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Εισαγωγή: Παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η μη υγιεινή διατροφή, η καθιστική 

ζωή και το κάπνισμα εμφανίζονται να παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη 

διαφόρων παθήσεων. Η συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες φαίνεται να 

σχετίζεται με παράγοντες του τρόπου ζωής και να επηρεάζει τα άτομα θετικά. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει αν και σε ποιο βαθμό ο 

παράγοντας «φυσική δραστηριότητα» σχετίζεται με τον τρόπο ζωής και να εντοπίσει 

τις διαφορές ανάμεσα σε άτομα που συμμετέχουν συστηματικά σε φυσική 

δραστηριότητα και σε άτομα που δεν έχουν καμία είδους φυσική δραστηριότητα. 

Μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 240 άτομα ηλικίας 18-65 ετών, 

μόνιμοι κάτοικοι Ηρακλείου, τα οποία χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Η ομάδα Μη 

Φυσικής Δραστηριότητας (ΜΦΔ) περιλάμβανε 127 άτομα που δεν είχαν καμία είδους 

φυσική δραστηριότητα και η ομάδα Φυσικής Δραστηριότητας (ΦΔ) που 

περιελάμβανε 113 άτομα που είχαν συστηματική φυσική δραστηριότητα σε 

οργανωμένο χώρο, για τουλάχιστον 6 μήνες, τα 2 τελευταία χρόνια.   

Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 162 γυναίκες και 78 άνδρες (240 άτομα) με  

μέση ηλικία 37,9 έτη. Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων εντοπίζεται 

στο ΔΜΣ (t=-2,463, p=0,016), με την ομάδα ΜΦΔ (26,15 Kg/m2, ΤΑ=5,405) να 

παρουσιάζει σχετικά μεγαλύτερη μέση τιμή από την ομάδα ΦΔ (24,67 Kg/m2, 

ΤΑ=3,867). Η ομάδα ΦΔ πραγματοποιεί κατά μεγάλο ποσοστό προληπτικούς 

ελέγχους υγείας (χ2=20,946, p<0,001) καθώς επίσης κατατάσσεται υψηλά στην 

κλίμακα αξιολόγησης της υγείας (χ2=21,312, p=0,001) και της φυσικής τους 

κατάστασης (χ2 = 62,619, p<0,001). Η φυσική δραστηριότητα του παρελθόντος είναι 

στατιστικά σημαντική (χ2 = 32,825, p<0,001) και το φιλικό περιβάλλον ασκεί 

στατιστικά σημαντική επίδραση (χ2 = 16,517, p<0,001). Για το κάπνισμα εντοπίζεται 

ισχυρή στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων (χ2 = 11,936, p<0,001)  
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καθώς και για τον αριθμό γευμάτων (χ2 = 26,917, p<0,001), τη συστηματική λήψη 

πρωινού (χ2 = 24,246, p<0,001) και την ημερήσια κατανάλωση νερού (U=5895,5, 

p=0,021) και καφέ (U=5544, p=0,002). H ομάδα ΦΔ επιλέγει στον ελεύθερό της 

χρόνο περισσότερο κινητικές δραστηριότητες σε σχέση με την ομάδα σύγκρισης (χ2 = 

17,798, p=0,000). Η ομάδα ΜΦΔ έχει 186% αυξημένη πιθανότητα να καπνίζει σε 

σχέση με την ομάδα ΦΔ, η πιθανότητα υψηλού ΔΜΣ μειώνεται κατά 10% για τα 

άτομα που συμμετέχουν σε ΦΔ σε σχέση με τα άτομα που δε συμμετέχουν (OR 0.90, 

95% ΔΕ 0.84 - 0.97) και η πιθανότητα προληπτικών ελέγχων υγείας στα άτομα που 

δεν συμμετέχουν συστηματικά σε ΦΔ είναι 74% μικρότερη (OR 0.2695% ΔΕ 0.14 - 

0.48), σε σχέση με την ομάδα σύγκρισης. 

Συμπεράσματα: Η φυσική δραστηριότητα φαίνεται να ασκεί διπλή επίδραση στα 

άτομα, αφενός βελτιώνοντας άμεσα την υγεία τους, αφετέρου προτρέποντας τα να 

υιοθετούν ένα πιο υγιεινό πρότυπο σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής. 

 

Λέξεις κλειδιά: φυσική δραστηριότητα, τρόπος ζωής, κάπνισμα, διατροφικές 

συνήθειες, ελεύθερος χρόνος 
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ABSTRACT 
 

Title: “Cross-sectional study for physical activity and 

lifestyle” 

By:     Tsagkaraki Eleutheria 

Supervisors:    Manolis Kogevinas, Antonis Koutis  

Date:     June 2008 

 

Backround: Factors of living such as unhealthy diet, inactive lifestyle and smoking 

appear to play a major role in the development of various illnesses.  Participation in 

physical activities seems to relate with factors of living style and affect people in a 

positive manner. 

Objectives: The aim of this study is to examine whether and to what extend the factor 

“physical activity” relates to the style of living and to detect any differences between 

people who participate regularly in physical activities and others who maintain an 

inactive lifestyle. 

Methods: The population sample of this study consisted of 240 individuals aged 

between 18-65 years old, permanently living in Heraklion. The sample was divided in 

two groups: the Non Physical Activity group (NPA) which consisted of 127 people 

that did not have any kind of physical activity and the Physical Activity group (PA) 

that consisted of 113 individuals that have had regular physical activity within an 

organized facility for at least 6 months during the last two years.  

Results: The study included 162 women and 78 men (total of 240 people) with an 

average age of 37.9 years. A statistically important difference between the two groups 

is detected at the BMI (t =-2.463, p=0.016), with the NPA group presenting relatively 

higher average value than the PA group (24.67 kg/m2), TA=3.867). The PA group is 

having at a high percentage preventive health checkups (χ2 = 20.946,  p<0.001) while 

at the same time ranks high in the scale of health valuation (χ2=21.312,  p< 0.001) and 

physical fitness (χ2=62.619,  p<0.001). Physical activity of the past is statistically 

significant (χ2=32.825, p<0.001) and friendly environment also has a statistically 

significant influence (χ2=16.517, p<0.001). As far as smoking is concerned, there is a 

strong statistically significant difference between the two groups (χ2=11.936,   

p<0.001) and the same occurs for the number of meals per day (χ2=26.917, p<0.001), 
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regular breakfasts (χ2=24.246, p<0.001) and daily water consumption (U=5895.5, 

p=0.021) and coffee intake (U=5544, p<0.002). During their free time, the PA group 

chooses more kinetic activities in comparison with the NPA group (χ2=17.798, 

p<0.000). The NPA group has 186% higher probability to smoke than the PA group 

while the probability of a high BMI is reduced by 10% for the individuals that 

participate in physical activities in comparison with those who don’t (OR=0.90, 95% 

CI 0.84–0.97) and finally, the probability of preventive health checkups for the people 

who are systematically not physically active is 74% lower (OR=0.26, 95% CI 0.14–

0.48), than the PA group.  

Conclusions: Physical Activity appears to have a double influence on people, firstly 

by directly improving their health and moreover by urging them to adopt a healthier 

way of living.    

 

Key words: physical activity, lifestyle factors, smoking, nutrition behavior, leisure 

time activity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 5

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
 
 

Πίνακας 1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος………………………...25 

Πίνακας 2. Δείκτης Μάζας Σώματος των δυο ομάδων…………………………..27 

Πίνακα 3. Υποκειμενική αντίληψη για την υγεία και το επίπεδο φυσικής 

κατάστασης…………………………………………………………..29 

Πίνακας 4. Καπνιστικές συνήθειες……………………………………………….31 

Πίνακας 5. Μέση κατανάλωση τροφίμων και ποτών στις δυο ομάδες…………..33  

Πίνακας 6. Επιβλαβής συνήθεια του τρόπου ζωής για την υγεία..……………….34 

Πίνακας 7. Λόγος πιθανοφάνειας των τεσσάρων μεταβλητών (κάπνισμα, Δείκτη 

Μάζας Σώματος, προληπτικοί έλεγχοι υγείας) σε σχέση με τη φυσική 

δραστηριότητα………………………………………………………..36 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 6

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 

 

Γράφημα 1. Ποσοστό ενηλίκων που δεν συμμετέχουν σε ΦΔ μέτριας 

έντασης/εβδομάδα στην Ευρώπη ……………………………………13 

Γράφημα 2. Ποσοστά κατηγοριών ΔΜΣ στις δυο ομάδες………………………...27 

Γράφημα 3. Ποσοστά συμμετοχής των δυο ομάδων σε ΦΔ ανά επαγγελματική 

κατηγορία…………………………………………………………….28 

Γράφημα 4. Συστηματική λήψη πρωινού ανά ομάδα και φύλο…………………...32 

Γράφημα 5. Κινητικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στις δυο ομάδες……..35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 7

 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Φυσική δραστηριότητα : Η συμπεριφορά κατά την οποία όλες οι μεγάλες μυϊκές 

ομάδες εμπλέκονται στην κίνηση για διάφορους λόγους καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ημέρας ονομάζεται φυσική δραστηριότητα 

 

Τρόπος ζωής : μια σειρά από ενέργειες, στάσεις και συμπεριφορές που υιοθετούνται 

από τα άτομα για να διατηρήσουν την υγεία τους, να την προστατέψουν και να την 

βελτιώσουν είτε σε στάδιο πρόληψης είτε σε στάδιο αντιμετώπισης κάποιας πάθησης 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ΦΔ: Φυσική δραστηριότητα 

Ομάδα ΜΦΔ: Ομάδα Μη Φυσικής Δραστηριότητας 

Ομάδα ΦΔ: Ομάδα Φυσικής δραστηριότητας 

ΔΜΣ: Δείκτης Μάζας Σώματος 
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ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η φυσική δραστηριότητα που ανέκαθεν είχε σημαντικό ρόλο στην πρόληψη 

και στην προαγωγή υγείας, στις μέρες μας γίνεται επιτακτική ανάγκη καθώς τείνει να 

γίνει το αντίδοτο πολλών παθήσεων διεκδικώντας μια σημαντική θέση στην 

καθημερινότητά μας.  

Η θετική της επίδραση στην συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων παθήσεων 

έχει αποδειχθεί ερευνητικά (Siscovick, D.S. et al., 1985; Taylor, C.B. et al., 1985) και 

φαίνεται ότι αυτές οι ευεργετικές επιδράσεις προέρχονται από άμεσους και έμμεσους 

μηχανισμούς που αναπτύσσονται στο άτομο μέσω της φυσικής δραστηριότητας. 

Ποιοι είναι όμως αυτοί οι μηχανισμοί που μπορούν έμμεσα να δρουν στο άτομο και 

να καθοδηγούν μια σειρά από συνήθειες του τρόπου ζωής του, προάγοντας την υγεία 

και περιορίζοντας παράλληλα τους παράγοντες που την επιβαρύνουν;  

Παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η φτωχή σε θρεπτικά συστατικά 

διατροφή, η καθιστική ζωή και το κάπνισμα εμφανίζονται να παίζουν πρωτεύων ρόλο 

στην ανάπτυξη πολλών χρόνιων παθήσεων (Steven G. et al., 2006). Παθήσεις όπως 

τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, ο διαβήτης και τα αγγειακά εγκεφαλικά 

επεισόδια ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων στην Αμερική (Centers of 

Disease Control and Prevention, 2003). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 70-90% αυτών, 

πιστεύεται ότι έχει προκληθεί από φτωχή διατροφή, καθιστική ζωή και κάπνισμα, 

παράγοντες δηλαδή που σε μεγάλο βαθμό μπορούν να προληφθούν (Stampfer MJ et 

al., 2000, Hu FB et al., 2001). Περίπου το 40% της θνησιμότητας στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής συνδέεται με κοινωνικούς παράγοντες και παράγοντες 

συμπεριφοράς όπως το κάπνισμα, η διατροφή και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας 

(McGinnis JM et al.,1993, Mokdad AH et al., 2004). Το ίδιο μοντέλο παρουσιάζεται 

παγκοσμίως υποδεικνύοντας ότι εάν οι άνθρωποι ήταν διατεθειμένοι να ρυθμίσουν τις 

συνήθειες που θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο, υπολογίζεται ότι πάνω από 2 

εκατομμύρια θάνατοι από καρκίνο θα είχαν αποφευχθεί (Danaei G et al. 2005).  
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Ευρήματα πρόσφατων επιδημιολογικών μελετών δείχνουν ότι το 59% των 57 

εκατομμυρίων θανάτων το χρόνο παγκοσμίως οφείλονται σε χρόνιες παθήσεις. Αυτό 

απεικονίζει μια σημαντική αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες και στα επίπεδα 

φυσικής δραστηριότητας παγκοσμίως, σαν αποτέλεσμα της εκβιομηχανοποίησης, της 

αστικοποίησης, της οικονομικής ανάπτυξης και της παγκοσμιοποίησης (World Health 

Organization, 2003).  

Η μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού των ατόμων που προσβάλλονται από 

χρόνιες παθήσεις θα επιτευχθεί μόνο όταν οι άνθρωποι υιοθετήσουν και διατηρήσουν 

μακροχρόνια συνήθειες στον τρόπο ζωής τους που προάγουν την υγεία τους με 

αναπόσπαστα κομμάτια την υγιεινή διατροφή και τη συστηματική φυσική 

δραστηριότητα.  

Αξιόλογο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει στις μέρες μας ο τρόπος με τον οποίο 

η φυσική δραστηριότητα έμμεσα επηρεάζει την υγεία και τους επιμέρους παράγοντες 

του τρόπου ζωής όπως είναι το επίπεδο υγείας, τη διατροφή, την κατανάλωση 

αλκοόλ, το κάπνισμα, το επίπεδο άγχους και άλλους παράγοντες της καθ’ ημέρα 

πράξης.  

Σε έρευνα του ο Steven N. Blair με τους συνεργάτες του, ο οποίος μελέτησε 

τη σχέση φυσικής δραστηριότητας και τρόπου ζωής, έδωσε σημαντικά στοιχεία. Η  

φυσική δραστηριότητα έχει σχετιστεί θετικά με καλύτερο έλεγχο του σωματικού 

βάρους, καθώς και με αυξημένη θερμιδική πρόσληψη ανάλογα του επιπέδου φυσικής 

δραστηριότητας, ωστόσο άτομα που συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες δεν 

ζυγίζουν περισσότερο. Το κάπνισμα φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά με τη φυσική 

δραστηριότητα καθώς επίσης και τα άτομα που γυμνάζονται τείνουν να είναι πιο 

ευαισθητοποιημένα σε κάποιους τομείς πρόληψης της καθημερινότητας (Steven N. 

Blair et al., 1999). Η κατανάλωση αλκοόλ δεν φαίνεται να σχετίζεται με τα επίπεδα 

φυσικής δραστηριότητας ενώ η κατανάλωση θρεπτικού πρωινού φαίνεται να 

σχετίζεται θετικά με την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας (Kannas L. 1981; Canada 

Fitness survey, 1983). 

Σε αντίστοιχη μελέτη που έγινε σε έφηβους το 1996 από τον Russell R. και 

τους συνεργάτες του βρέθηκε επίσης μια συσχέτιση μεταξύ χαμηλού επιπέδου 

φυσικής δραστηριότητας και άλλων σημαντικών συνηθειών του τρόπου ζωής. 

Σημαντικό εύρημα της συγκεκριμένης μελέτης ήταν ότι η χαμηλού επιπέδου φυσική 
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δραστηριότητα σχετίζεται με τις συνήθειες καπνίσματος καθώς και τις διατροφικές 

συνήθειες των εφήβων, ενώ υπάρχει αρνητική συσχέτιση της χαμηλού επιπέδου 

φυσικής δραστηριότητας με τις ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης.  

Αντίθετα σε άλλη μελέτη του Sugiyama T. και των συνεργατών του το 2008, 

οι ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης φαίνεται να έχουν θετική συσχέτιση με άλλες 

συνήθειες καθιστικής ζωής καθώς επίσης φαίνεται ότι στις γυναίκες, η φυσική 

δραστηριότητα σχετίζεται αρνητικά με τις ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης, ενώ 

στους άνδρες δεν παρατηρήθηκε καμία τέτοια συσχέτιση.   

Τα ερευνητικά δεδομένα μέχρι σήμερα δείχνουν κάποια σχέση, άλλοτε ισχυρή 

άλλοτε ασθενής μεταξύ φυσικής δραστηριότητας και τρόπου ζωής. Ωστόσο, δεν 

μπορούμε να καταλήξουμε και να εξάγουμε συμπεράσματα κυρίως για τις έμμεσες 

επιδράσεις της φυσικής δραστηριότητας στη συμπεριφορά των ατόμων στους 

επιμέρους τομείς του τρόπου ζωής. Το θέμα είναι αρκετά πολύπλοκο καθώς ο τρόπος 

ζωής είναι γνωστό ότι επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες όπως είναι το 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και το μορφωτικό επίπεδο (Sven-Erik Johansson a,c et 

al. 1999). 

Αν οι έμμεσες επιδράσεις της άσκησης τεκμηριωθούν ερευνητικά, η 

σπουδαιότητα του θέματος είναι τόσο μεγάλη, όχι μόνο για την επιδημιολογία αλλά 

και για την διαπαιδαγώγηση για την υγεία καθώς και για τα προγράμματα προαγωγής 

υγείας που ο όρος φυσική δραστηριότητα θ’ αποκτήσει άλλο νόημα και νέα 

φιλοσοφία. Η φυσική δραστηριότητα που πρακτικά για το μεγαλύτερο ποσοστό του 

πληθυσμού κατέχει την τελευταία θέση στη σειρά προτεραιότητας των εβδομαδιαίων 

δραστηριοτήτων ίσως πάρει τη θέση που της αρμόζει, ενισχυμένη από το ίδιο το 

άτομο, τους θεσμούς της κοινωνίας και του κράτους. 

 

 

Φυσική δραστηριότητα και συστηματική άσκηση 

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας υπάρχει διάκριση ανάμεσα 

στην άσκηση και στην φυσική δραστηριότητα. Η συμπεριφορά κατά την οποία όλες 

οι μεγάλες μυϊκές ομάδες εμπλέκονται στην κίνηση για διάφορους λόγους καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ημέρας ονομάζεται φυσική δραστηριότητα ενώ η στάση όπου 

εκτελούμε σκόπιμα και επαναλαμβανόμενα κινήσεις με σκοπό την βελτίωση της 
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καρδιοαναπνευστικής ή της μυϊκής μας υγείας ονομάζεται άσκηση. Η άσκηση 

εκτελείται σε πιο αυστηρό ρυθμό και πολλές φορές με μεγαλύτερη ένταση (πιο 

δραστήρια) (WHO, 2008). 

 

 

Ευεργετήματα της φυσικής δραστηριότητας   

 

Τα ευεργετήματα της φυσικής δραστηριότητας για την σωματική και ψυχική 

υγεία είναι αναμφισβήτητα και ξεχωριστά σε κάθε ηλικιακή κατηγορία. Για τους 

νέους, η φυσική δραστηριότητα αποτελεί μέσο βελτίωσης του μυοσκελετικού και του 

καρδιαναπνευστικού συστήματος, ενισχύει την νευρομυϊκή αντίληψη και φροντίζει 

για τη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους (WHO, 2008). 

Για τις γυναίκες η φυσική δραστηριότητα είναι εξίσου σημαντική, εφόσον 

βελτιώνει σημαντικά την υγεία και βοηθάει στην πρόληψη πολλών ασθενειών και 

καταστάσεων που αποτελούν τις κυριότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας 

παγκοσμίως. Πολλές γυναίκες υποφέρουν από παθήσεις που σχετίζονται με ανεπαρκή 

συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες όπως οι καρδιαναπνευστικές παθήσεις, ο 

σακχαρώδης διαβήτης, η οστεοπόρωση και ο καρκίνος του μαστού.  

Η φυσική δραστηριότητα επίσης συνδέεται με βελτίωση της ψυχικής υγείας 

περιορίζοντας το στρες, την ανησυχία και την κατάθλιψη. Εκτός αυτών, αναφέρεται 

ότι στις γυναίκες η φυσική δραστηριότητα συνεισφέρει στην ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης και μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική 

ολοκλήρωση και ισότητα για τις γυναίκες στην κοινωνία (WHO, 2008). 

Στην κατηγορία των ηλικιωμένων η φυσική δραστηριότητα είναι 

αναμφισβήτητα σημαντικό κομμάτι καθώς έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την 

κοινωνική θέση και την ποιότητα ζωής. Πολλές απ’ τις ασθένειες που συναντάμε 

συχνά στους ηλικιωμένους μπορούν να έχουν σημαντική βελτίωση από τη συμμετοχή 

τους σε συστηματική φυσική δραστηριότητα όπως είναι παθήσεις του 

καρδιαναπνευστικού συστήματος (έμφραγμα, στεφανιαία νόσο), η οστεαρθρίτιδα, η 

οστεοπόρωση, η υπέρταση.  

Η συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες από νωρίς βοηθάει στην πρόληψη 

των ασθενειών και στην ανακούφιση από κάποια αδυναμία ή πόνο. Αναφέρεται όμως 

ότι ακόμα και αν η φυσική δραστηριότητα ξεκινήσει σε προχωρημένη ηλικία έχουμε 
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σημαντική βελτίωση της ισορροπίας, της δύναμης, του συντονισμού κινήσεων, της 

ευκινησίας και της αντοχής, πράγματα πολύ σημαντικά για την υγεία όλων των 

ηλικιακών κατηγοριών. 

Επίσης κάτι που αξίζει να σημειωθεί είναι η μείωση του κινδύνου των 

πτώσεων, η οποία αποτελεί μια απ’ τις κυριότερες αιτίες ανικανότητας στους 

ηλικιωμένους. Τέλος, η ενεργή συμμετοχή μειώνει την κατάθλιψη που αποτελεί 

μάστιγα για τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, βελτιώνει την ποιότητα ζωής, 

ενισχύει την κοινωνική συμμετοχή και αποδοχή καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των 

ανθρώπων (WHO, 2008). 

 

 

Ποσοστά συμμετοχής σε φυσική δραστηριότητα σε Ελλάδα/Ευρώπη/Αμερική 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκτιμάται ότι 

πάνω από 3% των ασθενειών στις ανεπτυγμένες χώρες προκαλούνται από φυσική 

αδράνεια-μειωμένη φυσική δραστηριότητα και ότι πάνω από το 20% των 

καρδιαγγειακών παθήσεων και 10% των εγκεφαλικών επεισοδίων οφείλονται στην 

αδράνεια και την έλλειψη κίνησης. 

Τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα για την Ευρώπη όσο αφορά την φυσική 

δραστηριότητα είναι φτωχά. Έχουν γίνει διεθνείς μελέτες οι οποίες κατέγραψαν και 

εξέτασαν τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και έλαβε χώρα μόνο 

στα 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πιο πρόσφατα δεδομένα ήταν το 

2002 που συμπληρώθηκε μια σειρά από ερωτήσεις για τη συχνότητα, τη διάρκεια και 

την ένταση της φυσικής δραστηριότητας.  

Ο σχεδιασμός της μελέτης ήταν να γίνει μια καταγραφή του ποσοστού των 

ατόμων που συμμετείχαν συστηματικά σε φυσικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα  

έδειξαν ότι η αναλογία των ατόμων που συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες 

συγκριτικά με τα άτομα που δεν συμμετείχαν σε καμία δραστηριότητα ήταν πολύ 

χαμηλή. Για το 2002, περισσότερο από το 40% των ενηλίκων στην Ευρώπη (15 

χωρών) ανέφεραν ότι την τελευταία εβδομάδα δεν συμμετείχαν σε καμία φυσική 

δραστηριότητα μετρίου επιπέδου Σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης των χωρών που 

δεν συμμετέχουν σε καμία φυσική δραστηριότητα μέτριας έντασης σε μια τυπική 

εβδομάδα η Ελλάδα είναι σε σχετικά καλή θέση συγκριτικά με άλλες χώρες χωρίς 
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αυτό να σημαίνει ότι το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας των Ελλήνων είναι 

ικανοποιητικό (European Commission, 2006). 

 

 

Γράφημα  1.  Ποσοστό ενηλίκων που δεν συμμετέχουν σε ΦΔ μέτρια έντασης/εβδομάδα 

 

 
Πηγή: European Commission (2006). 

 

Tο 17% δεν συμμετείχε ούτε για 10 λεπτά περπάτημα και περισσότερο από 

49% ξόδεψαν 4,5 ώρες καθιστικής ζωής. Μόνο το 15% ανέφερε καθημερινή μέτριας 

έντασης φυσική δραστηριότητα. Γενικά, φαίνεται οι χώρες της νότιας Ευρώπης να 

έχουν χαμηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας από τις βόρειες και τις δυτικές 

χώρες χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά για 

τις χώρες αυτές.  

Για την Ελλάδα τα δεδομένα επίσης δεν φαίνονται ενθαρρυντικά. Η 

καταγραφή για τις ημέρες περπατήματος διάρκειας 10 λεπτών της τελευταίας 

εβδομάδας έδειξαν ότι το 20% δεν διέθεσε ούτε μια μέρα για περπάτημα την 

εβδομάδα, το 22% απάντησε 1-3 ημέρες, το 20% 4-6 ημέρες και το 37% απάντησε 

και τις 7 ημέρες της εβδομάδας. Η καταγραφή για τις ημέρες που είχαν μέτριας 
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έντασης φυσική δραστηριότητα έδειξε ότι το 27% δεν συμμετέχει σε καμία 

δραστηριότητα ούτε μια μέρα εβδομαδιαίως, το 30% 1-3 ημέρες, το 18% 4-6 ημέρες 

και το 25% καθημερινά. Τέλος όσο αφορά τις ώρες καθιστικής ζωής σε μια 

συνηθισμένη ημέρα, 17% απάντησαν 1-4 ώρες, το 48% 4-7 ώρες και το 35% 

περισσότερες από 8 ώρες την ημέρα. 

Στην Αμερική, η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν συμμετέχει σε καμία είδους 

φυσική δραστηριότητα (Louise H.Anderson et al., 2005). Το 2000 σημειώθηκε ότι το 

27,6 % των ενηλίκων ήταν τελείως αδρανείς και το 46,2% ήταν ανεπαρκώς 

δραστήριοι. Μόνο το 26,2% συμμετέχει σε μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα 

διάρκειας 30 λεπτών 5 φορές την εβδομάδα ή υψηλής έντασης 20 λεπτών 3 φορές την 

εβδομάδα (Pate RR et al, 1995). Τα ποσοστά αυτά της φυσικής δραστηριότητας 

παρέμειναν αμετάβλητα την προηγούμενη δεκαετία. Το 1990, το 24,3% του 

πληθυσμού είχε ασχοληθεί με κάποια φυσική δραστηριότητα και το ποσοστό αυτό 

αυξήθηκε σε 25,4% το 1998 (Centers for disease control and prevention, 2001). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή σε συστηματική φυσική δραστηριότητα 

έχει προοδευτικά αυξηθεί από η δεκαετία του 1960, του 1970 και του 1980, αλλά 

φαίνεται να σημειώνει ένα πλατό τα τελευταία χρόνια (Stephens T et al., 1987).  

 

 

 

Τρόπος Ζωής ή αλλιώς «lifestyle»  

 

Όταν αναφέρουμε τους όρους «τρόπος ζωής», «συνήθειες της 

καθημερινότητας», «συμπεριφορά ως προς την υγεία» και άλλους συναφείς όρους, 

ουσιαστικά αναφερόμαστε σε μια σειρά από ενέργειες, στάσεις και συμπεριφορές που  

υιοθετούνται από τα άτομα για να διατηρήσουν την υγεία τους, να την προστατέψουν 

και να την βελτιώσουν είτε σε στάδιο πρόληψης είτε σε στάδιο αντιμετώπισης 

κάποιας πάθησης. Ο τρόπος ζωής επηρεάζεται κυρίως από τρεις παράγοντες: το 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, το επίπεδο εκπαίδευσης καθώς και από 

πολιτιστικούς παράγοντες (MeSH 2008). 

Επικρατέστερος όρος που περιγράφει με μια λέξη όλες τους τομείς του τρόπου 

ζωής είναι το λεγόμενο “lifestyle”. Παλαιότερα ο όρος αυτός σε παρέπεμπε σε κάτι 

πιο ρηχό όπως η μόδα, η κατανάλωση, το εισόδημα, ο τρόπος ντυσίματος και η 
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ψυχαγωγία. Ο σύγχρονος όρος “lifestyle” έχει πάρει πιο βαθύ νόημα και σημαίνει 

υγεία και ευεξία, δίνοντας την αναγκαιότητα του σύγχρονου ανθρώπου να προάγει 

την υγεία του με κάθε τρόπο σε μια κοινωνία με όλα τα θετικά και τα αρνητικά του 

αιώνα που τον χαρακτηρίζουν (Anthony W. Gardner, 2007). Πολλές είναι οι μελέτες 

που έχουν ερευνήσει τον τρόπο ζωής, την σημαντικότητά του και τις επιδράσεις του  

στην υγεία (Christos Pitsavos et al., 2005, Blair et al., 1993, Amy F et al., 1990, Mark 

M Haenle et al. 2006, Post note 2007).  

Ο τρόπος ζωής περιλαμβάνει τους εξής επιμέρους παράγοντες, τους οποίους 

εξετάζουν κυρίως οι περισσότερες μελέτες: διατροφικές συνήθειες, κάπνισμα, 

κατανάλωση αλκοόλ, επίπεδο και είδος φυσικής δραστηριότητας, επίπεδο άγχους, 

κατάθλιψη, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, προληπτικούς ελέγχους κ.α. Όπως 

αναφέρει και ο Gardner, «ο καλός τρόπος ζωής» περιγράφει μια κατάσταση ελεύθερη 

από ασθένειες, με επίκεντρο την υγιεινή διατροφή, τη δια βίου άσκηση και την 

προαγωγή της ψυχικής υγείας (Anthony W. Gardner, 2007). Οι παράγοντες που 

καθορίζουν το επίπεδο υγείας ενός ατόμου είναι οι γενετικοί παράγοντες, η ιατρική 

φροντίδα, το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής, ο οποίος φαίνεται τελικά να καθορίζει 

κατά το 50% την υγεία (Anthony W. Gardner, 2007). 

Μια συνήθεια του τρόπου ζωής έχει τη δύναμη να βελτιώσει την υγεία ή να 

την επιδεινώσει, όπως επιδράει για παράδειγμα η φυσική δραστηριότητα σε αντίθεση 

με την καθιστική ζωή, καθώς επίσης και να την προάγει ή να την καταδικάσει όπως 

για παράδειγμα το κάπνισμα. Ο άνθρωπος, άλλοτε με συνέπεια και ευσυνειδησία 

υιοθετεί τρόπους που προάγουν την υγεία του και άλλοτε πάλι αρνείται πεισματικά να  

ακολουθήσει το «σωστό» και παραδίδεται σε μια πληθώρα καταστάσεων που 

λειτουργούν αθροιστικά και καθορίζουν σημαντικά το χρόνο και την ποιότητα ζωής 

του. Το ότι οι συνήθειες του τρόπου ζωής μας επηρεάζουν ως ένα ποσοστό την υγεία 

μας είναι πλέον γνωστό και τεκμηριωμένο, το πόσο εύκολα όμως και κάτω από ποιες 

συνθήκες, οι άνθρωποι είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε κάποιες απ’ τις 

συνήθειές μας, συνειδητά και ασυνείδητα, δεν φαίνεται εύκολο κι έτσι το ερώτημα 

αυτό παραμένει αναπάντητο. 
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Φυσική δραστηριότητα και υγεία 

 

Αξιόλογα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας δείχνουν ότι η φυσική 

δραστηριότητα είναι ένας σημαντικός ανατρεπτικός παράγοντας για πολλές 

ασθένειες. Η συστηματική φυσική δραστηριότητα έχει σχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο 

εμφάνισης στεφανιαίας νόσου (Sundquist K et al., 2005, Lin TY et al., 2006), 

υπέρτασης (Pareira MA. Et al., 1999, Barengo NC. Et al., 2005), εγκεφαλικού 

επεισοδίου (Wendel-Vos GC et al., 2004, Hu G et al., 2005), σακχαρώδους διαβήτη 

τύπου 2 (Hu FB et al., 1999, Meisinger C et al., 2005), συγκεκριμένων τύπων 

καρκίνου (Slattery ML et al., 2003, Matthews CE et al., 2005, Malin A et al., 2005), 

οστεοπόρωσης (Kemmler W et al., 2005) και παχυσαρκίας (Hill JO et al., 2005, 

Slentz CA et al., 2005,) καθώς επίσης και με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών 

παθήσεων και γενικής θνησιμότητας (Andersen LB et al., 2000, Hu FB et al., 2004). 

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η απουσία φυσικής 

δραστηριότητας ευθύνεται για 1,9 εκατομμύρια θανάτους ετησίως  σε όλο τον κόσμο 

(WHO, 2005). 

Αρκετές μελέτες, όπως είναι η μελέτη του Powell KE και των συνεργατών του 

το 1987, έχουν δείξει χαμηλά επίπεδα θνησιμότητας σε άνδρες που γυμνάζονται 

συγκριτικά με εκείνους που κάνουν καθιστική ζωή. Για τις γυναίκες τα ευρήματα ως  

 

τώρα είναι λιγότερα. Ο Lissner και οι συνεργάτες του το 1996, εξέτασαν τη σχέση 

μεταξύ θνησιμότητας διάφορης αιτιολογίας και φυσικής δραστηριότητας σε γυναίκες. 

Η έρευνα κατέληξε στο ότι η θνησιμότητα ήταν διπλάσια στην ομάδα ατόμων που 

είχαν το πιο χαμηλό επίπεδο φυσικής δραστηριότητας συγκριτικά με εκείνη που ήταν 

πιο ενεργή-δραστήρια (Lissner et al., 1996). Αντίθετα βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι 

σε έρευνα του ο Blair και οι συνεργάτες του δεν βρήκαν καμία διαφορά στην 

θνησιμότητα μεταξύ ασκούμενων και μη ασκούμενων γυναικών (Blair et al., 1993). 
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Φυσική δραστηριότητα και τρόπος ζωής 

  

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες με αντικείμενο έρευνας τον τρόπο 

ζωής, ωστόσο τα έως σήμερα δεδομένα όσο αφορά τη σχέση του τρόπου ζωής με τη 

φυσική δραστηριότητα και τις αλληλεπιδράσεις των δύο αυτών παραγόντων μεταξύ 

τους παρουσιάζονται σχετικά φτωχά. Αν και είναι λίγες αριθμητικά οι μελέτες αυτού 

του αντικειμένου, τα αποτελέσματά τους είναι σε πολλά σημεία αντικρουόμενα με 

αποτέλεσμα να μην μπορούμε ακόμα να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την 

επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στους επιμέρους παράγοντες του τρόπου 

ζωής. Θεωρητικά, όσο λογικό και αναμενόμενο φαίνεται το ότι τα άτομα που 

συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες συστηματικά θα έχουν πιο υγιεινές 

συνήθειες όπως για παράδειγμα το κάπνισμα και τη διατροφή, ερευνητικά αυτές οι 

υποθέσεις δεν επαληθεύονται.  

Στη μελέτη του Mark Haenle και των συνεργατών του (2006) που μελέτησαν 

τον τρόπο ζωής σε 2187 ενήλικες στη Γερμανία, βρέθηκε ότι το 38,9% δεν 

συμμετέχει σε καμία φυσική δραστηριότητα και ότι το υψηλό ΒΜΙ, το κάπνισμα και 

η μη κατανάλωση αλκοόλ σχετίζονται θετικά με τη φυσική δραστηριότητα διάρκειας 

λιγότερο από 2 ώρες/εβδομάδα ενώ η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται να 

παρουσιάζει πιο ισχυρή συσχέτιση με τη φυσική δραστηριότητα διάρκειας 

περισσότερο από 2 ώρες/εβδομάδα. 

Στην Ελλάδα, σε μελέτη του Πίτσαβου Χ. και των συνεργατών του το 2005 

που μελέτησε 1514 άνδρες και 1528 γυναίκες βρέθηκε ότι τα άτομα που συμμετείχαν 

συστηματικά σε φυσικές δραστηριότητες, τα οποία δεν κατοικούσαν στην πόλη αλλά 

στην ύπαιθρο και δεν είχαν οικογενειακές υποχρεώσεις, είχαν περισσότερες 

δεξιότητες και τρέφονταν πιο υγιεινά συγκριτικά με τα άτομα που δεν συμμετείχαν σε 

καμία φυσική δραστηριότητα και έκαναν καθιστική ζωή. Όσον αφορά την 

κατανάλωση αλκοόλ, φαίνεται ότι τα άτομα που δεν συμμετέχουν σε καμία 

δραστηριότητα καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες αλκοόλ. Η επίπτωση 

παχυσαρκίας, διαβήτη και υπέρτασης ήταν αντιστρόφως σχετισμένη με τη φυσική 

δραστηριότητα (p<0,001) καθώς επίσης τα άτομα που ήταν στο μεγαλύτερο 

τεταρτημόριο της φυσικής δραστηριότητας εμφάνισαν 48% μικρότερη πιθανότητα να 

γίνουν παχύσαρκοι (λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες ηλικία, φύλο, κάπνισμα, 

πίεση, επίπεδα χοληστερόλης και γλυκόζης).  
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Παγκοσμίως, οι περισσότερες μελέτες για τη σχέση φυσικής δραστηριότητας 

και καπνίσματος σε ενήλικες καταλήγουν σε αρνητική συσχέτιση των δυο αυτών 

παραγόντων όπως η μελέτη της Νορβηγίας (Kvaavik E. Et al., 2004), της Φιλανδίας 

(Laaksonen M et al., 2002), της Σουηδίας (Frisk J. Et al., 1997), της Ελλάδας 

(Pitsavos C et al., 2005), της Ολλανδίας (Schuit AJ et al., 2002) και άλλων χωρών της 

Ευρώπης, καθώς και στην Ιαπωνία (Health Canada, 2006), στην Αυστραλία (Johnson 

NA et al., 1995, Hart G et al., 1984), στην Αμερική (Ward KD et al., 2003, Boutelle 

KN et al., 2000). Ελάχιστες μελέτες αναφέρουν θετική συσχέτιση μεταξύ φυσικής 

δραστηριότητας και καπνίσματος ( Bjartveit K. et al., 1983; Holme I. Et al. 1975).  

Για τον έλεγχο του σωματικού βάρους κάποιες μελέτες έχουν αναφέρει θετική 

συσχέτιση ( Montoye H.J. et al.1975, Blair S.N. et al., 1981; Garcia-Palmieri M.R. et 

al., 1982) ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε μελέτη του Epstein και Wing (1980) με την 

τεχνική της μετανάλυσης αναφέρεται ότι τα υπέρβαρα άτομα είναι καλύτερα να 

χαρακτηρίζονται ως άτομα με ανεπαρκή φυσική δραστηριότητα παρά ως άτομα που 

υπερκαταναλώνουν τροφές. 

Στον τομέα της πρόληψης, η Langlie και οι συνεργάτες της καθώς οι Williams 

και Weschler (1979) αναφέρουν ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε φυσικές 

δραστηριότητες κάνουν πιο συχνά προληπτικούς ελέγχους για την υγεία τους. Ο 

επαρκής ύπνος φαίνεται να σχετίζεται θετικά με τη φυσική δραστηριότητα παρόλο 

που η σχέση είναι ασθενής (Williams et al., 1972; Belloc et al., 1972). 

Τέλος, σύμφωνα με τον Sugiyama T. και τους συνεργάτες του το 2008, οι ώρες 

παρακολούθησης τηλεόρασης στις γυναίκες φαίνεται να σχετίζονται θετικά με άλλες 

συνήθειες καθιστικής ζωής και αρνητικά με τη φυσική δραστηριότητα, αυτές όμως οι 

συσχετίσεις δεν παρατηρούνται στους άνδρες.    
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι: α) να εξετάσει αν και σε ποιο βαθμό ο 

παράγοντας «φυσική δραστηριότητα» σχετίζεται με τον τρόπο ζωής, β) να εντοπίσει 

τις διαφορές ανάμεσα στα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά σε φυσική 

δραστηριότητα και στα άτομα που δεν συμμετέχουν σε καμία είδους φυσική 

δραστηριότητα όσο αφορά τις συνήθειες του τρόπου ζωής, γ) να εξετάσει πιθανές 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και δ) να δώσει κίνητρα για περαιτέρω έρευνα. 

 

 

Επιμέρους στόχοι είναι: - η καταγραφή των συνηθειών του τρόπου ζωής των 

ατόμων (συμμετεχόντων και μη σε φυσική 

δραστηριότητα) και η προσπάθεια σύνθεσης του 

προφίλ της κάθε ομάδας 

- η ανίχνευση και η μελέτη της σχέσης της φυσικής    

δραστηριότητας με τους επιμέρους τομείς του τρόπου 

ζωής και ο εντοπισμός των διαφορών των δύο ομάδων 

ανά φύλο  

- η ανίχνευση και η μελέτη της σχέσης μεταξύ φυσικής 

δραστηριότητας και εκμετάλλευσης του ελεύθερου 

χρόνου (κινητικά) 

- η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη σχέση φυσικής 

δραστηριότητας και τρόπου ζωής  
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Πληθυσμός μελέτης 

 

Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν συνολικά 240 άτομα που ζουν και 

εργάζονται στην πόλη του Ηρακλείου, ηλικίας 18-65 ετών και δέχτηκαν να 

συμμετέχουν στη μελέτη. Το δείγμα χωρίστηκε σε δύο επιμέρους ομάδες, την ομάδα 

ΜΦΔ που περιλαμβάνει γυναίκες και άνδρες ηλικίας 18-65 ετών που ζουν και 

εργάζονται στην πόλη του Ηρακλείου και δεν συμμετέχουν συστηματικά σε καμία 

είδους φυσική δραστηριότητα σε οργανωμένο χώρο άθλησης και την ομάδα ΦΔ που 

περιλαμβάνει γυναίκες και άνδρες ηλικίας 18-65 ετών, που ζουν και εργάζονται στην 

πόλη του Ηρακλείου και συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες συστηματικά, 

τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα  για  6 μήνες το χρόνο, σε οργανωμένο δημόσιο 

ή ιδιωτικό χώρο άθλησης. 

    

 

Κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού της μελέτης 

 

Για την ομάδα ΜΦΔ, κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη ορίστηκαν η μη 

συμμετοχή ή η μη συστηματική συμμετοχή σε φυσική δραστηριότητα, η εργασία (να 

είναι εργαζόμενοι), η περιοχή κατοικίας (Ηράκλειο) και η ηλικία 18-65 ετών. Από τη 

μελέτη αποκλείστηκαν όσοι δήλωσαν άνεργοι, οι γυμναστές και οι συνταξιούχοι 

πολίτες, τα άτομα άνω των 65 ετών και κάτω των 18 ετών και οι μη μόνιμοι κάτοικοι 

Ηρακλείου. 

Για την ομάδα ΦΔ, κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη ορίστηκαν η συστηματική 

φυσική δραστηριότητα τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα  για  6 μήνες το χρόνο 

σε οργανωμένο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο άθλησης, η εργασία (να είναι εργαζόμενοι), 

η περιοχή κατοικίας (Ηράκλειο) και η ηλικία, 18-65 ετών. Για την ομάδα ΦΔ 

αποκλείστηκαν και πάλι οι γυμναστές, οι συνταξιούχοι και οι επαγγελματίες αθλητές 

ή πρώην επαγγελματίες αθλητές, όσοι ήταν άνω των 65 ετών και κάτω των 18, οι μη 

μόνιμοι κάτοικοι Ηρακλείου, τα άτομα που συμμετείχαν σε φυσικές δραστηριότητες 
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όχι συστηματικά ή για λιγότερο από 2 συνεχή έτη και τέλος τα άτομα που πληρούσαν 

τα κριτήρια της άσκησης όπως η καθημερινή, πολύωρη και επίπονη προπόνηση. 

 

Συλλογή δεδομένων 

 

Ερωτηματολόγιο 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από ειδικά εκπαιδευμένους γυμναστές 

για τον σκοπό της μελέτης  και  τον τρόπο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Το 

ερωτηματολόγιο ήταν αυτοσυμπληρούμενο, εξέταζε τομείς του τρόπου ζωής και 

σχεδιάστηκε για τη συγκεκριμένη μελέτη. Η δομή του ερωτηματολογίου προέκυψε 

από συναφή με το θέμα ερωτηματολόγια που εξέταζαν τον τρόπο ζωής (lifestyle) και 

τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου (ISSP 2007 “Leisure time and sports”, 

“FRESH lifestyle, education, fitness 2006”, physical activity and lifestyle 

questionnaire). 

Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο, ωστόσο καταγράφηκαν κάποια βασικά 

στοιχεία των συμμετεχόντων όπως είναι το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση,  το 

επάγγελμα, αυτοαναφερόμενα σωματομετρικά στοιχεία (βάρος και ύψος) και ένα 

σύντομο και περιεκτικό ιατρικό ιστορικό που περιλάμβανε ασθένειες, χειρουργικές 

επεμβάσεις και φαρμακευτική αγωγή.  Το μέρος των ερωτήσεων για τη διατροφή, 

κάποιες απ’ τις ερωτήσεις της φυσικής δραστηριότητας και του τρόπου ζωής είναι 

απλά μεταφρασμένο και μεταφερμένο από το ερωτηματολόγιο «Fresh», οι ερωτήσεις 

αυτοαξιολόγησης, οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και η συχνότητά τους καθώς 

και η ικανοποίηση είναι απ’ το «ISSP 2007».  

Ένα άλλο μέρος των ερωτήσεων είναι μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στα 

ελληνικά δεδομένα όπως είναι ο αριθμός των αναψυκτικών που καταναλώνονται, η 

συχνότητα αγοράς φαγητού απ’ έξω και κάποιες ερωτήσεις δημιουργήθηκαν και 

προστέθηκαν σ’ αυτό, καθώς θεωρήθηκαν απαραίτητες για να μας δοθεί η 

δυνατότητα να σκιαγραφήσουμε τα προφίλ των δύο ομάδων. Το ερωτηματολόγιο σε 

γενικές γραμμές τηρεί και περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους τομείς που οφείλει να 

εξετάσει, λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς που εξετάζει η διεθνής βιβλιογραφία σε 

τέτοια θέματα, ωστόσο σημειώνεται ότι δεν είναι σταθμισμένο. 
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Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 48 ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού 

τύπου, χαμηλού βαθμού δυσκολίας όσο αφορά την συμπλήρωση καθώς δεν 

απαιτούνταν ειδικές γνώσεις και εξέταζε τους εξής παράγοντες: δημογραφικά 

στοιχεία, ιατρικό ιστορικό, φυσική δραστηριότητα και ατομικό και οικογενειακό 

ιστορικό φυσικής δραστηριότητας, καπνιστικές συνήθειες, διατροφικές συνήθειες, 

κατανάλωση αλκοόλ, ελεύθερος χρόνος, άγχος και κάποια θέματα γενικού 

ενδιαφέροντος, όπως η προσωπική αντίληψη για το σώμα και οι προσωπικές 

επιθυμίες στο θέμα αυτό, η ιδανική εικόνα του σώματος, η προσωπική αξιολόγηση 

της υγείας και της φυσικής κατάστασης του ατόμου, οι ώρες ύπνου και άλλα. Ο 

χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου κυμαίνεται από 8 έως 10 λεπτά. 

Για τη δημιουργία του λήφθηκε σοβαρά υπόψη η έκταση και ο βαθμός 

δυσκολίας συμπλήρωσης. Επειδή στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει δυνατότητα 

μελέτης πολλών παραγόντων με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πολυσέλιδου 

ερωτηματολογίου, έγινε μια προσπάθεια αξιολόγησης κα επιλογής των βασικών 

παραγόντων που περιγράφουν επαρκώς τον τρόπο ζωής και αντίληψης των ατόμων 

συνθέτοντας τα προφίλ και των δυο ομάδων. 

 

 

Τρόπος διάθεσης των ερωτηματολογίων 

 

Για τον τρόπο και τον χρόνο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων 

πραγματοποιήθηκε ένα σεμινάριο στο οποίο συμμετείχαν πέντε γυμναστές για τον 

συγκεκριμένο σκοπό όπου δόθηκαν πληροφορίες για τον σκοπό της μελέτης, τα 

κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού των ατόμων, τον πληθυσμό στόχο και τον τρόπο 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Για καλύτερη κατανόηση, συμπληρώθηκε και 

από τους ίδιους ένα ερωτηματολόγιο για πιθανές απορίες όσο αφορά τις ενότητες και 

τις επιμέρους ερωτήσεις, που λειτούργησε πιλοτικά σαν εργαλείο κατανόησης και 

εντοπισμού ασαφειών ή πιθανών λαθών. Με τη συμμετοχή των γυμναστών αυτών 

οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η διάθεση και η συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, πάντα όμως με την παρουσία του υπεύθυνου εκπόνησης της 

μελέτης.  
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Τα ερωτηματολόγια για την ομάδα ΦΔ δόθηκαν σε πέντε διαφορετικά 

γυμναστήρια του Ηρακλείου που είχαν μηνιαία συνδρομή από 27€ έως 60 €. 

Αποφασίστηκε, για την καλή οργάνωση και για την ομαλή λειτουργία των 

γυμναστηρίων που συμμετείχαν, η συμπλήρωση να μην γίνεται σε ώρες αιχμής. 

Επομένως επιλέχθηκαν δύο πρωινές και δύο απογευματινές ώρες που προσφέρονταν 

γι’ αυτό. Δόθηκαν σε άτομα του γυμναστηρίου που θέλησαν να συμμετέχουν στη 

μελέτη και πληρούσαν τα κριτήρια. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε 

χρονικό διάστημα συνολικά 2 μηνών.  

Για την ομάδα ΜΦΔ, συμμετείχαν 3 Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔΥΠΕ Κρήτης, 

Τμήμα της Περιφέρειας Κρήτης, Νομαρχία Ηρακλείου) όπου συμπλήρωσαν 30 σε 

κάθε υπηρεσία, 20 δόθηκαν σε καταστήματα στο κέντρο και 20 σε οδοντιατρεία όπου 

τα συμπλήρωναν οι ασθενείς την ώρα της αναμονής. Τα ερωτηματολόγια της ομάδας 

αυτής συμπληρώθηκαν περίπου σε χρονικό διάστημα 1 ½ μήνα. 

 

 

Στατιστική ανάλυση 

 

Για τον  καθορισμό του  μεγέθους του δείγματος χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό Epi- Info. Θεωρήσαμε ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας το p= 0.05, 

και η ισχύς της μελέτης ορίστηκε ως 80%. Θεωρήσαμε ότι μια από τις σπουδαιότερες 

μεταβλητές είναι το κάπνισμα και το μέγεθος υπολογίστηκε θεωρώντας ότι ένα 30% 

του πληθυσμού καπνίζει και ότι η ομάδα φυσικής δραστηριότητας έχει μεταξύ 2 και 3 

φορές παραπάνω πιθανότητα να μην καπνίζουν. Με αυτές τις υποθέσεις καταλήξαμε 

σε ένα δείγμα μεταξύ των 90 και των 140 ατόμων σε κάθε ομάδα.  

Η στατιστική ανάλυση έγινε με τα λογισμικά SPSS 14.0 και STATA 8.0. Για 

την μονοπαραγοντική ανάλυση υπολογίστηκε το Χ2  και το T- test για ανεξάρτητα 

δείγματα. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση εφαρμόστηκε λογισμική εξάρτηση και 

υπολογίστηκε ο λόγος πιθανοφάνειας (odds ratio, OR) και τα 95% διαστήματα 

αξιοπιστίας ελέγχοντας για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες και συγκεκριμένα τις 

μεταβλητές ηλικία, φύλο και επαγγελματική κατάσταση. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 240 άτομα, από τα οποία 162 ήταν 

γυναίκες (67,5%) και 78 άνδρες (32,5%). Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 37,9 έτη 

(ΤΑ=11,5) και η μέση τιμή του ΔΜΣ ήταν 25,4 (ΤΑ=4,79). Από τα 240 άτομα, το 

50,2% ήταν έγγαμοι με παιδιά, το 42,7% ήταν άγαμοι, το 4,2% έγγαμοι χωρίς παιδιά 

και το υπόλοιπο ποσοστό ήταν διαζευγμένοι. 

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, μπορεί να 

χαρακτηριστεί υψηλό, καθώς μόλις 5,9% ήταν απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

ένας στους τρεις (33%) ήταν απόφοιτοι Λυκείου,  31,3% κατείχαν δίπλωμα 

ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης και 9,6% κατείχε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 

δίπλωμα. Η πλειοψηφία των ατόμων του δείγματος ήταν δημόσιοι και ιδιωτικοί 

υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων, ένα σημαντικό ποσοστό ήταν εκπαιδευτικοί και 

ένα σχετικά μικρό ποσοστό δήλωσαν φοιτητές και οικιακά.   

Για το επίπεδο υγείας των συμμετεχόντων, αναφέροντας μόνο τις παθήσεις 

που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά ασθενειών, αξίζει να σημειωθεί ότι το 

29,6% αντιμετωπίζει μυοσκελετικά προβλήματα, το 17,5% πάσχει από θυρεοειδή, το 

10,8% από ημικρανίες και πονοκεφάλους, το 9,6% παρουσιάζει υψηλά επίπεδα 

χοληστερίνης, το 9,2% υψηλή αρτηριακή πίεση και το 6,7% αντιμετωπίζει 

ψυχολογικά προβλήματα.  

Από το συνολικό αριθμό ατόμων, 113 άτομα (47,1%) συμμετείχαν 

συστηματικά σε οργανωμένη ΦΔ, ενώ 127 άτομα (52,9%) δεν συμμετείχαν σε καμία 

είδους ΦΔ και όσο αφορά τις καπνιστικές συνήθειες, 89 άτομα (37,1%) ήταν 

καπνιστές και 151 άτομα (62,9%) ήταν μη καπνιστές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

41,4% των συμμετεχόντων δηλώνει καπνιστή στην οικογένεια τον πατέρα, ποσοστό 

αρκετά υψηλό. 
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Πίνακας 1.  Περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος  
  
Φύλο                             Άνδρες 162 (67,5%)   Γυναίκες  78 (32,5%)  Σύνολο 240 
 
 

 
ΜΤ 

 
ΤΑ 

Ηλικία 37,9 έτη 11,55 
ΔΜΣ 25,4 Kg/m2 4,79 
 
Οικογενειακή κατάσταση 

 
Ν 

 
% 

Άγαμοι 7 42,7 % 
Έγγαμοι χωρίς παιδιά 10 2,9 % 
Έγγαμοι με παιδιά 120 50,2 % 
Διαζευγμένοι 102 4,2 % 
 
Μορφωτικό επίπεδο 

 
Ν 

 
% 

Απόφοιτοι Γυμ/ου & Δημοτικού 14 5,9 % 
Απόφοιτοι Λυκείου 80 33,3 % 
Απόφοιτοι Ιδιωτ. Σχολής 20 8,3 % 
Απόφοιτοι ΤΕΙ 28 11,7 % 
Απόφοιτοι ΑΕΙ 23 9,6 % 
Μετ/κό-Διδακτ/κό 75 31,3 % 
 
Επαγγελματική κατάσταση 

 
Ν 

 
% 

Δημ. Υπάλληλοι 78 32,6 % 
Ιδιωτ. Υπάλληλοι 22 32,2 % 
Εκπαιδευτικοί 41 9,2 % 
Φοιτητές 21 8,8 % 
Οικιακά 77 17,2 % 
 
Ιατρικό ιστορικό 

 
Ν 

 
% 

Μυοσκελετικά προβλήματα 71 29,6 % 
Θυρεοειδή 42 17,5 % 
Ημικρανίες-Πονοκέφαλοι 26 10,8 % 
Υψηλή χοληστερίνη 1 9,6 % 
Υψηλή αρτηριακή πίεση 22 6,7 % 
Ψυχολογικά προβλήματα 6 9,2 % 

 
Κάπνισμα 

 
Ν 

 
% 

Καπνιστές 151 37,1 % 
Μη καπνιστές 89 62,9 % 

 
Φυσική δραστηριότητα 

 
Ν 

 
% 

Συμμετοχή 127 47,1 % 
Μη συμμετοχή 113 52,9 % 
 
ΜΤ= μέση τιμή 
ΤΑ= τυπική απόκλιση 
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Για τις διατροφικές συνήθειες, 55,8% των ατόμων δήλωσε ότι λαμβάνει 

συστηματικά πρωινό, 84% αναφέρει ότι το μεγαλύτερο γεύμα της ημέρας είναι το 

μεσημεριανό, 87,9% δηλώνει ότι δεν καταναλώνει ούτε 1 φορά/εβδομάδα φαγητό απ’ 

έξω καθώς επίσης ανάλογο ποσοστό ατόμων (83,3%) αναφέρει ότι δεν καταναλώνει 

ούτε ένα αναψυκτικό εβδομαδιαίως. Για την κατανάλωση αλκοόλ, παρόλο που το 

44,6% αρέσκεται στην κατανάλωση αλκοόλ, το 35% δηλώνει ότι δεν καταναλώνει 

ούτε 1 ποτό εβδομαδιαίως. Τέλος, η πλειοψηφία των ατόμων (70,9%) αναφέρουν ότι 

είναι αγχώδεις με μέση τιμή στην αυτοαξιολόγηση του επιπέδου άγχους 6 (ΤΑ=3) και 

το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων (57,1%) δηλώνουν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι 

με το σώμα τους και ότι επιθυμούν να χάσουν βάρος (64,3%).  

 

 

Ανίχνευση διαφορών μεταξύ της ομάδας που δεν συμμετέχει σε καμία φυσική 

δραστηριότητα (Ομάδα ΜΦΔ) και της ομάδας που συμμετέχει συστηματικά σε 

φυσική δραστηριότητα (Ομάδα ΦΔ)  

 

Σε συγκριτική μελέτη των δυο ομάδων παρατηρούμε ότι δε παρουσιάζεται 

καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων όσο αφορά τον παράγοντα 

φύλο, καθώς οι δύο ομάδες φαίνονται ομοιογενείς. Καμία επίσης στατιστικά 

σημαντική διαφορά δεν παρατηρείται για τους παράγοντες ηλικία, περιοχή κατοικίας, 

εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση και επίπεδο υγείας, το οποίο περιλαμβάνει τον 

επιπολασμό παθήσεων, τη λήψη φαρμάκων και τις χειρουργικές επεμβάσεις.  

Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων εντοπίζεται στον ΔΜΣ 

(t=-2,463, p=0,016). Η μέση τιμή του ΔΜΣ της ομάδας Α είναι 26,15 Kg/m2 

(ΤΑ=5,405), σχετικά μεγαλύτερη από αυτή της ομάδας Β που είναι 24,67 Kg/m2 

(ΤΑ=3,867) και η διαφορά αυτή δεν μπορεί να οφείλεται στην ηλικία, καθώς όπως  

αναφέρθηκε, οι δύο ομάδες δεν διαφέρουν ηλικιακά (ΜΤ ομάδας ΜΦΔ=38,48, 

ΤΑ=11,310 και ΜΤ ομάδας ΦΔ=37,26 ,ΤΑ=11,833). 
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Πίνακας 2.  Δείκτης Μάζας Σώματος των δυο ομάδων 

Ομάδα ΜΤ ΤΑ 

Ομάδα ΜΦΔ 26,15 Kg/m2 5,405 

Ομάδα ΦΔ 24,67 Kg/m2 3,867 

ΜΦΔ= μη συμμετέχοντες σε φυσική δραστηριότητα    ΦΔ: συμμετέχοντες σε φυσική δραστηριότητα 
t= -2,463, p=0,016 

Η ταξινόμηση των ατόμων για το ΔΜΣ έγινε σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Ινστιτούτου 

Υγείας, 1998. 

 

Πιο αναλυτικά, στο γράφημα 1 φαίνονται τα ποσοστά των λιπόβαρων, 

φυσιολογικών, υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων της μελέτης, όπου υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις κατηγορίες του ΔΜΣ μεταξύ των ομάδων 

(χ2=11,201, p=0,006). Από τις τέσσερις κατηγορίες αξίζει να σημειωθεί ότι στην 

ομάδα ΜΦΔ το 26,8% κατηγοριοποιούνται ως υπέρβαροι ενώ στην ομάδα ΦΔ το 

37,2% και παχύσαρκοι στην ομάδα ΜΦΔ το 19,7% ενώ στην ΦΔ μόνο το 7,1%. Στις 

κατηγορίες των λιπόβαρων και φυσιολογικών οι διαφορές δεν είναι μεγάλες, όμως 

είναι αξιοσημείωτο ότι στην ομάδα ΜΦΔ δεν υπάρχουν λιπόβαρα άτομα, καθώς 

επίσης και ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ανδρών της 

ομάδας ΜΦΔ και ΦΔ για το ΔΜΣ  (χ2=9,293, p=0,010), όπου το 2,9% της ομάδας ΦΔ 

κατατάσσεται στην κατηγορία «παχύσαρκοι» ενώ το στην ομάδα ΜΦΔ το 27,5%. 

 

Γράφημα 2. Ποσοστά κατηγοριών ΔΜΣ στις δυο ομάδες 
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Στα ποσοστά συμμετοχής και μη σε ΦΔ ανά επαγγελματική κατηγορία 

φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων (χ2=16,857, 

p=0,002). Οι κυριότερες διαφορές εμφανίζονται στους δημόσιους υπαλλήλους όπου 

για την ομάδα ΜΦΔ συγκεντρώνεται το 43,7% ενώ για την ομάδα ΦΔ το 19,5%, 

καθώς και στην κατηγορία που κατά την πλειοψηφία είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, 

διαφόρων ειδικοτήτων, όπου για την ομάδα ΜΦΔ συγκεντρώνεται το 27% και για την 

ομάδα ΦΔ το 38,9%. 

 

Γράφημα 3. Ποσοστά συμμετοχής των δυο ομάδων σε ΦΔ ανά επαγγελματική κατηγορία 
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Ισχυρή στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων παρουσιάζεται 

στην πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων υγείας (χ2=20,946, p<0,001). Το 80,5% 

της ομάδας ΦΔ απάντησε θετικά συγκριτικά με την ομάδα ΜΦΔ που μόνο το 19,5% 

έδωσε θετική απάντηση. Στατιστικά σημαντική διαφορά εμφανίζεται και μεταξύ 

ανδρών και γυναικών της ομάδας ΜΦΔ (χ2=13,602, p=0,044), όπου οι γυναίκες 

(58,1%) φαίνεται ν’ ανταποκρίνονται περισσότερο σε προληπτικούς ελέγχους 

συγκριτικά με τους άνδρες (40%). Επίσης από τη σύγκριση των γυναικών των 
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ομάδων προκύπτει ότι οι γυναίκες που συμμετέχουν σε ΦΔ είναι πιο 

ευαισθητοποιημένες σε προληπτικούς ελέγχους από εκείνες που δεν συμμετέχουν σε 

καμία είδους ΦΔ (χ2=12,804, p=0,000). 

Επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων εμφανίζεται στην 

αυτοαξιολόγηση της υγείας τους (χ2=21,312, p=0,001). Οι κυριότερες διαφορές 

εντοπίζονται στις κατηγορίες «Άριστη» και «Πολύ καλή», όπου η ομάδα ΦΔ έχει 

συγκεντρώσει υψηλότερα ποσοστά (16,8% και 52,% αντίστοιχα για την κάθε 

κατηγορία) συγκριτικά με την ομάδα ΜΦΔ (8,7% και 40,2%). Στις κατηγορίες 

«Καλή» και «Μέτρια» οι διαφορές είναι εντονότερες. Στην ομάδα ΜΦΔ το 33,9% 

αξιολογεί την υγεία του ως «Καλή» ενώ στην ομάδα ΦΔ το 28,3%, και «Μέτρια» η 

ομάδα ΜΦΔ 15,7% ενώ η ομάδα ΦΔ μόνο το 1,8%.  

Για την αξιολόγηση της φυσικής τους κατάστασης εντοπίζεται ακόμα πιο 

ισχυρή στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων (χ2 = 62,619, p<0,001). 

Στην ομάδα ΜΦΔ το 40,9% χαρακτηρίζει τη φυσική του κατάσταση «Καλή» και το 

33,1% «Μέτρια», συγκριτικά με την ομάδα ΦΔ όπου το 35,4% τη χαρακτηρίζει 

«Καλή» και μόνο το 4,4% «Μέτρια». Η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στην 

κατηγορία «Πολύ Καλή», όπου η ομάδα ΦΔ συγκεντρώνει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 

(50,4%) από την ομάδα ΜΦΔ (14,2%), υποδηλώνοντας το πόσο καλά αισθάνονται τα 

άτομα που συμμετέχουν σε ΦΔ όσο αφορά την φυσική κατάσταση, εφόσον η 

πλειοψηφία των ατόμων συγκεντρώνεται στις τρεις πρώτες κατηγορίες. 

 
Πίνακα 3. Υποκειμενική αντίληψη για την υγεία και το επίπεδο φυσικής κατάστασης 

Υγεία Φυσική Κατάσταση  
Επίπεδο ΜΦΔ ΦΔ ΜΦΔ ΦΔ 

Άριστη 8,7 % 16,8 % 3,9 % 9,7 % 
Πολύ καλή 40,2 % 52,2 % 14,2 % 50,4 % 

Καλή 33,9 % 28,3 % 40,9 % 35,4 % 
Μέτρια 15,7 % 1,8 % 33,1 % 4,4 % 
Άσχημη 1,6 % ,0 % 6,3 % ,0 % 
Πολύ άσχημη ,0 % ,9 % 1,6 % ,0 % 

ΜΦΔ= μη συμμετέχοντες σε φυσική δραστηριότητα    ΦΔ: συμμετέχοντες σε φυσική δραστηριότητα 
Υγεία : (χ2=21,312, p=0,001). 
Φυσική κατάσταση: (χ2 = 62,619, p<0,001) 
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Η ΦΔ του παρελθόντος φαίνεται να είναι σημαντική, καθώς παρουσιάζεται 

ισχυρή στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων για τη ΦΔ στο παρελθόν 

(χ2 = 32,825, p<0,001). Μόνο το 8,8% στην ομάδα ΦΔ δήλωσε ότι «Ποτέ» δεν 

συμμετείχε σε ΦΔ στο παρελθόν συγκριτικά με την ομάδα ΜΦΔ (27,8%), το 49,6% 

της ομάδας ΦΔ απάντησε «Κάποιες φορές» ενώ το 60% της ομάδας ΜΦΔ, γεγονός 

που δηλώνει τη μη συστηματική αλλά περιστασιακή συμμετοχή της ομάδας ΜΦΔ σε 

ΦΔ, και το 41,5% της ομάδας ΦΔ απάντησε «Πάντα» συγκριτικά με την ομάδα ΜΦΔ 

που έδωσε τη συγκεκριμένη απάντηση μόνο το 11,9%. Φαίνεται λοιπόν ότι τα άτομα 

που συμμετέχουν σε ΦΔ στο παρόν, συμμετείχαν ως επί το πλείστον σε παρόμοιες 

δραστηριότητες και στο παρελθόν, σε αντίθεση με τα άτομα που δεν συμμετέχουν σε 

ΦΔ τα οποία σε γενικές γραμμές και στο παρελθόν είχαν ανάλογη στάση.   

Όσον αφορά τη συμμετοχή του στενού οικογενειακού και φιλικού 

περιβάλλοντος σε ΦΔ, δεν εντοπίζεται καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των δύο ομάδων για τη συμμετοχή των γονέων και του/της συντρόφου σε ΦΔ καθώς 

και για την παρότρυνση των γονέων. Ωστόσο, υπάρχει ισχυρή στατιστικά σημαντική 

διαφορά για τη ΦΔ των ατόμων του φιλικού περιβάλλοντος (χ2 = 16,517, p<0,001). 

Ποσοστό της τάξεως του 58,4% της ομάδας ΦΔ απάντησε ότι τα άτομα του φιλικού 

τους περιβάλλοντος συμμετέχουν σε ΦΔ, ενώ πολύ μικρότερο ποσοστό της ομάδας 

ΜΦΔ, 32,3%, έδωσε αντίστοιχη απάντηση. Επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά 

εντοπίζεται και μεταξύ ανδρών και γυναικών μεταξύ των ομάδων των δυο ομάδων 

(Άνδρες: χ2 = 13,198, p=0,000 και Γυναίκες: χ2 = 5,995, p=0,014), όμως στους άνδρες 

φαίνεται η επιρροή του φιλικού περιβάλλοντος να είναι εντονότερη.  

Αξιόλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο παράγοντας κάπνισμα, όπου εντοπίζεται 

ισχυρή στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ΜΦΔ και ΦΔ (χ2 = 

11,936, p<0,001). Στην ομάδα ΦΔ το ποσοστό των μη καπνιστών ήταν κατά πολύ 

μεγαλύτερο σε σύγκριση με το ποσοστό της ομάδας ΜΦΔ. Η ίδια εικόνα 

παρουσιάζεται και από τη σύγκριση των  ανδρών των δυο ομάδων καθώς και των 

γυναικών (Άνδρες: χ2 = 4,347, p=0,031 και Γυναίκες: χ2 = 7,930, p=0,004), ενώ για 

την καπνιστική συμπεριφορά των γονέων δεν παρατηρείται καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά καθώς τα ποσοστά και των δυο ομάδων δίνουν πανομοιότυπη 

εικόνα, με κύριο καπνιστή στην οικογένεια τον πατέρα, γεγονός που επαληθεύει το 

παλιό οικογενειακό πρότυπο. 
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Πίνακας 4. Καπνιστικές συνήθειες 

 Ομάδα ΜΦΔ 
         %                  Ν 

Ομάδα ΦΔ 
         %                      Ν 

Καπνιστές 47,2 % 60 25,7 %  29 

Μη καπνιστές  52,8 %  67 74,3 %  84 

χ2 = 11,936, p<0,001 
 

Καπνιστής στην οικογένεια Ομάδα ΜΦ Ομάδα ΦΔ 

Πατέρας και μητέρα 12,7 % 16 9,7 % 11 

Κανένας 11,9 % 15 8,0 % 8 

Μόνο ο πατέρας 36,5 % 43 38,1 % 46 

Μόνο η μητέρα 38,9 % 49 44,2 % 50 
Μη στατιστικά σημαντική διαφορά 

ΜΦΔ= μη συμμετέχοντες σε φυσική δραστηριότητα    ΦΔ: συμμετέχοντες σε φυσική δραστηριότητα 
 

 

Οι δυο ομάδες παρουσιάζουν ισχυρή στατιστικά σημαντική διαφορά για τον 

αριθμό γευμάτων (χ2 = 26,917, p<0,001) και τη συστηματική λήψη πρωινού (χ2 = 

24,246, p<0,001). Η ομάδα ΦΔ φαίνεται να ακολουθεί περισσότερο το διατροφικό  

κανόνα «Συχνά γεύματα» συγκριτικά με την ομάδα ΜΦΔ, καθώς επίσης λαμβάνει 

συστηματικά πρωινό κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό (72,6%) συγκριτικά με την 

ομάδα ΜΦΔ (40,9%). Και οι γυναίκες και οι άνδρες της ομάδας ΦΔ λαμβάνουν 

συστηματικά πρωινό (ποσοστό 73,3% και 71,1% αντίστοιχα) συγκριτικά με τις 

γυναίκες και τους άνδρες της ομάδας ΜΦΔ, ωστόσο στις γυναίκες η διαφορά είναι 

ακόμα πιο έντονη (Άνδρες: χ2 = 6,461, p=0,010 και Γυναίκες: χ2 = 17,876, p=0,000). 

Επίσης αξίζει ίσως να προστεθεί ότι παρόλο που και οι δυο ομάδες δηλώνουν ως το 

μεγαλύτερο γεύμα της ημέρας το μεσημεριανό, στους άνδρες ένα ποσοστό της τάξεως 

του 22,5% της ομάδας ΜΦΔ δηλώνει το βραδινό συγκριτικά με την ομάδα ΦΔ 

(5,3%). 
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Γράφημα 4. Συστηματική λήψη πρωινού ανά ομάδα και φύλο 
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Η ομάδα ΦΔ εμφανίζεται να καταναλώνει λιγότερο κόκκινο κρέας 

εβδομαδιαία και λιγότερο λευκό καθώς και περισσότερα όσπρια, φρούτα και 

ζυμαρικά συγκριτικά με την ομάδα ΦΔ, αλλά οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές. Σημαντική διαφορά εμφανίζεται στην κατανάλωση λαχανικών και 

ψαριού με την ομάδα ΜΦΔ να μην δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση σ’ αυτά, ενώ 

στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάζεται ακόμα στην κατανάλωση νερού, 

αναψυκτικών και καφέ. Η ομάδα ΜΦΔ καταναλώνει περισσότερα αναψυκτικά την 

εβδομάδα (ΜΤ=1,41, TA=1,184) από τη ΦΔ (ΜΤ=1,13, ΤΑ=0,433), καταναλώνει 

λιγότερο νερό ημερησίως συγκριτικά με την ομάδα ΦΔ καθώς επίσης δείχνει 

μεγαλύτερη προτίμηση στον καφέ συγκριτικά με τη ΦΔ, και οι διαφορές αυτές είναι 

στατιστικά σημαντικές. 
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Πίνακας 5.  Μέση κατανάλωση τροφίμων και ποτών στις δυο ομάδες  

          Ομάδα ΜΦΔ         Ομάδα ΦΔ 
                                                ΜΤ       ΤΑ    Διάμεσος ΜΤ  ΤΑ    Διάμεσος 
Κόκκινο κρέας   1,73      0,995      1,00  1,55      0,932      1,00 
Λευκό κρέας   1,84      0,927      2,00  1,95      1,192      2,00 
Λαχανικά   3,34      1,991      3,00  4,05      2,148      4,00 
Όσπρια    1,47      0,736      1,00  1,66      0,889      2,00 
Ψάρι    1,13      0,731      1,00  1,38      0,874      1,00 
Ζυμαρικά   1,90      1,148      2,00  1,95      1,182      2,00 
Φρούτα    4,58      2,178      5,00  4,96      2,144      6,00 
Αλκοολούχα ποτά  1,87      2,643      1,00  1,90      1,968      1,00    
Νερό    (κατ/ημέρα)  4,86      2,788      4,00  5,50      2,288      5,00 
Καφέ (κατ/ημέρα)  2,22      1,351      2,00  1,66      1,244      2,00    
Αναψυκτικά   1,41      1,184      1,00  1,13      0,433      1,00 
 

ΜΦΔ= μη συμμετέχοντες σε φυσική δραστηριότητα    ΦΔ: συμμετέχοντες σε φυσική δραστηριότητα 
ΜΤ= Μέση Τιμή, ΤΑ= Τυπική Απόκλιση 
Κατανάλωση αναψυκτικών/εβδ: Mann-Whitney U=6313,5, p=0,013 
Κατανάλωση νερού/ημέρα: Mann-Whitney U=5895,5, p=0,021 
Κατανάλωση καφέ/ημέρα: Mann-Whitney U=5544, p=0,002 
Κατανάλωση λαχανικών/εβδ: Mann-Whitney U=5571, p=0,011 
Κατανάλωση ψαριού/εβδ: Mann-Whitney U=6101,5, p=0,049 
 
 
 

Επίσης υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέτρηση θερμίδων (χ2 = 

12,090, p=0,001), όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων της ομάδας ΦΔ (61,1%) 

δηλώνει ότι γνωρίζει τον αριθμό των θερμίδων που πρέπει να λαμβάνει ημερησίως 

συγκριτικά με την ομάδα ΜΦΔ (38,6%) όπου το ποσοστό είναι κατά πολύ μικρότερο. 

Εντός της ομάδας ΜΦΔ παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

δυο φύλων, με τις γυναίκες να φαίνονται πιο ενημερωμένες στο θέμα αυτό (χ2 = 

8,509, p=0,003). Συγκρίνοντας τους άνδρες των ομάδων οι φαίνεται ότι πολύ 

μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών που συμμετέχουν σε ΦΔ γνωρίζουν τις θερμίδες 

που πρέπει να λαμβάνουν συγκριτικά με εκείνους που δεν συμμετέχουν σε καμία ΦΔ 

(χ2 = 7,749, p=0,005).     

 Πολύ ισχυρή στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται και στην υγιεινή 

διατροφή όπου το 77,9% της ομάδας ΦΔ δηλώνει ότι τρώει υγιεινά ενώ το 54% της 

άλλης ομάδας δηλώνει την ίδια απάντηση (χ2 = 18,475, p<0,001).  

 Επίσης σε ερώτηση που τέθηκε στις δυο ομάδες για το ποια κακή συνήθεια 

τους που είναι επιζήμια για την υγεία θα ήθελαν να διακόψουν εντοπίστηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων (χ2 = 20,470, p<0,005). Η ομάδα 

ΦΔ που ενώ πιστεύει ότι τρέφεται πιο υγιεινά, φαίνεται να μην είναι τελείως 
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ικανοποιημένη με τη διατροφή της καθώς 27,4% δήλωσε τις διατροφικές συνήθειες, 

το κάπνισμα (19,5%) και το άγχος/κούραση (15,9%) και η ομάδα ΜΦΔ αναφέρει 

επίσης τις διατροφικές συνήθειες (15,7%), και τέλος το κάπνισμα (33,1%).  

 

Πίνακας 6.  Επιβλαβής συνήθεια του τρόπου ζωής για την υγεία  

Συνήθεια                Ομάδα ΜΦΔ              Ομάδα ΦΔ 
     Ν     (%)   Ν    (%) 
Καμία     5 (  3,9 %)  9 (  8,0 %) 
Διατροφικές συνήθειες  20  (15,7 %)  31 (27,4 %) 
Άγχος/κούραση   10   (  7,9 %)  18 (15,9 %) 
Καθιστική ζωή   10   (  7,9 %)  2 (  1,8 %) 
Όλα τα παραπάνω   4    (  3,1 %)  1 (    ,9 %) 
Αλκοόλ    1    (    ,8 %)  3 (  2,7 %) 
Κάπνισμα    42   (33,1 %)  22 (19,5 %) 
Δεν απάντησαν   35 (27,6 %)  27 (23,9 %) 
χ2 = 20,470, p<0,005 
 

Για τον παράγοντα άγχος δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των ομάδων, αλλά μεταξύ των δυο φύλων εντός των ομάδων, με τις γυναίκες 

να χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους αγχώδη κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 

συγκριτικά με τους άνδρες (Ομάδα ΜΦΔ:  χ2 = 5,039, p=0,023 και Ομάδα ΦΔ: χ2 = 

3,526, p=0,0049). 

Οι δύο ομάδες φαίνονται να διαφέρουν σημαντικά και στο αν είναι 

ευχαριστημένοι με το σώμα τους (χ2 = 23,730, p<0,001), καθώς πιο ευχαριστημένοι 

φαίνονται να είναι τα άτομα της ομάδας ΦΔ. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι αν και  

μεγάλο ποσοστό της ομάδας ΜΦΔ (72%) δηλώνει δυσαρεστημένο με την εικόνα του 

σώματός του και ανάλογο ποσοστό (70,6%) επιθυμεί να χάσει βάρος, τελικά το 

29,3% δηλώνει ταυτόχρονα ότι δεν κάνει τίποτα για να το βελτιώσει.  

 Τέλος αξιοσημείωτο είναι ότι οι δυο ομάδες παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου όπου απαιτείται 

κινητικότητα, όπως είναι ο χορός, το περπάτημα, το τρέξιμο, οι αγροτικές εργασίες 

και η κηπουρική (χ2 = 17,798, p=0,000). Η πλειοψηφία της ομάδας ΦΔ (83,8) 

φαίνεται να επιλέγει κινητικές δραστηριότητες στον ελεύθερο της χρόνο μερικές 

φορές την εβδομάδα ή τον μήνα. Η ομάδα ΜΦΔ δηλώνει ότι το 58,7% συμμετέχει σε  
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τέτοιες δραστηριότητες με την ίδια συχνότητα ενώ 41,3% δηλώνει ότι σπάνια ή ποτέ 

συμμετέχει σε δραστηριότητες που απαιτούν κινητικότητα. Η διαφορά αυτή 

ενισχύεται μεταξύ των ομάδων για τις γυναίκες (χ2 = 16,696, p=0,000), όπου 86,5% 

των γυναικών της ομάδας ΦΔ συμμετέχουν σε κινητικές δραστηριότητες κατά τον 

ελεύθερό τους χρόνο συστηματικά, ενώ 57% της ομάδας ΜΦΔ δίνει την ίδια 

απάντηση. 

 

Γράφημα 5. Κινητικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στις δυο ομάδες 
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Πολυπαραγοντική ανάλυση 

 

Τέσσερις μεταβλητές εξετάστηκαν με τη χρήση πολυπαραγοντικής ανάλυσης. 

Για τον υπολογισμό του λόγου πιθανοφάνειας (Odds Ratio, OR) του καπνίσματος, 

του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και των προληπτικών ελέγχων για την υγεία σε 

σχέση με τη φυσική δραστηριότητα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δυαδικής 

λογιστικής παλινδρόμησης (binary logistic regression), ελέγχοντας για 

χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία και το επάγγελμα (Adjusted OR). Στην 

περίπτωση αυτή ομάδα σύγκρισης είναι οι ερωτώμενοι που συμμετέχουν 

συστηματικά σε ΦΔ τα τελευταία 2 χρόνια. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της λογιστικής παλινδρόμησης (πίνακας 7) το 

κάπνισμα εμφανίζει στατιστικά σημαντικά αυξημένο λόγο πιθανοφάνειας (OR 2.86,  
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95% ΔΕ 1.59-5.16). Οι ερωτηθέντες που δεν συμμετέχουν σε κανενός είδους ΦΔ 

έχουν 186% αυξημένη πιθανότητα να καπνίζουν σε σχέση με αυτούς που 

συμμετέχουν συστηματικά, συνυπολογίζοντας την επίδραση του φύλου, της ηλικίας 

και του επαγγέλματος. 

Ταυτόχρονα, η πιθανότητα υψηλού ΔΜΣ μειώνεται κατά 10% για τα άτομα 

που συμμετέχουν συστηματικά σε ΦΔ  σε σχέση με αυτούς που δε συμμετέχουν (OR 

0.90, 95% ΔΕ 0.84 - 0.97). Τα αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης, 

εξετάζοντας τις κατηγορίες ΔΜΣ (κατηγορία αναφοράς: φυσιολογικό βάρος, 

κατηγορίες σύγκρισης: λιποβαρείς, υπέρβαροι, παχύσαρκοι) δείχνουν ότι οι 

παχύσαρκοι έχουν λιγότερη φυσική δραστηριότητα από τα άτομα με κανονικό βάρος 

(OR=0.33, 95% ΔΕ 0.13 – 0.84). Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική, ενώ 

δεν παρατηρούνται διαφορές στις άλλες δύο κατηγορίες, που σημαίνει ότι σχετικά 

μικρές διακυμάνσεις στο βάρος δεν σχετίζονται με την πραγματοποίηση φυσικής 

δραστηριότητας. 

Τέλος, η πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων για την υγεία εμφανίζει λόγο 

πιθανοφάνειας OR 0.26 (95% ΔΕ 0.14 - 0.48), δηλαδή η πιθανότητα προληπτικών 

ελέγχων για την υγεία στα άτομα που δεν συμμετέχουν συστηματικά σε ΦΔ είναι 

74% μικρότερη σε σχέση με τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά. 

 
 
Πίνακας 7. Κάπνισμα, Δείκτης Μάζας Σώματος και Προληπτικοί έλεγχοι για την υγεία, σε 
σχέση με τη φυσική άσκηση.  
 

Μεταβλητή OR†  
(95% ΔΕ) 

Adjusted OR†* 
(95% ΔΕ) 

Κάπνισμα  Ναι 1.00 1.00 
 Όχι 2.59 (1.50 - 4.48) 2.86 (1.59 - 5.16) 
ΔΜΣ   0.93 (0.88 - 0.99) 0.90 (0.84 - 0.97) 

Νορμοβαρείς (20-25) 1.00 1.00 Κατηγοριοποίηση 
ΔΜΣ Λιποβαρείς (<20) 1.25 (0.45 - 3.47) 1.18 (0.40 – 3.46) 
 Υπέρβαροι (25-29) 1.37 (0.77 - 2.46) 1.19 (0.62 – 2.28) 
 Παχύσαρκοι (30+) 0.36 (0.15 – 0.84) 0.33 (0.13 – 0.84) 
Προληπτικοί έλεγχοι  Ναι  1.00 1.00 
 Όχι 0.27 (0.15 - 0.48) 0.26 (0.14 - 0.49) 
†Λόγος πιθανοφάνειας: αυτοί που συμμετέχουν σε ΦΔ σε σχέση με αυτούς που δεν συμμετέχουν.  
* Ελέγχοντας για φύλο, ηλικία και επάγγελμα. 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που δεν συμμετέχουν σε 

ΦΔ έχουν πιο υψηλό ΔΜΣ συγκριτικά με τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά σε 

και η αύξηση αυτή δεν οφείλεται στον παράγοντα ηλικία, καθώς οι δυο ομάδες δεν 

διαφέρουν ηλικιακά. Ωστόσο, το ότι μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας ΦΔ 

κατατάσσεται στους υπέρβαρους ίσως να είναι τυχαίο γεγονός, ίσως να οφείλεται σε 

αυξημένη μυϊκή μάζα των συμμετεχόντων πιθανά όμως να λειτουργεί και ως κίνητρο 

για δραστηριότητα λόγω του αυξημένου βάρους. Αξιοσημείωτο όμως είναι τόσο ότι 

στην ομάδα ΜΦΔ δεν υπάρχει ούτε ένα λιπόβαρο άτομο όσο και ότι το ποσοστό των 

παχύσαρκων ανδρών της ομάδας ΜΦΔ (27,5%) είναι πολύ πιο υψηλό από το 

ποσοστό της ομάδας ΦΔ (2,9%).  

 Παρόμοια, ο Mark Haenle και οι συνεργάτες του (2006) που μελέτησαν τον 

τρόπο ζωής σε 2187 ενήλικες Γερμανούς κατέληξαν ότι ο υψηλός ΔΜΣ σχετίζεται 

θετικά με τη ΦΔ διάρκειας λιγότερο από 2 ώρες την εβδομάδα. Επίσης  σε ανάλογη 

μελέτη του Πίτσαβου Χ. και των συνεργατών του (2005) που μελέτησαν 1514 άνδρες 

και 1528 γυναίκες διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που ήταν στο μεγαλύτερο 

τεταρτημόριο της ΦΔ εμφάνισαν 48% μικρότερη πιθανότητα να γίνουν παχύσαρκοι. 

 Φαίνεται λοιπόν ότι η ΦΔ σχετίζεται θετικά με τον έλεγχο του σωματικού 

βάρους όπως αναφέρεται και σε παλαιότερες μελέτες (Montoye H.J. et al., 1975, Blair 

S.N. et al., 1981, Garcia-Palmieri M.R. et al., 1982). 

 Για το επάγγελμα, η εικόνα που δίδεται είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι παρά 

τις ώρες καθιστικής ζωής την ημέρα λόγω εργασίας, δεν φαίνεται να συμμετέχουν 

τόσο σε ΦΔ συγκριτικά με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους οποίους βέβαια δεν 

έχουμε ακριβή στοιχεία του αντικειμένου εργασίας. Στην ομάδα ΜΦΔ 

συγκεντρώνεται λίγο μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που δηλώνουν οικιακά και 

φοιτητές συγκριτικά με την ομάδα ΦΔ κι αυτό ίσως εξηγείται από τον αυξημένο 

ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν. 

 Χαρακτηριστικό είναι ότι η ομάδα ΦΔ αισθάνεται πολύ πιο υγιής και με 

μεγαλύτερη ευεξία και καλή φυσική κατάσταση καθώς στην αξιολόγηση της υγείας 

τους και της φυσικής τους κατάστασης πάνω από 50% δήλωσαν ότι την 

χαρακτηρίζουν «Πολύ καλή» και αξιόλογο ποσοστό «Άριστη», συγκριτικά με την 
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ομάδα ΜΦΔ που συγκέντρωσε σημαντικό ποσοστό στην κατηγορία «Μέτρια». 

Πιθανά η υγεία και αναμφισβήτητα η ψυχολογία της ομάδας ΦΔ να υπερτερεί της 

ΜΦΔ όσο αφορά την αίσθηση υγείας των δυο ομάδων. 

 Αξιοσημείωτη είναι επίσης η διαφορά που εντοπίζεται μεταξύ των ομάδων για 

τους προληπτικούς ελέγχους υγείας. Τα άτομα της ομάδας ΦΔ πραγματοποιούν 

συστηματικά προληπτικούς ελέγχους υγείας κατά μεγάλο ποσοστό συγκριτικά με τα 

άτομα της ομάδας ΜΦΔ. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι τα άτομα που κινούνται και 

συμμετέχουν σε ΦΔ ίσως παρατηρούν περισσότερο το πώς λειτουργεί το σώμα τους 

και αξιολογούν περισσότερο κάθε μήνυμα του. 

 Τα άτομα που συμμετέχουν σε ΦΔ στο παρόν συμμετείχαν και στο παρελθόν 

σε ΦΔ κάνοντας εμφανές ότι έχουν υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής που περιλαμβάνει 

την κίνηση σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους και το διατηρούν αυτό με το πέρασμα 

του χρόνου καθώς παρατηρείται ότι τα άτομα της ομάδας ΦΔ συμμετέχουν 

συστηματικά σε ΦΔ αρκετά χρόνια.  

 Το φιλικό περιβάλλον φαίνεται να ασκεί τις επιδράσεις του καθώς μεγάλο 

ποσοστό της ομάδας ΦΔ δήλωσε ότι και τα άτομα του φιλικού τους περιβάλλοντος 

συμμετέχουν συστηματικά σε φυσικές δραστηριότητες, ενώ δεν απάντησαν το ίδιο τα 

άτομα της ομάδας ΜΦΔ. Η επίδραση του φιλικού περιβάλλοντος είναι εμφανής και 

στα δυο φύλα, αλλά παρουσιάζεται πιο έντονα στους άνδρες. 

 Εμφανή είναι και τα αποτελέσματα της μελέτης όσο αφορά τις καπνιστικές 

συνήθειες όπου ο επιπολασμός του καπνίσματος στην ομάδα των μη συμμετεχόντων 

σε ΦΔ ήταν αυξημένος συγκριτικά με τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά, 

δίνοντας την εικόνα ότι τα άτομα που είναι κινητικά και δραστήρια ίσως είναι πιο 

συνειδητοποιημένα όσο αφορά το κάπνισμα δίνοντας την πληροφορία ότι αν είσαι 

καπνιστής έχεις μικρότερη πιθανότητα να συμμετέχεις σε ΦΔ, ίσως όμως και αυτή η 

συσχέτιση να οφείλεται στον μικρό αριθμό του δείγματος. 

 Παγκοσμίως οι περισσότερες μελέτες καταλήγουν σε αρνητική συσχέτιση του 

καπνίσματος με τη φυσική δραστηριότητα όπως η μελέτη της Νορβηγίας (Kvaavik E. 

Et al., 2004), της Σουηδίας (Frisk J. Et al., 1997, της Ελλάδας (Πίτσαβος X. Και οι 

συνεργάτες του 2005), της Αμερικής (Ward KD. et al., 2003) και της Αυστραλίας 

(Johnson NA et al., 1995). Ελάχιστες μελέτες αναφέρουν θετική συσχέτιση των δυο 

αυτών παραγόντων όπως του Bjartveit K. και των συνεργατών του το 1983, του 

Holme I. και των συνεργατών του το 1975. 
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Η ομάδα ΦΔ παρουσιάζεται πιο ευαισθητοποιημένη και ενημερωμένη όσο 

αφορά τα διατροφικά θέματα που εξέταζε το ερωτηματολόγιο. Ακολουθεί τον 

διατροφικό κανόνα «πολλά γεύματα» και λαμβάνει συστηματικά  πρωινό συγκριτικά 

με την ομάδα ΜΦΔ. Καταναλώνει μεγαλύτερη ποσότητα νερού, λιγότερους καφέδες 

και γενικότερα θα λέγαμε ότι δείχνει όχι μόνο να δηλώνει ότι τρέφεται πιο σωστά 

αλλά και να το τηρεί. 

 Στη μελέτη του Πίτσαβου Χ και των συνεργατών του σε Ελληνίδες και 

Έλληνες, επαληθεύεται η διαπίστωση της παρούσας μελέτης ότι τα άτομα που 

συμμετέχουν σε ΦΔ τρέφονται πιο υγιεινά. Επίσης η ομάδα ΦΔ καταναλώνει 

λιγότερο κόκκινο κρέας εβδομαδιαία και περισσότερο λευκό καθώς και περισσότερα 

φρούτα και όσπρια, με ιδιαίτερη προτίμηση στα λαχανικά και στο ψάρι. 

 Η συμμετοχή σε ΦΔ πιθανά δίνει κίνητρα στα άτομα να είναι πιο 

ενημερωμένα σε κάποια θέματα που αφορούν τη σωστή διατροφή γιατί διαπιστώθηκε 

ότι τα άτομα της ομάδας ΦΔ γνώριζαν κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό τον αριθμό 

των θερμίδων που πρέπει να λαμβάνουν σε σύγκριση με την ομάδα ΜΦΔ. Ωστόσο 

αξίζει να σημειωθεί ότι εντός της ομάδας ΜΦΔ, οι γυναίκες είναι πολύ πιο 

ενημερωμένες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα καθώς και ότι το 77,9% της ομάδας ΦΔ 

δηλώνει ότι τρώει υγιεινά σε αντίθεση με το 54% της ομάδας ΜΦΔ. 

 Τέλος, όπως φαίνεται τα άτομα που συμμετέχουν σε ΦΔ έχουν συμπεριλάβει 

την κίνηση και τη σωματική δραστηριότητα και στις δραστηριότητες του ελεύθερού 

τους χρόνου και συμμετέχουν σε αυτές με ικανοποιητική συχνότητα.  

Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι το να είσαι κινητικά ενεργός ίσως σημαίνει ότι 

έχεις υιοθετήσει και πιο υγιεινό τρόπο ζωής κι αυτό έχει να κάνει γενικότερα με μια 

στάση ζωής, μια κουλτούρα που είτε υιοθετείται συνειδητά είτε ασυνείδητα μέσω της 

φυσικής δραστηριότητας και εφαρμόζεται σε ποικίλούς τομείς της καθημερινότητας. 

    

 

Περιορισμοί της μελέτης 

 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες. Ξεκινώντας απ’ το ότι το 

ερωτηματολόγιο είναι αυτοσυμπληρούμενο, γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι μπορεί 

κάποια στοιχεία να μην είναι αληθή και ακριβή.  Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη 

μας τα σφάλματα ανάκλησης, όπου επειδή ζητάμε στοιχεία προηγούμενων ετών,  
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όπως για παράδειγμα τις χειρουργικές επεμβάσεις και το έτος 

πραγματοποίησής τους, μπορεί κάποιος να μην θυμάται σωστά ή να ξεχάσει να 

αναφέρει κάτι σημαντικό. 

Εκτός αυτών, κάποιοι συγχυτικοί παράγοντες όπως το κοινωνικό-οικονομικό 

υπόβαθρο και το μορφωτικό επίπεδο παίζουν πού σημαντικό ρόλο στον τρόπο ζωής 

και στη μελέτη συμμετέχουν άτομα από όλα τα κοινωνικά στρώματα και επίπεδα.   

Επίσης υπάρχει μια πιθανότητα δυσταξινόμησης, καθώς κάποιος που συμμετέχει σε 

φυσικές δραστηριότητες συστηματικά αλλά όχι σε οργανωμένο χώρο δεν θα 

συμπεριληφθεί στην ομάδα των ατόμων που συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες 

καθώς επίσης στην ταξινόμηση για το επάγγελμα κάποιοι απάντησαν «ιδιωτικός 

υπάλληλος». Η πληροφορία αυτή χάνεται γιατί ένας ιδιωτικός υπάλληλος μπορεί να 

είναι από οδηγός έως υπεύθυνος πωλήσεων, ή διοικητικός υπάλληλος σε κάποιο 

κατάστημα, επομένως δεν γνωρίζουμε επακριβώς το αντικείμενο εργασίας των 

ιδιωτικών υπαλλήλων. 

Τέλος, ο σχετικά μικρός αριθμός του δείγματος πιθανά να έχει σημαντικό 

ρόλο σε μια τέτοιου είδους μελέτη. Αν ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 

μεγαλύτερος θα υπήρχε μεγαλύτερη σιγουριά και αξιοπιστία για τα αποτελέσματα της 

μελέτης.   
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Η παρούσα μελέτη εντοπίζει σημαντικές διαφορές μεταξύ της ομάδας που 

συμμετέχει σε φυσικές δραστηριότητες και της ομάδας που δεν συμμετέχει σε καμία 

είδους φυσική δραστηριότητα όσο αφορά κάποιους από τους παράγοντες του τρόπου 

ζωής. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η φυσική δραστηριότητα φαίνεται να 

επηρεάζει με κάποιο μηχανισμό τη γενικότερη στάση, αντίληψη και συμπεριφορά του 

ατόμου όσο αφορά την υγεία και τη στάση ζωής γενικότερα. 

 Τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά σε ΦΔ έχουν χαμηλότερο ΔΜΣ, 

επομένως και λιγότερες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι. Η αίσθηση καλής υγείας,  

ευεξίας και φυσικής κατάστασης χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων 

συγκριτικά με την ομάδα μη φυσικής δραστηριότητας η οποία χαρακτηρίζεται από 

μετριότητα. Η συμμετοχή σε ΦΔ πιθανά δημιουργεί στα άτομα μια αυξημένη 

αντίληψη και παρατηρητικότητα για τη σωματική κατάσταση δίνοντας το κίνητρο να 

ενεργούν προληπτικά κάνοντας συστηματικά προληπτικούς ελέγχους υγείας. 

 Ο επιπολασμός του καπνίσματος ήταν πολύ μεγαλύτερος στα άτομα μη 

φυσικής δραστηριότητας. Το κάπνισμα λοιπόν φαίνεται να λειτουργεί ανατρεπτικά 

για τη φυσική δραστηριότητα αφού τα άτομα που δεν συμμετέχουν συστηματικά σε 

φυσική δραστηριότητα έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να καπνίζουν. 

 Η συμμετοχή σε ΦΔ φαίνεται να σχετίζεται επίσης με την υγιεινή διατροφή 

καθώς παρατηρείται μια τάση των ατόμων που είναι κινητικά ενεργά να είναι πιο 

ευαισθητοποιημένα και πιο ενημερωμένα σε διατροφικά θέματα. Δείχνουν να έχουν 

υιοθετήσει πιο υγιεινό τρόπο διατροφής, να ακολουθούν κάποιους διατροφικούς 

κανόνες και παρόλα αυτά να επιθυμούν να βελτιώσουν ακόμα πιο πολύ τη διατροφή 

τους. 

 Παράλληλα, η συμμετοχή σε συστηματική φυσική δραστηριότητα φαίνεται να 

επηρεάζει γενικότερα τη στάση των ατόμων για την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου κινητικά, καθώς παρατηρείται ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε ΦΔ 

επιλέγουν κινητικές δραστηριότητες και στον ελεύθερό τους χρόνο. Δραστηριότητες 

όπως το περπάτημα, το τρέξιμο, η κηπουρική, ο χορός πραγματοποιούνται με 

ικανοποιητική συχνότητα και η πιθανότητα συμμετοχής σε τέτοιου είδους 
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δραστηριότητες φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στα άτομα που έχουν συμπεριλάβει τη 

φυσική δραστηριότητα συστηματικά στο πρόγραμμά τους.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ενθαρρυντικά καθώς η φυσική 

δραστηριότητα φαίνεται να επιδρά διπλά στο άτομο, όχι μόνο βελτιώνοντας άμεσα 

την υγεία του, αλλά και έμμεσα, δημιουργώντας την ανάγκη ή καλύτερα δίνοντας το 

κίνητρο στα άτομα να υιοθετούν ένα πιο υγιεινό πρότυπο ζωής σε πολλούς τομείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. 

 Αναλογιζόμενοι λοιπόν τα προβλήματα που απασχολούν τη σύγχρονη 

κοινωνία και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, θα 

κρίναμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της ΦΔ σε όλα τα επίπεδα. 

Ξεκινώντας από τη βάση, την εκπαίδευση, όπου ο ρόλος της ΦΔ αποδυναμώνεται 

διαρκώς, αξίζει να τονιστεί για ακόμα μια φορά ότι η παιδική ηλικία είναι η 

κατάλληλη φάση για τη δημιουργία προτύπων. Και τι είναι πιο όμορφο από τη 

δημιουργία μιας κοινωνίας που απαρτίζεται όχι μόνο από ανθρώπους υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου και κοινωνικής καταξίωσης αλλά και από ανθρώπους υγιείς, 

εύρωστους και ευσυνείδητους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Επιπολασμός παθήσεων του δείγματος 
 

Είχατε ή έχετε κάποιο απ' τα παρακάτω νοσήματα;  
 
 

 Ναι Όχι Δεν 
απάντησε 

Σύνολο 

N 7 233 0 240 Άσθμα 
% 2,9% 97,1% ,0% 100,0% 
N 4 236 0 240 Χρόνια βρογχίτιδα 
% 1,7% 98,3% ,0% 100,0% 
N 5 235 0 240 Εμφύσημα 
% 2,1% 97,9% ,0% 100,0% 
N 9 231 0 240 Αρθριτικά 
% 3,8% 96,3% ,0% 100,0% 
N 3 237 0 240 Σακχαρώδη διαβήτη 
% 1,3% 98,8% ,0% 100,0% 
N 26 214 0 240 Ημικρανίες, πονοκέφαλοι 
% 10,8% 89,2% ,0% 100,0% 
N 71 169 0 240 Μυοσκελετικά προβλήματα (μέση, γόνατα, αυχένα) 
% 29,6% 70,4% ,0% 100,0% 
N 23 217 0 240 Υψηλή χοληστερίνη 
% 9,6% 90,4% ,0% 100,0% 
N 22 218 0 240 Υψηλή πίεση 
% 9,2% 90,8% ,0% 100,0% 
N 42 198 0 240 Θυρεοειδή 
% 17,5% 82,5% ,0% 100,0% 
N 16 224 0 240 Ψυχολογικά προβλήματα (έντονο άγχος, κατάθλιψη 

κτλ) % 6,7% 93,3% ,0% 100,0% 
 
 
 
 
Επιπολασμός καπνίσματος του δείγματος 
 

Καπνίζετε;  
 
 

 Ν Ποσοστό Ποσοστό (χωρίς αυτούς που δεν απάντησαν Αθροιστικό Ποσοστό 

Ναι 89 37,1 37,1 37,1 
Όχι 151 62,9 62,9 100,0 

 

Σύνολο 240 100,0 100,0  
 
 
 
 
Μέση τιμή τσιγάρων/ημέρα ή / μήνα  
 

Στατιστικά μέτρα  
 
 

 Αν ναι, πόσα χρόνια; Πόσα τσιγάρα (ανά ημέρα) Πόσα τσιγάρα (ανά μήνα) 

 83 81 7 N 
 157 159 233 

Μέση Τιμή 15,13 19,52 11,43 
Διάμεσος 12,00 20,00 10,00 
Τυπική απόκλιση 9,567 12,107 8,997 
Ελάχιστο 1 2 5 
Μέγιστο 40 66 30 
 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 52

 
Ποσοστά συμμετοχής ανδρών και γυναικών ανά ομάδα 
 

Φύλο - ΦΔ 
Ναι Όχι Σύνολο  Φύλο 

Ν % Ν % Ν % 
άνδρας 38 33,6% 40 31,5% 78 32,5%  
γυναίκα 75 66,4% 87 68,5% 162 67,5% 
Σύνολο 113 100,0% 127 100,0% 240 100,0% 

 
 
 
 
Μέση τιμή ηλικίας και ΔΜΣ ανά ομάδα 
 

 
 

ΦΔ N Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Τυπικό σφάλμα 

Ναι 113 37,26 11,833 1,113 Ηλικία 
Όχι 127 38,48 11,310 1,004 
Ναι 113 24,6712 3,86705 ,36378 BMI 
Όχι 127 26,1538 5,40571 ,47968 

 
 
 
 
Μορφωτικό επίπεδο ανά ομάδα 
 

Εκπαίδευση - ΦΔ 
  

Ναι Όχι Σύνολο 
 
 

Εκπαίδευση 

Ν % Ν % Ν % 
Απόφοιτος-η Δημοτικού 3 2,7% 0 ,0% 3 1,3% 
Απόφοιτος-η Γυμνασίου 4 3,5% 7 5,5% 11 4,6% 
Απόφοιτος-η Λυκείου 38 33,6% 42 33,1% 80 33,3% 

Απόφοιτος-η Ιδιωτ. Σχολής 9 8,0% 11 8,7% 20 8,3% 
Απόφοιτος-η ΤΕΙ 15 13,3% 13 10,2% 28 11,7% 
Απόφοιτος-η ΑΕΙ 34 30,1% 41 32,3% 75 31,3% 

 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 10 8,8% 13 10,2% 23 9,6% 
Σύνολο 113 100,0% 127 100,0% 240 100,0% 

 
 
 
 
Επαγγελματική κατάσταση ανά ομάδα 
 

Επάγγελμα - ΦΔ 
  

Ναι Όχι Σύνολο 
 
 

Επάγγελμα 

Ν % Ν % Ν % 
Οικιακά 14 12,4% 8 6,3% 22 9,2% 

Φοιτητής-τρια 12 10,6% 9 7,1% 21 8,8% 
Εκπαιδευτικός 21 18,6% 20 15,9% 41 17,2% 

Δημόσιος Υπάλληλος 22 19,5% 55 43,7% 77 32,2% 

 

Άλλο 44 38,9% 34 27,0% 78 32,6% 
Σύνολο 113 100,0% 126 100,0% 239 100,0% 
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Οικογενειακή κατάσταση ανά ομάδα 
 

Οικογενειακή κατάσταση - ΦΔ 
  

Ναι Όχι Σύνολο 
 
 

Οικογενειακή κατάσταση 

Ν % Ν % Ν % 
Άγαμος-η 58 51,3% 44 34,9% 102 42,7% 

Έγγαμος-η χωρίς παιδιά 5 4,4% 5 4,0% 10 4,2% 
Έγγαμος-η με παιδιά 47 41,6% 73 57,9% 120 50,2% 

Διαζευγμένος-η χωρίς παιδιά 1 ,9% 0 ,0% 1 ,4% 

 

Διαζευγμένος-η με παιδιά 2 1,8% 4 3,2% 6 2,5% 
Σύνολο 113 100,0% 126 100,0% 239 100,0% 

 
 
 
Υποκειμενική αντίληψη για την υγεία 
 

Υποκειμενική αντίληψη για την υγεία - ΦΔ 
  

Ναι Όχι Σύνολο 
 
 

Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας; 

Ν % Ν % Ν % 
Άριστη 19 16,8% 11 8,7% 30 12,5% 

Πολύ καλή 59 52,2% 51 40,2% 110 45,8% 
Καλή 32 28,3% 43 33,9% 75 31,3% 
Μέτρια 2 1,8% 20 15,7% 22 9,2% 
Άσχημη 0 ,0% 2 1,6% 2 ,8% 

 

Πολύ άσχημη 1 ,9% 0 ,0% 1 ,4% 
Σύνολο 113 100,0% 127 100,0% 240 100,0% 

 
 
 
Επιπολασμός παθήσεων ανά ομάδα 
 

ΦΔ Είχατε ή έχετε κάποιο απ' τα παρακάτω νοσήματα; 
Ναι Όχι 

Ν 6 1 Άσθμα 
% 5,3% ,8% 
Ν 2 2 Χρόνια βρογχίτιδα 
% 1,8% 1,6% 
Ν 1 4 Εμφύσημα 
% ,9% 3,1% 
Ν 2 7 Αρθριτικά 
% 1,8% 5,5% 
Ν 1 2 Σακχαρώδη διαβήτη 
% ,9% 1,6% 
Ν 6 20 Ημικρανίες, πονοκέφαλοι 
% 5,3% 15,7% 
Ν 29 42 Μυοσκελετικά προβλήματα (μέση, γόνατα, αυχένα) 
% 25,7% 33,1% 
Ν 10 13 Υψηλή χοληστερίνη 
% 8,8% 10,2% 
Ν 10 12 Υψηλή πίεση 
% 8,8% 9,4% 
Ν 17 25 Θυρεοειδή 
% 15,0% 19,7% 
Ν 6 10 Ψυχολογικά προβλήματα (έντονο άγχος, κατάθλιψη 

κτλ) % 5,3% 7,9% 
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Ποσοστά συμμετοχής σε ΦΔ στο παρελθόν ανά ομάδα 
 

ΦΔ στο παρελθόν - ΦΔ 
  

Ναι Όχι Σύνολο 
 
 

Συμμετείχατε σε ΦΔ στο παρελθόν; 

Ν % Ν % Ν % 
Πάντα 47 41,6% 15 11,9% 62 25,9% 

Κάποιες φορές 56 49,6% 76 60,3% 132 55,2% 
 

Ποτέ 10 8,8% 35 27,8% 45 18,8% 
Σύνολο 113 100,0% 126 100,0% 239 100,0% 

 
 
 
 
Επιπολασμός καπνίσματος ανά ομάδα 
 

Κάπνισμα - ΦΔ 
  

Ναι Όχι Σύνολο 
 
 

Καπνίζετε; 

Ν % Ν % Ν % 
Ναι 29 25,7% 60 47,2% 89 37,1%  
Όχι 84 74,3% 67 52,8% 151 62,9% 

Σύνολο 113 100,0% 127 100,0% 240 100,0% 
 
 
 
 
Ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ ανά ομάδα 
 

αλκοολούχα ποτά - ΦΔ 
  

Ναι Όχι Σύνολο 
 
 

Σας αρέσει να πίνετε αλκοολούχα ποτά; 

Ν % Ν % Ν % 
Ναι 50 44,2% 57 44,9% 107 44,6%  
Όχι 63 55,8% 70 55,1% 133 55,4% 

Σύνολο 113 100,0% 127 100,0% 240 100,0% 
 
 
Ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης ανά ομάδα 
 

Τηλεόραση - ΦΔ 
  

Ναι Όχι Σύνολο 
 
 

Πόσες ώρες την ημέρα βλέπετε τηλεόραση; 

Ν % Ν % Ν % 
Καμία 4 3,5% 7 5,6% 11 4,6% 

1 28 24,8% 37 29,4% 65 27,2% 
2 39 34,5% 39 31,0% 78 32,6% 
3 20 17,7% 29 23,0% 49 20,5% 
4 7 6,2% 10 7,9% 17 7,1% 
5 6 5,3% 4 3,2% 10 4,2% 
6 3 2,7% 0 ,0% 3 1,3% 
7 3 2,7% 0 ,0% 3 1,3% 
8 1 ,9% 0 ,0% 1 ,4% 

 

10+ 2 1,8% 0 ,0% 2 ,8% 
Σύνολο 113 100,0% 126 100,0% 239 100,0% 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ 
 
 
Κωδικός ερωτ/γιου:  …….…              Ημερομηνία:  ….. / ….. / …..    
 
 
 
 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Φύλο:     

 άνδρας □    γυναίκα □ 

 
Ηλικία: ….….. ετών 

 
Ύψος:  ……….. 

 
Βάρος: ……...... 

Εκπαίδευση:  

Απόφοιτος-η Δημοτικού        □    Απόφοιτος-η Γυμνασίου □   Απόφοιτος-η Λυκείου □    

Απόφοιτος-η Ιδιωτ. Σχολής   □    Απόφοιτος-η ΤΕΙ           □      Απόφοιτος-η ΑΕΙ         □  

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό  □ 
Επάγγελμα:   

Οικιακά  □         Φοιτητής-τρια  □      Εκπαιδευτικός  □    Δημόσιος Υπάλληλος    □      

Άλλο: …………………………………………………..….□                                            
Οικογενειακή κατάσταση:   

 Άγαμος-η □     

 Έγγαμος-η χωρίς παιδιά           □   Έγγαμος-η με παιδιά         □    (Αριθμός παιδιών:  …… )  

 Διαζευγμένος-η  χωρίς παιδιά  □ Διαζευγμένος-η με παιδιά  □  (Αριθμός παιδιών:  …… )  
Περιοχή κατοικίας:    

Μασταμπάς □       Θέρισσος  □     Μεσσαμπελιές □        Γάζι   □       Τσαλικάκι  □  
Πατέλες □ Αλικαρνασσός □    Κέντρο  □      Πόρος □    Δειλινά  □  Αμουδάρα □ 
Κηπούπολη  □     Άλλη: …………….…………………………………………………. □ 

 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
1. Είχατε ή έχετε κάποιο απ’ τα παρακάτω νοσήματα;            

                        Άσθμα   □ 

Χρόνια βρογχίτιδα   □ 
Εμφύσημα  □  

Αρθριτικά   □ 
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Σακχαρώδη διαβήτη   □ 

Ημικρανίες, πονοκέφαλοι   □ 

Μυοσκελετικά προβλήματα (μέση, γόνατα, αυχένα)   □ 

Υψηλή χοληστερίνη   □ 

Υψηλή πίεση   □ 
Θυρεοειδή   □ 
Ψυχολογικά προβλήματα (έντονο άγχος, κατάθλιψη κτλ)   □  
 

2. Έχετε κάνει ποτέ χειρουργικές επεμβάσεις;                 ΝΑΙ   □                  ΟΧΙ   □ 
Αν ναι, τι είδους; ……………………………..................................    Πότε; 
…………………… 
 

3. Παίρνετε  κάποια φάρμακα σε καθημερινή βάση;        ΝΑΙ   □                 ΟΧΙ   □ 
Αν ναι, τι είδους; 
…………………………………………………………………………..……. 
 

4. Κάνετε προληπτικούς ελέγχους για την υγεία σας;      ΝΑΙ   □                  ΟΧΙ   □ 
 
5. Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας; 

Άριστη                □             

Πολύ καλή          □                

Καλή                   □              

Μέτρια                □      

Άσχημη               □         

Πολύ άσχημη      □   
 
ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
6. Γυμνάζεστε συστηματικά 2-3 φορές την εβδομάδα για 6 μήνες το χρόνο σε 
οργανωμένο χώρο άθλησης (γυμναστήριο, στάδιο, προσωπικό χώρο κτλ);                 

                                                ΝΑΙ      □                ΟΧΙ     □ 
Αν ναι, απαντάτε στις ερωτήσεις 7,8,9, αν όχι συνεχίζετε στην ερώτηση  10. 
 
7. Πόσα χρόνια γυμνάζεστε συνολικά; …….. χρόνια 
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8. Τι είδους άσκηση κάνετε;  

Αερόβια άσκηση   □                                   

Μυϊκή ενδυνάμωση □   

Αερόβια άσκηση και Μυϊκή ενδυνάμωση  □                        
 
9. Πόσο διαρκεί κάθε σας προπόνηση – συνεδρία άσκησης; 

30 λεπτά  □    1 ώρα □    1 1/2 ώρα □  2 ώρες □     2 1/2 ώρες □    πάνω από 3 

ώρες □    
 
10. Γυμναζόσασταν στο παρελθόν;        

Πάντα   □                              

Κάποιες φορές  □                                     

Ποτέ  □ 
11. Τα άτομα του φιλικού σας περιβάλλοντος γυμνάζονται;        ΝΑΙ   □      ΟΧΙ   □ 

12. Ο σύντροφος ή η σύντροφός σας γυμνάζεται;                        ΝΑΙ   □      ΟΧΙ   □  

13. Οι γονείς σας γυμνάζονται ή γυμνάζονταν στο παρελθόν;     ΝΑΙ   □      ΟΧΙ   □ 
14. Οι γονείς σας, σας παρότρυναν να γυμνάζεστε;                     ΝΑΙ   □      ΟΧΙ   □ 
 
15. Συμμετείχατε κατά τα σχολικά σας χρόνια σε σχολικούς αγώνες και σε αθλητικές 
επιδείξεις και δραστηριότητες;           

Πάντα  □                 
Κάποιες φορές  □                
Ποτέ  □   
Δεν γινόταν  □     

 
 
 
 
16. Είχατε ποτέ κάποια αρνητική ή άσχημη εμπειρία στο μάθημα της γυμναστικής 

κατά τα σχολικά χρόνια;                      ΝΑΙ   □                      ΟΧΙ   □ 
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17. Πως θα χαρακτηρίζατε τη φυσική σας κατάσταση;  

Άριστη              □              

Πολύ καλή        □                

Καλή                 □          

Μέτρια              □        

Άσχημη             □         

Πολύ άσχημη    □   
 

 
 
ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
 

18. Καπνίζετε;                       ΝΑΙ   □                      ΟΧΙ   □ 
Αν ναι, πόσα χρόνια; ……… χρόνια  
 
19. Πόσα τσιγάρα;    ……. / ημέρα   ή   ……………/μήνα (αν δεν καπνίζετε 
καθημερινά) 
 
20. Κάπνιζε ή καπνίζει έστω ο ένας απ’ τους γονείς σας;   

 ΝΑΙ   □       (η μητέρα  □     ο πατέρας  □)                           ΟΧΙ   □ 
 
 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
 
 
21. Πόσα γεύματα κάνετε κατά τη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας, 
συμπεριλαμβάνοντας το πρωινό και απογευματινό; 

 1 □     2 □     3 □     4 □     5 □      6 □   7+ □ 

22. Τρώτε πρωινό συστηματικά;                               ΝΑΙ   □                   ΟΧΙ   □ 
 
23. Ποιο είναι το μεγαλύτερο γεύμα της  ημέρας; 

Πρωινό   □                    

Μεσημεριανό   □      

Βραδινό   □ 
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24. Πόσο φορές την εβδομάδα τρώτε έξω ή αγοράζετε φαγητό απ’ έξω;  

Καμία   □          1-2  □           3-5  □            6-8  □           9-11  □         12+  □ 
 
25. Πόσα αναψυκτικά καταναλώνετε σε μια εβδομάδα; 

Κανένα □        1-2  □             3-5  □            6-8  □           9-11  □           12+  □ 
 
26. Πόσα ποτήρια νερό πίνετε κατά τη διάρκεια μιας ημέρας; 
Κανένα □   1 □    2 □    3 □    4 □    5 □     6 □   7 □    8 □    9 □  10+□   
 
27. Πόσους καφέδες πίνετε την ημέρα; 

Κανένα □   1 □    2 □    3 □    4 □    5 □     6 □   7 □    8 □    9 □  10+□   
28. Σας αρέσει να πίνετε αλκοολούχα ποτά;               ΝΑΙ   □                      ΟΧΙ   □ 
 
 
29. Πόσα ποτά με αλκοόλ καταναλώνετε συνήθως την εβδομάδα; 

Κανένα □   1 □    2 □    3 □    4 □    5 □     6 □   7 □    8 □    9 □  10+□   
  
30. Τι ποτό καταναλώνετε συνήθως; 

κρασί □             ούζο □           

μπύρα □            ρακί  □          

ουίσκι □                     άλλο □   
 
31. Γνωρίζετε πόσες θερμίδες περίπου πρέπει να λαμβάνετε ημερησίως για να 
διατηρήσετε σταθερά τα κιλά σας; 

         ΝΑΙ   □                        ΟΧΙ   □ 
 
32. Πόσες φορές έχετε ακολουθήσει κάποια δίαιτα-διατροφή από ειδικό, γιατρό ή 
διαιτολόγο; 

Καμία □   1 □    2 □    3 □    4 □    5 □     6 □   7 □    8 □    9 □  10+□   
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33. Πόσες φορές την εβδομάδα καταναλώνετε τις παρακάτω τροφές; 
 

Κόκκινο κρέας Καμία □   1 □    2 □    3 □    4 □    5 □     6 □   7 □     

Λευκό κρέας  Καμία □   1 □    2 □    3 □    4 □    5 □     6 □   7 □     

Λαχανικά  Καμία □   1 □    2 □    3 □    4 □    5 □     6 □   7 □     

Όσπρια   Καμία □   1 □    2 □    3 □    4 □    5 □     6 □   7 □     

Ψάρι   Καμία □   1 □    2 □    3 □    4 □    5 □     6 □   7 □     

Ζυμαρικά  Καμία □   1 □    2 □    3 □    4 □    5 □     6 □   7 □     

Φρούτα  Καμία □   1 □    2 □    3 □    4 □    5 □     6 □   7 □     
 
 
 

34. Πιστεύετε ότι τρώτε υγιεινά;        ΝΑΙ   □              

ΟΧΙ   □       
Δεν γνωρίζω  □ 

 
 
 
 
 
ΑΓΧΟΣ 
 

35. Θεωρείτε τον εαυτό σας «αγχώδη»;                                ΝΑΙ   □                    

ΟΧΙ   □      
 
36. Παρακαλώ βαθμολογείστε το επίπεδο άγχους σας (κυκλώνοντας τον αριθμό) από 
το 0 έως 10  (0=Καθόλου άγχος, 10=Πάρα πολύ άγχος).    
            
              0          1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

 
(0=Καθόλου άγχος)                                            (10=Πάρα 
πολύ άγχος)  
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37. Παρακαλώ βαθμολογείστε το επίπεδο άγχους σας (κυκλώνοντας τον αριθμό),από 
το 0 έως 10, για κάθε κατηγορία χωριστά (0=Καθόλου άγχος, 10=Πάρα πολύ άγχος). 
 
Διαπροσωπικές σχέσεις (φίλοι, κοινωνικός περίγυρος)  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
Οικογένεια (σύντροφος, παιδιά, γονείς)                          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
Εργασία                                                             1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
Υγεία                                                                               1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
Οικονομικά                                                                      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
Επαγγελματικές σχέσεις                               1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
Εκπαίδευση                      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
Η ανασφάλεια για το μέλλον                                           1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
Άλλο  …………………………………               1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
38. Ποια  «κακή» σας συνήθεια που θεωρείτε ότι είναι επιζήμια για την υγεία σας θα 
θέλατε να σταματήσετε; 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

               39. Τι κάνετε στον ελεύθερό σας χρόνο; (Βάλτε  για τη συχνότητα που κάνετε την 
κάθε δραστηριότητα)                              

 
 

 Καθημερινά Μερικές 
φορές/εβδ.   

Μερικές  
φορές/μήνα 

Σπάνια Ποτέ 

Διαβάζω βιβλία, περιοδικά κτλ      
 Ακούω μουσική      
 Πηγαίνω για ψώνια      
 Βρίσκομαι με συναδέλφους      
 Βγαίνω με φίλους      
 Παίζω χαρτιά και παιχνίδια      
 Πηγαίνω για περπάτημα, τρέξιμο      
 Περνάω χρόνο στο ίντερνετ      
 Παρακολουθώ αθλητικά γεγονότα      
 Χορεύω      
 Ασχολούμαι με κήπο, αγροτικές εργ.      
Ξεκουράζομαι, χαλαρώνω      
Άλλο:      
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40. Για ποιόν ή ποιους λόγους απ’ τους παρακάτω λόγους είναι ή θα ήταν σημαντική 
για εσάς η συμμετοχή σας σε αθλητικές δραστηριότητες ή παιχνίδια; (Βάλτε  για 
κάθε ένα λόγο χωριστά στο αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητας)  
 

 Πολύ 
σημαντικό 

Αρκετά  
σημαντικό 

Όχι αρκετά 
σημαντικό 

Καθόλου 
σημαντικό 

Σωματική υγεία     
Ψυχική υγεία     
Γνωριμίες - Κοινωνικότητα     
Εξωτερική εμφάνιση     
 
 
41. Πόσες ώρες την ημέρα βλέπετε τηλεόραση; 

Καμία □   1 □    2 □    3 □    4 □    5 □     6 □   7 □    8 □    9 □  10+□ 
 
43. Πόσες ώρες την ημέρα ( 24ωρο) κοιμάστε; 
4 □    5 □     6 □   7 □    8 □    9 □  10□  11□  12+□  
44. Είστε ευχαριστημένος-η με το σώμα σας;        ΝΑΙ   □              ΟΧΙ   □      
 
45. Θα ήθελα :               

Να πάρω κιλά                         □      Να χάσω βάρος     □                   
Να διατηρήσω το βάρος μου  □                   Δεν με απασχολεί  □   

 
 
 
46. Αν το βάρος σας είναι παραπάνω απ’ όσο πρέπει, με ποιο τρόπο αντιμετωπίζετε 
τα παραπάνω κιλά;       

Κίνηση/γυμναστική         □         

Δίαιτα           □   
Δίαιτα και γυμναστική         □      

Κέντρα αδυνατίσματος          □     

Λιποδιαλυτικά χάπια και συμπληρώματα διατροφής     □     

Δεν μ’ απασχολεί το βάρος μου      □  
Δεν κάνω τίποτα         □ 
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47. Ποια απ’ τις παρακάτω εικόνες είναι πιο κοντά στην εικόνα του δικού σας 
σώματος; 
 
                     Για τους άνδρες                                                   Για τις γυναίκες 

             

   □       □       □      □            □       □      □     □ 
 
 
48. Ποια απ’ τις παρακάτω εικόνες είναι για εσάς το ιδανικό σώμα ενός άντρα και 
μιας γυναίκας; (επιλέξτε και για τα 2 φύλα)  
                          

           

    □     □     □     □            □      □      □      □ 
 
 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας! 

 
 


