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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ειζαγωγή: Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ. Σν πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ έρεη απμεζεί 

δξακαηηθά, κε απνηέιεζκα ηελ αλαζηάησζε ζηε θαζεκεξηλφηεηά ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ 

αλαδηακφξθσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Μεηαμχ άιισλ, ε πνηφηεηα δσήο θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

ησλ αλέξγσλ θαίλεηαη πσο έρνπλ επεξεαζηεί ηδηαίηεξα. 

Σκοπόρ: θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πηπρηαθήο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο θαη δηαηξνθήο αλέξγσλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Αζήλα θαη ηε Υαιθίδα θαη ε δηεξεχλεζε 

πηζαλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ Αζήλαο θαη Υαιθίδαο. Δπηπξφζζεηνο ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη δηαηξνθήο. 

Μεθοδολογία: ην δείγκα ηεο κειέηεο ζπκπεξηιήθζεθαλ 143 άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη ζηα 

παξαξηήκαηα ηνπ ΟΑΔΓ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Υαιθίδαο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ  

πεξηειάκβαλαλ εξσηεκαηνιφγην δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθφ - νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

εξσηήζεηο γηα ην ζσκαηηθφ βάξνο θαη ην χςνο ηνπο, ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ ζηαζκηζκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνηφηεηαο πγείαο SF-36 γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην Mediterranean Diet Score (ή MedDietScore), κέζσ ηνπ νπνίνπ αμηνινγήζεθε ε 

πηνζέηεζε ηνπ Μεζνγεηαθνχ πξνηχπνπ δηαηξνθήο. Σέινο, έγηλε αλάθιεζε ηεο δηαηηεηηθήο 

πξφζιεςεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εηθνζηηεηξαψξνπ.  

Αποηελέζμαηα: Σα απνηειέζκαηα ηνπ SF-36 έδεημαλ κέηξηα πνηφηεηα δσήο, κε ηνπο αλέξγνπο ζηε 

Υαιθίδα λα βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε εθείλνπο ζηελ 

Αζήλα κε δηαθνξά 14 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα. Οη άλεξγνη ζηε Υαιθίδα 

ζεκείσζαλ κεγαιχηεξν MedDietScore 32,8 έλαληη ηνπ 30,0 πνπ ζπγθέληξσζαλ νη Αζελαίνη. Σν 

75% ησλ αλέξγσλ γπλαηθψλ δε θαιχπηεη ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο ζε ζίδεξν. Σέινο, ε πηνζέηεζε ηνπ 

κεζνγεηαθνχ δηαηξνθηθνχ κνληέινπ θάλεθε λα ζρεηίδεηαη κε θαιή γεληθή πγεία, δσηηθφηεηα, θαιή 

ςπρηθή πγεία, πςειή θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη κεησκέλν ζσκαηηθφ πφλν. 

Σςμπεπάζμαηα: ηελ Διιάδα 8 ζηνπο 10 αλέξγνπο δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο κε άκεζν 

αληίθηππν ζηε δηαηξνθή θαη ζηε πνηφηεηα δσήο ηνπο.  Οη άλεξγνη θξίλνπλ πσο ε πνηφηεηα δσήο 

ηνπο βξίζθεηαη ζε κέηξηα πξνο ρακειά επίπεδα κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε λα 

πιήηηεηαη ζνβαξά. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ αλέξγσλ ηείλνπλ πξνο ην κεζνγεηαθφ πξφηππν 

δηαηξνθήο, κε ηνπο αλέξγνπο ηεο Υαιθίδαο λα έρνπλ θαιχηεξε ζπκκφξθσζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

αλέξγνπο ηεο Αζήλαο ελψ αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη άλεξγεο γπλαίθεο δηαηξέρνπλ 

ζνβαξφ θίλδπλν αλεπάξθεηαο ζεκαληηθψλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 

Λέξειρ κλειδιά: αλεξγία, πνηόηεηα δσήο, δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, κεζνγεηαθή δηαηξνθή 
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ABSTRACT 

 

Background: Financial crisis in Greece has caused several alterations in the individuals' everyday 

lifestyle. The unemployment percentage has been dramatically increased, while the loss or decrease 

of income affects their everyday life and rearranging their needs. Among others, unemployed have 

to face the fact that their quality of life and their nutrition habits have extremely been affected.  

Objective: The purpose of this study is the evaluation of life and diet quality of unemployed who 

live in Athens and Chalkida and find possible differences between the areas. An additional aim is to 

identify socioeconomic factors that affect quality of life and nutrition habits.  

Methodology: The study sample consists of 143 unemployed men and women registered in Athens' 

and Chalkida’s branches of OAED. Demographic, socioeconomic, anthropometric (body weight 

and height) and diet information has been collected anonymously. Also, the Greek version of the 

weighed questionnaire SF-36 to evaluate quality of life and the Mediterranean Diet Score (or 

MedDietScore) questionnaire and a 24h dietary recall through which the adoption of the 

Mediterranean pattern of diet was evaluated.  

Results: Results from the questionnaire SF-36 showed moderate quality of life while the 

unemployed population who live in Chalkida are in better emotional state than those in Athens 

(difference of 14 percentage points). Unemployed people in Chalkida showed greater 

MedDietScore 32,8 versus 30,0 collected by people in Athens. We also found that 75% of 

unemployed women do not cover their daily nutritional iron needs. Finally, the adoption of the 

Mediterranean diet model associated with good general health, vitality, good mental health, high 

social functioning and reduced body pain.  

Conclusions: In Greece 8 in 10 unemployed people live below the poverty line with a direct impact 

on the nutrition and quality of life. Unemployed people consider that their quality of life is at 

moderate to low levels while their emotional state is seriously suffering. The eating habits of the 

unemployed tend to the Mediterranean diet pattern, while the unemployed of Halkida have better 

compliance in respect of the unemployed of Athens. Unemployed women are at serious risk of not 

meeting their nutritional needs. 

Key words: unemployment, quality of life, dietary habbits, mediteranean diet 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ΣΟ ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ  

Ζ πξνθείκελε νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, κε απνηέιεζκα ηελ χθεζε θαη ηελ πηψζε ηεο απαζρφιεζεο ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα. Ζ δσή θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ είλαη δνκεκέλεο πάλσ 

ζηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επηθάλεηα κε απνηέιεζκα ε εξγαζία λα παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηφζν ηεο ηαπηφηεηαο φζν θαη ηεο εηθφλαο εαπηνχ. 

Έηζη, πέξα απφ ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη φπνηνο βιέπεη ην εηζφδεκά 

ηνπ λα πεξηθφπηεηαη ή λα εθιείπεη νξηζηηθά, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε «ζπκβνιηθή» 

θαηάξξεπζε πνπ αληηκεησπίδεη (ΔΛ.ΣΑΣ., 2010). 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε εθηφο, ινηπφλ, απφ ηηο πξνθαλείο ζπλέπεηεο πνπ ηελ 

αθνινπζνχλ φπσο είλαη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε ζεκαληηθή κείσζε κηζζψλ, ε αξλεηηθή 

κεηαβνιή ηεο αλάπηπμεο θαη ε αχμεζε ηνπ ρξένπο ιφγσ ησλ δαλεηζκψλ απφ άιια θξάηε 

(Harvey, 2001), έρεη θαη άιιεο πνιχ ζεκαληηθέο έκκεζεο επηπηψζεηο ζηε δσή ησλ πνιηηψλ. 

Έρεη θαλεί πσο ελ θαηξψ δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ θινλίδεηαη ε πγεία ησλ 

αλζξψπσλ, ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή, κε αχμεζε θαξδηαγγεηαθψλ ζπκβακάησλ αιιά 

θαη ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, πξνβιήκαηα εμάξηεζεο θαη εζηζκνχ έσο θαη απηνθηνληψλ 

(Fund, 2009). Ζ πνηφηεηα δσήο, ινηπφλ, επεξεάδεηαη έληνλα θαη θαίλεηαη λα 

ππνβαζκίδεηαη. 

Ζ ΤΠΟΒΑΘΜΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ  

Ζ πνηφηεηα δσήο απνηεινχζε πάληνηε έλα ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο θαη 

εμαθνινπζεί λα είλαη ζηε ζεκεξηλή επνρή, εθφζνλ ην επξχ θνηλσληθφ ζχλνιν ζηνρεχεη 

ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ. Χο φξνο έρεη πξνζεγγηζηεί απφ πνιινχο 

επηζηήκνλεο, νη νπνίνη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε επνρή έδσζαλ ν θαζέλαο ηνλ δηθφ ηνπ 

νξηζκφ πεξηθιείνληαο παξακέηξνπο ηεο θαιήο ςπρηθήο, θνηλσληθήο θαη ζσκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ, δίλνληαο κεγάιε ζεκαζία θαη ζηελ ππνθεηκεληθή ηνπ εθηίκεζε 

(Yfantopoulos, 2001). 

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο κπνξεί λα είλαη ππνθεηκεληθή, φπνπ αμηνινγείηαη απφ 

ην ίδην ην άηνκν θαζψο θαη αληηθεηκεληθή, φπνπ θαζνξίδεηαη απφ εμσηεξηθέο ζπλζήθεο 
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(Γαξχθαιινο, 2012). Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ιφγσ ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο  θαη ησλ γξήγνξσλ ξπζκψλ δσήο έρεη παξαηεξεζεί αιιαγή ζηνλ νξηζκφ πνπ 

δίλνληαλ ηφηε θαη ζηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη ηψξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαεηίαο, αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα έληνλν ελδηαθέξνλ κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ γηα ηελ έξεπλα ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα 

δσήο θαη ζηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ, νη νπνίεο ζα ζηνρεχζνπλ ζηε κέηξεζή ηνπο 

(Yfantopoulos, 2001). Παξφια απηά είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα δνζεί έλαο νξηζκφο πνπ 

λα γίλεη θαζφια απνδεθηφο θαζψο νη θιηληθνί γηαηξνί εμεηάδνπλ ηηο θπζηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

ζε αληίζεζε κε ηνπο επηζηήκνλεο ςπρηθήο πγείαο, νη νπνίνη δίλνπλ έκθαζε ζηηο 

ςπρνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο πγείαο (Τθαληφπνπινο, 2003). Γηα 

θάπνηνπο εξεπλεηέο  ε πνηφηεηα δσήο απνηειεί εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ κηαο θνηλσλίαο θαη 

αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί θάπνην άηνκν γηα λα είλαη 

επηπρηζκέλν (McCall, 1975).  

Γηα ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ αηφκσλ γηα ηε ζέζε ηνπο ζηε δσή, κέζα  

ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ηεο θνηλσλίαο 

ζηελ νπνία δνπλ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο, ηα 

πξφηππα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο (Orley et al., 1994). 

ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρεη ζπζηαζεί ην Δπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηελ 

Κνηλσληθή Πνηφηεηα (European Foundation in Social Quality), ην νπνίν εηζήγαγε ηελ 

έλλνηα ηεο θνηλσληθήο πνηφηεηαο. Με ηνλ φξν θνηλσληθή πνηφηεηα, νξίδεηαη ν βαζκφο, 

ζηνλ νπνίν νη πνιίηεο είλαη ηθαλνί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο 

θνηλφηεηαο, ζε ζπλζήθεο πνπ εληζρχνπλ ηελ πξνζσπηθή επεμία θαη επεκεξία 

(Yfantopoulos, 2001). 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεξγίαο ήξζε λα πξνζζέζεη 

κηα λέα δηάζηαζε ζηε ζρέζε ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ πγεία.  Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε  

έρεη νδεγήζεη ζε απψιεηα πνιιψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θπξίσο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 

Έρεη δηαπηζησζεί κεγαιχηεξε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή λνζεξφηεηα ζηνπο άλεξγνπο απ' φηη 

ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο. Γεληθά, ε ζπκκεηνρή ζηελ 

απαζρφιεζε είλαη ζπρλά έλα ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο έληαμεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο (Bartley, 1998). Χζηφζν, νη αιιεινεπεξεαδφκελεο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ πγεία είλαη πνιχπινθεο. Απφ ηε κία πιεπξά, ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο επεξεάδεη ηελ πηζαλφηεηα άηνκα λα απνθηήζνπλ απαζρφιεζε, ελψ 
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απφ ηελ άιιε, ε αλεξγία έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία (ηδηαίηεξα ζηελ ςπρηθή 

πγεία) (Bartley, 1998). Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πσο είλαη αδχλαην ελ θαηξψ νηθνλνκηθήο 

δπζρέξεηαο, λα κελ επεξεαζηεί ε πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ. 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

Βαζηθφο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πγεία ελφο αηφκνπ είλαη ν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε θαη ην εηζφδεκα 

(James S. et al., 1994). Ζ απνπζία εηζνδήκαηνο πξνθαιεί απψιεηεο ζηελ επεκεξία θαη σζεί 

κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ θηψρεηα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε 

ιηγφηεξν πγηεηλψλ ζπλεζεηψλ, θαζψο θαη ηελ εκθάληζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, άγρνπο θαη 

θαηάζιηςεο. Πεξηνξηζκέλνη πφξνη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θησρή δηαηξνθή, πεξηνξηζκέλε 

ηαηξηθή κέξηκλα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο 

(Γαξχθαιινο, 2012).  ε κία έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε 26 ρψξεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θάλεθε φηη αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαηά 1% ζπλδεφηαλ κε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ θαηά 

0,79% (Σζηάληνπ and Κπξηφπνπινο, 2010).   

Δπηζηεκνληθέο έξεπλεο ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο φηη νη θνηλσληθννηθνλνκηθνί 

δείθηεο επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα φηη ηα άηνκα κε ρακειφ  

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο θαηά ηελ κέζε ειηθία 

(James S. et al., 1994). Έρεη απνδεηρζεί φηη άηνκα πνπ ππήξμαλ άλεξγνη θαη άηνκα πνπ 

εξγάδνληαλ ππφ εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ρακειήο πνηφηεηαο (ραξαθηεξηδφκελεο απφ 

αλαζθάιεηα, ρακειή παξαγσγηθφηεηα θαη εξγαζηαθφ άγρνο) είραλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

λα εκθαλίζνπλ δείθηεο ρακειήο πνηφηεηαο δσήο. Δπίζεο νη ρακειήο πνηφηεηαο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο ήηαλ ζπλπθαζκέλεο κε θησρή θπζηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε πγείαο ζε 

ζχγθξηζε κε εξγαζίεο πνπ επηθξαηνχζαλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο (Leach L.S., 2010). 

Ζ ζσζηή δηαηξνθή πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ επαξθή πξφζιεςε ελέξγεηαο γηα ηελ 

 επίηεπμε ελφο ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ, θαζψο θαη επαξθείο πνζφηεηεο ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο 

(Φαραλαηίδνπ Α., 2002). 

Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πηνζέηεζεο  αλζπγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ πνπ 

δηαηξέρνπλ νη  ελήιηθεο ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ελήιηθεο πςειήο εηζνδεκαηηθήο ηάμεο, δελ πξνέξρεηαη κφλν απφ ηε θαηαλάισζε κε 

πγηεηλψλ ηξνθψλ αιιά θαη απφ ηε ρακειφηεξε πνηφηεηα απηψλ (Oguntona C. R. B., 1999). 

πσο έρεη δηαπηζησζεί, άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο πςεινχ 
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νηθνλνκηθνχ θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξα ιηπαξά θαη δάραξε, 

πεξηζζφηεξεο πξσηεΐλεο, αζβέζηην, πδαηάλζξαθεο, βηηακίλεο, ζίδεξν θαη πεξηζζφηεξα 

γαιαθηνθνκηθά, θξνχηα θαη ιαραληθά ζε ζρέζε κε άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακεινχ 

νηθνλνκηθνχ θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ νηθνγέλεηεο (Liberatos P., 1988).  

Δξεπλεηηθέο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ πσο έλαο παξάγνληαο πνπ έρεη ζεηηθή 

επίδξαζή ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή ησλ ελειίθσλ είλαη ε χπαξμε αηνκηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο  θαη ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε (Lagiou and Trichopoulou, 2001). Οη 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αηφκνπ. Άηνκα ζε αλεξγία εκθαλίδνπλ δπζθνιία ζηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ κε ζπλέπεηα θάπνηεο θνξέο λα παξνπζηάδεηαη αθφκε θαη πξφβιεκα επηβίσζεο 

(Lagiou and Trichopoulou, 2001). 

Ζ πνηφηεηα δσήο θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο είλαη πνιχ ζνβαξά ζέκαηα πνπ 

πάληα απαζρνινχζαλ ηνπο επηζηήκνλεο πγείαο. Ζ κεγάιε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ εζληθή νηθνλνκία, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο 

αλεξγίαο, θαζηζηνχλ ηελ κειέηε ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αλέξγσλ επηζηεκνληθά αλαγθαία. 
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1. Οηθνλνκηθή Κξίζε 

1.1.  Πεξηιεπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή  

 Ζ πεξίνδνο 2000-2007 ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ O’neill (2011) σο ε επνρή ηεο 

«ππέξηαηεο επδαηκνλίαο». Έσο ηηο αξρέο ηνπ 2007, ε νηθνλνκία ζε παγθφζκην επίπεδν 

ιεηηνπξγνχζε ζε έλα πεξηβάιινλ απεξηφξηζηεο αηζηνδνμίαο, κε ην κέγεζνο ηεο εηήζηαο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην ίδην έηνο λα εθηηλάζζεηαη ζηα 55,5 ηξηο 

δνιάξηα, 23,9% πςειφηεξε απφ ην 2000. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαηά ηελ 

πεληαεηία 2002-2007 ζεκεηψζεθε ε πςειφηεξε κέζε παγθφζκηα αλάπηπμε ησλ 

ηειεπηαίσλ 40 εηψλ.  Φπζηθά ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο, ην ελδερφκελν θξίζεο 

ή νηθνλνκηθήο χθεζεο δελ είρε ζέζε ζηηο πξνβιέςεηο ησλ νηθνλνκνιφγσλ, πφζν κάιινλ 

ζην κπαιφ ησλ πνιηηψλ. 

 Ζ δπζηπρήο ζηηγκή ηεο πξνζγείσζεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηεο έλαξμεο ηεο 

θξίζεο ήξζε ην 2007 θαη αθνξνχζε ηελ θξίζε ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ρακειήο 

πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Σφηε, ήξζαλ ζηελ 

επηθάλεηα νη πξψηνη ελδνηαζκνί γηα ην αλ ε πεξίνδνο αθκήο πνπ πξνεγνχηαλ είρε ηζρπξά 

ζεκέιηα ή έπαζρε απφ ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα πνπ έκελαλ θαιά ζπγθαιπκκέλα.  

1.2.  Πνηεο είλαη νη εμειίμεηο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ;   

Ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 2008, νη εμειίμεηο ζηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο 

ππήξμαλ ξαγδαίεο. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, κε αθεηεξία ηελ θξίζε ζηελ αγνξά 

ελππφζεθσλ δαλείσλ ησλ ΖΠΑ ζηα κέζα ηνπ 2007, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ, επεξέαζε 

ζεκαληηθά ηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ησλ αλεπηπγκέλσλ 

νηθνλνκηψλ θαη ελέηεηλε ην θιίκα αβεβαηφηεηαο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ.   

Ζ θξίζε ηαπηίζηεθε κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers, κηαο επελδπηηθήο 

ηξάπεδαο πνπ ιεηηνχξγεζε επί 148 ρξφληα.  Αλ θαη ε θξίζε ηνπ 2008 δελ μεθίλεζε απφ ηε 

Lehman, ε θαηάξξεπζή  ηεο ηξάπεδαο απέδεημε ηελ έλαξμε κηαο λέα επνρήο αλαζθάιεηαο 

θαη αβεβαηφηεηαο. Πάλσ απφ 50 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έραζαλ ηηο δνπιεηέο ηνπο ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ηνπιάρηζηνλ 10 εθαηνκκχξηα Ακεξηθαλνί, Βξεηαλνί θαη Ηξιαλδνί 

έλησζαλ ηελ ληξνπή ηεο θαηάζρεζεο ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, ελψ ζηνλ «αλαπηπζζφκελν Νφην» 

θαη ζηελ Αλαηνιηθή Αζία θαηαγξάθεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ 500 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη λα 

δνπλ θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο (Mankiw and Taylor, 2010).   
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Άκεζε ζπλέπεηα ήηαλ ν πεξηνξηζκφο ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ, ε 

ζεκαληηθή πηψζε ησλ ηηκψλ ζηα βαζηθά πξντφληα, ζηελ αγνξά θαηνηθηψλ, θαζψο θαη ε 

ζπξξίθλσζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζε 

πνιιέο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Σν παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα εηζήιζε ζε κηα 

θάζε απνζηαζεξνπνίεζεο, θαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ αγνξψλ, ππνηίκεζεο ηεο 

αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, γεληθεπκέλεο απνζηξνθήο ζηελ αλάιεςε θηλδχλνπ θαη 

απεηιήο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 

επεξεάδεη παληνχ ην εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο, ηελ θαηαλάισζε, ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

ην βηνηηθφ επίπεδν.  

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο βαζηάο απηήο θξίζεο εθαξκφζηεθαλ 

λνκηζκαηηθέο, δεκνζηνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο πνιηηηθέο. ψζηε λα αληηκεησπηζζεί ν 

θίλδπλνο κηαο παξαηεηακέλεο παγθφζκηαο χθεζεο, λα απνξξνθεζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο 

θξίζεο ζηνπο θησρνχο θαη ζηνπο άλεξγνπο θαη λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα.   

 Σνλ Μάην ηνπ 2009 νη ΖΠΑ δεκνζηνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα αζθήζεσλ 

πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ησλ ακεξηθαληθψλ ηξαπεδψλ, κε ζθνπφ λα 

ζηακαηήζεη ε  δηάδνζε ζελαξίσλ ρξενθνπίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλ θαη 

ακθηζβεηήζεθαλ έληνλα απφ πνιινχο, ηειηθά ζπλέβαιιαλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζην ακεξηθαληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Απφ ηα κέζα φκσο ηνπ 2009 ε θξίζε 

πεξλνχζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη νη θφβνη γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ θφβν γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Ζ ζηαδηαθή φκσο 

αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ην 2010 βνήζεζε ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα 

ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη απνθάζεηο αθνξνχζαλ θπξίσο 

ηνλ ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, ηελ ελίζρπζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ΓΝΣ, ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ, ηδίσο ηεο 

Κίλαο, θαη ηελ αλαπηπμηαθή βνήζεηα ζηηο θησρφηεξεο νηθνλνκίεο.  

 Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζε παγθφζκην επίπεδν ραξαθηεξίδεηαη απφ αζηάζεηα θαη 

αβεβαηφηεηα, ιφγσ ηεο θξίζεο ρξένπο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο επηδείλσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θιίκαηνο. Ζ πνξεία αλάθακςεο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο ραξαθηεξίδεηαη εχζξαπζηε θαη νη 

θίλδπλνη θαη νη αβεβαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνβιέςεηο παξακέλνπλ ηδηαίηεξα 

απμεκέλνη.  

 O Γεξκαλφο Marx Karl, ν νπνίνο ήηαλ θηιφζνθνο, θνηλσληνιφγνο, πνιηηηθφο, 

ηζηνξηθφο, δεκνζηνγξάθνο θαη θπζηθά γλσζηφο σο ν ζεκειησηήο ηνπ θνπκκνπληζκνχ, ζηα 
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έξγα ηνπ θαηέζεζε πσο ε θξίζε είλαη κία απφ ηηο θξίζεηο πνπ είλαη έκθπηεο ζηνλ 

θαπηηαιηζκφ. Ζ επέθηαζε ηεο  θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

εμειίζζνληαη κε αζρεδίαζην ηξφπν κε απνηέιεζκα ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο (Marx and Engels, 1885/1992). Κάπνηεο θνξέο ππάξρεη έλα κεγάιν απφζεκα 

πνπ παξακέλεη αδηάζεην, γεγνλφο πνπ αζθεί κεγάιεο πηέζεηο ζηηο ηηκέο θαη ζηα θέξδε. Ζ 

εξγαηηθή δχλακε γίλεηαη νινέλα θαη ιηγφηεξν θεξδνθφξα, αλαγθάδνληαο ηνπο 

θαπηηαιηζηέο λα δαλεηζηνχλ γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη λα απμήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (Marx and Engels, 1885/1992). Ζ 

θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί ηηο θξίζεηο φπνπ ε θεξδνθνξία κεηψλεηαη θαζψο θαη νη 

πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ. Οη πεξίνδνη απηνί ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξηα δξαζηεξηφηεηα, 

ππεξπαξαγσγή θαη ζηαζηκφηεηα (Marx and Engels, 1885/1992). Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαηά ηνλ νπνίν παξάγνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο 

αγαζψλ, πάληα πεξηζζφηεξεο απφ ηα φξηα ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο, κε απνηέιεζκα λα 

θαηαιήγνπκε ζε θξίζεηο, ιφγσ ππεξπαξαγσγήο θαη ζπζζψξεπζεο (Marx, 1862/1954). 

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή δσή, 

δεδνκέλνπ φηη ε κείσζε ή ε απνπζία εηζνδήκαηνο πξνθαιεί απψιεηεο ζηελ επεκεξία θαη 

σζεί κεγάια ηκήκαηα πιεζπζκνχ ζηελ θηψρεηα. Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο είλαη εκθαλείο 

ζε φια ηα επίπεδα: δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο, κείσζε ησλ κηζζψλ, αξλεηηθή 

κεηαβνιή ηεο αλάπηπμεο, αθφκε κεγαιχηεξνη δαλεηζκνί απφ θξάηε πνπ είραλ ηεξάζηηα 

ειιείκκαηα κε ζπλέπεηα απηά λα εθηνμεπζνχλ ζε ηεξάζηηα πνζά είλαη θάπνηεο απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο (Harvey, 2001). Ζ αλεξγία, ε αλαζθάιεηα θαη ε εππξφζβιεηε εξγαζία 

έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηε πγεία. Κάπνηεο απφ ηηο πην εκθαλείο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο 

ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, είλαη ε αχμεζε ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, ηα πξνβιήκαηα 

εμάξηεζεο θαη εζηζκνχ, απηνθηνληψλ θαη ζλεζηκφηεηαο απφ θαξδηαγγεηαθά. Κάπνηα άιια 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεη ε θξίζε είλαη, επίζεο ε κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο, ε απεηιή  ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ε επηβάξπλζε ησλ δεκνζίσλ 

κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ιφγσ απμεκέλεο δήηεζεο (IMF, 2009) 

 ια ηα θξάηε ζήκεξα βξίζθνληαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ηα ηειεπηαία 150 ρξφληα απφ ηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ θαη ιφγσ ηεο ησξηλήο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία επηζπεχηεθε απφ ηηο πνιηηηθέο. Σα θξάηε δαλείδνληαη ηεξάζηηα 

πνζά απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο κε ζηφρν λα θάλνπλ εηζαγσγέο, λα πιεξψλνπλ ηεξάζηηεο 

δεκφζηεο εζσηεξηθέο ρξεκαηηθέο ππνρξεψζεηο, λα ζηεξίμνπλ ηνλ ζηξαηησηηθφ θαη 

αζηπλνκηθφ έιεγρν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ ηνπηθή βηνκεραλία 
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(Cleaver, 1989).  Σα θξάηε επηπιένλ δελ θνξνινγνχλ φινπο ηνπο πνιίηεο ηζφλνκα νχηε ηελ 

αζηηθή ηάμε θαη ηνπο βηνκεράλνπο. Έηζη δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ θάπνηα 

ρξέε ηνπο κε απνηέιεζκα ην έιιεηκκα λα απμάλεηαη (Cipolla, 1992). 

ε δηεζλέο επίπεδν νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο αθνξνχλ ην επίπεδν απαζρφιεζεο. Σν 

2009 ε αλεξγία έθηαζε ζην απνθνξχθσκα ηεο ζε Παγθφζκην επίπεδν. Σν 2007  ε αλεξγία 

αξηζκνχζε ζηα 178 εθαηνκκχξηα, ελψ ην 2009 απμήζεθαλ ζε 212 εθαηνκκχξηα. χκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία ηνπ  Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο νη επέιηθηνη εξγαδφκελνη είραλ αγγίμεη 

ην 1,5 δηζεθαηνκκχξην. Απφ ην 2008 ζην 2009 νη επέιηθηνη εξγαδφκελνη ππνινγίζηεθαλ ζε 

110 εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο.  

1.3. Ση ζπκβαίλεη ζε επξσπατθφ επίπεδν; 

Καζψο ε ζνβαξή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πιήηηεη ην παγθφζκην ζηεξέσκα θαη  ηα 

πξνβιήκαηα κε ηα ελππφζεθα δάλεηα έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο, ην επηέκβξε ηνπ 2008 πνιιέο επξσπατθέο ηξάπεδεο αληηκεηψπηδαλ επίζεο 

πνιιέο δπζθνιίεο. Ζ θξίζε, ινηπφλ, επεθηείλεηαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν κε ηελ κνξθή επηδεκίαο, κε δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηηο 

ηξάπεδεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Ζ αληίδξαζε ησλ θξαηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο 

ήηαλ άκεζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο , ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ κε 

ζθνπφ ηελ αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ ζπγθξάηεζε ηεο απαζρφιεζεο  

(EuropeanCommission, 2009). Ζ Δπξψπε θαη ε Δπξσδψλε, φκσο δελ κπνξνχλ λα 

πηνζεηήζνπλ κηα δεκνζηνλνκηθή επέθηαζε ακεξηθαληθνχ ηχπνπ, ρσξίο λα ππνλνκεχζνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. Απηφο είλαη έλαο απζηεξφο 

πεξηνξηζκφο πνπ δελ κπνξεί λα αγλνεζεί. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο απαηηεί δηεζλή 

ζπληνληζκφ. Σν ξφιν ηνπ ζπληνληζκνχ αλέιαβε λα παίμεη ε νκάδα ρσξψλ ησλ G-20, 

δειαδή ε νκάδα ησλ 19 ζεκαληηθφηεξσλ ζε κέγεζνο νηθνλνκηψλ ζπλ ηελ Δ.Δ. Δπεηδή ε 

θξίζε ήηαλ δηεζλήο, ε νκάδα ησλ G-20 αλαδείρηεθε θπζηνινγηθά σο ην θπξηφηεξν φξγαλν 

δηαβνχιεπζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. 

ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2009 ηα επξσπατθά κέιε ηεο G20 ζπλαληψληαη ζην 

Βεξνιίλν. Οη παξαβξηζθφκελνη εγέηεο ζπκθσλνχλ φηη ε ράξαμε θνηλήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζηελ θνηλή αγνξά θξίλεηαη αλαγθαία. Μεηά απφ έλα κήλα, ζηελ αξρή ηνπ 

ηειεπηαίνπ δεθαήκεξνπ ηνπ Μαξηίνπ νη επξσπαίνη εγέηεο ζπκθσλνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ 5 δηο επξψ πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηα ζηα επξσπατθά ηακεία κε ζθνπφ 
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λα απμήζνπλ ηε βνήζεηα ηεο ΔΔ πξνο ηηο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

(EuropeanCommission, 2009).   

Παξφιν πνπ θαη ζηελ Δπξψπε δηεμήρζεθαλ αληίζηνηρεο αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο 

αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress tests) ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ, φπσο είρε γίλεη πάλσ απφ 

έλα ρξφλν λσξίηεξα γηα ηηο ηξάπεδεο ζηηο Ζ.Π.Α θαη ηα απνηειέζκαηα θάλεθαλ ζεηηθά, δελ 

ήξζε ε αλακελφκελε απνθαηάζηαζε ηεο αλεζπρίαο. Έηζη, ε αλεζπρία ζηελ Δπξψπε 

δηαηεξήζεθε θαη πνιχ ζχληνκα εληάζεθε κεηά ηελ θξίζε ζηελ Ηξιαλδία. ηηο Ζ.Π.Α. θαη 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ν ζηφρνο ήηαλ ε αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε αχμεζε ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ, κε ζθνπφ λα αληηζηαζκηζηεί ην έιιεηκκα. Απηφ φκσο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Σν 2008 ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε αλαπηχρζεθε έλα ζρέδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ην νπνίν 

πξνέβιεπε ζηελ αλάπηπμε θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνψζεζε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EuropeanCommission, 2009). 

1.4. Ση ζπκβαίλεη ζε εζληθφ επίπεδν; 

ηα κέζα ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, ην γεληθφ θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ζηελ 

Διιάδα ήηαλ απηφ ηεο, έζησ θαη ζπγθξαηεκέλεο, αηζηνδνμίαο: κε ξπζκνχο αλάπηπμεο 

ζπγθξίζηκνπο κε εθείλνπο ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη, θαηά πεξηπηψζεηο, αθφκα 

κεγαιχηεξνπο, θαη κε ην πνζνζηφ αλεξγίαο λα δηαηεξείηαη ζε κε αλεζπρεηηθά επίπεδα θαη 

λα αθνινπζεί θαζνδηθή πνξεία απφ ην 2004 θαη κεηά, ε αηζηνδνμία απηή δηαηεξήζεθε θαη 

γηα θάπνην κηθξφ δηάζηεκα απφ ηφηε πνπ μέζπαζε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ φηη ε χθεζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ζηελ Δπξψπε δελ 

επεξέαζε άκεζα ηελ Διιάδα είλαη ην φηη ην 2008 ε Διιάδα ζεκείσζε αλάπηπμε 1,3% – ελψ 

ε αλάπηπμε ζηελ επξσδψλε ήηαλ κφιηο 0,4%, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο νδήγεζε αξρηθά 

νξηζκέλνπο λα ζεσξήζνπλ φηη ε Διιάδα δελ ζα επεξεαζηεί ηδηαίηεξα απφ ηελ παγθφζκηα 

θξίζε. Με ηε κεηαθνξά ηεο θξίζεο απφ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία, ν ξπζκφο παγθφζκηαο αλάπηπμεο έγηλε αξλεηηθφο – θάηη πνπ ζεκεηψζεθε γηα 

πξψηε θνξά κεηά ηε κεγάιε χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. Οη θπβεξλήζεηο θαη νη 

θεληξηθέο ηξάπεδεο αληέδξαζαλ κεηψλνληαο ηα επηηφθηα θαη απμάλνληαο ην ειάρηζην πνζφ 

ησλ εγγπεκέλσλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα ηφλσζεο ηεο ξεπζηφηεηαο. Οη 

επεθηαηηθέο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο νδήγεζαλ 

ζηελ αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ αγνξψλ απφ ηα γεγνλφηα 

ηνπ 2008 είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμέηαζε ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ  
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ησλ ρσξψλ. 

  ρεδφλ φινη νη δείθηεο πνπ απνηχπσζαλ ζε κεληαία βάζε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ην έηνο 2012, είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο δαπάλεο είηε απφ ηελ 

πιεπξά ηεο παξαγσγήο, έδεημαλ ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

γηα ην 2012. Οη δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη νη δείθηεο πξνζδνθηψλ παξέκεηλαλ ζε 

ρακειά επίπεδα, εκθαλίδνληαο ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα σο απνηέιεζκα ηεο 

γεληθεπκέλεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ θιίκαηνο αλαζθάιεηαο πνπ εμαθνινπζνχζε λα 

επηθξαηεί. 

  Ζ έληαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απφ θξάηνο ζε θξάηνο εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο φπσο είλαη ην επίπεδν αλάπηπμεο, ε εμάξηεζε απφ ηνκείο θαη νη πνιηηηθέο νη 

νπνίεο εθαξκφδνληαη. Ζ Διιάδα είλαη έλα απφ ηα θξάηε ηα νπνία επεξεάζηεθε ζε κεγάιν 

βαζκφ. Ζ θξίζε θαλέξσζε ηελ αχμεζε ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο θαη ειιείκκαηνο εμαηηίαο ησλ 

θηιειεχζεξσλ θαη ησλ λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηηο Διιεληθέο 

θπβεξλήζεηο, φπσο είλαη ηα ηεξάζηηα δάλεηα θαη ν άληζνο ηξφπνο θνξνιφγεζεο (Harvey, 

2001). 

1.5. Δπηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή είλαη δξακαηηθέο, κε 

ηελ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ε νπνία πξνθαιεί κείσζε ηεο επεκεξίαο θαη σζεί κεγάια 

ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ θηψρεηα. πσο είλαη αλακελφκελν νη ρψξεο ρακειήο θαη 

κέζεο αλάπηπμεο πιήηηνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αιιά θαη 

ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, φπνπ ηα άηνκα κε ρακειή εθπαίδεπζε πθίζηαηαη δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πςειήο εθπαίδεπζεο. Ζ θξίζε θηλεί ζε κεδεληθφ ή θαη 

ζε αξλεηηθφ επίπεδν ηελ αλάπηπμε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, κε εμαίξεζε ηελ Ηλδία, ηελ  

Κίλα θαη άιιεο βηνκεραληθέο ρψξεο (Burchell, 1994). Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε 

πιήηηεη θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία, απνηειψληαο έλαλ παξάγνληα πνιιψλ αλαηξνπψλ κε 

ζπλέπεηεο ηφζν ζε αηνκηθφ, φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Ζ πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο εληείλεη ηελ θξίζε, θέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα άιπηα δεηήκαηα ηα 

νπνία ε ειιεληθή θνηλσλία αδπλαηνχζε λα ιχζεη (ΔΛ.ΣΑΣ., 2010). 

  Ζ Διιάδα έρεη δαλεηζηεί ηεξάζηηα πνζά, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε θαηάζηαζε 

ρεηξνηέξεςε ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ Διιάδα δαλεηδφηαλ γηα λα εθπιεξψζεη ηηο δεκφζηεο 

ππνρξεψζεηο ηεο, κε απνηέιεζκα ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο λα κελ απμάλνληαη θαη λα ππάξρεη 

αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο (Eurostat, 2011). 
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 Ζ νηθνλνκηθή χθεζε ηεο Διιάδαο έρεη πξνθαιέζεη αλεζπρία ζηελ Δπξσδψλε θαη 

ζηελ Παγθφζκηα θνηλφηεηα θαη θαζηζηά αλαγθαίν ζηηο κέξεο καο ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο (Oikonomou and Tountas, 2011). Ζ αλεξγία, ε 

αλαζθάιεηα, ε απψιεηα εηζνδήκαηνο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ηελ πγεία.  Ζ απψιεηα ηεο 

εξγαζίαο ζπλνδεχεηαη απφ ςπρηθέο δηαηαξαρέο, κε πγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη αχμεζε 

θαηαλάισζεο ηξνθήο ρακειήο δηαηξνθηθήο αμίαο, αχμεζε θαπλνχ, νηλνπλεχκαηνο θαη 

κείσζε δηαρείξηζεο λνζεκάησλ ιφγσ ησλ επηβαξπκέλσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Σα 

άηνκα θαη νη νηθνγέλεηεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ρακειέο θνηλσληθφ- νηθνλνκηθέο ζέζεηο 

βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα επεηζφδηα ζαλάηνπ θαη αχμεζε λνζεξφηεηαο 

εμαηηίαο ηνπ κεησκέλνπ εηζνδήκαηνο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

(Marmot and Bell, 2009). ε ρψξεο κε ρακειφ εηζφδεκα νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο είλαη 

αηζζεηέο κέζσ κεησκέλεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο, ιηγφηεξσλ επελδχζεσλ, κε απνηέιεζκα 

λα έρνπκε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο. Ο αληίθηππνο ηεο αλεξγίαο 

εθηείλεηαη πέξα απφ ην άηνκν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο θνηλσλίεο ζην ζχλνιν ηνπο. Κάησ 

απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ππάξρεη θίλδπλνο εκθάληζεο ινηκσδψλ αζζελεηψλ, φπσο είλαη ην 

HIV, ε θπκαηίσζε, νη νπνίεο απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ εζληθή θαη δεκφζηα πγεία (Chan, 

2009).  

Ζ ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  κε ηελ πγεία είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, θαζψο 

νη ςπρηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο είλαη απφ ηηο πξψηεο αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαη ζχκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ ζα είλαη νη δεχηεξεο ζε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο κεηά ηελ ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα κέρξη ην 2020 (Γησηάθνο, 2010). 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ έγηλε ζε 26 ρψξεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θάλεθε φηη κε ηελ 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο κεηψζεθε ε ζλεζηκφηεηα απφ ηξνραία αηπρήκαηα θαηά 1,39% θαη ε 

ζλεζηκφηεηα απφ  ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο απφ θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα(Tuckler et al., 

2009). Αθφκε, κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ, ιφγσ 

αχμεζεο ηεο αλεξγίαο. χκθσλα κε κηα κειέηε, παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο 

θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ, αχμεζε ζαλάησλ ιφγσ αλαπλεπζηηθψλ ινηκψμεσλ, ρξφληαο 

επαηηθήο λφζνπ, απηνθηνληψλ θαη αλζξσπνθηνληψλ (Falagas et al., 2009). 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απφ ηελ άιιε πιεπξά θάλεθε λα ζπλδέεηαη εθηφο απφ ηελ 

πγεία θαη κε ηελ δηαηξνθή. Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο ε 

νηθνλνκηθή θξίζε κηθξήο δηάξθεηαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθψλ 

πξνηχπσλ θαη ηελ πηνζέηεζε ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο. Αληίζεηα, ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο θάλεθε φηη απμήζεθαλ νη κε 
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πγηεηλέο ζπλήζεηεο, φπσο ην θάπληζκα θαη ην νηλφπλεπκα, θαη ε παρπζαξθία ιφγσ 

κεησκέλεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πγηεηλήο δηαηξνθήο (Ruhm, 2000). 

Φπζηθά ππάξρνπλ θαη αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε άιιεο έξεπλεο 

πνπ έγηλαλ ζε ΖΠΑ θαη Δπξψπε, ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο παξαηεξήζεθε 

αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ελψ κείσζε παξαηεξήζεθε ζε πεξηφδνπο χθεζεο. Ζ χθεζε 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ζηα λνζνθνκεία θαη ησλ ζαλάησλ απφ 

ηξνραία αηπρήκαηα (Leahy, 2011). 

 

Πίλαθαο 1.5.1. Επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πγεία. 

(Tuckler et al., 2009) 
Ζ αχμεζε ηεο αλεξγίαο κείσζε ηα επεηζφδηα ζλεζηκφηεηαο απφ ηξνραία θαη θαξδηαγγεηαθά 

επεηζφδηα. 

(Falagas et al., 2009) 

Με ηελ  νηθνλνκηθή θξίζε παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα, αχμεζε ζαλάησλ ιφγσ αλαπλεπζηηθψλ ινηκψμεσλ, ρξφληαο επαηηθήο λφζνπ, 

απηνθηνληψλ θαη αλζξσπνθηνληψλ. 

(Ruhm, 2000) 
ε νηθνλνκηθή θξίζε κηθξήο δηάξθεηαο θάλεθε αιιαγή θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ θαη 

πηνζέηεζε ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο θαη θαηά ζπλέπεηα  κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο. 

(Ruhm, 2000) 
ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε παξαηεξήζεθε πηνζέηεζε κε πγηεηλψλ ζπλεζεηψλ θαη αχμεζε 

παρπζαξθίαο. 

(Leahy, 2011) 

ε έξεπλεο ζηελ ΖΠΑ θαη ζηελ Δπξψπε θάλεθε φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

απμήζεθε ε ζλεζηκφηεηα ελψ ζε πεξηφδνπο θξίζεο κεηψζεθαλ νη εηζαγσγέο ζε λνζνθνκεία 

θαη νη ζάλαηνη απφ ηξνραία αηπρήκαηα. 

(Γησηάθνο, 2010) 
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ςπρηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο  δηαηαξαρέο 

απμάλνπλ ηα επεηζφδηα ηζραηκηθήο θαξδηνπάζεηαο. 

 

Ζ επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ςπρηθή πγεία απαζρνιεί ζήκεξα ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηνλίδεη  ηελ αλάγθε παξνρήο ηεο θαηάιιειεο παξέκβαζεο 

απφ ηα ζπζηήκαηα πγείαο. ην πεξηνδηθφ Lancet αλαθέξεηαη φηη νη θαηαζιηπηηθέο 

δηαηαξαρέο θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ απηνθηνληψλ ζα απμεζνχλ ζεκαληηθά (Kentikelenis 

et al., 2011). Μάιηζηα, ζχκθσλα κε άξζξν ηνπ Γησηάθνπ, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

αλακέλεηαη ηα ςπρσηηθά επεηζφδηα λα είλαη ηξηπιάζηα, ε θαηάρξεζε αιθνφι δηπιάζηα  θαη 

λα ππάξμεη δη- ή ηξηπιαζηαζκφο ησλ θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ ελψ πξφζθαηεο αλαθνξέο 

δείρλνπλ ήδε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ ζηελ Ηαπσλία. χκθσλα κε κία έξεπλα ζηελ Υηιή 

βξέζεθε ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ απφηνκεο πεξηθνπήο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη εκθάληζεο 
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ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, κε ηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο λα πξαγκαηνπνηείηαη 6 κήλεο 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο (Γησηάθνο, 2010). 

          Δπηπξφζζεηα, ε απψιεηα εξγαζίαο θάλεθε λα έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο, αλεζπρία, άγρνο, θαηάζιηςε, πξνβιήκαηα εζηζκνχ, εμάξηεζε απφ νπζίεο θαη 

κε πγηεηλφ ηξφπν δσήο (Burchell, 1994). 

ε κία άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε 26 ρψξεο ηεο Δ.Δ. θάλεθε φηη κε ηελ αχμεζε 

ηεο αλεξγίαο θαηά 1% απμήζεθαλ θαη ηα επεηζφδηα απηνθηνληψλ θαηά 0,79% (Tuckler et 

al., 2009). χκθσλα κε ηνπο Gilman et al. θάλεθε φηη ηα άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζε 

ρακειφηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο 

θαηάζιηςεο  ζε ζρέζε κε εθείλα πνπ αλήθνπλ ζε πςειφηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν. Έξεπλα ηνπ Hudson απνδεηθλχεη ηελ ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

ρακειψλ  θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο (Gilman et al., 2002). 

Οη νηθνλνκηθέο αιιαγέο θαη ε αγξνηηθή θξίζε ηνπ 1980 ζηελ Ακεξηθή θαίλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έληνλε εκθάληζε ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ ζηνλ επαξρηαθφ 

πιεζπζκφ. Χο ζεκαληηθνί παξάγνληεο βξέζεθαλ ε πξνζσπηθή αληίιεςε γηα ηηο αηνκηθέο 

νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο, ε θνηλσληθή δνκή θαη ην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο 

θνηλφηεηαο (Ortega et al., 1994). 

Πίλαθαο 1.5.2. Επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ςπρηθή πγεία. 

(Gilman et al., 2002) Αχμεζε θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ ζε άηνκα ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. 

(Hudson, 2005) Οη ρακειέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηελ ςπρηθή πγεία. 

(Burchell, 1994) 
Ζ απψιεηα εξγαζίαο απμάλεη ηα πξνβιήκαηα ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, αλεζπρίαο, άγρνπο, 

θαηάζιηςεο, πξνβιεκάησλ εζηζκνχ, εμάξηεζεο νπζηψλ θαη κε πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. 

(Γησηάθνο, 2010) Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

(Tuckler et al., 2009) Ζ αλεξγία απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο απηνθηνληψλ. 

(Γησηάθνο, 2010) 
ε έξεπλα ζηελ Υηιή θάλεθε αχμεζε ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ κεηά απφ απφηνκε 

πεξηθνπή εηζνδήκαηνο. 

(Ortega et al., 1994) 
Έληνλε εκθάληζε ςπρνινγηθψλ αιιαγψλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο αγξνηηθήο θξίζεο ηνπ 

1980 ζηελ Ακεξηθή. 

 

Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη απηφ ηεο 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Καζψο ε αλεξγία απμάλεηαη, απμάλνληαη ηα επεηζφδηα άγρνπο θαη ε 

απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο, ηα νπνία νδεγνχλ ζε κείσζε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο.  Απηφ ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα λα απεηινχληαη βαζηθέο παξνρέο πγείαο φπσο είλαη νη εκβνιηαζκνί θαη 
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θαηά ζπλέπεηα απμεκέλε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα. Ζ αλεξγία θαη ηα δεκφζηα ειιείκκαηα 

πξνθαινχλ πηέζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο αζθάιηζεο, ζηα ηδξχκαηα πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο θαζψο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πγείαο ηδησηηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ 

(Blane et al., 1997). 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα επηθέξεη επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ζηελ ςπρηθή 

πγεία κέζσ ηεο αλεξγίαο θαη ηελ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο. Απνηέιεζκα απηψλ είλαη ν 

ζηηγκαηηζκφο, ε πεξηζσξηνπνίεζε θαη ε δηάβξσζε ησλ  θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Etzersdorfer 

and Sonneck, 1998). 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο, πνπ δπζηπρψο έρνπλ απμεζεί 

ξαγδαία ηε ηειεπηαία πεληαεηία, νδεγεί ηα άηνκα λα εγθαηαιείςνπλ ηε θαηνηθία ηνπο θαη 

λα κείλνπλ άζηεγνη. Οη άζηεγνη, αληηκεησπίδνληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα επηβίσζεο, 

πξνκεζεχνληαη ηξφθηκα απφ θηιαλζξσπηθά θαηαθχγηα, ζπζζίηηα θαη θάδνπο 

απνξξηκκάησλ, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ππνζξεςίαο ιφγσ 

αλεπαξθνχο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά φπσο πξσηεΐλεο, βηηακίλεο 

θαη ηρλνζηνηρεία (Jones et al., 2009).  
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2. Αλεξγία 

Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ απνηειείηαη απφ απηνχο πνπ είλαη απαζρνινχκελνη (έρνπλ 

εξγαζία) θαη απφ εθείλνπο πνπ είλαη άλεξγνη (δελ απαζρνινχληαη) αιιά είλαη πξφζπκνη θαη 

επηζπκνχλ λα εξγαζζνχλ (Μalinvaud, 1987). Σν κε-εξγαηηθφ δπλακηθφ απνηειείηαη απφ 

εθείλνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά, είλαη ζπληαμηνχρνη, αζζελνχλ ζνβαξά ψζηε λα 

απέρνπλ απφ ηελ εξγαζία ή δελ ςάρλνπλ γηα εξγαζία.  

Άλεξγνη ζεσξνχληαη φια ηα άηνκα  ησλ 15 εηψλ θαη άλσ, ηα νπνία δελ εξγάζηεθαλ 

πνηέ, νχηε είραλ θάπνηα εξγαζία απφ ηελ νπνία απνπζίαδαλ πξνζσξηλά, δεηνχζαλ εξγαζία 

είηε σο κηζζσηνί, είηε σο απαζρνινχκελνη γηα λα αξρίζνπλ δηθή ηνπο εξγαζία, είηε 

δηαζέζηκνη γηα λα αλαιάβνπλ ακέζσο ηπρφλ εκθαληδφκελεο εξγαζίαο θαη είραλ θάλεη 

θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα λα βξνπλ κηα ζέζε εξγαζίαο. ηελ θαηεγνξία ησλ 

αλέξγσλ απηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φζνη είλαη ζε πξνζσξηλή δηαζεζηκφηεηα απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο θαζψο θαη φζνη έρνπλ βξεη εξγαζία θαη εξγάδνληαη κεηά απφ κία πεξίνδν 

αλαθνξάο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ππνινγίδεηαη φηαλ δηαηξεζεί ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ κε ην 

ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (θνπηέιεο, 1996). 

Ζ αλεξγία απνηειεί κηα θαηάζηαζε πνπ ελψ ην άηνκν είλαη πξφζπκν, δηαζέζηκν θαη 

ηθαλφ λα απαζρνιεζεί, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα εχξεζε εξγαζίαο. Γελ ζεσξείηαη 

άλεξγνο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, θάπνηνο πνπ αλαδεηνχζε εξγαζία αιιά δελ βξήθε 

κέζα ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη απνγνεηεπκέλνο ζηακάηεζε ηηο πξνζπάζεηεο. Γελ 

ζεσξνχληαη άλεξγνη επίζεο φζνη πνιίηεο απαζρνινχληαη αιιά ε εξγαζία ηνπο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ αμία ηεο εξγαηηθήο ηνπο δχλακεο.  Ζ αλεξγία ινηπφλ νξίδεηαη σο ην 

πειίθν ησλ αλέξγσλ κηαο πεξηνρήο πξνο ην ζπλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε απηήλ. 

Δθθξάδεηαη, δειαδή, σο πνζνζηφ επί ηεο εθαηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο (Καηζαλέβαο, 1986). 

2.1. Ηζηνξηθά ζηνηρεία ζε παγθφζκην, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν  

Σν θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ππφθεηηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο αηηηψδεηο ζρέζεηο θαζψο κεηαβάιινληαη ηα πξφηππα νξγάλσζεο ηεο 

θνηλσληθήο εξγαζίαο. Ο Γεδνπζφπνπινο (2000) ππνζηεξίδεη φηη: ε αλεξγία γίλεηαη 

ζεκαληηθή ζην βαζκό πνπ ε εμαζθάιηζε κηαο ζέζεο κηζζσηήο απαζρόιεζεο απνηειεί ηελ 

κόλε ή ηε ζεκαληηθόηεξε δπλαηόηεηα απηώλ ησλ νκάδσλ λα απνθηήζνπλ ηνπο αλαγθαίνπο 

πόξνπο (εηζνδήκαηα) πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηβίσζε, από ηελ ζηηγκή πνπ δειαδή ε 

εμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο κε ηε κνξθή ηνπ κηζζνύ γίλεηαη θξίζηκε, αλ όρη απνθαζηζηηθή, 
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παξάκεηξνο ηεο βηνινγηθήο θαη θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο ησλ εξγαδόκελσλ.  Ζ αλεξγία 

πξνυπνζέηεη κηα νηθνλνκία ζηελ νπνία ε αγνξά εξγαζίαο δηαδξακαηίδεη ηνλ θχξην ξφιν 

θαηακεξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε παξαγσγηθέο ζέζεηο (Γεδνπζφπνπινο, 2000). 

Ζ αλεξγία ζπλδέεηαη πξαθηηθά κε ηε ζέζπηζε ησλ λνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ηεο ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο. Ζ επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πξνο ηελ θάιπςε ησλ αλέξγσλ νξγαλψλεηαη πξννδεπηηθά απφ ην ηέινο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη πην ζπζηεκαηηθά πιένλ κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 θαη 

ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν (Καηζαλέβαο, 1986). 

2.2. Αλεξγία ζηελ Διιάδα   

Σν πξψην ηξίµελν ηνπ 2001 ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Διιάδα ήηαλ 10,9%, φπσο 

δεκνζηεχηεθε απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. χκθσλα κε ηελ ίδηα Τπεξεζία, 

10 ρξφληα αξγφηεξα, ην πξψην ηξίκελν δειαδή ηνπ 2011, ην πνζνζηφ αλεξγίαο έθζαζε 

15,9%, κε αχμεζε 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, θαηά ην πξψην ηξίκελν 

ηνπ 2013 ην  πνζνζηφ αλεξγίαο εθηνμεχεηαη ζην 27,4%, κε δηαθνξά 11,5 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο.  

Ζ αχμεζε ηεο αλεξγίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ 

αληζνηήησλ θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην νπνίν νδεγεί ζε πιεκκειή ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη  ζπαηάιε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλαζθάιεηαο θαη ηελ απειπηζία ησλ νηθνγελεηψλ.  

Γεληθά ε Διιάδα είλαη ε κφλε ρψξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ εκθαλίδεη ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ θάησ ησλ 25 εηψλ. Σν 52% ησλ λέσλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε κεξηθή απαζρφιεζε, έρνπλ επηιέμεη αλαγθαζηηθά ην κεησκέλν σξάξην 

επεηδή δελ βξίζθνπλ εξγαζία πιήξνπο θαη ζηαζεξήο απαζρφιεζεο ιφγσ απμεκέλεο 

αλεξγίαο (Καηζνξίδαο, 1998). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξηκεληαίαο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο 

Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2013, βξέζεθε πσο 

θαηά ην Γ΄ Σξίµελν ηνπ 2013 ν αξηζµφο ησλ απαζρνινχκελσλ αλήιζε ζε 3.635.905 άηνµα 

θαη ησλ αλέξγσλ ζε 1.345.387. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ήηαλ 27,0%, έλαληη 27,1% ηνπ 

πξνεγνχµελνπ ηξηµήλνπ θαη 24,8% ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηµήλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 

2013. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη επνρηθά δηνξζσκέλα. 
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Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ (31,3%) είλαη ζεµαληηθά πςειφηεξν απφ ησλ 

αλδξψλ (23,8%). Σν πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο παξαηεξείηαη ζηνπο λένπο ειηθίαο 15-

24 εηψλ (57,2%), ην νπνίν ζηηο λέεο γπλαίθεο θζάλεη ζην 62,8%. 

Ζ θαηαλνµή ηεο αλεξγίαο, ιαµβάλνληαο ππφςε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, έρεη σο 

εμήο: ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο παξαηεξείηαη ζε φζνπο έρνπλ ηειεηψζεη κεξηθέο 

ηάμεηο ηνπ δεµνηηθνχ (39,6%) ελψ αθνινπζνχλ ηα άηνµα πνπ δελ έρνπλ πάεη θαζφινπ 

ζρνιείν (38,3%) θαη ηα άηνµα πνπ έρνπλ απνιπηήξην ηξηηάμηνπ γπµλαζίνπ (31,9%). Σα 

ρακειφηεξα πνζνζηά παξαηεξνχληαη ζε φζνπο έρνπλ δηδαθηνξηθφ ή µεηαπηπρηαθφ (15,7%) 

θαη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (18,8%). 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αηφµσλ µε μέλε ππεθνφηεηα, είλαη µεγαιχηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ (36,6% έλαληη 26,1%). Δπίζεο, ην 73,7% ησλ μέλσλ 

ππεθφσλ είλαη νηθνλνµηθά ελεξγφ, πνζνζηφ ζεµαληηθά πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ 

Διιήλσλ ην νπνίν είλαη 51,7%.  

 ε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο παξαηεξείηαη ζηε 

∆πηηθή Μαθεδνλία µε 32,3% θαη ζηε Κεληξηθή Μαθεδνλία µε 30,0%. ηνλ αληίπνδα, ην 

µηθξφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο παξαηεξείηαη ζην Νφηην Αηγαίν µε 17,0% θαη ζηηο Ηφληνπο 

Νήζνπο µε 12,9%. 

Ο επνρηθά πξνζαξκνζκέλνο δείθηεο αλεξγίαο γηα ηνλ επηέκβξην 2013, φπσο 

απηφο αλαθνηλψζεθε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2013 απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, 

αλήιζε ζε 27,4 έλαληη 26,0% ην επηέµβξην ηνπ 2012 θαη 27,3% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013. 

Σν ζχλνιν ησλ απαζρνινπµέλσλ θαηά ην επηέµβξην ηνπ 2013 εθηηµάηαη φηη αλήιζε ζε 

3.639.429 άηνµα. Οη άλεξγνη αλήιζαλ ζε 1.376.463 άηνµα, ελψ ν νηθνλνµηθά µε ελεξγφο 

πιεζπζµφο αλήιζε ζε 3.327.859 άηνµα. Οη απαζρνινχµελνη µεηψζεθαλ θαηά 54.128 

άηνµα ζε ζρέζε µε ην επηέµβξην ηνπ 2012 (µείσζε 1,5%) θαη απμήζεθαλ θαηά 5.397 

άηνµα ζε ζρέζε µε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 (αχμεζε 0,1%). Οη άλεξγνη απμήζεθαλ θαηά 

77.161 άηνµα ζε ζρέζε µε ην επηέµβξην ηνπ 2012 (αχμεζε 5,9%) θαη θαηά 14.023 άηνµα 

ζε ζρέζε µε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 (αχμεζε 1%).  

Σν πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο παξαηεξείηαη ζηνπο λένπο ειηθίαο 15-24 εηψλ 

51,9%. 

  Ζ επνρηθή πξνζαξµνγή είλαη µηα ζηαηηζηηθή ηερληθή πνπ «απνµαθξχλεη» ηελ 

επίδξαζε ηεο επνρηθφηεηαο απφ µηα ρξνλνινγηθή ζεηξά, θαζηζηψληαο µε απηφ ηνλ ηξφπν 

πεξηζζφηεξν νξαηή ηελ ππνθείµελε ηάζε ζηε µεηαβνιή ελφο µεγέζνπο. Απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην εθφζνλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ µειεηά ε Έξεπλα Δξγαηηθνχ ∆πλαµηθνχ – 
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αξηζµφο απαζρνινχµελσλ, αλέξγσλ, θιπ. – εµθαλίδνπλ έληνλεο επνρηθέο δηαθπµάλζεηο: 

γηα παξάδεηγµα, ε απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα απμάλεηαη ζεκαληηθά ην θαινθαίξη ιφγσ ηνπ 

ηνπξηζµνχ. Οη έξεπλεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηεεί ε Διιεληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία θαηνλνκάδνπλ σο απαζρνινχκελνπο ηα άηνκα ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ ηα νπνία 

ηελ εβδνµάδα αλαθνξάο είηε εξγάζηεθαλ έζησ θαη µία ψξα µε ζθνπφ ηελ αµνηβή ή ην 

θέξδνο, είηε εξγάζηεθαλ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, είηε δελ εξγάζηεθαλ αιιά είραλ 

µηα εξγαζία σο µηζζσηνί ή επηρείξεζε απφ ηελ νπνία απνπζίαδαλ πξνζσξηλά, σο 

αλέξγνπλ θαηαγξάθεη ηα άηνµα ειηθίαο 15 – 74 εηψλ πνπ δε ραξαθηεξίζηεθαλ σο 

απαζρνινχκελνη (ζχµθσλα µε ηνλ πξνεγνχκελν νξηζµφ), ήηαλ άµεζα δηαζέζηµνη γηα 

εξγαζία θαη είηε αλαδεηνχζαλ ελεξγά εξγαζία ηηο ηειεπηαίεο 4 εβδνµάδεο είηε είραλ βξεη 

µηα εξγαζία πνπ ζα αλαιάκβαλαλ µέζα ζηνπο επφµελνπο ηξεηο µήλεο. Σν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ή ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο απνηειεί ην άζξνηζκα απαζρνινχκελσλ θαη 

αλέξγσλ, ελψ νη νηθνλνκηθά κε ελεξγνί είλαη ηα άηνκα πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη 

απαζρνινχκελνη ή άλεξγνη. 

2.2.1. Αλεξγία αλά θχιν 

Ζ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ απφ ην 1981-83 είλαη αδηακθηζβήηεηε. 

Απηή ε αχμεζε πξνθιήζεθε ιφγσ ησλ αιιαγψλ ησλ θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ θαη ησλ 

θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, ηεο αλφδνπ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ησλ πνιηηηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ επλφεζαλ ηελ ηζφηεηα, ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ 

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηξηηνγελή 

ηνκέα. Σαπηφρξνλα, φκσο δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπλνιηθή αλεξγία ησλ γπλαηθψλ είλαη 

δπζαλάινγε κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ε δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο 

ηνπο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνπο άλδξεο.  

ήκεξα ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο πιήηηεηαη έληνλα απφ ηελ αλεξγία θαη ηηο 

ζπλέπεηέο ηεο. πγθξίλνληαο ην κήλα επηέκβξην, εθφζνλ είλαη ν ηειεπηαίνο 

δεκνζηεπκέλνο κήλαο γηα ην ηξέρνλ έηνο απφ ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο 

Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ηα πνζνζηά αλεξγίαο γηα ην γπλαηθείν θχιν 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 
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Πίλαθαο 2.2.1.1. Πνζνζηά αλεξγίαο γπλαηθώλ γηα ην κήλα επηέκβξην από ην 2008 έσο ην 2013. 

Γπλαίθεο 

επηέκβξηνο 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

11,1% 13,4% 17,0% 22,2% 30,2% 31,4% 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Γεθέκβξηνο 2013 

Φπζηθά θαη νη άλδξεο έρνπλ δερζεί ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο 

αλεξγίαο πνπ έρεη θέξεη κε ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο ζηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ λα 

απμάλνληαη θάζε ρξφλν. Αληίζηνηρα κε ηνλ πίλαθα γηα ηηο γπλαίθεο, παξαθάησ παξαηίζεηαη 

ν πίλαθαο γηα ηνπο άλδξεο. 

Πίλαθαο 2.2.1.1. Πνζνζηά αλεξγίαο αλδξώλ γηα ην κήλα επηέκβξην από ην 2008 έσο ην 2013. 

Άλδξεο 

επηέκβξηνο 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5,0% 7,1% 10,5% 16,3% 22,9% 24,5% 

 Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Γεθέκβξηνο 2013 

Οη γπλαίθεο ειηθίαο 15-24 εηψλ, νη θνηηήηξηεο, νη απφθνηηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, νη 

αλεηδίθεπηεο εξγάηξηεο θαη εθείλεο πνπ κέλνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ πνιχ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν αλεξγίαο (Αζαλαζηάδνπ et al., 2001). 

ηελ Διιάδα, ζηελ Ηξιαλδία θαη ζηελ Ηηαιία νη αληζφηεηεο απαζρφιεζεο γπλαηθψλ 

θαη αλδξψλ είλαη κεγαιχηεξεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Οη Κξεηηθίδεο 

θαη Ησαθείκνγινπ επηζεκαίλνπλ φηη απφ ην 1993-1997 ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζε γπλαίθεο 

ειηθίαο θάησ ησλ 30 εηψλ απμήζεθε απφ 30% ζε 34%. Δπίζεο νη γπλαίθεο άλσ ησλ 30 

εηψλ θαηά ην 1996 παξνπζίαζαλ αλεξρφκελν πνζνζηφ αλεξγίαο απφ 8,5% πεξίπνπ ην 1993 

ζε 9,5% (Ησαθείκνγινπ, 1997, Κξεηηθίδεο, 2004).  

Ζ ρψξα καο εκθαλίδεη έλα απφ ηα ρακειφηεξα πνζνζηφ γπλαηθείαο απαζρφιεζεο 

εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη γπλαίθεο  ειηθίαο 25-29 εηψλ αλέξρνληαη ην 2003 ζηηο 

943,400, απνηεινχλ ην 20 % ησλ γπλαηθψλ άλσ ησλ 15 εηψλ θαη πεξίπνπ ην 49,1% ησλ 

λέσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε ηελ ίδηα ειηθία. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ γπλαηθψλ 
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μεπεξλά ην ¼ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 26,3% θαη είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα πνζνζηά ησλ 

λέσλ θαη ησλ λέσλ αλδξψλ (19,4% θαη αληίζηνηρα 14%)(Κξεηηθίδεο, 2004). 

2.2.2. Αλεξγία ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

Ζ αλεξγία παξαδνζηαθά κειεηάηαη ζε εζληθφ επίπεδν, σζηφζν ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ έρεη θαη ε παξαηήξεζή ηεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (Blanchard and Katz, 

1992). Μειέηεο πνπ θαηέγξαςαλ θαη δηεξεχλεζαλ ηηο δηαθνξέο ηεο αλεξγίαο ζε απηφ ην 

επίπεδν βξήθαλ ζεκαληηθά θαη επαλαιακβαλφκελα απνηειέζκαηα (Perugini and 

Signorelli, 2010).  Γεγνλφο ην νπνίν δειψλεη πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο 

επεξεάδεη ηα πνζνζηά αλεξγίαο ή απαζρφιεζεο. Γηα παξάδεηγκα, θαίλεηαη πσο νη πεξηνρέο 

κε ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο είζηζηαη λα βξίζθνληαη θνληά κεηαμχ ηνπο ελψ ε πςειή θαη 

επίκνλε αλεξγία ζπγθεληξψλεηαη ζπλήζσο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηθέξεηεο 

(EuropeanCommission, 2009). 

 πσο παξαζέηεη ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, αζηηθέο πεξηνρέο ζεσξνχληαη νη 

δεκνηηθέο θαη νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο πνπ απαξηζκνχλ πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 10.000 

θαηνίθσλ, εκηαζηηθέο ραξαθηεξίδνληαη νη δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ 

απφ 2.000 έσο 9.999 θαηνίθνπο θαη αγξνηηθέο είλαη νη πεξηνρέο κε πιεζπζκφ κέρξη 1.999 

θαηνίθνπο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ, ην 2011, θαη κε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, ε Υαιθίδα θαη ε Αζήλα, νη πεξηνρέο 

πνπ κειεηήζεθαλ απνηεινχλ αζηηθέο πεξηνρέο αθνχ απαξηζκνχλ 59.125 θαη 529.826 

άηνκα αληίζηνηρα. Αδηακθηζβήηεηα φκσο, ε πεξηνρή ησλ Αζελψλ απνηειεί κηα πην 

ππθλνθαηνηθεκέλε θαη πνιππιεζέζηεξε πεξηνρή ζπγθξηηηθά κε ηε Υαιθίδα, νχζα 

πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο κε ζρεδφλ δεθαπιάζην αξηζκφ κφληκσλ θαηνίθσλ.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο (πίλαθαο 2.2.2.1.) παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά αλεξγίαο φπσο 

δηακνξθψζεθαλ απφ ην 2005 έσο ην 2012 ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ηελ Αηηηθή, ηελ Δχβνηα αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Δδψ 

παξαηεξνχκε πσο ε Δχβνηα βξίζθεηαη ζηαζεξά κε κεγαιχηεξα πνζνζηά αλεξγίαο 

ζπγθξηηηθά κε ηελ Αηηηθή αιιά θαη ζε ζρέζε κε  ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 
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Πίλαθαο 2.2.2.1. Πνζνζηά αλεξγίαο όπσο δηακνξθώζεθαλ ζην ηέινο θάζε έηνπο γηα ηα έηε 2005-2012. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Αηηηθή 8,8% 8,3% 7,6% 6,5% 8,8% 12,3% 17,6% 25,3% 

Δύβνηα 11,9% 9,9% 10,4% 10,3% 12,3% 17,2% 24,8% 32,7% 

ύλνιν 

Υώξαο 
9,9% 8,9% 8,3% 7,6% 9,5% 12,5% 17,7% 24,2% 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Έξεπλα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 2013 

 

2.3. Δίδε αλεξγίαο 

Αλεξγία Σξηβήο  

Αλεξγία ηξηβήο νλνκάδεηαη ε αλεξγία θαηά ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη δελ 

παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζε κία εξγαζία, εγθαηαιείπνπλ ζπλερψο ηελ εξγαζία ηνπο κε ζθνπφ 

ηελ εμεχξεζε άιιεο, αλαδεηψληαο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, κηζζνχ, ζέζεο ή 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Ζ αλεξγία ηξηβήο απνηειεί κία εζειεκέλε αλεξγία, ε νπνία 

θαιπηεξεχεη ηελ ζέζε ηνπ αηφκνπ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Απμάλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα κε ζθνπφ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο εξγαζίεο γηα ηηο 

νπνίεο ζα έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλεξγίαο πεξηιακβάλνληαη 

ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε θπζηθή θαη δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ηα θαζηζηά αλίθαλα πξνο 

εξγαζία, αιιά πεξηιακβάλεη επίζεο θαη φζνπο πεξλνχλ κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα ρσξίο 

εξγαζία θαζψο κεηαθηλνχληαη απφ κηα ζέζε εξγαζίαο ζε κία άιιε, ζην πιαίζην κηαο 

νηθνλνκίαο ζηελ νπνία ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη νη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο 

κεηαβάιινληαη ζπλερψο (Καηζαλέβαο, 1986). 

Κπθιηθή αλεξγία 

Ζ θπθιηθή αλεξγία αθνινπζεί ηηο κεηαπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη κηθξή ζε πεξηφδνπο απμεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ελψ απμάλεηαη θαηά 

ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Κάζε επηβξάδπλζε ηεο παξαγσγήο 

ειαηηψλεη ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο γηα εξγαζία: γηα ην δεδνκέλν χςνο κηζζψλ νη 

επηρεηξήζεηο δεηνχλ ιηγφηεξε εξγαζία. Ζ κεησκέλε δήηεζε εξγαζίαο αθνινπζείηαη απφ 

ειάηησζε ηεο δηάξθεηαο εξγαζίαο, απνιχζεηο, κε αλαλέσζε ζπκβνιαίσλ εξγαζίαο θαη 

ζπλεπψο απφ αχμεζε ησλ επηπέδσλ αλεξγίαο (θνπηέιεο, 1996). 
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Δηαξζξσηηθή ή ηερλνινγηθή αλεξγία 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πην ζεκαληηθή κνξθή αλεξγίαο, γηαηί αλαθέξεηαη ζην θαηά 

πφζνλ κηα νηθνλνκία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζε λέεο ζπλζήθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο. Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη 

επηθέξεη κηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη κηα 

δηαξζξσηηθή αληζνξξνπία αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε εξγαζίαο, πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα έλα είδνο εξγαζίαο λα δεηείηαη, ελψ ε πξνζθνξά αδπλαηεί λα πξνζθέξεη 

ηέηνηεο εηδηθφηεηεο. Καη απηή ε δηαξζξσηηθή κνξθή ηεο αλεξγίαο κπνξεί λα ζπκβεί φρη 

κφλν αλάκεζα ζε δηάθνξα επαγγέικαηα, αιιά θαη ζε πεξηθέξεηεο κηαο ρψξαο, φηαλ 

δεηείηαη   κηα νξηζκέλε θαηεγνξία εξγαζίαο, πνπ δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί απφ άιιεο 

πεξηνρέο. Ζ κεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, ε ρξήζε λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη ε 

εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο έρεη δεκηνπξγήζεη πςεινχο ξπζκνχο αλεξγίαο ζε 

παξαδνζηαθά επαγγέικαηα (Kluve and Schmidt, 2002). 

Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεηαβνιέο ζηε βηνκεραλία θαη 

θαηά ζπλέπεηα παξαθκή παιαηφηεξσλ ηνκέσλ πξνο φθεινο θάπνησλ άιισλ, λεφηεξσλ 

αλαπηπζζφκελσλ. Σν ίδην κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη ε εκθάληζε λέσλ αληαγσληζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηε δήηεζε εξγαζίαο ζε κηα ρψξα. Οη δηαξζξσηηθέο 

κεηαβνιέο ηεο παξαγσγήο πξνθαινχλ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, κε απνηέιεζκα νη 

επηρεηξήζεηο λα ζηακαηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή λα κεηψλνπλ ηνλ φγθν παξαγσγήο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Οη άλεξγνη, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηνκείο ζε 

παξαθκή θαη νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ πξνζφληα γηα ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο, 

θηλδπλεχνπλ λα παξακείλνπλ άλεξγνη εθφζνλ δεηνχλ αληίζηνηρνπο κηζζνχο ησλ 

πξνεγνπκέλσλ ηνπο. Ζ δηαξζξσηηθή αλεξγία νξίδεηαη, σο ε ζπληζηψζα ηεο αλεξγίαο πνπ 

δελ κεηψλεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα επεξεαζηεί 

θαηεπζείαλ απφ ηε καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή (Rifkin, 1994).  

Επνρηαθή αλεξγία 

Ζ αλεξγία νθείιεηαη ζηελ επνρηαθή δηαθχκαλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

νξηζκέλσλ θιάδσλ. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ θιάδνπ απνηεινχλ ηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα. 

Οη δηαθπκάλζεηο απηέο είλαη πξνβιέςηκεο δηφηη εκθαλίδνληαη ζπζηεκαηηθά θάζε ρξφλν 

αλάινγα κε ηελ επνρή (Πεηξηληψηε, 1989). Ζ επνρηαθή αλεξγία δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή, 

δηφηη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ εχξεζε κίαο ζπκπιεξσκαηηθήο εξγαζίαο ψζηε νη 

επνρηαθνί εξγαδφκελνη λα κελ κείλνπλ άλεξγνη γηα πνιχ θαηξφ.  κσο πνιιέο θνξέο νη 
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ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη έρνπλ κεγάιεο απνιαβέο ηνπο κήλεο πνπ εξγάδνληαη κε 

απνηέιεζκα λα θαιχπηνληαη εηζνδεκαηηθά θαη ηνπο κήλεο πνπ επηθξαηεί ε επνρηαθή 

αλεξγία (Κψηηεο and Πεηξάθε, 2000). 

Καιπκκέλε αλεξγία 

Δίλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη ππναπαζρνινχληαη. Οη 

εξγαδφκελνη ζέινπλ, αιιά δελ βξίζθνπλ πιήξε απαζρφιεζε, θαη έηζη θαηαθεχγνπλ ζηελ 

κεξηθή απαζρφιεζε (Κψηηεο and Πεηξάθε, 2000). 

2.4. Αίηηα αλεξγίαο  

Μεηά ηελ αηθλίδηα αχμεζε ηεο αλεξγίαο ην 1973 (πεηξειατθή θξίζε), πνιινί 

νηθνλνκνιφγνη θαη αλαιπηέο πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ εμεγήζεηο γηα ηηο αηηίεο ηεο 

αλεξγίαο. Σα απνηειέζκαηα πνιιέο θνξέο ήηαλ εμσγελείο ή έμσ-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

(θνπηέιεο, 1996). Κάπνηνη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε Δπξσπατθή αλεξγία 

είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε, ε ηερλνινγία, νη αθακςίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ν 

αληαγσληζκφο απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο θαη ε έιιεηςε πξνζαξκνγήο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

ηαλ ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζπκπίπηεη κε ηελ εκθάληζε λέσλ ηερλνινγηψλ, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα ζεσξεζεί ε ηερλνινγηθή πξφνδνο σο πεγή αλεξγίαο. Οη νηθνλνκνιφγνη 

βιέπνπλ φηη ππάξρεη κία δήηεζε εηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ κέζα ζηηο βηνκεραλίεο κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη κηζζνί  ησλ ιηγφηεξν εηδηθεπκέλσλ εξγαδφκελσλ θαη λα 

απμάλεηαη ε αλεξγία γηα ηνπο αλεηδίθεπηνπο εξγαδφκελνπο (Κrugman, 1995). πλεπψο, 

θαίλεηαη φηη κε ηελ άλνδν ηεο ηερλνινγίεο απμάλεηαη ε αλεξγία, θαηαξγνχληαη ζέζεηο 

εξγαζίαο ρακεινχ θφζηνπο θαη παξαγσγηθφηεηαο θαη δεκηνπξγνχληαη άιιεο πην 

παξαγσγηθέο, εμεηδηθεπκέλεο θαη κε πςειφηεξν κηζζφ (θνπηέιεο, 1996). 

Σν κέγεζνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο 

αληαγσληζκνχ πνπ δεκηνπξγεί ζήκεξα ε παγθνζκηνπνίεζε, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο αξλεηηθήο απαζρφιεζεο. Οη εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο κε ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο, ππνβαζκίδνπλ ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ ησλ 

επξσπατθψλ πξντφλησλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα θιείλνπλ νη επξσπατθέο 

βηνκεραλίεο θαη λα εληείλεηαη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο (Pelagidis, 1998). 

Ζ κείσζε απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο 

αιιά θαη ηελ ρακειφηεξε ζπκκεηνρή ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Απφ ην 1971 κέρξη ην 1981 ε 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο νθείιεηαη κελ ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, αιιά θαηά 
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θχξην ιφγν ζηελ κεηαθίλεζε ελφο κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο πξνο 

ηηο αζηηθέο πεξηνρέο φπνπ ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο είλαη κηθξφηεξν. Μεηαμχ ηνπ 1981 

κέρξη ην 1991 ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο παξέκεηλε ρακειφ, ππήξραλ φκσο δηαθνξέο ζην 

θχιν θαη ζηελ ειηθία.  πγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ κεηψζεθε ελψ 

ησλ γπλαηθψλ απμήζεθε (θνπηέιεο, 1996). 

Ζ βηνκεραληθή νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή ηξνπνπνίεζε ησλ δνκψλ 

απαζρφιεζεο, φπσο είλαη νη αιιαγέο ησλ εμεηδηθεχζεσλ απφ ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο, ε 

αλαδηαλνκή αλά θιάδν θαη ε αλαδηαλνκή αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή (Pelagidis, 1998). 

2.5. Δπηπηψζεηο ηεο αλεξγίαο 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θάζε λένο άλεξγνο απνξξένπλ απφ ηελ 

εμαηξεηηθή ζεκαζία πνπ θαηέρεη ε εξγαζία ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Φπζηθά φηαλ 

πξφθεηηαη γηα καθξνρξφληα αλεξγία ηα πξνβιήκαηα απηά είλαη δηνγθσκέλα θαη κνηάδνπλ 

αλππέξβιεηα ζηα κάηηα ησλ αλέξγσλ. Ζ έιιεηςε εξγαζίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

έιιεηςε εηζνδήκαηνο θαη ηελ αδπλακία απφθηεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε αηνκηθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ επίπεδν. Κάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο επηπηψζεηο ηεο αλεξγίαο είλαη ε 

παξαλνκία, ε αληαγσληζηηθφηεηα, ν ξαηζηζκφο, ε θηψρεηα, ην αίζζεκα κνλαμηάο, ε ρακειή 

απηνεθηίκεζε, ην άγρνο, ν θφβνο θαη ε θαηάζιηςε. Ζ αλεξγία επίζεο έρεη επηπηψζεηο θαη 

ζην επίπεδν ηεο πγείαο. Σα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί αθνξνχλ θπξίσο θιηληθέο 

εθδειψζεηο, απμεκέλε ζλεζηκφηεηα θαη πηνζέηεζε ελφο κε πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο.   

2.5.1. Δπηπηψζεηο αλεξγίαο ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

 Ζ έιιεηςε εξγαζίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε εηζνδήκαηνο θαη ηελ αδπλακία 

απφθηεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ επίπεδν. Δπηπξφζζεηα, ε 

έιιεηςε εξγαζίαο επηθέξεη θαη ηελ απψιεηα θνηλσληθήο ζέζεο. Ζ επίπησζε ηεο κείσζεο 

ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη εληνλφηεξε γηα ηηο ρακειέο νηθνλνκηθά νκάδεο, νη νπνίεο ζπλήζσο 

ζηεξνχληαη ελαιιαθηηθέο πεγέο εηζνδήκαηνο. Ζ θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο επεξεάδεη θαη 

ηελ κειινληηθή απφθηεζε εηζνδήκαηνο κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο απαμίσζεο πνπ 

πξνθαιεί. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ζηελ αλεξγία, ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη θαη ε απαμίσζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, θαζψο θαη ησλ γλψζεσλ, ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηεο πείξαο, κε απνηέιεζκα ν άλεξγνο λα εηζέξρεηαη ζε έλαλ θαχιν θχθιν 

εκπνδίσλ εχξεζεο εξγαζίαο θαη επνκέλσο ηνλ ζηαδηαθφ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο (Πεηξάθε, 1993).  
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 Παξαλνκία: Ζ θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο θαη ε νηθνλνκηθή ζηέξεζε έρνπλ 

ζπζρεηηζηεί κε απμεκέλα θαηλφκελα παξαλνκίαο. Ζ χπαξμε απαζρφιεζεο 

ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηηο ζπιιήςεηο, ελψ ε αλεξγία ζρεηίδεηαη ζεηηθά. Έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ε θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαλνκία, 

θαζψο ην άηνκν πξνζπαζεί λα ιχζεη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη. Άιινη εξεπλεηέο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλεξγία θάλεη ηηο παξάλνκεο 

επηδηψμεηο πην ειθπζηηθέο (Κακηληψηε, 1996). ε κία θνηλσλία ζηελ νπνία έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη άλεξγν, κε κεγάιεο αληζφηεηεο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο, αληηπαιφηεηεο, δπζθνξία θαη αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ 

εκθαλίδνληαη έληνλα ηα θαηλφκελα αλνκίαο.  Παξνπζηάδεηαη ραιάξσζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο, απνδπλάκσζε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ θαη αληηθαηάζηαζε 

ηνπο κε κηα δηαδηθαζία αληηπαξάζεζεο. Δλψ ε εξγαζία παξακέλεη ζηελ θνξπθή 

ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ, ε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο δηαηαξάζζεηαη. 

Ρηζθάξεηαη, επνκέλσο ε δηαδηθαζία έληαμεο θαη ελζσκάησζεο ηνπ αηφκνπ ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Σν ζέκα ηεο αλνκίαο ζε θνηλσληθφ επίπεδν, δελ ελδηαθέξεη αλ 

ηα άηνκα παξαθηλνχληαη απφ νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη αθαηάιιειεο εξγαζηαθέο 

θαηαζηάζεηο λα δηαπξάμνπλ παξάλνκεο πξάμεηο, αιιά αλ απηέο νη αθαηάιιειεο 

εξγαζηαθέο θαηαζηάζεηο πξνθαινχλ απνηειέζκαηα πνπ ζπλδένληαη κε πςεινχο 

δείθηεο εγθιεκαηηθφηεηαο (Phelps, 1999). 

 Αληαγσληζηηθόηεηα - Ραηζηζκόο: Ζ αλεξγία απμάλεη ηνλ αληαγσληζκφ. Σα 

κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε κηα θνηλσλία ζπλνδεχνληαη απφ 

θνηλσληθέο αληηπαιφηεηεο νη νπνίεο εληείλνληαη ζε πεξηφδνπο πςειψλ πνζνζηψλ 

αλεξγίαο. ε πςειή αλεξγία παξαηεξνχληαη θαηλφκελα ζχγθξνπζεο γηα ηελ 

θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ κε αληαγσληζηηθά. Σέηνηεο 

ζπγθξνχζεηο νμχλνπλ ηα πξνβιήκαηα θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ (Κακηληψηε, 1996). 

ε θνηλσληθφ επίπεδν είλαη επίζεο κεγάιε ε ζπρλφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαθεξζήθαλ. Δκθαλίδεηαη έηζη κηα θνηλσλία ζηελ νπνία ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

είλαη απαμησκέλν θαη επηβαξπκέλν κε φια ηα πξνβιήκαηα λα απνξξένπλ απφ ηελ 

αλεξγία. Καη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε αλεξγία πιήηηεη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

βαξχηεξα απφ άιιεο, δεκηνπξγψληαο θνηλσληθέο αληζφηεηεο (Κακηληψηε, 1996). 

 Φηώρεηα: ε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ππάξρεη πςειφ πνζνζηφ 

αλεξγίαο  εκθαλίδεηαη θαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ε θηψρεηα. Απηφ ην 
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πξφβιεκα πξνθχπηεη ιφγσ ηεο έιιεηςεο εηζνδήκαηνο θαη εξγαζίαο ζε ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη φιεο νη νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο, φπσο ζηέγαζε, 

έλδπζε, εθπαίδεπζε, ςπραγσγία θ.α. θαη ε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα λα κεηψλεηαη 

(Κακηληψηε, 1996). 

Οη άλεξγνη αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα αλεξγίαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

αλάινγα κε ηνλ αλ ππάξρεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ή χθεζε. ε πεξηφδνπο χθεζεο 

παξαηεξείηαη κεγέζπλζε ησλ πξνβιεκάησλ ιφγσ νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη 

αβεβαηφηεηαο, θαη απηφ δηφηη ζε κηα θαηάζηαζε χθεζεο είλαη απμεκέλεο νη πηζαλφηεηεο 

αλεξγίαο ή εχξεζεο εξγαζίαο κε κεησκέλν σξάξην (Phelps, 1999) 

Ζ  θαηάζηαζε ηεο πςειήο θαη παξαηεηακέλεο αλεξγίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

δεκηνπξγεί, ζηηγκαηίδεη ηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο. Ζ θαηάζηαζε πςειήο 

θαη παξαηεηλφκελεο αλεξγίαο επίζεο εκπνδίδεη ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο θαη 

δεκηνπξγεί ζχιαθεο ππαλάπηπμεο ή δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο (Κακηληψηε, 1996). 

2.5.2. Δπηπηψζεηο ηεο αλεξγίαο ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. 

ε πεξηφδνπο αλεξγίαο ην άηνκν δπζθνιεχεηαη λα βξεη εξγαζία φηαλ απνιχεηαη κε 

απνηέιεζκα λα αηζζάλεηαη έληνλε απνγνήηεπζε θαη ζπλαηζζεκαηηθφ αδηέμνδν. Σν 

ζπλαίζζεκα ηεο απφιπζεο εμαζζελεί ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ ίδην 

ηνλ εξγαδφκελν κε απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδεη ηελ αμία ηνπ. Δπηπιένλ ε απψιεηα 

εξγαζίαο επεξεάδεη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ αλέξγσλ κέζν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ελνρήο  

ιφγσ απηήο ηεο απψιεηαο θαη ηεο απψιεηαο νηθνλνκηθψλ πφξσλ.  

 Αηζζήκαηα κνλαμηάο:  Ζ αλεξγία πξνθαιεί ηελ αίζζεζε αγσλίαο, άγρνπο, απψιεηα 

απηνπεπνίζεζεο, απψιεηα κλήκεο, αληθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο, ππλειία, 

ζεμνπαιηθή αληθαλφηεηα, απνγνήηεπζε  θαη απαηζηνδνμία, επεξεζηζηφηεηα θαη 

αβεβαηφηεηα απαζρφιεζεο. Απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη δελ βξήθαλ 

δνπιεία ήηαλ ιηγφηεξν επηπρηζκέλνη απφ εθείλνπο πνπ βξήθαλ, δηφηη αηζζάλνληαη 

ερζξφηεηα πξνο ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ αηζζήκαηα 

κνλαμηάο θαη αδπλακίαο (Καηζίθαο and Καββαδίαο, 1994). 

 Χακειή απηνεθηίκεζε: Ο άλεξγνο  ιφγσ ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηελ εξγαζία, 

πθίζηαηαη κηα πεξηζσξηνπνίεζε. Βξίζθεηαη ζε έλαλ θχθιν ρακεινχ εηζνδήκαηνο, 
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θνηλσληθήο απνκφλσζεο, θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο, ρακεινχ εζηθνχ, αλαζθάιεηαο, 

ρακειήο απηνπεπνίζεζεο, κειινληηθήο αβεβαηφηεηαο θαζψο θαη ςπρηθήο θαη 

ζσκαηηθήο βιάβεο ηεο πγείαο ηνπ. Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα πξνέξρεηαη απφ ηελ 

απψιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη απφ ηελ απψιεηα εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο 

απψιεηαο εξγαζίαο.  

 Άγρνο-θόβνο: Σα ζπλαηζζήκαηα απηά νθείινληαη ζηελ νηθνλνκηθή ζηέξεζε θαη 

ηελ αδπλακία θάιπςεο ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ (Κακηληψηε, 1996). 

 Καηάζιηςε: Ζ αλεξγία θαζψο θαη ε απψιεηα εηζνδήκαηνο πξνθαινχλ θνηλσληθή 

απνμέλσζε θαη ςπρνινγηθή δπζζπκία. Ζ αδπλακία ησλ αλέξγσλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο απμάλεη ην 

αίζζεκα ηεο απνκφλσζεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα άηνκα λα πεξηνξίδνπλ 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκκεηνρή, ε νπνία παίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη πιηθή ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη ζε 

πεξίνδν αλεξγίαο (Κακηληψηε, 1996). 

ε πνιιέο έξεπλεο απαζρφιεζεο θάλεθε φηη ε πεγή ηθαλνπνίεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ 

απφ ηελ δνπιεηά ηνπ είλαη ν κηζζφο. Έηζη ε απψιεηα εηζνδήκαηνο παίδεη ίζσο 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ ςπρηθή πγεία παξά ε απψιεηα εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, πνιινί 

εληνπίδνπλ ηελ εκθάληζε απάζεηαο, αδπλακίαο, θαη πνιιέο θνξέο ςπρηθνχ θινληζκνχ. Έρεη 

παξαηεξεζεί φηη νη γπλαίθεο αληηδξνχλ ιηγφηεξν λνζεξά απφ φηη νη άληξεο ζηελ απψιεηα 

εξγαζίαο, εθηφο θαη αλ είλαη ε θεθαιή ηνπ ζπηηηνχ (θνπηέιεο, 1996). 

2.5.3. Δπηπηψζεηο ηεο αλεξγίαο ζην επίπεδν ηεο πγείαο 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επηδξά θαη ζηελ ζσκαηηθή πγεία. Λφγσ κείσζεο ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ πεξηνξίδνληαη θαη νη δαπάλεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο φπσο ην θαζαξφ λεξφ, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε απνρέηεπζε  

θαη ε εθπαίδεπζε. Δπίζεο κεηψλνληαη νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη ππεξεζίεο 

πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη ππνβαζκίδνληαη νη δηαηξνθηθέο επηινγέο (Ludwig and Pollack, 

2009). 

Πνιιέο ζχγρξνλεο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ πσο ε αλεξγία πξνθαιεί ςπρνινγηθφ 

αληίθηππν φκνην κε απηφλ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απσιεηψλ, φπσο είλαη ν ζάλαηνο ζηελ 

νηθνγέλεηα, ην δηαδχγην, ν ηεξκαηηζκφο κηαο ζρέζεο θ.α., ελψ ην 25-50% ησλ αλέξγσλ 
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αλαθέξνπλ ζπκπηψκαηα ςπρηθήο δηαηαξαρήο. Οη άλεξγνη παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξν 

άγρνο, θαηάζιηςε, λεπξσηηθή ζπκπεξηθνξά, ιηγφηεξε δηάξθεηα θαη ρακειή πνηφηεηα 

χπλνπ, είλαη πεξηζζφηεξν ζιηκκέλνη θαη δελ έρνπλ απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζχλε ζε 

άιινπο. Δπίζεο, αλαθέξνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνβιεκάησλ πγείαο (π.ρ. θαξδηαγγεηαθά 

πξνβιήκαηα, πςειή αξηεξηαθή πίεζε, δαιάδεο θ.α.), επηζθέπηνληαη πην ζπρλά ηνλ γηαηξφ 

ηνπο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο ζην λνζνθνκείν ζπγθξηηηθά κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

(Kompier and Ievi, 1995). 

 Κιηληθέο δηαηαξαρέο: Έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Απζηξαιία ην 1982 έδεημε φηη 

κεηαμχ 400 λέσλ αλέξγσλ ην 56% παξνπζίαδε θιηληθέο δηαηαξαρέο θαη ηδηαίηεξα 

ςπρηθέο, ζε δηάζηεκα κέρξη θαη 5 κελψλ ηελ απφιπζε (Futnham, 1982). ε άιιε 

έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Αγγιία ην 1966 θάλεθε φηη ε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία 

δηαηαξάζζεηαη κεηά ηνπο 6 κήλεο απψιεηαο εξγαζίαο (Levis, 1966). 

 Θλεζηκόηεηα:  Ο αληίθηππνο ηεο αλεξγίαο ζηελ πγεία είλαη αληηθείκελν κειέηεο 

πνιιψλ εξεπλψλ. χκθσλα κε Βξεηαληθέο κειέηεο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ΄70 θαη 

ηνπ ΄80, έδεημαλ φηη ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ησλ αλέξγσλ είρε απμεζεί θαηά 

25% απφ εθείλν ησλ εξγαδφκελσλ ηζνδχλακνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. 

Δπίζεο θάλεθε λα ππάξρεη απμεκέλε ζλεζηκφηεηα θαη λνζεξφηεηα κεηά απφ 

καθξνρξφληα αλεξγία , ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο ειηθίαο, ην 

θχιν, ηνλ γάκν, ην εηζφδεκα, ην επάγγεικα θαη ηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε 

ηαηξηθή θξνληίδα (Moser, 1990). 

 Με-πγηεηλόο ηξόπνο δσήο: Ζ αλεξγία, επίζεο θάλεθε λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πηνζέηεζε αλζπγηεηλψλ ζπλεζεηψλ φπσο ην θάπληζκα αιιά θαη κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο (Moser, 1990). 

 

3. Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

Ζ ζρέζε ηεο δηαηξνθήο κε ηελ πγεία, είλαη γλσζηή ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα. Οη 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ εθθξάδνπλ ην γεληθφ ζχλνιν ηεο δηαηξνθηθήο καο 

ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ ζπνπδαίν παξάγνληα ηεο πνξείαο ηεο πγείαο θαη ηεο ζσζηήο 

δηάπιαζεο ηνπ ζψκαηνο. ηηο κέξεο καο, ε αθζνλία θαη ε θαηάρξεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηξνθίκσλ θαη ε πηνζέηεζε ηνπ ηνπ Γπηηθνχ Πξνηχπνπ Γηαηξνθήο, θαίλεηαη λα δίλεη λέα 
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ππφζηαζε ζηε ζρέζε δηαηξνθήο-πγείαο. Ζ δηαηξνθή ζεσξείηαη φηη είλαη απφ ηνπο 

επθνιφηεξα ηξνπνπνηήζηκνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα απηφ θαη απνηειεί πνιιέο θνξέο 

ζηφρν πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν γηα ηελ πξφιεςε φζν θαη γηα ηελ ζεξαπεία 

ζπγθεθξηκέλσλ λνζεκάησλ.  

  Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, έρεη εθδψζεη δηαηξνθηθέο νδεγίεο γηα ηνλ πιεζπζκφ 

κε ηελ κνξθή πξνηχπσλ. Σα πην γλσζηά πξφηππα είλαη ην δηαηξνθηθφ πξφηππν ηνπ 

Γπηηθνχ θφζκνπ θαη ην πξφηππν ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο (Willett et al., 1995). 

 

3.1. Δπηπηψζεηο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

Λφγσ ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, εκθαλίδνληαη πνιιέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ δηαηξνθή, κε απνηέιεζκα πνιινί άλζξσπνη λα επεξεάδνληαη (Μαληφο, 

2007). χκθσλα κε ηνλ κέζν κηζζφ κηαο ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη απηή ηε 

ζηηγκή 750€ πεξίπνπ, πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ 

αλάγθε γηα ηξνθή. 

χκθσλα κε έξεπλεο, κηα κέζε ηεηξακειήο νηθνγέλεηα γηα ηα εβδνκαδηαία ςψληα 

μνδεχεη 90 - 150€, δειαδή πάλσ απφ 400€ ην κήλα. Έηζη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ, θαηαθεχγεη ζε ηαρπθαγεία θαη αλζπγηεηλφ θαγεηφ θαηψηεξεο πνηφηεηαο. Σν 

γεγνλφο  φηη πνιινί άλζξσπνη κεηψλνπλ ηελ πνζφηεηα ηξνθήο γηα λα κεηψζνπλ ηα έμνδα, 

θαίλεηαη φηη απμάλεη ηελ παρπζαξθία θαη ηηο αλζπγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο νη νπνίεο 

πνιχ ζπρλά εκθαλίδνληαη ζε θνηλσληθέο νκάδεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο, αθνχ επηιέγνπλ 

θζελά ηξφθηκα, πνπ ηαπηφρξνλα είλαη αλζπγηεηλά  ελψ ην θφζηνο ηνπο είλαη κηθξφηεξν ζε 

ζχγθξηζε κε ην θφζηνο ησλ θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη δεκεηξηαθψλ (Drewnowski and 

Specter, 2004). Δπηπιένλ, θάλεθε φηη ηα ζηξεζαξηζκέλα άηνκα, φηαλ ην  ζηξεο πξνέξρεηαη 

απφ νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ηείλνπλ λα ηξψλε πεξηζζφηεξν θαη λα θάλνπλ πεξηζζφηεξεο 

ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο επηινγέο (Ludwig and Pollack, 2009).  

ε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο παξνπζηάδεηαη επίζεο κείσζε πνηθηινκνξθίαο, 

κεησκέλε πξφζιεςε ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαη κεγάιε αληζφηεηα ζηα ηξφθηκα νηθηαθήο 

ρξήζεο, θαζψο δίλεηαη ε πξνηεξαηφηεηα ζηελ ζίηηζε ησλ παηδηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

παξνπζηάδεηαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο κεξίδαο (Kaufman et al., 1997). 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ θαπλίζκαηνο θαη αλεξγίαο (Lee et 

al., 1991). Άιιε κειέηε ηνλίδεη φηη ε αλεξγία απμάλεη ηνλ επηπνιαζκφ  ηνπ θαπλίζκαηνο ζε 
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λεφηεξεο ειηθίεο (Hammarstrom and Janlert, 1995). Σέινο, κειέηεο ζηελ Βξεηαλία, 

Ννξβεγία θαη νπεδία έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη 

ρξήζεο θάλλαβεο (Hammer, 1992). 

ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο ε αλεξγία θάλεθε λα δεκηνπξγεί απμεκέλν άγρνο 

θαη ηαπηφρξνλα απμεκέλε θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο ζε λεαξνχο άλεξγνπο. Απφ ηελ 

άιιε ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο κεηψλεηαη ζε 

πεξηφδνπο πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο ιφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ. Σέινο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη, νη  θαηαλαισηέο αιθνφι πνπ δελ είλαη άλεξγνη θαηαθέξλνπλ λα 

θαηαλαιψλνπλ ηα επηηξεπηά φξηα, ζε αληίζεζε κε  ηνπο αλέξγνπο πνπ μεπεξλνχλ ηα 

επηηξεπηά φξηα, κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη αιθννιηθνί (Hammarstrom and Janlert, 1995). 

Δληνχηνηο, παξά ηα αλεζπρεηηθά δεδνκέλα θαηά ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, δελ είλαη 

δχζθνιν, νχηε αλέθηθην θάπνηνο λα ηξαθεί πγηεηλά θαη θζελά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ζαθψο ηα έμνδα γηα ηε δηαηξνθή είλαη πνιιά θαη πξφθεηηαη γηα είδε πξψηεο αλάγθεο, αιιά 

είλαη ιάζνο λα επηθξαηεί ε άπνςε φηη ην θαιφ θαη πγηεηλφ θαγεηφ είλαη θαη πην αθξηβφ. Ο 

πξνζεθηηθφο ρεηξηζκφο ησλ εζφδσλ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο, 

ψζηε λα θαηαθέξνπκε λα μεπεξάζνπκε ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο. πκπεξαζκαηηθά, απηφ 

πνπ ρξεηάδεηαη ν θαηαλαισηήο είλαη λα εξεπλά θαη λα βξίζθεη ηξφθηκα κε ηελ θαιχηεξε 

πνηφηεηα, ζηελ θαιχηεξε πνζφηεηα θαη ζηελ θαιχηεξε ηηκή, αθνινπζψληαο κηα 

ζηξαηεγηθή πνπ λα επλνεί ζπγρξφλσο ηελ πγεία ηνπ, ηε δπγαξηά ηνπ θαη ην πνξηνθφιη ηνπ. 

κσο, θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηδίσο ησλ εθήβσλ ζηηο κέξεο καο 

είλαη αηηίεο πνπ ρεηξνηεξεχνπλ αζπλείδεηα ηελ νηθνλνκία. Πνιινί πνιίηεο παξαγγέιλνπλ 

έηνηκν θαγεηφ, είηε επεηδή δελ έρνπλ ρξφλν λα καγεηξέςνπλ είηε επεηδή δείρλνπλ ηελ 

πξνηίκεζή ηνπο ζε απηφ (Γξακκαηηθνπνχινπ et al., 2009). 

3.2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ζχγρξνλε νηθνλνκία, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ αηνκηθή, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά αιιά θαη 

κε ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εμειίμεηο ζε δηεζλέο επίπεδν. Σν 

εηζφδεκα, ηα απμεκέλα επηηφθηα, ε αζηηθνπνίεζε, ε αχμεζε ηεο ειηθίαο, ε νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη ε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο, είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Αζηηθνπνίεζε θαη ειηθία 
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Σν θαηαλαισηηθφ πξφηππν επεξεάδεηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη απφ ηελ αχμεζε ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ (Martins et al., 2005). O 

βαζκφο αζηηθνπνίεζεο δηακνξθψλεη ην θαηαλαισηηθφ πξφηππν. Πιεζπζκνί αηφκσλ νη 

νπνίνη δνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο παξάγνπλ κέξνο ηεο δηαηξνθήο ηνπο εκθαλίδνληαο έηζη 

ηδηνθαηαλάισζε (Kouremenos and Avlonitis, 1995).  Με ηελ αχμεζε ηεο αζηηθνπνίεζεο 

κεηαβάιιεηαη ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζηηο δηάθνξεο θαηαλαισηηθέο θαηεγνξίεο.  

Άλνδνο ησλ ηηκώλ 

Ζ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ε άλνδνο ησλ ηηκψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θαηαλαισηή θαη ησλ λνηθνθπξηψλ. Άκεζε ζπλέπεηα 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ήηαλ ε κεηαβνιή ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ. Σα δηαηξνθηθά 

θαηαλαισηηθά πξφηππα ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο εμαξηψληαη απφ ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ηνπ θαηαλαισηή, ηελ θαηαλάισζε ιαραληθψλ, θξέαηνο, γαιαθηνθνκηθψλ, ηνλ 

βαζκφ θαηαλάισζεο γιπθψλ, αιθννινχρσλ πνηψλ, θξέαηνο, ηελ κε αγνξά πνιπηειψλ 

ηξνθίκσλ, ησλ ζλαθ θαη ησλ πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο (Islam and Siwar, 2005).  

Ζ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο νδήγεζε ηνπο πηζησηέο ζηελ ιήςε κέηξσλ φπσο είλαη ε 

άλνδν ηεο ηηκήο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ηξνθίκσλ θαη ε κείσζε  ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ 

θαηαλαισηή, πνπ απηφ επέθεξε αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη 

κεηαβνιή ηεο δηαηξνθηθήο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Turell et al., 2009). 

Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε κεηαβνιή ζηηο δηαηξνθηθέο δαπάλεο ησλ θαηαλαισηψλ, 

ζηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πνιιψλ θαηεγνξηψλ ηξνθίκσλ, θαζψο θαη κεηαβνιή ζηηο 

πξαθηηθέο  θαη ζηα θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέγνπλ ηα ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλνπλ (Turell 

et al., 2009). 

Σν εηζφδεκα απνηειεί ην βαζηθφηεξν παξάγνληα ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ 

θαηαλάισζε θαη ηελ δαπάλε λνηθνθπξηνχ γηα θαγεηφ θαζψο θαη ηελ θαηαλάισζε γηα 

ςάξη, θξνχηα, ιαραληθά θαη γαιαθηνθνκηθά. Οη ρακειφκηζζνη δελ θαηαλαιψλνπλ 

ζεκαληηθά ιηγφηεξα θξνχηα θαη ιαραληθά ζε ζρέζε κε νηθνγέλεηεο κεζαίαο θαη πςειήο  

εηζνδεκαηηθήο νκάδαο. Δπίζεο νη νηθνγέλεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο μνδεχνπλ ιηγφηεξα 

ρξήκαηα γηα ην θαγεηφ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θαηαλάισζε ςαξηνχ, γαιαθηνθνκηθψλ 

θαη ιαραληθψλ (Turell et al., 2009). 

Ζ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ν δαλεηζκφο, ε ρακειή θνηλσληθή 

πξνζηαζία θαη ε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ππνβαζκίδνπλ ζεκαληηθά ην βηνηηθφ επίπεδν 

ησλ ρσξψλ πνπ πιήηηνληαη απφ νηθνλνκηθή θξίζε. Ο ππεξβνιηθφο δαλεηζκφο θαη ε 
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ππεξρξέσζε ησλ κεζαίσλ θαη ρακειψλ εηζνδεκάησλ λνηθνθπξηψλ απνηειεί κείδνλ 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα γηα ηα λνηθνθπξηά. Ο πιεζσξηζκφο πξνθαιεί αχμεζε 

ησλ ηηκψλ, ησλ πξντφλησλ θαη  ησλ ππεξεζηψλ (Καιατηδηδάθεο, 2008). 

Πνιινί πεξηζζφηεξνη θησρνί ζηηο αγξνηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο εμαξηψληαη απφ 

ην κηζζφ ηνπο θαη έρνπλ πην ζηελή ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, νδεγνχκελνη ζε 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο δπζκελέζηεξεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Με ηνλ φξν θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ελλνείηαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ 

δηακνξθψλεη έλα άηνκν ή κηα νκάδα ζε κία θαηάζηαζε αγνξάο ε νπνία κπνξεί λα 

παξαηεξεζεί ή λα θαηαγξαθεί (Mάιιηαξεο, 1990). 

Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ θαηαλαισηή απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ησλ 

ηξνθίκσλ πνπ ζα θαηαλαιψζεη θαη ηεο δηακφξθσζεο ησλ δηαηξνθηθψλ ηνπ ζπλεζεηψλ 

(Κψηηεο, 1996). 

Οη δηαηξνθηθέο επηινγέο ησλ αλζξψπσλ είλαη ζπλάξηεζε παξαγφλησλ: 

 ηεο δνκήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ δηαηηεηηθψλ ζπλεζεηψλ 
ησλ γνλέσλ 

 ηεο δηαθήκηζεο  

 ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ θαζψο θαη ησλ πξνηχπσλ  

 ηεο εηθφλαο ηνπ ζψκαηνο  

 ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ  

 ηεο γεχζεο, ηεο εκθάληζεο ησλ ηξνθίκσλ 

 ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ηξνθψλ (Εακπέιαο, 2003). 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ηνπο θαηαλαισηέο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα αθξηβά 

ζξεπηηθά πξντφληα ζε ιηγφηεξν αθξηβά αιιά πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο ηξφθηκα. Οη 

νηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο πξνθαινχλ δηαηξνθηθέο ζπλέπεηεο. Μηα δηαηξνθηθή ζπλέπεηα είλαη 

ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θζελφηεξσλ ηξνθίκσλ πξψηεο αλάγθεο θαη ε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ζξεπηηθφηεξσλ ηξνθίκσλ φπσο θξνχηα θαη ιαραληθά, θφθθηλν θξέαο, 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη ςάξηα (Darnton-Hill and Cogill, 2010). 
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Πίλαθαο 3.2.1. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ελ θαηξώ νηθνλνκηθήο ύθεζεο.  

(Nordstrom and Thunstrom, 2011) 

Αχμεζε θαηαλάισζεο έηνηκσλ ηξνθίκσλ απφ άηνκα ηα 

νπνία αλαδεηνχλ θνηλσληθφηεηα, ηα ζεσξνχλ πγηεηλά, 

γεπκαηίδνπλ κφλνη ηνπο θαη έρνπλ έιιεηςε ρξφλνπ. 

(Boer et al., 2004) 

Αχμεζε θαηαλάισζεο πγηεηλψλ ηξνθίκσλ απφ άηνκα 

πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζε αληίζεζε κε ηα άηνκα 

ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. 

(Darnton-Hill and Cogill, 2010) 
Μείσζε πξφζιεςεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη αξηζκψλ 

γεπκάησλ ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

(Kaufman et al., 1997) 
Καηαλάισζε ηξνθίκσλ ρακεινχ θφζηνπο θαη πνηφηεηαο 

απφ άηνκα ρακεινχ εηζνδήκαηνο. 

(Oliver and Wardle, 1999) 
Αχμεζε θαηαλάισζεο ζλαθ θαη κε πγηεηλψλ ηξνθίκσλ 

θάησ απφ ηελ επήξεηα άγρνπο. 

(Darnton-Hill and Cogill, 2010) 

Με ηελ αχμεζε ηηκψλ παξαηεξείηαη ρακειή 

δηαζεζηκφηεηα ηξνθίκσλ, ειιεηκκαηηθή δηαηξνθή, 

κεησκέλε αλνζία θαη απμεκέλνο θίλδπλνο λνζεξφηεηαο. 

(Arvaniti et al., 2006) 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επηδξά ζην Μεζνγεηαθφ πξφηππν 

δηαηξνθήο θαζψο, θαη ζηηο ζπληζηψκελεο δηαηξνθηθέο 

νδεγίεο. 

(Arvaniti et al., 2006) 

ε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα 

παξαηεξήζεθε αχμεζε θαηαλάισζεο θξέαηνο θαη 

δπκαξηθψλ θαη κείσζε θξνχησλ, ιαραληθψλ, ςαξηνχ θαη 

γάιαθηνο απφ ηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ. 

(Oliver and Wardle, 1999) 

Απμεκέλε θαηαλάισζε δπηηθνχ ηχπνπ δηαηξνθήο ιφγσ 

ησλ επηδξάζεσλ ηεο ζηελ ςπρνινγία θαη ζηα νξκνληθά 

ζπζηήκαηα. 

(Darnton-Hill and Cogill, 2010) 

Αχμεζε θαηαλάισζεο δπκαξηθψλ, παηάηαο θαη 

θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ θαη κείσζε θαηαλάισζεο 

θξνχησλ, ιαραληθψλ, ςαξηψλ, ειαηφιαδνπ θαη γάιαθηνο 

ιφγσ θφζηνπο. 

 

 

χκθσλα κε κία έξεπλα ηνπ 2011 ησλ Nordstrom  θαη Thunstrom, ζρεηηθά κε ηηο 

γεληθφηεξεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη  ηελ θαηαλάισζε «βνιηθψλ» ηξνθίκσλ, ηα νπνία 

είλαη εχθνια πξνο θαηαλάισζε ηξφθηκα, νη νηθνγέλεηεο ξσηήζεθαλ γηα ηελ θαηαλάισζε 

γεπκάησλ ζην ρέξη, γεχκαηα ζε εζηηαηφξην, ζε πακπ θαη έηνηκα γεχκαηα. Σα απνηειέζκαηα 
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ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θαηαλάισζεο έηνηκσλ 

γεπκάησλ κε ηηο κεηαβιεηέο φπσο θνηλσληθφηεηα, γεπκαηίδσ κφλνο, πίεζε ρξφλνπ, αμία 

έηνηκνπ θαγεηνχ, θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο γεπκαηίδεη μερσξηζηά θαη ζε δηαθνξεηηθή 

ζηηγκή. Ζ θαηαλάισζε έηνηκσλ θαη βνιηθψλ ηξνθίκσλ απμάλεηαη απφ θαηαλαισηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην θαγεηφ γηα θνηλσληθφηεηα, λα γεπκαηίζνπλ κφλνη ηνπο, ζεσξνχλ πγηεηλά 

ηα έηνηκα γεχκαηα, έρνπλ πίεζε ρξφλνπ θαη γεπκαηίδνπλ μερσξηζηά ζαλ νηθνγέλεηα. 

Αξλεηηθή ζπζρέηηζε εκθαλίδεηαη κεηαμχ θαηαλάισζεο έηνηκσλ γεπκάησλ θαη ηεο 

θξεζθάδαο γεπκάησλ. Ζ θαηαλάισζε έηνηκσλ γεπκάησλ κεηψλεηαη φηαλ θάπνηνο πξνηηκά 

ηελ θαηαλάισζε θξέζθσλ γεπκάησλ.  Γηα ηελ θαηαλάισζε γεπκάησλ ζην ρέξη θάλεθε 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ θνηλσληθφηεηαο, θαηλνηνκίαο, γεπκαηίδσ κφλνο, ελδηαθέξνλ γηα 

καγείξεκα, ηάζε απέλαληη ζηελ δηαθήκηζε, ζλαθ αληί γηα γεχκα. Παξάιιεια, θάλεθε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ γεπκάησλ ζην ρέξη θαη θξεζθάδα ηξνθίκσλ, ε γπλαίθα 

αλαιακβάλεη ην καγείξεκα, πξνηίκεζε πγηεηλνχ  θαγεηνχ. ζν αθνξά ηελ θαηαλάισζε 

γεπκάησλ ζε εζηηαηφξηα, θάλεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ άπνςε φηη ηα γεχκαηα εθηφο 

ζπηηηνχ θαηαλαιψλνληαη γηα θνηλσληθφηεηα. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ γεπκάησλ ζε εζηηαηφξηα κε ηελ ηηκή θαη ην ζηξεο (Nordstrom and Thunstrom, 

2011). 

πκπεξαζκαηηθά, πξνέθπςε φηη ηα βνιηθά ηξφθηκα θαη γεχκαηα ζεσξνχληαη 

πεξηζζφηεξν σο θνηλσληθφ γεγνλφο,  ε ηηκή παίδεη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ κείσζε 

ησλ γεπκάησλ ζε εζηηαηφξηα (Nordstrom and Thunstrom, 2011). 

 χκθσλα κε κία άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θάλεθε φηη ηα άηνκα 

πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξα θξνχηα, ιαραληθά, 

γαιαθηνθνκηθά, ςάξηα, θαη ιηγφηεξα θξεαηηθά, αιθνφι, άκπιν θαη δεκεηξηαθά ζε ζρέζε 

κε ηνπο ρακεινχ κνξθσηηθνχ επίπεδνπ θαηαλαισηέο.  Οη άλδξεο κε πςειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν θξέαο θαη ιηγφηεξν κπχξα θαη νη άλδξεο κε πςειφ 

εηζφδεκα θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξν θξέαο θαη πεξηζζφηεξν γάια (Boer et al., 2004). 

Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ππνβαζκίζεη ην βηνηηθφ επίπεδν κε απνηέιεζκα 

λα έρεη δπζκελή επηξξνή ζηνλ ηξφπν ζίηηζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ δηαηξνθή ηείλεη λα 

απνκαθξχλεηαη απφ ην Μεζνγεηαθφ πξφηππν. Τπνβαζκίδεηαη ε ζξεπηηθή πνηφηεηα ησλ 

ηξνθίκσλ θπξίσο ζε κηθξνζξεπηηθά θαη σ-3 ιηπαξά νμέα ιφγσ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

δαπαλψλ γηα ηα ηξφθηκα. Απμάλνληαη νη αζζέλεηεο θαη ε παρπζαξθία.  

Δπίζεο ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο παξαηεξείηαη κείσζε ηεο πξφζιεςεο 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γεπκάησλ. ε αγξνηηθνχο 
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πιεζπζκνχο παξαηεξείηαη θαηαλάισζε άγξησλ ηξνθίκσλ, αλψξηκσλ θαιιηεξγεηψλ θαη 

απνζεκαηηθψλ ζπφξσλ (Darnton-Hill and Cogill, 2010). 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Οπάζηγθηνλ ην 1997, 

παξαηεξήζεθε φηη ηα λνηθνθπξηά κε ρακειφ εηζφδεκα επηιέγνπλ ηξφθηκα ρακειφηεξνπ 

θφζηνπο θαη ρακειφηεξεο πνηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ αχμεζε ησλ 

ηηκψλ (Kaufman et al., 1997). Δπίζεο έρεη παξαηεξεζεί κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ζλαθ ππφ 

ηελ πίεζε άγρνπο. Παξαηεξήζεθε απμεκέλε θαηαλάισζε γιπθψλ θαη ζνθνιάηαο θέηθ θαη 

κπηζθφηα, αικπξά ζλαθ, ελψ εκθαλίζηεθε κηθξφηεξε πηζαλφηεηα θαηαλάισζεο θξνχησλ, 

ιαραληθψλ θαη ςαξηψλ (Oliver and Wardle, 1999).  

Υαξαθηεξηζηηθή επίζεο είλαη θαη ε απμεκέλε θαηαλάισζε θαηεςπγκέλσλ 

πξντφλησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα φπσο ηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά πνπ αλαθέξεη ν 

Παλειιήληνο χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Καηεςπγκέλσλ Σξνθίκσλ γηα ην έηνο 2011. 

Ζ νηθνλνκηθή χθεζε επεξέαζε ηελ αλζξψπηλε πγεία, πιήηηνληαο ην βηνηηθφ 

επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ θαη επεξεάδνληαο ηελ ςπρνινγία. Απηέο νη δηαζηάζεηο επεξεάδνπλ 

ηηο θαηαλαισηηθέο επηινγέο ησλ αηφκσλ. H έιιεηςε ησλ ηξνθίκσλ θαη ε αχμεζε ησλ 

ηηκψλ επηδξνχλ ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε νηθνγελεηαθφ επίπεδν, ππνλνκεχνληαο ηελ 

αηνκηθή πγεία, ηελ αλάπηπμε, ηελ πξφνδν, ηελ νηθνγελεηαθή ζπλεθηηθφηεηα θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο.  Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ νδεγεί  ζε ρακειφηεξε 

δηαζεζηκφηεηα ηξνθίκσλ θαη ειιεηκκαηηθή δηαηξνθή, κεησκέλε αλνζία  θαη απμεκέλν 

θίλδπλν λνζεξφηεηαο (Darnton-Hill and Cogill, 2010). 

χκθσλα κε ηελ Attica Study ζε ζρέζε κε ηελ  νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Eιιάδα, 

θάλεθε φηη ν πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο παξέθιηλε απφ ην Μεζνγεηαθφ πξφηππν δηαηξνθήο 

θαη ηηο ζπληζηψκελεο δηαηξνθηθέο νδεγίεο γηα ηνπο ελήιηθεο. Σελ ηξηεηία 2004 – 2008 ε 

θαηαλάισζε δπκαξηθψλ θαη θξέαηνο απμήζεθε ζεκαληηθά, κεηψζεθε ε θαηαλάισζε 

θξνχησλ θαη ειαηνιάδνπ, ελψ παξαηεξήζεθε πεξαηηέξσ κείσζε ζηα ιαραληθά, ζην λσπφ 

γάια θαη ην ςάξη. Απηά ηα ηξφθηκα πνπ πεξηνξίζηεθαλ είλαη βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο 

Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο κε απνηέιεζκα νη Έιιελεο λα απνθιίλνπλ απφ ην Μεζνγεηαθφ 

πξφηππν δηαηξνθήο (Arvaniti et al., 2006).  

Ζ δπηηθνχ ηχπνπ δίαηηα θάλεθε λα πξνηηκάηαη απφ ηνπο Έιιελεο ιφγσ ησλ 

θαηαπξαυληηθψλ ηδηνηήησλ ηεο ζηελ ςπρνινγία θαη ιφγσ ξχζκηζεο ηνπ νξκνληθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη απηή ε δίαηηα είλαη πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε απιά ζάθραξα (Oliver and 

Wardle, 1999). 
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Παξαηεξήζεθε αχμεζε θαηαλάισζεο δπκαξηθψλ, παηάηαο, θαηεςπγκέλσλ 

ιαραληθψλ θαη ε ειάηησζε ηεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ, ςαξηψλ θαη λσπψλ 

θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη γάιαθηνο, κπνξεί λα αηηηνινγεζεί απφ ην αληίζηνηρν ρακειφ ή 

πςειφ θφζηνο ηεο. Ζ κείσζε ηνπ ειαηφιαδνπ, θαηά 9,5%, παξαπέκπεη ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ νηθνλνκηθφηεξα έιαηα. Ο πεξηνξηζκφο δαπαλψλ, πεξηνξίδεη ην 

ζηηεξέζην ησλ Διιήλσλ θπξίσο εηο βάξνο ησλ σ-3 ιηπαξψλ νμέσλ θαη κηθξνζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ. Οη θησρνί ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαηαλαιψλνπλ απμεκέλε πνζφηεηα 

θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ κε απνηέιεζκα ε πγεία ηνπο λα θηλδπλεχεη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

νηθνλνκηθά επθαηάζηαηνπο πνπ κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη θξέζθα θξνχηα (Darnton-Hill 

and Cogill, 2010). 

Ζ χπαξμε αζζελεηψλ ζηελ Διιάδα φπσο είλαη ε παρπζαξθία, ε ππέξηαζε, ε 

δπζιηπηδαηκία θαη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, είλαη επαθφινπζν δηφηη πξφθεηηαη γηα λφζνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ςπρνινγηθή πίεζε. Ζ 

ζρέζε θηψρεηαο θαη παρπζαξθίαο ζρεηίδεηαη ζην ρακειφ θφζηνο ηεο ελεξγεηαθήο 

ππθλφηεηαο θαη εληζρχεηαη κε αχμεζε δάραξεο θαη ιίπνπο. Σν γξήγνξν θαγεηφ ελδέρεηαη 

λα πξνθαιεί αχμεζε ζσκαηηθνχ βάξνπο ιφγνπ ηνπ κεγέζνπο ηεο κεξίδαο, ηεο πςειήο 

ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο, ησλ trans ιηπαξψλ, ησλ απμεκέλσλ θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ, ηνπ 

πςεινχ γιπθαηκηθνχ θνξηίνπ θαη ησλ ρακειψλ δηαηηεηηθψλ ηλψλ (Ludwig and Pollack, 

2009). 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ αζηέγσλ. Οη άζηεγνη φπσο είλαη 

γλσζηφ πξνκεζεχνληαη ηξφθηκα φπσο δεκεηξηαθά απφ θηιαλζξσπηθά θαηαθχγηα θαη 

θάδνπο απνξξηκκάησλ κε απνηέιεζκα λα έρνπκε αλεπαξθή πξφζιεςε ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ, βηηακηλψλ, ηρλνζηνηρείσλ, κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε δηαηξνθηθψλ 

δηαηαξαρψλ, ππεξρνιεζηεξνιαηκία, δηαβήηε, ππέξηαζε θαη θαξδηαγγεηαθή λφζν(Jones et 

al., 2009). 

Οη δείθηεο πγείαο ρεηξνηεξεχνπλ θαζψο ην ζηξεο, ην νπνίν απνηειεί ην θχξην 

απνηέιεζκα ηεο θξίζεο, νδεγεί ζε κηα αλζπγηεηλή ζπκπεξηθνξά ε νπνία είλαη απνηέιεζκα 

κεγάιεο πνζφηεηαο πξφρεηξνπ θαγεηνχ αιιά θαη δηαηαξαρψλ χπλνπ. Ζ θξίζε επεξεάδεη 

εθηφο απφ ηελ αγνξά θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ πξνζσπηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο θαη ηελ 

επηινγή ησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο. Ζ ηηκή ησλ εηδψλ δηαηξνθήο έρεη θάλεη ηνπο 

θαηαλαισηέο λα παξαβιέπνπλ ηελ ζξεπηηθή αμία ηνπ ηξνθίκνπ θαη ηελ αλαινγία ηνπ ζε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Σν θφζηνο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο 

δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο. ε ρακειά θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα έρεη παξαηεξεζεί 
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κεησκέλε θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Ζ κείσζε ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ κπνξεί 

λα κεηψζεη ηελ πνηφηεηα δηαηξνθήο θαη ην ζσκαηηθφ βάξνο ελψ έρεη θαλεί λα 

δηακνξθψλεηαη κηα δπηηθνχ ηχπνπ δηαηξνθή (Ludwig and Pollack, 2009). 

ε πεξίνδν θηψρεηαο θαη νηθνλνκηθήο πίεζεο έρνπλ παξαηεξεζεί ζεκαληηθέο 

απμήζεηο ςπρηαηξηθήο λνζεξφηεηαο. ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο επηθξαηέζηεξεο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο είλαη ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε. Απηέο νη ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο 

έρνπλ επηπηψζεηο ζην ζχζηεκα έθθξηζεο νξκνλψλ θαζψο θαη ζηελ ζχλζεζε ησλ γεπκάησλ 

πνπ θαηαλαιψλνληαη θαη ζηελ δηαηξνθή (Oliver and Wardle, 1999). 

Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ν πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο έρεη απνθηήζεη άγρνο ην 

νπνίν επηδξά ζηελ ςπρηθή δηάζεζε θαη ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ. Απηφ νθείιεηαη ζην λεπξηθφ 

θαη ακπληηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. ε πεξηφδνπο έλδεηαο έρεη 

παξαηεξεζεί φηη θαη ηα δχν θχια ζε αλεξγία παξνπζηάδνπλ  πνιχ πςειφηεξα πνζνζηά 

θαθήο ςπρηθήο πγείαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο (Ράκκνο and Εηάθθα, 2007). 

O πξνγξακκαηηζκφο ησλ γεπκάησλ, πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηα ππνιείκκαηα θαη 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ησλ ρξεκάησλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα 

απνηειέζεη ην κέζν γηα πγηεηλφηεξεο θαη νηθνλνκηθφηεξεο επηινγέο.  

4. Πνηόηεηα δσήο 

4.1. Οξηζκφο- Έλλνηα πνηφηεηαο  δσήο  

H παγθφζκηα θνηλφηεηα ζήκεξα αληηκεησπίδεη κηα απφ ηηο πην κεγάιεο νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο, ε νπνία πξνθαιεί επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή δσή, θαζψο επίζεο θαη κείσζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο κε απνηέιεζκα λα σζεί κεγάια πνζνζηά πιεζπζκνχ ζηελ θηψρεηα. ιν απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα λα επηδξά αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα δσήο  ησλ αλζξψπσλ.  

χκθσλα κε ηνπο Ventegodt et al. (2003), ε πνηφηεηα δσήο εθθξάδεη ηελ 

ππνθεηκεληθή αίζζεζε πιεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ αηφκνπ, θαζψο  θαη ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ. Ζ πνηφηεηα δσήο δελ κπνξεί λα 

νξηζζεί θαη λα κεηξεζεί (Ventegodt et al., 2003). Οη Dalkey θαη Rourke (1973), φξηζαλ σο 

πνηφηεηα δσήο ηνλ βαζκφ επεμίαο, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή, ηελ επηπρία ηνπ αηφκνπ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηελ πγεία, ηελ δξαζηεξηφηεηα, ην άγρνο, ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ 

θαηάζιηςε, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε. χκθσλα κε ηνλ Hornquist 

(1982), ε πνηφηεηα δσήο νξίδεηαη κε βάζε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ 

αηφκνπ ζχκθσλα κε ηνπο ζσκαηηθνχο, ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, πιηθνχο, 

δηαξζξσηηθνχο ηνκείο ηεο δσή (Hornquist, 1982), ζε αληίζεζε κε ηνλ Lewis, 1982 ν νπνίνο 



Αλψηαην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο, Σκήκα Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο 

 

Γεξαθίηε Λνπθία, ηνππή Μαξία  47 

 

δήισζε φηη ε πνηφηεηα δσήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ απηνεθηίκεζε, ην άγρνο θαη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρεη θάπνηνο ζηελ δσή ηνπ. Άιινη εξεπλεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ πνηφηεηα 

δσήο σο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ δσή ηνπ (Diener and Suh, 1997). 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ε πνηφηεηα δσήο νξίδεηαη σο ε 

ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη ζηελ δσή, κέζσ ησλ αμηψλ 

θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλσλίαο, ιακβάλνληαο εμίζνπ ππφςε ηνπο 

πξνζσπηθνχο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο, ηα θξηηήξηα θαη ηηο αλεζπρίεο (ΠΟΤ, 2003). 

πλεπψο, ε πνηφηεηα δσήο αλαθέξεηαη ηφζν ζηνπο ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο φζν 

θαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο. Ζ ππνθεηκεληθή αληίιεςε αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε επεκεξίαο 

θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληιείηαη ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο 

απαηηήζεηο (Noll, 1998). 

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο δελ έρεη θαζνξηζηεί κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ,  κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πνιιέο ελλνηνινγηθέο αζάθεηεο. Δπίζεο ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο 

δσήο κπνξεί λα είλαη ππνθεηκεληθή, φηαλ αμηνινγείηαη απφ ην ίδην ην άηνκν θαη 

αληηθεηκεληθή φηαλ θαζνξίδεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Ζ πνηφηεηα δσήο απνηειεί  

έλαλ δείθηε αμηνιφγεζεο ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ κε ζηφρν ηελ 

βειηίσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο. Ζ πνηφηεηα δσήο έρεη κειεηεζεί ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο 

ζνβαξήο θαη ρξφληαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο φπσο είλαη ε θαηάζιηςε θαη νη αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο, νη νπνίεο θαίλεηαη λα ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο.  

Ο McCall, ην 1975, ππνζηήξημε φηη ε πνηφηεηα δσήο ζπλίζηαηαη ζηελ χπαξμε θαη 

ζηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο πξνο ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο ζπλζήθεο πνπ εμαζθαιίδνπλ 

ηελ επηπρία ζε κία δεδνκέλε θνηλσλία ή πεξηνρή (McCall, 1975). Ο Lehman ην 1988 

ππνζηήξημε φηη ε πνηφηεηα δσήο πεξηιακβάλεη ηξείο ζεκειηψδεηο δηαζηάζεηο: α) ην ηη είλαη 

ηθαλφ λα θάλεη ην άηνκν, β) ηελ πξφζβαζε ηνπ ζε φξνπο θαη επθαηξίεο, γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ,  γ) ην αίζζεκα ςπρηθήο επεμίαο πνπ βηψλεη ην άηνκν. 

Ζ πνηφηεηα δσήο είλαη αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ςπρηθή πγεία. Ζ  Jahoba, 

ην 1958 αζρνιήζεθε κε ηελ ςπρηθή πγεία, θαη φξηζε ηελ ζεηηθή ςπρηθή πγεία σο κηα 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο πνπ πεξηθιείεη εθηά ραξαθηεξηζηηθά: 

1. ηελ επίγλσζε απφ ην άηνκν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ  

2. ηελ δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα είλαη απηνδχλακν  

3. ηελ δπλαηφηεηα αληίζηαζεο ζην stress 

4. ηελ δπλαηφηεηα  ηνπ αηφκνπ λα είλαη ελεξγεηηθφ θαη αλεμάξηεην απφ θνηλσληθέο 

επηξξνέο 
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5. ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ην πεξηβάιινλ  

6. ηελ ηθαλφηεηα λα αγαπά, λα εξγάδεηαη, λα δηαζθεδάδεη 

7. ηελ δπλαηφηεηα λα επηιχεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ (Jahoda, 1958). 

 

Άιινη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ αλαθνξηθά κε 

ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ην επ δελ. χκθσλα κε απηνχο ε πνηφηεηα δσήο έρεη νξηζηεί σο ην 

ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ αηφκνπ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη  κε ηνλ βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ απφ ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ 

ζσκαηηθή, ςπρηθή, θνηλσληθή επεκεξία ηνπ αηφκνπ, φπσο ε πξνζσπηθή πγεία, ε εξγαζία, 

ε εθπαίδεπζε, ε νηθνγέλεηα, νη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

(Αινπκαλήο, 2002). 

Παγθνζκίσο, ε πνηφηεηα δσήο απνηειεί έλαλ δείθηε πνπ έρεη πξνζηεζεί φπσο θαη ε 

πγεία ζηελ θνηλσληθή ππεξεζία πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο. Ζ πνηφηεηα δσήο επίζεο 

αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο δσήο ελφο αηφκνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε ηνκείο 

φπσο είλαη ε δηαθήκηζε, ε ινγνηερλία, ε θηινζνθία, θνηλσληθέο θαη ηαηξηθέο επηζηήκεο 

(θνηλσληνινγία, νηθνλνκία ηεο πγείαο, ςπρνινγία θαη άιιεο επηζηήκεο, νη νπνίεο 

αζρνινχληαη κε ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

χκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο, ε πνηφηεηα δσήο απνηειεί έλα εγγελέο 

ραξαθηεξηζηηθφ κηαο θνηλσλίαο θαη αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο  πξέπεη λα πιεξνί 

θάπνην άηνκν γηα λα είλαη επηπρηζκέλν. Ζ πνηφηεηα δσήο ζρεηίδεηαη κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

αηφκνπ απφ ηελ επηηπρεκέλε επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζηφρσλ (McCall, 1975). 

Ζ Meeberg (1993) νξίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο σο ην ζπλαίζζεκα ηεο 

απηντθαλνπνίεζεο απφ ηελ δσή, βαζηζκέλν ζηηο πλεπκαηηθέο θαη δηαλνεηηθέο δπλαηφηεηεο 

ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Δίλαη δπλαηφλ ε πνηφηεηα δσήο λα επεξεαζηεί απφ ηελ πγεία, ηελ 

νηθνλνκία, ηελ θνηλφηεηα θαη ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο (Μeeberg, 1993). 

 Ο Farquliar (1995) πξνζπάζεζε λα νξίζεη ηελ πνηφηεηα δσήο δηαρσξίδνληαο ηελ ζε 

ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηιάκβαλε νξηζκνχο νη νπνίνη εξκελεχνπλ ηελ πνηφηεηα 

δσήο σο ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ή δπζαξέζθεηαο πνπ ληψζεη ην άηνκν γηα ηηο δηάθνξεο 

πιεπξέο ηεο δσήο ηνπ. Δίλαη ε επραξίζηεζε θαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

αλζξσπηλή χπαξμε. Πεξηιακβάλεη ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο εκπεηξίεο δσήο. Σν δεχηεξν κέξνο 

πεξηιακβάλεη ηα ζπζηαηηθά εθείλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πνηφηεηαο δσήο. ε απηφ ην κέξνο ε πνηφηεηα δσήο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: ηελ 

γεληθή πγεία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, ηελ 
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ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή θαη ηνλ απηνζεβαζκφ.  Σν ηξίην κέξνο  αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζεη ην άηνκν απφ ηελ θαηαλάισζε αγαζψλ, απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν , 

θαζψο θαη απφ αιιά θπζηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δεη 

(Farquhar, 1995). 

Οη Felce θαη Perry (1995) δηαρψξηζαλ ηελ πνηφηεηα δσήο δίλνληαο νξηζκνχο νη 

νπνίνη αθνξνχζαλ: 

 Σελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο δσήο  

 Σελ πνηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ δσήο ελφο αηφκνπ 

 Έλα ζπλδπαζκφ ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ δσήο. 

Θεσξνχζαλ φηη ε πνηφηεηα δσήο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν κεηξήζηκσλ φξσλ 

δσήο  πνπ βηψλνληαη απφ έλα άηνκν, φπσο είλαη ε θπζηθή πγεία, νη πξνζσπηθέο 

πεξηζηάζεηο, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη νη δηάθνξεο πξνζσπηθφηεηεο. Μέζα απφ εξεπλά νη 

Felce θαη Perry θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πνηφηεηα δσήο απνηειείηαη απφ πέληε 

δηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη: 

 θπζηθή επεκεξία: ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο ηεο πγείαο, ηεο ηθαλφηεηαο, ηεο 

θηλεηηθφηεηαο, ηεο πξνζσπηθήο αζθάιεηαο.  

 πιηθή επεκεξία: ε νπνία πεξηιακβάλεη ην εηζφδεκα, ηελ πνηφηεηα ηεο θαηνηθίαο, 

ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο δηαβίσζεο, ηελ ηδηνθηεζία, ηελ χπαξμε 

ηδησηηθνχ ρψξνπ, ηελ γεηηνληά, ηελ κεηαθνξά, ην θαγεηφ θαη ηελ αζθάιεηα. 

 θνηλσληθή επεκεξία: πεξηιακβάλεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηηο νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπγγεληθέο ζρέζεηο, νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, νη θηιηθέο 

ζρέζεηο, θαζψο θαη ηελ θνηλνηηθή ζπκκεηνρή πνπ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ 

απνδνρή θαη ηελ ππνζηήξημε. 

 ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία: ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε, ηελ ηθαλνπνίεζε, 

ηνλ απηνζεβαζκφ, ηελ πίζηε. 

 αλάπηπμε θαη δξαζηεξηόηεηεο: ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα, ηελ 

αλεμαξηεζία, ην επάγγεικα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπηηηνχ, ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηελ εθπαίδεπζε (Felce and Perry, 1995).  

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Veenhoven ην 2004, ν φξνο πνηφηεηα δσήο 

κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν κέξε: ην πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ηηο επθαηξίεο  γηα 

επδσία, ελψ ην δεχηεξν ηηο εζσηεξηθέο πνηφηεηεο θαη ηηο εμσηεξηθέο πνηφηεηεο. Απφ ηνλ 
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ζπλδπαζκφ απηφ ησλ δχν θαηεγνξηψλ πξνθχπηνπλ νη ηέζζεξηο πνηφηεηεο ηεο δσή: ε 

βησζηκφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ρξεζηκφηεηα ηεο δσήο, ε ηθαλφηεηα ηεο δσήο ηνπ 

αηφκνπ θαη ε επραξίζηεζε ηεο δσήο (Veenhoven, 2004). 

4.2.  Γείθηεο κέηξεζεο    

Ζ πνηφηεηα δσήο απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ πςειή πνηφηεηα δσήο είλαη ε πγεία (Kinley, 1979). Ζ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο 

ιεηηνπξγεί σο βαζηθή ζπληζηακέλε ηεο εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηα δσήο, δεδνκέλνπ φηη ε 

πγεία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή επεμία ηνπ αηφκνπ. Ζ 

κέηξεζε ηεο πγείαο είλαη ζεκαληηθή απφ επηδεκηνινγηθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή άπνςε 

ελψ ην επίπεδν πγείαο απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ  (νχιεο, 1991). Οη δείθηεο πγείαο δηαθξίλνληαη ζε ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο. 

Οη ζεηηθνί πξνζεγγίδνπλ ηνπο δεκνγξαθηθνχο δείθηεο θαη απνηππψλνπλ πην νινθιεξσκέλα 

ηα επίπεδα πγείαο. Κάπνηνη απφ απηνχο είλαη νη δείθηεο γελλεηηθφηεηαο, γνληκφηεηαο θαη ην 

πξνζδφθηκν επηβίσζεο. Οη αξλεηηθνί δείθηεο πγείαο είλαη πην εχρξεζηνη θαη δηαδεδνκέλνη 

δείθηεο. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη νη δείθηεο λνζεξφηεηαο, νη δείθηεο ζλεζηκφηεηαο, νη 

δείθηεο βαζκνχ αλαπεξίαο, ην θφζηνο λνζειείαο θαη  ν αξηζκφο εκεξψλ λνζειείαο. 

ήκεξα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν φηη ε πγεία θαη ε πνηφηεηα δσήο απνηεινχλ 

πνιπδηάζηαην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία δηέπεηαη ηφζν απφ ηηο αξρέο 

θαζνιηθφηεηαο, αιιά θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ 

αηφκνπ. Οη πξνζδηνξηζηέο πγείαο θαη πνηφηεηαο δσήο αθνξνχλ ηφζν ζηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο φζν θαη ζηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρνθνηλσληθή πγεία θαη επεμία ηνπ αηφκνπ (Θεoδψξoπ et al., 1997). 

Τπάξρνπλ δχν παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ζ πξψηε 

πεξηιακβάλεη αληηθεηκεληθνχο δείθηεο, νη νπνίνη αληαλαθινχλ ηηο αληηθεηκεληθέο  ζπλζήθεο 

ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ κέζα ζε έλα δεδνκέλν πνιηηηζκφ ή γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

δεχηεξε αλαθέξεηαη ζε ππνθεηκεληθνχο δείθηεο νη νπνίεο  πξνέξρνληαη απφ αμηνινγηθέο 

θξίζεηο ησλ πνιηηψλ. Ζ θαηαιιειφηεηα ή φρη ελφο δείθηε γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλφηεηα πνπ εμεηάδεη θάζε θνξά.  

Ο Renmick θαη  Brown (1996) έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη κηα πην αλζξσπνκεηξηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Οη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ φηη γηα θάζε 

άηνκν ε πνηφηεηα δσήο γίλεηαη κε άληιεζε κέζσ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

χπαξμε, κε ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ  θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο πξνζσπηθήο νινθιήξσζεο. Ζ 
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πνηφηεηα δσήο απνηειεί ηελ ζπληζηακέλε ελλέα παξαγφλησλ, ηεο θπζηθήο, ηεο 

ςπρνινγηθήο θαη ηεο πλεπκαηηθήο επεμίαο, θαζψο θαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο θαη ε 

δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο αλάπηπμεο απνηεινχλ ηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο κέηξεζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, ελψ ηα πιηθά θαη θνηλσληθά αγαζά εληάζζνληαη ζηνπο θνηλσληθφ-

πεξηβαιινληηθνχο.  

Οη δείθηεο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: ηελ νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή, ηελ 

πεξηβαιινληηθή θαη ηελ ζεζκηθή. Σέηνηα πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

είλαη ε θηψρεηα, ε αληζνθαηαλνκή ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, ε ζλεζηκφηεηα, ην 

πξνζδφθηκν δσήο, ε παξερφκελε εθπαίδεπζε, ε αλεξγία, ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, ε θαηάζηαζε ησλ ζπγθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα. Οη 

δείθηεο ηεο πνηφηεηαο δσήο εζηηάδνληαη  ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ. Τπάξρνπλ νη 

πξνζσπηθνί δείθηεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηνπο θηλδχλνπο αζθάιεηαο. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ νη δηαπξνζσπηθνί δείθηεο πνπ εμεηάδνπλ ην πξνζσπηθφ δίθηπν, 

ηελ θνηλσληθή  ππνζηήξημε, ηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο. Σξίηνλ, ππάξρνπλ νη 

θνηλσληθνί δείθηεο φπσο είλαη ην εηζφδεκα, ε απαζρφιεζε, ην πεξηβάιινλ θαη νη 

εθπαίδεπζε. Οη δείθηεο θαζηεξψλνπλ ηνπο παξάγνληεο θαη πξνζπαζνχλ λα κεηξήζνπλ  ηα 

επαίζζεηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο πφιεο, ηεο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πγείαο. Οη δείθηεο είλαη ζηαηηζηηθέο πνπ δίλνπλ 

έκθαζε ζε ηη ζπκβαίλεη ζε έλα κεγαιχηεξν ζχζηεκα. Μαο δίλνπλ κηα γεληθή εηθφλα κηαο 

θαηάζηαζεο. Μαο θαζνδεγνχλ γηα ηηο θξίζηκεο θαηεπζχλζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσλίαο, 

ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πγείαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο (Aristigueta and Dooren, 2005). Σα 

βαζηθά θξηηήξηα ησλ δεηθηψλ είλαη: 

1. λα έρνπλ ζαθή θαζνξηζκφ 

2. λα είλαη αμηφπηζηνη 

3. λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθνί ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηα κέηξα ησλ θαηλνκέλσλ πνπ 

επηδηψθνληαη  

4. λα είλαη έγθπξνη 

5. λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αζξνίδνληαη θαη λα απνζπληίζεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα 

αλάιπζεο 

6. λα κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ εχθνια 

7. λα είλαη δηαζέζηκνη γηα ιφγνπο αλάιπζεο  

8. λα απεηθνλίδνπλ ηηο αιιαγέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ψζηε λα είλαη 

ρξήζηκνη (Estes, 2004). 
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ηνλ ρψξν ηεο πγείαο, ηα πξνηεηλφκελα εξγαιεία  αλήθνπλ ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: 

1. Σα εξγαιεία γεληθήο ρξήζεο, ηα νπνία κεηξνχλ ην επίπεδν πγείαο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ  θαη πνιηηηζηηθψλ 

νκάδσλ, ελψ ε ρξήζε ηνπο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο, 

αληθαλφηεηεο, δηαηαξαρέο θαη ηαηξηθέο ζεξαπείεο. Σα φξγαλα απηά είλαη ην SF-36, 

EQ-15D, EQ-5D. 

2. Σα εξγαιεία ζπγθεθξηκέλσλ αζζελεηψλ ηα νπνία κεηξνχλ ην επίπεδν πγείαο 

νξηζκέλσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ή αηφκσλ κε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

λφζσλ. Απηά ηα εξγαιεία είλαη πνιχ επαίζζεηα, ψζηε λα ζπιιακβάλνπλ ηηο 

αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ή ηα ζηάδηα θάπνησλ αζζελεηψλ, φπσο ε 

αξζξίηηδα, ν δηαβήηεο θαη ην άζζκα (Τθαληφπνπινο, 2005). 

 

Σν SF-36®, ην εξγαιείν πνπρ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην εξεπλεηηθφ θνκκκάηη ηεο 

παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη έλα ςπρνκεηξηθφ ηεζη πνπ απνηειείηαη απφ 36 

εξσηήζεηο φπσο δειψλεη θαη ην φλνκά ηνπ. Γεκηνπξγήζεθε ζηηο ΖΠΑ ην 1992 κε ζηφρν 

ηελ εθηίκεζε ηεο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο (Ware and Sherbourne, 1992).  Απνηειεί 

έλα εχρξεζην ςπρνκεηξηθφ φξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηέο ρψξεο γηα ηελ 

απηναμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αηφκσλ θαη ηε ζχγθξηζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ αηφκσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα έρνληαο ηεθκεξησκέλε πςειή εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία, γεγνλφο πνπ 

δηθαηνινγεί ηε ζπρλή ρνξήγεζή ηνπ ζε έξεπλεο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ (Pappa et al., 

2005).  

 

4.4. Ζ επίδξαζε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ζηε πνηφηεηα δσήο 

Ζ Μεζνγεηαθή δηαηξνθή πξνάγεη ηε καθξνδσία θαη ζπληειεί ζηελ πξφιεςε 

δηάθνξσλ αζζελεηψλ. Ζ πηνζέηεζε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ δηαηξνθήο έρεη θαλεί φηη 

κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθψλ ζπκβακάησλ, ζαθραξψδε 

δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ, παρπζαξθίαο αθφκε θαη κεξηθψλ ηχπσλ θαξθίλνπ (Lazarou et al., 2012). 

εκαληηθνχο παξάγνληεο ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή απνηεινχλ ηα ακπινχρα πξντφληα 

νιηθήο άιεζεο, ε πνηθηιία θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαη ε θχξηα ιηπαξή χιε, ην ειαηφιαδν. 
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Ζ κεζνγεηαθή δηαηξνθή πξνηείλεη θαζεκεξηλή θαηαλάισζε δεκεηξηαθψλ νιηθήο άιεζεο,  

δπκαξηθψλ, θξνχησλ, ιαραληθψλ, ειαηνιάδνπ θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ 

εβδνκαδηαία θαηαλάισζε ςαξηψλ, πνπιεξηθψλ, ειηψλ, νζπξίσλ, μεξψλ θαξπψλ, παηαηψλ, 

απγψλ θαη γιπθψλ ελψ ζπζηήλεη ην θφθθηλν θξέαο ζε κεληαία βάζε. Σέινο ζχκθσλα κε ην 

κεζνγεηαθφ πξφηππν δηαηξνθήο πξνηείλεηαη κέηξηα θαηαλάισζε αιθνφι.  

ε κεγάιν πιήζνο εξεπλψλ έρεη κειεηεζεί ε επίδξαζε ηνπ κεζνγεηαθνχ πξνηχπνπ 

δηαηξνθήο ζηελ πγεία, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή, θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ. Μηα 

απφ απηέο είλαη ε Lyon Heart Study ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 605 αζζελψλ 

πνπ είραλ ήδε ππνζηεί επεηζφδην εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, 

ινηπφλ, πσο νη αζζελείο πνπ αθνινπζνχζαλ κεζνγεηαθνχ ηχπνπ δηαηξνθή αληηκεηψπηδαλ 

50-70% ρακειφηεξν θίλδπλν επαλεκθάληζεο θάπνηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπκβάκαηνο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο πνπ αθνινπζνχζαλ κηα δπηηθνχ ηχπνπ δηαηξνθή (de Lorgeril et 

al., 1999).  

χκθσλα κε δεκνζηεχζεηο απφ κηα άιιε κειέηε, ηελ κειέηε EPIC, ε κεζνγεηαθή 

δηαηξνθή κεηψλεη θαηά 25% ηελ νιηθή ζλεζηκφηεηα θαη θαηά 33% ζπγθεθξηκέλα ηελ 

θαξδηαθή ζλεζηκφηεηα, αλεμάξηεηα κε παξάγνληεο φπσο είλαη ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ην θάπληζκα θαη ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (Trichopoulou et al., 2009). Ζ 

κειέηε CARDIO 2000 παξαηήξεζε πσο ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή κεηψλεη ην θίλδπλν 

εκθάληζεο ζηεθαληαίαο λφζνπ θαηά 16% (Panagiotakos et al., 2002).   

χκθσλα κε άιιε κειέηε ε πξνζθφιιεζε ζηελ κεζνγεηαθή δηαηξνθή ζρεηίδεηαη 

κε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, ζε πλεπκαηηθφ φζν θαη ζε ζσκαηηθφ επίπεδν. Σα άηνκα κεηά 

απφ 4 έηε παξαθνινχζεζεο θάλεθε λα έρνπλ πεξηζζφηεξε δσηηθφηεηα, θαιχηεξε γεληθή 

πγεία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ελψ είραλ ιηγφηεξν ζσκαηηθφ πφλν φζν ε δηαηξνθή πνπ 

αθνινπζνχζαλ πξνζέγγηδε πεξηζζφηεξν ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή. Βειηίσζε ζηελ 

πνηφηεηα δσήο είραλ θαη εθείλνη πνπ αχμεζαλ ηελ πξνζθφιιεζή ηνπο ζηε κεζνγεηαθή 

δηαηξνθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο (Sanchez et al., 2012).  
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5. Μεζνδνινγία  

 

5.1. θνπφο ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

θαη ηεο πνηφηεηαο δηαηξνθήο αλέξγσλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Αζήλα θαη ηε Υαιθίδα θαη 

δηεξεχλεζε πηζαλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιιφλησλ. 

Δπηπξφζζεηνο ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη δηαηξνθήο. 

 

5.2. Γείγκα 

ινη νη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ κέξνο εζεινληηθά αθνχ πξψηα ελεκεξψζεθαλ 

ιεπηνκεξψο γηα ην ζθνπφ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ηνπ 2013, Ηνχιην θαη Αχγνπζην, θαη έιαβε 

ρψξα ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ ΟΑΔΓ, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

εθάζηνηε πξντζηακέλνπ. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο είλαη 85,1%. 

 

5.3. Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  

Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο εζεινληέο, κε ηελ παξνπζία ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο ζην ρψξν, κε ζθνπφ ηελ δηεπθξίληζε νπνηαζδήπνηε ιεπηνκέξεηαο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ν εξεπλεηήο θαηέγξαθε ηελ εηθνζηηεηξάσξε 

αλάθιεζε ηνπ θάζε εζεινληή. Σν εξσηεκαηνιφγην φπσο θαη ε θφξκα θαηαγξαθήο ηεο 

εηθνζηηεηξάσξεο αλάθιεζεο θαίλνληαη ζην παξάξηεκα 1. 

 

5.3.1. Δξσηεκαηνιφγην δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε ζρεδηάζηεθε απφ 

ηελ εξεπλεηηθή νκάδα θαη πεξηιακβάλεη 12 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ δεκνγξαθηθψλ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα εθηηκεζεί ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπ 
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εθάζηνηε αηφκνπ. ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην νη εζεινληέο επίζεο δήισζαλ ην 

χςνο θαη ην βάξνο ηνπο..  

5.3.2.  Φπρνκεηξηθφ εξσηεκαηνιφγην 

Γηα ην έιεγρν ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο πγείαο ησλ 

εζεινληψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην SF-36® (SF-36 Health Survey). Σν SF-

36®  δεκηνπξγήζεθε ζηηο ΖΠΑ ην 1992 κε ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο (Ware and Sherbourne, 1992).  Απνηειεί έλα εχρξεζην ςπρνκεηξηθφ 

φξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηέο ρψξεο γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο αηφκσλ θαη ηε ζχγθξηζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ αηφκσλ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην έρεη κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα έρνληαο ηεθκεξησκέλε πςειή 

εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηε ζπρλή ρνξήγεζή ηνπ ζε έξεπλεο 

ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ (Pappa et al., 2005). Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 36 απιέο 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ απαληήζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο. Αθνχ 

ζπγθεληξψζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα φινπ ηνπ δείγκαηνο, νη απαληήζεηο αλαιχζεθαλ απφ 

ηελ εξεπλεηηθή νκάδα φπσο νξίδεηαη γηα ηελ θάζε εξψηεζε απφ ην 0-100 κε πςειφηεξν 

ζθνξ ην 100. Έπεηηα, νη εξσηήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη βγήθαλ νη 

8 θιίκαθεο κέηξεζεο θαη ηα ζθνξ ηνπο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

5.3.2.1.(Ware et al., 1995). 
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Πίλαθαο 5.3.2.1.  Κιίκαθεο κέηξεζεο εξσηεκαηνινγίνπ SF-36®. 
 

Κιίκαθα Μέηξεζεο Αγγιηθνί Όξνη 
Αξηζκόο 

Δξσηήζεσλ 
Δξσηήζεηο 

σκαηηθή Λεηηνπξγηθφηεηα Physical functioning 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Ρφινο σκαηηθφο Role limitations due to 

physical health 
4 13, 14, 15, 16 

Ρφινο πλαηζζεκαηηθφο Role limitations due to 

emotional problems 
3 17, 18, 19 

Εσηηθφηεηα Energy/ fatigue 4 23, 27, 29, 31 

Φπρηθή Τγεία Emotional well being 5 24, 25, 26, 28, 30 

Κνηλσληθή Λεηηνπξγηθφηεηα Social functioning 2 20, 32 

σκαηηθφο Πφλνο Pain 2 21, 22 

Γεληθή Τγεία General health 5 1, 33, 34, 35, 36 

Πεγή: (Ware et al., 1995) 

Θεσξεηηθά, ε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα εθηηκά ην βαζκφ πνπ ε πγεία πεξηνξίδεη 

ηηο ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ. Οη εξσηήζεηο ειέγρνπλ ην πεξηνξηζκφ απηφ 

θιηκαθσηά, μεθηλψληαο απφ πνιχ έληνλεο θαη θνπηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαιήγνπλ 

ζε απιέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ ηελ απηνεμππεξέηεζε ηνπ αηφκνπ.  

Ο ζσκαηηθφο ξφινο αμηνινγεί θαηά πφζν ην άηνκν πεξηνξίδεη ηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ηε δνπιεηά ηνπ ιφγσ ζσκαηηθήο δπζθνιίαο. Έηζη εμεηάδεηαη αλ 

κεηψζεθε ν ρξφλνο ελαζρφιεζεο κε ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, αλ ην άηνκν 

θξίλεη φηη δελ θαηάθεξε λα επηηειέζεη φια φζα πξνζδνθά, θαη αλ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζε 

θάπνην είδνο ή ζηελ εθηέιεζε θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηηο ηέζζεξηο ηειεπηαίεο 

εβδνκάδεο.   

Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο εθηηκά ηελ επηξξνή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ αηφκνπ ζηελ εξγαζία ή ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Δμεηάδεη, ινηπφλ αλ 

κεηψζεθε ν ρξφλνο ελαζρφιεζεο, αλ επηηεχρζεθαλ ιηγφηεξα απφ ηα πξνζδνθψκελα θαη αλ 

επηηειέζηεθαλ νη εξγαζίεο ή θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ιηγφηεξν πξνζεθηηθά απ’ φηη 

ζπλήζσο, θαηά ηηο ηέζζεξηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ιφγσ θαθήο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ αηφκνπ (π.ρ. αίζζεκα θαηαπίεζεο ή άγρνπο). 

ζνλ αθνξά ηε θιίκαθα δσηηθφηεηαο αμηνινγεί ην αίζζεκα ελεξγεηηθφηεηαο, 

δσληάληαο, θφπσζεο θαη εμάληιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα. 
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Ζ θιίκαθα ςπρηθή πγεία αμηνινγεί ηε πηζαλφηεηα πξνβιεκάησλ ζε 

ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρηθφ επίπεδν φπσο είλαη ε θαηάζιηςε, ην άγρνο, ν έιεγρνο 

ζπκπεξηθνξάο – ζπλαηζζήκαηνο, ε εξεκία, ε γαιήλε, θαη ε ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ δσή θαηά 

ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο. 

Ζ θιίκαθα θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα αμηνινγεί θαηά πφζν ε ζσκαηηθή ή 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ επεξεάδεη ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ 

νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο, ηνπο γείηνλεο ή άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο.  

Ζ θιίκαθα ζσκαηηθφο πφλνο εμεηάδεη αλ ην άηνκν πνλά θαη αμηνινγεί θαηά πφζν νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη λα επηηειέζεη ζηε θαζεκεξηλφηεηά ηνπ επεξεάδνληαη απφ απηφλ 

ηνλ ζσκαηηθφ πφλν πνπ ληψζεη.   

ηε θιίκαθα γεληθή πγεία γίλεηαη απηναμηνιφγεζε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ, 

εθηίκεζε ηνπ πφζν αλζεθηηθφο είλαη ζε ζέκαηα πγείαο ζε ζρέζε κε άιινπο, εθηίκεζε ηεο 

πγείαο ηνπ ζε ζρέζε κε άιινπο γλσζηνχο ηνπ, θαη εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο πγείαο ηνπ. 

 

5.3.3. Γείθηεο δηαηξνθηθήο αμηνιφγεζεο 

Σν Mediterranean Diet Score (ή MedDietScore) απνηειεί έλαλ δείθηε απνηίκεζεο 

ηνπ βαζκνχ πηνζέηεζεο ηνπ κεζνγεηαθνχ δηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ 

αμηνινγήζεθαλ νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ εζεινληψλ θαη νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο 

νμένο ζηεθαληαίνπ επεηζνδίνπ πνπ παξνπζηάδνπλ βάζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνξ 

(Panagiotakos et al., 2006). Ο δείθηεο πεξηιακβάλεη 11 δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο, νη νπνίεο 

είλαη ηα κε επεμεξγαζκέλα δεκεηξηαθά, νη παηάηεο, ηα θξνχηα θαη νη ρπκνί ηνπο, ηα 

ιαραληθά θαη νη ζαιάηεο, ηα φζπξηα, ην ςάξη θαη νη ζνχπεο, ην θφθθηλν θξέαο θαη ηα 

πξντφληα ηνπ, ηα πνπιεξηθά, ηα πιήξε γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ην ειαηφιαδν θαη ηα 

αιθννινχρα πνηά. Σν άηνκν ξσηάηαη πφζν ζπρλά θαηαλαιψλεη ηα παξαπάλσ ζε 

εβδνκαδηαία βάζε κε ηηο απαληήζεηο λα είλαη πξνθαζνξηζκέλεο ζε εχξε. ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ, ε θάζε απάληεζε βαζκνινγείηαη απφ ην 0 έσο ην 5, κε ηε κεγαιχηεξε 

ζπκκφξθσζε ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή λα δειψλεηαη απφ ην 5. Έηζη πξνθχπηνπλ νη ηηκέο 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ λα θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ 0-55, κε ηελ απφιπηε πηνζέηεζε ηνπ 

κεζνγεηαθνχ πξνηχπνπ λα βαζκνινγείηαη κε 55. Σν  MedDietScore παξνπζηάδεη πςειή 

αθξίβεηα θαη επαλαιεςηκφηεηα, φζνλ αθνξά ηηο νκάδεο ηξνθίκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ κεζνγεηαθή ππξακίδα (Panagiotakos et al., 2009).  
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5.3.4. Αλάθιεζε εηθνζηηεηξαψξνπ 

ην ηέινο ηνπ θάζε εξσηεκαηνινγίνπ, ν εζεινληήο θιήζεθε λα αλαθαιέζεη ηα 

ηξφθηκα θαη ηα πνηά πνπ θαηαλάισζε θαηά ηηο πξνεγνχκελεο 24 ψξεο ή θαηά ηε δηάξθεηα 

ελφο ηππηθνχ εηθνζηηεηξαψξνπ. Με ηε βνήζεηα ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο πιεξνθνξίεο φπσο 

ην κέγεζνο ηεο κεξίδαο, ν ηξφπνο παξαζθεπήο, ην κέξνο θαηαλάισζεο θαη ε εκπνξηθή 

νλνκαζία ησλ ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαηαγξάθεθαλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο πνζφηεηαο έγηλε κε ηε ρξήζε εχθνισλ γηα ηνλ εζεινληή ζπζρεηίζεσλ 

(π.ρ. κέγεζνο ζπηξηφθνπηνπ, ηξάπνπιαο, απγνχ θηι). Γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

εηθνζηηεηξάσξσλ αλαθιήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ειιεληθφ δηαηηεηηθφ ινγηζκηθφ 

DietSpeak©.  

ζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ εηθνζηηεηξάσξσλ αλαθιήζεσλ, νη εζεινληέο γηα 

ηνπο νπνίνπο ην πειίθν ΔΠ
1
:ΒΜ

2
 βξέζεθε κηθξφηεξν απφ 0,9 ζεσξήζεθαλ πσο είραλ 

ππνθαηαγξαθεί θαη απνθιείζηεθαλ απφ ηελ πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Οη εζεινληέο 

γηα ηνπο νπνίνπο ην πειίθν ππνινγίζηεθε κεγαιχηεξν ή ίζν κε 0,9 ζεσξήζεθαλ πσο νη 

αλαθιήζεηο ηνπο ήηαλ επαξθείο θαη βάζεη απηψλ πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. 

Απηφ έγηλε θαζψο ηα δεδνκέλα πνπ είρακε ήηαλ κφλν απφ 1 εηθνζηηεηξάσξε αλάθιεζε 

(Black, 2000), φπσο έπξαμαλ άιιεο κεγάιεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο φπσο ε NHANES III 

(Briefel et al., 1997). 

 Καηά ηελ αλάιπζε νη εηθνζηηεηξάσξεο αλαθιήζεηο ζηηο νπνίεο είρε δεισζεί 

ελεξγεηαθή πξφζιεςε κηθξφηεξε ηνπ 0,9 ηνπ βαζηθνχ κεηαβνιηθνχ ξπζκνχ (φπσο 

ππνινγίζηεθε κε ηελ εμίζσζε ηνπ Kraus), απνθιείζηεθαλ σο ππνθαηαγξαθή φπσο έρεη 

γίλεη ζε άιιεο κειέηεο (ΝHANES III). 

 

 

                                                             

1 ΕΥ: ενεργειακι πρόςλθψθ, θ οποία προζκυψε από τθν ανάλυςθ τθσ εικοςιτετράωρθσ ανάκλθςθσ 

2ΒΠ: βαςικόσ μεταβολικόσ ρυκμόσ θρεμίασ όπωσ υπολογιςτικε για τον κάκε εκελοντι με βάςθ τισ 

εξιςϊςεισ του Kraus, 2000, όπου για τουσ άνδρεσ RMR (kcal/θμζρα)= Χωματικό Βάροσ x 1 (kcal/kg) x 24hr & 

για τισ γυναίκεσ RMR (kcal/θμζρα)= Χωματικό Βάροσ x  0,95 (kcal/kg) x 24hr ) 
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5.4. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

ια ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα παξνπζηάζηεθαλ κε κέζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε. 

Οη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη ζαλ πνζνζηά επί ηνπ δείγκαηνο. Οη 

ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ (δηαθνξεηηθή πφιε, θχιν θιπ) έγηλαλ κε t-test γηα ηηο 

αξηζκεηηθέο κεηαβιεηέο ή ην αληίζηνηρν κε παξακεηξηθφ ηεζη φηαλ νη κεηαβιεηέο δελ ήηαλ 

παξακεηξηθέο θαη ρ2 γηα ηηο θαηεγνξηθέο. Ο έιεγρνο πνιιαπιψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ γεληθή πγεία θαη ησλ επηκέξνπο ζθνξ ηνπ SF-36 έγηλε κε εθαξκνγή 

γξακκηθψλ παιηλδξνκήζεσλ κε ηελ κέζνδν εηζαγσγήο. ιεο νη ζπζρεηίζεηο έγηλαλ θαηά 

Pearson φπνπ νη θαηαλνκέο ήηαλ θαλνληθέο ή θαηά Spearman φηαλ δελ ήηαλ θαλνληθέο. Σν 

φξην ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηέζεθε p<0,05. Σα δεδνκέλα επεμεξγάζηεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM® SPSS Statistics Version 21). 

 

6. Απνηειέζκαηα 

6.1. Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο. 

ηε κειέηε ζπκκεηείραλ άηνκα κε θάξηα αλεξγίαο θαηαρσξεκέλα ζηα 

παξαξηήκαηα ΟΑΔΓ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Υαιθίδαο (Ν=143). πγθεθξηκέλα, ζην δείγκα 

πεξηιήθζεθαλ άλεξγνη άλδξεο (n=55) θαη γπλαίθεο (n=88), 18-59 εηψλ (Πίλαθαο 6.1.2.) 

φπνπ νη κφληκνη θάηνηθνη ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο ήηαλ n=67 θαη ζηε Υαιθίδα n=76 

(Πίλαθαο 6.1.1.). Οη κήλεο αλεξγίαο θαηαγξάθεθαλ απφ 1-72 κήλεο κε κέζε ηηκή 17,33 

κήλεο ελψ ε κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 32,88 έηε θαη ν κέζνο φξνο εηψλ 

εθπαίδεπζεο 12,77 έηε (Πίλαθαο 6.1.2.). Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο βξέζεθε 85,1%, κε 

168 άηνκα λα πξνζεγγίδνληαη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη 25 ζπλνιηθά ζε Αζήλα θαη 

Υαιθίδα λα αξλνχληαη ηε ζπκκεηνρή. 
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Πίλαθαο 6.1.1. Πεξηγξαθή ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο).  

 ύλνιν ησλ αηόκσλ (n) Πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ 

Πεξηνρή Γηακνλήο   

Αζήλα 67 47% 

Υαιθίδα 76 53% 

Φύιν   

Γπλαίθα 88 62% 

Άλδξαο 55 38% 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε   

Άγακνο 84 59% 

Έγγακνο 49 34% 

Γηαδεπγκέλνο 7 5% 

πκβίσζε 3 2% 

Γηακνλή   

Μφλνο/ε 16 11% 

Με ζπγθάηνηθν 11 8% 

Με γνλείο 67 47% 

Με ηελ νηθνγέλεηά ηνπ/ηεο 49 34% 

Ζ θαηνηθία είλαη ηδηόθηεηε;   

Ναη 104 73% 

ρη 39 27% 

Δηήζην  Οηθνγελεηαθό Δηζόδεκα   

0-10.000€ 44 31% 

10.001-20.000€ 40 28% 

20.001-30.000€ 35 24% 

30.001-40.000€ 16 11% 

>40.000€ 8 6% 

Δηήζην Αηνκηθό Δηζόδεκα   

0-5.000€ 116 81% 

5.001-10.000€ 17 12% 

10.001-15.000€ 7 5% 

15.001-20.000€ 1 1% 

>20.000€ 2 1% 

Μεληαίν Δλνίθην   

0,00€ 104 73% 

<100€ 2 1% 

101-200€ 5 3% 

201-300€ 15 10% 

301-400€ 13 9% 

401-600€ 4 3% 
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Πίλαθαο 6.1.2. Πεξηγξαθή ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά, ηα θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά θαη ηα αλζξσπνκεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (ζπλερείο κεηαβιεηέο). 

 
Διάρηζηε 

ηηκή 
Μέγηζηε ηηκή Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Ζιηθία (έηε) 18,00 59,00 32,88 9,916 

Μήλεο αλεξγίαο 1 72 17,13 14,567 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 6 24 12,77 3,002 

Δκβαδό θαηνηθίαο (m
2
) 35 250 104,9 35,268 

Βάξνο (kg) 42,0 101,6 68,71 14,551 

Ύςνο (m) 1,50 1,89 1,68 0,091 

ΓΜ (kg/m
2
) 15,43 43,56 24,1 4,373 

 

ηα γξαθήκαηα 6.1.1.- 6.1.8 πεξηγξάθεηαη ην δείγκα ζε πνζνζηηαίεο θαηαλνκέο γηα 

ηηο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο (θχιν, πεξηνρή, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζπγθαηνίθεζε, 

ηδηνθηεζία θαηνηθίαο, κεληαίν ελνίθην, αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα). 

Γξάθεκα 6.1.1. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ σο πξνο ηνλ ηόπν δηακνλήο 

ηνπο. 

 

 

Aκινα
47%

Χαλκίδα
53%

Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο 

σο πξνο ηνλ ηόπν δηακνλήο
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Γξάθεκα 6.1.2. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ σο πξνο ην θύιν. 

 

 

Γξάθεκα 6.1.3. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε. 

 

 

 

Γυναίκεσ
62%

Άνδρεσ
38%

Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο 

σο πξνο ην θύιν

Άγαμοσ /θ
59%

Ζγγαμοσ/θ
34%

Διαηευγμζνοσ/θ
5%

Χυμβίωςθ
2%

Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο 

σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
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Γξάθεκα 6.1.4. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ σο πξνο ηα άηνκα κε ηα νπνία 

δηακέλνπλ 

 

 

Γξάθεκα 6.1.5. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ σο πξνο ηελ θαηνηθία ζηελ 

νπνία δνπλ. 

 

 

Πόνοσ/θ
11%

Πε ςυγκάτοικο
8%

Πε τουσ γονείσ 
47%

Πε τθν οικογζνεια 
34%

Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο 

σο πξνο ηνπο ζπγθαηνίθνπο

Λδιόκτθτθ κατοικία
73%

Ενοικιαςμζνθ 
κατοικία

27%

Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηε 

θπξηόηεηα ηεο θαηνηθίαο



Αλψηαην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο, Σκήκα Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο 

 

Γεξαθίηε Λνπθία, ηνππή Μαξία  65 

 

Γξάθεκα 6.1.6. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ σο πξνο ην εηήζην 

νηθνγελεηαθό εηζόδεκα. 

 

 

Γξάθεκα 6.1.7. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ σο πξνο ην εηήζην αηνκηθό 

εηζόδεκα. 

<10.000 € 10.001-20.000 € 20.001-30.000 € 30.001-40.000 € >40.000 €

31%
28%

24%

11%

6%

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα

Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ην 

εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα

<5.000 € 5.000-10.000 € 10.001-15.000 € 15.001-20.000 € >20.000€

81%

12%
5%

1% 1%

Δηήζην Αηνκηθό Δηζόδεκα

Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ην 

εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα
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Γξάθεκα 6.1.8. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ σο πξνο  ην κεληαίν ελνίθην 

ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ζηελ νπνία δηακέλνπλ. 

 

 

6.2. πγθξίζεηο αλέξγσλ πνπ δνπλ ζε Αζήλα – Υαιθίδα 

ηνλ πίλαθα 6.2.1. παξνπζηάδνληαη σο ππνζχλνια ηνπ δείγκαηνο ηα άηνκα πνπ 

είλαη κφληκνη θάηνηθνη Αζήλαο θαη ηα άηνκα πνπ είλαη κφληκνη θάηνηθνη Υαιθίδαο θαη 

ζπγθξίλνληαη (p-value). πσο θαίλεηαη δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα 

ηελ ειηθία, ηνπο κήλεο αλεξγίαο, ηα ρξφληα εθπαίδεπζεο, ην βάξνο ή ην ΓΜ. ηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο φκσο βξέζεθαλ γηα ην εκβαδφ θαηνηθίαο (p=0,022) κε ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Υαιθίδαο λα κέλνπλ ζε κεγαιχηεξα ζπίηηα (Μ.Σ.=111,224 ηκ)  απφ απηά 

πνπ κέλνπλ νη άλεξγνη ζηελ Αζήλα (Μ.Σ.=97,716) θαη γηα ην χςνο (p=0,029) κε ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Υαιθίδαο λα θαηαγξάθνληαη ςειφηεξνη  (Μ.Σ.=1,701) απφ ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο Αζήλαο (Μ.Σ.=1,668m). 

  

Λδιόκτθτθ 
κατοικία

<100 € 101 - 200 € 201 - 300 € 301 - 400 €

73%

1% 3%

10% 9%

Μεληαίν Δλνίθην

Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ην 

κεληαίν ελνίθην ηεο κόληκεο θαηνηθίαο
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Πίλαθαο 6.2.1. ύγθξηζε αλέξγσλ ζε Αζήλα θαη Χαιθίδα. 

 

Οη δχν επφκελνη πίλαθεο (πίλαθεο 6.2.2. θαη 6.2.3.) ζπγθξίλνπλ ηνπο θαηνίθνπο 

Αζήλαο θαη Υαιθίδαο πνπ δνπλ κφλνη ηνπο θαη δνπλ κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, αληίζηνηρα. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζεκεηψλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά  φζνλ αθνξά ην 

κέγεζνο ηεο θαηνηθίαο κε εθείλνπο πνπ δνπλ ζηε Υαιθίδα λα έρνπλ ηελ ηάζε λα κέλνπλ ζε 

κεγαιχηεξα ζπίηηα (γηα απηνχο πνπ δνπλ κφλνη ηνπο p=0,026 θαη γηα εθείλνπο πνπ δνπλ κε 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπο p=0,001). Δπίζεο, κφλν γηα εθείλνπο πνπ δνπλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα έηε εθπαίδεπζεο (p=0,004) κε ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ Αζελψλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξα έηε εθπαίδεπζεο (Μ.Σ.= 12,96 ) ζε ζρέζε κε ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Υαιθίδαο (Μ.Σ.= 12,09). 

 

Πίλαθαο 6.2.2. ύγθξηζε αλέξγσλ πνπ δνπλ κόλνη ηνπο ζε Αζήλα θαη Χαιθίδα. 

 
Αζήλα Υαιθίδα 

 

 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Ζιηθία (έηε) 34,167 9,495 33,800 9,138 0,940 

Μήλεο αλεξγίαο 13,333 10,539 11,900 10,333 0,794 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 12,667 1,033 12,800 1,033 0,806 

Δκβαδό θαηνηθίαο (m
2
) 89,500 20,511 62,000 21,756 0,026 

Βάξνο (kg) 69,667 16,182 83,500 8,756 0,096 

Ύςνο (m) 1,721 0,137 1,788 0,069 0,302 

ΓΜ (kg/m
2
) 23,246 2,869 26,290 3,993 0,127 

 

  

 Αζήλα Υαιθίδα 

 

Μέζε ηηκή 
Σππηθή 

απόθιηζε 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Ζιηθία (έηε) 33,149 9,660 32,658 10,196 0,769 

Μήλεο Αλεξγίαο 17,284 14,561 16,987 14,668 0,904 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 12,881 2,788 12,671 3,193 0,679 

Δκβαδό θαηνηθίαο(m
2
) 97,716 32,485 111,224 36,603 0,022 

Βάξνο(kg) 66,187 14,190 70,938 14,593 0,051 

Ύςνο(cm) 1,668 0,075 1,701 0,103 0,029 

ΒΜΗ 23,776 4,914 24,393 3,844 0,402 
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Πίλαθαο 6.2.3. ύγθξηζε αλέξγσλ πνπ κέλνπλ καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ζε Αζήλα θαη Χαιθίδα. 

 Αζήλα Υαιθίδα  

 Μέζε ηηκή 
Σππηθή 

απόθιηζε 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Ζιηθία (έηε) 38,1923 8,371 42,9130 9,917 0,077 

Μήλεο αλεξγίαο 16,04 14,326 22,22 19,642 0,211 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 12,96 2,661 10,09 3,884 0,004 

Δκβαδό θαηνηθίαο (m
2
) 92,81 27,688 125,13 29,138 0,001 

Βάξνο (kg) 67,538 14,632 76,130 14,211 0,043 

Ύςνο (m) 1,6615 0,062 1,6948 0,114 0,221 

ΓΜ (kg/m
2
) 24,5610 5,902 26,4529 4,027 0,202 

 

Οη επφκελνη ηέζζεξηο πίλαθεο δείρλνπλ ζπγθξηηηθά ηνπο θαηνίθνπο Αζήλαο θαη 

Υαιθίδαο φζνλ αθνξά ην χςνο ησλ εηήζησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, αηνκηθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ (πίλαθεο 6.2.4.-6.2.7.). ηνλ πίλαθα 6.2.4. γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ Αζήλαο 

θαη Υαιθίδαο γηα εθείλνπο πνπ δήισζαλ αηνκηθφ εηζφδεκα κηθξφηεξν ησλ 5.000 επξψ 

εηεζίσο φπνπ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο 

θαηνηθίαο (p=0,003) κε κεγαιχηεξα ηα ζπίηηα ζηε Υαιθίδα (Μ.Σ.= 115,220ηκ) απφ φηη 

ζηελ Αζήλα (Μ.Σ..=96,596ηκ). ηνλ επφκελν πίλαθα 6.2.5. γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ 

Αζήλαο θαη Υαιθίδαο γηα εθείλνπο πνπ δήισζαλ πσο ην αηνκηθφ εηζφδεκά ηνπο είλαη 

κεγαιχηεξν ησλ 5.000 επξψ εηεζίσο.  ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζεκεηψζεθε φζνλ 

αθνξά ην χςνο (p=0,024) κε εθείλνπο πνπ δνπλ ζηε Υαιθίδα (Μ.Σ.=1,738) λα 

αλαθέξνληαη πςειφηεξνη ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ δνπλ ζηελ Αζήλα (Μ.Σ.= 1,653).  
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Πίλαθαο 6.2.4 ύγθξηζε αλέξγσλ κε εηήζην  αηνκηθό εηζόδεκα έσο 5.000 € ζε Αζήλα θαη Χαιθίδα. 

  Αζήλα Υαιθίδα  

 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Ζιηθία (έηε) 32,404 9,466 32,186 10,696 0,908 

Μήλεο αλεξγίαο 18,842 15,018 18,458 14,487 0,889 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 13,035 2,777 12,525 3,380 0,378 

Δκβαδό θαηνηθίαο (m
2
) 96,596 32,943 115,220 33,519 0,003 

Βάξνο (kg) 65,149 13,197 70,242 15,056 0,055 

Ύςνο (m) 1,670 0,074 1,690 0,104 0,246 

ΓΜ (kg/m
2
) 23,293 4,187 24,448 4,030 0,133 

 

Πίλαθαο 6.2.5. ύγθξηζε αλέξγσλ κε εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα κεγαιύηεξν ησλ  5.000 € ζε Αζήλα θαη Χαιθίδα.  

 Αζήλα Υαιθίδα  

 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Ζιηθία (έηε) 37,400 10,157 34,294 8,305 0,396 

Μήλεο αλεξγίαο 8,400 6,963 11,882 14,564 0,487 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 12,000 2,828 13,176 2,455 0,266 

Δκβαδό θαηνηθίαο (m
2
) 104,100 30,545 97,353 44,092 0,674 

Βάξνο (kg) 72,100 18,634 73,353 12,985 0,838 

Ύςνο (m) 1,653 0,082 1,738 0,092 0,024 

ΓΜ (kg/m
2
) 26,528 7,623 24,204 3,217 0,379 

 

ην πίλαθα 6.2.6 γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ αλέξγσλ πνπ δνπλ ζηελ Αζήλα θαη  

ησλ αλέξγσλ πνπ δνπλ ζηε Υαιθίδα θαη δήισζαλ πσο ην εηήζην νηθνγελεηαθφ ηνπο 

εηζφδεκα δε μεπεξλά ηηο 10.000€. Γελ ζεκεηψζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 

ηνλ επφκελν πίλαθα 6.2.7. γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ αηφκσλ πνπ δήισζαλ πσο ην εηήζην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα μεπεξλά ηηο 10.000€ θαη θάλεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζην βάξνο (p=0,034) θαη ην χςνο (p=0,005) κε ηα άηνκα ζηε Υαιθίδα λα είλαη 

ςειφηεξα θαη βαξχηεξα.  
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Πίλαθαο 6.2.6. ύγθξηζε αλέξγσλ κε εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα έσο 10.000€ ζε Αζήλα θαη Χαιθίδα  

  Αζήλα Υαιθίδα  

 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

p-

value 

Ζιηθία (έηε) 32,265 10,085 28,600 8,771 0,305 

Μήλεο αλεξγίαο 19,706 17,061 14,900 10,440 0,405 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 12,353 2,241 13,200 3,155 0,345 

Δκβαδό θαηνηθίαο (m
2
) 89,559 26,239 102,500 42,377 0,379 

Βάξνο (kg) 67,632 14,095 67,750 13,514 0,981 

Ύςνο (m) 1,677 0,089 1,681 0,113 0,905 

ΓΜ (kg/m
2
) 23,979 4,325 23,836 2,891 0,922 

 

Πίλαθαο 6.2.7. ύγθξηζε αλέξγσλ κε εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα κεγαιύηεξν ησλ  €10.000 ζε Αζήλα θαη 

Χαιθίδα. 

 
Αζήλα 

Υαιθίδα 
 

 Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

p-value 

Ζιηθία (έηε) 34,061 9,267 33,273 10,314 0,712 

Μήλεο αλεξγίαο 14,788 11,157 17,303 15,245 0,402 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 13,424 3,202 12,591 3,215 0,226 

Δκβαδό θαηνηθίαο (m
2
) 106,121 36,372 112,545 35,830 0,405 

Βάξνο (kg) 64,697 14,349 71,421 14,787 0,034 

Ύςνο (m) 1,658 0,055 1,703 0,102 0,005 

ΓΜ (kg/m
2
) 23,566 5,517 24,478 3,980 0,349 

 

ηνλ πίλαθα 6.2.8. πνπ ζπγθξίλνληαη νη άλεξγνη πνπ δνπλ ζε ηδηφθηεηε θαηνηθία 

ζηελ Αζήλα θαη ηε Υαιθίδα, βιέπνπκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ αλέξγσλ ζηελ Υαιθίδα θαη ησλ αλέξγσλ ζηελ Αζήλα κε ηνπο πξψηνπο λα 

κέλνπλ ζε κεγαιχηεξα ζπίηηα (p=0,034). Σέινο, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 6.2.9.), 

πνπ ζπγθξίλνληαη νη άλεξγνη πνπ λνηθηάδνπλ ηε κφληκε θαηνηθία ζηελ νπνία δνπλ ζε 

Αζήλα θαη Υαιθίδα, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0,008) γηα ην χςνο, κε 

ηνπο αλέξγνπο ζηε Υαιθίδα λα είλαη ςειφηεξνη. 
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Πίλαθαο 6.2.8. ύγθξηζε αλέξγσλ πνπ δνπλ ζε ηδηόθηεηε θαηνηθία ζε Αζήλα θαη Χαιθίδα. 

 Αζήλα Υαιθίδα  

 Μέζε ηηκή Σππηθή 

απόθιηζε 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

p-value 

Ζιηθία (έηε) 32,478 9,055 33,017 10,839 0,787 

Μήλεο αλεξγίαο 15,587 13,000 17,706 15,501 0,459 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 12,978 3,044 12,569 3,434 0,527 

Δκβαδό θαηνηθίαο (m
2
) 104,913 34,206 119,017 32,682 0,034 

Βάξνο (kg) 65,663 14,235 70,358 14,969 0,107 

Ύςνο (m) 1,671 0,074 1,688 0,101 0,330 

ΓΜ (kg/m
2
) 23,393 4,338 24,525 4,044 0,172 

 

Πίλαθαο 6.2.9. ύγθξηζε αλέξγσλ πνπ δνπλ ζε ελνηθηαζκέλε θαηνηθία ζε Αζήλα θαη Χαιθίδα. 

 Αζήλα Υαιθίδα  

 Μέζε ηηκή 
Σππηθή 

απόθιηζε 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

p-

value 

Ζιηθία (έηε) 34,619 10,961 31,500 7,928 0,323 

Μήλεο αλεξγίαο 21,000 17,271 14,667 11,667 0,196 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 12,667 2,176 13,000 2,301 0,645 

Δκβαδό θαηνηθίαο (m
2
) 81,952 21,671 86,111 38,139 0,686 

Βάξνο (kg) 67,333 14,371 72,806 13,545 0,231 

Ύςνο (m) 1,659 0,077 1,739 0,103 0,008 

ΓΜ (kg/m
2
) 24,615 6,023 23,967 3,177 0,685 

 

 

6.3.  πγθξηηηθή αλάιπζε αλά θχιν 

Ο πίλαθαο 6.3.1. ζπγθξίλεη ηνπο άλεξγνπο αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. Σα δεδνκέλα 

έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηα ρξφληα εθπαίδεπζεο (p= 0,006) κε ηηο 

γπλαίθεο λα έρνπλ πεξηζζφηεξα (Μ.Σ.=13,310 έηε) έλαληη ησλ αλδξψλ (Μ.Σ.= 11,910 έηε), 

γηα ην κέγεζνο ηεο θαηνηθίαο ζην νπνίν δνπλ (p= 0,013) κε ηηο γπλαίθεο λα κέλνπλ ζε 

κεγαιχηεξα ζπίηηα (Μ.Σ.= 110,600 ηκ) έλαληη ησλ αλδξψλ (Μ.Σ.= 95,760 ηκ), γηα ην βάξνο 

(p=0,001) κε ηηο γπλαίθεο (Μ.Σ.= 62,182 kg) λα έρνπλ κηθξφηεξν βάξνο ζε ζρέζε κε ην 

άιιν θχιν (Μ.Σ.= 79,120 kg) , γηα ην χςνο (p=0,001) κε ηηο γπλαίθεο λα είλαη έρνπλ 

κηθξφηεξν χςνο (Μ.Σ.= 1,630 m) ελψ νη άλδξεο βξέζεθαλ ςειφηεξνη (Μ.Σ.= 1,750 m) θαη 

ηέινο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θάλεθε λα ππάξρεη γηα ην ΓΜ (p=0,001) κε ηηο 

γπλαίθεο λα έρνπλ Μ.Σ.= 23,168 kg/m
2
 ελψ νη άλδξεο Μ.Σ.= 25,600 kg/m

2
. 
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Πίλαθαο  6.3.1. ύγθξηζε αλέξγσλ γπλαηθώλ θαη αλέξγσλ αλδξώλ. 

 

ηνλ πίλαθα 6.3.2. ζπγθξίλνληαη νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο πνπ δνπλ ζηελ Αζήλα 

θαη παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηα έηε 

εθπαίδεπζεο (p=0,020), ην κέγεζνο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο (p=0,041), ην ζσκαηηθφ βάξνο 

(p=0,001) θαη ην χςνο (p=0,001). πγθεθξηκέλα νη γπλαίθεο έρνπλ πεξηζζφηεξα έηε 

εθπαίδεπζεο (Μ.Σ.= 13,340 έηε, Μ.Σ.= 11,530 έηε), δήισζαλ πεξηζζφηεξα ηεηξαγσληθά 

κέηξα κφληκεο θαηνηθίαο  (Μ.Σ.= 102,420ηκ, Μ.Σ.= 83,880ηκ), έρνπλ ρακειφηεξν βάξνο 

(Μ.Σ.= 62,430kg, Μ.Σ.= 77,230kg), θαη ρακειφηεξν χςνο (Μ.Σ.= 1,630m, Μ.Σ.= 1,750m),   

 

Πίλαθαο 6.3.2 ύγθξηζε αλέξγσλ αλδξώλ θαη αλέξγσλ γπλαηθώλ πνπ δνπλ ζηελ Αζήλα  

 

 Γπλαίθεο Άλδξεο  

 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Ζιηθία (έηε) 33,380 9,668 32,470 9,900 0,740 

Μήλεο αλεξγίαο 18,060 14,840 15,000 13,883 0,458 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 13,340 2,639 11,530 2,853 0,020 

Δκβαδό θαηνηθίαο (m
2
) 102,420 34,715 83,880 19,742 0,041 

Βάξνο (kg) 62,430 12,770 77,230 12,543 0,001 

Ύςνο (m) 1,630 0,047 1,750 0,077 0,001 

ΓΜ (kg/m
2
) 23,320 5,262 25,110 3,507 0,197 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα (πίλαθαο 6.3.3.) ζπγθξίλνληαη νη άλεξγνη πνπ δνπλ ζηε 

Υαιθίδα φζνλ αθνξά ην θχιν ηνπο,. ηε Υαιθίδα δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηα ρξφληα εθπαίδεπζεο (p=0,106) κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (ζε αληίζεζε κε 

ηνπο αλέξγνπο ηεο Αζήλαο πνπ θάλεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά), αιιά 

παξαηεξείηαη ζην εκβαδφ κφληκεο θαηνηθίαο (p=0,015), κε ηηο γπλαίθεο λα δνπλ ζε 

 Γπλαίθεο Άλδξεο  

 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Ζιηθία (έηε) 32,000 9,350 34,000 10,727 0,225 

Μήλεο αλεξγίαο 17,510 14,333 16,510 15,048 0,690 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 13,310 2,785 11,910 3,158 0,006 

Δκβαδό θαηνηθίαο (m
2
) 110,600 36,505 95,760 31,399 0,013 

Βάξνο (kg) 62,182 12,597 79,120 10,975 0,001 

Ύςνο (m) 1,630 0,069 1,750 0,075 0,001 

ΓΜ (kg/m
2
) 23,168 4,737 25,600 3,228 0,001 
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κεγαιχηεξα (Μ.Σ.= 121,368ηκ) ελψ νη άλδξεο ζε κηθξφηεξα (Μ.Σ.= 101,079ηκ), ζην βάξνο 

(p=0,001) (Μ.Σ.= 61,855 kg, Μ.Σ.= 80,021kg), ζην χςνο (p=0,001) (Μ.Σ.= 1,640m, Μ.Σ.= 

1,761m) θαη ην ΓΜ (p=0,001) (Μ.Σ.= 22,965 kg/m
2
, Μ.Σ.= 25,821 kg/m

2
)  κε ηηο 

γπλαίθεο λα έρνπλ ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο. 

Πίλαθαο 6.3.3. ύγθξηζε αλέξγσλ αλδξώλ θαη αλέξγσλ γπλαηθώλ πνπ δνπλ ζηε Χαιθίδα. 

 Γπλαίθεο Άλδξεο  

 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Ζιηθία (έηε) (έηε) 30,395 8,750 34,921 11,119 0,053 

Μήλεο αλεξγίαο 16,789 13,800 17,184 15,672 0,908 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 13,263 3,002 12,079 3,307 0,106 

Δκβαδό θαηνηθίαο (m
2
) 121,368 36,441 101,079 34,299 0,015 

Βάξνο (kg) 61,855 12,527 80,021 10,262 0,001 

Ύςνο (m) 1,640 0,091 1,761 0,075 0,001 

ΓΜ (kg/m
2
) 22,965 4,004 25,821 3,119 0,001 

 

6.4. πγθξηηηθή αλάιπζε ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. 

ηνλ ακέζσο επφκελν πίλαθα (πίλαθαο 6.4.1.) θαίλεηαη πσο ηα άηνκα πνπ δνπλ 

κφλα ηνπο ή κε ζπγθάηνηθν, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά δνπλ ζε κηθξφηεξα ζπίηηα 

(p=0,001) ελψ έρνπλ κεγαιχηεξν βάξνο (p=0,032) απφ εθείλνπο πνπ δνπλ είηε κε ηνπο 

γνλείο ηνπο είηε έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα.  

 

Πίλαθαο 6.4.1.  ύγθξηζε αλέξγσλ πνπ δηακέλνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο ή ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ησλ αλέξγσλ 

πνπ δηακέλνπλ κόλνη ηνπο ή κε έλαλ ζπγθάηνηθν.  

 Γηακέλεη κε ηνπο γνλείο ή ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ/ηεο 

Γηακέλεη κε ζπγθάηνηθν ή 

κόλνο/ε 
 

 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Ζιηθία (έηε) 32,328 9,920 35,296 9,714 0,162 

Μήλεο αλεξγίαο 17,767 14,864 14,370 13,118 0,277 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 12,905 3,170 12,185 2,076 0,152 

Δκβαδό θαηνηθίαο (m
2
) 111,560 34,153 76,259 24,172 0,001 

Βάξνο (kg) 67,455 14,269 74,111 14,783 0,032 

Ύςνο (m) 1,677 ,084 1,721 0,114 0,068 

ΓΜ (kg/m
2
) 23,930 4,557 24,853 3,446 0,325 
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ηνλ πίλαθα 6.4.2. πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηνπο κήλεο αλεξγίαο (p=0,009) κε ηνπο αλέξγνπο πνπ έρνπλ αηνκηθφ εηζφδεκα 

κεγαιχηεξν απφ 5.000€ λα είλαη ιηγφηεξνπο κήλεο άλεξγνη (Μ.Σ.=10,593 κήλεο) ζε 

ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ έρνπλ εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα κηθξφηεξν ησλ 5.000 € (Μ.Σ.= 

14,687κήλεο).  

 

Πίλαθαο 6.4.2. ύγθξηζε ησλ αλέξγσλ πνπ έρνπλ εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα κεγαιύηεξν ησλ 5.000€ θαη ησλ 

αλέξγσλ πνπ έρνπλ εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα κηθξόηεξν ησλ 5.000€ 

 Αηνκηθό εηζόδεκα > 5.000€ Αηνκηθό εηζόδεκα < 5000€  

 Μέζε ηηκή 
Σππηθή 

απόθιηζε 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Ζιηθία (έηε) 35,444 8,971 32,293 10,067 0,138 

Μήλεο αλεξγίαο 10,593 12,258 18,647 14,687 0,009 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 12,741 2,611 12,776 3,096 0,957 

Δκβαδό θαηνηθίαο (m
2
) 99,852 39,120 106,069 34,388 0,411 

Βάξνο (kg) 72,889 14,978 67,740 14,341 0,098 

Ύςνο (m) 1,706 0,096 1,680 0,091 0,185 

ΓΜ (kg/m
2
) 25,065 5,272 23,880 4,131 0,206 

 

ζνλ αθνξά ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (πίλαθαο 6.4.3.), βιέπνπκε πσο νη 

άλεξγνη κε εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κεγαιχηεξν ησλ 10.000€ έρνπλ ηελ ηάζε λα 

κέλνπλ ζε κεγαιχηεξεο θαηνηθίεο (Μ.Σ.= 110,404 ηκ) απφ εθείλνπο κε νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα κηθξφηεξν ησλ 5.000€ (Μ.Σ.= 92,500ηκ), κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

p=0,005. 

 

Πίλαθαο 6.4.3. ύγθξηζε ησλ αλέξγσλ πνπ έρνπλ εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα κεγαιύηεξν ησλ 10.000€ θαη 

ησλ αλέξγσλ πνπ έρνπλ εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα κηθξόηεξν ησλ 10.000€ 

 
νηθνγελεηαθό εηζόδεκα  

>10.000€ 

νηθνγελεηαθό  εηζόδεκα                            

<10000€ 
 

 Μέζε ηηκή 
Σππηθή 

απόθιηζε 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Ζιηθία (έηε) 33,535 9,93685 31,432 9,827 0,243 

Μήλεο αλεξγίαο 16,465 14,008 18,614 15,822 0,417 

Υξόληα εθπαίδεπζεο 12,869 3,219 12,545 2,463 0,513 

Δκβαδό θαηνηθίαο (m
2
) 110,404 35,954 92,500 30,567 0,005 

Βάξνο (kg) 69,180 14,9132 67,659 13,809 0,566 

Ύςνο (m) 1,688 ,09128 1,678 0,094 0,528 

ΓΜ (kg/m
2
) 24,174 4,54197 23,947 4,013 0,776 
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6.5. Απνηειέζκαηα θαη ζπγθξίζεηο ζην SF-36 θαη ζην MedDietScore. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 6.5.1.) βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ SF-36 θαη 

ηνπ MedDietScore, γηα φιν ην δείγκα ελψ ζηνλ πίλαθα 6.5.2.ζπγθξηηηθά γηα ηνπο αλέξγνπο 

ηεο Αζήλαο θαη ηεο Υαιθίδαο. Παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ξφιν (p= 0,044) θαη γηα ην MedDietScore (p=0,001). πγθεθξηκέλα νη 

άλεξγνη ζηελ Αζήλα ζεκείσζαλ ρακειφηεξεο ηηκέο, κε Μ.Σ.= 45,128 γηα ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ξφιν θαη Μ.Σ.= 30 γηα ην MedDietScore ελψ νη άλεξγνη ζηελ Υαιθίδα 

Μ.Σ.=59,211 θαη Μ.Σ.= 32,803 αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 6.5.1.  Απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνηόηεηαο δσήο SF-36 θαη ηνπ MedDietScore ζην ζύλνιν 

ηνπ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ. 

 Διάρηζηε ηηκή Μέγηζηε ηηκή Μέζε ηηκή Σππηθή απόθιηζε 

σκαηηθή Λεηηνπξγηθόηεηα 0 100 82,22 23,734 

Ρόινο σκαηηθόο 0 100 68,36 36,573 

Ρόινο πλαηζζεκαηηθόο 0 100 52,72 41,434 

Εσηηθόηεηα 0 95 54,20 20,120 

Φπρηθή Τγεία 0 96 55,89 20,478 

Κνηλσληθή Λεηηνπξγηθόηεηα 13 100 62,59 25,241 

σκαηηθόο Πόλνο 10 100 63,67 26,549 

Γεληθή Τγεία 15 100 64,61 19,769 

MedDietScore 15 43 31,49 5,334 

 

Πίλαθαο 6.5.2.  ύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνηόηεηαο δσήο SF-36 θαη ηνπ 

MedDietScore γηα ηνπο αλέξγνπο πνπ κέλνπλ ζηελ Αζήλα θαη ηνπο αλέξγνπο πνπ κέλνπλ ζηε Χαιθίδα 

 Αζήλα Υαιθίδα  

 Μέζε ηηκή 
Σππηθή 

απόθιηζε 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

σκαηηθή Λεηηνπξγηθόηεηα 83,561 19,587 81,053 26,899 0,523 

Ρόινο σκαηηθόο 69,030 34,292 67,763 38,690 0,837 

Ρόινο πλαηζζεκαηηθόο 45,128 42,667 59,211 39,478 0,044 

Εσηηθόηεηα 51,716 22,505 56,382 17,618 0,167 

Φπρηθή Τγεία 53,493 23,978 58,000 16,685 0,200 

Κνηλσληθή Λεηηνπξγηθόηεηα 64,179 25,273 61,184 25,296 0,481 

σκαηηθόο Πόλνο 64,739 26,094 62,730 27,081 0,653 

Γεληθή Τγεία 65,597 23,331 63,733 16,047 0,585 

MedDietScore 30,000 5,081 32,803 5,236 0,001 
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ηνλ πίλαθα 6.5.3. πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ SF-36 θαη 

MedDietScore ζπγθξηηηθά αλά θχιν, νπνχ δε παξαηεξήζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά. 

Πίλαθαο 6.5.3.  ύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνηόηεηαο δσήο SF-36 θαη ηνπ 

MedDietScore γηα ηνπο άλεξγνπο άλδξεο θαη ηηο άλεξγεο γπλαίθεο. 

 Γπλαίθεο Άλδξεο  

 Μέζε ηηκή 
Σππηθή 

απόθιηζε 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

σκαηηθή Λεηηνπξγηθόηεηα 83,218 21,754 80,636 26,702 0,549 

Ρόινο σκαηηθόο 69,886 35,184 65,909 38,898 0,529 

Ρόινο πλαηζζεκαηηθόο 50,958 42,176 55,556 40,438 0,524 

Εσηηθόηεηα 52,955 20,009 56,182 20,321 0,353 

Φπρηθή Τγεία 53,773 21,467 59,273 18,477 0,119 

Κνηλσληθή Λεηηνπξγηθόηεηα 62,642 23,404 62,500 28,157 0,975 

σκαηηθόο Πόλνο 62,926 25,394 64,864 28,498 0,673 

Γεληθή Τγεία 63,448 21,011 66,455 17,656 0,379 

MedDietScore 31,114 5,222 32,091 5,502 0,288 

 

Ο πίλαθαο 6.5.4. δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλέξγσλ γπλαηθψλ γηα ηηο θιίκαθεο 

ηνπ SF-36 θαη ηνπ MedDietScore θαη ηα ζπγθξίλεη αλάινγα ηε πεξηνρή δηακνλήο (Αζήλα-

Υαιθίδα). Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ βξέζεθαλ είλαη ζηελ δσηηθφηεηα κε 

p=0,013 ζηελ ςπρηθή πγεία κε p=0,033 θαη ζην MedDietScore κε p=0,003. Οη γπλαίθεο 

ζηελ Υαιθίδα έρνπλ Μ.Σ.= 58,947 γηα ηε δσηηθφηεηα, ελψ ζηελ Αζήλα Μ.Σ.= 48,400, 

επίζεο ζηε Υαιθίδα γηα ηελ ςπρηθή πγεία έρνπλ Μ.Σ.= 59,053, ελψ ζηελ Αζήλα έρνπλ 

Μ.Σ.= 49,760 θαη νη γπλαίθεο ζηε Υαιθίδα έρνπλ Μ.Σ.= 32,974 βαζκνχο ζην 

MedDietScore ελψ ζηελ Αζήλα ε Μ.Σ. = 29,700. 
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Πίλαθαο 6.5.4. ύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνηόηεηαο δσήο SF-36 θαη ηνπ 

MedDietScore γηα ηηο άλεξγεο γπλαίθεο πνπ κέλνπλ ζηελ Αζήλα θαη ηηο άλεξγεο γπλαίθεο πνπ κέλνπλ ζηε 

Χαιθίδα. 

 Αζήλα Υαιθίδα  

 
Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

p-value 

σκαηηθή Λεηηνπξγηθόηεηα 83,367 16,438 83,026 27,375 0,946 

Ρόινο σκαηηθόο 68,500 34,923 71,711 35,910 0,674 

Ρόινο πλαηζζεκαηηθόο 44,218 41,604 59,649 41,848 0,091 

Εσηηθόηεηα 48,400 21,816 58,947 15,689 0,013 

Φπρηθή Τγεία 49,760 24,259 59,053 15,931 0,033 

Κνηλσληθή Λεηηνπξγηθόηεηα 64,000 24,043 60,855 22,730 0,535 

σκαηηθόο Πόλνο 63,700 26,497 61,908 24,179 0,745 

Γεληθή Τγεία 63,700 23,858 63,108 16,723 0,892 

MedDietScore 29,700 4,854 32,974 5,165 0,003 

 

Σέινο ζηνλ πίλαθα 6.5.5. θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλέξγσλ αλδξψλ γηα ηηο 

θιίκαθεο ηνπ SF-36 θαη ηνπ MedDietScore θαη γίλνληαη νη ζπγθξίζεηο γηα ηηο δχν πεξηνρέο 

δηακνλήο (Αζήλα-Υαιθίδα).  ε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο, εδψ δελ έρνπκε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

 

Πίλαθαο 6.5.5. ύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνηόηεηαο δσήο SF-36 θαη ηνπ 

MedDietScore γηα ηνπο άλεξγνπο άλδξεο πνπ κέλνπλ  ζηελ Αζήλα θαη ηνπο άλεξγνπο άλδξεο πνπ κέλνπλ ζηε 

Χαιθίδα. 

 Αζήλα Υαιθίδα  

 
Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

p-value 

σκαηηθή Λεηηνπξγηθόηεηα 84,118 27,342 79,079 26,632 0,523 

Ρόινο σκαηηθόο 70,588 33,349 63,816 41,385 0,556 

Ρόινο πλαηζζεκαηηθόο 47,917 47,091 58,772 37,516 0,421 

Εσηηθόηεηα 61,471 22,274 53,816 19,223 0,199 

Φπρηθή Τγεία 64,471 19,944 56,947 17,558 0,165 

Κνηλσληθή Λεηηνπξγηθόηεηα 64,706 29,393 61,513 27,933 0,701 

σκαηηθόο Πόλνο 67,794 25,401 63,553 30,009 0,615 

Γεληθή Τγεία 71,176 21,399 64,342 15,560 0,187 

MedDietScore 30,882 5,765 32,632 5,370 0,280 
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ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα MedDietScore 

γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, γηα ηελ Αζήλα θαη γηα ηε Υαιθίδα (γξαθήκαηα 6.5.1.-6.5.3.). 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ MedDietScore ζε 

Αζήλα θαη Υαιθίδα, βιέπνπκε πσο ζηελ Αζήλα ππάξρεη απμεκέλε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ρακειφηεξσλ ζθνξ πηνζέηεζεο ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλέξγνπλ πνπ δηακέλνπλ ζηε Υαιθίδα. 

Γξάθεκα 6.5.1. πρλόηεηα εκθάληζεο απνηειεζκάησλ MedDietScore ζην ζύλνιν ηνπ αλέξγνπ πιεζπζκνύ. 
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Γξάθεκα 6.5.2. πρλόηεηα εκθάληζεο απνηειεζκάησλ MedDietScore ζην ζύλνιν ηνπ άλεξγνπ πιεζπζκνύ πνπ 

δηακέλεη ζηελ Αζήλα. 
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Γξάθεκα 6.5.3. πρλόηεηα εκθάληζεο απνηειεζκάησλ MedDietScore γηα ην ζύλνιν ηνπ άλεξγνπ πιεζπζκνύ 

πνπ δηακέλεη ζηε Χαιθίδα.. 
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6.6. Απνηειέζκαηα ησλ εηθνζηηεηξάσξσλ αλαθιήζεσλ  

Σα δεδνκέλα απφ ηηο εηθνζηηεηξάσξεο αλαθιήζεηο πεξάζηεθαλ ζην δηαηηνινγηθφ 

ινγηζκηθφ DietSpeak θαη έπεηηα επεμεξγάζηεθαλ ζην SPSS Statistics Version 21. Γηα λα 

ειέγμνπκε ην θαηλφκελν ηεο ππνθαηαγξαθήο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ, σο θξίζηκν φξην ΔΠ/ΒΜΡ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 0,9, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ κειέηε NHANES III (Briefel et al., 1997).  Έηζη πξνέθπςαλ νη εκεξήζηεο 

πξνζιήςεηο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.6.1.  

Ο πίλαθαο 6.6.2. παξνπζηάδεη ηηο εκεξήζηεο πξνζιήςεηο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 

μερσξηζηά γηα ηνπο αλέξγνπο ηεο Αζήλαο θαη ηνπο αλέξγνπο ηεο Υαιθίδαο θαη ηα 

ζπγθξίλεη. Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε 

(p=0,001), ηε πξσηετληθή πξφζιεςε (p=0,029), ηνπο πδαηάλζξαθεο (p=0,001), ηε 

ρνιεζηεξφιε (p=0,013), ηε βηηακίλε Δ (p=0,006), ην ςεπδάξγπξν (p=0,027) θαη ηα 

ηζνδχλακα δεκεηξηαθψλ(p=0,015). 

Ο πίλαθαο 6.6.3. παξνπζηάδεη ηηο εκεξήζηεο πξνζιήςεηο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 

μερσξηζηά γηα ηηο άλεξγεο γπλαίθεο θαη ηνπο άλεξγνπο άλδξεο θαη ηα ζπγθξίλεη. 

Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε (p=0,001), ηε 

πξσηετληθή πξφζιεςε (p=0,007), ηνπο πδαηάλζξαθεο (p=0,001), ηηο θπηηθέο ίλεο 

(p=0,001), ην θάιην (p=0,036), ην λάηξην (p=0,025), ην ζίδεξν (p=0,025), ην θψζθνξν 

(p=0,028), ηα ηζνδχλακα δεκεηξηαθψλ (p=0,001) θαη ηέινο ηα ηζνδχλακα θξεαηηθψλ θαη 

νζπξίσλ (p=0,009). 

Ο πίλαθαο 6.6.4. παξνπζηάδεη ηηο εκεξήζηεο πξνζιήςεηο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 

μερσξηζηά γηα ηηο άλεξγεο γπλαίθεο θαη ηνπο άλεξγνπο άλδξεο πνπ κέλνπλ ζηελ Αζήλα. 

Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε (p=0,021), ηηο 

θπηηθέο ίλεο (p=0,005) θαη ηα ηζνδχλακα δεκεηξηαθψλ (p=0,035). 

Ο πίλαθαο 6.6.5. παξνπζηάδεη ηηο εκεξήζηεο πξνζιήςεηο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 

μερσξηζηά γηα ηηο άλεξγεο γπλαίθεο θαη ηνπο άλεξγνπο άλδξεο πνπ κέλνπλ ζηε Υαιθίδα. 

Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε (p=0,018), ηε 

πξσηετληθή πξφζιεςε (p=0,026), ηνπο πδαηάλζξαθεο (p=0,004) ηηο θπηηθέο ίλεο (p=0,009), 

ην λάηξην (p=0,025), ε βηηακίλε C (p=0,020) θαη ηα ηζνδχλακα δεκεηξηαθψλ (p=0,007). 
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Πίλαθαο 6.6.1. Αλάιπζε 24
σξεο 

αλάθιεζεο εκεξήζηαο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ζην ζύλνιν ηνπ 

δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ. 

 
Μέζε ηηκή 

Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Σππηθή απόθιηζε 

Δλεξγεηαθή πξόζιεςε (kcal) 2043,51 1140 3250 512,988 

Πξσηεΐλεο (gr) 79,65 23 171 27,091 

Οιηθό Λίπνο (gr) 94,81 33 187 32,217 

Τδαηάλζξαθεο (gr) 206,34 73 485 85,175 

Φπηηθέο Ίλεο (gr) 15,12 0 39 8,379 

Απιά άθραξα (gr) 71,12 2 357 65,209 

Κνξεζκέλν Λίπνο (gr) 25,25 1 57 10,545 

Μνλναθόξεζην Λίπνο (gr) 46,17 9 97 19,109 

Πνιπαθόξεζην Λίπνο (gr) 9,61 0 26 5,005 

Υνιεζηεξόιε (gr) 259,34 0 1039 192,677 

Κάιην (mg) 3705,31 260 42465 6743,106 

Νάηξην (mg) 1775,80 175 5984 1065,151 

Βηηακίλε Α (κg) 161,12 0 2900 357,428 

Βηηακίλε Δ (mg) 5,23 0 17 4,494 

Βηηακίλε Κ (κg) 15,81 0 88 15,716 

Βηηακίλε C (mg) 86,07 0 609 83,895 

Φπιιηθό νμύ (mg) 50,61 0 520 85,613 

Βηηακίλε Β12 (κg) 0,65 0 25 2,593 

Αζβέζηην (mg) 891,52 1 3042 526,734 

ίδεξνο (mg) 9,21 0 81 10,827 

Φώζθνξνο (mg) 1518,94 147 5454 828,637 

ειήλην (κg) 80,11 0 3365 338,676 

Φεπδάξγπξνο (mg) 4,43 0 20 4,290 

Ηζνδύλακα δεκεηξηαθώλ 9,119 0,0 19,0 4,765 

Ηζνδύλακα ιαραληθώλ 4,223 0,0 10,0 2,361 

Ηζνδύλακα  θξνύησλ 2,069 0,0 10,0 2,053 

Ηζνδύλακα ιίπνπο θαη γιπθώλ 6,767 0,0 25,0 5,643 

Ηζνδύλακα γαιαθηνθνκηθώλ 

πξντόλησλ 
1,213 0,0 10,0 2,014 

Ηζνδύλακα  θξεαηηθώλ θαη νζπξίσλ 7,688 0,0 17,0 4,413 
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Πίλαθαο 6.6.2. πγθξηηηθή αλάιπζε 24
σξεο 

αλάθιεζεο εκεξήζηαο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ αλέξγσλ 

πνπ δηακέλνπλ ζηελ Αζήλα θαη αλέξγσλ πνπ κέλνπλ ζηε Χαιθίδα. 

 Αζήλα Xαιθίδα  

 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Δλεξγεηαθή πξόζιεςε (kcal) 1873,714 443,424 2200,491 526,638 0,001 

Πξσηεΐλεο (gr) 73,592 26,914 85,245 26,275 0,029 

Οιηθό Λίπνο (gr) 91,878 33,095 97,528 31,454 0,379 

Τδαηάλζξαθεο (gr) 176,449 66,377 233,981 91,669 0,001 

Φπηηθέο Ίλεο (gr) 13,776 7,964 16,358 8,634 0,120 

Απιά άθραξα (gr) 60,061 51,461 81,340 74,786 0,095 

Κνξεζκέλν Λίπνο (gr) 25,633 10,150 24,887 10,982 0,723 

Μνλναθόξεζην Λίπνο (gr) 43,796 19,204 48,358 18,937 0,230 

Πνιπαθόξεζην Λίπνο (gr) 9,082 5,291 10,094 4,724 0,310 

Υνιεζηεξόιε (gr) 211,469 119,644 303,604 233,959 0,013 

Κάιην (mg) 3022,388 5772,616 4336,698 7530,613 0,328 

Νάηξην (mg) 1876,204 953,998 1682,981 1159,851 0,363 

Βηηακίλε Α (κg) 119,306 144,522 199,774 475,067 0,258 

Βηηακίλε Δ (mg) 3,980 3,631 6,377 4,923 0,006 

Βηηακίλε Κ (κg) 13,143 16,369 18,283 14,815 0,099 

Βηηακίλε C (mg) 82,714 96,889 89,170 70,603 0,700 

Φπιιηθό νμύ (mg) 36,265 40,297 63,868 111,195 0,096 

Βηηακίλε Β12 (κg) 0,224 ,511 1,038 3,535 0,103 

Αζβέζηην (mg) 902,959 518,335 880,943 539,119 0,834 

ίδεξνο (mg) 8,347 8,305 10,000 12,755 0,444 

Φώζθνξνο (mg) 1432,571 656,261 1600,327 962,854 0,312 

ειήλην (κg) 38,306 58,724 119,500 467,330 0,220 

Φεπδάξγπξνο (mg) 3,469 3,254 5,327 4,942 0,027 

Ηζνδύλακα δεκεηξηαθώλ 7,939 4,5708 10,231 4,7180 0,015 

Ηζνδύλακα ιαραληθώλ 4,265 2,5044 4,183 2,2405 0,861 

Ηζνδύλακα  θξνύησλ 1,673 1,5192 2,442 2,4084 0,057 

Ηζνδύλακα ιίπνπο θαη γιπθώλ 7,541 6,0155 6,038 5,2214 0,182 

Ηζνδύλακα γαιαθηνθνκηθώλ 

πξντόλησλ 
1,316 2,1859 1,115 1,8540 0,619 

Ηζνδύλακα  θξεαηηθώλ θαη 

νζπξίσλ 
7,041 4,1279 8,298 4,6223 0,153 
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Πίλαθαο 6.6.3. πγθξηηηθή αλάιπζε 24
σξεο 

αλάθιεζεο εκεξήζηαο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ αλέξγσλ 

γπλαηθώλ θαη αλέξγσλ αλδξώλ. 

 Γπλαίθεο Άλδξεο  

 
Μέζε ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Δλεξγεηαθή πξόζιεςε (kcal) 1884,53 459,136 2289,925 499,330 0,001 

Πξσηεΐλεο (gr) 73,85 28,377 88,625 22,476 0,007 

Οιηθό Λίπνο (gr) 92,90 32,750 97,775 31,553 0,459 

Τδαηάλζξαθεο (gr) 179,95 67,288 247,250 94,247 0,001 

Φπηηθέο Ίλεο (gr) 12,45 7,703 19,250 7,758 0,001 

Απιά άθραξα (gr) 70,39 61,071 72,250 71,947 0,889 

Κνξεζκέλν Λίπνο (gr) 25,31 10,940 25,150 10,037 0,942 

Μνλναθόξεζην Λίπνο (gr) 44,79 19,382 48,300 18,718 0,368 

Πνιπαθόξεζην Λίπνο (gr) 9,73 5,573 9,425 4,031 0,753 

Υνιεζηεξόιε (gr) 244,53 150,734 282,300 244,368 0,336 

Κάιην (mg) 2299,74 1130,567 5883,950 10380,085 0,036 

Νάηξην (mg) 1560,66 731,437 2109,275 1383,385 0,025 

Βηηακίλε Α (κg) 118,15 136,659 227,725 542,361 0,217 

Βηηακίλε Δ (mg) 4,84 4,102 5,825 5,038 0,281 

Βηηακίλε Κ (κg) 15,89 15,952 15,700 15,545 0,954 

Βηηακίλε C (mg) 76,65 90,968 100,675 70,174 0,159 

Φπιιηθό νμύ (mg) 37,44 54,942 71,025 116,434 0,094 

Βηηακίλε Β12 (κg) ,29 ,733 1,200 4,008 0,163 

Αζβέζηην (mg) 841,76 501,115 968,650 561,882 0,237 

ίδεξνο (mg) 7,29 7,016 12,175 14,551 0,025 

Φώζθνξνο (mg) 1372,93 775,660 1741,600 866,494 0,028 

ειήλην (κg) 44,89 71,844 133,825 530,344 0,298 

Φεπδάξγπξνο (mg) 3,87 3,866 5,275 4,793 0,108 

Ηζνδύλακα δεκεηξηαθώλ 7,639 4,1313 11,375 4,829 0,001 

Ηζνδύλακα ιαραληθώλ 4,221 2,5025 4,225 2,157 0,994 

Ηζνδύλακα  θξνύησλ 1,795 1,7851 2,488 2,368 0,098 

Ηζνδύλακα ιίπνπο θαη γιπθώλ 6,107 4,6342 7,775 6,847 0,181 

Ηζνδύλακα γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 1,016 1,7126 1,513 2,395 0,261 

Ηζνδύλακα  θξεαηηθώλ θαη νζπξίσλ 6,713 3,7743 9,175 4,926 0,009 
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Πίλαθαο 6.6.4. πγθξηηηθή αλάιπζε 24
σξεο 

αλάθιεζεο εκεξήζηαο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ κεηαμύ 

ησλ αλέξγσλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλέξγσλ αλδξώλ πνπ δνπλ ζηελ Αζήλα. 

 Γπλαίθεο Άλδξεο  

 Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Δλεξγεηαθή πξόζιεςε (kcal) 1791,757 391,324 2126,417 514,368 0,021 

Πξσηεΐλεο (gr) 71,838 28,263 79,000 22,458 0,429 

Οιηθό Λίπνο (gr) 90,405 35,284 96,417 25,984 0,590 

Τδαηάλζξαθεο (gr) 168,730 58,150 200,250 85,679 0,155 

Φπηηθέο Ίλεο (gr) 12,000 7,721 19,250 6,196 0,005 

Απιά άθραξα (gr) 62,459 55,211 52,667 38,740 0,572 

Κνξεζκέλν Λίπνο (gr) 26,595 11,231 22,667 4,905 0,099 

Μνλναθόξεζην Λίπνο (gr) 43,405 20,565 45,000 14,936 0,806 

Πνιπαθόξεζην Λίπνο (gr) 9,324 5,774 8,333 3,499 0,578 

Υνιεζηεξόιε (gr) 226,135 122,744 166,250 101,008 0,133 

Κάιην (mg) 2060,054 882,971 5989,583 11407,833 0,258 

Νάηξην (mg) 1725,135 713,212 2342,000 1411,808 0,170 

Βηηακίλε Α (κg) 116,541 155,182 127,833 110,566 0,817 

Βηηακίλε Δ (mg) 3,946 3,605 4,083 3,872 0,911 

Βηηακίλε Κ (κg) 14,108 17,203 10,167 13,710 0,474 

Βηηακίλε C (mg) 83,838 109,476 79,250 41,508 0,888 

Φπιιηθό νμύ (mg) 31,676 38,086 50,417 45,270 0,164 

Βηηακίλε Β12 (κg) 0,162 0,374 0,417 0,793 0,303 

Αζβέζηην (mg) 847,000 439,245 1075,500 705,653 0,187 

ίδεξνο (mg) 7,027 7,369 12,417 9,968 0,050 

Φώζθνξνο (mg) 1380,838 702,594 1592,083 476,466 0,338 

ειήλην (κg) 43,649 66,341 21,833 15,891 0,072 

Φεπδάξγπξνο (mg) 3,649 3,401 2,917 2,811 0,504 

Ηζνδύλακα δεκεηξηαθώλ 7,162 4,086 10,333 5,314 0,035 

Ηζνδύλακα ιαραληθώλ 4,270 2,559 4,250 2,436 0,981 

Ηζνδύλακα  θξνύησλ 1,770 1,631 1,375 1,110 0,439 

Ηζνδύλακα ιίπνπο θαη γιπθώλ 6,622 4,643 10,375 8,702 0,176 

Ηζνδύλακα γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 0,959 1,469 2,417 3,470 0,182 

Ηζνδύλακα  θξεαηηθώλ θαη νζπξίσλ 6,541 3,686 8,583 5,143 0,138 
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Πίλαθαο 6.6.5. πγθξηηηθή αλάιπζε 24
σξεο 

αλάθιεζεο εκεξήζηαο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ κεηαμύ 

ησλ αλέξγσλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλέξγσλ αλδξώλ πνπ δνπλ ζηε Χαιθίδα. 

 Γπλαίθεο Άλδξεο  

 Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

p-value 

Δλεξγεηαθή πξόζιεςε (kcal) 2021,840 522,675 2360,000 485,159 0,018 

Πξσηεΐλεο (gr) 76,840 28,861 92,750 21,573 0,026 

Οιηθό Λίπνο (gr) 96,600 28,893 98,357 34,085 0,841 

Τδαηάλζξαθεο (gr) 196,560 77,164 267,393 91,853 0,004 

Φπηηθέο Ίλεο (gr) 13,120 7,785 19,250 8,444 0,009 

Απιά άθραξα (gr) 82,120 68,316 80,643 81,376 0,944 

Κνξεζκέλν Λίπνο (gr) 23,400 10,424 26,214 11,481 0,357 

Μνλναθόξεζην Λίπνο (gr) 46,840 17,696 49,714 20,206 0,586 

Πνιπαθόξεζην Λίπνο (gr) 10,320 5,321 9,893 4,211 0,746 

Υνιεζηεξόιε (gr) 271,760 183,998 332,036 271,198 0,354 

Κάιην (mg) 2654,480 1363,673 5838,679 10129,502 0,111 

Νάηξην (mg) 1317,240 702,394 2009,536 1384,874 0,025 

Βηηακίλε Α (κg) 120,520 106,470 270,536 643,098 0,234 

Βηηακίλε Δ (mg) 6,160 4,497 6,571 5,350 0,765 

Βηηακίλε Κ (κg) 18,520 13,812 18,071 15,907 0,914 

Βηηακίλε C (mg) 66,000 53,454 109,857 78,227 0,020 

Φπιιηθό νμύ (mg) 45,960 73,279 79,857 135,933 0,272 

Βηηακίλε Β12 (κg) 0,480 1,046 1,536 4,749 0,282 

Αζβέζηην (mg) 834,000 590,546 922,857 495,895 0,554 

ίδεξνο (mg) 7,680 6,587 12,071 16,289 0,214 

Φώζθνξνο (mg) 1360,750 892,530 1805,679 988,849 0,097 

ειήλην (κg) 46,792 81,056 181,821 631,035 0,304 

Φεπδάξγπξνο (mg) 4,208 4,549 6,286 5,141 0,132 

Ηζνδύλακα δεκεηξηαθώλ 8,375 4,179 11,821 4,635 0,007 

Ηζνδύλακα ιαραληθώλ 4,146 2,465 4,214 2,075 0,914 

Ηζνδύλακα  θξνύησλ 1,833 2,036 2,964 2,610 0,092 

Ηζνδύλακα ιίπνπο θαη γιπθώλ 5,313 4,603 6,661 5,707 0,358 

Ηζνδύλακα γαιαθηνθνκηθώλ 

πξντόλησλ 
1,104 2,064 1,125 1,692 0,968 

Ηζνδύλακα  θξεαηηθώλ θαη νζπξίσλ 6,979 3,971 9,429 4,904 0,056 
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Ο πίλαθαο 6.6.6. παξνπζηάδεη ηηο εκεξήζηεο πξνζιήςεηο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα 

ηηο άλεξγεο γπλαίθεο πνπ κέλνπλ ζηελ Αζήλα θαη γηα ηηο άλεξγεο γπλαίθεο πνπ κέλνπλ ζηε 

Υαιθίδα. Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ην θάιην (p=0,041), ην λάηξην 

(p=0,030) θαη ηε βηηακίλε Δ (p=0,036). πγθεθξηκέλα, είδακε πσο νη γπλαίθεο ζηελ Αζήλα 

θαηαλάισζαλ Μ.Σ.=2060,054mg θαιίνπ ελψ νη γπλαίθεο ζηελ Υαιθίδα Μ.Σ.=2654,480 

mg θαιίνπ, φζνλ αθνξά ην λάηξην νη γπλαίθεο ζηελ Αζήλα θαηαλάισζαλ πεξηζζφηεξν 

Μ.Σ.=1725,135 mg ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ζηελ Υαιθίδα Μ.Σ.=1317,240 mg, ελψ γηα ηε 

Βηηακίλε Δ ζεκείσζαλ νη γπλαίθεο ζηε Υαιθίδα κεγαιχηεξε πξφζιεςε Μ.Σ.=6,160 mg, 

ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ζηελ Αζήλα πνπ γηα ηηο νπνίεο βξέζεθε Μ.Σ.=3,946 mg. 

Ο πίλαθαο 6.6.7. παξνπζηάδεη θαη ζπγθξίλεη ηηο εκεξήζηεο πξνζιήςεηο ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ γηα ηνπο άλεξγνπο άλδξεο πνπ κέλνπλ ζηελ Αζήλα θαη ηε Υαιθίδα. 

Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηνπο πδαηάλζξαθεο (p=0,037), ηε 

ρνιεζηεξφιε (p=0,048), ην ςεπδάξγπξν (p=0,040) θαη ηα ηζνδχλακα θξνχησλ (p=0,010). 

πγθεθξηκέλα, είδακε πσο νη άλδξεο ζηελ Αζήλα θαηαλάισζαλ Μ.Σ.= 200,250gr 

πδαηαλζξάθσλ ελψ εθείλνη ζηελ Υαιθίδα Μ.Σ.= 267,393gr, φζνλ αθνξά ηε ρνιεζηεξφιε 

νη άλδξεο ζηελ Αζήλα θαηαλάισζαλ ιηγφηεξε πνζφηεηα κε Μ.Σ.= 166,250mg ζε ζρέζε κε 

ηνπο άλδξεο ζηελ Υαιθίδα πνπ βξέζεθαλ λα έρνπλ Μ.Σ.= 332,036mg. Γηα ηνλ ςεπδάξγπξν 

νη άλδξεο ζηε Υαιθίδα ζεκείσζαλ κεγαιχηεξε πξφζιεςε Μ.Σ.= 6,286mg, ζε ζρέζε κε 

ηνπο άλδξεο ζηελ Αζήλα γηα ηνπο νπνίνπο βξέζεθε Μ.Σ.= 2,917mg. Σέινο γηα ηα 

ηζνδχλακα θξνχησλ νη άλδξεο ζηε Υαιθίδα είραλ κεγαιχηεξε πξφζιεςε κε Μ.Σ.= 2,964, 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο ζηελ Αζήλα πνπ είραλ πξφζιεςε Μ.Σ.= 1,375. 
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Πίλαθαο 6.6.6. πγθξηηηθή αλάιπζε 24
σξεο 

αλάθιεζεο εκεξήζηαο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ κεηαμύ 

ησλ αλέξγσλ γπλαηθώλ πνπ δνπλ ζηελ Αζήλα θαη ησλ αλέξγσλ γπλαηθώλ πνπ δνπλ ζηε Χαιθίδα. 

 Αζήλα  Υαιθίδα   

 
Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Δλεξγεηαθή πξόζιεςε (kcal) 1791,757 391,324 2021,840 522,675 0,052 

Πξσηεΐλεο (gr) 71,838 28,263 76,840 28,861 0,500 

Οιηθό Λίπνο (gr) 90,405 35,284 96,600 28,893 0,470 

Τδαηάλζξαθεο (gr) 168,730 58,150 196,560 77,164 0,111 

Φπηηθέο Ίλεο (gr) 12,000 7,721 13,120 7,785 0,579 

Απιά άθραξα (gr) 62,459 55,211 82,120 68,316 0,216 

Κνξεζκέλν Λίπνο (gr) 26,595 11,231 23,400 10,424 0,263 

Μνλναθόξεζην Λίπνο (gr) 43,405 20,565 46,840 17,696 0,498 

Πνιπαθόξεζην Λίπνο (gr) 9,324 5,774 10,320 5,321 0,495 

Υνιεζηεξόιε (gr) 226,135 122,744 271,760 183,998 0,246 

Κάιην (mg) 2060,054 882,971 2654,480 1363,673 0,041 

Νάηξην (mg) 1725,135 713,212 1317,240 702,394 0,030 

Βηηακίλε Α (κg) 116,541 155,182 120,520 106,470 0,912 

Βηηακίλε Δ (mg) 3,946 3,605 6,160 4,497 0,036 

Βηηακίλε Κ (κg) 14,108 17,203 18,520 13,812 0,289 

Βηηακίλε C (mg) 83,838 109,476 66,000 53,454 0,453 

Φπιιηθό νμύ (mg) 31,676 38,086 45,960 73,279 0,319 

Βηηακίλε Β12 (κg) 0,162 0,374 0,480 1,046 0,156 

Αζβέζηην (mg) 847,000 439,245 834,000 590,546 0,921 

ίδεξνο (mg) 7,027 7,369 7,680 6,587 0,722 

Φώζθνξνο (mg) 1380,838 702,594 1360,750 892,530 0,922 

ειήλην (κg) 43,649 66,341 46,792 81,056 0,869 

Φεπδάξγπξνο (mg) 3,649 3,401 4,208 4,549 0,585 

Ηζνδύλακα δεκεηξηαθώλ 7,162 4,086 8,375 4,179 0,266 

Ηζνδύλακα ιαραληθώλ 4,270 2,559 4,146 2,465 0,851 

Ηζνδύλακα  θξνύησλ 1,770 1,631 1,833 2,036 0,894 

Ηζνδύλακα ιίπνπο θαη γιπθώλ 6,622 4,643 5,313 4,603 0,285 

Ηζνδύλακα γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 0,959 1,469 1,104 2,064 0,750 

Ηζνδύλακα  θξεαηηθώλ θαη νζπξίσλ 6,541 3,686 6,979 3,971 0,661 
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Πίλαθαο 6.6.7. πγθξηηηθή αλάιπζε 24
σξεο 

αλάθιεζεο εκεξήζηαο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ κεηαμύ 

ησλ αλέξγσλ αλδξώλ πνπ δνπλ ζηελ Αζήλα θαη ησλ αλέξγσλ αλδξώλ πνπ δνπλ ζηε Χαιθίδα. 

 Αζήλα Υαιθίδα  

 Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
p-value 

Δλεξγεηαθή πξόζιεςε (kcal) 2126,417 514,368 2360,000 485,159 0,178 

Πξσηεΐλεο (gr) 79,000 22,458 92,750 21,573 0,076 

Οιηθό Λίπνο (gr) 96,417 25,984 98,357 34,085 0,861 

Τδαηάλζξαθεο (gr) 200,250 85,679 267,393 91,853 0,037 

Φπηηθέο Ίλεο (gr) 19,250 6,196 19,250 8,444 1,000 

Απιά άθραξα (gr) 52,667 38,740 80,643 81,376 0,265 

Κνξεζκέλν Λίπνο (gr) 22,667 4,905 26,214 11,481 0,179 

Μνλναθόξεζην Λίπνο (gr) 45,000 14,936 49,714 20,206 0,473 

Πνιπαθόξεζην Λίπνο (gr) 8,333 3,499 9,893 4,211 0,268 

Υνιεζηεξόιε (gr) 166,250 101,008 332,036 271,198 0,048 

Κάιην (mg) 5989,583 11407,833 5838,679 10129,502 0,967 

Νάηξην (mg) 2342,000 1411,808 2009,536 1384,874 0,493 

Βηηακίλε Α (κg) 127,833 110,566 270,536 643,098 0,453 

Βηηακίλε Δ (mg) 4,083 3,872 6,571 5,350 0,155 

Βηηακίλε Κ (κg) 10,167 13,710 18,071 15,907 0,143 

Βηηακίλε C (mg) 79,250 41,508 109,857 78,227 0,116 

Φπιιηθό νμύ (mg) 50,417 45,270 79,857 135,933 0,471 

Βηηακίλε Β12 (κg) 0,417 0,793 1,536 4,749 0,425 

Αζβέζηην (mg) 1075,500 705,653 922,857 495,895 0,438 

ίδεξνο (mg) 12,417 9,968 12,071 16,289 0,946 

Φώζθνξνο (mg) 1592,083 476,466 1805,679 988,849 0,482 

ειήλην (κg) 21,833 15,891 181,821 631,035 0,389 

Φεπδάξγπξνο (mg) 2,917 2,811 6,286 5,141 0,040 

Ηζνδύλακα δεκεηξηαθώλ 10,333 5,314 11,821 4,635 0,379 

Ηζνδύλακα ιαραληθώλ 4,250 2,436 4,214 2,075 0,962 

Ηζνδύλακα  θξνύησλ 1,375 1,110 2,964 2,610 0,010 

Ηζνδύλακα ιίπνπο θαη γιπθώλ 10,375 8,702 6,661 5,707 0,194 

Ηζνδύλακα γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 2,417 3,470 1,125 1,692 0,241 

Ηζνδύλακα  θξεαηηθώλ θαη νζπξίσλ 8,583 5,143 9,429 4,904 0,625 
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ηα παξαθάησ γξαθήκαηα (Γξαθήκαηα 6.6.1.- 6.6.8.) απεηθνλίδεηαη ζε πνζνζηά ε 

επάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο πνπ έγηλε ε εηθνζηηεηξάσξε αλάθιεζε ζε νξηζκέλα 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (πξσηεΐλε, βηηακίλε C, ζίδεξνο, αζβέζηην),                                         

ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο δηαηηεηηθήο πξφζιεςεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ησλ ΖΠΑ 

θαη ηνπ Καλαδά DRIs. Γηα θαζέλα απφ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ε Mέζε 

Eθηηκψκελε Aπαίηεζε (EAR). Σν EAR απνηειεί ηε ηηκή αλαθνξάο πνπ ζεσξεηηθά 

θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 50% ηνπ πγηή πιεζπζκνχ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή 

νκάδα θαη θχιν, θαη ε ρξήζε ηνπ θξίλεηαη θαηάιιειε γηα ηελ αμηνιφγεζε πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ κε πξφζιεςε ρακειφηεξε  ηνπ EAR 

απνηειεί κηα απιή κέζνδν αμηνιφγεζεο ηεο παξνπζίαο αλεπαξθνχο πξφζιεςεο ζηνλ 

πιεζπζκφ. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ησλ 18 εηψλ (φπσο είλαη νη 

γπλαίθεο ζην δείγκα καο) ην ΔΑR γηα ηε πξσηετληθή πξφζιεςε είλαη 0,66γξ 

πξσηεΐλεο/θηιφ ζσκαηηθνχ βάξνπο/εκέξα, θαη φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 6.6.1. κφλν ην 

3,2% ησλ γπλαηθψλ δελ ην έθζαζε. Σν ΔΑR γηα ηε βηηακίλε C, γηα ηηο γπλαίθεο ηεο ίδηα 

ειηθηαθήο νκάδαο είλαη 60mg/εκέξα κε ην 57,1% ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηφο καο λα 

βξίζθεηαη ρακειφηεξα απηήο ηεο ηηκήο  (γξάθεκα 6.6.2.). Σν EAR ηνπ ζηδήξνπ γηα ηηο 

γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο (19-50 εηψλ) είλαη 8,1 mg/εκέξα κε κφιηο 25% ηνπ 

δείγκαηνο λα ζεκεηψλεη κεγαιχηεξε ηηκή (γξάθεκα 6.6.3.).  Σέινο, ην ΔΑR γηα ηηο 

γπλαίθεο απφ 19 έσο 51 εηψλ είλαη 800mg/εκέξα, θαη ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο πνπ αλέθεξε κεγαιχηεξεο ηηκέο απφ απηφ είλαη 45% (γξάθεκα 6.6.4.).   
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Γξάθεκα 6.6.1. Πνζνζηηαία θαηαλνκή αλέξγσλ γπλαηθώλ ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ηελ πξσηετληθή ηνπο 

πξόζιεςε. 

 

Γξάθεκα 6.6.2. Πνζνζηηαία θαηαλνκή αλέξγσλ γπλαηθώλ ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ηελ εκεξήζηα πξόζιεςε 

ζε βηηακίλε C.  

.  

πξφζιεςε<EAR

3,2%

πξφζιεςε>EAR

96,8%

Πνζνζηηαία θαηαλνκή γπλαηθώλ αλάινγα ηελ 

πξσηετληθή πξόζιεςε 

πξφζιεςε<EAR

57,1%

πξφζιεςε>EAR

42,9%

Πνζνζηηαία θαηαλνκή γπλαηθώλ γηα ηε πξόζιεςε 

ζε βηηακίλε C
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Γξάθεκα 6.6.3. Πνζνζηηαία θαηαλνκή αλέξγσλ γπλαηθώλ ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ηελ εκεξήζηα πξόζιεςε 

ζηδήξνπ. 

 

Γξάθεκα 6.6.4. Πνζνζηηαία θαηαλνκή αλέξγσλ γπλαηθώλ ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ηελ εκεξήζηα πξόζιεςε 

αζβεζηίνπ. 

 

πξφζιεςε<EAR

75%

πξφζιεςε>EAR

25%

Πνζνζηηαία θαηαλνκή γπλαηθώλ αλάινγα ηελ εκεξήζηα πξόζιεςε 

ζε ζίδεξν

πξφζιεςε<EAR

55%

πξφζιεςε>EAR

45%

Πνζνζηηαία θαηαλνκή γπλαηθώλ αλάινγα ηελ εκεξήζηα 

πξόζιεςε ζε αζβέζηην
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πλερίδνληαο κε ηα πνζνζηά ησλ αλδξψλ, ην 100% ησλ αλδξψλ έρεη κεγαιχηεξε 

πξφζιεςε απφ ην ΔΑR ηεο πξσηετληθήο πξφζιεςεο ην νπνίν είλαη 0,66γξ πξσηεΐλεο/θηιφ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο/εκέξα. Σν ΔΑR γηα ηε βηηακίλε C, γηα ηνπο άλδξεο, κεγαιχηεξνπο απφ 

18 εηψλ είλαη 75mg/εκέξα κε ην 42,5% ησλ αλδξψλ ηνπ δείγκαηφο καο λα βξίζθεηαη 

ρακειφηεξα απηήο ηεο ηηκήο  (γξάθεκα 6.6.5.). Σν EAR ηνπ ζηδήξνπ ηνπο ελήιηθεο άλδξεο 

είλαη 6 mg/εκέξα κε 35% ηνπ δείγκαηνο λα ζεκεηψλεη κηθξφηεξε ηηκή (γξάθεκα 6.6.6.).  

Σέινο, ην ΔΑR γηα ηηο άλδξεο απφ 19 έσο 70 εηψλ είλαη 800mg/εκέξα, θαη ην πνζνζηφ ησλ 

αλδξψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ αλέθεξε κεγαιχηεξεο ηηκέο απφ απηφ είλαη 62,5% (γξάθεκα 

6.6.7.).   

 

Γξάθεκα 6.6.5. Πνζνζηηαία θαηαλνκή αλέξγσλ αλδξώλ ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ηελ πξόζιεςε 

ζε βηηακίλε C. 

 

 

 

 

 

πξφζιεςε<EAR

42,5%

πξφζιεςε>EAR

57,5%

Πνζνζηηαία θαηαλνκή αλδξώλ αλάινγα ηελ εκεξήζηα πξόζιεςε 

ζε βηηακίλε C
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Γξάθεκα 6.6.6. Πνζνζηηαία θαηαλνκή αλέξγσλ αλδξώλ ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ηελ πξόζιεςή 

ηνπο ζε ζίδεξν. 

 

Γξάθεκα 6.6.7. Πνζνζηηαία θαηαλνκή αλέξγσλ αλδξώλ ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο ζύκθσλα κε ηελ εκεξήζηα 

πξόζιεςή ηνπο ζε αζβέζηην. 

 

πξφζιεςε<EAR

35%

πξφζιεςε>EAR

65%

Πνζνζηηαία θαηαλνκή αλδξώλ αλάινγα ηελ εκεξήζηα πξόζιεςε ζε 

ζίδεξν

πξφζιεςε<EAR

37,5%

πξφζιεςε>EAR

62,5%

Πνζνζηηαία θαηαλνκή αλδξώλ αλάινγα ηελ εκεξήζηα πξόζιεςε ζε 

αζβέζηην
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6.7. Πνιππαξαγνληηθά κνληέια ζπζρέηηζεο ησλ επηκέξνπο ζθνξ ηνπ SF-36 

κε ην MedDietScore θαη ζπγθεθξηκέλα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο (πίλαθεο 6.7.1. - 6.7.8) παξνπζηάδνληαη ηα 

πνιππαξαγνληηθά κνληέια πνπ δεκηνπξγήζακε κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηηο επηκέξνπο 

θιίκαθεο ηνπ SF-26 θαη πσο ζπζρεηίδνληαη κε δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο φπσο, ε ειηθία, 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν, νη κήλεο αλεξγίαο, ε πεξηνρή δηακνλήο, ην αηνκηθφ εηζφδεκα θαη ην 

θχιν θαη ην MedDietScore νη νπνίνη θάλεθε ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ πξνεγήζεθε πσο ηηο επεξεάδνπλ.  

ηνλ πίλαθα 6.7.1. παξνπζηάδεηαη ην πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν ζπζρέηηζεο ηεο 

παξακέηξνπ ηνπ SF-36, «γεληθή πγεία», κε ην MedDietScore θαη ζπγθεθξηκέλνπο 

δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο. Βξέζεθε, ινηπφλ, πσο ην MedDietScore είλαη ν κφλνο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε γεληθή πγεία θαη ηελ επεξεάδεη 

ζεηηθά κε β=0,222 θαη p=0,007. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο βξέζεθε νξηαθά κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο γεληθήο πγείαο κε ηελ ειηθία ησλ αλέξγσλ (β= -0,179, 

p= 0,056) θαη κε ην αηνκηθφ εηζφδεκα πνπ δειψλνπλ(β= -0,156, p= 0,060).  

 

Πίλαθαο 6.7.1. Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36 «γεληθή πγεία» θαη 

αλεμάξηεηνπο ζπληειεζηέο ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο θαη ην MedDietScore, ζε δείγκα 

άλεξγνπ πιεζπζκνύ. 

Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36: 

 Γεληθή Τγεία 

  
ηαζκηζκέλνο ζπληειεζηήο 

p-value 

β 

MedDietScore 0,222 0,007 

Ζιηθία (έηε) -0,179 0,056 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν 0,125 0,181 

Μήλεο Αλεξγίαο -0,126 0,131 

Πεξηνρή Γηακνλήο -0,129 0,126 

Αηνκηθό Δηήζην Δηζόδεκα  -0,156 0,060 

Φύιν 0,145 0,086 

Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,001 
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ηνλ πίλαθα 6.7.2. παξνπζηάδεηαη ην πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν ζπζρέηηζεο ηεο 

παξακέηξνπ ηνπ SF-36 «ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα» κε ην MedDietScore θαη 

ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο. Βξέζεθε, ινηπφλ, πσο ε ζσκαηηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα  ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κε ηελ ειηθία (β= -

0,346, p= 0,001) θαζψο θαη κε ηνπο κήλεο αλεξγίαο (β= -0,267, p= 0,001), επίζεο, 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν (β= 0,221, p= 

0,006).  

Πίλαθαο 6.7.2. Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36 «ζσκαηηθή 

ιεηηνπξγηθόηεηα» θαη αλεμάξηεηνπο ζπληειεζηέο ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο θαη ην 

MedDietScore, ζε δείγκα άλεξγνπ πιεζπζκνύ  

Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36: 

 σκαηηθή Λεηηνπξγηθόηεηα 

  
ηαζκηζκέλνο ζπληειεζηήο 

p-value 

β 

MedDietScore 0,123 0,078 

Ζιηθία (έηε) -0,346 0,001 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν 0,221 0,006 

Μήλεο Αλεξγίαο -0,267 0,001 

Πεξηνρή Γηακνλήο -0,087 0,228 

Αηνκηθό Δηήζην Δηζόδεκα  -0,101 0,151 

Φύιν 0,047 0,512 

Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,001 

 

Ο πίλαθαο 6.7.3. παξνπζηάδεη ην πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ παξάκεηξν ηνπ SF-36 «ζσκαηηθφο ξφινο» θαη αλεμάξηεηνπο 

ζπληειεζηέο ην MedDietScore θαη ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο. Βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ ζσκαηηθνχ ξφινπ κε ηελ ειηθία (β=-0,262, 

p=0,006), ελψ φινη νη ππφινηπνη αλεμάξηεηνη ζπληειεζηέο δε βξέζεθε λα ζρεηίδνληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην ζσκαηηθφ ξφιν.  
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Πίλαθαο 6.7.3. Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36 «ζσκαηηθό ξόιν» 

θαη αλεμάξηεηνπο ζπληειεζηέο ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο θαη ην MedDietScore, ζε δείγκα 

άλεξγνπ πιεζπζκνύ. 

Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36: 

σκαηηθόο Ρόινο 

  
ηαζκηζκέλνο ζπληειεζηήο 

p-value 

β 

MedDietScore 0,084 0,304 

Ζιηθία (έηε) -0,262 0,006 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν 0,115 0,219 

Μήλεο Αλεξγίαο -0,103 0,222 

Πεξηνρή Γηακνλήο -0,034 0,691 

Αηνκηθό Δηήζην Δηζόδεκα  -0,125 0,133 

Φύιν 0,009 0,911 

Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,001 

 

Ο πίλαθαο 6.7.4. παξνπζηάδεη ην πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ  ηνπ SF-36 «ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο» θαη αλεμάξηεηνπο 

κεηαβιεηέο ην MedDietScore θαη ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο. Σν κνληέιν 

δελ έρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (p=0,060) θαη θακία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή δελ 

βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ ξφιν. 
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Πίλαθαο 6.7.4. Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36 « ζπλαηζζεκαηηθό 

ξόιν» θαη αλεμάξηεηνπο ζπληειεζηέο ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο θαη ην MedDietScore, ζε 

δείγκα άλεξγνπ πιεζπζκνύ.  

Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36: 

πλαηζζεκαηηθόο Ρόινο 

  
ηαζκηζκέλνο ζπληειεζηήο 

p-value 

β 

MedDietScore 0,101 0,239 

Ζιηθία (έηε) -0,153 0,121 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν 0,115 0,244 

Μήλεο Αλεξγίαο -0,016 0,855 

Πεξηνρή Γηακνλήο 0,130 0,143 

Αηνκηθό Δηήζην Δηζόδεκα  -0,003 0,974 

Φύιν 0,051 0,563 

Με ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 

 

Ο πίλαθαο 6.7.5., πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ παξάκεηξν ηνπ SF-36  «δσηηθφηεηα» θαη 

αλεμάξηεηνπο ζπληειεζηέο ην MedDietScore θαη ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο. Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο δσηηθφηεηαο κε ην 

MedDietScore (β=0,231, p=0,007), ελψ φινη νη ππφινηπνη αλεμάξηεηνη ζπληειεζηέο δε 

βξέζεθε λα ζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηε θιίκαθα ηνπ SF-36, δσηηθφηεηα.  
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Πίλαθαο 6.7.5. Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36 «δσηηθόηεηα» θαη 

αλεμάξηεηνπο ζπληειεζηέο ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο θαη ην MedDietScore, ζε δείγκα 

άλεξγνπ πιεζπζκνύ.  

Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36: 

Εσηηθόηεηα 

  
ηαζκηζκέλνο ζπληειεζηήο 

p-value 

β 

MedDietScore 0,231 0,007 

Ζιηθία (έηε) -0,177 0,069 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν -0,028 0,773 

Μήλεο Αλεξγίαο 0,011 0,898 

Πεξηνρή Γηακνλήο 0,038 0,665 

Αηνκηθό Δηήζην Δηζόδεκα  -0,044 0,611 

Φύιν 0,064 0,462 

Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,001. 

Σν πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36 

«ςπρηθή πγεία» πνπ δεκηνπξγήζεθε, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.7.6. πνπ αθνινπζεί. Ζ 

ςπρηθή πγεία βξέζεθε πσο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά, κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα p= 0,006 

θαη β=0,308 κε ηνMedDietScore. Κακία άιιε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε δελ 

βξέζεθε. 

Πίλαθαο 6.7.6. Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36  «ςπρηθή πγεία» 

θαη αλεμάξηεηνπο ζπληειεζηέο ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο θαη ην MedDietScore, ζε δείγκα 

άλεξγνπ πιεζπζκνύ.  

Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36: 

Φπρηθή Τγεία 

  
ηαζκηζκέλνο ζπληειεζηήο 

p-value 

β 

MedDietScore 0,308 0,001 

Ζιηθία (έηε) -0,161 0,092 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν -0,055 0,564 

Μήλεο Αλεξγίαο 0,002 0,983 

Πεξηνρή Γηακνλήο -0,004 0,960 

Αηνκηθό Δηήζην Δηζόδεκα  0,003 0,973 

Φύιν 0,108 0,207 

Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,001. 
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Ο πίλαθαο 6.7.7. παξνπζηάδεη ην πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ παξάκεηξν ηνπ SF-36 «θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα» θαη 

αλεμάξηεηνπο ζπληειεζηέο ην MedDietScore θαη ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο. Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο θνηλσληθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην MedDietScore (β=-0,200, p=0,020) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνπο κήλεο παξακνλήο ζηελ 

αλεξγία (β=-0,189, p=0,032), ελψ δε βξέζεθε άιιε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 

Πίλαθαο 6.7.7. Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36 «θνηλσληθή 

ιεηηνπξγηθόηεηα» θαη αλεμάξηεηνπο ζπληειεζηέο ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο θαη ην 

MedDietScore, ζε δείγκα άλεξγνπ πιεζπζκνύ.  

Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36: 

Κνηλσληθή Λεηηνπξγηθόηεηα 

  
ηαζκηζκέλνο ζπληειεζηήο 

p-value 

β 

MedDietScore 0,200 0,020 

Ζιηθία (έηε) -0,112 0,250 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν -0,003 0,979 

Μήλεο Αλεξγίαο -0,189 0,032 

Πεξηνρή Γηακνλήο -0,117 0,185 

Αηνκηθό Δηήζην Δηζόδεκα  -0,050 0,558 

Φύιν 0,018 0,835 

Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,001. 

Σέινο, ζηνλ ηειεπηαίν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ θιίκαθα ηνπ SF-36 «ζσκαηηθφο πφλνο», ην νπνίν δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κε p=0,096. Eδψ θαίλεηαη πσο ππάξρεη ζεηηθή ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ κε ην MedDietScore. 
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Πίλαθαο 6.7.8. Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36 «ζσκαηηθόο 

πόλνο» θαη αλεμάξηεηνπο ζπληειεζηέο ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο θαη ην MedDietScore, ζε 

δείγκα άλεξγνπ πιεζπζκνύ. 

Πνιππαξαγνληηθό κνληέιν κε εμαξηεκέλν ζπληειεζηή ηε θιίκαθα ηνπ SF-36: 

σκαηηθόο Πόλνο 

  
ηαζκηζκέλνο ζπληειεζηήο 

p-value 

β 

MedDietScore 0,179 0,038 

Ζιηθία (έηε) -0,162 0,099 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν 0,005 0,961 

Μήλεο Αλεξγίαο -0,102 0,247 

Πεξηνρή Γηακνλήο -0,099 0,262 

Αηνκηθό Δηήζην Δηζόδεκα  -0,078 0,371 

Φύιν 0,066 0,451 

Με ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 

 

6.8. πζρέηηζε MedDietScore κε ηηο θιίκαθεο ηνπ SF-36. 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ SF-36, ζσκαηηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ζσκαηηθφο ξφινο, ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο, δσηηθφηεηα, ςπρηθή πγεία, 

θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ζσκαηηθφο πφλνο θαη γεληθή πγεία, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη κε ην MedDietScore ε δσηηθφηεηα (r=0,174, p=0,003), ε ςπρηθή 

πγεία (r=0,174, p=0,001), ε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα (r=0,174, p=0,038) θαη ε γεληθή 

πγεία (r=0,201, p=0,016), ελψ ε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ν ζσκαηηθφο ξφινο, ν 

ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο θαη ν ζσκαηηθφο πφλνο δελ βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ην MedDietScore. 

Γηα ηνπο αλέξγνπο πνπ δνπλ ζηελ Αζήλα απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ SF-36, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη κε ην MedDietScore ε δσηηθφηεηα 

(r=0,278, p=0,023), ε ςπρηθή πγεία (r=0,396, p=0,001) θαη ε γεληθή πγεία (r=0,281, 

p=0,021), ελψ ε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ν ζσκαηηθφο ξφινο, ν ζπλαηζζεκαηηθφο 

ξφινο, ε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ν ζσκαηηθφο πφλνο δελ βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην MedDietScore. 
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Σέινο, φζνλ αθνξά ην δείγκα πνπ ζπιιέρζεθε απφ ηε Υαιθίδα θακία παξάκεηξνο 

ηνπ SF-36 δελ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην MedDietScore. ια ηα 

παξαπάλσ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 6.8.1. πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 6.8.1. πζρέηηζε ηνπ MedDietScore κε ηηο θιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SF-36, ζύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ. 

 MedDietScore 

 
Όιν ην δείγκα Αζήλα Υαιθίδα 

 

 r p-value r p-value r p-value 

σκαηηθή Λεηηνπξγηθόηεηα 0,116 0,169 0,192 0,122 0,102 0,379 

Ρόινο σκαηηθόο 0,080 0,342 0,174 0,159 0,022 0,847 

Ρόινο πλαηζζεκαηηθόο 0,147 0,082 0,109 0,389 0,111 0,340 

Εσηηθόηεηα 0,251 0,003 0,278 0,023 0,182 0,117 

Φπρηθή Τγεία 0,323 0,001 0,396 0,001 0,209 0,070 

Κνηλσληθή Λεηηνπξγηθόηεηα 0,174 0,038 0,176 0,155 0,214 0,063 

σκαηηθόο Πόλνο 0,161 0,054 0,222 0,071 0,142 0,222 

Γεληθή Τγεία 0,201 0,016 0,281 0,021 0,157 0,180 
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ΤΕΖΣΖΖ  

 

Πεξηγξαθή δείγκαηνο αλέξγσλ - δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

ην δείγκα, ησλ αλέξγσλ, ηεο παξνχζαο κειέηεο παξαηεξνχκε πσο νη γπλαίθεο 

είλαη αξηζκεηηθά πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άλδξεο. πγθεθξηκέλα θαηαγξάθεθαλ 55 άλεξγνη 

άλδξεο (38% ηνπ ζπλφινπ) θαη 88 άλεξγεο γπλαίθεο (62% ηνπ ζπλφινπ). Ζ Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηεί ζε 

ηξηκεληαία βάζε, θαηά ην Γ’ ηξίκελν ηνπ 2013, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα δειαδή πνπ 

έγηλε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο δεδνκέλεο κειέηεο (Ηνχιηνο - Αχγνπζηνο, 2013), 

θαηέγξαςε ζεκαληηθά πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ (31,3%) ζε ζρέζε κε 

εθείλν ησλ αλδξψλ (23,8%) (ΔΛ.ΣΑΣ., 2013b), γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ζηε παξνχζα 

κειέηε ε ζπκκεηνρή αλά θχιν ήηαλ αλάινγε κε ηα εζληθά πνζνζηά αλεξγίαο. 

Σα άηνκα πνπ δήισζαλ πσο δνπλ κφληκα ζηελ Αζήλα ήηαλ 50 άλεξγεο γπλαίθεο θαη 

17 άλεξγνη άλδξεο ελψ εθείλνη πνπ δήισζαλ πσο δνπλ ζηελ Υαιθίδα ήηαλ 38 άλεξγεο 

γπλαίθεο θαη 38 άλεξγνη άλδξεο. Απηή ε δηαθνξά ζηε πνζφζησζε ησλ ππννκάδσλ γηα ην 

θχιν ησλ δχν πεξηνρψλ είλαη ην αίηην ζην νπνίν νθείινληαη νη δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηα αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηε πξφζιεςε ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ. 

Σν δηάζηεκα παξακνλήο ζηελ αλεξγία θαηαγξάθεθε απφ 1 κήλα έσο 6 ρξφληα, κε 

κέζε ηηκή ηνπο 17 κήλεο. Σν 62% ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ πσο παξακέλνπλ 

άλεξγνη γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο, δειαδή είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη, πνζνζηφ θνληά ζην 

71%  πνπ θαηέγξαςε ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή γηα ηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο γηα ην 

Γ’ηξίκελν ηνπ 2013 (ΔΛ.ΣΑΣ., 2013b). εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί εδψ πσο νη άλεξγνη 

πνπ δήισζαλ πσο ην αηνκηθφ εηήζην εηζφδεκά ηνπο δελ μεπεξλά ηηο 5.000€ δήισζαλ 

επίζεο πσο παξακέλνπλ άλεξγνη γηα πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο 

αλέξγνπο πνπ δήισζαλ πσο ην αηνκηθφ ηνπο εηζφδεκα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 5.000€ 

εηεζίσο (πίλαθαο 6.4.2.). Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη καθξνρξφληα άλεξγνη 

δελ δηθαηνχληαη επίδνκα αλεξγίαο, αιιά αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηία ε ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε απνηειεί έλα θαηλφκελν θνηλσληθήο παζνγέλεηαο κε δχν αιιεινεμαξηψκελνπο 

παξάγνληεο (εηζφδεκα-θαηάζηαζε απαζρφιεζεο) πνπ νδεγνχλ ηα άηνκα ζε ζπλερή 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά αδηέμνδα. 
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Ζ κέζε ειηθία ησλ αλέξγσλ ήηαλ 33 έηε θαη ε κέζε ηηκή ζηα ρξφληα εθπαίδεπζεο 

ήηαλ ηα 13 έηε. Ζ Eurostat θαηέγξαςε ζε 16,4 έηε ηε πξνζδνθψκελε δηάξθεηα ζπνπδψλ 

ζηελ Διιάδα θαηά ην έηνο 2011 Παξαηεξήζεθε επίζεο πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ, 45,5%, δήισζε πσο έρεη απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο. 

Παξνκνίσο, ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή γηα ην Γ’ηξίκελν ηνπ 2013, θαηέγξαςε πσο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλέξγσλ (37,9%) ήηαλ απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο (ΔΛ.ΣΑΣ., 

2013b).   

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ πσο 

είλαη ρακειφκηζζνη. πγθεθξηκέλα, 81% ησλ αλέξγσλ δήισζε πσο ην εηήζην αηνκηθφ 

εηζφδεκά ηνπο δελ μεπεξλά ηηο 5.000€, ελψ ην 31% δήισζε πσο ην νηθνγελεηαθφ ηνπο 

εηζφδεκα είλαη ρακειφηεξν ησλ 10.000€ εηεζίσο. πσο αλαθέξεη ε έξεπλα εηζνδήκαηνο 

θαη ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ην 

θαηψθιη ηεο θηψρεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.708 επξψ εηεζίσο αλά άηνµν θαη ζε 

11.986 επξψ γηα λνηθνθπξηά µε δχν ελήιηθεο θαη δχν εμαξηψκελα παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 

14 εηψλ (ΔΛ.ΣΑΣ., 2013a).  ηε παξνχζα κειέηε ινηπφλ, ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην 

ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 81% δήισζε πσο δεη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, θαη απηφ είλαη 

ινγηθφ, γηαηί φπσο παξαζέηεη ζην ίδην δειηίν ηχπνπ ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ην 

πνζνζηφ θηλδχλνπ θηψρεηαο ζηνπο αλέξγνπο αλέξρεηαη ζε 45,8 % ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο πνπ αλέξρεηαη ζε 15,1% ( άλδξεο 16,5% θαη γπλαίθεο 13,1%) (ΔΛ.ΣΑΣ., 

2013a). εκαληηθφ, επίζεο, είλαη ην ζηνηρείν πνπ παξαηίζεηαη θαη αλαθέξεη πσο ην 31% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Δπίζεο, 73% ησλ αλέξγσλ δηακέλνπλ ζε ηδηφθηεηε θαηνηθία ζηελ νπνία δε 

ρξεηάδεηαη λα πιεξψλνπλ θάπνην κίζζσκα.  χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηα λνηθνθπξηά πνπ 

δηαµέλνπλ ζε ηδηφθηεηε θαηνηθία απεηινχληαη απφ θηψρεηα ζε πνζνζηφ 21,6%, ελψ απηά 

πνπ δηαµέλνπλ ζε ελνηθηαζκέλε θαηνηθία ζε πνζνζηφ 29,6% (ΔΛ.ΣΑΣ., 2013a). 

Αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, πσο ηα πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά επηιέγνπλ λα δήζνπλ ζε 

θάπνην ηδηφθηεην ζπίηη κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ κηζζψκαηνο θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα 

ηε θάιπςε θάπνηαο άιιεο αλάγθεο.  

ζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 59% ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ άγακνη, 

ελψ 36% δήισζαλ έγγακνη ή αξξαβσληαζκέλνη. Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε είλαη 

παξάγνληαο θαζνξηζηηθφο γηα ηε ζηήξημε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ αηφκνπ ζε θαηαζηάζεηο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απφ κειέηεο πξνθχπηεη φηη ε χπαξμε ζπδχγνπ ή ζηαζεξνχ ζπληξφθνπ 

κπνξεί λα απνηειέζεη φρη κφλν ζπλαηζζεκαηηθφ ζηήξηγκα, αιιά θαη ρεηξνπηαζηή βνήζεηα 
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γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ζπκβνιήο ηνπ 

(Vaananen et al., 2005). Δπίζεο ην 47% ηνπ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ πνπ ζπιιέρηεθε 

δήισζαλ πσο δνπλ καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο, κφιηο 11% δήισζαλ πσο δνπλ κφλνη ηνπο, 

ελψ 34% κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Καηά ηε ζχγθξηζε ησλ δχν ππνζπλφισλ ηνπ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ, εθείλσλ πνπ 

δνπλ ζηελ Αζήλα θαη εθείλσλ πνπ δνπλ ζηε Υαιθίδα, βξέζεθε πσο νη άλεξγνη ηεο 

Υαιθίδαο δνπλ ζε κεγαιχηεξεο θαηνηθίεο. Οη θαηνηθίεο ζηε πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, ιφγσ 

ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ κεγάιν πιεζπζκνχ πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεί είζηζηαη 

λα είλαη κηθξφηεξεο, ζε αληίζεζε κε ηηο επαξρηαθέο πφιεηο, φπσο είλαη ε Υαιθίδα, φπνπ 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο κνλνθαηνηθίεο θαη ηα ζπίηηα είλαη κεγαιχηεξα. 

ηαλ πεξηνξίζηεθε ην δείγκα θαη ζπγθξίζεθαλ νη άλεξγνη πνπ δνπλ κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο ζηελ Αζήλα κε ηνπο αλέξγνπο πνπ δνπλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηελ 

Υαιθίδα παξαηεξήζεθε πσο εθείλνη πνπ κέλνπλ ζηελ Αζήλα έρνπλ πεξηζζφηεξα έηε 

εθπαίδεπζεο. 

Δπίζεο, φηαλ ζπγθξίζεθαλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ αλέξγσλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ αλέξγσλ αλδξψλ παξαηεξήζεθε πσο νη γπλαίθεο είραλ πεξηζζφηεξα έηε 

εθπαίδεπζεο θαη δνχζαλ ζε κεγαιχηεξα ζπίηηα. 

Αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Παξφιν πνπ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ δηαθνξεηηθφ χςνο θαη βάξνο 

ζπγθξηηηθά ζε Αζήλα θαη Υαιθίδα δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφο 

ΓΜ. Απηφ πηζαλά ζπκβαίλεη ιφγσ δηαθνξεηηθήο πνζφζησζεο αλδξψλ – γπλαηθψλ, ελψ 

δελ παξαηεξείηαη δηαθνξά φηαλ ε αλάιπζε έγηλε αλά θχιν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί νη ηηκέο 

βάξνπο θαη χςνπο ήηαλ απηνδεινχκελεο. 

Απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ην βάξνο θαη ην χςνο ησλ εζεινληψλ 

αλέξγσλ, πξνέθπςε πσο ε κέζε ηηκή γηα ην χςνο είλαη 1,68m θαη γηα ην βάξνο 68,7kg, ελψ 

ε κέζε ηηκή γηα ην ΓΜ δηακνξθψλεηαη ζην 24,1 kg/m
2
. Οη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο είραλ 

κέζε ηηκή 1,630m γηα ην χςνο, κέζε ηηκή 62,182kg γηα ην βάξνο θαη κέζε ηηκή ΓΜ 

23,168kg/m
2
. Οη άλδξεο είραλ κέζε ηηκή 1,75m γηα ην χςνο, 79,120kg γηα ην βάξνο θαη 

25,600 kg/m
2 
γηα ηνλ ΓΜ. 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ απηνδεινχκελσλ ηηκψλ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη χςνπο θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ ηνπο ηηκψλ, πνπ κεηξνχληαη δειαδή απφ ηελ εθάζηνηε εξεπλεηηθή νκάδα, 

έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο. Απφ έξεπλεο ε κέζε δηαθνξά κεηαμχ 
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απηνδεινχκελνπ  θαη πξαγκαηηθνχ χςνπο έρεη βξεζεί 0,6cm. Παξνκνίσο, ν ππνινγηζκφο 

ηνπ ΓΜ, απφ απηνδεινχκελεο ηηκέο βάξνπο θαη χςνπο έρεη θαλεί πσο ππνεθηηκάηαη γηα 

ηηο κεγάιεο ηηκέο θαη ππεξεθηηκάηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ρακειέο ηηκέο, θαη απηφ ζπκβαίλεη 

αλεμαξηήησο θχινπ. Ζ επαηζζεζία ηνπ ΓΜ παξαηεξείηαη ρακειή φηαλ νη ηηκέο απφ ηηο 

νπνίεο πξνθχπηεη (βάξνο θαη χςνο) είλαη απηνδεινχκελεο, ηδίσο ζε παρχζαξθα άηνκα 

(Kuskowska-Wolk et al., 1992).  

ε κεγάιε έξεπλα ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, φπνπ έγηλαλ ζσκαηνκεηξήζεηο απφ 

εξεπλεηηθή νκάδα, κε 22.043 ζπκκεηέρνληεο απφ φιε ηε πεξηθέξεηα ηεο Διιάδνο, ε κέζε 

ηηκή γηα ην ΓΜ ησλ γπλαηθψλ βξέζεθε 28,1 kg/m
2 

θαη ησλ αλδξψλ 28,8 kg/m
2 

(Trichopoulou et al., 2003). ε έξεπλα ηνπ 2011, ζε κηθξφηεξν δείγκα ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ (645 αηφκσλ) φπνπ δελ έγηλαλ αλζξσπνκεηξήζεηο, αιιά νη εζεινληέο 

θαηέγξαςαλ κφλνη ηνπο ην βάξνο θαη ην χςνο ηνπο ε κέζε ηηκή ηνπ ΓΜ πνπ 

θαηαγξάθεθε ήηαλ 26,4 kg/m
2
 (Pappa et al., 2011).   

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο νη άλεξγνη πνπ δνπλ ζηελ Υαιθίδα έρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξν χςνο ζε ζρέζε κε ηνπο αλέξγνπο πνπ δνπλ ζηελ Αζήλα. 

Απηφ ην δεδνκέλν, ινγηθά πξνθχπηεη απφ ηελ αλνκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε 

ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο ζε Αζήλα θαη Υαιθίδα. Οη άλεξγνη πνπ δηακέλνπλ ζηε Αζήλα 

ήηαλ 50 άλεξγεο γπλαίθεο θαη 17 άλεξγνη άλδξεο ελψ εθείλνη πνπ δήισζαλ πσο δνπλ ζηελ 

Υαιθίδα ήηαλ 38 άλεξγεο γπλαίθεο θαη 38 άλεξγνη άλδξεο. Δίλαη ινγηθφ ινηπφλ πσο νη 38 

άλδξεο πνπ δηακέλνπλ ζηελ Υαιθίδα έλαληη ησλ 17 αλδξψλ πνπ κέλνπλ ζηελ Αζήλα, 

δηθαηνινγνχλ ηε δηαθνξά ζην χςνο κεηαμχ ησλ δχν ππννκάδσλ. 

Καηά ηε ζχγθξηζε αλέξγσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζην χςνο, ζην βάξνο αιιά θαη ζην ΓΜ, κε ηνπο άλδξεο λα ζεκεηψλνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (πίλαθαο 6.3.1.). 

Απνηειέζκαηα SF-36 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ε 

«ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα» κε κέζε ηηκή 82,22 ήηαλ ην πςειφηεξν ζθνξ πνπ 

ζεκεηψζεθε ελψ ν «ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο» είρε ηε ρακειφηεξε κέζε ηηκή, 52,72. ε 

ρακειά ζρεηηθά επίπεδα θπκάλζεθαλ θαη νη κέζεο ηηκέο ησλ επηκέξνπο ζθνξ «ςπρηθή 

πγεία» θαη «δσηηθφηεηα», κε κέζεο ηηκέο 55,89 θαη 54,20 αληίζηνηρα. ε κέηξηα επίπεδα 

παξαηεξήζεθε ην ζθνξ «ζσκαηηθφο ξφινο» κε κέζε ηηκή 68,36, «γεληθή πγεία» κε κέζε 

ηηκή 64,61, «ζσκαηηθφο πφλνο» κε κέζε ηηκή 63,67 θαη «θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα» κε 
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κέζε ηηκή 62,59. Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο αλεξγίαο, φζνλ αθνξά ηε ςπρηθή πγεία, 

θαίλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξεο ζε ρψξεο κε αδχλακν επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

άληζε δηαλνκή εηζνδήκαηνο θαζψο θαη κε ζπζηήκαηα ειιηπνχο πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ 

(Paul and Moser, 2009).  

Ζ πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, φπσο θαηαγξάθεθε απφ έξεπλα 

ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ γηα ην έηνο 

2011 θαηαγξάθεθε πνιχ θαιή γηα ην 50,6% ηνπ πιεζπζκνχ, θαιή γηα ην 25,9% ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη κέηξηα, θαθή ή πνιχ θαθή γηα ην ππφινηπν 23,5%. ηαλ ζπγθξίζεθαλ νη 

άλεξγνη πνπ δνπλ ζηελ Αζήλα κε ηνπο αλέξγνπο πνπ δνπλ ζηε Υαιθίδα παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηε θιίκαθα «ζπλαηζζεκαηηθφο ξφινο» φπνπ ε κέζε 

ηηκή ησλ αλέξγσλ ηεο Υαιθίδαο ήηαλ 59,211 ελψ εθείλε ησλ αλέξγσλ ηεο Αζήλαο 

ρακειφηεξε  ζηα 45,128. Βιέπνπκε, δειαδή, πσο ηα άλεξγα άηνκα ζηελ Υαιθίδα 

βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε απ’φηη ηα άλεξγα άηνκα ζηελ Αζήλα. 

Πηζαλά, ν απμεκέλνο ζπλσζηηζκφο, νη πην ηαρείο ξπζκνί θαη ε θαρππνςία πνπ ππάξρεη ζηε 

πξσηεχνπζα λα δπζρεξαίλνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ ήδε επηβαξπκέλσλ 

αλέξγσλ. 

χκθσλα κε κία  κειέηε πνπ έγηλε απφ ηνπο Paul θαη Moser ζρεηηθά κε ηηο 

επηδξάζεηο ηεο αλεξγίαο ζηε ςπρηθή πγεία έδεημε πσο ν κέζνο φξνο ησλ αηφκσλ πνπ είραλ 

ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ήηαλ ππεξδηπιάζηνο γηα ηνπο αλέξγνπο (34%), ζπγθξηλφκελνο κε 

ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαλ (16%). Γηαπηζηψζεθαλ, ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

αλέξγσλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαλ ζε βαζηθέο παξακέηξνπο ελδεηθηηθέο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ αηφκνπ, φπσο π.ρ. ην άγρνο, ε θαηάζιηςε, ηα 

ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, ηελ αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ην αίζζεκα 

απηνεθηίκεζεο (Paul and Moser, 2009). 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

αλέξγσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ SF-36, ελψ άιιεο κειέηεο έρνπλ 

δείμεη πσο ε ςπρνινγηθή πίεζε πνπ δέρεηαη έλαο άλεξγνο άλδξαο είλαη κεγαιχηεξε απφ 

εθείλε πνπ δέρνληαη νη γπλαίθεο, ίζσο ιφγσ ησλ ελαιιαθηηθψλ θνηλσληθψλ ξφισλ πνπ νη 

γπλαίθεο επηηεινχλ (αλαηξνθή παηδηψλ, λνηθνθπξηφ θηι) (Kulik, 2000). Έξεπλα ζε άλεξγν 

πιεζπζκφ έδεημε πσο νη λεαξνί άλδξεο ληψζνπλ πσο έρνπλ θαιχηεξε ζσκαηηθή θαη 

πλεπκαηηθή πγεία απφ φηη νη λεαξέο γπλαίθεο (Hultman and Hemlin, 2008). χκθσλα κε 

άιιε κειέηε ζε γεληθφ ειιεληθφ πιεζπζκφ ε νπνία κάιηζηα αμηνιφγεζε ηελ πνηφηεηα 
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δσήο κε ην SF-36, θάλεθε πσο νη γπλαίθεο θαη ηα ειηθησκέλα άηνκα είραλ ρακειά ζθνξ ζε 

φιεο ηηο επηκέξνπο θιίκαθεο ηνπ SF-36 (Pappa et al., 2009).  

ηαλ ζπγθξίζεθαλ νη άλεξγεο γπλαίθεο ηεο Αζήλαο κε ηηο άλεξγεο γπλαίθεο ηεο 

Υαιθίδαο βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηα ζθνξ «δσηηθφηεηα» θαη 

«ςπρηθή πγεία», κε ηηο γπλαίθεο ζηελ Υαιθίδα λα ζεκεηψλνπλ κεγαιχηεξα ζθνξ. Γηα ηνπο 

άλεξγνπο άλδξεο ζε Αζήλα θαη Υαιθίδα δελ ζεκεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ αξηζκνχ πιεζπζκνχ, ηεο επθνιφηεξεο 

κεηαθίλεζεο κε ηα  κέζα κεηαθνξάο, ηνπ πην ραιαξνχ ηξφπνπ δσήο.  

Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην ππθλνθαηνηθεκέλν θαη εηεξνγελέο αζηηθφ 

πεξηβάιινλ έξρνληαη αληηκέησπα κε πιεζψξα θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ εξεζηζκάησλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ κεηαβάινπλ ηελ  ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δπηθξαηεί ε 

επηθπιαθηηθφηεηα θαη ε ηππηθφηεηα, θαη ζηηο πην ζηελέο ηνπο ζρέζεηο ε ζπλαηζζεκαηηθή 

απφζηαζε.  Παξά ηαχηα, ηα έληνλα εξεζίζκαηα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα 

πξνμελήζνπλ ζπλαηζζήκαηα φπσο, άγρνο θαη λεπξηθή ππεξέληαζε.  Δπίζεο, ε πξνζαξκνγή 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηε δσή ηεο πφιεο πξνθαιεί ραιάξσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ δεζκψλ, 

ηφζν εθείλσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηα άηνκα ζε πεξηφδνπο θξίζεο, φζν θαη απηψλ πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε εγσθεληξηθψλ επηδηψμεσλ. Δπίζεο παξαηεξείηαη, θνηλσληθή 

δπζιεηηνπξγηθφηεηα, αηζζήκαηα  κνλαμηάο θαη δηαλνεηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη αχμεζε 

εγθιεκαηηθφηεηαο (Wirth, 1969). 

Απνηειέζκαηα MedDietScore θαη εηθνζηηεηξάσξσλ αλαθιήζεσλ 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ MedDietScore πνπ ππνινγίζηεθε απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ησλ αλέξγσλ είλαη 31,49, κε ειάρηζηε ηηκή 15 θαη κέγηζηε 43. 

Φάλεθε, ινηπφλ, πσο νη άλεξγνη ηνπ δείγκαηνο είραλ κέηξηα πξνζθφιιεζε ζηε κεζνγεηαθή 

δηαηξνθή. Παξαηεξήζεθε πσο ε δηαηξνθή ησλ αλέξγσλ, ζην ζχλνιφ ηνπο αιιά θαη ζηελ 

ππννκάδα ησλ γπλαηθψλ πνπ δνπλ ζηε Υαιθίδα ήηαλ πην θνληά ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή 

απ’φηη ε δηαηξνθή ησλ αλέξγσλ πνπ δνπλ ζηελ Αζήλα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηελ Αζήλα 

παξαηεξείηαη έλαο γξήγνξνο ηξφπνο δσήο, θαηαλάισζε πξφρεηξνπ θαγεηνχ θαη απμεκέλε 

ηηκή ζε θξνχηα θαη ιαραληθά. 

 Οη άλεξγεο γπλαίθεο ζηελ Υαιθίδα ζπγθέληξσζαλ 3 πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζηε 

κέζε ηηκή ηνπ MedDietScore ζπγθξηηηθά κε ηηο άλεξγεο γπλαίθεο ζηελ Αζήλα, κηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ δείρλεη πσο νη άλεξγεο γπλαίθεο ζε εκηαζηηθφ 

πεξηβάιινλ, φπσο είλαη απηφ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Υαιθίδαο, ηξέθνληαη βάζε ησλ αξρψλ 
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ηνπ κεζνγεηαθνχ πξνηχπνπ δηαηξνθήο.  Οη άλεξγνη άλδξεο ζηε Υαιθίδα δελ εκθάληζαλ 

δηαθνξά απφ ηνπο άλεξγνπο άλδξεο πνπ δνπλ ζηελ Αζήλα. Μεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

δελ παξαηεξήζεθε δηαθνξά. ηα γξαθήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ (γξαθήκαηα 6.5.1.-

6.5.3.) θαίλνληαη νη ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ MedDietScore γηα ην 

ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, γηα ηνπο αλέξγνπο ηεο Αζήλα θαη ηνπο αλέξγνπο ηεο Υαιθίδαο.  

ηαλ ζπγθξίζεθε ε εκεξήζηα πξφζιεςε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ πξνέθπςε απφ 

ηηο εηθνζηηεηξάσξεο αλαθιήζεηο ησλ αλέξγσλ ηεο Αζήλαο θαη ησλ αλέξγσλ ηεο Υαιθίδαο 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηελ ελέξγεηα, ηηο πξσηεΐλεο, ηνπο 

πδαηάλζξαθεο, ηε ρνιεζηεξφιε, ηε βηηακίλε Δ, ηνλ ςεπδάξγπξν θαη ηα ηζνδχλακα 

δεκεηξηαθψλ, κε ηνπο αλέξγνπο ζηελ Υαιθίδα λα έρνπλ κεγαιχηεξεο πξνζιήςεηο. Απηφ 

ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθή πνζφζησζεο ηνπ θχινπ αλάκεζα ζηηο δχν ππννκάδεο ηνπ 

δείγκαηνο. 

Καηά ηε ζχγθξηζε ησλ ζξεπηηθψλ πξνζιήςεσλ ησλ αλδξψλ θαη ησλ ζξεπηηθψλ 

πξνζιήςεσλ ησλ γπλαηθψλ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηελ 

ελέξγεηα, ηε πξσηεΐλε, ηνπο πδαηάλζξαθεο, ηηο θπηηθέο ίλεο, ην θάιην, ην λάηξην, ηνλ 

ζίδεξν, ηνλ θψζθνξν, βηηακίλεο C ηα ηζνδχλακα δεκεηξηαθψλ, θξεαηηθψλ θαη νζπξίσλ. 

Γηαθνξέο νη νπνίεο δηθαηνινγνχληαη αλ ζθεθηνχκε πσο νη αλάγθεο δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ην θχιν. 

Οη άλεξγεο γπλαίθεο ζηελ Αζήλα ζπγθξηηηθά κε ηηο άλεξγεο γπλαίθεο ζηε Υαιθίδα 

θάλεθε λα έρνπλ κεγαιχηεξε πξφζιεςε ζε λάηξην, ελψ έρνπλ ρακειφηεξε εκεξήζηα 

πξφζιεςε ζε θάιην θαη βηηακίλε Δ. χκθσλα κε απηφ ην απνηέιεζκα κπνξεί λα εμαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα πσο νη γπλαίθεο ζηελ Αζήλα θαηαθεχγνπλ πεξηζζφηεξν ζην πξφρεηξν θαγεηφ 

θαη γηα απηφ ην ιφγν έρνπλ κεγαιχηεξε πξφζιεςε ζε λάηξην. Απφ ηελ άιιε, ίζσο νη 

γπλαίθεο ζηε Υαιθίδα θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξνπο μεξνχο θαξπνχο , φζπξηα θαη, 

θξνχηα, ηξφθηκα πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ πςειφηεξε πξφζιεςε θαιίνπ θαη βηηακίλεο Δ ζε 

ζρέζε κε ηηο άλεξγεο ηεο Αζήλαο.  

Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην εχξεκα φηη νη άλεξγνη άλδξεο ζηε Υαιθίδα ηξψλε 

πεξηζζφηεξα θξνχηα απφ ηνπο αλέξγνπο ζηελ Αζήλα θαη εκθάληζαλ κεγαιχηεξε 

πξφζιεςε ζε ςεπδάξγπξν, πδαηάλζξαθεο αιιά θαη ρνιεζηεξφιε. πγθεθξηκέλα, ε κέζε 

θαηαλάισζε θξνχησλ ησλ αλέξγσλ αλδξψλ ζηε Υαιθίδα θάλεθε λα είλαη ζρεδφλ 3 

θξνχηα εκεξεζίσο ελψ αληίζεηα, νη άλεξγνη άλδξεο ζηελ Αζήλα είραλ κέζε θαηαλάισζε 

κηθξφηεξε απφ 1,5 θξνχηα εκεξεζίσο. Ζ απμεκέλε πξφζιεςε ςεπδαξγχξνπ θαη 

ρνιεζηεξφιεο ίζσο εμεγείηαη απφ ηελ αθζνλία αιηεπκάησλ (ςάξηα, νζηξαθνεηδή θαη 
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καιάθηα) απφ ηελ νπνία ραξαθηεξίδεηαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο. ηελ Αζήλα ηα 

αιηεχκαηα είλαη πην δπζεχξεηα θαη ε θαηαλάισζή ηνπο ιηγφηεξν ζπρλή. 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ κεξηθέο ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζε κηα αζηηθή πεξηνρή θαη άιισλ πνπ 

δνπλ ζε κηα εκηαζηηθή πεξηνρή. Άιιεο κειέηεο έρνπλ παξαηεξήζεη, αληίζεηα, πσο ππάξρεη 

κηα ηάζε εμνκνίσζεο ησλ δηαηξνθηθψλ επηινγψλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχ πιεζπζκνχ 

θνηλσλίεο (Adair and Popkin, 2005). 

ηαλ ζπγθξίζεθαλ νη πξνζιήςεηο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο κε ην EAR γηα ην 

εθάζηνηε ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ θάλεθε πσο φζνλ αθνξά ηε πξσηεΐλε, ηα πνζνζηά 

αλεπαξθνχο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ήηαλ πνιχ ρακειά. ε δπηηθέο θνηλσλίεο ζπαλίσο 

ζπλαληάκε πξσηετληθφ ππνζηηηζκφ. κσο, γηα ηε βηηακίλε C, ηνλ ζίδεξν θαη ην αζβέζηην ε 

πιεηνλφηεηα ησλ αλέξγσλ γπλαηθψλ θάλεθε λα κε θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Σα 

πνζνζηά ησλ αλδξψλ πνπ δελ θάιππηαλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζξεπηηθά 

ήηαλ κηθξφηεξα απφ απηά ησλ γπλαηθψλ θαη δελ μεπεξλνχζαλ ην 50%. 

πζρεηίζεηο απνηειεζκάησλ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη κε ηα 

πνιππαξαγνληηθά κνληέια πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θάλεθε πσο φζν πην θνληά ζην 

κεζνγεηαθφ πξφηππν δηαηξνθήο είλαη ε δηαηξνθή ηνπ αλέξγνπ πιεζπζκνχ ηφζν θαιχηεξνη 

είλαη νη δείθηεο ηνπ SF-36 «γεληθή πγεία», «δσηηθφηεηα», «ςπρηθή πγεία» θαη «θνηλσληθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα». Ζ «ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα» απφ ηελ άιιε κεξηά ζρεηίδεηαη ζεηηθά 

κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη αξλεηηθά κε ηελ ειηθία θαη ηνπο κήλεο αλεξγίαο ελψ ν 

«ζσκαηηθφο ξφινο» εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία. πσο έρεη παξαηεξεζεί θαη απφ άιιεο 

κειέηεο, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο αλεξγίαο παξνπζηάδνληαη πην έληνλα ζε καθξνρξφληα 

αλέξγνπο, ζε ζρέζε κε ηελ νιηγφκελε αλεξγία (Paul and Moser, 2009). 

Σν 50,3% ηνπ θησρνχ πιεζπζκνχ, φπσο αλαθέξεη ε ηαηηζηηθή Διιεληθή Αξρή, 

δειψλεη φηη ζηεξείηαη δηαηξνθήο πνπ πεξηιακβάλεη θάζε δεχηεξε εκέξα θνηφπνπιν, 

θξέαο, ςάξη ή ιαραληθά ίζεο ζξεπηηθήο αμίαο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ κε θησρνχ 

πιεζπζκνχ εθηηκάηαη ζε 2,9% 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

ηε παξνχζα κειέηε παξαηεξήζεθε πσο 8 ζηνπο 10 αλέξγνπο δνπλ θάησ απφ ην 

φξην ηεο θηψρεηαο. Aλεμαξηήησο θχινπ, νη άλεξγνη έθξηλαλ πσο ε πνηφηεηα δσήο ηνπο 

θπκαίλεηαη ζε κέηξηα πξνο ρακειά επίπεδα, κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε λα 

επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο (βι. Πίλαθαο 6.5.3.). Δπίζεο, 

δήισζαλ  πσο ε φξεμή ηνπο γηα δσή θαη ε ςπρηθή ηνπο πγεία δελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε.  

Οη άλεξγνη πνπ δνπλ ζηε Υαιθίδα θάλεθε πσο έρνπλ θαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή 

ιεηηνπξγία απφ ηνπο αλέξγνπο πνπ δνπλ ζηε πξσηεχνπζα, ελψ νη άλεξγεο γπλαίθεο 

ληψζνπλ θαιχηεξα ςπρηθά θαη έρνπλ πεξηζζφηεξε φξεμε ζε ζρέζε κε ηηο άλεξγεο γπλαίθεο 

πνπ δνπλ ζηελ Αζήλα. 

Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ αλέξγσλ θάλεθε πσο ηείλνπλ πξνο ην κεζνγεηαθφ 

πξφηππν δηαηξνθήο, κε ηνπο αλέξγνπο ζηε Υαιθίδα λα ηξέθνληαη κε κεγαιχηεξε 

πξνζθφιιεζε ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή απ’φηη νη άλεξγνη ζηελ Αζήλα. Σέινο, θάλεθε πσο 

νη γπλαίθεο δηαηξέρνπλ κεγάιν θίλδπλν λα κελ θαιχπηνπλ ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο ηνπο ζε 

ζεκαληηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. 

Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ, φηη ε πνιηηεία θαη φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο, δηεζλείο, 

εζληθνί ή ηνπηθνί, νθείινπλ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα κεξηκλήζνπλ άκεζα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπιάρηζηνλ ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ, πνπ ζπλερψο απμάλεηαη. Ζ κείσζε ησλ πνζνζηψλ ησλ λέσλ 

αλέξγσλ θαη ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ απαζρνινχκελσλ αιιά θαη ε νξγάλσζε ελφο 

επξένο θνηλσληθνχ δηθηχνπ πνπ ζα ζηέθεη δίπια ζην άηνκν ζε απηέο ηηο ζηηγκέο ηεο 

κεγάιεο δπζθνξίαο, ζπκίδνληάο ηνπ φηη θνηλσλία ζεκαίλεη πξσηίζησο θνηλσληθή 

αιιειεγγχε, ζπιινγηθέο δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

θνηλσληθή επκάξεηα θαη ηζνξξνπία. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
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ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 

ΚΡΖΣΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΖΣΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ 

 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην αθνξά κία εξεπλεηηθή κειέηε, ηνπ ηκήκαηνο, Γηαηξνθήο θαη 

Γηαηηνινγίαο, ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Κξήηεο, κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ Γηαηξνθηθώλ πλεζεηώλ θαη ηεο 

Πνηόηεηαο Εσήο Αλέξγσλ ζε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.  Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ είλαη αλώλπκν θαη ηα 

δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ είλαη άθξσο εκπηζηεπηηθά θαη δε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θαλέλα άιιν ζθνπφ 

πέξαλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

 

 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ αθνινπζνχλ ζεκεηψζηε κε «x»ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεχεη ελψ ζηηο 

εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ απαληήζηε φζν πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη. 

 

 

Φχιν:    Άλδξαο     Γπλαίθα       Έηνο Γέλλεζεο: 

 

Πεξηνρή  Μφληκεο Καηνηθίαο:                          πλνιηθά Υξφληα πνπδψλ: 

 

Πφζνπο κήλεο       Εείηε:  Μφλνο/ε                          Με ηελ νηθνγέλεηά ζαο 

παξακέλεηε άλεξγνο/ε;                                                                                           Με ηνπο γνλείο ζαο         Με ζπγθάηνηθν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Οηθνγελεηαθή     Άγακνο/ε       Έγγακνο/ε   Γηαδεπγκέλνο/ε                                                                                                                                                          

Καηάζηαζε:  Υήξνο/α         πκβίσζε    

 

Δηήζην  € 0 - 10.000                         € 10.001 - 20.000  € 20.001 - 30.000                                                                                                                                               

νηθνγελεηαθφ                   € 30.001 - 40.000        > €40.000                                                                                                                                                                                                          

εηζφδεκα: 

                                                             

Δηήζην αηνκηθφ  € 0 - 5.000              € 5.001 - 10.000    € 10.001 - 15.000                                        

εηζφδεκα:                        € 15.001 - 20.000   € 20.001 - 25.000  > € 25.000                                                                                                              

Σεηξαγσληθά                           Ζ κφληκε θαηνηθία                Ναη     ρη                                                             

κέηξα κφληκεο                                                                  πνπ δηακέλεηε είλαη                                               

θαηνηθίαο:                                                                                                    ηδηφθηεηε; 

 

Αλ φρη πφζν είλαη  < € 100              € 101 - 200                 € 201 - 300                                                          

ην κεληαίν ελνίθην            € 301 – 400                                  € 401 – 600                           € 601- 800                                                                                                                    

πνπ πιεξψλεηε;                > 800                                                        

 

Πνην είλαη ην βάξνο ζαο;                                                                              Πνην είλαη ην χςνο;



Δξσηεκαηνιόγην Δθηίκεζεο Τγείαο θαη Καζεκεξηλώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
 

Σν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην δεηά ηηο πξνζσπηθέο ζαο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ πγεία ζαο. Παξαθαινχκε απαληήζηε ζηα 

παξαθάησ εξσηήκαηα εηιηθξηλά θαη ρσξίο δηαθνπέο. ε θάζε εξψηεζε επηιέμηε κία απφ ηηο πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο, εθείλε πνπ  

ζαο αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν θαη ζεκεηψζηε κε «x» ζην αληίζηνηρν θνπηάθη. 

1. Γεληθά, ζα ιέγαηε φηη ε πγεία ζαο είλαη: 

 Δμαηξεηηθή  

 Πνιχ θαιή 

 Καιή 

 Μέηξηα 

 Καθή 

2. πγθξίλνληαο κε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πγεία ζαο ηψξα; 

 Πνιχ θαιχηεξε ηψξα, απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν 

 Λίγν θαιχηεξε ηψξα απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν 

 Πεξίπνπ ίδηα 

 Λίγν ρεηξφηεξε ηψξα απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν 

 Πνιχ ρεηξφηεξε ηψξα απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν 

 

3. Οη παξαθάησ ζηήιεο  αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πηζαλψο θάλεηε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεζηζκέλεο εκέξαο. 

Ζ ησξηλή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο ζαο πεξηνξίδεη ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο; Αλ λαη, πφζν;  

 

Ναη, κε 

πεξηνξίδεη 

πνιύ 

Ναη, κε 

πεξηνξίδεη 

ιίγν 

ρη, δελ κε 

πεξηνξίδεη 

θαζόινπ 

Έληνλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηξέμηκν, άξζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ, ζπκκεηνρή ζε 

δπλακηθά ζπνξ. 
      

Μέηξηαο έληαζεο δξαζεξηφηεηεο, φπσο ε κεηαθίλεζε ηξαπεδηνχ, ρξήζε ειεθηξηθήο 

ζθνχπαο, παίδνληαο κπφνπιηλγθ ή γθνιθ. 
      

Άξζε ή κεηαθνξά  ηξνθίκσλ (ςψληα απφ ηελ αγνξά).       

Αλεβαίλνληαο  ηε ζθάια κεξηθέο  θνξέο.       

Αλεβαίλνληαο ηε ζθάια κία θνξά.       

Γνλάηηζκα ή ζθχςηκν.       

Πεξπάηεκα πάλσ απφ έλα ρηιηφκεηξν.       

Πεξπάηεκα κεξηθψλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ.       

Πεξπάηεκα ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ.       

Κάλνληαο κπάλην ή ληχλνληαο ηνλ εαπηφ ζαο.       
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4. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 4 εβδνκάδσλ, αληηκεησπίζαηε ζηε δνπιεηά ή ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο 

ζαο, θάπνην απφ ηα παξαθάησ πξφβιεκα σο απνηέιεζκα ηεο ζσκαηηθήο ζαο πγείαο;  

  Ναη Όρη 

Μεηψζαηε ηνλ  ρξφλν πνπ ζπλήζσο μνδεχεηε ζηε δνπιεηά ή ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο;     

Δπηηειέζαηε ιηγφηεξα απφ απηά πνπ ζα ζέιαηε;     

Πεξηνξίζαηε θάηη ζηε δνπιεηά ή ζε θάπνηα άιιε δξαζηεξηφηεηα;     

Γπζθνιεπηήθαηε ζην λα θέξεηε εηο πέξαο ηελ δνπιεηά ή θάπνηα άιιε δξαζηεξηφηεηά ζαο  (π.ρ. επηπιένλ 

πξνζπάζεηα); 
    

 

5. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 4 εβδνκάδσλ, αληηκεησπίζαηε ζηε δνπιεηά ή ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο 

ζαο, θάπνην απφ ηα παξαθάησ πξφβιεκα σο απνηέιεζκα θάπνηνπ ςπρνινγηθνύ πξνβιήκαηνο (π.ρ. αίζζεκα 

θαηαπίεζεο ή άγρνπο); 

  Ναη Όρη 

Μεηψζαηε ηνλ  ρξφλν πνπ ζπλήζσο μνδεχεηε ζηε δνπιεηά ή ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο;     

Δπηηειέζαηε ιηγφηεξα απφ απηά πνπ ζα ζέιαηε;     

Κάλαηε ηε δνπιεηά ζαο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ιηγφηεξν πξνζερηηθά απ’ φηη ζπλήζσο;     

 

6. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 4 ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ, ζε πνηά έθηαζε επέδξαζαλ  ηα ςπρηθά πξνβιήκαηα ή  ε ζσκαηηθή ζαο 

πγεία  ζηηο θπζηνινγηθέο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηέο ζαο κε ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο, ηνπο γείηνλεο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο  

ζαο;  

 Καζφινπ 

 Διάρηζηα  

 Λίγν  

 Μέηξηα   

 Πάξα πνιχ  

7. Πφζν ζσκαηηθφ πφλν αηζζαλζήθαηε ηηο ηειεπηαίεο 4 εβδνκάδεο;  

 Καζφινπ   

 Πνιχ ήπην  

 Ήπην   

 Μέηξην   

 Αξθεηφ   

 Πνιχ έληνλν 
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8. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 4 εβδνκάδσλ, πφζν ν πφλνο επεξέαζε ηε δνπιεηά ζαο (θαη κέζα θαη έμσ απ’ ην ζπίηη); 

 Καζφινπ   

 Λίγν   

 Μέηξηα  

 Αξθεηά   

 Πνιχ 

9. Απηέο νη εξσηήζεηο έρνπλ ζρέζε κε ην πσο ληψζαηε θαη πψο ήηαλ γεληθά ε δηάζεζή ζαο ηηο 4 ηειεπηαίεο εβδνκάδεο. 

Πόζν ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ  4 ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ… 
πλερώο 

Σν 

κεγαιύηεξν 

δηάζηεκα 

εκαληηθό 

δηάζηεκα 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Λίγεο 

θνξέο 
Καζόινπ 

Αηζζαλζήθαηε γεκάηνη απφ δσληάληα;       

Δίζαζηε πάξα πνιχ λεπξηθνί;             

Αηζζαλζήθαηε ηφζν θαηεθείο, ψζηε ηίπνηα 

δε  κπνξνχζε λα ζαο θηηάμεη ηε δηάζεζε; 
            

Αηζζαλζήθαηε ήξεκνη θαη γαιήληνη;             

Δίραηε πνιχ ελέξγεηα;             

Αηζζαλζήθαηε κειαγρνιηθνί;             

Αηζζαλζήθαηε λεπξηθνί;             

Αηζζαλζήθαηε επηπρείο;             

Αηζζαλζήθαηε θνπξαζκέλνη;             

 

 

10. Σηο ηειεπηαίεο 4 εβδνκάδεο γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα επεξέαζαλ ηηο θνηλσληθέο ζαο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. επηζθέςεηο, 

ζπλαληήζεηο, θηι) ε θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ζαο πγείαο; 

 

 πλερψο  

 Σν κεγαιχηεξν δηάζηεκα 

 Μεξηθέο θνξέο 

 Λίγεο θνξέο 

 Καζφινπ  

11. Πφζν αιεζείο ή ςεπδείο είλαη ζηελ δηθή ζαο πεξίπησζε νη παξαθάησ πξνηάζεηο; 

 

  Αιεζήο Αξθεηά αιεζήο Γελ μέξσ Αξθεηά ςεπδήο Φεπδήο 

Αξξσζηαίλσ επθνιφηεξα απφ ηνπο 

ππφινηπνπο αλζξψπνπο. 
          

Δίκαη πγηήο φζν νη άιινη άλζξσπνη.           

Πεξηκέλσ ε πγεία κνπ λα ρεηξνηεξέςεη.           

Ζ πγεία κνπ είλαη εμαηξεηηθή.           



Αλψηαην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο, Σκήκα Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο 

Γεξαθίηε Λνπθία, ηνππή Μαξία  122 

 

 

 

 

Δξσηεκαηνιόγην Γηαηξνθηθώλ πλεζεηώλ 

Κπθιψζηε ηελ απάληεζε πνπ αληηπξνζσπεχεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ θαζεκεξηλή ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ησλ 

παξαθάησ ηξνθίκσλ.  

 

Πόζν ζπρλά θαηαλαιώλεηε ηα παξαθάησ ηξόθηκα; 

 

πρλόηεηα Καηαλάισζεο (κεξίδεο/ εβδνκάδα) 

1. Γεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο (π.ρ. ςσκί, δπκαξηθά, 

ξχδη) 
Πνηέ 1-6 7-12 13-18 19-31 >32 

2. Παηάηεο Πνηέ 1-4 5-8 9-12 13-18 >18 

3.Φξνχηα θαη ρπκνί Πνηέ 1-4 5-8 9-15 16-21 >22 

4. Λαραληθά θαη ζαιάηεο Πνηέ 1-6 7-12 13-20 21-32 >33 

5. ζπξηα Πνηέ <1 1-2 3-4 5-6 >6 

6.Φάξη θαη ζνχπεο  Πνηέ <1 1-2 3-4 5-6 >6 

7. Κφθθηλν θξέαο θαη πξντφληα ηνπ ≤1 2-3 4-5 6-7 8-10 >10 

8. Πνπιεξηθά ≤3 4-5 5-6 7-8 9-10 >10 

9. Γαιαθηνθνκηθά πιήξε ζε ιηπαξά ≤10 11-15 16-20 21-28 29-30 >30 

10. Διαηφιαδν (θχξην πξνζηηζέκελν ιίπνο ζηα ηξφθηκα 

θαη ην καγείξεκα) 
Πνηέ πάληα <1 1-3 3-5 Κάζε κέξα 

11. Αιθννινχρα πνηά (ml/εκέξα, 100ml= 1 πνηήξη 

12%) 
<300 300 400 500 600 >700 ή 0 

 

αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηνλ ρξφλν ζαο! 
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 Καηαγξαθή 24σξεο αλάθιεζεο  

 Γεύκα/ Ώξα 

Καηαλάισζεο 
Δίδνο ηξνθήο Πνζόηεηα  

Σόπνο 

θαηαλάισζεο 
Σξόπνο καγεηξέκαηνο 

Πξσηλό 

        

        

        

        

Πξόγεπκα 

        

        

        

        

Μεζεκεξηαλό 

        

        

        

        

        

        

Απνγεπκαηηλό 

        

        

        

Βξαδηλό 

        

        

        

        

Πξν ύπλνπ 
    

    

 


