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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή εκπονήθηκε μέσα στα πλαίσια του 
Προγράμματος “Ευρώπη κατά του Καρκίνου”. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης 
έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ολοκληρωμένα Μεσογειακά 
Προγράμματα Περιφέρειας Κρήτης, και  υλοποιήθηκε από την Κλινική 
Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Ιατρικού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Το αντικείμενο του Προγράμματος, συνοπτικά, ήταν να μελετηθεί η 
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 
παρέμβασης (Αγωγή Υγείας και Διατροφής), σε μαθητές της Α’ τάξης δημοτικών 
σχολείων της Κρήτης και στους γονείς τους, ως προς την αντιμετώπιση 
ορισμένων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, μέσα από την 
εκπαίδευσή τους σε θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης. 

Το Πρόγραμμα άρχισε το Σεπτέμβριο του 1992, μετά από σχετική έγκριση του 
Υπουργείου Παιδείας και τη συγκέντρωση σχετικών εγγράφων δηλώσεων 
σύμφωνης γνώμης, από τους γονείς των παιδιών που επιλέχθηκαν να 
συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. 

Οι μετρήσεις που έγιναν στο αρχικό δείγμα των παιδιών ήταν: γνώσεις υγείας, 
διαιτολογικές συνήθειες, επίπεδα σωματικής άσκησης, δείκτες παχυσαρκίας και 
φυσικής κατάστασης και σειρά βιοχημικών εξετάσεων. Οι ίδιες μετρήσεις 
επαναλήφθηκαν μετά από τρία χρόνια, για να διαπιστωθούν τα βραχυπρόθεσμα 
αποτελέσματα της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Η προγραμματιζόμενη στο 
μέλλον περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος, με 
την επανάληψη των μετρήσεων, θα δείξει το βαθμό επιτυχίας του σε 
μακροπρόθεσμη βάση, ως προς την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την 
ενθάρρυνση των μαθητών και γονέων, για βελτίωση της διατροφής τους, για 
περισσότερη σωματική άσκηση, για αποφυγή τοξικών ουσιών και ατυχημάτων 
και γενικότερα για προαγωγή της υγείας τους. 

Μετά την επεξεργασία της πληθώρας των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, από 
την αρχική εξέταση των  παιδιών και την επανεξέτασή τους μετά από τρία 
χρόνια, συντάχθηκαν έξι ερευνητικές εργασίες οι οποίες και στάλθηκαν προς 
δημοσίευση, σε επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού με κριτές. Απ’ αυτές 
έχουν ήδη γίνει δεκτές προς δημοσίευση, στα σημειούμενα αντίστοιχα περιοδικά, 
οι ακόλουθες εργασίες: 



1. The effects of a health education intervention inifiated  at 1st grade over a 3 
year period: physical activity and fitness indices. Health Education Research 
(in press). 

2. Physical activity in 6 year old children: validation of two proxy reports. 
Pediatric Exercise Science (in press). 

Οι υπόλοιπες έχουν περάσει την πρώτη κρίση των κριτών και μετά την 
συμπλήρωση τους αναμένεται η τελική κρίση τους και είναι οι ακόλουθες: 

1. Effects of a Health and Nutrition Education Intervention in 1st Grade Primary 
School Children. Journal of Nutricion Education. 

2. Evaluation of a Health and Nutrition Education Program in Primary School 
Children of Crete over a 3 Year Period. Preventive Medicine. 

3. Sex differents in physical activity and physical fitness in young children in 
Crete. Sports Medicine and Physical Fitness. 

4. Sustained inactivity in children from the age of six to nine: Differences in 
fitness and abesity indices, serum lipids and parental characteristics. British 
Journal of Sports Medicine. 

Επίσης μέρος των αποτελεσμάτων του προγράμματος έχουν σταλεί και έχουν 
γίνει δεκτά για δημοσίευση στο ελληνικό περιοδικό “Παιδιατρική” με τίτλο: 
“Αξιολόγηση προγράμματος “Αγωγή Υγείας” μετά από τρία χρόνια 
εκπαιδευτικής παρέμβασης στα Δημοτικά σχολεία της Κρήτης”.  

Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή μου κ. Αντώνη 
Καφάτο που με τις γνώσεις και την πείρα του μου πρόσφερε πολύτιμη και 
συνεχή καθοδήγηση σ’ όλες τις φάσεις εκπόνησης της παρούσας διατριβής και 
με περιέβαλε με την εμπιστοσύνη του. 

Θερμές είναι επίσης οι ευχαριστίες μου προς τον καθηγητή της Βιοχημείας κ. 
Βασίλη Ζαννή για τη συμπαράσταση και βοήθεια του. Θερμά επίσης ευχαριστώ 
τον καθηγητή της Πνευμονολογίας κ. Νίκο Σιαφάκα που δέχτηκε να είναι το 
τρίτο μέλος της συμβουλευτικής μου Επιτροπής και για το σχετικό έλεγχο της 
διατριβής μου. 

Ασφαλώς όμως η διατριβή αυτή δεν θα ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί χωρίς τη 
συμβολή όλων των συνεργατών της Κλινικής Προληπτικής Ιατρικής και 
Διατροφής. Γι’ αυτό θερμά ευχαριστώ τους Χρήστο Χατζή, Μιχάλη Τορναρίτη, 
Γεωργία Μαρτιμιανάκη, Μιχάλη Κυριακάκη, Ντίντα Κόκαρη, Δάφνη Κουνάλη, 



Μαρία Ψυχαράκη, Ελένη Καντιδάκη, Φωτεινή Χειλαδάκη, Αντώνη Μαρκάκη, 
Κατερίνα Κιούση και Μαρία Αλατζόγλου. 

Επίσης ευχαριστώ θερμά την κα. Ευαγγελία Μπαλωμενάκη, Διευθύντρια 
Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Χανίων καθώς και τους συνεργάτες της 
Χαρά Γαλανάκη, Δημήτρη Αθανασόπουλο και Ξενοφώντα Μανιά. 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αθηροσκληρωτικής αιτιολογίας αποτελούν την 
πρώτη αιτία θανάτου στις πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου καθώς και στην 
Ελλάδα. Ενώ όμως ο θάνατος απ’ αυτά μπορεί να είναι ακαριαίος, η 
αθηροσκλήρωση είναι το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης, βραδείας και σιωπηρής 
διαδικασίας που φαίνεται να έχει τις ρίζες της στην παιδική ηλικία. Η έναρξη 
αλλά και η ταχύτητα ανάπτυξης της αθηροσκλήρωσης συναρτάται με την 
παρουσία συγκεκριμένων κοινωνικο-οικονομικών και κληρονομικών 
παραγόντων αλλά κυρίως με την παρουσία κάποιων καθημερινών συνηθειών 
όπως το κάπνισμα, τα επίπεδα σωματικής άσκησης και οι διαιτολογικές 
συνήθειες. Συνεπώς πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων σημαίνει 
πρώτιστα διαμόρφωση κατάλληλων συνηθειών ώστε να μειωθεί σημαντικά το 
ενδεχόμενο εκδήλωσης της νόσου. 

Πλήθος ερευνών έχει καταδείξει ότι ο μαθητικός πληθυσμός και γενικότερα ο 
χώρος του σχολείου, αποτελούν πρόσφορο έδαφος για παρεμβάσεις που 
στοχεύουν στην διαμόρφωση κατάλληλων καθημερινών συνηθειών με απώτερο 
σκοπό την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων κατά την ενηλικίωση. 

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής ήταν η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής παρέμβασης “Αγωγή Υγείας και 
Διατροφής” σε μαθητές του Δημοτικού. Η ομάδα παρέμβασης του προγράμματος 
αποτελείτο από το σύνολο των μαθητών των Νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου 
που γράφτηκαν στην πρώτη τάξη τον Σεπτέμβριο του 1992 καθώς και τους 
γονείς τους, ενώ η ομάδα ελέγχου αποτελείτο από το σύνολο των αντίστοιχων 
μαθητών και τους γονείς τους του Νομού Χανίων. Το σύνολο του πληθυσμού της 
ομάδα παρέμβασης ακολούθησε το πρόγραμμα “Αγωγή Υγείας και Διατροφής” 
για τρία χρόνια ενώ καμία παρέμβαση δεν έγινε στην ομάδα ελέγχου. 

Το πρόγραμμα “Αγωγή Υγείας και Διατροφής” που εφαρμόστηκε ουσιαστικά 
ήταν μιά μεταφορά στην ελληνική πραγματικότητα του προγράμματος “Know 
Your Body” του American Health Foundation το οποίο όμως τροποποιήθηκε 
κατάλληλα και εμπλουτίστηκε με νέο υλικό. Την ευθύνη της παρέμβασης στον 
χώρο του σχολείου είχαν αναλάβει οι δάσκαλοι την αντίστοιχη τάξη σε 
συνεργασία με τους διορισμένους, όπου υπήρχαν, καθηγητές Φυσικής Αγωγής, 
αφού πρώτα είχαν παρακολουθήσει το ετήσιο ενημερωτικό σεμινάριο που 
οργάνωσε η ερευνητική ομάδα. Η παρέμβαση στους γονείς γινόταν απευθείας 
από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας με τη μορφή σεμιναρίων που 
οργανωνόντουσαν, απογευματινές ώρες, στους χώρους των σχολείων, σε ετήσια 



βάση. Η παρέμβαση που εφαρμόσθηκε τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς 
αφορούσε κυρίως θέματα διατροφής, σωματικής άσκησης και φυσικής 
κατάστασης. 

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης ένα, τυχαία 
επιλεγμένο, αντιπροσωπευτικό, δείγμα, 558 μαθητών πρώτης τάξης από την 
ομάδα παρέμβασης (301 από αστικές περιοχές και 257 από αγροτικές περιοχές), 
και 419 από την ομάδα ελέγχου (258 από αστικές και 161 από αγροτικές 
περιοχές) καθώς και οι γονείς τους, συμμετείχαν σε μια σειρά μετρήσεων και 
εξετάσεων την περίοδο Σεπτέμβριος 1992 - Ιανουάριος 1993, πριν την έναρξη 
εφαρμογής της παρέμβασης. Από το σύνολο των εξετασθέντων μαθητών και 
γονέων το 1992 ένα και πάλι τυχαία επιλογμένο δείγμα 290 μαθητών της ομάδας 
παρέμβασης (144 από αστικές περιοχές και 146 από αγροτικές περιοχές) και 186 
της ομάδας ελέγχου (117 από αστικές περιοχές και 69 από αγροτικές περιοχές) 
καθώς και οι γονείς τους, επανεξετάσθηκαν την περίοδο Σεπτέμβριος 1995 - 
Ιανουάριος 1996, μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων χρόνων της 
παρέμβασης και ενώ οι μαθητές βρίσκονταν στην τετάρτη τάξη. 

Οι εξετάσεις οι οποίες συμμετείχαν οι μαθητές ήταν: βιοχημικές αναλύσεις, 
σωματομετρήσεις, έλεγχος φυσικής κατάστασης, καταγραφή διαιτολογικών 
συνηθειών με τη χρήση ερωτηματολογίου εβδομαδιαίας κατανάλωσης τροφίμων 
και ζυγισμένου φαγητού τριών ημερών, καταγραφή επιπέδων σωματικής 
άσκησης και γνώσεων υγείας, σε θέματα σχετικά με τη διατροφή και τη 
σωματική άσκηση. Αντίστοιχα απ’ τους γονείς ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα 
ερωτηματολόγιο που αφορούσε θέματα καθημερινών δικών τους συνηθειών, 
όπως διαιτολογικές συνήθειες, επίπεδα σωματικής άσκησης και συνήθειες 
καπνίσματος καθώς και γνώσεις υγείας σε θέματα σχετικά με τη διατροφή, τη 
σωματική άσκηση, το κάπνισμα, την αρτηριακή πίεση και την στοματική 
υγιεινή. 

Με βάση τις αλλαγές που προέκυψαν, μεταξύ των αρχικών μετρήσεων και 
εκείνων της επανεξέτασης, στο σύνολο των παραπάνω παραμέτρων, εκτιμήθηκε 
η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Κατά τη στατιστική ανάλυση 
χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα μαθητών και γονέων οι οποίοι συμμετείχαν και 
στις δύο εξετάσεις. Οι αρχικές διαφορές μεταξύ των μαθητών των δύο ομάδων 
εξουδετερώθηκαν με την εφαρμογή ανάλυσης (ή ανάλυση συνδιασποράς) με 
συμμεταβλητές την τιμή στην αρχική εξέταση, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης 
των γονέων και την τιμή επανεξέτασης του Δείκτη Μάζας Σώματος. Τα 
αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι οι μαθητές της ομάδας 
παρέμβασης παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στα επίπεδα ολικής 



χοληστερόλης ορού, LDL - χοληστερόλης και στα κλάσματα ολικής 
χοληστερόλης ορού προς HDL - χοληστερόλη. Όσον αφορά τις σωματομετρικές 
παραμέτρους οι μαθητές της ομάδας παρέμβασης παρουσίασαν σημαντικά 
μεγαλύτερη αύξηση έναντι των μαθητών της ομάδας ελέγχου στο ύψος ενώ η 
αύξηση που σημειώθηκε στην Δείκτη Μάζας Σώματος και στην λαγόνια 
δερματική πτυχή ήταν σημαντικά μικρότερη για τους μαθητές της ομάδας 
παρέμβασης. Όσον αφορά τις συνήθειες διατροφής το ερωτηματολόγιο 
εβδομαδιαίας κατανάλωσης τροφίμων δεν έδειξε καμιά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά με τη μέθοδο του ζυγισμένου φαγητού τριών 
ημερών βρέθηκε σημαντικά μικρότερη αύξηση στην κατανάλωση κορεσμένου 
λίπους από τους μαθητές της ομάδας παρέμβασης. Ακόμη τα επίπεδα σωματικής 
άσκησης αλλά και οι περισσότεροι από τους δείκτες φυσικής κατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένης της δοκιμασίας ελέγχου καρδιοαναπνευστικής αντοχής, 
παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση για τους μαθητές της ομάδας 
παρέμβασης. Τέλος οι γνώσεις υγείας, τόσο των μαθητών της ομάδας 
παρέμβασης όσο και των γονέων τους, παρουσίασαν σημαντική αύξηση έναντι 
αυτών της ομάδας ελέγχου. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι κατά τη στατιστική 
επεξεργασία των αποτελεσμάτων βρέθηκε ότι ανάμεσα στους μαθητές της 
ομάδας παρέμβασης αυτοί που ωφελήθηκαν κυρίως από την εφαρμογή του 
προγράμματος ήταν αυτοί των οποίων οι γονείς είχαν υψηλότερο επίπεδο 
μόρφωσης. 

Συμπερασματικά, οι θετικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν, μετά τη συμπλήρωση 
των τριών πρώτων χρόνων εφαρμογής του προγράμματος, είναι ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικές και υποδηλώνουν τη σημαντική επίδραση που μπορούν να έχουν 
παρεμβάσεις αυτού του είδους σε μαθητές δημοτικού, ως προς τη διαμόρφωση 
κατάλληλων συμπεριφορών και τη βελτίωση παραγόντων κινδύνου εμφάνισης 
καρδιαγγειακών νοσημάτων. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την ανάγκη 
καθιέρωσης προγραμμάτων “Αγωγής Υγείας και Διατροφής” και επέκτασής τους 
στους μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου, για την έγκαιρη 
πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. 



INTRODUCTION 

The risk factors for the development of coronary heart disease and cancer very 
often have their roots set as early as in childhood. Thus, appropriate educational 
interventions may assist children to develop habits that will promote health and 
prevent chronic disease in adulthood. 

 

AIMS 

The primary aim of the present study was to implement an educational 
intervention programme in order to improve certain behaviours that will  
promote this health and prevent disease. 

The secondary aim was the evaluation if programmes impact on improving 
children’s knowledge and behaviours related to health as well as health indicies. 

 

METHOD 

The intervention group of the programme consisted of a total number of the 4171 
students from the country of Iraklio and Rethimno who were enrolled in the 1st 
grade of September 1992, along with their parents. While, the control group 
consisted of a 1510 students and parents from the county of Chania. The 
population of the intervention group participated anuually, for three years in 
seminars that involved activities such as excercise activities related to nutrition, 
physical activity, oral hygeine and avoidance of toxic substances. While no 
intervention was applied to the control group. From the total number of 433 
schools chosen for the intervention group, and the 108 schools for the control 
group, only 24 and 16 schools respectively were selected, using the random 
nymber system, aw long as the students and parents of these schools participated 
in a series of measurements and examinations in knowledge and behaviours 
related to health and health indicies, based on which the evaluation of the 
programmes effectiveness was going to be made. The first series of examinations 
took place during the period September 1992 - January 1993, before the start of 
the intervention programme, of which 558 students participated from the 
intervention group and 419 students participated from the control group 
including their parents. 



The second series of examination took place during the period September 1995 - 
January 1996, when the first three years of the intervention programme were 
completed. 

 

RESULTS 

Both the students and parents from the intervention group showed a significant 
increase opposed to the control group regarding health knowledge scores. 
Similar differences were also noticed on certain health behaviours. Of particular 
interest showed the 3 - day - weighted food method, that presented a smaller 
increase in the consumption of saturated fats for the intervention group. More 
over, the levels of physical activity and even more most of the indicies for 
physical state presented significant greater increases for the students of the 
intervention group than for the control group. Finally significant differences in 
favour of the intervention group were showh for most of the health indices. Also 
these students regarding the levels of total plasma cholesterol, LDL-cholesterol 
and ..... of total cholesterol according to HDL-cholesterol showed significant 
imprevement as well.  Regarding, the anthropometric parameters, the students of 
the intervention group presented significantly greater increases as opposed to the 
students of the control group, a height, and signicantly smaller regarding Body 
Mass Indicies and suprailiar skin holds. 

 

CONCLUSIONS 

The positive changes (results) that were found are encouraging and underline the 
importance of implementig such intervention programmes that could influence 
primary school students, on appropriate health behaviours and diminish the risk 
factors for the development of chronic diseases. 



Abstract 

 
Coronary Heart disease is the leading cause of death in the Western World today 
including Greece. However, while death for Coronary heart disease can occur 
instantly the disease has its roots set in childhood and from this age and onwords 
it seems to develop slowly and silendly. 

Certain socio-economic and genetic factors derermine the onset and rapid 
development of atherosclerosis, but the prescence of certain daily habits such as 
smoking, physical activity and diet seem to be the principal determinant. 

Therefore, the prevention of coronary disease involves developing appropriate 
habits, in order to significantly minimize the chances of developing the disease. 

According to several recent studies, pupils and schools in general seem to serve 
as an ideal enviroment for intervention aiming programmes. In which these 
programmes aim to develop appropriate daily habits that will minimize the risk 
for coronary heart disease in adulthood. 

The aim of the present study is to implewent and evaluate a “Health and 
Nutrition Education” programme on primary school children. The intervention 
group consisted of the total number of pupils registered in first grade in the 
county of Heraklion and Rethimno, a long with their parents, while the control 
group consisted of pupils and parents from the country of Chania respectively. 

On the total population of the Intervention group the “Health and Nutrition 
Education” programme was applied for three years, while no intervention was 
applied on the control group. 

For the needs of the present study the health profile component of the “Know 
Your Body” school health promotion programme of the American Health 
Foundation, was adapted, modified and supplemented to suit our population. 

During school time, the organisation and responsibility of the programme was 
performed by the teachers and Physical Education instructors, who prior had 
attended the annual seminars that had been organised the research team. 

Parental intervention was performed directly by the research team at the annual 
meetings that were organized in schools during afternoon hours. 

The intervention that was applied to both the pupils and parents focused 
principally on issues such as, diet, physical activity and fitness. 



In order to evaluate the effectiveness of the intervention programme a randomly 
selected representative subsanple of 558 1st grade pupils from the intervention 
group (301 from urban areas and 257 from rural areas) and 419 from the control 
group (258 from urban and 161 from rural areas) along with their parents 
participated in a series of examinations during the period September 1992 - 
January 1993 before the commencement of the intervention programme. 

From the total number of examined students and parents of 1992, 290 of these 
students were randomly selected for the intervention group (144 from urban 
areas and 146 from rural areas), and 186 for the control group, (117 from urban 
areas and 69 from rural areas), while the parents were re-examined during the 
period September 1995 - January 1996, after the completion of the first 3 year of 
the intervention programme. At this stage the students were currently enrolled in 
fourth grade. 

The tests that the students underwent were: biochemical blood tests, 
anthropometric measures, measuring physical activity, a record of dietary habits 
with the use of a weelky questionnaire that reported the intake of food and 
weighted food for 3 days, a record of the level of physical activity and health 
knowledge in topics involving diet and physical activity. Parents were asked to 
complete a questionnaire that involved their daily habits, sush as diet, levels of 
physical activity, smoking, and health knowledge in respect to diet, physical 
activity, smoking, arterial pressure and oral hygeine. 

The effectiveness of the programme was evaluated on the basis of the changes 
that were found between the initial measures and the re-examined measures 
taken from the total parametres used, mentioned above. The data obtained from 
the students and parents who took part in both tests were used in the statistical 
analysis. The initial changes between the students of the two groups were 
balanced by applying dispersion analysis with covariants for the initial incluces, 
the sex, the education level of the parents and the re-examined body maps 
indicies. The measures of the statistical analysis indicated that the degree of 
improvement was significantly higher in the intervention group for the levels of 
total plasma cholestero, LDL-cholested, and factions of total plasma cholesterol 
towards HDL-cholesterol. 

According to the anthropometric measures, the degree of improvement was 
significantly higher in the intervention as opposed to the control group in height. 
However, the data obtained for the body maps measures and the suprailiar skin 
told for the intervention group indicated smaller increases in relation to the 
control group.  

In regards to dietary habits, the weelky questionnaire ........ 



showed no significant differences between the two groups. However the 3-day-
weighted food method indicated that the intervention group consumed much less 
saturated fats, thus resulting in significant smaller increases. 

There was again a significantly higher rate of improvement in the intervention 
group for physical excercise, and for most of the physical fitness indicess, 
including cardiorespinatory fitness. 

Finally, both the children of the intervention group and their parents showed 
significant increases opposed to the control group regarding health knowledge 
scores. 

However, it must be noted that during statistical evaluation of the results, for 
most of the parameters used, it was found that among the students of the 
intervention group that showed to benefit the most were children whose parents 
had higher education levels. 

In conclusion, the positive results that were observed, over the 3-uear period of 
the intervention programme, are encouraging and underline the importance of 
implementingsuch programmes that could influence. 

 

 

 

 

 

 

 





EΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα (ΚΝ) αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στις 
αναπτυγμένες χώρες. Στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
(ΗΠΑ) το 50% περίπου των θανάτων, που σημειώνονται κάθε χρόνο, οφείλονται 
σε νόσους του καρδιαγγειακού συστήματος (Committee on Medical Aspects of 
Food Policy, 1994). 

Στην Ελλάδα, παλαιότερες μελέτες όπως είναι η μελέτη των επτά χωρών, που 
πραγματοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας 1960, είχαν δείξει ότι δύο 
νησιωτικές περιοχές της, η Κρήτη και η Κέρκυρα, είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά 
θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα (ΚΝ), συγκρινόμενες με άλλες 
περιοχές του κόσμου. Τα ευρήματα αυτά αποδόθηκαν, κυρίως, στις 
διαιτολογικές συνήθειες που ακολουθούσαν εκείνη την περίοδο οι πληθυσμοί 
αυτών των δύο περιοχών, αλλά και γενικότερα ο πληθυσμός της χώρας μας στο 
σύνολο του (Christakis et al., 1965; Keys, 1970). 

Ενώ όμως, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, άρχισε να σημειώνεται μια 
σταδιακή μείωση της συχνότητας των θανάτων από ΚΝ στις ΗΠΑ και στις πιο 
ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα και για το ίδιο χρονικό διάστημα, 
σημειώθηκε σταδιακή αύξηση της θνησιμότητας και νοσηρότητας από αυτά 
(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 1995; Kafatos et al., 1991; Voukiklaris, 1996). 

Οι μεταβολές αυτές στη χώρα μας έχουν αποδοθεί στην απομάκρυνση από την 
παραδοσιακή διατροφή και την αντικατάστασή της με δίαιτα δυτικού τύπου 
πλούσια σε κορεσμένα λίπη, την αύξηση της καταναλισκόμενης ποσότητας 
τροφίμων, το άγχος και τον περιορισμό της σωματικής δραστηριότητας. Όλες 
όμως αυτές οι αλλαγές αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες 
αθηροσκληρωτικών αλλοιώσεων που τελικά οδηγούν στην αύξηση των ΚΝ 
(Kafatos et al., 1981; Aravanis et al., 1988; Kafatos and Mamalakis, 1993α; 
Kafatos and Mamalakis, 1993β; Voukiklaris, 1996; Mamalakis and Kafatos 
1996; Kafatos et al., 1997). 

Οι συνήθειες αυτές που κατά κανόνα διαμορφώνονται κατά την παιδική και  
εφηβική ηλικία και υιοθετούνται ως τρόπος ζωής στη συνέχεια, είναι πολύ 
δύσκολο να αλλάξουν μετά την ενηλικίωση και επομένως τα περιθώρια 
ελάττωσης του κινδύνου για ΚΝ είναι περιορισμένα (Kelder et al., 1994). 
Αντίθετα, η διαμόρφωση των κατάλληλων συνηθειών κατά την παιδική ηλικία, 
φαίνεται να είναι αποτελεσματικότερη ως προς την πρόληψη των ΚΝ. Συνεπώς 



στόχος των προγραμμάτων δημόσιας υγείας θα πρέπει να είναι η έγκαιρη 
ανίχνευση παραγόντων κινδύνου για ΚΝ, η προώθηση συνηθειών που προάγουν 
την υγεία και κατ’ επέκταση η πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων από την 
παιδική ηλικία. 

Στη δεκαετία του 1970, στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, άρχισαν να εφαρμόζονται 
τα πρώτα προγράμματα παρέμβασης που στόχευαν στη διαμόρφωση κατάλληλων 
συμπεριφορών, για την πρόληψη των χρονίων νοσημάτων (Contento, 1994). Οι 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ο χώρος εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων 
παρουσίαζαν μεγάλες διαφορές. Η εμπειρία που αποκτήθηκε με την πάροδο του 
χρόνου έδειξε ότι ο χώρος του σχολείου είναι ο πλέον κατάλληλος για 
παρεμβάσεις αυτού του είδους και μέσω αυτού του χώρου και η ίδια η 
οικογένεια (Contento, 1994). 

Η εφαρμογή σχετικών παρεμβάσεων στο σχολείο, μπορεί να έχει αυτόματα ως 
αποδέκτες το σύνολο του νεανικού πληθυσμού μιας χώρας όπου υπάρχει 
υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιπλέον η ενσωμάτωση του προγράμματος μέσα στο 
αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και η υλοποίησή του από το διδακτικό 
προσωπικό του, το καθιστά αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, του προσδίδει την αναγκαία υπόσταση και φυσικά μειώνει το 
κόστος εφαρμογής του. 

Τα ευρήματα διαφόρων σχολικών προγραμμάτων παρέμβασης, που 
εφαρμόσθηκαν στις πιό αναπτυγμένες χώρες, έχουν δείξει ότι μπορούν να 
επιφέρουν βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη σχετικά με την 
πρόληψη των ΚΝ (Perry et al., 1988; Stone et al., 1989; Stone et al., 1995; 
Walter et al., 1989; Kelder et al., 1995). 

Παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις από το διεθνή χώρο, αλλά και τα θετικά 
αποτελέσματα από προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης μικρής κλίμακας 
που εφαρμόσθηκαν στη χώρα μας (Kafatos and Mamalakis, 1993β; Lionis et al., 
1991), δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί στην Ελλάδα ενιαία εθνική πολιτική όσον 
αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης ΚΝ. 

Η Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
λαμβάνοντας  υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση, καθώς και την αναγκαιότητα 
διαμόρφωσης μορφών παρέμβασης για έγκαιρη πρόληψη των παραγόντων 
κινδύνου ΚΝ, ξεκίνησε το 1992 την πειραματική εφαρμογή προγράμματος 
εκπαιδευτικής παρέμβασης μεγάλης κλίμακας, στο σύνολο των μαθητών των 
δημοτικών σχολείων της Κρήτης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με την επωνυμία 
“Αγωγή Υγείας και Διατροφής” κλείνει φέτος έξι χρόνια συνεχούς εφαρμογής.  



Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
του προγράμματος, μετά τα τρία πρώτα χρόνια εφαρμογής του, στη βελτίωση 
εκείνων των συμπεριφορών των παιδιών που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και 
τη διατροφή τους, ώστε να προαχθεί η υγεία και ανάπτυξή τους και να 
ελαχιστοποιηθούν οι παράγοντες κινδύνου για χρόνια νοσήματα. 

Δευτερεύοντες στόχοι είναι η εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου για ΚΝ των 
παιδιών της Κρήτης, ηλικίας έξι και εννέα χρόνων αντίστοιχα, καθώς και η 
καταγραφή πιθανών αδυναμιών και δυσχερειών εφαρμογής του προγράμματος 
“Αγωγή Υγείας και Διατροφής”. 

 

 



1. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ 

 

Με τον όρο ΚΝ αποδίδεται το σύνολο των νοσημάτων του καρδιαγγειακού 
συστήματος. Η πλειονότητα των ΚΝ είναι αθηροσκληρωτικής αιτιολογίας και σε 
αυτά περιλαμβάνονται η στεφανιαία νόσος, η περιφερική αγγειοπάθεια και τα 
εγκεφαλικά επεισόδια.  

Ενώ όμως ο θάνατος από ΚΝ μπορεί να είναι ακαριαίος, η αθηροσκλήρωση είναι 
το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης, βραδείας και σιωπηρής διαδικασίας που 
φαίνεται να έχει τις ρίζες της στην παιδική ηλικία (Wynder et al., 1981; Kelder 
et al., 1994). 

Η έναρξη αλλά και η ταχύτητα ανάπτυξης της αθηροσκλήρωσης συναρτάται με 
την παρουσία συγκεκριμένων καθημερινών συνηθειών καθώς και παραγόντων 
που σχετίζονται με την προσωπικότητα, την κοινωνική και οικογενειακή 
κατάσταση και την κληρονομικότητα (Neaton and Wenworth, 1992; Kannel, 
1988; Berg, 1989). 

Εκτός όμως από την ανάγκη εντοπισμού των παραγόντων που οδηγούν στην 
αθηροσκλήρωση, η γνώση των μηχανισμών ανάπτυξης της και των εξελικτικών 
της σταδίων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπισή της και 
κυρίως για την πρόληψή της. Η συνοπτική ανάλυση αυτών των μηχανισμών και 
των σταδίων ανάπτυξης της αθηροσκλήρωσης επιχειρείται σ’ αυτό το Κεφάλαιο. 

 

1.1. « ˆıÛÈÔÎÔ„ÈÍfi ·ÒÙÁÒfl· 

Για τη διευκόλυνση της περιγραφής των παθολογικών καταστάσεων που 
σχετίζονται με την αθηροσκλήρωση, κρίνεται αναγκαίο να γίνει προηγουμένως 
μια σύντομη αναφορά στην κυτταρική αρχιτεκτονική των φυσιολογικών 
ελαστικών και μυϊκών αρτηριών. 

Τα τοιχώματα των ελαστικών (μεγάλων) και μυϊκών (μικρών και μεσαίων) 
αρτηριών αποτελούνται από τρεις στοιβάδες: την εσωτερική που ονομάζεται έσω 
χιτώνας, τη μεσαία που ονομάζεται μέσος χιτώνας, και την εξωτερική που 
ονομάζεται έξω χιτώνας (Stevens and Lowe, 199443). 



Ο έσω χιτώνας καλύπτεται στην επιφάνεια του αυλού, από μια στρώση 
ενδοθηλιακών κυττάρων που βρίσκονται πάνω σε μια βασική μεμβράνη πλούσια 
σε κολλαγόνο. Εξωτερικά περιβάλλεται από μια θυριδωτή ελαστική μεμβράνη 
πλούσια σε ελαστικές ίνες που λέγεται εσωτερική ελαστική μεμβράνη. Τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα που βρίσκονται σε επαφή με τον αυλό δημιουργούν ένα 
φραγμό διαπερατότητας και καθορίζουν ποια μόρια θα εισέλθουν από τον αυλό 
στο αρτηριακό τοίχωμα. Η αυξημένη διαπερατότητα των κυττάρων αυτών μετά 
από τραυματισμό του ενδοθηλίου, έχει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία  
αθηροσκληρωτικών αλλοιώσεων (Stevens and Lowe, 1993). 

Ο μέσος χιτώνας καλύπτεται εσωτερικά από την εσωτερική ελαστική μεμβράνη 
και εξωτερικά από μια άλλη θυριδωτή στρώση ελαστικών ινών, τη λεγόμενη 
εξωτερική ελαστική μεμβράνη. Οι πόροι της θυριδωτής στρώσης της εξωτερικής 
μεμβράνης, είναι αρκετά μεγάλοι επιτρέποντας τη διέλευση μεγάλων κυττάρων 
και κυτταρικών παραγόντων. Ο φυσιολογικός μέσος χιτώνας αποτελείται κυρίως 
από λεία μυϊκά κύτταρα που περιβάλλονται από μικρές ποσότητες κολλαγόνου 
και ελαστικών ινών (Stevens and Lowe, 1993). 

Ο έξω χιτώνας χωρίζεται από το μέσο χιτώνα με την εξωτερική ελαστική 
μεμβράνη. Στην εξωτερική του επιφάνεια περιβάλλεται κυρίως από συνδετικό 
ιστό ο οποίος εμπεριέχει κολλαγόνο, πρωτεογλυκάνες, μικρά αιμοφόρα αγγεία 
και λιπώδη ιστό (Stevens and Lowe, 1993). 

 

1.2. Στάδια ανάπτυξης αθηροσκλήρωσης 

Από το σύνολο των κυττάρων του αρτηριακού τοιχώματος, αυτά που κυρίως 
συμμετέχουν στη δημιουργία αθηροσκλήρωσης, είναι τα κύτταρα του έσω 
χιτώνα και ειδικότερα τα ενδοθηλιακά και τα λεία μυϊκά κύτταρα. Σε 
προχωρημένα στάδια αθηροσκλήρωσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και τα 
λεία μυϊκά κύτταρα του μέσου χιτώνα. 

Ως αρχικό στάδιο της αθηροσκλήρωσης θεωρούνται οι λιπώδεις ραβδώσεις οι 
οποίες διαμορφώνονται στον έσω χιτώνα. Αποτελούνται κυρίως από μακροφάγα 
και λεία μυϊκά κύτταρα πλούσια σε λίπος, κυρίως ελεύθερη και εστεροποιημένη 
χοληστερόλη, και ονομάζονται αφρώδη κύτταρα. Αν και δεν εξελίσσονται όλες 
οι λιπώδεις ραβδώσεις σε προχωρημένα στάδια αθηροσκλήρωσης, η πλειονότητα 
αυτών ακολουθεί αυτήν την εξελικτική πορεία (McGill, 1984). 

Ως επόμενο εξελικτικό στάδιο αθηρογένεσης, μετά τις λιπώδεις ραβδώσεις, 
θεωρούνται οι ινώδεις πλάκες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ινωδών πλακών 



είναι η υπέρμετρη πάχυνση του έσω χιτώνα λόγω αυξημένης εναπόθεσης 
εξωκυττάριου λίπους στα λεία μυϊκά κύτταρα και τα μακροφάγα, καθώς και ο 
πολλαπλασιασμός των λείων μυϊκών κυττάρων. Η πάχυνση του έσω χιτώνα 
επεκτείνεται κυρίως προς τον αυλό προκαλώντας μερική απόφραξη αυτού. Οι 
ινώδεις πλάκες εκτός από μακροφάγα και λεία μυϊκά κύτταρα (αφρώδη κύτταρα) 
περιέχουν λεμφοκύτταρα και Τ - κύτταρα (Gown et al., 1986; Jonasson et al., 
1986). 

Ως τρίτο και τελικό στάδιο στη διαδικασία της αθηροσκλήρωσης θεωρούνται οι 
αθηροσκληρωτικές πλάκες. Οι αθηροσκληρωτικές πλάκες ουσιαστικά είναι 
ασβεστοποιημένες ινώδεις πλάκες οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξημένη 
κυτταρική νέκρωση που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος τους. Οι πλάκες αυτές 
καλύπτουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος του αυλού των αρτηριών προκαλώντας 
στένωση καθώς και τα πρώτα συμπτώματα της ΚΝ, ακόμη και το θάνατο. 

 

1.3. Η υπόθεση “αντίδραση σε τραύμα” για τη δημιουργία 
αθηροσκλήρωσης 

Από τις διάφορες υποθέσεις που είχαν προταθεί παλαιότερα για την εξήγηση της 
διαδικασίας γένεσης των αθηροσκληρωτικών πλακών, δύο ήταν οι 
επικρατέστερες. Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, η δημιουργία 
αθηροσκληρωτικής πλάκας είναι αποτέλεσμα του κυτταρικού πολλαπλασιασμού 
μέσα στον έσω χιτώνα, ως αντίδραση στη συσσώρευση σε αυτόν των 
λιποπρωτεϊνών του πλάσματος και των λιπιδίων από το αίμα (Fischer-Dzoga et 
al., 1977; Fless et al., 1982; Florentin et al., 1969). Σύμφωνα με τη δεύτερη 
υπόθεση η δημιουργία αθηροσκληρωτικών πλακών είναι αποτέλεσμα της 
συνεχώς αυξανόμενης εναπόθεσης θρόμβων στο τοίχωμα των αγγείων (Ross, 
1986; Ross et al., 1986). 

Η σύγχρονη άποψη για την παθογένεση της αθηροσκλήρωσης περιλαμβάνει 
στοιχεία και από τις δύο παλαιότερες υποθέσεις, και ονομάζεται “αντίδραση σε 
τραύμα” (response-to-injury). Η παρατήρηση ότι η αθηροσκληρωτική πλάκα 
περιέχει Τ-κύτταρα υποδηλώνει ότι το αρχικό ερέθισμα στη δημιουργία 
αθηροσκληρωτικών πλακών είναι κάποιο τραύμα ή κάποια αλλαγή στο 
αρτηριακό ενδοθήλιο (Jonasson et al., 1986; Gown et al., 1986; Tsukada et al., 
1987). 

Ανάμεσα στους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν τραύμα και αλλαγές 
στο ενδοθήλιο συμπεριλαμβάνονται ουσίες που σχετίζονται με την 



υπερχοληστερολαιμία, το διαβήτη και την υπέρταση. Ακόμη, αιτία τραύματος 
μπορεί να είναι οι οξειδωμένες λιποπρωτεΐνες, καθώς και η πίεση που ασκείται 
στον έσω χιτώνα από τις διογκωμένες και επεκτεινόμενες λιπώδεις ραβδώσεις. 

Η παρουσία τραύματος στο ενδοθήλιο επιτρέπει στα μονοκύτταρα και στα 
αιμοπετάλια να προσκολλούνται σ’ αυτό, καθώς επίσης επιτρέπει αυξημένη 
εισροή στον έσω χιτώνα των στοιχείων του πλάσματος, όπως είναι τα λιπίδια. 
Στην συνέχεια τα μονοκύτταρα που έχουν προσκολληθεί στην περιοχή του 
τραύματος εισέρχονται στον έσω χιτώνα με τη μορφή μακροφάγων. Η παρουσία 
των μακροφάγων αλλά και η αυξημένη διαπερατότητα της ενδοθηλιακής 
μεμβράνης από λιπίδια, τα οποία προσλαμβάνονται από τα μακροφάγα και τα 
οποία στην συνέχεια μετατρέπονται σε αφρώδη κύτταρα, συμβάλλουν στη 
δημιουργία αθηροσκληρωτικών αλλοιώσεων (Ross et al., 1984).  

Παράλληλα με τις προαναφερθείσες διαδικασίες, η προσκόλληση και 
αποκοκκιοποίηση των αιμοπεταλίων προκαλεί ελευθέρωση αυξητικών 
παραγόντων. Η έκκριση αυξητικών παραγόντων επιταχύνει τις χημειοτακτικές 
αντιδράσεις των λείων μυϊκών κυττάρων προκαλώντας τον πολλαπλασιασμό των 
ήδη υπαρχόντων στον έσω χιτώνα αλλά και την μεταφορά άλλων από τον μέσω 
στον έσω χιτώνα. Οι διαδικασίες αυτές οδηγούν στην πάχυνση του έσω χιτώνα 
συμβάλλοντας στην δημιουργία αθηροσκληρωτικών αλλοιώσεων (Ross, 1986). 

Έρευνες in vivo ενισχύουν την υπόθεση ‘αντίδραση σε τραύμα’, βοηθώντας στην 
κατανόηση της παθογένεσης της αθηροσκλήρωσης αλλά και στις προφυλάξεις 
που πρέπει να παρθούν για την αποτροπή της (Ross, 1986; Ross, 1993).  

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι, τόσο για τη θεραπεία όσο και την πρόληψη της 
νόσου, το πρώτο βήμα είναι η κατανόηση του μηχανισμού γένεσης της νόσου και 
των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με αυτή. 

 



 

2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗ-
ΜΑΤΩΝ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Ο εντοπισμός των παραγόντων που συντελούν στην εκδήλωση της νόσου έχει 
συμβάλλει καθοριστικά τα τελευταία χρόνια στην διαμόρφωση παρεμβάσεων 
πρόληψης και κατ’ επέκταση μείωσης των θανάτων από ΚΝ, στις πιο 
αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύντομη 
βιβλιογραφική αναφορά στις σημαντικότερες από τις έρευνες που βοήθησαν 
στον εντοπισμό των παραγόντων που σχετίζονται με τη δημιουργία 
αθηροσκλήρωσης και την εκδήλωση ΚΝ. 

 

2.1. Διατροφή και καρδιαγγειακά νοσήματα 

Ο Ρώσος παθολόγος Nikolai Antitschkow είναι  ο πρώτος που αναφέρθηκε στη σχέση 
μεταξύ της χοληστερόλης του πλάσματος και της διατροφής (Antitschkow, 1933). Το 
ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω απ’ αυτά τα θέματα παρέμεινε πολύ περιορισμένο μέχρι 
το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε στις βιομηχανικά αναπτυγμένες 
χώρες παρουσιάστηκε μια δραματική αύξηση των ΚΝ. 

Η πρώτη  συντονισμένη ερευνητική προσπάθεια στην αναζήτηση της σχέσης μεταξύ 
της διατροφής και των ΚΝ ξεκίνησε στη δεκαετία του 1960. Ο επιδημιολόγος Ancel 
Keys από το Πανεπιστήμιο της Μινεσσότας και οι συνεργάτες του,  εντός και εκτός των 
ΗΠΑ,  μελέτησαν τις διατροφικές συνήθειες σε πληθυσμούς επτά χωρών. Σ’ αυτή τη 
μελέτη που έμεινε  γνωστή ως “Μελέτη των επτά χωρών”, εκτός από τις ΗΠΑ  
συμμετείχαν και η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γιουγκοσλαβία, η Ολλανδία, η Φιλλανδία και η 
Ιαπωνία. Κατά τη διάρκεια  αυτής της μελέτης μετρήθηκαν τα επίπεδα της 
χοληστερόλης του ορού και παράλληλα  εκτιμήθηκαν οι διατροφικές  συνήθειες 
χιλιάδων συμμετεχόντων και από τις επτά χώρες. Αργότερα αυτές οι πληροφορίες 
συσχετίστηκαν με τη συχνότητα θανάτων από ΚΝ (Keys, 1970; Keys, 1980).  

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης ήταν οι πρώτες ισχυρές ενδείξεις ότι η διατροφή είναι 
ένας από τους βασικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη 
αθηροσκλήρωσης. Συγκεκριμένα η συχνότητα ΚΝ σε πληθυσμούς με μέση τιμή 
χοληστερόλης ορού μεταξύ 240 και 280 mg/dl ήταν 10 φορές μεγαλύτερη απ’ ότι σε 
πληθυσμούς με μέση τιμή 160 mg/dl. Ακόμη, όπως φαίνεται και από την Εικόνα 2.1. 



βρέθηκε σημαντική συσχέτιση (84%) μεταξύ της μέσης κατανάλωσης κορεσμένου 
λίπους σε μια χώρα και της συχνότητας εμφάνισης ΚΝ σ’ αυτήν (Keys, 1980). Επίσης 
όπως φαίνεται και από την Εικόνα 2.2. σημαντική βρέθηκε να είναι ακόμη η συσχέτιση 
(89%) μεταξύ του προσλαμβανόμενου κορεσμένου λίπους και της ολικής 
χοληστερόλης του ορού (Keys, 1970). Τέλος, όπως φαίνεται και από την Εικόνα 2.3., 
σημαντική βρέθηκε η συσχέτιση (96%) μεταξύ της μέσης  τιμής  της χοληστερόλης ανά 
χώρα και της συχνότητας ΚΝ νοσημάτων σ’ αυτήν (Ross, 1982). 
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Εικόνα 2.1. Σχέση μεταξύ θανάτων ανδρών από ΚΝ και του ποσοστού 
προσλαμβανομένων θερμίδων από κορεσμένο λίπος, κατά χώρα (Keys, 
1980) 
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Εικόνα 2.2.: Σχέση μεταξύ της ολικής χοληστερόλης του ορού και του ποσοστού 
προσλαμβανόμενων θερμίδων από κορεσμένο λίπος, κατά χώρα 
(Keys, 1970) 
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Εικόνα 2.3.:  Σχέση μεταξύ αριθμού θανάτων από ΚΝ και ολικής χοληστερόλης ορού, 
κατά χώρα (Ross, 1982) 

 



Ανάλογα ήταν και τα ευρήματα που προέκυψαν από το “International Atherosclerosis 
Project” όπου χρησιμοποιήθηκαν τα ευρήματα από 31.000 νεκροψίες σε 15 πόλεις ανά 
τον κόσμο. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν μεγαλύτερη παρουσία 
αθηροσκληρωτικών πλακών σε άτομα με υψηλότερα επίπεδα χοληστερόλης, 
ενισχύοντας έτσι τη σχέση χοληστερόλης ορού και αθηρωγένεσης (McGill, 1968). 
Προς την ίδια κατεύθυνση δείχνουν και τα ευρήματα μιας άλλης συγκριτικής μελέτης 
στοιχείων νεκροψίας μεταξύ  ιαπωνέζων και αμερικανών πολιτών. Η παρουσία 
αθηροσκληρωτικών πλακών ήταν μεγαλύτερη στους αμερικανούς των οποίων η τυπική 
δίαιτα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη κατανάλωση κορεσμένου λίπους (καλύπτει το 
15% περίπου των θερμίδων που προσλαμβάνονται ημερησίως) και χοληστερόλης 
(ανέρχεται στα 400-600 mg/dl ημερησίως), σε σχέση με την τυπική ιαπωνική δίαιτα 
όπου η κατανάλωση κορεσμένου λίπους συνεισφέρει ελάχιστα στο συνολικό αριθμό 
προσλαμβανόμενων θερμίδων ενώ η ημερήσια κατανάλωση χοληστερόλης είναι 
περίπου 130 mg/dl (White and Edwards, 1950). 

Οι διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των πληθυσμών διαφορετικών χωρών, απ’ αυτές 
τις πρώτες μελέτες, ορισμένοι ερευνητές τις απέδωσαν σε κληρονομικούς παράγοντες. 
Η υπόθεση όμως αυτή γρήγορα διαψεύσθηκε από τα ευρήματα άλλων ερευνών που 
έγιναν σε ομοιογενείς εθνολογικά πληθυσμούς αλλά με διαφορετικές δίαιτες. Τέτοιες 
έρευνες είναι αυτές  που έγιναν σε χορτοφάγους, στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, οι οποίοι  
κατανάλωναν πολύ  λιγότερη χοληστερόλη και κορεσμένο λίπος σε σχέση με τον 
υπόλοιπο πληθυσμό. Τα επίπεδα LDL-C, τριγλυκεριδίων και αρτηριακής πίεσης γι’ 
αυτούς τους ανθρώπους βρέθηκαν να είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τον 
υπόλοιπο πληθυσμό (Sacks et al., 1975; Philips et al., 1978; Thorogood et al., 1987). 

Ακόμη όμως  περισσότερο σημαντικά ήταν τα ευρήματα των ερευνών  που έγιναν σε 
πληθυσμούς που μετανάστευσαν από τη χώρα τους σε άλλες χώρες και άλλαξαν 
διατροφικές συνήθειες. Ετσι πληθυσμοί από χώρες με χαμηλά επίπεδα 
προσλαμβανόμενης χοληστερόλης και κορεσμένου λίπους, με χαμηλά επίπεδα 
χοληστερόλης ορού και με χαμηλά επίπεδα θνησιμότητας από ΚΝ, μελετήθηκαν μετά 
τη μετανάστευσή τους σε άλλες χώρες με άκρως  αντίθετο προφίλ στις προηγούμενες 
παραμέτρους. Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στις παραμέτρους αυτές, καθώς και ο 
ρυθμός ανάπτυξης  αθηροσκλήρωσης που σημειώθηκε σ’ αυτούς τους μετανάστες, 
μέσα σε μια ή δύο γενιές, δεν μπορούν ασφαλώς να αποδοθούν, γι’ αυτό το σύντομο 
χρονικό διάστημα, σε γενετικές αλλαγές. 

Τέτοιες περιπτώσεις ερευνών είναι η “Ni-Hon-San” study (Robertson et al., 1977; 
Kagan et al., 1974). Η “Ni-Hon-San” study είναι ίσως από τις περισσότερο  γνωστές  
μελέτες αυτού του είδους. Το όνομά της  προέρχεται από τα αρχικά του Nagasaki, 
Ηonolulu και San Francisco. Στην έρευνα αυτή οι διαιτολογικές συνήθειες, η 



χοληστερόλη του ορού και το ποσοστό θνησιμότητας από ΚΝ, μελετήθηκε σε 
ιαπωνέζους άνδρες στο Nagasaki  και σε μετανάστες στη Honolulu και στο San 
Francisco. Μετά από συνεχή  παρακολούθηση μερικών χρόνων βρέθηκε ότι  ενώ η 
μέση τιμή της χοληστερόλης του ορού στους άνδρες του Nagasaki ήταν 180 mg/dl 
στους  μετανάστες είχε αυξηθεί. Συγκεκριμένα αυτοί που έμεναν στη Honolulu 
εμφάνισαν μέση τιμή χοληστερόλης ορού 218 mg/dl ενώ αυτοί στο San Fransisco 228 
mg/dl. Αντίστοιχα η συχνότητα εμφάνισης καρδιακών επεισοδίων (heart-attacks) για 
τους άνδρες που έμεναν στο San Fransisco ήταν τρεις ήμισυ φορές μεγαλύτερη  από 
αυτή των ομοεθνών τους του Nagasaki (Worth et al., 1975). Οι αλλαγές στις τιμές της 
χοληστερόλης του ορού και στο ρυθμό θνησιμότητας από ΚΝ μπορεί  να αποδοθεί στην 
εγκατάλειψη της παραδοσιακής ιαπωνέζικης δίαιτας, πλούσιας σε ψάρι, και στην 
υιοθέτηση της αμερικάνικης δίαιτας, πλούσιας σε κορεσμένα λίπη και χοληστερόλη. 
Στον Πίνακα 2.1. παρουσιάζεται  μέρος των αποτελεσμάτων αυτής της μελέτης. 

 

Πίνακας 2.1. Συσχέτιση προσλαμβανόμενου λίπους, ολικής χοληστερόλης του ορού και 
θανάτων από ΚΝ, μεταξύ Ιαπωνέζων ανδρών που ζουν στην Ιαπωνία, 
Χαβάη και Καλιφόρνια (Kato et al., 1973; Marmot, 1975). 

 

 Ιαπωνία Χαβάη Καλιφόρνια 

Ολικό λίπος                                  (% 
του συνόλου των θερμίδων) 

15 33 38 

Κορεσμένο λίπος                                         
(% του συνόλου των θερμίδων) 

7 23 26 

Ολική χοληστερόλη ορού  (mg/dl) 181 218 228 

Θάνατοι από CHD ανά 100 άτομα 25 35 45 

Aν και τα ευρήματα των προαναφερθέντων μελετών δείχνουν την ύπαρξη σχέσης 
μεταξύ των προσλαμβανομένων από τη διατροφή χοληστερόλης και κορεσμένου 
λίπους, και των επίπεδα χοληστερόλης του ορού και της εμφάνισης ΚΝ, δεν 
αποδεικνύουν όμως κατά πόσο βελτίωση των διαιτολογικών συνηθειών θα μπορούσε 
να επιφέρει μείωση της χοληστερόλης του ορού και της συχνότητας εμφάνισης ΚΝ. 

Οι πρώτες ενδείξεις για τη δυνατότητα βελτίωσης των επιπέδων   χοληστερόλης ορού, 
μέσα από τη βελτίωση των διαιτολογικών συνηθειών, ήρθαν από την έρευνα “Diet 
Heart Feasibility Study”. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ και ο πληθυσμός 
που δέχτηκε τη σχετική ενημέρωση και εκπαίδευση, μείωσε σημαντικά την πρόσληψη 
κορεσμένου λίπους και χοληστερόλης. Ως συνέπεια  των διατροφικών αλλαγών που 



σημειώθηκαν ήταν να μειωθούν σημαντικά τα επίπεδα της χοληστερόλης του ορού 
(Νational Diet-Heart Study Research Group, 1969).  

Η αντίστοιχη  ερευνητική απόδειξη, της δυνατότητας δηλαδή μείωσης της συχνότητας 
εμφάνισης ΚΝ μέσα από αλλαγές στις διαιτολογικές συνήθειες, είναι πολύ  πιο 
δύσκολη κυρίως λόγω του μακρού απαιτούμενου χρόνου και της παρουσίας πολλών 
παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης. Αυτό  θα μπορούσε 
να αποδειχθεί  μόνο μέσα από καλά  οργανωμένες  κλινικές μελέτες με μεγάλα 
πληθυσμιακά δείγματα, και την ύπαρξη ομοιογενών ομάδων  παρέμβασης και ελέγχου.  

Μια από τις πρώτες μελέτες, που υπάγονται σ’αυτή την κατηγορία είναι η “Los Angeles 
Veterans Administration Study”. Ο πληθυσμός της μελέτης  αποτελείτο από 846 άνδρες 
ηλικίας 55-89 χρονών οι οποίοι χωρίστηκαν  τυχαία σε δύο ομάδες. Η δίαιτα της 
ομάδας ελέγχου, διαμορφώθηκε στα πρότυπα της μέσης αμερικανικής δίαιτας, με το  
40% των θερμίδων προερχόμενο από λίπος, κυρίως κορεσμένο. Η δίαιτα της ομάδας 
παρέμβασης ήταν πλούσια σε πολυακόρεστα λίπη και περιείχε τη μισή περίπου 
ποσότητα χοληστερόλης από εκείνη της ομάδας ελέγχου. Συγκεκριμένα, τα 2/3 της 
συνολικής ποσότητας ζωϊκού λίπους, που περιείχε η δίαιτα της ομάδας ελέγχου είχαν 
αντικατασταθεί από σπορέλαιο, δημιουργώντας αναλογία πολυακόρεστου προς 
κορεσμένο λίπος ίση με 2:1. Μετά τη συμπλήρωση οκτώ χρόνων, η επανεξέταση του 
πληθυσμού έδειξε  ότι η ομάδα παρέμβασης είχε  χαμηλότερα επίπεδα χοληστερόλης 
ορού (13%), και σημαντικά μειωμένο αριθμό καρδιοαγγειακών επεισοδίων και 
θανάτων από ΚΝ, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (Πίνακας 2.1). Μεταξύ όμως των 
άλλων ευρημάτων αυτής της μελέτης ήταν και η αυξημένη θνησιμότητα, από άλλες 
αιτίες, που παρουσιάστηκε στην ομάδα παρέμβασης. Το εύρημα αυτό έθεσε για πρώτη 
φορά τον προβληματισμό κατά πόσο η μείωση των επιπέδων χοληστερόλης ορού  είναι 
εντελώς  αβλαβής (Dayton et al., 1969). 

Tα ευρήματα μιας σειράς μελετών που ακολούθησαν δεν άφησαν κανένα περιθώριο 
αμφισβήτησης για τη σημαντικότητα και την ανάγκη αλλαγής των διαιτολογικών 
συνηθειών για την προαγωγή της υγείας και τη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας. 

Απο τις πιο σημαντικές μελέτες που υπάγονται σ’ αυτή την κατηγορία είναι η “Western 
Electric Study” (Shekelle and Stamler, 1989; Shekelle et al., 1981), η  “Ηelsinki Heart 
Study” (Frick et al., 1987; Manninen et al., 1988) και η “Oslo study” (Hjermann et al., 
1981; Hjermann et al., 1986). 

Eνδεικτικά αναφέρονται τα ευρήματα της “Oslo Study”. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν  
άνδρες που, είτε ήταν καπνιστές, είτε είχαν χοληστερόλη ορού μεταξύ 7,5-9,8 mmol/l. 
Οι άνδρες αυτοί μοιράστηκαν τυχαία σε  δύο ομάδες. Η ομάδα παρέμβασης  
ακολούθησε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα διατροφής και 



καπνίσματος ενώ στην ομάδα ελέγχου δεν έγινε καμία παρέμβαση. Η διατροφή της 
ομάδας παρέμβασης, όπως τελικά διαμορφώθηκε, διέφερε σημαντικά από την 
αντίστοιχη της “Los Angeles Veterans Administration study”. Συγκεκριμένα ενώ και 
εδώ υπήρξε μια σημαντική μείωση του ολικού και κορεσμένου λίπους, δεν υπήρξε 
αντίστοιχη αύξηση στα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (ω-6). Ακόμη υπήρξε αύξηση στην 
κατανάλωση άπεπτων φυτικών ινών. 

Τα αποτελέσματα, για την ομάδα παρέμβασης, έδειξαν μείωση της χοληστερόλης του 
ορού κατά 13% και της κατανάλωσης καπνού κατά 65%. Ως αποτέλεσμα αυτών των 
αλλαγών βρέθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ως προς τον αριθμό 
καρδιοαγγειακών επεισοδίων και τον συνολικό αριθμό θανάτων απ’ αυτά ενώ δεν 
βρέθηκε καμιά διαφορά στο ποσοστό θανάτων από άλλες αιτίες (Hjermann, 1981; 
Hjermann et al., 1986). 

Πίνακας 2.2: Παρουσίαση αποτελεσμάτων της “Los Angeles Veterans Administration 
Study” και της “Oslo Study” 

 Αριθμός Συνολικός Θάνατοι  Κλάσμα ΟΠ/ΟΕ
 Συμμετεχόντων Αριθμός 

θανάτων 
& επει-
σόδια ΚΝ 

Σύνολο 
θανάτων 

ΚΝ 

Los Angeles Veterans OΠ 424 174 60 0,98 0,68 
Administration Study ΟΕ 422 177 88   

Oslo Study ΟΠ 604 16 19 0,69 0,53 

 ΟΕ 628 24 36   
 
ΟΠ= Ομάδα Παρέμβασης 
ΟΕ= Ομάδα Ελέγχου 

2.2. Aσκηση και καρδιαγγειακά νοσήματα 

Ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που επεσήμανε τις επιβλαβείς συνήθειες της καθιστικής 
ζωής στην υγεία. Πολλά χρόνια  αργότερα, το 1700, ο Bernardino Ramazzini 
δημοσίευσε μια πραγματεία που αναφέρεται στις επιβλαβείς  συνέπειες που έχει στην 
υγεία η καθιστική δουλειά του ράφτη σε σχέση με αυτή του δρομέα αγγελειοφόρου 
(Ramazzini, 1964). Παρατάυτα όμως, τα ΚΝ δεν είχαν  προσδιοριστεί  μέχρι το 1912 
και η πρώτη  αναφορά στην πιθανή σχέση μεταξύ της εκδήλωσης της νόσου και των 
επιπέδων σωματικής άσκησης,  έγινε από τον Morris και τους συνεργάτες του το 1953 
(Μorris et al., 1953; Morris et al., 1966; Morris, 1975). Tα ευρήματα  της 
επιδημιολογικής αυτής έρευνας βασίστηκαν  στη συχνότητα εμφάνισης παραγόντων 
κινδύνου  για ΚΝ στους οδηγούς των διόροφων λεωφορείων του Λονδίνου και στους 
ελεγκτές. Οι μεν πρώτοι  έπρεπε να περνούν  πολλές ώρες  την ημέρα  καθισμένοι πίσω 



από το τιμόνι ενώ οι ελεγκτές λόγω της φύσης της δουλειάς τους, έπρεπε να βρίσκονται 
πολλές ώρες σε κίνηση. 

Την πρώτη αυτή έρευνα διαδέχθηκαν πολλές άλλες όπου έγιναν ανάλογες συγκρίσεις 
σε επαγγέλματα με διαφορετικές απαιτήσεις σωματικής δραστηριότητας. Έτσι ανάλογα 
ευρήματα με αυτά του Morris et al. (1953) βρέθηκαν: μεταξύ ταχυδρόμων και 
ταχυδρομικών υπαλλήλων (Kahn, 1963),  αγροτών  και ανθρώπων   που έκαναν 
καθιστική  ζωή (Zukel et al., 1959;  Cassel et al., 1971) και  εργατών και  υπαλλήλων 
σιδηροδρομικών σταθμών (Taylor et al., 1962; Menotti and Puddu, 1976).  

Υπήρξαν  όμως και κάποιες έρευνες όπου τα αποτελέσματά τους δεν ήταν τα 
αναμενόμενα (Chapman and Massey, 1964; Stamler et al., 1960; Paul et al., 1963). 
Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι οι συγκρινόμενες επαγγελματικές ομάδες δεν 
διέφεραν ουσιαστικά μεταξύ τους ως προς τις απαιτήσεις του επαγγέλματος σε 
σωματική δραστηριότητα ή ακόμη στο γεγονός ότι η ψυχαγωγική, μη επαγγελματική 
άσκηση, δεν λήφθηκε υπόψη. 

Μια από τις πρώτες καλοσχεδιασμένες και πολυπαραγοντικές έρευνες ξεκίνησε το 1951 
στους λιμενεργάτες του San Francisco, των οποίων  η επαγγελματική  σωματική 
δραστηριότητα και οι θάνατοι από ΚΝ καταγράφηκαν για 22 χρόνια (Paffenbarger and 
Hale, 1975; Paffenbarger et al., 1977). Η καταγραφή της σωματικής δραστηριότητας 
γινόταν στο χώρο εργασίας  και η κατανάλωση ενέργειας υπολογιζόταν σε 
χιλιοθερμίδες / εβδομάδα, ενώ τα στοιχεία θνησιμότητας συγκεντρώθηκαν με βάση τα 
επίσημα έγγραφα (πιστοποιητικά θανάτου). Με βάση τα επίπεδα της απαιτούμενης 
σωματικής δραστηριότητας η απασχόληση των λιμενεργατών μπορεί να χωριστεί σε 
δύο ομάδες. Σε αυτή που αφορά την φορτοεκφόρτωση των πλοίων και είναι μια 
δουλειά έντονη και επίπονη και αυτή των υπαλλήλων που είναι κυρίως καθιστική. Οι 
κανονισμοί του σωματείου προέβλεπαν υποχρεωτική πενταετή  απασχόληση όλων των 
λιμενεργατών στην φορτοεκφόρτωση των πλοίων πριν περάσουν, εάν το ήθελαν οι 
ίδιοι, σε απασχόληση γραφείου. Πολλοί λιμενεργάτες όμως συνέχιζαν να δουλεύουν 
στη φορτοεκφόρτωση και μετά το πέρας των πέντε χρόνων  φτάνοντας, κατά μέσο όρο, 
τα 13 χρόνια. Το γεγονός, της υποχρεωτικής πενταετούς απασχόλησης στη 
φορτοεκφόρτωση, απέκλειε από το σύνολο των εργατών που συμμετείχαν στην έρευνα, 
άτομα αδύναμα ή φιλάσθενα, διατηρώντας μια σχετική ομοιογένεια μεταξύ του 
πληθυσμού του δείγματος. Συνεπώς, οι όποιες διαφορές μεταξύ αυτών που συνέχιζαν 
να δουλεύουν στην φορτοεκφόρτωση για πολλά χρόνια και αυτών που σταματούσαν 
στην πενταετία ή λίγο αργότερα, δεν μπορούν να αποδοθούν σε θέματα 
κληρονομικότητας. 

Από τους 3.686 λιμενεργάτες που παρακολουθήθηκαν την περίοδο 1951-72 πέθαναν 
395 (11%) από ΚΝ. Το ποσοστό θνησιμότητας όμως για τους εργάτες με εβδομαδιαία 



κατανάλωση  θερμίδων  μεγαλύτερη από 8.500 kcals ήταν περίπου το μισό (0,56) από 
αυτούς που η εβδομαδιαία  κατανάλωση θερμίδων ήταν μικρότερη από 8.500 kcals 
(Εικόνα 2.4.). 

Τόσο τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης όσο και αυτών που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως αποτέλεσαν τις πρώτες ισχυρές ενδείξεις ότι η συχνότητα εκδήλωσης 
ΚΝ καθώς και οι θάνατοι από αυτά συναρτόνται με τα επίπεδα επαγγελματικής 
σωματικής δραστηριότητας. 

 

 

 

 
 

 

 



 

Εικόνα 2.4.: Σχέση μεταξύ θανάτων από ΚΝ και καταναλισκόμενων θερμίδων κατά ηλικία 
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Λίγα χρόνια αργότερα μετά την πρώτη έρευνα του Morris, που συνέδεσε τα ΚΝ με τα 
επίπεδα σωματικής άσκησης, ο ίδιος ερευνητής και οι συνεργάτες του, αναφέρθηκαν 
στα ευεργετικά αποτελέσματα της ψυχαγωγικής  σωματικής άσκησης για την πρόληψη 
ΚΝ, σε ομάδες ατόμων με καθιστική εργασία. Συγκεκριμένα, 17.944 μεσήλικες άνδρες 
εργαζόμενοι στο Βρετανικό δημόσιο φορέα, συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο 
σωματικής άσκησης. Το ερωτηματολόγιο ζητούσε καταγραφή σωματικής άσκησης ανά 
διάστημα πέντε λεπτών, για μια εργάσιμη  ημέρα και μια αργία. Κατά τη διάρκεια των 
επόμενων 8,5 χρόνων  το ποσοστό των πρώτων κρίσεων ΚΝ (CHD first-attack) γι’ 
αυτούς που συμμετείχαν σε έντονη σωματική άσκηση, όπως αθλητικές δραστηριότητες, 
ήταν 3,1%. Το αντίστοιχο ποσοστό γι’ αυτούς  που απείχαν  από κάθε μορφή έντονης  
σωματικής άσκησης ήταν 6,9%. Για τα πρώτα κρούσματα ΚΝ (first-attack rates of 
CHD) τα ποσοστά ήταν 1,1% και 2,9% αντίστοιχα (Chave et al., 1978; Epstein et al., 
1976). 

Από τις περισσότερο γνωστές έρευνες και ίσως η πρώτη που παρουσιάζει αναλυτικά 
στοιχεία για μεγάλη χρονική διάρκεια, σχετικά με την ψυχαγωγική άσκηση των 
συμμετεχόντων, είναι η “Τhe U.S. College Alumni Study”. Τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στην συγκεκριμένη μελέτη αφορούν πρώην φοιτητές του 
Πανεπιστημίου του Χάρβαντ και της Πελσυβάνιας που γράφτηκαν σ’ αυτά την περίοδο 
1916-1950. Για την πραγματοποίηση αυτής της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 
πληροφορίες αρχείων των Πανεπιστημίων που αφορούν κλινικές εξετάσεις των τότε 
φοιτητών, συμμετοχή τους σε αθλητικές ομάδες κ.ά. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης 
πληροφορίες που συλλέχθηκαν, κατά την περίοδο 1962-85, με τη βοήθεια σχετικού 
ερωτηματολογίου που ταχυδρομήθηκε στους απόφοιτους και αφορούσε γι’ αυτή την 
περίοδο: επίπεδα σωματικής άσκησης, συνήθειες καπνίσματος, σωματομετρήσεις, 
ασθένειες και αιτίες θανάτου γονέων. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν και τα επίσημα 
πιστοποιητικά θανάτου από τα αρχεία του κράτους. 

Το σημαντικότερο εύρημα αυτής της μελέτης είναι ότι η συστηματική σωματική 
άσκηση (>2.000 Kcals/εβδομάδα) μπορεί να μειώσει σημαντικά τη συχνότητα 
εμφάνισης ΚΝ ανεξάρτητα από τα επίδεδα σωματικής άσκησης στην εφηβία ή τα 
φοιτητικά χρόνια. Επιπλέον, προέκυψε ότι πρώην  αθλητές που απέχουν πλέον από 
οποιαδήποτε μορφή σωματικής άσκησης είναι περισσότερο επιρρεπείς στην εμφάνιση 
ΚΝ από αυτούς που δεν υπήρξαν ποτέ αθλητές (Paffenbarger et al.,1966; Paffenbarger 
and Wins, 1969; Paffenbarger et al., 1978). 

Στην πιο πρόσφατη επανεξέταση των δεδομένων, που έγινε το 1985, βρέθηκε επίσης 
ότι οι απόφοιτοι που κάνουν έντονη σωματική άσκηση (≥ 4,5 ΜΕΤS) τα τελευταία 
χρόνια, (επανεξέταση 1977) ενώ παλαιότερα δεν έκαναν  (επανεξέταση 1966), είχαν 



41% μικρότερο κίνδυνο να πεθάνουν από ΚΝ σε σχέση με αυτούς που απήχαν  από 
τέτοια μορφή άσκησης και το 1966 και το 1977 (Paffenbarger et al., 1993). 

Ενισχυτικά των ευρημάτων των προηγούμενων  ερευνών θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν τα αποτελέσματα του Magnus  και των συνεργατών του (Magnus et 
al.,1979). Tα αποτελέσματα αυτής της μελέτης βασίστηκαν στις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν για τη συχνότητα προηγούμενης απασχόλησης με ψυχαγωγική 
άσκηση (περπάτημα, ποδηλασία, κηπουρική) 473 ασθενών με στηθάγχη. Οι 
πληροφορίες πάρθηκαν από τους ίδιους τους ασθενείς ή κάποιο συγγενή τους και 
συγκρίθηκαν με αντίστοιχες πληροφορίες που συλλέχθηκαν από 875 υγιή άτομα, 
τυχαία  επιλεγμένα. Ανάλογα με τη συχνότητα συμμετοχής στις προαναφερθείσες 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες η σωματική άσκηση του κάθε συμμετέχοντα στη μελέτη 
χαρακτηρίστηκε ως συνήθης (>8 μήνες/έτος), εποχιακή (4-8 μήνες /έτος) ή ευκαιριακή 
(<4 μήνες /έτος). Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι μόνο η ενασχόληση με 
κάποια μορφή ψυχαγωγικής άσκησης, για περισσότερο από οκτώ μήνες το έτος, έχει 
σημαντική αρνητική  συσχέτιση με την εκδήλωση στηθάγχης. Κάτι ανάλογο δεν 
βρέθηκε  για την εποχιακή  ή ευκαιριακή  σωματική άσκηση. Τα ευρήματα αυτά  
δείχνουν τα θετικά οφέλη που μπορεί να έχει για το καρδιαγγειακό σύστημα η τακτική 
σωματική άσκηση, οφέλη που μπορεί να χαθούν εφόσον παρεμβάλλονται μεγάλες 
χρονικές περίοδοι αποχής (Paffenbarger et al., 1993). 

Αυτή η σύντομη βιβλιογραφική αναδρομή, καταδεικνύει τη σημασία της σωματικής 
άσκησης στην πρόληψη των ΚΝ. Ιδιαίτερη όμως έμφαση και σε συμφωνία με το 
πνεύμα και τον τρόπο ζωής της εποχής μας, θα πρέπει να δοθεί στην ψυχαγωγική 
σωματική άσκηση. Τακτική ενασχόληση με ψυχαγωγική  άσκηση, ιδιαίτερα γι’ αυτούς 
που κάνουν καθιστική εργασία, μπορεί να επιφέρει σημαντικά μεγαλύτερα οφέλη στην 
πρόληψη των ΚΝ σε σχέση με την έντονη επαγγελματική χειρωνακτική εργασία (Leren 
et al., 1975). Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε όμως ότι μια τέτοια διαπίστωση δεν είναι 
ανεξάρτητη από στάσεις, συνήθειες και αντιλήψεις ζωής. Αυτές οι παράμετροι ίσως θα 
πρέπει να είναι από τους πρώτους στόχους των προγραμμάτων προαγωγής υγείας και 
πρόληψης ΚΝ. 

 



3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ                 
 ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από πλήθος γνωστών ερευνών όπως είναι η 
Framingham study και η Multiple Risk Factor Intervention Trial (Neaton and 
Wenworth, 1992; Kannel, 1988), έχουν οδηγήσει στην ακόλουθη ταξινόμηση 
των παραγόντων κινδύνου για τη ΚΝ. 

 

Πρωτεύοντες παράγοντες κινδύνου 

• Υπερλιπιδαιμία 

• Υπέρταση 

• Σακχαρώδης διαβήτης 

Δευτερεύοντες παράγοντες κινδύνου 

• Παχυσαρκία 

• Ηλικία 

• Οικογενειακό ιστορικό - κληρονομικότητα 

• Τρόπος ζωής: 

 - Διαιτολογικές συνήθειες 

 - Σωματική άσκηση 

 - Κάπνισμα 

H συνθετότητα και η πολυπαραγοντικότητα της νόσου, καθιστά δύσκολο τον 
χαρακτηρισμό κάποιων από τους παράγοντες κινδύνου, ως τους 
σημαντικότερους στην ανάπτυξη και εκδήλωσή της. Αν και με τον παραπάνω 
διαχωρισμό κάποιοι από τους παράγοντες χαρακτηρίζονται ως πρωτεύοντες η 
εμφάνισή τους προϋποθέτει την εκδήλωση κάποιων ή και όλων των 
δευτερευόντων παραγόντων. Με άλλα λόγια η εμφάνιση των κύριων παραγόντων 
περνά από την ύπαρξη και των δευτερευόντων.  

Από τους δευτερεύοντες παράγοντες κινδύνου η ηλικία, η κληρονομικότητα και 
η παχυσαρκία, στο βαθμό που η τελευταία εξαρτάται από την κληρονομικότητα, 



είναι δεδομένα και είναι αδύνατη η μεταβολή τους. Αντίθετα οι συνήθειες 
διατροφής, η σωματικής άσκηση και το κάπνισμα, που συνθέτουν τον επίσης 
δευτερεύοντα παράγοντα κινδύνου “τρόπο ζωής”, επιδέχονται μεταβολές και ως 
εκ τούτου σ’ αυτούς θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την πρόληψη της 
νόσου, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται σε επόμενα Κεφάλαια. 

Σ’ αυτό θα αναλυθούν οι πρωτεύοντες παράγοντες κινδύνου και η σχέση τους με 
τους δευτερεύοντες, ως προς την εμφάνιση ΚΝ. Για τη διευκόλυνση όμως της 
ανάλυσης του πρώτου παράγοντας κινδύνου, της Υπερλιπιδαιμίας, κρίνεται 
αναγκαία μια σύντομη αναφορά στα λιπίδια του πλάσματος και στο μεταβολισμό 
τους, που σχετίζονται άμεσα με την Υπερλιπιδαιμία. 

 

3.1. Λιπίδια πλάσματος 

Οι κύριες μορφές λιπιδίων του σώματος (χοληστερόλες, τριγλυκερίδια και 
φωσφολιπίδια) λόγω της χαμηλής υδατοδιαλυτότητάς τους, για να μπορέσουν να 
κυκλοφορήσουν στο πλάσμα, ενώνονται μαζί με τις αποπρωτεΐνες σε μυκηλιακές 
δομές που ονομάζονται λιποπρωτεΐνες του πλάσματος (Gotto et al., 1986). Οι 
λιποπρωτεΐνες του πλάσματος διαχωρίζονται σε πέντε κατηγορίες με βάση την 
πυκνότητά τους η οποία καθορίζεται από τη συγκέντρωση πρωτεϊνών σ’ αυτές 
(Πίνακας 1.1.). 
 
 

Πίνακας 1.1. Κατηγορίες και σύνθεση λιποπρωτεϊνών 

 
  Σύνθεση  %  

Λιποπρωτεΐνες Πυκνότητα 
(g/ml) 

Tριγλυ-
κερίδια 

Χοληστε-
ρόλη 

Φωσφο-
λιπίδια 

Πρωτεΐνες Κύριες Απο- 
πρωτεΐνες 

Χυλομικρά < 0,95 90 5 4 1 ΑΙ, ΑΙΙ, Β-48, 
CΙΙ, CΙΙΙ  

VLDL-C 0,95-1,01 65 13 12 10 B-100, CΙ, 
CΙΙ, CΙΙΙ, E 

IDL 
 

1,0-1,02 30 30 22 18 Β-100 

LDL-C 
 

1,01-1,06 10 43 22 25 B-100 

HDL-C 1,06-1,21 2 18 30 50 ΑΙ, ΑΙΙ, CΙ, 
CΙΙ, CΙΙΙ, E 

 



Χυλομικρά και υπολείμματα χυλομικρών 

Η σύνθεση των χυλομικρών γίνεται στα κύτταρα του βλεννογόνου του εντέρου 
απ’ όπου απελευθερώνονται στη λέμφο και από εκεί μέσω του θωρακικού πόρου 
διοχετεύονται στο αίμα. Είναι πλούσια σε τριγλυκερίδια και η κυριότερη 
αποστολή τους είναι η μεταφορά τριγλυκεριδίων από το έντερο στους διάφορους 
ιστούς, όπως είναι το ήπαρ και ο μυϊκός και o λιπώδης ιστός (Brown and 
Goldstein, 1987). 

 

Λιποπρωτεΐνες πολύ χαμηλής πυκνότητας 

Η σύνθεση των  λιποπρωτεϊνών πολύ χαμηλής πυκνότητας (VLDL-C) γίνεται 
κυρίως στο ήπαρ, αλλά και στα κύτταρα του βλεννογόνου του εντέρου. Είναι 
πλούσια σε τριγλυκερίδια και η κυριότερη αποστολή τους είναι η μεταφορά 
αυτών των τριγλυκεριδίων σε άλλους ιστούς και κυρίως στο λιπώδη ιστό (Brown 
and Goldstein, 1987). 

 

Λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας 

Οι λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας (LDL-C) προέρχονται από το 
μεταβολισμό των VLDL-C μετά από την απομάκρυνση των τριγλυκεριδίων και 
ορισμένων απολιποπρωτεϊνών. Η μετατροπή των VLDL-C σε LDL-C περνά από 
ένα σύντομο μεταβατικό στάδιο των λιποπρωτεϊνών ενδιάμεσης πυκνότητας 
(IDL-C). Ο κύριος ρόλος των LDL-C είναι η μεταφορά και η ρύθμιση της 
σύνθεσης της χοληστερόλης στα κύτταρα των ιστών (Brown and Goldstein, 
1987). 

 

Λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας 

H σύνθεση των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL-C) γίνεται στο ήπαρ. 
Ο κύριος ρόλος της HDL-C είναι η μεταφορά χοληστερόλης από τους 
περιφερειακούς ιστούς στο ήπαρ. Οι δύο κύριες υπερ-φυγοκεντρικές 
υποκατηγορίες των HDL-C είναι η HDL2-C  και HDL3-C. Η HDL2-C  που είναι 
ένα μεγαλύτερο (όμως λιγότερο πυκνό) μόριο, προκύπτει από την HDL3-C 
(μικρότερο αλλά περισσότερο πυκνό) όταν σε αυτή ενωθούν τα προϊόντα 



(χοληστερόλη, φωσφολιπίδια κ.ά. στοιχεία) της λιπόλυσης των χυλομικρών σε 
υπολείμματα χυλομικρών (Brown and Goldstein, 1987; Farmer, 1987). 

 

3.2. Μεταβολισμός λιπιδίων 

Η κατανόηση ή η γνώση του μεταβολισμού των λιπιδίων έχει ιδιαίτερη σημασία 
δεδομένου ότι η συγκέντρωση των λιπιδίων στις αθηροσκληρωτικές αλλοιώσεις 
είναι σημαντικά αυξημένη. 

Το σύστημα μεταφοράς λιπιδίων διαχωρίζεται στην εξωγενή πορεία, για τα 
τριγλυκερίδια και τη χοληστερόλη που προέρχονται από τη δίαιτα και όπου 
απορροφούνται από το έντερο και ενσωματώνονται στα χυλομικρά, και την 
ενδογενή πορεία, για τα τριγλυκερίδια και τη χοληστερόλη που εκκρίνονται από 
το ήπαρ  στο κυκλοφορικό σύστημα μέσω των VLDL-C (Fortmann and Maron; 
1993). 

 

Εξωγενής πορεία 

Μετά από γεύμα, τα εντερικά κύτταρα απορροφούν διαιτητικά τριγλυκερίδια και 
χοληστερόλες και τα ενσωματώνουν μέσα στα χυλομικρά. Μέσα στα χυλομικρά 
η χοληστερόλη μετατρέπεται σε εστέρες χοληστερόλης. Στη συνέχεια τα 
χυλομικρά διοχετεύονται στο αίμα για την κυριότερη τους αποστολή που είναι η 
μεταφορά των τριγλυκεριδίων από το έντερο στους διάφορους ιστούς καθώς και 
τη μεταφορά χοληστερόλης στο ήπαρ. Κατά την κυκλοφορία τους στο αίμα 
δεσμεύονται στα ενδοθηλιακά κύτταρα του έσω χιτώνα των αρτηριών και 
εκτίθενται στο ένζυμο λιποπρωτεϊνική λιπάση. Η Apo CII που βρίσκεται στην 
επιφάνεια των χυλομικρών ενεργοποιεί το ένζυμο αυτό έτσι ώστε τα 
τριγλυκερίδια των χυλομικρών να υδρολυθούν σε λιπαρά οξέα (Ginsberg, 1990). 
Τα λιπαρά οξέα περνούν μέσα στα ενδοθηλιακά κύτταρα και εισχωρούν μέσα 
στον υποκείμενο υποδόρειο ιστό ή στα μυϊκά κύτταρα, όπου είτε 
επαναεστεροποιούνται ή οξειδώνονται. Μετά την υδρόλυση των τριγλυκεριδίων 
τα υπολείμματα των χυλομικρών, που είναι πλέον πλούσια σε εστέρες 
χοληστερόλης και φτωχά σε τριγλυκερίδια, απομακρύνονται από τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα του έσω χιτώνα και επανέρχονται στο αίμα για να καταλήξουν στο 
ήπαρ. Η δέσμευση των υπολειμμάτων των χυλομικρών στο ήπαρ επιτυγχάνεται 
με την αναγνώριση της Apo-E από τους υποδοχείς των ηπατοκυττάρων. Στη 
συνέχεια τα υπολείμματα των χυλομικρών εισέρχονται στα λυσοσωμάτια όπου 
υδρολύονται ενώ η χοληστερόλη τους εστεροποιείται και αποθηκεύεται με την 



μορφή ενδοκυττάριων εστέρων χοληστερόλης. Στη συνέχεια, οι εστέρες αυτοί 
χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση των χολικών οξέων, κυτταρικών μεμβρανών ή 
λιποπρωτεϊνών στην ενδογενή πορεία (Fortmann and Maron; 1993). 

 

Ενδογενής πορεία 

Τα VLDL-C μετά την σύνθεση τους και την είσοδο τους στο κυκλοφορικό, όπως 
και τα χυλομικρά, αλληλεπιδρούν στον αποδέκτη ιστό με τη λιποπρωτεϊνική 
λιπάση. Κατά την αλληλεπίδραση αυτή γίνεται υδρόλυση των τριγλυκεριδίων 
της VLDL-C δίνοντας λιπαρά οξέα στους αποδέκτες ιστούς. Τα υπολείμματα των 
VLDL-C που διαμορφώνονται από τη δράση της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης 
παραμένουν μέσα στο πλάσμα με την μορφή IDL που είναι μόρια πλούσια σε 
εστέρες χοληστερόλης και τριγλυκερίδια. Ένα μέρος από αυτά προσλαμβάνονται 
από τους LDL-C υποδοχείς των ηπατικών κυττάρων ενώ τα υπόλοιπα κατά την 
κυκλοφορία τους στο αίμα μετατρέπονται, με τη δράση του ενζύμου ηπατική 
τριγλυκερική λιπάση, σ’ ένα μικρότερο μόριο, εκείνο της LDL-C.  

Οι LDL-C περιέχουν κυρίως εστέρες χοληστερόλης και κυκλοφορούν στο αίμα 
για δύο έως τρεις ημέρες τροφοδοτώντας με χοληστερόλη τους περιφερειακούς 
ιστούς. Ένα μέρος όμως των LDL-C, περίπου το 50%, επιστρέφει στο ήπαρ και 
καταβολίζεται ενώ το υπόλοιπο προσλαμβάνεται από τους περιφερειακούς 
ιστούς (Young, 1990). Από το σύνολο των LDL μορίων που πηγαίνουν στους 
περιφερειακούς ιστούς το 70-80% περίπου προσλαμβάνεται από αυτούς και 
ενδοκυττώνεται, μέσω υποδοχέων που αναγνωρίζουν την ApoB-100, ενώ για τα 
υπόλοιπα η πρόσληψη γίνεται με φαγωκύττωση μέσω κυττάρων καθάρσεως 
(scavenger cells) κυρίως των φαγοκυτταρικών κυττάρων του 
δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, που δεν χρησιμοποιούν μηχανισμούς 
υποδοχέων (Brown and Goldstein, 1986; (Fortmann and Maron; 1993). 

Οι υποδοχείς των LDL-C βρίσκονται κυρίως στις πλασματικές μεμβράνες των 
λείων μυϊκών κυττάρων του έσω χιτώνα και περιέχουν κοιλότητες, οι οποίες 
εγκολπώνουν το προσλαμβανόμενο μόριο της LDL-C δημιουργώντας κυστίδια 
και ακολούθως γίνεται ενδοκύττωση. Στη συνέχεια ο LDL-C υποδοχέας 
αποχωρίζεται από το κυστίδιο και επιστρέφει στην κυτταρική επιφάνεια για να 
κάνει νέες προσλήψεις LDL-C. Τα κυστίδια μετά την αποχώριση των υποδοχέων 
ενώνονται με λυσοσωμάτια των οποίων τα υδρολυτικά ένζυμα διασπούν τους 
εστέρες χοληστερόλης δημιουργώντας ελεύθερη χοληστερόλη (Fortmann and 
Maron; 1993). 



Μέρος της ελευθερούμενης χοληστερόλης μετά την έξοδο της από το 
λυσοσωμάτιο μεταφέρεται από μια πρωτεΐνη φορέα για ενσωμάτωση στην 
πλασματική μεμβράνη. Η περίσσεια της ελευθερούμενης χοληστερόλης 
εστεροποιείται δίνοντας εστέρες ολεϊκού και παλμιτολεϊκού που αποθηκεύονται 
μέσα στο κύτταρο, με τη δράση του ενζύμου ακυλο - CoA - χοληστερόλης 
ακυλοτρανσφεράσης (ACAT). Παράλληλα αυτή η περίσσεια χοληστερόλης 
ασκεί δύο σημαντικές δράσεις σχετικές με τη ρύθμιση της χοληστερόλης μέσα 
στο κύτταρο. Πρώτον δρα κατασταλτικά στην 3-υδροξυλο-3-μεθυλογλουταρική - 
συνένζυμο Α αναγωγάση (HMG-CoA αναγωγάση) και έτσι αναστέλεται η 
έναρξη ενδοκυτταρικής σύνθεσης χοληστερόλης. Δεύτερον, αναστέλει τη 
βιοσύνθεση νέων LDL-C υποδοχέων μέσα στο κύτταρο περιορίζοντας έτσι την 
πρόσληψη νέων μορίων LDL-C από το κυκλοφορικό. Αντίθετα με το σύστημα 
LDL - υποδοχέων για την αποικοδόμηση του LDL, η πορεία των κυττάρων 
καθάρσεως θεωρείται ότι λειτουργεί αποκλειστικά για την αποικοδόμηση των 
LDL όταν αυτές βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα στο πλάσμα παρά για να 
τροφοδοτεί τα κύτταρα με χοληστερόλη (Brown and Goldstein, 1986). 

Η HDL-C αποσύρει τη χοληστερόλη από τις εξωηπατικές περιοχές και τη 
μεταφέρει πίσω στο ήπαρ. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται “αντίστροφη μεταφορά 
της χοληστερόλης” και εμπεριέχει μια άμεση και μια έμμεση πορεία. Κατά την 
άμεση πορεία η HDL-C μεταφέρει χοληστερόλη από τους περιφερειακούς ιστούς 
στο ήπαρ. Κατά την έμμεση πορεία οι εστέρες χοληστερόλης πρώτα 
μεταφέρονται από την HDL-C στην VLDL-C και έπειτα επιστρέφουν στο ήπαρ. 
Η μεταφορά στο ήπαρ γίνεται είτε μέσω του IDL-C (υπολείμματα των VLDL-C) 
είτε μέσω της LDL-C που προήλθε από το IDL-C (Tall, 1990). 

Η ελεύθερη χοληστερόλη που προέρχεται από τις μεμβράνες των ενδοθηλιακών 
κυττάρων ή άλλων λιποπρωτεϊνών διαχέεται στην επιφάνεια των HDL3-C. Στην 
συνέχεια αυτή η ελεύθερη χοληστερόλη εστεροποιείται με τη δράση του ενζύμου 
λεκιθίνο-χοληστερολική ακυλοτρανσφεράση (LCAT) (Lecithin - cholesterol 
acyltransferase) που ενεργοποιείται από την ApoAI της HDL3-C, και η 
εστεροποιημένη πλέον χοληστερόλη περνά στο κέντρο των  HDL3-C. Στο κέντρο 
των HDL3-C καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση των εστέρων χοληστερόλης, αλλά 
και των αποπρωτεϊνών και φωσφολιπιδίων που προέρχονται από τις επιφάνειες 
των χυλομικρών και των VLDL-C, η HDL3-C μετατρέπεται σε HDL2-C. Τα 
νεοσυντιθέντα HDL2-C, πλούσια σε εστέρες χοληστερόλης (Ginsberg, 1990) 
προσλαμβάνονται από τους υποδοχείς των ηπατοκυττάρων μέσα από ένα 
μηχανισμό που δεν είναι απολύτως εξακριβωμένος. Δεν είναι γνωστό εάν τα 
HDL2-C απλά αφήνουν την χοληστερόλη στο ήπαρ και επιστρέφουν στην 
κυκλοφορία ή εάν καταβολίζονται μαζί με τη χοληστερόλη που μεταφέρουν στο 



ήπαρ (Gwynne, 1991). Όποιος όμως από τους δύο μηχανισμούς και αν τελικά 
ισχύει, σημασία έχει ότι τα HDL2-C είναι το κατ’ εξοχήν κλάσμα της HDL-C 
που, χάρη στην ικανότητα του να μεταφέρει χοληστερόλη από τα κύτταρα των 
ιστών στο ήπαρ, έχει αντι-αθηρογεννητικές ιδιότητες.  

 

3.3. Υπερλιπιδαιμία 

Υπερλιπιδαιμία ονομάζεται η αυξημένη συγκέντρωση λιπιδίων στο αίμα και 
διακρίνεται σε υπερχοληστερολαιμία και υπερτριγλυκεριδαιμία (Cotran et al., 
1994). Η υπερλιπιδαιμία αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα 
αθηροσκλήρωσης. Αδιάψευστα στοιχεία γι΄αυτό αποτελούν: η υψηλή 
συγκέντρωση χοληστερόλης στις αθηροσκληρωτικές αλλοιώσεις, η εκδήλωση 
αθηροσκλήρωσης σε πειραματόζωα που τράφηκαν με δίαιτες πλούσιες σε λίπος 
και τα κλινικά ευρήματα με βάση τα οποία τα επίπεδα των λιποπρωτεϊνών του 
πλάσματος συσχετίζονται με την εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης σε ανθρώπινο 
πληθυσμό (Via et al, 1996). 

Σε φυσιολογικές συνθήκες ο κύριος ρόλος των LDL-C είναι η μεταφορά και η 
ρύθμιση της σύνθεσης της χοληστερόλης στα κύτταρα των ιστών. Αυξημένη 
όμως συγκέντρωση LDL-C στο πλάσμα αφενώς αποτελεί αιτία τραύματος του 
ενδοθηλίου, αφετέρου μέσω των μηχανισμών της υπόθεσης «αντίδραση σε 
τραύμα» που έχει προαναφερθεί, εισχωρεί στον έσω χιτώνα και συντελεί στην 
δημιουργία αφρωδών κυττάρων και κατ’ επέκταση αθηροσκληροτικών 
αλλοιώσεων (Cotran et al., 1994).   

Τα μόρια των LDL-C ποικίλλουν σε μέγεθος, ενώ τα πιο μικρά από αυτά 
θεωρούνται ιδιαίτερα αθηρωγενή. Ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι ακόμη 
γνωστός, πιθανότατα όμως να οφείλουν την αθηρωγενητικότητά τους στο 
μέγεθος τους που επιτρέπει αυξημένη εισχώρησή τους στον έσω χιτώνα των 
αγγείων (Eisenberg et al., 1984). 

Μείωση των επιπέδων της LDL-C και της ολικής χοληστερόλης με την χρήση 
διαιτολογικών ή φαρμακολογικών μέσων μειώνει το ενδεχόμενο εκδήλωσης KN 
και σε μερικές περιπτώσεις μειώνει το μέγεθος των αθηροσκληρωτικών 
αλλοιώσεων (Holme, 1990; Lipid Research Clinic Program, 1984). 

Εκτός όμως από τα υψηλά επίπεδα της ολικής χοληστερόλης και της LDL-C και 
τα χαμηλά επίπεδα της HDL-C,και ειδικότερα της HDL2-C, θεωρούνται ως ένας 
σημαντικός και ανεξάρτητος παράγοντας εκδήλωσης ΚΝ (Brier et al., 1985). Τα 
ευρήματα της Framingham Heart Study έδειξαν ότι μείωση της HDL-C κατά 1 



mg/dl αντιστοιχεί σε αύξηση του κινδύνου για KN ίση με 3-4% (Gordon et al., 
1989; Gordon and Rifkind, 1989; Jacobs et al., 1990).  

Η υπερτριγλυκεριδαιμία αν και φαίνεται να μην συμμετέχει άμεσα στους 
μηχανισμούς που σχετίζονται με τη δημιουργία αθηροσκλήρωσης, οι 
μεταβολικοί παράγοντες που σχετίζονται μ’ αυτήν είναι άμεσα συνδεδεμένοι με 
την παθογένεια αυτή. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η 
υπερτριγλυκεριδαιμία συνοδεύεται από υψηλά επίπεδα χυλομικρών, 
υπολειμμάτων VLDL-C και μικρών μορίων LDL-C καθώς επίσης από χαμηλά 
επίπεδα HDL-C, που όπως αναφέρθηκε ήδη είναι παράγοντες καθοριστικοί στη 
δημιουργία αθηροσκλήρωσης (Austin et al., 1988; Castelli, 1992). 

 

Σχέση υπερλιπιδαιμίας και δευτερευόντων παραγόντων κινδύνου για 
καρδιαγγειακά νοσήματα 

Με την αύξηση της ηλικίας παρατηρείται μια φυσιολογική αύξηση της 
συγκέντρωσης των λιπιδίων, κυρίως εστέρων χοληστερόλης και φωσφολιπιδίων, 
στα αρτηριακά τοιχώματα. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος των φωσφολιπιδίων 
φαίνεται να συντίθεται στο τοίχωμα των αρτηριών, οι εστέρες χοληστερόλης 
φαίνεται να προέρχονται από το πλάσμα (Bierman, 1987). Η αυξημένη παρουσία 
χοληστερόλης στον έσω χιτώνα, που υπολογίζεται στα 10 mg χοληστερόλης ανά 
γραμμάριο ιστού μεταξύ της δεύτερης και έκτης δεκαετίας της ζωής του 
ανθρώπου, οδηγεί σε αλλαγές στον έσω χιτώνα που σχετίζονται με την 
αθηροσκλήρωση. 

Η συγκέντρωση της χοληστερόλης στο πλάσμα, όπως ήδη έχει αναφερθεί, σε ένα 
σημαντικό βαθμό, εξαρτάται από το είδος και την ποσότητα του λίπους στη 
δίαιτα. Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα αυξάνουν τη συγκέντρωση της ολικής 
χοληστερόλης και των LDL-C στο πλάσμα, πιθανότατα μέσω μηχανισμών 
καταστολής και κορεσμού των υποδοχέων LDL-C (Brown and Goldstein, 1986). 

Αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών οξέων με μονοακόρεστα λιπαρά οξέα 
κυρίως ολεϊκό οξύ που βρίσκεται στο ελαιόλαδο, έχει την ικανότητα να 
χαμηλώνει τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης στο αίμα (Keys et al., 1957; Keys et 
al., 1965; Hegsted et al., 1965). Εάν τα κορεσμένα λιπαρά οξέα αντικατασταθούν 
από πολυακόρεστα λιπαρά οξέα όπως το λινολεϊκό οξύ τότε η μείωση της ολικής 
χοληστερόλης του πλάσματος είναι ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που 
επιτεύχθηκε από την χρήση των μονοακόρεστων λιπαρών οξέων (Keys et al., 
1965; Hegsted et al., 1965). Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι τόσο η χρήση 



ολεϊκού οξέος όσο και λινολεϊκού οξέος προκαλεί ανάλογου επιπέδου μείωση 
στην LDL-C του πλάσματος, και ότι η μεγαλύτερη μείωση της ολικής 
χοληστερόλης που επιτυγχάνεται με τη χρήση λινολεϊκού οξέος οφείλεται 
κυρίως στη μείωση των επιπέδων της HDL-C (Mattson and Grundy,  1985; 
Grundy et al., 1986). Επιπλέον, η παρουσία του λινολεϊκού οξέος στις 
λιποπρωτεΐνες του πλάσματος αυξάνει την πιθανότητα οξείδωσης αυτών εφόσον 
η παρουσία αντιοξειδωτικών ουσιών στο αίμα δεν είναι ικανοποιητική (Berry et 
al., 1991; Reaven et al., 1991; Abbey et al., 1993), και συνεπώς αυξάνει την 
πιθανότητα αθηρογένεσης (Hodgson et al., 1993). Λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω, η περιορισμένη κατανάλωση λίπους καθώς και η αντικατάσταση των 
κορεσμένων λιπαρών οξέων με μονοακόρεστα λιπαρά οξέα φαίνεται να μειώνει 
τις πιθανότητες αθηρωγένεσης. 

Οι μεταβολικές αλλαγές που συνδέονται με τις συγκεντρώσεις των 
λιποπρωτεϊνών στο αίμα και σχετίζονται με τα επίπεδα σωματικής άσκησης δεν 
είναι ακόμη πλήρως εξακριβωμένες. Η δραστηριότητα δύο βασικών ενζύμων: 
της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης (LPL) και της ηπατικής λιπάσης (HL), 
συσχετίζονται με τα επίπεδα σωματικής άσκησης. Η LPL, η οποία διαδραματίζει 
ένα σημαντικό ρόλο στην μεταφορά χοληστερόλης από τις VLDL-C στις HDL-C 
βρέθηκε να είναι περισσότερο δραστήρια σε δρομείς απ’ ότι σε ανθρώπους που 
κάνουν καθιστική ζωή. Βρέθηκε επίσης ότι η δραστηριότητα αυτού του ενζύμου 
αυξάνεται με την αύξηση της σωματικής άσκησης. Η HL, η οποία παίζει ένα 
καθοριστικό ρόλο στη μετατροπή της HDL2 σε HDL3 και συμμετέχει στη 
μετατροπή των VLDL-C, ΙDL-C, και μεγάλων μορίων LDL σε μικρά μόρια LDL, 
βρέθηκε να είναι λιγότερο δραστήρια σε άτομα που κάνουν σωματική άσκηση, 
όπως επίσης βρέθηκε να μειώνεται με την αύξηση της σωματικής άσκησης 
(Stefanick et al., 1988). 

Οι πιθανότητες για εμφάνιση ΚΝ είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε παχύσαρκους 
άνδρες και γυναίκες (ΔΜΣ ≥ 25) και ιδιαίτερα σ’ αυτούς με ηλικία μικρότερη 
των 50 χρόνων (World Health Organisation., 1990). Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται 
να παίζει στην εμφάνιση ΚΝ η κατανομή του σωματικού λίπους στο σώμα. Τόσο 
οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες με αυξημένη συγκέντρωση σωματικού λίπους 
στην κοιλιακή χώρα (κεντρική παχυσαρκία) βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο 
(Ducimetiere et al., 1986; Lapidus et al., 1984; Larsson et al., 1984). Άτομα με 
κεντρική παχυσαρκία εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων και 
χαμηλότερα επίπεδα HDL σε σχέση με άτομα με περιφερειακή παχυσαρκία 
(Garrow, 1991). Μείωση της παχυσαρκίας κατά τη διάρκεια των πρώτων 
μεταεφηβικών χρόνων έχει δείξει θετικές αλλαγές σε παράγοντες κινδύνου που 
σχετίζονται με αθηροσκλήρωση, όπως η αρτηριακή πίεση, λιποπρωτεΐνες 



πλάσματος και ευαισθησία προς την ινσουλίνη (Hubert et al., 1987; Olefsky et 
al., 1974). Παραταύτα η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μετά την εκδήλωσή της 
είναι ιδιαίτερα δύσκολη και συνεχείς απώλειες και επανακτήσεις βάρους 
συνιστούν ένα επιπλέον κίνδυνο για την υγεία (Hamm et al., 1989; Lissner et al., 
1991; Jeffery et al., 1992). Γι’ αυτό το λόγο η πρόληψη της παχυσαρκίας 
κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική. 

Το κάπνισμα είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που σχετίζονται 
με την εκδήλωση ΚΝ. Ο μηχανισμός με βάση τον οποίο το κάπνισμα προάγει ΚΝ 
δεν είναι πλήρως εξακριβωμένος αλλά φαίνεται να σχετίζεται με την αυξημένη 
παρουσία ινοδογώνου στο πλάσμα (Meade et al., 1987) και με το μεταβολισμό 
των λιπρωτεϊνών. Ειδικά για τις λιποπρωτεΐνες, το κάπνισμα έχει βρεθεί να κάνει 
τα μόρια των LDL-C (Harats et al., 1989) πιό επιρρεπή στην οξείδωση ενώ 
μειώνει τα επίπεδα των HDL-C. Όμως οι αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος 
φαίνεται να είναι ως ένα βαθμό αναστρέψιμες. Μετά από διακοπή του 
καπνίσματος βρέθηκε αύξηση των επιπέδων της HDL-C και της Apo AI (η κύρια 
αποπρωτεΐνη των μορίων HDL-C) (Stubbe et al., 1982; Tuomilehto et al., 1986), 
ενώ παρατηρήθηκε μείωση του ινωδογόνου του πλάσματος (Meade et al., 1987). 

Εκτός όμως από τους προαναφερθέντες παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωση 
υπερλιπιδαιμίας σε άτομα χωρίς κληρονομική προδιάθεση, υπάρχουν και 
περιπτώσεις ατόμων όπου τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα λιπιδίων του πλάσματος 
οφείλονται κυρίως σε κληρονομικούς παράγοντες. Αυτές είναι οι περιπτώσεις 
ανθρώπων που πάσχουν από ετεροζυγωτική και ομοζυγωτική οικογενή 
υπερχοληστεριναιμία, των οποίων όμως η εμφάνιση είναι σπάνια και δεν 
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης.  

 

 

3.4. Υπέρταση 

Αύξηση της συστολικής ή διαστολικής αρτηριακής πίεσης έχει βρεθεί να 
συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για ΚΝ. Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση οι 
MacMahon et al. (1990) εξέτασαν τη συσχέτιση μεταξύ συστολικής και 
διαστολικής αρτηριακής πίεσης και ΚΝ από εννέα μεγάλες μελέτες 
(observational studies), με συνολικό αριθμό συμμετεχόντων άνω των 400.000. 
Με βάση τα ευρήματα των μελετών αυτών βρέθηκε μια σημαντική θετική 
συσχέτιση μεταξύ αρτηριακής πίεση και ΚΝ. Αύξηση της διαστολικής 
αρτηριακής πίεσης κατά 7 mmHg βρέθηκε να σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου 



για στεφανιαία νόσο κατά 27% και κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 42%. 
Ως πιθανός μηχανισμός με τον οποίο η υπέρταση συμμετέχει στη δημιουργία 
αθηροσκλήρωσης είναι η δημιουργία τραύματος στα ενδοθηλιακά κύτταρα του 
αρτηριακού κορμού λόγω αυξημένης μηχανικής πίεσης. Το γεγονός αυτό 
προκαλεί μια σειρά μηχανισμών που σχετίζονται με την υπόθεση “αντίδραση στο 
τραύμα”. Επιπλέον η υπέρταση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της μεταφοράς 
λιποπρωτεϊνών από το πλάσμα στον έσω χιτώνα αυξάνοντας τη διαπερατότητα 
της ενδοθηλιακής μεμβράνης (Bierman, 1987). 

 

Σχέση υπέρτασης και δευτερευόντων παραγόντων κινδύνου για 
καρδιαγγειακά νοσήματα 

Η πρόσληψη του νατρίου (στοιχεία του αλατιού - NaCl) βρέθηκε να συσχετίζεται 
θετικά με τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης. Αυτή η συσχέτιση βρέθηκε να είναι 
όλο και πιο σημαντική με την αύξηση της ηλικίας. Σε αντίθεση με την πρόσληψη 
νατρίου, η υψηλή πρόσληψη καλίου με τη διατροφή, μπορεί να οδηγήσει σε 
μείωση της αρτηριακής πίεσης (Cappucio and MacGregor, 1991). Με την 
αύξηση της ηλικίας και με διατροφή χαμηλή σε νάτριο και υψηλή σε κάλιο, η 
διαχρονική αύξηση της αρτηριακής πίεσης κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. 

Τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης μπορούν να μειωθούν εάν η δίαιτα περιέχει 
λιγότερο νάτριο κυρίως με τη μορφή αλατιού και περισσότερο κάλιο κυρίως με 
την αυξημένη κατανάλωση λαχανικών και φρούτων. Μείωση του 
προσλαμβανόμενου νατρίου κατά 50mmol ανά ημέρα (3 g αλατιού / μέρα) έχει 
υπολογιστεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της συστολικής αρτηριακής 
πίεσης κατά 3-5 mmHg (Law et al., 1991). 

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η σωματική άσκηση μειώνει τον 
κίνδυνο αρτηριακής υπέρτασης, ιδιαίτερα σε άτομα που είναι παχύσαρκα 
(Paffenbarger et al., 1986). Επιπλέον αύξηση της σωματικής άσκησης μπορεί να 
μειώσει τα επίπεδα της συστολικής και διαστολικής πίεσης σε άτομα με ήδη 
αυξημένα επίπεδα πίεσης (Nelson et al., 1986; Hagberg et al., 1989; Martin et 
al., 1990). Εάν όμως επέλθει μείωση των επιπέδων σωματικής άσκησης τότε και 
η αρτηριακή πίεση θα επανέλθει στα αρχικά επίπεδα (Somers et al., 1991). Η πιο 
αποτελεσματική μορφή σωματικής άσκησης και στην περίπτωση της αρτηριακής 
πίεσης θεωρείται η αεροβική γυμναστική (Martin et al., 1990). Η ένταση της 
άσκησης δεν είναι απαραίτητο να είναι υψηλή αφού πρόγραμμα χαμηλής 
έντασης που χρησιμοποιήθηκε σε υπερτασικούς ηλικίας 60 - 69 χρόνων 



προκάλεσε πτώση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης ανάλογη μ’ αυτή των 
προγραμμάτων ήπιας έντασης (Hagberg et al., 1989; Roman et al., 1981). 

Παχύσαρκα άτομα έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης υπέρτασης. Ο 
ακριβής μηχανισμός δεν είναι γνωστός αλλά είναι πιθανό να είναι διαφορετικός 
από αυτόν που προκαλεί υπέρταση στους μη παχύσαρκους ασθενείς. Εάν και η 
συσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και υπέρτασης δεν είναι γραμμική, υπάρχει μια 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών παραμέτρων (Johnson et al., 1975). 

 

3.5. Σακχαρώδης Διαβήτης 

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια μεταβολική δυσλειτουργία των μηχανισμών 
ρύθμισης των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα που οδηγούν σε παρατεταμένη 
υπεργλυκαιμία. Διακρίνεται σε δύο είδη: τον ινσουλο-εξαρτώμενο σακχαρώδη 
διαβήτη (τύπου Ι) και τον μη-ινσουλο-εξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη (τύπου 
ΙΙ). 

Στην πλειονότητα των διαβητικών τύπου Ι και ΙΙ και ανεξάρτητα από την ηλικία 
τους οι αθηροσκληρωτικές διαδικασίες αρχίζουν λίγα χρόνια μετά την εκδήλωση 
του διαβήτη. Συνεπώς σχετικά νωρίς στη ζωή των διαβητικών η αθηροσκλήρωση 
μπορεί να οδηγήσει σε στένωση των αρτηριών ή ακόμη και στην απόφραξή τους. 

Η θετική σχέση του σακχαρώδη διαβήτη και της αθηροσκλήρωσης αποδίδεται 
στην παρουσία των ακόλουθων παραγόντων στους διαβητικούς: α) Στην 
υπερλιπιδαιμία η οποία εμφανίζεται στο 1/3 έως το 1/2 των διαβητικών. β) Στα 
χαμηλά επίπεδα της HDL-C στους διαβητικούς τύπου ΙΙ. γ) Στη συσχέτιση της 
LDL-C και γλυκοσιλιωμένου κολλαγόνου που εμποδίζει την απομάκρυνση της 
χοληστερόλης από το αρτηριακό τοίχωμα, και δ) στην αυξημένη συγκολλητική 
ικανότητα των αιμοπεταλίων και επομένως στην ευκολία σχηματισμού θρόμβων. 

Όλοι αυτοί οι λόγοι, καθώς και το γεγονός ότι οι περισσότεροι διαβητικοί είναι 
συνήθως παχύσαρκοι και υπερτασικοί, οδηγούν στην εμφάνιση κλινικών 
ενδείξεων αθηροσκλήρωσης μέσα στα πρώτα δέκα χρόνια εκδήλωσης του 
σακχαρώδη διαβήτη. 

 

 

Σχέση σακχαρώδη διαβήτη και δευτερευόντων παραγόντων κινδύνου για 
καρδιαγγειακά νοσήματα 



Η παχυσαρκία είναι ένας παράγοντας που σχετίζεται με το διαβήτη τύπου ΙΙ και 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η διατροφή που είναι πλούσια σε λίπη και φτωχή σε 
υδατάνθρακες, μπορεί να συμβάλλει σ’ αυτό τον τύπο του διαβήτη (Miller and 
Miller, 1975;  Marshal et al., 1991). 

Η σωματική άσκηση αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη (Horton, 1986) και 
μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του βάρους στους διαβητικούς 
τύπου ΙΙ. Επίσης έχει βρεθεί αντίστροφη σχέση μεταξύ της καταναλισκόμενης 
ενέργειας σε ψυχαγωγική σωματική άσκηση και εμφάνιση διαβήτη τύπου ΙΙ 
(Helmrich et al., 1991). Η ψυχαγωγική σωματική άσκηση έχει βρεθεί να μειώνει 
το ενδεχόμενο εμφάνισης του διαβήτη τύπου ΙΙ σε γυναίκες ενώ έχει ανάλογο 
θετικό αποτέλεσμα και σε άνδρες με παχυσαρκία, υπέρταση και κληρονομικό 
ιστορικό διαβήτη (Manson et al., 1991). Από αυτά τα στοιχεία φαίνεται ότι η 
άσκηση αποτελεί ένα πολύ καλό μέσο πρόληψης της εμφάνισης του διαβήτη 
τύπου ΙΙ αλλά και αντιμετώπισης αυτού μετά την εκδήλωσή του. 

 



 

 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ* ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

 

Aðü μελέτες νεκροψίας παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σε κάποιο ατύχημα, 
βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων ολικής χοληστερόλης και 
LDL-C, που είχαν τα παιδιά πριν από το θάνατό τους, και των 
αθηροσκληρωτικών αλλοιώσεων (κυρίως με την μορφή λιπωδών ραβδώσεων), 
που έφεραν στην αορτή και στις στεφανιαίες αρτηρίες (Newman et al., 1986). 
Επίσης σε άτομα ηλικίας 15 έως 35 χρόνων, βρέθηκε σαφής συσχέτιση μεταξύ 
του βαθμού ανάπτυξης αθηροσκληρωτικής πλάκας και των παραγόντων: ηλικίας 
και επιπέδων χοληστερόλης (PDAY Research Group, 1990). 

Τα παραπάνω ευρήματα καθώς και τα ευρήματα πλήθους άλλων ερευνών, 
επιβεβαιώνουν ότι η αθηροσκλήρωση έχει τις ρίζες της στην παιδική ηλικία και 
βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τα επίπεδα της χοληστερόλης του ορού και 
κυρίως της LDL-C. 

Τα παιδιά των οποίων τα επίπεδα χοληστερόλης τους βρίσκονται στις 
υψηλότερες εκατοστιαίες θέσεις, έχουν 40 - 50% περισσότερες πιθανότητες να 
έχουν ανάλογα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, 15-20 χρόνια αργότερα (Webber et 
al., 1991; Lauer et al., 1988; Lauer and Clarke, 1990). 

Ανάλογα ήταν τα ευρήματα της Bogalusa study για την αρτηριακή πίεση. 
Συγκεκριμένα τα παιδιά με επίπεδα αρτηριακής πίεσης στην 90ç και 95ç 
εκατοστιαία θέση είχαν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν υπέρταση 
κατά την ενηλικίωσή τους (Berenson et al., 1988 B). 

Τα ευρήματα αυτά λοιπόν επισημαίνουν ότι όχι μόνο η αθηροσκλήρωση έχει τις 
ρίζες της στην παιδική ηλικία αλλά και οι ίδιοι οι παράγοντες κινδύνου, όπως 
είναι η υπερχοληστερολαιμία και η υπέρταση. Τα ευρήματα αυτά θα ήταν λάθος 
να αποδοθούν σε κληρονομική προδιάθεση. Εξάλλου πρόσφατες μελέτες έδειξαν 
ότι η καθιέρωση προληπτικών εξετάσεων μόνο για τα παιδιά με οικογενειακό 
ιστορικό ΚΝ και υπερχοληστερολαιμίας αποτυγχάνει να εντοπίσει τα 
περισσότερα από τα παιδιά με προδιάθεση για υψηλά επίπεδα ολικής 
                                                 
* Με τον όρο παρακολούθηση αποδίδεται ο Αγγλικός όρος Τracking 



χοληστερόλης ορού (Davidson et al., 1991; Fitsimmans et al., 1993). Αυτό ίσως 
οφείλεται στο γεγονός ότι και άλλοι παράγοντες, εκτός της κληρονομικότητας, 
όπως συγκεκριμένες καθημερινές συνήθειες μπορεί να είναι εξίσου καθοριστικοί 
στη διαμόρφωση υψηλών επιπέδων χοληστερόλης και γενικότερα παραγόντων 
κινδύνου για ΚΝ (Purath et al., 1995). 

Το ενδιαφέρον επομένως δεν θα πρέπει να εστιαστεί μόνο στα επίπεδα 
χοληστερόλης, αρτηριακής πίεσης και κληρονομικότητας, αλλά και σε θέματα 
που έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής του ατόμου και αποτελούν παράγοντες 
κινδύνου για ΚΝ. Είναι δηλαδή ενδεχόμενο, τα ευρήματα των προαναφερθέντων 
μελετών, με βάση τα οποία παιδιά και έφηβοι με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης 
και πίεσης έχουν αυξημένες πιθανότητες ως ενήλικες να ανήκουν στην ομάδα 
κινδύνου για ΚΝ, να είναι κυρίως αποτέλεσμα του τρόπου ζωής των 
συγκεκριμένων ατόμων που τους ακολουθεί από τα παιδικά χρόνιά τους ως και 
την ενηλικίωσή τους. Συνεπώς το πρόβλημα, μπορεί να πει κανείς, πως δεν είναι 
αυτά καθ’ αυτά τα υψηλά επίπεδα της χοληστερόλης ή της αρτηριακής πίεσης, 
που εμφανιζόμενα στην παιδική ηλικία και παραμένοντας διαχρονικά αυξημένα, 
σηματοδοτούν τον κίνδυνο για ΚΝ μετά την ενηλικίωση. Το πρόβλημα φαίνεται 
πως είναι η παρουσία συγκεκριμένων καθημερινών πρακτικών, οι οποίες 
υιοθετούμενες στην παιδική και εφηβική ηλικία, ακολουθούν τα άτομα αυτά και 
μετά την ενηλικίωσή τους προκαλώντας διαχρονικά υψηλά επίπεδα 
χοληστερόλης και πίεσης και κατ’ επέκταση αυξάνουν τον κίνδυνο για ΚΝ. 
Τέτοιες καθημερινές πρακτικές είναι οι διαιτολογικές συνήθειες του ατόμου, τα 
επίπεδα σωματικής άσκησης και το κάπνισμα. 

Ο Clayton (1981) κάνοντας μια σχετική κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας αναφέρει ότι, η κατανάλωση αλκοόλ, καπνού αλλά και άλλων 
ναρκωτικών ουσιών κατά την παιδική και εφηβική ηλικία συσχετίζεται με 
επακόλουθη χρήση αυτών και μετά την ενηλικίωση. Ανάλογα είναι τα ευρήματα 
ερευνών όσον αφορά τις διαιτολογικές συνήθειες και τα επίπεδα σωματικής 
άσκησης για τα οποία και γίνεται μια εκτενέστερη ανασκόπηση της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας στα επόμενα κεφάλαια. 

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν για 
την εμφάνιση ΚΝ στην ενηλικίωση οι καθημερινές συνήθειες και πρακτικές που 
υιοθετούνται στην παιδική ηλικία. Και αυτό όχι μόνο γιατί όπως προαναφέρθηκε 
βρίσκονται σε συνάρτηση με παράγοντες κινδύνου για ΚΝ διαχρονικά στη ζωή 
του ατόμου, αλλά και γιατί σύμφωνα με μια πρόσφατη θεωρία βρίσκονται σε 
άμεση συνάρτηση με την ίδια τη νόσο. Συγκεκριμένα, καθημερινές πρακτικές 
που οδηγούν σε διαμόρφωση υψηλών μη φυσιολογικών τιμών σε συγκεκριμένες 



παραμέτρους, εκλαμβάνονται από τον ανθρώπινο οργανισμό ως φυσιολογικές 
και ο ίδιος προσπαθεί να τις διατηρήσει στα συγκεκριμένα επίπεδα διαχρονικά. 
Για παράδειγμα επίπεδα ολικής χοληστερόλης ορού που παραμένουν υψηλά από 
την παιδική ηλικία εκλαμβάνονται ως φυσιολογικά από τον οργανισμό μας, ο 
οποίος και προσπαθεί μέσα από μεταβολικές διεργασίες να τα διατηρήσει σε 
αυτά τα επίπεδα. Τέλος η δυνατότητα υποχώρησης των αθηροσκληρωτικών 
αλλοιώσεων βρίσκεται σε αντίστροφη συνάρτηση με το βαθμό εξέλιξης της 
νόσου. Συνεπώς, όσο νωρίτερα στη ζωή κάποιου ατόμου αρχίζει η δημιουργία 
αθηροσκλήρωσης τόσο πιο δύσκολη θα είναι η αντιμετώπιση της νόσου μετά 
από κάποιες δεκαετίες (Cheung and Richmond, 1995 σελ. 286). 

 

4.1. Παρακολούθηση διαιτολογικών συνηθειών από την παιδική 
ηλικία στην ενηλικίωση 

¡Ì Í·È Á ıð‹Ò˜ÔıÛ· ‚È‚ÎÈÔ„Ò·ˆfl· ÂflÌ·È ð‹Ò· ðÔÎ˝ ðÂÒÈÔÒÈÛÏ›ÌÁ, Ù· 

Îfl„· ‰È·Ë›ÛÈÏ· ‰Â‰ÔÏ›Ì· (Khoury et al., 1980; Morrison and Glueck, 

1981) Í·È Á ÍÔÈÌfi ÎÔ„ÈÍfi (Kimm and Kwiterovich, 1995), ıðÔ‰ÁÎ˛ÌÔıÌ ¸ÙÈ 

Á Í·ËÈ›Ò˘ÛÁ Û˘ÛÙ˛Ì ‰È·ÈÙÔÎÔ„ÈÍ˛Ì ÛıÌÁËÂÈ˛Ì ÛÙÁÌ ð·È‰ÈÍfi ÁÎÈÍfl· 

·ÍÔÎÔıËÔ˝Ì ÙÔ ‹ÙÔÏÔ Í·È ÛÙÁÌ ÂÌÁÎÈÍfl˘Ûfi ÙÔı. 

—·Ò‹ Ù·˝Ù· ¸Ï˘Ú ÔÈ Kelder et al. (1994) ‰È·ðflÛÙ˘Û·Ì, ÏÂ ÙÁÌ 

ð·Ò·ÍÔÎÔ˝ËÁÛÁ Ù˘Ì ‰È·ÈÙÔÎÔ„ÈÍ˛Ì ÛıÌÁËÂÈ˛Ì Ï·ËÁÙ˛Ì ›ÍÙÁÚ Ù‹ÓÁÚ (12 

˜Ò¸Ì˘Ì) Í·È „È· ›ÓÈ ÛıÌÂ˜¸ÏÂÌ· ˜Ò¸ÌÈ·, ð˘Ú ·ıÙ›Ú ‰ÂÌ Ï›ÌÔıÌ  

·ÌÂðÁÒ›·ÛÙÂÚ ·ð¸ ‹ÎÎÔıÚ ð·Ò‹„ÔÌÙÂÚ ¸ð˘Ú ÂflÌ·È ð.˜. ÔÈ 

‰È·ÈÙÔÎÔ„ÈÍ›Ú ÛıÌfiËÂÈÂÚ Ù˘Ì ÛıÏÏ·ËÁÙ˛Ì ÙÔıÚ. —·Ò‹ ÙÈÚ ÂðÈ‰Ò‹ÛÂÈÚ 

·ıÙ›Ú, ¸Ï˘Ú, ÔÈ ‰È·ÈÙÔÎÔ„ÈÍ›Ú ÛıÌfiËÂÈÂÚ Ù˘Ì ð·È‰È˛Ì ÍÈÌfiËÁÍ·Ì ÛÂ ÏÈ· 

Û˜ÂÙÈÍ‹ ÂıËÂfl· „Ò·ÏÏfi ÏÂ Í‹ðÔÈÔıÚ Ï·ËÁÙ›Ú Ì· ›˜ÔıÌ ÛÙ·ËÂÒ‹ ðÈÔ 

Í·Î›Ú Í·È Í‹ðÔÈÔıÚ ‹ÎÎÔıÚ ðÈÔ Í·Í›Ú ‰È·ÈÙÔÎÔ„ÈÍ›Ú ÛıÌfiËÂÈÂÚ. ¡ıÙfi Á 

ð·Ò·ÙfiÒÁÛÁ ˛ËÁÛÂ ÙÔıÚ ðÒÔÁ„Ô˝ÏÂÌÔıÚ ÂÒÂıÌÁÙ›Ú ÙÂÎÈÍ‹ ÛÙÔ 

ÛıÏð›Ò·ÛÏ· ¸ÙÈ ÔÈ ‰È·ÈÙÔÎÔ„ÈÍ›Ú ÛıÌfiËÂÈÂÚ Ù˘Ì ð·È‰È˛Ì ›˜ÔıÌ fi‰Á 

‰È·ÏÔÒˆ˘ËÂfl ðÒÈÌ ·ð¸ ÙÁÌ ÁÎÈÍfl· Ù˘Ì 12 ˜Ò¸Ì˘Ì ·ˆfiÌÔÌÙ·Ú ÏÈÍÒ‹ 

ðÂÒÈË˛ÒÈ· ·ðÔÍÎflÛÂ˘Ì ÏÂÙ‹ ·ð¸ ·ıÙfiÌ.  

”ıÌÂð˛Ú ÔðÔÈ·‰fiðÔÙÂ ð·Ò›Ï‚·ÛÁ ðÔı Ë· ÛÙÔ˜Â˝ÂÈ ÛÙÁ ‰È·Ï¸Òˆ˘ÛÁ 

Û˘ÛÙ˛Ì ‰È·ÈÙÔÎÔ„ÈÍ˛Ì ÛıÌÁËÂÈ˛Ì Ù˘Ì ÂÌÁÎflÍ˘Ì Ë· ðÒ›ðÂÈ Ì· 

Âˆ·ÒÏ¸ÊÂÙ·È ðÒÈÌ ·ð¸ ÙÁÌ ÁÎÈÍfl· Ù˘Ì 12 ˜Ò¸Ì˘Ì. 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών 



Ο πιο σημαντικός, από τους παράγοντες που καθορίζουν τις διατροφικές 
συνήθειες του παιδιού, είναι η ίδια η οικογένεια. Η σημαντικότητα του 
παράγοντα αυτού δεν έγκειται μόνο στο γεγονός ότι η οικογένεια παρέχει το 
φαγητό και συνεπώς καθορίζει και τις διαιτολογικές επιλογές των νεότερων 
μελών της, αλλά και γιατί η επίδραση που ασκούν τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη 
της οικογένειας στα νεότερα είναι καθοριστική λειτουργώντας ως πρότυπα προς 
μίμηση. Έχει βρεθεί μάλιστα ότι ο παράγοντας αυτός είναι τόσο περισσότερο 
σημαντικός όσο μικρότερη είναι η ηλικία του παιδιού ενώ το μέγεθος της 
επιρροής των γονέων φθίνει κατά τα εφηβικά χρόνια (Cheung and Richmond, 
1995). 

Ανάλογα είναι και τα ευρήματα των Patterson et al. (1988) όπου ο συντελεστής 
συσχέτισης που βρέθηκε μεταξύ προσλαμβανόμενων θρεπτικών συστατικών 
γονέων και παιδιών 11 χρόνων, ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που βρέθηκε για 
γονείς και παιδιά 13 χρόνων. Αν και υπάρχουν μεθοδολογικές διαφορές καθώς 
και διαφορές στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών που έχουν 
συμμετάσχει στις διάφορες έρευνες, έχουν βρεθεί θετικές συσχετίσεις, με τιμές 
συντελεστή συσχέτισης από 0,15 - 0,28, και αφορούν, κυρίως, συνολικά 
ημερήσια προσλαμβανόμενη ενέργεια, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, κορεσμένα και 
πολυακόρεστα λίπη (Oliveria  et al., 1992; Laskarzewski et al., 1980; Patterson 
et al., 1988; Perusse et al., 1988). 

Ακόμη, σημαντικότερο ρόλο ανάμεσα στους δύο γονείς φαίνεται να έχει η 
μητέρα, αφού σε δύο από τις παραπάνω έρευνες βρέθηκε ότι η συσχέτιση μεταξύ 
παιδιών και μητέρων είναι μεγαλύτερη απ’ ότι αυτή των παιδιών και πατέρων 
(Oliveria  et al., 1992, Patterson et al., 1988). 

Το πρόβλημα λοιπόν, σ’ ένα μεγάλο βαθμό, μετατίθεται στο ποιοι παράγοντες 
καθορίζουν τις διατροφικές συνήθειες, ή γενικότερα τις στάσεις υγείας των 
γονέων αφού όπως φαίνεται αυτές υιοθετούνται στην συνέχεια και από τα παιδιά 
τους. Από διάφορες έρευνες προέκυψε ότι σημαντικοί παράγοντες στη 
διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών της οικογένειας και κατ’ επέκταση των 
παιδιών είναι η κουλτούρα και η εθνολογική προέλευση της οικογένειας 
(Winkleby et al., 1994), η ενημέρωση των γονέων γύρω από συναφή θέματα 
(Krebs - Smith et al., 1995) οι στάσεις και οι συνήθειες υγείας τους (Crawley 
and While, 1996) και τέλος το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων (Whitaker et al., 
1994, Winkleby et al., 1994).  

O παράγοντας επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων (Whitaker et al., 1994; Kushi et 
al., 1988; Jacobsen and Thelle, 1988) καθώς και το επίπεδο εκπαίδευσης μόνο 
της μητέρας (Whitaker et al., 1994) βρέθηκαν να συσχετίζονται θετικά με την 



κατανάλωση τροφίμων φτωχών σε λιπαρά. Σημαντικά επίσης φαίνεται να 
επηρεάζει τις επιλογές των παιδιών για τρόφιμα με λίγα λιπαρά, η παρουσία 
κάποιου μέλους της οικογένειας με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, που ακολουθεί 
πλέον συγκεκριμένη δίαιτα, καθώς και το φύλο αφού τα κορίτσια, περισσότερο 
από τα αγόρια, προτιμούν τρόφιμα χαμηλά σε λιπαρά (Whitaker et al., 1994). 

Αντίθετα ο παράγοντας εισόδημα δεν βρέθηκε να συσχετίζεται με τις 
διαιτολογικές προτιμήσεις των μαθητών (Whitaker et al., 1994) αλλά ούτε με 
αυτές των ενηλίκων (Kushi et al., 1988, Caroll et al., 1983). 

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι οι διαφημίσεις που προβάλλονται από 
την τηλεόραση. Στην Αμερική υπολογίζεται ότι ο μέσος αριθμός διαφημίσεων 
που βλέπει ένα παιδί ανά έτος είναι περίπου 10.000 και αφορούν κυρίως 
ανθρακούχα ποτά, εστιατόρια πρόχειρου φαγητού, γλυκά κ.ά., που όπως είναι 
φυσικό επηρεάζουν σημαντικά τις διαιτολογικές επιλογές των παιδιών (Whitney 
and Rolfes, 1993 σελ. 521). 

Παρά τα προαναφερθέντα υπάρχει πάντα περιθώριο παρέμβασης και βελτίωσης 
των διαιτολογικών συνηθειών του παιδιού και υπάρχουν δύο οδοί που μπορούν 
να ακολουθηθούν. 

Η πρώτη οδός είναι η “ενεργητική” όπου, μέσα από προγράμματα παρέμβασης, 
εκπαίδευσης και ενημέρωσης, προσπαθούμε να κατευθύνουμε τα παιδιά στην 
υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών, και όχι στην επιβολή αυτών. Ο 
χώρος παρέμβασης μπορεί να είναι το σχολείο αλλά και το σπίτι. Ανεξάρτητα 
όμως από το χώρο ή τους ανθρώπους (γονείς ή εκπαιδευτικούς), που 
εμπλέκονται σε θέματα διατροφής των παιδιών, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και τα ακόλουθα: Τα παιδιά προτιμούν τα ωμά λαχανικά από τα 
μαγειρεμένα, οπότε θα ήταν λογικό να τους προσφέρουμε ωμά ή ελαφρώς 
μαγειρεμένα. Τα μαγειρεμένα φαγητά θα πρέπει να σερβίρονται ζεστά, όχι όμως 
καυτά δεδομένου ότι το στόμα των μικρών παιδιών είναι περισσότερο ευαίσθητο 
από των ενηλίκων. Τα παιδιά προτιμούν τα φαγητά που τους φαίνονται οικεία 
οπότε θα ήταν καλό να τους προσφέρεται συχνά μια ποικιλία συγκεκριμένων 
φαγητών. Tá παιδιά προτιμούν να τρώνε σε μικρά τραπέζια και μαζί με την 
παρέα φίλων τους. Ακόμη είναι περισσότερο πρόθυμα να δοκιμάσουν κάποιο νέο 
(άγνωστο) φαγητό εάν δουν κάποιο φίλο τους να το τρώει. Tá παιδιά δεν θα 
πρέπει να πιέζονται ή να δελεάζονται με δώρα για να δοκιμάσουν κάποιο νέο 
φαγητό αλλά θα πρέπει να αφήνονται ν’ αποφασίζουν μόνα τους (Birch, 1987). 
Ακόμη θα πρέπει η ευθύνη των γονέων να σταματά στις παρεχόμενες επιλογές 
τροφίμων ενώ τα παιδιά είναι αυτά που θα πρέπει να αποφασίζουν για την 
ποσότητα που θα τρώνε (Satter, 1986). Ο περισσότερο επιτυχής και σωστός 



τρόπος προσέγγισης ενός παιδιού, προκειμένου να δεχθεί να υιοθετήσει τις 
σωστές διαιτολογικές συνήθειες, είναι με σαφείς υποδείξεις όπως για 
παράδειγμα ότι είναι έξυπνη και ώριμη η επιλογή της κατανάλωσης φρέσκου 
άπαχου μη σοκολατούχου γάλατος. Η πιθανότητα επιτυχίας προσεγγίσεων αυτής 
της μορφής, αυξάνει πολύ περισσότερο όταν συνοδεύεται από το ίδιο το 
παράδειγμα του γονέα ή του δασκάλου (Ellison, 1995). 

H δεύτερη οδός είναι η “παθητική” και αφορά τις εταιρείες τροφίμων. Ήδη στις 
πιο αναπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου, αλλά σταδιακά και στην Ελλάδα, η 
πλειονότητα των τροφίμων που καταναλώνουν παιδιά και ενήλικες είναι αυτά 
που προσφέρονται σε χώρους εστιατορίων καθώς και έτοιμα, συσκευασμένα ή 
μη, φαγητά. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα διάφορα αρτοσκευάσματα 
ακόμη και το ψωμί, τα οποία συνήθως είναι πλούσια σε αλάτι παρέχοντας το 
μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας καταναλισκόμενης ποσότητας αλατιού. 
Συνεπώς οποιαδήποτε παρέμβαση και ενημέρωση παιδιών αλλά και ενηλίκων, 
για περιορισμό της ημερήσιας καταναλισκόμενης ποσότητας αλατιού θα ήταν 
μάταιη αφού το μεγαλύτερο μέρος του (90%) λαμβάνεται από άλλες πηγές εκτός 
του αλατιού που προστίθενται στο φαγητό (Witschi et al., 1987). Συνεπώς οι 
αρμόδιοι φορείς θα μπορούσαν να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο 
διαμορφώνοντας συγκεκριμένες οδηγίες - διατάξεις προς τις βιομηχανίες 
τροφίμων, σχετικά με την περιεκτικότητα των τροφίμων σε αλάτι, λίπος και 
άπεπτες φυτικές ίνες. Ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να είναι η υιοθέτηση πιο 
αυστηρών κριτηρίων όσον αφορά την περιεκτικότητα λίπους των τροφίμων 
εκείνων που π.χ. φέρουν ετικέτες με τη γενική ένδειξη “χαμηλό σε λιπαρά”. Το 
ίδιο θα μπορούσε να γίνει και με την περιεκτικότητα σε άπεπτες φυτικές ίνες 
τροφίμων που φέρουν ετικέττες με τη γενική ένδειξη “πλούσιο σε φυτικές ίνες”. 

Συμπερασματικά, αφού οι διαιτολογικές συνήθειες των ενηλίκων 
διαμορφώνονται στην παιδική ηλικία, ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην 
πρόληψη των ΚΝ κατά την ενηλικίωση, μέσα από την διαμόρφωση κατάλληλων 
διαιτολογικών συνηθειών, θα πρέπει να εφαρμόζεται στην παιδική ηλικία. Η 
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας τέτοιων προγραμμάτων μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο όταν το σύνολο των προαναφερθέντων παραμέτρων ληφθούν 
υπόψη κατά τη διαμόρφωση αυτών των προγραμμάτων. 

 

4.2. Παρακολούθηση των επιπέδων σωματικής άσκησης από την 
παιδική ηλικία στην ενηλικίωση 



Η διαθέσιμη βιβλιογραφία ως προς το εάν και σε ποιο βαθμό τα επίπεδα σωματικής 
άσκησης των ενηλίκων σχετίζονται με τα επίπεδα σωματικής άσκησης που είχαν κατά 
την παιδική τους ηλικία, είναι περιορισμένη. 

Οι εργασίες που παρουσιάζονται σ’ αυτό το Κεφάλαιο, είναι χωρισμένες σε δύο 
κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εργασίες που εξετάζουν κατά 
πόσο τα επίπεδα σωματικής άσκησης των ενηλίκων σχετίζονται με προηγούμενη 
συμμετοχή τους σε κάποια αθλητική ομάδα. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται 
οι εργασίες που εξετάζουν κατά πόσο τα επίπεδα σωματικής άσκησης των ενηλίκων 
σχετίζονται με τα επίπεδα φυσικής κατάστασης, αθλητικής ικανότητας ή γενικότερα με 
τα επίπεδα σωματικής άσκησης τους στην παιδική ηλικία. 

Στην πρώτη κατηγορία υπάγεται η εργασία του Dishman (1988) ο οποίος και μελέτησε 
τα επίπεδα σωματικής άσκησης 265 μεσήλικων ανδρών, σε σχέση με το εάν ήταν ή όχι 
αθλητές κατά την παιδική τους ηλικία. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 
καμία σημαντική διαφορά δεν βρέθηκε στα επίπεδα σωματικής άσκησης των ανδρών 
που ήταν πρώην αθλητές και αυτών που δεν ήταν. 

Η αναλόγου σχεδιασμού μελέτη του Brill et al. (1989), σε 450 άνδρες ηλικίας 25-60 
χρόνων, επιβεβαίωσε τα ευρήματα του Dishman (1988). Συγκεκριμένα ο Brill et al. 
(1989), όχι μόνο δεν βρήκαν καμία διαφορά στα επίπεδα σωματικής άσκησης πρώην 
και μη αθλητών, αλλά επίσης δεν βρήκαν καμία σημαντική διαφορά στα επίπεδα 
φυσικής κατάστασης, παραγόντων κινδύνου για ΚΝ και Δ.Μ.Σ. Επίσης δεν βρέθηκε 
καμία διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής σε ένα 
πρόγραμμα ψυχαγωγικής σωματικής άσκησης. Τα ευρήματα της μελέτης αυτής 
οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι, τα επίπεδα σωματικής άσκησης, 
φυσικής κατάστασης και κλινικών παραμέτρων κατά την ενηλικίωση, δεν σχετίζονται 
με προηγούμενη αθλητική εμπειρία. Αντίθετα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης και οι 
κλινικές παράμετροι σχετίζονται περισσότερο με τα πρόσφατα επίπεδα σωματικής 
άσκησης. 

Στη δεύτερη κατηγορία υπάγεται η μελέτη του Engstrom (1986) που έγινε στη Σουηδία 
και στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 2.000 παιδιά ηλικίας 15 χρόνων. Τα 
παιδιά αυτά επανεξετάστηκαν μετά από 5, 10 και 15 χρόνια ως προς τα επίπεδα 
σωματικής άσκησης τους κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
έδειξαν συσχέτιση των επιπέδων σωματικής άσκησης στην παιδική ηλικία με τα 
επίπεδα σωματικής άσκησης των μετέπειτα χρόνων και την πρόθεση των ατόμων 
αυτών να διατηρηθούν σε ένα καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης. 

Σε μελέτη των Kuh and Cooper (1992) συμμετείχαν περισσότεροι από 3.300 Βρετανοί 
άνδρες και γυναίκες. Συγκεκριμένα το 1959, όταν οι συμμετέχοντες στην μελέτη ήταν 



13 χρόνων, ζητήθηκε από τους δασκάλους τους να τους κατατάξουν σε τρεις ομάδες, 
ανάλογα με το πόσο ικανοί είναι στα αθλήματα. Κατά την επανεξέταση και όταν οι 
συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 36 χρόνων, βρέθηκε ότι υπήρχε μια θετική συσχέτιση 
μεταξύ των επιπέδων σωματικής τους άσκησης και της κατάταξης που είχαν κάνει οι 
δάσκαλοι. Συγκεκριμένα, το 54% από αυτούς που είχαν χαρακτηριστεί στην κατάταξη 
ως πιο ικανοί, κατά την επανεξέταση ήταν σωματικά δραστήριοι, ενώ γι’ αυτούς που 
είχαν χαρακτηριστεί ως μέσης ικανότητας και κάτω από τον μέσο όρο, τα αντίστοιχα 
ποσοστά ήταν 41% και 35%. 

Ανάλογα είναι και τα ευρήματα του Dennison et al. (1988) που συλλέχθηκαν από ένα 
πληθυσμό 453 ανδρών ηλικίας 23 έως 25 χρόνων. Με βάση τα στοιχεία αυτής της 
έρευνας βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων σωματικής άσκησης των 
ανδρών αυτών και των επιπέδων φυσικής κατάστασης τους στην ηλικία των 10 - 11 και 
15 - 18 χρόνων.  

Τέλος, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από ένα πληθυσμό 6.000 ενηλίκων στην Αγγλία 
έδειξαν ότι από αυτούς που ήταν σωματικά δραστήριοι στην ηλικία των 14-19 χρόνων, 
ένα ποσοστό 25%, εξακολουθούσε να είναι δραστήριο και μετά την ενηλικίωση ενώ 
από αυτούς που ήταν μη δραστήριοι μόνο το 2% ήταν δραστήριοι μετά την ενηλικίωση 
(Activity and Health Research, 1992). 

Από τα στοιχεία των παραπάνω ερευνών φαίνεται ότι τα επίπεδα σωματικής άσκησης 
των ενηλίκων συσχετίζονται με τα επίπεδα σωματικής άσκησης τους και της φυσικής 
κατάστασης ή αθλητικής ικανότητας τους κατά την παιδική ηλικία. Δεν συσχετίζονται 
όμως με προηγούμενη συμμετοχή σε κάποια αθλητική σχολική ή εξωσχολική ομάδα. 
Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι η σωματική άσκηση των ενηλίκων σπάνια 
μέχρι καθόλου γίνεται με τη μορφή συμμετοχής σ’ ένα ομαδικό άθλημα (Cheung and 
Richmond, 1995 σελ. 130). 

Συμπερασματικά, αν και σε πολλές από τις προαναφερθείσες μελέτες υπάρχουν 
μεθοδολογικοί περιορισμοί, τα ευρήματα αυτά κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα για το 
σχεδιασμό προγραμμάτων που στοχεύουν στην αύξηση των επιπέδων σωματικής 
άσκησης των παιδιών και κατ’ επέκταση του ευρύτερου πληθυσμού. Συγκεκριμένα, θα 
πρέπει τόσο η διάρθρωση των προγραμμάτων αυτών όσο και του μαθήματος Φυσικής 
Αγωγής, να στοχεύει στην αύξηση των επιπέδων σωματικής άσκησης και φυσικής 
κατάστασης των μαθητών, μέσα από ευχάριστα, ήπιας έντασης προγράμματα, μια και 
αυτά φαίνεται να αυξάνουν τις πιθανότητες οι μαθητές να εξακολουθήσουν να είναι 
σωματικά δραστήριοι και μετά την ενηλικίωση τους. Αντίθετα η διδασκαλία και 
προαγωγή ανταγωνιστικών αθλημάτων στον χώρο του σχολείου ίσως να πρέπει να 
περάσει σε δεύτερη μοίρα γιατί αφενός αποκλείει τη μεγάλη μάζα των μαθητών από 
την συμμετοχή τους στην ομάδα και επομένως δεν τους δίδει την ευκαιρία για 



σωματική άσκηση στο χώρο του σχολείου, αλλά και αφετέρου γιατί οι πιθανότητες που 
υπάρχουν οι μαθητές που συμμετέχουν στην ομάδα να εξακολουθήσουν να είναι 
δραστήριοι και μετά την ενηλικίωση τους είναι περιορισμένες, όπως φαίνεται από τις 
μελέτες των Dishman (1988) και Brill et al. (1989). 

 

Παράγοντες που καθορίζουν τα επίπεδα  σωματικής άσκησης στα παιδιά 

Από τότε που η σημασία της σωματικής άσκησης στην προαγωγή της υγείας και τη 
μείωση της θνησιμότητας έγινε αποδεκτή ως μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα και 
μετά τη διαπίστωση ότι τα επίπεδα σωματικής άσκησης κατά την ενηλικίωση 
σχετίζονται με αυτά της παιδικής ηλικίας, το ερευνητικό ενδιαφέρον στράφηκε στην 
αναζήτηση των παραγόντων εκείνων που καθορίζουν τα επίπεδα της σωματικής 
άσκησης κατά την παιδική ηλικία. 

Τόσο τα ευρήματα των πρώτων  ερευνών που ξεκίνησαν τη δεκαετία του ‘80  όσο και 
αυτά των πιο πρόσφατων ερευνών, εμφανίζουν ως κύριο αίτιο συμμετοχής των παιδιών  
σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες τον παράγοντα “διασκέδαση” (fun) (Fry et 
al., 1981; Gill et al., 1983; Gould et al., 1982; Brustad, 1993; Weiss and Chaumeton, 
1992). Αντίθετα, η έλλειψη διασκέδασης βρέθηκε να είναι ένας από τους κύριους 
λόγους που τα παιδιά εγκαταλείπουν τον αθλητισμό (Brustad, 1993; Gould, 1987; 
Weiss and Petlichkoff, 1989). 

Aν και τα ευρήματα αυτών των ερευνών παρέχουν μια πρώτη σημαντική  προσέγγιση, 
η διαπίστωση αυτή εξακολουθεί να είναι γενική καθώς οι πληροφορίες για το τι είναι  
αυτό ακριβώς που κάνει τη συμμετοχή των παιδιών στον αθλητισμό διασκεδαστική 
είναι περιορισμένη. Τέτοιου είδους διαπιστώσεις  κρίνονται απαραίτητες  καθώς μόνο 
έτσι οι ειδικοί στο χώρο του αθλητισμού αλλά και γενικότερα στο χώρο προαγωγής της 
υγείας, θα μπορούν να σχεδιάσουν προγράμματα και παρεμβάσεις μεγιστοποιώντας την 
παρεχόμενη προς τα παιδιά διασκέδαση και συνεπώς  εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη 
δυνατή συμμετοχή τους, αλλά και μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες 
εγκατάλειψης της προσπάθειας. 

Τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών έδειξαν ότι κύριες αιτίες διασκέδασης για τα 
παιδιά είναι, εκτός από την ίδια τη συμμετοχή  τους, η γνώση  των τεχνικών δεξιοτήτων 
του αθλήματος, κι ακόμη η εκτίμηση του ίδιου του παιδιού ότι μπορεί να αντεπεξέλθει 
στις απαιτήσεις του αθλήματος (Harris, 1984; Scanlan and Lewthwaite, 1986; Scanlan 
et al., 1989; Wankel and Sefton, 1989). Τα ευρήματα αυτά είναι σε συμφωνία  με 
ευρήματα παλαιότερων ερευνών (Deci, 1975; Csikszentmihaly, 1975) όπου η απόλυτη 
ευχαρίστηση από την συμμετοχή  σε μια αθλητική δραστηριότητα επιτυγχάνεται όταν ο 



αθλούμενος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πλήρης ταύτιση μεταξύ των απαιτήσεων του 
αθλήματος και των δικών του επιδόσεων. 

Δεύτερος στη σειρά των παραγόντων, που σχετίζονται με τη διασκέδαση από τη 
συμμετοχή των παιδιών σε μια αθλητική ομάδα, είναι το ότι κάνουν καινούργιους 
φίλους ή είναι με φίλους και το αίσθημα ότι ανήκουν  σε μια ομάδα (Scanlan et al., 
1993; Wankel and Kreisel, 1985α; Wankel and Kreisel, 1985β).  

Τελευταία στη σειρά των παραγόντων εμφανίζονται εξωτερικές προς το άτομο 
παράμετροι όπως η νίκη, οι επιβραβεύσεις και η ικανοποίηση γονέων ή προπονητών 
(Scanlan et al., 1993; Wankel and Kreisel, 1985α; Wankel and Kreisel, 1985β). Μια 
έρευνα που έγινε σε αγόρια παλαιστές, έδειξε ότι διασκέδαζαν περισσότερο με τη 
συμμετοχή τους στο άθλημα όταν αντιλαμβάνονταν  ότι οι γονείς τους αντιμετώπιζαν 
θετικά τη συμμετοχή τους σε αυτό και ενδιαφέρονταν για την εξέλιξή τους. Θετική 
επίδραση είχε επίσης η ικανοποίηση που αντιλαμβάνονταν ότι αισθάνονταν οι γονείς 
τους και οι προπονητές τους από την πρόοδο και τις επιδόσεις τους (Scanlan and 
Lewthwaite, 1986). Ανάλογα ήταν τα ευρήματα από μια έρευνα σε πατινέρ υψηλού 
επιπέδου όπου πηγή ευχαρίστησης γι’ αυτούς ήταν η ικανοποίηση ή η υπερηφάνια που 
αισθάνονται οι γονείς τους και οι προπονητές τους για τις επιδόσεις και το ταλέντο τους 
(Scanlan et al., 1989). 

Αν και για τα ίδια τα παιδιά η νίκη ή η ικανοποίηση που αισθάνονται οι άλλοι  από τη 
δική τους συμμετοχή σε ένα άθλημα έρχεται τελευταίο στην ιεραρχία των λόγων που 
τους κάνει να χαίρονται  και να επιδιώκουν αυτή τη συμμετοχή, πολλές φορές αυτή η 
παράμετρος παίζει καθοριστικό ρόλο. Στο χώρο του αθλητισμού από το σύνολο των 
παιδιών που ξεκινούν να ασχολούνται με ένα άθλημα λίγα είναι εκείνα που θα 
παραμείνουν στην ομάδα και αυτά είναι τα πιο ικανά. Ο λόγος είναι ότι στον 
πρωταθλητισμό η επιτυχία είναι συνδεδεμένη με τη νίκη και τόσο οι παράγοντες των 
Σωματείων όσο και ο προπονητής, που δε θέλει να χάσει τη δουλειά του, αναγκάζεται 
να προσαρμόσει το πρόγραμμα και τις επιλογές του σύμφωνα με τον ένα και μοναδικό  
στόχο πλέον που είναι η νίκη της ομάδας (State of Michigan, 1976).  

Από αυτό γίνεται σαφές ότι ο Σωματειακός αθλητισμός  μάλλον δεν είναι η κατάλληλη  
διέξοδος για την αύξηση της σωματικής  άσκησης της μεγάλης μάζας των παιδιών. 
Σίγουρα όμως δεν μπορεί να αποτελέσει και λύση για την αύξηση της σωματικής 
άσκησης των ενηλίκων όχι μόνο γιατί δεν είναι “ευπρόσδεκτοι” εξαιτίας των χαμηλών 
επιδόσεων τους αλλά και γιατί  οι ενήλικες ή οι μεσήλικες δεν συνηθίζουν να 
συμμετέχουν σε ομαδικά αθλήματα (Cheung and Richmond, 1995). Αυτός είναι ίσως 
και ο κύριος λόγος για τα αντικρουόμενα ευρήματα ερευνών που συγκρίνουν επίπεδα 
σωματικής άσκησης ατόμων που συμμετείχαν  σε ομάδες στην παιδική τους ηλικία με 
τα επίπεδα σωματικής άσκησης  κατά την ενηλικίωση (Sallis and Mckenzie, 1991). 



Συνεπώς, υπό το πρίσμα της προαγωγής της υγείας μέσα από την σωματική άσκηση και 
όχι του πρωταθλητισμού ειδικότερα, θα πρέπει  να αναζητηθούν  οι παράγοντες που 
καθορίζουν τα επίπεδα καθημερινής σωματικής άσκησης των παιδιών ανεξάρτητα του 
Σωματειακού αθλητισμού. Τέτοιες μορφές σωματικής άσκησης είναι  η ποδηλασία, το 
περπάτημα ή το ελεύθερο παιχνίδι στην εξοχή ή στη γειτονιά, η οργανωμένη  
εξωσχολική  εξωσωματειακή σωματική άσκηση και γενικά κάθε μορφή άσκησης ή 
παιχνιδιού ήπιας έντασης μη ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Εξάλλου τέτοιες μορφές 
άσκησης παρέχουν  σχεδόν όλα τα θετικά οφέλη της έντονης  άσκησης για τους 
ενήλικες (American College of Sports Medicine, 1991) και τα παιδιά (Epstein et al., 
1982; Epstein et al., 1985) αλλά και το σημαντικότερο  όλων φαίνεται ότι μπορούν να 
υιοθετηθούν πολύ πιο  εύκολα από τα παιδιά και να διατηρηθούν και μετά την 
ενηλικίωση τους (Cheung and Richmond, 1995) συνεισφέροντας στην προαγωγή της 
υγείας τους. 

Όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις έτσι και εδώ οι βασικοί παράγοντες που 
καθορίζουν τα επίπεδα της ημερήσιας σωματικής άσκησης των παιδιών είναι η 
διασκέδαση που έχουν τα παιδιά από την συμμετοχή τους και η παρουσία φίλων ή η 
ευκαιρία για να κάνουν καινούργιους φίλους. Η διασκέδαση και πάλι προέρχεται, 
κυρίως, από την αίσθηση που έχει το παιδί ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις 
της συγκεκριμένης  σωματικής άσκησης. Αυτή τη φορά όμως οι απαιτήσεις της 
άσκησης είναι στα μέτρα των δυνατοτήτων του παιδιού. Έτσι οι πιθανότητες ακόμη και 
τα παχύσαρκα ή μη προικισμένα παιδιά να αισθανθούν χαρά από την “επιτυχημένη” 
συμμετοχή τους είναι αυξημένες. Αυτό με τη σειρά του αυξάνει την πιθανότητα της 
επιδίωξης από το ίδιο το παιδί να συμμετάσχει ξανά (Rowland, 1990). 

Σημαντικός και πάλι είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι γονείς ως προς τη σωματική 
άσκηση των παιδιών. Η σημαντική συσχέτιση που έχει βρεθεί μεταξύ των επιπέδων 
σωματικής άσκησης των γονέων και των παιδιών υποδηλώνει τη σημασία που παίζουν 
οι γονείς ως πρότυπο  μίμησης συμπεριφορών (Gottlieb and Chen, 1985; Moore et al., 
1991; Sallis et al., 1988). Aκόμα όμως και η απλή παρότρυνση ή ενθάρρυνση των 
γονέων προς τα παιδιά τους για αύξηση της καθημερινής  σωματικής  άσκησης έχει 
βρεθεί να έχει θετικά αποτελέσματα (Klesges et al., 1984; 1986; McKenzie et al., 
1991). 

Επίσης σημαντικός είναι ο ρόλος των φίλων  και συμμαθητών  ο οποίος γίνεται  
μάλιστα όλο και μεγαλύτερος  κατά την εφηβεία ενώ αντίστοιχα μειώνεται αυτός των 
γονέων (Godin et al., 1986; Dishman et al., 1985, Rowland, 1990).  

Καθοριστικό ρόλο μπορεί  επίσης να διαδραματίσει ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής 
εφόσον ο ρόλος που θα κληθεί να παίξει είναι αυτός που θα προάγει την αύξηση των 



επιπέδων  σωματικής άσκησης και όχι αυτός του προπονητή αθλημάτων  (Sallis and 
McKenzie, 1991). 

Οι γιατροί επίσης είναι μια άλλη ομάδα επιστημόνων που θα μπορούσε να επηρεάσει τα 
επίπεδα σωματικής άσκησης των παιδιών προτρέποντας τα ίδια τα παιδιά αλλά και τους 
γονείς να αυξήσουν τα επίπεδα σωματικής άσκησης τους (Nader et al., 1987). 

Τέλος καθοριστικός παράγοντας για τα επίπεδα σωματικής άσκησης των παιδιών είναι 
η ύπαρξη χώρων όπου τα παιδιά να μπορούν να παίζουν με ασφάλεια καθώς και 
οργανωμένων μη Σωματειακών Προγραμμάτων. Όσον  αφορά το πρώτο έχει βρεθεί 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ του ελεύθερου χρόνου  που τα παιδιά περνούν εκτός 
σπιτιού και των επιπέδων σωματικής άσκησης (Klesges et al., 1990). Όσον αφορά το 
δεύτερο, έχει βρεθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της εξωσχολικής άσκησης των παιδιών 
γίνεται μέσα από τέτοια προγράμματα (Ross et al., 1985; Cheung and Richmond, 1995). 
Ήδη όμως ο τρόπος που αυτά τα προγράμματα παρέχονται σε συνδυασμό με 
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες ή τις κοινωνικές αντιλήψεις του πληθυσμού, δεν 
δίδουν ίσες ευκαιρίες σε αγόρια  και κορίτσια ή σε παιδιά αγροτικών ή αστικών 
πληθυσμών ή ακόμα και σε παιδιά με διαφορετική  κοινωνικοοικονομική προέλευση 
(Manios et al., in press). 

Συμπερασματικά οι παραπάνω παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το 
σχεδιασμό ενός προγράμματος παρέμβασης, που θα αποσκοπεί στην αύξηση των 
επιπέδων σωματικής άσκησης του ευρύτερου μαθητικού πληθυσμού και τη διατήρησή 
του μέχρι και την ενηλικίωση αλλά και στα μετέπειτα χρόνια. Μόνο έτσι η 
σχεδιαζόμενη παρέμβαση θα έχει αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

Η δραματική αύξηση της θνησιμότητας από ΚΝ που εμφανίστηκε μετά το τέλος του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στις πιο αναπτυγμένες χώρες καθώς και τα ευρήματα 
των πρώτων επιδημιολογικών ερευνών που συνέδεσαν την εκδήλωση της νόσου με 
συγκεκριμένες καθημερινές συνήθειες ώθησαν στη δημιουργία προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και ενημέρωσης με απώτερο στόχο την πρόληψη των ΚΝ. 

Τα πρώτα προγράμματα σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν στις ΗΠΑ το 1970 και 
αργότερα και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες. Αν και ο στόχος όλων αυτών των 
προγραμμάτων είναι κοινός σημαντικές διαφορές παρατηρούνται στον τρόπο 
εφαρμογής τους.  Η προσέγγιση του αντικειμένου άλλοτε γίνεται μέσα από το μάθημα 
της Φυσικής Αγωγής, άλλοτε μέσα από προγράμματα διατροφής και άλλοτε, όπως 
συμβαίνει στα πιο σύγχρονα προγράμματα, μέσα από συνδυασμένη εφαρμογή των δύο 
αντικειμένων εμπλουτισμένη και με άλλα θέματα όπως το κάπνισμα. Διαφορές επίσης 
παρατηρούνται και ως προς το χώρο εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων καθώς και 
τη συμμετοχή ή όχι των γονέων. 

Σ’ αυτό το Κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της εξέλιξης αυτών των 
προγραμμάτων γενικά και των αρχών που διέπουν την εφαρμογή τους, αλλά και της 
παράλληλης πορείας των αντικειμένων της Φυσικής Αγωγής και Διατροφής μέχρι και 
την σύγχρονη αντίληψη της συνδυασμένης εφαρμογής τους. 

 

5.1. Γενικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διατροφής 

Στις Η.Π.Α., παραδοσιακά, ο φορέας που ασχολείται με προγράμματα διατροφής είναι 
το Υπουργείο Γεωργίας. Ορισμένες από τις δραστηριότητες αυτού του Υπουργείου 
είναι να εξασφαλίζει βοήθεια προς τους αγρότες, να προωθεί τα προϊόντα τους, να 
ενθαρρύνει τους καταναλωτές να καταναλώνουν τα προϊόντα που παράγουν κ.λπ. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1930 και στις αρχές της δεκαετίας του 1940 η αγροτική 
παραγωγή στις ΗΠΑ ήταν αυξημένη αλλά το αγοραστικό κοινό δεν είχε τη δυνατότητα 
να απορροφήσει αυτά τα προϊόντα. Για να μπορέσει, η κυβέρνηση, να βγάλει από το 
οικονομικό αδιέξοδο τους αγρότες αλλά και ταυτόχρονα να βοηθήσει τους μαθητές, 



καθιέρωσε το 1946 τη δωρεάν παροχή μεσημεριανού φαγητού στο χώρο του σχολείου. 
Με την εξασφάλιση κάποιων επιπλέον κονδυλίων το 1977 καθιέρωσε, σε συνδυασμό 
με το παρεχόμενο γεύμα στο χώρο του σχολείου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
διατροφής. Το πρόγραμμα αυτό, στα πρώτα του βήματα, καθιερώθηκε σαν ένα νέο 
αντικείμενο διδασκαλίας του αναλυτικού προγράμματος. Σκοπός του ήταν  η 
ενημέρωση των μαθητών πάνω σε γενικά θέματα προέλευσης τροφίμων, επιλογής 
τροφίμων και υγείας (Contento, 1994). 

Eνα από τα πρώτα και μεγαλύτερα προγράμματα που υπάγονται σ’ αυτή την κατηγορία 
ήταν το “Νutrition  Education and Training Program” (NETP). Σκοπός του NETP ήταν 
η διδασκαλία της αξίας  μιας ισορροπημένης δίαιτας στους μαθητές του δημοτικού, 
τόσο μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη  όσο και  μέσα από το 
προσφερόμενο γεύμα στο εστιατόριο. Για τις ανάγκες του προγράμματος εκτός από το 
εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, οι δάσκαλοι και το προσωπικό του 
εστιατορίου  ακολούθησαν ειδική εκπαίδευση (Maretzki, 1979). 

To NETP εφαρμόστηκε με τη μορφή έρευνας μόνο σε ένα μικρό αριθμό  σχολείων από 
το σύνολο των σχολείων της χώρας που συμμετείχαν σ’αυτό. Μετά την ολοκλήρωση 
των δύο πρώτων χρόνων εφαρμογής του προγράμματος έγινε έλεγχος της 
αποτελεσματικότητας της παρέμβασης σ’ αυτά τα σχολεία. Σε εθνικό επίπεδο βρέθηκε 
βελτίωση στις γνώσεις υγείας των μαθητών όλων των τάξεων ενώ μόνο στις πρώτες 
τάξεις σημειώθηκε κάποια βελτίωση σε θέματα στάσεων. Καμιά βελτίωση δεν 
σημειώθηκε στις συνήθειες διατροφής ή στις  προτιμήσεις των μαθητών σε τρόφιμα (St. 
Pierre and Rezinovic, 1982). 

Eκτός όμως από τα διαθέσιμα στοιχεία του NTEP σε πανεθνικό επίπεδο των ΗΠΑ, 
υπάρχουν και δημοσιευμένα στοιχεία κατά περιοχές. Στην Nebraska το πρόγραμμα  
εφαρμόστηκε σε όλες τις τάξεις  98 δημοτικών σχολείων και σε σύνολο 2.351 μαθητών. 
Εκτός από τις δραστηριότητες του χώρου του εστιατορίου η παρέμβαση στόχευε στην 
εξοικείωση των μαθητών  με τα φρούτα και τα λαχανικά. Η εκπαιδευτική ύλη κάλυπτε 
θέματα όπως είναι οι λειτουργίες των θρεπτικών συστατικών, τα τρόφιμα από τα οποία 
προέρχονται και θέματα διαφήμισης. Τα αποτελέσματα του προγράμματος έδειξαν 
αύξηση  των γνώσεων των μαθητών σε όλες τις τάξεις, ενώ μόνο οι μαθητές των 
πρώτων  τριών τάξεων σημείωσαν αύξηση της κατανάλωσης λαχανικών (St. Pierre et 
al., 1981). 

Στη Νέα Υόρκη το ίδιο πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε όλες τις τάξεις του δημοτικού και 
στο νηπιαγωγείο  σε τρία σχολεία με συνολικό αριθμό  530 μαθητών ενώ τρία άλλα 
σχολεία με συνολικό αριθμό 627 μαθητών  χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. Τα 
αποτελέσματα του προγράμματος  έδειξαν ότι τόσο οι γνώσεις όσο και οι στάσεις των 
μαθητών για κάποια συγκεκριμένα  φαγητά  αυξήθηκαν τόσο στα σχολεία παρέμβασης 



όσο και στα σχολεία ελέγχου. Επίσης  οι μαθητές των σχολείων παρέμβασης 
σημείωσαν σημαντική βελτίωση, έναντι των μαθητών της ομάδας ελέγχου, σε θέματα 
που αφορούσαν την κατανάλωση τροφίμων στα ενδιάμεσα γεύματα (Gillespie, 1984). 

Tα NETΡ διαδέχθηκαν δύο νέα γενικά προγράμματα, καλά διαρθρωμένα και με 
μηχανισμούς αξιολόγησης των διαιτολογικών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 

To πρώτο με την ονομασία “Nutrition  in the Changing Word” σχεδιάστηκε  στο 
Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας για πανεθνική χρήση. Σκοπός του προγράμματος 
αυτού ήταν η παροχή γνώσεων προς τους μαθητές και η απόκτηση ικανοτήτων  ώστε 
να μπορούν να επιλέξουν,  από μόνοι τους, τα τρόφιμα που είναι κατάλληλα για την 
προαγωγή της υγείας τους. 

Το πρόγραμμα απευθύνονταν σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και  γυμνασίου. 
Ειδικά για τους μαθητές του δημοτικού το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε σε δύο σχολεία 
όπου 21 τάξεις συμμετείχαν στην παρέμβαση και 21 χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα 
ελέγχου. Η παρέμβαση ήταν συνολικής διάρκειας εννέα εβδομάδων και περιελάμβανε 
δραστηριότητες στην τάξη και στο εστιατόριο όπως χειροτεχνικές ασκήσεις, pussles, 
αφίσες και παιχνίδια  όπου οι μαθητές  έπαιρναν βαθμούς εάν κατανάλωναν τα 
λαχανικά του μεσημεριανού γεύματος. Τα αποτελέσματα  της έρευνας έδειξαν  ότι  οι 
γνώσεις των μαθητών  σε όλες τις τάξεις του δημοτικού βελτιώθηκαν, ενώ βελτίωση 
στάσεων  διαπιστώθηκε μόνο σε κάποιες από τις πρώτες τάξεις. Όσον αφορά τις 
συνήθειες διατροφής των μαθητών το πρόγραμμα φάνηκε να τις επηρέασε ελάχιστα 
(Graves et al., 1982; Shannon et al., 1982). 

Ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα όταν το πρόγραμμα εφαρμόστηκε για τρία  
συνεχόμενα χρόνια (9 - 12 εβδομάδες / έτος). Η παρέμβαση έγινε σε 17 σχολεία και σε 
σύνολο 879 μαθητών τρίτης τάξης που παρακολούθησαν μέχρι την πέμπτη τάξη, ενώ η 
ομάδα  ελέγχου αποτελείτο από 828 μαθητές σε 18 τάξεις (Shannon and Chen, 1988). 

Το δεύτερο πρόγραμμα με την ονομασία “Food ... Your Choice” ήταν αναλόγου 
σχεδιασμού και απευθυνόταν σε μαθητές  νηπιαγωγείου  έως  και γυμνασίου. Στις 
πρώτες τάξεις του δημοτικού η παρέμβαση είχε διάρκεια ενός έτους ενώ οι μαθητές της 
πέμπτης τάξης παρακολουθήθηκαν για δύο χρόνια. Το πρόγραμμα περιελάμβανε  8-17 
ωριαία μαθήματα ετησίως  και εφαρμόστηκε σε 687 μαθητές συνολικά ενώ 744 
χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα του προγράμματος έδειξαν ότι 
η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, καθώς και τροφίμων πλούσια σε βιταμίνη Α και 
πρωτεΐνες αυξήθηκαν σημαντικά για τους μαθητές όλων των τάξεων της ομάδας 
παρέμβασης έναντι της ομάδας ελέγχου. Επίσης μαθητές χαμηλής 
κοινωνικοοικονομικής προέλευσης παρουσίασαν βελτίωση στις γνώσεις και αύξησαν 



την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων  που είναι πλούσια σε 
βιταμίνη C (McDonald et al., 1981). 

Από τις προαναφερθείσες μελέτες αλλά και άλλες που είτε  δεν έγινε έλεγχος των 
συνηθειών διατροφής των μαθητών (Worsley et al., 1985; Giratd et al., 1988) είτε δεν 
χρησιμοποιήθηκε ομάδα ελέγχου (Clawson et al.,1984) συνάγεται το συμπέρασμα ότι 
τα Γενικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διατροφής επιτυγχάνουν βελτίωση των 
γνώσεων των μαθητών. Όσον αφορά τις στάσεις των μαθητών, τα ευρήματα είναι 
αντιφατικά ενώ όσον αφορά τις συνήθειες διατροφής τους μόνο κάποιες μικρές αλλαγές 
παρατηρήθηκαν σε κάποιες  τάξεις σε λιγότερες από τις μισές έρευνες που υπάγονται 
σε αυτή την κατηγορία (Contento, 1994). 

 

5.2. Προγράμματα Φυσικής Αγωγής 

Στις αρχές του αιώνα στη Βρετανία και στις υπόλοιπες  αναπτυγμένες χώρες της 
Ευρώπης, το μάθημα της Φυσικής Αγωγής περιλάμβανε μια σειρά από Σουηδικές 
ασκήσεις και το πρόγραμμα χαρακτηριζόταν από στρατιωτική  πειθαρχία. Τα παιδιά 
αποθαρρύνονταν από οποιαδήποτε μορφή πρωτοβουλίας και το μάθημα κάθε άλλο 
παρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα είχε (Βοard of Education, 1904). 

Λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο η διάρθρωση των προγραμμάτων  
Φυσικής Αγωγής είχε αρχίσει ήδη να απομακρύνεται από τα πρότυπα της στρατιωτικής 
πειθαρχίας. Σκοπός των προγραμμάτων ήταν πλέον η επίτευξη και διατήρηση ενός 
καλού επιπέδου υγείας στο σώμα και το μυαλό. Στην προκειμένη περίπτωση όμως ο 
όρος υγεία αναφερόταν στην βραχυπρόθεσμη βελτίωση της φυσικής κατάστασης 
καθώς και την απουσία ασθενείας. 

Μεταξύ των δύο Παγκοσμίων πολέμων, οι αντιλήψεις γύρω από  το μάθημα  της 
Φυσικής Αγωγής διευρύνονται και πρώτη φορά αναγνωρίζεται ότι το μάθημα με την 
κατάλληλη διάρθρωση μπορεί να συμβάλει στην ψυχική και σωματική υγεία των 
μαθητών, την ευφυΐα τους και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Επίσης 
ενθαρρύνεται η εκμάθηση ευχάριστων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στις οποίες θα 
μπορούν να επιδίδονται οι μαθητές και εκτός σχολείου αλλά και κατά την ενηλικίωσή 
τους. Αυτή είναι ίσως η πρώτη σύνδεση της Φυσικής Αγωγής με την Αγωγή Υγείας, 
γεγονός που εκφράζεται και επίσημα από το Βρετανικό Υπουργείο Παιδείας το 1930 
όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η σωματική άσκηση και Αγωγή Υγείας είναι όροι 
στενά συνδεμένοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σχολικής ζωής (Board of 
Education, 1930). 



Mετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η επιρροή του στρατού γίνεται  
πάλι εμφανής στο χώρο του σχολείου και στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Οι αυλές 
των σχολείων γεμίζουν από σύνθετες κατασκευές των οποίων η αρχική ιδέα προήλθε 
από τους στίβους μάχης που χρησιμοποιούσαν οι στρατιώτες στην εκπαίδευση. Eτσι οι 
μαθητές  ενθαρρύνονται να βελτιώσουν τη δύναμή τους κρεμάμενοι, αναρριχόμενοι ή 
αιωρούμενοι σε σχοινιά - δίκτυα, ξύλινες ή σιδερένιες συνθέσεις, όλα κατασκευασμένα 
γι’ αυτό το σκοπό (Bray, 1991). 

Γύρω στο 1950 εμφανίζονται και οι πρώτες γραμμές στις αυλές των σχολείων για να 
διευκολύνουν τη διδασκαλία των ομαδικών αθλημάτων αλλά και την διεξαγωγή των 
προπονήσεων γενικής φυσικής κατάστασης. Έμφαση δίνεται πλέον σε όλες τις 
παραμέτρους φυσικής κατάστασης και όχι μόνο στη δύναμη. Ταυτόχρονα όμως έχει 
γίνει και αποσύνδεση του μαθήματος Φυσικής Αγωγής από την έννοια της Αγωγής 
Υγείας και δίνεται έμφαση κυρίως στη σωστή εκτέλεση των κινήσεων και στην τεχνική 
κατάρτιση των αθλημάτων παρά στη σύνδεση της φυσικής κατάστασης με την υγεία 
(Bray, 1991). 

Μετά το 1970 στις Η.Π.Α., Καναδά και Αυστραλία γίνεται ξανά μια προσπάθεια 
σύνδεσης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής  με την φυσική κατάσταση που 
αποβλέπει σε μακροχρόνια διατήρηση της υγείας. Περίπου με μια δεκαετία  διαφορά  η 
ίδια τάση αρχίζει να εμφανίζεται και σε χώρες της Ευρώπης (Bray, 1991). H αντίληψη 
που κυριαρχεί αυτή την περίοδο είναι πως επιπρόσθετες ώρες έντονης σωματικής 
άσκησης, στο χώρο του σχολείου, όχι μόνο θα συντελέσουν στην βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης και κατεπέκταση της υγείας των μαθητών αλλά και στην υιοθέτηση της 
σωματικής άσκησης σαν αναπόσπαστο μέρος του εβδομαδιαίου τους προγράμματος και 
κατά την ενηλικίωση (Sleap, 1990). 

Μια από τις πρώτες ερευνητικές προσπάθειες για τον έλεγχο αυτής της νέας αντίληψης 
έγινε στον Καναδά, με την επωνυμία “The Trois Rivieres Study”. Στο εβδομαδιαίο  
πρόγραμμα μιας ομάδας 500 μαθητών  ηλικίας 10 έως 12 χρόνων προστέθηκαν 
επιπλέον 5 ώρες Φυσικής Αγωγής, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη 
καρδιοαναπνευστικής και μυϊκής αντοχής. Η ομάδα ελέγχου και με βάση τη Σχετική 
Εγκύκλιο του Υπουργείου, που  ίσχυε για όλα τα σχολεία εκείνη την περίοδο συνέχισε  
να έχει στο εβδομαδιαίο  της πρόγραμμα μόνο 40 λεπτά Φυσικής Αγωγής. Κατά την 
επανεξέταση των μαθητών και μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων χρόνων 
εφαρμογής του προγράμματος βρέθηκε ότι οι μαθητές της ομάδας παρέμβασης είχαν 
σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις σε μια δρομική δοκιμασία καρδιο-αναπνευστικής 
αντοχής και μυϊκής δύναμης. Βρέθηκε επίσης ότι αφιέρωναν κατά μέσο όρο 3,73 ώρες 
την ημέρα σε ήπιες και έντονες δραστηριότητες, ενώ οι μαθητές της ομάδας ελέγχου 
μόνο 3,43. Αυτή η διαφορά υπέρ της ομάδας παρέμβασης οφείλεται στις παραπάνω 



ώρες σωματικής άσκησης στο χώρο του σχολείου. Αντίθετα οι μαθητές της ομάδας 
ελέγχου βρέθηκαν να έχουν υψηλότερο μέσο όρο για τις ώρες σωματικής άσκησης 
εκτός σχολείου (Shephard et al., 1980). 

Την ίδια  περίοδο στις Η.Π.Α. εφαρμόζεται ένα ανάλογο πρόγραμμα με την ονομασία 
“Vigorous Exercise Program” σε μαθητές ηλικίας 6-7 χρονών. Από ένα σύνολο 59 
μαθητών ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα συμμετείχε τέσσερις φορές την εβδομάδα σε 
ένα πρόγραμμα αερόβιας γυμναστικής, συνολικής  διάρκειας 25 λεπτών. Μετά την 
ολοκλήρωση  της παρέμβασης  δεν βρέθηκε καμιά  διαφορά μεταξύ  της ομάδας 
παρέμβασης και ελέγχου ως προς το  βάρος, το ύψος, τις δερματοπτυχώσεις και την 
καρδιακή συχνότητα ηρεμίας. Bρέθηκε όμως ότι ο μέσος χρόνος, τόσο κατά τις ώρες 
της Φυσικής Αγωγής όσο και εκτός σχολείου, την περίοδο που η παρέμβαση ήταν εν 
εξελίξει, με καρδιακή συχνότητα πάνω από 160 παλμούς/λεπτό, ήταν σημαντικά 
μεγαλύτερος για την ομάδα παρέμβασης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου 
(MacConnie, et al., 1982). 

Ανάλογου σχεδιασμού ήταν και το πρόγραμμα “Daily Physical Education” που 
εφαρμόστηκε στην Αυστραλία σε μαθητές ηλικίας 10 χρονών και είχε  συνολική 
διάρκεια 14 εβδομάδων. Στην έρευνα συνολικά συμμετείχαν 500 μαθητές οι οποίοι 
ήταν μοιρασμένοι σε τρεις ισομερείς ομάδες. Οι δύο ομάδες συμμετείχαν τρεις φορές 
την εβδομάδα στα προβλεπόμενα από το Υπουργείο γενικά μαθήματα Φυσικής Αγωγής 
ή σε μαθήματα Φυσικής Αγωγής με κύρια έμφαση στη διδασκαλία τεχνικών στοιχείων 
αντίστοιχα, συνολικής διάρκειας 30 λεπτών. Η τρίτη ομάδα συμμετείχε καθημερινά σε 
ένα ωριαίο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής, έντονης κυρίως αερόβιας σωματικής 
άσκησης. Παρά τη σύντομη χρονική διάρκεια  του προγράμματος διαπιστώθηκε 
σημαντική  μείωση στο ποσοστό σωματικού λίπους και αύξηση της 
καρδιοαναπνευστικής αντοχής για την ομάδα παρέμβασης σε σχέση με τις δύο ομάδες 
ελέγχου. Όσον αφορά την αρτηριακή πίεση και τα λιπίδια του ορού, δεν διαπιστώθηκε 
καμιά διαφορά μεταξύ της ομάδας παρέμβασης και των ομάδων ελέγχου (Dwyer et al., 
1983). 

Tο πρώτο πρόγραμμα, με ανάλογη διάρθρωση, για την Ευρώπη, έγινε στη Σκωτία και 
ονομάστηκε “Developing a total concept of Physical Education”. Στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα εκτός από την παράμετρο της φυσικής κατάστασης, δόθηκε έμφαση στην 
καλλιέργεια των πρώτων τεχνικών  αθλητικών στοιχείων έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν 
μια σχετική κατάρτιση πριν την εισαγωγή τους στο γυμνάσιο. Το πρόγραμμα διήρκησε 
ένα χρόνο και συμμετείχαν σ’ αυτό 500 παιδιά ηλικίας 9 έως 11 χρόνων, που 
παρακολουθούσαν ημερησίως ένα πρόγραμμα σωματικής άσκησης διάρκειας 40 
λεπτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παράμετροι φυσικής κατάστασης αθλητικής 



απόδοσης (motor fitness) ήταν υψηλότεροι για την ομάδα παρέμβασης (Pollatschek et 
al., 1986). 

Εκτός από τις έρευνες που ενδεικτικά αναφέρθηκαν πιο πάνω τα ευρήματα  άλλων 
παρόμοιων προγραμμάτων που διεξήχθησαν στις Η.Π.Α. κατέληξαν  στα ίδια 
συμπεράσματα (Cooper et al., 1975; Geennan et al., 1982; Siegel & Monfredi, 1984). 

Συμπερασματικά, στο σύνολό τους οι έρευνες αυτές επιβεβαιώνουν ότι τόσο η αύξηση 
των ωρών που αφιερώνονται εβδομαδιαία στη Φυσική Αγωγή, όσο και η ένταση των 
σχετικών προγραμμάτων οδηγούν σε σημαντική βελτίωση της φυσικής κατάστασης 
των μαθητών. 

Επιπρόσθετα, κάποιες από τις έρευνες αυτές διαπιστώνουν ότι αν και η αύξηση των 
ωρών που αφιερώνονται εβδομαδιαίως στην Φυσική Αγωγή αναγκαστικά μειώνει τις 
ώρες άλλων μαθημάτων, αυτό δεν επηρεάζει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών. 
Συγκεκριμένα τόσο οι Dwyer et al. (1983) όσο και οι Pοllatschek et al. (1986) βρήκαν 
ότι οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών της ομάδας παρέμβασης διατηρήθηκαν στα 
ίδια επίπεδα με αυτούς της ομάδας ελέγχου. Ακόμα οι Dwyer et al. (1983) βρήκαν  ότι 
η συμπεριφορά μέσα στην τάξη των μαθητών της ομάδας παρέμβασης βελτιώθηκε 
έναντι αυτών της ομάδας ελέγχου. 

Η ερώτηση όμως που μένει αναπάντητη από το σύνολο αυτών των προγραμμάτων είναι 
κατά πόσο οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν πραγματικά να αυξήσουν την εθελοντική 
άσκηση των μαθητών εκτός σχολείου  ή ακόμα κατά την ενηλικίωση. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η μελέτη των Shephard et al. (1980) στην οποία βρέθηκε μικρότερη 
συμμετοχή των μαθητών της ομάδας παρέμβασης έναντι αυτών της ομάδας ελέγχου σε 
σωματική άσκηση εκτός σχολείου. 

Ήδη οι μελέτες αυτές, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που παραθέτονται στα κεφάλαια 
4.3 και 4.3.1., θέτουν τον προβληματισμό κατά πόσο το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 
μπορεί και πρέπει να στοχεύει και στη διαμόρφωση των κατάλληλων συμπεριφορών 
ώστε οι μαθητές να μπορούν και να επιδιώκουν να αθλούνται από μόνοι τους και εκτός 
σχολείου αλλά και μετά την ενηλικίωση. 

 

5.3. Προγράμματα αλλαγής συμπεριφορών 

Γύρω στα 1980 τα αποτελέσματα τόσο των “Γενικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
Διατροφής” όσο και των προγραμμάτων για αυξημένη σωματική άσκηση στο χώρο του 
σχολείου έδειξαν την αναποτελεσματικότητα των προσπαθειών αυτών για τη βελτίωση 
των συνηθειών του μαθητικού πληθυσμού. Άρχισε να διαφαίνεται ότι η “επιβολή” της 



βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, ή αλλαγή του διαιτολογίου στα σχολεία ή ακόμα 
και η βελτίωση των γνώσεων δεν είναι ικανές από μόνες τους να επιφέρουν τις 
επιδιωκόμενες αλλαγές στις συμπεριφορές των μαθητών. 

Τότε γεννήθηκε η ιδέα της εφαρμογής προγραμμάτων Αγωγής Υγείας που εκτός των 
άλλων να στοχεύουν και στη διαμόρφωση των κατάλληλων συπεριφορών. Το 
θεωρητικό πρότυπο πάνω στο οποίο βασίστηκε η πλειοψηφία των προγραμμάτων που 
αναφέρεται παρακάτω ήταν η θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης (Social Learning 
Theory - SLT). 

Η SLT αναφέρεται τόσο στην ψυχοκοινωνική δύναμη που υπαγορεύει συμπεριφορές 
υγείας όσο και στις μεθόδους εκείνες με βάση τις οποίες  μπορούμε να πετύχουμε 
αλλαγές, προς το καλύτερο, στις συμπεριφορές και συνήθειες υγείας. Με βάση το 
μοντέλο αυτό η συμπεριφορά  των ανθρώπων  εξηγείται από την τριαδική, δυναμική 
και ανταποδοτική σχέση αλληλεπίδρασης: της συμπεριφοράς, των προσωπικών 
παραμέτρων και των περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

Στην παράμετρο “συμπεριφορά” περιλαμβάνονται οι δεξιότητες, η πρόθεση για δράση 
και το ήδη διαμορφωμένο ρεπερτόριο συμπεριφορών. Στις “προσωπικές παραμέτρους” 
περιλαμβάνονται οι γνώσεις σε θέματα υγείας, η αξία που δίνει το άτομο στο θέμα 
υγεία, η αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy) και άλλες προσωπικές εκτιμήσεις. 
Στις ‘περιβαλλοντικές παραμέτρους’ περιλαμβάνονται η επίδραση και υποστήριξη των 
γονέων, οι κοινωνικοί θεσμοί και προσδοκίες, οι ευκαιρίες και φραγμοί και τέλος οι 
κοινωνικοί ρόλοι (Bαndura, 1986; Perry  & Jessor, 1985). 

Η SLT παρέχει μερικές σαφείς κατευθύνσεις για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ή αλλαγή 
συμπεριφοράς σε θέματα διατροφής, σωματικής άσκησης και γενικά σε θέματα υγείας 
καθώς προτείνει οι τρεις προαναφερθέντες παράγοντες να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εφαρμογή της παρέμβασης. Ακόμη παρέχει τις αρχές (concepts), με βάση τις οποίες 
συγκεκριμένες συμπεριφορές, μερικές από τις οποίες είναι η χρήση προτύπων, η 
θεσμοθέτηση στόχων, οι θετικές εμπειρίες και η αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου, 
μαθαίνονται, ενισχύονται και διατηρούνται. Επίσης παρέχει στους εκπαιδευτικούς 
συγκεκριμένες στρατηγικές για να διαμορφώσουν περιβαλλοντικούς παράγοντες, 
τέτοιους που να επικουρούν τις προσδοκώμενες αλλαγές συμπεριφοράς αλλά 
ταυτόχρονα να αφήνουν και τα ίδια τα παιδιά να επιδράσουν σ’ αυτούς (Contento, 1994 
). 

Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο πριν από την παρουσίαση των προγραμμάτων που στοχεύουν 
στην αλλαγή συμπεριφορών, να γίνει μια συνοπτική περιγραφή του SLT. 

 



5.3.1. Θεωρία Κοινωνικής Μάθησης (SLT) 

Tα συνθετικά μέρη της SLT, που θεωρούνται σημαντικά για την κατανόηση 
συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία, αλλά και για την επιτυχή εφαρμογή 
προγραμμάτων παρέμβασης σε θέματα υγείας παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

 

Αμοιβαίος Καθορισμός Συμπεριφοράς (Reciprocal Determinism) 

Mια από τις βασικές αρχές της SLT είναι ότι η συμπεριφορά των ανθρώπων είναι μια 
δυναμική διαδικασία που καθορίζεται από την αλληλεπίδραση προσωπικών και 
περιβαλλοντικών επιδράσεων. Η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου, της 
συμπεριφοράς του και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η συγκεκριμένη 
συμπεριφορά εκδηλώνεται, αποκαλείται αμοιβαίος καθορισμός συμπεριφοράς 
(Bandura,1986)  

Σύμφωνα με την SLT το περιβάλλον προσδιορίζει το φυσικό και κοινωνικό χώρο μέσα 
στον οποίο λειτουργεί το άτομο, συνεπώς παρέχει τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για 
την εκδήλωση μίας συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Η συμπεριφορά μπορεί να απορρέει 
από τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου ατόμου ή περιβάλλοντος. Με τη σειρά τους 
οι υιοθετούμενες νέες συμπεριφορές μπορεί να μεταβάλουν τα χαρακτηριστικά αυτά. 
Όταν η κατάσταση που βιώνει ένα άτομο αλλάζει, τότε το ίδιο το άτομο, επανεξετάζει 
τη θέση του όσο αφορά το ίδιο, τη βιούμενη κατάσταση, αλλά και τη συμπεριφορά του 
(Bem, 1967). 

Για παράδειγμα ένας άνδρας που σε όλη του τη ζωή ήταν αρνητικός ως προς 
οποιαδήποτε μορφή σωματικής άσκησης, οι φίλοι του θα περιμένουν από τον άνδρα 
ανάλογη συμπεριφορά και στο μέλλον. Κάποια στιγμή όμως ένα πραγματικό γεγονός 
π.χ. ο θάνατος ενός κοντινού συγγενή από ΚΝ, και η πληροφορία ότι αυτό ήταν εν 
μέρει αποτέλεσμα της καθιστικής του ζωής, τον κάνει να αποφασίσει να αρχίσει να 
γυμνάζεται. Αυτή η απόφασή του θα έρθει σε αντίθεση, με την εικόνα αλλά και την 
αναμενόμενη συμπεριφορά σε θέματα σωματικής άσκησης, που είχαν οι φίλοι του που 
επίσης κάνουν καθιστική ζωή. Για να αποφύγει  αυτή την αρνητική πίεση θα 
αναζητήσει καινούργιους φίλους που αθλούνται και που θα τον στηρίζουν όσο αφορά 
αυτή τη νεοαποκτηθείσα συμπεριφορά (reciprocal effect). 

H αλλαγή αυτή του άνδρα ίσως με την σειρά της ενθαρρύνει κάποιον από τους παλιούς 
του φίλους που κάνουν καθιστική ζωή να αρχίσει να αθλείται (a reciprocal effect to that 
friend) και αυτός με τη σειρά του ή θα επηρεάσει και άλλους φίλους ή θα αναζητήσει 
φίλους που να αθλούνται και αυτοί (Glanz et al., 1990). 



Ο αμοιβαίος καθορισμός συμπεριφοράς (Reciprocal determinism) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στη διαμόρφωση προγραμμάτων που δεν στοχεύουν απευθείας στην 
αλλαγή συμπεριφορών αλλά την διευκολύνουν μεταβάλλοντας το περιβάλλον καθώς 
και το ίδιο το άτομο. 

Η περιγραφή που ακολουθεί όσον αφορά το περιβάλλον και το ίδιο το άτομο θα πρέπει 
να θεωρηθεί μέρος αυτής της δυναμικής διαδικασίας. 

 

Περιβάλλον και καταστάσεις (Environments and situations) 

O όρος περιβάλλον αναφέρεται στην αντικειμενική αντίληψη όλων των εξωτερικών 
παραγόντων (κοινωνικών και φυσικών) που μπορούν να επηρεάσουν την συμπεριφορά 
του ατόμου. Παράδειγμα κοινωνικού περιβάλλοντος είναι τα μέλη της οικογένειας, οι 
φίλοι, οι συνεργάτες ή οι συμμαθητές, ενώ φυσικού περιβάλλοντος είναι το μέγεθος του 
δωματίου, οι κλιματολογικές συνθήκες, η διαθεσιμότητα των αναγκαίων εποπτικών 
μέσων (Glanz et al., 1990). 

Ο όρος κατάσταση αναφέρεται στην γνωσιακή (cognitive) ή νοερή (mental) 
αντιπροσώπευση του περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων αληθινών, 
διαστρεβλωμένων ή φανταστικών παραγόντων) που μπορούν να επηρεάσουν τη 
συμπεριφορά του ατόμου. Με άλλα λόγια είναι η υποκειμενική αντίληψη των 
περιβαλλοντολογικών παραγόντων (κοινωνικών και φυσικών) όπως ο τόπος, ο χρόνος, 
τα αντικείμενα, οι συμμετέχοντες και ο ρόλος του ατόμου μέσα στην κατάσταση (Glanz 
et al., 1990). 

To περιβάλλον  μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά ενός ατόμου χωρίς το ίδιο το 
άτομο να έχει συνειδητή επίγνωση αυτής της κατάστασης (Μoos, 1976). Για 
παράδειγμα, εάν φρέσκοι χυμοί φρούτων είναι διαθέσιμοι στο κυλικείο του σχολείου 
(περιβάλλον του μαθητή) ο μαθητής είναι πιθανόν να μάθει να τους συμπεριλαμβάνει 
στο διαιτολόγιό του. 

Από την άλλη, η κατάσταση καθοδηγεί ή περιορίζει σκέψεις και συμπεριφορές. Για 
παράδειγμα η υποκειμενική αντίληψη του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος 
(κατάσταση) συνεπάγεται και κάποιες υποδείξεις όσον αφορά όποιες συμπεριφορές 
είναι αποδεκτές (Rotter, 1955). Εάν ο μαθητής θεωρεί ότι όλοι οι συμμαθητές του 
πίνουν άπαχο γάλα γιατί το θεωρούν υγιεινό, τότε ίσως αποφασίσει να πίνει και αυτός. 
Η κατάσταση όμως μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα, μη αφήνοντας το άτομο να 
αντιληφθεί σημαντικούς παράγοντες στο περιβάλλον και συνεπώς μειώνοντας την 
επίδραση του περιβάλλοντος στο ίδιο το άτομο. Οι εκπαιδευτές πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους πάντα αυτό το ενδεχόμενο και να μην θεωρούν  ότι η παρουσία φρούτων, 



χυμών ή άπαχου γάλατος στο κυλικείο είναι πάντα αρκετό για να επιφέρει αλλαγές στις 
διαιτολογικές συμπεριφορές των μαθητών. 

Ικανότητα συμπεριφοράς (Behavioural capability) 

Με βάση την έννοια της ικανότητας συμπεριφοράς, ένα άτομο που εκτελεί μια 
συγκεκριμένη συμπεριφορά θα πρέπει να γνωρίζει τόσο τι είναι η συμπεριφορά αυτή 
όσο και πως εκτελείται η συγκεκριμένη συμπεριφορά (δεξιότητα). Η έννοια της 
ικανότητας συμπεριφοράς οδηγεί στη διάκριση μεταξύ εκμάθησης και εκτέλεσης γιατί 
ο μαθητής μπορεί να μάθει μια δραστηριότητα (π.χ. κολύμβηση) αλλά να μην την 
εκτελεί κατά τον ελεύθερo χρόνο του ή τα επόμενα χρόνια. Εκτέλεση όμως της κάθε 
δραστηριότητας προϋποθέτει εκμάθηση αυτής. 

Η ανάπτυξη της ικανότητας συμπεριφοράς εξαρτάται από την συχνότητα τριβής του 
ατόμου με το αντικείμενο εκμάθησης, την μαθησιακή ικανότητά του και τον τρόπο 
εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εξασφαλίζει στον εκπαιδευόμενο την 
απαραίτητη γνώση για την εκμάθηση της συμπεριφοράς, ευκαιρίες για συχνές 
επαναλήψεις των διδασκόμενων συμπεριφορών και επανατροφοδότηση για την επιτυχή 
εκτέλεση αυτών (Block, 1971). 

 

Προσδοκίες - Προβλέψεις (Expectations) 

Στην περίπτωση της διαμόρφωσης των προσδοκιών ένα άτομο μαθαίνει ότι 
συγκεκριμένα γεγονότα είναι πιθανό να συμβούν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες 
και κάθε φορά που αυτές οι συνθήκες εμφανίζονται ξανά το άτομο προσδοκά (expect) 
την εκδήλωση των αντίστοιχων γεγονότων. Στην περίπτωση  των συμπεριφορών το 
άτομο προβλέπει ποιες είναι οι συνθήκες εκείνες κάτω από τις οποίες συγκεκριμένες 
συμπεριφορές είναι πιθανό να εκδηλωθούν οπότε είναι προετοιμασμένο για να χειριστεί 
την κατάσταση. Μ’ αυτό τον τρόπο, τα άτομα διαμορφώνουν προσδοκίες γύρω από 
κάποιες συνθήκες πριν ακόμα αυτές εκδηλωθούν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό 
μειώνει το άγχος τους και βελτιώνει την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τις 
συνθήκες αυτές. 

Ένα παράδειγμα για το πως διαμορφώνονται αλλά και το πως αλλάζουν οι προσδοκίες 
μπορεί να δει κανείς στο χώρο πρόληψης του καπνίσματος από τους εφήβους. Γενικά 
ένας έφηβος “μαθαίνει” από τις διαφημίσεις, τους λίγο μεγαλύτερους μαθητές αλλά και  
από τους ενήλικες, που λειτουργούν ως πρότυπο, ότι το κάπνισμα είναι διασκεδαστικό, 
ελκυστικό και αποτελεί ένδειξη ωριμότητας. 



Στην περίπτωση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας οι αρχηγοί της τάξης διδάσκονται 
να κατευθύνουν τη συζήτηση στις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες του καπνίσματος 
καθώς και στο πως να αντιμετωπίζουν οι μαθητές την πίεση για να καπνίσουν, από 
άλλους συμμαθητές τους. Αυτή η μέθοδος έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και αυτό 
οφείλεται σ’ ένα βαθμό στο ότι οι προσδοκίες για τις μελλοντικές συνθήκες 
καπνίσματος έχουν αλλάξει (Flay, 1985). 

Κίνητρα (Incentives) 

Τα κίνητρα μπορεί να είναι αρνητικά ή θετικά και επηρεάζουν την συμπεριφορά  
ανάλογα με το πόσο ευχάριστο θα είναι το αποτέλεσμα (Αρχή της αναζήτησης της 
ηδονής - hedonic principle). Eφόσον δηλαδή στις υπάρχουσες επιλογές συμπεριφορών 
όλες οι παράμετροι είναι ίδιες, το άτομο θα διαλέξει εκείνη τη συμπεριφορά που 
αυξάνει τις πιθανότητες για ένα θετικό αποτέλεσμα ή ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες για 
ένα αρνητικό αποτέλεσμα (Bandura, 1986). 

H αναζήτηση των κινήτρων που είναι ικανά να επηρεάσουν ή να αλλάξουν την 
συμπεριφορά  των ατόμων  που μετέχουν  σ’ ένα πρόγραμμα θα πρέπει να είναι από τα 
πρώτα  πράγματα που θα κάνει ένας ερευνητής. 

Για παράδειγμα πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει ότι πολλά άτομα συμμετέχουν σε 
προγράμματα σωματικής άσκησης για να επιτύχουν κυρίως  βραχυπρόθεσμα οφέλη 
(όμορφο σώμα, αίσθημα ευεξίας, συναναστροφή με άλλα άτομα κ.λπ.) παρά 
μακροπρόθεσμα (πρόληψη εμφράγματος κ.λπ.). 

 

Αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς (Self-control) 

Ένας από τους στόχους των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι να θέτουν στα άτομα 
που απευθύνονται στόχους εφικτούς, στόχους που να μπορεί να επιτύχει το ίδιο το 
άτομο από μόνο του. Η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς επιδρά θετικά και στη 
διαδικασία εκμάθησης αλλά και στη διατήρηση της συμπεριφοράς (Kanfer, 1975; 
Bandura, 1986). 

Η αυτορρύθμιση λειτουργεί μέσα από μια διαδικασία υπολειτουργιών όπως είναι η 
αυτοπαρατήρηση και ο ορισμός υλοποιήσιμων στόχων, όσο αφορά μια συγκεκριμένη 
συμπεριφορά, διαδικασίες αξιολόγησης της συμπεριφοράς και αυτοεπιβράβευσης 
(Κanfer, 1975). 

Για την προαγωγή της αυτορρύθμισης θα πρέπει να θέτονται κάθε φορά συγκεκριμένοι 
στόχοι όσο αφορά κάποια συμπεριφορά. Για παράδειγμα  σε ένα πρόγραμμα για το 



χάσιμο βάρους, ο στόχος δεν θα πρέπει να είναι γενικός και αόριστος όπως 
“περιορισμός των γλυκών”. Ένας  τέτοιος στόχος μπορεί αφενός μεν να μπερδέψει τον 
ενδιαφερόμενο αλλά και αφετέρου μπορεί να προκαλέσει μικρές αλλαγές που δεν θα 
οδηγήσουν στην απώλεια βάρους. Αντίθετα ο στόχος θα πρέπει να είναι πιο 
συγκεκριμένος όπως “περιορισμός των μπισκότων που καταναλώνει το άτομο 
ημερησίως από δέκα σε επτά”. 

Ο ορισμός ενός συγκεκριμένου και εφικτού στόχου όχι μόνο θα προάγει την 
αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς αλλά θα αποτελέσει και κίνητρο για την υλοποίησή 
της ενώ ταυτόχρονα  το εφικτό του στόχου δεν θα αποθαρρύνει τον ενδιαφερόμενο. 

 

Μάθηση μέσω παρατήρησης (Observational Learning) 

Ένας από τους λόγους που η SLT θεωρεί το περιβάλλον σημαντικό παράγοντα στη 
διαμόρφωση της συμπεριφοράς είναι γιατί παρέχει  πρότυπα συμπεριφοράς. Ένα άτομο 
μπορεί να μάθει από τους άλλους όχι μόνο μέσα από την ενθάρρυνση που λαμβάνει από 
αυτούς για την εκδήλωση συγκεκριμένων συμπεριφορών αλλά και μέσα από την 
παρατήρηση των ίδιων. Η μάθηση μέσω παρατήρησης, λαμβάνει χώρα όταν το άτομο 
παρακολουθεί τις πράξεις κάποιου άλλου ατόμου και ταυτόχρονα την ενθάρρυνση ή 
αποθάρρυνση που το άτομο αυτό (ο δρων) δέχεται ως προς τις συγκεκριμένες πράξεις 
του (Bandura, 1986). 

Διάφορα είδη συμπεριφορών μπορούν να διδαχθούν μέσα από την μάθηση μέσω 
παρατήρησης. Σ’ αυτήν εξάλλου οφείλεται το ότι τα μέλη μιας οικογένειας έχουν τους 
ίδιους τύπους συμπεριφοράς. Τα παιδιά παρατηρούν τους γονείς όταν τρώνε, 
καπνίζουν, πίνουν ή χρησιμοποιούν  τις ζώνες ασφαλείας κ.λ.π. καθώς και τις 
επιβραβεύσεις ή ποινές που λαμβάνουν για τις αντίστοιχες συμπεριφορές. Αντίστοιχο 
είναι το παράδειγμα με το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου. Εάν οι μαθητές  καπνιστές 
γίνονται αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους και αντιμετωπίζονται ως πρότυπα 
(επιβράβευση της συμπεριφοράς) τότε οι παρατηρητές μαθητές είναι πιο πιθανό  να 
επιδιώξουν να καπνίσουν στο μέλλον (Bandura, 1972,  Bandura, 1986). 

 

Ενίσχυση (Reinforcement) 

Η έννοια ενίσχυση, χωρίζεται σε θετική και αρνητική. Η θετική ενίσχυση, ή 
επιβράβευση, στην συμπεριφορά κάποιου ατόμου αυξάνει  την πιθανότητα ότι η 
συμπεριφορά αυτή θα επαναληφθεί. Η αρνητική ενίσχυση, ή η τιμωρία, δεν είναι 
ακριβώς το αντίθετο της θετικής αφού δεν μειώνει πάντα το ενδεχόμενο επανάληψης 



κάποιας συμπεριφοράς. Αντίθετα η αρνητική ενίσχυση μειώνει  το ενδεχόμενο 
επανάληψης  μιας συμπεριφοράς  κάτω από τις ίδιες συνθήκες που προκάλεσαν την 
αρνητική ενίσχυση, όχι όμως κάτω από διαφορετικές συνθήκες. 

Η έννοια της ενίσχυσης χωρίζεται περαιτέρω σε εσωτερική και εξωτερική. Η εξωτερική 
ενίσχυση σχετίζεται με την εκδήλωση κάποιων συμπεριφορών με γνωστό, ήδη 
προδιαγεγραμμένο θετικό αντίκτυπο. Η θετική ενίσχυση σχετίζεται με συμπεριφορές 
που το ίδιο το άτομο κρίνει ως θετικές, είτε από προηγούμενη προσωπική εμπειρία είτε 
λόγω αρχών. Στην εσωτερική ενίσχυση οφείλονται συμπεριφορές που δεν λαμβάνουν 
καμιά εξωτερική ενίσχυση ή ακόμα κάποιες φορές λαμβάνουν αρνητική εξωτερική 
ενίσχυση. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που 
δόθηκαν  ως ρέστα από τον ταμία. 

Όσον αφορά την εξωτερική ενίσχυση θα πρέπει να δίνεται επιλεκτικά και όχι σε όλα τα 
άτομα και για όλες τις συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με την υγεία. Εάν η 
εσωτερική ενίσχυση για μια συγκεκριμένη συμπεριφορά υπάρχει, τότε  η επιπρόσθετη, 
μη αναγκαία, εξωτερική ενίσχυση ίσως δεν έχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Για 
παράδειγμα εάν ένα άτομο που του αρέσει το τρέξιμο πληρωθεί γι’ αυτή του την 
συμπεριφορά για μια εβδομάδα, ίσως  διαπιστώσει στη συνέχεια, όταν δεν πληρώνεται 
πλέον, ότι το τρέξιμο δεν του αρέσει τόσο πολύ όσο του άρεσε πριν πληρωθεί (Leppper 
and Green, 1978). 

 

Αυτοαποτελεσματικότητα (Self efficacy) 

Αυτοαποτελεσματικότητα είναι η σιγουριά που αισθάνεται ένα άτομο για την εκτέλεση 
μιας δραστηριότητας και είναι ίσως η πιο σημαντική από τις παραμέτρους που 
σχετίζονται  με την αλλαγή συμπεριφοράς. Επηρεάζει όχι μόνο το μέγεθος  της 
προσπάθειας που καταβάλλεται για την εκτέλεση της δραστηριότητας αλλά και το 
βαθμό επιτυχίας της προσπάθειας (Ewart et al., 1983). 

Οι συνεχείς επαναλήψεις μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας αναπτύσσουν την 
αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου και αυτή με τη σειρά της καθορίζει την 
υιοθέτηση και διατήρηση αυτής της συμπεριφοράς. Η διαδικασία της εκπαίδευσης και 
εκμάθησης της νέας δραστηριότητας θα πρέπει να χωρίζεται σε μικρά κομμάτια τα 
οποία θα κλιθεί να επαναλάβει πολλές φορές ο εκπαιδευόμενος. Όταν ο 
εκπαιδευόμενος αισθάνεται σίγουρος για κάθε ένα από τα επιμέρους βήματα που πρέπει 
να ακολουθήσει τότε θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία στο σύνολό της και έτσι 
να αναπτύξει αυτοαποτελεσματικότητα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αυτό έχει 
εφαρμογή στην εκμάθηση μιας αθλητικής δραστηριότητας ή στην εκμάθηση των 



υγιεινών και μη τροφίμων και στη σύνταξη ατομικού διαιτολογίου, στην εκπαίδευση 
των διαβητικών για το πως θα κάνουν μόνοι τους ενέσεις ινσουλίνης και αλλού. 

 

Ρύθμιση Συναισθηματικής Διέγερσης (Managing Emotional Arousal) 

Υπερβολική συναισθηματική διέγερση, από ερεθίσματα που προκαλούν φόβο,  
περιορίζει την ικανότητα μάθησης και την επίδοση (Bandura, 1977a). 

Κάποια υπερβολικά παχύσαρκα άτομα διεγείρονται συναισθηματικά από την 
αντιμετώπιση που δέχονται από τους γύρω τους και αυτό τους σπρώχνει στην 
υπερβολική κατανάλωση φαγητού (Slochower and Kaplan, 1980). Επίσης άτομα που 
τελούν υπό συναισθηματική διέγερση με δυσκολία μπορούν να παρακολουθήσουν τα 
μηνύματα που τους απευθύνουν οι ειδικοί σε θέματα υγείας (Ley and Spelman, 1965). 

O Moos (1976)  έχει καταγράψει μια σειρά από στρατηγικές για την ρύθμιση  της 
συναισθηματικής διέγερσης. Η επιλογή όμως της καλύτερης στρατηγικής εξαρτάται και 
από το ίδιο το άτομο αλλά και από το περιβάλλον (κουλτούρα) στο oποίο ζει  (Diaz - 
Guerrero, 1979). 

Γι’ αυτό θα πρέπει οι εκπαιδευτές και οι ειδικοί σε θέματα προαγωγής υγείας να 
γνωρίζουν μεθόδους που θα διευκολύνουν τη μείωση της συναισθηματικής διέγερσης 
των ενδιαφερομένων, πριν κάνουν οποιαδήποτε προσπάθεια για να αλλάξουν  την 
συμπεριφορά τους. 

 

5.3.2. Προγράμματα για την οικογένεια 

Το SLT έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη διαμόρφωση και εφαρμογή 
τεχνικών για την αλλαγή συμπεριφορών. Παρέχει επίσης το θεωρητικό πρότυπο για την 
κατανόηση, προαγωγή και διατήρηση των επιδιωκόμενων συμπεριφορών (Bandura, 
1977). 

Η οικογένεια είναι το περιβάλλον από το οποίο το παιδί θα αντλήσει τα πρώτα 
ερεθίσματα διαμόρφωσης συμπεριφορών. Οι συνήθειες υγείας των γονέων  καθοδηγούν 
τις συμπεριφορές υγείας των παιδιών και αυτά με τη σειρά τους επηρεάζουν τα αδέλφιά 
τους αλλά και τους γονείς τους (Baranowski and Nader, 1985). Επιπλέον τα ευρήματα 
ερευνών που συσχετίζουν  συμπεριφορές με παράγοντες  κινδύνου για KN στα μέλη 
μιας οικογένειας, καθιερώνουν την οικογένεια ως ένα χώρο παρέμβασης. Συγκεκριμένα 
έχουν βρεθεί σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των μελών οικογενειών σε θέματα 
διαιτολογικών συνηθειών (Patterson et al., 1988), και συνήθειες σωματικής άσκησης 



(Sallis et al., 1988), καπνίσματος (Hunter et al., 1882), αρτηριακής πίεσης (Biron et al., 
1975; Patterson et al., 1987), χοληστερόλης ορού (Connor et al., 1984), σωματικού 
βάρους και λίπους (Garn et al., 1976). 

Ειδικότερα για θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης η οικογένεια θα πρέπει να 
αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής παρέμβασης εφόσον τόσο τα 
γεύματα όσο και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, συνήθως αφορούν το σύνολο της 
οικογένειας (Kannel and Dawber, 1972). 

Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται το πρόγραμμα που διεξήχθη σε δύο περιοχές της 
Μόσχας σε αγόρια ηλικίας 11 και 12 χρονών. Η ομάδα παρέμβασης αποτελείτο από 
477 αγόρια  και η ομάδα ελέγχου από 528. Η παρέμβαση περιελάμβανε συναντήσεις, 
σε μικρές ομάδες των γονέων και των παιδιών ενώ για τα παιδιά με δυσλιπιδαιμίες, 
υψηλά επίπεδα αρτηριακής πίεσης, ή παχυσαρκία, γινόντουσαν και κατ’ ιδία 
συναντήσεις. Στις συναντήσεις αυτές γονείς και παιδιά ενθαρρύνονταν να αυξήσουν 
την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, να λαμβάνουν πολυβιταμίνες και 
φρουτοχυμούς την περίοδο Οκτωβρίου - Μαΐου, να προτιμούν την χρήση  σπορέλαιων 
και να μειώσουν την κατανάλωση λιπαρών κρεάτων και ψαριών. Επίσης σε μαθητές 
και γονείς μοιράστηκαν  ενημερωτικά έντυπα για θέματα διατροφής και για τις 
συνέπειες του καπνίσματος. 

Μετά από ένα χρόνο βρέθηκε ότι η ομάδα παρέμβασης παρουσίασε σημαντικά 
μεγαλύτερη μείωση από την ομάδα ελέγχου στα επίπεδα ολικής χοληστερόλης, ΤG και 
συστολική αρτηριακή πίεση, ενώ η HDL-C μειώθηκε και στις δύο ομάδες και ο ΔΜΣ 
αυξήθηκε λιγότερο για την ομάδα παρέμβασης. Τρία χρόνια μετά την αρχική εξέταση 
των μαθητών  βρέθηκε ότι η διαφορά υπέρ της ομάδας παρέμβασης για την ολική 
χοληστερόλη ορού και την αρτηριακή πίεση είχαν διατηρηθεί ενώ η HDL-C 
παρουσίασε σημαντικά μεγαλύτερη μείωση στην ομάδα ελέγχου (Alexandrov et al., 
1992). 

Αν και τα αποτελέσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
για τις πιθανές διαιτολογικές αλλαγές που σημειώθηκαν. Δεν υπάρχουν επίσης στοιχεία 
για τις επιλογές τροφίμων των παιδιών εκτός σπιτιού. Είναι άγνωστο κατά πόσο τα 
παιδιά  όταν έχουν το περιθώριο  προσωπικής  επιλογής, είτε στην συγκεκριμένη ηλικία  
είτε και κατά την ενηλικίωση, θα επιλέξουν τα κατάλληλα τρόφιμα. 

Ένα πρόγραμμα ανάλογης μορφής όπου όμως δίδεται έμφαση στη διαμόρφωση των 
συμπεριφορών των ίδιων των παιδιών  μέσα από τις αρχές της SLT είναι το “The San 
Diego Family Health Project”. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 206 υγιή παιδιά, πέμπτης 
και έκτης τάξης μαζί με τις οικογένειες τους. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες 
παρακολούθησαν το πρόγραμμα παρέμβασης συνολικής διάρκειας  ενός χρόνου. Τους 



πρώτους τρεις μήνες γινόταν μια συνάντηση την εβδομάδα ενώ στους επόμενους εννέα 
μήνες  οι συναντήσεις  γινόταν μια φορά  τον μήνα ή τους δύο μήνες. Κάθε συνάντηση 
ήταν διάρκειας 1 - 1 1/2 ωρών  και συμμετείχαν  σε αυτές έξι  με εφτά  οικογένειες 
κάθε φορά. Στις συναντήσεις δεν γινόταν μόνο παρέμβαση - ενημέρωση σε θέματα 
διατροφής, αλλά και δραστηριότητες και παιχνίδια με ανάλογα θέματα και ανταλλαγή 
υγιεινών συνταγών αλλά και προγράμματα αερόβιας γυμναστικής. Στα προγράμματα 
αερόβιας γυμναστικής συμμετείχε όλη η οικογένεια και ήταν  αναπόσπαστο μέρος της 
παρέμβασης σε όλη τη διάρκειά της. 

Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι οικογένειες της ομάδας 
παρέμβασης είχαν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό γνώσεων και είχαν βελτιώσει τις 
διαιτολογικές τους συνήθειες. Η κατανάλωση λίπους  και αλατιού καθώς και τα επίπεδα 
LDL-C του ορού του αίματος μειώθηκαν σημαντικά  στους Αγγλοαμερικανούς της 
ομάδας παρέμβασης έναντι αυτών της ομάδας ελέγχου. Καμιά διαφορά μεταξύ των δύο 
ομάδων δεν βρέθηκε όσον αφορά την καρδιοαναπνευστική αντοχή και τα επίπεδα 
σωματικής άσκησης (Nader et al., 1989). 

Aν και τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι κάποιες αλλαγές στις διαιτολογικές 
συνήθειες των συμμετεχόντων επιτεύχθηκαν το ίδιο  δεν συνέβη για τα επίπεδα 
σωματικής άσκησης. Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι το πρόγραμμα δεν προσέφερε 
ούτε πρότεινε εναλλακτικές  λύσεις για σωματική άσκηση πέρα από αυτές στις 
καθιερωμένες συναντήσεις. Έτσι όταν η περίοδος παρέμβασης  έληξε, έπαψε  να 
υφίσταται πλέον και η μόνη ευκαιρία που είχε η οικογένεια για σωματική άσκηση. 
Επίσης, χωρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε το ρόλο που έχει η οικογένεια στη 
δημιουργία προτύπων, προαγωγής της σωματικής άσκησης των μαθητών με τον τρόπο 
που επιδιώχθηκε, δεν είναι μάλλον μια βιώσιμη λύση. Αυτή η μορφή παρέμβασης δεν 
μπορεί να προάγει την εθελοντική ανεξάρτητη συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα 
σωματικής άσκησης. Τέλος παρεμβάσεις αυτής της μορφής φαίνεται να είναι 
χρονοβόρες και δαπανηρές αφού απαιτούνται πολλές ώρες συναντήσεων και η 
παρουσία ειδικών κάθε φορά. Από την άλλη ακόμη και οι αλλαγές στις διαιτολογικές 
συνήθειες που επιτεύχθηκαν κρίνονται μάλλον μικρές σε σύγκριση με το μέγεθος της  
προσπάθειας που καταβλήθηκε. 

Γι’ αυτό το λόγο παρεμβάσεις σε θέματα Αγωγής Υγείας στο χώρο του σχολείου 
φαίνεται  να είναι μάλλον μια πιο εφικτή και βιώσιμη λύση. 

 

5.3.3. Σχολικά προγράμματα χωρίς τη συμμετοχή γονέων 



Το πρόγραμμα “Go for Health” εφαρμόστηκε σε μαθητές πολυεθνικής προέλευσης  
τρίτης και τετάρτης τάξης, σε τέσσερα σχολεία του Texas  City Indipendent School 
District. Η ομάδα παρέμβασης αποτελείτο από 174  μαθητές τρίτης τάξης και 195 
τετάρτης και η ομάδα ελέγχου από 130 και 157 αντίστοιχα. 

Για τις ανάγκες του προγράμματος έγιναν αλλαγές στο περιεχόμενο των μαθημάτων 
Φυσικής Αγωγής αλλά και στα παρεχόμενα γεύματα από το σχολείο. Τα μαθήματα 
Φυσικής Αγωγής περιελάμβαναν δραστηριότητες και ψυχαγωγικά παιχνίδια για την 
ανάπτυξη της αντοχής, μυϊκής δύναμης και δεξιοτήτων. Αντίστοιχα έγιναν αλλαγές στο 
εβδομαδιαία πρόγραμμα σίτισης και στον τρόπο προετοιμασίας των φαγητών ώστε τα 
γεύματα να είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος και αλάτι (Parcel et al., 1987). 

Μετά την ολοκλήρωση των δύο χρόνων παρέμβασης βρέθηκε ότι στα δύο σχολεία 
παρέμβασης το ποσοστό λίπους στο φαγητό μειώθηκε κατά 15 % και  10,4 % 
αντίστοιχα, το κορεσμένο λίπος κατά 31,7 % και 18,8 % και το αλάτι κατά 40,2 % και 
53,6 % αντίστοιχα. Όσον αφορά τα μαθήματα, Φυσικής Αγωγής το ποσοστό των 
παιδιών που συμμετείχε σε έντονες φυσικές δραστηριότητες αυξήθηκε από 10 % στο 40 
% (Simons - Morton et al., 1991; Simons - Morton et al., 1988b). 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος “Go for health” αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ 
περιβάλλοντος και μαθησιακών επιδράσεων στη διαμόρφωση συμπεριφορών  υγείας. 
Γι’ αυτό ακριβώς επεδίωξε,  μέσα από συνδυασμένες αλλαγές στο χώρο του σχολείου, 
γεύματα και μαθήματα Φυσικής Αγωγής, να στηρίξει και να ενθαρρύνει τους μαθητές 
στην αλλαγή συμπεριφορών (Simons - Morton et al., 1991). Oσο αφορά τις 
δραστηριότητες των μαθητών, διατροφικές συνήθειες και σωματική άσκηση, εκτός 
σχολείου, οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι πολύ περιορισμένες και αυτό δεν επιτρέπει 
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος στην αλλαγή των 
εξωσχολικών συνηθειών (free living conditions). 

Ανάλογα προγράμματα είναι το “Slice of life” (Perry and Murray, 1982; Perry et al., 
1987) “Food Service Project” (pp 359, Health Promotion Planing) και το “CV Risk 
Reduction” (Health Promotion Planing) που εφαρμόστηκε σε μαθητές γυμνασίου. Τα 
αποτελέσματα και αυτών των προγραμμάτων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν γενικά 
ως ικανοποιητικά αφού και αλλαγές σε κάποιες συμπεριφορές παρατηρήθηκαν αλλά 
και σε παραμέτρους όπως η χοληστερόλη (Health Promotion Planing) και ο ΔΜΣ 
(Health Promotion Planing). 

 

5.3.4. Σχολικά προγράμματα με τη συμμετοχή των γονέων 



Ένας σημαντικός περιοριστικός παράγοντας των προαναφερθέντων σχολικών 
προγραμμάτων είναι ότι δεν λαμβάνουν υπόψη την επίδραση που έχουν οι γονείς και 
γενικά η οικογένεια στη διαμόρφωση των συμπεριφορών των παιδιών. Η οικογένεια 
είναι αυτή που παρέχει το φαγητό αλλά και τα πρότυπα στη διαμόρφωση 
συμπεριφορών σε θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης και η επίδρασή της είναι 
καθοριστική κυρίως σε παιδιά μικρής ηλικίας (Perry et al., 1988). 

Ένα από τα πρώτα και μεγαλύτερα προγράμματα που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία 
είναι το “Know Your Body”. To πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε  από το American 
Health  Foundation  και εφαρμόστηκε σε μαθητές δημοτικού  στην Νέα Υόρκη και το 
Westcheser.  

Η σχεδίαση  του “Know Your Body” έχει  τρία κύρια  συνθετικά μέρη : 

• Περιοδική επανεξέταση των μαθητών σε παραμέτρους όπως αρτηριακή πίεση, 
βιοχημικές παραμέτρους, φυσική κατάσταση, συνήθειες και γνώσεις υγείας. 

• Παράδοση της ύλης που γίνεται από τους δασκάλους και αφορά κυρίως θέματα  
διατροφής, άσκησης και χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

• Σεμινάρια για τους γονείς με σκοπό να ενημερωθούν για θέματα και συνήθειες 
υγείας και πως μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους στην αλλαγή των 
επιδιωκόμενων συμπεριφορών. Ακόμη συμμετοχή των γονέων στην παράδοση της 
ύλης του προγράμματος μέσα από ασκήσεις και δραστηριότητες που θα έκαναν από 
κοινού με τα παιδιά τους στο σπίτι (Williams et al., 1977, Williams et al., 1979a; 
Williams et al., 1980). 

Αν και η πρώτη πιλοτική μελέτη του προγράμματος άρχισε το 1975, η πρώτη μεγάλης  
κλίμακας παρέμβαση σε 3.500 μαθητές τετάρτης τάξης, άρχισε το 1979, σε δύο 
περιοχές της Νέας Υόρκης. Η ενασχόληση με τα αντικείμενα του προγράμματος στην 
τάξη γινόταν μια φορά την εβδομάδα, για όλες τις εβδομάδες του ακαδημαϊκού έτους 
και διαρκούσε 30 - 45 λεπτά. Πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή του προγράμματος 
βρέθηκε πως τα επίπεδα “ολικής χοληστερόλης” διέφεραν σημαντικά μεταξύ της 
ομάδας παρέμβασης και ελέγχου (net difference 7.0 mg/dl υπέρ της ομάδας 
παρέμβασης). Βρέθηκε επίσης ότι το ποσοστό καπνιστών ήταν 40,5 % μικρότερο στην 
ομάδα παρέμβασης ενώ για την ίδια ομάδα παρατηρήθηκε μείωση της κατανάλωσης 
κορεσμένου λίπους και αύξηση της κατανάλωσης υδατανθράκων. Επίσης βρέθηκε 
σημαντική διαφορά (net  difference)  υπέρ της ομάδας παρέμβασης στις γνώσεις υγείας 
(Walter & Wynder, 1989). 

Πιο πρόσφατα η αποτελεσματικότητα του προγράμματος με την μικρότερη δυνατή 
ανάπτυξη και επίβλεψη των ερευνητών δοκιμάστηκε στη Νέα Υόρκη και το Houston 



(Resnicow et al., 1992). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 2.973 μαθητές πρώτης έως 
τετάρτης τάξης σε τρία σχολεία ενώ οι 1.209 μαθητές δύο άλλων σχολείων 
χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. Η παρέμβαση διήρκησε 2 1/2 χρόνια και 
περιελάμβανε τις σχετικές δραστηριότητες στην τάξη καθώς και αλλαγές στα 
παρεχόμενα γεύματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική μείωση της ολικής 
χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης στην ομάδα παρέμβασης. Με βάση τα 
στοιχεία που συλλέχθηκαν από ένα ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης 
τροφίμων, βρέθηκαν αλλαγές υπέρ της ομάδας παρέμβασης όσον αφορά τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, λαχανικά και γλυκά. Δεν βρέθηκαν όμως σημαντικές  
αλλαγές στο ΔΜΣ και στο ερωτηματολόγιο στάσεων ενώ τα αποτελέσματα που 
αφορούν τις γνώσεις των μαθητών ήταν ανάμεικτα. 

Αν και τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης μπορούν να χαρακτηριστούν γενικά ως 
θετικά, θα πρέπει  να επισημανθεί ότι μόνο ένα 12% των δασκάλων ακολούθησε τις 
οδηγίες του προγράμματος και παρέδωσε το σύνολο της προβλεπόμενης ύλης. Σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα του προγράμματος, όσο αφορά τους δείκτες 
συμπεριφοράς αλλά και τις φυσιολογικές παραμέτρους, παρουσίασαν τις μεγαλύτερες 
θετικές αλλαγές (Resnicow  et al., 1992). 

Εφαρμογή του ίδιου προγράμματος έγινε και στο Michigan με τη συμμετοχή περίπου 
1.200 μαθητών όλων των τάξεων του δημοτικού σε τέσσερα σχολεία. Περίπου 500 
μαθητές σε τέσσερα άλλα σχολεία χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. Μετά από 
παρέμβαση ενός χρόνου σημαντικές διαφορές υπέρ της ομάδας παρέμβασης βρέθηκαν 
για τις γνώσεις, την κατανάλωση φαγητών πλούσια σε λίπος και τη συχνότητα 
συμμετοχής σε προγράμματα σωματικής άσκησης (Resnicow et al., 1993). 

Μετά τις πρώτες επιτυχημένες εφαρμογές του “Know Your Body” το πρόγραμμα 
εφαρμόσθηκε και σε άλλες χώρες. Στο Ισραήλ το πρόγραμμα εφαρμόστηκε για δύο 
χρόνια σε 242 μαθητές (Εβραίους και Άραβες) πρώτης δημοτικού ενώ 161 μαθητές  
χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης 
σημαντικές αλλαγές υπέρ της ομάδας παρέμβασης βρέθηκαν για την ολική 
χοληστερόλη, την HDL-C, TG,  αρτηριακή πίεση και ΔΜΣ (Τamir et al.,1990). 

Ανάλογα ήταν τα ευρήματα διετούς εφαρμογής του προγράμματος στη Νορβηγία σε 
828 παιδιά ηλικίας 10 - 15 χρονών όπου βρέθηκαν σημαντικές αλλαγές υπέρ της 
ομάδας παρέμβασης  στην ολική χοληστερόλη του ορού, τα τριγλυκερίδια, το ΔΜΣ, τη 
σωματική άσκηση και τις συνήθειες καπνίσματος (Tell and Vellar, 1987). 

Eφαρμογή του ”Know Your Body” είχε δοκιμαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 
1987. Η εφαρμογή του Προγράμματος έγινε από την Κλινική  Προληπτικής Ιατρικής 
και Διατροφής της Ιατρικής Σχολής Κρήτης σε 95 μαθητές ηλικίας 13-14 χρόνων ενώ 



62 μαθητές χρησιμοποιήθηκαν  ως ομάδα ελέγχου. Μετά από ένα χρόνο εφαρμογής του 
προγράμματος  βρέθηκαν σημαντικές διαφορές υπέρ της ομάδας παρέμβασης για την 
ολική χοληστερόλη ορού, διαστολική αρτηριακή πίεση και ΔΜΣ. Επίσης το ποσοστό 
μαθητών που άρχισαν να καπνίζουν στην ομάδα παρέμβασης ήταν 6 % έναντι 20 % της 
ομάδας ελέγχου (Lionis et al., 1991). 

Οι βασικές αρχές του “Know Your Body” χρησιμοποιήθηκαν και σ’ ένα άλλο 
πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και αυτό στις Η.Π.Α. και είχε την επωνυμία “Heart 
Smart”. Ο πληθυσμός αυτής της μελέτης αποτελείτο από 530 μαθητές τετάρτης και 
πέμπτης  τάξης  οι οποίοι ουσιαστικά ήταν μια  υποομάδα ενός μεγαλύτερου 
πληθυσμού 2.854 παιδιών ηλικίας 5-17 χρόνων. Το σύνολο αυτών των παιδιών αρχικά 
συμμετείχε στη μελέτη “Τhe Bogalusa Heart Study” η οποία διεξήχθη στην Bogalusa 
της Λουϊζιάνας κατά την περίοδο 1981-82 (Kikuchi et al., 1992). Σκοπός της “Τhe 
Bogalusa  Heart Study” ήταν η συλλογή, συσχέτιση και αξιολόγηση στοιχείων γύρω 
από τους παράγοντες κινδύνου ΚΝ, ενώ σκοπός του “Heart Smart” ήταν η αναζήτηση 
ενός αποτελεσματικού τρόπου παρέμβασης για την πρόληψη αυτών. 

Η εφαρμογή του “Ηeart Smart” περιελάμβανε παρέμβαση στο σχολείο αλλά και στο 
σπίτι κυρίως για τα παιδιά που συγκέντρωναν πολλούς παράγοντες κινδύνου ΚΝ. Στο 
χώρο του σχολείου δόθηκε έμφαση στην βελτίωση των γνώσεων, στάσεων και 
συμπεριφορών των μαθητών. Επίσης οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα την ώρα του 
φαγητού να επιλέξουν, εάν ήθελαν, το “Heart healthy” γεύμα. Το γεύμα αυτό περιείχε 
30% λιγότερο λίπος και 50% λιγότερο αλάτι και ζάχαρη. Κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων Φυσικής Αγωγής δόθηκε κυρίως έμφαση στη βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης μέσα από προγράμματα αερόβιας άσκησης (Downey et al., 1987). 

Mετά την ολοκλήρωση ενός χρόνου παρέμβασης τα στοιχεία που προέκυψαν από 161 
παιδιά της ομάδας παρέμβασης και 119 της ομάδας ελέγχου  έδειξαν ότι η ομάδα 
παρέμβασης είχε σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση στις γνώσεις. Το ποσοστό μαθητών 
της ομάδας παρέμβασης που επέλεγε το “Ηeart Health” γεύμα έφτασε το 90% ενώ η 
μεγαλύτερη μείωση της ολικής χοληστερόλης ορού σημειώθηκε σε αυτούς που 
συστηματικά επέλεγαν αυτό το γεύμα. Τέλος η HDL-C αυξήθηκε σημαντικά 
περισσότερο για τους μαθητές της ομάδας παρέμβασης ενώ ανάλογα ήταν τα 
αποτελέσματα για την δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής αντοχής (Arbeit et al., 1992). 

 

5.3.5. Σχολικά προγράμματα  με κύρια έμφαση στη Φυσική Αγωγή 

Το υπαρκτό πρόβλημα της υποκινητικότητας και η σχέση της με τα ΚΝ από την μία και 
η ανικανότητα των προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής όπως αυτά κατά καιρούς 



εφαρμόσθηκαν (Κεφ. 5.2.) να καθιερώσουν την εθελοντική σωματική άσκηση εκτός 
σχολείου ή κατά την ενηλικίωση, οδήγησε στην διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για 
το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν αφορούν μόνο τον τρόπο διεξαγωγής και  το περιεχόμενο 
των προγραμμάτων σωματικής άσκησης αλλά και την καθιέρωση ενός θεωρητικού 
μέρους καθώς και την εμπλοκή σε ένα μικρό βαθμό  και των γονέων αλλά και των 
αθλητικών εξωσχολικών φορέων. 

Συγκεκριμένα διαμορφώνεται η αντίληψη πως τα προγράμματα σωματικής άσκησης 
δεν πρέπει να αποβλέπουν στην προαγωγή της φυσικής κατάστασης των μαθητών μέσα 
από έντονα μη ψυχαγωγικά ή ανταγωνιστικά προγράμματα. Αντίθετα τα προγράμματα 
θα πρέπει να είναι ήπιας έντασης και ψυχαγωγικά ώστε να μην αποθαρρύνονται τα 
λιγότερο χαρισματικά ή παχύσαρκα παιδιά, τα οποία τελικά έχουν και τη μεγαλύτερη 
ανάγκη από τέτοιου είδους παρεμβάσεις (McKenzie et al., 1993; Sallis et al., 1993). 
Παράλληλα, ένα πρόγραμμα ήπιας έντασης δεν είναι μόνο ευχάριστο για τον καθένα 
(Simon- Morton et al., 1988a) αλλά  μπορεί πιο εύκολα να υιοθετηθεί και να 
ακολουθηθεί και μετά την ενηλικίωση (Dishman et al., 1985) και είναι ικανό να 
μειώσει τους κινδύνους για ΚΝ (Rippe et al., 1988). 

Όσον αφορά την ύπαρξη θεωρητικού μέρους διαμορφώνεται η αντίληψη  ότι θα πρέπει 
να παρέχονται στον μαθητή πληροφορίες τόσο για τους τρόπους βελτίωσης της φυσικής 
κατάστασης όσο και για τους λόγους βελτίωσης αυτής (McNamee, 1988). Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να αποτελούν ένα μέρος του συνόλου των παρεχόμενων 
πληροφοριών που θα πρέπει να επικεντρώνονται και σε θέματα διατροφής, 
καπνίσματος κ.α. Παράλληλα όμως θα πρέπει να στοχεύουν και στην αλλαγή των 
στάσεων και των συμπεριφορών των μαθητών (Sleap, 1990). 

Tέλος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος της οικογένειας, των φίλων, των μέσων  
μαζικής ενημέρωσης και των αθλητικών εξωσχολικών φορέων στην υιοθέτηση της 
σωματικής άσκησης, εξωσχολικής και κατά την ενηλικίωση, ως αναπόσπαστο μέρος 
του εβδομαδιαίου προγράμματος. Με άλλα λόγια  θα πρέπει να διαμορφώσουμε τις 
κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες οι οποίες θα μπορούν  με την σειρά τους να 
στηρίξουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές (WHO 1986). 

Στο πλαίσιο αυτών των αντιλήψεων σχεδιάστηκε και λειτούργησε τo πρόγραμμα 
“Cardiovascular Health in Children” (CHIC) που εφαρμόστηκε σε μαθητές τρίτης και 
τετάρτης τάξης στην Βόρεια Καρολίνα. Η ομάδα παρέμβασης αποτελείτο από 588 
μαθητές ενώ η ομάδα ελέγχου από 686 μαθητές. Το θεωρητικό τμήμα του 
προγράμματος παραδίδονταν  στην τάξη δύο φορές την εβδομάδα για οκτώ 
συνεχόμενες  εβδομάδες. Περιελάμβανε θέματα σχετικά με την σωματική άσκηση, τη 



διατροφή, το κάπνισμα και τους τρόπους αντιμετώπισης ενδεχόμενης πίεσης για 
κάπνισμα. Το μάθημα  της Φυσικής Αγωγής γινόταν τρεις φορές την εβδομάδα και 
περιελάμβανε προθέρμανση, εικοσάλεπτη συμμετοχή σε ψυχαγωγικές, μη 
ανταγωνιστικές αερόβιες δραστηριότητες και αποθεραπεία. Ουσιαστική συμμετοχή των 
γονέων στο πρόγραμμα δεν υπήρχε. Απλά οι γονείς λάμβαναν μια έγγραφη αναφορά με 
τις εξετάσεις των παιδιών τους. Μετά από την ολοκλήρωση της εφαρμογής του 
προγράμματος διαπιστώθηκε ότι η ομάδα παρέμβασης  υπερείχε σημαντικά, ως προς 
την ομάδα ελέγχου, στις γνώσεις αλλά και στα επίπεδα σωματικής άσκησης (Harrell et 
al., 1996). 

Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πειθαρχημένα προγράμματα σχολικής παρέμβασης σε 
θέματα υγείας είναι το “Children and  Adolencent Trial for Cardiovascular Health” 
(CATCH Luepker et al., 1996). Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε αρχικά σε μαθητές τρίτης 
τάξης για τρία συνεχόμενα χρόνια. Σκοπός και αυτού του προγράμματος ήταν η  
διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών στο χώρο του σχολείου και της οικογένειας 
ώστε να υιοθετήσουν οι μαθητές συγκεκριμένες συμπεριφορές και να περιορισθούν 
μακροπρόθεσμα οι παράγοντες  κινδύνου για ΚΝ. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά το παρεχόμενο  φαγητό στο χώρο του σχολείου ή 
περιεκτικότητά του σε λίπος μειώθηκε στο 30% και του αλατιού στα 600-1000 mg ανά 
μερίδα. Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια των τριών εβδομαδιαίων μαθημάτων Φυσικής 
Αγωγής ο χρόνος συμμετοχής των παιδιών σε ψυχαγωγικές ήπιες και έντονες φυσικές 
δραστηριότητες κάλυπτε το 40 % του χρόνου του μαθήματος. 

Το θεωρητικό τμήμα της παρέμβασης για τα τρία χρόνια εφαρμογής του προγράμματος 
καλυπτόταν από 15 έως 24 μαθήματα ετησίως, και αφορούσε κυρίως θέματα 
σωματικής άσκησης, διατροφής και καπνίσματος για την πέμπτη τάξη. Επίσης το 
πρόγραμμα περιλάμβανε 19 συνολικά ασκήσεις - δραστηριότητες και παιχνίδια που θα 
έπρεπε να συμπληρωθούν στο σπίτι με τη συμμετοχή  της οικογένειας. 

Μετά την ολοκλήρωση  του προγράμματος η επανεξέταση 2.366 μαθητών της ομάδας 
παρέμβασης και 1.653 της ομάδας ελέγχου, έδειξε ότι τόσο η περιεκτικότητα σε λίπος 
των παρεχόμενων γευμάτων όσο και η ημερήσια συνολικά καταναλισκόμενη ποσότητα 
λίπους μειώθηκε σημαντικά περισσότερο στην ομάδα παρέμβασης. Επίσης ο ημερήσιος 
χρόνος συμμετοχής σε έντονη σωματική άσκηση ήταν  σημαντικά μεγαλύτερος για 
τους μαθητές της ομάδας παρέμβασης. Καμιά διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων δεν 
βρέθηκε για την αρτηριακή πίεση, τις βιοχημικές εξετάσεις και τις ανθρωπομετρικές 
μετρήσεις (Luepker et al., 1996 - Prev.Med.). 

 



5.3.6. Σχολικά προγράμματα με τη συμμετοχή  της ευρύτερης κοινότητας 

Η πρώτη προσπάθεια εμπλοκής της ευρύτερης κοινότητας σε προγράμματα προαγωγής 
υγείας ξεκίνησε στη Φιλανδία το 1978. Το πρόγραμμα με την ονομασία “North Karelia 
Youth Project” έγινε στη North Karelia και απευθυνόταν κυρίως προς τους νέους και 
ειδικότερα αυτούς που τότε ήταν 13 χρονών και βρισκόταν στην 7η τάξη. Σκοπός του 
προγράμματος ήταν ο περιορισμός του αριθμού των νέων καπνιστών, η αλλαγή των 
διαιτολογικών συνηθειών, κυρίως όσον αφορά την κατανάλωση γαλακτοκομικών 
προϊόντων, και η μείωση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης και ολικής χοληστερόλης. Η 
παρέμβαση στο χώρο του σχολείου περιελάμβανε μείωση της περιεκτικότητας του 
κορεσμένου λίπους και του αλατιού στα παρεχόμενα γεύματα και 10 ώρες παρουσίασης 
από μεγαλύτερους μαθητές, για θέματα σχετικά με το κάπνισμα. Παράλληλα 
οργανώθηκαν σεμινάρια, μοιράστηκαν ενημερωτικά έντυπα, αφίσες, περιοδικά ακόμη 
και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης απηύθυναν οδηγίες σχετικά με αλλαγές του 
διαιτολογίου και τους τρόπους προετοιμασίας φαγητού στο σπίτι. Επιπρόσθετες 
επισκέψεις διαιτολόγων, για περισσότερη βοήθεια και συμβουλές έγιναν στα σπίτια των 
παιδιών με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και αρτηριακή πίεση. Τέλος, η τοπική 
βιομηχανία παραγωγής και προμήθειας φαγητού στα σχολεία, περιόρισε την 
περιεκτικότητα αλατιού στα παραγόμενα προϊόντα. Μετά την ολοκλήρωση  των δύο  
χρόνων παρέμβασης τα διαθέσιμα στοιχεία από 283 παιδιά της ομάδας παρέμβασης  
και 284 της ομάδας ελέγχου, από μια άλλη περιοχή της χώρας, έδειξαν ότι το ποσοστό 
καπνιστών ήταν σημαντικά μικρότερο στην ομάδα παρέμβασης (για τα αγόρια ήταν 
12,6% και 29,7% αντίστοιχα και για τα κορίτσια 9% και 20% αντίστοιχα). Βρέθηκε 
επίσης σημαντική μείωση της ολικής χοληστερόλης ορού στα κορίτσια της ομάδας 
παρέμβασης έναντι της ομάδας ελέγχου (0,43 και 0,21 mmol/L αντίστοιχα), γεγονός 
που μπορεί να αποδοθεί στη μείωση της κατανάλωσης λίπους και γαλακτοκομικών 
προϊόντων που παρατηρήθηκε στην αντίστοιχη ομάδα (Puska et al., 1982). 

Δύο χρόνια αργότερα ένα ανάλογο πρόγραμμα με την επωνυμία “Minnesota Health 
Youth Program” εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ. Το σύνολο του πληθυσμού τριών πόλεων  
συμμετείχε για 5 χρόνια στο πρόγραμμα ενώ ο πληθυσμός τριών άλλων πόλεων 
χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενθάρρυνση 
του πληθυσμού στην καθιέρωση ενός πιο υγιεινού διαιτολογίου, συμμετοχή σε 
προγράμματα σωματικής  άσκησης και περιορισμού του καπνίσματος. Οι μαθητές όλων 
των τάξεων και οι οικογένειές τους προσκλήθηκαν να επισκεφθούν και να 
συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Κέντρου Ελέγχου Παραγόντων Κινδύνου Χρόνιων 
Νοσημάτων. Ενημερωτικά  φυλλάδια και ανάλογα παιχνίδια μοιράστηκαν σε μαθητές  
και γονείς, ενώ από τους μαθητές ζητήθηκε να βοηθήσουν και να συμμετάσχουν σε 
αντικαπνιστικές εκστρατείες. Η κυρίως παρέμβαση για τους μαθητές και σε αυτό το 
πρόγραμμα έγινε στο χώρο του σχολείου. Σε ένα δείγμα 2.000 μαθητών 3ης και 4ης 



τάξης εφαρμόστηκε για πέντε εβδομάδες παρέμβαση 15 ωρών. Κατά την επανεξέταση 
του πληθυσμού βρέθηκε ότι οι γνώσεις των  μαθητών βελτιώθηκαν σημαντικά καθώς 
επίσης  μειώθηκε η κατανάλωση δημητριακών πλούσια σε ζάχαρη, τηγανητών  και 
αλατιού ενώ αυξήθηκε η κατανάλωση λαχανικών (Perry et al., 1985; Perry et al., 1987). 

Η εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης με τη συμμετοχή της ευρύτερης κοινότητας, 
όπως αυτά που προαναφέρθηκαν, και θεμιτή είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματική μπορεί 
να φανεί στην πρόληψη των ΚΝ εάν ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
παραγόντων κινδύνου της νόσου, αλλά και ο τρόπος εφαρμογής των προγραμμάτων 
αυτών. Συγκρίνοντας όμως τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων με αυτά των 
προγραμμάτων αλλαγής συμπεριφορών στο χώρο του σχολείου με τη συμμετοχή των 
γονέων (Κεφ. 5.3.4. και 5.3.5.) διαπιστώνουμε ότι οι αλλαγές που προέκυψαν για το 
μαθητικό πληθυσμό είναι αναλόγου μεγέθους, παρά το αρκετά υψηλότερο κόστος 
εφαρμογής των πρώτων. Το υψηλό κόστος εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών 
οφείλεται στο ότι τα προγράμματα αυτά ξεφεύγουν από τα όρια του σχολείου και 
προσπαθούν να επιφέρουν αλλαγές εκτός από τους μαθητές και τους νέους γονείς και 
σε ανθρώπους εκτός αυτού του πληθυσμιακού συνόλου, ανεξαρτήτου ηλικίας, με 
διαμορφωμένες συμπεριφορές και στάσεις σε θέματα υγείας και πιθανότατα λιγότερο 
πρόθυμοι ν’ αλλάξουν συμπεριφορές. 

Αντίθετα τα προγράμματα αλλαγής συμπεριφορών με τη συμμετοχή των γονέων 
στοχεύουν στη διαμόρφωση συμπεριφορών σ’ ένα εύπλαστο πληθυσμιακό δείγμα, τους 
μαθητές. Ανάλογο όμως εύπλαστο πληθυσμιακό δείγμα θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
και οι γονείς αυτών των μαθητών οι οποίοι για χάρη της υγείας των παιδιών τους ίσως 
φανούν ιδιαίτερα πρόθυμοι ν’ αλλάξουν και τις δικές τους συμπεριφορές. Αυτό 
σημαίνει ότι με μικρή προσπάθεια και κατ’ επέκταση χαμηλό κόστος, σημαντικές 
αλλαγές μπορούν να επιτευχθούν από την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων, σ’ ένα 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού.  

Στη συνέχεια αυτό το τμήμα του πληθυσμού, και καθώς τα σχετικά προγράμματα θα 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται, θα διευρύνεται συνεχώς και θα ζητάει από μόνο του 
προϊόντα διατροφής, προγράμματα σωματικής άσκησης, νομοθεσία για το κάπνισμα 
κ.λ.π. σύμφωνα με τα πρότυπα της παρέμβασης. Το γεγονός αυτό θα προκαλέσει 
αναπόφευκτα αλλαγές στις βιομηχανίες τροφίμων, στους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς προγραμμάτων σωματικής άσκησης, στη δημιουργία χώρων αναψυχής και 
άθλησης, στην απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους. Έτσι και η ίδια 
η πολιτεία δεν θα χρειάζεται να επιβάλει “το πρέπον” σε πολίτες που από άγνοια ή 
έλλειψη ευρύτερης παιδείας πεισματικά αρνούνται να συμβιβαστούν αλλά αντίθετα και 
πρόσφορο έδαφος θα βρει αλλά και πιέσεις θα δεχθεί για να επιβάλει αυτές τις αλλαγές. 



Φαίνεται λοιπόν ότι το σχολείο και η οικογένεια από μόνα τους μπορούν να 
αποτελέσουν τους χώρους όπου το πρώτο βήμα παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας, με 
χαμηλό κόστος εφαρμογής και αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας, μπορεί να γίνει. 

 

5.4. Μαθήματα Διατροφής και Φυσικής Αγωγής στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων στην Ελλάδα 

Μέχρι και σήμερα στο αναλυτικό πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων στην Ελλάδα 
δεν προβλέπεται η διδασκαλία κάποιου αυτοτελούς μαθήματος Αγωγής Υγείας που να 
περιλαμβάνει θέματα διατροφής, σωματικής άσκησης, αποφυγής χρήσης καπνού ή 
άλλων ναρκωτικών ουσιών. Παρά ταύτα τέτοια στοιχεία κυρίως διατροφής 
παρουσιάζονται σποραδικά στα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για τις τέσσερις 
πρώτες τάξεις του δημοτικού.  

Συγκεκριμένα, θέματα που σχετίζονται με την αναγνώριση και ταξινόμηση των φυτών 
και των ζώων, την προέλευση των τροφίμων, την παραγωγή τους και την κατανάλωσή 
τους, εμφανίζονται στο μάθημα της Πατριδογνωσίας ως το 1983. (Προσωπική 
συζήτηση με Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Το 1983 το μάθημα αυτό 
καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το μάθημα “Μελέτη Περιβάλλοντος” όπου και 
πάλι οι ίδιες έννοιες περιέχονται στην ύλη του νέου βιβλίου. Τόσο ο σκοπός όσο και ο 
τρόπος που εμφανίζονται μέσα στα βιβλία αλλά και διδάσκονται τα στοιχεία διατροφής, 
μέσα από τα δύο προαναφερθέντα μαθήματα, θυμίζει πολύ την εφαρμογή των γενικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων διατροφής στην Αμερική. Και στις δύο περιπτώσεις το 
αποτέλεσμα, κατά κύριο λόγο, είναι η μετάδοση γνώσης και όχι η διαμόρφωση 
κατάλληλων διαιτολογικών συνηθειών. 

Όσο αφορά την παρουσίαση στοιχείων σχετικά με τη σωματική άσκηση και τα οφέλη 
υγείας που απορρέουν απ’ αυτή, δεν υπάρχει καμιά σχετική αναφορά, σε κανένα από τα 
εγχειρίδια του δημοτικού. Το μάθημα όμως της Φυσικής Αγωγής εμπεριέχεται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα, ως ένα αυτοτελές μάθημα, από τα πρώτα χρόνια ύπαρξης του 
νεότερου ελληνικού κράτους. Αυτό που διαχρονικά παρουσίασε αλλαγές ανάλογες με 
τις αλλαγές που έγιναν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, είναι οι σκοποί, το περιεχόμενο και 
η οργάνωση διδασκαλίας του μαθήματος. 

Μέχρι το 1981 το Υπουργείο δεν διένειμε αναλυτικά προγράμματα στους δασκάλους 
για κανένα από τα μαθήματα του δημοτικού και κατ’ επέκταση και για το μάθημα της 
Φυσικής Αγωγής. Έτσι οι δάσκαλοι την ώρα της Φυσικής Αγωγής παρέδιδαν το 
μάθημα με βάση αυτά που είχαν διδαχθεί στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Οι απόφοιτοι 
της ανωτέρω σχολής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1966-’67 διδάσκονταν στοιχεία 



Σουηδικής γυμναστικής και αυτά εφάρμοζαν μετά τον διορισμό τους στο σχολείο. Οι 
απόφοιτοι της σχολής μετά το 1967 διδάσκονταν ότι το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 
θα πρέπει να είναι πιο ελεύθερο και να αφήνει τους μαθητές να λειτουργήσουν πιο 
αυτόνομα (Προσωπική συζήτηση με Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης). 

Με βάση το πρώτο αναλυτικό πρόγραμμα του 1982 η οντότητα του μαθήματος παίρνει 
μια πιο συγκεκριμένη μορφή με σκοπούς, συγκεκριμένο περιεχόμενο, οργάνωση και 
διάρθρωση. Έτσι με βάση το πρώτο αναλυτικό πρόγραμμα γενικός σκοπός του 
μαθήματος ήταν η βελτίωση της ψυχοσωματικής διάπλασης του μαθητή και η 
καλλιέργεια κινητικών δυνατοτήτων. Η επίτευξη των σκοπών αυτών επιτυγχάνεται 
μέσα από την προαγωγή της φυσικής κατάστασης με απλές παιχνιώδεις ασκήσεις αλλά 
και μέσα από τις αθλοπαιδιές, τον κλασικό αθλητισμό, τις φυσιολατρικές και 
ορειβατικές εκδηλώσεις και το χορό (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
1982). 

Η εισαγωγή στις αθλοπαιδιές, στο κλασικό αθλητισμό αλλά και στους παραδοσιακούς 
χορούς με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1982, αλλά και αυτό του 1988 και των 
μετέπειτα χρόνων (π.χ. 1995), ξεκινά από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Τονίζεται 
όμως ότι (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1988) σε όλες τις τάξεις 
του δημοτικού αλλά πολύ περισσότερο στις πρώτες τάξεις του, πρέπει να δίνεται 
προτεραιότητα στο πλάτος της διδασκαλίας και όχι στο βάθος. Δηλαδή στην 
ενασχόληση με διάφορα αντικείμενα και όχι στην εξειδίκευση, όπως επί παραδείγματι 
σ’ ένα άθλημα, στο οποίο θα αφιερωθούν όλες οι διδακτικές ώρες του έτους. 

Με βάση τα παραπάνω αλλά και τους σκοπούς του μαθήματος, όπως αυτοί ορίζονται 
από τα ίδια τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου, φαίνεται ότι βασική επιδίωξη 
του μαθήματος δεν είναι μόνο η εκμάθηση αθλοπαιδιών, αλλά και η προαγωγή της 
υγείας, ηθικών και κοινωνικών αξιών αλλά και η γνωριμία με την Ελληνική παράδοση 
(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1995). Επιπρόσθετα στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του 1995 έχει προστεθεί ακόμη ένας σκοπός που αφορά την 
συνειδητοποίηση της ανάγκης για την “δια βίου” άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας 
που προκύπτουν απ’ αυτή.  

Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά, αφού μέχρι το 1990 
όπου σε πανελλαδικό επίπεδο το μάθημα διδασκόταν από το δάσκαλο, τα παιδιά 
αφήνονταν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ελεύθερα να ασχοληθούν με ότι 
ήθελαν. Αποτέλεσμα ήταν τα πιο ικανά και δραστήρια να ασχολούνται με κάποια 
ομαδικά ανταγωνιστικά παιχνίδια και τα υπόλοιπα να είναι απλοί θεατές.  

Όμως και μετά το 1990, όπου το μάθημα διδάσκεται πλέον σε πανελλαδικό επίπεδο για 
τις τρεις τελευταίες τάξεις του δημοτικού από καθηγητές Φυσικής Αγωγής, το 



περιεχόμενο του μαθήματος δεν αλλάζει ουσιαστικά. Και πάλι, με την παρότρυνση του 
Υπουργείου που θέλει τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής να προετοιμάζει τα παιδιά για 
πρωταθλήματα και αγώνες και να προάγει τον αθλητισμό (Γενικά προβλήματα σελ. 8, 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1988) ο κύριος όγκος του χρόνου, σε 
ετήσια βάση, αφιερώνεται σε αθλητικές ανταγωνιστικές δραστηριότητες. Ειδικά για τις 
δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχεδόν το σύνολο των διδακτικών ωρών του έτους 
με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα αφιερώνεται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες 
(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1988). Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι 
και πάλι τα παχύσαρκα ή λιγότερο προικισμένα παιδιά, σταδιακά απομονώνονται στον 
ρόλο του θεατή, είτε γιατί αυτό τους επιβάλλεται από τα άλλα παιδιά είτε γιατί τα ίδια 
αισθάνονται ότι έχουν μειωμένη απόδοση και απέχουν από το μάθημα από μόνα τους. 

Το αποτέλεσμα αυτό σίγουρα δεν είναι θεμιτό και ασφαλώς έρχεται σε σύγκρουση με 
τους ίδιους τους σκοπούς που ορίζει το Υπουργείο για τη δια βίου σωματική άσκηση 
(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1995). Αυτό συμβαίνει γιατί αφ’ 
ενός μεν κάποια από τα παιδιά αισθάνονται ότι δεν είναι ικανά, ντρέπονται και απέχουν 
δια βίου, από οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα και αφετέρου οι μαθητές που είναι 
ικανοί και απαρτίζουν την αθλητική ομάδα του σχολείου πιθανότητα μετά την 
ενηλικίωσή τους θα απέχουν και αυτοί από οποιαδήποτε μορφή αθλητικής 
δραστηριότητας, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο Κεφάλαιο (4.2.), αφού αυτές οι 
δραστηριότητες φαίνεται να μην ακολουθούν το άτομο μετά την ενηλικίωσή του. 

Γίνεται επομένως σαφές ότι, αν και το Υπουργείο αναγνωρίζει την αξία της και θέλει να 
προάγει την δια βίου άσκηση στους μαθητές, ο τρόπος που επιδιώκει να το πετύχει δεν 
είναι ίσως ο πλέον κατάλληλος. Ίσως θα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές στην 
διάρθρωση και το περιεχόμενο του μαθήματος, επιτρέποντας την συνολική συμμετοχή 
της τάξης σε δραστηριότητες που κάνουν το σύνολο των μαθητών να χαίρονται για τη 
συμμετοχή τους. Ίσως ακόμη το μάθημα της Φυσικής Αγωγής θα μπορούσε να 
αποτελέσει μέρος, ή και να λειτουργήσει αυτόνομα, μέσα στα πλαίσια ενός νέου 
μαθήματος με τίτλο Αγωγή Υγείας που θα έχει σαν σκοπό όχι μόνο την προαγωγή της 
δια βίου άσκησης, αλλά και τη διαμόρφωση σωστών διαιτολογικών συνηθειών, 
αποφυγή χρήσης καπνού ή άλλων ναρκωτικών ουσιών και όλα αυτά μέσα από την 
ύπαρξη σχετικού εγχειριδίου και εποπτικού υλικού που δεν θα αποσκοπεί μόνο στην 
μετάδοση γνώσεων αλλά και διαμόρφωση συνηθειών. 

Την ανάγκη αυτή προσπάθησε να καλύψει αλλά και να εκτιμήσει τα βραχυπρόθεσμα 
οφέλη της, σε ερευνητικό επίπεδο, η Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης με την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος Αγωγή Υγείας. 

 



 

6. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Σ’ αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν τις περιοχές εφαρμογής 
του Προγράμματος, το ανθρώπινο δυναμικό τους, τα κοινωνικο-οικονομικά και 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους, τα σχολεία και το μαθητικό πληθυσμό που πήρε 
μέρος στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος μαζί με τους 
γονείς τους κι ακόμη η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την υλοποίησή του. 

 

6.1. Γενικά στοιχεία πληθυσμών Νομών Προγράμματος 

Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Κρήτης και επομένως και των τριών 
Νομών του Προγράμματος, χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ομοιογένεια της, όσον 
αφορά τη θρησκεία, την παράδοση, την ιστορία, τα ήθη και έθιμα και τις κοινωνικές 
αντιλήψεις. 

Στον Πίνακα 6.1. παρουσιάζονται ορισμένα βασικά στοιχεία των τριών Νομών ως προς 
τα δημογραφικά δεδομένα, το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων τους και την 
οικονομία τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας 
(Ε.Σ.Υ.Ε.) για το έτος 1991. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η ποσοστιαία 
κατανομή των πληθυσμών, κατά Νομό, μεταξύ των αστικών κέντρων (στις τρεις 
πρωτεύουσες των Νομών) και των αγροτικών περιοχών (σ’ αυτές περιλαμβάνονται και 
τα ημιαστικά κέντρα των μεγάλων χωριών), όπως επίσης και το επίπεδο εκπαίδευσης 
των αντίστοιχων πληθυσμών δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές, μεταξύ των 
Νομών. Ακόμη δεν παρουσιάζονται ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των Νομών και σε 
βασικά οικονομικά μεγέθη όπως είναι το κατά κεφαλή ακαθάριστο προϊόν, ο ενεργός 
πληθυσμός και η ανεργία. Η μη ύπαρξη ουσιαστικών διαφορών ως προς την οικονομία 
των Νομών, ενισχύεται και από το γεγονός ότι από πλευράς επαγγελματικής 
απασχόλησης των κατοίκων τους δεν υπάρχει κάποια χαρακτηριστική διαφοροποίηση 
μεταξύ των Νομών. Και στους τρεις Νομούς ο αστικός πληθυσμός ασχολείται κατά 
κύριο λόγο με το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών και τα τελευταία χρόνια και με 
επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό, ενώ ο αγροτικός πληθυσμός με τη 
γεωργία και κτηνοτροφία. 

Πίνακας 6.1. Στοιχεία Νομών Παρέμβασης και Ελέγχου ως προς την κατανομή των 
πληθυσμών, το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων τους και την οικονομία. 



 
 Περιοχή Παρέμβασης Σύνολα, Μέσοι  Περιοχή Ελέγχου 

Στοιχεία 1992 Ν. Ηρακλείου Ν. Ρεθύμνου Όροι & Ποσοστά 
Περ.Παρέμβασης  

Ν. Χανίων 

α. Δημογραφικά δεδομένα 
1. Ολικός πληθυσμός 264.902 70.090 334.996 133.774 
2. Αστικός πληθυσμός 

(Ποσοστό επί ολικού) 
126.907  (47,9%) 25.130   

(35,9%) 
152.037        
(45,4%) 

72.092       
(53,9%) 

3.Αγροτικός πληθυσμός 
(Ποσοστό επί ολικού) 

137.999  (52,1%) 44.960   
(64,1%) 

182.959        
(54,6%) 

61.682      
(46,1%) 

β. Επίπεδο εκπαίδευσης για άτομα άνω των 10 ετών 
1. Πτυχίο Δημοτικού 

(Ποσοστό επί ολικού) 
94.569  
(35,6%) 

25.604 
(36,5%) 

120.173    
 (35,8%) 

45.563       
(34,1%) 

2. Πτυχίο Γυμνασίου & 
Λυκείου 
(Ποσοστό επί ολικού) 

60.990 
 

(23,0%) 

15,122 
 

(21,6%) 

76,112 
 

(22,7%) 

36,867 
 

(27,5%) 
3. Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ & 
Μεταπτυχιακά 
(Ποσοστό επί ολικού) 

14.896 
 

(5,6%) 

3.613 
 

(5,6%) 

18.509 
 

(5,6%) 

8.024 
 

(6,0%) 
γ. Οικονομικά δεδομένα 
1. Κατά Κεφαλή 

 Ακαθάριστο Προϊόν 
1.315.174 1.147.593 1.231.384 1.181.554 

2. Ενεργός πληθυσμός
(Ποσοστό επί ολικού) 

103.557  
(39,1%) 

27.378 
(39,0%) 

130.955 
(39,1%) 

50.834       
(43,9%) 

3. Ανεργοι 
(Ποσοστό επί ολικού) 

6.083 
(5,9%) 

1.338 
(4,9%) 

7.421 
(5,4%) 

3.151 
(6,2%) 

 

6.2. Γενικά στοιχεία μαθητών Νομών Προγράμματος 

Μετά τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των Νομών 
Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανιών, ως προς τα κοινωνικο-οικονομικά και δημογραφικά 
χαρακτηριστικά τους, ο καθορισμός των περιοχών Παρέμβασης και Ελέγχου βασίστηκε 
σε περισσότερο πρακτικά δεδομένα. Συγκεκριμένα η επιλογή των Νομών Ηρακλείου 
και Ρεθύμνου, ως περιοχή Παρέμβασης, έγινε με το σκεπτικό ότι θα ήταν ευκολότερη 
και αποτελεσματικότερη η απαιτούμενη στενή παρακολούθηση της εφαρμογής του 
Προγράμματος αφού οι περιοχές αυτές βρίσκονται πλησιέστερα προς την έδρα της 
Κλινικής Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής. Ο Νομός Χανίων επιλέκτηκε ως 
περιοχή Ελέγχου δεδομένου ότι η μεγάλη απόσταση του από την έδρα της Κλινικής (η 
απόσταση των πόλεων Ηρακλείου Χανίων είναι 150 χιλιόμ.) συμβάλλει στον 
περιορισμό της διαρροής των πληροφοριών της εκπαιδευτικής παρέμβασης και κατά 
συνέπεια στη συναγωγή αξιόπιστων συγκριτικών συμπερασμάτων αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας της παρέμβασης. 

Η εφαρμογή του Προγράμματος έγινε στο σύνολο των Δημοτικών Σχολείων των τριών 
Νομών. Απ’ αυτά όμως έγινε τυχαία επιλογή 40 σχολείων για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του Προγράμματος. Τα 24 απ’ αυτά (10 αστικά και 14 αγροτικά) 



βρίσκονται στους Νομούς Παρέμβασης και 16 (7 αστικά και 9 αγροτικά) στο Νομό 
Ελέγχου.  

Στον Πίνακα 6.2. παρουσιάζεται η κατανομή των 40 σχολείων κατά Νομό και σε 
αστικές και αγροτικές περιοχές και στον Πίνακα 6.3. ο αριθμός των μαθητών Α’ τάξης 
όλων των δημοτικών σχολείων των τριών Νομών και των μαθητών, της ίδιας τάξης, 
των προηγούμενων 40 σχολείων, σύμφωνα με τα στοιχεία των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών. 

 

Πίνακας 6.2. Σχολεία που επιλέχθηκαν για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
του Προγράμματος. 

 
Νομοί  Επωνυμία σχολείων 

Προγράμματος Αστικών περιοχών Αγροτικών περιοχών 
 
 
 

Ηρακλείου 

11ο Ηρακλείου (Χρυσοπηγή) 
28ο Ηρακλείου (Θερίσσου) 
4o Αλικαρνασσού 
31ο Ηρακλείου 
24ο Ηρακλείου 
20ο Ηρακλείου 
17ο Ηρακλείου 

Πύργου (Μονοφατσίου) 
Ασημίου 
Καστελλίου (Πεδιάδος) 
Καπαριανών 
Αγ. Βαρβάρας 
Μαλλίων 
Προφήτη Ηλία 
Λιμ. Χερσονήσσου  

 
 

Ρεθύμνου 

2ο Ρεθύμνου 
8ο Ρεθύμνου 
1ο Ρεθύμνου 

Αγίας Γαλήνης 
Ατσιπόπουλου 
Ανωγείων (Μυλοποτάμου) 
Ζωνιανών 
Λιβαδείων 
Περάματος 

 
 
 

Χανίων 

2ο Χανίων 
3ο Χανίων 
4ο Χανίων 
15ο Χανίων 
Χρυσοπηγής 
6ο Χανίων 
8ο Χανίων 
18ο Χανίων 

1ο Μουρνιών 
Βαμβακόπουλου 
Βάμου 
Καλυβών 
Κουνουπιδιανών 
Περιβολίων 
Καστελλίου 
Βουκολιών 

 

 



Πίνακας 6.3. Στοιχεία μαθητών Α’ τάξης Δημοτικών Σχολείων των Νομών 
Παρέμβασης και Ελέγχου 

 
 Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 

Σχολικό έτος 
1992-93 

Ν. Ηρακλείου Ν. Ρεθύμνου  Σύνολα Ομάδας 
Παρέμβασης 

Ν. Χανίων 

 Αστικών 
περιοχών 

Αγροτικών 
περιοχών

Αστικών 
περιοχών

Αγροτικών 
περιοχών

Αστικών 
περιοχών

Αγροτικών 
περιοχών 

Αστικών 
περιοχών

Αγροτικών
περιοχών

1. Μαθητές Α’ 
τάξης, όλων των 
σχολείων Νομού 

(Αναλογία 
αστ./αγροτ. %) 

 
2.028 

 
 

(59,8) 

 
1.362 

 
 

(40,2) 

 
426 

 
 

(51,8) 

 
396 

 
 

(48,2) 

 
2.454 

 
 

(58,3) 

 
1.758 

 
 

(41,7) 

 
759 

 
 

(50,5) 

 
745 

 
 

(49,5) 
2. Μαθητές Α’ 
τάξης των 
σχολείων  
αξιολόγησης του 
Προγράμ-ματος 

(Αναλογία 
αστ./αγροτ. %) 

 
272 

 
 
 
 

(58,5) 

 
193 

 
 
 
 

(41,5) 

 
119 

 
 
 
 

(59,8) 

 
80 

 
 
 
 

(40,2) 

 
391 

 
 
 
 

(58,9) 

 
273 

 
 
 
 

(41,1) 

 
334 

 
 
 
 

(54,1) 

 
283 

 
 
 
 

(45,9) 

Οπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 6.3., τα ποσοστά των μαθητών Α’ τάξης 
αστικών και αγροτικών περιοχών, που πήραν μέρος στην αξιολόγηση του 
Προγράμματος είναι παραπλήσια με τα αντίστοιχα ποσοστά του συνόλου των μαθητών 
Α’ τάξης του κάθε Νομού. Συγκεκριμένα και κατά μέσον όρο για τους δύο Νομούς 
παρέμβασης, από το σύνολον των μαθητών Α’ τάξης των σχολείων αξιολόγησης το 
58,9% προερχόταν από σχολεία αστικών περιοχών, έναντι 58,3% που ήταν το 
αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο των δύο Νομών και το 41,1% από σχολεία 
αγροτικών περιοχών, έναντι 41,7% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο των 
δύο Νομών επίσης. Για το Νομό Ελέγχου το 54,1% των μαθητών Α’ τάξης των 
σχολείων αξιολόγησης προερχόταν από σχολεία αστικών περιοχών, έναντι 50,5% του 
συνόλου του Νομού και το 45,9% προερχόταν από σχολεία αγροτικών περιοχών έναντι 
49,5% του συνόλου του Νομού επίσης. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 6.4. φαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός δηλώσεων 
σύμφωνης γνώμης γονέων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο Πρόγραμμα, το 
σχολικό έτος 1992-93, έφτασε τις 977 (558 από τα σχολεία Παρέμβασης και 419 από τα 
σχολεία Ελέγχου). Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά το ποσοστό συμμετοχής των 
μαθητών, σε σχέση με το σύνολο των εγγεγραμμένων έφτασε, κατά μέσον το 86% και 
67% περίπου για την ομάδα Παρέμβασης και Ελέγχου αντίστοιχα. Ομοίως η συμμετοχή 
των γονέων, σε σχέση με τις υπεύθυνες δηλώσεις έφτασε κατά μέσον όρο στο 85% και 
89% περίπουν για την ομάδα Παρέμβασης και Ελέγχου αντίστοιχα. 



Πίνακας 6.4. Στοιχεία μαθητών σχολείων Προγράμματος και ποσοστά συμμετοχής 
μαθητών και γονέων σ’ αυτό κατά τις περιόδους 1992-93 και 1995-96. 

 Νομοί Παρέμβασης Νομοί Ελέγχου 
 Ηρακλείου Ρεθύμνου  Σύνολα Ομάδας 

Παρέμβασης 
Χανίων 

 Αστικών 
περιοχών 

Αγροτικών 
περιοχών

Αστικών 
περιοχών

Αγροτικών 
περιοχών

Αστικών 
περιοχών

Αγροτικών 
περιοχών 

Αστικών 
περιοχών

Αγροτικών
περιοχών

Σχολικό έτος 1992 - 1993 
1. Σύνολο μαθη-
τών Α’ τάξης 
σχολείων 
Προγράμματος 

(Αναλογία αστικ. / 
αγροτ. %) 
 

 
272 

 
 

(58,5) 

 
193 

 
 

(41,5) 

 
119 

 
 

(59,8) 

 
80 

 
 

(40,2) 

 
391 

 
 

(58,9) 

 
273 

 
 

(41,1) 

 
334 

 
 

(54,1) 

 
283 

 
 

(45,9) 

2. Σύνολο μαθη-
τών Α’ τάξης που 
συμμετεί-χαν στο 
Πρόγραμμα 

(Αναλογία αστικ. / 
αγροτ. %) 
(Ποσοστό συμμε-
τοχής %) 

 
215 

 
 
 

(54,8) 
 

(79,0) 

 
177 

 
 
 

(45,2) 
 

(91,7) 

 
86 

 
 
 

(51,8) 
 

(72,3) 

 
80 

 
 
 

(48,2) 
 

(100,0) 

 
301 

 
 
 

(53,9) 
 

(76,9) 

 
257 

 
 
 

(46,1) 
 

(94,1) 

 
258 

 
 
 

(61,5) 
 

(77,2) 

 
161 

 
 
 

(38,5) 
 

(56,9) 
3. Σύνολο γονέων  
που συμμετεί-
χαν στο 
Πρόγραμμα 
(Ποσοστό 
συμμετοχής %) 

 
193 

 
 

(89,7) 

 
152 

 
 

(85,8) 

 
51 

 
 

(59,3) 

 
76 

 
 

(91,5) 

 
244 

 
 

(81,0) 

 
228 

 
 

(88,7) 

 
230 

 
 

(89,1) 

 
142 

 
 

(88,2) 

Σχολικό έτος 1995 - 1996 
1. Μαθητές Δ’ 
τάξης που 
επιλέγχθηκαν 
για επανεξέ-
ταση το 1995 

(Αναλογία αστικ. / 
αγροτ. %) 

 
108 

 
 
 

(48,7) 

 
114 

 
 
 

(51,3) 

 
69 

 
 
 

(61,0) 

 
44 

 
 
 

(39,0) 

 
177 

 
 
 

(52,8) 

 
158 

 
 
 

(47,2) 

 
161 

 
 
 

(66,0) 

 
83 

 
 
 

(34,0) 

2. Σύνολο μαθη-
τών Δ’ τάξης 
που συμμετεί-
χαν στο 
Πρόγραμμα 

(Ποσοστό 
συμμετοχής %) 
(Αναλογία αστικ. / 
αγροτ. %) 

 
80 

 
 
 

(74,1) 
 

(43,4) 

 
104 

 
 
 

(91,2) 
 

(56,6) 

 
64 

 
 
 

(92,7) 
 

(60,4) 

 
42 

 
 
 

(95,5) 
 

(39,6) 

 
144 

 
 
 

(81,4) 
 

(49,7) 

 
146 

 
 
 

(92,4) 
 

(50,3) 

 
117 

 
 
 

(72,7) 
 

(62,9) 

 
69 

 
 
 

(83,1) 
 

(37,1) 

3. Σύνολο γονέων  
που συμμετεί-
χαν στο 
Πρόγραμμα 

(Ποσοστό συμμε-
τοχής %) 

 
61 

 
 

(76,2) 

 
81 

 
 

(77,8) 

 
36 

 
 

(56,2) 

 
27 

 
 

(64,3) 

 
97 

 
 

(67,3) 

 
108 

 
 

(73,9) 

 
68 

 
 

(58,1) 

 
51 

  
 

(73,9) 

Το σύνολο των μαθητών του Προγράμματος και οι γονείς τους, υποβλήθηκαν σε μια 
σειρά από εξετάσεις και μετρήσεις, πριν από την εφαρμογή του Προγράμματος και θα 
επανεξετασθούν μετά την ολοκλήρωση των έξι χρόνων εφαρμογής του. Μια 



αντιπροσωπευτική υποομάδα, αυτού του αρχικού δείγματος, υποβλήθηκε, μετά την 
εφαρμογή των τριών πρώτων χρόνων του Προγράμματος (Περίοδος 1995-96), στο 
σύνολο των εξετάσεων και μετρήσεων, ώστε να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητάς του. Οπως φαίνεται από τον Πίνακα 6.4. το ποσοστό συμμετοχής 
των μαθητών αυτή την περίοδο (1995-96), σε σχέση με τις υπεύθυνες δηλώσεις 
συμμετοχής του 1992, έφτασε στους Νομούς Παρέμβασης το 81,4% για τις αστικές 
περιοχές και το 92,4% για τις αγροτικές περιοχές. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το Νομό 
Ελέγχου ήταν 72,7% και 83,1%. Ακόμη η συμμετοχή των γονέων ήταν στους Νομούς 
Παρέμβασης 67,3% για τις αστικές περιοχές και 73,9% για τις αγροτικές περιοχές και 
στο Νομό Ελέγχου 58,1% και 73,9% αντίστοιχα.  

Από τα στοιχεία καταγραφής των γονέων των μαθητών του Προγράμματος συντάχθηκε 
ο Πίνακας 6.5. Απ’ αυτά τα στοιχεία φαίνεται ότι τόσο στους Νομούς Παρέμβασης όσο 
και στο Νομό Ελέγχου το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων ναι μεν είναι διάφορα 
μεταξύ των αστικών και αγροτικών περιοχών αλλά συμπίπτει με μεγάλη προσέγγιση 
μεταξύ των αστικών περιοχών όλων των Νομών και μεταξύ των αγροτικών περιοχών 
και πάλι όλων των Νομών. 

 

Πίνακας 6.5. Επίπεδο εκπαίδευσης γονέων Προγράμματος, αστικών και αγροτικών 
περιοχών, κατά Νομό. 

 
Επίπεδο Ν. Ηρακλείου Ν. Ρεθύμνου  Ν. Χανίων 

Εκπαίδευσης Αστικών 
περιοχών  

% 

Αγροτικών 
περιοχών 

% 

Αστικών 
περιοχών 

% 

Αγροτικών 
περιοχών 

% 

Αστικών 
περιοχών  

% 

Αγροτικών 
περιοχών 

% 
Δημοτικού 4,5 0,6 - 7,7 1,3 2,8 
Γυμνασίου 25,6 49,7 20,5 48,7 23,0 33,1 
Λυκείου 32,7 34,2 41,1 28,2 40,0 39,3 
Σύνολον 58,3 83,9 61,6 76,9 63,0 72,4 
ΑΕΙ, ΤΕΙ και 35,2 14,8 38,4 12,8 34,5 20,7 
Μεταπτυχιακοί 2,0 0,6 - 2,6 1,3 0,7 
Σύνολον 37,2 15,4 38,4 15,4 35,8 21,4 

 

Συμπερασματικά από την ανάλυση του μαθητικού πληθυσμού του Προγράμματος και 
των γονέων τους, μπορούν να επισημανθούν: η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος 
των μαθητών για την αξιολόγηση του Προγράμματος, η σημαντική συμμετοχή τους σε 
σχέση με το σύνολο των μαθητών κι ακόμη η σημαντική συμμετοχή των γονέων τους. 
Επίσης είναι σαφής η ομοιογένεια μεταξύ των αστικών περιοχών όλων των Νομών και 
μεταξύ των αγροτικών περιοχών όλων επίσης των Νομών και το επίπεδο εκπαίδευσης 
των γονέων των μαθητών που επιλέχθηκαν για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του προγράμματος. 



 

6.3. Προετοιμασία και εφαρμογή του προγράμματος στο χώρο του 
σχολείου 

Η φάση της προετοιμασίας, για την εφαρμογή του προγράμματος, περιλάμβανε, εκτός 
των άλλων και την επιλογή του καταλληλότερου εκπαιδευτικού υλικού από τη διεθνή 
εμπειρία και την προσαρμογή του στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Η 
πολυετής συνεργασία της Κλινικής με το American Health Foundation καθώς και η 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος “Know Your Body”, τόσο εντός όσο και εκτός 
των ΗΠΑ, συνετέλεσαν στην επιλογή του συγκεκριμένου υλικού και της μεθοδολογίας 
που χρησιμοποιήθηκε (Williams et al., 1977; Walter and Wynder, 1989). Το 
συγκεκριμένο υλικό μετά από σχετική  άδεια του American Health Foundation, 
μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα δεδομένα των ελλήνων μαθητών, και 
εμπλουτίστηκε με πρόσθετο υλικό. 

Τον κορμό της παρέμβασης μέσα στην τάξη αποτέλεσε ένα βιβλίο εργασίας πολλαπλών 
χρήσεων που διαμορφώθηκε χωριστά για κάθε μια από τις τρεις πρώτες τάξεις του 
δημοτικού. Κάθε μαθητής, στα σχολεία παρέμβασης εφοδιαζόταν με το αντίστοιχο 
βιβλίο της τάξης του στην αρχή κάθε σχολικού έτους. Η ύλη που κάλυπτε το βιβλίο 
αφορούσε θέματα διατροφής, σωματικής άσκησης, φυσικής κατάστασης, στοματικής 
υγιεινής και πρόληψης ατυχημάτων. 

Εκτός όμως από το βιβλίο ασκήσεων, που ήταν εντελώς προσωπικό για κάθε μαθητή, 
κάθε τάξη εφοδιάστηκε και με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό, όπως μαγνητοφωνημένα 
παραμύθια, αφίσσες και χειροτεχνικό υλικό, που όλα ήταν σχετικά με τα θέματα της 
παρέμβασης. Ολο αυτό το εκπαιδευτικό υλικό,  καθώς και το βιβλίο οδηγιών,  
αποσκοπούσαν, κυρίως, στο να επιτελέσουν επικουρικό ρόλο στο έργο των 
εκπαιδευτικών και να μειώσουν τις ενδεχόμενες διαφορές στον τρόπο εφαρμογής της 
παρέμβασης. 

Είναι όμως γνωστό πως η βελτίωση των γνώσεων των μαθητών δεν είναι αρκετή από 
μόνη της να επιφέρει αλλαγές στις συμπεριφορές τους και σύμφωνα με τη θεωρία 
κοινωνικής μάθησης, που αναλύθηκε εκτενώς στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, για το 
σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής παρέμβασης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συσχέτιση 
μεταξύ περιβάλλοντος, επίκτητων μαθησιακών δεξιοτήτων (cognitive) και 
συμπεριφορών (Perry et al., 1990). Γι΄αυτό το λόγο το υλικό που μοιράστηκε στα 
σχολεία σχεδιάστηκε με σκοπό τη διαμόρφωση κατάλληλων συμπεριφορών και 
προαγωγή της αυτο-αποτελεσματικότητας όσο αφορά διαιτολογικές συνήθειες, επίπεδα 
σωματικής άσκησης και φυσικής κατάστασης. Στις μεθόδους που εφαρμόστηκαν 
συμπεριλαμβάνονται αυτοί των προτύπων (μέσα από ιστορίες και ενσάρκωση ρόλων), 



της αυτορρύθμισης και αυτοαποτελεσματικότητας συμπεριφορών, προσδοκιών και 
προβλέψεων. 

Επισημάνθηκε τέλος στους δασκάλους ο σημαντικός ρόλος που οι ίδιοι διαδραματίζουν 
ως πρότυπα αντιγραφής συμπεριφοράς και το αποτέλεσμα που θα μπορούσαν να 
πετύχουν κάνοντας οι ίδιοι πρώτοι τις επιδιωκόμενες αλλαγές, που οι μαθητές απλά στη 
συνέχεια θα αντέγραφαν. Επισημάνθηκε ακόμη η σημασία της δια λόγου παρότρυνσης, 
ενθάρρυνσης και επιβράβευσης των μαθητών, για την επίτευξη και διατήρηση κάποιας 
ή κάποιων από τις επιδιωκόμενες συμπεριφορές. 

Η εφαρμογή των θεμάτων διατροφής του προγράμματος ήταν υπό την επίβλεψη του 
δασκάλου ενώ τα αντίστοιχα θέματα σωματικής άσκησης και φυσικής κατάστασης 
ήταν υπό την επίβλεψη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής. Σε όσα σχολεία παρέμβασης  
δεν υπήρχε καθηγητής Φυσικής Αγωγής στις αντίστοιχες τάξεις, αυτό το μέρος του 
προγράμματος το αναλάμβανε ο δάσκαλος. Με βάση το διαθέσιμο εποπτικό υλικό, οι 
διδακτικές ώρες που αντιστοιχούσαν σε θέματα διατροφής στη διάρκεια των τριών 
πρώτων χρόνων  του προγράμματος ήταν 13-17 ανά έτος ενώ για θέματα σωματικής 
άσκησης 4-6 επίσης ετησίως. Οσο αφορά όμως το μέρος της παρέμβασης που 
σχετιζόταν με θέματα σωματικής άσκησης και φυσικής κατάστασης, η παρέμβαση 
συνεχιζόταν και εκτός τάξης. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Φυσικής 
Αγωγής στο προαύλιο του σχολείου, υπήρχαν συχνές αναφορές στις έννοιες και τα 
μηνύματα του αντίστοιχου θεωρητικού μέρους. Εξάλλου, ο τρόπος διδασκαλίας των 
μαθημάτων Φυσικής Αγωγής στα σχολεία παρέμβασης, είχε προσαρμοστεί στις 
ανάγκες και τους στόχους του προγράμματος. Τα προγράμματα σωματικής άσκησης 
που εφαρμόζονταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος απέβλεπαν στην προαγωγή της 
φυσικής κατάστασης μέσα από προγράμματα ευχάριστα, ψυχαγωγικά, ήπιας έντασης 
και με συνολική συμμετοχή της τάξης. Κάθε μάθημα ξεκινούσε με προθέρμανση και 
διατατικές ασκήσεις και στη συνέχεια ακολουθούσαν σταθμοί φυσικής κατάστασης και 
αερόβια ομαδικά παιχνίδια (Simons-Morton et al., 1991; Arbeit et al., 1992). Δεν 
διδόταν έμφαση στη νίκη αλλά στην συμμετοχή και όλοι οι μαθητές επιβραβεύονταν 
για την απόδοσή τους όποια και αν ήταν αυτή (De Macro and Sidney, 1989). Η 
εφαρμογή ανταγωνιστικών αθλητικών δραστηριοτήτων και η διδασκαλία τεχνικών 
δεξιοτήτων ήταν πολύ περιορισμένη. 

Οσον αφορά το θεωρητικό μέρος της εφαρμογής του προγράμματος, σε θέματα 
διατροφής και σωματικής άσκησης, αυτό ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη: α) Αυτό που 
ακολούθησε τις αρχικές εξετάσεις και αναφερόταν στην επεξήγηση των μετρήσεων και 
των αποτελεσμάτων τους στους μαθητές και β) αυτό που εστιαζόταν στην παρέμβαση 
και είχε ως στόχο τη βελτίωση των δεικτών φυσικής κατάστασης, ανθρωπομετρήσεων 
και βιοχημικών εξετάσεων, μέσα από αλλαγές στις συμπεριφορές των μαθητών 



(Williams et al., 1977). Oσο αφορά το πρώτο, οι μαθητές ενημερώθηκαν με απλούς 
όρους και παραδείγματα για τη σημασία των παραμέτρων της φυσικής κατάστασης, και 
των ανθρωπομετρικών δεδομένων, επισημαίνοντας σ’ αυτούς το πόσο δυνατός, 
όμορφος και ελκυστικός είναι κάποιος αλλά και ταυτόχρονα το πόσο όμορφα 
αισθάνεται όταν αθλείται και προσέχει τη διατροφή του. Μικρότερη έμφαση δόθηκε σε 
θέματα υγείας, αφού ο όρος αυτός δεν είναι απόλυτα κατανοητός από τα παιδιά και 
επίσης δεν μπορεί να αποτελέσει κίνητρο σ’αυτή την ηλικία για αλλαγή συμπεριφορών 
(Mickalide, 1986). 

Από τους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε να ενημερώσουν τους μαθητές για τα 
αποτελέσματα των μετρήσεών τους χωρίς όμως να ασκήσουν κριτική. Επισημάνθηκε σ’ 
αυτούς ότι οι μαθητές έπρεπε από μόνοι τους να μάθουν  να αξιολογούν τις επιδόσεις 
τους και να βάζουν τους δικούς του εφικτούς στόχους χωρίς να συγκρίνουν τους 
εαυτούς τους με τους συμμαθητές τους που μπορεί να είναι πιο ικανοί, να έχουν 
καλύτερη φυσική κατάσταση, ή να έχουν μεγαλύτερη βιολογική ηλικία (maturation). 

Οσο αφορά το δεύτερο μέρος, στον τομέα της διατροφής, οι μαθητές διδάχθηκαν για 
την προέλευση των τροφίμων, τη θρεπτική τους αξία και τη σημασία τους στην 
προαγωγή της ανάπτυξης και της διαμόρφωσης ενός δυνατού και όμορφου σώματος. 
Ειδικότερα έμαθαν για τις θερμιδογόνες και μη ουσίες, που συναντώνται και ποιές 
επιδράσεις, (θετικές ή αρνητικές), έχουν για τον οργανισμό. Εμαθαν συνεπώς να 
μπορούν να ξεχωρίζουν τα τρόφιμα που θα πρέπει να καταναλώνουν συχνά και αυτά 
που θα πρέπει να αποφεύγουν, ώστε να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Στον τομέα της σωματικής άσκησης τα παιδιά ενημερώθηκαν για τις παραμέτρους 
φυσικής κατάστασης όπως είναι η δύναμη, η ευλυγισία, η ισοροπία και η αντοχή και 
ποιές μορφές ασκήσης προάγουν κάθε μία απ’ αυτές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 
αντοχή και στα συνθετικά μέρη, ένταση, διάρκεια και συχνότητα, που χαρακτηρίζουν 
την αερόβια άσκηση (Walter and Wynder, 1989). 

H παρουσίαση του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των θεμάτων σωματικής 
άσκησης, φυσικής κατάστασης και διατροφής δεν γινόταν απαραίτητα χωριστά. 
Αντίθετα επιδιωκόταν η συνδυασμένη παρουσίαση και εφαρμογή τους για ακόμη 
μεγαλύτερα αποτελέσματα της παρέμβασης. Οταν οι καιρικές συνθήκες  δεν επέτρεπαν 
τη διδασκαλία του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο προαύλιο του σχολείου, τότε ο 
χρόνος αυτός αφιερωνόταν σε παρουσίαση θεμάτων της παρέμβασης μέσα στην τάξη.  

Τόσο η ομάδα παρέμβασης όσο και η ομάδα ελέγχου, βάσει του αναλυτικού 
προγράμματος, είχαν δύο ώρες Φυσική Αγωγή εβδομαδιαίως. Σε αντίθεση όμως με τα 
σχολεία παρέμβασης, οι μαθητές της ομάδας ελέγχου δεν  συμμετείχαν σε ένα 



οργανωμένο πρόγραμμα και απλά αφήνονταν ελεύθεροι στο προαύλιο, όπως και το 
σύνολο των μαθητών της χώρας, στις αντίστοιχες τάξεις. 

 

6.4. Σεμινάρια εκπαιδευτικών 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος και την αξιοποίηση του 
εκπαιδευτικού υλικού, όλοι οι δάσκαλοι των σχολείων παρέμβασης συμμετείχαν στην 
αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους σε ένα ενημερωτικό  σεμινάριο. Για τη διευκόλυνση των 
ίδιων των εκπαιδευτικών, διοργανώθηκαν συνολικά πέντε σεμινάρια ανά έτος. Από ένα 
στην πόλη του Ηρακλείου, στο Αρκαλοχώρι, στις Μοίρες, για το Νομό Ηρακλείου και 
για το Νομό Ρεθύμνου στην πόλη του Ρεθύμνου και στο Πέραμα.  

Κάθε σεμινάριο ήταν συνολικής διάρκειας τριών ωρών περίπου. Σκοπός των 
σεμιναρίων ήταν η ενημέρωση αλλά και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το 
πρόγραμμα “Αγωγή Υγείας και Διατροφής” και το ρόλο, που καλούνταν να 
διαδραματίσουν οι ίδιοι. 

Κάθε σεμινάριο χωρίζονταν σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γινόταν παρουσίαση 
θεμάτων γύρω από τη σχέση της διατροφής, του καπνίσματος και της σωματικής 
άσκησης, με τα ΚΝ και γενικά τα χρόνια νοσήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 
αξία της παραδοσιακής Κρητικής δίαιτας, διεθνώς γνωστή ως “Mediteranian diet”, στην 
προαγωγή της υγείας και πρόληψης των χρόνιων νοσημάτων. Επίσης δόθηκαν 
πρακτικές συμβουλές για μικρές αλλαγές στον καθημερινό τρόπο διατροφής και 
άσκησης και τα οφέλη που μπορούν να αποκομισθούν από τέτοιες αλλαγές. 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου  μέρους γινόταν παρουσίαση του συνόλου του 
εποπτικού υλικού του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους. Οι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και 
καθηγητές Φυσικής Αγωγής, ενημερωνόντουσαν για τις νέες έννοιες που περιλάμβανε 
η ύλη και τους τρόπους εφαρμογής του προγράμματος. 

Ιδιαίτερα τονίστηκε ο ρόλος  του προτύπου που παίζουν οι εκπαιδευτικοί για τα παιδιά 
και η τάση των παιδιών να τους μιμηθούν ή να αντιγράψουν συμπεριφορές τους. 
Γι’αυτό το λόγο τονίστηκε στους εκπαιδευτικούς το μέγεθος της συμβολής που θα είχε, 
στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος, η αλλαγή των δικών τους συνηθειών 
καπνίσματος και διατροφής στο χώρο του σχολείου. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σεμιναρίου, το ακαδημαϊκό έτος 1992-93, έγινε εκτενής 
κάλυψη των παραπάνω θεμάτων. Στα σεμινάρια που ακολούθησαν το δεύτερο και τρίτο 
έτος του προγράμματος έγινε επανάληψη  αυτών των θεμάτων για τους εκπαιδευτικούς 
που τυχόν δεν είχαν παρακολουθήσει το πρώτο σεμινάριο. Ακόμη η παρουσίαση των 



θεμάτων εμπλουτίστηκε από την εμπειρία και τα αποτελέσματα του πρώτου ή του 
πρώτου και δεύτερου χρόνου αντίστοιχα της εφαρμογής του παρόντος προγράμματος. 
Αυτό χρησιμοποιήθηκε και ως πληροφορία επανατροφοδότησης και ως κίνητρο προς 
τους εκπαιδευτικούς για την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας τους. 

Στο τέλος κάθε σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί εφοδιάζονταν με ενημερωτικό υλικό, 
εκδόσεις του Τομέα Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής, που κάλυπτε αντίστοιχα 
θέματα. 

 

6.5. Σεμινάρια γονέων 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η οικογένεια πέζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των 
διαιτολογικών  συνηθειών του παιδού και στην ενασχόλησή του  με αθλητικές 
δραστηριότητες (Perry et al., 1988). Γι’αυτό το λόγο η συμμετοχή των γονέων στο 
πρόγραμμα θεωρήθηκε ως ένα απαραίτητο κομμάτι της παρέμβασης. Ετσι μετά την 
ολοκλήρωση και επεξεργασία των αρχικών μετρήσεων οργανώθηκε το πρώτο 
σεμινάριο για τους γονείς.  

Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου σεμιναρίου δόθηκαν στους γονείς οι βιοχημικές 
εξετάσεις των παιδιών τους και έγινε παρουσίαση θεμάτων διατροφής σωματικής 
άσκησης και υγείας. Συγκεκριμένα οι γονείς ενημερώθηκαν για το τι ακριβώς δείχνουν  
οι εξετάσεις που είχαν στα χέρια τους, πια η σχέση αυτών με την εκδήλωση ΚΝ και 
ποιός είναι ο ρόλος της διατροφής  και της άσκησης στη διαμόρφωση αυτών των 
παραμέτρων. Επίσης δόθηκαν  πρακτικές συμβουλές για αλλαγές κάποιων σχετικών 
καθημερινών συνηθειών των παιδιών. Επισημάνθηκε ο καθοριστικός ρόλος που 
διαδραματίζει  στην επίτευξη των επιδιωκόμενων  αλλαγών η στήριξη  και ενθάρρυνση 
των γονέων και το πόσο σημαντικό, είναι και το δικό τους παράδειγμα. Τέλος οι γονείς 
ενημερώθηκαν για τους στόχους και τις προοπτικές του προγράμματος και ποιός είναι ο 
δικός τους ρόλος σε όλη αυτή τη διαδικασία. 

Στη διάρκεια του δεύτερου σεμιναρίου, που έγινε δύο με τρεις μήνες αργότερα, καθώς 
και του τρίτου και τέταρτου που έγιναν στην αρχή της δεύτερης και τρίτης χρονιάς 
αντίστοιχα, έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων και της προόδου του προγράμματος. 
Παρουσιάστηκαν επίσης τα επίπεδα παχυσαρκίας, οι αναλύσεις των διαιτολόγων, τα 
επίπεδα σωματικής άσκησης κα φυσικής κατάστασης του συνόλου των μαθητών καθώς 
και οι αλλαγές που επιτεύχθηκαν.  

Τα σεμινάρια γινόντουσαν απογευματινές ώρες στο χώρο του σχολείου και γινόταν μια 
συνάντηση ανά σχολείο με αποτέλεσμα ο αριθμός των γονέων να είναι σχετικά μικρός, 
δίδοντάς τους έτσι την ευκαιρία να ρωτήσουν ότι τους ενδιέφερε. 



Οσο αφορά τα σχολεία ελέγχου εκεί τα αποτελεσματα στάλθηκαν ταχυδρομικά και 
κάθε παιδί πήρε το δικό του φάκελο μαζί με κάποια σύντομα σχόλια. Στην ομάδα 
ελέγχου δεν έγινε κανένα σεμινάριο. 

 

6.6. Εξετάσεις και Μετρήσεις 

Οι μαθητές του Προγράμματος κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια σειρά από εξετάσεις 
και μετρήσεις, πριν από την εφαρμογή του Προγράμματος. Με βάση τα ευρήματα 
αυτών των εξετάσεων και μετρήσεων καθώς και των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης 
των μαθητών μετά τη συμπλήρωση των τριών πρώτων χρόνων, έγινε η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του Προγράμματος. Το σύνολο αυτών των μετρήσεων και 
εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν αναλύονται σ’ αυτό το Κεφάλαιο. 

 

6.6.1. Βιοχημικές εξετάσεις 

Για τις βιοχημικές εξετάσεις πάρθηκε από κάθε μαθητή ποσότητα αίματος 10ml. Η 
αιμοληψία έγινε από εκπαιδευμένο προσωπικό, μετά από 12 ώρες νηστείας των 
παιδιών. 

Τα δείγματα αίματος τοποθετούνταν, αμέσως μετά τη λήψη τους, σε φορητό ψυγείο με 
θερμοκρασία 3-4°C και σε διάστημα μικρότερο των τριών ωρών μεταφέρονταν στην 
Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο 
Ηράκλειο. Αφού γινόταν φυγοκέντριση των δειγμάτων, ποσότητα 1,5 ml ετοποθετείτο 
σε πλαστικό eppendof για να γίνουν οι σχετικές αναλύσεις ενώ η υπόλοιπη ποσότητα  
φυλαγόταν σε   θερμοκρασία  -80°C. 

Η συγκέντρωση των ΤG μετρήθηκε με τη μέθοδο των Fossati and Prencipe (1982), της 
Ολικής Χοληστερόλης με τη μέθοδο των Allain et al. (1974) και της HDL-C με τη 
μέθοδο hepatin-manganese precipitation method (Finle et al., 1978). 

H LDL-C υπολογίστηκε με την εφαρμογή της ακόλουθης εξίσωσης:  

LDL-C = TC - (HDL-C + TG/5) (Friedewald et al., 1972). 

Ακόμη υπολογίστηκαν τα κλάσματα LDL-C / HDL-C και TC / HDL-C. 

Το Εργαστήριο της Κλινικής Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής συμμετέχει στον 
Ποιοτικό Έλεγχο της Murex Clinical Chemistry Quality Assesment Program and the 



WHO Collaborating Lipid Reference Centre at the Institute for Clinical and 
Experimental Medicine Pragee. 

 

6.6.2. Ανθρωπομετρικά δεδομένα 

Τα ανθρωπομετρικά δεδομένα που πάρθηκαν από τους μαθητές ήταν το βάρος, το 
ύψος, οι δερματικές πτυχές τρικεφάλου, δικεφάλου, υπερλαγονίου και υποπλάτιου και 
η πτυχή του τρικεφάλου. 

Μέτρηση βάρους: Το βάρος μετρήθηκε χωρίς παπούτσια και μόνο με εσώρουχα, με τη 
χρησιμοποίηση φορητού ηλεκτρονικού ζυγού (SECCA alpha) ακριβείας  ± 200 g. Η 
ακρίβεια ελεγχόταν καθημερινά με το γνωστό βάρος 5 Kg. 

Μέτρηση ύψους: Το ύψος μετρήθηκε σε όρθια θέση, χωρίς παπούτσια, με 
αναστημόμετρο προσαρμοσμένο σε κατακόρυφο τοίχο. Οι φτέρνες, η πλάτη και το 
κεφάλι ήταν σε επαφή με τον τοίχο και τα πόδια κλειστά. Το κεφάλι ήταν σε τέτοια 
θέση ώστε το βλέμα να είναι οριζόντιο και να κατευθύνεται μπροστά. Μετά την 
τοποθέτηση της οριζόντιας ράβδου του ύψους, πάνω στο κεφάλι του μαθητή, χωρίς να 
ασκείται υπερβολική πίεση, καταγράφονταν η τιμή του ύψους στο πλησιέστερο 1/2 του 
εκατοστού. 

Μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων του βάρους και του ύψους γινόταν  μέτρηση 
των δερματικών πτυχών του τρικεφάλου, δικεφάλου, υπερλαγόνιου και υποπλάτιου. Οι 
μετρήσεις γινόντουσαν με τη χρήση διαβήτη (caliper) στην αριστερή  πλευρά του 
σώματος, έχοντας το μαθητή σε όρθια θέση και με τα χέρια να είναι χαλαρά και σε 
θέση έκτασης. 

Μέτρηση δερματικής πτυχής τρικεφάλου: Η μέτρηση της πτυχής του τρικεφάλου γινόταν 
στο μέσο της απόστασης μεταξύ ακρωμίου και ωλεκράνου. Το σημείο αυτό βρισκόταν 
έχοντας ο μαθητής το αριστερό του χέρι λυγισμένο σε γωνία 90° και το άκρο χέρι να 
ακουμπά πάνω στην κοιλιά του. Στη στάση αυτή μετριόταν, με μια ελαστική μετρική 
ταινία το μέσο της απόστασης μεταξύ των δύο σημείων και σημαδεύονταν πάνω στο 
δέρμα με στυλό. Στη συνέχεια ο μαθητής  χαλάρωνε το χέρι του και το έφερνε σε θέση 
έκτασης. Στη θέση αυτή  και αφού συλληφθεί ο υποδόριος ιστός, ένα εκατοστό (ένα 
δάκτυλο περίπου), πάνω από το σημείο που προηγουμένως σημειώθηκε, εφαρμόζονταν 
ο διαβήτης και καταγράφονταν το πάχος της δερματικής πτυχής. 

Μέτρηση δερματικής πτυχής δικεφάλου: Η μέτρηση της πτυχής του δικεφάλου γινόταν 
στο μπροστινό μέρος του αριστερού βραχίωνα στο διαμετρικά αντίθετο σημείο από 



αυτό που είχε σημειωθεί για την μέτρηση του τρικεφάλου. Το χέρι και πάλι έπρεπε να 
είναι χαλαρό και σε θέση έκτασης. 

Μέτρηση δερματικής πτυχής ωμοπλάτης: Η μέτρηση της πτυχής της ωμοπλάτης γινόταν 
μόλις κάτω από τη χαμηλότερη γωνία της ωμοπλάτης. Η μέτρηση έγινε με μια διαγώνια 
κλίση προς τα κάτω, περίπου 45ο γωνία, ως προς το οριζόντιο επίπεδο, ακολουθώντας 
τις φυσικές σχίσεις του δέρματος. 

Μέτρηση λαγόνιας δερματικής πτυχής: Η μέτρηση της λαγόνιας πτυχής έγινε στην 
γραμμή του κέντρου της μασχάλης ακριβώς πάνω από την λαγόνια ακρολοφία. Η 
μέτρηση έγινε με διαγώνια κλίση, περίπου 45ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο, 
ακολουθώντας τις φυσικές σχέσεις του δέρματος. 

Κατά τη μέτρηση και των τεσσάρων δερματικών πτυχών, οι άκρες του διαβήτη 
εφαρμόζονταν σε απόσταση περίπου ενός εκατοστού από το δάκτυλο που κρατούσαν 
την πτυχή, και καταγράφονταν η ένδειξη στο πλησιέστερο χιλιοστό. Για κάθε 
δερματική πτυχή παίρνονταν δύο μετρήσεις και σημειώνονταν ο μέσος όρος αυτών. 

Μέτρηση περιφέρειας αριστερού βραχίωνα: Τέλος μετρήθηκε και η περιφέρεια του 
αριστερού βραχίονα, έγινε στο μέσο της απόστασης ακρωμίου και ωλεκράνου, με μια 
πλαστική μετρική ταινία και ενώ το χέρι του μαθητή  ήταν χαλαρό και σε θέση 
έκτασης. Η μέτρηση πάρθηκε μια φορά και  καταγράφηκε η τιμή στο πλησιέστερο 
εκατοστό. 

Δείκτης Μάζας Σώματος: Ο υπολογισμός του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) έγινε 
διαιρώντας το Βάρος του μαθητή (Kg) με το ύψος του στο τετράγωνο (m2).  

Ποσοστό σωματικού λίπους: Ο προσδιορισμός του ποσοστού σωματικού λίπους έγινε 
με βάση τις ακόλουθες εξισώσεις (Boileau et al., 1985). 

Για αγόρια : 
 Σωματικό λίπος % : 1,35 Χ (άθροισμα των πτυχών ωμοπλάτης και τρικεφάλου) - 0,012 

Χ (άθροισμα των πτυχών ωμοπλάτης και τρικεφάλου) Χ 
(άθροισμα των πτυχών ωμοπλάτης και τρικεφάλου) - 4,4. 

Για κορίτσια :   
Σωματικό λίπος % : 1,35 Χ (άθροισμα των πτυχών ωμοπλάτης και τρικεφάλου) - 0,012 

Χ (άθροισμα των πτυχών ωμοπλάτης και τρικεφάλου) Χ 
(άθροισμα των πτυχών ωμοπλάτης και τρικεφάλου) - 2,4. 

 

6.6.3. Ερωτηματολόγιο εβδομαδιαίας συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων 



Η συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου έγινε από τις μητέρες των μαθητών στο 
χώρο του σχολείου, με την βοήθεια και καθοδήγηση κάποιου μέλους της ερευνητικής 
ομάδας, και ενώ οι μαθητές συμμετείχαν στις προαναφερθείσες εξετάσεις. 
Συγκεκριμένα, ζητήθηκε  από τις μητέρες να καταγράψουν την εβδομαδιαία 
κατανάλωση των 64 τροφίμων του ερωτηματολογίου από τα παιδιά τους. Κατά την 
διάρκεια της στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων αυτών και για πρακτικούς λόγους 
το σύνολο των τροφίμων του ερωτηματολογίου ομαδοποιήθηκε σε 14 κατηγορίες 
σύμφωνα με τους McKenzie et al., (1996). 

Η εγκυρότητα του ερωτηματολογία ελέγχθηκε με ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα 34 
μητέρων από τις περιοχές παρέμβασης και 31 από τις περιοχές ελέγχου. Οι μητέρες 
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο εβδομαδιαίας συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων 
αλλά και το ζυγισμένο φαγητό τριών ημερών (παράγραφος 6.7.4.). Με τη χρήση paired 
t-test, και αφού πρώτα η καταγραφή τροφίμων και από τις δύο μεθόδους είχε αναχθεί 
σε ημερήσια κατανάλωση, καμία σημαντική διαφορά δε βρέθηκε μεταξύ των δύο 
μεθόδων ως προς την κατανάλωση των περισσοτέρων από τις 14 ομάδες τροφίμων, και 
τόσο για τις μητέρες της ομάδας παρέμβασης όσο και αυτών της ομάδας ελέγχου. Παρά 
ταύτα σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων βρέθηκαν για τα πλήρη 
γαλακτοκομικά προϊόντα, τα γλυκά και τους ξηρούς καρπούς. Η κατανάλωση αυτών 
των ομάδων τροφίμων με βάση το ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης 
τροφίμων βρέθηκε να είναι διπλάσια έναντι αυτής του ζυγισμένου φαγητού τριών 
ημερών και για τις μητέρες της ομάδας παρέμβασης αλλά και αυτές της ομάδας 
ελέγχου. Η παρουσία συστηματικού λάθους σε αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες 
τροφίμων δεν φαίνεται να μειώνει την ικανότητα αυτού του ερωτηματολογίου να 
καταγράφει αλλαγές στην κατανάλωση τροφίμων πριν και μετά την εφαρμογή της 
παρέμβασης και μεταξύ ομάδας παρέμβασης και ελέγχου. 

 

6.6.4. Ζυγισμένο φαγητό τριών ημερών 

Οι συνήθειες διατροφής εκτιμήθηκαν και με τη μέθοδο του ζυγισμένου φαγητού τριών 
ημερών σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 30% του συνόλου των μαθητών που 
συμμετείχαν στην έρευνα αξιολόγησης. Το ζύγισμα της τροφής γινόταν με ζυγαριά 
μέγιστου μετρούμενου βάρους 1 Kg με υποδιαιρέσεις των 5g. Οι μητέρες πήραν 
γραπτές και προφορικές οδηγίες καταγραφής του είδους και της ποσότητας των 
τροφίμων. Πριν από κάθε ζύγιση φαγητού μηδένιζαν  τη ζυγαριά και έλεγχαν την 
ακρίβειά της με ένα βάρος 100g. Συνολικά τρεις διαιτολόγοι είχαν αναλάβει την 
παρακολούθηση και συγκέντρωση των διαιτολογίων από ένα μικρό αριθμό μητέρων η 
κάθε μία ώστε να μπορούν να κάνουν καθημερινές επισκέψεις στο σπίτι. Ετσι οι 
διαιτολόγοι μπορούσαν να διορθώσουν σφάλματα, να δώσουν οδηγίες και να 



διαπιστώσουν τη σωστή καταγραφή του φαγητού στο σπίτι. Επίσης, οι μητέρες είχαν 
ενημερωθεί για τον τρόπο καταγραφής των τροφίμων που κατανάλωναν τα παιδιά τους 
εκτός σπιτιού κατά τη διάρκεια των τριών ημερών καταγραφής του ζυγισμένου 
φαγητού. Μετά το πέρας των τριών ημερών οι μητέρες παρέδιδαν στις διαιτολόγους τα 
συμπληρωμένα διαιτολόγια και αφού γινόταν ένας τελικός έλεγχος στα στοιχεία 
εισάγονταν στον υπολογιστή. Η καταγραφή και ανάλυση των τροφίμων έγινε με βάση 
το τροποποιημένο και εμπλουτισμένο με χημικές αναλύσεις 120 Ελληνικών τροφίμων 
αρχείο του USDA. Η ανάλυση του λίπους βασίστηκε στη χημική ανάλυση των 120 
Ελληνικών φαγητών που παρέχουν το 95 % του προσλαμβανόμενου λίπους στο 
διαιτολόγιο του μέσου Έλληνα. Τα συγκεκριμένα αυτά τρόφιμα, συγκεντρώθηκαν και 
προετοιμάστηκαν από την Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ η ανάλυση τους έγινε στο Ινστιτούτο 
Διατροφής ΤΝΟ στην Ολλανδία. Η συγκέντρωση και προετοιμασία των τροφίμων έγινε 
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος TRANSFAIR για κάθε  μια από τις 15 
χώρες της Ε.Ε. που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 

 

6.6.5. Έλεγχος φυσικής κατάστασης 

Ο έλεγχος της φυσικής κατάστασης βασίστηκε στις δοκιμασίες που περιλαμβάνονται 
στο πρωτόκολλο EUROFIT (Commitee of Experts in Sports Reseach 1988). Οι 
συγκεκριμένες δοκιμασίες έχουν βρεθεί έγκυρες και με υψηλό δείκτη 
επαναληπτικότητας (Leger and Lambert, 1982; Georgiadis and Klissouras, 1989) και 
έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε μαθητές Δημοτικού σε χώρες της Ευρώπης 
(Commitee of Experts in Sports Reseach 1990). 

Αναλυτικά η συγκεκριμένη δέσμη δοκιμασιών περιλαμβάνει τις ακόλουθες μετρήσεις: 

Δίπλωση από εδραία θέση (ΔΕΘ). Ο μαθητής από εδραία θέση και με τα πόδια 
τεντωμένα καλείται να σκύψει και να φτάσει με τα χέρια του, όσο γίνεται πιο μακριά 
πάνω σε μια συσκευή που φέρει κλίμακα από 0-50 cm. Με βάση την επίδοση σ’ αυτή 
τη δοκιμασία μετριέται η ευλυγισία των γλουτιαίων και δικεφάλων μυών. 

Μέγιστος Αριθμός Κοιλιακών σε 30’’ (ΜΑΚ). Ο μαθητής από ήπτια θέση καλείται να 
κάνει όσες πιο πολλές διπλώσεις μπορεί μέσα σε 30’’. Με βάση την επίδοση σ’ αυτή τη 
δοκιμασία μετριέται η αντοχή των κοιλιακών μυών. 

Χειροδυναμομέτρηση (ΧΕΙΡ). Ο μαθητής καλείται να σφίξει, με το χέρι της προτίμησής 
του, όσο πιο δυνατά μπορεί ένα χειροδυναμόμετρο. Με βάση την επίδοση σ’ αυτή τη 
δοκιμασία μετριέται η δύναμη των κατωτέρων μυών του πήχη. 



Αλμα σε Μήκος χωρίς φόρα (ΑΜΧΦ). Ο μαθητής καλείται να κάνει ένα όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο άλμα σε μήκος, χωρίς φόρα και με τα δύο πόδια μαζί. Με βάση την 
επίδοση σ’ αυτή τη δοκιμασία μετριέται η δύναμη των κάτω άκρων καθώς και η μυϊκή 
συναρμογή ολόκληρου του σώματος. 

Παλίνδρομο Τρέξιμο Αντοχής (ΠΤΑ). Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες (4-5 
άτομα) και καλούνται να διανύσουν, όσες πιο πολλές φορές μπορούν, μια απόσταση 20 
μέτρων μεταξύ δύο γραμμών. Η ταχύτητα με την οποία κινούνται μεταξύ των δύο 
γραμμών καθορίζεται από ένα μαγνητοφωνημένο ηχητικό ερέθισμα που γίνεται 
σταδιακά όλο και πιο γρήγορο. Η δοκιμασία αυτή έχει σχεδιαστεί για να μετρά 
καρδιοαναπνευστική αντοχή και έχει κριθεί κατάλληλη για παιδιά σχολικής ηλικίας 
(Leger et al., 1988). Η συγκεκριμένη δοκιμασία αν και είναι μια έμμεση μέτρηση της 
καρδιοαναπνευστικής αντοχής είναι έγκυρη και έχει υψηλό δείκτη επαναληπτικότητας 
(Leger et al., 1988; Mahoney, 1992). 

Για να εξασφαλιστεί η αμερόληπτη καταγραφή των συγκεκριμένων μετρήσεων, η 
συλλογή των δεδομένων έγινε από δύο ερευνητές εκ των οποίων ο ένας που έδινε τη 
βαθμολογία δεν γνώριζε το ερευνητικό πρωτόκολλο και ποιοί από τους μαθητές ανήκαν 
στην ομάδα παρέμβασης και ποιοί στην ομάδα ελέγχου. 

 

6.6.6. Σωματική άσκηση μαθητών  εκτός  σχολείου 

Ελεύθερος χρόνος ή χρόνος εκτός σχολείου θεωρείται το σύνολο του χρόνου της 
εβδομάδας που ο μαθητής περνά εκτός σχολείου. Σ’ αυτόν το χρόνο 
συμπεριλαμβάνονται εκτός από τις απογευματινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα και ο 
χρόνος  προς και από το σχολείο κι ακόμη ο χρόνος φαγητού και ύπνου.  

Η σωματική άσκηση των παιδιών κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου  υπολογίστηκε με 
βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από ένα ερωτηματολόγιο τριών ημερών. Το 
ερωτηματολόγιο (βλέπε Παράρτημα)  ζητούσε καταγραφή του συνόλου των 
δραστηριοτήτων των μαθητών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες 
σωματικής άσκησης, κατά τον ελεύθερο χρόνο δύο συνεχόμενων εργάσιμων ημερών 
και μιας μέρας του Σαββατοκύριακου. Η συμπλήρωσή του έγινε από έναν από τους δύο 
γονείς  που ήταν παρόν και τις τρεις ημέρες. Το ερωτηματολόγιο  μοιράζονταν στους 
γονείς στο χώρο του σχολείου και μαζί του δίνονταν γραπτές και προφορικές  οδηγίες 
για τον τρόπο συμπλήρωσής του. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γινόταν  στο 
σπίτι και κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης ημέρας που ο γονέας  παρακολουθούσε τις 
δραστηριότητες του παιδιού. Η επιλογή  των ημερών  γινόταν  από τον γονέα. Θα 
έπρεπε όμως τόσο οι καιρικές συνθήκες όσο και οι δραστηριότητες (π.χ. απουσία 



ασθενείας) του παιδιού τις αντίστοιχες ημέρες να ήταν αντιπροσωπευτικές της περιόδου 
Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου. 

Ο χρόνος καταγραφής των δραστηριοτήτων για τις καθημερινές  ημέρες ήταν για το 
διάστημα 13:00 - 22:00 ενώ  για τις αργίες 9:00 - 22:00, και ήταν χωρισμένος σε 
διαστήματα 30 λεπτών. Για κάθε ένα από τα διαστήματα ο ερωτόμενος καλείτο να 
συμπληρώσει τη δραστηριότητα που έκανε το παιδί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
και την κατηγορία έντασης της αντίστοιχης  δραστηριότητας. Η  κατηγορία  έντασης 
βρισκόταν από ένα πίνακα που ήταν προσαρτημένος στο τέλος του ερωτηματολογίου. 
Ο πίνακας αυτός περιλάμβανε διάφορες ενδεικτικές οικιακές, αγροτικές, αθλητικές και 
ψυχαγωγικές  δραστηριότητες με τις οποίες συνήθως ασχολούνται παιδιά αυτής της 
ηλικίας και οι οποίες ήταν ομαδοποιημένες, σε τρεις κατηγορίες.  

Η ομαδοποίση των δραστηριοτήτων στις τρεις κατηγορίες έγινε σύμφωνα με τους 
Verschunr and Kemper (1985) με κάποιες μικρές τροποποιήσεις για να ταιρίαζει στα 
δεδομένα του ελληνικού μαθητικού πληθυσμού. Κριτήριο με βάση το οποίο έγινε αυτή 
η ομαδοποίηση ήταν η κατανάλωση ενέργειας της κάθε δραστηριότητας, ανεξάρτητα 
σωματικού βάρους, με τη χρήση της σχέσης συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας 
προς βασικό  μεταβολισμό (Metabolic equivalent, MET). Οι τρεις κατηγορίες ήταν: 
Καθιστική (<4 ΜΕΤS), ελαφριά (4-7 ΜΕΤS) και ήπια-έντονη (>7 METS). 

Ενδεικτικές δραστηριότητες για την καθιστική κατηγορία είναι η παρακολούθηση 
τηλεόρασης, η ενασχόληση με επιτραπέζια και ηλεκτρονικά παιχνίδια, το διάβασμα, η 
εκμάθηση μουσικής, κ.ά. Ελαφρές δραστηριότητες είναι η μεταφορά κάποιου φορτίου 
όπως τα ψώνια, η ποδηλασία, η πετοσφαίριση, η ρυθμική γυμναστική, ο μοντέρνος και 
παραδοσιακός χορός. Αντίστοιχα στην κατηγορία των ήπιων-έντονων δραστηριοτήτων 
υπάγεται η καλαθοσφαίριση, το ποδόσφαιρο, η ενόργανη γυμναστική, το τέννις, το 
κολύμπι, το σκοινάκι, το τρέξιμο κ.ά. Ειδικά γι’αυτή την κατηγορία, οι ερωτόμενοι 
μπορούσαν να χαρακτηρίζουν μια δραστηριότητα ως ήπια-έντονη εφόσον γινόταν 
εκτός σπιτιού και είχε τέτοια ένταση που να προκαλεί βαριά αναπνοή και ιδρώτα. Η 
διάρκεια των δραστηριοτήτων αυτών θα έπρεπε να  είναι μεγαλύτερη από 15 λεπτά 
αλλά χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι συνεχόμενη όπως  ορίζεται η αερόβια άσκηση 
για εφήβους και ενήλικες (Baranowski et al., 1987). 

Τόσο η ύπαρξη του πίνακα με τις κατηγορίες και τις ενδεικτικές δραστηριότητες  και 
όσο  και η συμπλήρωση της αντίστοιχης έντασης  μαζί με τις δραστηριότητες στο 
ερωτηματολόγιο είχαν σκοπό την εξασφάλιση μιας όσο πιο αντικειμενικής εκτίμησης 
της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών. Ακόμη στις οδηγίες που είχαν δοθεί προς 
τους ερωτούμενους επισημάνθηκε ότι πιο σημαντική πληροφορία είναι η κατηγορία 
έντασης απ’ ότι η δραστηριότητα η ίδια δεδομένου ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας 
εμπλέκονται με πολλές διαφορετικές δραστηριότητες παράλληλα ή αλλάζουν 



δραστηριότητες πολύ συχνά. Τέλος επισημάνθηκε ότι οι πληροφορίες που είναι 
σημαντικές και απαραίτητες για το πρόγραμμα είναι αυτές που σχετίζονται με τις ήπιες 
- έντονες δραστηριότες. Ως εκ τούτου θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην όσο 
το δυνατόν πιο ακριβή  συμπλήρωση των αντίστοιχων πληροφοριών. 

Μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων οι γονείς τα επέστρεφαν στο δάσκαλο 
όπου και τα έλεγχε ή ζητούσε από τους γονείς να διευκρυνίσουν τυχών αδιευκρίνιστα 
σημεία. Οι δάσκαλοι είχαν ενημερωθεί διεξοδικά για τον τρόπο συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου και τους είχε ζητηθεί να βοηθήσουν τους γονείς που τυχόν 
αντιμετώπιζαν κάποιες δυσκολίες κατά τη συμπλήρωσή τους. Οταν πλέον όλα τα 
ερωτηματολόγια είχαν συλλεχθεί από κάθε σχολείο στέλνονταν ταχυδρομικώς στο 
Πανεπιστήμιο. 

Σε μια ομάδα 39 μαθητών της Α’ τάξης έγινε έλεγχος της αξιοπιστίας αυτής της 
μεθόδου καταγράφοντας την καρδιακή συχνότητα αυτών των μαθητών, στη διάρκεια 
τριών ημερών (δύο εργάσιμων και μιας αργίας) και στη συνέχεια έγινε συσχέτιση αυτής 
της πληροφορίας με τα δεδομένα που πάρθηκαν από τους γονείς, με βάση το 
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Η καρδιακή συχνότητα των μαθητών καταγράφηκε από 
μια φορητή συσκευή που αποτελούνταν από ένα πομπό τοποθετημένο σε μια ελαστική 
ζώνη που εφαρμόζονταν στο στήθος του μαθητή και μια συσκευή συνεχούς 
καταγραφής των σφυγμών από ένα ηλεκτρονικό μετρητή τοποθετημένο στον 
αντιβράχιο. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι πληροφορίες που 
έδωσαν οι γονείς συσχετίζονται θετικά με τα επίπεδα καρδιακής συχνότητας των 
μαθητών στις αντίστοιχες ώρες (R=0,75 p<0,001) (Manios et al., in press). 

 

6.6.7. Σωματική άσκηση μαθητών εντός σχολείου 

Για όλες τις τάξεις του δημοτικού το αναλυτικό πρόγραμμα προβλέπει τρία διαλείμματα 
την ημέρα διάρκειας 10-25 λεπτών, καθώς και δύο ώρες  διδασκαλίας του μαθήματος 
της Φυσικής Αγωγής την εβδομάδα. Καθώς όμως η διδασκαλία του συγκεκριμένου 
μαθήματος, για τις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού, δεν γίνεται από καθηγητή 
Φυσικής Αγωγής τα παιδιά αφήνονται ελεύθερα να επιλέξουν να ασχοληθούν με ότι 
θέλουν. Συνεπώς θα μπορούσαν αυτές οι δύο διδακτικές ώρες να θεωρηθούν ως ένα 
επιπλέον διάλειμμα και μάλιστα μεγάλης διάρκειας. 

Η εκτίμηση της σωματικής άσκησης στο χώρο του σχολείου και  ειδικότερα κατά τη 
διάρκεια των διαλειμμάτων και του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής έγινε από τον 
δάσκαλο. Συγκεκριμένα ζητήθηκε από το δάσκαλο να κατατάξει τους μαθητές σε πέντε 
κατηγορίες ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε έντονες σωματικές δραστηριότητες. Ετσι 



οι μαθητές που αφιέρωναν το 75%-100% του χρόνου του διαλείμματος σε έντονες 
σωματικές δραστηριότητες κατατάσσονταν στην ομάδα των σωματικά δραστήριων και 
χαρακτηρίζονταν με το γράμμα Α. Αντίστοιχα αυτοί που αφιέρωναν το 50% - 75%, το 
25% - 50% και το 0% - 25% του χρόνου του διαλείμματος σε έντονες δραστηριότητες, 
χαρακτηρίζονταν αντίστοιχα με τα γράμματα Β, Γ και Δ. Οι μαθητές τέλος, που απείχαν 
από κάθε μορφή έντονης σωματικής άσκησης χαρακτηρίζονταν με το γράμμα Ε. 

Οπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 6.6.6., η αξιοπιστία της μεθόδου ελέγχθηκε με την 
καταγραφή της καρδιακής συχνότητας 39 μαθητών, κατά τη διάρκεια του χρόνου 
παραμονής τους στο σχολείο και τη συσχέτισή της με την πληροφορία που δόθηκε από 
τους δασκάλους. Από την ανάλυση αυτών των δεδομένων προέκυψε ότι οι πληροφορίες 
που έδωσαν οι δάσκαλοι συσχετίζονται θετικά με τα επίπεδα καρδιακής συχνότητας 
των μαθητών στις αντίστοιχες ώρες (R=0=0.59, p<0.001) (Manios et al., in press). 

 

6.6.8. Γνώσεις υγείας των μαθητών 

Η αξιολόγηση των γνώσεων υγείας των μαθητών έγινε με βάση τις απαντήσεις των 
ίδιων σε ένα έγχρωμο εικονογραφημένο ερωτηματολόγιο. Τόσο τα θέματα των 
ερωτήσεων όσο και ο τρόπος διατύπωσης αυτών ήταν  σε συμφωνία με τα αντίστοιχα 
ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα “Know Your Body” (Williams et 
al., 1977; Walter et al., 1989). Η θεματολογία του ερωτηματολογίου που 
χρησιμοποιήθηκε κατά την πρώτη  και δεύτερη εξέταση προέρχονταν κυρίως από τον 
χώρο της διατροφής, προέλευση τροφίμων, θρεπτικά συστατικά τροφίμων και 
σωματικής άσκησης. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε κατα την τρίτη 
επανεξέταση εκτός των παραπάνω θεμάτων κάλυπτε και θέματα πρόλυψης 
ατυχημάτων. 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γινόταν πάντα με τη βοήθεια κάποιου μέλους 
της ομάδας το οποίο διάβαζε τις ερωτήσεις στον μαθητή και στη συνέχεια συμπλήρωνε 
τις απαντήσεις (εικόνες) που υποδείκνυε ο μαθητής. Η βαθμολογία του μαθητή για 
κάθε ερώτηση υπολογίστηκε  με τον ακόλουθο τρόπο : 

Ένα (1) βαθμό για κάθε σωστή απάντηση που ο μαθητής υποδείκνυε ως απάντησή του. 

Μείον ένα (-1) βαθμό για κάθε λάθος απάντηση που ο μαθητής υποδείκνυε ως 
απάντησή του. 

Ένα (1) βαθμό για κάθε λανθασμένη απάντηση που ο μαθητής δεν υποδείκνυυε ως 
απάντησή του. 



Μείον ένα (-1) βαθμό για κάθε σωστή απάντηση που ο μαθητής δεν υποδείκνυε ως 
απάντησή του. 

 

Στη συνέχεια γινόταν άθροιση της βαθμολογίας των επιμέρους απαντήσεων ώστε να 
υπολογιστεί η βαθμολογία για κάθε κατηγορία ερωτήσεων καθώς και η συνολική 
βαθμολογία. 

H επαναληπτικότητα των ερωτηματολογίων ελέγχθηκε σε ένα τυχαία επιλεγμένο 
δείγμα 35 μαθητών πρώτης και τετάρτης τάξης αντίστοιχα, οι οποίοι συμπλήρωσαν το 
ίδιο ερωτηματολόγιο με διαφορά δύο εβδομάδων. Με τη χρήση Paired t-test βρέθηκε  
ότι δεν υπήρχε καμία σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων (p=0.073 και 
p=0.23 αντίστοιχα). 

 

6.6.9. Πληροφορίες που συλλέχθηκαν για τους γονείς 

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων της ερευνητικής ομάδας στα σχολεία, και ενώ οι 
μαθητές συμμετείχαν στις προαναφερθείσες εξετάσεις και μετρήσεις, ζητήθηκε από 
τους γονείς να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο κάλυπτε 
θέματα γνώσεων υγείας σχετικά με το κάπνισμα, τη διατροφή, τη σωματική άσκηση, 
την αρτηριακή πίεση και τη στοματική υγιεινή. Επίσης ένα μέρος του ερωτηματολογίου 
αναφερόταν στις δικές τους συνήθειες ως προς τη διατροφή τους, το κάπνισμα, τη 
σωματική τους άσκηση και την κατανάλωση οινοπνεύματος. Ζητήθηκε ακόμη από τους 
γονείς να δώσουν πληροφορίες για την επαγγελματική απασχόληση τους και τα χρόνια 
εκπαίδευσης τους. 

Με βάση τα χρόνια εκπαίδευσης του πατέρα ή της μητέρας για τις περιπτώσεις 
μητρικών μονογονεϊκών οικογενειών, οι γονείς χωρίστηκαν σε χαμηλή και υψηλή 
ομάδα εκπαίδευσης. Στην ομάδα με χαμηλό επίπεδο κατατάσσονταν οι γονείς με χρόνια 
εκπαίδευσης λιγότερα ή ίσα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (< 9 χρόνια) ενώ στην 
ομάδα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης κατατάσσονταν οι γονείς με χρόνια εκπαίδευσης 
περισσότερα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (> 9 χρόνια). 

 

6.6.10. Στατιστική ανάλυση  

Για την πρώτη ενότητα των αποτελεσμάτων και ειδικότερα για την εκτίμηση των 
παραγόντων κινδύνου για ΚΝ στους μαθητές του Προγράμματος, χρησιμοποιήθηκε η 
ποσοστιαία κατανομή των μαθητών στα διάφορα επίπεδα επικινδυνότητας. 



Για τη δεύτερη ενότητα των αποτελεσμάτων και όσον αφορά τις διάφορες συγκρίσεις 
των μαθητών και γονέων της ΟΠ με τους μαθητές και γονείς της ΟΕ, όπως επίσης και 
τις διάφορες συγκρίσεις των επανεξετασθέντων μαθητών και γονέων, μετά την τριετή 
παρέμβαση, με τους μη επανεξετασθέντες, με βάση για όλες τις περιπτώσεις τις αρχικές 
μετρήσεις, χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitnex. 

Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του προγράμματος, πάνω στις 
διαφόρους παραμέτρους που μετρήθηκαν, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση της 
συνδιασποράς (σταθερές επιδράσεις ANCOVA) χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις 
της επανεξέτασης ως εξαρτημένες μεταβλητές και τις αρχικές μετρήσεις ως 
συμμεταβλητές. Επίσης ως συμμεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν το φύλο, το 
επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και οι τιμές επανεξέτασης του ΔΜΣ. Η χρήση 
συμμεταβλητών έγινε για να μειωθεί η μεταβλητότητα μέσα στις ομάδες και να 
περιορισθούν οι διαφορές που οφείλονται σε αυτές τις μεταβλητές. Το τεστ του 
Cochran για την ομοιογένεια των διασπορών χρησιμοποιήθηκε στις αναλύσεις 
συνδιασποράς και όπου υπήρχαν ενδείξεις ετερογένειας τα δεδομένα 
μετασχηματίζονταν, με τη χρήση λογαρίθμων ή τετραγωνικών ριζών, πριν τη 
στατιστική ανάλυση. 

Για τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων παρέμβασης με το επίπεδο εκπαίδευσης των 
γονέων και με ορισμένους δείκτες επικινδυνότητας για ΚΝ, χρησιμοποιήθηκε η 
ανάλυση της διασποράς επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (Morisson, 1991), η 
δοκιμασία χ2 και η ανάλυση διασποράς (Snedecor and Cochran, 1980). 

Για το τελευταίο μέρος των αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα για την αξιολόγηση της 
συμμετοχής των γονέων στο πρόγραμμα, χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία χ2 και το 
λογαριθμικό μοντέλο ανάλυσης (Upton, 1978). 



7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Σ’αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Προγράμματος 
διαχωρισμένα σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περιλαμβάνονται τα 
αποτελέσματα της αρχικής εξέτασης του συνόλου των μαθητών του 
Προγράμματος, και βάσει αυτών οι παράγοντες κινδύνου για ΚΝ στους 
μαθητές της Κρήτης ηλικίας έξι χρόνων. Στη δεύτερη ενότητα 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά την τριετή 
εφαρμογή της εκπαιδευτικής παρέμβασης και οι διαφορές που 
σημειώθηκαν μεταξύ των μαθητών και των γονέων της Ομάδας 
Παρέμβασης (ΟΠ) και εκείνων της Ομάδας Ελέγχου (ΟΕ). Στην τρίτη 
ενότητα, τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ως προς τη συμμετοχή 
των γονέων στο Πρόγραμμα και την προσωπική εκτίμησή τους γι’ αυτό. 

 

7.1. Αποτελέσματα αρχικής εξέτασης μαθητών ως προς 
τους παράγοντες κινδύνου για ΚΝ 

Το σύνολο των 977 μαθητών ηλικίας έξι χρόνων, που εξετάσθηκαν το 
1992 πριν από την έναρξη του Προγράμματος, μπορεί να θεωρηθεί ότι 
αποτελούν μια μεγάλη και αντιπροσωπευτική ομάδα του συνόλου των 
μαθητών της Κρήτης της ίδιας ηλικίας. Επομένως και τα αποτελέσματα 
που προέκυψαν απ’ αυτή την εξέταση, ως προς τους παράγοντες 
κινδύνου για ΚΝ, μπορούν να θεωρηθούν ότι αφορούν το σύνολο των 
παιδιών της Κρήτης αυτής της ηλικίας. 

Με βάση τα στοιχεία των βιοχημικών εξετάσεων, βρέθηκε ότι 280 μαθητές 
(ποσοστό 29.8%), από το σύνολο των μαθητών που υποβλήθηκαν σ’ 
αυτές τις εξετάσεις, είχαν συγκέντρωση ολικής χοληστερόλης ορού 
μεγαλύτερη από το όριο των 200 mg/dl (Πίνακας 7.1.) και 243 μαθητές 
(ποσοστό 25.8%) είχαν τιμές LDL-C πάνω από τα 130 mg/dl (Πίνακας 
7.2.). 

Ως προς την παχυσαρκία των μαθητών βρέθηκε ότι 178 αγόρια (ποσοστό 
38.3%) και 153 κορίτσια (ποσοστό 36.3%), είχαν τιμές ΔΜΣ πάνω από την 
90η εκατοστιαία θέση, σύμφωνα με σχετική κατάταξη μαθητών, ίδιας 
ηλικίας, των ΗΠΑ (Behrman and Vaughan, 1987) (Πίνακας 7.3.). 



Πίνακας 7.1. Κατανομή του συνολικού αριθμού των μαθητών του 
προγράμματος, ως προς τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης ορού1, πριν 
από την έναρξη του προγράμματος το 1992. 
 

Ολική χοληστερόλη 
(mg/dl) 

Αριθμός ατόμων Ποσοστό (%) 

< 170 298 31.6 
170 - 199 363 38.6 

> 200 280 29.8 
Σύνολα 941 100.0 

1 Gidding (1993) American National Institute of Health (1991). 
 
 
 
 
Πίνακας 7.2. Κατανομή του συνολικού αριθμού των μαθητών του 
προγράμματος, ως προς τα επίπεδα της LDL-C1, πριν από την έναρξη του 
προγράμματος το 1992. 
 

LDL-C (mg/dl) Αριθμός ατόμων Ποσοστό (%) 
< 110 433 46.0 

110 - 129 265 28.2 
> 130 243 25.8 
Σύνολα 941 100.0 

1 Gidding (1993) American National Institute of Health (1991). 

 
Πίνακας 7.3. Κατανομή του συνολικού αριθμού των μαθητών του 
προγράμματος ως προς το Δ.Μ.Σ.1 πριν από την έναρξη του 
προγράμματος το 1992. 
 
 

Μαθητές Δ.Μ.Σ. Αριθμός μαθητών Ποσοστό (%) 
 < 90ης θέσης 287 61.7 

Αγόρια > 90ης θέσης 178 38.3 
 < 90ης θέσης 269 63.7 

Κορίτσια > 90ης θέσης 153 36.3 
 

1 Ως κριτήριο για τους υπέρβαρους χρησιμοποιήθηκε η 90η εκατοστιαία θέση του 
μαθητικού πληθυσμού των ΗΠΑ αντίστοιχης ηλικίας (Behrman and Vaughan, 1987) 

 

Tέλος, ως προς το Ημερήσιο Όριο Διαιτητικών Οδηγιών (Η.Ο.Δ.Ο.), ένας 
μεγάλος αριθμός μαθητών βρέθηκε να υπερβαίνει αυτό το όριο για 
ορισμένα θρεπτικά συστατικά. Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι, το 65.7% των 
αγοριών και το 63.3% των κοριτσιών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμες 
σχετικές πληροφορίες, υπερβαίνει αυτό το όριο ως προς την ημερήσια 
κατανάλωση πρωτεϊνών, το 83.6% και το 85.0%, αντίστοιχα, ως προς την 



κατανάλωση ολικού λίπους, το 97.0% και 95.0%, αντίστοιχα, ως προς την 
κατανάλωση κορεσμένου λίπους και τέλος το 70.1% και το 31.7%, 
αντίστοιχα, ως προς την προσλαμβανόμενη ενέργεια (θερμίδες) (Πίνακας 
7.4.). Ειδικά όσον αφορά την πρόσληψη λίπους στον Πίνακα 7.5. γίνεται 
παρουσίαση των μέσων τιμών τόσο για το σύνολο του 
προσλαμβανόμενου λίπους όσο και για τις υποκατηγορίες του. Με βάση 
τα στοιχεία αυτά που προήλθαν από 294 μαθητές βλέπομαι ότι το 46.5% 
των ημερήσια προσλαμβανόμενων θερμίδων προέρχεται από λίπος, ενώ 
το μεγαλύτερο μέρος αυτών 20% είναι από μονοακόρεστο λίπος. 

Στους Πίνακες 7.6. και 7.7. παρουσιάζονται τα επίπεδα σωματικής 
άσκησης των μαθητών τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου. Από τα 
στοιχεία που παραθέτονται στον Πίνακα 7.6. φαίνεται ότι ο χρόνος που 
αφιερώνεται από τους μαθητές για έντονες σωματικές δραστηριότητες 
εκτός σχολείου είναι πολύ περιορισμένος. Ακόμη από την ανάλυση 
συνδιασποράς των δεδομένων του Πίνακα 7.6. και από τη δοκιμασία χ2 
του Πίνακας 7.7. φάνηκε ότι ο χρόνος που αφιερώνουν τα αγόρια σε 
έντονες σωματικές δραστηριότητες είναι σημαντικά μεγαλύτερος από 
εκείνο των κοριτσιών, τόσο εκτός όσο και εντός σχολείου. 
 
 
Πίνακας 7.4. Κατανομή του συνολικού αριθμού των Αγοριών και 
Κοριτσιών του προγράμματος, ως προς την κατανάλωση θρεπτικών 
συστατικών, κατά την αρχική εξέταση του 19921

 
 

Θρεπτικά 
 

Φύλο 
Όρια  Διαιτη-
τικών οδηγιών

< Ο.Δ.Ο. [Ο.Δ.Ο.] > Ο.Δ.Ο. 

Συστατικά μαθητ
ών 

για παιδιά 6 
χρονών2

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Ποσοστ
ό  
% 

Αριθμός
μαθητώ

ν 

Ποσοσ
τό % 

Αριθμός 
μαθητώ

ν 

Ποσοσ
τό % 

1. Ενέργεια Αγορ. 1715-1800 16 23.9 4 6.0 47 70.1 
(Kcal/ημέρα) Κορ. 1545-1800 18 30.0 23 38.3 19 31.7 
2. 
Υδατάνθρακες 

Αγορ. 55-65% 63 94.0 3 4.5 1 1.5 

 Κορ. 55-65% 56 93.3 3 5.0 1 1.7 
3. Πρωτεΐνες Αγορ. 12-13% 17 25.4 6 9.0 44 65.7 
 Κορ. 12-13% 13 21.7 9 15.0 38 63.3 
4. Ολικό λίπος Αγορ. 30-40% 0 0.0 11 16.4 56 83.6 
 Κορ. 30-40% 2 3.3 7 11.7 51 85.0 
5. Κορεσμένο Αγορ. 8-10% 0 0.0 2 3.0 65 97.0 
Λίπος Κορ. 8-10% 0 0.0 3 5.0 57 95.0 

6. 
Πολυακόρεστο 

Αγορ. 3-7% 3 4.5 56 83.6 8 11.9 

Λίπος Κορ. 3-7% 1 1.7 52 86.7 7 11.7 
7. 
Μονοακόρεστο 

Αγορ. 18-20% 22 32.8 8 11.9 37 55.2 

Λίπος Κορ. 18-20% 18 30.0 20 33.3 22 36.7 



8. Κλάσμα  Αγορ. < 1.0 67 100.0 0 0.0 0 0.0 
(Πολυακόρεστο 
/ 
 Κορεσμένο) 

Κορ. < 1.0 60 100.0 0 0.0 0 0.0 

9. Χοληστερόλη Αγορ. < 100 11 16.4 0 0.0 56 83.6 
(mg/1000 
kcal) 

Κορ. < 100 7 11.6 52 86.7 1 1.7 

 
1 Τα διαθέσιμα δεδομένα προέρχονται από 157 αγόρια και 137 κορίτσια 
2 Τα Όρια των Διαιτητικών Οδηγιών (Ο.Δ.Ο.) προέρχονται από μαθητικούς πληθυσμούς 
αντίστοιχων ηλικιών των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκών χωρών. FAO / WHO / UNU 1985, James 1988 
 

Πίνακας 7.5. Ημερήσια κατανάλωση λίπους από τους μαθητές1 του 
προγράμματος κατά την αρχική εξέταση του 1992 

 
Θρεπτικά συστατικά Μέσοι όροι SD Ποσοστό προσλαμβανόμενων 

θερμίδων (%) 
Ολικό λίπος (g) 98.83 30.52 46.5 
Μονοακόρεστα λιπαρά (g) 42.25 15.90 19.9 
Πολυακόρεστα λιπαρά (g) 11.67 4.54 5.5 
Κορεσμένο λίπος (g) 33.96 10.42 15.9 
Trans λιπαρά (g) 1.48 0.81 0.7 
Χοληστερόλη (mg) 318.03 146.04 165.3 mg/1000 kcals 

1Τα διαθέσιμα δεδομένα προέρχονται από 294 μαθητές επιλεγμένους τυχαία από το 
συνολικό πληθυσμό της μελέτης 
 
 
 
Πίνακας 7.6. Επίπεδα σωματικής άσκησης εκτός σχολείου (ώρες / 
εβδομάδα) για αγόρια και κορίτσια1 

 
Κατηγορίες σωματικής 

άσκησης 
Αγόρια 

Μέσοι όροι (SD) 
Κορίτσια 

Μέσοι όροι (SD)2
P 

Καθιστική 64.0 (5.1) 65.2 (4.2) p < 0.005 
Ελαφριά 4.8 (3.3) 4.3 (3.7) NS 
Ήπια - έντονη 1.2 (2.1) 0.5 (1.2) P < 00005 
 

1 Τα διαθέσιμα δεδομένα προέρχονται από 305 αγόρια και 264 κορίτσια 
2 ANCOVA: Ανάλυση συνδιασποράς με συμμεταβλητές τον τόπο διαμονής (αγροτικές / 
αστικές περιοχές) και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

 

Πίνακας 7.7. Επίπεδα σωματικής άσκησης εντός σχολείου, για αγόρια και 
κορίτσια με βάση την εκτίμηση του δασκάλου 
 

 Επίπεδα σωματικής άσκησης1  
Φύλο Α 

n (%) 
Β 

n (%) 
Γ 

n (%) 
Δ 

n (%) 
E 

n (%) 
P2

Αγόρια 
(n=305) 

108 
(35.4) 

106 
(34.7) 

59 
(19.3) 

26 
(8.5) 

6 
(2.0) 

 
p<0.001 

Κορίτσια 
(n=264) 

34 
(12.8) 

118 
(44.7) 

89 
(33.7) 

20  
(7.6) 

3 
(1.1) 

 



1 Οι πέντε κατηγορίες υποδηλώνουν το ποσοστό του χρόνου που αφιερώνουν οι 
μαθητές σε έντονες σωματικές δραστηριότητες. Στην κατηγορία Α κατατάσσονται οι πιο 
κινητικά δραστήριοι μαθητές και στην Ε αυτοί που απέχουν από κάθε μορφή έντονης 
σωματικής άσκησης.  
2 Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση της δοκιμασίας χ2

 



 στην ΟΕ και μάλιστα η αλλαγή αυτή ήταν σημαντική (7.2. 
Αποτελέσματα μετά την τριετή εκπαιδευτική 
παρέμβαση σε μαθητές και γονείς 

Πριν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης του 
1995, και την επισήμανση των αλλαγών που επήλθαν, σε μαθητές και 
γονείς, μετά την τριετή παρέμβαση, κρίνεται απαραίτητο να γίνει σύγκριση 
των μαθητών και γονέων της ΟΠ με τους μαθητές και γονείς της ΟΕ, με 
βάση τα αποτελέσματα της αρχικής εξέτασης του 1992, προκειμένου να 
διαπιστωθούν τυχώς αποκλίσεις. 

Σύγκριση των μαθητών και γονέων της ΟΠ με τους γονείς και 
μαθητές της ΟΕ, με βάση τα αποτελέσματα της αρχικής εξέτασης 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο “Υλικά και Μέθοδοι” (Πίνακας 6.1) δεν 
εντοπίστηκαν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των Νομών Παρέμβασης 
(Ηρακλείου, Ρεθύμνου) και του Νομού Ελέγχου (Χανίων), ως προς τα 
Δημογραφικά, πολιτιστικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά τους. 
Ακόμη οι ομάδες των μαθητών που τυχαία επιλέχθηκαν από τους Νομούς 
Παρέμβασης και το Νομό Ελέγχου, για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του Προγράμματος, παρουσίαζαν μια κατανομή 
μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών αναλογική προς την αντίστοιχη 
κατανομή του συνόλου των μαθητών του κάθε Νομού (Πίνακας 6.3.). 
Επίσης οι γονείς των μαθητών της ΟΠ και της ΟΕ δεν παρουσίαζαν 
ουσιώδεις διαφορές μεταξύ τους, ως προς το επίπεδο εκπαίδευσής 
(Πίνακας 6.5.). 

Παρά τις προηγούμενες, όμως, διαπιστώσεις, ως προς την ομοιογένεια 
των πληθυσμών των τριών Νομών, από τις αρχικές μετρήσεις και 
εξετάσεις που έγιναν στους μαθητές της ΟΠ και ΟΕ, στις αρχές του 
σχολικού έτους 1992-93, βρέθηκε να υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ τους, ως προς ορισμένες παραμέτρους που εξετάστηκαν. 
Συγκεκριμένα για κάποιες από τις βιοχημικές παραμέτρους, και χωριστά 
κατά φύλο και περιοχή διαμονής (αγροτικές ή αστικές περιοχές), ο μη 
παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney έδειξε ότι  για ένα μεγάλο μέρος των 
παραπάνω υποομάδων οι μαθητές της ΟΕ παρουσίαζαν σημαντικά 
καλύτερες τιμές από τους αντίστοιχους μαθητές της ΟΠ (Παράρτημα Β - 
Πίνακας Β1). 



Επίσης, ως προς τις ανθρωπομετρικές παραμέτρους, ο μη παραμετρικός 
έλεγχος έδειξε ότι, σχεδόν το σύνολο των υποομάδων των παιδιών της 
ΟΕ είχαν σημαντικά μεγαλύτερες τιμές στο βάρος και το ύψος έναντι 
αυτών της ΟΠ κι ακόμη ότι ορισμένες υποομάδες παιδιών της ΟΕ είχαν 
σημαντικά υψηλότερες τιμές σε ορισμένες δερματοπτυχώσεις έναντι των 
αντίστοιχων υποομάδων της ΟΠ (Παράρτημα Β - Πίνακας Β2). Ακόμη 
βρέθηκε ότι υπήρχαν κάποιες μικρές αλλά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των δύο ομάδων ως προς την εβδομαδιαία συχνότητα κατανάλωσης 
τροφίμων, με βάση το σχετικό ερωτηματολόγιο. Συγκεκριμένα ορισμένες 
υποομάδες μαθητών της ΟΠ βρέθηκαν να καταναλώνουν σημαντικά 
περισσότερο κόκκινο κρέας, γαριδάκια και γλυκά, και σημαντικά λιγότερα 
αποβυτουρωμένα και πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα, ελαιόλαδο και 
μαργαρίνη έναντι αυτών της ΟΕ. Επίσης το σύνολο των υποομάδων των 
μαθητών της ΟΠ βρέθηκε να καταναλώνει σημαντικά λιγότερα φρούτα 
έναντι αυτών της ΟΕ (Παράρτημα Β - Πίνακας Β3). Καμία σημαντική 
διαφορά όμως δεν βρέθηκε μεταξύ των δύο ομάδων, όσον αφορά το 
σύνολο των θρεπτικών συστατικών, από το ζυγισμένο φαγητό τριών 
ημερών (Παράρτημα Β - Πίνακας Β4).  

Όσον αφορά τις δοκιμασίες ελέγχου φυσικής κατάστασης, και πάλι με τη 
χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου, ορισμένες υποομάδες της ΟΕ 
βρέθηκαν να υπερέχουν σημαντικά έναντι των αντίστοιχων υποομάδων 
της ΟΠ στη δοκιμασία της χειροδυναμομέτρησης, του μέγιστου αριθμού 
κοιλιακών σε 30 sec και στο παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής (Παράρτημα Β - 
Πίνακας Β5), ενώ καμία σημαντική διαφορά δε βρέθηκε στα επίπεδα 
σωματικής άσκησης (Παράρτημα Β - Πίνακας Β6). 

Ακόμη βρέθηκαν, σημαντικές διαφορές υπέρ των περισσοτέρων 
υποομάδων της ΟΕ έναντι των αντίστοιχων υποομάδων της ΟΠ, ως προς 
τις γνώσεις υγείας των μαθητών (Παράρτημα Β - Πίνακας Β7), ενώ σε 
αντίστοιχη σύγκριση, ως προς τις γνώσεις υγείας των γονέων, καμία 
σημαντική διαφορά δεν βρέθηκε μεταξύ της ΟΠ και ΟΕ (Παράρτημα Β - 
Πίνακας Β8). 

 

Σύγκριση μεταξύ επανεξετασθέντων και μη μαθητών και γονέων με 
βάση τα αποτελέσματα της αρχικής εξέτασης 

Για να ελεγχθεί κατά πόσο η υποομάδα μαθητών και γονέων, που τυχαία 
επιλέχθηκε για επανεξέταση το 1995, είναι αντιπροσωπευτική του αρχικού 



συνολικού δείγματος μαθητών και γονέων που εξετάστηκαν το 1992, έγινε 
σύγκριση των δύο αυτών υποομάδων στο σύνολο των παραμέτρων που 
μετρήθηκαν, με βάση τις αρχικές μετρήσεις του 1992. 

Όσον αφορά την ΟΠ, με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann-
Whitney, οι σημαντικές διαφορές που βρέθηκαν μεταξύ επανεξετασθέντων 
και μη μαθητών, εντοπίζονται μόνο σ’ ένα περιορισμένο αριθμό 
υποομάδων μαθητών και ανθρωπομετρικών παραμέτρων και 
εβδομαδιαίας κατανάλωσης τροφίμων (Παράρτημα Γ - Πίνακες Γ2 και Γ3). 
Καμία όμως σημαντική διαφορά δεν βρέθηκε για όλες τις υποομάδες 
επαναξετασθέντων και μη, στο σύνολο των βιοχημικών εξετάσεων, την 
κατανάλωση θρεπτικών συστατικών, τη φυσική κατάσταση, τα επίπεδα 
σωματικής άσκησης και τις γνώσεις υγείας των μαθητών (Παράρτημα Γ - 
Πίνακες Γ1, Γ4, Γ5, Γ6 και Γ7). Αντίστοιχα καμία σημαντική διαφορά δεν 
βρέθηκε, στις γνώσεις υγείας επανεξετασθέντων και μη γονέων 
(Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ8). 

Όσον αφορά την ΟΕ, και πάλι με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου, 
οι σημαντικές διαφορές που βρέθηκαν μεταξύ επανεξετασθέντων και μη 
μαθητών, με βάση τις αρχικές μετρήσεις του 1992, εντοπίζονται μόνο σ’ 
ένα περιορισμένο αριθμό υποομάδων μαθητών και παραμέτρων 
βιοχημικών εξετάσεων κι ακόμη την εβδομαδίαια κατανάλωση τροφίμων, 
τη φυσική κατάσταση και τις γνώσεις υγείας (Παράρτημα Δ - Πίνακες Δ1, 
Δ3, Δ5 και Δ7). Καμία όμως σημαντική διαφορά δεν βρέθηκε μεταξύ 
επαναξετασθέντων και μη μαθητών στο σύνολο των ανθρωπομετρικών 
παραμέτρων, την κατανάλωση θρεπτικών στοιχείων και τα επίπεδα 
σωματικής άσκησης (Παράρτημα Δ - Πίνακες Δ2, Δ4 και Δ6). Ακόμη καμία 
σημαντική διαφορά δεν βρέθηκε στις γνώσεις υγείας μεταξύ 
επανεξετασθέντων και μη γονέων (Παράρτημα Δ - Πίνακας Δ28. 

Συγκρίνοντας μόνο τους επανεξετασθέντες μαθητές της ΟΠ με εκείνους 
της ΟΕ, με βάση τις αρχικές μετρήσεις του 1992 (Παράρτημα Ε - Πίνακες 
Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6 και Ε7), οι διαφορές που προέκυψαν με το μη 
παραμετρικό έλεγχο, μεταξύ των δύο ομάδων, είναι ανάλογες, ή και 
μικρότερες, αυτών που προέκυψαν από τη σύγκριση του συνολικού 
αριθμού μαθητών των δύο ομάδων, στο σύνολο των παραμέτρων που 
εξετάσθηκαν (Παράρτημα Β - Πίνακες Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 και Β7). 

Συγκρίνοντας επίσης τους επανεξετασθέντες γονείς της ΟΠ με εκείνους 
της ΟΕ, ως προς τις γνώσεις υγείας κατά την αρχική εξέταση (Παράρτημα 
Ε - Πίνακας Ε8), δεν βρέθηκε καμία διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, 



όπως ακριβώς δε βρέθηκε καμία διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ως 
προς την ίδια εξέταση και για το σύνολο των γονέων που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα (Παράρτημα Β - Πίνακας Β8). 

Το σύνολο των παραπάνω ευρημάτων που παραθέτονται στα 
παραρτήματα Β, Γ, Δ και Ε δείχνουν ότι, το υποσύνολο των μαθητών και 
γονέων που επιλέχθηκε για επανεξέταση και αξιολόγηση των τριών 
πρώτων χρόνων εφαρμογής του προγράμματος, είναι αντιπροσωπευτικό 
του αρχικού συνόλου των εξετασθέντων μαθητών και γονέων, τουλάχιστον 
για τις περισσότερες από τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν. 

 

7.2.1. Αλλαγές παραμέτρων εξέτασης μετά την τριετή 
παρέμβαση 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη σύγκριση των δεδομένων των 
αρχικών μετρήσεων  και των δεδομένων της επανεξέτασης των παιδιών 
μετά από τα τρία χρόνια παρέμβασης, παρουσιάζονται στους Πίνακες 
7.8.-7.14. 

Στον Πίνακα 7.8. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των βιοχημικών 

εξετάσεων και όπως φαίνεται απí αυτά τα στοιχεία η ολική χοληστερόλη 

και η LDL-C μειώθηκαν στην ΟΠ και αυξήθηκαν p<0.0001) Í·È „È· ÙÈÚ ‰˝Ô 

ð·Ò·Ï›ÙÒÔıÚ. ¡ÌÙflËÂÙ· Á HDL-C ÏÂÈ˛ËÁÍÂ Ù¸ÛÔ ÛÙÁÌ œ— ¸ÛÔ Í·È ÛÙÁÌ 

œ≈ ·ÎÎ‹ Á ÏÂfl˘ÛÁ ÛÙÁÌ œ— ‚Ò›ËÁÍÂ Ì· ÂflÌ·È ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÁ 

(p<0.05). ‘· ÍÎ‹ÛÏ·Ù· ÔÎÈÍfi ˜ÔÎÁÛÙÂÒ¸ÎÁ ÔÒÔ˝/HDL-C Í·È LDL-C/HDL-

C ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì ·˝ÓÁÛÁ Ù¸ÛÔ ÛÙÁÌ œ— ¸ÛÔ Í·È ÛÙÁÌ œ≈, ·ÎÎ‹ Á ·˝ÓÁÛÁ 

·ıÙfi fiÙ·Ì ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ ÏÈÍÒ¸ÙÂÒÁ ÛÙÁÌ œ— (p<0.05 Í·È p=0.05 

·ÌÙflÛÙÔÈ˜·). ‘›ÎÔÚ Ù· ÂðflðÂ‰· Ù˘Ì ÙÒÈ„ÎıÍÂÒÈ‰fl˘Ì ÏÂÈ˛ËÁÍ·Ì Í·È ÛÙÈÚ 

‰˝Ô ÔÏ‹‰ÂÚ ˜˘ÒflÚ ¸Ï˘Ú Ì· ð·ÒÔıÛÈ‹ÛÔıÌ Í‹ðÔÈ· ÛÁÏ·ÌÙÈÍfi ‰È·ˆÔÒ‹ 

ÏÂÙ·Ó˝ ÙÔıÚ. 

¡Í¸ÏÁ, ·ð¸ ÙÁÌ ·Ì‹ÎıÛÁ ÛıÌ‰È·ÛðÔÒ‹Ú, „È· ÙÈÚ ð·Ò·Ï›ÙÒÔıÚ ðÔı 

ð·ÒÔıÛÈ‹ÊÔÌÙ·È ÛÙÔÌ —flÌ·Í· 7.8. ‚Ò›ËÁÍÂ ËÂÙÈÍfi ÛıÛ˜›ÙÈÛÁ ÏÂÙ·Ó˝ ÙÁÚ 

ÔÎÈÍfiÚ ˜ÔÎÁÛÙÂÒ¸ÎÁÚ ÔÒÔ˝ Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁÚ Í·È ÙÁÚ ÛıÏÏÂÙ·‚ÎÁÙfiÚ ƒÃ” 

„È· ÙÔ Û˝ÌÔÎÔ Ù˘Ì ÂÓÂÙ·ÛË›ÌÙ˘Ì Ï·ËÁÙ˛Ì (p<0.0001). ¡Ì‹ÎÔ„ÂÚ 

ËÂÙÈÍ›Ú ÛıÛ˜ÂÙflÛÂÈÚ ð·Ò·ÙÁÒfiËÁÍ·Ì ÏÂÙ·Ó˝ ÙÔı ƒÃ” Í·È ÙÁÚ LDL-C 

(p<0.0001) Í·È Ù˘Ì ÍÎ·ÛÏ‹Ù˘Ì ÔÎÈÍfi ˜ÔÎÁÛÙÂÒ¸ÎÁ ÔÒÔ˝/HDL-C  

(p<0.0001) Í·È LDL/HDL-C (p<0.0001). ºÛÔÌ ·ˆÔÒ‹ Ù· ÂðflðÂ‰· ÙÁÚ 

HDL-C Í·Ù‹ ÙÁÌ Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ ‚Ò›ËÁÍÂ ËÂÙÈÍfi ÛıÛ˜›ÙÈÛÁ ÏÂÙ·Ó˝ ·ıÙ˛Ì 



Í·È ÙÔı ÂðÈð›‰Ôı Ï¸Òˆ˘ÛÁÚ Ù˘Ì „ÔÌ›˘Ì (p<0.05) Í·È ·ÒÌÁÙÈÍfi ÏÂ ÙÔ 

ƒÃ” (p=0.05). 

Όσον αφορά τις ανθρωπομετρικές παραμέτρους, οι μαθητές της ΟΠ 
παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση στο ύψος έναντι αυτών της 
ομάδας ελέγχου (16.0 cm και 12.0 cm αντίστοιχα, p<0.0001). Αντίθετα οι 
μαθητές της ΟΕ παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση έναντι 
αυτών της ΟΠ ως προς το ΔΜΣ (1.7 Kg/m2  και 0.7 Kg/m2, p<0.0001) και 
τη λαγόνια δερματική πτυχή (2.5 mm και 1.2 mm, p=0.002) (Πίνακας 7.9.). 

Η συχνότητα εβδομαδιαίας κατανάλωσης τροφίμων δεν έδειξε σημαντική 
αλλαγή μεταξύ των δύο ομάδων (Πίνακας 7.10.). Αντίθετα από την 
καταγραφή ζυγισμένου φαγητού τριών ημερών βρέθηκε ότι, η ημερήσια 
κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών οξέων παρουσίασε σημαντικά 
μεγαλύτερη αύξηση στην ΟΕ (6.5 g) έναντι της ΟΠ (0.8 g) (p<0.05) 
(Πίνακας 7.11.). 

Ο χρόνος ενασχόλησης με έντονες φυσικές δραστηριότητες, αυξήθηκε 
σημαντικά περισσότερο ÛÙÔıÚ Ï·ËÁÙ›Ú ÙÁÚ œ— έναντι ·ıÙ˛Ì της œ≈ 

(p<0.05). ¡Í¸ÏÁ, ·ð¸ ÙÁÌ ·Ì‹ÎıÛÁ ÙÁÚ ÛıÌ‰È·ÛðÔÒ‹Ú ‚Ò›ËÁÍÂ ¸ÙÈ Ô 

˜Ò¸ÌÔÚ ÂÌ·Û˜¸ÎÁÛÁÚ ÏÂ ›ÌÙÔÌÂÚ ˆıÛÈÍ›Ú ‰Ò·ÛÙÁÒÈ¸ÙÁÙÂÚ, Í·Ù‹ ÙÁÌ 

Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ, ÛıÛ˜ÂÙflÊÂÙ·È ·ÒÌÁÙÈÍ‹ ÏÂ ÙÔÌ ƒÃ” (p<0.01) Í·È ÂflÌ·È 

ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÔÚ ÛÙ· ·„¸ÒÈ· ·ðí ¸ÙÈ ÛÙ· ÍÔÒflÙÛÈ· (p<0.01) 

(Πίνακας 7.12.). 

Ως προς τους δείκτες φυσικής κατάστασης, η αύξηση στους ΑΜΧΦ, ΜΑΚ 

και ΠΤΑ, ήταν σημαντικά μεγαλύτερη για τους μαθητές της ΟΠ έναντι 
αυτών της ΟΕ. Καμία σημαντική αλλαγή δεν βρέθηκε μεταξύ των δύο 

ομάδων όσον αφορά τη δοκιμασία ΧΕΙΡ, ενώ η μείωση στη δοκιμασία 

ΔΕΘ, ήταν σημαντικά μεγαλύτερη για την ΟΕ (p<0.05). ¡Í¸ÏÁ, Á ·Ì‹ÎıÛÁ 

ÛıÌ‰È·ÛðÔÒ‹Ú ›‰ÂÈÓÂ ¸ÙÈ Á Âðfl‰ÔÛÁ, Í·Ù‹ ÙÁÌ Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ, ÛÙÈÚ 

‰ÔÍÈÏ·ÛflÂÚ ¡Ã◊÷, Ã¡  Í·È —‘¡ ÛıÛ˜ÂÙflÊÂÙ·È ·ÒÌÁÙÈÍ‹ ÏÂ ÙÔÌ ƒÃ” 

(p<0.001, p<0.005 Í·È p<0.01 ·ÌÙflÛÙÔÈ˜·) Í·È ÂflÌ·È ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ 

ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÁ ÛÙ· ·„¸ÒÈ· ·ðí ¸ÙÈ ÛÙ· ÍÔÒflÙÛÈ· (p<0.005, p<0.005 Í·È 

p<0.001 ·ÌÙflÛÙÔÈ˜·). ¡ÌÙflËÂÙ· Ù· ÍÔÒflÙÛÈ· ‚Ò›ËÁÍ·Ì Ì· ›˜ÔıÌ 

ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ ¯ÁÎ¸ÙÂÒÂÚ ÙÈÏ›Ú ÛÙÔ ‰ÂflÍÙÁ ƒ≈» (p<0.005) (Πίνακας 7.13.). 

Το ποσοστό των σωστών απαντήσεων των παιδιών στα ερωτηματολόγια 

γνώσεων υγείας αυξήθηκε σημαντικά περισσότερο για τους μαθητές της 

ΟΠ (14.5 %) έναντι αυτών της ΟΕ (8.1 %) (p<0.0001). Ανάλογα ήταν τα 

ευρήματα και ως προς τις γνώσεις υγείας των γονέων όπου το ποσοστό 



αύξησης στην ΟΠ ήταν 7.0 %  και της ΟΕ 3.1 % (p<0.05). Ακόμη, η 
ανάλυση συνδιασποράς έδειξε ότι οι γνώσεις υγείας τόσο των παιδιών 
όσο και των γονέων, κατά την επανεξέταση, συσχετίζονται θετικά με το 
επίπεδο μόρφωσης των γονέων τους (p<0.001 êáé p<0.0001 αντίστοιχα) 
(Πίνακας 7.14.). 

 
 
Πίνακας 7.8. Λιπίδια ορού μαθητών των Ομάδων Παρέμβασης (ΟΠ) και 
Ελέγχου (ΟΕ) πριν και μετά την τριετή παρέμβαση. 
 

 Ομάδες Αρχική 
εξέταση 

Επανεξέταση Αλλαγή 2  

Λιπίδια Ορού μαθη-
τών1

Μέση τιμή  
(SD) 

Μέση τιμή 
(SD) 

Μέση τιμή 
(SD) 

P 
 

Ολική χοληστε- Ï.Ð. 187.2 (29) 173.5 (28.4) -14.0 (25.0) p<0.0001 
ρόλη ορού (mg/dl) Ï.Å. 177.2 (30.3) 189.2 (30.7) 12.1 (26.5)  
LDL-C Ï.Ð. 117.4 (28.5) 111.2 (25.5) -6.1 (19.6) p<0.0001 
(mg/dl) Ï.Å. 105.8 (28.4) 123.1 (27.5) 17.1 (24.0)  
HDL-C Ï.Ð. 59.3 (13.0) 53.7 (15.6) -5.9 (14.5) p<0.05 
(mg/dl) Ï.Å. 60.8 (14.5) 57.3 (13.2) -3.4 (13.5)  
κλάσμα Ï.Ð. 3.3 (0.8) 3.5 (1.1) 0.2 (0.8) p<0.05 
TC/HDL-C Ï.Å. 3.1 (0.8) 3.5 (0.9) 0.4 (0.8)  
κλάσμα Ï.Ð. 2.1 (0.8) 2.3 (1.0) 0.2 (0.8) p=0.005 
LDL-C/HDL-C Ï.Å. 1.9 (0.7) 2.3 (0.8) 0.4 (0.7)  
Τριγλυκερίδια Ï.Ð. 52.4 (24.2) 42.6 (24.2) -9.8 (25.9) n.s. 
(mg/dl) Ï.Å. 52.6 (25.1) 43.8 (24.7) -8.4 (27.0)  
 
1 ‘· ‰È·Ë›ÛÈÏ· ‰Â‰ÔÏ›Ì· „È‹ ÙÁÌ ·Ò˜ÈÍfi ÂÓ›Ù·ÛÁ Í·È ÙÁÌ Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ ·ˆÔÒÔ˝Ì 248 
Ï·ËÁÙ›Ú ÙÁÚ ÔÏ‹‰·Ú ð·Ò›Ï‚·ÛÁÚ Í·È 177 ÙÁÚ ÔÏ‹‰·Ú ÂÎ›„˜Ôı. 
2 ANCOVA: Ανάλυση συνδιασποράς. Ως συμμεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι αρχικές 
τιμές, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και η τιμή επανεξέτασης του ΔΜΣ. 
 



Πίνακας 7.9. Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά μαθητών των Ομάδων 
Παρέμβασης (ΟΠ) και Ελέγχου (ΟΕ) πριν και μετά την τριετή παρέμβαση. 
 

 Ομάδες  Αρχική 
εξέταση 

Επανεξέτασ
η 

Αλλαγή 2  

Μεταβλητές μαθη-
τών 1

Μέση τιμή 
(SD) 

Μέση τιμή 
(SD) 

Μέση τιμή 
(SD) 

P 
 

Ύψος (cm) Ο.Π. 118.3 (5.4) 134.2 (7.0) 16.0 (4.0) p<0.0001
 Ο.Ε. 122.0 (5.2) 134.0 (6.0) 12.0 (3.0)   
Βάρος (kg) Ο.Π. 22.7 (4.4) 30.7 (6.8) 7.9 (3.5) n.s. 
 Ο.Ε. 24.4 (4.3) 32.6 (7.0) 8.2 (3.6)  
ΔΜΣ (kg/m2) Ο.Π. 16.2 (2.2) 16.9 (3) 0.7 (1.5) p<0.0001
 Ο.Ε. 16.3 (2.3) 18.0 (3.1) 1.7 (1.4)  
Δερματική πτυχή Ο.Π. 4.8 (2.3) 5.8 (3.1) 1.0 (2.5) n.s. 
Δικέφαλου (mm) Ο.Ε. 5.5 (2.8) 6.3 (2.7) 0.8 (2.2)  
Δερματική πτυχή Ο.Π. 10.2 (4.3) 10.6 (5.5) 0.4 (4.1) n.s. 
Τρικέφαλου (mm) Ο.Ε. 11.8 (5.1) 11.4 (4.8) -0.6 (3.6)  
Λαγόνια δερμα- Ο.Π. 6.7 (5.6) 7.9 (5.3) 1.2 (3.3) p=0.002 
τική πτυχή (mm) Ο.Ε. 6.9 (6.1) 9.5 (5.3) 2.5 (4.0)  
Υποπλάτια 
δερμα- 

Ο.Π. 6.8 (4.3) 7.7 (5.0) 0.9 (2.5) n.s. 

τική πτυχή (mm) Ο.Ε. 7.4 (5.5) 8.3 (4.3) 0.9 (3.2)  
 
1 ‘· ‰È·Ë›ÛÈÏ· ‰Â‰ÔÏ›Ì· „È‹ ÙÁÌ ·Ò˜ÈÍfi ÂÓ›Ù·ÛÁ Í·È ÙÁÌ Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ ·ˆÔÒÔ˝Ì 248 
Ï·ËÁÙ›Ú ÙÁÚ ÔÏ‹‰·Ú ð·Ò›Ï‚·ÛÁÚ Í·È 177 ÙÁÚ ÔÏ‹‰·Ú ÂÎ›„˜Ôı. 
2 ANCOVA: Ανάλυση συνδιασποράς. Ως συμμεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι αρχικές 
τιμές, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και η τιμή επανεξέτασης του ΔΜΣ. 
 
 



Πίνακας 7.10. Εβδομαδιαία κατανάλωση ομάδων τροφίμων από τους 
μαθητές των Ομάδων Παρέμβασης (ΟΠ) και Ελέγχου (ΟΕ) πριν και μετά 
την τριετή παρέμβαση. 

 
Ομάδες τροφίμων Ομάδες Αρχική εξέταση Επανεξέτασ

η 
Αλλαγή 2 P 

(μερίδες/εβδομάδα) μαθη-
τών 1

Μέση τιμή 
(SD) 

Μέση τιμή 
(SD) 

Μέση τιμή 
(SD) 

 
 

Ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι Ο.Π. 24.6 (10.1) 21.9 (8.8) -2.7 n.s. 
 Ο.Ε. 23.0 (9.5) 21.0 (9.6) -2.0  
Λαχανικά, σαλάτες Ο.Π. 7.4 (4.1) 8.2 (5.2) 0.8 (5.1) n.s. 
Οσπρια Ο.Ε. 7.8 (4.3) 9.1 (5.6) 1.3 (5.9)  
Φρούτα & Ο.Π. 10.3 (5.7) 10.4 (7.2) 0.1 (8.0) n.s. 
Φρέσκοι χυμοί Ο.Ε. 13.6 (9.3) 10.4 (6.0) -3.2 (10.0)  
Αυγά Ο.Π. 2.7 (2.0) 2.5 (2.0) -0.2 (2.5) n.s. 
 Ο.Ε. 2.8 (1.8) 2.3 (2.0) -0.4 (2.2)  
Μη αποβουτυρωμένα Ο.Π. 27.1 (10.9) 22.0 (10.3) -5.1(10.7) n.s. 
Γαλακτοκομικά προϊόν. Ο.Ε. 27.9 (13.3) 22.3 (11.0) -5.6 (13.1)  
Αποβουτυρωμένα Ο.Π. 0.1 (0.9) 1.0 (3.2) 0.9 (3.4) n.s. 
Γαλακτοκομικά προϊόν. Ο.Ε. 0.1 (0.5) 0.9 (2.8) 0.8 (2.4)  
Ψάρι & κοτόπουλο Ο.Π. 3.3 (1.9) 3.4 (2.2) 0.1 (2.8) n.s. 
 Ο.Ε. 3.3 (1.6) 3.3 (2.0) 0.0 (2.0)  
Κόκκινο κρέας, Ο.Π. 7.4 (4.5) 6.6 (4.7) -0.8(5.4) n.s. 
Λουκάνικα, κονσέρβες Ο.Ε. 6.5 (3.6) 7.0 (4.4) 0.5 (5.0)  
Ελαιόλαδο & ελιές Ο.Π. 15.2 (2.9) 12.3 ()4.8 -2.8 (5.3) n.s. 
 Ο.Ε. 15.6 (4.5) 12.2 (5.0) -3.3 (5.8)  
Ξηροί καρποί Ο.Π. 1.4 (2.4) 0.9 (1.4) -0.5 (2.7) n.s. 
 Ο.Ε. 1.3 (1.7) 1.0 (1.9) -0.3 (2.2)  
Μαργαρίνη Ο.Π. 2.9 (2.9) 1.3 (2.2) -1.6 (3.5) n.s. 
 Ο.Ε. 3.1 (4.2) 1.3 (2.5) -1.8 (4.8)  
Γαριδάκια, πατα- Ο.Π. 2.2 (2.5) 1.4 (2.0) -8.0 (2.8) n.s. 
Τάκια, ποπ-κορν Ο.Ε. 1.9 (3.0) 1.4 (2.4) -0.5 (3.3)  
Γλυκά, σοκολάτες, Ο.Π. 33.5 (16.1) 25.4 (12.9) -8.1(14.8) n.s. 
Μέλι, κρουασάν, 
μπισκότα 

Ο.Ε. 29.2 (16.3) 23.5 (15.0) -5.4 (17.2)  

Αναψυκτικά Ο.Π. 6.5 (5.8) 5.2 (4.2) -1.4 (6.4) n.s. 
 Ο.Ε. 3.0 (3.2) 3.5 (3.1) 0.4 (3.8)  
 
1 ‘· ‰È·Ë›ÛÈÏ· ‰Â‰ÔÏ›Ì· „È‹ ÙÁÌ ·Ò˜ÈÍfi ÂÓ›Ù·ÛÁ Í·È ÙÁÌ Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ ·ˆÔÒÔ˝Ì 248 
Ï·ËÁÙ›Ú ÙÁÚ ÔÏ‹‰·Ú ð·Ò›Ï‚·ÛÁÚ Í·È 177 ÙÁÚ ÔÏ‹‰·Ú ÂÎ›„˜Ôı. 
2 ANCOVA: Ανάλυση συνδιασποράς. Ως συμμεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι αρχικές 
τιμές, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και η τιμή επανεξέτασης του ΔΜΣ. 
 
 



Πίνακας 7.11. Ημερήσια κατανάλωση θρεπτικών συστατικών από τους 
μαθητές των Ομάδων Παρέμβασης (ΟΠ) και Ελέγχου (ΟΕ)  πριν και μετά 
την τριετή παρέμβαση. 
 

 Ομάδες Αρχική εξέταση Επανεξέταση Αλλαγή 2  
Θρεπτικά 
συστατικά 

μαθη-
τών 1

Μέση τιμή 
(SD) 

Μέση τιμή (SD) Μέση τιμή 
(SD) 

P 
 

Θερμίδες Ο.Π. 1872 .7  
(680.1) 

2115.0  
(397.6) 

242.2  
(702.7) 

n.s. 

(kcal) Ο.Ε. 1867.5  
(471.3) 

2188.3  
(460.7) 

320.8  
(625.9) 

 
 

Ολικό λίπος (g) Ο.Π. 99.2  
(28.9) 

106.7  
(28.0) 

7.5  
(34.1) 

n.s. 

 Ο.Ε. 96.8 
(31.8) 

110.8 ( 
26.3) 

14.1  
(40.9) 

 

Μονοακόρε- 
στα λιπαρά 

Ο.Π. 43.3  
(14.0) 

46.6  
(15.3) 

3.3  
(17.3) 

n.s. 

(g) Ο.Ε. 41.3  
(16.8) 

47.1  
(14.0) 

5.8  
(22.9) 

 
 

Πολυακόρε-
στα λιπαρά 

Ο.Π. 11.3  
(3.7) 

12.8  
(5.2) 

1.5  
(5.2) 

n.s. 

(g) Ο.Ε. 11.4  
(4.5) 

12.7  
(4.4) 

1.3  
(5.6) 

 
 

Κορεσμένο 
λίπος 

Ο.Π. 34.4  
(12.1) 

35.2  
(10.3) 

0.8  
(15.1) 

p<0.05 

(g) Ο.Ε. 32.8  
(10.7) 

38.3  
(10.0) 

6.5  
(14.0) 

 
 

Trans λιπαρά 
οξέα 

Ο.Π. 1.5  
(0.6) 

1.5 
 (1.0) 

0.1 
 (1.0) 

n.s. 

(g) Ο.Ε. 1.6  
(0.8) 

1.7  
(1.0) 

0.1  
(1.1) 

 
 

Χοληστερόλη 
(mg) 

Ο.Π. 304.8  
(135.8) 

380.5 
 (169.0) 

75.6  
(201.7) 

n.s. 

 Ο.Ε. 322.4  
(158.1) 

354.7 
 (134.3) 

32.3  
(213.9) 

 
 

Πρωτεΐνες  
(g) 

Ο.Π. 63.7  
(20.3) 

71.6  
(18.3) 

7.8  
(21.9) 

n.s. 

 Ο.Ε. 65.6  
(20.5) 

72.6 
 (18.5) 

7.0  
(25.3) 

 
 

Υδατάνθρακες 
(g) 

Ο.Π. 202.7  
(98.5) 

231.2  
(46.9) 

28.4  
(101.0) 

n.s. 

 Ο.Ε. 202.8  
(56.5) 

239.8  
(59.5) 

37.0  
(83.7) 

 
 

Ίνες 
(g) 

Ο.Π. 3.5  
(1.7) 

3.8  
(1.6) 

0.4  
(1.8) 

n.s. 

 Ο.Ε. 3.8  
(1.8) 

4.1  
(1.6) 

0.3  
(2.4) 

 
 

1 Τα διαθέσιμα δεδομένα για την αρχική εξέταση και την επανεξέταση αφορούν 76 
μαθητές της ομάδας παρέμβασης και 63 της ομάδας ελέγχου. 
2 ANCOVA: Ανάλυση συνδιασποράς. Ως συμμεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι αρχικές 
τιμές, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και η τιμή επανεξέτασης του ΔΜΣ. 



Πίνακας 7.12. Εβδομαδιαία απασχόληση των μαθητών των Ομάδων 
Παρέμβασης (ΟΠ) και Ελέγχου (ΟΕ) σε έντονες φυσικές δραστηριότητες 
πριν και μετά την τριετή παρέμβαση. 
 

 Ομάδε
ς  

Αρχική 
εξέταση 

Επανεξέταση Αλλαγή 2  

Παράμετρος μαθη-
τών 1

Μέση τιμή 
(SD) 

Μέση τιμή 
(SD) 

Μέση τιμή 
(SD) 

P 
 

Φυσική 
δραστηριότητα 
εκτός σχολείου  

 
Ο.Π. 

 
0.9 (2.0) 

 
2.8 (3.2) 

 
2.0 (3.6) 

 
p<0.05 

(þñåò/åâäïìÜäá) Ο.Ε. 1.4 (2.2) 1.9 (2.6) 0.4 (2.6)  
 

 
1 Τα διαθέσιμα δεδομένα για την αρχική εξέταση και την επανεξέταση αφορούν 199 
μαθητές της ομάδας παρέμβασης και 149 της ομάδας ελέγχου. 
2 ANCOVA: Ανάλυση συνδιασποράς. Ως συμμεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι αρχικές 
τιμές, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και η τιμή επανεξέτασης του ΔΜΣ. 
 
 
 
 
Πίνακας 7.13. Δείκτες φυσικής κατάστασης των μαθητών των Ομάδων 
Παρέμβασης (ΟΠ) και Ελέγχου (ΟΕ) πριν και μετά την τριετή παρέμβαση. 
 

Δείκτες Φυσικής Ομάδες Αρχική 
εξέταση 

Επανεξέτασ
η 

Αλλαγή 2  

Κατάστασης μαθη- 
τών 1

Μέση τιμή 
(SD) 

Μέση τιμή 
(SD) 

Μέση τιμή 
(SD) 

P 
 

Άλμα σε Mήκος Χωρίς Ο.Π. 84.7 (15.8) 113.8 (17.3) 29.1 (14.0) p<0.005
φορά (ΑΜΧΦ) (cm) Ο.Ε. 85.4 (16.3) 108.5 (16.3) 23.0 (14.0)  
Μέγιστος Αρ. Κοιλιακών Ο.Π. 7.2 (5.2) 15.4 (5.0) 8.1 (5.1) p<0.000

1 
(ΜΑΚ) (επαναλήψεις) Ο.Ε. 7.8 (5.9) 12.6 (4.9) 4.8 (5.0)  
Δίπλωση από Εδραία Ο.Π. 15.4 (5.9)  15.2 (6.6) -0.1 (4.3) p<0.05 
Θέση (ΔΕΘ) (cm) Ο.Ε. 15.8 (5.4) 14.8 (6.8) -1.0 (4.6)  
Χειροδυναμομέτρηση Ο.Π. 7.0 (2.5) 12.4 (3.6) 5.4 (2.7) n.s. 
(ΧΕΙΡ) (kg) Ο.Ε. 6.6 (2.4) 13.2 (2.8) 6.6 (2.5)  
Παλίνδρομο Τρέξιμο Ο.Π. 1.6 (0.8) 3.4 (1.5) 1.7 (1.3) p<0.05 
Αντοχής (ΠΤΑ) (óôÜäéá) Ο.Ε. 1.9 (0.7) 3.2 (1.5) 1.3 (1.3)  
 
1 Τα διαθέσιμα δεδομένα για την αρχική εξέταση και την επανεξέταση αφορούν 248 
μαθητές της ομάδας παρέμβασης και 177 της ομάδας ελέγχου. 
2 ANCOVA: Ανάλυση συνδιασποράς. Ως συμμεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι αρχικές 
τιμές, το φύλο και η τιμή επανεξέτασης του ΔΜΣ. 
 



Πίνακας 7.14. Γνώσεις υγείας των μαθητών και των γονέων των Ομάδων 
Παρέμβασης (ΟΠ) και Ελέγχου (ΟΕ) πριν και μετά την τριετή  παρέμβαση. 

 
Θεματική Ομάδες  Αρχική εξέταση Επανεξέταση Αλλαγή 2  
Ενότητα μαθη-

τών 1
Μέση τιμή 

(SD) 
Μέση τιμή  

(SD) 
Μέση τιμή 

(SD) 
P 
 

Γνώσεις υγείας 
παιδιών 

Ο.Π. 66.5 (10.2) 80.6 (5.2) 14.5 (10.0) p<0.0001

(% σωστών 
απαντήσεων) 

Ο.Ε 71.2 (9.7) 79.3 (5.3) 8.1 (8.4)  

Γνώσεις υγείας 
γονέων 

Ο.Π. 60.4 (16.3) 67.6 (14.9) 7.0 (14.4) p<0.05 

(% σωστών 
απαντήσεων) 

Ο.Ε. 63.6 (13.3) 66.8 (11.4) 3.1 (12.3)  
 

 
1 Για τη στατιστική ανάλυση έχουν χρησιμοποιηθεί τα δεδομένα, μαθητών και γονέων, 
που ήταν διαθέσιμα και στην αρχική εξέταση αλλά και στην επανεξέταση êáé åßíáé áðü 
248 ìáèçôÝò êáé 185 ãïíåßò ôçò ïìÜäáò ðáñÝìâáóçò êáé 177 ìáèçôÝò êáé 133 ãïíåßò 
ôçò ïìÜäá åëÝã÷ïõ. 
2 ANCOVA: Ανάλυση συνδιασποράς. Ως συμμεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι αρχικές 
τιμές, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και η τιμή επανεξέτασης του ΔΜΣ. 
 
 

7.2.2. ”ıÛ˜›ÙÈÛÁ ·ðÔÙÂÎÂÛÏ‹Ù˘Ì ð·Ò›Ï‚·ÛÁÚ ÏÂ ÂðflðÂ‰Ô 

ÂÍð·fl‰ÂıÛÁÚ „ÔÌ›˘Ì Í·È ÏÂ ÔÒÈÛÏ›ÌÔıÚ ‰ÂflÍÙÂÚ 

ÂðÈÍÈÌ‰ıÌ¸ÙÁÙ·Ú „È·  Õ 

 ÒflËÁÍÂ ˜ÒfiÛÈÏÔ „È· ÙÁÌ ÂÒÏÁÌÂfl· Ù˘Ì ·ðÔÙÂÎÂÛÏ‹Ù˘Ì ÙÁÚ 

ð·Ò›Ï‚·ÛÁÚ Ì· ÛıÛ˜ÂÙÈÛÙÔ˝Ì ÔÈ ·ÎÎ·„›Ú Ù˘Ì ð·Ò·Ï›ÙÒ˘Ì ÙÁÚ 

ÂÓ›Ù·ÛÁÚ Ù˘Ì Ï·ËÁÙ˛Ì ÏÂ ÙÔ ÂðflðÂ‰Ô ÂÍð·fl‰ÂıÛÁÚ Ù˘Ì „ÔÌ›˘Ì ÙÔıÚ. 

¡Í¸ÏÁ „È· Í·Î˝ÙÂÒÁ ÂÍÙflÏÁÛÁ ÙÁÚ ÛÁÏ·ÌÙÈÍ¸ÙÁÙ·Ú Ù˘Ì ·ÎÎ·„˛Ì ðÔı 

ÛÁÏÂÈ˛ËÁÍ·Ì, ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÂÍð·È‰ÂıÙÈÍfi ð·Ò›Ï‚·ÛÁ, ˘Ú ðÒÔÚ ÙÔıÚ 

ð·Ò‹„ÔÌÙÂÚ ÍÈÌ‰˝ÌÔı „È·  Õ, ÍÒflËÁÍÂ ˜ÒfiÛÈÏÁ Á ÛıÛ˜›ÙÈÛÁ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 

·ÎÎ·„˛Ì ÏÂ ÔÒÈÛÏ›ÌÔıÚ ‰ÂflÍÙÂÚ ÂðÈÍÈÌ‰ıÌ¸ÙÁÙ·Ú „È·  Õ. 

¡ÎÎ·„›Ú ‚ÈÔ˜ÁÏÈÍ˛Ì ÂÓÂÙ‹ÛÂ˘Ì 

◊ÒÁÛÈÏÔðÔÈ˛ÌÙ·Ú ·Ì‹ÎıÛÁ ‰È·ÛðÔÒ‹Ú Âð·Ì·Î·Ï‚·Ì¸ÏÂÌ˘Ì ÏÂÙÒfiÛÂ˘Ì 

‚Ò›ËÁÍÂ ¸ÙÈ ÛÙÔ Û˝ÌÔÎÔ ÙÔıÚ ÔÈ ‚ÈÔ˜ÁÏÈÍ›Ú ð·Ò‹ÏÂÙÒÔÈ ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì 

ÛÁÏ·ÌÙÈÍfi ·ÎÎ·„fi, ÏÂÙ·Ó˝ ·Ò˜ÈÍ˛Ì ÏÂÙÒfiÛÂ˘Ì Í·È Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁÚ Í·È 

„È· Ù· ‰˝Ô ÂðflðÂ‰· ÂÍð·fl‰ÂıÛÁÚ (˜·ÏÁÎ¸, ı¯ÁÎ¸) Ù˘Ì „ÔÌ›˘Ì ÙÁÚ œ—. 

œÈ ·ÎÎ·„›Ú ·ıÙ›Ú ‰ÂÌ ‰È›ˆÂÒ·Ì ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ ÏÂÙ·Ó˝ Ù˘Ì ‰˝Ô ÔÏ‹‰˘Ì 

ÂÍð·fl‰ÂıÛÁÚ ÂÍÙ¸Ú ÙÁÚ HDL-C ¸ðÔı Á ÏÂfl˘ÛÁ ðÔı ÛÁÏÂÈ˛ËÁÍÂ fiÙ·Ì 

ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ ÏÈÍÒ¸ÙÂÒÁ (p<0.05) „È· ÙÔıÚ Ï·ËÁÙ›Ú Ù˘Ì ÔðÔfl˘Ì ÔÈ „ÔÌÂflÚ 

·ÌfiÍÔıÌ ÛÙÁÌ ÔÏ‹‰· ı¯ÁÎfiÚ ÂÍð·fl‰ÂıÛÁÚ ›Ì·ÌÙÈ ·ıÙ˛Ì ÙÁÚ ÔÏ‹‰·Ú 

˜·ÏÁÎfiÚ ÂÍð·fl‰ÂıÛÁÚ (—flÌ·Í·Ú 7.15.). ¡Ì‹ÎÔ„· fiÙ·Ì Ù· ÂıÒfiÏ·Ù· Í·È 

„È· ÙÁÌ œ≈ ¸ðÔı Í·È ÂÍÂfl Á ÏÂfl˘ÛÁ ÙÁÚ HDL-C fiÙ·Ì ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ 



ÏÈÍÒ¸ÙÂÒÁ (p<0.05) „È· ÙÔıÚ Ï·ËÁÙ›Ú Ù˘Ì ÔðÔfl˘Ì ÔÈ „ÔÌÂflÚ ·ÌfiÍÔıÌ 

ÛÙÁÌ ÔÏ‹‰· ı¯ÁÎfiÚ ÂÍð·fl‰ÂıÛÁÚ ›Ì·ÌÙÈ ·ıÙ˛Ì ÙÁÚ ÔÏ‹‰·Ú ˜·ÏÁÎfiÚ 

ÂÍð·fl‰ÂıÛÁÚ (—flÌ·Í·Ú 7.16.). 

œÛÔÌ ·ˆÔÒ‹ ÙÁÌ Í·Ù·ÌÔÏfi Ù˘Ì Ï·ËÁÙ˛Ì ÙÁÚ œ— Í·È œ≈, ðÒÈÌ Í·È ÏÂÙ‹ 

ÙÁÌ Âˆ·ÒÏÔ„fi ÙÁÚ ð·Ò›Ï‚·ÛÁÚ, ÛÂ Û˜›ÛÁ ÏÂ Ûı„ÍÂÍÒÈÏ›Ì· ¸ÒÈ· 

ð·Ò·„¸ÌÙ˘Ì ÍÈÌ‰˝ÌÔı „È·  Õ, Ô ›ÎÂ„˜ÔÚ ˜2  ›‰ÂÈÓÂ ¸ÙÈ ·ð¸ ÙÔıÚ 81 

Ï·ËÁÙ›Ú ÙÁÚ œ— ðÔı ÙÔ 1992 Âfl˜·Ì ÙÈÏ›Ú ÔÎÈÍfiÚ ˜ÔÎÁÛÙÂÒ¸ÎÁÚ ÔÒÔ˝ 

ð‹Ì˘ ·ð¸ 200 mg/dl ( ·ÙÁ„ÔÒfl· ı¯ÁÎÔ˝ ÍÈÌ‰˝ÌÔı Û˝Ïˆ˘Ì· ÏÂ ÙÔıÚ: 

Gidding, 1993; National Institute of Health, 1991 Í·È Dennison et al., 1990) 

ÔÈ 52 (64.2%) ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì ÙÔ 1995 ÙÈÏ›Ú ˜·ÏÁÎ¸ÙÂÒÂÚ ·ð¸ ·ıÙ¸ ÙÔ 

¸ÒÈÔ. ¡ÌÙflÛÙÔÈ˜·, ·ð¸ ÙÔıÚ 39 Ï·ËÁÙ›Ú ÙÁÚ œ≈, ÏÂ ÙÈÏ›Ú ÔÎÈÍfiÚ 

˜ÔÎÁÛÙÂÒ¸ÎÁÚ ð‹Ì˘ ·ð¸ 200 mg/dl ÙÔ 1992, ÔÈ 11 (28.2%) ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì 

ÙÔ 1995 ÙÈÏ›Ú Í‹Ù˘ ·ðí ·ıÙ¸ ÙÔ ¸ÒÈÔ. ‘Ô ðÔÛÔÛÙ¸ Ù˘Ì Ï·ËÁÙ˛Ì ðÔı 

Âfl˜·Ì ÙÈÏ›Ú ÔÎÈÍfiÚ ˜ÔÎÁÛÙÂÒ¸ÎÁÚ ÔÒÔ˝ ð‹Ì˘ ·ð¸ 200 mg/dl ÙÔ 1992 Í·È 

ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì ˜·ÏÁÎ¸ÙÂÒÂÚ ÙÈÏ›Ú ·ð¸ ·ıÙ¸ ÙÔ ¸ÒÈÔ ÙÔ 1995 fiÙ·Ì 

ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÔ „È· ÙÁÌ œ— ›Ì·ÌÙÈ ÙÁÚ œ≈ (p<0.001). ¡ÌÙflËÂÙ· 

ÙÔ ðÔÛÔÛÙ¸ Ï·ËÁÙ˛Ì ðÔı Âfl˜·Ì ÙÈÏ›Ú ÔÎÈÍfiÚ ˜ÔÎÁÛÙÂÒ¸ÎÁÚ ÔÒÔ˝ ÙÔ 

1992 Í‹Ù˘ Ù˘Ì 200 mg/dl Í·È ÙÔ 1995 ÓÂð›Ò·Û·Ì ·ıÙ¸ ÙÔ ¸ÒÈÔ fiÙ·Ì 

ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÔ „È· ÙÁÌ œ≈ ›Ì·ÌÙÈ ÙÁÚ œ— (26.1% Í·È 9.0% 

·ÌÙflÛÙÔÈ˜·) (p<0.001) (—flÌ·Í·Ú 7.17.). 

œÛÔÌ ·ˆÔÒ‹ ÙÁÌ Í·Ù·ÌÔÏfi Ù˘Ì Ï·ËÁÙ˛Ì ÏÂ ‚‹ÛÁ ÙÈÚ ÙÈÏ›Ú ÙÁÚ LDL-C 

˘Ú ðÒÔÚ ÙÔ ¸ÒÈÔ Ù˘Ì 130 mg/dl ( ·ÙÁ„ÔÒfl· ı¯ÁÎÔ˝ ÍÈÌ‰˝ÌÔı Û˝Ïˆ˘Ì· 

ÏÂ ÙÔıÚ: Gidding, 1993; National Institute of Health, 1991 Í·È Dennison et 

al., 1990) ‚Ò›ËÁÍÂ ¸ÙÈ ·ð¸ ÙÔıÚ 74 Ï·ËÁÙ›Ú ÙÁÚ œ— ÏÂ ÙÈÏ›Ú 

ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÂÚ ·ıÙÔ˝ ÙÔı ÔÒflÔı, ÔÈ 34 (45.9%) ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì ÙÈÏ›Ú Í‹Ù˘ 

·ð¸ ·ıÙ¸ ÙÔ ¸ÒÈÔ Í·Ù‹ ÙÁÌ Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ. ¡ÌÙflÛÙÔÈ˜· ·ð¸ ÙÔıÚ 34 

Ï·ËÁÙ›Ú ÙÁÚ œ≈ ÏÂ ÙÈÏ›Ú LDL-C ‹Ì˘ ·ıÙÔ˝ ÙÔı ÔÒflÔı ÔÈ 8 (23.5%) 

ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì Í·Ù‹ ÙÁÌ Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ ÙÈÏ›Ú ÏÈÍÒ¸ÙÂÒÂÚ ·ð¸ ÙÔ ¸ÒÈÔ Ù˘Ì 

130 mg/dl. ¡Í¸ÏÁ ÙÔ ðÔÛÔÛÙ¸ Ù˘Ì Ï·ËÁÙ˛Ì ðÔı ÂÌ˛ Í·Ù‹ ÙÁÌ ·Ò˜ÈÍfi 

ÂÓ›Ù·ÛÁ Âfl˜Â ÙÈÏ›Ú LDL-C ð‹Ì˘ ·ð¸ ÙÔ ¸ÒÈÔ Ù˘Ì 130 mg/dl Í·Ù‹ ÙÁÌ 

Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ Âfl˜Â ÙÈÏ›Ú Í‹Ù˘ ·ð¸ ·ıÙ¸ ÙÔ ¸ÒÈÔ, fiÙ·Ì ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ 

ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÔ „È· ÙÁÌ œ— ›Ì·ÌÙÈ ÙÁÚ œ≈ (p<0.005). ¡ÌÙflËÂÙ· ÙÔ ðÔÛÔÛÙ¸ 

Ù˘Ì Ï·ËÁÙ˛Ì ðÔı Âfl˜·Ì ÙÈÏ›Ú LDL-C ÏÈÍÒ¸ÙÂÒÁ Ù˘Ì 130 mg/dl Í·Ù‹ ÙÁÌ 

·Ò˜ÈÍfi ÂÓ›Ù·ÛÁ Í·È Í·Ù‹ ÙÁÌ Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì ÙÈÏ›Ú 

ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÂÚ ·ð¸ 130 mg/dl fiÙ·Ì ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÔ „È· ÙÁÌ œ≈ 

›Ì·ÌÙÈ ÙÁÚ œ— (29.4% Í·È 6.3% ·ÌÙflÛÙÔÈ˜·) (p<0.001) (—flÌ·Í·Ú 7.18.). 

 



Πίνακας 7.15. Αλλαγές βιοχημικών παραμέτρων των μαθητών1 της 
Ομάδας Παρέμβασης, σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 
τους, μετά την τριετή παρέμβαση. 
 

Βιοχημικές Επίπεδο  Αρχική εξέταση Επανεξέταση  
Παράμετροι Εκπαίδευσης 

γονέων 
Μέσες τιμές  

(SD) 
Μέσες τιμές 

 (SD) 
P 

Ολική Χολη- Χαμηλό 188.6 (31.0) 172.7 (29.2) n.s. 
Στερόλη (mg/dl) Υψηλό 187.5 (27.8) 175.0 (27.3)  
LDL-C Χαμηλό 116.8 (32.3) 111.9 (27.4) n.s. 
(mg/dl) Υψηλό 118.7 (25.9) 112.4(24.3)  
HDL Χαμηλό 61.0 (13.9) 52.5 (15.3) 0.05 
(mg/dl) Υψηλό 58.5 (13.2) 53.8 (14.6)  
Ολ. Χολη. / Χαμηλό 3.2 (0.9) 3.6 (1.3) n.s. 
HDL (mg/dl) Υψηλό 3.3 (0.8) 3.5 (1.0)  
LDL-C / HDL Χαμηλό 2.0 (0.8) 2.4 (1.2) n.s. 
 Υψηλό 2.1 (0.7) 2.3 (0.9)  
 

1 Τα διαθέσιμα δεδομένα για την αρχική εξέταση και την επανεξέταση αφορούν 248 
μαθητές εκ των οποίων οι 98 προέρχονταν από γονείς με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
και οι 150 από γονείς με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
 
 
 
Πίνακας 7.16. Αλλαγές βιοχημικών παραμέτρων των μαθητών1 της 
Ομάδας Ελέγχου, σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους, 
μετά την τριετή παρέμβαση. 
 

Βιοχημικές Επίπεδο  Αρχική εξέταση Επανεξέταση  
παράμετροι Εκπαίδευσης 

γονέων 
Μέσες τιμές  

(SD) 
Μέσες τιμές  

(SD) 
P 

Ολική Χολη- Χαμηλό 177.6 (40.8) 185.4 (37.7) n.s. 
στερόλη (mg/dl) Υψηλό 178.8 (26.7) 192.7 (30.9)  
LDL-C Χαμηλό 103.0 (38.1) 120.9 (33.0) n.s. 
(mg/dl) Υψηλό 108.8 (24.5) 126.0 (29.1)  
HDL Χαμηλό 63.6 (16.3) 56.3 (15.4) p<0.05 
(mg/dl) Υψηλό 59.5 (13.6) 57.4 (12.4)  
Ολ. Χολη. / Χαμηλό 2.9 (0.9) 3.5 (1.0) n.s. 
HDL (mg/dl) Υψηλό 3.1 (0.8) 3.5 (0.9)  
LDL-C /HDL Χαμηλό 1.7 (0.8) 2.3 (0.9) n.s. 
 Υψηλό 1.9 (0.7) 2.3 (0.8)  
 
1 Τα διαθέσιμα δεδομένα για την αρχική εξέταση και την επανεξέταση αφορούν 177 
μαθητές εκ των οποίων οι 45 προέρχονται από γονείς με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
και οι 132 από γονείς με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 

 



—flÌ·Í·Ú 7.17. —ÔÛÔÛÙÈ·flÂÚ ·ÎÎ·„›Ú Ï·ËÁÙ˛Ì œÏ‹‰·Ú —·Ò›Ï‚·ÛÁÚ 
(œ—) Í·È ≈Î›„˜Ôı (œ≈), ˘Ú ðÒÔÚ ÙÁ Ûı„Í›ÌÙÒ˘ÛÁ ÙÁÚ ÔÎÈÍfiÚ 
˜ÔÎÁÛÙÂÒ¸ÎÁÚ ÛÙÔÌ ÔÒ¸ ÙÔı ·flÏ·ÙÔÚ, ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÙÒÈÂÙfi ð·Ò›Ï‚·ÛÁ. 

 
 

œÏ‹‰ÂÚ
¡ÒÈËÏ¸Ú 

Ï·ËÁÙ˛Ì ÙÔ 
1992 ÏÂ ÔÎ. 
˜ÔÎÁÛÙÂÒ. 
>200mg/dl 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
Ï·ËÁÙ˛Ì ðÔı 
ð·ÒÔı-Ûfl·Û·Ì 

‚ÂÎÙfl˘ÛÁ ÙÔ 1995 
ÏÂ ÔÎ. ˜ÔÎÁ-ÛÙÂÒ. 

<200mg/dl 

¡ÒÈËÏ¸Ú 
Ï·ËÁÙ˛Ì 

ÙÔ 1992 ÏÂ 
ÔÎ. 

˜ÔÎÁÛÙÂÒ. 
<200mg/dl

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
Ï·ËÁÙ˛Ì ðÔı ð·ÒÔı-
Ûfl·Û·Ì ÂðÈ‰ÂflÌ˘ÛÁ 

ÙÔ 1995 ÏÂ ÔÎ. ˜ÔÎÁ-
ÛÙÂÒ. <200mg/dl  

œ— 81 64.2% 167 9.0% 
œ≈ 39 28.2% 138 26.1% 
– - p<0.001 - p<0.001 

 

 

—flÌ·Í·Ú 7.18. —ÔÛÔÛÙÈ·flÂÚ ·ÎÎ·„›Ú Ï·ËÁÙ˛Ì œÏ‹‰·Ú —·Ò›Ï‚·ÛÁÚ 
(œ—) Í·È ≈Î›„˜Ôı (œ≈), ˘Ú ðÒÔÚ ÙÁ Ûı„Í›ÌÙÒ˘ÛÁ ÙÁÚ LDL-C ÛÙÔÌ ÔÒ¸ 
ÙÔı ·flÏ·ÙÔÚ, ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÙÒÈÂÙfi ð·Ò›Ï‚·ÛÁ. 

 
 

œÏ‹‰ÂÚ
¡ÒÈËÏ¸Ú 
Ï·ËÁÙ˛Ì 

ÙÔ 1992 ÏÂ 
LDL-C 

>130mg/dl 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
Ï·ËÁÙ˛Ì ðÔı ð·ÒÔı-
Ûfl·Û·Ì ‚ÂÎÙfl˘ÛÁ ÙÔ 

1995 ÏÂ LDL-C 
<130mg/dl 

¡ÒÈËÏ¸Ú 
Ï·ËÁÙ˛Ì ÙÔ 

1992 ÏÂ 
LDL-C 

<130mg/dl 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
Ï·ËÁÙ˛Ì ðÔı ð·ÒÔı-
Ûfl·Û·Ì ÂðÈ‰ÂflÌ˘ÛÁ ÙÔ 

1995 ÏÂ LDL-C 
<200mg/dl  

œ— 74 45.9% 174 6.3% 
œ≈ 34 23.5% 143 29.4% 
– - p<0.005 - p<0.0001 

 

¡ÎÎ·„›Ú ƒÂflÍÙÁ Ã‹Ê·Ú ”˛Ï·ÙÔÚ 

√È· ÙÔ ƒÃ”, Á ÙÈÏfi ·Ì·ˆÔÒ‹Ú ðÔı ˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈfiËÁÍÂ „È· ÙÔ ‰È·˜˘ÒÈÛÏ¸ 

Ù˘Ì Ï·ËÁÙ˛Ì ÛÂ ð·˜˝Û·ÒÍÔıÚ Í·È ÏÁ, fiÙ·Ì Á 90Á ÂÍ·ÙÔÛÙÈ·fl· Ë›ÛÁ ÙÔı 

Ï·ËÁÙÈÍÔ˝ ðÎÁËıÛÏÔ˝ Ù˘Ì «.—.¡. ·ÌÙflÛÙÔÈ˜ÁÚ ÁÎÈÍfl·Ú (Behrman and 

Vaughan, 1987). ÃÂ ‚‹ÛÁ ÙÔ ÍÒÈÙfiÒÈÔ ·ıÙ¸ ·ð¸ Ù· 49 ·„¸ÒÈ· ÙÁÚ œ— 

ðÔı ˜·Ò·ÍÙÁÒflÛÙÁÍ·Ì ˘Ú ð·˜˝Û·ÒÍ· Í·Ù‹ ÙÁÌ ·Ò˜ÈÍfi ÂÓ›Ù·ÛÁ, Ù· 24 

(49.0%) ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì ÙÈÏ›Ú ƒÃ” Í‹Ù˘ ·ıÙÔ˝ ÙÔı ÔÒflÔı Í·Ù‹ ÙÁÌ 

Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ. ¡ÌÙflÛÙÔÈ˜· ·ð¸ ÙÔıÚ 35 Ï·ËÁÙ›Ú ÙÁÚ œ≈ ÔÈ 10 (28.6%) 

ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì ‚ÂÎÙfl˘ÛÁ. œ ›ÎÂ„˜ÔÚ ˜2 ‰ÂÌ ›‰ÂÈÓÂ Í·Ïfl· ÛÁÏ·ÌÙÈÍfi 

‰È·ˆÔÒ‹ ÏÂÙ·Ó˝ ÙÁÚ œ— Í·È œ≈ ¸ÛÔÌ ·ˆÔÒ‹ ÙÈÚ ð·Ò·ð‹Ì˘ ·ÎÎ·„›Ú. 

¡ÌÙflËÂÙ· ÙÔ ðÔÛÔÛÙ¸ Ù˘Ì Ï·ËÁÙ˛Ì ðÔı ÂÌ˛ Í·Ù‹ ÙÁÌ ·Ò˜ÈÍfi ÂÓ›Ù·ÛÁ 

Âfl˜·Ì ÙÈÏ›Ú ƒÃ” Í‹Ù˘ ÙÁÚ 90ÁÚ ÂÍ·ÙÔÛÙÈ·fl·Ú Ë›ÛÁÚ, Í·Ù‹ ÙÁÌ 

Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì ÙÈÏ›Ú ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÂÚ ÙÁÚ 90ÁÚ ÂÍ·ÙÔÛÙÈ·fl·Ú 

Ë›ÛÁÚ, fiÙ·Ì ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÔ „È· ÙÁÌ œ≈ ˜˘ÒflÚ ¸Ï˘Ú Ì· ÂflÌ·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÍ‹ 

ÛÁÏ·ÌÙÈÍ¸ (5.9% Í·È 9.6% ·ÌÙflÛÙÔÈ˜·) (—flÌ·Í·Ú 7.19.). 



‘· ÂıÒfiÏ·Ù· fiÙ·Ì ·Ì‹ÎÔ„· Í·È „È· Ù· ÍÔÒflÙÛÈ· ¸ðÔı ÙÔ ðÔÛÔÛÙ¸ Ù˘Ì 

ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì ðÔı Âfl˜·Ì ƒÃ” ‹Ì˘ ÙÁÚ 90ÁÚ ÂÍ·ÙÔÛÙÈ·fl·Ú Ë›ÛÁÚ Í·Ù‹ ÙÁÌ 

·Ò˜ÈÍfi ÂÓ›Ù·ÛÁ Í·È ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì ‚ÂÎÙfl˘ÛÁ Í·Ù‹ ÙÁÌ Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ fiÙ·Ì 

ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÔ „È· ÙÁÌ œ— (37.5%) ›Ì·ÌÙÈ ÙÁÚ œ≈ (22.9%) ˜˘ÒflÚ ¸Ï˘Ú Ì· 

ÂflÌ·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÍ‹ ÛÁÏ·ÌÙÈÍfi ·ıÙfi Á ‰È·ˆÔÒ‹. 

¡Ì‹ÎÔ„Á, ˜˘ÒflÚ Í·È ð‹ÎÈ Ì· ÂflÌ·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÍ‹ ÛÁÏ·ÌÙÈÍfi, fiÙ·Ì Á 

‰È·Ï¸Òˆ˘ÛÁ Ù˘Ì ÙÈÏ˛Ì ÙÁÚ œ— Í·È œ≈ Í·Ù‹ ÙÁÌ Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ, ˘Ú ðÒÔÚ 

ÙÔ ðÔÛÔÛÙ¸ Ù˘Ì ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì ðÔı ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì ·˝ÓÁÛÁ ‹Ì˘ ÙÁÚ 90ÁÚ 

ÂÍ·ÙÔÛÙÈ·fl·Ú Ë›ÛÁÚ ÛÙÁÌ ÙÈÏfi ÙÔı ƒÃ” (1.3% Í·È 3.9% ·ÌÙflÛÙÔÈ˜·) 

(—flÌ·Í·Ú 7.20.). 

 

—flÌ·Í·Ú 7.19. —ÔÛÔÛÙÈ·flÂÚ ·ÎÎ·„›Ú ·„ÔÒÈ˛Ì œÏ‹‰·Ú —·Ò›Ï‚·ÛÁÚ 
(œ—) Í·È ≈Î›„˜Ôı (œ≈), ˘Ú ðÒÔÚ ÙÔ ƒÃ”1, ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÙÒÈÂÙfi ð·Ò›Ï‚·ÛÁ. 

 
 

œÏ‹‰ÂÚ
¡ÒÈËÏ¸Ú 

·„ÔÒÈ˛Ì ÙÔ 
1992 ÏÂ 

ƒÃ” >16.4 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
·„ÔÒÈ˛Ì ðÔı ð·ÒÔı-
Ûfl·Û·Ì ‚ÂÎÙfl˘ÛÁ ÙÔ 
1995 ÏÂ ƒÃ”<18.4 

¡ÒÈËÏ¸Ú 
·„ÔÒÈ˛Ì ÙÔ 

1992 ÏÂ 
ƒÃ” <16.4 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
·„ÔÒÈ˛Ì ðÔı ð·ÒÔı-

Ûfl·Û·Ì ÂðÈ‰ÂflÌ˘ÛÁ ÙÔ 
1995 ÏÂ ƒÃ” >18.4 

œ— 49 49.0% 85 5.9% 
œ≈ 35 28.6% 52 9.6% 
– - ns - Ns 

 

1 Ως κριτήριο για τους υπέρβαρους χρησιμοποιήθηκε η 90η εκατοστιαία θέση του 
μαθητικού πληθυσμού των ΗΠΑ αντίστοιχης ηλικίας (Behrman and Vaughan, 1987) 

 

—flÌ·Í·Ú 7.20. —ÔÛÔÛÙÈ·flÂÚ ·ÎÎ·„›Ú ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì œÏ‹‰·Ú —·Ò›Ï‚·ÛÁÚ 
(œ—) Í·È ≈Î›„˜Ôı (œ≈), ˘Ú ðÒÔÚ ÙÔ ƒÃ”1, ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÙÒÈÂÙfi ð·Ò›Ï‚·ÛÁ. 

 
 

œÏ‹‰ÂÚ
¡ÒÈËÏ¸Ú 

ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì 
ÙÔ 1992 ÏÂ 
ƒÃ” >16.6 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì ðÔı ð·-

ÒÔıÛfl·Û·Ì ‚ÂÎÙfl˘ÛÁ 
ÙÔ 1995 ÏÂ 
ƒÃ”<19.2 

¡ÒÈËÏ¸Ú 
ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì 
ÙÔ 1992 ÏÂ 
ƒÃ” <16.2 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì ðÔı ð·ÒÔı-
Ûfl·Û·Ì ÂðÈ‰ÂflÌ˘ÛÁ ÙÔ 

1995 ÏÂ ƒÃ” >19.2 

œ— 32 37.5% 76 1.3% 
œ≈ 35 22.9% 51 3.9% 
– - ns - ns 

 

1 Ως κριτήριο για τους υπέρβαρους χρησιμοποιήθηκε η 90η εκατοστιαία θέση του 
μαθητικού πληθυσμού των ΗΠΑ αντίστοιχης ηλικίας (Behrman and Vaughan, 1987) 

 

 

 



AÎÎ·„›Ú ˘Ú ðÒÔÚ ÙÁÌ Í·Ù·Ì‹Î˘ÛÁ ËÂÒÏfl‰˘Ì Í·È ËÒÂðÙÈÍ˛Ì 

ÛıÛÙ·ÙÈÍ˛Ì 

ºÛÔÌ ·ˆÔÒ‹ ÙÔÌ ·ÒÈËÏ¸ Ù˘Ì ðÒÔÛÎ·Ï‚·Ì¸ÏÂÌ˘Ì ËÂÒÏfl‰˘Ì, Ù¸ÛÔ „È· Ù· 

·„¸ÒÈ· ¸ÛÔ Í·È „È· Ù· ÍÔÒflÙÛÈ·, ˘Ú ÙÈÏfi ·Ì·ˆÔÒ‹Ú ˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈfiËÁÍ·Ì ÔÈ 

1800 Kcals / ÁÏ›Ò· „È· ÙÁÌ ÁÎÈÍfl· Ù˘Ì ›ÓÈ ˜Ò¸Ì˘Ì ÂÌ˛ „È· ÙÁÌ ÁÎÈÍfl· 

Ù˘Ì ÂÌÌ›· ˜Ò¸Ì˘Ì ÔÈ 2000 Kcals/ÁÏ›Ò· (FAO/WHO/UNU, 1985). ‘Ô 

ðÔÛÔÛÙ¸ Ù˘Ì ·„ÔÒÈ˛Ì Í·È ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì ðÔı ÂÌ˛ Í·Ù‹ ÙÁÌ ·Ò˜ÈÍfi ÂÓ›Ù·ÛÁ 

Ô ·ÒÈËÏ¸Ú Ù˘Ì ðÒÔÛÎ·Ï‚·Ì¸ÏÂÌ˘Ì ËÂÒÏfl‰˘Ì ıðÂÒ›‚·ÈÌÂ ÙÔ ·ÌÙflÛÙÔÈ˜Ô 

¸ÒÈÔ Ù˘Ì 1800 Kcals/ÁÏ›Ò·, Í·Ù‹ ÙÁÌ Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ Í·Ù·Ì‹Î˘Ì·Ì Í‹Ù˘ 

Ù˘Ì 2000 Kcals/ÁÏ›Ò·, fiÙ·Ì ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÔ „È· ÙÁÌ œ— ›Ì·ÌÙÈ ÙÁÚ œ≈, ¸˜È 

¸Ï˘Ú Ì· ÂflÌ·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÍ‹ ÛÁÏ·ÌÙÈÍ¸ (26.3% Í·È 17.9% „È· Ù· ·„¸ÒÈ· 

Í·È 42.9% Í·È 33.3% „È· Ù· ÍÔÒflÙÛÈ· ·ÌÙflÛÙÔÈ˜·). ¡Ì‹ÎÔ„· fiÙ·Ì Ù· 

ÂıÒfiÏ·Ù· Í·È „È· ÙÔıÚ Ï·ËÁÙ›Ú ðÔı ÂÌ˛ Í·Ù‹ ÙÁÌ ·Ò˜ÈÍfi ÂÓ›Ù·ÛÁ 

‚Ò›ËÁÍ·Ì Ì· Í·Ù·Ì·Î˛ÌÔıÌ Í‹Ù˘ Ù˘Ì 1800 Kcals/ÁÏ›Ò·, Í·Ù‹ ÙÁÌ 

Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ Í·Ù·Ì‹Î˘Ì·Ì ð‹Ì˘ ·ð¸ 2000 Kcals/ÁÏ›Ò·. ¡Ì Í·È Ù· 

ðÔÛÔÛÙ‹ ‰ÂÌ ‰È›ˆÂÒ·Ì ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ ÏÂÙ·Ó˝ ÙÁÚ œ— Í·È œ≈ „È· Ù· ·„¸ÒÈ· 

(57.1% Í·È 69.2% ·ÌÙflÛÙÔÈ˜·) „È· Ù· ÍÔÒflÙÛÈ· ‚Ò›ËÁÍÂ Ì· ‰È·ˆ›ÒÔıÌ 

ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ (22.7% Í·È 57.9% ·ÌÙflÛÙÔÈ˜·, p<0.05) (—flÌ·ÍÂÚ 7.21. Í·È 

7.22.). 

œÛÔÌ ·ˆÔÒ‹ ÙÔ ðÔÛÔÛÙ¸ ðÒÔÛÎ·Ï‚·Ì¸ÏÂÌ˘Ì ËÂÒÏfl‰˘Ì ÏÂ ÙÁ ÏÔÒˆfi 

ÎflðÔıÚ ·ÎÎ‹ Í·È ÍÔÒÂÛÏ›ÌÔı ÎflðÔıÚ ÂÈ‰ÈÍ¸ÙÂÒ·, ˘Ú ðÔÛÔÛÙ¸ ·Ì·ˆÔÒ‹Ú 

˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈfiËÁÍÂ ÙÔ 40% „È· ÙÔ ÔÎÈÍ¸ ÎflðÔÚ Í·È ÙÔ 10% „È· ÙÔ 

ÍÔÒÂÛÏ›ÌÔ ÎflðÔÚ (James, 1988). ÃÂ ‚‹ÛÁ ·ıÙ‹ Ù· ÛÁÏÂfl· ·Ì·ˆÔÒ‹Ú, ÙÔ 

ðÔÛÔÛÙ¸ Ù˘Ì ·„ÔÒÈ˛Ì Í·È ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì ðÔı ÂÌ˛ Í·Ù‹ ÙÁÌ ·Ò˜ÈÍfi ÂÓ›Ù·ÛÁ 

Í·Ù·Ì‹Î˘Ì·Ì ð‹Ì˘ ·ð¸ Ù· ·ÌÙflÛÙÔÈ˜· ¸ÒÈ· Í·Ù‹ ÙÁÌ Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ 

‚Ò›ËÁÍ·Ì Ì· Í·Ù·Ì·Î˛ÌÔıÌ Í‹Ù˘ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì ÔÒfl˘Ì, ‰Â ‰È›ˆÂÒÂ 

ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ ÏÂÙ·Ó˝ ÙÁÚ œ— Í·È œ≈. « Ï¸ÌÁ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÍ‹ ÛÁÏ·ÌÙÈÍfi 

‰È·ˆÔÒ‹ ðÔı ‚Ò›ËÁÍÂ ÏÂÙ·Ó˝ ÙÁÚ œ— Í·È œ≈ ·ˆÔÒ‹ Ù· ðÔÛÔÛÙ‹ Ù˘Ì 

·„ÔÒÈ˛Ì Ù˘Ì ÔðÔfl˘Ì Á ÁÏÂÒfiÛÈ· Í·Ù·Ì‹Î˘ÛÁ ÔÎÈÍÔ˝ ÎflðÔıÚ Í·Ù‹ ÙÁÌ 

Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ fiÙ·Ì ·Ì˛ÙÂÒÁ ÙÔı 40% (25.0% Í·È 85.7% ·ÌÙflÛÙÔÈ˜·, 

p<0.05) (—flÌ·ÍÂÚ 7.23., 7.24., 7.25., 7.26.). 

 



—flÌ·Í·Ú 7.21. —ÔÛÔÛÙÈ·flÂÚ ·ÎÎ·„›Ú ·„ÔÒÈ˛Ì œÏ‹‰·Ú —·Ò›Ï‚·ÛÁÚ 
(œ—) Í·È ≈Î›„˜Ôı (œ≈), ˘Ú ðÒÔÚ Ûı„ÍÂÍÒÈÏ›Ì· ¸ÒÈ·1 Í·Ù·Ì·ÎÈÛÍ¸ÏÂÌ˘Ì 
ËÂÒÏfl‰˘Ì ÁÏÂÒÁÛfl˘Ú, ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÙÒÈÂÙfi ð·Ò›Ï‚·ÛÁ.  

 
 

œÏ‹‰ÂÚ
¡ÒÈËÏ¸Ú ·„Ô-
ÒÈ˛Ì ÙÔ 1992 
ÏÂ Í·Ù·Ì‹Î˘-
ÛÁ ËÂÒÏfl‰˘Ì 

>1800kcal/ÁÏ.

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
·„ÔÒÈ˛Ì ðÔı ð·ÒÔı-
Ûfl·Û·Ì ‚ÂÎÙfl˘ÛÁ ÙÔ 
1995 ÏÂ Í·Ù·Ì‹Î˘ÛÁ 

ËÂÒÏfl‰˘Ì  <2000 
kcal/ÁÏ. 

¡ÒÈËÏ¸Ú 
·„Ô-ÒÈ˛Ì ÙÔ 

1992 ÏÂ 
Í·Ù·Ì‹-

Î˘ÛÁ ËÂÒÏfl-
‰˘Ì  <1800 

kcal/ÁÏ. 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
·„ÔÒÈ˛Ì ðÔı ð·ÒÔı-
Ûfl·Û·Ì ÂðÈ‰ÂflÌ˘ÛÁ 
ÙÔ 1995 ÏÂ Í·Ù·Ì‹-

Î˘ÛÁ ËÂÒÏfl‰˘Ì  
>2000 kcal/ÁÏ. 

œ— 19 26.9% 7 57.1% 
œ≈ 28 17.9% 13 69.2% 
– - ns - ns 

 

1FAO/WHO/UNU, 1985 

 

—flÌ·Í·Ú 7.22. —ÔÛÔÛÙÈ·flÂÚ ·ÎÎ·„›Ú ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì œÏ‹‰·Ú —·Ò›Ï‚·ÛÁÚ 
(œ—) Í·È ≈Î›„˜Ôı (œ≈), ˘Ú ðÒÔÚ Ûı„ÍÂÍÒÈÏ›Ì· ¸ÒÈ·1 Í·Ù·Ì·ÎÈÛÍ¸ÏÂÌ˘Ì 
ÁÏÂÒÁÛfl˘Ú ËÂÒÏfl‰˘Ì, ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÙÒÈÂÙfi ð·Ò›Ï‚·ÛÁ. 

 
 

œÏ‹‰ÂÚ
¡ÒÈËÏ¸Ú ÍÔÒÈ-
ÙÛÈ˛Ì ÙÔ 1992
ÏÂ Í·Ù·Ì‹Î˘-
ÛÁ ËÂÒÏfl‰˘Ì  

>1800kcal/ÁÏ. 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì ðÔı 
ð·ÒÔı-Ûfl·Û·Ì 

‚ÂÎÙfl˘ÛÁ ÙÔ 1995 ÏÂ 
Í·Ù·Ì‹Î˘ÛÁ 

ËÂÒÏfl‰˘Ì  <2000 
kcal/ÁÏ. 

¡ÒÈËÏ¸Ú ÍÔÒÈ-
ÙÛÈ˛Ì ÙÔ 1992 

ÏÂ Í·Ù·Ì‹-
Î˘ÛÁ ËÂÒÏfl-
‰˘Ì  <1800 

kcal/ÁÏ. 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì ðÔı ð·-
ÒÔıÛfl·Û·Ì ÂðÈ‰Âfl-

Ì˘ÛÁ ÙÔ 1995 ÏÂ Í·-
Ù·Ì‹Î˘ÛÁ ËÂÒÏfl‰˘Ì 

>2000 kcal/ÁÏ. 

œ— 7 42.9% 22 22.7% 
œ≈ 12 33.3% 19 57.9% 
– - ns - ns 

 

1FAO/WHO/UNU, 1985 

 

—flÌ·Í·Ú 7.23. —ÔÛÔÛÙÈ·flÂÚ ·ÎÎ·„›Ú ·„ÔÒÈ˛Ì œÏ‹‰·Ú —·Ò›Ï‚·ÛÁÚ 
(œ—) Í·È ≈Î›„˜Ôı (œ≈), ˘Ú ðÒÔÚ ÙÔ ÁÏÂÒfiÛÈ· ðÒÔÛÎ·Ï‚·Ì¸ÏÂÌÔ 
ðÔÛÔÛÙ¸ ËÂÒÏfl‰˘Ì ÁÏÂÒÁÛfl˘Ú ·ð¸ ÔÎÈÍ¸ ÎflðÔÚ1, ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÙÒÈÂÙfi 
ð·Ò›Ï‚·ÛÁ. 

 
 

œÏ‹‰ÂÚ
¡ÒÈËÏ¸Ú ·„Ô-
ÒÈ˛Ì ÙÔ 1992 

ÏÂ ÔÎÈÍ¸ 
ÎflðÔÚ >40% 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
·„ÔÒÈ˛Ì ðÔı ð·ÒÔı-
Ûfl·Û·Ì ‚ÂÎÙfl˘ÛÁ ÙÔ 
1995 ÏÂ ÔÎÈÍ¸ ÎflðÔÚ 

<40% 

¡ÒÈËÏ¸Ú 
·„Ô-ÒÈ˛Ì ÙÔ 

1992 ÏÂ 
ÔÎÈÍ¸ ÎflðÔÚ 

<40% 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
·„ÔÒÈ˛Ì ðÔı ð·ÒÔı-
Ûfl·Û·Ì ÂðÈ‰ÂflÌ˘ÛÁ 
ÙÔ 1995 ÏÂ ÔÎÈÍ¸ 

ÎflðÔÚ >40% 
œ— 22 13.6% 4 25.0% 
œ≈ 34 8. 8% 7 85.7% 
– - ns - p<0.005 

 
1 James, 1988 



—flÌ·Í·Ú 7.24. —ÔÛÔÛÙÈ·flÂÚ ·ÎÎ·„›Ú ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì œÏ‹‰·Ú —·Ò›Ï‚·ÛÁÚ 
(œ—) Í·È ≈Î›„˜Ôı (œ≈), ˘Ú ðÒÔÚ ÙÔ ðÔÛÔÛÙ¸ ËÂÒÏfl‰˘Ì ·ð¸ ÔÎÈÍ¸ 
ÎflðÔÚ1, ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÙÒÈÂÙfi ð·Ò›Ï‚·ÛÁ. 

 
 

œÏ‹‰ÂÚ
¡ÒÈËÏ¸Ú ÍÔÒÈ-
ÙÛÈ˛Ì ÙÔ 1992

ÏÂ ÔÎÈÍ¸ 
ÎflðÔÚ >40% 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì ðÔı 
ð·ÒÔı-Ûfl·Û·Ì 

‚ÂÎÙfl˘ÛÁ ÙÔ 1995 ÏÂ 
ÔÎÈÍ¸ ÎflðÔÚ <40% 

¡ÒÈËÏ¸Ú 
ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì 
ÙÔ 1992 ÏÂ 
ÔÎÈÍ¸ ÎflðÔÚ 

<40% 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì ðÔı 
ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì 

ÂðÈ‰ÂflÌ˘ÛÁ ÙÔ 1995 
ÏÂ ÔÎÈÍ¸ ÎflðÔÚ 

>40% 
œ— 28 17.9% 1 100.0% 
œ≈ 23 17.4% 8 87.5% 
– - ns - ns 

 

1 James, 1988 
 
 

—flÌ·Í·Ú 7.25. —ÔÛÔÛÙÈ·flÂÚ ·ÎÎ·„›Ú ·„ÔÒÈ˛Ì œÏ‹‰·Ú —·Ò›Ï‚·ÛÁÚ 
(œ—) Í·È ≈Î›„˜Ôı (œ≈), ˘Ú ðÒÔÚ ÙÔ ðÔÛÔÛÙ¸ ËÂÒÏfl‰˘Ì ·ð¸ ÍÔÒÂÛÏ›ÌÔ 
ÎflðÔÚ1, ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÙÒÈÂÙfi ð·Ò›Ï‚·ÛÁ. 

 
 

œÏ‹‰ÂÚ
¡ÒÈËÏ¸Ú ·„Ô-
ÒÈ˛Ì ÙÔ 1992 
ÏÂ ÍÔÒÂÛÏ›ÌÔ 
ÎflðÔÚ >10% 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
·„ÔÒÈ˛Ì ðÔı ð·ÒÔı-
Ûfl·Û·Ì ‚ÂÎÙfl˘ÛÁ ÙÔ 
1995 ÏÂ ÍÔÒÂÛÏ›ÌÔ 

ÎflðÔÚ <10% 

¡ÒÈËÏ¸Ú 
·„Ô-ÒÈ˛Ì ÙÔ 

1992 ÏÂ 
ÍÔÒÂÛÏ›-ÌÔ 
ÎflðÔÚ <10% 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
·„ÔÒÈ˛Ì ðÔı ð·ÒÔı-
Ûfl·Û·Ì ÂðÈ‰ÂflÌ˘ÛÁ 

ÙÔ 1995 ÏÂ 
ÍÔÒÂÛÏ›ÌÔ ÎflðÔÚ 

>10% 
œ— 25 8.0% 1 100.0% 
œ≈ 40 0.0% 1 100.0% 
– - ns - ns 

 

1 James, 1988 
 
 

—flÌ·Í·Ú 7.26. —ÔÛÔÛÙÈ·flÂÚ ·ÎÎ·„›Ú ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì œÏ‹‰·Ú —·Ò›Ï‚·ÛÁÚ 
(œ—) Í·È ≈Î›„˜Ôı (œ≈), ˘Ú ðÒÔÚ ÙÔ ðÔÛÔÛÙ¸ ËÂÒÏfl‰˘Ì ·ð¸ ÍÔÒÂÛÏ›ÌÔ 
ÎflðÔÚ1, ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÙÒÈÂÙfi ð·Ò›Ï‚·ÛÁ. 

 
 

œÏ‹‰ÂÚ
¡ÒÈËÏ¸Ú ÍÔÒÈ-
ÙÛÈ˛Ì ÙÔ 1992
ÏÂ ÍÔÒÂÛÏ›ÌÔ 
ÎflðÔÚ >10% 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì ðÔı 
ð·ÒÔı-Ûfl·Û·Ì 

‚ÂÎÙfl˘ÛÁ ÙÔ 1995 ÏÂ 
ÍÔÒÂÛÏ›ÌÔ ÎflðÔÚ 

<10% 

¡ÒÈËÏ¸Ú 
ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì 
ÙÔ 1992 ÏÂ 
ÍÔÒÂÛÏ›ÌÔ 
ÎflðÔÚ <10%

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
ÍÔÒÈÙÛÈ˛Ì ðÔı ð·-
ÒÔıÛfl·Û·Ì ÂðÈ‰Âfl-

Ì˘ÛÁ ÙÔ 1995 ÏÂ ÍÔ-
ÒÂÛÏ›ÌÔ ÎflðÔÚ >10%

œ— 29 0.0% 0 - 
œ≈ 28 0.0% 3 100.0% 
– - ns - ns 

 

1 James, 1988 



¡ÎÎ·„›Ú ˘Ú ðÒÔÚ Ù· ÂðflðÂ‰· Û˘Ï·ÙÈÍfiÚ ‹ÛÍÁÛÁÚ 

ŸÚ ðÒÔÚ Ù· ÂðflðÂ‰· Û˘Ï·ÙÈÍfiÚ ‹ÛÍÁÛÁÚ Ù˘Ì ·„ÔÒÈ˛Ì ÙÁÚ œ—, Á 

·Ì‹ÎıÛÁ ‰È·ÛðÔÒ‹Ú ›‰ÂÈÓÂ ¸ÙÈ Ù· ·„¸ÒÈ·, Ù˘Ì ÔðÔfl˘Ì ÔÈ „ÔÌÂflÚ ·ÌfiÍÔıÌ 

ÛÙÁÌ ÔÏ‹‰· ı¯ÁÎfiÚ ÂÍð·fl‰ÂıÛÁÚ, ·˝ÓÁÛ·Ì ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ ðÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒÔ ÙÔÌ 

Â‚‰ÔÏ·‰È·flÔ ˜Ò¸ÌÔ ·ð·Û˜¸ÎÁÛfiÚ ÙÔıÚ ÛÂ ›ÌÙÔÌÂÚ ˆıÛÈÍ›Ú 

‰Ò·ÛÙÁÒÈ¸ÙÁÙÂÚ, ÛÂ Û˜›ÛÁ ÏÂ Ù· ·„¸ÒÈ· Ù˘Ì ÔðÔfl˘Ì ÔÈ „ÔÌÂflÚ ·ÌfiÍÔıÌ 

ÛÙÁ ˜·ÏÁÎfi ÂÍð·fl‰ÂıÛÁ (p<0.01). ºÛÔÌ ·ˆÔÒ‹ ¸Ï˘Ú Ù· ÍÔÒflÙÛÈ· ÙÁÚ 

œ— ‰ÂÌ ‚Ò›ËÁÍÂ Í·Ïfl· ‰È·ˆÔÒ‹ ÏÂÙ·Ó˝ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì ÔðÔfl˘Ì ÔÈ „ÔÌÂflÚ 

·ÌfiÍÔıÌ ÛÙÁÌ ÔÏ‹‰· ı¯ÁÎfiÚ ÂÍð·fl‰ÂıÛÁÚ Í·È ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì ÔðÔfl˘Ì ÔÈ 

„ÔÌÂflÚ ·ÌfiÍÔıÌ ÛÙÁÌ ÔÏ‹‰· ˜·ÏÁÎfiÚ ÂÍð·fl‰ÂıÛÁÚ, ˘Ú ðÒÔÚ ÙÔÌ 

Â‚‰ÔÏ·‰È·flÔ ˜Ò¸ÌÔ ÂÌ·Û˜¸ÎÁÛÁÚ ÏÂ ›ÌÙÔÌÂÚ Û˘Ï·ÙÈÍ›Ú 

‰Ò·ÛÙÁÒÈ¸ÙÁÙÂÚ (—flÌ·Í·Ú 7.27.). 

”ÙÁÌ œ≈ Ù¸ÛÔ „È· Ù· ·„¸ÒÈ· ¸ÛÔ Í·È „È· Ù· ÍÔÒflÙÛÈ· ‰ÂÌ ÛÁÏÂÈ˛ËÁÍÂ 

Í·Ïfl· ÛÁÏ·ÌÙÈÍfi ‰È·ˆÔÒÔðÔflÁÛÁ ÏÂÙ·Ó˝ ·Ò˜ÈÍ˛Ì ÏÂÙÒfiÛÂ˘Ì Í·È 

Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁÚ, ¸ÛÔÌ ·ˆÔÒ‹ ÙÔÌ Â‚‰ÔÏ·‰È·flÔ ˜Ò¸ÌÔ ·ð·Û˜¸ÎÁÛÁÚ ÙÔıÚ 

ÛÂ ›ÌÙÔÌÂÚ Û˘Ï·ÙÈÍ›Ú ‰Ò·ÛÙÁÒÈ¸ÙÁÙÂÚ (—flÌ·Í·Ú 7.28.). 
 
 
Πίνακας 7.27. Αλλαγές στα επίπεδα σωματικής άσκησης (Ώρες / 
εβδομάδα) των μαθητών της Ομάδας Παρέμβασης, με βάση τα 
αποτελέσματα της αρχικής εξέτασης (1992) και μετά από τριετή 
παρέμβαση (1995), σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 
τους. 
 

 Επίπεδο  Αριθμός Αρχική εξέταση Επανεξέταση 
Μαθητές Εκπαίδευσης 

γονέων 
μαθητών Μέσες τιμές (SD) Μέσες τιμές (SD)

 Χαμηλό 38 1.3 (2.0) 3.2* (3.0) 

Αγόρια Υψηλό 61 1.5 (2.5) 5.3* (3.8) 

 Χαμηλό 37 0.4 (1.0) 1.4 (1.8) 

Κορίτσια Υψηλό 50 0.4 (1.1) 1.2 (2.0) 

 
Ανάλυση συνδιασποράς με συμμεταβλητή την αρχική εξέταση 
* p<0.01 
 

Πίνακας 7.28. Αλλαγές στα επίπεδα σωματικής άσκησης (Ώρες / 
εβδομάδα) των μαθητών της Ομάδας Ελέγχου, με βάση τα αποτελέσματα 
της αρχικής εξέτασης (1992) και της επανεξέτασης (1995), σε σχέση με το 
επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους. 
 

 Επίπεδο   Αρχική εξέταση Επανεξέταση 
Μαθητές Εκπαίδευσης 

γονέων 
Αριθμός 
μαθητών 

Μέσες τιμές (SD) Μέσες τιμές (SD)

 Χαμηλό 16 2.1 (2.4) 2.3 (2.5) 
Αγόρια Υψηλό 57 2.1 (2.8) 2.8 (2.7) 

 Χαμηλό 17 0.1 (0.5) 0.4 (1.1) 



Κορίτσια Υψηλό 49 1.5 (2.1) 1.5 (2.3) 

« ·Ì‹ÎıÛÁ ÛıÌ‰È·ÛðÔÒ‹Ú ‰ÂÌ ›‰ÂÈÓÂ Í·Ïfl· ÛÁÏ·ÌÙÈÍfi ‰È·ˆÔÒ‹ ÏÂÙ·Ó˝ ·Ò˜ÈÍfiÚ 
ÂÓ›Ù·ÛÁÚ Í·È Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁÚ 



7.3. ”ıÏÏÂÙÔ˜fi Ù˘Ì „ÔÌ›˘Ì ÛÙÔ ðÒ¸„Ò·ÏÏ· Í·È 

·ÓÈÔÎ¸„ÁÛfi ÙÔı ·ðí ·ıÙÔ˝Ú 

◊ÒÁÛÈÏÔðÔÈ˛ÌÙ·Ú ˘Ú ÍÒÈÙfiÒÈÔ ð·˜ıÛ·ÒÍfl·Ú ÂÌÁÎflÍ˘Ì ÙÈÚ ÙÈÏ›Ú ÙÔı 

ƒÃ” ðÔı ÂflÌ·È ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÂÚ ·ð¸ 25, Ô ›ÎÂ„˜ÔÚ ˜2 ÙÔı –earson ‰ÂÌ 

›‰ÂÈÓÂ Í·Ïfl· ‰È·ˆÔÒ‹ ÏÂÙ·Ó˝ œ— Í·È œ≈ ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÔÎÔÍÎfiÒ˘ÛÁ Ù˘Ì 

ÙÒÈ˛Ì ðÒ˛Ù˘Ì ˜Ò¸Ì˘Ì ÙÔı ðÒÔ„Ò‹ÏÏ·ÙÔÚ ˘Ú ðÒÔÚ Ù· ðÔÛÔÛÙ‹ 

ð·˜˝Û·ÒÍ˘Ì „ÔÌ›˘Ì (—flÌ·ÍÂÚ 7.29. Í·È 7.30.). 

œÛÔÌ ·ˆÔÒ‹ ÙÈÚ ÛıÌfiËÂÈÂÚ Í·ðÌflÛÏ·ÙÔÚ, Ù˘Ì Ùı˜·fl· ÂðÈÎÂ„Ï›Ì˘Ì 

„ÔÌ›˘Ì, ÔÈ ‰È·Ë›ÛÈÏÂÚ ðÎÁÒÔˆÔÒflÂÚ ·ˆÔÒÔ˝Ì 119 ð·Ù›ÒÂÚ Í·È ÏÁÙ›ÒÂÚ 

ÙÁÚ œ— Í·È 73 ð·Ù›ÒÂÚ Í·È ÏÁÙ›ÒÂÚ ÙÁÚ œ≈. ¡ð¸ ÙÔıÚ 72 Í·ðÌÈÛÙ›Ú 

ð·Ù›ÒÂÚ ÙÁÚ œ—, ÙÔ 1992 ÔÈ 8 (11.1%) ‚Ò›ËÁÍ·Ì Ì· ›˜ÔıÌ fi‰Á 

Â„Í·Ù·ÎÂfl¯ÂÈ ÙÔ Í‹ðÌÈÛÏ· Í·Ù‹ ÙÁÌ Âð·ÌÂÓ›Ù·ÛÁ ÂÌ˛ ·ð¸ ÙÔıÚ 43 ÙÁÚ 

œ≈, ÔÈ 2 (4.7%). ¡ÌÙflÛÙÔÈ˜· ·ð¸ ÙÈÚ 42 Í·ðÌflÛÙÒÈÂÚ ÏÁÙ›ÒÂÚ ÙÁÚ œ— ÔÈ 

2 (4.8%) Â„Í·Ù›ÎÂÈ¯·Ì ÙÔ Í‹ðÌÈÛÏ· ÂÌ˛ ·ð¸ ÙÈÚ 23 Í·ðÌflÛÙÒÈÂÚ ÙÁÚ 

œ≈ Á Ïfl· (4.3%). œ ›ÎÂ„˜ÔÚ ˜2 ›‰ÂÈÓÂ ¸ÙÈ Í·È Ûí ·ıÙ›Ú ÙÈÚ ðÂÒÈðÙ˛ÛÂÈÚ 

ÔÈ ·ÎÎ·„›Ú ðÔı ÛÁÏÂÈ˛ËÁÍ·Ì ÏÂÙ·Ó˝ Ù˘Ì ‰˝Ô ÔÏ‹‰˘Ì Í·È „È· ÙÔıÚ ‰˝Ô 

„ÔÌÂflÚ, ‰ÂÌ ÂflÌ·È ÛÁÏ·ÌÙÈÍ›Ú (—flÌ·ÍÂÚ 7.31. Í·È 7.32.). 

 

—flÌ·Í·Ú 7.29. —ÔÛÔÛÙÈ·flÂÚ ·ÎÎ·„›Ú ÛÙÔıÚ ð·Ù›ÒÂÚ Ù˘Ì œÏ‹‰˘Ì 
—·Ò›Ï‚·ÛÁÚ Í·È ≈Î›„˜Ôı, ˘Ú ðÒÔÚ ÙÔ ƒÃ”1, ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÙÒÈÂÙfi 
ð·Ò›Ï‚·ÛÁ. 

 
 ¡ÒÈËÏ¸Ú 

ð·ÙÂÒ‹‰˘Ì 
ÙÔ 1992 ÏÂ 
ƒÃ” >25 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
ð·ÙÂÒ‹‰˘Ì ðÔı 

ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì ‚ÂÎÙfl˘-
ÛÁ ÙÔ 1995 ÏÂ ƒÃ” 

<25 

¡ÒÈËÏ¸Ú 
ð·ÙÂÒ‹‰˘Ì 
ÙÔ 1992 ÏÂ 
ƒÃ” <25 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
ð·ÙÂÒ‹‰˘Ì ðÔı ð·-
ÒÔıÛfl·Û·Ì ÂðÈ‰Âfl-
Ì˘ÛÁ ÙÔ 1995 ÏÂ 

ƒÃ”>25 
œ— 70 2.9% 34 0.0% 
œ≈ 44 0.0% 28 0.0% 
– - ns - Ns 

 

1 Ως κριτήριο παχυσαρκίας χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές ΔΜΣ>25 

 



—flÌ·Í·Ú 7.30. —ÔÛÔÛÙÈ·flÂÚ ·ÎÎ·„›Ú ÛÙÈÚ ÏÁÙ›ÒÂÚ Ù˘Ì œÏ‹‰˘Ì 
—·Ò›Ï‚·ÛÁÚ Í·È ≈Î›„˜Ôı, ˘Ú ðÒÔÚ ÙÔ ƒÃ”1, ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÙÒÈÂÙfi 
ð·Ò›Ï‚·ÛÁ. 

 
 

œÏ‹‰ÂÚ
¡ÒÈËÏ¸Ú 

ÏÁÙ›-Ò˘Ì ÙÔ 
1992 ÏÂ ƒÃ” 

>25% 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
ÏÁÙ›Ò˘Ì ðÔı 

ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì ‚ÂÎÙfl˘-
ÛÁ ÙÔ 1995 ÏÂ ƒÃ” 

<25 

¡ÒÈËÏ¸Ú 
ÏÁÙ›Ò˘Ì ÙÔ 
1992 ÏÂ ƒÃ” 

<25 

—ÔÛÔÛÙ¸ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì 
ÏÁÙ›Ò˘Ì ðÔı ð·-
ÒÔıÛfl·Û·Ì ÂðÈ‰Âfl-
Ì˘ÛÁ ÙÔ 1995 ÏÂ 

ƒÃ”>25 
œ— 33 6.1% 74 2.7% 
œ≈ 16 12.5% 57 0.0% 
– - ns - Ns 

 

1 Ως κριτήριο παχυσαρκίας χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές ΔΜΣ>25 

 

—flÌ·Í·Ú 7.31. —ÔÛÔÛÙÈ·flÂÚ ·ÎÎ·„›Ú ÛÙÔıÚ ð·Ù›ÒÂÚ Ù˘Ì œÏ‹‰˘Ì 
—·Ò›Ï‚·ÛÁÚ Í·È ≈Î›„˜Ôı, ˘Ú ðÒÔÚ ÙÔ Í‹ðÌÈÛÏ·, ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÙÒÈÂÙfi 
ð·Ò›Ï‚·ÛÁ. 

 
 

œÏ‹‰ÂÚ 
¡ÒÈËÏ¸Ú Í·ðÌÈÛÙ˛Ì 

ÙÔ 1992 
—ÔÛÔÛÙ¸ Í·ðÌÈÛÙ˛Ì ðÔı 

ÛÙ·Ï‹ÙÁÛ·Ì ÙÔ Í‹ðÌÈÛÏ· ÙÔ 1995 
œ— 72 11.1% 
œ≈ 43 4.7% 
– - ns 

 

—flÌ·Í·Ú 7.32. —ÔÛÔÛÙÈ·flÂÚ ·ÎÎ·„›Ú ÛÙÈÚ ÏÁÙ›ÒÂÚ Ù˘Ì œÏ‹‰˘Ì 
—·Ò›Ï‚·ÛÁÚ Í·È ≈Î›„˜Ôı, ˘Ú ðÒÔÚ ÙÔ Í‹ðÌÈÛÏ·, ÏÂÙ‹ ÙÁÌ ÙÒÈÂÙfi 
ð·Ò›Ï‚·ÛÁ. 

 
 

œÏ‹‰ÂÚ 
¡ÒÈËÏ¸Ú 

Í·ðÌÈÛÙÒÈ˛Ì ÙÔ 1992
—ÔÛÔÛÙ¸ Í·ðÌÈÛÙÒÈ˛Ì ðÔı 

ÛÙ·Ï‹ÙÁÛ·Ì ÙÔ Í‹ðÌÈÛÏ· ÙÔ 1995 
œ— 42 4.8% 
œ≈ 23 4.3% 
– - ns 

 

√È· Ì· ‰È·ðÈÛÙ˘ËÔ˝Ì Ùı˜¸Ì ‰È·ˆÔÒ›Ú ÛÙÈÚ ðÂÒÈÔ˜›Ú Âˆ·ÒÏÔ„fiÚ ÙÔı 

ðÒÔ„Ò‹ÏÏ·ÙÔÚ, ¸ÛÔÌ ·ˆÔÒ‹ ÙÁÌ Âðfl‰Ò·ÛÁ ðÔı ·ıÙ¸ Âfl˜Â ÛÙÔıÚ „ÔÌÂflÚ 

˘Ú ÂÒ›ËÈÛÏ· ·Ì·ÊfiÙÁÛÁÚ ðÒ¸ÛËÂÙ˘Ì ðÎÁÒÔˆÔÒÈ˛Ì ÛÂ Û˜ÂÙÈÍ‹ Ë›Ï·Ù· 

ı„Âfl·Ú, ˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈfiËÁÍÂ Á ·Ì‹ÎıÛÁ ˜2 ÙÔı Pearson ˜˘ÒÈÛÙ‹ „È· ÙÁÌ œ— 

Í·È œ≈. ºÛÔÌ ·ˆÔÒ‹ ÙÁÌ œ— Á ·Ì‹ÎıÛÁ ›‰ÂÈÓÂ ¸ÙÈ ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ 

ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÔ (p<0.05) ðÔÛÔÛÙ¸ „ÔÌ›˘Ì ·ð¸ ÙÈÚ ·ÛÙÈÍ›Ú ðÂÒÈÔ˜›Ú ÛÂ 

Û˜›ÛÁ ÏÂ ÙÈÚ ·„ÒÔÙÈÍ›Ú ·Ì·ÊfiÙÁÛÂ ðÒ¸ÛËÂÙÂÚ ðÎÁÒÔˆÔÒflÂÚ. ¡ÌÙflËÂÙ·, 

Í·Ïfl· ‰È·ˆÔÒ‹ ÏÂÙ·Ó˝ ·ÛÙÈÍ˛Ì Í·È ·„ÒÔÙÈÍ˛Ì ðÂÒÈÔ˜˛Ì ÙÁÚ œ≈ ‰ÂÌ 

‚Ò›ËÁÍÂ (—flÌ·Í·Ú 7.33.). 



√È· Ì· ‰È·ðÈÛÙ˘ËÔ˝Ì Ùı˜¸Ì ‰È·ˆÔÒ›Ú ÏÂÙ·Ó˝ Ù˘Ì „ÔÌ›˘Ì ÙÁÚ œ— Í·È 

œ≈ ¸ÛÔÌ ·ˆÔÒ‹ ÙÁÌ ·Ì·ÊfiÙÁÛÁ ðÒ¸ÛËÂÙ˘Ì ðÎÁÒÔˆÔÒÈ˛Ì 

˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈfiËÁÍÂ ÎÔ„·ÒÈËÏÈÍ¸ „Ò·ÏÏÈÍ¸ ÏÔÌÙ›ÎÔ ·Ì‹ÎıÛÁÚ, 

Î·Ï‚‹ÌÔÌÙ·Ú ıð¸¯Á ÙÔ Û˝ÌÔÎÔ Ù˘Ì ÛıÏÏÂÙ·‚ÎÁÙ˛Ì ÙÔı —flÌ·Í· 7.33. 

(·Ì·ÊfiÙÁÛÁ ðÎÁÒÔˆÔÒÈ˛Ì, Ù¸ðÔÚ ‰È·ÏÔÌfiÚ, ÔÏ‹‰· ð·Ò›Ï‚·ÛÁÚ fi ÔÏ‹‰· 

ÂÎ›„˜Ôı). « ·Ì‹ÎıÛÁ ›‰ÂÈÓÂ ¸ÙÈ ‰ÂÌ ıðfiÒ˜Â 3Ôı ‚·ËÏÔ˝ ÛıÛ˜›ÙÈÛÁ 

ÏÂÙ·Ó˝ Ù˘Ì ÙÒÈ˛Ì ÏÂÙ·‚ÎÁÙ˛Ì. « Ï¸ÌÁ ÛÁÏ·ÌÙÈÍfi ÛıÛ˜›ÙÈÛÁ ðÔı 

‚Ò›ËÁÍÂ fiÙ·Ì ÏÂÙ·Ó˝ ÙÔı ÛıÌÔÎÈÍÔ˝ ·ÒÈËÏÔ˝ „ÔÌ›˘Ì ÙÁÚ œ— Í·È œ≈ 

˜˘ÒflÚ ÙÔ ‰È·˜˘ÒÈÛÏ¸ ÙÔıÚ ÛÂ ·ÛÙÈÍ›Ú Í·È ·„ÒÔÙÈÍ›Ú ðÂÒÈÔ˜›Ú. 

”ı„ÍÂÍÒÈÏ›Ì· ‚Ò›ËÁÍÂ ¸ÙÈ ÙÔ ðÒ¸„Ò·ÏÏ· Âfl˜Â ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÁ 

Âðfl‰Ò·ÛÁ ÛÙÁÌ œ≈ ÛÂ Û˜›ÛÁ ÏÂ ÙÁÌ œ— ¸ÛÔÌ ·ˆÔÒ‹ ÙÁÌ ·Ì·ÊfiÙÁÛÁ 

ðÒ¸ÛËÂÙ˘Ì ðÎÁÒÔˆÔÒÈ˛Ì ÛÂ Ë›Ï·Ù· ı„Âfl·Ú (p<0.01) (—flÌ·Í·Ú 7.33.). 

¡Ì‹ÎÔ„· fiÙ·Ì Ù· ÂıÒfiÏ·Ù· ¸Ù·Ì Á longlinear ·Ì‹ÎıÛÁ Âð·Ì·ÎfiˆËÁÍÂ 

„È· ÙÔıÚ „ÔÌÂflÚ ÙÁÚ œ— Í·È œ≈ ÏÂ ‰È·ˆÔÒÂÙÈÍ¸ ÂðflðÂ‰Ô ÂÍð·fl‰ÂıÛÁÚ. 

”ı„ÍÂÍÒÈÏ›Ì· Í·Ïfl· ÛÁÏ·ÌÙÈÍfi ‰È·ˆÔÒ‹ ‰ÂÌ ‚Ò›ËÁÍÂ Ù¸ÛÔ „È· ÙÁÌ œ— 

¸ÛÔ Í·È „È· ÙÁÌ œ≈ ÏÂÙ·Ó˝ Ù˘Ì „ÔÌ›˘Ì ÏÂ ˜·ÏÁÎ¸ Í·È ı¯ÁÎ¸ ÂðflðÂ‰Ô 

ÂÍð·fl‰ÂıÛÁÚ. « Ï¸ÌÁ ÛÁÏ·ÌÙÈÍfi ‰È·ˆÔÒ‹ ðÔı ‚Ò›ËÁÍÂ fiÙ·Ì ÏÂÙ·Ó˝ ÙÁÚ 

œ— Í·È œ≈, ¸ð˘Ú Í·È ÛÙÔÌ ðflÌ·Í·  7, ¸ðÔı ÙÔ ðÔÛÔÛÙ¸ Ù˘Ì „ÔÌ›˘Ì 

ðÔı ·Ì·ÊfiÙÁÛÂ ðÒ¸ÛËÂÙÂÚ ðÎÁÒÔˆÔÒflÂÚ „È· Ë›Ï·Ù· ı„Âfl·Ú fiÙ·Ì 

ÛÁÏ·ÌÙÈÍ‹ ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÔ „È· ÙÁÌ œ≈ (p<0.001) (—flÌ·Í·Ú 7.34.). 
 
 
 
Πίνακας 7.33. Επίδραση προγράμματος στους γονείς των μαθητών για 
αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών για θέματα υγείας, τόσο για τους 
ίδιους όσο και τα παιδιά τους. 
 
 Γονείς Ομάδας Παρέμβασης Γονείς Ομάδας Ελέγχου 

Βαθμός 
επίδρασης 

 Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

 Αριθ. % Αριθ. % Αριθ. % Αριθ. % 

1. Πολύ 23 37.7* 2 3.4* 21 60.0 25 65.8 

2. Λίγο 21 34.4 27 46.6 14 40.0 13 34.2 

3. Καθόλου 17 27.9 29 50.0 - - - - 

Σύνολο 61 100.0 58 100.0 35 100.0 38 100.0 

 
* p<0.05 

 



Πίνακας 7.34.  Επίδραση Προγράμματος στους γονείς για αναζήτηση 
πρόσθετων πληροφοριών για θέματα υγείας, σε σχέση με το επίπεδο 
εκπαίδευσής τους. 
 

 Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 
Βαθμός Γονείς με υψηλό επίπεδο Γονείς με υψηλό επίπεδο 

επίδρασης εκπαίδευσης εκπαίδευσης 
 Αριθ. % Αριθ. % Αριθ. % Αριθ. % 

Πολύ 8 16.3 17 24.6 9 45.0 37 69.8 

Λίγο 19 38.8 28 40.6 11 55.0 16 30.2 

Καθόλου 22 44.9 24 34.8 - - - - 

Σύνολο 49 100.0 69 100.0 20 100.0 53 99.0 

 
 

Χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία χ2 του Pearson, για κάθε σχολικό έτος 

χωριστά, δεν βρέθηκε καμία σημαντική διαφορά μεταξύ αγροτικών και 
αστικών περιοχών της ΟΠ ως προς το ποσοστό των γονέων που έκριναν 

την εφαρμογή του προγράμματος ικανοποιητική (Πίνακας 7.35.). 

Σημαντική διαφορά βρέθηκε όμως μεταξύ των γονέων της ΟΠ, με 
διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης ως προς τη συμμετοχή τους στη 

συμπλήρωση μαζί με τα παιδιά τους, των ασκήσεων - δραστηριοτήτων 

του προγράμματος στο σπίτι (p<0.05) (Πίνακας 7.36.). 
 
 
 
Πίνακας 7.35.  Αξιολόγηση εφαρμογής Προγράμματος Αγωγής Υγείας, 
κατí έτος, από τους γονείς των μαθητών της Ομάδας Παρέμβασης. 
 
 

Εκτίμηση Αστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές 
Εφαρμογής 1o έτος 2ο έτος 3ο έτος 1o έτος 2ο έτος 3ο έτος 
Προγράμ-
ματος  

Αριθ. 
γονέων

Ποσο. 
% 

Αριθ. 
γονέων

Ποσο.
% 

Αριθ. 
γονέων

Ποσο.
 % 

Αριθ. 
γονέων

Ποσο
. % 

Αριθ. 
γονέων 

Ποσο. 
% 

Αριθ. 
γονέων

Ποσο
. %

1.Ικανοποιητική 50 82.0 39 62.7 38 60.8 40 69.0 39 67.2 39 67.2
2.Μέτρια 11 18.0 20 33.3 21 35.3 17 29.3 17 29.3 17 29.3
3.Ελλειπής - - 1 4.0 1 4.0 2 3.4 2 3.4 2 3.4
4.Ανύπαρκτη - - - - - - - - - - - - 
Σύνολο 61 100.0 61 100.0 61 100.0 58 100.0 58 100.0 58 100.0

 
 



Πίνακας 7.36. Συμμετοχή των γονέων της Ομάδας Παρέμβασης στην 
συμπλήρωση των ασκήσεων από τα παιδιά στο σπίτι, σε σχέση με το 
επίπεδο εκπαίδευσής τους 
 
 

Σχολικό  
έτος 

Βαθμός 
Συμμετοχής 

Γονείς με χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης 

Γονείς με υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης 

Παρέμβασης γονέων Αριθμός  Ποσοστό (%) Αριθμός  Ποσοστό (%)
 Πολύ 16 32.7 37 53.6 

1992 - ë93 Λίγο 10 20.4 16 23.2 
 Καθόλου 23 46.9 16 23.2 

 Πολύ 15 30.6 34 49.3 
1993 - ë94 Λίγο 11 22.4 18 26.1 

 Καθόλου 23 46.9 17 24.6 

 Πολύ 14 28.6 33 47.8 
1994 - ë95 Λίγο 11 22.4 19 27.5 

 Καθόλου 23 46.9 17 24.6 

 

”ÙÔÌ ðflÌ·Í· 7.37. ð·ÒÔıÛÈ‹ÊÔÌÙ·È Ù· ‰Â‰ÔÏ›Ì· ðÔı ÛıÎÎ›˜ËÁÍ·Ì 

Û˜ÂÙÈÍ‹ ÏÂ ÙÁÌ ÂðÈËıÏfl· Ù˘Ì „ÔÌ›˘Ì ÙÁÚ œ— „È· ÛıÌ›˜ÈÛÁ ÙÔı 

ðÒÔ„Ò‹ÏÏ·ÙÔÚ fi ¸˜È. ¬‹ÛÁ Ù˘Ì ÛÙÔÈ˜Âfl˘Ì ·ıÙ˛Ì Á ÛıÌÙÒÈðÙÈÍfi 

ðÎÂÈÔ¯Áˆfl· Ù˘Ì „ÔÌ›˘Ì ÂðÈËıÏÂfl ÙÁÌ ÛıÌ›˜ÈÛÁ ÙÔı ðÒÔ„Ò‹ÏÏ·ÙÔÚ Í·È 

ÙÁÌ ·˝ÓÁÛÁ Ù˘Ì ˘Ò˛Ì ðÔı ·ˆÈÂÒ˛ÌÔÌÙ·È ÛÂ ·ıÙ¸ Ï›Û· ÛÙÁÌ Ù‹ÓÁ 

Í·Ë˛Ú Í·È ·˝ÓÁÛÁ Ù˘Ì ÛÂÏÈÌ·Òfl˘Ì. —·Ò‹ÎÎÁÎ· ËÂ˘ÒÔ˝Ì ¸ÙÈ ÙÔ 

ÂÌÁÏÂÒ˘ÙÈÍ¸ ıÎÈÍ¸ ðÔı ÙÔıÚ ›˜ÂÈ ‰ÔËÂfl ÂflÌ·È ·ÒÍÂÙ¸ Í·È ÔÈ 

ðÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒÔÈ ÍÒflÌÔıÌ ¸ÙÈ ‰ÂÌ ıð‹Ò˜ÂÈ Î¸„ÔÚ „È· ÂðÈðÒ¸ÛËÂÙÔ Ì›Ô ıÎÈÍ¸ 

 
Πίνακας 7.37. Απόψεις γονέων για τη συνέχιση και διεύρυνση του 
προγράμματος, σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης τους. 
 

 
Απόψεις 

Γονείς με χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης  

Γονείς με υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης 

 Αριθμός  Ποσοστό (%) Αριθμός  Ποσοστό (%) 
Α) Για συνέχιση 

Ναι 47 95.9 65 93.5 
Όχι 1 2.0 4 6.5 

Δεν ξέρω 1 2.0 - - 
Β) Για περισσότερα σεμινάρια 

Ναι 43 87.8 64 94.2 
Όχι 3 8.2 1 5.8 

Δεν ξέρω 1 4.1 - - 
Γ) Για περισσότερο ενημερωτικό υλικό 

Ναι 14 28.6 27 39.1 
Όχι 32 65.3 33 53.6 

Δεν ξέρω 2 6.1 5 7.2 
Δ) Για περισσότερες ώρες στο πρόγραμμα 

Ναι 45 91.8 62 89.9 
Όχι 1 2.0 2 2.9 



Δεν ξέρω 1 6.1 1 7.2 

 

8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, γίνεται κατά ενότητα, σύμφωνα με το 
διαχωρισμό που εφαρμόστηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο. Στην πρώτη ενότητα 
αξιολογούνται τα ευρήματα, της παρούσας έρευνας, όσον αφορά τους 
παράγοντες κινδύνου για ΚΝ σε μαθητές της Κρήτης ηλικίας έξι χρόνων. Στη 
δεύτερη ενότητα αξιολογούνται τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά την 
ολοκλήρωση της τριετούς εκπαιδευτικής παρέμβασης, και συγκρίνονται με τα 
αποτελέσματα παρόμοιων προγραμμάτων που έχουν εφαρμοσθεί σε άλλες χώρες. 
Στην τρίτη, τέλος, ενότητα αξιολογείται η συμμετοχή των γονέων, όπως επίσης 
και οι αντιδράσεις τους ή και παρατηρήσεις τους, όσον αφορά το ίδιο το 
πρόγραμμα. 

 

Αξιολόγηση ευρημάτων παραγόντων κινδύνου ΚΝ κατά την 
αρχική εξέταση 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στα εισαγωγικά Κεφάλαια της παρούσας διατριβής οι 
παράγοντες κινδύνου ΚΝ έχουν τις ρίζες τους στην παιδική ηλικία. Ανάμεσα σε 
αυτούς συγκαταλέγονται τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης ορού, η παχυσαρκία 
καθώς και κάποιες καθημερινές συνήθειες όπως τα επίπεδα σωματικής άσκησης 
και οι διαιτολογικές συνήθειες (Purath et al., 1995). 

Ειδικότερα, όσον αφορά τα επίπεδα χοληστερόλης ορού πλήθος ερευνών έχει 
δείξει ότι είναι ο κατεξοχήν παράγοντας κινδύνου ΚΝ ο οποίος και εμφανίζει το 
φαινόμενο της παρακολούθησης από την παιδική ηλικία μέχρι και την 
ενηλικίωση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους Webber et al. (1991), ο 
καλύτερος τρόπος για να προβλέψει κανείς τα επίπεδα χοληστερόλης ορού των 
ενηλίκων είναι οι αντίστοιχες τιμές αυτών κατά την παιδική/εφηβική ηλικία. Για 
την καλύτερη όμως αξιοποίηση αυτής της παραμέτρου, ως δείκτη 
επικινδυνότητας ΚΝ, έχουν ορισθεί συγκεκριμένα όρια επικινδυνότητας. Έτσι, 
όσον αφορά τους ενήλικες, ως παράγοντας κινδύνου για ΚΝ θεωρούνται οι τιμές 
ολικής χοληστερόλης ορού που υπερβαίνουν το όριο των 200 mg/dl, ενώ για 
τους μαθητές γυμνασίου και δημοτικού το όριο κατεβαίνει στα 180 mg/dl και 
170 mg/dl αντίστοιχα (Williams et al., 1979a; Lauer and Clark, 1990; Gidding, 
1993; Williams et al., 1994). Τα όρια επικινδυνότητας που χρησιμοποιούνται 
στην παρούσα μελέτη (Πίνακες 7.1. και 7.2.) και αφορούν επίπεδα ολικής 



χοληστερόλης ορού αλλά και επίπεδα LDL-C έχουν προταθεί από το National 
Institute of Health (1991).  

Με βάση τα συγκεκριμένα αυτά όρια επικινδυνότητας το 70.2% των παιδιών της 
παρούσας μελέτης έχουν τιμές ολικής χοληστερόλης ορού πάνω από 170 mg/dl 
και το 29.8% πάνω από 200 mg/dl. Για την LDL-C, το ποσοστό των μαθητών με 
τιμές μεγαλύτερες από 110 mg/dl είναι 54% ενώ για τιμές μεγαλύτερες από 130 
mg/dl το ποσοστό είναι 25.8%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για μαθητές των ΗΠΑ 
λίγο μικρότερης ηλικίας από τους μαθητές της παρούσας έρευνας, με επίπεδα 
ολικής χοληστερόλης ορού πάνω από 200 mg/dl έχουν βρεθεί να είναι για 
αγγλοσάξωνες 7%, για ισπανόφωνους 8%, για μαύρους 14% ενώ για 
αμερικανούς ιθαγενείς 3% (Freedman et al., 1992). Σε μαθητές ηλικίας έξι 
χρόνων στην Νέα Υόρκη, οι Williams et al., (1979b) έχουν βρει ότι το 22% είχε 
τιμές ολικής χοληστερόλης ορού μεγαλύτερες από 180 mg/dl, ενώ από τους 
2.698 μαθητές ηλικίας 10 - 15 χρόνων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα “Know 
Your Body”, το 18% είχε τιμές ολικής χοληστερόλης ορού μεγαλύτερες από 180 
mg/dl και μόνο το 5% είχε τιμές μεγαλύτερες από 200 mg/dl (Williams et al., 
1979α). Τέλος, σε αντίστοιχη έρευνα που έγινε σε περιοχές της νότιας Ιταλίας 
βρέθηκε ότι το 36.6% και το 12.4% των παιδιών ηλικίας 10 - 13 χρόνων είχαν 
τιμές ολικής χοληστερόλης πάνω από 170 και 200 mg/dl αντίστοιχα (Avellone et 
al., 1994). 

Με βάση το σύνολο των στοιχείων που παρουσιάστηκαν πιο πάνω φαίνεται ότι ο 
πληθυσμός της παρούσας μελέτης έχει τα υψηλότερα ποσοστά μαθητών με 
επίπεδα ολικής χοληστερόλης ορού πάνω από τα όρια επικινδυνότητας 170 και 
200 mg/dl, συγκρινόμενος με αντίστοιχους πληθυσμούς των ΗΠΑ αλλά και της 
Νότια Ιταλίας. Τα όρια επικινδυνότητας, όπως ορίστηκαν από το National 
Institute of Health (1991) και παρουσιάζονται στους πίνακες 7.1. και 7.2., θα 
μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι δεν είναι ίσως κατάλληλα για τον ελληνικό 
μαθητικό πληθυσμό και υπερεκτιμούν τον κίνδυνο για ΚΝ. Συγκεκριμένα το 
National Institute of Health καθιέρωσε τα όρια αυτά βασιζόμενο στα ευρήματα 
διαφόρων μελετών όπως της Muscatine Study (Lauer and Clark, 1990). Οι Lauer 
and Clark (1990) βρήκαν ότι παιδιά ηλικίας 10-12 χρόνων με επίπεδα ολικής 
χοληστερόλης ορού και LDL-C πάνω από την 75η εκατοστιαία θέση (170 mg/dl 
και 110 mg/dl αντίστοιχα) είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να 
παρουσιάσουν, ως ενήλικες τιμές ολικής χοληστερόλης ορού και LDL-C πάνω 
από την αντίστοιχη 75η εκατοστιαία θέση. 

Οι αντίστοιχες τιμές της 75ης εκατοστιαίας θέσης, όπως προκύπτουν από τα 
δεδομένα της ολικής χοληστερόλης και της LDL-C του μαθητικού πληθυσμού 



της παρούσας μελέτης είναι 204 και 132 mg/dl αντίστοιχα για τα αγόρια και 203 
και 130 mg/dl αντίστοιχα για τα κορίτσια. Οι τιμές αυτές είναι πολύ πάνω από 
τις αντίστοιχες τιμές των Lauer and Clark (1990) και κατ’ επέκταση των ορίων 
επικινδυνότητας όπως τέθηκαν από το National Institute of Health (1990) 
υποδηλώνοντας ότι ενδεχόμενα τα όρια αυτά να είναι όντως πολύ χαμηλά για τον 
ελληνικό μαθητικό πληθυσμό. Κάτι τέτοιο όμως δεν βρέθηκε να συμβαίνει για 
τον μαθητικό πληθυσμό της νότιας Ιταλίας (Avellone et al., 1994), ένα πληθυσμό 
με πολλές εθνολογικές και διαιτολογικές ομοιότητες με το δικό μας. Συνεπώς τα 
υψηλά ποσοστά παιδιών με ολική χοληστερόλη ορού και LDL-C πάνω από τα 
προηγούμενα όρια επικινδυνότητας θα πρέπει να αποδοθούν στις καθημερινές 
συνήθειες, και ειδικότερα τις διαιτολογικές, του πληθυσμού, που έχει πλέον 
απομακρυνθεί από την παραδοσιακή μεσογειακή δίαιτα (Kafatos et al., 1997) και 
όχι στη μη καταλληλότητα των ορίων επικινδυνότητας. 

Όσον αφορά τα ποσοστά παχυσαρκίας του μαθητικού πληθυσμού του 
προγράμματος βρέθηκε ότι το 38.3% των αγοριών και το 36.3% των κοριτσιών 
έχουν ΔΜΣ πάνω από 16.4 και 16.6 αντίστοιχα που είναι η 90η εκατοστιαία 
θέση αγοριών και κοριτσιών αντίστοιχα ίδιας ηλικίας, των ΗΠΑ (Behrman and 
Vaughan, 1987) (Πίνακας 7.3.). Με βάση το εύρημα αυτό φαίνεται ότι σχεδόν το 
40% του πληθυσμού της παρούσας μελέτης χαρακτηρίζεται ως παχύσαρκο 
συγκρινόμενο με αντίστοιχο μαθητικό πληθυσμό των ΗΠΑ. Ανάλογα ευρήματα 
προκύπτουν συγκρίνοντας τον ΔΜΣ του πληθυσμού της παρούσας μελέτης με 
αυτό της Bogalusa Heart Study (Foster et al., 1977) και της Lefs Logitudinal 
Growth Study (Siervogel et al., 1991). Τα υψηλά αυτά ποσοστά παχυσαρκίας 
έχουν αποδοθεί στην υπερκατανάλωση τροφίμων γενικά αλλά και ζωϊκών 
προϊόντων ειδικότερα που είναι κυρίως καθοδηγούμενη από τους γονείς 
(Mamalakis and Kafatos, 1996), αλλά και στα χαμηλά επίπεδα σωματικής 
άσκησης (Kafatos and Mamalakis, 1993β), και είναι σε συμφωνία με τα 
ευρήματα προσφάτων ερευνών σε ελληνόπουλα (Aravanis et al., 1988) και 
εφήβους (Kafatos et al., 1981). 

Όσον αφορά τις διαιτολογικές συνήθειες του πληθυσμού βρέθηκε ότι το 70.1% 
των αγοριών και το 31.7% των κοριτσιών έχουν ημερήσια πρόσληψη θερμίδων 
μεγαλύτερη από το Ημερήσιο Όριο Διαιτητικών Οδηγιών (ΗΟΔΟ). Πολύ υψηλό 
είναι επίσης το ποσοστό αγοριών και κοριτσιών που καταναλώνουν πάνω από το 
ΗΟΔΟ για πρωτεΐνες (65.7% και 63.3% αντίστοιχα), ολικό λίπος (83.6% και 
85.0% αντίστοιχα) και κορεσμένο λίπος (97.0% και 95.0% αντίστοιχα) (Πίνακας 
7.4.). 



Τόσο τα παραπάνω στοιχεία όσο και οι μέσοι όροι που παραθέτονται στον 
πίνακα 7.5. υποδηλώνουν ότι οι μαθητές της παρούσας μελέτης έχουν 
απομακρυνθεί από την παραδοσιακή Κρητική δίαιτα, που είναι διεθνώς γνωστή 
ως “Μεσογειακή δίαιτα”. Συγκεκριμένα το ποσοστό της προσλαμβανόμενης 
ενέργειας ημερησίως από κορεσμένο λίπος ανέρχεται στον πληθυσμό της 
παρούσας μελέτης στο 15.9% ενώ στην μελέτη των επτά χωρών, και πάλι για την 
περιοχή της Κρήτης στη δεκαετία του 1960, είχε βρεθεί να συνεισφέρει μόνο το 
8% της συνολικής ημερήσιας ενέργειας (Keys, 1970). Αντίστοιχα η 
προσλαμβανόμενη χοληστερόλη με την τροφή αυξήθηκε από 125 mg / 1000 
kcals το 1960 (Keys, 1970) σε 165.3mg/1000 kcals (Πίνακας 7.5). 

Παρά τις διαπιστώσεις αυτές, κάποια από τα στοιχεία της παραδοσιακής δίαιτας 
έχουν διατηρηθεί, και η δίαιτα των παιδιών της παρούσας μελέτης εξακολουθεί 
να έχει κάποια από τα θετικά στοιχεία που χαρακτήριζαν την παραδοσιακή 
δίαιτα της Κρήτης. Συγκεκριμένα τα trans λιπαρά οξέα στη δίαιτα των μαθητών 
του προγράμματος παρέχουν μόνο το 0.7% των συνολικά προσλαμβανόμενων 
θερμίδων (Πίνακας 7.5) σε σύγκριση με το 4% στις ΗΠΑ. Αυτή η ποσότητα 
αντιστοιχεί στο 1.5% των συνολικά προσλαμβανόμενων λιπαρών οξέων ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ είναι 12% (Report of the Expert Panel on trans 
Fatty Acids and Coronary Heart Disease, 1995). Στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές 
χώρες οι προσλαμβανόμενες θερμίδες από τα trans λιπαρά οξέα αντιστοιχούν στο 
2-4% των συνολικά προσλαμβανόμενων θερμίδων (Stenders et al., 1995, Report 
of the British Nutrition Foundation Task Force, 1995). 

Το ελαιόλαδο, εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια πηγή μονοακόρεστων 
λιπαρών οξέων στην Κρήτη, παρόλο που το ποσοστό των προσλαμβανόμενων 
θερμίδων έχει μειωθεί από το 29% που ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 
(Keys, 1970), στο 19.9% για τον πληθυσμό της παρούσας μελέτης (Πίνακας 7.5). 

Ανάλογες όμως αλλαγές στις διαιτολογικές συνήθειες πληθυσμών, που μέχρι 
πρόσφατα τρέφονταν με την παραδοσιακή μεσογειακή δίαιτα, έχουν 
παρατηρηθεί και στην νότια Ιταλία (Ferro Luzzi et al., 1984; Fidanza et al., 
1991). Και εκεί έχει παρατηρηθεί ανάλογη αύξηση στα επίπεδα χοληστερόλης 
ορού αλλά και στους δείκτες παχυσαρκίας σε μαθητικούς πληθυσμούς (Avellone 
et al., 1994).  

Όσον αφορά τα επίπεδα σωματικής άσκησης των παιδιών του Προγράμματος, 
όπως αυτά καταγράφηκαν από τους γονείς (Πίνακας 7.6) και τους δασκάλους 
(Πίνακας 7.7) φαίνεται ότι η πλειοψηφία των παιδιών (70% των αγοριών και 
57% των κοριτσιών) συμμετέχει σε έντονες φυσικές δραστηριότητες στο χώρο 
του σχολείου αλλά όχι απαραίτητα και έξω από αυτόν. Με τα ευρήματα αυτά 



συμφωνούν και τα αποτελέσματα μιας σχετικής μελέτης που έγινε σε παιδιά της 
Μεγάλης Βρετανίας και σύμφωνα με τα οποία τα επίπεδα σωματικής άσκησης 
των παιδιών είναι πιο υψηλά στον χώρο του σχολείου απ’ ότι κατά τη διάρκεια 
του ελεύθερου χρόνου τους τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα (Sleap and 
Warburton 1992). Παραταύτα όμως τα επίπεδα σωματικής άσκησης, εντός και 
εκτός σχολείου, των παιδιών της παρούσας μελέτης χαρακτηρίζονται ως 
ιδιαίτερα χαμηλά. 

Σε ανάλογο όμως χαμηλό επίπεδο κυμαίνεται και η σωματική άσκηση των 
παιδιών σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Armstrong, 1995) και τις ΗΠΑ 
(Kuntzleman, 1993) γεγονός που επισημαίνει ότι τα παιδιά τόσο στην Ευρώπη 
όσο και στις ΗΠΑ σπάνια συμμετέχουν σε μορφές σωματικής άσκησης ικανές να 
προάγουν την καρδιοαναπνευστική λειτουργία (Armstrong, 1995). 

Εκτός όμως από τα ούτως ή άλλως χαμηλά επίπεδα σωματικής άσκησης των 
παιδιών της παρούσας μελέτης, σημαντικές διαφορές βρέθηκαν μεταξύ αγοριών 
και κοριτσιών και αγροτικών και αστικών περιοχών. Συγκεκριμένα τα αγόρια 
βρέθηκαν να συμμετέχουν σημαντικά περισσότερο σε έντονες σωματικές 
δραστηριότητες τόσο εντός (Πίνακας 7.7.) όσο και εκτός σχολείου (Πίνακας 
7.6.). Με αυτά τα ευρήματα συμφωνούν τα αποτελέσματα και άλλων μελετών 
(Gilliam et al., 1981; Sunnegardh et al., 1985; Sunnegardh et al., 1986) και σε 
ένα σημαντικό βαθμό αποδίδονται στις αντιλήψεις των γονέων και όχι στα 
διαφορετικά επίπεδα φυσικής κατάστασης των δύο φύλων (Παράρτημα Η). 

Επίσης, τα επίπεδα εξωσχολικής σωματικής άσκησης βρέθηκαν να είναι 
σημαντικά ψηλότερα στις αστικές περιοχές απ’ ότι στις αγροτικές και το  εύρημα 
αυτό είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα αντίστοιχης έρευνας στην Σουηδία 
(Sunnegardh, 1985). Αναλυτικότερη παρουσίαση των ευρημάτων αυτών γίνεται 
στο Παράρτημα Ζ. 

Το σύνολο των στοιχείων που παρουσιάζονται πιο πάνω όσον αφορά τα επίπεδα 
χοληστερόλης και παχυσαρκίας αλλά και τις διαιτολογικές συνήθειες και τα 
επίπεδα σωματικής άσκησης των παιδιών υποδηλώνουν την ανάγκη καθιέρωσης 
μορφών παρέμβασης και αγωγής υγείας σε μαθητές και γονείς. Δεδομένου ότι 
τόσο οι συμπεριφορές όσο και ο τρόπος ζωής των ενηλίκων διαμορφώνεται κατά 
την παιδική ηλικία, είναι πολύ ευκολότερο και αποτελεσματικότερο η 
παρέμβαση να γίνεται στους μαθητές επιδιώκοντας τη διαμόρφωση σωστών 
συμπεριφορών υγείας παρά τη μεταβολή αυτών των συμπεριφορών όταν πλέον 
έχουν διαμορφωθεί (Report of Expert Panel on Blood Cholesterol levels in 
children and adolescents, 1991). 



 

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετά την τριετή εκπαιδευτική 
παρέμβαση σε μαθητές και γονείς 

Τα θετικά αποτελέσματα της εκπαιδευτικής παρέμβασης, ως προς τους δείκτες  
παχυσαρκίας και τα επίπεδα των λιπιδίων του ορού του αίματος (Πίνακες 7.8., 7.9., 
7.17., και 7.18.), μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα σημαντικά, δεδομένου ότι πολλά 
προγράμματα αγωγής υγείας σε δημοτικά σχολεία, είτε δεν κατάφεραν να πετύχουν 
σημαντικές βελτιώσεις (Luepker et al., 1996; Harrell et al., 1996; Donnelly et al., 1996), 
είτε οι βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν ήταν πολύ περιορισμένες (Tell and Vellar, 1987; 
Puska et al., 1982). Απ’ όσο είναι γνωστό μόνο σε δύο περιπτώσεις παρόμοιας 
εκπαιδευτικής παρέμβασης (Alexandrov et al., 1992; Walter et al., 1985) και σε άλλες 
δύο όπου εφαρμόσθηκε μόνο διαιτητική παρέμβαση (Tamir et al., 1990; Vartiainen et 
al., 1991) τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα με αυτά της παρούσας μελέτης. Ακόμα, 
θετικά αποτελέσματα έχουν προκύψει από προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης 
που εφαρμόστηκαν σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις  όπως, σε σχολεία με μαθητές 
χαμηλού και μέσου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (Arbeit et al., 1992) και σε παιδιά 
με επίπεδα  ολικής χοληστερόλης πάνω από 170 mg/dl (Resnicow et al., 1989). Η 
δυσκολία μείωσης των λιπιδίων του ορού του αίματος σε παιδιά έχει αποδοθεί στην 
αναμενόμενη φυσιολογική αύξησή τους στη συγκεκριμένη ηλικία (Lauer et al., 1988; 
Berenson and Epstein, 1983). 

Οι βελτιώσεις αυτές στους δείκτες παχυσαρκίας και στα επίπεδα των λιπιδίων του ορού 
του αίματος στην ομάδα παρέμβασης, μπορούν να αποδοθούν στις αλλαγές των 
συνηθειών διατροφής όπως προέκυψαν από τα στοιχεία καταγραφής  του ζυγισμένου 
φαγητού τριών ημερών (Πίνακας 7.11.), έστω κι αν  το ερωτηματολόγιο συχνότητας 
κατανάλωσης τροφίμων δεν έδειξε κάποια σημαντική διαφορά (Πίνακας 7.10.). 
Ανάλογα αποτελέσματα έχουν προκύψει και από προγράμματα διατροφής χωρίς 
συνδυασμένη εφαρμογή σωματικής άσκησης, σε παιδιά της ίδιας ηλικίας (Tamir et al., 
1990) ή λίγο μεγαλύτερης (Vartiainen et al., 1991). Τόσο στην παρούσα μελέτη όσο και 
στις δύο προηγούμενες οι αλλαγές στη διατροφή συνοδεύτηκαν από σημαντική μείωση  
των επιπέδων της ολικής χοληστερόλης ορού  αλλά και μείωση της HDL-C (Vartiainen 
et al., 1991). Αναλυτικότερη παρουσίαση της παρέμβασης και των αποτελεσμάτων 
αυτής όσον αφορά τις διαιτητικές συνήθειες των παιδιών γίνεται στα Παραρτήματα Θ 
και Ι. 

Οι σημαντικές αλλαγές που επιτεύχθηκαν στην παρούσα μελέτη, σε σχέση με άλλες 
μελέτες, στους δείκτες παχυσαρκίας και τις λιποπρωτεΐνες του ορού ίσως θα πρέπει σε 
ένα βαθμό να αποδοθούν, εκτός από τις αλλαγές στις συνήθειες διατροφής, και στις 



αρχικές τιμές των αντίστοιχων παραμέτρων του πληθυσμού, οι οποίες άφηναν 
περιθώρια σημαντικών βελτιώσεων. Συγκεκριμένα, με βάση τα δεδομένα που 
συλλέχθηκαν στην αρχική μέτρηση, και παρουσιάστηκαν στην πρώτη ενότητα των 
αποτελεσμάτων, το 37% του μαθητικού πληθυσμού χαρακτηρίστηκε ως παχύσαρκο 
(Πίνακας 7.3.), ενώ το 68.2% είχε ολική χοληστερόλη ορού πάνω από 170 mg/dl  και το 
29.6% είχε ολική χοληστερόλη ορού πάνω από  200 mg/dl (Πίνακας 7.1.). 
Προηγούμενες έρευνες σε άλλες χώρες και σε παιδιά με υπρερχοληστερολαιμία ή σε 
παχύσαρκα παιδιά έδειξαν ότι η εφαρμογή εξωσχολικής  παρέμβασης με τη  μορφή  
διαιτητικών οδηγιών (Polonsky et al., 1993; Sanchez-Bayle et al., 1994) ή σωματικής 
άσκησης (Sasaki et al., 1987) ή και των δύο μαζί (Epstein et al., 1989; Becque et al., 
1988; Cohen et al., 1991; Endo et al., 1993) επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στους 
δείκτες παχυσαρκίας και στα επίπεδα λιπιδίων του ορού. 

Εκτός όμως από το διαιτητικό μέρος της παρέμβασης, η σωματική  άσκηση και η 
φυσική κατάσταση ήταν το δεύτερο μεγάλο μέρος της παρούσας μελέτης. Παρόλο που, 
όπως είναι γνωστό, η φυσική κατάσταση επηρεάζεται σ’ ένα μεγάλο βαθμό από 
γενετικούς παράγοντες (Lortie et al., 1982), έχει αποδειχθεί ότι υψηλά επίπεδα 
σωματικής άσκησης έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της (Pate et al., 1990). Συνεπώς 
οι βελτιώσεις στους δείκτες φυσικής κατάστασης που παρατηρήθηκαν στην ομάδα 
παρέμβασης (Πίνακας 7.13.) είναι σε συμφωνία με τα αυξημένα επίπεδα σωματικής 
άσκησης εκτός σχολείου που καταγράφηκαν για την ίδια ομάδα (Πίνακας 7.12.).  

Η σημαντική όμως βελτίωση στους δείκτες φυσικής κατάστασης δεν θα πρέπει να 
αποδοθεί μόνο στην αυξημένη σωματική άσκηση εκτός σχολείου της ομάδας 
παρέμβασης. Ενδεχόμενα ο πλέον σημαντικός λόγος και σύμφωνα με τα ευρήματα 
προηγούμενων ερευνών (McKenzie et al., 1993; Sallis et al., 1993), να είναι η παρουσία 
καθηγητών Φυσικής Αγωγής που είχαν την επίβλεψη του αντίστοιχου μαθήματος. Το 
πρόγραμμα που εφαρμόζονταν είχε ως επίκεντρο την προαγωγή της φυσικής 
κατάστασης μέσα από την εφαρμογή αερόβιων ασκήσεων ήπιας έντασης  και 
συμμετοχή όλων των μαθητών της τάξης, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών που 
είναι λιγότερο χαρισματικά ή είναι παχύσαρκα (McKenzie et al., 1993; Sallis et al., 
1993). Αναλυτικότερη παρουσίαση της παρέμβασης αλλά και των αποτελεσμάτων 
αυτής, όσον αφορά τα επίπεδα σωματικής άσκησης και φυσικής κατάστασης γίνεται, 
στο Παράρτημα ΣΤ. 

Σε προηγούμενες μελέτες η εφαρμογή  προγραμμάτων σωματικής άσκησης είτε με τη 
μορφή  εξωσχολικής παρέμβασης (Linder et al., 1983; Hunt and White, 1980; Savage et 
al., 1986), είτε με τη μορφή  διευρυμένων προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής εντός του 
σχολείου (Zonderland et al., 1994) δεν βρέθηκε να έχει επίδραση στην ολική 



χοληστερόλη ορού και την LDL-C και μόνο σε κάποιες περιπτώσεις βρέθηκε 
σημαντική αύξηση της HDL-C (Savage et al., 1986). Συνεπώς οι αλλαγές στα λιπίδια 
του ορού του αίματος που παρατηρήθηκαν στην ομάδα παρέμβασης της συγκεκριμένης 
μελέτης, δεν μπορούν να αποδοθούν ευθέως στην αυξημένη σωματική άσκηση και  
φυσική κατάσταση που παρατηρήθηκε στην εν λόγω ομάδα. Είναι περισσότερο πιθανό 
αυτό το αποτέλεσμα καθώς και οι αλλαγές στους δείκτες παχυσαρκίας να είναι 
αποτέλεσμα του συνδυασμού της αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας εξαιτίας της 
αυξημένης σωματικής άσκησης και της πιθανής επίδρασης των διατροφικών  αλλαγών 
που παρατηρήθηκαν  (Epstein et al., 1989; Widhalm et al., 1978). 

Ένας ακόμα παράγοντας στον οποίο μπορούν να αποδοθούν εν μέρει τουλάχιστο, τα 
θετικά αποτελέσματα της παρέμβασης είναι η μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον 
των γονέων για το πρόγραμμα. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η οικογένεια παίζει 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των συνηθειών διατροφής και στη συμμετοχή των 
παιδιών στις αθλητικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα μάλιστα σε παιδιά μικρής ηλικίας 
(Perry et al., 1988). Γι’ αυτό το λόγο σε προηγούμενες  μελέτες, όπως και στην 
παρούσα μελέτη, η συμμετοχή των γονέων αποτελούσε ένα αναπόσπαστο μέρος των 
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία (Walter and Wynder, 1989; Luepker et al., 
1996; Harrell et al., 1996; Donnelly et al., 1996; Tell and Vellar, 1987). Σε αντίθεση 
όμως με τα δεδομένα προηγούμενων  ερευνών (Crockett et al., 1989), η συμμετοχή   
των γονέων στην παρούσα μελέτη ήταν ιδιαίτερα υψηλή και ειδικότερα στις 
προγραμματισμένες συναντήσεις στο χώρο του σχολείου. Ένας λόγος που πιθανώς 
συνετέλεσε σ’ αυτή τη μεγάλη συμμετοχή των γονέων ήταν ότι τα αιματολογικά και 
ιατρικά αποτελέσματα των παιδιών δεν ταχυδρομήθηκαν  στους γονείς αλλά 
παραδόθηκαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια  αυτών των συναντήσεων. 

Ενδεικτικό  επίσης  της επίδρασης του προγράμματος  στην ευαισθητοποίηση των 
γονέων  είναι και η σημαντική αύξηση των γνώσεων σε θέματα υγείας των γονέων της 
ΟΠ έναντι εκείνων της ΟΕ (Πίνακας 7.14.). Αντίστοιχα και η βελτίωση των γνώσεων 
υγείας των παιδιών της ΟΠ υπήρξε σημαντική έναντι των παιδιών της ΟΕ (Πίνακας 
7.14.) και η βελτίωση αυτή μπορεί να αποδοθεί, κυρίως, στην εφαρμογή των 
δραστηριοτήτων του προγράμματος μέσα στην τάξη. Τα ευρήματα αυτά είναι σε 
συμφωνία με τα ευρήματα άλλων προγραμμάτων διαιτητικής παρέμβασης με τη 
συμμετοχή (Tamir et al., 1990; Arbeit et al., 1992) ή χωρίς τη συμμετοχή (Graves et al., 
1982; Shannon et al., 1982) των γονέων καθώς επίσης και με τα αποτελέσματα 
προγράμματων συνδυασμένης εφαρμογής θεμάτων διατροφής, σωματικής άσκησης και 
φυσικής κατάστασης (Walter and Wynder, 1989; Luepker et al., 1996; Harrell et al., 
1996; Royal College of Physicians, 1983). Θα πρέπει όμως επιπλέον να σημειωθεί ότι 
το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των γονέων που ανήκουν στην ομάδα υψηλότερης 



εκπαίδευσης ήταν μεγαλύτερη έναντι αυτών που ανήκουν στην ομάδα χαμηλής 
εκπαίδευσης. Αυτό φάνηκε τόσο από τη συμμετοχή τους στα ενημερωτικά σεμινάρια 
όσο και από τη συμπλήρωση των ασκήσεων / δραστηριοτήτων του προγράμματος στο 
σπίτι μαζί με τα παιδιά τους (Πίνακας 7.36.). Στην αυξημένη επίδραση που είχε το 
πρόγραμμα στους γονείς υψηλής εκπαίδευσης θα μπορούσαν να αποδοθούν και οι 
σημαντικές διαφορές που σημειώθηκαν μεταξύ των αγοριών της ΟΠ ως προς τα 
επίπεδα σωματικής άσκησης, μετά την ολοκλήρωση των τριών χρόνων παρέμβασης 
(Πίνακας 7.27.). Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό ίσως να έπαιξε τόσο ο οικονομικός 
παράγοντας (κόστος εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων) όσο και η ανυπαρξία 
ανάλογων χώρων και οργανώσεων στις αγροτικές περιοχές (μεγαλύτερο ποσοστό 
γονέων με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης). Στην περίπτωση των κοριτσιών δεν 
παρατηρήθηκε κάτι ανάλογο κι αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί, ενδεχόμενα, στις 
αντιλήψεις των γονέων για το ποιές είναι οι “πρέπουσες” εξωσχολικές δραστηριότητες 
αγοριών και κοριτσιών. Αναλυτικότερη αναφορά γύρω από το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γονείς που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, όσον αφορά 
τα επίπεδα σωματικής άσκησης των παιδιών καθώς και τις διατροφικές τους συνήθειες, 
γίνεται στα Παραρτήματα Ζ, Η και Ι.  

Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης καθώς και τα δεδομένα από πρόσφατες 
έρευνες σε ελληνόπουλα (Kafatos et al., 1981; Aravanis et al., 1988; Kafatos and 
Mamalakis, 1993α; Kafatos and Mamalakis, 1993β; Μamalakis and Kafatos, 1996), 
βεβαιώνουν την ανάγκη προγραμμάτων δημόσιας υγείας για τον περιορισμό των 
παραγόντων κινδύνου για ΚΝ στον μαθητικό πληθυσμό. Μορφές παρέμβασης όπως 
αυτή της συγκεκριμένης μελέτης, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σημαντικό 
πρότυπο εφαρμογής προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία χωρίς να χρειάζεται 
αυξημένη σπατάλη χρόνου και χρήματος (Luepker et al., 1996).  

Συμπερασματικά  τα αποτελέσματα του προγράμματος όσον αφορά τις αλλαγές που 
σημειώθηκαν στις γνώσεις υγείας, στα λιπίδια του ορού, στους δείκτες παχυσαρκίας και 
φυσικής κατάστασης, στις συνήθειες διατροφής και στα επίπεδα σωματικής άσκησης 
των μαθητών, επιβεβαιώνουν τις δυνατότητες αυτών των προγραμμάτων και θα πρέπει 
να ενθαρρύνουν την επέκταση και διεύρυνση τους σε όλες τις τάξεις του δημοτικού 
σχολείου. 

 

Αξιολόγηση ανταπόκρισης των γονέων και των αντιδράσεων τους ως 
προς την εφαρμογή του προγράμματος 



Εκτός από τη σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση σε θέματα γνώσεων υγείας που 
σημειώθηκε στους γονείς της ΟΠ έναντι αυτών της ΟΕ καμία άλλη σημαντική 
διαφορά δεν παρατηρήθηκε μεταξύ τους τουλάχιστον ως προς τις καθημερινές 
συνήθειες και προσωπικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα καμία σημαντική 
αλλαγή δεν παρατηρήθηκε μεταξύ των γονέων των δύο ομάδων ως προς το ΔΜΣ 
(Πίνακας 7.29., 7.30.) και τις συνήθειες καπνίσματος (Πίνακας 7.31., 7.32.). Τα 
ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν τη δυσκολία αλλαγής κάποιων συνηθειών στους 
ενήλικες και παρά το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι γονείς της ΟΠ 
βελτίωσαν σημαντικά τις γνώσεις τους σε θέματα υγείας. 

Οι αλλαγές όμως που προέκυψαν, μετά την τριετή εφαρμογή του προγράμματος, 
στις γνώσεις υγείας τόσο των γονέων της ΟΠ όσο και αυτών της ΟΕ βρέθηκαν 
να συναρτούνται με το επίπεδο εκπαίδευσής τους (Πίνακας 7.14.). Αυτό το 
εύρημα υποδηλώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ενηλίκων με υψηλότερο 
μορφωτικό επίπεδο σε θέματα υγείας και είναι σε συμφωνία με ευρήματα άλλων 
μελετών (Jepson et al., 1991; Cotugna et al., 1992). 

Το προηγούμενο εύρημα φαίνεται να είναι και σε συμφωνία με το σημαντικά 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον που έδειξαν οι γονείς της ΟΠ των αστικών περιοχών 
(μεγαλύτερο ποσοστό γονέων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης) έναντι αυτών των 
αγροτικών περιοχών (μεγαλύτερο ποσοστό γονέων με χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης), ως προς την αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών σε θέματα 
υγείας (Πίνακας 7.33.). 

Μια άλλη διαπίστωση που προέκυψε ήταν ότι μεγαλύτερο ποσοστό γονέων από 
την ΟΕ έναντι της ΟΠ κατέφυγε στην αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών για 
θέματα υγείας (Πίνακας 7.33.). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ερέθισμα που 
προκλήθηκε σ’ αυτούς από τα αποτελέσματα των εξετάσεων των παιδιών τους 
και τα σύντομα σχόλια που έγιναν κατά την παράδοση τους και από το γεγονός 
ότι τα όποια ερωτήματα, που είναι πιθανόν να τους δημιουργήθηκαν, δεν 
απαντήθηκαν λόγω μη ύπαρξης εκπαιδευτικής παρέμβασης με αποτέλεσμα να 
σπεύσουν στην αναζήτηση των πρόσθετων πληροφοριών. Αυτό επιβεβαιώνει το 
σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η συνδυασμένη εφαρμογή προγραμμάτων 
Αγωγής Υγείας με κάποιες ιατρικές ή ακόμη και απλές εξετάσεις όπως π.χ. είναι 
ο ΔΜΣ. 

Σημειώνεται τέλος, για τους γονείς της ΟΠ, ότι παρά τις προηγούμενες διαφορές 
που σημειώθηκαν μεταξύ των γονέων αστικών και αγροτικών περιοχών και 
μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης, ως προς τη βελτίωση των 
γνώσεών τους σε θέματα υγείας (Πίνακας 7.14.), την αναζήτηση πρόσθετων 
πληροφοριών (Πίνακας 7.33.) και τη συμμετοχή τους στη συμπλήρωση των 



ασκήσεων / δραστηριοτήτων των παιδιών τους (Πίνακας 7.36.), δε βρέθηκαν 
διαφορές ως προς την εκτίμηση τους για την εφαρμογή και τη σημασία του 
Προγράμματος (Πίνακας 7.35.). Ακόμη η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων, 
ανεξάρτητα επιπέδου εκπαίδευσης, τίθεται υπέρ της συνέχισης και διεύρυνσης 
του Προγράμματος (Πίνακας 7.37.). 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας προέκυψαν ουσιαστικά 
συμπεράσματα, τα οποία και μπορούν να αξιοποιηθούν στην αντιμετώπιση των 
παραγόντων κινδύνου για ΚΝ, με την υλοποίηση των προτάσεων που 
διατυπώνονται πιο κάτω. 

 

9.1. Συμπεράσματα  

Τα αποτελέσματα της αρχικής εξέτασης των μαθητών το 1992, ως προς τα 
λιπίδια του ορού, τους δείκτες παχυσαρκίας, τις διατροφικές συνήθειες και τα 
επίπεδα σωματικής άσκησης των μαθητών του προγράμματος έδειξαν ότι έχουν 
επέλθει δυσμενείς αλλαγές τα τελευταία 40 χρόνια στον πληθυσμό της Κρήτης 
όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου για ΚΝ. Τα στοιχεία αυτά και ειδικότερα 
τα υψηλότερα επίπεδα λιπιδίων ορού και δεικτών παχυσαρκίας των παιδιών της 
παρούσας μελέτης, σε σχέση με αντίστοιχα δεδομένα παιδιών ίδιας ηλικίας των 
ΗΠΑ αλλά και Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών χωρών, επισημαίνουν τον 
αυξημένο μακροπρόθεσμο κίνδυνο εκδήλωσης ΚΝ στην Κρήτη και υποδηλώνουν 
την ανάγκη παρέμβασης και πρόληψής τους. 

Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης των μαθητών το 1995, μετά από την τριετή 
εφαρμογή του προγράμματος “Αγωγή Υγείας και Διατροφής” με τη 
συγκεκριμένη μορφή, ένταση και διάρκεια που εφαρμόσθηκε, έδειξαν ότι 
σημειώθηκαν σημαντικές θετικές αλλαγές, για τους μαθητές της ΟΠ, στο σύνολο 
σχεδόν των παραμέτρων που εξετάσθηκαν. Ασφαλώς αυτά τα αποτελέσματα δεν 
αποτελούν παρά τις πρώτες θετικές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα του 
προγράμματος ενώ τα μακροπρόθεσμα οφέλη του μπορούν να διαπιστωθούν 
μόνο με τη συνέχιση του και την περιοδική επανεξέταση των μαθητών στα 
επόμενα χρόνια. Δεν παύουν όμως τα ευρήματα αυτά να επιβεβαιώνουν τις 
δυνατότητες αυτού του προγράμματος για την πρόληψη εμφάνισης ΚΝ, με την 
προϋπόθεση βέβαια της σωστής υλοποίησής του, όπως και κατά το στάδιο της 
πειραματικής εφαρμογής του. 

 

 

9.2. Προτάσεις  



Τα συμπεράσματα που προέκυψαν, αλλά και η εμπειρία που αποκτήθηκε, για την 
υλοποίηση του παρόντος προγράμματος, δίδουν τη δυνατότητα για τη διατύπωση 
ορισμένων προτάσεων. Η υλοποίηση αυτών των προτάσεων θα μπορούσε, σε 
μόνιμη βάση πλέον, να συμβάλλει στη μείωση των παραγόντων για ΚΝ και 
μακροπρόθεσμα στη μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας απ’ αυτά. 

Μια πρώτη πρόταση είναι η καθιέρωση του προγράμματος “Αγωγής Υγείας και 
Διατροφής” σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου μια και 
αποδεδειγμένα πλέον σ’ αυτή την ηλικία διαμορφώνονται οι συνήθειες και 
στάσεις ζωής που συμβάλλουν ή αποτρέπουν την εμφάνιση των ΚΝ κατά την 
ενηλικίωση. 

Η εφαρμογή όμως αυτού του προγράμματος δεν θα πρέπει να είναι 
αποσπασματική ή περιστασιακή. Τα στοιχεία και η εμπειρία της παρούσας 
μελέτης υποδηλώνουν την ανάγκη ενσωμάτωσης του στο αναλυτικό πρόγραμμα 
του σχολείου και η υλοποίηση του θα μπορούσε να γίνεται από το υπάρχον 
διδακτικό προσωπικό του σχολείου μετά από τη σχετική ενημέρωσή του πάνω σ’ 
αυτό. Μ’ αυτόν τον τρόπο το συνολικό κόστος εφαρμογής αυτού του 
προγράμματος θα περιοριζόταν ουσιαστικά μόνο στο χαμηλού κόστους 
απαιτούμενο εποπτικό υλικό. 

Ακόμη η συνδυασμένη εφαρμογή του προγράμματος “Αγωγή Υγείας και 
Διατροφής”, με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, θα μπορούσε να εξασφαλίσει, 
κάποιο σημαντικό αριθμό διδακτικών ωρών για το πρώτο. Επιπλέον το ίδιο 
εποπτικό υλικό του προγράμματος, κατάλληλα συμπληρωμένο, θα μπορούσε να 
καλύψει την απουσία εγχειριδίου από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ενώ το 
τελευταίο θα μπορούσε να παραχωρήσει αρκετές ώρες σε ετήσια βάση για το 
πρόγραμμα “Αγωγής Υγείας και Διατροφής” όταν οι καιρικές συνθήκες δεν 
επιτρέπουν αθλητικές δραστηριότητες στο προαύλιο. 

Προτείνεται ακόμη η καθιέρωση ενός κεντρικού Φορέα ο οποίος θα έχει υπό την 
επίβλεψη του την εφαρμογή των προγραμμάτων Αγωγή Υγείας σε πανελλαδικό 
επίπεδο. Αυτός ο φορέας εκτός του συντονιστικού ρόλου που μπορεί να έχει θα 
μπορεί να συμβάλλει παράλληλα και στη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση 
Δασκάλων και Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ή και καθηγητών άλλων 
ειδικοτήτων για το γυμνάσιο, όσον αφορά την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των 
προγραμμάτων. Ο ίδιος Φορέας θα μπορούσε ίσως να εισάγει σταδιακά το 
αντικείμενο της Αγωγής Υγείας στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των 
ανωτέρω Τμημάτων και παράλληλα να έχει υπό την επίβλεψη του τα σεμινάρια 
συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και τον συνεχή εμπλουτισμό 
και ανανέωση του εποπτικού υλικού. 



Η προτεινόμενη ενσωμάτωση του προγράμματος “Αγωγή Υγείας και Διατροφής” 
στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και η ανάθεση του αντικειμένου σε 
καλά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς δίνει ακόμη δυνατότητες, για πλήθος 
δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολείου σε θέματα σχετικά μ’ αυτό. Τέτοιες 
δραστηριότητες μπορεί να είναι επισκέψεις σε χώρους παρασκευής τροφίμων, 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, οργάνωση εκδηλώσεων, ομιλιών, 
εκδρομών, αθλητικών και ψυχαγωγικών συναντήσεων κ.λπ., επιδιώκοντας πάντα 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή γονέων. 

Η πλαισίωση του προγράμματος “Αγωγή Υγείας και Διατροφής” με το σύνολο 
αυτών των δραστηριοτήτων ή και άλλων, ουσιαστικά θα αποτελεί συνδυασμένη 
εφαρμογή θεωρίας και πράξης, προσφέροντας νέες εμπειρίες και μάθηση, μέσα 
απ’ αυτές, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για μακροπρόθεσμα οφέλη μέσα από 
τη διαμόρφωση συγκεκριμένων συμπεριφορών στην πρόληψη των ΚΝ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 



Πίνακας B1. Σύγκριση του συνολικού αριθμού εξετασθέντων μαθητών της 
Ομάδας Παρέμβασης με τους μαθητές της Ομάδας Ελέγχου, με βάση τα 
αποτελέσματα των βιοχημικών εξετάσεων της αρχικής εξέτασης του 1992. 
 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 
Βιοχημικές 
εξετάσεις 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
 τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

1. Ολική χο-
ληστερόλη 

Αγ. 163 187,5 
(26,9) 

130 187,6++ 
(27,3) 

120 181,4 
(26,9) 

77 173,0++ 
(32,9) 

(mg/dl) Κορ. 127 191,5++ 
(33,6) 

114 189,7++  
(31,3) 

124 179,4++ 
(30,7) 

81 169,8++ 
(30,0) 

2. LDL - C 
(mg/dl) 

Αγ. 163 116,8+ 
(26,4) 

130 116,7++ 
(27,0) 

120 111,1+ 
(23,6) 

77 103,5++ 
(32,1) 

 Κορ. 127 121,0++ 
(29,3) 

114 118,5++ 
(27,7) 

124 109,2++ 
(27,2) 

81 100,3++ 
(30,7) 

3. HDL - C 
(mg/dl) 

Αγ. 163 59,2 
(13,6) 

130 60,7 
(13,3) 

120 59,2 
(14,7) 

77 57,9 
(15,2) 

 Κορ. 127 58,4 
(12,9) 

114 60,1 
(12,3) 

124 59,0 
(13,7) 

81 58,0 
(14,4) 

4. TRIGL 
(mg/dl) 

Αγ. 163 57,1 
(22,9) 

130 51,2  120 55,3 
(26,7) 

77 57,8  

 Κορ. 127 59,9 
(29,1) 

114 55,8 
(20,6) 

124 55,7 
(24,6) 

81 57,5 
(21,4) 

5. TC : 
 HDL-C  

Αγ. 163 3,3  (0,8) 130 3,2  
(0,8) 

120 3,2    
(0,8) 

77 3,2     
(1,1) 

 Κορ. 127 3,42+ 
(1,0) 

114 3,2  
(0,6) 

124 3,1+  
(0,7) 

81 3,1  
(0,9) 

6. LDL-C : 
HDL-C 

Αγ. 163 2,1   
(0,7) 

130 2,0  
(0,7) 

120 2,0  
(0,7) 

77 1,9  
(0,9) 

 Κορ 127 2,2 + 
(0,9) 

114 2,0  
(0,6) 

124 1,9+  
(0,6) 

81 1,8  
(0,8) 

 
 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 
 



Πίνακας B2. Σύγκριση του συνολικού αριθμού εξετασθέντων μαθητών της 
Ομάδας Παρέμβασης με τους μαθητές της Ομάδας Ελέγχου, με βάση τα 
αποτελέσματα των ανθρωπομετρήσεων της αρχικής εξέτασης του 1992. 
 
 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 
Ανθρωπομε-

τρικές  
Φύλο Αστικές 

περιοχές 
Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

παράμετροι  Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση   
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

1. Ύψος (cm)  Αγ. 149 119,1++ 
(5,6) 

123 118,8++ 
(5,6) 

118 123,2++ 
(5,2) 

75 122,2++ 
(5,3) 

 Κορ. 117 118,4++ 
(5,3) 

108 117,9+ 
(4,9) 

121 120,8++ 
(5,8) 

78 120,9+ 
(6,0) 

2. Βάρος (Kg) Αγ. 149 23,2++ 
(4,7) 

123 23,1+ 
(4,9) 

118 25,5++ 
(5,6) 

75 24,5+ 
(4,8) 

 Κορ. 117 23,1 
(3,8) 

108 22,2+ 
(3,8) 

121 24,0 
(4,5) 

78 23,9+ 
(4,6) 

3. Δ.Μ.Σ. 
(Kg/m2) 

Αγ. 149 16,3 
(2,4) 

123 16,2 
(2,4) 

118 16,7  
(2,8) 

75 16,3  
(2,2) 

 Κορ. 117 16,4 
(2,0) 

108 15,8 
(2,1) 

121 16,3  
(2,2) 

78 16,2  
(2,3) 

4.Δερματική 
πτυχή  

Αγ. 149 4,9  
(2,3) 

123 4,4 (2,0) 118 5,3  
(3,0) 

75 4,7  
(2,3) 

Δικεφάλου 
(mm) 

Κορ. 117 5,7  
(2,3) 

108 5,1+ 
(2,2) 

121 5,9  
(2,9) 

78 5,8+ 
(2,4) 

5. Δερματική 
πτυχή 

Αγ. 149 9,9+ 
(4,7) 

123 9,7  
(3,8) 

118 11,7+ 
(5,6) 

75 10,5 
(4,3) 

Τρικεφάλου 
(mm) 

Κορ. 117 11,8 
(3,9) 

108 10,8+ 
(4,3) 

121 12,2  
(4,9) 

78 12,4+ 
(4,8) 

6. Λαγόνια 
δερματική 

Αγ. 149 7,2  
(6,0) 

123 6,5  
(4,3) 

118 7,4  
(7,1) 

75 6,9  
(4,0) 

πτυχή (mm) Κορ. 117 8,9  
(5,5) 

108 7,6  
(4,4) 

121 7,7  
(4,7) 

78 9,0  
(6,3) 

7. Υποπλάτια 
δερματική 

Αγ. 149 7,0+ 
(4,2) 

123 6,2  
(5,4) 

118 7,4+ 
(6,4) 

75 6,3  
(5,2) 

πτυχή (mm) Κορ. 117 8,4+ 
(4,3) 

108 7,0 (5,6) 121 7,4+ 
(5,0) 

78 8,5  
(6,4) 

8. Άθροισμα 
δερματικών 

Αγ. 74 33,9 
(19,9) 

76 28,5 
(13,6)  

56 37,3 
(17,8) 

36 30,6 
(15,5) 

πτυχών 
(mm) 

Κορ. 65 40,8 
(19,1) 

69 30,7+ 
(16,1)

57 37,9 
(15,8) 

35 35,2+ 
(13,3) 

 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 



Πίνακας B3. Σύγκριση του συνολικού αριθμού εξετασθέντων μαθητών της 
Ομάδας Παρέμβασης με τους μαθητές της Ομάδας Ελέγχου, με βάση την 
εβδομαδιαία κατανάλωση τροφίμων, κατά την αρχική εξέταση του 1992. 

 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 
Oμάδες 
τροφίμων 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Ψωμί, ζυμα- 
ρικά, ρύζι   

Αγ. 152 23,0 
(9,9) 

123 26,9 
(12,7)

120 23,5 
(9,3) 

69 30,1 
(12,9) 

 Κορ. 120 20,3 
(7,3) 

113 24,5 
(11,4)

111 21,6 
(8,9) 

70 24,6 
(8,8) 

2. Λαχανικά, 
σαλάτες 

Αγ. 152 6,0  
(4,0) 

123 6,0 (3,5) 120 3,5  
(3,6) 

69 3,9  
(2,1) 

 Κορ. 120 5,1  
(3,8) 

113 5,8  
(3,1) 

111 3,3  
(1,7) 

70 3,4  
(1,6) 

2α. Όσπρια  Αγ. 152 1,4  
(1,0) 

123 1,9  
(2,9) 

120 1,5  
(0,8) 

69 1,8  
(1,0) 

 Κορ. 120 1,4  
(1,0) 

113 1,8+ 
(2,2) 

111 1,6  
(0,9) 

70 1,8+ 
(1,7) 

3. Φρούτα & 
φρέσκοι 

Αγ. 152 10,4++ 
(6,3) 

123 9,9++ 
(5,3) 

120 13,6++ 
(9,6) 

69 13,2++ 
(6,7) 

χυμοί Κορ. 120 9,1++ 
(5,4) 

113 9,2++ 
(4,3) 

111 12,6++ 
(6,7) 

70 12,5++ 
(6,3) 

4. Αυγά  Αγ. 152 2,8  
(1,9) 

123 2,6+ 
(2,0) 

120 2,9  
(3,5) 

69 3,0+  
(4,1) 

 Κορ. 120 2,4+ 
(1,7) 

113 2,6  
(1,8) 

111 2,8+ 
(2,9) 

70 2,8  
(3,3) 

5. Μη αποβου-
τυρωμένα   

Αγ. 152 28,6 
(11,6) 

123 27,3+ 
(9,9) 

120 28,7 
(17,6) 

69 30,8+ 
(11,6) 

γαλακτοκομ. 
προϊόντα 

Κορ. 120 26,0 
(12,8) 

113 25,6 
(9,3) 

111 28,3 
(12,4) 

70 24,8 
(10,0) 

6. Αποβουτυ-
ρωμένα  

Αγ. 152 0,2  
(1,3) 

123 0,2  
(1,3) 

120 0,3 
(1,7) 

69 0,19 
(0,7) 

γαλακτοκομ.
προϊόντα 

Κορ. 120 0,1  
(1,1) 

113 0,1+ 
(1,1) 

111 0,06 
(0,5) 

70 0,3+ 
(1,5) 

7. Ψάρια & 
κοτόπουλο  

Αγ. 152 3,6  
(2,7) 

123 3,5 (2,0) 120 3,3  
(1,7) 

69 3,6  
(3,3) 

 Κορ. 120 3,5  
(1,6) 

113 3,5  
(1,7) 

111 3,2  
(3,3) 

70 3,0  
(3,6) 

 
 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 
 
 
 

 



(Συνέχεια) 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 

Oμάδες τροφίμων  Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

8.  Κόκκινο 
κρέας, λου- 

Αγ 152 8,5+ 
(5,7) 

123 8,0 
(4,9) 

120 6,8+ 
(3,8) 

69 8,0  
(6,6) 

κάνικα, 
κονσέρβες 

Κορ. 120 7,1  
(4,6) 

113 7,2 
(4,3) 

111 7,4  
(3,8) 

70 6,8  
(4,7) 

9.  Ελαιόλαδο & 
ελιές 

Αγ. 152 14,8 
(3,6) 

123 16,1 
(3,4) 

120 15,3 
(4,5) 

69 16,8 
(5,8) 

 Κορ. 120 14,6+ 
(3,8) 

113 15,7 
(2,8) 

111 16,5+ 
(5,0) 

70 17,2 
(7,8) 

10.Ξηροί καρποί Αγ. 152 1,0  
(1,6) 

123 1,6 
(0,9) 

120 1,2  
(1,7) 

69 1,3  
(1,6) 

 Κορ. 120 0,8  
(1,2) 

113 1,5 
(2,3) 

111 1,0  
(1,3) 

70 1,4  
(2,2) 

11. Μαργαρίνη Αγ. 152 3,2 (6,6) 123 3,0 
(3,3) 

120 2,9  
(1,9) 

69 3,2  
(2,0) 

 Κορ. 120 2,6+ 
(6,9) 

113 2,8 
(2,7) 

111 2,9+ 
(1,8) 

70 2,8  
(1,8) 

12. Γαριδάκια, 
πατατάκια, 

Αγ. 152 2,4++ 
(2,2) 

123 2,5 
(2,7) 

120 1,6++ 
(1,9) 

69 2,3  
(3,4) 

ποπ-κορν Κορ. 120 1,9  
(2,0) 

113 2,2 
(2,1) 

111 2,4  
(3,3) 

70 2,3  
(2,7) 

13. Γλυκά, σοκο-
λάτες, μέλι, 

Αγ. 152 33,2+ 
(17,1)

123 38,3+ 
(19,8)

120 29,3+ 
(14,0) 

69 32,7+ 
(22,1) 

κρουασάν, 
μπισκότα 

Κορ. 120 29,5 
(15,2)

113 34,5 
(14,6)

111 31,9 
(17,0) 

70 30,7 
(13,2) 

14. Αναψυκτικά Αγ. 152 7,0++ 
(5,4) 

123 6,6++ 
(5,8) 

120 6,1++ 
(4,4) 

69 6,2++ 
(4,3) 

 Κορ. 120 5,8++ 
(3,1) 

113 6,0++ 
(3,4) 

111 6,8++ 
(4,4) 

70 6,3++ 
(4,0) 

 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 



Πίνακας B4. Σύγκριση του συνολικού αριθμού εξετασθέντων μαθητών της 
Ομάδας Παρέμβασης με τους μαθητές της Ομάδας Ελέγχου, με βάση τις 
καταναλισκόμενες θερμίδες και θρεπτικά συστατικά κατά την αρχική εξέταση 
του 1992. 
 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 

Θρεπτικά 
συστατικά 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμ
όςμαθ
ητών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

1. Θερμίδες 
(Kcals) 

Αγ. 53 2103,7 
(468,2)

31 1881,0 
(520,5)

50 1933,4 
(438,5) 

23 1981,4 
(441,0) 

 Κορ. 42 1766,0 
(752,3)

24 1819,8 
(393,9)

40 1844,8 
(487,5) 

29 1875,4 
(535,8) 

2. Ολικό λίπος 
(g) 

Αγ. 53 109,8 
(26,2) 

31 96,9 
(35,0)

50 100,7 
(26,8) 

23 105,5 
(30,6) 

 Κορ. 42 90,3 
(30,0) 

24 97,7 
(22,2)

40 89,6 
(30,6) 

29 96,8 
(34,3) 

3. Μονοακό-
ρεστα λιπα- 

Αγ. 53 47,8 
(16,2) 

31 42,1 
(19,0)

50 42,8 
(14,9) 

23 45,2 
(15,8) 

ρά (g) Κορ. 42 38,7 
(13,6) 

24 43,5 
(10,9)

40 37,3 
(15,3) 

29 38,6  
(15,9) 

4. Πολυακό-
ρεστα λιπα- 

Αγ. 53 12,9 
(4,5) 

31 11,8 
(3,9) 

50 11,5  
(4,2) 

23 11,6  
(4,3) 

ρά (g) Κορ. 42 10,6 
(5,0) 

24 11,7 
(3,7) 

40 10,5 
(4,2) 

29 12,3  
(5,3) 

5. Κορεσμένο 
λίπος (g) 

Αγ. 53 38,1 
(7,2) 

31 32,1 
(11,4)

50 34,0 
(9,2) 

23 36,9 
(10,4) 

 Κορ. 42 31,3 
(12,4) 

24 32,1 
(7,3) 

40 31,1 
(10,0) 

29 34,6 
(11,5) 

6. Trans λιπα- 
ρά (g) 

Αγ. 53 1,5  
(0,8) 

31 1,5  
(0,9) 

50 1,6  
(0,7) 

23 1,7  
(0,7) 

 Κορ. 42 1,1  
(0,6) 

24 1,3  
(0,7) 

40 1,2  
(0,7) 

29 1,6  
(0,8) 

7.Xοληστερό-
λη (mg) 

Αγ. 53 348,0 
(154,3)

31 326,2 
(146,5)

50 327,5 
(154,6) 

23 354,5 
(163,8) 

 Κορ. 42 295,5 
(144,8)

24 299,2 
(160,0)

40 267,5 
(98,2) 

29 329,8 
(129,4) 

8. Πρωτεΐνες 
(g) 

Αγ. 53 69,7 
(16,9) 

31 64,4 
(22,4)

50 68,4 
(18,1) 

23 67,7 
(16,9) 

 Κορ. 42 60,7 
(19,7) 

24 59,4 
(16,8)

40 64,1 
(18,5) 

29 64,3 
(20,9) 

9. Υδατάν-
θρακες (g) 

Αγ. 53 226,9 
(66,8) 

31 204,3 
(48,0)

50 208,6 
(51,1) 

23 214,0 
(62,4) 

 Κορ. 42 189,5 
(111,8)

24 196,9 
(46,2)

40 207,1 
(56,5) 

29 194,6 
(54,1) 

10. Ίνες (g) Αγ. 53 3,8  
(2,0) 

31 3,7  
(1,4) 

50 4,0  
(1,9) 

23 3,2   
(1,1) 

 Κορ. 42 3,3  
(1,6) 

24 3,5  
(1,5) 

40 3,9  
(2,0) 

29 3,3  
(1,5) 

 
Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δεν βρέθηκε με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου 
Mann-Whitney 



Πίνακας B5. Σύγκριση του συνολικού αριθμού εξετασθέντων μαθητών της 
Ομάδας Παρέμβασης με τους μαθητές της Ομάδας Ελέγχου, με βάση τη φυσική 
τους κατάσταση, κατά την αρχική εξέταση του 1992. 
 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 
Παράμετροι 
Φυσικής 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

κατάστασης  Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Άλμα σε μή-
κος χωρίς 

Αγ. 133 90,1 
(16,6) 

118 83,1 
(17,3)

110 90,4 
(15,9) 

75 86,4 
(16,6) 

φορά (cm) Κορ. 104 81,7 
(13,7) 

102 80,9 
(14,2)

117 80,8 
(14,6) 

78 78,4 
(12,5) 

2. Δίπλωση 
από εδραία 

Αγ. 133 14,1 
(5,0) 

116 14,2 
(5,2) 

110 14,3 
(5,3) 

75 13,6 
(5,2) 

θέση (cm) Κορ. 104 16,4 
(5,5) 

101 16,7 
(5,3) 

117 16,8 
(4,8) 

78 16,1  
(5,0) 

3. Αριθμός 
κοιλιακών 

Αγ. 133 7,5 + 
(5,4) 

118 7,5 (2,4) 110 9,0+ 
(5,8) 

75 9,4  (2,7)

σε 30’’ sec Κορ. 104 6,6  
(4,8) 

102 6,3 (4,9) 117 7,8  (5,6) 78 7,5  (2,3)

4. Χειροδυνα-
μομέτρηση 

Αγ. 133 7,5  
(2,8) 

118 7,3++ 
(5,6) 

110 7,3  (2,6) 75 7,5++ 
(5,7) 

(Kg) Κορ. 104 5,9  
(2,4) 

102 5,4++ 
(2,1) 

117 5,8  (2,3) 78 6,2++ 
(5,9) 

5. Παλίνδρομο 
τρέξιμο 

Αγ. 132  1,5+  
(0,7) 

116  1,7   
(0,8) 

109 1,8+  
(0,9) 

75 1,9   
(0,9) 

αντοχής 
(στάδια) 

Κορ. 101 1,4+ 
(0,6) 

100 1,6  
(0,6) 

113 1,7+ 
(0,8) 

75 1,7 
 (0,8) 

 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 
 
 
 
Πίνακας Β6. Σύγκριση του συνολικού αριθμού εξετασθέντων μαθητών της 
Ομάδας Παρέμβασης με τους μαθητές της Ομάδας Ελέγχου, με βάση τη 
σωματική τους άσκηση (MVPA), κατά την αρχική εξέταση του 1992. 
 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 
Παράμετρος Φύλο Αστικές 

περιοχές 
Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή1 
(SD) 

Αριθμό
ςμαθητ
ών 

Μέση  
 τιμή1 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή1 
(SD) 

Αριθμός 
μαθητώ

ν 

Μέση  
τιμή1 
(SD) 

Σωματική 
άσκηση 

Αγ. 119 1,2  
(2,2) 

122 1,5  
(2,4) 

91 2,5  
(2,9) 

70 1,1  
(2,2) 

 Κορ. 95 0,6  
(1,3) 

113  0,2  
(0,6) 

92 1,1   
(2,1) 

69 0,6  
(1,5) 



 
1 Μέση τιμή Ωρών Ήπιας - Έντονης Σωματικής Άσκησης, εβδομαδιαίως 
 
Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δε βρέθηκε με τη χρήση του μη παραμετρικού 
ελέγχου Mann - Whitney 
 



Πίνακας Β7. Σύγκριση του συνολικού αριθμού εξετασθέντων μαθητών της 
Ομάδας Παρέμβασης με τους μαθητές της Ομάδας Ελέγχου, με βάση τις γνώσεις 
τους σε θέματα υγείας, κατά την αρχική εξέταση του 1992. 
 
 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 
Γνώσεις  
υγείας 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

μαθητών  Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Σε θέματα 
διατροφής 

Αγ. 164 68,8+ 
(13,9) 

137 64,0+ 
(12,3)

130 72,2+ 
(12,6) 

79 69,9+ 
(13,8) 

 Κορ. 136 72,4 
(12,5) 

123 70,2 
(13,1)

128 73,7 
(11,6) 

82 73,4 
(13,0) 

2. Σε θέματα 
σωματικής 

Αγ. 164 62,3+ 
(11,4) 

137 61,3++ 
(13,4)

130 65,9+ 
(11,8) 

79 68,1++ 
(13,0) 

άσκησης Κορ. 136 63,4 
(11,0) 

123 62,3+ 
(12,9)

128 65,7 
(11,0) 

82 66,7+ 
(12,6) 

3. Συνολική 
βαθμολογία 

Αγ. 164 66,7+ 
(10,7) 

137 63,1++ 
(9,9) 

130 70,2+ 
(9,5) 

79 69,3++ 
(11,1) 

γνώσεων 
υγείας 

Κορ. 136 69,5 
(9,7) 

123 67,7+ 
(10,7)

128 71,1  
(9,5) 

82 71,3+ 
(10,1) 

 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 
 
 
 
 
Πίνακας Β8. Σύγκριση των γονέων της Ομάδας Παρέμβασης με τους γονείς της 
Ομάδας Ελέγχου, με βάση τις γνώσεις τους σε θέματα υγείας, κατά την αρχική 
εξέταση του 1992. 
 

 Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 

Γνώσεις υγείας γονέων Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

 Αριθμός 
γονέων 

Μέση  
τιμή (SD)

Αριθμός 
γονεών 

Μέση  
τιμή (SD)

Αριθμό
ς 

γονέων

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

γονέων

Μέση  
τιμή 
(SD) 

1. Σε θέματα 
διατροφής 

271 72,5 
(25,3) 

232 71,7 
(22,3)

234 76,7 
(19,8) 

145 73,2 
(20,0) 

2. Σε θέματα σωμα-
τικής άσκησης 

264 40,1 
(21,3) 

228  34,8 
(20,3)

228 41,8 
(19,0) 

142 38,0 
(21,0) 

3. Σε θέματα αρτη-
ριακής πίεσης 

271 54,2 
(23,2) 

232 53,3 
(23,2)

234 54,4 
(22,1) 

145 53,6 
(21,3) 

4. Σε θέματα καπνί-
σματος 

271 64,5 
(22,0) 

232 61,7 
(22,5)

234 65,5 
(20,4) 

145 61,0 
(24,2) 

5. Σε θέματα στομα-
τικής υγιεινής 

271 74,9 
(21,1) 

232 71,9 
(22,9)

234 78,1 
(21,1) 

145 74,2 
(23,0) 

6.Συνολ.βαθμολογία 
γνώσ.σε θέμ. υγείας 

264 62,0 
(15,1) 

228 59,1 
(15,7)

228 64,4 
(12,8) 

142 60,8 
(13,9) 

 



 
Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δεν βρέθηκε με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου 
Mann - Whitney 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 



Πίνακας Γ1. Σύγκριση μεταξύ των μαθητών της ομάδας Παρέμβασης, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995 με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση τα 
αποτελέσματα των βιοχημικών εξετάσεων της αρχικής εξέτασης του 1992. 
 

  Επανεξετασθέστες Μη επανεξετασθέντες 
Βιοχημικές 
εξετάσεις 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Ολική χολη- 
στερόλη  

Αγόρια 64 185,7 
(28,6)

67 187,4 
(30,2)

99 188,7 
(25,9) 

63 188,0 
(24,1) 

(mg /dl) Κορίτσια 59 185,9 
(27,7)

58 190,9 
(29,2)

68 196,4 
(37,5) 

56 188,6 
(33,6) 

2. LDL - C 
(mg/dl) 

Αγόρια 64 117,4 
(30,3)

67 116,5 
(31,2)

99 116,5 
(23,8) 

63 117,0 
(22,1) 

 Κορίτσια 59 116,6 
(25,2)

58 119,1 
(26,8)

68 125,0 
(32,2) 

56 117,9 
(28,9) 

3. HDL - C 
(mg/dl) 

Αγόρια 64 57,5 
(13,4)

67 61,2 
(12,7)

99 60,4 
(13,7) 

63 60,2 
(14,1) 

 Κορίτσια 59 58,2 
(14,2)

58 61,5 
(13,5)

68 58,7 
(11,8) 

56 58,7 
(11,0) 

4. TRIGL (mg/dl) Αγόρια 64 53,9 
(22,8)

67 48,7 
(16,4)

99 59,2 
(22,9) 

63 53,7 
(27,5) 

 Κορίτσια 59 56,1 
(21,8)

58 51,5 
(16,9)

68 63,2 
(34,0) 

56 60,2 
(23,2) 

5. TC / HDL-C  Αγόρια 64 3,4 (0,9) 67 3,2  
(0,9) 

99 3,3  
(0,8) 

63 3,3  
(0,8) 

 Κορίτσια 59 3,4 (0,9) 58 3,2  
(0,7) 

68 3,5   
(1,1) 

56 3,3  
(0,6) 

6.LDL-C / HDL  Αγόρια 64 2,2 (0,8) 67 2,0 (0,8) 99 2,0 (0,7) 63 2,1  
(0,7) 

 Κορίτσια 59 2,1  
(0,8) 

58 2,0 (0,6) 68 2,2  
(1,0) 

56 2,1  
(0,6) 

 
Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δε βρέθηκε με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου 
Mann - Whitney 



Πίνακας Γ2.  Σύγκριση μεταξύ των μαθητών της ομάδας Παρέμβασης, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995 με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση τα 
αποτελέσματα των ανθρωπομετρήσεων κατά την αρχική εξέταση του 1992 
 

  Επανεξετασθέντες Μη επανεξετασθέντες  
Ανθρωπομε-

τρικές  
Φύλο Αστικές 

περιοχές 
Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

παράμετροι  Αριθμό
ς  

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Ύψος (cm)  Αγόρια 61 119,0 
(4,9) 

65 119,2 
(6,1) 

88 119,1 
(6,0) 

58 118,4 
(5,0) 

 Κορίτσια 52 117,6 
(5,0) 

56 117,1+ 
(5,1) 

65 119,1 
(5,5) 

52 119,0+ 
(4,7) 

2. Βάρος (Kg) Αγόρια 61 22,8 
(4,5) 

65 23,6 
(5,2) 

88 23,5 
(4,9) 

58 22,5 
(4,6) 

 Κορίτσια 52 22,8 
(3,8) 

56 21,3+ 
(3,5) 

65 23,4 
(4,0) 

52 23,1+ 
(4,1) 

3. Δ.Μ.Σ. 
(Kg/m2) 

Αγόρια 61 16,0 
(2,3) 

65 16,5 
(2,3) 

88 16,5 
(2,5) 

58 16,0 
(2,7) 

 Κορίτσια 52 16,4 
(1,9) 

56 15,5 
(1,9) 

65 16,5 
(2,2) 

52 16,3 
(2,4) 

4. Δερματική 
πτυχή Δικε- 

Αγόρια 61 4,3++ 
(1,9) 

65 4,7 
(2,3) 

88 5,4++ 
(2,6) 

58 4,1  
(1,6) 

φάλου (mm) Κορίτσια 52 5,3+ 
(2,3) 

56 4,9 
(2,2) 

65 6,1+ 
(2,3) 

52 5,4  
(2,3) 

5. Δερματική 
πτυχή Τρικε- 

Αγόρια 61 9,0 (3,7) 65 10,1 
(4,1) 

88 10,6 
(5,2) 

58 9,3  
(3,6) 

φάλου (mm) Κορίτσια 52 11,4 
(3,9) 

56 10,3 
(4,1) 

65 12,3 
(4,0) 

52 11,5 
(4,6) 

6. Λαγόνια 
δερματική 

Αγόρια 61 5,9+ 
(4,7) 

64 6,2 
(5,5) 

88 8,1+ 
(6,7) 

58 6,3  
(5,5) 

πτυχή (mm) Κορίτσια 52 8,4 (5,8) 56 6,0++ 
(5,1) 

65 9,4  
(5,3) 

52 8,2++ 
(6,1) 

7. Υποπλάτια 
δερματική 

Αγόρια 61 6,0++ 
(3,3) 

65 6,8 
(4,6) 

88 7,8++ 
(4,7) 

58 6,3  
(4,1) 

πτυχή (mm) Κορίτσια 52 7,4 (2,8) 56 6,8 
(3,5) 

65 9,2  
(5,1) 

52 8,5  
(5,2) 

8. Άθροισμα 
δερματικών 

Αγόρια 61 25,3+ 
(12,4)

64 27,9 
(15,7)

88 31,9+ 
(18,1) 

58 26,0 
(14,0) 

πτυχών (mm) Κορίτσια 52 32,5 
(13,9)

56 28,0 
(13,6)

65 37,0 
(15,3) 

52 33,6 
(17,2) 

 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση μη του παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 



Πίνακας Γ3. Σύγκριση μεταξύ των μαθητών ομάδας Παρέμβασης, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995 με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση την 
εβδομαδιαία κατανάλωση τροφίμων, κατά την αρχική εξέταση του 1992. 
 

  Επαναξετασθέντες Μη επαναξετασθέντες 
Oμάδες 
τροφίμων 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Ψωμί, ζυμα- 
ρικά, ρύζι   

Αγόρια 56 25,1 
(10,9) 

61 26,9 
(10,7)

96 21,9 
(9,3) 

62 27,7 
(9,2) 

 Κορίτσι
α 

60 20,1 
(7,3) 

56 25,8 
(9,3) 

60 20,5 
(7,4) 

57 25,6 
(9,4) 

2. Λαχανικά, 
σαλάτες 

Αγόρια 56 5,2+ 
(3,6) 

61 5,9 
(3,4) 

96 6,5+ 
(4,3) 

62 6,1  
(3,7) 

 Κορίτσι
α 

60 6,0 (3,5) 56 5,7 
(3,3) 

60 5,6  
(2,7) 

57 6,2  
(3,6) 

2α. Όσπρια  Αγόρια 56 1,3  
(0,7) 

61 1,7 
(0,9) 

96 1,5   
(1,2) 

62 1,6  
(1,0) 

 Κορίτσι
α 

60 1,4  
(1,2) 

56 1,4  
(1,1) 

60 1,4  
(0,9) 

57 1,7   
(3,1) 

3. Φρούτα & 
φρέσκοι 

Αγόρια 56 11,0 
(5,8) 

61 10,1 
(5,9) 

96 10,1 
(6,6) 

62 9,7  
(4,7) 

χυμοί Κορίτσι
α 

60 9,9 (5,7) 56 9,1 
(4,5) 

60 8,4  
(5,2) 

57 9,3  
(4,2) 

4. Αυγά  Αγόρια 56 2,8 (2,2) 61 2,8 
(2,1) 

96 2,8  
(1,9) 

62 2,5  
(2,0) 

 Κορίτσι
α 

60 2,6  
(1,8) 

56 2,5 
(2,0) 

60 2,3  
(1,6) 

57 2,8  
(1,8) 

5. Μη αποβου-
τυρωμένα   

Αγόρια 56 29,2 
(9,7) 

61 26,5 
(11,6)

96 28,3 
(12,7) 

62 27,4 
(13,8) 

γαλακτοκομι-κά 
προϊόντα 

Κορίτσι
α 

60 26,3 
(12,2) 

56 23,6 
(10,4)

60 25,8 
(13,4) 

57 25,4 
(12,3) 

6. Αποβουτυ-
ρωμένα γαλα-  

Αγόρια 56 0,1  
(0,6) 

61 0,4 
(1,8) 

96 0,3  
(1,6) 

62 0,03 
(0,2) 

κτοκομικά 
προϊόντα 

Κορίτσι
α 

60 0,1  
(0,9) 

56 0,1 
(0,3) 

60 0,2  
(1,3) 

57 0,2  
(1,6) 

7. Ψάρια & 
κοτόπουλο  

Αγόρια 56 3,2  
(1,5) 

61 3,3 
(1,6) 

96 3,9  
(1,5) 

62 3,8  
(2,5) 

 Κορίτσι
α 

60 3,3  
(1,4) 

56 3,4 
(1,6) 

60 3,7  
(1,9) 

57 3,6  
(1,8) 

 
          (Συνέχεια πίσω) 



(Συνέχεια) 
 

  Επαναξετασθέντες Μη επαναξετασθέντες 
Ομάδες 
τροφίμων 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

8. Κόκκινο 
κρέας, λου- 

Αγόρια 56 8,0  
(5,1) 

61 7,4 
(4,2) 

96 8,8  
(6,1) 

62 8,6  
(5,5) 

κάνικα, 
κονσέρβες 

Κορίτσια 60 7,6 (5,7) 56 6,4+ 
(3,8) 

60 6,8  
(3,2) 

57 8,1+ 
(4,7) 

9. Ελαιόλαδο & 
ελιές 

Αγόρια 56 14,6 
(3,4) 

61 15,7 
(3,1) 

96 15,0 
(3,8) 

62 16,6 
(3,8) 

 Κορίτσια 60 14,4 
(3,6) 

56 15,1+ 
(2,4) 

60 14,9 
(3,9) 

57 16,4+ 
(3,2) 

10.Ξηροί καρποί Αγόρια 56 1,0  
(1,4) 

61 1,8 
(3,5) 

96 1,1   
(1,7) 

62 2,0  
(2,4) 

 Κορίτσια 60 1,0  
(1,4) 

56 2,0 
(2,3) 

60 0,7  
(1,0) 

57 1,7   
(2,1) 

11. Μαργαρίνη Αγόρια 56 3,1  
(3,2) 

61 3,3 
(3,7) 

96 3,3  
(8,1) 

62 2,9  
(3,0) 

 Κορίτσια 60 2,2 (2,7) 56 3,0 
(2,7) 

60 3,0  
(9,4) 

57 2,7  
(2,8) 

12. Γαριδάκια, 
πατατάκια, 

Αγόρια 56 2,5 (2,3) 61 2,5 
(3,1) 

96 2,4  
(2,3) 

62 2,6  
(2,4) 

ποπ-κορν Κορίτσια 60 2,2 (2,2) 56 2,3 
(2,1) 

60 1,7   
(1,8) 

57 2,2  
(2,2) 

13. Γλυκά, σο-
κολάτες, μέλι, 

Αγόρια 56 34,1 
(17,3)

61 34,9 
(17,0)

96 32,7 
(17,1) 

62 41,7 
(22,0) 

κρουασάν, 
μπισκότα 

Κορίτσια 60 30,8 
(15,0)

56 33,9 
(16,0)

60 28,2 
(15,4) 

57 35,2 
(13,2) 

14. Αναψυκτικά Αγόρια 56 6,9 (5,7) 61 7,2 
(7,3) 

96 7,2  
(5,3) 

62 6,2  
(3,9) 

 Κορίτσια 60 5,5  
(4,1) 

56 5,5 
(3,2) 

60 4,8  
(3,5) 

57 6,2  
(3,1) 

 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση μη του παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
 



Πίνακας Γ4. Σύγκριση μεταξύ των μαθητών ομάδας Παρέμβασης, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995 με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση τις 
καταναλισκόμενες θερμίδες και θρεπτικά συστατικά κατά την αρχική εξέταση 
του 1992. 
 

Θρεπτικά  Επαναξετασθέντες Μη επαναξετασθέντες 
συστατικά Φύλο Αριθμός 

μαθητών 
Μέση  τιμή (SD) Αριθμός 

μαθητών 
Μέση  τιμή (SD)

1. Θερμίδες Αγόρια 26 1918,6 (371,5) 58 2067,7 (540,5) 
(Kcals) Κορίτσια 29 1831,7 (874,7) 37 1749,5 (383,2) 

2. Ολικό λίπος Αγόρια 26 102,1 (31,0) 58 106,4 (30,0) 
(g) Κορίτσια 29 96,7 (27,1) 37 90,2 (27,9) 

3. Μονοακόρε- Αγόρια 26 44,8 (17,2) 58 46,1 (17,6) 
στα λιπαρά(g) Κορίτσια 29 41,9 (10,5) 37 39,4 (14,5) 

4. Πολυακόρε- Αγόρια 26 11,9 (3,1) 58 12,8 (4,8) 
στα λιπαρά(g) Κορίτσια 29 10,8 (4,2) 37 11,3 (5,0) 

5. Κορεσμένο Αγόρια 26 34,9 (10,7) 58 36,4 (8,8) 
λίπος (g) Κορίτσια 29 34,0 (13,4) 37 29,8 (8,0) 

6. Trans λιπα- Αγόρια 26 1,5 (0,7) 58 1,6 (0,9) 
ρά (g) Κορίτσια 29 1,5 (0,6) 37 1,0 (0,7) 

7.Xοληστερό- Αγόρια 26 302,1 (123,7)++ 58 357,0 (159,8)++
λη (mg) Κορίτσια 29 307,4 (148,0) 37 288,7 (151,9) 

8. Πρωτεΐνες Αγόρια 26 65,6 (16,9) 58 68,8 (20,2) 
(g) Κορίτσια 29 62,1 (23,2) 37 58,9 (14,3) 

9. Υδατάν- Αγόρια 26 207,5 (40,0) 58 223,6 (68,4) 
θρακες (g) Κορίτσια 29 198,5 (131,3) 37 187,3 (46,6) 

10. Ίνες (g) Αγόρια 26 3,7 (1,5) 58 3,9 (1,9) 
 Κορίτσια 29 3,3 (1,9) 37 3,4 (1,5) 

 
 
Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δε βρέθηκε με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου 
Mann - Whitney 
 
 



Πίνακας Γ5. Σύγκριση μεταξύ των μαθητών της ομάδας Παρέμβασης, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995 με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση τη 
φυσική τους κατάσταση, κατά την αρχική εξέταση του 1992. 
 

  Επαναξετασθέντες Μη επαναξετασθέντες 
Παράμετροι 
Φυσικής 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

κατάστασης  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Άλμα σε μή-
κος χωρίς 

Αγόρια 60 91,0 
(15,1)

63 84,1 
(15,1)

73 89,5 
(18,0) 

55 82,0 
(19,8) 

φορά (cm) Κορίτσια 57 80,9 
(12,7)

54 82,4 
(11,7)

47 82,8 
(15,1) 

48 79,3 
(16,6) 

2. Δίπλωση από 
εδραία θέση 

Αγόρια 60 14,6 
(4,7) 

63 13,7 
(5,4) 

73 13,8 
(5,2) 

53 14,9 
(5,1) 

(cm) Κορίτσια 57 16,5 
(5,0) 

54 17,5 
(5,3) 

47 16,5 
(6,3) 

47 15,8 
(5,3) 

3. Αριθμός 
κοιλιακών 

Αγόρια 60 7,6 (5,3) 63 7,7 
(6,1) 

73 7,4  
(5,6) 

55 7,0  
(5,1) 

σε 30 sec Κορίτσια 57 6,4 (4,9) 54 6,9 
(4,9) 

47 6,9  
(4,8) 

48 5,7  
(4,9) 

4. Χειροδυνα-
μομέτρηση 

Αγόρια 60 7,7 (3,0) 63 7,8 
(2,5) 

73 7,3  
(2,6) 

55 7,2  
(2,3) 

(Kg) Κορίτσια 57 5,9 (2,5) 54 5,1 
(1,8) 

47 6,1  
(2,3) 

48 5,9  
(2,5) 

5. Παλίνδρομο 
τρέξιμο 

Αγόρια 59 1,6  
(0,7) 

61 1,7 
(0,8) 

73 1,5  
(0,7)  

55 1,7  
(0,9) 

αντοχής 
(στάδια) 

Κορίτσια 54 1,4  
(0,6) 

52 1,7 
(0,5) 

47 1,5  
(0,7) 

48 1,6  
(0,8) 

 
Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δε βρέθηκε με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου 
Mann - Whitney 
 
 
 
Πίνακας Γ6. Σύγκριση μεταξύ των μαθητών της ομάδας Παρέμβασης, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995 με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση τη 
σωματική τους άσκηση, κατά την αρχική εξέταση του 1992. 
 
 

  Επαναξετασθέντες Μη επαναξετασθέντες 
Παράμετρος Φύλο Αστικές 

περιοχές 
Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς  

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή1 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση   
τιμή1 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
τιμή1 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
τιμή1 
(SD) 

Σωματική 
άσκηση 

Αγόρια 53 1,2  
(2,2) 

67 1,8   
(2,6) 

66 1,2   
(2,3) 

55 1,2   
(2,2) 

 Κορίτσι
α 

46 0,6  
(1,3) 

57 0,2  
(0,6) 

49 0,5   
(1,2) 

56 0,2  
(0,5) 

 
 



1 Μέση τιμή Ωρών Ήπιας - Έντονης Σωματικής Άσκησης, εβδομαδιαίως 
 
Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δε βρέθηκε με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου 
Mann - Whitney 
 



Πίνακας Γ7. Σύγκριση μεταξύ αυτών των μαθητών ομάδας Παρέμβασης, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995, με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση τις 
γνώσεις τους σε θέματα υγείας κατά την αρχική εξέταση του 1992. 
 
 

  Επαναξετασθέντες Μη επαναξετασθέντες 
Γνώσεις υγείας  Φύλο Αστικές 

περιοχές 
Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

μαθητών  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Σε θέματα 
διατροφής 

Αγόρια 65 67,9 
(12,8)

72 64,3 
(12,0)

99 69,6 
(14,6) 

65 63,8 
(12,7) 

 Κορίτσια 60 71,4 
(12,4)

59 70,3 
(12,9)

76 73,3 
(12,7) 

64 70,3 
(13,5) 

2. Σε θέματα 
σωματικής 

Αγόρια 65 64,0 
(11,9)

72 60,4 
(13,5)

99 61,3 
(11,1)  

65 62,3 
(13,5) 

άσκησης Κορίτσια 60 64,3 
(9,7) 

59 63,5 
(13,7)

76 62,7 
(12,0) 

64 61,2 
(12,2) 

3. Συνολική 
βαθμολογία 

Αγόρια 65 66,6 
(10,4)

72 63,0 
(9,4) 

99 66,9 
(11,1) 

65 63,3 
(10,6) 

γνώσεων 
υγείας 

Κορίτσια 60 69,1 
(9,1) 

59 68,1 
(10,8)

76 69,9 
(10,2) 

64 67,4 
(10,8) 

 
 
Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δε βρέθηκε με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου 
Mann - Whitney 
 
 
 
Πίνακας Γ8. Σύγκριση μεταξύ των γονέων της ομάδας Παρέμβασης, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995 με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση τις 
γνώσεις τους σε θέματα υγείας, κατά την αρχική εξέταση του 1992. 
 

 Επαναξετασθέντες Μη επαναξετασθέντες 
Γνώσεις υγείας 

γονέων 
Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

 Αριθμό
ς 

γονέων 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

γονεώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς  

γονέων

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμός
γονέων

Μέση  
τιμή 
(SD) 

1. Σε θέματα 
διατροφής 

114 71,4 
(28,5)

124 71,0 
(23,0)

157 73,4 
(22,8) 

108 72,6 
(21,6) 

2. Σε θέματα σωματικής 
άσκησης 

111 40,8 
(19,5)

121 35,0 
(20,5)

153 39,6 
(22,7) 

107 34,6 
(20,3) 

3. Σε θέματα 
αρτηριακής πίεσης 

114 52,4 
(23,9)

124 54,9 
(24,9)

157 55,6 
(22,7) 

108 51,6 
(21,3) 

4. Σε θέματα 
καπνίσματος 

114 63,6 
(25,9)

124 59,9 
(25,2)

157 65,2 
(18,9) 

108 63,9 
(18,9) 

5. Σε θέματα στοματικής
υγιεινής 

114 75,7 
(20,3)

124 71,4 
(23,4)

157 74,4 
(21,7) 

108 72,5 
(22,5) 

6.Συνολική βαθμολογία 
γνώσεων σε θέματα 
υγείας 

111 61,9 
(15,6)

121 59,1 
(16,5)

153 62,2 
(14,8) 

107 59,1 
(14,8) 



 
Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δε βρέθηκε με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου 
Mann - Whitney 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ 



Πίνακας Δ1. Σύγκριση μεταξύ των μαθητών της ομάδας Ελέγχου, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995 με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση τα 
αποτελέσματα των βιοχημικών εξετάσεων της αρχικής εξέτασης του 1992. 
 

  Επανεξετασθέστες Μη επανεξετασθέντες 
Βιοχημικές 
εξετάσεις 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Ολική χολη- 
στερόλη  

Αγόρια 54 181,8 
(28,2) 

34 172,2 
(28,4)

66 181,2 
(26,1) 

43 173,8 
(36,5) 

(mg /dl) Κορίτσι
α 

54 184,8 
(30,8) 

34 163,4 
(32,8)

70 175,3 
(30,4) 

47 174,6 
(27,4) 

2. LDL - C 
(mg/dl) 

Αγόρια 54 112,2 
(22,3) 

34 100,2 
(27,7)

66 110,2 
(24,8) 

43 106,2 
(35,3) 

 Κορίτσι
α 

54 114,4 
(27,7) 

34 89,6+ 
(33,3)

70 105,3 
(26,3) 

47 108,1+ 
(26,4) 

3. HDL - C 
(mg/dl) 

Αγόρια 54 59,9 
(14,5) 

34 61,2 
(16,3)

66 58,7 
(15,1) 

43 55,3 
(14,0) 

 Κορίτσι
α 

54 59,8 
(13,1) 

34 62,3+ 
(15,6)

70 58,5 
(14,2) 

47 54,9+ 
(12,8) 

4. TRIGL  
(mg/dl) 

Αγόρια 54 48,3 
(15,7) 

34 53,9 
(20,9)

66 61,0 
(32,1) 

43 61,0 
(34,7) 

 Κορίτσι
α 

54 53,2 
(19,2) 

34 57,2 
(17,6)

70 57,7 
(28,0) 

47 57,8 
(23,9) 

5. TC / HDL-C  Αγόρια 54 3,1  
(0,7) 

34 3,0  
(1,1) 

66 3,3  
(0,9) 

43 3,3   
(1,1) 

 Κορίτσι
α 

54 3,2 (0,7) 34 2,8+ 
(0,8) 

70 3,1  
(0,7) 

47 3,3+ 
(0,9) 

6.LDL-C / HDL Αγόρια 54 2,0 (0,6) 34 1,8 
(0,9) 

66 2,0  
(0,8) 

43 2,1  
(0,9) 

 Κορίτσι
α 

54 2,0 (0,7) 34 1,6+ 
(0,7) 

70 1,9  
(0,6) 

47 2,1+ 
(0,8) 

 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 



Πίνακας Δ2.  Σύγκριση μεταξύ των μαθητών της ομάδας Ελέγχου, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995 με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση τα 
αποτελέσματα των ανθρωπομετρήσεων κατά την αρχική εξέταση του 1992 
 

  Επανεξετασθέντες Μη επανεξετασθέντες  
Ανθρωπομε-

τρικές  
Φύλο Αστικές 

περιοχές 
Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

παράμετροι  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Ύψος (cm)  Αγόρια 54 123,3 
(4,9) 

32 122,0 
(4,0) 

64 123,3 
(5,6) 

43 122,5 
(6,2) 

 Κορίτσια 52 121,0 
(5,4) 

33 121,5 
(6,3) 

69 120,7 
(6,2) 

45 120,5 
(5,8) 

2. Βάρος (Kg) Αγόρια 54 24,6 
(3,9) 

32 24,7 
(4,3) 

64 26,3 
(6,7) 

43 24,4 
(5,2) 

 Κορίτσια 52 24,1 
(4,8) 

33 24,3 
(4,5) 

69 23,9 
(4,4) 

45 23,7 
(4,8) 

3. Δ.Μ.Σ. 
(Kg/m2) 

Αγόρια 54 16,2 
(2,0) 

32 16,5 
(2,2) 

64 17,1 
(3,3) 

43 16,1 
(2,2) 

 Κορίτσια 52 16,4 
(2,6) 

33 16,4 
(2,2) 

69 16,3 
(1,9) 

45 16,2 
(2,5) 

4. Δερματική 
πτυχή Δικε- 

Αγόρια 54 4,7 (2,4) 32 5,1 
(2,8) 

64 5,9  
(3,5) 

43 4,6  
(2,0) 

φάλου (mm) Κορίτσια 52 6,2 (3,2) 33 6,0 
(2,5) 

69 5,8  
(2,8) 

45 5,7  
(2,5) 

5. Δερματική 
πτυχή Τρικε- 

Αγόρια 54 11,3 
(4,4) 

32 11,0 
(4,4) 

64 12,0 
(6,5) 

43 10,2 
(4,4) 

φάλου (mm) Κορίτσια 52 12,2 
(5,1) 

33 13,1 
(4,7) 

69 12,3 
(4,8) 

45 11,9 
(5,0) 

6. Λαγόνια 
δερματική 

Αγόρια 54 5,9 (4,9) 32 6,6 
(5,7) 

64 8,8  
(8,5) 

43 6,1  
(4,9) 

πτυχή (mm) Κορίτσια 52 7,6 (5,8) 33 7,8 
(5,0) 

69 7,2  
(4,4) 

45 9,1  
(7,3) 

7. Υποπλάτια 
δερματική 

Αγόρια 54 6,0 (3,8) 32 7,4 
(4,7) 

64 7,6 
(7,8) 

43 6,6  
(3,5) 

πτυχή (mm) Κορίτσια 52 8,2 (5,8) 33 8,5 
(6,0) 

69 7,4  
(3,9) 

45 9,4  
(6,6) 

8. Άθροισμα 
δερματικών 

Αγόρια 54 27,9 
(14,5)

32 30,1 
(16,4)

64 35,4 
(24,7) 

43 27,4 
(13,8) 

πτυχών (mm) Κορίτσια 52 34,2 
(18,6)

33 35,4 
(16,8)

69 32,7 
(14,6) 

45 36,2 
(20,4) 

 
Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δε βρέθηκε με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου 
Mann - Whitney 



Πίνακας Δ3. Σύγκριση μεταξύ των μαθητών της ομάδας Ελέγχου, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995 με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση την 
εβδομαδιαία κατανάλωση τροφίμων, κατά την αρχική εξέταση του 1992. 
 
 

  Επαναξετασθέντες Μη επαναξετασθέντες 
Oμάδες 
τροφίμων 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Ψωμί, ζυμα- 
ρικά, ρύζι   

Αγόρια 54 23,4 
(9,0) 

28 28,0 
(8,5) 

66 23,7 
(9,7) 

41 31,6 
(15,2) 

 Κορίτσια 46 20,5 
(8,5) 

31 25,0 
(9,3) 

65 22,4 
(9,2) 

39 24,4 
(8,6) 

2. Λαχανικά, 
σαλάτες 

Αγόρια 54 6,3 (4,7) 28 6,5 
(4,5) 

66 5,9  
(4,4) 

41 6,0  
(4,3) 

 Κορίτσια 46 5,6++ 
(4,4) 

31 6,3 
(4,5) 

65 7,7++ 
(4,3) 

39 7,2  
(4,9) 

2α. Όσπρια  Αγόρια 54 1,7  
(0,9) 

28 1,8  
(1,1) 

66 1,4  
(0,8) 

41 1,8   
(1,1) 

 Κορίτσια 46 1,7  
(0,8) 

31 2,0 
(2,4) 

65 1,6   
(1,1) 

39 1,7  
(1,0) 

3. Φρούτα & 
φρέσκοι 

Αγόρια 54 14,7 
(12,4)

28 13,2 
(7,2) 

66 12,7 
(6,6) 

41 13,3 
(6,5) 

χυμοί Κορίτσια 46 12,3 
(5,8) 

31 12,5 
(6,5) 

65 12,9 
(7,3) 

39 12,6 
(6,3) 

4. Αυγά  Αγόρια 54 2,6  
(1,6) 

28 2,9 
(1,8) 

66 3,3  
(2,2) 

41 3,4  
(2,3) 

 Κορίτσια 46 2,9  
(1,6) 

31 3,1 
(2,0) 

65 3,0  
(2,0) 

39 2,7  
(1,8) 

5. Μη αποβου-
τυρωμένα   

Αγόρια 54 26,3 
(13,2)

28 29,8 
(11,7)

66 31,8 
(14,3) 

41 31,6 
(11,6) 

γαλακτοκομι-
κά προϊόντα 

Κορίτσια 46 29,0 
(14,7)

31 23,9 
(9,8) 

65 27,9 
(10,7) 

39 25,5 
(10,4) 

6. Αποβουτυ-
ρωμένα γαλα-  

Αγόρια 54 0,3+ 
(1,3) 

28 0,2 
(0,8) 

66 0,4+ 
(2,0) 

41 0,1  
(0,6) 

κτοκομικά 
προϊόντα 

Κορίτσια 46 0,02 
(0,1) 

31 0,2 
(0,7) 

65 0,1  
(0,7) 

39 0,5  
(1,9) 

7. Ψάρια & 
κοτόπουλο  

Αγόρια 54 3,4  
(1,6) 

28 3,4 
(1,5) 

66 3,3  
(1,9) 

41 4,3  
(2,4) 

 Κορίτσια 46 3,3  
(1,5) 

31 3,4 
(1,6) 

65 3,4  
(1,9) 

39 3,4  
(1,7) 

 
              (Συνέχεια πίσω) 



(Συνέχεια) 
 

  Επαναξετασθέντες Μη επαναξετασθέντες 
Εβδομαδιαία 
κατανάλωση  

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

ομάδων 
τροφίμων 

 Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμ
ός 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

8. Κόκκινο κρέας, 
λου- 

Αγόρια 54 6,6 
(3,9) 

28 6,6 
(3,2) 

66 7,0  
(3,9) 

41 9,0  
(8,1) 

κάνικα, 
κονσέρβες 

Κορίτσια 46 7,8 
(4,0) 

31 5,8 
(3,8) 

65 7,1  
(3,7) 

39 6,7  
(4,3) 

9. Ελαιόλαδο & 
ελιές 

Αγόρια 54 15,3 
(4,5) 

28 16,8 
(3,5) 

66 15,4 
(4,6) 

41 16,8 
(7,1) 

 Κορίτσια 46 15,5+ 
(5,3) 

31 15,6 
(3,8) 

65 17,3+ 
(4,7) 

39 18,6 
(9,8) 

10.Ξηροί καρποί Αγόρια 54 1,1   
(1,7) 

28 1,1  
(1,2) 

66 1,3   
(1,8) 

41 1,4  
(1,9) 

 Κορίτσια 46 1,2  
(1,6) 

31 1,3 
(2,0) 

65 1,0   
(1,1) 

39 1,6  
(2,5) 

11. Μαργαρίνη Αγόρια 54 2,8 
(4,2) 

28 2,9 
(5,1) 

66 3,0  
(3,0) 

41 3,1  
(3,4) 

 Κορίτσια 46 3,3 
(3,5) 

31 3,6 
(4,1) 

65 2,5  
(2,5) 

39 2,6  
(3,1) 

12. Γαριδάκια, 
πατατάκια, 

Αγόρια 54 1,4  
(2,0) 

28 1,6  
(1,7) 

66 1,8  
(2,0) 

41 2,8  
(4,2) 

ποπ-κορν Κορίτσια 46 2,8 
(4,5) 

31 1,7  
(1,7) 

65 2,1   
(2,1) 

39 2,8  
(3,2) 

13. Γλυκά, σοκο-
λάτες, μέλι, 

Αγόρια 54 26,8 
(16,2)

28 31,0 
(18,4)

66 30,3 
(18,8) 

41 33,9 
(24,5) 

κρουασάν, 
μπισκότα 

Κορίτσια 46 32,6 
(17,7)

31 30,0 
(13,0)

65 31,4 
(16,7) 

39 31,3 
(13,5) 

14. Αναψυκτικά Αγόρια 54 3,5 
(4,4) 

28 3,7 
(3,5) 

66 3,7 
(3,0) 

41 3,7  
(3,2) 

 Κορίτσια 46 3,3 
(3,3) 

31 3,3+ 
(2,4) 

65 3,2  
(3,4) 

39 2,5+ 
(3,9) 

 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 
 



Πίνακας Δ4. Σύγκριση μεταξύ των μαθητών της ομάδας Ελέγχου, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995 με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση τις 
καταναλισκόμενες θερμίδες και θρεπτικά συστατικά, κατά την εξέταση του 
1992. 
 
Θρεπτικά  Επαναξετασθέντες Μη επαναξετασθέντες 
συστατικά Φύλο Αριθμός  

μαθητών 
Μέση   

τιμή (SD) 
Αριθμός  
μαθητών 

Μέση  
 τιμή (SD) 

1. Θερμίδες Αγόρια 41 1981,3 (442,0) 32 1906,6 (433,3) 
(Kcals) Κορίτσια 31 1717,1 (473,5) 40 1976,7 (552,1) 

2. Ολικό λίπος Αγόρια 41 105,3 (31,1) 32 98,2 (23,2) 
(g) Κορίτσια 31 85,3 (29,6) 40 99,5 (37,0) 

3. Μονοακόρε- Αγόρια 41 46,5 (17,5) 32 39,9 (10,7) 
 στα λιπαρά(g) Κορίτσια 31 34,3 (13,2) 40 41,5 (18,2) 

4. Πολυακόρε- Αγόρια 41 11,9 (4,4) 32 11,1 (4,0) 
 στα λιπαρά(g) Κορίτσια 31 10,7 (4,8) 40 11,7 (5,1) 

5. Κορεσμένο Αγόρια 41 34,8 (10,5) 32 35,1 (8,7) 
 λίπος (g) Κορίτσια 31 30,4 (10,7) 40 34,6 (11,9) 

6. Trans λιπαρά Αγόρια 41 1,6 (0,8) 32 1,7 (0,7) 
 (g) Κορίτσια 31 1,4 (0,9) 40 1,5 (0,9) 

7.Xοληστερόλη Αγόρια 41 348,4 (175,2) 32 320,2 (131,0) 
(mg) Κορίτσια 31 288,1 (126,9) 40 297,2 (114,5) 

8. Πρωτεΐνες Αγόρια 41 69,7 (18,8) 32 66,4 (16,2) 
(g) Κορίτσια 31 60,3 (21,8) 40 67,6 (18,7) 

9. Υδατάνθρακες Αγόρια 41 212,4 (56,0) 32 207,8 (53,4) 
 (g) Κορίτσια  31 190,2 (55,6) 40 212,1 (56,6) 

10. Ίνες (g) Αγόρια 41 4,2 (1,9) 32 3,3 (1,4) 
 Κορίτσια 31 3,3 (1,8) 40 3,9 (1,8) 

 
Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δε βρέθηκε με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου 
Mann - Whitney 

 



Πίνακας Δ5. Σύγκριση μεταξύ των μαθητών της ομάδας Ελέγχου, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995 με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση τη 
φυσική τους κατάσταση, κατά την αρχική εξέταση το 1992. 
 

  Επαναξετασθέντες Μη επαναξετασθέντες 
Παράμετροι 
Φυσικής 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

κατάστασης  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Άλμα σε μή-
κος χωρίς 

Αγόρια 50 94,2+ 
(14,7)

32 84,8 
(13,1)

60 87,4+ 
(16,5) 

43 87,6 
(19,0) 

φορά (cm) Κορίτσια 51 81,8 
(14,9)

33 80,4 
(11,4)

66 80,2 
(14,4) 

45 77,0 
(13,3) 

2. Δίπλωση από 
εδραία θέση 

Αγόρια 50 13,8 
(5,2) 

32 14,8 
(5,2) 

60 14,7 
(5,5) 

43 12,8 
(5,1) 

(cm) Κορίτσια 51 17,0 
(4,8) 

33 17,5+ 
(4,5) 

66 16,8 
(4,9) 

45 15,2+ 
(5,1) 

3. Αριθμός 
κοιλιακών 

Αγόρια 50 9,3 (6,5) 32 7,5 
(5,6) 

60 8,9  
(5,3) 

43 7,6  
(5,9) 

σε 30 sec Κορίτσια 51 7,3 (5,5) 33 7,3 
(5,8) 

66 8,3  
(5,8) 

45 5,4  
(5,9) 

4. Χειροδυνα-
μομέτρηση 

Αγόρια 50 7,2 (2,3) 32 8,9 
(2,3) 

60 7,5  
(2,8) 

43 9,9  
(2,9) 

(Kg) Κορίτσια 51 5,6 (2,3) 33 7,5 
(2,2) 

66 5,9  
(2,4) 

45 7,5  
(2,4) 

5. Παλίνδρομο 
τρέξιμο 

Αγόρια 50 2,0++ 
(0,9) 

32 1,9  
(1,2) 

59 1,7++ 
(1,0) 

43 1,9  
(0,8) 

αντοχής 
(στάδια) 

Κορίτσια 51 1,9  
(1,0) 

30 1,7 
(0,9) 

62 1,6  
(0,7) 

45 1,7  
(0,9) 

 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 
 
 
Πίνακας Δ6. Σύγκριση μεταξύ των μαθητών της ομάδας Ελέγχου, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995 με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση  τη 
σωματική τους  άσκηση, κατά την αρχική εξέταση του 1992. 
 
 
 

  Επαναξετασθέντες Μη επαναξετασθέντες 
Παράμετρος Φύλο Αστικές 

περιοχές 
Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή1 
(SD) 

Αριθμ
ός 

μαθητ
ών 

Μέση   
τιμή1 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
τιμή1 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
τιμή1 
(SD) 

Σωματική 
άσκηση 

Αγόρια 48 2,4  
(2,6) 

31 1,5   
(2,7) 

43 2,5  
(3,2) 

39 0,8   
(1,7) 

 Κορίτσι
α 

43 1,3  
(2,2) 

31 0,6  
(1,5) 

49 0,9  
(1,9) 

38 0,6  
(1,6) 



 
 
1 Μέση τιμή Ωρών Ήπιας - Έντονης Σωματικής Άσκησης, εβδομαδιαίως 
 
Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δε βρέθηκε με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου 
Mann - Whitney 
 



Πίνακας Δ7. Σύγκριση μεταξύ των μαθητών της ομάδας Ελέγχου, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995 με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση τις 
γνώσεις τους σε θέματα υγείας, κατά την αρχική εξέταση του 1992. 
 
 
 
 

  Επαναξετασθέντες Μη επαναξετασθέντες 
Γνώσεις  υγείας Φύλο Αστικές 

περιοχές 
Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

μαθητών  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Σε θέματα 
διατροφής 

Αγόρια 56 75,4++ 
(12,5)

33 67,9 
(14,6)

74 69,8++ 
(12,3) 

46 71,3 
(13,2) 

 Κορίτσια 54 74,7 
(10,6)

33 73,6 
(11,9)

74 73,0 
(12,3) 

49 73,4 
(13,9) 

2. Σε θέματα 
σωματικής 

Αγόρια 56 65,3 
(12,2)

33 68,6 
(13,7)

74 66,4 
(11,5) 

46 67,8 
(12,6) 

άσκησης Κορίτσια 54 67,3 
(11,0)

33 65,6 
(10,9)

74 64,5 
(11,0) 

49 67,6 
(13,7) 

3. Συνολική 
βαθμολογία 

Αγόρια 56 72,2+ 
(9,1) 

33 68,1 
(12,1)

74 68,7+ 
(9,7) 

46 70,2 
(10,5) 

γνώσεων 
υγείας 

Κορίτσια 54 72,4 
(9,0) 

33 71,0 
(9,2) 

74 70,3 
(9,9) 

49 71,5 
(10,8) 

 
 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 
 
 
 
Πίνακας Δ8. Σύγκριση μεταξύ των γονέων της ομάδας Ελέγχου, που 
επανεξετάσθηκαν το 1995 με αυτούς που δεν επανεξετάσθηκαν, με βάση τις 
γνώσεις τους σε θέματα υγείας, κατά την αρχική εξέταση του 1992. 
 
 

 Επαναξετασθέντες Μη επαναξετασθέντες 
Γνώσεις υγείας γονέων Αστικές 

περιοχές 
Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

 Αριθμό
ς 

γονέων 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

γονεώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

γονέων

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμ
ός 

γονέω
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

1. Σε θέματα 
διατροφής 

106 77,0 
(17,9)

60 76,2 
(17,6)

128 76,5 
(21,4) 

85 71,2 
(21,4) 

2. Σε θέματα σωματικής 
άσκησης 

104 44,5 
(19,5)

60 34,8 
(23,6)

124 39,7 
(18,4) 

82 40,4 
(18,8) 

3. Σε θέματα 
αρτηριακής πίεσης 

106 55,4 
(21,9)

60 55,6 
(19,6)

128 53,6 
(22,3) 

85 52,2 
(22,5) 

4. Σε θέματα 
καπνίσματος 

106 67,7 
(19,8)

60 61,3 
(23,1)

128 63,8 
(20,9) 

85 60,8 
(25,2) 



5. Σε θέματα στομα-
τικής υγιεινής 

106 79,7 
(20,6)

60 75,3 
(21,4)

128 76,8 
(21,7) 

85 73,5 
(24,3) 

6.Συνολική βαθμολογία 
γνώσεων σε θέματα 
υγείας 

104 65,5 
(12,3)

60 60,6 
(15,0)

124 63,5 
(13,2) 

82 60,9 
(13,2) 

 
Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δε βρέθηκε με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου 
Mann - Whitney 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε 



Πίνακας Ε1. Σύγκριση μεταξύ των επαναξετασθέντων το 1995 μαθητών των 
ομάδων Παρέμβασης και Ελέγχου, με βάση τα αποτελέσματα των βιοχημικών 
εξετάσεων της αρχικής εξέτασης του 1992. 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 

Βιοχημικές 
εξετάσεις 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ςμαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμός
μαθητώ

ν 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Ολική χολη- 
στερόλη  

Αγόρια 64 185,6 
(28,6)

67 187,4+ 
(30,2) 

54 181,7 
(28,2) 

34 172,2 + 
(28,4) 

(mg /dl) Κορίτσια 59 185,9 
(27,7)

58 190,9++
(29,2) 

54 184,8 
(30,8) 

34 163,3++ 
(32,8) 

2. LDL - C 
(mg/dl) 

Αγόρια 64 117,4 
(30,3)

67 116,5+ 
(31,2)

54 112,2 
(22,3) 

34 100,2+ 
(27,7) 

 Κορίτσια 59 116,6 
(25,2)

58 119,1++
(26,8)

54 114,4 
(27,7) 

34 89,6++ 
(33,3) 

3. HDL - C 
(mg/dl) 

Αγόρια 64 57,5 
(13,4)

67 61,2 
(12,7)

54 59,9 
(14,5) 

34 61,2 
(16,3) 

 Κορίτσια 59 58,1 
(14,2)

58 61,5 
(13,5)

54 59,7 
(13,1) 

34 62,3 
(15,6) 

4. TRIGL (mg/dl) Αγόρια 64 53,9 
(22,8)

67 48,7 
(16,4)

54 48,3 
(15,7)  

34 53,8 
(20,9) 

 Κορίτσια 59 56,1 
(21,8)

58 51,5 
(16,9)

54 53,2 
(19,2) 

34 57,2 
(17,6) 

5. TC / HDL-C  Αγόρια 64 3,4 (0,9) 67 3,2 
(0,9) 

54 3,1  
(0,7) 

34 3,0 + 
(1,1) 

 Κορίτσια 59 3,4 (0,9) 58 3,2+ 
(0,7) 

54 3,2  
(0,7) 

34 2,8 + 
(0,8) 

6. LDL-C / HDL-
C 

Αγόρια 64 2,2 (0,8) 67 2,0 
(0,8) 

54 2,0  
(0,6) 

34 1,8 
(0,9) 

 Κορίτσια 59 2,1  
(0,8) 

58 2,0+ 
(0,6) 

54 2,0  
(0,7) 

34 1,6  
(0,7) 

 
 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές δεν βρέθηκε με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου 
Mann - Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 
 



Πίνακας Ε2. Σύγκριση μεταξύ των επαναξετασθέντων το 1995 μαθητών των 
ομάδων Παρέμβασης και Ελέγχου, με βάση τα αποτελέσματα των 
ανθρωπομετρήσεων κατά την αρχική εξέταση του 1992. 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου  
Ανθρωπομε-

τρικές  
Φύλο Αστικές 

περιοχές 
Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

παράμετροι  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ςμαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Ύψος (cm)  Αγόρια 61 119,0++ 
(4,9) 

65 119,2 
(6,1) 

54 123,3++ 
(4,9) 

32 122,0 
(4,0) 

 Κορίτσια 52 117,6++ 
(5,0) 

56 117,1++
(5,1) 

52 121,0++ 
(5,4) 

33 121,5++ 
(6,3) 

2. Βάρος (Kg) Αγόρια 61 22,8+ 
(4,5) 

65 23,6 
(5,2) 

54 22,6+ 
(3,9) 

32 24,7 
(4,3) 

 Κορίτσια 52 22,8 
(3,8) 

56 21,3++ 
(3,5) 

52 24,1 
(4,8) 

33 24,3++ 
(4,5) 

3. Δ.Μ.Σ. 
(Kg/m2) 

Αγόρια 61 16,0 
(2,3) 

65 16,5 
(2,3) 

54 16,2 
(2,0) 

32 16,5 
(2,2) 

 Κορίτσια 52 16,4 
(1,9) 

56 15,5 
(1,9) 

52 16,4 
(2,6) 

33 16,4 
(2,2) 

4. Δερματική 
πτυχή Δικε- 

Αγόρια 61 4,4  
(1,9) 

65 4,7 
(2,3) 

54 4,7  
(2,4) 

32 5,1  
(2,8) 

φάλου (mm) Κορίτσια 52 5,3 (2,3) 56 4,9+ 
(2,2) 

52 6,2  
(3,2) 

33 6,0+ 
(2,5) 

5. Δερματική 
πτυχή Τρικε- 

Αγόρια 61 9,0++ 
(3,7) 

65 10,1 
(4,1) 

54 11,3++ 
(4,4) 

32 11,0 
(4,4) 

φάλου (mm) Κορίτσια 52 11,4 
(3,9) 

56 10,3++ 
(4,1) 

52 12,2 
(5,1) 

33 13,1++ 
(4,7) 

6. Λαγόνια 
δερματική 

Αγόρια 61 5,9 (4,7) 64 6,2 
(5,5) 

54 5,9  
(4,9) 

32 6,6  
(5,7) 

πτυχή (mm) Κορίτσια 52 8,4 (5,8) 56 6,0 
(5,1) 

52 7,6  
(5,8) 

33 7,8  
(5,0) 

7. Υποπλάτια 
δερματική 

Αγόρια 61 6,0 (3,3) 65 6,8 
(4,6) 

54 6,0  
(3,8) 

32 7,4  
(4,7) 

πτυχή (mm) Κορίτσια 52 7,4 (2,8) 56 6,8 
(3,5) 

52 8,2  
(5,8) 

33 8,5  
(6,0) 

8. Άθροισμα 
δερματικών 

Αγόρια 61 25,3 
(12,4)

64 27,9 
(15,7)

54 27,9 
(14,5) 

32  30,1 
(16,4) 

πτυχών (mm) Κορίτσια 52 32,5 
(13,9)

56 28,0+ 
(13,6)

52 34,2 
(18,6) 

33 35,4+ 
(16,8) 

Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 



 Πίνακας Ε3. Σύγκριση μεταξύ των επαναξετασθέντων το 1995 μαθητών των 
ομάδων Παρέμβασης και Ελέγχου, με βάση την εβδομαδιαία κατανάλωση 
ομάδων τροφίμων, κατά την αρχική εξέταση του 1992. 

 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 
Oμάδες 
τροφίμων 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Ψωμί, ζυμα- 
ρικά, ρύζι   

Αγόρια 56 25,0 
(10,9) 

61 26,9 
(10,7)

54 23,4 
(9,0) 

28 28,0 
(8,5) 

 Κορίτσι
α 

60 20,1 
(7,3) 

56 25,8 
(9,3) 

46 20,5 
(8,5) 

31 25,0 
(9,3) 

2. Λαχανικά, 
σαλάτες 

Αγόρια 56 5,2 (3,6) 61 5,9 
(3,4) 

54 6,3  (4,7) 28 6,5  (4,5)

 Κορίτσι
α 

60 6,0 (3,5) 56 5,7 
(3,3) 

46 5,6  (4,4) 31 6,3  (4,5)

2α. Όσπρια  Αγόρια 56 1,3 
(0,7) 

61 1,7 
(0,9) 

54 1,7+ 
(0,9) 

28 1,8   
(1,1) 

 Κορίτσι
α 

60 1,4+ 
(1,2) 

56 1,4  
(1,1) 

46 1,7+ 
(0,8) 

31 2,0  (2,4)

3. Φρούτα & 
φρέσκοι 

Αγόρια 56 11,0 
(5,8) 

61 10,1+ 
(5,9) 

54 14,7 
(12,4) 

28 13,2+ 
(7,2) 

χυμοί Κορίτσι
α 

60 9,9++ 
(5,7) 

56 9,1++ 
(4,5) 

46 12,3++ 
(5,8) 

31 12,5++ 
(6,5) 

4. Αυγά  Αγόρια 56 2,8 (2,2) 61 2,8 
(2,1) 

54 2,6  (1,6) 28 2,8  (1,8)

 Κορίτσι
α 

60 2,6  
(1,8) 

56 2,5 
(2,0) 

46 2,9  (1,6) 31 3,1  (2,0)

5. Μη αποβου-
τυρωμένα   

Αγόρια 56 29,2 
(9,7) 

61 26,5 
(11,6)

54 26,3 
(13,2) 

28 29,8 
(11,7) 

γαλακτοκομικά 
προϊόντα 

Κορίτσι
α 

60 26,3 
(12,2) 

56 23,6 
(10,4)

46 29,0 
(14,7) 

31 23,9 
(9,8) 

6. Αποβουτυ-
ρωμένα γαλα-  

Αγόρια 56 0,1  
(0,6) 

61 0,4 
(1,8) 

54 0,3  (1,3) 28 0,2  (0,8)

κτοκομικά 
προϊόντα 

Κορίτσι
α 

60 0,1  
(0,9) 

56 0,1 
(0,3) 

46 0,02 
(0,1) 

31 0,2  (0,7)

7. Ψάρια & 
κοτόπουλο  

Αγόρια 56 3,2  
(1,5) 

61 3,2++ 
(1,6) 

54 3,4  (1,6) 28 3,4++ 
(1,5) 

 Κορίτσι
α 

60 3,3  
(1,4) 

56 3,4 
(1,6) 

46 3,3  (1,5) 31 3,4  (1,6)

 
          (Συνέχεια πίσω) 



(Συνέχεια) 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 

Ομάδες τροφίμων Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

8. Κόκκινο κρέας, 
λου- 

Αγόρια 56 8,0  
(5,1) 

61 7,4 
(4,2) 

54 6,5  
(3,9) 

28 6,6  
(3,2) 

κάνικα, 
κονσέρβες 

Κορίτσι
α 

60 7,6 (5,7) 56 6,4 
(3,8) 

46 7,8  
(4,0) 

31 5,8  
(3,8) 

9. Ελαιόλαδο & 
ελιές 

Αγόρια 56 14,6 
(3,4) 

61 15,7 
(3,1) 

54 15,3 
(4,5) 

28 16,8 
(3,4) 

 Κορίτσι
α 

60 14,4 
(3,6) 

56 15,1 
(2,4) 

46 15,5 
(5,3) 

31 15,6 
(3,8) 

10.Ξηροί καρποί Αγόρια 56 1,0  
(1,4) 

61 1,8 
(3,5) 

54 1,1   
(1,7) 

28 1,1   
(1,2) 

 Κορίτσι
α 

60 1,0  
(1,4) 

56 2,0 
(2,3) 

46 1,2   
(1,6) 

31 1,3  
(2,0) 

11. Μαργαρίνη Αγόρια 56 3,1  
(3,2) 

61 3,3 
(3,7) 

54 2,8  
(4,2) 

28 2,9  
(5,1) 

 Κορίτσι
α 

60 2,2 (2,7) 56 3,0 
(2,7) 

46 3,3  
(3,5) 

31 3,6  
(4,1) 

12. Γαριδάκια, 
πατατάκια, 

Αγόρια 56 2,5 (2,3) 61 2,5 
(3,1) 

54 1,4  
(1,9) 

28 1,6  
(1,7) 

ποπ-κορν Κορίτσι
α 

60 2,2 (2,2) 56 2,3 
(2,1) 

46 2,8  
(4,5) 

31 1,7  
(1,7) 

13. Γλυκά, σοκο-
λάτες, μέλι, 

Αγόρια 56 34,1+ 
(17,3)

61 34,9 
(17,0)

54 26,8+ 
(16,2) 

28 31,0 
(18,4) 

κρουασάν, 
μπισκότα 

Κορίτσι
α 

60 30,8 
(15,0)

56 33,9 
(16,0)

46 32,6 
(17,7) 

31 30,0 
(13,0) 

14. Αναψυκτικά Αγόρια 56 6,9++ 
(5,7) 

61 7,2 
(7,3) 

54 3,5++ 
(4,4) 

28 3,7 
(3,5) 

 Κορίτσι
α 

60 5,5++ 
(4,1) 

56 5,5++ 
(3,2) 

46 3,3++ 
(3,3) 

31 3,3++ 
(2,4) 

 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 



Πίνακας Ε4. Σύγκριση μεταξύ των επαναξετασθέντων το 1995 μαθητών των ομάδων 
Παρέμβασης και Ελέγχου, με βάση τις καταναλισκόμενες θερμίδες και θρεπτικά συστατικά, 
κατά την αρχική εξέταση του 1992. 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 

Θρεπτικά 
συστατικά 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Θερμίδες 
   (Kcals) 

Αγόρια 13 2006,9 
(289,8)

13 1830,2 
(432,0)

27 2020,2 
(447,8) 

14 1906,3 
(437,0)

 Κορίτσια 12 1892,5 
(1308,8)

17 1788,7 
(395,7)

15 1817,3 
(563,4) 

16 1623,1 
(364,2)

2. Ολικό λίπος 
   (g) 

Αγόρια 13 107,6 
(23,0)

13 96,5 
(37,5)

27 106,9 
(28,6) 

14 102,5 
(36,4) 

 Κορίτσια 12 98,3 
(36,4)

17 95,5 
(19,4)

15 88,9 
(34,3) 

16 82,0 
(25,1) 

3. Μονοακό-
ρεστα λιπα- 

Αγόρια 13 47,1 
(13,8)

13 42,5 
(20,3)

27 47,2 
(17,0) 

14 45,3 
(18,8) 

ρά (g) Κορίτσια 12 41,5 
(12,4)

17 42,2++ 
(9,3) 

15 37,6 
(15,7) 

16 31,2++ 
(10,0) 

4. Πολυακόρε- 
στα λιπαρά 

Αγόρια 13 11,8 
(3,6) 

13 12,1 
(2,6) 

27 12,7 
(4,5) 

14 10,4  
(4,1) 

(g) Κορίτσια 12 9,4 
(4,2) 

17 11,7 
(4,0) 

15 11,3 
(5,0) 

16 10,2  
(4,7) 

5. Κορεσμένο 
λίπος (g) 

Αγόρια 13 38,4 
(8,0) 

13 31,3 
(12,1)

27 34,4 
(9,8) 

14 35,8 
(11,9) 

 Κορίτσια 12 37,4 
(18,9)

17 31,5 
(7,3) 

15 30,2 
(12,1) 

16 30,5 (9,6)

6. Trans λιπαρά 
(g) 

Αγόρια 13 1,3  
(0,6) 

13 1,7 
(0,8) 

27 1,6  
(0,8) 

14 1,8   
(0,8) 

 Κορίτσια 12 1,2  
(0,4) 

17 1,6 
(0,7) 

15 1,4  
(0,9) 

16 1,5   
(0,8) 

7.Xοληστερόλη 
(mg) 

Αγόρια 13 329,6 
(127,9)

13 274,5 
(117,7)

27 358,0 
(189,0) 

14 329,8 
(149,9)

 Κορίτσια 12 300,6 
(96,6)

17 312,1 
(178,4)

15 260,4 
(109,1) 

16 314,0 
(140,0)

8. Πρωτεΐνες 
    (g) 

Αγόρια 13 68,8 
(14,8)

13 62,3 
(18,8)

27 72,2 
(19,5) 

14 64,8 
(16,9) 

 Κορίτσια 12 68,2 
(30,0)

17 57,9 
(16,6)

15 63,6 
(24,2) 

16 57,1 
(19,6) 

9. Υδατάν- 
θρακες (g) 

Αγόρια 13 209,5 
(42,6)

13 205,5 
(38,8)

27 214,0 
(56,4) 

14 209,2 
(57,3) 

 Κορίτσια 12 203,0 
(201,5)

17 195,2 
(47,2)

15 205,4 
(63,7) 

16 176,0 
(44,2) 

10. Ίνες (g) Αγόρια 13 2,9+ 
(1,5) 

13 4,5+ 
(1,0) 

27 4,6+ 
(2,1) 

14 3,5+  
(1,2) 

 Κορίτσια 12 3,2+ 
(2,3) 

17 3,4 
(1,5) 

15 3,9+ 
(2,1) 

16 2,7   
(1,2) 

 
 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann - Whitney 

+: p < 0,05   ++: p < 0,005 



Πίνακας Ε5. Σύγκριση μεταξύ των επαναξετασθέντων το 1995 μαθητών των 
ομάδων Παρέμβασης και Ελέγχου, με βάση τη φυσική τους κατάσταση, κατά την 
αρχική εξέταση του 1992. 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 

Παράμετροι 
Φυσικής 

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Κατάστασης  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Άλμα σε 
μήκος χωρίς 

Αγόρια 60 91,0 
(15,1) 

63 84,1 
(15,1)

50 94,2 
(14,7) 

32 84,8 
(13,1) 

Φορά 
(cm) 

Κορίτσι
α 

57 80,9 
(12,7) 

54 82,4 
(11,7)

51 81,8 
(14,9) 

33 80,4 
(11,4) 

2. Δίπλωση από 
εδραία θέση 

Αγόρια 60 14,6 
(4,7) 

63 13,7 
(5,4) 

50 13,8 
(5,2) 

32  14,8 
(5,2) 

(cm) Κορίτσι
α 

57 16,4 
(5,0) 

54 17,5 
(5,3) 

51 17,0 
(4,8) 

33 17,5 
(4,5) 

3. Αριθμός 
κοιλιακών 

Αγόρια 60 7,6 (5,3) 63 7,7  
(6,1) 

50 9,3  
(6,5) 

32 7,5  
(5,6) 

σε 30 sec Κορίτσι
α 

57 6,4 (4,9) 54 6,9 
(4,9) 

51 7,3  
(5,5) 

33 7,3  
(5,8) 

4. Χειροδυνα-
μομέτρηση 

Αγόρια 60 7,7 (3,0) 63 7,8+ 
(2,5) 

50 7,2  
(2,3) 

32 8,9+ 
(2,3) 

(Kg) Κορίτσι
α 

57 5,9 (2,5) 54 5,1++ 
(1,8) 

51 5,6  
(2,3) 

33 7,5++ 
(2,2) 

5. Παλίνδρομο 
τρέξιμο αντο- 

Αγόρια 59 1,6+ 
(0,7) 

61 1,7  
(0,8) 

50 2,0+ 
(0,9) 

32 1,9   
(1,2) 

Χής (στάδια) Κορίτσι
α 

54 1,4+ 
(0,6) 

52 1,7 
 (0,5) 

51 1,9+ 
(1,0) 

30 1,7  
(0,9) 

 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 
 
 
 
Πίνακας Ε6. Σύγκριση μεταξύ των επαναξετασθέντων το 1995 μαθητών των 
ομάδων Παρέμβασης και Ελέγχου, με βάση τη σωματική τους άσκηση, κατά την 
αρχική εξέταση του 1992. 
 
 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 

Παράμετρος Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμός 
μαθητώ

ν 

Μέση  
τιμή1 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση   
τιμή1 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
τιμή1 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση  
τιμή1 
(SD) 

Σωματική 
άσκηση 

Αγόρια 53 1,2++ 
(2,2) 

67 1,8   
(2,6) 

48 2,4++ 
(2,6) 

31 1,5   
(2,7) 

 Κορίτσια 46 0,6  
(1,3) 

57 0,2  
(0,6) 

43 1,3  
(2,2) 

31 0,6   
(1,5) 



 
 
1Μέση τιμή Ωρών Ήπιας - Έντονης Σωματικής Άσκησης, εβδομαδιαίως 
 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 
Πίνακας Ε7. Σύγκριση μεταξύ των επαναξετασθέντων το 1995 μαθητών των 
ομάδων Παρέμβασης και Ελέγχου, με βάση τις γνώσεις τους σε θέματα υγείας, 
κατά την αρχική εξέταση του 1992. 
 
 

  Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 

Γνώσεις υγείας  
Μαθητών  

Φύλο Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

  Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητ
ών 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

μαθητώ
ν 

Μέση 
τιμή 
(SD) 

1. Σε θέματα 
διατροφής 

Αγόρια 65 67,9++ 
(12,8) 

72 64,3 
(12,0)

56 75,4++ 
(12,5) 

33 67,9 
(14,6) 

 Κορίτσι
α 

60 71,4 
(12,4) 

59 70,3 
(12,9)

54 74,7 
(10,6) 

33 73,6 
(11,9) 

2. Σε θέματα 
σωματικής 

Αγόρια 65 64,0 
(11,9) 

72 60,4+ 
(13,5)

56 65,3 
(12,2) 

33 68,6+ 
(13,7) 

Ασκησης Κορίτσι
α 

60 64,3+ 
(9,7) 

59 63,5 
(13,7)

54 67,3+ 
(11,0) 

33 65,6 
(10,9) 

3. Συνολική 
βαθμολογία 

Αγόρια 65 66,6++ 
(10,4) 

72 63,0 
(9,4) 

56 72,2++ 
(9,1) 

33 68,1 
(12,1) 

Γνώσεων 
υγείας 

Κορίτσι
α 

60 69,1 
(9,1) 

59 68,1 
(10,8)

54 72,4 
(9,0) 

33 71,0 
(9,2) 

 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Mann 
- Whitney 
+:  p < 0,05 
++: p < 0,005 
 

 
 
 



Πίνακας Ε8. Σύγκριση μεταξύ των επανεξετασθέντων το 1995 γονέων των ομάδων 
Παρέμβασης και Ελέγχου, με βάση τις γνώσεις τους σε θέματα υγείας, κατά την αρχική 
εξέταση του 1992. 

 
 Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 

Γνώσεις υγείας γονέων Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

 Αριθμό
ς 

γονέων 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

γονεώ
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμό
ς 

γονέων

Μέση  
τιμή 
(SD) 

Αριθμ
ός 

γονέω
ν 

Μέση  
τιμή 
(SD) 

1. Σε θέματα 
διατροφής 

114 71,4 
(28,5)

124 71,0 
(23,0)

106 77,0 
(17,9) 

60 76,2 
(17,6) 

2. Σε θέματα σωματικής 
άσκησης 

111 40,8 
(19,5)

121 35,0 
(20,5)

104 44,5 
(19,5) 

60 34,8 
(23,6) 

3. Σε θέματα 
αρτηριακής πίεσης 

114 52,4 
(23,9)

124 54,9 
(24,9)

106 55,4 
(21,9) 

60 55,6 
(19,6) 

4. Σε θέματα 
καπνίσματος 

114 63,6 
(25,9)

124 59,9 
(25,2)

106 67,7 
(19,8) 

60 61,3 
(23,1) 

5. Σε θέματα στοματικής
υγιεινής 

114 75,7 
(20,3)

124 71,4 
(23,4)

106 79,7 
(20,6) 

60 75,3 
(21,4) 

6.Συνολική βαθμολογία 
γνώσεων σε θέματα 
υγείας 

111 61,9 
(15,6)

121 59,1 
(16,5)

104 65,6 
(12,3) 

60 60,6 
(15,0) 

 
Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δε βρέθηκε με τη χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου 
Mann - Whitney 
 
 
 
 


