυριά τόσο µικρότερη είναι η πιθανότητα το παιδί να έρθει αντιµέτωπο µε την 

παχυσαρκία.
146
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5. Άλλοι παράγοντες κινδύνου εµφάνισης παχυσαρκίας:  

Μελέτες έχουν δείξει πως οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν σηµαντικά τα 

ποσοστά εµφάνισης παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία. 

 

• ∆ιαβήτης Κύησης  

• Χαµηλό σωµατικό βάρος γέννησης  

• Κάπνισµα κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης 

• Χαµηλά ποσοστά θηλασµού 

• Πρόωρος απογαλακτισµός 

• Ενδοκρινικά Αίτια
147

 

 

4.4  Επιπτώσεις παχυσαρκίας 

 

 Όταν ένα άτοµο είναι παχύσαρκό σε µικρή ηλικία συνήθως είναι παχύσαρκο σε 

όλη του την ζωή.
148

 «Η παχυσαρκία στην παιδική ηλικία συνδέεται µε διάφορα 

προβλήµατα υγείας τόσο στην παιδική-εφηβική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή.»
149

 

Με αποτέλεσµα οι συνέπειες της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας να είναι 

πολυάριθµές τόσο στα παιδιά αυτής της ηλικίας όσο και στη µελλοντική τους ζωή ως 

ενηλίκων.   

Οι επιπτώσεις µπορούν να διακριθούν σε βραχυπρόθεσµές και µακροπρόθεσµες, οι 

οποίες µπορεί να εµφανιστούν κατά την ενηλικίωση και αργότερα.  
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4.5  Τρόποι αντιµετώπισης 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας η 

οποία πρέπει να προβληµατίσει προκειµένου να ληφθούν δραστικότερα µέτρα για την 

πρόληψη του φαινοµένου αυτού.  

 Θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας για να 

αποφύγουµε τους µελλοντικούς παχύσαρκους ενηλίκους. Η πρόληψη της παχυσαρκίας 

καθώς και η αντιµετώπιση της γίνεται µε την εφαρµογή ορισµένων πολύ απλών 

κανόνων υγιεινής διατροφής και τη συχνή σωµατική άσκηση. Κανόνες οι οποίοι 

βοηθούν αποφασιστικά και στην πρόληψη ενός µεγάλου φάσµατος χρόνιων παθήσεων. 

Η απώλεια του σωµατικού βάρους πρέπει να γίνεται σταδιακά και να αποφεύγονται οι 

µεγάλες αυξοµειώσεις βάρους, που ίσως είναι πιο επικίνδυνες για την υγεία, από την 

ίδια την παχυσαρκία. 

Το πρώτο βήµα και το σηµαντικότερο είναι ο έγκαιρος προσδιορισµός και η 

έγκαιρη διάγνωση του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας στα παιδιά, τόσο από 

τους γονείς όσο και από τους επιστήµονες υγείας.  Ξεκινώντας από τη βρεφική ηλικία 

θα ήταν καλύτερο εάν οι µητέρες θήλαζαν τα παιδιά τους, όπου ο µητρικός θηλασµός 

φαίνεται να αποτελεί ένα ισχυρό όπλο απέναντι στην ανάπτυξη της παιδικής 

παχυσαρκίας. Μαθαίνοντας το παιδί από τη νηπιακή και σχολική ηλικία να τρέφεται µε 

υγιεινά και συχνά γεύµατα, ισορροπηµένα και πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία. Οι γονείς 

αλλά και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προωθούν και να ενηµερώνουν τα παιδιά πάνω 

σε θέµατα υγιεινής διατροφής, να ενηµερώνονται για τις συνέπειες, τους τρόπους 

αντιµετώπισης και τα αίτια της παχυσαρκίας.  

Είναι σηµαντικό να µπορούν τα παιδιά να παίζουν σε ασφαλή παιδικά πάρκα και 

γήπεδα. Η άσκηση είναι σηµαντική για το σώµα του ανθρώπου και κυρίως για τα 

παιδιά, γι αυτό θα ήταν καλύτερο τα παιδιά να απαλλαγούν από την καθιστική ζωή, 

βλέποντας λιγότερο τηλεόραση, παίζοντας λιγότερο στον υπολογιστή και  να µένουν 

λιγότερες ώρες κλειδωµένα στο σπίτι.
150

  

                                                           
150 Πίκη Β., 7/2/2012 Η παχυσαρκία στην ευαίσθητη ηλικία των 6 µε 12 ετών και η σχέση της µε τα ηλεκτρονικά 

µέσα ψυχαγωγίας, τη φυσική δραστηριότητα και τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες, Πτυχιακή Εργασία, 2007, 

http://nefeli.lib.teicrete.gr 
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Στον τοµέα της προώθησης υγιεινών προτύπων διατροφής, τα µέτρα που έχουν 

ληφθεί στη χώρα µας αφορούν κυρίως στην αγωγή υγείας στα παιδιά και τη λήψη 

µέτρων στα σχολεία.  

Η διατροφική αγωγή στα σχολεία προωθείται µέσα από τις δράσεις του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Το Υπουργείο, σε συνεργασία και µε άλλους 

φορείς, οργανώνει προγράµµατα πληροφόρησης και βιωµατικής εκπαίδευσης για την 

παραδοσιακή ελληνική δίαιτα, την υγιεινή διατροφή, την παχυσαρκία και τη σωµατική 

άσκηση στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, 

σε συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Υγείας, έχουν προωθηθεί µέτρα 

απαγόρευσης της πώλησης σκευασµάτων υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, ζάχαρη 

και αλάτι από τα σχολικά κυλικεία και έχουν οργανωθεί πρωτοβουλίες για την 

προώθηση υγιεινών τροφίµων π.χ. φρούτων. 
151

 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης µιας Εθνικής ∆ιατροφικής Πολιτικής η οποία έχει ως 

στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας του ευαίσθητου µαθητικού πληθυσµού 

και την προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών, γίνονται προσπάθειες για 

δηµιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος που συµβάλλει στις ορθές 

διατροφικές επιλογές των µαθητών εκδίδοντας υγειονοµικές διατάξεις αναφορικά µε 

κανόνες υγιεινής και γίνεται προσπάθεια για καθορισµό των προϊόντων που διατίθενται 

στα κυλικεία των σχολείων, αναπόσπαστο µέρος του σχολικού περιβάλλοντος το οποίο 

επιτρέπει την ενίσχυση θετικών µηνυµάτων, τα οποία θα πρέπει να δίνονται και στην 

τάξη (Ερµηνευτική εγκύκλιος Υ1Γ/Γ.Π οικ. 109167). 

Στο σχολικό περιβάλλον οι παρεµβάσεις που θα γίνουν θα πρέπει να είναι 

καθοριστικές. Είναι απαραίτητα όχι µόνο τα εθνικά προγράµµατα για ενηµέρωση 

σχετικά µε την διατροφή άλλα και η προαγωγή της σωµατικής άσκησης. Αυτό µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί αυξάνοντας τις ώρες άσκησης στο σχολείο άλλα και βελτιώνοντας τον 

αθλητικό εξοπλισµό τους. 

 

 

 

                                                           
151 Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ιατροφή και τις ∆ιατροφικές ∆ιαταραχές 2008 – 2012,  1/6/2012, 

http://www.yyka.gov.gr 
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4.6  Η Ελληνική πραγµατικότητα 

 

Μελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί για την παχυσαρκία στον ελλαδικό χώρο 

διαπιστώνουν ταύτιση µε τις διεθνείς τάσεις  µε την Ελλάδα να καταλαµβάνει µια από 

τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη µε µεγάλο ποσοστό παχύσαρκων παιδιών. 

Συγκεκριµένα, περίπου 4 στα 10 παιδιά είναι παχύσαρκα και βρίσκονται κάτω των 

δέκα ετών.  

Σύµφωνα µε τον Οικονόµου στην µεταπτυχιακή του εργασία ανάφερε τη µελέτη την 

οποία διενέργησαν οι Krassas et al. το 2001 στη Θεσσαλονίκη σε παιδιά ηλικίας 6- 17 

χρόνων. ∆ιαπίστωσαν πως το 22.2% ήταν υπέρβαροι και το 4,1% ήταν παχύσαρκοι. Σε 

αντίστοιχη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2004 στον Βόλο οι Manios et al. 

ανακάλυψαν ότι στα αγόρια το 35,6% ήταν υπέρβαροι και το 6,7% ήταν παχύσαρκοι, 

στα κορίτσια σηµειώθηκε πως ποσοστό 25,7% ήταν υπέρβαρα και 6,7% ήταν 

παχύσαρκα. Σε έρευνες που διεξάχθηκαν στην Κρήτη, όπου η αλλαγή τρόπου ζωής και 

των διατροφικών προτύπων διαφοροποιούνται σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές της 

Ελλάδας από τους Καφάτος & συν. 1998, Μamalakis et at. 2000, Μagkos et al. 2005 

και Λιναρδάκης & συν. 2003, αναφέρεται µεγαλύτερος επιπολασµός παιδικής 

παχυσαρκίας µε το σύνολο των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών να βρίσκεται στο 

41%, µε αποτέλεσµα να κατέχει το υψηλότερο ποσοστό σε σχέση µε άλλες µελέτες 

αντίστοιχης ηλικιακής πληθυσµιακής οµάδας, στην βόρεια περιοχή της Μεσογείου.
152

  

Σε µια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στην περιοχή της Κρήτης το 2007 έδειξε ότι 

το 17,3% των παιδιών ήταν υπέρβαρα, ενώ το ποσοστό των παχύσαρκων κυµαινόταν 

στο 3,3%. Σύµφωνα µε τους ερευνητές τα ποσοστά αυτά δεν θα πρέπει να µας αφήνουν 

αδιάφορους καθώς η παιδική παχυσαρκία συνδέεται άρρηκτα µε την εµφάνιση χρόνιων 

ασθενειών και προβληµάτων υγείας.
153

    

Σε έρευνα που έγινε στον ελληνικό χώρο και συγκεκριµένα σε παιδιά και εφήβους 

στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη φάνηκε ότι ακολουθούν ορθότερα τη Μεσογειακή 

                                                           

152Οικονόµου Α., 10/2/2012, ∆ιατροφικές Συνήθειες των παιδιών ∆ηµοτικού στο σχολείο και η σχέση τους µε δείκτες 

υγείας και φυσικής ικανότητας, Μεταπτυχιακή Εργασία, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Ιατρικής, 2006,  

http://mph.med.uoc.gr/files/Dissertations/Oikonomou_2006.pdf  
153 Yannakoulia M., Karayannis D., Terzidou M., Kokkevi M., Sidossis L. (2004) Uutrition- related habits of Greek 

adolescents. Eur J Clin Uutr. 58:580-586 
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∆ιατροφή σε αντίθεση µε τα παιδιά της Κρήτης. Συµπερασµατικά τα παιδιά και οι 

έφηβοι σε αστικές και αγροτικές περιοχές (εκτός Αθήνα και Θεσσαλονίκη) είναι σε 

µεγάλο ποσοστό παχύσαρκοι και υπέρβαροι, µε εντονότερο το φαινόµενο στην Κρήτη 

και την Στερεά Ελλάδα. 
154

 

Αξιοσηµείωτα να αναφερθούν είναι τα αποτελέσµατα πανελλαδικής έρευνας του 

ΙΚΠΙ (Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής) που πραγµατοποιήθηκε στα 

πλαίσια του πανευρωπαϊκού προγράµµατος KIDSCREEU. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 

το ποσοστό των παιδιών 8-12 ετών µε υπερβάλλον βάρος είναι 26,9%, ενώ αντίστοιχα 

σε εφήβους 12-18 ετών είναι 20% για τα αγόρια και 8% για τα κορίτσια
155

. 

Η παχυσαρκία είναι σήµερα η µεγαλύτερη µη λοιµώδης επιδηµία στον πλανήτη. ∆εν 

αποτελεί απλώς µια ‘κατάσταση που προδιαθέτει σε ασθένειες’, αλλά είναι η ίδια µια 

νόσος, η οποία µάλιστα έχει βαριά πρόγνωση. Είναι σήµερα η τρίτη αιτία θανάτων στη 

χώρα µας µετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τις νεοπλασίες.
156

  

 

� Πίνακας 3.2 Αιτίες θανάτου στην Ελλάδα157 

 

 

  

                                                           
154Πανελλήνια έρευνα διατροφικών συνηθειών παιδιών και εφήβων (2007)  «Αριστείδης ∆ασκαλόπουλος» 
155Καραγιαννίδου Ε.,7/2/2012, Παιδική Παχυσαρκία http://www.opaidiatrosmou.gr/index.php/misc/65-2012-01-

26-10-06-17 
156Σκρέκας Γ., 30/4/2012,  Παχυσαρκία η νόσος του αιώνα, http://www.paxysarkia.net/ 

157 26/4/2012,  Σιωπηλός δολοφόνος η παχυσαρκία, http://www.iatronet.gr/article.asp?art_id=4814 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών χωρίζονται 

σε τέσσερις οµάδες και είναι, οι περιβαλλοντικοί, οι κοινωνικοί, οι οικονοµικοί και οι 

πολιτισµικοί παράγοντες.  

 Κατά τη σχολική ηλικία τα παιδιά αρχίζουν να δέχονται επιρροές από τους 

παραπάνω παράγοντες διαµορφώνοντας τις προτιµήσεις τους. 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θεωρούµε σηµαντικό να αναφερθούµε, στους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών, καθώς η παιδική ηλικία αποτελεί 

την κρισιµότερη περίοδο για την διαµόρφωση και υιοθέτηση ορθών διατροφικών 

συνηθειών. Ο κύριος λόγος είναι ότι σε αυτήν την περίοδο οι διατροφικές συνήθειες 

που υιοθετούνται εγκαθίστανται για όλη τη διάρκεια της ζωής του παιδιού. Η ηλικία 

αυτή αποτελεί σηµαντικό στάδιο τόσο για την σωµατική, όσο και για την πνευµατική 

ανάπτυξη ενός παιδιού. 

 

5.1 Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 

Ο κυριότερος περιβαλλοντικός παράγοντας που επηρεάζει την παροχή τροφής και 

τη διατροφική κατάσταση του ατόµου: η γεωργική παραγωγή και η επαρκής παραγωγή 

τροφίµων αυτονόητα και αλληλένδετα µεταξύ τους.
158

  

 

 

                                                           
158 Χασαπίδου Μ., Φαχαντίδου Α. (2002) ∆ιατροφή για Υγεία, Άσκηση & Αθλητισµό, Θεσσαλονίκη: University 

Studio Press 
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5.2 Κοινωνικοί παράγοντες 

Αρκετοί ερευνητές έχουν αποδείξει ότι τα σηµερινά παιδιά αναπτύσσουν 

λανθασµένες αντιλήψεις  για την ποσότητα αλλά  και την ποιότητα του φαγητού που 

καταναλώνουν. Αυτό οφείλεται σε ορισµένους κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι είναι 

οι εξής: 

 

� Η οικογένεια 

� Οι φίλοι  

� Το σχολικό περιβάλλον 

� Το κυλικείο  

� Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης  

� Οι διαφηµίσεις
159

 

 

Πιο αναλυτικά:  

� Η οικογένεια 

Η οικογένεια, ιδιαίτερα κατά τη νηπιακή και προσχολική ηλικία, αποτελεί το 

βασικότερο παράγοντα που επηρεάζει τις συνήθειες του παιδιού στο φαγητό. Οι γονείς 

µεταφέρουν µε το παράδειγµα  τους συµπεριφορές σε θέµατα διατροφής. 

Αρχικά οφείλουν να προσφέρουν στο παιδί ένα ισορροπηµένο διαιτολόγιο, 

χρησιµοποιώντας τη µεγάλη επιρροή που ασκούν σε αυτό. Η ευθύνη αυτή δεν 

περιορίζεται στην υγιεινή και την ασφάλεια του φαγητού, αλλά συµπεριλαµβάνει την 

ποικιλία, την ποσότητα, το ωράριο των γευµάτων, και πολύ περισσότερο την 

ατµόσφαιρα που υπάρχει γύρω από το τραπέζι και το γεύµα. Η γνώση των γονέων σε 

θέµατα διατροφής είναι ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει τις διατροφικές 

επιλογές των παιδιών. 
160

 

                                                           
159 Βούτου Ε. 28/4/2012, Παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών…», 

www.mednutrition.gr 

160 Ζάµπελας Α. (2003)  Η διατροφή στα στάδια της ζωής, Αθήνα: Πασχαλίδη 



68 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι γονείς ενδεχοµένως να είναι αδιάφοροι και να µην 

γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, υποδηλώνοντας λοιπόν την 

έλλειψη γνώσεων τους σε θέµατα σωστής διατροφής.
161

  

Σε άλλη έρευνα βρέθηκε ότι οι γονείς δεν ενδιαφέρονται για τον τρόπο διατροφής 

των παιδιών τους καθώς 25-48% των Ελληνόπουλων δεν είχαν ποτέ ενηµερωθεί για 

θέµατα διατροφής από τους γονείς τους.
162

 

Σε έρευνα της Αντωνακάκη
163

 βρέθηκε ότι υπάρχει άµεση συσχέτιση της 

διατροφικής συµπεριφοράς των γονιών µε αυτή των παιδιών τους. Συγκεκριµένα, 

βρέθηκε ότι οι γονείς που προτιµούσαν υγιεινές τροφές, αποτελούσαν πρότυπο για τα 

παιδιά τους. 

Επιπλέον οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα τρόφιµα που εισέρχονται στην 

οικογενειακή εστία και για τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών, καθώς αποτελούν 

σηµαντικά πρότυπα για εκείνα. Εκείνοι είναι υπεύθυνοι για τις «ανθυγιεινές επιλογές» 

και για τις λανθασµένες συνήθειες που υιοθετούν τα παιδιά και έχουν αντίκτυπο στη 

µετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Για παράδειγµα  η ενθάρρυνση για κατανάλωση τροφής, 

όταν ένα παιδί είναι  χαρούµενο ή λυπηµένο, µπορεί να προκαλέσει σύγχυση στα παιδιά 

δηµιουργώντας µια εσφαλµένη αντίληψη για τη σχέση τροφής και συναισθήµατος, ενώ  

η παραµικρή συναισθηµατική πίεση µπορεί να οδηγήσει στο φαγητό ως µέσο 

ανακούφισης και παρηγοριάς. Τέλος ένα θετικό παράδειγµα, αποτελεί η υιοθέτηση της 

συνήθειας για κατανάλωση πρωινού γεύµατος, το οποίο είναι απαραίτητο για να 

µπορέσει το παιδί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καθηµερινότητας.
164

  

Σε άρθρο της η Βούτου αναφέρει ότι σε έρευνες διαπιστώθηκε πως σηµαντικό 

ρόλο µεταξύ των δυο γονέων φαίνεται πως κατέχει η µητέρα. Η συσχέτιση παιδιών και 

µητέρων όσον αφορά στην κατανάλωση τροφίµων είναι µεγαλύτερη, αφού αυτές 

συνήθως προετοιµάζουν το φαγητό και µεριµνούν για τη διατροφή του παιδιού. 

                                                           
161 Ιωαννίδης Ι. (2007) Παιδική διατροφή, παχυσαρκία και επιπτώσεις στην υγεία, http://www.elliniki-

ygeia.gr/diatrofi/ioannidis_paidiki_paxisarkia.php 
162 Μeizi He, Anita Evans (2007) Are parents aware that their children are overweight or obese? Canadian Family 

Physician, 53(9): 1493–1499 
163Αντωνακάκη Ε., 8/2/2012, Επίδραση σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαµόρφωση των 

διατροφικών συνηθειών, παιδιών σχολικής ηλικίας, Πτυχιακή Εργασία, ΤΕΙ Κρήτης, 2010,   

http://nefeli.lib.teicrete.gr 
164 Μανιός Γ. (2007)  ∆ιατροφική Αγωγή,  Αθήνα: Πασχαλίδη 
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Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η συµπεριφορά των γονέων καθορίζει τις συνήθειες των 

παιδιών, γεγονός που ενισχύει την άποψη περί µίµησης «των µεγάλων».  
165

 

 

− Ευρύτερο περιβάλλον  

Κατά τη σχολική ηλικία τα παιδιά αρχίζουν να δέχονται επιρροές από το ευρύτερο 

περιβάλλον, οι οποίες διαµορφώνουν τις προτιµήσεις τους. Τέτοιοι παράγοντες που 

επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών είναι οι φίλοι,  το σχολικό 

περιβάλλον, το κυλικείο τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και οι διαφηµίσεις.
166

  

 

� Οι φίλοι  

Πολλές φορές τα παιδιά τείνουν να µιµούνται τους φίλους τους, αφού σε αυτή την 

ηλικία δεν έχουν αναπτύξει πλήρως την ατοµική τους κρίση  και προσωπικότητα τους, 

µε αποτέλεσµα να παρασύρονται σε λανθασµένες και µη κατάλληλες διατροφικές 

επιλογές. Αυτό γίνεται εµφανές ιδιαίτερα στα τρόφιµα που προτιµούν να αγοράσουν στο 

κυλικείο του σχολείου, που καταναλώνουν στις παιδικές γιορτές και εκδροµές καθώς 

καις τις παιδικές κατασκηνώσεις. 

Ωστόσο, η Αντωνακάκη
167

 διαπίστωσε ότι το 80,6% των συµµετεχόντων στην 

έρευνα επιλέγουν να τρώνε κυρίως υγιεινές τροφές κατά τη διάρκεια του διαλύµατος 

στο σχολείου και το 74% δηλώνει ότι θα τις προτιµούσε ακόµα κι αν οι φίλοι του δεν 

τις έπαιρναν. 

 

� Το σχολικό περιβάλλον 

Από το σχολικό περιβάλλον, επίδραση ασκούν και οι εκπαιδευτικοί που προάγουν ή 

αποθαρρύνουν συµπεριφορές υγείας. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί έχοντας πρόσβαση σε 
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µεγάλο αριθµό παιδιών στο σχολείο  έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την υγιεινή 

συµπεριφορά και προάγουν ειδικά προγράµµατα αγωγής υγείας.
168

  

Στη µελέτη της Αντωνακάκη
169

 γίνεται φανερό ότι οι δάσκαλοι προτιµούν τις «Μη 

Ανθυγιεινές» τροφές  φτάνοντας το 70%. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται σε παρόµοια 

έρευνα της Γιαννοπούλου,
170

 όπου βρέθηκε ότι το 49% των εκπαιδευτικών ακολουθούν 

µια µέτρια διατροφή, το 26% ακλουθούν µια φτωχή διατροφή και µόνο το 25% κάνουν 

µια σωστή διατροφή. 

 

� Το κυλικείο  

Σύµφωνα µε έρευνα του Καφάτου και των συνεργατών του (2003) που 

πραγµατοποιήθηκε σε 5 σχολεία της Κρήτης το 1997 διαπιστώθηκε ότι τα σχολικά 

κυλικεία διέθεταν τρόφιµα εκτός των επιτρεπόµενων κανόνων υγιεινής και καθορισµού 

προϊόντων, όπως πατατάκια, σοκολάτες και αναψυκτικά. Η ύπαρξη τέτοιων τροφών 

µπορεί να  επηρεάσουν τις επιλογές των παιδιών, τις οποίες µπορούν να τις 

υιοθετήσουν και ως ενήλικες.
171

 

Επιπλέον µετά από έρευνα του ΙΝΚΑ βρέθηκε ότι το 30% των σχολικών κυλικείων 

πουλούσε γάλα µε κακάο και γλειφιτζούρια, το 43% πίτσα, το 50% µπισκότα και το 

53% κρουασάν και τσίχλες.
172

 

Εποµένως τα τρόφιµα που διατίθενται και στην συνέχεια αγοράζονται από τα 

κυλικεία θεωρούνται σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα της 

διατροφής των παιδιών σχολικής ηλικίας. 

Οι µέχρι σήµερα µελέτες δείχνουν ότι οι µαθητές συνήθως προτιµούν στα κυλικεία 

τρόφιµα πλούσια σε λίπος, συνήθως κακής ποιότητας και ζάχαρη. 
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Όσον αφορά στα είδη τα οποία επιτρέπεται να πωλούνται στα σχολικά κυλικεία 

υπάρχει συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει ρητά τι πρέπει να 

διαθέτει ένα κυλικείο. Τα παρακάτω είδη θεωρούνται, σύµφωνα µε το νόµο, τα πιο 

ενδεδειγµένα για την προστασία της υγείας των µαθητών και είναι τα εξής: 

∗ Σάντουιτς και τοστ 

α. σάντουιτς µε τυρί 

β. τοστ µε τυρί 

Προαιρετική η προσθήκη µαργαρίνης και εποχιακών λαχανικών (π.χ ντοµάτα, 

µαρούλι). 

∗ Ψωµί τύπου 90%. 

∗ Τυριά ελληνικής παραγωγής. 

∗ Ψωµί πολυτελείας σε συσκευασία. 

∗ Κουλούρι συµίτιο. 

∗ Σταφιδόψωµο, σε ατοµική συσκευασία. 

∗ Φρυγανιές, σε µικρές συσκευασίες. 

∗ Γάλα παστεριωµένο, σε ατοµική συσκευασία. 

∗ Γιαούρτι (χωρίς ζάχαρη ή άλλες προσµίξεις). 

∗ Φρούτα εποχής, πλυµένα, τυλιγµένα σε σελοφάν. 

∗ Φυσική χυµοί φρούτων (χωρίς ζάχαρη). 

∗ Τυρόπιτα – Σπανακόπιτα, πολύ καλής ποιότητας. 

∗ Τσάι και λοιπά αφέψηµα. 

∗ Καφές (µόνο για το προσωπικό).
173

 

 

� Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και διαφηµίσεις 

 

Η τηλεόραση και οι διαφηµίσεις αποτελούν παράγοντα που επηρεάζουν τα παιδιά 

αλλά και τις διατροφικές τους συνήθειες. Φαίνεται λοιπόν ότι οι αγαπηµένες συνήθειες 

των παιδιών είναι η παρακολούθηση της τηλεόρασης και η ενασχόληση µε τον 
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ηλεκτρονικό υπολογιστή , οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα την αδράνεια των παιδιών 

για πολλές ώρες.
174

 

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι οι διαφηµίσεις προωθούν στα παιδιά τρόφιµα και 

ροφήµατα κακής ποιότητας τα οποία επηρεάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες. Πιο 

συγκεκριµένα έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Ελβετία κατέγραψε ότι τα µισά 

τρόφιµα που διαφηµίζονταν είχαν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και λίπος.
175

 

Επίσης σύµφωνα µε την Βούτου οι διαφηµίσεις και ιδιαίτερα οι διάφορες 

τηλεοπτικές εκποµπές προωθούν την υψηλή κατανάλωση κόκκινου κρέατος και 

λιπαρών τροφών, τη  χαµηλή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ψαριού και υψηλή 

κατανάλωση  ανθυγιεινών  τροφίµων π.χ αναψυκτικά, πατατάκια.
176

 

Τέλος έχει διαπιστωθεί ότι όσο περισσότερο παρακολουθούν σε µικρές ηλικίες τα 

παιδία τηλεόραση, τόσο πιθανότερο είναι να γίνουν υπέρβαροι έφηβοι. Αυτό συµβαίνει 

διότι ο χρόνος που ξοδεύουν παρακολουθώντας τηλεοπτικά προγράµµατα αυξάνει το 

«τσιµπολόγηµα» ανάµεσα στα γεύµατα, ξοδεύοντας  λιγότερο χρόνο σε πιο ενεργές 

δραστηριότητες όπως το να παίξουν κάποιο παιχνίδι π.χ ποδόσφαιρο, χορός κ.α. 
177

 

 

5.3 Οικονοµικοί Παράγοντες  

Ο οικονοµικός παράγοντας είναι εξίσου σπουδαίος, ειδικά στις µέρες µας. Η 

οικονοµική κατάσταση µιας χώρας επηρεάζει άµεσα τη διατροφική κατάσταση του λαού 

της. Οι σηµερινοί ρυθµοί, οι πολλές ώρες εργασίας και των δυο γονέων. η αύξηση των 

µονογονεϊκών και των φτωχών οικογενειών έχουν συµβάλλει στην αύξηση των 

γρήγορων και µη θρεπτικών τροφίµων.
178

 Είναι σύνηθες φαινόµενο τα περισσότερα 
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ανθυγιεινά τρόφιµα να είναι σε προσιτές τιµές. Πρόκειται για γεγονός που συντελεί σε 

λανθασµένη επιλογή ευκολότερα.
179

 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η Παπαϊωάννου και συν. η διατροφή των ατόµων που 

ανήκουν σε χαµηλότερες  οικονοµικές οµάδες τείνουν να χαρακτηρίζεται  από 

υψηλότερη πρόσληψη τροφίµων όπως κρέας, πλήρες γάλα, ζάχαρη, λίπη, κονσέρβες , 

σιτηρά, πατάτες, ενώ από χαµηλή πρόσληψη χαρακτηρίζονται τα φρούτα, λαχανικά και 

τα δηµητριακά ολικής αλέσεως.
180

 

Στο Μεξικό τα παιδιά οικογενειών µε χαµηλό οικονοµικό επίπεδο βρέθηκε ότι δεν 

κατανάλωναν ηµερησίως θρεπτικά συστατικά, ενώ η πρόληψη ασβεστίου ήταν 

χαµηλή.
181

   

 

5.4 Πολιτιστικοί Παράγοντες  

Ο πολιτισµός µιας χώρας είναι το σύνολο των στοιχείων που περιλαµβάνει τη 

γνώση, τις πεποιθήσεις, τα ήθη, τα έθιµα και όλες τις συνήθειες που αποκτά ο 

άνθρωπος σαν µέλος της κοινωνίας. Ορισµένες συνήθειες που αποκτούν οι άνθρωποι 

είναι οι διατροφικές, οι οποίες βρίσκονται ανάµεσα στα παλαιότερα και πιο 

διαδεδοµένα στοιχεία του πολιτισµού. 

Σηµαντικοί παράγοντες σχετικά µε τις διατροφικές συνήθειες της οικογένειας και 

συνεπώς των παιδιών είναι η κουλτούρα και η εθνολογική προέλευση της, η ενηµέρωση 

των γονέων γύρω από θέµατα διατροφής, οι στάσεις και οι συνήθειες τους για την υγεία 

και το µορφωτικό επίπεδο τους.
182
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Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά µεταναστών µε διαφορετικές διατροφικές 

συνήθειες από αυτές της χώρας εγκατάστασης είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν βάρος 

ή ακόµα να γίνουν παχύσαρκα.
183

 

Όσον αφορά το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των γονέων έρευνα έχει δείξει ότι 

υπάρχει άµεση συσχέτιση µε τις λιγότερες υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Εποµένως οι 

συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο στο να είναι υπέρβαρα 

τα παιδιά αλλά και οι ίδιοι οι ενήλικες.
184

 

Ενώ  σχετικά µε την ενηµέρωση που παρέχουν οι γονείς στα παιδιά τους, όπως 

αναφέρθηκε προηγουµένως, σχεδόν τα µισά Ελληνόπουλα δεν έχουν ενηµερωθεί από 

τους γονείς τους για τον υγιεινό τρόπο διατροφής.
185
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

Η Κοινωνική Εργασία αποσκοπεί «στην κοινωνική αλλαγή, την πρόληψη, την 

θεραπεία και την αποκατάσταση των κοινωνικών προβληµάτων στο σχεδιασµό της 

κοινωνικής πολιτικής και στη διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών». 
186

 

Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά θα γίνει µια µικρή αναφορά στον ορισµό της 

διατροφικής πολιτικής, στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη διατροφή, το οποίο 

παρουσιάστηκε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, αναπτύσσοντας  µια συνολική 

στρατηγική στα ζητήµατα της διατροφής και της ασφάλειας των τροφίµων.  

Επιπλέον θα αναφερθούµε στην Αγωγή Υγείας και θα γίνει αναφορά στο ρόλο του 

Κοινωνικού Λειτουργού σχετικά µε τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών καθώς και 

σε εκείνους µε τους οποίους συνεργάζεται και απευθύνεται  όπως είναι το σχολείο, τα 

σχολικά κυλικεία, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και διάφορους επαγγελµατίες υγείας. 

 

6.1  Ορισµός διατροφικής πολιτικής 

 

Η διατροφική πολιτική ορίζεται σαν ένα σύνολο µέτρων οικονοµικών, τεχνικών, 

αναπτυξιακών, νοµοθετικών, εκπαιδευτικών, που αποβλέπουν στην εναρµόνιση της 

παραγωγής, διάθεση και κατανάλωσης τροφίµων µε τις διατροφικές ανάγκες του 

πληθυσµού µε βασικό κριτήριο τη διασφάλιση και προαγωγή υγείας σύµφωνα µε τις 

συστάσεις και τις κατευθύνσεις που υποδεικνύουν τα επιστηµονικά γεγονότα.  

Η άσκηση της διατροφικής πολιτικής συνίσταται σε συντονισµένες προσπάθειες 

από διάφορους κλάδους της επιστήµης της ∆ιατροφής και της ∆ιαιτολογίας και από 

επιστήµονες συναφών κλάδων της επιστήµης.
187
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6.2 Εθνικό σχέδιο δράσης για τη διατροφή 

 

 

� Μέτρα και Πολιτικές για τη ∆ιατροφή στην Ελλάδα 

 

Στον τοµέα της προώθησης υγιεινών προτύπων διατροφής, τα µέτρα που έχουν 

ληφθεί στην Ελλάδα αφορούν κυρίως την αγωγή υγείας στα παιδιά και τη λήψη µέτρων 

για τα σχολεία. 

Η διατροφική αγωγή στα σχολεία προωθείται µέσα από τις δράσεις του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Το Υπουργείο, σε συνεργασία και µε άλλους 

φορείς, οργανώνει προγράµµατα πληροφόρησης και βιωµατικής εκπαίδευσης για την 

παραδοσιακή ελληνική δίαιτα, την υγιεινή διατροφή, την παχυσαρκία και τη σωµατική 

άσκηση στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Παράλληλα, σε συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας, έχουν 

προωθηθεί µέτρα απαγόρευσης της πώλησης σκευασµάτων υψηλής περιεκτικότητας σε 

λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι από τα σχολικά κυλικεία και έχουν οργανωθεί πρωτοβουλίες 

για την προώθηση υγιεινών τροφίµων (π.χ. φρούτων). 

Στο επίπεδο του γενικού πληθυσµού, οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί 

αναφέρονται κυρίως στην προώθηση του ελαιόλαδου αντί των ζωικών λιπών και κατά 

περιόδους στην προώθηση της κατανάλωσης φρούτων ή άλλων οµάδων τροφίµων. 

Συχνά, οι πρωτοβουλίες αυτές προωθούνται από φορείς του ιδιωτικού τοµέα και έχουν 

κύρια οικονοµική κατεύθυνση και όχι υγειονοµική. 

Τέλος, στο νοµοθετικό επίπεδο, έχουν θεσπισθεί µέτρα που αναφέρονται στο 

φρέσκο γάλα, το ψωµί κ.λπ., αλλά και στο πεδίο αυτό τα µέτρα που λαµβάνονται έχουν 

κύρια κατεύθυνση τη ρύθµιση της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή και 

λιγότερο µια υγειονοµική κατεύθυνση
188

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
188 Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ιατροφή και τις ∆ιατροφικές ∆ιαταραχές 2008 – 2012,  1/6/2012, 

http://www.yyka.gov.gr  
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� Η Στρατηγική του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας 

 

Από το Σεπτέµβριο του 2000, το ευρωπαϊκό τµήµα του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Υγείας, µε το «Πρώτο Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ιατροφική Πολιτική και Πολιτική 

Τροφίµων» ανέπτυξε µια συνολική στρατηγική στα ζητήµατα της διατροφής και της 

ασφάλειας των τροφίµων, µε σκοπό να µεγιστοποιήσει τα οφέλη για τη ∆ηµόσια Υγεία. 

Η προσέγγιση αυτή περιλαµβάνει µια ενιαία πολιτική τροφίµων και διατροφής, µε τρεις 

διακριτές στρατηγικές: 

 

• Στρατηγική προώθησης της υγιεινής διατροφής 

• Στρατηγική προώθησης της ασφάλειας των τροφίµων 

• Στρατηγική για την εξασφάλιση του εφοδιασµού στα ενδεδειγµένα τρόφιµα. 

 

Το Μάιο του 2004, η Παγκόσµια Συνέλευση του Π.Ο.Υ. υιοθέτησε την «Παγκόσµια 

Στρατηγική για τη ∆ιατροφή, τη Σωµατική ∆ραστηριότητα και Υγεία». 

Το «∆εύτερο Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ιατροφική Πολιτική και Πολιτική Τροφίµων 

2007-2012» συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση, συµπεριλαµβάνοντας και τη στάθµιση 

κινδύνων – ωφελειών των νέων τροφίµων. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει ότι η 

ανάπτυξη της ενιαίας πολιτικής τροφίµων και διατροφής θα στηρίζεται απόλυτα πάνω 

σε µια ευρεία διατοµεακή συνεργασία, η οποία θα εµπλέκει όλους τους τοµείς από την 

παραγωγή τροφίµων, µέχρι την επεξεργασία και την κατανάλωση. 

Τα δύο Σχέδια ∆ράσης του ευρωπαϊκού τµήµατος του Π.Ο.Υ. καθορίζουν στόχους 

για τη µείωση των βλαπτικών συνεπειών της διατροφής στην υγεία, στα εξής πεδία: 

 

• Περιορισµό της πρόσληψης κεκορεσµένων λιπαρών, ζάχαρης και αλατιού και 

αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών. 

• Μείωση των µη λοιµωδών νοσηµάτων που σχετίζονται µε τη διατροφή. 

• Μείωση της παχυσαρκίας στα παιδιά και τους εφήβους. 

• Περιορισµό των ανεπαρκειών σε µικροδιατροφικούς παράγοντες 

• Περιορισµό των τροφιµογενών λοιµώξεων. 

• Μείωση κατά 50% του ποσοστού των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα. 
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Η στρατηγική του Π.Ο.Υ. καθορίζει τις παρακάτω έξι περιοχές παρεµβάσεων: 

• Υποστήριξη ενός υγιούς ξεκινήµατος: Φροντίδα για τη µητέρα και το παιδί 

• ∆ιασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίµων για όλους 

• Πληροφόρηση και εκπαίδευση καταναλωτών: Πώς και τι να τρώµε και πώς να 

µειώσουµε τους κινδύνους. 

• Ανάπτυξη ολοκληρωµένων δράσεων που λαµβάνουν υπόψη και άλλους 

παράγοντες κινδύνου (π.χ. τη σωµατική άσκηση) 

• Ενίσχυση της υγιεινής διατροφής και της ασφάλειας των τροφίµων στον 

υγειονοµικό τοµέα 

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση 

 

Παράλληλα, ο Π.Ο.Υ. προωθεί την ανάπτυξη επιµέρους στρατηγικών, που 

επικεντρώνονται στην αντιµετώπιση της παχυσαρκίας και στην προώθηση της 

σωµατικής άσκησης προτείνοντας στις χώρες µέτρα και πολιτικές οι οποίες µπορούν να 

συµβάλουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών. 

Τέλος, ο Π.Ο.Υ. έχει οργανώσει την επιστηµονική τεκµηρίωση, καθώς και βάσεις 

δεδοµένων για τη διατροφή και την παχυσαρκία, µέτρα που διευκολύνουν τις χώρες να 

σχεδιάσουν πολιτικές και προγράµµατα παρέµβασης
189

. 

 

6.3 Αγωγή Υγείας 

 

«Ο όρος αγωγή υγείας ή εκπαίδευση υγείας αναφέρεται στη σχεδιασµένη 

µαθησιακή διαδικασία που στοχεύει στη διαµόρφωση συµπεριφορών που προάγουν την 

υγεία είτε σε ατοµικό ή σε συλλογικό επίπεδο»
190

.  

Η αγωγή για την υγεία είναι µια εκπαιδευτική διαδικασία µε πολλές παραµέτρους 

(πνευµατικές, ψυχολογικές και κοινωνικές) που εµπεριέχει δραστηριότητες, οι οποίες 

οδηγούν στην κατανόηση των προβληµάτων υγείας και στην ενίσχυση της 

υπευθυνότητας και τις ικανότητας του ατόµου για τη λήψη σωστών αποφάσεων σε ότι 

                                                           
189 Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ιατροφή και τις ∆ιατροφικές ∆ιαταραχές 2008 – 2012, 8/2/2012, 

http://www.yyka.gov.gr  
190 Μανιός Γ. (2007)  ∆ιατροφική Αγωγή, Αθήνα: Πασχαλίδη, :1, 212 
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αφορά στην προσωπική ευηµερία αλλά και στην ευηµερία της οικογένειας του και της 

κοινωνίας όπου ανήκει.  

Επίσης η Αγωγή Υγείας είναι το σύνολο των επιρροών που όλες µαζί καθορίζουν 

τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις και τη συµπεριφορά του ανθρώπου σε σχέση µε την 

υγεία
191

. 

 

Σκοπός της αγωγής υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της 

ψυχικής, σωµατικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας του ατόµου
192

.  

Η Αγωγή Υγείας στο Σχολείο στοχεύει στο να αποκτήσουν οι µαθητές τις 

απαραίτητες πληροφορίες και ικανότητες, ώστε να γίνουν υγιείς ενήλικες και να µάθουν 

να επιλέγουν ή να µην επιλέγουν συγκεκριµένες µορφές συµπεριφοράς. Η σχολική 

Αγωγή Υγείας έχει δύο κύριους στόχους: 

 

1) Να απευθυνθεί στα παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων που είναι 

συγκεντρωµένα και προσιτά µέσα στο σχολείο, ανεξάρτητα από το πνευµατικό 

επίπεδο των γονιών τους. 

2) Να φθάσει στα παιδιά πριν αυτά αποκτήσουν αρνητικές για την υγείας τους 

συνήθειες και σε µια περίοδο που το πνεύµα τους είναι ακόµη δεκτικό σε 

µηνύµατα
193

 

 

Η αγωγή υγείας συγκεκριµένα επεξεργάζεται ειδικά θέµατα, τα οποία είναι τα εξής: 

1) Πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 

2) Κατανάλωση και Υγεία: ∆ιατροφή και ∆ιατροφικές συνήθειες, παχυσαρκία, 

Καρδιαγγειακά νοσήµατα και στοµατική υγιεινή. 

3) Σεξουαλική αγωγή 

4) Φυσική άσκηση και υγεία 

5) Κυκλοφοριακή αγωγή 

6) Περιβάλλον και Υγεία 

7) Εθελοντισµός  

8) Αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων
194

.  

                                                           
191 Γκουβρά Μ, Κυρίδης Α, Μαυρικάκη Ε. (2005) Αγωγή Υγείας και Σχολείο, Παιδαγωγική και Βιολογική   

Προσέγγιση, Αθήνα: Τυπωθήτω. : 30 
192 Μανιός Γ. (2007) ∆ιατροφική Αγωγή, Αθήνα: Πασχαλίδη, :1, 212 
193 Γκουβρά Μ, Κυρίδης Α, Μαυρικάκη Ε. (2005) Αγωγή Υγείας και Σχολείο, Παιδαγωγική και Βιολογική 

Προσέγγιση, Αθήνα: Τυπωθήτω. : 31 
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6.4 Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στη ∆ιατροφική Αγωγή 

  

Ο Κοινωνικός Λειτουργός έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει και να  διοργανώνει 

προγράµµατα ενηµέρωσης και πρόληψης που αφορούν στην υγεία, την άθληση, την 

υγιεινή διατροφή και τις διαταραχές της διατροφής (π.χ παχυσαρκία). Μέσω αυτών των 

προγραµµάτων ο Κοινωνικός Λειτουργός δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη σηµασία που έχει 

η διατροφή, η σωµατική άσκηση και ευεξία για την καλή υγεία του ανθρώπου, 

προωθώντας υγιεινές συνήθειες διατροφής και σωµατικής άσκησης και ενθαρρύνοντας 

τις αναγκαίες αλλαγές στον τρόπο ζωής. Τέτοιου είδους προγράµµατα απευθύνονται σε 

παιδιά και σε  νέους κυρίως στο σχολικό τους περιβάλλον και σε µεγάλους στον 

εργασιακό τους χώρο. 

Τα σχολεία  διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για την προαγωγή της υγείας, την 

προστασία της υγείας των παιδιών, καθώς έχουν τη δυνατότητα να τα ενθαρρύνουν σε 

καθηµερινές δραστηριότητες. 

Ο Κοινωνικός Λειτουργός δεν αναλώνεται µόνο στην ενηµέρωση των παιδιών για  

τις κατάλληλες γι’ αυτά διατροφικές συνήθειες, αλλά απευθύνεται στους γονείς και 

στους εκπαιδευτικούς των σχολείων, οι οποίοι αποτελούν πρότυπα για τα ίδια τα 

παιδιά. Ο Κοινωνικός Λειτουργός µπορεί να συνεργαστεί µε τους γονείς για τον τρόπο 

µε τον οποίο µπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των γευµάτων όλης της οικογένειας 

στο σπίτι, ενθαρρύνοντας και ενηµερώνοντας τους.
195

 

Επίσης συνεργασία µπορεί να αναπτυχθεί και µε τα κυλικεία των σχολείων έτσι 

ώστε να βελτιώσουν τη διατροφική ποιότητα των σχολικών τους γευµάτων πουλώντας 

για παράδειγµα γάλα, φρέσκους χυµούς και κουλούρια.  

Τέλος, έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί µε επαγγελµατίες άλλων ειδικοτήτων 

όπως σχολικό ψυχολόγο, διατροφολόγο, επισκέπτη υγείας, προγραµµατίζοντας 

συναντήσεις στο σχολικό περιβάλλον των παιδιών τόσο µε τα ίδια όσο µε τους γονείς 

και τους εκπαιδευτικούς.  

                                                                                                                                                                      
194 Μανιός Γ. (2007) ∆ιατροφική Αγωγή, Αθήνα: Πασχαλίδη,  : 1, 212 
195Πράσινο βιβλίο για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωµατικής άσκησης, 30/4/2012, 

http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/health_determinants_lifestyle/c11542b_el.htm.  



81 

Σύµφωνα µε τον Μανιό ο Κοινωνικός Λειτουργός προβλέπεται να αποτελεί µέρος 

ειδικής υποστηρικτικής οµάδας Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων. Ωστόσο οι 

συγκεκριµένη θέση δεν έχει καλυφθεί µε αποτέλεσµα οι σταθµοί να µη λειτουργούν 

ακόµη και σήµερα.
196

 

 

 

  

                                                           
196 Μανιός Γ. (2007) ∆ιατροφική Αγωγή, Αθήνα: Πασχαλίδη 
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

1.1 Σκοπός της µελέτης  

 

Σκοπός της µελέτης είναι η καταγραφή των διατροφικών συνηθειών των παιδιών 

σχολικής ηλικίας που φοιτούν σε δηµοτικά σχολεία στο νοµό Ηρακλείου. Πιο 

συγκεκριµένα η έρευνα θα αποσκοπεί στο να διαπιστώσουµε  ποιες είναι οι διατροφικές 

συνήθειες των παιδιών στη σηµερινή εποχή και κατά πόσο αυτές διαφέρουν σε µια 

αστική περιοχή από µια αγροτική.  

 

1.2 Βασικός προβληµατισµός που οδήγησε στην επιλογή του θέµατος 

 

Βασικός προβληµατισµός για την επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος αποτέλεσε  η 

µελέτη ερευνών σχετικά µε τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών σχολικής ηλικίας. 

Πιο συγκεκριµένα, ορισµένες έρευνες από αυτές µελέτησαν τις διατροφικές συνήθειες 

των παιδιών σε αστικές και αγροτικές περιοχές συγκρίνοντας τες.  

Με βάση τα αποτελέσµατα ερευνών (Τσίγγα
197

 και Σταµπουλή
198

) διαπιστώθηκε ότι 

τα ποσοστά παχυσαρκίας των παιδιών είναι αυξηµένα στις αγροτικές περιοχές σε σχέση 

µε τα ποσοστά των παιδιών που κατοικούν σε αστικές περιοχές.   

Στον αντίλογο των παραπάνω βρίσκεται η υπόθεση που µπορεί κανείς να κάνει ότι 

τα παιδιά που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές θα έπρεπε να τρέφονται πιο υγιεινά από 

εκείνα που κατοικούν σε αστικές. Αυτό θα ήταν πιο πιθανό καθώς στις αγροτικές 

περιοχές η καλλιέργεια αγαθών είναι πιο εύκολη και συνήθης για κάθε οικογένεια, ενώ 

ταυτόχρονα οι ευκαιρίες των παιδιών για σωµατική δραστηριότητα είναι περισσότερες.  

Οι συγκεκριµένες έρευνες αποτέλεσαν πηγή ενδιαφέροντος και έντονου 

προβληµατισµού  για τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών αλλά και για τη 

διαπίστωση τις ισχύουσας κατάστασης στο νοµό Ηράκλειου. 

                                                           
197 Τσίγγα Μ., 7/2/2012,  Σύγκριση διατροφικών συνηθειών σε πόλη και επαρχία παιδιών και εφήβων στην Κρήτη, 

Πτυχιακή Εργασία, ΤΕΙ Κρήτης, 2009,  http://195.251.240.254:8080/handle/10184/1312 
198 Σταµπούλης Θ., 6/2/2012,  Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών παιδιών ηλικίας 9 ετών: ∆ιαφορές µεταξύ 

αστικών και αγροτικών περιοχών, Πτυχιακή εργασία, Χοροκόπειο Πανεπιστήµιο, 2010, http://estia.hua.gr 
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1.3 Ερευνητικά ερωτήµατα 

 

1. Ποιες είναι οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών των συγκεκριµένων 

περιοχών. 

2. Αν διαφέρουν οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών αγροτικής περιοχής από 

αστική στο Νοµό Ηρακλείου αλλά και που είναι ορθότερες σε σχέση µε τη 

Μεσογειακή ∆ιατροφή. 

3. Κατά πόσο τα παιδιά αυτών των δυο περιοχών διατρέφονται µε βάση την 

Κρητική διατροφή. 

4. Τα παιδιά των συγκεκριµένων περιοχών είναι ενηµερωµένα σχετικά µε τα 

πρότυπα της υγιεινής διατροφής. 

5. Τα παιδιά την σηµερινή εποχή αθλούνται (σε αυτό συµπεριλαµβάνεται και το 

παιχνίδι) ή έχουν αποκτήσει συνήθειες καθιστικής ζωής και εάν αυτό διαφέρει 

σε αγροτική από αστική περιοχή. 

 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

2.1 ∆ειγµατοληψία και Επιλογή ∆είγµατος 

 

Η συλλογή των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε σε σχολεία του Κέντρου της πόλης 

του Ηρακλείου και σε σχολεία αγροτικών περιοχών του Νοµού Ηρακλείου. Πιο 

συγκεκριµένα στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 6 ∆ηµοτικά Σχολεία εκ των οποίων τα 

δύο βρίσκονται στην πόλη του Ηρακλείου και τα υπόλοιπά τέσσαρα σε αγροτικές 

περιοχές του Νοµού Ηρακλείου.  

Οι αγροτικές περιοχές που επιλέχθηκαν για να συµµετάσχουν στην έρευνα έγινε µε 

τυχαία κλήρωση. Πιο συγκεκριµένα έγινε οµαδοποίηση των χωριών σε τέσσερις 

µεγάλες κατηγορίες ανάλογα µε το δήµο που ανήκαν τα χωριά αλλά και µε βάση 

ορισµένα κριτήρια που έπρεπε να πληρούν. Τα κριτήρια επιλογής ήταν τα εξής: 1) η 

προσβασιµότητα (δηλαδή εάν υπάρχει συγκοινωνία, Κτελ) 2)  η χιλιοµετρική απόσταση 

τους από την πόλη του Ηρακλείου να είναι µεγαλύτερη από 30χλµ. 3) ο πληθυσµός τους 
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να µην ξεπερνάει τους 1000 κατοίκους 4) η κύρια ασχολία των κατοίκων να αποτελεί η 

γεωργία και η κτηνοτροφία.
199

 

Σε αυτό το σηµείο κρίνεται αναγκαίο να αναφέρουµε πως το δηµοτικό σχολείο του 

Καστελλίου που συµµετείχε στην έρευνα δεν πληρούσε όλα τα κριτήρια, καθώς 

θεωρείται κωµόπολη. Η επιλογή του όµως να συµµετάσχει έγινε διότι όλα τα υπόλοιπα 

χωριά της περιοχής δεν διέθεταν δηµοτικά σχολεία καθώς είχαν κλείσει τα τελευταία 

χρόνια και τα παιδιά της περιοχής µετακινούνταν  στο σχολείο του Καστελλίου. Όπως 

µας ενηµέρωσε ο ∆ιευθυντής του σχολείου οι περισσότεροι από τους µισούς µαθητές 

δεν κατοικούν στο Καστέλλι αλλά στα χωριά γύρω από αυτό. Πιο συγκεκριµένα τα εν 

λόγω χωριά είναι τα εξής: Καρδουλιανώ, Αρχάγγελος, Ασκοί, Κασταµονίτσα, 

Αµαριανό, ∆ιαβαιδέ, Πολυθέα, Γεράκι, Αγία Παρασκευή, Αρµάχα, Μαθιά, Απόστολοι, 

Καρουζανό.  

Τα σχολεία που συµµετείχαν είναι τα εξής:  1) 12/θέσιο ∆ηµοτικό σχολείο 

Καστελλίου, 2) 6/θέσιο ∆ηµοτικό σχολείο Μεγάλης Βρύσης, 3) 4/θέσιο ∆ηµοτικό 

σχολείο Άγιου Θωµά, 4) 6/θέσιο ∆ηµοτικό σχολείο Θραψανού, 5) 26
ο
 ∆ηµοτικό 

σχολείο Ηρακλείου, 6) 45
ο
 ∆ηµοτικό σχολείο Ηρακλείου. 

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 200 µαθητές δηµοτικού σχολείου, της πέµπτης 

και έκτης τάξης (ηλικίας 10-12) και των δύο φύλων, οι 100 από αγροτικές περιοχές και 

οι υπόλοιποι 100 από την πόλη του Ηρακλείου.  

 

2.2 Ερευνητικό εργαλείο 

 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν η ποσοτική έρευνα καθώς διανεµήθηκαν 

συνολικά 200 ερωτηµατολόγια, 100 και 100 αντίστοιχα, σε παιδιά ∆ηµοτικού.  

Τα ερωτηµατολόγια περιείχαν απλές ερωτήσεις και αποτελούνταν από έξι ενότητες. 

Πιο συγκεκριµένα η πρώτη ενότητα περιείχε τα κοινωνικό-δηµογραφικά στοιχεία των 

συµµετεχόντων τα οποία ήταν το φύλο, η ηλικία, η τάξη, το ύψος και το βάρος τους για 

τον καθορισµό του ∆ΜΣ. Η δεύτερη ενότητα αφορούσε τις διατροφικές συνήθειες των 

συµµετεχόντων (ερώτηση 6,7 & 8). Η τρίτη ενότητα αφορούσε την κατανάλωση 

                                                           
199 .Javeau C.(2000) Η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο, το εγχειρίδιο του καλού ερευνητή, µεταφρ. Τζαννόνε-Τζώρτζη Κ. 

Αθήνα: Τυπωθήτω. 
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πρωινού (ερώτηση 9 & 10). Η τέταρτη ενότητα αφορούσε την κατανάλωση γεύµατος 

στο σχολείο (ερώτηση 11 & 12). Η πέµπτη ενότητα αφορούσε τις συνήθειες και τις 

δραστηριότητες που πραγµατοποιούν οι µαθητές τον ελεύθερο χρόνο τους (ερώτηση 13 

& 14). Η τελευταία ενότητα, η έκτη, περιελάµβανε την τελευταία ερώτηση του 

ερωτηµατολογίου και αφορούσε τις γνώσεις των µαθητών για την υγιεινή διατροφή. 

Πιο συγκεκριµένα η ερώτηση περιείχε διάφορες προτάσεις που σχετίζονταν µε 

διατροφικές συνήθειες και οι µαθητές έπρεπε να επιλέξουν εάν είναι σωστές η 

λανθασµένες.   

Τέλος είναι αναγκαίο να επισηµάνουµε ότι για τη διαµόρφωση των ερωτήσεων του 

ερωτηµατολογίου µας αντλήσαµε στοιχεία από το ερωτηµατολόγιο µελέτης που 

δηµοσιεύτηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστηµίου Αθηνών και από το πρόγραµµα Healthy 

Lifestyle Camp.
200

,
201

 

 

2.3 ∆ιαδικασία Συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων 

 

Η προσέγγιση των µαθητών γινόταν στις αίθουσες των σχολείων µε την έναρξη 

των µαθηµάτων τους, ώστε να βρίσκονται όλοι στις τάξεις τους αλλά και για να µην 

διακόπτεται η ροή των µαθηµάτων τους.  

Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων διαρκούσε περίπου 15 λεπτά παρουσία των 

ερευνητών και των δασκάλων.  

 

2.4 Στατιστική ανάλυση. 

 

Η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω του 

προγράµµατος SPSS 17.  Οι συσχετίσεις των µεταβλητών έγιναν µε τον έλεγχος χ
2
 του 

Pearson που εφαρµόζεται όταν θέλουµε να διαπιστώσουµε αν δυο ποιοτικές µεταβλητές 

ενός πληθυσµού σχετίζονται µεταξύ τους ή είναι ανεξάρτητες. 

  

                                                           
200Σταµπούλης Θ., 6/2/2012,  Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών παιδιών ηλικίας 9 ετών: ∆ιαφορές µεταξύ 

αστικών και αγροτικών περιοχών, Πτυχιακή εργασία, Χοροκόπειο Πανεπιστήµιο, 2010, http://estia.hua.gr 
201 20/4/2012,  http://healthylifestylecamp.com/index.html 
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3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ 

 

1. Περιγραφική Στατιστική  

 

� Ατοµικά Στοιχεία 

Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 200 ερωτώµενοι εκ των οποίων οι 100 

κατοικούσαν σε αστική περιοχή και οι υπόλοιποι 100 σε αγροτική.  

Από το συνολικό δείγµα της έρευνας, τα αγόρια αντιπροσωπεύουν το 51% και τα 

κορίτσια το 49%.  

Επίσης το 54% αποτελείται από µαθητές της Πέµπτης, ενώ το 46% από µαθητές 

της Έκτης τάξης. (Γράφηµα 1) 

 

Γράφηµα 1: Χωριό/Πολή & Φύλο 
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Γράφηµα 2: Οµαδοποίηση ∆.Μ.Σ 

 

 

 

 

 

 

                                               11%      2,5% 

                                                                  11% 

    

                                                                            12% 

                                        63,5% 

 

 

 

 

 

 

Οι επόµενες δύο ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου αφορούσαν το ύψος και το βάρος 

των µαθητών. Με βάση το ύψος και το βάρος υπολογίστηκε ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος 

{∆ΜΣ= Βάρος (kg)/ Ύψος (m)
2
} των συµµετεχόντων και οµαδοποιήθηκε σε τέσσερις 

κατηγορίες οι οποίες είναι: Παχύσαρκος, Υπέρβαρος, Φυσιολογικός, Αδύνατος. 

Πιο συγκεκριµένα, το 63,5% του συνόλου των µαθητών έχει φυσιολογικό βάρος, το 

12% θεωρείται αδύνατο, το 11% υπέρβαρο και το 2,5% παχύσαρκο. 

Επίσης, 11% του συνόλου των συµµετεχόντων δεν γνώριζε το ύψος και το βάρος 

του. (Γράφηµα 2) 
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� ∆ιατροφικές Συνήθειες  

 

Πίνακας 2: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5 ΓΕΥΜΑΤΑ 25 12,5 12,5 12,5 

4 ΓΕΥΜΑΤΑ 58 29,0 29,0 41,5 

3 ΓΕΥΜΑΤΑ 89 44,5 44,5 86,0 

2 ΓΕΥΜΑΤΑ 28 14,0 14,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

Αναφορικά µε την κατανάλωση γευµάτων ηµερησίως το µεγαλύτερο ποσοστό, 

44,5% καταναλώνει 3 γεύµατα, ενώ το µικρότερο, 12,5% καταναλώνει 5 γεύµατα. 4 

γεύµατα φαίνεται ότι καταναλώνει το 29% και 2 γεύµατα το 14%. Κανένας µαθητής δεν 

δήλωσε ότι καταναλώνει 1 γεύµα. (πιν 2) 

 

Πίνακας 3: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
5 - 6 

ΦΟΡΕΣ 

3 - 4 

ΦΟΡΕΣ 
1 - 2 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ 

ΠΙΤΣΑ 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ, HOT DOG, ΜΠΕΙΚΟΝ  

ΓΥΡΟΣ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΗΓΑΝΙΤΟ 

ΣΟΥΒΛΑΚΙ 

ΨΑΡΙ 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ) 

ΚΡΕΑΣ 

ΌΣΠΡΙΑ 

ΨΩΜΙ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΥΡΙ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ, ΓΑΛΑ) 

ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΆΛΛΟ ΤΡΟΦΙΜΟ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

ΤΣΙΠΣ 

ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑ 

ΠΑΓΩΤΑ 

ΚΕΙΚ 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ 

ΆΛΛΟ ΓΛΥΚΟ 

0,5% 

3% 

6,5% 

1% 

1% 

0,5% 

1% 

2% 

5,5% 

8,5% 

4% 

53,5% 

55% 

51% 

0,5% 

0,4% 

1,5% 

0,5% 

19% 

3% 

5% 

- 

0,5% 

- 

13% 

1,5% 

7% 

2,5% 

3% 

7,5% 

17% 

19,5% 

14,5% 

8,5% 

8,5% 

16% 

0,5% 

1,5% 

5% 

1% 

13,5% 

8% 

4,5% 

0,5% 

0,5% 

6% 

33,5% 

1,5% 

11,5% 

22,5% 

8,5% 

18,5% 

41% 

35,5% 

31% 

8% 

14,5% 

16,5% 

1% 

12,5% 

15,5% 

1,5% 

28% 

14,5% 

18% 

- 

21% 

55,5% 

42% 

25,5% 

58% 

47% 

52% 

50,5% 

31,1% 

32% 

43% 

21,5% 

18% 

12,5% 

1% 

57,5% 

56,5% 

21,5% 

35% 

52,5% 

51% 

0,5% 

77% 

35,5% 

5% 

70% 

22,5% 

27% 

34,5% 

19,5% 

4,1% 

3,5% 

6,5% 

7,5% 

3,5% 

3,5% 

3% 

24,5% 

21,5% 

75,5% 

4,5% 

22,5% 

21,5% 

- 
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Στις ερωτήσεις 7 & 8 του ερωτηµατολογίου «Πόσες φορές την εβδοµάδα 

καταναλώνεις τα παρακάτω» δόθηκαν οι εξής δυνατές επιλογές: χάµπουργκερ, πίτσα, 

πατάτες τηγανιτές, λουκάνικο - hot dog - µπέικον, γύρο, κοτόπουλο τηγανιτό, σουβλάκι, 

ψάρι, ζυµαρικά, κρέας, όσπρια, ψωµί, γαλακτοκοµικά, φρούτα-λαχανικά, άλλο 

τρόφιµο, σοκολάτα, τσιπς - πατατάκια, γλειφιτζούρι, παγωτό, κέικ, µπισκότο, και άλλο 

γλυκό. Οι ερωτώµενοι σε κάθε δυνατή επιλογή σηµείωναν τη συχνότητα κατανάλωσης. 

Όσον αφορά την κατανάλωση χάµπουργκερ εβδοµαδιαίως το µεγαλύτερο ποσοστό 

77% δήλωσε ότι δεν καταναλώνει «καθόλου», το 21% «1-2 φορές» ενώ «3-4 φορές», 

«5- 6 φορές» και «καθηµερινά» το 0,5% αντίστοιχα. 

Με βάση την δεύτερη επιλογή κατανάλωσης πίτσα εβδοµαδιαίως το µεγαλύτερο 

ποσοστό 55,5% δήλωσε ότι καταναλώνει «1-2 φορές»,  και το 35,5% «καθόλου». 

Επίσης το 6% καταναλώνει πίτσα «3-4 φορές», το 3% «5-6 φορές» ενώ καθηµερινά 

φάνηκε να µην καταναλώνει κανένας. 

Σχετικά µε την κατανάλωση τηγανιτών πατατών, «1-2 φορές» καταναλώνει το 

42% και «3-4 φορές» το 33,5%. Το 13% δήλωσε ότι καταναλώνει «5-6 φορές», ενώ το 

6,5% και το 5% δήλωσαν «καθηµερινά» και «καθόλου» αντίστοιχα. 

Αναφορικά µε την κατανάλωση λουκάνικου - hot dog - µπέικον το µεγαλύτερο 

ποσοστό 70% δήλωσε «καθόλου», το 25,5% «1-2 φορές». Το 1,5% δήλωσε ότι 

καταναλώνει τα παραπάνω «3-4 φορές» και  «5-6 φορές» αντίστοιχα. Τέλος το 1% 

δήλωσε «καθηµερινά. 

 Η επόµενη επιλογή αφορά την κατανάλωση γύρου εβδοµαδιαίως. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό 58% καταναλώνει «1-2 φορές», ενώ το µικρότερο 1% «καθηµερινά». Το 

22,5% δήλωσε «καθόλου», το 11,5% «3-4 φορές» ενώ το 7% «5-6 φορές». 

Στη συνέχεια το µεγαλύτερο ποσοστό 47% δήλωσε ότι καταναλώνει τηγανιτό 

κοτόπουλο «1-2 φορές», το 27% «καθόλου», το 22,5% «3-4 φορές», το 2,5% «5-6 

φορές» και το 0,5% «καθηµερινά». 

Το 52% καταναλώνει σουβλάκι «1-2 φορές», το 34,5% δήλωσε «καθόλου», το 

8,5% «3-4 φορές», το 3% «5-6 φορές» και το 1% δήλωσε ότι καταναλώνει 

«καθηµερινά». 
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Στην επόµενη δυνατή επιλογή  δίνεται το ψάρι όπου το µεγαλύτερο ποσοστό 50,5% 

καταναλώνει «1-2 φορές» εβδοµαδιαίως, το 19,5% δήλωσε πως δεν καταναλώνει 

«καθόλου» ψάρι, το 18,5% «3-4 φορές», το 7,5% «5-6 φορές» και το 2% 

«καθηµερινά». 

Αναφορικά µε τα ζυµαρικά το µεγαλύτερο ποσοστό 41% καταναλώνει «3-4 φορές» 

ενώ το µικρότερο ποσοστό 4% δήλωσε «καθόλου», το 30,5% «1-2 φορές», το 17% «5-

6 φορές», το 5,5% «καθηµερινά». 

Όσον αφορά την κατανάλωση κρέατος το µεγαλύτερο ποσοστό 35,5% δήλωσε ότι 

καταναλώνει «3-4 φορές» την εβδοµάδα, το  32% «1-2 φορές» και το 19,5% «5-6 

φορές». «Καθηµερινά» και «καθόλου» δήλωσε το 8,5% και το 3,5% αντίστοιχα. (πιν 

3.9) 

Το 43% που αποτελεί το µεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ότι καταναλώνει «1-2 

φορές» την εβδοµάδα όσπρια, το 31% «3-4 φορές», το 14,5% «5-6 φορές», το 6,5 % 

«καθόλου» ενώ το 4% «καθηµερινά». 

Στην επόµενη επιλογή, που είναι το ψωµί, το ποσοστό 53,5% καταναλώνει 

«καθηµερινά». Το 21,5% καταναλώνει «1-2 φορές» εβδοµαδιαίως, το 8,5% «5-6 

φορές», το 8% «3-4 φορές» και το 7,5% «καθόλου». 

Αναφορικά µε την κατανάλωση γαλακτοκοµικών το 55% δήλωσε ότι καταναλώνει 

«καθηµερινά», το 18% «1-2 φορές» και το 14,5% «3-4 φορές». «5-6 φορές» και 

«καθόλου» δήλωσε το 8,5% και 3,5% αντίστοιχα. 

Σχετικά µε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών το µεγαλύτερο ποσοστό 51% 

δήλωσε ότι τα καταναλώνει «καθηµερινά», το 16,5% «3-4 φορές», το 16% «5-6 

φορές» το 12,5% «1-2 φορές» ενώ το 3,5% το µικρότερο ποσοστό «καθόλου». 

Στην επιλογή άλλο τρόφιµο οι ερωτώµενοι µπορούσαν να σηµειώσουν κάποιες 

άλλες τροφές που κατανάλωναν και δεν συµπεριλαµβάνονταν στις δυνατές απαντήσεις. 

Συγκεκριµένα το 1% δήλωσε «1-2 φορές», το 1% «3-4 φορές», «5-6 φορές» και 

«καθηµερινά» το 0,5% αντίστοιχα. Οι τροφές που σηµειώθηκαν είναι οι εξής: 

παστίτσιο, µουσακάς, χοχλιοί.  

Αναφορικά µε την κατανάλωση σοκολάτας το µεγαλύτερο ποσοστό 57,5% δήλωσε 

ότι καταναλώνει «1-2 φορές» εβδοµαδιαίως. Το 24,5% «καθόλου» ενώ το 12,5% «3-4 
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φορές». Καθηµερινή κατανάλωση της σοκολάτας κάνει το 4%, ενώ το 1,5% «5-6 

φορές». 

Τσιπς – πατατάκια το 56,5% καταναλώνει «1-2 φορές» την εβδοµάδα, το 21,5% 

«καθόλου» και το 15,5% «3-4 φορές». Το 5% και το 1,5% καταναλώνει τσιπς - 

πατατάκια «5-6 φορές» και «καθηµερινά» αντίστοιχα. 

Όσον αφορά την κατανάλωση γλειφιτζούρια οι περισσότεροι συµµετέχοντες 

δήλωσαν ότι δεν καταναλώνουν «καθόλου» (75,5%). Το 21,5% «1-2 φορές», το 1,5% 

«3-4 φορές», το 1% «5-6 φορές» και το 0,5% «καθηµερινά».  

Παγωτό καταναλώνει το 35% «1-2 φορές», 28% «3-4 φορές», 19% 

«καθηµερινά», 13% «5-6 φορές» και 4,1% «καθόλου». 

Κέικ, το µεγαλύτερο ποσοστό 52% δήλωσε ότι καταναλώνει «1-2 φόρες» την 

εβδοµάδα» και το 28,5% δεν καταναλώνει «καθόλου». Το 14,5% «3-4 φορές», το 8% 

«5-6 φορές» και το 3% «καθηµερινά».  

Σχετικά µε την κατανάλωση µπισκότων το 51% καταναλώνει «1-2 φορές την 

εβδοµάδα», το 18% «3-4 φορές» , το 4,5% «5-6 φορές», το 5% «καθηµερινά» ενώ το 

21,5% «καθόλου».  

 Όσον αφορά την τελευταία επιλογή  όπου οι ερωτώµενοι συµπλήρωναν κάποιο 

άλλο γλυκό που έτρωγαν ένα ποσοστό 0,5% δήλωσε ότι καταναλώνει «1-2 φορές» την 

εβδοµάδα και το 0,5% «5-6 φορές». Τα γλυκά που σηµειώθηκαν ήταν το 

γαλακτοµπούρεκο και οι κρέπες. (πιν 3) 

 

 

 

 

 

 

 



92 

Πίνακας 4: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΙΝΟΥ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 12 6,0 6,0 6,0 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 119 59,5 59,5 65,5 

5-6 ΦΟΡΕΣ 16 8,0 8,0 73,5 

3-4 ΦΟΡΕΣ 22 11,0 11,0 84,5 

1-2 ΦΟΡΕΣ 31 15,5 15,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 5: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΙΝΟΥ 

 

 

Το 59,5% των µαθητών καταναλώνει «καθηµερινά» πρωινό, το 15% καταναλώνει 

«1-2 φορές», το 11% «3-4 φορές», το 8% «5-6 φορές» και ένα ποσοστό του 6%  δεν 

καταναλώνει «καθόλου». (πιν 4) 

Οι τροφές που επιλέγουν να καταναλώσουν οι µαθητές για πρωινό, µε ιεραρχική 

σειρά, λαµβάνοντας υπόψη το µεγαλύτερο ποσοστό είναι οι εξής:  

Πρώτο στην προτίµηση των µαθητών έρχεται το γάλα µε ποσοστό 77,5%, 

ακολουθούν τα δηµητριακά µε ποσοστό 62,5% και ο φρέσκος χυµός µε ποσοστό 44,5%. 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Frequency Percent Frequency Percent 

ΓΑΛΑ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ-ΨΩΜΙ 

ΜΕΛΙ-ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α 

ΓΛΥΚΑ- ΚΕΙΚ 

ΦΡΟΥΤΑ 

ΑΒΓΑ 

ΦΡΕΣΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 

ΑΛΛΟ  

ΤΙΠΟΤΑ 

 

155 

125 

11 

63 

67 

23 

54 

17 

89 

4 

13 

 

77,5 

62,5 

5,5 

31,5 

33,5 

11,5 

27 

8,5 

44,5 

2 

6,5 

 

45 

75 

189 

173 

133 

117 

146 

183 

111 

196 

186 

 

22,5 

37,5 

94,5 

68,5 

66,5 

88,5 

73 

91,5 

55,5 

98 

93 



Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το µέλι 

– ψωµί µε 31,5% και τα φρούτα µε 27%. Στην έβδοµη θέση βρίσκονται τα γλυκά 

µε 11,5% και έπειτα ακολουθούν τα αβγά µε 8,5%. Στις δύο τελευταίες θέσεις 

βρίσκονται το γιαούρτι µε 5,5% και το άλλο µε 2%. 

Το  6,5% των µαθητών δεν 

Όσον αφορά  το «άλλο» ως πρωινό οι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι καταναλώνουν 

λαχανικά και τσάι. (πιν 5) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Γράφηµα 3: 

Προµήθεια Γεύµατος 

 

 

 

 

Πίνακας 6: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
Frequency 

Valid ΝΑΙ 185

ΟΧΙ 15

Total 200

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το µέλι - µαρµελάδα µε 33,5%, στην επόµενη οι φρυγανιές 

ψωµί µε 31,5% και τα φρούτα µε 27%. Στην έβδοµη θέση βρίσκονται τα γλυκά 

µε 11,5% και έπειτα ακολουθούν τα αβγά µε 8,5%. Στις δύο τελευταίες θέσεις 

βρίσκονται το γιαούρτι µε 5,5% και το άλλο µε 2%.  

Το  6,5% των µαθητών δεν καταναλώνει τίποτα για πρωινό. 

Όσον αφορά  το «άλλο» ως πρωινό οι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι καταναλώνουν 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

185 92,5 92,5 92,5 

15 7,5 7,5 100,0 

200 100,0 100,0  
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πόµενη οι φρυγανιές 

ψωµί µε 31,5% και τα φρούτα µε 27%. Στην έβδοµη θέση βρίσκονται τα γλυκά - κέικ 

µε 11,5% και έπειτα ακολουθούν τα αβγά µε 8,5%. Στις δύο τελευταίες θέσεις 

Όσον αφορά  το «άλλο» ως πρωινό οι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι καταναλώνουν 
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Σύµφωνα µε τον πίνακα 6 το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών 92,5% 

καταναλώνει το γεύµα του στο σχολείο (δεκατιανό), ενώ το 7,5% επιλέγει να µην 

καταναλώσει τίποτα.  

Το µεγαλύτερο ποσοστό 38,5% των µαθητών προµηθεύεται το γεύµα του από το 

σπίτι, το 20% από το κυλικείο και το 24,5% από το κυλικείο και το σπίτι.. Σε ποσοστό 

5% σηµειώθηκε το άλλο (οι µαθητές ως «άλλο» σηµείωσαν το super market και το 

φούρνο). Τέλος σε µικρότερα ποσοστά 2,5%, το σπίτι-άλλο, 1,5% όλα τα παραπάνω και 

1% το κυλικείο- άλλο. (Γράφηµα 3) 

 

� Συνήθειες & ∆ραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου 

 

Πίνακας 7: ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Στον πίνακα 7 καταγράφονται οι συνήθειες των µαθητών του δείγµατος  κατά τον 

ελεύθερο χρόνο τους. Αυτές ταξινοµούνται µε ιεραρχική σειρά λαµβάνοντας υπόψη το 

µεγαλύτερο ποσοστό. 

Αρχικά το µεγαλύτερο ποσοστό 78,5% δήλωσε ότι παίζει µε τους φίλους του έξω, 

ακολουθεί το 57% όπου βλέπει τηλεόραση και το 47,5% που παίζει µε τον ηλεκτρονικό 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Frequency Percent Frequency Percent 

ΒΛΕΠΩ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

 

ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

 

ΚΑΝΩ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

∆ΙΑΒΑΖΩ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ ΕΞΩ 

 

ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΠΙΤΙ 

 

ΑΛΛΟ  

114 

 

95 

 

32 

 

65 

 

157 

 

90 

 

14 

57 

 

47,5 

 

16 

 

32,5 

 

78,5 

 

45 

 

7 

84 

 

104 

 

167 

 

137 

 

42 

 

109 

 

185 

42 

 

52 

 

83,5 

 

67 

 

21 

 

54,5 

 

92,5 



95 

υπολογιστή. Στη συνέχεια βρίσκεται το 45% όπου παίζει µε φίλους σε κάποιο σπίτι και 

έπειτα ακολουθεί το 32,5% όπου διαβάζει εξωσχολικά βιβλία. Στις δυο τελευταίες 

θέσεις βρίσκονται οι συνήθειες «Κάνω πλοήγηση στο διαδίκτυο» µε 16% και το «άλλο» 

µε 7%.  

Όσον αφορά την απάντηση «άλλο» οι συνήθειες που ανέφεραν οι συµµετέχοντες 

είναι η εξάσκηση µουσικών- παραδοσιακών οργάνων (κιθάρα, πιάνο, κρητική λύρα) 

αλλά και οι κτηνοτροφικές ασχολίες (βοηθάνε τους γονείς τους). (πιν 7) 

 

Πίνακας 8: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Frequency Percent Frequency Percent 

 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  

 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ  

 

ΧΟΡΟ 

 

ΜΠΑΛΕΤΟ 

 

ΜΠΑΣΚΕΤ 

 

ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ  

 

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ  

 

ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΑΘΛΗΜΑ Π.Χ. 

ΤΕΝΝΙΣ, ΣΤΙΒΟ Κ.Α 

 

ΤΙΠΟΤΑ  

 

ΆΛΛΟ 

 

49 

 

104 

 

56 

 

6 

 

51 

 

131 

 

23 

 

34 

 

 

15 

 

5 

 

24,5 

 

52 

 

28 

 

3 

 

25,5 

 

65,5 

 

11,5 

 

17 

 

 

7,5 

 

2,5 

 

150 

 

95 

 

143 

 

193 

 

148 

 

68 

 

176 

 

165 

 

 

184 

 

194 

 

75 

 

47,5 

 

71,5 

 

96,5 

 

74 

 

34 

 

88 

 

82,5 

 

 

92 
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Στην ερώτηση 14 του ερωτηµατολογίου σχετικά µε το ποιες δραστηριότητες 

πραγµατοποιούν τον ελεύθερό τους χρόνο οι µαθητές του δείγµατος, δόθηκαν οι 

ακόλουθες δυνατές επιλογές: κολύµπι, ποδόσφαιρο, χορό, µπαλέτο, µπάσκετ, 

ποδηλασία, πολεµικές τέχνες, κάποιο άλλο άθληµα (π. χ τέννις στίβο κ.τ.λ), τίποτα και 

άλλο. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος 65,5% ασχολείται µε την ποδηλασία, και το 

52% µε το ποδόσφαιρο. Στη συνέχεια ακολουθούν ο χορός µε ποσοστό 28% το µπάσκετ 

µε 25,5% και η κολύµβηση µε 24,5%. Εκείνοι που απάντησαν ότι ασχολούνται µε 
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κάποιο άλλο άθληµα (στίβο, τέννις) ανέρχονται στο 17%, ενώ µε το µπαλέτο ασχολείται 

το 3%. 

Το 7,5% δεν πραγµατοποιεί καµία δραστηριότητα τον ελεύθερο χρόνο του. 

Σχετικά µε την απάντηση που δόθηκε ως «άλλο» το 2,5% των συµµετεχόντων 

ανέφεραν την ιππασία και  τη ζωγραφική.  (πιν 8)      

 

� Γνώσεις περί Υγιεινών Συµπεριφορών (∆ιατροφή & Άθληση) 

 

Πίνακας 9: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

 Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1. Η σωστή διατροφή βασίζεται 

στην ποικιλία τροφίµων. 

 

2. Για να τρώω σωστά πρέπει να 

τρώγω µικρά και συχνά 

γεύµατα. 

 

3. Πρέπει να καταναλώνω 3-5 

φρούτα την ηµέρα για µια καλή 

υγεία. 

 

4. Πρέπει να καταναλώνω 

λαχανικά (σαλάτα) καθηµερινά 

για µια καλή υγεία. 

 

5. Όταν καταναλώνω 

περισσότερες θερµίδες (όταν 

δηλαδή τρώω πάρα πολύ) από 

ότι σπαταλάω (δηλαδή δεν 

περπατάω, τρέχω και παίζω) 

θα βάλω σταδιακά βάρος. 

 

6. Η φυσική άσκηση βοηθά στην 

καλή  σωµατική υγεία. 

 

7. Είναι καλό για την υγεία µου να 

καταναλώνω τουλάχιστον µια 

φορά την βδοµάδα ψάρι. 

 

8. Πρέπει να ξεκινώ την ηµέρα 

µου µε ένα καλό πρόγευµα. 

 

9. Όταν βλέπω πολλές ώρες 

τηλεόραση και παίζω 

καθιστικά παιχνίδια πιθανόν 

αυτό να οδηγήσει σε αύξηση 

βάρους. 

111 

 

 

136 

 

 

 

 

165 

 

 

 

172 

 

 

 

 

 

167 

 

 

 

187 

 

 

 

141 

 

 

 

150 

 

 

 

118 

55,5 

 

 

68 

 

 

 

 

82,5 

 

 

 

86 

 

 

 

 

 

83,5 

 

 

 

93,5 

 

 

 

70,5 

 

 

 

75 

 

 

 

59 

60 

 

 

35 

 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

4 

 

 

 

27 

 

 

 

24 

 

 

 

55 

30 

 

 

17,5 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

2 

 

 

 

13,5 

 

 

 

12 

 

 

 

27,5 

28 

 

 

28 

 

 

 

 

19 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

7 

 

 

 

31 

 

 

 

24 

 

 

 

26 

14 

 

 

14 

 

 

 

 

9,5 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

3,5 

 

 

 

15,5 

 

 

 

12 

 

 

 

13 
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Η τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου αφορούσε τις γνώσεις των µαθητών 

αναφορικά µε τις υγιεινές συµπεριφορές της διατροφής και της άθλησης. Οι 

ερωτώµενοι είχαν την δυνατότητα να σηµειώσουν ποιες προτάσεις θεωρούσαν σωστές, 

ποιες λάθος και ποιες δεν γνώριζαν.  

Όσον αφορά την πρώτη πρόταση:  «Η σωστή διατροφή βασίζεται στην ποικιλία 

τροφίµων» το µεγαλύτερο ποσοστό 55,5%  την θεώρησε σωστή, το 30% λάθος ενώ το 

14% δεν γνώριζε. 

Η δεύτερη πρόταση: «Για να τρώω σωστά πρέπει να τρώγω µικρά και συχνά 

γεύµατα.» το µεγαλύτερο ποσοστό 68% δήλωσε ότι είναι σωστή, το 17,5% λάθος ενώ 

το 14% δεν γνώριζε.  

Σχετικά µε την τρίτη πρόταση:  «Πρέπει να καταναλώνω 3-5 φρούτα την ηµέρα για 

µια καλή υγεία.» το µεγαλύτερο ποσοστό 82,5% σηµείωσε ότι είναι σωστή, το 7,5% ότι 

είναι λάθος ενώ το 9,5% δεν γνώριζε. 

Σύµφωνα µε την τέταρτη πρόταση, η οποία είναι: «Πρέπει να καταναλώνω 

λαχανικά (σαλάτα) καθηµερινά για µια καλή υγεία.» το 86% δήλωσε ότι είναι σωστή, 

το 5%  λάθος και το 8,5% δεν γνώριζε. 

Στην πέµπτη πρόταση: «Όταν καταναλώνω περισσότερες θερµίδες (όταν δηλαδή 

τρώω πάρα πολύ) από ότι σπαταλάω (δηλαδή δεν περπατάω, τρέχω και παίζω) θα 

βάλω σταδιακά βάρος.» το 83,5% την θεώρησε σωστή, το 11% λάθος και το 5% δεν 

γνώριζε. 

Όσον αφορά την έκτη πρόταση: «Η φυσική άσκηση βοηθά στην καλή  σωµατική 

υγεία.» το µεγαλύτερο ποσοστό 93,5% ανέφερε ότι είναι σωστή, το 2% λάθος και το 

3,5% δεν γνώριζε. 

Στην έβδοµη πρόταση: «Είναι καλό για την υγεία µου να καταναλώνω τουλάχιστον 

µια φορά την βδοµάδα ψάρι» το 70,5% σηµείωσε ότι είναι σωστή, το 13,5% λάθος και 

το 15,5% δεν γνώριζε. 

Σχετικά µε την όγδοη πρόταση: «Πρέπει να ξεκινώ την ηµέρα µου µε ένα καλό 

πρόγευµα» το 75% δήλωσε ότι είναι σωστή, ενώ οι µαθητές που δεν γνώριζαν και  την 

θεώρησαν λάθος αποτελούσαν το ίδιο ποσοστό 12%.  
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Στην τελευταία πρόταση: «Όταν βλέπω πολλές ώρες τηλεόραση και παίζω 

καθιστικά παιχνίδια πιθανόν αυτό να οδηγήσει σε αύξηση βάρους» το 58,5% τη 

θεώρησε σωστή, το 27% λάθος και το 13% δεν γνώριζε. (πιν 9) 
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2. Συσχετίσεις µεταβλητών. 

 

Με βάση τα ερευνητικά ερωτήµατα που είχαν τεθεί εξαρχής, εξετάσαµε για την 

κατηγορία του δείγµατός µας (παιδιά αγροτικής και αστικής περιοχής) κάποιες 

µεταβλητές, σε σχέση µε αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις από το ερωτηµατολόγιο. 

Σκοπός µας ήταν να εντοπίσουµε τυχόν συσχετίσεις µεταξύ τους και να 

επαληθεύσουµε ή όχι τις υποθέσεις εργασίας. Πιο αναλυτικά οι συσχετίσεις που έγιναν 

είναι οι εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                         

                              11%     2%                                               11%   3% 

                                                                                                        5%            

                                           17%                                                           11%                     

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                         

        57%                           13%                                            

                                                                                     70%  

                                             

 

 

 

 

 

Γράφηµα 1: Χωριό/Πόλη*  ∆.Μ.Σ 

 

 

 

� Χ2=8,243  df=4  p=0,083 

 

Ο δείκτης µάζας σώµατος των µαθητών που κατοικούν σε αστικές περιοχές δεν 

διαφέρει από εκείνων που κατοικούν σε αστικές. ∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά ανάµεσα σε αυτές τις δύο µεταβλητές. 



100 

Σχετικά µε το γράφηµα 1, το 57% και το 70% των µαθητών του δείγµατος σε 

χωριό και πόλη αντίστοιχα έχουν φυσιολογικό βάρος. Το 13% του δείγµατος στο χωριό 

και το 11% στην πόλη είναι αδύνατα. Το ποσοστό των παιδιών που θεωρούνται 

υπέρβαρα ανέρχεται στο 11% σε χωριό και πόλη.  Το 2% στο χωριό και το 3% στην 

πόλη είναι παχύσαρκα. Τέλος το ποσοστό εκείνων που δεν γνώριζαν το βάρος τους 

βρίσκεται στο 17% (χωριό)  και 5% (πόλη). (Γράφηµα 1) 

 

 

 
Πίνακας 2: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ Crosstabulation 

 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 

Total 2 ΓΕΥΜΑΤΑ 3 ΓΕΥΜΑΤΑ 4 ΓΕΥΜΑΤΑ 5 ΓΕΥΜΑΤΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 18,0% 43,0% 26,0% 13,0% 100,0% 

ΠΟΛΗ 10,0% 46,0% 32,0% 12,0% 100,0% 

Total 14,0% 44,5% 29,0% 12,5% 100,0% 

 

 

 

� Χ2=3,048  df=3  p=0,384  

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική σχέση ανάµεσα στον τόπο κατοικίας και στην 

κατανάλωση γευµάτων ηµερησίως.  

Πιο συγκεκριµένα τα ποσοστά των µαθητών που κατοικούν σε χωριό/πόλη και 

καταναλώνουν 1 έως 5 γεύµατα είναι τα ακόλουθα:    

Όσον αφορά την κατανάλωση γευµάτων εβδοµαδιαίως, όπως φαίνεται στον πιο 

πάνω πίνακα το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών που κατοικούν σε αγροτική περιοχή 

και καταναλώνουν 3 γεύµατα ανέρχεται στο 43% ενώ αντίστοιχα το ποσοστό εκείνων 

που κατοικούν σε αστική περιοχή  ανέρχεται στο 46%.   

Το 32% των µαθητών που κατοικούν στην πόλη και το 26% που κατοικούν στο 

χωριό καταναλώνουν 4 γεύµατα ηµερησίως. 2 γεύµατα µε ποσοστό 18% καταναλώνουν 

στο χωριό, ενώ 10% στην πόλη. 

Τέλος 5 γεύµατα καταναλώνουν µε ποσοστά 13% και 12% στην πόλη και στο 

χωριό αντίστοιχα. (πιν 2) 
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Πίνακας 3: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 84,0% 14,0%  1,0% 1,0% 100,0% 

ΠΟΛΗ 70,7% 28,3% 1,0%   100,0% 

Total 77,4% 21,1% ,5% ,5% ,5% 100,0% 

 

 

 

 

� Χ2=8,935  df=4  p=0,063 

 

Όσον αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης χάµπουργκερ εβδοµαδιαίως και τον τόπο 

κατοικίας των συµµετεχόντων (χωριό & πόλη) παρατηρείται ότι δεν υπάρχει 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα σ’ αυτές τις δυο µεταβλητές. 

Σχετικά µε την κατανάλωση χάµπουργκερ οι συµµετέχοντες των αγροτικών 

περιοχών αλλά και της πόλης µε ποσοστό 84% και 70,7% αντίστοιχα δήλωσαν ότι δεν 

καταναλώνουν «καθόλου».  

Αναφορικά µε τη συχνότητα κατανάλωσης χάµπουργκερ «5-6 φορές» 

εβδοµαδιαίως και «καθηµερινά» µε ποσοστό 1% αντίστοιχα καταναλώνουν µόνο οι 

µαθητές των χωριών. (πιν. 3) 

 

 
 

Πίνακας 4: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΠΙΤΣΑΣ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΠΙΤΣΑΣ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 34,0% 59,0% 4,0% 3,0% 100,0% 

ΠΟΛΗ 37,0% 52,0% 8,0% 3,0% 100,0% 

Total 35,5% 55,5% 6,0% 3,0% 100,0% 

 

 

 

� Χ2=1,902  df=3  p=0,593 
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Αναφορικά µε τη συχνότητα κατανάλωσης «πίτσα» εβδοµαδιαίως και τον τόπο 

κατοικίας των συµµετεχόντων (χωριό & πόλη) φαίνεται  ότι δεν υπάρχει στατιστικώς 

σηµαντική σχέση  ανάµεσα σ’ αυτές τις δυο µεταβλητές. 

Σχετικά µε την κατανάλωση  «πίτσα» οι συµµετέχοντες των αγροτικών περιοχών 

αλλά και της πόλης µε µεγαλύτερα ποσοστό 59% και 52% αντίστοιχα δήλωσαν ότι 

καταναλώνουν «1-2 φορές» εβδοµαδιαίως. 

Το ποσοστό των µαθητών (χωριό & πόλη) που καταναλώνει «πίτσα» «5-6 φορές» 

εβδοµαδιαίως  ανέρχεται στο 3% αντίστοιχα. (πιν 4) 

 

 

 

Πίνακας 5: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 3,0% 48,0% 32,0% 11,0% 6,0% 100,0% 

ΠΟΛΗ 7,0% 36,0% 35,0% 15,0% 7,0% 100,0% 

Total 5,0% 42,0% 33,5% 13,0% 6,5% 100,0% 

 

 

 

 

� Χ2=4,141  df=4  p=0,387 

 

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στη συχνότητα 

κατανάλωσης τηγανητών πατατών και στον τόπο κατοικίας των συµµετεχόντων.  

 Όσον αφορά την συχνότητα κατανάλωσης τηγανητών πατατών ηµερησίως, το 

µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος που κατοικεί στην αγροτική περιοχή ανέρχεται στο 

48%, ενώ το ποσοστό εκείνων που κατοικούν στην πόλη στο 36%. 

Το ποσοστό του δείγµατος που δεν καταναλώνει «καθόλου» τηγανιτές πατάτες 

είναι 3% και 7% σε χωριό και πόλη αντίστοιχα. (πιν 5) 
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Πίνακας 6:ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΥ, HOT DOG, ΜΠΕΙΚΟΝ/ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΥ, HOT DOG, ΜΠΕΙΚΟΝ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 76,0% 21,0% 1,0% 1,0% 1,0% 100,0% 

ΠΟΛΗ 64,6% 30,3% 2,0% 2,0% 1,0% 100,0% 

Total 70,4% 25,6% 1,5% 1,5% 1,0% 100,0% 

 

 

 

� Χ2=3,279  df=4  p=0,512 

 

 

Όσον αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης λουκάνικου, hot dog, µπέικον  

εβδοµαδιαίως και τον τόπο κατοικίας των συµµετεχόντων (χωριό & πόλη) 

παρατηρείται ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα σ’ αυτές τις δυο 

µεταβλητές.  

Σχετικά µε την κατανάλωση των παραπάνω τροφίµων, οι συµµετέχοντες των 

αγροτικών περιοχών αλλά και της πόλης µε ποσοστό 76% και 64,6% αντίστοιχα 

δήλωσαν ότι δεν καταναλώνουν «καθόλου».  

Αναφορικά µε τη συχνότητα κατανάλωσης λουκάνικου, hot dog και  µπέικον 

«καθηµερινά» φαίνεται πως καταναλώνει το 1% του δείγµατος σε χωριό και πόλη 

αντίστοιχα. (πιν 6) 

 

 
Πίνακας 7: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΓΥΡΟΥ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΓΥΡΟΥ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 25,0% 60,0% 10,0% 5,0%  100,0% 

ΠΟΛΗ 20,0% 56,0% 13,0% 9,0% 2,0% 100,0% 

Total 22,5% 58,0% 11,5% 7,0% 1,0% 100,0% 

 

 

 

 

� Χ2=4,228  df=4  p=0,376 
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∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στον τόπο κατοικίας (χωριό 

& πόλη) και στη συχνότητα κατανάλωσης γύρου.  

Στον πίνακα 7 φαίνεται ότι το ποσοστό εκείνων που κατοικούν στο χωριό και 

καταναλώνουν γύρο «1-2 φορές» την εβδοµάδα ανέρχεται στο 60%  ενώ το ποσοστό 

εκείνων που κατοικούν στην πόλη ανέρχεται στο 56%. 

Ωστόσο «καθηµερινά» φαίνεται πως καταναλώνει γύρο το 2% των συµµετεχόντων 

από την πόλη. (πιν 7) 

 

 
Πίνακας 8: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΓΑΝΙΤΟΥ/ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΓΑΝΙΤΟΥ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 29,0% 52,0% 17,0% 1,0% 1,0% 100,0% 

ΠΟΛΗ 25,3% 42,4% 28,3% 4,0%  100,0% 

Total 27,1% 47,2% 22,6% 2,5% ,5% 100,0% 

 

 

 

� Χ2=6,844  df=4  p=0,144 

 

 

Όσον αφορά την κατανάλωση τηγανιτού κοτόπουλου από τους µαθητές που 

κατοικούν σε αγροτικές περιοχές και από εκείνους που κατοικούν σε αστικές 

παρατηρείται ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά.  

Πιο συγκεκριµένα στον πίνακα 8 τα ποσοστά των µαθητών 52% και 42,4% που 

κατοικούν σε χωριό/πόλη αντίστοιχα, καταναλώνουν εβδοµαδιαίως τηγανητό 

κοτόπουλο «1-2 φορές».    

Επιπλέον «5-6 φορές» καταναλώνει τηγανητό κοτόπουλο το 1% των µαθητών του 

δείγµατος που ζει στο χωριό και το 4% του δείγµατος που ζει στην πόλη. 

«Καθηµερινά» καταναλώνει τη συγκεκριµένη τροφή  µόνο το 1% εκείνων που 

κατοικούν στο χωριό. (πιν 8) 
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Πίνακας 9: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΣΟΥΒΛΑΚΙ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΣΟΥΒΛΑΚΙ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 34,3% 53,5% 7,1% 3,0% 2,0% 100,0% 

ΠΟΛΗ 35,4% 51,5% 10,1% 3,0%  100,0% 

Total 34,8% 52,5% 8,6% 3,0% 1,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

� Χ2=2,582  df=4  p=0,630 

 

 

Σχετικά µε τη συχνότητα κατανάλωση «σουβλάκι» και τον τόπο κατοικίας των 

συµµετεχόντων (χωριό & πόλη) παρατηρείται ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά ανάµεσα σ’ αυτές τις δυο µεταβλητές. 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 9 το 53,5% των συµµετεχόντων που κατοικούν στο 

χωριό και το 51,5% των συµµετεχόντων που κατοικούν στην πόλη καταναλώνουν «1-2 

φορές» εβδοµαδιαίως σουβλάκι. 

Αναφορικά µε τη συχνότητα κατανάλωσης «σουβλάκι» «5-6 φορές» καταναλώνει 

το 3% του δείγµατος που κατοικεί σε χωριό και πόλη αντίστοιχα. Ενώ «καθηµερινά» 

καταναλώνει το 2% µόνο από το χωριό. (πιν 9) 

 

 
 

 

Πίνακας 10: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΨΑΡΙΟΥ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΨΑΡΙΟΥ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 21,6% 53,6% 15,5% 6,2% 3,1% 100,0% 

ΠΟΛΗ 18,2% 49,5% 22,2% 9,1% 1,0% 100,0% 

Total 19,9% 51,5% 18,9% 7,7% 2,0% 100,0% 

 

 

 

 

� Χ2=3,224  df=4  p=0,521 

 

 



106 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στη συχνότητα 

κατανάλωσης ψαριού εβδοµαδιαίως και στον τόπο κατοικίας των συµµετεχόντων 

(χωριό & πόλη).  

Όσον αφορά την κατανάλωση ψαριού εβδοµαδιαίως, όπως φαίνεται στον 

παραπάνω πίνακα το ποσοστό των µαθητών που κατοικούν σε αγροτική περιοχή και 

καταναλώνουν τη συγκεκριµένη τροφή «1-2 φορές» εβδοµαδιαίως ανέρχεται στο 53,6% 

ενώ αντίστοιχα το ποσοστό εκείνων που κατοικούν σε αστική περιοχή  ανέρχεται στο 

49,5%. 

Το 21,6% του δείγµατος που κατοικεί στο χωριό και το 18,2% που κατοικεί στην 

πόλη δεν καταναλώνουν «καθόλου» ψάρι.  «Καθηµερινά»  καταναλώνει το 3,1% και το 

1% στο χωριό και στην πόλη αντίστοιχα. (πιν 10) 

 

 
Πίνακας 11: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ (ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ)/ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ (ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ)/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 4,1% 34,7% 43,9% 10,2% 7,1% 100,0% 

ΠΟΛΗ 4,1% 27,6% 39,8% 24,5% 4,1% 100,0% 

Total 4,1% 31,1% 41,8% 17,3% 5,6% 100,0% 

 

 

 

 

� Χ2=7,581  df=4  p=0,108 

 

 

Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας των µαθητών (χωριό & πόλη)  σε συνάρτηση µε 

την κατανάλωση ζυµαρικών εβδοµαδιαίως, παρατηρείται ότι δεν υπάρχει στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά.   

Το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών των χωριών και της πόλης ανέρχεται στο 

43,9% και 39,8% αντίστοιχα όπου καταναλώνουν ζυµαρικά «3-4 φορές» 

εβδοµαδιαίως.  

Καθηµερινά δήλωσε ότι καταναλώνει το 7,1% των παιδιών του χωριού και το 

4,1% της πόλης ενώ «καθόλου» µε ισάριθµο ποσοστό, 4,1% δήλωσαν και οι δύο 

(µαθητές χωριού & πόλης). 
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Σηµαντικό είναι και το ποσοστό των µαθητών που καταναλώνει ζυµαρικά «1-2 

φορές» την εβδοµάδα αλλά και «5-6 φορές» καθώς ανέρχεται στο 34,7% και 10% 

αντίστοιχα για τα παιδιά του χωριού και 27,6%  και 24,5% για τα παιδιά της πόλης 

αντίστοιχα. (πιν 11) 

 

 

 

 

� Χ2=3,472  df=4  p=0,482 

 

∆εν υπάρχει διαφορά στην συχνότητα κατανάλωσης κρέατος από τους µαθητές που 

κατοικούν σε αγροτικές περιοχές από εκείνους που κατοικούν σε αστικές. 

Αναφορικά µε την συχνότητα κατανάλωση κρέατος από τους µαθητές των χωριών 

φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό το 32,3% καταναλώνει «1-2 φορές» αλλά και «3-4 

φορές» αντίστοιχα. Το ποσοστά των µαθητών της πόλης στις αντίστοιχες ηµέρες 

ανέρχονται στο 32,3% και στο 39,4%.  

Το 11,1% των µαθητών των χωριών δήλωσε ότι καταναλώνει καθηµερινά κρέας 

ενώ το 5,1% καθόλου. Αντίστοιχα, τα ποσοστά των µαθητών της πόλης είναι 6,1% και 

2%. (πιν 12) 

 

 

 

 

Πίνακας 12: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΚΡΕΑΤΟΣ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΚΡΕΑΤΟΣ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 5,1% 32,3% 32,3% 19,2% 11,1% 100,0% 

ΠΟΛΗ 2,0% 32,3% 39,4% 20,2% 6,1% 100,0% 

Total 3,5% 32,3% 35,9% 19,7% 8,6% 100,0% 
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� Χ2=2,012  df=4  p=0,734 

 

Σχετικά µε την συχνότητα κατανάλωσης οσπρίων εβδοµαδιαίως και τον τόπο 

κατοικίας των συµµετεχόντων, παρατηρείται ότι  δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά ανάµεσα τους. 

Η µεγαλύτερη κατανάλωση οσπρίων, πραγµατοποιείται «1-2 φορές» εβδοµαδιαίως 

µε ποσοστά 38,8% και 48% από τους µαθητές που κατοικούν σε αγροτικές και αστικές 

περιοχές αντίστοιχα.  

Η µικρότερη κατανάλωση, πραγµατοποιείται καθηµερινά µε ποσοστά 5,1% για 

τους µαθητές των χωριών και 3% για τους µαθητές της πόλης. (πιν 13) 

 

 

 

Πίνακας 14: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΨΩΜΙΟΥ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΨΩΜΙΟΥ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 7,1% 25,3% 7,1% 12,1% 48,5% 100,0% 

ΠΟΛΗ 8,1% 18,2% 9,1% 5,1% 59,6% 100,0% 

Total 7,6% 21,7% 8,1% 8,6% 54,0% 100,0% 

 

 

 

 

� Χ2=5,469  df=4  p=0,242 

 

Πίνακας 13: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΌΣΠΡΙΩΝ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΌΣΠΡΙΩΝ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 7,1% 38,8% 33,7% 15,3% 5,1% 100,0% 

ΠΟΛΗ 6,0% 48,0% 29,0% 14,0% 3,0% 100,0% 

Total 6,6% 43,4% 31,3% 14,6% 4,0% 100,0% 
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Συσχετίζοντας τον τόπο κατοικίας των µαθητών µε τη συχνότητα κατανάλωσης 

ψωµιού, παρατηρείται ότι  δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα  σε 

αυτές της δύο µεταβλητές. 

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες από το χωριό και την πόλη καταναλώνουν ψωµί 

καθηµερινά µε ποσοστά 48,5% και 59,6% αντίστοιχα. 

Τα µικρότερα ποσοστά σηµειώθηκαν στην συχνότητα «καθόλου» και «3-4 φορές» 

µε 7,1% αντίστοιχα, για τους µαθητές των χωριών και στο «καθόλου» και «5-6 φορές» 

µε 8,1% και 5,1% για τους µαθητές της πόλης. (πιν 14)  

 

 

  

�  Χ2=5,107  df=4  p=0,277 

 

Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας των µαθητών (χωριό & πόλη)  σε συνάρτηση µε 

την κατανάλωση γαλακτοκοµικών (τυρί, γιαούρτι, γάλα) εβδοµαδιαίως παρατηρείται 

ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά.   

Πιο συγκεκριµένα, µε ποσοστό 50% και 60,1% οι µαθητές που κατοικούν σε 

αγροτικές περιοχές και εκείνοι που κατοικούν σε αστικές καταναλώνουν καθηµερινά 

γαλακτοκοµικά.  

Τα µικρότερα ποσοστά 5% και 2% (χωριό και πόλη αντίστοιχα) δεν καταναλώνουν 

καθόλου γαλακτοκοµικά. (πιν 15) 

 

 

 
 

Πίνακας 15: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ (ΤΥΡΙ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ, ΓΑΛΑ)/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ (ΤΥΡΙ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ, ΓΑΛΑ)/  

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 5,0% 18,0% 15,0% 12,0% 50,0% 100,0% 

ΠΟΛΗ 2,0% 18,2% 14,1% 5,1% 60,6% 100,0% 

Total 3,5% 18,1% 14,6% 8,5% 55,3% 100,0% 
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Πίνακας 16: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 5,0% 8,0% 14,0% 18,0% 55,0% 100,0% 

ΠΟΛΗ 2,0% 17,2% 19,2% 14,1% 47,5% 100,0% 

Total 3,5% 12,6% 16,6% 16,1% 51,3% 100,0% 

 

 

�  Χ2=6,406  df=4  p=0,171 

 

∆εν σχετίζεται η συχνότητα κατανάλωση φρούτων και λαχανικών εβδοµαδιαίως µε 

τον τόπο κατοικίας των µαθητών. 

Αναφορικά µε τη συχνότητα κατανάλωση φρούτων και λαχανικών από τους 

µαθητές των χωριών φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό το 55% καταναλώνει 

καθηµερινά, το ίδιο παρατηρείται και µε τους µαθητές της πόλης των οποίων το 

ποσοστό ανέρχεται στο 47,5%  

Το 5% και το 2% δήλωσε ότι δεν καταναλώνει καθόλου φρούτα και λαχανικά 

(χωριό και πόλη αντίστοιχα). (πιν 16) 

 

 

Πίνακας 17:ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 24,0% 65,0% 7,0% 1,0% 3,0% 100,0% 

ΠΟΛΗ 25,0% 50,0% 18,0% 2,0% 5,0% 100,0% 

Total 24,5% 57,5% 12,5% 1,5% 4,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

� Χ2=7,650  df=4  p=0,150 
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Όσον αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης σοκολάτας εβδοµαδιαίως και τον τόπο 

κατοικίας των συµµετεχόντων (χωριό & πόλη) παρατηρείται ότι δεν υπάρχει 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα σ’ αυτές τις δυο µεταβλητές. 

Σχετικά µε την κατανάλωση σοκολάτας οι συµµετέχοντες των αγροτικών περιοχών 

αλλά και της πόλης µε ποσοστό 65% και 50% αντίστοιχα δήλωσαν ότι καταναλώνουν 

«1-2 φορές».  

Αναφορικά µε τη συχνότητα κατανάλωσης χάµπουργκερ «5-6 φορές» 

εβδοµαδιαίως και «καθηµερινά» µε ποσοστό 1% και 3% αντίστοιχα καταναλώνουν οι 

µαθητές των χωριών ενώ µε ποσοστό 2% και 5% αντίστοιχα οι µαθητές της πόλης. (πιν 

17) 

 

 

 

Πίνακας 18: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΤΣΙΠΣ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΤΣΙΠΣ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 17,0% 63,0% 16,0% 4,0%  100,0% 

ΠΟΛΗ 26,0% 50,0% 15,0% 6,0% 3,0% 100,0% 

Total 21,5% 56,5% 15,5% 5,0% 1,5% 100,0% 

 

 

 

� Χ2=6,812  df=4  p=0,146 

 

∆εν σχετίζεται η συχνότητα κατανάλωση τσιπς/πατατάκια εβδοµαδιαίως µε τον 

τόπο κατοικίας των µαθητών. 

Αναφορικά µε την συχνότητα κατανάλωση τσιπς/πατατάκια από τους µαθητές των 

χωριών φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό το 63% καταναλώνει «1-2 φορές», το ίδιο 

παρατηρείται και µε τους µαθητές της πόλης των οποίων το ποσοστό ανέρχεται στο 

50%  

Το 3% και το 6% των συµµετεχόντων της πόλη δήλωσαν ότι καταναλώνουν 

«καθηµερινά» και «5-6 φορές» αντίστοιχα ενώ το ποσοστό των συµµετεχόντων των 

χωριών που καταναλώνουν «5-6 φορές» ανέρχεται στο 4% και δεν υπάρχει καθηµερινή 

κατανάλωση τσιπς/πατατάκια. (πιν 18) 
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Πίνακας 19: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΩΝ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 77,0% 19,0% 1,0% 2,0% 1,0% 100,0% 

ΠΟΛΗ 74,0% 24,0% 2,0%   100,0% 

Total 75,5% 21,5% 1,5% 1,0% ,5% 100,0% 

 

 

� Χ2=3,974  df=4  p=0,409 

 

Συσχετίζοντας τον τόπο κατοικίας των µαθητών µε τη συχνότητα κατανάλωσης 

«γλειφιτζούρια», παρατηρείται ότι  δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική σχέση ανάµεσα  

σε αυτές της δύο µεταβλητές. 

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες από το χωριό και την πόλη δεν καταναλώνουν 

γλειφιτζούρια µε ποσοστά 77% και 74% αντίστοιχα. 

Τα µικρότερα ποσοστά σηµειώθηκαν στην συχνότητα «καθηµερινά» και «5-6 

φορές» µε 1% και 2% αντίστοιχα µόνο για τους µαθητές των χωριών. (πιν 19) 

 

 

 

� Χ2=7,527  df=4  p=0,11 

 

Πίνακας 20: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΠΑΓΩΤΩΝ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΠΑΓΩΤΩΝ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 4,0% 39,0% 33,0% 11,0% 13,0% 100,0% 

ΠΟΛΗ 5,0% 31,0% 23,0% 16,0% 25,0% 100,0% 

Total 4,5% 35,0% 28,0% 13,5% 19,0% 100,0% 
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Αναφορικά µε τη συχνότητα κατανάλωσης παγωτού εβδοµαδιαίως και τον τόπο 

κατοικίας των συµµετεχόντων, παρατηρείται ότι  δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά ανάµεσα τους.  

Η µεγαλύτερη κατανάλωση παγωτού, πραγµατοποιείται «1-2 φορές» και «3-4 

φορές» εβδοµαδιαίως µε ποσοστά 39% και 33% από τους µαθητές που κατοικούν σε 

αγροτικές περιοχές. Ενώ για τους µαθητές που κατοικούν σε αστικές περιοχές, η 

µεγαλύτερη κατανάλωση παγωτού σηµειώνετε µε 31% και 25% στη συχνότητα «1-2 

φορές» και «καθηµερινά» αντίστοιχα.  

Τα µικρότερα ποσοστά σηµειώθηκαν στη συχνότητα «καθόλου» µε ποσοστά 4% 

και 5% για τους µαθητές των χωριών και πόλης αντίστοιχα. (πιν 20) 

 

Πίνακας 21: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΚΕΙΚ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΚΕΙΚ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 18,0% 53,0% 21,0% 7,0% 1,0% 100,0% 

ΠΟΛΗ 27,0% 51,0% 8,0% 9,0% 5,0% 100,0% 

Total 22,5% 52,0% 14,5% 8,0% 3,0% 100,0% 

 

 

 

 

� Χ2=10,583  df=4  p=0,032 

 

 

Όσον αφορά την κατανάλωση κέικ εβδοµαδιαίως, οι µαθητές που κατοικούν σε 

αγροτικές περιοχές καταναλώνουν περισσότερες φορές την εβδοµάδα κέικ σε σχέση µε 

τους µαθητές που κατοικούν σε αστική περιοχή. Συνεπώς υπάρχει στατιστικώς 

σηµαντική σχέση ανάµεσα σε αυτές της µεταβλητές.    

Πιο συγκεκριµένα, το ποσοστό των συµµετεχόντων που καταναλώνει «3-4 φορές» 

εβδοµαδιαίως κέικ ανέρχεται στο 21% και 8% σε χωριό και πόλη αντίστοιχα.  Οι 

µαθητές που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές και εκείνοι που κατοικούν σε αστικές 

καταναλώνουν «1-2 φορές» κέικ µε ποσοστό 53% και 51%. 

 Τα µικρότερα ποσοστά 1% και 5%  (χωριό και  πόλη αντίστοιχα) καταναλώνουν  

«καθηµερινά» κέικ. (πιν 21) 
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Πίνακας 22: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ/ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

Total ΚΑΘΟΛΟΥ 1-2 ΦΟΡΕΣ 3-4 ΦΟΡΕΣ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 22,0% 60,0% 11,0% 5,0% 2,0% 100,0% 

ΠΟΛΗ 21,0% 42,0% 25,0% 4,0% 8,0% 100,0% 

Total 21,5% 51,0% 18,0% 4,5% 5,0% 100,0% 

 

 

 

�  Χ2=12,355  df=4  p=0,015 

 

Σχετικά µε την κατανάλωση µπισκότων, οι µαθητές που κατοικούν σε αστικές 

περιοχές καταναλώνουν στατιστικά σηµαντικά συχνότερα µπισκότα εβδοµαδιαίως σε 

σχέση µε τους µαθητές που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές.  

Το µεγαλύτερο ποσοστό µαθητών χωριού, το 60% καταναλώνει «1-2 φορές», ενώ 

το ίδιο παρατηρείται και για τους µαθητές της πόλης των οποίων το ποσοστό ανέρχεται 

στο 42%. Το ποσοστό των συµµετεχόντων που καταναλώνουν «3-4 φορές» ανέρχεται 

στο 11% και στο 25% για χωριό και πόλη αντίστοιχα.  

Το 2% και το 8% των συµµετεχόντων (χωριό & πόλη αντίστοιχα) δήλωσαν ότι 

καταναλώνουν «καθηµερινά» µπισκότα. (πιν 22) 
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Γράφηµα 2: Χωριό/Πόλη*  Κατανάλωση Πρωινού Εβδοµαδιαίως 

 

 

 

� Χ2=3,922  df=4  p=0,417 

 

 

∆εν σχετίζεται η κατανάλωση πρωινού γεύµατος εβδοµαδιαίως  µε τον τόπο 

κατοικίας των συµµετεχόντων.  

Αναφορικά µε το γράφηµα 2, το 63% και το 56% των µαθητών του δείγµατος σε 

χωριό και πόλη καταναλώνουν «καθηµερινά» πρωινό γεύµα. Το 8% του δείγµατος στο 

χωριό και το 4% στην πόλη δήλωσαν ότι δεν καταναλώνουν «καθόλου» πρωινό. 

(Γράφηµα 2) 
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Πίνακας 24: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ * ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΠΡΩΙΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Χωριό/Πόλη* Γάλα      X2=0,029   df=1   P=0,866 

� Χωριό/Πόλη * ∆ηµητριακά      X2=0,192   df=1   P=0,661 
� Χωριό/Πόλη * Γιαούρτι      X2=0,096   df=1   P=0,756 
� Χωριό/Πόλη * Φρυγανιές – Ψωµί      X2=5,214   df=1   P=0,022 

� Χωριό/Πόλη * Μέλι – Μαρµελάδα      X2=3,793   df=1   P=0,051 

� Χωριό/Πόλη * Γλυκά – Κέικ      X2=1,228   df=1   P=0,268 
� Χωριό/Πόλη * Φρούτα      X2=0,913   df=1   P=0,339 
� Χωριό/Πόλη * Αυγά      X2=0,064   df=1   P=0,800 

� Χωριό/Πόλη * Φρέσκος Χυµός      X2=5,851   df=1   P=0,016 

� Χωριό/Πόλη * Τίποτα        X2=1,714   df=2   P=0,424 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΓΑΛΑ 

Χωριό 

Πόλη 

 

77% 

78% 

 

23% 

22% 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

Χωριό 

Πόλη 

 

61% 

64% 

 

39% 

36% 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

Χωριό 

Πόλη 

 

5% 

6% 

 

95% 

94% 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ - ΨΩΜΙ 

Χωριό 

Πόλη 

 

39% 

24% 

 

61% 

76% 

ΜΕΛΙ - ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α 

Χωριό 

Πόλη 

 

49% 

27% 

 

60% 

73% 

ΓΛΥΚΑ – ΚΕΙΚ 

Χωρίο 

Πόλη 

 

9% 

14% 

 

91% 

86% 

ΦΡΟΥΤΑ 

Χωριό 

Πόλη 

 

30% 

24% 

 

70% 

76% 

ΑΥΓΑ 

Χωρίο 

Πόλη 

 

9% 

8% 

 

91% 

92% 

ΦΡΕΣΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 

Χωρίο 

Πόλη 

 

53% 

36% 

 

47% 

64% 

ΤΙΠΟΤΑ 

Χωρίο 

Πόλη 

 

8% 

5% 

 

91% 

94% 
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Με βάση τα παραπάνω παρατηρείται ότι τα παιδιά που κατοικούν σε αστικές 

περιοχές καταναλώνουν, µε µεγαλύτερο ποσοστό, ως πρωινό φρυγανιές/ψωµί, 

µέλι/µαρµελάδα και φρέσκο χυµό σε σύγκριση µε τους µαθητές που κατοικούν σε 

αγροτικές περιοχές όπου τα ποσοστά τους για την κατανάλωση των συγκεκριµένων 

τροφίµων είναι µικρότερα.  Συνεπώς υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα 

σε αυτές τις µεταβλητές. 

Επίσης συνεχίζοντας την συσχέτιση του τόπου κατοικίας των µαθητών µε την 

επιλογή τροφίµων για πρωινό εβδοµαδιαίως, παρατηρείται ότι δεν υπάρχει στατιστικώς 

σηµαντική σχέση ανάµεσα στις µεταβλητές χωριό/πόλη, γάλα, δηµητριακά, γιαούρτι, 

µέλι- µαρµελάδα, γλυκά- κέικ, φρούτα, αυγά, και τίποτα.  

Ως πρωινό τα παιδιά που κατοικούν σε αγροτική περιοχή επιλέγουν να 

καταναλώνουν τις παρακάτω τροφές που ταξινοµούνται µε ιεραρχική σειρά: γάλα 77%, 

δηµητριακά 61%, φρέσκος χυµός 53%, µέλι- µαρµελάδα 49%, φρυγανιές-ψωµί 39%, 

φρούτα 30%, γλυκά-κεικ και αυγά 9%, γιαούρτι 5% ενώ το 8% των συµµετεχόντων  

δεν καταναλώνει πρωινό. 

Αντίστοιχα τα παιδιά που κατοικούν σε αστική περιοχή επιλέγουν να 

καταναλώνουν ως πρωινό τις παρακάτω τροφές: γάλα 78%, δηµητριακά 64%, φρέσκος 

χυµός 36%, µέλι- µαρµελάδα 27%, φρυγανιές-ψωµί και φρούτα 24%, γλυκά-κεικ 14% 

και αυγά 8%, γιαούρτι 6%, ενώ το 5% των µαθητών του δείγµατος δεν καταναλώνει 

πρωινό. (πιν 24) 
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Γράφηµα 3: Χωριό/Πόλη*  Κατανάλωση Γεύµατος στο Σχολείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Χ2=1,802  df=1  p=0,179 

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στον τόπο κατοικίας (χωριό 

& πόλη) και την κατανάλωση γεύµατος στο σχολείο.  

Το ποσοστό των µαθητών που καταναλώνουν το γεύµα τους στο σχολείο ανέρχεται 

στο 95% και 90% σε χωριό και πόλη αντίστοιχα. (Γράφηµα 3)  
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Πίνακας 26: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ* ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

 

 

 

� Χ2=18,727  df=6  p=0,005 

 

 

Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας των µαθητών (χωριό & πόλη) και την προµήθεια 

γεύµατος στο σχολείο, φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

µεταβλητών. Πιο συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών που κατοικούν σε 

αγροτικές περιοχές προµηθεύονται το γεύµα τους από το σπίτι ενώ τα δύο τρίτα των 

µαθητών που κατοικούν σε αστικές περιοχές προµηθεύονται το γεύµα τους από το σπίτι 

και από το κυλικείο σε ισάριθµα ποσοστά.   

Το ποσοστό των µαθητών που κατοικούν σε αγροτική και αστική περιοχή και 

προµηθεύεται το γεύµα του από το «σπίτι» βρίσκεται στο 44,8%, και στο 37,8% 

αντίστοιχα. Ενώ το ποσοστό εκείνων που προµηθεύεται το γεύµα του από το «κυλικείο 

και σπίτι» βρίσκεται στο 18,8%και 34,4% (χωριό & πόλη αντίστοιχα). (πιν 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Total ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΠΙΤΙ ΑΛΛΟ 

ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΑΙ 

ΣΠΙΤΙ 

ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΑΙ 

ΑΛΛΟ 

ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ 

ΑΛΛΟ 

ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ 20,8% 44,8% 9,4% 18,8% 1,0%  5,2% 100,0% 

ΠΟΛΗ 22,2% 37,8% 1,1% 34,4% 1,1% 3,3%  100,0% 

Total 21,5% 41,4% 5,4% 26,3% 1,1% 1,6% 2,7% 100,0% 
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Πίνακας 27: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ* ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Χωριό/Πόλη * Βλέπω τηλεόραση  X2=1,058  df=1  P=0,304 

� Χωριό/πόλη * Παίζω µε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή X2=3,659 df=1 P=0,056 

� Χωριό/πόλη * Κάνω πλοήγηση στο διαδίκτυο  X2=1,413  df=1 P=0,234 

� Χωριό/πόλη * ∆ιαβάζω εξωσχολικά βιβλία  X2=0,499  df=1 P=0,480 

� Χωριό/πόλη * Παίζω µε τους φίλους µου έξω  X2=2,035  df=1  P=0,154 

� Χωριό/πόλη * Παίζω µε τους φίλους µου σε κάποιο σπίτι X2=0,845   df=1  P=0,358 

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΒΛΕΠΩ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Χωριό 

Πόλη 

 

54% 

61,2% 

 

46% 

38,8 

ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Χωριό 

Πόλη 

 

 

41% 

54,5% 

 

 

59% 

45,5% 

ΚΑΝΩ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ   

Χωριό 

Πόλη 

 

 

13% 

19,2% 

 

 

87% 

80,8% 

∆ΙΑΒΑΖΩ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΑ 

 ΒΙΒΛΙΑ 

Χωριό 

Πόλη 

 

 

35% 

30,5% 

 

 

65% 

69,7% 

ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥ ΜΟΥ 

 ΕΞΩ 

Χωριό 

Πόλη 

 

 

83% 

74,7% 

 

 

17% 

25,3% 

ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ  

ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΠΙΤΙ 

Χωρίο 

Πόλη 

 

 

42% 

48,5% 

 

 

48,5% 

51,5% 
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Με βάση τα παραπάνω παρατηρείται ότι οι µαθητές που κατοικούν σε αστική 

περιοχή τον ελεύθερο χρόνο τους συνήθως «παίζουν µε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή» 

σε µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε τους µαθητές που κατοικούν σε αγροτική περιοχή 

και η διαφορά ανάµεσα σε αυτές τις µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντική.  

 

Επίσης παρατηρείται ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµερα στις 

µεταβλητές χωριό/πόλη, παρακολούθηση τηλεόρασης, πλοήγηση στο διαδίκτυο, µελέτη 

εξωσχολικών βιβλίων, παιχνίδι µε τους φίλους έξω (π.χ σε κάποιο πάρκο), και παιχνίδι 

µε τους φίλους σε κάποιο σπίτι. 

 

Ως προς τις συνήθειες του ελεύθερου χρόνου τους, οι µαθητές που κατοικούν σε 

αγροτικές περιοχές επέλεξαν τις εξής (οι συνήθειες είναι τοποθετηµένες µε βάση τα 

ποσοστά που συνέλεξαν, από τα µεγαλύτερα στα µικρότερα): παιχνίδι µε τους φίλους 

έξω 83%, παρακολούθηση τηλεόρασης 54%, παιχνίδι µε τους φίλους σε κάποια σπίτι 

42%, παιχνίδι µε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 41%, µελέτη εξωσχολικών βιβλίων 35% 

και πλοήγηση στο διαδίκτυο 13%.  

Αντίστοιχα τα παιδιά που κατοικούν σε αστική περιοχή επιλέγουν τους εξής 

τρόπους ώστε να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους: παιχνίδι µε τους φίλους έξω 

74,7%, παρακολούθηση τηλεόρασης 61,2%, παιχνίδι µε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

54,5%, παιχνίδι µε τους φίλους σε κάποια σπίτι 48,5%, µελέτη εξωσχολικών βιβλίων 

30,5% και πλοήγηση στο διαδίκτυο 19,2%. (πιν 27) 
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Πίνακας 28: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ* ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Χωριό/Πόλη * Κολύµπι    X2=6,294   df=1  P=0,012 

� Χωριό/Πόλη * Ποδόσφαιρο    X2=0,128   df=1  P=0,720 

� Χωριό/Πόλη * Χορός    X2=3,748    df=1   P=0,053 

� Χωριό/Πόλη * Μπαλέτο    X2=0,708   df=1   P=0,400 

� Χωριό/Πόλη * Μπάσκετ    X2=1,199   df=1   P=0,274 

� Χωριό/Πόλη * Ποδηλασία    X2=0,123   df=1   P=0,726 

� Χωριό/Πόλη * Πολεµικές Τέχνες    X2=0,061   df=1   P=0,805 

� Χωριό/Πόλη * Κάποιο άλλο Άθληµα    X2=2,174   df=1   P=0,140 

� Χωριό/Πόλη * Τίποτα     X2=01,749    df=1   P=0,186 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΚΟΛΥΜΠΙ 

Χωριό 

Πόλη 

 

17% 

32,,3% 

 

83% 

67,7% 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 
Χωριό 

Πόλη 

 

51% 

53,3% 

 

49% 

46,6% 

ΧΟΡΟ 
Χωριό 

Πόλη 

 

22% 

34,3% 

 

78% 

65,7% 

ΜΠΑΛΕΤΟ 

Χωριό 

Πόλη 

 

2% 

4% 

 

98% 

96% 

ΜΠΑΣΚΕΤ 
Χωριό 

Πόλη 

 

29% 

22,2% 

 

71% 

77,8% 

ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ 
Χωρίο 

Πόλη 

 

67% 

64,6% 

 

33% 

35,4% 

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

Χωριό 

Πόλη 

 

11% 

12,1% 

 

89% 

87,9% 

ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΑΘΛΗΜΑ 
Χωρίο 

Πόλη 

 

21% 

8% 

 

79% 

92% 

ΤΙΠΟΤΑ 
Χωρίο 

Πόλη 

 

13,1% 

10% 

 

86,9% 

90% 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στατιστικώς σηµαντική σχέση υπάρχει ανάµεσα στις 

µεταβλητές χωριό/πόλη, κολύµπι και χορός. 

Πιο συγκεκριµένα οι µαθητές που κατοικούν σε αστική περιοχή, ως δραστηριότητες 

του ελεύθερου χρόνου τους επέλεξαν µε µεγαλύτερα ποσοστά το κολύµπι και τον χορό 

σε σύγκριση µε τους µαθητές που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές οι οποίοι σε αυτές 

τις δύο δραστηριότητες κατείχαν µικρότερα ποσοστά.  

 

Επίσης δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική σχέση ανάµερα στις µεταβλητές 

χωριό/πόλη, ποδόσφαιρο, µπαλέτο, µπάσκετ, ποδηλασία, πολεµικές τέχνες, κάποιο άλλο 

άθληµα (π.χ τένις, στίβο) και «τίποτα». Ενώ στατιστικώς σηµαντική σχέση υπάρχει 

ανάµεσα στις µεταβλητές χωριό/πόλη, κολύµπι και χορός. 

 

Ως προς τις δραστηριότητες που συνηθίζουν να πραγµατοποιούν τον ελεύθερο 

χρόνο τους, οι µαθητές που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές σηµείωσαν τις εξής (οι 

δραστηριότητες είναι ταξινοµηµένες µε βάση τα ποσοστά που συλλέχτηκαν, από το 

µεγαλύτερο στα µικρότερο): ποδηλασία 67%, ποδόσφαιρο 51%, µπάσκετ 24%, χορός 

22%, κάποιο άλλο άθληµα 21%, κολύµπι 17%, πολεµικές τέχνες 11% και µπαλέτο 2%. 

Το ποσοστό των µαθητών που δεν ασχολούνται µε δραστηριότητες τον ελεύθερο χρόνο 

τους ανέρχονται στο 13,1%.  

Αντίστοιχα τα παιδιά που κατοικούν σε αστική περιοχή επιλέγουν τις εξής 

δραστηριότητες ώστε να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους: ποδηλασία 64,6%, 

ποδόσφαιρο 53,3%, χορός 34,3%, κολύµπι 32,3%, µπάσκετ 22,2%, πολεµικές τέχνες 

12,1%, κάποιο άλλο άθληµα 8% και µπαλέτο 4%. Το ποσοστό των µαθητών που δεν 

ασχολούνται µε δραστηριότητες τον ελεύθερο χρόνο τους ανέρχονται στο 10%. (πιν 28) 
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Πίνακας 29: ΧΩΡΙΟ/ΠΟΛΗ* ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ (∆ιατροφή & Άθληση) 

 

 

 

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

1. Η σωστή διατροφή βασίζεται στην ποικιλία τροφίµων. 

Χωριό 

Πόλη 

 

44% 

67,7% 

 

38% 

22,2% 

 

18% 

10,1% 

2. Για να τρώω σωστά πρέπει να τρώγω µικρά και συχνά 

γεύµατα. 

 

Χωριό 

Πόλη 

 

 

 

60% 

76,8% 

 

 

 

21% 

14,1% 

 

 

 

19% 

9,1% 

3. Πρέπει να καταναλώνω 3-5 φρούτα την ηµέρα για µια καλή 

υγεία. 

Χωριό 

Πόλη 

 

 

84% 

81,8% 

 

 

8% 

7,1% 

 

 

8% 

11,1% 

4. Πρέπει να καταναλώνω λαχανικά (σαλάτα) καθηµερινά για 

µια καλή υγεία. 

Χωριό 

Πόλη 

 

 

 84% 

88,9% 

 

 

5% 

5,1% 

 

 

11% 

6,1% 

5. Όταν καταναλώνω περισσότερες θερµίδες (όταν δηλαδή 

τρώω πάρα πολύ) από ότι σπαταλάω (δηλαδή δεν περπατάω, 

τρέχω και παίζω) θα βάλω σταδιακά βάρος. 

Χωριό 

Πόλη 

 

 

 

82% 

85,9% 

 

 

 

14% 

8,1% 

 

 

 

4% 

6,1% 

6. Η φυσική άσκηση βοηθά στην καλή  σωµατική υγεία. 

Χωρίο 

Πόλη 

 

90,9% 

98% 

 

4% 

-  

 

5,1% 

2% 

7. Είναι καλό για την υγεία µου να καταναλώνω τουλάχιστον 

µια φορά την βδοµάδα ψάρι. 

Χωριό 

Πόλη 

 

 

63% 

78,8% 

 

 

21% 

6,1% 

 

 

16% 

15,2% 

8. Πρέπει να ξεκινώ την ηµέρα µου µε ένα καλό πρόγευµα. 

Χωρίο 

Πόλη 

 

80,8% 

70,7% 

 

10,1% 

14,1% 

 

9,1% 

15,2% 

9. Όταν βλέπω πολλές ώρες τηλεόραση και παίζω καθιστικά 

παιχνίδια πιθανόν αυτό να οδηγήσει σε αύξηση βάρους. 

 Χωρίο 

Πόλη 

 

 

40% 

61,7% 

 

 

34% 

21,2% 

 

 

16% 

10,1% 
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� Χωριό/Πόλη * Η σωστή διατροφή βασίζεται στην ποικιλία τροφίµων. 

X2=11,313  df=2  P=0,003 
� Χωριό/Πόλη * Για να τρώω σωστά πρέπει να τρώγω µικρά και συχνά γεύµατα.  

X2=6,849   df=2  P=0,033 

� Χωριό/Πόλη * Πρέπει να καταναλώνω 3-5 φρούτα την ηµέρα για µια καλή υγεία.  

X2=0,590   df=2   P=0,745 

� Χωριό/Πόλη * Πρέπει να καταναλώνω λαχανικά (σαλάτα) καθηµερινά για µια καλή 

υγεία.  

X2=1,599   df=2   P=0,459 
� Χωριό/Πόλη * Όταν καταναλώνω περισσότερες θερµίδες (όταν δηλαδή τρώω πάρα 

πολύ) από ότι σπαταλάω (δηλαδή δεν περπατάω, τρέχω και παίζω) θα βάλω 

σταδιακά βάρος.  

X2=2,085   df=2   P=0,353 
� Χωριό/Πόλη * Η φυσική άσκηση βοηθά στην καλή  σωµατική υγεία.  

X2=5,548   df=2   P=0,062 
� Χωριό/Πόλη * Είναι καλό για την υγεία µου να καταναλώνω τουλάχιστον µια φορά 

την βδοµάδα ψάρι.  

X2=9,957   df=2   P=0,007 
� Χωριό/Πόλη * Πρέπει να ξεκινώ την ηµέρα µου µε ένα καλό πρόγευµα.  

X2=2,833   df=2   P=0,243 
� Χωριό/Πόλη * Όταν βλέπω πολλές ώρες τηλεόραση και παίζω καθιστικά παιχνίδια 

πιθανόν αυτό να οδηγήσει σε αύξηση βάρους.  

X2=7,198   df=2   P=0,027   
 

 

Με βάση τα παραπάνω παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των  µαθητών που 

κατοικούν σε αστικές περιοχές θεωρούσε τις προτάσεις σωστές. Ενώ τα αντίστοιχα 

ποσοστά των µαθητών που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές ήταν µικρότερα. Συνεπώς 

υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις µεταβλητές αυτές.  

 

Επίσης παρατηρείται ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική σχέση ανάµεσα στον 

τόπο κατοικίας (χωριό & πόλη) και στις γνώσεις των µαθητών αναφορικά µε τις εξής 

προτάσεις: την πρόταση τρία «Πρέπει να καταναλώνω 3-5 φρούτα την ηµέρα για µια 

καλή υγεία.», την πρόταση τέσσερα «Πρέπει να καταναλώνω λαχανικά (σαλάτα) 

καθηµερινά για µια καλή υγεία.», την πρόταση πέντε «Όταν καταναλώνω περισσότερες 

θερµίδες (όταν δηλαδή τρώω πάρα πολύ) από ότι σπαταλάω (δηλαδή δεν περπατάω, 

τρέχω και παίζω) θα βάλω σταδιακά βάρος.», την πρόταση έξη «Η φυσική άσκηση 
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βοηθά στην καλή  σωµατική υγεία.»  και την οκτώ «Πρέπει να ξεκινώ την ηµέρα µου µε 

ένα καλό πρόγευµα».  

 

Όσον αφορά την πρώτη πρόταση:  «Η σωστή διατροφή βασίζεται στην ποικιλία 

τροφίµων» το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών από αγροτικές περιοχές, το 44%  την 

θεώρησε σωστή, το 38% λάθος ενώ το 18% δεν γνώριζε. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

µαθητών από την αστική περιοχή, το 67,7% την θεώρησε σωστή, το 22,2% λάθος και 

το 10,1% δεν γνώριζε. 

Η δεύτερη πρόταση: «Για να τρώω σωστά πρέπει να τρώγω µικρά και συχνά 

γεύµατα.» το 60% των συµµετεχόντων από χωριά δήλωσε ότι είναι σωστή ενώ από 

τους συµµετέχοντες της πόλης το 76,8%. Το 21% και το 14,1 την θεώρησε λάθος 

(χωριό & πόλη αντίστοιχα) ενώ το 19%  και 9,1% αντίστοιχα δεν γνώριζε.  

Σχετικά µε την τρίτη πρόταση:  «Πρέπει να καταναλώνω 3-5 φρούτα την ηµέρα για 

µια καλή υγεία.» το µεγαλύτερο ποσοστό από τα χωριά, 84% σηµείωσε ότι είναι σωστή 

και από την πόλη 81,8%, το 8% (χωριό) και το 7,1% (πόλη) ότι είναι λάθος ενώ το 8% 

και το 11,1% αντίστοιχα δεν γνώριζε. 

Αναφορικά µε την τέταρτη πρόταση η οποία είναι: «Πρέπει να καταναλώνω 

λαχανικά (σαλάτα) καθηµερινά για µια καλή υγεία.» το 84% των µαθητών από 

αγροτικές περιοχές δήλωσε ότι είναι σωστή, το 5%  λάθος και το 11% δεν γνώριζε. 

Ενώ το 88,9% των µαθητών από την αστική περιοχή  δήλωσε ότι είναι σωστή, το 5,1%  

λάθος και το 6,1% δεν γνώριζε. 

Στην πέµπτη πρόταση: «Όταν καταναλώνω περισσότερες θερµίδες (όταν δηλαδή 

τρώω πάρα πολύ) από ότι σπαταλάω (δηλαδή δεν περπατάω, τρέχω και παίζω) θα 

βάλω σταδιακά βάρος.» το 82% και το 85,9% την θεώρησε σωστή, το 14% και το 8,1% 

λάθος και το 4% και το 6,1% δεν γνώριζε. (χωριό και πόλη αντίστοιχα) 

Όσον αφορά την έκτη πρόταση: «Η φυσική άσκηση βοηθά στην καλή  σωµατική 

υγεία.» το µεγαλύτερο ποσοστό το 90,9%  και το 98% ανέφερε ότι είναι σωστή, το 4% 

(µόνο από το χωριό) λάθος και το 5,1% και το 2% δεν γνώριζε. (χωριό & πόλη 

αντίστοιχα) 
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Στην έβδοµη πρόταση: «Είναι καλό για την υγεία µου να καταναλώνω τουλάχιστον 

µια φορά την βδοµάδα ψάρι» το 63% και το 78,8% σηµείωσε ότι είναι σωστή, το 21% 

και το 6,1% λάθος και το 16% και το 15,1% δεν γνώριζε. (χωριό & πόλη αντίστοιχα) 

Σχετικά µε την όγδοη πρόταση: «Πρέπει να ξεκινώ την ηµέρα µου µε ένα καλό 

πρόγευµα» το 80,8% των µαθητών από αγροτικές περιοχές δήλωσε ότι είναι σωστή, το 

10,1% λάθος και το 9,1% δεν γνώριζε. Από τους µαθητές της αστικής περιοχής το 

70,7% τη θεώρησε σωστή, το 14,1% λάθος και το 15,2 δεν γνώριζε. 

Στην τελευταία πρόταση: «Όταν βλέπω πολλές ώρες τηλεόραση και παίζω 

καθιστικά παιχνίδια πιθανόν αυτό να οδηγήσει σε αύξηση βάρους» το 40% από τους 

συµµετέχοντες των χωριών τη θεώρησε σωστή, το 34% λάθος και το 16% δεν γνώριζε. 

Ενώ από τους συµµετέχοντες της αστικής περιοχής το 61,7% δήλωσε ότι είναι σωστή, 

το 21,2% λάθος και το 10,1% δεν γνώριζε. (πιν 29) 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η καταγραφή των διατροφικών συνηθειών των 

παιδιών σχολικής ηλικίας που φοιτούσαν σε δηµοτικά σχολεία του νοµού Ηρακλείου. 

Ειδικότερα η έρευνα αποσκοπούσε στο να διαπιστωθούν οι διατροφικές συνήθειες των 

παιδιών, σε αστική και αγροτική περιοχή αλλά και αν οι µαθητές τρέφονται µε βάση το 

πρότυπο της Μεσογειακής ∆ιατροφής. 

Με βάση τα ερευνητικά ερωτήµατα που έχουν τεθεί παραπάνω και έπειτα από την 

επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσµάτων των ερωτηµατολογίων προέκυψαν τα 

εξής συµπεράσµατα. 

Όσον αφορά το δείκτη µάζας σώµατος των µαθητών πέµπτης και έκτης δηµοτικού, 

από την αστική αλλά και από τις αγροτικές περιοχές, που συµµετείχαν στην 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων  διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι µαθητές είχαν 

φυσιολογικό. Τα ευρήµατα της έρευνας µας συµφωνούν µε εκείνα της έρευνα της 

Αντωνακάκη όπου το 53,5% των µαθητών είχε φυσιολογικό βάρος
202

 αλλά και µε 

εκείνα της Πική η οποία διαπίστωσε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων 

είχε  επίσης φυσιολογικό βάρος.
203

  

Σηµαντικό όµως θεωρείται το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών (το οποίο 

ανέρχεται στο 11%) όπου σε χωριό και πόλη τα ποσοστά ήταν ίδια. Τα αποτελέσµατα 

της έρευνας µας έρχονται σε µερική συµφωνία µε εκείνα της έρευνας που 

πραγµατοποιήθηκε στην Κρήτη το 2007 όπου το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών 

κυµαινόταν στο  17,3%.
204

   

Επίσης από τα αποτελέσµατα της έρευνας µας διαπιστώθηκε ότι τα αδύνατα παιδιά 

κυµαίνονταν στα ίδια ποσοστά (11%) µε τα υπέρβαρα χωρίς να υπάρχει διαφορά στις 

                                                           
202 Αντωνακάκη Ε., 8/2/2012, Επίδραση σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαµόρφωση των 

διατροφικών συνηθειών, παιδιών σχολικής ηλικίας, Πτυχιακή εργασία, ΤΕΙ Κρήτης, 2010, 

http://nefeli.lib.teicrete.gr 
203 Πικη Β., 7/2/2012, Η παχυσαρκία στην ευαίσθητη ηλικία των 6 µε 12 ετών και η σχέση της µε τα ηλεκτρονικά 

µέσα ψυχαγωγίας, τη φυσική δραστηριότητα και τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες, Πτυχιακή εργασία, ΤΕΙ  

Κρήτης, 2007, http://nefeli.lib.teicrete.gr 

204 Yannakoulia M., Karayannis D., Terzidou M., Kokkevi M., Sidossis L. (2004) Uutrition- related habits of Greek 

adolescents. Eur J Clin Uutr. 58:580-586}    
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δύο περιοχές. Τα ευρήµατα µας διαφέρουν από εκείνα της Αντωνακάκη Ε, όπου το  

1,6% των συµµετεχόντων της έρευνας της βρέθηκε ότι είναι ελλιποβαρή.
205

 

Τέλος τα παχύσαρκα παιδιά κατείχαν τα µικρότερα ποσοστά στο σύνολο του 

δείγµατος µας αλλά θεωρούνται εξίσου σηµαντικά (το ποσοστό ανέρχεται στο 2,5%). 

Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν σε έρευνα που έγινε στην Κρήτη, όπου το ποσοστό 

των παχύσαρκων παιδιών κυµαινόταν στο 3,3%.
206

  

Σε διαφωνία όµως έρχονται τα αποτελέσµατα έρευνας του τµήµατος ∆ιαιτολογίας 

& ∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου και του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων, όπου διαπιστώθηκε ότι το 2009 το ποσοστό των 

παχύσαρκών παιδιών σε όλη την Ελλάδα ανέρχεται στο  11,8%.
207

 Επίσης τα 

αποτελέσµατα πανελλαδικής έρευνας του ΙΚΠΙ (Ινστιτούτο Κοινωνικής και 

Προληπτικής Ιατρικής) έδειξαν ότι το ποσοστό των παιδιών 8-12 ετών µε υπερβάλλον 

βάρος είναι 26,9%.
208

 Ακόµη σύµφωνα µε δώδεκα επιστηµονικές έρευνες του Καφάτου 

που πραγµατοποιήθηκαν από το 1983 ως το 2003 έδειξε ότι τα παχύσαρκα παιδιά που 

κατοικούν στην Κρήτη, διπλασιάστηκαν σε µια δεκαετία, φθάνοντας στο 40% το 2003, 

από 20% που ήταν το 1983 στις ηλικίες από 9 ως 17 ετών.
209

 

Όσον αφορά την συσχέτιση που υφίστανται ανάµεσα στον ∆.Μ.Σ των µαθητών µε 

τον τόπο της κατοικίας τους, σύµφωνα µε τα ευρήµατα µας, διαπιστώθηκε ότι δεν 

υπάρχει διαφορά. Σε αντίθεση όµως έρχονται τα ευρήµατα της έρευνας της Τσίγγα 
210

 

που διεξήχθη στην Κρήτη, όπου διαπίστωσε ότι τα ποσοστά παχυσαρκίας των παιδιών 

και των εφήβων που ζουν στην ύπαιθρο, είναι αυξηµένα σε σύγκριση µε αυτούς που 

ζουν στην πόλη του Ηρακλείου. Ανάλογα αποτελέσµατα παρατηρούνται και στην έρευνα 

                                                           
205 Αντωνακάκη Ε., 8/2/2012, Επίδραση σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαµόρφωση των 

διατροφικών συνηθειών, παιδιών σχολικής ηλικίας, Πτυχιακή εργασία, ΤΕΙ Κρήτης, 2010, 

http://nefeli.lib.teicrete.gr 

206 Yannakoulia M., Karayannis D., Terzidou M., Kokkevi M., Sidossis L. (2004) Uutrition- related habits of Greek 

adolescents. Eur J Clin Uutr. 58:580-586}    

207 6/2/2012, http://www.healthview.gr  

 
208Καραγιαννίδου Ε.,7/2/2012, Παιδική Παχυσαρκία http://www.opaidiatrosmou.gr/index.php/misc/65-2012-01-

26-10-06-17 

209 Καλλέργη Μ., 10/2/2012,  Αντώνης Καφάτος.: Οι Κρητικοί σταµάτησαν να … µαγειρεύουν! 

http://www.ekriktiko.gr,  
210 Τσίγγα Μ., 7/2/2012,  Σύγκριση διατροφικών συνηθειών σε πόλη και επαρχία παιδιών και εφήβων στην Κρήτη, 

Πτυχιακή Εργασία, ΤΕΙ Κρήτης, 2009,  http://195.251.240.254:8080/handle/10184/1312 
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του Σταµπούλη
211

 όπου διαπιστώθηκε ότι στις αστικές περιοχές το ποσοστό 

παχύσαρκων παιδιών είναι µικρότερο από ότι στις αγροτικές περιοχές. 

Αξιοσηµείωτο επίσης αποτελεί το γεγονός ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των µαθητών 

που συµµετείχαν στην έρευνα µας και κατοικούν σε αγροτικές περιοχές δεν γνώριζε το 

ύψος και το βάρος τους, ενώ οι µαθητές της αστικής περιοχής φάνηκε να είναι 

περισσότερο ενηµερωµένοι. Με βάση το αποτέλεσµα αυτό µπορούµε να υποθέσουµε ότι 

τα παιδιά της πόλης ενδιαφέρονται περισσότερο για τη διατροφή τους αλλά και για την 

εικόνα του σώµατος τους σε σχέση µε τα παιδιά των χωριών τα οποία έδειξαν να 

βρίσκονται σε άγνοια. 

Σχετικά µε τον αριθµό των γευµάτων που καταναλώνουν οι µαθητές ηµερησίως, 

στις αγροτικές και στην αστική περιοχή οι συµµετέχοντες καταναλώνουν (το µεγαλύτερο 

ποσοστό) τουλάχιστον 3 γεύµατα την ηµέρα. Αν και η µεσογειακή διατροφή επιτάσσει 

τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες να καταναλώνουν 5 γεύµατα ηµερησίως, ώστε να έχουν 

µια καλή υγεία, αυτό φαίνεται να µην γίνεται πράξη  τόσο από τα παιδιά των αγροτικών 

όσο και της αστικής περιοχής του Ηρακλείου. Η επιλογή «5 γεύµατα» που δόθηκε από 

τους συµµετέχοντες κατέχει την τελευταία θέση σε σχέση µε τα υπόλοιπα γεύµατα. 

Επίσης σηµαντικό θεωρείται το γεγονός ότι κανένας µαθητής δεν δήλωσε ότι 

καταναλώνει 1 γεύµα ηµερησίως. Με βάση αυτό το γεγονός µπορούµε να υποθέσουµε 

ότι η κατανάλωση περισσότερων από 1 γεύµα αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο, καθώς η 

Ελλάδα διανύει µια περίοδο έντονης οικονοµικής κρίσης όπου πολλές οικογένειες 

πλέoν ζουν στο όριο της φτώχειας.  Παρά την οικονοµική κρίση και τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν τα νοικοκυριά στις µέρες µας, οι µαθητές των αγροτικών και της 

αστικής περιοχής του νοµού Ηρακλείου συνεχίζουν και καταναλώνουν 2 ή παραπάνω 

γεύµατα ηµερησίως. 

 Αντίθετα στην Κύπρο διαπιστώθηκε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών 

αγροτικών περιοχών κατανάλωναν λιγότερο από 3 γεύµατα την ηµέρα σε σχέση µε τα 

παιδιά των αστικών περιοχών.
212

 Από την άλλη µεριά ενθαρρυντικό είναι το γεγονός 

                                                           
211Σταµπούλης Θ., 6/2/2012 Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών παιδιών ηλικίας 9 ετών: ∆ιαφορές µεταξύ αστικών 

και αγροτικών περιοχών, Πτυχιακή εργασία, Χοροκόπειο Πανεπιστήµιο, 2010, http://estia.hua.gr 

212 Lazarou C., (2009) Urbanization influences dietary of Cypriot children the Cykids study. Int J Public Health, 

54: pp.69-77 
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όπου σύµφωνα µε την έρευνα του Zerva et. al. 3 στα 4 παιδιά καταναλώνουν 5 

γεύµατα, προστατεύοντας τα από την εµφάνιση της παχυσαρκίας.
213

 

Tα παιδιά για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά χρειάζεται να 

καταναλώνουν τρόφιµα από όλες τις οµάδες τροφίµων. Παρακάτω καταγράφονται τα 

ευρήµατα µας για την κατανάλωση διαφόρων τροφίµων όπως οµαδοποιούνται κατά το 

πρότυπο της Μεσογειακής ∆ιατροφής.  

Αρχικά σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων, οι µισοί µαθητές του 

δείγµατος καταναλώνουν καθηµερινά ψωµί, γαλακτοκοµικά, φρούτα και λαχανικά. 

Στην οµάδα των ζυµαρικών περίπου οι µισοί συµµετέχοντες δήλωσαν ότι 

καταναλώνουν τρείς µε τέσσερις φορές την εβδοµάδα. Όσον αφορά την κατανάλωση 

οσπρίων εβδοµαδιαίως το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών καταναλώνει µια µε δύο 

φορές εβδοµαδιαίως ενώ σηµαντικό αποτελεί και το ποσοστό των µαθητών που 

καταναλώνει τρείς µε τέσσερις φορές την εβδοµάδα. Σχετικά µε την κατανάλωση 

κρέατος τα δύο τρία του δείγµατος µε ισάριθµα ποσοστά καταναλώνει από µία έως 

τέσσερις φορές την εβδοµάδα. Αναφορικά µε την κατανάλωση ψαριού εβδοµαδιαίως οι 

µισοί µαθητές του δείγµατος δήλωσαν ότι καταναλώνουν µια µε δύο φορές την 

εβδοµάδα.  

Σχετικά µε την κατανάλωση διάφορων γλυκισµάτων οι µισοί συµµετέχοντες 

καταναλώνουν µία µε δύο φορές εβδοµαδιαίως. Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί 

ότι ένα σηµαντικό ποσοστό καταναλώνει καθηµερινά παγωτό, αυτό ίσως να οφείλεται 

στο γεγονός ότι η έρευνα µας πραγµατοποιήθηκε την περίοδο του καλοκαιριού, όπου η 

κατανάλωση παγωτού είναι αυξηµένη. Επίσης, όσον αφορά την κατανάλωση κέικ και 

µπισκότων διαπιστώνεται ότι υπάρχει διαφορά ανάµεσα στα ποσοστά των µαθητών που 

κατοικούν σε αστική και αγροτικές περιοχές. Πιο συγκεκριµένα ένα σηµαντικό ποσοστό 

των µαθητών από τα χωριά καταναλώνει κέικ τρείς µε τέσσερις φορές την εβδοµάδα 

ένα το αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών από την πόλη είναι αρκετά µικρότερο. Επίσης 

σηµαντικό θεωρείται το ποσοστό των µαθητών από την πόλη που καταναλώνει 

µπισκότα τρείς µε τέσσερις φορές εβδοµαδιαίως, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

µαθητών στις αγροτικές περιοχές είναι αρκετά µικρότερο. 

Όσον αφορά την κατανάλωση fast  food, αθροίζοντας τα αποτελέσµατα από κάθε 

τρόφιµο που δόθηκε ως επιλογή συµπεραίνουµε ότι οι περισσότεροι µαθητές 

                                                           
213 Zerva A., Krekoukia M., Psarra G.,Sidossis L.S (2006) Effect eating frequency on body composition in 9-11 

years old children Int J Sport Med, 27:pp. 1-6 
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καταναλώνουν µια µε δύο φορές την εβδοµάδα. ∆ιαπιστώνεται ακόµη ότι δεν υπάρχει 

διαφορά ανάµεσα στα ποσοστά των µαθητών που κατοικούν σε χωριό και πόλη. 

Επιπλέον ένα σηµαντικό ποσοστό των µαθητών καταναλώνει πατάτες και κοτόπουλο 

τηγανητό τρείς έως πέντε φορές εβδοµαδιαίως.  

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι  µαθητές 

του δείγµατος µας, χωρίς να υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σε χωριό και πόλη, έχουν 

ξεφύγει από το πρότυπο της Μεσογειακής ∆ιατροφής αλλά αρκετοί είναι και εκείνοι που 

το ακολουθούν. Πιο συγκεκριµένα σηµαντικό ποσοστό των µαθητών από χωριό και 

πόλη δήλωσαν ότι δεν καταναλώνουν ψάρι (µε ποσοστό 21,6% οι µαθητές του χωριού 

και 18,2% της πόλης) και ζυµαρικά (µε ποσοστό 4,1%). Όσον αφορά την κατανάλωση 

κρέατος, σηµαντικό ποσοστό δήλωσε ότι καταναλώνει καθηµερινά µε πιο υψηλά 

ποσοστά, µε µικρή διαφορά, να παρατηρείται στους µαθητές που κατοικούν σε 

αγροτικές περιοχές (µε ποσοστό 11,1% οι µαθητές των αγροτικών περιοχών και µε 

6,1% της πόλης). Επίσης σηµαντικό ποσοστό των συµµετεχόντων δεν καταναλώνει 

όσπρια (το 7,1% από το χωριό και το 6% από την πόλη) και ψωµί (το 7,1% από το 

χωριό και το 8,1% από την πόλη). Τέλος µε µικρά ποσοστά δεν καταναλώνουν φρούτα, 

λαχανικά και γαλακτοκοµικά οι µαθητές και των δύο περιοχών αλλά θεωρούνται 

εξίσου σηµαντικά (5% οι µαθητές του χωριού και 2% της πόλη αντίστοιχα). Τα 

παραπάνω µας οδηγούν στην υπόθεση ότι οι µαθητές τείνουν να ακολουθούν 

περισσότερο το δυτικό πρότυπο διατροφής. 

Τα αποτελέσµατα µας έρχονται σε µερική συµφωνία µ’ αυτά της Τσίγγα καθώς στη 

δική της έρευνα βρέθηκε ότι µόνο το 12,5% των παιδιών 4-11 ετών που ζει στην πόλη 

και το 14,3% των παιδιών της επαρχίας τρέφονται σύµφωνα µε το πρότυπο της  

υγιεινής διατροφής. Αυτό οδήγησε την Τσίγγα στο συµπέρασµα ότι οι διατροφικές 

συνήθειες των παιδιών και των εφήβων έχουν αλλάξει δραµατικά και έχουν ξεφύγει 

από το πρότυπο της Μεσογειακής ∆ιατροφής.
214

 

Τα ευρήµατα της Τσίγγα συµφωνούν µε εκείνα της έρευνας του Σταµπούλη, ο 

οποίος συµπέρανε ότι έχουν υπάρξει αλλαγές στον τρόπο διατροφής των παιδιών στις 

αγροτικές περιοχές, καθώς φαίνεται να έχουν προσαρµοστεί στο σύγχρονο δυτικό τρόπο 

                                                           
214 Τσίγγα Μ., 7/2/2012, Σύγκριση διατροφικών συνηθειών σε πόλη και επαρχία παιδιών και εφήβων στην Κρήτη, 

Πτυχιακή Εργασία, ΤΕΙ Κρήτης, 2009, http://195.251.240.254:8080/handle/10184/1312 
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διατροφής. Ενώ τα παιδιά των αστικών περιοχών έδειξαν µια τάση αποµάκρυνσης τους 

από το συγκεκριµένο µοντέλο διατροφής.
215

 

Στο ίδιο συµπέρασµα του Σταµπουλή κατέληξε και ο Καφάτος παρατηρώντας ότι 

τα παιδιά  των αγροτικών περιοχών  έχουν υιοθετήσει το δυτικό πρότυπο διατροφής.
216

  

Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Κάνσας και αφορούσε την 

κατανάλωση τροφίµων, παιδιών αστικής και αγροτικής περιοχής βρέθηκε ότι τα παιδιά 

που κατοικούσαν στην πόλη κατανάλωναν περισσότερα φρούτα και λαχανικά σε σχέση 

µε τα παιδιά της αγροτικής περιοχής. Σχετικά µε την κατανάλωση γαλακτοκοµικών και 

πάλι φάνηκε πως τα παιδιά της πόλης υπερτερούσαν από τα παιδιά του χωριού.
217

  

Σε σχετικές µελέτες του Καφάτου διαπιστώθηκε επίσης ότι η κατανάλωση κρέατος, 

ψαριού και τυριού έχει αυξηθεί δραµατικά µειώνοντας κατά πολύ την κατανάλωση 

παραδοσιακών προϊόντων.
218

  

Όσον αφορά την κατανάλωση γλυκών τα ευρήµατα µας συµφωνούν µερικώς µε  

εκείνα άλλων ερευνών. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τις Θεοχαρίδου και 

Χατζηεµµανουήλ στην Εθνική Έρευνα ∆ιαιτολογίας και ∆ιατροφής στη Βρετανία που 

δηµοσιεύτηκε το 2000 βρέθηκε το 80% των παιδιών σχολικής ηλικίας καταναλώνει 

ανθυγιεινές τροφές όπως µπισκότα, τσίπς, σοκολάτα, γλυκά και παγωτά.
219

 Ο 

Σταµπούλης επίσης αναφέρει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών των αγροτικών 

περιοχών καταναλώνει µε λιγότερη συχνότητα τις παραπάνω τροφές.
220

 

Αναφορικά µε την κατανάλωση fast food τα αποτελέσµατα µας είναι παρόµοια µε 

εκείνα άλλων ερευνών καθώς η κατανάλωση τους από τους µαθητές και των δύο 

περιοχών είναι αρκετά σηµαντική (το µεγαλύτερο ποσοστό καταναλώνει 1 – 2 φορές 

εβδοµαδιαίως).   

Στην Ευρώπη, σε µελέτη που έγινε µε θέµα τις διατροφικές συνήθειες παιδιών και 

εφήβων, φάνηκε ότι η συχνότητα κατανάλωσης γευµάτων fast food ήταν µικρότερη στις 

                                                           
215  Σταµπούλης Θ., 6/2/2010 Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών παιδιών ηλικίας 9 ετών: ∆ιαφορές µεταξύ 

αστικών και αγροτικών περιοχών, Πτυχιακή εργασία, Χοροκόπειο Πανεπιστήµιο, 2010 http://estia.hua.gr 
216Kafatos A., Kouroumalis I., Vlachonikolis I., Theodorou C., Labadarios D., (1991) Coronary- heart-disease risk 

factor status of the Cretan urban population in the 1980s. American Journal of Clinical Uutrition, 54, 591-598. 
217 Davis AM, Boles RE, James RL, Sullivan DK, Donnelly JE, Swirczynski DL, Goetz J. Rural Remote Health. 

2008 Apr-Jun;8(2):810. Epub 2008 Apr 15. Health behaviors and weight status among urban and rural children. 

218 Καφάτος (2011) Η επιστήµη της διατροφής στην Ελλάδα http://www.healthlifetree.com/diatrofh/563 
219 Θεοχαρίδου ∆. και Χατζηεµµανουήλ Σ.Ε 10/7/2012,  Ένα πρόγραµµα για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας 

Πτυχιακή εργασία, ΤΕΙ Λάρισας,  http://www.imlarisis.gr/images/pdf/ProgPaidPax.pdf  
220 Σταµπούλης Θ., 6/2/2012 Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών παιδιών ηλικίας 9 ετών: ∆ιαφορές µεταξύ 

αστικών και αγροτικών περιοχών, Πτυχιακή εργασία, Χοροκόπειο Πανεπιστήµιο, 2010 http://estia.hua.gr 
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νοτιότερες χώρες σε σύγκριση µε τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και κάποιες 

Σκανδιναβικές χώρες
221

  

Στις Η.Π.Α. το 2004 η κατανάλωση γευµάτων fast food από παιδιά και εφήβους, 

αποτελεί το 10% της προσλαµβανοµένων τροφίµων στα σχολεία σε σύγκριση µε το 2% 

την δεκαετία του ’70.
222

 

Τέλος στην Αµερική φάνηκε ότι το 42% παιδιών καταναλώνουν «βρόµικο φαγητό» 

µία µε δυο φορές την εβδοµάδα.
223

 Ειδικότερα το ποσοστό των παιδιών που 

καταναλώνει junk food είναι µεγαλύτερο κυρίως στις αγροτικές περιοχές σε σχέση µε 

τις αστικές. Αντίθετα τα αποτελέσµατα της έρευνας στην Κύπρο έδειξαν ότι τα παιδιά 

των αγροτικών περιοχών έχουν ελάχιστες πιθανότητες κατανάλωσης fast food.
224

 

Όσον αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης πρωινού γεύµατος εβδοµαδιαίως βρέθηκε 

ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών στην αγροτική και αστική περιοχή που 

συµµετείχαν στην έρευνας µας καταναλώνουν πρωινό καθηµερινά. Φαίνεται λοιπόν ότι 

τα παιδιά αυτών των περιοχών, σήµερα ακολουθούν τις ίδιες συνήθειες. Είναι πιθανό 

οι γονείς να θεωρούν το πρωινό γεύµα σηµαντικό για την υγιή σωµατική και ψυχική 

τους ανάπτυξη και να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση του.  

Παρόµοιο ήταν το αποτέλεσµα στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Κύπρο 

που έδειξε ότι το 77,7% των παιδιών στις αστικές περιοχές καταναλώνουν πρωινό 

πάνω από 5 φορές την εβδοµάδα και στις αγροτικές περιοχές 79,2%.
225

 

Όσον αφορά την πληρότητα του πρωινού γεύµατος, σύµφωνα µε τα ευρήµατα µας, 

βρέθηκε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών τόσο στην αγροτική όσο και στην 

αστική περιοχή καταναλώνουν γάλα και δηµητριακά, είτε συνδυαστικά είτε µεµονωµένα 

το καθένα απ’ αυτά και κυρίως µεµονωµένα επιλέχθηκε το γάλα. Με τα παραπάνω 

αποτελέσµατα συµφωνεί και η έρευνα που έγινε στην Ισπανία, η οποία έδειξε ότι τα 

παιδιά στο πρωινό τους γεύµα καταναλώνουν συχνότερα γάλα, δηµητριακά και φρέσκο 
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ψωµί.
226

 Όµοια ήταν τα αποτελέσµατα της έρευνας στην Ιταλία και στην Κροατία  όπου 

το γάλα, τα γαλακτοκοµικά  και τα αρτοπαρασκευάσµατα είχαν κυρίαρχη θέση στις 

επιλογές των παιδιών τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές.
227,228 

Ωστόσο το γάλα δεν θεωρείται ένα πλήρες πρωινό γεύµα και δεν αποτελεί 

απαραίτητα πρωινό, αφού µπορεί να καταναλωθεί οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας. Αν 

και από το δείγµα µας ένα σηµαντικό ποσοστό δήλωσε ότι καταναλώνει το πρωί γάλα.    

 Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας µας σηµαντικό ποσοστό προτίµησης για το 

πρωινό των παιδιών και στις δυο περιοχές φαίνεται επίσης πως έχει το µέλι- 

µαρµελάδα, ο φρέσκος χυµός, τα γλυκά- κέικ, το ψωµί-φρυγανιές και τα φρούτα. 

Ωστόσο διαφορά φαίνεται να υπάρχει ανάµεσα στα παιδιά των χωριών και της πόλης 

σχετικά µε την κατανάλωση φρέσκου χυµού και ψωµί-φρυγανιάς. Θα περίµενε κανείς 

ότι στο χωριό η προµήθεια φρούτων και χυµών άµεσα από τον κήπο τους είναι πιο 

εύκολη. Η πιθανή εξήγηση αυτής της διαφοράς, αλλά και της καθηµερινής 

κατανάλωσης γλυκών και κέικ έγκειται στο γεγονός της ενδεχόµενης έλλειψης γνώσεων 

τους για τη Μεσογειακή ∆ιατροφή και τα οφέλη της.  

Σύµφωνα µε άλλες έρευνες, που έρχονται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα µας, 

στην Ιταλία και Ισπανία οι κύριες επιλογές πρωινού των παιδιών αποτελούσε το 

παραδοσιακό ψωµί, το βούτυρο, η µαρµελάδα, το µέλι και τα φρούτα..
229

 Αντίθετα, στην 

Αµερική ένα µεγάλο ποσοστό των παιδιών επιλέγει να πίνει το πρωί µόνο χυµό, αντί για 

γάλα.
230

  

Όσον αφορά την κατανάλωση γεύµατος στο σχολείο η πλειοψηφία των µαθητών 

που συµµετείχε στην έρευνα, καταναλώνει το γεύµα του σχολείο και δεν υπάρχει 

διαφορά ανάµεσα στα ποσοστά της πόλης και του χωριού. Η διαφορά όµως έγκειται 

στον χώρο από τον οποίο οι µαθητές προµηθεύονται το γεύµα τους. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό των µαθητών που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές προµηθεύονται το γεύµα 
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τους από το σπίτι, ενώ τα δύο τρίτα των µαθητών που κατοικούν σε αστικές περιοχές 

προµηθεύονται το γεύµα τους από το σπίτι και από το κυλικείο σε ισάριθµα ποσοστά. 

Από την άλλη µεριά ο Καφάτος σε έρευνα του αναφέρει ότι τα παιδιά των 

αγροτικών περιοχών πριν 20 χρόνια  προµηθεύονταν το γεύµα του σχολείο κατά κύριο 

λόγο από το σπίτι τους και ότι το γεύµα αυτό προερχόταν από προϊόντα δικής τους 

παραγωγής.
231

  

Στα 20 χρόνια που έχουν µεσολαβήσει φαίνεται ότι έχουν υπάρξει αρκετές αλλαγές. 

Σήµερα τα παιδιά επιλέγουν να προµηθεύονται προϊόντα από το κυλικείο. Σ’ αυτό 

συµβάλει η πιθανή αδυναµία των γονέων να ετοιµάσουν γεύµα στα παιδιά τους εξαιτίας 

του φόρτου εργασίας τους. Αντί τα παιδιά να καταναλώνουν υγιεινά και σπιτικά 

τρόφιµα επιλέγουν συχνά ανθυγιεινές και παχυντικές τροφές. Αυτό µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι τα παιδιά στις µέρες µας τείνουν περισσότερο προς το δυτικό πρότυπο 

διατροφής παρά προς την Μεσογειακή ∆ιατροφή.    

Τα αποτελέσµατα της έρευνας της Τυροπώλη και Παπαδοπούλου έρχονται σε 

µερική συµφωνία µε τα δικά µας καθώς βρέθηκε ότι το 81% των παιδιών που 

συµµετείχαν στην έρευνα έτρωγαν στο σχολείο. Πιο συγκεκριµένα, το 70% έφερνε το 

κολατσιό του από το σπίτι, ενώ ένα µικρό ποσοστό του ύψους 16% αγόραζε τρόφιµα 

από το κυλικείο του σχολείου.
232 

Όσον αφορά τις συνήθειες του ελεύθερου χρόνου οι µαθητές από τα χωριά και την 

πόλη δήλωσαν, µε µεγαλύτερα ποσοστά, ότι συνηθίζουν να παίζουν µε τους φίλους έξω 

και ότι παρακολουθούν τηλεόραση ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η πλοήγηση στο 

διαδίκτυο και στις δύο περιοχές.  

Αξιοσηµείωτο όµως θεωρείται το γεγονός ότι στα παιδιά από τα χωριά, µε βάση τα 

ποσοστά που το δήλωσαν, στην τρίτη θέση βρίσκεται το παιχνίδι µε τους φίλους σε 

κάποιο σπίτι ενώ στα παιδιά από την πόλη στην τρίτη θέση βρίσκεται το παιχνίδι µε τον 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Συνεπώς τα παιδιά της πόλης διαπιστώνεται ότι τον ελεύθερο 

χρόνο τους συνήθως ασχολούνται µε καθιστικές δραστηριότητες.  

Τα ευρήµατα µας συµφωνούν µε εκείνα άλλων ερευνών. Πιο συγκεκριµένα σε 

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Κρήτη φάνηκε ότι τα παιδιά σχολική ηλικίας 
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παρακολουθούν τουλάχιστον 2,3 ώρες κατά µέσο όρο τηλεόραση καθηµερινά.
233

 

Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν σε σχετική έρευνα της Αντωνακάκη  

διαπιστώνοντας ότι τα παιδιά αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο διάβασµα 

εξωσχολικών βιβλίων και στην παρακολούθηση τηλεόρασης. Συνεπώς το ποσοστό των 

δραστήριων παιδιών έχει περιοριστεί κατά 50%-70% καθώς η τηλεόραση και γενικά τα 

καθιστικά παιχνίδια και ασχολίες έχουν περιορίσει τη φυσική δραστηριότητα.
234 

Επίσης, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έρευνας του Αnderson  και των 

συνεργατών του,  το 37.3% των παιδιών είχαν χαµηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας 

, το 65% είχαν υψηλή ενασχόληση µε ηλεκτρονικά παιχνίδια και την τηλεόραση ενώ το 

26.3% είχε όλες τις παραπάνω συµπεριφορές.
235

  

Τέλος σε άλλη έρευνα βρέθηκε ότι λιγότερο από το 50% των παιδιών ασκούνται 

αρκετά ώστε να βελτιώσουν την υγεία τους και να µεριµνήσουν γι’ αυτήν. Πιο 

συγκεκριµένα στην Ελλάδα τα παιδιά παρουσιάζουν µειωµένα επίπεδα φυσικής 

δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης.
236

  

Αναφορικά µε τις εξωσχολικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούν τον ελεύθερο 

χρόνο τους, οι µαθητές από τα χωριά και την πόλη, συνηθίζουν, το µεγαλύτερο 

ποσοστό, να κάνει ποδήλατο και να παίζει ποδόσφαιρο. Οι µαθητές από το χωριό 

επίσης συνηθίζουν να παίζουν µπάσκετ, να κάνουν χορό και κάποιο άλλο άθληµα ενώ 

οι µαθητές από την πόλη αντίστοιχα κάνουν χορό, κολύµπι και παίζουν µπάσκετ. 

Επίσης σηµαντικό θεωρείται και το ποσοστό των µαθητών σε χωριό και πόλη 

αντίστοιχα που δεν ασχολούνται µε δραστηριότητες τον ελεύθερο χρόνο τους (το 

ποσοστό ανέρχεται στο 10%)   

Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση µε τη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε το 1998 

από τους Καφάτο και συν. στην Κρήτη, η οποία έδειξε ότι τα παιδιά που ζουν σε αστική 

περιοχή ήταν πιο πιθανό να είναι φυσικά δραστήρια σε σύγκριση µε τα παιδιά που ζουν 

                                                           
233Παπαδάκης Ε. 13/7/2012 ∆είκτης παχυσαρκίας, φυσικής κατάστασης και αθυρογόνων καταστάσεων κινδύνου 

µαθητών δηµοτικών σχολίων της Κρήτης, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 2005, http://www.lib.uoc.gr/ 
234 Αντωνακάκη Ε., 8/2/2012, Επίδραση σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαµόρφωση των 

διατροφικών συνηθειών, παιδιών σχολικής ηλικίας, Πτυχιακή εργασία, ΤΕΙ Κρήτης, 2010, 

http://nefeli.lib.teicrete.gr 

235Anderson SE, Economos C, Must A. (2008) Active play and screen time in U.S. children aged 4 to 11 years in 

relation to sociodemographic and weight status characteristics: a nationally representative cross-sectional 

analysis. MC Public Health  8:366 
236Bouziotas C., Koutedakis Y., Uevill A., Ageli E., Tsigilis U., Uikolaou A., Uakou A (2004) Greek adolescents, 

fitness, fatness, fat intake, activity and coronary heart disease risk. Ar- chives Disease childhood 89 (1), 41-44.  
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σε αγροτικές περιοχές. Αυτό ενδεχοµένως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά της 

πόλης έχουν καλύτερη προσβασιµότητα και περισσότερες επιλογές σε αθλητικούς 

χώρους.
237

 Όπως φαίνεται αυτό σήµερα δεν ισχύει καθώς τα παιδιά που κατοικούν σε 

χωριό και πόλη έχουν αρκετές επιλογές στη διάθεσή τους είτε γιατί η πρόσβαση σε 

αθλητικές εγκαταστάσεις είναι εύκολη είτε γιατί στον τόπο κατοικίας τους έχουν αυτή τη 

δυνατότητα.  

Αναφερόµενοι και πάλι στην έρευνα της Αντωνακάκη, της οποίας τα αποτελέσµατα 

είναι σύµφωνα µε τα δικά µας, οι δραστηριότητες που εκτελούνται συχνότερα από τα 

παιδιά, είναι το ποδόσφαιρο, το κυνηγητό και η γυµναστική ( δεν έχει αναφερθεί από 

την ερευνήτρια το είδος της γυµναστική που πραγµατοποιούν τα παιδιά).
238

 Παρόµοια 

ήταν τα αποτελέσµατα της έρευνας της Παπαστογιανίδου στα οποία φαίνεται ότι οι 

κύριες δραστηριότητας των παιδιών είναι το ποδόσφαιρο, µπάσκετ, βόλεϊ, ενόργανη 

γυµναστική, χορός και  καράτε.
239

 

Όσον αφορά την τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου, η οποία αφορούσε τις 

γνώσεις των µαθητών για την υγιεινή διατροφική συµπεριφορά, διαπιστώνεται ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών θεώρησαν όλες τις προτάσεις, που τους είχαν δοθεί, 

σωστές.  

Αξιοσηµείωτο όµως θεωρείται το γεγονός ότι στην τελευταία ερώτηση του 

ερωτηµατολογίου οι µαθητές που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές έδωσαν ως πιθανές 

απαντήσεις το «Λάθος» είτε το «∆εν γνωρίζω». Σε ορισµένες προτάσεις το ποσοστό 

των µαθητών από τα χωριά που θεώρησαν τις απαντήσεις λάθος, είτε δεν τις γνώριζαν 

ήταν µεγαλύτερο από το ποσοστό εκείνων που τις θεώρησαν σωστές. 

Με βάση τα παραπάνω αλλά και από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων 

διαπιστώνεται ότι οι µαθητές που κατοικούν σε αστική περιοχή έχουν περισσότερες 

γνώσεις για την ισορροπηµένη και την υγιεινή διατροφή σε σχέση µε τους µαθητές που 

κατοικούν σε αγροτικές περιοχές.  

                                                           
237Kafatos A., Manios Y., Markakis G., (1998) Physical activity in 6 years old children validation of two proxy 

reports. Pediatric exercise science 10:176-188. 

238 Αντωνακάκη Ε., 8/2/2012, Επίδραση σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαµόρφωση των 

διατροφικών συνηθειών, παιδιών σχολικής ηλικίας, Πτυχιακή εργασία, ΤΕΙ Κρήτης, 2010, 

http://nefeli.lib.teicrete.gr 
239 Παπαστογιανίδου Χ. 10/7/2012 ∆ιατροφικές συνήθειες γνώσεις και συµπεριφορά των παιδιών ηλικίας 11-12 

απέναντι στην υγιεινή διατροφή και στην άσκηση, Μεταπτυχιακή διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης, 2007, http://invenio.lib.auth.gr/record/73429/ 
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Τα ευρήµατα µας δεν συµφωνούν απόλυτα µε εκείνα της Παπαστογιανίδου
240

, η 

οποία σε έρευνα της διαπίστωσε ότι γενικά τα παιδιά σχολικής ηλικίας είχαν αρκετές 

γνώσεις πάνω σε θέµατα υγιεινής διατροφής. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε και ο 

Medeiros et. al. αναφέροντας ταυτόχρονα ότι οι γνώσεις γύρω από την υγιεινή 

διατροφή, οδηγούν σε ορθότερες διατροφικές συνήθειες.
241

 Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί 

ότι η ενηµέρωση των παιδιών όπως δήλωσαν τα ίδια πάνω σε θέµατα διατροφής είναι 

ανεπαρκής.
242

 

  

                                                           
240 Παπαστογιανίδου Χ. 10/7/2012 ∆ιατροφικές συνήθειες γνώσεις και συµπεριφορά των παιδιών ηλικίας 11-12 

απέναντι στην υγιεινή διατροφή και στην άσκηση, Μεταπτυχιακή διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης, 2007, http://invenio.lib.auth.gr/record/73429/   
241 Medeiros D.M., Auld G.W.,  Bock M.A., Bruhn C.M., Gabel K., Lauritzen G., Lee Y.S., Mcnulty J, Mewman R, 

Uitzke S, Ortiz M, Read M, Schutz H, Sheehan E.T., (1996) Diet fot and fiber knowledge, beliefs and practices are 

minimally influenced by health status. Uutrition Reasearch 16, pp. 751-758 
242 Παπαστογιανίδου Χ. 10/7/2012 ∆ιατροφικές συνήθειες γνώσεις και συµπεριφορά των παιδιών ηλικίας 11-12 
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Θεσσαλονίκης, 2007, http://invenio.lib.auth.gr/record/73429/   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Έπειτα από την επεξεργασία και την ανάλυση των αποτελεσµάτων των 

ερωτηµατολογίων και µε βάση τα ερευνητικά ερωτήµατα που είχαν τεθεί µε την έναρξη 

της µελέτης προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα. 

Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα το οποίο αφορούσε την εύρεση των 

διατροφικών συνηθειών των παιδιών των συγκεκριµένων περιοχών διαπιστώνεται 

ότι οι µαθητές διατρέφονται µερικώς υγιεινά.  

Καταλήγουµε σε αυτό το συµπέρασµα καθώς ότι οι περισσότεροι µαθητές 

καταναλώνουν τουλάχιστον 3 γεύµατα ηµερησίως. Επίσης, εβδοµαδιαίως 

καταναλώνουν µία έως τέσσερις φορές κρέας, µια µε δύο ψάρι και όσπρια, τρείς µε 

τέσσερις ζυµαρικά και καθηµερινά ψωµί, γαλακτοκοµικά, φρούτα και λαχανικά. 

Σχετικά µε την κατανάλωση γλυκών περίπου οι µισοί συµµετέχοντες καταναλώνουν µία 

µε δύο φορές εβδοµαδιαίως. Όσον αφορά την κατανάλωση fast food διαπιστώνεται ότι 

οι περισσότεροι µαθητές καταναλώνουν µια µε δύο φορές την εβδοµάδα.  

Όσον αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης πρωινού γεύµατος εβδοµαδιαίως 

διαπιστώνεται ότι το µεγάλο ποσοστό των παιδιών καταναλώνει πρωινό καθηµερινά. 

Οι τροφές που επιλέγουν να καταναλώσουν ως πρωινό είναι το γάλα και τα 

δηµητριακά, είτε συνδυαστικά είτε µεµονωµένα το καθένα απ’ αυτά, παρόλο που το 

γάλα δεν αποτελεί πρωινό όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.   

Τέλος, η πλειοψηφία των µαθητών καταναλώνει το δεκατιανό του στο σχολείο. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα αναφερόταν στην διερεύνηση της διαφοράς που 

µπορεί να υπάρχει ανάµεσα στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών των 

αγροτικών περιοχών από την αστική περιοχή του Νοµού Ηρακλείου αλλά και που 

είναι ορθότερες σε σχέση µε τη Μεσογειακή ∆ιατροφή. 

Όσον αφορά τον ∆.Μ.Σ των µαθητών διαπιστώσαµε ότι δεν υπήρχαν διαφορές 

ανάµεσα στα ποσοστά των παιδιών της πόλης και του χωριού. Όµως κρίνεται αναγκαίο 

να αναφέρουµε ότι υπήρξε µια µικρή διαφορά στα ποσοστά των παιδιών που 

κατοικούσαν σε αγροτικές περιοχές, τα οποία δεν γνώριζαν το ύψος και το βάρος τους, 

ενώ οι µαθητές της αστικής περιοχής φάνηκε να είναι περισσότερο ενηµερωµένοι.  
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Επίσης διαπιστώσαµε ότι δεν υπάρχει διαφορά στις διατροφικές συνήθειες των 

µαθητών που κατοικούν σε αστικές περιοχές από αυτών που κατοικούν σε αγροτικές.  

Η µόνη διαφορά που βρέθηκε έγκειται στο από πού οι µαθητές προµηθεύονται το 

γεύµα τους. Εκείνοι που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές προµηθεύονται το γεύµα τους 

από το σπίτι, ενώ τα δύο τρίτα των µαθητών που κατοικούν σε αστικές περιοχές 

προµηθεύονται το γεύµα τους τόσο από το σπίτι όσο και από το κυλικείο. Επίσης µικρή 

διαφορά προέκυψε και στην συχνότητα κατανάλωσης µπισκότων και κέικ. Πιο 

συγκεκριµένα οι µαθητές που κατοικούσαν στις αγροτικές περιοχές κατανάλωναν µε 

µεγαλύτερο ποσοστό κέικ, ενώ εκείνοι που κατοικούσαν σε αστική περιοχή 

κατανάλωναν περισσότερο µπισκότα.   

Όσον αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτηµα, το οποίο αφορούσε εάν τα παιδιά 

αυτών των δυο περιοχών διατρέφονται µε βάση την Κρητική ∆ιατροφή 

διαπιστώσαµε ότι περίπου οι µισοί µαθητές του δείγµατος, από χωριό και πόλη, δεν 

διατρέφονται σύµφωνα µε το πρότυπο της Μεσογειακής ∆ιατροφής. Σηµαντικό ποσοστό 

των µαθητών είτε υπερκαταναλώνει ορισµένες οµάδες τροφίµων είτε τις καταναλώνει 

µε µικρότερη συχνότητα απ’ ότι ορίζει το πρότυπο της Μεσογειακής ∆ιατροφής. 

Αναφορικά µε το τέταρτο ερευνητικό ερώτηµα, το οποίο σχετιζόταν µε το αν τα 

παιδιά των συγκεκριµένων περιοχών είναι ενηµερωµένα σχετικά µε τα πρότυπα της 

υγιεινής διατροφής διαπιστώσαµε ότι οι µαθητές που κατοικούν σε αστική περιοχή 

έχουν περισσότερες γνώσεις για την ισορροπηµένη και την υγιεινή διατροφή σε σχέση 

µε τους µαθητές που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές. 

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτηµα της έρευνας µας αναφερόταν, στο κατά πόσο τα 

παιδιά στη σηµερινή εποχή αθλούνται (σε αυτό συµπεριλαµβάνεται και το παιχνίδι) 

ή έχουν αποκτήσει συνήθειες καθιστικής ζωής και εάν αυτό διαφέρει σε αγροτική από 

αστική περιοχή. Τα παιδιά στην πλειοψηφία τους αθλούνται ή παίζουν παρόλο που στον 

ελεύθερο χρόνο τους παρακολουθούν αρκετά τηλεόραση. Ωστόσο τα παιδιά στην πόλη 

έχουν υψηλότερα ποσοστά στην παρακολούθηση τηλεόρασης και στο παιχνίδι στον 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. 
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Συµπερασµατικά διαπιστώσαµε ότι οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών είναι 

µετρίως υγιεινές καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει αρκετά και πλέον υπάρχει 

τάση προς το δυτικό πρότυπο διατροφής. Επίσης δεν υπήρξε διαφορά ανάµεσα στις 

διατροφικές συνήθειες των παιδιών που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές από εκείνα 

που κατοικούν σε αστική. Όµως οι µαθητές της πόλης διαπιστώνεται ότι είναι πιο 

ενηµερωµένοι από τους µαθητές των χωριών αναφορικά µε την υγιεινή διατροφή. 

Τέλος διαπιστώσαµε ότι παρόλο που οι µαθητές αθλούνται, έχουν υιοθετήσει αρκετές 

καθιστικές συνήθειες όπως είναι συχνή παρακολούθηση τηλεόρασης και χρήσης του 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

 

Στο σηµείο αυτό θεωρούµε σηµαντικό να αναφερθούµε σε απόψεις οι οποίες θα 

µπορούσαν µελλοντικά να βελτιώσουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. 

Για την ισορροπηµένη διατροφή στο σχολείο, αλλά κυρίως στο σπίτι, η ενηµέρωση 

των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών, είναι αναγκαία. Η σωστή διατροφική 

επιµόρφωση και ενηµέρωση όλων όσων βρίσκονται στο άµεσο και  έµµεσο κοινωνικό 

περιβάλλον του παιδιού, είναι ο κύριος παράγοντας για τη διαµόρφωση ορθών και 

υγιεινών διατροφικών συνηθειών. 

Έχει διαπιστωθεί ότι στα παιδιά δεν µπορεί να γίνει εύκολα εκπαίδευση 

διατροφικής αγωγής, διότι δεν µπορούν να κατανοήσουν τις απλές έννοιες των 

θρεπτικών συστατικών.
243

 Ωστόσο η διατροφική αγωγή µπορεί να ξεκινήσει λίγο πριν 

την εφηβεία και συγκεκριµένα πριν την ηλικία των 12, ώστε τα παιδιά να µην 

δυσκολευτούν σε οποιαδήποτε αλλαγή των διατροφικών συνηθειών τους.
244

 

Ταυτόχρονα όµως οι γονείς και οι δάσκαλοι  αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά. Γι’ 

αυτό το λόγο θα πρέπει να υιοθετήσουν έναν πιο σωστό τρόπο διατροφικής 

συµπεριφοράς. 

Ακόµη παρά την ήδη υπάρχουσα νοµοθεσία τα κυλικεία των σχολείων προωθούν 

στα παιδιά τρόφιµα ακατάλληλα για την υγεία τους (πατατάκια, σοκολάτες, 

λουκουµάδες, αναψυκτικά), ενώ οι έλεγχοι σ’ αυτά είναι ελάχιστοι έως και ανύπαρκτοι. 

                                                           
243 Κουλάπη Λ. 17/4/2012 , Τι εννοούµε µε τον όρο Μεσογειακή ∆ιατροφή;, http://www.mednutrition.gr 
244 Johnson RK, (2000) Changing eating and physical activity patterns of US children, Proceedings of the 

Uutrition Society, May;59 (2):295- 301  
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Εποµένως, οι αρµόδιοι φορείς οφείλουν να αναλάβουν δράση µέσω των συνεχόµενων 

ελέγχων στα κυλικεία.      

Σηµαντικό είναι το σχολείο  να γίνει ο φορέας που θα επηρεάσει την οικογένεια, 

την τοπική κοινωνία, τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελµατίες υγείας µε την 

συνεργασία των οποίων θα επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσµατα, γιατί η πρόληψη των 

διατροφικών διαταραχών  είναι ευθύνη όλων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Παράρτηµα 1 (σελ. 40) 

Η µέση ενεργειακή κατανάλωση για την ανάπτυξη των παιδιών και οι ηµερήσιες 

συστάσεις για των ελληνικό πληθυσµό (θερµίδες/ ηµέρα). 

 

Η µέση ενεργειακή κατανάλωση για την ανάπτυξη των παιδιών 

 Κορίτσια Αγόρια 

Παιδιά 4-6 ετών: 
89 θερµίδες ανά κιλό 

σωµατικού βάρους 

81,5 θερµίδες ανά κιλό 

σωµατικού βάρους 

Παιδιά 7-10 ετών: 
73,5 θερµίδες ανά κιλό 

σωµατικού βάρους 

66 θερµίδες ανά κιλό 

σωµατικού βάρους 

Οι ηµερήσιες συστάσεις για των ελληνικό πληθυσµό (θερµίδες/ ηµέρα) 

Παιδιά 4-6 ετών: 
1691 θερµίδες ανά κιλό 

σωµατικού βάρους 

1589 θερµίδες ανά κιλό 

σωµατικού βάρους 

Παιδιά 7-10 ετών: 
2242 θερµίδες ανά κιλό 

σωµατικού βάρους 

2046 θερµίδες ανά κιλό 

σωµατικού βάρους
245

 

 

                                                           
245 Ζάµπελας Α. (2003) Η διατροφή στα στάδια της ζωής, Αθήνα: Πασχαλίδη : 178 - 181 
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Παράρτηµα 2 (σελ.57 ) 
 

Καµπύλες ανάπτυξης ∆ΜΣ (Αγόρια) ΠΟΥ, 2007246 

 

 

Καµπύλες ανάπτυξης ∆ΜΣ (Κορίτσια) ΠΟΥ, 2007247 

 

                                                           
246 13/7/2012,  http://www.who.int  
247 13/7/2012,  http://www.who.int 
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Παράρτηµα 3: Ερωτηµατολόγιο Έρευνας 

 

 

 

1) ΦΥΛΟ                                                  2) ΗΛΙΚΙΑ     ___________ 

 ΑΓΟΡΙ              ΚΟΡΙΤΣΙ               

3) Πας στην _______ Τάξη 

 

4) Ποιο είναι το βάρος σου;……………m 

 

5) Ποιο είναι το ύψος σου;…………….kg 

 

6) Πόσα γεύµατα τρως την ηµέρα; 

1 γεύµα   

2 γεύµατα  

3 γεύµατα  

4 γεύµατα  

5 γεύµατα  

 

7) Πόσες φορές την εβδοµάδα καταναλώνεις τα παρακάτω: 

 καθόλου 1-2 φορές        3-4 φορές 5-6 φορές      καθηµερινά 

Χάµπουργκερ      

Πίτσα      

Πατάτες τηγανιτές      

Λουκάνικο, hot dog, µπέικον      

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ______ 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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Γύρο      

Κοτόπουλο τηγανιτό      

Σουβλάκι      

Ψάρι      

Ζυµαρικά (µακαρόνια)      

Κρέας      

Όσπρια      

Ψωµί      

Γαλακτοκοµικά (τυρί, 

γιαούρτι, γάλα) 

     

Φρούτα και λαχανικά      

Άλλο 

(Σηµειώστε..............................

... 

     

 

8) Πόσες φορές την εβδοµάδα καταναλώνεις τα παρακάτω:  

 καθόλου 1-2 φορές 3-4 φορές 5-6 φορές καθηµερινά 

Σοκολάτα      

Τσιπς      

Γλειφιτζούρια      

Παγωτό      

Κέικ      

µπισκότα      

Άλλο, Τι;       
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9)   Πόσες φορές την εβδοµάδα τρως πρωινό; 

1-2 φορές   

3-4 φορές  

5-6 φορές  

Καθηµερινά  

Καθόλου  

 

10) Τι τρως για πρωινό;  

Γάλα  

∆ηµητριακά  

Γιαούρτι  

Φρυγανιές/ ψωµί  

Μέλι/ µαρµελάδα  

Γλυκά/ κέικ  

Φρούτα  

Αυγά  

Φρέσκος χυµός  

Άλλο, τι;…………………  

Τίποτα  

 

11)  Τρως στο σχολείο; 

ΝΑΙ                     ΌΧΙ  

12)  Αν  ναι, από πού προµηθεύεσαι το γεύµα σου; 

Κυλικείο   

Σπίτι  

Άλλο  
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13)  Τι κάνεις συνήθως τον ελεύθερο χρόνο σου; (Σηµείωσε µέχρι τρείς 

απαντήσεις)   

Βλέπω τηλεόραση  
 

Παίζω µε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή,  
 

Κάνω πλοήγηση στο διαδίκτυο  
 

∆ιαβάζω εξωσχολικά βιβλία  
 

Παίζω µε τους φίλους µου έξω (σε κάποιο πάρκο, 

στην γειτονιά) 

 

Παίζω µε τους φίλους µου σε κάποιο σπίτι 
 

Άλλο…………………………………….. 
 

 

 

14) Ποιες  από τις παρακάτω δραστηριότητες κάνεις τoν ελεύθερο χρόνο σου; 

Κολύµβηση   

Ποδόσφαιρο   

Χορό  

Μπαλέτο  

Μπάσκετ  

Ποδηλασία   

Πολεµικές τέχνες   

Κάποιο άλλο άθληµα π.χ. 

Τέννις, στίβο κ.α 
 

Τίποτα  
 

Άλλο ……………………… 
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15)  Τι από τα παρακάτω είναι σωστό.  

1 Η σωστή διατροφή βασίζεται στην ποικιλία τροφίµων. Σωστό Λάθος 
∆εν 

Γνωρίζω 

2 
Για να τρώω σωστά πρέπει να τρώγω µικρά και συχνά 

γεύµατα. 
Σωστό Λάθος 

∆εν 

Γνωρίζω 

3 
Πρέπει να καταναλώνω 3-5 φρούτα την ηµέρα για µια καλή 

υγεία. 
Σωστό Λάθος 

∆εν 

Γνωρίζω 

4 
Πρέπει να καταναλώνω λαχανικά (σαλάτα) καθηµερινά για 

µια καλή υγεία. 
Σωστό Λάθος 

∆εν 

Γνωρίζω 

5 

Όταν καταναλώνω περισσότερες θερµίδες (όταν δηλαδή τρώω 

πάρα πολύ) από ότι σπαταλάω (δηλαδή δεν περπατάω, τρέχω 

και παίζω) θα βάλω σταδιακά βάρος. 

Σωστό Λάθος 
∆εν 

Γνωρίζω 

6 Η φυσική άσκηση βοηθά στην καλή  σωµατική υγεία. Σωστό Λάθος 
∆εν 

Γνωρίζω 

7 
Είναι καλό για την υγεία µου να καταναλώνω τουλάχιστον µια 

φορά την βδοµάδα ψάρι. 
Σωστό Λάθος 

∆εν 

Γνωρίζω 

8 Πρέπει να ξεκινώ την ηµέρα µου µε ένα καλό πρόγευµα. Σωστό Λάθος 
∆εν 

Γνωρίζω 

9 
Όταν βλέπω πολλές ώρες τηλεόραση και παίζω καθιστικά 

παιχνίδια πιθανόν αυτό να οδηγήσει σε αύξηση βάρους. 
Σωστό Λάθος 

∆εν 

Γνωρίζω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


