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  Συντομογραφίες (abbreviations) 

4-HNE  4-υδροξυενενάλη 

8 oxo-Gua  8-οξογουανίνη 

8-epi-PGF2a  8-επι-προσταγλανδίνη F2a 

8-iso-PGF2a  8-ισο-προσταγλανδίνη F2a 

8oxo-dG  8-οξο-2’-δεοξυγουανοσίνη 

8oxo-Guo  8-οξο-γουανοσίνη 

ADRB2  Υποδοχέας του αδρενεργικού 2 

AOPP  Προηγμένη οξειδωτική πρωτεΐνη 

ARHGAP15  Ενεργοποίηση της πρωτεΐνης Rho GTPase 15  

BOD5  Βιοχημική ζήτηση οξυγόνου 

C/N ratio  Αναλογία άνθρακα αζώτου 

CD  Διατροφή Ελέγχου 

CHD  Στεφανιαία νόσο 

CO  Καλαμποκέλαιο 

COD  Χημική ζήτηση οξυγόνου 

Common OO  Κοινό Ελαιόλαδο  

cOO  Συμπληρωματικό Ελαιόλαδο 

CRP  C- αντιδρώσα πρωτεΐνη 

CS  Δείγμα Ελέγχου 

CVD  Καρδιαγγειακά νοσήματα 

DM  Ξηρή ουσία 

EC  Αποτελεσματική συγκέντρωση 

EE  Ευρωπαϊκή  Ένωση 

EVOO  Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο 

F2a-isoprostanes  Ισοπροστάνες F2a 

FO  Ιχθυέλαιο 

FRAP  Μείωση της δραστικότητας του πλάσματος με Σίδηρο 

FVOO  Λειτουργικό Παρθένο Ελαιόλαδο 

FVOOT Λειτουργικό Παρθένο Ελαιόλαδο  

με προσθήκη 50% φαινολικού   περιεχομένου από θυμάρι 

Glu  Γλυκόζη 

H2O2  Υπεροξείδιο του υδρογόνου 

HDL  Λιποπρωτείνη Υψηλής Πυκνότητας 

HDL – C  HDL-Χοληστερόλη 

HPC  Υψηλό Περιεχόμενο Πολυφαινολών 

HPOO  Ελαιόλαδο με υψηλό περιεχόμενο πολυφαινολών 

HTS  Υψηλότερη Βαθμολογία Τριτιδίου 

IFN-γ  Παράγοντας Επαγωγής Ιντερφερόνης- γ 

IL-18  Ιντερλευκίνη-18 

IL-6  Ιντερλευκίνη-6 

IL-7  Ιντερλευκίνη-7 

LD50  Μέση θανατηφόρα συγκέντρωση 

LDL  Λιποπρωτείνη Χαμηλής Πυκνότητας 

LDL-C  LDL -Χοληστερόλη 

LED  Διατροφή εμπλουτισμένη με λινολεικό οξύ 

LPC  Χαμηλό Περιεχόμενο Πολυφαινολών 
LPL  Λιποπρωτεϊνική λιπάση 

LPO  Υπεροξείδωση των λιπιδίων 

LPOO  Ελαιόλαδο με χαμηλό περιεχόμενο πολυφαινολών 
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LTB4  Λευκοτριένιο Β4 

LTS  Χαμηλότερη Βαθμολογία Τριτιδίου 

MD  Μεσογειακή Διατροφή 

MD (HTS)  Υψηλότερη Βαθμολογία Τριτιδίου 

MD (LTS)  Χαμηλότερη Βαθμολογία Τριτιδίου 

MDA  Μαλλονιδαλδεύδη 

MedDiet  Μεσογειακή Διατροφή 

MFD  Διατροφή με μονοακορεστα λίπη 

mitDNA  DNA μιτοχονδρίων 

MS  Μεταβολικό Σύνδρομο 

MUFAs  Μονοακόρεστα Λιπαρά Οξέα 

NO  Νιτρικό οξύ 

OED  Διατροφή εμπλουτισμένη με ελαικό οξύ 

OM  Οργανική ουσία 

OMWW  Ελαιουργικά λύματα 

OO  Ελαιόλαδο 

OO(HPC)  Ελαιόλαδο με υψηλό περιεχόμενο πολυφαινολών 

OO(LPC)  Ελαιόλαδο με χαμηλό περιεχόμενο πολυφαινολών 

ox LDL  Οξειδωμένη Λιποπρωτείνη Χαμηλής Πυκνότητας  

PC  Περιεχόμενο (Πολύ)φαινολών 

POLK  Πολυμεράση κατευθυνόμενη με DNA 

PUFAs  Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα 

ROO  Εξευγενισμένο Ελαιόλαδο 

SFD  Διατροφή με κορεσμένα λίπη 

SO  Ηλιέλαιο 

TC  Ολική Χοληστερόλη 

TG  Τριγλυκερίδια 

TMD  Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή 

TMD(HPC) Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή  

με υψηλό περιεχόμενο πολυφαινολών 

TMD(LPC) Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή  

με χαμηλό περιεχόμενο πολυφαινολών 

TN  Ολικό άζωτο 

TOC  Ολικός οργανικός άνθρακας 

TRAP  Ολική αντιοξειδωτική Παράμετρος Παγίδευσης ριζών 

TXB2  Θρομβοξάνη Β2 

VOO  Παρθένο Ελαιόλαδο 

WOO  Ραφιναρισμένο Ελαιόλαδο 
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Περίληψη 

Ένα από τα ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα στο χώρο της αγροτικής βιομηχανίας είναι η 

διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων των ελαιοτριβείων και των οινοποιείων, με 

σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα εν λόγω απόβλητα, λόγω όγκου και οργανικού 

φορτίου συνιστούν ένα σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Η διάθεση 

τους αποτελεί ένα ουσιαστικό πρόβλημα των ελαιουργικών και οινοποιητικών μονάδων, οι 

οποίες δαπανούν μεγάλα ποσά για την απομάκρυνσή τους. Η διαχείριση τους όμως μπορεί 

να μετατραπεί σε μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση, μέσω της 

χρησιμοποίησης τους για την παραγωγή φυσικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας 

(φάρμακα, διατροφικά συμπληρώματα, λειτουργικά τρόφιμα & καλλυντικά). Τα απόβλητα 

αυτά είναι πλούσια σε φαινολικές ενώσεις με μεγάλο βιολογικό και φαρμακευτικό 

ενδιαφέρον, λόγω των αντιοξειδωτικών τους ιδιοτήτων.  

Οι πολυφαινόλες αποτελούν μια σημαντική ομάδα φυτοχημικών που κέρδισαν μια αυξημένη 

προσοχή στην έρευνα, από τότε που διαπιστώθηκε ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 

ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και να επιδράσουν στο μεταβολικό σύνδρομο ή στις 

καρδιαγγειακές παθήσεις. Ορισμένες από τις δράσεις αυτές έχουν ήδη αναγνωριστεί ως 

«αξιώσεις υγείας», ενώ για τις υπόλοιπες δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα 

επιδημιολογικά ή πειραματικά δεδομένα ή τα υπάρχοντα δεδομένα δεν είναι αρκετά ισχυρά, 

ώστε να οδηγήσουν σε νέους ισχυρισμούς υγείας. Η παρούσα διατριβή επικέντρωσε το 

ενδιαφέρον της αποκλειστικά στις ευεργετικές επιδράσεις των (πολύ) φαινολών του 

ελαιόλαδου, του κρασιού και των εξεταζόμενων αποβλήτων τους, στην ανθρώπινη υγεία και 

στην οικονομική αξιοποίηση αυτών στους τομείς υγείας, διατροφής, φαρμακευτικής και 

κοσμετολογίας.  

Στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν: α) η συστηματική ανασκόπηση της παγκόσμιας 

βιβλιογραφίας και η μετα-ανάλυση δεδομένων, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

ισχυρισμούς υγείας (Health claims) για τη χρήση των (πολύ) φαινολικών ουσιών που 

εμπεριέχονται στα υπό εξέταση απόβλητα & β) η οικονομική αξιοποίηση των πολυφαινολών 

και άλλων μικροστοιχείων του ρυπαντικού φορτίου των παραπάνω αποβλήτων στους τομείς 

της υγείας, της διατροφής, της φαρμακευτικής και της κοσμετολογίας.   

Προκειμένου να οροθετηθεί ο ακριβής ρόλος του ελαιόλαδου στην τροποποίηση των 

μεταβολικών παραγόντων (γλυκόζη και κυκλοφορούντα λιπίδια), η παρούσα μελέτη 

πραγματοποίησε ένα δίκτυο μετα-ανάλυσης σε 30 μελέτες ανθρώπινης παρέμβασης, όπου 

χορηγήθηκε ελαιόλαδο σε ένα συνολικό αριθμό 7.688 ατόμων, κυρίως στο πλαίσιο της 

μεσογειακής διατροφής. Επίσης, στις 30 διατηρούμενες μελέτες, διεξήχθη μια περαιτέρω 

έρευνα για την επίδραση των πολυφαινολών του ελαιόλαδου στους οξειδωτικούς και 

φλεγμονώδεις δείκτες που συνδέονται με τις καρδιαγγειακές και άλλες εκφυλιστικές 

ασθένειες.  

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι:  

1) Η παρούσα έρευνα αποδεικνύει ότι η επίδραση του ελαιόλαδου στη γλυκόζη και στα 

κυκλοφορούντα λιπίδια δεν μπορεί να διακριθεί από την επίδραση της προσκόλλησης σε ένα 

μεσογειακό πρότυπο διατροφής. Η μόνη ξεκάθαρη επίδραση ενός ελαιόλαδου υψηλής 

περιεκτικότητας πολυφαινολών (HPOO) σε αυτές τις παραμέτρους, είναι η επίδρασή του 

στην HDL – χοληστερόλη και στη βελτίωση της  αντιοξειδωτικής και φλεγμονώδης 
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κατάστασης των ασθενών. Η παρούσα μελέτη ανέδειξε ένα νέο στοιχείο ότι η χαμηλότερη 

συγκέντρωση αντιοξειδωτικών πολυφαινολών στο ελαιόλαδο, μπορεί να επαρκεί για τις 

ωφέλιμες επιδράσεις του (~60 mg/L ελαιόλαδου). Επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 

λιπιδικό κλάσμα του ελαιόλαδου μπορεί να είναι υπεύθυνο για κάποιες από τις ευεργετικές 

δράσεις του. 

2) Η έρευνα αυτή παρέχει νέα δεδομένα σχετικά με την επίδραση του ελαιόλαδου και 

προτείνεται μια πιθανή μετατόπιση των παραδειγμάτων για τη χρήση του στην ανθρώπινη 

διατροφή και υγεία, καθώς επίσης και ως μια πρόσθετη παρέμβαση στη φαρμακολογική 

θεραπεία. Το ελαιόλαδο θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο εργαλείο για 

την πρόληψη της αθηροσκλήρωσης. 

3) Η μείωση της οξειδωμένης LDL στο πλάσμα, συσχετίστηκε με το φαινολικό περιεχόμενο του 

ελαιόλαδου (OOHPC/OOLPC) που χορηγήθηκε και υποστηρίζει την υπόθεση ότι, η 

κατανάλωση του πλούσιου σε φαινόλες ελαιόλαδο θα μπορούσε να προσφέρει οφέλη στην 

πρόληψη των οξειδωτικών διεργασιών. 

4) Οι δείκτες της οξειδωτικής βλάβης του DNA & RNA  μειώθηκαν αξιοσημείωτα και με 

αμφότερες τις  παρεμβάσεις ελαιόλαδου (OOHPC/OOLPC) και με την προσκόλληση στη 

μεσογειακή διατροφή. Αυτό υποδηλώνει ότι μια μέτρια περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες 

(~60  mg πολυφαινόλες/L ελαιόλαδου) μπορεί να επαρκεί για την πρόληψη της οξείδωσης 

των νουκλεϊνικών οξέων. 

5) Οι υψηλότερες μειώσεις στην CRP και στις Ιντερλευκίνες (IL-6; IL-18; IL-7) 

παρατηρήθηκαν μετά την εγκαθίδρυση ενός μεσογειακού διατροφικού προφίλ με την 

προσθήκη ελαιόλαδου, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητά του σε πολυφαινόλες. Η 

επίδραση του ελαιόλαδου στους παραπάνω φλεγμονώδεις δείκτες ήταν κυρίως εμφανής σε 

ασθενείς με καθιερωμένο μεταβολικό σύνδρομο  ή σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο. Γεγονός 

που αποδεικνύει την πιθανή προστατευτική/θεραπευτική χρήση του ελαιόλαδου σε τέτοιες 

συνθήκες. Οπότε, μια διατροφή που μοιάζει με τη μεσογειακή είναι σε θέση να μειώσει το 

βαθμό φλεγμονής και έτσι θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο. 

Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι επιδραστικοί παράγοντες στην οικονομική αξιοποίηση των 

πολυφαινολών που ανακτώνται από τα εξεταζόμενα απόβλητα και η μετατροπή τους σε 

προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (διατροφικά συμπληρώματα, λειτουργικά τρόφιμα και 

καλλυντικά) στους τομείς της υγείας, φαρμακολογίας, τροφίμων και κοσμετολογίας.  

Η διερεύνηση των επιδραστικών παραγόντων πραγματοποιήθηκε μέσω της σύνταξης δύο 

ερωτηματολογίων με ομάδα στόχο τους εν δυνάμει καταναλωτές των υπό εξέταση 

προϊόντων. Οι στατιστικές αναλύσεις διενεργήθηκαν με αμφίπλευρους ελέγχους, σε επίπεδο 

σημαντικότητας α=0,05. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το IBM SPSS Statistics 

v.21. Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκε το προφίλ των εν δυνάμει καταναλωτών, το μέγεθος 

της αγοράς και ζήτησης, η αναγκαιότητα αυτών, καθώς και το επίπεδο ενημέρωσης των 

καταναλωτών για τα υπό εξέταση προϊόντα.  
 

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν είναι τα 

ακόλουθα: 

1) Το προφίλ του καταναλωτή συμπληρωμάτων διατροφής ή λειτουργικών τροφίμων και 

φυτικών καλλυντικών θα μπορούσε να είναι: γυναίκα, ηλικίας 36-55 ετών, έγγαμη, δημόσιος 
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ή ιδιωτικός υπάλληλος, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και που εμπίπτει στη μέση και υψηλή 

εισοδηματική κλάση. 

2) Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υποδηλώνουν μια θετική στάση των ερωτηθέντων 

και προθυμία αγοράς απέναντι στα φυσικά προϊόντα, χωρίς συνθετικά αρώματα και χημικές 

ουσίες και προτιμούν να είναι βιολογικά ή πιστοποιημένα προϊόντα. Επίσης, διαφαίνεται 

έντονα η περιβαλλοντική τους ανησυχία δηλώνοντας την προτίμηση τους σε προϊόντα που 

είναι φιλικά προς το περιβάλλον και προσδίδουν μεγάλη έμφαση στην υγεία, στην υγιεινή 

διατροφή και στη χρήση φυσικών προϊόντων, χωρίς φυτοφάρμακα ή γενετικά τροποποιημένα 

προϊόντα. 

3) Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των ερωτηθέντων για την 

αγορά των υπό εξέταση προϊόντων είναι το ενδιαφέρον τους και η πρόληψη για την υγεία, 

την υγιεινή διατροφή και την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος υγείας. Επίσης δηλώνουν 

ξεκάθαρα την προτίμησή τους στα φυσικά προϊόντα, όπως πχ τα φυτικά καλλυντικά ή τα 

βιολογικά προϊόντα. Επιπλέον, τα άτομα μέσης ηλικίας  και με ανώτερο επίπεδο μόρφωσης 

δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αγορά των υπό εξέταση προϊόντων για να 

αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας. 

4) Οι συμμετέχοντες που ανήκαν στην υψηλότερη βαθμίδα μόρφωσης, ήταν θετικότερα 

προδιατεθειμένοι προς επιπλέον πληρωμή των συμπληρωμάτων διατροφής και λειτουργικών 

τροφίμων σε σχέση με όσους ανήκαν στο μέσο ή κατώτερο μορφωτικό επίπεδο. Ένα επίσης 

υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων αγοράζει ήδη τα φυτικά καλλυντικά και ένα υπολογίσιμο 

ποσοστό δηλώνει ότι θα πλήρωνε επιπλέον χρήματα για την αγορά των φυτικών 

καλλυντικών. 

5) Οι ερωτηθέντες που έχουν ανώτερο μορφωτικό επίπεδο και υψηλό εισόδημα γνωρίζουν 

περισσότερο και αγοράζουν τα λειτουργικά τρόφιμα σε σχέση με όσους έχουν χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο και χαμηλό εισόδημα. Επίσης οι γυναίκες με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο 

και οικολογική συνείδηση είναι εν δυνάμει χρήστες των φυτικών καλλυντικών. 

6) Οι καταναλωτές της παρούσας έρευνας εμπιστεύονται τη χρήση των φυτικών καλλυντικών, 

ενώ φαίνεται να έχουν κάποιες επιφυλάξεις για τη χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής 

και των λειτουργικών τροφίμων. Δεδομένου ότι τα διατροφικά συμπληρώματα δεν 

θεωρούνται από τους συμμετέχοντες ότι αποτελούν μέρος μιας υγιεινής διατροφής, όπως η 

παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή. Υπολογίσιμο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε να έχει 

άγνοια για τα λειτουργικά τρόφιμα σε σχέση με τα συμπληρώματα διατροφής και τα φυτικά 

καλλυντικά που οι συμμετέχοντες δήλωσαν αρκετά εξοικειωμένοι με αυτά, σε υψηλά 

ποσοστά. 

7) Οι ερωτηθέντες προτιμούν οι ισχυρισμοί υγείας που θα αναγράφονται στις ετικέτες των υπό 

εξέταση προϊόντων να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι. Επίσης, επιθυμούν οι επιπλέον 

πληροφορίες στις ετικέτες να αναγράφουν τα αναμενόμενα οφέλη για την υγεία και να είναι 

κατανοητές. Οι συμμετέχοντες επιθυμούν ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα, φυσικότητα 

και τη χρήση των υπό εξέταση προϊόντων. Ακόμη επιθυμούν ρεαλισμό στη διαφήμιση όπως, 

αναφορά σε τυχόν παρενέργειες τους και αποτελέσματα κλινικών μελετών. 

8) Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο 

που θα  υποστηρίξει: 
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α) Την προώθηση νέων & καινοτόμων επενδύσεων από τις εταιρείες ελαιοτριβείων και 

οινοποιείων, μετατρέποντας τα απόβλητά τους σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με 

οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, β) την αξιοποίηση των πολυφαινολών των 

εξεταζόμενων αποβλήτων ως οικονομικές πηγές φυσικών αντιοξειδωτικών, ώστε να μπορούν 

εύκολα να αντικαταστήσουν τα συνθετικά αντιοξειδωτικά στους κλάδους φαρμάκων, 

τροφίμων και καλλυντικών, γ) την παραγωγή και προώθηση νέων προϊόντων από τις 

παραπάνω βιομηχανίες που θα ανταποκρίνονται στις νέες καταναλωτικές τάσεις και 

συμπεριφορές, όπως καταγράφτηκαν στην παρούσα έρευνα, δ) μια πρόταση ενός νέου 

ισχυρισμού υγείας, ότι η συγκέντρωση πολυφαινολών ελαιόλαδου (~60mg/L) είναι αρκετή 

για να προκαλέσει την αντιοξειδωτική προστασία, εφόσον επαληθευτεί και σε περαιτέρω 

προοπτικές μελέτες, ε) την προώθηση του προτύπου της Μεσογειακής διατροφής που το 

ελαιόλαδο είναι το κύριο συστατικό και την ενσωμάτωσή του στην πρόληψη και διαχείριση 

ασθενειών (καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνος κ.λπ.) & στ) τη συμβολή στη διαμόρφωση των 

Ευρωπαϊκών πολιτικών & στρατηγικών στην αξιοποίηση των αγροτικών αποβλήτων σε 

προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη και 

ευνοϊκές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 

 

Λέξεις κλειδιά: (πολύ)φαινόλες, απόβλητα, υγεία, διατροφικά συμπληρώματα, φυτικά 

καλλυντικά. 

 

Abstract  

One of the most important problems in the field of agricultural industry, is the management 

of liquid and solid waste from olive oil mills and wineries with serious environmental impacts. 

Olive oil and wine wastes, due to their volume and organic load, constitute an important 

environmental burden. Their disposal is a major problem for olive oil mills and winemaking 

units, which spend large sums of money to remove them. However, their management can be 

turned into an economically and environmentally sustainable solution by using them to 

produce high value-added natural products (medicines, dietary supplements, functional food 

& cosmetics). These wastes are rich in phenolic compounds of great biological and 

pharmaceutical interest because of their antioxidant properties.  

Polyphenols are an important group of phytochemicals that have gained increased attention 

in research since they were found to be able to affect the growth of cancer cells and affect 

metabolic syndrome or cardiovascular disease. Some of these actions have already been 

recognized as “health claims”, while for others, there have been no confirmed epidemiological 

or experimental data so far or even the existing data are not strong enough to lead to new 

health claims. This present dissertation focuses exclusively on the beneficial effects of (poly) 

phenols of olive oil, wine and of their respective waste on human health and their economic 

exploitation in the fields of health, nutrition, pharmaceutics and cosmetology.  

The objectives of this study were: (a) a systematic review of the world literature and the meta-

analysis of data, which could constitute health claims for the use of (poly) phenolic substances 

contained in olive oil and winery waste; and (b) the economic exploitation of polyphenols and 

other micronutrients of the pollutant load of these wastes in the fields of health, nutrition, 

pharmaceutics and cosmetology. In order to determine the precise role of olive oil in the 

modification of metabolic factors (glucose and circulating lipids), the present study carried 
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out a meta-analysis network of 30 human intervention studies, in which olive oil was 

administered to a total of 7,688 individuals, mainly in the context of the Mediterranean diet. 

Moreover, in these 30 studies, a further research was conducted on the effect of olive oil 

polyphenols on the oxidative and inflammatory markers associated with cardiovascular and 

other degenerative diseases.  

     From the elaboration of the results, the following were found: 

1) The present study demonstrates that the effect of olive oil on glucose and circulating lipids 

cannot be distinguished from the effect of adherence to a Mediterranean dietary pattern. The 

only clear effect of a high polyphenol content (HPOO) olive oil on these parameters, is its 

effect on HDL cholesterol and the improvement of patients’ antioxidant and inflammatory 

status. The present study found a new evidence that the lower concentration of antioxidant 

polyphenols in olive oil may be sufficient for its beneficial effects (~ 60 mg/L of olive oil). 

In addition, the results suggest that the lipid fraction of olive oil may be responsible for some 

of its beneficial effects. 

2) This research provides new data on the effect of olive oil and suggests a possible shift of the 

paradigm for its use in human nutrition and health as well as an additional intervention in 

pharmacological treatment. Olive oil could also serve as a useful tool to prevent 

atherosclerosis. 

3) The reduction in oxidized LDL in plasma was correlated with the phenolic content of olive 

oil (OOHPC/OOLPC) administered and supports the hypothesis that consumption of 

phenolic-rich olive oil could provide benefits in preventing oxidative processes. 

4) DNA & RNA oxidative damage markers were significantly decreased by both olive oil 

interventions OOHPC/OOLPC and adherence to the Mediterranean diet. This suggests that a 

moderate content of polyphenols (~60 mg polyphenols / L olive oil) may be sufficient to 

prevent the oxidation of nucleic acids. 

5) Higher reductions in CRP and Interleukins (IL-6; IL-18; IL-7) were observed after the 

establishment of a Mediterranean dietary profile with the addition of olive oil, irrespective of 

its polyphenols content. The effect of olive oil on the above inflammatory markers was mainly 

evident in patients with established metabolic syndrome or in patients with cardiovascular 

disease. This demonstrates the potential protective/therapeutic use of olive oil in such 

conditions. Consequently, a Mediterranean-like diet is able to reduce the degree of 

inflammation and thus reduce the risk of coronary artery disease. 
 

In addition, influential factors were explored in the economic exploitation of polyphenols 

recovered from olive and winery waste and their conversion into high added value products 

(food supplements, functional food and cosmetics) or other innovative products in the fields 

of health, pharmacology, food and cosmetology.  
 

The investigation of the relevant factors was carried out by compiling two questionnaires with 

a target group of potential customers of the products concerned. The statistical analyses were 

performed with bilateral controls at a significance level of α=0.05 and a control strength of 

1-β = 0.80. The software used was IBM SPSS Statistics v.21. In this context, the profile of 

potential consumers, the size of the market and demand, their necessity, as well as the level 

of consumer awareness of the products concerned, were investigated.   
 

In this respect, the conclusions that can be drawn after the results’ processing, are the 

following: 
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1) The profile of the consumer of food supplements or functional food and natural cosmetics 

could be a woman aged 36-55, married, public or private employee with a high level of 

education and falling into the middle and high income class. 

2) The results of this survey indicate a positive attitude of the respondents and a willingness to 

buy natural products without synthetic fragrances and chemicals and prefer to be organic or 

certified products. In addition, their environmental concerns are strongly reflected in their 

preference for environmentally friendly products, placing a great emphasis on health, healthy 

eating and the use of natural products, without pesticides or genetically modified products 

3) The most important factors influencing the respondents’ decision to purchase the products 

concerned are their interest in the prevention of health, healthy eating and the treatment of a 

health problem. They also clearly state their preference for natural products, such as natural 

cosmetics or organic products. In addition, middle-aged and upper-educated individuals show 

greater confidence in the purchase of the products in question to cope with a health problem. 

4) Participants belonging to the higher educational level were more likely to be more willing to 

pay additional for food supplements and functional foods compared to those with average or 

lower level of educational attainment. Additionally, a high percentage of respondents already 

purchase natural cosmetics and a significant percentage states that they would pay extra 

money for the purchase of natural cosmetics. 

5) Higher educated and high-income respondents know more and buy functional foods 

compared to those with low educational attainment and low income. In addition, women with 

a higher educational level and ecological consciousness are potential users of natural 

cosmetics.  

6) Consumers of the present research trust the use of natural cosmetics, while they appear to 

have some reservations about the use of dietary supplements and functional food. As both of 

these kinds of food are not considered by the participants to be part of a healthy diet such as 

a traditional Mediterranean diet. A significant percentage of respondents said they were 

ignorant of functional foods in relation to dietary supplements and natural cosmetics that the 

participants reported being quite familiar with, at high rates. 

7)  Respondents prefer the health claims that appear on the labels of the products concerned to 

be scientifically documented. In addition, they require the additional information on the labels 

to indicate the expected health benefits and to be understandable. Participants also need 

information on the quality, naturalness and use of the products in question. They still want 

realism in advertising such as reporting on their side effects and clinical trial results. 
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8) Finally, the results of this study could be a useful tool to support: a) the promotion of new & 

innovative investments by oil mills and wineries, turning their waste into high value-added 

products with economic and environmental benefits, b) the utilization of the polyphenols of 

the examined waste as economic sources of natural antioxidants, so that they can easily 

replace the synthetic antioxidants in the sectors of pharmacology, food and cosmetics, c) the 

production and promotion of new products from the above industries that will respond to the 

new consumer trends and behaviours, as recorded in the present research, d) a proposal for 

a new health claim that the concentration of polyphenols in olive oil (~ 60mg / L) is sufficient 

to induce antioxidant protection, if verified in further prospective studies, e) the promotion of 

the Mediterranean diet model that olive oil is the main ingredient and its integration in the 

prevention and management of diseases (cardiovascular diseases, cancer, etc.) & f) the 

contribution to the formation of European policies & strategies in the utilization of 

agricultural waste in products of high added value with economic and environmental benefits 

and favourable effects on human health. 

 

Keywords: (poly)phenols; waste; health; dietary supplements; natural cosmetics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



28 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο  Υ Π Ο Β Α Θ Ρ Ο   

  Εισαγωγή 

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα στο χώρο της γεωργικής βιομηχανίας, είναι η διαχείριση 

των υγρών αποβλήτων στα ελαιοτριβεία και οινοποιεία της χώρας με σοβαρές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο παράγεται το 78% της παραγωγής ελαιόλαδου, με 

κυριότερες χώρες παραγωγής την Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Στα ελαιουργεία 

καταναλώνονται περίπου 20 εκατομμύρια τόνοι νερού σε ετήσια βάση και παράγονται 

περίπου 30 εκατομμύρια τόνοι υγρών αποβλήτων κατά την επεξεργασία του ελαιόκαρπου. 

Στην Ελλάδα, σε ετήσια βάση, παράγονται επίσης περίπου 230.000 – 280.000 τόνοι 

ελαιόλαδου που συνιστούν το 12,5 – 15% της παγκόσμιας παραγωγής. Επιπλέον, τα 

οινοποιητικά απόβλητα, εξαιτίας του όγκου και οργανικού φορτίου τους συνιστούν μια 

σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση. Κατά τη διαδικασία της οινοποίησης, παράγεται ένας πολύ 

μεγάλος όγκος στερεών αποβλήτων (στέμφυλα) που αποτελούν το 17% του βάρους των 

χρησιμοποιούμενων σταφυλιών. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί πως το 2008, η 

παραγωγή οινολάσπης (υγρών αποβλήτων) από οινοποιεία στην Ε.Ε. υπολογίζεται περίπου 

στα 14 εκατομμύρια τόνους ανά έτος. 

Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων (κατσίγαρος) συγκαταλέγονται στα πιο περιβαλλοντικά 

επιβεβαρημένα βιομηχανικά γεωργικά απόβλητα, από την άποψη του ρυπαντικού τους 

φορτίου. Από τα συστατικά του κατσίγαρου, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις περιεχόμενες 

(πολύ)φαινόλες, οι οποίες, ως αντιοξειδωτικές ουσίες στο ελαιόλαδο και στον καρπό της 

ελιάς, παρεμποδίζουν τη διάσπαση των γλυκεριδίων προς λιπαρά οξέα και ενισχύουν τη 

διατήρηση της ποιότητας του (Tsimidou et al., 1992; Ryan & Robards, 1998). Όμως στον 

κατσίγαρο οι ενώσεις αυτές συνιστούν μια σημαντική ρυπαντική παράμετρο, εξαιτίας της 

τοξικότητάς τους σε μεγάλες ποσότητες. Στη μελέτη των Visioli et al. (1995c) αναφέρεται 

ότι τα εκχυλίσματα των αποβλήτων του ελαιοτριβείου παρέχουν μια ισχυρή αντιοξειδωτική 

δράση και θα μπορούσαν να προσφέρουν μια οικονομική πηγή από φυσικά αντιοξειδωτικά 

(Visioli et al., 1995c). Το ίδιο ισχύει και για το ίζημα το οποίο δημιουργείται στον πυθμένα 

των οινοβάρελων (οινολάσπη), το οποίο είναι πλούσιο σε οργανικές ενώσεις, οργανικά οξέα, 

υπολείμματα σακχάρων και σύμπλοκες πολυφαινολικές ενώσεις (τανίνες). Είναι σαφές ότι 

αυτή η αγροτοβιομηχανική δραστηριότητα παράγει σημαντικές ποσότητες υποπροϊόντων 

που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε πολλούς τομείς, όπως αυτός της βιομηχανίας των 

φαρμάκων, τροφίμων και καλλυντικών. Σε πολλές όμως περιπτώσεις, αυτές οι ποσότητες των 

γεωργικών υποπροϊόντων είναι αρκετά υποτιμημένες, ενώ μπορούν να μετατραπούν σε 

προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

Οι πολυφαινόλες απαρτίζουν μια σημαντική ομάδα φυτοχημικών με δράσεις που 

αναστέλλουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και την επίδρασή τους στο μεταβολικό 

σύνδρομο ή στις καρδιαγγειακές παθήσεις. Ορισμένες από τις δράσεις αυτές έχουν ήδη 

αναγνωριστεί ως «αξιώσεις υγείας», ενώ για τις υπόλοιπες δεν έχουν υπάρξει μέχρις στιγμής, 

επιβεβαιωμένα επιδημιολογικά ή πειραματικά δεδομένα ή τα υπάρχοντα δεδομένα δεν είναι 

αρκετά ισχυρά ώστε να οδηγήσουν σε νέους ισχυρισμούς υγείας. 
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Στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν:  

α) Η συστηματική ανασκόπηση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας και η μετά-ανάλυση δεδομένων, 

τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ισχυρισμούς υγείας (Health claims) για τη χρήση 

των (πολύ) φαινολικών ουσιών που εμπεριέχονται στα υπό εξέταση απόβλητα, και,  

β) Η οικονομική αξιοποίηση των πολυφαινολών και άλλων μικροστοιχείων του ρυπαντικού 

φορτίου των παραπάνω αποβλήτων στους τομείς της υγείας, της διατροφής, της 

φαρμακευτικής και της κοσμετολογίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Κ Υ Ρ Ι Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α  Τ Ω Ν  Ε Λ Α Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ω Ν   

Κ Α Ι  Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ω Ν  Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν   

 

1.1. Γενικά - Ιστορική Αναδρομή  

1.1.1. Ελιά - Ελαιόλαδο  

Η ελιά είναι ένα καρποφόρο δέντρο (αειθαλές) που προέρχεται από το είδος της Olea Europea 

L. Το γένος της Olea ανήκει στην οικογένεια των Ελαιδών - Oleaceae (Σφακιωτάκης, 1996). 

Στη λεκάνη της Μεσογείου καλλιεργείται από τα πανάρχαια χρόνια με επιτυχία, γεγονός που 

οφείλεται κυρίως στα πλούσια περγαμηνοειδή, δερματώδη φύλλα της, με μικρό αριθμό 

στοματίων τα οποία είναι βυθισμένα στο μεσόφυλλο (Μπαλατσούρας, 1986)1.  

Οι Έλληνες φαίνεται να δίνουν μια ιδιαίτερη σημασία στην ελιά και στην καλλιέργειά της 

στην αρχαία Ελλάδα. Η καλλιέργειά της συνέπεσε με τη διάδοση των πολιτισμών της 

Μεσογείου. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ανασκαφών σε Κνωσό, Μυκήνες και Φαιστό, η 

ελιά καλλιεργείται στην Ελλάδα για χιλιετίες. Το ελαιόλαδο και η ελιά διαδραμάτισαν ένα 

σπουδαίο ρόλο στην οικονομία των λαών στα χρόνια της Μινωικής και Μυκηναϊκής εποχής, 

με σκοπό το απόθεμα πλούτου (Θεριός, 2005; Σαρπάκη & Χατζηδημητρίου, 2006). Η μελέτη 

των Simari & Martinenghi (1950) αναφέρει ότι το ελαιόλαδο και η καλλιέργεια της ελιάς 

καταγράφονται στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια του Ομήρου (900 π. Χ). Η χρήση των 

προϊόντων της ελιάς στην ανθρώπινη υγεία χρονολογείται από αιώνες. 

Σε αρκετούς πολιτισμούς η ελιά είχε και έχει ένα πολύ ισχυρό πολιτιστικό και θρησκευτικό 

συμβολισμό. Πρόσφατα, η συσσώρευση πειραματικών, κλινικών και επιδημιολογικών 

δεδομένων έχουν δώσει στήριξη στις παραδοσιακές αντιλήψεις για τις ευεργετικές επιδράσεις 

που παρέχονται από τα παράγωγα της (Barbaro et al., 2014). Η πρώτη επίσημη μνεία για τη 

χρησιμοποίηση των φύλλων του δένδρου της ελιάς στην ιατρική χρονολογείται το 1854. Ο 

Hanbury ανέφερε σε ένα φαρμακευτικό περιοδικό μια απλή συνταγή για τη χρήση του 

υδατικού εκχυλίσματος των φύλλων ελιάς ως αντιπυρετικό. Οι αναφορές στη βιβλιογραφία 

για τη σύσταση και τη δραστικότητα των φύλλων της ελιάς υπάρχουν από τις αρχές του 20ου 

αιώνα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι αντιοξειδωτικές (Le Tutour & Guedon, 1992; 

Ghisalberti, 1998; Owen et al., 2000a), αντιμικροβιακές (Ghisalberti, 1998), αντιυπερτασικές 

 

 

1 Αυτή η συγκεκριμένη δομή των φύλλων περιορίζει τη διαπνοή και με αυτό τον τρόπο το ελαιόδεντρο 

καρποφορεί γύρω από τη Μεσογειακή ξηροθερμική περιοχή. Το κλίμα σε πολλές ελαιοπαραγωγικές χώρες 

είναι ημιερημικό και σχετικά παρόμοιο με το κλίμα της Σαχάρας, το οποίο διαφοροποιείται από το θαλάσσιο 

όγκο της Μεσογείου (Zohary & Hopf, 1994). 
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(Visioli & Galli, 1998b), αγγειοδιασταλτικές (Pieroni et al., 1996) και υπογλυκαιμικές 

(Gonzalez et al., 1992) ιδιότητες από το εκχύλισμα των φύλλων της ελιάς ή από τα 

μεμονωμένα συστατικά του. Η καλλιέργειά της σήμερα διαδίδεται πέρα από τη Μεσόγειο (το 

φυσικό χώρο προέλευση της) όπως, η Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία και Κίνα 

(Μπαλατσούρας, 1999). 
 

 
 

Εικόνα 1.1. Αποθήκευση του ελαιόλαδου σε πιθάρια στο ανάκτορο της Κνωσού, τα οποία 

χρονολογούνται από το 1100 π.Χ. περίπου (http://images.google.com).  

 

Όσον αφορά το ελαιόλαδο, αυτό απαρτίζει ένα σημαντικό κομμάτι της διατροφής των 

Μεσογειακών λαών (Ferro-Luzzi & Sette, 1989) ή της Μεσογειακής διατροφής και σήμερα 

η κατανάλωσή του ενισχύεται στις χώρες όπως, οι ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία και Αυστραλία 

(Boskou, 1996). Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του FAOSTAT (Food & Agriculture 

Organization, 2007), η παραγωγή του ελαιόλαδου σε παγκόσμιο επίπεδο αγγίζει περίπου τους 

2,8 εκατομμύρια τόνους ετησίως, με την Ελλάδα να κατέχει την τρίτη θέση (331.310 τόνους) 

μετά την Ιταλία και Ισπανία (Iconomou et al., 2010). Η γνώση για τις θεραπευτικές ιδιότητες 

του ελαιόλαδου διευρύνεται συνεχώς με έρευνες να παρέχουν στοιχεία ότι το ελαιόλαδο έχει 

μια υπεροχή έναντι των υπόλοιπων ελαίων στην ανθρώπινη υγεία.  

Τα τελευταία χρόνια, επιδημιολογικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η παραδοσιακή μεσογειακή 

διατροφή, πλούσια σε ελαιόλαδο, έχει ευεργετική επίδραση στις ασθένειες που συνδέονται 

με την οξειδωτική βλάβη όπως, η στεφανιαία νόσος (CHD), ο καρκίνος και η γήρανση 

(Renaud et al., 1995; de Lorgeri et al., 1998). 

 

1.1.2. Αμπέλι - Οίνος  

Η τέχνη της παραγωγής του κρασιού εισήχθη στην Αρχαία Ελλάδα από τους Φοίνικες. 

Παρόλο που η καλλιέργεια και η παραγωγή του οίνου συνιστούν χαρακτηριστικές 

δραστηριότητες των Ελλήνων από την αρχαιότητα, η καλλιέργεια του ξεκίνησε από τις νότιες 

περιοχές του Καυκάσου. Η ανέλιξη της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποίησης στη χώρα 

μας είναι αποτέλεσμα της μετανάστευσης των ανατολικών λαών στην Ελλάδα και 

τοποθετείται χρονολογικά περίπου στην 3η χιλιετηρίδα π.Χ.  

http://images.google.com/
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Το κρασί κατείχε μια εξέχουσα θέση σε πολλές γιορτές της αρχαιότητας, όπως τα Διονύσια, 

Λήναια και Ανθεστήρια, εξαιτίας της θεϊκής προέλευσης που του αποδόθηκε. Αρκετές πόλεις 

φέρουν ονομασίες σχετικές με τον οίνο, ενώ το θέμα του αμπελιού - οινοποίησης ήταν 

ανάμεσα στις παραστάσεις που κοσμούσαν τα αρχαία ελληνικά νομίσματα και αγγεία. Όλα 

τα δεδομένα που αναδεικνύονται από τα επιγραφικά ή φιλολογικά κείμενα και αρχαιολογικά 

ευρήματα επιβεβαιώνουν τη μεγάλη σημασία του αμπελιού και του κρασιού στη ζωή των 

αρχαίων Ελλήνων. Στο πέρασμα των χρόνων παρέμεινε αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού 

πολιτισμού και συγκροτούσε ένα λατρευτικό στοιχείο του χριστιανισμού και διατροφικό 

σύμβολο. 

Το κρασί θεωρείται άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική παράδοση και τη Μεσογειακή 

Ελληνική διατροφή. Η ελληνική οικογένεια καταναλώνει κρασί σε καθημερινή βάση και οι 

πιθανές ευεργετικές επιπτώσεις της περιορισμένης κατανάλωσής του στην υγεία, όπως η 

προστασία από καρδιαγγειακά νοσήματα, αποδίδονται σε αυτή. Οι εκτεταμένες έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στοχεύουν τόσο στην κατανόηση των 

προστατευτικών μηχανισμών που κινητοποιούν τα συστατικά του, όσο και στον εντοπισμό 

των πιθανά ωφέλιμων συστατικών του. 

 

 

Εικόνα 1.2. Το πρώτο διαπιστωμένο πατητήρι σταφυλιού (LIFE Project «Dionysos»). 

 

1.2. Διαδικασίες Παραγωγής Ελαιόλαδου και Οίνου 

1.2.1. Διαδικασίες παραγωγής του ελαιόλαδου 

Το ελαιόλαδο είναι το έλαιο της ελιάς που προέρχεται από τον καρπό της ευρωπαϊκής Olea 

europea (Ανδρικόπουλος, 1999). Το ελαιόλαδο ή το λάδι παράγεται από τις ελιές με μηχανικά 

ή φυσικά μέσα σε θερμοκρασία που είναι χαμηλότερη από αυτή που μπορεί να προκαλέσει 

τροποποιήσεις. Η διαδικασία παραγωγής του ελαιόλαδου εξαρτάται από τη 

χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Μέχρι σήμερα, υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδικασίες 

εξαγωγής του ελαιόλαδου που χρησιμοποιούνται ευρέως και οι οποίες βασίζονται στη 
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φυγοκέντριση.  

Τα συστήματα φυγοκέντρησης χαρακτηρίζονται ως τριών (3) και δύο (2) φάσεων, σύμφωνα 

με τα προϊόντα που αποδίδουν στο τέλος της επεξεργασίας του ελαιόλαδου 

(http://www.Westfalia-seperator.com). Τα στάδια προετοιμασίας και επεξεργασίας της 

παραγωγής του ελαιόλαδου που ακολουθούν τα ελαιοτριβεία είναι κοινά και η διαφορά 

έγκειται μόνο στο βαθμό αυτοματοποίησης με τον οποίο αυτά τα στάδια πραγματοποιούνται. 

Στις Εικόνες 1.3. & 1.4. παρουσιάζονται τα στάδια επεξεργασίας των τριών και δύο φάσεων 

με τα αντίστοιχα διαγράμματα (http://www.westfalia-seperator.com). 

 

  

Εικόνα 1.3. Στάδια επεξεργασίας τριών φάσεων: (1) Παράδοση, (2) Απομάκρυνση Φύλλων, (3) 

Πλύσιμο, (4) Σπάσιμο, (5) Μάλαξη, (6) Φυγοκέντριση τριών φάσεων, (7) Διαχωρισμός. 

 

   

Εικόνα 1.4. Στάδια επεξεργασίας δύο φάσεων: (1) Σιλό, (2) Σπάσιμο, (3) Μάλαξη, (4) Φυγοκέντριση 

δύο φάσεων, (5) Διαχωρισμός, (6) Αποθήκευση.  

 

Περιγραφή των σταδίων επεξεργασίας και παραλαβής του ελαιόλαδου  

Τα συστήματα που εφαρμόζονται για το διαχωρισμό των φάσεων της ελαιόπαστας 

(Niaounakis & Halvadakis, 2006), τα οποία διαφέρουν ως προς τη σύνθεση και την ποσότητα 

των παραγόμενων αποβλήτων τους, είναι τριών τύπων και περιγράφονται ως εξής: α) η 

μέθοδος της πίεσης (παραδοσιακή μέθοδος), β) η επεξεργασία των τριών φάσεων ή η 

τριφασική διαδικασία (είναι μια συνεχής διαδικασία που έχει αντικαταστήσει την 

παραδοσιακή μέθοδο) & γ) η επεξεργασία των δύο φάσεων (Σχήμα 1.1.). Τα κυριότερα 

πλεονεκτήματα της διφασικής επεξεργασίας συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες μεθόδους 

είναι τα εξής: α) η σχεδόν μηδενική ή η πολύ μικρή κατανάλωση νερού και η μη παραγωγή 

υγρών αποβλήτων στο στάδιο παραλαβής του ελαιόλαδου, β) το παραγόμενο ελαιόλαδο είναι 

καλύτερης ποιότητας (διατηρεί μεγαλύτερη οξειδωτική σταθερότητα) & γ) δαπανάται 

μικρότερη ενέργεια, εξαιτίας της πιο μικρής ποσότητας ελαιόπαστας που πρέπει να 

επεξεργαστεί. Ένα από τα σοβαρά μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι η πολύ μεγάλη 

http://www.westfalia-seperator.com/
http://www.westfalia-seperator.com/
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υγρασία του στερεού αποβλήτου και η με αργό ρυθμό ξήρανση του, καθώς και η παραγωγή 

ενός σημαντικού ρυπαντικού φορτίου (Roig et al., 2006). Το στερεό απόβλητο εμπεριέχει τις 

περισσότερες πολυφαινόλες και η μετέπειτα επεξεργασία του δαπανά μεγάλες ποσότητες 

ενέργειας και παράγει μεγάλη ποσότητα αποβλήτων. Αξίζει να τονιστεί ότι μια 

ολοκληρωμένη επεξεργασία του ελαιοπολτού που παράγεται από τα ελαιοτριβεία δύο 

φάσεων, καθώς και η ανάπτυξη αειφόρων μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησής τους 

συνιστούν αντικείμενο μιας περαιτέρω έρευνας (Roig et al., 2006). 

 

Σχήμα 1.1. Συστήματα φυγοκέντρησης τριών και δύο φάσεων (Alburquerque et al., 2004). 

 

1.2.2. Διαδικασία παραγωγής Οίνου 

Η οινοποίηση ενσωματώνει όλα τα στάδια που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της επεξεργασίας 

του κρασιού από τα σταφύλια (Σχήμα 1.2.). Πρόκειται κυρίως για εποχιακές δραστηριότητες 

που εκτελούνται το φθινόπωρο, με το 60-70% των διαδικασιών να εκτελούνται σε 3 μήνες 

(Moletta &Torrijos, 2000). Η οινοποίηση παράγει διαφορετικά είδη υπολειμμάτων (Asselin 

& Delteil, 2003) που περιέχουν μεγάλες ποσότητες αιωρούμενων στερεών και 

βιοαποικοδομήσιμων ενώσεων (Navarro et al., 2005). Συνοπτικά, τα υπολείμματα 

αποτελούνται από τα φυτικά υπολείμματα που προέρχονται από τα στέμφυλα, τα 

λαμβανόμενα ιζήματα κατά τη διάρκεια της διαύγασης, τα υπολείμματα από τη συμπίεση και 

τις οινολάσπες (υγρά απόβλητα) που λαμβάνονται μετά από διαφορετικές φάσεις 

μετακίνησης του οίνου σε διάφορες δεξαμενές /δοχεία ωριμάνσεως. Τα υγρά απόβλητα που 

παράγονται από τις οινολάσπες περιέχουν πολτό σταφυλιών, φλούδες, σπόρους και νεκρές 

ζύμες που χρησιμοποιούνται στην αλκοολική ζύμωση. Τα απόβλητα όπως, οι οινολάσπες και 

τα στέμφυλα σταφυλιών μπορούν να ασκήσουν φυτοτοξικές επιδράσεις, εάν εφαρμοστούν 

απευθείας σε καλλιέργειες (Devesa –Rey et al., 2011) ή υγροτόπους (Arienzo et al., 2009a). 
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Σχήμα 1.2. Διαδικασία οινοποίησης (Κοντού - Βρετού κ.ά., 2013a). 

 

1.3. Ελαιοτριβεία - Οινοποιεία 

1.3.1. Κατανομή και ετήσια παραγωγή των ελαιοτριβείων 

Στην Ελλάδα, τα ελαιοτριβεία χαρακτηρίζονται ως μικρές μονάδες που η δραστηριότητα τους 

είναι εποχιακή σύμφωνα με τη χρονική περίοδο που πραγματοποιείται η συγκομιδή σε κάθε 

περιοχή (Γράφημα 1.1.). 
 

 

Γράφημα 1.1. Αριθμός (και ποσοστά %) των ελαιοτριβείων ανά περιοχή (Πηγή: Δαγκαλίδης, 2011, 

Τράπεζα Πειραιώς). 

Η ετήσια παραγωγή του ελαιοτριβείου (μέση) κυμαίνεται μεταξύ 140-200 τόνους (Γράφημα 

1.2.). 
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Γράφημα 1.2. Τόνοι μέσης ετήσιας παραγωγής του ελαιοτριβείου (Πηγή: Δαγκαλίδης, 2011, Τράπεζα 

Πειραιώς).  

Γενικά τα συνεταιριστικά ελαιοτριβεία χαρακτηρίζονται από μια πληρότητα και είναι 

μεγαλύτερα σε μέγεθος συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Επίσης, τα ελαιοτριβεία της Κρήτης 

έχουν σχεδόν τη διπλάσια μέση παραγωγή από εκείνα της Πελοποννήσου. 

 

1.3.2. Τα πυρηνελαιουργεία στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 35 με 40 πυρηνελαιουργεία τα οποία είναι πλήρως 

λειτουργικά, αυτά βρίσκονται κυρίως στις περιοχές με μεγάλη ελαιοπαραγωγή (Μυτιλήνη, 

Κρήτη, Καλαμάτα, Πάτρα και Λαμία). Στον τομέα της παραγωγής του πυρηνέλαιου 

δραστηριοποιούνται 43 επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ICAP για το έτος 

2011. Οι περισσότερες από αυτές έχουν σαν κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ή την 

τυποποίηση του ελαιόλαδου και δευτερευόντως την πυρηνελαιουργία. Γενικά ο αριθμός των 

πυρηνελαιουργείων που λειτουργούν κάθε χρόνο δεν μπορεί να προσδιοριστεί, μιας και 

συχνά αναστέλλονται οι άδειες λειτουργίας τους, εξαιτίας των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων (ρύπανση) που προκαλούν. Με εξαίρεση τα πολύ λίγα πυρηνελαιουργεία που 

παρέχουν ραφιναρία, το πυρηνέλαιο που συνήθως παράγεται είναι σε μη βρώσιμη μορφή και 

χρειάζεται μια περαιτέρω επεξεργασία από τους τυποποιητές τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 

εξωτερικό (ICAP, 2011). 

 

1.3.3. Οινοποιεία  

Γενικά για τον κλάδο της οινοποιίας στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, ο κλάδος της οινοποιίας απαρτίζεται από μονάδες που δραστηριοποιούνται με 

την παραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία του κρασιού, αλλά και με πιο σύνθετες παραγωγικές 

μονάδες που ασχολούνται με την παραγωγή και άλλων ειδών αλκοολούχων ποτών. Επίσης 

οι μονάδες αυτές συμβαίνει παράλληλα να έχουν και εμπορική δραστηριότητα σε ομοειδή 

προϊόντα. Μερικές από τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου που έχουν πολυετή 
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παράδοση στον ελληνικό χώρο, ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία των επιχειρήσεων. Αυτές οι 

επιχειρήσεις έχουν ένα μεγάλο δίκτυο διανομής σε όλη τη χώρα και παρουσιάζουν μια έντονη 

εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές του εξωτερικού, προβάλλοντας έτσι μια πλούσια 

ποικιλία από προϊόντα. Γενικά όμως, ένα μεγάλο ποσοστό των οινοποιείων της χώρας μας 

χαρακτηρίζεται από μικρές ή μικρομεσαίες μονάδες με ένα μικρό αριθμό εργαζομένων και 

είναι συνήθως σε μεγάλο βαθμό επιχειρήσεις οικογενειακής μορφής. Από την άλλη πλευρά, 

υπάρχουν και μερικά εγκεκριμένα οινοποιεία, αλλά και πολλά όμως νοικοκυριά, που 

παράγουν κρασί για αυτοκατανάλωση αγοράζοντας σταφύλια ή μούστο από το εμπόριο 

(χωρική οινοποίηση) ή χρησιμοποιώντας τα δικά τους αμπέλια. Πολλά από αυτά τα 

νοικοκυριά παράγουν αρκετά μεγάλες ποσότητες τις οποίες διοχετεύουν στην τοπική αγορά 

σε μορφή «χύμα». Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν περίπου 180 χιλιάδες καλλιεργητές 

(Ροδόπουλος & Νικολουδάκης, 2006).  

Η συγκέντρωση των οινοποιείων γεωγραφικά στην Ελλάδα τοποθετείται στην Πελοπόννησο 

(34,8%), στην Αττική και στην Κρήτη (από 14,8%), αλλά και στη λοιπή Ελλάδα (12,6%). Με 

κριτήριο τη μέση ετήσια παραγωγή, οι μεγαλύτερες μονάδες οινοποιίας υπάρχουν στη Στερεά 

Ελλάδα, στην Ανατ. Μακεδονία-Θράκη, στην Κρήτη και στη Θεσσαλία. Οι πιο πολλοί 

συνεταιρισμοί βρίσκονται στην Κρήτη, στη Στερεά Ελλάδα και στα Νησιά του Αιγαίου, με 

τους μεγαλύτερους στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στα Νησιά του Αιγαίου 

και στη Θεσσαλία.  

Γενικά οι συνεταιρισμοί έχουν συνήθως μια μεγάλη εγκαταστημένη δυναμικότητα και 

πολλές ποσότητες σταφυλιών προς οινοποίηση, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των μελών 

τους. Όμως η δυναμικότητα αυτών των συνεταιρισμών είναι σε χαμηλά επίπεδα αξιοποίησης, 

τα οποία μειώνονται συνεχώς, λόγω των γενικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη 

χώρα μας (Ροδόπουλος & Νικολουδάκης, 2006; Ρούσου, 2009). 

 

1.4. Απόβλητα Ελαιοτριβείων και Οινοποιείων  

1.4.1. Ελαιουργικά απόβλητα (ποσότητα και είδη) 

1.4.1.1. Ποσότητα των ελαιουργικών αποβλήτων 

Η ποσότητα των αποβλήτων που παράγεται στο ελαιοτριβείο κυμαίνεται από 0.55 σε 2 l/kg 

της ελιάς, ανάλογα με τη διαδικασία εκχύλισης του ελαιόλαδου. Ουσιαστικά, η σύνθεση των 

αποβλήτων του ελαιοτριβείου είναι: τα οργανικά συστατικά (15-18%), τα ανόργανα 

συστατικά (2%) που είναι κυρίως τα άλατα του καλίου και τα φωσφορικά και το νερό (80-

83%). Η σύνθεση αυτή ποικίλει σε σημαντικό βαθμό και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

όπως: ο χρόνος της συγκομιδής, οι κλιματικές συνθήκες, η ποικιλία της ελιάς, η γεωγραφική 

της κατανομή ανά περιφέρεια, οι σχετικές αγρο-τεχνολογικές μέθοδοι και πρακτικές, οι 

μέθοδοι μεταποίησης και η διαδικασία εκχύλισης του ελαιόλαδου (Fiestas & Borja, 1990; 

Frankel et al., 2013). Σύμφωνα με τις αναφορές στη μελέτη των Niaounaki & Halvadaki 

(2004), η ετήσια ποσότητα παραγωγής των ελαιουργικών αποβλήτων στις Μεσογειακές 

χώρες που καλλιεργείται η ελιά, υπολογίζεται ότι κυμαίνεται από 7 έως και πάνω από 30 

εκατ. (m3). Αυτή η μεγάλη διακύμανση στα αποτελέσματα μπορεί να οφείλεται στο ότι η 

παραγωγή των ελαιόδεντρων ποικίλλει από το ένα έτος στο άλλο, λόγω των καιρικών 

συνθηκών και των πιθανών ασθενειών που μπορεί να εμφανιστούν και οι οποίες μπορεί να 

επηρεάσουν την παραγωγή σε σημαντικό βαθμό. Όμως ο κύριος λόγος είναι ότι τα στοιχεία 

που παρέχονται είναι μόνο πρόχειρες εκτιμήσεις. Υπάρχει μια σαφής ανεπάρκεια και μια 
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έλλειψη ολοκληρωμένης πληροφορίας σχετικά με την πραγματική παραγόμενη ποσότητα 

των αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Η συνολική ποσότητα ανέρχεται περίπου σε 10-12 x 106 

m3/έτος και εμφανίζεται σε μια σύντομη περίοδο του χρόνου (Νοέμβριος – Μάρτιος). Η 

Ισπανία παράγει το 20% των αποβλήτων των ελαιοτριβείων στη Μεσογειακή λεκάνη (2-3 x 

106 m3/έτος), η οποία αντιπροσωπεύει μια ισοδύναμη ρύπανση των 10-16x106 κατοίκων στη 

σύντομη αυτή περίοδο εργασιών του ελαιοτριβείου (Cabrera et al., 1996). 

 

Πίνακας 1.1. Ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων κατά την επεξεργασία του ελαιόλαδου (Πηγή: 

Μελέτη των Niaounaki & Halvadaki, 2004). 
 

 

Τοποθεσία OMWW 

(m
3
/έτος) 

Στερεά απόβλητα 

(m
3
/έτος) 

References 

Ιταλία 1.5 -2 x 106 

1.5 x 106 
1 x 106 

2.4 x 106 

1.6 x 106 EP520239 

EU Project: AIR3-CT94-1987 
“BIOWARE” 

European Commission – DG 

Environment, 2001 

Ισπανία 2-3 x 106 
2.1 x 106 

2.8 x 106 

1.6 x 106 Cabrera et al., 1996; Paredes et al., 
1999; European Commission – DG 

Environnent, 2001 

Ελλάδα 200.000-250.000 

1.5 x 106 

1.4 x 106 

800.000 EU project: AIR3-CT94-1987 

“BIOWARE”; Iconomou et al., 2000 
European Commission – DG 

Environment, 2001 

Τυνησία 700.000  BADIS, 1994 

Πορτογαλία 60.000-350.000 
200.000 

100.000 EU project: AIR3-CT94-1987 
“BIOWARE”; European Commission – 

DG Environment, 2001 

Μεσόγειος 10-12 x 106  Cabrera et al., 1996 

Σύνολο 30 x 10
6
 

10-12 x 10
6
 

 Fiestas, 1981a; Fiestas & Borja, 1992; 

Sayadi & Ellouz, 1995, Cabrera et al., 

1996 

 

1.4.1.2. Είδη αποβλήτων των ελαιοτριβείων 

Τα παραπροϊόντα των ελαιοτριβείων είναι: Ακατέργαστη ελαιομάζα, πυρηνόξυλο, πολτός 

της ελιάς, φύλλα που συλλέγονται στο ελαιοτριβείο & υπολείμματα από τα διυλιστήρια 

(Niaounaki & Halvadaki, 2004). 

 

1.4.1.2.1. Ακατέργαστη Ελαιομάζα 

Η χημική σύσταση της ακατέργαστης ελαιομάζας που παράγεται από τα ελαιοτριβεία 

ποικίλλει εντός πολύ μεγάλων ορίων, ανάλογα με τις βιομηχανικές διεργασίες εξαγωγής του 

ελαιόλαδου (Πίνακας 1.2.).  
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Πίνακας 1.2. Χαρακτηριστικά της Ελαιομάζας (Πηγή: Μελέτη των Niaounaki & Halvadaki, 2004). 

 

Παράμετροι Πιεστική 

Διαδικασία 

Τριφασική 

Διαδικασία 

Διφασική 

Διαδικασία 

Υγρασία % 27.21±1.048 50.23±1.935 56.80±2.188 

Λίπη & Έλαια % 8.72±3.254 3.89±1.449 4.65±1.736 

Πρωτεΐνες % 4.77±0.024 3.43±0.017 2.87±0.014 

Ολικά Σάκχαρα % 1.38±0.016 0.99±0.012 0.83±0.010 

Κυτταρίνη % 24.14±0.283 17.37±0.203 14.54±0.170 

Ημικυτταρίνη % 11.00±0.608 7.92±0.438 6.63±0.366 

Στάχτη % 2.36±0.145 1.70±0.105 1.42±0.088 

Λιγνίνη % 14.18±0.291 10.21±0.209 8.54±0.175 

Kjeldahl Άζωτο % 0.71±0.010 0.51±0.007 0.43±0.006 

Φώσφορος ως P2O5 % 0.07±0.005 0.05±0.004 0.04±0.003 

Φαινολικές ενώσεις % 1.146±0.06 0.326±0.035 2.43±0.15 

Κάλιο ως Κ2Ο % 0.54±0.045 0.39±0.033 0.32±0.027 

Ασβέστιο ως CaO % 0.61±0.059 0.44±0.043 0.37±0.036 

Συνολικός άνθρακας % 42.90±3.424 29.03±2.317 25.37±2.025 

Αναλογία C/N 60.79±5.352 57.17±.033 59.68±5.254 

Αναλογία C/P 588.0±51.25 552.9±48.20 577.2±50.31 

 

Η ακατέργαστη ελαιομάζα (orujo) που πάρθηκε με μηχανική πίεση περιέχει θρυμματισμένα 

κουκούτσια, θρυμματισμένο πολτό, φλούδα, νερό (25%) και μια υπολειπόμενη ποσότητα 

ελαιόλαδου (6-9%). Η περιεκτικότητα σε ακατέργαστο λίπος και σε ουδέτερες ίνες 

συνθετικών είναι από τα πιο μεταβλητά χαρακτηριστικά της ελαιομάζας. Η ποσότητα της 

λιγνίνης είναι αρκετά υψηλή, ενώ αντίστοιχα των ακατέργαστων πρωτεϊνών είναι χαμηλή, με 

ένα μέρος αυτών να συνδέεται με τα συστατικά του κυτταρικού τοιχώματος. Η σύσταση των 

αμινοξέων φαίνεται να είναι παρόμοια με τους κόκκους του κριθαριού και με ένα έλλειμμα 

σε γλουταμινικό οξύ, προλίνη και λυσίνη (Nefzaoui, 1988). Το πυρηνόξυλο, είναι ένα ξηρό 

υλικό (8-10% υγρασία) και περιέχει αλεσμένα κουκούτσια ελιάς και πολτό. Το πυρηνόξυλο 

εμπεριέχει μια υψηλή ποσότητα σε λιγνίνη, κυτταρίνη και ημικυτταρίνη (Niaounaki & 

Halvadaki, 2004). 

 

1.4.1.2.2. Υγρά απόβλητα Ελαιοτριβείου  

Η σύσταση των υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου ποικίλλει ανάλογα με: το χρόνο 

συγκομιδής, το βαθμό ωρίμανσης, την καλλιέργεια του εδάφους, την ποικιλία της ελιάς, τις 

κλιματικές συνθήκες, τη χρήση των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, τις σχετικές γεωργικές 

πρακτικές & τη χρησιμοποιούμενη διαδικασία εκχύλισης του ελαιόλαδου (Niaounakis & 

Halvadakis, 2004). Τα ελαιουργικά υγρά απόβλητα (λύματα) είναι η κύρια ρυπαντική ουσία 

που παράγεται από τα φυγοκεντρικά συστήματα τριών φάσεων εκχύλισης του ελαιόλαδου 

και τους παραδοσιακούς μύλους. Τα υγρά αυτά απόβλητα αποτελούνται κυρίως από το 

εμπεριεχόμενο ύδωρ στους ελαιόκαρπους και το νερό που χρησιμοποιείται στα διάφορα 

στάδια εξαγωγής του ελαιόλαδου (Paredes et al., 1999). Η χημική τους σύσταση 

μεταβάλλεται εύκολα και εξαρτάται από την περίοδο συγκομιδής, τις τεχνικές της 

καλλιέργειας και γεωργικές πρακτικές, την ποικιλία της ελιάς, και κυρίως εξαρτάται από την 

τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκχύλιση του ελαιόλαδου (Roig et al., 2006). Ένα 

σημαντικό γνώρισμα των ελαιουργικών υγρών αποβλήτων είναι η ύπαρξη των οργανικών 
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ενώσεων, όπως τα λιπίδια, τα οργανικά οξέα, οι αλκοόλες και πολυφαινόλες. Οι ενώσεις αυτές 

μεταβάλλουν τα υγρά απόβλητα σε φυτοτοξικές ουσίες, χωρίς την ύπαρξη μιας κατάλληλης 

διαχείρισης τους, συνιστώντας έτσι ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα (Πίνακες 1.3. & 

1.4.).  

Όμως από την άλλη πλευρά, τα υγρά απόβλητα εμπεριέχουν και χρήσιμα συστατικά όπως, η 

υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη και σε ένα πλήθος από θρεπτικές ουσίες και κυρίως 

κάλιο, το οποίο θα μπορούσε να ανακυκλωθεί και να χρησιμοποιηθεί ως ένα 

εδαφοβελτιωτικό λίπασμα (Πίνακες 1.3. & 1.4.). Ο Πίνακας 1.3. παρουσιάζει τις κύριες 

χημικές ιδιότητες που αναφέρθηκαν από διάφορους συγγραφείς (Roig et al., 2006) και ο 

Πίνακας 1.4. την ποσοστιαία συγκέντρωση των κύριων συστατικών των αποβλήτων του 

ελαιοτριβείου (Zervakis & Balis, 1996). 

Την τελευταία δεκαετία, έχουν πραγματικά προταθεί πολλές πρακτικές διαχείρισης, 

επεξεργασίας και αξιοποίησης των ελαιουργικών υγρών αποβλήτων. Οι περισσότερες από 

τις πρακτικές και μεθόδους έχουν σαν σκοπό τη μείωση της φυτοτοξικότητας τους, για να 

μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και πάλι για γεωργικούς σκοπούς. Πιο πρόσφατα, έχουν 

επίσης προταθεί και άλλες σύγχρονες εναλλακτικές μέθοδοι (Roig et al., 2006).  

 

Πίνακας 1.3. Η κύρια χημική σύνθεση των ελαιουργικών υγρών αποβλήτων όπως αναφέρθηκε από 

πολλούς συγγραφείς. 
 

Παράμετροι (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

Ξηρή ουσία (%) 6.35 7.1 n.d. n.d. 7.19 6.33 n.d. n.d. 

pH 4.8 4.93 4.8 n.d. 5.17 5.00 4.2 5.0 

EC (dS/m) 12.0 7.3 n.d. 10.0 5.50 n.d. 7.0 n.d. 

OM (g/l) 57.4 n.d. 62.1 n.d. 46.5 57.2 n.d. n.d. 

TOC (g/l) 39.8 n.d. n.d. n.d. 34.2 n.d. n.d. n.d. 

TN (g/l) 0.76 0.62 0.79 n.d. 0.63 0.86 2.1 n.d. 

P2O5 (g/l) 0.53 n.d. n.d. n.d. 0.31 0.61 0.7 0.7 

K2O (g/l) 2.37 n.d. n.d. 2.9 4.46 n.d. 3.5 10.8 

Na (g/l) 0.30 n.d. n.d. 0.2 0.11 n.d. n.d. 0.42 

Ca (g/l) 0.27 n.d. n.d. 0.2 0.30 n.d. n.d. 0.64 

Mg (mg/l) 44 n.d. n.d. 92 129 n.d. n.d. 220 

Fe (mg/l) 120 n.d. n.d. 18.3 68.5 n.d. n.d. 120 

Cu (mg/l) 6 n.d. n.d. 2.1 1.5 n.d. n.d. 3 

Mn (mg/l) 12 n.d. n.d. 1.5 1.1 n.d. n.d. 6 

Zn (mg/l) 12 n.d. n.d. 2.4 4.1 n.d. n.d. 6 

D (g/cm3) 1.048 n.d. n.d. n.d. 1.02 1.048 n.d. n.d. 

Λιπίδια (g/l) 1.64 8.6 12.2 n.d. 3.1 n.d. n.d. n.d. 

Πολυφαινόλες (g/l) 10.7 0.98 3.8 n.d. 1.6 n.d. 7.8 n.d. 

Υδατάνθρακες (g/l) 16.1 4.8 4.7 n.d. 8.79 n.d. 1.4 n.d. 

COD (g/l) 93 67 10.3 178 n.d. 130 177 n.d. 

BOD5 (g/l) 46 n.d. n.d. n.d. n.d. 55 94 n.d. 

 

n.d. (not determined): δεν έχει καθοριστεί, (a) Vlyssides et al., 2004; (b) Filidei et al., 2003; (c) Aktas 

et al., 2001; (d) Piperidou et al., 2000; (e) Paredes et al., 1999; (f) Vlyssides et al., 1996; (g) Saviozzi 
et al., 1991; (h) Moreno et al., 1987. 
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Πίνακας 1.4. Η ποσοστιαία συγκέντρωση των κύριων συστατικών των αποβλήτων του ελαιοτριβείου 

(Zervakis & Balis, 1996). 

 

Συστατικά Συγκέντρωση % Κύρια Συστατικά 

Νερό 83 - 92  

Λίπη 0.03 – 1.00 Υπολείμματα ελαίου 

Αζωτούχες Ενώσεις 1.2 – 2.4 Γλουταμίνη, Γλυκίνη, Αργινίνη, Ιστιδίνη, 

Προλίνη, Τυροσίνη, Φαινυλαλανίνη, Γλυκοταμίνη 
κ.α. 

Σάκχαρα 2.0 – 8.0 Ραφινόζη, Μανόζη, Σακχαρόζη, Γλυκόζη, 

Αραβινόζη, Ραμνόζη, Γαλακτόζη, Ξυλόζη. 

Οργανικά Οξέα 0.5 – 1.5 Γαλακτικό, Μηλικό, Μηλονικό, Οξαλικό, 

Τρυγικό, Φουμαρικό. 

Πολυαλκοόλες 0.5 – 1.5 Γλυκερίνη, Μανιτόλη 

Πηκτίνες, Ταννίνες 0.4 – 1.5  

Φαινολικές Ενώσεις 0.3 – 0.8 Φλαβονοειδή: Απεγινίνη, Λουτεολίνη, Κερσετίνη 
Φαινόλες: Καφεϊκό, Κινναμικό, 2,6-

διυδροξυβενζοικό, π-υδροξυβενζοικό, Συρινγγικό, 

Φερουλικό, π-κουμαρικό, Βανιλλικό, Βερατρικό, 
Πρωτοκατεχικό, Υδροξυτυροσόλη, Τυροσόλη, 

Πυροκατεχικό, Ελαιοευρωπαίνη 

Ανόργανα Συστατικά 0.4 – 1.5 K, P, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Cl, S 

 

1.4.1.2.3. Οργανικά συστατικά των υγρών ελαιουργικών αποβλήτων  

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των ελαιόκαρπων σε ελαιόλαδο, ένα μεγάλο κλάσμα των 

πολυφαινολών βρίσκεται στα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων (Πίνακας 1.5.), σε 

συγκεντρώσεις από 0.5 έως 24 g/l (Ragazzi & Veronese, 1967a-b; Sorlini et al., 1986; Borja 

et al., 1990) ή από 3 έως 24 g/l (Sierra et al., 2001) και εξαρτώνται σοβαρά από το σύστημα 

της επεξεργασίας και εκχύλισης που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του ελαιόλαδου 

(Ragazzi & Veronese, 1967a-b; Sorlini et al., 1986; Borja et al., 1990). Μια πιο εκτενής 

ανάλυση για τις (πολύ)φαινόλες των υγρών αποβλήτων παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 2. 

Πίνακας 1.5. Χαρακτηριστικά (γενικά) των ελαιουργικών υγρών αποβλήτων (Sierra et al., 2001). 

Παράμετροι Τιμές 

PH 4.5-6 

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο, (BOD 5 g/l) 35-100 

Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, (COD 5 g/l) 40-195 

Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC g/l) 22-64 

Λίπη (g/l) 0.3-23 

Ανόργανα στοιχεία (g/l) 5-14 

Πολυφαινόλες (g/l) 3-24 

N (g/l) 5-15 

P (g/l) 0.3-1.1 

K (g/l) 2.7-7.2 

Ca (g/l) 0.12-0.75 

Mg (g/l) 0.10-0.40 

Na (g/l) 0.04-0.90 

Στερεά (%) 5.5-17.6 
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1.4.2. Απόβλητα (υποπροϊόντα) Οινοποιείων 

1.4.2.1. Γενικά για τα Οινοποιητικά απόβλητα  

Η παραγωγή του οίνου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι περίπου 261 x 105m3, εκ των οποίων το 

69% προέρχεται από την Ευρώπη, το 18 % από την Αμερική, το 5% από την Ασία, το 4% 

από την Αφρική και το υπόλοιπο 4% από την Αυστραλία (Brito et al., 2007). Οι ποσότητες 

των στερεών οργανικών αποβλήτων που παράγονται με τη διαδικασία της οινοποίησης, είναι 

αρκετά μεγάλες και αποτελούνται κυρίως από λιπίδια, σάκχαρα, πολυφαινόλες, τανίνες κ.λπ.  

Η αξιοποίηση των υποπροϊόντων των οινοποιείων, όπως τα στέμφυλα (νωπή πούλπα, 

γίγαρτα, βόστρυχες) παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το οποίο έγκειται κυρίως στο 

γεγονός ότι από τα 100 kg σταφυλιών προς οινοποίηση, τα νωπά στέμφυλα αποτελούν περίπου 

το 27%. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση παράγονται περίπου 148.500 τόνοι 

στέμφυλων, εκ των οποίων το 65% προέρχεται από τα οργανωμένα οινοποιεία και το 35% 

από τη χωρική οινοποίηση, σύμφωνα με τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE «Dionysos» (2003-2006) (www.pharm.uoa.gr). 

Ωστόσο, η συνολική ποσότητα των υποπροϊόντων μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, αν 

υπολογιστεί και η μεγάλη ποσότητα των υπολειμμάτων που παράγεται από τα επιτραπέζια 

σταφύλια (απόρογα). Εκτιμάται ότι από τα 100 kg νωπά στέμφυλα, αποδίδονται 30 kg νωπής 

πούλπας, 25 kg νωπά γίγαρτα και 20 kg βόστρυχες. Τα υπόλοιπα συνιστούν απώλειες κυρίως 

σε υγρή μορφή. Επομένως από τους 148.500 τόνους νωπών στέμφυλων, αξιοποιούνται 

περίπου οι 44.550 τόνοι νωπή πούλπα, 37.125 τόνοι γίγαρτα και 29.700 τόνοι βόστρυχες. 

Αξίζει να τονιστεί ότι τα υποπροϊόντα αυτά δεν αξιοποιούνται βιομηχανικά, παρά μόνο ένα 

πολύ μικρό ποσοστό αυτών για ζωοτροφές και για την παραγωγή του τσίπουρου.  

 

1.4.2.2. Ποσότητες και κατηγοριοποίηση των αποβλήτων των οινοποιείων  

Τα χαρακτηριστικά των υποπροϊόντων που παράγονται, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

τις διαδικασίες της οινοποίησης (Σχήμα 1.3.). Οι διαδικασίες αυτές επηρεάζουν επίσης τις 

φυσικοχημικές ιδιότητες των υπολειμματικών υλικών, καθορίζοντας έτσι την περαιτέρω 

χρήση τους, αλλά και το συγκεκριμένο κύκλωμα αξιοποίησης τους στο οποίο θα μπορούσαν 

να ενσωματωθούν (Mateo et al., 2015).  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για την ανάπτυξη μιας πραγματικά βιώσιμης βιομηχανίας 

χρειάζεται να προταθούν και να δοκιμαστούν καινοτόμες λύσεις και πρακτικές (Devesa-Rey et 

al., 2011). 

Τα βασικά υπολείμματα της οινοπαραγωγικής δραστηριότητας χαρακτηρίζονται από οργανικά 

απόβλητα όπως: τα στέμφυλα, τα οποία περιέχουν τον πολτό, τις φλούδες, τους σπόρους, τα 

στελέχη και τα φύλλα των σταφυλιών, την οινολάσπη, τα λύματα, τις πτητικές οργανικές 

ενώσεις κ.λπ.), αλλά και τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου CO2. Τα οινοποιητικά 

υπολείμματα χαρακτηρίζονται επίσης και από τα ανόργανα απόβλητα όπως, οι γήινες 

διατομές, ο πηλός μπεντονίτη και ο περλίτης (Oliveira, Salvador, Smania, Maraschin & 

Ferreira, 2013). Γενικά εκτιμάται ότι μόνο στην Ευρώπη, τα υποπροϊόντα των σταφυλιών που 

παράγονται σε ετήσια βάση είναι περίπου 14,5 εκατ. τόνοι (Chouchouli et al., 2013). 

http://www.pharm.uoa.gr/
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Σχήμα 1.3. Τα παραγόμενα οινοποιητικά απόβλητα κατά τη διαδικασία της οινοποίησης (Mateo et 
al., 2015). 

 

1.4.2.2.1. Στέμφυλα ή υπολείμματα πιεστηρίου  

Τα στέμφυλα είναι τα απόβλητα των οινοποιείων που προέρχονται κατά την παραγωγή του 

χυμού των σταφυλιών. Τα στέμφυλα λόγω της σύνθεσή τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την εξαγωγή του ελαίου του σταφυλιού και των πολυφαινολών. Όσον αφορά την 

εκχύλιση των πολυφαινολών από τα στέμφυλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ανθοκυανίνες, 

φλαβονόλες, φλαβανόλες, τα φαινολικά οξέα και η ρεσβερατρόλη. Επίσης, τα στέμφυλα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κιτρικού οξέος, μεθανόλης, αιθανόλης και 

ξανθάνης μέσω της ζύμωσης, αλλά και για την παραγωγή ενέργειας. Τα στέμφυλα ανάλογα 

με την περιεκτικότητά τους σε πολυφαινόλες, παρουσιάζουν μια υψηλή αντιοξειδωτική 

δράση που επιβεβαιώνεται από αρκετές μελέτες (Rockenbach et al., 2011). 

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το υψηλό φαινολικό περιεχόμενο των σπόρων του 

σταφυλιού, το οποίο κυμαίνεται από το 60% έως 70% των συνολικών ενώσεων που 

εκχυλίζονται. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι κατά τη συμπίεση των σταφυλιών εξάγεται 

μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών των ενώσεων (González-Manzano, RivasGonzalo, & Santos-

Buelga, 2004). Η υψηλή αυτή συγκέντρωση των πολυφαινολών έχει επίσης προσελκύσει το 

ενδιαφέρον της βιομηχανίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα στέμφυλα ως πηγή 

φυσικών αντιοξειδωτικών (Bucić-Kojić, Sovová, Planinić, & Tomas, 2013). Επιπλέον, οι 

φλούδες των σταφυλιών παρουσιάζουν ενδιαφέρον και έχουν αναφερθεί ως μια πλούσια 

πηγή φαινολικών ενώσεων. Όμως η τελική απόδοση εξαρτάται από τη σχετική διαδικασία 

της οινοποίησης και τη μέθοδο της εκχύλισης (Furiga, LonvaudFunel, & Badet, 2009). 

Επιπλέον, τα στέμφυλα αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή των αποσταγμάτων 

(ρακή, τσίπουρο & grappa). 
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1.4.2.2.2. Οινολάσπη 

Η οινολάσπη είναι τα υπολείμματα ή το «κατακάθι» που απομένει στον πυθμένα των 

βαρελιών ή των δεξαμενών που περιέχουν το κρασί μετά τη ζύμωση κατά τη διάρκεια της 

αποθήκευσης ή μετά από συγκεκριμένες επεξεργασίες. Μπορεί να είναι επίσης το ίζημα που 

λαμβάνεται μετά τη διήθηση ή τη φυγοκέντρηση αυτών των προϊόντων. Η οινολάσπη 

αποτελείται κυρίως από τρυγικό οξύ, μικροοργανισμούς (κυρίως ζύμες), ανόργανες ύλες και 

φαινολικές ενώσεις (Pérez-Serradilla & Luque de Castro, 2011).  

Η οινολάσπη διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο κατά την επεξεργασία του κρασιού, γιατί 

αλληλοεπιδρά με τις (πολυ) φαινολικές ενώσεις που συνδέονται άμεσα με το χρώμα και άλλες 

οργανοληπτικές ιδιότητες και τις προσροφά (Mazauric & Salmon, 2006). Ακόμη, η 

οινολάσπη απελευθερώνει ένζυμα που διευκολύνουν την υδρόλυση και το μετασχηματισμό 

των (πολυ) φαινολικών υποστρωμάτων σε φαινόλες, όπως το γαλλικό οξύ ή το ελλαγικό οξύ. 

Οι φαινόλες αυτές χαρακτηρίζονται ως ενώσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία και ενδιαφέρον 

(Vattem & Shetty, 2003). Η σπάνια βιβλιογραφία που υπάρχει για το θέμα αυτό αναφέρει την 

παρουσία των ανθοκυανινών (6-11,7 mg/g × dw (ξηρό βάρος)) και άλλων φαινολικών 

ενώσεων (29,8 mg/g × dw) στις οινολάσπες (Pérez-Serradilla & Luque de Castro, 2011). Από 

την άλλη πλευρά, οι μονομερείς πολυφαινόλες μπορεί να συμπυκνωθούν και να 

δημιουργήσουν σύμπλοκες ουσίες (τανίνες) που κατακάθονται με τη μορφή οινολάσπης. 

 

1.4.2.3. Υγρά απόβλητα οινοποιείων  

Τα οινοποιεία παράγουν 3-5 kl υγρά απόβλητα (λύματα) / τόνο συνθλιμμένων σταφυλιών 

(Ruggieri et al., 2009). Η τελική διάθεση των υγρών οινοποιητικών αποβλήτων (WWW) 

εξαρτάται από την τοποθεσία των μεμονωμένων οινοποιείων. Μερικά από αυτά απορρίπτουν 

τα υγρά απόβλητά τους σε αποχετευτικά δίκτυα, ενώ άλλα στο έδαφος. Η δεύτερη πρακτική 

διάθεσης των υγρών αποβλήτων στο έδαφος, φαίνεται να είναι μια συνηθισμένη πρακτική σε 

ορισμένες Μεσογειακές περιοχές (Bueno, Martín Rubí, García Giménez, & Jiménez Ballesta, 

2009, Sheridan, Glasser, Hildebrandt, Petersen, & Rohwer, 2011).  

Ωστόσο, μια έντονη ανησυχία έχει εκδηλωθεί σχετικά με τις ρυπογόνες ουσίες που υπάρχουν 

στα υγρά απόβλητα των οινοποιείων που δεν έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία και τις 

επιπτώσεις τους κυρίως στο έδαφος και στους υδάτινους αποδέκτες (Christen, Quayle, 

Marcoux, Arienzo & Jayawardane, 2010; Mosse, Patti, Smernik, Christen & Cavagnaroc, 

2012). Σε αυτή την κατεύθυνση, η αειφορική διαχείριση του εδάφους και των υδάτινων 

πόρων έχει προσελκύει έντονα το ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα σημαντικό 

παράδειγμα της αειφόρου διαχείρισης αποτελεί η άρδευση των γεωργικών εκτάσεων με τα 

υγρά απόβλητα, μετά από διάφορα επίπεδα επεξεργασίας, η οποία δείχνει μια αυξητική τάση 

παγκοσμίως (Arienzo, Christen, Quayle & Kumar, 2009a,b). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

( Π Ο Λ Υ ) Φ Α Ι Ν Ο Λ Ε Σ  Τ Ω Ν  Ε Λ Α Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ω Ν   

&  Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ω Ν  Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν   

 

2.1. Βιοχημεία και χημεία των πολυφαινολών  

Γενικά οι φαινόλες είναι τα υδροξυλιωμένα παράγωγα των αρωματικών υδρογονανθράκων, 

που εμπεριέχουν ένα ή περισσότερα υδροξύλια, που ενώνονται με τα άτομα του άνθρακα του 

αρωματικού δακτυλίου. Οι φαινόλες σε συνάρτηση με τον αριθμό των ΟΗ διακρίνονται σε 

απλές φαινόλες, όταν έχουν ένα φαινολικό δακτύλιο (απλή φαινόλη) και σε διάφορες 

πολυφαινόλες, όταν έχουν δύο ή περισσότερους όπως, οι διφαινόλες (πυροκατεχόλη και 

υδροκινόνη). 

 

Σχήμα 2.1. Χημική δομή των φαινολών. 
 

Οι φαινολικές ενώσεις, μαζί με τα αλκαλοειδή και τα τερπενοειδή συνιστούν προϊόντα 

δευτερογενούς μεταβολισμού των φυτών. Ένα φαινολικό μόριο είναι ένα χαρακτηριστικό 

γνώρισμα ενός είδους φυτού, ή ακόμα και κάποιου συγκεκριμένου οργάνου ή ιστού του εν 

λόγω φυτού (Scalbert et al., 2000). Οι πολυφαινόλες περιέχουν παραπάνω από ένα 

υποκατάστατα υδροξυλίων στον αρωματικό δακτύλιο που φέρουν στο μόριό τους και σε αυτή 

τη δομή οφείλεται και το όνομά τους (Morton et al., 2000). Οι ενώσεις αυτές ταξινομούνται 

σε διάφορες ομάδες με βάση τον αριθμό των φαινολικών δακτυλίων που περιέχουν στο μόριο 

τους, καθώς επίσης και των δομικών στοιχείων που δεσμεύουν οι δακτύλιοι μεταξύ τους. 

Ουσιαστικά γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ των φαινολικών οξέων, φλαβονοειδών, 

στιλβενίων και λιγνάνες (Manach et al., 2004). Οι πολυφαινόλες έχουν κοινή χημική δομή 

και διαφέρουν μόνο στις πρόσθετες συνδέσεις τους με άλλες ενώσεις (Zern et al., 2005). 

Γενικά οι φαινολικές ενώσεις μπορούν να υπάρχουν σε ελεύθερη μορφή, αλλά και ενωμένες 

με μόρια σακχάρων (γλυκοζίτες). Επίσης περιέχουν άλλες ενώσεις όπως, αμίνες ή οργανικά 

οξέα, λιπίδια, καρβοξυλικά οξέα και άλλα συστατικά (Zern et al., 2005). Στη φύση οι 

πολυφαινόλες είναι άφθονες και βρίσκονται στα φρούτα, τον καφέ, το κόκκινο κρασί, το 

κακάο, τα λαχανικά, το τσάι (πράσινο και μαύρο), τη σόγια και τη σοκολάτα (Morton et al., 

2000; Kurosawa et al., 2005; Zern et al., 2005). Τα φλαβονοειδή συνιστούν την πιο γνωστή 



46 

 

ομάδα πολυφαινολών και ένα μεγάλο μέρος της γεύσης και του χρώματός των φρούτων και 

λαχανικών αποδίδεται σε αυτή την ομάδα. 

Επιπλέον, στα μη φαγώσιμα μέρη των φυτικών τροφίμων όπως, τα κουκούτσια, οι φλούδες, 

τα φύλα κλπ. υπάρχει μια σημαντική συγκέντρωση των πολυφαινολών. Έχει παρατηρηθεί ότι 

οι φαινολικές ενώσεις αυξάνονται κάτω από συνθήκες στρες του φυτού. Τέτοιες συνθήκες 

μπορεί να είναι η μόλυνση από παθογόνα και παράσιτα, η έκθεση σε ακτινοβολία UV, η 

έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες και η ρύπανση της ατμόσφαιρας (Zobel et al., 1997). Οι 

συγκεντρώσεις των φαινολικών ενώσεων στα φυτά εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, 

όπως: οι κλιματικές συνθήκες, οι καλλιεργητικές τεχνικές και πρακτικές κατά την ανάπτυξη 

του φυτού, η ποικιλία και το είδος του φυτού, η έκθεση στο φως, η διαδικασία ωρίμανσης 

και η επεξεργασία & αποθήκευση του τελικού προϊόντος (Duthie & Parsey, 1999; Naczk & 

Shahidi, 2004; Καρβέλα, 2011). 

 

2.2. Η αντιοξειδωτική δράση των φαινολών στην πρόληψη των ανεπιθύμητων δράσεων 

που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες και τις ενεργές μορφές οξυγόνου (ROS) 

Οι ενεργές μορφές οξυγόνου (ROS) και οι ελεύθερες ρίζες παράγονται in vivo με 

μηχανισμούς όπως, ο αερόβιος μεταβολισμός, το κυτόχρωμα P450 ή η αναπνευστική αλυσίδα 

και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ανισορροπία μεταξύ της αντιοξειδωτικής άμυνας του 

σώματος και της παραγωγής ROS που ονομάζεται οξειδωτικό στρες (Poulsen et al., 1998a; 

Halliwell et al., 2004). Τα ROS υπεύθυνα του οξειδωτικού στρες, εμπλέκονται σε πολλές 

εκφυλιστικές ασθένειες μέσω μηχανισμών, οι οποίοι εν μέρει έχουν διευκρινιστεί. Τα ROS 

στην πραγματικότητα, οξειδώνουν λιποπρωτείνες που εναποτίθενται στις αρτηρίες, 

οδηγώντας στην αρτηριοσκλήρωση (Berliner et al., 1995). Όσον αφορά τη διαδικασία της 

καρκινογένεσης, αυτά είναι σε θέση να παράγουν την οξειδωτική βλάβη του DNA (Nakae et 

al., 1997). Η παραγωγή επίσης των ROS σχετίζεται με τη διαμόρφωση της κυκλοοξυγενάσης 

(COX2), που προκαλείται από διάφορους παράγοντες όπως: η Ιντερλευκίνη-1 (IL1), ο 

Παράγοντας Νέκρωσης Όγκου – a (TNF-a), οι Λιποπολυσακχαρίτες (LPS), που σαφώς 

εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής και καρκινογένεσης (Rocca et al., 2002).  

Τα νουκλεϊνικά οξέα είναι μεταξύ των στόχων και το οξειδωτικό στρες οδηγεί σε πληθώρα 

μεταλλαξιογόνων βλαβών του DNA συμπεριλαμβανομένων των διασπάσεων της διπλής 

έλικας (Poulsen et al., 1998a; Whiteman et al., 2002). Συνεπώς, η συσσώρευση μεταλλάξεων 

από την οξειδωτική βλάβη του DNA θεωρείται ένα κρίσιμο βήμα στην ανθρώπινη 

καρκινογένεση (Cooke et al., 2003; Evans et al., 2004). Η 8oxodG θεωρείται βιοδείκτης του 

οξειδωτικού στρες στο DNA (Poulsen et al., 2005). Ωστόσο, οι ενεργές μορφές οξυγόνου και 

τα είδη αζώτου ROS/RNS είναι ουσιαστικής σημασίας για τον ενεργειακό εφοδιασμό, την 

αποτοξίνωση, τη χημική σηματοδότηση και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Αυτά παράγονται συνεχώς στο ανθρώπινο σώμα και ελέγχονται από τα ενδογενή ένζυμα 

όπως, η δισμουτάση του υπεροξειδίου, υπεροξειδάση της γλουτοθειόνης και η καταλάση. 

Όταν υπάρχει μια υπερπαραγωγή αυτών των ειδών, έκθεση σε εξωτερικές οξειδωτικές ουσίες 

ή μια αποτυχία στους μηχανισμούς άμυνας, τότε μπορούν να συμβούν βλάβες σε βιομόρια 

όπως, το DNA, τα λιπίδια & οι πρωτεΐνες (Aruoma et al., 1998).  

Επομένως, η αυξημένη πρόσληψη των αντιοξειδωτικών από τη διατροφή, μπορεί να μειώσει 

τον κίνδυνο των χρόνιων ασθενειών (Stanner et al., 2004). Αυτό εξηγεί τον τεράστιο όγκο 
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των ερευνητικών εργασιών και τις προσπάθειες πολλών ερευνητών να συνδέουν δίαιτες που 

είναι πλούσιες σε φυσικά αντιοξειδωτικά με τις εκφυλιστικές ασθένειες (Boskou et al., 2006).  

Η αντιοξειδωτική δράση των συστατικών του παρθένου ελαιόλαδου έχει λάβει μια αυξανόμενη 

προσοχή τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι έχει σχέση με την προστασία σοβαρών χρόνιων 

και εκφυλιστικών ασθενειών όπως, η στεφανιαία καρδιακή νόσο, η γήρανση των 

νευροεκφυλιστικών ασθενειών και ο καρκίνος (Servili et al., 2004). Ως εκ τούτου, τα φυσικά 

αντιοξειδωτικά θεωρούνται ότι είναι σημαντικά για την πρόληψη σοβαρών ασθενειών, καθώς 

είναι γνωστό ότι αυτές έχουν την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης στα τέλη των ηλικιακών 

κλάσεων (Servili et al., 2004).  

 

2.3. (Πολυ)φαινόλες των Ελαιουργικών αποβλήτων 

Οι πολυφαινόλες είναι υδατοδιαλυτές οργανικές ουσίες και ως εκ τούτου βρίσκονται σε 

αφθονία στα ελαιουργικά απόβλητα (Obied et al., 2005). Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας 

των ελαιόκαρπων σε ελαιόλαδο, ένα μεγάλο κλάσμα των πολυφαινολών χάνεται στα υγρά 

απόβλητα των ελαιοτριβείων.  

Οι συγκεντρώσεις των φαινολικών ενώσεων στα υγρά ελαιουργικά απόβλητα έχουν ένα 

εύρος τιμών από 0.5 σε 24 g/l και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το σύστημα επεξεργασίας 

που χρησιμοποιήθηκε για την εκχύλιση και εξαγωγή του ελαιόλαδου (Ragazzi & Veronese, 

1967a-b; Sorlini et al., 1986; Borja et al., 1990).  

Οι βασικές (πολύ)φαινόλες που προσδιορίστηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν στα υγρά 

ελαιουργικά απόβλητα περιλαμβάνουν φαινολικά οξέα, φαινολικές αλκοόλες, 

σεκοστεροειδή και φλαβονοειδή (Πίνακες 2.1. & 2.2.). Μέχρι σήμερα, περισσότερες απο 

τριάντα (30) φαινολικές ενώσεις έχουν αναγνωριστεί στα υγρά λύματα των ελαιοτριβείων. 

Οι Tsimidou et al. (1992) αναφέρουν ότι περισσότερες από 40 φαινόλες έχουν εντοπιστεί στα 

ελαιουργικά απόβλητα, με κύρια την υδροξυτυροσόλη (Tsimidou et al.,1992; Gordon et al., 

2001). Η ύπαρξη αυτών των ανθεκτικών οργανικών ενώσεων συνιστά ένα από τα 

σημαντικότερα εμπόδια στην αποφόρτιση των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων.  

Γενικά οι (πολύ)φαινόλες που απαντώνται στα απόβλητα των ελαιοτριβείων, πιο αναλυτικά, 

έχουν ως εξής: 

• Φαινολικές ενώσεις που προέρχονται από το κινναμωμικό οξύ, ο και p –κουμαρικό οξύ (4-

υδροξυκινναμωμικό οξύ), καφεϊκό οξύ (3,4-διυδροξυκινναμωμικό οξύ) και φερουλικό οξύ 

(4-υδροξυ-3-μεθοξυκινναμωμικό οξύ).  

• Φαινολικές ενώσεις που προέρχονται από το βενζοικό οξύ: Το μητρικό μη υποκατεστημένο 

βενζοικό οξύ, πρωτοκατεχικό οξύ και τα παράγωγα της β-3,4-διυδροξυγαινυλο-αιθανόλης 

όπως, η τυροσόλη και η υδροξυτυροσόλη (Pompei & Codovilli, 1974).  

• Άλλες φαινόλες που βρέθηκαν στα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων συνιστούν την 

κατεχίνη, 4-μεθυλοκατεχόλη, p-κρεσόλη και ρεζορκινόλη (Capasso et al., 1992b; 

Vinciguerra et al., 1993). Ορισμένες από αυτές τις πολυφαινόλες, κυρίως η 2-

υδροξυτυροσόλη και η κατεχόλη είναι υπεύθυνες για αρκετές βιολογικές επιδράσεις, 

συμπεριλαμβανομένων της αντιβιοτικής δράσης (Paredes et al., 1986; Rodriguez et al., 1988), 

της παρεμπόδισης της ωοτοκίας (Girolami et al., 1981) και της φυτοτοξικότητας (Capasso et 

al., 1992b).  
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Παρατηρήθηκε ότι τα υγρά ελαιουργικά λύματα αποκτούν το μαύρο χρώμα, όταν 

αποθηκεύονται για κάποιο χρονικό διάστημα. Η αλλαγή αυτή στο χρώμα μπορεί να 

προκύπτει ως αποτέλεσμα της οξείδωσης και του μετέπειτα πολυμερισμού των τανινών, 

δίνοντας έτσι σκουρόχρωμες πολυφαινόλες (Hamdi, 1992). Οι Ragazzi et al., (1967c) 

διαπίστωσαν ότι το κύριο συστατικό στο έγχρωμο κλάσμα των αποβλήτων είναι ένα μόριο 

πολυμερούς φύσεως που προέρχεται από διάφορες χαμηλές μοριακά φαινολικές ενώσεις, ενώ 

οι Perez et al., (1987) έδειξαν ότι αυτό χημικά σχετίζεται με τη λιγνίνη και τα χουμικά οξέα. 

Η λιγνίνη σαν μακρομόριο παρήχθη από τον πολυμερισμό των φαινολών (Saiz Jimenez et 

al., 1986). 

 

Πίνακας 2.1. Απλές και σύνθετες φαινόλες που προσδιορίστηκαν στα υγρά ελαιουργικά απόβλητα 
(Niaounakis & Halvadakis, 2004). 

 

Φαινόλες Συνώνυμα Αναφορές 

Καφεϊκό οξύ  3-3,4-Διυδροξυφαινυλο-2-
προπενοικό οξύ, 3,4-

Διυδροξυκινναμικό οξύ. 

Vasquez-Roncero et al., 1974; 
Balice & Cera, 1984; Cichelli & 

Solinas, 1984; Visioli et al., 

1999; Servili et al., 1999. 

Κατεχόλη Βενζο-κατεχόλη, o-
διυδροξυβενζόλιο, o-βενζο(λο)διόλη, 

1,2- βενζο(λο)διόλη κατεχόλη, 1,2-

διυδροξυβενζόλιο, o-υδροξυφαινόλη, 
2-υδροξυφαινόλη, οξυφαινικό οξύ. 

Servili & Montedoro 1989; 
Capasso et al., 1992b; 

Vinciguerra et al., 1993; 

Capasso, 1992b. 

ο-κουμαρικό οξύ  3-φαινυλο-2-προπενοικό οξύ, β-

φαινυλο-ακριλικό οξύ. 

Balice & Cera, 1984; Chichelli 

& Solinas, 1984; Servili & 

Montedoro, 1989; Ramos-
Cormenzana et al., 1996. 

p-κουμαρικό οξύ  3-(4-υδροξυφαινυλο)-2-προπενοικό 

οξύ, p-υδροξυκινναμωμικό οξύ, β-
(4-υδροξυφαινυλο)-ακρυλικό οξύ. 

Balice & Cera, 1984; 

Chichelli & Solinas, 1984; 
Servili & Montedoro, 1989; 

Ramos-Cormenzana et al., 1996. 

ο-κουμαρικό οξύ  o-υδροξυκινναμικό οξύ Servili & Montedoro, 1989. 

Κρεσόλη  Μεθυλοφαινόλη, κρεζολικό οξύ, 
κρεσόλη, τρι-κρεσόλη, 

υδροξυτολουόλιο 

Capasso et al., 1992b; 
Vinciguerra et al., 1993. 

Διμεθυλο- 

ελαιοευρωπαίνη  

 Visioli et al., 1999, Servili et al., 

1999. 

3,4-Διυδροξυ –

φαινυλο-αιθανόλη – 

διαλδεύδη ελενολικού 

οξέος  

3,4-DHPEA-EDA Visioli et al., 1999; Lo scalzo & 

Scarpati, 1993; Servili et al., 

1999. 

3,4 – Διυδροξυ 

φαινυλοξικό οξύ 

 Knupp et al., 1996. 

3,4 – 

Διυδροξυφαινυλο 
γλυκόλη 

 Knupp et al., 1996. 

Φερουλικό οξύ 3-(4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινυλο)-2-

προπενοικό οξύ, 4-υδροξυ-3-
μεθοξυκινναμικό οξύ, 3-μεθοξυ-4-

υδροξυ κινναμωμικό οξύ, καφεϊκό 

οξύ 3-μεθυλο αιθέρα. 

Vasquez-Roncero et al., 1974b; 

Nieto et al., 1993; Perez et al., 
1992; Rodriquez et al., 1988; 

Saez-Mestre, 1989; Servili & 

Montedoro 1989. 
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Φαινόλες Συνώνυμα Αναφορές 

4-Υδροξυβενζοικό οξύ p-υδροξυβενζοικό οξύ Balice & Cera, 1984; Cichelli & 

Solinas, 1984; Servili & 

Montedoro 1989; Visioli et al., 
1999; Servili et al., 1999. 

4-Υδροξυγαινυλοξικό 

οξύ 

 Knupp et al., 1996. 

Υδροξυτυροσόλη 3,4-διυδροξυ φαινυλο αιθανόλη, 3,4-
DHPEA 

Pompei & Codovilli, 1974; 
Knupp et al., 1996; Visioli et al., 

1999, Servili et al., 1999. 

4-Μεθυλο-κατεχόλη 3,4-διυδροξυτολουόλιο, 
Ομοκατεχόλη. 

Capasso et al., 1992b; 
Vinciguerra et al., 1993. 

Ελαιοευρωπαίνη  Servili et al., 1999. 

Πρωτοκατεχικό οξύ 3,4-διυδροξυβενζοικό οξύ. Balice & Cera, 1984; Cichelli & 

Solinas, 1984; Knupp et al., 
1996. 

Ρεσορκινόλη 1,3-βενζολοδιόλη, m-

διυδροξυβενζόλιο, ρεσορκίνόλη. 

Capasso et al., 1992b; 

Vinciguerra et al., 1993. 

Συριγγικό οξύ 4-υδροξυ-3,5-διμεθοξυβενζοικό οξύ, 
3,5-διμεθοξυ-4-υδροξυβενζοικό οξύ. 

Balice & Cera, 1984; 
Cichelli & Solinas, 1984;  

Servili & Montedoro 1989; 

Ramos-Cormenzana et al., 1996. 

3,4,5-
Τριμεθοξυβενζοικό 

οξύ 

 Balice & Cera, 1984; Cichelli & 
Solinas, 1984. 

Τυροσόλη p-υδροξυ φαινυλο αιθανόλη, 4-
υδροξυ φαινυλο αιθανόλη, 1-υδροξυ-

2-(4-υδροξυφαινυλο) αιθάνιο, p-

HPEA. 

Pompei & Codovilli, 1974; 
Servili & Montedoro 1989; 

Capasso et al., 1992b, 1994; 

Knupp et al., 1996; Visioli et al., 

1999; Servili et al., 1999; 
Ramos-Cormenzana et al., 1996. 

Βανιλικό οξύ 4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζοικό οξύ. Balice & Cera, 1984; Cichelli & 

Solinas, 1984; Knupp et al., 
1996; Visioli et al., 1999; Servili 

et al., 1999; Ramos-Cormenzana 

et al., 1996. 

Βερατρικό οξύ  3,4 –διμεθοξυβενζοικό οξύ. Balice & Cera, 1984; Cichelli & 
Solinas, 1984. 

Βερβασβοζίδη  Vissioli et al., 1995c, Servili et 

al., 1999. 
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Πίνακας 2.2. Τα κύρια φλαβονοειδή που ανιχνεύτηκαν στα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων 

(Niaounakis & Halvadakis, 2004). 

 

Ανθοκυανίνες   Αναφορές 

Απιγενίνη  2-(p-υδροξυ φαινυλο)-5,7-διυδροξυ χρωμόνη, 

5,7-διυδροξυ-2-(4-υδροξυ φαινυλο)-4Η-1-

βενζοπυρανο 4-ονη, 5,7-υδροξυ-2-(4-
υδροξυφαινυλο)-χρωμεν-4-όνη, 4H-1-

βενζοπυράνιο-4-όνη, 5,7-διυδροξυ 2-(4-

υδροξυ φαινυλο)-(9CI), 4’, 5, 7 – τριυδροξυ 
φλαβόνη, απιγενίνη, χαμομήλι, σπιγκινίνη, 

απιγενιδίνη. 

Maestro-Duran et al., 1991 

7- γλυκοζίτης 

Απιγενίνης 

 Maestro-Duran et al., 1991 

Κυανιδίνη  Maestro-Duran et al., 1991 

3-γλυκοζίτης 

Κυανιδίνης 

Χρυσανθεμίνη, asterin, Κουρομανίνη 

(Kuromanin). 

Maestro-Duran et al., 1991 

Κυανιδίνη -3-
ρουτοσίδη 

 Maestro-Duran et al., 1991 

Φλαβόνη 2-φινυλο-4H-1-βενζοπυρένιο-4-ονη, 2-

φαινυλοχρωμόνη, 2-φαινυλο-γ-βενζοπυρόνη, 

2-φαινυλο-1,4-βενζοπυρόνη. 

Maestro-Duran et al., 1991 

Λουτεολίνη Ψηφιο φλαβόνη,  

Κυανιδενινόλη 1470. 

Vasquez-Roncero et al, 

1974; Maestro-Duran et al., 

1991; Visioli et al., 1999. 

7-γλυκοζίτης 
της 

Λουτεολίνης 

Κυναροσίδη Maestro-Duran et al., 1991; 
Visioli et al., 1999; Servili et 

al., 1999. 

Κερκετίνη Meletin, σοφοτερίνη, κυανιδενινόλη 1522. Vasquez-Roncero et al, 
1974; Maestro-Duran et al., 

1991; Visioli et al., 1999. 

 

Ρουτίνη Birutan, ρουτοσίδιο, 3, 3’, 4’, 5, 7-πεντα 
υδροξυ-φλαβόνη, φυτομελίνη, eldrin, 

κερκετίνη-3-ρουτοσίδη, ελιξαθίνη, 

μυρτιτολορίνης, σοφορίνη, οσυρυθρίνη. 

Servili et al., 1999. 

 

 

2.4. (Πολυ)φαινόλες των οινοποιητικών αποβλήτων 

2.4.1. Οι (Πολυ)φαινόλες των οινοποιητικών αποβλήτων (στερεών και υγρών) 

Τα στέμφυλα είναι τα υπολείμματα των συγκομισθέντων σταφυλιών μετά την εξαγωγή του 

χυμού των σταφυλιών από το πιεστήριο και αποτελούνται από φλούδες, μίσχους και σπόρους. 

Στην περίπτωση των κόκκινων ποικιλιών, τα σταφύλια διαχωρίζονται από τα κοτσάνια, ως 

μια από τις αρχικές διαδικασίες στην οινοποίηση και έτσι διατίθενται ξεχωριστά από τα 

υπόλοιπα υπολείμματα. Τα κόκκινα στέμφυλα υποβάλλονται επίσης σε μια διαδικασία 

διαβροχής με την οποία εκχυλίζονται πολλές πολυφαινόλες στο κρασί. Τα υπολείμματα 

(κατακάθια) είναι πυκνά στερεά που πέφτουν στο κάτω μέρος των αγγείων κατά τη 

διαδικασία της ζύμωσης (Alonso et al., 2002).  
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Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται ότι τα στέμφυλα και οι μίσχοι εμφανίζουν υψηλότερη 

περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες και αντιοξειδωτική δράση από ό,τι τα υπολείμματα 

(Πίνακες 2.3., 2.4. & 2.5.). Αυτό είναι ένα λογικό εύρημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο τα 

στελέχη, όσο οι φλούδες και οι σπόροι (που περιλαμβάνουν τα στέμφυλα) είναι τα μέρη του 

σταφυλιού που περιέχουν το μεγαλύτερο μέρος του πολυφαινολικού υλικού (Alonso et al. 

2002).  

Η διαδικασία της οινοποίησης του κάθε κρασιού είναι διαφορετική και αυτό έχει μια μεγάλη 

επιρροή στη σύνθεση των υποπροϊόντων. Συνεπώς, η επίδραση των συνθηκών καλλιέργειας 

δεν μπορεί να παρατηρηθεί ή δεν είναι σημαντική. Αυτή η επίδραση παρατηρείται μόνο στους 

μίσχους, οι οποίοι δεν έχουν υποστεί καμία διαδικασία, επειδή ήταν χωρισμένοι από τα 

σταφύλια πριν την οινοποίηση (Alonso et al., 2002). 

 

Πίνακας 2.3. Πολυφαινόλες που ποσοτικοποιήθηκαν (mg/L) στα δείγματα των στέμφυλων (σε τρείς 
ερυθρές ποικιλίες: (Cabernet Sauvignon, Syrah, και Tempranillo) και σε δύο λευκές ποικιλίες 

(Palomino Fino και Moscatel) στη μελέτη των Alonso et al. (Alonso et al., 2001). 
 
 

Ποικιλίες 

Οίνου  

Syrax Tempranillo 

 
Cabernet 

Sauvignon 

Moscatel Palomino 

Fino 

Πολυφαινόλες *Μη 

αρδ. 

Μη 

αρδ. 

**αρδ. Μη 

αρδ. 

Αρδ. Μη 

αρδ. 

Αρδ. Μη 

αρδ. 

Αρδ. 

Γαλλικό οξύ 1.14 2.26 1.85  0.84 0.66    

Φουρφουράλη  0.30 0.27       

p-OH-

Φαιναιθυλική 

αλκοόλη 

1.85  1.35   4.44 8.08   

Κατεχίνη  8.86 6.97 1.52 14.87   9.66 5.56 

Βανιλικό οξύ    1.45      

Συριγγικό οξύ 4.32   2.05      

Επικατεχίνη 21.74 4.54 3.44     3.23 2.37 

Καφταρικό οξύ      2.36 2.50 2.34 1.12 

trans-κουμαρικό 

οξύ 

      0.25 0.60  

Χλωρρογενικό 
οξύ 

   0.37      

trans-p-

κουμαρικό 

   0.11      

 

*Μη αρδ. (Μη αρδευόμενη καλλιέργεια), ** Αρδ. (Αρδευόμενη καλλιέργεια). 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 2.3. παρατηρείται ότι, στα στέμφυλα, σε γενικές γραμμές, οι πιο 

άφθονες ενώσεις είναι το γαλλικό οξύ, η κατεχίνη και η επικατεχίνη. Η παρουσία αυτών των 

ενώσεων είναι αξιοσημείωτη στα δείγματα με τη μεγαλύτερη αντιοξειδωτική δράση (Syrah, 

Tempranillo) και στην αρδευτική ποικιλία των Cabernet Sauvignon. Η μόνη ένωση που 

βρέθηκε σε όλα τα δείγματα από τις λευκές ποικιλίες των σταφυλιών ήταν το καφταρικό οξύ 

(Alonso et al., 2001). 
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Πίνακας 2.4. Οι πολυφαινόλες που ποσοτικοποιήθηκαν (mg/L) στα δείγματα των μίσχων (σε τρείς 

ερυθρές ποικιλίες των Cabernet Sauvignon, Syrah, και Tempranillo) στη μελέτη των Alonso et al. 

(Alonso et al., 2001). 
 

Πολυφαινόλες 

Syrax Tempranillo Cabernet 

Sauvignon 

*MA **Α MA. A. MA A 

Γαλλικό οξύ  0.76    0.69 

p-OH-
Φαιναιθυλική 

αλκοόλη 

60.05 23.04 2.97 11.97 3.83 11.51 

Κατεχίνη   67.44 28.08  36.88 

Συριγγικό οξύ     1.14 1.47 

Επικατεχίνη  2.41 33.85  0.76  

Καφταρικό οξύ 9.56 1.25 6.69 3.15 3.08 2.03 

trans-κουμαρικό 

οξύ 

3.80  3.28 1.63 0.27 1.17 

trans-p-
κουμαρικό οξύ 

0.90  0.09  0.14 0.81 

*MA (Μη αρδευόμενη καλλιέργεια), ** Α (Αρδευόμενη). 

Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα 2.4., στους μίσχους, η παρουσία του καφταρικού οξέος, 

της p-ΟΗ-φαιναιθυλικής αλκοόλης και του trans-κουμαρικού οξέος ήταν αξιοσημείωτη. 

Άλλες ενώσεις που βρέθηκαν σε μερικά, αλλά όχι σε όλα τα δείγματα των μίσχων, ήταν η 

κατεχίνη, η επικατεχίνη και το trans-p-κουμαρικό οξύ (Alonso et al., 2001). 
 

Πίνακας 2.5. Οι πολυφαινόλες που ποσοτικοποιήθηκαν (mg/L) στα δείγματα των υπολειμμάτων 

(κατακάθι) (σε τρείς ερυθρές ποικιλίες των Cabernet Sauvignon, Syrah και Tempranillo) και σε δύο 

λευκές ποικιλίες (Palomino Fino και Moscatel) στη μελέτη των Alonso et al. (Alonso et al., 2001). 

Πολυφαινόλες 

Syrax Tempranillo 

 

Cabernet 

Sauvignon 

Moscatel Palomino 

Fino 

MA A MA A MA A MA A MA A 

p-OH-

Φαιναιθυλική 
αλκοόλη 

      2.09    

Κατεχίνη 1.36          

Βανιλικό οξύ 2.93 1.79    1.39     

Συριγγικό οξύ 3.22 1.67   1.47 2.14     

Ισοβανιλλίνη 1.00          

Καφταρικό οξύ 6.23 4.03     0.95 4.67  4.17 

cis –κουμαρικό 

οξύ 

 0.37     0.36 0.30  0.18 

Trans- 

κουμαρικό οξύ 

1.93 0.55        0.22 

Χλωρογενικό 

οξύ 

0.59 1.07    1.94   2.63 0.80 

Καφεϊκό οξύ 11.59 1.39     3.86 1.39   

Cis-p –

κουμαρικό οξύ 

0.38   1.14       

Συριγγική 
αλδεύδη 

0.54 0.28 0.48 0.64       

Trans –p-

κουμαρικό οξύ 

2.87 0.59 0.30 0.57       

Φερουλικό οξύ 0.44 2.01 0.56 0.62 0.49 1.10     
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*ΜA (Μη αρδευόμενη καλλιέργεια), Α (Αρδευόμενη). 

Όσον αφορά τα υπολείμματα, σύμφωνα με τον Πίνακα 2.5., τα δείγματα της ποικιλίας του 

Syrah έδειξαν πολύ υψηλότερες τιμές αντιοξειδωτικής ικανότητας σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, 

εξαιτίας το ότι ένας μεγάλος αριθμός πολυφαινολών βρέθηκε σε αυτά (Alonso et al., 2001). 

Επιπλέον, οι Lafka et al. βρήκαν ότι οι κύριες φαινολικές ενώσεις στα απόβλητα των 

σταφυλιών είναι οι κατεχίνες, γλυκοζίτες φλαβονολών, ανθοκυανίνες, και τα φαινολικά οξέα 

(Lafka et al., 2007). Επομένως, τα απόβλητα των σταφυλιών μπορούν να αξιοποιηθούν στην 

εκχύλιση των πολυφαινολών σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές. Μια από αυτές είναι η 

χρήση τους ως λιπιδικά αντιοξειδωτικά τροφίμων, προκειμένου να αποφευχθεί ο 

σχηματισμός αρωματικών και τοξικών ενώσεων που προκύπτουν από την οξείδωση των 

λιπιδίων (Lafka et al., 2007). 

Το προφίλ των φαινολικών ενώσεων που ανακτώνται από τα απόβλητα των οινοποιείων, 

κυριαρχείται από το γαλλικό οξύ, την κατεχίνη και τα άκρα της επικατεχίνης. Επιπλέον, οι 

Lafka et al. (Lafka et al., 2007) εντόπισαν την υδροξυτυροσόλη, τυροσόλη, τους γλυκοζίτες 

της κυανιδίνης και διάφορα φαινολικά οξέα όπως: το καφεικό, προτοκατεχικό, συριγγικό, 

βανιλικό, ο-κουμαρικό & p-κουμαρικό. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα διαφορετικά 

συστήματα ανάκτησης τροποποίησαν τη φαινολική σύνθεση ποσοτικά, αλλά όχι ποιοτικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Τ Ο Υ  Ρ Υ Π Α Ν Τ Ι Κ Ο Υ  Φ Ο Ρ Τ Ι Ο Υ   

( Π Ο Λ Υ Φ Α Ι Ν Ο Λ Ε Σ )  Τ Ω Ν  Ε Ξ Ε Τ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν   

Σ Ε  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ  Μ Ε  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Α   

Κ Α Ι  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α  Ο Φ Ε Λ Η   

 

3.1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεθόδων διαχείρισης των ελαιουργικών και 

οινοποιητικών αποβλήτων  

3.1.1. Επιπτώσεις των ελαιουργικών αποβλήτων στο περιβάλλον 

Τα ελαιουργικά υγρά λύματα ξεχωρίζουν από ένα έντονο ιώδες - σκούρο καφέ ή μαύρο 

χρώμα και έχουν μια έντονη μυρωδιά που μοιάζει με αυτή του ελαιόλαδου. Επίσης 

χαρακτηρίζονται από έναν υψηλό βαθμό οργανικής ρύπανσης (με COD τιμές μέχρι 220 g/l), 

από ένα ελαφρά όξινο pH (3-6), μια υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα & υψηλή περιεκτικότητα 

σε στερεά ύλη (Vasquez-Roncero et al., 1974; Lopez, 1996). Τα υγρά ελαιουργικά απόβλητα 

εμφανίζουν υψηλές τιμές για τις περισσότερες παραμέτρους ρύπανσης όπως, COD: 50-180 

g/l , BOD5: 40-95 g/l, & LD50:τοξικότητα για τα ψάρια (8.7%) (Ouzounidou et al., 2010).  

Οι μέγιστες συγκεντρώσεις της χημικής απαίτησης οξυγόνου (COD) και της βιοχημικής 

απαίτησης οξυγόνου (BOD5) των ελαιουργικών αποβλήτων μπορεί να φτάσει στις τιμές των 

100 και 220 g/l αντίστοιχα (Balice et al., 1990). Οι μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, οι οποίες 

παράγονται κάθε χρόνο, επιδεινώνουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Το ρυπογόνο φορτίο των 

ελαιοτριβείων που τοποθετείται στη Μεσογειακή περιοχή είναι αρκετά σημαντικό (2800-

3600 τόνους BOD5 ανά ημέρα), δεδομένου ότι η εποχή των εργασιών του ελαιοτριβείου 

διαρκεί μόνο 100 ημέρες. Σε μερικές Ιταλικές και Ισπανικές περιοχές το ισοδύναμο 

ρυπαντικό φορτίο των ελαιοτριβείων είναι 5-10 φορές υψηλότερο από το φορτίο των 

οικιακών λυμάτων (Boari et al., 1984). Η συνολική ποσότητα των αποβλήτων ανέρχεται 

περίπου σε 10-12x106 m3/έτος και εμφανίζεται σε μια σύντομη περίοδο του χρόνου 

(Νοέμβριος – Μάρτιος). Η Ισπανία παράγει το 20% των αποβλήτων των ελαιοτριβείων στη 

Μεσογειακή λεκάνη (2-3x106 m3/έτος) στη σύντομη αυτή περίοδο των εργασιών του 

ελαιοτριβείου (Cabrera et al., 1996).  

Ο Πίνακας 3.1. απεικονίζει μια ιδέα του εύρους των τιμών για κάθε παράμετρο του 

ρυπογόνου φορτίου των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων, με αρκετές τιμές να 

διαφοροποιούνται πάνω από μία τάξη μεγέθους (Gonzalez-Lopez et al., 1994). Οι Knupp et 

al. (1996) παρατήρησαν ότι τα Ισπανικά υγρά ελαιουργικά απόβλητα είχαν χημικό 

απαιτούμενο οξυγόνου (COD) και βιοχημικό απαιτούμενο οξυγόνου (BOD 5) περίπου 
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διπλάσιο σε σύγκριση με τα Ιταλικά ελαιουργικά απόβλητα (Knupp et al., 1996.). Επίσης, ο 

Πίνακας 3.2. δείχνει ότι το ρυπογόνο δυναμικό (COD; BOD 5, τα ολικά στερεά, τα οργανικά 

στερεά κ.λπ.) ήταν μεγαλύτερο στα κλασσικού τύπου από ότι στα φυγοκεντρικού τύπου 

ελαιοτριβεία (Μπαλατσούρας, 1997; Fiestas & Borja, 1992). 

 

Πίνακας 3.1. Μέγιστες και ελάχιστες τιμές της κύριας ρύπανσης των συντελεστών που σχετίζονται 

με τα υγρά ελαιουργικά απόβλητα (Gonzalez-Lopez et al., 1994). 

Παράμετρος Μέγιστη Τιμή Ελάχιστη Τιμή 

Δυναμικό Οξειδοαναγωγής (mV) -330 -80 

PH 6.7 4 

Αγωγιμότητα (mS) 16 8 

Πυκνότητα (g/l) 1100 1016 

Χρώμα (U Pt-Co) 180000 52270 

Θολότητα (UNT) 62000 42000 

Αιωρούμενα Στερεά (g/l) 9 1 

Στερεά Ιζήματα (ml/l h) 250 10 

BOD (mg/l) 110000 35000 

COD (mg/l) 170000 45000 

OUR (ρυθμός πρόσληψης O2 %, mg/l h) 100 50 

Συνολικά Βακτήρια (@ 106 col/ml) 5 - 

Συνολικές Ζύμες και Μύκητες (@106 col/ml) 5 - 
 

Πίνακας 3.2. Συσχέτιση των βασικών γνωρισμάτων των ελαιουργικών αποβλήτων, προερχόμενα από 

τα κλασσικού και φυγοκεντρικού τύπου ελαιοτριβεία (Fiestas & Borja, 1992; Μπαλατσούρας, 1997). 

Χαρακτηριστικά Τύπος ελαιοτριβείου 

 Κλασσικό Φυγοκεντρικό 

Αλατότητα (mmhos/cm) 8 - 16 8 - 16 

pH 4.5 - 5 4.7 - 5.2 

Ρυπογόνο Δυναμικό   

BOD5 (kg/m3) 190 - 100 35 - 48 

COD (kg/m3) 120 - 130 45 - 60 

Αιωρούμενα Στερεά (g/l) 1 9 

Ολικά Στερεά (g/l) 120 60 

Στερεά Οργανικά (g/l) 15 5 

Πτητικά Στερεά (g/l) 105 55 

Λίπη(g/l) 0.5 - 1 3 - 10 
 

Σύμφωνα με την μελέτη των Niaounakis & Halvadakis (2004), η μη ορθή διαχείριση των 

ελαιουργικών αποβλήτων προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως οι 

παρακάτω: 

 

3.1.1.1. Φυτοτοξικότητα 

Ένα παράδειγμα τοξικότητας των υγρών ελαιουργικών αποβλήτων είναι η αναστολή της 

βλάστησης των διαφορετικών σπόρων και η όψιμη ανάπτυξη των φυτών από διαφορετικά 

είδη βλάστησης (Wang et al., 1967; Perez et al., 1986; Capasso et al., 1992a; Della Greca et 

al., 2001). Ακόμη έχει παρατηρηθεί ότι η άμεση αξιοποίηση των ακατέργαστων υγρών 

ελαιουργικών λυμάτων στα φυτά προκαλεί αποβολή των φύλλων και των καρπών (Fiume & 

Vita, 1977; Bartolini et al., 1993). Η φυτοτοξικότητα των υγρών ελαιουργικών λυμάτων έχει 

αποδοθεί από πολλούς συγγραφείς στην παρουσία των φαινολικών ενώσεων, αλλά και σε 
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μερικά οργανικά οξέα όπως, το φορμικό και το οξικό οξύ. Τα οξέα αυτά παράγονται μαζί με  

 

άλλους μικροβιακούς μεταβολίτες κατά την αποθήκευση των λυμάτων. Στην ίδια 

κατεύθυνση, οι Wang et al. (1967) βρήκαν ότι αρκετές φαινολικές ενώσεις παρούσες στα 

υγρά απόβλητα έχουν μια σημαντική φυτοτοξική επίδραση στο περιβάλλον (Wang et al., 

1967).  
 

3.1.1.2. Επιδράσεις στα ύδατα και στην υδρόβια ζωή 

Παρά την υπάρχουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, η διάθεση και η διαχείριση των 

υγρών ελαιουργικών λυμάτων είναι ανεξέλεγκτη. Η απόρριψη τους στους υδάτινους 

αποδέκτες (ποτάμια, θάλασσα, φυσικά νερά) αποτελεί συνήθη πρακτική, ακόμη και στο 

σύστημα αποχέτευσης. Η πιο αντιληπτή ρυπογόνος επίδραση αυτών των λυμάτων είναι ο 

αποχρωματισμός των υδάτων. Το χρώμα αλλάζει εξαιτίας της οξείδωσης και του 

επακόλουθου πολυμερισμού των τανινών, παράγοντας έτσι χρωματισμένες (σκούρες) 

πολυφαινόλες. Αυτές οι πολυφαινόλες είναι δύσκολο να απομακρυνθούν από τα λύματα 

(Rozzi et al., 1989; Hambi, 1993b). Το ανεπιθύμητο αυτό αποτέλεσμα είναι πολύ ορατό στις 

Μεσογειακές χώρες.  

Όταν τα υγρά απόβλητα απορρίπτονται απευθείας στα ύδατα των ποταμών ή άλλων υδάτινων 

συστημάτων, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των μικροοργανισμών που 

θα τα χρησιμοποιήσουν ως βάση. Αυτό με τη σειρά του επιδρά στην κατανάλωση του 

οξυγόνου που διαλύεται στο νερό και στη μείωση της ποσότητας που διατίθεται για τους 

υπόλοιπους ζώντες οργανισμούς. Αυτή η οικολογική επίδραση είναι ικανή να προκαλέσει μια 

ανισορροπία ολόκληρου του οικοσυστήματος (Niaounakis & Halvadakis, 2004). Άλλη 

παρόμοια διαδικασία μπορεί να προκύψει από την υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο. Η 

συγκέντρωση του φωσφόρου προωθεί και επιταχύνει την ανάπτυξη των φυκιών, 

συμβάλλοντας έτσι στο φαινόμενο του ευτροφισμού, που καταστρέφει την οικολογική 

ισορροπία των υδάτινων οικοσυστημάτων (Niaounakis & Halvadakis, 2004).  

 

3.1.1.3. Επιδράσεις στο έδαφος 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στο προηγούμενο εδάφιο 3.1.1.1., τα ελαιουργικά υγρά λύματα 

είναι ικανά να αναστείλουν τη βλάστηση των σπόρων, όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες 

σχετικά με τη μικροβιολογική τροποποίηση του εδάφους (Niaounakis & Halvadakis, 2004).  

Τα απόβλητα περιέχουν πολλά μέταλλα, οξέα και οργανικά, οι ουσίες αυτές είναι ικανές να 

καταστρέψουν την ικανότητα ανταλλαγής των κατιόντων του εδάφους. Αρκετά υψηλά 

επίπεδα αλατότητας του εδάφους ανιχνεύτηκαν σε ένα αλκαλικό έδαφος μετά τη ρύπανση με 

υγρά απόβλητα. Αυτό οφείλεται στην αντικατάσταση των κατιόντων του καλίου και νατρίου 

του εδάφους. Το pH παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και ο λόγος του C/N του εδάφους 

αυξήθηκε.  
 

Έχει επίσης αναφερθεί ότι η διάθεση των υγρών ελαιουργικών λυμάτων στο έδαφος 

διαμορφώνει τις ιδιότητες της συσσωμάτωσης του εδάφους (Colucci et al., 2002). Τα στερεά 

απόβλητα του ελαιοτριβείου περιέχουν 94% οργανική ύλη και επομένως μπορούν να 

αποδειχθούν εξαιρετικά ευεργετικά για το γεωργικό έδαφος. Όμως, τα εν λόγω απόβλητα 

περιλαμβάνουν απομεινάρια του ελαιόλαδου, το οποίο μπορεί να αυξήσει την 
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υδροφοβικότητα του εδάφους και να μειώσει την κατακράτηση του νερού και του ρυθμού 

της διείσδυσης (Abu-Zreig & Al-Widyan, 2002). 

 

 

Εικόνα 3.1. Απευθείας διάθεση των ελαιουργικών αποβλήτων στο έδαφος. 

 

3.1.1.4. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα 

Όταν τα υγρά ελαιουργικά λύματα αποθηκεύονται σε ανοικτές δεξαμενές ή /& απορρίπτονται 

στο έδαφος ή σε φυσικούς υδάτινους αποδέκτες, τότε αρχίζουν οι διαδικασίες της ζύμωσης 

(Balice et al., 1986). Οι επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας είναι η έκλυση του μεθανίου και 

άλλων πικάντικων αερίων (υδρόθειο κ.λπ.) στην ατμόσφαιρα. Αυτές οι ενώσεις προέρχονται 

κυρίως από τα φυτά των εξατμισμένων δεξαμενών ή λιμνών, αλλά και των νερών που έχουν 

ήδη μολυνθεί ή ακόμη και από το μολυσμένο έδαφος. Αυτό οδηγεί σε μια σημαντική ρύπανση 

από οσμές, ακόμη και σε μακρινή απόσταση, ειδικά στην περίοδο της παραγωγικής 

διαδικασίας του ελαιόλαδου (Niaounakis & Halvadakis, 2004).  

 

3.1.2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων των 

οινοποιείων 

Η αμπελουργική βιομηχανία παράγει μια τεράστια ποσότητα βιομάζας (οινολάσπης) που 

πρέπει να αντιμετωπιστεί για να αποφευχθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Αυτό το οργανικό περιεχόμενο περιλαμβάνει υδατάνθρακες, οξέα, (πολυ)φαινόλες και 

ακόρεστες ενώσεις με μεγάλες απαιτήσεις σε βιολογικό οξυγόνο, υψηλή ζήτηση σε χημικό 

οξυγόνο και συγκεντρώσεις στερεών. Αυτά τα απόβλητα έχουν τη δυνατότητα να 

επαναχρησιμοποιηθούν παρέχοντας επιπλέον οφέλη (Salgado et al., 2010). 

Η κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς βάσει του Ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1493/1999 της Κοινότητας και του Συμβουλίου, απαιτεί τα προϊόντα να αποστέλλονται στα 

αποστακτήρια αλκοόλης, τα οποία παράγουν απεμπλουτισμένα στέμφυλα και ένα υγρό 

απόβλητο (vinasse). Ωστόσο, οι μικρές οινοπαραγωγές βιομηχανίες δεν εφαρμόζουν το 
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συγκεκριμένο κανονισμό, παράγοντας οινολάσπη και στέμφυλα μαζί με τους μίσχους των 

σταφυλιών που χαρακτηρίζονται ως οργανικά απόβλητα.  

Από την άλλη πλευρά, η αερόβια απομάκρυνση των αποβλήτων του οινοποιείου, οι βινάσες 

και τα λύματα, παράγουν και άλλα στερεά απόβλητα και οινολάσπη (Bustamante et al., 2008). 

Ένα από τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζεται με τη διαχείριση των 

οινοποιητικών αποβλήτων και των αποστακτηρίων είναι η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων 

κατά τη διάρκεια μιας σύντομης περιόδου του έτους (Αύγουστος - Οκτώβριος). Τα ρυπογόνα 

χαρακτηριστικά είναι το υψηλό περιεχόμενο των φυτοτοξικών και αντιβακτηριακών 

φαινολικών ενώσεων και το χαμηλό pH, τα οποία αντιστέκονται στη βιολογική αποδόμηση 

(Rodrigo Sen˜ er & Pascual Vidal, 2001). Τα μέχρι τώρα στοιχεία από μελέτες δείχνουν ότι 

τα οινοποιητικά απόβλητα (λάσπες και στέμφυλα) μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση στις 

γεωργικές καλλιέργειες προκαλώντας φυτοτοξικότητα (Moldes et al., 2007b, 2008), αλλά και 

στα υδάτινα οικοσυστήματα όπως, οι υγροβιότοποι (Arienzo et al., 2009a). Το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στα υγρά λύματα των οινοποιείων που θεωρούνται υπεύθυνα κυρίως για τη 

ρύπανση των υπόγειων υδάτινων συστημάτων (Grismer et al., 2003). 

Τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων στα οινοποιεία και αποστακτήρια έχουν υψηλή 

συγκέντρωση σε οργανικές ύλες (669-920 g×kg /l), χαμηλό pH (μέσες τιμές που κυμαίνονται 

από 3,8 έως 6,8) και ηλεκτρική αγωγιμότητα (1,62-6,15 Ds/m) (Bustamante et al., 2008). 

Επίσης χαρακτηρίζονται από ένα υψηλό περιεχόμενο των πολυφαινολών (1,2-19,0 g×kg/L), 

μακροθρεπτικών συστατικών και κυρίως Κάλιο (11,9-72,8 g/kg), καθώς επίσης και από μια 

χαμηλή συγκέντρωση μικροθρεπτικών συστατικών και βαρέων μετάλλων. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τις γεωργικές απαιτήσεις και πρακτικές 

(Bustamante et al., 2008). Συνεπώς, τα παραπάνω απόβλητα πρέπει να επεξεργαστούν πριν 

την εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς (π.χ. γεωργία). Η παραγωγή του οίνου παράγει 

διαφορετικά απόβλητα (Σχήμα 1.3.) (Mateo et al., 2015) που χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

περιεκτικότητα σε αποδομήσιμες ουσίες και αιωρούμενα στερεά (Asselin & Delteil, 2003; 

Navarro, Sarasa, Sierra, Esteban & Ovelleiro, 2005).  

 

3.1.2.1. Χημικά χαρακτηριστικά των οινοποιητικών αποβλήτων 

Στους παρακάτω Πίνακες 3.3. & 3.4., παρουσιάζονται οι τυπικές τιμές των διάφορων 

παραμέτρων των αποβλήτων του οινοποιείου και η χημική τους σύνθεσή (Melamane et al., 

2007; Jin & Kelly, 2009). 

 

Πίνακας 3.3. Χημικά χαρακτηριστικά των οινοποιητικών αποβλήτων (Melamane et al., 2007). 

Παράμετροι Απόβλητο οινοποιείου 

pH  3.5-5.4 

Αλκαλικότητα (meq/l)  30.8-62.4 

Φαινόλες (mg/l)  29-474 

COD (mg/L)  7.600-16.000 

BOD5 (mg/L)  210-8000 

TOC (mg/l)  2.500-6.000 

Πτητικά στερεά (mg/l)  7.300-25.400 

Πτητικά αιωρούμενα στερεά (mg/l)  1.200-2.80 
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Παράμετροι Απόβλητο οινοποιείου 

Ολικά στερεά (mg/L)  11.400-32.000 

Ολικά αιωρούμενα στερεά (mg/l)  2.400-5.000 

NH4
+ (mg/l)  140 

Πίνακας 3.4. Τυπική χημική σύνθεση των υπολειμμάτων του Οινοποιείου (Jin & Kelly, 2009). 

 

Παρόλο που η εφαρμογή των συμβατικών μεθόδων αποτελεί συνήθως την οικονομικότερη 

επιλογή, αυτή δεν είναι ικανή να εκπληρώσει το επιθυμητό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. 

Αρκετά οινοποιεία απορρίπτουν τα απόβλητά τους, χωρίς τη στοιχειώδη επεξεργασία, σε 

πολύτιμους υδάτινους αποδέκτες, προκαλώντας σημαντική περιβαλλοντική ρύπανση στις 

ορεινές περιοχές, όπου είναι εγκατεστημένα, παρά την ύπαρξη της σχετικής νομοθεσίας. 

 

3.2. Πρακτικές αξιοποίησης του ρυπαντικού φορτίου (πολυφαινόλες) των παραπάνω 

αποβλήτων σε διάφορες εφαρμογές με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη  

3.2.1. Επιλογές διαχείρισης και αξιοποίησης των ελαιουργικών αποβλήτων με 

περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη 

Την τελευταία δεκαετία έχουν προταθεί αρκετές επιλογές διαχείρισης και αξιοποίησης αυτών 

των αποβλήτων. Οι περισσότερες από αυτές έχουν ως στόχο να μειώσουν τη φυτοτοξικότητα 

τους και την επαναχρησιμοποίηση τους για γεωργικούς σκοπούς (λίπανση, άρδευση κ.λπ.) ή 

σε άλλες πιο καινοτόμες και εναλλακτικές εφαρμογές (Roig et al., 2006). 
 

• Εξάτμιση 

Η πιο κοινή πρακτική για την εξάλειψη ή μείωση τους είναι η εξάτμιση σε ανοιχτές δεξαμενές 

αποθήκευσης στην ύπαιθρο, λόγω του χαμηλού κόστους επένδυσης και των κλιματικών 

Πίνακας 3.5.  Τυπική χημική σύνθεση των υπολειμμάτων του Οινοποιείου (Jin and Kelly, 2009). 

Παράμετρος Μίσχοι 

αμπέλου 

Στέμφυλα Οινολάσπη Ιλύς (λάσπη) 

Οινοποιείου 

Οργανική ύλη 920.000 915.000 759.000 669.000 

Οργανικός άνθρακας* 316.000 280.000 300.000 257.000 

Διαλυτός άνθρακας 74.500 37.400 87.800 26.900 

Ολικό άζωτο 12.400 20.300 35.200 44.300 

P 940 1.150 4.940 10.900 

K 30.000 24.200 72.800 20.700 

Na 1.250 1.200 1.385 3.390 

Ca 9.500 9.400 9.600 81.600 

Mg 2.100 1.200 1.600 2.700 

Fe 128 136 357 3.128 

Mn 25 12 12 91 

Cu 22 28 189 262 

Zn 26 24 46 227 

Πολυφαινόλες 23.900 10.600 8.900 1.100 

*Τα ποσά εκφράζονται σε ξηρό βάρος, σε mg ανά kg (προσαρμοσμένο από τους Bustamante et al., 

2008) 
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συνθηκών που ευνοούν αυτή την προσέγγιση στη Μεσογειακή ζώνη, προκαλώντας 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η πλειονότητα της ιλύος που δημιουργείται στις δεξαμενές 

εξάτμισης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για γεωργικούς σκοπούς ή ως εναλλακτική μορφή 

ενέργειας. Οι πιο πολλές αναφορές στη βιβλιογραφία σχετικά με την αξιοποίηση της ιλύος 

των ελαιουργικών αποβλήτων επικεντρώνονται στην κομποστοποίηση (Roig et al., 2006). Η 

κομποστοποίηση αυτού του προϊόντος (λάσπη) με άχυρο καλαμποκιού και παραπροϊόντων 

βαμβακιού μπορεί να αποτελέσει μια περιβαλλοντικά εναλλακτική διάθεση της λάσπης των 

ελαιουργικών αποβλήτων (Paredes et al., 2002). Επίσης άλλες εναλλακτικές μορφές 

διαχείρισης είναι: α) η δημιουργία καυσίμου αναμειγνύοντας το στερεό των ελαιουργικών 

υπολειμμάτων με το φλοιό της ελιάς (Vitolo et al., 1999) & β) η χρήση της ιλύος ως πρόσθετο 

για τη δημιουργία δομικών υλικών (Hytiris et al., 2004). 

 

 

Εικόνα 3.2. Διάθεση των ελαιουργικών αποβλήτων σε εξατμισοδεξαμενές. 

• Αξιοποίηση ως εδαφοβελτιωτικό 

Η δοκιμή και η χρησιμοποίηση των ελαιουργικών αποβλήτων απευθείας στο έδαφος ως 

οργανικό λίπασμα εμφανίζει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Οι ευεργετικές επιδράσεις 

στο έδαφος συνδέονται με το υψηλό περιεχόμενό τους σε θρεπτικά συστατικά, ιδιαίτερα 

κάλιο και τη δυναμική τους για την κινητοποίηση των ιόντων του εδάφους. Από την άλλη, οι 

αρνητικές επιδράσεις σχετίζονται με την παρουσία των φυτοτοξικών ενώσεων κυρίως των 

πολυφαινολών, την υψηλή συγκέντρωσή τους σε ανόργανα άλατα και το χαμηλό pH (Paredes 

et al., 1999).  

Επίσης, τα απόβλητα των ελαιοτριβείων θεωρούνται ικανά να μειώσουν τη διάχυση κάποιων 

οργανικών ενώσεων στο έδαφος. Η χρήση τους έχει ακόμη προταθεί και στην αποδυνάμωση 

της έκπλυσης των τοξικών οργανικών χημικών ουσιών όπως, τα ζιζανιοκτόνα (clopyralid & 

metamitron) στις καλλιέργειες (Cox et al., 1997).  
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Εικόνα 3.3. Το στερεό υπόλειμμα (λάσπη) που σχηματίζεται στον πυθμένα των δεξαμενών μετά την 

εξάτμιση του υγρού κλάσματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. 
 

• Φυσικο-χημική διαχείριση 

Η διαχείριση αυτή έγκειται στην προσθήκη χημικών ουσιών που προάγουν την καταστροφή 

των διαλυμένων οργανικών ουσιών ή την πήξη και την καθίζηση. Επίσης, η χρησιμοποίηση 

θειικού αργιλίου και υδροξείδιο του ασβεστίου μείωσε τη χημική ζήτηση οξυγόνου (COD) 

σε 20-30% συγκριτικά με τις αρχικές τιμές της (Tsonis et al., 1988). Μια άλλη καινοτόμα 

μέθοδος που εφαρμόζεται είναι η κροκίδωση της οργανικής ύλης αυτών των αποβλήτων με 

έναν οργανικό εμπορικό πολυηλεκτρολύτη. Με αυτή τη μέθοδο παράγεται νερό το οποίο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρδευτικούς σκοπούς στις καλλιέργειες και λάσπη (ιλύ) (Solano 

& Negro, 1996; Garcia -Gomez et al., 2003).  

• Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση  

Η ανακύκλωση των ελαιουργικών αποβλήτων με τη διαδικασία της κομποστοποίησης και τη 

μετατροπή τους σε οργανικό λίπασμα, επιτρέπει την επιστροφή των θρεπτικών ουσιών στο 

έδαφος και στις καλλιέργειες. Η μέθοδος της κομποστοποίηση αποφεύγει επίσης τις 

δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν παρατηρηθεί, όταν τα απόβλητα διατίθενται απευθείας στο 

έδαφος. Είναι σημαντικό πριν ξεκινήσει η διαδικασία της κομποστοποίησης τα ελαιουργικά 

απόβλητα να απορροφούνται από ένα στερεό υπόστρωμα όπως τα λιγνοκυτταρινικά υλικά. 

Η χρησιμοποίηση κομπόστ από τα ελαιουργικά απόβλητα ως εδαφοβελτιωτικό στις 

καλλιέργειες όπως, τα κηπευτικά ή άλλες γεωργικές καλλιέργειες, έδειξε ότι οι αποδόσεις 

τους με κομπόστ ήταν παρόμοιες και μερικές φορές μεγαλύτερες από εκείνες με τη χρήση 

των ανόργανων λιπασμάτων (Cegarra et al., 1996). Επίσης, παρατηρήθηκε μια αύξηση της 

δραστικότητας του συστήματος φυτών – εδάφους μετά την εφαρμογή του λιπάσματος 

κομπόστ (Tomati et al., 1996). 

• Δυναμικό για παραγωγή ενέργειας 

Το πυρηνόξυλο που παράγεται στη δεύτερη εκχύλιση των διφασικών ελαιοτριβείων, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο υλικό στο φούρνο για την απόκτηση θερμικής ή ηλεκτρικής 

ενέργειας (Masghouni & Hassarri, 2000; Caputo et al., 2003). Η συγκεκριμένη μέθοδος 
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χρησιμοποιείται σε πολλά ελαιοτριβεία, λόγω το ότι ο αποξηραμένος φλοιός της ελιάς 

εμφανίζει μια σχετικά υψηλή θερμιδική ισχύ (400 kcal/kg). Όμως ένα σημαντικό μέρος της 

ενέργειας που παράγεται από την καύση, αξιοποιείται για την ξήρανση των παραγόμενων 

αποβλήτων από τα διφασικά ελαιοτριβεία και έτσι η συνολική παραγωγή ενέργειας είναι 

σχετικά χαμηλή (Azbar et al., 2004). Μια άλλη σχετικά νέα φυσικοχημική μέθοδος 

μετατρέπει τη στερεά βιομάζα σε ενέργεια με τη διαδικασία της αεροποίησης, κυρίως από τα 

λιπανθέντα απόβλητα του διφασικού συστήματος εκχύλισης. Η στερεή βιομάζα μετατρέπεται 

σε ένα συνθετικό αέριο το οποίο είναι ένα μίγμα από CO & H2 και χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή των συνθετικών καυσίμων (Roig et al., 2006).  

 

3.2.2. Επιλογές διαχείρισης και αξιοποίησης των οινοποιητικών αποβλήτων με 

περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη 

Για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οινοποιητικών 

υπολειμμάτων, έχουν αναπτυχθεί και προταθεί διάφορες εναλλακτικές λύσεις όπως, η χρήση 

των στέμφυλων και της βινάσης για την παραγωγή ζωοτροφών (Vaccarino et al., 1993). 

Επίσης, έχουν αναφερθεί και άλλες μέθοδοι για την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των 

υποπροϊόντων της οινοποίησης (στέμφυλα, οινολάσπη). Όπως για παράδειγμα, η παραγωγή 

ζύμης (Lo Curto και Tripodo, 2001), η εκχύλιση και ανάκτηση των φαινολικών ενώσεων 

(Louli et al., 2004), η παραγωγή ελαίου σταφυλιού (Molero et al., 1995a, b) ή η ενέργεια 

(Rodrigo Senfer & Pascual Vidal, 2001) και η χρήση των μίσχων του σταφυλιού για την 

απολύμανση των αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα (Villaescusa et al., 2004).  

Οι πιθανές όμως χρήσεις των αποβλήτων των οινοποιείων και αποστακτηρίων ως πρώτων 

υλών για την παρασκευή των διαφόρων ουσιών, είναι σε συνάρτηση με την αγοραία αξία των 

προϊόντων που παράγονται από την επεξεργασία των αποβλήτων της οινοποίησης. Άλλες 

μελέτες έχουν επικεντρωθεί στη λιπασματοποίηση ορισμένων υπολειμμάτων, όπως οι μίσχοι 

των σταφυλιών (Ranalli et al., 2001; Bertra'n et al., 2004) και τα στέμφυλα (Wallach et al., 

1992; Madejo'n et al., 2001; Dı'az et al., 2002). Άλλες εναλλακτικές λύσεις για την 

ανακύκλωση αυτών των υπολειμμάτων, κυρίως των στέμφυλων και της οινολάσπης, θα 

μπορούσαν να είναι η χρήση τους ως εδαφοβελτιωτικό λίπασμα στο έδαφος (άμεση 

εφαρμογή) ή μετά από κομποστοποίηση ως λίπασμα στις καλλιέργειες. Αρκετοί συγγραφείς 

έχουν αναφέρει τις θετικές επιδράσεις της λιπασματοποίησης στην ανάπτυξη των φυτών, 

όταν η οινολάσπη ή τα στέμφυλα έχουν χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό λίπασμα 

(Mariotti et al., 2000; Masoni et al., 2000; Ferrer et al., 2001).  

Επίσης, η χρήση της οινολάσπης έχει προταθεί ως διατροφικό μέσο (θρεπτικό μέσο) για πολλά 

είδη Lactobacillus, λόγω το ότι αποτελεί μια οικονομική πηγή σε μικροβιακά θρεπτικά 

συστατικά με θετικά αποτελέσματα. Η αποσταγμένη αυτή οινολάσπη, εκτός από τη θρεπτική 

αξία της ως διατροφικό μέσο, περιέχει και το τρυγικό οξύ (Tartaric acid). Το τρυγικό οξύ 

θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά παραπροϊόντα σε αυτά τα απόβλητα. Είναι ένα καθαρά 

φυσικό οξύ, το οποίο θα μπορούσε να είναι μια σημαντική εναλλακτική πρόταση κατά του 

(πολύ)χρησιμοποιούμενου κιτρικού ή φωσφορικού οξέος στις βιομηχανίες τροφίμων, ποτών 

και φαρμάκων. Επιπλέον αξιοποιείται και σε άλλους τομείς όπως, στο χρωματισμό των 

κλωστοϋφαντουργικών, γαλβανισμών και στην παραγωγή καθρέφτη (Rivas et al., 2006). 
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3.2.3. Ανάκτηση των πολυφαινολών από τα εξεταζόμενα απόβλητα και αξιοποίησή τους 

για την παρασκευή τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. 

 

3.2.3.1. Ανάκτηση των πολυφαινολών 

Αρκετές αναφορές στη βιβλιογραφία υποδεικνύουν την παραγωγή υψηλής καθαρότητας 

αντιοξειδωτικών ενώσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να μετατραπούν σε δραστικές ενώσεις 

στη φαρμακολογία, όπως με τη χρήση ενός βιοαντιδραστήρα (Briante et al., 2004). Επίσης 

προτείνεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα φυγοκέντρησης – υπερδιήθησης, το οποίο μπορεί 

να πετύχει μια επιλεκτική διάκριση ορισμένων χρήσιμων προϊόντων όπως, οι πολυφαινόλες 

(Turano et al., 2002).  

Επιπλέον, ποικίλες μέθοδοι αξιοποίησης των ελαιουργικών υγρών αποβλήτων έχουν 

μελετηθεί μέχρι σήμερα όπως, η αντίστροφη ώσμωση (Amirante & Di Renzo, 1991), η 

φυτοχημική αποικοδόμηση φαινολών (Cermola et al., 2004), η ηλεκτρόλυση (Adhoum 

&Monser, 2004) κ.λπ. Όμως οι προσεγγίσεις αυτές φαίνεται να μη συνιστούν μια ρεαλιστικά 

βιώσιμη λύση (Roig et al., 2006). Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν επίσης αναπτυχθεί πολλά 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χρησιμοποιούν την εκχύλιση υγρού - υγρού σε αντίθετα 

ρεύματα (Calero et al., 1994), τις προσροφητικές ρητίνες (Cuomo και Rabovskiy, 1999), την 

εκχύλιση με υπερκρίσιμο ρευστό σε στήλη που λειτουργεί στο αντίθετο ρεύμα (Crea, 2002) 

ή την υπερδιήθηση και την προσρόφηση σε μη ιοντικές ρητίνες (Brenes & Castro, 2003) από 

τα εξεταζόμενα απόβλητα. Ακόμη έχουν δημοσιευθεί πολυάριθμες μέθοδοι σύνθεσης (Bai et 

al., 1998; Espin et al., 2002; Allouche et al., 2004; Allouche και Sayadi, 2005) και εκχύλισης 

(εκχύλιση στερεού-υγρού, εκχύλιση υγρού - υγρού ή η τεχνική προσρόφησης που 

χρησιμοποιεί ρητίνες) από τα ελαιουργικά απόβλητα (Capasso et al., 1999; Visioli et al., 

1999; Bouzid et al., 2005). Το μοναδικό σύστημα καθαρισμού που δείχνει να είναι 

πετυχημένο μέχρι σήμερα για τη βιομηχανική αξιοποίησή του, ήταν αυτό που αναπτύχθηκε 

από τους Fernández-Bolaños et al., (2002 a).  

Το σύστημα περιλαμβάνει τη διέλευση του αρχικού υγρού του αποβλήτου, μέσω μίας 

ιοντοανταλλακτικής ρητίνης, για να παγιδεύσει το αντιοξειδωτικό στην πρώτη φάση. Η 

δεύτερη φάση αποτελεί μια μη ιοντική ρητίνη προσροφητικού τύπου XAD. Αυτή η μήτρα 

πλένεται με ένα μείγμα από μεθανόλη ή αιθανόλη και νερό (30-33%) και το διάλυμα που 

λαμβάνεται περιέχει 75% τουλάχιστον υδροξυτυροσόλη που υπάρχει στα απόβλητα. Με την 

απομάκρυνση του πολικού οργανικού διαλύτη, το στερεό που παράγεται περιέχει περίπου 

95% κατά βάρος υδροξυτυροσόλη, με σημαντικά κλάσματα καθαρότητας που φθάνουν έως 

και 99.6% (Fernández-Bolaños et al., 2006). 

 

3.2.3.2. Εφαρμογές των ανακτώμενων πολυφαινολών από τα απόβλητα των 

ελαιοτριβείων 

• Εφαρμογή στη βιομηχανία φαρμάκων και τροφίμων 

Οι φαινολικές ενώσεις που αποκτήθηκαν από τους ελαιόκαρπους και τα υποπροϊόντα τους 

(πυρηνόξυλο, φύλλα ελιάς και ελαιουργικά απόβλητα) έχουν μια εξαιρετικά υψηλή 

αντιοξειδωτική δράση και εμφανίζουν ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία (Visioli et al., 

1998a). Για παράδειγμα, οι βιοφαινόλες της ελιάς μπορούν να δράσουν ως φυσικά 

αντιοξειδωτικά πρόσθετα στα τρόφιμα και ως συμπληρώματα διατροφής, προσφέροντας νέες 
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ιδιότητες και χαρακτηριστικά στα τρόφιμα και στα ποτά (Zbakh et al., 2012; Ciriminna et al., 

2017).  

Οι βιοφαινόλες του ελαιόκαρπου θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα συνθετικά 

αντιοξειδωτικά για την αποφυγή της οξειδώσεως (τάγγισμα) του κρέατος, των ψαριών, των 

ψητών και γαλακτοκομικών προϊόντων, εξαιτίας της αντιμικροβιακής, αντιφλεγμονώδης και 

αντιοξειδωτικής δραστικότητάς τους (Manach et al., 2004). Επιπλέον, οι βιοφαινόλες έχουν 

την ικανότητα να προστατεύουν τα λιπίδια από την οξείδωση (Carocho et al., 2013). 

Η αντιοξειδωτική δράση των εκχυλισμάτων των βιοφαινολών στην προστασία των λιπιδίων 

συσχετίζεται άμεσα με την ποσότητα της υδροξυτυροσόλης (ΗΤ) που υπάρχει στο εκχύλισμα 

των ελαιουργικών αποβλήτων (Ciriminna et al., 2017). Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, λόγω 

της εξαιρετικής τιμής της ORAC και της αυξημένης συγκέντρωσης της υδροξυτυροσόλης 

(De Leonardis et al., 2008).  

Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι το εκχύλισμα των ελαιουργικών αποβλήτων περιλαμβάνει 

πολλές φαινόλες, οι οποίες συνεργιστικά εμφανίζουν μια υψηλότερη αντιμικροβιακή δράση, 

έναντι των πέντε μικροβιακών ειδών (Escherichia coli, Salmonella poona, Bacillus cereus, 

Saccharomyces cerevisiae και Candida albicans) από το να χρησιμοποιηθεί μόνο η 

υδροξυτυροσόλη ή μόνο η ελαιοευρωπαίνη (Teresa Serra et al., 2008). Πολύ λίγες μελέτες 

αναφέρουν τη χρήση των ελαιουργικών αποβλήτων, ως πηγή αντιοξειδωτικών στο πεδίο των 

καλλυντικών (Rodrigues et al., 2013, 2014, 2015). Σύμφωνα με τις αναφορές των Rodrigues 

et al. (2015), η πλειονότητα αυτών των αντιοξειδωτικών είναι οι πολυφαινόλες και οι 

ισοφλαβόνες. 

Η μελέτη των Ciminna et al. (2016) διερεύνησε τις βασικές μεθοδολογίες ανάκτησης και 

εκχύλισης που δείχνει ότι τα εκχυλίσματα από τα ελαιουργικά απόβλητα είναι χημικά 

διαφορετικά από εκείνα που λαμβάνονται από τα φύλλα της ελιάς. Επιπλέον, η χημική 

σύνθεση των διαθέσιμων εκχυλισμάτων διαφέρει και εξαρτάται από την ωρίμανση (χρόνος 

συγκομιδής), την ποικιλία και τη ζώνη καλλιέργειας της ελιάς (Ciminna et al., 2016).  

Άλλες αναφορές υποδεικνύουν ότι πολλές εταιρείες τροφίμων και ποτών ενδιαφέρονται να 

μεταβούν από τα συμβατικά συνθετικά αντιοξειδωτικά στα εκχυλίσματα των βιοφαινολών 

από τον ελαιόκαρπο και τα απόβλητα προσδίδοντας επιπρόσθετα οφέλη στην υγεία. Η 

ύπαρξη των νομοθετικών εμποδίων στην ευρεία αναγνώριση και υιοθέτησή των αξιώσεων 

υγείας των βιοφαινολών του ελαιόκαρπου θα πρέπει να ξεπεραστεί, όπως συνέβη με την 

αναγνώριση των αξιώσεων υγείας των πολυφαινολών του ελαιόλαδου (Martin-Pelaez et al., 

2013; Ciriminna et al., 2017).  
 

• Εφαρμογή στην παρασκευή καλλυντικών 

Ως αποτέλεσμα της εκχύλισης του ελαιόλαδου, παράγεται το υγρό στερεό απόβλητο 

(«alperujo») το οποίο είναι πλούσιο σε υδροξυτυροσόλη και τυροσόλη (Alu’datt et al., 2010). 

Στα επόμενα στάδια βελτίωσης και συμπύκνωσης αυτού του προϊόντος, λαμβάνονται 

διάφορα υποπροϊόντα που περιέχουν σημαντικές ποσότητες υδροξυτυροσόλης και 

τυροσόλης, όπως τα στερεά απόβλητα και τα διαλυτά λιπαρά υγρά εκχυλίσματα. Η 

καλλυντική πρώτη ύλη που πρόκειται να ληφθεί είναι ένα υδατοδιαλυτό υγρό εκχύλισμα που 

χρησιμοποιείται ως συστατικό στην παρασκευή των καλλυντικών προϊόντων (Miralles et al., 

2015).  
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• Αντηλιακή προστασία 

Η μελέτη του Galanakis, (2015), έδειξε ότι οι φαινόλες που ανακτώνται από τα ελαιουργικά 

υγρά λύματα είναι πιο ενεργά φίλτρα UV σε σύγκριση με την α-τοκοφερόλη και το 

ασκορβικό οξύ στις περιοχές των UVB και UVA. Αυτό πιθανά συμβαίνει εξαιτίας της 

υψηλότερης αντιοξειδωτικής ικανότητας αυτών των φαινολών. Η αποτελεσματικότητα των 

βιοδραστικών ενώσεων στα καλλυντικά σχετίζεται με τη διάχυσή τους μέσω του δέρματος. 

Τα μικρά διαλυτά μόρια με λιπόφιλες και υδρόφιλες ιδιότητες έχουν μεγαλύτερη ικανότητα 

να διασχίζουν την κεράτινη στιβάδα από τα πολυμερή ή τις πολύ λιπόφιλες ουσίες (Rawlings 

& Matts, 2005). Ωστόσο, εάν είναι πολύ διαλυτά στο νερό, υπάρχει πάντα το πρόβλημα της 

απομάκρυνσης από το δέρμα κατά τη βύθιση στο θαλασσινό νερό (Galanakis et al., 2018).  

Δεδομένου ότι τα αντηλιακά έρχονται σε επαφή με το οξυγόνο κατά τη διάρκεια της χρήσης 

τους, είναι σημαντικό οι φαινόλες να ενθυλακωθούν, προκειμένου να αποφευχθεί η οξείδωσή 

τους. Η ενθυλάκωση περιβάλλει τις φαινόλες μέσα σε ένα φυσικό φράγμα, διατηρεί τη 

σταθερότητά τους και τις προστατεύει από τις περιβαλλοντικές καταπονήσεις (Galanakis, 

2012). Η επιτυχημένη ανάπτυξη των προϊόντων για την τοπική χρήση των βιοδραστικών 

ενώσεων βασίζεται στην κατανόηση της διαπερατότητας του δέρματος. Πρέπει να 

διασφαλιστεί ότι τα λαμβανόμενα σωματίδια είναι κατάλληλα στη διείσδυση του δέρματος 

μέσω του φραγμού του δέρματος, ιδιαίτερα της κεράτινης στιβάδας (Rawlings & Matts, 

2005). Συνεπώς, οι τεχνικές εγκλεισμού των καλλυντικών θα πρέπει να εστιάζουν στη 

βελτίωση της σταθερότητας των ενώσεων, στην αποφυγή της ασυμβατότητας των ουσιών, 

στη μείωση της οσμής και στην εξασφάλιση της ενεργής λειτουργίας αυτών (Soto et al., 

2015).  

• Αντιγηραντική προστασία 

Οι φυσιολογικοί ανθρώπινοι ινοβλάστες υφίστανται αναπλαστική γήρανση λόγω των 

περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων (Katsiki et al., 2007). Η γήρανση μπορεί να 

επιταχυνθεί με την έκθεση των κυττάρων σε μια ποικιλία οξειδωτικών παραγόντων που 

συνεισφέρουν μεταξύ άλλων στη συσσώρευση των κατεστραμμένων πρωτεϊνών. Η 

ελαιοευρωπαίνη ενισχύει τη δραστικότητα του πρωτεασώματος και εμφανίζει ιδιότητες 

αντιγήρανσης (Katsiki et al., 2007).  

Ακόμη, η υδροξυτυροσόλη (ΗΤ) ή η 3,4-διυδροξυφαινυλαιθανόλη, είναι ένα από τα 

υδροξυαρωματικά συστατικά των σεκοϊριδοειδών (de Leonardis et al., 2008). Είναι μια πολύ 

βιοενεργή αλκοολική ορθο-διφαινόλη και έχει αποδειχθεί ότι έχει αντιοξειδωτικά και 

αντιμικροβιακά αποτελέσματα (Bisignano et al., 1999) που αντιπροσωπεύουν το 92% των 

συνολικών φαινολών των τελικών εκχυλισμάτων (de Leonardis et al., 2008). 

• Αντιοξειδωτική χρήση 

Τα συμπτώματα της δερματικής βλάβης συμπεριλαμβανομένης της ρυτίδωσης και του 

χρωματισμού, αναπτύσσονται νωρίτερα κατά την έκθεση του δέρματος στον ήλιο, παρά σε 

ένα μη εκτεθειμένο δέρμα, ένα φαινόμενο που αναφέρεται ως φωτογήρανση (Rodrigues et 

al., 2015). Τα αποτελέσματα της μελέτης των Kimura και Sumiyoshi, (2009) έδειξαν ότι το 

εκχύλισμα από τα φύλλα της ελιάς με κύριο συστατικό την ελαιοευρωπαίνη ανέστειλε την 

αύξηση του πάχους του δέρματος και τη μείωση της ελαστικότητας του που προκαλείται από 

τη μακροχρόνια έκθεση σε UVB ακτινοβολία. Επιπλέον, μείωσαν την εμφάνιση και την 

ανάπτυξη όγκων στο εκτεθειμένο δέρμα (Kimura & Sumiyoshi, 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ω Ν  Π Ο Λ Υ Φ Α Ι Ν Ο Λ Ω Ν   

Τ Ο Υ  Ε Λ Α Ι Ο Λ Α Δ Ο Υ ,  Τ Ο Υ  Κ Ρ Α Σ Ι Ο Υ  Κ Α Ι  Τ Ω Ν  Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν  

Τ Ο Υ Σ  Σ Τ Η Ν  Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Η  Τ Η Σ  Υ Γ Ε Ι Α Σ   

 

4.1. Ευεργετικές επιδράσεις των πολυφαινολών του ελαιόλαδου και των ελαιουργικών 

αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία – αποτελέσματα in vivo κλινικών μελετών 
 

4.1.1. Οι ευεργετικές επιδράσεις του ελαιόλαδου και της μεσογειακής διατροφής στην 

υγεία του ανθρώπου  

Οι ευεργετικές επιδράσεις της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής στις ασθένειες που 

συνδέονται με τις οξειδωτικές βλάβες όπως, τα καρδιαγγειακά νοσήματα (CHD), η γήρανση 

και ο καρκίνος, αποδεικνύονται από πληθώρα μελετών (Renaud et al., 1995; de Lorgeri et al., 

1999; Kampa et al., 2007). Η κατανάλωση του ελαιόλαδου συνδέθηκε με ένα χαμηλότερο 

κίνδυνο στεφανιαίας νόσου (Trevisan et al., 1990) και με μια μείωση του κινδύνου για 

καρκίνο του στήθους (Trichopoulou et al., 1995).   

Η κατανάλωση του ελαιόλαδου είναι σε συμφωνία με τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές 

της Αμερικάνικης Ένωσης Καρδιολογίας (American Heart Association) (Kraus et al., 2000) 

για την αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών οξέων με τα ακόρεστα λίπη. Είναι επίσης 

σε συμφωνία και με τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης 

Χοληστερόλης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (NCEP) για την απελευθέρωση της 

συνολικής πρόσληψης λίπους και πιο συγκεκριμένα από τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα 

(MUFA) (executive summary of the third report of the National Cholesterol Education 

Program (NECP); Expert Panel on Detection, Evaluation, & Treatment of high blood 

cholesterol in adults, 2001). Το 1979, οι Keys et al. (Keys et al., 1986) παρείχαν κάποια 

αποδεικτικά στοιχεία για το μειωμένο κίνδυνο στεφανιαίας καρδιοπάθειας που σχετίζεται με 

τη μεσογειακή διατροφή παρά την υψηλή περιεκτικότητα της σε μονοακόρεστα λιπαρά.  

Το ελαιόλαδο είναι η κύρια πηγή λίπους στη μεσογειακή διατροφή. Πλήθος δημοσιευμένων 

μελετών αποδεικνύει τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής και της κατανάλωσης ελαιόλαδου 

σε παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τον κίνδυνο της στεφανιαίας καρδιοπάθειας. Οι 

παράγοντες κινδύνου έχουν σχέση με το λιπιδικό προφίλ και τη συνακόλουθη οξείδωση των 

λιπιδίων και του DNA, την αντίσταση στην ινσουλίνη και στη φλεγμονή (Perez-Jimenez et 

al., 2005; Estruch et al., 2006; Covas et al., 2007; Salas-Salvado et al., 2008). Οι ευεργετικές 

επιδράσεις του ελαιόλαδου στους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου αναγνωρίζονται  
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περισσότερο από ότι παλιότερα, αλλά συχνά αποδίδονται μόνο στα υψηλά επίπεδα των 

μονοακόρεστων λιπαρών οξέων που υπάρχουν στο ελαιόλαδο (Αμερικανική Υπηρεσία 

Τροφίμων και Φαρμάκων, 1 Νοεμβρίου 2004). Ωστόσο, το ελαιόλαδο είναι μια λειτουργική 

τροφή που εκτός από μια υψηλή περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, περιέχει και 

άλλα δευτερεύοντα βιολογικά ενεργά συστατικά (Covas et al., 2006c). Μεταξύ αυτών, τα 

καλύτερα μελετημένα είναι οι πολυφαινόλες.  

Τα ευρήματα ανθρώπινων μελετών με υγιείς εθελοντές και ασθενείς με σταθερή στεφανιαία 

νόσο ή υπερχοληστερολαιμία, έχουν επιβεβαιώσει ότι οι πολυφαινόλες του ελαιόλαδου 

μειώνουν τη βλάβη των λιπιδίων in vivo που προήλθε από την οξείδωση (Covas et al., 2006a), 

την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία (Ruano et al., 2005) & το προθρομβωτικό προφίλ (Ruano et 

al., 2007; Pacheco et al., 2007; Bogani et al., 2007; Fito et al., 2008). Η πρόσληψη των 

πολυφαινολών έχει συσχετιστεί με χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο και 

στεφανιαία νόσο (Hertog et al., 1995). Οι αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, 

καθώς επίσης και η βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας και του προφίλ των λιπιδίων 

έχουν αποδοθεί επίσης στις διατροφικές πολυφαινόλες (Zern et al., 2005).  

Μελέτες έχουν πρόσφατα υποδείξει ότι τα οφέλη για την υγεία της μεσογειακής διατροφής, 

μπορεί να οφείλονται σε ένα συνεργικό συνδυασμό των φυτοχημικών και λιπαρών οξέων 

(Fortes et al., 2005). Τα δευτερεύοντα συστατικά, ιδιαίτερα οι φαινολικές ενώσεις, στο 

ελαιόλαδο μπορούν να συμβάλουν στα οφέλη για την υγεία που προκύπτουν από τη 

μεσογειακή διατροφή. Μεταξύ των ελαιόλαδων που υπάρχουν συνήθως στην αγορά, τα 

παρθένα και ιδιαίτερα τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα που παράγονται με μεθόδους άμεσης πίεσης 

ή φυγοκέντρησης έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε (πολύ)φαινόλες (150 έως 350 mg/kg 

ελαιόλαδου) (Gimeno et al., 2002).  

Σε πειραματικές μελέτες, οι φαινολικές ενώσεις στο ελαιόλαδο έδειξαν ισχυρές 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες (Owen et al., 2000a,b ;Visioli et al., 2000b). Οι αυξανόμενες 

ενδείξεις υποδεικνύουν ότι οι διατροφικές φαινόλες (Gardner et al., 2000; Mangas-Cruz et 

al., 2001; Deveraj et al., 2002; Yokozawa et al., 2002; Mursu et al., 2004; Marrugat et al., 

2004) μπορούν να τροποποιήσουν το μεταβολισμό των λιπιδίων και των λιποπρωτεϊνών. Μια 

ημερήσια δόση των 25 ml όλων των τύπων ελαιόλαδου (Covas et al., 2006a,b), παρόμοια με 

την καθημερινή κατανάλωση που συνιστά η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και 

Φαρμάκων (Food & Drug Administration, 1 Νοεμβρίου 2004), μειώνει τους παράγοντες 

καρδιαγγειακού κινδύνου των λιπιδίων και βελτιώνει την κατάσταση των αντιοξειδωτικών 

όπως, της γλουταθειόνης (Owen et al., 2000a,b). Επιπλέον, η καθημερινή κατανάλωση 

ελαιόλαδου υψηλής και μέσης συγκεντρώσεως σε πολυφαινόλες μειώνει την οξειδωτική 

βλάβη στα λιπίδια και προσφέρει τα μέγιστα οφέλη αυξάνοντας τα επίπεδα της HDL 

χοληστερόλης (Covas et al., 2006a,b).  

4.1.2. Ανασκόπηση των ανθρώπινων μελετών (in vivo) που αποδεικνύουν τα οφέλη των 

πολυφαινολών του ελαιόλαδου στην ανθρώπινη υγεία. 

Το ελαιόλαδο ως βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής, αποτέλεσε αντικείμενο 

πολλών μελετών, εξαιτίας των ευεργετικών επιπτώσεων στην υγεία, που αποδίδονται κυρίως 

στην περιεκτικότητά του σε πολυφαινόλες (Panagiotakos et al., 2003; Panagiotakos et al., 

2006; Martinez-Gonzalez et al., 2014b; Schwingshackl et al., 2014a,b; Stradling et al., 2014; 

Vasto et al., 2014a,b; Martinez-Gonzalez et al., 2015; Griffiths et al., 2016; Ahmad et al., 

2017; Schwingshackl et al., 2017; George et al., 2019; Ghobadi et al., 2019). Όμως 

παραμένουν λίγες οι ενδείξεις στη βιβλιογραφία σχετικά με τις in vivo προστατευτικές 
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επιδράσεις των πολυφαινολών του ελαιόλαδου στην υγεία του ανθρώπου και περαιτέρω έρευνα 

κρίνεται απαραίτητη. Παρακάτω παρατίθεται μια ανασκόπηση των ανθρώπινων μελετών της 

υπάρχουσας μέχρι σήμερα βιβλιογραφίας, σχετικά με τις ευεργετικές επιδράσεις των 

πολυφαινολών του ελαιόλαδου και των αποβλήτων του στην ανθρώπινη υγεία μετά από 

κλινικές δοκιμές σε υγιή ή ασθενή άτομα. 

 

4.1.2.1. Η in vivo ευεργετική επίδραση των πολυφαινολών του ελαιόλαδου στην 

αθηροσκλήρωση και στη στεφανιαία νόσο 

Σε ανθρώπινες μελέτες, οι πολυφαινόλες του ελαιόλαδου έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν in 

vivo, τη βλάβη των λιπιδίων που προκαλείται από την οξείδωση (Covas et al., 2006a,b,c), την 

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία (Ruano et al., 2005), το προθρομβωτικό προφίλ (Ruano et al.,  

2007) και τη φλεγμονώδη κατάσταση (Bogani  et al., 2007; Pachero et al., 2007; Fito et al., 

2008). Οι μηχανισμοί με τους οποίους τόσο η μεσογειακή διατροφή, όσο και το ελαιόλαδο 

επιδρούν ευεργετικά στην υγεία δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί πλήρως. Κάποιοι μηχανισμοί 

όπως, η γονιδιακή έκφραση - περιβάλλον και/ή η αλληλεπίδραση γονιδιακής έκφρασης - 

διατροφή μπορούν να παίξουν ένα σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη και/ή προστασία των 

χρόνιων εκφυλιστικών ασθενειών (Konstantinidou et al., 2010).  

Οι σημαντικότερες διατροφικές πηγές των αντιοξειδωτικών φαινολών είναι: το τσάι, τα 

φρούτα, τα λαχανικά, η φλούδα των σταφυλιών και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Οι φαινόλες 

από το τσάι και τα φρούτα είναι υδατοδυαλυτές, ενώ αυτές από το ελαιόλαδο είναι μερικώς 

λιποδιαλυτές. Στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής και των καρδιαγγειακών παθήσεων, 

έχει αποδειχθεί ότι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο πλούσιο σε πολυφαινόλες αυξάνει την 

αντίσταση στην οξείδωση της LDL, τόσο in vitro, όσο και ex vivo (Aviram et al., 1993). 

Επίσης, μελέτες απέδειξαν πως μια μεσογειακή διατροφή μπορεί να μειώσει το βαθμό της 

φλεγμονής που θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου για στεφανιαία νόσο, χωρίς 

να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το προφίλ των λιπιδίων του ορού (de Lorgeril  et al., 1999; 

Chrysohou et al., 2004).  

Στοιχεία παρέχονται για πρώτη φορά για τη διατροφογενομική επίδραση των πολυφαινολών 

του ελαιόλαδου in vivo  στην προς τα κάτω ρύθμιση των προ- αθερογενικών γονιδίων στον 

άνθρωπο από τη μελέτη των Konstantinidou et al. (Konstantinidou et al., 2010). Τα 

αποτελέσματα αυτής της μελέτης υποδεικνύουν ότι η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή 

μείωσε την οξείδωση των λιπιδίων και την κατάσταση φλεγμονής. Η παραδοσιακή 

μεσογειακή διατροφή μείωσε επίσης την έκφραση των γονιδίων που συνδέονται με τη 

διαδικασία της φλεγμονής (INFγ, ARHGAP15, & IL7R), το οξειδωτικό στρες (ADRB2) και 

τις βλάβες στο DNA (POLK) στα περιφερειακά μονοπύρηνα κύτταρα του  αίματος. Οι 

ευεργετικές μεταβολές στους παραπάνω δείκτες, παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα όταν το πλούσιο 

σε πολυφαινόλες παρθένο ελαιόλαδο ήταν παρόν στο πρότυπο της παραδοσιακής 

μεσογειακής διατροφής.  

Η αναστολή της έκφρασης των γονιδίων που σχετίζονται με την αθηροσκλήρωση συμβαίνει 

στα ανθρώπινα περιφερειακά μονοπύρηνα κύτταρα του αίματος μετά από 3 μήνες 

παρέμβασης με παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή (Konstantinidou et al., 2010). Τα 

αποτελέσματα αυτών των μελετών επισημαίνουν το σημαντικό ρόλο των πολυφαινολών του 

ελαιόλαδου για τη ρύθμιση προς τα κάτω της προ αθηρογονικής κατάστασης στο πλαίσιο της 

μεσογειακής διατροφής. Οι αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση ήταν ταυτόχρονες με τη μείωση 
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της οξειδωτικής βλάβης των λιπιδίων και των συστηματικών δεικτών της φλεγμονής. Τα 

δεδομένα των in vivo μελετών στηρίζουν την ιδέα ότι η προστασία έναντι των καρδιακών 

κινδύνων, συνδέεται με τον τύπο της μεσογειακής διατροφής και την κατανάλωση των 

πολυφαινολών του ελαιόλαδου που μπορεί να προκληθεί μέσω αλλαγών στην έκφραση των 

γονιδίων που συνδέονται με την αθηροσκλήρωση.  

 

4.1.2.2. Οι πολυφαινόλες του ελαιόλαδου προστατεύουν in vivo την LDL από την 

οξειδωτική τροποποίηση και προάγουν την προστασία έναντι της αθηροσκλήρωσης  

Έχει επίσης προταθεί ότι μια υψηλή σε μονοακόρεστα διατροφή μειώνει τον κίνδυνο της 

στεφανιαίας νόσου με την παραγωγή LDL σωματιδίων εμπλουτισμένα με ελαικό οξύ, τα 

οποία είναι πιο ανθεκτικά στην οξειδωτική τροποποίηση (Reaven et al., 1991; Bonanome et 

al., 1992; Aviram & Elias, 1993). Ωστόσο, το ελαικό οξύ μπορεί να μην είναι το μόνο 

συστατικό του ελαιόλαδου που προστατεύει την LDL από την οξείδωση. Ορισμένοι τύποι 

του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου περιέχουν φαινόλες με αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Αυτές οι 

φαινόλες σχηματίζονται κατά τη διάρκεια ωρίμανσης των ελαιόκαρπων από την υδρόλυση 

της μητρικής ένωσης της ελαιοευρωπαίνης και είναι μερικώς διαλυτές, σε αντίθεση με τις 

φαινόλες για παράδειγμα που περιέχονται στο τσάι και στο κρασί (Vissers et al., 2001a).  

Η υπόθεση της οξειδωτικής τροποποίησης της αθηροσκλήρωσης υποδηλώνει ότι τα 

σωματίδια της LDL είναι οξειδωτικά τροποποιημένα και στη συνέχεια παραλαμβάνονται από 

τα μακροφάγα στο εσωτερικό του αρτηριακού τοιχώματος και σχηματίζουν την έναρξη των 

πλακών της αθηροσκλήρωσης. Τα διατροφικά αντιοξειδωτικά μπορούν επομένως να 

αναστείλουν την αθηροσκλήρωση, αναστέλλοντας την οξείδωση της LDL και τη 

συσσώρευση της LDL στα μακροφάγα (Witztum & Steinberg, 1991). Όταν γίνεται κατάποση 

του ελαιόλαδου, οι λιποδιαλυτές φαινόλες είναι πιθανόν να παραληφθούν από τα σωματίδια 

της LDL στο πλάσμα. Επομένως, αυτές οι φαινόλες μπορεί να προστατέψουν τα σωματίδια 

της LDL από το να γίνουν αθηρογενικές κατά την οξειδωτική τροποποίηση. 

 

4.1.2.3. Ανθρώπινες μελέτες για την παρατεταμένη επίδραση του ελαιόλαδου στην 

οξειδωτική βλάβη και στο οξειδωτικό στρες 

Τα αποτελέσματα της μελέτης «EUROLIVE» (η επίδραση της κατανάλωσης του ελαιόλαδου 

στην οξειδωτική βλάβη στους πληθυσμούς της Ευρώπης), έδωσαν αποδείξεις σχετικά με τον 

in vivo προστατευτικό ρόλο των φαινολικών ενώσεων του ελαιόλαδου στην οξειδωτική 

βλάβη των λιπιδίων στους ανθρώπους, σε δόσεις ελαιόλαδου που ανταποκρίνονται στην 

καθημερινή ζωή (Covas et al., 2006a,b). Η μελέτη «EUROLIVE» ήταν μια μεγάλη κλινική 

δοκιμή που διεξήχθη σε πολλαπλά κέντρα σε 200 άτομα από πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Στους 

συμμετέχοντες χορηγήθηκαν τυχαία 25 ml/ημέρα από τρία παρόμοια ελαιόλαδα, αλλά με 

διαφορές στην περιεκτικότητά τους σε φαινόλες (από 2,7 έως 366 mg/kg ελαιόλαδου) και με 

περίοδο παρέμβασης 3 εβδομάδων. Όλα τα ελαιόλαδα αύξησαν την HDL χοληστερόλη και 

την αναλογία μεταξύ των ανηγμένων και οξειδωμένων μορφών της γλουταθειόνης.  

 

Στη μελέτη της «EUROLIVE», η κατανάλωση του ελαιόλαδου με μεσαίο και υψηλό 

φαινολικό περιεχόμενο μείωσε τους βιοδείκτες των οξειδωτικών βλαβών των λιπιδίων όπως, 

την οξειδωμένη LDL στο πλάσμα, τα μη επαγόμενα συζευγμένα διένια και τα υδροξυ - 
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λιπαρά οξέα, χωρίς μεταβολές των F2 ισοπροστανίων. Ωστόσο, τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης ήταν η αύξηση της HDL - χοληστερόλης και η μείωση 

της οξειδωτικής βλάβης των λιπιδίων. Οι αλλαγές αυτές ήταν γραμμικές με το περιεχόμενο 

των φαινολών του ελαιόλαδου που καταναλώθηκε. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 

παρείχαν τα αποδεικτικά στοιχεία ότι το ελαιόλαδο είναι περισσότερο από ένα μονοακόρεστο 

λιπαρό οξύ.  

Σχετικά πρόσφατα δεδομένα από ένα δείγμα (n =990) της μελέτης «PREDIMED» έδειξαν 

ότι μια μεσογειακή διατροφή, μόνο όταν εμπλουτίζεται με παρθένο ελαιόλαδο υψηλής 

περιεκτικότητας σε φαινόλη (316 mg/kg) μειώνει σημαντικά την οξείδωση της LDL σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (χαμηλό λίπος) (Fito et al., 2014), επιβεβαιώνοντας έτσι, 

προηγούμενα δεδομένα που ελήφθησαν από άλλη μελέτη (Fito et al., 2007).Σε μια 

ελεγχόμενη, τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή στη μελέτη των Farras et al. (Farras et al., 2013), 

τα ευρήματα υποδεικνύουν το σημαντικό ρόλο των πολυφαινολών του ελαιόλαδου στην 

αύξηση της ρύθμισης των γονιδίων που εμπλέκονται στην εκροή της χοληστερόλης από τα 

κύτταρα στην HDL in vivo στους ανθρώπους.  

Το ελαιόλαδο υψηλής περιεκτικότητας σε φαινόλες ελάττωσε την κυκλοφορούσα 

χοληστερόλη με τη μεσολάβηση της HDL, συγκριτικά με το ελαιόλαδο χαμηλού 

περιεχομένου σε φαινόλες (Hernaez et al., 2014). Επομένως, τα δεδομένα αυτά είναι 

ελπιδοφόρα και περαιτέρω τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες απαιτούνται για να 

καθιερωθεί ο ρόλος του παρθένου ελαιόλαδου και των φαινολικών του ενώσεων στη 

βελτίωση της λειτουργικότητας της HDL.  Όσον αφορά την οξειδωτική βλάβη του DNA, η 

ουρική απέκκριση της 8-οξο-δεοξυγουανοσίνης θεωρείται ως βιοδείκτης της οξείδωσης του 

DNA ολόκληρου του σώματος (Poulsen, 2005). Οι προστατευτικές επιδράσεις των 

φαινολικών ενώσεων του ελαιόλαδου στην οξείδωση in vivo του DNA, μετρούμενη ως 8-

οξο-δεοξυγουανοσίνη σε μονοπυρηνικά κύτταρα και στα ούρα, βρέθηκαν σε υγιής άνδρες σε 

μια βραχυχρόνια μελέτη στην οποία οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε πολύ χαμηλή 

αντιοξειδωτική διατροφή (Weinbrenner et al., 2004b). 

Ένα προστατευτικό αποτέλεσμα στην οξείδωση του DNA, που μετρήθηκε στα περιφερειακά 

λεμφοκύτταρα του αίματος, παρατηρήθηκε σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (Salvini et al., 

2006). Τα αποτελέσματα της μελέτης «EUROLIVE», ωστόσο, έδειξαν ότι η κατανάλωση 

των 25 ml ελαιόλαδου ημερησίως κατά τη διάρκεια των 3 εβδομάδων μείωσε την οξείδωση 

του DNA σε 182 υγιής άνδρες, όπως μετρήθηκε με την 24ωρη ουρική έκκριση της 8-οξο-

δεοξυγουανοσίνης, ανεξάρτητα από το φαινολικό περιεχόμενο του ελαιόλαδου (Machowetz 

et al., 2007). Οι διαφορές στον τύπο του εμπλεκόμενου πληθυσμού (με ή χωρίς οξειδωτικό 

στρες) πιθανά να εξηγεί τις διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων. Υπό αυτή την έννοια, ένα 

συμπέρασμα της Έκθεσης Συναίνεσης που διατύπωσε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων στη 

Διεθνή Διάσκεψη για το Ελαιόλαδο και την Υγεία που πραγματοποιήθηκε στο Jaen της 

Ισπανίας τον Οκτώβριο του 2004 (US Food and Drug Administration (2004), Perez-Jimenez 

et al., 2004), ήταν ότι οι προστατευτικές επιδράσεις στους δείκτες οξείδωσης σε ανθρώπινες 

δοκιμές εμφανίζονται καλύτερα σε συνθήκες οξειδωτικού στρες (Covas et al., 2015).  
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4.1.2.4. Ανθρώπινες μελέτες για την παρατεταμένη επίδραση των πολυφαινολών του 

ελαιόλαδου στη φλεγμονή 

Το οξειδωτικό στρες συνδέεται με άλλες παθολογικές καταστάσεις που υπάρχουν σε χρόνιες 

εκφυλιστικές παθήσεις όπως, η φλεγμονή, η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, η υπέρταση κλπ. 

Παρόλο που ο προστατευτικός μηχανισμός των πλούσιων σε ελαϊκό οξύ διατροφών στη 

φλεγμονή, έχει αποδοθεί στη μείωση της περιεκτικότητας σε λινολεϊκό οξύ της LDL, το 

ελαϊκό οξύ δεν είναι ο μοναδικός υπεύθυνος παράγοντας για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες 

του ελαιόλαδου. Τα ελάσσονα συστατικά του ελαιόλαδου έχουν αποδειχθεί να έχουν 

αντιφλεγμονώδεις, αντιϋπερτασικές και αντι-ενδοθηλιακές ιδιότητες ενεργοποίησης σε 

πειραματικές μελέτες (Perona et al., 2006).  

Αρκετές μελέτες εξέτασαν την αντιφλεγμονώδη και αγγειοπροστατευτική δράση των 

φαινολικών ενώσεων του ελαιόλαδου στους ανθρώπους (Oubiña et al., 2001; Visioli et al., 

2005; Pacheco et al., 2007; Bogani et al., 2007; Moreno-Luna et al., 2012; Perez-Herrera et 

al., 2012; Shantsila et al., 2012; Widmer et al., 2013). Σε αυτές τις μελέτες, το παρθένο 

ελαιόλαδο με υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες, έχει αποδειχθεί να είναι αποτελεσματικό 

στη μείωση των εικοσανοειδών φλεγμονωδών μεσολαβητών, προερχόμενων από το 

αραχιδονικό οξύ όπως, η θρομβοξάνη Β2 και η 6-keto-ΡG F1α (6 – κετο-προσταγλανδίνη 

F1α) (Oubiña et al., 2001; Visioli et al., 2005; Bogani et al., 2007), καθώς και σε άλλους 

φλεγμονώδεις δείκτες, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας (CRP) ή η IL-6 

(Fito et al., 2008; Moreno-Luna et al., 2012).  

Όσον αφορά την επίδραση στα μόρια κυτταρικής προσκόλλησης, έχει αναφερθεί μια μείωση 

του μορίου κυτταρικής προσκόλλησης - 1 (ICAM-1) στον ορό, στη μεταγευματική 

κατάσταση μετά τη λήψη παρθένου ελαιόλαδου σε σύγκριση με τη χορήγηση εξευγενισμένου 

ελαιόλαδου (Pacheco et al., 2007). Η μεταγευματική φλεγμονώδης απόκριση μετά την 

κατάποση θερμαινόμενων ελαίων σε παχύσαρκα άτομα, μειώθηκε επίσης από την παρουσία 

ελαίων με φαινολικές ενώσεις ή με μη φυσικά αντιοξειδωτικά (Perez-Herrera et al., 2012). 

Σε αυτή τη μελέτη των Perez-Herrera et al. (Perez-Herrera et al., 2012), παρόλο που δεν είναι 

δυνατόν να διαφοροποιηθεί η επίδραση των μονοακόρεστων λιπαρών οξέων από εκείνων των 

φαινολικών του ελαιόλαδου, το παρθένο ελαιόλαδο ή ένα μίγμα από ηλιέλαιο και κραμβέλαιο 

τεχνητά εμπλουτισμένο με φαινολικές ενώσεις ελαιόλαδου και άλλα αντιοξειδωτικά, μείωσε 

τη μεταγευματική φλεγμονή. Επίσης μείωσε την ενεργοποίηση του πυρηνικού παράγοντα – 

κΒ (ΝF-κΒ), αύξησε την πρωτεΐνη ΙκΒ-α και μείωσε τη συγκέντρωση των 

λιποπολυσακχαριτών στο πλάσμα, σε σύγκριση με το ηλιέλαιο.  

 

4.1.2.5. Επίδραση in vivo των πολυφαινολών του ελαιόλαδου στην αιμόσταση, 

ενδοθηλιακή λειτουργία και αρτηριακή πίεση  

Η αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας στην καρδιαγγειακή 

ιατρική αποτέλεσε το επίκεντρο μιας έντονης έρευνας που περιλαμβάνει αγγειοκινητικές, 

αιμοστατικές, αντιοξειδωτικές και φλεγμονώδεις δραστηριότητες (Shantsila et al., 2012). Η 

επίδραση του παρθένου ελαιόλαδου στη μείωση του οξειδωτικού στρες και της οξειδωτικής 

βλάβης, καθώς και των φλεγμονωδών δεικτών, έχει περιγραφεί στην παραπάνω ενότητα. 

Όσον αφορά τους αιμοστατικούς παράγοντες, υπάρχει ένα τεράστιο έργο για τα οφέλη από 

την κατανάλωση του ελαιόλαδου που μειώνει τη θρομβογένεση, μέσω της μείωσης των 

παραγόντων πήξης και της συσσώρευσης αιμοπεταλίων (Delgado-Lista et al., 2011). Ο ρόλος 
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των συγκεκριμένων συστατικών του ελαιόλαδου σε αυτά τα αποτελέσματα εξακολουθεί να 

είναι αμφιλεγόμενος (Pachecco et al., 2006). Σε τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες σε 

ανθρώπους, η πρόσληψη πλούσιου σε φαινόλες παρθένο ελαιόλαδο, σε σύγκριση με ένα 

χαμηλού φαινολικού περιεχομένου, βελτίωσε το μεταγευματικό προθρομβωτικό προφίλ σε 

υγιή άτομα (Pachecco et al., 2006) και σε ασθενείς με υπερχοληστερολαιμία (Ruano et al., 

2007).  

Υπάρχουν αρκετές μελέτες μέχρι σήμερα που έχουν αναφέρει τα οφέλη του παρθένου 

ελαιόλαδου στην ενδοθηλιακή λειτουργία. Μία βελτιωμένη μετα-ισχαιμική υπεραιμία μέσω 

μειωμένου οξειδωτικού στρες και των αυξημένων μεταβολιτών του νιτρικού οξειδίου (ΝΟ) 

αναφέρθηκε, μετά την πρόσληψη πλούσιου σε φαινόλες παρθένο ελαιόλαδο σε σύγκριση με 

το ελαιόλαδο χαμηλού φαινολικού περιεχομένου σε υπερχοληστερολαιμικούς ασθενείς 

(Ruano et al., 2005). Η επίδραση των φαινολών του παρθένου ελαιόλαδου στη μεταγευματική 

ενδοθηλιακή λειτουργία φαίνεται να προκαλείται από τον πολυμορφισμό των NOS3 (γονίδιο 

της ενδοθηλιακής συνθετάσης του μονοξειδίου του αζώτου) & Glu298Asp (ασπαρτικό 

γλουταμινικό στη θέση 298) σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο (Jimenez-Morales et al., 

2011).  

Ευεργετικά αποτελέσματα που βελτιώνουν την ενδοθηλιακή λειτουργία παρατηρήθηκαν 

επίσης μετά από μια δίμηνη διατροφή με ελαιόλαδο πλούσιο σε πολυφαινόλες σε ασθενείς 

με πρώιμη αρτηριοσκλήρωση (Widmer et al., 2013). Η κατανάλωση ελαιόλαδου είναι 

γνωστό ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση (Lopez-Miranda et al., 2010). Ωστόσο, οι φαινολικές 

ενώσεις στο παρθένο ελαιόλαδο παίζουν επίσης έναν ευεργετικό ρόλο. Μια δίμηνη διατροφή 

με ελαιόλαδο πλούσιο σε πολυφαινόλες μείωσε τη διαστολική και τη συστολική αρτηριακή 

πίεση και βελτίωσε τη λειτουργία του ενδοθηλίου σε νεαρές γυναίκες με ήπια υπέρταση σε 

σύγκριση με την ίδια διατροφή με ελαιόλαδο χαμηλής περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες 

(Moreno-Luna et al., 2012). Στην ίδια μελέτη οι μεταβολές της πίεσης του αίματος και της 

ενδοθηλιακής λειτουργίας ήταν ταυτόχρονες με τους σχετικούς με την αγγειοδιαστολή 

δείκτες όπως: η αύξηση του ΝΟ και η μείωση της ασύμμετρης διμεθυλαργινίνης στον ορό 

(ADMA), καθώς επίσης η μείωση της οξειδωμένης LDL και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη 

υψηλής ευαισθησίας (CRP) (Moreno-Luna et al., 2012).Το παρθένο ελαιόλαδο, αλλά όχι το 

ηλιέλαιο υψηλής περιεκτικότητας σε έλαιο, μείωσε τη συστολική αρτηριακή πίεση σε 

υπερτασικές γυναίκες, υποδηλώνοντας ένα ρόλο των ελάσσων συστατικών του ελαιόλαδου 

στα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης (Ruiz-Gutierrez et al., 1996). 

Έχει αναφερθεί επίσης μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης μετά την κατανάλωση 

παρθένου ελαιόλαδου, σε σύγκριση με το εξευγενισμένο ελαιόλαδο, σε υπερτασικούς 

ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο, μαζί με τη μείωση της οξείδωσης των λιπιδίων (Fito 

et al., 2005). Σε μια παράλληλη μελέτη που σύγκρινε την επίδραση του παρθένου ελαιόλαδου 

στην αρτηριακή πίεση σε διαβητικούς ασθενείς και υγιή άτομα, παρατηρήθηκε μείωση της 

συστολικής αρτηριακής πίεσης και στις δύο καταστάσεις (Perona et al., 2009). 
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4.1.3. Βιοδιαθεσιμότητα και μεταβολισμός των φαινολικών συστατικών του ελαιόλαδου 

στον ανθρώπινο οργανισμό  

Αν και μη απορροφήσιμες οι φαινολικές ενώσεις θα μπορούσαν να εμφανίσουν τοπικές 

αντιοξειδωτικές δράσεις στη γαστρεντερική οδό (Ursini et al., 1998). Μία από τις 

προϋποθέσεις για την εκτίμηση της φυσιολογικής σημασίας των φαινολικών ενώσεων του 

ελαιόλαδου είναι η ικανότητα προσδιορισμού της βιοδιαθεσιμότητάς τους σε ανθρώπους. Η 

τυροσόλη και η υδροξυτυροσόλη, οι κύριες φαινολικές ενώσεις στο ελαιόλαδο ως ελεύθερες 

ή συζευγμένες μορφές (Owen et al., 2000c; Gimeno et al., 2002), απορροφώνται από τους 

ανθρώπους με ένα δοσοεξαρτώμενο τρόπο με τη φαινολική περιεκτικότητα του ελαιόλαδου 

που τους χορηγείται (Covas et al., 2006a,b). Παρά τη σύντομη ημιζωή στο πλάσμα (περίπου 

2 - 5 ώρες) (Miro-Casas et al., 2003), τόσο η τυροσόλη, όσο και η υδροξυτυροσόλη 

αυξάνονται στο πλάσμα και στα ούρα κατά τρόπο εξαρτώμενο από τη δόση μετά την 

παρατεταμένη κατανάλωση του ελαιόλαδου (Marrugat et al., 2004; Weinbrenner et al., 

2004a). Αυτό συνεπάγεται μια συσσώρευση στο σώμα ακόμη και από μέτριες δόσεις 

ελαιόλαδου (25 ml/d), οι οποίες είναι χαμηλότερες από την παραδοσιακή ημερήσια 

πρόσληψη τροφής στις μεσογειακές χώρες (Helsing, 1995). Ωστόσο, η βιοδιαθεσιμότητα της 

υδροξυτυροσόλης έχει αποδειχθεί να μεταβάλλεται σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με τη μήτρα 

στην οποία οι φαινολικές ενώσεις χορηγούνται, ενώ η πιο αποτελεσματική μήτρα είναι το 

ελαιόλαδο (Visioli et al., 2003). 

Περίπου το 98% της τυροσόλης και της υδροξυτυροσόλης υπάρχουν στο πλάσμα και στα 

ούρα σε συζευγμένες μορφές, γλυκουρονικά συζεύγματα ή σε  θειικά άλατα. Αυτό το γεγονός 

υποδηλώνει την ύπαρξη ενός εκτεταμένου μεταβολισμού του εντερικού/ηπατικού πρώτου 

περάσματος των εισερχόμενων πρωτογενών μορφών (Miro-Casas et al., 2003; Kotronoulas 

et al., 2013). Τα δεδομένα από πειραματικά μοντέλα υποδεικνύουν επίσης μια 

δοσοεξαρτώμενη μεταβολική διάθεση της υδροξυτυροσόλης, όπου οι κύριοι μεταβολίτες 

είναι τα γλυκουρονικά ή τα θειικά άλατα σε χαμηλές και υψηλές δόσεις υδροξυτυροσόλης, 

αντίστοιχα (Rubio et al., 2012). 

 

4.2. Ευεργετικές επιδράσεις των πολυφαινολών του κρασιού και των αποβλήτων των 

οινοποιείων στην ανθρώπινη υγεία  

4.2.1. Ευεργετικές επιδράσεις των πολυφαινολών του κρασιού και των αποβλήτων τους 

Τα φρούτα σταφυλιού περιέχουν διάφορα θρεπτικά συστατικά όπως, βιταμίνες, μέταλλα, 

υδατάνθρακες, βρώσιμες ίνες και φυτοχημικά. Οι πολυφαινόλες είναι τα σημαντικότερα 

φυτοχημικά προϊόντα στα σταφύλια, επειδή διαθέτουν πολλές βιολογικές δραστηριότητες και 

οφέλη που προάγουν την υγεία (Da silva et al., 1991; Shrikhande, 2000; Wada et al., 2007). 

Το φαινολικό περιεχόμενο των σταφυλιών αποτελείται κυρίως από στιλβένια 

(ρεσβερατρόλη), ανθοκυανίνες, φλαβανόλες, φλαβονόλες και φαινολικά οξέα (Dopico-

Garcia et al., 2008; Novak et al., 2008; Spáčil et al., 2008). Οι ανθοκυανίνες είναι χρωστικές 

ουσίες και κυρίως υπάρχουν στις φλούδες των σταφυλιών. Τα φλαβονοειδή διανέμονται σε 

μεγάλο βαθμό στα σταφύλια, ειδικά στους σπόρους και στους μίσχους και περιέχουν κυρίως 

(+) - κατεχίνες, (-) - επικατεχίνη και πολυμερή προκυανιδίνη. Οι ανθοκυάνες είναι τα κύρια 

πολυφαινολικά στα κόκκινα σταφύλια, ενώ οι φλαβάν-3-ολες είναι πιο άφθονες στις λευκές 

ποικιλίες (Bagchi et al., 2000; Cantos et al., 2002; Chacon et al., 2009).  



74 

 

Από την ένδειξη του «γαλλικού παράδοξου», οι πολυφαινόλες των σταφυλιών και τα ερυθρά 

κρασιά έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων για να προσδιορίσουν τη χημική 

τους σύνθεση και τις ευεργετικές ιδιότητές τους στην ανθρώπινη υγεία (Urpi-Sarda et al., 

2009). Τα αναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία των ευνοϊκών επιδράσεων των φαινολικών 

ενώσεων στην υγεία περιλαμβάνουν τα εξής: την αναστολή ορισμένων εκφυλιστικών 

ασθενειών όπως είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις (Tsang et al., 2005; Falchi et al., 2006; 

Shanmuganayagam et al., 2007; Olas et al., 2008) και ορισμένοι τύποι καρκίνων (Kampa et 

al., 2000; Damianaki et al., 2000; Singletary et al., 2003; Nifli et al., 2005; Jung et al., 2006; 

God et al. 2007). Επίσης μειώνουν το οξειδωτικό στρες του πλάσματος και επιβραδύνουν τη 

γήρανση (Sato et al., 1996; Meyer et al., 1997).  

Επιπλέον οι φαινολικές ενώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν ως συντηρητικά έναντι των 

μικροβίων και της οξείδωσης των τροφίμων ( Rhodes et al., 2006; Vaquero et al., 2007). 

Ακόμη, οι δοκιμές in vivo έδειξαν ότι οι φαινολικές ουσίες είναι βιοδιαθέσιμες στον 

ανθρώπινο οργανισμό ( Hurrell et al., 1999; Urpi-Sarda et al., 2009). Συνεπώς τα διατροφικά 

συμπληρώματα του σταφυλιού θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πολλά υποσχόμενα 

λειτουργικά τρόφιμα, εκτός από το κρασί και το χυμό. Ωστόσο, ορισμένες αναφορές έδειξαν 

ότι σε υψηλότερες συγκεντρώσεις η επίδραση των φαινολικών ενώσεων στην υγεία ήταν 

αρνητική και ορισμένες δομές προωθούσαν ιδιαίτερα τις αρνητικές επιπτώσεις (Ugartondo et 

al., 2006). Επιπλέον, ορισμένα φαινολικά υψηλού μοριακού βάρους δεν θα μπορούσαν να 

απορροφηθούν στον ανθρώπινο οργανισμό (Lu et al., 1998; Wroblewski et al., 2001). 

Συνεπώς, η έρευνα σχετικά με την άμεση χορήγηση διαφορετικών δόσεων και συνθέσεων 

προϊόντων σταφυλιού είναι μια επείγουσα εργασία που πρέπει να διεξαχθεί σε αυτό τον τομέα 

(Xia et al., 2010). 

 

4.2.2. Η βιοδραστικότητα των φαινολικών ενώσεων από το σταφύλι 

Τα τελευταία χρόνια, ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον  για τις φαινολικές ενώσεις των σταφυλιών 

επικεντρώθηκε στις βιολογικές τους δραστηριότητες που σχετίζονται με τα οφέλη στην 

ανθρώπινη υγεία. Οι πολυφαινόλες του σταφυλιού χαρακτηρίζονται από 

καρδιοπροστατευτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, αντικαρκινικές, αντιμικροβιακές 

και αντιγηραντικές ιδιότητες (Xia et al., 2010). Τα οφέλη των (πολυ)φαινολών του σταφυλιού 

και των εκχυλισμάτων του στην ανθρώπινη υγεία, παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.1., 4.2. 

& 4.3. 
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Πίνακας 4.1. Αντιοξειδωτικές δραστηριότητες των εκχυλισμάτων από τα σταφύλια και τα προϊόντα 

τους. 

Πόρος Αντιοξειδωτική Δραστηριότητα References 

Σπόρος σταφυλιού Μειώνει την οξειδωμένη LDL στο πλάσμα Sano et al., 2007. 

Χυμός Μειώνει το οξειδωτικό στρες στον ορό Garcia-Alonso et al., 

2006. 

Κόκκινο κρασί Προστασία κατά της οξείδωσης της μεμβράνης 

του Saccharomyces cerevisiae2 που 

προκαλείται από το H2O2 . 

Dani et al. 2008. 

Ποτό φρούτων 

(σταφύλι + πορτοκάλι 

+ βερίκοκο) 

Προστατεύει το μιτοχονδριακό και το 

αντιοξειδωτικό σύστημα από το οξειδωτικό 

στρες που προκαλείται από το H2O2. 

Cilla et al., 2008. 

Κρασί Προστατεύει τους υπερχοληστερολαιμικούς 
Χάμστερς έναντι της συσσώρευσης αορτικών 

λιπαρών λωρίδων. 

Auger et al., 2005. 

Αποβουτυρωμένοι 

σπόροι σταφυλιού 

Αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες που 

προκαλείται από τη χημική αντικαρκινική 
αδριαμυκίνη μειώνοντας τις TBARS3 & 

αυξάνοντας τα επίπεδα της GSH 

(Γλουταθειόνης) & της ATP (τριφωσφορικής 
αδενοσίνης στα κύτταρα). 

Valls-Belles et al., 

2006. 

Εκχύλισμα σπόρων  Συντηρητικά τροφίμων Luther et al., 2007. 

Λευκές φυτικές ίνες 

σταφυλιού 

Αντιοξειδωτικά για τα πολυακόρεστα λιπαρά 

οξέα σε συμπύκνωμα ελαίου. 

Sanchez-Alonso et 

al., 2007. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2 Saccharomyces cerevisiae: είναι ένα είδος ζύμης που έχει χρησιμεύσει στην οινοποίηση και στη ζύμωση από 
την αρχαιότητα. 

3 TBARS: Οι δραστικές ουσίες του θειοβαρβιτουρικού οξέος (Thiobarbituric acid reactant substances). 
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Πίνακας 4.2.  Αντικαρκινικές δραστηριότητες των φαινολικών ενώσεων από τα σταφύλια (Xia et al., 

2010). 

Φαινόλες Υποκείμενο Επιδράσεις Αναφορές 

Προανθοκυανιδίνες Κυτταρική γραμμή 

μαστικού 
καρκινώματος 

ποντικιού 

Ανέστειλε τη μετάσταση του 

καρκίνου του μαστού. 

Mantena et al., 

2006 

Ανθοκυανίνη Κύτταρα κλώνου 9 

ήπατος αρουραίου 

Ενεργοποιημένο στοιχείο 

αντιοξειδωτικής απόκρισης 
προς τα ανάντι των γονιδίων. 

Shih et al., 2007 

Κυτταρικές γραμμές 

καρκίνου του παχέος 

εντέρου (HT-29 & 
Caco-2). 

Προκάλεσε 2-4 φορές 

αύξηση στον 

κατακερματισμό του DNA. 

Yi et al., 2005 

Αγγειακή βιολογία 

όγκων 

Αποκαθιστά και προστατεύει 

τη γονιδιωματική 
ακεραιότητα του DNA και 

επιβραδύνει την ανάπτυξη 

των αιμοφόρων αγγείων σε 

μερικούς όγκους. 

Bagchi et al., 

2004. 

Προκυανιδίνη, 

Κατεχίνη ή 

Γαλλικό οξύ. 

Κύτταρα σπλήνας 

ποντικιών 

Ανέστειλε τη ζημιά που 

προκλήθηκε στο DNA από το 

υπεροξείδιο του υδρογόνου. 

Fan et al., 2004. 

Κατεχίνη Ανθρώπινη 
κυτταρική σειρά 

καρκίνου του 

μαστού. 

Μειωμένη βιωσιμότητα και 
πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων στα 30 & 60 

μg/mL. 

Faria et al. 2006. 

Προκυανιδίνες Ανθρώπινη 

κυτταρική σειρά 

καρκίνου του 

μαστού. 

Μειωμένη βιωσιμότητα και 

πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων στα 30, αλλά όχι 

στα 60 μg/mL 

Faria et al., 2006 

Φλαβόνες Ανθρώπινο 

καρκίνωμα παχέος 

εντέρου (HT-29 
κύτταρα) 

Μειωμένο πολλαπλασιασμό 

κυττάρων με μια EC50 τιμή 

των 54,8±1,3 μmol/L, 
προκάλεσε διαφοροποίηση 

και απόπτωση. 

Wenzel et al., 

2000. 

Φλαβονοειδή HT-29 κύτταρα Πιο αποτελεσματικά 

προκαλούμενη απόπτωση 
από τον αντικαρκινικό 

παράγοντα καμπτοθεκίνη. 

Wenzel et al., 

2000 

Ρεσβερατρόλη Κυτταρικές σειρές 

καρκίνου του 
προστάτη.  

Προκαλούμενες αποπτωτικές 

& αντιπολλααπλασιαστικές 
επιδράσεις στα ≥15 μmol και 

πάνω από 24 ώρες. 

Kuwajerwala et 

al., 2002. 

Ανθρώπινα μαστικά 
επιθηλιακά κύτταρα. 

Ανέστειλε την μεταγραφή της 
κυκλοοξυγενάσης - 2. 

Subbaramaiah et 
al., 1998. 
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Πίνακας 4.3. Βιολογικές δραστηριότητες ορισμένων φαινολικών ενώσεων από τα σταφύλια. 

Φαινολικές Ενώσεις Βιολογική Δραστηριότητα Αναφορές 

Ρεσβερατρόλη Καθαρισμός ελεύθερων ριζών Yoshimura et al., 2003; Yilmaz et 

al., 2004. 

Αύξηση του επιπέδου NO του πλάσματος Kuwajerwala et al., 2002; Qian et 

al., 2009; Appeldoorn et al., 

2009. 

Ρύθμιση του μεταβολισμού των λιπιδίων Auger et al., 2005. 

Προστασία έναντι της οξείδωσης της 

μεμβράνης 

Halliwell et al., 1996. 

Κερκετίνη  Αντιβακτηριακή Vaquero et al., 2007. 

Αύξηση του επιπέδου NO του πλάσματος Appeldoorn et al., 2009. 

Κατεχίνη  Αντικαρκινική σάρωση ελεύθερων ριζών Faria et al., 2006. 

Αντιβακτηριακή, αντιφλεγμονώδη δράση Arnous et al., 2002; Falchi et al., 

2006; Qian et al., 2009. 

Προστασία έναντι της οξείδωσης της 

μεμβράνης 

Halliwell et al., 1996; Panico et 

al., 2006; Anastasiadi et al., 2008. 

Φλαβόνες  Αντιπολλαπλασιασμός Wenzel et al., 2000. 

Φλαβονόλες Καθαρισμός ελεύθερων ριζών Yoshimura et al., 2003; 

Soobrattee et al., 2005. 

Προκυανιδίνη Αντικαρκινική σάρωση ελεύθερων ριζών Soobrattee et al., 2005; Faria et 

al., 2006; Mantena et al., 2006. 

Αντιφλεγμονώδες αντιοξειδωτικό Romay et al., 1998; Bagchi et al., 

2000; Terra et al., 2009; Kulisic-

Bilusic et al., 2009. 

Ανθοκυανίνη Αγγειοχαλάρωση Dell Agli et al., 2005 

Καθαρισμός ελεύθερων ριζών Bagchi et al., 2004. 

Αντιβακτηριακό Thimothe et al., 2007; 

Anastasiadi et al., 2008. 

Αντιοξειδωτική επαγωγή απόπτωσης Lazze et al., 2004; Kulisic-

Bilusic et al., 2009. 

Γαλλικό οξύ Καθαρισμός ελεύθερων ριζών Yilmaz et al., 2004. 

Επικατεχίνη Αντιβακτηριακή Yilmaz et al., 2004; Thimothe et 

al., 2007. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 
Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ο  Τ Μ Η Μ Α   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Μ Ε Τ Α - Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ω Ν  Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν  Τ Ω Ν  

Π Ο Λ Υ Φ Α Ι Ν Ο Λ Ω Ν  Τ Ο Υ  Ε Λ Α Ι Ο Λ Α Δ Ο Υ  Σ Τ Ο Υ Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ Σ   

 

5.1. Εισαγωγή 

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αποτοξικοποίηση των εξεταζόμενων αποβλήτων είναι η 

παρουσία των φαινολικών ενώσεων. Τα σημαντικά ευρήματα πολλών επιστημονικών 

εργασιών αναδεικνύουν και αποδεικνύουν την αξιοποίηση των ενώσεων αυτών στην 

ανθρώπινη υγεία, όπως αναλύθηκαν εκτενώς στο Kεφάλαιο 4. Τα οφέλη των φαινολών στην 

υγεία αποδίδονται κυρίως στις καρδιοπροστατευτικές, αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές 

δραστηριότητές τους. Επίσης οι ενώσεις αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

αποτελεσματικά στους τομείς της υγείας, βιομηχανίας τροφίμων, φαρμάκων και 

καλλυντικών (Shahidi & Naczk, 2004). 

Το ελαιόλαδο λόγω των επιπτώσεων του στην υγεία και κυρίως ως συστατικό της 

μεσογειακής διατροφής, αποτέλεσε αντικείμενο πολλών επιστημονικών μελετών τις 

τελευταίες δεκαετίες (Panagiotakos et al. 2004; Alonso et al. 2006; Berraaouan et al. 2013; 

Martinez-Gonzalez et al. 2014b; Schwingshackl et al. 2014a; Stradling et al. 2014; Vasto et 

al. 2014a,b; Martinez-Gonzalez et al. 2015; Griffiths et al. 2016; Ahmad et al. 2017; 

Schwingshackl et al. 2017; George et al. 2019; Ghobadi et al. 2019). Τα οφέλη του στην 

ανθρώπινη υγεία αποδίδονται κυρίως στο φαινολικό περιεχόμενο του. Ο ευεργετικός ρόλος 

της κατανάλωσης του ελαιόλαδου αναγνωρίζεται σήμερα ευρέως.  

Τον Νοέμβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) 

εξέδωσε ισχυρισμό υγείας σχετικά με τα οφέλη της καθημερινής κατανάλωσης ελαιόλαδου 

πλούσιου σε φαινολικές ενώσεις, όπως το παρθένο ελαιόλαδο. Η ΕΑΑΤ έχει αναγνωρίσει 

την προστατευτική επίδραση των φαινολικών ενώσεων του ελαιόλαδου ενάντια στην 

οξείδωση της LDL, κυρίως την προστατευτική επίδραση της υδροξυτυροσόλης. Η ΕΑΑΤ 

θεωρεί ότι για να ισχύει ο ισχυρισμός υγείας, πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά 5 mg  
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υδροξυτυροσόλης και των παραγώγων της (π.χ. σύμπλεγμα ελαιοευρωπαίνης και τυροσόλης) 

στο ελαιόλαδο. Αυτές οι ποσότητες, εφόσον παρέχονται σε μέτριες ποσότητες ελαιόλαδου, 

μπορούν εύκολα να καταναλωθούν στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής (EFSA Panel 

on Dietetic Products, Nutrition and allergies (NDA), 2011).  

 

Σκοπός – στόχος της παρούσας έρευνας  

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η συστηματική ανασκόπηση της παγκόσμιας 

βιβλιογραφίας και η μετα-ανάλυση δεδομένων, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

ισχυρισμούς υγείας (health claims) για τη χρήση των (πολυ)φαινολικών ουσιών που 

περιέχονται στο ελαιόλαδο, στη μεσογειακή διατροφή και στα απόβλητα των ελαιοτριβείων 

ή οινοποιείων. Τα αποτελέσματα της μετανάλυσης θα αποτελέσουν ισχυρισμούς υγείας 

(health claims) για τη χρήση των (πολυ)φαινολικών συστατικών που περιέχουν και θα 

δημοσιευτούν σε διεθνή περιοδικά.  

Σε αυτή την κατεύθυνση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες μελέτες ανθρώπινης 

παρέμβασης συνολικού αριθμού 7688 ατόμων, στους οποίους χορηγήθηκε ελαιόλαδο, 

κυρίως στο πλαίσιο της μεσογειακής διατροφής και πραγματοποιήθηκε μετα-ανάλυση 

δικτύου, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση τόσο των άμεσων, όσο και των πιθανών έμμεσων 

αλληλεπιδράσεων. Ο κύριος σκοπός ήταν να προσδιοριστεί ο ακριβής ρόλος του ελαιόλαδου 

στην τροποποίηση των μεταβολικών παραγόντων (γλυκόζη και κυκλοφορούντα λιπίδια) και 

να διερευνήσει το ρόλο των αντιοξειδωτικών πολυφαινολών του. Επίσης, εξήχθησαν 

δεδομένα που σχετίζονται με την επίδραση των πολυφαινολών του ελαιόλαδου στους δείκτες 

φλεγμονής και οξείδωσης (in vivo) σε ανθρώπους. Συμπερασματικά, όλα αυτά τα ευρήματα 

παρέχουν νέες γνώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκατάσταση του ρόλου του 

ελαιόλαδου στην ανθρώπινη διατροφή. 

 

5.2. Υλικά και μέθοδοι της έρευνας 

Οι μελέτες ανακτήθηκαν από τους PubMed, Scopus και Google Scholar, χρησιμοποιώντας 

τους όρους: "(ελαιόλαδο) & (μελέτη παρέμβασης) & δίαιτα & άνθρωπος" στις 20 

Σεπτεμβρίου 2017. Συνολικά 465 μοναδικά αρχεία ανακτήθηκαν (χωρίς κριτικές) και 

σαρώθηκαν για αλλαγές των μεταβολικών δεικτών (γλυκόζη, ολική-χοληστερόλη, HDL-

χοληστερόλη και LDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια). Η στρατηγική αναζήτησης και οι 

λεπτομέρειες των αποκλεισμένων μελετών παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.1. (Διάγραμμα ροής 

PRISMA). Λεπτομέρειες για τις μελέτες που διατηρήθηκαν παρουσιάζονται στους Πίνακες 

5.1. & 5.2. Δύο ή περισσότερες κατηγορίες διατροφής (παρέμβαση) ελήφθησαν από κάθε 

μελέτη: (1) Κανονική (έλεγχος) δίαιτα (CD) ή δείγμα ελέγχου (CS). (2) Παρέμβαση 

συμπεριλαμβανομένης της μεσογειακής διατροφής με ελαιόλαδο που περιέχει χαμηλό ή 

υψηλό περιεχόμενο πολυφαινολών. (3) Παρέμβαση συμπεριλαμβανομένου του ελαιόλαδου 

με χαμηλή (<60 mg/kg) περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες (LPC) & (4) Δίαιτα που 

περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες ελαιόλαδου (π.χ. έξτρα παρθένο έναντι παρθένου 

ελαιόλαδου ή εξευγενισμένο ελαιόλαδο κ.λπ.).  

Στις 30 μελέτες που καταλήξαμε, διεξήχθη μια περαιτέρω έρευνα για τους οξειδωτικούς και 

φλεγμονώδεις δείκτες (Πίνακες 5.9. έως 5.12.). Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν μια πληθώρα 

παραμέτρων για την πρόσβαση στην οξείδωση των λιπιδίων και στις αλλαγές στις 
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οξειδωτικές και φλεγμονώδεις παραμέτρους. Εκτός από την οξειδωμένη LDL (oxLDL) (που 

αξιολογήθηκε σε 7 μελέτες και αναλύθηκε μέσω μετα-ανάλυσης), όλες οι άλλες παράμετροι 

φλεγμονής και οξείδωσης αναφέρθηκαν σε μικρό αριθμό μελετών. Λόγω του μικρού τους 

αριθμού, δεν ήταν δυνατή μια μετα-ανάλυση για αυτούς τους δείκτες και ως εκ τούτου έγινε 

σύγκριση των εκατοστιαίων διαφορών τους σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. Το ποσοστό 

των διαφορών πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS V.21. 

.  

 

Σχήμα 5.1. PRISMA Διάγραμμα ροής της στρατηγικής αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη 

μελέτη. 

 

5.2.1. Μετα-ανάλυση δικτύου (Network meta-analysis) 

Η μετα-ανάλυση είναι μια μέθοδος που συντελεί στο να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με 

την αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας. Όμως, με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται ένα 

μέρος της πληροφόρησης που χρειάζεται στο να ληφθούν οι τελικές κλινικές αποφάσεις. Σε 

αυτή την κατεύθυνση αναπτύχθηκε η μετα-ανάλυση δικτύου (Network μετα-ανάλυση), η 

οποία δίνει τη δυνατότητα της σύγκρισης πολλών διαφορετικών θεραπειών, οι οποίες έχουν 

τον ίδιο στόχο θεραπείας, χρησιμοποιώντας τις άμεσες, αλλά και τις έμμεσες εκτιμήσεις της 
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σχετικής τους αποτελεσματικότητας (Caldwell et al., 2005; Li et al., 2012; Cipriani et al., 

2013). Η εγκυρότητα αυτής της μεθοδολογίας εξαρτάται από τον αριθμό των διαθέσιμων 

παρεμβάσεων και των συγκρίσεών τους, το βαθμό της αντιπροσωπευτικότητάς τους στο 

δίκτυο, καθώς επίσης και από τα συγκριτικά τους αποτελέσματα. Η μελέτη του Lumley 

(Lumley, 2002) ανέπτυξε αρχικά αυτή τη μέθοδο για την έμμεση σύγκριση δύο θεραπειών. 

Ουσιαστικά αυτή η τεχνική παρείχε τη δυνατότητα της σύγκρισης δύο θεραπειών, με την 

προϋπόθεση ότι προκύπτει και η έμμεση σύγκριση αυτών χρησιμοποιώντας περισσότερες 

από μία κοινές θεραπείες.  

Συνεπώς, για την πραγματοποίηση μιας έμμεσης σύγκρισης μεταξύ των θεραπειών Α και Β, 

χρησιμοποιούνται τα δεδομένα από τις συγκρίσεις και με τις δύο κοινές θεραπείες Γ και Δ, 

με την προϋπόθεση φυσικά ότι οι κλινικές δοκιμές παρέχουν δεδομένα για την σύγκριση των 

Α και Γ, Β και Γ, Α και Δ, Β και Δ (Γ και Δ θεραπείες του ίδιου στόχου). Στο παρακάτω 

Σχήμα 5.2., οι θεραπείες που εξετάζονται απεικονίζονται με τους κύκλους, ενώ οι 

συνεχόμενες γραμμές απεικονίζουν τις άμεσες συγκρίσεις που έχουν υλοποιηθεί (Tonin et 

al., 2017) (Σχήμα 5.2.).  

 

 

Σχήμα 5.2. Διάγραμμα μετα-ανάλυσης δικτύου (network plot) (Tonin et al., 2017). 

 

Η μετα-ανάλυση στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Excel, χρησιμοποιώντας το 

δωρεάν πρόσθετο MetaXL V5.3 (www.epigear.com; Salanti et al., 2014). Σε αυτή τη μελέτη 

αναφέρουμε τόσο τις άμεσες, όσο και τις έμμεσες αλληλεπιδράσεις κάθε παρέμβασης (βλ. 

Πίνακες 5.3. έως 5.8. & τα αντίστοιχα Διαγράμματα 5.1. έως 5.6.) και το συνδυασμένο 

αποτέλεσμα τους. Επιπλέον, υπολογίστηκαν τα αποτελέσματα μεμονωμένων παρεμβάσεων.  

 

5.2.2. Περιγραφή των μελετών και των συμμετεχόντων 

Οι περισσότερες από τις μελέτες που περιλήφθηκαν ήταν τυχαιοποιημένες, διασταυρούμενες, 

ελεγχόμενες, κλινικές δοκιμές με διατροφικές παρεμβάσεις που αξιολογούσαν τους 
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μεταβολικούς οξειδωτικούς και φλεγμονώδεις δείκτες που σχετίζονται με τους παράγοντες 

κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου (Πίνακες 5.1. & 5.2.). 

5.2.2.1. Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ήταν τα εξής: υγιή άτομα στην πλειοψηφία (70%) 

των μελετών. Συμμετέχοντες με καθιερωμένο μεταβολικό σύνδρομο αναφέρθηκαν σε 2 

μελέτες και με υπερχοληστερολαιμία σε 6 μελέτες, ενώ σε μία μελέτη αναφέρθηκαν ασθενείς 

με καθιερωμένη καρδιαγγειακή ή περιφερική αγγειακή νόσο. Οι μετεμμηνοπαυσιακές 

γυναίκες, οι οποίες αναφέρθηκαν σε 2 μελέτες, συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία των υγιών 

συμμετεχόντων. Μόνο άνδρες συμμετείχαν σε 15 μελέτες και μόνο γυναίκες σε 2 μελέτες, 

ενώ και τα δύο φύλα αναφέρθηκαν σε 13 μελέτες. Έντεκα μελέτες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα 

ηλικιών από 18 έως 89 ετών, άλλες (10) εστίασαν μόνο σε νέους ενήλικες (ηλικίας 18-40 

ετών), άλλες (7) εξέτασαν μεσήλικες (45-60 ετών) και οι υπόλοιπες μελέτες (2) 

επικεντρώθηκαν σε ηλικιωμένους συμμετέχοντες > 65 ετών. Στις περισσότερες μελέτες (21), 

ο αριθμός των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 10 έως 100 (με εξαίρεση μια μελέτη που ήταν 

<10), σε άλλες μελέτες (4) ο αριθμός των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 100 έως 200 και 

ήταν > 200 σε 4 μελέτες. 

 

5.2.2.2. Διαιτητικές παρεμβάσεις και ημερήσιες δόσεις ελαιόλαδου διαφορετικού 

φαινολικού περιεχομένου 

Η περίοδος παρέμβασης των περισσότερων μελετών (40%), συμπεριλαμβανομένων των 

περιόδων έκπλυσης (washout periods), διήρκεσε 2-3 μήνες (30%), 3-12 μήνες (20%) και σε 

10% των μελετών η περίοδος παρέμβασης ήταν πάνω από 1 έτος. Οι διαιτητικές παρεμβάσεις 

περιλάμβαναν την κατανάλωση ελαιόλαδου με διαφορετική περιεκτικότητα σε 

πολυφαινόλες. Στις περισσότερες μελέτες (57%), οι συμμετέχοντες κατανάλωναν έξτρα ή 

παρθένο ελαιόλαδο υψηλής περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες (HPOO) και κοινό ή 

εξευγενισμένο ελαιόλαδο χαμηλής περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες (LPOO).  

Επιπλέον, αρκετές μελέτες (20%) χρησιμοποίησαν έξτρα ή παρθένο ελαιόλαδο σε σύγκριση 

με άλλα έλαια (καλαμποκέλαιο, ιχθυέλαιο κλπ.). Ακόμη, το 7% των μελετών αξιολόγησε αν 

το λειτουργικό παρθένο ελαιόλαδο (εμπλουτισμένο με το δικό του φαινολικό περιεχόμενο) 

και το συμπληρωματικό ελαιόλαδο εμπλουτισμένο σε φαινόλες (συμπληρωματικές φαινόλες 

από το θυμάρι) θα μπορούσαν να βελτιώσουν τους βιολογικούς δείκτες φλεγμονής και 

οξειδωτικής κατάστασης των λιπιδίων στον άνθρωπο. Το 13% των μελετών αξιολόγησε αν 

τα οφέλη που συνδέονται με τη μεσογειακή διατροφή και την κατανάλωση έξτρα παρθένου 

ελαιόλαδου (VOO) θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγές στις λιπιδικές παραμέτρους, 

στους βιολογικούς δείκτες φλεγμονής και στην οξειδωτική κατάσταση του ανθρώπινου 

οργανισμού. 

 

5.2.2.3. Ημερήσια Δόση Ελαιόλαδου και Πολυφαινολών 

Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε μια ημερήσια δόση των 25 ml (22 g) ελαιόλαδων με 

υψηλή, μέση και χαμηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες στις περισσότερες μελέτες (11), ενώ 

χορηγήθηκε 15 ml μόνο σε μία μελέτη. Σε μερικές μελέτες (5), οι συμμετέχοντες έλαβαν 

ημερήσια δόση 40 ml (2 μελέτες) και 50 ml (3 μελέτες) ελαιόλαδων με υψηλή, μεσαία και 

χαμηλή φαινολική περιεκτικότητα και στις υπόλοιπες μελέτες (3) 68-70 γραμ. ελαιόλαδο με 
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διαφορετική φαινολική περιεκτικότητα. Επιπλέον, στις περισσότερες μελέτες (18), στους 

συμμετέχοντες χορηγήθηκε ελαιόλαδο υψηλής περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες (ΟΟΗΡΟ) 

που κυμαινόταν από 150 έως 800 mg/kg, μέτριας περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες (MPC) 

(164 mg/kg) και χαμηλής περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες (LPC) που κυμαινόταν από 2 

έως 68 mg/kg. Σε 2 μελέτες οι συμμετέχοντες έλαβαν λειτουργικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

το οποίο εμπλουτίστηκε με πολυφαινόλες (FVOO) (500 ppm) και λειτουργικό έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο εμπλουτισμένο με πολυφαινόλες, εκ των οποίων το 50% προήλθε από τις 

πολυφαινόλες του θυμαριού (FVOOT) (500 ppm). 

 

 

Πίνακας 5.1. Περιγραφή των μελετών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μετα-ανάλυση και 
μελέτη. 

 
No Number of 

participants 

Age 

Range 

Male: 

Female 

ratio (%) 

Duration Types of 

oil/diet* 

Intervention groups 

(IGs)-Treatments 

(TG) 

Refer-

ence 

1 90 20-50 28.9: 

71.1 

3 months 2+5 • CD (habitual diet) 

• TMD + VOO with 

PC 328 mg/kg 

• TMD+WOO with PC 
55 mg/kg 

Konstant

inidou et 

al., 2010 

2 200 33.1±10.6 100: 

0 

13 weeks 2+3 • 25 ml/d OO with PC 

366 mg/kg 

• 25 ml/d OO with PC 

164 mg/kg  

• 25 ml/d OO with PC 

2.7 mg/kg 

Cicero et 

al.,  

2008 

3 28 68 (6.45) 100: 

0 

10 weeks 2+3 • 50ml/d OO with PC 

161 mg/kg 

• 50ml/d OO with PC 

14.67 mg/kg 

Fito et 

al.,  

2008 

4 180 44.3 (6.4) 55: 

45 

24 months 5 • CD  

• MD 

Esposito 

et al., 

2004 

5 3.042 18-89 49.77: 
50.23 

20 months 5 • MD Chrysoh
oou et 

al.,  

2004 

6 30 61±19.2 100: 

0 

15 weeks 2+3 • 25 ml/d OO with PC 

150 mg/kg 

• 25 ml/d OO with PC 

68 mg/kg 

• 25 ml/d OO with PC 

0 mg/kg  

Marruga

t et al.,  

2004 

7 10 23-30 100: 

0 

2 weeks 2 • 50 g/d OO 

supplementation  

Aviram 

et al., 

1993 

8 200 20-60 100: 

0 

15 weeks 2 • 25 ml/d OO with PC 

366 mg/kg 

• 25 ml/d OO with PC 

164 mg/kg 

• 25 ml/d OO with PC 

2.7 mg/kg 

Covas et 

al., 
2006b 
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No Number of 

participants 

Age 

Range 

Male: 

Female 

ratio (%) 

Duration Types of 

oil/diet* 

Intervention groups 

(IGs)-Treatments 

(TG) 

Refer-

ence 

9 22 18-65 54.55: 

45.45 

22 weeks 1+3 • 40ml/d OO with PC 

166 mg/l 

• 40ml/d OO with PC 2 

mg/l 

Visioli 

et al., 

2005 

10 46 18-58 36.96: 

69.57 

16 weeks 1 • 69g/d OO with PC 

308 mg/kg  

• 69g/d OO with PC 43 

mg/kg 

Vissers 

et al.,  

2001b 

11 24 69.9±2.1 100: 

0 

9 months 1+3 • 40-42 g/d OO with 

PC 800 mg/kg 

• 40-42 g/d OO with 

PC 60 mg/kg 

Ramirez

-Tortoza 

et al., 

1999 

12 10 42-67 80: 
20 

10 weeks 1  + 3 • 20 g/d OO with PC 

238 mg/kg 

• 20 g/d OO with PC 

11 mg/kg 

Masella 
et al., 

2001 

13 6 27-33 100: 

0 

~2 months 3 • 50ml/d OO with PC 

487.5 mg/L 

• 50ml/d OO with PC 

975 mg/L 

• 50ml/d OO with PC 

1462.5 mg/L 

• 50ml/d OO with PC 

1950 mg/L 

Visioli 

et al.,  

2000b 

14 12 25±3 100: 
0 

~68 days 1 +3 + 
CO 

• 50 ml/d OO with PC 
607 ppm 

• 50 ml/d OO with PC 

16 ppm 

• 50ml CO 

Bogani 
et al.,  

2007 

15 12 20-22 100: 

0 

~6 weeks 1+3 • 25 ml/d OO with PC 

486 mg/kg 

• 25 ml/d OO with PC 

133 mg/kg 

• 25 ml/d OO with PC 

10 mg/kg 

Weinbre

nner et 

al., 

2004b 

16 182 20-60 100: 

0 

15 weeks 2+3 • 25 ml/d OO with PC 

366 mg/kg 

• 25 ml/d OO with PC 
164 mg/kg 

• 25 ml/d OO with PC 

2.7 mg/kg 

Machow

etz et al., 

2007 

17 25 30±9,1% 44: 

56 

10 weeks 1 • 70 g/d OO with PC 

308 mg/kg 

• 70 g/d OO with PC43 

mg/kg 

Moscha

ndreas et 

al., 2002 

18 18 22-61 50: 

50 

18 weeks 6 • Standard Diet 

• OED + 1200 mg/d a 

tocopherol 

• LED + 1200 mg/d a 

tocopherol 

Reaven 

et al., 

1994 

19 21 59 (53-68) 23.8: 
76.2 

~10 weeks 2 • 40 ml/d OO with PC 
400 ppm 

• 40 ml/d OO with PC 

80 ppm 

Ruano et 
al., 2005 
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No Number of 

participants 

Age 

Range 

Male: 

Female 

ratio (%) 

Duration Types of 

oil/diet* 

Intervention groups 

(IGs)-Treatments 

(TG) 

Refer-

ence 

20 10 46-67 0: 

100 

32 weeks 1 • 50 g/d OO with PC 

592 mg/kg 

• 50 g/d OO with PC 

147 mg/kg 

Salvini 

et al., 

2006 

21 28 19-31 100: 

0 

77 days 3+6 • 80g/d CO 

• 68g /d OO+12g/d SO 

Wagner 

et al., 

2001 

22 32 29.6±10.3 100: 

0 

9 weeks 3+6 • OO 

• palm olein 

• lard 

Tholstru

p et al., 

2011 

23 47 33.5±10.9 100: 

0 

10 weeks 3 • 25 ml/d OO with PC 

366 mg/kg 

• 25 ml/d OO with PC 

2.7 mg/kg 

Hernaez 

et al., 

2014 

24 18 56±5 0: 

100 

56 days 1+6 • SFD ( 50 g/d butter) 

• MFD (50cc /d 

EVOO). 

Anderso

n-

Vasquez 

et al., 

2015  
25 102 51.45±8.27 20.59: 

79.41 

~90 days 1+6 • Control (usual diet) 

• 3 g/d FO 

• 10 mL/d OO 

• 10 ml/d OO+3g/dFO 

Venturin

i et al., 

2015 

26 33 35-80 57.57: 

42.43 

15 weeks 1+2 • 25 ml/d VOO with 

PC 80 ppm 

• 25 ml/d  FVOO with 
PC 500 ppm 

• 25 ml/d  FVOOT 

with PC 500 ppm 

Farras et 

al., 2015 

27 25 20-59 100: 

0 

10 weeks 2+3 • 25 ml/d OO with PC 

366 mg/kg 

• 25 ml/d OO with PC 

2.7 mg/kg 

Hernaez 

et al., 

2015 

28 3.042 18-89 49.77: 

50.23 

10 years 5 MD (Evaluation 

Model-review study) 

Kastorin

i et al., 

2016 

29 33 35-80 57.58: 

42.42 

~15 weeks 2 • 25 ml/d VOO with 

PC 80 ppm 

• 25 ml/d  FVOO with 

PC 500 ppm 

• 25 ml/d  FVOOT 

with PC 500 ppm 

Pedret et 

al., 2015 

30 160 33.3±11.1 100: 

0 

13 weeks 3 • 25 ml/d OO with PC 

366 mg/kg 

• 25 ml/d OO with PC 

164 mg/kg 

• 25 ml/d OO with PC 

2.7 mg/kg 

Bondia-

Pons et 

al., 2007 

 

*Παρέμβαση  με ελαιόλαδο OO, όπως ορίζεται από τον  Κανονισμό (2568/91/EE): 1. EVOO: Έξτρα 

Παρθένο Ελαιόλαδο, 2. VOO: Παρθένο Ελαιόλαδο, 3. Common OO: Κοινό Ελαιόλαδο ή ROO: 

Εξευγενισμένο Ελαιόλαδο, 4. OPO: Πυρηνέλαιο, 5. MD /TMD: Μεσογειακή Διατροφή/ 
Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, 6. Other Oils/Diets: Άλλα Έλαια/Διατροφές. 

OO: Ελαιόλαδο, PC: περιεχόμενο (πολύ)φαινολών, EVOO: Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, VOO: 

Παρθένο Ελαιόλαδο, OPO: Πυρηνέλαιο, ROO:Εξευγενισμένο Ελαιόλαδο, CD: Διατροφή Ελέγχου, 
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TMD: Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, FVOO: Λειτουργικό Παρθένο Ελαιόλαδο, FVOOT: 

Λειτουργικό Παρθένο Ελαιόλαδο με προσθήκη 50% φαινολικού περιεχομένου από θυμάρι, SFD: 

Διατροφή με κορεσμένα λίπη, MFD: Διατροφή με μονοακορεστα λίπη.  

Πίνακας 5.2. Εκτίμηση των μεταβολικών, οξειδωτικών και φλεγμονωδών παραμέτρων που 

σχετίζονται με καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου σε 30 μελέτες. 
 

Study 
Lipid Profile 

Parameters 

Oxidative 

Parameters 

Inflammatory 

Parameters 

Coagulation 

Parameters 

Anderson-Vasquez et al., 
2015 

*    

Aviram et al., 1993 * *   

Bogani et al., 2007 * * * * 

Bondia-Pons et al., 2007 *    

Chrysohoou et al., 2004 *  *  

Cicero et al., 2008 * *   

Covas et al., 2006b * *   

Esposito et al., 2004 *  *  

Farras et al., 2015 * *   

Fito et al., 2008 *  *  

Hernaez et al., 2014 *    

Hernaez et al., 2015 * *   

Kastorini et al., 2016 * *   

Konstantinidou et al., 2010 * * *  

Machowetz et al., 2007  *   

Marrugat et al., 2004 * *   

Masella et al., 2001 * *   

Moschandreas et al., 2002  *  * 

Pedret et al., 2015 * *   

Ramirez-Tortoza et al., 

1999 
*    

Reaven et al., 1994 * *   

Ruano et al., 2005 * *   

Salvini et al., 2006  *   

Tholstrup et al., 2011 *  *  

Venturini et al., 2015 * * *  

Visioli et al., 2000b  *   

Visioli et al., 2005 * * * * 

Vissers et al., 2001b *    



87 

Study 
Lipid Profile 

Parameters 

Oxidative 

Parameters 

Inflammatory 

Parameters 

Coagulation 

Parameters 

Wagner et al., 2001 *    

Weinbrenner et al., 2004b * *   

 

5.3. Αποτελέσματα  

5.3.1. Επίδραση του ελαιόλαδου στις μεταβολικές παραμέτρους 

Η μετα-ανάλυση του δικτύου έδειξε ότι η μεσογειακή διατροφή μείωσε σημαντικά τα επίπεδα 

της γλυκόζης στην κυκλοφορία (OR d = -0.105, 95% CI = -0.174, -0.036), ολική 

χοληστερόλη (d = -0.191, 95% CI = -0.259 , -0.122), LDL –χοληστερόλη (d = - 0.189, 95% 

CI = - 0.238, - 0.140) και τα επίπεδα της οξειδωμένης LDL (d =- 0.112, 95% CI = - 0.375, -

0.150) σε σύγκριση με το δείγμα μάρτυρα και τη δυτικοποιημένη διατροφή. Η παρέμβαση με 

το ελαιόλαδο μείωσε αυτή τη μεταβολή σταδιακά, σε σχέση με την περιεκτικότητά του σε 

πολυφαινόλες.  

Επιπλέον, η προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή αύξησε σημαντικά την HDL-

χοληστερόλη (d = 0.113, 95% CI = 0.064, 0.163). Ωστόσο, το χαμηλό περιεχόμενο 

πολυφαινολών του ελαιόλαδου δεν αλλοίωσε περαιτέρω τα επίπεδα της HDL, ενώ το υψηλό 

πολυφαινολικό περιεχόμενο του αύξησε τη συγκέντρωση της HDL - χοληστερόλης σχεδόν 

κατά 50% (d = 0.163, 95% CI = 0.080, 0.255). Το Σχήμα 5.4. απεικονίζει αυτές τις μεταβολές 

της μετα-ανάλυσης δικτύου, ενώ οι Πίνακες 5.3. έως 5.8. και τα αντίστοιχα Διαγράμματα 5.1. 

έως 5.6. παρουσιάζουν την ανάλυση μεμονωμένων μελετών. Περαιτέρω αναλύθηκαν η 

άμεση και η έμμεση συμβολή της μεσογειακής διατροφής και η επίδραση του υψηλού και 

χαμηλού περιεχομένου σε πολυφαινόλες ελαιόλαδου σε αυτές τις αλλαγές (Πίνακες: 5.3. - 

5.8. & Διαγράμματα: 5.1. - 5.6.). 

Καθίσταται εμφανές ότι ο κύριος παράγοντας για τη γλυκόζη, τα τριγλυκερίδια, τη συνολική 

και την LDL- χοληστερόλη είναι η μεσογειακή διατροφή αυτή καθαυτή, υποδηλώνοντας ότι 

αυτή η επίδραση στους καρδιομεταβολικούς βιοχημικούς δείκτες μπορεί να καθοδηγείται 

από ένα πλήθος συστατικών, εκτός από αυτά που περιλαμβάνονται στο ελαιόλαδο (βλέπε για 

παράδειγμα την άμεση επίδραση της HPOO στα επίπεδα της LDL (d = -0.074, σε σύγκριση 

με την έμμεση επίδρασή της, όταν περιλαμβάνεται και η μεσογειακή διατροφή (d = - 0.116), 

Πίνακας 5.7.). Αντίθετα, η επίδραση του ελαιόλαδου στις συγκεντρώσεις της HDL σχετίζεται 

άμεσα με την περιεκτικότητά του σε πολυφαινόλες, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στον 

Πίνακα 5.6.  

Το παρακάτω Σχήμα 5.4. παρουσιάζει τη μετα-ανάλυση δικτύου της κυκλοφορούσας 

γλυκόζης (Glu), των τριγλυκεριδίων (TG), της ολικής χοληστερόλης (TC), της HDL-

χοληστερόλης (HDL), της LDL-χοληστερόλης (LDL) και της οξειδωμένη LDL (oxLDL) των 

κυκλοφορόντων επιπέδων των 30 κλινικών μελετών που πραγματοποιήθηκαν σε ανθρώπους 

(Πίνακες 5.1. & 5.2). Το HPOO αντιπροσωπεύει το ελαιόλαδο με την υψηλή περιεκτικότητα 

σε πολυφαινόλες, ενώ το LPOO παρουσιάζει δεδομένα για το ελαιόλαδο με χαμηλή 

περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες. Οι τυποποιημένες διαφορές (d) από μια διατροφή ελέγχου 

παρουσιάζονται στο παρακάτω Σχήμα μαζί με τα διαστήματα εμπιστοσύνη τους (95% CI). 
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Σχήμα 5.3. Μετα-ανάλυση δικτύου της κυκλοφορούσας γλυκόζης (Glu), των τριγλυκεριδίων (TG), 

της ολικής χοληστερόλης (TC), της HDL-χοληστερόλης (HDL), της LDL-χοληστερόλης (LDL) και 

της οξειδωμένη LDL (oxLDL) των κυκλοφορόντων επιπέδων των 30 κλινικών μελετών σε 

ανθρώπους (Πίνακες 5.1. & 5.2.). 
 

5.3.1.1. Μετα-ανάλυση δικτύου της κυκλοφορούσας Γλυκόζης (Glu) 

Η μετα – ανάλυση δικτύου πραγματοποίησε τις συγκρίσεις των άμεσων, έμμεσων και 

συνολικών επιδράσεων της μεσογειακής διατροφής, με ελαιόλαδο χαμηλού και υψηλού 

περιεχομένου πολυφαινολών (LPOO και HPOO) αντίστοιχα στα επίπεδα της 

κυκλοφορούσας γλυκόζης. Τα αποτελέσματα και οι τυποποιημένες διαφορές μεταξύ των 

ομάδων σύγκρισης, μαζί με το διάστημα εμπιστοσύνης 95% παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακα 5.3. & στο Διάγραμμα 5.1.  

Ο αριθμός σε παρενθέσεις αναφέρεται στην ταυτότητα (ID) των μοντέλων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς. MD = Μεσογειακή Διατροφή, LPOO και PL = 

ελαιόλαδο χαμηλής περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες, HPOO και HP = ελαιόλαδο υψηλής 

περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες.  
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 Πίνακας 5.3. Μετα-ανάλυση δικτύου των επιπέδων της κυκλοφορούσας γλυκόζης. 
 

ID Comparison Intervention Control d LCI 95% HCI 95% 
 

Direct estimates           

1 Glu-MD-C MedDiet Control -0.112 -0.182 -0.042 

2 Glu-LPOO-C LPOO Control 0.044 -0.185 0.273 

3 Glu-HPOO-C HPOO Control 0.085 -0.057 0.226 

4 Glu-HP-LP HPOO LPOO 0.039 -0.325 0.403 

5 Glu-MD-LP LPOO MedDiet 0.000 -0.438 0.438 

6 Glu-MD-HP HPOO MedDiet 0.000 -0.438 0.438 
 

            
 

Indirect estimates (source IDs)           

7 Indirect HPOO vs Control (4, 2) HPOO Control 0.083 -0.347 0.513 

8 Indirect LPOO vs Control (5, 1) LPOO Control -0.112 -0.556 0.332 

9 Indirect HPOO vs Control (6, 1) HPOO Control -0.112 -0.556 0.332 

10 Indirect MedDiet vs Control (5, 2) MedDiet Control 0.044 -0.450 0.538 

11 Indirect LPOO vs Control (4, 3) LPOO Control 0.046 -0.345 0.436 

12 Indirect MedDiet vs Control (6, 3) MedDiet Control 0.085 -0.376 0.545 
 

            
 

Result estimates (source IDs)           
 

MedDiet (1, 10, 12) MedDiet Control -0.105 -0.174 -0.036 
 

LPOO (2, 8, 11) LPOO Control 0.019 -0.162 0.199 
 

HPOO (3, 7, 9) HPOO Control 0.068 -0.061 0.197 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Διάγραμμα 5.1. Απλή μετα-ανάλυση των επιπέδων της κυκλοφορούσας γλυκόζης στις 30 μελέτες που 
παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.1. & 5.2. 
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Τα δεδομένα στο Διάγραμμα 5.1. παρουσιάζονται ως τυποποιημένη διαφορά Cohen d (η 

διαφορά μεταξύ των μέσων διαιρεμένη με την τυπική απόκλιση των δεδομένων), μαζί με 

95% διάστημα εμπιστοσύνης (95% CI). Med.Diet = Μεσογειακή διατροφή, HPOO και LPOO 

= ελαιόλαδο υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες αντίστοιχα. 

 

5.3.1.2. Μετα-ανάλυση δικτύου των κυκλοφορούντων Τριγλυκεριδίων (TG) 

Η μετα – ανάλυση δικτύου πραγματοποίησε τις συγκρίσεις των άμεσων, έμμεσων και 

συνολικών επιδράσεων της μεσογειακής διατροφής, χαμηλού και υψηλού πολυφαινολικού 

περιεχομένου ελαιόλαδου (LPOO και HPOO) αντίστοιχα στα επίπεδα των κυκλοφορούντων 

τριγλυκεριδίων. Τα αποτελέσματα και οι τυποποιημένες διαφορές μεταξύ των ομάδων 

σύγκρισης, μαζί με το διάστημα εμπιστοσύνης 95% παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4. & στο 

Διάγραμμά 5.2. Ο αριθμός στις παρενθέσεις αναφέρεται στην ταυτότητα (ID) του μοντέλου 

που χρησιμοποιήθηκε για τους υπολογισμούς. 

Πίνακας 5.4. Μετα-ανάλυση δικτύου των επιπέδων των κυκλοφορόντων τριγλυκεριδίων. 

ID Comparison Intervention Control d LCI 95% HCI 95% 

  Direct estimates           

1 TG-MD-C MedDiet Control -0.131 -0.201 -0.061 

2 TG-LPOO-C LPOO Control -0.009 -0.138 0.121 

3 TG-HPOO-C HPOO Control -0.033 -0.142 0.076 

4 TG-HP-LP HPOO LPOO -0.018 -0.169 0.134 

5 TG-MD-LP LPOO MedDiet 0.032 -0.407 0.470 

6 TG-MD-HP HPOO MedDiet -0.047 -0.486 0.391 
 

            
 

Indirect estimates (source IDs)           

7 Indirect HPOO vs Control (4, 2) HPOO Control -0.027 -0.226 0.173 

8 Indirect LPOO vs Control (5, 1) LPOO Control -0.100 -0.544 0.344 

9 Indirect HPOO vs Control (6, 1) HPOO Control -0.179 -0.623 0.265 

10 Indirect MedDiet vs Control (5, 2) MedDiet Control -0.040 -0.497 0.417 

11 Indirect LPOO vs Control (4, 3) LPOO Control -0.015 -0.202 0.172 

12 Indirect MedDiet vs Control (6, 3) MedDiet Control 0.014 -0.437 0.466 

              

  Result estimates (source IDs)           

  MedDiet (1, 10, 12) MedDiet Control -0.126 -0.194 -0.057 

  LPOO (2, 8, 11) LPOO Control -0.016 -0.119 0.088 

  HPOO (3, 7, 9) HPOO Control -0.038 -0.132 0.056 
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Διάγραμμα 5.2. Απλή μετα-ανάλυση των επιπέδων των κυκλοφορόντων τριγλυκεριδίων στις 30 
μελέτες που παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.1. & 5.2. 
 

Τα δεδομένα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5.2., ως τυποποιημένη διαφορά Cohen d (η 

διαφορά μεταξύ των μέσων διαιρούμενη με την τυπική απόκλιση των δεδομένων), μαζί με 

95% διάστημα εμπιστοσύνης (95% CI). Med.Diet = Μεσογειακή διατροφή, HPOO και LPOO 

= ελαιόλαδο υψηλής και χαμηλής πολυφαινολικής περιεκτικότητας αντίστοιχα. 
 

5.3.1.3. Μετα-ανάλυση δικτύου της κυκλοφορούσας Ολικής Χοληστερόλης (TC) 

Η μετα – ανάλυση δικτύου πραγματοποίησε τις συγκρίσεις των άμεσων, έμμεσων και 

συνολικών επιδράσεων της μεσογειακής διατροφής, χαμηλού και υψηλού πολυφαινολικού 

περιεχομένου ελαιόλαδου (LPOO και HPOO) αντίστοιχα στα επίπεδα της κυκλοφορούσας 

ολικής χοληστερόλης (TC). Τα αποτελέσματα και οι τυποποιημένες διαφορές μεταξύ των 

ομάδων σύγκρισης, μαζί με το διάστημα εμπιστοσύνης 95% παρουσιάζονται στον Πίνακα 

5.5. & στο Διάγραμμα 5.3. Ο αριθμός στις παρενθέσεις αναφέρεται στην ταυτότητα (ID) του 

μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε για τους υπολογισμούς. 
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Πίνακας 5.5. Μετα-ανάλυση δικτύου των κυκλοφορόντων ολικών επιπέδων χοληστερόλης (TC). 

ID Comparison Intervention Control d LCI 95% HCI 95% 

  Direct estimates           

1 TC-MD-C MedDiet Control -0.195 -0.265 -0.124 

2 TC-LPOO-C LPOO Control -0.136 -0.255 -0.017 

3 TC-HPOO-C HPOO Control -0.051 -0.152 0.051 

4 TC-HP-LP HPOO LPOO 0.027 -0.125 0.178 

5 TC-MD-LP LPOO MedDiet -0.043 -0.481 0.395 

6 TC-MD-HP HPOO MedDiet 0.066 -0.373 0.504 
 

            
 

Indirect estimates (source IDs)           

7 Indirect HPOO vs Control (4, 2) HPOO Control -0.109 -0.302 0.083 

8 Indirect LPOO vs Control (5, 1) LPOO Control -0.238 -0.681 0.206 

9 Indirect HPOO vs Control (6, 1) HPOO Control -0.129 -0.573 0.315 

10 Indirect MedDiet vs Control (5, 2) MedDiet Control -0.093 -0.547 0.361 

11 Indirect LPOO vs Control (4, 3) LPOO Control -0.077 -0.259 0.105 

12 Indirect MedDiet vs Control (6, 3) MedDiet Control -0.116 -0.566 0.334 

              

  Result estimates (source IDs)           

  MedDiet (1, 10, 12) MedDiet Control -0.191 -0.259 -0.122 

  LPOO (2, 8, 11) LPOO Control -0.124 -0.221 -0.027 

  HPOO (3, 7, 9) HPOO Control -0.066 -0.154 0.022 

 

Τα δεδομένα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5.3., ως η τυποποιημένη διαφορά Cohen d (η 

διαφορά μεταξύ των μέσων διαιρούμενη με την τυπική απόκλιση των δεδομένων), μαζί με 

95% διάστημα εμπιστοσύνης (95 % CI). Med.Diet = Μεσογειακή διατροφή, HPOO και 

LPOO = ελαιόλαδο υψηλής και χαμηλής πολυφαινολικής περιεκτικότητας αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 5.3. Απλή μετα-ανάλυση των κυκλοφορόντων ολικών επιπέδων χοληστερόλης στις 30 

μελέτες που παρουσιάζονται στους Πίνακες  5.1. & 5.2. 

 

5.3.1.4. Μετα-ανάλυση δικτύου της κυκλοφορούσας HDL-χοληστερόλης 

Η μετα–ανάλυση δικτύου πραγματοποίησε τις συγκρίσεις των άμεσων, έμμεσων και 

συνολικών επιδράσεων της μεσογειακής διατροφής, χαμηλού και υψηλού  πολυφαινολικού 

περιεχομένου ελαιόλαδου (LPOO και HPOO) αντίστοιχα στα επίπεδα της κυκλοφορούσας 

HDL-χοληστερόλης. Τα αποτελέσματα και οι τυποποιημένες διαφορές μεταξύ των ομάδων 

σύγκρισης, μαζί με το διάστημα εμπιστοσύνης 95% παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.6. & στο 

Διάγραμμα 5.4. Ο αριθμός στις παρενθέσεις αναφέρεται στην ταυτότητα (ID) του μοντέλου 

που χρησιμοποιήθηκε για τους υπολογισμούς. 
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Πίνακας 5.6. Μετα-ανάλυση δικτύου των επιπέδων της κυκλοφορούσας HDL-χοληστερόλης. 

ID Comparison Intervention Control d LCI 95% HCI 95% 

  Direct estimates           

1 HDL-MD-C MedDiet Control 0.113 0.062 0.163 

2 HDL-LPOO-C LPOO Control 0.130 0.011 0.248 

3 HDL-HPOO-C HPOO Control 0.157 0.056 0.258 

4 HDL-HP-LP HPOO LPOO 0.086 -0.065 0.238 

5 HDL-MD-LP LPOO MedDiet 0.000 -0.438 0.438 

6 HDL-MD-HP HPOO MedDiet 0.000 -0.438 0.438 
 

            
 

Indirect estimates (source IDs)           

7 Indirect HPOO vs Control (4, 2) HPOO Control 0.216 0.024 0.409 

8 Indirect LPOO vs Control (5, 1) LPOO Control 0.113 -0.329 0.554 

9 Indirect HPOO vs Control (6, 1) HPOO Control 0.113 -0.329 0.554 

10 Indirect MedDiet vs Control (5, 2) MedDiet Control 0.130 -0.324 0.584 

11 Indirect LPOO vs Control (4, 3) LPOO Control 0.070 -0.112 0.252 

12 Indirect MedDiet vs Control (6, 3) MedDiet Control 0.157 -0.293 0.606 

              

  Result estimates (source IDs)           

  MedDiet (1, 10, 12) MedDiet Control 0.113 0.064 0.163 

  LPOO (2, 8, 11) LPOO Control 0.112 0.015 0.209 

  HPOO (3, 7, 9) HPOO Control 0.167 0.080 0.255 

 

Τα δεδομένα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5.4., ως η τυποποιημένη διαφορά Cohen d (η 

διαφορά μεταξύ των μέσων διαιρούμενη με την τυπική απόκλιση των δεδομένων) μαζί με το 

95% διάστημα εμπιστοσύνης (95% CI). Med.Diet = Μεσογειακή διατροφή, HPOO και LPOO 

= ελαιόλαδο υψηλής και χαμηλής πολυφαινολικής περιεκτικότητας αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 5.4. Απλή μετα-ανάλυση των επιπέδων της κυκλοφορούσας HDL-χοληστερόλης στις 30 

μελέτες που παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.1 & 5.2. 

 

5.3.1.5. Μετα-ανάλυση δικτύου της κυκλοφορούσας LDL-χοληστερόλης 

Η μετα–ανάλυση δικτύου πραγματοποίησε τις συγκρίσεις των άμεσων, έμμεσων και 

συνολικών επιδράσεων της μεσογειακής διατροφής, χαμηλού και υψηλού  πολυφαινολικού 

περιεχομένου ελαιόλαδου (LPOO και HPOO) αντίστοιχα στα επίπεδα της κυκλοφορούσας 

LDL-χοληστερόλης. Τα αποτελέσματα και οι τυποποιημένες διαφορές μεταξύ των ομάδων 

σύγκρισης, μαζί με το διάστημα εμπιστοσύνης 95% παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 

5.7. & στο Διάγραμμα 5.5. Ο αριθμός στις παρενθέσεις αναφέρεται στην ταυτότητα (ID) του 

μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε για τους υπολογισμούς. 
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Πίνακας 5.7. Μετα-ανάλυση δικτύου των επιπέδων της κυκλοφορούσας LDL-χοληστερόλης. 

ID Comparison Intervention Control d LCI 95% HCI 95% 

  Direct estimates           

1 LDL-MD-C MedDiet Control -0.190 -0.240 -0.140 

2 LDL-LPOO-C LPOO Control -0.161 -0.280 -0.042 

3 LDL-HPOO-C HPOO Control -0.074 -0.182 0.033 

4 LDL-HP-LP HPOO LPOO -0.015 -0.166 0.137 

5 LDL-MD-LP LPOO MedDiet -0.050 -0.488 0.388 

6 LDL-MD-HP HPOO MedDiet 0.074 -0.364 0.513 
 

            
 

Indirect estimates (source IDs)           

7 Indirect HPOO vs Control (4, 2) HPOO Control -0.176 -0.369 0.017 

8 Indirect LPOO vs Control (5, 1) LPOO Control -0.240 -0.682 0.201 

9 Indirect HPOO vs Control (6, 1) HPOO Control -0.116 -0.557 0.325 

10 Indirect MedDiet vs Control (5, 2) MedDiet Control -0.111 -0.565 0.343 

11 Indirect LPOO vs Control (4, 3) LPOO Control -0.059 -0.245 0.127 

12 Indirect MedDiet vs Control (6, 3) MedDiet Control -0.148 -0.600 0.303 

              

  Result estimates (source IDs)           

  MedDiet (1, 10, 12) MedDiet Control -0.189 -0.238 -0.140 

  LPOO (2, 8, 11) LPOO Control -0.137 -0.234 -0.039 

  HPOO (3, 7, 9) HPOO Control -0.099 -0.191 -0.007 

 

Τα δεδομένα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5.5., ως η τυποποιημένη διαφορά Cohen d (η 

διαφορά μεταξύ των μέσων διαιρούμενη με την τυπική απόκλιση των δεδομένων), μαζί με το 

95% διάστημα εμπιστοσύνης (95% CI). Med.Diet = Μεσογειακή διατροφή, HPOO και LPOO 

= ελαιόλαδο υψηλής και χαμηλής πολυφαινολικής περιεκτικότητας αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 5.5. Απλή μετα-ανάλυση των επιπέδων της κυκλοφορούσας LDL-χοληστερόλης στις 30 

μελέτες που παρουσιάζονται στους  Πίνακες  5.1. & 5.2. 
 
 

5.3.1.6. Μετα-ανάλυση δικτύου της κυκλοφορούσας οξειδωμένης ox-LDL-

χοληστερόλης 

Η μετα–ανάλυση δικτύου πραγματοποίησε τις συγκρίσεις των άμεσων, έμμεσων και 

συνολικών επιδράσεων της μεσογειακής διατροφής, χαμηλού και υψηλού πολυφαινολικού 

περιεχομένου ελαιόλαδου (LPOO και HPOO) αντίστοιχα στα κυκλοφορούντα οξειδωμένα 

επίπεδα LDL (oxLDL). Τα αποτελέσματα και οι τυποποιημένες διαφορές μεταξύ των ομάδων 

σύγκρισης, μαζί με το διάστημα εμπιστοσύνης 95% παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 

5.8. & στο Διάγραμμα 5.6. Ο αριθμός στις παρενθέσεις αναφέρεται στην ταυτότητα (ID) του 

μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε για τους υπολογισμούς. 
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Πίνακας 5.8. Μετα-ανάλυση δικτύου των κυκλοφορούντων οξειδωμένων επιπέδων LDL-

χοληστερόλης. 
 

ID Comparison Active Control d LCI 95% HCI 95% 

  Direct estimates           

1 oxL-MD-C MedDiet Control -0.228 -0.668 0.211 

2 oxL-LPOO-C LPOO Control -0.001 -0.173 0.171 

3 oxL-HPOO-C HPOO Control -0.094 -0.217 0.030 

4 oxL-HP-LP HPOO LPOO 0.105 -0.067 0.277 

5 oxL-MD-LP LPOO MedDiet 0.044 -0.394 0.482 

6 oxL-MD-HP HPOO MedDiet -0.043 -0.481 0.395 
 

            
 

Indirect estimates (source IDs)           

7 Indirect HPOO vs Control (4, 2) HPOO Control 0.104 -0.140 0.347 

8 Indirect LPOO vs Control (5, 1) LPOO Control -0.184 -0.805 0.437 

9 Indirect HPOO vs Control (6, 1) HPOO Control -0.271 -0.892 0.350 

10 Indirect MedDiet vs Control (5, 2) MedDiet Control -0.045 -0.516 0.425 

11 Indirect LPOO vs Control (4, 3) LPOO Control -0.199 -0.410 0.013 

12 Indirect MedDiet vs Control (6, 3) MedDiet Control -0.051 -0.506 0.405 

              

  Result estimates (source IDs)           

  MedDiet (1, 10, 12) MedDiet Control -0.112 -0.375 0.150 

  LPOO (2, 8, 11) LPOO Control -0.084 -0.222 0.053 

  HPOO (3, 7, 9) HPOO Control -0.060 -0.206 0.086 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Διάγραμμα 5.6. Απλή μετα-ανάλυση των κυκλοφορούντων οξειδωμένων επιπέδων LDL-

χοληστερόλης στις 30 μελέτες που παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.1. & 5.2. 
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Τα δεδομένα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5.6., ως τυποποιημένη διαφορά Cohen d (η 

διαφορά μεταξύ των μέσων διαιρούμενη με την τυπική απόκλιση για τα δεδομένα) μαζί με 

95% διάστημα εμπιστοσύνης (95% CI). Med.Diet = Μεσογειακή διατροφή, HPOO και LPOO 

= ελαιόλαδο υψηλής και χαμηλής πολυφαινολικής περιεκτικότητας αντίστοιχα. 

 

5.3.2. Επίδραση του ελαιόλαδου στις οξειδωτικές και φλεγμονώδεις παραμέτρους 

Οι συγγραφείς των ανακτηθέντων μελετών χρησιμοποιούν μια πληθώρα παραμέτρων για την 

πρόσβαση στην οξείδωση των λιπιδίων και στις αλλαγές. Καθώς ο αριθμός αυτών των 

μελετών δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση μίας μετα-ανάλυσης, εκθέτουμε παρακάτω τις 

αλλαγές σε αυτές τις παραμέτρους με τη μορφή μιας αναλυτικής ανασκόπησης. 

 

5.3.2.1. Οξειδωτικοί παράμετροι 

Οι οξειδωτικοί παράμετροι ομαδοποιήθηκαν σε τρείς κατηγορίες, όπως αξιολογήθηκαν και 

μετρήθηκαν από 21 μελέτες στο σύνολο των 30 μελετών (Πίνακας 5.2.). Οι αλλαγές αυτών 

των βιοδεικτών συνδέονται με την επίδραση του φαινολικού περιεχομένου του ελαιόλαδου 

στους παράγοντες κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου. Η επίδραση αυτή σχετίζεται με τη 

μείωση της οξειδωτικής βλάβης των λιπιδίων και το οξειδωτικό στρες. Οι αλλαγές των 

οξειδωτικών βιοδεικτών παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.9., 5.10. & 5.11. αντίστοιχα. Η 

πρώτη ομάδα οξειδωτικών βιοδεικτών σχετίζεται με την οξειδωμένη LDL (Πίνακας 5.9.). Η 

2η ομάδα των οξειδωτικών παραμέτρων σχετίζεται με την υπεροξείδωση των λιπιδίων και τα 

ισοπροστάνια (Πίνακας 5.10.). Οι δύο αυτοί οξειδωτικοί βιοδείκτες ταξινομούνται στην ίδια 

ομάδα (2η), δεδομένου ότι η τάση της LDL στην υπεροξείδωση των λιπιδίων προσδιορίστηκε 

με την ανάλυση των υπεροξειδίων της Μαλλονιδαλδεύδης (MDA) και των συζευγμένων 

διενίων (Avirram et al., 1993).  

Επιπλέον, οι ενώσεις των ισοπροστανίων θεωρούνται ακριβείς δείκτες της υπεροξείδωσης 

των λιπιδίων (Morrow et al., 1999). Η 3η ομάδα των οξειδωτικών βιοδεικτών σχετίζεται με 

το οξειδωτικό στρες και την οξειδωτική βλάβη του DNA και του RNA (Πίνακας 5.11.). Οι 

τιμές των μεταβολών στις οξειδωτικές παραμέτρους προέκυψαν από την αφαίρεση της 

αρχικής τιμής πριν από τη θεραπεία με ελαιόλαδο (OO) και την τελική τιμή μετά την 

παρέμβαση με ελαιόλαδο, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τυπικές αποκλίσεις (Standard 

deviation) ή SEM (Standard Error of the Mean). Όταν αυτές οι τιμές των μεταβολών 

υπολογίστηκαν στις μελέτες, οι τιμές παρέμειναν άθικτες, καθώς επίσης και τα ποσοστά τους. 

Επιπλέον, οι τιμές των μεταβολών μετατρέπονται σε ποσοστά, διαιρώντας την τιμή 

μεταβολής με την αρχική και πολλαπλασιάζοντας με το 100. 

 

5.3.2.1.1. Μεταβολές των οξειδωτικών παραμέτρων που σχετίζονται με την οξείδωση 

της LDL 

Οι αλλαγές στην πρώτη ομάδα των οξειδωτικών βιοδεικτών που σχετίζονται με την οξείδωση 

της LDL, μετά τις παραπάνω αναφερθείσες παρεμβάσεις με ελαιόλαδο, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 5.9. Η οξειδωμένη LDL (oxLDL) αξιολογήθηκε και μετρήθηκε σε 7 από τις 21 

μελέτες (Raminez-Tortosa et al., 1999; Marrugat et al., 2004; Weinbrenner et al., 2004b; 

Covas et al., 2006b; Cicero et al., 2008; Konstantinidou et al., 2010; Hernaez et al., 2014). Οι 

περισσότερες από αυτές παρουσίασαν μείωση στην τιμή της oxLDL μετά τις παρεμβάσεις με 
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υψηλό φαινολικό περιεχόμενο ελαιόλαδο (OOHPC), σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές 

ελέγχου και του ελαιόλαδου χαμηλού φαινολικού περιεχομένου (OOLPC). Μια σημαντική 

μείωση (-33.9%) στην τιμή της oxLDL συνέβη μετά τη θεραπεία με ελαιόλαδο υψηλού 

φαινολικού περιεχομένου (OOHPC) (Marrugat et al., 2004), ενώ παρατηρήθηκε μια 

αξιοσημείωτη αύξηση (+ 7.59%) μετά τη θεραπεία με ελαιόλαδο χαμηλού φαινολικού 

περιεχομένου (OOLPC) (Hernaez et al., 2014). Επίσης, μια σημαντική μείωση (-12%) 

παρατηρήθηκε στην τιμή της oxLDL μετά τη θεραπεία με ελαιόλαδο (OOLPC) (Marrugat et 

al., 2004).  

Τα ευρήματα των παραμέτρων της αντίστασης της LDL στην οξείδωση έδειξαν αυξήσεις 

στην τιμή του χρόνου καθυστέρησης (a) (Masella et al. 2001; Moschandreas et al., 2002; 

Marrugat et al., 2004; Hernaez et al. 2015) και μειώσεις των τιμών του ρυθμού οξείδωσης (b) 

(Marrugat et al., 2004), του σχηματισμού της μέγιστης ποσότητας των διενίων (c) (Marrugat 

et al., 2004) και των αντισωμάτων έναντι της οξείδωσης της LDL (d) (Marrugat et al., 2004), 

μετά την παρέμβαση με ελαιόλαδο (OOHPC). Ακόμη μικρές αυξήσεις στην τιμή του χρόνου 

καθυστέρησης (a) (Marrugat et al., 2004; Hernaez et al., 2015) παρατηρήθηκαν και μετά την 

παρέμβαση με ελαιόλαδο (OOLPC). Επιπλέον, τα λιπαρά οξέα υδροξυλίου μειώθηκαν 

(Covas et al., 2006b) και η έκφραση του γονιδίου της λιποπρωτεινικής λιπάσης (lipoprotein 

lipase LPL) αυξήθηκε αξιοσημείωτα (+26%) μετά την παρέμβαση με ελαιόλαδο υψηλού 

φαινολικού περιεχομένου (OOHPC) (Hernaez et al., 2015). Επίσης, μια μικρή μείωση στην 

τιμή των λιπαρών οξέων υδροξυλίου παρατηρήθηκε και μετά τη θεραπεία με ελαιόλαδο 

χαμηλού φαινολικού περιεχομένου (OOLPC) (Covas et al., 2006b). 

 

Πίνακας 5.9. Ποσοστά (απόλυτων) μεταβολών των οξειδωτικών παραμέτρων που σχετίζονται με 

την οξείδωση της LDL μετά από παρεμβάσεις ελαιόλαδου με διαφορετικό φαινολικό περιεχόμενο. 
 

Change Treatment Polyphenolic 

Content 

Daily 

Dose 

Reference 

OxLDL(U/L)    

-3.28% (-2.1) CD vs TMD (HPC) 328mg/kg 
 

Konstantinidou et al., 
2010 

-3.87% (-2.4) CD vsTMD (LPC) 55 mg/kg 
 

Konstantinidou et al., 

2010 

-4.5% (-2,2) CS vs OO (HPC) 366 mg/kg 25ml Cicero et al., 2008 

-33.9% (-14,5)  CS vs OO (HPC) 150 mg/kg 25ml Marrugat et al., 2004 

-6.3% (-3.21) CS vs OO (HPC) 366 mg/kg 25ml Covas et al., 2006b 

-6.01% CS vs OO (HPC) 366 mg/kg 25ml Hernaez et al., 2014 

-25.2% (-15.86) CS vs OO (HPC) 486 mg/kg 25ml Weinbrenner et al., 
2004b 

-12% (-4.6)  CS vs OO (LPC) 68 mg/kg 25ml Marrugat et al., 2004 

 +2.6% (+1.21) CS vs OO (LPC) 2.7 mg/kg 25ml Covas et al., 2006b 

+7.59% CS vs OO (LPC) 2.7 mg/kg 25ml Hernaez et al., 2014 

 ~1.3% (+0,5) CS vs OO (LPC) 10 mg/kg 25ml Weinbrenner et al., 
2004b 

~7.8 % (-3.79) OO (HPC) vs OO 

(LPC) 

366 vs 2.7  

mg/kg 

25ml Covas et al., 2006b 

decrease OO (HPC) vs OO 
(LPC) 

800 vs 60 
mg/kg 

40-42 g Ramirez-Tortoza et al,. 
1999 
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Change Treatment Polyphenolic 

Content 

Daily 

Dose 

Reference 

a. lagtime (min)    

+7% (+8) CS vs OO (HPC) 150 mg/kg 25ml Marrugat et al., 2004 

+5.01% CS vs OO (HPC) 366 mg/kg 25ml Hernaez et al.,  2015 

+3.4% (+4) CS vs OO (LPC) 68 mg/kg 25ml Marrugat et al., 2004 

+3.17% CS vs OO (LPC) 2.7 mg/kg 
 

Hernaez et al., 2015 

-1,45% (-1.6) OO (HPC) vs OO 
(LPC) 

308 vs 43 
mg/kg 

69g Vissers et al., 2001b 

+14,8% (+13) OO (HPC) vs OO 

(LPC) 

238 vs 11 

mg/kg 

20g Masella et al., 2001 

+0,7% (+0.83) OO (HPC) vs OO 
(LPC) 

308 vs 
43mg/kg 

70g Moschandreas et al., 
2002 

b. oxidation rate(μmol dienes min-1g-1 of LDL or HDL 

protein) 

  

-106% (-0.06 LDL 
protein) 

CS vs OO (HPC) 150 mg/kg 25ml Marrugat et al,. 2004 

no change CS vs OO (HPC) 366 mg/kg 25ml Hernaez et al., 2015 

-0.9% (-0.05 LDL 

protein) 

CS vs OO(LPC) 68 mg/kg 25ml Marrugat et al., 2004 

no change CS vs OO (LPC) 2.7 mg/kg 
 

Hernaez et al,. 2015 

-0.8% (-0.1 max 

rate HDL protein) 

OO (HPC) vs OO 

(LPC) 

308 vs43 

mg/kg 

69g Vissers et al., 2001b 

no change (max 
rate) 

OO (HPC) vs OO 
(LPC) 

308 vs 43 
mg/kg 

70g Moschandreas et al., 
2002 

c. maximum amount of dienes (μmol dienesg-1 of LDL 

protein) 

  

-4.8% (-25) CS vs OO (HPC) 150 mg/kg 25ml Marrugat et al., 2004 

+1.2% (+6) CS vs OO (LPC) 68 mg/kg 25ml Marrugat et al., 2004 

d. Antibodies against oxLDL(U/L)    

-17% (-187) CS vs OO (HPC) 150 mg/kg 25ml Marrugat et al., 2004 

-2.3% (-18) CS vs OO (LPC) 68 mg/kg 25ml Marrugat et al., 2004 

Hydroxy fatty acids(nmol/L)    

-3.3% (-41) CS vs OO (HPC) 366 mg/kg 25ml Covas et al., 2006b 

-2.6% (-31) CS vs OO (LPC) 2,7 mg/kg 25ml Covas et al., 2006b 

-10.6% (-19) OO (HPC) vs OO 

(LPC) 

366 vs 2,7 

mg/kg 

25ml Covas et al., 2006b 

LPL gene expretion (%)    

+26 % CS vs OO (HPC) 366 mg/kg 25ml Hernaez et al., 2015 

no change CS vs OO (LPC) 2.7 mg/kg 
 

Hernaez et al., 2015 

 

CD: Διατροφή Ελέγχου, TMD: Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, CS: Δείγμα Ελέγχου, OO: 
Ελαιόλαδο, LPC: Χαμηλό Περιεχόμενο (Πολυ)φαινολών, HPC: Υψηλό Περιεχόμενο 

(Πολύ)φαινολών, cOO: Συμπληρωματικό Ελαιόλαδο, FO: Ιχθυέλαιο, CO: Καλαμποκέλαιο. 
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5.3.2.1.2. Μεταβολές στις οξειδωτικές παραμέτρους που σχετίζονται με την 

υπεροξείδωση των λιπιδίων και τα ισοπροστάνια 

Η υπεροξείδωση των λιπιδίων εμπλέκεται στην παθογένεση της αθηροσκλήρωσης μέσω του 

σχηματισμού της οξειδωμένης LDL (Gimeno et al., 2002). Η οξείδωση της LDL εκτιμήθηκε 

με αρκετές μεθόδους που περιλαμβάνουν την ανάλυση των υπεροξειδίων της 

Μαλλονιδαλδεύδης (MDA) και των συζευγμένων διενίων που μετρά την οξείδωση των LDL 

λιπαρών οξέων κατά μήκος των φάσεων έναρξης, διάδοσης και αποσύνθεσης (Jurgens et αl., 

1987; Esterbauer et al., 1989). Οι ποσοστιαίες (απόλυτες) μεταβολές στις παραμέτρους της 

υπεροξείδωσης των λιπιδίων και των ισοπροστανίων μετά τις προαναφερθείσες παρεμβάσεις 

με ελαιόλαδο (ΟΟ) παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.10. Μία αξιοσημείωτη μείωση (-32%) 

των συζευγμένων διενίων παρατηρήθηκε στην τιμή τους (Aviram et al., 1993) μετά την 

παρέμβαση με συμπληρωματικό ελαιόλαδο (ΟΟ) των 50 g. Επίσης, σημαντικές μειώσεις  

(-29.5% & -12.07%) παρατηρήθηκαν μετά τις παρεμβάσεις με ελαιόλαδο υψηλής φαινολικής 

περιεκτικότητας (OOHPC) & ελαιόλαδο χαμηλής φαινολικής περιεκτικότητας (OOLPC) 

αντίστοιχα (Covas et al., 2006b).  

Η τιμή της Μαλλονιδαλδεύδης (MDA) μειώθηκε αξιοσημείωτα (-59.7%, -35.4%) μετά και 

από τις δύο παρεμβάσεις με ελαιόλαδο υψηλής φαινολικής περιεκτικότητας (ΟΟHPC) & 

ελαιόλαδο χαμηλής φαινολικής περιεκτικότητας (ΟΟLPC) αντίστοιχα (Weinbrrenner et al., 

2004b). Επιπλέον, η Μαλλονιδαλδεύδη (MDA) και η 4-υδροξυενενάλη (4-xydroxynonenal, 

(4-HNE)) και τα υπεροξείδια μειώθηκαν (-19.05%, -73% ) αντίστοιχα, μετά τις παρεμβάσεις 

με ελαιόλαδο (OOHPC) και συμπληρωματικό ελαιόλαδο (OO) (Aviram et al., 1993; Masella 

et al., 2001). Όσον αφορά τα υδροϋπεροξείδια παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις στις τιμές 

τους (-51.85%, -51.06%, - 30%) μετά τις παρεμβάσεις με ελαιόλαδο (OOHPC) και 

ελαιόλαδου υψηλού φαινολικού περιεχομένου εμπλουτισμένου με επιπλέον φαινόλες 

(OOHPC συν FO (ιχθυέλαιο) (Masella et al., 2001; Maschandreas et al., 2002; Venturini et 

al., 2015). Ακόμη, το υπεροξείδιο του υδρογόνου και τα υπεροξείδια εμφάνισαν 

αξιοσημείωτες αυξήσεις στις τιμές τους, μετά και από τις δύο παρεμβάσεις με ελαιόλαδο 

(HPCOO) & (LPCOO) (Bogani et al., 2007).  

Τα ισοπροστάνια (8-iso-PG2a & 8-epi-PGF2a) εμφάνισαν αξιόλογες μειώσεις (~ 35%, -

30.4%) στις τιμές τους, μετά τη θεραπεία με ελαιόλαδο (OOHPC) (Visioli et al., 2000b; 

Ruano et al., 2005). Σχετικά με τις F2a- ισοπροστάνες (F2a-isoprostanes), μειώθηκαν μετά 

από τις παρεμβάσεις τόσο με ελαιόλαδο υψηλού φαινολικού περιεχομένου (OOHPC), όσο 

και με ελαιόλαδο χαμηλού φαινολικού περιεχομένου (OOLPC) σε σύγκριση με τις 

αντίστοιχες τιμές ελέγχου και τις παρεμβάσεις με ελαιόλαδο (OOLPC), έναντι ελαιόλαδου 

(OOHPC) (Covas et al., 2006b; Cicero et al., 2008; Konstantinidou et al, 2010). 
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Πίνακας 5.10. Ποσοστά (απόλυτων) μεταβολών στις οξειδωτικές παραμέτρους που σχετίζονται με 

την υπεροξείδωση των λιπιδίων και τα ισοπροστάνια μετά από παρεμβάσεις ελαιόλαδου με 

διαφορετικό φαινολικό περιεχόμενο. 
 

Change Treatment Polyphenolic 

Content 

Daily Dose Reference 

LPO (Lipidid Peroxidation) 
   

Conjugated dienes (μmol/mol of cholesterol) 
   

-0.85% (-0.1) CS vs OO (HPC) 366 mg/kg 25ml Cicero et al., 2008 

-29.5% (-0.77) CS vs OO (HPC) 366 mg/kg 25ml Covas et al., 2006b 

-12.07% (-0.35) CS vs OO (LPC) 2.7 mg/kg 25ml Covas et al., 2006b 

-8.8% (-0.23) OO (HPC) vs 

OO (LPC) 

366 vs 2.7 mg/kg 25ml Covas et al., 2006b 

-32% CS vs cOO 
 

50g Aviram et al., 1993 

Malondialdehyde (MDA) 
   

-59.7% (-7.24 nmol/mmol 

creatine) 

CS vs OO (HPC) 486 mg/kg 25ml Weinbrenner et al., 

2004b 

~-35,4% (-3.62 nmol/mmol 

creatine) 

CS vs (LPC) 10 mg/kg 25ml Weinbrenner et al., 

2004b 

0.15% (+0.001 μmol/l) OO (HPC) vs 

OO (LPC) 

308 vs 43mg/kg 69g Vissers et al., 2001b 

-5% (-0.03 μmol/l ) OO (HCP) vs 

OO (LCP) 

308 vs 43mg/kg 70g Moschandreas et al., 

2002 

-28% CS vs cOO 
 

50g Aviram et al., 1993 

MDA + 4-HNE (μmol/mg protein) 
   

-0,04 (-19,05%)* OO(HPC) vs OO 

(LPC)  

238 vs11 mg/kg 20g Masella et al., 2001 

Peroxides (μg ml-1) 
    

-73% CS vs cOO 
 

50g Aviram et al., 1993 

+228.6% (+1.6) CS vs OO (HCP) 400 ppm PCs 40ml Ruano et al., 2005 

+700% (+2.8) CS vs OO (LCP) 80 ppm PCs 40ml Ruano et al., 2005 

Hydroperoxides 
    

Hydroperoxides 
    

-30% (-6.597 cpm) CS vs OO 

(HPC)+FO 

 
10ml 

OO+3g FO 

Venturini et al., 2015 

-10% (-1.606 cpm) CS vs OO (HPC)  
 

10 ml Venturini et al., 2015 

-5.4% (-1.189 cpm) CS vs FO 
 

3 g FO Venturini et al., 2015 

+19.4% (+0.07 μmol/l) OO (HPC) vs 

OO (LPC) 

308 vs 43 mg/kg 69g Vissers et al., 2001b 

-51.85% (-0.28 μmol/mg 

LDL protein) 

OO (HPC) vs 

OO (LPC) 

238 vs 11mg/kg 20g Masella et al., 2001 

-51.06% (-0.24μmol/l) OO (HPC) vs 

OO (LPC) 

308 vs 43 mg/kg 70g Moschandreas et al., 

2002 

Hydrogen peroxide (H2O2) (μmol/mol 

creatinine) 

 
  

60.3% (+199.23) CS vs OO (HPC) 607 ppm 50 ml Bogani et al., 2007 

89.8% (+242.9) CS vs OO (LPC) 16 ppm 50 ml Bogani et al., 2007 

18.62% (+92.18) CS vs CO 
 

50 ml Bogani et al., 2007 

Isoprostanes 
    

F2a-isoprostanes  
   

-6% (-4.3 pg/mmol of urine 

creatine) 

CD vs TMD 

(HPC) 

328mg/kg 
 

Konstantinidou et al., 

2010 

-3% (-1.6 pg/mmol of urine 

creatine) 

CD vs TMD 

(LPC) 

55 mg/kg 
 

Konstantinidou et al., 

2010 

-4.10 (-1.2 ng/l) CS vs OO (HPC) 366 mg/kg 25ml Cicero et al., 2008 

-0.3% (-0.08 μmol/l) CS vs OO (HPC) 366 mg/kg 25ml Covas et al., 2006b 

-0.5% (-0.14 μmol/l) CS vs OO (LPC) 2.7 mg/kg 25ml Covas et al., 2006b 

-1.5% (-0.43 μmol/l) OO (HPC) vs 

OO (LPC) 

366 vs 2.7 mg/kg 25ml Covas et al., 2006b 
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Change Treatment Polyphenolic 

Content 

Daily Dose Reference 

8-iso-PGF2a 
    

no change CS vs OO (HPC) 166 mg/l 40 ml Visioli et al., 2005 

+4.6%* (+3.08 ng/l) CS vs OO (HPC) 486 mg/kg 25ml Weinbrenner et al., 

2004b 

no change CS vs OO (LPC) 2 mg/l 
 

Visioli et al., 2005 

+2%* (+1.33 ng/l) CS vs OO (LPC) 10 mg/kg 25ml Weinbrenner et al., 

2004b 

~-35%* (-89 pg/mg 

creatinine) 

OO (HPC) vs 

OO (LPC) 

 
50 ml Visioli et al., 2000b 

8-epi-PGF2a (ng ml-1)  
   

25% (+0.9) CS vs OO (LCP) 80 ppm 40ml Ruano et al., 2005 

-30.4% (-1.4 ) CS vs OO (HCP) 400 ppm 40ml Ruano et al., 2005 

 

5.3.2.1.3. Αλλαγές στους βιοδείκτες του οξειδωτικού στρες και της οξειδωτικής βλάβης 

του DNA & RNA 

Αναφορικά με την οξείδωση των DNA και RNA (Πίνακας 5.11.), οι παράμετροι των 

οξειδωμένων βάσεων DNA και των βασικών DNA θραύσεων (breaks) μειώθηκαν 

αξιοσημείωτα (-52.9% και 60.5% αντίστοιχα) στις τιμές τους, μετά την παρέμβαση με 

ελαιόλαδο υψηλής περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες (OOHPC) (Salvini et al., 2006). Με 

παρόμοιο τρόπο κατέδειξαν αξιοσημείωτες μειώσεις (-45.4 % & -61.2% αντίστοιχα), μετά 

τις παρεμβάσεις με ελαιόλαδο χαμηλού φαινολικού περιεχομένου (OOLPC) (Salvini et al., 

2006). Ο βιοδείκτης του οξειδωτικού στρες η 8-οξο- δεοξυγουανοσίνη (8-oxodG, 8-oxo-

deoxyguanosine) στα ούρα μειώθηκε αισθητά (-51.67%) μετά τη θεραπεία με ελαιόλαδο 

(OOHPC) και μειώθηκε (-30.8%) μετά την παρέμβαση με ελαιόλαδο (OOLPC) 

(Weinbrenner et al., 2004b). Ο ίδιος βιοδείκτης μειώθηκε επίσης μετά από θεραπείες με 

παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή υψηλού φαινολικού περιεχομένου (TMDHPC) & 

παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή χαμηλού φαινολικού περιεχομένου (TMSLPC) 

αντίστοιχα (Konstantinidou et al., 2010). Παρόμοια, το 8-oxodG στα μιτοχόνδρια του DNA, 

μειώθηκε αξιοσημείωτα (-49.2%, -35.7%) μετά από αμφότερες τις θεραπείες με OOHPC & 

OOLPC αντίστοιχα (Weinbrenner et al., 2004b). Όσον αφορά την οξειδωτική παράμετρο των 

προηγμένων προϊόντων οξείδωσης της πρωτεΐνης (AOPP, Advanced Oxidation protein 

Product), μειώθηκε σημαντικά (-17.5%) μετά την παρέμβαση με ελαιόλαδο υψηλού 

φαινολικού περιεχομένου (OOHPC) και με προσθήκη ιχθυελαίου ( FO) (Venturini et al., 

2015).  

Επιπλέον, η παράμετρος οξειδωτικού στρες της αναλογίας: αντιοξειδωτική παράμετρος 

ολικής παγίδευσης των ελευθέρων ριζών (TRAP, Total Radical-Trapping Antioxidant 

Parameter)/ουρικού οξέος και ο δείκτης TRAP/AOPP αυξήθηκαν (+ 19.3%, +31.6%, + 

32.9%, αντίστοιχα) μετά από τις παρεμβάσεις με: α. ελαιόλαδο (OOHPC), β. ελαιόλαδο 

(OOHPC) συν ιχθυέλαιο (FO) & γ. με ελαιόλαδο (OOHPC) (Venturini et al., 2015). Με τις 

ίδιες παρεμβάσεις (α & β) ο δείκτης AOPP / TRAP μειώθηκε αξιοσημείωτα (-27.7%, -

23.5%). Ομοίως, η παράμετρος του νιτρικού οξέος (NOx), δείκτης λειτουργίας του 

ενδοθηλίου που σχετίζεται με το οξειδωτικό στρες και ο δείκτης αντιοξειδωτικής ικανότητας 

του πλάσματος αυξήθηκαν σημαντικά (+ 25% , + 40% αντίστοιχα) μετά την παρέμβαση με 

ελαιόλαδο υψηλού φαινολικού περιεχομένου (OOHPC) (Visioli et al., 2005 ; Ruano et al., 

2005).  
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Πίνακας 5.11. Ποσοστά (απόλυτων) μεταβολών στις παραμέτρους του οξειδωτικού στρες και της 

οξειδωτικής βλάβης του DNA & RNA μετά από παρεμβάσεις ελαιόλαδου με διαφορετικό φαινολικό 

περιεχόμενο. 
 

Change Treatment Polyphenolic 

Content 

Daily 

Dose 

Reference 

DNA + RNA Oxidation 
   

a. 8 oxoGua(nmol/24h urine)  
  

no change  CS vs OO (HCP) 366 mg/kg 25ml Machowetz et al., 2007 

b. Oxidized DNA bases(% DNA in comet tail) 
  

-52.9% (-6.3) CS vs OO (HPC) 592 mg/kg 50g Salvini et al., 2006 

-45.4% (-5.4) CS vs OO (LPC) 147 mg/kg 50g Salvini et al., 2006 

c. Basal DNA breaks (% DNA in comet tail) 
  

-60.5% (-7.8) CS vs OO (HPC) 592 mg/kg 50g Salvini et al., 2006 

-61.2% (-7.9) CS vs OO (LPC) 147 mg/kg 50g Salvini et al., 2006 

DNA Oxidation Biomarker: 8-oxo-Dg 
   

8oxodG (nmol/24h urine) 
   

-13%  CS vs OO (HCP) 366 mg/kg 25ml Machowetz et al., 2007 

8 oxo-dG in urine (nmol/mmol of urine creatine) 
  

-12.8% (-1.48) CD vsTMD (HPC) 328mg/kg 
 

Konstantinidou et al., 

2010 

-3.7% (-0.41) CD vs TMD (LPC) 55 mg/kg 
 

Konstantinidou et al., 

2010 

-51.67%) (-8.56) CS vs OO (HPC) 486 mg/kg 25ml Weinbrenner et al., 2004b 

-30.8% (-3.58) CS vsOO (LPC) 10 mg/kg 25ml Weinbrenner et al., 2004b 

8 oxo-dG in mitDNA (106 dGmit DNA) 
  

-49.2% (-16.41) CS vs OO (HPC) 486 mg/kg 25ml Weinbrenner et al., 2004b 

-35.7% (-9.32) CS vs (LPC) 10 mg/kg 25ml Weinbrenner et al., 2004b 

RNA Oxidation 
   

8oxo-Guo (nmol/24h urine) 
   

no change CS vs OO (HCP) 366 mg/kg 25ml Machowetz et al., 2007 

Protein carbonyls(nmol/mg protein) 
   

-0.43% (-0.001) OO (HPC) vsOO 

(LPC) 

308 vs 43mg/kg 69g Vissers et al., 2001b 

no change OO (HPC) vs OO 
(LCP) 

308 vs 43 
mg/kg 

70g Moschandreas et al., 2002 

ADRB2   
  

down regulated CD vs TMD (HPC) 328mg/kg 
 

Konstantinidou et al., 

2010 

down regulated CD vs TMD (LPC) 55 mg/kg 
 

Konstantinidou et al., 

2010 

POLK   
  

down regulated CD vs TMD (HPC) 328mg/kg 
 

Konstantinidou et al., 

2010 

down regulated CD vs TMD (LPC) 55 mg/kg 
 

Konstantinidou et al., 

2010 

AOPP(umol/l) 
   

-17.5% (-21.07) CS vs OO (HPC)+FO 
 

10 ml 

OO+3g 

FO 

Venturini et al., 2015 

-13.3% (-16.91) CS vs OO (HPC) 
 

10 ml Venturini et al., 2015 

-5.6% (-7.75) CS vs FO 
 

3 g Venturini et al., 2015 

TRAP/uric acid ratio 
   

-7.6% (-12.57) CS vs OO (HPC)+FO 
 

10 ml 

OO+3g 

FO 

Venturini et al., 2015 

+19.3% (+25.6) CS vs OO (HPC) 
 

10 ml Venturini et al., 2015 

-7.65% (-11.14) CS vs FO 
 

3 gFO Venturinietal., 2015 
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Change Treatment Polyphenolic 

Content 

Daily 

Dose 

Reference 

AOPP/TRAP index 
   

-23.5% (-0.04) CS vs OO (HPC)+FO 
 

10 ml 

OO+3g 

FO 

Venturini et al., 2015 

-27.7% (-0.05) CS vs OO (HPC) 
 

10 ml Venturini et al., 2015 

-5% (-0.01) CS vs FO 
 

3 g Venturini et al., 2015 

Plasma antioxidant capacity (μΜ Cu++reduced) 
  

~+40% (+81) CS vs OO (HPC) 166mg/l 40 ml Visioli et al., 2005 

+14.75% (+12.27) CS vs OO (HPC) 607ppm 50 ml Bogani et al., 2007 

no change CS vs OO (HPC) 592 mg/kg 50g Salvini et al., 2006 

-28% (-60) CS vs OO (LPC) 2 mg/L 
 

Visioli et al., 2005 

+8,21% (+7,17) CS vs OO (LPC) 16 ppm 50 ml Bogani et al., 2007 

-11.1% (-0.1mmol/l) CS vs OO (LPC) 147 mg/kg 50g Salvini et al., 2006 

+0.15% (+0,14) CS vs CO 
 

50 ml Bogani et al., 2007 

FRAP (mmol/l)  
   

+0.6% (+0,006) OO (HPC) vs OO 

(LPC) 

308 vs 43 

mg/kg 

69g Vissers et al., 2001b 

no change OO (HCP) vs OO 

(LCP) 

308 vs 43mg/kg 70g Moschandreas et al., 2002 

TRAP/AOPP index 
   

+31.6% (+1.78)  CS vs OO (HPC)+FO 
 

10 ml 

OO+3gFO 

Venturini et al., 2015 

+32.9% (+1.79) CS vs OO (HPC) 
 

10 ml OO Venturini et al., 2015 

+12.6% (+0.58) CS vs FO 
 

3 g Venturini et al., 2015 

NO(x) (nitric oxide) (μmol l-1) 
   

+3,9% (+1) CS vs OO (LCP) 80 ppm 40ml Ruano et al., 2005 

+25% (+6.6) CS vs OO (HCP) 400 ppm 40ml Ruano et al., 2005 

 

5.3.2.2. Επίδραση του ελαιόλαδου στους φλεγμονώδεις δείκτες 

Οι μεταβολές στους δείκτες φλεγμονής και πήξης που σχετίζονται με την αθηροσκλήρωση 

και τους παράγοντες κινδύνου της καρδιακής νόσου που προκαλούνται in vivo με την 

πρόσληψη ελαιόλαδων διαφορετικού φαινολικού περιεχομένου, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 5.12. Τα ελαιόλαδα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν υψηλής και χαμηλής φαινολικής 

περιεκτικότητας και λειτουργικά ελαιόλαδα τα οποία εμπλουτίστηκαν περαιτέρω με 

φαινόλες ή με συμπληρωματικές φαινόλες από θυμάρι. Έξι (6) μελέτες (Chrysohoou et al., 

2004; Esposito et al., 2004; Fito et al., 2008; Konstantinidou et al., 2010; Tholstrup et al., 

2011; Venturini et al., 2015) αξιολόγησαν και μέτρησαν το φλεγμονώδη δείκτη CRP (C-

αντιδρώσα πρωτεΐνη (mg/l)) που σχετίζεται με την αθηροσκλήρωση. Τρείς (3) μελέτες 

(Esposito et al., 2004; Chrysohoou et al., 2004; Fito et al., 2008) αξιολόγησαν και μέτρησαν 

το φλεγμονώδη δείκτη της Ιντερλευκίνης - 6 (IL-6) (pg/ml) και δύο (2) μελέτες (Visioli et al., 

2005; Bogani et al., 2007) αξιολόγησαν και μέτρησαν το δείκτη πήξης τη θρομβοξάνη B2 

(TXB2) (ng/ml).  

Οι υπόλοιποι φλεγμονώδεις δείκτες μελετήθηκαν από μία μελέτη αντίστοιχα στον καθένα 

(Chrysohoou et al., 2004; Fito et al., 2008; Konstantinidou et al., 2010), όπως παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 5.12. Η CRP υψηλής ευαισθησίας μειώθηκε στις περισσότερες μελέτες μετά 

την παρέμβαση με ελαιόλαδο υψηλού φαινολικού περιεχομένου (OOHPC). Οι μεγαλύτερες 

μειώσεις (-39.4%, -35.86%, -28.6%) στην CRP παρατηρήθηκαν μετά από τις παρεμβάσεις 

με μεσογειακή διατροφή (MD), παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή (TMD) & ελαιόλαδο 

(OO), ανεξάρτητα από το φαινολικό περιεχόμενό τους (Esposito et al., 2004; Fito et al., 2008; 
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Konstantinidou et al., 2010). Αντίθετα, η CRP αυξήθηκε σημαντικά μετά την παρέμβαση με 

ελαιόλαδο (OO), φοινικέλαιο (Palm olein) και λαρδί (Tholstrup et al., 2011). Επίσης η IL-6 

μειώθηκε μετά από όλες τις παρεμβάσεις με ελαιόλαδο (ΟΟ) & μεσογειακή διατροφή (MD), 

ανεξάρτητα από το φαινολικό περιεχόμενο τους (Esposito et al., 2004; Chrysohoou et al. 

2004; Fito et al., 2008). Επιπλέον, οι ιντερλευκίνες (IL-7 & IL-18) μειώθηκαν σημαντικά 

μετά την παρέμβαση με μεσογειακή διατροφή υψηλού φαινολικού περιεχομένου (MDHPC) 

(Esposito et al., 2004). Οι άλλες κυτοκίνες (IFN-γ, MCP-1, s-CD40L, TNF-α) μειώθηκαν 

επίσης μετά τις παρεμβάσεις με μεσογειακή διατροφή (MD), ανεξαρτήτου φαινολικού 

περιεχομένου (Chrysohoou et al., 2004; Konstantinidou et al., 2010). Όσον αφορά την 

κυτοκίνη IFN-γ, εμφάνισε αξιοσημείωτη μείωση (-9.25%) μετά τη θεραπεία με μεσογειακή 

διατροφή υψηλού φαινολικού περιεχομένου (MDHPC) (Konstantinidou et al., 2010). Ακόμη, 

ο δείκτης TXB2 μειώθηκε σημαντικά (-21.9%, -21%) μετά την παρέμβαση με ελαιόλαδο 

(OOHPC) (Visioli et al., 2005; Bogani et al., 2007) σε σύγκριση με την παρέμβαση 

ελαιόλαδου (OOLPC) και την παρέμβαση με καλαμποκέλαιο (CO) (+83.4%, + 38.15%) 

(Bogani et al., 2007). Τέλος, το Λευκοτριένιο Β4 (LTB4) μειώθηκε (-16%) μετά την 

επέμβαση με ελαιόλαδο (OOHPC), ενώ αυτή η παράμετρος εμφάνισε αξιοσημείωτη αύξηση 

(+ 47.9%) μετά την παρέμβαση με ελαιόλαδο (OOLPC) (Bogani et al., 2007). 
 

Πίνακας 5.12. Ποσοστά (απόλυτες τιμές) - Αλλαγές στις φλεγμονώδεις παραμέτρους που σχετίζονται 
με παράγοντες κινδύνου της καρδιακής νόσου μετά από παρεμβάσεις με ελαιόλαδο διαφορετικής 

φαινολικής περιεκτικότητας. 
 

Change Treatment Polyphenolic 

Content 

DailyDose Reference 

IFN-γ(pg/ml)  
   

-9.25% (-2.5) CD vsTMD (HPC) 328 mg/kg 
 

Konstantinidou et al., 2010 

no change CD vsTMD (LPC)  55 mg/kg 
 

Konstantinidou et al., 2010 

CRP(mg/dl)  
   

-28.6% (-0.02) CD vs TMD (HPC) 328 mg/kg 
 

Konstantinidou et al., 2010 

-39.3% (-0.11) CS vs MD (HPC) 
 

8g Esposito et al., 2004 

+40.8% (+0.2) CSvs OO  
  

Tholstrup et al., 2011 

+38.8% (+0.19) CS vs Palm olein 
  

Tholstrup et al. ,2011 

+8.16% (+0.04) CSvsLard 
  

Tholstrup et al., 2011 

-13.3% (-0.5) CS vs OO (HPC)+FO 
 

10 ml 

OO+3g FO 

Venturini et al., 2015 

+148.6% (+1.56) CS vs OO (HPC) 
 

10ml Venturini et al., 2015 

-13.6% (-0.62) CS vs FO 
 

3g FO Venturini et al., 2015 

-27.2% (-0.03) CD vs TMD (LPC)  55 mg/kg 
 

Konsstantinidou et al., 

2010 

-3.44% (-0.01) CS vs MD (LPC)  
  

Esposito et al., 2004 

-39.4% (-0.063) OO (HPC) vs OO 

(LPC) 

161 vs 14.67 

mg/kg 

50ml Fito et al., 2008 

-35.86% (-0.1) CD (HPC) vs MD 

(LPC) 

  
Esposito et al., 2004 

-20% (-0.04) MD (LTS) vs MD 

(HTS) 

  
Chrysohoou et al., 2004 

IL-6(pg/ml)  
   

-33.3% (-0.7) CS vs MD (HPC)  
 

8g Esposito et al., 2004 

-5.7% (-0.1) CS vs MD (LPC)  
  

Esposito et al., 2004 

-12.03% (-0.166) OO (HPC) vs OO 

(LPC) 

161 vs 14.67 

mg/kg 

50 ml Fito et al., 2008 

-27.6% (-0.6) CD (HPC) vs MD 

(LPC) 

 
8g Esposito et al., 2004 

-17% (-0.65) MD (LTS) vs MD 
(HTS) 

  
Chrysohoou et al., 2004 
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Change Treatment Polyphenolic 

Content 

DailyDose Reference 

     

IL-7(pg/ml)  
   

-20.8% (-0.5) CS vs MD (HPC)  
 

8g Esposito et al., 2004 

no change CS vs MD (LPC)  
  

Esposito et al., 2004 

-20.8% (-0.5) CD (HPC) vs MD 

(LPC) 

 
8g Esposito et al., 2004 

IL-18(pg/ml)  
   

-11.4% (-19) CS vs MD (HPC)  
 

8g Esposito et al., 2004 

-2.3% (-4) CS vs MD (LPC)  
  

Esposito et al., 2004 

-9.10% (-15) CD (HPC) vs MD 

(LPC) 

 
8g Esposito et al., 2004 

TXB2 (Thromboxane B2) (ng/ml serum)  
  

-21% CS vs OO (HPC) 166 mg/l 40 ml Visioli et al., 2005 

-21.9% (-112.7) CS vs OO (HPC) 607 ppm 50 ml Bogani et al., 2007 

+38.15% 

(+286.06) 

CS vs CO 
 

50 ml Bogani et al., 2007 

+21% CS vs OO (LPC) 2 mg/l 40 ml Visioli et al., 2005 

+83.4% (+451.14) CS vs OO (LPC) 16 ppm 50 ml Bogani et al., 2007 

LTB4 (Leukotriene B4) (ng/ml) 
   

-16% (-44.34)  CS vs OO (HPC) 607 ppm 50 ml Bogani et al., 2007 

+47.9% (+149.13) CS vs OO (LPC) 16 ppm 50 ml Bogani et al., 2007 

+8.7% (+37.99) CS vs CO 
 

50 ml Bogani et al., 2007 

 

Συμπερασματικά, μια μετα-ανάλυση δικτύου των μελετών παρέμβασης με ελαιόλαδο σε 

ανθρώπους, υποδηλώνει ότι η μόνη άμεση επίπτωση των πολυφαινολών του ελαιόλαδου 

στους καρδιο-μεταβολικούς βιοχημικούς δείκτες είναι η άμεση επίδραση της HDL-

χοληστερόλης. Ενώ η τροποποίηση των άλλων παραμέτρων (γλυκόζη αίματος, 

τριγλυκερίδια, LDL) πραγματοποιείται εξαιτίας της μεσογειακής διατροφής στην οποία το 

ελαιόλαδο είναι το βασικό συστατικό της. Επιπλέον, τα δεδομένα της παρούσας έρευνας 

επιβεβαιώνουν τις ευεργετικές επιδράσεις της μεσογειακής διατροφής έναντι ενός 

δυτικοποιημένου προτύπου διατροφής. 

Η ανάλυση του συνόλου των δεδομένων επιβεβαιώνει επίσης την επίδραση των 

πολυφαινολών του ελαιόλαδου στην προστασία της LDL από την οξείδωση και της 

οξείδωσης των νουκλεϊνικών οξέων. Ωστόσο, το νέο στοιχείο της παρούσας έρευνας είναι 

ότι απαιτείται πολύ χαμηλότερη από την αναφερθείσα στη βιβλιογραφία συγκέντρωση των 

πολυφαινολών του ελαιόλαδου για να προκληθεί αυτή η προστασία (~60 mg/L ελαιόλαδου). 

Τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης, εφόσον επαληθεύονται σε προοπτικές μελέτες, θα 

μπορούσαν να προωθήσουν μια μετατόπιση παραδείγματος στις υπάρχουσες πεποιθήσεις και 

να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη βιομηχανία του ελαιόλαδου και στην ανθρώπινη διατροφή. 

Επισημαίνεται επίσης ότι η επίδραση του ελαιόλαδου στους φλεγμονώδεις δείκτες είναι 

κυρίως εμφανής σε ασθενείς με καθιερωμένο μεταβολικό σύνδρομο ή σε ασθενείς με 

καρδιαγγειακή νόσο, γεγονός που αποδεικνύει την πιθανή προστατευτική/θεραπευτική 

χρήση του ελαιόλαδου σε τέτοιες συνθήκες.  
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5.4 Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

5.4.1. Επίδραση των πολυφαινολών του ελαιόλαδου στις μεταβολικές παραμέτρους 

(γλυκόζη, τριγλυκερίδια, ολική χοληστερόλη, ox LDL, LDL-C, HDL – C) 

Οι δίαιτες που ακολουθούν τις αρχές της μεσογειακής διατροφής, πλούσιες σε λαχανικά, 

όσπρια και ελαιόλαδο έχουν αποδείξει τον ευεργετικό χαρακτήρα τους στην πρόληψη των 

καρδιαγγειακών παθήσεων (Nadtochiy et al., 2011), διαβήτη (Diez - Espino et al., 2011; 

Marin et al., 2011; Perez-Martinez et al., 2011; Salas-Salvado et al., 2015) και 

υπερλιπιδαιμίας (Damasceno et al., 2011). Αυτές οι επιδράσεις αποδίδονται κυρίως στο 

αντιοξειδωτικό κλάσμα των μικροσυστατικών που υπάρχουν στο ελαιόλαδο, αλλά και σε 

άλλα στοιχεία αυτής της διατροφής (φρούτα, λαχανικά). Στην πραγματικότητα, μια μετα-

ανάλυση 50 μελετών και 534.906 ατόμων αποκάλυψε ότι η προσκόλληση στη μεσογειακή 

διατροφή συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο του μεταβολικού συνδρόμου (Kastorini et al., 

2011) και οι συμμετέχοντες εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονωδών δεικτών που 

σχετίζονται με την αθηροσκλήρωση (Casas et al., 2016).  

Προκειμένου να οροθετηθεί ο ακριβής ρόλος του ελαιόλαδου στις παραπάνω μεταβολικές 

αλλαγές, η παρούσα μελέτη πραγματοποίησε μία μετα-ανάλυση δικτύου από 30 μελέτες 

παρέμβασης σε ανθρώπους. Η μετα-ανάλυση δικτύου αξιολογεί, εκτός από τις άμεσες 

επιδράσεις της κάθε θεραπείας/παρέμβασης και τις έμμεσες επιδράσεις που προκύπτουν από 

τη γραμμική αλληλεπίδραση μεταξύ των συνιστωσών του δικτύου. Για παράδειγμα, η 

επίδραση της παρέμβασης με ελαιόλαδο υψηλού περιεχομένου σε πολυφαινόλες (HPOO) στα 

επίπεδα της γλυκόζης, (Σχήμα 5.4., Πίνακας 5.3. & Διάγραμμα 5.1.), αξιολογεί την άμεση 

επίδραση (έλεγχος γραμμής - HPOO) και τις έμμεσες επιδράσεις (control – LPOO -HPOO 

και Control – MedDiet - HPOO). Η επίδραση της μεσογειακής διατροφής (MedDiet) στο ίδιο 

Σχήμα 5.4., είναι η άμεση επίδρασή της στη γλυκόζη (line control-MedDiet) και το άθροισμα 

των έμμεσων επιδράσεών της (Control – HPOO - MedDiet και Control – LPOO - MedDiet) 

(Salanti et al., 2014).  

Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, η παρούσα έρευνα αποδεικνύει ότι η επίδραση του 

ελαιόλαδου στη γλυκόζη και στα κυκλοφορούντα λιπίδια δεν μπορεί να διακριθεί από την 

επίδραση της προσκόλλησης σε ένα μεσογειακό πρότυπο διατροφής. Η μόνη ξεκάθαρη 

επίδραση ενός ελαιόλαδου υψηλής περιεκτικότητας πολυφαινολών (HPOO) είναι η επίδρασή 

του στην HDL – χοληστερόλη. Από αυτή την άποψη, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

επιβεβαιώνουν τα πρόσφατα συμπεράσματά μιας πρόσφατης μελέτης (Peroulis et al., 2019) 

ότι οι πολυφαινόλες της ελιάς που χορηγήθηκαν ως λειτουργικό τρόφιμο και σε μια δόση 

συμβατή με την προτεινόμενη δόση ελαιόλαδου από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας 

Τροφίμων δεν τροποποίησαν τα επίπεδα της γλυκόζης στην κυκλοφορία. Αντίθετα αυτές οι 

πολυφαινόλες βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Αυτά τα αποτελέσματα 

επιβεβαιώθηκαν περαιτέρω από την αναφερθείσα άμεση προστατευτική επίδραση των 

πολυφαινολών στο πάγκρεας (Lee et al., 2016) και στη βελτίωση της έκκρισης ινσουλίνης 

μέσω της αντιφλεγμονώδους δράσης του ελαϊκού οξέος (Vasiliou et al., 2009).  

Η επίδραση του ελαιόλαδου στα κυκλοφορούντα λιπίδια έχει αναλυθεί εκτενώς στο πλαίσιο 

της μεσογειακής διατροφής, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο των επιδράσεών της στις 

καρδιαγγειακές παθήσεις, τόσο σε πρωτογενείς μελέτες (Nadtochiy et al., 2011; Damasceno 

et al., 2011), όσο και σε μετα-αναλύσεις (Schwingshackl et al., 2014a,b; Ghobadi et al., 2019). 

Επιπλέον, οι George et al. (George et al., 2019) ανέφεραν μια μέτρια μείωση του κινδύνου 

των καρδιαγγειακών παθήσεων από το ελαιόλαδο υψηλής περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες, 
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συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων σε διάφορες οξειδωτικές παραμέτρους όπως, η 

συνολική χοληστερόλη, η HDL-χοληστερόλη και η οξειδωμένη LDL-χοληστερόλη. Ωστόσο, 

οι συγγραφείς ανέφεραν τον κίνδυνο πλασματικών συμπερασμάτων, εξαιτίας της μη άμεσης 

επίδρασης της μεσογειακής διατροφής. Στη μελέτη PREDIMED (Martinez-Gonzalez et al., 

2014a) και σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση (Martinez-Gonzalez et al., 2014b), αναφέρθηκε 

η επίδραση του ελαιόλαδου υψηλής περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες (HPOO), ως 

προστατευτικού παράγοντα σε εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά όχι όμως σε καρδιαγγειακά 

νοσήματα.  

Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι η κύρια επίδραση του ελαιόλαδου με υψηλό φαινολικό 

περιεχόμενο (HPOO) είναι η αύξηση της κυκλοφορούσας HDL, ενώ οι άλλες επιδράσεις στις 

καρδιο-μεταβολικές παραμέτρους πρέπει να αποδοθούν στη μεσογειακή διατροφή αυτή 

καθαυτή. Επιπροσθέτως, η επίδραση του ελαιόλαδου στα τριγλυκερίδια μπορεί να αποδοθεί 

περισσότερο στο λιπιδικό κλάσμα από ό, τι στα μικροσυστατικά, καθώς αυτή η επίδραση 

είναι παρόμοια με υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες ελαιόλαδα. Αυτές 

οι παρατηρούμενες επιδράσεις μπορεί να σχετίζονται με την αναφερθείσα επίδραση του 

ελαϊκού οξέος και των μεταβολιτών του, καθώς και των πολυφαινολών του ελαιόλαδου σε 

διαφορετικά ένζυμα, μόρια σηματοδότησης και μια άμεση επίδραση στη μεταγραφή 

διαφόρων πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών λιπιδίων μεταφοράς, ή των 

μεταβολικών ενζύμων (Rahman et al., 2000; Visioli et al., 2005; Carluccio et al., 2007; 

Alemany et al., 2010; Llorente-Cortes et al., 2010; Gabas-Rivera et al., 2013; Lopez et al., 

2013; Loued et al., 2013; Dunbar et al., 2015). Ωστόσο, η ανάλυση του συνόλου των 

δεδομένων επιβεβαίωσε την επίδραση των πολυφαινολών του ελαιόλαδου στην προστασία 

της LDL από την οξείδωση και της οξείδωσης των νουκλεϊνικών οξέων, σύμφωνα με μια 

προηγούμενη μετα-ανάλυση (Schwingshackl et al., 2015).  

Ένα όμως απροσδόκητο αποτέλεσμα που αναφέρθηκε στην παρούσα μελέτη είναι ότι απαιτείται 

πολύ χαμηλότερη από την προηγουμένως αναφερθείσα συγκέντρωση πολυφαινολών 

ελαιόλαδου για να προκληθεί αυτή η προστασία (~60 mg/L ελαιόλαδου). Αυτό το εύρημα 

έρχεται σε αντίθεση με την τρέχουσα πεποίθηση ότι οι δείκτες οξείδωσης (όπως η οξείδωση 

της LDL και η οξείδωση των νουκλεϊνικών οξέων) σχετίζονται αντιστρόφως ανάλογα με το 

περιεχόμενο των πολυφαινολών του ελαιόλαδου, ενώ η αντιοξειδωτική ικανότητα του 

πλάσματος σχετίζεται άμεσα με αυτό.  

Το νέο στοιχείο της παρούσας μετα-ανάλυσης συνίσταται στην εκτίμηση των επιπτώσεων 

του ελαιόλαδου με χαμηλό περιεχόμενο πολυφαινολών (LPOO) και του ελαιόλαδου με 

υψηλό περιεχόμενο πολυφαινολών (HPOO) στις καρδιομεταβολικές παραμέτρους, μέσω 

μιας μετα-ανάλυσης δικτύου, εκτιμώντας τόσο τις άμεσες, όσο και τις έμμεσες επιδράσεις 

τους. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα αναφέρει ότι οι πολύ χαμηλής συγκέντρωσης 

αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες μπορεί να επαρκούν για τις ωφέλιμες επιδράσεις του 

ελαιόλαδου, ενώ δείχνει ότι το λιπιδικό κλάσμα του ελαιόλαδου μπορεί να είναι υπεύθυνο για 

κάποιες από τις ευεργετικές δράσεις του.  
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5.4.2. Επίδραση των (πολύ)φαινολών του ελαιόλαδου στις οξειδωτικές παραμέτρους που 

συνδέονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλες εκφυλιστικές ασθένειες 

Οι μελέτες που αναφέρονται στους οξειδωτικούς και φλεγμονώδεις δείκτες, αναλύθηκαν 

περαιτέρω σε μια αναλυτική ανασκόπηση, παρά μέσω μιας μετα-ανάλυσης, λόγω του μικρού 

αριθμού μελετών. Μελετήθηκε η επίδραση των πολυφαινολών του ελαιόλαδου, υψηλού ή 

χαμηλού φαινολικού περιεχομένου στις παραμέτρους οξείδωσης και φλεγμονής. Η επίδραση 

των πολυφαινολών του ελαιόλαδου έχει προσελκύσει μια αυξημένη προσοχή, εξαιτίας της 

επιβλαβούς επίδρασης των οξειδωμένων λιπιδίων και των βλαβών των νουκλεϊνικών οξέων, 

που σχετίζονται με τις χρόνιες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών 

παθήσεων και του καρκίνου (Rolandsson et al., 2001; Diniz et al., 2004; Visioli et al., 2005, 

Carluccio et al., 2007; Llorente-Cortes et al., 2010; Lopez et al., 2013; Loued et al., 2013). 

Στις 30 μελέτες που μελετήθηκαν (Πίνακες 5.1. & 5.2.), διεξήχθη μια περαιτέρω έρευνα για 

τους οξειδωτικούς και φλεγμονώδεις δείκτες σε 21 μελέτες (Πίνακες 5.9., 5.10., 5.11. & 

5.12). Εκτός από την οξειδωμένη LDL (oxLDL), που αξιολογήθηκε σε 7 μελέτες και 

αναλύθηκε μέσω της παραπάνω μετα-ανάλυσης δικτύου, οι άλλοι δείκτες οξείδωσης και 

φλεγμονής αναφέρθηκαν σε μικρό αριθμό μελετών. Λόγω του μικρού τους αριθμού, δεν ήταν 

δυνατή μια μετα-ανάλυση δικτύου για αυτούς τους δείκτες και ως εκ τούτου έγινε σύγκριση 

των εκατοστιαίων διαφορών με το πρόγραμμα SPSS V21. Η σημαντικότητα 0,05 

διατηρήθηκε ως όριο σημαντικότητας. 

 

5.4.2.1. Οξειδωτικοί βιοδείκτες που σχετίζονται με την οξείδωση της LDL- 

χοληστερόλης 

Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι η οξειδωτική τροποποίηση της LDL- 

χοληστερόλης παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης (Witztum, 1994). Τα 

αυξημένα επίπεδα της ox-LDL έδειξαν θετική συσχέτιση με τη σοβαρότητα των οξέων 

στεφανιαίων επεισοδίων (Ehara et al., 2001) και θεωρήθηκε ένας βιοχημικός δείκτης για τη 

στεφανιαία νόσο (Toshima et al., 2000).  

Από την παρούσα αναλυτική ανασκόπηση, στις περισσότερες μελέτες παρατηρήθηκαν 

μειώσεις στις τιμές της οξειδωμένης LDL, στις παραμέτρους της αντίστασης της LDL στην 

οξείδωση, μείωση του ρυθμού οξείδωσης της LDL, στη μείωση των υδροξυλιωμένων 

λιπαρών οξέων και στην αύξηση της λιποπρωτεινικής λιπάσης, μετά τις παρεμβάσεις με 

ελαιόλαδο υψηλής περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες (OOHPC) και της συμμόρφωσης στη 

μεσογειακή διατροφή (Ramirez-Tortoza et al., 1999; Masella et al., 2001; Vissers et al., 

2001b; Moschandreas et al., 2002; Weinbrenner et al., 2004b; Marrugat et al., 2004; Covas et 

al., 2006b; Cicero et al., 2008; Konstantinidou et al., 2010; Hernaez et al., 2014; Hernaez et 

al., 2015).  

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υποστηρίζουν μια συσχέτιση μεταξύ της 

κατανάλωσης του ελαιόλαδου πλούσιου σε πολυφαινόλες και / ή της προσκόλλησης στο 

μεσογειακό διατροφικό πρότυπο και της μείωσης των τιμών οξείδωσης της LDL στους 

ανθρώπους. Οι εξαρτώμενες από τη δόση αλλαγές όπως, η μείωση της οξειδωμένης LDL στο 

πλάσμα και η αύξηση της αντοχής της LDL στην οξείδωση, συσχετίστηκαν με το φαινολικό 

περιεχόμενο του ελαιόλαδου (OOHPC/OOLPC) που χορηγήθηκε. Επιπλέον, τα ευρήματα 

της μελέτης υποδηλώνουν ότι η συνεχής κατανάλωση παρθένου ελαιόλαδου με υψηλή 

περιεκτικότητα σε φαινόλες ήταν πιο αποτελεσματική στην προστασία της LDL από την 
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οξείδωση και στην αύξηση των επιπέδων της HDL -χοληστερόλης σε σύγκριση με άλλα είδη 

ελαιόλαδων. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η κατανάλωση του πλούσιου 

σε φαινόλες ελαιόλαδο θα μπορούσε να προσφέρει οφέλη στην πρόληψη των οξειδωτικών 

διεργασιών.  

Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν επίσης ότι μια μέτρια περιεκτικότητα του 

ελαιόλαδου σε πολυφαινόλες μπορεί να είναι επίσης επαρκής για την προστασία της LDL από 

την οξείδωση. Περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία για αυτό αντικατοπτρίζονται στη μείωση των 

λιπαρών οξέων υδροξυλίου και στην έκφραση του γονιδίου της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης 

(LPL), η οποία αυξήθηκε σημαντικά (+26%) μετά από μια παρέμβαση ελαιόλαδου με υψηλό 

φαινολικό περιεχόμενο (OOHPC) (Hernaez et al., 2015). Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει 

μια άμεση επίδραση των πολυφαινολών στη μεταγραφή της ρύθμισης των λιπιδικών 

ενζύμων. Αυτά τα δεδομένα επιβεβαιώνονται από της αναφορές σε παρόμοιες μελέτες, όπως 

ότι οι βελτιώσεις στη γενική οξειδωτική κατάσταση έχουν συσχετιστεί με μια καλύτερη 

δραστηριότητα της LPL (Kalmar et al., 2005; Yang et al., 2006). Επίσης, η LDL θεωρείται 

ότι είναι περισσότερο αθηρογόνος όταν είναι μικρή και πυκνή εξαιτίας το ότι: α) η LPL δεν 

τα αναγνωρίζει σωστά, β) διασχίζουν εύκολα το ενδοθηλιακό φράγμα και γ) οξειδώνονται 

εύκολα στον υποενδοθηλιακό χώρο (Borst et al., 2000). Συνεπώς, σχετίζονται με την πρώιμη 

αθηροσκλήρωση και τον υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο (Kathiresean et al., 2006; Gentile et 

al., 2013) και σε ορισμένες μελέτες σχετίζονται άμεσα με μια μεγαλύτερη συχνότητα 

καρδιαγγειακών επεισοδίων (Ip et al., 2009).  

Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται επίσης από την μελέτη των Castaner et al. 

(2012), που για πρώτη φορά in vivo απέδειξε ότι μια παρέμβαση με ελαιόλαδο υψηλής 

περιεκτικότητας σε φαινόλες μείωσε τη γονιδιακή έκφραση του CD40 και αυτή η μείωση 

συσχετίστηκε με μείωση της οξειδώσεως της LDL στο πλάσμα και της αύξησης των 

πολυφαινολών του ελαιόλαδου στα ούρα (Castaner et al., 2012). Ακόμη, τα δεδομένα από 

την ευρωπαϊκή μελέτη EUROLIVE έδωσαν τον τελικό βαθμό απόδειξης που απαιτείται για 

να συνιστάται το πλούσιο σε πολυφαινόλες ελαιόλαδο στο να επιτευχθούν επιπρόσθετα 

οφέλη, τόσο για τους κλασικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όσο και για τους 

νέους παράγοντες όπως, η in vivo οξειδωτική βλάβη των λιπιδίων συμπεριλαμβανομένης της 

LDL οξείδωσης (Covas et al., 2006a,b). Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων δημοσίευσε έναν ισχυρισμό υγείας σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της λήψης των πολυφαινολών του ελαιόλαδου (5 mg/d) στην προστασία 

της LDL από την οξείδωση (EFSA Panel on Dietetic Products, 2011).  

Επιπλέον, οι πολυφαινόλες μπορούν να ασκήσουν προστατευτικά αποτελέσματα όχι μόνο 

μέσω της δέσμευσης των ελεύθερων ριζών, αλλά και μέσω της διαμόρφωσης μεταγωγής 

σήματος, κυτταρικής σηματοδότησης, γονιδιακής έκφρασης και της κυτταρικής επικοινωνίας 

σε διάφορες οδούς (Kang et al., 2011). Άλλες μελέτες, ωστόσο, δεν βρήκαν επίδραση στην 

αντοχή της LDL στην οξείδωση που σχετίζεται με τη διαφορετική φαινολική περιεκτικότητα 

των ελαιόλαδων που χορηγήθηκαν (Bonanome et al., 2000; Vissers et al., 2001b; 

Moschandreas et al., 2002). Αυτά τα δεδομένα επιβεβαιώνουν περαιτέρω ότι η κατανάλωση 

του ελαιόλαδου και η προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή έχουν σημαντική επίπτωση 

στην οξείδωση της LDL (oxLDL). Αυτό υποδεικνύει περαιτέρω ότι πολλά από τα οφέλη που 

αποδίδονται στο ελαιόλαδο ενδέχεται να σχετίζονται με άλλα μικροσυστατικά στοιχεία της 

διατροφής αυτής καθαυτής, εκτός από τις πολυφαινόλες του ελαιόλαδου. 
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5.4.2.2. Μεταβολές στις οξειδωτικές παραμέτρους που σχετίζονται με την υπεροξείδωση 

των λιπιδίων και τα ισοπροστάνια 

Από την αναλυτική επισκόπηση (Πίνακας 5.10), σημαντικές μειώσεις των συζευγμένων 

διενίων παρατηρήθηκαν στην τιμή τους μετά τις παρεμβάσεις με συμπληρωματικό ελαιόλαδο 

(ΟΟ) (50 g), με ελαιόλαδου υψηλού φαινολικού περιεχομένου (OOHPC) & ελαιόλαδου 

χαμηλού φαινολικού περιεχομένου (OOLPC) αντίστοιχα (Aviram et al., 1993; Covas et al., 

2006b). Οι δείκτες οξείδωσης όπως: η Μαλλονιδαλδεύδη (MDA) και η 4-υδροξυ-2-νονενάλη 

(4-HNE) μειώθηκαν σημαντικά μετά τις παρεμβάσεις με ελαιόλαδο (OOHPC), 

συμπληρωματικό ελαιόλαδο (OO), καθώς επίσης και από τη συνεργιστική επίδραση μετά τις 

παρεμβάσεις με ελαιόλαδο (OOHPC) & ιχθυέλαιο (FO). Επίσης, τα ισοπροστάνια (8-iso-

PG2a & 8-epi-PGF2a) μειώθηκαν μετά από τις παρεμβάσεις με ελαιόλαδο (OOHPC).  

Η προσταγλανδίνη, συγκεκριμένα η 8-ισο-προσταγλανδίνη (8-iso-PGF2a), είναι ένα 

ισοπροστάνιο που η μέτρηση του συνιστά ένα αξιόπιστο εργαλείο για την ταυτοποίηση των 

ατόμων με αυξημένους ρυθμούς υπεροξείδωσης των λιπιδίων. Ο ενισχυμένος σχηματισμός 

του έχει αναφερθεί να σχετίζεται με διάφορους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, 

καθώς και με την αθηροσκλήρωση (Schwedhelm et al., 2004; Wang et al., 1995). Από την 

ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι σε πολύ λίγες μελέτες (3) παρατηρήθηκε μείωση των 

συζευγμένων διενίων, της Μαλλονιδαλδεύδης (MDA) και του δείκτη F2a-ισοπροστανών 

μετά τις παρεμβάσεις με ελαιόλαδο (OOLPC) και την τήρηση της μεσογειακής διατροφής 

(TMDLPC) Weinbrenner et al., 2004b; Covas et al., 2006b; Konstantinidou et al., 2010).  

Τα αποτελέσματά της παρούσας μελέτης έδειξαν μια σημαντική μείωση της τάσης της LDL 

στην υπεροξείδωση των λιπιδίων μετά από μια διατροφή με ελαιόλαδο και κυρίως 

εμπλουτισμένο με υψηλό περιεχόμενο πολυφαινολών, όπως προσδιορίζεται από τις 

αναλύσεις στις τιμές της Μαλλονιδαλδεύδης (MDA), των υπεροξειδίων και των 

συζευγμένων διενίων. Επίσης, διαπιστώθηκε συνεργιστική ευεργετική επίδραση της 

παρέμβασης με ελαιόλαδο (OOHPC) και της προσθήκης ιχθυελαίου (FO) στη μείωση των 

υδρουπεροξειδίων (Venturini et al., 2015). Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με παρόμοια 

ευρήματα της μελέτης των Goya et al., (2007) που καταδεικνύει ότι η κύρια φαινολική ένωση 

στο ελαιόλαδο, η υδροξυτυροσόλη, δεν τροποποιεί την κυτταρική αντιοξειδωτική 

κατάσταση.  

Η υδροξυτυροσόλη έχει την ικανότητα να προστατεύει το κύτταρο από την οξειδωτική 

προσβολή, ρυθμίζοντας την παραγωγή των ελεύθερων ριζών, τη μειωμένη συγκέντρωση της 

γλουταθειόνης, την παραγωγή της Μαλλονιδαλδεύδης (MDA) και τη δραστηριότητα της 

γλουταθειόνης (Goya et al., 2007). Οι βιολογικές δραστηριότητες της υδροξυτυροσόλης είναι 

παρόμοιες με εκείνες που αναφέρονται για άλλα φυσικά αντιοξειδωτικά όπως, η κερκετίνη 

και περιλαμβάνουν την πρόληψη της οξείδωσης της LDL (Visioli et al., 1998b), τη 

συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων (Petroni et al., 1995) και την αναστολή της λιποξυγενάσης 

(De la Puerta et al., 1999). 

Επιπροσθέτως, έχει αναφερθεί ότι η υδροξυτυροσόλη εξουδετερώνει την κυτταροτοξικότητα 

που προκαλείται από τις ενεργές μορφές οξυγόνου (ROS) σε μερικά ανθρώπινα κυτταρικά 

μοντέλα όπως, το Caco-2 (Gordon et al., 2001) και τα ερυθροκύτταρα (Petroni et al., 1995). 

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται επίσης από τα αποτελέσματα της μελέτης των Visioli et 

al. (2000b) που παρατήρησαν στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των 
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συγκεντρώσεων της ομοβανιλλυλικής αλκοόλης (homovanillyl alcohol, HValc), του 

μεταβολίτη της υδροξυτυροσόλης και του οξειδωτικού δείκτη 8-iso-PGF2a. Ο μεταβολίτης 

(HValc) σχηματίζεται μέσω του συστήματος της κυτταροπλασματικής κατεχόλης-ο-

μεθυλοτρανσφεράσης (COMT) και αντιπροσωπεύει τον κύριο μεταβολίτη της 

υδροξυτυροσόλης (Manna et al., 2000). Ο HValc μεταβολίτης μπορεί πράγματι να 

αντικατοπτρίζει την αναλογία της υδροξυτυροσόλης που εισέρχεται στα κυτταρικά 

διαμερίσματα ασκώντας έτσι την αντιοξειδωτική της δραστικότητα σε κυτταρικό επίπεδο 

(Visioli et al., 2000b,d). Αντιστρόφως, η μη μεταβολισμένη υδροξυτυροσόλη που 

ανιχνεύεται στα ούρα μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα λιγότερο βιολογικώς σχετικό κλάσμα, 

καθώς μπορεί να μην εισέρχεται στο κυτταρικό διαμέρισμα (Visioli et al., 2000b,d).  

Επιπλέον, τα αποτελέσματα που αναφέρονται στη μελέτη των Visioli et al. (2000b,c) 

δείχνουν ότι σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες στην περιοχή της Μεσογείου, τα 30-50 ml 

ελαιόλαδου αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο ελαιόλαδου σε καθημερινή κατανάλωση. Αυτό 

το αποτέλεσμα μαζί με αρκετές in vitro έρευνες ενισχύουν την επίδραση των 

«φαρμακολογικών» ιδιοτήτων τόσο της υδροξυτυροσόλης, όσο και του άγλυκου της 

ελαιοευρωπαίνης του ελαιόλαδου στην ανθρώπινη υγεία (Visioli et al., 2000b,c). 

 

5.4.2.3. Αλλαγές στις παραμέτρους του οξειδωτικού στρες και της οξειδωτικής βλάβης 

του DNA & RNA  

Η οξειδωτική βλάβη στα λιπίδια και στο DNA θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένας χρήσιμος 

βιοδείκτης που θα επιτρέπει την εκτίμηση της αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου 

(Visioli et al., 2000a,b). Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τον προσδιορισμό των 

αθηροσκληρωτικών μηχανισμών και τη μέτρηση των επιπέδων κυκλοφορίας συγκεκριμένων 

οξειδωτικών προϊόντων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εκτίμηση του καρδιαγγειακού 

κινδύνου (Kim et al., 2012). Σχετικά με την αναλυτική ανασκόπηση στις παραμέτρους 

οξείδωσης του DNA και RNA (Πίνακας 5.11.) διαπιστώθηκε ότι οι τιμές τους μειώθηκαν 

σημαντικά μετά τις παρεμβάσεις με ελαιόλαδο ανεξαρτήτως φαινολικού περιεχομένου 

(OOHPC & OOLPC). Ο βιοδείκτης του οξειδωτικού στρες του 8-oxodG στα ούρα μειώθηκε 

και με τις δύο παραπάνω παρεμβάσεις ελαιόλαδου (OOHPC & OOLPC), καθώς επίσης και 

με τις παρεμβάσεις με την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή υψηλού και χαμηλού 

περιεχομένου πολυφαινολών. 

Παρόμοια και για το βιοδείκτη οξείδωσης του DNA (8-oxodG στα μιτοχόνδρια του DNA) 

που μειώθηκε αξιοσημείωτα μετά τις θεραπείες με ελαιόλαδο (OOHPC & OOLPC). Από τις 

μέχρι σήμερα γνώσεις, υπάρχουν πολύ ελάχιστες in vivo μελέτες που έχουν διερευνήσει την 

επίδραση της κατανάλωσης του ελαιόλαδου στις συγκεντρώσεις της 8-oxo-dG. Η 8-oxo-dG, 

είναι μια από τις οξειδωμένες βάσεις που σχηματίζεται μετά από την επίθεση των ελεύθερων 

ριζών στο DNA και συνδέεται παθογόνα με μια ποικιλία ασθενειών όπως, του καρκίνου και 

της γήρανσης (Loft et al., 1996).  

Από την ανάλυση της παρούσας μελέτης διαπιστώνεται ότι γι’ αυτούς τους οξειδωτικούς 

δείκτες (οξειδωτική βλάβη του DNA & RNA) δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση με το 

πολυφαινόλικό περιεχόμενο, υποδηλώνοντας ότι μια μέτρια περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες 

(υπολογιζόμενη με γραμμική παλινδρόμηση σε 56 mg πολυφαινόλες/L ελαιόλαδου) μπορεί να 

επαρκεί για την πρόληψη της οξείδωσης των νουκλεϊνικών οξέων. Αντίθετα η αντιοξειδωτική 

ικανότητα του πλάσματος σχετίζεται άμεσα με το φαινολικό περιεχόμενο του ελαιόλαδου. Η 
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τιμή του παρουσίασε αύξηση μετά την παρέμβαση με ελαιόλαδο OOHPC, ενδεικτικό του 

ενισχυμένου ρόλου των πολυφαινολών στην αύξηση των αντιοξειδωτικών ικανοτήτων του 

οργανισμού. Παρόμοια αύξηση εμφανίστηκε στην παράμετρο του NOx (δείκτης λειτουργίας 

του ενδοθηλίου που σχετίζεται με το οξειδωτικό στρες), μετά τις παρεμβάσεις με ελαιόλαδο 

υψηλού φαινολικού περιεχομένου (OOHPC).  

Η αντιοξειδωτική ικανότητα του πλάσματος χρησιμεύει ως δείκτης της κατάστασης του 

οξειδωτικού στρες και παίζει ρόλο στην παθογένεση του καρκίνου και των καρδιακών 

παθήσεων (Visioli et al., 2004a,b; Bogani et al., 2007). Επί του παρόντος, οι in vivo μελέτες 

των βιοχημικών επιδράσεων των φυσικών και συνθετικών αντιοξειδωτικών είναι σπάνιες, 

κυρίως λόγω της έλλειψης κατάλληλων δεικτών αντιοξειδωτικής δράσης (Halliwell et al., 

1999; Halliwell et al., 2000). Δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα αντιοξειδωτικά 

στη διατροφή μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα σταθερής κατάστασης της οξειδωτικής 

βλάβης του DNA στους ανθρώπους δεν είναι επί του παρόντος σαφή και τα αποτελέσματα 

των μελετών αντιοξειδωτικής παρέμβασης είναι μικτά (Moller et al., 2002).  

Ο μηχανισμός με τον οποίο οι φαινολικές ενώσεις που υπάρχουν στο ελαιόλαδο μπορούν να 

προστατεύσουν τα λιπίδια και το DNA, σχετίζεται με τις ικανότητες των φαινολικών να 

αντισταθμίσουν τόσο την εξαρτώμενη από μέταλλα, όσο και τη ριζική οξείδωση (Fito et al., 

2000) και να δρουν ως παράγοντες χηλικοποίησης. Με αυτά τα χαρακτηριστικά 

καταστέλλουν έτσι τις αντιδράσεις που κατευθύνονται από το υπεροξείδιο σπάζοντας την 

αλυσίδα όπως, η διάδοση των υπεροξειδίων των λιπιδίων (Visioli et al., 1995a).  

 

5.4.3. Επίδραση του ελαιόλαδου στους φλεγμονώδεις δείκτες που συνδέονται με την 

αθηροσκλήρωση, το μεταβολικό σύνδρομο και το διαβήτη 

Η αθηροσκλήρωση θεωρείται φλεγμονώδης νόσος (Ross, 1999). Η IL6 και η CRP έχουν 

συσχετιστεί με την αθηροσκλήρωση και έχουν αποδειχθεί ότι είναι παράγοντες πρόβλεψης 

για την ανάπτυξη της στεφανιαίας νόσου (Tzoulaki et al., 2005). Οι προοπτικές 

επιδημιολογικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε υγιή άτομα έδειξαν συσχετισμό μεταξύ 

αυξημένων επιπέδων CRP και κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάντα (Ridker et al., 1998b; 

Libby et al., 2002) και περιφερειακή αγγειακή νόσο (Ridker et al., 1998a), ανεξάρτητα από 

τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου. Επιπλέον, έχουν συσσωρευτεί αποδείξεις ότι η 

φλεγμονή χαμηλής βαθμίδας σχετίζεται με την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία (Yudkin et al., 

1999; Ziccardi et al., 2002). Έτσι, η χαμηλή βαθμίδα συστηματικής φλεγμονής φαίνεται να 

παίζει ρόλο στην παθοβιολογία της παχυσαρκίας, της αντίστασης στην ινσουλίνη, της 

στεφανιαίας νόσου, του μεταβολικού συνδρόμου και της μη φυσιολογικής διαδικασίας πήξης 

(Morrow et al., 2000; Piek et al., 2000; Libby et al., 2002; Das UN. et al., 2002a; Das UN. et 

al., 2002b; Das UN. et al., 2001; Das UN. et al., 2002c).  

Η παρούσα αναλυτική ανασκόπηση διαπίστωσε ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις στην CRP 

παρατηρήθηκαν μετά την εγκαθίδρυση ενός μεσογειακού διατροφικού προφίλ με την 

προσθήκη ελαιόλαδου, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητά του σε πολυφαινόλες. Επίσης, οι 

Ιντερλευκίνες (IL-6; IL-18; IL-7) μειώθηκαν σημαντικά μετά τις παρεμβάσεις με ελαιόλαδο 

(OO) & μεσογειακή διατροφή (MD), ανεξάρτητα από το φαινολικό τους περιεχόμενο 

(Πίνακας 5.12.). Επισημαίνεται επίσης ότι η επίδραση του ελαιόλαδου στους φλεγμονώδεις 

δείκτες είναι κυρίως εμφανής σε ασθενείς με καθιερωμένο μεταβολικό σύνδρομο (Esposito et 
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al. 2004) ή σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο (Fito et al. 2008), γεγονός που αποδεικνύει την 

πιθανή προστατευτική/θεραπευτική χρήση του ελαιόλαδου σε τέτοιες συνθήκες.  

 

Τα αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με τις αναφορές στη μελέτη των Chrysohoou et al. 

(2004) που υποδεικνύουν ότι τα οφέλη της προσκόλλησης στη μεσογειακή διατροφή για τις 

καρδιακές παθήσεις, θα μπορούσαν να οφείλονται στην ικανότητά της να ρυθμίζει τις 

χαμηλής ποιότητας συστηματικές φλεγμονές και τους μηχανισμούς πήξης (Chrysohoou et al., 

2004). 

Επιπλέον, in vivo μελέτες της βιβλιογραφίας αναφέρουν ότι ορισμένα φλεγμονώδη γονίδια 

ρυθμίζονται από την κατανάλωση ελαιόλαδου πλούσιο σε φαινόλες (Konstantinidou et al., 

2009; Camargo et al., 2010; Konstantinidou et al., 2010). Οι αυξημένες επίσης ποσότητες 

οξειδωμένης LDL έχουν αποδειχθεί ότι συσχετίζονται με την αύξηση της γονιδιακής 

έκφρασης του CD40 σε υπερλιπιδικά άτομα (Bonaterra et al., 2007). 

Όσον αφορά τους δείκτες πήξης, οι τιμές TBX2 και LTB4 μειώθηκαν μετά τις παρεμβάσεις 

με ελαιόλαδο υψηλού φαινολικού περιεχομένου (OOHPC) και αυξήθηκαν σημαντικά μετά 

τις παρεμβάσεις με ελαιόλαδο (OOLPC) και έλαιο καλαμποκιού. Επίσης η κυτοκίνη (IFN-γ) 

που θεωρείται ως ένας κύριος φλεγμονώδης μεσολαβητής για την επαγωγή της IL-6 και 

πρωταρχικός ρυθμιστής της CRP σύνθεσης στο ήπαρ (Coppack et al., 2001), μειώθηκε μετά 

την παρέμβαση με μεσογειακή διατροφή υψηλού φαινολικού περιεχόμενου. Οι 

Konstantinidou et al. (2009) στη μελέτη τους αναφέρουν μια μείωση της έκφρασης της IFN-

γ σε περιφερειακά μονοπύρηνα κύτταρα αίματος σε υγιείς εθελοντές, μετά από μία δόση 

έξτρα παρθένου ελαιόλαδου (Konstantinidou et al., 2009). 

Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν πώς μια διατροφή που μοιάζει με τη μεσογειακή είναι 

σε θέση να μειώσει το βαθμό φλεγμονής και έτσι θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο για 

στεφανιαία νόσο, χωρίς να επηρεάσει σημαντικά το προφίλ των λιπιδίων στον ορό. Η 

μεσογειακή διατροφή προστατεύει από την ανάπτυξη και την πρόοδο των καρδιαγγειακών 

νοσημάτων.  

 

5.5. Πλεονεκτήματα και περιορισμοί της έρευνας 

Ο σχεδιασμός των κλινικών δοκιμών που αναφέρονται στην παρούσα μετα-ανάλυση έχει 

πολλά πλεονεκτήματα. Όπως αναφέρθηκε, όλες οι δοκιμές που συμπεριλήφθηκαν ήταν με 

τυχαιοποιημένο και ελεγχόμενο σχεδιασμό. Ένα μεγάλο μέρος αυτών ήταν διασταυρούμενης 

μετάβασης μελέτες (cross-over studies), επιτρέποντας έτσι στους ίδιους συμμετέχοντες να 

συμπεριληφθούν στις διάφορες παρεμβάσεις του ελαιόλαδου, ελαχιστοποιώντας έτσι τις 

παρεμβολές με άλλες πιθανές μεταβλητές συγχύσεως. Ωστόσο, αυτές οι μελέτες έχουν επίσης 

περιορισμούς. Ένας από αυτούς είναι η αδυναμία να καθοριστεί εάν οι μεταβολές των 

παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου μπορούν να αποδοθούν σε ένα συγκεκριμένο 

συστατικό του ελαιόλαδου (π.χ. φαινολικές ενώσεις), μια αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συστατικών του ελαιόλαδου (π.χ. φαινολική περιεκτικότητα συν μονοακόρεστα λιπαρά οξέα) 

ή μεταξύ συστατικών ελαιόλαδου και άλλων συστατικών διατροφής που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την γενίκευση των αποτελεσμάτων.  

Επίσης είναι δύσκολο να διαχωριστούν οι βιολογικές δράσεις των θρεπτικών συστατικών από 

το παγκόσμιο διαιτολόγιο. Επιπλέον, οι μετρήσεις της διατροφικής πρόσληψης βασίζονταν 
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στην αυτο-αναφορά και ως εκ τούτου, ήταν υποκειμενικές. Ακόμη, ο προσδιορισμός της 

φαινολικής περιεκτικότητας ενός ελαιόλαδου έχει μεθοδολογικές δυσκολίες και υπάρχει 

μεγάλη μεταβλητότητα μεταξύ των διαδικασιών. Ένας άλλος περιορισμός είναι η σύντομη 

διάρκεια των περιόδων παρέμβασης, στις μελέτες διασταυρούμενης μετάβασης. Δεν είναι 

γνωστό εάν θα παρατηρηθούν επιπρόσθετα ή διαφορετικά αποτελέσματα σε μεγαλύτερες 

περιόδους. Ωστόσο, μια μεγαλύτερη διάρκεια των μελετών θα μπορούσε να έχει διαταράξει 

τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων. Επιπλέον ο αριθμός των in vivo μελετών που 

αναλύθηκαν οι οξειδωτικοί και φλεγμονώδεις δείκτες που συνδέονται με τα καρδιαγγειακά 

νοσήματα και άλλες εκφυλιστικές ασθένειες, είναι σχετικά μικρός, γιατί πολύ λίγα στοιχεία 

είναι διαθέσιμα σε in vivo μελέτες σε ανθρώπους στη βιβλιογραφία. Οπότε η γενίκευση των 

αποτελεσμάτων μπορεί να είναι μεροληπτική. Μια περαιτέρω έρευνα γι’ αυτούς τους δείκτες 

θα ήταν πολύ σημαντική για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Τ Ω Ν  Π Ο Λ Υ Φ Α Ι Ν Ο Λ Ω Ν   

Τ Ω Ν  Ε Ξ Ε Τ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν  Σ Τ Ο Υ Σ  Τ Ο Μ Ε Ι Σ  

Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ,  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ  Κ Α Ι  Κ Ο Σ Μ Ε Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  

 

6.1. Εισαγωγή  

Η ανεξέλεγκτη απόθεση των ανεπεξέργαστων ελαιοκομικών και οινοποιητικών αποβλήτων 

συνιστά σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα, εξαιτίας του υψηλού τοξικού οργανικού τους 

φορτίου και του χαμηλού pH, όπως αναλύθηκε εκτενώς στο Κεφάλαιο 3. Το τοξικό οργανικό 

φορτίο (πολυφαινόλες), όπως επίσης αναλύθηκε στο ίδιο κεφάλαιο, μπορεί να μετατραπεί σε 

προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Η αυξανόμενη ανησυχία των καταναλωτών για θέματα υγείας και περιβάλλοντος έχει 

οδηγήσει σε ένα έντονο ενδιαφέρον αγοράς και κατανάλωσης φυσικών τροφίμων και 

καλλυντικών. Η υποκατάσταση των συνθετικών έναντι των φυσικών αναλόγων, στα οποία 

περιλαμβάνονται και οι πολυφαινόλες, έχει αρχίσει να ενδιαφέρει τον κλάδο της τεχνολογίας 

τροφίμων (Lafka et al., 2007; Ciriminna et al., 2016). Το ενδιαφέρον τους έγκειται στο ότι η 

προσθήκη των πολυφαινολών στα τρόφιμα μπορεί να τα μετατρέψει σε λειτουργικά τρόφιμα 

και ποτά (Corbo et al., 2014), όπως συμβαίνει με το ελαιόλαδο πλούσιο σε φαινόλες, μετά τα 

αποδεικτικά στοιχεία που παρείχε η μεγάλη κλινική μελέτη ”Eurolive” (Covas et al., 

2006a,b). Επιπλέον, το 2013, η παγκόσμια αγορά καλλυντικών αυξήθηκε κατά 3,8% περίπου 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος πωλήσεων και αναμένεται ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις των 

φυσικών και βιολογικών καλλυντικών θα αυξηθούν σημαντικά (Ανάλυση Βιομηχανίας 

Ομορφιάς 2015 - Cost & Trends). Ανεξάρτητα από αυτή την παγκόσμια θετική τάση 

ανάπτυξης, η αγορά των φυσικών καλλυντικών εξακολουθεί να είναι μια περιοχή που δεν 

έχει ερευνηθεί (Matic et al., 2016). Τέλος, μια πρόσφατη μελέτη αγοράς αντιοξειδωτικών 

(Grand View Research, Natural Antioxidant Market Analysis by Product to 2022, San 

Francisco, 2015) επισημαίνει ότι η αυξανόμενη ζήτηση για λειτουργικά τρόφιμα και ποτά 

αναμένεται να είναι ο κύριος οδηγός για την αυξανόμενη ζήτηση των πολυφαινολών ως 

αντιοξειδωτικών, λόγω της αυξανόμενης τάσης προς την κατεύθυνση ενός υγιεινού τρόπου 

ζωής. 
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6.1.1. Το μέγεθος της αγοράς των συμπληρωμάτων διατροφής και λειτουργικών 

τροφίμων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

Τα προβιοτικά προϊόντα κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή αγορά των λειτουργικών τροφίμων που 

συνδέονται με την υγεία του εντέρου. Τυπικά παραδείγματα αυτών αποτελούν τα 

αρτοσκευάσματα και δημητριακά, τα γλυκίσματα και οι μαστίχες για τη στοματική υγιεινή, 

καθώς επίσης και οι λιπαρές ουσίες για επάλειψη που μειώνουν τη χοληστερόλη. Μια άλλη 

κατηγορία λειτουργικών προϊόντων που θεωρείται σημαντική είναι οι χυμοί εμπλουτισμένοι 

με βιταμίνες A, C και Ε, καθώς και τα μη αλκοολούχα ποτά ‒ αναψυκτικά. Παρότι το σχετικά 

μεγάλο αριθμό προϊόντων, η αγορά των λειτουργικών τροφίμων θεωρείται ακόμη μικρή στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, την πιο εντυπωσιακή ανάπτυξη παρουσιάζουν τα 

γαλακτοκομικά λειτουργικά προϊόντα (Menrad, 2003). Τα λειτουργικά τρόφιμα που 

κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά είναι τα εξής: 1) γαλακτοκομικά προϊόντα με προβιοτικά, 

φυτικές στερόλες και λιγότερη λακτόζη, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. 2) 

εμπλουτισμένοι χυμοί με θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες. 3) εμπλουτισμένες μαργαρίνες 

με αντιοξειδωτικά, φυτικές στερόλες και με χωρίς trans λιπαρά οξέα. 4) αυγά με ω-3 λιπαρά 

οξέα. 5) μπάρες δημητριακών με φυτικές ίνες, βιταμίνες, φυλλικό οξύ και ισοφλαβόν. 6) 

ενεργειακά-τονωτικά ποτά & 7) μαστίχες με ξυλιτόλη και ασβέστιο 

(www.greekretail.gr/articles/692; Κόκοτας, 2008). 

Στην Ελλάδα το μέγεθος της αγοράς των συμπληρωμάτων διατροφής που βασίζονται στις 

πολυφαινόλες του ελαιόλαδου ή σταφυλιού ή των αποβλήτων τους είναι πολύ μικρό. Τα 

συμπληρώματα διατροφής με κύρια συστατικά τις παραπάνω πολυφαινόλες, που έχουν 

γνωστοποιηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), είναι τα εξής: Το 

συμπλήρωμα διατροφής με τις πολυφαινόλες από τους σπόρους σταφυλιού (7 προϊόντα) και 

το συμπλήρωμα με τα εκχυλίσματα των φύλλων και καρπού της ελιάς (9 προϊόντα).  

 

6.2. Διερεύνηση της στάσης των καταναλωτών και άλλων επιδραστικών παραγόντων 

στη ζήτηση και κατανάλωση των υπό εξέταση προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, 

λειτουργικά τρόφιμα & καλλυντικά) που έχουν ως βασικά συστατικά τις ανακτώμενες 

πολυφαινόλες.  

Οι δημοσιεύσεις σχετικά με το ότι τα τρόφιμα μπορεί να παρέχουν θεραπευτικά οφέλη δεν 

αποτελούν έναν ακόμη νεολογισμό. Πριν από 2.500 χρόνια περίπου, ο Ιπποκράτης είχε πει: 

«άσε την τροφή να γίνει το φάρμακό σου, και φάρμακο να γίνει η τροφή σου». Όμως κατά τον 

19ο αιώνα, η φιλοσοφία του «τροφίμου ως φαρμάκου» παραμερίστηκε, με τον ερχομό της 

σύγχρονης θεραπείας και με τη χρήση αυτόνομων φαρμακευτικών ενώσεων. Στον 20ο αιώνα, 

η διατροφή επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο παίζοντας ένα σημαντικό ρόλο στην πρόληψη 

των ασθενειών και στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Στη διάρκεια του πρώτου μισού του 

20ου αιώνα, το επιστημονικό ενδιαφέρον έγκειται κυρίως στην ταυτοποίηση των απαραίτητων 

στοιχείων, όπως οι βιταμίνες και στο ρόλο τους στην πρόληψη ασθενειών που συνδέονται 

κυρίως με τη διατροφική έλλειψη αυτών των στοιχείων. Το ενδιαφέρον στην έλλειψη των 

θρεπτικών ουσιών μετατοπίστηκε στη δεκαετία του ΄70, όταν ασθένειες που σχετίζονταν με 

την υπερβολική διατροφή προκάλεσαν και πάλι το ενδιαφέρον του κοινού (Hasler, 2002). 

Την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, οι καταναλωτές άρχισαν να ενδιαφέρονται για τη 

διατροφή τους κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα. Η κατανάλωση των τροφίμων δεν 

θεωρείται πια, ως μέσο ικανοποίησης της πείνας, πρόληψης των ασθενειών που συνδέεται με 

http://www.greekretail.gr/articles/692
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την έλλειψη θρεπτικών συστατικών ή πηγής παροχής των απαραιτήτων θρεπτικών ουσιών. 

Αντίθετα, η διατροφή πιθανά να αποτελεί το βασικό μέσο για υγεία και ευζωία. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι τα άτομα θεωρούν πλέον τη διατροφή τους ως πρωταρχικό 

στοιχείο πρόληψης χρόνιων ασθενειών και των σχετιζόμενων με την ηλικία εκφυλιστικών 

ασθενειών. Η αγορά των λειτουργικών τροφίμων αναπτύσσεται διαρκώς (Gray et al., 2003). 

Η ανάπτυξη και η προώθηση αυτών των προϊόντων, συνιστά μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα 

δυναμική και προοπτική συγκριτικά με τα παραδοσιακά θεωρούμενα υγιεινά τρόφιμα (Urala 

& Lähteenmäki, 2004). 

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι τόσο η βιομηχανία τροφίμων, όσο και η 

φαρμακοβιομηχανία, αλλά και η βιομηχανία καλλυντικών θα επενδύσουν στη νέα αυτή 

αγορά, η οποία προσφέρει άμεσα κέρδη, δεδομένου και του ευεργετικού κανονιστικού και 

θεσμικού πλαισίου. Η καταγεγραμμένη προβλεπτική τάση της αγοράς των λειτουργικών 

τροφίμων και φυτικών καλλυντικών βαίνει διαρκώς αυξανόμενη (Ανάλυση Βιομηχανίας 

Ομορφιάς 2015 - Cost & Trends).  

 

6.2.1. Ερευνητικοί στόχοι 

Ι. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε επί της συγκεκριμένης ενότητας της διατριβής ήταν 

η διακρίβωση του υφισταμένου ή του μελλοντικά πιθανολογούμενου βαθμού οικονομικής 

αξιοποίησης των φαινολικών ενώσεων που ανακτώνται από τα εξεταζόμενα απόβλητα. Η εν 

θέματι οικονομική αξιοποίηση θα επιτευχθεί μέσω της μετατροπής των πολυφαινολών (ως 

ρυπαντικό φορτίο) των αποβλήτων σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (φάρμακα, 

διατροφικά συμπληρώματα, λειτουργικά τρόφιμα και καλλυντικά) ή σε άλλα καινοτόμα 

προϊόντα στους τομείς της υγείας, φαρμακευτικής, διατροφής και κοσμετολογίας σύμφωνα 

με τις αρχές της βιώσιμης κυκλικής οικονομίας. 

ΙΙ. Τα συμπληρωματικά και επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα, εστιαζόταν στην προσπάθεια 

καταγραφής και επαγωγικώς διερεύνησης και ανάλυσης των εξής μεταβλητών και 

παραγόντων:  

• Της θέσης των αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 

αξίας (συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά, λειτουργικά τρόφιμα) με κύρια συστατικά τις 

παραπάνω φαινολικές ενώσεις, στην αγορά. 

• Του μεγέθους της αγοράς που ενδιαφέρεται, που ήδη καταναλώνει ή που δυνητικά μπορεί να 

καταναλώσει τα εν λόγω προϊόντα.  

• Της ζήτησης των εξεταζόμενων προϊόντων (κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία και εν γένει 

παράγοντες ζήτησης). 

• Του μεγέθους και του προφίλ των υφισταμένων ή δυνητικών καταναλωτών.  

• Των καταναλωτικών στάσεων και πεποιθήσεων απέναντι στα υπό εξέταση προϊόντα. 

• Της ασφάλειας και αναγκαιότητας των εν προκειμένω προϊόντων.  

• Του επιπέδου ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα ανωτέρω, υψηλής προστιθέμενης 

αξίας προϊόντα, και, 

• Του τρόπου προώθησης των υπό εξέταση προϊόντων. 
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6.2.2. Υλικά και μέθοδοι 

Η συλλογή και κατ´ επέκταση η καταγραφή των δεδομένων της παρούσας έρευνας επί του 

πλαισίου εξέτασης του κυρίου και των συμπληρωματικών ερευνητικών ερωτημάτων, 

διενεργήθηκε μέσω δύο, δομημένων για το συγκεκριμένο σκοπό, ερωτηματολογίων. 

Πληθυσμός στόχος ήταν οι εν δυνάμει καταναλωτές των παραγομένων εκ των αποβλήτων 

των ελαιοτριβείων και οινοποιείων, προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τα δε 

εξεταζόμενα προϊόντα ήταν τα συμπληρώματα διατροφής, καθώς και τα λειτουργικά ή 

ενισχυμένα με πολυφαινόλες τρόφιμα που εξετάσθηκαν μέσω του πρώτου ερωτηματολογίου. 

Τα φυτικά καλλυντικά διερευνήθηκαν μέσω του αναλόγως δομημένου δευτέρου αντιστοίχως 

ερωτηματολογίου. Το πρώτο λοιπόν ερωτηματολόγιο εστιαζόταν στα συμπληρώματα 

διατροφής και λειτουργικά τρόφιμα, ενώ το δεύτερο στα φυτικά καλλυντικά. Αναλυτικότερα, 

τα ερωτηματολόγια στόχευαν: 

• Στη διερεύνηση των καταναλωτικών στάσεων για την υγεία, τον τρόπο ζωής και τη διατροφή. 

• Στην αποτύπωση του επιπέδου ενημέρωσης των καταναλωτών για τα υπό διερεύνηση 

προϊόντα. 

• Στη διερεύνηση των λόγων κατανάλωσης και αγοράς ή μη, των εν λόγω αγαθών. 

• Στην καταγραφή των στάσεων των καταναλωτών σε ό,τι άπτεται του συγκεκριμένου 

ζητήματος. 

• Στην εξέταση της προθυμίας των καταναλωτών να δοκιμάσουν και επαγωγικώς εν δυνάμει 

να αγοράσουν τα εν λόγω τρόφιμα. 

• Στον προσδιορισμό των προβλημάτων υγείας των καταναλωτών, καθώς και στο βαθμό στον 

οποίο θα επέλεγαν τα παραπάνω προϊόντα για την αντιμετώπισή τους. 

• Στην εξακρίβωση της σημασίας που επιδεικνύουν οι καταναλωτές στις ετικέτες. 

• Στη διερεύνηση ενυπάρχοντος καταναλωτικού ενδιαφέροντος ή μη, προς ουσιαστικότερη και 

πληρέστερη πληροφόρηση για τα συγκεκριμένα αγαθά. 

• Στον εντοπισμό των πηγών πληροφόρησης για την υφιστάμενη κατάσταση αγοράς των εν 

προκειμένω προϊόντων. 

• Στην καταγραφή της άποψης των καταναλωτών σε σχέση με τον τρόπο προώθησης των υπό 

εξέταση προϊόντων. 

Επί της γενικότερης μεθοδολογικής προσέγγισης, τίθεται απαραιτήτως υπόψη η κατά γενική 

ομολογία διαπίστωση ότι το διαδίκτυο αποτελεί πλέον εξαιρετικά πρόσφορο μέσο που 

χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για τη διεξαγωγή ποσοτικών ερευνών, γεγονός που 

το καθιστά μία ολοένα και πιο ενδιαφέρουσα ερευνητικά ελκυστική επιλογή (Λιναρδής κ.ά., 

2011). Σύμφωνα με την ίδια βιβλιογραφική πηγή, αν και μία έρευνα με τη χρήση του 

διαδικτύου είναι πιθανό να αντιμετωπίζει εξαρχής σφάλματα δειγματοληπτικής κάλυψης, 

δεδομένου ότι δεν έχουν όλες οι μονάδες του πληθυσμού την ίδια πιθανότητα να 

συμμετάσχουν στο δείγμα, εντούτοις, το κατά τη συγκεκριμένη μεθοδολογία πλαίσιο, 

θεωρείται ότι μπορεί, αν όχι να αντικαταστήσει, σίγουρα να σταθεί αρωγός στις 

παραδοσιακές έρευνες στο μέλλον.  

Παρά λοιπόν τα όποια εντοπιζόμενα μειονεκτήματα της εν προκειμένω ερευνητικής 

επιλογής, όπως π.χ. της δυσχέρειας επίτευξης τυχαίου δείγματος βάσει πιθανοτήτων, 
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καθορισμού αντιπροσωπευτικότητάς του, βαθμού απόκρισης κ.λπ., εντούτοις, τα 

αντισταθμιζόμενα εν πολλοίς πλεονεκτήματα της διαδικτυακής έναντι της συμβατικής 

έρευνας εδράζονται επί ισχυρού αιτιολογικού ερείσματος χρησιμοποίησής τους, που μπορούν 

γενικώς να συνοψισθούν ως εξής: Εξοικονόμηση πόρων και εν γένει υλικοτεχνικής 

υποδομής, εξάλειψη σφαλμάτων κατά την εισαγωγή των δεδομένων, δεδομένου ότι αυτή 

διενεργείται από τους ίδιους τους ερωτώμενους, αποτελεσματικότητα ταχείας συλλογής και 

αποθήκευσης μετρήσεων, απρόσκοπτο εντοπισμό ατόμων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

και ενδιαφέροντα, ελκυστικότητα διαδικασίας σε νεαρότερες ηλικιακές ομάδες, απουσία 

μεροληπτικότητας από τον ερευνητή, επιλογή του χρόνου και τόπου συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων από τους ερωτώμενους, πρόσβαση σε γεωγραφικά κατανεμημένους 

πληθυσμούς, συμμετοχή ατόμων με αποκλίνουσες συμπεριφορές λόγω ανωνυμότητας κ.λπ. 

Σε ό,τι πάντως άπτεται της παρούσας έρευνας, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δομή, εμφάνιση 

και παρουσίαση των ερωτηματολογίων. Στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, καταβλήθηκε κάθε 

δυνατή προσπάθεια, τα ερευνητικά μέσα συλλογής των δεδομένων να ανταποκρίνονται στις 

τιθέμενες προς τούτο προδιαγραφές ως ορίζεται στη σχετική βιβλιογραφία (Φίλιας, 1977; 

Παρασκευόπουλος, 1991; Oppenheim, 2000; Judith, 1997).  

Ο τύπος των ερωτήσεων ήταν «κλειστού τύπου», καταγραφής καταναλωτικών στάσεων, με 

κατά το δυνατόν απουσία διπλών αρνήσεων και με προστιθέμενη σημασία στο να είναι κατά 

το μέγιστο δυνατό βαθμό κατανοητές, συγκεκριμενοποιημένες, σύντομες, σαφείς, 

περιεκτικές, μη μεροληπτικές και με μη φορτισμένες συναισθηματικά έννοιες. 

Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε το σύνολο των μεθοδολογικά διαθέσιμων 

εργαλείων μέτρησης της δια ερωτηματολογίου έρευνας, ως τεκμηριώνεται επί της σχετικής 

βιβλιογραφίας (Ζαφειρόπουλος, 2015; Χαλικιάς κ.ά., 2015). Αναλυτικότερα διατυπώθηκαν 

οι εξής τύποι ερωτήσεων: 

• Διχοτομικές ερωτήσεις, όσες δηλαδή επιδέχονταν ως απάντηση μία από δύο δυνατές τιμές, 

Επί παραδείγματι: Πρώτο ερωτηματολόγιο: Ερωτήσεις 24, 25, 55 και 57. Δεύτερο 

ερωτηματολόγιο: Ερωτήσεις 9, 10, 20 και 22. 

• Ειδικής περίπτωσης διχοτομικών ερωτήσεων κλίμακες, όπου καθοριζόταν ερωτήσεις 

συνάφειας και η διχοτομική ερώτηση προηγούνταν μιας άλλης ερώτησης. Για παράδειγμα: 

Πρώτο ερωτηματολόγιο: Ερωτήσεις 27-36, καθώς και 37-60 που έπονται της ερώτησης 26. 

Δεύτερο ερωτηματολόγιο: Ερωτήσεις 11 και 12 που έπονται της ερώτησης 10. 

• Κλίμακες απλής επιλογής. Αφορούσαν ερωτήσεις που επιδέχονταν μοναδική απόκριση από 

μια σειρά προτεινόμενων απαντήσεων. Για παράδειγμα: Πρώτο ερωτηματολόγιο: Ερωτήσεις 

21, 22 και 53. Δεύτερο ερωτηματολόγιο: Ερωτήσεις 14, 17, 25 και 29. 

• Κλίμακες πολλαπλής επιλογής. Αποτελούσαν ερωτήσεις που επιδέχονταν μία ή περισσότερες 

απαντήσεις από μια σειρά προτεινόμενων απαντήσεων. Γενικότερα, τίθεται υπόψη ότι ο 

ερωτώμενος μπορούσε να επιλέξει από καμία έως όλες τις προτεινόμενες απαντήσεις. Επί 

παραδείγματι: Πρώτο ερωτηματολόγιο: Ερωτήσεις 23, 49, 51, 56, 62, 64 και 65. Δεύτερο 

ερωτηματολόγιο: Ερωτήσεις 8, 16, 18, 19, 21, 26, 28, 31 και 32. 

• Κλίμακες αξιολόγησης. Στις εν λόγω ερωτήσεις, τα άτομα καλούνταν να βαθμολογήσουν μια 

σειρά από προτάσεις, λόγους ή εν γένει ισχυρισμούς, με σειρά σπουδαιότητας. Ο τύπος της 

συγκεκριμένης κλίμακας παρουσιάζει ομολογουμένως εξ αντικειμένου δυσκολίες στην όλη 

διαδικασία της επί του πρακτέου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, διότι απαιτείται 
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υπολογίσιμος χρόνος και προσπάθεια από τον εκάστοτε αξιολογητή. Ως εκ τούτου, στην 

παρούσα έρευνα, η συγκεκριμένη ερευνητική χρήση ήταν περιορισμένη και διενεργήθηκε με 

απόλυτη φειδώ. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε μία και μόνο ερώτηση του 

συγκεκριμένου τύπου κλίμακας (Ερώτηση 20 στο πρώτο ερωτηματολόγιο). 

• Κλίμακες Likert οι οποίες συνιστούσαν κλίμακες συμφωνίας του ερωτωμένου επί 

συγκεκριμένης άποψης. Για παράδειγμα: Πρώτο ερωτηματολόγιο: Ερωτήσεις 8-18 και 58-

60. Δεύτερο ερωτηματολόγιο: Ερωτήσεις 23, 24 και 27.  

• Κλίμακες τύπου Likert που αποτελούσαν κλίμακες διάταξης, δηλαδή οι τιμές τους 

παρουσίαζαν διάταξη˗κλιμάκωση από το ελάχιστο προς το μέγιστο με σκοπό να 

καταγράψουν εκτιμήσεις ποιότητας, σημαντικότητας, ενδιαφέροντος, ικανοποίησης, 

συχνότητας, βαθμού που κάτι υποτίθεται ότι ισχύει κ.λπ. Στα ερωτηματολόγια της παρούσας 

έρευνας, η συγκεκριμένη κλίμακα ενίοτε χρησιμοποιήθηκε και με παραλλαγή σημαντικού 

διαφορισμού, όταν περιπτωσιολογικά ζητούνταν η βαθμολόγηση από τους συμμετέχοντες σε 

ένα σημείο της κλίμακας στα άκρα της οποίας εντοπιζόταν οι δύο αντίθετοι όροι του δίπολου 

που συνδέονταν με την υπό μελέτη ιδιότητα. Για παράδειγμα: Πρώτο ερωτηματολόγιο: 

Ερωτήσεις 27-47. Δεύτερο ερωτηματολόγιο: Ερώτηση 13.  

 

6.2.3. Συλλογή ερευνητικών δεδομένων 

Οι online συνεντεύξεις ξεκίνησαν στις 12 Ιανουαρίου του 2019 επί ψηφιακής φόρμας Google 

που αποτύπωνε 39 ερωτήσεις σε πέντε δομημένες θεματικές ενότητες για το πρώτο 

ερωτηματολόγιο και 32 ερωτήσεις σε τέσσερεις δομημένες θεματικές ενότητες για το δεύτερο 

αντιστοίχως ερωτηματολόγιο (σχετικές Google τυπολογικές φόρμες επί του Παραρτήματος). 

Η ηλεκτρονική διαδικτυακή μορφή (online form) των ερωτηματολογίων υποβλήθηκε μέσω 

emails, Facebook και messenger σε παραλήπτες σε όλη τη Χώρα. Οι παραλήπτες 

επιλέχθηκαν τυχαία, προέρχονταν δε από εργασιακούς, πολιτιστικούς και λοιπούς φορείς, 

όπως: υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, ερευνητικά κέντρα, 

πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., σχολεία, ιδιωτικές εταιρείες, επιχειρήσεις, πολιτιστικούς συλλόγους 

κ.λπ. Η μέθοδος της απλής τυχαίας δειγματοληψίας επιλέχθηκε αφενός μεν λόγω της 

ευελιξίας και της πρακτικότητας που προσφέρει έναντι των λοιπών σχετικών μεθοδολογικών 

πλαισίων, αφετέρου δε, εξαιτίας του γεγονότος ότι η παρούσα έρευνα, από όσο είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε, καθίσταται η πρώτη στο είδος της στον Ελλαδικό χώρο, σε ό,τι αφορά 

την έρευνα των καταναλωτικών στάσεων απέναντι στα εξεταζόμενα προϊόντα. 

Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερωτηματολόγιο, αναφέρεται ότι επιπροσθέτως έλαβαν χώρα και επί 

τόπου συνεντεύξεις στην πόλη των Τρικάλων που αφορούσαν τυχαίο δείγμα n1=50 ατόμων, 

διενεργήθηκαν δε με την μέθοδο ”Door to door survey”. Οι συνεντεύξεις ολοκληρώθηκαν 

στις 4 Φεβρουαρίου του 2019. Στο πρώτο ερωτηματολόγιο ο αριθμός των ερωτηθέντων ήταν 

Ν1=358, συμπεριλαμβανομένου και του τυχαίου δείγματος των κατά τα ανωτέρω, 50 ατόμων. 

Τα συγκεκριμένα 50 ερωτηματολόγια καταχωρήθηκαν ψηφιακά στην ίδια online Google 

φόρμα μετά των υπολοίπων, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ενιαίας επεξεργαστικής 

καταγραφής, καταχώρησης και ανάλυσης. Στο δεύτερο ερωτηματολόγιο, ο αριθμός των 

συμμετεχόντων ήταν Ν2=348 άτομα.  

Καταληκτικώς αναφέρεται ότι η δομή, παρουσίαση και ανάπτυξη των ερωτηματολογίων 

δρομολογήθηκε εκ της υφισταμένης και συμπερασματικά επιστημονικά παγιωμένης σχετικής 

βιβλιογραφίας και πιο συγκεκριμένα στις μελέτες των: Moskowitz et al., 2004; Ζευγίτη, 2005; 
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Urala & Lahteenmki, 2004, 2007; Niva, 2006; Niva & Makela, 2007; Karelakis et al., 2019). 

Σε συνέχεια της συλλογής και καταχώρησης των δεδομένων, ακολούθησε η ανάλυση και η 

επεξεργασία αυτών, κατά το μεθοδολογικό προτεινόμενο πλαίσιο από τους Assael, 2005 και 

Arvanitoyannis et al., 2005, ως κατά περίπτωση παρατίθεται στις σχετικές ενότητες.  

 

6.2.4. Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των δεδομένων, παρουσίαση 

αποτελεσμάτων και αναφορά ερευνητικών συμπερασμάτων  

Οι μεταβλητές της παρούσας έρευνας ήταν ποιοτικές, διακριτές, διαχωριζόμενες σε:  

α) Μη διατάξιμες ονομαστικές (nominal), περαιτέρω διαχωριζόμενες σε:  

      α1) Δίτιμες (binary) π.χ. φύλο, ναι/όχι, ή  

      α2) Διακριτές (discrete), π.χ. οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, τόπος διαμονής, 

ναι/όχι/δεν γνωρίζω, κ.λπ.), και  

β) Διατάξιμες (ordinal) τους π.χ. ηλικιακή κλάση, μορφωτικό επίπεδο, εισοδηματική 

διαβάθμιση, συχνότητα κατανάλωσης προϊόντων κ.λπ.  

Οι μετρούμενες επί της κλίμακας Likert ή κλίμακας τύπου Likert μεταβλητές (π.χ. επίπεδο 

συμφωνίας ή επίπεδο εκτιμώμενης σημαντικότητας δήλωσης) οι οποίες αποτελούν ποιοτικές 

διατάξιμες μεταβλητές, κατά ερευνητική συνθήκη, ως άλλωστε ορίζεται στη σχετική 

βιβλιογραφία (Agresti & Finlay, 1997; Foster et al., 2005; Moore et al., 2013), εννοήθηκαν 

ως συνεχείς ποσοτικές, προκειμένου να καταστεί εφικτή η στατιστική επεξεργασία. 

Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, μεταξύ των ποιοτικών μεταβλητών της 

έρευνας, π.χ. εάν οι απαντήσεις περί γνώσης ή μη των συμπληρωμάτων διατροφής ή των 

λειτουργικών τροφίμων, ή π.χ. εάν οι αποκρίσεις περί αγοράς ή μη, των εξεταζόμενων 

προϊόντων, διέφεραν σημαντικά αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, 

εισοδήματος ή τόπου διαμονής, διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του κριτηρίου χ2. Ο εν λόγω 

έλεγχος αποτελεί κριτήριο ελέγχου ανεξαρτησίας (chi square test of independence) ή 

κριτήριο ελέγχου των πινάκων συνάφειας (crosstabs contingency tables) από κοινού 

κατανομών συχνοτήτων, με σκοπό τον έλεγχο για την ύπαρξη σχέσης μεταξύ δύο ποιοτικών 

μεταβλητών.  

Η διερεύνηση ανεξαρτησίας αποκρίσεων αναλόγως δημογραφικών στοιχείων, διενεργήθηκε 

με κριτήριο τη σημασιολογική τους αιτιολογία. Οι εν προκειμένω έλεγχοι λοιπόν, έλαβαν 

χώρα όπου κρίθηκε ότι υφίσταται έδαφος επαρκούς νοηματικής ερμηνείας. Για παράδειγμα, 

τέθηκε υπό διερεύνηση το ζητούμενο του εάν οι απαντήσεις σε ό,τι αφορά τη γνώση ή μη 

των συμπληρωμάτων διατροφής ή λειτουργικών τροφίμων διέφεραν σημαντικά αναλόγως 

φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου ή εισοδηματικών κριτηρίων. Δεν τέθηκε όμως ζήτημα 

διερεύνησης π.χ. εάν η αξιολόγηση της γεύσης των υπό εξέταση προϊόντων 

διαφοροποιούνταν αναλόγως της επαγγελματικής ιδιότητας, δεδομένου ότι στη 

συγκεκριμένη περίπτωση κρίθηκε ότι, η εξαγωγή συμπερασμάτων δεν θα είχε νοηματικό 

έρεισμα 

Κατά την εφαρμογή του κριτηρίου χ2, ελέγχθηκαν σχολαστικά οι κείμενες προϋποθέσεις 

εφαρμογής του σχετικού ελέγχου, δηλαδή: Όλες οι αναμενόμενες συχνότητες απαντήσεων 

στους πίνακες συνάφειας, να είναι μεγαλύτερες της μονάδας και άνω του 80% αυτών, να 

ξεπερνά την τιμή του 5. Σε όσες περιπτώσεις αυτό δεν κατέστη δυνατό, τότε αντί της 
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Pearson’s τιμής χ2 αναφέρθηκε η διορθωμένη μέσω Fisher’s exact test τιμή χ2 για 2x2 

πίνακες συνάφειας και η Freeman-Halton επέκταση του Fisher’s exact test για μεγαλύτερους 

του 2x2 πίνακες συνάφειας. Παρά ταύτα, στις περιπτώσεις όπου εντοπιζόταν μηδενική τιμή 

παρατηρούμενης συχνότητας σε συγκεκριμένο/α φατνίο/α παρατηρήσεων, ο έλεγχος δεν 

εφαρμόσθηκε, δεδομένου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, τα αποτελέσματα καθίστανται κατά 

γενική ομολογία επισφαλή (Field, 2009). Τούτο όμως διενεργήθηκε αφού εξασφαλίσθηκε ο 

όρος ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός ήταν αναπόφευκτος, εξαιτίας της απαγορευτικής 

προϋπόθεσης συγχώνευσης βαθμίδων, δεδομένης της διακριτότητας τους (π.χ. ήταν δυνατή 

η συγχώνευση από έξι σε τρεις κλάσεις των εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά δεν θα μπορούσε 

να συγχωνευθεί η επιλογή: ναι/όχι/δεν γνωρίζω).  

Σε όσες περιπτώσεις εντοπίσθηκε σημαντική διαφοροποίηση, τότε, η ένταση, το μέγεθος 

δηλαδή της σχέσης, ή ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των δύο ποιοτικών μεταβλητών για 2x2 

πίνακες συνάφειας αποδόθηκε μέσω του φ συντελεστή Phi του Pearson, ενώ για 

μεγαλύτερους του 2x2 πίνακες συνάφειας, ορίσθηκε βάσει του συντελεστή V του Cramer. Οι 

τιμές ερμηνεύθηκαν με τα κατά τεκμήριο κοινά αποδεκτά επίπεδα τιμών δείκτη μεγέθους 

επίδρασης (effect size) που προτείνονται από τον Cohen (1988, 1992), δηλαδή: περί της τάξης 

του 0,10 ως χαμηλού μεγέθους, περί της τάξης του 0,30 ως μέσου μεγέθους και άνω της τάξης 

του 0,50 ως υψηλού μεγέθους.  

Ακολούθως, σε όσες περιπτώσεις εντοπίσθηκε σημαντική διαφοροποίηση σε μεταβλητές που 

παρουσίαζαν άνω των δύο επιπέδων κατηγοριοποίησης (π.χ. ηλικιακή κλάση ή εισόδημα) και 

προκειμένου να διαπιστωθεί που έγκειται αυτή, διενεργήθηκε εκ των υστέρων ανά δύο 

επίπεδα παρατηρήσεων μονοπαραγοντική ανάλυση του κριτηρίου χ2. Αρχικά, επί του 

συνόλου του πίνακα συνάφειας (επί του συνόλου δηλαδή των ζευγών παρατηρήσεων) 

ελέγχθηκαν οι τιμές των φατνίων των προσαρμοσμένων τυποποιημένων υπολοίπων (adjusted 

standardized residuals) των σχετικών παρατηρήσεων. Όταν η εκάστοτε παρατηρούμενη τιμή 

ήταν εκτός από ±1,96, που αποτελεί και την κρίσιμη z τιμή, σε επίπεδο σημαντικότητας 

α=0,05, τότε η επίδραση πιθανολογούνταν ως σημαντική. Εν συνεχεία, και προκειμένου να 

εξακριβωθεί η πιθανολογούμενη σημαντική διαφοροποίηση, διενεργήθηκε ο z-test έλεγχος 

αναλογιών των παρατηρούμενων συχνοτήτων, κατόπιν της ανάλογης διόρθωσης Bonferroni 

(Bonferroni correction) σε ό,τι αφορά το επίπεδο σημαντικότητας (π.χ. τρία ζεύγη 

συγκρίσεων, επομένως η διόρθωση ήταν το πηλίκο του εκ των προτέρων καθορισμένου 

επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05) του ελέγχου, διαιρεμένο με το πλήθος των συγκρίσεων, 

δηλαδή: 0,05/3=0,0167). 

Στις περιπτώσεις βαθμολόγησης συνεχούς, κατά συνθήκη ως έχει ήδη αναφερθεί, μεταβλητής 

επί κλίμακας Likert ή κλίμακας τύπου Likert (π.χ. επίπεδο συμφωνίας ή βαθμός εκτιμώμενης 

σημαντικότητας από το 1 έως το 7), προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι απαντήσεις διέφεραν 

σημαντικά αναλόγως κατηγορικής μεταβλητής με δύο μόνο επίπεδα αναφοράς (π.χ. φύλου, 

ή επί της συγχώνευσης κλάσεων σε δύο μορφωτικά επίπεδα προκειμένου να καταστούν 

εφικτοί οι σχετικοί έλεγχοι), η σχετική δοκιμασία διενεργήθηκε δυνάμει του Mann-Whitney 

U στατιστικού ελέγχου. Η εν λόγω διαδικασία έλαβε χώρα όμως, εφόσον διαπιστώθηκε 

σημαντική παραβίαση κανονικότητας κατανομής των αποκρίσεων. Και τούτο διότι το εν 

λόγω κριτήριο αποτελεί περίπτωση μη παραμετρικού ελέγχου που χρησιμοποιείται σε 

περιπτώσεις μη κανονικότητας κατανομής, σε όσες δηλαδή περιπτώσεις δεν είναι εφικτή η 

εφαρμογή του αναλόγου T-test παραμετρικού ελέγχου.  
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Κατά παρόμοιο τρόπο, στις περιπτώσεις βαθμολόγησης μεταβλητής επί κλίμακας Likert ή 

κλίμακας τύπου Likert, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι απαντήσεις διέφεραν αναλόγως 

κατηγορικής μεταβλητής με άνω των δύο επιπέδων μέτρησης (π.χ. ηλικιακό επίπεδο, 

εισοδηματική κατάταξη ή τόπου διαμονής), οι έλεγχοι διενεργήθηκαν βάσει του Kruskal–

Wallis Η ελέγχου, που αποτελεί επέκταση του κριτηρίου Mann-Whitney U για τέτοιου είδους 

εν γένει περιπτώσεις. Και σε αυτήν την περίπτωση, η δοκιμασία επιλέχθηκε όταν και μόνο 

εφόσον, διαπιστώθηκε σημαντική παραβίαση κανονικότητας κατανομής των αποκρίσεων. 

Και τούτο διότι το εν λόγω κριτήριο αποτελεί περίπτωση μη παραμετρικού ελέγχου που 

χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μη κανονικότητας κατανομής, σε όσες δηλαδή περιπτώσεις 

δεν είναι εφικτή η εφαρμογή του αναλόγου παραμετρικού ελέγχου που είναι η κατά ένα 

παράγοντα ανάλυση της διακύμανσης ανεξαρτήτων δειγμάτων (one way independent 

measures ANOVA). 

Σε όσες περεταίρω περιπτώσεις βάσει του Kruskal–Wallis Η ελέγχου, εντοπίσθηκε 

σημαντική διαφορά, προκειμένου να εξακριβωθεί που έγκειται αυτή, διενεργήθηκε 

ακολούθως εκ των υστέρων ανά δύο ζεύγη βαθμίδων ένταξης, έλεγχος βάσει του σχετικού 

στατιστικού ελέγχου Kruskal–Wallis Η, κατόπιν της ανάλογης διόρθωσης Bonferroni 

(Bonferroni correction) σε ό,τι αφορά το επίπεδο σημαντικότητας. Θα μπορούσε βέβαια, επί 

των εκ των υστέρων ανά ζεύγος στρωμάτωσης ελέγχου, να χρησιμοποιηθεί το κριτήριο 

Mann-Whitney U, πλην όμως τα αποτελέσματα περί σημαντικότητας διαφοροποίησης δεν θα 

διέφεραν, αφετέρου δε, κρίθηκε σκόπιμο να λάβει χώρα ο ίδιος με τον αρχικό έλεγχο για 

λόγους ομοιομορφίας παρουσίασης αποτελεσμάτων. Περεταίρω δε, όπου εντοπίσθηκε 

σημαντική διαφοροποίηση, κρίθηκε ότι έπρεπε να αναφερθεί η μέση τιμή (Mdn) που αφορά 

τη διάμεσο των παρατηρήσεων, μέγεθος που χρησιμοποιείται ως το προσφορότερο μέτρο 

κεντρικής τάσης σε περιπτώσεις μη κανονικών κατανομών. Όπου όμως εντοπιζόταν 

σημαντική διαφοροποίηση με ίσες μέσες τιμές, τότε αναφερόταν η μέση κατάταξη διάταξης 

(mean rank).  

Οι έλεγχοι κανονικότητας των κατανομών διενεργήθηκαν, προκειμένου να αποκλεισθεί, ως 

προηγουμένως αναφέρθηκε, το ενδεχόμενο εφαρμογής παραμετρικού κριτηρίου, δεδομένου 

ότι καθίσταται γενικώς αποδεκτό (Campbell & Swinscow, 2011) ότι τα παραμετρικά 

κριτήρια υπερτερούν έναντι των μη παραμετρικών σε ό,τι αφορά τη στατιστική ισχύ. 

Αναλυτικότερα, διενεργήθηκε έλεγχος καλής προσαρμογής κανονικής κατανομής, σύμφωνα 

με όσα αναφέρονται από τον Field (2009), έχοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους: α) Εποπτική 

επισκόπηση των ιστογραμμάτων των κατανομών σε συνδυασμό με γραφικό έλεγχο 

κανονικότητας με τη χρήση ιστογραμμάτων, P–P και Q–Q διαγραμμάτων, β) Δοκιμασίες 

κανονικότητας κατανομών των Kolmogorov–Smirnov και Shapiro–Wilk και, γ) Έλεγχος των 

τιμών ασυμμετρίας (skewness) και κύρτωσης (kurtosis) των κατανομών (κρίσιμες σε 

απόλυτες τιμές, μικρότερες της μονάδας), σε συνδυασμό με την εντοπιζόμενη διαφορά μέσου 

όρου (mean) και διαμέσου (median) αυτών. Σε καμία πάντως περίπτωση στην παρούσα 

έρευνα, δεν εντοπίσθηκε κανονικότητα κατανομής επί των κατά περίπτωση εξεταζόμενων 

παραγόντων, επομένως, το σύνολο των στατιστικών ελέγχων ήταν μη παραμετρικοί. 

Επισήμανση που επίσης οφείλεται να τεθεί είναι ότι, κυρίως στις περιπτώσεις παράθεσης 

ποσοστών που αφορούσαν μεγέθη βαθμολόγησης επιπέδων συμφωνίας ή/και 

σημαντικότητας επί των επταβαθμίων κλιμάκων Likert ή κλιμάκων τύπου Likert, αυτές 

διενεργήθηκαν επί στρογγυλοποίησης σε ένα δεκαδικό ψηφίο. Ως εκ τούτου, σε απόλυτη 

άθροιση επί του κειμένου αναφοράς, είναι δυνατόν να εντοπισθούν κατά περίπτωση 
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ορισμένες περιπτώσεις όπου, το γενικό σύνολο να εξάγεται ως 99,90% ή 100,10%. 

Επισημαίνεται λοιπόν ότι σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζητούμενο εσφαλμένων 

υπολογισμών, παρά μόνο αναγκαιότητα ευχερούς ανάγνωσης των εν λόγω στοιχείων. Και 

τούτο διότι εκφράζεται η άποψη ότι αναφορά σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο δεδομένων, 

ενδέχεται να οδηγούσε σε δυσκολία άμεσης αντίληψης της γενικής εικόνας και κυριαρχούσας 

τάσης των παρατιθέμενων στοιχείων.  

Περαιτέρω, οι διάφορες ομάδες ερωτήσεων αναλύθηκαν με ανάλυση παραγόντων (factor 

analysis), με κύρια ανάλυση συστατικών και περιστροφή varimax. Πριν από την ανάλυση 

των παραγόντων πραγματοποιήθηκε μια δοκιμή Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO). Αυτό το τεστ δείχνει το ποσοστό διακύμανσης σε μεταβλητές που μπορεί 

να προκληθούν από υποκείμενους παράγοντες. Οι υψηλές τιμές της δοκιμής KMO (κοντά 

στο 1,0) δείχνουν ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτυχώς μια ανάλυση παραγόντων. Το 

τεστ KMO ακολουθήθηκε από το Bartlett’s test of Sphericity (BTS) δοκιμάζοντας τη 

μηδενική υπόθεση, ότι ο πίνακας συσχέτισης των μεταβλητών είναι ένας πίνακας ταυτότητας 

(που σημαίνει ότι οι μεταβλητές είναι άσχετες και επομένως ακατάλληλες για ανίχνευση 

δομής). Πιθανότητες <0,05 του επιπέδου σημασίας δείχνουν ότι μια ανάλυση παραγόντων 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιτυχία. Αυτές οι τιμές παρουσιάζονται μετά από την 

ανάλυση παραγόντων στον Πίνακα 6.17. Ο εξαχθέντος αριθμός παραγόντων επιλέχθηκε με 

Scree plots και διατηρήθηκαν μόνο οι παράγοντες με μια ιδιοτιμή > 1. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται μόνο οι μεταβλητές με φορτίσεις > ± 0,5. Προκειμένου να εντοπίσουμε και 

να ταξινομήσουμε τις περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε μια περαιτέρω ιεραρχική ανάλυση 

συμπλεγμάτων (cluster) με βάση τη μέθοδο Ward και την τετραγωνική Ευκλείδεια απόσταση 

(squared Euclidean distance) ως μέτρο. Συνήθως, ο αριθμός των παραγόντων που 

εντοπίστηκαν και η μεταβλητή φόρτωσης ήταν πανομοιότυπες ή πολύ παρόμοιες με τις 

μεταβλητές φόρτωσης στην ανάλυση παραγόντων και επομένως η ανάλυση και η διασάφηση 

των συμπλεγμάτων ήταν παρόμοια με εκείνη που εφαρμόστηκε στην ανάλυση παραγόντων. 

Στη συνέχεια ακολούθησε μια ομαδοποίηση K-means (με τον αριθμό των συμπλεγμάτων που 

προσδιορίστηκαν στην ιεραρχική ομαδοποίηση) και καταγράφτηκαν στην ονομαστική 

ταξινόμηση κάθε περίπτωσης. Στη συνέχεια, εξάχθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία για κάθε 

σύμπλεγμα και ταξινομήθηκαν ως περιπτώσεις (ως αναλογίες συσχέτισης συστάδων) σε 

σύγκριση με τη διωνυμική κατανομή.  

Καταληκτικώς αναφέρεται ότι στην παρούσα έρευνα οι στατιστικές αναλύσεις 

διενεργήθηκαν με αμφίπλευρους ελέγχους, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 και ισχύ 

ελέγχων 1–β=0,80. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το IBM SPSS Statistics v. 21. 

 

6.2.5. Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερωτηματολογίων  

Γενικά και κατά τεκμήριο, η στάθμιση των ερωτηματολογίων πραγματοποιείται βάσει 

ελέγχου: (α) της εγκυρότητας και (β) της αξιοπιστίας τους. Αναλυτικότερα: 

 

6.2.5.1. Εγκυρότητα 

Ως εγκυρότητα (validity) ορίζεται ο βαθμός επίτευξης του σκοπού για τον οποίο καθορίζεται 

το μετρητικό όργανο (Daniel & Schroeder, 1979), σε ό,τι δε αφορά τα ερωτηματολόγια, 

αποτελεί το βαθμό στον οποίο οι ερωτήσεις μετρούν αυτό το οποίο θεωρητικώς οφείλουν να 

μετρούν (Judith, 1997).  
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Επί των ερωτηματολογίων της παρούσας έρευνας, καθίσταται εύλογο ότι δεν προέκυψε 

ζητούμενο εγκυρότητας περιεχομένου, καθώς και εννοιολογικής κατασκευής, διότι 

χρησιμοποιήθηκε η ήδη βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη μεθοδολογική προσέγγιση, ως 

αναφέρεται επί του καταληκτικού τμήματος της ενότητας συλλογής των ερευνητικών 

δεδομένων του παρόντος Κεφαλαίου. 

 

6.2.5.2. Αξιοπιστία 

Αξιοπιστία (reliability) καλείται ο βαθμός στον οποίο τα αποτελέσματα μέτρησης είναι 

παρόμοια ή δεν παρουσιάζουν εξαιρετικά αξιοσημείωτη διαφορά σε επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις υπό τις ίδιες ερευνητικές συνθήκες (Daniel & Vining, 1983). Αξιοπιστία δηλαδή 

καλείται η ακρίβεια ως ο βαθμός συνέπειας ή σταθερότητας με την οποία το εκάστοτε 

ερωτηματολόγιο αποδίδει την τιθέμενη έννοια, ή αλλιώς, τη μεταβλητή την οποία διατείνεται 

ότι μετρά (Cohen et. al., 2007). 

Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου εκτιμήθηκε, όπως κατά βάση συμβαίνει, δυνάμει της 

εσωτερικής συνέπειας (internal consistency) βάσει του δείκτη Cronbach’s alpha. Γενικώς 

πάντως, σε περίπτωση που οι αποκρίσεις επί των ερωτήσεων εμφανίζουν στατιστική 

ενδοσυνέπεια, τότε υφίσταται ένδειξη ότι οι ερωτήσεις μετρούν επαρκώς την αυτή λεκτική 

σύνθεση, ενώ όταν η σύνταξη των ερωτήσεων είναι ασαφής, εμφιλοχωρεί σημαντική 

ερμηνευτική διαφοροποίηση (Πετρίδης, 2015).  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, για κάθε ομογενοποιημένη ομάδα ερωτήσεων που αφορούσε 

μετρήσεις δεδομένων σε κλίμακα Likert ως μεταβλητής απόκρισης, η αξιοπιστία εκτιμήθηκε 

με την έννοια της εσωτερικής συνέπειας (internal consistency) δυνάμει του δείκτη 

Cronbach’s alpha. Σε κάθε λοιπόν παράγοντα αξιολόγησης, ως μεταβλητές – ερωτήσεις 

(items) καθορίστηκαν οι σειρές ερωτήσεων που κατά το δυνατόν μπορούσαν να 

συγκροτήσουν όμοια μετρητική ομάδα, και ως εγγραφές (cases) τέθηκαν οι αξιολογητές. Τα 

αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1. 

σε ό,τι αφορά το πρώτο ερωτηματολόγιο και στον Πίνακα 6.2. αναφορικά με το δεύτερο 

ερωτηματολόγιο. 

Πίνακας 6.1. Αξιοπιστία του πρώτου ερωτηματολογίου υπό την έννοια της εσωτερικής συνέπειας, 

βάσει του δείκτη Cronbach’s alpha. 
 
 

Δομικές ομάδες ερωτήσεων 

πρώτου ερωτηματολογίου 

Πλήθος 

ερωτήσεων (items) 

Πλήθος έγκυρων 

εγγραφών (cases) 

Δείκτης α 

(Cronbach’s alpha) 

Ομάδα 1 (ερωτήσεις 8-18) 11 358 0,67 

Ομάδα 2 (ερωτήσεις 27-36) 10 221 0,74 

Ομάδα 3 (ερωτήσεις 37-47) 11 134 0,79 

Ομάδα 4 (ερωτήσεις 58-60) 18 245 0,81 

Μέσος όρος   0,75 
 
 

Πίνακας 6.2. Αξιοπιστία του δεύτερου ερωτηματολογίου υπό την έννοια της εσωτερικής συνέπειας, 

βάσει του δείκτη Cronbach’s alpha. 
 
 

Δομικές ομάδες ερωτήσεων 

δεύτερου ερωτηματολογίου 

Πλήθος 

ερωτήσεων (items) 

Πλήθος έγκυρων 

εγγραφών (cases) 

Δείκτης α 

(Cronbach’s alpha) 

Ομάδα 1 (ερώτηση 11)  8 100 0,70 

Ομάδα 2 (ερώτηση 12) 12 211 0,83 

Ομάδα 3 (ερώτηση 23) 12 311 0,67 
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Δομικές ομάδες ερωτήσεων 

δεύτερου ερωτηματολογίου 

Πλήθος 

ερωτήσεων (items) 

Πλήθος έγκυρων 

εγγραφών (cases) 

Δείκτης α 

(Cronbach’s alpha) 

Ομάδα 4 (ερώτηση 24)*  5  54 0,79 

Μέσος όρος   0,75 
 

 
* Σημείωση: Επί της με αριθμό 4 ομάδας του δεύτερου ερωτηματολογίου, στη με αριθμό 24 ερώτηση 

δηλαδή, στην τέταρτη και πέμπτη υποερώτηση, η κλίμακα βαθμολόγησης αντιστράφηκε για να 

καθίσταται μονόπλευρη ιδίας κατεύθυνσης. 

 

Εκ των σχετικών αποτελεσμάτων, διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης Cronbach’s alpha σε κάθε 

αξιολογούμενη παράμετρο, κυμάνθηκε από τα επίπεδα της ελάχιστης τιμής λίγο κάτω του 

0,70 έως τη μέγιστη τιμή άνω του 0,80, όντας κατά μέσο όρο 0,75 σε αμφότερα τα 

ερωτηματολόγια. Η συγκεκριμένη τάξη μεγέθους γενικώς καθίσταται τουλάχιστον αποδεκτή 

και εντός ικανοποιητικού επιπέδου εσωτερικής συνέπειας (Cortina, 1993; Nunnally & 

Bernstein, 1994; Field, 2009; Ouzounis & Nakakis, 2011; Tavakol & Dennick, 2011), ούτως 

ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή αξιοπιστία υπό την έννοια της εσωτερικής συνέπειας. Εν 

κατακλείδι λοιπόν, αναφορικά με τα ερωτηματολόγια της έρευνας, τίθεται υπόψη ότι δεν 

προέκυψε ζήτημα εγκυρότητας διότι αυτή θεωρήθηκε δεδομένη βάσει της βιβλιογραφικής 

τεκμηρίωσης, η δε αξιοπιστία τους διαπιστώθηκε εντός εν γένει ικανοποιητικών επιπέδων 

εσωτερικής συνέπειας, βάσει του δείκτη Cronbach’s alpha, ο οποίος αποτυπώθηκε μέσου 

όρου α=0,75. 

 

6.3. Πρώτο ερωτηματολόγιο: «Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων και οινοποιείων ως πηγή 

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ανθρώπινη υγεία (διατροφικά 

συμπληρώματα και λειτουργικά τρόφιμα) – Οικονομικά και Περιβαλλοντικά οφέλη» 
 

6.3.1. Θεματική ενότητα 1: Δημογραφικά στοιχεία 

Η εν λόγω εισαγωγική θεματική ενότητα του πρώτου ερωτηματολογίου, που περιελάβανε 

επτά επιμέρους στοιχεία (με αριθμό 1˗7 ερωτήσεις), αφορούσε την καταγραφή των 

δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Αναλυτικότερα: 

Φύλο (Ερώτηση 1): Το 55,60% ήταν γυναίκες και το 44,40% άνδρες. 
 

Ηλικία (Ερώτηση 2): Τα υψηλότερα ποσοστά των ερωτηθέντων ανήκαν στις ηλιακές 

κατηγορίες 46-55 ετών (38,5%) και 36-45 ετών (28,5%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά 

αφορούσαν τις ηλικίες 18-25 (4,5%) και άνω των 66 ετών (3,6%). Αναλυτικά η ηλικιακή 

κατανομή των ερωτηθέντων παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.3. 
 

Πίνακας 6.3. Ηλικιακές κλάσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
 

α.α. Ηλικιακές Κλάσεις Ποσοστό % 

1 18-25 ετών 4,50% 

2 26-35 ετών 12,60% 

3 36-45 ετών 28,50% 

4 46-55 ετών 38,50% 

5 56-65 ετών 12,30% 

6 66 και άνω 3,60% 

 Σύνολο 100% 
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Οι ανωτέρω ηλικιακές κλάσεις συνενώθηκαν ανά δύο, προκειμένου να καταστούν εφικτοί, ή 

τουλάχιστον ευχερείς οι στατιστικοί έλεγχοι. Έτσι λοιπόν προέκυψαν τρεις από τις αρχικά 

έξι ηλικιακές βαθμίδες, δηλαδή: Η νεαρότερη ηλικιακή κλάση 18˗35 ετών (17,10%), η μέση 

ηλικιακή κλάση 36-55 ετών (67%) και η περισσότερο προχωρημένη ηλικιακή κλάση 56 και 

άνω (15,90%). 
 

Οικογενειακή κατάσταση (Ερώτηση 3): Το υψηλότερο ποσοστό (64%) των ερωτηθέντων 

ήταν έγγαμοι και το 25,40% ανύπαντροι, ενώ πολύ μικρότερη ήταν η συμμετοχή όσων 

δήλωσαν διαζευγμένοι (8,40%), σε διάσταση (1,70%), ή χήροι (0,50%), όπως παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 6.4. 
 

Πίνακας 6.4. Οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
 

α.α. Οικογενειακή κατάσταση Ποσοστό % 

1 Έγγαμος/η 64,00% 

2 Ανύπαντρος/η 25,40% 

3 Σε διάσταση 1,70% 

4 Διαζευγμένος/η 8,40% 

5 Χήρος/α 0,50% 

 Σύνολο 100% 
 

Επαγγελματική κατάσταση (Ερώτηση 4): Εκ του συνόλου των ερωτηθέντων, το 

υψηλότερο ποσοστό (40,80%) ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, το 35,50% ήταν ιδιωτικοί 

υπάλληλοι και το 23,70% ελεύθεροι επαγγελματίες (Πίνακας 6.5.).  
 

Πίνακας 6.5. Επάγγελμα των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
 

α.α. Επαγγελματική Κατηγορία Ποσοστό % 

1 Δημόσιος Υπάλληλος 40,80% 

2 Ιδιωτικός Υπάλληλος 35,50% 

3 Ελεύθερος Επαγγελματίας 23,70% 

 Σύνολο 100% 
 

Μορφωτικό επίπεδο (Ερώτηση 5): Περίπου οι 8 στους 10 συμμετέχοντες (82,10%) είχαν 

υψηλό μορφωτικό επίπεδο (Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό, Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι.), ενώ 

λεπτομερέστερη αποτύπωση του μορφωτικού επιπέδου των συμμετεχόντων παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 6.6.  

Πίνακας 6.6. Μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
 

α.α. Μορφωτικό Επίπεδο Ποσοστό % 

1 Δεν τελείωσα το σχολείο 1,10% 

2 Δημοτικό 2,00% 

3 Γυμνάσιο 1,40% 

4 Λύκειο 7,50% 

5 ΙΕΚ-Τεχνικές Σχολές 5,90% 

6 ΤΕΙ 10,90% 

7 Πανεπιστήμιο 24,00% 

8 Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 47,20% 

 Σύνολο 100% 
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Εισόδημα (Ερώτηση 6): Ποσοστό 35,80% των ερωτηθέντων δήλωσε μηνιαίο εισόδημα άνω 

των 1.500€, που θεωρείται υψηλό για τη χώρα μας. Όμοιας τάξης μεγέθους ποσοστό (31,80%), 

ανέφερε μηνιαίο εισόδημα από 1.001-1.500€, εισοδηματική κατηγορία η οποία στην Ελλάδα 

θεωρείται μέσου βαθμού. Το ίδιο περίπου αθροιστικά ποσοστό (32,40%), ενέπιπτε στη 

χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία κάτω των 1.000€. Τα εν προκειμένω στοιχεία 

παρουσιάζονται ακολούθως στον Πίνακα 6.7. 

 
Πίνακας 6.7. Εισοδηματικό επίπεδο των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
 

α.α. Μηνιαίο εισόδημα Ποσοστό % 

1 Χαμηλότερο των 750€ 15,40% 

2 751-1.000€ 17,00% 

3 1.001-1.500€ 31,80% 

4 1.501-1.750€ 15,10% 

5 1.751-2.000€ 7,00% 

6 Υψηλότερο των 2.000 € 13,70% 

 Σύνολο 100% 
 

Τόπος διαμονής (Ερώτηση 7): Η έρευνα διεξήχθη περιλαμβάνοντας άτομα και από τις 13 

Περιφέρειες της χώρας. Το με σημαντική διαφορά υψηλότερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

(37,70%) δήλωσε ότι διαμένει στην Περιφέρεια Αττικής (Αττική, Αθήνα, Πειραιά και 

Κύθηρα). Ακολούθως και κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, διαπιστώθηκε ότι: Το 19,30% 

διέμενε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Βέροια, Σέρρες, Κατερίνη 

και Γιαννιτσά), το 18,20% στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Τρίκαλα και Λάρισα), το 4,70% 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Καλαμάτα, Τρίπολη και Κόρινθος), το 4,50% στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κεφαλλονιά και Κέρκυρα), το 3% στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ορεστιάδα, Δράμα, Ξάνθη και 

Καβάλα), το 2,50% στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη και Φλώρινα), το 2% 

στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα), το 0,80% στην Περιφέρεια Ηπείρου (Ιωάννινα 

και Πρέβεζα), το 0,80% στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Λαμία και Χαλκίδα), το 0,80% 

στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Σάμος και Λέσβος), το 0,60% στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου (Κως και Κάλυμνος) και το 0,60% στην Περιφέρεια Κρήτης (Ηράκλειο και Χανιά).  

Επίσης, αναφέρεται ότι 15 άτομα (ποσοστό 4,20%) που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν 

ότι διαμένουν στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα: Στο Βέλγιο (7 άτομα από τις Βρυξέλλες), 

στη Γερμανία (2 άτομα από το Mannheim), στην Ολλανδία (3 άτομα από το Eindhoven), στη 

Μεγάλη Βρετανία (ένα άτομο), στην Ιταλία (ένα άτομο από το Μιλάνο) και στην Κύπρο (ένα 

άτομο). Τέλος, ένα άτομο απάντησε ότι διαμένει εκτός πόλης, χωρίς όμως να διευκρινίζει 

γεωγραφικά την τοποθεσία. Η εποπτική χωροταξική κατανομή των ερωτηθέντων 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.1. που ακολουθεί. 
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Γράφημα 6.1. Χωροταξική κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα, αναλόγως του τόπου 

διαμονής τους. 

 

6.3.2. Θεματική ενότητα 2: Υγεία - Τρόπος Ζωής - Διατροφικές Τάσεις 

Η δεύτερη ενότητα του πρώτου ερωτηματολογίου που περιλάμβανε 16 ερωτήσεις (με αριθμό 

8˗23), αφορούσε την εν γένει διερεύνηση, αποτύπωση, καταγραφή και ανάλυση της 

κατάστασης της υγείας, του τρόπου ζωής και των διατροφικών τάσεων των καταναλωτών. Η 

ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε τα εξής: 
 

6.3.2.1. Υγιεινή Διατροφή ˗ Απόψεις για το τι πρέπει να περιλαμβάνει μία υγιεινή 

διατροφή  

Οι δώδεκα με αριθμό 8˗19 ερωτήσεις αφορούσαν, από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τη 

βαθμολόγηση του βαθμού συμφωνίας κατανάλωσης των κατά περίπτωση εξεταζόμενων 

τροφίμων, επί της μονόπλευρης επταβάθμιας αύξουσας κλίμακας Likert, από το ελάχιστο 

(βαθμός 1) προς το μέγιστο (βαθμός 7) με ερμηνευτική διάταξη: 1: Διαφωνώ απολύτως, 2: 

Διαφωνώ, 3: Μάλλον διαφωνώ, 4: Ούτε διαφωνώ/ούτε συμφωνώ, 5: Μάλλον συμφωνώ, 6: 

Συμφωνώ, 7: Συμφωνώ απολύτως. Προς εποπτική μόρφωση άποψης, τα συγκεντρωτικά 

γραφήματα της συγκεκριμένης ομάδας ερωτήσεων, παρατίθενται στο σχετικό προς τούτο 

παρακάτω Γράφημα 6.2.  
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Γράφημα 6.2. Επίπεδο βαθμού συμφωνίας των συμμετεχόντων στην έρευνα, επί των ερωτήσεων 8˗19 

της δεύτερης ενότητας του πρώτου ερωτηματολογίου. 

 

Η γενικώς επικρατούσα τάση επί των απόψεων της κατανάλωσης των κατά περίπτωση 

εξεταζόμενων τροφίμων ήταν: 

• Η ουσιαστικά καθολική ή τουλάχιστον σε καταλυτικό βαθμό συμφωνία και μάλιστα με την 

κατά τεκμήριο βαθμολόγηση απολύτου συμφωνίας, αναφορικά με το ότι η κατανάλωση 

ελαιόλαδου και ελιών, ποικιλίας τροφών, λαχανικών, φρούτων, γαλακτοκομικών και 

πρωτεϊνών θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια. Επί της περίπτωσης που αφορούσε την 

κατανάλωση υδατανθράκων, αν και κατά βάση θεωρήθηκε υγιεινή διατροφική συνήθεια, 

εντούτοις, υπολογίσιμο ποσοστό ατόμων τοποθετήθηκε με ουδετερότητα. 

• Ξεκάθαρη επικρατούσα τάση απόκρισης δεν εντοπίσθηκε σε ό,τι αφορά την κατανάλωση των 

προϊόντων με μειωμένα λιπαρά, κόκκινου κρέατος και λειτουργικών τροφίμων.  

• Αν και το υψηλότερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν συμφώνησε με την 

άποψη ότι η κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής θεωρείται υγιεινή διατροφική 

συνήθεια, εντούτοις, σημαντικό ποσοστό αυτών, τοποθετήθηκε με ουδετερότητα. 

• Αν και σαφώς η πλειοψηφία δήλωσε ότι γνωρίζει τι πρέπει να τρώει κάποιος που ακολουθεί 

μια υγιεινή διατροφή, εντούτοις, ένας στους τρεις εξέφρασε ουδέτερη στάση.  

Οι ανωτέρω επισημάνσεις αποτελούν αδρομερή συμπερασματικά στοιχεία, επομένως, εν 

συνεχεία, έπεται περιπτωσιολογική ανά επί μέρους ερώτηση, αναλυτική αναφορά των 

αποτελεσμάτων. 
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6.3.2.1.1. Ερώτηση 8: Η κατανάλωση ελαιόλαδου και ελιών θεωρείται υγιεινή διατροφική 

συνήθεια 

Το σύνολο πρακτικά των ατόμων σε ποσοστό (94,7%) δήλωσε ότι συμφωνεί αναφορικά με το 

ότι η κατανάλωση ελαιόλαδου και ελιών θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια (Γράφημα 

6.2.). 

6.3.2.1.2. Ερώτηση 9: Η κατανάλωση ποικιλίας τροφών θεωρείται υγιεινή διατροφική 

συνήθεια 

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 95,30% δήλωσαν ότι συμφωνούν αναφορικά με το ότι 

η κατανάλωση μιας ποικιλίας τροφών θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια (Γράφημα 6.2.). 

6.3.2.1.3. Ερώτηση 10: Η κατανάλωση προϊόντων με μειωμένα λιπαρά (light) θεωρείται 

υγιεινή διατροφική συνήθεια 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν διαπιστώθηκε παντελώς ξεκάθαρη τάση βαθμού συμφωνίας 

αναφορικά με την άποψη ότι η κατανάλωση προϊόντων με μειωμένα λιπαρά (light) θεωρείται 

υγιεινή διατροφική συνήθεια. Αν και αποτυπώθηκε ότι οι μισοί περίπου ερωτηθέντες δήλωσαν 

ότι συμφωνούν, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους μισούς, φάνηκε ότι το 1/4 του συνόλου του 

δείγματος διαφώνησε, ενώ το λοιπό 1/4 εξέφρασε ουδετερότητα (Γράφημα 6.2.). 

6.3.2.1.4. Ερώτηση 11: Η κατανάλωση λαχανικών θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια 

Το σύνολο ουσιαστικά των συμμετεχόντων (97,2%) δήλωσε ότι συμφωνεί αναφορικά με τον 

ισχυρισμό ότι η κατανάλωση λαχανικών θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια (Γράφημα 

6.2.). 

6.3.2.1.5. Ερώτηση 12: Η κατανάλωση φρούτων θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια 

Το σύνολο ουσιαστικά των ερωτηθέντων (97,4%) εξέφρασε την άποψη ότι συμφωνεί με το ότι 

η κατανάλωση φρούτων θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια (Γράφημα 6.2.). 

6.3.2.1.6. Ερώτηση 13: Η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων θεωρείται υγιεινή 

διατροφική συνήθεια 

Διαπιστώθηκε ότι τα 2/3 περίπου των ατόμων του δείγματος εξέφρασαν συμφωνία, ενώ ο ένας 

στους τέσσερεις ερωτηθέντες διεπόταν από ουδετερότητα αναφορικά με τη δήλωση ότι η 

κατανάλωση των γαλακτοκομικών προϊόντων θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια 

(Γράφημα 6.2.). 

6.3.2.1.7. Ερώτηση 14: Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος θεωρείται υγιεινή διατροφική 

συνήθεια 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν αποτυπώθηκε εντελώς ξεκάθαρη τάση απόκρισης αναφορικά 

με τη δήλωση ότι η κατανάλωση κόκκινου κρέατος θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια. Αν 

και οι σαφώς περισσότεροι ερωτηθέντες συμφώνησαν, εντούτοις, ποσοστά του 1/3 και του 1/4 

του συνόλου αντίστοιχα, εξέφρασαν ουδέτερη στάση ή και εν γένει διαφώνησαν (Γράφημα 6.2.). 

6.3.2.1.8. Ερώτηση 15: Η κατανάλωση πρωτεϊνών θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια  

Εν κατακλείδι διαπιστώθηκε ότι πάνω από 8 στους 10 ερωτώμενους δήλωσαν ότι εν γένει 

συμφωνούν με το ότι η κατανάλωση πρωτεϊνών θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια 

(Γράφημα 6.2.). 
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6.3.2.1.9. Ερώτηση 16: Η κατανάλωση υδατανθράκων θεωρείται υγιεινή διατροφική 

συνήθεια 

Διαπιστώθηκε ότι η κεντρική τάση εντοπιζόταν επί της κατεύθυνσης της συμφωνίας, 

καταλαμβάνοντας ποσοστό περί των 2/3 περίπου των ερωτηθέντων. Παρά ταύτα, ο ένας στους 

τέσσερεις περίπου, εξέφρασε ουδετερότητα αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι η κατανάλωση 

υδατανθράκων θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια (Γράφημα 6.2.). 

6.3.2.1.10. Ερώτηση 17: Η κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής θεωρείται υγιεινή 

διατροφική συνήθεια 

Συμπερασματικά, το υψηλότερο ποσοστό (58,4%) των συμμετεχόντων στην έρευνα διαφώνησε, 

ενώ σημαντικό ποσοστό (28,8%) εξέφρασε ουδετερότητα, αναφορικά με το ότι η κατανάλωση 

συμπληρωμάτων διατροφής θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια (Γράφημα 6.2.). 

6.3.2.1.11. Ερώτηση 18: Η κατανάλωση ενισχυμένων με βιταμίνες, πρωτεΐνες κ.λπ. 

τροφίμων (λειτουργικά τρόφιμα) θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια 

Δεν αποτυπώθηκε παντελώς ξεκάθαρη τάση βαθμού συμφωνίας αναφορικά με την άποψη ότι 

η κατανάλωση των ενισχυμένων με βιταμίνες, πρωτεΐνες κ.λπ. τροφίμων (λειτουργικά τρόφιμα) 

θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια. Οι μισοί περίπου ερωτηθέντες διαφώνησαν, ενώ σε 

ό,τι αφορά τους υπόλοιπους μισούς, φάνηκε ότι το 1/4 περίπου του συνόλου του δείγματος 

εξέφρασε ουδετερότητα και το επίσης 1/4 περίπου, συμφώνησε (Γράφημα 6.2.). 

6.3.2.1.12. Ερώτηση 19: Δεν γνωρίζω τι πρέπει να τρώει κάποιος που ακολουθεί υγιεινή 

διατροφή 

Διαπιστώθηκε ότι αν και το σίγουρα υψηλότερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα 

(57,6%), δήλωσε ότι γνωρίζει τι πρέπει να τρώει κάποιος που ακολουθεί μια υγιεινή διατροφή, 

εντούτοις, ένας στους τρεις εκ του συνολικού δείγματος, εξέφρασε ουδέτερη στάση (Γράφημα 

6.2.).  

6.3.2.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία  

6.3.2.2.1. Ερώτηση 20: Τρεις περισσότερο επιδραστικοί παράγοντες στην υγεία  

Η συγκεκριμένη ερώτηση ζητούσε από τους αξιολογητές να ιεραρχήσουν από μια 

προκαθορισμένη λίστα πιθανών παραμέτρων, τους τρεις σημαντικότερους επιδραστικούς 

παράγοντες στην υγεία. Ως ιεραρχικά πρώτος επιδραστικός στην υγεία παράγοντας, 

αναφέρθηκε η διατροφή με ποσοστό 22,90% επί του συνόλου των απαντήσεων, ενώ έπονταν 

το άγχος με ποσοστό 18,80% και η φυσική άσκηση με 16,20% (Γράφημα 6.3.). Σε ακόλουθη 

τάξη μεγέθους εκατέρωθεν του 10-15%, σημαντικοί παράγοντες θεωρήθηκαν η ψυχολογική 

κατάσταση με 12,30%, το κάπνισμα με 11,50% και η οικογενειακή προδιάθεση με 8,60%. 

Σαφώς χαμηλότερα ποσοστά σε ιεραρχικό βαθμό προτεραιότητας επηρεασμού υγείας, 

διαπιστώθηκαν η κατανάλωση αλκοόλ με 6% και ακόμη χαμηλότερα το κοινωνικό 

περιβάλλον του ατόμου με 3,70%. Τέλος, και εκτός προκαθορισμένων επιλογών, ένα άτομο 

(0,30%) ανέφερε τον τρόπο ζωής ως ιεραρχικά επιδραστικότερο στην υγεία παράγοντα. 

Καταληκτικώς και κατά συμπερασματική διαπίστωση, αναφέρεται ότι οι τρεις 

σημαντικότεροι παράγοντες που κρίθηκε ότι επηρεάζουν την υγεία του ατόμου, ήταν η 

διατροφή, το άγχος και η φυσική άσκηση.  
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Γράφημα 6.3. Εκατοστιαία ποσοστά αναφοράς των ιεραρχικά τριών κατά προτεραιότητα 
αξιολογούμενων ως περισσότερο επιδραστικών παραγόντων στην υγεία του ατόμου. 

6.3.2.3. Τρόπος ζωής και υγιεινή διατροφή 

6.3.2.3.1. Ερώτηση 21: Συχνότητα εβδομαδιαίας κατανάλωσης σπιτικού γεύματος 

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες και συγκεκριμένα σε ποσοστό 55,30% ανέφερε 

καθημερινή κατανάλωση σπιτικού γεύματος. Το 1/3 περίπου (ποσοστό 31,80%) του συνόλου 

του δείγματος ανέφερε κατανάλωση 5˗6 φορές, ενώ το 10,90% ανέφερε 3˗4 φορές 

εβδομαδιαίως. Εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό συνολικά 2% ανέφερε μία έως δύο φορές, ή 

καθόλου εβδομαδιαία κατανάλωση. Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι σε καταλυτικό βαθμό 

που ανέρχεται στα επίπεδα του 87%, οι ερωτηθέντες αποκρίθηκαν ότι καταναλώνουν σχεδόν 

καθημερινά σπιτικό φαγητό. Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο ακόλουθο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Γράφημα 6.4. Συχνότητα εβδομαδιαίας κατανάλωσης σπιτικού γεύματος. 

6.3.2.3.2. Ερώτηση 22: Συχνότητα εβδομαδιαίας κατανάλωσης έτοιμου γεύματος (fast 

food) 

Το σαφώς υψηλότερο ποσοστό των ερωτηθέντων (58,70%) δήλωσε ότι καταναλώνει το εν 

προκειμένω είδος φαγητού μόνο μία ή δύο φορές εβδομαδιαίως και το 1/3 περίπου αυτών 

(ποσοστό 36%) καμία απολύτως φορά. Εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό των συμμετεχόντων 

(4,20%) ανέφερε 3˗4 φορές εβδομαδιαία κατανάλωση. Ανιχνεύσιμο μόλις ποσοστό της τάξης 

του 1% δήλωσε ότι τρώει έτοιμο φαγητό 5˗6 φορές την εβδομάδα, ενώ απολύτως κανείς δεν 

ανέφερε καθημερινή κατανάλωση. Εν κατακλείδι λοιπόν διαπιστώθηκε ότι το σύνολο σχεδόν 

των συμμετεχόντων δεν φάνηκε να προτιμούν το έτοιμο φαγητό (fast food), εκτός από μία έως 

το πολύ δύο φορές εβδομαδιαίως. Τα εν λόγω αποτελέσματα αποδίδονται στο Γράφημα 6.5. 
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Γράφημα 6.5. Συχνότητα εβδομαδιαίας κατανάλωσης έτοιμου γεύματος (fast food). 
 

6.3.2.4. Παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες 

6.3.2.4.1. Ερώτηση 23: Διαμορφωτικοί παράγοντες διατροφικών συνηθειών 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες επηρεασμού των διατροφικών συνηθειών, σε ακολουθία 

φθίνουσας κατάταξης, από αυτούς δηλαδή που εμφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά επιλογής, 

προς όσους παρουσίασαν τα χαμηλότερα, διαπιστώθηκε ότι ήταν: Πρωταρχικά ο τρόπος ζωής 

και το οικογενειακό περιβάλλον με ίσα ουσιαστικά ποσοστά 26,10% και 25,90% αντίστοιχα, 

ενώ με μικρή διαφορά, έπονταν η ενημέρωση (21,10%). Σε ακόλουθη τάξη μεγέθους, 

σημαντικοί παράγοντες θεωρήθηκαν το σωματικό βάρος (8%), οι λόγοι υγείας (6,40%), η 

συμβουλή Γιατρού/Διατροφολόγου (5,90%), καθώς και η ψυχολογική κατάσταση (5,40%). 

Τελευταία στην κατάταξη και με εξαιρετικά χαμηλό και ανιχνεύσιμο μόλις ποσοστό 1,10%, 

αναφέρθηκε η επιρροή από το σχολείο (Γράφημα 6.6.).  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Γράφημα 6.6. Εκατοστιαία ποσοστά αναφοράς των κυριότερων παραγόντων που κρίθηκε ότι 

διαμορφώνουν τις διατροφικές συνήθειες των ατόμων.Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι οι 

κυριότεροι παράγοντες που θεωρήθηκε ότι διαμορφώνουν τις διατροφικές συνήθειες των 

ατόμων ήταν ο τρόπος ζωής, το οικογενειακό περιβάλλον και η ενημέρωση. 
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6.3.3. Θεματική ενότητα 3: Συμπληρώματα διατροφής και ενισχυμένα με πρωτεΐνες, 

βιταμίνες ή πολυφαινόλες τρόφιμα  

Η τρίτη ενότητα του πρώτου ερωτηματολογίου που απαρτιζόταν από 37 ερωτήσεις (με 

αριθμό 24˗60), αποτελούσε το κύριο τμήμα του παρόντος ερευνητικού πλαισίου και 

αφορούσε τη διερεύνηση των καταναλωτικών απόψεων και εν γένει στάσεων των ατόμων 

επί των συμπληρωμάτων διατροφής και των ενισχυμένων με πρωτεΐνες, βιταμίνες ή 

πολυφαινόλες τροφίμων (λειτουργικά τρόφιμα). Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε τα 

εξής: 

6.3.3.1. Ερώτηση 24: «Γνωρίζετε τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής;»  

Με μη συγκρίσιμη διαφορά, οι εννέα στους δέκα περίπου συμμετέχοντες (ποσοστό 89,10%) 

δήλωσαν ότι γνωρίζουν τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής, ενώ το 10,90% δήλωσε ότι δεν 

γνωρίζει. Αν και το αποτέλεσμα κατέστη ξεκάθαρο, εντούτοις, προς περαιτέρω ανάλυση, 

προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού 

επιπέδου, καθώς και εισοδήματος και απαντήσεων περί γνώσης ή μη των συμπληρωμάτων 

διατροφής, διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2. Αναλυτικότερα, 

διαπιστώθηκε ότι: 

Ανεξαρτήτως φύλου με χ2(1)=0,054, N=358, p=0,865, ηλικίας με χ2(2)=2,590, N=358, 

p=0,277 και εισοδήματος με χ2(2)=1,224, N=358, p=0,542, οι απαντήσεις αναφορικά με τη 

γνώση ή μη, των συμπληρωμάτων διατροφής, δεν διέφεραν σημαντικά. Αντιθέτως όμως, 

διαπιστώθηκε σημαντική διαφοροποίηση αποκρίσεων αναλόγως μορφωτικού επιπέδου, 

δεδομένου ότι ο έλεγχος του σχετικού κριτηρίου κατέδειξε: χ2(1)=9,681, N=358, p<0,01. 

Βάσει του συντελεστή Phi, η συσχέτιση μεταξύ γνώσης ή μη, συμπληρωμάτων διατροφής 

αναλόγως επιπέδου μόρφωσης, ήταν χαμηλού βαθμού με φ=-0,164. Τα σχετικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 6.8. 
 

Πίνακας 6.8. Ποσοστά αποκρίσεων γνώσης συμπληρωμάτων διατροφής, αναλόγως μορφωτικού 

επιπέδου. 

 α.α. Βαθμίδα  

μορφωτικού επιπέδου 

Γνώση συμπλ. διατροφής (%) 

   ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Κατώτερη και μέση 78,10% 21,90% 

2 Ανώτατη  91,50% 8,50% 

 Γνώση συμπλ. διατροφής επί συνόλου ατόμων 89,10% 10,90% 
 

Όπως διαπιστώθηκε και εκ του ανωτέρω πίνακα συνάφειας, η διαφοροποίηση εντοπιζόταν 

στο γεγονός ότι η κατώτερη και μέση βαθμίδα εκπαίδευσης (δηλαδή οι απόφοιτοι ή μη, 

Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Ι.Ε.Κ. ή Τεχνικών Σχολών) κατέδειξαν σημαντικά 

υψηλότερη άγνοια (21,90%) επί της γνώσης των συμπληρωμάτων διατροφής, συγκριτικά με 

την ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης (όπου περιλαμβανόταν οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι. και 

κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών τίτλων σπουδών), όπου το αντίστοιχο ποσοστό 

ήταν 8,50%. 

6.3.3.2. Ερώτηση 25: «Γνωρίζετε άλλα ενισχυμένα με πρωτεΐνες, βιταμίνες κ.λπ. τρόφιμα, 

που συνήθως καλούνται λειτουργικά τρόφιμα (functional foods);»  

Οι απαντήσεις στην εν λόγω ερώτηση ήταν περίπου στο ήμισυ διαμοιρασμένες, με ποσοστό 

53,90% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι γνωρίζει τα λειτουργικά τρόφιμα και το υπόλοιπο 

περίπου μισό αυτών, με ποσοστό 46,10%, να απαντάει αρνητικά. Κατά ανάλογο τρόπο με 
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την προηγούμενη ερώτηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχετικά ποσοστά απαντήσεων δεν 

καταδείκνυαν σημαντικής τάξης διαφορά, προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, 

αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, καθώς και εισοδήματος και απαντήσεων 

περί γνώσης ή μη των λειτουργικών τροφίμων, διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του 

στατιστικού κριτηρίου χ2.  

Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι ανεξαρτήτως φύλου (χ2(1)=0,237, N=358, p=0,670) και 

ηλικίας (χ2(2)=5,064, N=358, p=0,080), οι απαντήσεις αναφορικά με τη γνώση ή μη των 

λειτουργικών τροφίμων δεν διέφεραν σημαντικά. Αντιθέτως όμως, διαπιστώθηκε σημαντική 

διαφοροποίηση απαντήσεων αναλόγως:  

α) Μορφωτικού επιπέδου, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε: χ2(1)=10,132, N=358, p<0,01 και 

συσχέτιση μεταξύ γνώσης λειτουργικών τροφίμων αναλόγως επιπέδου μόρφωσης βάσει του 

συντελεστή Phi χαμηλού βαθμού με φ=-0,168. Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον παρακάτω Πίνακα 6.9. 
 

Πίνακας 6.9. Ποσοστά αποκρίσεων γνώσης λειτουργικών τροφίμων, αναλόγως μορφωτικού 

επιπέδου. 

 α.α. Βαθμίδα  

μορφωτικού επιπέδου 

Γνώση λειτουργικών τροφίμων (%) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Κατώτερη και μέση 35,90% 64,10% 

2 Ανώτατη  57,80% 42,20% 

 Γνώση λειτουργικών τροφίμων επί συνόλου ατόμων 53,90% 46,10% 
 

Όπως διαπιστώθηκε και εκ του ανωτέρω πίνακα συνάφειας, η διαφοροποίηση εντοπιζόταν 

στο γεγονός ότι η κατώτερη και μέση βαθμίδα εκπαίδευσης, κατέδειξαν σημαντικά 

υψηλότερη άγνοια (64,10%) επί της γνώσης των λειτουργικών τροφίμων, συγκριτικά με την 

ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 42,20%. 

β) Εισοδήματος με χ2(2)=9,337, N=358, p=0,010 και συσχέτιση μεταξύ γνώσης ή μη των 

λειτουργικών τροφίμων αναλόγως εισοδηματικής κλάσης, βάσει του συντελεστή V του 

Cramer, χαμηλού βαθμού με V=0,161. Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

παρακάτω Πίνακα 6.10. 
 

Πίνακας 6.10. Ποσοστά αποκρίσεων γνώσης λειτουργικών τροφίμων, αναλόγως εισοδηματικής 

κλάσης. 

 α.α. Βαθμίδα  

εισοδηματικής κλάσης 

Γνώση λειτουργικών τροφίμων (%) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Κάτω των 1.000€ 43,10% 56,90% 

2 1.001˗1.500€ 55,30% 44,70% 

3 Άνω των 1.500€ 62,50% 37,50% 

 Γνώση λειτουργικών τροφίμων επί συνόλου ατόμων 53,90% 46,10% 

Όπως διαπιστώθηκε και εκ του ανωτέρω πίνακα συνάφειας, η διαφοροποίηση εντοπιζόταν 

στο γεγονός ότι η χαμηλότερη εισοδηματική κλάση (κάτω των 1.000€) κατέδειξε σημαντικά 

υψηλότερη άγνοια (56,90%) επί της γνώσης των λειτουργικών τροφίμων συγκριτικά με την 

υψηλότερη εισοδηματική κλάση (άνω των 1.500€), όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 

37,50%. 

6.3.3.3. Ερώτηση 26: «Έχετε αγοράσει ποτέ τα παραπάνω συμπληρώματα διατροφής ή 

άλλα ενισχυμένα με πρωτεΐνες ή βιταμίνες τρόφιμα;»  

Το υψηλότερο ποσοστό (58,10%) των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά, ενώ το 41,90% 

αυτών αποκρίθηκε θετικά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχετικά ποσοστά απαντήσεων δεν 
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καταδείκνυαν σημαντικού μεγέθους διαφορά και προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία 

ή μη, αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, καθώς και εισοδήματος και 

απαντήσεων περί αγοράς των εν προκειμένω προϊόντων, διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος 

του στατιστικού κριτηρίου χ2. Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι ανεξαρτήτως φύλου 

(χ2(1)=0,992, N=358, p=0,334), ηλικίας (χ2(2)=3,014, N=358, p=0,224) και εισοδηματικής 

κλάσης (χ2(2)=2,592, N=358, p=0,273), οι απαντήσεις αναφορικά με την αγορά ή μη των 

εξεταζομένων προϊόντων, δεν διέφεραν σημαντικά. Αντιθέτως όμως, διαπιστώθηκε 

σημαντική διαφοροποίηση αποκρίσεων αναλόγως μορφωτικού επιπέδου, διότι ο έλεγχος του 

σχετικού κριτηρίου κατέδειξε ότι: χ2(1)=7,530, N=358, p<0,01. Βάσει του συντελεστή Phi, η 

συσχέτιση μεταξύ αγοράς ή μη των υπό έρευνα αγαθών, αναλόγως μορφωτικού επιπέδου, 

ήταν χαμηλού βαθμού με φ=-0,145. Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6.11. 
 

Πίνακας 6.11. Ποσοστά αποκρίσεων αγοράς λειτουργικών τροφίμων, αναλόγως μορφωτικού 
επιπέδου. 

 α.α. Βαθμίδα  

μορφωτικού επιπέδου 

Αγορά λειτουργικών τροφίμων (%) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Κατώτερη και μέση 26,60% 73,40% 
2 Ανώτατη  45,20% 54,80% 

 Αγορά λειτουργικών τροφίμων επί συνόλου ατόμων 41,90% 58,10% 

 

Εκ του σχετικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η διαφοροποίηση αναλόγως μόρφωσης, στις 

αποκρίσεις περί αγοράς ή μη των συμπληρωμάτων διατροφής ή άλλων ενισχυμένων με 

πρωτεΐνες ή βιταμίνες τροφίμων, οφειλόταν: Στη μη αγορά τους (που αφορούσε τα ¾ περίπου 

των απαντήσεων, δεδομένου ότι το ποσοστό ήταν 73,40%) από την κατώτερη και μέση 

βαθμίδα εκπαίδευσης, συγκριτικά με την ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης, όπου το αντίστοιχο 

ποσοστό αφορούσε λίγο πάνω από τις μισές αποκρίσεις, δεδομένου ότι ήταν 54,80%. 
 

6.3.3.4. Ερωτήσεις 27˗36: Η συγκεκριμένη ενότητα δέκα ερωτήσεων, απευθυνόταν σε 

όσους δεν έχουν αγοράσει ποτέ τα εξεταζόμενα προϊόντα, ζητούσε δε από αυτούς, να θέσουν 

το βαθμό αξιολογούμενης σημαντικότητας στους κατά περίπτωση εξεταζόμενους λόγους. Η 

βαθμολόγηση διενεργήθηκε επί μονόπλευρης αύξουσας κλίμακας διάταξης τύπου Likert, από 

το ελάχιστο (βαθμός 1) προς το μέγιστο (βαθμός 7) με ερμηνευτική διάταξη: 1: Εξαιρετικά 

ασήμαντος, 2: Ασήμαντος, 3: Μάλλον ασήμαντος, 4: Ούτε σημαντικός / Ούτε ασήμαντος, 5: 

Μάλλον σημαντικός, 6: Σημαντικός, 7: Εξαιρετικά σημαντικός.  

Οφείλεται απαραιτήτως να υπερθεματισθεί το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις 

προερχόταν εκ του συνόλου των ερωτηθέντων και όχι μόνο από όσους απάντησαν αρνητικά 

στην προηγούμενη με αριθμό 26 ερώτηση. Ο λόγος ήταν ότι, η online Google φόρμα ήταν 

τουτοιοτρόπως διαμορφωμένη, ώστε η συμπλήρωση του συνόλου των ερωτήσεων να 

καθίσταται προαπαιτούμενη προϋπόθεση προς ψηφιακή υποβολή αυτής. Ως εκ τούτου, 

τέθηκε προς περεταίρω ανάλυση, το σύνολο των καταγεγραμμένων αποκρίσεων επί της 

συγκεκριμένης ομάδας ερωτήσεων. Τα συγκεντρωτικά συμπερασματικά στοιχεία της 

υποενότητας ερωτήσεων 27-36, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 6.12. 
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27 Απουσία ενημέρωσης για την 

ύπαρξη των  

υπό εξέταση προϊόντων 

30,2% 8,1% 9,8% 23,0% 5,5% 8,5% 14,9% 

28 Απουσία ενημέρωσης για τα 

σημεία  

πώλησης των συγκεκριμένων 

προϊόντων 

35,5% 7,7% 8,1% 19,2% 9,0% 6,0% 14,5% 

29 Προτίμηση στα φυσικά προϊόντα 2,5% 0,0% 1,7% 4,6% 3,8% 14,7% 72,7% 

30 Απουσία ενδιαφέροντος 15,3% 3,0% 4,7% 20,0% 10,6% 14,5% 31,9% 

31 Τιμολογιακή ακρίβεια των 

συγκεκριμένων 

αγαθών συγκριτικά με τα φυσικά 

προϊόντα 

17,4% 6,8% 7,7% 37,4% 12,3% 6,8% 11,5% 

32 Εκτίμηση απουσίας παροχής 

οφελών στην υγεία 

6,4% 3,4% 10,3% 36,8% 12,8% 11,1% 19,2% 

33 Απαρέσκεια γεύσης 30,4% 9,3% 5,7% 41,4% 6,6% 2,2% 4,4% 

34 Ισορροπημένη δίαιτα 3,0% 3,8% 3,4% 22,1% 18,7% 23,8% 25,1% 

35 Απουσία διεξοδικής μελέτης της 

ασφάλειάς τους 

8,6% 4,7% 6,0% 42,2% 14,2% 10,3% 13,8% 

36 Αρνητική επίδραση στην υγεία 17,8% 10,9% 7,0% 47,0% 5,7% 3,9% 7,8% 

 

Πίνακας 6.12. Βαθμός εκτιμώμενης σημαντικότητας της ομάδας των ερωτήσεων 27-36, ανά 

υποερώτηση, επί κλίμακας τύπου Likert, σε εκατοστιαία ποσοστά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Τα αδρομερή και γενικά συμπεράσματα επί της συγκεκριμένης ενότητας ερωτήσεων, 

αναφορικά με την εκτιμώμενη σημαντικότητα των εξεταζόμενων λόγων ως ανασταλτικών 

παραγόντων για την αγορά των υπό διερεύνηση τροφίμων ήταν: 

• Η προτίμηση στα φυσικά προϊόντα εκτιμήθηκε σε καθολικό ουσιαστικά βαθμό, ως 

εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας.  

• Η απουσία ενδιαφέροντος, η εκτίμηση μη παροχής οφελών στην υγεία, καθώς και η 

ισορροπημένη δίαιτα, αξιολογήθηκαν ως σημαντικοί λόγοι, σίγουρα όμως όχι σε τόσο 

καταλυτικό βαθμό, όσο η προτίμηση στα φυσικά προϊόντα. 

• Δεν αποτυπώθηκε ξεκάθαρη επικρατούσα τάση αποκρίσεων, αναφορικά με το βαθμό 

σημαντικότητας του ζητούμενου της τιμολογιακής ακρίβειας των εξεταζόμενων προϊόντων 

σε σχέση με τα φυσικά. 

• Η ουδετερότητα απόψεων ήταν η υπερισχύουσα, πλην όμως η όχι σε καθολικό βαθμό τάση 

απόκρισης επί της ενδεχόμενης απαρέσκειας γεύσης, απουσίας διεξοδικής μελέτης της 

ασφάλειάς και πιθανής αρνητικής επίδρασης των υπό διερεύνηση προϊόντων στην υγεία. 

• Ασήμαντοι κατά πλειοψηφία θεωρήθηκαν οι λόγοι απουσίας ενημέρωσης για την ύπαρξη, 

καθώς και για τα σημεία πώλησης των υπό εξέταση προϊόντων. 

• Το αν αρέσει ή όχι η γεύση των προϊόντων, αποτέλεσε κατά βάση, εντελώς υποκειμενικό 

θέμα. 
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• Εκ των σχετικών στατιστικών ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι κατά κανόνα, ανεξαρτήτως φύλου, 

ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και εισοδήματος, οι απαντήσεις των ατόμων, αναφορικά με 

την εκτιμώμενη σημαντικότητα των λόγων μη αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων, δεν 

διέφεραν σημαντικά. Ως μοναδική εξαίρεση αναφέρεται η διαπίστωση ότι σε ό,τι άπτεται του 

βαθμού σημαντικότητας της απουσίας ενδιαφέροντος για τα υπό διερεύνηση προϊόντα, η 

νεαρότερη ηλικιακή κλάση έτεινε προς χαμηλότερο βαθμό ενδιαφέροντος σε σχέση με τη 

γηραιότερη ηλικιακά κλάση των άνω των 55 ετών. 

Τα ανωτέρω συμπεράσματα είναι σε κάθε περίπτωση γενικά, ως εκ τούτου, εν συνεχεία 

έπεται λεπτομερής περιπτωσιολογική ανά επιμέρους ερώτηση ανάλυση των σχετικών 

αποτελεσμάτων. Απαραιτήτως διευκρινίζεται ότι επί του συνόλου των αναφορικά με το 

αντικείμενο του θέματος στατιστικών ελέγχων, οι αποκρίσεις με σημαντική απόκλιση, δεν 

ακολουθούσαν κανονική κατανομή, ως εκ τούτου χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικοί 

στατιστικοί έλεγχοι. Η διερεύνηση ενδεχομένων ομοιοτήτων ή διαφορών βαθμολογίας 

απαντήσεων αναλόγως των δημογραφικών στοιχείων, διενεργήθηκε στις μεταβλητές με δύο 

επίπεδα κατάταξης (φύλο και μορφωτικό επίπεδο) δυνάμει του σχετικού Mann˗Whitney U 

στατιστικού ελέγχου. Στις μεταβλητές με τρία επίπεδα κατάταξης (ηλικία και εισόδημα) 

διενεργήθηκε βάσει του στατιστικού κριτηρίου Kruskal–Wallis Η ελέγχου. 
 

6.3.3.4.1. Ερώτηση 27: Απουσία ενημέρωσης για την ύπαρξη των υπό εξέταση προϊόντων 

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι αν και οι μισοί περίπου των ερωτηθέντων (ποσοστό 48,10%) 

θεώρησαν ασήμαντο λόγο την απουσία ενημέρωσης ως ανασταλτικού παράγοντα αγοράς των 

συγκεκριμένων προϊόντων, εντούτοις ποσοστό 28,90% είχε αντίθετη άποψη, ενώ το ¼ περίπου 

αυτών (ποσοστό 23%) εξέφρασε ουδέτερη κρίση. Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: 

Επί του συνόλου των μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=6.435, 

p=0,442), ηλικίας (Η(2)=1,456, p=0,483), μορφωτικού επιπέδου (U=4.450, p=0,797) και 

εισοδήματος (Η(2)=0,895, p=0,639), οι απαντήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με την 

απουσία ενημέρωσης για την ύπαρξη των υπό εξέταση προϊόντων, ως λόγου μη αγοράς τους, 

δεν διέφεραν σημαντικά.  
 

6.3.3.4.2. Ερώτηση 28: Απουσία ενημέρωσης για τα σημεία πώλησης των συγκεκριμένων 

προϊόντων 

Αν και οι μισοί περίπου από τους ερωτηθέντες (ποσοστό 51,30%) θεώρησαν ασήμαντο λόγο 

την απροθυμία αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων εξαιτίας της απουσίας ενημέρωσης για 

τα σημεία πώλησης τους, εντούτοις, ο ένας στους τρεις περίπου (ποσοστό 29,50%) είχε αντίθετη 

άποψη, ενώ ο ένας στους πέντε περίπου (ποσοστό 19,20%) έθεσε ουδέτερη αξιολόγηση. Εκ των 

σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και συγκεκριμένα 

ανεξαρτήτως φύλου (U=6.574, p=0,676), ηλικίας (Η(2)=3,352, p=0,187), μορφωτικού 

επιπέδου (U=4.046,50, p=0,305) και εισοδήματος (Η(2)=0,535, p=0,765), οι απαντήσεις των 

ατόμων αναφορικά με την απροθυμία αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων εξαιτίας της 

απουσίας ενημέρωσης για τα σημεία πώλησης τους, δεν διέφεραν σημαντικά.  
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6.3.3.4.3. Ερώτηση 29: Προτίμηση στα φυσικά προϊόντα 

Σε καθολικό ουσιαστικά βαθμό (ποσοστό 91,20%) οι συμμετέχοντες θεώρησαν την προτίμηση 

στα φυσικά προϊόντα, ως σημαντικό λόγο απροθυμίας αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων. 

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και 

συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=6.745, p=0,525), ηλικίας (Η(2)=2,785, p=0,248), 

μορφωτικού επιπέδου (U=4.594,50, p=0,917) και εισοδήματος, (Η(2)=4,461, p=0,107), οι 

αξιολογήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με την προτίμηση στα φυσικά έναντι στα υπό 

διερεύνηση προϊόντα, σε ό,τι άπτεται της αγοράς τους, δεν διέφεραν σημαντικά.  
 

6.3.3.4.4. Ερώτηση 30: Απουσία ενδιαφέροντος  

Το υψηλότερο ποσοστό (57,00%) των ατόμων θεώρησε σημαντικό λόγο την απουσία 

ενδιαφέροντος για τα συγκεκριμένα προϊόντα, ως ανασταλτικού παράγοντα αγοράς τους. Παρά 

ταύτα, υπολογίσιμο ποσοστό και συγκεκριμένα ο ένας στους πέντε ερωτηθέντες (ποσοστό 20%) 

εξέφρασε ουδέτερη άποψη, ενώ ο ένας στους τέσσερις περίπου (23%), εκτίμησε τον λόγο ως 

ασήμαντο.  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Ανεξαρτήτως φύλου (U=6.619, p=0,685), 

μορφωτικού επιπέδου (U=4.265, p=0,481) και εισοδήματος (Η(2)=1,240, p=0,538), οι 

απαντήσεις αναφορικά με την απουσία ενδιαφέροντος για τα εξεταζόμενα προϊόντα, ως 

λόγου απροθυμίας αγοράς τους, δεν διέφεραν σημαντικά. Αντιθέτως, η ηλικία φάνηκε ότι 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση του βαθμού αδιαφορίας για τα εξεταζόμενα 

προϊόντα, δεδομένου ότι εκ του σχετικού ελέγχου Kruskal–Wallis Η, διαπιστώθηκε 

Η(2)=8,473, p=0,014. Προκειμένου λοιπόν να διευκρινισθεί ποιες συγκεκριμένες ηλικιακές 

κλάσεις διέφεραν μεταξύ τους, διενεργήθηκε εκ των υστέρων ανά δύο ζεύγη ηλικιακής 

στρωμάτωσης έλεγχος, βάσει του σχετικού στατιστικού ελέγχου Kruskal–Wallis Η, κατόπιν 

της ανάλογης διόρθωσης Bonferroni (Bonferroni correction) σε ό,τι αφορά το επίπεδο 

σημαντικότητας (3 ζεύγη συγκρίσεων, επομένως η διόρθωση ήταν το πηλίκο του εκ των 

προτέρων καθορισμένου επιπέδου σημαντικότητας του ελέγχου, διαιρεμένο με το πλήθος των 

συγκρίσεων, δηλαδή: 0,05/3=0,0167). Παρακάτω λοιπόν, αναφέρονται οι συγκεκριμένες 

διορθωμένες τιμές p. Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι:  

Η νεαρότερη ηλικιακή βαθμίδα των 18˗35 ετών, δεν διέφερε σημαντικά σε ό,τι αφορά τη 

βαθμολογία της επί της αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος δήλωσης σε σχέση με τη 

μέση ηλικιακή βαθμίδα των 36˗55 ετών, δεδομένου ότι δυνάμει Kruskal–Wallis Η ελέγχου 

διαπιστώθηκε Η(1)=16,472, p=0,474. Κατά ανάλογο επίσης τρόπο, αποτυπώθηκε ότι η μέση 

ηλικιακή κλάση των 36˗55 ετών δεν διέφερε σημαντικά σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία της επί 

της σχετικής δήλωσης, σε σχέση με τη γηραιότερη ηλικιακή κλάση των άνω των 55 ετών, 

δεδομένου ότι βάσει του Kruskal–Wallis Η ελέγχου διαπιστώθηκε Η(1)=25,245, p=0,087. Οι 

εκτιμήσεις όμως, παρουσίασαν σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στη νεαρότερη ηλικιακή 

ομάδα (18˗35 ετών) και στην περισσότερο προχωρημένης ηλικίας ομάδα (άνω των 55 ετών), 

διότι διαπιστώθηκε ότι Η(1)=41,717, p=0,012.  

Περαιτέρω δε, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της διαφοροποίησης, αποκαλύφθηκε ότι οι 

νεαρότερες ηλικίες (18˗35 ετών), εμφάνισαν υψηλότερη μέση τιμή κατάταξης (mean rank) 

136,10 σε σχέση τις περισσότερο προχωρημένες ηλικίες των άνω των 55 ετών, όπου το 

αντίστοιχο μέγεθος ήταν 94,39. Τούτο σημαίνει ότι τα νεαρότερα άτομα έτειναν προς 

υψηλότερη μέση βαθμολογία επί της επταβάθμιας τύπου Likert κλίμακας, σε σχέση με τα 

άτομα της ανώτατης ηλικιακής κλάσης. Επειδή όμως η ερώτηση ήταν αρνητικά διατυπωμένη, 
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υψηλότερη βαθμολόγηση σήμαινε και τάση αύξουσας σημαντικότητας του υπό διερεύνηση 

λόγου. Συναρτήσει λοιπόν των ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι η νεαρότερη ηλικιακή ομάδα έτεινε 

προς χαμηλότερο βαθμό ενδιαφέροντος για τα υπό διερεύνηση προϊόντα, σε σχέση με τη 

γηραιότερη ηλικιακά κλάση των άνω των 55 ετών.  

6.3.3.4.5. Ερώτηση 31: Τιμολογιακή ακρίβεια των συγκεκριμένων αγαθών συγκριτικά με 

τα φυσικά προϊόντα  

Δεν αποτυπώθηκε γενική τάση αποκρίσεων, δεδομένου ότι ήταν περίπου διαμοιρασμένες στα 

τρία, σε ό,τι αφορά τη δήλωση της τιμολογιακής ακρίβειας των συγκεκριμένων αγαθών 

συγκριτικά με τα φυσικά προϊόντα, ως ανασταλτικού παράγοντα αγοράς τους. Πιο 

συγκεκριμένα, ο ένας στους τρεις ερωτώμενους περίπου (ποσοστό 37,40%) εξέφρασε 

ουδετερότητα, ενώ της ίδιας τάξης μεγέθους ποσοστό 31,90% αποτυπώθηκε σε όσους 

θεώρησαν ασήμαντο λόγο την ακριβή τιμή των εξεταζόμενων προϊόντων σε σχέση με τα φυσικά. 

Επίσης, ο ένας στους τρεις συμμετέχοντες περίπου (ποσοστό 30,60%) θεώρησε τον λόγο 

σημαντικό.  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και 

συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=6.432,50, p=0,422), ηλικίας (Η(2)=1,811, p=0,404), 

μορφωτικού επιπέδου (U=4.296, p=0,526) και, αν και απολύτως οριακά, εισοδήματος, 

(Η(2)=5,928, p=0,052), οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με τη θεωρούμενη ακριβή 

τιμή των συγκεκριμένων αγαθών έναντι των φυσικών προϊόντων, ως ανασταλτικού 

παράγοντα αγοράς τους, δεν διέφεραν σημαντικά. 
 

6.3.3.4.6. Ερώτηση 32: Εκτίμηση απουσίας παροχής οφελών στην υγεία  

Αν και το σαφώς υψηλότερο ποσοστό (43,10%) των ερωτηθέντων θεώρησε ως σημαντικό λόγο 

την αξιολογούμενη μη παροχή οφελών στην υγεία των εν λόγω προϊόντων, ώστε να μην 

προβαίνει στην αγορά τους, εντούτοις, όμοιας τάξης μεγέθους ποσοστό 39,80% εξέφρασε 

ουδέτερη άποψη, ενώ σαφώς υπολογίσιμο ποσοστό 20,10% εκτίμησε τον ανωτέρω παράγοντα 

ασήμαντο.  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών, και 

συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=6.755, p=0,972), ηλικίας (Η(2)=1,745, p=0,418), 

μορφωτικού επιπέδου (U=4.326,50, p=0,615) και εισοδήματος (Η(2)=0,927, p=0,629), οι 

αποκρίσεις των ατόμων αναφορικά με την αξιολογούμενη σημαντικότητα της μη παροχής 

οφελών των συγκεκριμένων αγαθών στην υγεία, ως λόγου μη αγοράς τους, δεν διέφεραν 

σημαντικά.  

6.3.3.4.7. Ερώτηση 33: Απαρέσκεια γεύσης  

Συμπερασματικά επί της εν λόγω δήλωσης η κεντρική τάση ήταν ότι περίπου όμοιας τάξης 

μεγέθους ποσοστά 41,40% και 45,40% αντίστοιχα των ερωτηθέντων, αξιολόγησαν με 

ουδετερότητα ή ως ασήμαντο λόγο ανασταλτικού παράγοντα αγοράς των εξεταζόμενων 

προϊόντων, το γεγονός ότι δεν τους αρέσει η γεύση τους. Όπως επιβεβαιώθηκε και από τα 

σχετικά αποτελέσματα, κατέστη προδήλως σαφές ότι η εν λόγω ερώτηση αποτέλεσε κατά 

τεκμήριο υποκειμενικό ζήτημα. Επιπροσθέτως δε, εξαιτίας κυρίως της περιπτωσιολογικής εξ 

αντικειμένου κατ´ άτομο αξιολόγησης, δεν ετέθη ζητούμενο επαρκούς νοηματικής 

τεκμηρίωσης προς αναγκαιότητα διερεύνησης ομοιοτήτων ή διαφορών αναλόγως των 

δημογραφιών στοιχείων των συμμετεχόντων. Η κατανομή των σχετικών βαθμολογιών 

παρουσιάζεται στο παρακάτω Γράφημα 6.7. 
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Γράφημα 6.7. Κατανομή συχνοτήτων βαθμολογίας επί της επταβάθμιας τύπου Likert κλίμακας, 

αναφορικά με την απαρέσκεια γεύσης των υπό εξέταση προϊόντων. 
 

Καταληκτικώς, εκφράζεται η άποψη ότι αξίζει να αναφερθεί ότι όχι μόνο η κατανομή των 

απαντήσεων απέκλινε σημαντικά από την κανονικότητα, όπως διαπιστώθηκε και εκ των 

σχετικών αποτελεσμάτων του συνόλου των στατιστικών ελέγχων, αλλά παρουσίασε και τις 

υψηλότερες τιμές μέτρων διασποράς (συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα: διακύμανση και 

τυπική απόκλιση) από το σύνολο των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 
 

6.3.3.4.8. Ερώτηση 34: Ισορροπημένη δίαιτα  

Πάνω από τα 2/3 των ερωτηθέντων αξιολόγησαν ως σημαντικό το ρόλο της ισορροπημένης 

δίαιτας ως ανασταλτικού παράγοντα αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων, ενώ περίπου ένας 

στους πέντε (ποσοστό 22,10%) συμμετέχοντες στην έρευνα τοποθετήθηκε διεπόμενος από 

ουδέτερη στάση. Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των 

μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=6.686, p=0,784), ηλικίας 

(Η(2)=0,989, p=0,610), μορφωτικού επιπέδου (U=4.364,50, p=0,643) και εισοδήματος 

(Η(2)=3,228, p=0,199), οι βαθμολογίες των συμμετεχόντων αναφορικά με την 

αξιολογούμενη σημαντικότητα της ισορροπημένης δίαιτας ως ανασταλτικού παράγοντα 

αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων, δεν διέφεραν σημαντικά.  
 

6.3.3.4.9. Ερώτηση 35: Απουσία διεξοδικής μελέτης της ασφάλειάς τους  

Αν και το υψηλότερο ποσοστό 42,20% των ερωτηθέντων εξέφρασε ουδετερότητα. Εντούτοις, 

με όχι και τόσο σημαντική διαφορά, το 38,30% των ατόμων εκτίμησε ως γενικώς σημαντικό 

λόγο το ενδεχόμενο μη διεξοδικής μελέτης σχετικά με την ασφάλεια των υπό εξέταση 

προϊόντων, ως ανασταλτικού παράγοντα αγοράς τους. Παρά ταύτα, υπολογίσιμο ποσοστό και 

συγκεκριμένα περίπου ο ένας στους τέσσερεις ερωτηθέντες (ποσοστό 19,30%) είχε αντίθετη 

άποψη, ότι δηλαδή η απουσία διεξοδικής μελέτης, όσον αφορά την ασφάλεια των υπό εξέταση 

αγαθών, αποτελεί ασήμαντο λόγο ως ανασταλτικού παράγοντα αγοράς τους.  
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Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών, και 

συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=6.321, p=0,509), ηλικίας (Η(2)=1,140, p=0,566), 

μορφωτικού επιπέδου (U=4.435, p=0,904) και εισοδήματος (Η(2)=3,365, p=0,186), οι 

εκτιμήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με την αξιολογούμενη σημαντικότητα της εν 

δυνάμει απουσίας διεξοδικής μελέτης, όσον αφορά την ασφάλεια των υπό εξέταση αγαθών 

ως ανασταλτικού παράγοντα αγοράς τους, δεν διέφεραν σημαντικά.  

 

6.3.3.4.10. Ερώτηση 36: Αρνητική επίδραση στην υγεία  

Αν και οι περίπου μισοί από τους ερωτηθέντες (47%) εξέφρασαν ουδετερότητα. Εντούτοις, 

ποσοστό άνω του 1/3 αυτών (35,70%) εκτίμησε ως γενικώς ασήμαντο λόγο το ενδεχόμενο 

αρνητικής επίδρασης των υπό εξέταση προϊόντων στην υγεία, ως ανασταλτικού παράγοντα για 

την αγορά τους. Παρά ταύτα, σαφώς υπολογίσιμο ποσοστό 17,40% των ατόμων είχε αντίθετη 

άποψη, ότι δηλαδή το ενδεχόμενο αρνητικής επίδρασης των υπό εξέταση προϊόντων στην υγεία, 

ως ανασταλτικού παράγοντα αγοράς τους, συνιστά σημαντικό λόγο.  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και 

συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=6.395,50, p=0,779), ηλικίας (Η(2)=3,896, p=0,143), 

μορφωτικού επιπέδου (U=4.346,50, p=0,822) και εισοδήματος (Η(2)=0,542, p=0,763), οι 

αποκρίσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με την αξιολογούμενη σημαντικότητα της εν 

δυνάμει αρνητικής επίδρασης των υπό εξέταση προϊόντων στην υγεία ως ανασταλτικού 

παράγοντα για την αγορά τους, δεν διέφεραν σημαντικά.  

 

6.3.3.5. Ερωτήσεις 37˗60: Η συγκεκριμένη ενότητα ερωτήσεων απευθυνόταν σε όσους 

έχουν αγοράσει ή έχουν διάθεση να αγοράσουν τα εξεταζόμενα προϊόντα. Αναλυτικότερα, 

οφείλεται να αναφερθεί ότι: 

α) Η ομάδα των 11 ερωτήσεων 37-47 συνιστούσε ξεχωριστή υποενότητα και ζητούσε από τα 

άτομα να βαθμολογήσουν το βαθμό εκτιμώμενης σημαντικότητας στους κατά περίπτωση 

εξεταζόμενους λόγους αγοράς. Η βαθμολόγηση διενεργήθηκε επί της μονόπλευρης αύξουσας 

κλίμακας διάταξης τύπου Likert, από το ελάχιστο (βαθμός 1) προς το μέγιστο (βαθμός 7) με 

ερμηνευτική διάταξη: 1: Εξαιρετικά ασήμαντος, 2: Ασήμαντος, 3: Μάλλον ασήμαντος, 4: 

Ούτε σημαντικός/Ούτε ασήμαντος, 5: Μάλλον σημαντικός, 6: Σημαντικός, 7: Εξαιρετικά 

σημαντικός.  

β) Οι εν συνεχεία 13 με αριθμό 48-60 ερωτήσεις, δεν συνιστούσαν ξεχωριστή υποενότητα, όπως 

αυτή των ερωτήσεων 37-47, δεδομένου ότι οι αποκρίσεις δεν έλαβαν χώρα αποκλειστικά επί 

της κλίμακας τύπου Likert. 

Τίθεται απαραιτήτως πάντως υπόψη ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις προερχόταν εκ του 

συνόλου των ερωτηθέντων και όχι μόνο από όσους απάντησαν θετικά στην προηγούμενη, 

της σχετικής ομάδας ερώτηση 26. Ο λόγος ήταν ότι, η online Google φόρμα ήταν κατά τέτοιο 

τρόπο διαμορφωμένη, ώστε η συμπλήρωση του συνόλου των ερωτήσεων ήταν προ 

απαιτούμενη προϋπόθεση για την ψηφιακή της υποβολή. Ως εκ τούτου, κατέστησαν 

εισακτέες προς ανάλυση όλες τις καταγεγραμμένες στη συγκεκριμένη ομάδα ερωτήσεων, 

απαντήσεις. Οι στατιστικοί έλεγχοι, η μεθοδολογική προσέγγιση, οι προϋποθέσεις και η 

επαγωγική σειρά του εν λόγω ερευνητικού πλαισίου, δεν διαφοροποιήθηκαν αναφορικά με 

το ερευνητικό πλαίσιο της ομάδας των ερωτήσεων 27˗36. Κατά ανάλογο λοιπόν τρόπο, 

διαπιστώθηκε ότι επί του συνόλου των αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος 
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Αριθ. 

Ερώτ. 

Λόγος  

Αγοράς 

Εξαιρετικά 

Ασήμαντος 

Ασήμαντος Μάλλον 

Ασήμαντος 

Ούτε Σημαντικός/  

Ούτε Ασήμαντος 

Μάλλον 

Σημαντικός 

Σημαντικός Εξαιρετικά 

Σημαντικός 

37 Αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος υγείας 20,3% 7,6% 7,6% 24,1% 18,4% 10,8% 11,4% 

38 Προληπτικότητα προστασίας οργανισμού 5,6% 3,1% 3,1% 22,5% 26,9% 23,1% 15,6% 

39 Μακροχρόνια ευεργετική επίδραση 9,3% 10,6% 9,3% 31,8% 19,2% 12,6% 7,3% 

40 Ο ρόλος της περιέργειας 38,7% 8,7% 8,0% 17,3% 13,3% 8,7% 5,3% 

41 Ο ρόλος της διαφήμισης 44,9% 15,0% 10,9% 15,6% 6,1% 5,4% 2,0% 

42 «Για να αισθάνομαι καλύτερα» 20,1% 7,1% 9,1% 23,4% 21,4% 9,7% 9,1% 

43 Βελτίωση πνευματικής, εργασιακής και 

αθλητικής απόδοσης 
11,6% 6,5% 5,2% 20,0% 27,7% 14,8% 14,2% 

44 «Έχουν ωραία γεύση» 45,6% 15,6% 6,8% 23,1% 2,7% 4,8% 1,4% 

45 «Συμπληρώνουν ένα υγιεινό γεύμα» 27,5% 10,1% 8,1% 25,5% 14,8% 8,7% 5,4% 

46 «Μου τα συνέστησε ο γιατρός / 

διατροφολόγος» 
40,3% 6,7% 5,4% 18,1% 8,1% 12,8% 8,7% 

47 «Προσέχω την υγεία και τη διατροφή μου» 12,4% 3,3% 9,2% 20,9% 20,9% 18,3% 15,0% 

 

στατιστικών ελέγχων, οι αποκρίσεις με σημαντική απόκλιση, δεν ακολουθούσαν κανονική 

κατανομή, ως εκ τούτου, χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι.  

Η διερεύνηση ενδεχομένων ομοιοτήτων ή διαφορών βαθμολογίας απαντήσεων αναλόγως 

των δημογραφικών στοιχείων, διενεργήθηκε στις μεταβλητές με δύο επίπεδα κατάταξης 

(φύλο και μορφωτικό επίπεδο) δυνάμει του σχετικού Mann˗Whitney U στατιστικού ελέγχου. 

Στις μεταβλητές με τρία επίπεδα κατάταξης (ηλικία και εισόδημα) διενεργήθηκε βάσει του 

Kruskal–Wallis Η στατιστικού ελέγχου. Τα αδρομερή και γενικά συμπεράσματα επί της 

συγκεκριμένης ενότητας ερωτήσεων, αναφορικά με την εκτιμώμενη σημαντικότητα των 

εξεταζόμενων λόγων ως κινήτρων για την αγορά των εξεταζομένων τροφίμων, όπως 

παρουσιάζονται και στο σχετικό Πίνακα 6.13., ήταν: 

Πίνακας 6.13. Βαθμός συμφωνίας σε εκατοστιαία ποσοστά επί κλίμακας τύπου Likert, της ομάδας 

των ερωτήσεων 37-47, ανά υποερώτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Κατά βάση, όχι όμως σε καθολικό βαθμό, σημαντικοί θεωρήθηκαν: οι λόγοι αντιμετώπισης 

κάποιου προβλήματος υγείας, η προληπτικότητα προστασίας του οργανισμού, το ζητούμενο 

τα άτομα να αισθανθούν καλύτερα, η βελτίωση της πνευματικής, εργασιακής και αθλητικής 

απόδοσής τους, καθώς και η προσοχή που επιδεικνύουν στην υγεία και στη διατροφή τους. 

• Εξαιρετικά ασήμαντος λόγος θεωρήθηκε ο ρόλος της διαφήμισης. Επίσης, ασήμαντοι κατά 

βάση, πλην όμως όχι σε εξολοκλήρου καταλυτικό βαθμό, θεωρήθηκαν: η περιέργεια, το 

ζητούμενο της ωραίας γεύσης, το ενδεχόμενο να συμπληρώνουν ένα υγιεινό γεύμα, καθώς 

και η σύστασή τους από το Γιατρό/Διατροφολόγο. 

• Δεν αποτυπώθηκε ξεκάθαρη επικρατούσα τάση αποκρίσεων αναφορικά με τον ισχυρισμό 

μακροχρόνιας ευεργετικής επίδρασής τους. 

• Εκ των σχετικών στατιστικών ελέγχων, γενικώς διαπιστώθηκε ότι ανεξαρτήτως φύλου, 

ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και εισοδήματος, οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με 

την εκτιμώμενη σημαντικότητα των λόγων αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων, δεν 

διέφεραν σημαντικά. Παρά ταύτα, διαπιστώθηκαν και εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα, ως 

ακολούθως αναφέρονται.  

• Σε ό,τι αφορά το φύλο των ερωτηθέντων διαφάνηκε ότι: Οι γυναίκες εκτίμησαν σημαντικά 

υψηλότερα συγκριτικά με τους άνδρες, τη σημαντικότητα του λόγου αγοράς των υπό εξέταση 

προϊόντων προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας, τη θεώρηση της 

μακροχρόνιας ευεργετικής επίδρασής τους, το ζητούμενο του να αισθανθούν καλύτερα, 

καθώς και της διατεινόμενης προσοχής που επιδεικνύουν στην υγεία και στη διατροφή τους. 

• Αναφορικά με τα εισοδηματικά κριτήρια, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα της χαμηλότερης 

εισοδηματικά κλίμακας, αξιολόγησαν υψηλότερα τη σπουδαιότητα του λόγου της προσοχής 



148 

 

που επιδεικνύουν στην υγεία και στη διατροφή τους, αναφορικά με τα άτομα της ανώτατης 

εισοδηματικά κλάσης. 

Τα ανωτέρω συμπεράσματα είναι σε κάθε περίπτωση γενικά, ως εκ τούτου, εν συνεχεία 

έπεται λεπτομερής περιπτωσιολογική ανά επιμέρους ερώτηση, ανάλυση των σχετικών 

αποτελεσμάτων. 

6.3.3.5.1. Ερώτηση 37: Αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος υγείας 

Το υψηλότερο ποσοστό (40,60%) των ατόμων θεώρησε σημαντικό λόγο την αγορά των 

εξεταζόμενων προϊόντων για την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος υγείας. Παρά ταύτα, ο 

ένας στους τρεις περίπου (35,50%) εξέφρασε αντίθετη άποψη, ενώ σαφώς υπολογίσιμο 

ποσοστό περί του 1/4 αυτών (24,10%) τοποθετήθηκε με ουδετερότητα (Πίνακας 6.13.).  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Ανεξαρτήτως ηλικίας (Η(2)=3,969, p=0,137), 

μορφωτικού επιπέδου (U=1.370, p=0,959) και εισοδήματος, (Η(2)=0,466, p=0,792), οι 

εκτιμήσεις των ερωτηθέντων, αναφορικά με τη σπουδαιότητα αγοράς των υπό εξέταση 

προϊόντων για την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος υγείας, δεν διέφεραν σημαντικά. 

Παρά ταύτα, εντοπίσθηκε σημαντική διαφοροποίηση συναρτήσει του φύλου των 

συμμετεχόντων, όπου και διαπιστώθηκε δυνάμει του Mann˗Whitney U στατιστικού ελέγχου 

ότι U=2.408, p=0,031, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν την υψηλότερη τιμή μέσης 

κατάταξης διάταξης (mean rank) 85,88, έναντι των ανδρών που εμφάνισαν τιμή μέσης 

κατάταξης διάταξης (mean rank) 70,13. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες εκτίμησαν υψηλότερα 

συγκριτικά με τους άνδρες, τη σημαντικότητα του λόγου αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων, 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας.  

6.3.3.5.2. Ερώτηση 38: Προληπτικότητα προστασίας οργανισμού 

Περί τα 2/3 των συμμετεχόντων (65,60%) εκτίμησε ως σημαντικό λόγο την αγορά των υπό 

εξέταση προϊόντων, προληπτικά για την προστασία του οργανισμού τους, ενώ υπολογίσιμο 

ποσοστό που αφορά τον έναν στους τέσσερεις περίπου ερωτηθέντες (22,50%) εξέφρασε 

ουδέτερη άποψη (Πίνακας 6.13.). Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του 

συνόλου των μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=3.069, p=0,870), 

ηλικίας (Η(2)=0,005, p=0,997), μορφωτικού επιπέδου (U=1.498,50, p=0,461) και 

εισοδήματος (Η(2)=0,859, p=0,651), οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων, αναφορικά με την 

αξιολογούμενη σημαντικότητα αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων για πρόληψη 

προστασίας του οργανισμού τους, δεν διέφεραν σημαντικά.  

6.3.3.5.3. Ερώτηση 39: Μακροχρόνια ευεργετική επίδραση 

Δεν αποτυπώθηκε γενική τάση αποκρίσεων, δεδομένου ότι ήταν περίπου ισομερώς στα τρία 

διαμοιρασμένες. Πιο συγκεκριμένα, ο ένας στους τρεις περίπου ερωτώμενους (31,80%) 

εξέφρασε ουδετερότητα. Επίσης, ο ένας περίπου στους τρεις (39,10%), θεώρησε σημαντικό τον 

λόγο αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων εξαιτίας της μακροχρόνιας ευεργετικής επίδρασής 

τους, ενώ αντίθετη άποψη είχε το 29,20% (Πίνακας 6.13.).  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Ανεξαρτήτως ηλικίας (Η(2)=2,372, p=0,321), 

μορφωτικού επιπέδου (U=1.140,50, p=0,523) και εισοδήματος (Η(2)=1,982, p=0,371), οι 

εκτιμήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με τη σπουδαιότητα αγοράς των υπό εξέταση 

προϊόντων εξαιτίας της μακροχρόνιας ευεργετικής επίδρασής τους, δεν διέφεραν σημαντικά. 

Αντιθέτως, εντοπίσθηκε σημαντική διαφοροποίηση εκτιμήσεων σημαντικότητας του 

εξεταζόμενου παράγοντα, αναλόγως του φύλου των συμμετεχόντων, όπου διαπιστώθηκε 
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δυνάμει του Mann˗Whitney U στατιστικού ελέγχου ότι U=2.182,50, p=0,025. Διαπιστώθηκε 

λοιπόν ότι οι γυναίκες παρουσίασαν υψηλότερη τιμή μέσης κατάταξης διάταξης (mean rank) 

82,48, έναντι των ανδρών που εμφάνισαν τιμή μέσης κατάταξης διάταξης (mean rank) 66,70. 

Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες εκτίμησαν υψηλότερα τη σημαντικότητα της μακροχρόνιας 

ευεργετικής επίδρασής των υπό εξέταση προϊόντων προκειμένου να τα αγοράσουν, 

συγκριτικά με τους άνδρες. 

6.3.3.5.4. Ερώτηση 40: Ο ρόλος της περιέργειας 

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (55,40%) εξέφρασαν την άποψη μη σημαντικότητας του 

ρόλου της περιέργειας προκειμένου να αγοράσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ αντίθετη 

άποψη είχε το 27,30% και με ουδετερότητα τοποθετήθηκε το 17,30% (Πίνακας 6.13.). Εκ των 

σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και συγκεκριμένα 

ανεξαρτήτως φύλου (U=2.326, p=0,112), ηλικίας (Η(2)=1,651, p=0,438), μορφωτικού 

επιπέδου (U=1.064,50, p=0,180) και εισοδήματος (Η(2)=0,502, p=0,778), οι εκτιμήσεις των 

ερωτηθέντων αναφορικά με το ρόλο της περιέργειας ως λόγου αγοράς των υπό εξέταση 

προϊόντων, δεν διέφεραν σημαντικά. 

6.3.3.5.5. Ερώτηση 41: Ο ρόλος της διαφήμισης 

Ευκρινώς το σαφώς υψηλότερο ποσοστό (70,80%) των ερωτηθέντων θεώρησε ασήμαντο το 

ρόλο της διαφήμισης σε ό,τι άπτεται της αγοράς των εν λόγω προϊόντων (Πίνακας 6.13.). Εκ 

των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και 

συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=2.587, p=0,925), ηλικίας (Η(2)=1,747, p=0,418), 

μορφωτικού επιπέδου (U=1.141, p=0,448) και εισοδήματος (Η(2)=0,084, p=0,959), οι 

εκτιμήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με την αξιολογούμενη σημαντικότητα του ρόλου 

της διαφήμισης ως λόγου αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων, δεν διέφεραν σημαντικά. 

6.3.3.5.6. Ερώτηση 42: «Για να αισθάνομαι καλύτερα» 

Δεν αποτυπώθηκε ομοιογένεια αποκρίσεων, δεδομένου ότι το υψηλότερο ποσοστό (40,20%) 

των ερωτηθέντων βαθμολόγησε ως σημαντικό λόγο το να αισθάνεται καλύτερα προκειμένου να 

αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα. Παρά ταύτα, πάνω από το 1/3 αυτών (36,30%), αξιολόγησε 

τον λόγο ως ασήμαντο, ενώ ποσοστό περί του 1/4 αυτών (23,40%) τοποθετήθηκε με 

ουδετερότητα (Πίνακας 6.13.).  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Ανεξαρτήτως ηλικίας (Η(2)=1,591, p=0,451), 

μορφωτικού επιπέδου (U=1.414,50, p=0,846) και εισοδήματος (Η(2)=1,347, p=0,510), οι 

εκτιμήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με τη σπουδαιότητα αγοράς των υπό εξέταση 

προϊόντων προκειμένου να αισθανθούν καλύτερα, δεν διέφεραν σημαντικά. Αντιθέτως, 

εντοπίσθηκε σημαντική διαφοροποίηση εκτιμήσεων σημαντικότητας του εξεταζόμενου 

παράγοντα, αναλόγως του φύλου των συμμετεχόντων, όπου διαπιστώθηκε δυνάμει του 

Mann˗Whitney U στατιστικού ελέγχου ότι U=2.150, p<0,01. Αποτυπώθηκε λοιπόν ότι οι 

γυναίκες παρουσίασαν υψηλότερη τιμή μέσης κατάταξης διάταξης (mean rank) 85,13, έναντι 

των ανδρών που εμφάνισαν τιμή μέσης κατάταξης διάταξης (mean rank) 66,18. Τούτο 

σημαίνει ότι οι γυναίκες εκτίμησαν τον λόγο αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων 

προκειμένου να αισθανθούν καλύτερα, ως σημαντικότερο, συγκριτικά με τους άνδρες. 
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6.3.3.5.7. Ερώτηση 43: Βελτίωση πνευματικής, εργασιακής και αθλητικής απόδοσης 

Δεν διαπιστώθηκε ομοιογένεια αποκρίσεων, δεδομένου ότι αρκετά πάνω από τους μισούς 

(56,70%) των ερωτηθέντων βαθμολόγησαν ως σημαντικό λόγο το ζητούμενο της βελτίωσης της 

πνευματικής, εργασιακής και αθλητικής απόδοσης για να αγοράσει τα εν προκειμένω προϊόντα. 

Ποσοστό περί του 1/4 (23,30%) αυτών, αξιολόγησε τον λόγο ως ασήμαντο, ενώ ο ένας στους 

πέντε (20%) εξέφρασε ουδετερότητα (Πίνακας 6.13.). Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε 

ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=2.614, 

p=0,252), ηλικίας (Η(2)=4,229, p=0,121), μορφωτικού επιπέδου (U=1.121,50, p=0,074) και 

εισοδήματος (Η(2)=1,982, p=0,371), οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με τη 

σπουδαιότητα αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων προς βελτίωση της πνευματικής, 

εργασιακής και αθλητικής απόδοσής τους, δεν διέφεραν σημαντικά. 

6.3.3.5.8. Ερώτηση 44: «Έχουν ωραία γεύση»  

Το ζητούμενο της ωραίας γεύσης των εξεταζόμενων προϊόντων ή θεωρήθηκε εν γένει 

ασήμαντος λόγος από τους μισούς περίπου ερωτηθέντες (45,40%), ή τους άφησε αδιάφορους, 

δοθέντος του γεγονότος ότι παρόμοιας τάξης μεγέθους ποσοστό 41,40% αυτών, τοποθετήθηκε 

με ουδετερότητα (Πίνακας 6.13.).  

Όπως επιβεβαιώθηκε και εκ των σχετικών αποτελεσμάτων, κατέστη προδήλως σαφές ότι η 

συγκεκριμένη ερώτηση εξέτασε σαφώς υποκειμενικού ύφους ζήτημα. Ως εκ τούτου, αν και 

το ζητούμενο διερεύνησης ομοιοτήτων ή διαφορών αναλόγως των δημογραφιών στοιχείων 

των συμμετεχόντων, δεν ετέθη ως θέμα ουσιαστικής συμπερασματικής επάρκειας, εντούτοις, 

διαπιστώθηκε ότι και σε αυτήν την περίπτωση, οι αποκρίσεις δεν σημείωσαν διαφοροποίηση 

αναλόγως των δημογραφικών χαρακτηριστικών. Αναλυτικότερα, εκ των σχετικών ελέγχων 

διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου 

(U=2.296,50 p=0,233), ηλικίας (Η(2)=0,048, p=0,976), μορφωτικού επιπέδου (U=1.177, 

p=0,582) και εισοδήματος (Η(2)=1,469, p=0,480), οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων 

αναφορικά με το ότι η ωραία γεύση των υπό εξέταση προϊόντων αποτελεί σημαντικό λόγο 

αγοράς τους, δεν διέφεραν σημαντικά. 

6.3.3.5.9. Ερώτηση 45: «Συμπληρώνουν ένα υγιεινό γεύμα» 

Το υψηλότερο ποσοστό (45,70%) των ερωτηθέντων θεώρησε ασήμαντο τον λόγο του ότι τα υπό 

έρευνα προϊόντα συμπληρώνουν ένα υγιεινό γεύμα. Παρά ταύτα, το 28,90% εξέφρασε αντίθετη 

άποψη, ενώ ο ένας στους τέσσερεις (25,50%) συμμετέχοντες, τοποθετήθηκε διεπόμενος από 

ουδετερότητα (Πίνακας 6.13.). Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου 

των μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=2.321, p=0,153), ηλικίας 

(Η(2)=2,636, p=0,268), μορφωτικού επιπέδου (U=1.191, p=0,577) και εισοδήματος 

(Η(2)=1,398, p=0,497), οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με τη δήλωση ότι τα υπό 

εξέταση προϊόντα συμπληρώνουν ένα υγιεινό γεύμα, ως εκ τούτου, δρομολογούν σημαντικό 

ρόλο στην αγορά τους, δεν διέφεραν σημαντικά.  

6.3.3.5.10. Ερώτηση 46: «Μου τα συνέστησε ο Γιατρός/Διατροφολόγος» 

Αν και πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (52,40%) θεώρησαν ασήμαντο τον λόγο αγοράς των 

υπό έρευνα προϊόντων εξαιτίας της σύστασής τους από Γιατρό/Διατροφολόγο. Εντούτοις, το 

29,60% εξέφρασε αντίθετη άποψη, ενώ υπολογίσιμο ποσοστό 18,10% αυτών εξέφρασε 

ουδετερότητα (Πίνακας 6.13.).  
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Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και 

συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=2.303,50, p=0,141), ηλικίας (Η(2)=1,208, p=0,574), 

μορφωτικού επιπέδου (U=1.232, p=0,987) και εισοδήματος (Η(2)=1,345, p=0,510), οι 

εκτιμήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με το ζητούμενο του ότι τα υπό εξέταση προϊόντα 

εξαιτίας της σύστασής τους από το Γιατρό/Διατροφολόγο, δρομολογούν σημαντικό λόγο 

στην αγορά τους, δεν διέφεραν σημαντικά. 

 

6.3.3.5.11. Ερώτηση 47: «Προσέχω την υγεία και τη διατροφή μου» 

Αν και πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες (54,20%) θεώρησαν ως σημαντικό τον λόγο 

αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων εξαιτίας της προσοχής που επιδεικνύουν στην υγεία και στη 

διατροφή τους. Εντούτοις, το ¼ περίπου αυτών (24,90%) είχε αντίθετη άποψη, ενώ 

υπολογίσιμο ποσοστό 20,90% εξέφρασε ουδέτερη άποψη (Πίνακας 6.13.). Εκ των σχετικών 

ελέγχων διαπιστώθηκε ότι:  

α) Ανεξαρτήτως ηλικίας (Η(2)=4,298, p=0,117) και μορφωτικού επιπέδου (U=996, p=0,966), οι 

εκτιμήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με τη σημαντικότητα του ρόλου της προσοχής που 

διατείνονται ότι επιδεικνύουν στην υγεία και στη διατροφή τους ως λόγου αγοράς των υπό 

εξέταση προϊόντων, δεν διέφεραν σημαντικά. Αντιθέτως όμως, οι εκτιμήσεις της 

σημαντικότητας της αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος παραμέτρου, διέφεραν 

αναλόγως φύλου και εισοδηματικού επιπέδου των ατόμων. Αναλυτικότερα: 

β) Εντοπίστηκε σημαντική διαφοροποίηση των εκτιμήσεων σημαντικότητας του εξεταζόμενου 

παράγοντα, αναλόγως του φύλου των συμμετεχόντων, όπου διαπιστώθηκε δυνάμει του 

Mann˗Whitney U στατιστικού ελέγχου ότι U=2.268, p=0,037. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες 

παρουσίασαν υψηλότερη τιμή μέσης κατάταξης διάταξης (mean rank) 83,08, έναντι των 

ανδρών που εμφάνισαν τιμή μέσης κατάταξης διάταξης (mean rank) 68,08. Αυτό σημαίνει 

ότι οι γυναίκες εκτίμησαν υψηλότερα συγκριτικά με τους άνδρες, τη σημαντικότητα της 

διατεινόμενης προσοχής που επιδεικνύουν στην υγεία και στη διατροφή τους, ως λόγου 

αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων. 

γ) Διαπιστώθηκε επίσης σημαντική διαφοροποίηση εκτιμήσεων αναλόγως εισοδηματικών 

επιπέδων των συμμετεχόντων, δεδομένου ότι εκ του σχετικού ελέγχου Kruskal–Wallis Η, 

εντοπίστηκε: Η(2)=6,703, p=0,035. Προκειμένου λοιπόν να διευκρινισθεί ποια συγκεκριμένα 

εισοδηματικά επίπεδα διέφεραν μεταξύ τους, διενεργήθηκε εκ των υστέρων ανά δύο ζεύγη 

εισοδηματικής κλιμάκωσης, έλεγχος βάσει του σχετικού στατιστικού ελέγχου Kruskal–

Wallis Η, κατόπιν της ανάλογης διόρθωσης Bonferroni (Bonferroni correction) σε ό,τι αφορά 

το επίπεδο σημαντικότητας (3 ζεύγη συγκρίσεων, επομένως η διόρθωση ήταν το πηλίκο του 

εκ των προτέρων καθορισμένου επιπέδου σημαντικότητας του ελέγχου, διαιρεμένο με το 

πλήθος των συγκρίσεων, δηλαδή: 0,05/3=0,0167). Παρακάτω λοιπόν, αναφέρονται οι 

συγκεκριμένες διορθωμένες τιμές p. Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι:  

Η χαμηλότερη εισοδηματική βαθμίδα (κάτω των 1.000€) δεν διέφερε σημαντικά σε ό,τι 

αφορά τη βαθμολογία της επί της αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος δήλωσης, σε 

σχέση με τη μέση εισοδηματική βαθμίδα (1.001-1.500€), δεδομένου ότι βάσει του Kruskal–

Wallis Η ελέγχου, διαπιστώθηκε Η(1)=9,167, p=0,909. Κατά ανάλογο επίσης τρόπο, 

αποτυπώθηκε ότι τα μεσαία εισοδήματα (1.001-1.500€) δεν διέφεραν σημαντικά σε ό,τι 

αφορά τη βαθμολογία τους επί της σχετικής δήλωσης, σε σχέση με την ανώτατη 

εισοδηματική κλάση (άνω των 1.500€). Οι εκτιμήσεις όμως, εμφάνισαν σημαντική 
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διαφοροποίηση ανάμεσα στα χαμηλότερα εισοδήματα (κάτω των 1.000€) και στα ανώτατα 

δηλωθέντα εισοδήματα (άνω των 1.500€), διότι διαπιστώθηκε ότι Η(1)=22,402, p=0,032.  

Περαιτέρω δε, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της διαφοροποίησης, αποκαλύφθηκε ότι τα 

χαμηλότερα εισοδήματα, παρουσίασαν υψηλότερη μέση τιμή κατάταξης (mean rank) 88,38 

σε σχέση με τα ανώτατα εισοδήματα, όπου το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 65,97. Επομένως, 

συμπερασματικά αποκαλύφθηκε ότι, τα άτομα της χαμηλότερης εισοδηματικής κλάσης, 

βαθμολόγησαν υψηλότερα τη σπουδαιότητα του λόγου της προσοχής που επιδεικνύουν στην 

υγεία και στη διατροφή τους, σε σχέση με τα άτομα της ανώτατης εισοδηματικής κλάσης. 

 

6.3.3.5.12. Ερώτηση 48: «Από πότε αγοράζετε τα παραπάνω προϊόντα (συμπληρώματα 

διατροφής και ενισχυμένα με πρωτεΐνες, βιταμίνες ή πολυφαινόλες τρόφιμα;» 

Ο ένας στους τρεις περίπου ερωτηθέντες και συγκεκριμένα ποσοστό 32,40% που ήταν και το 

υψηλότερο, απάντησε ότι αγοράζει τα εν προκειμένω προϊόντα για πάνω από 5 έτη. 

Ακολούθως, και αναλόγως της φθίνουσας σειράς κατάταξης των απαντήσεων, διαπιστώθηκε 

ότι: Ποσοστό 19% αποκρίθηκε ότι αγοράζει τα εν λόγω προϊόντα για λιγότερο από 6 μήνες, 

17% από δύο έως τρία έτη, 14,50% από ένα έως δύο έτη, 8,90% αποκρίθηκε ότι αγοράζει τα 

εν λόγω προϊόντα από τρία έως πέντε έτη και 8,10% από έξι μήνες έως ένα έτος. Τα εν λόγω 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.8. που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Γράφημα 6.8. Κατανομή εκατοστιαίου ποσοστού συχνότητας αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων. 

 

6.3.3.5.13. Ερώτηση 49: «Ποιος συνήθως καταναλώνει τα προϊόντα αυτά (συμπληρώματα 

διατροφής και ενισχυμένα με πρωτεΐνες, βιταμίνες ή πολυφαινόλες τρόφιμα) στο σπίτι 

σας;» 

Το με μη συγκρίσιμη διαφορά υψηλότερο ποσοστό 69% των ερωτηθέντων αποκρίθηκε ότι 

καταναλώνουν οι ίδιοι τα εν προκειμένω προϊόντα. Ακολούθως, και αναλόγως της φθίνουσας 

σειράς συχνότητας των σχετικών απαντήσεων, διαπιστώθηκε ότι: Ποσοστό 16,50% δήλωσαν 

ότι τα καταναλώνουν όλοι, το 7% ότι τα καταναλώνουν τα ίδια τα άτομα ή ο/ή σύζυγός τους 

και με ίσο ποσοστό 3,80% ότι τα καταναλώνουν τα παιδιά ή οι γονείς τους. Τα σχετικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.9. που ακολουθεί.  

 



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.9. Κατανομή εκατοστιαίου ποσοστού συχνότητας απαντήσεων, αναλόγως του ποιος 

καταναλώνει τα εξεταζόμενα προϊόντα. 

 

6.3.3.5.14. Ερώτηση 50: Κατηγορίες συμπληρωμάτων διατροφής ή ενισχυμένων με 

πρωτεΐνες, βιταμίνες, πολυφαινόλες κ.λπ. τροφίμων που οι ερωτηθέντες έχουν διάθεση να 

χρησιμοποιήσουν ή ήδη χρησιμοποιούν  

Η συγκεκριμένη ερώτηση επικεντρωνόταν επί της καταγραφής της κρίσης των 

συμμετεχόντων περί αναγνώρισης ή μη, διάθεσης για δοκιμή, ή χρησιμοποίησης 

συγκεκριμένων κατηγοριών συμπληρωμάτων διατροφής ή ενισχυμένων με πρωτεΐνες, 

βιταμίνες, πολυφαινόλες κ.λπ. τροφίμων. Οι ερωτώμενοι έπρεπε να θέσουν μία μόνο 

προκαθορισμένη επιλογή από τις τέσσερεις διαθέσιμες: Μη αναγνώριση, αναγνώριση, 

διάθεση για δοκιμή ή χρησιμοποίηση. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του κατά περίπτωση 

προϊόντος συναρτήσει της κατά περίπτωση επιλογής, σε εκατοστιαία ποσοστά αποκρίσεων 

παρουσιάζονται στον σχετικό Πίνακα 6.14. 

 

Πίνακας 6.14. Συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής εκατοστιαίων ποσοστών απαντήσεων περί 

αναγνώρισης ή μη, διάθεσης για δοκιμή, ή χρησιμοποίησης συγκεκριμένων κατηγοριών 

συμπληρωμάτων διατροφής ή ενισχυμένων με πρωτεΐνες, βιταμίνες, πολυφαινόλες κ.λπ. τροφίμων. 
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1 Συμπληρώματα διατροφής  

με βιταμίνες (C,D, Μαγνήσιο κ.λπ.) 

27,4% 13,1% 13,5% 46,0% Χρησιμοποίηση  

& Αναγνώριση 

2 Συμπληρώματα  

διατροφής με πρωτεΐνες 

46,1% 38,2% 9,2% 6,5% Αναγνώριση &  

μη Αναγνώριση 

3 Συμπληρώματα διατροφής  

με κύριο συστατικό την  

πολυφαινόλη Ελαιοευρωπαΐνη 

12,4% 79,3% 7,4% 0,9% Μη Αναγνώριση 

4 Συμπληρώματα διατροφής που  

περιέχουν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

30,3% 48,4% 15,8% 5,4% Μη Αναγνώριση 

& Αναγνώριση 

5 Συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν 

την πολυφαινόλη Υδροξυτυροσόλη 

11,5% 82,9% 4,1% 1,4% Μη Αναγνώριση 
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6 Συμπληρώματα διατροφής που  

περιέχουν σύμπλεγμα πολυφαινολών 

Ελαιοκανθάλης και Ελαιασίνης 

12,3% 80,8% 5,9% 0,9% Μη Αναγνώριση 

7 Συμπληρώματα διατροφής  

με κύριο συστατικό την  

πολυφαινόλη Ρεσβερατρόλη 

15,1% 77,6% 5,9% 1,4% Μη Αναγνώριση 

8 Συμπληρώματα διατροφής με κύριο 

συστατικό τις πολυφαινόλες από τα 

εκχυλίσματα των φύλλων και του  

καρπού της ελιάς 

27,7% 57,7% 13,2% 1,4% Μη Αναγνώριση 

& Αναγνώριση 

9 Συμπληρώματα διατροφής με κύριο 

συστατικό τις πολυφαινόλες από  
σπόρους Σταφυλιού 

21,5% 61,2% 15,1% 2,3% Μη Αναγνώριση 

& Αναγνώριση 

10 Άλλα συμπληρώματα  

διατροφής 

40,9% 33,2% 15,4% 10,6% Αναγνώριση &  

μη Αναγνώριση 

11 Άλλα ενισχυμένα με πολυφαινόλες  

τρόφιμα (π.χ. βιοδραστικό γιαούρτι  

με πολυφαινόλες ελιάς) 

16,7% 65,3% 15,3% 2,8% Μη Αναγνώριση 

12 Άλλα ενισχυμένα με πρωτεΐνες,  

βιταμίνες ή αμινοξέα τρόφιμα 

38,4% 34,2% 16,9% 10,5% Αναγνώριση &  

μη Αναγνώριση 

 

Εκ των σχετικών αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι η μοναδική κατηγορία προϊόντων που 

βαθμολογήθηκε ότι χρησιμοποιείται, και μάλιστα με ποσοστό που ανερχόταν στο ήμισυ 

περίπου των πιθανών επιλογών, ήταν τα συμπληρώματα διατροφής με βιταμίνες (C, D, 

Μαγνήσιο κ.λπ.). Η πλειονότητα των υπολοίπων προϊόντων, κρίθηκε κατά τεκμήριο ότι δεν 

αναγνωρίζεται, ή ότι δεν αναγνωρίζεται με δεύτερο κατά σειρά ποσοστό ότι αναγνωρίζεται. 

Εξαίρεση από τη γενικά διαφαινόμενη εν προκειμένω τάση, αποτέλεσαν τα συμπληρώματα 

διατροφής με πρωτεΐνες, τα άλλα συμπληρώματα διατροφής και τα άλλα ενισχυμένα με 

πρωτεΐνες, βιταμίνες ή αμινοξέα τρόφιμα, όπου και αποτυπώθηκε ότι κατά πρώτο λόγο τα 

συγκεκριμένα προϊόντα αναγνωριζόταν και δευτερευόντως ότι δεν αναγνωριζόταν, με όχι 

όμως και τόσο σημαντική διαφοροποίηση επί των εν λόγω κρίσεων. 

 

 

Επιπλέον στατιστικοί έλεγχοι για τις υπό-ερωτήσεις 50.3., 50.4., 50.5., 50.6., 50.7., 50.8. 

και 50.9. της Ερώτησης 50. 

• Υπό-ερώτηση 50.3. Συμπληρώματα διατροφής με κύριο συστατικό την πολυφαινόλη 

Ελαιοευρωπαΐνη 

Οι οκτώ στους δέκα περίπου ερωτηθέντες (ποσοστό 79,30%) απάντησαν ότι δεν 

αναγνωρίζουν το προϊόν. Χαμηλά σχετικά ποσοστά 12,40% και 7,40% σημειώθηκαν σε 

όσους αντιστοίχως αποκρίθηκαν ότι αναγνωρίζουν ή έχουν διάθεση να δοκιμάσουν το 

προϊόν. Σε ανιχνεύσιμο μόλις ποσοστό 0,90% που αφορούσε δύο μόνο άτομα, καταγράφηκε 

η επιλογή χρησιμοποίησης του προϊόντος. Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, 
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αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και του τόπου 

διαμονής και αποκρίσεων των ατόμων περί αναγνώρισης ή μη ή διάθεσης για δοκιμή των 

συμπληρωμάτων διατροφής με κύριο συστατικό την πολυφαινόλη Ελαιοευρωπαΐνη, 

διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2.  

Ευνόητο τυγχάνει ότι εξαιτίας της μετά βίας ανιχνεύσιμης συχνότητας απαντήσεων σε ό,τι 

αφορά την επιλογή χρησιμοποίησης του προϊόντος, η συγκεκριμένη περίπτωση απαλείφθηκε 

από τους περεταίρω στατιστικούς ελέγχους. Εκτός των άλλων και από την προκαταρκτική 

ανάλυση των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι στο σύνολο των ελέγχων, εντοπίσθηκαν 

μηδενικές συχνότητες παρατηρήσεων φατνίων επί της επιλογής «χρησιμοποίησης του 

προϊόντος». Ακόμη και με αυτές τις προϋποθέσεις, στο 80% των περιπτώσεων, δηλαδή στις 

τέσσερεις από τις πέντε μεταβλητές των δημογραφικών χαρακτηριστικών, ήταν αναγκαία η 

διόρθωση Fisher’s exact test, δεδομένου ότι τουλάχιστον σε ποσοστό 80% των 

παρατηρήσεων των αναμενομένων συχνοτήτων έπρεπε να έχουν την τιμή άνω του 5, 

προκειμένου να μπορεί να εφαρμοσθεί ο σχετικός στατιστικός έλεγχος χ2. Έχοντας υπόψη τα 

προηγουμένως διαλαμβανόμενα, αναλυτικότερα, εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε 

ότι:  

Επί του συνόλου των εξεταζόμενων μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου με 

χ2(2)=1,779, N=215, p=0,410, ηλικίας με χ2(4)=1,457, N=215, p=0,852, μορφωτικού 

επιπέδου, με χ2(2)=2,468, N=215, p=0,284, εισοδήματος με χ2(4)=3,139, N=215, p=0,544 και 

τόπου διαμονής με χ2(4)=3,286, N=215, p=0,465, οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με 

την αναγνώριση ή μη ή διάθεσης για δοκιμή των συμπληρωμάτων διατροφής με κύριο 

συστατικό την πολυφαινόλη Ελαιοευρωπαΐνη, δεν διέφεραν σημαντικά.  

Απαραιτήτως αναφέρεται ότι αναφορικά με τους σχετικούς ελέγχους στην ηλικία, το 

μορφωτικό επίπεδο και τον τόπο διαμονής, διενεργήθηκε η απαραίτητη διόρθωση Fisher’s 

exact test. Και τούτο διότι στις εν λόγω περιπτώσεις, κατ’ αντιστοιχία διαπιστώθηκε ότι: 4 

στις 9 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 44,4%, 2 στις 6 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 

33,3% και 2 στις 9 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 22,2%, παρουσίασαν τιμή αναμενόμενης 

συχνότητας κάτω του 5. 
 

• Υπό-ερώτηση 50.4. Συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

Οι μισοί περίπου ερωτηθέντες (ποσοστό 48,40%) απάντησαν ότι δεν αναγνωρίζουν το 

προϊόν. Παρά ταύτα, ο ένας στους τρεις περίπου αυτών (ποσοστό 30,30%) αποκρίθηκε ότι 

αναγνωρίζει το προϊόν, ενώ υπολογίσιμο ποσοστό αυτών (15,80%) απάντησαν ότι έχουν 

διάθεση να το δοκιμάσουν. Χαμηλό σχετικά ποσοστό 5,40% απάντησε ότι χρησιμοποιεί το 

προϊόν.  

Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού 

επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και του τόπου διαμονής και αποκρίσεων των ατόμων περί 

αναγνώρισης ή μη ή διάθεσης για δοκιμή των συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2.  

Ευνόητο τυγχάνει ότι εξαιτίας της χαμηλής συχνότητας απαντήσεων σε ό,τι αφορά την 

επιλογή χρησιμοποίησης του προϊόντος, η συγκεκριμένη περίπτωση απαλείφθηκε από τους 

περεταίρω στατιστικούς ελέγχους. Εκτός των άλλων, και από την προκαταρκτική ανάλυση 

των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι σε έναν (τόπος διαμονής) από σύνολο πέντε ελέγχων, 

εντοπίσθηκε μηδενική συχνότητα παρατηρήσεων φατνίων επί της επιλογής «χρησιμοποίησης 

του προϊόντος». Ακόμη και με αυτές τις προϋποθέσεις, στο 20% των περιπτώσεων, δηλαδή 
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σε μία (τόπος διαμονής) από τις πέντε μεταβλητές των δημογραφικών χαρακτηριστικών, ήταν 

αναγκαία η διόρθωση Fisher’s exact test, δεδομένου ότι τουλάχιστον σε ποσοστό 80% των 

παρατηρήσεων των αναμενομένων συχνοτήτων έπρεπε να έχουν την τιμή άνω του 5, 

προκειμένου να μπορεί να εφαρμοσθεί ο σχετικός στατιστικός έλεγχος χ2. Οι σχετικές 

αποκρίσεις κατόπιν αφαίρεσης της επιλογής «χρησιμοποίησης του προϊόντος», είχαν ως εξής: 

Ποσοστό 51,20% περί μη αναγνώρισης του προϊόντος, 32,10% περί αναγνώρισης και 16,70 

% περί διάθεσης για δοκιμή. Έχοντας υπόψη τα προηγουμένως διαλαμβανόμενα, 

αναλυτικότερα, εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι:  

Ανεξαρτήτως φύλου με χ2(2)=3,777, N=209, p=0,150, ηλικίας με χ2(4)=1,847, N=209, 

p=0,772, μορφωτικού επιπέδου με χ2(2)=1,763, N=209, p=0,448 και εισοδήματος με 

χ2(4)=4,085, N=209, p=0,399, οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με την αναγνώριση ή 

μη, ή διάθεσης για δοκιμή συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο, δεν διέφεραν σημαντικά. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά τον τόπο διαμονής, 

εντοπίσθηκε, αν και οριακά, σημαντική διαφοροποίηση αποκρίσεων επί του αναφορικά με 

το αντικείμενο του θέματος προϊόντος, δεδομένου ότι προέκυψε: χ2(4)=9,220, N=209, 

p=0,047. Στην εν λόγω περίπτωση διενεργήθηκε η διόρθωση Fisher’s exact test, δεδομένου 

ότι 2 στις 9 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 22,2% είχαν την τιμή της αναμενόμενης 

συχνότητας κάτω του 5. Η συσχέτιση μεταξύ του τόπου διαμονής και των απαντήσεων περί 

αναγνώρισης ή μη, ή διάθεσης για δοκιμή, των συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, βάσει του συντελεστή V του Cramer, διαπιστώθηκε χαμηλού 

βαθμού με V=0,156. Τα σχετικά αποτελέσματα απαντήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακα 6.15. 
 

Πίνακας 6.15. Ποσοστά αποκρίσεων περί αναγνώρισης ή μη ή διάθεσης για δοκιμή, των 

συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αναλόγως της χωροταξικής 

κατανομής των ερωτηθέντων. 
 

α.α. Τόπος  

Διαμονής 

Αναγνώριση 

προϊόντος 

Μη αναγνώριση 

προϊόντος 

Διάθεση για 

δοκιμή 

1 Αττική 23,30% 54,80% 21,90% 

2 Επαρχία 33,90% 51,60% 14,50% 

3 Εξωτερικό 66,70% 25,00% 8,30% 

 Απαντήσεις επί συνόλου ατόμων 32,10% 51,20% 16,70% 

 

Εκ του σχετικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η διαφοροποίηση αναλόγως τόπου διαμονής 

οφειλόταν στις απαντήσεις υψηλού ποσοστού αναγνώρισης (66,70%), έναντι του χαμηλού 

ποσοστού μη αναγνώρισης (25%) και διάθεσης για δοκιμή (8,30%) του υπό εξέταση 

προϊόντος από τους κατοίκους του Εξωτερικού, έναντι των κατοίκων της Ελλάδος (Αττική 

και Επαρχία). Τα δε ποσοστά όσων δήλωσαν ως τόπο διαμονής το Εξωτερικό σε ό,τι αφορά 

την αναγνώριση των συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 

ήταν υπερδιπλάσια σε ό,τι αφορά την αναγνώριση του προϊόντος και το ήμισυ περίπου ή και 

κάτω του μισού σε ό,τι αντιστοίχως αφορά τη μη αναγνώριση και τη διάθεση για δοκιμή, 

έναντι των κατοίκων της Ελλάδος. Οι αποκρίσεις των κατοίκων της Ελλάδας δεν 

παρουσίασαν σημαντική διαφοροποίηση αναλόγως Αττικής – Επαρχίας, διαπιστώθηκαν δε 

περί της τάξης του μέσου όρου των ατόμων του δείγματος. 
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• Υπό-ερώτηση 50.5. Συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν την πολυφαινόλη 

Υδροξυτυροσόλη  

Οι οκτώ στους δέκα περίπου ερωτηθέντες (ποσοστό 82,90%) απάντησαν ότι δεν 

αναγνωρίζουν το προϊόν. Χαμηλά σχετικά ποσοστά 11,50% και 4,10% σημειώθηκαν σε 

όσους αντιστοίχως αποκρίθηκαν ότι αναγνωρίζουν ή έχουν διάθεση να δοκιμάσουν το 

προϊόν. Σε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό 1,40% που αφορούσε τρία μόνο άτομα, καταγράφηκε 

η επιλογή χρησιμοποίησης του προϊόντος. Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, 

αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και του τόπου 

διαμονής και των αποκρίσεων των ατόμων περί αναγνώρισης ή μη ή διάθεσης για δοκιμή των 

συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν την πολυφαινόλη Υδροξυτυροσόλη, 

διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2.  

Ευνόητο τυγχάνει ότι εξαιτίας της εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας απαντήσεων σε ό,τι 

αφορά την επιλογή χρησιμοποίησης του προϊόντος, η συγκεκριμένη περίπτωση απαλείφθηκε 

από τους περεταίρω στατιστικούς ελέγχους. Εκτός των άλλων, και από την προκαταρκτική 

ανάλυση των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι σε δύο από το σύνολο των πέντε ελέγχων, 

εντοπίσθηκαν μηδενικές συχνότητες παρατηρήσεων φατνίων επί της επιλογής 

«χρησιμοποίησης του προϊόντος». Ακόμη και με αυτές τις προϋποθέσεις, στο 80% των 

περιπτώσεων, δηλαδή σε τέσσερεις από τις πέντε μεταβλητές των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών, ήταν αναγκαία η διόρθωση Fisher’s exact test, δεδομένου ότι τουλάχιστον 

σε ποσοστό 80% των παρατηρήσεων των αναμενομένων συχνοτήτων έπρεπε να έχουν την 

τιμή άνω του 5, προκειμένου να μπορεί να εφαρμοσθεί ο σχετικός στατιστικός έλεγχος χ2. 

Έχοντας υπόψη τα προηγουμένως διαλαμβανόμενα, αναλυτικότερα, εκ των σχετικών 

ελέγχων διαπιστώθηκε ότι:  

Επί του συνόλου των εξεταζόμενων μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου με 

χ2(2)=0,021, N=214, p=1,000, ηλικίας με χ2(4)=1,429, N=214, p=0,873, μορφωτικού 

επιπέδου με χ2(2)=0,884, N=214, p=0,688, εισοδήματος με χ2(4)=4,094, N=214, p=0,386 και 

τόπου διαμονής με χ2(4)=2,646, N=214, p=0,579, οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με 

την αναγνώριση ή μη ή διάθεσης για δοκιμή των συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν 

την πολυφαινόλη Υδροξυτυροσόλη, δεν διέφεραν σημαντικά. Απαραιτήτως αναφέρεται ότι 

αναφορικά με τους σχετικούς ελέγχους στην ηλικία, το εισόδημα και τον τόπο διαμονής, 

διενεργήθηκε η απαραίτητη διόρθωση Fisher’s exact test. Και τούτο διότι στις εν λόγω 

περιπτώσεις, κατ’ αντιστοιχία διαπιστώθηκε ότι: 4 στις 9 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 

44,4%, 3 στις 9 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 33,3% και 3 στις 9 παρατηρήσεις, δηλαδή 

ποσοστό 33,3%, παρουσίασαν τιμή αναμενόμενης συχνότητας κάτω του 5. 
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• Υπό-ερώτηση 50.6. Συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν σύμπλεγμα πολυφαινολών 

Ελαιοκανθάλης και Ελαιασίνης 

Οι οκτώ στους δέκα περίπου ερωτηθέντες (ποσοστό 80,80%) απάντησαν ότι δεν 

αναγνωρίζουν το προϊόν. Χαμηλά σχετικά ποσοστά 12,30% και 5,90% σημειώθηκαν σε 

όσους αντιστοίχως αποκρίθηκαν ότι αναγνωρίζουν ή έχουν διάθεση να δοκιμάσουν το 

προϊόν. Σε ανιχνεύσιμο μόλις ποσοστό 0,90% που αφορούσε δύο μόνο άτομα, καταγράφηκε 

η επιλογή χρησιμοποίησης του προϊόντος. Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, 

αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και του τόπου 

διαμονής και των αποκρίσεων των ατόμων περί αναγνώρισης ή μη ή διάθεσης για δοκιμή των 

συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν σύμπλεγμα πολυφαινολών Ελαιοκανθάλης και 

Ελαιασίνης, διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2.  

Ευνόητο τυγχάνει ότι εξαιτίας της μετά βίας ανιχνεύσιμης συχνότητας των απαντήσεων σε 

ό,τι αφορά την επιλογή χρησιμοποίησης του προϊόντος, η συγκεκριμένη περίπτωση 

απαλείφθηκε από τους περεταίρω στατιστικούς ελέγχους. Εκτός των άλλων και από την 

προκαταρκτική ανάλυση των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι στο σύνολο των ελέγχων, 

εντοπίσθηκαν μηδενικές συχνότητες παρατηρήσεων φατνίων επί της επιλογής 

«χρησιμοποίησης του προϊόντος». Ακόμη και με αυτές τις προϋποθέσεις, στο 80% των 

περιπτώσεων, δηλαδή στις τέσσερεις από τις πέντε μεταβλητές των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών, ήταν αναγκαία η διόρθωση Fisher’s exact test, δεδομένου ότι τουλάχιστον 

σε ποσοστό 80% των παρατηρήσεων των αναμενομένων συχνοτήτων έπρεπε να έχουν την 

τιμή άνω του 5, προκειμένου να μπορεί να εφαρμοσθεί ο σχετικός στατιστικός έλεγχος χ2. 

Έχοντας υπόψη τα προηγουμένως διαλαμβανόμενα, αναλυτικότερα, εκ των σχετικών 

ελέγχων διαπιστώθηκε ότι:  

Επί του συνόλου των εξεταζόμενων μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου με 

χ2(2)=1,876, N=217, p=0,434, ηλικίας με χ2(4)=3,794, N=217, p=0,424,  μορφωτικού 

επιπέδου με χ2(2)=0,184, N=217, p=0,939, εισοδήματος με χ2(4)=8,255, N=217, p=0,076 και 

τόπου διαμονής με χ2(4)=1,947, N=217, p=0,734, οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με 

την αναγνώριση ή μη ή διάθεσης για δοκιμή των συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν 

σύμπλεγμα πολυφαινολών Ελαιοκανθάλης και Ελαιασίνης, δεν διέφεραν σημαντικά. 

Απαραιτήτως αναφέρεται ότι αναφορικά με τους σχετικούς ελέγχους στην ηλικία, το 

μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα και τον τόπο διαμονής, διενεργήθηκε η απαραίτητη 

διόρθωση Fisher’s exact test. Και τούτο διότι στις εν λόγω περιπτώσεις, κατ’ αντιστοιχία 

διαπιστώθηκε ότι: 4 στις 9 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 44,4%, 2 στις 6 παρατηρήσεις, 

δηλαδή ποσοστό 33,3%, 3 στις 9 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 33,3% και 3 στις 9 

παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 33,3%, παρουσίασαν τιμή αναμενόμενης συχνότητας κάτω 

του 5. 

• Υπό-ερώτηση 50.7. Συμπληρώματα διατροφής με κύριο συστατικό την πολυφαινόλη 

Ρεσβερατρόλη 

Οι οκτώ στους δέκα περίπου ερωτηθέντες (ποσοστό 77,60%) απάντησαν ότι δεν 

αναγνωρίζουν το προϊόν. Χαμηλά σχετικά ποσοστά 15,10% και 5,90% σημειώθηκαν σε 

όσους αντιστοίχως αποκρίθηκαν ότι αναγνωρίζουν ή έχουν διάθεση να δοκιμάσουν το 

προϊόν. Σε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό 1,40% που αφορούσε τρία μόνο άτομα, καταγράφηκε 

η επιλογή χρησιμοποίησης του προϊόντος. Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, 
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αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και του τόπου 

διαμονής και των αποκρίσεων των ατόμων περί αναγνώρισης ή μη ή διάθεσης για δοκιμή των 

συμπληρωμάτων διατροφής με κύριο συστατικό την πολυφαινόλη Ρεσβερατρόλη, 

διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2.  

Ευνόητο τυγχάνει ότι εξαιτίας της εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας απαντήσεων σε ό,τι 

αφορά την επιλογή χρησιμοποίησης του προϊόντος, η συγκεκριμένη περίπτωση απαλείφθηκε 

από τους περεταίρω στατιστικούς ελέγχους. Εκτός των άλλων, και από την προκαταρκτική 

ανάλυση των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι στο σύνολο των ελέγχων, εντοπίσθηκαν 

μηδενικές συχνότητες παρατηρήσεων φατνίων επί της επιλογής «χρησιμοποίησης του 

προϊόντος». Ακόμη και με αυτές τις προϋποθέσεις, στο 80% των περιπτώσεων, δηλαδή σε 

τέσσερεις από τις πέντε μεταβλητές των δημογραφικών χαρακτηριστικών, ήταν αναγκαία η 

διόρθωση Fisher’s exact test, δεδομένου ότι τουλάχιστον ποσοστό σε 80% των 

παρατηρήσεων των αναμενομένων συχνοτήτων έπρεπε να έχουν την τιμή άνω του 5, 

προκειμένου να μπορεί να εφαρμοσθεί ο σχετικός στατιστικός έλεγχος χ2. Οι σχετικές 

αποκρίσεις κατόπιν αφαίρεσης της επιλογής «χρησιμοποίησης του προϊόντος», είχαν ως εξής: 

Ποσοστό 78,70% περί μη αναγνώρισης του προϊόντος, 15,30% περί αναγνώρισης και 6% 

περί διάθεσης για δοκιμή. Έχοντας υπόψη τα προηγουμένως διαλαμβανόμενα, 

αναλυτικότερα, εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι:  

Ανεξαρτήτως ηλικίας με χ2(4)=2,071, N=216, p=0,733, μορφωτικού επιπέδου με χ2(2)=1,343, 

N=216, p=0,533, εισοδήματος με χ2(4)=6,387, N=216, p=0,166 και τόπου διαμονής με 

χ2(4)=1,735, N=216, p=0,764, οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με την αναγνώριση ή 

μη, ή διάθεσης για δοκιμή συμπληρωμάτων διατροφής με κύριο συστατικό την πολυφαινόλη 

Ρεσβερατρόλη, δεν διέφεραν σημαντικά. Απαραιτήτως αναφέρεται ότι αναφορικά με τους 

σχετικούς ελέγχους στην ηλικία, το εισόδημα και τον τόπο διαμονής, διενεργήθηκε η 

απαραίτητη διόρθωση Fisher’s exact test. Και τούτο διότι στο σύνολο των εν λόγω 

περιπτώσεων διαπιστώθηκε ότι 3 στις 9 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 33,3%, 

παρουσίασαν τιμή αναμενόμενης συχνότητας κάτω του 5. 

Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά το φύλο των ατόμων, εντοπίσθηκε σημαντική διαφοροποίηση 

αποκρίσεων επί του αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος προϊόντος, δεδομένου ότι 

προέκυψε: χ2(2)=8,350, N=216, p=0,015. Η συσχέτιση μεταξύ φύλου και απαντήσεων περί 

αναγνώρισης ή μη, ή διάθεσης για δοκιμή των συμπληρωμάτων διατροφής με κύριο 

συστατικό την πολυφαινόλη Ρεσβερατρόλη, βάσει του συντελεστή V του Cramer, 

διαπιστώθηκε χαμηλού βαθμού με V=0,197. Τα σχετικά αποτελέσματα απαντήσεων 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 6.16. 

Πίνακας 6.16. Ποσοστά αποκρίσεων περί αναγνώρισης ή μη ή διάθεσης για δοκιμή των 

συμπληρωμάτων διατροφής με κύριο συστατικό την πολυφαινόλη Ρεσβερατρόλη, αναλόγως του 

φύλου των ερωτηθέντων. 
 

α.α. Φύλο Αναγνώριση 

προϊόντος 

Μη αναγνώριση 

προϊόντος 

Διάθεση για 

δοκιμή 

1 Άνδρες 22,80% 69,60% 7,60% 

2 Γυναίκες 9,70% 85,50% 4,80% 

 Απαντήσεις επί συνόλου ατόμων 15,30% 78,70% 6,00% 
 

Συμπερασματικά, οι άνδρες βάσει των απαντήσεών τους, φάνηκε να είναι περισσότερο 

ενημερωμένοι συγκριτικά με τις γυναίκες, σε ό,τι άπτεται τουλάχιστον της αναγνώρισης των 

συμπληρωμάτων διατροφής με κύριο συστατικό την πολυφαινόλη Ρεσβερατρόλη. 
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• Υπό-ερώτηση 50.8. Συμπληρώματα διατροφής με κύριο συστατικό τις πολυφαινόλες από 

τα εκχυλίσματα των φύλλων και του καρπού της Ελιάς 

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (ποσοστό 57,70%) απάντησαν ότι δεν αναγνωρίζουν το 

προϊόν. Παρά ταύτα, ο ένας στους τέσσερεις περίπου αυτών (ποσοστό 27,70%) αποκρίθηκε 

ότι αναγνωρίζει το προϊόν, ενώ υπολογίσιμο ποσοστό αυτών (13,20%) απάντησαν ότι έχουν 

διάθεση να το δοκιμάσουν. Εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό 1,40% απάντησε ότι χρησιμοποιεί 

το προϊόν. Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, αναλόγως φύλου, ηλικίας, 

μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και του τόπου διαμονής και των αποκρίσεων των 

ατόμων περί αναγνώρισης ή μη, ή διάθεσης για δοκιμή των συμπληρωμάτων διατροφής με 

κύριο συστατικό τις πολυφαινόλες από τα εκχυλίσματα των φύλλων και του καρπού της 

Ελιάς, διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2. Αναλυτικότερα, εκ 

των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι:  

Ευνόητο τυγχάνει ότι εξαιτίας της εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας απαντήσεων σε ό,τι 

αφορά την επιλογή χρησιμοποίησης του προϊόντος, η συγκεκριμένη περίπτωση απαλείφθηκε 

από τους περεταίρω στατιστικούς ελέγχους. Εκτός των άλλων, και από την προκαταρκτική 

ανάλυση των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι σε τρεις από το σύνολο πέντε ελέγχων, 

εντοπίσθηκαν μηδενικές συχνότητες παρατηρήσεων φατνίων επί της επιλογής 

«χρησιμοποίησης του προϊόντος». Ακόμη και με αυτές τις προϋποθέσεις, στο 20% των 

περιπτώσεων, δηλαδή σε μία (τόπος διαμονής) από τις πέντε μεταβλητές των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών, ήταν αναγκαία η διόρθωση Fisher’s exact test, δεδομένου ότι τουλάχιστον 

σε ποσοστό 80% των παρατηρήσεων των αναμενομένων συχνοτήτων έπρεπε να έχουν την 

τιμή άνω του 5, προκειμένου να μπορεί να εφαρμοσθεί ο σχετικός στατιστικός έλεγχος χ2. 

Έχοντας υπόψη τα προηγουμένως διαλαμβανόμενα, αναλυτικότερα, εκ των σχετικών 

ελέγχων διαπιστώθηκε ότι:  

Επί του συνόλου των εξεταζόμενων μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου με 

χ2(2)=1,143, N=217, p=0,570, ηλικίας με χ2(4)=0,536, N=217, p=0,970, μορφωτικού 

επιπέδου, με χ2(2)=0,780, N=217, p=0,681, εισοδήματος με χ2(4)=5,854, N=217, p=0,213 και 

τόπου διαμονής με χ2(4)=7,794, N=217, p=0,085, οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με 

την αναγνώριση ή μη, ή διάθεσης για δοκιμή συμπληρωμάτων διατροφής με κύριο συστατικό 

τις πολυφαινόλες από τα εκχυλίσματα των φύλλων και του καρπού της Ελιάς, δεν διέφεραν 

σημαντικά. Απαραιτήτως αναφέρεται ότι αναφορικά με τον σχετικό έλεγχο στον τόπο 

διαμονής, διενεργήθηκε η απαραίτητη διόρθωση Fisher’s exact test. Και τούτο διότι στην εν 

λόγω περίπτωση διαπιστώθηκε ότι 2 στις 9 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 22,2% 

παρουσίασαν τιμή αναμενόμενης συχνότητας κάτω του 5. 
 

• Υπό-ερώτηση 50.9. Συμπληρώματα διατροφής με κύριο συστατικό τις πολυφαινόλες από 

σπόρους Σταφυλιού  

Ποσοστό 61,20% των ατόμων απάντησαν ότι δεν αναγνωρίζουν το προϊόν. Ο ένας στους 

πέντε περίπου ερωτηθέντες (ποσοστό 21,50%) δήλωσε ότι το αναγνωρίζει, ενώ το 15,10% 

αυτών απάντησε ότι έχουν διάθεση να το δοκιμάσουν. Σε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό 2,30% 

καταγράφηκε η επιλογή χρησιμοποίησης του προϊόντος. Προκειμένου να διερευνηθεί η 

ανεξαρτησία ή μη, αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και 

του τόπου διαμονής και των αποκρίσεων των ατόμων περί αναγνώρισης ή μη ή διάθεσης για 

δοκιμή των συμπληρωμάτων διατροφής με κύριο συστατικό τις πολυφαινόλες από σπόρους 

σταφυλιού, διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2.  
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Ευνόητο τυγχάνει ότι εξαιτίας της εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας απαντήσεων σε ό,τι 

αφορά την επιλογή χρησιμοποίησης του προϊόντος, η συγκεκριμένη περίπτωση απαλείφθηκε 

από τους περεταίρω στατιστικούς ελέγχους. Εκτός των άλλων, και από την προκαταρκτική 

ανάλυση των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι σε δύο από σύνολο πέντε ελέγχων, εντοπίσθηκαν 

μηδενικές συχνότητες παρατηρήσεων φατνίων επί της επιλογής «χρησιμοποίησης του 

προϊόντος». Ακόμη και με αυτές τις προϋποθέσεις, στο 20% των περιπτώσεων, δηλαδή σε 

μία από τις πέντε μεταβλητές των δημογραφικών χαρακτηριστικών, ήταν αναγκαία η 

διόρθωση Fisher’s exact test, δεδομένου ότι τουλάχιστον σε ποσοστό 80% των 

παρατηρήσεων των αναμενομένων συχνοτήτων έπρεπε να έχουν την τιμή άνω του 5, 

προκειμένου να μπορεί να εφαρμοσθεί ο σχετικός στατιστικός έλεγχος χ2. Έχοντας υπόψη τα 

προηγουμένως διαλαμβανόμενα, αναλυτικότερα, εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε 

ότι:  

Επί του συνόλου των εξεταζομένων μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου με 

χ2(2)=0,332, N=214, p=0,849, ηλικίας με χ2(4)=0,893, N=214, p=0,932, μορφωτικού 

επιπέδου με χ2(2)=0,639, N=214, p=0,719, εισοδήματος με χ2(4)=4,038, N=214, p=0,408, και 

τόπου διαμονής με χ2(4)=4,539, N=214, p=0,321, οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με 

την αναγνώριση ή μη ή διάθεσης για δοκιμή των συμπληρωμάτων διατροφής με κύριο 

συστατικό τις πολυφαινόλες από σπόρους σταφυλιού, δεν διέφεραν σημαντικά. Απαραιτήτως 

αναφέρεται ότι αναφορικά με τον σχετικό έλεγχο στον τόπο διαμονής, διενεργήθηκε η 

απαραίτητη διόρθωση Fisher’s exact test. Και τούτο διότι στην εν λόγω περίπτωση 

διαπιστώθηκε ότι 2 στις 9 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 22,2% παρουσίασαν τιμή 

αναμενόμενης συχνότητας κάτω του 5. 

Περαιτέρω στατιστική ανάλυση με ανάλυση παραγόντων (factor analysis) διερεύνησε 

τους κύριους λόγους αγοράς ή μη των συμπληρωμάτων διατροφής (DS) και των 

λειτουργικών τροφίμων (FF) συμπεριλαμβάνοντας και τις παραπάνω κατηγορίες των 

εξεταζόμενων προϊόντων του Πίνακα 6.14.  

Στην ομάδα των αγοραστών, εξετάστηκαν περαιτέρω οι κύριοι λόγοι αγοράς των 

συμπληρωμάτων διατροφής (DS) και λειτουργικών τροφίμων (FF) (Πίνακας 6.17.), μέσω 

ενός συνόλου 11 ερωτήσεων. Η ανάλυση παραγόντων εντόπισε τρεις σημαντικούς 

παράγοντες, όπως: ο πρώτος παράγοντας που εξηγεί το 28,5% της απόκλισης, μπορεί να 

ερμηνευθεί ως παράγοντας «ευεξίας». Ο δεύτερος βασίζεται στη δημοσιότητα / διαφήμιση 

και περιέργεια των καταναλωτών και ο τρίτος παράγοντας υποστηρίζει τη χρήση των 

εξεταζόμενων προϊόντων (DS / FF), όταν συνιστώνται από έναν επαγγελματία υγείας 

(γιατρός ή διατροφολόγος), προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα υπάρχον πρόβλημα υγείας. 

Στην ομάδα των μη αγοραστών, οι κύριοι λόγοι που εντοπίστηκαν ομαδοποιήθηκαν σε τρεις 

παράγοντες, όπως: ο πρώτος αμφισβητεί τα οφέλη για την υγεία τους, ο δεύτερος σχετίζεται 

με την προτίμηση των ερωτηθέντων για τα φυσικά προϊόντα και μια υγιεινή διατροφή και ο 

τρίτος σχετίζεται με την απουσία σαφώς επισημασμένων σημείων αγοράς αυτών των 

προϊόντων και την υψηλή τιμή τους. Επιπλέον, στην ομάδα των αγοραστών παρουσιάστηκε 

μια σειρά κατηγοριών των εξεταζόμενων προϊόντων (DS/FF) που ήδη χρησιμοποιούν και 

αγοράζουν οι ερωτηθέντες. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν είτε γενικά συμπληρώματα 

διατροφής και λειτουργικά τρόφιμα (π.χ. εκχυλίσματα σταφυλιών ή φύλλων ελιάς ή προϊόντα 

με βάση το ελαιόλαδο), είτε συγκεκριμένα προϊόντα που περιέχουν γνωστά μικροσυστατικά 

(π.χ. ρεσβερατρόλη και υδροξυτυροσόλη). Σε αυτή την ανάλυση εντοπίστηκαν δύο 

παράγοντες: στον πρώτο παράγοντα, οι καταναλωτές αναγνώρισαν τα (πολυ) συμπληρώματα 
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διατροφής βιταμινών και μετάλλων, με όλα τα υπόλοιπα προϊόντα (DS/FF) να 

ομαδοποιούνται σε ένα δεύτερο παράγοντα. Επίσης, επιδιώχθηκε να δημιουργηθεί ένα 

προφίλ καταναλωτών (ξεχωριστά για αγοραστές και μη αγοραστές) σύμφωνα με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Στην ομάδα των αγοραστών, η ανάλυση των μεταβλητών 

των συμπλεγμάτων παρείχε μια σταθερή λύση και για τα τρία συμπλέγματα.  

Πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση των περιπτώσεων και δοκιμή των αναλογιών συσχέτισης 

των συμπλεγμάτων έναντι της διωνυμικής κατανομής. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για το 

σύμπλεγμα 1: «ευημερία», που αντιστοιχεί σε ερωτήσεις που αναφέρονται στον παράγοντα 

1 του Πίνακα  6.17., ο χρήστης που προτιμά τα FF/DS, είναι αυτός/αυτή που είναι 

παντρεμένος/η, είναι > 35 ετών και ζει σε μικρές πόλεις. Για το σύμπλεγμα 2, η προτίμηση 

στα εξεταζόμενα προϊόντα αυξάνεται με την ηλικία και συνήθως ισχύει σε χρήστες που ζουν 

σε μεγάλες πόλεις, ενώ για το σύμπλεγμα 3 (που αντιστοιχεί στον παράγοντα 

«περιέργεια/δημοσιότητα/ διαφήμιση» του Πίνακα 6.17., ο αγοραστής που προτιμά αυτά τα 

προϊόντα αντιστοιχεί σε νεότερη ηλικία (<35 ετών) και με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Δεν 

βρέθηκε στατιστική διαφορά στο φύλο και στο εισόδημα των ερωτηθέντων μεταξύ όλων των 

ομάδων. Για τους μη αγοραστές, διατηρήθηκε μια λύση και για τα τρία συμπλέγματα, που 

αντιστοιχεί στους δύο σημαντικούς παράγοντες που αναφέρονται στο Πίνακας 6.17. 

Πίνακας 6.17. Ανάλυση παραγόντων (factor analysis), με ανάλυση του κύριου συστατικού 

και εναλλαγή varimax, των ερωτήσεων που σχετίζονται με τους λόγους αγοράς ή μη των 

Συμπληρωμάτων Διατροφής (DS) / Λειτουργικών Τροφίμων (FF), και τις κατηγορίες των 

προϊόντων (DS/FF) που ήδη αγόρασαν ή χρησιμοποιούν.  

6.3.3.5.15. Ερώτηση 51: Σημεία αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων  

Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν πολλαπλής επιλογής, ως εκ τούτου δεν προέκυψε ζητούμενο 

ποσοστιαίας καταγραφής πρωτογενών αποτελεσμάτων. Δεδομένου λοιπόν ότι το εκάστοτε 

άτομο είχε τη δυνατότητα να θέσει έως και το σύνολο των προκαθορισμένων παρεχομένων 

επιλογών αναφορικά με το σημείο αγοράς των υπό έρευνα προϊόντων, τα αποτελέσματα 

αθροίσθηκαν και κατόπιν αναλύθηκαν επί του συνόλου των επιλογών τους. Συμπερασματικά 

Αγοραστές των Συμπληρωμάτων Διατροφής (DS) / 

Λειτουργικών Τροφίμων (FF) 
 

Μη αγοραστές των Συμπληρωμάτων Διατροφής (DS)/ 

Λειτουργικών Τροφίμων (FF) 
Παρά-

γοντας 
Μεταβλητές του Ερωτηματολογίου Loadings 

% Variable 

explained 
 

Παρά-

γοντας 
Μεταβλητές του Ερωτηματολογίου Loadings 

% Variable 

explained 

Λόγοι αγοράς/χρήσης των DS/FF  Λόγοι μη αγοράς / χρήσης των DS/FF 

KMO=0.772, BTS=467.9, p<0.0001  KMO=0.693, BTS=311.2, p<0.0001 

1 Προληπτικά για την προστασία της υγείας 0.718 

28.5 

 1 Έλλειψη παροχής οφελών για την υγεία 0.564 

24.1 
 Μακροχρόνια ευεργετική επίδραση 0.806   Αυταρέσκεια γεύσης 0.751 

 Για να αισθάνομαι καλύτερα 0.682   Έλλειψη διεξοδικής μελέτης ασφάλειας τους 0.617 

 Βελτίωση της απόδοσης 0.578   Αρνητική επίδραση στην υγεία 0.763 

 Ως συμπλήρωμα μιας υγιεινής διατροφής 0.666  2 Προτίμηση στα φυσικά προϊόντα 0.781 
19.0 

 Ως φροντίδα για την υγεία 0.703   "Ακολουθώ μια ισορροπημένη διατροφή" 0.725 

2 Από περιέργεια 0.882 

21.0 

 3 Έλλειψη πληροφοριών για τα σημεία αγοράς 0.878 
15.3 

 Διαφήμιση 0.877   Τιμή 0.573 

 Έχουν ωραία γεύση 0.619      

3 Αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας 0.792 
13.2 

     

 Μου τα συνέστησε Γιατρός/Διατροφολόγος 0.849      

         

Κατηγορίες των (DS) /(FF) που αγόρασαν/χρησιμοποίησαν      

KMO=0.935, BTS=1129.0, p<0.0001      

1 Πρωτεΐνες 0.827 

61.1 

     

 Προϊόντα (DS/FF) με βάση το ελαιόλαδο 0.821      

 DS/FF με βάση την Υδροξυτυροσόλη 0.914      

 DS/FF με βάση την Ρεσβερατρόλη 0.916      

 DS/FF με εκχυλίσματα φύλλων της ελιάς 0.868      

 DS/FF με βάση τους σπόρους σταφυλιού 0.877      

 FF που περιέχουν πολυφαινόλες 0.867      

 FF που περιέχουν βιταμίνες & μέταλλα 0.666      

 Άλλα συμπληρώματα διατροφής 0.626      

2 DS που περιέχουν βιταμίνες & μέταλλα 0.976 10.6      
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διαπιστώθηκε ότι μία στις δύο φορές περίπου (ποσοστό 48%) επί του συνόλου των δυνατών 

επιλογών σημείων πώλησης των υπό διερεύνηση προϊόντων, διατυπώθηκε ότι η αγορά τους 

γίνεται από τα φαρμακεία. Με εξαιρετικά σημαντική διαφορά τάξης μεγέθους, ακολούθησαν 

τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων (15,30%) και τα μεγάλα Super Μarkets (14,60%). Εν 

συνεχεία κατά την φθίνουσα σειρά επιλογής των σημείων αγοράς, καταγράφηκαν τα 

καταστήματα υγιεινής διατροφής και το διαδίκτυο με ίσα ποσοστά 9,80%. Καταληκτικώς 

αναφέρεται ότι εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό απαντήσεων εντοπίσθηκε σε ό,τι αφορά τα 

παντοπωλεία μεσογειακής διατροφής (2,50%). Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στο Γράφημα 6.10. που ακολουθεί. 

 

Γράφημα 6.10. Ποσοστά επιλογής σημείων αγοράς των υπό έρευνα προϊόντων επί του συνόλου των 

πιθανών επιλογών. 

6.3.3.5.16. Ερώτηση 52: Συχνότητα αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων  

Το σαφώς υψηλότερο και με μεγάλη διαφορά ποσοστό (72,10%) των ερωτηθέντων 

αποκρίθηκε ότι αγοράζει τα εν λόγω προϊόντα σπανιότερα από μία φορά εκάστου μήνα, ενώ 

ακολούθως, υπολογίσιμο ποσοστό (22,10%) απάντησε ότι τα αγοράζει μία φορά μηνιαίως. 

Χαμηλό εξ αντικειμένου ποσοστό συχνότητας αγοράς διαπιστώθηκε σε όσους ερωτηθέντες 

αποκρίθηκαν ότι προβαίνουν στην αγορά τους κάθε δεκαπενθήμερο (3,40%), ενώ σχεδόν μη 

ανιχνεύσιμα ποσοστά 2% και 0,60% δήλωσαν ότι αγοράζουν τα υπό έρευνα προϊόντα το πολύ 

μια φορά την εβδομάδα, ή 2˗3 φορές εβδομαδιαίως. Απολύτως κανένα άτομο δεν έθεσε 

επιλογή αγοράς επί καθημερινής βάσης. Τα σχετικά αποτελέσματα, παρουσιάζονται στο εν 

συνεχεία παρατιθέμενο Γράφημα 6.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Γράφημα 6.11. Ποσοστά συχνότητας αγοράς των υπό έρευνα προϊόντων. 
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6.3.3.5.17. Ερώτηση 53: Εβδομαδιαία δαπάνη αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων  

Το σαφώς υψηλότερο ποσοστό (44,30%) των ερωτηθέντων απάντησε ότι δαπανά 

εβδομαδιαίως λιγότερα από 3€ για την αγορά των εν λόγω προϊόντων. Ακολούθως, ένας 

στους πέντε περίπου ερωτώμενους (ποσοστό 19,20%) αποκρίθηκε ότι ξοδεύει 5˗10€, το 

11,80% ότι ξοδεύει 3˗5€ και με ουσιαστικά ίσο ποσοστό (11,30%) οι συμμετέχοντες 

απάντησαν ότι δαπανούν 10,01˗30€. Εν συνεχεία, σε φθίνουσα κατάταξη δαπάνης, 

διαπιστώθηκε ότι το 8,40% ξοδεύει 10,01˗20€ και τέλος, το 4,90% ότι δαπανά ποσό άνω των 

30€. Τα εν προκειμένω αποτελέσματα, αποτυπώνονται στο Γράφημα 6.12. που έπεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.12. Εβδομαδιαίως δαπανώμενο ποσό αγοράς των υπό έρευνα προϊόντων. 

 

6.3.3.5.18. Ερώτηση 54: Εκτιμώμενη τιμολογιακή ακρίβεια των υπό εξέταση προϊόντων 

συναρτήσει των ισχυριζόμενων παροχών υγείας  

Αν και οι μισοί συμμετέχοντες (ποσοστό 50,60%) δήλωσαν άγνοια επί της εκτιμώμενης 

τιμολογιακής ακρίβειας των εν λόγω προϊόντων συναρτήσει των ισχυριζόμενων οφελών 

υγείας, εντούτοις, ποσοστό 31% απάντησε ότι τα θεωρεί ακριβά. Το υπόλοιπο ποσοστό 

18,40% αυτών εκτίμησε ότι τα υπό εξέταση προϊόντα δεν είναι ακριβά σε σχέση με τα 

παρεχόμενα ισχυριζόμενα οφέλη υγείας. 

Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη των σχετικών εκτιμήσεων αναλόγως φύλου, 

ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, καθώς και εισοδήματος, διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του 

στατιστικού κριτηρίου χ2. Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι ανεξαρτήτως φύλου 

(χ2(2)=0,332, N=255, p=0,862), μορφωτικού επιπέδου (χ2(2)=0,738, N=255, p=0,699) και 

εισοδήματος (χ2(4)=5,297, N=255, p=0,260), οι αξιολογήσεις, δεν διέφεραν σημαντικά. 

Αντιθέτως όμως, διαπιστώθηκε σημαντική διαφοροποίηση απαντήσεων αναλόγως ηλικιακής 

κλάσης, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε: χ2(4)=16,408, N=255, p<0,01. Η συσχέτιση μεταξύ 

ηλικιακής κλάσης και της εκτιμώμενης τιμολογιακής ακρίβειας των υπό εξέταση προϊόντων 

συναρτήσει των ισχυριζόμενων παροχών υγείας, βάσει του συντελεστή V του Cramer, 

διαπιστώθηκε χαμηλού βαθμού με V=0,179. Τα σχετικά αποτελέσματα απαντήσεων 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 6.18. 
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Πίνακας 6.18. Ποσοστά αποκρίσεων εκτιμώμενης τιμολογιακής ακρίβειας των υπό εξέταση 

προϊόντων συναρτήσει των ισχυριζόμενων παροχών υγείας, αναλόγως της ηλικιακής κλάσης. 
 

 

α.α. 

Βαθμίδα  

ηλικιακής κλάσης 

Εκτιμώμενη ακρίβεια 

ΑΓΝΟΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 18˗35 ετών 43,60% 28,20% 28,20% 

2 36-55 ετών 53,70% 26,60% 19,80% 

3 Άνω των 55 ετών 43,60% 53,80% 2,60% 

 Απαντήσεις επί συνόλου ατόμων 50,60% 31,00% 18,40% 

 

Συμπερασματικά λοιπόν, τα περισσότερο προχωρημένης σε ηλικία άτομα, εξέφρασαν την 

άποψη ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι ακριβά, σε σχέση με τις αποκρίσεις των νεαρών 

ή μέσης ηλικίας ατόμων (των οποίων οι απαντήσεις δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους). 
 

6.3.3.5.19. Ερώτηση 55: Πρόθεση για επιπλέον πληρωμή για την αγορά των υπό εξέταση 

προϊόντων  

Το σαφώς υψηλότερο και με διαφορά ποσοστό των ερωτηθέντων (72,10%) απάντησε 

αρνητικά, το ότι δηλαδή δεν θα ήταν διατιθέμενοι να πληρώσουν επιπλέον για την αγορά των 

προϊόντων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αυτών (27,90%) απάντησε θετικά.  

Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη των σχετικών εκτιμήσεων αναλόγως φύλου, 

ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, καθώς και εισοδήματος, διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του 

στατιστικού κριτηρίου χ2. Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι ανεξαρτήτως φύλου 

(χ2(1)=0,274, N=251, p=0,670), ηλικίας (χ2(2)=4,157, N=251, p=0,123) και εισοδήματος 

(χ2(2)=2,914, N=251, p=0,239), οι απαντήσεις αναφορικά με την πρόθεση επιπλέον 

πληρωμής για την αγορά των υπό εξέταση προϊόντων, δεν διέφεραν σημαντικά.  

Αντιθέτως όμως, διαπιστώθηκε σημαντική διαφοροποίηση απαντήσεων αναλόγως 

μορφωτικού επιπέδου δεδομένου ότι διαπιστώθηκε: χ2(1)=13,302, N=251, p<0,01 και 

απουσία συσχέτισης μεταξύ διάθεσης για επιπλέον πληρωμή για την αγορά των υπό εξέταση 

προϊόντων αναλόγως επιπέδου μόρφωσης. Βάσει του συντελεστή Phi, η συσχέτιση μεταξύ 

της πρόθεσης για επιπλέον πληρωμή για την αγορά των υπό έρευνα αγαθών αναλόγως 

μορφωτικού επιπέδου, ήταν χαμηλού βαθμού με φ=-0,230. Τα σχετικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 6.19. 

 
 

Πίνακας 6.19. Ποσοστά αποκρίσεων πρόθεσης επιπλέον πληρωμής για την αγορά των υπό εξέταση 

προϊόντων, αναλόγως μορφωτικού επιπέδου. 
 

 α.α. Βαθμίδα  

μορφωτικού επιπέδου 

Πρόθεση επιπλέον πληρωμής (%) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Κατώτερη και μέση 7,70% 92,30% 

2 Ανώτατη  33,20% 66,80% 

 Πρόθεση επιπλέον πληρωμής επί συνόλου ατόμων 27,90% 72,10% 

 

 

Συμπερασματικά, τα άτομα υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου, φάνηκε ότι ήταν 

περισσότερο πρόθυμα να πληρώσουν παραπάνω για την αγορά των υπό έρευνα προϊόντων, 

σε σχέση με εκείνους που ανήκαν στο μέσο ή κατώτερο μορφωτικό επίπεδο. Συνδυαστικά 
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πάντως με την προηγούμενη ερώτηση και σε ό,τι άπτεται επί της αξιολογούμενης εν γένει 

χρηματικής τιμής των υπό εξέταση προϊόντων, αξίζουν να αναφερθούν οι εξής παρατηρήσεις: 

 

α) Τα περισσότερο προχωρημένης σε ηλικία άτομα εξέφρασαν την άποψη ότι τα συγκεκριμένα 

προϊόντα είναι ακριβά, σε σχέση με τις αποκρίσεις των νεαρών ή μέσης ηλικίας ατόμων. 

Εντούτοις, σε ό,τι αφορά την πρόθεση για επιπλέον πληρωμή για την αγορά τους, 

διαπιστώθηκε ότι οι σχετικές αποκρίσεις αναλόγως ηλικιακού επιπέδου, δεν διέφεραν 

σημαντικά. Με άλλα λόγια, φάνηκε ότι τα άτομα άνω των 55 ετών, είναι διατεθειμένα να 

πληρώσουν παραπάνω για την αγορά των εν λόγω προϊόντων, πλην όμως τα θεωρούν ακριβά. 

Αναφορικά με τις νεαρότερες και μέσες ηλικίες, φάνηκε ότι αυτές χαρακτηρίζονταν και από 

μια θετική προδιάθεση του να πληρώσουν παραπάνω και ότι δεν θεώρησαν ότι τα 

εξεταζόμενα προϊόντα είναι τόσο ακριβά, όσο τα άτομα της περισσότερο προχωρημένης 

ηλικίας. 

β) Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, οι εκτιμήσεις της τιμολογιακής ακρίβειας των υπό 

εξέταση προϊόντων συναρτήσει των ισχυριζόμενων παροχών υγείας δεν διέφεραν σημαντικά. 

Όμως, τα άτομα που ανήκαν στην ανώτατη βαθμίδα μόρφωσης, ήταν θετικότερα 

προδιαθετημένα προς μια επιπλέον πληρωμή για την αγορά των υπό έρευνα προϊόντων, σε 

σχέση με όσους ανήκαν στο μέσο ή κατώτερο μορφωτικό επίπεδο. 

 

6.3.3.5.20. Ερώτηση 56: Αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας  

Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν πολλαπλής επιλογής. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες είχαν 

τη δυνατότητα να θέσουν έως και το σύνολο των προκαθορισμένων αναφορών σχετικά με 

την επιλογή των προϊόντων αν αντιμετώπιζαν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, οι ίδιοι ή 

κάποιος άλλος για τον οποίο θα τα αγόραζαν. 

Τα καταγραφόμενα προβλήματα υγείας με τις υψηλότερες τιμές ποσοστιαίας εμφάνισης σε 

σχέση με τις υπόλοιπες επιλογές, ήταν το άγχος 19,50%) και τα προβλήματα του 

ανοσοποιητικού (16,50%). Δευτερευόντως αναφέρθηκαν τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης 

(13,80%) και η παχυσαρκία (11,10%). Ακολούθως, με φθίνουσα σειρά εμφάνισης 

καταγράφηκαν: η υπέρταση (7%), τα καρδιαγγειακά νοσήματα (6,20%), τα υψηλά επίπεδα 

τριγλυκεριδίων (5,70%), επιλογή «άλλο» (5,40%) και τα υψηλά επίπεδα σακχάρου (4,90%). 

Καταληκτικής τάξης μεγέθους ποσοστά διαπιστώθηκαν στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 

(3,20%), στο μεταβολικό σύνδρομο (2,70%), στην αθηροσκλήρωση (1,90%), στον καρκίνο 

(1,40%) και στην εκτός επιλογής ελεύθερη αναφορά «κανένα» (0,80%). Η εν λόγω αναφορά 

που καταγράφηκε μεν επί της προκαθορισμένης επιλογής «άλλο», αναφέρθηκε ξεχωριστά, 

δεδομένου ότι οι ερωτώμενοι απάντησαν αρνητικά αναφορικά με το ενδεχόμενο 

χρησιμοποίησης των υπό εξέταση προϊόντων για κάποιο πρόβλημα υγείας. Τα σχετικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.13. 
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Γράφημα 6.13. Εκατοστιαία ποσοστά καταγραφής συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας που 

ενδεχομένως αντιμετωπίζονται από τους ίδιους τους ερωτηθέντες ή κάποιους άλλους, για τους 

οποίους θα αγόραζαν τα υπό εξέταση προϊόντα.  
 

6.3.3.5.21. Ερώτηση 57: Επιλογή ή μη, των εξεταζόμενων προϊόντων προς αντιμετώπιση 

προβλημάτων υγείας 

Με υψηλή διαφορά, οι επτά στους δέκα περίπου συμμετέχοντες (ποσοστό 70,80%) δήλωσαν 

ότι θα επέλεγαν τα υπό εξέταση προϊόντα αν αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ το 

υπόλοιπο ποσοστό 29,20% αποκρίθηκε αρνητικά. Προκειμένου να διερευνηθεί η 

ανεξαρτησία ή μη αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, καθώς και εισοδήματος 

και των απαντήσεων περί επιλογής ή μη, των αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος 

προϊόντων, διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2. Αναλυτικότερα, 

διαπιστώθηκε ότι, ανεξαρτήτως φύλου με χ2(1)=1,633, N=267, p=0,222 και εισοδήματος με 

χ2(2)=2,455, N=267, p=0,295, οι απαντήσεις αναφορικά με την επιλογή η μη των προϊόντων 

για αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, δεν διέφεραν σημαντικά. Αντιθέτως όμως, 

διαπιστώθηκε σημαντική διαφοροποίηση απαντήσεων αναλόγως:  

α) Ηλικιακής κλάσης, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε: χ2(2)=13,667, N=267, p<0,01. Η συσχέτιση 

μεταξύ ηλικιακής κλάσης και της εκτιμώμενης επιλογής ή μη των εξεταζόμενων προϊόντων 

προς αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, βάσει του συντελεστή V του Cramer, διαπιστώθηκε 

χαμηλού βαθμού με V=0,226. Τα σχετικά αποτελέσματα απαντήσεων παρουσιάζονται στον 

παρακάτω Πίνακα 6.20. 
 

Πίνακας 6.20. Ποσοστά αποκρίσεων επιλογής των εξεταζόμενων προϊόντων προς αντιμετώπιση 

προβλημάτων υγείας, αναλόγως της ηλικιακής κλάσης. 
 

 α.α. Ηλικιακή  

κλάση 

Επιλογή προϊόντων (%) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 18˗35 ετών 60,00% 40,00% 

2 36˗55 ετών 77,80% 22,20% 

3 Άνω των 55 ετών 52,40% 47,60% 

 Επιλογή των εξεταζομένων προϊόντων επί συνόλου ατόμων 70,80% 29,20% 

 

Συμπερασματικά, φάνηκε ότι τα άτομα μέσης ηλικίας έδειξαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην 

αγορά των υπό εξέταση προϊόντων προς αντιμετώπιση πιθανού προβλήματος υγείας, σε 
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σχέση με τα άτομα της υψηλότερης ηλικιακά κλάσης, όπου το έλλειμα εμπιστοσύνης ήταν 

υπερδιπλάσιου ποσοστού.  

β) Σημαντική διαφοροποίηση απαντήσεων επί της αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος 

ερώτησης, εντοπίσθηκε όμως και αναλόγως μορφωτικού επιπέδου, δεδομένου ότι 

διαπιστώθηκε: χ2(1)=8,158, N=267, p<0,01. Η συσχέτιση μεταξύ αποκρίσεων περί επιλογής 

ή μη των εξεταζόμενων προϊόντων προς αντιμετώπιση προβλημάτων αναλόγως επιπέδου 

μόρφωσης, βάσει του συντελεστή Phi, ήταν χαμηλού βαθμού με φ=-0,175. Τα σχετικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 6.21. 
 

Πίνακας 6.21. Ποσοστά αποκρίσεων επιλογής των εξεταζόμενων προϊόντων προς αντιμετώπιση 

προβλημάτων υγείας, αναλόγως του μορφωτικού επιπέδου. 
 

 α.α. Βαθμίδα  

μορφωτικού επιπέδου 

Επιλογή προϊόντων (%) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Κατώτερη και μέση 55,40% 44,60% 

2 Ανώτατη  74,90% 25,10% 

 Επιλογή των εξεταζόμενων προϊόντων επί συνόλου ατόμων 70,80% 29,20% 

Οι ανήκοντες στην ανώτατη βαθμίδα μόρφωσης συμμετέχοντες έδειξαν να εμπιστεύονται 

περισσότερο τα υπό εξέταση προϊόντα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου προβλήματος 

υγείας, συγκριτικά με τα άτομα που ανήκαν στο κατώτερο ή μέσο επίπεδο μόρφωσης. 
 

6.3.3.5.22. Ερώτηση 58: Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελούνταν από δέκα διατυπώσεις. 

Ζητούσε από τα άτομα να αναφέρουν το βαθμό συμφωνίας τους αναφορικά με την 

εκτιμώμενη εμπιστοσύνη τους στα συμπληρώματα ή ενισχυμένα με βιταμίνες ή 

πολυφαινόλες κ.λπ. τρόφιμα (λειτουργικά τρόφιμα), όσον αφορά την ασφάλειά τους και την 

απουσία διατροφικού κινδύνου. Η βαθμολόγηση διενεργήθηκε επί της μονόπλευρης 

αύξουσας κλίμακας διάταξης τύπου Likert από το ελάχιστο (βαθμός 1) προς το μέγιστο 

(βαθμός 7) του επιπέδου ασυμφωνίας με ερμηνευτική διάταξη: 1: Απόλυτη συμφωνία, 2: 

Συμφωνία, 3: Μάλλον συμφωνία, 4: Ουδετερότητα, 5: Μάλλον διαφωνία, 6: Διαφωνία, 7: 

Απόλυτη διαφωνία. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία αποκρίσεων ανά κάθε δήλωση σε 

εκατοστιαίο ποσοστό αποκρίσεων αναλόγως της βαθμολογίας συμφωνίας, παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 6.22.  

Όπως διαπιστώθηκε και εκ των συγκεντρωτικών στοιχείων, η γενικά διαφαινόμενη τάση σε 

ό,τι αφορά τις επιμέρους δηλώσεις επί της εν προκειμένω ενότητας ήταν ότι: 

• Στο 60% των περιπτώσεων ήταν κατά βάση η ουδετερότητα και ακολούθως η συμφωνία. 

Αφορούσε τους ισχυρισμούς: 58.1.: «Η χρήση των παραπάνω προϊόντων είναι απόλυτα 

ασφαλής», 58.3.: «Σε ορισμένες περιπτώσεις τα παραπάνω τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν 

ζημία σε υγιή άτομα», 58.4.: «Πιστεύω ότι τα προϊόντα αυτά εκπληρώνουν αυτά που 

υπόσχονται», 58.5.: «Η ασφάλεια των παραπάνω προϊόντων έχει μελετηθεί διεξοδικά», 58.6.: 

«Τα παραπάνω προϊόντα δεν είναι καλό να καταναλώνονται από παιδιά» και 58.8.: «Τα 

προϊόντα αυτά είναι κορυφαία και βασίζονται στην επιστήμη». 

• Σε μία μόνο δήλωση αποτυπώθηκε γενικώς συμφωνία και εν συνεχεία ουδετερότητα. Πιο 

συγκεκριμένα, αφορούσε τον ισχυρισμό 58.7.: «Οι νέες ιδιότητες των παραπάνω προϊόντων 

μπορεί να κρύβουν κινδύνους που δεν μπορούν να προβλεφθούν».  
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• Επιπροσθέτως, σε μία μόνο δήλωση διαπιστώθηκε γενικώς συμφωνία και εν συνεχεία 

διαφωνία. Το εν λόγω συμπέρασμα αφορούσε τον ισχυρισμό 58.2.: «Τα παραπάνω τρόφιμα 

δεν πρέπει να επιτρέπονται στην αγορά αν δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές». 

• Αναφέρεται επίσης ότι σε δύο περιπτώσεις αποτυπώθηκε απουσία ξεκάθαρης γενικής τάσης. 

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις ήταν οι ισχυρισμοί 58.9.: «Ευχαρίστως θα δοκίμαζα άγνωστα 

προϊόντα αν είναι υψηλής διατροφικής αξίας» και 58.10.: «Η υπερβολική χρήση αυτών των 

προϊόντων μπορεί να είναι επιζήμια για την υγεία». 

• Καταληκτικώς αναφέρεται ότι σε καμία απολύτως περίπτωση τα ποσοστά διαφωνίας δεν 

υπερείχαν.  
 

Πίνακας 6.22. Συγκεντρωτικά στοιχεία απαντήσεων ανά κάθε δήλωση της με αριθμό 58 ερώτησης, 
σε εκατοστιαία ποσοστά αποκρίσεων αναλόγως της καταγραφόμενης βαθμολογίας συμφωνίας. 
 

 

Επιμέρους δήλωση  

υπ´ αριθ. 58 ερώτησης  
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Η χρήση των παραπάνω προϊόντων 

είναι απόλυτα ασφαλής 

10,7% 11,9% 14,1% 43,3% 7,8% 5,9% 6,3% 

Τα παραπάνω τρόφιμα δεν πρέπει να 

επιτρέπονται στην αγορά αν δεν 

έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές 

43,6% 6,4% 4,1% 14,7% 4,1% 6,8% 20,3% 

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα 

παραπάνω τρόφιμα μπορεί να 

προκαλέσουν ζημιά σε υγιή άτομα 

12,9% 12,9% 11,4% 38,6% 8,7% 10,2% 5,3% 

Πιστεύω ότι τα προϊόντα αυτά 
εκπληρώνουν αυτά που υπόσχονται 

7,3% 8,8% 17,2% 47,1% 10,3% 5,7% 3,4% 

Η ασφάλεια των παραπάνω 

προϊόντων έχει μελετηθεί διεξοδικά 

8,8% 12,2% 17,9% 44,7% 6,9% 3,8% 5,7% 

Τα παραπάνω προϊόντα δεν είναι 

καλό να καταναλώνονται από παιδιά 

21,0% 9,2% 11,5% 32,8% 9,2% 5,0% 11,5% 

Οι νέες ιδιότητες των παραπάνω 

προϊόντων μπορεί να κρύβουν 

κινδύνους που δεν μπορούν να 

προβλεφθούν 

14,3% 11,3% 14,7% 35,8% 9,8% 8,3% 5,7% 

Τα προϊόντα αυτά είναι κορυφαία  

και βασίζονται στην επιστήμη 

6,5% 11,2% 16,5% 50,8% 6,2% 5,8% 3,1% 

Ευχαρίστως θα δοκίμαζα άγνωστα 

προϊόντα αν είναι προϊόντα υψηλής 

διατροφικής αξίας 

9,8% 14,4% 14,0% 28,8% 11,4% 6,8% 14,8% 

Η υπερβολική χρήση αυτών των 

προϊόντων μπορεί να είναι επιζήμια 

για την υγεία 

24,3% 12,2% 10,6% 25,9% 6,5% 9,5% 11,0% 

 

Τα ανωτέρω συμπεράσματα είναι σε κάθε περίπτωση γενικά, ως εκ τούτου, εν συνεχεία 

έπεται λεπτομερής περιπτωσιολογική ανά επιμέρους ερώτηση, ανάλυση των σχετικών 

αποτελεσμάτων. 

 

6.3.3.5.22.1. Δήλωση 58.1.: «Η χρήση των παραπάνω προϊόντων είναι απόλυτα ασφαλής»  

Διαπιστώθηκε ότι η σαφής τάση απόκρισης ήταν η ουδετερότητα (43,3%) και ακολούθως η 

γενικώς συμφωνία σε ό,τι αφορά τη δήλωση ότι η χρήση των παραπάνω προϊόντων είναι 

απόλυτα ασφαλής (Πίνακας 6.22.).  
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6.3.3.5.22.2. Δήλωση 58.2.: «Τα παραπάνω τρόφιμα δεν πρέπει να επιτρέπονται στην 

αγορά αν δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές» 

Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (54,10%) εξέφρασαν 

συμφωνία αναφορικά με τη διατύπωση ότι τα παραπάνω τρόφιμα δεν πρέπει να επιτρέπονται 

στην αγορά αν δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές. Ακολούθως ο ένας στους τρεις 

συμμετέχοντες διαφώνησε, ενώ σχετικά χαμηλό ποσοστό αποκρίθηκε διακατεχόμενο από μια 

ουδέτερη στάση (Πίνακας 6.22.). 
 

6.3.3.5.22.3. Δήλωση 58.3.: «Σε ορισμένες περιπτώσεις τα παραπάνω τρόφιμα μπορεί να 

προκαλέσουν ζημία σε υγιή άτομα» 

Διαπιστώθηκε ότι η κύρια τάση απόκρισης (38,6%) ήταν η ουδετερότητα και ακολούθως η κατά 

βάση συμφωνία σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα υπό εξέταση 

τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν ζημία σε υγιή άτομα (Πίνακας 6.22.). 
 

6.3.3.5.22.4. Δήλωση 58.4.: «Πιστεύω ότι τα προϊόντα αυτά εκπληρώνουν αυτά που 

υπόσχονται» 

Η σαφής τάση απόκρισης ήταν η ουδετερότητα (47,10%) και η εν συνεχεία κατά τεκμήριο 

συμφωνία, αναφορικά με τη θεώρηση ότι τα υπό έρευνα προϊόντα εκπληρώνουν αυτά που 

υπόσχονται (Πίνακας 6.22.). 
 

6.3.3.5.22.5. Δήλωση 58.5.: «Η ασφάλεια των παραπάνω προϊόντων έχει μελετηθεί 

διεξοδικά»  

Διαπιστώθηκε ότι η αδρομερής τάση απόκρισης ήταν η ουδετερότητα (44,7%) και η εν συνεχεία 

γενικώς συμφωνία σε ό,τι αφορά τη δήλωση ότι η ασφάλεια των παραπάνω προϊόντων έχει 

μελετηθεί διεξοδικά (Πίνακας 6.22.). 
 

6.3.3.5.22.6. Δήλωση 58.6.: «Τα παραπάνω προϊόντα δεν είναι καλό να καταναλώνονται 

από παιδιά»  

Η κύρια τάση απόκρισης ήταν η κατά τεκμήριο συμφωνία (41,7%) αναφορικά με τη δήλωση 

ότι τα παραπάνω προϊόντα δεν είναι καλό να καταναλώνονται από παιδιά, ενώ ακολούθως, ο 

ένας στους τρεις περίπου ερωτηθέντες τοποθετήθηκε με ουδετερότητα και ο ένας στους 

τέσσερεις περίπου διαφώνησε (Πίνακας 6.22.). 
 

6.3.3.5.22.7. Δήλωση 58.7.: «Οι νέες ιδιότητες των παραπάνω προϊόντων μπορεί να 

κρύβουν κινδύνους που δεν μπορούν να προβλεφθούν» 

Συμπερασματικά η γενική τάση απόκρισης ήταν η κατά βάση συμφωνία (40,3%) σε ό,τι αφορά 

τη δήλωση ότι οι νέες ιδιότητες των παραπάνω προϊόντων μπορεί να κρύβουν κινδύνους που 

δεν μπορούν να προβλεφθούν, ενώ ο ένας στους τρεις περίπου ερωτηθέντες τοποθετήθηκε με 

ουδετερότητα και ο ένας στους τέσσερεις περίπου διαφώνησε (Πίνακας 6.22.). 
 

6.3.3.5.22.8. Δήλωση 58.8.: «Τα προϊόντα αυτά είναι κορυφαία και βασίζονται στην 

επιστήμη» 

Διαπιστώθηκε ότι η γενική τάση απόκρισης ήταν η ουδετερότητα (50,80%) και ακολούθως η 

κατά βάση συμφωνία αναφορικά με τη διατύπωση ότι τα υπό εξέταση προϊόντα είναι κορυφαία 

και βασίζονται στην επιστήμη (Πίνακας 6.22.). 
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6.3.3.5.22.9. Δήλωση 58.9.: «Ευχαρίστως θα δοκίμαζα άγνωστα προϊόντα αν είναι υψηλής 

διατροφικής αξίας»  

Συμπερασματικά δεν διαπιστώθηκε σαφής τάση απόκρισης αναφορικά με το ενδεχόμενο του να 

δοκίμαζαν οι συμμετέχοντες ευχαρίστως άγνωστα προϊόντα αν ήταν υψηλής διατροφικής αξίας, 

δεδομένου ότι οι απαντήσεις ήταν περίπου ισομερώς διαμοιρασμένες. Αν και το υψηλότερο 

ποσοστό των αποκρίσεων εξέφραζε κατά βάση συμφωνία, με μη σημαντική διαφορά έπονταν η 

εν γένει διαφωνία και επίσης με μη υψηλή διαφορά η ουδέτερη στάση (Πίνακας 6.22.). 
 

6.3.3.5.22.10. Δήλωση 58.10.: «Η υπερβολική χρήση αυτών των προϊόντων μπορεί να είναι 

επιζήμια για την υγεία» 

Διαπιστώθηκε ότι τα μισά περίπου άτομα συμφώνησαν (47,10%) αναφορικά με τον ισχυρισμό 

ότι η υπερβολική χρήση αυτών των προϊόντων μπορεί να είναι επιζήμια για την υγεία. Παρά 

ταύτα, το ¼ αυτών εξέφρασε διαφωνία και επίσης το ¼ αυτών έδειξε να διακατέχεται από 

ουδετερότητα απόψεων (Πίνακας 6.22.). 

 

6.3.5.23. Ερώτηση 59: Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελούνταν από πέντε διατυπώσεις. 

Κατά ανάλογο τρόπο με την προηγούμενη με αριθμό 58 ερώτηση, ζητούσε από τα άτομα να 

εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας τους αναφορικά με την εκτιμώμενη αναγκαιότητα των 

συμπληρωμάτων ή ενισχυμένων με βιταμίνες ή πολυφαινόλες κ.λπ. τροφίμων (λειτουργικά 

τρόφιμα). Η βαθμολόγηση διενεργήθηκε επί της μονόπλευρης αύξουσας κλίμακας διάταξης 

τύπου Likert, από το ελάχιστο (βαθμός 1) προς το μέγιστο (βαθμός 7) του επιπέδου 

ασυμφωνίας με ερμηνευτική διάταξη: 1: Απόλυτη συμφωνία, 2: Συμφωνία, 3: Μάλλον 

συμφωνία, 4: Ουδετερότητα, 5: Μάλλον διαφωνία, 6: Διαφωνία, 7: Απόλυτη διαφωνία. Τα 

συγκεντρωτικά στοιχεία των αποκρίσεων ανά κάθε δήλωση, σε εκατοστιαίο ποσοστό 

αποκρίσεων αναλόγως της καταγραφόμενης βαθμολογίας συμφωνίας, παρουσιάζονται στον 

παρακάτω Πίνακα 6.23.  

 

Πίνακας 6.23. Συγκεντρωτικά στοιχεία απαντήσεων ανά κάθε δήλωση της με αριθμό 59 ερώτησης, 

σε εκατοστιαία ποσοστά αποκρίσεων αναλόγως της καταγραφόμενης βαθμολογίας συμφωνίας.  
 

 

Επιμέρους δήλωση  

υπ´ αριθ. 59 ερώτησης  
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Μπορώ να βελτιώσω την υγεία μου 
καταναλώνοντας τα παραπάνω προϊόντα 

6,7% 15,4% 18,0% 40,8% 7,5% 6,7% 4,9% 

Τα παραπάνω προϊόντα δεν είναι 
καθόλου απαραίτητα 

7,2% 11,0% 15,5% 34,5% 12,1% 12,5% 7,2% 

Για ένα υγιές άτομο είναι άνευ σημασίας 

η χρήση αυτών των προϊόντων 

17,1% 12,6% 12,6% 27,9% 11,2% 9,7% 8,9% 

Τα παραπάνω προϊόντα καταναλώνονται 

κυρίως από άτομα που δεν τα 
χρειάζονται 

9,7% 10,9% 14,2% 44,2% 7,1% 7,1% 6,7% 

Είναι σπουδαίο που η νέα τεχνολογία 
επιτρέπει τη δημιουργία των παραπάνω 

προϊόντων 

16,0% 17,9% 15,7% 26,9% 8,6% 6,7% 8,2% 

 

Όπως διαπιστώθηκε και εκ των συγκεντρωτικών στοιχείων, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη 

ερώτηση, τα γενικότερα συμπεράσματα ήταν: 
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• Στις μισές περιπτώσεις, η γενική τάση επί της εν προκειμένω ενότητας δεν ήταν ξεκάθαρη. 

Αφορούσε τους ισχυρισμούς 59.2.: «Τα παραπάνω προϊόντα δεν είναι καθόλου απαραίτητα», 

59.3.: «Για ένα υγιές άτομο είναι άνευ σημασίας η χρήση αυτών των προϊόντων» και 59.5.: 

«Είναι σπουδαίο που η νέα τεχνολογία επιτρέπει τη δημιουργία των παραπάνω προϊόντων». 

• Στο 40% των περιπτώσεων που αφορούσε τις διατυπώσεις 59.1.: «Μπορώ να βελτιώσω την 

υγεία μου καταναλώνοντας τα παραπάνω προϊόντα» και 59.4.: «Τα παραπάνω προϊόντα 

καταναλώνονται κυρίως από άτομα που δεν τα χρειάζονται», διαφάνηκε γενικώς συμφωνία 

και εν συνεχεία ουδετερότητα ή ουδετερότητα και ακολούθως συμφωνία αντιστοίχως. 

• Σε καμία απολύτως περίπτωση τα ποσοστά διαφωνίας δεν υπερείχαν.  

Τα ανωτέρω στοιχεία συνιστούν αδρομερή αποτύπωση συμπερασμάτων, ενώ η κατά 

περίπτωση ανάλυση των επιμέρους στοιχείων παρουσιάζεται ακολούθως. 

 

6.3.5.23.1. Δήλωση 59.1.: «Μπορώ να βελτιώσω την υγεία μου καταναλώνοντας τα 

παραπάνω προϊόντα»  

H γενική τάση απόκρισης ήταν κατά βάση η συμφωνία (40,1%), καθώς και η ουδετερότητα 

(40,8%) αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι δύναται να βελτιωθεί η υγεία του εκάστοτε ατόμου 

καταναλώνοντας τα παραπάνω προϊόντα (Πίνακας 6.23.). 

6.3.5.23.2. Δήλωση 59.2.: «Τα παραπάνω προϊόντα δεν είναι καθόλου απαραίτητα»  

Συμπερασματικά δεν αποτυπώθηκε σαφής τάση απόκρισης, καθώς οι απαντήσεις ήταν 

ισομερώς διαμοιρασμένες σε τρεις κατευθύνσεις, σε ό,τι αφορά τη δήλωση ότι τα παραπάνω 

προϊόντα δεν είναι καθόλου απαραίτητα (Πίνακας 6.23.). 

6.3.5.23.3. Δήλωση 59.3.: «Για ένα υγιές άτομο είναι άνευ σημασίας η χρήση αυτών των 

προϊόντων» 

Διαπιστώθηκε ότι αν και σαφώς οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφώνησαν (42,3%) αναφορικά 

με τον ισχυρισμό ότι για ένα υγιές άτομο είναι άνευ σημασίας η χρήση αυτών των προϊόντων. 

Εντούτοις, οι υπόλοιποι ή τοποθετήθηκαν με ουδετερότητα, ή διαφώνησαν χωρίς σημαντική 

διαφορά (Πίνακας 6.23.). 

6.3.5.23.4. Δήλωση 59.4.: «Τα παραπάνω προϊόντα καταναλώνονται κυρίως από άτομα 

που δεν τα χρειάζονται»  

Διαπιστώθηκε ότι η επικρατούσα τάση απόκρισης ήταν η κατά βάση ουδετερότητα (44,2%) και 

ακολούθως η εν γένει συμφωνία (34,8%), αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι τα παραπάνω 

προϊόντα καταναλώνονται κυρίως από άτομα που δεν τα χρειάζονται (Πίνακας 6.23.). 

6.3.5.23.5. Δήλωση 59.5.: «Είναι σπουδαίο που η νέα τεχνολογία επιτρέπει τη δημιουργία 

των παραπάνω προϊόντων» 

Διαπιστώθηκε ότι αν και τα μισά άτομα συμφώνησαν (49,6%). Εντούτοις, το ¼ αυτών 

διακατεχόταν από ουδετερότητα και το ¼ επίσης αυτών εξέφρασε διαφωνία σε ό,τι αφορά την 

εν λόγω διατύπωση (Πίνακας 6.23.). 

 

6.3.3.5.24. Ερώτηση 60: Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελούνταν από τρεις διατυπώσεις. 

Κατά ανάλογο τρόπο με τις προηγούμενες με αριθμό 58 και 59 ερωτήσεις, ζητούσε από τα 

άτομα να εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας τους αναφορικά με τον εκτιμώμενο βαθμό στον 
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οποίο τα υπό εξέταση προϊόντα δύνανται να λειτουργήσουν ως φάρμακα. Η βαθμολόγηση 

διενεργήθηκε επί της μονόπλευρης αύξουσας κλίμακας διάταξης τύπου Likert, από το 

ελάχιστο (βαθμός 1) προς το μέγιστο (βαθμός 7) του επιπέδου ασυμφωνίας με ερμηνευτική 

διάταξη: 1: Απόλυτη συμφωνία, 2: Συμφωνία, 3: Μάλλον συμφωνία, 4: Ουδετερότητα, 5: 

Μάλλον διαφωνία, 6: Διαφωνία, 7: Απόλυτη διαφωνία. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των 

αποκρίσεων ανά κάθε δήλωση, σε εκατοστιαία ποσοστά αποκρίσεων αναλόγως της 

καταγραφόμενης βαθμολογίας συμφωνίας, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.24. 
 

Πίνακας 6.24. Συγκεντρωτικά στοιχεία απαντήσεων ανά κάθε δήλωση της με αριθμό 60 ερώτησης, 

σε εκατοστιαία ποσοστά αποκρίσεων αναλόγως βαθμολογίας συμφωνίας. 

 

Επιμέρους δήλωση  

υπ´ αριθ. 60 ερώτησης 
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Φάρμακα και Συμπληρώματα Διατροφής 

πρέπει να διαχωρίζονται επαρκώς 

43,0% 13,0% 4,8% 11,1% 3,3% 5,6% 19,3% 

Τα παραπάνω προϊόντα μπορούν  

να διορθώσουν τις επιπτώσεις που 

προκαλούνται από μια ανθυγιεινή δίαιτα 

14,6% 14,6% 13,9% 28,5% 9,4% 7,9% 11,2% 

Τα παραπάνω προϊόντα περιέχουν 

συστατικά που βελτιώνουν την υγεία  

σε βάθος χρόνου 

13,4% 14,1% 14,1% 36,8% 9,3% 4,5% 7,8% 

 

Όπως διαπιστώθηκε και εκ των ανωτέρω στοιχείων, η γενική τάση επί της εν προκειμένω 

ενότητας ήταν η κατά βάση συμφωνία, όχι όμως σε απόλυτο βαθμό, δεδομένου ότι 

καταγράφηκαν υπολογίσιμα ποσοστά ουδετερότητας ή και διαφωνίας.  

 

6.3.3.5.24.1. Δήλωση 60.1.: «Φάρμακα και Συμπληρώματα Διατροφής πρέπει να 

διαχωρίζονται επαρκώς»  

Συμπερασματικά, αποκαλύφθηκε ότι η σαφής τάση απόκρισης ήταν η κατά βάση συμφωνία 

(60,8%) σε ό,τι αφορά τη διατύπωση ότι τα φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής πρέπει να 

διαχωρίζονται επαρκώς, ενώ ο ένας στους τρεις περίπου ερωτηθέντες διαφώνησε (Πίνακας 

6.24.). 
 

6.3.3.5.24.2. Δήλωση 60.2.: «Τα παραπάνω προϊόντα μπορούν να διορθώσουν τις 

επιπτώσεις που προκαλούνται από μια ανθυγιεινή δίαιτα»  

Αν και τα περισσότερα άτομα συμφώνησαν (43,1%) με την παραπάνω δήλωση, εντούτοις, 

σαφώς υπολογίσιμα ποσοστά τοποθετήθηκαν διακατεχόμενα από ουδέτερη στάση ή εξέφρασαν 

διαφωνία (Πίνακας 6.24.). 
 

6.3.3.5.24.3. Δήλωση 60.3.: «Τα παραπάνω προϊόντα περιέχουν συστατικά που βελτιώνουν 

την υγεία σε βάθος χρόνου»  

Συμπερασματικά, φάνηκε ότι η κατά τεκμήριο τάση απόκρισης ήταν η κατά βάση συμφωνία 

(41,6%) ενώ ακολούθησε η ουδετερότητα απόψεων (36,8%), αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι 

τα εξεταζόμενα προϊόντα περιέχουν συστατικά που βελτιώνουν την υγεία σε βάθος χρόνου 

(Πίνακας 6.24.). 
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6.3.4. Θεματική ενότητα 4: Ετικέτες 

Η τέταρτη και προτελευταία ενότητα του πρώτου ερωτηματολογίου που περιλάμβανε πέντε 

ερωτήσεις (με αριθμό 61˗65) εστιαζόταν στην κατεύθυνση ανίχνευσης, καταγραφής και 

ανάλυσης των απόψεων των καταναλωτών επί των ετικετών των υπό διερεύνηση προϊόντων. 

Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε τα εξής: 
 

6.3.4.1. Ερώτηση 61: Συχνότητα ανάγνωσης των πληροφοριών επί των ετικετών ενός 

προϊόντος κατά την αγορά του  

Λίγο λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (ποσοστό 46,10%) δήλωσαν ότι διαβάζουν 

πάντα τις ετικέτες. Περίπου ο ένας στους τρεις (32,40%) απάντησε «μερικές φορές», ο ένας 

στους πέντε (20,10%) αποκρίθηκε ότι τις διαβάζει μόνο όταν πρόκειται για ένα νέο προϊόν 

και μόλις το 1,40% απάντησε ότι δεν τις διαβάζει ποτέ. Τα σχετικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο ακόλουθο Γράφημα 6.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.14. Εκατοστιαία ποσοστά απαντήσεων αναλόγως της συχνότητας ανάγνωσης των 

πληροφοριών στην ετικέτα ενός προϊόντος κατά την αγορά του. 
 

Αν και το αποτέλεσμα κατέστη πρακτικά σαφές αναφορικά με το θετικό βαθμό 

αναγνωσιμότητας των πληροφοριών επί των ετικετών των προϊόντων. Προς περαιτέρω 

ανάλυση και προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, αναλόγως φύλου, ηλικίας, 

μορφωτικού επιπέδου, καθώς και εισοδήματος και των απαντήσεων περί συχνότητας 

ανάγνωσης των πληροφοριών στην ετικέτα ενός προϊόντος κατά την αγορά του, 

διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2. Αναλυτικότερα, 

διαπιστώθηκε ότι:  

Ανεξαρτήτως φύλου με χ2(3)=3,027, N=349, p=0,384, ηλικίας με χ2(6)=11,194, N=349, 

p=0,063 και εισοδήματος με χ2(6)=9,104, N=349, p=0,143, οι αποκρίσεις αναλόγως της 

συχνότητας ανάγνωσης των πληροφοριών στην ετικέτα ενός προϊόντος κατά την αγορά του, 

δεν διέφεραν σημαντικά. Απαραιτήτως αναφέρεται ότι αναφορικά με τους σχετικούς 

ελέγχους στο φύλο, την ηλικία, και το εισόδημα, διενεργήθηκε η απαραίτητη διόρθωση 

Fisher’s exact test. Και τούτο διότι στις εν λόγω περιπτώσεις, κατ’ αντιστοιχία διαπιστώθηκε 

ότι: 2 στις 8 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 25%, 3 στις 12 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 

25% και 3 στις 12 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 25%, παρουσίασαν τιμή αναμενόμενης 

συχνότητας κάτω του 5. 
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Διαπιστώθηκε επίσης ότι το εν προκειμένω στατιστικό κριτήριο δεν ήταν δυνατόν να 

εφαρμοσθεί στη μεταβλητή του μορφωτικού επιπέδου, διότι καταγράφηκε περίπτωση 

μηδενικής απόκρισης (επιλογή «Ποτέ» στην κατώτερη και μέση βαθμίδα εκπαίδευσης). 

Επίσης, δεδομένης της διακριτότητας των επιπέδων μέτρησης της ποιοτικής κατηγορικής 

μεταβλητής απόκρισης, δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοσθεί ο Kruskal–Wallis Η στατιστικός 

έλεγχος, δεδομένου ότι δεν θα ήταν δυνατόν να θεωρηθεί συνεχής μεταβλητή.  
 

6.3.4.2. Ερώτηση 62: Σημαντικότερες πληροφορίες επί της συσκευασίας του προϊόντος 

Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν πολλαπλής επιλογής, ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες είχαν 

τη δυνατότητα να θέσουν έως και το σύνολο των προκαθορισμένων αναφορών σχετικά με το 

ποιες πληροφορίες θεωρούν σημαντικότερες στη συσκευασία του προϊόντος. 

Οι σημαντικότερες πληροφορίες επί της εκάστοτε συσκευασίας προϊόντων, σε ακολουθία 

φθίνουσας κατάταξης, από αυτές δηλαδή που εμφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά επιλογής 

προς όσες παρουσίασαν τα χαμηλότερα, διαπιστώθηκε ότι ήταν: Πρωταρχικά η αναγραφή 

που να αναφέρει ότι είναι πιστοποιημένο/ελεγμένο (14,40%), ακολούθως να μην έχει 

συντηρητικά/ πρόσθετα (12,60%) και εν συνεχεία να μην περιέχει γενετικά τροποποιημένα 

συστατικά (11,70%). Σε ακόλουθη τάξη μεγέθους, σημαντικά θεωρήθηκαν το να είναι 

φρέσκο (10,50%), η θρεπτική του αξία (10%), το να μην περιέχει φυτοφάρμακα (9,90%), το 

να είναι φυσικό/ βιολογικό προϊόν (8,80%) και η απουσία ζάχαρης (8,30%). Επί της 

χαμηλότερης τάξης μεγέθους σε βαθμό σημαντικότητας, συμπεριλήφθηκαν το να περιέχει 

χαμηλή ποσότητα αλατιού (5,10%), να είναι χαμηλό σε λιπαρά (5%) και καταληκτικώς να 

είναι χαμηλό σε θερμίδες (3,70%). Τα αποτελέσματα της αναφορικά με το αντικείμενο του 

θέματος ερώτησης παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.15. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Γράφημα 6.15. Εκατοστιαία ποσοστά αναφοράς θεωρούμενης σημαντικότητας των πληροφοριών επί 

της συσκευασίας προϊόντων. 

 

6.3.4.3. Ερώτηση 63: Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελούνταν από έξι διατυπώσεις. 

Αφορούσε την εκτίμηση του βαθμού συμφωνίας των ερωτηθέντων αναφορικά με τη γνώμη 

τους για τους ισχυρισμούς υγείας που αναγράφονται στις ετικέτες των υπό εξέταση 

προϊόντων. Η βαθμολόγηση διενεργήθηκε επί της μονόπλευρης αύξουσας κλίμακας διάταξης 

τύπου Likert, από το ελάχιστο (βαθμός 1) προς το μέγιστο (βαθμός 7) του επιπέδου 

ασυμφωνίας με ερμηνευτική διάταξη: 1: Απόλυτη συμφωνία, 2: Συμφωνία, 3: Μάλλον 
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συμφωνία, 4: Ουδετερότητα, 5: Μάλλον διαφωνία, 6: Διαφωνία, 7: Απόλυτη διαφωνία. Τα 

συγκεντρωτικά στοιχεία των αποκρίσεων ανά κάθε δήλωση, σε εκατοστιαίο ποσοστό 

αποκρίσεων αναλόγως της καταγραφόμενης βαθμολογίας συμφωνίας, παρουσιάζονται στον 

παρακάτω Πίνακα 6.25.  
 

Πίνακας 6.25. Συγκεντρωτικά στοιχεία απαντήσεων ανά κάθε δήλωση της με αριθμό 63 ερώτησης, 

σε εκατοστιαία ποσοστά αποκρίσεων αναλόγως της καταγραφόμενης βαθμολογίας συμφωνίας. 

 

Επιμέρους δήλωση  
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Είναι αξιόπιστες πληροφορίες 6,5% 15,9% 17,9% 37,1% 12,9% 6,8% 2,9% 

Μας κρύβουν τις αρνητικές 

επιπτώσεις 

7,1% 14,4% 19,1% 32,1% 12,1% 8,5% 6,8% 

Πιστεύω σε αυτές μόνο αν κάποιος 

γιατρός ή διατροφολόγος συνιστά  

τη χρήση τους 

14,9% 15,5% 16,7% 26,6% 10,8% 7,3% 8,2% 

Πρέπει να είναι  

επιστημονικά αποδεδειγμένες 

35,9% 19,4% 6,2% 13,5% 3,8% 9,7% 11,5% 

Μου είναι αδιάφοροι 12,3% 9,0% 6,3% 29,8% 6,6% 10,2% 25,6% 

Δεν πιστεύω στους ισχυρισμούς 

υγείας 

9,9% 12,6% 11,7% 30,9% 9,6% 10,5% 14,7% 

 

Όπως διαπιστώθηκε και εκ των συγκεντρωτικών στοιχείων, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη 

ερώτηση, τα γενικότερα συμπεράσματα ήταν: 

• Η βασική τάση απόκρισης ήταν η συμφωνία και ακολούθως η ουδετερότητα απόψεων, 

λαμβάνοντας όμως απαραιτήτως υπόψη ότι υπολογίσιμο ποσοστό ατόμων τοποθετήθηκε και 

επί της κατεύθυνσης διαφωνίας σε ό,τι αφορούσε τις παραμέτρους: 63.1.: «περί αξιοπιστίας 

των ισχυρισμών υγείας που αναγράφονται στις ετικέτες των υπό εξέταση προϊόντων», 63.2.: 

«περί ενδεχομένου απόκρυψης των αρνητικών επιπτώσεων των ισχυρισμών υγείας που 

αναγράφονται στις ετικέτες των υπό εξέταση προϊόντων» και 63.3.: «περί επιδεικνυόμενης 

εμπιστοσύνης στους ισχυρισμούς υγείας που αναγράφονται στις ετικέτες των υπό εξέταση 

προϊόντων, μόνο υπό την προϋπόθεση του να συνίστανται από κάποιο Γιατρό ή Διατροφολόγο». 

• Παρόμοια κεντρική τάση με τα ανωτέρω, με την επισήμανση όμως ότι το ποσοστό 

ουδετερότητας ήταν σαφώς χαμηλό, εντοπίσθηκε δηλαδή κατά τεκμήριο συμφωνία και 

ακολούθως διαφωνία. Διαπιστώθηκε σε ό,τι αφορά τη δήλωση 63.4. που αναφερόταν στο ότι 

οι ισχυρισμοί υγείας που αναγράφονται στις ετικέτες των υπό εξέταση προϊόντων, οφείλουν 

να είναι επιστημονικά αποδεδειγμένοι. 

• Γενική κατεύθυνση διαφωνίας με εν συνεχεία υπολογίσιμα ποσοστά ουδετερότητας ή 

συμφωνίας, αποτυπώθηκε επί του ισχυρισμού 63.5. που αφορούσε την επιδεικνυόμενη 

αδιαφορία επί των ισχυρισμών υγείας που αναγράφονται στις ετικέτες των αναφορικά με το 

αντικείμενο του θέματος προϊόντων. 

• Καταληκτικώς αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε μια απουσία σαφούς κεντρικής τάσης 

αποκρίσεων, σε ό,τι άπτονταν της δήλωσης 63.6. αναφορικά με την καταγραφή του βαθμού 

συμφωνίας επί της δήλωσης έλλειψης εμπιστοσύνης στους ισχυρισμούς υγείας που 

αναγράφονται στις ετικέτες των εξεταζόμενων προϊόντων. 
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Τα ανωτέρω στοιχεία συνιστούν αδρομερή αποτύπωση συμπερασμάτων, ως εκ τούτου, η 

κατά περίπτωση ανάλυση των επιμέρους στοιχείων παρουσιάζεται ακολούθως. 

6.3.4.3.1. Δήλωση 63.1.: «Είναι αξιόπιστες πληροφορίες» 

Η κατά τεκμήριο τάση απόκρισης ήταν η κατά βάση συμφωνία (40,3%), καθώς και η 

ουδετερότητα (37,10%) των απόψεων. Επισημαίνεται πάντως ότι υπολογίσιμο ποσοστό 

22,60% των συμμετεχόντων διαφώνησε αναφορικά με την αξιοπιστία των ισχυρισμών υγείας 

που αναγράφονται στις ετικέτες των υπό εξέταση προϊόντων (Πίνακας 6.25.). 

6.3.4.3.2. Δήλωση 63.2.: «Μας κρύβουν τις αρνητικές επιπτώσεις» 

Η βασική τάση απόκρισης ήταν η συμφωνία (40,6%) και ακολούθως η ουδετερότητα (32,10%) 

απόψεων. Οφείλεται πάντως απαραιτήτως να ληφθεί υπόψη ότι ο ένας στους τέσσερεις περίπου 

ερωτηθέντες τοποθετήθηκε επί της κατεύθυνσης διαφωνίας αναφορικά με το ενδεχόμενο 

απόκρυψης των αρνητικών επιπτώσεων των ισχυρισμών υγείας που αναγράφονται στις ετικέτες 

των υπό εξέταση προϊόντων (Πίνακας 6.25.). 

6.3.4.3.3. Δήλωση 63.3.: «Πιστεύω σε αυτές μόνο αν κάποιος Γιατρός ή Διατροφολόγος 

συνιστά τη χρήση τους» 

Η βασική τάση απόκρισης ήταν η συμφωνία (47,10%) αναφορικά με την εμπιστοσύνη στους 

ισχυρισμούς υγείας που αναγράφονται στις ετικέτες των υπό εξέταση προϊόντων, μόνο υπό την 

προϋπόθεση του να συνίστανται από κάποιο Γιατρό ή Διατροφολόγο, ενώ ο ένας στους 

τέσσερεις ερωτηθέντες ή εξέφρασε ή ουδέτερη στάση ή τοποθετήθηκε διαφωνώντας (Πίνακας 

6.25.). 

6.3.4.3.4. Δήλωση 63.4.: «Πρέπει να είναι επιστημονικά αποδεδειγμένες» 

Η κυρίαρχη τάση απόκρισης ήταν η συμφωνία (61,5%) σε ό,τι αφορά τη δήλωση του ότι οι 

ισχυρισμοί υγείας που αναγράφονται στις ετικέτες των υπό εξέταση προϊόντων οφείλουν να 

είναι επιστημονικά αποδεδειγμένοι, λαμβάνοντας όμως απαραιτήτως υπόψη ότι ο ένας στους 

τέσσερεις περίπου ερωτηθέντες διαφώνησε (Πίνακας 6.25.). 

6.3.4.3.5. Δήλωση 63.5.: «Μου είναι αδιάφοροι» 

Η γενική τάση απόκρισης ήταν η διαφωνία (42,6%) αναφορικά με το ότι καθίστανται αδιάφοροι 

οι ισχυρισμοί υγείας που αναγράφονται στις ετικέτες των αναφορικά με το αντικείμενο του 

θέματος προϊόντων, ενώ ποσοστό κατάτι υψηλότερο από έναν στους τέσσερεις ερωτηθέντες ή 

εξέφρασε ουδετερότητα ή τοποθετήθηκε συμφωνώντας (Πίνακας 6.25.). 

6.3.4.3.6. Δήλωση 63.6.: «Δεν πιστεύω στους ισχυρισμούς υγείας» 

Δεν καταγράφηκε σαφής τάση απόκρισης δεδομένου ότι οι απαντήσεις ήταν περίπου ισομερώς 

διαμοιρασμένες αναφορικά με την έλλειψη εμπιστοσύνης στους ισχυρισμούς υγείας. 

Αναλυτικότερα δε, διαπιστώθηκε, αν και το υψηλότερο ποσοστό των αποκρίσεων εξέφραζε 

κατά βάση διαφωνία (34,8%), με μη σημαντική διαφορά έπονταν η εν γένει συμφωνία (34,2%), 

καθώς επίσης και με μη υψηλή διαφορά η ουδέτερη στάση (30,9%) (Πίνακας 6.25.). 
 

6.3.4.4. Ερώτηση 64: Σημαντικότεροι ισχυρισμοί υγείας για την αγορά των υπό 

διερεύνηση προϊόντων 

Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν πολλαπλής επιλογής, συνεπώς, οι συμμετέχοντες είχαν τη 

δυνατότητα να θέσουν έως και το σύνολο των προκαθορισμένων αναφορών σχετικά με το 

ποιους ισχυρισμούς υγείας θεωρούν σημαντικότερους για την αγορά των παραπάνω 
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προϊόντων. Οι σημαντικότεροι ισχυρισμοί υγείας για την αγορά των προϊόντων, σε 

ακολουθία μιας φθίνουσας κατάταξης, από αυτούς δηλαδή που εμφάνισαν τα υψηλότερα 

ποσοστά επιλογής προς όσους παρουσίασαν τα χαμηλότερα, διαπιστώθηκε ότι ήταν: 

Πρωταρχικά ότι δυναμώνει τη φυσική άμυνα του οργανισμού σε ποσοστό 19,10%. 

Ακολούθως και σε ποσοστά εκατέρωθεν της τάξης του 10% διαπιστώθηκε ότι επιλέχθηκαν: 

η διατήρηση χαμηλού επιπέδου χοληστερόλης (12,10%), ότι καθίσταται ευεργετικό για τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα (10,60%), ότι εμποδίζει τη δημιουργία ελευθέρων ριζών και 

μειώνει το οξειδωτικό στρες (9,50%), ότι αυξάνει την πνευματική απόδοση, ότι μειώνει την 

υπέρταση και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα (σε ίσα ποσοστά 9%) και ότι μειώνει το άγχος 

(8,20%). Επί της χαμηλότερης τάξης μεγέθους σε βαθμό σημαντικότητας συμπεριλήφθηκαν: 

ότι προλαμβάνει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων (6,90%), ότι προλαμβάνει την 

εμφάνιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών (π.χ. Alzheimer) σε ποσοστό 6,20%, ότι 

προλαμβάνει την αθηροσκλήρωση (5,10%) και ότι μειώνει την αντίσταση στην Ινσουλίνη 

(3,70%), ενώ εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό 0,70% συγκέντρωσε η επιλογή «άλλο». Τα 

αποτελέσματα της αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος ερώτησης, παρουσιάζονται στο 

Γράφημα 6.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Γράφημα 6.16. Συχνότητα αναφοράς των σημαντικότερων ισχυρισμών υγείας για την αγορά των υπό 
διερεύνηση προϊόντων. 
 

6.3.4.5. Ερώτηση 65: Αναγραφή επιπλέον πληροφοριών επί των ετικετών των υπό 

διερεύνηση προϊόντων 

Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν επίσης πολλαπλής επιλογής. Επομένως, στα άτομα παρεχόταν 

η εκ των προτέρων δυνατότητα επιλογής έως και του συνόλου των προκαθορισμένων 

αναφορών, σχετικά με το τι επιπλέον πληροφορίες θα επιθυμούσαν να αναγράφονται στα υπό 

εξέταση προϊόντα. Οι σημαντικότερες πληροφορίες στην ετικέτα των υπό διερεύνηση 
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προϊόντων, σε ακολουθία μιας φθίνουσας κατάταξης, από αυτές δηλαδή που εμφάνισαν τα 

υψηλότερα ποσοστά επιλογής προς όσες παρουσίασαν τα χαμηλότερα, διαπιστώθηκε ότι 

ήταν: 

Πρωταρχικά η αναγραφή τυχόν παρενεργειών από υπερβολική κατανάλωση σε ποσοστό 

18,40%. Ακολούθως και σε ποσοστά εκατέρωθεν της τάξης του 10–15% διαπιστώθηκε ότι 

επιλέχθηκαν: Η αναγραφή της συχνότητας κατανάλωσης για να υπάρξουν οφέλη στην υγεία 

(16,10%), το ενδεχόμενο κατανάλωσης σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα (14,40%), τα 

αποτελέσματα από κλινικές μελέτες/έρευνες (14%), τα κατώτερα – ελάχιστα όρια πρόσληψης 

ορισμένων συστατικών (12,10%), το ενδεχόμενο κάποιοι μέθοδοι μαγειρικής να ενισχύουν ή 

να καταστρέφουν τα λειτουργικά τους στοιχεία (11,70%) και η κατηγορία ατόμων για την 

οποία δημιουργήθηκε το προϊόν (11,30%). Επί της χαμηλότερης τάξης μεγέθους 

συμπεριλήφθηκαν: η επιλογή «Δεν γνωρίζω» (1,80%), καθώς και η επιλογή «Τίποτα, η 

πληροφορία είναι επαρκής» (0,30%). Τα αποτελέσματα της αναφορικά με το αντικείμενο του 

θέματος ερώτησης, παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.17. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Γράφημα 6.17. Εκατοστιαία ποσοστά αναφοράς της επιπλέον πληροφορίας που θα επιθυμούσαν οι 

καταναλωτές να αναγράφεται επί των ετικετών των υπό διερεύνηση προϊόντων. 
 

6.3.5. Θεματική ενότητα 5: Ενημέρωση - Διαφήμιση  

Η πέμπτη και καταληκτική ενότητα του πρώτου ερωτηματολογίου που περιλάμβανε 

τέσσερεις ερωτήσεις (με αριθμό 66˗69), επικεντρώνονταν επί της κατεύθυνσης διερεύνησης 

των καταναλωτικών απόψεων αναφορικά με το πλαίσιο της ενημέρωσης και διαφήμισης των 

υπό διερεύνηση προϊόντων. Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε τα εξής: 
 

6.3.5.1. Ερώτηση 66: Πηγές πληροφόρησης για την ύπαρξη των εξεταζόμενων προϊόντων 

Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν πολλαπλής επιλογής. Ως εκ τούτου, στα άτομα παρεχόταν η 

εκ των προτέρων δυνατότητα επιλογής έως και του συνόλου των προκαθορισμένων 

αναφορών, σχετικά με το από πού/ποιόν έχουν πληροφορηθεί για την ύπαρξη των υπό 

εξέταση προϊόντων. Οι πηγές πληροφόρησης σε ό,τι αφορά τα υπό διερεύνηση προϊόντα, σε 

ακολουθία μιας φθίνουσας κατάταξης, από αυτές δηλαδή που εμφάνισαν τα υψηλότερα 

ποσοστά επιλογής προς όσες παρουσίασαν τα χαμηλότερα, διαπιστώθηκε ότι ήταν: 

Πρωταρχική επιλογή κατέστη το διαδίκτυο σε ποσοστό 20,60%. Ακολούθως και σε ποσοστά 

εκατέρωθεν της τάξης του 10% διαπιστώθηκε ότι επιλέχθηκαν: η τηλεόραση (12,90%), ο 

γιατρός/διατροφολόγος (11%), οι διαφημίσεις (10%), τα περιοδικά (9,80%), η οικογένεια 

ή/και /φίλοι (9,70%) και τα καταστήματα υγιεινής διατροφής (8%). Επί της προτελευταίας 
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τάξης μεγέθους σε ποσοστά περί του 5%, συμπεριλήφθηκαν οι ετικέτες τροφίμων (6,20%), 

καθώς και όσοι ανέφεραν ότι δεν είναι ενημερωμένοι (4,20%). Στα χαμηλότερα ποσοστά 

απόκρισης της τάξης του 2% και με χαμηλή διαφορά μεταξύ τους καταγράφηκαν: το 

ραδιόφωνο (2,70%), οι εφημερίδες (2,60%) και τελευταία τα σεμινάρια/ διαλέξεις (2,40%). 

Τα αποτελέσματα της αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος ερώτησης, παρουσιάζονται 

στο Γράφημα 6.18. 

 

Γράφημα 6.18. Εκατοστιαία ποσοστά επιλογής των πηγών πληροφόρησης για την ύπαρξη των υπό 

διερεύνηση προϊόντων. 
 

6.3.5.2. Ερώτηση 67: Αναζήτηση επιπλέον πληροφόρησης για τα εξεταζόμενα προϊόντα 

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (57,60%) απάντησαν θετικά, ότι δηλαδή θα 

αναζητούσαν επιπλέον πληροφορίες. Το αντίστοιχο ποσοστό αρνητικής απάντησης ήταν με 

μη συγκρίσιμη διαφορά χαμηλότερο (17,70%), ενώ ο ένας στους τέσσερεις συμμετέχοντες 

(24,70%) δήλωσε άγνοια. Τα σχετικά ποσοστά αποκρίσεων παρουσιάζονται στο παρακάτω 

Γράφημα 6.19. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Γράφημα 6.19. Εκατοστιαία ποσοστά επιλογής απόκρισης αναφορικά με την αναζήτηση επιπλέον 

πληροφόρησης για τα υπό διερεύνηση προϊόντα. 
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Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη των σχετικών απαντήσεων αναλόγως 

φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, καθώς και εισοδήματος, διενεργήθηκε ο σχετικός 

έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2. Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι στο σύνολο των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών, δηλαδή, ανεξαρτήτως φύλου (χ2(2)=3,505, N=344, 

p=0,183), ηλικίας (χ2(4)=2,145, N=344, p=0,711), μορφωτικού επιπέδου (χ2(2)=0,268, 

N=344, p=0,892) και εισοδήματος (χ2(4)=3,811, N=344, p=0,434), οι απαντήσεις των ατόμων 

αναφορικά με το αν θα αναζητούσαν επιπλέον πληροφορίες για τα υπό έρευνα προϊόντα, δεν 

διέφεραν σημαντικά.  

6.3.5.3. Ερώτηση 68: Πηγές αναζήτησης επιπλέον πληροφόρησης για τα εξεταζόμενα 

προϊόντα 

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης επί της προηγούμενης ερώτησης, η συγκεκριμένη 

ενότητα που έπονταν ήταν πολλαπλής επιλογής. Επομένως, στα άτομα παρεχόταν η εκ των 

προτέρων δυνατότητα επιλογής έως και του συνόλου των προκαθορισμένων αναφορών, 

σχετικά με το από πού θα αναζητούσαν επιπλέον πληροφορίες για τα υπό εξέταση προϊόντα. 

Οι πηγές αναζήτησης επιπλέον πληροφόρησης για τα εξεταζόμενα προϊόντα, σε ακολουθία 

μιας φθίνουσας κατάταξης, από αυτές δηλαδή που εμφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά 

επιλογής προς όσες παρουσίασαν τα χαμηλότερα, διαπιστώθηκε ότι ήταν:  

Πρωταρχική επιλογή ήταν ο γιατρός/ διατροφολόγος σε ποσοστό 27,20% και με μικρή 

διαφορά το διαδίκτυο (25,20%), ενώ έπονταν τα φαρμακεία (18,90%). Εν συνεχεία 

διαπιστώθηκε ότι επιλέχθηκαν: οι εκπομπές παρουσία επιστημόνων (11,90%) και με υψηλή 

διαφορά ακολούθησαν τα συνέδρια (5,70%) και η ένωση καταναλωτών (5,20%). Στα 

χαμηλότερα ποσοστά απόκρισης, βρέθηκαν προτελευταία τα σεμινάρια (3,80%) και 

τελευταία οι εταιρείες τροφίμων (2,10%). Τα αποτελέσματα της αναφορικά με το αντικείμενο 

του θέματος ερώτησης, παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.20. Εκατοστιαία ποσοστά επιλογής επί των πηγών αναζήτησης επιπλέον πληροφόρησης 

για τα εξεταζόμενα προϊόντα. 
 

6.3.5.4. Ερώτηση 69: Τρόπος διενέργειας της διαφήμισης των εξεταζόμενων προϊόντων 

Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν πολλαπλής επιλογής. Επομένως, ήταν δυνατή η εκ των 

προτέρων δυνατότητα επιλογής έως και του συνόλου των προκαθορισμένων αναφορών, 

σχετικά με το πως θα επιθυμούσαν οι ερωτηθέντες να λαμβάνει χώρα η διαφήμιση των υπό 

έρευνα προϊόντων. Ο τρόπος διενέργειας της διαφήμισης επί του αναφορικά με το 
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αντικείμενο του θέματος ζήτημα, σε ακολουθία μια φθίνουσας κατάταξης, από αυτούς 

δηλαδή που εμφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά επιλογής προς όσους παρουσίασαν τα 

χαμηλότερα, διαπιστώθηκε ότι ήταν:  

Ως πρωταρχική επιλογή διαπιστώθηκε το να μην περιέχει παραπλανητικά στοιχεία με μικρά 

γράμματα (23,50%). Εν συνεχεία, αναφέρθηκαν σε ουσιαστικά όμοιας τιμής ή σε 

κυριολεκτικά ίσα ποσοστά, οι εξής επιλογές: το να παρουσιάζει κλινικά αποτελέσματα 

(18,40%), να καθίσταται περισσότερο ρεαλιστική ή να αναφέρει τυχόν παρενέργειες 

(18,30%), να δίνει έμφαση στα οφέλη υγείας των παραπάνω προϊόντων (18,30%) και να είναι 

απλή και κατανοητή ως προς τα οφέλη της υγείας (16,90%). Τελευταία στην κατάταξη και 

εξαιρετικά χαμηλής τάξης μεγέθους του 2% αναφέρθηκαν: το να δίνει έμφαση στην καλύτερη 

ποιότητα/γεύση τους (2,40%) και η επιλογή «Δεν γνωρίζω» (2,30%). Τα αποτελέσματα της 

αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος ερώτησης, παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.21. Εκατοστιαία ποσοστά επιλογής του επιθυμητού τρόπου διενέργειας της διαφήμισης 

των εξεταζόμενων προϊόντων. 

 

6.4. Συζήτηση των αποτελεσμάτων του πρώτου ερωτηματολογίου 

6.4.1. Τρόπος ζωής, υγεία και διατροφικές τάσεις των συμμετεχόντων της έρευνας 

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ακολουθεί μια υγιεινή 

διατροφή, υγιή τρόπο ζωής και θεωρεί τη διατροφή ως τον πιο σημαντικό παράγοντα που 

επηρεάζει την υγεία του ατόμου. Επίσης, θεωρεί ότι ο τρόπος ζωής, το οικογενειακό 

περιβάλλον και η ενημέρωση επηρέασαν τα διατροφικά τους πρότυπα. Πιο συγκεκριμένα: 

Πεποιθήσεις των συμμετεχόντων για την υγιεινή διατροφή 

Σχετικά με τις απόψεις των καταναλωτών για το τι πρέπει να περιλαμβάνει μια υγιεινή 

διατροφή, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι η πλειοψηφία των 

καταναλωτών θεωρεί υγιεινή διατροφή την κατανάλωση της παραδοσιακής μεσογειακής 

διατροφής. Οι συμμετέχοντες φάνηκε να τηρούν έντονα τις αρχές της Μεσογειακής 

Διατροφής, όπως: υψηλή κατανάλωση ελαιόλαδου, λαχανικών και φρούτων, κατανάλωση 

διαφόρων τροφίμων και μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και κόκκινου 

κρέατος. Αντιθέτως, η κατανάλωση των συμπληρωμάτων διατροφής ή λειτουργικών 

τροφίμων δεν θεωρήθηκε υγιεινή διατροφή, από ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων 
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στην παρούσα έρευνα. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τις αναφορές του Fischler (1980), 

όπου καταγράφεται ότι οι καταναλωτές τείνουν να πιστεύουν ότι τα παραδοσιακά τρόφιμα 

είναι τα πιο υγιεινά (Fischler, 1980), αυτό δε, ισχύει για τη μεσογειακή διατροφή (Duchin, 

2005). Επίσης, εξηγείται και ότι η «διατροφική» σοφία του πολιτισμού» μπορεί να σημαίνει 

ότι οι πολιτισμικά μεταδιδόμενες πρακτικές μαγειρικής είναι στην πραγματικότητα οι 

διατροφικά καλύτερες.  

Επιπλέον, η προτίμηση για τα βιολογικά, φυσικά ή παραδοσιακά προϊόντα, σε αντίθεση με 

τα επεξεργασμένα (Eden, 2011), φαίνεται να δρομολογείται μεταξύ άλλων, από τις ανησυχίες 

των καταναλωτών για την υγεία (Dickson-Spillmann, Siegrist & Keller, 2011). Οι σύγχρονοι 

προβληματισμοί για την υγεία, με τη σειρά τους, βρέθηκαν να σχετίζονται με το ενδιαφέρον 

για τη φύση των τροφίμων (Devcich et al., 2007; Dickson-Spillmann et al., 2011). Οι 

καταναλωτές τείνουν να προτιμούν περισσότερο τη «φυσικότητα» στα τρόφιμα παρά την 

«ιατρική» τους διάσταση (Rozin et al., 2004).  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι επίσης σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης 

των Aschemann-Witzel & Grunert (2015), όπου και διαπιστώθηκε ότι στη Δανία, ένα 

«μαλακό πλαίσιο» πληροφοριών που αναφέρεται στη φυσικότητα των συστατικών επηρέασε 

θετικά τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα τρόφιμα (Aschemann-Witzel & Grunert, 

2015). Ακόμη, στη σχετική εργασία των Rozin et al. (2004) μνημονεύεται η ισχυρή έλξη που 

ασκεί η φυσικότητα στους καταναλωτές (Rozin et al., 2004) και η δύναμη των πληροφοριών 

σχετικά με την υγεία (Chrysochou & Grunert, 2014). Στην ίδια κατεύθυνση, οι καταναλωτές 

της παρούσας μελέτης δεν διαπιστώθηκε να επιδεικνύουν ξεκάθαρη τάση βαθμού 

συμφωνίας, αναφορικά με το ότι η κατανάλωση των προϊόντων με μειωμένα λιπαρά (light) 

θεωρείται υγιεινή διατροφική συνήθεια.  

Πεποιθήσεις των συμμετεχόντων για την υγεία 

Οι συμμετέχοντες θεώρησαν τη διατροφή, το άγχος και τη φυσική άσκηση ως τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Το αποτέλεσμα αυτό 

καταδεικνύει το μέγεθος της σημασίας που προσδίδουν οι καταναλωτές στη διατροφή και τη 

σύνδεσή της με την ευημερία, την υγεία και την έμφαση σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής (π.χ. 

φυσική άσκηση). Σήμερα, οι πολίτες στις βιομηχανικές χώρες προσβλέπουν σε υψηλό 

προσδόκιμο ζωής και η καλή υγεία θεωρείται κρίσιμο και ουσιαστικό στοιχείο για να 

απολαμβάνουν αυτή τη μακροζωία. Επίσης, οι καταναλωτές καθίστανται όλο και πιο 

πρόθυμοι να αναλάβουν τον έλεγχο της διατροφής τους (Greger, 2001; Rietjens et al., 2008). 

Οι ανωτέρω πεποιθήσεις είναι σύμφωνες με τις πιο πρόσφατες αντιλήψεις για την υγεία, που 

υπόσχονται να φέρουν την κλινική διατροφή στο προσκήνιο της κλινικής ιατρικής (Halsted, 

2003). Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί επίσης με σαφώς αυξανόμενο ενδιαφέρον τη 

σχέση μεταξύ διατροφής και υγείας. Σε απόκριση αυτής της ζήτησης, η βιομηχανία τροφίμων 

έχει αναπτύξει τα αποκαλούμενα «λειτουργικά τρόφιμα» (Barreiro-Hurle, 2008). 

Τρόπος ζωής και διατροφικές τάσεις 

Οι ερωτηθέντες στην πλειοψηφία τους (87%) αποκρίθηκαν ότι καταναλώνουν καθημερινά 

σπιτικό φαγητό και αποφεύγουν το έτοιμο φαγητό (fast food). Η διατροφική συμπεριφορά 

των πολιτών έχει πράγματι καταστεί όλο και περισσότερο επιλεκτική και προσανατολισμένη. 

Τούτο αποδεικνύεται και από την προθυμία τους να επενδύσουν σημαντικά ποσά στην αγορά 

βιολογικών και ποιοτικών προϊόντων. 
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Αρκετοί μελετητές θεωρούν ότι η αγορά και η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων 

αποτελούν μέρος μιας συγκεκριμένης γενικότερης τάσης. Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν 

ποιοτικά τρόφιμα που σχετίζονται με ουσιαστικές ανησυχίες για το περιβάλλον, την υγεία, 

την ασφάλεια και τη φυσικότητα των τροφίμων (Pellegrini et al., 2009). Το εν προκειμένω 

συμπέρασμα είναι ευθυγραμμισμένο με τη γενικότερη τάση των πολιτών να καταναλώνουν 

ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα (σπιτικό φαγητό) με ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία, 

συγκριτικά με την κατανάλωση μιας «κακής ή μη ελεγχόμενης ποιότητας» διατροφής. Οι 

ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με τα τρόφιμα εδράζονται σε προβληματισμούς, όχι 

μόνο για την υγεία, αλλά και για τη γεωργία, την οικολογία και την καλλιέργεια των τροφίμων 

(Holm & Kildevang, 1996).  

 

6.4.2. Γνώση, αγορά, διάθεση χρησιμοποίησης, εμπιστοσύνη και ασφάλεια των 

συμπληρωμάτων διατροφής και λειτουργικών τροφίμων 

Η τρίτη θεματική ενότητα του ερωτηματολογίου αφορούσε τη διερεύνηση των απόψεων και 

στάσεων των καταναλωτών απέναντι στην εξοικείωση, προθυμία αγοράς, χρησιμοποίηση, 

εμπιστοσύνη/ασφάλεια και αναγκαιότητα των υπό εξέταση προϊόντων. 

 

6.4.2.1. Γνώση των συμμετεχόντων σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής και τα 

λειτουργικά τρόφιμα 

Γνώση των συμμετεχόντων σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής 

Οι εννέα στους δέκα περίπου συμμετέχοντες στην έρευνα (ποσοστό 89,10%) δήλωσαν ότι 

γνωρίζουν τα συμπληρώματα διατροφής με την πλειοψηφία αυτών να ανήκει στην ανώτερη 

βαθμίδα εκπαίδευσης. Το εν λόγω αποτέλεσμα αντανακλά τη σημαντική απήχηση που έχουν 

τα συμπληρώματα διατροφής στη χώρα μας. Σύμφωνα με μια πανελλαδική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου ΑΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2016-2018 σε δείγμα 31.238 καταναλωτών, διαπιστώθηκε 

ότι: Το 55% των Ελλήνων πήραν ή παίρνουν συμπληρώματα διατροφής, εκ των οποίων το 1/3 

χωρίς συμβουλή ειδικού, με τις γυναίκες να κατέχουν τα πρωτεία (https://www.psef.gr/). 

Σημαντικό εύρημα αυτής της έρευνας ήταν επίσης ότι οι ανώτερης εκπαίδευσης καταναλωτές 

αποτελούν τον κύριο κορμό των χρηστών, το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με το ανάλογο 

αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας. Το προκείμενο αποτέλεσμα βρίσκεται επίσης σε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα της μελέτης των Egan et al. (2011), όπου διαπιστώθηκε ότι οι 

χρήστες συμπληρωμάτων διατροφής προσομοιάζουν με συγκεκριμένο κοινωνικό 

δημογραφικό προφίλ, π.χ. τείνουν να είναι γυναίκες, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και 

σχετικά προχωρημένης ηλικίας (Egan et al., 2011).  

Γνώση των συμμετεχόντων σχετικά με τα λειτουργικά τρόφιμα 

Η παρούσα έρευνα κατέγραψε ότι υψηλό σχετικά ποσοστό των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει τα 

λειτουργικά τρόφιμα, σε αντίθεση με τα συμπληρώματα διατροφής. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν επίσης ότι οι συμμετέχοντες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και εισόδημα, γνωρίζουν 

πληρέστερα τα λειτουργικά τρόφιμα συγκριτικά με τα μέσης και χαμηλής βαθμίδας 

εισοδήματα και μόρφωση.  

https://www.psef.gr/
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Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα καθίσταται σε συμφωνία με τα χαρακτηριστικά των χρηστών 

μαργαρίνης με εστέρες φυτικής στανόλης που καταγράφηκε στη Φινλανδική μελέτη των 

Anttolainen et al. (2001). Οι χρήστες των λειτουργικών τροφίμων τείνουν να είναι 

περισσότερο μορφωμένοι (που συχνά συνδέονται με μια πιο υγιεινή διατροφή), είναι αστοί, 

έχουν υψηλότερο εισόδημα και είναι παντρεμένοι (Anttolainen et al., 2001; de jong et al., 

2003). Επιπλέον, είναι σε συμφωνία και με τα ευρήματα των αντίστοιχων ερευνών, όπου 

αναφέρεται ότι όσοι παρουσιάζουν υψηλότερο εισόδημα ή ανήκουν σε υψηλότερες 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες, καθίστανται περισσότερο καταναλωτικά συνειδητοποιημένοι 

σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά τρόφιμα (Anttoliainen et al., 2001; Bogue et al., 2005; Niva, 

2006).  

Λόγοι μη εξοικείωσης των ερωτηθέντων με τα λειτουργικά τρόφιμα 

Η άγνοια των ατόμων για τα λειτουργικά τρόφιμα, ενδεχομένως να οφείλεται στη σύγχυση 

που επικρατεί στο καταναλωτικό κοινό σχετικά με την έννοια και ερμηνεία των λειτουργικών 

τροφίμων ή στο ότι τα λειτουργικά τρόφιμα δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα τροφίμων. Το 

εν θέματι συμπέρασμα είναι σε συμφωνία με τα ερευνητικά αποτελέσματα της μελέτης του 

Becker (2000), όπου καταδείχθηκε ότι οι περισσότεροι Σουηδοί καταναλωτές δεν ήταν 

εξοικειωμένοι με την έννοια των λειτουργικών τροφίμων κατά το έτος 2000 (Becker, 2000). 

Επιπλέον, οι καταναλωτές προσδίδουν πληθώρα ετερόκλητων εννοιών στα λειτουργικά 

τρόφιμα. Αυτές περιλαμβάνουν αντιλήψεις για υγιεινές διατροφές, αντιφάσεις ότι πρόκειται 

για «φυσικά» ή «τεχνολογικά» τρόφιμα, αλλά και η τοποθέτηση των λειτουργικών τροφίμων 

στη «γκρίζα» ζώνη μεταξύ τροφίμων και φαρμάκων (Haukenes, 2003). 

Σύμφωνα µε σχετική έρευνα που διεξήγαγε ο πανελλήνιος σύλλογος διαιτολόγων το 2008, 

τα λειτουργικά τρόφιμα παραμένουν «γρίφος» στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες δεν γνωρίζουν τον όρο «λειτουργικά τρόφιμα», ενώ η 

πλειονότητα αυτών έχει ακούσει για αυτά τα τρόφιμα από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

(www.evdomades-diatrofis.gr/2008).  

Κατά τη σύγκριση των καταναλωτών μεταξύ των χωρών, οι Krutulyte et al. (2010) 

αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί και οι Ιάπωνες αποδέχονται τα λειτουργικά τρόφιμα και τα 

καταναλώνουν ως μέρος της καθημερινής διατροφής τους. Οι Ευρωπαίοι όμως είναι πιο 

επιφυλακτικοί, όταν πρόκειται για την κατανάλωση των λειτουργικών τροφίμων (Krutulyte 

et al., 2010). Οι Δανοί καταναλωτές είναι επίσης επιφυλακτικοί όσον αφορά τα λειτουργικά 

τρόφιμα και οι Φιλανδοί φαίνεται να επιδεικνύουν μια σχετική εμπιστοσύνη σε αυτά (Niva 

& Mäkelä,, 2007). Επιπλέον, σχετική καταναλωτική έρευνα στη Βρετανία, στη Γαλλία και 

στη Γερμανία κατέδειξε ότι ακόμη και στην Ευρώπη σημειώνονται σαφείς διαφοροποιήσεις 

στη στάση των καταναλωτών απέναντι στα λειτουργικά τρόφιμα (Jonas & Backmann, 1998). 

  

6.4.2.2. Στάσεις των καταναλωτών της παρούσας έρευνας σχετικά με την αγορά των 

υπό διερεύνηση προϊόντων 

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι σημαντικό ποσοστό των ατόμων δεν αγοράζει τα 

εξεταζόμενα προϊόντα, ενώ υπολογίσιμο ποσοστό 41,90% τα αγοράζει. Επίσης, το 

υψηλότερο ποσοστό αυτών που τα αγοράζει, παρουσιάζει υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Το 

αποτέλεσμα συμφωνεί με ανάλογη Σουηδική έρευνα των Landstrom et al. (2007), όπου 

διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών. 

http://www.evdomades-diatrofis.gr/2008
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Οι καταναλωτές με επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είχαν περισσότερες πιθανότητες 

να καταναλώνουν προβιοτικά προϊόντα από εκείνους με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

(Landstrom et al., 2007). Σύμφωνα επίσης με σχετική μελέτη του Niva (2006), το υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης μπορεί να εξηγήσει την κατανάλωση ορισμένων προϊόντων (Niva, 

2006).  

Τα αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

βρίσκεται επίσης σε συμφωνία με ευρήματα συγκεκριμένων αναφορών, όπου σημειώνεται 

ότι οι χρήστες γενικά των λειτουργικών τροφίμων είναι συχνά οι περισσότερο μορφωμένοι 

(Anttolainen et al., 2001; de Jong et al., 2003). Ωστόσο, σε προηγούμενη έρευνα που 

αναφέρεται στο εν λόγω θέμα, παρουσιάζεται μια περισσότερο περίπλοκη και διφορούμενη 

εικόνα, υποστηρίζοντας ότι τόσο τα υψηλότερα, όσο και τα χαμηλότερα επίπεδα 

εκπαίδευσης συσχετίζονται με την κατανάλωση και τη θετική στάση απέναντι στα 

λειτουργικά τρόφιμα (Anttolainen et al., 2001; de Jong et al., 2003; Verbeke, 2005; Urala & 

La¨hteenma¨ki, 2007). 

Αναφορικά με το κοινωνικοδημογραφικό προφίλ των χρηστών συμπληρωμάτων 

διατροφής σε άλλες μελέτες, διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες συγκαταλέγονται μάλλον σε 

υπερθετικό βαθμό ανάμεσα στους χρήστες των συμπληρωμάτων διατροφής (Conner et al., 

2001; Beitz et al., 2004; Cox et al., 2004; Timbo et al., 2006; Pillitteri et al., 2008; Van der 

Horst et al., 2011), κάτι που δεν διαπιστώθηκε στην παρούσα μελέτη. Επιπλέον, τα 

αποτελέσματα άλλων μελετών δείχνουν ότι η μεγαλύτερη ηλικία (Conner et al., 2001), η 

ανώτερη εκπαίδευση (Van der Horst et al., 2011) και τα υψηλότερα εισοδήματα χαρακτηρίζουν 

τους χρήστες συμπληρωμάτων διατροφής (Conner et al., 2001), όπως αναλύεται στη σχετική 

έρευνα των Egan et al. (Egan et al., 2011). Ωστόσο, από συγκεκριμένη μελέτη που 

επικεντρώθηκε στα διατροφικά συμπληρώματα απώλειας βάρους στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

διαπιστώθηκε ότι οι χρήστες ήταν συνήθως 25-34 ετών και χαμηλότερης εκπαίδευσης 

(Pillitteri et al., 2008). Αυτό το αποτέλεσμα ενισχύει περισσότερο το συμπέρασμα των de 

Jong et al. αναφορικά με το ότι τα χαρακτηριστικά των χρηστών διατροφικών 

συμπληρωμάτων, εξαρτώνται από την ουσία που περιλαμβάνουν (de Jong et al., 2003). 

  
 

6.4.2.3. Οι σημαντικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες για την αγορά των υπό εξέταση 

προϊόντων  

Σημαντικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων 

Οι σημαντικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα, 

για την αγορά των υπό διερεύνηση τροφίμων, φάνηκε να είναι οι εξής: 1) «η προτίμηση στα 

φυσικά προϊόντα», 2) «η ισορροπημένη δίαιτα που ακολουθούν», 3) «η απουσία ενδιαφέροντος 

για τα συγκεκριμένα προϊόντα» και 4) «η μη εκτιμώμενη παροχή οφελών στην υγεία των εν 

λόγω προϊόντων».  

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καταναλωτές στην παρούσα έρευνα τείνουν να 

προτιμούν τα φυσικά προϊόντα και να πιστεύουν ότι με την κατανάλωση αυτών, ακολουθούν 

μια ισορροπημένη διατροφή. Θεωρούν ότι τα συμπληρώματα διατροφής και τα λειτουργικά 

τρόφιμα δεν παρουσιάζουν πιθανώς ιδιότητες που προάγουν την υγεία, με αποτέλεσμα να 

καταγράφουν εν γένει αδιαφορία για την αγορά αυτών των προϊόντων. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα καθίστανται σε συμφωνία με σχετικές αναφορές σε ανάλογη έρευνα του Urala 

(2005) και λοιπές μελέτες, όπου εν γένει διαπιστώνεται καταναλωτική προθυμία για 
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«φυσικά» προϊόντα. Στη σχετική μελέτη του Urala (2005) σημειώνεται ότι τα σημαντικότερα 

κριτήρια αποδοχής των λειτουργικών τροφίμων θεωρούνται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

του προϊόντος, όπως η φυσικότητα και η εικόνα της συνολικής ποιότητας (Urala, 2005).  

1) «Η προτίμηση στα φυσικά προϊόντα»: Οι ανησυχίες σχετικά με τη φυσικότητα των 

λειτουργικών τροφίμων συχνά προκύπτουν επειδή η ανάπτυξη των λειτουργικών τροφών 

συνήθως απαιτεί σύγχρονη τεχνολογία, λόγω της προσθήκης, αφαίρεσης ή τροποποίησης 

των συστατικών (Urala, 2005). Οι αντιδράσεις των καταναλωτών σχετικά με τη χρήση της 

σύγχρονης τεχνολογίας έχουν επίσης μελετηθεί. Οι Jonas & Beckmann (1998) αναφέρουν 

ότι οι Δανοί ερωτηθέντες εμφανίζουν αρνητικές απόψεις προς την ενίσχυση και την 

τροποποίηση των τροφίμων. Οι ίδιοι ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται ότι τα συγκεκριμένα 

τρόφιμα δεν είναι «φυσικά». Περαιτέρω όμως αναφέρεται ότι η αντιληπτή φυσικότητα ενός 

λειτουργικού τρόφιμου μπορεί να ποικίλλει μεταξύ των πολιτισμικών πλαισίων (Jonas & 

Beckmann, 1998). Επίσης, έχει καταγραφεί ότι οι χρήστες της συμπληρωματικής 

εναλλακτικής ιατρικής χαρακτηρίζονται από ανησυχίες για την υγεία (Furnham, 2007), 

συμπεριλαμβανομένων και των προβληματισμών για τη γενετική τροποποίηση και τη χρήση 

φυτοφαρμάκων. 

2) «Τα προϊόντα αυτά δεν παρέχουν οφέλη για την υγεία». Διαπιστώθηκε ανάλογη ταύτιση 

αποτελέσματος και από σχετικές έρευνες, όπου αναφέρεται ότι η θεώρηση για τις επιπτώσεις 

στην υγεία ή τα αντιληπτά οφέλη από τα λειτουργικά τρόφιμα, είναι οι πιο κρίσιμοι 

παράγοντες στην πρόθεση αγοράς τους (Urala & La¨hteenma¨ki, 2004; Verbeke, 2005). 

Σύμφωνα με τους Tuorila & Cardello (2002), οι πληροφορίες σχετικά με τα παρεχόμενα 

οφέλη στην υγεία από ένα τρόφιμο, μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα κατανάλωσης 

του. Οι καταναλωτές που πραγματοποιούν επιλογές μεταξύ των συμβατικών και 

λειτουργικών προϊόντων διατροφής, οι λόγοι της επιλογής των λειτουργικών τροφίμων είναι 

διαφορετικοί σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων (Urala & Lahteenmaki, 2004). Η 

συγκεκριμένη διαπίστωση υποστηρίζεται και από τη μελέτη του Poulsen (1999). Η οποία 

αποκάλυψε ότι τόσο η ουσία εμπλουτισμού, όσο και ο τύπος του εμπλουτισμένου προϊόντος 

επηρέαζε σημαντικά τις στάσεις των Δανών καταναλωτών, όσον αφορά τα λειτουργικά 

προϊόντα (Poulsen, 1999). 

6.4.2.4. Σημαντικοί παράγοντες για την αγορά των εξεταζόμενων προϊόντων 

(συμπληρώματα διατροφής και λειτουργικά τρόφιμα) 

Σημαντικότεροι λόγοι αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων 

Τα αποτελέσματα συνηγορούν στο ότι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόφαση των καταναλωτών για την αγορά των υπό εξέταση προϊόντων είναι το ενδιαφέρον 

τους για την υγεία και τη διατροφή. Τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν επίσης με 

πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών, αποκαλύπτοντας ότι οι καταναλωτές στις 

ανεπτυγμένες χώρες, λαμβάνουν αποφάσεις για την αγορά των υπό εξέταση προϊόντων, που 

βασίζονται σε λόγους υγείας, ενδιαφέρονται για υγιεινά τρόφιμα και πιστεύουν ότι τα 

τρόφιμα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που προάγουν την υγεία (Niva & Ma¨kela¨, 2007). 

Πιο συγκεκριμένα: 

1) Η προσοχή που δείχνουν οι ερωτηθέντες της παρούσας έρευνας στην υγεία και διατροφή ως 

σημαντικούς λόγους αγοράς των προϊόντων αυτών, είναι σε συμφωνία με αρκετές αναφορές 

στη βιβλιογραφία. Οι διαθέσιμες επιλογές σε τρόφιμα περιλαμβάνουν προϊόντα με 

βελτιωμένες ιδιότητες για την υγεία, όπως λειτουργικά τρόφιμα (Gibson et al., 2000; Howlett, 
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2008; Kaur et al., 2011) και συμπληρώματα διατροφής (Ευρωπαϊκή Οδηγία για 

συμπληρώματα διατροφής 2002/46/ΕΚ). Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι οι χρήστες 

συμπληρωμάτων διατροφής φαίνεται να ακολουθούν ένα σχετικά υγιή τρόπο ζωής (Beitz et 

al., 2004), όπως και οι συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας.  

2)  «Για να αισθάνομαι καλύτερα». Το συγκεκριμένο αίσθημα ανταμοιβής από την κατανάλωση 

λειτουργικών προϊόντων μπορεί να αντικατοπτρίζει τη γενικώς αποδεκτή τάση στις δυτικές 

χώρες, όπου τα άτομα θεωρούνται όλο και περισσότερο υπεύθυνα για την υγεία και την 

ευημερία τους. Ειδικότερα, οι ρόλοι της διατροφής και της διατροφικής συμπεριφοράς έχουν 

αναδειχθεί από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία και την 

κατάσταση της υγείας ενός ατόμου (Urala & Lühteenmaki, 2004). Ο Rozin (1999) ρητώς 

ισχυρίστηκε ότι το φαγητό αποτελεί ηθικό ζήτημα στις μέρες μας. Η χρήση των λειτουργικών 

τροφών μπορεί να προσφέρει ένα νέο, λιγότερο απαιτητικό τρόπο απόκτησης ηθικής 

ανταμοιβής μέσω επιλογών τροφίμων. Οι καταναλωτές αισθάνονται ότι φροντίζουν τον 

εαυτό τους και κάνουν τις «σωστές» επιλογές που είναι και κοινωνικά αποδεκτές (Urala & 

Lühteenmaki, 2004).  

3) «Η αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος υγείας», θεωρήθηκε σημαντικός παράγοντας από 

τους ερωτηθέντες της παρούσας έρευνας, καθίσταται δε σε συμφωνία με τα ευρήματα 

αρκετών σχετικών μελετών. Συγκεκριμένα, το προκείμενο εύρημα είναι σύμφωνο με τη 

μελέτη των Landstrom et al. (2007), όπου οι ερωτηθέντες με προβλήματα που σχετίζονταν 

με την υγεία, προσωπικά ή στην οικογένεια, ήταν πιο πιθανό να καταναλώνουν προϊόντα που 

μειώνουν τη χοληστερόλη, συγκριτικά με τα άτομα που δεν έχουν πρόβλημα υγείας. Η 

συχνότερη χρήση των προϊόντων μείωσης της χοληστερόλης ήταν ανάμεσα στους 

καταναλωτές με καρδιαγγειακές ασθένειες (Anttolainen et al., 2001; Niva, 2006; Lyly et al., 

2007). Προφανώς, η κατανάλωση και η αποδοχή των λειτουργικών τροφίμων είναι πιο 

πιθανή εάν υπάρχει ασθένεια στην οικογένεια ή μεταξύ των συγγενών (Verbeke, 2005). 

Τούτο δείχνει ότι η χρήση των λειτουργικών τροφίμων και των διατροφικών 

συμπληρωμάτων τουλάχιστον για ορισμένους καταναλωτές, δεν συντελείται για λόγους 

πρόληψης ή μείωσης του κινδύνου ασθένειας, αλλά για τις θεραπευτικές ή φαρμακευτικές 

δυνατότητες αυτών (Landstrom et al., 2007).  

4) «Έχουν ωραία γεύση». Η εν λόγω διατύπωση θεωρήθηκε εν γένει ασήμαντος λόγος από τους 

μισούς περίπου ερωτηθέντες (45,4%) ή τους άφησε αδιάφορους, για την αγορά των υπό εξέταση 

προϊόντων. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν είναι σε συμφωνία με την πλειοψηφία 

αποτελεσμάτων άλλων μελετών. Οι προτιμήσεις γενικά των τροφίμων σχετίζονται σημαντικά 

με τις ψυχολογικές και φυσιολογικές αντιλήψεις των αισθητήριων χαρακτηριστικών των 

τροφίμων (Lyman, 1989; Charley & Weaver, 1998). Από τα αισθητήρια χαρακτηριστικά, η 

γεύση είναι αυτή που θεωρείται η πιο σημαντική για την επιλογή των τροφίμων από το 89% 

των ερωτηθέντων στην έρευνα των καταναλωτών τροφίμων (Food Marketing Institute, 

1998). Αυτή η τάση είναι σταθερή εδώ και αρκετά χρόνια σε αυτή την έρευνα. Άλλα 

αισθητήρια χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στις προτιμήσεις των τροφίμων είναι η υφή, το 

χρώμα, το σχήμα, η μορφή, το μέγεθος των τεμαχίων και η θερμοκρασία (Asp, 1999).  

Πολυάριθμες μελέτες (Grunert, Bech-Larsen, Bredahl, 2000; Urala & Lahteenmamaki, 2004), 

έχουν αναδείξει τον πρωταρχικό ρόλο της γεύσης, ως ενός από τους παράγοντες που 

κατευθύνει τις επιλογές των καταναλωτών στην αγορά των τροφίμων. Οι καταναλωτές δεν 

είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να συμβιβαστούν ως προς τη γεύση των λειτουργικών τροφίμων για 
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ενδεχόμενα οφέλη υγείας (Gilbert,2000; Augustin, 2001; Cox et el., 2004). Την ίδια στιγμή, 

παρατηρείται μείωση των θετικών αντιλήψεων για τη γεύση και την ευχαρίστηση που 

προσφέρουν τα υγιεινά προϊόντα. Μάλιστα, οι γυναίκες συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό 

από ότι οι άνδρες αναφορικά με το ότι τα υγιεινά τρόφιμα έχουν καλύτερη γεύση, ενώ θα 

ήταν και περισσότερο πρόθυμες να «θυσιάσουν» κάποια από τα αγαπημένα τους φαγητά για 

λόγους υγείας, συγκριτικά με τους άνδρες (Gilbert, 2000).  

Ωστόσο, το παραπάνω αποτέλεσμα συμφωνεί με τα ευρήματα της μελέτης των Urala & 

Lahteenmamaki (2004), όπου αναφέρεται ότι τα προϊόντα αυτά μπορεί να έχουν ένα ισχυρό 

μήνυμα που σχετίζεται με την υγεία. Δηλαδή, όσοι έχουν κίνητρα για τη χρήση αυτών των 

προϊόντων, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη γεύση (Urala & Lühteenmaki, 2004). 

 

Κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων σε σχέση με τους λόγους 

αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων 

Βάσει των σχετικών στατιστικών ελέγχων, οι γυναίκες εκτίμησαν σημαντικά υψηλότερα 

συγκριτικά με τους άνδρες, τη σημαντικότητα του λόγου αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων. 

Ως σημαντικοί λόγοι αναφέρθηκαν: η αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος υγείας, το 

ζητούμενο του να αισθανθούν καλύτερα, καθώς και της διατεινόμενης προσοχής που 

επιδεικνύουν στην υγεία και στη διατροφή τους. Σχετικά με το φύλο των ερωτηθέντων, τα 

αποτελέσματα συμφωνούν με αρκετές μελέτες, όπου αναφέρεται ότι όταν εξετάζονται οι 

διαφορές στην αγοραστική συμπεριφορά μεταξύ των φύλων, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν 

είτε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είτε υψηλότερη κατανάλωση των λειτουργικών τροφίμων 

μεταξύ των γυναικών από τους άνδρες (Poulsen, 1999; Bogue et al., 2005; Niva, 2006; 

Verbeke, 2006; Huotilainen et al., 2006; Landstrom et al., 2007) ή χωρίς διαφορές φύλου (de 

Jong et al., 2003; Cox et al., 2004; Vetbeke, 2006). Ένας λόγος για τις γυναίκες να 

επιδεικνύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα λειτουργικά τρόφιμα, είναι η μεγαλύτερη 

ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τις επιδράσεις των τροφίμων στην υγεία, σε αντίθεση με 

τους άνδρες ( Roininen et al., 2001; Bogue et al., 2005).  

Επιπλέον, η διαφορά φύλου εξαρτάται πιθανώς από το είδος του προϊόντος των λειτουργικών 

τροφίμων που ζητείται από τον καταναλωτή. Οι άνδρες εμφανίζονται να χρησιμοποιούν πιο 

πρόθυμα, προϊόντα που μειώνουν τη χοληστερόλη, ενώ οι γυναίκες είναι πιο πρόθυμες να 

δοκιμάσουν άλλα λειτουργικά τρόφιμα, όπως τα προβιοτικά (Niva, 2006; Huotilainen et al., 

2006). Επίσης, τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά όπως, η ηλικία, το φύλο και η 

εκπαίδευση είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς (Krystallis et 

al., 2008). Αρκετές βιβλιογραφικές έρευνες έδειξαν ότι οι γυναίκες καταναλωτές, είναι η 

υποσχόμενη ομάδα – στόχος, επειδή παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την υγιεινή 

διατροφή και την υγεία γενικότερα (Bogue & Ryan, 2000; Urala, 2005), καθίστανται δε, σε 

συμφωνία με το παραπάνω αποτέλεσμα της παρούσας μελέτης.  

Καταληκτικώς, εκφράζεται η άποψη ότι ενδιαφέρον παρουσιάζει το αποτέλεσμα της 

παρούσας μελέτης σχετικά με την εισοδηματική βαθμίδα των καταναλωτών. Η χαμηλότερη 

εισοδηματική βαθμίδα των καταναλωτών βαθμολόγησε υψηλότερα τη σπουδαιότητα του λόγου 

της προσοχής που επιδεικνύουν στην υγεία και στη διατροφή τους για την αγορά των υπό 

εξέταση προϊόντων, σε σχέση με τα άτομα της ανώτατης εισοδηματικής κλάσης. Το 

συγκεκριμένο εύρημα διαφέρει από τα αποτελέσματα αρκετών ανάλογων μελετών, όπου 

καταγράφεται ότι η μεγαλύτερη ηλικία (Conner et al., 2001), η ανώτερη εκπαίδευση (Van 

der Horst et al., 2011) και τα υψηλότερα εισοδήματα χαρακτηρίζουν τους χρήστες 

διατροφικών συμπληρωμάτων (Conner et al., 2001).  
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6.4.2.5. Αναγνώριση, χρησιμοποίηση και προθυμία δοκιμής συμπληρωμάτων 

διατροφής και λειτουργικών τροφίμων (με κύριο συστατικό τις πολυφαινόλες) από τους 

καταναλωτές της παρούσας έρευνας.  

Από τα συμπληρώματα διατροφής με κύρια συστατικά τις πολυφαινόλες, τα πιο αναγνωρίσιμα 

ήταν αυτά με κύρια συστατικά το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε ποσοστό 30,3%, τα εκχυλίσματα 

των φύλλων και καρπού της ελιάς σε ποσοστό 27,7%, των σπόρων σταφυλιού σε ποσοστό 

21,5% και της ρεσβερατρόλης σε ποσοστό 15,10%. Παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον το εύρημα 

ότι υπολογίσιμα ποσοστά 15,8%, 15,10%, 13,20% & 7,4% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 

έχουν διάθεση να δοκιμάσουν το συμπλήρωμα διατροφής με κύριο συστατικό το έξτρα 

παρθένο ελαιόλαδο, τους σπόρους σταφυλιού, τα φύλλα και τον καρπό της ελιάς και την 

ελαιοευρωπαίνη αντίστοιχα. Επιπλέον, το 15,3% των συμμετεχόντων κατέθεσε διάθεση να 

δοκιμάσει τα λειτουργικά τρόφιμα που τα κύρια συστατικά τους είναι οι πολυφαινόλες.  

Διαφοροποίηση στις αποκρίσεις των ερωτηθέντων σε σχέση με τον τόπο διαμονής  

Από τους περαιτέρω στατιστικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι το συμπλήρωμα διατροφής με 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αναγνωρίστηκε σε υψηλό ποσοστό (66,70%) από τους κατοίκους του 

Εξωτερικού, έναντι των κατοίκων της Ελλάδος (Αττική και Επαρχία). Αυτό πιθανώς να 

οφείλεται στην ευρεία αποδοχή του συγκεκριμένου συμπληρώματος διατροφής, δεδομένου 

ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έναν ισχυρισμό υγείας σε σχέση με τις πολυφαινόλες, 

(Κανονισμός 432/2012/ΕΕ). 

Διαφοροποίηση στις αποκρίσεις των ερωτηθέντων σε σχέση με το φύλο 

Από τους περαιτέρω ελέγχους, οι άνδρες φάνηκε να είναι περισσότερο ενημερωμένοι 

συγκριτικά με τις γυναίκες, σε ό,τι άπτεται τουλάχιστον της αναγνώρισης των συμπληρωμάτων 

διατροφής με κύριο συστατικό τη ρεσβερατρόλη. Το αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος 

εύρημα είναι σύμφωνο με άλλες μελέτες, που δείχνουν ότι οι άνδρες εμφανίζονται πιο 

πρόθυμοι να χρησιμοποιούν προϊόντα που μειώνουν τη χοληστερόλη, ενώ οι γυναίκες είναι 

πιο πρόθυμες να δοκιμάσουν άλλα λειτουργικά τρόφιμα, όπως τα προβιοτικά (Niva, 2006; 

Huotilainen et al., 2006; Landstrom et al., 2007). Αξίζει πάντως να υπογραμμιστεί ότι τα 

οφέλη για την υγεία του κρασιού φαίνεται να είναι μια αναδυόμενη περιοχή έρευνας και 

σημείο ενδιαφέροντος των καταναλωτών που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση (Lockshin et 

al., 2012; Yoo et al., 2013). 
 

6.4.2.6. Η τιμή και η πρόθεση επιπλέον πληρωμής από τους ερωτηθέντες για την αγορά 

των υπό εξέταση προϊόντων 

Το 31% των συμμετεχόντων απάντησε ότι τα θεωρεί ακριβά, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 18,40% 

αυτών, εκτίμησε ότι τα υπό εξέταση προϊόντα δεν είναι ακριβά σε σχέση με τα παρεχόμενα 

ισχυριζόμενα οφέλη υγείας.  

Τα λειτουργικά τρόφιμα είναι συνήθως πιο ακριβά από τα αντίστοιχα παραδοσιακά προϊόντα, 

αλλά η διαφορά αυτή στην τιμή δικαιολογείται εάν το προϊόν προωθεί την υγεία. 

Συγκεκριμένες έρευνες έχουν δείξει ότι η υψηλότερη τιμή των λειτουργικών τροφίμων 

αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αποδοχή και στην πρόθεση αγοράς αυτών των 

προϊόντων. Οι Childs & Polyzees (1998), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η τιμή και η 

αντίληψη της τιμής, ενδεχομένως να είναι οι σημαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες 
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για τις μελλοντικές αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών αναφορικά με τα λειτουργικά 

τρόφιμα (Childs & Polyzees, 1998). 

Σχετικά με την πρόθεση των συμμετεχόντων για επιπλέον πληρωμή για την αγορά των 

υπό εξέταση προϊόντων. Το υψηλότερο ποσοστό των ερωτηθέντων (72,10%) απάντησε 

αρνητικά, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αυτών (27,90%) απάντησε θετικά. Οι νεαρότερες και 

μέσες ηλικίες και τα άτομα που ανήκαν στην ανώτατη βαθμίδα μόρφωσης χαρακτηρίζονταν 

από μια θετική προδιάθεση του να πληρώσουν παραπάνω για την αγορά των υπό έρευνα 

προϊόντων.  

Τα ανωτέρω αποτελέσματα γενικώς επιβεβαιώνονται από τα ευρήματα πληθώρας μελετών, 

όπου διαπιστώνεται ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες (Conner et al., 2001), η ανώτερη εκπαίδευση 

(Van der Horst et al., 2011) και τα υψηλότερα εισοδήματα χαρακτηρίζουν τους χρήστες των 

υπό εξέταση προϊόντων (Conner et al., 2001). Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τόσο οι 

χρήστες της ανώτερης, όσο και της κατώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης, χαρακτηρίζονται από 

μια θετική στάση απέναντι στην κατανάλωση και αποδοχή των λειτουργικών τροφίμων 

(Anttolainen et al., 2001; de Jong et al., 2003; Vetbeke, 2006; Urala & Lähteenmäki, 2007).  

 
 

6.4.2.7. Επιλογή των υπό εξέταση προϊόντων για την αντιμετώπιση κάποιων 

προβλημάτων υγείας 

Με υψηλή διαφορά, οι επτά στους δέκα περίπου συμμετέχοντες (ποσοστό 70,80%) δήλωσαν 

ότι θα επέλεγαν τα υπό εξέταση προϊόντα, αν αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα υγείας. Το 

παραπάνω αποτέλεσμα είναι σαφώς θετικό για την παρούσα έρευνα, που υποστηρίζει ότι ο 

πιο ισχυρός παράγοντας για την επιλογή των υπό εξέταση προϊόντων, είναι οι υψηλές 

προσδοκίες από τις επιπτώσεις των συμπληρωμάτων διατροφής ή λειτουργικών τροφίμων 

στην υγεία τους και στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας. Η μελέτη του 

Urala (2005) αναφέρει ότι το σημαντικό κίνητρο για την κατανάλωση λειτουργικών 

τροφίμων είναι το προσωπικό κίνητρο, όπως η διατήρηση της υγείας και ο βαθμός αντίληψης 

των καταναλωτών για τα λειτουργικά τρόφιμα (Urala, 2005). Η σχέση μεταξύ της 

κατάστασης υγείας του καταναλωτή και του ισχυρισμού υγείας του προϊόντος θα μπορούσε 

να επηρεάσει θετικά την πρόθεση αγοράς του (van Kleef, van Trijp & Luning, 2005).  

Τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων της παρούσας έρευνας 

σχετικά με την προθυμία αγοράς των παραπάνω προϊόντων στην αντιμετώπιση κάποιων 

προβλημάτων υγείας 

Από τους σχετικούς ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα μέσης ηλικίας και οι συμμετέχοντες 

που ανήκουν στην ανώτατη βαθμίδα μόρφωσης, έδειξαν να εμπιστεύονται περισσότερο τα υπό 

εξέταση προϊόντα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου προβλήματος υγείας. Όπως ειπώθηκε και 

προηγουμένως, αρκετές βιβλιογραφικές έρευνες κατέδειξαν ότι οι χρήστες των υπό εξέταση 

προϊόντων είναι συχνά πιο μορφωμένοι (Anttolainen et al., 2001; de Jong et al., 2003) και 

είναι σε συμφωνία με το αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας. Παρόλα αυτά, σε άλλη μελέτη 

βρέθηκε ότι οι καταναλωτές με λιγότερη εκπαίδευση ανησυχούσαν περισσότερο και ζήτησαν 

αυστηρότερες ρυθμίσεις για τα λειτουργικά τρόφιμα συγκριτικά με εκείνους της ανώτερης 

εκπαίδευσης (Niva & Makela, 2007).  
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6.4.2.8. Εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στα υπό διερεύνηση προϊόντα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι οι καταναλωτές είναι πολύ επιφυλακτικοί 

σε σχέση με την ασφάλεια και την επιστημονική τεκμηρίωση των ισχυρισμών υγείας των 

παραπάνω τροφίμων και συμφωνούν στον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές πριν κυκλοφορήσουν 

στην αγορά. Επίσης διακατέχονται από ανησυχίες για τυχόν κινδύνους που μπορούν να έχουν 

στην υγεία. Η ασφάλεια των λειτουργικών τροφίμων και η ύποπτη στάση των καταναλωτών 

απέναντι στις ενδεχόμενες επιβλαβείς συνέπειες αυτών, επηρεάζει την εμπιστοσύνη τους στα 

τρόφιμα αυτά. Η δυσπιστία όμως μπορεί να μην επηρεάσει την προσωπική συμπεριφορά. Οι 

καταναλωτές φαίνεται να είναι γνώστες ότι οι λειτουργικές τροφές ενδέχεται να 

παρουσιάζουν κινδύνους, αλλά αυτό να μην επηρεάζει την προθυμία χρήσης αυτών (Urala & 

Lähteenmäki, 2007). Ως εκ τούτου, η αντίληψη των καταναλωτών σχετικά με τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας και σημαντικός δείκτης για την 

αποδοχή του προϊόντος (Krystallis et al., 2008).  
 

6.4.2.9. Διαχωρισμός διατροφικών συμπληρωμάτων και φαρμάκων 

Στην ερώτηση αν θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των συμπληρωμάτων διατροφής 

και φαρμάκων, το 60,8% των συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας συμφώνησε με αυτή τη 

διατύπωση. Η αντιπαράθεση μεταξύ φυσικών και τεχνολογικών τροφίμων είναι ιδιαίτερα 

εμφανής στα λειτουργικά τρόφιμα, που χαρακτηρίζονται από υψηλή τεχνολογία, νέα 

συστατικά και μερικές φορές από επιδράσεις που μοιάζουν με αυτές των φαρμάκων. Η 

τοποθέτηση των λειτουργικών τροφίμων στη «γκρίζα» περιοχή μεταξύ τροφίμων και 

φαρμάκων, από τη μια μεριά, θέτει το ζήτημα της ασφάλειας και των κινδύνων, από την άλλη 

όμως, θέτει το ζήτημα της έμφασης στη νομοθεσία και στον έλεγχο της νέας κατηγορίας 

τροφίμων (Niva & Mäkelä, 2007).  
 

6.4.3. Ετικέτες – Ισχυρισμοί Υγείας 

6.4.3.1. Πεποιθήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τους ισχυρισμούς υγείας που 

αναγράφονται στις ετικέτες των υπό εξέταση προϊόντων 

Οι ισχυρισμοί υγείας αποκαλύπτουν τη σχέση μεταξύ ενός θρεπτικού συστατικού ή άλλων 

ουσιών σε ένα τρόφιμο, με μία ασθένεια ή με συνθήκες που συνδέονται με την υγεία. 

Μάλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τα συμβατικά τρόφιμα ή τα συμπληρώματα 

διατροφής (Arvanitoyannis & Van Houwelingen, 2005). Εκτός από τους ισχυρισμούς 

διατροφής, εντοπίζονται δύο βασικές μορφές ισχυρισμών υγείας που ρυθμίζονται από τον 

κανονισμό 1924/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κανονισμός 1924/2006/ΕΕ), οι γενικοί 

ισχυρισμοί υγείας και οι ισχυρισμοί για τον περιορισμό του κινδύνου ασθένειας.  

Αναφορικά με τη γνώμη των συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας για τους ισχυρισμούς 

υγείας, διαπιστώθηκε μια ξεκάθαρη τάση των ερωτηθέντων ότι «πρέπει να είναι επιστημονικά 

αποδεδειγμένοι». Το αποτέλεσμα αυτό υποστηρίζει την απαίτηση των καταναλωτών, ότι τα 

οφέλη για την υγεία που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων, θα πρέπει να 

τεκμηριώνονται με επιστημονικά στοιχεία. Στην Ευρώπη, οι ισχυρισμοί σχετικά με την υγεία 

των τροφίμων ρυθμίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 (ΕΕ, 2006) και την 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), που είναι το θεσμικό όργανο 

έγκρισης (ή μη) των αξιώσεων υγείας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Υπηρεσία Τροφίμων και 

Φαρμάκων (FDA) είναι η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τους ισχυρισμούς υγείας των 
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τροφίμων. Ωστόσο, κατατίθενται αρκετές διφορούμενες απόψεις στη βιβλιογραφία για το 

πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ισχυρισμοί υγείας στα τρόφιμα.  

Η μελέτη των Aschemann-Witzel (2011) αναφέρει ότι το ρυθμιστικό σύστημα που αφορά 

τους ισχυρισμούς για τη διατροφή και την υγεία απαιτεί η διατύπωση των ισχυρισμών να 

τεκμηριώνεται με επιστημονικά στοιχεία (Aschemann-Witzel, 2011). Οι φράσεις όμως 

τείνουν να είναι πολύπλοκες και δυσνόητες. Αν και οι ισχυρισμοί θα μπορούσαν να 

μεταφέρουν το μήνυμα της βελτίωσης της υγείας (Lähteenmäki, 2013), όμως μπορεί να μη 

φαίνονται ελκυστικές. Αυτό οδηγεί τους εμπόρους να αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα 

αυτών των επιστημονικά διατυπωμένων ισχυρισμών υγείας (Nocella & Kennedy, 2012). 

Μορφή, διατύπωση και κατανόηση του ισχυρισμού υγείας 

Συνολικά, τα στοιχεία σχετικά με τις αντιδράσεις των καταναλωτών στη μορφή των 

ισχυρισμών για την υγεία είναι διφορούμενες, όπως υποστηρίζει η μελέτη του Williams 

(Williams P., 2005) και οι αναφορές του Βρετανικού Οργανισμού Τυποποίησης Τροφίμων 

(Food Standards Agence, 2009). Επιπλέον, μια διεπιστημονική διαδικτυακή έρευνα στην 

Ιταλία, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ) έδειξε 

ότι οι αντιλήψεις των καταναλωτών διαφέρουν περισσότερο από χώρα σε χώρα, παρά στη 

μορφή του ισχυρισμού υγείας (Van Trijp et al., 2007).  

Η προτίμηση των ερωτηθέντων της παρούσας έρευνας για το ότι οι «ισχυρισμοί υγείας πρέπει 

να είναι επιστημονικά αποδεδειγμένοι», δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά τους είναι παρόμοια με 

εκείνα όπου ορισμένοι ερευνητές αναφέρουν ως εξαιρετικά υψηλές συσχετίσεις μεταξύ της 

αντίληψης της υγιεινής των προϊόντων από τους ανθρώπους με ισχυρισμούς υγείας. Αυτή η 

συσχέτιση ευνοεί και την προθυμία τους να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα (Van kleef et al., 

2005; BEUC, 2005; Dean et al., 2007). Άλλοι ερευνητές δεν κατάφεραν να βρουν μια τέτοια 

συσχέτιση (Verbeke et al., 2009; Saba et al., 2010). Ορισμένοι δήλωσαν ακόμη χαμηλότερη 

αξιοπιστία και πρόθεση αγοράς για τα προϊόντα που φέρουν ισχυρισμούς υγείας σχετικά με 

τη μείωση του κινδύνου της ασθένειας (Verbeke et al., 2009). Σε άλλες μελέτες, η κατανόηση 

των καταναλωτών επηρεάστηκε από διάφορες μεταβλητές, όπως: η γνώση σχετικά με την 

ουσία της αξίωσης, την εξοικείωση με το προϊόν, τον ισχυρισμό και την ορολογία που 

χρησιμοποιήθηκαν και τη χώρα προέλευσης του ερωτώμενου. Τα εν προκειμένω ευρήματα 

ευθυγραμμίζονται με την ανασκόπηση της μελέτης του Williams (Williams, 2005).  

Επιπλέον, οι επιστημονικά τεκμηριωμένοι ισχυρισμοί για την υγεία μπορεί να έχουν υψηλή 

αξιοπιστία. Όμως από την άλλη, μπορεί να θεωρηθούν ως ένδειξη στενής και λειτουργικής 

κατανόησης της υγείας από τους καταναλωτές, οι οποίοι καθοδηγούνται από μια 

διαφορετική, πιο ολιστική κατανόηση της υγείας, όπως δίδεται παραδειγματικά στη σύγκριση 

των «λειτουργικών τροφίμων» και των «βιολογικών τροφίμων» (Lengard Almli, Verbeke, 

Vanhonacker, Næs, & Hersleth, 2011; Chrysochou & Grunert, 2014; Aschemann-Witzel & 

Grunert, 2015). Ακόμη, έχει διαπιστωθεί ότι οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τους 

ισχυρισμούς ότι είναι δύσκολο να κατανοηθούν και να διαβαστούν (Nocella & Kennedy, 

2012). Πρόκειται για μια ανησυχία που έχει προβληθεί ως πρόκληση για την επιτυχή 

επικοινωνία των εγκεκριμένων αξιώσεων (Hasler, 2008b). Κατά ανάλογο τρόπο, οι έρευνες 

δείχνουν ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές επικεντρώνονται στα τρόφιμα ως μέσο για την υγεία 

( Rozin et al., 1999). Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί οι ερωτηθέντες των ΗΠΑ αντιδρούν πιο 

ευνοϊκά στο πλαίσιο της επιστημονικής και της φαρμακευτικής πληροφόρησης συγκριτικά 

με τους Δανούς καταναλωτές (Aschemann-Witzel & Grunert, 2015). 
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6.4.3.2. Ισχυρισμοί υγείας που θεωρούνται σημαντικότεροι για την αγορά των 

παραπάνω προϊόντων 

Οι ισχυρισμοί υγείας που φάνηκε να θεωρούνται σημαντικότεροι για την αγορά των παραπάνω 

προϊόντων από τους συμμετέχοντες είναι: ενίσχυση της φυσικής άμυνας του οργανισμού, 

μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης, είναι ευεργετικό για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, εμποδίζει 

τη δημιουργία ελευθέρων ριζών και μειώνει το οξειδωτικό στρες, αυξάνει την πνευματική 

απόδοση, μειώνει την υπέρταση και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και ότι μειώνει το άγχος. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν τη συσχέτιση της αγοράς του προϊόντος με τα οφέλη 

για συγκεκριμένες ασθένειες. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι σύμφωνα με ορισμένα 

στοιχεία που καταδεικνύουν ότι, οι ισχυρισμοί σχετικά με τη μείωση των κινδύνων της 

ασθένειας έχουν ισχυρότερη επίδραση στην αντίληψη περί υγιεινής από τις γενικές αξιώσεις 

υγείας (Van Kleef et al., 2005; Saba et al., 2010). Η μελέτη των Wills et al. (2012) σύγκρινε 

τα προϊόντα που φέρουν ισχυρισμούς υγείας με τα ίδια προϊόντα χωρίς ισχυρισμούς 

(προϊόντα ελέγχου). Διαπιστώθηκε ότι η παρουσία μιας αξίωσης υγείας για τη μείωση του 

κινδύνου της ασθένειας είχε θετική επίδραση στην αντίληψη της υγιεινής αυτού του 

προϊόντος (Wills et al., 2012).  

Ακόμη, οι Ισπανοί καταναλωτές ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον 55% για τον οίνο 

εμπλουτισμένο με ρεσβερατρόλη που ενισχύει την υγεία (Barreiro-Hurle et al., 2008). Σε 

αυτή την κατεύθυνση, η μελέτη του Gilbert (2000) έδειξε ότι, οι καταναλωτές αναζητούν στα 

τρόφιμα και ποτά που αγοράζουν, μία ποικιλία από οφέλη στην υγεία. Τρόφιμα τα οποία 

βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα, μειώνουν τους κινδύνους εμφάνισης ασθενειών και 

βελτιώνουν την υγεία, είχαν μια μεγαλύτερη απήχηση στους Αμερικανούς καταναλωτές 

(Gilbert, 2000). 
 

6.4.4. Διαφήμιση – Προώθηση των υπό διερεύνηση προϊόντων 

6.4.4.1. Διάθεση και πηγές αναζήτησης επιπλέον πληροφοριών για τα εξεταζόμενα 

προϊόντα από τους καταναλωτές 

Σχετικά με τις ανταποκρίσεις των συμμετεχόντων, όσον αφορά τις πηγές αναζήτησης για 

επιπλέον πληροφόρηση, διαπιστώθηκαν τα εξής: πρωταρχικές επιλογές ήταν ο Γιατρός/ 

Διατροφολόγος σε ποσοστό 27,20% και με μικρή διαφορά το διαδίκτυο (25,10%), ενώ 

έπονταν τα φαρμακεία (18,90%). 

Στις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές, πρωταρχική πηγή αναζήτησης των παραπάνω 

προϊόντων αποτελεί το διαδίκτυο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αποτέλεσμα της παρούσας 

μελέτης, δηλαδή ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων θα αναζητούσε επιπλέον 

πληροφορία από το Γιατρό/Διατροφολόγο. Αυτό το εύρημα είναι σε αντίθεση με τα ευρήματα 

άλλων μελετών, όπως η μελέτη του Halsted, (2003), όπου αναφέρεται ότι οι περισσότεροι 

χρήστες διατροφικών συμπληρωμάτων δεν ενημερώνουν τους γιατρούς τους ότι λαμβάνουν 

αυτά τα συμπληρώματα και οι περισσότεροι γιατροί δεν ρωτούν. Αν και ορισμένα φυτικά 

προϊόντα έχουν κλινικά αποδεδειγμένα οφέλη, είναι ολοένα και πιο προφανές ότι πολλά 

περιέχουν πιθανές τοξικές ουσίες, ιδιαίτερα σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις με τα φάρμακα 

(Halsted, 2003). Λόγοι για τους οποίους οι ασθενείς δεν είχαν ενημερώσει τους γιατρούς 

τους, ήταν ο φόβος της αποδοκιμασίας και η αντίληψη ότι ο γιατρός δεν θα ήταν σε θέση να 
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παράσχει συμβουλές για εναλλακτικές προσεγγίσεις. Οι περισσότεροι ασθενείς αντλούσαν 

τις πληροφορίες τους από τις διαφημίσεις ή από πηγές του διαδικτύου (Horstman, 2002).  

Καταληκτικώς, αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι επίσης 

σύμφωνα με τη μελέτη των Moskowitz et al. (2004), όπου διαπιστώνεται ότι το μέσο που θα 

χρησιμοποιούσαν οι περισσότεροι καταναλωτές για επιπρόσθετη ενημέρωση είναι το 

διαδίκτυο. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα Google μπορεί κάποιος όχι μόνο να αναζητήσει 

πληροφορίες για τα λειτουργικά τρόφιμα και τα χαρακτηριστικά τους, αλλά και να αγοράσει 

κάποιο από αυτά (Moskowitz et al., 2004).  

6.4.4.2. Τρόπος διενέργειας της διαφήμισης των υπό διερεύνηση προϊόντων 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καταναλωτές της παρούσας μελέτης επιθυμούν να κερδίσουν 

την αξιοπιστία των πληροφοριών που αναγράφοντα στα παραπάνω προϊόντα. Προτιμούν η 

προώθηση τους να βασίζεται στην ανάδειξη της ποιότητας, διατροφικής ασφάλειας και τα 

οφέλη στην υγεία αυτών των προϊόντων με αποδεικτικά στοιχεία, όπως τα αποτελέσματα 

κλινικών μελετών. Επίσης επιθυμούν, οι πληροφορίες για την προώθηση των ανωτέρω 

προϊόντων να είναι ρεαλιστικές, ειλικρινείς και να αναγράφονται ακόμη και οι τυχόν 

παρενέργειες από τη χρήση αυτών των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα: 

1) «Η διαφήμιση να μην περιέχει παραπλανητικά στοιχεία με μικρά γράμματα», ήταν η κυρίαρχη 

προτίμηση των ερωτηθέντων της παρούσας έρευνας. Τα επιχειρήματα σχετικά με την υγεία 

εμφανίζονται στην επικοινωνία μάρκετινγκ των τροφίμων με ένα συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό 

και η υγιεινή διατροφή είναι ένα κυρίαρχο θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι 

καταναλωτές αναφέρουν συχνά σύγχυση και απογοήτευση σχετικά με τις αντιφατικές 

συμβουλές τις οποίες αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν σε ένα περιβάλλον «υπερ–επιλογής» 

του καταναλωτή (Mick, Broniarczyk, & Haidt, 2004). Επομένως, οι εναλλακτικές λύσεις για 

υγιεινά τρόφιμα πρέπει να απευθύνονται στους καταναλωτές και τα οφέλη πρέπει να είναι 

ξεκάθαρα (Aschemann-Witzel et al., 2015).  

Οι ισχυρισμοί σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία των τροφίμων ή των 

συμπληρωμάτωνείναι ένα παράδειγμα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στη 

συσκευασία. Οι κανονισμοί για τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας σε όλο τον κόσμο 

αναπτύσσονται για να εξασφαλίσουν ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αληθείς και όχι 

παραπλανητικοί (Aschemann-Witzel, 2011; Hasler, 2008a). Ωστόσο, τα πλαίσια στα οποία 

παρουσιάζονται οι ισχυρισμοί αυτοί, συνήθως αποφασίζονται από τους εμπόρους 

(Aschemann-Witzel & Grunert, 2015).  

2) «Η προώθηση αυτών των προϊόντων να παρουσιάζει κλινικά αποτελέσματα». Οι ερωτηθέντες 

της παρούσας έρευνας φάνηκε να προτιμούν οι πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτά τα 

προϊόντα να φέρουν αποδεικτικά στοιχεία. Το εύρημα αυτό είναι σε συμφωνία με άλλες  

μελέτες, όπου διαπιστώνεται ότι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την αποδοχή του 

προϊόντος είναι, εάν οι ισχυρισμοί υγείας αναφέρουν το συστατικό που είναι υπεύθυνο για το 

όφελος (Hasler, 2008b; Jesionkowska et al., 2009; Wills et al., 2012). Οι καταναλωτές τείνουν 

να θεωρούν τους ισχυρισμούς που αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη ουσία ως τους πιο 

πειστικούς, από ότι τους ισχυρισμούς που δηλώνουν ότι το προϊόν είναι γενικά υγιές 

(Aschemann-Witzel et al., 2010; Lalor et al., 2011).  

Η κατανάλωση λειτουργικών τροφίμων βασίζεται στις γνώσεις και στη στάση του ατόμου σε 

θέματα που σχετίζονται με την υγεία. Λόγω της περιορισμένης γνώσης των καταναλωτών 
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και της ενημέρωσης τους σχετικά με τα λειτουργικά συστατικά και των επιπτώσεών τους 

στην υγεία, υπάρχει ανάγκη για μια ακριβή ενημέρωση και επικοινωνία. Σε αυτόν τον τομέα, 

οι έμποροι θα πρέπει να παρέχουν ειλικρινείς και επιστημονικά αποδεδειγμένες πληροφορίες 

για τις ευεργετικές επιδράσεις των λειτουργικών τροφίμων (Lau et al., 2013). Σε άλλη μελέτη 

οι καταναλωτές αντιλαμβανόταν τους κατασκευαστές και τους παραγωγούς, ως τους 

λιγότερο αξιόπιστους πληροφοριοδότες σχετικά με τα λειτουργικά τρόφιμα (Korzen-Bohr et 

al., 2006). Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τη σκεπτικιστική στάση απέναντι στα λειτουργικά 

τρόφιμα μεταξύ των Σουηδών και τη δυσπιστία τους απέναντι στους ισχυρισμούς για την 

υγεία (Becker, 2000).  

3) «Η διαφήμιση να είναι απλή και κατανοητή ως προς τα οφέλη της υγείας». Οι καταναλωτές της 

παρούσας μελέτης έδειξαν να προτιμούν τις πληροφορίες σε σχέση με τα οφέλη για την υγεία, 

να είναι απλές και κατανοητές. Επίσης, η ορολογία που χρησιμοποιείται στους ισχυρισμούς 

για την υγεία είναι ένας άλλος παράγοντας που διαμορφώνει το βαθμό στον οποίο οι 

καταναλωτές βρίσκουν ελκυστικούς τους ισχυρισμούς για την υγεία (Ares et al., 2009). Μια 

προηγούμενη επανεξέταση (Williams, 2005) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι καταναλωτές 

προτιμούν γενικά τη σύντομη και συνοπτική διατύπωση. Ωστόσο, οι Grunert et al., ανέφεραν 

αποτελέσματα που δείχνουν ότι μπορούν να διακριθούν δύο τύποι καταναλωτών: όσοι 

προτιμούν τα σύντομα μηνύματα και όσοι προτιμούν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά 

με τους ισχυρισμούς υγείας (Grunert et al., 2009). Προηγούμενες μελέτες λειτουργικών 

τροφίμων που προήλθαν κυρίως από ανεπτυγμένες χώρες όπως, η Δανία, η Φινλανδία, οι 

ΗΠΑ κ.λπ. διαπίστωσαν ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των καταναλωτών της Δύσης και της 

Ασίας (Lau et al., 2013).  
 

6.5. Δεύτερο ερωτηματολόγιο: «Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων και οινοποιείων ως πηγή 

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ανθρώπινη υγεία (φυτικά καλλυντικά) - 

Οικονομικά και Περιβαλλοντικά οφέλη» 
 

6.5.1. Θεματική ενότητα 1: Δημογραφικά στοιχεία 

Η εν λόγω εισαγωγική κοινή με το πρώτο θεματική ενότητα του δεύτερου ερωτηματολογίου, 

που περιελάμβανε επτά επιμέρους στοιχεία (με αριθμό 1˗7 ερωτήσεις), αφορούσε την 

καταγραφή των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων των συμμετεχόντων 

στην έρευνα. Αναλυτικότερα: 

Φύλο (Ερώτηση 1): Το 57,50% ήταν γυναίκες και το 42,50% άνδρες. 

Ηλικία (Ερώτηση 2): Tο 44,90% που ήταν και το υψηλότερο ποσοστό, ανήκε στην κλάση 

ηλικιών των 46-55 ετών. Το 28,70% ενέπιπτε στην ηλικιακή κλάση των 36-45 ετών, το 

13,50% εντοπιζόταν στην κλάση των 56-65 ετών, το 8,30% ανήκε στην ηλικιακή κλάση των 

26-35 ετών, το 2,60% κατατασσόταν στην ηλικιακή κλάση των άνω των 66 ετών και το 2% 

ανήκε στην κλάση των 18-25 ετών (Πίνακας 6.26). 
 

Πίνακας 6.26. Ηλικιακές κλάσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
 

α.α. Ηλικιακές Κλάσεις Ποσοστό % 

1 18-25 ετών 2,00% 

2 26-35 ετών 8,30% 

3 36-45 ετών 28,70% 

4 46-55 ετών 44,90% 
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α.α. Ηλικιακές Κλάσεις Ποσοστό % 

5 56-65 ετών 13,50% 

6 66 και άνω 2,60% 

 Σύνολο 100%  

Οι αναγραφόμενες ηλικιακές κλάσεις συνενώθηκαν ανά δύο, προκειμένου να καταστούν 

εφικτοί, ή τουλάχιστον ευχερείς οι στατιστικοί έλεγχοι. Έτσι λοιπόν προέκυψαν τρεις από τις 

αρχικά έξι ηλικιακές βαθμίδες, δηλαδή: Η νεαρότερη ηλικιακή κλάση 18˗35 ετών (10,30%), 

η μέση ηλικιακή κλάση 36-55 ετών (73,60%) που καταλάμβανε τα 3/4 περίπου του δείγματος 

και η περισσότερο προχωρημένη ηλικιακή κλάση 56 έως και άνω των 66 ετών (16,10%). 

Οικογενειακή κατάσταση (Ερώτηση 3): Το υψηλότερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

(66,30%) ήταν έγγαμοι και το 24,70% ανύπαντροι (Πίνακας 6.27). Εξαιρετικά χαμηλά 

ποσοστά συμμετοχής αποτυπώθηκαν σε όσους δήλωσαν διαζευγμένοι (7,80%), ενώ 

ανιχνεύσιμα μόλις ποσοστά καταγράφηκαν σε όσους δήλωσαν ότι τελούν σε διάσταση 

(0,90%) ή χήροι/ες (0,30%).  
 

Πίνακας 6.27. Οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
 

α.α. Οικογενειακή κατάσταση Ποσοστό % 

1 Έγγαμος/η 66,30% 

2 Ανύπαντρος/η 24,70% 

3 Σε διάσταση 0,90% 

4 Διαζευγμένος/η 7,80% 

5 Χήρος/α 0,30% 

 Σύνολο 100% 

Επαγγελματική κατάσταση (Ερώτηση 4): Εκ του συνόλου των ερωτηθέντων, πάνω από 

τους μισούς (ποσοστό 53,70%) ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, ποσοστό 37,10% ήταν ιδιωτικοί 

υπάλληλοι και το 9,20%) ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες (Πίνακας 6.28).  
 

Πίνακας 6.28. Επάγγελμα των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
 

α.α. Επαγγελματική Κατηγορία Ποσοστό % 

1 Δημόσιος Υπάλληλος 53,70% 

2 Ιδιωτικός Υπάλληλος 37,10% 

3 Ελεύθερος Επαγγελματίας 9,20% 

 Σύνολο 100% 
 

Μορφωτικό επίπεδο (Ερώτηση 5): Οι 9 στους 10 συμμετέχοντες στην έρευνα (89,60%) 

είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο (Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό, Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.). Τα εν 

λόγω αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.29.  
 

Πίνακας 6.29. Μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
 

α.α. Μορφωτικό Επίπεδο Ποσοστό % 

1 Δεν τελείωσα το Δημοτικό 0,30% 

2 Δημοτικό 1,40% 

3 Γυμνάσιο 0,30%  

4 Λύκειο 5,20% 

5 ΙΕΚ-Τεχνικές Σχολές 3,20% 

6 ΤΕΙ 8,90% 

7 Πανεπιστήμιο 22,40% 

8 Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 58,30% 

 Σύνολο 100% 
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Τα καταγεγραμμένα μορφωτικά επίπεδα συγχωνεύθηκαν από οκτώ σε δύο, προκειμένου να 

καταστούν τουλάχιστον εφικτοί οι στατιστικοί έλεγχοι. Ως εκ τούτου, στην ανώτατη βαθμίδα 

εκπαίδευσης εντάχθηκαν οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι. και κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή 

Διδακτορικών τίτλων σπουδών (συγχώνευση έκτης, έβδομης και όγδοης βαθμίδας). Στην 

κατώτερη και μέση βαθμίδα εκπαίδευσης παρελήφθησαν όλες οι υπόλοιπες κλάσεις, δηλαδή 

οι απόφοιτοι ή μη, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Ι.Ε.Κ. ή Τεχνικών Σχολών. Το ευκταίο 

θα ήταν να αποτυπωθεί αναλυτικότερος διαχωρισμός, πλην όμως κάτι τέτοιο θα είχε ως 

αποτέλεσμα τη μη συγκρίσιμη διαφορά ποσοστών. Ακόμη και με την κατηγοριοποίηση που 

διενεργήθηκε, το ανώτατο μορφωτικό επίπεδο κατελάμβανε το 89,60% του δείγματος, ενώ 

το υπόλοιπο ποσοστό 10,40% κατατασσόταν επί της χαμηλότερης και μέσης βαθμίδας 

εκπαίδευσης. 

Εισόδημα (Ερώτηση 6): Ο ένας στους πέντε συμμετέχοντες (ποσοστό 20,40%) ενέπιπτε στη 

χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία κάτω των 1.000€. Ποσοστό περί του 1/3 των 

συμμετεχόντων (34,50%) δήλωσε μηνιαίο εισόδημα από 1.001-1.500€, εισοδηματική 

κατηγορία, η οποία στην Ελλάδα θεωρείται μέσου βαθμού. Τα περισσότερα όμως άτομα 

(ποσοστό 45,10%) ανέφεραν μηνιαίο εισόδημα άνω των 1.500€, που εν γένει θεωρείται 

υψηλό για τη χώρα μας (Πίνακας 6.30.). 
 

Πίνακας 6.30. Εισοδηματικό επίπεδο των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
 

α.α. Μηνιαίο εισόδημα Ποσοστό % 

1 Χαμηλότερο των 750€  7,80% 

2 751-1.000€ 12,60% 

3 1.001-1.500€ 34,50% 

4 1.501-1.750€ 17,80% 

5 1.751-2.000€  8,30% 

6 Υψηλότερο των 2.000 € 19,00% 

 Σύνολο  100% 
 

Τόπος διαμονής (Ερώτηση 7): Η έρευνα διεξήχθη συμπεριλαμβάνοντας άτομα και από τις 

13 Περιφέρειες της χώρας. Τα μισά περίπου άτομα (ποσοστό 47,70%) δήλωσαν ότι 

διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής (Αττική, Αθήνα και Πειραιά), ενώ κατά φθίνουσα σειρά 

κατάταξης, διαπιστώθηκε ότι: το 13,51% διέμενε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

(Θεσσαλονίκη, Βέροια, Σέρρες και Γιαννιτσά) και το 9,20% στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

(Τρίκαλα, Λάρισα και Βόλος). Πολύ χαμηλότερες τάξεις μεγέθους ποσοστών αποτυπώθηκαν 

εν συνεχεία, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι το 4,02% δήλωσε ότι διαμένει στην Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων (Κεφαλλονιά και Κέρκυρα) και το 2,87% στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης (Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Θάσος και Καβάλα). Η Δυτική Μακεδονία 

(Κοζάνη και Φλώρινα), η Περιφέρεια Πελοποννήσου (Τρίπολη, Καλαμάτα και 

Μονεμβασία), καθώς και η Περιφέρεια Κρήτης (Ηράκλειο και Χανιά) συγκέντρωσαν χαμηλά 

και ίσα ποσοστά 2,01%. Τελευταία στη σχετική κατάταξη αναφέρθηκαν η Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα), καθώς και η Περιφέρεια Ηπείρου (Ιωάννινα και Πρέβεζα) με ίσα 

ποσοστά 1,44%, ενώ ακόμη χαμηλότερα έπονταν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος, 

Κυκλάδες και Σύρος) με ποσοστό 1,15%, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Λαμία και 

Χαλκίδα) με 0,86% και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λέσβος) με ποσοστό 0,29%. 
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Οφείλεται απαραιτήτως να αναφερθεί ότι έξι απαντήσεις δεν ήταν γεωγραφικά επακριβώς 

προσδιορισμένες, δεδομένου ότι: Μία απάντηση ήταν «Αθήνα – Βρυξέλλες» και 

συμπεριλήφθηκε στις Βρυξέλλες, τρείς απαντήσεις αφορούσαν γενικά τον Ελλαδικό χώρο 

και αποτέλεσαν ξεχωριστή κατηγορία. Μία και μόνο απάντηση αφορούσε τη διατύπωση 

«Τρίκαλα –Αθήνα» και συμπεριλήφθηκε στα Τρίκαλα.  

Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι υπολογίσιμο ποσοστό (10,63%) ατόμων που συμμετείχαν 

στην έρευνα δήλωσε ότι διαμένει στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα: Στο Βέλγιο (30 άτομα 

από τις Βρυξέλλες), στην Ιταλία (τρία άτομα από το Μιλάνο), στη Μεγάλη Βρετανία (δύο 

άτομα από το Λονδίνο) και στη Γερμανία (ένα άτομο από το Mannheim). Ένα επίσης άτομο 

απάντησε ότι διαμένει στο εξωτερικό, χωρίς όμως να διευκρινίζει γεωγραφικά την τοποθεσία. 

Η εποπτική χωροταξική κατανομή των ερωτηθέντων παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.22. που 

ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Γράφημα 6.22. Χωροταξική κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα, αναλόγως του τόπου 

διαμονής τους. 
 

Καταληκτικώς τίθεται επίσης υπόψη ότι, το υπολογίσιμο ποσοστό των ατόμων που δήλωσε 

ότι διαμένουν στο εξωτερικό (10,63%), παρείχε τη δυνατότητα διερεύνησης ομοιοτήτων ή 

διαφορών επί των σχετικών ερωτήσεων αναλόγως χωροταξικής κατανομής. Στο πρώτο 

ερωτηματολόγιο, εκφράζεται η άποψη ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επισφαλές, δεδομένου του 

εξαιρετικά χαμηλού αντίστοιχα ποσοστού (4,20%) των ατόμων που δήλωσαν ως τόπο 

διαμονής χώρα του εξωτερικού. Τούτου δοθέντος, στο παρόν δεύτερο ερωτηματολόγιο, οι 

σχετικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν επί τριών επιπέδων κατάταξης αναλόγως τόπου διαμονής και 

πιο συγκεκριμένα μεταξύ Αττικής (ποσοστό 47,70%), επαρχίας (40,80%, με την επισήμανση 

ότι συμπεριλήφθηκε το σύνολο του ελλαδικού χώρου πλην Αττικής) και χωρών του 

εξωτερικού (10,63%). 
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6.5.2. Θεματική ενότητα 2: Φυτικά Καλλυντικά με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, 

κρασί ή / και τις πολυφαινόλες τους 

Η δεύτερη ενότητα του δευτέρου ερωτηματολογίου που απαρτιζόταν από 17 ερωτήσεις (με 

αριθμό 8˗24), αποτελούσε το κύριο τμήμα του σχετικού ερευνητικού πλαισίου και αφορούσε 

τη διερεύνηση των καταναλωτικών απόψεων και εν γένει στάσεων επί των υπό εξέταση 

προϊόντων. Η ανάλογη ενότητα στο πρώτο ερωτηματολόγιο αναφερόταν ως τρίτη. Η 

ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε τα εξής: 

 

6.5.2.1. Ερώτηση 8: «Τι είδους καλλυντικά χρησιμοποιείτε;»  

Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν πολλαπλής επιλογής, ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες είχαν 

τη δυνατότητα να θέσουν έως και το σύνολο των προκαθορισμένων αναφορών σχετικά με τη 

χρησιμοποίηση των προϊόντων. Ζητούσε δε από τα άτομα να αναφέρουν τι είδους καλλυντικά 

γενικώς χρησιμοποιούν, χωρίς όμως να προσδιορίζεται ο όρος «φυτικά καλλυντικά». 

Το είδος των καλλυντικών με τις υψηλότερες τιμές ποσοστιαίας εμφάνισης χρησιμοποίησης 

συναρτήσει των υπολοίπων επιλογών, ήταν με φθίνουσα σειρά κατάταξης επιλογής τα εξής 

προϊόντα: περιποίησης δοντιών και στόματος με ποσοστό 17,73%, περιποίησης μαλλιών με 

ποσοστό 16,79%, τα προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης σώματος με ποσοστό 15,35%, η 

επιλογή χρησιμοποίησης του συνόλου των υπό εξέταση καλλυντικών με ποσοστό 12,53%, 

τα αρώματα με ποσοστό 11,94%, καθώς και τα προϊόντα περιποίησης και καθαρισμού 

προσώπου με ποσοστό 11,34%. Εν συνεχεία, ως επιλογές με χαμηλότερες τιμές κατάταξης 

αποτυπώθηκαν τα προϊόντα περιποίησης χεριών με ποσοστό 8,27%, τα προϊόντα μακιγιάζ με 

ποσοστό 5,97%, καθώς και από ένα μόνο άτομο (ποσοστό 0,09%) η αναφορά της 

προκαθορισμένης επιλογής «άλλο». Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Γράφημα 

6.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.23. Εκατοστιαία ποσοστά επιλογής του είδους των καλλυντικών που χρησιμοποιούνται 

από τους ερωτηθέντες.  
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Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι τα πρωτεία χρησιμοποίησης σε ό,τι αφορά τη 

χρησιμοποίηση καλλυντικών, δεν κρατούσαν λίγα προϊόντα. Αντιθέτως, εντοπίσθηκε ποικιλία 

χρήσης αυτών και μάλιστα χωρίς σημαντικές διαφορές, αναφορικά με την κατά περίπτωση 

κατάταξή τους επί μιας φθίνουσας τάξεως ποσοστιαίου μεγέθους. Οι επιλογές ήταν χωρίς 

αξιοσημείωτη διαφοροποίηση ποσοστών, τα προϊόντα: για περιποίηση δοντιών και στόματος, 

για περιποίηση μαλλιών, για καθαρισμό και περιποίηση σώματος, το σύνολο των προϊόντων, 

τα αρώματα, και τα προϊόντα περιποίησης και καθαρισμού προσώπου. 

 

6.5.2.2. Ερώτηση 9: «Γνωρίζετε τι είναι τα φυτικά καλλυντικά;»  

Με μη συγκρίσιμη διαφορά, οι εννέα στους δέκα περίπου συμμετέχοντες (ποσοστό 91,70%) 

δήλωσαν ότι γνωρίζουν τι είναι τα φυτικά καλλυντικά, ενώ το 8,30% δήλωσε ότι δεν τα 

γνωρίζει. Αν και το αποτέλεσμα κατέστη ξεκάθαρο, εντούτοις, προς περαιτέρω ανάλυση, 

προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού 

επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και του τόπου διαμονής και των απαντήσεων των ατόμων περί 

γνώσης ή μη των φυτικών καλλυντικών, διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού 

κριτηρίου χ2. Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι:  

Ανεξαρτήτως ηλικίας με χ2(2)=1,760, N=348, p=0,404, μορφωτικού επιπέδου, με 

χ2(1)=1,622, N=348, p=0,203, εισοδήματος με χ2(2)=0,002, N=348, p=1,000 και τόπου 

διαμονής με χ2(2)=3,310, N=345, p=0,207, οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με τη 

γνώση ή μη των φυτικών καλλυντικών, δεν διέφεραν σημαντικά. Απαραιτήτως αναφέρεται 

ότι αναφορικά με τους σχετικούς ελέγχους στην ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο, 

διενεργήθηκε η απαραίτητη διόρθωση Fisher’s exact test. Και τούτο διότι στις εν λόγω 

περιπτώσεις, κατ’ αντιστοιχία διαπιστώθηκε ότι: 2 στις 6 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 

33,3% και μία στις τέσσερεις παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 25%, παρουσίασαν τιμή 

αναμενόμενης συχνότητας κάτω του 5. 

Αντιθέτως όμως, διαπιστώθηκε σημαντική διαφοροποίηση αποκρίσεων αναλόγως φύλου, 

δεδομένου ότι ο έλεγχος του σχετικού κριτηρίου κατέδειξε: χ2(1)=9,045, N=348, p<0,01. 

Βάσει του συντελεστή Phi, η συσχέτιση μεταξύ γνώσης ή μη φυτικών καλλυντικών αναλόγως 

φύλου, ήταν χαμηλού βαθμού με φ=-0,161. Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

παρακάτω Πίνακα 6.31. 
 
 

Πίνακας 6.31. Ποσοστά αποκρίσεων περί γνώσης ή μη, φυτικών καλλυντικών, αναλόγως φύλου. 
 

α.α.  Φύλο Γνώση φυτικών καλλυντικών (%) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Άνδρες 88,50% 13,50% 

2 Γυναίκες  95,50% 4,50% 

 Γνώση φυτικών καλλυντικών επί συνόλου ατόμων 91,70% 8,30% 
 

Όπως διαπιστώθηκε και εκ του ανωτέρω πίνακα συνάφειας, η διαφοροποίηση εντοπιζόταν 

στο γεγονός ότι οι άνδρες κατέδειξαν σημαντικά υψηλότερη άγνοια (13,50%) σε τριπλάσιο 

μάλιστα βαθμό επί της γνώσης των φυτικών καλλυντικών συγκριτικά με τις γυναίκες, όπου 

το αντίστοιχο ποσοστό αγνοίας ήταν μόνο 4,50%. 
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6.5.2.3. Ερώτηση 10: «Έχετε αγοράσει ποτέ φυτικά καλλυντικά;»  

Τα ¾ των ερωτηθέντων (ποσοστό 75%) απάντησε θετικά, ενώ το 1/4 αυτών (ποσοστό 25%) 

αποκρίθηκε αρνητικά. Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, αναλόγως φύλου, 

ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και του τόπου διαμονής και των 

απαντήσεων των ατόμων περί αγοράς ή μη των φυτικών καλλυντικών, διενεργήθηκε ο 

σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2. Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι: 

Ανεξαρτήτως ηλικίας με χ2(2)=4,272, N=348, p=0,114, μορφωτικού επιπέδου, με 

χ2(1)=0,661, N=348, p=0,543, εισοδήματος με χ2(2)=1,707, N=348, p=0,442 και τόπου 

διαμονής με χ2(2)=0,424, N=345, p=0,833, οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με την 

αγορά ή μη των φυτικών καλλυντικών, δεν διέφεραν σημαντικά. Αντιθέτως όμως, 

διαπιστώθηκε μια σημαντική διαφοροποίηση των αποκρίσεων αναλόγως φύλου, δεδομένου 

ότι ο έλεγχος του σχετικού κριτηρίου κατέδειξε: χ2(1)=30,348, N=348, p<0,01. Βάσει του 

συντελεστή Phi, η συσχέτιση μεταξύ αγοράς ή μη των φυτικών καλλυντικών αναλόγως 

φύλου, ήταν μέσου βαθμού με φ=-0,295. Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

παρακάτω Πίνακα 6.32. 
 

 

Πίνακας 6.32. Ποσοστά αποκρίσεων περί αγοράς ή μη, φυτικών καλλυντικών, αναλόγως φύλου. 
 

 α.α. Φύλο Αγορά φυτικών καλλυντικών (%) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Άνδρες 60,10% 39,90% 

2 Γυναίκες  86,00% 14,00% 

   Αγορά φυτικών καλλυντικών επί συνόλου ατόμων 75,00% 25,00% 
 

Όπως διαπιστώθηκε και εκ του ανωτέρω πίνακα συνάφειας, η διαφοροποίηση εντοπιζόταν 

στο γεγονός ότι οι άνδρες κατέδειξαν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό (39,90%) σε 

υπερδιπλάσιο μάλιστα βαθμό σε ό,τι αφορά τη μη αγορά των φυτικών καλλυντικών 

συγκριτικά με τις γυναίκες, όπου το αντίστοιχο ποσοστό μη αγοράς ήταν 14%. 
 

6.5.2.4. Ερώτηση 11: Εκτιμώμενη σημαντικότητα λόγων μη αγοράς των φυτικών 

καλλυντικών 

Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελούνταν από οκτώ υποερωτήσεις και απευθυνόταν σε όσους 

δεν έχουν αγοράσει ποτέ τα εξεταζόμενα προϊόντα. Ζητούσε δε από αυτούς, να θέσουν το 

βαθμό αξιολογούμενης σημαντικότητας στους κατά περίπτωση εξεταζόμενους λόγους. Η 

βαθμολόγηση διενεργήθηκε επί της μονόπλευρης αύξουσας κλίμακας διάταξης τύπου Likert, 

από το ελάχιστο (βαθμός 1) προς το μέγιστο (βαθμός 7) με ερμηνευτική διάταξη: 1: 

Εξαιρετικά ασήμαντος, 2: Ασήμαντος, 3: Μάλλον ασήμαντος, 4: Ούτε σημαντικός/ Ούτε 

ασήμαντος, 5: Μάλλον σημαντικός, 6: Σημαντικός, 7: Εξαιρετικά σημαντικός.  

Οφείλεται απαραιτήτως να τονιστεί το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις προερχόταν 

εκ του συνόλου των ερωτηθέντων και όχι μόνο από όσους απάντησαν αρνητικά στην 

προηγούμενη με αριθμό 10 ερώτηση. Ο λόγος ήταν ότι, η online Google φόρμα ήταν 

τουτοιοτρόπως διαμορφωμένη, ώστε η συμπλήρωση του συνόλου των ερωτήσεων να 

καθίσταται προαπαιτούμενη προϋπόθεση προς ψηφιακή υποβολή αυτής. Ως εκ τούτου, 

τέθηκε προς περεταίρω ανάλυση, το σύνολο των καταγεγραμμένων αποκρίσεων επί της 

συγκεκριμένης ομάδας υποερωτήσεων. Τα εν λόγω συγκεντρωτικά συμπερασματικά 

στοιχεία παρουσιάζονται στον σχετικό Πίνακα 6.33.  
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Τα αδρομερή και γενικά συμπεράσματα επί της συγκεκριμένης ενότητας ερωτήσεων, 

αναφορικά με την εκτιμώμενη σημαντικότητα των εξεταζόμενων λόγων ως ανασταλτικών 

παραγόντων για την αγορά των φυτικών καλλυντικών, κατέδειξαν ότι: 
 

• Γενικώς οι λόγοι θεωρήθηκαν κατά βάση ασήμαντοι, με σαφώς όμως υπολογίσιμα ποσοστά 

ουδετερότητας και αξιολογούμενης σημαντικότητας.  

• Μοναδική εξαίρεση από την ανωτέρω γενική τάση, ήταν το με διαφορά υψηλότερο ποσοστό 

εκτιμώμενης μη σημαντικότητας, έναντι των λοιπών εκτιμήσεων, σε ό,τι αφορούσε το 

ενδεχόμενο αρνητικού επηρεασμού της ψυχολογίας των καταναλωτών. 

• Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση αποκρίσεων αναλόγως δημογραφικών χαρακτηριστικών, η 

διαφοροποίηση εντοπίσθηκε μόνο αναφορικά με το φύλο των ερωτηθέντων, δεδομένου ότι 

διαπιστώθηκε:  

α) Για τις γυναίκες ήταν περισσότερο σημαντικός ο λόγος προτίμησης στα συμβατικά 

καλλυντικά περιποίησης και ομορφιάς, αναφορικά με την απροθυμία αγοράς των 

συγκεκριμένων προϊόντων σε σχέση με τους άνδρες. Για τις γυναίκες επίσης, φάνηκε ότι ήταν 

περισσότερο σημαντικό το ενδεχόμενο απουσίας παροχής οφελών στο δέρμα, λόγω χαμηλής 

δραστικότητας, ως λόγου απροθυμίας αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων σε σχέση με 

τους άνδρες. 

β) Αν και απολύτως οριακά δεν αποτυπώθηκε διαφοροποίηση αποκρίσεων εκτιμώμενης 

σημαντικότητας, αναφορικά με την απροθυμία αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, 

εξαιτίας της προτίμησης στα συμβατικά καλλυντικά περιποίησης και ομορφιάς, αναλόγως 

περιοχής διαμονής, εντούτοις, σε απόλυτα μεγέθη, διαπιστώθηκε ότι: Οι διαμένοντες στο 

εξωτερικό χαρακτηριζόταν από μια τάση υποεκτίμησης της σημαντικότητας προτίμησης στα 

συμβατικά καλλυντικά σε σχέση με τους διαμένοντες στην Ελλάδα, των οποίων οι 

απαντήσεις αναλόγως Αττικής – επαρχίας παρουσίαζαν εν γένει ομοιομορφία. 
 

Πίνακας 6.33. Εκτιμώμενος βαθμός σημαντικότητας επί της κλίμακας τύπου Likert, σε εκατοστιαία 

ποσοστά ανά επιμέρους δήλωση της ερώτησης 11. 
 

 Επιμέρους δήλωση ερώτησης 11 
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«Δεν είμαι ενημερωμένος για  

την ύπαρξη αυτών των καλλυντικών» 
30,2% 8,5% 13,2% 17,0% 12,3% 7,5% 11,3% 

«Δεν γνωρίζω που πουλάνε  

αυτά τα προϊόντα» 
35,6% 14,4% 7,7% 14,4% 10,6% 7,7% 9,6% 

«Προτιμώ τα συμβατικά καλλυντικά 

περιποίησης και ομορφιάς» 
20,4% 10,2% 12,0% 23,1% 14,8% 8,3% 11,1% 

«Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα προϊόντα» 25,7% 15,2% 18,1% 21,9% 9,5% 6,7% 2,9% 

«Δεν πιστεύω ότι παρέχουν οφέλη στο 

δέρμα, λόγω χαμηλής δραστικότητάς» 
22,6% 15,1% 14,2% 26,4% 11,3% 7,5% 2,8% 

«Δεν μου αρέσει το άρωμα  

και το χρώμα τους» 
36,2% 20,0% 12,4% 19,0% 3,8% 4,8% 3,8% 

«Η ασφάλειά τους δεν έχει  

μελετηθεί διεξοδικά» 
25,7% 18,1% 9,5% 29,5% 3,8% 7,6% 5,7% 

«Επηρεάζουν αρνητικά  
τη ψυχολογία μου» 

64,4% 10,6% 7,7% 13,5% 0,0% 1,9% 1,9% 
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Τα ανωτέρω πάντως συμπεράσματα είναι αδρομερή, ως εκ τούτου, έπεται η εν συνεχεία 

αναλυτική αναφορά τους. Απαραιτήτως διευκρινίζεται ότι επί του συνόλου των αναφορικά 

με το αντικείμενο του θέματος στατιστικών ελέγχων, οι αποκρίσεις με σημαντική απόκλιση, 

δεν ακολουθούσαν κανονική κατανομή, ως εκ τούτου χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικοί 

στατιστικοί έλεγχοι. Η διερεύνηση ενδεχομένων ομοιοτήτων ή διαφορών στη βαθμολογία 

των απαντήσεων, αναλόγως των δημογραφικών στοιχείων, διενεργήθηκε στις μεταβλητές με 

δύο επίπεδα κατάταξης (φύλο και μορφωτικό επίπεδο), δυνάμει του Mann˗Whitney U 

στατιστικού ελέγχου. Στις μεταβλητές με τρία επίπεδα κατάταξης (ηλικία, εισόδημα και 

τόπος διαμονής) διενεργήθηκε έλεγχος βάσει του στατιστικού κριτηρίου Kruskal–Wallis Η 

ελέγχου. 

 

6.5.2.4.1. Δήλωση 1: Απουσία ενημέρωσης για την ύπαρξη των υπό εξέταση καλλυντικών 

Οι μισοί περίπου των ερωτηθέντων (ποσοστό 51,90%) θεώρησαν ασήμαντο λόγο την απουσία 

ενημέρωσης, ως ανασταλτικού παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Εντούτοις, 

ο ένας στους τρείς περίπου (ποσοστό 31,10%) είχε αντίθετη άποψη, ενώ σαφώς υπολογίσιμο 

ποσοστό αυτών (ποσοστό 17%) εξέφρασε ουδέτερη κρίση (Πίνακας 6.33.).  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών, και 

συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=1.239, p=0,592), ηλικίας (Η(2)=3,352, p=0,097), 

μορφωτικού επιπέδου (U=360,50, p=0,384), εισοδήματος (Η(2)=0,014, p=0,993) και τόπου 

διαμονής (Η(2)=0,647, p=0,724), οι απαντήσεις αναφορικά με την εκτιμώμενη 

σημαντικότητα της απουσίας ενημέρωσης για την ύπαρξη των υπό εξέταση καλλυντικών, ως 

λόγου μη αγοράς τους, δεν διέφεραν σημαντικά. 
 

6.5.2.4.2. Δήλωση 2: Απουσία ενημέρωσης για τα σημεία πώλησης των συγκεκριμένων 

προϊόντων 

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (ποσοστό 57,70%) θεώρησαν ασήμαντο λόγο την 

απροθυμία αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων εξαιτίας της απουσίας ενημέρωσης για τα 

σημεία πώλησης τους. Εντούτοις, ο ένας στους τέσσερεις περίπου (ποσοστό 27,90%) είχε 

αντίθετη άποψη, ενώ σαφώς υπολογίσιμο ποσοστό 14,40% έθεσε ουδέτερη αξιολόγηση 

(Πίνακας 6.33.). Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των 

μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=1.060,50 p=0,181), ηλικίας 

(Η(2)=4,285, p=0,117), μορφωτικού επιπέδου (U=396, p=0,714), εισοδήματος (Η(2)=1,548, 

p=0,461) και τόπου διαμονής (Η(2)=0,813, p=0,667), οι απαντήσεις αναφορικά με την 

απροθυμία αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων εξαιτίας της απουσίας ενημέρωσης για τα 

σημεία πώλησης τους, δεν διέφεραν σημαντικά. 
 

6.5.2.4.3. Δήλωση 3: Προτίμηση στα συμβατικά καλλυντικά περιποίησης και ομορφιάς 

Το υψηλότερο ποσοστό των ατόμων (42,60%) θεώρησε την προτίμηση στα συμβατικά 

καλλυντικά περιποίησης και ομορφιάς, ως ασήμαντο εν γένει λόγο απροθυμίας αγοράς των 

εξεταζόμενων προϊόντων. Εντούτοις, ποσοστό περί του 1/3 αυτών και συγκεκριμένα το 34,20% 

εκτίμησε τον εν προκειμένω λόγο ως σημαντικό, ενώ ο ένας στους τέσσερεις περίπου 

συμμετέχοντες (ποσοστό 23,10%) τοποθετήθηκε διεπόμενος από ουδέτερη στάση (Πίνακας 

6.33.).  
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Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Ανεξαρτήτως ηλικίας (Η(2)=4,102, p=0,129), 

μορφωτικού επιπέδου (U=493,50, p=0,687), εισοδήματος (Η(2)=0,936, p=0,626) και 

εντελώς οριακά τόπου διαμονής (Η(2)=5,942, p=0,051), οι απαντήσεις αναφορικά με την 

απροθυμία αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων εξαιτίας της προτίμησης στα συμβατικά 

καλλυντικά περιποίησης και ομορφιάς, δεν διέφεραν σημαντικά.  

Επειδή το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τον τόπο διαμονής ήταν εξαιρετικά οριακό, τυπικά 

αναφέρεται ότι οι κάτοικοι του εξωτερικού εμφάνισαν μέση τιμή κατάταξης (mean rank) 

37,73 και διάμεσο παρατηρήσεων Mdn=2: «Ασήμαντος λόγος». Οι κάτοικοι της Αττικής 

εμφάνισαν μέση τιμή κατάταξης (mean rank) 51,86 και διάμεσο παρατηρήσεων Mdn=4: 

«Ουδετερότητα», ενώ οι κάτοικοι της επαρχίας αντιστοίχως εμφάνισαν μέση τιμή κατάταξης 

(mean rank) 61,43 και διάμεσο παρατηρήσεων επίσης Mdn=4: «Ουδετερότητα». Υπό την 

τασσόμενη ρητή επιφύλαξη ότι, αν και παντελώς οριακά δεν αποτυπώθηκε διαφοροποίηση 

αποκρίσεων εκτιμώμενης σημαντικότητας αναφορικά με την απροθυμία αγοράς των 

συγκεκριμένων προϊόντων, εξαιτίας της προτίμησης στα συμβατικά καλλυντικά περιποίησης 

και ομορφιάς αναλόγως περιοχής διαμονής, εντούτοις σε απόλυτα μεγέθη, διαπιστώθηκε ότι: 

Οι διαμένοντες στο εξωτερικό χαρακτηριζόταν από μια τάση υποεκτίμησης της 

σημαντικότητας προτίμησης στα συμβατικά καλλυντικά σε σχέση με τους διαμένοντες στην 

Ελλάδα, των οποίων οι απαντήσεις αναλόγως Αττικής – Επαρχίας παρουσίαζαν εν γένει 

ομοιομορφία. 

Αντιθέτως, το φύλο των ατόμων φάνηκε ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση 

του βαθμού σημαντικότητας αναφορικά με την απροθυμία αγοράς των συγκεκριμένων 

προϊόντων, εξαιτίας της προτίμησης στα συμβατικά καλλυντικά περιποίησης και ομορφιάς, 

δεδομένου ότι εκ της εφαρμογής του σχετικού Mann˗Whitney U στατιστικού ελέγχου 

διαπιστώθηκε U=1.006,50 p=0,015. Περαιτέρω δε, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της 

διαφοροποίησης, αποκαλύφθηκε ότι οι γυναίκες εμφάνισαν υψηλότερη μέση τιμή κατάταξης 

(mean rank) 63,54 σε σχέση με τους άνδρες, όπου το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 48,75. Με 

άλλα λόγια, φάνηκε ότι για τις γυναίκες ήταν περισσότερο σημαντικός ο λόγος προτίμησης 

στα συμβατικά καλλυντικά περιποίησης και ομορφιάς, αναφορικά με την απροθυμία αγοράς 

των συγκεκριμένων προϊόντων σε σχέση με τους άνδρες. 

 

6.5.2.4.4. Δήλωση 4: Απουσία ενδιαφέροντος  

Το υψηλότερο ποσοστό (59%) των ατόμων θεώρησε ασήμαντο λόγο την απουσία 

ενδιαφέροντος για τα συγκεκριμένα προϊόντα, ως ανασταλτικού παράγοντα αγοράς τους. 

Εντούτοις, υπολογίσιμα ποσοστά και συγκεκριμένα περίπου ο ένας στους πέντε περίπου 

ερωτηθέντες, ή εξέφρασε ουδέτερη άποψη (ποσοστό 21,90%), ή γενικώς εκτίμησε τον λόγο ως 

σημαντικό (19,10%) (Πίνακας 6.33.).  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και 

συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=1.236, p=0,733), ηλικίας (Η(2)=1,753, p=0,416), 

μορφωτικού επιπέδου (U=365,50, p=0,451), εισοδήματος (Η(2)=1,385, p=0,500) και του 

τόπου διαμονής (Η(2)=2,362, p=0,307), οι απαντήσεις αναφορικά με την απουσία 

ενδιαφέροντος για τα εξεταζόμενα προϊόντα, ως λόγου απροθυμίας αγοράς τους, δεν 

διέφεραν σημαντικά. 
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6.5.2.4.5. Δήλωση 5: Εκτίμηση απουσίας παροχής οφελών στο δέρμα λόγω χαμηλής 

δραστικότητας 

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (51,90%) θεώρησαν ασήμαντο τον ενδεχόμενο λόγο 

απουσίας παροχής οφελών στο δέρμα λόγω χαμηλής δραστικότητας, ως ανασταλτικού 

παράγοντα αγοράς τους. Παρά ταύτα, ο ένας στους τέσσερεις περίπου συμμετέχοντες 

τοποθετήθηκε διεπόμενος από ουδέτερη στάση (26,40%), ενώ ο ένας στους πέντε περίπου 

(21,60%) εκτίμησε τον εν προκειμένω λόγο ως σημαντικό (Πίνακας 6.33.).  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Ανεξαρτήτως ηλικίας (Η(2)=2,507, p=0,286), 

μορφωτικού επιπέδου (U=327, p=0,205), εισοδήματος (Η(2)=1,522, p=0,467) και τόπου 

διαμονής (Η(2)=1,394, p=0,498), οι απαντήσεις αναφορικά με την απροθυμία αγοράς των 

συγκεκριμένων προϊόντων, εξαιτίας πιθανής εκτίμησης απουσίας παροχής οφελών στο δέρμα 

λόγω χαμηλής δραστικότητας, δεν διέφεραν σημαντικά.  

Αντιθέτως, το φύλο των ατόμων φάνηκε ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση 

του βαθμού σημαντικότητας αναφορικά με την απροθυμία αγοράς των συγκεκριμένων 

προϊόντων, εξαιτίας της πιθανής εκτίμησης απουσίας παροχής οφελών στο δέρμα λόγω μιας 

χαμηλής δραστικότητας, δεδομένου ότι εκ της εφαρμογής του σχετικού Mann˗Whitney U 

στατιστικού ελέγχου διαπιστώθηκε U=929,50 p=0,009. Περαιτέρω δε, σε ό,τι αφορά την 

κατεύθυνση της διαφοροποίησης, αποκαλύφθηκε ότι οι γυναίκες εμφάνισαν υψηλότερη 

διάμεσο παρατηρήσεων Mdn=4: «Ουδετερότητα» και μέση τιμή κατάταξης (mean rank) 

63,26 σε σχέση με τους άνδρες, όπου τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν διάμεσος παρατηρήσεων 

Mdn=3: «Μάλλον ασήμαντος» λόγος και μέση τιμή κατάταξης (mean rank) 47,58. Με άλλα 

λόγια, φάνηκε ότι για τις γυναίκες ήταν περισσότερο σημαντικό το ενδεχόμενο της απουσίας 

παροχής οφελών στο δέρμα λόγω μιας χαμηλής δραστικότητας, ως λόγου απροθυμίας αγοράς 

των συγκεκριμένων προϊόντων σε σχέση με τους άνδρες. 
 

6.5.2.4.6. Δήλωση 6: «Δεν μου αρέσει το άρωμα και το χρώμα τους» 

Οι επτά στους δέκα περίπου ερωτηθέντες (ποσοστό 68,60%) θεώρησαν ασήμαντο λόγο την 

απροθυμία αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων εξαιτίας του ενδεχομένου να μην τους αρέσει 

το άρωμα και η γεύση τους. Παρά ταύτα, το ποσοστό των ατόμων που τοποθετήθηκε με 

ουδετερότητα ήταν αξιοσημείωτο (19%). Όπως επίσης υπολογίσιμο ήταν και το ποσοστό της εν 

γένει εκτιμώμενης σημαντικότητας της εν προκειμένω δήλωσης (12,40%) (Πίνακας 6.33.). 

Οι αποκρίσεις δεν ακολουθούσαν κανονική κατανομή, ως εκ τούτου χρησιμοποιήθηκαν μη 

παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι. Αν και η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεί κατά βάση 

εντελώς υποκειμενικό χαρακτηριστικό, η διερεύνηση ενδεχομένων ομοιοτήτων ή διαφορών 

στη βαθμολογία των απαντήσεων, αναλόγως των δημογραφικών στοιχείων, διενεργήθηκε 

στις μεταβλητές με δύο επίπεδα κατάταξης (φύλο και μορφωτικό επίπεδο), δυνάμει του 

Mann˗Whitney U στατιστικού ελέγχου.  

Στις μεταβλητές με τρία επίπεδα κατάταξης (ηλικία, εισόδημα και τόπος διαμονής) 

διενεργήθηκε έλεγχος βάσει του Kruskal–Wallis Η στατιστικού ελέγχου. Εκ των σχετικών 

ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως 

φύλου (U=1.203,50 p=0,465), ηλικίας (Η(2)=2,310, p=0,315), μορφωτικού επιπέδου 

(U=363, p=0,430), εισοδήματος (Η(2)=2,922, p=0,232) και του τόπου διαμονής (Η(2)=4,178, 

p=0,124), οι απαντήσεις αναφορικά με την απροθυμία αγοράς των συγκεκριμένων 
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προϊόντων, εξαιτίας του ενδεχομένου να μην τους αρέσει το άρωμα και η γεύση τους, δεν 

διέφεραν σημαντικά. 
 

6.5.2.4.7. Δήλωση 7: Απουσία διεξοδικής μελέτης της ασφάλειάς τους  

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (ποσοστό 53,30%) 

θεώρησαν ασήμαντο λόγο την απροθυμία αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, εξαιτίας του 

ενδεχομένου απουσίας μιας διεξοδικής μελέτης για την ασφάλεια τους. Εντούτοις, ο ένας στους 

τρεις περίπου αυτών (ποσοστό 29,50%) τοποθετήθηκε με ουδετερότητα, ενώ σαφώς 

υπολογίσιμο ήταν και το ποσοστό της εν γένει εκτιμώμενης σημαντικότητας της εν προκειμένω 

δήλωσης (17,10%) (Πίνακας 6.33.). Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι:  

Επί του συνόλου των μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=1.184,50 

p=0,437), ηλικίας (Η(2)=1,357, p=0,507), μορφωτικού επιπέδου (U=429, p=0,613), 

εισοδήματος (Η(2)=2,065, p=0,356) και του τόπου διαμονής (Η(2)=2,217, p=0,330), οι 

απαντήσεις αναφορικά με την απροθυμία αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, εξαιτίας 

του ενδεχομένου απουσίας μιας διεξοδικής μελέτης της ασφάλειάς τους, δεν διέφεραν 

σημαντικά.  

6.5.2.4.8. Δήλωση 8: Αρνητική επίδραση στην ψυχολογία 

Διαπιστώθηκε σαφής γενική τάση (75,70%) εκτίμησης μη σημαντικότητας του ενδεχομένου 

αρνητικής επίδρασης στη ψυχολογία, ως λόγου απροθυμίας αγοράς των υπό διερεύνηση 

καλλυντικών, ενώ υπολογίσιμο ποσοστό των ερωτηθέντων (13,50%) εξέφρασε ουδετερότητα 

(Πίνακας 6.33.). Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των 

μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=1.162, p=0,402), ηλικίας 

(Η(2)=0,980, p=0,613), αν και οριακά μορφωτικού επιπέδου (U=290,50, p=0,056), 

εισοδήματος (Η(2)=4,364, p=0,113) και του τόπου διαμονής (Η(2)=2,319, p=0,314), οι 

απαντήσεις αναφορικά με την απροθυμία αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων εξαιτίας 

μιας ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στη ψυχολογία των καταναλωτών, δεν διέφεραν 

σημαντικά.  

 

6.5.2.5. Ερώτηση 12: Εκτιμώμενη σημαντικότητα λόγων αγοράς των φυτικών 

καλλυντικών 

Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελούνταν από δώδεκα υποερωτήσεις και απευθυνόταν σε 

όσους έχουν αγοράσει τα εξεταζόμενα προϊόντα, ζητούσε δε από αυτούς, να θέσουν το βαθμό 

αξιολογούμενης σημαντικότητας στους κατά περίπτωση εξεταζόμενους λόγους. Η 

βαθμολόγηση διενεργήθηκε επί μιας μονόπλευρης αύξουσας κλίμακας διάταξης τύπου 

Likert, από το ελάχιστο (βαθμός 1) προς το μέγιστο (βαθμός 7) με ερμηνευτική διάταξη: 1: 

Εξαιρετικά ασήμαντος, 2: Ασήμαντος, 3: Μάλλον ασήμαντος, 4: Ούτε σημαντικός/Ούτε 

ασήμαντος, 5: Μάλλον σημαντικός, 6: Σημαντικός, 7: Εξαιρετικά σημαντικός.  

Οφείλεται απαραιτήτως να τονιστεί το γεγονός ότι, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις προερχόταν 

εκ του συνόλου των ερωτηθέντων και όχι μόνο από όσους απάντησαν θετικά στη με αριθμό 

10 ερώτηση. Ο λόγος ήταν ότι, η online Google φόρμα ήταν τουτοιοτρόπως διαμορφωμένη, 

ώστε η συμπλήρωση του συνόλου των ερωτήσεων να καθίσταται προαπαιτούμενη 

προϋπόθεση προς ψηφιακή υποβολή αυτής. Ως εκ τούτου, τέθηκε προς περεταίρω ανάλυση, 

το σύνολο των καταγεγραμμένων αποκρίσεων επί της συγκεκριμένης ομάδας υποερωτήσεων. 
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Τα εν λόγω συγκεντρωτικά συμπερασματικά στοιχεία, παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

Πίνακα 6.34. 

Πίνακας 6.34. Εκτιμώμενος βαθμός σημαντικότητας επί της κλίμακας τύπου Likert, σε εκατοστιαία 
ποσοστά ανά επιμέρους δήλωση της ερώτησης 12.  
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«Για να αντιμετωπίσω κάποιο δερματολογικό πρόβλημα» 24,5% 12,0% 6,9% 15,0% 15,0% 14,2% 12,4% 
«Προληπτικά για την προστασία της υγείας του δέρματος  

και των μαλλιών μου» 
7,0% 3,7% 7,9% 14,9% 21,1% 23,6% 21,9% 

«Με τη χρήση αυτών των καλλυντικών νοιώθω πιο υγιής» 9,5% 5,0% 6,6% 20,3% 20,3% 20,3% 17,8% 
«Η χρήση των καλλυντικών αυτών βελτιώνει τη 

ψυχολογία μου» 
20,9% 9,0% 8,5% 22,6% 17,5% 12,0% 9,4% 

«Λόγω διαφήμισης» 34,2% 16,9% 
13,9

% 
17,7% 9,5% 6,5% 1,3% 

«Είναι φιλικά προς το περιβάλλον» 3,2% 4,0% 5,6% 10,5% 15,7% 27,0% 33,9% 
«Δεν έχουν συνθετικά αρώματα και άλλες χημικές 

ουσίες» 
3,2% 2,0% 2,4% 8,3% 11,5% 30,6% 42,1% 

«Έχουν ωραίο άρωμα και χρώμα» 8,9% 8,1% 9,3% 23,3% 21,2% 14,4% 14,8% 
«Είναι φυσικά προϊόντα» 1,2% 2,0% 2,0% 5,6% 10,8% 26,3% 52,2% 
«Είναι βιολογικά πιστοποιημένα προϊόντα»  4,0% 2,4% 5,2% 16,1% 14,5% 22,6% 35,1% 
«Μου τα συνέστησε ο Γιατρός/Δερματολόγος μου» 24,9% 16,2% 8,7% 15,7% 12,7% 11,8% 10,0% 
«Προσέχω την υγεία μου συνολικότερα» 3,7% 5,4% 6,6% 16,5% 21,5% 19,8% 26,4% 

Τα αδρομερή και γενικά συμπεράσματα επί της συγκεκριμένης ενότητας ερωτήσεων, 

αναφορικά με την εκτιμώμενη σημαντικότητα των εξεταζόμενων λόγων ως παροτρυντικών 

παραγόντων για την αγορά των φυτικών καλλυντικών, κατέδειξαν ότι: 

• Στα 2/3 των περιπτώσεων, οι εξεταζόμενοι κατά περίπτωση λόγοι θεωρήθηκαν κατά βάση 

σημαντικοί. Οι λόγοι αξιολογούμενης σημαντικότητας που διαπιστώθηκε ότι δρομολογούν 

την αγορά των υπό εξέταση καλλυντικών ήταν: Η προληπτικότητα προστασίας της υγείας 

του δέρματος και των μαλλιών, το ενδεχόμενο τα άτομα να νιώθουν πιο υγιή εξαιτίας της 

χρήσης των συγκεκριμένων καλλυντικών, η φιλικότητα προς το περιβάλλον, η απουσία 

συνθετικών αρωμάτων και άλλων χημικών ουσιών, το ωραίο άρωμα και χρώμα τους, το ότι 

τα προϊόντα είναι φυσικά, το να είναι βιολογικά πιστοποιημένα, καθώς και η επιδεικνυόμενη 

στην υγεία προσοχή από τους εν δυνάμει καταναλωτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαφορά 

της εκτιμώμενης σημαντικότητας ήταν σε καταλυτικό βαθμό και με σημαντική διαφορά η 

κυριαρχούσα γενική τάση. Σε άλλες όμως περιπτώσεις, σαφώς και καταγράφηκαν 

τουλάχιστον υπολογίσιμα ποσοστά αντίθετης άποψης, δηλαδή μη σημαντικότητας του κατά 

περίπτωση εξεταζόμενου παράγοντα, ή/και ουδετερότητας της καταναλωτικής στάσης. 

• Κυρίαρχη τάση απόκρισης εκτιμώμενης μη σημαντικότητας ως παροτρυντικού παράγοντα 

αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων εντοπίσθηκε σε ό,τι αφορά το ρόλο της διαφήμισης, 

καθώς και της σύστασης χρήσης τους από το Γιατρό/ Δερματολόγο. Παρά ταύτα, 

αποτυπώθηκαν και σαφώς καταγεγραμμένα ποσοστά αντίθετης άποψης ή/και ουδετερότητας 

απόψεων. 

• Δεν διαπιστώθηκε σε παντελώς ξεκάθαρο βαθμό, απολύτως μια καθορισμένη γενική τάση 

απόκρισης επί του λόγου βελτίωσης της ψυχολογίας των ατόμων, ως υποκινητικού 

παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων καλλυντικών. 

• Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση ανεξαρτησίας ή μη των σχετικών αποκρίσεων αναλόγως 

δημογραφικών χαρακτηριστικών, διαπιστώθηκε ότι: Σε 5 από το σύνολο 12 εξεταζόμενων 
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παροτρυντικών παραγόντων αγοράς των υπό διερεύνηση καλλυντικών, οι απαντήσεις των 

ατόμων δεν διέφεραν σημαντικά. Δηλαδή στο 41,67% των περιπτώσεων, σε ό,τι αφορά την 

εκτιμώμενη σημαντικότητά τους, επί του συνόλου των δημογραφικών παραμέτρων και 

συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος και του 

τόπου διαμονής. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες ήταν: η αντιμετώπιση κάποιου 

δερματολογικού προβλήματος, η βελτίωση της ψυχολογίας, το ωραίο άρωμα και χρώμα τους, 

η φυσικότητά τους, καθώς και η σύστασή τους από το Γιατρό/ Δερματολόγο. 

• Το μορφωτικό επίπεδο, καθώς και ο τόπος διαμονής, δεν αποτέλεσαν χαρακτηριστικά 

διαφοροποίησης εκτίμησης σημαντικότητας επί του συνόλου των παροτρυντικών 

παραγόντων αγοράς των φυτικών καλλυντικών. Παρά ταύτα, υπό τη σαφέστατη επιφύλαξη 

ότι, αν και οριακά δεν αποτυπώθηκε διαφοροποίηση των αποκρίσεων της εκτιμώμενης 

σημαντικότητας αναλόγως μορφωτικού επιπέδου. Αναφορικά με το ενδεχόμενο οι 

ερωτηθέντες να νιώθουν πιο υγιείς εξαιτίας της χρήσης των συγκεκριμένων καλλυντικών ως 

παροτρυντικού παράγοντα αγοράς τους, εντούτοις, σε απόλυτα μεγέθη, διαπιστώθηκε ότι: Οι 

ανήκοντες στην ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης χαρακτηριζόταν από μια τάση υποεκτίμησης 

της σημαντικότητας του να νιώθουν πιο υγιείς, εξαιτίας της χρήσης των συγκεκριμένων 

καλλυντικών ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς τους, σε σχέση με τους ανήκοντες στην 

κατώτερη και μέση βαθμίδα εκπαίδευσης. 

• Το φύλο των ατόμων φάνηκε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις σχετικές 

απαντήσεις, δεδομένου ότι σε 5 από το σύνολο 12 εξεταζόμενων παροτρυντικών παραγόντων 

αγοράς των υπό διερεύνηση καλλυντικών, διαπιστώθηκε συγκεκριμένη διαφοροποίηση 

αξιολογήσεων. Δηλαδή στο 41,67% των περιπτώσεων, σε ό,τι αφορά την εκτιμώμενη 

σημαντικότητά τους. Αναλυτικότερα δε, φάνηκε ότι για τις γυναίκες η προληπτικότητα 

προστασίας της υγείας του δέρματος και των μαλλιών, το ενδεχόμενο να νιώθουν πιο υγιείς 

εξαιτίας της χρήσης των συγκεκριμένων καλλυντικών, η φιλικότητα προς το περιβάλλον, η 

απουσία συνθετικών αρωμάτων και άλλων χημικών ουσιών, καθώς και η βιολογική 

πιστοποίησή τους, αξιολογήθηκαν ως περισσότερο σημαντικοί παράγοντες αγοράς των 

συγκεκριμένων προϊόντων, σε σχέση με τους άνδρες. 

• Αναλόγως ηλικίας, η διαφοροποίηση των απαντήσεων διαπιστώθηκε σε 3 από το σύνολο 12 

παραγόντων, δηλαδή στο ¼ των περιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το ρόλο της 

διαφήμισης, τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, καθώς και στην επιδεικνυόμενη στην υγεία 

προσοχή. Για τα μέσης ηλικίας άτομα, η διαφήμιση φάνηκε ότι δεν αποτέλεσε τόσο 

σημαντικό παροτρυντικό παράγοντα αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων, σε σχέση με τα 

νεαρότερης και περισσότερο προχωρημένης ηλικιακής βαθμίδας άτομα. Επίσης, στη μέση 

ηλικιακή ομάδα, αξιολογήθηκε ως λιγότερο σημαντική παράμετρος η φιλικότητα προς το 

περιβάλλον, ως παροτρυντικός παράγοντας αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, σε σχέση 

με την ανώτατη ηλικιακά κλάση των άνω των 55 ετών. Κατά παρόμοιο τρόπο, για τη μέση 

ηλικιακή ομάδα, αξιολογήθηκε ως λιγότερο σημαντική παράμετρος η επιδεικνυόμενη στην 

υγεία προσοχή, ως παροτρυντικός παράγοντας αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, σε 

σχέση με την ανώτατη ηλικιακά κλάση των άνω των 55 ετών.  

• Σε ό,τι επίσης αφορά την ηλικία, αναφέρεται ότι αν και απολύτως οριακά δεν αποτυπώθηκε 

διαφοροποίηση αποκρίσεων, αναφορικά με την εκτιμώμενη σημαντικότητα 

προληπτικότητας προστασίας της υγείας του δέρματος και των μαλλιών των ερωτηθέντων, 

ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Εντούτοις, σε απόλυτα 
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μεγέθη, διαπιστώθηκε ότι: Οι ανήκοντες στη χαμηλότερη και μέση ηλικιακά βαθμίδα 

χαρακτηριζόταν από μια τάση υποεκτίμησης της σημαντικότητας προληπτικότητας και 

προστασίας της υγείας του δέρματος και των μαλλιών τους, ως παροτρυντικού παράγοντα 

αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, σε σχέση με τους ανήκοντες στην ανώτερη ηλικιακή 

κλάση (άνω των 55 ετών). 

• Σε μία περίπτωση αποτυπώθηκε διαφοροποίηση αναλόγως εισοδηματικής βαθμίδας. Πιο 

συγκεκριμένα, για τα άτομα με τα χαμηλότερα δηλωθέντα εισοδήματα, η διαφήμιση φάνηκε 

να αποτελεί σημαντικότερο παροτρυντικό παράγοντα αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων, 

σε σχέση τόσο με τα μεσαία, όσο και με τα ανώτερης εισοδηματικής βαθμίδας άτομα. 

Τα ανωτέρω πάντως συμπεράσματα είναι αδρομερή, ως εκ τούτου, έπεται η εν συνεχεία 

αναλυτική αναφορά τους. Απαραιτήτως διευκρινίζεται ότι επί του συνόλου των αναφορικά 

με το αντικείμενο του θέματος, στατιστικών ελέγχων, οι αποκρίσεις με σημαντική απόκλιση, 

δεν ακολουθούσαν κανονική κατανομή, ως εκ τούτου χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικοί 

στατιστικοί έλεγχοι. Η διερεύνηση ενδεχομένων ομοιοτήτων ή διαφορών στη βαθμολογία 

των απαντήσεων αναλόγως των δημογραφικών στοιχείων, διενεργήθηκε στις μεταβλητές με 

δύο επίπεδα κατάταξης (φύλο και μορφωτικό επίπεδο), δυνάμει του Mann˗Whitney U 

στατιστικού ελέγχου. Στις μεταβλητές με τρία επίπεδα κατάταξης (ηλικία, εισόδημα και 

τόπος διαμονής) διενεργήθηκε έλεγχος, βάσει του Kruskal–Wallis Η στατιστικού ελέγχου. 

 

6.5.2.5.1. Δήλωση 1: «Για να αντιμετωπίσω κάποιο δερματολογικό πρόβλημα» 

Δεν διαπιστώθηκε σαφής και καθορισμένη γενική τάση απόκρισης, δεδομένου ότι περίπου ίσα 

ποσοστά ερωτηθέντων θεώρησαν ασήμαντο (43,40%) ή σημαντικό (41,60%) λόγο την 

αντιμετώπιση κάποιου δερματολογικού προβλήματος ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των 

συγκεκριμένων προϊόντων, ενώ υπολογίσιμο ποσοστό 15% αυτών εξέφρασε ουδέτερη άποψη 

(Πίνακας 6.34.). 

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και 

συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=5.869, p=0,465), ηλικίας (Η(2)=4,598, p=0,100), 

μορφωτικού επιπέδου (U=2.484, p=0,244) εισοδήματος (Η(2)=0,589, p=0,745) και τόπου 

διαμονής (Η(2)=0,251, p=0,882), οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με την αντιμετώπιση 

κάποιου δερματολογικού προβλήματος, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των 

συγκεκριμένων προϊόντων, δεν διέφεραν σημαντικά.  
 

6.5.2.5.2. Δήλωση 2: «Προληπτικά για την προστασία της υγείας του δέρματος και των 

μαλλιών μου» 

Η σαφής κυρίαρχη τάση απόκρισης που αφορούσε τα 2/3 των ατόμων του δείγματος, ήταν η 

εκτιμώμενη σημαντικότητα της προληπτικότητας προστασίας της υγείας του δέρματος και των 

μαλλιών των ερωτηθέντων, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων 

προϊόντων. Σαφώς πάντως υπολογίσιμα ποσοστά αυτών, ή είχε αντίθετη άποψη (ποσοστό 

18,60%), ή τοποθετήθηκε με ουδετερότητα (ποσοστό 14,90%) (Πίνακας 6.34.).  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Ανεξαρτήτως ηλικίας με (Η(2)=5,986, p=0,050), 

μορφωτικού επιπέδου (U=2.667,50, p=0,488), εισοδήματος (Η(2)=1,398, p=0,497) και τόπου 

διαμονής (Η(2)=0,473, p=0,790), οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με την 

προληπτικότητα προστασίας της υγείας του δέρματος και των μαλλιών τους, ως 

παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, δεν διέφεραν σημαντικά.  
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Επειδή το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το ηλικιακό επίπεδο ήταν απολύτως οριακό, τυπικά 

αναφέρεται ότι: Η νεαρότερη ηλικιακά κλάση 18˗35 ετών αποκρίθηκε με μια μέση τιμή 

κατάταξης (mean rank) 124,11 και διάμεσο παρατηρήσεων Mdn=5: «Μάλλον σημαντικός 

λόγος». Η μέση ηλικιακά κλάση 36-55 ετών αποκρίθηκε με μια μέση τιμή κατάταξης (mean 

rank) 116,16 και διάμεσο παρατηρήσεων επίσης Mdn=5: «Μάλλον σημαντικός λόγος». Η 

περισσότερο προχωρημένη ηλικιακή κλάση των 56 έως και άνω των 66 ετών αποκρίθηκε με 

μια μέση τιμή κατάταξης (mean rank) 146,36 και διάμεσο παρατηρήσεων Mdn=6: 

«Σημαντικός λόγος». Υπό την τασσόμενη ρητή επιφύλαξη ότι, αν και απολύτως οριακά δεν 

αποτυπώθηκε διαφοροποίηση των αποκρίσεων αναλόγως ηλικιακού επιπέδου των ατόμων, 

αναφορικά με την εκτιμώμενη σημαντικότητα της προληπτικότητας προστασίας της υγείας 

του δέρματος και των μαλλιών τους, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των 

συγκεκριμένων προϊόντων. Ωστόσο, σε απόλυτα μεγέθη, διαπιστώθηκε ότι: Οι ανήκοντες 

στη χαμηλότερη και μέση ηλικιακή βαθμίδα (18-55 ετών) χαρακτηριζόταν από μια τάση 

υποεκτίμησης της σημαντικότητας προληπτικότητας προστασίας της υγείας του δέρματος και 

των μαλλιών τους, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, σε 

σχέση με τους ανήκοντες στην ανώτερη ηλικιακά κλάση (άνω των 55 ετών). 

Αντιθέτως, το φύλο των ατόμων φάνηκε ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση 

του βαθμού σημαντικότητας, αναφορικά με τις αποκρίσεις επί του εν λόγω παράγοντα, 

δεδομένου ότι εκ της εφαρμογής του σχετικού Mann˗Whitney U στατιστικού ελέγχου 

διαπιστώθηκε: U=5.471, p=0,037. Περαιτέρω δε, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της 

διαφοροποίησης, αποκαλύφθηκε ότι οι γυναίκες εμφάνισαν υψηλότερη μέση τιμή κατάταξης 

(mean rank) 128,02 σε σχέση με τους άνδρες, όπου η μέση τιμή κατάταξης (mean rank) ήταν 

108,54. Με άλλα λόγια, φάνηκε ότι για τις γυναίκες η προληπτικότητα της προστασίας της 

υγείας του δέρματος και των μαλλιών, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των 

συγκεκριμένων προϊόντων, αξιολογήθηκε ως ο περισσότερο σημαντικός παράγοντας, σε 

σχέση με τους άνδρες. 
 

6.5.2.5.3. Δήλωση 3: «Με τη χρήση αυτών των καλλυντικών νοιώθω πιο υγιής» 

Η σαφής κυρίαρχη τάση απόκρισης που αφορούσε πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες 

(ποσοστό 58,40%), ήταν το ενδεχόμενο να νιώθουν πιο υγιείς εξαιτίας της χρήσης των 

συγκεκριμένων καλλυντικών, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς τους. Σαφώς πάντως 

υπολογίσιμα ποσοστά αυτών, ή είχε αντίθετη άποψη (ποσοστό 21,10%) ή τοποθετήθηκε με 

ουδετερότητα (ποσοστό 20,30%) (Πίνακας 6.34.).  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Ανεξαρτήτως ηλικίας (Η(2)=5,443, p=0,066), 

μορφωτικού επιπέδου, αν και οριακά με (U=2.156,50, p=0,053), εισοδήματος (Η(2)=4,640, 

p=0,098) και τόπου διαμονής (Η(2)=1,285, p=0,526), οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά 

με το ενδεχόμενο να νιώθουν πιο υγιείς εξαιτίας της χρήσης των συγκεκριμένων 

καλλυντικών, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς τους, δεν διέφεραν σημαντικά.  

Επειδή το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το μορφωτικό επίπεδο ήταν σχεδόν οριακό, τυπικά 

αναφέρεται ότι όσα άτομα ανήκαν στην κατώτερη και μέση βαθμίδα εκπαίδευσης, 

αποκρίθηκαν με μια μέση τιμή κατάταξης (mean rank) 145,66 και διάμεσο παρατηρήσεων 

Mdn=6: «Σημαντικός λόγος». Όσοι ανήκαν στην ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης, εμφάνισαν 

μια χαμηλότερη μέση τιμή κατάταξης (mean rank) 118,03 και επίσης χαμηλότερη διάμεσο 

παρατηρήσεων Mdn=5: «Μάλλον σημαντικός λόγος». Υπό την τασσόμενη ρητή επιφύλαξη 

ότι, αν και σχεδόν οριακά δεν αποτυπώθηκε διαφοροποίηση των αποκρίσεων της 

εκτιμώμενης σημαντικότητας αναλόγως μορφωτικού επιπέδου, αναφορικά με το ενδεχόμενο 
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οι ερωτηθέντες να νιώθουν πιο υγιείς εξαιτίας της χρήσης των συγκεκριμένων καλλυντικών, 

ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς τους. Εντούτοις, σε απόλυτα μεγέθη, διαπιστώθηκε ότι: 

Οι ανήκοντες στην ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης χαρακτηριζόταν από μια τάση 

υποεκτίμησης της σημαντικότητας του να νιώθουν πιο υγιείς, εξαιτίας της χρήσης των 

συγκεκριμένων καλλυντικών, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς τους, σε σχέση με τους 

ανήκοντες στην κατώτερη και μέση βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Αντιθέτως, το φύλο των ατόμων φάνηκε ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση 

του βαθμού σημαντικότητας αναφορικά με τις αποκρίσεις επί του εν λόγω παράγοντα, 

δεδομένου ότι εκ της εφαρμογής του σχετικού Mann˗Whitney U στατιστικού ελέγχου 

διαπιστώθηκε U=5.160, p<0,01. Περαιτέρω δε, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της 

διαφοροποίησης, αποκαλύφθηκε ότι οι γυναίκες εμφάνισαν μια υψηλότερη μέση τιμή 

κατάταξης (mean rank) 129,84 σε σχέση με τους άνδρες, όπου η μέση τιμή κατάταξης (mean 

rank) ήταν 104,17. Με άλλα λόγια, φάνηκε ότι για τις γυναίκες το ενδεχόμενο να νιώθουν 

πιο υγιείς, ως παροτρυντικός παράγοντας αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, 

αξιολογήθηκε ως περισσότερο σημαντική παράμετρος, σε σχέση με τους άνδρες. 
 

 

6.5.2.5.4. Δήλωση 4: «Η χρήση των καλλυντικών αυτών βελτιώνει την ψυχολογία μου» 

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι δεν διαπιστώθηκε μια σαφώς καθορισμένη γενική τάση 

απόκρισης, δεδομένου ότι ίσα ουσιαστικά ποσοστά ερωτηθέντων θεώρησαν σημαντικό 

(38,90%) ή ασήμαντο (38,40%) λόγο τη βελτίωση της ψυχολογίας τους, ως παροτρυντικού 

παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, ενώ σαφώς υπολογίσιμο ποσοστό 22,60% 

αυτών εξέφρασε ουδέτερη άποψη (Πίνακας 6.34.).  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και 

συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=5.367,50 p=0,118), ηλικίας (Η(2)=4,821, p=0,090), 

μορφωτικού επιπέδου (U=2.661,50, p=0,896) εισοδήματος (Η(2)=2,521, p=0,283) και τόπου 

διαμονής (Η(2)=1,229, p=0,541), οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με το ενδεχόμενο 

βελτίωσης της ψυχολογίας τους, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων 

προϊόντων, δεν διέφεραν σημαντικά. 

  
 

6.5.2.5.5. Δήλωση 5: «Λόγω διαφήμισης» 

Η σαφής κυρίαρχη τάση απόκρισης που αφορούσε περίπου τα 2/3 των ατόμων του δείγματος 

(ποσοστό 65%), ήταν η εκτιμώμενη μη σημαντικότητα του ρόλου της διαφήμισης ως 

παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Σαφώς πάντως υπολογίσιμα 

ποσοστά αυτών, ή τοποθετήθηκαν με ουδετερότητα (ποσοστό 17,70%), ή είχαν αντίθετη άποψη 

(ποσοστό 17,30%) (Πίνακας 6.34.). 

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Ανεξαρτήτως φύλου (U=5.593, p=0,343), 

μορφωτικού επιπέδου (U=2.224, p=0,159) και τόπου διαμονής (Η(2)=1,692, p=0,429), οι 

απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με την εκτιμώμενη σημαντικότητα της διαφήμισης, ως 

παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, δεν διέφεραν σημαντικά. 

Παρά ταύτα, διαφοροποίηση αποκρίσεων εντοπίσθηκε αναλόγως της ηλικίας και του 

εισοδήματος των ατόμων. Αναλυτικότερα: 

Η ηλικία φάνηκε ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση σημαντικότητας της 

διαφήμισης, δεδομένου ότι εκ του σχετικού Kruskal–Wallis Η στατιστικού ελέγχου, 

διαπιστώθηκε Η(2)=18,044, p<0,01. Προκειμένου λοιπόν να διευκρινισθεί ποιες 
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συγκεκριμένες ηλικιακές κλάσεις διέφεραν μεταξύ τους, διενεργήθηκε εκ των υστέρων 

έλεγχος ανά δύο ζεύγη ηλικιακής στρωμάτωσης, βάσει του σχετικού Kruskal–Wallis Η 

στατιστικού ελέγχου, κατόπιν της ανάλογης διόρθωσης Bonferroni (Bonferroni correction) 

σε ό,τι αφορά το επίπεδο σημαντικότητας. Παρακάτω λοιπόν, αναφέρονται οι συγκεκριμένες 

διορθωμένες τιμές p. Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι:  

Η νεαρότερη ηλικιακή βαθμίδα των 18˗35 ετών, δεν διέφερε σημαντικά σε ό,τι αφορά τη 

βαθμολογία της επί της αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος δήλωσης σε σχέση με την 

περισσότερο προχωρημένη ηλικιακή κλάση των άνω των 55 ετών, δεδομένου ότι βάσει του 

Kruskal–Wallis Η ελέγχου, διαπιστώθηκε Η(1)=17,702, p=0,986. Οι εκτιμήσεις όμως της 

νεαρότερης ηλικιακής κλάσης (18˗35 ετών), παρουσίασαν σημαντική διαφοροποίηση σε 

σχέση με τη μέση ηλικιακή ομάδα (36-55 ετών), διότι διαπιστώθηκε ότι: Η(1)=52,396, 

p<0,01. Επίσης, η μέση ηλικιακή ομάδα (36-55 ετών), σε ό,τι αφορά τις αξιολογήσεις της, 

παρουσίασε σημαντική διαφοροποίηση σε ό,τι άπτεται της εξεταζόμενης παραμέτρου, σε 

σχέση με την περισσότερο προχωρημένη ηλικιακά κλάση των άνω των 55 ετών, δεδομένου 

ότι διαπιστώθηκε Η(1)=-34,694, p=0,018. Περαιτέρω δε, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της 

διαφοροποίησης, αποκαλύφθηκε ότι για τα μέσης ηλικίας άτομα, η διαφήμιση δεν αποτέλεσε 

τόσο σημαντικό παροτρυντικό παράγοντα αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων, σε σχέση με 

τα νεαρότερης και περισσότερο προχωρημένης ηλικιακής βαθμίδας άτομα, δεδομένου ότι 

αναλυτικότερα αποτυπώθηκε ότι: 

Η νεαρότερη ηλικιακά κλάση (18˗35 ετών), εμφάνισε υψηλότερη μέση τιμή κατάταξης (mean 

rank) 158,75 σε σχέση με τη μέση ηλικιακή ομάδα (36-55 ετών), όπου το αντίστοιχο μέγεθος 

ήταν 106,35. Τούτο σημαίνει ότι τα νεαρότερα άτομα εμφάνισαν υψηλότερη μέση 

βαθμολογία επί της επταβάθμιας τύπου Likert κλίμακας, σε σχέση με τα άτομα της μέσης 

ηλικιακής κλάσης. Γεγονός που μεταφράζεται στο ότι για τα νεαρότερα άτομα, ο ρόλος της 

διαφήμισης αξιολογήθηκε ως σημαντικότερος παροτρυντικός παράγοντας αγοράς των 

συγκεκριμένων προϊόντων, σε σχέση με τη μέση ηλικιακά κλάση. 

Επίσης, η μέση ηλικιακή ομάδα (36-55 ετών) εμφάνισε μια χαμηλότερη μέση τιμή κατάταξης 

(mean rank) 106,35 σε σχέση με την περισσότερο προχωρημένη ηλικιακά ομάδα των άνω 

των 55 ετών, όπου το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 141,05. Τούτο σημαίνει ότι τα περισσότερο 

προχωρημένης ηλικίας άτομα εμφάνισαν υψηλότερη μέση βαθμολογία επί της επταβάθμιας 

τύπου Likert κλίμακας, σε σχέση με τα άτομα της μέσης ηλικιακής κλάσης. Γεγονός που 

μεταφράζεται στο ότι για τα περισσότερο προχωρημένης ηλικίας άτομα των άνω των 55 ετών, 

ο ρόλος της διαφήμισης αξιολογήθηκε ως σημαντικότερος παροτρυντικός παράγοντας 

αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, σε σχέση με τη μέση ηλικιακά κλάση (36-55 ετών).  

Το εισόδημα επίσης φάνηκε ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση της 

σημαντικότητας της διαφήμισης, δεδομένου ότι εκ του σχετικού Kruskal–Wallis Η ελέγχου, 

διαπιστώθηκε Η(2)=8,129, p=0,017. Προκειμένου λοιπόν να διευκρινισθεί ποια 

συγκεκριμένα εισοδηματικά επίπεδα διέφεραν μεταξύ τους, διενεργήθηκε εκ των υστέρων 

έλεγχος ανά δύο ζεύγη ηλικιακής στρωμάτωσης, βάσει του σχετικού στατιστικού ελέγχου 

Kruskal–Wallis Η, κατόπιν της ανάλογης διόρθωσης Bonferroni (Bonferroni correction) σε 

ό,τι αφορά το επίπεδο σημαντικότητας. Παρακάτω λοιπόν, αναφέρονται οι συγκεκριμένες 

διορθωμένες τιμές p. Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι:  

Η μέση εισοδηματική βαθμίδα των 1.001-1.500€ δεν διέφερε σημαντικά σε ό,τι αφορά τη 

βαθμολογία της επί της αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος δήλωσης σε σχέση με την 

ανώτατη εισοδηματική κλάση των άνω των 1.500€, δεδομένου ότι βάσει Kruskal–Wallis Η 
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ελέγχου, διαπιστώθηκε Η(1)=-4,109, p=1,000. Οι εκτιμήσεις όμως της χαμηλότερης 

εισοδηματικής βαθμίδας των κάτω των 1.000€, παρουσίασαν σημαντική διαφοροποίηση, 

τόσο σε σχέση με τη μέση εισοδηματική κλάση των 1.001-1.500€, διότι διαπιστώθηκε ότι 

Η(1)=32,473, p=0,020, όσο και με την ανώτερη εισοδηματική κλάση των άνω των 1.500€, 

διότι διαπιστώθηκε ότι Η(1)=28,363, p=0,042. Περαιτέρω δε, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση 

της διαφοροποίησης, αποκαλύφθηκε ότι για τα άτομα με τα χαμηλότερα δηλωθέντα 

εισοδήματα, η διαφήμιση φάνηκε να αποτελεί το σημαντικότερο παροτρυντικό παράγοντα 

αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων, σε σχέση τόσο με τα μέσης, όσο και με τα ανώτερης 

εισοδηματικής βαθμίδας άτομα, δεδομένου ότι κατά περίπτωση διαπιστώθηκε ότι: 

Η χαμηλότερη εισοδηματική βαθμίδα των κάτω των 1.000€, εμφάνισε υψηλότερη μέση τιμή 

κατάταξης (mean rank) 140,17 σε σχέση με τη μέση εισοδηματική κλάση των 1.001-1.500€, 

όπου το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 107,70. Τούτο σημαίνει ότι τα άτομα με τα χαμηλότερα 

δηλωθέντα εισοδήματα, ο ρόλος της διαφήμισης αξιολογήθηκε ως σημαντικότερος 

παροτρυντικός παράγοντας αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, σε σχέση με τη μέση 

εισοδηματικά κλάση. 

Παρόμοια αποτελέσματα σε ότι αφορά τα χαμηλότερα εισοδήματα αποτυπώθηκαν και 

συναρτήσει των αποκρίσεων των ανώτερων εισοδημάτων. Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι 

η χαμηλότερη εισοδηματική βαθμίδα των κάτω των 1.000€, εμφάνισε υψηλότερη μέση τιμή 

κατάταξης (mean rank) 140,17 σε σχέση με την ανώτατη εισοδηματική κλάση των άνω των 

1.500€, όπου το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 111,81. Τούτο σημαίνει ότι τα άτομα με τα 

χαμηλότερα δηλωθέντα εισοδήματα, ο ρόλος της διαφήμισης αξιολογήθηκε ως 

σημαντικότερος παροτρυντικός παράγοντας αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, σε 

σχέση με τα υψηλά εισοδήματα. 
 

6.5.2.5.6. Δήλωση 6: «Είναι φιλικά προς το περιβάλλον» 

Η σαφής κυρίαρχη τάση απόκρισης που αφορούσε περίπου τα 3/4 των ατόμων του δείγματος 

(ποσοστό 76,60%), ήταν η εκτιμώμενη σημαντικότητα της φιλικότητας προς το περιβάλλον, ως 

παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Αν και σαφώς υπολογίσιμα 

ποσοστά αυτών, ή είχε αντίθετη άποψη (ποσοστό 12,80%), ή τοποθετήθηκε με ουδετερότητα 

(ποσοστό 10,50%) (Πίνακας 6.34.). 

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου 

(U=2.738,50, p=0,473), εισοδήματος (Η(2)=4,332, p=0,115) και τόπου διαμονής 

(Η(2)=0,394, p=0,821), οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με την εκτιμώμενη 

σημαντικότητα της φιλικότητας προς το περιβάλλον, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς 

των συγκεκριμένων προϊόντων, δεν διέφεραν σημαντικά. Παρά ταύτα, διαφοροποίηση των 

αποκρίσεων εντοπίσθηκε αναλόγως φύλου και ηλικίας των ατόμων. Αναλυτικότερα: 

Το φύλο των ατόμων φάνηκε ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση του βαθμού 

σημαντικότητας αναφορικά με τις αποκρίσεις επί του εν λόγω παράγοντα, δεδομένου ότι εκ 

της εφαρμογής του σχετικού Mann˗Whitney U στατιστικού ελέγχου διαπιστώθηκε U=5.473, 

p=0,006. Περαιτέρω δε, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της διαφοροποίησης, αποκαλύφθηκε 

ότι οι γυναίκες αποκρίθηκαν με μέση τιμή κατάταξης (mean rank) 133,13 και διάμεσο 

παρατηρήσεων Mdn=6: «Σημαντικός λόγος». Οι δε άνδρες εμφάνισαν χαμηλότερη μέση τιμή 

κατάταξης (mean rank) 107,65 και επίσης χαμηλότερο διάμεσο παρατηρήσεων Mdn=5: 

«Μάλλον σημαντικός λόγος». Με άλλα λόγια, φάνηκε ότι για τις γυναίκες η φιλικότητα προς 
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το περιβάλλον, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, 

αξιολογήθηκε ως περισσότερο σημαντικός παράγοντας σε σχέση με τους άνδρες. 

Η ηλικία επίσης φάνηκε ότι και αυτή ως δημογραφικό χαρακτηριστικό, διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση του εξεταζόμενου παράγοντα, δεδομένου ότι εκ του σχετικού 

Kruskal–Wallis Η στατιστικού ελέγχου, διαπιστώθηκε: Η(2)=6,173, p=0,046. Προκειμένου 

λοιπόν να διευκρινισθεί ποιες συγκεκριμένες ηλικιακές κλάσεις διέφεραν μεταξύ τους, 

διενεργήθηκε εκ των υστέρων έλεγχος ανά δύο ζεύγη ηλικιακής στρωμάτωσης, βάσει του 

σχετικού Kruskal–Wallis Η στατιστικού ελέγχου, κατόπιν της ανάλογης διόρθωσης 

Bonferroni (Bonferroni correction) σε ό,τι αφορά το επίπεδο σημαντικότητας. Παρακάτω 

λοιπόν, αναφέρονται οι συγκεκριμένες διορθωμένες p τιμές. Σε συνέχεια των ανωτέρω, 

διαπιστώθηκε ότι:  

Η νεαρότερη ηλικιακά βαθμίδα των 18˗35 ετών, δεν διέφερε σημαντικά σε ό,τι αφορά τη 

βαθμολογία της επί της αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος δήλωσης σε σχέση α) με 

τη μέση ηλικιακή βαθμίδα των 36˗55 ετών, δεδομένου ότι δυνάμει του Kruskal–Wallis Η 

ελέγχου, διαπιστώθηκε Η(1)=-3,554, p=1,000, καθώς και β) την περισσότερο προχωρημένη 

ηλικιακά κλάση των άνω των 55 ετών, διότι βάσει Kruskal–Wallis Η ελέγχου διαπιστώθηκε 

ότι Η(1)=-33,791, p=0,212. Οι εκτιμήσεις όμως, παρουσίασαν σημαντική διαφοροποίηση 

ανάμεσα στη μέση ηλικιακή ομάδα (36-55 ετών) και στην περισσότερο προχωρημένης 

ηλικίας ομάδα (άνω των 55 ετών), διότι διαπιστώθηκε Η(1)=-30,236, p=0,046.  

Περαιτέρω δε, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της διαφοροποίησης, αποκαλύφθηκε ότι η μέση 

ηλικιακά ομάδα (36-55 ετών), εμφάνισε μια χαμηλότερη μέση τιμή κατάταξης (mean rank) 

120,30 σε σχέση με τις περισσότερο προχωρημένες ηλικίες των άνω των 55 ετών, όπου το 

αντίστοιχο μέγεθος ήταν 150,54. Τούτο σημαίνει ότι για τη μέση ηλικιακή ομάδα, 

αξιολογήθηκε ως λιγότερο σημαντική παράμετρος η φιλικότητα προς το περιβάλλον, ως 

παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, σε σχέση με την ανώτατη 

ηλικιακά κλάση των άνω των 55 ετών.  
 

6.5.2.5.7. Δήλωση 7: «Δεν έχουν συνθετικά αρώματα και άλλες χημικές ουσίες» 

Η σαφής κυρίαρχη τάση απόκρισης (ποσοστό 84,20%) των ατόμων του δείγματος, ήταν η 

εκτιμώμενη σημαντικότητα της απουσίας συνθετικών αρωμάτων και άλλων χημικών ουσιών, 

ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, ενώ χαμηλά μόνο 

ποσοστά αυτών, ή τοποθετήθηκε με ουδετερότητα (ποσοστό 8,30%), ή είχε αντίθετη άποψη 

(ποσοστό 7,60%) (Πίνακας 6.34.).  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Ανεξαρτήτως ηλικίας (Η(2)=4,083, p=0,130), 

μορφωτικού επιπέδου (U=2.873, p=0,448), εισοδήματος (Η(2)=1,503, p=0,472) και τόπου 

διαμονής (Η(2)=1,048, p=0,592), οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με την εκτιμώμενη 

σημαντικότητα της απουσίας συνθετικών αρωμάτων και άλλων χημικών ουσιών, ως 

παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, δεν διέφεραν σημαντικά.  

Αντιθέτως, το φύλο των ατόμων φάνηκε ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση 

του βαθμού σημαντικότητας αναφορικά με τις αποκρίσεις επί του εν λόγω παράγοντα, 

δεδομένου ότι εκ της εφαρμογής του σχετικού Mann˗Whitney U στατιστικού ελέγχου, 

διαπιστώθηκε U=5.740, p=0,009. Περαιτέρω δε, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της 

διαφοροποίησης, αποκαλύφθηκε ότι οι γυναίκες εμφάνισαν μια υψηλότερη μέση τιμή 

κατάταξης (mean rank) 134,63 σε σχέση με τους άνδρες, όπου η μέση τιμή κατάταξης (mean 

rank) ήταν 110,53. Με άλλα λόγια, φάνηκε ότι για τις γυναίκες η απουσία συνθετικών 
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αρωμάτων και άλλων χημικών ουσιών, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των 

συγκεκριμένων προϊόντων, αξιολογήθηκε ως ο περισσότερο σημαντικός παράγοντας, σε 

σχέση με τους άνδρες. 
 

6.5.2.5.8. Δήλωση 8: «Έχουν ωραίο άρωμα και χρώμα» 

Η σαφής κυρίαρχη τάση απόκρισης που αφορούσε τους μισούς ερωτηθέντες (ποσοστό 50,40%), 

ήταν το ωραίο άρωμα και χρώμα, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των εν λόγω 

προϊόντων. Παρά ταύτα, το ¼ περίπου αυτών σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους μισούς, ή είχε 

αντίθετη άποψη (ποσοστό 26,30%), ή κατά αντιστοιχία τοποθετήθηκε με ουδετερότητα 

(ποσοστό 23,30%) (Πίνακας 6.34.).  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και 

συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=6.064, p=0,664), ηλικίας (Η(2)=0,606, p=0,738), 

μορφωτικού επιπέδου (U=2.665, p=0,636) εισοδήματος (Η(2)=2,349, p=0,309) και τόπου 

διαμονής (Η(2)=0,281, p=0,869), οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με το ωραίο άρωμα 

και χρώμα των εν λόγω προϊόντων, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς τους, δεν διέφεραν 

σημαντικά.  
 

6.5.2.5.9. Δήλωση 9: «Είναι φυσικά προϊόντα» 

Η σαφής κυρίαρχη τάση απόκρισης (ποσοστό 89,30%) των ατόμων του δείγματος, ήταν ότι, τα 

προϊόντα που είναι φυσικά, συνιστούν παροτρυντικό παράγοντα αγοράς τους, ενώ χαμηλά μόνο 

ποσοστά αυτών, ή τοποθετήθηκαν με ουδετερότητα (ποσοστό 5,60%) ή είχαν αντίθετη άποψη 

(ποσοστό 5,20%) (Πίνακας 6.34.).  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και 

συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=6.098,50 p=0,055), ηλικίας (Η(2)=2,619, p=0,270), 

μορφωτικού επιπέδου (U=3.019,50, p=0,991) εισοδήματος (Η(2)=3,879, p=0,144) και τόπου 

διαμονής (Η(2)=1,250, p=0,535), οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με τη φυσικότητα 

των εξεταζόμενων προϊόντων, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς τους, δεν διέφεραν 

σημαντικά.  
 

6.5.2.5.10. Δήλωση 10: «Είναι βιολογικά πιστοποιημένα προϊόντα» 

Η σαφής κυρίαρχη τάση απόκρισης που αφορούσε περίπου τα 3/4 των ατόμων του δείγματος 

(ποσοστό 72,20%), ήταν η εκτιμώμενη σημαντικότητα στο να είναι βιολογικά πιστοποιημένα 

τα συγκεκριμένα προϊόντα, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς τους. Παρά ταύτα, 

υπολογίσιμα ποσοστά αυτών, ή τοποθετήθηκαν με ουδετερότητα (ποσοστό 16,10%) ή είχαν 

αντίθετη άποψη (ποσοστό 11,60%) (Πίνακας 6.34.).  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Ανεξαρτήτως ηλικίας (Η(2)=3,469, p=0,177), 

μορφωτικού επιπέδου (U=2.802,50, p=0,426), εισοδήματος (Η(2)=4,953, p=0,084) και τόπου 

διαμονής (Η(2)=0,573, p=0,751), οι απαντήσεις αναφορικά με την εκτιμώμενη 

σημαντικότητα του να είναι βιολογικά πιστοποιημένα τα συγκεκριμένα προϊόντα, ως 

παροτρυντικού παράγοντα αγοράς τους, δεν διέφεραν σημαντικά.  

Αντιθέτως, το φύλο των ατόμων φάνηκε ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση 

του βαθμού σημαντικότητας, αναφορικά με τις αποκρίσεις επί του εν λόγω παράγοντα, 

δεδομένου ότι εκ της εφαρμογής του σχετικού Mann˗Whitney U στατιστικού ελέγχου 

διαπιστώθηκε U=5.322, p<0,01. Περαιτέρω δε, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της 

διαφοροποίησης, αποκαλύφθηκε ότι οι γυναίκες εμφάνισαν ένα υψηλότερο διάμεσο 
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παρατηρήσεων Mdn=6: «Σημαντικός λόγος» και μια μέση τιμή κατάταξης (mean rank) 

133,75 σε σχέση με τους άνδρες, όπου τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν διάμεσος παρατηρήσεων 

Mdn=5: «Μάλλον σημαντικός λόγος» και μια μέση τιμή κατάταξης (mean rank) 106,12. Με 

άλλα λόγια, φάνηκε ότι για τις γυναίκες, η βιολογική πιστοποίηση των συγκεκριμένων 

προϊόντων, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς τους, αξιολογήθηκε ως ο περισσότερο 

σημαντικός παράγοντας σε σχέση με τους άνδρες. 
 

6.5.2.5.11. Δήλωση 11: «Μου τα συνέστησε ο Γιατρός/Δερματολόγος μου» 

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι οι μισοί ερωτηθέντες (ποσοστό 49,80%) θεώρησαν εν γένει 

ασήμαντο τον λόγο της σύσταση χρήσης από το Γιατρό/ Δερματολόγο τους, ως παροτρυντικού 

παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Εντούτοις, ο ένας στους τρεις περίπου 

αυτών είχε αντίθετη άποψη (ποσοστό 34,50%), ενώ σαφώς υπολογίσιμο ποσοστό τοποθετήθηκε 

με ουδετερότητα (15,70%) (Πίνακας 6.34.).  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των μεταβλητών και 

συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου (U=5.496, p=0,362), ηλικίας (Η(2)=4,935, p=0,085), 

μορφωτικού επιπέδου (U=2.143, p=0,114) εισοδήματος (Η(2)=2,075, p=0,354) και τόπου 

διαμονής (Η(2)=0,668, p=0,716), οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με τη σύσταση 

χρήσης των συγκεκριμένων προϊόντων από το Γιατρό/Δερματολόγο, ως παροτρυντικού 

παράγοντα αγοράς τους, δεν διέφεραν σημαντικά.  
 

6.5.2.5.12. Δήλωση 12: «Προσέχω την υγεία μου συνολικότερα» 

Η σαφής κυρίαρχη τάση απόκρισης που αφορούσε τα 2/3 των ατόμων του δείγματος (ποσοστό 

67,70%), ήταν η εκτιμώμενη σημαντικότητα της επιδεικνυόμενης προσοχής στην υγεία τους, ως 

παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Σαφώς όμως υπολογίσιμα 

ποσοστά αυτών, ή τοποθετήθηκαν με ουδετερότητα (ποσοστό 16,50%), ή είχαν αντίθετη άποψη 

(ποσοστό 15,70%) (Πίνακας 6.34.).  

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Ανεξαρτήτως φύλου (U=5.604,50, p=0,058), 

μορφωτικού επιπέδου (U=2.663, p=0,331), εισοδήματος (Η(2)=0,145, p=0,930) και τόπου 

διαμονής (Η(2)=4,919, p=0,085), οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με την εκτιμώμενη 

σημαντικότητα της επιδεικνυόμενης στην υγεία προσοχής τους, ως παροτρυντικού 

παράγοντα αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, δεν διέφεραν σημαντικά.  

Αντιθέτως, η ηλικία φάνηκε ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση του 

εξεταζόμενου παράγοντα, δεδομένου ότι εκ του σχετικού Kruskal–Wallis Η ελέγχου, 

διαπιστώθηκε Η(2)=8,073, p=0,018. Προκειμένου λοιπόν να διευκρινισθεί ποιες 

συγκεκριμένες ηλικιακές κλάσεις διέφεραν μεταξύ τους, διενεργήθηκε εκ των υστέρων 

έλεγχος ανά δύο ζεύγη ηλικιακής στρωμάτωσης, βάσει του σχετικού στατιστικού ελέγχου 

Kruskal–Wallis Η, κατόπιν της ανάλογης διόρθωσης Bonferroni (Bonferroni correction) σε 

ό,τι αφορά το επίπεδο σημαντικότητας. Παρακάτω λοιπόν, αναφέρονται οι συγκεκριμένες 

διορθωμένες p τιμές. Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι:  

Η νεαρότερη ηλικιακή βαθμίδα των 18˗35 ετών, δεν διέφερε σημαντικά σε ό,τι αφορά τη 

βαθμολογία της επί της αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος δήλωσης σε σχέση α) με 

τη μέση ηλικιακά βαθμίδα των 36˗55 ετών, δεδομένου ότι δυνάμει του Kruskal–Wallis Η 

ελέγχου, διαπιστώθηκε Η(1)=-3,104, p=1,000, καθώς και β) την περισσότερο προχωρημένη 

ηλικιακά κλάση των άνω των 55 ετών, διότι βάσει του Kruskal–Wallis Η ελέγχου, 

διαπιστώθηκε ότι Η(1)=-38,281, p=0,120. Οι εκτιμήσεις όμως, παρουσίασαν σημαντική 
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διαφοροποίηση ανάμεσα στη μέση ηλικιακή ομάδα (36-55 ετών) και στην περισσότερο 

προχωρημένης ηλικίας ομάδα (άνω των 55 ετών), διότι διαπιστώθηκε ότι Η(1)=-35,177, 

p=0,016. Περαιτέρω δε, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της διαφοροποίησης, αποκαλύφθηκε 

ότι η μέση ηλικιακά ομάδα (36-55 ετών), εμφάνισε μια χαμηλότερη μέση τιμή κατάταξης 

(mean rank) 116,69, σε σχέση με τις περισσότερο προχωρημένες ηλικίες των άνω των 55 

ετών, όπου το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 151,87. Τούτο σημαίνει ότι για τη μέση ηλικιακή 

ομάδα αξιολογήθηκε ως λιγότερο σημαντική παράμετρος, η επιδεικνυόμενη στην υγεία 

προσοχή ως παροτρυντικός παράγοντας αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, σε σχέση με 

την ανώτατη ηλικιακά κλάση των άνω των 55 ετών.  
 

6.5.2.6. Ερώτηση 13: Συχνότητα αγοράς των φυτικών καλλυντικών 

Η συγκεκριμένη ερώτηση ζητούσε από τα άτομα να βαθμολογήσουν τη συχνότητα αγοράς 

των φυτικών καλλυντικών επί της μονόπλευρης αύξουσας κλίμακας διάταξης τύπου Likert, 

από το ελάχιστο (βαθμός 1) προς το μέγιστο (βαθμός 7) με ερμηνευτική διάταξη: 1: Πολύ 

Σπάνια, 2: Σπάνια, 3: Μάλλον Σπάνια, 4: Ούτε Σπάνια /Ούτε Συχνά, 5: Μάλλον Συχνά, 6: 

Συχνά, 7: Πολύ Συχνά. Τα εν λόγω αποτελέσματα, αποδίδονται στο Γράφημα 6.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.24. Εκατοστιαία ποσοστά συχνότητας αγοράς των φυτικών καλλυντικών. 

 

Το υψηλότερο ποσοστό των ερωτηθέντων (26,70%) δήλωσε ότι αγοράζει τα φυτικά 

καλλυντικά ούτε σπάνια, ούτε συχνά, ενώ σε φθίνουσα σειρά εντοπιζόμενης συχνότητας, 

αποτυπώθηκαν η εξαιρετική σπανιότητα με ποσοστό 22,40%, καθώς και η απόκριση «μάλλον 

συχνά» σε ποσοστό 18,50%. Σε σαφώς χαμηλότερα ποσοστά ακολούθησαν: η εξαιρετική 

συχνότητα (9,40%), η μάλλον σπανιότητα (9,10%), η απάντηση «συχνά» (7,60%) και τέλος 

η σπανιότητα (6,40%). 

Εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Ανεξαρτήτως ηλικίας (Η(2)=0,620, p=0,733), 

μορφωτικού επιπέδου (U=4.874, p=0,761), εισοδήματος (Η(2)=0,838, p=0,658) και τόπου 

διαμονής (Η(2)=2,572, p=0,276), οι απαντήσεις αναφορικά με τη συχνότητα αγοράς των 

φυτικών καλλυντικών, δεν διέφεραν σημαντικά. Αντιθέτως, το φύλο των ατόμων φάνηκε ότι 
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διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο επί των αποκρίσεων συχνότητας αγοράς των φυτικών 

καλλυντικών, δεδομένου ότι εκ της εφαρμογής του σχετικού Mann˗Whitney U στατιστικού 

ελέγχου διαπιστώθηκε U=8.355,50 p<0,01. Περαιτέρω δε, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της 

διαφοροποίησης, αποκαλύφθηκε ότι οι γυναίκες εμφάνισαν υψηλότερο διάμεσο 

παρατηρήσεων Mdn=4: «Ούτε Σπάνια /Ούτε Συχνά» και μια μέση τιμή κατάταξης (mean 

rank) 190,15 σε σχέση με τους άνδρες, όπου τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν διάμεσος 

παρατηρήσεων Mdn=3: «Μάλλον Σπάνια» και μια μέση τιμή κατάταξης (mean rank) 129,89. 

Με άλλα λόγια, βάσει των καταγεγραμμένων αποκρίσεων, φάνηκε ότι οι γυναίκες αγοράζουν 

συχνότερα τα φυτικά καλλυντικά σε σχέση με τους άνδρες. 
 

6.5.2.7. Ερώτηση 14: «Ποιος συνήθως καταναλώνει τα προϊόντα αυτά στο σπίτι σας;» 

Οι μισοί περίπου ερωτηθέντες (ποσοστό 47,10%) αποκρίθηκαν ότι καταναλώνουν οι ίδιοι τα 

εν προκειμένω προϊόντα. Ακολούθως, και αναλόγως μιας φθίνουσας σειράς συχνότητας των 

σχετικών απαντήσεων, διαπιστώθηκε ότι: Ποσοστό 31,30% δήλωσε ότι τα καταναλώνουν 

όλοι, το 15% ότι τα καταναλώνει ο/ή σύζυγός τους και το 6% ότι τα καταναλώνουν τα παιδιά. 

Μόλις δύο άτομα (ποσοστό 0,60%) απάντησαν ότι τα καταναλώνουν οι γονείς τους. Τα 

σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.25. που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.25. Κατανομή εκατοστιαίου ποσοστού συχνότητας απαντήσεων, αναλόγως του ποιος 

καταναλώνει τα εξεταζόμενα προϊόντα. 
 

6.5.2.8. Ερώτηση 15: Κατηγορίες φυτικών καλλυντικών με κύρια συστατικά τις υπό 

εξέταση πολυφαινόλες που οι ερωτώμενοι αναγνωρίζουν, χρησιμοποιούν και έχουν 

διάθεση να δοκιμάσουν 

Η συγκεκριμένη ερώτηση επικεντρωνόταν επί της καταγραφής της κρίσης των 

συμμετεχόντων περί αναγνώρισης ή μη, διάθεσης για δοκιμή, ή χρησιμοποίησης κατηγοριών 

των φυτικών καλλυντικών. Οι ερωτώμενοι μπορούσαν να θέσουν μία μόνο προκαθορισμένη 

επιλογή από τις τέσσερεις διαθέσιμες: Μη αναγνώριση, αναγνώριση, διάθεση για δοκιμή ή 

χρησιμοποίηση. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του κατά περίπτωση προϊόντος συναρτήσει της 

κατά περίπτωση επιλογής σε εκατοστιαία ποσοστά αποκρίσεων, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.35.  
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Εκ των σχετικών αποτελεσμάτων γενικώς, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

• Δεν αποτυπώθηκε καταλυτική διαφορά αναλόγως της επιλογής των διαθέσιμων αποκρίσεων, 

δεδομένου ότι καταγράφηκε ως επιλογή το σύνολο αυτών. Εξαιρέσεις από τον εν λόγω 

κανόνα αποτέλεσαν τα προϊόντα περιποίησης δοντιών και στόματος που έχουν σαν βάση το 

ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., όπου το ποσοστό μη αναγνώρισης ήταν σαφώς η 

κυριαρχούσα τάση, με τάξη μεγέθους λίγο χαμηλότερη από τις μισές αποκρίσεις, με 

ταυτόχρονη καταγραφή εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού χρησιμοποίησης. Αν υποθετικά 

πάντως προέκυπτε το ζητούμενο αναγκαιότητας περί μίας έστω ακόμη και εξαιρετικά 

αδρομερούς κεντρικής τάσης, σε σχετική κυριαρχία ανώτατης τάξης μεγέθους ποσοστού 

απαντήσεων, σε ό,τι αφορά τα εξεταζόμενα καλλυντικά, αυτή θα ήταν η διάθεση για δοκιμή.  

• Ανεξαρτησία των απαντήσεων αναλόγως του συνόλου των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

διαπιστώθηκε μόνο σε ό,τι αφορά τα προϊόντα περιποίησης δοντιών και στόματος που έχουν 

σαν βάση το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά. Αναφορικά λοιπόν με τα εν προκειμένω 

προϊόντα, προέκυψε ότι ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος 

και τόπου διαμονής, οι απαντήσεις των ατόμων περί χρησιμοποίησης, αναγνώρισης ή μη, ή 

διάθεσης για δοκιμή των προϊόντων περιποίησης δοντιών και στόματος που έχουν σαν βάση 

το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., δεν διέφεραν σημαντικά. 

• Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα πέντε υπό εξέταση προϊόντα, δηλαδή τα καλλυντικά περιποίησης 

προσώπου, μαλλιών, σώματος, σαπούνια και κρέμες περιποίησης χεριών και νυχιών με κύρια 

συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., καθώς και τα άλλα φυτικά προϊόντα, 

διαπιστώθηκε ότι:  

α) Ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος και τόπου διαμονής, οι απαντήσεις 

των ατόμων περί χρησιμοποίησης, αναγνώρισης ή μη, ή διάθεσης για δοκιμή των εν λόγω 

προϊόντων, δεν διέφεραν σημαντικά. Παρά ταύτα σε ό,τι αφορά το φύλο των συμμετεχόντων 

διαπιστώθηκε ότι:  

β) Οι άνδρες, βάσει των σχετικών απαντήσεων τους, φάνηκε σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό 

να μην αναγνωρίζουν και να μη χρησιμοποιούν τα καλλυντικά περιποίησης προσώπου, 

σώματος, σαπούνια και κρέμες περιποίησης χεριών και νυχιών με κύρια συστατικά το 

ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., καθώς και τα άλλα φυτικά προϊόντα σε σχέση με τις 

γυναίκες, και, 

γ) Οι άνδρες, βάσει των σχετικών απαντήσεων τους, φάνηκε να μην αναγνωρίζουν σε σημαντικά 

υψηλότερο βαθμό τα καλλυντικά περιποίησης μαλλιών με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, 

σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά. σε σχέση με τις γυναίκες.  
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Πίνακας 6.35. Συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής εκατοστιαίου ποσοστού απαντήσεων περί 

αναγνώρισης ή μη, διάθεσης για δοκιμή, ή χρησιμοποίησης κατηγοριών φυτικών καλλυντικών. 
 

Κατηγορίες  

φυτικών καλλυντικών 

Δεν αναγνωρίζω 

αυτό το προϊόν 

Αναγνωρίζω 

αυτό το προϊόν 

Έχω διάθεση να 

το δοκιμάσω 

Χρησιμοποιώ 

αυτό το προϊόν 

Γενική τάση απαντήσεων  

σε φθίνουσα σειρά 

Καλλυντικά περιποίησης 

προσώπου με κύρια συστατικά  
το ελαιόλαδο, σταφύλι, 
πολυφαινόλες κ.ά. 

19,6% 22,4% 24,9% 33,0% Χρησιμοποίηση,  

διάθεση για δοκιμή, 
αναγνώριση & μη 
αναγνώριση 

Καλλυντικά περιποίησης 
μαλλιών με κύρια συστατικά  
το ελαιόλαδο, σταφύλι, 
πολυφαινόλες κ.ά. 

16,3% 21,6% 40,4% 21,6% Διάθεση για δοκιμή, 
αναγνώριση και 
χρησιμοποίηση & μη 
αναγνώριση 

Καλλυντικά περιποίησης 

σώματος με κύρια συστατικά  
το ελαιόλαδο, σταφύλι, 
πολυφαινόλες κ.ά. 

14,1% 22,3% 37,3% 26,3% Διάθεση για δοκιμή, 

χρησιμοποίηση,  
αναγνώριση & μη 
αναγνώριση 

Σαπούνια και κρέμες 
περιποίησης χεριών και νυχιών 
με κύρια συστατικά το 
ελαιόλαδο, σταφύλι, 
πολυφαινόλες κ.ά. 

15,9% 22,9% 28,1% 33,0% Χρησιμοποίηση,  
διάθεση  
για δοκιμή,  
αναγνώριση  
& μη αναγνώριση 

Προϊόντα περιποίησης δοντιών 
και στόματος που έχουν σαν 
βάση το ελαιόλαδο, σταφύλι, 
πολυφαινόλες κ.ά. 

44,9% 17,5% 32,2% 5,4% Μη αναγνώριση,  
διάθεση για δοκιμή, 
αναγνώριση & 
χρησιμοποίηση  

Άλλα φυτικά προϊόντα 20,8% 16,1% 44,2% 19,0% Διάθεση για δοκιμή, 
χρησιμοποίηση, μη 
αναγνώριση & 
αναγνώριση  

 

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι πάντως αδρομερή και συγκεντρωτικά, ως εκ τούτου, ακολουθεί 

μια περιπτωσιολογική ανάλυση των σχετικών απαντήσεων επί των επιμέρους προϊόντων. 
 

 

 

6.5.2.8.1. Καλλυντικά περιποίησης προσώπου με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, 

πολυφαινόλες κ.ά. 

Ο ένας στους τρεις ερωτηθέντες (ποσοστό 33%) απάντησε ότι χρησιμοποιεί το προϊόν. Εν 

συνεχεία, και χωρίς ουσιαστικά σημαντικές διαφορές τάξης μεγέθους, ως επιλογές 

ακολούθησαν: η διάθεση για δοκιμή (ποσοστό 24,90%), η αναγνώριση του προϊόντος 

(ποσοστό 22,40%), καθώς και η μη αναγνώριση αυτού (ποσοστό 19,60%). Προκειμένου να 

διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, 

εισοδήματος, καθώς και τόπου διαμονής και των αποκρίσεων των ατόμων περί 

χρησιμοποίησης, αναγνώρισης ή μη, ή διάθεσης για δοκιμή των καλλυντικών περιποίησης 

προσώπου με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., διενεργήθηκε ο 

σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2.  

Ανεξαρτήτως ηλικίας με χ2(6)=9,003 N=321, p=0,173, μορφωτικού επιπέδου με χ2(3)=3,209, 

N=321, p=0,358, εισοδήματος με χ2(6)=5,895, N=321, p=0,438 και τόπου διαμονής με 

χ2(6)=9,136, N=319, p=0,412, οι απαντήσεις των ατόμων περί χρησιμοποίησης, αναγνώρισης 

ή μη, ή διάθεσης για δοκιμή των καλλυντικών περιποίησης προσώπου με κύρια συστατικά 

το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., δεν διέφεραν σημαντικά. Αντιθέτως, σε ό,τι 

αφορά το φύλο των ατόμων, εντοπίσθηκε μια σημαντική διαφοροποίηση των αποκρίσεων επί 

του αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος προϊόντος, δεδομένου ότι προέκυψε 

χ2(3)=31,033, N=321, p<0,01. Η συσχέτιση μεταξύ του φύλου και των απαντήσεων περί 

χρησιμοποίησης, αναγνώρισης ή μη ή διάθεσης για δοκιμή των καλλυντικών περιποίησης 

προσώπου με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., βάσει του 
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συντελεστή V του Cramer, διαπιστώθηκε μέσου βαθμού με V=0,311. Τα σχετικά 

αποτελέσματα των απαντήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 6.36. 
 

Πίνακας 6.36. Ποσοστά αποκρίσεων περί αναγνώρισης ή μη, διάθεσης για δοκιμή ή χρησιμοποίησης 

των καλλυντικών περιποίησης προσώπου με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες 
κ.ά., αναλόγως του φύλου των ερωτηθέντων. 
 

α.α. Φύλο Αναγνώριση 

προϊόντος 
Μη αναγνώριση 

προϊόντος 
Διάθεση 

για δοκιμή 

Χρησιμο-

ποίηση 

1 Άνδρες 25,40% 30,60% 26,10% 17,90% 

2 Γυναίκες 20,30% 11,80% 24,10% 43,90% 

 Απαντήσεις επί συνόλου ατόμων 22,40% 19,60% 24,90% 33,00% 
 

Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες βάσει των απαντήσεών τους, φάνηκε σε 

τριπλάσιο βαθμό να μη χρησιμοποιούν και να μην αναγνωρίζουν τα καλλυντικά περιποίησης 

προσώπου με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., συγκριτικά με τις 

γυναίκες. 
 

6.5.2.8.2. Καλλυντικά περιποίησης μαλλιών με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, 

πολυφαινόλες κ.ά. 

Το σαφώς υψηλότερο ποσοστό 40,40% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει διάθεση να 

δοκιμάσει το προϊόν. Ακολούθως σε ακριβώς ίσα ποσοστά 21,60% αποτυπώθηκαν ως 

επιλογές, η αναγνώριση καθώς και η χρησιμοποίηση, ενώ καταληκτικώς διαπιστώθηκε η μη 

αναγνώριση του προϊόντος σε ποσοστό 16,30%. Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία 

ή μη, αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και τόπου 

διαμονής και των αποκρίσεων των ατόμων περί χρησιμοποίησης, αναγνώρισης ή μη, ή 

διάθεσης για δοκιμή των καλλυντικών περιποίησης μαλλιών με κύρια συστατικά το 

ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού 

κριτηρίου χ2.  

Ανεξαρτήτως ηλικίας με χ2(6)=3,815 N=319, p=0,708, μορφωτικού επιπέδου με χ2(3)=1,190, 

N=319, p=0,766, εισοδήματος με χ2(6)=3,072, N=319, p=0,803 και τόπου διαμονής με 

χ2(6)=7,186, N=317, p=0,306, οι απαντήσεις των ατόμων περί χρησιμοποίησης, αναγνώρισης 

ή μη, ή διάθεσης για δοκιμή των καλλυντικών περιποίησης μαλλιών με κύρια συστατικά το 

ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., δεν διέφεραν σημαντικά. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά 

το φύλο των ατόμων, εντοπίσθηκε σημαντική διαφοροποίηση των αποκρίσεων επί του 

αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος προϊόντος, δεδομένου ότι προέκυψε χ2(3)=16,535, 

N=319, p<0,01. Η συσχέτιση μεταξύ του φύλου και των απαντήσεων περί χρησιμοποίησης, 

αναγνώρισης ή μη ή διάθεσης για δοκιμή των καλλυντικών περιποίησης μαλλιών με κύρια 

συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., βάσει του συντελεστή V του Cramer, 

διαπιστώθηκε χαμηλού βαθμού με V=0,228. Τα σχετικά αποτελέσματα απαντήσεων 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 6.37. 
 

Πίνακας 6.37. Ποσοστά αποκρίσεων περί αναγνώρισης ή μη, διάθεσης για δοκιμή ή χρησιμοποίησης 

των καλλυντικών περιποίησης μαλλιών με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες 

κ.ά., αναλόγως του φύλου των ερωτηθέντων. 
 

α.α. Φύλο Αναγνώριση 

προϊόντος 
Μη αναγνώριση 

προϊόντος 
Διάθεση 

για δοκιμή 

Χρησιμο-

ποίηση 

1 Άνδρες 21,30% 25,70% 36,00% 16,90% 
2 Γυναίκες 21,90% 9,30% 43,70% 25,10% 
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 Απαντήσεις επί συνόλου ατόμων 21,60% 16,30% 40,4% 21,60% 

Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες βάσει των απαντήσεών τους, φάνηκε σε 

τριπλάσιο βαθμό να μην αναγνωρίζουν τα καλλυντικά περιποίησης μαλλιών με κύρια 

συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., συγκριτικά με τις γυναίκες. 
 

6.5.2.8.3. Καλλυντικά περιποίησης σώματος με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, 

πολυφαινόλες κ.ά. 

Πάνω από ένας στους τρεις ερωτηθέντες (ποσοστό 37,30%) απάντησε ότι έχει διάθεση να 

δοκιμάσει το προϊόν. Ακολούθως χωρίς σημαντική διαφορά τάξης μεγέθους αποτυπώθηκαν 

ως επιλογές: η χρησιμοποίηση (26,30%), καθώς και η αναγνώριση (22,30%), ενώ 

καταληκτικώς διαπιστώθηκε η μη αναγνώριση του προϊόντος σε ποσοστό 14,10%. 

Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού 

επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και του τόπου διαμονής και των αποκρίσεων των ατόμων περί 

χρησιμοποίησης, αναγνώρισης ή μη, ή διάθεσης για δοκιμή των καλλυντικών περιποίησης 

σώματος με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., διενεργήθηκε ο 

σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2.  

Ανεξαρτήτως ηλικίας με χ2(6)=6,943 N=319, p=0,328, μορφωτικού επιπέδου με χ2(3)=0,059, 

N=319, p=1,000, εισοδήματος με χ2(6)=6,786, N=319, p=0,344 και τόπου διαμονής με 

χ2(6)=4,159, N=316, p=0,660, οι απαντήσεις των ατόμων περί χρησιμοποίησης, αναγνώρισης 

ή μη, ή διάθεσης για δοκιμή των καλλυντικών περιποίησης σώματος με κύρια συστατικά το 

ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., δεν διέφεραν σημαντικά. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά 

το φύλο των ατόμων, εντοπίσθηκε μια σημαντική διαφοροποίηση των αποκρίσεων επί του 

αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος προϊόντος, δεδομένου ότι προέκυψε χ2(3)=22,282, 

N=319, p<0,01. Η συσχέτιση μεταξύ του φύλου και των απαντήσεων περί χρησιμοποίησης, 

αναγνώρισης ή μη ή διάθεσης για δοκιμή των καλλυντικών περιποίησης σώματος με κύρια 

συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., βάσει του συντελεστή V του Cramer, 

διαπιστώθηκε χαμηλού έως μέσου βαθμού με V=0,264. Τα σχετικά αποτελέσματα 

απαντήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 6.38. 
 

Πίνακας 6.38. Ποσοστά αποκρίσεων περί αναγνώρισης ή μη, διάθεσης για δοκιμή ή χρησιμοποίησης 

των καλλυντικών περιποίησης σώματος με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες 

κ.ά., αναλόγως του φύλου των ερωτηθέντων. 
 

α.α. Φύλο Αναγνώριση 

προϊόντος 
Μη αναγνώριση 

προϊόντος 
Διάθεση 

για δοκιμή 

Χρησιμο-

ποίηση 

1 Άνδρες 23,90% 23,10% 36,60% 16,40% 

2 Γυναίκες 21,10% 7,60% 37,80% 33,50% 

 Απαντήσεις επί συνόλου ατόμων 22,30% 14,10% 37,30% 26,30% 
 

Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες βάσει των απαντήσεών τους, φάνηκε σε 

διπλάσιο βαθμό να μη χρησιμοποιούν και σε τριπλάσιο βαθμό να μην αναγνωρίζουν τα 

καλλυντικά περιποίησης σώματος με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες 

κ.ά., συγκριτικά με τις γυναίκες. 
 

6.5.2.8.4. Σαπούνια και κρέμες περιποίησης χεριών και νυχιών με κύρια συστατικά το 

ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά. 

Ο ένας στους τρεις ερωτηθέντες (ποσοστό 33%) απάντησε ότι χρησιμοποιεί το προϊόν. Χωρίς 

ουσιαστικά σημαντικές διαφορές τάξης μεγέθους, ως επιλογές ακολούθησαν: η διάθεση για 
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δοκιμή (ποσοστό 28,10%), καθώς και η αναγνώριση (ποσοστό 22,90%) του προϊόντος 

(ποσοστό 19,60%), ενώ καταληκτικώς σημειώθηκε η μη αναγνώριση αυτού (ποσοστό 

15,90%). Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, αναλόγως φύλου, ηλικίας, 

μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και του τόπου διαμονής και των αποκρίσεων των 

ατόμων περί χρησιμοποίησης, αναγνώρισης ή μη, ή διάθεσης για δοκιμή σαπουνιών και 

κρεμών περιποίησης χεριών και νυχιών με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, 

πολυφαινόλες κ.ά., διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2.  

Ανεξαρτήτως ηλικίας με χ2(6)=8,026 N=327, p=0,237, μορφωτικού επιπέδου με χ2(3)=0,709, 

N=327, p=0,878, εισοδήματος με χ2(6)=9,070, N=327, p=0,170 και τόπου διαμονής με 

χ2(6)=1,415, N=325, p=0,966, οι απαντήσεις των ατόμων περί της χρησιμοποίησης, 

αναγνώρισης ή μη, ή διάθεσης για δοκιμή σαπουνιών και κρεμών περιποίησης χεριών και 

νυχιών με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., δεν διέφεραν 

σημαντικά. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά το φύλο των ατόμων, εντοπίσθηκε μια σημαντική 

διαφοροποίηση των αποκρίσεων επί του αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος 

προϊόντος, δεδομένου ότι προέκυψε χ2(3)=19,397, N=327, p<0,01. Η συσχέτιση μεταξύ του 

φύλου και των απαντήσεων περί της χρησιμοποίησης, αναγνώρισης ή μη ή διάθεσης για 

δοκιμή σαπουνιών και κρεμών περιποίησης χεριών και νυχιών με κύρια συστατικά το 

ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., βάσει του συντελεστή V του Cramer, διαπιστώθηκε 

χαμηλού βαθμού με V=0,244. Τα σχετικά αποτελέσματα απαντήσεων παρουσιάζονται στον 

παρακάτω Πίνακα 6.39. 

Πίνακας 6.39. Ποσοστά αποκρίσεων περί αναγνώρισης ή μη, διάθεσης για δοκιμή ή χρησιμοποίησης 

σαπουνιών και κρεμών περιποίησης χεριών και νυχιών με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, 

πολυφαινόλες κ.ά., αναλόγως του φύλου των ερωτηθέντων. 
 

α.α. Φύλο Αναγνώριση 

προϊόντος 
Μη αναγνώριση 

προϊόντος 
Διάθεση 

για δοκιμή 

Χρησιμο-

ποίηση 

1 Άνδρες 25,70% 24,30% 27,10% 22,90% 

2 Γυναίκες 20,90% 9,60% 28,90% 40,60% 

 Απαντήσεις επί συνόλου ατόμων 22,90% 15,90% 28,10% 33,00% 
 

Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες βάσει των απαντήσεών τους, φάνηκε σε 

διπλάσιο βαθμό να μη χρησιμοποιούν και σε τριπλάσιο βαθμό να μην αναγνωρίζουν τα 

σαπούνια και τις κρέμες περιποίησης χεριών και νυχιών με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, 

σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., συγκριτικά με τις γυναίκες. 
 

6.5.2.8.5. Προϊόντα περιποίησης δοντιών και στόματος που έχουν σαν βάση το ελαιόλαδο, 

σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά. 

Το σαφώς υψηλότερο ποσοστό 44,90% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν αναγνωρίζει το 

προϊόν. Εν συνεχεία, διαπιστώθηκε ότι το ένα στα τρία περίπου άτομα (ποσοστό 32,20%) 

αποκρίθηκε ότι έχει διάθεση να τα δοκιμάσει. Ποσοστό 17,50% σημειώθηκε σε ό,τι αφορά 

την αναγνώριση του προϊόντος, ενώ καταληκτικώς, χαμηλό ποσοστό 5,40% διαπιστώθηκε 

αναφορικά με τη χρησιμοποίηση αυτού. Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, 

αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και του τόπου 

διαμονής και των αποκρίσεων των ατόμων περί χρησιμοποίησης, αναγνώρισης ή μη, ή 

διάθεσης για δοκιμή των προϊόντων περιποίησης δοντιών και στόματος που έχουν σαν βάση 

το ελαιόλαδο, σταφύλι, πολυφαινόλες κ.ά., διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού 

κριτηρίου χ2. Επί του συνόλου των εξεταζομένων μεταβλητών και συγκεκριμένα 
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ανεξαρτήτως φύλου με χ2(3)=1,958, N=314, p=0,580, ηλικίας με χ2(6)=3,947, N=314, 

p=0,692, μορφωτικού επιπέδου, με χ2(3)=4,667, N=314, p=0,195, εισοδήματος με 

χ2(6)=5,400, N=314, p=0,499 και τόπου διαμονής με χ2(6)=1,230, N=311, p=0,977, οι 

απαντήσεις των ατόμων περί χρησιμοποίησης, αναγνώρισης ή μη, ή διάθεσης για δοκιμή των 

προϊόντων περιποίησης δοντιών και στόματος που έχουν σαν βάση το ελαιόλαδο, σταφύλι, 

πολυφαινόλες κ.ά., δεν διέφεραν σημαντικά. 

 

6.5.2.8.6. Άλλα φυτικά προϊόντα 

Το σαφώς υψηλότερο ποσοστό 44,20% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει διάθεση να 

δοκιμάσει τα εν λόγω προϊόντα. Εν συνεχεία, και χωρίς ουσιαστικά σημαντικές διαφορές 

τάξης μεγέθους, ως επιλογές ακολούθησαν: Η μη αναγνώριση (ποσοστό 20,80%), η 

χρησιμοποίηση (ποσοστό 19%), καθώς και η αναγνώριση (ποσοστό 16,10%) των προϊόντων. 

Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού 

επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και του τόπου διαμονής και των αποκρίσεων των ατόμων περί 

χρησιμοποίησης, αναγνώρισης ή μη, ή διάθεσης για δοκιμή άλλων φυτικών προϊόντων, 

διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2.  

Ανεξαρτήτως ηλικίας με χ2(6)=3,351 N=274, p=0,770, μορφωτικού επιπέδου με χ2(3)=6,041, 

N=274, p=0,099 – με διόρθωση Fisher’s exact test, διότι οι 3 στις 8 παρατηρήσεις, δηλαδή 

ποσοστό 37,50% είχαν την τιμή αναμενόμενης συχνότητας κάτω του 5 – εισοδήματος με 

χ2(6)=2,498, N=274, p=0,872 και τόπου διαμονής με χ2(6)=4,880, N=272, p=0,565, οι 

απαντήσεις των ατόμων περί της χρησιμοποίησης, αναγνώρισης ή μη, ή διάθεσης για δοκιμή 

άλλων φυτικών προϊόντων, δεν διέφεραν σημαντικά. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά το φύλο των 

ατόμων, εντοπίσθηκε μια σημαντική διαφοροποίηση των αποκρίσεων επί του αναφορικά με 

το αντικείμενο του θέματος προϊόντος, δεδομένου ότι προέκυψε χ2(3)=8,127, N=274, 

p=0,043. Η συσχέτιση μεταξύ του φύλου και των απαντήσεων περί χρησιμοποίησης, 

αναγνώρισης ή μη ή διάθεσης για δοκιμή άλλων φυτικών προϊόντων, βάσει του συντελεστή 

V του Cramer, διαπιστώθηκε χαμηλού βαθμού με V=0,172. Τα σχετικά αποτελέσματα των 

απαντήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 6.40. 

Πίνακας 6.40. Ποσοστά αποκρίσεων περί αναγνώρισης ή μη, διάθεσης για δοκιμή ή χρησιμοποίησης 

άλλων φυτικών προϊόντων, αναλόγως του φύλου των ερωτηθέντων. 
 

α.α. Φύλο Αναγνώριση 

προϊόντος 
Μη αναγνώριση 

προϊόντος 
Διάθεση 

για δοκιμή 

Χρησιμο-

ποίηση 

1 Άνδρες 15,10% 27,00% 44,40% 13,50% 

2 Γυναίκες 16,90% 15,50% 43,90% 23,60% 

 Απαντήσεις επί συνόλου ατόμων 16,10% 20,80% 44,20% 19,00% 
 

Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες βάσει των απαντήσεών τους, φάνηκε σε 

διπλάσιο περίπου βαθμό να μην αναγνωρίζουν και σε σημαντικό επίσης βαθμό να μη 

χρησιμοποιούν τα άλλα φυτικά προϊόντα, συγκριτικά με τις γυναίκες. 

 

 

6.5.2.9. Ερώτηση 16: Σημεία αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων  

Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν πολλαπλής επιλογής, ως εκ τούτου, δεν προέκυψε το 

ζητούμενο μιας ποσοστιαίας καταγραφής των πρωτογενών αποτελεσμάτων. Δεδομένου 

λοιπόν ότι το εκάστοτε άτομο είχε τη δυνατότητα να θέσει έως και το σύνολο των 
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προκαθορισμένων παρεχομένων επιλογών, αναφορικά με το σημείο αγοράς των υπό έρευνα 

προϊόντων, τα αποτελέσματα αθροίσθηκαν και κατόπιν αναλύθηκαν επί του συνόλου των 

επιλογών τους.Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι σε ποσοστό 37,70% επί του συνόλου των 

δυνατών επιλογών σημείων πώλησης των υπό διερεύνηση προϊόντων, διατυπώθηκε ότι η 

αγορά τους γίνεται από τα φαρμακεία. Σε σειρά φθίνουσας τάξης μεγέθους, ακολούθησαν τα 

καταστήματα φυτικών καλλυντικών (26,40%), καθώς και τα καταστήματα βιολογικών 

προϊόντων (12,20%). Χαμηλότερα στην αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος κατάταξη, 

εντοπίσθηκαν: το διαδίκτυο (10,40%), τα Super Μarkets (8,60%) και τελευταία 

καταγράφηκαν τα καταστήματα υγιεινής διατροφής με ποσοστό επιλογής 4,80%. Τα σχετικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.26. που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.26. Ποσοστά επιλογής σημείων αγοράς των υπό έρευνα προϊόντων επί του συνόλου των 

πιθανών επιλογών. 

6.5.2.10. Ερώτηση 17: Εβδομαδιαία δαπάνη αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων  

Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση, διαπιστώθηκε ότι το εβδομαδιαίως δαπανώμενο 

ποσό που δήλωσαν οι ερωτηθέντες για την αγορά των φυτικών καλλυντικών, συνέπιπτε και 

με τη σειρά καταγραφής του πλήθους των απαντήσεων σε αντίστροφη σειρά. Δηλαδή, οι 

περισσότερες προς τις λιγότερες απαντήσεις, διαπιστώθηκαν σε αντίστροφη σειρά, αναλόγως 

της αύξησης του δηλωθέντος δαπανώμενου ανά εβδομάδα ποσού. Αναλυτικότερα, 

διαπιστώθηκε ότι: 

Ποσοστό 31,10% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δαπανά εβδομαδιαίως λιγότερα από 3€ για 

την αγορά των εν λόγω προϊόντων. Ακολούθως, ο ένας στους τέσσερεις περίπου 

συμμετέχοντες (ποσοστό 27%) αποκρίθηκε ότι ξοδεύει 3˗5€. Το 26,60% ότι ξοδεύει 5˗10€, 

ενώ το 13,30% απάντησε ότι δαπανά 10,01˗20€. Εν συνεχεία, σε μια φθίνουσα κατάταξη 

δαπάνης, διαπιστώθηκε ότι το 6,30% ξοδεύει 10,01˗20€ και τέλος, μόλις δύο μόνο άτομα που 

συνιστούσαν ποσοστό 0,60% επί του συνόλου του δείγματος αποκρίθηκαν ότι δαπανούν 

ποσό άνω των 30€. Τα εν προκειμένω αποτελέσματα αποτυπώνονται στο Γράφημα 6.27. που 

έπεται. 
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Γράφημα 6.27. Εβδομαδιαίως δαπανώμενο ποσό αγοράς των φυτικών καλλυντικών. 

6.5.2.11. Ερώτηση 18: Κατηγορία ατόμων στην οποία απευθύνονται τα συγκεκριμένα 

προϊόντα 

Η συγκεκριμένη ερώτηση ζητούσε από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν σε ποια κατηγορία 

ατόμων απευθύνονται κατά την κρίση τους τα φυτικά καλλυντικά. Το υψηλότερο ποσοστό 

των ερωτηθέντων 36,80% αποκρίθηκε ότι τα υπό εξέταση προϊόντα απευθύνονται σε όλους 

τους καταναλωτές, ενώ ο ένας στους τέσσερεις περίπου αυτών (ποσοστό 24,30%) απάντησε 

ότι απευθύνονται σε άτομα που προσέχουν την υγεία τους. Σε χαμηλότερες τάξεις μεγέθους 

διαπιστώθηκε ότι: το 14,70% απάντησε ότι τα φυτικά καλλυντικά απευθύνονται σε άτομα 

που πάσχουν από αλλεργίες, το 13,40% αποκρίθηκε ότι στοχεύουν σε άτομα που 

αντιμετωπίζουν κάποιο αλλεργικό πρόβλημα, ενώ το 10,80% εξέφρασε την άποψη ότι 

αφορούν άτομα που διαθέτουν υψηλό εισόδημα. Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στο Γράφημα 6.28. που ακολουθεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.28. Ποσοστιαία κατανομή αποκρίσεων των ερωτηθέντων, αναλόγως της επιλογής 

κατηγορίας ατόμων στην οποία κρίνεται ότι απευθύνονται τα φυτικά καλλυντικά. 

 

6.5.2.12. Ερώτηση 19: Εκτιμώμενη τιμολογιακή ακρίβεια των φυτικών καλλυντικών  

Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες (ποσοστό 52,10%) εκτίμησαν ως υπερτιμημένες τις 

τιμές των φυτικών καλλυντικών, ενώ λίγο λιγότεροι από τους μισούς (ποσοστό 47%) τις 

αξιολόγησαν σε σωστά επίπεδα. Μόλις τρία άτομα, που ήταν μόνο γυναίκες και σε ποσοστό 

0,90% επί του συνόλου του δείγματος, θεώρησαν τις τιμές υποτιμημένες. 
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Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού 

επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και του τόπου διαμονής και των απαντήσεων των ατόμων περί 

εκτιμώμενης τιμολογιακής ακρίβειας των φυτικών καλλυντικών, διενεργήθηκε ο σχετικός 

έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2. Επισημαίνεται ότι η απόκριση περί υποτιμημένων 

τιμών αποκλείσθηκε εκ του σχετικού ελέγχου, δεδομένου ότι ως καθίσταται ευλόγως 

αντιληπτό, αφορούσε λιγότερο από το 1% των σχετικών αποκρίσεων. Εκτός αυτού, οι τιμές 

των πραγματικών συχνοτήτων επί των φατνίων παρατηρήσεων των πινάκων συνάφειας, σε 

ορισμένες περιπτώσεις εντοπίσθηκαν ως μηδενικές.  

  

 Αναλυτικότερα, εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των 

εξεταζόμενων μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου με χ2(1)=3,615, N=325, 

p=0,071, ηλικίας με χ2(2)=1,286, N=325, p=0,528, μορφωτικού επιπέδου, με χ2(1)=0,104, 

N=325, p=0,856, εισοδήματος με χ2(2)=0,213, N=325, p=0,916 και τόπου διαμονής με 

χ2(2)=1,833, N=322, p=0,407, οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με την εκτίμηση των 

τιμών των φυτικών καλλυντικών, δεν διέφεραν σημαντικά. 

 

6.5.2.13. Ερώτηση 20: Πρόθεση για επιπλέον πληρωμή για την αγορά των φυτικών 

καλλυντικών  

Το σαφώς υψηλότερο ποσοστό των ερωτηθέντων (61,40%) απάντησε αρνητικά, το ότι 

δηλαδή δεν θα ήταν διατιθέμενοι να πληρώσουν επιπλέον για την αγορά των προϊόντων, ενώ 

το υπόλοιπο ποσοστό αυτών (38,60%) απάντησε θετικά. Προκειμένου να διερευνηθεί η 

ανεξαρτησία ή μη, των σχετικών εκτιμήσεων αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού 

επιπέδου, εισοδήματος και του τόπου διαμονής, διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του 

στατιστικού κριτηρίου χ2.  

Αναλυτικότερα, εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των 

εξεταζόμενων μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου με χ2(1)=2,679, N=337, 

p=0,113, ηλικίας με χ2(2)=2,236, N=337, p=0,330, μορφωτικού επιπέδου, με χ2(1)=1,983, 

N=337, p=0,205, εισοδήματος με χ2(2)=0,213, N=325, p=0,916 και τόπου διαμονής με 

χ2(2)=0,876, N=334, p=0,646, οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με την εκτιμώμενη 

πρόθεση για επιπλέον πληρωμή για την αγορά των φυτικών καλλυντικών, δεν διέφεραν 

σημαντικά. 

 

6.5.2.14. Ερώτηση 21: Κατηγορία προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι 

ερωτηθέντες ή κάποιος άλλος για τον οποίο θα αγόραζαν τα φυτικά καλλυντικά 

Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν πολλαπλής επιλογής, ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες είχαν 

τη δυνατότητα να θέσουν έως και το σύνολο των προκαθορισμένων αναφορών σχετικά με 

την επιλογή των προϊόντων, αν αντιμετώπιζαν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, οι ίδιοι ή 

κάποιος άλλος για τον οποίο θα τα αγόραζαν.  

Τα καταγραφόμενα προβλήματα υγείας με τις υψηλότερες τιμές ποσοστιαίας εμφάνισης σε 

σχέση με τις υπόλοιπες επιλογές, ήταν τα δερματολογικά προβλήματα (35%) και οι αλλεργίες 

(25%). Δευτερευόντως αναφέρθηκαν οι παρενέργειες από τη χρήση των συμβατικών 

καλλυντικών (14,50%), καθώς και η προκαθορισμένη επιλογή «άλλο» (12,90%). Ακολούθως, 

σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά, με φθίνουσα σειρά εμφάνισης καταγράφηκαν οι πονοκέφαλοι 
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(4,80%) και τα αναπνευστικά προβλήματα (4,30%). Καταληκτικής τάξης μεγέθους ποσοστά 

διαπιστώθηκαν σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου (1,90%) και του άσθματος 

(1,70%). Τα σχετικά αποτελέσματα, παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γράφημα 6.29. Εκατοστιαία ποσοστά καταγραφής συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας που 

ενδεχομένως αντιμετωπίζονται από τους ίδιους τους ερωτηθέντες ή κάποιους άλλους, για 

τους οποίους θα αγόραζαν τα φυτικά καλλυντικά. 
 

6.5.2.15. Ερώτηση 22: Επιλογή ή μη, των εξεταζόμενων προϊόντων προς αντιμετώπιση 

προβλημάτων υγείας 

Κατά απόλυτη ουσιαστικά πλειοψηφία, οι εννέα στους δέκα περίπου συμμετέχοντες 

(ποσοστό 91,30%) δήλωσαν ότι θα επέλεγαν για τον εαυτό τους ή κάποιον άλλο, τα υπό 

εξέταση προϊόντα αν αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

8,70% αποκρίθηκε αρνητικά. Το αποτέλεσμα κατέστη ουσιαστικά απολύτως ξεκάθαρο 

αναφορικά με την επιλογή των φυτικών καλλυντικών. Εντούτοις, προκειμένου να 

διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, αναλόγως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, 

εισοδήματος, καθώς και του τόπου διαμονής και των απαντήσεων περί επιλογής ή μη, των 

αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος προϊόντων, διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του 

στατιστικού κριτηρίου χ2.  

Αναλυτικότερα, εκ των σχετικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι: Επί του συνόλου των 

εξεταζόμενων μεταβλητών και συγκεκριμένα ανεξαρτήτως φύλου με χ2(1)=0,069, N=334, 

p=0,845, ηλικίας με χ2(2)=1,935, N=334, p=0,386, μορφωτικού επιπέδου με χ2(1)=0,006, 

N=334, p=1,000, εισοδήματος με χ2(2)=1,583, N=334, p=0,465 και τόπου διαμονής με 

χ2(2)=0,361, N=331, p=0,854, οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με την επιλογή ή μη, 

για τον εαυτό τους ή κάποιον άλλο, των φυτικών καλλυντικών προς αντιμετώπιση 

προβλημάτων υγείας, δεν διέφεραν σημαντικά. Απαραιτήτως αναφέρεται ότι αναφορικά με 

τους σχετικούς ελέγχους στην ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο, διενεργήθηκε η απαραίτητη 

διόρθωση Fisher’s exact test. Και τούτο διότι στις εν λόγω περιπτώσεις, κατ’ αντιστοιχία 

διαπιστώθηκε ότι: 2 στις 6 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 33,3% και μία στις τέσσερεις 

παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 25%, παρουσίασαν τιμή αναμενόμενης συχνότητας κάτω 

του 5. 
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6.5.2.16. Ερώτηση 23: Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελούνταν από δώδεκα διατυπώσεις. 

Ζητούσε από τα άτομα να αναφέρουν το βαθμό συμφωνίας τους αναφορικά με την 

εκτιμώμενη εμπιστοσύνη τους στα φυτικά καλλυντικά, όσον αφορά την ασφάλειά τους και 

την απουσία κινδύνου. Η βαθμολόγηση διενεργήθηκε επί της μονόπλευρης αύξουσας 

κλίμακας διάταξης τύπου Likert από το ελάχιστο (βαθμός 1) προς το μέγιστο (βαθμός 7), του 

επιπέδου ασυμφωνίας με ερμηνευτική διάταξη: 1: Απόλυτη συμφωνία, 2: Συμφωνία, 3: 

Μάλλον συμφωνία, 4: Ουδετερότητα 5: Μάλλον διαφωνία, 6: Διαφωνία, 7: Απόλυτη 

διαφωνία. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των αποκρίσεων ανά κάθε δήλωση, σε εκατοστιαίο 

ποσοστό αποκρίσεων αναλόγως της βαθμολογίας συμφωνίας, παρουσιάζονται στον 

παρακάτω Πίνακα 6.41.  
 

 

Πίνακας 6.41. Συγκεντρωτικά στοιχεία απαντήσεων ανά κάθε δήλωση της με αριθμό 23 ερώτησης, 
σε εκατοστιαία ποσοστά αποκρίσεων αναλόγως της καταγραφόμενης βαθμολογίας συμφωνίας. 
 

Επιμέρους δήλωση  

υπ´ αριθ. 23 ερώτησης 

Συμφων

ώ 

Απόλυτα 

Συμφωνώ Μάλλον 

Συμφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ/ 

Ούτε Διαφωνώ 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 

Απόλυτα 

«Η ασφάλεια των παραπάνω 
προϊόντων έχει μελετηθεί 
διεξοδικά» 

10,5% 20,1% 16,8% 33,0% 9,9% 8,1% 1,5% 

«Τα παραπάνω φυτικά καλλυντικά 
δεν πρέπει να επιτρέπονται στην 
αγορά αν δεν έχουν ελεγχθεί από 
τις αρμόδιες αρχές» 

44,3% 12,2% 7,1% 11,6% 3,6% 8,3% 12,8% 

«Πιστεύω ότι τα παραπάνω 
προϊόντα εκπληρώνουν αυτά που 
υπόσχονται» 

3,9% 18,0% 18,9% 37,8% 12,9% 6,6% 1,8% 

«Σε ορισμένες περιπτώσεις τα 
παραπάνω καλλυντικά μπορεί  
να προκαλέσουν δερματολογικές 
παρενέργειες» 

11,6% 13,1% 16,1% 36,8% 6,4% 13,4% 2,7% 

«Η χρήση των παραπάνω 

προϊόντων είναι απόλυτα 
ασφαλής» 

6,3% 18,7% 17,2% 35,0% 10,9% 7,9% 3,9% 

«Τα παραπάνω προϊόντα είναι 
ασφαλή για τα παιδιά» 

6,7% 19,7% 15,5% 37,6% 10,3% 6,1% 4,2% 

«Η υπερβολική χρήση αυτών  
των προϊόντων μπορεί να είναι 
επιζήμια για την υγεία του 
δέρματος» 

9,0% 7,5% 14,5% 38,0% 12,7% 10,2% 8,1% 

«Οι δερματολόγοι δεν γνωρίζουν 

τις ευεργετικές επιδράσεις των 
φυτικών καλλυντικών στην υγεία» 

6,6% 10,8% 14,2% 33,4% 10,8% 14,8% 9,3% 

«Επαρκείς πληροφορίες δεν έχουν 
δοθεί σχετικά με την επίδραση των 
παραπάνω προϊόντων στην υγεία» 

8,4% 18,4% 17,2% 30,7% 12,3% 9,3% 3,6% 

«Τα προϊόντα αυτά είναι κορυφαία 
και βασίζονται στην επιστήμη» 

6,1% 15,8% 21,5% 35,8% 13,3% 5,5% 2,1% 

«Τα φυσικά καλλυντικά δεν είναι 

τόσο δραστικά σχετικά με τα 
ευρείας κυκλοφορίας καλλυντικά» 

7,9% 14,2% 19,3% 26,6% 14,2% 12,4% 5,4% 

«Ευχαρίστως θα δοκίμαζα 
άγνωστα προϊόντα, αν είναι 
φυτικά προϊόντα» 

13,3% 15,4% 12,1% 23,3% 10,0% 13,0% 13,0% 

 

Όπως διαπιστώθηκε και εκ των συγκεντρωτικών στοιχείων, η γενικά διαφαινόμενη τάση σε 

ό,τι αφορά τις επιμέρους δηλώσεις επί της εν προκειμένω ενότητας ήταν ότι: 

• Στο 60% περίπου των περιπτώσεων (7 από το σύνολο 12) ήταν η κατά βάση συμφωνία και 

ακολούθως η ουδετερότητα των απόψεων, με σαφώς όμως υπολογίσιμα κατά περίπτωση 
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ποσοστά διαφωνίας. Αφορούσε τους ισχυρισμούς: 23.1.: «Η ασφάλεια των παραπάνω 

προϊόντων έχει μελετηθεί διεξοδικά», 23.3.: «Πιστεύω ότι τα προϊόντα αυτά εκπληρώνουν αυτά 

που υπόσχονται», 23.4.: «Σε ορισμένες περιπτώσεις τα παραπάνω καλλυντικά μπορεί να 

προκαλέσουν δερματολογικές παρενέργειες», 23.5.: «Η χρήση των παραπάνω προϊόντων είναι 

απόλυτα ασφαλής», 23.6.: «Τα παραπάνω προϊόντα είναι ασφαλή για τα παιδιά», 23.9.: 

«Επαρκείς πληροφορίες δεν έχουν δοθεί σχετικά με την επίδραση των παραπάνω προϊόντων 

στην υγεία» και 23.10.: «Τα προϊόντα αυτά είναι κορυφαία και βασίζονται στην επιστήμη». 

• Στο 25% των περιπτώσεων (τρεις από το σύνολο 12) αποτυπώθηκε και πάλι γενικώς 

συμφωνία, πλην όμως με εν συνεχεία διαφωνία και κατόπιν σίγουρα υπολογίσιμα ποσοστά 

ουδετερότητας. Πιο συγκεκριμένα, αφορούσε τις δηλώσεις 23.2.: «Τα παραπάνω φυτικά 

καλλυντικά δεν πρέπει να επιτρέπονται στην αγορά, αν δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες 

αρχές», 23.11.: «Τα φυσικά καλλυντικά δεν είναι τόσο δραστικά σε σχέση με τα ευρείας 

κυκλοφορίας καλλυντικά» και 23.12: «Ευχαρίστως θα δοκίμαζα άγνωστα προϊόντα αν είναι 

φυτικά προϊόντα». 

• Στο 15% περίπου των περιπτώσεων (δύο από το σύνολο 12) δεν αποτυπώθηκε μια ξεκάθαρη 

γενική τάση. Δεδομένου ότι οι σχετικές αποκρίσεις επί του εκτιμώμενου βαθμού συμφωνίας 

– διαφωνίας, ήταν περίπου ισομερώς διαμοιρασμένες και στις τρεις κατευθύνσεις. Τις 

συγκεκριμένες περιπτώσεις αποτελούσαν οι ισχυρισμοί: 23.7.: «Η υπερβολική χρήση αυτών 

των προϊόντων μπορεί να είναι επιζήμια για την υγεία του δέρματος» και 23.8.: «Οι 

Δερματολόγοι δεν γνωρίζουν τις ευεργετικές επιδράσεις των φυτικών καλλυντικών στην υγεία». 

• Καταληκτικώς αναφέρεται ότι σε καμία απολύτως περίπτωση, τα ποσοστά διαφωνίας δεν 

υπερείχαν.  

Τα ανωτέρω συμπεράσματα είναι σε κάθε περίπτωση γενικά, ως εκ τούτου, εν συνεχεία 

έπεται λεπτομερής περιπτωσιολογική ανά επιμέρους ερώτηση, ανάλυση των σχετικών 

αποτελεσμάτων. 
 

6.5.2.16.1. Δήλωση 23.1.: «Η ασφάλεια των παραπάνω προϊόντων έχει μελετηθεί 

διεξοδικά»  

Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι η αδρομερής τάση απόκρισης ήταν η εν γένει συμφωνία 

(ποσοστό 47,40%) και ακολούθως η ουδετερότητα απόψεων (33%). Σαφώς όμως υπολογίσιμο 

ποσοστό (19,50%) των ατόμων του δείγματος, εξέφρασε γενικώς διαφωνία σε ό,τι αφορά τη 

δήλωση ότι η ασφάλεια των φυτικών καλλυντικών έχει μελετηθεί διεξοδικά (Πίνακας 6.41.). 

 

6.5.2.16.2. Δήλωση 23.2.: «Τα παραπάνω φυτικά καλλυντικά δεν πρέπει να επιτρέπονται 

στην αγορά αν δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές» 

Διαπιστώθηκε ότι οι δύο στους τρεις περίπου ερωτηθέντες (ποσοστό 63,60%) εξέφρασαν 

συμφωνία και ακολούθως ο ένας στους τέσσερεις συμμετέχοντες διαφώνησε (ποσοστό 

24,70%). Παρά ταύτα, χαμηλό σχετικά ποσοστό (11,60%) αποκρίθηκε διακατεχόμενο από 

ουδέτερη στάση, αναφορικά με την παραπάνω διατύπωση (Πίνακας 6.41.). 

 

6.5.2.16.3. Δήλωση 23.3.: «Πιστεύω ότι τα προϊόντα αυτά εκπληρώνουν αυτά που 

υπόσχονται» 
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Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι η αδρομερής τάση απόκρισης ήταν η εν γένει συμφωνία 

(ποσοστό 40,80%) και ακολούθως και χωρίς σημαντική διαφορά ποσοστού, η ουδετερότητα 

των απόψεων (37,80%). Παρά ταύτα, υπολογίσιμο ποσοστό (21,30%) των ατόμων του 

δείγματος, εξέφρασε γενικώς διαφωνία αναφορικά με τη θεώρηση ότι τα υπό έρευνα προϊόντα 

εκπληρώνουν αυτά που υπόσχονται (Πίνακας 6.41.). 

 

6.5.2.16.4. Δήλωση 23.4.: «Σε ορισμένες περιπτώσεις τα παραπάνω καλλυντικά μπορεί 

να προκαλέσουν δερματολογικές παρενέργειες» 

Διαπιστώθηκε ότι η γενική τάση απόκρισης ήταν η κατά βάση συμφωνία (ποσοστό 40,80%) και 

ακολούθως και χωρίς σημαντική διαφορά ποσοστού, η ουδετερότητα απόψεων (36,80%). 

Σαφώς όμως υπολογίσιμο ποσοστό (22,50%) των ατόμων του δείγματος, εξέφρασε γενικά 

διαφωνία σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα υπό εξέταση καλλυντικά 

μπορεί να προκαλέσουν δερματολογικές παρενέργειες (Πίνακας 6.41.). 

 

6.5.2.16.5. Δήλωση 23.5.: «Η χρήση των παραπάνω προϊόντων είναι απόλυτα ασφαλής»  

Διαπιστώθηκε ότι η κατά βάση τάση απόκρισης ήταν η εν γένει συμφωνία (ποσοστό 42,20%) 

και ακολούθως η ουδετερότητα απόψεων (35%). Παρά ταύτα, σαφώς υπολογίσιμο ποσοστό 

(22,70%) των ατόμων του δείγματος, εξέφρασε γενικώς διαφωνία σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό 

ότι η χρήση των φυτικών καλλυντικών είναι απόλυτα ασφαλής (Πίνακας 6.41.). 

 

6.5.2.16.6. Δήλωση 23.6.: «Τα παραπάνω προϊόντα είναι ασφαλή για τα παιδιά»  

Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι η κατά τεκμήριο τάση απόκρισης ήταν η εν γένει συμφωνία 

(ποσοστό 41,90%) και ακολούθως και χωρίς εξαιρετικά σημαντική διαφορά ποσοστού, η 

ουδετερότητα απόψεων (37,60%). Σαφώς όμως υπολογίσιμο ποσοστό (20,60%) των ατόμων 

του δείγματος, εξέφρασε γενικώς διαφωνία, αναφορικά με τη δήλωση ότι τα εξεταζόμενα 

προϊόντα είναι ασφαλή για τα παιδιά (Πίνακας 6.41.). 

 

6.5.2.16.7. Δήλωση 23.7.: «Η υπερβολική χρήση αυτών των προϊόντων μπορεί να είναι 

επιζήμια για την υγεία του δέρματος» 

Συμπερασματικά δεν διαπιστώθηκε σαφής γενική τάση αποκρίσεων, δεδομένου ότι οι 

απαντήσεις ήταν περίπου ισομερώς διαμοιρασμένες και στις τρεις κατευθύνσεις συμφωνίας ‒ 

διαφωνίας. Αναλυτικότερα δε, ο ένας περίπου στους τρεις ερωτηθέντες (ποσοστό 38%) 

εξέφρασε ουδέτερη στάση, ο ένας στους τρεις (ποσοστό 31%) συμφώνησε και ο ένας επίσης 

στους τρεις (ποσοστό 31%) διαφώνησε αναφορικά με τον παραπάνω ισχυρισμό (Πίνακας 

6.41.). 

 

 

6.5.2.16.8. Δήλωση 23.8.: «Οι Δερματολόγοι δεν γνωρίζουν τις ευεργετικές επιδράσεις των 

φυτικών καλλυντικών στην υγεία» 

Συμπερασματικά δεν διαπιστώθηκε σαφής γενική τάση αποκρίσεων, δεδομένου ότι οι 

απαντήσεις ήταν περίπου ισομερώς διαμοιρασμένες και στις τρεις κατευθύνσεις συμφωνίας ‒ 



233 

διαφωνίας. Αναλυτικότερα δε, ο ένας περίπου στους τρεις ερωτηθέντες (ποσοστό 34,90%) 

διαφώνησε, ο ένας στους τρεις (ποσοστό 33,40%) εξέφρασε ουδέτερη στάση και ο ένας επίσης 

στους τρεις (ποσοστό 31,60%) συμφώνησε αναφορικά με την παραπάνω διατύπωση (Πίνακας 

6.41.). 

 

 

6.5.2.16.9. Δήλωση 23.9.: «Επαρκείς πληροφορίες δεν έχουν δοθεί σχετικά με την 

επίδραση των παραπάνω προϊόντων στην υγεία» 

Διαπιστώθηκε ότι η αδρομερής τάση απόκρισης ήταν η εν γένει συμφωνία (ποσοστό 44%) και 

ακολούθως η ουδετερότητα απόψεων (30,70%) σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ότι επαρκείς 

πληροφορίες δεν έχουν δοθεί σχετικά με την επίδραση των παραπάνω προϊόντων στην υγεία. 

Παρά ταύτα, σαφώς υπολογίσιμο ποσοστό που ανερχόταν στους έναν στους τέσσερεις 

συμμετέχοντες (ποσοστό 25,20%) εξέφρασαν γενικώς διαφωνία (Πίνακας 6.41.). 

 

6.5.2.16.10. Δήλωση 23.10.: «Τα προϊόντα αυτά είναι κορυφαία και βασίζονται στην 

επιστήμη» 

Διαπιστώθηκε ότι η βασική τάση απόκρισης ήταν η εν γένει συμφωνία (ποσοστό 43,40%) και 

ακολούθως η ουδετερότητα απόψεων (35,80%), ενώ σαφώς υπολογίσιμο ποσοστό (20,90%) 

των ατόμων του δείγματος, εξέφρασε γενικώς διαφωνία σε ό,τι αφορά τη δήλωση ότι τα φυτικά 

καλλυντικά είναι κορυφαία και βασίζονται στην επιστήμη (Πίνακας 6.41.). 

 

6.5.2.16.11. Δήλωση 23.11.: «Τα φυσικά καλλυντικά δεν είναι τόσο δραστικά σε σχέση με 

τα ευρείας κυκλοφορίας καλλυντικά»  

Διαπιστώθηκε ότι η αδρομερής τάση απόκρισης ήταν η εν γένει συμφωνία (ποσοστό 41,40%) 

και ακολούθως η διαφωνία από τον έναν στους τρεις περίπου συμμετέχοντες (ποσοστό 32%). 

Εντούτοις, ο ένας στους τέσσερις περίπου ερωτηθέντες (ποσοστό 26,60%), εξέφρασε ουδέτερη 

άποψη σε ό,τι αφορά τη δήλωση ότι τα φυσικά καλλυντικά δεν είναι τόσο δραστικά σε σχέση με 

τα ευρείας κυκλοφορίας καλλυντικά (Πίνακας 6.41.). 

 

6.5.2.16.12. Δήλωση 23.12: «Ευχαρίστως θα δοκίμαζα άγνωστα προϊόντα αν είναι φυτικά 

προϊόντα»  

Διαπιστώθηκε ότι η γενική τάση απόκρισης ήταν η κατά βάση συμφωνία (ποσοστό 40,80%) και 

ακολούθως η διαφωνία από τον έναν στους τρεις περίπου συμμετέχοντες (ποσοστό 36%). 

Εντούτοις, ο ένας στους τέσσερις περίπου ερωτηθέντες (ποσοστό 23,30%), εξέφρασε ουδέτερη 

άποψη σε ό,τι αφορά τη δήλωση ότι ευχαρίστως θα δοκίμαζε άγνωστα προϊόντα αν είναι φυτικά 

(Πίνακας 6.41.). 
 

6.5.2.17. Ερώτηση 24: Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελούνταν από πέντε διατυπώσεις. 

Κατά ανάλογο τρόπο με την προηγούμενη με αριθμό 23 ερώτηση, ζητούσε από τα άτομα να 

εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας τους αναφορικά με την εκτιμώμενη αναγκαιότητα των 

φυτικών καλλυντικών. Η βαθμολόγηση διενεργήθηκε επί της μονόπλευρης αύξουσας 

κλίμακας διάταξης τύπου Likert από το ελάχιστο (βαθμός 1) προς το μέγιστο (βαθμός 7), του 

επιπέδου ασυμφωνίας με ερμηνευτική διάταξη: 1: Απόλυτη συμφωνία, 2: Συμφωνία, 3: 
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Μάλλον συμφωνία, 4: Ουδετερότητα, 5: Μάλλον διαφωνία, 6: Διαφωνία, 7: Απόλυτη 

διαφωνία. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των αποκρίσεων ανά κάθε δήλωση, σε εκατοστιαίο 

ποσοστό αποκρίσεων αναλόγως της καταγραφόμενης βαθμολογίας συμφωνίας, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.42. 
 

 

Πίνακας 6.42. Συγκεντρωτικά στοιχεία απαντήσεων ανά κάθε δήλωση της με αριθμό 24 ερώτησης, 

σε εκατοστιαία ποσοστά αποκρίσεων αναλόγως της καταγραφόμενης βαθμολογίας συμφωνίας. 
 

Επιμέρους δήλωση  

υπ΄ αριθ. 24 ερώτησης 
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«Μπορώ να βελτιώσω την υγεία μου  

καταναλώνοντας τα παραπάνω προϊόντα» 

10,8% 26,3% 17,4% 27,2% 9,6% 4,5% 4,2% 

«Συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος» 26,2% 27,7% 11,9% 14,9% 6,8% 8,6% 3,9% 

«Νιώθω πιο ασφαλής να καταναλώνω  

αυτά τα προϊόντα από εκείνα που  

περιέχουν συνθετικές χημικές ουσίες» 

23,8% 28,0% 12,2% 14,9% 8,0% 7,7% 5,4% 

«Τα παραπάνω προϊόντα  

δεν είναι καθόλου απαραίτητα» 

6,1% 7,6% 8,8% 20,6% 11,2% 27,9% 17,9% 

«Για ένα άτομο χωρίς δερματολογικά προβλήματα 

είναι άνευ σημασίας η χρήση αυτών των προϊόντων» 

4,6% 13,1% 7,3% 15,5% 13,1% 23,2% 23,2% 

 

Όπως διαπιστώθηκε και εκ των συγκεντρωτικών στοιχείων, η γενικά διαφαινόμενη τάση σε 

ό,τι αφορά τις επιμέρους δηλώσεις επί της εν προκειμένω ενότητας ήταν ότι: 

 

• Στο 40% των περιπτώσεων (δύο από το σύνολο πέντε), ήταν κατά βάση η συμφωνία, με 

σαφώς όμως ακολούθως υπολογίσιμα ποσοστά διαφωνίας (πρωταρχικά) και εν συνεχεία 

ουδετερότητας απόψεων. Οι τάσεις αυτές αφορούσαν τους ισχυρισμούς: 24.2.: «Συμβάλουν 

στην προστασία του περιβάλλοντος» και 24.3.: «Νιώθω πιο ασφαλής να καταναλώνω αυτά τα 

προϊόντα από εκείνα που περιέχουν συνθετικές χημικές ουσίες». 

• Σε μία μόνο περίπτωση που αφορούσε το 20% των περιπτώσεων (μία δήλωση από το σύνολο 

των πέντε), αποτυπώθηκε κατά βάση συμφωνία, με σαφώς όμως ακολούθως υπολογίσιμα 

ποσοστά ουδετερότητας (πρωταρχικά) και εν συνεχεία διαφωνίας απόψεων. Αφορούσε τη 

δήλωση 24.1.: «Μπορώ να βελτιώσω την υγεία μου καταναλώνοντας τα παραπάνω προϊόντα». 

• Στο 40% των περιπτώσεων (δύο από το σύνολο των πέντε), διαπιστώθηκε αντίστροφη 

κατεύθυνση γενικές τάσης, δεδομένου ότι τα σχετικά αποτελέσματα κατέδειξαν κατά βάση 

διαφωνία με ακολούθως σαφώς όμως υπολογίσιμα ποσοστά συμφωνίας και ουδετερότητας 

απόψεων. Αφορούσε τους ισχυρισμούς: 24.4.: «Τα παραπάνω προϊόντα δεν είναι καθόλου 

απαραίτητα» και 24.5.: «Για ένα άτομο χωρίς δερματολογικά προβλήματα είναι άνευ σημασίας 

η χρήση αυτών των προϊόντων». 

Τα ανωτέρω στοιχεία συνιστούν αδρομερή αποτύπωση συμπερασμάτων, ως εκ τούτου, η 

κατά περίπτωση ανάλυση των επιμέρους στοιχείων παρουσιάζεται ακολούθως. 
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6.5.2.17.1. Δήλωση 24.1.: «Μπορώ να βελτιώσω την υγεία μου καταναλώνοντας τα 

παραπάνω προϊόντα»  

H αδρομερής τάση απόκρισης ήταν η εν γένει συμφωνία (ποσοστό 54,50%) και ακολούθως στο 

μισό ποσοστό συμφωνίας, η ουδετερότητα απόψεων (27,20%). Σαφώς υπολογίσιμο ποσοστό 

(18,30%) εξέφρασε γενικά διαφωνία, αναφορικά με τη θεώρηση ότι δύναται να βελτιωθεί η 

υγεία του καταναλώνοντας τα παραπάνω προϊόντα (Πίνακας 6.42.). 
 

6.5.2.17.2. Δήλωση 24.2.: «Συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος»  

Οι δύο στους τρεις περίπου ερωτηθέντες (ποσοστό 65,80%) εξέφρασαν συμφωνία και 

ακολούθως ο ένας στους πέντε περίπου αυτών διαφώνησε (ποσοστό 19,30%). Εντούτοις, 

ποσοστό 14,90% αποκρίθηκε διακατεχόμενο από ουδέτερη στάση αναφορικά με τη διατύπωση 

ότι τα φυτικά καλλυντικά συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος (Πίνακας 6.42.). 
 

6.5.2.17.3. Δήλωση 24.3.: «Νιώθω πιο ασφαλής να καταναλώνω αυτά τα προϊόντα από 

εκείνα που περιέχουν συνθετικές χημικές ουσίες»  

Διαπιστώθηκε ότι οι δύο στους τρεις περίπου ερωτηθέντες (ποσοστό 64%) εξέφρασαν 

συμφωνία. Ακολούθως ο ένας στους πέντε περίπου αυτών διαφώνησε (ποσοστό 21,10%) με 

αυτή τη δήλωση, ενώ ποσοστό 14,90% τοποθετήθηκε με ουδέτερο τρόπο (Πίνακας 6.42.). 
 

6.5.2.17.4. Δήλωση 24.4.: «Τα παραπάνω προϊόντα δεν είναι καθόλου απαραίτητα»  

Διαπιστώθηκε ότι αν και η βασική τάση απόκρισης ήταν σαφώς η εν γένει διαφωνία (ποσοστό 

57%), εντούτοις, ποσοστό 22,50% είχε αντίθετη άποψη. Επί παρόμοιας τάξης μεγέθους και σε 

ποσοστό που αφορούσε τον έναν στους πέντε ερωτηθέντες (ποσοστό 20,60%) καταγράφηκε, 

ουδέτερη άποψη σε ό,τι αφορά τη δήλωση ότι τα φυτικά καλλυντικά δεν είναι καθόλου 

απαραίτητα (Πίνακας 6.42.). 

 

6.5.2.17.5. Δήλωση 24.5.: «Για ένα άτομο χωρίς δερματολογικά προβλήματα είναι άνευ 

σημασίας η χρήση αυτών των προϊόντων» 

Η κατά βάση τάση απόκρισης ήταν σαφώς η εν γένει διαφωνία (ποσοστό 59,50%) σε ό,τι αφορά 

τον παραπάνω ισχυρισμό. Ο ένας στους τέσσερεις ερωτηθέντες (ποσοστό 25%) είχε αντίθετη 

άποψη, ενώ σε υπολογίσιμο ποσοστό 15,50% καταγράφηκε ουδέτερη άποψη (Πίνακας 6.42.). 

 

6.5.3. Θεματική ενότητα 3: Ετικέτες 

Η τρίτη και προτελευταία ενότητα του δευτέρου ερωτηματολογίου που περιλάμβανε 

τέσσερεις ερωτήσεις (με αριθμό 25˗28), εστιαζόταν στην κατεύθυνση ανίχνευσης, 

καταγραφής και ανάλυσης των απόψεων των καταναλωτών επί των ετικετών των φυτικών 

καλλυντικών. Η ανάλογη ενότητα στο πρώτο ερωτηματολόγιο αναφερόταν ως τέταρτη. Η 

ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε τα εξής: 

 

6.5.3.1. Ερώτηση 25: Συχνότητα ανάγνωσης των πληροφοριών επί των ετικετών των 

φυτικών καλλυντικών κατά την αγορά τους  

Λίγο λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (ποσοστό 46,50%) δήλωσαν ότι τις 

διαβάζουν πάντα. Περίπου ο ένας στους τρεις (30,30%) απάντησε «μερικές φορές», ο ένας 
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στους πέντε (20,50%) αποκρίθηκε ότι τις διαβάζει μόνον όταν πρόκειται για ένα νέο προϊόν 

και μόλις το 2,60% απάντησε ότι δεν τις διαβάζει ποτέ. Τα σχετικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο ακόλουθο Γράφημα 6.30. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Γράφημα 6.30. Εκατοστιαία ποσοστά απαντήσεων αναλόγως της συχνότητας ανάγνωσης των 

πληροφοριών στις ετικέτες των φυτικών καλλυντικών κατά την αγορά τους. 

6.5.3.2. Ερώτηση 26: Σημαντικότερες πληροφορίες επί της συσκευασίας των φυτικών 

καλλυντικών 

Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν πολλαπλής επιλογής, ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες είχαν 

τη δυνατότητα να θέσουν έως και το σύνολο των προκαθορισμένων αναφορών σχετικά με το 

ποιες πληροφορίες θεωρούν σημαντικότερες στις συσκευασίες των φυτικών καλλυντικών. Οι 

σημαντικότερες πληροφορίες επί της εκάστοτε συσκευασίας προϊόντων, σε ακολουθία μιας 

φθίνουσας κατάταξης, από αυτές δηλαδή που εμφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά επιλογής 

προς όσες παρουσίασαν τα χαμηλότερα, διαπιστώθηκε ότι ήταν: 

Πρωταρχικά καταγράφηκε η αναγραφή ότι τα φυσικά τους συστατικά να είναι ελεγμένα από 

τους αρμόδιους φορείς (18,80%), η απουσία τοξικών και χημικών βλαβερών για την υγεία 

ουσιών (18,30%), καθώς και η απουσία των συντηρητικών/ πρόσθετων/ γενετικά 

τροποποιημένων συστατικών (14,30%). Εν συνεχεία και σε τάξη μεγέθους εκατέρωθεν του 

10%, εκτιμήθηκε ότι οι σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται επί των 

συσκευασιών είναι: το εάν είναι βιολογικά πιστοποιημένο προϊόν (11,70%), η δραστικότητα 

των φυσικών συστατικών σε συγκεκριμένα δερματολογικά προβλήματα (10,80%), η 

ευαναγνωσιμότητα του τρόπου χρήσης τους (10%), καθώς και τα θρεπτικά συστατικά που 

τονώνουν την υγεία της επιδερμίδας. Επί της χαμηλότερης τάξης μεγέθους σε βαθμό 

εκτιμώμενης σημαντικότητας, συμπεριλήφθηκαν: το εάν η συσκευασία τους είναι 

ανακυκλώσιμη (6%) και καταληκτικώς σε μόλις ανιχνεύσιμο ποσοστό 0,50% η επιλογή 

«Άλλο». Τα αποτελέσματα της αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος της ερώτησης, 

παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.31. 
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Γράφημα 6.31. Εκατοστιαία ποσοστά αναφοράς θεωρούμενης σημαντικότητας των πληροφοριών επί 

της συσκευασίας των φυτικών καλλυντικών. 

6.5.3.3. Ερώτηση 27: Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελούνταν από επτά διατυπώσεις. 

Αφορούσε την εκτίμηση του βαθμού συμφωνίας των ερωτηθέντων αναφορικά με τους 

ισχυρισμούς υγείας (π.χ. δερματολογική) και ευεξίας που αναγράφονται στις ετικέτες των 

φυτικών καλλυντικών. Η βαθμολόγηση διενεργήθηκε επί της μονόπλευρης αύξουσας 

κλίμακας διάταξης τύπου Likert από το ελάχιστο (βαθμός 1) προς το μέγιστο (βαθμός 7), του 

επιπέδου ασυμφωνίας με ερμηνευτική διάταξη: 1: Απόλυτη συμφωνία, 2: Συμφωνία, 3: 

Μάλλον συμφωνία, 4: Ουδετερότητα, 5: Μάλλον διαφωνία, 6: Διαφωνία, 7: Απόλυτη 

διαφωνία. Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται ακολούθως στον Πίνακα 6.43. 

Πίνακας 6.43. Συγκεντρωτικά στοιχεία απαντήσεων ανά δήλωση της με αριθμό 27 ερώτησης, σε 

εκατοστιαία ποσοστά αποκρίσεων αναλόγως της καταγραφόμενης βαθμολογίας συμφωνίας. 
 

Επιμέρους δήλωση  

της με αριθμό 27 ερώτησης 
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«Είναι αξιόπιστες πληροφορίες» 5,1% 21,3% 18,9% 37,2% 12,0% 4,5% 0,9% 

«Μας κρύβουν τις αρνητικές επιπτώσεις» 4,5% 12,7% 20,8% 33,5% 12,1% 12,7% 3,6% 

«Πιστεύω σε αυτές μόνο αν κάποιος 
Γιατρός ή Δερματολόγος συνιστά τη 

χρήση τους» 

9,6% 18,6% 15,6% 27,8% 13,2% 10,8% 4,5% 

«Πρέπει να είναι επιστημονικά 

αποδεδειγμένες» 
34,9% 24,2% 10,7% 11,0% 6,9% 6,3% 6,0% 

«Μου είναι αδιάφοροι» 4,6% 7,3% 9,1% 27,4% 8,8% 18,3% 24,4% 

«Δεν πιστεύω στους ισχυρισμούς υγείας» 4,5% 10,0% 9,7% 26,1% 18,5% 20,0% 11,2% 

«Είναι πληροφορίες γεμάτες υπερβολές» 4,8% 10,3% 16,6% 29,9% 14,2% 14,5% 9,7% 
 

Όπως διαπιστώθηκε και εκ των συγκεντρωτικών στοιχείων, σε ό,τι αφορά τις επιμέρους 

δηλώσεις της συγκεκριμένης ερώτησης, τα γενικότερα συμπεράσματα ήταν: 

• Σε τρεις από το σύνολο των επτά περιπτώσεων, η γενική τάση ήταν η κατά βάση συμφωνία 

και ακολούθως, ή η διαφωνία, ή η ουδετερότητα απόψεων με σαφώς όμως υπολογίσιμα κατά 

περίπτωση ποσοστά αυτών. Οι τάσεις αυτές αφορούσαν τους ισχυρισμούς: 27.1.: «Είναι 

αξιόπιστες πληροφορίες», 27.3.: «Πιστεύω στους ισχυρισμούς υγείας μόνο αν κάποιος Γιατρός 

ή Δερματολόγος συνιστά τη χρήση τους» και 27.4.: «Οι ισχυρισμοί υγείας πρέπει να είναι 

επιστημονικά αποδεδειγμένοι». 

• Σε δύο από το σύνολο των επτά περιπτώσεων, η αδρομερής τάση ήταν η κατά βάση διαφωνία 

και ακολούθως η ουδετερότητα και η συμφωνία, με σαφώς όμως υπολογίσιμα κατά 
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περίπτωση ποσοστά αυτών. Οι τάσεις αυτές αφορούσαν τους ισχυρισμούς: 27.5.: «Οι 

ισχυρισμοί υγείας μου είναι αδιάφοροι» και 27.6.: «Δεν πιστεύω στους ισχυρισμούς υγείας». 

• Σε επίσης δύο από το σύνολο των επτά περιπτώσεων, δεν αποτυπώθηκε ξεκάθαρη γενική 

τάση, δεδομένου ότι οι σχετικές αποκρίσεις επί του εκτιμώμενου βαθμού συμφωνίας – 

διαφωνίας, ήταν περίπου ισομερώς διαμοιρασμένες και στις τρεις κατευθύνσεις. Τις 

συγκεκριμένες περιπτώσεις αποτελούσαν οι ισχυρισμοί 27.2.: «Οι ισχυρισμοί υγείας μας 

κρύβουν τις αρνητικές επιπτώσεις» και 27.7.: «Οι ισχυρισμοί υγείας αποτελούν πληροφορίες 

γεμάτες υπερβολές». 

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν αδρομερή αποτύπωση συμπερασμάτων, ως εκ τούτου, η 

κατά περίπτωση ανάλυση των επιμέρους στοιχείων παρουσιάζεται ακολούθως. 

 

6.5.3.3.1. Δήλωση 27.1.: «Είναι αξιόπιστες πληροφορίες» 

Συμπερασματικά, φάνηκε ότι η κατά τεκμήριο τάση απόκρισης ήταν η κατά βάση συμφωνία 

(ποσοστό 45,30%), καθώς και η ουδετερότητα των απόψεων (ποσοστό 37,20%). Παρά ταύτα, 

υπολογίσιμο ποσοστό 17,40% των συμμετεχόντων, διαφώνησε αναφορικά με την αξιοπιστία 

των ισχυρισμών υγείας που αναγράφονται στις ετικέτες των φυτικών καλλυντικών (Πίνακας 

6.43.). 

6.5.3.3.2. Δήλωση 27.2.: «Οι ισχυρισμοί υγείας μας κρύβουν τις αρνητικές επιπτώσεις» 

Συμπερασματικά δεν διαπιστώθηκε σαφής γενική τάση αποκρίσεων, δεδομένου ότι οι 

απαντήσεις ήταν περίπου ισομερώς διαμοιρασμένες και στις τρεις κατευθύνσεις συμφωνίας ‒ 

διαφωνίας. Αναλυτικότερα δε, ο ένας στους τρεις περίπου ερωτηθέντες (ποσοστό 38%) γενικά 

συμφώνησε, ο ένας στους τρεις (ποσοστό 33,50%) εξέφρασε ουδέτερη στάση και ο ένας επίσης 

στους τρεις (ποσοστό 28,40%) εν γένει διαφώνησε με την παραπάνω δήλωση (Πίνακας 6.43.). 

6.5.3.3.3. Δήλωση 27.3.: «Πιστεύω στους ισχυρισμούς υγείας μόνο αν κάποιος Γιατρός ή 

Δερματολόγος συνιστά τη χρήση τους» 

Η αδρομερής τάση απόκρισης ήταν η εν γένει συμφωνία (ποσοστό 43,80%), αναφορικά με την 

επιδεικνυόμενη εμπιστοσύνη στους ισχυρισμούς υγείας που αναγράφονται στις ετικέτες των 

φυτικών καλλυντικών, μόνο υπό την προϋπόθεση του να συνίστανται από κάποιο Γιατρό ή 

Δερματολόγο. Παρά ταύτα, σημαντικά ποσοστά απαντήσεων ακολούθως και χωρίς υψηλή 

διαφορά μεταξύ τους σε ό,τι αφορά την τάξη μεγέθους, ή γενικά διαφώνησαν (ποσοστό 

28,50%), ή εξέφρασαν ουδέτερη άποψη (ποσοστό 27,80%) (Πίνακας 6.43.). 

6.5.3.3.4. Δήλωση 27.4.: «Οι ισχυρισμοί υγείας πρέπει να είναι επιστημονικά 

αποδεδειγμένοι» 

Η κυρίαρχη τάση απόκρισης ήταν η συμφωνία (σε αθροιστικό ποσοστό 69,80%), λαμβάνοντας 

όμως απαραιτήτως υπόψη ότι ο ένας στους πέντε περίπου ερωτηθέντες (αθροιστικό ποσοστό 

19,20%) διαφώνησε. Χαμηλό σχετικά ποσοστό αυτών (11%) εξέφρασε ουδέτερη στάση, σε ό,τι 

αφορά τη δήλωση του ότι οι ισχυρισμοί υγείας που αναγράφονται στις ετικέτες των φυτικών 

καλλυντικών, οφείλουν να είναι επιστημονικά αποδεδειγμένοι (Πίνακας 6.43.). 
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6.5.3.3.5. Δήλωση 27.5.: «Οι ισχυρισμοί υγείας μου είναι αδιάφοροι» 

Η γενική τάση απόκρισης ήταν η διαφωνία από τους μισούς περίπου ερωτηθέντες (αθροιστικό 

ποσοστό 51,50%) αναφορικά με το ότι τους είναι αδιάφοροι οι ισχυρισμοί υγείας που 

αναγράφονται στις ετικέτες των εξεταζόμενων προϊόντων. Ακολούθως, ο ένας στους τέσσερεις 

περίπου αυτών (ποσοστό 27,40%) εξέφρασε ουδετερότητα και ο ένας στους πέντε περίπου 

αυτών (αθροιστικό ποσοστό 21%) τοποθετήθηκε συμφωνώντας (Πίνακας 6.43.). 

6.5.3.3.6. Δήλωση 27.6.: «Δεν πιστεύω στους ισχυρισμούς υγείας» 

Η γενική τάση απόκρισης ήταν η διαφωνία από τους μισούς ερωτηθέντες (αθροιστικό ποσοστό 

49,70%), αναφορικά με το ότι δεν πιστεύουν στους ισχυρισμούς υγείας που αναγράφονται επί 

των ετικετών των φυτικών καλλυντικών. Εν συνεχεία, ο ένας στους τέσσερεις περίπου αυτών 

(ποσοστό 26,10%), ή εξέφρασε ουδετερότητα, ή τοποθετήθηκε συμφωνώντας (αθροιστικό 

ποσοστό 24,20%) (Πίνακας 6.43.). 

6.5.3.3.7. Δήλωση 27.7.: «Οι ισχυρισμοί υγείας αποτελούν πληροφορίες γεμάτες 

υπερβολές» 

Συμπερασματικά, δεν διαπιστώθηκε σαφής γενική τάση αποκρίσεων, δεδομένου ότι οι 

απαντήσεις ήταν περίπου ισομερώς διαμοιρασμένες και στις τρεις κατευθύνσεις συμφωνίας ‒ 

διαφωνίας, αναφορικά με την παραπάνω δήλωση. Αναλυτικότερα δε, ο ένας στους τρεις 

περίπου ερωτηθέντες (ποσοστό 38,40%) γενικά διαφώνησε, ο ένας στους τρεις περίπου αυτών 

(ποσοστό 29,90%) εξέφρασε ουδέτερη στάση και ο ένας επίσης στους τρεις περίπου αυτών 

(ποσοστό 31,70%) εν γένει συμφώνησε (Πίνακας 6.43.). 

6.5.3.4. Ερώτηση 28: Αναγραφή επιπλέον πληροφοριών επί των ετικετών των φυτικών 

καλλυντικών 

Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν πολλαπλής επιλογής. Παρεχόταν στα άτομα η εκ των 

προτέρων δυνατότητα επιλογής έως και του συνόλου των προκαθορισμένων αναφορών 

σχετικά με το ποιες επιπλέον πληροφορίες θα επιθυμούσαν να αναγράφονται στις ετικέτες 

των υπό εξέταση προϊόντων. Αναλυτικότερα, οι σημαντικότερες πληροφορίες στην ετικέτα 

των φυτικών καλλυντικών, σε ακολουθία μιας φθίνουσας κατάταξης, από αυτές δηλαδή που 

εμφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά επιλογής προς όσες παρουσίασαν τα χαμηλότερα, 

διαπιστώθηκε ότι ήταν:  

Πρωταρχικά αναφέρθηκε η αναγραφή πιστοποίησης/ δερματολογικού ελέγχου σε ποσοστό 

13,80% και ακολούθως η αναγραφή των συστατικών των φυτικών καλλυντικών σε ποσοστό 

12,70%, καθώς και η προέλευσή τους σε ποσοστό 11,60%. Εν συνεχεία, και σε ποσοστά της 

τάξης του 10% διαπιστώθηκε ότι επιλέχθηκαν: η αναγραφή της συχνότητας της κατανάλωσης 

για να υπάρξουν οφέλη για την υγεία του δέρματος και των μαλλιών (10,50%), τα 

αποτελέσματα από κλινικές μελέτες/ έρευνες (10,40%), η φυσική τους σύνθεση (10%), η 

αναγραφή των οδηγιών χρήσης τους (8,70%), καθώς και το ενδεχόμενο κατανάλωσης σε 

συνδυασμό με άλλα προϊόντα (8,60%). Στη προτελευταία τάξη μεγέθους καταγράφηκαν η 

αναγραφή της τιμής τους (6,90%), καθώς και η κατηγορία ατόμων για την οποία 

δημιουργήθηκε το προϊόν (6,10%). Καταληκτικώς, σε μόλις ανιχνεύσιμα ποσοστά, 

συμπεριλήφθηκαν η επιλογή «Τίποτα, οι πληροφορίες είναι επαρκείς» σε ποσοστό 0,40%, 

καθώς επίσης και η επιλογή «Δεν γνωρίζω» σε ποσοστό 0,40%. Τα σχετικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.32. 
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Γράφημα 6.32. Εκατοστιαία ποσοστά αναφοράς των επιπλέον πληροφοριών που θα επιθυμούσαν οι 

καταναλωτές να αναγράφονται επί των ετικετών των φυτικών καλλυντικών. 

6.5.4. Θεματική ενότητα 4: Ενημέρωση – Διαφήμιση 

Η τέταρτη και καταληκτική ενότητα του δευτέρου ερωτηματολογίου που περιλάμβανε 

τέσσερεις ερωτήσεις (με αριθμό 29˗32), επικεντρώνονταν επί της κατεύθυνσης διερεύνησης 

των καταναλωτικών απόψεων αναφορικά με το πλαίσιο της ενημέρωσης και διαφήμισης των 

φυτικών καλλυντικών. Η ανάλογη ενότητα στο πρώτο ερωτηματολόγιο αναφερόταν ως 

πέμπτη. Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε τα εξής: 

 

6.5.4.1. Ερώτηση 29: Πηγές πληροφόρησης για την ύπαρξη των φυτικών καλλυντικών 

Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν πολλαπλής επιλογής. Ως εκ τούτου στα άτομα παρεχόταν η 

εκ των προτέρων δυνατότητα επιλογής έως και του συνόλου των προκαθορισμένων 

αναφορών σχετικά με το από πού/ποιόν έχουν πληροφορηθεί για την ύπαρξη των υπό 

εξέταση προϊόντων. Οι πηγές πληροφόρησης σε ό,τι αφορά τα φυτικά καλλυντικά, σε 

ακολουθία μιας φθίνουσας κατάταξης, από αυτές δηλαδή που εμφάνισαν τα υψηλότερα 

ποσοστά επιλογής προς όσες παρουσίασαν τα χαμηλότερα, διαπιστώθηκε ότι ήταν:  

Πρωταρχική επιλογή κατέστη το διαδίκτυο σε ποσοστό 23,40%. Ακολούθως και σε ποσοστά 

περί της τάξης του 15% διαπιστώθηκε ότι επιλέχθηκαν: οι διαφημίσεις (15,90%), καθώς και 

η οικογένεια ή/και/ οι φίλοι (14,20%). Σε ποσοστά περί της τάξης του 10% αναφέρθηκαν: τα 

καταστήματα υγιεινής διατροφής (8,70%), οι εφημερίδες/περιοδικά (8,40%), ο 

Γιατρός/Δερματολόγος (7,80%) και σε ίσο ποσοστό 7,80% η επιλογή «Δεν είμαι 

ενημερωμένος». Επί της προτελευταίας τάξης μεγέθους σε ποσοστά περί του 5%, 

συμπεριλήφθηκαν: η τηλεόραση (4,90%), τα σεμινάρια/ διαλέξεις (4,30%) και με ίσο 

ποσοστό 4,30% οι ετικέτες καλλυντικών. Καταληκτικώς διαπιστώθηκε ότι από ένα μόλις 

άτομο επιλέχθηκε το ραδιόφωνο (ποσοστό 0,30%) ως πηγή πληροφόρησης για την ύπαρξη 

των φυτικών καλλυντικών. Τα αποτελέσματα της αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος 

ερώτησης, παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.33. 
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Γράφημα 6.33. Εκατοστιαία ποσοστά επιλογής των πηγών πληροφόρησης για την ύπαρξη των 
φυτικών καλλυντικών. 

6.5.4.2. Ερώτηση 30: Αναζήτηση επιπρόσθετης πληροφορίας για τα εξεταζόμενα 

προϊόντα 

Οι οκτώ περίπου στους δέκα ερωτηθέντες (ποσοστό 77,80%) απάντησαν θετικά, ότι δηλαδή 

θα αναζητούσαν επιπλέον πληροφορίες για τα φυτικά καλλυντικά. Το αντίστοιχο ποσοστό 

αρνητικής απάντησης ήταν μόλις 6,70%, ενώ ποσοστό 15,50% δήλωσε άγνοια. Τα σχετικά 

ποσοστά αποκρίσεων παρουσιάζονται στο σχετικό Γράφημα 6.34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.34. Εκατοστιαία ποσοστά απαντήσεων αναφορικά με την αναζήτηση επιπρόσθετης 
πληροφορίας για τα φυτικά καλλυντικά. 

Προκειμένου να διερευνηθεί η ανεξαρτησία ή μη, των σχετικών απαντήσεων αναλόγως 

φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος, καθώς και του τόπου διαμονής, 

διενεργήθηκε ο σχετικός έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2. Αναλυτικότερα, 

διαπιστώθηκε ότι ανεξαρτήτως ηλικίας με χ2(4)=3,368, N=343, p=0,495 – με διόρθωση 

Fisher’s exact test, δεδομένου ότι οι 2 στις 9 παρατηρήσεις, δηλαδή ποσοστό 22,2% είχαν 

τιμή αναμενόμενης συχνότητας κάτω του 5 – μορφωτικού επιπέδου, με χ2(2)=3,003, N=343, 

p=0,251, εισοδήματος με χ2(4)=7,439, N=343, p=0,113 και τόπου διαμονής με χ2(4)=1,963, 

N=340, p=0,750, οι απαντήσεις των ατόμων αναφορικά με την αναζήτηση επιπρόσθετης 

πληροφορίας για τα φυτικά καλλυντικά, δεν διέφεραν σημαντικά. Αντιθέτως όμως, 

διαπιστώθηκε σημαντική διαφοροποίηση των αποκρίσεων αναλόγως του φύλου, δεδομένου 

ότι ο έλεγχος του σχετικού κριτηρίου κατέδειξε χ2(2)=8,891, N=343, p=0,012. Βάσει του 

συντελεστή V του Cramer, η συσχέτιση μεταξύ αναζήτησης επιπλέον πληροφορίας για τα 
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φυτικά καλλυντικά, αναλόγως του φύλου, διαπιστώθηκε χαμηλού βαθμού με V=0,151. Τα 

σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον σχετικό Πίνακα 6.44. 

 

Πίνακας 6.44. Ποσοστά αποκρίσεων περί αναζήτησης επιπλέον πληροφορίας για τα φυτικά 
καλλυντικά, αναλόγως φύλου. 
 

 α.α. Φύλο Αναζήτηση επιπλέον πληροφορίας (%) 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ 

1 Άνδρες 71,90% 10,30% 17,80% 

2 Γυναίκες  82,50% 3,60% 13,90% 

 Αναζήτηση επιπλέον πληροφορίας επί συνόλου ατόμων 77,80% 6,70% 15,50% 
 

Όπως διαπιστώθηκε και εκ του ανωτέρω πίνακα συνάφειας, η διαφοροποίηση εντοπιζόταν 

στο γεγονός ότι οι άνδρες κατέδειξαν σημαντικά και μάλιστα τρεις φορές υψηλότερο 

ποσοστό (10,30%) απροθυμίας αναζήτησης επιπλέον πληροφορίας για τα φυτικά καλλυντικά 

συγκριτικά με τις γυναίκες, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόνο 3,60%.  

6.5.4.3. Ερώτηση 31: Πηγές αναζήτησης επιπλέον πληροφορίας για τα εξεταζόμενα 

προϊόντα 

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης επί της προηγούμενης ερώτησης, η συγκεκριμένη 

ενότητα που έπονταν, ήταν πολλαπλής επιλογής. Παρεχόταν στα άτομα η εκ των προτέρων 

δυνατότητα επιλογής, έως και του συνόλου των προκαθορισμένων αναφορών σχετικά με το 

από πού θα αναζητούσαν επιπλέον πληροφορίες για τα υπό εξέταση προϊόντα. Οι πηγές 

αναζήτησης επιπλέον πληροφορίας για τα φυτικά καλλυντικά, σε ακολουθία μιας φθίνουσας 

κατάταξης, από αυτές δηλαδή που εμφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά επιλογής προς όσες 

παρουσίασαν τα χαμηλότερα, διαπιστώθηκε ότι ήταν:  

Πρωταρχικές επιλογές με όμοια ουσιαστικά ποσοστά εκλογής ήταν το διαδίκτυο (26,60%), 

τα φαρμακεία (25,10%) και ο Δερματολόγος (24,60%). Εν συνεχεία και με μη συγκρίσιμες 

τάξεις μεγέθους ποσοστών διαπιστώθηκε ότι επιλέχθηκαν: τα καταστήματα βιολογικών 

προϊόντων (7,70%), τα καταστήματα υγιεινή διατροφής (6,40%), η ένωση καταναλωτών 

(5%) και οι εταιρείες καλλυντικών (4,30%). Τελευταία στην κατάταξη, διαπιστώθηκε η 

επιλογή «άλλο» από δύο μόλις άτομα (ποσοστό 0,30%). Τα αποτελέσματα της αναφορικά με 

το αντικείμενο του θέματος ερώτησης, παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.35. Εκατοστιαία ποσοστά επιλογής επί των πηγών αναζήτησης επιπλέον πληροφορίας για 

τα φυτικά καλλυντικά. 
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6.5.4.4. Ερώτηση 32: Τρόπος διενέργειας της διαφήμισης των φυτικών καλλυντικών 

Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν πολλαπλής επιλογής, επομένως, ήταν δυνατή η εκ των 

προτέρων δυνατότητα εκλογής έως και του συνόλου των προκαθορισμένων αναφορών 

σχετικά με το πως θα επιθυμούσαν οι ερωτηθέντες να λαμβάνει χώρα η διαφήμιση των υπό 

έρευνα προϊόντων. Ο τρόπος διενέργειας της διαφήμισης επί του αναφορικά με το 

αντικείμενο του θέματος ζήτημα, σε ακολουθία μιας φθίνουσας κατάταξης, από αυτούς 

δηλαδή που εμφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά επιλογής προς όσους παρουσίασαν τα 

χαμηλότερα, διαπιστώθηκε ότι ήταν:  

Ως πρωταρχική επιλογή διαπιστώθηκε το να είναι δερματολογικά ελεγμένα (15,20%). Οι εν 

συνεχεία τέσσερεις παράμετροι δεν απείχαν επί σημαντικού ποσοστού διαφοράς, δεδομένου 

ότι αναφέρθηκαν: η έμφαση στα φυσικά ή/και βιολογικά συστατικά, η σύνθεση και 

δραστικότητα των φυτικών καλλυντικών με ποσοστό 13,80%, η έμφαση στα δερματολογικά 

οφέλη σε ποσοστό 12,80%, το να μην περιέχουν παραπλανητικά στοιχεία με μικρά γράμματα 

σε ποσοστό 12,60%, καθώς και η έλλειψη παρενεργειών σε σύγκριση με τα ευρείας 

κυκλοφορίας καλλυντικά σε ποσοστό 12%. Ακολούθως, σημειώθηκαν: το να παρουσιάζουν 

κλινικά αποτελέσματα σε ποσοστό 10%, μια περισσότερο ρεαλιστική διαφήμιση και να 

αναφέρονται τυχόν παρενέργειες σε ποσοστό 8,30% και το να περιλαμβάνει απλές και 

κατανοητές οδηγίες χρήσεις σε ποσοστό 7%. Προτελευταία στην κατάταξη αναφέρθηκαν: η 

έμφαση στην καλύτερη ποιότητα και/ή άρωμά τους σε ποσοστό 4,90% και το να καλύπτουν 

πολλαπλές ανάγκες (π.χ. σαμπουάν δύο σε ένα), παρά ένα προϊόν για κάθε ξεχωριστή ανάγκη, 

με ποσοστό 3%. Καταληκτικώς αναφέρεται ότι μόλις ένα ανιχνεύσιμο ποσοστό 0,40%, 

σημειώθηκε στην από επτά άτομα επιλογή της περίπτωσης «δεν γνωρίζω». Τα αποτελέσματα 

της αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος ερώτησης, παρουσιάζονται στο Γράφημα 6.36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.36. Εκατοστιαία ποσοστά επιλογής του επιθυμητού τρόπου διενέργειας της διαφήμισης 

των φυτικών καλλυντικών. 
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6.6. Συζήτηση αποτελεσμάτων του δεύτερου ερωτηματολογίου 
 

6.6.1. Γνώση και εξοικείωση, λόγοι προθυμίας αγοράς ή μη, συχνότητα αγοράς, 

τιμολογιακή ακρίβεια, εμπιστοσύνη και αναγκαιότητα των φυτικών καλλυντικών 
 

6.6.1.1. Γνώση και εξοικείωση με τα φυτικά καλλυντικά 
 

1) Εξοικείωση των ερωτηθέντων με την έννοια των «φυτικών» καλλυντικών  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν το μεγάλο βαθμό στον οποίο οι 

συμμετέχοντες καταναλωτές είναι εξοικειωμένοι με την έννοια των φυτικών καλλυντικών. 

Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα, η ζήτηση των «φυσικών καλλυντικών» 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, λόγω της ευαισθησίας που δείχνουν αρκετοί καταναλωτές για 

τη διατήρηση της καλής υγείας τους και για την ολοένα αυξανόμενη ανησυχία για τα 

συστατικά πολλών τροφίμων και καλλυντικών που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση 

(ICAP, 2009). Επιπλέον, η παραγωγή και η χρήση φυσικών καλλυντικών έχει αυξηθεί τα 

τελευταία χρόνια, εξαιτίας του ότι σήμερα οι καταναλωτές ανησυχούν περισσότερο για τη 

νεανική εμφάνιση, την υγεία και την ποιότητα των καλλυντικών. Η μελέτη της Mintel (2013) 

αναφέρει ότι από το σύνολο των προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας που 

ξεκίνησαν ως νέα προϊόντα από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2012, το 37% αυτών 

θεωρήθηκε ότι είναι φυτικά. Η παραπάνω εξοικείωση των ερωτηθέντων της παρούσας 

έρευνας με τα φυτικά καλλυντικά συνδέεται επίσης με το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για τα 

φυσικά καλλυντικά έχει αυξηθεί αξιοσημείωτα παγκοσμίως, καθώς οι καταναλωτές και οι 

έμποροι επηρεάζονται από τα δημοφιλή μέσα ενημέρωσης, για έναν υγιή τρόπο ζωής (Matic 

et al., 2016).  

2) Η επίδραση του φύλου στην αντίληψη των καταναλωτών για τα καλλυντικά προϊόντα. 

Όπως και αναμενόταν, η διαφοροποίηση στο φύλο εντοπιζόταν στο γεγονός ότι οι άνδρες 

κατέδειξαν σημαντικά υψηλότερη άγνοια, σε τριπλάσιο μάλιστα βαθμό επί της γνώσης των 

φυτικών καλλυντικών, συγκριτικά με τις γυναίκες. Ως προς τα καλλυντικά προϊόντα, η ιστορία 

έχει δείξει ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αγοράσουν προϊόντα αισθητικής, ενώ οι άνδρες 

προτιμούν περισσότερο τα λειτουργικά προϊόντα. Η συμπεριφορά της γυναίκας θεωρείται 

περισσότερο κατευθυνόμενη από το σύνολο συναισθηματικών και ψυχολογικών 

παραγόντων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι άνδρες είναι λιγότερο επιρρεπείς στην 

αγοραστική ώθηση (Guthrie, Kim & Jung, 2008). Επίσης, η κλαδική μελέτη της ICAP για το 

2011, αναφέρει ότι οι γυναίκες είναι το τμήμα του πληθυσμού που αποτελεί το 

σημαντικότερο αγοραστικό κοινό για τα καλλυντικά. Τα τελευταία όμως χρόνια έχει αυξηθεί 

σημαντικά το χρηματικό ποσό που διαθέτουν οι άνδρες για την αγορά καλλυντικών 

προϊόντων. Οι μεγάλες εταιρείες καλλυντικών στοχεύουν ιδιαίτερα, στους άνδρες άνω των 

50 ετών, ενώ χαρακτηριστικά αναφέρεται πως το 2009 στην Ελλάδα, η συνολική αγορά για 

τα ανδρικά προϊόντα φροντίδας έφτασε τα 52 εκατ. €, χαρακτηριζόμενη ως μια ραγδαία 

αναπτυσσόμενη αγορά (ICAP, 2011). Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αν ο αριθμός των 

αγορών είναι σταθερός, τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες έχουν τον ίδιο βαθμό 

ευαισθησίας ως προς τις παρορμητικές αγορές (Guthrie, Kim & Jung, 2008). 
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6.6.1.2. Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες αγοράς των φυτικών καλλυντικών 

Οι λόγοι που κάνουν τους καταναλωτές να είναι κάπως επιφυλακτικοί στην αγορά αυτών των 

προϊόντων φαίνεται να είναι: 1) η προτίμηση στα συμβατικά καλλυντικά περιποίησης και 

ομορφιάς και 2) το ότι δεν πιστεύουν ότι τα φυτικά καλλυντικά παρέχουν οφέλη στο δέρμα, 

λόγω χαμηλής δραστικότητας. Αναλυτικότερα: 

1) «Προτίμηση στα συμβατικά καλλυντικά περιποίησης και ομορφιάς». Το 34,20% των 

συμμετεχόντων εκτίμησε τον εν προκειμένω λόγο ως σημαντικό, ενώ το υψηλότερο ποσοστό 

των ατόμων (42,60%) θεώρησε ασήμαντο τον λόγο αυτό για τη μη αγορά των φυτικών 

καλλυντικών. Σημαντική διαφοροποίηση εντοπίσθηκε αναφορικά με το φύλο των ερωτηθέντων, 

καθώς και οριακή διαφοροποίηση σε σχέση με τον τόπο διαμονής. Πιο συγκεκριμένα: 

   α) Για τις γυναίκες ο λόγος προτίμησης στα συμβατικά καλλυντικά περιποίησης και 

ομορφιάς, ήταν περισσότερο σημαντικός αναφορικά με την απροθυμία αγοράς των 

συγκεκριμένων προϊόντων, σε σχέση με τους άνδρες.  

   β) Για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, αν και με απολύτως οριακή διαφοροποίηση, σε 

απόλυτα μεγέθη, διαπιστώθηκε ότι αυτοί διακατέχονταν από μια τάση υποεκτίμησης της 

σημαντικότητας προτίμησης στα συμβατικά καλλυντικά, σε σχέση με τους διαμένοντες στην 

Ελλάδα. 

2) Αναφορικά με τη δήλωση ότι: «Δεν πιστεύω ότι τα φυτικά καλλυντικά παρέχουν οφέλη 

στο δέρμα, λόγω χαμηλής δραστικότητας». Διαπιστώθηκε ότι πάνω από τους μισούς 

ερωτηθέντες (51,90%) θεώρησαν ασήμαντο τον λόγο αυτό για τη μη αγορά των υπό εξέταση 

προϊόντων. Παρά ταύτα, ένας στους πέντε περίπου (21,60%) τον εκτίμησε ως σημαντικό. Για 

τις γυναίκες επίσης, φάνηκε ότι ήταν περισσότερο σημαντικό το ενδεχόμενο απουσίας 

παροχής οφελών στο δέρμα, λόγω χαμηλής δραστικότητας, ως λόγου απροθυμίας αγοράς 

των συγκεκριμένων προϊόντων σε σχέση με τους άνδρες. Η συγκεκριμένη επιφύλαξη για τη 

δραστικότητα των φυσικών καλλυντικών αναφέρεται και στις εν συνεχεία παρατιθέμενες 

ενότητες. 

3) Οι αποκρίσεις των ερωτηθέντων στις δηλώσεις: «Η απουσία ενημέρωσης σχετικά με την 

ύπαρξη αυτών των καλλυντικών» και: «Δεν γνωρίζω που πουλάνε αυτά τα προϊόντα» 

παρουσιάζουν σαφώς ενδιαφέρον. Παρόλο που η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεώρησε ως 

ασήμαντους τους παραπάνω λόγους μη αγοράς των προϊόντων αυτών, σημαντικά ποσοστά 

(31,1% και 27,9% αντίστοιχα) των ερωτηθέντων, είχαν αντίθετη άποψη. Αυτό σημαίνει ότι 

υπολογίσιμο ποσοστό των ερωτηθέντων έδειξε να διακατέχεται από απουσία ενημέρωσης για 

την ύπαρξη των υπό εξέταση προϊόντων και των σημείων πώλησής τους. 

 

6.6.1.3. Σημαντικοί παράγοντες για την αγορά των υπό εξέταση προϊόντων  

Τα ¾ των ερωτηθέντων (75%) απάντησαν ότι αγοράζουν τα φυτικά καλλυντικά και όπως 

διαπιστώθηκε, οι γυναίκες τα αγοράζουν σε υπερδιπλάσιο βαθμό συγκριτικά με τους άνδρες. 

Οι σημαντικότεροι λόγοι που φάνηκε να επηρεάζουν την αγορά των υπό εξέταση προϊόντων 

ήταν οι εξής: 

1) Προτίμηση των ερωτηθέντων στα φυσικά, χωρίς χημικά και συνθετικά αρώματα 

προϊόντα, βιολογικά πιστοποιημένα και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα αποτελέσματα 

δηλώνουν τη θετική στάση των καταναλωτών της παρούσας έρευνας και την προθυμία αγοράς 
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φυσικών προϊόντων, χωρίς συνθετικά αρώματα και χημικές ουσίες και την προτίμησή τους στο 

να είναι βιολογικά πιστοποιημένα. Επισημαίνεται επίσης η περιβαλλοντική τους ανησυχία 

δεδομένης της δήλωσης προτίμησής τους στα φυτικά καλλυντικά επειδή είναι φιλικά προς το 

περιβάλλον. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες κατέδειξαν μια ευνοϊκή στάση απέναντι στα 

εξεταζόμενα προϊόντα, πιθανώς διότι εμφορούνται από αυξημένο ενδιαφέρον για την υγεία 

τους συνολικότερα.  

Σήμερα, η τάση για έναν πιο υγιεινό τρόπο διαβίωσης διαμορφώνει θετικά τις αντιλήψεις των 

καταναλωτών αυξάνοντάς το ενδιαφέρον τους για τα φυσικά προϊόντα, 

συμπεριλαμβανομένων των καλλυντικών προϊόντων (Matic et al., 2016). Από ορισμένες 

μελέτες καταγράφηκε ότι κατά την επιλογή καλλυντικών, χαρακτηριστικά όπως: το φυσικό 

άρωμα, η υψηλή ποιότητα, η ενυδάτωση, η προστασία του δέρματος, οι ιατρικές συμβουλές, 

η μακρόχρονη, η καλή προαγωγή, η υποαλλεργική και οι μη δοκιμασμένοι σε ζώα έλεγχοι, 

είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που υποκινούν τους πελάτες στη Βουλγαρία και στην 

Ιταλία για την αγορά τους (Dimitrova et al., 2009). Τα παραπάνω αποτελέσματα καθίστανται 

σε συμφωνία με τη μελέτη των Dimitrova et al. (2009), αναφορικά με το ότι τα φυσικά 

καλλυντικά αγοράζονται από ανθρώπους που διάγουν ένα τρόπο ζωής φιλικό προς το 

περιβάλλον, επιδεικνύοντας φροντίδα για την υγεία, την ομορφιά και την εμφάνισή τους 

(Dimitrova et al., 2009).  

2) Σαφής κυρίαρχη τάση των ερωτηθέντων για φυσικά και βιολογικά πιστοποιημένα 

προϊόντα. Εκφράζεται η άποψη ότι ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κυρίαρχες τάσεις των 

προτιμήσεων των ερωτηθέντων της παρούσας έρευνας για την αγορά των φυτικών καλλυντικών 

που συνδέονται με τις πεποιθήσεις τους, ότι τα φυτικά καλλυντικά είναι φυσικά και είναι 

πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Λόγω του ότι τα φυσικά προϊόντα θεωρούνται ότι 

προάγουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, εντοπίζονται ορισμένες ομοιότητες στη συμπεριφορά των 

καταναλωτών μεταξύ των βιολογικών τροφίμων και των φυσικών προϊόντων προσωπικής 

φροντίδας. Η στάση του καταναλωτή και η εμπειρία του από άλλα βιολογικά προϊόντα, όπως 

τα βιολογικά τρόφιμα, θα επηρεάσουν θετικά την πρόθεση αγοράς για προϊόντα βιολογικής 

και φυσικής φροντίδας. Δύναται επομένως να τεθεί υπόψη ότι οι καταναλωτές που αγοράζουν 

βιολογικά τρόφιμα έχουν επίσης την τάση να αγοράζουν βιολογικά και φυσικά προϊόντα 

προσωπικής φροντίδας (Yeon & Chung, 2011). Επίσης από τους Duran et al. (2014) 

αναφέρεται ότι στην περίπτωση των προϊόντων τελικού χρήστη, γενικά και των καλλυντικών 

προϊόντων ειδικότερα, η ποιότητα είναι απαραίτητη.  

Η προθυμία των καταναλωτών της παρούσας μελέτης για φυσικά προϊόντα, βιολογικά 

πιστοποιημένα και φιλικά προς το περιβάλλον, όπως είναι τα φυτικά καλλυντικά, 

ευθυγραμμίζεται με όσα αναφέρονται στη μελέτη των Cervellon et al. (2015). Εκτός από τα 

βασικά κίνητρα για την αγορά των πράσινων προϊόντων, εντοπίζονται τρεις βασικοί τύποι 

πράσινων καταναλωτών: α) ο καταναλωτής που φροντίζει για την υγεία του και που τα αγοράζει 

για τα δικά του οφέλη υγείας, β) ο περιβαλλοντολόγος που αγοράζει τα «πράσινα προϊόντα» ως 

συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και γ) ο κυνηγός ποιότητας που πείθει ότι τα 

«πράσινα προϊόντα» έχουν ανώτερη γεύση ή ανώτερη απόδοση (Cervellon et al., 2011). 

Επίσης, ο Chen (2001) χαρακτήρισε την πράσινη αγορά ως ένα συγκεκριμένο είδος 

συμπεριφοράς φιλικής προς το περιβάλλον που οι καταναλωτές αναδεικνύουν, για να 

εκφράσουν την ανησυχία τους για το περιβάλλον (Chen, 2001). Επιπλέον, οι προθέσεις 

αγοράς συνιστούν κρίσιμο παράγοντα που προβλέπει τη συμπεριφορά των καταναλωτών, 

ανεξάρτητα από την επιλογή της κατηγορίας των προϊόντων.  
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Η πρόθεση για πράσινη αγορά θεωρείται ως η πιθανότητα και η προθυμία ενός ατόμου να 

προτιμά τα προϊόντα που έχουν οικολογικά χαρακτηριστικά πιο πολύ από τα παραδοσιακά 

προϊόντα (Rashid et al., 2009). Αντίθετα, οι Tsakiridou et al. (2008) τονίζουν το τεράστιο 

χάσμα μεταξύ της πρόθεσης αγοράς και της πραγματικής αγοράς των πράσινων προϊόντων, 

λόγω των πλεονεκτημάτων αντιστάθμισης ‒ υψηλότερων τιμών (Tsakiridou et al., 2008). Οι 

συγκεκριμένοι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τα οικολογικά καλλυντικά προϊόντα ως είδη 

πολυτελείας, επειδή είναι δύσκολα διαθέσιμα και κατά τη γνώμη τους, είναι ακριβά 

(Rybowska, 2014). Το παραπάνω συμπέρασμα καθίσταται σύμφωνο με τα αποτελέσματα της 

μελέτης των Matic et al. (2016), όπου διαπιστώνεται ότι τα άτομα που διακατέχονται από μια 

τάση να αγοράζουν βιολογικά τρόφιμα, παρουσιάζουν 15,67 φορές υψηλότερες πιθανότητες 

αγοράς φυσικών καλλυντικών. Όπως αναμενόταν, εντοπίζεται μια υψηλότερη πιθανότητα 

για τους καταναλωτές που προτιμούν περισσότερο τα βιολογικά τρόφιμα να διακατέχονται 

από μια ισχυρότερη τάση να προβαίνουν σε αγορές προς τα φυσικά καλλυντικά προϊόντα 

(Matic et al., 2016).  

3) Η σημαντικότητα της προσοχής στην υγεία που δείχνουν οι ερωτηθέντες της παρούσας 

έρευνας. Οι σημαντικότεροι λόγοι για την αγορά των φυτικών καλλυντικών που φάνηκε να 

αντιλαμβάνονται οι ερωτηθέντες της παρούσας έρευνας ήταν: Η απουσία συνθετικών 

αρωμάτων και άλλων χημικών, η προσοχή στην υγεία τους συνολικότερα και η προληπτική 

προστασία της υγείας του δέρματος και των μαλλιών τους. Τα ευρήματα καθίστανται σε 

συμφωνία με τις καταγεγραμμένες στάσεις των καταναλωτών από άλλες ερευνητικές 

μελέτες. Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την υγεία τους, ενδιαφέρονται για την 

επιθυμητή κατάσταση της ευημερίας τους προσπαθώντας να έχουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής 

(Newsom et al., 2005). Επίσης, οι καταναλωτές με υψηλή συνείδηση για την υγεία, θα 

επιδιώξουν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που προάγουν μια υγιή ζωή (Kim & Seoch, 

2009; Yeon & Chung, 2011).  

Συναρτήσει των ανωτέρω, αναφέρεται επίσης ότι ο Foster (2004) διερεύνησε τα μοντέλα 

συμπεριφοράς της αγοράς των καταναλωτών στα γυναικεία προϊόντα ομορφιάς, την 

αντίληψή τους για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και την αγοραστική τους στάση 

απέναντι στα φυσικά προϊόντα ομορφιάς. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συμπεριφορά των 

καταναλωτών και η συμπεριφορά στις αγορές τους, επηρεάζονται από την υγεία και την 

περιβαλλοντική τους συνείδηση (Foster, 2004). Γενικά, οι άνθρωποι που επιθυμούν σε 

σημαντικό βαθμό να διατηρούν νεανική εμφάνιση και να βελτιώνουν την εμφάνισή τους, 

αναζητούν προϊόντα προσωπικής φροντίδας χωρίς χημικά συνθετικά.  

Στο πλαίσιο των αγορών προϊόντων περιποίησης μαλλιών και δέρματος, οι καταναλωτές με 

υψηλή συνείδηση για την υγεία, ενδέχεται να εξετάσουν εάν ένα προϊόν είναι ασφαλές για το 

δέρμα και το σώμα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να ανησυχούν σοβαρότερα για τους τύπους των 

συστατικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του προϊόντος, από τους καταναλωτές 

με χαμηλή συνείδηση για την υγεία (Johri & Sahasakmontri, 1998). Αντίθετα, οι Tarkiainen 

& Sundqvist (2005) επισημαίνουν ότι η συνείδηση για την υγεία δεν επηρεάζει τα 

καταναλωτικά πρότυπα συμπεριφοράς αγοράς προϊόντων ομορφιάς (Tarkiainen & Sundqvist, 

2005). Οι Yeon και ο Chung (2011) διαπίστωσαν ότι η συνείδηση για θέματα υγείας 

υποστήριξε μερικώς την πρόθεση των καταναλωτών να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα 

φροντίδας (Yeon & Chung, 2011). Ακόμη, η συνειδητοποίηση για την υγεία φαίνεται να είναι 

το λιγότερο σημαντικό κίνητρο για την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών στα φυσικά 

προϊόντα (Michaelidou & Hassan, 2008). 
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4) «Για να αντιμετωπίσω κάποιο δερματολογικό πρόβλημα». Περίπου ίσα ποσοστά 

ερωτηθέντων θεώρησαν ασήμαντο (43,40%) και σημαντικό (41,60%) τον λόγο για την 

αντιμετώπιση κάποιου δερματολογικού προβλήματος ως παροτρυντικού παράγοντα 

αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δείχνει ότι η 

αγορά των φυτικών καλλυντικών από τους καταναλωτές δεν περιορίζεται μόνο σε μια 

ενδεχόμενη θεραπεία των δερματολογικών προβλημάτων, αλλά υποστηρίζει και 

άλλες στάσεις και πεποιθήσεις των καταναλωτών, όπως: το ενδιαφέρον για την υγεία, 

την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές κοινωνικές αξίες. 
 

6.6.1.4. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων της παρούσας μελέτης που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους στην αγορά των φυτικών καλλυντικών  

1) Το φύλο, ως σημαντικός παράγοντας αγοράς των φυτικών καλλυντικών. Οι γυναίκες 

αξιολόγησαν περισσότερο σημαντικούς τους παρακάτω παράγοντες αγοράς των φυτικών 

καλλυντικών σε σχέση με τους άνδρες, όπως: «προληπτικά για την προστασία της υγείας του 

δέρματος και των μαλλιών μου», «με τη χρήση αυτών των καλλυντικών νοιώθω πιο υγιής», 

«είναι φιλικά προς το περιβάλλον», «είναι βιολογικά πιστοποιημένα» και «δεν έχουν συνθετικά 

αρώματα και άλλες χημικές ουσίες». Τα εν λόγω αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα της μελέτης των Matic et al. (2016). Εκ της μελέτης διαπιστώθηκε ότι η 

πιθανότητα πρόθεσης αγοράς προς τα φυσικά καλλυντικά είναι 88,69%, αν ο ερωτώμενος 

είναι γυναίκα, ηλικίας μεταξύ 25 και 34 ετών, που έχει την τάση να αγοράζει νέες μάρκες 

φυσικών καλλυντικών, μια τάση για συνειδητότητα σε θέματα υγείας και μια τάση για αγορά 

βιολογικών τροφίμων (Matic et al., 2016). Επίσης, στην ίδια μελέτη εντοπίζεται 2,26 φορές 

υψηλότερη πιθανότητα για τις γυναίκες να αγοράζουν φυσικά καλλυντικά σε σύγκριση με 

τους άνδρες. Τα συγκεκριμένα ευρήματα είναι σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες (Banerjee 

& McKeage, 1994; Zelezny et al., 2000; Tikka et al., 2000; Ruiz et al., 2001), όπου 

διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες ανησυχούν περισσότερο για τα «πράσινα» ζητήματα σε σχέση 

με τους άνδρες (Matic et al., 2016).  

Από πληθώρα πάντως σχετικών ερευνών διαπιστώθηκε ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

συνιστούν τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την πρόβλεψη 

της συμπεριφοράς των καταναλωτών απέναντι στα φυσικά προϊόντα (D'Souza et al., 2007). 

Από τους Straughan και Roberts (1999) αναφέρεται ότι δημογραφικές παράμετροι όπως, η 

ηλικία και το φύλο συσχετίστηκαν ισχυρά με τις οικολογικά συνειδητές συμπεριφορές 

(Straughan & Roberts, 1999). 

2) Η οικολογική συνείδηση των καταναλωτών, κίνητρο για την αγορά των φυτικών 

καλλυντικών. Οι γυναίκες της παρούσας έρευνας έδειξαν να διακατέχονται από μια ισχυρά 

διαμορφωμένη οικολογική συνείδηση και να προτιμούν τα φυσικά και βιολογικά πιστοποιημένα 

προϊόντα χωρίς χημικά και άλλα συνθετικά. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα τίθεται σε 

συμφωνία με τις εν συνεχεία παρατιθέμενες έρευνες. Οι γυναίκες άνω των 45 ετών, έχουν 

την τάση να είναι περισσότερο δεκτικές στην «πράσινη» πληροφόρηση (Foster, 2004). Το 

φύλο επίσης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο αναφορικά με την καταναλωτικά 

περιβαλλοντική συνειδητοποίηση (Ruiz et al., 2001). Οι δε γυναίκες καταναλωτές τείνουν να 

είναι περισσότερο οικολογικά συνειδητοποιημένες σε σχέση με τους άνδρες (Banerjee & 

McKeage, 1994). Από μια σειρά επίσης ερευνών τίθεται υπόψη ότι οι γυναίκες ανησυχούν 

περισσότερο για τα «πράσινα» θέματα συγκριτικά με τους άνδρες και είναι δε πιθανότερο να 
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συμμετάσχουν σε προ-περιβαλλοντικές συμπεριφορές (Zelezny et al., 2000; Tikka et al., 

2000).  

Συναρτήσει των ανωτέρω, αναφέρεται ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αγοράσουν ένα 

«πράσινο» προϊόν, επειδή πιστεύουν ότι είναι φιλικό προς το περιβάλλον (Mainieri et al., 

1997; Pillai, 2013). Ακόμη, η εν προκειμένω διαφοροποίηση στάσης εξαιτίας του φύλου, 

φαίνεται να εμφανίζεται και στη νεότερη ομάδα του πληθυσμού και σε ένα διαπολιτισμικό 

επίσης πλαίσιο (Hunter et al., 2004). Ωστόσο, από τους Mihic και Kursan (2014) αναφέρεται 

ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών της Κροατίας, όπως η οικογενειακή 

κατάσταση, η ηλικία και το εισόδημα των νοικοκυριών, είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην 

πρόθεση αγοράς βιολογικών τροφίμων. Αντιθέτως, εκ της σχετικής μελέτης των do Paco et 

al. (2009) δεν διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και «πράσινων» 

αγοραστικών συμπεριφορών (do Paco et al., 2009).  

3) Η ηλικία, ως υποκινητικός παράγοντας αγοράς των φυτικών καλλυντικών. Η ηλικία των 

ερωτηθέντων της παρούσας μελέτης φάνηκε να διαφοροποιεί τις αποκρίσεις τους στην αγορά 

των φυτικών καλλυντικών. Οι ανήκοντες στη χαμηλότερη και μέση ηλικιακή βαθμίδα (18-55 

ετών) χαρακτηριζόταν από τάση υποεκτίμησης της σημαντικότητας προληπτικότητας 

προστασίας της υγείας του δέρματος και των μαλλιών τους, ως παροτρυντικού παράγοντα 

αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, σε σχέση με τους ανήκοντες στην ανώτερη ηλικιακή 

κλάση. Επίσης, στη μέση ηλικιακή ομάδα αξιολογήθηκε ως λιγότερο σημαντική παράμετρος 

η φιλικότητα προς το περιβάλλον και η προσοχή στην υγεία, ως παροτρυντικοί παράγοντες 

αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, σε σχέση με την ανώτατη ηλικιακά κλάση των άνω 

των 55 ετών. Το ανωτέρω συμπέρασμα είναι σύμφωνο με τα αποτελέσματα της μελέτης των 

D’ Souza et al. (2007), όπου και αναφέρεται ότι οι ηλικιωμένοι καταναλωτές (50-60+) είναι 

πιθανόν να ανησυχούν περισσότερο για περιβαλλοντικά ζητήματα και ως εκ τούτου να είναι 

πιο προσεκτικοί και κριτικοί για το περιεχόμενο κάθε «πράσινης» επισήμανσης που τίθεται 

στα συγκεκριμένα προϊόντα (D’ Souza et al., 2007). 

4) Η διαφήμιση των φυτικών καλλυντικών, ως παροτρυντικός παράγοντας αγοράς τους. Η 

διαφήμιση σίγουρα αποτελεί παροτρυντικό παράγοντα αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων. 

Στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι για τα μέσης ηλικίας άτομα, η διαφήμιση δεν 

αποτέλεσε τόσο σημαντικό παροτρυντικό παράγοντα αγοράς, σε σχέση με τα νεαρότερης και 

περισσότερο προχωρημένης ηλικιακής βαθμίδας άτομα. Επίσης, στα άτομα με τα 

χαμηλότερα δηλωθέντα εισοδήματα, ο ρόλος της διαφήμισης αξιολογήθηκε ως ο 

σημαντικότερος παροτρυντικός παράγοντας αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, σε 

σχέση με τα υψηλά εισοδήματα. 

5) Το μορφωτικό επίπεδο, ως σημαντικός παράγοντας αγοράς των φυτικών καλλυντικών. Το 

μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων επίσης διαφοροποίησε τις αποκρίσεις στην αγορά των 

φυτικών καλλυντικών. Οι ανήκοντες στην ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης χαρακτηριζόταν 

από μια τάση υποεκτίμησης της σημαντικότητας του να νιώθουν πιο υγιείς, εξαιτίας της 

χρήσης των συγκεκριμένων καλλυντικών ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς τους, σε 

σχέση με τους ανήκοντες στην κατώτερη και μέση βαθμίδα εκπαίδευσης.  
 

6.6.1.5. Σημεία πώλησης των φυτικών καλλυντικών  

Όπως ήταν αναμενόμενο, το 37,7% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρίσκει τα συγκεκριμένα 

προϊόντα στα φαρμακεία. Δεδομένου ότι τα περισσότερα φυσικά ή βιολογικά πιστοποιημένα 
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καλλυντικά στην Ελλάδα διανέμονται στα φαρμακεία και στα καταστήματα βιολογικών 

προϊόντων, ως «πιστοποιημένα βιολογικά καλλυντικά». Αξίζει πάντως να τονιστεί ότι οι 

αγοραστές καλλυντικών από τα φαρμακεία δεν φάνηκε να επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη 

διαφήμιση. Αυτοί θεωρούν τα καλλυντικά του φαρμακείου ασφαλή και αποτελεσματικά, 

ενδιαφέρονται για την υγεία τους, εμπιστεύονται και αναζητούν τη γνώμη του φαρμακοποιού 

και προτιμούν συσκευασίες από ανακυκλώσιμα υλικά (www.pharmanage.gr).  
 

6.6.1.6. Κατηγορίες φυτικών καλλυντικών με βάση τις πολυφαινόλες που οι 

ερωτηθέντες αναγνωρίζουν, χρησιμοποιούν και έχουν διάθεση να δοκιμάσουν 

Εκφράζεται η άποψη ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας, 

ότι σημαντικά ποσοστά των ερωτηθέντων φάνηκε να έχουν διάθεση να δοκιμάσουν τις 

συγκεκριμένες κατηγορίες καλλυντικών. Πιο συγκεκριμένα, το 40,4% δήλωσε ότι επιθυμεί να 

δοκιμάσει τα καλλυντικά περιποίησης μαλλιών, το 37,3% τα καλλυντικά περιποίησης 

σώματος, το 28,1% τα σαπούνια και κρέμες περιποίησης χεριών και νυχιών και το 24,9% τα 

καλλυντικά περιποίησης προσώπου με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, σταφύλι, 

πολυφαινόλες κ.ά. Παρότι χαμηλό ποσοστό καταναλωτών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τα 

προϊόντα περιποίησης δοντιών και στόματος, ή «άλλα» φυτικά καλλυντικά, σαφώς 

σημαντικά ποσοστά 32,2% & 44,2% αντίστοιχα, δήλωσαν ότι έχουν διάθεση να τα 

δοκιμάσουν. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι υπολογίσιμα ποσοστά των συμμετεχόντων δεν 

αναγνωρίζουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, με το υψηλότερο ποσοστό 44,9% να 

αναφέρει ότι δεν αναγνωρίζει τα προϊόντα περιποίησης δοντιών και στόματος, τα καλλυντικά 

περιποίησης προσώπου (19,6%) κ.λπ.  

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι υπολογίσιμα ποσοστά των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν 

ήδη τα παραπάνω καλλυντικά περιποίησης με κύρια συστατικά το ελαιόλαδο, το σταφύλι, τις 

πολυφαινόλες, εκτός από τα προϊόντα περιποίησης δοντιών και στόματος. Τίθενται πάντως 

υπόψη ότι ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα ότι σημαντικά ποσοστά των ερωτηθέντων 

φάνηκε να έχουν διάθεση να δοκιμάσουν τα συγκεκριμένα καλλυντικά, αλλά και τα 

καλλυντικά της κατηγορίας «άλλα». Οι συγκεκριμένες αποκρίσεις θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν κριτήρια για τη θετική διάθεση των καταναλωτών στη χρησιμοποίηση και 

δοκιμή των ήδη υπαρχόντων, «άλλων» ή «νέων» προϊόντων με βάση τις πολυφαινόλες που 

είναι και το αντικείμενο της παρούσας έρευνας. 

Σε ό,τι πάντως αφορά το φύλο των συμμετεχόντων, διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες φάνηκε σε 

σημαντικά υψηλότερο βαθμό να μην αναγνωρίζουν και να μη χρησιμοποιούν τα καλλυντικά 

περιποίησης προσώπου, σώματος και σαπούνια και κρέμες περιποίησης χεριών και νυχιών 

με κύρια συστατικά τις πολυφαινόλες, καθώς και τα άλλα φυτικά προϊόντα, σε σχέση με τις 

γυναίκες. 
 

6.6.1.7. Εκτιμώμενη τιμολογιακή ακρίβεια και πρόθεση για επιπλέον πληρωμή για την 

αγορά των φυτικών καλλυντικών 

Οι μισοί περίπου των ερωτηθέντων (52,10 %) εκτίμησαν ως υπερτιμημένες τις τιμές των 

φυτικών καλλυντικών, ενώ οι μισοί περίπου αυτών (47%) τις αξιολόγησαν ότι είναι σε σωστά 

επίπεδα. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δείχνει να σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα 

καταναλωτικής πρόθεσης για την αγορά των υπό εξέταση προϊόντων. Η τιμή αποτελεί 

παράγοντα που μπορεί να κατευθύνει τον αγοραστή, είτε να ματαιώσει την αγορά, είτε να 

http://www.pharmanage.gr/
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τον κάνει να στραφεί σε μια οικονομικότερη λύση. Ωστόσο, η τιμή δεν επηρεάζει άμεσα όλες 

τις κατηγορίες καλλυντικών. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές δεν συνηθίζουν να 

πειραματίζονται με είδη περιποίησης προσώπου, όπως κρέμες. Για τα προϊόντα αυτά, 

συνήθως, η τιμή δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιλογής. Στην έρευνα των D’ Souza et 

al. (2007) καταγράφεται ότι οι καταναλωτές φαίνεται να είναι κάπως ευαίσθητοι στις τιμές, 

όταν αγοράζουν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα (Mandese, 1991; D’ Souza et al., 2007). 

Επίσης, μπορεί η περιβαλλοντική επισήμανση να βασίζεται στην αρχή ότι οι καταναλωτές θα 

διαφοροποιηθούν και ίσως να είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα τίμημα για τα προϊόντα αυτά 

(Carter & Merry, 1998).  

Εκφράζεται επίσης η άποψη ότι ενδιαφέρον παρουσιάζει το αποτέλεσμα της παρούσας 

έρευνας αναφορικά με το ότι σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων 38,60%, δήλωσε 

προθυμία να πληρώσει επιπλέον χρήματα για την αγορά των φυτικών καλλυντικών. Το 

συγκεκριμένο συμπέρασμα μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες του 

δείγματος της παρούσας έρευνας, στην πλειοψηφία τους χαρακτηρίζονταν από θετική στάση 

απέναντι στην αγορά φυσικών προϊόντων, χωρίς χημικά και συνθετικές ουσίες και που είναι 

βιολογικά πιστοποιημένα. Επίσης, έδειξαν να προσδίδουν σημαντική προσοχή στην υγεία 

τους γενικότερα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά των 

καταναλωτών επιβεβαιώνονται και από συγκεκριμένες μελέτες, αυξάνοντας έτσι τις 

πιθανότητες αγοράς φυσικών ή βιολογικά πιστοποιημένων προϊόντων. Τα παραπάνω 

συμφωνούν με όσα περιγράφονται στη μελέτη των D’ Souza et al. (2007), ότι οι καταναλωτές 

είναι πρόθυμοι να πληρώσουν κάπως υψηλότερες τιμές για τα «πράσινα» προϊόντα (D’ Souza 

et al., 2007).  
 

6.6.1.8. Επιλογή ή μη, των εξεταζόμενων προϊόντων προς αντιμετώπιση προβλημάτων 

υγείας 

Κατά απόλυτη ουσιαστικά πλειοψηφία, οι εννέα στους δέκα περίπου συμμετέχοντες (ποσοστό 

91,30%) δήλωσαν ότι θα επέλεγαν για τον εαυτό τους ή κάποιον άλλο, τα υπό εξέταση προϊόντα, 

αν αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα υγείας. Το εν λόγω αποτέλεσμα καθίσταται σύμφωνο με 

τα ευρήματα και αναφορές και σε λοιπές έρευνες. Συγκεκριμένη μελέτη σχετικά με τη χρήση 

ανδρικών καλλυντικών προϊόντων στη Γαλλία, κατέδειξε ότι η μείωση της διαδικασίας 

γήρανσης και η διατήρηση της υγείας συγκαταλέγονταν στους παράγοντες που οδηγούν στην 

κατανάλωση των φυτικών καλλυντικών από τους άνδρες (Sturrock & Pioch, 1998). Οι 

προηγούμενες έρευνες έδειξαν επίσης ότι τα οφέλη για την υγεία, συγκαταλέγονται στα 

κυρίαρχα κίνητρα που δρομολογούν την κατανάλωση των βιολογικών καλλυντικών (Dardak 

et al., 2009; Yin et al., 2010; Xie et al., 2015).  

Η πτυχή της υγείας στην οργανική ή βιολογική κατανάλωση συνδέεται συχνά με την απουσία 

χημικών ουσιών, όπως τα φυτοφάρμακα και τα χημικά λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στη 

γεωργία (Xie et al., 2015). Αρκετοί καταναλωτές θεωρούν ότι τα βιολογικά τρόφιμα είναι πιο 

υγιεινά από τα συμβατικά προϊόντα, επειδή δεν περιέχουν φυτοφάρμακα και λοιπά 

υπολείμματα χημικών ουσιών (Wier et al., 2008). Έτσι, είναι πολύ πιθανό ότι η εκτιμώμενη 

αξία για την υγεία θα έχει σχέση με την αγορά των βιολογικών προϊόντων προσωπικής 

φροντίδας (Han & Chung, 2014).  
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6.6.1.9. Εμπιστοσύνη και ασφάλεια των ερωτηθέντων στα φυτικά καλλυντικά 

Ασφάλεια και εμπιστοσύνη στη χρήση των φυτικών καλλυντικών. Οι καταναλωτές στην 

παρούσα έρευνα φάνηκε να νοιώθουν ασφάλεια και να εμπιστεύονται τα φυτικά καλλυντικά, 

ακόμη και για τα παιδιά τους, θεωρώντας ότι τα προϊόντα αυτά βασίζονται στην επιστήμη. Η 

ασφάλεια των ερωτηθέντων απέναντι στη χρήση των φυτικών καλλυντικών πιθανώς να 

συνδέεται με τα σκάνδαλα σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων που διαδραμάτισαν 

σημαντικό ρόλο στην προώθηση της αγοράς βιολογικών προϊόντων διατροφής, όπως 

επιβεβαιώνεται και από τις μελέτες στη βιβλιογραφία (Fotopoulos & Krystallis, 2002; Davis, 

2010). Για παράδειγμα, το 2008 το περιστατικό των γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κίνα, 

που προκάλεσε το θάνατο και ασθένειες σε χιλιάδες παιδιά εξαιτίας το ότι είχαν μολυνθεί με 

μελαμίνη (Xie et al., 2015). Παρόμοια, στο πλαίσιο της χρήσης των προϊόντων βιολογικής 

προσωπικής φροντίδας, η περίπτωση του καρκίνου των ωοθηκών που συνδέθηκε με την 

καθημερινή χρήση της σκόνης Johnson’s για μωρά με βάση το ταλκ και των προϊόντων ντους 

(Bloomberg, 2016).  

Αυτά τα περιστατικά θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν τους καταναλωτές να είναι πιο 

προσεκτικοί για τα προϊόντα που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Οι Bauer et al. 

(2013) καθόρισαν την εκτιμώμενη αξία ασφαλείας ως το βαθμό στον οποίο οι πελάτες 

θεωρούν ότι η κατανάλωση των προϊόντων είναι αβλαβής, καθώς δεν περιέχουν συνθετικά 

χημικά υπολείμματα (Bauer et al., 2013). Οι περισσότεροι καταναλωτές θεωρούν ότι τα 

βιολογικά προϊόντα έχουν ανώτερη ποιότητα, λόγω της χρήσης φυσικών συστατικών, χωρίς 

χημικές εισροές (Midmore et al., 2005). Περαιτέρω δε, οι Yin et al. (2010) αποκάλυψαν ότι 

το 67,5% των λόγων αγοράς των βιολογικών τροφίμων ήταν η αντιληπτή έλλειψη του 

χημικού τους περιεχομένου.  

Ωστόσο, εντοπίζεται μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της αντίληψης των κινδύνων που 

σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και της αγοραστικής συμπεριφοράς. Οι 

καταναλωτές πιστεύουν ότι θα τροποποιούσαν τις «αποφάσεις αγοράς τους για να 

εξαλείψουν τον αντιληπτό κίνδυνο» (Yeung & Morris, 2001). Οι εν λόγω αντιλήψεις για την 

ασφάλεια θα έχουν πιθανότατα αντίκτυπο και στην αγορά των προϊόντων βιολογικής 

προσωπικής φροντίδας (Ghazali et al., 2017). 

Επιφυλάξεις για την ασφάλεια των φυτικών καλλυντικών. Οι ερωτηθέντες στην παρούσα 

έρευνα φάνηκε να εκφράζουν αρκετές επιφυλάξεις, όπως ότι: τα υπό εξέταση προϊόντα πρέπει 

να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά και ότι ενδεχομένως να 

προκαλούν και κάποιες δερματολογικές παρενέργειες. Επίσης, οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι 

δεν έχουν «δοθεί επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την επίδραση των φυτικών καλλυντικών 

στην υγεία τους». Η αντίληψη του καταναλωτή σχετικά με την αξία της ασφάλειας και της 

υγιεινής των προϊόντων μπορεί να ενισχυθεί, αν τα προϊόντα δοκιμαστούν και πληρούν τις 

τοξικολογικές, υποαλλεργικές και δερματολογικές δοκιμές που διεξάγονται από κάποιο 

διαπιστευμένο εργαστήριο (Ghazali et al., 2017).  

Θα πρέπει να δοθεί έμφαση και να ενισχυθούν τα οφέλη των προϊόντων, ιδίως όσον αφορά 

τις πτυχές της προαγωγής της ευημερίας, της απόλαυσης, της υγείας και της ασφάλειας στις 

ετικέτες συσκευασίας τους (Ghazali et al., 2017). Η γνώση των πλεονεκτημάτων και των 

χαρακτηριστικών ενός προϊόντος είναι σημαντική για να επηρεάσει τη συμπεριφορά και την 

πρόθεση του καταναλωτή να αγοράσει τα βιολογικά προϊόντα προσωπικής φροντίδας 
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(Ghazali et al., 2017). Η συγκεκριμένη προσέγγιση θα μπορούσε επίσης να προσελκύσει 

πιθανούς καταναλωτές στην αγορά των φυτικών καλλυντικών με κύρια συστατικά τις υπό 

εξέταση πολυφαινόλες.  

6.6.2. Ετικέτες - Ισχυρισμοί υγείας 
 

6.6.2.1. Σημαντικότερες πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται επί της συσκευασίας 

των φυτικών καλλυντικών 

Τα αποτελέσματα των αποκρίσεων δείχνουν το έντονο ενδιαφέρον των ερωτηθέντων για την 

απουσία τοξικών και χημικών ουσιών, καθώς και την απουσία συντηρητικών και γενετικά 

τροποποιημένων συστατικών και την αναγραφή του ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς. Τα εν 

προκειμένω αποτελέσματα φαίνεται ότι αυξάνουν τις πιθανότητες των καταναλωτών για την 

προτίμησή τους στα φυσικά καλλυντικά τα οποία επιθυμούν να είναι και βιολογικά 

πιστοποιημένα. Εκφράζεται επίσης η άποψη ότι ενδιαφέρον συμπέρασμα αποτελεί η 

συμφωνία των συμμετεχόντων στην έρευνα, περί αναγραφής της δραστικότητας των 

φυσικών και θρεπτικών συστατικών που επηρεάζουν την υγεία του δέρματος, καθώς και η 

ευαναγνωσιμότητα του τρόπου χρήσης. Τα αποτελέσματα τίθενται σε συμφωνία και με 

ανάλογες βιβλιογραφικές αναφορές μελετών. Στο παρελθόν, οι χημικές ουσίες 

χρησιμοποιήθηκαν για την υποκατάσταση δαπανηρών φυσικών συστατικών και έτσι 

κατέστησαν τα καλλυντικά διαθέσιμα και χρησιμοποιούνταν ευρέως. Σήμερα, η τάση για 

έναν πιο υγιεινό τρόπο διαβίωσης αυξάνει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα φυσικά 

προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών καλλυντικών προϊόντων (Matic et al., 2016). 

 

6.6.2.2. Πεποιθήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τους ισχυρισμούς υγείας και ευεξίας 

που αναγράφονται στις ετικέτες των φυτικών καλλυντικών 

Το υψηλότερο ποσοστό συμφωνίας των ερωτηθέντων διαπιστώθηκε στη δήλωση: «Οι 

ισχυρισμοί υγείας πρέπει να είναι επιστημονικά αποδεδειγμένοι». Οι αποκρίσεις των 

ερωτηθέντων δείχνουν ότι εμπιστεύονται τους ισχυρισμούς υγείας, αρκεί να τεκμηριώνονται 

επιστημονικά.  

Αρκετές μελέτες της βιβλιογραφίας έχουν επικεντρωθεί στις στάσεις των καταναλωτών 

απέναντι σε συγκεκριμένα προϊόντα ή τύπους προϊόντων, στοχεύοντας να διερευνήσουν εάν 

ο τύπος των προϊόντων, οι γεύσεις των πρόσθετων συστατικών, οι ισχυρισμοί υγείας ή 

οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών, θα ήταν ελκυστικός για τους καταναλωτές (Bech-Larsen 

& Grunert, 2003; Urala & Lähteenmäki, 2004). Επί της μελέτης του Klaschka (2012a) 

αναφέρεται ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να παραπλανηθούν σχετικά με την ασφάλεια των 

προϊόντων από τις ελκυστικές συσκευασίες, τα ελκυστικά μηνύματα που υπόσχεται η 

βιομηχανία καλλυντικών και η έλλειψη συμβόλων προειδοποίησης (Poulsen et al., 2007; 

ECHA (2011), ECHA (2012)). Τα συγκεκριμένα μηνύματα τείνουν να κάνουν τους 

καταναλωτές να εμπιστεύονται τα προϊόντα και να τους καθιστούν λιγότερο 

ευαισθητοποιημένους αναφορικά με το ότι ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. 

Επιπλέον, δεν εντοπίζονται προειδοποιητικά σύμβολα στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας.  

Τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, ταξινομούνται και επισημαίνονται σύμφωνα με τα 

κριτήρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (1272/2008), για την ταξινόμηση, την επισήμανση 

και τη σήμανση ουσιών και μειγμάτων στη συσκευασία (Regulation No 1272/2008 of the 
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European Parliament and of the Council). Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει επίσης να διαθέτουν 

εικονογράμματα κινδύνου στη φέρουσα ετικέτα (Klaschka, 2012b). Οι καταναλωτές μπορούν 

ακόμη να χρησιμοποιήσουν άλλες πηγές πληροφόρησης, όπως οι λίστες των συστατικών, οι 

οποίες πρέπει να αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων προσωπικής φροντίδας 

(Κανονισμός EU 1223/2009) και να ενημερώνονται με επιστημονική ακρίβεια. 

Σχετικά με τις δηλώσεις ότι «οι ισχυρισμοί υγείας μας κρύβουν τις αρνητικές επιπτώσεις» και 

ότι «οι ισχυρισμοί υγείας αποτελούν πληροφορίες γεμάτες υπερβολές», δεν αποτυπώθηκε 

ξεκάθαρη γενική τάση. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι οι ερωτηθέντες 

καθίστανται δεκτικοί στο να εμπιστευτούν τους ισχυρισμούς υγείας, διατηρώντας όμως και 

τις επιφυλάξεις τους.  

Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για τα οικολογικά προϊόντα που καθορίστηκαν στο πρότυπο 

COSMOS (Οργανικό και Φυσικό Πρότυπο Καλλυντικών, 2013), εξαρτώνται κυρίως από τον 

κατασκευαστή καλλυντικών ή τη χώρα προέλευσης. Η σύγχυση αυτή, έχει οδηγήσει σε 

αυξανόμενη δυσπιστία στις ετικέτες «οργανικό» ή «βιολογικό» και «φυσικό» που πιθανώς 

να προέρχεται και από έλλειψη ρύθμισης εντός της βιομηχανίας. Το καθεστώς αυτό, 

επιτρέπει σε πληθώρα προϊόντων που ισχυρίζονται ότι είναι βιολογικά και φυσικά να 

πλημμυρίζουν την αγορά (Chen & Chang, 2013). Παρά τις συγκεκριμένες συνθήκες στην 

αγορά των καλλυντικών, η κατανάλωση των φυσικών καλλυντικών εξελίσσεται ανοδικά τα 

τελευταία χρόνια. Καταληκτικώς αναφέρεται ότι ενώ η συμπεριφορά των καταναλωτών 

έναντι των βιολογικών προϊόντων, ιδίως των προϊόντων διατροφής, έχει εξεταστεί σε 

ακαδημαϊκές έρευνες, ελάχιστα έχουν δημοσιευθεί σχετικά με τη συμπεριφορά των 

καταναλωτών απέναντι στα φυσικά καλλυντικά (Matic et al., 2016). 

 

6.6.3. Ενημέρωση – Διαφήμιση 
 

6.6.3.1. Πηγές αναζήτησης επιπλέον πληροφορίας για τα φυτικά καλλυντικά 

Οι ερωτηθέντες της παρούσας μελέτης δήλωσαν ότι επιλέγουν να αναζητούν πληροφορίες 

κυρίως από το διαδίκτυο, το φαρμακείο και το Δερματολόγο και δευτερευόντως από τα 

καταστήματα βιολογικών προϊόντων και τα καταστήματα υγιεινής διατροφής. 

Σε παρόμοια μελέτη των Dimitrova et al. (2009) για την έρευνα προώθησης των φυτικών 

καλλυντικών με κύριο συστατικό το τριαντάφυλλο, αναφέρεται ότι: Η τηλεόραση και η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο καθίστανται σημαντικές πηγές για τους νέους στο να 

πληροφορηθούν περισσότερα για τα φυσικά προϊόντα, μέσω της διαφήμισης. Παρά την 

εθνικότητά τους, οι πελάτες προτείνουν τις ίδιες διαφημιστικές διαδρομές για την προώθηση 

φυσικών προϊόντων (Dimitrova et al., 2009). 

 

6.6.3.2. Τρόπος διενέργειας της διαφήμισης των φυτικών καλλυντικών 

Οι αποκρίσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την προτίμησή τους στον τρόπο διενέργειας της 

διαφήμισης των φυσικών καλλυντικών, ήταν οι εξής: Ως πρωταρχική επιλογή διαπιστώθηκε 

το να είναι δερματολογικά ελεγμένα, ενώ οι εν συνεχεία τέσσερεις παράμετροι δεν απείχαν επί 

σημαντικού ποσοστού διαφοράς που αναφερόταν: Στην έμφαση στα φυσικά ή/και βιολογικά 

συστατικά, στη σύνθεση και δραστικότητα των φυτικών καλλυντικών, στην έμφαση στα 

δερματολογικά οφέλη, στο να μην περιέχουν παραπλανητικά στοιχεία με μικρά γράμματα, 
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καθώς και στην έλλειψη παρενεργειών σε σύγκριση με τα ευρείας κυκλοφορίας καλλυντικά. 

Ακολούθως, σημειώθηκαν το να παρουσιάζουν κλινικά αποτελέσματα, να είναι περισσότερο 

ρεαλιστική η διαφήμιση και να αναφέρονται τυχόν παρενέργειες περιλαμβάνοντας απλές και 

κατανοητές οδηγίες χρήσεις. 

Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανία καλλυντικών έχει διαφοροποιήσει δραστικά το 

διαχειριστικό και εμπορικό προσανατολισμό της προς τις απαιτήσεις των πελατών. Τούτο 

οφείλεται στην ανάπτυξη ως απάντηση στις τάσεις των καταναλωτών για έναν πιο υγιεινό 

τρόπο ζωής και τις απαιτήσεις για τα φυσικά προϊόντα. Η συγκεκριμένη αναγκαιότητα ώθησε 

τις εταιρείες να υιοθετήσουν νέες τεχνικές μάρκετινγκ και διαχείρισης για να ικανοποιήσουν 

τη ζήτηση των καταναλωτών για τις ιδιότητες των προϊόντων. Οι πληροφορίες που 

χρειάζονται οι καταναλωτές από τις εταιρείες καλλυντικών είναι διαθέσιμες, κατόπιν 

αιτήματος τους, όπως δεδομένα σχετικά με τις ανεπιθύμητες παρενέργειες (Dimitrova et al., 

2009). 

 

6.7. Πλεονεκτήματα και περιορισμοί της παρούσας έρευνας που βασίζεται στα 

συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα και φυτικά καλλυντικά 

Τα ερωτηματολόγια αποτέλεσαν πρόσφορο μέσο συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης των 

καταναλωτικών στάσεων. Δεν εντοπίσθηκαν ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας, ως 

αναλυτικώς αναφέρονται στις σχετικές ενότητες ανάλυσης των δεδομένων, πλην όμως 

υφίστανται περιθώρια βελτίωσης, όπως ακολούθως αναφέρονται.  

Σε ό,τι άπτεται του ζητήματος εξωτερικής εγκυρότητας της έρευνας, της δυνατότητας δηλαδή 

γενίκευσης των συμπερασμάτων στο ευρύτερο και πέραν του δείγματος των συμμετεχόντων 

στα ερωτηματολόγια κοινό, εκφράζεται η άποψη ότι σίγουρα εμφιλοχωρούν σαφείς 

περιορισμοί. Το δείγμα ήταν σε υπολογίσιμο βαθμό μη αντιπροσωπευτικό του συνολικού 

πληθυσμού, ειδικά σε ό,τι αφορά το μορφωτικό επίπεδο, σε μικρότερο δε βαθμό σε ό,τι έχει 

να κάνει με τις ηλικιακές ομάδες, το εισόδημα και τον τόπο διαμονής. Παρά ταύτα όμως, 

αυτό δεν σημαίνει και πρακτικά μηδενικές δυνατότητες γενίκευσης, δεδομένου ότι οι 

ερωτηθέντες σίγουρα συνιστούν δείγμα του ευρύτερου πληθυσμού. Επομένως, τα ερευνητικά 

αποτελέσματα, αν και υπό προϋποθέσεις και περιορισμούς, δύνανται να αναχθούν σε κάποιο 

βαθμό επί του ευρύτερου πληθυσμού, σε ό,τι αφορά την καταγραφή των εξεταζόμενων 

καταναλωτικών στάσεων. 

Σε ό,τι αφορά τη διάσταση διερεύνησης της θεωρητικής επάρκειας της ερευνητικής 

μεθοδολογίας, την εκτίμηση δηλαδή του γενικότερου πλαισίου εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

των αποτελεσμάτων εκτίμησης των υπό εξέταση παραμέτρων αναφορικά με τα υπό εξέταση 

προϊόντα, τίθενται υπόψη τα εξής: Μπορεί ναι μεν να υφίσταται ως περιορισμός η μη άμεση 

αναγωγή των συμπερασμάτων στο γενικότερο πληθυσμιακό σύνολο, εντούτοις όμως, 

εκφράζεται η άποψη ότι τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, 

μπορούν σε σημαντικό βαθμό να αποδώσουν αυτό που καλούνται να εκτιμήσουν. Αναφορικά 

με το ευρύτερο μεθοδολογικό σχήμα καταγραφής των καταναλωτικών στάσεων, στην 

κατεύθυνση βελτίωσης των ερωτηματολογίων εκφράζονται οι εξής απόψεις: 

• Οι ερωτήσεις να είναι διατυπωμένες με καταφατικό τρόπο στο σύνολό τους. Για παράδειγμα 

αντί της διατύπωσης: «Δεν πιστεύω στους ισχυρισμούς υγείας που αναγράφονται στις ετικέτες 

των προϊόντων» θα μπορούσε να τεθεί: «Πιστεύω στους ισχυρισμούς υγείας που αναγράφονται 
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στις ετικέτες των προϊόντων». Ο συγκεκριμένος τρόπος απόδοσης και τους ερωτηθέντες 

διευκολύνει και την ευχερέστερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

• Οι βαθμολογίες στις κλίμακες Likert ή τύπου Likert, θα πρέπει να ακολουθούν στο σύνολό 

τους την ίδια μονόπλευρη διάταξη. Δηλαδή η κλιμάκωση βαθμολόγησης από το 1 (ελάχιστο) 

έως το 7 (μέγιστο) θα πρέπει να ακολουθεί πάντα διαβάθμιση από απόλυτη διαφωνία έως 

απόλυτη συμφωνία, ή από ελάχιστη έως μέγιστη εκτιμώμενη σημαντικότητα. Με τον τρόπο 

αυτό, αφενός μεν υφίσταται ενιαία αντίληψη καταγραφής αποκρίσεων από τα άτομα, 

αφετέρου δε, η αποτύπωση, επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων καθίσταται σαφώς 

ευχερέστερη, δεδομένου ότι δεν προκύπτει ζητούμενο αντιστροφής κλιμάκων ή μετατροπής 

των δεδομένων προς ομοιομορφία αποτύπωσης αποτελεσμάτων. 

• Κρίνεται επίσης σκόπιμο, όπου φυσικά υφίσταται ως ερευνητική δυνατότητα, στα 

ερωτηματολόγια να συμπεριλαμβάνονται «ανοιχτού τύπου ερωτήσεις», όπως για παράδειγμα: 

«Τι γνωρίζετε γενικότερα για τα λειτουργικά τρόφιμα ή τα φυτικά καλλυντικά;». Η ανάλυση του 

περιεχομένου των απαντήσεων, σαφώς και είναι σε θέση να αποκαλύψει πληροφορίες 

ποιοτικών χαρακτηριστικών που οι «κλειστού τύπου ερωτήσεις» δεν μπορούν να ανιχνεύσουν.  

• Όπου επίσης μπορεί να επιτευχθεί, κυρίως λόγω κόστους και χρόνου, πρέπει απαραιτήτως να 

ληφθεί υπόψη ότι τα άτομα είναι σίγουρα περισσότερο πρόθυμα να μιλούν, αντί να γράφουν. 

Ως εκ τούτου, αν φυσικά αυτό καθίσταται εφικτό ως ερευνητική δυνατότητα, μπορούν στα 

ερωτηματολόγια συγκεκριμένες και καίριες ερωτήσεις, να απαντηθούν υπό τύπου δομημένης 

συνέντευξης, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να εξετασθεί το υπό 

διερεύνηση θέμα σε μεγαλύτερο βάθος. Οφείλεται πάντως να υπογραμμιστεί ότι το 

βασικότερο χρονικό μειονέκτημα, οι υψηλότερες απαιτήσεις σε υλικά και μέσα, η μεγαλύτερη 

προσοχή και ικανότητα από μέρους του συνεντευκτή, αντισταθμίζεται από το σαφές 

πλεονέκτημα της ανίχνευσης ιδεών, αντιδράσεων, κινήτρων και στάσεων που δεν θα 

μπορούσε ποτέ μία κλειστού τύπου ερώτηση να καταγράψει. Ακόμη, η δια δομημένης 

συνέντευξης απόκριση, δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο συλλογής των δεδομένων, αλλά και την 

ευχέρεια ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο δόθηκαν οι απαντήσεις. 

Επιπλέον περιορισμός της ανάλυσής των αποτελεσμάτων του πρώτου ερωτηματολογίου είναι 

ότι αντιμετωπίζονται τα υπό διερεύνηση προϊόντα (συμπληρώματα διατροφής και 

λειτουργικά τρόφιμα) ενιαία, οπότε δεν καθίσταται παντελώς ξεκάθαρο αν η προθυμία των 

συμμετεχόντων για αγορά ή μη, χρησιμοποίηση, ή διάθεση για δοκιμή, αφορά τα 

συμπληρώματα διατροφής ή τα λειτουργικά τρόφιμα.  

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η ανωτέρω συγκεκριμένη ενιαία προσέγγιση, λόγω 

περιορισμού του ερευνητικού της πεδίου και διότι αποσκοπούσε περισσότερο στην 

αποτύπωση και διερεύνηση των γενικών τάσεων των καταναλωτών απέναντι στα υπό 

εξέταση προϊόντα με κύρια συστατικά τις πολυφαινόλες. Μελλοντική έρευνα κρίνεται 

σκόπιμη και αναγκαία για την καταγραφή και περαιτέρω διερεύνηση των καταναλωτικών 

στάσεων απέναντι στα δύο διατροφικά πρότυπα (συμπληρώματα διατροφής και λειτουργικά 

τρόφιμα) ξεχωριστά, καθώς και στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την 

αγορά τους. Επίσης, στο δεύτερο ερωτηματολόγιο δεν διενεργήθηκε διάκριση μεταξύ των 

φυσικών καλλυντικών και των βιολογικών (πιστοποιημένων) καλλυντικών, δεδομένου ότι 

θεωρήθηκαν ενιαία ως «φυτικά καλλυντικά». Μελλοντική έρευνα κρίνεται επίσης 

απαραίτητη για την ανάλυση των καταναλωτικών στάσεων και πεποιθήσεων σε ό,τι αφορά 

την πρόθεση αγοράς και χρήσης των δύο συγκεκριμένων κατηγοριών καλλυντικών. 
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Τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνευθούν έχοντας υπόψη ότι τα χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα έρευνα μπορεί να διαφέρουν από το 

γενικότερο και ευρύτερο καταναλωτικό αποτύπωμα. Ως εκ τούτου, οφείλεται να αποδοθεί η 

κατά περίπτωση προσήκουσα επιμέλεια και προσοχή σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη γενίκευση 

των αποτελεσμάτων. 

Καταληκτικώς αναφέρεται ότι δεν διενεργήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο 

ερωτηματολογίων μεταξύ τους, λόγω περιορισμών του ερευνητικού πεδίου. Περαιτέρω 

έρευνα στην κατεύθυνση σύγκρισης των αποτελεσμάτων επί του αναφορικά με το 

αντικείμενο του θέματος ζητήματος, σαφώς και θα προσφέρει χρήσιμα και πολύτιμα 

συμπεράσματα. Αυτό θα συνεισφέρει επίσης στο πεδίο διερεύνησης των χαρακτηριστικών 

των καταναλωτών που προτιμούν λειτουργικά τρόφιμα ή συμπληρώματα διατροφής και 

φυτικά καλλυντικά με κύρια συστατικά τις εξεταζόμενες πολυφαινόλες. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α  –  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α  –  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ   

 

7.1 Συμπεράσματα και προοπτικές σχετικά με τις επιδράσεις των πολυφαινολών του 

ελαιόλαδου στις μεταβολικές, οξειδωτικές παραμέτρους, καθώς και στους 

φλεγμονώδεις βιοδείκτες που συνδέονται με τις καρδιαγγειακές και άλλες εκφυλιστικές 

ασθένειες. 

Τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που μπορούν εξαχθούν από την παρούσα έρευνα μπορούν 

να συνοψισθούν ως εξής: 

• Η ανάλυση του συνόλου των δεδομένων της μελέτης επιβεβαίωσε την επίδραση των 

πολυφαινολών του ελαιόλαδου στην προστασία της LDL από την οξείδωση και της 

οξείδωσης των νουκλεϊνικών οξέων. Η παρούσα εργασία έδειξε ότι απαιτείται πολύ 

χαμηλότερη (~60 mg/L ελαιόλαδου) συγκέντρωση των πολυφαινολών του ελαιόλαδου για να 

προκληθεί αυτή η προστασία από τη συνιστάμενη δόση ελαιόλαδου (20 g/L) από την Ευρωπαϊκή 

Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. Συνεπώς, δεν χρειάζονται τεράστιες ποσότητες πολυφαινολών 

και άλλων ουσιών για να πετύχουμε οφέλη υγείας. Αυτό το εύρημα είναι σημαντικό, αρκεί 

να επιβεβαιωθεί και από μελλοντικές in vivo προοπτικές μελέτες.  

• Τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να υποστηρίξουν την αξιοποίηση των φαινολικών ενώσεων 

που ανακτώνται από τα εξεταζόμενα απόβλητα σε μια ποικιλία από «τροφοθεραπευτικά» 

τρόφιμα (nutraceutical), λειτουργικά ποτά και καλλυντικά σκευάσματα. Τα παραπάνω 

συστατικά στα τρόφιμα, ποτά και καλλυντικά μπορούν να ασκήσουν πολλαπλές λειτουργίες 

και να παρέχουν οφέλη στην υγεία εξαιτίας των ισχυρών αντιοξειδωτικών, 

αντιφλεγμονωδών, αντιμικροβιακών και αντικαρκινογόνων ιδιοτήτων τους, καθώς επίσης 

και αναγεννητικών δράσεων του δέρματος. Αυτές οι ουσίες, πράγματι, έχουν τη δυνατότητα 

να μετατρέψουν τα προϊόντα σε λειτουργικά τρόφιμα και ποτά με βελτιωμένες θρεπτικές 

ιδιότητες που θα μπορούσαν να αξιωθούν σε ετικέτα ως ισχυρισμοί υγείας, όπως συμβαίνει 

με το ελαιόλαδο πλούσιο σε φαινόλες. 

• Επιπλέον, το παραπάνω αποτέλεσμα συνιστά ότι η καθημερινή κατανάλωση υψηλής, μέσης 

και ελάχιστης συγκέντρωσης πολυφαινολών ελαιόλαδου ως μέρος της μεσογειακής 
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διατροφής, μπορεί να μειώνει την οξειδωτική βλάβη στα λιπίδια. Αυτή η μείωση με τη σειρά 

της προκαλεί θετικές επιδράσεις στη μείωση της αθηροσκλήρωσης και των καρδιαγγειακών 

νοσημάτων που αποτελούν τις κύριες αιτίες θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες. 

• Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν ακόμη τις επιδράσεις των πολυφαινολών 

στη βελτίωση των οξειδωτικών δεικτών που σχετίζονται με την αθηροσκλήρωση, τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα και τις βλάβες του DNA & RNA. Αυτά τα αποτελέσματα 

υποδηλώνουν ότι μια μέτρια περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες του ελαιόλαδου (υπολογιζόμενη 

με γραμμική παλινδρόμηση σε 56 mg πολυφαινόλες/L ελαιόλαδου) μπορεί να επαρκεί για την 

πρόληψη της οξείδωσης των νουκλεϊνικών οξέων. Επομένως, η κατανάλωση των 

ανακτώμενων πολυφαινολών ως λειτουργικό τρόφιμο ή συμπλήρωμα διατροφής θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα προληπτικό μέσο ενάντια στην ανάπτυξη της 

αθηροσκλήρωσης και άλλων εκφυλιστικών ασθενειών όπως ο καρκίνος. Συνεπώς, αρκετές 

εταιρείες θα πρέπει να αρχίσουν να εμπορεύονται τις παραπάνω πολυφαινόλες, λόγω των 

πολυάριθμων ωφελειών στην υγεία, καθώς επίσης και στην έλλειψη δυσμενών επιπτώσεων 

που συνδέονται με την κατανάλωση και τοπική εφαρμογή τους. 

• Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι ανακτώμενες (πολύ)φαινόλες από τα εξεταζόμενα απόβλητα 

διαθέτουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια οικονομική 

πηγή φυσικών αντιοξειδωτικών. Μελέτες για την ενσωμάτωση των ακατέργαστων 

εκχυλισμάτων από τις πηγές των παραπάνω υπολειμμάτων ως αντιοξειδωτικά συστατικά 

είναι ελάχιστες. Παρόλο που τα εκχυλίσματα των πολυφαινολών που προέρχονται από τα 

υπό εξέταση απόβλητα συχνά ασκούν υψηλή αντιοξειδωτική δράση, η πολύ έντονη γεύση 

και το χρώμα ή τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαλυτότητά τους και αλληλεπίδραση 

με άλλα συστατικά τροφίμων (π.χ. πρωτεΐνες), μπορούν να περιορίσουν τις εφαρμογές τους. 

Συνεπώς, μια περαιτέρω έρευνα απαιτείται για την ενσωμάτωση αυτών των εκχυλισμάτων 

στα τρόφιμα ως φυσικά αντιοξειδωτικά. 

• Τα φυσικά εκχυλίσματα με υψηλή συγκέντρωση υδροξυτυροσόλης (μεταβολίτης της 

ελαιοευρωπαίνης), παρέχουν ισχυρές φαρμακολογικές δραστηριότητες in vivo όπως 

αποδείχθηκε στην παρούσα μελέτη. Περαιτέρω μελέτες ανθρώπινης παρέμβασης είναι 

αναγκαίες, ούτως ώστε να μπορούν οδηγήσουν στην παραγωγή των πρώτων φαρμάκων με 

βάση τις (πολυ)φαινόλες του ελαιόλαδου και να αποφευχθεί η «αιώνια» παραμέληση των 

φυτικών πολυφαινολών στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων. 

• Επιπλέον, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι υψηλότερες μειώσεις στους 

φλεγμονώδεις δείκτες όπως η CRP και οι Ιντερλευκίνες (IL-6; IL-18; IL-7) παρατηρήθηκαν 

μετά την εγκαθίδρυση ενός μεσογειακού διατροφικού προφίλ με την προσθήκη ελαιόλαδου 

(ανεξαρτήτως φαινολικού περιεχομένου). Η επίδραση του ελαιόλαδου στους φλεγμονώδεις 

δείκτες ήταν κυρίως εμφανής σε ασθενείς με καθιερωμένο μεταβολικό σύνδρομο  ή σε ασθενείς 

με καρδιαγγειακή νόσο. Το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει μια πιθανή προστατευτική/ 

θεραπευτική χρήση των ανακτώμενων φαινολικών ενώσεων σε τέτοιες συνθήκες με τη μορφή 

λειτουργικού τροφίμου ή συμπληρώματος διατροφής. 

• Τα ανωτέρω συμπεράσματα, εφόσον επαληθευτούν σε περαιτέρω προοπτικές μελέτες, 

μπορεί να έχουν αξία για την αξιοποίηση των ανακτώμενων (πολύ)φαινολών των 

εξεταζόμενων αποβλήτων στην ανθρώπινη διατροφή, υγεία, καθώς επίσης και ως μια 

παρέμβαση στη φαρμακολογική θεραπεία, στη συντήρηση των τροφίμων και στην 

κοσμετολογία.Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης ενθαρρύνουν επίσης τις εταιρείες 
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ελαιοτριβείων και οινοποιείων να μετασχηματίσουν τα απόβλητα τους, που επεξεργάζονται 

με υψηλό οικονομικό κόστος, σε μια νέα πηγή εσόδων. Οι εταιρείες μπορούν να 

απομονώσουν ένα εκχύλισμα πλούσιο σε (πολυ)φαινόλες με πολλαπλές εφαρμογές στην 

υγεία, τρόφιμα και καλλυντικά, καθώς επίσης και με επιπτώσεις στην προστασία του 

περιβάλλοντος, χωρίς να παράγουν ρυπογόνες ουσίες. Αυτή η αξιοποίηση θα μπορούσε να 

αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα κυκλικής βιοοικονομίας που υποστηρίζεται ενεργά από τις 

Ευρωπαϊκές πολιτικές.  

• Τέλος, τα παραπάνω ευρήματα της παρούσας μελέτης υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη για 

ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς της δημόσιας υγείας για την πρόληψη της ανάπτυξης 

της αθηροσκληρωτικής ασθένειας. Η πρόληψη αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της 

υιοθέτησης μιας μεσογειακής διατροφής που το ελαιόλαδο πλούσιο σε πολυφαινόλες θα 

μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. 

7.2. Συμπεράσματα της έρευνας αναφορικά με τη στάση των καταναλωτών απέναντι 

στην αγορά, χρησιμοποίηση και εμπιστοσύνη στα συμπληρώματα διατροφής, 

λειτουργικά τρόφιμα και καλλυντικά με κύρια συστατικά τις πολυφαινόλες 

• Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας το προφίλ του καταναλωτή συμπληρωμάτων 

διατροφής ή λειτουργικών τροφίμων και φυτικών καλλυντικών στο σύνολο των δύο 

δειγμάτων είναι περίπου το ίδιο και θα μπορούσε να είναι: Γυναίκα, ηλικίας 36-55 ετών, 

έγγαμη, δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελματίας, με υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο και που εμπίπτει στη μέση ή στην υψηλή εισοδηματική κλάση. 

• Η εκπαίδευση και το εισόδημα ως κινητήριες δυνάμεις για την αγορά των λειτουργικών 

τροφίμων. Σημαντικό ποσοστό των καταναλωτών στην Ελλάδα έχει άγνοια αναφορικά με τα 

λειτουργικά τρόφιμα, ενώ εκείνοι που έχουν γνώση για αυτά και τα αγοράζουν είναι 

καταναλωτές με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο και υψηλά εισοδήματα. Αυτό ενδεχομένως να 

οφείλεται στη σύγχυση που επικρατεί στο καταναλωτικό κοινό σχετικά με την έννοια και 

ερμηνεία των λειτουργικών τροφίμων. Επιπλέον, τα λειτουργικά τρόφιμα δεν αποτελούν μια 

ομοιογενή ομάδα τροφίμων, η πλειονότητα δε αυτών παρουσιάζεται με τη μορφή των 

συμβατικών τροφίμων. Αντίθετα, διαπιστώθηκε ότι ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των 

ερωτηθέντων (91,7%) (οι εννέα στους δέκα περίπου) ήταν εξοικειωμένοι με τα φυτικά 

καλλυντικά. Τούτο οφείλεται λόγω ότι στην Ελλάδα η ζήτηση των «φυσικών καλλυντικών» 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Οι γυναίκες όπως αναμενόταν, φάνηκε 

να γνωρίζουν πληρέστερα τα φυτικά καλλυντικά σε σχέση με τους άνδρες. Επίσης, ένα υψηλό 

ποσοστό των ερωτηθέντων (89,10%) φάνηκε να γνωρίζει τα συμπληρώματα διατροφής και 

ένα υψηλό ποσοστό που τα αγοράζει ανήκει στην ανώτερη εκπαίδευση. 

• Το ενδιαφέρον για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ένα μέλλον με καλύτερη υγεία και η περιβαλλοντική 

συνείδηση φαίνεται να επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών της 

παρούσας μελέτης. Η πλειοψηφία αυτών προσδίδει σαφή έμφαση στην υγιεινή διατροφή, 

κυρίως στην παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και σε ένα υγιή τρόπο ζωής (πχ φυσική 

άσκηση, λιγότερο άγχος). Από τα δεδομένα της έρευνας διαπιστώνεται ότι σημαντικά 

ποσοστά των καταναλωτών δεν θεωρούν ότι τα συμπληρώματα διατροφής και τα λειτουργικά 

τρόφιμα συνιστούν υγιεινή διατροφή. Επίσης, οι ερωτηθέντες φάνηκε να προσδίδουν έμφαση 

στην υγεία, στην πρόληψη και προστασία της υγείας του δέρματος και των μαλλιών τους. 

Συμπερασματικά πάντως, λαμβάνοντας υπόψη και τις υφιστάμενες σχετικές βιβλιογραφικές 

αναφορές, ολοένα και περισσότερο φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι η τάση για έναν πιο 
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υγιεινό τρόπο διαβίωσης μεταβάλει θετικά τις αντιλήψεις και αυξάνει το ενδιαφέρον των 

καταναλωτών για τα φυσικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των καλλυντικών.  

• Διαπιστώθηκε ότι η αυξημένη οικολογική συνείδηση των γυναικών συμβάλλει στην αγορά των 

φυτικών καλλυντικών. Οι γυναίκες της παρούσας μελέτης φάνηκε να τείνουν να εμφορούνται 

από οικολογική συνείδηση και να προτιμούν τα φυσικά και βιολογικά πιστοποιημένα 

προϊόντα χωρίς χημικά και άλλα συνθετικά. Παρόμοια, οι γυναίκες καταναλωτές θεωρούν 

εξαιρετικά σημαντικούς τους λόγους αγοράς των λειτουργικών τροφίμων και 

συμπληρωμάτων διατροφής, όπως: το να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας, το 

ζητούμενο του να αισθανθούν καλύτερα, καθώς και της διατεινόμενης προσοχής που 

επιδεικνύουν στην υγεία και στη διατροφή τους γενικότερα.  

• Η εκπαίδευση σημαντικός παράγοντας αγοράς των υπό εξέταση προϊόντων. Υπολογίσιμο 

ποσοστό των καταναλωτών, όντας άτομα κυρίως με ανώτερη εκπαίδευση, δήλωσε ότι αγοράζει 

τα υπό διερεύνηση συμπληρώματα διατροφής και λειτουργικά τρόφιμα. Αντίθετα, οι 

ανήκοντες στην ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης χαρακτηριζόταν από μια τάση υποεκτίμησης 

της σημαντικότητας του να νιώθουν πιο υγιείς εξαιτίας της χρήσης των φυτικών 

καλλυντικών, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς τους, σε σχέση με τους ανήκοντες στην 

κατώτερη και μέση βαθμίδα εκπαίδευσης. 

• Η ηλικία και η αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων υγείας, παράγοντες που ευνοούν την 

κατανάλωση των υπό διερεύνηση προϊόντων. Τα άτομα μέσης ηλικίας και οι καταναλωτές που 

ανήκαν στο ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο, κατέδειξαν υψηλότερη εμπιστοσύνη στην αγορά 

των υπό εξέταση συμπληρωμάτων διατροφής και λειτουργικών τροφίμων προς την 

αντιμετώπιση πιθανού προβλήματος υγείας. Αντίθετα, οι ανήκοντες στη χαμηλότερη και 

μέση ηλικιακή βαθμίδα (18-55 ετών) χαρακτηριζόταν από τάση υποεκτίμησης της 

σημαντικότητας προληπτικότητας προστασίας της υγείας του δέρματος και των μαλλιών 

τους, ως παροτρυντικού παράγοντα αγοράς των φυτικών καλλυντικών, συγκριτικά με αυτούς 

της ανώτερης ηλικιακά κλάσης (άνω των 55 ετών). 

• Το εισόδημα και η ηλικία επηρεάζει τη συνειδητότητα για την υγεία και την προστασία του 

περιβάλλοντος. Τα άτομα της χαμηλότερης εισοδηματικής κλάσης, αξιολόγησαν υψηλότερα 

τη σπουδαιότητα του λόγου της προσοχής που επιδεικνύουν στην υγεία και στη διατροφή 

τους, αναφορικά με τα άτομα της ανώτερης τάξης. Επίσης, οι περισσότερο προχωρημένης 

ηλικίας ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ανησυχούν περισσότερο για την υγεία τους, είναι δε πιθανό 

να ανησυχούν περισσότερο και για τα γενικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ως εκ τούτου, 

φάνηκε να είναι περισσότερο προσεκτικοί για το περιεχόμενο κάθε πράσινης επισήμανσης 

των προϊόντων. 

• Η αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και η πρόληψη για τυχόν ασθένειες θεωρούνται οι 

σημαντικότεροι λόγοι που επηρεάζουν την απόφαση των καταναλωτών για την αγορά των 

συμπληρωμάτων διατροφής και λειτουργικών τροφίμων. Επίσης, η «φυσικότητα» του 

προϊόντας, η απουσία συνθετικών αρωμάτων και άλλων χημικών ουσιών, να είναι φιλικά προς 

το περιβάλλον και βιολογικά πιστοποιημένα προϊόντα θεωρούνται από την πλειοψηφία των 

καταναλωτών σημαντικοί παράγοντες αγοράς των λειτουργικών τροφίμων και καλλυντικών. 

• Θετική προδιάθεση για επιπλέον πληρωμή στα υπό διερεύνηση προϊόντα: Ένα υπολογίσιμο 

ποσοστό (27,9%) των καταναλωτών, όπως οι νεαρότερες και μέσες ηλικίες, καθώς και τα 

άτομα που ανήκαν στην ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης, φάνηκε να χαρακτηρίζονται από 
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θετική προδιάθεση να πληρώσουν επιπλέον για την αγορά αυτών των προϊόντων 

(συμπληρώματα διατροφής και λειτουργικά τρόφιμα). Ένα υψηλότερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων 38,60% ανέφερε προθυμία για επιπλέον πληρωμή για την αγορά των φυτικών 

καλλυντικών. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα παρουσιάζει σίγουρα ενδιαφέρον και πιθανά 

οφείλεται στο ότι οι συμμετέχοντες χαρακτηρίζονταν από μια ευνοϊκή στάση απέναντι στην 

αγορά φυσικών προϊόντων χωρίς χημικά και συνθετικές ουσίες Επίσης προτιμούν να είναι 

βιολογικά πιστοποιημένα και φάνηκε να δίνουν έμφαση στην υγεία τους, καθώς και στην 

προστασία του περιβάλλοντος. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά των καταναλωτών που 

επιβεβαιώνονται και από άλλες μελέτες, αυξάνουν τις πιθανότητες αγοράς των φυσικών ή 

βιολογικά πιστοποιημένων προϊόντων. 

• Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων καταναλωτών υποδηλώνουν συνήθως μια 

ευνοϊκή στάση στην αγορά των προϊόντων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες 

σχετικά με τους ισχυρισμούς υγείας να είναι αξιόπιστες και επιστημονικά αποδεδειγμένες. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο από τους αρμόδιους φορείς, 

ώστε να προσδίδεται μια σαφέστερη εικόνα για τα λειτουργικά συστατικά και τις επιπτώσεις 

των λειτουργικών τροφίμων και καλλυντικών στην υγεία. 

• Η προτίμηση των ερωτηθέντων για το ότι οι «ισχυρισμοί υγείας πρέπει να είναι επιστημονικά 

αποδεδειγμένοι», δηλώνει μια ισχυρή σχέση μεταξύ της αντίληψης περί «υγιεινών» 

προϊόντων (με ισχυρισμούς υγείας) και την προθυμία τους να αγοράσουν τα προϊόντα αυτά 

(συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα και καλλυντικά). Περαιτέρω έρευνα θα 

μπορούσε επίσης να διερευνήσει λεπτομερέστερα, κατά πόσο η μορφή της διατύπωσης των 

ισχυρισμών υγείας στις ετικέτες (κατανοητές ή επιστημονικές ή άλλες πληροφορίες) των 

προϊόντων, αυξάνει την καταναλωτική εμπιστοσύνη και την αγορά αυτών των προϊόντων.  

7.3. Προτάσεις προς τη βιομηχανία αξιοποίησης (Φαρμακολογίας, Τροφίμων και  

Καλλυντικών) των υπό διερεύνηση προϊόντων για καλύτερη αποδοχή τους  

Οι εταιρείες Φαρμάκων, Τροφίμων και Καλλυντικών για να χρήζουν καλύτερης αποδοχής τα 

υπό διερεύνηση προϊόντα τους, θα πρέπει να ανταποκριθούν στις νέες τάσεις των 

καταναλωτών, ως εξής: 

• Τα προϊόντα να είναι φυσικά, απαλλαγμένα από συνθετικά αρώματα και άλλες χημικές 

ουσίες, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, βιολογικά πιστοποιημένα προϊόντα και να 

παρέχουν οφέλη στην υγεία. 

• Διαπιστώνεται ότι τα οφέλη για την υγεία και η βελτίωση της υγείας, συγκαταλέγονται στα 

κυρίαρχα κίνητρα των καταναλωτών που οδηγούν στην κατανάλωση και χρησιμοποίηση των 

υπό διερεύνηση προϊόντων. 

• Οι προτιμήσεις των καταναλωτών για φυσικά και φρέσκα προϊόντα και ενδεχομένως η 

ποιότητα τους να πιστοποιείται, διαπιστώθηκε ως κυρίαρχη τάση στην παρούσα έρευνα. Οι 

καταναλωτές φάνηκε να έχουν ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τη φυσικότητα του προϊόντος, 

την πιστοποίηση της ποιότητάς του και ότι καλλιεργήθηκε ή μεταποιήθηκε χωρίς τη χρήση 

φυτοφαρμάκων. 

• Να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες των καταναλωτών για περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως: 

ότι το προϊόν θα πρέπει να διαθέτει μια «πράσινη» επισήμανση. Για παράδειγμα, ότι προήλθε 

από βιώσιμες γεωργικές πρακτικές με μειωμένο οικολογικό αποτύπωμα και ότι τα υλικά της 

συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα ή ότι προήλθαν από ανακυκλώσιμα υλικά. 



263 

• Διαπιστώνεται μια θετική προδιάθεση των ατόμων απέναντι στις νέες τεχνολογίες που 

μπορούν να δημιουργήσουν νέα καινοτόμα προϊόντα με ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία 

και στην ευημερία της κοινωνίας συνολικότερα. Επιπλέον, πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η 

χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στα λειτουργικά τρόφιμα δεν θα επηρεάζει τη 

«φυσικότητά» τους και τις επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. 

• Να ανταποκρίνονται στην απαίτηση των καταναλωτών, ότι τα οφέλη για την υγεία που 

αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων θα πρέπει να τεκμηριώνονται με επιστημονικά 

στοιχεία. 

• Η αναγραφή επιπλέον πληροφοριών στις ετικέτες των προϊόντων να σχετίζεται με τη 

διατροφική ασφάλεια και τις συνιστάμενες δόσεις χρήσης τους, προκειμένου να αποφέρουν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα στην υγεία των καταναλωτών. Επιπλέον, οι καταναλωτές 

φάνηκε ότι επιθυμούν οι ετικέτες να φέρουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα οφέλη για 

την υγεία, όπως αποτελέσματα από κλινικές μελέτες. 

• Να διερευνηθεί περισσότερο η μορφή της διατύπωσης των ισχυρισμών υγείας στις ετικέτες 

(κατανοητές ή επιστημονικές ή άλλες πληροφορίες) των προϊόντων, έτσι ώστε να αυξάνεται 

η καταναλωτική εμπιστοσύνη και η αγορά αυτών. 

• Τα εξεταζόμενα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές πριν κυκλοφορήσουν 

στην αγορά για να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες στην υγεία. 

• Η προώθηση των προϊόντων να βασίζεται στην ανάδειξη της ποιότητας, της διατροφικής 

ασφάλειας και τα οφέλη στην υγεία αυτών των προϊόντων με αποδεικτικά στοιχεία, όπως τα 

αποτελέσματα κλινικών μελετών. Επίσης, οι πληροφορίες για την προώθηση των ανωτέρω 

προϊόντων να είναι ρεαλιστικές, ειλικρινείς και να αναγράφονται ακόμη και οι τυχόν 

παρενέργειες από τη χρήση αυτών των τροφίμων/καλλυντικών. Επιπλέον, προτιμούν οι 

πληροφορίες για τα οφέλη στην υγεία να είναι απλές και κατανοητές. 

• Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση των ανακτώμενων (πολυ)φαινολών των 

εξεταζόμενων αποβλήτων (ελαιοτριβεία & οινοποιεία) που συνιστούν μια οικονομική πηγή 

αντιοξειδωτικών. Τα δεδομένα που συσσωρεύτηκαν από αυτή την έρευνα υποστηρίζουν την 

αποτελεσματικότητά τους στην πρόληψη των εκφυλιστικών ασθενειών μεσολαβούμενες από 

τις ελεύθερες ρίζες, όπως η αθηροσκλήρωση, η στεφανιαία νόσος και ο καρκίνος. Επιπλέον, 

πρέπει να δοθεί προσοχή στα δευτερεύοντα συστατικά του ελαιόλαδου/κρασιού, δεδομένου 

ότι θα μπορούσαν να αποτυπωθούν ειδικές φαρμακοδυναμικές επιδράσεις τους. 

• Επισημαίνεται ότι η αυξανόμενη ζήτηση για λειτουργικά τρόφιμα, ποτά και φυτικά 

καλλυντικά αναμένεται να είναι ο κύριος οδηγός για την αυξανόμενη ζήτηση των 

πολυφαινολών ως αντιοξειδωτικά. Αυτό οφείλεται λόγω της αυξανόμενης τάσης προς την 

κατεύθυνση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.  

• Τέλος, οι συνεργασίες μεταξύ ερευνητικών ινστιτούτων, ακαδημαϊκών και βιομηχανίας 

τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών θα πρέπει να ενθαρρυνθούν για τη μελλοντική έρευνα 

στην ανάπτυξη των λειτουργικών τροφίμων και φυτικών καλλυντικών με κύρια συστατικά 

τις πολυφαινόλες που ανακτώνται από τα εξεταζόμενα απόβλητα. Σε αυτή την κατεύθυνση, 

αρκετές οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες και προκλήσεις θα εμφανιστούν για τους 

παραπάνω κλάδους. 
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