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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 
Τίτλος εργασίας: Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, από παιδιά ηλικίας 

6-9 ετών: επίδραση στην υγεία και την ανάπτυξη τους. 
 

Εισαγωγή: Σημαντικό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας αποτελεί η αύξηση της 

παιδικής παχυσαρκίας τα τελευταία χρόνια και οι συνέπειες της στην ενήλικη 

ζωή. Ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο κατά την παιδική ηλικία, με έμφαση στην 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, φαίνεται να επιδρά στο σωματικό 

βάρος των παιδιών και στην εμφάνιση παχυσαρκίας. 

 

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αξιολογεί την επίδραση εκπαιδευτικού 

προγράμματος Αγωγής Υγείας και Διατροφής, στην κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Μελετήθηκε η σχέση της κατανάλωσης 

τους, με δείκτες παχυσαρκίας, τη σωματική άσκηση και τη συνολική 

πρόσληψη θρεπτικών συστατικών άλλων τροφίμων.  
 

Υλικό και Μέθοδος: Κατά το σχολικό έτος 2006-07, σε αντιπροσωπευτικό 
δείγμα μαθητών Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης δημοτικού του νομού Χανίων, με ηλικία 6-
9 ετών, έλαβε χώρα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα υγείας και 
διατροφής. Μετά το τέλος της μονοετούς παρέμβασης, εκτιμήθηκαν με 
τριήμερο διαιτολόγιο καταγραφής τροφίμων, οι διατροφικές συνήθειες σε 242 
μαθητές της Ομάδας Παρέμβασης (ΟΠ) σε σχέση με 247 της Ομάδας 
Ελέγχου (ΟΕ) όπου δεν έγινε καμιά εκπαιδευτική παρέμβαση. Η ημερήσια 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών καθορίστηκε σε τρεις κατηγορίες: ≤150 
γρ/ημέρα, 151–300 γρ/ημέρα και >300γρ/ημέρα. 
 

Αποτελέσματα: Στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, δεν 
παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ ΟΠ και ΟΕ στο 
τέλος του προγράμματος παρέμβασης (248 έναντι 249 γρ, αντίστοιχα). 
Αντίθετα από τα αναμενόμενα, σημαντικά χαμηλότερο δείκτη περιμέτρου 
μέσης προς ισχίο (0,89 έναντι 0,86, αντίστοιχα, p<0,001) και περιμέτρου 
μέσης προς ύψος είχε η ΟΕ σε σύγκριση με την ΟΠ, ενώ ο ΔΜΣ δεν διέφερε.. 
Με την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών ιδιαίτερα στις  
κατηγορίες κατανάλωσης ≤150 γρ/ημέρα και >300γρ/ημέρα, βρέθηκε 
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στατιστικά σημαντική μείωση της περιμέτρου μέσης των παιδιών (62,7 και 
60,7 στις δυο κατηγορίες αντίστοιχα) και σημαντική αύξηση του χρόνου 
οργανωμένης σωματική άσκησης (MVPA) (64, 85 και 111 λεπτά/εβδομάδα, 
αντίστοιχα, p<0,05) στην ΟΠ, σε σύγκριση με την ΟΕ. Παράλληλα, στην ΟΕ, 
βρέθηκε μείωση στην κατανάλωση κορεσμένου λίπους (16,2, 15,6 και 14,1, 
αντίστοιχα, p<0,001) και στη συνολική κατανάλωση αναψυκτικών-χυμών 
εμπορίου-γλυκών-ζάχαρης (111, 67 και 43, αντίστοιχα, p=0,002). 
 

Συμπεράσματα: Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, συνδέεται γενικά με 
την υγεία και την παιδική παχυσαρκία. Ωστόσο, η μικρή χρονική διάρκεια του 
προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης της παρούσας μελέτης δεν 
επηρέασε τους δείκτες σωματομετρικών μεγεθών.. Απαιτείται λοιπόν 
μεγαλύτερη χρονική διάρκεια παρέμβασης και ίσως σε μικρότερες ηλικίες 
(προσχολική ηλικία). 
 
Λέξεις κλειδιά: Παιδική παχυσαρκία, Φρούτα, Λαχανικά, Πρόγραμμα 
διατροφής και υγείας, Δείκτης Μάζας Σώματος 
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Abstract 

 
 

Title: The impact of fruit and vegetable consumption on health, growth and 

development of children aged 6-9 years 

 

Introduction: A major problem in the field of Public Health is the expansion of 

childhood obesity in the last years, as well as its impact on adulthood. A 

balanced diet during childhood, based on fruit and vegetable consumption, 

seems to influence children’s weight and obesity.  

 
Purpose: The present study aims at evaluating the influence of a Health and 

Nutrition education program on fruit and vegetable consumption by school 

aged children. Furthermore, fruit and vegetable consumption was studied in 

relation to obesity rates, physical activity, nutrient intake and eating habits.  

 

Material and Method: A Health and Nutrition education program was applied 

to a sample comprised of children attending 1st, 2nd and 3rd grade in the 

Prefecture of Chania, aged 6-9 years, during the school year 2006-07. After 

the end of the one-year intervention, nutrition habits of the sample were 

examined on the basis of a three-day food record, comparing the data arising 

from the 242 pupils of the intervention group and the 247 pupils from the 

control group, where there was no intervention. Daily fruit and vegetable 

consumption was categorized in ≤150gr/day, 151–300gr/day and >300gr/day.  

 

Results: There were no significant statistical differences observed among the 

intervention and the control group in fruit and vegetable consumption by the 

end of the intervention program (intervention group: 248gr, control group: 

249gr). Significant differences were surprisingly found in waist to hip 

circumference (intervention group: 0.89, control group: 0.86; p<0.001) and 

waist to height circumference in the control group comparing with the 

intervention group, although the body mass index did not demonstrate 

significant difference between the two groups. Along with increased fruit and 
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vegetable consumption, particularly in ≤150gr/day and >300gr/day categories, 

waist circumference was significantly decreased (62,7 and 60,7 in the two 

categories) and MVPA was significantly increased (64, 85 and 111 min/week 

in the three categories, p<0.05) in the intervention group comparing with the 

control group. Similarly, saturated fat intake decreased in the control group 

(16.2, 15.6 and 14.1 respectively; p<0.01) as well as soft drinks, juice drinks, 

sweets and sugar consumption (111, 67 and 43 respectively; p=0.002).  

 

Conclusion: Fruit and vegetable consumption is generally associated with 

health and childhood obesity. Nevertheless, the educational intervention of 

the present study, due to short duration, could not affect body measurements. 

Thus, a longer lasting intervention maybe starting in preschool years, is 

necessary in order to achieve lasting results.  

 

Key words: Childhood obesity, Fruit, Vegetables, Health and Nutrition 

Program, Body Mass Index 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Με την πάροδο του χρόνου και τις αλλαγές στην επιστήμη, την τεχνολογία 

και τελικά στην κοινωνία, οι διατροφικές αντιλήψεις καθώς και οι σχετικές 

προτεραιότητες για την διατροφική έρευνα μεταβάλλονται διαρκώς. 

Εισηγήσεις για σωστή και κατάλληλη διατροφή έχουμε ήδη από την αρχαία 

Ελληνική παράδοση. Ο Ιπποκράτης (460-770 π.Χ.) είχε ήδη επισημάνει ότι 

είναι απαραίτητο ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο, που να συνδυάζεται με  

σωματική άσκηση και με προσεκτικό τρόπο ζωής, για την επίτευξη άριστης και 

υγιούς ανάπτυξης του ανθρώπινου οργανισμού (Oltersdorf, 2003). 

Το φαγητό και η διατροφή αποτελούν επίσης ένα κοινωνικό φαινόμενο. 

Κάθε κοινωνική ομάδα έχει ένα δικό της πολιτιστικό σύστημα και το φαγητό 

αποτελεί μέρος του και συνδέεται με όλους τους τομείς του. Η κοινωνία 

δημιουργεί τους κανόνες και τα πρότυπα (μοντέλα) πάνω στα οποία βασίζεται 

η διατροφή. Οι τροφές έχουν αποκτήσει σημασία και συμβολικό νόημα. 

Επομένως, η διατροφή προσδιορίζει πολιτισμικές ομάδες και χαρακτηρίζει 

κοινωνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Η διαμόρφωση διατροφικής 

συνείδησης στην παιδική ηλικία, αποτελεί μέρος της διαδικασίας της 

κοινωνικοποίησης και μέρος της ανθρώπινης προσωπικότητας (Oltersdorf, 

2003). 

Η διατροφική συμπεριφορά έχει καθοριστεί από ξεχωριστούς 

φυσιολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες και είναι αποτέλεσμα της 

κοινωνικής προόδου. Επομένως, μπορεί να καθοδηγηθεί μέσω καταγραφής 

και παρέμβασης με διάφορα προγράμματα. Η προγραμματισμένη παρέμβαση 

απαιτεί δεδομένα και αυτά απαραίτητα συνεπάγονται διατροφικές έρευνες. Για 

να πετύχουν τα διατροφικά προγράμματα, πρέπει να συμπεριλάβουν 

δείγματα από διάφορες κοινωνικές δομές, ανάλογα με την καταγωγή, την 

οικογένεια, τη γειτονιά, το σχολείο, το έθνος κ.λπ (Bray & Bouchard, 1998). 

Οι παραδοσιακές, κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις ή διαδικασίες 

έχουν αλλάξει σήμερα. Αυτό αλλάζει τον τρόπο που η γνώση και η εμπειρία 

μεταδίδονται από τις παλαιότερες στις νεότερες γενιές, όταν και οι δύο γονείς 

ζούσαν και εργάζονταν στο ίδιο νοικοκυριό. Σήμερα αρκετοί γονείς δεν 

διαθέτουν ικανότητες και ενδιαφέρον για την προετοιμασία του φαγητού, ενώ 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 

 - 13 -

οι παππούδες/ γιαγιάδες συνήθως ζουν σε διαφορετικό περιβάλλον. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα η οικογένεια να μην σιτίζεται μαζί και τα παιδιά να μην 

επηρεάζονται/ μαθαίνουν από τις διατροφικές συνήθειες και επιλογές των 

παλαιότερων (Oltersdorf, 2003). 

Είναι πλέον αποδεκτό, ότι η διατροφή έχει μεγάλη σημασία για την υγεία 

και την ευεξία μας. Η σύνθεση του διαιτολογίου μας θεωρείται σήμερα, κύρια 

αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας (π.χ παχυσαρκία, στεφανιαία καρδιακή 

νόσος). Η διευρυνόμενη γνώση των επιπτώσεων του διαιτολογίου στην υγεία 

προσφέρει ένα δυνητικό μέσο πρόληψης κάποιων ασθενειών ή μετρίασης των 

επιπτώσεων άλλων ασθενειών μέσω της διατροφικής υποστήριξης 

(Battacharya et al, 2004). 

Μελέτες με πληθυσμούς, οι οποίοι ξαφνικά άλλαξαν τις διατροφικές τους 

συνήθειες (στην ποσότητα και την ποιότητα των τροφίμων), αποδεικνύουν ότι 

υιοθετώντας «δυτικά» διατροφικά πρότυπα, αυξάνεται ο επιπολασμός για 

ασθένειες που επηρεάζονται από τη διατροφή, όπως τα καρδιαγγειακά 

νοσήματα (Keys, 1970). 

Το αυξημένο βάρος ευθύνεται για ένα μεγάλο μέρος ασθενειών, στην 

Ευρώπη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υπολογίζονται 

περισσότεροι από 1 εκ θάνατοι και 12 εκ χρόνια ζωής με ποικιλία ασθενειών, 

κάθε χρόνο (WΗΟ, 2007). 

Ενήλικες που ήταν παχύσαρκοι έφηβοι, είναι πιο πιθανόν να αποκτήσουν 

χαμηλότερο εισόδημα και βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την κοινωνική 

απομόνωση (Gortmaker et al., 1993). 

Η παιδική παχυσαρκία προκαλεί ποικιλία σοβαρών επιπλοκών και αυξάνει 

τον κίνδυνο της πρόωρης γήρανσης, ενισχύοντας το ενδιαφέρον της δημόσιας 

υγείας (Ebbeling et al., 2002). Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η σωστή 

διατροφή βοηθάει στη διατήρηση της υγείας των παιδιών και μπορεί να 

οδηγήσει σε καλύτερη σχολική επίδοση (ADA, 1999, WHO, 2007), ιδιαίτερα με 

την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και φρούτων και λαχανικών 

(Καρακωνσταντάκη και συν., 2004).  

Οι συνήθειες και οι προτιμήσεις των γονιών μπορούν να επηρεάσουν 

τα παιδιά θετικά ή αρνητικά (υγιεινές - ανθυγιεινές επιλογές γευμάτων), μέσω 

της μίμησης ρόλων (Bandura, 1977) και του ελέγχου συγκεκριμένων ειδών 
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τροφίμων (ADA, 1999). Επιπλέον, φαίνεται ότι τα παιδιά οικογενειών με 

χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, 

παρουσιάζουν λιγότερο υγιεινές επιλογές, από τις οικογένειες με υψηλότερο 

επίπεδο (WΗΟ, 2007). 

 Η ύπαρξη περισσότερων οικογενειακών γευμάτων και ένα καλύτερο 

περιβάλλον κατά τη διάρκεια του γεύματος, είναι απαραίτητα, για την 

υιοθέτηση καλύτερων διατροφικών συνηθειών. Το σχολείο μπορεί να 

επηρεάσει τη διατροφή των παιδιών μέσω του ελέγχου των γευμάτων (όπου 

παρέχονται), ελέγχοντας τη διαθεσιμότητα των φαγητών και των ροφημάτων 

από το κυλικείο και παρέχοντας διατροφική εκπαίδευση (WΗΟ, 2007). 

Η εκπαίδευση για θέματα διατροφής και υγείας, θα πρέπει να λαμβάνει 

χώρα κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, οπότε τα άτομα διαμορφώνουν τον 

χαρακτήρα και τα συμπεριφορικά τους πρότυπα (Kafatos & Mamalakis, 

1993). 

Παρόλο που τα σχολεία αποτελούν τον ιδανικό τόπο για την εκπαίδευση, 

σε θετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην πρόληψη της παχυσαρκίας, 

πολλά προγράμματα διατροφής, είναι ακόμα ελλιπή. Πιθανόν και λόγω 

χαμηλής συχνότητας υλοποίησης τους. Στις ΗΠΑ, ο μέσος όρος των ωρών 

για κάθε σχολείο, που αφιερώνεται στην εκπαίδευση για τη διατροφή είναι 13, 

ενώ το ελάχιστο που απαιτείται για να επηρεάσει την συμπεριφορά είναι 50 

ώρες ετησίως. Στην Ευρώπη, τα προγράμματα που προορίζονται να 

αυξήσουν τις διατροφικές γνώσεις των παιδιών είναι συχνά αναποτελεσματικά 

(WHO, 2007). 

Στο παρελθόν έχουν γίνει παγκοσμίως οργανωμένες προσπάθειες 

υλοποίησης μεγάλων προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας, καθώς 

και πρόληψης και αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας και συνεχίζουν να 

γίνονται από πολλούς μεγάλους φορείς, με ελπιδοφόρα αποτελέσματα. 
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Ορισμός Παχυσαρκίας 
 

H παχυσαρκία είναι πολυπαραγοντική καταστάση, και 

συμπεριλαμβάνει φυσιολογικές, βιοχημικές, μεταβολικές, ανατομικές, 

ψυχολογικές και κοινωνικές μεταβολές (Gahagan, 2004). 

Ως υπέρβαρο ορίζεται το αυξημένο σωματικό βάρος, το οποίο ξεπερνά 

κάποιο συγκεκριμένο δείκτη με βάση την βιβλιογραφία (πχ ΔΜΣ, καμπύλες 

ανάπτυξης για τα παιδιά) (Gahagan, 2004). 

Η παχυσαρκία είναι το αποτέλεσμα της υπερβολικής λήψης ενέργειας 

και της περιορισμένης σωματικής άσκησης, η οποία αποθηκεύεται ως λίπος 

(Caroli, 2002). Ορίζεται ως η παθολογική κατάσταση, κατά την οποία 

παρουσιάζεται μη φυσιολογική ή υπερβολική εναπόθεση λιπώδους ιστού, στο 

ανθρώπινο σώμα και μπορεί και επηρεάζει την υγεία (Gahagan, 2004). 

 

 

Επιδημιολογικά στοιχεία παχυσαρκίας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο 
Είναι βασικό να τονιστεί, ότι πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία υπάρχουν 

σχεδόν ισάριθμοι παχύσαρκοι και υποσιτιζόμενοι άνθρωποι (Oltersdorf 2003, 

Gardner & Halweil 2000). 

Κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων δεκαετιών, ο επιπολασμός της 

παχυσαρκίας αυξήθηκε παγκοσμίως (Ebbeling et al., 2002). Τουλάχιστον 1,1 

δις άνθρωποι σήμερα είναι υπέρβαροι και 312 εκ είναι παχύσαρκοι με δείκτη 

μάζας σώματος μεγαλύτερο από 30 (ΙOTF, 2004). 

Στοιχεία που συλέχθησαν από το National Center for Health Statistics, 

δείχνουν ότι ο επιπολασμός της παχυσαρκίας, έχει αυξηθεί από 12,8% το 

1976-1980 σε 22.5% το 1988-1994 και σε 30% το 1999-2000 (WHO, 1998). 

Ο συνεχώς αυξανόμενος ρυθμός της παιδικής παχυσαρκίας στην 

Ευρώπη και την Αμερική προκαλεί πλέον έντονες ανησυχίες (Livingstone B, 

2000). Σήμερα, η παχυσαρκία αποτελεί παγκόσμια επιδημία (WHO, 2000) και 

οι αυξανόμενες τάσεις είναι φανερές στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 

χώρες. Τουλάχιστον 10% των παιδιών προσχολικής ηλικίας παγκοσμίως είναι 
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υπέρβαρα ή παχύσαρκα, με την Αμερική να προηγείται με 32%, την Ευρώπη 

με 20% και την Μέση Ανατολή με 16% (Maziak, 2007). 

Διαθέσιμες εκτιμήσεις για την δεκαετία από το 1980 μέχρι το 1990, 

δείχνουν τον επιπολασμό σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά να αυξάνεται 

περίπου δύο έως πέντε φορές στις αναπτυγμένες χώρες (για παράδειγμα από 

11% σε 30% στα αγόρια στον Καναδά) και περίπου τέσσερις φορές στις 

αναπτυσσόμενες χώρες (για παράδειγμα από 4% σε 14% στην Βραζιλία) 

(Flynn et al.,2006). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό υγείας, περίπου 

το 20% των παιδιών και εφήβων είναι υπέρβαρα και το ένα τρίτο αυτών είναι 

παχύσαρκα (WHO, 2007). Ο αριθμός των παχύσαρκων παιδιών φαίνεται να 

αυξάνεται και στον Καναδά, την Αγγλία, την Κίνα, τη Γερμανία, τη Γαλλία και 

τη Φιλανδία (Lobstein et al., 2004). 

Οι τάσεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές στα παιδιά και τους εφήβους, επειδή 

φαίνεται να συνεχίζουν μέχρι την ενήλικη ζωή, δημιουργώντας μία μεγαλύτερη 

πιθανότητα για την εμφάνισή της και στην επόμενη γενιά, έχοντας ως 

αποτέλεσμα έναν αυξημένο κίνδυνο ασθένειας και πρόωρης θνησιμότητας 

(WHO, 2007, Hardy, 2004, Wang, 2004). Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του 

επιπολασμού της παιδικής παχυσαρκίας, έχει αυξηθεί σταθερά και σήμερα 

είναι δέκα φορές υψηλότερος από το 1970 (WHO, 2007). Εάν δεν ληφθούν 

σημαντικά μέτρα, και ο επιπολασμός της παχυσαρκίας συνεχίσει να 

αυξάνεται, με τον ίδιο ρυθμό όπως την δεκαετία του 1990, εκτιμάται ότι 150 εκ 

ενήλικες θα είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι μέχρι το 2010 (WHO, 2006). 

Πρόσφατη εθνική μελέτη στον αμερικανικό παιδικό πληθυσμό (National 

Health and Nutrition Survey NHANES III), δείχνει ένα στα πέντε παιδιά να 

είναι παχύσαρκα και αυτή η τάση να συνεχίζει και να είναι παρόμοια και στους 

ενήλικες (Gahagan, 2004). 

Στην Ευρώπη, τα υψηλότερα ποσοστά στην παιδική παχυσαρκία 

εμφανίζονται στις νότιες και ανατολικές χώρες τις Ευρώπης (Livingstone, 

2000), με διαφορές ανάλογα το χρόνο, την ηλικία, το φύλο και τη γεωγραφική 

περιοχή (Livingstone, 2001). Η χώρα μας, η Ιταλία και η Μάλτα εμφανίζουν 

τους υψηλότερους δείκτες παιδικής παχυσαρκίας (Livingstone, 2000). 

Με τα αριθμητικά δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελλάδα, τα 

υπέρβαρα παιδιά έχουν σχεδόν διπλασιασθεί, με περίπου δύο στα δέκα 
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παιδιά να είναι παχύσαρκα (Manios et al., 1999). Σε μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 1990-91 ο επιπολασμός των υπέρβαρων 

παιδιών και της παχυσαρκίας στην ηλικία 6-17 ετών ήταν 17,3% και 3,6% 

αντίστοιχα (Georgiadis et al., 2007).  

Από μελέτη του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο ΔΜΣ στα παιδιά της Κρήτης 

παρουσιάζεται υψηλότερος σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας μας 

(Καφάτος και συν., 1999). 

Σύμφωνα με προοπτική μελέτη το 2000 (Mamalakis et al., 2000), σε 

Έλληνες μαθητές των 6, 9 και 12 ετών, στην οποία μελετάται ο ΔΜΣ τους, 

προκύπτει υψηλό ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων μαθητών. Περίπου 

το 50 % των μαθητών, που είχε πρώτη φορά εξετασθεί στην ηλικία των 6 

ετών βρέθηκε να συνεχίζει να έχει πρόβλημα αυξημένου βάρους και στην 

ηλικία των 12 ετών . Επιπλέον, βρέθηκε ότι τα παιδιά σχολικής ηλικίας στην 

Ελλάδα, εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα παχυσαρκίας σε σχέση με τα 

συνομήλικα τους από την Αμερική. 

Σε έρευνα το 2000 στην Θεσσαλονίκη (Krasas, 2001), με 2458 μαθητές 

ηλικίας 6-17 ετών, προκύπτει ότι το 30,9% των παιδιών ηλικίας 6-10 ετών, και 

το 21,6% των παιδιών ηλικίας 11-17 ετών, ήταν υπέρβαρα και παχύσαρκα. 

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2006 (Papadimitriou et al., 2006), 

στην Αττική, με δείγμα 4131 παιδιών ηλικίας 6-11 ετών, παρατηρήθηκε μια 

ανοδική αύξηση του ποσοστού παχύσαρκων και υπέρβαρων μαθητών και 

των δυο φύλλων, την τελευταία δεκαετία. Παρουσιάστηκε ποσοστό 

παχύσαρκων και υπέρβαρων αγοριών 12,3% 27,8% αντίστοιχα και για τα 

κορίτσια 9,9% και 26,5% αντίστοιχα. 

 

 

Αίτια & Παράγοντες παιδικής παχυσαρκίας 
Η παχυσαρκία παρουσιάζει σημαντικούς δείκτες σε ανεπτυγμένες και 

αναπτυσσόμενες χώρες και στα βασικά αίτια διακρίνονται οι αλλαγές στα 

συμπεριφορικά πρότυπα, συμπεριλαμβάνοντας τη μείωση της φυσικής 

δραστηριότητας και την υπέρ-κατανάλωσης υψηλών σε λιπαρά και ενέργεια 

τρόφιμα (Deitel, 2003). Είναι αποτέλεσμα της αυξημένης πρόσληψης 
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ενέργειας, της μειωμένης φυσικής δραστηριότητας και γενικότερα, ενός 

ανθυγιεινού τρόπου ζωής (Wang, 2004). 

Παράγοντες, όπως η αύξηση της αστικοποίησης και της αύξησης των 

μετακινήσεων με μεταφορικά μέσα, οι αντίστοιχες αλλαγές στον τρόπο ζωής 

των παιδιών και των οικογενειών τους και η μετανάστευση με τις 

βιοκοινωνικές και πολιτιστικές της συνέπειες φαίνεται επίσης να ευθύνονται 

(Corzilius, 2007). 

Η οικογενειακή ζωή έχει αλλάξει πολύ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δύο δεκαετιών, με αύξηση της τάσης για φαγητό εκτός σπιτιού. Ο αριθμός 

χωρισμένων γονέων και εργαζόμενων γυναικών αυξάνεται και παράλληλα και 

το ποσοστό των παιδιών, που καταναλώνουν γεύματα εκτός σπιτιού (ADA, 

2004).  

Ο κίνδυνος για την παχυσαρκία φαίνεται να αυξάνεται ανάλογα με το 

μέγεθος και την κατάσταση της οικογένειας. Ο σχετικός κίνδυνος ενός παιδιού 

χωρίς αδέρφια παρουσιάζεται 2,2 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με παιδιά 

οικογενειών 4 παιδιών και 1,5 φορές μεγαλύτερος από παιδιά οικογενειών με 

2 παιδιά. Παρομοίως και παιδιά των οποίων οι μητέρες είναι ανύπαντρες, 

έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης αυξημένου βάρους (Gahagan, 2003). 

Σε μελέτη στις ΗΠΑ το 2002 (ΑDA, 2004), βρέθηκε πως σχεδόν το 40% 

των παιδιών είχαν τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρά τους και ήταν πιθανότερο 

να είναι υπέρβαρα και να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο παρακολουθώντας 

τηλεόραση ή βίντεο, από τα παιδιά χωρίς τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρά 

τους. Η παρακολούθηση τηλεόρασης, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για 

ανάπτυξη παχυσαρκίας, λόγω μείωσης του χρόνου που αφιερώνεται σε άλλες 

περισσότερο ενεργές σωματικά δραστηριότητες, αφού επιβάλει καθιστική ζωή 

και μειώνει το μεταβολικό ρυθμό. Έχει βρεθεί άμεση συσχέτιση του χρόνου 

παρακολούθησης τηλεόρασης και της συχνότητας της παχυσαρκίας στα 

παιδιά (ΑDA, 2004). 

Στην πραγματικότητα, μελέτες έχουν δείξει ότι η έκθεση των παιδιών σε 

διαφημίσεις μη θρεπτικών τροφίμων αυξάνει την επιθυμία τους να τα 

αγοράσουν και να τα καταναλώσουν. Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια στα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλά και μέχρι την ηλικία των 11 ετών, ακόμα και 

μετά από βραχυπρόθεσμη έκθεση. Επιπλέον, παιδιά που προέρχονται από 
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οικογένειες που συνηθίζουν να παρακολουθούν τηλεόραση κατά τη διάρκεια 

των γευμάτων, παρουσιάζουν μεγαλύτερη κατανάλωση πιο ανθυγιεινών 

τροφίμων σε σχέση με τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες, στις 

οποίες η τηλεόραση είναι κλειστή κατά τη διάρκεια των γευμάτων, με τα 

τελευταία να εμφανίζουν περισσότερο 5% της ενεργειακής τους πρόσληψης 

από φρούτα, λαχανικά, και χυμούς και 5% λιγότερο από πίτσα, αλμυρά σνακ, 

και σόδα σε σύγκριση με τα προηγούμενα (Caroli & Lagravinese, 2001). 

Επίσης, μελέτη στη χώρα μας σε παιδιά εφηβικής ηλικίας (Yannakoulia, 

2004), συσχετίζει θετικά την παρακολούθηση τηλεόρασης, με την 

κατανάλωση αναψυκτικών, αλμυρών σνακ και γλυκών. 

Από μελέτη στις ΗΠΑ (Schwartz, 2003), προκύπτει ότι τα παιδιά 

εκθέτονται σε περίπου 10.000 διαφημίσεις τροφίμων το χρόνο, από τις οποίες 

95% είναι γρήγορου φαγητού (fast foods), γλυκίσματα, ζαχαρώδη δημητριακά 

και αναψυκτικά ενώ καμιά δεν συμπεριλαμβάνει φρέσκα φρούτα και λαχανικά 

(Sothern, 2004). 

Η κατανάλωση οικογενειακού βραδινού γεύματος φαίνεται να μειώνει την 

τηλεθέαση και να βελτιώνει την ποιότητα διατροφής (λιγότερα κορεσμένα και 

trans-λιπαρά οξέα, λιγότερα τηγανητά τρόφιμα, χαμηλότερος γλυκαιμικός 

δείκτης, περισσότερες φυτικές ίνες, λιγότερα αναψυκτικά, και περισσότερα 

φρούτα και λαχανικά) (Briony 1983-5). Επίσης, οικογένειες που δεν 

καταναλώνουν μαζί τα γεύματα τους, φαίνεται από την βιβλιογραφία, ότι 

καταναλώνουν περισσότερες επιλογές τηγανιτών τροφίμων, αναψυκτικά και 

λιγότερα φρούτα και λαχανικά, συγκριτικά με οικογένειες που έχουν 

οικογενειακά γεύματα (Neumark-Sztainer, 1996). 

Επιπλέον, η κοινωνική υποστήριξη από τους γονείς, σχετίζεται με τη 

συμμετοχή του παιδιού σε κάποια μορφή φυσικής δραστηριότητας. Η γονική 

αμέλεια αλλά και το αντίθετο, η υπερβολική ενασχόληση, έχουν σχετισθεί με 

την παχυσαρκία (Gahagan, 2003). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω - το συσχετισμό ψυχοκοινωνικών 

παραγόντων με τις διατροφικές συμπεριφορές και τη φυσική δραστηριότητα - 

δεν είναι περίεργο ότι τα παιδιά που υφίστανται παραμέληση, εμφανίζουν 

καταθλιπτικές τάσεις ή άλλα σχετικά προβλήματα και παρουσιάζουν και 
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αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη παχυσαρκίας, κατά τη διάρκεια της παιδικής 

ηλικίας ή αργότερα (Briony, 1983-5). 

Όταν τα παιδιά φτάνουν στην σχολική ηλικία, έχουν ήδη διαμορφώσει τις 

προτιμήσεις και το κοινωνικό περιεχόμενο που συνδέεται με την διατροφή. 

Πολλές συμπεριφορές που οδηγούν στην παχυσαρκία, έχουν ήδη υιοθετηθεί 

(Sothern, 2004). 

Παρόλ’ αυτά, σημαντικό ρόλο έχει και η γενετική προδιάθεση. Τα παιδιά με 

δύο παχύσαρκους γονείς έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για εμφάνιση 

παχυσαρκίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ στην περίπτωση που ο 

ένας γονέας είναι παχύσαρκος, η πιθανότητα μειώνεται (Καφάτος, 2002, 

Briony, 1983-5). Επιπρόσθετα, οι μελέτες δείχνουν ότι η έλλειψη φυσικής 

δραστηριότητας των γονέων, προβλέπει έντονα την αδράνεια και των παιδιών 

(Briony, 1983-5). 

Μεγάλη προοπτική μελέτη (Growing Up Today Study- Gillman, 2001), που 

μελετά την διατροφή, την σωματική άσκηση και την ανάπτυξη, σε 8186 

κορίτσια και 7155 αγόρια, ηλικίας 9-14 ετών, αποδεικνύει ότι τα παιδιά που 

θήλαζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατανάλωναν μητρικό γάλα 

περισσότερο από τα τυποποιημένα, παρουσίαζαν χαμηλότερο κίνδυνο για 

αυξημένο βάρος, κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. 

Επιπλέον, μελέτη μετανάλυσης που περιλάμβανε 84563 παιδιά στις ΗΠΑ 

(Oken et al., 2008), συσχετίζει θετικά το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης με το αυξημένο βάρος των παιδιών κατά τις ηλικίες 3-33 ετών, 

σε σχέση με τα παιδιά των οποίων οι μητέρες δεν κάπνιζαν κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης. 

Η κύρια αιτία για τους αρνητικούς δείκτες, που εμφανίζονται στην Ελλάδα, 

εκτός από την περιορισμένη ενημέρωση για την υγεία και τα διατροφικά 

θέματα, φαίνεται να είναι οι φτωχές διατροφικές συνήθειες και ο καθιστικός 

τρόπος ζωής των σύγχρονων Ελλήνων (Kafatos & Mamalakis, 1993). 

Πρόσφατες μελέτες παρουσιάζουν αλλαγή των διατροφικών συνηθειών και 

του τρόπου ζωής των σύγχρονων Κρητικών (Kafatos & Mamalakis, 1993), με 

δυσμενείς συνέπειες στους δείκτες υγείας και θνησιμότητας. Παρομοίως και οι 

έφηβοι σχολικής ηλικίας στη χώρα μας, οι οποίοι φαίνεται να δυτικοποιούν τις 

διατροφικές τους συνήθειες (Yannakoulia, 2004). 
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Συνέπειες παιδικής παχυσαρκίας 
Η παιδική παχυσαρκία συνδέεται στενά με παράγοντες κινδύνου για 

καρδιαγγειακά νοσήματα και διαβήτη, για μεταβολικό σύνδρομο, για 

ορθοπεδικά προβλήματα και ψυχολογικές διαταραχές (WHO, 2007, Zapata, 

2008, Wang, 2004).  

Μελέτες σε παχύσαρκα παιδιά, αποδεικνύουν ότι εμφανίζουν αυξημένο 

κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα και υπερλιπιδαιμία (Gahagan, 2004). 

Επιπλέον, η παιδική παχυσαρκία σχετίζεται με αναπνευστικές διαταραχές 

κατά τη διάρκεια του ύπνου (Mallory Gb Jr et al., 1989) και με το σύνδρομο 

αποφρακτικής άπνοιας ύπνου (Erler & Paditz, 2004). 

Το φαινόμενο της παιδικής παχυσαρκίας, έχει και κοινωνικές συνέπειες, οι 

οποίες σχετίζονται με το στιγματισμό των παχύσαρκων παιδιών και εφήβων 

(Wardle, 2005, Schwartz, 2003) και ως αποτέλεσμα έρχονται οι μειωμένες 

κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες στην ενήλικη ζωή. 

Μελέτες δείχνουν πληθώρα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

ψυχοκοινωνικών και άλλων συνεπειών ως αποτέλεσμα των επιπλέον κιλών 

στην παιδική ηλικία και την εφηβεία (WHO, 2007, Wardle, 2005). Συχνά 

παρατηρούνται συμπτώματα μειωμένης αυτοεκτίμησης (Strauss, 2000) και 

κατάθλιψης (Wardle, 2005). 

Μελέτη σε Φιλανδούς έδειξε ότι οι παχύσαρκοι ενήλικες, υποφέρουν 

περισσότερο συχνά από τους ενήλικες με φυσιολογικό βάρος, από 

καρδιαγγειακά και μυοσκελετικά νοσήματα (Rissanen et al., 1990). 

Μελέτη σε παχύσαρκους Σουηδούς, αποδεικνύει ότι η παχυσαρκία 

αριθμούσε για 10% περίπου μείωση της παραγωγικότητας, λόγω ασθενειών ή 

δυσκολίας στην εργασία. Αυτό φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με την 

περίμετρο της μέσης (WΗΟ, 2007). Επιπρόσθετα, συμπτώματα 

οστεοαρθρίτιδας εμφανίζονται συχνά σε υπέρβαρους (Han et al.,1997). 

Ακόμα, η μείωση του βάρους σε υπέρβαρους στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να 

προλάβει περίπου 1 στους 6 θανάτους από καρκίνο –περισσότερους από 

90.000 κάθε χρόνο (Deitel, 2003). Έχει υπολογισθεί σε πρόσφατη προοπτική 

μελέτη στην Αμερική, ότι το αυξημένο βάρος και η παχυσαρκία ευθυνόταν για 
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το 14% των θανάτων από καρκίνο σε άνδρες και 20% σε γυναίκες 

(Donaldson, 2004).  

Λαμβάνοντας υπόψη, όλους τους παραπάνω παράγοντες κινδύνου, οι 

περισσότεροι των οποίων εμφανίζονται από την παιδική ηλικία, τα 

προγράμματα αγωγής υγείας θα πρέπει να σχεδιάζονται γι’ αυτήν την ηλικία 

(Καφάτος και συν., 1998). 

 
Το οικονομικό κόστος για τους υπέρβαρους και παχύσαρκους 

Η παχυσαρκία έχει σημαντικές επιπτώσεις στη νοσηρότητα, στην 

ανικανότητα και στην ποιότητα ζωής του πληθυσμού (WΗΟ, 2007) και κατά 

συνέπεια αποτελεί βασικό τομέα μελέτης της δημόσιας υγείας. 

Πρόσφατες έρευνες, δείχνουν πως οι πιθανές μελλοντικές δαπάνες υγείας, 

που συνδέονται με την παιδική παχυσαρκία, μπορεί να υπερβούν αυτές της 

κατανάλωσης τσιγάρων (Wang, 2004). 

Η παχυσαρκία επίσης επηρεάζει σημαντικά την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη. Οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι ενήλικοι ευθύνονται για το 6% των 

δαπανών περίθαλψης στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα επιβάλουν έμμεσο κόστος 

(εξαιτίας των θανάτων, της παραγωγικότητας και του σχετικού εισοδήματος) 

το οποίο είναι τουλάχιστον δύο φορές μεγαλύτερο (WHO, 2006).  

Επιπλέον, η παχυσαρκία ευθύνεται για το 2-8% των δαπανών της υγείας 

και το 10-13% των θανάτων σε διαφορετικά μέρη, όπου έχει πρόσβαση ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 2007). 

Τις τελευταίες δεκαετίες, στην Ελλάδα παρατηρείται αύξηση των δημοσίων 

δαπανών για την υγειά, ενώ το επίπεδο υγειάς του πληθυσμού χειροτερεύει 

και οι δείκτες θνησιμότητας αυξάνονται (Kafatos, 1998). 

Τα οικονομικά κόστη που σχετίζονται με την παχυσαρκία συνήθως 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

• Άμεσο κόστος: από την υγειονομική περίθαλψη για τη διαχείριση της 

παχυσαρκίας και των σχετιζομένων χρόνιων νοσημάτων. 

• Έμμεσο κόστος: η απώλεια οικονομικής συνεισφοράς, λόγω ασθένειας 

ή σχετιζόμενου πρόωρου θανάτου. 
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• Απροσδιόριστο κόστος: προσωπική και κοινωνική απώλεια που 

σχετίζεται με την παχυσαρκία και συνδεδεμένων νοσημάτων (WΗΟ, 

2000). 

Συμπερασματικά, η συνεχιζόμενη αύξησης της παιδικής παχυσαρκίας 

μπορεί να συνδεθεί με επιπλέον υποβαθμίσεις στο προσδόκιμο ζωής και 

μεγάλες αυξήσεις μη ποιοτικών χρόνων ζωής και με αύξηση των χρόνιων 

παθήσεων. Σαν αποτέλεσμα, θα είναι οι αυξημένες απαιτήσεις και η 

επιβάρυνση των υπηρεσιών υγείας (WΗΟ, 2007).  

Εντούτοις, η σημερινή θεραπεία για την παιδική παχυσαρκία παραμένει 

αναποτελεσματική. Παρατηρώντας την ραγδαία της ανάπτυξη, η επιδημία της 

παιδικής παχυσαρκίας μπορεί να αποδοθεί σε ποικίλους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, για τους οποίους, παρόλο που είναι δύσκολο, λύσεις υπάρχουν 

(Ebbeling et al., 2002). 

Η πρωτογενής πρόληψη, μπορεί να αποτελέσει λύση για τη βελτίωση του 

επιπέδου υγείας, την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, την πρόληψη των 

χρόνιων νοσημάτων, την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού 

της χώρας μας και μείωση των δαπανών για της υπηρεσίες υγείας (Καφάτος 

και συν., 1998). 

 

Επίδραση φρούτων και λαχανικών στο σωματικό βάρος και σε άλλους 
παράγοντες υγείας 

Ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα της πρόσφατης διατροφικής 

έρευνας, είναι ότι μια σωστή διατροφή με την κατάλληλη πρόσληψη ενέργειας, 

χαμηλή σε λιπαρά και επαρκή ποσότητες κατανάλωσης λαχανικών και 

φρούτων είναι απαραίτητη για την πρόληψη των χρόνιων παθήσεων (Wang, 

2004). 

Ο ΠΟΥ έχει ήδη αναφέρει ότι περίπου 2,7εκ ανθρώπινες ζωές θα 

μπορούσαν να σωθούν με ικανοποιητική κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών (WHO, 2003). 

Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών προστατεύει από πολλές χρόνιες 

παθήσεις, όπως τον καρκίνο και τον σακχαρώδη διαβήτη (Ρitsavos et al., 

2005, Donaldson, 2004), όσο και από καρδιαγγειακά (Simopoulos, 2004). 
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Παγκοσμίως, χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, υπολογίζεται 

ότι ευθύνεται για περίπου 19% των γαστροοισοφαγικών καρκίνων, 31% των 

ισχαιμικών καρδιαγγειακών παθήσεων και 11% των εγκεφαλικών επεισοδίων 

(WHO, 2003). Μεγάλη διεθνής μελέτη ανασκόπησης για την κατανάλωση 

φρούτων και λαχανικών και τον κίνδυνο καρκίνου, που υλοποιήθηκε από 

IARC (International Agency for Research on Cancer), υπολογίζει ότι η 

πρόληψη του καρκίνου παγκοσμίως, αναφορικά με την κατανάλωση φρούτων 

και λαχανικών μειώνεται στο εύρος 5-12% και 20-30% για το άνω 

γαστοοισοφαγικό σύστημα (IARC, 2003). 

Ανασκόπηση με 206 επιδημιολογικές μελέτες σε ενήλικες (Steinmetz, 

1996) μελετά τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών με 

τον καρκίνο και αποκαλύπτει την προστατευτική τους ιδιότητα, περισσότερο 

στο στομάχι, στον οισοφάγο, το ήπαρ και του παχέως εντέρου. Ιδιαίτερα τα 

ωμά και φρέσκα λαχανικά, δρούσαν προστατευτικά σε ποσοστό 85%.  

Επιπλέον, η αυξημένη κατανάλωση ποικιλίας λαχανικών και φρούτων, στο 

πλαίσιο ενός ισορροπημένου διαιτολογίου, έχει σχετισθεί με σημαντική 

μείωση παραγόντων οξείδωσης των κυττάρων (Thompson et al., 1999) 

ιδιαίτερα στους καπνιστές (Dragsted et al., 2004). 

Οι ιδιότητες αυτές των φρούτων και λαχανικών οφείλονται στις 

αντιοξειδωτικές ουσίες που περιέχουν, με έμφαση στα καροτινοειδή, τις 

τοκοφερόλες και το ασκορβικό οξύ (Vecchia, 2001). Καταναλώνοντας ποικιλία 

λαχανικών και φρούτων, εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα μικροθρεπτικών 

συστατικών και φυτικών ινών. Επιπλέον, αύξηση στην κατανάλωση φρούτων 

και λαχανικών, συντελούν στην αντικατάσταση τροφίμων πλούσιων σε 

λιπαρά, ζάχαρα ή αλάτι (WHO, 2003). 

Μελέτη παρέμβασης (Epstein, 2000) σε οικογένειες με έναν παχύσαρκο 

γονέα, με σκοπό τη μελέτη των αποτελεσμάτων στην αλλαγή διατροφικών 

συμπεριφορών, αποδεικνύει ότι η αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και 

λαχανικών συνδέεται με μείωση στην κατανάλωση λίπους και ζάχαρης, ενώ 

παράλληλα εμφανίζονται άμεσα αποτελέσματα στο βάρος γονέων και 

παιδιών. 

Μελέτη διάρκειας 5 ετών (Bisset, 2007), συνδέει τον αυξημένο ΔΜΣ με τις 

χαμηλές σε ποιότητα διατροφικές συνήθειες των παιδιών, την χαμηλή 
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κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και την αύξηση σε γρήγορο φαγητό, 

κατά την μετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία. 

Μελέτη επιπολασμού, σε προοπτική έρευνα με τη συμμέτοχη κοριτσιών 

εφήβων και γυναικών, γνωστή ως the Penn State Young Women’s Health 

Study. (Lloyd et al., 1998) δίνει στοιχεία θετικής συσχέτισης της 

καταναλωθείσας ποσότητας των φρούτων, με την αύξηση της άσκησης, τη 

μείωση του σωματικού λίπους και την υγεία του καρδιακού συστήματος. 

 

 

Διαιτητικές συστάσεις φρούτων και λαχανικών κατά την παιδική ηλικία 

Οι καθημερινές ανάγκες των παιδιών σε φρούτα και λαχανικά διαφέρουν 

ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας και 

ξεκινώντας από την προσχολική και φτάνοντας μέχρι την εφηβική ηλικία, είναι 

αναγκαία η σωστή ποσότητα κατανάλωσης τους για τη σωστή ανάπτυξη των 

παιδιών (Καφάτος, 2008).  

Οι διαιτητικές συστάσεις για τα φρούτα στην ηλικία των 7-12 ετών 

διαμορφώνονται στην ποσότητα των 3-4 μερίδων φρούτων καθημερινά, όπου 

η κάθε μερίδα ισούται με 1 μετρίου μεγέθους φρούτο, ¾ φλιτζανιού φρέσκο 

χυμό ή ξηρά φρούτα.  

Στην ομάδα τροφίμων των λαχανικών, 4-7 μερίδες θεωρούνται 

απαραίτητες και αυτές περιλαμβάνουν 1 φλιτζάνι από ωμά, φυλλώδη 

λαχανικά, ½ φλιτζ από ωμά ή μαγειρεμένα λαχανικά και ¾ φλιτζανιού 

αλεσμένα λαχανικά σε σούπα ή χυμός λαχανικών. Σημειώνεται σε όλα τα 

παραπάνω, ότι το 1 φλιτζάνι είναι χωρητικότητας 240 ml (Καφάτος, 2008). 

 

 

Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών παγκοσμίως και στην Ελλάδα 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα υπολογιζόμενα 

επίπεδα της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών συνολικά, παγκοσμίως 

ποικίλουν αξιοσημείωτα, ξεκινώντας από λιγότερο από 100γρ/ημέρα στις 

λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και φτάνοντας μέχρι τα 450γρ/ημέρα στη 

δυτική Ευρώπη (WHO, 2003). 
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Σύμφωνα με μελέτη του IARC (IARC, 2003), στις χώρες με την 

χαμηλότερη κατανάλωση λαχανικών και φρούτων, κατατάσσεται η Ινδία με 

κατανάλωση περίπου 100γρ/ημέρα, ενώ με την υψηλότερη κατανάλωση το 

Ισραήλ, με κατανάλωση που φτάνει τα 500γρ/ημέρα. Στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες, η κατανάλωση φτάνει τα 250-350γρ/ ημέρα, με μεταξύ 

τους μεγάλες διακυμάνσεις. Η Ιαπωνία παρουσιάζει μια από τις μεγαλύτερες 

καταναλώσεις, που φτάνει τα 400γρ/ημέρα, ενώ η Αμερική και η Αυστραλία 

εμφανίζουν περίπου 300γρ/ημέρα.  

Μελέτη επιπολασμού, που πραγματοποιήθηκε σε 6 χώρες, μεταξύ αυτών 

και η Ελλάδα (μελέτη ΜCSD,  Karamanos, 2002), με σκοπό τη σύγκριση των 

διατροφικών συνηθειών μεταξύ των χωρών, με τις διεθνείς συστάσεις και με 

την Μεσογειακή διατροφή όπως αρχικά ορίστηκε, σε μη 

ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς, αποδεικνύει ότι η συνολική κατανάλωση 

λαχανικών και φρούτων είναι παρόμοια στις χώρες της βόρειας Αφρικής και 

στις ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες, με περίπου 416-501γρ/ημέρα. Η Ελλάδα 

παρουσιάζεται με συνολική κατανάλωση φρούτων και λαχανικών περίπου 

500 και 520γρ/ημέρα στον ανδρικό και γυναικείο πληθυσμό αντίστοιχα. 

Επιπλέον, σημαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν από την Μεσογειακή 

διατροφή, στις περισσότερες μεσογειακές χώρες, αποδεικνύοντας μια τάση 

δυτικοποίησης των διατροφικών συνηθειών. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεγάλης μελέτης ΕΡΙC, περισσότερα 

στοιχεία γι’ αυτήν δίδονται από τους Ribolli et al. τo 2002, σε 27 προοπτικές 

μελέτες όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες, φαίνεται ότι στην Ελλάδα 

καταναλώνονται συνολικά 450-560γρ/ημέρα φρούτων και λαχανικών. 

Παρόμοιες τάσεις εμφανίζουν η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία (IARC, 

2003). 

Σύμφωνα με Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε) (Σωτηρόπουλος, 

2005), οι διατροφικές δαπάνες σε ηλικίες μικρότερες των 24 ετών, των 

φρούτων στην συνολική διατροφή παρουσιάζουν διαρκώς πτώση (από 4,6% 

σε 3,4% στα έτη 1963/64 και 1998/99 αντίστοιχα). Παρόμοιες τάσεις εμφάνιζε 

και η κατανάλωση λαχανικών (από 8,4 % σε 4,5 % στα έτη 1963/64 και 
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1998/99 αντίστοιχα). Παράλληλα, σημαντική αύξηση στα ποσοστά τους, 

παρουσιάζονται στα έξοδα για γεύματα εκτός σπιτιού.  

Εθνική μελέτη στους εφήβους στις ΗΠΑ (Wang, 2004), αποδεικνύει ότι 

καταναλώνουν αρκετό λίπος και αλάτι, αλλά ανεπαρκείς ποσότητες φρούτων, 

λαχανικών και ασβεστίου. Μόνο το 1/5 πληρεί τις συστάσεις για την ημερήσια 

κατανάλωση και το 51% καταναλώνει λιγότερο από 1 μερίδα φρούτων 

ημερησίως. Γενικότερα στις ΗΠΑ, παρόλο που τα στοιχεία για την προσφορά 

των προϊόντων δείχνουν ότι η μέση τιμή παραγωγής φρούτων και λαχανικών 

κατά κεφαλήν έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, η κατανάλωση τους 

παραμένει κάτω από τα επίπεδα των συνιστώμενων ποσοτήτων (French, 

2001). 

Μεγάλος αριθμός παραγόντων ευθύνεται για τις διαφορές στα 

αποτελέσματα των ερευνών για τα λαχανικά και τα φρούτα, όπως είναι ο 

τόπος κατοικίας (αγροτική ή αστική περιοχή), το εισόδημα, οι τιμές και το 

επίπεδο εκπαίδευσης (ΙΑRC, 2003). 

Αυξάνοντας την αναλογία των παιδιών, που ταυτίζονται με της 

συνιστώμενες διατροφικές οδηγίες, είναι σημαντική η στρατηγική της 

προσπάθειας για τον περιορισμό εμφάνισης της παχυσαρκίας. Παρόλο τις 

διαδεδομένες προσπάθειες μεγάλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην 

Αμερική, για την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και πλούσιων 

σε ασβέστιο γαλακτοκομικών προϊόντων, τα αποτελέσματα των ερευνών 

δείχνουν ότι το ποσοστό των παιδιών που πλησιάζει της διατροφικές 

συστάσεις για τα φρούτα, τα λαχανικά και την κατανάλωση γάλατος, είναι 

χαμηλό (Zapata, 2008). 
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ΣΚΟΠΟΣ - ΥΠΟΘΕΣΗ 

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί, η αξιολόγηση, των διατροφικών 

συνηθειών και του επιπέδου υγείας παιδιών Α’, Β’, Γ’ τάξης δημοτικών 

σχολείων που συμμετείχαν σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. Πιο 

συγκεκριμένα, μελετήθηκε η επίδραση μετά από εκπαιδευτική παρέμβαση στη 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στα παιδιά και η σχέση της με άλλους 

δείκτες υγείας, όπως σωματομετρήσεις, αρτηριακή πίεση αίματος, σωματική 

άσκηση και η συνολική διαιτητική πρόσληψη και κατανάλωση τροφίμων. 
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ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ 
 
Τόπος και χρόνος της μελέτης 

Η μελέτη έλαβε χώρα στο Νομό Χανίων, της Κρήτης, από την Κλινική 

Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής, του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την παιδιατρική 

κλινική του γενικού νοσοκομείου Χανίων, στo πλαίσιο του προγράμματος 

«Αγωγής Υγείας», της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού 

Χανίων. Ένα μέρος του προγράμματος, χρηματοδοτεί η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Χανίων και ένα μικρό μέρος χρηματοδοτείται από το Εθνικό 

Ίδρυμα Νεότητας μέσω ΕΠΕΑΕΚ. 

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος συνολικά προβλέπεται δύο σχολικά 

χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2006-07 και 

2007-8.  

Η παρούσα εργασία σχετίζεται κατά ένα μέρος με την αξιολόγηση και την 

αποτελεσματικότητα του πρώτου έτους εφαρμογής του προγράμματος (2006 -

07).  

 
Πληθυσμός της μελέτης - Επιλογή και κατηγοριοποίηση του δείγματος 

Με στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία ως προς την περιοχή 

(αστική-ημιαστική-αγροτική), το δήμο και τον πληθυσμό του, τον αριθμό των 

σχολείων και μαθητών επιλέχθηκε δείγμα 23 δημοτικών σχολείων, από 10 

δήμους του Νομού Χανίων. Ο συνολικός πληθυσμός των δήμων αυτών που 

καλύπτουν το βόρειο τμήμα του νομού ήταν 100.012 κάτοικοι. 

Συνολικά επιλέχθηκε δείγμα 869 παιδιών, από την Α, Β και Γ τάξη, τα 

οποία προέρχονται από σύνολο 4900 παιδιών, 15 δημοτικών σχολείων από 

τα 88 συνολικά δημοτικά σχολεία του νομού. Από τα 15 σχολεία που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τα 6 ήταν αστικής περιοχής, τα 6 ημιαστικής και 

τα 3 αγροτικής. 

Από τους 869 μαθητές, δέχθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι 

γονείς και κηδεμόνες των 810 μαθητών (93.2%) και τελικά οι 798 (91.8%) 

αυτών συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Οι ομάδες Παρέμβασης και Ελέγχου, 
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καθορίστηκαν με τυχαιοποίηση και ανάλογα την μετέπειτα επιθυμία των 

εκπαιδευτικών να συμμετέχουν στην ομάδα της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

Η ομάδα της παρέμβασης (ΟΠ) αποτελείται από 359 (45,0%) μαθητές, 

από τους οποίους οι 168 ανήκουν στην Α τάξη, οι 105 στην Β και οι 86 στην Γ. 

Από τους μαθητές, τα 187 ήταν αγόρια και τα 172 κορίτσια, με μέση ηλικία 

7,7±0,9 έτη. Από την ΟΠ, 213 μαθητές (59,3%) προήλθαν από αστικές και 

ημιαστικές περιοχές, ενώ 146 μαθητές (40,7%), προήλθαν από αγροτικές 

περιοχές (δημοτικά διαμερίσματα του νομού Χανίων, με πληθυσμό λιγότερο 

από 2500 κατοίκους). 

Η ομάδα του ελέγχου (ΟΕ) αποτελείται από δείγμα 439 μαθητών, 16 

δημοτικών σχολείων (κάποια ήταν κοινά σχολεία, με διαφορετικές τάξεις), από 

τους οποίους οι 201 φοιτούσαν στην Α τάξη, 154 στην Β και 84 στην Γ του 

σχολείου. Από τους μαθητές αυτούς, τα 221 ήταν αγόρια και τα 218 κορίτσια, 

με μέση ηλικία 7,6±0,8 έτη. Το 67,2% των μαθητών προέρχονταν από αστικές 

ή ημιαστικές περιοχές και 32,8% από αγροτικές.  

Είναι βασικό να τονιστεί, ότι η ΟΕ δεν έλαβε καμιά εκπαιδευτική 

παρέμβαση σε θέματα υγείας και διατροφής, ώστε στο τέλος του 

προγράμματος να συγκριθεί με την ΟΠ. 

Ορισμένοι μαθητές που συμμετέχουν, είχαν εξετασθεί στο παρελθόν μία ή 

δυο φορές από την Κλινική. Η πρώτη εξέταση έγινε σε 1755 παιδιά, όταν 

φοιτούσαν στο παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο, στο σύνολο των παιδιών 

αυτής της ηλικίας του νομού Χανιών, κατά το σχολικό έτος 2004-05 (Καφάτος 

και συν, 2007, Vardavas et al. 2006). Η δεύτερη, σε 1519 παιδιά, την άνοιξη 

του 2006, στα πλαίσια της επανεξέτασης όταν φοιτούσαν στην Α´και Β´ τάξη 

του δημοτικού αντίστοιχα (αδημοσίευτα στοιχεία). Ακολούθησε την άνοιξη του 

σχολικού έτους 2006-07, η επανεξέταση 881 μαθητών, αποτελέσματα της 

οποίας αφορά η παρούσα εργασία. 

Πιο αναλυτική περιγραφή του δείγματος, ακολουθεί στον παρακάτω 

πίνακα. 

Τάξη Δημοτικού 
 

Α΄ τάξη Β΄ τάξη Γ΄ τάξη 
Σύνολο 

 Ν (%)  

Ομάδα Παρέμβασης 171 (47,2) 105 (29,0) 86 (23,8) 362 
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Ομάδα Ελέγχου 198 (45,4) 154 (35,3) 84 (19,3) 436 

Σύνολο 369 (46,2) 259 (32,5) 170 (21,3) 798 

 χ2 έλεγχος – στατιστικώς μη σημαντική διαφορά 

 

Από το σύνολο των 798 μαθητών, οι γονείς του 61% (489 μαθητές) 

συμπλήρωσαν και επέστρεψαν τα τριήμερα ερωτηματολόγια καταγραφής 

τροφίμων. Η επιστροφή των διαιτολογίων αφορούσε μέχρι και το Δεκέμβριο 

του 2007, διάστημα κατά το οποίο άρχισε η επεξεργασία των στοιχείων της 

παρούσας μελέτης.  

Από τους μαθητές αυτούς, στην ΟΠ ανήκουν 242 (119 αγόρια και 123 

κορίτσια) και στην ΟΕ 247 (116 αγόρια και 131 κορίτσια). Οι 253 μαθητές 

(51,7%) ανήκουν στην Α’ τάξη, οι 136 (27,8%) στη Β’ τάξη και οι 100 (20,4%) 

στη Γ’ τάξη δημοτικού. 

Από τους 242 μαθητές της ΟΠ, οι 121 (50,0%) ήταν σε σχολεία αστικής 

περιοχής, οι 36 (14,9%) σε ημιαστική περιοχή και οι 85 (35,1%) σε αγροτικής. 

Αντιστοίχως για την ΟΕ: 48,2%, 15,4% και 36,4%. Η μέση ηλικία των 

μαθητών της ΟΠ είναι 7,5±0,9 έτη και των μαθητών της ΟΕ 7,7±0,9 έτη. 

 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Σεμινάριο των εκπαιδευτικών 

Οι εκπαιδευτικοί όλων των δημοτικών σχολείων, κλήθηκαν να 

συμμετέχουν σε ένα σεμινάριο επιμόρφωσης και ενημέρωσης στην αρχή του 

σχολικού έτους 2006-2007, το οποίο και αποτέλεσε την έναρξη της 

παρέμβασης.  

Στο επιμορφωτικό σεμινάριο, που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί, τους 

δόθηκε ενημερωτικό υλικό για τις τρεις τάξεις του δημοτικού. Κύριες θεματικές 

ενότητες του ήταν η αγωγή υγείας, η διατροφή και η φυσική δραστηριότητα. 

Το εκπαιδευτικό υλικό αυτό, συντάχθηκε από τον τομέα Κοινωνικής Ιατρικής 

και Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

αποτελεί τη βάση για την εκπαίδευση και ενημέρωση των παιδιών στην τάξη. 

Επιπλέον, δόθηκαν πρακτικές συμβουλές και προτροπές για τον τρόπο 

υλοποίησης του προγράμματος. 
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Επίσης, δόθηκε και στους γονείς των μαθητών ενημερωτικό υλικό και 

σχετικό ερωτηματολόγιο για τους ίδιους και τα παιδιά, ώστε να γνωρίζουν τι 

πρόκειται να συμβεί και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό. Ο κάθε μαθητής είχε 

το δικό του, προσωπικό βιβλίο εργασίας, το οποίο διέφερε στις τρεις τάξεις. 

Τελικά, 31 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο πρόγραμμα και αποτελέσαν την 

ΟΠ. Οι 27 από αυτούς ήταν παρόντες στο ενημερωτικό σεμινάριο και οι 

υπόλοιποι 4, μετά το τέλος του, επιθυμούσαν να ενημερωθούν και να 

συμμετέχουν. Παρέλαβαν λοιπόν το ενημερωτικό υλικό και τις σχετικές 

οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος. 

Από τους 31 εκπαιδευτικούς, οι 14 ανήκουν στην Α´ τάξη, οι 9 στην Β´ και 

8 εκπαιδευτικοί ανήκουν στην Γ´ τάξη δημοτικού. 

Οι ομάδες παρέμβασης και ελέγχου προέκυψαν από την συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο σεμινάριο. Η ΟΠ αποτελείται από τους 

μαθητές των εκπαιδευτικών, που παρακολούθησαν το σεμινάριο και πήραν το 

εκπαιδευτικό υλικό, ενώ η ΟΕ από τους εκπαιδευτικούς, που δεν εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον. 

 

ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 Αφού ολοκληρώθηκε το πρώτο σχολικό έτος, αλλά και το μέρος της 

παρέμβασης, έλαβαν χώρα στα σχολεία μετρήσεις, που αφορούσαν: 

σωματομετρικά χαρακτηριστικά, αρτηριακή πίεση, την σωματική άσκηση 

καθώς επίσης και προσωπικές συνεντεύξεις των μαθητών. Επιπλέον, 

δόθηκαν στους γονείς των μαθητών, ερωτηματολόγια σχετικά με θέματα 

συνηθειών υγείας, διατροφής και σωματικής άσκησης. 

Σημειώνεται ότι όλες οι μετρήσεις των παιδιών, έγιναν μετά από 

ενημέρωση και ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων 

τους.  

 

Σωματομετρήσεις  

Τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, που μετρήθηκαν σε 486μαθητές (240 

από την ΟΠ και 246 από την ΟΕ) και χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση 

διαφόρων δεικτών υγείας είναι: 
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- Το βάρος του σώματος, το οποίο μετρήθηκε σε κιλά, με ηλεκτρονικό 

ζυγό ακριβείας ±100 γραμμαρίων, τύπου Seca Alpha και η ζύγιση έγινε με 

ελαφρύ ρουχισμό και χωρίς υποδήματα. 

- Το ύψος μετρήθηκε σε εκατοστά με αναστημόμετρο τοίχου ακριβείας 

<5 χιλιοστών, χωρίς υποδήματα, σε όρθια θέση, με χαλαρούς ώμους και τα 

χέρια τοποθετημένα στο πλάι. 

- Η περίμετρος μέσης (ΠΜ) υπολογίστηκε σε εκατοστά με πλαστική 

μετρική ταινία, στο ύψος του ομφαλού και κάτωθεν του πλευρικού τόξου, στο 

μέσο της απόστασης μεταξύ πλευρικού τόξου και λαγονίου ακρολοφίας. 

Επίσης, και η περίμετρος λεκάνης (ΠΛ) σε εκατοστά στο ύψος των κατ’ ισχίων 

αρθρώσεων και άνωθεν του εφηβαίου. Επιπλέον, υπολογίστηκαν οι δείκτες 

της περιμέτρου μέσης προς λεκάνη και προς ύψος.  

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) υπολογίστηκε από τη σχέση βάρους (σε 

κιλά) προς το ύψος (σε μέτρα) στο τετράγωνο (kg/m2) σύμφωνα με τους Cole 

et al. Χρησιμοποιήθηκε ο διαχωρισμός του ΔΜΣ που έδωσαν οι Cole et al 

στον καθορισμό των φυσιολογικών, υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών, ή 

η περίμετρος μέσης ήταν ≥ της 90ης εκατοστιαίας θέσης (Λιναρδάκης και 

συν.,  2007). 

 

Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης Αίματος 
Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στους 486 μαθητές (240 από την ΟΠ 

και 246 από την ΟΕ) και πραγματοποιήθηκε με τον κάθε εξεταζόμενο σε 

καθιστή θέση και μετά από ανάπαυση 5 έως 10 λεπτών. Χρησιμοποιήθηκε 

υδραργυρικό σφυγμομανόμετρο κατάλληλο με μέγεθος περιχειρίδος 

καλύπτοντας 50-75% της περιμέτρου του δεξιού βραχίονα. O πρώτος και 

πέμπτος τόνος Korotkoff αποτέλεσαν αντιστοίχως τη συστολική και διαστολική 

αρτηριακή πίεση, που μετρήθηκαν τρεις φορές με μεσοδιάστημα ενός με δύο 

λεπτών και ελήφθη ο μέσος όρος των μετρήσεων (Fordyce-Baum et al, 1987). 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Ερωτηματολόγιο Συνηθειών Υγείας 

Όλοι οι γονείς των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρέλαβαν 

το ερωτηματολόγιο συνηθειών υγείας μέσω του οποίου, συγκεντρώθηκαν 
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πληροφορίες που σχετίζονται με βασικά χαρακτηριστικά της οικογένειας, 

όπως η εθνικότητα, η εκπαίδευση και το εισόδημα. Επιπλέον πληροφορίες 

αποτέλεσαν το βάρος γέννησης του παιδιού, ο θηλασμός του, το βάρος και το 

ύψος των γονέων του και πληροφορίες που σχετίζονται με το κάπνισμα, 

καθώς και ο χρόνος συμμετοχής σε οργανωμένη φυσική δραστηριότητα.  

Το ερωτηματολόγιο έπρεπε να παραδοθεί στον εκπαιδευτικό των παιδιών 

και σαν κύριο σκοπό είχε να καταγραφεί ιστορικό και πληροφορίες σχετικά με 

το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα, το βάρος, το ύψος, το κληρονομικό 

ιστορικό, καθώς και συνήθειες όπως το κάπνισμα, την παρακολούθηση 

τηλεόρασης, την κατανάλωση ‘πρόχειρου φαγητού’, τη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και την σωματική άσκηση. Επιπλέον, αρκετές είναι και οι 

ασκήσεις από το βιβλίο εργασίας των μαθητών, που απαιτούν τη συνεργασία 

των γονέων. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε και επιστράφηκε από 489 

παιδιά, από τα οποία 242 ήταν στην ΟΠ και 247 στην ΟΕ. 

 

Ερωτηματολόγιο Σωματικής Άσκησης 
Οι γονείς των μαθητών συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο φυσικής 

δραστηριότητας, ώστε να καταγραφεί η ένταση της φυσικής δραστηριότητας 

των παιδιών (MVPA: μέσος όρος λεπτών ανά εβδομάδα), στη διάρκεια του 

τελευταίου χρόνου. Με σχετικά ερωτήματα μελετήθηκαν οι οργανωμένες ή μη, 

αθλητικές δραστηριότητες που συμμετέχουν τα παιδιά, η συχνότητα και ο 

χρόνος που αφιερώνουν σε αυτές.  

Σαν ορισμός του MVPA, δίνεται μια συνεχής και έντονη σωματική άσκηση 

που προκαλεί ιδρώτα και βαριά αναπνοή και διαρκεί για διάστημα μεγαλύτερο 

των 15λεπτών, αλλά με περιοδικά διαλείμματα στην ένταση (Baranowski et 

al., 1987). 

Επιπλέον, η σωματική άσκηση των παιδιών διασταυρώθηκε και με σχετικά 

ερωτήματα μέσα από συνέντευξη στα παιδιά και ερωτηματολόγιο, το οποίο 

συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης από τους εξεταστές στο 

σχολείο.  

Επιπλέον, καταγράφηκε ο χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης, 

ενασχόλησης με ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπολογιστή, τις καθημερινές μέρες 

και το Σαββατοκύριακο. 
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Οι δραστηριότητες θα καταγραφούν, θα κωδικοποιηθούν και θα 

υπολογιστούν με βάση την ένταση τους σε METS (Metabolic equivalents). Ως 

1 MET ορίζεται το ενεργειακό-μεταβολικό ισοδύναμο της κάθε 

δραστηριότητας, δηλαδή, ο λόγος του μεταβολικού ρυθμού (ανεξαρτήτως 

σωματικού βάρους) κάθε δραστηριότητας, προς ένα σταθερό μεταβολικό 

ρυθμό, που χαρακτηρίζεται ως μονάδα και είναι (184kj) *kg-1 *h-1. Αντιστοιχεί 

δε στο μεταβολικό ρυθμό κατά το αναπαυτικό ήρεμο κάθισμα.  

Η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων των μαθητών θα γίνει με βάση το 

Compendium of Physical Activities (Ainsworth BE et al. , 2000), σε 3 

κατηγορίες: 

α. Καθιστική όταν η ενεργειακή δαπάνη είναι <4 METS 

β. Ελαφριά-χαμηλής έντασης με 4-7 METS 

γ. Υπομέγιστη-μέγιστη με >7 METS.  

Περισσότερα στοιχεία αναφορικά με την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου 

σωματικής άσκησης έχουν δοθεί από τους Manios et al., 1998. 

 
 
Διαιτητικό ιστορικό (Τριήμερο ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων) 

Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών καταγράφηκαν με ερωτηματολόγιο 

τριήμερης καταγραφής κατανάλωσης γευμάτων, τροφίμων και ροφημάτων και 

συμπληρώθηκαν από τους γονείς, για δυο καθημερινές ημέρες της 

εβδομάδας και μια Σαββάτου ή Κυριακής. Στους γονείς δόθηκε ειδικό 

ερωτηματολόγιο, μαζί με σημαντικές οδηγίες για τον τρόπο και τη μορφή της 

συμπλήρωσης του.  

Επιπλέον, πληροφορίες δόθηκαν από τους διαιτολόγους που συμμετείχαν 

στη μελέτη, για τον τρόπο συμπλήρωσης του, από τους γονείς των μαθητών, 

τη μέτρηση και το ζύγισμα των τροφών. Το ζύγισμα των τροφίμων 

πραγματοποιήθηκε με ζυγαριά του 1kg, με υποδιαιρέσεις των 5g.  

Αφού επιστράφηκαν συμπληρωμένα, τα ημερολόγια τριήμερης 

καταγραφής, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των τροφίμων με την 

εμπλουτισμένη Ηλεκτρονική Βάση Τροφίμων USDA (έκδοση 11, 1996; USDA 

Agricultural Research Service, Washington, DC, USA) της Κλινικής 

Προληπτικής Ιατρικής & Διατροφής και προέκυψαν στοιχεία για την ημερήσια 
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πρόσληψη ενέργειας, μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών 

καθώς και της κατανάλωσης 13 κατηγοριών ομαδοποιημένων τροφίμων.  

Περισσότερα στοιχεία για την βάση των τροφίμων δίδονται και από 

παλιότερες μελέτες (Kafatos et al., 2000). 

Συνολικά, οι γονείς 489 μαθητών (61%), συμπλήρωσαν το 3ήμερο 

ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων και τα στοιχεία αυτών αποτελούν τα 

παρακάτω αποτελέσματα της μελέτης. Από αυτά, τα 242 προέρχονται από 

την ομάδα παρέμβασης και 247 την ομάδα ελέγχου. 

 

Ημερήσιες Συνιστώμενες Ποσότητες  
Οι Ημερήσιες Συνιστώμενες Ποσότητες (ΗΣΠ) της πρόσληψης των 

θρεπτικών συστατικών (Dietary Reference Intakes (DRI) and Recommended 

Dietary Allowances (RDA, 2001), χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της 

διατροφικής κατάστασης των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η 

ανεπαρκής ή αυξημένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και η σχέση τους 

με την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. 

Από την κατά φύλο και ηλικία ΗΣΠ υπολογίστηκαν τα όρια του 67%, που 

καθορίζουν ανεπαρκή θρέψη, για τα θρεπτικά συστατικά: ενέργεια, πρωτεΐνες, 

ίνες, ασβέστιο, σίδηρος, μαγνήσιο, φώσφορος, φυλικό οξύ και βιταμίνες A, Ε, 

C, Β1, Β2, Β6, Β12 & νιασίνη. Αυξημένη πρόσληψη, θεωρήθηκε εκείνη που 

ξεπερνούσε το 120% της ΗΣΠ 

 
Ορισμός και στοιχεία για την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 
 

Μέσω των ερωτηματολογίων τριήμερης καταγραφής (ημερολογίων), που 

συμπληρώθηκαν από τους γονείς των μαθητών και αφού εισάχθηκαν τα 

στοιχεία στη βάση των τροφίμων, εκτιμήθηκε η κατανάλωση των φρούτων και 

λαχανικών. Δημιουργήθηκαν τρεις συνοπτικές κατηγορίες κατανάλωσης οι 

οποίες περιλάμβαναν κατά προσέγγιση το 1/3 των παιδιών σε κάθε ομάδα. Η 

κατηγορία των μαθητών που κατανάλωναν ποσότητα μικρότερη των 

150γρ/ημέρα, όσων κατανάλωναν ποσότητα 151 – 300 γρ/ημέρα και όσων 

κατανάλωναν ποσότητα μεγαλύτερη των 300γρ/ημέρα. 

Στην κατηγορία των φρούτων, συμπεριλήφθηκαν όλα τα φρέσκα φρούτα 

που καταναλώθηκαν από τους μαθητές, οι φυσικοί χυμοί, και οι 
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φρουτοσαλάτες. Στην κατηγορία των λαχανικών, συμπεριλήφθηκαν όλα τα 

λαχανικά που καταναλώθηκαν από τους μαθητές, είτε ωμά είτε μαγειρεμένα 

με οποιονδήποτε τρόπο, είτε ως μέρος κάποιου γεύματος. 

 

Έλεγχος στο σταθερό δείγμα 97 παιδιών 
Πραγματοποιήθηκε σύγκριση των μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης, των 

σωματομετρήσεων, της φυσικής δραστηριότητας, της πρόσληψης θρεπτικών 

συστατικών και κατανάλωσης τροφίμων στην ΟΠ και την ΟΕ, σε σταθερό 

δείγμα 97 παιδιών μεταξύ των ετών 2005-6 και 2006-07 (βλ. πίνακα 

παρακάτω), για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν μεταξύ τους διαφορές. 

Στην ΟΠ παρατηρείται μικρή αύξηση του ΔΜΣ, από 18,3±0,4 σε 19,5±0,5 

(p=0,002) και της περιμέτρου μέσης από 63,0±1,2 σε 65,3±1,3 (p=0,049). 

Επιπλέον, η ΟΠ παρουσίασε σε σχέση με την ΟΕ αύξηση στην πρόσληψη 

ασβεστίου από 1038±54 σε 1212±57 (p=0,046). 

Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές, στην ποσότητα κατανάλωσης 

φρούτων και λαχανικών, αναψυκτικών, τυποποιημένων χυμών, ζάχαρης και 

γλυκών μεταξύ του έτους 2005-6 και 2006-7. 
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 Μετρήσεις   

 2005/6 2006/7 Διαφορά  

Τρόφιμα (γρ/ημέρα) Ομάδα Μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα (N) P-value 

Συστολική Αρτηριακή Πίεση (mm Hg) Π 87,4±1,4 (43) 97,9±1,6 10,5±1,7 

 Ε 88,8±1,3 (54) 96,8±1,4 7,9±1,5 
0,277 

Διαστολική Αρτηριακή Πίεση (mm Hg) Π 54,3±1,3 60,5±1,1 6,2±1,4 

 Ε 53,3±1,2 59,5±1,0 6,2±1,3 
0,998 

ΔΜΣ (kg/m2) Π 18,3±0,4 19,5±0,5 1,2±0,2 

 Ε 18,2±0,4 18,7±0,4 0,5±0,1 
0,002 

Περίμετρος μέσης (cm) Π 63,0±1,2 65,3±1,3 2,3±0,7 

 Ε 61,9±1,0 62,3±1,2 0,5±0,6 
0,049 

Σχέση Περιμέτρου μέσης προς ύψος Π 0,499±0,008 0,491±0,009 -0,008±0,005 

 Ε 0,492±0,007 0,469±0,008 -0,023±0,005 
0,007 

MVPA (λεπτά/εβδομάδα) Π 158±18 127±19 -29±19 

 Ε 104±15 128±17 23±17 
0,044 

Ενέργεια (kcal) Π 1860±62  2015±76 155±82 

 Ε 1886±56  2078±68 192±74 
0,740 

Υδατάνθρακες (% ενέργειας) Π 45,1±0,8 43,3±0,9 -1,8±0,9 

 Ε 45,4±0,7 42,6±0,8 -2,7±0,8 
0,483 

Ολικό λίπος (% ενέργειας) Π 41,7±0,8 42,8±0,8 1,1±0,8 

 Ε 41,1±0,7 43,2±0,7 2,0±0,8 
0,414 

Κορεσμένο λίπος (% ενέργειας) Π 15,1±0,3 15,4±0,4 0,3±0,4 

 Ε 14,8±0,3 15,2±0,4 0,4±0,3 
0,787 

Ασβέστιο (mg) Π 1038±54 1212±57  ● 174±66 

 Ε 1101±48 1091±51 -9,5±59 
0,046 

Βιταμίνη A (μg) Π 648±51 ● 885±106 237±115 

 Ε 791±46 919±95 127±103 
0,491 

Βιταμίνη C (mg) Π 127±9 99±7 -28±9 

 Ε 136±8 105±6 -31±8 
0,827 

Φρούτα & Λαχανικά Π 229±25 220±20 -9±24 

 Ε 248±22 243±18 -5±21 
0,880 

Γαλακτοκομικά Π 378±32 496±29 ● 118±28 
 Ε 386±28 424±26 38±25 

0,041 

Κρέας Π 73±7 93±7 20±8 
 Ε 71±6 97±9 26±7 

0,803 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα SPSS 16.0. Η αρχική τυχαιοποιημένη ομαδοποίηση των παιδιών 

σε ΟΠ και ΟΕ καθόρισε τη μορφή της ανάλυσης.  

Από τα 798 παιδιά που συμμετείχαν στην αξιολόγηση της Παρέμβασης, 

489 που επέστρεψαν συμπληρωμένο διαιτολόγιο τριών ημερών, διέφεραν 

σημαντικά από τα υπόλοιπα 309 στην κατανομή των ομάδων και στην ηλικία 

(έλεγχοι χ2 και ανάλυση διακύμανσης, p<0,05) ενώ δεν διέφεραν στην 

περιοχή κατοικίας και στο ΔΜΣ (p>0,05).  

Με την μέθοδο χ2 (Chi-square test) ελέγχθηκαν βασικά χαρακτηριστικά 

των ομάδων, η ανεπάρκεια τους στη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών 

(RDA’s) και ο επιπολασμός του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας σε 

σχέση με την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Η κατανάλωση αφορούσε 

παιδιά σε τρεις ομάδες: μη καταναλωτές, καταναλωτές έως 150 γρ/ημέρα, 

από 151-300 γρ/ημέρα και >300 γρ/ημέρα. Επίσης με τον έλεγχο Student t και 

την ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) ελέγχθηκαν περιγραφικά χαρακτηριστικά 

των ομάδων.  

Με τη μέθοδο πολυμεταβλητής ανάλυσης συνδιακύμανσης (multivariate 

ANCOVA με συμμεταβλητές κατά περίπτωση: φύλο, ηλικία και βάρος 

γέννησης και έλεγχο Levene για ετερογένεια) ελέγχθηκαν ως προς την 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών σε κάθε ομάδα η αρτηριακή πίεση, τα 

σωματομετρικά μεγέθη, η σωματική άσκηση και η διαιτητική πρόσληψη. 

Μεταξύ των ομάδων και σε κάθε κατηγορία ως προς την κατανάλωση 

ακολουθήθηκε μονομεταβλήτη ανάλυση συνδιακύμανσης (univariate 

ANCOVA), όπως και στον διαχρονικό έλεγχο  σταθερού δείγματος 97 παιδιών  

(2006 και 2007) για την εκτίμηση τυχόν διαφοροποιήσεων πριν από την 

έναρξη του προγράμματος παρέμβασης.   

Στην κατανάλωση των τροφίμων και για κάθε ομάδα χρησιμοποιήθηκε ο 

μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal – Wallis ενώ μεταξύ των ομάδων ο Mann – 

Whitney. 

Για την συσχέτιση δεικτών παχυσαρκίας με χαρακτηριστικά των παιδιών 

και των γονιών τους ακολουθήθηκε ανάλυση πολλαπλής βηματικής 

παλινδρόμισης (stepwise multiple linear regression analysis).  
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Με την ανάλυση λογιστικής παλινδρόμισης (logistic regression analysis) 

εκτιμήθηκαν δείκτες σχετικού κινδύνου (Odds Ratio) για παιδιά με αυξημένη 

περίμετρο μέσης (>90η εκατοστιαία θέση) ως προς τις κατηγορίες 

κατανάλωσης και τις ομάδες των παιδιών.   

Τέλος, το διαχρονικά σταθερό δείγμα των 97 παιδιών (2006 και 2007) 

ελέγχθηκε αν υπάρχουν διαφορές σε βασικά χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα 

392 παιδιά. Σημαντική διαφορά βρέθηκε στην κατανομή της ηλικίας και της 

περιοχής κατοικίας (έλεγχος χ2, p<0,05). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα προέκυψαν από το τελικό δείγμα των 489 (το 61%) 

παιδιών, που επέστρεψαν τα τριήμερα ημερολόγια καταγραφής τροφίμων. 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την κατανομή και τα αδρά περιγραφικά 

χαρακτηριστικά των 489 μαθητών, που συμμετέχουν στην παρούσα μελέτη. 

Ανάμεσα στις ομάδες παρέμβασης (242 μαθητές) και ελέγχου (247 μαθητές), 

το φύλο των παιδιών, την ηλικία, την εθνικότητα και την εκπαίδευση των 

γονέων και την περιοχή κατοικίας τους, δεν υπήρξαν σημαντικές στατιστικές 

διαφορές. 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει στο πρώτο τμήμα του, τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης (συστολικής και διαστολικής), των 

σωματομετρήσεων, το MVPA, την ενεργειακή κατανάλωση και την 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών του δείγματος. Σημαντικές διαφορές δεν 

παρατηρούνται μεταξύ των ομάδων παρέμβασης και ελέγχου, στα παραπάνω 

στοιχεία, με εξαίρεση την περίμετρο μέσης προς ισχίο (0,89 έναντι 0,86 με 

p<0,001) και το δείκτη της περιμέτρου μέσης προς ύψος (0,48 έναντι 0,47, με 

p=0,050) με την ΟΠ να εμφανίζει μεγαλύτερες τιμές. Ωστόσο δεν βρέθηκαν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις σε άλλους δείκτες μετρήσεων όπως στο ΔΜΣ 

(18,0 έναντι 17,9 kg/m2, αντίστοιχα) και την κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών (248 έναντι 249 γρ, αντίστοιχα). 

Στο δεύτερο τμήμα του πίνακα 2, παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν, 

το μέσο βάρος γέννησης και το μέσο ΔΜΣ των γονέων των μαθητών, τις 

καπνιστικές τους συνήθειες και στοιχεία σχετικά με το θηλασμό των μαθητών, 

χωρίς να εμφανίζεται κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

ομάδων.  

Ο Πίνακας 3 αναλύει τη σχέση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, με 

την αρτηριακή πίεση, τις σωματομετρήσεις και τη σωματική άσκηση στις 

ομάδες παρέμβασης και ελέγχου. Οι δύο ομάδες χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες, όσων αφορά την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Η πρώτη 

αφορά την κατανάλωση μικρότερης ποσότητας από 150γρ/ημέρα, η δεύτερη 

από 151-300γρ/ημέρα και η τρίτη ποσότητα μεγαλύτερης των 300γρ/ημέρα. 
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Δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ως προς την ποσότητα 

κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και αρτηριακής πίεσης, βάρους, ύψους 

και ΔΜΣ. Στατιστικά σημαντική διαφορά φαίνεται να υπάρχει στην ποσότητα 

κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και την περίμετρο μέσης και την σχέση 

περιμέτρου μέσης προς ισχίο, στην ΟΠ. Εμφανίζουν μεγαλύτερη περίμετρο 

μέσης όσοι μαθητές καταναλώνουν μικρότερη από 150γρ/ημέρα ποσότητα 

φρούτων και λαχανικών σε σύγκριση σε όσους καταναλώνουν μεγαλύτερη 

από 300γρ/ημέρα (62,7 έναντι 60,7, με p<0,05). 

Σημαντικά στατιστική διαφορά παρατηρείται ως προς τη φυσική 

δραστηριότητα των παιδιών στην ΟΠ και τις κατηγορίες κατανάλωσης 

φρούτων και λαχανικών, με λιγότερα λεπτά ανά εβδομάδα σε MVPA (64, 85 

και 111, αντίστοιχα, p=0,027 και p-value for trend=0,008 ) αλλά και στα METS 

(3,0, 4,0 και 5,3, αντίστοιχα, p=0,018 και p-value for trend=0,005).  

Ο Πίνακας 4, παρουσιάζει τη σχέση κατανάλωσης φρούτων και 

λαχανικών, με την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών στις δυο ομάδες. Δεν 

φαίνεται να υπάρχει διαφορά στην μέση ημερήσια πρόσληψη ενέργειας, 

μεταξύ των δύο ομάδων στις τρεις κατηγορίες κατανάλωσης. 

Στην ΟΠ, με την αύξηση στην κατανάλωση των φρούτων και λαχανικών, 

παρατηρείται σημαντική αύξηση στην πρόσληψη υδατανθράκων (201, 212 και 

236 γραμμάρια περίπου στις τρεις κατηγορίες κατανάλωσης αντίστοιχα, 

p=0,002). Παρομοίως και στο ποσοστό ενεργειακής πρόσληψης από 

υδατάνθρακες και στις δύο ομάδες (41,7, 42,8 και 44,5 % της ενέργειας με p 

for trend=0,005 για την ΟΠ και 42,4, 42,4, και 45 % της ενέργειας με p=0,002, 

p-value for trend= 0,003 για την ΟΕ). 

Επιπλέον, και στις δύο ομάδες παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά στη μείωση του ποσοστού κορεσμένου λίπους, με την αύξηση στην 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στις 3 κατηγορίες (ΟΠ:16,2 15,4 και 

14,7% p=0,003, p-value for trend=0,001 και ΟΕ: 16,2, 15,6 και 14,1% , 

p<0,001, p-value for trend<0,001). 

Στο πολυακόρεστό και το μονοακόρεστο λίπος τα trans λιπαρά οξέα, τα ω-

6 και ω-3 λιπαρά οξέα και την χοληστερόλη δεν εμφανίζονται σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων και την κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών.  
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Όσων αφορά την πρόσληψη φυτικών ινών, το φυλλικό οξύ και την βιταμίνη 

C, αυξάνονται με την αύξηση στην κατανάλωση λαχανικών και φρούτων και 

στις δυο ομάδες (p <0,001 και p-value for trend< 0,001).  

Και ο σίδηρος, εμφανίζει παρόμοιες τάσεις, με 12,1, 15,1 και 16,1 

γραμμάρια για την ΟΠ και 13,3, 15,1 και 17,7 για την ΟΕ στις τρεις κατηγορίες 

κατανάλωσης (p=0,027, p-value for trend=0,009 για την ΟΠ και p=0,050, p-

value for trend= 0,016 για την ΟΕ αντίστοιχα), καθώς επίσης και το μαγνήσιο, 

το κάλιο και οι περισσότερες βιταμίνες που εξετάσθηκαν. 

Ο Πίνακα 5, παρουσιάζει τη σχέση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 

με την κατανάλωση 13 ομάδων τροφίμων στις δύο ομάδες. Στην ΟΠ, με την 

αύξηση στην ποσότητα κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, εμφανίζεται 

σημαντικά μικρότερη κατανάλωση αυγών (60, 20 και 20 στις τρεις ομάδες 

κατανάλωσης, p<0,05). 

Στην ομάδα για το λάδι και το λίπος, οι δυο ομάδες αυξάνουν την 

κατανάλωση τους με την αύξηση της ημερήσιας κατανάλωσης φρούτων και 

λαχανικών (24, 29 και 32 γραμμάρια/ ημέρα για τις 3 κατηγορίες στην ΟΠ και 

22, 31 και 33 για την ΟΕ, p=0,006 και p<0,001 αντίστοιχα). 

Επιπλέον, για την ΟΕ με την αύξηση στην ημερήσια ποσότητα 

κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, παρουσιάζεται μείωση της 

κατανάλωσης αναψυκτικών, χυμών, γλυκών και ζάχαρης (111, 67 και 43 

γραμμάρια/ ημέρα για τις 3 κατηγορίες με p<0,005). Παρόμοια τάση εμφανίζει 

και η ΟΠ (100, 70, 83 γραμμάρια/ ημέρα με p<0,05). 

Ο Πίνακας 6, αναλύει τη σχέση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, με 

την υπερβολική ή ανεπαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Οι δυο 

ομάδες δεν εμφανίζουν διαφορές ως προς την υπερβολική πρόσληψη 

ενέργειας, (>120% ΣΗΠ), σε καμιά από τις τρεις κατηγορίες κατανάλωσης 

φρούτων και λαχανικών. 

Στην ανεπαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών (<67% ΣΗΠ), 

εμφανίζεται σημαντικά στατιστική διαφορά και στις δυο ομάδες, στις φυτικές 

ίνες (p <0,001), το μαγνήσιο (p <0,005), το φυλλικό οξύ (p <0,001), τη 

βιταμίνη Ε (p=0,001 για την ΟΕ) και τη βιταμίνη C (p<0,001 για την ΟΠ), με τη 

μείωση της καταναλωθείσας ποσότητας φρούτων και λαχανικών. 
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Ο Πίνακας 7, παρουσιάζει η σχέση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 

με τον επιπολασμό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών στις δύο 

ομάδες. 

Σχετικά με τον ΔΜΣ παρατηρείται μικρή μείωση του ποσοστού των 

υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών στην ΟΠ, με την αύξηση της 

καταναλωθείσας ποσότητας φρούτων και λαχανικών. 52,1% των παιδιών της 

ΟΠ με κατανάλωση ≤150γρ/ημέρα είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα, ενώ 

αντίθετα στην ΟΕ το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 31,4%. Η διαφορά αυτή 

δεν είναι στατιστικά σημαντική καθώς επίσης καμία διαφορά δεν εντοπίστηκε 

μεταξύ των δυο ομάδων, στις 3 κατηγορίες κατανάλωσης φρούτων και 

λαχανικών. 

Αντίστοιχα, εμφανίζεται μικρή πτώση στην περίμετρο της μέσης των 

παιδιών στην ΟΠ, με την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 

χωρίς όμως να εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά (από 15,5% σε 

10,7% στην ΟΠ και από 14,1% σε 13,2% στην ΟΕ). Όμοια με το ΔΜΣ, τα 

ποσοστά κεντρικής παχυσαρκίας δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ανάμεσα 

στις δυο ομάδες και τις 3 κατηγορίες κατανάλωσης. 

Στο Σχήμα 1, παρουσιάζεται ο βαθμός συσχέτισης της κατανάλωσης 

Φρούτων και Λαχανικών με την περίμετρο μέσης και τη σωματική άσκηση στις 

δυο ομάδες.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζεται στην ΟΠ, όπου με την αύξηση στην 

κατανάλωση των φρούτων και λαχανικών, παρατηρείται μείωση της 

περιμέτρου της μέσης (p= 0,016). Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται μεταξύ 

της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας κατανάλωσης φρούτων και 

λαχανικών (≤150 γρ/ημέρα και 151-300γρ/ημέρα), που φτάνει μέχρι και τα 2 

εκατοστά μείωσης στην περίμετρο της μέσης. Αντίθετα, η ΟΕ φαίνεται να 

ακολουθεί μια μη σημαντική σταθερή πορεία αλλαγών. 

Στην σωματική άσκηση των παιδιών (MVPA), οι δυο ομάδες ακολουθούν 

όμοια τάση αύξησης με την αύξηση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 

με την ΟΠ να σημειώνει και πάλι πιο έντονες αλλαγές ως προς την ΟΕ 

(p=0,005 έναντι p=0,226). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Συνοπτικά αποτελέσματα της μελέτης 

Μετά το τέλος της παρέμβασης, στο σχολικό έτος 2006-07, δεν 

παρουσιάστηκε καμία σημαντική επίδραση στους δείκτες σωματομετρήσεων, 

αρτηριακής πίεσης, διατροφής και σωματικής άσκησης ως προς την 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών των μαθητών της ΟΠ σε σχέση με 

εκείνων της ΟΕ. Ωστόσο, στην ΟΠ αύξηση στην ημερήσια κατανάλωση 

φρούτων και λαχανικών ιδιαίτερα στις  κατηγορίες κατανάλωσης ≤150 

γρ/ημέρα και >300γρ/ημέρα, σχετίζεται με στατιστικά σημαντική μείωση της 

περιμέτρου μέσης των παιδιών και σε αύξηση της σωματικής δραστηριότητας 

(δείκτες MVPA και ΜΕΤS). Γενικότερα και στις δυο ομάδες, αύξηση στην 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, σχετίστηκε με στατιστικά σημαντική 

χαμηλότερη λήψη του ποσοστού κορεσμένου λίπους. Στην ΟΕ παρατηρείται 

σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση αναψυκτικών, χυμών, γλυκών και 

ζάχαρης με την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών. 

Η αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών δεν βρέθηκε να 

σχετίζεται με τον επιπολασμό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών, στις δυο 

ομάδες. 

 

Αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικής παρέμβασης 
Το γεγονός ότι δεν βρέθηκε σημαντική επίδραση της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης στον ΔΜΣ των παιδιών, στην κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών και την προσλαμβανόμενη ενέργεια στις δυο ομάδες, ίσως να 

οφείλεται στη χρονική διάρκεια της. Λόγω της μικρού χρονικού διαστήματος 

της παρέμβασης, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στις διατροφικές 

συνήθειες των παιδιών. Προγράμματα με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, τα 

οποία ξεκινούν από την προσχολική ηλικία, φαίνεται να έχουν ως 

αποτελέσματα, πιο σημαντικές αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των 

παιδιών, ιδιαίτερα για την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα APPLES σε 634 παιδιά ηλικίας 7-11ετών 

(Sahota et al., 2001) στην Αγγλία, είχε διάρκεια για περισσότερο από 2 

ακαδημαϊκά έτη και παρουσίασε παρόμοια αποτελέσματα με την παρούσα 

μελέτη. Η εφαρμογή του κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους συντέλεσε 
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στην αύξηση της κατανάλωσης λαχανικών, αλλά δεν άλλαξε τη μείωση της 

κατανάλωσης λίπους, την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 

και το ΔΜΣ. Επίσης, η κατανάλωση των φρούτων ήταν χαμηλότερη στα 

παχύσαρκα παιδιά της ΟΠ. 

Παρομοίως και το πρόγραμμα Pathways για παιδιά ηλικίας 8-11 ετών, στις 

ΗΠΑ, με χρονική διάρκεια τρία έτη. Παρόλο που είχε ως αποτέλεσμα 

σημαντική μείωση στην κατανάλωση λίπους και μια τάση προς αύξηση της 

σωματικής δραστηριότητας, ο ΔΜΣ δεν διέφερε μεταξύ των παιδιών στις δυο 

ομάδες, στο τέλος του προγράμματος (Himes et al., 2003). 

Η σχολική παρέμβαση της μελέτης CATCH σε μαθητές ηλικίας 8 ετών, 

προκάλεσε αλλαγές στη μείωση της κατανάλωσης διαιτητικού λίπους και την 

αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, αλλά ο ΔΜΣ δεν διέφερε μεταξύ των 

δυο ομάδων μετά από 2 ακαδημαϊκά έτη (Gahagan, 2004). 

Αντίθετα, μελέτη παρέμβασης (Reynolds et al., 2000), διάρκειας 2 ετών, 

επέφερε θετικά αποτελέσματα στην ΟΠ συγκριτικά με την ΟΕ στην αύξήση 

της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, σε μαθητές τέταρτης δημοτικού και 

στις οικογένειες τους στις ΗΠΑ. Αύξηση στην καταναλωθείσα ποσότητα 

φρούτων και λαχανικών είχε και η διετής μελέτη των Perry et al (1998) σε 

μαθητές δημοτικών σχολείων. 

Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη (Nicklas et al., 1998) στις ΗΠΑ, σε 2213 

μαθητές λυκείου, διάρκειας 3 χρόνων, είχε θετικά αποτελέσματα στην ομάδα 

της παρέμβασης. Η καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 

αυξήθηκε 14% στην ομάδα παρέμβασης, συγκριτικά με την ομάδα του 

ελέγχου. Στην επανεξέταση, αυξήθηκε και στην ομάδα ελέγχου, χωρίς 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων. Σημαντικό παράγοντα εδώ, 

αποτελεί η ηλικία των μαθητών. 

Επιπλέον, η μελέτη παρέμβασης DISC στις ΗΠΑ (Horn, 2005), είχε 

διάρκεια 3 έτη και δείγμα 663 παιδιών στην προεφηβική ηλικία. Τα παιδιά της 

ομάδας παρέμβασης, ανέφεραν μεγαλύτερη κατανάλωση υγιεινότερων 

επιλογών τροφίμων και μικρογευμάτων, συγκριτικά με την ομάδα του ελέγχου, 

αλλά η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών ήταν χαμηλή και στις δυο 

ομάδες. 
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Παρόμοια με την παρούσα μελέτη, πειραματική μελέτη σε 479 μαθητές 

δημοτικού σχολείου (μελέτη Planet Health – Gortmarker et al., 1999) στις 

ΗΠΑ, διάρκειας 2 χρόνων, είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των παχύσαρκων 

κοριτσιών στην ομάδα παρέμβασης, με παράλληλη μείωση των ολικών και 

κορεσμένων λιπαρών. Παρατηρήθηκε επίσης, αύξηση στην κατανάλωση 

φρούτων, λαχανικών και φυτικών ινών.  

Σε αντίθεση με τη χρονική διάρκεια της παρούσας μελέτης, έρευνα στον 

Καναδά, διάρκειας 5 ετών κατά τη διάρκεια της προεφηβικής ηλικίας (Bisset, 

2007), αποδεικνύει ότι όλο το δείγμα των μαθητών κατανάλωνε χαμηλές 

ποσότητες φρούτων και λαχανικών και αυξημένες ποσότητες γρήγορου 

φαγητού και χαμηλής ποιότητας μικρογεύματα. Μετά από την πενταετή 

παρέμβαση, η κατανάλωση του γρήγορου φαγητού μειώνεται και οι διαιτητικές 

συνήθειες συνδέθηκαν με τον ΔΜΣ των παιδιών. 

Τα πιο ουσιαστικά αποτελέσματα παρουσίασε το εξαετές πρόγραμμα 

αγωγής υγείας, που πραγματοποιήθηκε με 6000 μαθητές δημοτικών 

σχολείων στην Κρήτη και είχε διάρκεια 6 χρόνων. Η αύξηση στη μέση 

πρόσληψη ενέργειας και τη μέση πρόσληψη ολικού και κορεσμένου λίπους 

ήταν χαμηλότερη στην ΟΠ. Επιπλέον, παρουσίασε σημαντικά μικρότερη 

αύξηση στο ΔΜΣ και αύξηση του χρόνου σωματικής άσκησης σε σύγκριση με 

την ΟΕ ακόμη και τέσσερα χρόνια μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 

(Καφάτος και συν., 1998, Λιναρδάκης και συν., 2003).  

Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, σημαντικό θα ήταν να τονιστεί ότι και 

στις δυο ομάδες, αλλά ιδιαίτερα στα παιδιά της ΟΕ, η αύξηση της 

κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης 

αναψυκτικών, συσκευασμένων χυμών και ζάχαρης. Όπως φαίνεται στην 

βιβλιογραφία, τα παραπάνω τρόφιμα συμβάλουν στην αύξηση του βάρους 

των παιδιών, αλλά και στην ανάπτυξη παραγόντων για χρόνια νοσήματα 

(Berkey et al. 2004, Linardakis et al. 2008, Ludwig et al., 2001 Nicklas et al., 

2003, Schulze et al., 2004). 

Επιπλέον, όμοια με την παρούσα μελέτη και όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

μελέτες αναφέρουν μείωση της κατανάλωσης κορεσμένου (και ολικού) λίπους 

με την αύξηση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (Himes et al., 2003, 

Gortmaker et al., 1999, Caballero et al., 2003) 
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Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, αύξηση στην κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών, παρόλο που δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα στη μείωση του ΔΜΣ, 

φαίνεται να σχετίζεται με σημαντική μείωση εμφάνισης κεντρικής παχυσαρκίας 

στην ΟΕ. Γενικότερα από τη βιβλιογραφία αποδεικνύεται ότι οι διατροφικές 

συνήθειες των υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών περιλαμβάνουν 

μικρότερες ποσότητες κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, σε σύγκριση με 

τα φυσιολογικού ή χαμηλότερου βάρους (Davis et al., 2006, Davy et al., 

2004). 

Ομοίως, μελέτη που έλαβε χώρα σε εφήβους της βόρειας Ελλάδας 

(Hassapidou et al., 2006) με κύριο σκοπό να μελετηθούν οι διατροφικές 

συμπεριφορές τους, παρουσιάζει ότι υπέρβαροι έφηβοι κατανάλωναν 

λιγότερα όσπρια, φρούτα και λαχανικά και περισσότερα αλμυρά σνακ, ζάχαρη 

και γλυκά, συγκριτικά με του φυσιολογικού βάρους συμμαθητές τους. 

Και σε ενήλικες όμως με αυξημένο βάρος ή παχύσαρκους, συνδέεται η 

αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, με τη μείωση του σωματικού 

βάρους (Epstein et al., 2001, Slavin, 2004) ή σε φυσιολογικού βάρους 

ενήλικες, με τη μείωση του κινδύνου για εμφάνιση παχυσαρκίας (He et al., 

2004). 

 

Περιορισμοί της μελέτης 
 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει ποικίλους περιορισμούς, κυρίως λόγω της 

δύσκολης σχολικής χρονιάς 2006-07, την οποία ξεκίνησε. 

Πιο συγκεκριμένα, από την αρχή του σχολικού έτους, έλαβαν χώρα 

απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών και για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα. Μετέπειτα, λόγω του χρονικού περιορισμού, είναι πιθανόν το 

πρόγραμμα να μην πραγματοποιήθηκε με την χρονική διάρκεια που θα 

έπρεπε για να αναλυθούν και να καλυφθούν όλες οι ενότητες του. 

Επίσης, στους εκπαιδευτικούς δόθηκαν καινούρια εκπαιδευτικά βιβλία, με 

νέα διδακτέα ύλη, γεγονός το οποίο απαίτησε περισσότερη προσοχή τους και 

μείωσε τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της παρέμβασης. Αυτό εξηγεί εν 

μέρει την καθυστέρηση στο χρόνο έναρξης του προγράμματος. 

Η σοβαρότερη αδυναμία λοιπόν, είναι ότι δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον 

οποίο δίδαξαν, τι υλικό τελικά χρησιμοποίησαν και πόσο χρόνο αφιέρωσαν 
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στα θέματα υγείας του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επιπρόσθετα, δεν 

έχουμε σαφή εικόνα για την δικές τους συνήθειες υγείας και διατροφής (πχ 

καπνιστικές συνήθειες), οι οποίες θα αποτελούσαν παράδειγμα προς μίμηση 

για τους μαθητές. 

Επιπλέον περιορισμός στην παρούσα έρευνα, θα μπορούσε να προστεθεί 

και το στοιχείο της έλλειψης της αρχικής συγκριτικής μέτρησης (baseline) κατά 

την έναρξη του προγράμματος. Σαν πρόσθετη παρατήρηση όμως, τα παιδιά 

που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη (ή ένα μέρος αυτών), έχουν 

συμμετάσχει και στο παρελθόν σε παρεμφερή προγράμματα αγωγής υγείας 

και διατροφής και παρακολουθούνται από το σχολικό έτος 2004-05. Για το 

λόγω αυτό υπήρχαν δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να 

περιοριστεί η πιθανή επίδραση στα τελικά αποτελέσματα, των συγχυτικών 

παραγόντων. 
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ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Παρόλο που η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος, 

δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας, είναι ουσιαστικό να 

αναφερθεί, ότι στο πλαίσιο των σωστών και ισορροπημένων αποτελεσμάτων 

ενός τέτοιου προγράμματος, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

διήρκεσε, η μέθοδος, ο τρόπος και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς 

επίσης ο τρόπος υλοποίησης από τους εκπαιδευτικούς.  

Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, τα οποία θα αξιολογηθούν μελλοντικά, οι 

αλλαγές που παρουσιάστηκαν στην παρούσα μελέτη, είναι μικρές, αλλά 

ενθαρρυντικές και δείχνουν ότι τέτοιες μελέτες παρέμβασης, έχουν 

δυνατότητες να βελτιώσουν τις σημερινές διατροφικές συνήθειες των παιδιών 

στην Ελλάδα. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με ένα ακόμα έτος 

εφαρμογής, οπότε μετά τη λήξη του δεύτερου έτους οι αλλαγές πιθανόν να 

είναι εντονότερες. 

Για να προληφθεί η παχυσαρκία και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 

εμφάνισης παραγόντων μεταβολικού συνδρόμου στην παιδική ηλικία, όλοι οι 

κοινωνικοί τομείς θα πρέπει να συνεργαστούν, ώστε να υποστηριχτούν 

στρατηγικές αλλαγής νοοτροπίας και συμπεριφοράς για τον σημερινό τρόπο 

ζωής. 

Η εκπαίδευση των γονέων σε θέματα υγείας και διατροφής είναι 

απαραίτητη, ιδιαίτερα αν οι γονείς είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και θα 

πρέπει να ξεκινάει ήδη από την εγκυμοσύνη. Είναι απαραίτητο να 

ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν για την συμπεριφορά που θα πρέπει να 

έχουν κατά τη διάρκεια του γεύματος, η οποία θα προωθεί την υιοθέτηση πιο 

υγιεινών συνηθειών στην μετέπειτα ζωή των παιδιών. 

Τα σχολεία και η κοινωνία γενικότερα, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στους 

πρωταρχικούς στόχους τους την ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων, 

σχετικά με τη μείωση της παρακολούθησης τηλεόρασης, και ενασχόλησης με 

ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπολογιστές, και τον περιορισμό ανθυγιεινών 

επιλογών γευμάτων. Τα σχολεία θα πρέπει να ενθαρρύνονται για υιοθέτηση 

υγιεινών επιλογών τροφίμων, ποτών και μικρογευμάτων, που παρέχονται στο 
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χώρο του κυλικείου, παροχή καθημερινής φυσικής δραστηριότητας και συχνές 

χρονικές περιόδους για φυσικό και ομαδικό παιχνίδι, στην παιδική ηλικία. 

Σημαντικό ρόλο κατέχει βέβαια σήμερα η συνεχώς αναπτυσσόμενη 

βιομηχανία τροφίμων, η οποία μέσω της διαφήμισης των προϊόντων και του 

ελέγχου των τιμών, μπορεί να κατευθύνει της διατροφικές συνήθειες 

ολόκληρης της οικογένειας. 

Η κλινική θεραπεία θα πρέπει να εμψυχώνει και να υποστηρίζει τα παιδιά 

που είναι ήδη παχύσαρκα ή υπέρβαρα. Οι προσπάθειες της κοινωνίας θα 

πρέπει να αυξάνουν την ενημέρωση του κοινού και να προωθούν χώρους, 

που συντελούν στη φυσική δραστηριότητα και την ισορροπημένη διατροφή. 

Στην Ελλάδα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα υγείας και διατροφής είναι 

πολλά υποσχόμενη λύση για την προαγωγή υγείας και τη μείωση της 

νοσηρότητας. Η ανάγκη για μακροχρόνια και περιεκτικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα υγείας αυξάνεται φανερά με τους αυξημένους δείκτες 

νοσηρότητας και θνησιμότητας στον ελληνικό πληθυσμό, που προκαλούνται 

από χρόνια νοσήματα σε συνδυασμό με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τις 

διατροφικές συνήθειες, τη χαμηλή σωματική άσκηση και το κάπνισμα. Παρόλο 

τον υψηλό επιπολασμό των παραγόντων κινδύνου και τα θετικά 

αποτελέσματα των μικρών παρεμβάσεων (Kafatos & Mamalakis, 1993), καμία 

εθνική πολιτική δεν έχει αναπτυχθεί για τα εκπαιδευτικά προγράμματα υγείας 

στα σχολεία.  

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων διατροφής για παιδιά και 

εφήβους έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία με την αύξηση του επιπολασμού 

χρόνιων παθήσεων, που έχουν ως αιτίες τη διατροφή. Μελλοντικές 

παρεμβάσεις σε τέτοια προγράμματα, θα πρέπει να δίνουν έμφαση σε 

παράγοντες που συνδυάζουν τη διατροφή με την σωματική άσκηση, μελέτη 

των προηγούμενων αποτελεσματικών προγραμμάτων, ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας όπου απαιτείται και θα πρέπει να επικεντρώνονται σε μάθηση και 

αλλαγές στη συμπεριφορά (Hoelscher, 2002). 

Η σωστή διατροφή και η άσκηση αποτελούν βασικά στοιχεία για ένα 

υγιεινό τρόπο ζωής τα παιδιά της σχολικής ηλικίας και έχει αναφερθεί ότι η 

υιοθέτηση σωστών συνήθειών στην παιδική ηλικία, είναι σημαντική για την 

υγεία στην μελλοντική ενήλικη ζωή. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο, να εισαχθούν 
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στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά προγράμματα, 

μαθήματα, δραστηριότητες και εκπαιδευτικές ενότητες, που θα έχουν ως 

βασικούς στόχους την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση 

των παιδιών για ζητήματα υγείας, διατροφής και άσκησης. 

Συμπερασματικά, η πρωτογενής πρόληψη μπορεί να αποτελέσει τη λύση 

στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, αρκεί να πραγματοποιείται με τα 

κατάλληλα προγράμματα αγωγή υγείας, και να απευθύνεται σε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού. 

Η υιοθέτηση διατροφικών συνηθειών όπως περιγράφονται από τον Keys 

και τους συνεργάτες του (Keys et al., 1989), στην μελέτη των επτά χωρών, με 

αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, κρίνεται απαραίτητη για 

διατήρηση της υγείας του παιδικού και ενήλικου πληθυσμού. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  Π Ι ΝΑΚΩΝ  

 

Πίνακας 1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος μελέτης των 489 παιδιών. 
 

 Ομάδες  

 Παρέμβαση Έλεγχος Σύνολο 
    

Ν 242 247 489 
    

Φύλο Αγόρια 119 (49,2) ‡ 116 (47,0) 235 (48,1) 
 Κορίτσια 123 (50,8) 131 (53,0) 254 (51,9) 
    

Ηλικία (χρόνια) 7,5±0,9 † 7,7±0,9 7,6±0,9 
    

Περιοχή κατοικίας    
 Αστική 121 (50,0) 119 (48,2) 240 (49,1) 
 Ημιαστική 36 (14,9) 38 (15,4) 74 (15,1) 
 Αγροτική 85 (35,1) 90 (36,4) 175 (35,8) 
    

Εθνικότητα γονέων    
 Έλληνες Ŧ 213 (89,1) 219 (89,4) 432 (89,3) 
 Ένας Έλληνας 9 (3,8) 19 (7,8) 28 (5,8) 
 Αλλοδαποί 17 (7,1) 7 (2,9) 24 (5,0) 
    

Εκπαίδευση γονέων    
Πατέρα Ανώτατη/Ανώτερη 63 (29,3) 84 (37,3) 147 (33,4) 
 Λύκειο/Γυμνάσιο 124 (57,7) 117 (52,0) 241 (54,8) 
 Δημοτικό ή καθόλου 28 (13,0) 24 (10,7) 52 (11,8) 
    

Μητέρα Ανώτατη/Ανώτερη 73 (33,2) 96 (41,4) 169 (37,4) 
 Λύκειο/Γυμνάσιο 132 (60,0) 117 (50,4) 249 (55,1) 
 Δημοτικό ή καθόλου 15 (6,8) 19 (8,2) 34 (7,5) 
    

‡ Οι τιμές παρουσιάζονται ως N (%).  Ŧ p<0,05 (έλεγχος χ2 μεταξύ ομάδων). 
† Οι τιμές παρουσιάζονται ως Μέση τιμή ± Τυπική απόκλιση.   p<0,05 (έλεγχος Student μεταξύ ομάδων). 
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Πίνακας 2. Περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος μελέτης των 489 παιδιών. 
 

 Ομάδες  

 Παρέμβαση Έλεγχος P value

Συστολική Αρτηριακή Πίεση (mm Hg) 93±12 (240) † 93±11 (246)  

Διαστολική Αρτηριακή Πίεση (mm Hg) 58±9 58±8  

Βάρος (kg) 29,4±7,0 29,4±7,2  

Ύψος (cm) 127,2±7,4 127,7±7,7  

ΔΜΣ (kg/m2) 18,0±2,7 17,9±2,9  

Περίμετρος μέσης (cm) 61,2±7,4 60,2±7,5  

Περίμετρος ισχίου (cm) 69,2±7,5 70,1±8,1  

Σχέση Περιμέτρου μέσης προς ισχίο 0,89±0,06 0,86±0,06 <0,001 

Σχέση Περιμέτρου μέσης προς ύψος 0,48±0,05 0,47±0,05 0,050 

MVPA (λεπτά/εβδομάδα) 178±87 (119) 176±88 (140)  

Ενέργεια (kcal) 2002±471 (242) 2055±505 (247)  

Φρούτα & Λαχανικά (γρ/ημέρα) 248±141 (236) 249±148 (246)  

Καταναλωτές (%) 97,5 99,6  
    
    

Βάρος γέννησης 3260±512 (224) 3290±585 (232)  

ΔΜΣ πατέρα (kg/m2) 27,9±3,7 (213) 28,0±4,4 (220)  

ΔΜΣ μητέρας (kg/m2) 24,1±4,3 (224) 24,4±4,3 (234)  

Κάπνισμα Γονέων    

 Καπνιστές 45 (19,2) ‡ 58 (24,0)  

 Ένας καπνιστής 80 (34,2) 85 (35,1)  

 Μη / Πρώην Καπνιστές 109 (46,6) 99 (40,9)  

Θηλασμός    

 Αποκλειστικός θηλασμός 41 (18,2) 31 (13,6)  

 Συνδυασμός θηλασμού / ξένου γάλακτος  141 (62,7) 155 (68,0)  

 Αποκλειστικά ξένο γάλα 43 (19,1) 42 (18,4)  

ΔΜΣ: Δείκτης Μάζας Σώματος 
MVPA: Moderate to Vigorous Physical Activity  
† Οι τιμές παρουσιάζονται ως Μέση τιμή ± Τυπική απόκλιση (Ν). Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης (η ετερογένεια 
ελέγχθηκε με τον Levene έλεγχο). 
‡ Οι τιμές παρουσιάζονται ως N (%). Έλεγχος χ2. 
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Πίνακας 3. Σχέση κατανάλωσης Φρούτων & Λαχανικών με την αρτηριακή πίεση, τις σωματομετρήσεις 
και τη σωματική άσκηση στις ομάδες Παρέμβασης και Ελέγχου των 489 παιδιών. 
 

        Κατανάλωση Φρούτων & Λαχανικών 
(γρ/ημέρα)  

 ≤150  151 - 300 > 300  

Μέτρηση Ομάδα Μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα (N) P-value P-value 
for trend 

       

Π 92,6±1,3 (67) 94,6±1,2 (86) 92,5±1,3 (69) 0,398 0,943 Συστολική Αρτηριακή 
Πίεση (mm Hg) 
 Ε 92,2±1,3 (65) 93,5±1,1 (93) 92,1±1,3 (73) 0,691 0,878 
       

Π 56,8±1,0 59,6±0,9 58,0±1,0 0,138 0,449 Διαστολική Αρτηριακή 
Πίεση (mm Hg) 
 Ε 57,2±1,0 58,7±0,8 57,6±0,9 0,452 0,760 
       

Π 30,2±0,8 29,4±0,7 29,3±0,7 0,632 0,386 Βάρος (kg) 
 Ε 29,5±0,8 29,2±0,7 29,3±0,8 0,960 0,846 
       

Π 127,7±0,7 127,1±0,6 127,0±0,6 0,731 0,462 Ύψος (cm) 
 Ε 127,3±0,7 127,5±0,6 128,1±0,7 0,681 0,410 
       

Π 18,3±0,3 18,0±0,3 17,9±0,3 0,690 0,439 ΔΜΣ (kg/m2) 
 Ε 18,0±0,4 17,9±0,3 17,6±0,3 0,750 0,488 
       

Π 62,7±0,9 ● 60,9±0,8 60,7±0,9 0,224 0,125 Περίμετρος μέσης (cm) 
 Ε 60,2±0,9 60,2±0,8 60,0±0,9 0,974 0,854 
       

Π 70,3±0,8 69,1±0,7 69,0±0,8 0,451 0,252 Περίμετρος ισχίου (cm) 
 Ε 70,7±0,94 69,7±0,8 69,8±0,9 0,731 0,531 
       

Π 0,89±0,01 ● 0,88±0,01 0,88±0,01 ● 0,680 0,414 Σχέση Περιμέτρου μέσης 
προς ισχίο 
 Ε 0,86±0,01 0,86±0,01 0,86±0,01 0,351 0,622 
       

Π 0,49±0,01 0,48±0,01 0,48±0,01 0,253 0,158 Σχέση Περιμέτρου μέσης 
προς ύψος 
 Ε 0,47±0,01 0,47±0,01 0,47±0,01 0,791 0,536 
       

MVPA (λεπτά/εβδομάδα) Π 64±13 (71) 85±11 (93) 111±12 (74) 0,027 0,008 

 Ε 94±14 (70) 98±11 (97) 111±13 (76) 0,615 0,358 
       

METS  Π 3,0±0,6 4,0±0,5 5,3±0,6 0,018 0,005 

 Ε 3,9±0,6 4,4±0,5 5,1±0,5 0,256 0,102 
       

Π: ομάδα παρέμβασης, Ε: ομάδα ελέγχου 
METS: Metabolic equivalents  
Πολυμεταβλητή ανάλυση συνδιακύμανσης (ως συμμεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν το φύλο, η ηλικία και βάρος γέννησης εκτός της σωματικής 

άσκησης που χρησιμοποιήθηκε ο ΔΜΣ, ενώ η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχο Levene). *P-value <0,05 για διαφορές στην 
κατανάλωση, ** P-value for trend<0,05 για πολυωνυμική (γραμμική) τάση στην κατανάλωση. 

Στις διαφορές μεταξύ ομάδων Π-Ε ακολουθήθηκε μονομεταβλητή ανάλυση συνδιακύμανσης (ως συμμεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν το φύλο, η 
ηλικία και βάρος γέννησης εκτός της σωματικής άσκησης που χρησιμοποιήθηκε ο ΔΜΣ, ενώ η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχο 
Levene). ●P-value <0,05. 
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Πίνακας 4. Σχέση κατανάλωσης Φρούτων & Λαχανικών με την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών στις 
ομάδες Παρέμβασης και Ελέγχου των 489 παιδιών. 

        Κατανάλωση Φρούτων & Λαχανικών 
(γρ/ημέρα)   

 ≤150  151 - 300 > 300   

Θρεπτικά συστατικά Ομάδα Μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα (N) P-value P-value 
for trend 

Ενέργεια (kcal) Π 1939±56 (71) 1984±48 (95) 2082±54 (76) 0,174 0,070 

 Ε 1995±57 (72) 2092±49 (98) 2063±55 (77) 0,428 0,393 

Υδατάνθρακες (g) Π 201±6,9 211,8±5,9 231,6±6,7 0,007 0,002 

 Ε 211±7,4 222,9±6,3 233,4±7,2 0,110 0,036 

Υδατάνθρακες (% ενέργειας) Π 41,7±0,7 42,8±0,6 44,5±0,7 0,018 0,005 

 Ε 42,4±0,6 42,4±0,5 45,0±0,6 0,002 0,003 

Πρωτεΐνες (g) Π 71,5±2,4 72,9±2,1 73,9±2,3 0,767 0,468 

 Ε 73,3±2,0 75,7±1,7 72,7±1,9 0,460 0,833 

Πρωτεΐνες (% ενέργειας) Π 14,7±0,2 14,7±0,2 14,2±0,2 0,192 0,100 

 Ε 14,9±0,2 14,7±0,2 14,2±0,2 0,095 0,038 

Ολικό λίπος (g) Π 95,4±3,2 95,8±2,7 98,4±3,1 0,757 0,499 

 Ε 96,2±3,1 101,7±2,6 96,1±3,0 0,259 0,988 

Ολικό λίπος (% ενέργειας) Π 44,1±0,7 43,5±0,6 42,5±0,6 0,206 0,079 

 Ε 43,3±0,6 43,8±0,5 42,1±0,6 0,097 0,171 

Κορεσμένο λίπος (g) Π 34,9±1,2 33,9±1,1 34,3±1,2 0,839 0,729 

 Ε 36,0±1,3 36,4±1,1 32,5±1,2 0,038 0,047 

Κορεσμένο λίπος (% ενέργειας) Π 16,2±0,3 15,4±0,3 14,7±0,3 0,003 0,001 

 Ε 16,2±0,3 15,6±0,2 14,1±0,3 <0,001 <0,001 

Πολυακόρεστο λίπος (g) Π 10,6±0,5 10,6±0,4 10,7±0,5 0,986 0,880 

 Ε 10,7±0,4 10,5±0,4 10,9±0,4 0,783 0,777 

Π 4,9±0,2 4,8±0,1 4,6±0,2 0,382 0,187 Πολυακόρεστο λίπος (% 
ενέργειας) 
 Ε 4,8±0,2 4,6±0,1 4,8±0,2 0,418 0,880 

Μονοακόρεστο λίπος (g) Π 39,2±1,5 39,5±1,3 41,3±1,4 0,542 0,314 

 Ε 38,3±1,5 42,6±1,2 41,4±1,4 0,085 0,133 

Π 18,0±0,4 18,0±0,4 18,0±0,4 0,993 0,908 Μονοακόρεστο λίπος (% 
ενέργειας) 
 Ε 17,2±0,4 18,3±0,3 18,2±0,4 0,080 0,075 

Trans Λιπαρά Οξέα (g) Π 1,98±0,11 2,02±0,09 1,82±0,10 0,354 0,298 

 Ε 2,13±0,11 2,06±0,10 1,86±0,11 0,188 0,083 

ω-6 Λιπαρά Οξέα (g) Π 7,88±0,31 8,01±0,27 8,07±0,30 0,901 0,655 

 Ε 8,04±0,31 8,50±0,27 7,89±0,30 0,280 0,730 

ω-3 Λιπαρά Οξέα (g) Π 0,62±0,03 0,65±0,03 0,68±0,03 0,454 0,210 
 Ε 0,65±0,03 0,69±0,03 0,68±0,03 0,653 0,509 

Χοληστερόλη (mg) Π 253±11 254±10 250±11 0,964 0,841 

 Ε 272±11 275±9 252±11 0,224 0,191 
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Πίνακας 4. (συνέχεια) 
 

        Κατανάλωση Φρούτων & Λαχανικών 
(γρ/ημέρα)   

 ≤150  151 - 300 > 300   

Θρεπτικά συστατικά Ομάδα Μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα (N) P-value P-value 
for trend 

Ίνες (g) Π 11,5±0,5 13,7±0,5 16,0±0,5 ● <0,001 <0,001 
 Ε 11,7±0,7 14,8±0,6 17,9±0,6 <0,001 <0,001 
Ασβέστιο (mg) Π 1042±52 1175±45 1193±51 0,077 0,040 

 Ε 1145±48 1154±41 1077±46 0,423 0,315 

Σίδηρος (g) Π 12,1±1,1 15,1±1,0 16,3±1,1 0,027 0,009 

 Ε 13,3±1,3 15,1±1,1 17,7±1,2 0,050 0,016 

Φυλλικό οξύ (μg) Π 178±14 243±12 302±14 <0,001 <0,001 
 Ε 192±17 252±14 317±16 <0,001 <0,001 
Μαγνήσιο (mg) Π 227±8 247±7 267±8 0,002 0,001 

 Ε 232±8 257±6 269±7 0,002 <0,001 
Κάλιο (mg) Π 2557±101 2866±87 3127±98 <0,001 <0,001 
 Ε 2600±98 2973±84 3073±95 0,002 0,001 

Νάτριο (mg) Π 1880±78 2061±67 2077±75 0,130 0,073 

 Ε 2031±83 2065±71 2074±80 0,927 0,713 

Βιταμίνη A (μg) Π 631±62 827±53 853±60 0,021 0,012 

 Ε 628±68 819±58 1017±65 <0,001 <0,001 
Βιταμίνη Ε (mg) Π 6,6±0,4 7,0±0,4 7,7±0,4 0,176 0,068 

 Ε 6,3±0,3 7,4±0,2 8,2±0,3 <0,001 <0,001 
Βιταμίνη C (mg) Π 65,8±5,4 103,8±4,6 154,7±5,2 <0,001 <0,001 
 Ε 73,4±5,6 105,4±4,7 148,2±5,3 <0,001 <0,001 
Βιταμίνη B1 (mg) Π 2,2±0,2 2,1±0,2 2,2±0,2 0,796 0,910 

 Ε 2,2±0,2 2,4±0,2 1,9±0,2 0,171 0,307 

Βιταμίνη B2 (mg) Π 2,1±0,1 2,3±0,1 2,4±0,1 0,096 0,032 

 Ε 2,2±0,1 2,4±0,1 2,3±0,1 0,292 0,191 

Βιταμίνη B6 (mg) Π 1,5±0,1 1,8±0,1 1,9±0,1 0,004 0,002 
 Ε 1,6±0,1 1,8±0,1 2,0±0,1 0,001 <0,001 

Βιταμίνη B12 (μg) Π 3,9±0,3 3,9±0,3 3,8±0,3 0,960 0,798 

 Ε 3,5±0,3 4,1±0,3 4,6±0,3 0,080 0,025 

Νιασίνη (mg) Π 14,5±0,8 15,7±0,7 16,5±0,8 0,195 0,074 

 Ε 15,2±0,9 16,3±0,7 17,2±0,8 0,291 0,117 

Π: ομάδα παρέμβασης, Ε: ομάδα ελέγχου 
Πολυμεταβλητή ανάλυση συνδιακύμανσης (ως συμμεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν το φύλο και η ηλικία ενώ η ετερογένεια 

ελέγχθηκε με τον έλεγχο Levene).  
Στις διαφορές μεταξύ ομάδων Π-Ε ακολουθήθηκε μονομεταβλητή ανάλυση συνδιακύμανσης (ως συμμεταβλητές 

χρησιμοποιήθηκαν το φύλο και η ηλικία ενώ η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχο Levene). ●P-value <0,05. 
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Πίνακας 5. Σχέση κατανάλωσης Φρούτων & Λαχανικών με την κατανάλωση ομάδων τροφίμων στις 
ομάδες Παρέμβασης και Ελέγχου των 489 παιδιών. 

 

        Κατανάλωση Φρούτων & Λαχανικών (γρ/ημέρα)  

 ≤150  151 - 300 > 300  

Τρόφιμα (γρ/ημέρα) Ομάδα Μέση τιμή ± τυπική απόκλιση (N) P-value 

Ψωμί Π 64±32 (67) 69±32 (92) 77±41 (75) 0,080 

 Ε 70±40 (71) 70±41 (96) 72±39 (77) 0,892 

Δημητριακά, Ρύζι Π 126±71 (69) 120±66 (92) 119±78 (73) 0,813 

 Ε 143±72 (69) 129±81 (96) 129±70 (74) 0,401 

Έτοιμα Δημητριακά Π 29±26 (24) 36±34 (48) 40±45 (37) 0,489 

 Ε 33±28 (31) 36±32 (49) 50±61 (39) 0,205 

Πατάτες Π 85±60 (58) 86±49 (80) 80±47 (59) 0,814 

 Ε 84±78 (63) 84±55 (84) 86±58 (58) 0,987 

Όσπρια Π 62±26 (22) 65±27 (36) 62±18 (42) 0,873 

 Ε 66±31 (27) 69±29 (38) 69±28 (40) 0,867 

Κρέας Π 90±50 (71) 79±47 (93) 82±41 (74) 0,301 

 Ε 91±45 (70) 84±44 (97) 78±38 (74) 0,175 

Αυγά Π 24±11 (22) 23±15 (37) 20±9 (33) 0,317 

 Ε 60±123 (32)  20±9 (46) 20±11 (38) 0,014 

Τυρί Π 38±31 (65) 43±27 (90) 45±32 (71) 0,426 

 Ε 39±22 (66) 43±34 (89) 40±23 (75) 0,594 

Γάλα & Γιαούρτι Π 375±161 (70) ● 432±146 (94) 418±185 (76) 0,081 

 Ε 450±214 (68) 414±165 (98) 393±158 (77) 0,160 

Λάδι & Λίπη Π 24±15 (68) 29±15 (94) 32±15 (76) 0,006 

 Ε 22±13 (68) 31±17 (98) 33±17 (77) <0,001 

Π 100±117 (49) 70±104 (66) 83±98 (47) ● 0,337 Αναψυκτικά, χυμοί, γλυκά, 
ζάχαρη 
 Ε 111±137 (51) 67±62 (65) 43±57 (40) 0,002 

Snacks Π 45±33 (55) 38±26 (67) 40±30 (50) 0,379 

 Ε 43±31 (55) 39±29 (73) 43±33 (54) 0,666 

Π: ομάδα παρέμβασης, Ε: ομάδα ελέγχου 
Ανάλυση διακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχο Levene). Στις ομάδες των έτοιμων δημητριακών, των οσπρίων και των 

αυγών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Kruskall-Wallis.  
Στις διαφορές μεταξύ ομάδων Π-Ε ακολουθήθηκε ανάλυση διακύμανσης εκτός των ομάδων των έτοιμων δημητριακών, των οσπρίων και 

των αυγών που χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Mann Whitney. ●P-value <0,05. 
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Πίνακας 6. Σχέση κατανάλωσης Φρούτων & Λαχανικών  σε σχέση με ανεπαρκή πρόσληψη θρεπτικών 
συστατικών στις ομάδες Παρέμβασης και Ελέγχου των 489 παιδιών. 
 

        Κατανάλωση Φρούτων & Λαχανικών 
(γρ/ημέρα)   

 ≤150  151 - 300 > 300   

 Ομάδες Ν [%] P-value1 P-value2 
       

Ενέργεια † Π 4 [5,6] 11 [11,6] 11 [14,5] 0,212 
 Ε 5 [6,9] 17 [17,3] 10 [13,0] 0,136 

0,659 

<67% ΣΗΠ 
Πρωτεΐνες Π -- 1 [1,1] 0 0,460 
 Ε -- -- -- -- 

-- 

Ίνες Π 68 [95,8] 84 [88,4] 55 [72,4] <0,001 Μ
ακ

ρο
θρ
επ

τι
κά

 

 Ε 67 [93,1] 81 [82,7] 50 [64,9] <0,001 
0,951 

       

Ασβέστιο Π 23 [32,4] 23 [24,2] 18 [23,7] 0,400 
 Ε 15 [20,8] 28 [26,6] 21 [27,3] 0,496 

0,300 

Σίδηρος Π -- 4 [4,2] 3 [3,9] 0,223 
 Ε 5 [6,9] 2 [2,0] -- 0,032 

0,006 

Μαγνήσιο Π 10 [14,1] 6 [6,3] 2 [2,6] 0,026 
 Ε 6 [8,3] 6 [6,1] -- 0,046 

0,813 

Φυλικό οξύ  Π 46 [64,8] 32 [33,7] 18 [23,7] <0,001 

Μ
έτ
αλ

λα
 &

 Ιχ
νο
στ
οι
χε
ία

 

 Ε 41 [56,9] 35 [35,7] 15 [19,5] <0,001 
0,957 

        

Βιταμίνη Α Π 19 [26,8] 12 [12,6] 9 [11,8] 0,022 
 Ε 12 [16,7] 9 [9,2] 5 [6,5] 0,111 

0,923 

Βιταμίνη Ε Π 53 [74,6] 55 [57,9] 38 [50,0] 0,008 
 Ε 50 [69,4] 49 [50,0] 31 [40,3] 0,001 

0,645 

Βιταμίνη C Π 9 [12,7] 1 [1,1] -- <0,001 
 Ε 3 [4,2] 1 [1,0] -- 0,110 

0,485 

Βιταμίνη Β1 Π -- 4 [4,2] -- 0,043 
 Ε 1 [1,4] 1 [1,0] 2 [2,6] 0,702 

0,581 

Βιταμίνη Β2 Π -- 1 [1,1] -- 0,460 
 Ε -- -- -- -- 

-- 

Βιταμίνη Β6 Π 3 [4,2] 2 [2,1] -- 0,198 
 Ε 2 [2,8] -- -- 0,086 

0,327 

Βιταμίνη Β12 Π -- 2 [2,1] -- 0,210 
 Ε 1 [1,4] -- 3 [3,9] 0,126 

0,480 

Νιασίνη Π 5 [7,0] 8 [8,4] 2 [2,6] 0,278 

Β
ιτ
αμ

ίν
ες

 

 Ε 3 [4,2] 5 [5,1] 5 [6,5] 0,814 
0,210 

       

ΣΗΠ: συνιστώμενη ημερήσια ποόσοτητα ή RDA 
† Εκτίμηση >120% της ΣΗΠ. 
 Έλεγχος χ2: 1. P-value μεταξύ ανεπαρκών και επαρκών ποσοτήτων πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών.    

2. P-value μεταξύ των ομάδων Π-Ε στις ανεπαρκείς ποσότητες πρόσληψης (Linear-by-linear association). 
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Πίνακας 7. Σχέση κατανάλωσης Φρούτων & Λαχανικών με τον επιπολασμό υπέρβαρων & 
παχύσαρκων παιδιών στις ομάδες Παρέμβασης και Ελέγχου των 489 παιδιών. 

 

         Κατανάλωση Φρούτων & Λαχανικών 
(γρ/ημέρα)  

 ≤150  151 - 300 > 300  

Υπέρβαρα & Παχύσαρκα 
παιδιά Ομάδες Ν [%] P-value1 P-value2 

       

Δείκτης Μάζας Σώματος * Π 37 (52,1) 37 (39,4) 30 (40,0) 0,145 

 Ε 22 (31,4) 31 (32,0) 26 (34,2) 0,718 
0,539 

       

Περίμετρος Μέσης ** Π 11 (15,5) 10 (10,6) 8 (10,7) 0,377 

 Ε 10 (14,1) 12 (12,2) 10 (13,2) 0,873 
      

0,859 

* Υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά με βάση τα όρια του IOTF [BMJ 2000; 320:1-6]. 
** Υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά βάση των ορίων της 90ης ΕΘ [Παιδιατρική 2007; 70:300-307] 
Έλεγχος χ2: 
1. P-value μεταξύ φυσιολογικών και υπέρβαρων-παχύσαρκων σε κάθε ομάδα (Linear-by-linear association). 
2. P-value μεταξύ των ομάδων Π-Ε στα υπέρβαρα& παχύσαρκα. 
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Γράφημα 1.  Βαθμός συσχέτισης της κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών 
με την περίμετρο μέσης και τη σωματική άσκηση στις ομάδες Παρέμβασης 
και Ελέγχου των παιδιών. 
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Συντελεστές μερικής συσχέτισης r-Pearson. Ως μεταβλητές ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν το φύλο και η 
ηλικία. 
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