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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζδαηημνζηήξ ιμο δζαηνζαήξ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς εενιά ημοξ 

ακενχπμοξ πμο ιμο πνμζέθενακ ζδιακηζηή αμήεεζα ζηα δζάθμνα ζηάδζα αοηήξ ηδξ πμνείαξ. 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ δζδαηημνζηή δζαηνζαή ιε εέια «Πμζυηδηα ηαζ ηνυπμξ γςήξ, δζαηνμθζηέξ 

ζοκήεεζεξ, ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ, θοζζηή δναζηδνζυηδηα, ζαηνζηυ ηαζ 

μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ ηαζ ηαηάζηαζδ οβείαξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ», δζελήπεδ ζηα 

πθαίζζα ημο Γζδαηημνζημφ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ ζημ Σιήια Ονβάκςζδξ ηαζ Γζαπείνζζδξ 

Αεθδηζζιμφ,  πμθή Δπζζηδιχκ Ακενχπζκδξ Κίκδζδξ ηαζ Πμζυηδηαξ Εςήξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο, ηαζ ιμο ακαηέεδηε απυ ημκ Γζδάηημνα ηφνζμ Απυζημθμ 

ηενβζμφθα.  Θα ήεεθα κα ημκ εοπανζζηήζς βζαηί ζηάεδηε δ αθμνιή κα αζπμθδεχ ιε έκα 

ηυζμ εκδζαθένμκ εέια, ηαζ ιε εθμδίαζε ιε ηζξ ααζζηέξ  ανπέξ, πμο δ πθήνδξ ηαηακυδζή ημοξ 

απμδείπεδηε απαναίηδηδ ζηδκ πμνεία. Δπίζδξ βζα ηδκ ειπζζημζφκδ πμο έδεζλε ζημ πνυζςπυ 

ιμο ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ζοιπανάζηαζδ πμο ιμο πανείπε ζηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ πμνείαξ. 

Σέθμξ, εοπανζζηχ ηδκ μζημβέκεζά ιμο βζα ηδκ ζοιπανάζηαζή ημοξ, ηδκ ηαηακυδζή ημοξ ηαζ 

ηδκ οπμιμκή ημοξ ζε υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ πμνείαξ ιμο. Δίιαζ ζδζαίηενα εοβκχιςκ βζα υζα 

ιμο έπμοκ πνμζθένεζ υθα αοηά ηα πνυκζα ηαζ ημοξ εοπανζζηχ βζα υθεξ ηζξ εοζίεξ πμο έπμοκ 

ηάκεζ χζηε κα ιμο δχζμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα αζπμθδεχ απενίζπαζημξ ιε ηζξ ζπμοδέξ ιμο 

ηαζ ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ βκχζδξ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Δηζαγσγή: Πμθθά πνμαθήιαηα οβείαξ ηαζ ιδ-ιεηαδζδυιεκεξ αζεέκεζεξ (π.π.δζααήηδξ, 

ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ, εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, οπένηαζδ, παποζανηία, ηαζ μνζζιέκμζ ηφπμζ 

ηανηίκμο) πνμηφπημοκ απυ έκα ακεοβζεζκυ ηνυπμ γςήξ, αηαηάθθδθδ ή ηαηήξ πμζυηδηαξ 

δζαηνμθή, έθθεζρδ ζςιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ άζηδζδξ ηαζ άθθεξ ζοιπενζθμνέξ πμο 

είκαζ βκςζηυ υηζ είκαζ επζαθααήξ βζα ηδκ οβεία. 

ηόρνο: Ζ πανμφζα δζαηνζαήιεθεηά ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηνυπμ γςήξ, ηζξ δζαηνμθζηέξ 

ζοκήεεζεξ, ηδ ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ, ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ 

άζηδζδξ, ημ κμζμθμβζηυ θάζιαηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ οβείαξ, ηαζ ημ μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ ηςκ 

ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξιέζδξ δθζηίαξ (35-65 έηδ)ιε ζηυπμ κα απμηαθφρεζ ζοζπεηζζιμφξ 

ιεηαλφ ημοξ.  

Μεζνδνινγία:ηδ ιεθέηδ πήνακ ιένμξ ιε ηοπαία επζθμβή 464 άκδνεξ (ιέζδ δθζηία 

47.32±7.90 έηδ) ηαζ 448 βοκαίηεξ (ιέζδ δθζηία 52.88 ± 9.92 έηδ). Οζ ζοιιεηέπμκηεξ 

απάκηδζακ ζε 5 ενςηδιαημθυβζα, πμο εθέβπεδηακ βζα ηδκ αλζμπζζηία, εβηονυηδηα ηαζ 

ακηζηεζιεκζηυηδηά ημοξ. Σα ενςηδιαημθυβζα πενζθάιαακακ ενςηήζεζξ βζα ηα δδιμβναθζηά 

παναηηδνζζηζηά, ηδκ πμζυηδηα ηαζ ημκ ηνυπμ γςήξ, ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ ζοπκυηδηα 

ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ ηαζ ηδ θοζζηή άζηδζδ. Δπίζδξ, πενζθάιαακακ ενςηήζεζξ  βζα ηδκ 

ηαηάζηαζδ οβείαξ ημοξ. Μεηά ηδ ζοθθμβή ημοξ ηα δεδμιέκα ηςδζημπμζήεδηακ 

ηαηαπςνήεδηακ ζε πνμζςπζηυ οπμθμβζζηή ηαζ ακαθφεδηακ ιε ημ ζηαηζζηζηυ παηέημ βζα ηζξ 

ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ (έηδμζδ 18.0). Ζ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ 

πναβιαημπμζήεδηε ιε πενζβναθζηή ζηαηζζηζηή, παναβμκηζηή ακάθοζδ, t-test ακελανηήηςκ 

δεζβιάηςκ, ακάθοζδ δζαζπμνάξ ηαζ πμθθαπθή βναιιζηή παθζκδνυιδζδ. 

Απνηειέζκαηα:Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζε ζοβηνίζεζξ πμο έβζκακ 

ιε αάζδ ημ θφθμ, ηδκ μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ, ηδκ δθζηζαηή μιάδα, ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ, 

ημ δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημ επάββεθια ηαζ ηδ γχκδ ηαημζηίαξ ςξ πνμξ πμθθέξ απυ ηζξ 

παναιέηνμοξ ημο ηνυπμο ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ (πμζυηδηα φπκμο, αθθενβίεξ, επίπεδα 

άβπμοξ, επίπεδα εκένβεζαξ, δζάεεζδ, εζδζηή δζαηνμθή, ζηακμπμίδζδ απυ ημ ζςιαηζηυ αάνμξ 

ηαζ δζάεεζδ θυβς ημο αάνμοξ), ηςκ επζπέδςκ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ (ηα δδιδηνζαηά ηαζ ηα 

ανημζηεοάζιαηα, ηα υζπνζα, ηζξ παηάηεξ, ηα θνμφηα, ηα θαπακζηά, ημοξ λδνμφξ ηανπμφξ, ηα 

ράνζα ηαζ ηα εαθαζζζκά, ηα ηνεαηζηά ηαζ ηα αθθακηζηά, ημ βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά, ηα 

αοβά, ημ εθαζυθαδμ, ηα άθθα θίπδ, ηα αθημμθμφπα πμηά, ηα ακαροηηζηά, ημκ ηαθέ ηαζ ηα 

αθερήιαηα, ηα ιαβεζνεοηά, ημ βνήβμνμ θαβδηυ, ηαζ ηα βθοηά), ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 
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ζηδκ ενβαζία, ζημ ζπίηζ, ηαζ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ, ηαζ ζημ κμζμθμβζηυ θάζια (ημ άκς 

βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ημ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ, ημ θεπηυ έκηενμ, ημ παπφ έκηενμ, 

ηζξ ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία, ηα ακαβηαία θζπίδζα, ηα ζάηπανα, ηδκ ακάβηδ ζε 

αζηαιίκεξ, ηα επζκεθνίδζα, ηδκ οπυθοζδ, ημ εονεμεζδή, ηα ακδνμθμβζηά, ηα βοκαζημθμβζηά, ηα 

ηανδζαββεζαηά, ηα κεθνά ηαζ ηδκ ηφζηδ, ηαζ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια).   Παναηδνήεδηε 

επίζδξ ηθδνμκμιζηυηδηα ζε αζεέκεζεξ υπςξ μ δζααήηδξ, μ ηανηίκμξ, δ κεθνμπάεεζα ηαζ ηα 

ηανδζαββεζαηά κμζήιαηα.  Σέθμξ, παναηδνήεδηακ ζοζπεηζζιμί ιεηαλφ ημο κμζμθμβζημφ 

θάζιαημξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ, ηαζ ημο αολδιέκμο νίζημο βζα ηδκ ακάπηολδ 

παεήζεςκ ηαζ αζεεκεζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ηαηδβμνίεξ ηαζ επίπεδα 

ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ,αθθά ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ηαηδβμνίεξ ηαζ επίπεδα θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ άζηδζδξ.   

πκπεξάζκαηα:Σα ζημζπεία πμο ζοθθέπηδηακ είκαζ άηνςξ ακδζοπδηζηά βζα ημ ιέθθμκ, 

ηαεχξ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ ηαζ ηςκ πνμαθδιάηςκ ζηδ δζαηνμθή, ηδκ 

έθθεζρδ  θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ έκακ ηαηυ ηνυπμ γςήξ πνμιδκφμοκ αφλδζδ ηδξ 

κμζδνυηδηαξ ηαζ ζοκκμζδνυηδηαξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ ιέζδξ δθζηίαξ ζημ ιέθθμκ.   
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ABSTRACT 

Introduction: Many health problems and non-communicable diseases (e.g., diabetes, 

cardiovascular disease, stroke, hypertension, obesity, and certain types of cancer) are caused 

by an unhealthy lifestyle, inappropriate or of poor quality nutrition, lack of physical activity 

and exercise and other behaviours that are known to be harmful and detrimental to health. 

Objective:This dissertation examines the quality of life and lifestyle, eating habits, food 

consumption frequency, physical activity and exercise levels, health problems and status, and 

family history of the middle-aged residents of Laconia(35-65 years) with the aim of finding 

correlations between them. 

Methodology:The participants were selected by random sampling, and involved 664 men 

(mean age  47.32±7.90 years) and 448 women (mean age 52.88± 9.92 years), who lived 

permanently in the municipality of Laconia. All participants completed 5 questionnaires, 

which were assessed for reliability, validity and objectivity. The questionnaires included 

questions on demographic characteristics, quality of life and lifestyle, eating habits and 

frequency of food consumption and physical activity levels. The questionnaires also included 

questions that related to the participants‘ health status and possibility of inheriting a disease. 

After collection of the questionnaires the data were coded, a database was built, and the 

information gathered was analysed with the Statistical Package for the Social Sciences 

(version 18.0). The statistical analysis of the data was carried out using descriptive statistics, 

factor analysis, independent samples t-tests and ANOVA, analysis of variance and multiple 

linear regression. 

Results:Statistically significant differences were observed in comparisons that were made on 

the basis of gender, marital status, age group, educational level, body mass index, profession 

and residential zone on many of the parameters of the quality of life and lifestyle (quality of 

sleep, allergies, stress levels, energy levels, mood, special diet, satisfaction from body weight, 

and mood related to weight), food consumption levels (cereals and pastries, legumes, 

potatoes, fruits, vegetables, nuts, fish and seafood, meat and meat products, milk and dairy 

products, eggs, olive oil and other fats, alcoholic beverages, soft drinks, coffee and infusions, 

cooked dishes, fast food, and sweets), physical activity levels at work, at home, and during 

free time, and in the health related problems and diseases of the various systems studied (the 

upper gastrointestinal tract, liver and gall bladder, small intestine, large intestine, mineral 

needs, essential lipids, sugars, vitamin needs, the adrenal glands, the pituitary, the thyroid, 
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andrologicand gynaecologic systems, cardiovascular system, kidney and bladder, and 

immune system). The role played by inheritance was also observed in diseases such as 

diabetes, cancer, kidney disease and cardiovascular disease. Finally, associations were 

observed between thehealth status of the residents of Laconia, and increased risk for 

developing diseases associated with specific categories and levels of food consumption, but 

also specific categories and levels of physical activity and exercise. 

Conclusion: The data collected raises serious concerns for the future, as the combination of 

heredity and problems in nutrition, lack of physical activity and a bad lifestyle presage 

increased morbidity and co-morbidity for the middle-aged residents of Laconia in the future. 
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1 

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1 Πξόινγνο 

Ζ εηαζμιδπάκζζδ, δ αζηζημπμίδζδ, δ παβημζιζμπμίδζδ ηαζ δ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή 

ελέθζλδ έπμοκ μδδβήζεζ ζε ναβδαίεξ αθθαβέξ ζηδκ πμζυηδηα ηαζ ηνυπμξ γςήξ, ζηδ 

δζαηνμθή,ζηα επίπεδα ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ζημ κμζμθμβζηυ θάζια ηςκ ηαηά ηυπμοξ 

ακενχπζκςκ πθδεοζιχκ ηαζ ζε αάεμξ πνυκμο έπμοκ ιεηααάθεζ ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα 

μνζζιέκςκ αζεεκεζχκ υπςξ μ ζαηπανχδδξ δζααήηδξ, μ ηανηίκμξ ηαζ μζ κεθνμπάεεζεξ. Χξ 

ζοκέπεζα, εηαημιιφνζα άκενςπμζ οπμθένμοκ απυ πνμαθήιαηα οβείαξ, πμο 

ακηζηαημπηνίγμκηαζ απυ ηδκ επίπηςζδ ηςκ αζεεκεζχκ (π.π., παποζανηία, δζααήηδξ, 

ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ, εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ, οπένηαζδ, ηαζ μνζζιέκςκ ηφπςκ ηανηίκμο) 

πμο πνμηφπημοκ απυακεοβζεζκυ ηνυπμ γςήξ, ηδκ αηαηάθθδθδ ή ηαηήξ πμζυηδηαξ δζαηνμθή, 

ηδκ έθθεζρδ ζςιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ άζηδζδξ ηαζ άθθεξ ζοιπενζθμνέξ πμο είκαζ 

βκςζηυ υηζ είκαζ επζαθααήξ βζα ηδκ οβεία (Weatherby, 2004). ήιενα, ηα ζοζηήιαηα οβείαξ 

ηαζ δ ένεοκα ακαθχκμοκ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ πυνςκ ημοξ βζα ηδ εεναπεία αζεεκεζχκ 

(ΠΟΤ, 2003). Ζ ιεβάθδ πνυηθδζδ βζα ηζξ ακεπηοβιέκεξ αθθά ηαζ ηζξ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ, 

είκαζ κα ακηζζηναθεί αοηή δ ηαηάζηαζδ, κα ιεηαημπζζηεί απυ ιζα αιοκηζηή πμθζηζηή 

ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ αζεέκεζαξ ζε ιζα επζεεηζηή ηαζ πνμθδπηζηή πνμζέββζζδ ζηδκ πνμαβςβή 

ηδξ οβείαξ. Ζ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ, ηδξ δζαηνμθήξ, ηδξ θοζζηήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ημο 

κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ηςκ ιεθχκ ιίαξ ημζκςκίαξ είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ 

επίηεολδ ημο ζηυπμο αοημφ. διακηζημί πανάβμκηεξ ζηδκ υθδ οπυεεζδ είκαζ δ επίζδξ δ 

βεκεηζηή ζφκεεζδ εκυξ πθδεοζιμφ ηαζ δ ηθδνμκμιζηυηδηα, ημ ημζκςκζμθμβζηυ ημο θάζια, ημ 

πενζαάθθμκ, δ ημζκςκζημμζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ημ επίπεδμ βκχζεςκ πμο επδνεάγμοκ ημκ 

«ηαηακαθςηή». Χζηυζμ, δ ηαηακυδζή ιαξ βζα ηδ ζφκεεηδ ζπέζδ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ 

παναβυκηςκ είκαζ αηυιδ ζηα ζπάνβακα.  Δδχ ηαζ πμθφ ηαζνυ, δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα 

έπεζ εηδδθχζεζ εκδζαθένμκ βζα ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηαζ δζαηνμθήξ, ηα επίπεδα θοζζηήξ 

άζηδζδξ,ημ κμζμθμβζηυ θάζια ηαζ ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα μνζζιέκςκ αζεεκεζχκ ιε αάζδ πςξ 

αοηά εηθνάγμκηαζ απυ ημοξ ηαηά ηυπμοξ πθδεοζιμφξ ηδξ βδξ.   Δίκαζ πθέμκ εονέςξ 

απμδεηηυ πςξ ηδ αάζδ ηδξ ηαθήξ οβείαξ απμηεθεί έκαξ οβζεζκυξ ηνυπμξ γςήξ, ιζα οβζεζκή, 

ζζμννμπδιέκδ ηαζ πμζηίθδ δζαηνμθή ηαζ δ ηαηηζηή θοζζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ άζηδζδ.  
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1.2 Θεσξεηηθό ππόβαζξν 

Δίκαζ εονέςξ βκςζηυ ηαζ ηεηιδνζςιέκμ υηζ δ δίαζηα ηαζ δ δζαηνμθή, δ θοζζηή άζηδζδ ηαζ μ 

ηνυπμξ γςήξ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ οβείαξ ηαζ ηδκ πνυθδρδ αζεεκεζχκ 

(ΠΟΤ, 2003). Οζ πνυκζεξ ιδ-ιεηαδζδυιεκεξ αζεέκεζεξ πενζθαιαάκμοκ: (1) ηανδζαββεζαηέξ  

παεήζεζξ ηαζ εβηεθαθζηά επεζζυδζα, (2) ηανηίκμ, (3) πνμαθήιαηα ημο ιεηααμθζζιμφ ηαζ ημο 

εκδμηνζκμθμβζημφ ζοζηήιαημξ, (4) βαζηνεκηενζηέξ παεήζεζξ, (5) κεθνζηή ακεπάνηεζα, (6) 

ροπζαηνζηά πνμαθήιαηα ηαζ παεήζεζξ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ, (7) αζεέκεζεξ 

ηςκ ιοχκ ηαζ ηςκ μζηχκ, (8) ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα, (9) ακαπαναβςβζηέξ 

δοζθεζημονβίεξ, (10) δενιαημθμβζηέξ παεήζεζξ   (Weatherby, 2004).   

Ο Weatherby (2004), ακαθένεζ ηζξ αηυθμοεεξ ανπέξ πάκς ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγεηαζ δ ηαθή 

οβεία: (1) ζςζηή δζαηνμθή, (2) ανηεηυξ φπκμξ, (3) ζςζηή δζαπείνζζδ ημο άβπμοξ, (4) ηαθή 

πέρδ, απμννυθδζδ  ηαζ πνήζδ ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ, (5) ζςζηή αθυδεοζδ, (6) 

αέθηζζηα επίπεδα αθάηςκ ηαζ ιζηνμζημζπείςκ, (7) ζζμννμπδιέκα επίπεδα ακαβηαίςκ 

θζπζδίςκ, (8) ηαθή νφειζζδ ημο ιεηααμθζζιμφ ηςκ ζαηπάνςκ, (9) ζςζηή εκοδάηςζδ, (10) 

επανηή επίπεδα αζηαιζκχκ, (11) ζζμννμπδιέκα επίπεδα μνιμκχκ, υπςξ ηδξ επζκεθνίκδξ, ηδξ 

εονμλίκδξ, ηςκ μζζηνμβυκςκ ηαζ ηςκ ακδνμβυκςκ, (12) ηαθή ηανδζαββεζαηή θεζημονβία, ηαζ 

(13) ζςζηή θεζημονβία ηςκ κεθνχκ, ηδξ ηφζηδξ ηαζ ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ.   

Ζ δθζηία, ημ θφθμ ηαζ δ βεκεηζηή πνμδζάεεζδ απμηεθμφκ ιδ ηνμπμπμζήζζιμοξ πανάβμκηεξ.  

Πμθθμί ςζηυζμ απυ ημοξ ηζκδφκμοξ βζα ηδκ οβεία εκυξ ακενχπμο πμο ζοκδέμκηαζ ιεκ ιε ηδκ 

δθζηία ηαζ ημ θφθμ είκαζ ηνμπμπμζήζζιμζ. Αοημί μζ ηίκδοκμζ πένακ ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ 

πενζθαιαάκμοκ: (1) ζοιπενζθμνζημφξ πανάβμκηεξ (π.π. δζαηνμθή, έθθεζρδ ζςιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ, ηάπκζζια, ηαηακάθςζδ μζκμπκεφιαημξ), (2) αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ (π.π. 

δοζθζπζδαζιία, οπένηαζδ, οπεναμθζηυ αάνμξ, οπενζκζμοθζκαζιία), ηαζ ηέθμξ (3) ημζκςκζημφξ 

πανάβμκηεξ, πμο απμηεθμφκηαζ απυ έκα ζφκεεημ ιίβια αθθδθμεπζδνχιεκςκ 

ημζκςκζημμζημκμιζηχκ, πμθζηζζηζηχκ ηαζ άθθςκ πενζααθθμκηζηχκ παναιέηνςκ (ΠΟΤ, 

2003). 

Δίκαζ βκςζηυ εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα υηζ δ δζαηνμθή παίγεζ ααζζηυ νυθμ ςξ πανάβμκηαξ 

ηζκδφκμο βζα πνυκζεξ αζεέκεζεξ. Αοηυ πμο είκαζ πνμθακέξ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ είκαζ υηζ μζ 

ιεβάθεξ αθθαβέξ έπμοκ ζανχζεζ υθδ ηδκ οθήθζμ απυ ημ δεφηενμ ιζζυ ημο εζημζημφ αζχκα, 

πνμηαθχκηαξ ζδιακηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ζηδ δζαηνμθή, πνχηα ζηζξ αζμιδπακζηέξ πενζμπέξ 

ηαζ, πζμ πνυζθαηα, ζηζξ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ. Παναδμζζαηέξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ πμο 

ααζίγμκηακ ηονίςξ ζηα θαπακζηά ηαζ ηα θνμφηα ακηζηαηαζηάεδηακ απυ δίαζηεξ ορδθήξ 
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πενζεηηζηυηδηαξ ζε θζπανά ηαζ εκένβεζα, ηαζ ιε ζδιακηζηή πενζεηηζηυηδηα ζε ηνυθζια 

γςζηήξ πνμέθεοζδξ. Αθθά δ δζαηνμθή, εκχ είκαζ ηαεμνζζηζηή βζα ηδκ πνυθδρδ πνυκζςκ 

αζεεκεζχκ, είκαζ ιυκμ έκαξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο. Ζ έθθεζρδ ζςιαηζηήξ άζηδζδξ, ζηζξ 

ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ υζμ ηαζ ζηζξ αζμιδπακζηέξ, πμο ηχνα ακαβκςνίγεηαζ ςξ υθμ ηαζ πζμ 

ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ οβείαξ, είκαζ ημ απμηέθεζια ιζαξ πνμμδεοηζηήξ αθθαβήξ ημο 

ηνυπμο γςήξ ιε πζμ ηαεζζηζηά πνυηοπα. Ο ζοκδοαζιυξ αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ ιε άθθμοξ 

ηζκδφκμοξ, υπςξ ημ ηάπκζζια ηαζ δ ηαηακάθςζδ μζκμπκεφιαημξ, είκαζ πζεακυ κα έπμοκ ιζα 

πνυζεεηδ επίπηςζδ ή αηυια ηαζ έκα πμθθαπθαζζαζηζηυ απμηέθεζια, ζηακά κα επζηαπφκμοκ 

ημκ νοειυ ιε ημκ μπμίμ δζαπέεηαζ δ επζδδιία ηςκ πνυκζςκ ιδ-ιεηαδζδυιεκςκ αζεεκεζχκ ζηζξ 

ακαπηοβιέκεξ υζμ ηαζ ηζξ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ (ΠΟΤ, 2003).   

Πμθθμί επζζηήιμκεξ ημο ζαηνζημφ ηθάδμο έπμοκ εδχ ηαζ πμθφ ηαζνυ επζζδιάκεζ ηζξ 

επζπηχζεζξ ηδξ δζαηνμθήξ ζημκ ηίκδοκμ ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ, αθθά ηαζ ζηδ ζπέζδ 

ιεηαλφ ηδξ δζαηνμθήξ ηαζ πμθθχκ άθθςκ παεήζεςκ, υπςξ ζοβηεηνζιέκεξ ιμνθέξ ηανηίκμο, 

δζααήηδ, ηαηαννάηηδ, εηθφθζζδξ ηδξ ςπνάξ ηδθίδαξ, πμθμθζείαζδξ, πέηνεξ ζηα κεθνά ηαζ 

βεκεηζηέξ ακςιαθίεξ, πμο έπμοκ ηεηιδνζςεεί πζμ πνυζθαηα. Τπάνπμοκ έλζ πηοπέξ ηδξ 

δζαηνμθήξ ιε ζζπονέξ εκδείλεζξ βζα ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία: (1) Ακηζηαηάζηαζδ 

ηςκ ημνεζιέκςκ ηαζ trans θζπανχκ μλέςκ ιε αηυνεζηα θίπδ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

ςιέβα-3 θζπανχκ μλέςκ (Hu, vanDam ηαζ Liu, 2001). (2) Γζαηνμθή πθμφζζα ζε θνμφηα ηαζ 

θαπακζηά (Giovannucci, 2002). (3) Καηακάθςζδ δδιδηνζαηχκ μθζηήξ άθεζδξ ηαεχξ είκαζ 

πθμφζζα ζε θοηζηέξ (Swinburn ηαζ ζοκ., 2004). (4) Πενζμνζζιυξ ηδξ ηαηακάθςζδ γάπανδξ 

ηαζ πμηχκ πμο έπμοκ ιεβάθδ πενζεηηζηυηδηα ζε γάπανδ (Hu, vanDam, ηαζ 2001). (5) 

Πενζμνζζιυξ ηδξ οπεναμθζηήξ εενιζδζηήξ πνυζθδρδξ απυ μπμζαδήπμηε πδβή ((Hu 

ηαζvanDam, 2001). (6) Πενζμνζζιυξ ζηδκ πνυζθδρδ καηνίμο (ΠΟΤ ηαζ FAO 2003).  Ζ 

ααζζηή δζηαζμθμβία βζα ημκ πενζμνζζιυ ημο καηνίμο είκαζ δ ανκδηζηή επίδναζή πμο αζηεί 

ζηδκ ανηδνζαηή πίεζδ, έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο βζα εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ ηαζ 

ζηεθακζαία κυζμ. Ο ΠΟΤ έπεζ πνμηείκεζ ακχηαημ υνζμ ηαηακάθςζδξ καηνίμο ζηα 1,7 g ακά 

διένα (ΠΟΤ, 2003). 

ε ζπέζδ ιε ηδκ πμζυηδηα ηδξ δζαηνμθήξ, μζ ιεθέηεξ έπμοκ ακαθένεζ αολδιέκμ ηίκδοκμ ηαζ 

αολδιέκα επίπεδα δοζθεζημονβζχκ απυ οπεναμθζηέξ πμζυηδηεξ ζαηπάνςκ, αθαηζμφ, αθημυθ, 

ηαζ ημνεζιέκςκ ηαζ ηνακξ θζπανχκ μλέςκ, ηαεχξ ηαζ ακεπανηή επίπεδα ζκχκ, θνμφηςκ, 

θαπακζηχκ, δδιδηνζαηχκ ηαζ μνζζιέκςκ ενεπηζηχκ μοζζχκ (π.π., αζηαιίκεξ ηαζ 

ιζηνμζημζπεία) (Calder ηαζ ζοκ., 2011 ∙ Egger ηαζ Dixon, 2010). Σα επίπεδα επελενβαζίαξ 
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έπμοκ πνμηαεεί επίζδξ ςξ ιζα πνυζεεηδ έκδεζλδ ηζκδφκμο (Cambell ηαζ Campbell, 2006). 

Φαίκεηαζ κα οπάνπεζ ιζα ζαθείξ ιεηαβεοιαηζηή δοζθεζημονβία απυ ηα επελενβαζιέκα 

ηνυθζια έκακηζ ηςκ αηαηένβαζηςκ ηνμθίιςκ, βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ έκακ ελεθζηηζηυ νυθμ 

ζηδκ οβζεζκή δζαηνμθή (Cambell ηαζ Campbell, 2006 ∙ Egger ηαζ Dixon, 2010 ∙ Cordain, 

2012). Ακ ηαζ ελαημιζηεοιέκμζ ηαζ βεκεηζημί πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηα απμηεθέζιαηα 

(Minich ηαζ Bland, 2013), ημ πεζνυηενμ ζεκάνζμ βζα ηδκ παποζανηία ηαζ ηζξ πνυκζεξ 

παεήζεζξ, ιε αάζδ ηα οπάνπμκηα ζημζπεία είκαζ ιζα ζφβπνμκδ, δοηζηή δζαηνμθή πμο 

απμηεθείηαζ απυ αολδιέκδ ηαηακάθςζδ επελενβαζιέκςκ ηνμθίιςκ (Barbaresko, ηαζ ζοκ., 

2013). Δκχ ιπμνεί κα οπάνπεζ δζαιάπδ βζα ηδκ αάζδ ιζαξ ζδακζηήξ δζαηνμθήξ (π.π., 

Μεζμβεζαηή, ακηζθθεβιμκχδδξ, παναδμζζαηή, η.θπ.), δ  νήζδ ημο Michael Pollan (Pollan, 

2008) «Φάηε θαβδηυ. Κονίςξ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ. πζ πάνα πμθφ», πανέπεζ έκακ απθυ, 

ζοκμπηζηυ ηαζ αηνζαή ιαηνμπνυεεζιμ δζαηνμθζηυ ζηυπμ. 

Ζ ζδιαζία ηδξ δζαηνμθήξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ πνυκζςκ ιδ–

ιεηαδζδυιεκςκ αζεεκεζχκ είκαζ βκςζηή (Egger ηαζ Dixon, 2010). Ζ ηαηή δζαηνμθή ή δ 

οπενθαβία έπμοκ πνμηαεεί ςξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ηαζ εοεφκμκηαζ βζα ηα 2/3 ημο νίζημο βζα 

ηδκ ακάπηολδ μνζζιέκςκ πνυκζςκ παεήζεςκ υπςξ μ δζααήηδξ ηφπμο ΗΗ,  μζ ηανδζαββεζαηέξ 

παεήζεζξ (Ezzati ηαζ Riboli, 2013) ηαζ έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηςκ οπμθμίπςκ πνυκζςκ 

αζεεκεζχκ (AustralianInstituteofHealthandWelfare, 2013). Σα πνμαθήιαηα οβείαξ έπμοκ 

ζπέζδ ιε δφμ ζοβηεηνζιέκα ενεπηζηά ζοζηαηζηά (Galland, 2010) ηαζ ηζξ ζοκμθζηέξ 

δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ (Barbaresko ηαζ ζοκ., 2013), ιε ημοξ κμζμθμβζημφξ δείηηεξ κα 

ζοκδέμκηαζ βεκζηά ιε ηνμθέξ ή δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζξ, ιε ηδκ πανμοζία ή απμοζία ηδξ 

παποζανηίαξ (Calder ηαζ ζοκ., 2011). 

Ζ οπεναμθζηή πνυζθδρδ εκένβεζαξ, ζδζαίηενα ηνμθίιςκ ορδθήξ εκενβεζαηήξ ποηκυηδηαξ, 

αθθά παιδθχκ επζπέδςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ, είκαζ έκα ζδιακηζηυ πνυαθδια ηςκ 

αζμιδπακμπμζδιέκςκ ημζκςκζχκ. Δπζπθέμκ, αηυιδ ηαζ δ οπεναμθζηή πνυθδρδ οβζεζκχκ 

ηνμθίιςκ ιπμνεί κα αολήζεζ ηδ ιεηαβεοιαηζηή (ηαζ δοκδηζηά ηδ πνυκζα) δοζθεζημονβία 

(O'Keefe, Gheewala ηαζ O'Keefe, 2013), πνμηείκμκηαξ ανκδηζηά ιαηνμπνυεεζια 

απμηεθέζιαηα. ημ άθθμ άηνμ, μ παναηεηαιέκμξ πενζμνζζιυξ πνυζθδρδξ εκένβεζαξ είκαζ 

πθέμκ ηαθά ηεηιδνζςιέκμ υηζ ζοκδέεηαζ ιε αολδιέκδ ιαηνμαζυηδηα ηαζ αεθηζςιέκδ οβεία 

(BalesηαζKraus, 2013). 

Ζ έθθεζρδ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, δ αδνάκεζα ηαζ δ ηαεζζηζηή γςή απμηεθμφκ 

ακελάνηδημοξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο βζα ηζξ ιδ-ιεηαδζδυιεκεξ αζεέκεζεξ (Dunstan ηαζ 
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ζοκ.,2012). Δίκαζ έκαξ απυ ημοξ ιεβάθμοξ ακεοβζεζκμφξ ηαζ ακενςπμβεκήξ πανάβμκηεξ ηδξ 

επμπήξ ιαξ, πμο ζοκδέμκηαζ ιε πάκς απυ 35 δζαθμνεηζηέξ αζεέκεζεξ (Booth ηαζ ζοκ., 2002). 

Ζ ηίκδζδ, δ ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ δ άζηδζδ ιπμνμφκ κα ζοθθδθεμφκ ςξ 

δζαααειίζεζξ ηαηά ιήημξ ιζαξ ηθίιαηαξ ηαζ υθεξ έπμοκ έκακ νυθμ, ζε δζαθμνεηζηυ ααειυ, 

ζηδκ πνςημβεκή πνυθδρδ ιζαξ ζεζνάξ απυ αζεέκεζεξ ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ηδ 

εεναπεία ηαζ ηδκ ακηζζηνμθή ηςκ ηζκδφκςκ ή/ ηαζ ιενζηέξ θμνέξ ηδξ ίδζαξ ηδξ κυζμο (π.π., 

δζααήηδξ ηφπμο ΗΗ). Αοηυ ηαείζηαηαζ εθζηηυ ηονίςξ ιέζς ηδξ αενυαζαξ ζηακυηδηαξ ηαζ / ή 

ηδξ ιοσηή δφκαιδξ ηαζ οβείαξ. Ζ εοελία ηαζ δ ζζμννμπία πανέπμοκ ιοσηή ηαζ ζηεθεηζηή οβεία 

πμο ιπμνεί κα αεθηζχζεζ ηδκ πμζυηδηα γςήξ. 

Πανυθμ πμο οπάνπμοκ δζαθςκίεξ ζπεηζηά ιε ημκ ηφπμ, ηδκ έκηαζδ, ηδκ ζοπκυηδηα ηαζ ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ ζςιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, δεκ οπάνπεζ ηαιία δζαθςκία ζπεηζηά ιε ηδκ αλία 

πμο αοηή έπεζ βζα ηδκ οβεία ημο ακενχπμο. Μζα βεκζηή πνμζέββζζδ ιε αάζδ ημκ ‗υβημ‘ 

(έκηαζδ × δζάνηεζα × ζοπκυηδηα) πμο πενζθαιαάκεζ αενυαζα άζηδζδ ηαζ αάνδ είκαζ 

ζηυπζιδ, εθθείρεζ ιζαξ πζμ θεπημιενμφξ ελαημιζηεοιέκδξ ή βεκεηζηήξ ηαηακυδζδξ ημο 

θαζκμιέκμο (Greenhaff ηαζ Hargreaves, 2011). Δθθείρεζ αοημφ, μζ ζοζηάζεζξ «... 

μπμζαδήπμηε δναζηδνζυηδηα είκαζ ηαθφηενδ απυ ημ ηίπμηα, ηαζ πενζζζυηενδ είκαζ ηαθφηενδ 

απυ ιζα ιζηνή», ηαζ ηα άημια εα πνέπεζ «κα εηθαιαάκμοκ ηδκ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ςξ ιζα 

εοηαζνία, ηαζ υπζ ςξ ιζα εκυπθδζδ» (NationalHealthandMedicalResearchCouncil , 1999) 

είκαζ μζ πθέμκ ηαηάθθδθεξ. Ζ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηδξ οβείαξ ακαθένεηαζ 

ςξ ζοκάνηδζδ ιε ζπήια U, ιε ηδκ οπεναμθζηή άζηδζδ κα ιζηναίκεζ ηα  μθέθδ βζα ηδκ οβεία, 

ηαεχξ ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ αφλδζδ δοζθεζημονβζχκ, πανυιμζα ιε εηείκδ ηδξ αδνάκεζαξ 

(Pinho ηαζ ζοκ., 2010 ∙ Pederson, 2006).  ημκ επυιεκμ πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ ιδ-

ιεηαδζδυιεκεξ αζεέκεζεξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ιεζςιέκδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα.   

Πίλαθαο 1 – Με-Μεηαδηδόκελεο Αζζέλεηεο πνπ Πξνθαινύληαη από Μεησκέλε Φπζηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

Αφλδζδ ηςκ εακάηςκ 

Κανηίκμ (παπέμξ εκηένμο, ζηήεμοξ, πνμζηάηδ, η.α.) 

αηπανχδδ Γζααήηδ Σφπμο ΗΗ 

Γοζθζπζδαζιία (αφλδζδ ηδξ μθζηήξ ηαζ LDL πμθδζηενυθδξ ηαζ ιείςζδ ηδξ HDL πμθδζηενυθδξ) 

Τπένηαζδ 

Ακμζμηαηαζημθή 

Μεηααμθζηυ φκδνμιμ 

Νεονμθμβζηέξ Γζαηαναπέξ (ηαηάπηςζδ, ηαηάεθζρδ ηαζ άκμζα) 

Οζηεμπυνςζδ (ηαηάβιαηα) 

Αολδιέκμ Βάνμξ/ Παποζανηία 

Άβπμξ 

ανημπεκία 
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Ζ ακεοβεζζκυξ ηνυπμξ γςήξ, δ ηαηή δζαηνμθή ηαζ δ έθθεζρδ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ 

άζηδζδξ είκαζ μζ πζμ βκςζημί πανάβμκηεξ αφλδζδξ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ. Χζηυζμ ζηζξ 

ιένεξ ιαξ, δζάθμνεξ ιεθέηεξ δείπκμοκ υηζ είηε δ ηαηή δζαηνμθή είηε δ αδνάκεζα ιπμνμφκ 

ακελάνηδηα κα επδνεάζμοκ ηδ δοζθεζημονβία ημο μνβακζζιμφ πςνίξ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζημ 

αάνμξ (Phillips ηαζ ζοκ., 2012 ∙ Richard ηαζ ζοκ., 2011). 

Όζηενα απυ ηδκ ζφκημιδ πανμοζίαζδ ηςκ παναπάκς, βίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ υθμζ μζ 

άκενςπμζ πνέπεζ κα πνμζακαημθζζημφκ ζηδκ οζμεέηδζδ εκυξ οβζμφξ ηνυπμο γςήξ, πςνίξ 

ηαηαπνήζεζξ, ιε ζςζηή δζαηνμθή ηαζ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ άζηδζδ, χζηε κα 

πνμθαιαάκεηαζ δ ειθάκζζδ πμθθχκ δζαηνμθμελανηχιεκςκ αζεεκεζχκ. Σμ ζδακζηυηενμ εα 

ήηακ κα οζμεεηδεεί αοηυξ μ οβζήξ ηνυπμξ γςήξ απυ ηδκ παζδζηή δθζηία ιέπνζ ηα βενάιαηα, 

βζαηί αοηυ εα αμδεήζεζ έκα άημιμ κα έπεζ εοελία αθθά ηαζ ηαθή οβεία ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

γςήξ ημο. 

1.3Δπηδεκηνινγηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

1.3.1 Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία γηα ην επξσπατθό πιεζπζκό 

Οζ πνυκζεξ ιδ-ιεηαδζδυιεκεξαζεέκεζεξ απμηεθμφκ ιζα απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ απεζθέξ βζα ηδ 

δδιυζζα οβεία ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ζε ημπζηυ, εεκζηυ ηαζ παβηυζιζμ επίπεδμ. Δηηυξ 

απυ ημ ηυζημξ ηδξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ, ηα πνυκζα ιδ ιεηαδζδυιεκα κμζήιαηα 

ζοιαάθθμοκ μοζζαζηζηά ζηζξ δαπάκεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ απχθεζα ηδξ παναβςβζηυηδηαξ. 

Ζ παποζανηία, μζ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ (cardiovasculardiseases - CVD), μ ηανηίκμξ ηαζ μ 

δζααήηδξ εοεφκμκηαζ βζα 35 εηαημιιφνζα εακάημοξ ηαζ 60% ημο ζοκυθμο ηςκ εακάηςκ 

εηδζίςξ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. ηδκ Δονχπδ, αοηά ηα κμζήιαηα έπμοκ ιεβαθφηενδ 

επίδναζδ, ακηζπνμζςπεφμκηαξ ημ 70% ημο ζοκυθμο ηςκ εακάηςκ. Οζ ηανδζαββεζαηέξ 

παεήζεζξ είκαζ δ αζηία ημο 52% ηςκ εακάηςκ ζηδκ Δονχπδ ηαζ εηηζιάηαζ υηζ ημζηίγμοκ ζηδκ 

Δονςπασηή μζημκμιία €192 δζζεηαημιιφνζα εηδζίςξ. Οζ πνμαμθέξ δείπκμοκ υηζ ημ 2020 3,4 

εηαημιιφνζα Δονςπαίμζ εα κμζήζμοκ απυ ηανηίκμ ηαζ πάκς απυ 2,1 εηαημιιφνζα εα 

πεεάκμοκ θυβς ηδξ κυζμο αοηήξ (Δονςπασηή Δπζηνμπή, 2005 ∙ Jotangiaηαζ ζοκ., 2005 ∙ 

Lobstein, BaurηαζUauy, 2004 ∙ Lobstein ηαζFrelut, 2003 ∙ LobsteinηαζJackson-Leach, 2006).  

Ο επυιεκμξ πίκαηαξ πανμοζζάγεζ ηδξ ααζζηέξ αζηίεξ εακάημο ζηδκ Δονχπδ.   
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Πίλαθαο 2 – Αηηίεο Θαλάηνπ ζηελ Δπξώπε (Πεγή: ΠΟΤ, 2009) 

Αλαπλεπζηηθά Πξνβιήκαηα 6% 

Σξαπκαηηζκνί θαη Γειεηεξίαζε 5% 

Τπόινηπεο Αηηίεο 18% 

ηεθαληαία Νόζνο 22% 

Άιια Καξδηαγγεηαθά Ννζήκαηα 15% 

Δγθεθαιηθό Δπεηζόδην 17% 

Καξθίλνο ηήζνπο 3% 

Καξθίλνο Πλεπκόλσλ 2% 

Καξθίλνο Παρένο Δληέξνπ 2% 

Καξθίλνο ηνκάρνπ 1% 

Άιιεο Μνξθέο Καξθίλνπ 9% 

 

 

Γξάθεκα 1 – Αηηίεο Θαλάηνπ ζηελ Δπξώπε (Πεγή: ΠΟΤ, 2009) 

Ζ δζαηνμθή είκαζ έκαξ απυ ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ ηνμπμπμζήζζιμοξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο βζα 

ιδ-ιεηαδζδυιεκεξ αζεέκεζεξ.  ηδκ Δονχπδ έπεζ οπμθμβζζηεί υηζ επηά πανάβμκηεξ 

ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 60% ηδξ κμζμθμβζηήξ επζαάνοκζδξ, ηαζ είκαζ μζ ελήξ: ηάπκζζια (21%), 

αθημυθ (%17), παιδθή ηαηακάθςζδ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ (7%), έθθεζρδ θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ (6%), ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ (21%), ορδθή πμθδζηενυθδ (15%), αολδιέκμ 

6%

5%

18%

22%
15%

17%

3%

2%
2%

1%
9%

Αναπνευςτικά Ρροβλιματα

Τραυματιςμοί & Δθλθτθρίαςθ

Υπόλοιπεσ Αιτίεσ

Στεφανιαία Νόςοσ

Άλλα Καρδιαγγειακά Νοςιματα

Εγκεφαλικό Επειςόδιο

Καρκίνοσ Στικουσ

Καρκίνοσ Ρνευμόνων

Καρκίνοσ Ραχζωσ Εντζρου

Καρκίνοσ Στομάχου

Άλλεσ Μορφζσ Καρκίνου
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αάνμξ ηαζ παποζανηία (13%).  Οζ 5 απυ αοηέξ ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηδ δζαηνμθή (ΠΟΤ, 

2009).   

 

Γξάθεκα 2 – Δπίδξαζε ησλ Γηαηξνθηθώλ πλεζεηώλ θαη ηνπ Σξόπνπ Εσήο ζην Ννζνινγηθό 

Φάζκα (Πεγή: ΠΟΤ, 2009) 

Κθζκζηέξ ένεοκεξ πμο δζεκενβήεδηακ παβημζιίςξ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ζημκ ημιέα ηδξ 

δζαηνμθήξ ηαζ ηδξ θοζζηήξ άζηδζδξ έπμοκ δείλεζ υηζ δζαηνμθή πθμφζζα ζε θζπανά, αθάηζ, 

γάπανδ ηαζ θηςπή ζε θνμφηα ηαζ θαπακζηά ηαζ δ ηαεζζηζηή γςή, απμηεθμφκ πανάβμκηεξ 

ηζκδφκμο βζα πμθθέξ κυζμοξ. Καηά ηδκ άζηδζδ ηδξ ζαηνζηήξ επζζηήιδξ ζηδκ ηαεδιενζκή 

ηθζκζηή πνάλδ, μ ζφβπνμκμξ εζδζηυξ παεμθυβμξ ακηζιεηςπίγεζ ηαεδιενζκχξ πθδεχνα 

κμζδιάηςκ ηαζ παεμθμβζηχκ δζαηαναπχκ, έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ μπμίςκ μθείθεηαζ ζε  

ιζηνυηενμ ή ιεβαθφηενμ ααειυ ζε αοηέξ ηζξ θακεαζιέκεξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ημο 

ζφβπνμκμο Έθθδκα ηαζ ζηδκ έθθεζρδ θοζζηήξ άζηδζδξ.  Ονζζιέκα απυ ηα πζμ ημζκά 

κμζήιαηα ηαζ παεμθμβζηέξ δζαηαναπέξ ζηδκ ειθάκζζδ ηςκ μπμίςκ ζοκηεθμφκ ζε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ ηαηέξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ είκαζ μ δζααήηδξ, δ οπενπμθδζηενμθαζιία, ημ 

ιεηααμθζηυ ζφκδνμιμ, δ οπένηαζδ, δ ακαζιία ηαζ άθθεξ  (ΠΟΤ, 2009).   

 

21%

17%

7%

6%

21%

15%

13%
Κάπνιςμα

Αλκοόλ

Χαμθλι Κατανάλωςθ Φροφτων και 
Λαχανικϊν

Ζλλειψθ Φυςικισ Δραςτθριότθτασ

Υψθλι Αρτθριακι Ρίεςθ

Υψθλι Χολθςτερόλθ

Αυξθμζνο Βάροσ και Ραχυςαρκία.



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

9 

 

 

Δηθόλα 1 – Ζ Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή 

Οζ δζαηνμθμελανηχιεκεξ αζεέκεζεξ πνμηαθμφκηαζ άιεζα ή έιιεζα απυ ηδκ έθθεζρδ ηςκ 

απαναίηδηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ζηδ δζαηνμθή. Δίκαζ ζοκήεςξ αζεέκεζεξ πμο ζοκδέμκηαζ 

ιε πνυκζμ οπμζζηζζιυ ακ ηαζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ζημκ Γοηζηυ ηυζιμ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε 

ηδκ παποζανηία απυ ηδκ οπενηαηακάθςζδ ηνμθήξ ηαζ ηδκ οπενθαβία, πμο ιπμνεί επίζδξ κα 

πνμηαθέζεζ ή κα ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ ζμαανχκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ.  Οζ πενζζζυηενεξ 

πνυκζεξ αζεέκεζεξ είκαζ ζοκήεςξ απμηνέρζιεξ ιε ηδκ αθθαβή ημο ηνυπμο γςήξ.  Ακ ηαζ 

απαζηείηαζ πεναζηένς ένεοκα βζα ηδκ ιεθέηδ ηςκ ιδπακζζιχκ ιε ημοξ μπμίμοξ δ δζαηνμθή 

ηαζ δ θοζζηή άζηδζδ ζοκδέμκηαζ ιε μνζζιέκεξ κυζμοξ, είκαζ πθέμκ ακηζθδπηυ απυ ηα 

επζζηδιμκζηά ζημζπεία πμο έπμοκ ζοβηεκηνςεεί υηζ πνέπεζ μζ ημζκςκίεξ κα πάνμοκ άιεζα 

ιέηνα ςξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή.  Πένα απυ ηδκ ζαηνζηή θνμκηίδα πμο πνήγμοκ μζ ήδδ 

κμζμφκηεξ, δ πνςημβεκήξ πενίεαθρδ πμο απμζημπεί ζηδκ πνυθδρδ ηςκ 

δζαηνμθμελανηχιεκςκ κυζςκ  πνέπεζ κα βίκεζ ηφνζμ ιέθδια ηςκ ζοζηδιάηςκ οβείαξ βζαηί 

είκαζ μ πζμ απμηεθεζιαηζηυξ, μζημκμιζηυξ ηαζ ιαηνμπνυκζα δζαηδνήζζιμξ ηνυπμξ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ επζδδιίαξ αοηήξ παβημζιίςξ (Νάζηα ηαζ ζοκ., 2005). 

1.3.2 Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό 

1.3.3.1Θλεζηκόηεηα 

Ζ βεκζηή εκδζζιυηδηα, απυ υθεξ ηζξ αζηίεξ, ζηδκ Δθθάδα ημ 2009, ήηακ 577,4 ακά 100.000 

πθδεοζιμφ. Συζμ δ ζοκμθζηή, υζμ ηαζ δ ηαηά θφθμ βεκζηή εκδζζιυηδηα, έπμοκ ζηαεενή 

πηςηζηή πμνεία ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Μυκδ ελαίνεζδ απμηεθεί δ μιάδα δθζηζχκ άκς ηςκ 75, 

υπμο δεκ παναηδνείηαζ ιείςζδ. Χζηυζμ, δ πηχζδ αοηή  ζοιααίκεζ  ιε  αναδφηενμοξ  

νοειμφξ,  ζε  ζπέζδ  ιε  ηζξ  οπυθμζπεξ  πχνεξ  ηδξ  ΔΔ-27, ηάζδ  πμο  παναιέκεζ  ζηαεενή  
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απυ  ημ  1990  ηαζ  ιεηά.  Ζ  Δθθάδα  ημ  2009 είπε  ορδθυηενμ  δείηηδ  βεκζηήξ 

εκδζζιυηδηαξ  ζε  ζπέζδ  ιε  ημκ  ιέζμ  υνμ  ηςκ  ΔΔ-27.  (577,4  έκακηζ  600,6  ακά 

100.000) ηαζ ηα επυιεκα πνυκζα, ακ ζοκεπζζημφκ μζ ίδζμζ νοειμί ιείςζδξ, ακαιέκεηαζ κα 

ανεεεί πάκς ηαζ απυ ημκ ιέζμ υνμ ηδξ ΔΔ-27  (Σενγυπμοθμξ ηαζ ανάθδξ, 2013). 

Οζ ηφνζεξ αζηίεξ εακάημο ζημκ εθθδκζηυ πθδεοζιυ ημ 2009, ιε θείκμοζα ζεζνά, ήηακ ηα 

κμζήιαηα ημο ηοηθμθμνζημφ ζοζηήιαημξ,  ηα  ηαημήεδ  κεμπθάζιαηα,  μζ  παεήζεζξ  ημο  

ακαπκεοζηζημφ  ζοζηήιαημξ  ηαζ  μζ  ελςηενζηέξ αζηίεξ πμο πνμηαθμφκ ηναφιαηα ηαζ 

δδθδηδνζάζεζξ. Σμ 2009, ημ 43,3% ηςκ εακάηςκ ζηδκ Δθθάδα μθεζθυηακ ζε  κμζήιαηα  ημο  

ηοηθμθμνζημφ  ζοζηήιαημξ,  εκχ  ηα  ηαημήεδ  κεμπθάζιαηα  ήηακ  οπεφεοκα  βζα  ημ  

25,2%  ηςκ εακάηςκ, ηα κμζήιαηα ημο ακαπκεοζηζημφ ήηακ οπεφεοκα βζα ημ 9.9%, ιε ηζξ 

οπυθμζπεξ αζηίεξ κα αημθμοεμφκ ιε ανηεηά ιζηνυηενα πμζμζηά. Σα  αηοπήιαηα  ηαηείπακ  

ηδκ  πνχηδ  εέζδ  ζηζξ  αζηίεξ  εκδζζιυηδηαξ ζηδκ μιάδα δθζηζχκ 30-44 εηχκ. ηζξ δθζηίεξ 

45-59 εηχκ, πνχηδ  αζηία  εακάημο  ήηακ μζ  ηαημήεεζξ  κεμπθαζίεξ,  εκχ  απυ  ηδκ  δθζηία  

ηςκ  60  ηαζ  ιεηά,  ηα κμζήιαηα  ημο  ηοηθμθμνζημφ  ακαδεζηκφμκηαζ  ζε  ααζζηή  αζηία  

εκδζζιυηδηαξ  βζα  ημκ  εθθδκζηυ  πθδεοζιυ (Σενγυπμοθμξ ηαζ ανάθδξ, 2013). 

 

Γξάθεκα 3 – Κπξηόηεξεο αηηίεο ζαλάηνπ ζηελ Διιάδα (2004) (Πεγή: ΠΟΤ, 2007) 
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Γξάθεκα 4– Δμέιημε ηεο πξνηππσκέλεο ζλεζηκόηεηαο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 30-44 εηώλ, θαηά 

αηηία ζαλάηνπ, ζηελ Διιάδα (1996-2004) (Πεγή: ΠΟΤ, 2007) 

Γξάθεκα 5 – Δμέιημε ηεο πξνηππσκέλεο ζλεζηκόηεηαο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 45-59 εηώλ, θαηά 

αηηία ζαλάηνπ, ζηελ Διιάδα (1996-2004) (Πεγή: ΠΟΤ, 2007) 
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Γξάθεκα 6 - Δμέιημε ηεο πξνηππσκέλεο ζλεζηκόηεηαο ζηελ ειηθηαθή νκάδα 60-74 εηώλ, θαηά 

αηηία ζαλάηνπ, ζηελ Διιάδα (1996-2004) (Πεγή: ΠΟΤ, 2007) 

Ζ  εκδζζιυηδηα  απυ  ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ ειθακίγεζ  ιείςζδ  ζηδκ  Δθθάδα,  

παναιέκμοκ  υιςξ  δ πνχηδ  αζηία  εακάημο. Σμ  2009,  δ  πνμηοπςιέκδ  εκδζζιυηδηα  απυ  

ηανδζαββεζαηά  κμζήιαηα  ήηακ  67,4 ακά 100.000 άημια (ΔΔ-27 ήηακ 79,8). Οζ άκδνεξ 

έπμοκ ορδθυηενδ εκδζζιυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ βοκαίηεξ ζε υθεξ ηζξ δθζηίεξ (Σενγυπμοθμξ 

ηαζ ανάθδξ, 2013).  Ο νοειυξ ιείςζδξ ηδξ εκδζζιυηδηαξ απυ κμζήιαηα ημο ηοηθμθμνζημφ 

είκαζ παιδθυηενμξ ζηδκ Δθθάδα, ακ ζοβηνζεεί ιε ηζξ οπυθμζπεξ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ. Σδκ ηεθεοηαία εζημζαεηία, δ ιείςζδ ζηδκ Δθθάδα είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο 10,9%, εκχ 

ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ βζα ηδκ ΔΔ-27 είκαζ 35,7%. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια, δ ζδιενζκή 

εκδζζιυηδηα ηδξ Δθθάδαξ κα οπενααίκεζ αοηή ηδξ ΔΔ-27.  Απυ  ηα  κμζήιαηα  ημο  

ηοηθμθμνζημφ  ζοζηήιαημξ,  ζοπκυηενδ  αζηία  εακάημο  απμηεθμφκ  μζ  παεήζεζξ 

εβηεθαθζηχκ  αββείςκ,  εκχ  αημθμοεεί  δ  ζζπαζιζηή  ηανδζμπάεεζα.  Χζηυζμ,  ημ  35,2%  

ηςκ  εακάηςκ  απυ ηανδζαββεζαηά απμδίδεηαζ ζε άθθεξ αζηίεξ (Σμφκηαξ ηαζ ζοκ., 2007). 

Ζ πνμηοπςιέκδ εκδζζιυηδηα απυ ηαημήεδ κεμπθάζιαηα ζηδκ Δθθάδα είκαζ ιζηνυηενδ απυ 

ημκ ιέζμ υνμ ηδξ ΔΔ-27 ηαζ ακενπυηακ, ημ 2009, ζε 153,5 εακάημοξ ακά 100.000 ηαημίημοξ, 

έκακηζ 169  ζηδκ  ΔΔ-27 (Σενγυπμοθμξ ηαζ ανάθδξ, 2013).  Χζηυζμ,  μ  νοειυξ  ιε  ημκ  

μπμίμ  ιεζχκεηαζ  δ  εκδζζιυηδηα  ζηζξ  πχνεξ  ηδξ  Δονςπασηήξ  Έκςζδξ είκαζ ιεβαθφηενμξ 

απ‘ υηζ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ, υπμο δ εκδζζιυηδηα απυ ηαημήεδ κεμπθάζιαηα παναιέκεζ ζηα  
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ίδζα  πενίπμο  επίπεδα  ηα  ηεθεοηαία  20  πνυκζα,  ιε  ιζηνέξ  δζαηοιάκζεζξ.  Μεθέηδ ηδξ 

ηαηά δθζηία εκδζζιυηδηαξ απυ ηαημήεδ κεμπθάζιαηα, δείπκεζ υηζ απυ ηδκ δθζηία ηςκ 30 

εηχκ ηαζ ιεηά, ηονίανπδ εέζδ ηαηαθαιαάκμοκ μζ κεμπθαζίεξ ημο ακαπκεοζηζημφ 

ζοζηήιαημξ. Μεηαλφ 30 ηαζ 59 εηχκ, ζδιακηζηή είκαζ δ εκδζζιυηδηα απυ ημκ ηανηίκμ ημο 

ιαζημφ ζηζξ βοκαίηεξ, εκχ απυ ηα 75 έηδ ηαζ ιεηά, ζε ζδιακηζηέξ αζηίεξ εκδζζιυηδηαξ 

ελεθίζζμκηαζ ηα κεμπθάζιαηα ημο παπέμξ εκηένμο ηαζ ημο πνμζηάηδ, βζα ημκ ακδνζηυ 

πθδεοζιυ.  ημοξ  άκδνεξ,  δ  πνχηδ  αζηία  εακάημο,  ιεηαλφ  ηςκ  ηαημήεςκ  

κεμπθαζιάηςκ,  είκαζ  ηα  κεμπθάζιαηα  ηδξ ηναπείαξ, ηςκ ανυβπςκ ηαζ ηςκ πκεοιυκςκ, ιε 

ιεβάθδ δζαθμνά απυ ηδ δεφηενδ, πμο είκαζ μ ηανηίκμξ ημο πνμζηάηδ.  ηζξ  βοκαίηεξ,  ηα  

ηαημήεδ  κεμπθάζιαηα  πμο  πνμηαθμφκ  ζοπκυηενα  ημκ  εάκαημ  είκαζ  ηα  κεμπθάζιαηα 

ημο  ιαζημφ  ηαζ  αημθμοεμφκ  ηα  κεμπθάζιαηα  ημο  ακαπκεοζηζημφ  ζοζηήιαημξ,  ημο  

παπέμξ  εκηένμο  ηαζ ημο θειθζημφ ηαζ αζιμπμζδηζημφ ζζημφ. ηα κεμπθάζιαηα ηδξ ηναπείαξ, 

ηςκ ανυβπςκ ηαζ ημο πκεφιμκα,  δ  εκδζζιυηδηα  ζημ  βοκαζηείμ  θφθμ  είκαζ  ιζηνυηενδ  απ‘  

υηζ  ζημ  ακδνζηυ (Σμφκηαξ ηαζ ζοκ., 2007). 

1.3.2.2 Ννζεξόηεηα 

Χξ πνμξ ημ Πνμζδυηζιμ Τβζμφξ Εςήξ, δ Δθθάδα ανίζηεηαζ ζε ζπεηζηά ηαθή εέζδ ζηδκ 

παβηυζιζα ηαηάηαλδ. φιθςκα ιε ημοξ οπμθμβζζιμφξ ημο ΠΟΤ βζα ημ έημξ 2010, δ Δθθάδα 

έπεζ ιέζμ Πνμζδυηζιμ Εςήξ ηαηά  ηδ  βέκκδζδ  79,5 έηδ  (77  βζα  ημοξ  άκδνεξ  ηαζ  82  βζα  

ηζξ  βοκαίηεξ).  Αοηή  δ  επίδμζδ  ηδκ  ηαηαηάζζεζ 21δ παβημζιίςξ ηαζ 11δ ζηδκ Δονςπασηή 

Έκςζδ (ΠΟΤ, 2010).  οκμθζηά, οπμθμβίγεηαζ υηζ μζ Έθθδκεξ άκδνεξ παναιέκμοκ οβζείξ ζημ 

91,1% ηδξ γςήξ ημο ηαζ μζ Δθθδκίδεξ βοκαίηεξ ζημ 90% ηδξ γςήξ ημοξ. Ζ ιζηνή αοηή 

δζαθμνά ιπμνεί κα ελδβδεεί απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ βοκαίηεξ γμοκ πενζζζυηενμ ηαζ 

ειθακίγμοκ ιεβαθφηενδ κμζδνυηδηα (Σμφκηαξ ηαζ ζοκ., 2007). 

Οζ ηονζυηενεξ αζηίεξ κμζδθείαξ ημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ ήηακ, ημ 2003, ηα κμζήιαηα ημο 

ηοηθμθμνζημφ ζοζηήιαημξ  (285.760  εζζαβςβέξ),  ηα  κεμπθάζιαηα  (199.149  εζζαβςβέξ)  

ηαζ  μζ  παεήζεζξ  ημο  πεπηζημφ ζοζηήιαημξ  (198.162  εζζαβςβέξ).  ηδ  ζοκέπεζα  ηδξ  

ηαηάηαλδξ  ειθακίγμκηαζ  ηα  κμζήιαηα  ημο  κεονζημφ ζοζηήιαημξ   ηαζ   ηςκ   αζζεδηδνίςκ   

μνβάκςκ,   μζ   παεήζεζξ   ημο   μονμπμζμβεκκδηζημφ   ζοζηήιαημξ,   μζ ηναοιαηζζιμί ηαζ μζ 

δδθδηδνζάζεζξ απυ ελςηενζηέξ αζηίεξ ηαζ ηα κμζήιαηα ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ. ηδ 

ζοκέπεζα, παναηίεεκηαζ ηαζ ηα πμζμζηά ηάεε ηαηδβμνίαξ παεήζεςκ επί ημο ζοκυθμο ηςκ 

εζζαβςβχκ ζηα εθθδκζηά κμζμημιεία ημ έημξ 2003 (Σμφκηαξ ηαζ ζοκ., 2007). 
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Γξάθεκα 7 - Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ εμειζόλησλ αζζελώλ θαηά θαηεγνξία πάζεζεο, ζηελ 

Διιάδα (2003) (Πεγή: ΠΟΤ, 2007) 

 

Tμ 2006 πναβιαημπμζήεδηε απυ ημ Κέκηνμ Μεθεηχκ Τπδνεζζχκ Τβείαξ ηδξ Ηαηνζηήξ 

ζπμθήξ ημο Δεκζημφ ηαζ Καπμδζζηνζαημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ηαζ απυ ημ Ηκζηζημφημ 

Κμζκςκζηήξ ηαζ Πνμθδπηζηήξ Ηαηνζηήξ δ ένεοκα HellasHealthI ζε ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια 

ημο εκήθζημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ. φιθςκα ιε ηα εονήιαηά ηδξ, ημ 3,3% ηςκ Δθθήκςκ 

δδθχκεζ υηζ ειθακίγεζ ηάπμζα ροπζηή ή ζςιαηζηή ακαπδνία. ηζξ δθζηίεξ άκς ηςκ 55 εηχκ, 

ημ πμζμζηυ θηάκεζ ημ 7%. οκμθζηά, ημ 35% ημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ δδθχκεζ υηζ πάζπεζ 

απυ ηάπμζμ πνυκζμ κυζδια. Πνχηδ ζε ζοπκυηδηα είκαζ δ ανηδνζαηή οπένηαζδ (16% ημο 

πθδεοζιμφ) ηαζ αημθμοεμφκ δ οπενπμθδζηενμκαζιία (9,1%), δ μζηεμανενίηζδα ζζπίμο ή 

βυκαημξ (6,1%) ηαζ μ ζαηπανχδδξ δζααήηδξ ηφπμο ΗΗ (6%). Οζ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ 

δδθχκμκηαζ ςξ ημ πέιπημ ζοπκυηενμ πνυκζμ κυζδια (4%), εκχ απυ ηανδζαηή ακεπάνηεζα 

δδθχκεζ υηζ πάζπεζ ημ 3,1% ημο πθδεοζιμφ (ΔΛΣΑΣ, 2009). 
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Πίλαθαο 3 – πρλόηεηα ρξόλησλ λνζεκάησλ, ζπλνιηθά θαη θαηά θύιν, ζηελ Διιάδα (2009) 

(Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2009) 

ΥΡΟΝΗΑ ΝΟΖΜΑΣΑ ΤΝΟΛΟ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΗΚΔ 

Ανηδνζαηή Τπένηαζδ 16,0% 14,5% 17, 4% 

Τπενπμθδζηενμθαζιία 9,1% 6,6% 11,3% 

Οζηεμανενίηζδα Ηζπίμο Ή Γυκαημξ 6,1% 2,7% 9,2% 

αηπανχδδξ Γζααήηδξ Σφπμο ΗΗ 6,0% 5,0% 6,9% 

Αβπχδεζξ Γζαηαναπέξ 4,0% 1,9% 5,9% 

Κανδζαηή Ακεπάνηεζα 3,1% 3,1% 3,1% 

φκδνμιμ Δοενέεζζημο Δκηένμο 2,8% 2,5% 3,1% 

Ηζπαζιζηή Κανδζμπάεεζα 1,7% 2,9% 0,6% 

Άζεια 1,6% 1,4% 1,7% 

Καηάεθζρδ 1,5% 1,0% 1,9% 

Υνυκζα Βνμβπίηζδα 1,1% 0,6% 1,5% 

Αββεζαηυ Δβηεθαθζηυ Δπεζζυδζμ 1,0% 1,2% 0,8% 

αηπανχδδξ Γζααήηδξ Σφπμο Η 0,4% 0,8% 0,0% 

Άθθμ 8,3% 5,2% 11,1% 

Σίπμηα 57,7% 62,7% 53,1% 

ΓΑ  7,0% 6,6% 7,3% 

 

1.3.3 ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηξόπνο δσήο ησλ Διιήλσλ 

Πμζμζηυ 32.7% ηςκ Δθθήκςκ δδθχκμοκ ηαεδιενζκμί ηαπκζζηέξ, πμζμζηυ πμο είκαζ ηαζ ημ 

ιεβαθφηενμ ζηδκ Δ.Δ.  Οζ Έθθδκεξ ηναημφκ ηα πνςηεία ζημ ηάπκζζια ζηδκ Δ.Δ. 

ακελανηήημο επζπέδμο εηπαίδεοζδξ ή εζζμδήιαημξ, εκχ μζ ιζζμί ηαπκζζηέξ είκαζ δθζηίαξ 25-

44 εηχκ (ΔΛΣΑΣ, 2009:2).   

Ζ ηαηακάθςζδ αθημυθ απμηεθεί ηαεδιενζκή ζοκήεεζα βζα ημ 10% ηςκ Δθθήκςκ (Δεκζηή 

Ένεοκα Τβείαξ, 2009). ηδκ εονςπασηή ηαηάηαλδ, δ Δθθάδα ανίζηεηαζ πενίπμο ζηδ ιέζδ, ζε 

υηζ αθμνά ζημκ ζοκμθζηυ πθδεοζιυ. Οζ Έθθδκεξ άκδνεξ ςζηυζμ ηαηακαθχκμοκ 

πενζζζυηενμ αθημυθ απυ ηζξ Δθθδκίδεξ (ΔΛΣΑΣ, 2009). 
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ε εέιαηα δζαηνμθήξ, ημ 21% ηςκ Δθθήκςκ ηαηακαθχκεζ θνμφηα δφμ ή πενζζζυηενεξ θμνέξ 

ηδκ διένα, ηαζ ακηζζημίπςξ ημ 16.9% ηαηακαθχκεζ δφμ ή πενζζζυηενεξ ιενίδεξ θαπακζηχκ 

διενδζίςξ.  Ακάιεζα ζημοξ Έθθδκεξ, εηείκμζ ιζηνυηενδξ δθζηίαξ ηαζ παιδθυηενμο αζμηζημφ 

επζπέδμο, ηάκμοκ ηδκ πθέμκ ακεοβζεζκή δζαηνμθή (Σμφκηαξ ηαζ ζοκ., 2008:2). 

Αηναία δ ζοιπενζθμνά ηςκ Δθθήκςκ ςξ πνμξ ηδ ζςιαηζηή άζηδζδ, ηαεχξ ημ 39.7% ελ‘ 

αοηχκ δδθχκεζ υηζ αημθμοεεί πζζηά ηαεδιενζκυ ζπεηζηυ πνυβναιια, αθθά ελίζμο ιεβάθμ 

είκαζ ηαζ ημ πμζμζηυ εηείκςκ πμο δδθχκμοκ υηζ δεκ αζημφκηαζ ηαευθμο (39.8%) (Σμφκηαξ 

ηαζ ζοκ., 2008:7). ε εονςπασηυ επίπεδμ, δ Δθθάδα ηαηαηάζζεηαζ ζηδ ιέζδ ημο ζπεηζημφ 

πίκαηα, ιε πνχημοξ ημοξ Ρμοιάκμοξ (86.6% αζηείηαζ ηαεδιενζκά) (Eurostat, Statistics - 

Practiceofdailyphysicalactivitybysex, ageandeducationallevel, ELSTAΣ, 2009:2). 

ε υηζ αθμνά ζημκ δείηηδ ζςιαηζηήξ ιάγαξ, 17.6% ηςκ Δθθήκςκ εεςνμφκηαζ παπφζανημζ 

ηαζ 38.4% έπμοκ ζςιαηζηή ιάγα ακχηενδ ημο θοζζμθμβζημφ (Αενμζζηζηυ πμζμζηυ 56%). 

Φοζζμθμβζηυ ζςιαηζηυ αάνμξ έπεζ ημ 42.2% (ELSTAΣ, 2009:2). 

1.4 Γηαηύπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Ζ ιείςζδ ηδξ κμζδνυηδηαξ ηαζ ηδξ εκδζζιυηδηαξ απυ δζαηνμθμελανηχιεκεξ κυζμοξ ιπμνεί 

κα επζηεοπεεί ιε ηδκ αεθηίςζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ, ημο ηνυπμο γςήξ ηαζ ημο 

επζπέδμο θοζζηήξ άζηδζδξ εκυξ πθδεοζιμφ.  Οζ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ πςξ ηα άημια πμο 

αημθμοεμφκ ιζα ζςζηή δζαηνμθή, έκακ οβζεζκυηνυπμ γςήξ ηαζ αζημφκηαζ ηαηηζηά, έπμοκ 

ηαθφηενμ πνμζδυηζιμ γςήξ ηαζ ηαθφηενδ πμζυηδηα γςήξ.   

Πανυθμ πμο δ εκίζποζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ςξ πθήνδξ ζςιαηζηή, ροπζηή ηαζ ημζκςκζηή 

εοελία ηαζ δ πνυθδρδ ηαζ εεναπεία ηδξ αζεέκεζαξ απμηεθμφκ ηνίζζιμ ημζκςκζηυ γήηδια, 

ζηδκ Δθθάδα μ ανζειυξ ηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ πμζυηδηα γςήξ ιεθεηχκ είκαζ πενζμνζζιέκμξ ηαζ 

επζηεκηνχκεηαζ. ζε ιεβάθμ ααειυ, ζηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημο πθδεοζιμφ (Μπαβηααυξ, 

2012:10). οβηνζηζηή ιεθέηδ (Σμφκηαξ, 2007:70) ιε άθθεξ εονςπασηέξ πάνεξ υπςξ δ 

Γενιακία, δ Ηηαθία ηαζ ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ έπεζ δείλεζ υηζ μ εθθδκζηυξ πθδεοζιυξ πνζκ ηδκ 

ηνίζδ ειθάκζγε παιδθυηενεξ ηζιέξ ζηδ δζάζηαζδ ηδξ ροπζηήξ οβείαξ, εκχ θαίκεηαζ κα 

οπενηενμφζε ζηδ δζάζηαζδ ηδξ ζςιαηζηήξ οβείαξ. ηζξ οπυθμζπεξ δζαζηάζεζξ ηδξ πμζυηδηαξ 

γςήξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οβεία, ανέεδηακ ιζηνέξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζημκ εθθδκζηυ 

πθδεοζιυ ηαζ ημοξ ηαημίημοξ άθθςκ εονςπασηχκ ηναηχκ. Πανμιμίςξ, ένεοκα ημο ΟΟΑ 

(ΟΑΑ, 2010:37) απέδεζλε υηζ μζ Έθθδκεξ πανμοζζάγμοκ παιδθυηενεξ ηζιέξ ζε ζφβηνζζδ ιε 
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ηζξ πχνεξ ημκ ΟΟΑ ζε υ,ηζ αθμνά ημ αίζεδια ζηακμπμίδζδξ απυ ηδ γςή ημοξ (42.6% έκακηζ 

63.4%).  

Μζα ιεθέηδ πμο πνδιαημδμηήεδηε απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, βκςζηή ςξ Δονςπασηυ 

Πνυβναιια Ηαηνζηήξ ηαζ Κμζκςκίαξ (ΔΠΗΚ) ηαζ δζεκενβήεδηε ηδκ πενίμδμ 1994-1999 ζε 

εθθδκζηέξ πενζθένεζεξ, δζενεφκδζε ηδκ διενήζζα ηαηακάθςζδ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ ηαζ ηδκ 

διενήζζα πνυζθδρδ εκένβεζαξ ηαζ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ζε έκα ιεβάθμ δείβια ημο 

Δθθδκζημφ πθδεοζιμφ (28.572 Έθθδκεξ – 11.954 άκδνεξ ηαζ 16.618 βοκαίηεξ) δθζηίαξ 20-86 

εηχκ απυ υθα ηα ημζκςκζηυ-μζημκμιζηά ζηνχιαηα. Σα απμηεθέζιαηα ημο πνμβνάιιαημξ 

ΔΠΗΚ ηαηέδεζλακ ηδκ ορδθή ηαηακάθςζδ θαπακζηχκ, θνμφηςκ, δδιδηνζαηχκ, ηνέαημξ, 

βάθαηημξ ηαζ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ απυ ημκ εθθδκζηυ πθδεοζιυ ηαζ ηδ ζαθή 

πνμηίιδζδ ημο ζηδ πνήζδ ημο εθαζμθάδμο ςξ πνμζηζεέιεκμο θζπζδίμο.  Χζηυζμ, δ ένεοκα 

επζαεααίςζε ηδκ ζηαδζαηή απμιάηνοκζδ ημο πθδεοζιμφ απυ ηδκ παναδμζζαηή εθθδκζηή 

δζαηνμθή ηαζ ηδ ιεζμβεζαηή δίαζηα.  φιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ μζ Έθθδκεξ ηαηακαθχκμοκ 

ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ ηυηηζκμο ηνέαημξ ηαζ ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ θαπακζηχκ, μζπνίςκ 

ηαζ θνμφηςκ απυ ηζξ ζοκζζηάιεκεξ ηαζ δεκ αζημφκηαζ ζοζηδιαηζηά.  Αοηυ ημοξ ηάκεζ πζμ 

επζννεπείξ ζηδκ ακάπηολδ αζεεκεζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ παποζανηία  (Νάζηα ηαζ ζοκ., 

2005).  

ηδκ έηεεζδ ημο Παβηυζιζμο Ονβακζζιμφ Τβείαξ «Γίαζηα, Φοζζηή Γναζηδνζυηδηα ηαζ 

Τβεία», δζαηοπχκεηαζ δ ακάβηδ αθθαβήξ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ ζε παβηυζιζα 

ηθίιαηα.   Ζ έηεεζδ ακαθένεζ επίζδξ πςξ ημ 4% ημο ζοκμθζημφ θμνηίμο κμζδνυηδηαξ ζηζξ 

ακεπηοβιέκεξ πχνεξ μθείθεηαζ ζηδ παιδθή ηαηακάθςζδ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ (<600gr/ 

διενδζίςξ) ηαζ απυ αοηυ ημ πμζμζηυ ημ 30% ζπεηίγεηαζ ιε ζηεθακζαία κυζμ ηαζ 20% ιε 

αββεζαηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ (Νάζηα ηαζ ζοκ., 2005). 

Ζ πνμχεδζδ εκυξ οβζεζκμφ ηνυπμο γςήξ, ηαζ οβεζμφξ δζαηνμθζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ 

αολδιέκδξ ζςιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ άζηδζδξ απαζηεί πνχηα απυ υθα ιζα ζςζηή αάζδ 

δεδμιέκςκ ηαζ ζημζπείςκ βζα ηδ ζπέζδ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ ηαζ ημο κμζμθμβζημφ 

θάζιαημξ ηαζ ηςκ αζεεκεζχκ. Αοηή δ αάζδ δεδμιέκςκ είκαζ δοκαηυκ κα πανέπεζ ζημζπεία 

ηυζμ βζα εοενβεηζημφξ, υζμ ηαζ επζαθααείξ πανάβμκηεξ. ηακ μζ άκενςπμζ ηαηακαθχκμοκ 

θαβδηυ, πμθθέξ πδιζηέξ εκχζεζξ εζζένπμκηαζ ζημ ζχια ημοξ ηαζ αθθδθμεπζδνμφκ ιέζς 

δζαθυνςκ θοζζμθμβζηχκ ηαζ ιεηααμθζηχκ δζενβαζζχκ (Trujillo, Davis, ηαζ Milner, 2006). Οζ 

ένεοκεξ βζα ηδκ επίδναζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοζηαηζηχκ ζηα επίπεδα ηδξ οβείαξ ιπμνεί κα 

δζαθένμοκ ςξ πνμξ ημ είδμξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ημοξ. Καηά ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ απμδεζηηζηχκ 
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ζημζπείςκ βζα ηδκ επίδναζδ ηςκ ηνμθίιςκ ζηδκ οβεία ηςκ ακενχπςκ, βζα πανάδεζβια, μζ 

ηοπαζμπμζδιέκεξ εθεβπυιεκεξ ιεθέηεξ πανέπμοκ απμδείλεζξ βζα ηζξ άιεζεξ επζδνάζεζξ ηςκ 

ηνμθίιςκ ζηδκ οβεία, μζ ιεθέηεξ παναηήνδζδξ πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ πμο επζαεααζχκμοκ 

ημοξ ζοζπεηζζιμφξ μζ ιδπακζζηζηέξ ένεοκεξ επζαεααζχκμοκηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ζοβηεηνζιέκςκ 

επζθμβχκ ζηδ δζαηνμθή ηαζ μνζζιέκςκ κυζςκ (FDA, 2009). Οζ ένεοκεξ πμο ααζίγμκηαζ ζε 

ηοπαζμπμζδιέκεξ εθεβπυιεκεξ δμηζιέξ ηαζ μζ ιεθέηεξ παναηήνδζδξ πανέπμοκ «ηαηανπήκ» 

ζημζπεία βζα ηδ ζπέζδ ιίαξ κυζμο ιε ηδ δζαηνμθή πμο αημθμοεείηαζ. Γζα κα βίκμοκ ζοζηάζεζξ 

ςζηυζμ ηαζ κα εθανιμζημφκ μζ εεςνίεξ ζηδκ πνάλδ οπάνπεζ ακάβηδ βζα ιεθέηεξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ πμο εθέβπμοκ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ζοζηάζεςκ ηαζ ηδκ επίηεολδ ηςκ 

ζηυπςκ πμο ηέεδηακ ςξ πνμξ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ οβείαξ εκυξ αηυιμο οπυ ζοκεήηεξ ζοκήεμοξ 

θνμκηίδαξ. 

1.5 θνπόο ηεο  έξεπλαο 

Μεηά απυ ιζα εηηεκή δζενεφκδζδ ηαζ ακάθοζδ ηδξ οπάνπμοζαξ αζαθζμβναθίαξ έβζκε 

ακηζθδπηυ υηζ ένεοκεξ πμο ιεθεημφκ πανάβμκηεξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ανπέξ ημο Weatherby 

(2004) πμο πνμακαθένεδηακ, ζε ζπέζδ ιε ημοξ ηαηά ηυπμοξ Δθθδκζημφξ πθδεοζιμφξ 

ζπακίγμοκ ηαζ ζηζξ θίβεξ πενζπηχζεζξ επζηεκηνχκμκηαζ ζηδ ιεθέηδ ηςκ δζαηνμθζηχκ 

ζοκδεεζχκ πςνίξ κα πνμζπαεήζμοκ κα ακαηαθφρμοκ ζοζπεηζζιμφξ ιε πνυκζεξ ή 

δζαηνμθμελανηχιεκεξ κυζμοξ.  Έηζζ δεκ ιπμνμφκ κα βίκμοκ ζοβηνίζεζξ.     

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ θμζπυκ, κα δζεκενβήζεζ ιζα πθδεοζιζαηή ιεθέηδ πμο εα 

ακαθφζεζ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ημκ ηνυπμ γςήξ, ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ, ηδκ ζοπκυηδηα 

ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ, ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ημ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ηαζ ημ 

κμζμθμβζηυ θάζια, ηαζ ηδ ηθδνμκμιζηυηδηα ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ ιέζδξ δθζηίαξ (35-

65). 

Χξ πνμξ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ιεθεηήεδηακ μζ πανάβμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ: ημ ηάπκζζια, ηα 

πνμαθήιαηα πέρδξ, ηδκ πμζυηδηα ημο φπκμο, ηζξ αθθενβίεξ, ηα επίπεδα άβπμοξ, ηα επίπεδα 

εκένβεζαξ, ηδκ δζάνηεζα ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο φπκμο, ηδ δζάεεζδ, ηδ ζοπκυηδηα δζαζηέδαζδξ, 

ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ πνμέθεοζδ ημο κενμφ πμο ηαηακαθχκεηαζ, ηδκ εζδζηή ιμνθή 

δζαηνμθήξ, ηδκ πμνημθαβία, ηδ ζοπκυηδηα θήρδξ πνςζκμφ, βεφιαημξ ηαζ δείπκμο, ηδκ 

ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ αζμθμβζηχκ πνμσυκηςκ, ηδκ ζοπκυηδηα θήρδξ αζηαιζκχκ ηαζ 

ζοιπθδνςιάηςκ, ηδκ ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ζοιπθδνςιάηςκ δζαηνμθήξ βζα αφλδζδ 

ιοσημφ υβημο, ηδ ζοπκυηδηα θήρδξ θοηζηχκ ζοιπθδνςιάηςκ ή αθερδιάηςκ, ηδκ ζοπκυηδηα 

ηαηακάθςζδξ αθημμθμφπςκ πμηχκ, ηδκ ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ακαροηηζηχκ, ηδκ 



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

19 

 

ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ θαβδημφ απυ δζακμιείξ, ηδκ ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ βεοιάηςκ 

εηηυξ ζπζηζμφ, ηδκ ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ θαβδημφ πνζκ ηαζ ιεηά ηα βεφιαηα, ηδκ 

ζηακμπμίδζδ ιε ημ ζςιαηζηυ αάνμξ, ηδκ επζεοιία απχθεζαξ αάνμοξ, ηδκ επζεοιία πνυθδρδξ 

αάνμοξ, ηδκ πνμζπάεεζα απχθεζαξ αάνμοξ, ηζξ πνμζπάεεζεξ απχθεζαξ αάνμοξ, ημ άβπμξ ζε 

ζπέζδ ιε ζςιαηζηυ αάνμξ, ημ ακ επδνεάγεηαζ δ δζάεεζδ απυ ημ ζςιαηζηυ αάνμξ, ημκ έθεβπμ 

ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ ηνμθήξ, ηδκ απυηνορδ ηαηακάθςζδξ 

ηνμθίιςκ απυ άθθμοξ, ημ πμζμξ αβμνάγεζ ηα ηνυθζια ζημ ζπίηζ, ημ πμζυξ πνμεημζιάγεζ ηα 

βεφιαηα, ημκ ηνυπμ ιαβεζνέιαημξ ηνεαηζηχκ, πμοθενζηχκ ηαζ  ρανζχκ, ημ είδμξ θαπακζηχκ 

πμο αβμνάγμοκ, ημκ ηνυπμξ ηαηακάθςζδξ  θαπακζηχκ, ηδ πνήζδ θίζηαξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα 

ηςκ αβμνχκ ηαζ ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ βεοιάηςκ,  

Χξ πνμξ ηδκ ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ ιεθεηήεδηακ μζ πανάβμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε: ηα δδιδηνζαηά ηαζ ηα ανημζηεοάζιαηα, ηα υζπνζα, ηζξ παηάηεξ, ηα θνμφηα, ηα θαπακζηά, 

ημοξ λδνμφξ ηανπμφξ, ηα ράνζα ηαζ ηα εαθαζζζκά, ηα ηνεαηζηά ηαζ ηα αθθακηζηά, ημ βάθα 

ηαζ βαθαηημημιζηά, ηα αοβά, ημ εθαζυθαδμ, ηα άθθα θίπδ, ηα αθημμθμφπα πμηά, ηα 

ακαροηηζηά, ημκ ηαθέ ηαζ ηα αθερήιαηα, ηα ιαβεζνεοηά, ημ βνήβμνμ θαβδηυ, ηαζ ηα βθοηά. 

Χξ πνμξ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ιεθεηήεδηακ μζ πανάβμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ ενβαζία, ημ ζπίηζ ηαζ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. 

Χξ πνμξ ημ κμζμθμβζηυ θάζια ιεθεηήεδηακ μζ πανάβμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε: ημ άκς 

βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ημ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ, ημ θεπηυ έκηενμ, ημ παπφ έκηενμ, 

ηζξ ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία, ηα ακαβηαία θζπίδζα, ηα ζάηπανα, ηδκ ακάβηδ ζε 

αζηαιίκεξ, ηα επζκεθνίδζα, ηδκ οπυθοζδ, ημ εονεμεζδή, ηα ακδνμθμβζηά, ηα βοκαζημθμβζηά, ηα 

ηανδζαββεζαηά, ηα κεθνά ηαζ ηδκ ηφζηδ, ηαζ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια.  

Χξ πνμξ ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηαιεθεηήεδηε δ φπανλδ βμκέςκ ή αδεθθχκ πμο έπαζπακ, 

πάζπμοκ ή έπμοκ πεεάκεζ απυ ηζξ επζπθμηέξ ηάπμζαξ ιμνθήξ δζααήηδ, ηανηίκμο, 

κεθνμπάεεζαξ ή/ ηαζ ηανδζμθμβζηχκ πνμαθδιάηςκ.  

1.6 εκαληηθόηεηα ηεο έξεπλαο 

Οζ βκχζεζξ πμο ακαπηφζζεζ ηακείξ βζα ηα μθέθδ ηδξ ζςζηήξ δζαηνμθήξ, ηδξ θοζζηήξ 

άζηδζδξ ηαζ ηδκ πνυθδρδ ηςκ δζαηνμθμελανηχιεκςκ κυζςκ, ιπμνμφκ κα ζοκηείκμοκ ζηδ 

αεθηίςζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ εκυξ πζμ οβζμφξ ηνυπμο γςήξ απυ 

έκακ πθδεοζιυ (Prellθαη ζπλ. 2005), ακ ηαζ απυ ιυκεξ ημοξ δεκ ανημφκ βζα κα παναηζκήζμοκ 
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έκα άημιμ πνμξ αοηά (Niciforovic-Surkovic, Kvrgic ηαζ Ac-Nikolic 2002). Ζ ιεθέηδ ηςκ 

παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ ημκ ηνυπμ γςήξ, ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ, ηα επίπεδα θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ άζηδζδξ εκυξ πθδεοζιμφ, ημο κμζμθμβζημφ ημο θάζιαημξ, αθθά ηαζ δ 

ιεθέηδ ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ, αμδεά ζηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ 

ιεθχκ ημο ηαζ επζηνέπεζ ημοξ ενεοκδηέξ, ημοξ επζζηήιμκεξ, ηδκ ημζκςκία ηαζ ημ ηνάημξ κα 

ακαπηφλμοκ πζμ απμηεθεζιαηζηέξ πανειαάζεζξ πμο είκαζ πνμζανιμζιέκεξ ζηζξ ζοκεήηεξ πμο 

επζηναημφκ ηαζ κα αεθηζχζεζ ημκ ηνυπμ γςήξ, ηδκ θοζζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ημ πνμζδυηζιμ 

γςήξ ηςκ ηαημίηςκ (Σνζπμπμφθμο, 1986∙Σνζπμπμφθμο, 1988 ∙ Σνζπμπμφθμο, 1995 ∙ ΠΟΤ, 

1980 ∙ ΠΟΤ,  2016 ∙ Story, Neumark-Sztainer ηαζ French, 2002 ∙ Willet, 1994 ∙ Willet 1998) 

Ζ πανμφζα ένεοκα ζημπεφεζ ζημ κα ιεθεηήζεζ ηςκ ηνυπμ γςήξ, ημ είδμξ ηαζ ηα επίπεδα 

ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ, ηα επίπεδα θοζζηήξ άζηδζδξ, ημ κμζμθμβζηυ θάζια ηαζ ηδκ 

ηθδνμκμιζηυηδηα ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ ιέζδξ δθζηίαξ ακαπηφζζμκηαξ έηζζ ιία αάζδ 

δεδμιέκςκ ιε αάζδ ηδκ μπμία ιπμνμφκ κα βίκμοκ ζοζπεηζζιμί, ηαζ ζοβηνίζεζξ,κα 

δζαπζζηςεμφκ δζαζοκδέζεζξ ηαζ αθθδθελανηήζεζξ, ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ βεκίηεοζδ ηςκ 

εονδιάηςκ εονφηενα ζημοξ ηαημίημοξ ημο κμιμφ, ηαεχξ ηαζ κμιμφξ ηδξ Δθθδκζηήξ 

επζηνάηεζαξ ιε πανυιμζα βεςβναθζηά, μζημκμιζηά ηαζ ημζκςκζηά παναηηδνζζηζηά.  

Ζ ένεοκα πανέπεζ επίζδξ πθδνμθυνδζδ ζημοξ ενεοκδηέξ ηαζ ηδκ πακεπζζηδιζαηή ημζκυηδηα, 

ημ ζαηνζηυ ηαζ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ, ημοξ δζαζημθυβμοξ, ημοξ βοικαζηέξ, ηζξ ημπζηέξ 

ημζκςκίεξ ηαζ ηζξ επμπηζηέξ ανπέξ βζα ηδκ ακάπηολδ πνμβναιιάηςκ ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ 

ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ ηαζ ηδξ θοζζηήξ άζηδζδξ ημο πθδεοζιμφ ηδξ Λαηςκίαξ, αθθά 

ηαζ άθθςκ πενζμπχκ.    Πανυιμζεξ ένεοκεξ ζπακίγμοκ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ηα πνμαθήιαηα 

οβείαξ πμο ακηζιεηςπίγεζ μ Δθθδκζηυξ πθδεοζιυξ, ζδζαίηενα ιε ηδκ ζηαδζαηή απμιάηνοκζδ 

ημο απυ ημ παναδμζζαηυ ηνυπμ δζαηνμθήξ, πνήγμοκ άιεζδξ ιεθέηδξ πμο εα ηαηαδείλεζ ηα 

ζδιεία ζηα μπμία πνέπεζ κα εζηζάζεζ ημ ηνάημξ ηαζ δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ημοξ.  Ζ πνυθδρδ ηςκ αζεεκεζχκ αμδεά έκακ πθδεοζιυ κα αεθηζχζεζ ηα 

επίπεδα οβείαξ ηαζ πμζυηδηαξ γςήξ ηςκ ιεθχκ ημο ηαζ απμηνέπεζ ηαοηυπνμκα ηδκ ακάπηολδ 

κυζςκ πμο επζαανφκμοκ ημ ζφζηδια οβείαξ ηαζ ημκ πνμτπμθμβζζιυ εκυξ ηνάημοξ.   

Δκχ ιπμνεί κα ιδκ οπάνπεζ άιεζμ υθεθμξ βζα ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ, ηα δεδμιέκα απυ αοηή 

ηδκ ένεοκα εα αμδεήζμοκ ημκ ενεοκδηή κα πνμζδζμνίζεζ ημ ααειυ ζημκ μπμίμ δ δζαηνμθή 

ηαζ δ θοζζηή άζηδζδ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηδκ πμζυηδηα γςήξ εκυξ ακενχπμο ηαζ κα 

μδδβήζμοκ ζηδκ ακάπηολδ ιίαξ κυζμο.  Ακ απμδεζπηεί υηζμ ηνυπμξ γςήξ, δ δζαηνμθή ηαζ δ 

ζςιαηζηή άζηδζδ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αεθηίςζδ ηδξ οβείαξ ηςκ αζεεκχκ, ηυηε αοηυ εα 
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απμηεθέζεζ έκακ αηυιδ ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ αθθαβή ή αεθηίςζδ ημο ηνυπμο γςήξ 

ηαζ ηδξ δζαηνμθήξ ηαζ ηδκ εζζαβςβή ηδξ ζςζηήξ ζοιπενζθμνάξ, ηδξ ζςζηήξ δζαηνμθήξ ηαζ 

ηδξ θοζζηήξ άζηδζδξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα βζα ηδκ ιεθθμκηζηή απμθοβή κυζςκ πμο εα 

ιπμνμφζακ κα ιεζχζμοκ ημ πνμζδυηζιμ ηαζ ηδκ πμζυηδηα γςήξ εκυξ αηυιμο.  Δπμιέκςξ δ 

ζοιαμθή ηδξ ένεοκαξ είκαζ ηαεμνζζηζηή, ηαεχξ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ 

Λαηςκίαξ ηαζ άθθςκ πενζμπχκ ηδξ Δθθάδαξ ζημ ιέθθμκ. 

1.7 ηαηηζηηθέο ππνζέζεηο 

ημκ παναηάης πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ υθεξ μζ ενεοκδηζηέξ οπμεέζεζξ ηδξ ένεοκαξ.  

Πίλαθαο 4 – ηαηηζηηθέο Τπνζέζεηο 

Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ (2) ηνπ δείγκαηνο  

σο πξνο ηνπο παξάγνληεο (3) 

Τ1 

ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ 

ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ.   

Τ2 ηδξ ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ 

Τ3 ηςκ επζπέδςκ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

Τ4 ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ 

Τ5 

αβάιςκ ηαζ πακηνειέκςκ 

ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ.   

Τ7 ηδξ ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ 

Τ8 ηςκ επζπέδςκ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

Τ4 ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ 

Τ9 

δθζηζαηχκ μιάδςκ 

ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ.   

Τ10 ηδξ ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ 

Τ11 ηςκ επζπέδςκ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

Τ12 ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ 

Τ13 

ιε αάζδ ημ δείηηδ αάζδξ ζχιαημξ 

ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ.   

Τ14 ηδξ ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ 

Τ15 ηςκ επζπέδςκ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

Τ16 ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ 

Τ17 

ιε αάζδ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ 

ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ.   

Τ18 ηδξ ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ 

Τ19 ηςκ επζπέδςκ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

Τ20 ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ 

Τ21 

ιε αάζδ ηδκ επαββεθιαηζηή ζδζυηδηα 

ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ.   

Τ22 ηδξ ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ 

Τ23 ηςκ επζπέδςκ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

Τ24 ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ 

Τ25 

ιε αάζδ ηδκ γχκδ ηαημζηίαξ 

ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ.   

Τ26 ηδξ ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ 

Τ27 ηςκ επζπέδςκ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

Τ28 ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ 



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

22 

 

Σα επίπεδα θαηαλάισζεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ηξνθίκσλ (2) επεξεάδνπλ ην λνζνινγηθό θάζκα (3) 

Τ29 

δεκεηξηαθά θαη ηα αξηνζθεπάζκαηα 

 όζπξηα 

παηάηεο 

θξνύηα 

ιαραληθά 

μεξνύο θαξπνύο 

ςάξηα θαη ηα ζαιαζζηλά 

θξεαηηθά θαη ηα αιιαληηθά 

γάια θαη γαιαθηνθνκηθά 

απγά 

ειαηόιαδν 

άιια ιίπε 

αιθννινύρα πνηά 

αλαςπθηηθά 

θαθέ θαη ηα αθεςήκαηα 

καγεηξεπηά 

γξήγνξν θαγεηό 

ηα γιπθά 

Άλσ γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα 

Τ30 πθώηη θαη ρνιεδόρνο θύζηε 

Τ31 Λεπηό έληεξν 

Τ32 Παρύ έληεξν 

Τ33 Αλάγθεο ζε άιαηα θαη κηθξνζηνηρεία 

Τ34 Αλαγθαία ιηπίδηα 

Τ35 άθραξα 

Τ36 Αλάγθε ζε βηηακίλεο 

Τ37 Δπηλεθξίδηα 

Τ38 Τπόθπζε 

Τ39 Θπξενεηδήο 

Τ40 Αλδξνινγηθά 

Τ41 Γπλαηθνινγηθά 

Τ42 Καξδηαγγεηαθά 

Τ43 Νεθξά θαη θύζηε 

Τ44 Αλνζνπνηεηηθό 

Σα επίπεδα ζπγθεθξηκέλεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο  (2) επεξεάδνπλ ην λνζνινγηθό θάζκα (3) 

Τ45 

δεκεηξηαθά θαη ηα αξηνζθεπάζκαηα 

 όζπξηα 

παηάηεο 

θξνύηα 

ιαραληθά 

μεξνύο θαξπνύο 

ςάξηα θαη ηα ζαιαζζηλά 

θξεαηηθά θαη ηα αιιαληηθά 

γάια θαη γαιαθηνθνκηθά 

απγά 

ειαηόιαδν 

άιια ιίπε 

αιθννινύρα πνηά 

αλαςπθηηθά 

θαθέ θαη ηα αθεςήκαηα 

καγεηξεπηά 

γξήγνξν θαγεηό 

ηα γιπθά 

Άλσ γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα 

Τ46 πθώηη θαη ρνιεδόρνο θύζηε 

Τ47 Λεπηό έληεξν 

Τ48 Παρύ έληεξν 

Τ49 Αλάγθεο ζε άιαηα θαη κηθξνζηνηρεία 

Τ50 Αλαγθαία ιηπίδηα 

Τ51 άθραξα 

Τ52 Αλάγθε ζε βηηακίλεο 

Τ53 Δπηλεθξίδηα 

Τ54 Τπόθπζε 

Τ55 Θπξενεηδήο 

Τ56 Αλδξνινγηθά 

Τ57 Γπλαηθνινγηθά 

Τ58 Καξδηαγγεηαθά 

Τ59 Νεθξά θαη θύζηε 

Τ60 Αλνζνπνηεηηθό 
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1.8 Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Ζ ααζζηή μνμθμβία πμο εα πνδζζιμπμζδεεί ζ‘ αοηή ηδ ιεθέηδ εα είκαζ:  

Γείθηεο κάδαο ζώκαηνο (ΓΜ) – Ο ΓΜ εεςνείηαζ ςξ μ πζμ εκδεδεζβιέκμξ ηνυπμξ βζα ηδκ 

ιέηνδζδ ηδξ παποζανηίαξ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ. Τπμθμβίγεηαζ δζαζνχκηαξ ημ αάνμξ (ζε 

ηζθά) ιε ημ ηεηνάβςκμ ημ φρμοξ (ζε ιέηνα). 

Δηαηξνθή – Δπζζηήιδ ηδξ ηνμθήξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ οβεία. Σμ ζφκμθμ ηςκ δζενβαζζχκ 

πμο ειπθέημκηαζ απυ ηδκ πνυζθδρδ ηαζ εηιεηάθθεοζδ ηςκ μοζζχκ ηδξ ηνμθήξ απυ ημοξ 

γχκηεξ μνβακζζιμφξ. 

Δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο -  Ακαθένμκηαζ ζηα έεζια δζαηνμθή ηαζαθμνμφκ ηα είδδ ηνμθίιςκ,  

ζοπκυηδηεξ  ηαηακάθςζδξ, ηνυπμοξ ηαηακάθςζδξ ηαζ  ιαβεζνέιαημξ, ιαβεζνζηά ζηεφδ, 

ανζειυ  βεοιάηςκ ακά διένα, πνμκζηή δζάνηεζα ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ημο βεφιαημξ. 

Δηαηξνθνεμαξηώκελεο αζζέλεηεο – Αζεέκεζεξ πμο πνμηφπημοκ ςξ απμηέθεζια ακεοβζεζκχκ 

δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ ηαζ οπενθαβίαξ, δδθαδή αολδιέκδξ πνυζθδρδ ηνμθήξ.  Οζ πζμ 

ημζκέξ δζαηνμθμελανηχιεκεξ αζεέκεζεξ είκαζ μζ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ, ηα εβηεθαθζηά 

επεζζυδζα, μ δζααήηδξ ηαζ μνζζιέκεξ ιμνθέξ ηανηίκμο. 

Θξεπηηθέο νπζίεο ή ύιεο – Δίκαζ ηα πδιζηά ζοζηαηζηά πμο πνεζάγεηαζ μ μνβακζζιυξ βζα ηζξ 

εκενβεζαηέξ ηαζ ζοκεεηζηέξ ημο ακάβηεξ. οιαάθθμοκ ζηδκ ζοκηήνδζδ, ηδκ αφλδζδ, 

ακαπαναβςβή ηαζ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ θεμνχκ ημο μνβακζζιμφ (οδαηάκεναηεξ, θίπδ, 

πνςηεΐκεξ, αζηαιίκεξ ηαζ ακυνβακεξ μοζίεξ). 

Ιζνξξνπεκέλε δίαηηα – Γίαζηα πμο πενζθαιαάκεζ υθα ηα απαναίηδηα ζοζηαηζηά ενέρδξ ζηζξ 

ζςζηέξ ακαθμβίεξ. 

Καξθίλνο – Ο ηανηίκμξ, επίζδξ βκςζηυξ ςξ ηαημήεδξ υβημξ ή ηαμήεεξ κευπθαζια, είκαζ ιία 

μιάδα αζεεκεζχκ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ αθφζζηδ ηοηηανζηή ακάπηολδ ιε πζεακυηδηα 

εζζαμθήξ ή δζάδμζδξ ζε άθθα ιένδ ημο ζχιαημξ. 

Κιεξνλνκηθόηεηα – Δίκαζ δ ιεηααίααζδ μνζζιέκςκ παναηηδνζζηζηχκ απυ ημοξ βμκείξ ζημοξ 

απμβυκμοξ. ε ιμνζαηυ επίπεδμ, αθμνά ηδ ιεηάδμζδ ηδξ ηςδζημπμζδιέκδξ ζημ DNA 

βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ. Ζ ηθδνμκμιζηυηδηα είκαζ εειεθζχδδξ ιδπακζζιυξ ηδξ αζμθμβζηήξ 

ελέθζλδξ, ηαεχξ πάνδ ζε αοηή ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ακενχπςκ, αθθά ηαζ μνζζιέκεξ 

αζεέκεζεξ, ιεηαδίδμκηαζ ζημοξ απμβυκμοξ ημοξ ζε αάεμξ πνυκμο. 
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Παρπζαξθία – Ζ παποζανηία είκαζ δ πάεδζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ οπεναμθζηή ζοζζχνεοζδ 

θίπμοξ ζημ ζχια. Έπεζ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία, μδδβχκηαξ ζε ιείςζδ ημο 

πνμζδυηζιμο γςήξ ηαζ/ή αολδιέκα πνμαθήιαηα οβείαξ. Χξ παπφζανημζ παναηηδνίγμκηαζ ηα 

άημια πμο μ δείηηδξ ιάγαξ- ζχιαημξ λεπενκά ηα 30  ηζθά/ι
2
. 

Πιεζπζκηαθή κειέηε – Ζ ιεθέηδ ημο ιεβέεμοξ ηαζ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ ακενχπζκςκ 

πθδεοζιχκ.  Γζενεοκά ημ πχξ αοημί μζ πθδεοζιμί ελεθίζζμκηαζ ηαζ πχξ δζαιμνθχκμκηαζ 

δζαπνμκζηά. 

ΠΟΥ – Παβηυζιζμξ Ονβακζζιυξ Τβείαξ 

Πξόιεςε – θεξ μζ εκένβεζεξ ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο βίκμκηαζ βζα ηδκ απμθοβή 

ανκδηζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ. 

Σαθραξώδεο δηαβήηεο – Ο ζαηπανχδδξ δζααήηδξ είκαζ ιεηααμθζηή αζεέκεζα δ μπμία 

παναηηδνίγεηαζ απυ αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο ζαηπάνμο ζημ αίια (οπενβθοηαζιία) ηαζ 

δζαηαναπή ημο ιεηααμθζζιμφ ηδξ βθοηυγδξ, είηε ςξ απμηέθεζια εθαηηςιέκδξ έηηνζζδξ 

ζκζμοθίκδξ είηε θυβς εθάηηςζδξ ηδξ εοαζζεδζίαξ ηςκ ηοηηάνςκ ημο ζχιαημξ ζηδκ 

ζκζμοθίκδ. Οζ ηφνζμζ ηφπμζ ζαηπανχδμοξ δζααήηδ είκαζ μ δζααήηδξ ηφπμο 1, μ δζααήηδξ 

ηφπμο 2 ηαζ μ δζααήηδξ ηδξ ηφδζδξ. Ο ζαηπανχδδξ δζααήηδξ έπεζ πνυκζα πμνεία ηαζ ιπμνεί 

κα πνμηαθέζεζ ιζα ζεζνά ζμαανχκ επζπθμηχκ, υπςξ ηανδζαββεζαηή κυζμ, πνυκζα κεθνζηή 

ακεπάνηεζα, αθάαεξ ημο αιθζαθδζηνμεζδμφξ, αθάαεξ ηςκ κεφνςκ, ζηοηζηή δοζθεζημονβία η.ά. 

Πνςηεφμκηα νυθμ ζηδ εεναπεία ημο ζαηπανχδμοξ δζααήηδ παίγεζ δ πμνήβδζδ ζκζμοθίκδξ. 

Τξόθηκα – Δίκαζ υθα ηα ζηενεά ή οβνά πνμσυκηα πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα 

ηνμθή. 

Τξόπνο δσήο – Σμ ζφκμθμ ηςκ επζθμβχκ εκυξ αηυιμο ζηδκ ηαεδιενζκή ημο ζοιπενζθμνά. 

Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα – Δίκαζ υθεξ μζ ιμνθέξ ηίκδζδξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ, πμο 

εκενβμπμζμφκ ημοξ ιοξ ημο ζχιαημξ ηαζ απαζημφκ αολδιέκδ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ, υπςξ 

είκαζ ηα ζπμν ηαζ ηάεε ζςιαηζηή άζηδζδ. 
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Φξόληεο κε–κεηαδηδόκελεο αζζέλεηεο - Πενζθαιαάκμοκ: (1) ηανδζαββεζαηέξ  παεήζεζξ ηαζ 

εβηεθαθζηά επεζζυδζα, (2) ηανηίκμ, (3) πνμαθήιαηα ημο ιεηααμθζζιμφ ηαζ ημο 

εκδμηνζκμθμβζημφ ζοζηήιαημξ, (4) βαζηνεκηενζηέξ παεήζεζξ, (5) κεθνζηή ακεπάνηεζα, (6) 

ροπζαηνζηά πνμαθήιαηα ηαζ παεήζεζξ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ, (7) αζεέκεζεξ 

ηςκ ιοχκ ηαζ ηςκ μζηχκ, (8) ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα, (9) ακαπαναβςβζηέξ 

δοζθεζημονβίεξ, (10) δενιαημθμβζηέξ παεήζεζξ. 
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2. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Αημθμοεεί ιζα ακαζηυπδζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ ηαζ ακαθφμκηαζ ιεθέηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

δζάθμνεξ πηοπέξ ημο οπυ ελέηαζδ εέιαημξ.   

2.1 Πνηόηεηα θαη ηξόπνο δσήο 

Ζ πμζυηδηα γςήξ είκαζ ιζα πθμφζζα ζε πενζεπυιεκμ έκκμζα ηαζ απμηεθεί έκα πμθοδζάζηαημ 

θαζκυιεκμ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηεθεοηαίαξ δεηαεηίαξ, ακαπηφπεδηε ζδζαίηενα έκημκμ 

εκδζαθένμκ ιεηαλφ ηςκ πμθζηζηχκ, δζμζηδηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ βζα ηδκ ένεοκα 

ηςκ γδηδιάηςκ πμο αθμνμφκ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ιεεμδμθμβζχκ, μζ 

μπμίεξ εα ζημπεφμοκ ζηδ ιέηνδζή ηδξ (Yfantopoulos, 2001).   

Ζ πμζυηδηα γςήξ είκαζ έκαξ υνμξ, μ μπμίμξ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί εηηεκχξ απυ υθμοξ ημοξ 

ηθάδμοξ ηςκ επζζηδιυκςκ. Δπζζηήιμκεξ ζε δζαθμνεηζηά πεδία εθανιμζιέκςκ ενεοκχκ 

έπμοκ ιεηνήζεζ ηαζ ηαηαβνάρεζ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ. Δίκαζ πμθφ δφζημθμ κα δζαηοπχζεζ 

ηακείξ έκακ ημζκχξ απμδεηηυ μνζζιυ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ. Οζ ηθζκζημί βζαηνμί ελεηάγμοκ ηζξ 

θοζζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ ροπμθυβμοξ, μζ μπμίμζ δίκμοκ έιθαζδ ζηζξ 

ροπμθμβζηέξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ οβείαξ (Τθακηυπμοθμξ, 2003). Πμζυηδηα 

γςήξ ή εοδιενία ή ηαθή γςή είκαζ υνμζ πμο ανίζημκηαζ ζημ επίηεκηνμ ημο δζεεκμφξ 

εκδζαθένμκημξ. Ζ πμζυηδηα γςήξ απμηεθεί αδζαιθζζαήηδηα ιία πμθοδζάζηαηδ, εοιεηάαθδηδ 

ηαζ οπμηεζιεκζηή έκκμζα. Καηά ηαζνμφξ έπμοκ πνμηαεεί δζάθμνμζ μνζζιμί, ακάθμβα ιε ηδκ 

μπηζηή βςκία οπυ ηδκ μπμία ηάεε ζημπαζηήξ ή ιεθεηδηήξ ακηζιεηςπίγεζ ημ εέια. 

Πζμ πνυζθαηεξ εκκμζμθμβζηέξ πνμζεββίζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ πμζυηδηα γςήξ, ηδκ μνίγμοκ ςξ ηδ 

ζςιαηζηή, ροπζηή ηαζ ημζκςκζηή εοδιενία ημο αηυιμο, ηαεχξ ηαζ ηδκ ζηακυηδηά ημο κα 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ηαεδιενζκέξ θεζημονβίεξ ηδξ γςήξ ημο δζαπςνίγμκηάξ ηδκ απυ ηζξ 

ζοκεήηεξ δζααίςζδξ πμο ακαθένμκηαζ, βεκζηά, ζηζξ ζοκεήηεξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηςκ 

ακενχπςκ, έηζζ υπςξ αοηέξ ακηζηαημπηνίγμκηαζ ζημ εζζυδδια ηαζ ηα ηαηακαθςηζηά 

πνυηοπα, εκχ δ έκκμζα πμζυηδηα γςήξ είκαζ εονφηενδ ηαζ ακαθένεηαζ ζηδ βεκζηή εοδιενία 

ηςκ αηυιςκ πμο γμοκ ζε ιία ημζκςκία (Bowling, 1997). 

Γζα ημκ ΠΟΤ (2003), δ έκκμζα ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ 

οπμηεζιεκζηή ακηίθδρδ ηςκ αηυιςκ βζα ηδ εέζδ ημοξ ζηδ γςή, ιέζα ζηα πθαίζζα ηςκ 

πμθζηζζιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ημο ζοζηήιαημξ αλζχκ ηδξ ημζκςκίαξ, ζηδκ μπμία γμοκ 

ηαζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημοξ πνμζςπζημφξ ημοξ ζηυπμοξ, ηζξ πνμζδμηίεξ, ηα πνυηοπα ηαζ ηζξ 

ακδζοπίεξ ημοξ. 
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Ζ πμζυηδηα γςήξ απυ μνζζιέκμοξ ζοββναθείξ έπεζ ενιδκεοεεί ςξ δ δοκαηυηδηα δζάεεζδξ 

πυνςκ πνμξ ηάθορδ ηςκ ημζκςκζηχκ ακαβηχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε υνμοξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηδκ ημζκςκία ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Δζδζηυηενα, δ πμζυηδηα γςήξ ζοκίζηαηαζ ζηδκ φπανλδ ηαζ 

ζηδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ πνμξ ηζξ απαναίηδηεξ εηείκεξ ζοκεήηεξ πμο ελαζθαθίγμοκ ηδκ 

εοηοπία ζε ιία δεδμιέκδ ημζκςκία ή πενζμπή (McCall, 1975). 

Άθθμζ ζοββναθείξ ημκίγμοκ ηδκ οπμηεζιεκζηή εηηίιδζδ ημο αηυιμο ακαθμνζηά ιε ηδκ 

πμζυηδηα γςήξ ηαζ ημ εο γδκ. φιθςκα ιε αοημφξ, εα ιπμνμφζε κα μνζζηεί ςξ ημ ζφκμθμ ηςκ 

εζςηενζηχκ δζενβαζζχκ ημο αηυιμο, μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ααειυ ζηακμπμίδζήξ ημο 

απυ ηζξ δζάθμνεξ εηθάκζεζξ ηδξ γςήξ ημο. Πενζθαιαάκεζ ηζξ απαναίηδηεξ ζοκεήηεξ ηαζ 

ηαηαζηάζεζξ πμο πνμςεμφκ ηδ «ζςιαηζηή, ροπζηή ηαζ ημζκςκζηή εοδιενία ημο αηυιμο», πμο 

είκαζ δ πνμζςπζηή οβεία, ενβαζία, εηπαίδεοζδ, μζημβέκεζα, ημζκςκζηέξ ζοκακαζηνμθέξ, 

μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ η.ά. (Αθμοιακήξ, 2002). 

πςξ είκαζ ειθακέξ, ζημοξ παναπάκς μνζζιμφξ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ παναηδνείηαζ έκαξ 

δζαπςνζζιυξ ιεηαλφ ηςκ «ακηζηεζιεκζηχκ» ηαζ «οπμηεζιεκζηχκ» παναιέηνςκ. Ζ ιεθέηδ βζα 

ηδκ πμζυηδηα γςήξ αθμνά αθεκυξ ηδκ πνμζςπζηή ειπεζνία εκυξ αηυιμο βζα ηδ γςή ημο 

(οπμηεζιεκζηή δζάζηαζδ) ηαζ αθεηένμο δ εηηίιδζδ ελςηενζηχκ παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ 

ηδκ πμζυηδηα γςήξ ημο (ακηζηεζιεκζηή δζάζηαζδ). Δκημφημζξ, δ ακαβηαζυηδηα ημο 

ζοκδοαζιμφ ηςκ δφμ αοηχκ παναιέηνςκ μδδβεί ηάπμζμοξ ζηδ δζαηφπςζδ υηζ «δ πμζυηδηα 

γςήξ μνίγεηαζ ςξ ημ κα είκαζ δ γςή ηαθή ηαζ αλζμθμβείηαζ ιε ηνζηήνζα οπμηεζιεκζηά αθθά ηαζ 

ακηζηεζιεκζηά, πμο ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ εηηίιδζδ ηςκ ελςηενζηχκ ζοκεδηχκ» (Zautra ηαζ 

Goodhart, 1979 ∙ Baker ηαζ Intagliata, 1982). 

Γίκεηαζ θμζπυκ εφημθα ακηζθδπηυ υηζ δ έκκμζα «πμζυηδηα γςήξ» δεκ έπεζ ηαεμνζζεεί ιε έκακ 

ζοβηεηνζιέκμ ηαζ μιμζυιμνθμ ηνυπμ. Ο αηνζαήξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ανίζηεηαζ ζε ιία 

δζαδζηαζία ζοκεπμφξ ελέθζλδξ ηαζ βζ‘ αοηυ ζοκακηά ηακείξ πμθθέξ εκκμζμθμβζηέξ αζάθεζεξ 

βφνς απυ ημκ μνζζιυ ηδξ (Κάαμονα ηαζ ζοκ., 2003). Δπζπνυζεεηα, ιπμνεί κα μνζζηεί ιε 

δζαθμνεηζηυ ηνυπμ απυ δζαθμνεηζηά επζζηδιμκζηά πεδία, υπςξ ηζξ επζζηήιεξ οβείαξ, ηδκ 

ημζκςκζμθμβία, ηδκ ακενςπμθμβία, ηδκ ροπμθμβία, ηδκ μζημκμιζηή επζζηήιδ ηαζ άθθεξ 

επζζηήιεξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ημκ άκενςπμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ημο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

πενζθαιαάκεζ πνμζςπζηέξ πνμηζιήζεζξ, ειπεζνίεξ, ακηζθήρεζξ ηαζ ζηάζεζξ ζπεηζηά ιε 

θζθμζμθζηέξ, πμθζηζζηζηέξ, πκεοιαηζηέξ, ροπμθμβζηέξ, μζημκμιζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ 

δζαπνμζςπζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ (Yfantopoulos, 2001a ∙ Yfantopoulos, 

2001b). 



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

28 

 

ήιενα, είκαζ πθέμκ εονέςξ απμδεηηυ υηζ δ οβεία ηαζ δ πμζυηδηα γςήξ απμηεθμφκ έκα 

πμθοδζάζηαημ ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ, ημο μπμίμο δ θεζημονβία δζέπεηαζ ηυζμ απυ ηζξ ανπέξ 

ηδξ ηαεμθζηυηδηαξ αθθά ηαζ ηδξ ελαημιίηεοζδξ υζμ ηαζ απυ ηζξ ανπέξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ 

αθθά ηαζ ηδξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ ακαβηχκ ημο ζφβπνμκμο ημζκςκζημφ αηυιμο. Οζ 

ζδιακηζηυηενμζ πνμζδζμνζζηέξ ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ αθμνμφκ υπζ ιυκμ ηζξ 

ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ ακάπηολδξ ηαζ εοδιενίαξ αθθά ηαζ ηδ ζςιαηζηή ηαζ 

ροπμημζκςκζηή οβεία ηαζ εοελία ημο ακενχπμο. Μείγμκμξ ζδιαζίαξ εεςνείηαζ επίζδξ δ 

ζοζπέηζζδ ηαζ αθθδθελάνηδζδ παναβυκηςκ ηαζ παναιέηνςκ ηδξ πνμζςπζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ 

γςήξ, δ ζοκμθζηή ζηακμπμίδζδ απυ ηδ γςή, δ δεζηή, δ αοημεηηίιδζδ ηαζ δ αοημπναβιάηςζδ 

ημο ηάεε ακενχπμο (Andrews ηαζ Whitney 1974 ∙ Campell ηαζ ζοκ., 1976), ζοκηεθεζηέξ πμο 

επδνεάγμοκ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο αηυιμο. 

Ζ οβεία ηαζ δ πμζυηδηα γςήξ εκυξ αηυιμο επδνεάγεηαζ απυ έκα ζφκμθμ πνμζδζμνζζηζηχκ 

παναβυκηςκ (Θεμδχνμο, αννήξ ηαζ μφθδξ, 1997), εη ηςκ μπμίςκ μζ ζδιακηζηυηενμζ 

θαίκεηαζ κα είκαζ ημ εζζυδδια ηαζ μ ηνυπμξ δζακμιήξ ημο, μζ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ, δ 

δζαηνμθή, ημ εηπαζδεοηζηυ, ιμνθςηζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ επίπεδμ, μ ηνυπμξ γςήξ, ημ επίπεδμ 

ημζκςκζημμζημκμιζηήξ ηαζ ακενχπζκδξ ακάπηολδξ, μζ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ, ημ επίπεδμ 

δζαηαναπήξ ηδξ μζημθμβζηήξ ζζμννμπίαξ, μζ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ, δ πμζυηδηα ηαημζηίαξ, δ 

πμζυηδηα ζαηνμθανιαηεοηζηήξ ηαζ κμζμημιεζαηήξ πενίεαθρδξ. 

Οζ ενεοκδηέξ ζηζξ ζαηνζηέξ επζζηήιεξ ακαθένμκηαζ ζηδ «ζπεηζγυιεκδ ιε ηδκ οβεία πμζυηδηα 

γςήξ» (Mooney, 2006) πμο ιεθεηά ηδκ επίδναζδ ημο πυκμο ηαζ ηςκ κυζςκ, υπςξ ηα 

ηανδζμθμβζηά πνμαθήιαηα, μ δζααήηδξ, δ οπένηαζδ η.ά., ζηδκ πμζυηδηα γςήξ ημο αηυιμο. 

Έκαξ δεφηενμξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ, δ ροπζηή οβεία ηαζ δ ροπζηή δζάεεζδ, ειπενζέπμοκ 

ιζα ζεζνά ζοκαζζεδιαηζηχκ ηαηαζηάζεςκ πμο μνίγμκηαζ ηυζμ απυ θοζζμθμβζηέξ 

παναιέηνμοξ υπςξ ημφναζδ, εκενβδηζηυηδηα υζμ ηαζ απυ ροπμθμβζηέξ παναιέηνμοξ, υπςξ 

άβπμξ, ζηνεξ, ηαηάεθζρδ (Ware ηαζ Kosinski, 2001). Ζ ένεοκα ζε δζάθμνμοξ επζζηδιμκζημφξ 

ηθάδμοξ, υπςξ ζημ πχνμ ηδξ Φοπμθμβίαξ (Lazarus, 1993) ηαζ ηδξ Φοπμκεονμακμζμθμβίαξ 

(Kiecolt-Glaser ηαζ ζοκ., 2002), ζοκδέμοκ ηδ ζςιαηζηή ηαζ ηδκ ροπζηή οβεία ιε ηδκ έηεεζδ 

ζε ορδθυ ζηνεξ πμο μδδβεί ζε ορδθυ αθθμζηαηζηυ θμνηίμ, ςξ ζοζζςνεοηζηή θεμνά ημο 

μνβακζζιμφ θυβς παναηεηαιέκδξ ηαζ ιδ επςθεθμφξ πνήζδξ ηςκ αθθμζηαηζηχκ ιδπακζζιχκ. 

2.1.1 Πνηόηεηα ύπλνπ 

Ο οβζήξ φπκμξ είκαζ δ αάζδ βζα ιζα οβζή γςή, έηζζ έπεζ ζδιακηζηή αθθδθεπίδναζδ ιε πμθθέξ 

απυ ηζξ πνυκζεξ ιδ-ιεηαδδδμιέκεξ αζεέκεζεξ (Dement, 2000). Μαγί ιε ηδκ έθθεζρδ θοζζηήξ 
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δναζηδνζυηδηαξ, μ ακεπανηήξ φπκμξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ πζμ οπμηζιδιέκμοξ πανάβμκηεξ ημο 

ηνυπμξ γςήξ πμο αολάκμοκ ηςκ ηίκδοκμ βζα ηζξ πνυκζεξ παεήζεζξ (WellsηαζVaughn, 201). Ζ 

ηαηή πμζυηδηα ημο φπκμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηςκ δοζθεζημονβζχκ ηαζ ηςκ δεζηηχκ πμο 

ηζξ ιεηνάκε (Ferrieηαζ ζοκ., 2013), ηαεχξ ηαζ ιε ημοξ πενζζζυηενμοξ ηθαζζημφξ πανάβμκηεξ 

ηζκδφκμο (AlvatezηαζAyas, 2004) ηαζ έπεζ ζδιακηζηέξ ημζκςκζηέξ επζπηχζεζξ 

(WellsηαζVaughn, 201).  

Οζ ζςνεοηζηέξ ιαηνμπνυεεζιεξ επζπηχζεζξ ηςκ δζαηαναπχκ ημο φπκμο ηαζ δ ατπκία έπμοκ 

ζοκδεεεί ιε έκα εονφ θάζια ηςκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο 

αολδιέκμο ηζκδφκμο οπένηαζδξ, δζααήηδ, παποζανηίαξ, ηαηάεθζρδξ, ηανδζαηήξ πνμζαμθήξ 

ηαζ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (ColtenηαζAltevog, 2004). πεδυκ ημ 80% ηςκ ακενχπςκ ζηζξ 

δοηζηέξ πχνεξ οπμθένμοκ απυ ηάπμζμ πνυαθδια ζημκ φπκμ ζε ηάπμζα θάζδ ηδξ γςήξ ημοξ, 

ιε 30-50% κα έπμοκ ατπκίεξ (CarskadonηαζDement, 2010). φιθςκα ιε ημ 

USNationalSleepFoundation, μ ιέζμξ υνμξ ηςκ 8-9 ςνχκ φπκμο ακά κφπηα ηαηά ηα 

πνμδβμφιεκα έηδ, έπεζ ηαηέαεζ ηχνα ζε πενίπμο 7 χνεξ ακά κφπηα, ιε ημ 37% ηςκ κεανχκ 

εκδθίηςκ κα ημζιάηαζ < 7 χνεξ ημ 2002, ζε ζφβηνζζδ ιε ημ θζβυηενμ απυ ιζζυ  (16%) πμο 

ήηακ ημ 1960 (USNationalSleepFoundation, 2013).  

Ο ζφβπνμκμξ ηνυπμξ γςήξ ανίζηεηαζ ζοπκά ζε άιεζμ ακηαβςκζζιυ ιε ημκ φπκμ, ηυζμ πμθφ, 

έηζζ χζηε εα ιπμνμφζε κα οπμζηδνζπεεί υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ πνμαθδιάηςκ φπκμο ζηδκ 

ζφβπνμκδ επμπή έπμοκ ηδ αάζδ ημοξ ζηζξ επζθμβέξ ημο ηνυπμο γςήξ. Ο ζοκδοαζιυξ ημο 

επανημφξ φπκμο ιε άθθμοξ πανάβμκηεξ ημο ηνυπμο γςήξ (π.π., ζςιαηζηή άζηδζδ, οβζεζκή 

δζαηνμθή, ιέηνζα ηαηακάθςζδ αθημυθ ηαζ ηάπκζζια) έπεζ πνυζεεηδ αλία ζηδκ πνυθδρδ ηςκ 

ηανδζαηχκ παεήζεςκ απυ ημκ φπκμ ιυκμ (Hoevenaar-Blomηαζ ζοκ., 2013). Ζ ζηένδζδ 

φπκμο ιπμνεί επίζδξ κα επδνεάζεζ έιιεζα άθθμοξ ηαεμνζζηζημφξ πανάβμκηεξ ηςκ 

αζεεκεζχκ. Οζ ιδπακζζιμί ημο εβηεθάθμο βζα πανάδεζβια πνμηαθμφκ ιεβαθφηενδ επζεοιία 

βζα ‗junkfood‘ ιεηά απυ ιζα ζηένδζδ φπκμο, εκζζπφμκηαξ εκδεπμιέκςξ ηδκ παποζανηία 

(Greerer, GoldsteinηαζWalker, 2013). Γοζηοπχξ μζ πνυκζεξ παεήζεζξ ζοπκά επδνεάγμοκ ηδκ 

πμζυηδηα ηαζ ηδκ δζάνηεζα ημο φπκμο ακμίβμκηαξ έκακ θαφθμ ηφηθμ ιε αιθίδνμιεξ ηάζεζξ, 

ιζα ηαηάζηαζδ πμο ζοκακηάηαζ ζοκήεςξ ζε πνυκζεξ αζεέκεζεξ. Ο ακεπανηήξ φπκμξ έπεζ 

επίζδξ ιζα ζζπονή ζπέζδ ιε αολδιέκμοξ δείηηεξ δοζθεζημονβζχκ (Motivala, 2011). 

Κμζηχκηαξ ηδκ εεηζηή πθεονά ηςκ πναβιάηςκ, δ πμζυηδηα ημο φπκμο ιπμνεί κα αεθηζςεεί 

δναιαηζηά ιε ιζα οβζή πνμζέββζζδ ημο ηνυπμο γςήξ ηαζ ιζα δμιδιέκδ πνμζέββζζδ βζα ηδκ 

οβζή δζαπείνζζδ ημο φπκμο (Nishinoueηαζ ζοκ., 2012). Απθέξ εκένβεζεξ υπςξ δ απμιάηνοκζδ 
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ηςκ δζαδναζηζηχκ ιέζςκ απυ ηα εθδαζηά οπκμδςιάηζα ιπμνεί κα είκαζ ημ ζδιείμ εηηίκδζδξ 

βζα ηδκ ηαθφηενδ πμζυηδηα φπκμο (Brunborgηαζ ζοκ., 2011). 

2.1.2 Αιιεξγίεο 

Πενίπμο 1,5 εηαημιιφνζμ Έθθδκεξ πάζπμοκ απυ ηάπμζα ιμνθή αθθενβζηήξ πάεδζδξ. Οζ 

αθθενβζηέξ παεήζεζξ ιπμνεί κα πανμοζζαζημφκ ζε ηάεε δθζηία ηαζ δ ηθδνμκμιζηυηδηα παίγεζ 

ααζζηυ νυθμ ζημ πμζμξ εα ηδκ ακαπηφλεζ. Ακ μ έκαξ βμκέαξ πάζπεζ απυ αθθενβζηή πάεδζδ, μ 

ηίκδοκμξ κα πανμοζζαζηεί ζημ παζδί οπμθμβίγεηαζ ζε 48%, έκα πμζμζηυ πμο εηημλεφεηαζ ζημ 

70% υηακ ηαζ μζ δομ βμκείξ είκαζ αθθενβζημί (ΔΛΣΑΣ, 2009). 

Ζ ζοιπηςιαημθμβία ηδξ αθθενβζηήξ πάεδζδξ είκαζ απμηέθεζια δζενβαζζχκ πμο 

επζηεθμφκηαζ ζημ ακμζμπμζδηζηυ ζαξ ζφζηδια – ημκ αιοκηζηυ ιδπακζζιυ ημο ζχιαηυξ ζαξ 

εκακηίμκ ηςκ αθαπηζηχκ μοζζχκ. Σμ ζχια εκυξ αηυιμο ιε αθθενβζηή πάεδζδ ακαβκςνίγεζ 

ςξ αθαπηζηέξ μνζζιέκεξ μοζίεξ πμο απμηαθμφκηαζ αθθενβζμβυκα. Μμθμκυηζ μζ μοζίεξ αοηέξ 

είκαζ ααθααείξ βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ ακενχπμοξ, πονμδμημφκ αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ 

ιέζα ζημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια ημο ζοβηεηνζιέκμο αηυιμο.  ηακ ηάπμζμξ πμο έπεζ 

πνμδζάεεζδ ζε αθθενβζηή πάεδζδ ανίζηεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε έκα αθθενβζμβυκμ ζημ μπμίμ 

είκαζ εοαίζεδημξ, πνμηφπηεζ ιζα αθοζζδςηή ακηίδναζδ απυ βεβμκυηα. Ο ηφνζμξ οπαίηζμξ πμο 

πνμηαθεί ηα βεβμκυηα αοηά ζε αθθενβζηά άημια είκαζ έκα ακηίζςια πμο μκμιάγεηαζ 

ακμζμζθαζνίκδ E ή IgE. Ζ IgE «οπεναζπίγεηαζ» ημ ακενχπζκμ ζχια επζδζχημκηαξ κα 

απμιαηνφκεζ ημ αθαπηζηυ αθθενβζμβυκμ απυ ημοξ ζζημφξ ηαζ ημ ηοηθμθμνζηυ ζφζηδια. ηακ 

έκα αθθενβζμβυκμ εζζπςνεί βζα πνχηδ θμνά ζημ ζχια εκυξ αθθενβζημφ αηυιμο, ςξ 

ακηίδναζδ πανάβμκηαζ ακηζζχιαηα IgE. Καηυπζκ, ηα ακηζζχιαηα αοηά ηαλζδεφμοκ ζε 

ηφηηανα πμο απμηαθμφκηαζ ζζηεοηζηά ηφηηανα ηαζ αθμφ πνμζημθθδεμφκ ζε αοηά, ηδνμφκ 

ζηάζδ ακαιμκήξ ιέπνζ ηδκ επυιεκδ θμνά πμο ημ αθθενβζμβυκμ εα εζζπςνήζεζ ζημ ζφζηδια.  

Μυθζξ αοηυ εζζπςνήζεζ, ηα ακηζζχιαηα IgE «ζοθθαιαάκμοκ» ημ αθθενβζμβυκμ ηαζ ζηδκ 

μοζία ημ απμζφνμοκ απυ ηδκ ηοηθμθμνία. Σα ζζηεοηζηά ηφηηανα ζοιαάθθμοκ 

απεθεοεενχκμκηαξ εζδζηέξ πδιζηέξ μοζίεξ πμο μκμιάγμκηαζ ιεζμθααδηέξ. Οζ ιεζμθααδηέξ 

αοημί πνμηαθμφκ ηα ηθαζζηά ζοιπηχιαηα ηςκ αθθενβζηχκ ακηζδνάζεςκ – μίδδια ηςκ ζζηχκ 

ημο ζχιαημξ, θηένκζζια, ζονζβιυ, αήπα ηαζ άθθα ζοιπηχιαηα. Λυβς ηδξ πμθφπθμηδξ 

θφζδξ ηδξ αθθενβζηήξ πάεδζδξ, δεκ έπεζ ελδβδεεί αηυια επανηχξ μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ 

άθθεξ μοζίεξ πνμηαθμφκ αθθενβίεξ ηαζ άθθεξ υπζ ή μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ μζ αθθενβζηέξ 

ακηζδνάζεζξ ακαπηφζζμκηαζ ιυκμ ζε μνζζιέκμοξ ακενχπμοξ έπεζηα απυ ηδκ έηεεζή ημοξ ζε 

αθθενβζμβυκα (Chafen ηαζ ζοκ., 2010 ∙ Pudupakkam ηαζ ζοκ, 2014). 
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Οζ ζοκδεζζιέκεξ αθθενβζηέξ παεήζεζξ είκαζ (Pudupakkam ηαζ ζοκ, 2014): 

1. Αιιεξγηθή ξηλίηηδα –Υαναηηδνίγεηαζ απυ θηάνκζζια, νζκζηή ζοιθυνδζδ, ηκδζιυ, 

νζκζηή ηαηαννμή ηαζ ηκδζιυ ηςκ ιαηζχκ. ηδκ Δθθάδα, πενίπμο 1 εηαημιιφνζμ 

άκενςπμζ πάζπμοκ απυ αοηή ηδκ πάεδζδ. 

2. Άζζκα – Δίκαζ ιζα πάεδζδ ηςκ πκεοιυκςκ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ αήπα, αάνμξ ζημ 

ζηήεμξ, δφζπκμζα ηαζ ζονζβιυ. πεδυκ 1 ζηα 4 παζδζά ζηδκ Δθθάδα έπμοκ ζοιπηχιαηα 

άζειαημξ ηαζ, υπςξ δζαπζζηχκεηαζ, μζ πενζπηχζεζξ άζειαημξ αολάκμκηαζ ηάεε πνυκμ. Σα 

ζοιπηχιαηα ημο άζειαημξ ιπμνεί κα μθείθμκηαζ ζε αθθενβζμβυκα ή άθθμοξ, ιδ 

αθθενβζημφξ ενεεζζιμφξ, υπςξ μζ θμζιχλεζξ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ, μ ροπνυξ αέναξ ή 

μ ηαπκυξ απυ ημο ηζζβάνμο. 

3. Παξαξξηλνθνιπίηηδα θαη κέζε σηίηηδα – Πνυηεζηαζ βζα ζοκδεζζιέκεξ αθθενβζηέξ 

παεήζεζξ πμο ζοπκά μθείθμκηαζ ζηδκ αθθενβζηή νζκίηζδα. Ζ παναννζκμημθπίηζδα είκαζ 

ιζα θθεβιμκή ηςκ παναννίκζςκ ηυθπςκ – ημφθζεξ ημζθυηδηεξ, μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ 

ιέζα ζηα γοβςιαηζηά, βφνς απυ ηα ιάηζα ηαζ πίζς απυ ηδ ιφηδ. Ζ πάεδζδ αοηή 

πνμζαάθθεζ ημ 15% ημο πθδεοζιμφ. Ζ ιέζδ ςηίηζδα – ημζκχξ, θμζιχλεζξ ημο αοηζμφ – 

είκαζ ιζα απυ ηζξ ζοκδεέζηενεξ παζδζηέξ παεήζεζξ ηαζ απαζηεί ζαηνζηή θνμκηίδα. 

4. Αηνπηθή δεξκαηίηηδα ή έθδεκα – Σα ζοιπηχιαηα αοηήξ ηδξ αθθενβζηήξ επζδενιζηήξ 

πάεδζδξ πενζθαιαάκμοκ ηκδζιυ, ημηηζκίθεξ, λδνυηδηα ηαζ λεθθμφδζζια ηδξ 

επζδενιίδαξ. Σμ ελάκεδια αοηυ δζαπζζηχκεηαζ ζοκήεςξ ζε ανέθδ αθθά δεκ απμηθείεηαζ 

κα πανμοζζαζηεί ανβυηενα ζε άημια ιε πνμζςπζηυ ή μζημβεκεζαηυ ζζημνζηά αημπίαξ, 

υπςξ ημ άζεια ή δ αθθενβζηή νζκίηζδα. 

5. Κλίδσζε – Δίκαζ επίζδξ βκςζηή ςξ πμιθμί, ηαζ αββεζμμίδδια. Οζ πμιθμί είκαζ έκα 

είδμξ ελακεήιαημξ υπμο ημ δένια βίκεηαζ ακάβθοθμ, έπεζ έκημκδ θαβμφνα ηαζ ημηηζκίθα. 

Μπμνεί κα πανμοζζαζημφκ ημ έκα δίπθα ζημ άθθμ ηαζ πμζηίθθμοκ ζε ιέβεεμξ. Οζ πμιθμί 

ιπμνεί κα είκαζ πνυκζμζ – κα ειθακίγμκηαζ ηαζ ελαθακίγμκηαζ πςνίξ θυβμ – ή μλείξ. 

Ακάιεζα ζηζξ αζηίεξ πμο πνμηαθμφκ ηδκ ηκίδςζδ είκαζ μζ ζχζεζξ ή δ θήρδ μνζζιέκςκ 

ηνμθχκ ή θανιάηςκ. Σμ αββεζμμίδδια ζοπκά εηδδθχκεηαζ ιαγί ιε ηδκ ηκίδςζδ ηαζ 

είκαζ πνήλζιμ ηαζ δζυβηςζδ ζηα ααεφηενα ζηνχιαηα ηδξ επζδενιίδαξ πμο δεκ πνμηαθεί 

ηκδζιυ. 

6. Αλαθπιαμία – Ζ ακαθοθαλία είκαζ ιζα μλεία, ζοκμθζηή αθθενβζηή ακηίδναζδ πμο εκ 

βέκεζ πνμηαθείηαζ απυ μοζίεξ μζ μπμίεξ δζεζζδφμοκ ζημ ζχια ή θαιαάκμκηαζ απυ ημ 

ζηυια, υπςξ μνζζιέκεξ ηνμθέξ ηαζ θάνιαηα, ηζζιπήιαηα εκηυιςκ ηαζ ημ θοζζηυ 

θάζηζπμ. Σα ζοιπηχιαηα ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ ιζα αίζεδζδ γέζηδξ, δζάποηδ 
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ενοενυηδηα, θαβμφνα ζημ ζηυια, ελακεήιαηα πμο πνμηαθμφκ ηκδζιυ, γάθδ, δφζπκμζα, 

μλφ θηένκζζια, άβπμξ, ζοζπάζεζξ ζημ ζημιάπζ ή ζηδ ιήηνα ηαζ/ή ειεηυ ηαζ δζάννμζα. ε 

ζμαανέξ πενζπηχζεζξ, δ πίεζδ πέθηεζ πνμηαθχκηαξ απχθεζα ηςκ αζζεήζεςκ ηαζ ζμη. 

Υςνίξ άιεζδ εεναπεία – ιζα έκεζδ επζκεθνίκδξ (αδνεκαθίκδξ) ηαζ ηδ θνμκηίδα εζδζημφ – 

δ ακαθοθαλία ιπμνεί κα απμαεί ιμζναία. 

2.1.3 Γηάζεζε 

Ζ ζοκαζζεδιαηζηή δζάεεζδ ή απθά δζάεεζδ (mood) είκαζ μ ηαεμθζηυξ ηαζ ζηαεενυξ 

ζοκαζζεδιαηζηυξ ηυκμξ πμο αζχκεηαζ εζςηενζηά ηαζ πμο ζε αηναίεξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα 

επδνεάζεζ ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ υθεξ ηονζμθεηηζηά ηζξ πθεονέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ εκυξ 

αηυιμο, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακηίθδρδ βζα ημκ ηυζιμ πμο έπεζ ημ άημιμ αοηυ.  Hζοκαζζεδιαηζηή 

δζάεεζδ απμηεθείηαζ απυ έκα ζφκμθμ επζιένμοξ ζημζπείςκ πμο αθμνμφκ δζάθμνα 

ζοκαζζεήιαηα υπςξ εκενβδηζηυηδηα, ηυπςζδ, έκηαζδ, θυαμ, ηαηή δζάεεζδ, ενζζηζηυηδηα, 

επζεεηζηυηδηα, ηαηάεθζρδ, ζφβποζδ η.ά., ηα μπμία ιπμνεί κα κμζχεεζ ημ άημιμ ηάπμζα 

δεδμιέκδ πνμκζηή ζηζβιή. Αοηά ηα ζημζπεία ιάθζζηα είκαζ πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ 

εοιεηάαθδηα ζηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ημοξ ηυζμ ιε ελςηενζημφξ υζμ ηαζ ιε εζςηενζημφξ 

πανάβμκηεξ, πμο ζοκοπάνπμοκ, πανάθθδθα, ζηδ γςή ημο αηυιμο (Υνζζημδμφθμο, 2005). 

Ζ ζοκαζζεδιαηζηή δζάεεζδ επδνεάγεζ ηδκ δζακμδηζηή ηαζ ζςιαηζηή απυδμζδ ημο ακενχπμο.  

ιςξ, δ πμθοζοκεεηζηυηδηα ηαζ πμθοπθμηυηδηα ηςκ ζημζπείςκ εηείκςκ πμο επδνεάγμοκ ηαζ 

πνμζδζμνίγμοκ ιζα ροπμθμβζηή ζοιπενζθμνά ηαζ δ ιεβάθδ ιεηααθδηυηδηα αοηχκ ηςκ 

ζημζπείςκ, αηυια ηαζ ιεηαλφ ηςκ ζδίςκ αηυιςκ, δοζημθεφεζ ηδκ ηαηακυδζή ηδξ 

(Υνζζημδμφθμο, 2005). 

2.1.4 Δπίπεδα ελέξγεηαο θαη θόπσζεο 

Ζ εκενβδηζηυηδηα ηαζ ηυπςζδ, ζςιαηζηή ηαζ δζακμδηζηή, απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ θεζημονβίαξ 

ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ ηαζ θεζημονβμφκ ςξ ιζα αζθαθζζηζηή δζηθείδα πμο πνμζηαηεφεζ ημκ 

μνβακζζιυ απυ ημ κα λεπενάζεζ ηα υνζά ημο. Πενζθαιαάκμοκ υθεξ ηζξ ειπθεηυιεκεξ 

βκςζηζηέξ δζαδζηαζίεξ είηε αοηέξ αθμνμφκ ηδκ δζακμδηζηή είηε ηδ ζςιαηζηή απυδμζδ, μζ 

μπμίεξ είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκεξ, αθθδθεπζδνχκηαξ ηαζ επδνεάγμκηαξ ανκδηζηά ή εεηζηά ηδκ 

εκ βέκεζ απυδμζδ ημο ακενχπμο. Ζ εκένβεζα πμο παναηηδνίγεζ έκα άημιμ ιπμνεί κα 

επδνεάγεηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ, απυ ιεβάθμ ανζειυ αζεεκεζχκ, ημ άβπμξ ηαζ ηδκ 

ροπζηή ηαηάζηαζδ. Ζ πμζυηδηα εκένβεζαξ πμο δζαεέηεζ έκα άημιμ, επδνεάγεζ ημ πυζμ 

εφημθα ιπμνεί κα πνμζανιμζηεί ζημ άβπμξ πμο εα έπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ. Οζ ενεοκδηέξ 
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ημκίγμοκ υηζ ημ πνυαθδια ηδξ ημφναζδξ ηαθφπηεζ ηδκ ηθίιαηα εκενβδηζηυηδηαξ ημο αηυιμο 

(Maslach ηαζ ζοκ., 1984 ∙ Tyler ηαζ ζοκ. 1998 ∙ Unger 1980). 

Ζ ηαηάηαλδ ηςκ επζπέδςκ ηαηαπυκδζδξ ημο μνβακζζιμφ ηαζ απχθεζαξ εκενβδηζηυηδηαξ ιε 

ααειυ αολακυιεκδξ ζμαανυηδηαξ ζε ημφναζδ, ηυπςζδ ηαζ ελάκηθδζδ είκαζ ζδιακηζηή. 

Τπάνπμοκ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηδξ ημφναζδξ, ηδξ ηυπςζδξ ηαζ ηδξ ελάκηθδζδξ. φιθςκα ιε 

ημοξ μνζζιμφξ πμο οζμεέηδζακ Αιενζηακμί επζζηήιμκεξ, απυ ημ πακεπζζηήιζμ ηδξ Αθιπένηα 

ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ, ηα άημια πμο πανμοζζάγμοκ ημφναζδ, έπμοκ αηυιδ 

ζηακμπμζδηζηυ επίπεδμ εκένβεζαξ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ κζχεμοκ υηζ λεπκμφκ, βίκμκηαζ 

ακοπυιμκμζ, αζζεάκμκηαζ ζηαδζαηά δοζημθίεξ ηαζ ιοσηή αδοκαιία ζηδ δμοθεζά ημοξ, 

εκημφημζξ υηακ λεημοναζημφκ, υθα αοηά οπμπςνμφκ.Ζ ηυπςζδ είκαζ έκα επίπεδμ 

ζμαανυηενδξ απχθεζαξ εκένβεζαξ ημο αηυιμο. Υαναηηδνίγεηαζ απυ δοζημθίεξ 

ζοβηέκηνςζδξ, άβπμξ, πνμμδεοηζηή ιείςζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ακημπήξ, δοζημθίεξ ημο φπκμο, 

αφλδζδ ηδξ εοαζζεδζίαξ ζημ θςξ ηαζ πενζμνζζιυ ηςκ ημζκςκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο 

παθαζυηενα εεςνμφκηακ ζδιακηζηέξ βζα ημ άημιμ.Σα άημια ιε ελάκηθδζδ, πανμοζζάγμοκ 

ζφβποζδ πμο ιπμνεί κα πνμζμιμζάγεζ ιε παναθήνδια, ζοκαζζεδιαηζηή απάεεζα, λαθκζηή 

απχθεζα εκένβεζαξ, δοζημθίεξ ζημ κα ιέκμοκ λφπκζμζ ή κα ημζιμφκηαζ ηαζ πθήνεξ ημζκςκζηυ 

απμηνάαδβια.Δίκαζ ζδιακηζηυ κα βίκεηαζ δ δζαθμνά ιεηαλφ ημφναζδξ ηαζ ηυπςζδξ. Ζ 

ηυπςζδ ημκίγεηαζ, είκαζ δείηηδξ υηζ ημ ζχια δεκ ιπμνεί πθέμκ κα ακηαπελέθεεζ. Ζ έκανλδ 

εηδδθχζεςκ ηυπςζδξ ζε έκα άημιμ, ζδζαίηενα εάκ δεκ οπάνπεζ ζαθήξ αζηία, πνέπεζ κα 

δζενεοκάηαζ δζελμδζηά (Maslach ηαζ ζοκ., 1984 ∙ Tyler ηαζ ζοκ. 1998 ∙ Unger 1980). 

Ζ απμηοπία ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ δζαθμνχκ ιεηαλφ ημφναζδξ, ηυπςζδξ ηαζ ελάκηθδζδξ, 

ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε αηαηάθθδθμοξ ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ πμο αεέθδηα κα πνμάβμοκ ηδκ 

ηυπςζδ ηαζ ηδκ ελάκηθδζδ.Οζ ενεοκδηέξ ακαθένμοκ παναδείβιαηα πμο ζηδνίγμοκ υηζ εκχ δ 

ζςιαηζηή άζηδζδ ιπμνεί κα αμδεά αοημφξ πμο πανμοζζάγμοκ ημφναζδ, ακηίεεηα ζε αοημφξ 

πμο πανμοζζάγμοκ ηυπςζδ ηαζ ελάκηθδζδ, είκαζ δοκαηυκ κα ιεζχκεζ ηζξ ζηακυηδηεξ 

πνμζανιμβήξ ημοξ.  Σμ ζδιακηζηυ είκαζ κα βίκεηαζ πνμζπάεεζα πνυθδρδξ ή επζανάδοκζδξ 

ηδξ ιεηάααζδξ απυ ηδκ ημφναζδ ζηδκ ηυπςζδ ηαζ απυ εηεί ζηδκ ελάκηθδζδ. Υνεζάγμκηαζ 

εεναπεοηζηέξ πανειαάζεζξ βζα ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο αοημφ. Χζηυζμ, απαζημφκηαζ 

πενζζζυηενεξ ένεοκεξ βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ ιδπακζζιχκ απχθεζαξ ηδξ 

γςηζηυηδηαξ ηαζ επζπέδςκ εκένβεζαξ ηςκ ακενχπςκ (Maslach ηαζ ζοκ., 1984 ∙ Tyler ηαζ ζοκ., 

1998 ∙ Unger 1980). 
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2.1.5 Άγρνο 

Ζ θφζδ ημο άβπμοξ έπεζ αθθάλεζ ημκ ηεθεοηαίμ ηαζνυ ηαζ απυ έκα μλφ πνμεζδμπμζδηζηυ ζήια 

έπεζ ηαηαζηεί έκα πνυκζμ πνμαθήια βζα θοζζμθμβζηή πνμζανιμβή. οκήεςξ, δ ακηίδναζδ 

ημο ζχιαημξ ζε έκα πανάβμκηα άβπμοξ ήηακ ‗δζαθοβή‘ ή ‗ιάπδ‘, αθθά αοηέξ μζ επζθμβέξ 

είκαζ θζβυηενμ αζχζζιεξ ζημ ζφβπνμκμ πενζαάθθμκ, ηάηζ πμο μδδβεί ζε πνυκζεξ επζπηχζεζξ, 

υπςξ αολδιέκα επίπεδα αδνεκμημνηζηήξ μνιυκδξ, εκενβμπμίδζδ ημο ζοιπαεδηζημφ κεονζημφ 

ζοζηήιαημξ (Lambert ηαζ Lambert, 2011), αζεέκεζεξ υπςξ δ ηανδζαηή κυζμξ (Gemes, Ahnve 

ηαζ Janszky, 2008), ηαζ μζ ζοκμδεοηζηέξ αββεζαηέξ, ιεηααμθζηέξ ηαζ θθεβιμκχδεζξ δζενβαζίεξ 

(Gemes, Ahnve ηαζ Janszky 2008, Almadi, Cathers ηαζ Chow 2013). Απυ ιυκμ ημο ημ άβπμξ 

δεκ απμηεθεί πνυαθδια οβείαξ, ηαζ έκα ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ, ζηα πθαίζζα ηδξ ζηακυηδηαξ 

ακηζιεηχπζζδξ πμο έπεζ έκα άημιμ (Csikszentmihalyi, 1992) είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ιζα 

οβζή γςή. Δίκαζ δ «πίεζδ» πμο πνμηφπηεζ απυ ημ οπεναμθζηυ ζηνεξ, πένα απυ ηα υνζα ημο 

αηυιμο κα ημ ακηζιεηςπίζεζ, πμο δδιζμονβεί ηα πνμαθήιαηα ηαζ μδδβεί ζημ άβπμξ ηαζ ηδκ 

ηαηάεθζρδ, ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πνυκζεξ αζεέκεζεξ. 

Σμ άβπμξ είκαζ ιζα ιμνθή ημο ‗θυαμο αδοκαιίαξ‘ πμο μνίγεηαζ ςξ «... ημ θεπηυ ηφια ημο 

θυαμο πμο νέεζ ανβά ιέζα απυ ημ ιοαθυ. Δάκ εκεαννφκεηαζ, δδιζμονβεί ιία δίμδμ ζηδκ 

μπμία δζμπεηεφμκηαζ υθεξ μζ άθθεξ ζηέρεζξ». Σμ άβπμξ ειθακίγεηαζ εκχ έκα άημιμ πνμζπαεεί 

κα πνμζανιμζηεί ηαζ δ ζφκδεζδ ημο ιε ηδκ ηαηή οβεία είκαζ δζάποηδ. Χζηυζμ, υηακ έκα 

άημιμ παφεζ κα αβςκίγεηαζ λεηζκά ζηδκ ανπή δ ηαηή δζάεεζδ, ηα ζηδ ζοκέπεζα δ ηαηάεθζρδ 

ή δ ‗βκςζηζηή αδοκαιία‘ (Seligman, 1975) ιε ηδ δδιζμονβία δζυδςκ πνμξ ιζα ζεζνά απυ 

πνυκζεξ παεήζεζξ. Σα ορδθά επίπεδα ηαηάεθζρδξ έπμοκ απμδεζπεεί κα ζπεηίγμκηαζ ιε ιζα 

ζεζνά απυ πνυκζεξ παεήζεζξ, υπςξ μ δζααήηδξ ηφπμο ΗΗ (Dixon ηαζ ζοκ., 2013) ηαζ δ κυζμξ 

ημο Alzheimer (Gracia-Γηανζία ηαζ ζοκ., 2013). Οζ ιεθέηεξ ζηαεενά δζαπζζηχκμοκ ιζα 

ζφκδεζδ ιεηαλφ άβπμοξ ηαζ ηαηάεθζρδξ ηαζ ηςκ αολδιέκςκ κμζμθμβζηχκ δεζηηχκ, πμο 

ιπμνμφκ κα ζοζπεηζζημφκ ιε (HamerηαζStamatakis, 2008) ημ ζςιαηζηυ αάνμξ ή ακελάνηδηα 

απυ αοηυ (Hamer ηαζ ζοκ., 2009). 

Έπεζ δζαπζζηςεεί, υηζ ηα αολδιέκα επίπεδα άβπμοξ αολάκμοκ ακηίζημζπα ηα επίπεδα ηδξ 

αδνεκμημνηζηήξ μνιυκδξ ηαζ εκενβμπμζμφκ ημ ζοιπαεδηζηυ κεονζηυ ζφζηδια (Lambert ηαζ 

Lambert, 2011), ηαζ αμδεμφκ ζηδκ ακάπηολδ αζεεκεζχκ υπςξ πμθθέξ ηανδζαββεζαηέξ 

παεήζεζξ (Gemes, Ahnve ηαζ Janszky, 2008), ηαζ ιεηααμθζηέξ ηαζ θθεβιμκχδεζξ 

δοζθεζημονβίεξ (Gemes, Ahnve ηαζ Janszky 2008, Almadi, Cathers ηαζ Chow 2013).  Σμ 
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άβπμξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ δζάεεζδ ηαζ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ηαηάεθζρδ (Dixon ηαζ ζοκ., 

2013) ηαζ ηδκ αφλδζδ ηςκ κμζμθμβζηχκ δεζηηχκ (Hamer ηαζ Stamatakis, 2008).   

2.1.4 Δηδηθή δηαηξνθή θαη ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα 

Πμθθμί άκενςπμζ βζα θυβμοξ οβείαξ ή εοελίαξ επζθέβμοκ κα αημθμοεήζμοκ ιζα εζδζηή 

δζαηνμθή.  Δζδζηή δζαηνμθή ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ιία δζαηνμθή πμο ααζίγεηαζ ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ ηαηδβμνίεξ ηνμθίιςκ ή ζημκ απμηθεζζιυ άθθςκ (π.π. πμνημθαβζηή ηθπ.), ζε 

ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ ηαηακάθςζδξ ηςκ ηνμθίιςκ (π.π., ςιμθαβζηή, αζμθμβζηήξ πνμέθεοζδξ, 

ηθπ.) ή ζηδκ ηαηακάθςζδ ηςκ θεβυιεκςκ θεζημονβζηχκ ηνμθίιςκ.   

Χξ θεζημονβζηά μνίγμκηαζ «ηα επελενβαζιέκα ηνυθζια πμο πενζέπμοκ οθζηά/ζοζηαηζηά ηα 

μπμία, εηηυξ απυ ηδ ενεπηζηή αλία πμο πανέπμοκ, επδνεάγμοκ εεηζηά εζδζηέξ θεζημονβίεξ ημο 

ακενχπζκμο μνβακζζιμφ» ή αθθζχξ «εηείκα πμο πνμάβμοκ ηδκ οβεία» ηαζ παναζηεοάγμκηαζ 

ιε πνμζεήηδ ζοζηαηζηχκ πμο ηα ίδζα ηα ηνυθζια δεκ πενζέπμοκ ή ιε εκίζποζδ ηςκ ήδδ 

οπανπυκηςκ. Με άθθα θυβζα θεζημονβζηά είκαζ ηνυθζια ή ζοζηαηζηά ηνμθίιςκ πμο 

δζαεέημοκ πνμθδπηζηά ή/ηαζ πνμαβςβζηά (εκζζποηζηά) πθεμκεηηήιαηα εηηυξ απυ ηδ ενεπηζηή 

ημοξ αλία (Σγζά, 2008). 

Σα θεζημονβζηά ηνυθζια δεκ είκαζ πάπζα ή ζηυκεξ, αθθά πενζέπμοκ ή ειπθμοηίγμκηαζ ιε 

ζοζηαηζηά πμο πνμένπμκηαζ απυ θοζζηά οθζηά ή πμο έπμοκ ηνμπμπμζδεεί ιε ηεπκμθμβζηά ή 

αζμηεπκμθμβζηά ιέζα. Κάπμζα ηέημζα ηνυθζια ιπμνεί κα απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ ηαεδιενζκήξ 

δζαηνμθήξ έπμκηαξ εεηζηή επίδναζδ ζε εζδζηέξ θεζημονβίεξ ημο μνβακζζιμφ, βζα πανάδεζβια 

ζημ πεπηζηυ ζφζηδια. Ζ εεηζηή ημοξ επίδναζδ ζημκ μνβακζζιυ μθείθεηαζ ζε αζμθμβζηά 

εκενβά ζοζηαηζηά, ηα «ηνμθμεεναπεοηζηά», ηα μπμία έπμοκ πθεμκεηηήιαηα βζα ηδκ οβεία 

υπςξ ηδκ πανειπυδζζδ ή/ηαζ ηδ εεναπεία αζεεκεζχκ (Σγζά, 2008). 

Σα θεζημονβζηά ζοζηαηζηά δζαηνίκμκηαζ ζε ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ηδ δνάζδ ημοξ ζε: (1) 

εηείκα πμο πενζέπμοκ αολδιέκδ ζοβηέκηνςζδ εκυξ πθεμκεηηζημφ/εοενβεηζημφ ζοζηαηζημφ, 

π.π. θοημζηενυθεξ, δζαζηδηζηέξ ίκεξ, (2) εηείκα πμο πενζέπμοκ έκα πνυζεεημ ζοζηαηζηυ ημ 

μπμίμ είκαζ ζδζαίηενα πθεμκεηηζηυ, π.π. αζηαιίκδ ή ιεηαθθζηυ ζημζπείμ ή πνμαζμηζηή 

ηαθθζένβεζα, (3) εηείκα πμο αμδεμφκ ηδκ απμιυκςζδ ηςκ ανκδηζηχκ ζοζηαηζηχκ (π.π. 

αθθενβζμβυκα), ηαζ (4) εηείκα ηςκ μπμίςκ έκα ανκδηζηυ ζοζηαηζηυ έπεζ ακηζηαηαζηαεεί εκ 

ιένεζ απυ έκα εεηζηυ οθζηυ (π.π., οπμηαηάζηαημ θζπανμφ) (Σγζά, 2008). 

Σα ηονζυηενα θεζημονβζηά ηνυθζια είκαζ ηα αηυθμοεα (Σγζά, 2008):  
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1. Γηαηηεηηθέο ίλεο – Ουνμξ δζαζηδηζηέξ ίκεξ παναηηδνίγεζ ζοζηαηζηά ή πνυζεεηα 

ηνμθίιςκ ηα μπμία δεκ οδνμθφμκηαζ απυ ηα έκγοια ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ ηαζ 

πενζθαιαάκμοκ υθμοξ ημοξ δμιζημφξ πμθοζαηπανίηεξ (ηοηηανίκδ, διζηοηηανίκδ, 

πδηηίκδ), ημιιζχδεζξ θοηζηέξ μοζίεξ, μνζζιέκμοξ ιδ δμιζημφξ πμθοζαηπανίηεξ (ιδ 

αθμιμζχζζιμ άιοθμ), θζβκίκδ ηαζ άθθα ζοζηαηζηά (ηδνμφξ, ημοηίκεξ, ιδ αθμιμζχζζιμ 

άγςημ). Οζ ηονζυηενεξ επζδνάζεζξ ηςκ δζαζηδηζηχκ ζκχκ ακαθένμκηαζ ζηδ ιείςζδ ηδξ 

πμθδζηενυθδξ ιε πανάθθδθδ αφλδζδ ημο θυβμο HDL/LDL (πμθδζηενυθδ ορδθήξ 

ποηκυηδηαξ/ πμθδζηενυθδ παιδθήξ ποηκυηδηαξ). Ο αηνζαήξ ηνυπμξ δνάζδξ ημοξ πάκηςξ 

δεκ έπεζ δζεοηνζκζζηεί. Ονζζιέκεξ δζαζηδηζηέξ ίκεξ απμννμθμφκ κενυ, ζοιαάθθμκηαξ 

ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ οπεν-βθοηαζιίαξ (πανειπμδζζηζηή δνάζδ έκακηζ ηςκ 

οδνμθοηζηχκ έκγοιςκ ηαζ ηδξ απμννυθδζδξ ηδξ βθοηυγδξ), εκχ επδνεάγμοκ ηαζ ηδ 

θεζημονβία ημο παπέμξ εκηένμο (υβημξ ηαζ λδνυ/οβνυ Βάνμξ ημπνάκςκ ηαζ πνυκμξ 

δζέθεοζδξ), ηονίςξ μζ αδζάθοηεξ ίκεξ. Κθζκζηέξ ιεθέηεξ δεκ έπμοκ απμδείλεζ ζδιακηζηή 

επίδναζδ ζε ζζμννμπδιέκεξ δζαηνμθέξ ςξ πνμξ ηδ ιείςζδ ηδξ αζμδζαεεζζιυηδηαξ ηςκ 

ζπκμζημζπείςκ απυ ηζξ δζαζηδηζηέξ ίκεξ. Σέθμξ, πμθφ ζδιακηζηή εεςνείηαζ δ 

ακηζηανηζκζηή δνάζδ ηςκ δζαζηδηζηχκ ζκχκ (ιεζςιέκδ πζεακυηδηα επαθήξ ηανηζκμβυκςκ 

μοζζχκ ιε ημ έκηενμ ηαζ ιεζςιέκδ ααηηδνζαηή ιεηαηνμπή πνυδνμιςκ ηανηζκμβυκςκ 

εκχζεςκ). 

2. Ληπαξά νμέα σ-3 – Ο νυθμξ ηςκ θζπανχκ ζηδ δζαηνμθή είκαζ ηονίςξ δ πανμπή 

εκένβεζαξ ζημκ μνβακζζιυ, αθθά πνμζθένμοκ ηαζ θζπμδζαθοηέξ αζηαιίκεξ, εκχ 

θεζημονβμφκ ηαζ ςξ πανάβμκηεξ βεφζδξ ηαζ οθήξ ηςκ ηνμθίιςκ. Σα αηυνεζηα μλέα 

οπενέπμοκ έκακηζ ηςκ ημνεζιέκςκ (ιμκυ- ή πμθφ- αηυνεζηα, MUFA ή PUFΑ). Οζ 

ζπμοδαζυηενεξ ηαηδβμνίεξ πμθοαηυνεζηςκ μλέςκ είκαζ ηα ς-3, ς-6 ηαζ ς-9 (ςξ πνμξ ηδ 

εέζδ ημο δ.δ. απυ ημ άηνμ ηδξ αθοζίδαξ). Σα πμθοαηυνεζηα, θζκεθασηυ ηαζ α-θζκμθεκζηυ 

έπμοκ απμδεζπεεί «απαναίηδηα» ζηδ δζαηνμθή. Δπεζδή δεκ ιπμνμφκ κα ζοκηεεμφκ απυ 

ημκ μνβακζζιυ πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ ιέζς ηςκ ηακμκζηχκ ή ειπθμοηζζιέκςκ 

ηνμθίιςκ. Ο μνβακζζιυξ ιπμνεί κα πανάβεζ απυ θζκεθασηυ μλφ ς-6 θζπανά μλέα (β-

θζκμθεκζηυ μλφ - GLA, δζ-μιμ β-θζκμθε-κζηυ μλφ - DGLA ηαζ αναπζδμκζηυ μλφ - ΑΑ) ηαζ 

απυ α-θζκμθεκζηυ μλφ ς-3 θζπανά μλέα (εζημζζπεκηαεμσηυ μλφ - EPA ιε 20C, 5δ.δ. ηαζ 

εζημζζδομελαεκμσ-ηυ μλφ - DHA ιε 22C, 6δ.δ.). Ακ απμοζζάγμοκ ημ θζκεθασηυ ηαζ ημ α-

θζκμθεκζηυ ηα ς-6 ηαζ ς-3 απαναίηδηα θζπανά μλέα ακηίζημζπα δεκ ιπμνμφκ κα 

παναπεμφκ. Ζ ζοκζζηχιεκδ διενήζζα δυζδ ς-3 θζπανχκ μλέςκ είκαζ 1-2α/διένα ηαζ δ 

ζοκζζηχιεκδ ακαθμβία είκαζ: ς-6:ς-3=6:1. Ζ δνάζδ ηςκ ς-3 θζπανχκ μλέςκ έπεζ 

ιεθεηδεεί ζημκ μνβακζζιυ ηαζ έπεζ απμδεζπεεί δ εεηζηή ημοξ επίδναζδ ζε δζάθμνμοξ 
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επζηίκδοκμοξ πανάβμκηεξ, υπςξ οπένηαζδ ζημ αίια, ηνζβθοηενίδζα, ρδθά επίπεδα 

πμθδζηενυθδξ ηαζ ηαηαζηνμθή αζιμθυνςκ αββείςκ απυ ενμιαχζεζξ ηαζ απμεέζεζξ, 

αεδνμζηθήνςζδ ή ζε αζεέκεζεξ, υπςξ ημκ ηανηίκμ ηαζ ηζξ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ. Σα 

ζπεοέθαζα ηαζ άθθα αζμεκενβά οθζηά απυ ράνζα είκαζ ηνμθμεεναπεοηζηά. Σα ς-3 θζπανά 

παναθαιαάκμκηαζ απυ ράνζα ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ειπθμοηζζιυ δζαθυνςκ 

ηνμθίιςκ. Καηά ηδκ εκζςιάηςζδ ημοξ υιςξ απαζημφκηαζ πνμζεηηζημί πεζνζζιμί βζα 

απμθοβή μλεζδχζεςκ. Πνμζηίεεκηαζ ζε ανημζηεοάζιαηα, ρςιί, ηέζη, ιαηανυκζα, 

βαθαηημημιζηά πνμσυκηα ή ακαροηηζηά. 

3. Πξνβηνηηθά – Σα πνμαζμηζηά μνίγμκηαζ ςξ «ηα γςκηακά ιζηνμαζαηά ζοζηαηζηά 

ηνμθίιςκ πμο έπμοκ εοενβεηζηή επίδναζδ ζηδκ οβεία, αεθηζχκμκηαξ ηονίςξ ηδ 

ιζηνμαζαηή ζζμννμπία ημο εκηένμο». οκδέμκηαζ ιε ηα γοιςιέκα βαθαηημημιζηά 

πνμσυκηα ηαζ πενζθαιαάκμοκ ιέθδ ημο βέκμοξ Lactobacillus, Bifidobacteria. Γεκ οπάνπεζ 

αιθζαμθία υηζ ηα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα είκαζ θεζημονβζηά ηνυθζια. Δίκαζ πδβέξ 

αζαεζηίμο, ζδιακηζημφ ενεπηζημφ έκακηζ ηδξ μζηεμπυνςζδξ, πζεακυκ ηαζ ημο ηανηίκμο. 

Ηδζαίηενα ηα γοιςιέκα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα είκαζ βκςζηά ςξ πνμαζμηζηά, βζ' αοηυ 

ηαζ ημ εκδζαθένμκ βζα ηα θεζημονβζηά ηνυθζια απυ βάθα αολάκεηαζ ζοκεπχξ: επζθεβιέκεξ 

ηαθθζένβεζεξ/κέα γςκηακά ααηηήνζα ενεοκχκηαζ ζηα μπμία έπμοκ απμδμεεί εεηζηά 

(πνμαβςβζηά) παναηηδνζζηζηά βζα ηδκ οβεία. Σα ααηηήνζα αοηά ανίζημκηαζ ζηδ 

βαζηνεκηενζηή πενζμπή ημο ακενχπμο, απμζημφκ ημ έκηενμ ηαζ πανέπμοκ πνμζηαζία 

ζημκ μνβακζζιυ έκακηζ παεμβυκςκ ή πζεακήξ ηανηζκμβέκεζδξ έπμκηαξ ηδκ ζηακυηδηα κα 

ειπμδίγμοκ ή κα ακαζηέθθμοκ ηδκ ακάπηολδ ζημ έκηενμ ιίαξ πμζηζθίαξ ηνμθζιμβεκχκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ πμο πνμηαθμφκ αζεέκεζεξ. Ακ ηαζ ηα πνμαζμηζηά έπμοκ πμθθά 

πθεμκεηηήιαηα ζηδκ οβεία, αοηά πμο ημοξ απμδίδμκηαζ ηονίςξ είκαζ: 

ακηζηανηζκμβεκεηζηή δνάζδ, οπμπμθδζηεναζιζηή δνάζδ ηαζ ακηαβςκζζηζηέξ δνάζεζξ 

έκακηζ εκηενζηχκ παεμβυκςκ ηαζ άθθςκ μνβακζζιχκ ημο εκηένμο. Ο πζεακυξ νυθμξ ηςκ 

πνμαζμηζηχκ ζημκ ηανηίκμ είκαζ ζδιακηζηυξ, ζδζαίηενα δ ιείςζδ ημο ηζκδφκμο βζα 

ηανηίκμ ημο παπέμξ εκηένμο (ηα βαθαηηζηά ααηηήνζα ιεηααάθθμοκ ηδ δνάζδ ηςκ 

εκγφιςκ ημο εκηένμο). Νέεξ ένεοκεξ εζηζάγμοκ ζηδ δζενεφκδζδηςκ ακμζμπμζδηζηχκ 

ζδζμηήηςκ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο βάθαηημξ. Σμ βάθα ηαζ ηα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα 

εεςνμφκηαζ πθμφζζεξ πδβέξ ζοζηαηζηχκ πμο ιπμνμφκ κα εκζζπφζμοκ εζδζημφξ ηαζ ιδ 

ακμζμιδπακζζιμφξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα πανέπμοκ πνμζηαζία έκακηζ παεμβυκςκ ηαζ ζχκ. 

Γζα πανάδεζβια μζ πνςηεΐκεξ βάθαηημξ ηαζ ηα πεπηίδζα ή ημ βαθαηηζηυ μλφ ιπμνεί κα 

έπμοκ ακηζαζμηζηυ απμηέθεζια (θυβς ηςκ παναβυιεκςκ ααηηδνζμζζκχκ). 
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4. Πξεβηνηηθά  – Σα πνεαζμηζηά μνίγμκηαζ ςξ ηα ιδ εφπεπηα ηαζ ιδ αζχζζια ζοζηαηζηά 

ηςκ ηνμθίιςκ πμο ηζκμφκηαζ πνμξ ημ παπφ έκηενμ ηαζ έπμοκ ιία επζθεηηζηή γφιςζδ. 

Δπδνεάγμοκ εεηζηά ημκ μνβακζζιυ, ηαεμνίγμκηαξ επζθεηηζηά ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδ 

δναζηδνζυηδηα εκυξ ή μνζζιέκςκ εζδχκ ααηηδνίςκ ημο παπέμξ εκηένμο, ηα μπμία είκαζ 

ακεεηηζηά ζημ παπφ έκηενμ ηαζ έπμοκ επμιέκςξ ηδκ ηάζδ κα αεθηζχκμοκ ηδκ οβεία ημο 

μνβακζζιμφ. Σμ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ βζα ηα πνεαζμηζηά έπεζ επζηεκηνςεεί ζημοξ ιδ 

εφπεπημοξ οδαηάκεναηεξ. Με ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ πνεαζμηζηχκ ιπμνεί επζθεηηζηά κα 

αολδεεί μ ανζειυξ ηςκ πνμαζμηζηχκ ζηδ βαζηνεκηενζηή πενζμπή. Σα ζοιαζςηζηά είκαζ 

ιίβια πνμαζμηζηχκ ηαζ πνεαζμηζηχκ ηα μπμία ζοκδοαγυιεκα ζε έκα πνμσυκ ηαζ 

πανμοζζάγμοκ αολδιέκδ δνάζδ. 

5. Φπηνρεκηθά - Σα θοημπδιζηά είκαζ μοζίεξ πμο απακηχκηαζ ζηα θνμφηα ηαζ ηα 

θαπακζηά. Έπεζ απμδεζπεεί υηζ υηακ ηαηακαθχκμκηαζ ηαεδιενζκά έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα 

κα ηνμπμπμζμφκ ημκ ακενχπζκμ ιεηααμθζζιυ, χζηε κα δνμοκ πνμθδπηζηά ηαηά ημο 

ηανηίκμο. Πνυηεζηαζ δδθαδή βζα ενεπηζηέξ ηαζ αζμθμβζηά εκενβέξ μοζίεξ ηςκ θοηχκ, ιε 

ελαίνεζδ ημ άιοθμ, ηζξ πνςηεΐκεξ, ηα ζοκήεδ θζπανά μλέα, ηζξ αζηαιίκεξ ηαζ ηα ααζζηά 

ιέηαθθα. Πθδεχνα θοημπδιζηχκ ακαθένεηαζ ιε δνάζδ πνμθδπηζηή έκακηζ μνζζιέκςκ 

αζεεκεζχκ, ςζηυζμ εηείκα ηα επζθεβιέκα θοηά ή θοημπδιζηά πμο έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί 

ζε ηνυθζια ηαζ έπεζ απμδεζπεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημοξ ζηδκ πνυθδρδ αζεεκεζχκ ή 

ζηδκ πνμαβςβή ηδξ οβείαξ είκαζ: ηα ηενπεκμεζδή (θοημζηενυθεξ, ηανμηζκμεζδή, 

ημημθενυθεξ), ηα θαζκμθζηά (θθααμκμεζδή) ηαζ ηα αθηαθμεζδή. 

6. Movoζαθραξίηεο θαη νιηγνζαθραξίηεο – Σα ηεθεοηαία πνυκζα έπμοκ ακαπηοπεεί, 

ηονίςξ ζηδκ Ηαπςκία, κέεξ ιμνθέξ ιμκυ- ηαζ μθζβμζαηπανζηχκ ςξ οπμηαηάζηαηα 

ζαηπανυγδξ ιε πθεμκεηηζηέξ ζδζυηδηεξ. Γζάθμνμζ ηφπμζ ζοζηαηζηχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζε επελενβαζιέκα ηνυθζια ηαζ πμηά ηαζ έπμοκ ιμκαδζηέξ ζδζυηδηεξ υζμκ αθμνά ηδκ 

πέρδ, ηδκ απμννυθδζδ, ηδ γφιςζδ ηαζ ημκ ιεηααμθζζιυ. Οζ ηονζυηενεξ ηαηδβμνίεξ 

ηέημζςκ ζοζηαηζηχκ είκαζ: μζ μθζβμζαηπανίηεξ (κεμζάηπανα, βαθαηημ-μθζβμζαηπανίηεξ, 

λοθμ-μθζβμζαηπανίηεξ, ζζμιαθημ-μθζβμζαηπανίηεξ, μθζβμζαηπανίηεξ ζυβζαξ, 

βαθαηημζαηπανυγδ, βαθαηημοθυγδ, ζογεοβιέκα ζάηπανα, παθαηζκυγδ), μζ 

αθημμθμζαηπανίηεξ (ιαθηζηυθδ, θαηηζηυθδ, παθαηζκίκδ) ηαζ μζ ιμκμζαηπανίηεξ 

(ενοενζηυθδ, ζμναζηυθδ, ιακκζηυθδ, ζμναυγδ). 

7. Βηηακίλεο - Οζ αζηαιίκεξ – μνβακζηήξθφζδξ εκχζεζξ πμζηίθδξ ζφκεεζδξ – 

είκαζαπαναίηδηεξ βζα ηδ θοζζμθμβζηή ακάπηολδ, ηδ θεζημονβία ηαζ ηδκ ακαπαναβςβή 

ηςκ γςκηακχκ μνβακζζιχκ. Γζα ηδκ ηακμκζηή θεζημονβία ημο μνβακζζιμφ πνεζάγεηαζ 

δζανηήξ ηαζ ζηαεενή, εκηυξ ζοβηεηνζιέκςκ μνίςκ, θήρδ βζα ηαεειία απυ ηζξ αζηαιίκεξ. 
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Ζ έθθεζρδ ημοξ μδδβεί ζε κμζδνέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ βεκζηυηενα ζε δζαηάναλδ ηδξ 

ζζμννμπίαξ ημο ζοκυθμο ηςκ θεζημονβζχκ ημο μνβακζζιμφ. Οζ ηαηακαθςηέξ πνέπεζ κα 

είκαζ εκδιενςιέκμζ βζα ηζξ θεζημονβζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηδ δνάζδ ηςκ αζηαιζκχκ, υζμκ 

αθμνά ηδκ πνυθδρδ μνζζιέκςκ αζεεκεζχκ. 

2.2.5 Καηαλάισζε λεξνύ 

Θα πνέπεζ κα δζαζθαθίγεηαζ επίζδξ δ διενήζζα πνυζθδρδ 1,5 - 2 θίηνςκ κενμφ (πμο 

ζζμδοκαιεί ιε έλζ έςξ μηηχ πμηήνζα). Ζ ζςζηή εκοδάηςζδ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ ζςζηήξ εκοδάηςζδξ ημο μνβακζζιμφ, ακ ηαζ μζ ακάβηεξ δζαθένμοκ ιεηαλφ 

ηςκ ακενχπςκ θυβς δθζηίαξ, ζςιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, πνμζςπζηχκ ηαζ ηαζνζηχκ 

ζοκεδηχκ. Θα πνέπεζ κα ηαηακαθχκεηαζ εθεφεενα, ειθζαθςιέκμ ή απυ ηδ ανφζδ, υηακ μζ 

ζοκεήηεξ οβζεζκήξ ημ επζηνέπμοκ. Δηηυξ απυ ημ κενυ, ηα αθερήιαηα αμηάκςκ ηαζ ημ ηζάζ 

πςνίξ γάπανδ, ηαεχξ ηαζ μζ γςιμί παιδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε κάηνζμ ηαζ παιδθήξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ζε θζπανά ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ζηδκ πνυζθδρδ ηδξ απαναίηδηδξ 

πμζυηδηαξ κενμφ απυ ημ μνβακζζιυ (Bach-Faig ηαζ ζοκ., 2011). 

2.1.6 Κάπληζκα 

Ζ ηαηάπνδζδ μοζζχκ, ηυζμ ηςκ κυιζιςκ υζμ ηαζ ηςκ πανάκμιςκ, εοεφκεηαζ βζα έκα ιεβάθμ 

ηαζ μθμέκα ιεβαθφηενμ ααειυ κμζδνυηδηαξ ηαζ εκδζζιυηδηαξ ζηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ. 

Αοηυ πμο επζηναηεί ακάιεζα ζηα κυιζια πνμσυκηα είκαζ ημ ηάπκζζια πμο ζοκδέεηαζ άιεζα 

ιε πμθθέξ ιμνθέξ ηανηίκμο, ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ, ηαζ ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα 

(Rehm Taylor ηαζ Rooom, 2006). Πμζμζηυ 32.7% ηςκ Δθθήκςκ δδθχκμοκ ηαεδιενζκμί 

ηαπκζζηέξ, πμζμζηυ πμο είκαζ ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ζηδκ Δ.Δ.  Οζ Έθθδκεξ ηναημφκ ηα πνςηεία 

ζημ ηάπκζζια ζηδκ Δ.Δ. ακελανηήημο επζπέδμο εηπαίδεοζδξ ή εζζμδήιαημξ, εκχ μζ ιζζμί 

ηαπκζζηέξ είκαζ δθζηίαξ 25-44 εηχκ (ΔΛΣΑΣ, 2009:2).   

2.1.7 Παρπζαξθίαθαη ζσκαηηθό βάξνο 

Ζ παποζανηία αολάκεηαζ ιε ηαπφηαημοξ νοειμφξ δζεεκχξ ηαζ ημ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ 

Δθθάδα. πςξ ακαθένεδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ δ παποζανηία απμηεθεί κυζμ απυ ιυκδ ηδξ, 

αθθά ηαοηυπνμκα είκαζ ηαζ βεκεζζμονβυξ αζηία πμθθχκ άθθςκ πνυκζςκ πνμαθδιάηςκ (James, 

2004).  ε υηζ αθμνά ζημ δείηηδ ζςιαηζηήξ ιάγαξ, 17.6% ηςκ Δθθήκςκ εεςνμφκηαζ 

παπφζανημζ ηαζ 38.4% έπμοκ ζςιαηζηή ιάγα ακχηενδ ημο θοζζμθμβζημφ (Αενμζζηζηυ 

πμζμζηυ 56%). Φοζζμθμβζηυ ζςιαηζηυ αάνμξ έπεζ ημ 42.2% (ΔΛΣΑΣ, 2009:2). 
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Πανυθμ πμο ηα παπφζανηα άημια ιε δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  > 30 θαιαάκμοκ ζοκήεςξ 

ιεβαθφηενδ πνμζμπή απυ ημοξ ενεοκδηέξ, ηα οπέναανα άημια (ΓΜ 25 έςξ 30) απμηεθμφκ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ ηαζ έπμοκ επίζδξ αολδιέκμοξ ηζκδφκμοξ βζα ηδκ ακάπηολδ 

πμθθχκ παεήζεςκ ηαζ δοζθεζημονβζχκ. Γζα πανάδεζβια, μζ οπέναανμζ άκενςπμζ έπμοκ δφμ ή 

ηνεζξ θμνέξ ιεβαθφηενεξ πζεακυηδηεξ ζηεθακζαίαξ κυζμο ηαζ οπένηαζδξ ηαζ δεηαπθάζζμ 

ηίκδοκμ δζααήηδ ηφπμο ΗΗ ζε ζφβηνζζδ ιε αδφκαηα άημια (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  

ιζηνυηενμ απυ 23) (Willett, Dietz ηαζ Colditz 1999). Συζμ μζ οπέναανμζ υζμ ηαζ μζ 

παπφζανημζ άκενςπμζ αζχκμοκ, επίζδξ, αολδιέκδ εκδζζιυηδηα απυ ηανηίκμ ημο παπέμξ 

εκηένμο, ημο ζηήεμοξ (ιεηά ηδκ ειιδκυπαοζδ), ηςκ κεθνχκ, ημο εκδμιδηνίμο, ηαζ άθθςκ 

ηιδιάηςκ ημο μνβακζζιμφ (Calle ηαζ ζοκ., 2003). Έηζζ, ημ επζεοιδηυ αάνμξ βζα ημοξ 

πενζζζυηενμοξ ακενχπμοξ πνέπεζ κα ακηζηαημπηνίγεζ έκα δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  18,5- 25,0, 

ηαζ ηαηά πνμηίιδζδ θζβυηενμ απυ 23 (Calle ηαζ ζοκ., 2003). 

Οζ απυρεζξ βζα ηα αίηζα ηδξ παποζανηίαξ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ιπμνεί κα 

επζηεοπεεί δ πνυθδρδ ή ιείςζή ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ δζίζηακηαζ. Οζ επζζηήιμκεξ πίζηεοακ υηζ 

μζ δίαζηεξ ιε παιδθή πενζεηηζηυηδηα ζε θζπανά ηαζ ορδθή ζε οδαηάκεναηεξ ιεζχκεζ άιεζα 

ηδ εενιζδζηή πνυζθδρδ ημο μνβακζζιμφ, εθέβπμκηαξ έηζζ ηα επίπεδα απμεήηεοζδξ ημο 

θίπμοξ ζε αοηυκ, ακ ηαζ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ πμο δζήνηδζακ έκα πνυκμ ή πενζζζυηενμ δεκ 

ηαηάθενακ κα απμδείλμοκ ημ ζοζπεηζζιυ αοηυ (Willett ηαζ Leibel, 2002). Μενζημί ενεοκδηέξ 

έπμοκ πνμηείκεζ υηζ μζ δίαζηεξ ιε ορδθή εκενβεζαηή ποηκυηδηα, πνμζθένμοκ ιζα εκαθθαηηζηή 

ελήβδζδ βζα ηζξ αολήζεζξ πμο παναηδνμφκηαζ ζηα επίπεδα ηδξ παποζανηίαξ (Swinburn ηαζ 

ζοκ., 2004), αθθά ιαηνμπνυκζεξ ιεθέηεξ δεκ έπμοκ ελεηάζεζ αοηή ηδ εεςνία.  Σα ακαροηηζηά 

ιε ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε γάπανδ ζοιαάθθμοκ ζδιακηζηά ζηδκ οπενηαηακάθςζδ 

εενιίδςκ, εκ ιένεζ επεζδή μζ εενιίδεξ ζε νεοζηή ιμνθή δεκ ιεηααμθίγμκηαζ ζςζηά απυ ημκ 

μνβακζζιυ (Bell, Roe ηαζ Rolls, 2003). Ζ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ θοηζηχκ ζκχκ ηαζ δ 

αφλδζδ ημο βθοηαζιζημφ θμνηίμο (ιεβάθεξ πμζυηδηεξ βνήβμνα απμννμθήζζιςκ 

οδαηακενάηςκ απυ επελενβαζιέκμ άιοθμ ηαζ γάπανδ) ιπμνεί επίζδξ κα ζοιαάθμοκ ζηδκ 

παποζανηία (Ebbeling ηαζ ζοκ., 2003; Swinburn ηαζ ζοκ., 2004). Φηδκέξ πδβέξ εκένβεζαξ 

υπςξ επελενβαζιέκα δδιδηνζαηά, γάπανδ ηαζ θοηζηά έθαζα είκαζ άθεμκα ζηζξ πενζζζυηενεξ 

πχνεξ. Οζ παναβςβμί ηαζ μζ πνμιδεεοηέξ ηνμθίιςκ πνδζζιμπμζμφκ πνμζεηηζηά εθεβιέκεξ 

ιεευδμοξ πμο ηάκμοκ ηα πνμσυκηα αοηά εθηοζηζηά ηαζ εφημθα ζηδκ ηαηακάθςζδ. 

Απυ ιζα άπμρδ, δ ελήβδζδ βζα ηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ οπέναανςκ ακενχπςκ είκαζ 

απθή – μζ άκενςπμζ ηνχκε πάνα πμθφ ακαθμβζηά ιε ηα επίπεδα ηδξ άζηδζδξ πμο ηάκμοκ. 
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Χζηυζμ, ηα ααεφηενα αίηζα αοηήξ ηδξ αφλδζδξ είκαζ ζφκεεηα ηαζ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ημκ 

ζοκμθζηυ ηνυπμ γςήξ, ηδ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ ηαεδιενζκήξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

ηαζ ηδκ απενζυνζζηδ πανμπή ηνμθίιςκ πθμφζζςκ ζε εκένβεζα. Λυβς ηδξ ακζζμννμπίαξ ζηδκ 

πνυθδρδ ηδξ ηνμθήξ ηαζ ηα επίπεδα θοζζηή άζηδζδξ, μζ άκενςπμζ ζοκήεςξ αάγμοκ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ αάνμξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημοξ, ζοπκά οπυ ηδ ιμνθή ημο ημζθζαημφ/ 

ζπθαπκζημφ θίπμοξ. Ζ πνυθδρδ ηδξ αφλδζδξ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ είκαζ πμθφ πζμ εφημθδ 

απυ ηδκ απχθεζα, υηακ ηάπμζμξ είκαζ ήδδ οπέναανμξ. Σα πνμθδπηζηά ιέηνα είκαζ ςξ εη 

ημφημο, ηα πζμ απμηεθεζιαηζηά ιέζα βζα ηδ αθθαβή ζηδκ ηάζδ βζα έκακ υθμ ηαζ πζμ 

οπέναανμ πθδεοζιυ. Ανηεηέξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ ζηδκ πνάλδ υηζ δεκ είκαζ ανηεηυ κα 

βοικάγεηαζ ηακείξ (Hu, 2008). Πνμηεζιέκμο κα δζαηδνδεεί ημ αάνμξ εκυξ αηυιμο ή κα πάζεζ 

αάνμξ, πνέπεζ κα οζμεεηήζεζ επίζδξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ πμο αθμνμφκ ιζα παιδθυηενδ 

πνυζθδρδ εκένβεζαξ. Μζα οβζεζκή δζαηνμθή ηαζ ηαοηυπνμκδ ζςιαηζηή άζηδζδ έπμοκ επίζδξ 

ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ηάπμζμο εηηυξ απυ ηδκ απχθεζα αάνμοξ, αηυιδ ηαζ ακ ημ 

αάνμξ εκυξ αηυιμο παναιέκεζ αιεηάαθδημ. Χξ εη ημφημο, δ παναηεηαιέκδ αδνάκεζα ηαζ ιζα 

ενεπηζηά ηαηή δζαηνμθή, αζπέηςξ απμηεθέζιαημξ ζημ ζςιαηζηυ αάνμξ, είκαζ επζγήιζα βζα 

ηδκ ακενχπζκδ οβεία. Άκενςπμζ πμο είκαζ πζμ ακεκενβμί έπμοκ πενζζζυηενα κα ηενδίζμοκ 

απυ ηδκ άπμρδ ηδξ αεθηίςζδξ ηδξ οβείαξ ημοξ, αολάκμκηαξ ηδ ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηά 

ημοξ, βζα πανάδεζβια ιε ηδκ έκανλδ ηαεδιενζκχκ πενζπάηςκ (Axelsenθαη ζπλ., 2012).  

2.2 πρλόηεηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ 

Έκα ζδιακηζηυ ημιιάηζ ηδξ ένεοκαξ πμο έπεζ δζελαπεεί βζα ηα ηνυθζια ηαζ ηα ζοζηαηζηά 

ημοξ εζηζάγεζ ζημ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αοηά επδνεάγμοκ ηζξ μδμφξ ηαζ ημοξ ιδπακζζιμφξ 

δνάζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οβεία ηςκ ακενχπςκ. Μζα πνυζθαηδ ακαζηυπδζδ ηςκ 

ενεοκχκ βζα ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ πςξ αοηέξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ηανδζαββεζαηέξ 

κυζμοξ, ημ δζααήηδ, ηδκ παποζανηία ηαζ άθθεξ αζεέκεζεξ πανμοζίαζε ιζα ζεζνά απυ 

δζαηνμθζημφξ πανάβμκηεξ πμο είκαζ βκςζηυ υηζ επδνεάγμοκ ηδκ οβεία (Mozaffarian, 2016). 

Πενζθάιαακακζοκμθζηά 14 δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ.  Οηηχ απυ αοηέξ 

θαίκεηαζ κα έπμοκ εεηζηυ ακηίηηοπμ, υπςξ: (1) ημ βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά πνμσυκηα (π.π. 

βζαμφνηζ, ηονί, η.α.), (2) ηα δδιδηνζαηά μθζηήξ άθεζδξ, (3) ηα θνμφηα ηαζ ηα θαπακζηά, (4) ηα 

υζπνζα, (5) μζ λδνμί ηανπμί, (6) ηα ράνζα ηαζ ηα εαθαζζζκά, (7) ηα θοηζηά έθαζα, ηαζ (8) μ 

ηαθέξ ηαζ άθθα αθερήιαηα. Λίβα είδδ ηνμθίιςκ θαίκεηαζ κα έπμοκ ανκδηζηέξ επζδνάζεζξ 

ζηδκ οβεία, υπςξ: (9) ημ ηνέαξ ηαζ ηα επελενβαζιέκα πνμσυκηα ηνέαημξ, υπςξ ηα αθθακηζηά, 

(10) ηα βθοηά, (11) ηα αθημμθμφπα πμηά,(12) ηα ακαροηηζηά,ηαζ (13) ημ βνήβμνμ θαβδηυ. 

Σέθμξ, μνζζιέκα είδδ ηνμθίιςκ ιπμνεί κα έπμοκ ηυζμ εοενβεηζηέξ υζμ ηαζ 
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επζγήιζεξεπζπηχζεζξ υπςξ (14) ηα αοβά. οκμθζηά, ςζηυζμ, μζ επζζηήιμκεξ επζζδιαίκμοκ υηζ 

μ ακηίηηοπμξ ηδξ πνμεημζιαζίαξ ηςκ ηνμθίιςκ, δ επελενβαζία ημοξ ηαζ μζ δζαηνμθζηέξ 

ζοκήεεζεξ πνέπεζ κα ελεηαζημφκ επίζδξ πνζκ πανεμφκ απμθάζεζξ βζα ηζξ πανειαάζεζξ πμο 

πνέπεζ κα βίκμοκ. Οζ μδμί ηαζ μζ ιδπακζζιμί ιε ημοξ μπμίμοξ αοημί μζ δζαζηδηζημί πανάβμκηεξ 

αζημφκ ηδκ επζννμή ημοξ πενζθαιαάκμοκ ηδκ μιμζυζηαζδ ηδξ βθοηυγδξ-ζκζμοθίκδξ, 

ηαθζπίδζα ημο αίιαημξ, ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ημο εκδμεδθίμο, ημ 

ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια, ηα θζπμηφηηανα, ηδκ εκηενζηή πθςνίδα, ηδκ ζοζηδιζηή 

θθεβιμκή,ηδκ πείκα ηαζ ημκ ημνεζιυ (Mozaffarian, 2016). 

Οζ ηαηδβμνίεξ ηνμθίιςκ ιπμνμφκ κα ζδςεμφκςξ μθυηθδνα ηνυθζια, εκχ μνζζιέκεξ θμνέξ 

ιπμνεί ηακείξ κα εζηζάζεζ ζηα ζοζηαηζηά ημοξ.  Γζα πανάδεζβια ηα αοβά ιπμνμφκ κα 

ηαηακαθςεμφκ ςξ ζφκμθμ είηε ςξ ιένμξ ηςκ άθθςκ δζαηνμθζηχκ παναβυκηςκ υπςξ ηα 

βθοηά, ηα θαπακζηά ιπμνμφκ κα ηαηακαθςεμφκ ςιά ή ςξ ιένμξ εκυξ ιαβεζνεοημφ πζάημο. Σα 

δζαηνμθζηά ιμηίαα ηαζ μ ζοκδοαζιυξ ηςκ ηνμθίιςκ παίγμοκ επίζδξ έκα γςηζηυ νυθμ. Ζ 

δνάζδ αοηχκ ηςκ ηαηδβμνζχκ ηνμθίιςκ ιεθεηάηαζ ιέζα απυ ενβαζηδνζαηά πεζνάιαηα, 

ένεοκεξ παναηήνδζδξ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ εκυξ πθδεοζιμφ ηαζ ηθζκζηέξ δμηζιέξ. Ζ 

ιεηααθδηή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ δζαηνμθή ιπμνεί κα μνζζηεί ζημ επίπεδμ ημο ηνμθίιμο, ηςκ 

δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ ή ημο ενεπηζημφ επζπέδμο, αθθά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα υθα αοηά 

είκαζ αθθδθέκδεηα. Μζα δζαηνμθή παιδθή ζε θζπανά, βζα πανάδεζβια, εκδέπεηαζ κα 

ειθακζζηεί ςξ έκα δζαζηδηζηυ πθάκμ, αθθά επζηοβπάκεζ ημ πνμθίθ πμο έπεζ πνμζδζμνίζεζ πάνδ 

ζηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά (ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε θίπμξ). Οιμίςξ, ημ ενεπηζηυ πενζεπυιεκμ 

είκαζ εθζηηυ θυβς ιζαξ ζεζνάξ απυ επζθμβέξ ηνμθίιςκ, ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ιε έιθαζδ 

ζε παιδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε θζπανά ηνμθίιςκ. Ζ ζοζηάζεζξ ηςκ εζδζηχκ πνέπεζ κα 

θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ ηδ ζφκδεζδ ιεηαλφ ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ, ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ 

μθυηθδνμο ημο δζαζηδηζημφ πθάκμο (Tapsell ηαζ ζοκ., 2016). 

ηδ ζφβπνμκδ επμπή μζ άκενςπμζ ακηζιεηςπίγμοκ ιζα ακηίεεζδ ιεηαλφ ηδξ δζαηνμθήξ ηαζ 

ημο ηνυπμο γςήξ: πζμ βνήβμνμ πανά ανβυ, ηαηακάθςζδ επελενβαζιέκςκ ή δζαηδνδιέκςκ 

ηαζ υπζ θνέζηςκ οθζηχκ, παβημζιζμπμίδζδ έκακηζ πενζθενεζμπμίδζδξ, ιεβάθεξ ιενίδεξ 

έκακηζ ηςκ ζζμννμπδιέκςκ, ηθπ. ηδ δζαηνμθή, έιθαζδ πνέπεζ δίκεηαζ ζηζξ ιζηνέξ ιενίδεξ, 

ζηδκ θνεζηάδα ηςκ ηνμθίιςκ, ζηδκ ζζμννμπδιέκδ δζαηνμθή, ηαζ ηδκ απυθαοζδ ημο 

θαβδημφ. Αοηά απμηεθμφκ ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ πανάβμκηεξ ηδξ δζαηνμθήξ αοηήξ. Σα 

ηνυθζια απμηεθμφκ ζάιαηα πμο ζοκδέμοκ ηζξ έκκμζεξ ηδξ μιμνθζάξ, ηδξ ανιμκίαξ ηαζ ηδξ 

ζζμννμπίαξ (Ferrari ηαζ Rapezzi, 2011). 
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2.2.1 Γάια θαη γαιαθηνθνκηθά 

Σα μθέθδ ημο βάθαηημξ ηαζ ηςκ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ βζα ηδκ οβεία είκαζ βκςζηά απυ 

ημοξ ιεζαζςκζημφξ πνυκμοξ. Πίκμκηαξ βάθα μ άκενςπμξ ηαηακαθχκεζ έκα ηνυθζιμ ιεβάθδξ 

δζαηνμθζηήξ αλίαξ, υπζ ιυκμ υηακ είκαζ παζδί, αθθά ηαζ ςξ εκήθζηαξ, αηυιδ ηαζ δθζηζςιέκμξ. 

Σα μθέθδ ηςκ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ βζα ηδκ οβεία είκαζ ημ απμηέθεζια ηςκ αζμθμβζηά 

εκενβχκ ζοζηαηζηχκ πμο είκαζ πανυκηα ζημ ίδζμ ημ βάθα ηαζ επίζδξ, θυβς ηςκ ενεπηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ πμο πανάβμκηαζ ιέζς ηδξ δνάζδξ ηςκ πνμαζμηζηχκ ααηηδνίςκ, ζηα πνμσυκηα 

πμο έπμοκ οπμζηεί γφιςζδ ή ζημλζκυβαθα. Δηηυξ απυ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ δζαθυνςκ 

ζοζηαηζηχκ ημο βάθαηημξ, ηα πνμαζμηζηά ιπμνμφκ κα εκενβήζμοκ επίζδξ άιεζα ςξ 

πανάβμκηεξ πνυθδρδξ, ή εεναπείαξ ιίαξ ιεηαδμηζηήξ αζεέκεζαξ, εκυξ υβημο ή άθθςκ 

ζμαανχκ αζεεκεζχκ ηαζ παεήζεςκ (Ferenčík ηαζ Ebringer, 2003 ∙ Gill ηαζ Guarner, 2004 ∙ 

Santosaηαζ ζοκ., 2006). Ζ πνμαβςβή ηδξ οβείαξ ιέζς ηδξ ηαηακάθςζδξ θεζημονβζηχκ 

ηνμθίιςκ επζηοβπάκεηαζ άιεζα ιέζς ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ημοξ ιε ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ 

(πνμαζμηζηή επίδναζδ) ή έιιεζα, ςξ απμηέθεζια ηδξ δνάζδξ ηςκ ιζηνμαζαηχκ ιεηααμθζηχκ 

πμο δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ γφιςζδξ (αζμβεκήξ επίδναζδ). Οζ 

πζμ ζδιακηζηέξ αζμβεκείξ ιεηααμθίηεξ πενζθαιαάκμοκ ηζξ αζηαιίκεξ, ηζξ πνςηεΐκεξ, ηα 

πεπηίδζα, ημοξ μθζβμζαηπανίηεξ ηαζ ηα μνβακζηά μλέα (Santosaηαζ ζοκ., 2006). 

ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, μζ ιδπακζζιμί πνμαβςβήξ ηδξ οβείαξ ηδξ πνμαζμηζηήξ δνάζδξ δεκ 

είκαζ επανηχξ βκςζημί. Χζηυζμ, ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ ααζίγμκηαζ ζηδ εεηζηή επίδναζδ πμο 

αζημφκ ζηδκ ακμζμθμβζηή ακηίδναζδ ημ μνβακζζιμφ, δδθαδή ζηζξ ακμζμηνμπμπμζδηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ημο (Isolauriηαζ ζοκ., 2001 ∙ Bianconeηαζ ζοκ., 2002). ηζξ πενζζζυηενεξ 

πενζπηχζεζξ, αοηυ μθείθεηαζ ζηδ δζέβενζδ ηδξ θοζζηήξ ακμζίαξ (Newburg, 2005 ∙ Galdeano 

ηαζ Perdigon, 2006). Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ιπμνμφκ κα εθέβλμοκ ηαηά ηφνζμ θυβμ ηδκ 

παναβςβή ηςκ ηοημηζκχκ ηαζ ηςκ ακηζιζηνμαζαηχκ πεπηζδίςκ (Trebichavský ηαζ Šplíchal, 

2006). Αοηυξ είκαζ μ ηνυπμξ δνάζδξ ηςκ θεζημονβζηχκ ηνμθίιςκ,  υπςξ ημ λζκυβαθα, ημ 

ηεθίν ή ημ βζαμφνηζ (Meydani ηαζ Ha, 2000 ∙ Farnworth,2005) πμο πανάβμκηαζ απυ ηδ 

αζμιδπακία επελενβαζίαξ ηνμθίιςκ, αθθά επίζδξ δζυηζ δ δζαηνμθή πενζέπεζ ηα πνμαζμηζηά 

ααηηήνζα ζε ηαεανή ιμνθή (Clancy, 2003). 

Σα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα (εζδζηά ημ βζαμφνηζ ηαζ ηονί) πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ 

παναδμζζαηή δζαηνμθή ηςκ Δθθήκςκ, αθθά ζοκζζηάηαζ δ ηαηακάθςζδ ιζηνχκ ή ιέηνζςκ 

πμζμηήηςκ. Ακ ηαζ δ πενζεηηζηυηδηα ημοξ ζε αζαέζηζμ είκαζ ζδιακηζηή βζα ηδκ οβεία ηςκ 

μζηχκ ηαζ ηδξ ηανδζάξ, ηα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα ιπμνεί κα είκαζ ιζα ζδιακηζηή πδβή 
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ημνεζιέκςκ θζπανχκ. Γζα πανάδεζβια, ημ ηνίρζιμ ιζηνχκ πμζμηήηςκ ηονζμφ πάκς απυ ηα 

γοιανζηά είκαζ έκαξ ηνυπμξ βζα κα εκζςιαηχζεζ ηακείξ αοηά ηα ηνυθζια ιε οβζή ηνυπμ ζηδ 

δζαηνμθή ημο ηαζ κα αεθηζχζεζ ηδ βεφζδ, δζαηδνχκηαξ ηδκ ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ 

βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ ζε παιδθέξ έςξ ιέηνζεξ πμζυηδηεξ. Δπζπθέμκ, δ πνυζθαηδ 

εζζαβςβή ηςκ άπαπςκ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ ζηδκ παβηυζιζα αβμνά επζηνέπεζ ηδκ 

αφλδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ ιε ηαιία ή εθάπζζηεξ δοζιεκείξ 

επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ηςκ ακενχπςκ (Willett ηαζ ζοκ., 1995). 

2.2.2 Γεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο 

Σα ζζηδνά εεςνμφκηαζ δ ζδιακηζηυηενδ πδβή ηνμθίιςκ ζημκ ηυζιμ, ιε ηδ ιμνθή ημο 

ρςιζμφ, ηςκ γοιανζηχκ, ημο νογζμφ, ημο ημοζημφξ ηαζ άθθςκ, ηαζ πνέπεζ κα πνμηζιμφκηαζ 

ςξ μθζηήξ άθεζδξ, δεδμιέκμο υηζ δ επελενβαζία αθαζνεί ίκεξ ηαζ ηάπμζα πμθφηζια ενεπηζηά 

ζοζηαηζηά υπςξ ημ ιαβκήζζμ, μ ζίδδνμξ ηαζ μζ αζηαιίκεξ (Willett ηαζ ζοκ., 1995).   

Σα δδιδηνζαηά μθζηήξ άθεζδξαπμηεθμφκ πθμφζζεξ πδβέξ ζκχκ, αζηαιζκχκ, ακυνβακςκ 

ζοζηαηζηχκ ηαζ θοημπδιζηχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ θαζκμθχκ, ηανμηεκμεζδχκ, 

αζηαιίκδξ Δ, θζβκακχκ, α-βθοηακχκ, ζκμοθίκδξ, ακεεηηζημφ αιφθμο, ζηενμθχκ ηαζ αθάηςκ 

ημο θοηζημφ μλέμξ. Σα θοηζηά ηνυθζια, υπςξ ηα θνμφηα, ηα θαπακζηά ηαζ ηα δδιδηνζαηά 

μθζηήξ άθεζδξ, ηα μπμία πενζέπμοκ ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ αζμεκενβχκ θοημπδιζηχκ, 

ιπμνμφκ κα πανέπμοκ ηα επζεοιδηά βζα ηδκ οβεία μθέθδ πένα απυ ηδκ ααζζηή δζαηνμθή ηαζ 

κα ιεζχζμοκ ημκ ηίκδοκμ πνυκζςκ αζεεκεζχκ (Liu, 2003, 2004 ∙ Slavin, 2000). Ζ πνυζεεηδ 

ηαζ ζοκενβζζηζηή επίδναζδ ηςκ αζμθμβζηά εκενβχκ αοηχκ παναβυκηςκ ιπμνεί κα εοεφκεηαζ 

βζα ηα μθέθδ ζηδκ οβεία πμο παναηδνμφκηαζ ζε δίαζηεξ πθμφζζεξ ζε θνμφηα, θαπακζηά ηαζ 

δδιδηνζαηά μθζηήξ άθεζδξ,ηαεχξ αοηέξ ιεζχκμοκ ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ πνυκζςκ 

κμζδιάηςκ (Liu, 2004). Σα πνυζθαηα ζημζπεία δείπκμοκ υηζ ημ ζφκεεημ ιίβια αζμεκενβχκ 

ζοζηαηζηχκ ζηα μθυηθδνα ηνυθζια ιπμνεί κα έπεζ πενζζζυηενα μθέθδ βζα ηδκ οβεία απυ υηζ 

ηα επζιένμοξ απμιμκςιέκα ζοζηαηζηά (Liu, 2004). Σα εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηακάθςζδ μθυηθδνμο ζζηανζμφ, μθείθμκηαζ εκ ιένεζ ζηδκ φπανλδ 

ιμκαδζηχκ θοημπδιζηχκζηα δδιδηνζαηά μθζηήξ αθέζεςξ. 

Σμ ζζηάνζ, ημ νφγζ ηαζ ημ ηαθαιπυηζ απμηεθμφκ ααζζηέξ ηνμθέξ ηδξ δζαηνμθήξ ημο 

ακενχπμο. Ζ δζαηνμθή ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ επίζδξ, ζε ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ, ανυιδ, 

ηνζεάνζ, ζίηαθδ, ζυνβμ, ηεπνί ηαζ θαβυπονμ. Σα δδιδηνζαηά μθζηήξ άθεζδξ απμηεθμφκηαζ 

απυ αιοθμφπμ εκδμζπένιζμ, θφηνμ ηαζ πίημονμ (ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ αθεονυκδξ). Σα 

αιοθμφπα εκδμζπένιζα απυ ιυκα ημοξ ζοκεέημοκ πενίπμο 75-80% ημο αάνμοξ ηςκ ζζηδνχκ, 
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εκχ δ ζοιαμθή ημο θφηνμο ηαζ ημο πίημονμοζημ ζοκμθζηυ αάνμξ ιπμνεί κα δζαθένεζ ιεηαλφ 

δζαθμνεηζηχκ δδιδηνζαηχκ ηαζ πμζηζθζχκ. Σα δδιδηνζαηά μθζηήξ αθέζεςξ είκαζ ζδιακηζηά 

ζοζηαηζηά ηδξ δίαζηαξ ημο ακενχπμο (NHC, 1989). Χζηυζμ, ιέπνζ πνυζθαηα δ πνμζμπή πμο 

δίκμκηακ ζηδκ ηαηακάθςζδ δδιδηνζαηχκ μθζηήξ αθέζεςξ, ήηακ ηαηχηενδ αοηήξ βζα ηα 

θνμφηα ηαζ ηα θαπακζηά, πανυθμ πμο πνμδβμφιεκεξ δζαηνμθζηέξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ 

έααγακ ηα δδιδηνζαηά ηαζ ηα πνμσυκηα μθζηήξ άθεζδξ ζηδ αάζδ ηδξ δζαηνμθζηήξ ποναιίδαξ, 

ημκίγμκηαξ ηδ ζδιαζία ηςκ δδιδηνζαηχκ ςξ ιένμξ ηδξ ηακμκζηήξ δζαηνμθήξ βζα ηδ αέθηζζηδ 

οβεία (USDA, 2000 ∙ USDA, 2005). Σα δδιδηνζαηά μθζηήξ άθεζδξ πενζέπμοκ ιμκαδζηά 

θοημπδιζηά πμο ζοιπθδνχκμοκ εηείκα πμο πνμέπμκηαζ απυ ηα θνμφηα ηαζ ηα θαπακζηά υηακ 

ηαηακαθχκμκηαζ ιαγί. Γζα πανάδεζβια, μζ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ ηςκ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ ζε 

ζπυνμοξ πενζθαιαάκμοκ θαζκμθζηά μλέα, ακεμηοακζδίκεξ, ηζκυκεξ, θθααμκυθεξ, παθηυκεξ, 

θθααυκεξ, θθααζκυκεξ ηαζ αιζκμθαζκμθζηέξ εκχζεζξ (Lloyd ηαζ ζοκ., 2000 ∙ Maillard ηαζ 

Berset, 1995 ∙ Shahidi ηαζ Naczk, 1995 ∙ Thompson, 1994). Μενζηά απυ αοηά ηα θοημπδιηά, 

υπςξ ημ θενμοθζηυ μλφ ηαζ μζ δζθενμοθίηεξ ανίζημκηαζ ηονίςξ ζηα ζζηδνά, αθθά οπάνπμοκ 

ηαζ ζε ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ ζε μνζζιέκα θνμφηα ηαζ θαπακζηά (Bunzel ηαζ ζοκ., 2001 ∙ 

Shahidi ηαζ Naczk, 1995) Οζ ζπυνμζ πενζέπμοκ ημημηνζεκυθεξ, ημημθενυθεξ, ηαζ μνγακυθεξ 

(Lloyd ηαζ ζοκ., 2000 ∙ Thompson, 1994). Αοηά ηα θοημπδιζηά παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ 

ζηδκ δμιή ηαζ ηδκ άιοκα ηςκ ζπυνςκ. Οζ ηφπμζ ηςκ ζπυνςκ ηαζ μζ πμζηζθίεξ ημοξ 

επδνεάγμοκ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ θοημπδιζηχκ μθζηήξ άθεζδξ (Adom ηαζ ζοκ., 2003). Οζ πζμ 

ζδιακηζηέξ μιάδεξ θοημπδιζηχκ πμο ανίζημκηαζ ζηα δδιδηνζαηά μθζηήξ αθέζεςξ είκαζ μζ 

θαζκυθεξ,ηα ηανμηεκμεζδή, δ αζηαιίκδ E, μζ θζβκάκεξ, δ α-βθοηάκεξ ηαζ δ ζκμοθίκδ. 

Δπζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ ηαηηζηή ηαηακάθςζδ δδιδηνζαηχκ ηαζ 

πνμσυκηςκ μθζηήξ άθεζδξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ιείςζδ ηςκ ηζκδφκςκ ηςκ δζαθυνςκ ηφπςκ 

πνυκζςκ κμζδιάηςκ, υπςξ ηα ηανδζαββεζαηά κμζήιαηα (Anderson ηαζ ζοκ., 2000 ∙ Jacobs 

ηαζ ζοκ., 1998 ∙ Liu ηαζ ζοκ., 1999 ∙ Morris ηαζ ζοκ., 1977 ∙ Thompson, 1994), μ δζααήηδξ 

ηφπμο ΗΗ (Chatenoud ηαζ ζοκ., 1998 ∙ Liu ηαζ ζοκ., 2000 ∙ Meyer ηαζ ζοκ., 2000), μνζζιέκεξ 

ιμνθέξ ηανηίκμο (Jacobs ηαζ ζοκ., 1995 ∙ 1998 ∙ Kasum ηαζ ζοκ., 2002 ∙ Νζηυδδιμξ ηαζ ζοκ.,  

2001 ∙ Smigel, 1992 ∙ Thompson 1994) ηαζ ηδξ εκδζζιυηδηαξαπυ υθεξ ηδξ αζηίεξ (Jacobs ηαζ 

ζοκ., 1999 ∙ 2001). Σμ 2005, μζ δζαζηδηζηέξ μδδβίεξ πνμξ ημοξ Αιενζηακμφξ ζοκζζημφζακ ηδκ 

ηαηακάθςζδ ημοθάπζζημκ ηνζχκ ιενίδςκ ηνμθίιςκ μθζηήξ άθεζδξ ακά διένα (USDA, 2005 ∙ 

USDHHS, 2000). 
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Ζ ηαηακάθςζδ ζκχκ απυ δδιδηνζαηά έπεζ ζοζπεηζζεεί ιε ιεζςιέκμ ηίκδοκμ ζηεθακζαίαξ 

κυζμο ηαζ δζααήηδ ηφπμο ΗΗ  (Hu, vanDam, ηαζ Liu 2001; Hu ηαζ Willett, 2002), πμο ιπμνεί 

μθείθεηαζ ζηδκ ίδζα ηδκ ίκα, αθθά ηαζ ηζξ αζηαιίκεξ ηαζ ηα ιζηνμζημζπεία πμο ανίζημκηαζ ζε 

αθεμκία ζηα δδιδηνζαηά μθζηήξ αθέζεςξ.  

Χζηυζμ, δ ορδθή ηαηακάθςζδ επελενβαζιέκςκ αιφθςκ επζδεζκχκεζ ημ ιεηααμθζηυ 

ζφκδνμιμ ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ορδθυηενμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ζηεθακζαίαξ κυζμο (Hu ηαζ 

Willett, 2002) ηαζ δζααήηδ ηφπμο ΗΗ (Hu, vanDam ηαζ Liu, 2001). Δπίζδξ, δ ορδθυηενδ 

ηαηακάθςζδ δζαζηδηζηχκ ζκχκ θαίκεηαζ επίζδξ κα δζεοημθφκεζ ημκ έθεβπμ ημο αάνμοξ 

(Swinburn ηαζ ζοκ., 2004) ηαζ κα αμδεά ζηδκ πνυθδρδ ηδξ δοζημζθζυηδηαξ. 

2.2.3 Φξνύηα θαη ιαραληθά 

Σα θνμφηα ηαζ θαπακζηά έπμοκ δβεηζηή εέζδ ηυζμκ ηδκ πνυζθδρδ ανηεηχκ απαναίηδηςκ 

ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ υπςξ μζ αζηαιίκεξ Α ηαζ C, ημ ηάθζμ ηαζ ημ θοθθζηυ μλφ. Δπζπθέμκ, δ 

δζαηνμθή πθμφζζα ζε θνμφηα ηαζ θαπακζηά ζοκδέεηαζ ιε ιεζςιέκμ ηίκδοκμ πνυκζςκ 

αζεεκεζχκ. Τπάνπμοκ εηηεκή ζημζπεία πμο δείπκμοκ υηζ δ δζαηνμθή πθμφζζα ζε θνμφηα ηαζ 

θαπακζηά ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ ζηεθακζαίαξ κυζμο ηαζ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο (Conlin, 

1999). Μενζηά απυ αοηυ ηα μθέθδ πνμηφπημοκ απυ ηδκ αολδιέκδ πνυζθδρδ ηαθίμο, αθθά 

ηαζ θμθζημφ μλέμξ (Hu ηαζ Willett, 2002). Δπίζδξ ηα ζημζπεία δείπκμοκ υηζ δ παιδθή 

πνυζθδρδ θμθζημφ μλέμξ ζπεηίγεηαζ ιε ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ ηανηίκμο ημο παπέμξ εκηένμο, 

ηαζ εκδεπμιέκςξ ημο ηανηίκμο ημο ζηήεμοξ ηαζ πζεακυηαηα δ πνήζδ πμθοαζηαιζκχκ πμο 

πενζέπμοκ θμθζηυ μλφ ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ αοηχκ ηςκ ηανηίκςκ (Giovannucci, 2002). ζμκ 

αθμνά ηδκ παποζανηία, πμο είκαζ ημ πζμ δζαδεδμιέκμ πνυαθδια οβείαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ 

δζαηνμθή ζε υθμ ημκ ηυζιμ, μ νυθμξ ηςκ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ ζημ κα αμδεήζεζ ημοξ 

θαμφξ κα δζαηδνήζμοκ έκα οβζέξ αάνμξ, ή κα πάζμοκ ηα πενζηηά ηζθά, θαιαάκεζ πθέμκ 

ζδζαίηενδ πνμζμπή. Ζ ηαηακάθςζδ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ είκαζ πθέμκ ημζκή ζφζηαζδ βζα 

ημκ έθεβπμ ημο αάνμοξ πνμξ υθμοξ. Γεκζηά, ηα θνμφηα ηαζ ηα θαπακζηά έπμοκ θζβυηενεξ 

εενιίδεξ ακά ιενίδα απυ πενζζζυηενα ηνυθζια, πμο ημοξ ηαεζζηά έκα ηαθυ οπμηαηάζηαημ 

βζα ηα ηνυθζια ιε ορδθυηενεξ εενιίδεξ. Σα πενζζζυηενα είκαζ πθμφζζα ζε ίκεξ, πμο 

πνμςεμφκ έκα αίζεδια πθδνυηδηαξ ηαζ ιπμνεί κα ηαηαζηήζμοκ εοημθυηενμ ημκ πενζμνζζιυ 

ηδξ πνυζθδρδξ ηςκ εενιίδςκ (Willett ηαζ ζοκ., 1995).  Δπίζδξ, δ εθάπζζηδ επελενβαζία, δ 

επμπζαηή πνήζδ ηαζ δ θνεζηάδα ηςκ θνμφηςκ ηαζ ηςκ θαπακζηχκ ιεβζζημπμζεί ηδκ 

πενζεηηζηυηδηα ημοξ ζε θοηζηέξ ίκεξ, ακηζμλεζδςηζηά, άθθα ζπκμζημζπεία, έηζζ μζ  ιδ-

ενεπηζηέξ μοζίεξ πμο ανίζημκηαζ ζηα θοηζηήξ πνμέθεοζδξ ηνυθζια, ιεζχκμοκ ημοξ ηζκδφκμοξ 
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βζα πνυκζεξ αζεέκεζεξ, υπςξ ηανδζαββεζαηά κμζήιαηα, ζαηπανχδδ δζααήηδ ηφπμο ΗΗ, 

ιεηααμθζηυ ζφκδνμιμ ηαζ μνζζιέκμοξ ηφπμοξ ηανηίκςκ (Willett ηαζ ζοκ., 1995). 

Ονζζιέκα θνμφηα ηαζ θαπακζηά έπμοκ ιεθεηδεεί λεπςνζζηά είηε ζε πνμμπηζηέξ ιεθέηεξ 

ημυνηδξ ή ζε ηοπαζμπμζδιέκεξ εθεβπυιεκεξ ιεθέηεξ. οκήεςξ, ηα θνμφηα ή ηα θαπακζηά αοηά 

είκαζ εκδζαθένμκηα θυβς ημο θοημπδιζημφ ημοξ πενζεπμιέκμο, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

πμθοθαζκμθχκ, ηςκ θοημμζζηνμβυκςκ ηαζ ηςκ ακηζμλεζδςηζηχκ. Μεθέηεξ ζε ιμφνα 

ζοκμρίζηδηακ απυ ημκ Basu ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο (2010).  ε ιεθέηεξ πανέιααζδξ 

ανέεδηακ ιεζηηά απμηεθέζιαηα, ιε ιυκμ 2 απυ ηζξ ζοκμθζηά 20 ιεθέηεξ κα δείπκμοκ 

ιεζχζεζξ ηδξ ζοζημθζηήξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ιε ηδκ ηαηακάθςζδ ιμφνςκ. Δλίζμο ακάιεζηηα 

ήηακ ηα απμηεθέζιαηαζπεηζηά ιε ημοξ δείηηεξ θθεβιμκήξ. Σα ηνάκιπενζ (ααηηίκζα) έπμοκ 

ιεθεηδεεί εηηεκέζηενα, εζδζηά βζα ημ νυθμ ημοξ ζηδκ πνυθδρδ ηαζ εεναπεία ηςκ θμζιχλεςκ 

ημο μονμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ (Côté ηαζ ζοκ., 2010). 

Σα ζηαθφθζα έπμοκ επίζδξ ιεθεηδεεί εηηεκχξ, ςξ επί ημ πθείζημκ ζε απάκηδζδ ημο βαθθζημφ 

πανάδμλμο, δ δζαπίζηςζδ υηζ δ βαθθζηή δζαηνμθή είκαζ ορδθή ζε θίπμξ αθθά παναηδνεί 

ηακείξ παιδθά επίπεδα ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ. Ζ ηαηακάθςζδ ηυηηζκμο ηναζζμφ έπεζ 

πνμηαεεί ςξ έκα πνμζηαηεοηζηυξ ιδπακζζιυξ, επεζδή ηα ζηαθφθζα είκαζ πθμφζζα ζε 

ακηζμλεζδςηζηά, δδθαδή θθααμκμεζδή (Vislocky ηαζ Fernandez, 2010). Οζ πμθοθαζκυθεξ ηςκ 

ζηαθοθζχκ ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ηδκ αεδνμζηθήνδκζδ, ακαζηέθθμκηαξ ηδκ μλείδςζδ ηδξ 

LDL πμθδζηενυθδξ ηαζ ηδκ ζοκάενμζζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ, κα αεθηζχζμοκ ηδκ εκδμεδθζαηή 

θεζημονβία, κα ιεζχζμοκ ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ, κα ιεζχζμοκ ηδ θθεβιμκή ηαζ κα 

εκενβμπμζήζμοκ ηδ ζφκεεζδ κέςκ πνςηεσκχκ πμο εοκμμφκ ηδκακαβέκκδζδ ηςκ ηοηηάνςκ 

(Dohadwala ηαζ Vita, 2009). Πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ επζζηήιμκεξ πίζηεοακ υηακ ηα ζηαθφθζα 

αμδεμφκ ζηδκ πνυθδρδ ηςκ αζεεκεζχκ, θίβα επζδδιζμθμβζηά ζημζπεία οπμζηδνίγμοκ έκα 

ιειμκςιέκμνυθμ βζα ηα ζηαθφθζα ζηδκ πνυθδρδ ηςκ αζεεκεζχκ ή ηδκ αεθηίςζδ ηδξ οβείαξ. 

Μζα ακαζηυπδζδ ηςκ ιεθεηχκ βζα ηα ιήθα ηαζ ηδ ζπέζδ ημοξ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία 

πνυηεζκε επίζδξ πμθθμφξ πζεακμφξ ιδπακζζιμφξ ιε ημοξ μπμίμοξ ηα ιήθα εα ιπμνμφζακ κα 

επδνεάζμοκ ηδκ οβεία (Hyson, 2011). 

Οζ παηάηεξ είκαζ ααζζηυ θαπακζηυ ηδξ δζαηνμθήξ ημο ακενχπμο ζε πμθθά ιένδ ημο ηυζιμο. 

ε ακηίεεζδ ιε ηα πνάζζκα θοθθχδδ θαπακζηά, μζ παηάηεξ είκαζ πθμφζζεξ ζε άιοθμ ηαζ 

πανέπμοκ πνςηεΐκδ ορδθήξ αζμθμβζηήξ αλίαξ (Camire, Kubow ηαζ Donnelly, 2009). Οζ 

παηάηεξ είκαζ πθμφζζεξ ζε αζηαιίκδ C ηαζ ηάθζμ ηαζ πανέπμοκ θοηζηέξ ίκεξ, εζδζηά ακ 
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ηαηακαθςεμφκ ιε ημ θθμζυ ημοξ. Ονζζιέκεξ πνμμπηζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ ελεηάζεζ ηδ ζπέζδ 

ιεηαλφ ηδξ ηαηακάθςζδξ παηάηαξ ηαζ ηδξ οβείαξ. Ονζζιέκα δεδμιέκα απυ ηδ Μεθέηδ Τβείαξ 

ηςκ Νμζμηυιςκ έδεζλακ υηζ μζ παηάηεξ ηαζ εζδζηά μζ ηδβακζηέξ παηάηεξ ζοκδέμκηαζ ιε ημ 

ηίκδοκμ ημο δζααήηδ ηφπμο ΗΗ ζηζξ βοκαίηεξ (Halton ηαζ ζοκ., 2006). 

Δηηυξ απυ ηδκ ελέηαζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ μθυηθδνςκ ηςκ θνμφηςκ ή ηςκ θαπακζηχκ, 

μνζζιέκεξ ιεθέηεξ έπμοκ ελεηάζεζ ηδκ πνυζθδρδ θθααμκμεζδχκ ηαζ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε 

ημκηανδζαββεζαηυ ηίκδοκμ. Μζα πνυζθαηδ ιεηα-ακάθοζδ ηςκ ηοπαζμπμζδιέκςκ εθεβπυιεκςκ 

ιεθεηχκ ζε αοηυκ ημκ ημιέα δζελείπεεζ απυ ημκ Hooper ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο (2008). Γζα 

ηα πενζζζυηενα απυ ηα θθααμκμεζδή, ηα απμδεζηηζηά ζημζπεία πμο οπάνπμοκ δεκ ήηακ 

επανηή βζα ηδκ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ ζπεηζηά ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημοξ. Οζ 

πενζζζυηενεξ απυ ηζξ δδιμζζεοιέκεξ ιεθέηεξ ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ ηαηακάθςζδ ζυβζαξ ή 

ηαηάμ. Οζ ζοκηάηηεξ πνμηείκμοκ υηζ μζ ιεθθμκηζηέξ ιεθέηεξ πνέπεζ κα δζελαπεμφκ ζε 

πενζζζυηενεξ ηνμθέξ πθμφζζεξ ζε θθααμκμεζδή ηαζ κα είκαζ επανημφξ δζάνηεζαξ βζα ηδκ 

ιέηνδζδ ιεηααμθχκ ζημοξ αζμδείηηεξ. Ο Chong ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (2010) ελέηαζακ ηδ 

ζπέζδ ιεηαλφ πμθοθαζκμθχκ πμο πνμένπμκηαζ απυ θνμφηα ηαζ ημκ ηίκδοκμ ηανδζαββεζαηήξ 

κυζμο, ζδζαίηενα ζε ιεθέηεξ πανέιααζδξ ζε ακενχπμοξ, πμο ελέηαζακ ηδκ θεζημονβία ηςκ 

αζιμπεηαθίςκ, ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ, ηδκ αββεζαηή θεζημονβία ηαζ ηα θζπίδζα ημο αίιαημξ. Γεκ 

απμηεθεί έηπθδλδ, υηζ ηα απμηεθέζιαηα ήηακ πενζμνζζιέκα ηαζ ζοπκά οπήνπε αζοκέπεζα ζηα 

ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ. διείςζακ υηζ δ ηνέπμοζα ζφζηαζδ βζα ηαηακάθςζδ πμζηζθίαξ θνμφηςκ 

ηαζ θαπακζηχκ ηαεδιενζκά είκαζ ζοκεπήξ ιε ηδκ έθθεζρδ πεζζηζηχκ δεδμιέκςκυηζ ηάεε έκα 

θνμφημ ή θαπακζηυ έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία. 

Μεθέηεξ πμο εζηζάγμοκ ζε θοημενεπηζηά ζοζηαηζηά πμο ζοβηεκηνχκεηαζ απυ θνμφηα ηαζ 

θαπακζηά είκαζ πενζμνζζιέκεξ. Ο Murphy ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (2011) ιεθέηδζακ ηδ ζοκήεδ 

πνυζθδρδ 9 επζιένμοξ θοημενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ζε Αιενζηακμφξ πμο ηαηακαθχκμοκ ηα 

ζοκζζηχιεκα επίπεδα ηςκ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ. Ζ πνυζθδρδ εκένβεζαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε 

υθα ηα θοημενεπηζηά ζοζηαηζηά εηηυξ απυ ημ εθθαβζηυ μλφ ήηακ ορδθυηενδ ιεηαλφ αοηχκ 

πμο αημθμοεμφζακ ηζξ δζαζηδηζηέξ ζοζηάζεζξ βζα ηδκ πνυζθδρδ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ. 

ηα 5 απυ ηα 9 θοημενεπηζηά ζοζηαηζηά (α-ηανμηέκζμ, α-Κνοπημλακείκδ, θοημπέκζμ, 

πεζπένηζκ ηαζ εθθαβζηυ μλφ), έκα ιειμκςιέκμ ηνυθζιμ ακηζπνμζχπεοε ημ ≥64% ηδξ 

ζοκμθζηήξ πνυζθδρδξ θοημενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ. 

Σα θαπακζηά, ηα θνμφηα ηαζ ηα δδιδηνζαηά, είκαζ ηα ηνία πζμ ζδιακηζηά ζημζπεία ηςκ 

ηφνζςκ βεοιάηςκ ηδξ παναδμζζαηήξ δζαηνμθήξ ηςκ Δθθήκςκ. ε εέιαηα δζαηνμθήξ, ημ 21% 
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ηςκ Δθθήκςκ ηαηακαθχκεζ θνμφηα δφμ ή πενζζζυηενεξ θμνέξ ηδκ διένα, ηαζ ακηζζημίπςξ ημ 

16.9% ηαηακαθχκεζ δφμ ή πενζζζυηενεξ ιενίδεξ θαπακζηχκ διενδζίςξ (Σμφκηαξ ηαζ ζοκ., 

2008:2).  ηδ παναδμζζαηή δζαηνμθή ηςκ Δθθήκςκ, μζ ηνμθέξ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ 

απμηεθμφκ ημκ πονήκα ηδξ διενήζζαξ δζαηνμθήξ, εκχ ηα γςζηήξ πνμέθεοζδξ ηνυθζια είκαζ 

πενζζζυηενμ επζημονζηά (Willett ηαζ ζοκ., 1995). Ζ δζαηνμθή αοηή πανέπεζ υθα ηα 

απαναίηδηα άθαηα, ιζηνμζημζπεία ηαζ ηζξ ίκεξ, ηαζ επεζδή πενζθαιαάκεζ ιέηνζεξ πμζυηδηεξ 

ηνμθίιςκ γςζηήξ πνμέθεοζδξ, πανέπεζ επανηήξ πμζυηδηεξ αζηαιίκδξ Β12 ηαζ ζζδήνμο, ηαζ 

έπεζ παιδθή πενζεηηζηυηδηα ζε ημνεζιέκμ θίπμξ. Οζ εθζέξ, μζ λδνμί ηανπμί ηαζ ζπυνμζ είκαζ 

ηαθέξ πδβέξ οβζχκ θζπζδίςκ, πνςηεσκχκ, αζηαιζκχκ, ιεηάθθςκ ηαζ θοηζηχκ ζκχκ ηαζ 

απμηεθμφκ έκα πμθφ οβζεζκυ ζκαη. Σα αυηακα ηαζ ηα ιπαπανζηά είκαζ ηαθέξ πδβέξ 

ζπκμζημζπείςκ ηαζ ακηζμλεζδςηζηχκ ζοζηαηζηχκ, επζηνέπμκηαξ επίζδξ ιείςζδ ηδξ πνυζθδρδξ 

ημο αθαηζμφ (Willett ηαζ ζοκ., 1995). 

2.2.4 Όζπξηα 

ηα υζπνζα πενζθαιαάκμκηαζ ηα ιπζγέθζα, ηα θαζυθζα, μζ θαηέξ, ηα θζζηίηζα ηαζ άθθα θοηά 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ηνυθζια. Δίκαζ παιδθά ζε θζπανά ηαζ είκαζ ελαζνεηζηέξ πδβέξ 

πνςηεΐκδξ, θοηζηχκ ζκχκ ηαζ ιζαξ πμζηζθίαξ ιζηνμενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαζ θοημπδιζηχκ. 

Σα υζπνζα ηαθθζενβμφκηαζ βζα πζθζάδεξ πνυκζα, ακ ηαζ πμθθέξ απυ ηζξ πμζηζθίεξ απυ θαζυθζα 

ηαζ ιπζγέθζα πμο είκαζ ημζκέξ ζήιενα ήηακ άβκςζηεξ ιέπνζ ζπεηζηά πνυζθαηα.  Σα υζπνζα 

έπμοκ παίλεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηζξ παναδμζζαηέξ δίαζηεξ πμθθχκ πενζμπχκ ζε υθμ ημκ ηυζιμ. 

Δίκαζ δφζημθμ κα ζηεθηεί ηακείξ ηζξ ημογίκεξ ηδξ Αζίαξ, ηδξ Ηκδία, ηδξ Νμηίμο Αιενζηήξ, ηδξ 

Μέζδξ Ακαημθήξ ηαζ ημο Μελζηυ πςνίξ κα ημο έθεμοκ ζημ κμο εζηυκεξ ιε ζυβζα, θαηέξ, 

ιαφνα θαζυθζα, νεαίεζα ηαζ θαζυθζα πίκημ ακηίζημζπα. Ακηίεεηα, ζε πμθθέξ δοηζηέξ πχνεξ ηα 

θαζυθζα παίγμοκ θζβυηενμ ζδιακηζηυ δζαζηδηζηυ νυθμ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ πνυζθδρδ 

θαζμθζχκ ιεζχεδηε πνάβιαηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεναζιέκμο αζχκα ζε πμθθέξ 

εονςπασηέξ πχνεξ (Hellendoorn, 1976). 

Σα θαζυθζα έπμοκ ακαβκςνζζηεί απυ ηαζνυ βζα ηδκ πενζεηηζηυηδηά ημοξ ζε πνςηεΐκεξ ηαζ πζμ 

πνυζθαηα έπμοκ ζδιεζςεεί βζα ηδκ πενζεηηζηυηδηά ημοξ ζε δζαθοηέξ θοηζηέξ ίκεξ, αθθά ζε 

βεκζηέξ βναιιέξ έπεζ οπάνλεζ ζπεηζηά θίβδ ένεοκα ηαζ ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ηζξ ενεπηζηέξ 

ζδζυηδηεξ ηςκ μζπνίςκ. Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε πνςηεΐκεξ ηςκ θαζμθζχκ είκαζ βεκζηά ιεηαλφ 

20% ηαζ 30% ηδξ εκένβεζαξ. Μζα ιενίδα απυ θαζυθζα (≈90 βν, ή 1/2 θθζηγάκζ αναζιέκα 

θαζυθζα) πανέπεζ ζε έκα εκήθζηα 70 ηζθ. (NRC, 1989) ≈7-8 gr. πνςηεΐκδξ ή ≈15% ηδξ 

ζοκζζηχιεκδξδιενήζζαξδυζδξβζα ηδκ πνςηεΐκδ. Σα πενζζζυηενα είδδ θαζμθζχκ είκαζ πμθφ 
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παιδθά ζε θζπανά, βεκζηά ≈5% ηδξ εκένβεζαξ πμο πανέπμοκ πνμένπεηαζ απυ θίπμξ. Κφνζεξ 

ελαζνέζεζξ απμηεθμφκ ηα νεαίεζα ηαζ δ ζυβζα, ηα μπμία πενζέπμοκ ≈15% ηαζ 47% θίπμξ, 

ακηίζημζπα. Σμ ηονίανπμ θζπανυ μλφ ζηα υζπνζαείκαζ ημ θζκεθασηυ μλφ, ακ ηαζ ηα υζπνζα 

πενζέπμοκ επίζδξ ημ n−3 θζπανυ μλφ ηαζ α-θζκμθεκζηυ μλφ (Τπμονβείμ Γεςνβίαξ, 1988). 

Σα θαζυθζα είκαζ ιζα άνζζηδ πδβή θοθθζημφ μλέμξ, ημ μπμίμ εηηυξ ημο υηζ είκαζ έκα 

απαναίηδημ ενεπηζηυ ζοζηαηζηυ, πζζηεφεηαζ υηζ ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ πνμαθδιάηςκ ζηα κεφνα 

(Daly, 1995). Μία ιενίδα θαζυθζα πανέπεζ πενζζζυηενμ απυ ημ ήιζζο ηδξ ηνέπμοζαξ 

ζφζηαζδξ βζα ηδκ διενήζζα ηαηακάθςζδ θοθθζημφ μλέμξ (NRC, 1989). Σα θαζυθζα έπμοκ 

επίζδξ ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε ζίδδνμ, ηαεχξ  1 ιενίδα πανέπεζ ≈2 mg. Αοηυ ζοβηνίκεηαζ 

εοκμσηά ιε ηδκ ηνέπμοζαζφζηαζδ βζα ηδκ διενήζζα ηαηακάθςζδ ζζδήνμο 10 ηαζ 15 mg βζα 

εκήθζηεξ άκδνεξ ηαζ πνμειιδκμπαοζζαηέξ βοκαίηεξ, ακηίζημζπα (NRC, 1989). ε ακηίεεζδ ιε 

ηδ αζμδζαεεζζιυηδηα ζζδήνμο, δ αζμδζαεεζζιυηδηα ρεοδανβφνμο απυ ηα υζπνζα είκαζ ζπεηζηά 

ηαθή ζημ ≈25% (Sandström ηαζ ζοκ., 1989). Δπίζδξ, πμθθά θαζυθζα είκαζ ηαθέξ πδβέξ 

αζαεζηίμο, πανέπμκηαξ ηαηά ιέζμ υνμ ≈50 mgαζαέζηζμ/ ιενίδα, ακ ηαζ οπάνπεζ ανηεηή 

δζαηφιακζδ ιεηαλφ ηςκ μζπνίςκ. Ζ αζμδζαεεζζιυηδηα αζαεζηίμο απυ ηα θαζυθζα ζε βεκζηέξ 

βναιιέξ είκαζ ≈20%, δ μπμία είκαζ παιδθυηενδ απυ εηείκδ απυ ημ βάθα ηαζ ηα πνάζζκα 

θοθθχδδ θαπακζηά, αθθά ελαημθμοεεί κα είκαζ ανηεηά ηαθή (Weaver ηαζ ζοκ., 1993). 

Ζαζμδζαεεζζιυηδηα αζαεζηίμο απυ ζυβζα είκαζ ανηεηά ηαθή — μοζζαζηζηά ζζμδφκαιδ ιε ηδ 

αζμδζαεεζζιυηδηα αζαεζηίμο απυ ημ βάθα (Weaver, 1993). 

Σα θαζυθζα είκαζ ιζα ελαζνεηζηή πδβή θοηζηχκ ζκχκ, ηαεχξ 1 ιενίδα πανέπεζ 2 – 4 βν.απυ 

έκα ιείβια ιε δζαθοηέξ ηαζ αδζάθοηεξ θοηζηέξ ίκεξ (Marlett, 1992). Οζ πθμφζζα ζε θοηζηέξ 

ίκεξ, δζαηνμθή ιε αάζδ ηα θαζυθζαέπεζ απμδεζπεεί υηζ ιεζχκεζ ηδ πμθδζηενυθδ μνμφ ζηα 

άημια πμο έπμοκ ορδθά επίπεδα ηδξ (Anderson ηαζ ζοκ., 1984). Δπζπθέμκ, ηα θαζυθζα έπμοκ 

πμθφ παιδθυ βθοηαζιζηυ δείηηδ (Jenkins ηαζ ζοκ., 1980 ∙Foster-Πάμοεθ ηαζ ζοκ., 1995). 

Αοηυ έπεζ απμδμεεί ζε πμθθμφξ πανάβμκηεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ίκαξ ημοξ (Thorne 

ηαζ ζοκ., 1983), ηδξηακκίκδξ(Thompson ηαζ ζοκ., 1984), ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημοξ ζε θοηζηά 

μλέα (Yoon ηαζ ζοκ., 1983). Έηζζ, ηα θαζυθζα ιπμνεί κα είκαζ ιζα ζδζαίηενα ζδιακηζηή 

ηνμθή βζα ηα άημια ιε δζααήηδ ηαζ εηείκα ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ δζααήηδ. 

Σα θαζυθζα πενζέπμοκ δζάθμνα ζοζηαηζηά πμο παναδμζζαηά έπμοκ εεςνδεεί ςξ 

ακηζηνυθζια, υπςξ ακαζημθείξ ηδξ ηνορίκδξ, μθζβμζαηπανίηεξ ηαζ ζαπςκίκεξ. Πζμ πνυζθαηεξ 

πθδνμθμνίεξ πνμηείκμοκ, ςζηυζμ, υηζ εηζηέηα αοηή ιπμνεί κα είκαζ παναπθακδηζηή, εζδζηά 

ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ μθζβμζαηπανζηχκ ηαζ ζαπςκζκχκ. Οζ ακαζημθείξ ηδξ ηνορίκδξ απυ ηα 
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θαζυθζα ζίβμονα ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηδκ πέρδ ηςκ πνςηεσκχκ, ηαζ ζε ηάπμζα είδδ 

γχςκ πνμηαθμφκ δζυβηςζδ ημο παβηνέαημξ ηαζ εκζζπφμοκ ημοξ πδιζηά επαβυιεκμοξ υβημοξ 

ημο παβηνέαημξ (Grant ηαζ ζοκ., 1989). Χζηυζμ, ηα αναζηά λδνά θαζυθζα βεκζηά ιεζχκμοκ 

ημκ ακαζημθέα ηδξ ηνορίκδξ ηαηά 80 – 90% (Duarte-Ryas ηαζ ζοκ., 1992) ηαζ οπάνπμοκ 

θίβμζ θυβμζ κα ζηεθηεί ηακείξ υηζ μζ ακαζημθείξ ηδξ ηνορίκδξ πμο πενζέπμκηαζ ζηζξ πμζυηδηεξ 

θαζμθζχκ πμο ηαηακαθχκμκηαζ ιπμνμφκ κα αζηήζμοκ ηοπυκ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζηδκ 

οβεία ημο αηυιμο (Liner, 1994). ε ακηίεεζδ ιε ημοξ ακαζημθείξ ενορίκδξ, μζ ακαζημθείξ ηδξ 

ποιμενορίκδξ (ακαζημθέαξ Bowman-Birk) ανίζημκηαζ ζηα θαζυθζα, εζδζηά ζηδ ζυβζα, πμο 

έπεζ ιεθεηδεεί ςξ ακηζηανηζκζηυξ πανάβμκηαξ (Kennedy ηαζ Mazone, 1995). 

Οζ ζζμθθααυκεξ πμο ανίζημκηαζ ζηα θαζυθζα, ηαζ εζδζηά ζηδ ζυβζα, ιεζχκμοκ ημκ ηίκδοκμ 

ημο ηανηίκμο, ηςκ ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ ηαζ ηδξ μζηεμπυνςζδξ, ηαζ επίζδξ αμδεμφκ 

ζηδκ ακαημφθζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ ειιδκυπαοζδξ. Ακ ηαζ απμιέκμοκ πμθθά κα ιάεεζ 

ηακείξ βζα ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ ζζμθθααμκχκ βζα ημκ ηίκδοκμ πνυκζςκ παεήζεςκ, μ 

ενεοκδηζηυξ αοηυξ ημιέαξ ηαηέπεζ ζδιακηζηυ δοκαιζηυ. Γεδμιέκμο ημο ενεπηζημφ πνμθίθ 

ηαζ ηδξ θοημπδιζηήξ ζοιαμθήξ ηςκ μζπνίςκ, μζ δζαηνμθμθυβμζ, εα πνέπεζ κα εκεαννφκμοκ 

ημ ημζκυ κα ηαηακαθχκεζ πενζζζυηενα θαζυθζα ηαζ ζυβζα (Messina, 1999). 

2.2.5 Ξεξνί θαξπνί 

Οζ λδνμί ηανπμί είκαζ ζδζαίηενα ενεπηζημί ηαζ πνςηανπζηήξ ζδιαζίαξ βζα ημοξ ακενχπμοξ ζε 

πμθθά ιένδ ημο ηυζιμο. Οζ πενζζζυηενμζ λδνμί ηανπμί πενζέπμοκ πμθθά θζπανά (π.π. ημ 

70% ημο πεηάκ, ημ 66% ημο ιαηακηάιζα, ημ 65% ημο αναγζθζάκζημο θζζηζηζμφ, ημ 60% ηςκ 

ηανοδζχκ, ημ 55% ηςκ αιοβδάθςκ, ηαζ ημ 55% ημο ανάπζημο θοζηζηζμφ). Σα πενζζζυηενα 

έπμοκ ιζα ηαθή πενζεηηζηυηδηα ζε πνςηεΐκεξ (ζημ εφνμξ 10-30%), ηαζ ιυκμ θίβα έπμοκ πμθφ 

ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε άιοθμ (Davidson, 1999). Πνυζθαηα, έπμοκ επίζδξ εκημπζζηεί 

πμθθά ηανφδζα πμο είκαζ ζδζαίηενα πθμφζζα ζε ακηζμλεζδςηζηά (Halvorsen ηαζ ζοκ., 2002 ∙ 

Wu ηαζ ζοκ. 2004). Οζ λδνμί ηανπμί ηαηά ζοκέπεζα απμηεθμφκ έκα απυ ηα πζμ ενεπηζηά 

ζοιποηκςιέκα είδδ ηνμθίιςκ πμο είκαζ δζαεέζζια. Οζ πενζζζυηενμζ λδνμί ηανπμί, πμο 

αθήκμκηαζ ζημ ηέθοθυξ ημοξ, έπμοκ ελαζνεηζηά ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ ηαζ ιπμνμφκ κα 

απμεδηεοημφκ εφημθα βζα πεζιενζκή πνήζδ. 

Σα ηεθεοηαία 20 πνυκζα, έπεζ βίκεζ εηηεηαιέκδ ένεοκα ζπεηζηά ιε ηζξ πζεακέξ επζπηχζεζξ ζηδκ 

οβεία ηςκ λδνχκ ηανπχκ. Έπεζ ιεθεηδεεί δ επίδναζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ λδνχκ ηανπχκ ζηα 

θζπίδζα ημο αίιαημξ ηαζ άθθςκ αζμθμβζηχκ δεζηηχκ ηςκ ηανδζαηχκ παεήζεςκ (Kris-Etherton 

ηαζ ζοκ., 1999; Mukuddem-Petersen ηαζ ζοκ., 2005). Δπζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ 
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ζοκδέζεζ ηδ ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ηανοδζχκ ιε ιεζςιέκμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ μνζζιέκςκ 

πνυκζςκ παεήζεςκ, υπςξ δ ζηεθακζαία κυζμξ (Hu ηαζ Stampfer, 1999 ∙ Sabate ηαζ ζοκ., 

2001), μ δζααήηδξ (Jiang ηαζ ζοκ., 2002) ηαζ μ ηανηίκμξ ημο πνμζηάηδ (Milletηαζ ζοκ.1989 ∙ 

Ja ζε ηαζ ζοκ. 1999) ηαζ ημο παπέμξ εκηένμο (Jenab ηαζ ζοκ., 2004 ∙ Yeh ηαζ ζοκ., 2006). Οζ 

λδνμί ηανπμί είκαζ ηνυθζια πμο πενζέπμοκ δζάθμνεξ ενεπηζηέξ μοζίεξ ηαζ άθθεξ πδιζηέξ 

μοζίεξ πμο ιπμνμφκκα επδνεάζμοκ εοκμσηά ηδκ ακενχπζκδ θοζζμθμβία, έκαξ θυβμξ βζαηί 

αοηά ηα μθέθδ ιπμνεί εφθμβα κα απμδμεμφκ ζημ ζφκμθμ ηαζ υπζ ζηα ιένδ. 

Οζ λδνμί ηανπμί εεςνμφκηαζ πθέμκ έκα ζδιακηζηυ ζοζηαηζηυ ιζαξ οβζεζκήξ δζαηνμθήξ.Οζ 

λδνμί ηανπμί είκαζ θζπανά ηνυθζια ηαζ πζεακχξ βζα ημκ θυβμ αοηυ ιέπνζ πνυζθαηα, 

αβκμμφκηακ ή ακηζιεηςπίγμκηακ ιε ιεβάθδ πνμζμπή ζηζξ πενζζζυηενεξ δζαζηδηζηέξ 

ζοζηάζεζξ (AHC, 1991). Λυβς ηςκ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ απμδείλεςκ βζα ηα μθέθδ ζηδκ 

οβεία, μζ λδνμί ηανπμί εεςνμφκηαζ ζήιενα εειεθζχδμοξ ζδιαζίαξ ζε δζάθμνεξ δζαηνμθζηέξ 

μδδβίεξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ (USDA 2005 ∙ Johnson ηαζ Kennedy, 2000 ∙ Krauss ηαζ ζοκ.,  

2000 ∙ Κακαδά, ∙ Haddad ηαζ ζοκ., 1999, 2006 ∙ Salas -Salvado ́ ηαζ ζοκ., 2001). Οζ λδνμί 

ηανπμί έπμοκ πνμηαεεί ςξ ζημζπείμ πμο αεθηζχκεζ ηδκ δζαηνμθήηαζ αμδεά ζηδκ πνυθδρδ ηδξ 

ζηεθακζαίαξ κυζμο απυ ημνοθαίμοξ εζδζημφξ ζημ πεδίμ (Hu ηαζ Willet, 2002) ηαζ, ημ 

ηαθμηαίνζ ημο 2004, δ Τπδνεζία Σνμθίιςκ ηαζ Φανιάηςκ ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ 

ελέδςζε ζοζηάζεζξ πμο πνμηείκμοκ ηδκ ηαηακάθςζδ λδνχκ ηανπχκ, ζδζαίηενα ηςκ 

ηανοδζχκ, θυβς ηδξ ζπέζδξ ηδξ ηαηακάθςζδξ λδνχκ ηανπχκ ιε ημ ιεζςιέκμ ηίκδοκμ 

ηανδζαββεζαηχκ κυζςκ (USFDA, 2003). 

2.2.6 Φάξηα θαη ζαιαζζηλά 

Σα πζεακά μθέθδ βζα ηδκ οβεία πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηακάθςζδ ρανζχκ είκαζ θυβς ηδξ 

πενζεηηζηυηδηαξημοξ ζε πνςηεΐκεξ, αηυνεζηα μλέα, ιέηαθθα ηαζ αζηαιίκεξ. Σα πνυζεεηα 

μθέθδ ζηδκ οβεία απυ ηδκ ηαηακάθςζδ ρανζχκ ή ζπεοέθαζμο ιπμνεί κα ζπεηίγμκηαζ ιε ηα 

πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα (PUFA) ζδζαίηενα ηα ςιέβα-3. Ζ ηαηακάθςζδ ρανζχκ ή 

ζπεοέθαζμοπμο πενζέπεζ ςιέβα-3 πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ 

ζηεθακζαίαξ κυζμο. Ζ ζοκμθζηή ηαεανή επίδναζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ρανζχκ ηαζ ζπεοεθαίςκ 

θαίκεηαζ κα ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ ζηεθακζαίαξ κυζμο (Connor ηαζ Connor, 1997 ∙ Deckere ηαζ 

ζοκ., 1998 ∙ Kris-Etherton ηαζ ζοκ., 2002 ∙ Rosenberg, 2002). 

Ανηεηέξ επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ ανεζ ιζα ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηακάθςζδξ 

ρανζχκ ηαζ ηδ ιεζςιέκδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ζημοξ άκδνεξ 
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(Keliηαζ ζοκ., 1994), ηζξ θεοηέξ βοκαίηεξ (Gillum ηαζ ζοκ., 1996), ηαζ ημοξ ιαφνμοξ άκδνεξ 

ηαζ βοκαίηεξ (Iso ηαζ ζοκ., 2001). 

Μεθέηεξ δείπκμοκ υηζ ηα ςιέβα-3 πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα έπμοκ ακηζαννοειζαηέξ 

ζδζυηδηεξ (Billman ηαζ ζοκ., 1999 ∙ Kang ηαζ ζοκ., 1996) ηαζ ζοκηεθμφκ ζηδκ πνυθδρδ ημο 

αζθκίδζμο εακάημο ζημοξ άκδνεξ (Albert ηαζ ζοκ., 2002 ∙ Albert ηαζ ζοκ., 1998 ∙ Rosenberg, 

2002). 

Ζ πνυζθδρδ ζπεοεθαίςκ έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε ιζα παιδθή ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ημο 

ζαηπανχδμοξ δζααήηδ (Malasanos ηαζ Stacopoole, 1991 ∙ Rustan ηαζ ζοκ., 1997). Σα ςιέβα-

3 πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα θαίκεηαζ κα αεθηζχκμοκ πμθθμφξ ιεηααμθζημφξ ιδπακζζιμφξ 

ηδξ ακηίζηαζδξ ζηδκ ζκζμοθίκδ ζημκ άκενςπμ ιε ηδκ ιείςζδ ηδξ οπένηαζδξ ηαζ ηςκ 

ηνζβθοηενζδίςκ πθάζιαημξ (Berry, 1997). 

Σμ δμημζαελακμσηυ μλφ (DHA), έκα ςιέβα-3 πμθοαηυνεζημ θζπανυ μλφ, ανίζηεηαζ ζε 

ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ζε μνζζιέκεξ πμθφ ζοβηεηνζιέκεξ εέζεζξ εκηυξ ημο ζχιαημξ, υπςξ ζε 

κεονζηέξ ζοκάρεζξ ημο εβηεθάθμο, ζημκ αιθζαθδζηνμεζδή πζηχκα ημο ιαηζμφ, ζημοξ υνπεζξ 

ηαζ ημ ζπένια (Rice, 1996). Φαίκεηαζ κα δζαδναιαηίγεζ γςηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ 

θεζημονβίαξ αοηχκ ηςκ μνβάκςκ ηαζ ζοζηδιάηςκ. Ο αηνζαήξ νυθμξ ημο δμημζαελακμσηυ 

μλέμξ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ αοηχκ ηςκ ζοζηδιάηςκ παναιέκεζ αζαθήξ. 

Χζηυζμ, δ ακεπάνηεζα ηαζ δ ζηένδζδ ηςκ ςιέβα-3 πμθοαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ ιπμνεί 

κα μδδβήζεζ ζε ηαηή απυδμζδ ηδξ ικήιδξ, ηδξ μπηζηήξ μλφηδηαξ ηαζ ηδξ ακαπαναβςβήξ 

(Sidhu, 1993 ∙ Tinoco, 1982).  

Ζ ηνέπμοζα ηαηακυδζή ιαξ βζα ηδ ζδιαζία ηςκ ςιέβα-3 δμημζαελακμσημφμλέμξ ζηδ 

κεονμθμβζηή ακάπηολδ ηαζ ηζξ θοζζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ ημο εβηεθάθμο απμηηήεδηε απυ 

ιεθέηεξ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ πενζμνζζιέκδξ δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ ςιέβα-3 απαναίηδηςκ 

θζπανχκ μλέςκ ζε πεζναιαηυγςα ηαζ ακενχπζκα ανέθδ (Burdge, 1998). Σα απμηεθέζιαηα 

ηςκ ιεθεηχκ αοηχκ επζζήιακακ υηζ δ αέθηζζηδ κεονμθμβζηή ακάπηολδ ηςκ θοζζμθμβζηχκ 

θεζημονβζχκ ημο εβηεθάθμο ελανηάηαζ απυ ηδκ επανηή εκζςιάηςζδ ημο 

δμημζαελακμσημφμλέμξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζυδμοξ ςνίιακζδξ ηςκ κεονςκζηχκ ιειανακχκ 

(Burdge, 1998). 

διακηζηέξ θοζζμθμβζηέξ επζπηχζεζξ απυ ιεζςιέκδ δζαεεζζιυηδηα ημο δμημζαελακμσημφ 

μλέμξζηδκ θςημαπυηνζζδ θαίκεηαζ κα είκαζ ηα πνμαθήιαηα ζημ 

δθεηηνμαιθζαθδζηνμεζδμβνάθδια ηαζ δ ιεζςιέκδ μπηζηή μλφηδηα (Burdge, 1998). 



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

54 

 

Σα ςιέβα-3 πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα ιπμνμφκ κα έπμοκ μθέθδ βζα ηδκ οβεία εζδζηά βζα ηζξ 

έβηοεξ βοκαίηεξ. Αοηά ηα θζπανά μλέα ιπμνεί επίζδξ κα είκαζ ζδιακηζηά βζα ηδ αέθηζζηδ 

πνμβεκκδηζηή ηαζ ιεηαβεκκδηζηή ακάπηολδ (Burdge, 1998). 

Φαίκεηαζ υηζ δ έκανλδ ημο ημηεημφ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ πνμζηαβθακδίκεξ πμο πανάβμκηαζ in 

vivo απυ δζαζηδηζηά ςιέβα-6 ηαζ ςιέβα-3 πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα. Ο ιεηααμθζζιυξημο 

εζημζαπεκηακμσημφ μλέςξ (EPA), εκυξ ςιέβα-3 πμθοαηυνεζημο θζπανμφ μλέςξ, είκαζ 

ζδιακηζηυξ βζα ηδκ in vivo παναβςβή ηςκ πνμζηαβθακδζκχκ (Burdge, 1998). ε ιζα ένεοκα 

ιε 12.000 βοκαίηεξ ζηδ Γακία, μζ επζζηήιμκεξ δζαπίζηςζακ υηζ ημ αάνμξ ημο πθαημφκηα, δ 

πενίιεηνμξ ηδξ ηεθαθήξ ηαζ ημ αάνμξ ηςκ ιςνχκ ηαηά ηδ βέκκδζδ αολήεδηακ ιε ηδκ 

αφλδζδ ηδξ εαδμιαδζαίαξ ηαηακάθςζδξ ρανζχκ (Burdge, 1998 ∙ Olson, 1990). 

Τπάνπεζ ιζα πεζναιαηζηή απυδεζλδ υηζ ηα n-6 πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα ιέζς παναβςβήξ 

ημο εζημζαπεκηακμσημφ μλέςξ ιπμνμφκ κα αολήζμοκ ηδκ εζζαμθή ηςκ ηανηζκζηχκ ηοηηάνςκ 

ζημκ ηανηίκμ ημο ιαζημφ ηαζ ηδ ιεηάζηαζδ, ηαζ ηα ςιέβα-3 πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα 

ιπμνμφκ κα ηαηαζηείθμοκ αοηέξ ηζξ επζπηχζεζξ (Rose, 1997, Rose ηαζ Connolly, 1990). ε 

άθθεξ πεζναιαηζηέξ ιεθέηεξ, θάκδηε υηζ ηα ςιέβα-3 πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα ιπμνμφκ κα 

επζαναδφκμοκ ηδκ ελέθζλδ ημο ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ (Karmali ηαζ ζοκ., 1987 ∙ 

ηνζακηάθοθθμ, 1997 ∙ Rose ηαζ Cohen, 1988). Απαζημφκηαζ πεναζηένς ενεοκδηζηέξ ιεθέηεξ 

βζα ηδκ επζηφνςζδ αοηχκ ηςκ εονδιάηςκ. 

Οζ πζεακμίηίκδοκμζ βζα ηδκ οβεία πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οπεφεοκδ ηαηακάθςζδ ρανζχκ ηαζ 

εαθαζζζκχκ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδκ πανμοζία ηςκ ηανηζκμβυκςκ (π.π., DDT, dieldrin, 

heptachlor, PCBs, δζμλίκεξ, η.θπ.) ηαζ ιδ-ηανηζκμβυκςκπενζααθθμκηζηχκ νφπςκ (π.π. 

ιεεοθζηυξ οδνάνβονμξ) ζημοξ ζζημφξ ηςκ ρανζχκ. Αοημί μζ ιμθοζιαηζημί πανάβμκηεξ είκαζ 

πανυκηεξ ζε παιδθά επίπεδα ζε θίικεξ, πμηάιζα, εάθαζζεξ ηαζ ςηεακμφξ, ηθπ. Χζηυζμ, 

μνζζιέκα είδδ ρανζχκ ιπμνμφκ κα ζοζζςνεφζμοκ πενζααθθμκηζημφξ νφπμοξ ιέζς ηδξ 

αζμζοζζχνεοζδξ ηαζ αζμιεβέεοκζδξ. Ζ ηαηακάθςζδ ρανζχκ είκαζ ιζα ζδιακηζηή πδβή 

έηεεζδξ ημο ακενχπμο ζημοξ πνμακαθενεέκηεξ πενζααθθμκηζημφξ νφπμοξ. Σα 

πμθοπθςνζςιέκα δζθαζκφθζα ηαζ μ ιεεοθζηυξ οδνάνβονμξ έπμοκ ιεβάθδ διζγςή ζημ 

ακενχπζκμ ζχια. ηδκ απυ ζηυιαημξ έηεεζδ ημο ακενχπμο ζηα PCB, δ διζγςή απέηηνζζδξ 

απυ ημ μθζηυ αίια ηοιαίκεηαζ ζε 4 έςξ 12 ιήκεξ (ATSDR, 1998). Ζ αζμθμβζηή διζγςή βζα 

μνβακζηέξ ιμνθέξ ημο οδνανβφνμο είκαζ 70 – 90 διένεξ (Gossel ηαζ Bricker, 1994 ∙ Roweηαζ 

ζοκ., 1996). Χξ εη ημφημο, ηνχβμκηαξ ράνζα μ άκενςπμξ ιπμνεί κα ζοζζςνεφζεζ ορδθά 

επίπεδα ηςκ πενζααθθμκηζηχκ νφπςκ ζημκ μνβακζζιυ ημο. Οζ θζπμδζαθοημίπενζααθθμκηζημί 
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νφπμζ, υπςξ ηα PCBs, απμεδηεφμκηαζ ζημοξ θζπχδεζξ ζζημφξ ημο ζχιαημξ. Ζ έηεεζδ ζε PCB 

ιπμνεί κα ιεζςεεί ιε ηδκ αθαίνεζδ ημο δένιαημξ ηαζ ημο θίπμοξ απυ ηα ράνζα πνζκ απυ ημ 

ιαβείνεια. Ζ έηεεζδ ζε PCB ιπμνεί επίζδξ κα εθαπζζημπμζδεεί πεναζηένς ιε μνζζιέκεξ 

δζαδζηαζίεξ ιαβεζνέιαημξ υπςξ δ πνήζδ ρδζηανζάξ ζημ ιαβείνεια. Χζηυζμ, δ έηεεζδ ζημκ 

ιεεοθζηυ οδνάνβονμ, μ μπμίμξ είκαζ απμεδηεοιέκμξζημοξ ιοξ δεκ ιπμνεί κα ιεζςεεί ιε ηζξ 

πνμακαθενεείζεξ δζαδζηαζίεξ (Kris-Ethertonηαζ ζοκ., 2002). 

Ζ εαδμιαδζαία ηαηακάθςζδ παιδθχκ έςξ ιέηνζςκ πμζμηήηςκ ρανζχκ ακά άημιμ ηδκ 

εαδμιάδα είκαζ ζοιααηή ιε ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ελαζνεηζηήξ οβείαξ (Willett ηαζ ζοκ., 1995). 

2.2.7 Φπηηθά θαη δσηθά ιηπαξά 

Σμ εθαζυθαδμ είκαζ έκα ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ δζαηνμθήξ. Σμ εθαζυθαδμ ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ 

ηδξ δζαηνμθζηήξ ποναιίδαξ, ηαζ πνέπεζ κα απμηεθεί ηδκ ηφνζα πδβή ηςκ δζαηνμθζηχκ 

θζπζδίςκ θυβς ηδξ ενεπηζηήξ πμζυηδηαξ ημο (ζδζαζηένςξ ημ ελαζνεηζηυ πανεέκμ εθαζυθαδμ). Ζ 

ιμκαδζηή ζφκεεζδ ημο, ημο δίκεζ ορδθή ακημπή ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ, ηαζ ζοκζζηάηαζ βζα 

ιαβείνεια ηαζ ζάθηζεξ (Bach-Faig ηαζ ζοκ., 2011). Πενζέπεζ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ 

ιμκμαηυνεζηςκ θζπανχκ, ηαζ είκαζ ζπεηζηά παιδθυ ζε ημνεζιέκα θζπανά ηαζ είκαζ πδβή βζα 

ηδκ ακηζμλεζδςηζηή αζηαιίκδ E (Bach-Faig ηαζ ζοκ., 2011). 

Τπάνπμοκ ιενζημί θυβμζ βζαηί ημ εθαζυθαδμ είκαζ πνμηζιυηενμ απυ άθθεξ θζπανέξ μοζίεξ πμο 

πνμένπμκηαζ απυ θοηζηέξ πδβέξ: (1) πζζηεφεηαζ υηζ έπεζ ακηζενμιαςηζηή δνάζδ ζε ζφβηνζζδ 

ιε ηα ημνεζιέκα θζπανά μλέα (UlbrichtandSouthgate, 1991), (2) δ δζαηνμθή πθμφζζα ζε 

ιμκμαηυνεζηα θζπανά είκαζ θζβυηενμ πζεακυ ζε ζφβηνζζδ ιε εηείκδκ πμο είκαζ πθμφζζα ζε 

πμθοαηυνεζηα θζπανά κα ζοιιεηέπεζ ζηδκ μλείδςζδ ηςκ θζπμπνςηεσκχκ παιδθήξ 

ποηκυηδηαξ (LDLs), ιεζχκμκηαξ ημκ ηίκδοκμ ηδξ αεδνςιαηζηήξ πθάηαξ ηαζ ηδξ ζηεθακζαίαξ 

κυζμο (Reaven ηαζ ζοκ., 1991), (3) δ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ οδαηακενάηςκ απυ ημ εθαζυθαδμ 

ζε μνζζιέκεξ αναποπνυεεζιεξ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ απέδεζλε υηζ αολάκεζ ηδκ ζοβηέκηνςζδ 

θζπμπνςηεσκχκ ορδθήξ ποηκυηδηαξ (HDLs), πςνίξ κα αολδεμφκ μζ παιδθήξ ποηκυηδηαξ 

θζπμπνςηεσκεξ (LDLs) ιεζχκμκηαξ έηζζ ημκ ηίκδοκμ ζηεθακζαίαξ κυζμο (Mensink ηαζ Katan, 

1987), (4) ημ εθαζυθαδμ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί απυ Μεζμβεζαημφξ θαμφξ βζα πζθζάδεξ πνυκζα, 

ιε ηακέκα ζημζπείμ πμο κα δδθχκεζ πνμαθήιαηα (Willett ηαζ ζοκ., 1995), (5) ημ εθαζυθαδμ 

δζεοημθφκεζ ηδκ ηοπζηή ηαηακάθςζδ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ θαπακζηχκ ηαζ μζπνίςκ, ιε ηδκ 

εκίζποζδ ηδξ βεφζδξ ηαζ ηδξ εκενβεζαηήξ ποηκυηδηαξ (Willett ηαζ ζοκ., 1995). 
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Δπίζδξ, ημ αμφηονμ, δ ιανβανίκδ ή ηα θοηζηά έθαζα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ ζε 

ιζηνέξ πμζυηδηεξ ή ζε εζδζηέξ πενζπηχζεζξ, ηαζ ημ εθαζυθαδμ κα ακηζηαεζζηά (ηαζ κα ιδκ 

πνμζηίεεηαζ) ηδκ πνήζδ ηςκ πνμσυκηςκ αοηχκ (Willett ηαζ ζοκ., 1995). 

Ζ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ημνεζιέκςκ θζπχκ ιε αηυνεζηα θίπδ ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ ζηεθακζαίαξ 

κυζμο (Hu ηαζ Willett, 2002 ∙ InstituteofMedicine, 2002 ∙ ΠΟΤ ηαζ FAO, 2003) ιε ηδ 

ιείςζδ ηςκ θζπμπνςηεσκχκ παιδθήξ ποηκυηδηαξ (LDL). Δπίζδξ, δ ηαηακάθςζδ 

πμθοαηυνεζηςκ θζπανχκ μλέςκ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ςιέβα-3 θζπανχκ μλέςκ) 

ιπμνεί κα απμηνέρεζ ηανδζαηέξ αννοειίεξ ηαζ κα ιεζχζεζ έηζζ ιμζναία ηδ ζηεθακζαία κυζμ. 

Ακηίεεηα, ηα trans θζπανά μλέα πμο πανάβμκηαζ απυ ηδ ιενζηή οδνμβυκςζδ ηςκ θοηζηχκ 

εθαίςκ έπμοκ ζδζαίηενα δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζηα θζπίδζα ημο αίιαημξ (Hu ηαζ Willett, 2002 ∙ 

InstituteofMedicine, 2002) ηαζ ιπμνμφκ κα αολήζμοκ ημοξ ηζκδφκμοξ ζηεθακζαίαξ κυζμο (Hu 

ηαζ Willett, 2002). Δπίζδξ, ακελάνηδηα απυ ημοξ άθθμοξ ηζκδφκμοξ, δ αολδιέκδ πνυζθδρδ 

ηςκ trans θζπανχκ ηαζ δ παιδθυηενδ πνυζθδρδ πμθοαηυνεζηςκ θζπανχκ αολάκεζ ημκ 

ηίκδοκμ ημο δζααήηδ ηφπμο ΗΗ (Hu, vanDam ηαζ Liu, 2001). 

Ακ ηαζ ηα θίπδ απμηεθμφκ απαναίηδημ ζοζηαηζηυ ηδξ δζαηνμθήξ, εζδζηά ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

ακάπηολδ ημο κεονζημφ ζοζηήιαημξ, απμηεθμφκ επίζδξ έκακ πανάβμκηα ηζκδφκμο βζα ιδ-

ιεηαδζδυιεκεξ αζεέκεζεξ.  Ζ ιείςζδ ημο μθζημφ θίπμοξ ζηδ δζαηνμθή παίγεζ ηαεμνζζηζηυ 

νυθμ, ηαεχξ ιεζχκεζ ηδκ εκενβεζαηή ποηκυηδηα ηδξ δζαηνμθήξ, ηαζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ηδξ 

ζε ημνεζιέκα ηαζ ηνακξ-θζπανά μλέα, ηαζ απμηεθεί ιζα ζδιακηζηή ζηναηδβζηή βζα ηδ ιείςζδ 

ημο ηζκδφκμο βζα ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ ηαζ δζααήηδ. Οζ ζοζηάζεζξ βζα ημκ βεκζηυ 

πθδεοζιυ είκαζ δ ηαηακάθςζδ ηςκ ημνεζιέκςκ θζπανχκ κα πενζμνίγεηαζ ζε θζβυηενμ απυ ημ 

10% ηςκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ ημο μνβακζζιμφ, ηαζ ημκ ηνακξ θζπανχκ ζε θζβυηενμ απυ 

2% (EurodietCoreReport). ε ακηίεεζδ, ηα πμθοαηυνεζηα ηαζ ιμκμαηυνεζηα θίπδ ιπμνεί κα 

παίλμοκ έκα πνμζηαηεοηζηυ νυθμ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ιδ-ιεηαδζδυιεκεξ αζεέκεζεξ (π.π., 

εθαζυθαδμ). 

Σα θίπδ ιπμνεί κα έπμοκ ηυζμ επζαθααείξ υζμ ηαζ πνμζηαηεοηζηέξ επζδνάζεζξ βζα ηζξ ιδ-

ιεηαδζδυιεκεξ αζεέκεζεξ ακάθμβα ιε ηδκ πδβή ηαζ ημ είδμξ ημοξ. Σα πμθοαηυνεζηα ηαζ 

ιμκμαηυνεζηα θίπδ ακηζιεηςπίγμκηαζ βεκζηά ςξ έπμκηα πνμζηαηεοηζηή δνάζδ έκακηζ ηςκ ιδ-

ιεηαδζδυιεκςκ παεήζεςκ ηαζ εζδζηά ηςκ ηανδζαββεζαηχκ κυζςκ, εκχ ηα ηνακξ ηαζ ηα 

ημνεζιέκα θίπδ έπμοκ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ. 
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Σα πμθοαηυνεζηα ηαζ ιμκμαηυνεζηα θζπανά μλέα απυ ράνζα ηαζ θαπακζηά αζημφκ 

πνμζηαηεοηζηέξ επζδνάζεζξ ιε ηδ ιείςζδ ηδξ μθζηήξ ηαζ ηδξ ηαηήξ πμθδζηενυθδξ ζημ αίια. 

Αοηή δ μιάδα πενζθαιαάκεζ ηα μοζζχδδ ςιέβα-3 ηαζ ςιέβα-6 θζπανά πμο αεθηζχκμοκ ηδ 

νμή αίιαημξ, ηδ ζηαεενμπμίδζδ ηςκ επζπέδςκ ζαηπάνμο ηαζ ακαζηέθθμοκ ημ ζπδιαηζζιυ 

θθεβιμκχκ ηαζ πθάηαξ ζηζξ ανηδνίεξ (Meyer ηαζ ζοκ., 2001, Salmeron ηαζ ζοκ., 2001). 

Σα ηνακξ ηαζ ημνεζιέκα θζπανά μλέα πμο ςξ επί ημ πθείζημκ πνμένπμκηαζ απυ γςζηέξ πδβέξ 

ηαζ ιενζηχξ οδνμβμκςιέκα θοηζηά έθαζα, αολάκμοκ ημκ ηίκδοκμ ιδ-ιεηαδζδυιεκςκ 

κμζδιάηςκ ακεαάγμκηαξ ηα επίπεδα ηδξ ηαηήξ πμθδζηενυθδξ. Δπίζδξ, ιέκμοκ εκηυξ ηςκ 

αββείςκ βζα ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια, ιε απμηέθεζια ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ 

ζκζμοθίκδξ ζημ αίια (Folsom ηαζ ζοκ., 1996, Mozaffarian ηαζ Clarke, 2009, Vessby ηαζ ζοκ., 

1994, Dollηαζ ζοκ., 1996). Σα ηνακξ-θζπανά μλέα δεκ είκαζ απαναίηδηα ζηδκ ακενχπζκδ 

δζαηνμθή ηαζ αολάκμοκ ημκ ηίκδοκμ ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ ηαζ ημζθζαημφ θίπμοξ. 

Πνυζθαηεξ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ πζμ απμηεθεζιαηζηή πνυθδρδ ημο ηζκδφκμο βζα 

ηανδζαββεζαηέξ κυζμοξ εεςνείηαζ δ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ηνακξ θζπανχκ ιε πμθοαηυνεζηα 

θζπανά, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ελάθεζρδ ηςκ ηνακξ θζπανχκ (Mozaffarian ηαζ Clarke, 2009) 

2.2.8 Καθέο θαη αθεςήκαηα 

Ο ηαθέξ, έκα εηπφθζζια πμο πνμένπεηαζ απυ αθεζιέκμοξ ηαζ ρδιέκμοξ ηυηημοξ ηαθέ, 

θένεηαζ κα είκαζ έκα απυ ηα πζμ εονέςξ ηαηακαθμφιεκα αθερήιαηα ζημκ ηυζιμ. Ακ ηαζ μ 

ηαθέξ επαζκείηαζ βζα ημ άνςια ηαζ ηδ βεφζδ ημο, δ πενζεηηζηυηδηα ημο ζε ηαθεΐκδ 

πζεακυηαηα παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ δδιμηζηυηδηα ημο. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, μ ηαθέξ 

είκαζ έκα πενίπθμημ πδιζηυ ιείβια πμο ακαθένεηαζ υηζ πενζέπεζ πενζζζυηενεξ απυ πίθζεξ 

δζαθμνεηζηέξ πδιζηέξ μοζίεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ οδαηακενάηςκ, ηςκ θζπζδίςκ, ηςκ 

αγςημφπςκ εκχζεςκ, ηςκ αζηαιζκχκ, ιεηάθθςκ, αθηαθμεζδχκ ηαζ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ 

(Spiller, 1998). Πμθθά ιζηνμενεπηζηά ζοζηαηζηά πμο ανίζημκηαζ ζημκ ηαθέ, υπςξ ημ 

ιαβκήζζμ,ημ  ηάθζμ, δ κζαζίκδ ηαζ δ αζηαιίκδ Δ, εα ιπμνμφζακ κα ζοιαάθμοκζηα μθέθδ βζα 

ηδκ οβεία πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ηαηακάθςζδ ημο ηαθέ. Ζ πθεζμρδθία ηςκ ιεθεηχκ 

ζπεηζηά ιε ηζξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία απυ ηδκ ηαηακάθςζδ ημο ηαθέ ζημκ άκενςπμ είκαζ 

παναηδνδηζηή. Οζ ακδζοπίεξ ζπεηζηά ιε πζεακμφξ ηζκδφκμοξ ημο ηαθέ ηαζ ηδξ ηαθεΐκδξ βζα 

ηδκ οβεία πμο πνμέααθακ μζ επζδδιζμθμβζηέξ ένεοκεξ ζημ πανεθευκ ήηακ πζεακυηαηα 

απμηέθεζια ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ορδθήξ ηαηακάθςζδξ ημο ηαθέ ηαζ άθθςκ ακεοβζεζκχκ 

ζοιπενζθμνχκ, υπςξ ημ ηάπκζζια ηαζ δ έθθεζρδ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ (Willet ηαζ ζοκ., 

1996). Χζηυζμ, ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, μζ ακηζηνμουιεκεξ δζαπζζηχζεζξ ηαζ μζ ακδζοπίεξ βζα 
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ιεεμδμθμβζηά γδηήιαηα έπμοκ ηάκεζ δφζημθμ βζα ημοξ επαββεθιαηίεξ ηδξ οβείαξ ηαζ ημ ημζκυ 

κα ενιδκεφζμοκ ηα δζαεέζζια απμδεζηηζηά ζημζπεία βζα ηδκ ηαηακάθςζδ ημο ηαθέ ηαζ ηδκ 

οβεία. 

Πζμ πνυζθαηα,δ  ηαηακάθςζδ ημο ηαθέ έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε ιείςζδ ημο ηζκδφκμο βζα πμθθέξ 

πνυκζεξ παεήζεζξ (Ascherio ηαζ ζοκ., 2001 ∙ La Vecchia, 2005). Σα απμηεθέζιαηα απυ 

επζδδιζμθμβζηέξ ένεοκεξ δείπκμοκ υηζ δ ηαηακάθςζδ ηαθέ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδκ 

απμηνμπή ανηεηχκ πνυκζςκ παεήζεςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ημο ζαηπανχδδ δζααήηδ 

ηφπμο Η (Salazar-Martinez ηαζ ζοκ., 2004 ∙Rosengren ηαζ ζοκ., 2004 ∙ Tuomilehto ηαζ ζοκ., 

2004 ∙ van Dam ηαζ Feskens, 2002), ηδξ κυζμο ημο Πάνηζκζμκ (Hernan ηαζ ζοκ. 2002), ημο 

ηανηίκμ ημο παπέμξ εκηένμο (ΣΑΒΑΝΗ ηαζ ζοκ., 2004) ηαζ ηδξ δπαηζηήξ κυζμο (ηίννςζδ ηαζ 

δπαημηοηηανζηυ ηανηίκςια) (Corrao ηαζ ζοκ. 1994). Οζ πενζζζυηενμοξ ιεθέηεξ ημμνηήξ δεκ 

έπμοκ ανεζ ηδκ ηαηακάθςζδ ηαθέ κα ζπεηίγεηαζ ιε ζδιακηζηά αολδιέκμ ηίκδοκμ 

ηανδζαββεζαηήξ κυζμο (Γνμζθακδία, 1993). Χζηυζμ, δ ηαηακάθςζδ ηαθέ ζπεηίγεηαζ ιε 

αολήζεζξ ζε ανηεημφξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ηανδζαββεζαηήξ κυζμο, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ 

ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ ηαζ ηδξ μιμηοζηεΐκδξ ημο πθάζιαημξ. Πνμξ ημ πανυκ, οπάνπμοκ θίβα 

ζημζπεία υηζ δ ηαηακάθςζδ ηαθέ αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ ημο ηανηίκμο. Γζα ημοξ εκήθζηεξ πμο 

ηαηακαθχκμοκ ιέηνζεξ πμζυηδηεξ ηαθέ (3-4 θθζηγάκζα/ διένα, πανμπή 300-400 mg/ διένα 

ηδξ ηαθεΐκδξ), οπάνπμοκ εθάπζζηα ζημζπεία βζα ηζκδφκμοξ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηάπμζα ζημζπεία 

βζα μθέθδ βζα ηδκ οβεία. Χζηυζμ, μνζζιέκεξ μιάδεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ αηυιςκ ιε 

οπένηαζδ, ηςκ παζδζχκ, ηςκ εθήαςκηαζ ηςκ δθζηζςιέκςκ, ιπμνεί κα είκαζ πζμ εοάθςημζ ζηζξ 

δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ηδξ ηαθεΐκδξ. Δπζπθέμκ, επί ημο πανυκημξ ηα δζαεέζζια ζημζπεία 

δείπκμοκ υηζ ιπμνεί κα είκαζ θνυκζιμ μζ έβηοεξ βοκαίηεξ κα πενζμνίζμοκ ηδκ ηαηακάθςζδ 

ηαθέ ζε 3 θθζηγάκζα/ διένα πανέπμκηαξ υπζ πενζζζυηενμ απυ 300 mg/ διένα ηδξ ηαθεΐκδξ 

βζα κα απμηνέρμοκ μπμζαδήπμηε αολδιέκδ πζεακυηδηα απμαμθήξ ή πνμαθήιαηα υναζδξ ημο 

ειανφμο (Higdon ηαζ Frei, 2001). 

Σμ ηζάζ, είκαζ ιεηά ημ κενυ ημ θεδκυηενμ πμηυ πμο μζ άκενςπμζ ηαηακαθχκμοκ. Ζ 

ηαηακάθςζδ ηζαβζμφ εεςνείηαζ υηζ πνμάβεζ ηδκ οβεία απυ ημοξ ανπαίμοξ πνυκμοξ. Ζ 

ζφβπνμκδ ζαηνζηή ένεοκα πανέπεζ ιζα επζζηδιμκζηή αάζδ βζα αοηή ηδκ πεπμίεδζδ. Σα 

απμδεζηηζηά ζημζπεία πμο οπμζηδνίγμοκ ηα μθέθδ ζηδκ οβεία απυ ηδκ ηαηακάθςζδ ηζαβζμφ 

αολάκμκηαζ ηαζ ζζπονμπμζμφκηαζ ιε ηάεε κέα ιεθέηδ πμο δδιμζζεφεηαζ ζηδκ επζζηδιμκζηή 

αζαθζμβναθία. Σμ θοηυ ημο ηζαβζμφ Camellia sinensis έπεζ ηαθθζενβδεεί βζα πζθζάδεξ πνυκζα 

ηαζ ηα θφθθα ημο έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί βζα ζαηνζημφξ ζημπμφξ. Σμ ηζάζ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 
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έκα δδιμθζθέξ πμηυ ζε υθμ ημκ ηυζιμ ηαζ ηα απμιμκςιέκαζοζηαηζηά ημο ηχνα έπμοκ ανεζ 

ζαηνζηή εθανιμβή. Δκεαννοκηζηά ζημζπεία δείπκμοκ υηζ ημ πνάζζκμ ηζάζ ζοιαάθθεζ ζηδκ 

απμηνμπή ημο ηανηίκμο. Απμδεζηηζηά ζημζπεία πμο έπμοκ ζοζζςνεοεεί βζα ημ ιαφνμ ηζάζ 

δείπκμοκ πανυιμζεξ εοενβεηζηέξ επζδνάζεζξ. Ζ ηαηακάθςζδ ηζαβζμφ έπεζ επίζδξ απμδεζπεεί 

υηζ είκαζ πνήζζιδ βζα ηδκ πνυθδρδ πμθθχκαζεεκεζχκ πμο ελμοεεκχκμοκ ημκ ακενχπζκμ 

μνβακζζιυ ηαζ έπεζ ανεεεί υηζ ζοιαάθθεζ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ ηαθήξ ηανδζαββεζαηήξ ηαζ 

ιεηααμθζηήξ οβείαξ. Γζάθμνεξ ιεθέηεξ δείπκμοκ υηζ μζ πμθοθαζκμθζηέξ εκχζεζξ πμο 

οπάνπμοκ ζημ πνάζζκμ ηαζ ημ ιαφνμ ηζάζ ζοκδέμκηαζ ιε εοενβεηζηέξ επζδνάζεζξ ζηδκ 

πνυθδρδ ηςκ ηανδζαββεζαηχκ κμζδιάηςκ, ζδζαίηενα ηδξ αεδνμζηθήνςζδξ ηαζ ηδξ 

ζηεθακζαίαξ κυζμο. Δπζπθέμκ, δ ηαηακάθςζδ ηζαβζμφ πανμοζζάγεζ ακηζ-βδνακηζηέξ, 

ακηζδζααδηζηέξ ηαζ πμθθέξ άθθεξ εοενβεηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία. οζζςνεφμκηαζ επίζδξ 

απμδείλεζξ υηζ μζ ηαηεπίκεξ ηαζ μζ εεαθθααίκεξ, πμο είκαζ μζ ηφνζεξ πμθοθαζκμθζηέξ εκχζεζξ 

ζημ πνάζζκμ ηαζ ημ ιαφνμ ηζάζ, ακηίζημζπα, εοεφκμκηαζ βζα ηζξ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ 

θοζζμθμβζηέξ επζδνάζεζξ ημο ηζαβζμφ. (Kahn ηαζ Mukhtar, 2013). 

2.2.9 Κξεαηηθά θαη αιιαληηθά 

Σμ ηνέαξ,ηα πνμσυκηα ηνέαημξ ηαζ ηα αθθακηζηά απμηεθμφκ ζδιακηζηή πδβή πνςηεσκχκ, 

αζηαιζκχκ ηαζ ακυνβακςκ ζοζηαηζηχκ, αθθά επίζδξ πενζέπμοκ θζπανά, ημνεζιέκα θζπανά 

μλέα, πμθδζηενυθδ, αθάηζ, ηθπ. Σμ ηνέαξ ηαζ ηα πνμσυκηα ηνέαημξ είκαζ μοζζχδδ ζημζπεία 

ζηδ δζαηνμθή ηςκ ακεπηοβιέκςκ πςνχκ. Ζ ηαηακάθςζή ημοξ επδνεάγεηαζ απυ δζάθμνμοξ 

πανάβμκηεξ, μζ πζμ ζδιακηζημί απυ ημοξ μπμίμοξ / αθμνμφκ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ίδζμο ημο 

ηνμθίιμο (π.π., ενεπηζηέξ ζδζυηδηεξ, αζθάθεζα, ηζιή, εοημθία, ηθπ.), αθθά ηαζ πανάβμκηεξ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημοξ ηαηακαθςηέξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ (π.π., ροπμθμβζημί, οβείαξ, 

μζημβεκεζαημί ή εηπαζδεοηζημί, βεκζηή μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ, ηθίια, κμιμεεζία, η.θπ.). 

Αοημί μζ πανάβμκηεξ είκαζ ζοκήεςξ ζηεκά ζοκδεδειέκμζ ιε ημζκςκζηέξ, μζημκμιζηέξ, 

πμθζηζηέξ ηαζ βεςβναθζηέξ πανάιενμοξ. οκέπεζα υθςκ αοηχκ είκαζ υηζ ζηζξ πθμφζζεξ 

ημζκςκίεξ ιία απυ ηζξ πηοπέξ πμο πενζζζυηενμ επδνεάγεζ ηδκ «εζηυκα» ηαζ ζοκεπχξ ηδκ 

ηαηακάθςζδ ηνέαημξ είκαζ ακ βίκεηαζ ακηζθδπηή ςξ οβζεζκή δζαηνμθή. Πνμθακχξ, οπάνπμοκ 

μνζζιέκεξ πηοπέξ πμο ζήιενα πνμηαθμφκ έθθεζρδ ειπζζημζφκδξ. Έκαξ απυ αοημφξ είκαζ δ 

επίπηςζδ μνζζιέκςκ ζοζηαηζηχκ ημο ηνέαημξ ζε ιενζηέξ απυ ηζξ πζμ δζαδεδμιέκεξ αζεέκεζεξ 

ζηδκ ημζκςκία (π.π., ηανδζαββεζαηά κμζήιαηα, ηανηίκμξ, οπένηαζδ ηαζ παποζανηία). Μία 

άθθδ πηοπή ζπεηίγεηαζ ιε ημ λέζπαζια ηδξ ζπμββχδμοξ εβηεθαθμπάεεζαξ ηςκ αμμεζδχκ 

(ΔΒ), ηαζ ηδξ ζαθιμκέθαξ ζηα ημηυπμοθα, αθθά ηαζ ηα ζηάκδαθα πμο απμννέμοκαπυ ηδ 

πνήζδ ηδξηθεκαμοηενυθδξ, ηαζ πζμ πνυζθαηα ηζξ ιμθοζιέκεξ ιε δζμλίκεξ γςμηνμθέξ ζημ 
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Βέθβζμ. Αοημί μζ δφμ ηφπμζ θαζκμιέκμο είκαζ πμθφ δζαθμνεηζηήξ θφζδξ, αθθά ιαγί αμδεμφκ 

ζηδ δδιζμονβία ιζαξ ηαηάζηαζδξ ηνίζδξ ηαζ αιθζζαδημφκ ηδ ζοιπενίθδρδ ημο ηνέαημξ ηαζ 

ηςκ πνμσυκηςκ ηνέαημξ ζηδ δζαηνμθή (Fiménez-Colmenero ηαζ Cofrades, 2001). 

Παναηάης ακαθφμκηαζ ιενζηέξ απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ πηοπέξ ηςκ πζεακχκ πνμαθδιάηςκ 

οβείαξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ηαηακάθςζδ ηνέαημξ. 

Λίπνο, ιηπαξά νμέα, ρνιεζηεξόιε θαη ζεξκηδηθή αμία 

Οζ βεκζηέξ ζοκέπεζεξ ζηδ δζαηνμθή ηαζ ηδκ οβεία απυ ηδκ ηαηακάθςζδ ηςκ θζπχκ ηαζ ηςκ 

εθαίςκ είκαζ ιζα πενζμπή ηδξ ένεοκαξ ηαζ ακάπηολδξ, υπμο μζ πθδνμθμνίεξ είκαζ ζοπκά 

ακηζθαηζηέξ. Χζηυζμ, οπάνπμοκ ιζα ζεζνά απυ απμδεζηηζηά ζημζπεία υζμκ αθμνά ηδκ 

πνυζθδρδ θίπμοξ. Τπάνπμοκ απμδείλεζξυηζ μζ πθμφζζεξ ζε θίπμξ δίαζηεξ, θυβς ημο υηζ 

πνμηαθμφκ παποζανηία, ζοκδέμκηαζ επίζδξ άιεζα ιε ημκ ηίκδοκμ ηανηίκμο ημο παπέμξ 

εκηένμο. Σα θίπδ ηαζ δ πμθδζηενυθδ ζοκδέμκηαζ επίζδξ ιε ηζξ ηανδζαββεζαηέξ κυζμοξ. 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ αοηέξ ηζξ επζπηχζεζξ, δζάθμνα δζεεκή υνβακα, ακάιεζά ημοξ ηαζ μ 

ΠΟΤ, έπμοκ ηαηανηίζεζ ηζξ αηυθμοεεξ δζαηνμθζηέξ ζοζηάζεζξ: ηα θίπδ εα πνέπεζ κα 

πανέπμοκ ιεηαλφ 15 ηαζ 30% ηςκ εενιίδςκ ζηδ δζαηνμθή, εκχ ηα ημνεζιέκα θίπδ δεκ εα 

πνέπεζ κα λεπενκμφκ ημ 10% απυ αοηέξ ηζξ εενιίδεξ, ηαζ δ πνυζθδρδ πμθδζηενυθδξ εα 

πνέπεζ κα πενζμνίγεηαζ ζηα 300 mg/διένα. αθχξ, μζ πενζμνζζιμί αοημί ακαθένμκηαζ υπζ 

ιυκμ βζα ηδκ πμζυηδηα ημο θίπμοξ, αθθά ηαζ βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ ηαζ ηα 

επίπεδα ηδξ πμθδζηενυθδξ ζηα ηνυθζια, ηςκ μπμίςκ ημ ηνέαξ ηαζ ηνέαξ πνμσυκηα απμηεθμφκ 

έκα ζδιακηζηυ ιένμξ (Chizzolini, Zanardi, Dorigoni, ηαζ Ghidini, 1999). 

θα ηα θίπδ δεκ έπμοκ ημκ ίδζμ ιεηααμθζζιυ, ηαζ ςξ εη ημφημο, δ έηηαζδ ζηδκ μπμία εα 

πνέπεζ κα ηνμπμπμζδεεί δ ζφκεεζδ ημο ηνέαημξ ηαζ ηςκ παναβχβςκ ηνέαημξ ζοκδέεηαζ 

ζηεκά ιε ηα επίπεδα πμθδζηενυθδξ ηαζ θίπμοξ (ηαζ ημ πνμθίθ θζπανχκ μλέςκ). Ζ 

πενζεηηζηυηδηα ημο ηνέαημξ ζε θίπμξ ιπμνεί κα πμζηίθθεζ ζδιακηζηά ακάθμβα ιε δζάθμνμοξ 

πανάβμκηεξ, υπςξ:ημ είδμξ ημο ηνέαημξ (π.π., πμζνζκυ, αμδζκυ, ανκίζζμ, ηθπ.), ημκ ηνυπμ 

ζίηζζδξ ηςκ γχςκ, ημ ηιήια ημο γχμο απυ ημ μπμίμ πνμένπεηαζ ημ πνμξ ηαηακάθςζδ 

ημιιάηζ (π.π., θαζιυξ, ημζθζά, πυδζ, ηθπ.), ημκααειυ δζαπςνζζιμφ ημο θίπμοξ ζηζξ δζάθμνεξ 

θάζεζξ επελενβαζίαξ (π.π., επελενβαζία ημο ζθαβίμο, ημπή, αθαίνεζδ ημο θίπμοξ απυ ημκ 

ηαηακαθςηή, ηθπ.), ημκ ηνυπμ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ιαβεζνέιαημξ, ηθπ. Σμ θζπζδζηυ πενζεπυιεκμ 

ζημ ανχζζιμ άπαπμ ηνέαξ ζήιενα είκαζ θζβυηενμ απυ 5% (Chizzolini ηαζ ζοκ., 1999), έηζζ 

δεκ ιπμνεί πθέμκ κα εεςνδεεί ιζα ηνμθή πθμφζζα ζε εκένβεζα. Χζηυζμ, αοηυ δεκ ζζπφεζ 
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ζηδκπενίπηςζδ μνζζιέκςκ ημνοθαίςκ πνμσυκηςκ ηνέαημξ, υπμο ηα πμζμζηά θίπμοξ ιπμνεί 

κα είκαζ ηυζμ ορδθά, υζμ 40-50%, ηαζ είκαζ αδφκαημκ κα αθαζνεεμφκ ηαεχξ ημ άθεζια ημο 

ηνέαημξ ακαιεζβκφεζ ημ θίπμξ ιε ημκ οπυθμζπμ ζζηυ, έηζζ μ ηαηακαθςηήξ δεκ ιπμνεί κα 

ιεζχζεζ ηδκ ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε θίπμξ. 

Ζ ζφκεεζδ θζπανχκ μλέςκ έπεζ ιζα ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδ ζπέζδ ηδξ δζαηνμθήξ ιε ηδκ 

οβεία, δεδμιέκμο υηζ ηάεε θζπανυ μλφ επδνεάγεζ ηα θζπίδζα ζημ πθάζια ιε δζαθμνεηζηυ 

ηνυπμ. Σα θζπίδζα ημο ηνέαημξ ζοκήεςξ πενζέπμοκ θζβυηενμ απυ 50% ημνεζιέκα θζπανά 

μλέα (ημνεζιέκα θζπανά μλέα ηςκ μπμίςκ ιυκμ ημ 25-35% έπμοκ αεδνμβυκεξ ζδζυηδηεξ), ηαζ 

έςξ 70% (αμδζκυ 50-52%, πμζνζκυ55-57%, 50-52% ανκί, 70% ημηυπμοθμ, 62% ημοκέθζ) 

αηυνεζηα θζπανά μλέα (π.π., ιμκμαηυνεζηα ηαζ πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα).(Roman ηαζ 

ζοκ., 1994). Ζ πανμοζία ηςκιμκμαηυνεζηςκυζμ ηαζ ηςκ πμθοαηυνεζηςκ ζηδ δζαηνμθή 

ιεζχκεζ ημ επίπεδμ ηδξ LDLπμθδζηενυθδw πθάζιαημξ, ακ ηαζ ηα πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα 

ηαηαζηέθθμοκ επίζδξ ηδκ HDLπμθδζηενυθδξ (Mattson ηαζ Grundy, 1985). Χξ εη ημφημο, δεκ 

θαίκεηαζ θμβζηυ ημ ηνέαξ κα πενζβνάθεηαζ βεκζηά ςξ έκα ημνεζιέκμ ηνυθζιμ, εζδζηά ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηάπμζα άθθα πνμσυκηα (π.π., μνζζιέκα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα). 

Σμ πμζυ ηδξ πμθδζηενυθδξ ζημ ηνέαξ ηαζ ηα πνμσυκηα ηνέαημξ ελανηάηαζ απυ πμθθμφξ 

πανάβμκηεξ, αθθά βεκζηά είκαζ θζβυηενμ απυ 75 mg/100 βν., εηηυξ ηδξ πενίπηςζδξ μνζζιέκςκ 

ανχζζιςκεκημζείςκ (π.π., ηανδζά, κεθνά, ιοαθά, ηθπ.) υπμο μζ ζοβηεκηνχζεζξ είκαζ πμθφ 

ορδθυηενεξ (Chizzolini ηαζ ζοκ., 1999 ∙ μζ Ρςιαίμζ ηαζ ζοκ., 1994). Απυ ζηαηζζηζηά 

δεδμιέκα  πμο οπάνπμοκ βζα ηδκ ηαηακάθςζδ ηνέαημξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ πμθδζηενυθδξ 

έπεζ οπμθμβζζηεί υηζ ημ έκα ηνίημ έςξ ημ ήιζζο ηδξ ηαεδιενζκήξ πνυζθδρδξ πμθδζηενυθδξ 

(θζβυηενμ απυ 300mg) πνμένπεηαζ απυ ημ ηνέαξ (Chizzolini ηαζ ζοκ., 1999). 

ηζξ αζμιδπακζηέξ πχνεξ, πανυηζ πέθημοκ ηα επίπεδα, πενίπμο 36 – 40% ηςκ ζοκμθζηχκ 

εενιίδςκ πνμένπμκηαζ απυ ημ θίπμξ (ημ μπμίμ είκαζ ανηεηά πάκς απυ πνμηεζκυιεκμ υνζμ ημο 

30%), ζπεδυκ ηα ιζζά απυ ηα μπμία είκαζ απυ πνυζθδρδ ηνέαημξ (Byers ηαζ ζοκ., 1993 ∙ 

Sheard ηαζ ζοκ., 1998). Γζάθμνεξ δζαηνμθζηέξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ (Πακέναξ, Μπθμφηαξ 

ηαζ Φίθδξ, 1998) πνμζθένμοκ πνμηάζεζξ ςξ πνμξ ηδκ πδβή ηδξ πνυζθδρδξ εενιίδςκ: μζ 

εενιίδεξ απυ ημνεζιέκα θζπανά μλέα δεκ πνέπεζ κα λεπενκμφκ ημ 10%, μζ εενιίδεξ απυ 

πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα δεκ πνέπεζ κα λεπενκμφκ ημ 10%, εκχ 10-15% ηςκ εενιίδςκ εα 

πνέπεζ κα πνμένπεηαζ απυ ιμκμαηυνεζηα θζπανά μλέα. Πενίπμο ημ 34% ηςκ εενιίδςκ ζηδ 

Μεζμβεζαηή δζαηνμθή πνμένπεηαζ απυ θζπίδζα. Απυ αοηά, ημ 10% πνμένπεηαζ απυ 
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ημνεζιέκα θζπανά μλέα, ημ 18% απυ ηα ιμκμαηυνεζηα ηαζ ημ 6% απυ ηα ςιέβα-6 θζπανά 

μλέα. 

Σα δεδμιέκα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πνυζθδρδ θίπμοξ (ηαζ άθθςκ ζοζηαηζηχκ) 

ααζίγμκηαζ βεκζηά ζηδκ πμζυηδηαηαζ ηδ ζφκεεζδ ημο ηνέαημξ πμο δζαηίεεηαζ ζημ ειπυνζμ. 

Χζηυζμ, βζα ιζα πζμ νεαθζζηζηή εηηίιδζδ ημο θίπμοξ ηαζ ηςκ εενιίδςκ, πνέπεζ ηακείξ κα 

βκςνίγεζ ημ αηνζαέξ πμζυ ηαζ ηδκ ηεθζηή ζφκεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ πμο ηαηακαθχκμκηαζ, 

ηαεχξ ηαζ πθδνμθμνίεξ πμο δεκ ιπμνμφκ κα θδθεμφκ απυ ηα παναπάκς δεδμιέκα. Δπί ημο 

πανυκημξ, ιυκμ πενίπμο ημ 60% ηδξ παναβςβήξ ηνέαημξ (ιεηά ηδκ ελάθεζρδ ηςκ ιδ 

ανχζζιςκ ιενχκ) πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ακενχπζκδ δζαηνμθή (Klurfeld, 1994). Απυ ηδκ 

άθθδ πθεονά, πμθθά ηνυθζια, υπςξ ημ ηνέαξ, οπμαάθθμκηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ επελενβαζίεξ 

πνζκ απυ ηδκ ηαηακάθςζδ (π.π. ημ ιαβείνεια), πμο ιπμνεί κα επδνεάζμοκ ηδκ ζφκεεζδ ημο. 

Τπυ ημ πνίζια αοηχκ ηςκ ζηέρεςκ, μ Sheard ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (1998) ακέθενακ υηζ δ 

πναβιαηζηή πμζυηδηα ημο ηνέαημξ πμο ηαηακαθχκεηαζ ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ είκαζ 30 – 

40% θζβυηενδ απυ υηζ εηηζιάηαζ απυ ημοξ ζοκηάηηεξ ηδξ Δεκζηήξ Ένεοκαξ Σνμθίιςκ. 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ επίζδξ ηζξ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ θίπμοξ (ζπεδυκ 25%) πμο 

απεθεοεενχκμκηαζ ηαηά ημ ιαβείνεια ηςκ ηνεάηςκ, μζ ζοββναθείξ ιε κέμοξ οπμθμβζζιμφξ 

απμηαθφπημοκ υηζ δ πναβιαηζηή ηαηακάθςζδ θίπμοξ (ηαζ ςξ εη ημφημο εενιζδζημφ 

πενζεπμιέκμο) ιεζχκεηαζ απυ 18.1 βν. (ανπζηή εηηίιδζδ Δεκζηήξ Ένεοκαξ Σνμθίιςκ) ζηα 

13,6 βν. ακά άημιμ ακά διένα. Αοηυ ιπμνεί αηυιδ κα είκαζ ηυζμ παιδθά, υζμ 10.3 βν., 

ηαεχξ μνζζιέκεξ θμνέξ αθαζνμφκηαζ επίζδξ ημ οπμδυνζμ θίπμξ ηαζ ημ δένια (υπςξ ζημ 

ημηυπμοθμ ηαζ ηδ βαθμπμφθα), υθα αοηά πςνίξ κα οπάνλεζμπμζαδήπμηε αθθαβή ζηα ζημζπεία 

βζα ηδκ ηαηακάθςζδ ηνέαημξ. 

Αιάηη 

Οζ ιεθέηεξ πμο έπμοκ βίκεζ ακαθένμοκ υηζ δ πνυζθδρδ αθαηζμφ πνέπεζ κα ιεζςεεί, ηαεχξ 

οπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ δ ορδθή ηαηακάθςζδ καηνίμο αολάκεζ ηδκ ανηδνζαηή οπένηαζδ. Έκα 

ιεβάθμ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ ηαηέπεζ ιζα ηθδνμκμιζηή πνμδζάεεζδ βζα ανηδνζαηή 

οπένηαζδ, δ ζοπκυηδηα ηδξ μπμίαξ επδνεάγεηαζ επζπνυζεεηα απυ ημ οπεναμθζηυ αάνμξ ηαζ 

ηδκ αολδιέκδ πνυζθδρδ καηνίμο. Σμ κάηνζμ πνμένπεηαζ απυ ιζα ιεβάθδ πμζηζθία ηνμθχκ, 

ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ημ ηνέαξ,ηαζ ηα πανάβςβα ηνέαημξ υπςξ ηα αθθακηζηά. 

Σμ ηνέαξ απμηεθεί ιζα ζπεηζηά θηςπή ζε κάηνζμ ηνμθή, ηαεχξ πενζέπεζ ιυκμ 50 – 90 mg 

καηνίμο ακά 100 βν. (Romansηαζ ζοκ., 1994). Χζηυζμ, ημ κάηνζμ ζε πανάβςβα ηνέαημξ είκαζ 
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πμθφ ορδθυηενμ θυβς ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε πνυζεεημ αθάηζ, πμο ιπμνεί κα είκαζ ιέπνζ ηαζ 

2% ζε εενιζηά επελενβαζιέκα πνμσυκηα (π.π., θμοηάκζηα) ηαζ 6% ζε άρδηα αθίπαζηα 

πνμσυκηα, ηαεχξ δ δζαδζηαζία λήνακζδξ (απχθεζα οβναζίαξ) αολάκεζ ημ πμζμζηυ αηυιδ 

πενζζζυηενμ . οκεηηζιχκηαξ ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ μζ εηηζιήζεζξ δείπκμοκ υηζ πενίπμο 

20 – 30% ηδξ πνυζθδρδξ ημο ημζκμφ αθαηζμφ πνμένπεηαζ απυ ημ ηνέαξ ηαζ ηα πανάβςβα 

ηνέαημξ (Wirth, 1991). 

Τνμηθέο ελώζεηο πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ηνπ θξέαηνο θαη ηεο 

απνζήθεπζεο 

πςξ ηαζ άθθα πενίπθμηα ηνυθζια, ημ ηνέαξ ηαζ ηα πνμσυκηα ηνέαημξ οθίζηακηαζ 

ζδιακηζηέξ πδιζηέξ αθθαβέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεηαπμίδζδξ ηαζ ειπμνεοιαημπμίδζδξ 

(π.π., άθεζια, ιαβείνεια, θφθαλδ, έηεεζδ ζημ θςξ, ηθπ.). Οζ αθθαβέξ αοηέξ πενζθαιαάκμοκ 

ημ ζπδιαηζζιυ πμθοάνζειςκ εκχζεςκ, πμθθέξ απυ ηζξ μπμίεξ πνμζδίδμοκ ηάπμζα επζεοιδηά 

παναηηδνζζηζηά ζηα ηνυθζια. Άθθεξ, ςζηυζμ, ιπμνμφκ κα ηαηέπμοκ δοκδηζηά επζαθααείξ 

αζμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ. Οζ εκχζεζξ πμο ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ κυζμ πενζθαιαάκμοκ 

πμθοηοηθζηέξ ανςιαηζηέξεκχζεζξ, κζηνμγαιίκεξ ηαζ πνμσυκηα μλείδςζδξ ηςκ θζπζδίςκ 

(Hotchkiss ηαζ Parker, 1990). 

Οζ πμθοηοηθζηέξ ανςιαηζηέξ εκχζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηαφζδ ηδξ μνβακζηήξ φθδξ 

ζημ ιαβείνεια ηαζ ημ ηάπκζζια ημο ηνέαημξ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ηνέαημξ, υπςξ ηαζ ζε πμθθά 

άθθα ηνυθζια. Ζ πανμοζία ημοξ ηαεμνίγεηαζ απυ έκακ ανζειυ παναβυκηςκ, ιεηαλφ ηςκ 

μπμίςκ δ ζφκεεζδ ημο πνμσυκημξ ηαζ δ εενιζηή επελενβαζία πμο εθανιυγεηαζ. Δίκαζ 

ζδιακηζηυ κα εκημπίζεζ ηακείξ ηζξ πμζυηδηεξ αοηχκ ηςκ οδνμβμκακενάηςκ ζε μνζζιέκα 

πανάβςβα ηνέαημξ, ηαεχξ μνζζιέκεξ απυ αοηέξ είκαζ ηανηζκμβυκεξ (Hotchkiss ηαζ Parker, 

1990). 

Σμ κζηνχδεξ κάηνζμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε αθίπαζηα πνμσυκηα ηνέαημξ αθθδθμεπζδνά ιε 

δζάθμνα ζοζηαηζηά ιέζς ηςκ πμθφπθμηςκ αζμθμβζηχκ ζοζηδιάηςκ. Έηζζ ζημ ηέθμξ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ παναβςβήξ ιυκμ πενίπμο ημ 10 – 20% απυ ημ κζηνχδεξ άθαξ πμο πνμζηέεδηε 

ανπζηά ιπμνεί κα ακζπκεοεεί ιε ακάθοζδ. Σα εκαπμιείκακηα οπμθείιιαηα ηςκ κζηνςδχκ 

μοζζχκ ιπμνεί κα ιεζςεμφκ αηυιδ πενζζζυηενμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ απμεήηεοζδξ ηαζ 

δζακμιήξ, ηαζ πάθζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμεημζιαζίαξ ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ (Cassens, 

1997). Πανά ηα ηεπκμθμβζηά, ιζηνμαζμθμβζηά ηαζ αζζεδηδνζαηά πθεμκεηηήιαηα ηςκ 

κζηνςδχκ, δ πνήζδ ημοξ ηέεδηε οπυ αιθζζαήηδζδ ηδ δεηαεηία ημο 1970 θυβς ηδξ 
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αθθδθεπίδναζδξ ιε δεοηενμηαβείξ αιίκεξ, πδιζηέξ μοζίεξ ιε ζδζυηδηεξ ηανηζκμβέκεζδξ. 

Αοηέξ μζ εκχζεζξ, μζ μπμίεξ εκημπίγμκηαζ ζε ιζα ζεζνά δζαθμνεηζηχκ ηνμθίιςκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ πνμσυκηςκ παζημφ ηνέαημξ, ιπμνμφκ κα δδιζμονβδεμφκ ηυζμ 

εκηυξ ημο ίδζμο ημο πνμσυκημξ, ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ εένιακζδξ, ηδ ζοβηέκηνςζδ ζε 

αθάηζ ηαζ κζηνχδδ, ημ pH ή ημ αζημναζηυ πενζεπμιέκμ, υζμ ηαζ ζημ ζημιάπζ ημο ηαηακαθςηή 

ιεηά απυ ηδκ ηαηάπμζδ (Pegg ηαζ Shahidi, 1997 ∙ Shahidi, 1989). Ο Cassens (1997) 

οπμβνάιιζζε ηδκ ακάβηδ κα επακελεηαζηείδ επίδναζδ ζηδκ οβεία ηςκ οπμθεζιιάηςκ ηςκ 

κζηνςδχκ ηαζ ημο αζημναζημφ ζε πανάβςβα ηνέαημξ (ημ ηεθεοηαίμ ακαζηέθθεζ ημ 

ζπδιαηζζιυ ηςκ Ν-κζηνμγαιζκχκ). Νέα επζζηδιμκζηά ζημζπεία επζζδιαίκμοκ επίζδξ ηα 

μθέθδ οβείαξ ημο κζηνχδμοξ άθαημξ (ή ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ ακηίδναζδξ). 

Σα πμθοαηυνεζηα θζπανά μλέα ηαζ δ πμθδζηενυθδ ιπμνεί κα οπμζημφκ μλείδςζδ ηαηά ηδκ 

πνμεημζιαζία ηαζ ηδκ απμεήηεοζδ ημο ηνέαημξ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ηνέαημξ. Αοηή δ 

μλείδςζδ δδιζμονβεί πμθοάνζειεξ εκχζεζξ (π.π., οδμπενμλίδζα, αθδεΰδεξ, ηεηυκεξ, 

πμθδζηενυθδ ηθπ.), μνζζιέκεξ απυ ηζξ μπμίεξ πζζηεφεηαζ υηζ έπμοκ ιεηαθθαλζμβυκεξ ηαζ 

ηανηζκμβυκεξ επζδνάζεζξ ηαζ ηοηηανμημλζηέξ ζδζυηδηεξ. Σα πνμσυκηα μλείδςζδξ δεκ είκαζ 

ζοκήεςξ πθμφζζα ζηζξ ηνμθέξ ηαζ είκαζ ηαθυ κα ανίζημκηαζηάης απυ ημ υνζμ ηδξ 

ημλζηυηδηαξ ημοξ. Σμ υνζμ ακίπκεοζδξ αοηχκ ηςκ εκχζεςκ είκαζ επίζδξ πμθφ παιδθά, πμο 

ιαγί ιε ημοξ δοζάνεζηδ μζιή ηαζ βεφζδ, ζδιαίκεζ υηζ ιπμνμφκ εφημθα κα ακζπκεοεμφκ ηαζ 

ημ θαβδηυ κα απμννζθεεί. Αοηυ είκαζ έκαξ ιδπακζζιυξ βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ηδκ έηεεζδ ζε 

ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ αοηχκ ηςκ μοζζχκ, αθθά μζ ιαηνμπνυεεζιεξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία 

υηακ ζοκεπχξ ηαηακαθχκμκηαζ ιζηνέξ πμζυηδηεξ δεκ είκαζ βκςζηή (Hotchkiss ηαζ Parker, 

1990). 

Σμ ηυηηζκμ ηνέαξ ηαζ ζδζαίηενα ηα επελενβαζιέκα ηνέαηα, δδθαδή ηα ηνέαηα πμο είκαζ 

ηαπκζζιέκα, αθαηζζιέκα ή ιε πνυζεεηα ζοκηδνδηζηά έπμοκ απμδεδεζβιέκα ζοζπεηζζηεί ιε 

αολδιέκμ ηίκδοκμ ακάπηολδξ ιδ-ιεηαδζδυιεκςκ αζεεκεζχκ, υπςξ μζ ηανδζαββεζαηέξ 

παεήζεζξ ηαζ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηανηίκμο (WorldCancerResearchFund, 2007). Σα ηυηηζκα 

ηνέαηα είκαζ, ιαγί ιε ηα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα, δ ηφνζα πδβή ημνεζιέκμο θίπμοξ ζηδ 

δζαηνμθή, ηαζ έπμοκ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζηα επίπεδα πμθδζηενυθδξ ζημ αίια. Σα ηυηηζκα 

ηνέαηα ιπμνεί κα επζαανφκμοκ επίζδξ ημ βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια ηαεχξ παναιέκμοκ εκηυξ 

αοηυ βζα ιεβαθφηενμ δζάζηδια. Σμ 12% ηςκ ηανηίκςκ ημο παπέμξ εκηένμο ζηζξ ΖΠΑ εα 

ιπμνμφζε κα είπε πνμθδθεεί ιε ηδκ απμθοβή ηαηακάθςζδξ επελενβαζιέκμο ηνέαημξ 

(WorldCancerResearchFund, 2007). Σμ αθάηζ ηαζ ηα παζηά ηνυθζια ζπεηίγμκηαζ ιε 
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αολδιέκδ ανηδνζαηή πίεζδ, επίπεδα πμθδζηενυθδξ ηαζ ηζκδφκμο ακάπηολδξ ηανηίκμο 

(WorldCancerResearchFund, 2007). Ακ ηαζ ηα ηνάηδ ιέθδ ηδξ ΔΔ δεκ έπμοκ επίζδιδ 

ζοκζζηχιεκδ διενήζζα πνυζθδρδ βζα ημ ηνέαξ, ημ WorldCancerResearchFund, ζοζηήκεζ 

ηαηακάθςζδ πμο δεκ οπενααίκεζ ηα 300 g/ εαδμιάδα (WCRF, 2007). Χζηυζμ, δ ιέζδ 

ηαηακάθςζδ ζηα ηνάηδ ιέθδ ηδξ ΔΔ είκαζ πενίπμο 2 θμνέξ ορδθυηενδ απυ ηδ ζοκζζηχιεκδ 

(Elmadfa, 2009). 

Ζ παναδμζζαηή δζαηνμθή ηςκ Δθθήκςκ δεκ είκαζ πμνημθαβζηή. Μέηνζεξ πμζυηδηεξ ηνμθχκ 

γςζηήξ πνμέθεοζδξ (εζδζηά ημ ηυηηζκμ ηνέαξ) ιπμνμφκ κα ηαηακαθςεμφκ, πςνίξ ειθακείξ 

ηζκδφκμοξ βζα ηδκ οβεία ημο εκήθζηα. θμζ βκςνίγμοκ υηζ μζ ορδθέξ πνμζθήρεζξ ημο αμδζκμφ 

ηνέαημξ, ημο πμζνζκμφ, ημο ανκζμφ έπμοκ ζοζπεηζζηεί ιε αολδιέκδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ 

πνυκζςκ κμζδιάηςκ, υπςξ ζηεθακζαία κυζμξ ηαζ μνζζιέκςκ ηφπςκ ηανηίκμο (υπςξ ημο 

παπέμξ εκηένμο ή ημο πνμζηάηδ) (Willett, 1994).  

2.2.10 Γιπθά 

Σα βθοηά θηζάπκμκηαζ ζοκήεςξ ιε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ γάπανδξ ηαζ θζπχκ, υπςξ αμφηονμ ηαζ 

θάδζ.  Ζ γάπανδ (εθεφεενα ηαζ επελενβαζιέκα ζάηπανα απυ γαπανμηάθαιμ ή γαπανυηεοηθα 

ηαζ βθοηακηζηέξ μοζίεξ απυ ηαθαιπυηζ) δεκ έπεζ ηαιία ενεπηζηή αλία εηηυξ απυ εενιίδεξ 

ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, έπεζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ βζα ηδκ οβεία, εζδζηά ζε άημια πμο 

ηζκδοκεφμοκ, υπςξ μζ οπέναανμζ. Δπζπθέμκ, δ γάπανδ ζοιαάθθεζ ζηδκ αφλδζδ ημο 

βθοηαζιζημφ θμνηίμο, ημ μπμίμ επζδεζκχκεζ ημ ιεηααμθζηυ ζφκδνμιμ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ημκ 

ηίκδοκμ ημο δζααήηδ ηφπμο ΗΗ ηαζ ζηεθακζαίαξ κυζμο (Hu, vanDam, ηαζ 2001 ∙ Hu ηαζ 

Willett, 2002 ∙ Schulze ηαζ ζοκ., 2004). Ο ΠΟΤ πνμηείκεζ ημ ακχηαημ υνζμ ηαηακάθςζδξ ηδξ 

γάπανδξ κα πενζμνίγεηαζ ζημ 10% ηδξ ζοκμθζηήξ εκενβεζαηήξ πνυζθδρδξ ημο μνβακζζιμφ, 

αθθά δ παιδθυηενδ πνυζθδρδ είκαζ ζοκήεςξ επζεοιδηή θυβς ηςκ δοζιεκχκ ιεηααμθζηχκ 

απμηεθεζιάηςκ ηαζ ηςκ ‗ηεκχκ‘ εενιίδςκ. 

2.2.11 Αιθννινύρα πνηά 

Σα αθημμθμφπα πμηά, ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο πνμηαθμφκ, έπμοκ ηαηαβναθεί ζηδ ιαηναίςκδ 

ζζημνία ημο ακενχπμο. Ζ ένεοκα έπεζ ζοιαάθθεζ μοζζαζηζηά ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζπέζδξ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκςκ δζαηαναπχκ, ηαζ έπεζ δείλεζ υηζ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ αθημυθ ηαζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζηδκ οβεία είκαζ ζφκεεηδ ηαζ πμθοδζάζηαηδ 

(Pearl, 1926). Σμ αθημυθ ζπεηίγεηαζ αζηζμθμβζηά ιε πενζζζυηενεξ απυ 60 δζαθμνεηζηέξ 

παεήζεζξ (Rehm ηαζ ζοκ., 2003).Ρυθμ παίγμοκ υπζ ιυκμ δ πμζυηδηα ηδξ ηαηακάθςζδξ, αθθά 
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ηαζ ηα ιμηίαα ηαηακάθςζδξ,ζδίςξ δ πενζμδζηή ορδθή ηαηακάθςζδ, έπμοκ απμδεζπεεί υηζ 

επζαανφκμοκ ημ κμζμθμβζηυ θμνηίμ (Rehm ηαζ ζοκ., 2003 ∙ McKee ηαζ Britton, 1998 ∙ Rehm 

ηαζ ζοκ., 1996). οκμθζηά, ημ 4% ημο παβηυζιζμ κμζμθμβζημφ θμνηίμο μθείθεηαζ ζημ 

αθημυθ, ζοπκυηδηα πμο ακηζπνμζςπεφεζ πενίπμο ηδκ ίδζα ιε ημοξ εακάημοξ ηαζ ηδκ ακαπδνία 

πμο πνμηαθείηαζ παβημζιίςξ απυ ημ ηάπκζζια ηαζ ηδκ οπένηαζδ (Rooma, Babor ηαζ Rehm, 

2005). 

Ακ ηαζ μ νυθμξ ημο αθημυθ ζημκ ηανηίκμ ημο ιαζημφ πζεακμθμβμφκηακ βζα ηάπμζμ πνμκζηυ 

δζάζηδια, ηα απμδεζηηζηά ζημζπεία ιυκμ πνυζθαηα έπμοκ βίκεζ ζαθή. Οζ ιεηα-ακαθφζεζξ 

έπμοκ δείλεζ ιζα βναιιζηή αφλδζδ ημο ηζκδφκμο ημο ηανηίκμο ημο ιαζημφ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηαηακάθςζδξ (Smith-Warner ηαζ ζοκ., 1998 ∙ Bagnardi ηαζ ζοκ., 2001 ∙ Ellison 

ηαζ ζοκ., 2001 ∙ Ridolfo ηαζ Stevenson, 2001). Έηζζ, ιζα ζοβηεκηνςηζηή ακάθοζδ ηςκ έλζ 

ιεθεηχκ ημμνηήξ ανήηε ιζα ζδιακηζηή επίδναζδ ιεηαλφ δυζδξ-απυηνζζδξ, ιε ηαηακάθςζδ 

10 βν. ηδκ διένα ηδξ ηαεανήξ αθημυθδξ κα αολάκεζ ημ ηίκδοκμ ημο ηανηίκμο ημο ιαζημφ 

ηαηά 9% ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ 30-60 βν. ηδκ διένα κα ημκ αολάκεζ ηαηά 41% (Smith-Warner 

ηαζ ζοκ., 1998). 

ε ιζα πενζεηηζηή ιεηα-ακάθοζδ ιεθεηχκ βζα ημκ ιέζμ υνμ ηαηακάθςζδξ αθημυθ ηαζ ηδξ 

ζηεθακζαίαξ κυζμο δζαπζζηχεδηε ιζα ηαιπφθδ ζπήιαημξ J (Corrao ηαζ ζοκ., 2000).  ε 

ζφβηνζζδ ιε ηδ ιδ-ηαηακάθςζδ, δ παιδθή έςξ ιέηνζα ηαηακάθςζδ αθημυθ ζπεηίγεηαζ ιε 

παιδθυηενδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ζηεθακζαίαξ κυζμο ηαζ εκδζζιυηδηαξ, ιε ημ παιδθυηενμ 

ηίκδοκμ κα ανίζηεηαζ ζηα 20 βν. ακά διένα (θζβυηενα απυ 2 πμηά). Γζα ιεβάθδ ηαηακάθςζδ 

αθημυθ, δ ζπέζδ ηζκδφκμο ακηζζηνέθεζ (Corrao ηαζ ζοκ., 2000 ∙ Rehm ηαζ ζοκ., 1997) ιε 

ηαηακάθςζδ πάκς απυ 70 βν. ακά διένα πμο ζοκδέεηαζ ιε ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ απυ υ, ηζ ζε 

απέπμκηεξ. Γζάθμνμζ θοζζμθμβζημί ιδπακζζιμί έπμοκ πνμηαεεί βζα κα ελδβήζμοκ ημ 

ηανδζμπνμζηαηεοηζηυ απμηέθεζια ηδξ ιέηνζαξ ηαηακάθςζδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

επζπηχζεςκ ζηα θζπίδζα ηαζ ημοξ αζιμζηαηζημφξ πανάβμκηεξ (Zakhari, 1997 ∙ Rimm ηαζ ζοκ., 

1999). Χζηυζμ, μζ πενζζζυηενμζ απυ αοημφξ ημοξ ιδπακζζιμφξ θαίκεηαζ κα εθανιυγμκηαζ 

ιυκμ ζε ακενχπμοξ πμο έπμοκ έκα ιμηίαμ ηαηηζηήξ ηαηακάθςζδξ πςνίξ πενζπηχζεζξ 

ιεβάθδξ ηαηακάθςζδξ. 

ηα πθαίζζα ηδξ δζαηνμθζηήξ ποναιίδαξ, ημ ηναζί ιπμνεί κα ηαηακαθχκεηαζ ιε ιέηνμ (έκα ή 

δφμ πμηήνζα ηδκ διένα βζα άκδνεξ ηαζ έκα πμηήνζ ακά διένα βζα ηζξ βοκαίηεξ), ιεζχκμκηαξ 

ημκ ηίκδοκμ ηδξ ζηεθακζαίαξ κυζμο ηαζ ηδξ ζοκμθζηήξ εκδζζιυηδηαξ (Klatsky ηαζ ζοκ., 

1992). 
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Ζ ηαηακάθςζδ αθημυθ απμηεθεί ηαεδιενζκή ζοκήεεζα βζα ημ 10% ηςκ Δθθήκςκ (Δεκζηή 

Ένεοκα Τβείαξ, 2009). ηδκ εονςπασηή ηαηάηαλδ, δ Δθθάδα ανίζηεηαζ πενίπμο ζηδ ιέζδ, ζε 

υηζ αθμνά ζημκ ζοκμθζηυ πθδεοζιυ. Οζ Έθθδκεξ άκδνεξ ςζηυζμ ηαηακαθχκμοκ 

πενζζζυηενμ αθημυθ απυ ηζξ Δθθδκίδεξ. 

2.2.12 Αλαςπθηηθά 

Ζ ηαηακάθςζδ ακαροηηζηχκ έπεζ βίκεζ έκα ζδζαίηενα πνμαεαθδιέκμ ηαζ αιθζθεβυιεκμ 

γήηδια δδιυζζαξ οβείαξ ηαζ δδιυζζαξ πμθζηζηήξ. Σα ακαροηηζηά εεςνμφκηαζ απυ πμθθμφξ 

ςξ έκα ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ πμο ζοκεζζθένεζ ζηδκ παποζανηία ηαζ ζοκαθή πνμαθήιαηα 

οβείαξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα μ πενζμνζζιυξ ζηδκ ηαηακάθςζδ ημοξ ζημπεφεζ ζημ κα αμδεήζεζ 

ζημκ πενζμνζζιυ ηςκ ηνμοζιάηςκ παποζανηίαξ. Μζα ιεηα-ακάθοζδ 88 ιεθεηχκ ελέηαζε ηδ 

ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηακάθςζδξ ακαροηηζηχκ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα πμο αοηή έπεζ ζηδκ 

δζαηνμθή ηαζ ηδκ οβεία. Οζ ζοκηάηηεξ δζαπίζηςζακ ζαθή ζοζπέηζζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ 

ακαροηηζηχκ ιε ηδκ αολδιέκδ εκενβεζαηή πνυζθδρδ ηαζ ημ ζςιαηζηυ αάνμξ. Ζ 

ηαηακάθςζδ ακαροηηζηχκ επίζδξ ζπεηίζηδηε ιε παιδθυηενδ πνυζθδρδ βάθαηημξ, 

αζαεζηίμο ηαζ άθθςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαζ ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ βζα δζάθμνα ζαηνζηά 

πνμαθήιαηα (π.π. δζααήηδξ) (Vartanianηαζ ζοκ., 2007). 

Ίζςξ δ πζμ εκηοπςζζαηή ζφκδεζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηακάθςζδξ ακαροηηζηχκ ηαζ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ζηδκ οβεία ήηακ ηα απμδεζηηζηά ζημζπεία βζα ημ δζααήηδ ηφπμο ΗΗ. ε ιζα 

ιεθέηδ ιε 9.1249 βοκαίηεξ, πμο παναημθμοεήεδηακ βζα 8 πνυκζα, υζεξ ηαηακάθςκακ 1 ή 

πενζζζυηενεξ ιενίδεξ ακαροηηζηχκ ηδκ διένα είπακ δζπθάζζεξ πζεακυηδηεξ κα εηδδθχζμοκ 

δζααήηδ ηφπμο ΗΗ ζε ζπέζδ ιε αοηέξ πμο ηαηακάθςκακ θζβυηενμ απυ 1 ιενίδα ακά ιήκα 

(Schulze ηαζ ζοκ., 2004). 

Μζηνυηενεξ ζοζπεηίζεζξ ανέεδηακ βζα άθθα πνμαθήιαηα οβείαξ. Γζα πανάδεζβια, 2 ιεθέηεξ 

ζοκδέμοκ ηδκ ηαηακάθςζδ ακαροηηζηχκ ιε οπαζαεζηζαζιία (ιέζδ r = 0,38), (Guerrero-

Romero ηαζ ζοκ., 1999 ∙ Mazariegos-Ramos ηαζ ζοκ., 1995).  Δπζπθέμκ, 2 ιεθέηεξ ακέθενακ 

ιζα ιζηνή αθθά ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ανκδηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηακάθςζδξ 

ακαροηηζηχκ ηαζ ηδξ μζηζηήξ ποηκυηδηαξ (McGartland ηαζ ζοκ., 2003 ∙ Whiting, 2001). 

Γεδμιέκδξ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ παποζανηίαξ ηαζ ημο οπεναμθζημφ αάνμοξ ζηδκ πνυηθδζδ 

πμθθχκ πνυκζςκ αζεεκεζχκ, δ απμθοβή ηδξ οπεναμθζηήξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ απυ 

μπμζαδήπμηε πδβή είκαζ εειεθζχδμοξ ζδιαζίαξ. Δπεζδή μζ εενιίδεξ πμο ηαηακαθχκμκηαζ απυ 
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οβνά ιεηααμθίγμκηαζ θζβυηενμ ηαθά ζε ζπέζδ ιε αοηέξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ζηενεέξ ηνμθέξ 

επζαάθθεηαζ μ πενζμνζζιυξ ηδξ ηαηακάθςζδξ γαπανμφπςκ πμηχκ. 

2.2.13 Γξήγνξν θαγεηό 

Σμ βνήβμνμ θαβδηυ είκαζ ζπεδυκ πάκηα ακεοβζεζκυ (Evans, 2011). Σα ηνυθζια απυ 

εζηζαηυνζα ηαη‘ μίημκ δζακμιήξ έπμοκ ζοπκά ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε αθάηζ, θζπανά ηαζ 

γάπανδ, ηαεζζηχκηαξ ημ δφζημθμ κα ηάκεζ ηακείξ οβζείξ επζθμβέξ. Πενίπμο ημ 40% ηςκ 

εενιίδςκ ζηα βεφιαηα αοηά ηαζ ηα ζκαη πμο ηνχβμκηαζ έλς απυ ημ ζπίηζ πνμένπμκηαζ απυ 

θίπδ (DERA, 2002). 

Έκα ααζζηυ ζοζηαηζηυ ημο βνήβμνμο θαβδημφ είκαζ ηα ηνακξ θζπανά μλέα. Σα ηνακξ θζπανά 

μλέα είκαζ πδιζηχξ ηνμπμπμζδιέκα θοηζηά θίπδ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα δχζμοκ ζηα 

επελενβαζιέκα ηνυθζια έκα ιαηνφηενμ πνυκμ γςήξ ζημ νάθζ. Αοηά πανάβμκηαζ ιε ηεπκδηά 

ιέζα, απυ ιζα δζενβαζία πμο μκμιάγεηαζ οδνμβυκςζδ, ηαζ ιεηαηνέπεζ ημ οβνυ θάδζ ζε 

ζηενευ θίπμξ. Αοηά ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ημ ηδβάκζζια ηαζ ημ ρήζζιμ ή κα 

ηεεμφκ ζε επελενβαζιέκα ηνυθζια ηαζ έημζια ιίβιαηα βζα ηέζη ηαζ πμηά, υπςξ γεζηή 

ζμημθάηα. Σα ηνακξ θζπανά μλέα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζαηί είκαζ θεδκά ηαζ πνμζεέημοκ υβημ 

ζηα πνμσυκηα, έπμοκ ιζα μοδέηενδ βεφζδ ηαζ δίκμοκ ζηα πνμσυκηα ιζα ιαηνά δζάνηεζα γςήξ 

(NIHCE, 2010). Δθεβπυιεκεξ δμηζιέξ ηαζ ιεθέηεξ παναηήνδζδξ πανέπμοκ ιία δέζιδ απυ 

ζοβηθίκμοζεξ εκδείλεζξ υηζ δ ηαηακάθςζδ ηςκ ηνακξ θζπανχκ μλέςκ απυ ιενζηχξ 

οδνμβμκςιέκα έθαζα επδνεάγεζ ανκδηζηά δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ ηανδζαββεζαημφ ηζκδφκμο 

ηαζ ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζε αολδιέκμ ηίκδοκμ ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ (Uauy ηαζ ζοκ., 

2009). Τπάνπμοκ επίζδξ απμδείλεζξ υηζ δ 2% αφλδζδ ηδξ εκένβεζαξ πμο πνμένπεηαζ απυ 

ηνακξ θζπανά μλέα ζοκδέεηαζ ιε ιζα αφλδζδ 23% ζηδζοπκυηδηα ειθάκζζδξ (κέεξ 

πενζπηχζεζξ) ηδξ ζηεθακζαίαξ κυζμο (NIHCE, 2010). 

Σμ αθάηζ, ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ζημ βνήβμνμ θαβδηυ, ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζε ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ απμηεθεί είκαζ ηαεμνζζηζηυ 

πανάβμκηα βζα εβηεθαθζηυ ηαζ ζηεθακζαία κυζμ (Barton, 2011). Σμ αθάηζ είκαζ επίζδξ 

οπεφεοκμ βζα ηδκ αφλδζδ ημο ηζκδφκμο βζα ηανηίκμ ημο ζημιάπμο (Parkin, 2011). 

2.2.14 Απγά 

Σα αοβά είκαζ πδβέξ πνςηεΐκδξ, θζπανχκ ηαζ ιζηνμενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ πμο παίγμοκ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ααζζηή δζαηνμθή. Σα αοβά είκαζ ιζα θεδκή ηαζ ζδζαίηενα ενεπηζηή 

ηνμθή, πμο πανέπεζ 18 αζηαιίκεξ ηαζ ακυνβακα ζοζηαηζηά, δ ζφκεεζδ ηςκ μπμίςκ ιπμνεί κα 
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επδνεαζηεί απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ υπςξ δ δζαηνμθή, δ δθζηία, ηαεχξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ 

(Fraeye ηαζ ζοκ., 2012 ∙ Samman ηαζ ζοκ., 2009). Πανυθα αοηά, ακ ηαζ δζαθμνεηζηέξ 

πενζεηηζηυηδηεξ έπμοκ ακαθενεεί απυ δζάθμνμοξ ζοββναθείξ (Natoli ηαζ ζοκ., 2007 ∙ 

Samman ηαζ ζοκ., 2009), ηαηά ιέζμ υνμ, ηα αοβά ηαηά ιέζμ υνμ πενζθαιαάκμοκ παιδθά 

επίπεδα οδαηακενάηςκ ηαζ πενίπμο 12 g ακά 100 g πνςηεΐκεξ ηαζ θζπίδζα, ηα πενζζζυηενα εη 

ηςκ μπμίςκ είκαζ ιμκμαηυνεζηα (Herron ηαζ ζοκ., 2004 ∙ USDP ∙ 2015 ∙ Kassisηαζ ζοκ., 

2010) ηαζ πανέπμοκ απαναίηδηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά. Μενζηά απυ αοηά ηα ενεπηζηά 

ζοζηαηζηά, υπςξ μ ρεοδάνβονμξ, ημ ζεθήκζμ, δ νεηζκυθδ ηαζ μζ ημημθενυθεξ, είκαζ εθθζπήξ 

ζε άημια πμο αημθμοεμφκ ιζα δοηζημφ ηνυπμο δζαηνμθή, ηαζ δεδμιέκδξ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ 

ημοξ δνάζδξ, ιπμνμφκ κα πνμζηαηεφζμοκ ημοξ ακενχπμοξ απυ πμθθέξ εηθοθζζηζηέξ 

αζεέκεζεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηανδζαββεζαηχκ κυζςκ (Natoli ηαζ ζοκ., 2007). 

Τπάνπμοκ επίζδξ επζζηδιμκζηέξ απμδείλεζξ υηζ ηα αοβά πενζέπμοκ άθθεξ αζμθμβζηά 

δναζηζηέξ εκχζεζξ πμο ιπμνεί κα παίγμοκ νυθμ ζηδ εεναπεία ηαζ πνυθδρδ ηςκ πνυκζςκ ιδ 

ιεηαδμηζηχκ αζεεκεζχκ. Μεθέηεξ έπμοκ ακαθένεζ ηδκ πανμοζία εκχζεςκ ζηα αοβά ιε 

ακηζιζηνμαζαηέξ, ακμζμνοειζζηζηέξ, ακηζμλεζδςηζηέξ, ακηζηανηζκζηέξ ή ακηζ-οπενηαζζηέξ 

δνάζεζξ (Aberyaranthe ηαζ ζοκ., 2013). 

Σα αοβά έπμοκ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ, επεζδή 

πνμζθένμοκ ιζα πδβή ιέηνζαξ πενζεηηζηυηδηα ζε εενιίδεξ (πενίπμο 150 kcal/100 βν), ιζα 

πνςηεΐκδ άνζζηδ πμζυηδηαξ, ιεβάθδ βαζηνμκμιζηή εοεθζλία ηαζ παιδθυ μζημκμιζηυ ηυζημξ 

(Carillo ηαζ ζοκ., 2012), πμο ηάκεζ ηα αοβά πνμζαάζζια ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο 

πθδεοζιμφ. Σα αοβά είκαζ επίζδξ ζπεηζηά πθμφζζα ζε θζπμδζαθοηέξ εκχζεζξ ηαζ, ζοκεπχξ, 

ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζημ δζαζημθυβζμ βζα ημοξ ακενχπμοξ υθςκ ηςκ δθζηζχκ ηαζ ζε 

δζαθμνεηζηά ζηάδζα ηδξ γςήξ ημοξ. Δζδζηυηενα, ηα αοβά ιπμνμφκ κα δζαδναιαηίζμοκ έκακ 

ζδζαίηενα πνήζζιμ νυθμ ζηδ δζαηνμθή ηςκ αηυιςκ πμο ηζκδοκεφμοκ απυ παιδθή ενεπηζηή 

πνυζθδρδ, υπςξ μζ δθζηζςιέκμζ, μζ έβηοεξ βοκαίηεξ ηαζ ηα παζδζά (Natoli ηαζ ζοκ., 2007). 

Δπζπθέμκ, εα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ηα αοβά ιπμνμφκ κα ηαηακαθςεμφκ ζε υθμ ημκ ηυζιμ, 

ιδ έπμκηαξ πενζμνζζιμφξ πνήζδξ βζα ενδζηεοηζημφξ θυβμοξ (Aberyaranthe ηαζ ζοκ., 2013). 

Χζηυζμ, ηα αοβά παναδμζζαηά ζπεηίγμκηαζ ιε δοζιεκείξ πανάβμκηεξ βζα ηδκ ακενχπζκδ 

οβεία, ηονίςξ θυβς ηδξ πενζεηηζηυηδηαξημοξ ζε ημνεζιέκα θζπανά (πενίπμο 3 βν./100 βν.) 

ηαζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε πμθδζηενυθδ (πενίπμο 200 – 300 mg/100 g) (Li ηαζ ζοκ., 2013). 

Λυβς αοηχκ ηςκ δφμ παναηηδνζζηζηχκ, ηαηά ηα ηεθεοηαία 40 πνυκζα, ημ ημζκυ είπε 

πνμεζδμπμζδεεί εκακηίμκ ηδξ ζοπκήξ ηαηακάθςζδξ αοβχκ, θυβς ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε 
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πμθδζηενίκδ ηαζ ηδκ πζεακή ζοζπέηζζδ ιε ηανδζαββεζαηέξ κυζμοξ. Αοηυ ααζίζηδηε ζηδκ 

οπυεεζδ υηζ δ ηαηακάθςζδ ορδθήξ δζαζηδηζηήξ πμθδζηενυθδξ ζπεηίγεηαζ ιε ορδθά επίπεδα 

πμθδζηενυθδξ αίιαημξ ηαζ ηζξ ηανδζαββεζαηέξ κυζμοξ. Οζ ιεηέπεζηα ένεοκεξ έδεζλακ ςζηυζμ, 

υηζ δ δζαζηδηζηή πμθδζηενυθδ ζε βεκζηέξ βναιιέξ ηαζ δ πμθδζηενυθδ ζηα αοβά εζδζηυηενα 

έπεζ πενζμνζζιέκεξ ζοκέπεζεξ βζα ημ επίπεδμ πμθδζηενυθδξ ζημ αίια ηαζ ηζξ ηανδζαββεζαηέξ 

κυζμοξ (Eilat-Adar ηαζ ζοκ., 2013) 

Ζ ηαηακάθςζδ έςξ ηαζ ηεζζάνςκ μθυηθδνςκ αοβχκ ακά άημιμ ηδκ εαδμιάδα 

(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ αοβχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ιαβεζνζηή ηαζ ζηα έημζια 

ηνυθζια) είκαζ ζοιααηή ιε ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ελαζνεηζηήξ οβείαξ (Willett ηαζ ζοκ., 1995). 

2.3Δπίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ ζφβπνμκδ γςή ζημκ ακαπηοβιέκμ ηυζιμ έπεζ ιεζχζεζ ηζξ εοηαζνίεξ πμο 

έπμοκ μζ άκενςπμζ βζα κα ηαηακαθχζμοκ εκένβεζα, ηζκμφιεκμζ απυ έκα ζδιείμ ζε έκα άθθμ, 

ζημ ενβαζζαηυ ημοξ πενζαάθθμκ ή ημ ζπίηζ (Koplan ηαζ Dietz 1999).   Ζ δναιαηζηή ιείςζδ 

ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηζξ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ μθείθεηαζ ζηδκ αζηζημπμίδζδ, ηδκ 

αολδιέκδ δζαεεζζιυηδηα ιδπακμηίκδηςκ ιέζςκ ιεηαθμνάξ πμο ακηζηαηέζηδζακ ημ 

πενπάηδια ηαζ ημ πμδήθαημ, ηαζ ηδκ εηηεηαιέκδ πνήζδ ιδπακχκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ακηί 

πεζνμκαηηζηχκ ενβαζζχκ (IARC 2002; Swinburn ηαζ ζοκ., 2004).  

Ζ ηαηηζηή ζςιαηζηή άζηδζδ είκαζ έκα ααζζηυ ζημζπείμ βζα ημκ έθεβπμ ημο αάνμοξ ηαζ ηδκ 

πνυθδρδ ηδξ παποζανηίαξ.  Δηηυξ απυ ημ ααζζηυ νυθμ ζηδ δζαηήνδζδ εκυξ οβζμφξ 

ζςιαηζημφ αάνμοξ, δ ηαηηζηή ζςιαηζηή άζηδζδ ιεζχκεζ ιεηαλφ άθθςκ ημκ ηίκδοκμ 

ζηεθακζαίαξ κυζμο, εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο, δζααήηδ ηφπμο ΗΗ, ηανηίκμο ημο παπέμξ εκηένμο 

ηαζ ημο ζηήεμοξ, μζηεμπυνςζδξ, ηαηαβιάηςκ, μζηεμανενίηζδαξ, ηαηάεθζρδξ, ηαζ ζηοηζηήξ 

δοζθεζημονβίαξ (Booth ηαζ ζοκ., 2002, Dunstan ηαζ ζοκ, 2012). διακηζηά μθέθδ βζα ηδκ 

οβεία έπμοκ αηυιδ ζοζπεηζζηεί ιε ημ πενπάηδια βζα ιζζή χνα ηδκ διένα, αθθά ηαζ 

ιεβαθφηενεξ ιεζχζεζξ ημο ηζκδφκμο βζα ιεβαθφηενδξ δζάνηεζαξ ή έκηαζδξ ζςιαηζηή 

δναζηδνζυηδηα (Greenhaff ηαζ Hargreaves, 2011). 

Οζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ημο 1995 πνυηεζκακ υηζ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ηαθήξ οβείαξ ηα 

άημια εα έπνεπε κα έπμοκ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ιέηνζαξ έκηαζδξ ημοθάπζζημκ 30 θεπηά ηζξ 

πενζζζυηενεξ, αθθά ηαηά πνμηίιδζδ υθεξ ηζξ διένεξ ηδξ εαδμιάδαξ (Fletcher ηαζ ζοκ., 1996, 

Pate ηαζ ζοκ., 1995). Χζηυζμ, αοηέξ μζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ακαεεςνήεδηακ ημ 2007 

(Haskell ηαζ ζοκ., 2007). Έηζζ, ζοζηήκεηαζ ζε υθμοξ ημοξ οβζείξ εκήθζηεξ δθζηίαξ 18 έςξ 65 
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εηχκ, αενυαζα ιέηνζαξ έκηαζδξ (δδθαδή ακημπήξ) θοζζηή δναζηδνζυηδηα βζα ημοθάπζζημκ 30 

θεπηά πέκηε διένεξ ηάεε εαδμιάδα ή έκημκδξ έκηαζδξ αενυαζα άζηδζδ βζα ημοθάπζζημκ 20 

θεπηά, ηνεζξ διένεξ ηάεε εαδμιάδα. Ακ ηαζ μζ ζοζηάζεζξ βζα εκήθζηεξ ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ 

είκαζ πανυιμζεξ, οπάνπμοκ ανηεηέξ δζαθμνέξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ αηυθμοεςκ: δ 

έκηαζδ ηδξ αενυαζαξ άζηδζδξ εα πνέπεζ κα θάαεζ οπυρδ ηδκ θοζζηή ηαηάζηαζδ ημο 

δθζηζςιέκμο, ηαζ κα πενζθαιαάκεζ δναζηδνζυηδηεξ πμο δζαηδνμφκ ή αολάκμοκ ηδκ εοεθζλία, 

ηαζ ηζξ αζηήζεζξ ζζμννμπίαξ βζα εηείκμοξ πμο δζαηνέπμοκ ηίκδοκμ πηχζεςκ (Nelson ηαζ ζοκ., 

2007). Μέηνζαξ έκηαζδξ παναηηδνίγεηαζ δ θοζζηή δναζηδνζυηδηα πμο ηαίεζ 3.5-7.0 kcal/ 

θεπηυ (π.π. βνήβμνμ πενπάηδια ζηα 5-7 km/ χνα ή πμδδθαζία ζηα 8-14 km/ χνα). Έκημκδξ 

έκηαζδξ παναηηδνίγεηαζ δ θοζζηή δναζηδνζυηδηα πμο ηαίεζ 7.0 ή πενζζζυηενεξ kcal/ θεπηυ 

(π.π., βνήβμνμ πενπάηδια >8 km/ χνα ή πμδδθαζία >16 km/ χνα). Γζα κα πθδνμφκ ηζξ 

ζζπφμοζεξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ, ηα άημια πνέπεζ κα ηάκμοκ ημοθάπζζημκ 3.000 αήιαηα 

ζε 30 θεπηά βζα πέκηε διένεξ ηάεε εαδμιάδα. Χζηυζμ, ηνεζξ πενίμδμζ ηςκ 10 θεπηχκ ηάεε 

ιένα πμο πενζθαιαάκμοκ 1.000 αήιαηα ηαθφπημοκ επίζδξ ημκ ζοκζζηχιεκμ ζηυπμ. Πζμ 

πνυζθαηα, μζ Wen ηαζ ζοκ. (2011) ιεθέηδζακ πνμμπηζηά 416,175 άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ απυ 

ημ 1996 έςξ ημ 2008 (Wen ηαζ ζοκ., 2011). ε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ακεκενβή μιάδα, υζμζ 

αεθμφκηακ βζα 15 θεπηά ηδκ διένα είπακ 14% ιεζςιέκμ ηίκδοκμ βζα εάκαημ απυ υθεξ ηζξ 

αζηίεξ ηαζ ηαηά 3-πνυκζα ιεβαθφηενμ πνμζδυηζιμ γςήξ. Κάεε επζπθέμκ 15 θεπηά 

ηαεδιενζκήξ άζηδζδξ ιείςκακ πεναζηένς ηδ εκδζζιυηδηα ηαηά 4% ηαζ ημκ ηίκδοκμ εακάημο 

απυ ηανηίκμ ηαηά 1%.  

Ζ ηαπφηδηα πέδδζδξ (ιέηνα/ δεοηενυθεπημ) έπεζ ιεθεηδεεί επίζδξ υζμκ αθμνά ηδκ επζαίςζδ 

ζε εκήθζηεξ ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ (Studenski ηαζ ζοκ., 2011). Ζ ιεηακάθοζδ 9 ημμνηζηχκ 

ιεθεηχκ πενζεθάιαακε 4.485 δθζηζςιέκα άημια, ιε ηαηαβεβναιιέκα δεδμιέκα βζα ηδκ 

ηαπφηδηα πέδδζδξ, μζ μπμίμζ παναημθμοεήεδηακ βζα 6 έςξ 21 πνυκζα. Οζ ενεοκδηέξ 

ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια υηζ «… δ ηαπφηδηα πέδδζδξ ζοζπεηίζηδηε ιε πνμζδυηδιμ γςήξ 

ζημοξ δθζηζςιέκμοξ».   Γοζηοπχξ, ημοθάπζζημκ ημ 26% ηςκ Αιενζηακχκ εκδθίηςκ έπμοκ 

ηαεζζηζηή γςή ηαζ άκς ημο 50% δεκ είκαζ ηαηηζηά εκενβμί ζηα εθάπζζηα ζοκζζηχιεκα 

επίπεδα (CDC, 2003). Οζ ζηυπμζ ημο πνμβνάιιαημξ HealthyPeople 2010  ήηακ υηζ 

ημοθάπζζημκ ημ 50% ηςκ Αιενζηακχκ εκδθίηςκ εα ζοιιεηείπε ηαηηζηά ζε ιέηνζα έςξ έκημκδ 

άζηδζδ, δεδμιέκμο υηζ πενίπμο 250.000 πνυςνμζ εάκαημζ ζοιααίκμοκ ζηζξ ΖΠΑ ηάεε πνυκμ 

ςξ απμηέθεζια ηδξ ζςιαηζηήξ αδνάκεζαξ (Booth ηαζ ζοκ., 2000). Γζα κα αλζμθμβήζμοκ ηδ 

ζπέζδ δυζδξ-ακηίδναζδξ ιεηαλφ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, δζάθμνεξ πνυκζεξ αζεέκεζεξ, ηαζ 

εκδζζιυηδηαξ απυ ηάεε αζηία, μζ Lee ηαζ ζοκ (2001) ελέηαζακ ηζξ παναιέηνμοξ ηδξ θοζζηήξ 
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δναζηδνζυηδηαξ υπςξ δζάνηεζα, έκηαζδ, ηαζ ζοπκυηδηα, ζε 44 δδιμζζεοιέκεξ ιεθέηεξ (Lee 

ηαζ Skerrett 2001). Σα εονήιαηά ημοξ έδεζλακ ηα αηυθμοεα: (1) οπάνπμοκ «ζαθείξ εκδείλεζξ» 

υηζ οπάνπεζ ιζα ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ δζάνηεζαξ, ηδξ έκηαζδξ, ηαζ ηδξ 

ζοπκυηδηαξ ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηα πμζμζηά εκδζζιυηδηαξ απυ ηάεε αζηία ζε 

άκδνεξ, βοκαίηεξ, κευηενμοξ εκήθζηεξ, ηαζ εκήθζηεξ ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ, (2) δ ηήνδζδ ηςκ 

οθζζηάιεκςκ ζοζηάζεςκ βζα ηδκ εθάπζζηδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζπεηίγεηαζ ιε ιείςζδ 20-

30% ηδξ εκδζζιυηδηαξ απυ υθεξ ηζξ αζηίεξ, ηαζ (3) πεναζηένς ιεζχζεζξ ηςκ ηζκδφκςκ 

ειθακίγμκηαζ ζηα ορδθυηενα επίπεδα ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ. 

Αηναία δ ζοιπενζθμνά ηςκ Δθθήκςκ ςξ πνμξ ηδ ζςιαηζηή άζηδζδ, ηαεχξ ημ 39.7% ελ‘ 

αοηχκ δδθχκεζ υηζ αημθμοεεί πζζηά ηαεδιενζκυ ζπεηζηυ πνυβναιια, αθθά ελίζμο ιεβάθμ 

είκαζ ηαζ ημ πμζμζηυ εηείκςκ πμο δδθχκμοκ υηζ δεκ αζημφκηαζ ηαευθμο (39.8%) (Σμφκηαξ 

ηαζ ζοκ., 2008:7). ε εονςπασηυ επίπεδμ, δ Δθθάδα ηαηαηάζζεηαζ ζηδ ιέζδ ημο ζπεηζημφ 

πίκαηα, ιε πνχημοξ ημοξ Ρμοιάκμοξ (86.6% αζηείηαζ ηαεδιενζκά) (ΔΛΣΑΣ, 2009:2). 

Έκα πμθφ ζδιακηζηυ βεβμκυξ πμο εα πνέπεζ κα ακαθενεεί είκαζ δ ηαηηζηή ζςιαηζηή άζηδζδ 

(ημοθάπζζημκ 30 θεπηά ηδκ διένα) ςξ έκα απυ ηα πζμ ζδιακηζηά πνάβιαηα πμο ιπμνεί κα 

ηάκεζ ηακείξ βζα ηδκ οβεία ημο. Αοηυ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζημκ έθεβπμ αάνμοξ, κα ιεζχζεζ 

ημκ ηίκδοκμ ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ, δζααήηδ ηφπμο ΗΗ ηαζ ιεηααμθζημφ ζοκδνυιμο, κα 

ιεζχζεζ ημκ ηίκδοκμ μνζζιέκςκ ιμνθχκ ηανηίκμο, κα εκζζπφζεζ ημοξ ιοξ ηαζ ηα μζηά, κα 

αεθηζχζεζ ηδκ ροπζηή οβεία ηαζ ηδ δζάεεζδ, ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα ηάκεζ ηακείξ ηζξ 

ηαεδιενζκέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηεθεοηαίμ, αθθά ααζζηυ, κα αολήζεζ ημ πνμζδυηζιμ γςήξ 

(Booth ηαζ ζοκ., 2002, Greenhaff ηαζ Hargreaves, 2011 Dunstan ηαζ ζοκ, 2012). 

Ο ανζειυξ ηςκ ςνχκ ηδξ ηδθευναζδξ πμο παναημθμοεεί ηακείξ ακά διένα ζπεηίγεηαζ επίζδξ 

ιε ηα πμζμζηά ηδξ αολακυιεκδξ παποζανηίαξ ηυζμ ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ υζμ ηαζ ηςκ 

εκδθίηςκ (Hernandez ηαζ ζοκ., 1999. Ruangdaraganon ηαζ ζοκ., 2002) ηαζ ιε ορδθυηενμ 

ηίκδοκμ δζααήηδ ηφπμο ΗΗ ηαζ πμθμθζείαζδξ (Hu ηαζ ζοκ., 2001; Leitzmann ηαζ ζοκ., 1999). 

Αοηή δ ζπέζδ πζεακυηαηα μθείθεηαζ ζηδ ιεζςιέκδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ ηδκ αφλδζδ 

ηδξ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ ιε ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε εενιίδεξ, πμο είκαζ 

ζοκήεςξ αοηά πμο πνμςεμφκηαζ ζηδκ ηδθευναζδ. Άημια πμο ιείςζακ ηζξ χνεξ πμο έαθεπακ 

ηδθευναζδ ιείςζακ ημ ζςιαηζηυ ημοξ αάνμξ (Robinson, 1999).  Ζ Αιενζηακζηή Αηαδδιία 

Παζδζαηνζηήξ ζοκζζηά δ παναημθμφεδζδ ηδξ ηδθευναζδξ απυ παζδζά κα πενζμνίγεηαζ ζε 

ιάλζιμοι  δφμ χνεξ ηδκ διένα. 
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2.4 Ννζνινγηθό θάζκα 

2.4.1 Άλσ γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα 

Σμ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια πενζθαιαάκεζ ημ ζημιάπζ ηαζ ημ πάβηνεαξ.  Σμ ζημιάπζ είκαζ 

έκα ζηνμββοθειέκμ, ημίθμ υνβακμ πμο ανίζηεηαζ αηνζαχξ ηάης απυ ημ δζάθναβια ζημ 

ανζζηενυ ιένμξ ηδξ ημζθζαηήξ ημζθυηδηαξ ηαζ ανίζηεηαζ ιεηαλφ ημο μζζμθάβμο ηαζ ημο 

δςδεηαδάηηοθμο. Δίκαζ ιζα ηαηά πνμζέββζζδ διζζεθζκμεζδήξ δζεφνοκζδ ημο βαζηνεκηενζημφ 

ζςθήκα. Σμ εζςηενζηυ ζηνχια ημο ζημιάπμο είκαζ βειάημ νοηίδεξ, ηζξ βαζηνζηέξ πηοπέξ. Οζ 

πηοπέξ αοηέξ επζηνέπμοκ ημ ζημιάπζ κα δζεονφκεηαζ  βζα κα θζθμλεκήζεζ ιεβάθα βεφιαηα ηαζ 

αμδεά κα πνμςεδεμφκ αοηά ηα ηνυθζια ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πέρδξ.  Σμ πάβηνεαξ είκαζ  έκα 

υνβακμ πμο ανίζηεηαζ πίζς απυ ημ ζημιάπζ ηαζ ιπνμζηά απυ ηδ ζπμκδοθζηή ζηήθδ. Πανάβεζ 

έκγοια πμο είκαζ απαναίηδηα ζηδκ πέρδ ηαζ μνιυκεξ πμο νοειίγμοκ ηδ βθοηυγδ 

αίιαημξ(BoothWymanηαζStoia, 2013). 

Σμ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια απμηεθεί ζοκήεςξ έκακ απυ ημοξ πνςηανπζημφξ ημιείξ 

δοζθεζημονβίαξ ημο ακενςπίκμο ζχιαημξ. Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε ημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια έπεζ ηδκ ορδθυηενδ πνμηεναζυηδηα ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ 

ηςκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ. Πμθθέξ δοζθεζημονβίεξ ημο ακενςπίκμο ζχιαημξ επζθφμκηαζ απυ 

ιυκεξ ημοξ, ιυθζξ ηα πνμαθήιαηα ζημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια έπμοκ εηηζιδεεί ηαζ 

ακηζιεηςπζζηεί ηαηάθθδθα. Γεκ πνέπεζ κα πενζιέκεζ ηακείξ ηδκ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ 

ζημ οπυθμζπμ πεπηζηυ ζφζηδια, ακ δεκ ακηζιεηςπζζημφκ απμηεθεζιαηζηά ηα πνμαθήιαηα ιε 

ηδκ μλφηδηα ημο ζημιάπμο. Σμ ζημιάπζ πνμζεέηεζ οδνμπθςνζηυ μλφ ηαζ περίκδ βζα κα 

πςκέρεζ ημ θαβδηυ. Σμ θαβδηυ ηζκείηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ζημ πνχημ ιένμξ ημο θεπημφ εκηένμο 

ή ημ δςδεηαδάηηοθμ. Δηεί ημ πάβηνεαξ πνμζεέηεζ έκγοια βζα ηδκ πέρδ ηςκ πνςηεσκχκ, ημο 

θίπμοξ ηαζ ηςκ οδαηακενάηςκ ηαζ δ πμθδδυπμξ ηφζηδ εηηνίκεζ πμθή βζα κα αμδεήζεζ ηδκ 

βαθαηηςιαημπμίδζδ ηςκ θζπχκ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 

2004). 

Σα πνμαθήιαηα ιε ηδκ πέρδ ζημ ζημιάπζ ηαζ ημ δςδεηαδάηηοθμ πενζθαιαάκμοκ ακεπανηή 

παναβςβή οδνμπθςνζημφ μλέμξ (μκμιάγεηαζ επίζδξ οπμπθςνζδνία), παβηνεαηζηχκ εκγφιςκ 

ηαζ πμθζηχκ αθάηςκ. Ακ αοηή δ ανπζηή θάζδ ηδξ πέρδ είκαζ ακεπανηήξ, ηα ενεπηζηά 

ζοζηαηζηά δεκ ιπμνμφκ κα απμννμθδεμφκ, μ βαζηνεκηενζηυξ ζςθήκαξ ιπμνεί κα ενεεζζηεί 

ηαζ μζ ιφηδηεξ ηαζ άθθεξ ιμνθέξαηαηάθθδθδξ πθςνίδαξ ιπμνεί κα αολδεμφκ ζημ ηαηχηενμ 

ηιήια ημο εκηένμο. ηακ ηαζοιπηχιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια 

είκαζ πμθθά, ηυηε οπάνπεζ ακάβηδ βζα πεναζηένς αλζμθυβδζδ ηαζ εεναπεία. Αοηυ ζδιαίκεζ 
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υηζ οπάνπεζ ζδιακηζηή δοζθμνία ζημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια. Αοηυ ιπμνεί κα 

μθείθεηαζ ζε θεζημονβζηή οπμπθςνζδνία, ιε ηαοηυπνμκδ ακεπάνηεζαρεοδανβφνμο ή 

εεζαιίκδξ, βαζηνεκηενζηή θθεβιμκή ή ηαοηυπνμκδ θμίιςλδ απυ εθζημααηηδνίδζμ ημο 

ποθςνμφ ή ελέθηςζδ. Ζ ηαηή πέρδ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ηδκ απανπήηςκ πνμαθδιάηςκ ημο 

πεπηζημφ ζοζηήιαημξ, εκχ δ ηυπςζδ, δ ακεπάνηεζα ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ, δ παποζανηία, 

μζ θζβμφνεξ ηαζ μζ αθθενβίεξ ιπμνμφκ επίζδξ κα πνμηαθέζμοκ πνμαθήιαηα. Δπίζδξ ιπμνεί 

κα είκαζ δ αζηία  εοενέεζζημο εκηένμο, ημθίηζδαξ ηαζ ηδξκυζμο ημο Crohn (ColeηαζKramer, 

2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

2.4.2 πθώηη θαη ρνιεδόρνο θύζηε 

Σμ ήπαν ή ζοηχηζ είκαζ μ ιεβαθφηενμξ αδέκαξ ημο ακενςπίκμο ζχιαημξ ιε ελςηνζκή ηαζ 

εκδμηνζκή ιμίνα. Πνυηεζηαζ βζα ημ πδιζηυ ενβμζηάζζμ ημο ζχιαημξ.  Βνίζηεηαζ ηάης απυ ημ 

δελζυ ευθμ ημο δζαθνάβιαημξ. Έπεζ αάνμξ 1200-1600 βναιιάνζα (ημ 2,5% ημο ζοκμθζημφ 

αάνμοξ ημο ακενςπίκμο ζχιαημξ). Απμηεθείηαζ απυ 4 θμαμφξ (δελζυξ, ανζζηενυξ, 

ηεηνάπθεονμξ, ηενημθυνμξ). Ζ θεζημονβζηή ακαημιία ημο ααζίγεηαζ ζηδκ δζάηνζζδ ζε 

θεζημονβζηά αοηυκμιεξ δμιέξ, ηα 8 δπαηζηά ηιήιαηα, ηα μπμία ειθακίγμοκ αοημηεθή 

ανηδνζαηή ηαζ ποθαία αββεζαηή πανμπή ηαζ πμθδθυνμ πανμπέηεοζδ(BoothWymanηαζStoia, 

2013).  

Ζ πμθδδυπμξ ηφζηδ είκαζ έκα υνβακμ ιεβέεμοξ πενίπμο 10 – 12 εη. ζε ζπήια απθαδζμφ πμο 

ανίζηεηαζ ζηδκ ηάης επζθάκεζα ημο ήπαημξ ακάιεζα ζημ δελζυ ηαζ ημκ ανζζηενυ θμαυ. ηδ 

πμθδδυπμ ηφζηδ ζοβηεκηνχκεηαζ ηαζ απμεδηεφεηαζ δ πμθή πμο πανάβεηαζ απυ ημ ήπαν. Ζ 

ηφζηδ έπεζ πςνδηζηυηδηα πενίπμο 30-50ml. Μεηά ημ θαβδηυ, ημ οβνυ αοηυ δζμπεηεφεηαζ πνμξ 

ημ θεπηυ έκηενμ ηαζ αμδεά ηδκ πέρδ ηαζ ηδκ απμννυθδζδ ηςκ θζπανχκ 

μοζζχκ(BoothWymanηαζStoia, 2013). 

Σμ ήπαν ή ζοηχηζ έπεζ πάκς απυ 500 βκςζηέξ θεζημονβίεξ. Διπθέηεηαζ ζηδκ πέρδ, ζηδκ 

θεζημονβία ημο εκδμηνζκζημφ ζοζηήιαημξ, ζημκ έθεβπμ ημο ζαηπάνμο ζημ αίια, ηαζ ημκ 

ιεηααμθζζιυ ηςκ πνςηεσκχκ ηαζ ηςκ θζπχκ. Σμ ζοηχηζ πανάβεζ επίζδξ ιζα μοζία πμο 

μκμιάγεηαζ πμθή, ηαζ απμεδηεφεηαζ ζηδ πμθδδυπμ ηφζηδ. Ζ πμθή είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ 

ζςζηή βαθαηηςιαημπμίδζδημο θίπμοξ ηαζ είκαζ επίζδξ ιία απυ ηδξ ηφνζεξ μδμφξ απμαμθήξ 

απμαθήηςκημο ζχιαημξ. Ζ δοζθεζημονβία ηδξ πμθδδυπμο ηφζηδξ απμηεθεί ημζκυ θαζκυιεκμ 

ζημκ ακεπηοβιέκμ ηυζιμ, βζ‘ αοηυ ημ θυβμ δ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε αοηήκ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή. Οζ πμζυηδηεξ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ πμο μζ άκενςπμζ 

εηηίεεκηαζ ηδκ ζήιενμκ διένα είκαζ άκεο πνμδβμοιέκμο ζηδκ ζζημνία. Ο ιέζμξ άκενςπμξ 
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ηαηακαθχκεζ 5 ηζθά πνμζεέηςκ πδιζηχκ μοζζχκ ηάεε πνυκμ. Αοηέξ αολάκμοκ ημ πδιζηυ 

θυνημ ημο μνβακζζιμφ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηα ηνυθζια πμο ρεηάγμκηαζ ιε θοημθάνιαηα 

ηαζ απυ ηδ νφπακζδ ημο αένα ηαζ ημο κενμφ, ηαζ ιπμνεί ηακείξ κα δεζ υηζ δ πδιζηή 

επζαάνοκζδ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ είκαζ ζδιακηζηή (ColeηαζKramer, 2015 ∙ 

GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Σμ ζχια έπεζ ζοζηήιαηα πμο έπμοκ ζπεδζαζηεί βζα ηδκ ελάθεζρδ ηςκ απμαθήηςκ ηαζ ηδκ 

απμημλίκςζδ απυ ηα δδθδηήνζα. Σμ ζοηχηζ ιεηαηνέπεζ ιε πδιζηέξ δζενβαζίεξ ηζξ ημλίκεξ, 

έηζζ χζηε αοηέξ κα ιπμνμφκ κα απμαθδεμφκ εφημθα απυ ηα κεθνά. Ζ απμημλίκςζδ είκαζ ιζα 

ζοκεπήξ δζαδζηαζία. Ο ηενάζηζμξ υβημξ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδ 

δζαηνμθή έπεζ ακαβηάζεζ πμθθμφξ ακενχπμοξ κα θηάζμοκ ζημ υνζμ ακμπήξ ημοξ, ιε 

απμηέθεζια κα επδνεαζηεί ανκδηζηά δ οβεία ημοξ. ηακ ημ ζχια αανφκεηαζ ιε πενζζζυηενεξ 

πδιζηέξ μοζίεξ απυ υ, ηζ ιπμνεί απμηεθεζιαηζηά κα απμημλζκχζεζ, ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ 

πνυκζα πνμαθήιαηα οβείαξ. Πνμαθήιαηα υπςξ αθθενβίεξ, δενιαηζηά πνμαθήιαηα, πεπηζηά 

πνμαθήιαηα, πμκμηέθαθμζ, ημφναζδ, πυκμξ ζηζξ ανενχζεζξ ηαζ ιζα πμζηζθία παεήζεςκ 

ιπμνμφκ κα πνμηθδεμφκ απυ έηεεζδ ζε πδιζηέξ μοζίεξ. Οζ ενεοκδηέξ ηςκ πνυκζςκ 

αθθενβζχκ, είκαζ πεπεζζιέκμζ υηζ δ αολδιέκδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ αθθενβζχκ ηαζ άθθςκ 

πνυκζςκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 20μφ αζχκα μθείθεηαζ ζηζξ πμζυηδηεξ 

ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ πμο μ άκενςπμξ εηηίεεηαζ ζε ηαεδιενζκή αάζδ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ 

GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Τπάνπεζ ηίκδοκμξ δ πμθδδυπμξ ηφζηδ κα βίκεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ δοζθεζημονβζηή ηαεχξ 

αολάκμκηαζ ηα πνμαθήιαηα ζημ ζοηχηζ. Ζ πμθδδυπμξ ηφζηδ απμεδηεφεζ ηδ πμθή ηαζ υηακ 

δζεβείνεηαζ ηαηάθθδθα (απυ ηα επίπεδα θίπμοξ ηαζ πνςηεσκχκ ζημ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα ηαζ 

ηδκ επίδναζδ ηςκ πμθμηοζημηοκχκ) ζοζπάηαζ ηαζ δζμπεηεφεζ ηδ πμθή ζημ βαζηνεκηενζηυ 

ζςθήκα. Χζηυζμ, μζ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζημ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα επδνεάγμοκ 

ζδιακηζηά ηδ θεζημονβία ηδξ πμθδδυπμο ηφζηδξ. Μία ήπζα δπαηζηή αθάαδ θυβς ηςκ θζπανχκ 

απμεέζεςκ εκηυξ ηςκ θεζημονβζηχκ ιμκάδςκ ημο ήπαημξ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ζδιακηζηά 

ηδκ παναβςβή ηδξ πμθήξ. Αοηυ μδδβεί ζε ιζα ηαηάζηαζδ πμο μκμιάγεηαζ πμθζηή ακεπάνηεζα. 

Μενζηέξ απυ ηζξ ημζκέξ αζηίεξ ηδξ πμθζηήξ ακεπάνηεζαξ πενζθαιαάκμοκ αθθαβέξ ζημ 

ιεηααμθζζιυ ζημ ήπαν. Αοηέξ ζοπκυηενα πνμηαθμφκηαζ απυ ηδκ ηαηακάθςζδ πενίζζζςκ 

οδνμβμκςιέκςκ ή ηνακξ θζπανχκ μλέςκ, οπεναμθζηή ηαηακάθςζδ επελενβαζιέκςκ 

ηνμθίιςκ, μλεζδςηζηυ ζηνεξ ηαζ παιδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε θζπανά δζαηνμθήξ. Άθθεξ αζηίεξ 
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πενζθαιαάκμοκ έηδδθδ δπαηζηή αθάαδ θυβς δπαηίηζδαξ, πδιζηέξ αθάαεξ ζημ ζοηχηζ ηαζ 

ηίννςζδ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Μζα άθθδ δοζθεζημονβία πμο επδνεάγεζ ηδκ παναβςβή ηαζ έηηνζζδ ηδξ πμθήξ είκαζ ιζα 

ηαηάζηαζδ πμο μκμιάγεηαζ πμθυζηαζδ. Αοηή είκαζ ιζα ηαηάζηαζδ πνμμδεοηζηήξ 

ζηενεμπμίδζδξ ηαζ πήλδξ ηδξ πμθήξ εκηυξ ηδξ πμθδδυπμο ηφζηδξ. Αοηυ ζοπκά μθείθεηαζ ζε 

ιζα δζαηνμθή παιδθή ζε θζπανά πμο δεκ πανέπεζ επανηή δζέβενζδ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ 

πμθήξ απυ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ. Ζ μνιυκδ πμθμηοζημηζκίκδδεκ εηηνίκεηαζ ακ δεκ οπάνπεζ 

θίπμξ ζημ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα ηαζ δ πμθδδυπμξ ηφζηδ δεκ θαιαάκεζ ηακέκα ζήια 

δζέβενζδξ πμο εα οπμηζκμφζε ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ πμθήξ. Αοηυ πνμηαθεί έκακ 

οπενημνεζιυζημ δζάθοια ηδξ πμθήξ εκηυξ ηδξ πμθδδυπμο ηφζηδξ. Δάκ αθεεεί ακελέθεβηημ, 

αοηυ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζπδιαηζζιυ θίεςκ. Άθθεξ αζηίεξ πμθυζηαζδξ πενζθαιαάκμοκ ιζα 

ιείςζδ ζημ ζπδιαηζζιυ πμθζηχκ μλέςκ ηαζ ιεζςιέκδ έηηνζζδ θςζθαηζδοθμπμθίκδξ 

(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

2.4.3 Λεπηό έληεξν 

Σμ θεπηυ έκηενμ απμηεθεί ηδ ζοκέπεζα ημο ζημιάπμο ηαζ εηηείκεηαζ απυ ημκ ποθςνυ ιέπνζ ημ 

παπφ έκηενμ. Γζαηνίκεηαζ ζε ηνεζξ πενζμπέξ: ημ δςδεηαδάηηοθμ, ηδκ κήζηζδα ηαζ ημκ εζθευ. 

Σμ θεπηυ έκηενμ έπεζ δζάιεηνμ πενίπμο 2,5 εηαημζηά ηαζ ιήημξ 6-7 ιέηνα. Ζ επζθάκεζά ημο 

ςζηυζμ είκαζ πμθφ ιεβάθδ, ηαεχξ μ αθεκκμβυκμξ ημο πανμοζζάγεζ πμθοάνζειεξ πηοπέξ μζ 

μπμίεξ ειθακίγμοκ πνμεηαμθέξ, ηζξ εκηενζηέξ θάπκεξ. Ονζζιέκεξ εηηζιήζεζξ δείπκμοκ υηζ δ 

επζθάκεζα ημο θεπημφ εκηένμο είκαζ πενίπμο ημ ιέβεεμξ εκυξ βδπέδμο ηέκζξ.  ημ θεπηυ 

έκηενμ μθμηθδνχκεηαζ δ πέρδ ηαζ βίκεηαζ δ απμννυθδζδ ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηδξ 

ηνμθήξ(BoothWymanηαζStoia, 2013).     

Πενίπμο ημ 90% ηδξ υθδξ απμννυθδζδξ βίκεηαζ ζημ θεπηυ έκηενμ. Χζηυζμ, δ επζηοπία ημο 

θεπημφ εκηένμο ζηδκ απμννυθδζδ ελανηάηαζ απυ ηδκ ζςζηή θεζημονβία ημο ζημιάπμο, ηδξ 

πμθδδυπμο ηφζηδξ ηαζ ημο παβηνέαημξ. Ζ δοζθεζημονβία ζε ηάπμζμ απυ αοηά ηα ζοζηήιαηα 

ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ παναβςβή ιεηααμθζηχκ ημλζκχκ. Ζ ααηηδνζαηή πθςνίδα ενέθεηαζ 

απυ ηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά πμο δεκ έπμοκ πςκεοηεί ζςζηά ηαζ πανάβεζ ιεηααμθζηέξ ημλίκεξ 

πμο πνμηαθμφκ ζδιακηζηή γδιζά ζηδκ επζθάκεζα ημο θεπημφ εκηένμο ηαζ μδδβμφκ ζε 

πνμαθήιαηα υπςξ ημ ζφκδνμιμ εοενέεζζημο εκηένμο, ημ ζφκδνμιμ εκηενζηήξ 

δζαπεναηυηδηαξ ηαζ δ δοζαπμννυθδζδ. ημ θεπηυ έκηενμ ζοζζςνεφμκηαζ δοκδηζηά 

παεμβυκμζ ιζηνμμνβακζζιμί, ηαεχξ ημ πενζαάθθμκ ημο θεπημφ εκηένμο ανπίγεζ κα 

επζδεζκχκεηαζ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 
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Σμ θεπηυ έκηενμ ζοκεπίγεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ πέρδξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ιδπακζηή πέρδ,δ 

μπμία πνμηαθείηαζ απυ ζοζπάζεζξ ηιδιάηςκ ημο εκηένμο πμο πνμηαθμφκ ακάιεζλδ ηςκ 

ηνμθχκ ιε ηα πεπηζηά οβνά, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα θένκεζ ηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά ζε άιεζδ επαθή 

ιε ημ αθεκκμβυκμ βζα ηδκ άιεζδ απμννυθδζδ ημοξ. Ζ πδιζηή πέρδ ζημ θεπηυ έκηενμ βίκεηαζ 

ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ επίδναζδ ηδξ πμθήξ, ηςκ οβνχκ ημο παβηνέαημξ ηαζ ημο εκηένμο 

(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Μενζηέξ απυ ηζξ θεζημονβζηέξ δζαηαναπέξ πμο επδνεάγμοκ ημ θεπηυ έκηενμ πενζθαιαάκμοκ: 

(1) ημλζκαζιία ημο εκηένμο, πμο είκαζ δ παναβςβή ιεηααμθζηχκ ημλζκχκ πμο ιπμνεί κα 

πνμηαθέζμοκ αθάαδ ημο αθεκκμβυκμο, (2) δοζαίςζδ: ααηηδνζαηέξ, ιοηδηζαηέξ ή 

παναζζηζηέξ θμζιχλεζξ, (3) δοζαπμννυθδζδ, ιζα ηαηάζηαζδ ηαηά ηδκ μπμία δ απμννμθδηζηή 

επζθάκεζα ημο αοθμφ ημο θεπημφ εκηένμο ιεζχκεηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ημο βήπεδμ ηέκζξ ζε 

ιέβεεμξ εκυξ ιζηνμφ πχνμο ζηάειεοζδξ (4) ημ ζφκδνμιμ εκηενζηήξ δζαπεναηυηδηαξ, ιζα 

ηαηάζηαζδ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ειθάκζζδ παζιάηςκ ιεηαλφ ηςκ ηοηηάνςκ ημο 

θεπημφ εκηένμο (ιεβάθα ιυνζα πμο ηακμκζηά εα πνέπεζ κα απμηθεζζημφκ απυ είζμδμ ζημκ 

μνβακζζιυ ηαηά ηδκ άιεζδ ζοζηδιζηή απμννυθδζδ ιπμνεί κα εζζέθεμοκ εθεφεενα ζημ αίια 

ηαζ κα επδνεάζμοκ ηδ θεζημονβία ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ πνμηαθέζμοκ 

αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ), (5) αθθενβίεξ/δοζακελίεξ ηαζ εοαζζεδζίεξ. Αοηά ζοκδέμκηαζ άιεζα 

ιε ηδκ οβεία ημο θεπημφ εκηένμο (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 

2004).  

2.4.4 Παρύ έληεξν 

Σμ παπφ έκηενμ είκαζ έκαξ ζςθήκαξ πμο ζοκδέεζ ημ θεπηυ έκηενμ ιε ημκ πνςηηυ. Ξεηζκά απυ 

ημ δελζυ ηάης ιένμξ ηδξ ημζθίαξ (δελζυ ηυθμκ), ακεααίκεζ πνμξ ηα πάκς ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ένπεηαζ πνμξ ημ ανζζηενυ άκς ιένμξ ηδξ ημζθίαξ (εβηάνζζμ ηυθμκ). Σμ έκηενμ ιεηά 

ηαηεααίκεζ πνμξ ηα ανζζηενά (ζζβιμεζδέξ) ηαζ ιε ημ μνευ ηαηαθήβεζ ζημκ πνςηηυ βζα ηδκ 

έλμδμ ηςκ ημπνάκςκ απυ ημ ζχια. Ο άκενςπμξ ιπμνεί κα γήζεζ θοζζμθμβζηή γςή ηαζ πςνίξ 

ημ παπφ έκηενμ(BoothWymanηαζStoia, 2013).  

Σμ παπφ έκηενμ απμννμθά οβνά ηαζ δθεηηνμθφηεξ απυ ηα ηυπνακα ηα μπμία ηαζ 

απμεδηεφμκηαζ ιέπνζ ηδκ ηέκςζδ. Σμ οβνυ ιεηαηνέπεηαζ ζε πενζηηχιαηα, πμο απμηεθμφκηαζ 

απυ κενυ, ακυνβακα άθαηα, κεηνά επζεδθζαηά ηφηηανα ηαζ ααηηήνζα. Ζ απμαμθή ηςκ 

ημπνάκςκ ιέζς ημο παπέμξ εκηένμο απαζηεί αέθηζζηδ πενζζηαθηζηή θεζημονβία. Σμ 

ααηηδνζαηυ πενζαάθθμκ ημο παπέμξ εκηένμο ιπμνεί κα ζοκεέζεζ μνζζιέκα ενεπηζηά 

ζοζηαηζηά, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ αζηαιζκχκ Β1, Β2, Β12 ηαζ Κ. Οζ επανηείξ πμζυηδηεξ 
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θοηζηχκ ζκχκ ζηδ δζαηνμθή είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ θεζημονβία ημο παπέμξ εκηένμο, ηαεχξ 

ηα ααηηήνζα πνδζζιμπμζμφκ ηζξ ίκεξ βζα κα πανάβμοκ αμοηονζηυ μλφ, ημ μπμίμ είκαζ ιία απυ 

ηζξ ηφνζεξ πδβέξ ηςκ ηαοζίιςκ βζα ηα ηφηηανα πμο απανηίγμοκ ημ αθεκκμβυκμ ημο παπέμξ 

εκηένμο(BoothWymanηαζStoia, 2013). 

Ζ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ημο παπέμξ εκηένμο ελανηάηαζ απυ ηδκ αέθηζζηδ θεζημονβία 

ημο οπυθμζπμο πεπηζημφ ζοζηήιαημξ. Ζ ιδ-επίθοζδ γδηδιάηςκ υπςξ δ οπμπθςνοδνία, δ 

παβηνεαηζηή ακεπάνηεζα, δ ημλζκαζιία ημο εκηένμο, δ δοζαίςζδ, ημο ζοκδνυιμο εκηενζηήξ 

δζαπεναηυηδηαξ ηαζ δ δοζαπμννυθδζδ ιπμνεί κα έπεζ ηενάζηζεξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ημο 

παπέμξ εκηένμο. Μενζημί απυ ημοξ ηφνζμοξ ημιείξ ηδξ δοζθεζημονβίαξ ημο παπέμξ εκηένμο 

πενζθαιαάκμοκ: (1) ανβή πμνεία εκηυξ ημο παπέμξ εκηένμο (δοζημζθζυηδηα), (2) βνήβμνδ 

πμνεία εκηυξ ημο παπέμξ εκηένμο (δζάννμζα), (3) ααηηδνζαηέξ ηαζ παναζζηζηέξ δοζαζχζεζξ, 

(4) ημλζκαζιία ημο εκηένμο, ηαζ (5) οπενακάπηολδ ηδξ ααηηδνζδζαηήξ πθςνίδαξ 

(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

2.4.5 Αλάγθεο ζε άιαηα θαη κηθξνζηνηρεία 

Καιία ζογήηδζδ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ζε ζπέζδ ιε ηζξ δοζθεζημονβίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα 

ακυνβακα άθαηα, ακ πνχηα δεκ ακηζιεηςπζζημφκ μζ ακάβηεξ ημο μνβακζζιμφ ζε αζαέζηζμ. Σμ 

αζαέζηζμ είκαζ ημ πζμ άθεμκμ ακυνβακμ ζοζηαηζηυ ζημ ακενχπζκμ ζχια. Απυ ηα δφμ ιε ηνία 

ηζθά αζαέζηζμ πμο πενζέπμκηαζ ζημ ιέζμ ακενχπζκμ ζχια, ημ 99% ανίζηεηαζ ζηα μζηά ηαζ 

ηα δυκηζα. Σμ αζαέζηζμ είκαζ απαναίηδημ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ μζηχκ ηαζ ηςκ δμκηζχκ ηαζ 

είκαζ επίζδξ απαναίηδημ βζα ηδκ πήλδ ημο αίιαημξ, ηδ ιεηάδμζδ ηςκ ζδιάηςκ ζηα κεονζηά 

ηφηηανα, ηαζ ηδ ιοσηή ζοζημθή. Ζ ζδιαζία ημο αζαεζηίμο ζηδκ πνυθδρδ ηδξ μζηεμπυνςζδξ 

είκαζ επίζδξ βκςζηή. Πμθθμί επζζηήιμκεξ πζζηεφμοκ υηζ δ ακεπάνηεζα αζαεζηίμο είκαζ 

εονέςξ δζαδεδμιέκδ ηαζ ζπεδυκ ηάεε άκενςπμξ εα ςθεθμφκηακ απυηδκ ηαεδιενζκή θήρδ 

ζοιπθδνςιάηςκ αζαεζηίμο. Οζ ενεοκδηέξ πζζηεφμοκ υηζ δ αδοκαιία πνήζδξ ημο αζαεζηίμο 

πμο είκαζ δζαεέζζιμ ζηδ δζαηνμθή είκαζ πμθφ πζμ δζαδεδμιέκδ απυ υ, ηζ δ απθή ακεπάνηεζα 

αζαεζηίμο. ηακ δζαβκςζηεί δ ακάβηδ θήρδξ αζαεζηίμοιέζς οπμηεζιεκζηχκ εκδείλεςκ ή 

ενβαζηδνζαηχκ ελεηάζεςκ, αοηή ιπμνεί εκδεπμιέκςξ κα απμδμεεί ζηδκ έθθεζρδ 

ζοκενβζζηζηχκ ή ιεηααμθζηχκ παναβυκηςκ. Πνέπεζ ηακείξ κα απμηθείεζ πάκηα ηζξ ακάβηεξζε 

ιαβκήζζμ, θχζθμνμ, αζηαιίκδ Α, B, ηαζ C, αηυνεζηα θζπανά μλέα, ζχδζμ ηαζ ηδκ αδοκαιία 

κα απμννυθδζδξ ημο αζαεζηίμο (οπμπθςνοδνία) ςξ πζεακμφξ θυβμοξ βζα ηδκ ακάβηδ ζε 

αζαέζηζμ. Πμθθμί βζαηνμί πζζηεφμοκ υηζ ιζα αολδιέκδ πμζυηδηα αζαεζηίμο ζημκ μνυ ημο 

αίιαημξ οπμδεζηκφεζ ηαηή βαθαηηςιαημπμίδζδ ημο θίπμοξ ηαζ ιεζςιέκδ πμζυηδηα 
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αζαεζηίμο ζημκ μνυ οπμδεζηκφεζ ηαηή αλζμπμίδζδ ηςκ θζπανχκ μλέςκ. Κμζκέξ 

οπμηεζιεκζηέξ εκδείλεζξ ηςκ ακαβηχκ βζα αζαέζηζμ είκαζ: (1) ηα ζοπκά δενιαηζηά 

ελακεήιαηα ή δ ηκίδςζδ, (2) μζ ιοσηέξ ηνάιπεξ ζε ηαηάζηαζδ δνειίαξ (εζδζηά ζημ πυδζ ή ηα 

δάηηοθα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο φπκμο), (3) ηα ιαθαηά κφπζα, (4) μζ ζοπκέξ νζκμνναβίεξ, (5) μ 

πονεηυξπμο ζοκμδεφεηαζ απυ έκα ήπζμ ηνομθυβδια ή ίςζδ, (6) μζ ζοπκέξ αναπκάδεξ, (7) δ 

εοενεεζζηυηδηα, ηαζ (8) δ ορδθή ή παιδθή ανηδνζαηή πίεζδ. Μενζηέξ απυ ηζξ ηφνζεξ αζηίεξ 

βζα ηδκ ακεπάνηεζα αζαεζηίμο πενζθαιαάκμοκ: (1) ηδκ ανενίηζδα, (2) ηδκ αζιμνναβία, (3) ηδκ 

ιεζςιέκδ απμννυθδζδ, (4) ηδκ ιεζςιέκδ πνυζθδρδ, (5) ηδκ ορδθή πνυζθδρδ καηνίμο, (6) 

ηδκ ορδθή πνυζθδρδ γάπανδξ, (7) ηα ορδθά επίπεδα θςζθυνμο (8) ηδκ οπμπθςιοδνία, (9) 

ηαζ ηδκ ημλζηυηδηα θυβςιυθοαδμο (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ 

Weatherby, 2004). 

ηακ αλζμθμβεί ηακείξ ηδ θεζημονβία ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ, έιθαζδ πνέπεζ κα δίκεηαζζε 

βεκζηέξ βναιιέξ ζηα ηφνζα ζοιπηχιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακεπάνηεζα ηςκ ακυνβακςκ 

αθάηςκ ηαζ ηςκ ιζηνμζημζπείςκ. Σα ακυνβακα ζοζηαηζηά εκδέπεηαζ κα ελακηθδεμφκ οπυ 

δζάθμνεξ ζοκεήηεξ. Άημια πμο ηνχκε πμθθή γάπανδ ηαζ επελενβαζιέκα ηνυθζια ηείκμοκ κα 

εηηνίκμοκ ακυνβακα άθαηα ζηα μφνα ημοξ: αοηυ επζδεζκχκεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ιζα 

ναθζκανζζιέκδ δζαηνμθή έπεζ εη ηςκ πνμηένςκ ιζα πμθφ παιδθή πενζεηηζηυηδηα ζε 

ακυνβακα άθαηα. Σμ άβπμξ ηαζ δ οπενδζέβενζδ ηςκ επζκεθνζδίςκ ηείκμοκ κα αολάκμοκ ηδκ 

έηηνζζδ ηςκ μνιμκχκ πμο πνμηαθμφκ ιζα απχθεζα ακυνβακςκ αθάηςκ. Έπεζ οπμζηδνζπεεί 

υηζ δ πνήζδ ηςκ πδιζηχκ θζπαζιάηςκ ηαζ δ δζάανςζδ ημο εδάθμοξ είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ 

παναβςβή ηνμθίιςκ πμο έπμοκ υθμ ηαζ παιδθυηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε ακυνβακα άθαηα, απυ 

υ, ηζ ηα θαπακζηά πμο ηαθθζενβμφκηακζηζξ δεηαεηίεξ πμο πέναζακ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ 

GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Ζ αηυθμοεδ εκυηδηα πενζβνάθεζ ηδ ζδιαζία ηςκ ιάηνμ-ζημζπείςκ ηαζ ιίηνμ-ζημζπείςκ βζα 

ηδκ ακενχπζκδ θοζζμθμβία(BoothWymanηαζStoia, 2013): 

Βόξην:Σμ αυνζμ είκαζ έκα ζπκμζημζπείμ πμο ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηζξ μνιυκεξ, ηονίςξ ηα 

μζζηνμβυκα. Υνδζζιμπμζείηαζ ζε πμθθά πνμσυκηα πμο ζημπεφμοκ κα εκζζπφζμοκ ηδκ ακημπή 

ηςκ μζηχκ ζηα άημια πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζηεμπυνςζδ. 

Αζβέζηην: Δίκαζ απαναίηδημ βζα ηδκ οβεία ηςκ μζηχκ. Δίκαζ επίζδξ απαναίηδημ βζα ημοξ 

ιοξ, ηαηά ηδκ δζαδζηαζία παθάνςζδξιεηά ηδκ ζφζπαζδ. Αζαέζηζμ ιπμνεί κα πνεζάγμκηαζ ηα 

άημια πμο πάζπμοκ απυ ηνάιπεξ ζηα πυδζα ή μζ βοκαίηεξ πμο πάζπμοκ απυ πυκμοξ 
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πενζυδμο. Σμ παιδθυ αζαέζηζμ ιπμνεί κα είκαζ έκαξ θυβμξ βζα ηδκ ηαηή ακάπηολδ ζηα 

παζδζά. Μπμνεί κα είκαζ πνήζζιμ επίζδξ βζα ημοξ αζεεκείξ ιε ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ. Ζ 

ορδθή πνυζθδρδ αζαεζηίμο ιπμνεί κα ιεζχζεζ ημκ ηίκδοκμ βζα ηανηίκμ ημο παπέμξ εκηένμο. 

Υαιθόο: Ο παθηυξ είκαζ έκα ημζκυξ ζοιπανάβμκηαξ ζε έκγοια πμο δζαζπμφκ ηαζ 

δδιζμονβμφκημοξ ζζημφξ ημο ζχιαημξ, αμδεά ζηδκ πήλδ ημο αίιαημξ ηαζ εκενβμπμζεί ηα 

επζκεθνίδζα έηζζ χζηε αοηά κα θεζημονβμφκ ζςζηά. Ο παθηυξ είκαζ απαναίηδημξ (ιαγί ιε ηδ 

αζηαιίκδ C) βζα ηδκ αηεναζυηδηα ημο δένιαημξ ηαζ ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ. Δίκαζ απαναίηδημ 

βζα ηδκ παναβςβή ηδξ ιοεθίκδξ (απαναίηδημ βζα ηδκ θεζημονβία ηςκ κεφνςκ). Ζ ακεπάνηεζα 

παθημφ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ανενίηζδα, ανηδνζαηή κυζμ, απχθεζα ηδξ ιεθάβπνςζδξ, 

έιθναβια ηαζ κεονμθμβζηά πνμαθήιαηα. Ζ ακεπάνηεζα παθημφ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ιζα 

ακαζιία πμο δεκ εα ακηαπμηνζεεί ζε ζοιπθήνςζδ ζυκηςκ (είκαζ ζδζαζηένςξ εκδζαθένμκ υηζ δ 

ζοβηέκηνςζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ παθημφ ιπμνεί επίζδξ κα μδδβήζεζ ζε αθθαβή ημο 

ιεηααμθζζιμφ ηςκ ζυκηςκ ηαζ κα πνμηαθέζεζ ιζα ακαζιία). Ζ πανμοζία ημο παθημφ ζε 

ορδθά επίπεδα, ιπμνεί κα είκαζ ημλζηή. Τρδθά επίπεδα ημο παθημφ ιπμνεί κα ηαηαζηνέρμοκ 

ηα απμεέιαηα ρεοδανβφνμο ηαζ ζζδήνμο. Ζ οπεναμθζηή πνυζθδρδ ρεοδανβφνμο, ζζδήνμο ή 

ιμθοαδαζκίμο ιπμνεί κα ηαηαζηνέρεζ επίζδξ ηα απμεέιαηα παθημφ. Τπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ 

ιζα ακζζμννμπία ιεηαλφ ρεοδανβφνμο ηαζ παθημφ (εοκμχκηαξ ηςκ παθηυ) ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζε εθθείιαηα πνμζμπήξ, ζε οπενηζκδηζηυηδηα ηαζ ζε επζεεηζηή ζοιπενζθμνά εκ 

βέκεζ. 

Υξώκην: Σμ πνχιζμ είκαζ ιένμξ ημο πανάβμκηα ακμπήξ ζηδ βθοηυγδ (GTF). Ο GTF αολάκεζ 

ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ή ηδκ ζκζμοθίκδ. Απμηεθεί έκα πνήζζιμ ενεπηζηυ ζοζηαηζηυ ηυζμ 

βζα άημια πμο πάζπμοκ απυ οπμβθοηαζιία (παιδθυ ζάηπανμ αίιαημξ), ηαεχξ ηαζ βζα 

δζααδηζημφξ. Ζ ακεπάνηεζα πνςιίμο είκαζ ανηεηά ημζκή, επεζδή ημ ζημζπείμ είκαζ δφζημθμ κα 

απμννμθδεεί. Ζ ακεπάνηεζα ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζμαανή δοζακελία ζηδ βθοηυγδ 

(πνμαθήιαηα πεζνζζιμφ ηςκ ζαηπάνςκή θζβμφνεξ). Σμ πνχιζμ ιπμνεί επίζδξ κα 

δζαδναιαηίζεζ έκακ νυθμ ζημκ ιεηααμθζζιυ ηςκ πνςηεσκχκ ηαζ ηςκ θζπχκ, ηαζ 

οπάνπμοκεκδείλεζξ υηζ δ πνυζθδρδ επανηχκ πμζμηήηςκ πνςιίμο ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδκ 

πνυθδρδ ηςκ αεδνςιαηζηχκ πθαηχκ. 

Ηώδην: Σμ ζχδζμ αμδεά ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο εονεμεζδμφξ αδέκα. Βνίζηεηαζ 

ζημ εαθαζζζκυ κενυ ηαζ ζημ πχια ζηζξ αηηέξ ημο ηυζιμο. Τπάνπμοκ πενζμπέξ ημο ηυζιμο 

πμο ανίζημκηαζ ιαηνζά απυ ημκ ςηεακυ, ηαζ έπμοκ αθάηζ πμο είκαζ εθθζπέξ ζε ζχδζμ. Ζ 

πνμζεήηδ ζςδίμο ζημ αθάηζ επζαναδφκεζ ηα ζοιπηχιαηα ηδξ ανμβπμηήθδξ. Ζ οβεία ηςκ 
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ιαθθζχκ, ηςκ κοπζχκ, ημο δένιαημξ ηαζ ηςκ δμκηζχκ ελανηάηαζ απυ ηδκ επανηή εονεμεζδζηή 

θεζημονβία. Ζ ηαηή εονεμεζδζηή θεζημονβία, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε πνμαθήιαηα υπςξ δ 

ορδθή πμθδζηενυθδ ηαζ πνμαθήιαηα ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ. Άημια ιε ηαηή 

εονεμεζδζηή θεζημονβία ζοπκά αζζεάκμκηαζ ηνφμ, υηακ άθθμζ δεκ ημ αζζεάκμκηαζ, 

δοζημθεφμκηαζ κα πάζμοκ αάνμξ, ιπμνεί κα ηθαίκεπςνίξ ηακέκα θυβμ, αζζεάκμκηαζ 

ημφναζδ, έπμοκ ηαηάεθζρδ, έθθεζρδ ηζκήηνςκ, έπμοκ μίδδια ζημοξ αζηναβάθμοξ, παεαίκμοκ 

εφημθα ή ζοπκά ηνομθμβήιαηα, ή ιπμνεί κα έπμοκ έθθεζρδ ζελμοαθζηήξ επζεοιίαξ. Σμ ζχδζμ 

επίζδξ επζδνά ζηδκ θέπηοκζδ ηδξ αθέκκαξ ηαζ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα ακαημοθίζεζ 

ηδκ πίεζδ ηςκ ηυθπςκ ηδξ ιφηδξ. 

ίδεξνο: Ζ ηφνζα πνήζδ ημο ζζδήνμο είκαζ ζηδκ παναβςβή ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ. Σα 

παιδθά επίπεδα ζζδήνμο ιπμνεί κα δδιζμονβήζμοκ ιζηνμηοηανζηή ακαζιία.  Χζηυζμ, δεκ 

είκαζ υθεξμζ ακαζιίεξ απμηέθεζια παιδθμφ ζζδήνμο. Σα ζοιπηχιαηα ηδξ ζζδδνμπεκζηήξ 

ακαζιίαξ (ηαζ άθθςκ ηφπςκ ακαζιίαξ) πενζθαιαάκμοκ αδοκαιία, ηυπςζδ, ςπνυηδηα 

(πθςιάδα), ημκηέξ ακάζεξ, ηαποπαθιία, ροπνυηδηα ηαζ απχθεζα ηδξ αίζεδζδξ ζηα άηνα, ηαζ 

ιζα αίζεδζδ οπεναμθζηήξ ημφναζδξ. Ζ έθθεζρδ ζζδήνμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ημοξ 

ακενχπμοξ κα θάκε πνάβιαηα υπςξ πδθυξ, άιοθμ, αθάηζ, πανηυκζ ηαζ πάβμξ. 

Μαγλήζην: Σμ ιαβκήζζμ είκαζ ζοιπανάβμκηαξ βζα πμθθά έκγοια πμο ειπθέημκηαζ ιε ημκ 

ιεηααμθζζιυ ηαζ ηδκ ιεηαηνμπή ηςκ ζοζηαηζηχκ πμο ανίζημκηαζ ζηα ηνυθζια. Σμ ιαβκήζζμ 

παίγεζ νυθμ ζηδ θεζημονβία ημοθάπζζημκ 300 ηέημζςκ εκγφιςκ. Σμ ιαβκήζζμ παίγεζ νυθμ ζημ 

θοζζηυ παθάνςια ηςκ ιοχκ. Αοηυ είκαζ πνήζζιμ βζα ηδκ ακαημφθζζδ υθςκ ηςκ εζδχκ 

έκηαζδξ ηςκ ιοχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκηςκ ηναιπχκ ειιδκυννμζαξ, ηςκ ιοσηχκ 

ηναιπχκ ηαζ βεκζηά ηδξ ιοσηήξ έκηαζδξ. Δίκαζ απαναίηδημ βζα ηδκ παναβςβή ηςκ μζηχκ. Ζ 

ακεπάνηεζα ιαβκδζίμο είκαζ επίζδξ αζηία βζα αννοειίεξ ζηδ ηανδζά. Σα παιδθά επίπεδα 

ιαβκδζίμο είκαζ επίζδξ οπεφεοκα βζα πμθθά απυ ηα ζοιπηχιαηα ημο πνμειιδκμννμσημφ 

ζοκδνυιμο. Σα παιδθά επίπεδα ιαβκδζίμο ιπμνεί επίζδξ κα εοεφκμκηαζ βζα εκαθθαβέξ ηδξ 

δζάεεζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ έιιδκμ νφζδ. Γζα ηα πνμαθήιαηα ειιήκμο νφζεςξ, ημ 

ιαβκήζζμ είκαζ πμθφ πζμ απμηεθεζιαηζηυ υηακ πμνδβείηαζ ιαγί ιε αζηαιίκδ Β6. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, δ αζηαιίκδ Β6 ηαζ ημ ιαβκήζζμ ζοκενβάγμκηαζ βεκζηά ζε πμθθά εκγοιζηά 

ζοζηήιαηα. Σμ ιαβκήζζμ αμδεά ιε ηδκ ακμπή ζηδ βθοηυγδ ηαζ ημ ιεηααμθζζιυ ημοξ θίπμοξ. 

Ζ ακεπάνηεζα ιαβκδζίμο έπεζ ζοκδεεεί ιε αολδιέκα ηνζβθοηενίδζα  ηαζ αολδιέκδ 

πμθδζηενυθδ. Σμ ιαβκήζζμ, ιαγί ιε αζηαιίκδ Β6, είκαζ πνήζζιμ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ 

δδιζμονβίαξθίεςκ ζηα κεθνά. 
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Μαγγάλην:Ζ ακεπάνηεζα ιαββακίμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζηεθεηζηέξ ακςιαθίεξ, ιεζςιέκδ 

ακάπηολδ, ιεζςιέκδ ακαπαναβςβζηή θεζημονβία ηαζ ακςιαθίεξ ημο ιεηααμθζζιμφ ηςκ 

θζπζδίςκ ηαζ ηςκ οδαηακενάηςκ. Σα παιδθά επίπεδαιαββακίμο ιπμνεί κα είκαζ οπεφεοκα βζα 

μνζζιέκεξ επζθδπηζηέξ ηνίζεζξ.  Ζ ακεπάνηεζα ιαββακίμο ιπμνεί επίζδξ κα απμδοκαιχζεζ 

ημοξ ζοκδέζιμοξ ηαζ ημοξ δίζημοξ. Δίκαζ απαναίηδημ βζα ηδ ζςζηή θεζημονβία ημο αδέκα ηδξ 

οπυθοζδξ. 

Μνιπβδαίλην:Σμ ιμθοαδαίκζμ είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ ζοιπανάβμκηαξ βζα ηνία ζδιακηζηά 

έκγοια πμο πνδζζιμπμζεί ημ ζχια βζα κα απμημλζκχζεζ δζάθμνεξ πδιζηέξ μοζίεξ. Σμ ζημζπείμ 

αοηυ είκαζ ζοκήεςξ εθθζπέξ ζηα άημια πμο είκαζ εοαίζεδηα ζε πδιζηά πνμσυκηα ηαζ ημκ 

ηαπκυ. 

ειήλην:Σμ ζεθήκζμ θεζημονβεί ςξ ακηζμλεζδςηζηυ. Με άθθα θυβζα, αμδεάεζ ζηδκ πνμζηαζία 

ηςκ ηοηηάνςκ. Δίκαζ επίζδξ απαναίηδημ βζα ηδκ επανηή εονεμεζδζηή θεζημονβία. Μενζηέξ 

ιεθέηεξ δείπκμοκ υηζ ηα ζοιπθδνχιαηα ζεθδκίμο αολάκμοκ ηδκ ακηίζηαζδ ζε ζμβεκείξ 

θμζιχλεζξ. Ζ ακεπάνηεζα ζε ζεθήκζμ, ζε ιεθέηεξ πμο έπμοκ βίκεζ ζε γχα, έπεζ δείλεζ υηζ 

ιπμνεί κα ζοκηεθέζεζ ζηδκ απχθεζα ιαθθζχκ, ζε ηαεοζηένδζδ ηδξ ακάπηολδξ, ζε 

ακαπαναβςβζηή απμηοπία ηαζ πνμαθήιαηα ημο παβηνέαημξ. 

Φεπδάξγπξνο: Ο ρεοδάνβονμξ είκαζ ζδιακηζηυξ βζα εηαημκηάδεξ έκγοια πμο θεζημονβμφκ 

ζημ ζχια. Σα παιδθά επίπεδα ρεοδανβφνμο ζε παζδζά ιπμνεί κα είκαζ ιζα αζηία ηδξ ηαηήξ 

ακάπηολδξ. Ζ ακεπάνηεζα ρεοδανβφνμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηαεοζηένδζδ ηδξ 

ζελμοαθζηήξ ςνίιακζδξ. μθζβμζπενιία, ακζηακυηδηα, απχθεζα ιαθθζχκ, βθςζζίηζδα, 

δοζηνμθία ηςκ κοπζχκ, ηφθθςζδ ηδ κφπηα, ιεζςιέκδ αίζεδζδ βεφζδξ ηαζ υζθνδζδξ, 

ηαηάεθζρδ, ηαηακαβηαζηζηή ζοιπενζθμνά, ηαζ ιεζςιέκδ υνελδ (αηυια ηαζ ιέπνζ ημ ζδιείμ 

ηδξ ακμνελίαξ). Ζ ακζζμννμπία ιεηαλφ παθημφ ηαζ ρεοδανβφνμο (παθηυξ πάνα πμθφ ζε 

ζπέζδ ιε ρεοδάνβονμ) ιπμνεί κα ζοκδέεηαζ ιε επζεεηζηή ή ακηζημζκςκζηή ζοιπενζθμνά. 

Μπμνεί κα οπάνπεζ ιζα ζφκδεζδ ιεηαλφ έθθεζρδξ ρεοδανβφνμο ηαζ δζάννμζαξ. Ο 

ρεοδάνβονμξ είκαζ επίζδξ ζδιακηζηυξ βζα ηδ θεζημονβία ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ. Ζ 

θήρδ εκυξ δζζηίμο ρεοδανβφνμο απυ ημ ζηυια, ηαζ ημ πζπίθζζια ημο είκαζ ιζα πμθφ 

απμηεθεζιαηζηή εεναπεία βζα ημκ πμκυθαζιμ. Ζ ακεπάνηεζα ρεοδανβφνμο ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζε ιεζςιέκδ θεζημονβία ημο εφιμο αδέκα.  Ο ηεναημεζδήξ είκαζ μ ζζηυξ ιε ηδκ 

ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ρεοδανβφνμο ηαζ επδνεάγεηαζ απυ έθθεζρδ ρεοδανβφνμο. Σα 

λδνά, ενεεζζιέκα ιάηζα ιπμνεί κα πνμηφρμοκ απυ ηα παιδθά επίπεδα ρεοδανβφνμο. 
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2.4.6 Αλαγθαία ιηπίδηα 

Πμθθά έπμοκ βναθηεί ηαζ έπμοκ βίκεζ βκςζηά βζα ημοξ ηζκδφκμοξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ 

ηαηακάθςζδ θίπμοξ. Οζ βζαηνμί, μζ βοικαζηέξ ηαζ μζ δζαζημθυβμζ ζοζηήκμοκ παιδθήξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ζε θζπανά δζαηνμθήξ. Χζηυζμ, ιέζα ζε υθεξ αοηέξ ηζξ ζοζηάζεζξ έπεζ παεεί 

ημ βεβμκυξ υηζ ημ θίπμξ είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έκα απαναίηδημ ζοζηαηζηυ ηδξ 

ακενχπζκδξ δζαηνμθήξ. Έκα ακενχπζκμ ζχια πνεζάγεηαζ θίπδ ηαζ έθαζα βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ, ηδκ αηεναζυηδηα ηςκ 

ιειανακχκ ημο δένιαημξ ηαζ ηδξ αθέκκαξ ηαζ ηδκ απμννυθδζδ ηςκ θζπμδζαθοηχκ αζηαιζκχκ 

(αζηαιίκεξ A, E, D ηαζ K). Χζηυζμ υθα ηα θίπδ δεκ είκαζ ίδζα. Κάπμζα πνέπεζ κα 

απμθεφβμκηαζ, εκχ ιενζηά είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ ζοζηαηζηά βζα ιζα οβζεζκή δζαηνμθή. Σα 

πενζζζυηενα άημια πνέπεζ κα πνμζεέζμοκ ιζα πδβή ηςκ απαναίηδηςκ θζπανχκ μλέςκ ζηδ 

δζαηνμθή ημοξ, ηαεχξ δ πθήνδξ απμθοβή ηαηακάθςζδξ θζπχκ δεκ είκαζ πάκηα ιζα ηαθή ζδέα. 

Σα ακαβηαία θζπανά μλέα δεκ είκαζ ιυκμ ακαβηαία. Δίκαζ γςηζηά βζα ηδκ θεζημονβία ημο 

μνβακζζιμφ. Γοζηοπχξ μζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ ζημκ θεβυιεκμ ακαπηοβιέκμ δοηζηυ ηυζιμ 

έπμοκ ζοπκά ακεπανηή πνυζθδρδ ηςκ ακαβηαίςκ θζπανχκ μλέςκ, βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ. 

Μία απυ ηζξ ηφνζεξ αζηίεξ ηδξ μοζζχδμοξ ακεπάνηεζαξ ζε ακαβηαία θζπανά μλέα είκαζ δ 

ηαηακάθςζδ ηςκ οδνμβμκςιέκςκ ηαζ ιενζηχξ οδνμβμκςιέκςκ θζπχκ. Ζ οδνμβυκςζδ είκαζ 

ιζα δζαδζηαζία ζηδκ μπμία δζμπεηεφεηαζ οδνμβυκμ ζημ θάδζ, ιεηαηνέπμκηάξ ημ ζε ζηενευ. 

Γοζηοπχξ, έηζζ αθθάγεζ δ πδιεία ημο εθαίμο, πμο ημ ηαεζζηά άπνδζημβζα ημκ μνβακζζιυ. Ζ 

οδνμβυκςζδ ηςκ εθαίςκ ιεηαηνέπεζ έκα οβνυ έθαζμ ζε έκα ζηενευ θίπμξ, ιε πμθφ ιεβάθδ 

δζάνηεζα γςήξ – ηαθυ βζα επελενβαζηέξ ηνμθίιςκ, ηαηυ βζα ηδκ οβεία ημο αηυιμο. Σα θίπδ 

πμο δδιζμονβμφκηαζ μκμιάγμκηαζ «ηνακξ-θζπανά μλέα» ηαζ ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ 

πνμαθήιαηα οβείαξ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Σα ηνακξ-θζπανά μλέα, υπζ ιυκμ πνμηαθμφκαπυ ιυκα ημοξ πνμαθήιαηα οβείαξ, ειπμδίγμοκ 

επίζδξ ημκ μνβακζζιυ κα απμννμθήζεζηα ακαβηαία θζπανά μλέα, ηαεχξ ηα ηνακξ-θζπανά 

μλέα δέκμκηαζ ηαηά πνμηεναζυηδηα ζηα έκγοια πμο είκαζ απαναίηδηα βζα ημ ιεηααμθζζιυ 

ημοξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, έκα ημζκυ ζφιπηςια πμο ηα ηνακξ-θζπανά μλέα δδιζμονβμφκ 

είκαζ ιζα θαπηάνα βζα ηδβακδηά ηνυθζια ή ζκαη πμο ηδβακίγμκηαζ ζε θάδζ, υπςξ ηα ηζζπξ 

παηαηχκ. Σμ ζχια πναβιαηζηά επζεοιεί ηδκ πνυζθδρδ ηςκ ακαβηαίςκ θζπανχκ μλέςκ, αθθά 

υηακ αοηά ακηζηαείζηακηαζ ζηδ δζαηνμθή απυ ηα ηνακξ-θζπανά μλέα, ηα ηεθεοηαία θνάγμοκ 

ηα έκγοια ηαζ μδδβμφκ ζε ζμαανή ακεπάνηεζα πνυζθδρδξ ακαβηαίςκ θζπανχκ μλέςκ. Σα 

άημια εα πνέπεζ κα εκεαννφκμκηαζ κα απμθεφβμοκ ηεθείςξ υθεξ ηζξ ιμνθέξ οδνμβμκςιέκςκ 

ηαζ ιενζηχξ οδνμβμκςιέκςκ θζπχκ. ζμ πενκάεζ μ ηαζνυξ, μζ ενεοκδηέξ ανίζημοκ υθμ ηαζ 
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πενζζζυηενμ άζπδια πνάβιαηα ζπεηζηά ιε ηα οδνμβμκςιέκαθίπδ ηαζ ηα ηδβακζζιέκα 

ηνυθζια(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Μενζηά απυ ηα πμθθά πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηνακξ-θζπανά μλέα πενζθαιαάκμοκ 

(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004):(1) Οζ βοκαίηεξ ιε 

ορδθυηενα επίπεδα ηνακξ θζπανχκ ζηα ηφηηανα ημοξ είκαζ πμθφ πζμ πζεακυ κα ακαπηφλμοκ 

ηανηίκμ ημο ιαζημφ απυ εηείκεξ ιε παιδθά επίπεδα. (2) Σα ορδθά επίπεδα ηνακξ-θζπανχκ 

μλέςκ δδιζμονβμφκ ζοζζχνεοζδ ηςκ αζιμπεηαθίςκ, δ μπμία είκαζ δ ανπή ηδξ 

αεδνςιαηζηήξπθάηαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζηεθακζαία κυζμ. (3) Ο πυκμξ ηαζ δ θθεβιμκή 

επζδεζκχκμκηαζ ζε άημια πμο ηαηακαθχκμοκ οδνμβμκςιέκα θίπδ, ηαεχξ αοηά απμηνέπμοκ 

ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ θοζζηχκ ακηζθθεβιμκςδχκ μοζζχκ πμο πανάβμκηαζ ηακμκζηά απυ ημκ 

μνβακζζιυ. Δάκ ηάπμζμξ πάζπεζ απυ πνυκζμ πυκμ ή πνυζθαηα έπεζ ηναοιαηζζηεί, πνέπεζ κα 

απμθεφβεζαοζηδνά ηα οδνμβμκςιέκα θίπδ. (4) Σα ηνακξ-θζπανά μλέα εκζςιαηχκμκηαζ ζηα 

ηφηηανα ηαζ επδνεάγμοκ ηδκ αηεναζυηδηα ηδξ ηοηηανζηήξ ιειανάκδξ. Αοηυ ηαεζζηά ηδ 

ιειανάκδ θζβυηενμ ακεεηηζηήηαζ επζηνέπεζ ζε ααηηήνζα ηαζ ζμφξ κα εζζέθεμοκ ζηα ηφηηανα. 

Δίκαζ ιζα πδβή ηςκ πνμαθδιάηςκ ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ. (5) Μπμνεί κα οπάνλεζ 

ζφκδεζδ ιεηαλφ ηςκ ηνακξ-θζπανχκ μλέςκ ιε ηδκ ηαηάεθζρδ ηαζ ηδκ ηυπςζδ. Οζ ζζημί ημο 

εβηεθάθμο ηαζ ηςκ κεφνςκ έπμοκ ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε θίπμξ. Ονζζιέκεξ ένεοκεξ 

εεςνμφκ υηζ υηακ ηα ηνακξ-θζπανά μλέα εκζςιαηχκμκηαζ ζηα κεονζηά ηφηηανα επδνεάγμοκ 

μνζζιέκεξ θεζημονβίεξ ημοξ, δδιζμονβχκηαξ πνμαθήιαηα, υπςξ ηαηάεθζρδ. (6) Ζ ιοσηή 

ηυπςζδ ηαζ ηα δενιαηζηά πνμαθήιαηα ζοκδέμκηαζ επίζδξ ιε οδνμβμκςιέκα θζπανά μλέα. Σα 

ηνακξ θζπανά μλέα δζεοημθφκμοκ ηδκ ηυπςζδ ηςκ ιοχκ. Γεδμιέκμο υηζ ημ πενίαθδια ηδξ 

ιοεθίκδξ απμηεθείηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ θίπμξ, ηα ηνακξ-θζπανά μλέα ιπμνεί κα 

επδνεάζμοκ ηδ θεζημονβία ημο κεονζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ιπμνεί κα οπάνπεζ ιζα ζφκδεζδ 

ιεηαλφ ημο ζοκδνυιμο ηδξ εθθεζιιαηζηήξ πνμζμπήξ. (7) Σα πενζζζυηενα ηζζπξ ηαζ ηα 

ηδβακδηά ζκαη πενζέπμοκ οδνμβμκςιέκα θίπδ. Σα οδνμβμκςιέκα θίπδ ανίζημκηαζ επίζδξ ζε 

πμθθά ζοζηεοαζιέκα ηνυθζια υπςξ ηνάηεν, ανημζηεοάζιαηα, αηυιδ ηαζ ζημ ρςιί. 

Βνίζημκηαζ ζηδ ιανβανίκδ, ηδ ιαβζμκέγα ηαζ ζε πμθθέξ ζοζηεοαζιέκεξ ζάθηζεξ πμο 

πνμμνίγμκηαζ βζα ζαθάηεξ. Γεκ είκαζ υθα ηα θίπδ ηαηά βζα ημ ακενχπζκμ ζχια. Σα θίπδ πμο 

επζηνέπμκηαζ πενζθαιαάκμοκ αοηά πμο πνμένπμκηαζ απυ ςιμφξ λδνμφξ ηανπμφξ (άρδημοξ), 

ημ πανεέκμ ή έληνα πανεέκμ εθαζυθαδμ ηαζ ηα ααμηάκημ. Σα άημια πνέπεζ κα εκεαννφκμκηαζ 

κα ηνχκε ηνμθέξ πμο πενζέπμοκ ηα ακαβηαία θζπανά μλέα. Οζ ςιμί λδνμί ηανπμί ηαζ μζ 

ζπυνμζ, ηαζ ηα ράνζα, υπςξ μ ζμθμιυξ, είκαζ ηαθέξ πδβέξ ηςκ ακαβηαίςκ θζπανχκ μλέςκ. Οζ 

αζεεκείξ πμο πάζπμοκ απυ πνυκζμ πυκμ ηαζ θθεβιμκέξ πνέπεζ κα απμθεφβμοκ αοζηδνά ηα 
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οδνμβμκςιέκα θίπδ. Οπυηε εα πνέπεζ κα ηαηακαθχκμοκ ιζηνέξ πμζυηδηεξ ηνέαημξ, 

δεδμιέκμο υηζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ιπμνεί κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάπηολδ θθεβιμκχκ. 

Έκαξ άθθμξ θυβμξ βζα ακεπάνηεζα απαναίηδηςκ θζπανχκ μλέςκ είκαζ δ επζηνάηδζδ ηδξ 

παιδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε θζπανά δζαηνμθήξ. Πμθθά άημια είκαζ ηυζμ θμαζζιέκα ιε ημ 

θίπμξ, πμο ηαηακαθχκμοκ γάπανδ ηαζ άθθεξ ηάεε είδμοξ πδιζηέξ μοζίεξ ακ ημ θαβδηυ  

οπυζπεηαζ κα έπεζ παιδθή πενζεηηζηυηδηα ζε θζπανά. Σμ πνυαθδια δεκ είκαζ δ πμζυηδηα ημο 

θίπμοξ πμο ηάπμζμξ ηνχεζ υζμ είκαζ δ πμζυηδηα ημο θίπμοξ πμο αοηυξ ηνχεζ (Weatherby, 

2004). 

2.4.7 άθραξα 

Ζ δοζθεζημονβία ζηδ νφειζζδ ηςκ επζπέδςκ ζαηπάνμο ζημ αίια θεάκεζ ζπεδυκ ζε 

επζδδιζηέξ δζαζηάζεζξ ζημ δοηζηυ ηυζιμ, ηαζ δ Γφζδ είκαζ απμθαζζζιέκδ κα ελάβεζ αοηή ηδκ 

ηαηάνα ζε πμθθέξ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ, πμο αθέπμοκ ιζα άκεο πνμδβμοιέκμο έηνδλδ ζηα 

επίπεδα παποζανηίαξ ηα ηεθεοηαία 10 πνυκζα. Ζ δοζθεζημονβία ζηδ νφειζζδξ ηςκ επζπέδςκ 

ζαηπάνμο ζημ αίια δεκ πνμηφπηεζ λαθκζηά. Έκαξ άκενςπμξ δεκ λοπκά ιζα ιένα ιε δζααήηδ 

ηφπμο ΗΗ πςνίξ κα έπεζ απυ πνζκ εκδείλεζξ υηζ ηάηζ δεκ πάεζ ηαθά. Ο ζαηπανχδδξ δζααήηδξ 

ηφπμο ΗΗ αημθμοεεί έκα φπμοθμ ζπέδζμ ακάπηολδξ ηαζ ζοκεπάβεηαζ, ζε ηάπμζμ ααειυ, 

δοζθεζημονβία ζε ηνία υνβακα πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ νφειζζδ ημο ζαηπάνμο: ημ εκδμηνζκζηυ 

πάβηνεαξ, ημ ήπαν ηαζ ηα επζκεθνίδζα. Αοηά ηα ηνία υνβακα ζοκενβάγμκηαζ ανιμκζηά βζα κα 

νοειίζμοκ ηαζ κα ελμιαθφκμοκ ηα επίπεδα βθοηυγδξ ζημ αίια ηαε‘ υθδ ηδκ δζάνηεζαξ ηδξ 

διέναξ ηαζ ηδξ κφπηαξ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004) 

ηακ έκα άημιμ ηαηακαθχκεζ έκα βεφια ιε οδαηάκεναηεξ ημ πάβηνεαξ απεθεοεενχκεζ ηδκ 

μνιυκδ ζκζμοθίκδ ηαζ ακμίβεζ ηα ηφηηανα βζα κα δεπεμφκ ηδ βθοηυγδ, ιεζχκμκηαξ έηζζ ηα 

ζοκμθζηά επίπεδα βθοηυγδξ. Ακάιεζα ζηα βεφιαηα ηαζ ημ ανάδο ηα επζκεθνίδζα 

απεθεοεενχκμοκιζηνέξ πμζυηδηεξ ηςκ βθοημημνηζημεζδχκ μνιμκχκ πμο δζεβείνμοκ ημ 

ζοηχηζ κα απεθεοεενχκμοκ βθοημβυκμ, ηδ ιμνθή απμεήηεοζδξ ηδξ βθοηυγδξ. Αοηυξ είκαζ μ 

ιδπακζζιυξ πμο ελεθίπεδηε ζημ ζχια βζα κα δζαπεζνζζηεί ημοξ οδαηάκεναηεξ. Γοζηοπχξ, ηα 

πνμαθήιαηα ανπίγμοκ κα ειθακίγμκηαζ υηακ ηα επίπεδα ημο άβπμοξ είκαζ ορδθά ηαζ ζηαεενά 

ηαζ ηα άημια ηαηακαθχκμοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ οδαηακενάηςκ ζε ηάεε βεφια. ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή, δ ζκζμοθίκδ απεθεοεενχκεηαζ, δ βθοηυγδ ημο αίιαημξ ανπίγεζ κα πέθηεζ, 

αθθά, δοζηοπχξ, δ πμζυηδηα ηδξ ζκζμοθίκδξ πμο απεθεοεενχκεηαζ πνμηαθεί ιείςζδ ηςκ 

επζπέδςκ βθοηυγδξ ζημ αίια ηάης απυ ημ ηακμκζηυ επίπεδμ ηδξ κδζηείαξ. Αοηυ μδδβεί ζε 
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ιζα ηαηάζηαζδ πμο μκμιάγεηαζ ακηζδναζηζηή οπμβθοηαζιία (ColeηαζKramer, 2015 ∙ 

GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Καεχξ ηα επίπεδα ηδξ βθοηυγδξ ζημ αίια πέθημοκ ιε ηδκ ακηζδναζηζηή οπμβθοηαζιία, ηα 

επζκεθνίδζα ηαζ ημ ήπαν ένπμκηαζ πνμξ δζάζςζδ. Σα βθοημημνηζημεζδή ηοηθμθμνμφκ ηαζ ημ 

ήπαν μιαθμπμζεί ηα επίπεδα βθοηυγδξ ζημ αίια απεθεοεενχκμκηαξ ημ απμεδηειέκμ 

βθοημβυκμ. Γοζηοπχξ, αοηυ μδδβεί ζε ηυπςζδ ηςκ επζκεθνζδίςκ ηαζ ιζα ηαηάζηαζδ πμο 

μκμιάγεηαζ ακηίζηαζδ ζηδκ ζκζμοθίκδ. Καεχξ ηα ηφηηανα εηηίεεκηαζ ζε υθμ ηαζ 

πενζζζυηενδ ζκζμοθίκδ ανπίγμοκ κα βίκμκηαζ ακεεηηζηά ζηδ δνάζδ ηδξ. Αοηυ πνμηαθεί 

αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ βθοηυγδξ ζημ αίια, ηαζ ανπίγεζ κα είκαζ πμθφ δφζημθμ βζα ημ ζχια κα 

ηα ιεζχζεζ. Ο δζααήηδξ ηφπμο II ηαζ δ παποζανηία είκαζ πζεακχξ ζοκέπεζα ηδξ ιδ-

ακηζιεηχπζζδξ ηδξ νφειζζδξ ηςκ επζπέδςκ βθοηυγδξ ζημ αίια, ηαεχξ ηαζ ηςκ πμθθχκ 

επζπθμηχκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ακελέθεβηηδ βθοηυγδ ζημ αίια. 

Ζ οπμβθοηαζιία ή ηα παιδθά επίπεδα ζαηπάνμο ζημ αίια, ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ηυπςζδ, 

ηαηάεθζρδ ηαζ θζβμφνεξ. Ζ οπμβθοηαζιία είκαζ ηυζμ αζηία μνζζιέκςκπνμαθδιάηςκ 

οβείαξ,υζμ ηαζ απμηέθεζια άθθςκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ. Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηυπςζδ, 

ηαηάεθζρδ, γάθδ, θζβμφνεξ, παποζανηία ηαζ πμκμηεθάθμοξ. Αοηά ιπμνεί κα μθείθμκηαζ ζε 

δοζαίςζδ, ζε πεπηζηά πνμαθήιαηα, ζε πνμαθήιαηα άβπμοξ, ζε πνμαθήιαηα ηςκ 

επζκεθνζδίςκ, ζε ενεπηζηή ακεπάνηεζα, ζε αθθενβίεξ ηαζ ζε ηαηέξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ. Ο 

έθεβπμξ ηςκ επζπέδςκ ζαηπάνμο ζημ αίια αμδεά ηα άημια πμο οπμθένμοκ κα αζζεακεμφκ 

ηαθφηενα (Weatherby, 2004). 

ηακ αολδεεί ημ αάνμξ, επζαανφκεηαζ μ ιδπακζζιυξ πεζνζζιμφ ηδξ βθοηυγδξ, ηαζ οπάνπεζ 

ακάβηδ βζα πεναζηένς αλζμθυβδζδ ηαζ εεναπεία. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ οπάνπεζ ζδιακηζηή 

δοζθμνία ζηα ζοζηήιαηα πμο αμδεμφκ ζηδ νφειζζδ ημο ζαηπάνμο ζημ αίια. Αοηυ ιπμνεί 

κα μθείθεηαζ ζε αολδιέκδ ηαηακάθςζδ επελενβαζιέκςκ ζαηπάνςκ ζηδκ δζαηνμθή, 

επζκεθνζδζαηή ακεπάνηεζα, αολδιέκδ ηαηακάθςζδ οδνμβμκςιέκςκ θζπχκ, παποζανηία, ηαζ 

έθθεζρδ άζηδζδξ (Weatherby, 2004). 

2.4.8 Αλάγθε ζε βηηακίλεο 

Καηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ ακαβηχκ ηςκ αηυιςκ πνέπεζ ηακείξ κα εέζεζ ηδκ 

αηυθμοεδ ενχηδζδ: δ ηοπζηή δζαηνμθή ημο αζεεκμφξ αοημφ, ημο πανέπεζ ανηεηέξ αζηαιίκεξ 

ηαζ ιέηαθθα; φιθςκα ιε ημοξ δζαηνμθμθυβμοξ, δ ιέζδ δοηζηή δίαζηα πενζέπεζ πάνα 

πμθθμφξηαηενβαζιέκμοξ οδαηάκεναηεξ, υπζ ανηεηά απαναίηδηα ακαβηαία θζπανά μλέα ηαζ 
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πμθφ θίβεξ ίκεξ. Ο ζοκδοαζιυξ παιδθήξ πμζυηδηαξ ζκχκ ηαζ ζδζαίηενα επελενβαζιέκςκ 

οδαηακενάηςκ ηαζ θίπμοξ ζοιαάθθεζ ζε αολδιέκμ ηίκδοκμ ηανδζαηχκ παεήζεςκ, ηανηίκμο 

ηαζ δζααήηδ. Αηυιδ ηαζ μζ ζοιααηζηέξ ζαηνζηέξ ανπέξ πζζηεφμοκ υηζ δ ιέζδ δοηζηή δζαηνμθή 

δεκ είκαζ ζδακζηή, δεδμιέκμο υηζ ζοκδέεηαζ ιε ηαηή οβεία. Μζα ηαθή δζαηνμθή πνέπεζ κα 

απμηεθείηαζ απυ θνέζηα θνμφηα ηαζ θαπακζηά, δδιδηνζαηά μθζηήξ άθεζδξ, υζπνζα, λδνμφξ 

ηανπμφξ ηαζ ζπυνμοξ, άπαπα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα ηαζ ράνζα. Οζ άκενςπμζ δεκ ηνχκε ηα 

ίδζα ηνυθζια πμο έηνςβακ μζ παππμφδεξ ηαζ βζαβζάδεξ ημοξ, ηαζ αοηέξ μζ δζαηνμθζηέξ αθθαβέξ 

εκδέπεηαζ κα επδνεάζμοκ ηζξ απαζηήζεζξ ζε ενεπηζηά ζοζηαηζηά. Μενζηά ηνυθζια δεκ 

οπήνπακ ζηδκ Δονχπδ ή ηδκ Αζία έςξ ηδκ ακαηάθορδ ημο κέμο ηυζιμο. Πνζκ ημ 1492, δεκ 

οπήνπακ παηάηεξ ζηδκ Ηνθακδία, κημιάηεξ ζηδκ Ηηαθία ηαζ ιεθζηγάκα ή πνάζζκδ πζπενζά ζηδκ 

Αββθία. Αοηά ηα ηνυθζια είκαζ ηαθθζένβεζεξ πμο πνμήθεακ απυ ημ κέμ ηυζιμ. Άθθα 

ηνυθζια, υπςξ ημ νφγζ ηαζ δ ζυβζα, επίζδξ είκαζ ζπεηζηά κέα βζα ημοξ Δονςπαίμοξ. Άθθμ έκα 

πνυζθαημ θαζκυιεκμ είκαζ υηζ ηα θνμφηα ηαζ ηα θαπακζηά πθέμκ ζοθθέβμκηαζ πνζκ 

ςνζιάζμοκ. Ζ ςνίιακζδ αολάκεζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε ενεπηζηά ζοζηαηζηά ηςκ ηνμθίιςκ, 

έηζζ μζ δίαζηεξ ααζζζιέκεξ ζε άβμονεξ ηνμθέξ εκδέπεηαζ κα έπμοκ έθθεζρδ ζε μνζζιέκα 

ενεπηζηά ζοζηαηζηά. Πμθθά απυ ηα ζδιενζκά ηνυθζια οπμαάθθμκηαζ ζε επελενβαζία ιε 

επζπθέμκ ζοζηαηζηά ζε ζφβηνζζδ ιε ημ θαβδηυ ζημ πανεθευκ.  Γζα πανάδεζβια έκα ηαναέθζ 

ρςιί, ημ μπμίμ πνζκ απυ 100 πνυκζα είπε πνμεημζιαζηεί ιυκμ ιε ζζηάνζ, κενυ, αμφηονμ, ιαβζά 

ανημπμζίαξ ηαζ βθοηακηζηή μοζία βζα κα αμδεήζεζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ γφιδξ, ζήιενα ιπμνεί κα 

πενζέπεζ πενζζζυηενα απυ 100 ζοζηαηζηά, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ζοκηδνδηζηχκ ηαζ 

πνςζηζηχκ μοζζχκ, εκημιμηηυκςκ, γζγακζμηηυκςκ, ιοηδημηηυκςκ ηαζ πδιζηχκ ηαηαθμίπςκ 

απυ δζάθμνεξ ζοζηεοαζίεξ ηαζ δζαδζηαζίεξ ηαεανζζιμφ. Αοηά ηα πμθθαπθά ζοζηαηζηά 

ιπμνεί κα πενζπθέλμοκ ηδκ πέρδ ηαζ κα αολήζμοκ ημκ ηίκδοκμ αθθενβζηήξ ακηίδναζδξ. 

Ονζζιέκα πνυζεεηα ζημζπεία ζηδκ ηνμθζηή αθοζίδα έπμοκ αολήζεζ ηδκ ακάβηδ βζα μνζζιέκεξ 

αζηαιίκεξ ηαζ ακυνβακα άθαηα. Έκα πανάδεζβια αοημφ είκαζ ηα ηαηάθμζπα οδναγίκδξ ζηα 

ηνυθζια πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα ιοηδημηηυκα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημοξ βεςνβμφξ. 

Σα ιοηδημηηυκα απμννμθμφκηαζ ιαγί ιε ηζξ ενεπηζηέξ μοζίεξ απυ ημ πχια. Οζ εκχζεζξ 

οδναγίκδξ ακηαβςκίγμκηαζ ηαζ αολάκμοκ ηδκ ακάβηδ ημο ζχιαημξ βζα ηδ αζηαιίκδ Β6. Σα 

θοηά δεκ πνεζάγμκηαζ πάκηα ηα ίδζα ενεπηζηά ζοζηαηζηά υπςξ μζ άκενςπμζ. Γζα πανάδεζβια, 

ηα θοηά δεκ απαζημφκ ζεθήκζμ, ζχδζμ ή πνχιζμ βζα κα εοδμηζιήζμοκ. Αθθά εάκ ηα άημια 

ζηενμφκηαζ ημο ζεθδκίμο, ιπμνμφκ κα ακαπηφλμοκ μνζζιέκα ηανδζμθμβζηά πνμαθήιαηα, 

πνμαθήιαηα ζημοξ ιφεξ ηαζ έπμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ ηανηίκμο. Δάκ ζηενδεμφκ ημο ζςδίμο, 

μζ άκενςπμζ ιπμνμφκ κα ακαπηφλμοκ ανμβπμηήθδ, ηαζ εάκ ζηενδεμφκ ημο πνςιίμο, ιπμνμφκ 

κα ακαπηφλμοκ πνμαθήιαηα ζαηπάνμο ζημ αίια. Οζ άκενςπμζ ζήιενα δεκ ηνχκε ηζξ ίδζεξ 
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πμζυηδηεξ ηνμθίιςκ, μφηε ηδξ ίδζαξ πμζυηδηαξ πμο ηαηακάθςκακ μζ πνυβμκμί ημοξ (ηαζ ζε 

βεκζηυ ααειυ δεκ ενβάγμκηαζ ημ ίδζμ). Γζα πανάδεζβια, εάκ μζ άκενςπμζ πνεζάγμκηαζ ημ πμζυ 

ηανμηίκδξ πμο είκαζ δζαεέζζιμ απυ δφμ ηζθά ηανυημο, αθθά ηχνα ηνχκε ιυκμ δφμ 

ιειμκςιέκα ηανυηα, ηζκδοκεφμοκ κα πάνμοκ θζβυηενδ απυ ηδ αέθηζζηδ πμζυηδηα α-

ηανμηέκζμο (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Ζ αηυθμοεδ εκυηδηα δίκεζ ηάπμζεξ ααζζηέξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ δζαθμνεηζηέξ 

αζηαιίκεξ ηαζ ημ νυθμ ημοξ ζηδ θοζζμθμβία ημο ακενςπίκμο ζχιαημξ(BoothWymanηαζStoia, 

2013): 

Βηηακίλε A:διακηζηή βζα οβζή ιάηζα, δένια, ιαθθζά, μζηά, δυκηζα ηαζ ιοσηέξ ιειανάκεξ 

ηςκ ακαπκεοζηζηχκ, πεπηζηχκ ηαζ μονμδυπςκ μδχκ. 

VitaminB1 (Thiamine):διακηζηή βζα ηδκ απεθεοεένςζδ εκένβεζαξ απυ ηζξ ηνμθέξ, ηδκ 

δζαηήνδζδ ηδξ αηεναζυηδηαξ ημο κεονζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ βζα δζάθμνεξ άθθεξ ιεηααμθζηέξ 

θεζημονβίεξ. Δπίζδξ, είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ θοζζμθμβζηή υνελδ ηαζ ακάπηολδ. 

Βηηακίλε B2 (Riboflavin):οιιεηέπεζ ζηδκ απεθεοεένςζδ εκένβεζαξ απυ ηζξ ηνμθέξ. Βμδεά 

ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ οβείαξ ημο δένιαημξ, ηςκ ιαηζχκ ηαζ ηδξ εζςηενζηήξ επέκδοζδξ ηδξ 

ιφηδξ ηαζ ημο θαζιμφ. Βμδεά επίζδξ, ζημ ζπδιαηζζιυ ηςκ εκγφιςκ ημο ζοηςηζμφ ηαζ ζηδ 

θοζζμθμβζηή θεζημονβία ημο δζακμδηζημφ ηαζ ιοσημφ ζοζηήιαημξ. 

Βηηακίλε B3 (Niacinornicotinicacid):Απεθεοεενχκεζ εκένβεζα απυ ηζξ ηνμθέξ. Απαναίηδηδ 

βζα ηδ ζςζηή θεζημονβία ημο δζακμδηζημφ, ημο κεονζημφ ηαζ ημο πεπηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ 

βζα ηδ δζαηήνδζδ θοζζμθμβζηχκ επζπέδςκ πμθδζηενυθδξ. Βμδεά ζημ ζπδιαηζζιυ ηςκ 

ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ ηαζ ηςκ ζηενμσδχκ. Δίκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ ηαθή ηοηθμθμνία. 

Βηηακίλε B5 (Pantothenicacid):Απεθεοεενχκεζ εκένβεζα απυ ηζξ ηνμθέξ. Υνδζζιμπμζείηαζ 

ζηδκ παναβςβή μνιμκχκ ημο αδέκα αδνεκαθίκδξ ηαζ ζημ ιεηααμθζζιυ πμθδζηενυθδξ ηαζ 

θζπανχκ μλέςκ. Απαναίηδηδ βζα ηδ θεζημονβία ημο εβηεθάθμο, ημο ακμζμπμζδηζημφ 

ζοζηήιαημξ ηαζ οβζέξ δένια. Θεςνείηαζ απυ πμθθμφξ ζακ αζηαιίκδ «ακηζζηνεξ». Απαζηείηαζ 

βζα ημ ζπδιαηζζιυ ακηζζςιάηςκ, ηδκ επμφθςζδ πθδβχκ ηαζ ηδκ μιαθή ακάπηολδ. 

Βηηακίλε B6 (Pyridoxine):Απεθεοεενχκεζ εκένβεζα απυ ηζξ ηνμθέξ. διακηζηή βζα ημκ 

ιεηααμθζζιυ ημο θίπμοξ ηαζ ηςκ αιζκμλέςκ. Απαναίηδηδ βζα ηδκ παναβςβή ενοενχκ 
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αζιμζθαζνίςκ, βζα ηδ δζαηήνδζδ ζζμννμπίαξ οβνχκ, οβζμφξ κεονζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ 

εβηεθαθζηήξ θεζημονβίαξ. 

Βηηακίλε B12 (Cyanocobalamin):Ακάπθαζδ ημο ιοεθμφ ηςκ μζηχκ ηαζ ηςκ ενοενχκ 

αζιμζθαζνίςκ. φκεεζδ ημο DNA ηαζ οβζέξ κεονζηυ ζφζηδια. Ζ έθθεζρδ ηδξ απμηεθεί ιζα 

πμθφ ζοκδεζζιέκδ ακαζιία ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ ημο δοηζημφ ηυζιμο, ζδζαίηενα δε ζε 

αοημφξ πμο είκαζ εκηεθχξ πμνημθάβμζ, ηαευζμκ ζοκακηάηαζ ιυκμ ζε γςσηέξ ηνμθέξ. Ζ 

πνμΰπανλδ ηαημήεμοξ ακαζιίαξ, πμο ειπμδίγεζ ηδκ απμννυθδζή ηδξ απυ ημκ μνβακζζιυ, δ 

πεζνμονβζηή αθαίνεζδ ιένμοξ ημο ζημιάπμο, μ εζθευξ, μνζζιέκα ααηηήνζα πμο 

ακαπηφζζμκηαζ ζημ βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, δ ηαηή δζαηνμθή, δ θήρδ μνζζιέκςκ 

θανιάηςκ βζα ηδ εεναπεία ηςκ εθηςιάηςκ ηαζ δ οπεναμθζηή ηαηακάθςζδ αθημυθ 

πνμηαθμφκ ημ ακςηένς είδμξ ακαζιίαξ. Δπζαάθθεηαζ δ πμνήβδζή ηδξ απυ ζοιπθδνχιαηα 

δζαηνμθήξ ή μνζζιέκα δδιδηνζαηά ζημ ημοηί ηςκ μπμίςκ ακαβνάθεηαζ δ ορδθή 

πενζεηηζηυηδηα ζε αοηή ηδ αζηαιίκδ. Σμ 30% ηςκ ακενχπςκ ιεηά ηα 50 έηδ, ανπίγεζ 

ζηαδζαηά κα πάκεζ ιένμξ απυ ηα οβνά ημο ζημιάπμο πμο αμδεμφκ ζηδκ απμννυθδζδ απυ ημκ 

μνβακζζιυ ηςκ αζηαιζκχκ. Ζ αζηαιίκδ Β12 υιςξ ηαζ ιάθζζηα ζε ιμνθή ζοιπθδνχιαημξ 

δζαηνμθήξ, δεκ επδνεάγεηαζ απυ ηα μλέα ημο ζημιάπμο ηαζ απμννμθάηαζ απυ ημκ μνβακζζιυ 

εφημθα. Δάκ ημ 30% ηςκ ακενχπςκ πμο έπμοκ ιεζςιέκδ πμζυηδηα οβνχκ ζημ ζημιάπζ δεκ 

πάνμοκ εβηαίνςξ αζηαιίκδ Β12, οπάνπεζ δ πενίπηςζδ κα ακαπηφλμοκ ηάπμζμ είδμξ ακαζιίαξ, 

ηάπμζα κεονμθμβζηή αζεέκεζα ή κα πάκμοκ ζηαδζαηά ηδ ικήιδ ημοξ ηαζ κα ειθακίζμοκ 

ηάπμζα κυζμ ζημ αίια. 

Βηηακίλε C:Απαναίηδηδ βζα ηδ ζοκηήνδζδ ημο ημθθαβυκμο, ηςκ μζηχκ, ηςκ μφθςκ, ηςκ 

δμκηζχκ ηαζ ηςκ ηνζπμεζδχκ αββείςκ. Βμδεά ζηδκ απμννυθδζδ ημο ζζδήνμο ηαζ ζηδκ 

εηιεηάθθεοζδ ημο θοθζημφ μλέμξ. Έπεζ ακηζμλεζδςηζηέξ ζδζυηδηεξ-πνμζηαηεφεζ ηζξ αζηαιίκεξ 

Α ηαζ Δ. οιιεηέπεζ ζηδκ ακάπθαζδ ηςκ ηοηηάνςκ/ζζηχκ. Βμδεά ζημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ 

ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ ηαζ ηςκ μνιμκχκ, ημο αδέκα ηδξ αδνεκαθίκδξ, ζηδ ζοκηήνδζδ ημο 

ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηςκ θοζζμθμβζηχκ επζπέδςκ πμθδζηενυθδξ. 

Βηηακίλε D:Απαζηείηαζ βζα ηδκ απμννυθδζδ ημο αζαεζηίμο ηαζ ημο θςζθυνμο ηα μπμία 

ζοιαάθθμοκ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ οβείαξ ηςκ μζηχκ, ηςκ δμκηζχκ, ημο δένιαημξ, ηδξ ηανδζάξ, 

ηςκ κεφνςκ ηαζ ημο εονεμεζδή. 

ΒηηακίλεE:Ηζπονυ ακηζμλεζδςηζηυ, απμηνέπεζ ηδκ μλείδςζδ μνζζιέκςκ θζπχκ ηαζ αζηαιζκχκ. 

Βμδεά ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ θοζζμθμβζηήξ ενυιαςζδξ ημο αίιαημξ ηαζ ζηδκ αηεναζυηδηα ηςκ 
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ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ. Παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ οβζμφξ θεζημονβίαξ ημο 

ηανδζαββεζαημφ ηαζ ημο ακαπαναβςβζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηδξ οβζμφξ ηαηάζηαζδξ ημο 

δένιαημξ. Ζ D-άθθα ημημθενυθδ είκαζ δ πζμ δναζηζηή ιμνθή ηδξ αζηαιίκδξ Δ ηαζ 

ηαηαηναηείηαζ απυ ημοξ ζζημφξ ζε ιεβαθφηενμ επίπεδμ. 

ΒηηακίλεK: Βμδεά ζηδκ πήλδ ημο αίιαημξ ηαζ ζηδκ δζαηήνδζδ ηδξ οβείαξ ηςκ μζηχκ. 

2.4.9 Δπηλεθξίδηα 

Σα επζκεθνίδζα, είκαζ δφμ ιζηνμί εκδμηνζκείξ αδέκεξ πμο εκημπίγμκηαζ αηνζαχξ πάκς απυ 

ημοξ κεθνμφξ. Πανά ημ πμθφ ιζηνυ ιέβεευξ ημοξ, πανάβμοκ πμθφ ζδιακηζηέξ μνιυκεξ  πμο 

είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδ γςή, υπςξ δ ημνηζγυθδ, δ αθδμζηενυκδ, δ αδνεκαθίκδ ηαζ 

ακδνμβυκα. Οζ μνιυκεξ αοηέξ ηαεμνίγμοκ ηδκ απάκηδζδ ημο μνβακζζιμφ ζημ ζηνεξ, 

ζςιαηζηυ απυ μπμζαδήπμηε αζεέκεζα ή ροπμθμβζηυ, αθθά ηαζ νοειίγμοκ ηδκ ανηδνζαηή 

πίεζδ, ημκ ιεηααμθζζιυ ηαζ πμθθέξ άθθεξ θεζημονβίεξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ. Δκδεζηηζηυ 

ηδξ ζδιαζίαξ πμο έπμοκ βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ημο μνβακζζιμφ είκαζ υηζ, ακ βζα 

μπμζμκδήπμηε θυβμ, ηα επζκεθνίδζα αθαζνεεμφκ ηαζ δεκ βίκεζ θανιαηεοηζηή ακηζηαηάζηαζδ 

ηςκ μνιμκχκ οπάνπεζ ηίκδοκμξ εακάημο(BoothWymanηαζStoia, 2013).  

Σμ άβπμξ ιπμνεί κα οπμκμιεφζεζ ηδκ οβεία εκυξ αηυιμο. Ζ ζφκδεζδ ιεηαλφ ημο άβπμοξ ηαζ 

ηδξ ορδθήξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ, ηζξ ηανδζαηέξ παεήζεζξ ηαζ ηα πμθθά πεπηζηά πνμαθήιαηα 

είκαζ ηαεζενςιέκδ ζηδκ ζαηνζηή αζαθζμβναθία. Σμ άβπμξ δδιζμονβεί μνιμκζηέξ δζαηαναπέξ 

ηαζ ιεηααμθέξ ζηα επίπεδα ζαηπάνμο ζημ αίια, ηαζ πνμηαθεί ημ ζχια κα απεηηνίκεζ 

ενεπηζηά ζοζηαηζηά ηαζ επδνεάγεζ ανκδηζηά ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. Σα επζκεθνίδζα 

επδνεάγμκηαζ άιεζα απυ ημ άβπμξ, ηαεχξ εοεφκμκηαζ βζα ημ ιδπακζζιυ «θοβήξ ή πάθδξ» ημο 

μνβακζζιμφ. Σα επζκεθνίδζα ακηαπμηνίκμκηαζ ζημ άβπμξ ζε ηνία δζαηνζηά ζηάδζα. ημ ανπζηυ 

ζηάδζμ, ηα επζκεθνίδζα ιεβεεφκμκηαζ ηαζ δ πανμπή αίιαημξ πνμξ αοηά αολάκεζ. Καεχξ ημ 

άβπμξ ζοκεπίγεηαζ, μζ αδέκεξ ανπίγμοκ κα ζοννζηκχκμκηαζ. Σεθζηά, ακ ημ άβπμξ ζοκεπζζηεί, μζ 

αδέκεξ εα θεάζμοκ ζημ ηνίημ ζηάδζμ, ημ μπμίμ εα μδδβήζεζ ζε ελάκηθδζδ ηςκ επζκεθνζδίςκ 

(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Σα επζκεθνίδζα πανάβμοκ μνζζιέκεξ μνιυκεξ ζε απάκηδζδ ζημ άβπμξ. ε ιζα αβπςηζηή 

ηαηάζηαζδ, αολάκμοκ ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ, ιεηαθένμοκ ημ αίια απυ ηα έκηενα πνμξ ηα 

άηνα, αολάκμοκ ημκ ηανδζαηυ νοειυ, ηαηαζηέθθμοκ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια ηαζ 

αολάκμοκ ηδκ ζηακυηδηα πήλδξ ημο αίιαημξ. Αοηή δ απυηνζζδ ςζηυζμ ζημπεφεζ κα είκαζ 

αναπφαζα. ηακ μ πνςηυβμκμξ άκενςπμξ πενπαημφζε ιέζα απυ ημ δάζμξ ηαζ έαθεπε έκα 
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άβνζμ γχμ, αφλακε μ ηανδζαηυξ ημο παθιυξ, δζαζηέθθμκηακ μζ ηυνεξ ηςκ ιαηζχκ ημο, ημ αίια 

μδδβμφκηακ ιαηνζά απυ ημ πεπηζηυ ζφζηδια ζηα πένζα ηαζ ηα πυδζα, αεθηζχκμκηακ δ πδηηζηή 

ζηακυηδηα ημο αίιαημξ, αεθηζχκμκηακδ ακηίθδρδ ημο ηαζ αφλακε δ πίεζδ ημο αίιαημξ. ημ 

ζδιείμ εηείκμ είηε ζήηςκε ημ νααδί ημο ηαζ πνμζπαεμφζε κα πμθειήζεζ ημ γχμ είηε 

ηνέπμκηακ ζε θοβή. Οζ θοζζμθμβζηέξ αθθαβέξ πμο πνμένπμκηακ απυ ηα επζκεθνίδζα έηακακ 

ημ ζχια πζμ απμηεθεζιαηζηυ ζημ κα εθανιυζεζ μπμζμδήπμηε απυ αοηά ηα πνάβιαηα. Αοηυ 

θέβεηαζ ακηίδναζδ «θοβήξ ή πάθδξ». Δάκ επζγμφζεηδξ δμηζιαζίαξ, μζ πζεακυηδηεξ κα οπμζηεί 

ιία ακάθμβδ δμηζιαζία πμο εα έααγε ηα επζκεθνίδζα ηαζ ημ οπυθμζπμ ημο ζχιαηυξ ημο ζε 

εβνήβμνζδ λακά ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια ήηακ ιζηνέξ. Θα είπε ηδκ εοηαζνία κα 

παθανχζεζ, κα θάεζ ηανφδζα ηαζ ιμφνα (ηαζ θίβμ ηνέαξ απυ ημ άβνζμ γχμ, ακ ήηακ ηοπενυξ). 

Σα επζκεθνίδζα εα είπακ ηδκ εοηαζνία κα ακαηάιρμοκ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ 

GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Πμθθμί άκενςπμζ ζηδκ ζφβπνμκδ ημζκςκία δεκ έπμοκ ηδκ πμθοηέθεζα βζα ιζα πενίμδμ 

απμηαηάζηαζδξ ηςκ ηαηαπμκδιέκςκ ημοξ επζκεθνζδίςκ. Οζ αθθαβέξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ 

ηδκ οπενπαναβςβή ηςκ μνιμκχκ ηςκ επζκεθνζδίςκ βίκμκηαζ ιυκζιεξ. Ζ δζέβενζδ ηςκ 

επζκεθνζδίςκ πνμηαθεί ιείςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ, έηζζ χζηε 

έκα άημιμ ηάης απυ ζοκεπή πίεζδ ηείκεζ κα παεαίκεζ ηνομθμβήιαηα ηαζ άθθα πνμαθήιαηα 

ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ αθθενβζχκ. Αοηυ πνμηαθείηαζ 

απυ ηδκ ιεζςιέκδ νμή ημο αίιαημξ ζημ πεπηζηυ ζφζηδια. Σμ άβπμξ πνμηαθεί πμθθά πεπηζηά 

πνμαθήιαηα υπςξ δοζπερία, ημθίηζδα ηαζ ζφκδνμιμ εοενέεζζημο εκηένμο. Οζ μνιυκεξ ηςκ 

επζκεθνζδίςκ πνμηαθμφκ αφλδζδ ηδξ πδηηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο αίιαημξ, έηζζ χζηε ημ 

παναηεηαιέκμ άβπμξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζπδιαηζζιυ ανηδνζαηήξ πθάηαξ ηαζ 

ηανδζμπάεεζεξ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Ζ ακδζοπία ακαβηάγεζ ηα επζκεθνίδζα κα δμοθέρμοκ. Ζ παθάνςζδ ηαζ δ ήνειδ ζηέρδ ημοξ 

επζηνέπεζ κα επακαηάιρμοκ ηαζ κα εεναπεοημφκ. Γζ‘ αοηυ, δ βζυβηα ηαζ μ δζαθμβζζιυξ είκαζ 

ηυζμ ηαθά βζα ημοξ ακενχπμοξ. Σα άημια ιπμνμφκ ζε ιεβάθμ ααειυ κα δζαηδνήζμοκ ηδκ 

οβεία ηαζ ηδκ εκένβεζα ημοξ, ακ δεκ εηκεονίγμκηαζ ιε πνάβιαηα πάκς ζηα μπμία δεκ έπμοκ 

ηακέκακ απμθφηςξ έθεβπμ. Δίκαζ ημ πμζυ ηδξ ακδζοπίαξ ηαζ δεκ είκαζ απαναίηδηα ημ ιέβεεμξ 

ημο πνμαθήιαημξ πμο πνμηαθεί ηα επζκεθνίδζα. Ακ ακδζοπμφκ πμθφ βζα ιζηνά πνμαθήιαηα, 

ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ιεβάθδ γδιζά ζηα επζκεθνίδζά ημοξ  απυ ηάπμζμκ πμο πναβιαηζηά έπεζ 

πμθφ άβπμξ. Δάκ ιπμνμφκ κα εθέβλμοκ ηδκ ακδζοπία ημοξ υηακ δέπμκηαζ πίεζδ, 
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εθαπζζημπμζμφκ ηδ γδιζά πμο πνμηαθεί ημ άβπμξ ζηδκ οβεία ημοξ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ 

GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004).  

Ο Selye πενζέβναρε ηδκ πνμμδεοηζηή αφλδζδ ημο άβπμοξ πμο επδνεάγεζηα επζκεθνίδζα ςξ 

έκα ζφκδνμιμ βεκζηήξ πνμζανιμβήξ. Σμ πνχημ ζηάδζμ μκμιάγεηαζ δ ακηίδναζδ ζοκαβενιμφ. 

ε αοηυ ημ ζηάδζμ ημ άημιμ (ιε οβζή επζκεθνίδζα) ιπμνεί κα εηηεθέζεζ εηπθδηηζηά 

μπμζαδήπμηεακάβηδ πνμηφρεζ. Ο πνςηυβμκμξ άκενςπμξ, αθέπμκηαξ ιία ηίβνδ, ήηακ ζε εέζδ 

κα ηνέλεζ πζμ βνήβμνα απυ υ, ηζ μκεζνεφηδηε πμηέ δοκαηυκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακηίδναζδξ 

ημο ζημ ζοκαβενιυ. Ακ ημ άβπμξ ςζηυζμ ζοκεπζζηεί, ημ ζχια εζζένπεηαζ ζημ ζηάδζμ ηδξ 

ακηίζηαζδξ, ηαηά ημ μπμίμ ηα επζκεθνίδζα ιεβεεφκμκηαζ. Σμ άημιμ ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ 

πίεζδ ηαζ ηδ πεζνίγεηαζ απμηεθεζιαηζηά. Αοηυξ ή αοηή ιπμνεί κα αζζεάκμκηαζ ςζηυζμ 

ζηδκπνίγα. Σμ άημιμ ιπμνεί κα έπεζ ηνφα ή οβνά πένζα, ηαποπαθιία ή ιεζςιέκδ υνελδ, αθθά 

δεκ έπεζ ανπίζεζ κα αζζεάκεηαζ ηάπμζμ απυ ηα πζμ ζμαανά ζοιπηχιαηα ημο επυιεκμο 

ζηαδίμο. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ζηαδίμο ηδξ ελάκηθδζδξ, ηα επζκεθνίδζα ανπίγμοκ κα 

απμηοβπάκμοκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ απαζηήζεζξ πμο δέπμκηαζ. Καηά ηδ δζάνηεζα αοημφ ημο 

ζηαδίμο, ημ άημιμ ανπίγεζ κα έπεζ ιζα πμζηζθία ζοιπηςιάηςκ υπςξ ηυπςζδ, πεπηζηά 

πνμαθήιαηα, παποζανηία, ηαηάεθζρδ, γάθδ, θζπμεοιία, αθθενβίεξ ηαζ πμθθά άθθα 

πνμαθήιαηα. Άημια ιε αδφκαια επζκεθνίδζα πμεμφκ ζοπκά ηαθέ ηαζ γάπανδ, ηαεχξ ηαζ ημ 

αθάηζ. Ζ γάπανδ ηαζ δ ηαθεΐκδ δζεβείνμοκ ηα επζκεθνίδζα. Σα επζκεθνίδζα ζε αοηυ ημ ζηάδζμ 

ιπμνμφκ κα πανμιμζαζημφκ ιε δφμ άθμβα πμο έθημοκ έκα θμνηίμ ιε ημφαθα πάκς ζε έκα 

αμοκυ. Ζ γάπανδ ή δ ηαθεΐκδ είκαζ ημ ιαζηίβζμ πμο πνδζζιμπμζεί ημ άημιμ βζα κα ακαβηάζεζ 

ηα άθμβα κα ζοκεπίζμοκ ηδκ πνμζπάεεζα, εκχ αοηά πμο πναβιαηζηά πνεζάγμκηαζ βζα κα 

θηάζμοκ ζηδκ ημνοθή ημο αμοκμφ είκαζ δ ηνμθή ηαζ ιζα πενίμδμ ακάπαοζδξ 

(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Ζ απμηεθεζιαηζηή εεναπεία ηςκ επζκεθνζδίςκ απαζηεί ηδκ πθήνδ απμθοβή ημο άβπμοξ βζα 

υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενμ δζάζηδια. Σμ ζοκαζζεδιαηζηυ ζηνεξ είκαζ ημ είδμξ ημο ζηνεξ 

πμο μζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ ζηέθημκηαζ υηακ ακαθένεηαζ δ θέλδ άβπμξ, αθθά οπάνπμοκ 

πμθθά δζαθμνεηζηά είδδ ημο ζηνεξ: ημ εενιζηυ ζηνεξ πμο είκαζ απμηεθέζαιε έηεεζδξ ζε 

αηναίεξ εενιμηναζίεξ, δ ζςιαηζηή ηαηαπυκδζδ απυ ηδκ αανζά ζςιαηζηή ενβαζία, δ ηαηή 

ζηάζδ ημο ζχιαημξ,δ έθθεζρδ φπκμο ηαζ ημ οπεναμθζηυ αάνμξ.  Σμ πδιζηυ ζηνεξ είκαζ 

απμηέθεζια ηαηάπμζδξ πνμζεέηςκ ηνμθίιςκ, δ έηεεζδ ζε νφπμοξ ηαζ δ ηαηακάθςζδ ηδξ 

γάπανδξ ηαζ ημο αθημυθ. Οζ αθθαβέξ ζημ ζάηπανμ ημο αίιαημξ είκαζ επίζδξ ιζα ιμνθή 

πδιζημφ ζηνεξ. Οζ άκενςπμζ πνέπεζ κα ηνχκε ζοπκά, εκχ ηα ιζηνά βεφιαηα είκαζ πμθφ 
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πνήζζια δζυηζ μζ άκενςπμζ πμο πάζπμοκ απυ πνμαθήιαηα ηςκ επζκεθνζδίςκ είκαζ ζοπκά 

οπμβθοηαζιζημί(έπμοκ παιδθά επίπεδα ζαηπάνςκ ζημ αίια). Οζ ηαηαζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ 

οπμαάθθμκηαζ μζ άκενςπμζ δεκ είκαζ πάκημηε εθεβπυιεκεξ, αθθά ημ άβπμξ ζε ζπέζδ ιε αοηέξ 

ιπμνεί κα εθεβπεεί. Σμ άβπμξ είκαζ αενμζζηζηυ. Σμ ζοκαζζεδιαηζηυ, ημ δμιζηυ ηαζ ημ πδιζηυ 

ζηνεξ επδνεάγμοκ ημ ζφκμθμ ημο ζχιαημξ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ. Σα ακενχπζκα επζκεθνίδζα δεκ 

ακαβκςνίγμοκ ηδ δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ.  Ζ επζαάνοκζδ ηςκ επζκεθνζδίςκ απυ ημ ροπμθμβζηυ 

άβπμξ είκαζ δ ίδζα πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ αολδιέκδ ηαηακάθςζδ γάπανδξ (ColeηαζKramer, 

2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Δάκ ηα άημια ιεζχζμοκ ηα επίπεδα ημο άβπμξ πμο ανίζημκηαζ οπυ ημκ έθεβπμ ημοξ, μζ 

αβπςηζηέξ ηαηαζηάζεζξ δεκ εα έπμοκ ηυζμ ιεβάθδ επίδναζδ ζημ ζχια ημοξ. Γζα πανάδεζβια, 

ακ ηνχκε ζοπκά βεφιαηα ηαζ απμθεφβμοκ ηδ γάπανδ, εα ιεζχζμοκ ηδκ πίεζδ ζηα 

επζκεθνίδζα. Έηζζ αηυια ηζ ακ ηα άημια δεκ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ηίπμηα βζα πνάβιαηα πμο 

δεκ ιπμνμφκ κα απμθφβμοκ, ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ημ άβπμξ ημοξ εθέβπμκηαξ ηδ δζαηνμθή 

ημοξ. Δπίζδξ, μ ηνυπμξ πμο ακηζθαιαάκμκηαζημ άβπμξ ιπμνεί κα ηάκεζ δζαθμνά ζηδκ οβεία 

ηςκ επζκεθνζδίςκ. Πνάβιαηα πμο δεκ ιπμνμφκ κα εθέβλμοκ δεκ θμνηίγμοκ ηα επζκεθνίδζα, ακ 

αοημί δεκ επζηεκηνχκμκηαζ ζε αοηά (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ 

Weatherby, 2004). 

Ακ ηα άημια δεκ ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ ηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ημοξ, ηυηε εα πνέπεζ κα 

αεθηζχζμοκ ηδ δζαηνμθή ημοξ ηαζ κα λεημονάγμκηαζ. Υνεζάγμκηαζ αθθαβή ζημκ ηνυπμ πμο 

ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ ενβαζία ημοξ. Πνέπεζ κα επζηεκηνχκμκηαζ ζηα εεηζηά: έπμοκ ιζα 

δμοθεζά, ηαζ ηνχκε ηαηηζηά βεφιαηα (ιεβάθμ ιένμξ ημο ηυζιμο δεκ ηα έπεζ αοηά). Απθά 

πνέπεζ κα ηάκμοκ υηζ ηαθφηενμ ιπμνμφκ ηαζ κα ζηέθημκηαζ πνάβιαηα πμο δεκ ιπμνμφκ κα 

εθέβλμοκ ιε εεηζηυ ηνυπμ. Σμ κα επζιέκμοκ ζε πνμδβμφιεκεξ ηαηαζηάζεζξ ημοξ πνμηαθεί 

πνυζεεημ άβπμξ. Ζ ζηέρδ έπεζ δφκαιδ. Ζ ακδζοπία πνμηαθεί ζημ άημιμ υθεξ ηζξ 

θοζζμθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ πμο πνμηαθμφζε έκα άβνζμ γχμ ζημκ άκενςπμ ηςκ ζπδθαίςκ. 

Δίκαζ ζπαηάθδ εκένβεζαξ ηαζ οπμκμιεφεζ ηδκ οβεία. Σα επζκεθνίδζα απθά δεκ λένμοκ ηδ 

δζαθμνά ιεηαλφ οπανηημφ ηαζ πναβιαηζημφ ηζκδφκμο. Σα άημια πνέπεζ κα ημ 

ζηέθημκηαζαοηυ. Ακ ηάπμζμξ αημφζεζ έκακ ευνοαμ ημ ανάδο ηαζ κμιίζεζ υηζ είκαζ μ άκειμξ, 

ιπμνεί κα βονίζεζ πίζς ζημκ φπκμ ημο. Ακ ηάπμζμξ κμιίζεζ υηζ είκαζ έκαξ εζζαμθέαξ δεκ 

ιπμνεί κα ηάκεζ ημ ίδζμ αηυια ηαζ εάκ ζδηςεεί ηαζ ενεοκήζεζ ημ πχνμ. Ζ ζηέρδ ημο κα 

ακηζιεηςπίζεζ έκακ εζζαμθέα έπεζ πνμηαθέζεζ ήδδ ηα επζκεθνίδζα ημο κα ανπίζμοκ κα 

πανάβμοκ ηζξ μνιυκεξ ημοξ. Ο δζαθμβζζιυξ ηαζ δ αζμακάδναζδ έπμοκ ιεβάθδ αλία ζημκ 
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έθεβπμ ημο ζηνεξ. Γεκ αμδεμφκ ηδκ ηαηάζηαζδ, απθά αθθάγμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημ μπμίμ μ 

μνβακζζιυξ ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ ακηζδνά ζημ άβπμξ. Οζ βζαηνμί ανπίγμοκ κα ανίζημοκ υηζ ημ 

βέθζμ αμδεά ζηδκ πνυβκςζδ ημο ηανηίκμο ζημοξ αζεεκείξ ημοξ. Δπζιέκμοκ μζ αζεεκείξ ημοξ 

κα παναημθμοεμφκ πζμοιμνζζηζηέξ ζεζνέξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα παναιμκήξ ημοξ ζημ 

κμζμημιείμ. Ζ νφπακζδ ημο πενζαάθθμκημξ, ηα πνυζεεηα ζηα ηνυθζια, δ γάπανδ, ημ αθημυθ 

ηαζ δ ηαθεΐκδ ζοιαάθθμοκ ζημ ζηνεξ πμο αζηείηαζ ζηα επζκεθνίδζα. Σα άημια πνέπεζ κα 

ηαηανβήζμοκ ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ απυ ηδ δζαηνμθή ημοξ – ααίαζηαηαζ πςνίξ κα εέημοκ ημκ 

εαοηυ ημοξ οπυ πίεζδ. Σα άημια πνέπεζ κα αεθηζχζμοκ ζηαδζαηά ηδ δζαηνμθή ημοξ 

ηαηανβχκηαξ ηα πδιζηά πνυζεεηα. Να ηζκδεμφκ πνμξ έκακ πζμ αζμθμβζηυ ηνυπμ δζαηνμθήξ. 

Να απμθαφζμοκ ηδκ αθθαβή πςνίξ κα ακδζοπμφκ υηζ δ δζαηνμθή ημοξ δεκ είκαζ ηέθεζα 

αηυια. Απμηεθεί εζνςκεία, υηζ ημ ζηνεξ ηάκεζ ζοπκά ηα άημια κα πμεμφκ ηα ηνυθζια πμο 

ηάκμοκ ηαηυ ζηδκ οβεία ημοξ. Δκχ ηάης απυ ηδκ πίεζδ, είκαζ δφζημθμ κα είκαζ επζιεθείξ ςξ 

πνμξ ημ δζαηδνήζμοκ ηζξ πνυζεεηεξμοζίεξ ηαζ ηδ ναθζκανζζιέκδ γάπανδ ιαηνζάαπυ ηδ 

δζαηνμθή ημοξ. Οζ αζεεκείξ ζοπκά παναπμκμφκηαζ υηζ δεκ έπμοκ πνυκμ ηαζ δεκ είκαζ δοκαηυ 

κα ηνχκε ζςζηά. Ζ έθθεζρδ πνυκμο πναβιαηζηά δεκ είκαζ ημ πνυαθδια βζαηί μζ ςιμί λδνμί 

ηανπμί, ηα θνμφηα ηαζ θαπακζηά δεκ πνεζάγμκηαζ πνυκμ βζα κα πνμεημζιαζημφκ. Ζ έθθεζρδ 

πνυκμο ζοκήεςξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ δζηαζμθμβία, βζα κα δζηαζμθμβήζεζ ηδ θαπηάνα βζα ηζξ 

θάεμξ ηνμθέξ. Μυθζξ ηα άημια ημ ηαηαθάαμοκ, ημ κα ηνχκε οβζεζκά απαζηεί θίβδ πνμζπάεεζα 

(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Ζ ηαηακάθςζδ γάπανδξ ηαζ δ πανάθεζρδ βεοιάηςκείκαζ δφμ πνάβιαηα πμο είκαζ ζδζαίηενα 

αβπςηζηά βζα ηα επζκεθνίδζα, ηα μπμία θεζημονβμφκ βζα κα δζαηδνδεεί ημ επίπεδμ ζαηπάνμο 

ζημ αίια. Ζ ηαηακάθςζδ γάπανδξ πνμηαθεί ιία πνμζςνζκή αφλδζδ ημο ζαηπάνμο ζημ αίια, 

πμο ζφκημια οπμπςνεί. Ζ πανάθεζρδ βεοιάηςκ πνμηαθεί επίζδξ πηχζδ ηςκ ζαηπάνςκ ζημ 

αίια. Σα επζκεθνίδζα, ζηδ ζοκέπεζα, πνέπεζ κα ενβαζημφκ βζα κα αολήζμοκ ημ ζάηπανμ ημο 

αίιαημξ. Ζ οπμθεζημονβία ηςκ επζκεθνζδίςκ ηαζδ οπμβθοηαζιία (παιδθυ ζάηπανμ αίιαημξ) 

ζοκήεςξ ζοκοπάνπμοκ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

2.4.10 Τπόθπζε 

Ζ πνυζεζα οπυθοζδ είκαζ έκα αδέκαξ πμο ανίζηεηαζ ααεζά ιέζα ζημκ εβηέθαθμ. Πανάβεζ ιζα 

ζεζνά απυ πμθφ ζδιακηζηέξ μνιυκεξ πμο αμδεμφκ ζηδ νφειζζδ πμθθχκ απυ ημοξ ιείγμκεξ 

αδέκεξ ημο ζχιαημξ, υπςξ μ εονεμεζδήξ, μζ ςμεήηεξ, μζ υνπεζξ ηαζ ηα επζκεθνίδζα. Οζ 

μνιυκεξ πμο απεθεοεενχκμκηαζ απυ ηδκ οπυθοζδ είκαζ οπυ ημκ έθεβπμ ημο οπμεαθάιμο, 

εκυξ άθθμο ζδιακηζημφ αδέκα ημο εβηεθάθμο. Ο οπμεάθαιμξ είκαζ ζε εέζδ κα ακηζθδθεεί 
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ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ ηοηθμθμνμφκηςκ μνιμκχκ ζημ ζχια(BoothWymanηαζStoia, 2013). ηακ 

ηα επίπεδα ηςκ ηοηθμθμνμφκηςκ μνιμκχκ ανπίγμοκ κα ιεζχκμκηαζ, μ οπμεάθαιμξ 

απεθεοεενχκεζ πανάβμκηεξ πθήνςζδξ πμο δζεβείνμοκ ηδκ οπυθοζδ κα εηηνίκεζ ηζξ μνιυκεξ. 

Αοηυ ημ ζφζηδια αζμακάδναζδξ ελαζθαθίγεζ έκα οβζέξ επίπεδμ ηςκ ηοηθμθμνμφκηςκ 

μνιμκχκ απυ ημοξ ιείγμκεξ αδέκεξ. Γοζηοπχξ αοηυ ημ ζφζηδια είκαζ ζοπκά δοζθεζημονβζηυ. 

Σα ζοιπηχιαηα δοζθεζημονβίαξ ημο οπμεαθάιμο ηαζ ηδξ οπυθοζδξ είκαζ ζοκήεςξ αζαθή 

ηαζ ιπμνεί εφημθα κα ζδιαίκμοκ άθθα πνάβιαηα. Αοηυ είκαζ έκα ζδιείμ πμο πνέπεζ κα 

δχζμοκ έιθαζδ μζ βζαηνμί, εζδζηάεάκ μ αζεεκήξ δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζηδ εεναπεία ηςκ 

επζκεθνζδίςκ, ημο εονεμεζδμφξ ή άθθςκ μνιμκζηχκ πνμαθδιάηςκ. Ζ ένεοκα έπεζ δείλεζ υηζ 

ηα επζκεθνίδζα, μ εονεμεζδήξ ηαζ μζ άθθμζ εκδμηνζκείξ αδέκεξ ακηαπμηνίκμκηαζ ηαθά ζε 

εεναπεία ιε ηδ πνήζδ εζδζηχκ δζεβενηχκ βζα ηδκ οπυθοζδ ηαζ ημκ οπμεάθαιμ 

(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

2.4.11 Θπξενεηδήο 

Ο εονεμεζδήξ αδέκαξ ανίζηεηαζ ζημ ιπνμζηζκυ ιένμξ ημο θαζιμφ, ηάης απυ ημκ θάνοββα. 

Δίκαζ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ εκδμηνζκείξ αδέκεξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ ηαζ πανάβεζ 

ηονίςξ ηνεζξ ζδιακηζηέξ μνιυκεξ: ηδκ Σ3 (ηνζζςδμεονμκίκδ) ηαζ ηδκ Σ4 (εονμλίκδ) πμο 

νοειίγμοκ ημ ιεηααμθζζιυ ηαζ ηδκ ηαθζζημκίκδ (πμο νοειίγεζ ημ ιεηααμθζζιυ ημο 

αζαεζηίμο).  Ο εονεμεζδήξ ακηζιεηςπίγεζ δφμ ααζζηά θεζημονβζηά πνμαθήιαηα: 

οπμθεζημονβία δδθαδή οπμεονεμεζδζζιυ, ή οπενθεζημονβία δδθαδή 

οπενεονεμεζδζζιυ(BoothWymanηαζStoia, 2013). 

Πμθθμί βζαηνμί πζζηεφμοκ υηζ μ οπμεονεμεζδζζιυξ δεκ δζαβζβκχζηεηαζ ζε πμθθμφξ 

ακενχπμοξ πμο έπμοκ οπμαθδεεί ζε ελεηάζεζξ αίιαημξ, ηαεχξ αοηέξ δείπκμοκ θοζζμθμβζηή 

θεζημονβία ημο εονεμεζδμφξ, εκχ εκδέπεηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα αοημί κα οπμθένμοκ απυ 

οπμεονεμεζδζζιυ. Οζ βζαηνμί πζζηεφμοκ υηζ πμθθμί αζεεκείξ ιε θοζζμθμβζηά απμηεθέζιαηα 

έπμοκ ηάπμζα πμζυηδηα ηδξ μνιυκδξ ημο εονεμεζδμφξ πμο παναιέκεζ ακεκενβή. Με άθθα 

θυβζα, οπάνπεζ ανηεηή μνιυκδ βζα κα ηάκεζ ημ ηεζη κα θαίκεηαζ θοζζμθμβζηυ αηυια ηαζ ακ ημ 

άημιμ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έπεζ θζβυηενα ημο θοζζμθμβζημφ επίπεδα εκενβμφξ μνιυκδξ.Έπεζ 

απμδεζπεεί υηζ δ ακηίζηνμθδ μνιυκδ ημο εονεμεζδμφξ, δ μπμίααπμηεθείηαζ απυ ιυνζα ηςκ 

εονεμεζδζηχκ μνιμκχκ πμο είκαζ ημ είδςθμ αοηχκ ηδξ εκενβμφξ μνιυκδξ, πανάβμκηαζ ζε 

ιεβάθεξ πμζυηδηεξ.  Αοηά παναιέκμοκ ακεκενβά ιε επαηυθμοεα ανκδηζηά απμηεθέζιαηα βζα 

ημκ ιεηααμθζζιυ. Ζ πανμοζία ιεβάθςκ πμζμηήηςκ ηδξ ακηίζηνμθδξ μνιυκδξ ημο 

εονεμεζδμφξ ζπεηίγεηαζ ιε ηα ορδθά επίπεδα άβπμοξ, ηδκ επζκεθνζδζαηή ακεπάνηεζα, ηδκ 
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ακεπάνηεζα ζε ζεθήκζμ ηαζ ζχδζμ, ηδκ δπαηζηή ηαζ κεθνζηή δοζθεζημονβία ηαζ ηδδίαζηα βζμ-

βζμ. Αοηά ηα ζοιπηχιαηα πνμηαθμφκ δοζθεζημονβία ημο εονεμεζδμφξ αδέκα. Πμθθμί 

άκενςπμζ πμο πάζπμοκ απυ πνυκζεξ αζεέκεζεξ έπμοκ οπμθεζημονβίαημο εονεμεζδμφξ. Ο 

ηνοθυξ οπμεονεμεζδζζιυξ εοεφκεηαζ βζα πμθθά πνυκζα πνμαθήιαηα οβείαξ 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηανδζαηχκ παεήζεςκ, ηςκ πνμαθδιάηςκ ημο ακμζμπμζδηζημφ 

ζοζηήιαημξ ηαζ ηδξ πνυκζαξ ηυπςζδξ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ 

Weatherby, 2004). 

Έκαξ ηνυπμξ βζα κα βίκεζ δζάβκςζδ ημο οπμεονεμεζδζζιμφ είκαζ δ θήρδ ηδξ ααζζηήξ 

εενιμηναζίαξ ημο ζχιαημξ. Ζ ααζζηή εενιμηναζία ζχιαημξ ιεηνάηαζ ιυθζξ ημ άημιμ 

λοπκήζεζ ημ πνςί, πνζκ οπάνλεζ μπμζαδήπμηε ηίκδζδ ή δναζηδνζυηδηα. Ο εονεμεζδήξ είκαζ μ 

εενιμζηάηδξ ημο ζχιαημξ, ηαεχξ εθέβπεζ ημ ιεηααμθζζιυ. Ζ εενιμηναζία ημο ζχιαημξ 

είκαζ ιζα ακηακάηθαζδ ηδξ ιεηααμθζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ μζ άκενςπμζ ιε 

οπμθεζημονβίαημο εονεμεζδμφξ ηείκμοκ κα έπμοκ παιδθή ααζζηή εενιμηναζία ζχιαημξ. Οζ 

βζαηνμί ιπμνμφκ κα γδηήζμοκ απυ ημοξ αζεεκείξ ημοξ κα ηαηαβνάρμοκ ηδ εενιμηναζία ημο 

ζχιαημξ ηαζ κα ημοξ θένμοκ ηδξ ιεηνήζεζξ βζα ενιδκεία. Μζα ααζζηή εενιμηναζία ζχιαημξ 

πμο ιεηνήεδηε ιε εενιυιεηνμ ηάης απυ ηδκ ιαζπάθδ, ηαζ είκαζ ζηαεενά ηάης απυ 36.6
o
C 

είκαζ έκα ζδιάδζ ιζαξ οπμθεζημονβίαξ ημο εονεμεζδμφξ. οκδοάγμκηαξ ηδ ααζζηή 

εενιμηναζία ημο ζχιαημξ ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ζζημνζηυ οβείαξ ημο αζεεκμφξ, μζ βζαηνμί 

ιπμνμφκ κα ακηθήζμοκπμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημ πυζμ ηαθά θεζημονβεί μ 

εονεμεζδήξ. Σα πενζζζυηενα ζοιπηχιαηα, ημ πζεακυηενμ είκαζ υηζ μθείθμκηαζ ζε έκα 

πνυαθδια ημο εονεμεζδμφξ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 

2004). 

Ο οπμεονεμεζδζζιυξ  είκαζ πμθφ ημζκυ πνυαθδια βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ. Ζ ακεπάνηεζα 

ζςδίμο είκαζ έκα ημζκυ θαζκυιεκμ, εζδζηά ζηζξ πενζμπέξ ημο ηυζιμο πμο μκμιάγμκηαζ «γχκεξ 

ανμβπμηήθδξ» ή ηζξ πενζμπέξ πμο ανίζημκηαζ ιαηνζάαπυ ηζξ αηηέξ. Ζ πνμζεήηδ ζςδίμο ζημ 

αθάηζ έπεζ μοζζαζηζηά ελαθείρεζ ηα πενζζηαηζηά ανμβπμηήθδξ, αθθά μζ ενεοκδηέξ πζζηεφμοκ 

υηζ ημ επζπθέμκ ζχδζμ δεκ είκαζ ανηεηυ βζα κα θένεζ ηα άθθα ζοιπηχιαηα ημο 

οπμεονεμεζδζζιμφ οπυ έθεβπμ. Άθθα ενεπηζηά ζοζηαηζηά, υπςξ δ αζηαιίκδ Β12, δ αζηαιίκδ 

Α ηαζ δ ηονμζίκδ είκαζ επίζδξ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ζςζηή εονεμεζδζηή θεζημονβία. Ζ πδιζηή 

νφπακζδ ηαζ δ ημλζηυηδηα απυ αανέα ιέηαθθα ιπμνεί κα επδνεάζεζ επίζδξ ανκδηζηά ηδ 

θεζημονβία ημο εονεμεζδμφξ. Αοηυξ είκαζ έκαξ αηυιδ θυβμξ βζαηί είκαζ ηυζμ ζδιακηζηή δ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ δπαηζηήξ θεζημονβίαξ ηαζ δ αεθηίςζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ημο ζχιαημξ κα 
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αθαζνέζεζ ηζξ ημλίκεξ. Σα κζηνχδδ άθαηα πμο πνμζηίεεκηαζ ζηα ζοζηεοαζιέκα ηνέαηα, 

μνζζιέκα θάνιαηα πμο δίκμκηαζ ζε εηηνεθυιεκα γχα ηαζ αηυιδ ηαζ μνζζιέκα ιαθαηά 

πθαζηζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ζοζηεοαζία πμηχκ εα ιπμνμφζακ κα είκαζ ιζα πδβή 

απυ πδιζηέξ μοζίεξ πμο αθάπημοκ ημκ εονεμεζδή. Ζ ηαηή πέρδ, ζδζαίηενα δ ηαηή πνςηεσκζηή 

πέρδ ιπμνεί επίζδξ κα είκαζ ιζα πδβή αοημφ ημο πνμαθήιαημξ. Μενζημί αζεεκείξ ιπμνεί κα 

αεθηζχζμοκ ηδ θεζημονβία ημο εονεμεζδμφξ ιε ενεπηζηά ζοιπθδνχιαηα, άζηδζδ, 

δζαηνμθζηέξ αθθαβέξ, ηαζ ακηζιεηςπίγμκηαξ ιενζηά απυ ηα άθθα ααζζηά γδηήιαηα οβείαξ 

(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004).  

Τπάνπεζ επίζδξ ιζα ηαηάζηαζδ πμο μκμιάγεηαζ οπενεονεμεζδζζιυξ, πμο είκαζ θζβυηενμ 

ζοπκή. Ο οπενεονεμεζδζζιυξ είκαζ ιζα δζαηαναπή ημο εονεμεζδή ηαηά ηδκ μπμία μ αδέκαξ 

οπενθεζημονβεί, δδθαδή ενβάγεηαζ πενζζζυηενμ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακάβηεξ ημο μνβακζζιμφ. Ο 

οπενεονεμεζδζζιυξ πνμζαάθθεζ ζοπκυηενα ηζξ βοκαίηεξ ηαζ μζ ηθζκζηέξ ημο εηδδθχζεζξ 

πμζηίθμοκ ακάθμβα ιε ηδ αανφηδηα ηαζ ηδ δζάνηεζα ηδξ κυζμο. Πνμηαθείηαζ επζηάποκζδ ημο 

ιεηααμθζζιμφ (πζμ βνήβμνεξ ηαφζεζξ). ημκ οπενεονεμεζδζζιυ ζοκήεςξ αολάκεηαζ ημ 

ιέβεεμξ ηαζ δζαθμνμπμζείηαζ δ οθή ημο αδέκα ηάηζ πμο ιπμνεί κα θεάζεζ ιέπνζ ηδκ μγχδδ 

ανμβπμηήθδ, δδθαδή έκακ ιεβάθμ εονεμεζδή ιε πμθθμφξ δζάζπανημοξ υγμοξ. οπκά ηαζ βζα 

ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ιπμνεί κα ιδκ οπάνπεζ ηακέκα ζφιπηςια ή κα πνμηαθμφκηαζ 

εθαθνά ζοιπηχιαηα ηα μπμία ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δεκ βίκμκηαζ εφημθα ακηζθδπηά απυ 

ημκ αζεεκή ηαζ ημ βζαηνυ. ιςξ ζηδκ ηοπζηή ημο ιμνθή μ οπενεονεμεζδζζιυξ 

παναηηδνίγεηαζ απυ ζοιπηχιαηα ζδζαίηενα έκημκα ηαζ ειθακή, ηυζμ πμο μ βζαηνυξ 

ακηζθαιαάκεηαζ υηζ ανίζηεηαζ ιπνμζηά ζε αζεεκή πμο πάζπεζ απυ οπενεονεμεζδζζιυ 

ααζζγυιεκμξ ιυκμ ζηδ ζοιπενζθμνά ημο.  Οζ αζεεκείξ πανμοζζάγμοκ: (1) αδοκάηζζια πμο 

δεκ δζηαζμθμβείηαζ απυ ηδ ζςιαηζηή άζηδζδ ή ημ θαβδηυ, (2) ηαποπαθιία (αίζεδια 

πνμηάνδζςκ παθιχκ ιε ηαποηανδία) ηαζ άθθεξ ακςιαθίεξ ημο ηανδζαημφ νοειμφ, (3) 

ζδνχηαξ, ελάρεζξ ηαζ δοζακελία ζηδ γέζηδ, (4) κεονζηυηδηα ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή αζηάεεζα, 

(5) ιοσηή αδοκαιία, ημφναζδ, εφημθδ ηυπςζδ, (6) ηνέιμοθμ, (7) ελυθεαθιμ (ηα ιάηζα 

αβαίκμοκ πνμξ ηα έλς, πνμελέπμοκ), (8) δζυβηςζδ ημο εονεμεζδμφξ αδέκα (ανμβπμηήθδ, ηαζ 

(9) ζημοξ άκδνεξ πνυςνδ εηζπενιάηζζδ ηαζ ζηοηζηή δοζθεζημονβία. Ο οπενεονεμεζδζζιυξ 

έπεζ επζπθέμκ εκμπμπμζδεεί βζα μθζβμζπενιία, ζηεζνυηδηα ηαζ ιδ θοζζμθμβζηή ιμνθμθμβία 

ζπένιαημξ, αηυιδ ηαζ βζα βοκαζημιαζηία (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ 

Weatherby, 2004). 
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2.4.12 Αλδξνινγηθά 

Σα ηφνζα ακδνμθμβζηά πνμαθήιαηα ζπεηίγμκηαζ ζοκήεςξ ιε ημκ πνμζηάηδ. ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ιε ημκ πνμζηάηδ, οπάνπμοκ δφμ γδηήιαηα. Έκα είκαζ κα 

απμηθείζεζ ηακείξ ηδκ πενίπηςζδ ημο ηανηίκμο ή άθθδξ παεμθμβίαξ, δ μπμία ιπμνεί κα 

επζηεοπεεί ιε ενβαζηδνζαηέξ ελεηάζεζξ ηαζ θοζζηή ελέηαζδ. Σμ δεφηενμ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ 

εεναπεία ημο πνμαθήιαημξ, ακ θοζζηά οπάνπεζ ηάπμζα παεμθμβία. Ζ ηαθμήεδξ οπενηνμθία 

ημο πνμζηάηδ είκαζ ιζα δζυβηςζδ ημο αδέκα, ιε απμηέθεζια αοηυξ κα αζηεί πίεζδ ζηδκ 

μονήενα. Σα ζοιπηχιαηα πμο πνμηαθμφκηαζ είκαζ δ δζαημπή ηδξ νμήξ ηςκ μφνςκ, δ 

αίζεδζδ αηεθμφξ ηέκςζδξ ιεηά ηδκ μφνδζδ, ιζα αίζεδζδ ημο επείβμκημξ πνζκ απυ ηδκ 

μφνδζδ, πυκμξ, ηαφζδ,  αηυιδ ηαζ ακζηακυηδηα. Έβηαζνδ δζάβκςζδ ηδξ ηαθμήεμοξ 

οπενηνμθίαξ ημο πνμζηάηδ ιπμνεί κα ζχζεζ ημοξ αζεεκείξ απυ ζδιακηζηή δοζθμνία ηαζ 

επίζδξ απμηεθεί πνμεζδμπμίδζδ βζα ημκ ηνυπμ γςήξ ηαζ ηζξ δζαηνμθζηέξ αθθαβέξ πμο εα 

ιπμνμφζακ κα ιεζχζμοκ ζδιακηζηά ηζξ πζεακυηδηέξ ημοξ κα ακαπηφλμοκ ηανηίκμ ημο 

πνμζηάηδ, έκακ απυ ημοξ ημνοθαίμοξ θυβμοξ εακάημο ζημοξ άκδνεξ.Άθθα ακδνμθμβζηά 

πνμαθήιαηα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακζηακυηδηα, δ μπμία ιπμνεί κα πνμηθδεεί απυ έκακ ανζειυ 

παναβυκηςκ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ θανιαηεοηζηήξ εεναπείαξ, ηοηθμθμνζηχκ 

πνμαθδιάηςκ ή ενεπηζηήξ ακεπάνηεζαξ. Ζ μθζβμζπενιία ιπμνεί κα είκαζ ημ απμηέθεζια 

ενεπηζηήξ ακεπάνηεζαξ ή άθθςκ πνμαθδιάηςκ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 

∙ Weatherby, 2004). 

2.4.13 Γπλαηθνινγηθά 

Σα ιείγμκα εέιαηα αοηήξ ηδξ εκυηδηαξ πενζθαιαάκμοκηδκ δοζιμζκυνμζα, ηδκ ειιδκυπαοζδ, 

ηαζ ηα πνμαθήιαηα ιε ηδ βμκζιυηδηα. θεξ αοηέξ μζ ζοκεήηεξ έπμοκ πμζηίθα αίηζα. Πμθθέξ 

θμνέξ δ θνμκηίδα ηδξ βεκζηήξ οβείαξ θφκεζ ημ πνυαθδια. Αοηυ είκαζ έκα πανάδεζβια πμο 

θένκεζ ηζξ ανπέξ ηαζ ηα εειέθζα ηδξ οβείαξ ζημ πνμζηήκζμ. Μπμνεί ηακείξ κα επζθφζεζ έκα 

ιεβάθμ ανζειυ πνμαθδιάηςκ ζημ βοκαζημθμβζηυ ζφζηδια ιε ηδκ επίθοζδ άθθςκ γδηδιάηςκ 

πμο πνμδβμφκηαζ ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάπηολδ ημοξ. Γζα πανάδεζβια, δ εκαθθαβέξ ηδξ 

δζάεεζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ειιδκμννμσημφ ηφηθμο ιπμνεί κα είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ 

ηαηήξ εονεμεζδζηήξ θεζημονβίαξ. Ζ ηαηή θεζημονβία ημο ήπαημξ ή δ δοζαίςζδ ιπμνμφκ κα 

πνμηαθέζμοκ ακζζμννμπία ιεηαλφ πνμβεζηενυκδξ ηαζ ηςκ άθθςκ μζζηνμβυκςκ. Οζ 

ειιδκμπαοζζαηέξ ελάρεζξ ιπμνεί κα είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ηαηήξ θεζημονβίαξ ηςκ 

επζκεθνζδίςκ ή ακεπάνηεζα ακαβηαίςκ θζπανχκ μλέςκ. Δίκαζ ηαθφηενμ κα ακηζιεηςπζζημφκ 

ηα αίηζα ηςκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ, αθθά ιενζηέξ θμνέξ είκαζ απαναίηδηδ δ δζαπείνζζδ ηςκ 
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ζοιπηςιάηςκ ημοξ. Κάπμζμξ εα πνέπεζ κα απμθαζίζεζ ζπεηζηά ιε έκα απμηεθεζιαηζηυ ηαζ 

θοζζηυ ηνυπμ πνμζέββζζδξ ζημ εέια αοηυ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ 

Weatherby, 2004). 

Βμδεχκηαξ ημοξ αζεεκείξ κα αεθηζχζμοκ ηδ δζαηνμθή ημοξ, μζ βζαηνμί ηάκμοκ έκα ηαθυ 

πνχημ αήια βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ οβείαξ ζε ζπέζδ ιε ημκ έιιδκμ ηφηθμ ημοξ. Ο ιέζμξ 

άκενςπμξ ζημ δοηζηυ ηυζιμ ηνχεζ 150 ηζθά γάπανδξ ηαζ δέηα ηζθά πδιζηχκ πνμζεέηςκ ηάεε 

πνυκμ. Σα πενζζζυηενα άημια θαιαάκμοκ ημ ήιζζο ηςκ εενιίδςκ ημοξ απυ επελενβαζιέκμοξ 

οδαηάκεναηεξ. Οζ άκενςπμζ ηαηακαθχκμοκ οδνμβμκςιέκα θίπδ ιε ακδζοπδηζηυ νοειυ. Ζ 

πνμηφπημοζεξ ακεπάνηεζεξ αζηαιζκχκ ηαζ μζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζε υθα ηα υνβακα ηαζ ηα 

ζοζηήιαηα ημο ζχιαημξ είκαζ δ ανπή πμθθχκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 

ηςκ ειιδκμννμσηχκ. Ζ επανηήξθοζζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ άζηδζδ είκαζ επίζδξ πμθφ 

ζδιακηζηή βζα ηδκ θεζημονβία ημο βοκαζημθμβζημφ ζοζηήιαημξ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ 

GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

2.4.14 Καξδηαγγεηαθό ζύζηεκα 

Σμ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια είκαζ ζφζηδια μνβάκςκ πμο είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ πανμπή 

μλοβυκμο ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ιεηαθμνά ηαζ ακηαθθαβή μοζζχκ ζηα ηφηηανα ημο μνβακζζιμφ. 

Σμ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ ηδκ ηανδζά, ηζξ θθέαεξ, ηζξ ανηδνίεξ ηαζ ηα 

ηνζπμεζδή αββεία. Σα υνβακα αοηά ακαηοηθχκμοκ ζοκεπχξ ημ αίια ζημκ μνβακζζιυ. Σμ αίια 

είκαζ έκα είδμξ ζοκδεηζημφ ζζημφ ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ πθάζια ηαζ ηφηηανα πμο 

αζςνμφκηαζ ζημ πθάζια. Δίκαζ αοηυ πμο πναβιαημπμζεί ηδκ ιεηαθμνά μλοβυκμο, ηδκ 

ιεηαθμνά άθθςκ ενεπηζηχκ μοζζχκ, υπςξ ζάηπανα ηαζ αιζκμλέα απυ ημ πεπηζηυ ζφζηδια 

πνμξ ημοξ ζζημφξ, ηδκ ιεηαθμνά ηςκ άπνδζηςκ οθζηχκ πνμξ ημ απεηηνζηζηυ ζφζηδια, ηδκ 

ιεηαθμνά μνιμκχκ εκχ ζοιιεηέπεζ ηαζ ζε άθθμοξ ιδπακζζιμφξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

πνμζηαζία ημο μνβακζζιμφ.  Κφνζμξ νυθμξ ημο ηανδζαββεζαημφ ζοζηήιαημξ είκαζ: (1) δ 

δζακμιή μλοβυκμο ζημοξ ζζημφξ (ιέζς ημο αίιαημξ), (2) δ ιεηαθμνά ηςκ ιεηααμθζηχκ 

απμαθήηςκ (δδθ. ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα), (3) δ ιεηαθμνά ηαζ δζακμιή φδαημξ ηαζ 

άθθςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ζημοξ ζζημφξ, (4) δ δζαηήνδζδ ηδξ μιμζυζηαζδξ ζημκ 

μνβακζζιυ(BoothWymanηαζStoia, 2013). 

Κέκηνμ ημο ηοηθμθμνζημφ ζοζηήιαημξ είκαζ δ  ηανδζά, δ μπμία δζαηδνεί ηδκ νμή ημο 

αίιαημξ ζημκ μνβακζζιυ. Έπεζ ζπήια ζάημο πμο απμηεθείηαζ απυ έκακ εζδζηυ ηφπμ ιοσημφ 

ζζημφ, ημκ ηανδζαηυ ιοσηυ ζζηυ. Σμ ηιήια αοηυ μκμιάγεηαζ  ιομηάνδζμ ηαζ πενζαάθθεηαζ 

απυ ιία ιειανάκδ, ημ  πενζηάνδζμ εκχ εζςηενζηά είκαζ επεκδοιέκδ ιε επζεδθζαηά ηφηηανα 
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πμο απμηεθμφκ ημ εκδμηάνδζμ.  Δπίζδξ απμηεθείηαζ απυ δφμ ηιήιαηα, ηδκ δελζά ηαζ ηδκ 

ανζζηενή ηανδζά μζ μπμίεξ ιε ηδκ ζεζνά ημοξ απμηεθμφκηαζ απυ ηδκ ημζθία ηαζ ημκ ηυθπμ. Οζ 

ηυθπμζ δέπμκηαζ ημ αίια πμο επζζηνέθεζ ζηδκ ηανδζά εκχ δ ημζθζά ακηθεί ημ αίια πνμξ ημ 

οπυθμζπμ ζχια. Ζ ηανδζά έπεζ αάνμξ ζε εκήθζηεξ απυ 250 έςξ 350 βν. Βνίζηεηαζ εκηυξ ημο 

εχναηα ιεηαλφ ηςκ δφμ πκεοιυκςκ.  Σα αζιμθυνα αββεία δζμπεηεφμοκ ημ αίια ηδξ ηανδζάξ 

ζε υθα ηα ζδιεία ημο ζχιαημξ. Τπάνπμοκ ηνεζξ ηφπμζ αζιμθυνςκ αββείςκ: (1) Οζ ανηδνίεξ 

ιεηαθένμοκ αίια  απυ ηδκ ηανδζά πνμξ ημοξ ζζημφξ. Οζ ανηδνίεξ δζαπςνίγμκηαζ ζε εθαζηζηέξ, 

ιοχδεζξ ηαζ ανηδνίδζα. Οζ εθαζηζηέξ ανηδνίεξ είκαζ μζ ιεβαθφηενεξ ηαζ δζαηθαδίγμκηαζ ζηζξ 

ιζηνυηενεξ ιοχδεζξ ανηδνίεξ. Αοηέξ ιε ηδκ ζεζνά ημοξ δζαηθαδίγμκηαζ ζηα ανηδνίδζα. (2) 

Οζθθέαεξ ιεηαθένμοκ αίια απυ ημοξ ζζημφξ πίζς ζηδκ ηανδζά. Έπμοκ ιεβαθφηενδ 

πςνδηζηυηδηα ζε αίια απυ ηζξ ανηδνίεξ ηαζ έπμοκ πμθφ θζβυηενμ ιοσηυ ηαζ εθαζηζηυ ζζηυ. (3) 

Σα ηνζπμεζδή αββεία  ζπδιαηίγμοκ έκα εηηεηαιέκμ δίηηομ πμο ιπμνεί κα ηνμθμδμηήζεζ 

ζπεδυκ ηάεε ηφηηανμ ημο μνβακζζιμφ. Σμ ημίπςια ημοξ είκαζ πμθφ θεπηυ ηαζ απμηεθείηαζ 

απυ ιία ιυκμ ζημζαάδα εκδμεδθζαηχκ ηοηηάνςκ(BoothWymanηαζStoia, 2013). 

Οζ ηανδζαββεζαηέξ κυζμζ είκαζ ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ αζηίεξ εακάημο ζημ δοηζηυ ηυζιμ. 

Δίκαζ ζδιακηζηυ κα απμθαζίζεζ ηακείξ ακ δ ηανδζαββεζαηή δοζθεζημονβία ζε αζεεκείξ 

μθείθεηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ζε παεμθμβζηά αίηζα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ίδζα ηδκ ηανδζά 

ή άθθεξ ζοκεήηεξ πμο εέημοκ ιζα ζδιακηζηή επζαάνοκζδ ζεαοηήκ. Γζα πανάδεζβια, 

οπάνπμοκ πάκς απυ 12 δζαθμνεηζηέξ αζηίεξ οπένηαζδξ ηαζ δ πθεζμρδθία ημοξ δεκ έπμοκ 

ηίπμηα κα ηάκμοκ ιε ηδκ ίδζα ηδκ ηανδζά. Ζ δζαηνμθζηή οπμζηήνζλδ ιπμνεί κα ζοιπίπηεζ ιε 

ηζξ παναδμζζαηέξ ιεευδμοξ. Σμ ζδιακηζηυ πνάβια, υηακ ηάπμζμξ ελεηάγεζ ηζξ ηανδζαββεζαηέξ 

κυζμοξ είκαζ κα πνμζηαηεφζεζ ηδ γςή ημο αζεεκμφξ. Οζ δζαηνμθζηέξ ηαζ άθθεξ θοζζηέξ 

εεναπείεξ πνεζάγμκηαζ πνυκμ βζα κα θεζημονβήζμοκ ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ 

πνυκζςκ πνμαθδιάηςκ. Οζ βζαηνμί, ςζηυζμ, ζοκήεςξ ακηζιεηςπίγμοκ μλεία ηαζ επείβμκηα 

ζαηνζηά πενζζηαηζηά. θμζ ακδζοπμφκ βζα ηδκ πμθδζηενυθδ ημο αζεεκμφξ ημοξ ηαζ ηα πμζά 

ηςκ ηνακξ-θζπανχκ μλέςκ πμο αοημί ηαηακαθχκμοκ. Αοηή είκαζ ιζα ιμκμδζάζηαηδ 

πνμζέββζζδ ηαζ ηα δζαηνμθζηά εέιαηα είκαζ ζοκήεςξ πμθφ πζμ πενίπθμηα απυ ηδκ απθή 

απμθοβή ηςκ θζπανχκ ζηδ δζαηνμθή. Σμ εέια ιπμνεί κα ιδκ ζπεηίγεηαζ ηυζμ ιε ηδκ 

πμζυηδηα ημο θίπμοξ ή ημο εθαίμο, αθθά ιε ηδκ πμζυηδηα ηςκ θζπχκ πμο ηαηακαθχκμκηαζ.  

Σα ςιέβα 3 θζπανά μλέα θεζημονβμφκζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηανδζμπνμζηαηεοηζηά, εκχ δ 

ηαηακάθςζδ οδνμβμκςιέκςκ θζπανχκ είκαζ επζηίκδοκδ βζα ηδκ ηανδζά. Οζ αζεεκείξ ιε 

πνμαθήιαηα εα πνέπεζ κα απμθεφβμοκ ημ αμφηονμ ηαζ ηδ ιανβανίκδ. Πμθθμί άκενςπμζ 

ηαηακαθχκμοκ ιανβανίκδ, κμιίγμκηαξ υηζ είκαζ ηαθή βζα ηδκ ηανδζά. Ζ αθήεεζα είκαζ υηζ δ 
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ιανβανίκδ είκαζ βειάηδ απυ οδνμβμκςιέκα θίπδ ηαζ είκαζ πεζνυηενδ βζα ηδκ ηανδζά απυ ημ 

αμφηονμ. Πμθθμί άκενςπμζ δεκ δίκμοκ πνμζμπή ζηζξ πμζυηδηεξ ηδξ γάπανδξ ηαζ ηςκ 

επελενβαζιέκςκ ηνμθίιςκ πμο ηαηακαθχκμοκ. Ζ ναθζκανζζιέκδ γάπανδ ηαζ ημ αθεφνζ 

ιπμνμφκ κα παίλμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ αφλδζδ ηδξ πμθδζηενυθδξ. Σα θάνιαηα εκακηίμκ 

ηδξ πμθδζηενυθδξ θεζημονβμφκ ιε ηαηαζημθή ηςκ δπαηζηχκ εκγφιςκ. Ζ αφλδζδ ηδξ 

ζκζμοθίκδξ αολάκεζ ηδ δναζηδνζυηδηα ηςκ εκγφιςκ αοηχκ, έηζζ δ αολδιέκδ ηαηακάθςζδ 

γάπανδξ ιπμνεί κα έπεζ δοζιεκή επίδναζδ ζηδ πμθδζηενυθδ. Ζ γάπανδ ηαζ ηα 

επελενβαζιέκα δδιδηνζαηά εκδέπεηαζ επίζδξ κα αολήζμοκ ηδκ ακάπηολδ ιοηήηςκ ηαζ άθθςκ 

δοζαζςηζηχκ μνβακζζιχκ ζημ έκηενμ. Σα πμθζηά άθαηα ιπμνμφκ κα δζαζπάζμοκ ημοξ 

μνβακζζιμφξ αοημφξ ηαζ αολήζμοκ ηα πμθζηά μλέα.  Αοηυ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηδκ 

παναβςβή πνυζεεηδξ πμθδζηενυθδξ απυ ημ ήπαν. Ζ δζαηνμθή ιε ναθζκανζζιέκα ηνυθζια 

πνμηαθεί ζοκήεςξ ακεπάνηεζα ζε αζηαιίκεξ Β6, Β12 ή θοθθζηυ μλφ. Αοηέξ μζ ενεπηζηέξ 

μοζίεξ είκαζ απαναίηδηεξ βζα κα ηναηήζμοκηα επίπεδα μιμηοζηεΐκδξ παιδθά. Σα ορδθά 

επίπεδα μιμηοζηεΐκδξ αολάκμοκ ηα επίπεδα ηζκδφκμο βζα ημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια 

(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

2.4.15 Νεθξά θαη θύζηε 

Οζ κεθνμί απμηεθμφκ ηιήια ημο μονμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ επίζδξ 

ημκ μονδηήνα, ηδκ μονμδυπμ ηφζηδ, ηδκ μονήενα ηαζ ημκ πνμζηάηδ (ζημοξ άκδνεξ). Σα 

κεθνά ανίζημκηαζ εηαηένςεεκ ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ πίζς ηαζ ηάης απυ ημ δζάθναβια. Οζ 

ηφνζεξ θεζημονβίεξ ηςκ κεθνχκ πενζθαιαάκμοκ ημ ―θζθηνάνζζια‖ ηςκ απμαθήηςκ απυ ημ 

ζχια, ηδ νφειζζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ, ηδ δζαηήνδζδ ηδξ θοζζμθμβζηήξ ζοβηέκηνςζδξ 

δθεηηνμθοηχκ (κάηνζμ, αζαέζηζμ, ηάθζμ, ιαβκήζζμ, η.θ.π.) ζημ ζχια ηαζ ηδ ζοιαμθή ζηδκ 

παναβςβή κέςκ ηοηηάνςκ ημο αίιαημξ(BoothWymanηαζStoia, 2013). 

Σα πνχηα ζδιεία ηαζ ζοιπηχιαηα ηςκ παεήζεςκ ηςκ κεθνχκ ιπμνεί κα πενάζμοκ 

απαναηήνδηα. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ ιπμνεί ηάπμηε κα πενάζμοκ πμθθά πνυκζα βζα κα ελεθζπεεί 

ιζα πνυκζα πάεδζδ ημο κεθνμφ ζε ακεπάνηεζα ηδξ κεθνζηήξ θεζημονβίαξ.  Οζ κεθνμί 

πανάβμοκ ηα μφνα. Έηζζ είκαζ θοζζμθμβζηυ υηακ μζ κεθνμί αζεεκμφκ, κα οπάνπμοκ αθθαβέξ 

ζηδ ζοπκυηδηα, πμζυηδηα, ζφζηαζδ ηαζ πνχια ηςκ μφνςκ.  Οζ κεθνμί πμο δεκ θεζημονβμφκ 

ηακμκζηά, δεκ απμαάθθμοκ ηα πενζηηά οβνά απυ ημκ μνβακζζιυ. Σμ απμηέθεζια ηδξ 

ζοζζχνεοζδξ ηςκ πενζηηχκ οβνχκ, είκαζ μίδδια πμο ιπμνεί κα ειθακζζηεί ζε δζάθμνα ιένδ 

ημο ζχιαημξ υπςξ ζηα πυδζα, ζημοξ αζηνάβαθμοξ, ζημ πνυζςπμ ηαζ ζηα πένζα 

(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004).  
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Ζ κεθνζηή ακεπάνηεζα ζοκμδεφεηαζ απυ ακαζιία. Ο θυβμξ είκαζ δζυηζ μζ κεθνμί πανάβμοκ ηδκ 

ενοενμπμζδηίκδ πμο είκαζ μνιυκδ δ μπμία επζδνά ζημ ιοεθυ ηςκ μζηχκ αμδεχκηαξ ημκ κα 

πανάβεζ ενοενά αζιμζθαίνζα. Ζ ενοενμπμζδηίκδ ιεζχκεηαζ ζηδ κεθνζηή ακεπάνηεζα. Ζ 

ιείςζδ ηδξ μδδβεί ζε ακαζιία. Ζ ακαζιία πνμηαθεί ημφναζδ δζυηζ δεκ ιεηαθένεηαζ απυ ημ 

αίια ανηεηυ μλοβυκμ βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ ιοχκ ηαζ ημο εβηεθάθμο (ColeηαζKramer, 2015 ∙ 

GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

ηδ κεθνζηή ακεπάνηεζα ζοζζςνεφμκηαζ ζημ αίια κμζδνέξ μοζίεξ πμο ηακμκζηά έπνεπε κα 

απμαάθθμκηαζ δζαιέζμο ηςκ μφνςκ. Οζ μοζίεξ αοηέξ είκαζ ζε εέζδ κα πνμηαθμφκ έκημκδ 

θαβμφνα.  Ζ ζοζζχνεοζδ πενζηηχκ μοζζχκ ζημ αίια θυβς κεθνζηήξ ακεπάνηεζαξ 

(μοναζιία), πνμηαθεί δοζμζιία ηδξ ακαπκμήξ ηαζ αθθάγεζ ηδ βεφζδ ηςκ θαβδηχκ. 

Σαοηυπνμκα μζ αζεεκείξ δεκ εέθμοκ κα ηνχκε ηνέαξ, δ υνελδ ημοξ ιεζχκεηαζ ηαζ πάκμοκ 

αάνμξ.  Ζ μοναζιία πνμηαθεί καοηία ηαζ ειεημφξ. Έηζζ δ ακμνελία ηαζ δ απχθεζα αάνμοξ  Ζ 

ζοζζχνεοζδ πενζηηχκ οβνχκ ζημ ζχια ηαζ δ ακαζιία, είκαζ αζηίεξ πνυηθδζδξ δφζπκμζαξ 

ζημοξ αζεεκείξ ιε κεθνζηή ακεπάνηεζα.  Οζ αζεεκείξ ιπμνεί κα έπμοκ δοζημθίεξ κα 

ημζιδεμφκ ηδ κφηηα, δεκ ιπμνμφκ κα ακεαμφκ ηα ζηαθζά, υηακ ενβάγμκηαζ ημονάγμκηαζ 

εφημθα ηαζ πνέπεζ κα ζηαιαημφκ κα λεημονάγμκηαζ ηαζ ιεηά κα ζοκεπίγμοκ.  Οζ αζεεκείξ ιε 

κεθνζηή ακεπάνηεζα κζχεμοκ ηνφμ αηυιδ ηαζ υηακ ημ δςιάηζμ ζημ μπμίμ ανίζημκηαζ είκαζ 

γεζηυ. Αοηυ μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ ακαζιία πμο ζοκμδεφεζ ηδ κεθνζηή ακεπάνηεζα. Ζ 

ακαζιία ηδξ κεθνζηήξ ακεπάνηεζαξ πνμηαθεί ζηένδζδ μλοβυκμο ζημκ εβηέθαθμ. Σμ 

απμηέθεζια είκαζ δοζημθίεξ ηςκ πκεοιαηζηχκ θεζημονβζχκ, πνμαθήιαηα ηδξ ικήιδξ ηαζ 

γαθάδεξ. Μενζημί αζεεκείξ ιε παεήζεζξ κεθνχκ, ιπμνεί κα έπμοκ πυκμοξ ζηδκ πθάηδ ή ζημ 

πθεονυ πμο έπεζ ζπέζδ ιε ημ κεθνυ πμο πάζπεζ. Ζ πμθοηοζηζηή κυζμξ ηςκ κεθνχκ, πμο 

ιπμνεί κα επδνεάγεζ ηαζ ημ ζοηχηζ, είκαζ δοκαηυκ κα πνμηαθεί πυκμ θυβς ηςκ ηφζηεςκ πμο 

είκαζ πθήνεζξ οβνχκ ζημοξ κεθνμφξ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ 

Weatherby, 2004).  

Ζ κεθνζηή ακεπάνηεζα είκαζ ιζα κυζμξ πμο ελεθίζζεηαζ ζζςπδθά. ηακ πθέμκ βίκεζ 

ακηζθδπηή, μζ κεθνμί έπμοκ ήδδ οπμζηεί ζμαανέξ ηαζ ακεπακυνεςηεξ αθάαεξ. Οζ αζεεκείξ 

πμο πάζπμοκ απυ δζααήηδ, ρδθή πίεζδ, μζ δθζηζςιέκμζ, άημια ιε μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ 

κεθνζηχκ παεήζεςκ, ηζκδοκεφμοκ πενζζζυηενμ κα πνμζαθδεμφκ απυ κεθνζηέξ παεήζεζξ 

(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

ζμκ αθμνά ηδκ μονμδυπμ ηφζηδ, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, ηα πνμαθήιαηα ιε ηδκ ηέκςζδ ηδξ 

ιπμνεί κα πςνζζημφκ ζε δφμ μιάδεξ. Ακ μ ηοζηζηυξ ιοξ είκαζ ελαζεεκδιέκμξ ή δεκ ζοζπάηαζ 
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υπςξ εα έπνεπε, ηυηε δ ηφζηδ δεκ εα ηεκςεεί ζςζηά. Ακ μ αοπέκαξ ηδξ ηφζηδξ δεκ ιπμνεί 

κα παθανχζεζ ή έπεζ οπμζηεί ηναοιαηζζιυ, εα είκαζ δφζημθμ βζα ημκ ιο ηδξ ηφζηδξ κα 

απμαάθεζ ηα μφνα. Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ, δ μονμδυπμξ ηφζηδ ιπμνεί κα ιδκ ηεκςεεί 

εκηεθχξ. Σα πνμαθήιαηα αοηά εκδέπεηαζ κα ειθακζζημφκ ιειμκςιέκα ή ζε ζοκδοαζιυ 

(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Μία απυ ηζξ πζμ ζοκδεζζιέκεξ παεήζεζξ πμο ζοκμδεφεηαζ απυ δοζημθία ζηδκ ηέκςζδ ηδξ 

ηφζηδξ ζηζξ βοκαίηεξ είκαζ δ οπμηνμπζάγμοζα ηοζηίηζδα, ηαεχξ αοηή ιεζχκεζ ημοξ 

θοζζμθμβζημφξ ιδπακζζιμφξ πνμζηαζίαξ εκάκηζα ζηδ θμίιςλδ ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ. Σα 

ααηηήνζα απμιαηνφκμκηαζ ζοκήεςξ απυ ηδκ μονμδυπμ ηφζηδ ηαζ ηδκ πενζμπή έλς απυ ηδκ 

μονήενα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μφνδζδξ. Ακ δ ηφζηδ δεκ ηεκςεεί ζςζηά, ηα ααηηήνζα εα 

παναιείκμοκ εηεί βζα ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ εα έπμοκ, ηαηά ζοκέπεζα,  

πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ κα πνμηαθέζμοκ θμίιςλδ.  Σα ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ ημ 

αίζεδια πυκμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μφνδζδξ, ηδ δοζημθία ζηδκ μθμηθδνςηζηή ηέκςζδ ηδξ 

ηφζηδξ (έκα ζφιπηςια πμο ζπεηίγεηαζ ζοπκά ιε ηα πνμαθήιαηα ημο πνμζηάηδ ζημοξ άκδνεξ) 

ηαζ ηδκ αημφζζα δζαθοβή μφνςκ. Ζ ηαεοζηένδζδ ζηδκ έκανλδ, είκαζ έκα ζφιπηςια ηαηά ημ 

μπμίμ οπάνπεζ επζεοιία βζα μφνδζδ, αθθά παναηδνείηαζ ηαεοζηένδζδ ακάιεζα ζηδκ έκανλδ 

ηδξ μφνδζδξ ηαζ ηδ δζέθεοζδ ηςκ μφνςκ. ε αηναίεξ πενζπηχζεζξ μδδβεί ζε ζηναββμονία, 

δδθαδή επχδοκδ ηαζ πενζμνζζιέκδ μφνδζδ. Αοηυ είκαζ πζμ ζοπκυ ζημοξ άκδνεξ ηαζ 

ζπεηίγεηαζ ιε ημκ πνμζηαηζζιυ, ιία ακδνζηή δζαηαναπή.ηακ δ ηφζηδ δεκ ηεκςεεί ζςζηά, μ 

δζαεέζζιμξ πχνμξ ιεζχκεηαζ, ηαζ αοηυ ιπμνεί ζηδ ζοκέπεζα κα μδδβήζεζ ζε ζοπκμονία ηαζ 

κοηημονία (ημ κα ζδηχκεηαζ ηάπμζμξ ηδ κφπηα πζμ ζοπκά απυ υζμ ζοκήεςξ βζα κα μονήζεζ). 

Μπμνεί, επίζδξ, κα πνμηθδεεί επζηαηηζηή μφνδζδ, έκα είδμξ αηνάηεζαξ μφνςκ.Ζ 

ηαηαηνάηδζδ είκαζ ιία πάεδζδ, ηαηά ηδκ μπμία δ μονμδυπμξ ηφζηδ δεκ ιπμνεί κα ηεκςεεί. 

Ακ αοηυ πανμοζζαζηεί αζθκίδζα, είκαζ ζοκήεςξ ζδζαίηενα επχδοκμ ηαζ απαζηεί άιεζδ δνάζδ, 

χζηε κα πνμθδθεεί δ αθάαδ ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ θυβς ηδξ παναηεηαιέκδξ οπενπθήνςζδξ. 

Μπμνεί επίζδξ κα πανμοζζαζηεί πνυκζα ηαηαηνάηδζδ, δ μπμία είκαζ ζοκήεςξ ζπεηζηά 

ακχδοκδ. Ζ ηαηαηνάηδζδ εηδδθχκεηαζ δζυηζ δ έλμδμξ ηδξ ηφζηδξ απμθνάζζεηαζ θυβς, βζα 

πανάδεζβια, εκυξ ζκμιοχιαημξ πμο πζέγεζ ηδκ μονήενα ή δζυηζ δ ηφζηδ είκαζ ακίηακδ κα 

πανάβεζ ανηεηή ιοσηή δφκαιδ, χζηε κα ηαηαζηήζεζ δοκαηή ηδκ ηέκςζδ (ColeηαζKramer, 

2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

ηακ δ μονμδυπμξ ηφζηδ αδοκαηεί κα ηεκςεεί, δ πίεζδ ζημ εζςηενζηυ ηδξ εα αολδεεί ηεθζηά 

ηυζμ πμθφ, πμο ηα μφνα «οπενπεζθίγμοκ». Αοηυ είκαζ βκςζηυ ςξ αηνάηεζα απυ οπενπθήνςζδ 
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ηαζ απμηεθεί ιία ιμνθή ιδ μλείαξ ηαηαηνάηδζδξ. Μπμνεί κα ζδιεζχκεηαζ ζπεδυκ ζοκεπήξ 

δζαθοβή μφνςκ (ζηαβμκμεζδήξ αηνάηεζα).  Αοηυ ημ είδμξ πνμαθήιαημξ ειθακίγεηαζ ηαηά 

ηφνζμ θυβμ ζημοξ άκδνεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα ιε ημκ πνμζηάηδ, αθθά ιπμνεί κα 

ειθακζζηεί ηαζ ζηζξ βοκαίηεξ, ζδζαίηενα ακ αζηείηαζ πίεζδ ζηδκ ηφζηδ απυ ηάπμζμ ιεβάθμ 

ιδηνζηυ ζκμιφςια. Ζ αηνάηεζα μφνςκ απυ οπενπθήνςζδ εκδέπεηαζ επίζδξ κα εηδδθςεεί ζε 

ζοκδοαζιυ ιε άθθα ζαηνζηά πνμαθήιαηα υπςξ δ ζηθήνοκζδ ηαηά πθάηαξ, ζηδκ μπμία 

πάκεηαζ μ ζοκημκζζιυξ ηδξ ηφζηδξ. ‘ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ, δ ηφζηδ ζοζπάηαζ πνμηεζιέκμο 

κα ηεκςεεί, αθθά ηαοηυπνμκα ζοζπάηαζ ηαζ μ μονδενζηυξ ζθζβηηήναξ, χζηε κα ειπμδίζεζ 

ηδκ ηέκςζδ ηδξ ηφζηδξ. Ζ ζηαβμκμεζδήξ αηνάηεζα ιπμνεί επίζδξ κα πνμηθδεεί απυ ζονίββζα 

(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

Ο πυκμξ ζηδκ ηφζηδ, θυβς δοζημθίαξ ζηδκ ηέκςζδ, ζοκίζηαηαζ ζοκήεςξ ζε ιία έκημκδ 

επζεοιία βζα μφνδζδ, πμο ηαθείηαζ έπεζλδ. Ο πυκμξ εζηζάγεηαζ ζοκήεςξ αηνζαχξ πάκς απυ 

ημ ποεθζηυ μζηυ. οπκά, αοηή δ έκημκδ έπεζλδ ζπεηίγεηαζ ιε θμζιχλεζξ. οκήεςξ, ςζηυζμ, μζ 

θμζιχλεζξ πνμηαθμφκ έκημκμ πυκμ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μφνδζδξ. ηζξ ζμαανέξ 

πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα παναιείκεζ έκαξ εθαθνφξ πυκμξ αηυια ηαζ ιεηά ηδκ μφνδζδ 

(ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 

2.4.16 Αλνζνπνηεηηθό 

Οζ άκενςπμζ ζήιενα γμοκ ζε ημλζηυ πενζαάθθμκ, ηαζ είκαζ ζαθέξ υηζ ηα ζχιαηά ημοξ 

ηαείζηακηαζ υθμ ηαζ θζβυηενμ ζηακά κα ακηαπμηνζεμφκ. Γεκ έπεζ πανά κα παναηδνήζεζ 

ηακείξ ηδκ αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ ημο ηανηίκμο βζα κα λένεζ υηζ ηάηζ δεκ πάεζ ηαθά ιε ημ 

ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. Καζ ηαεχξ ηα αολακυιεκα επίπεδα ηανηίκμο παναηδνμφκηαζ ζε υθμ 

ηαζ κευηενμοξ ακενχπμοξ, μζ ενεοκδηέξ βκςνίγμοκ υηζ ηάηζ πνέπεζ κα βίκεζ ζπεηζηά ιε ηδ 

ιείςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ. Σμ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια είκαζ 

ζοκεπχξ οπυ πνυηθδζδ. Ζ νφπακζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ δ ζοκεπήξ έηεεζδ ημο 

ακενςπίκμο ζχιαημξ ζε πδιζηέξ μοζίεξ είκαζ οπεφεοκα βζα ηζξ αθθενβίεξ ηαζ άθθα 

πνμαθήιαηα ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ.Έκα άθθμ πνυαθδια είκαζ ηα ναθζκανζζιέκα 

ηνυθζια πμο πμθθμί άκενςπμζ ηνχκε. Ζ ηαηακάθςζδ ηδξ ναθζκανζζιέκδξ γάπανδξ ηαζ 

επελενβαζιέκςκ οδαηακενάηςκ ιπμνεί κα ιεζχζεζ πνάβιαηζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ 

θεοηχκ αζιμζθαζνίςκ. Σα ηνακξ-θζπανά μλέα απυ ιενζηχξ οδνμβμκςιέκα έθαζα ηαζ 

οδνμβμκςιέκα θίπδ εκζςιαηχκμκηαζ ζηα ακενχπζκα ηφηηανα, πενζμνίγμοκ ηδκ αηεναζυηδηά 

ημοξ, ηαεζζηχκηαξ εοημθυηενμ βζα ηα ααηηήνζα ηαζ ημοξ ζμφξ κα εζζαάθμοκ (ColeηαζKramer, 

2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004). 
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Ζ δοζαίςζδ, ηα αανέα ιέηαθθα ηαζ δ αολδιέκδ εκηενζηή δζαπεναηυηδηα αολάκμοκ ηζξ 

απαζηήζεζξ ημο ζχιαημξ απυ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. Σμ παθζυ νδηυ ιζα μοβηζά 

πνυθδρδξ αλίγεζ υζμ ιζα θίανα ηδξ εεναπείαξ είκαζ  πμθφ ζδιακηζηυ, εζδζηά ςξ πνμξ ημ 

ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. Μενζημί ενεοκδηέξ αιθζζαδημφκ ηδκ πνδζζιυηδηα ηςκ 

ειαμθζαζιχκ ζε βεκζηέξ βναιιέξ, επεζδή αζζεάκμκηαζ υηζ μ ηαθφηενμξ ηνυπμξ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ θμζιχλεςκ είκαζ κα εκζζπφζμοκ ηδκ θοζζηή ηαζ εββεκή ζηακυηδηα ημο 

ζχιαημξ κα ακηζιεηςπίζεζ ημοξ ιμθοζιαηζημφξ μνβακζζιμφξ πμο δζααζμφκ ζημ πενζαάθθμκ. 

Πμζμζ είκαζ θμζπυκ μζ ηαθφηενμζ ηνυπμζ βζα κα βίκεζ αοηυ; Έκαξ απυ ημοξ ηαθφηενμοξ 

ηνυπμοξ είκαζ κα απμθεοπεεί δ ηαηαζημθή ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ. Γοζηοπχξ, έκα 

ζφκδεεξ θαζκυιεκμ ηδξ δζααίςζδξ ζημκ 21μ αζχκα είκαζ δ ζοκεπήξ έηεεζδ ζε ηνυθζια πμο 

πνμηαθμφκ πνμαθήιαηα, υπςξ μζ επελενβαζιέκμζ οδαηάκεναηεξ ηαζ ηα οδνμβμκςιέκα θίπδ, 

μζ ιεηααμθζηέξ ημλίκεξ ηαζ ηα πνυζεεηαμζζηνμβυκα, ηα μπμία λεβεθμφκ ημκ μνβακζζιυ ηαζ 

ειπμδίγμοκ ηδ θοζζηή θεζημονβία ημο εκδμηνζκζημφ ζοζηήιαηαημξ. Μεζχκμοκ ηδ θοζζηή 

ακμζία ηαζ επζαανφκμοκ ηα ζοζηήιαηα πμο είκαζ ήδδ αεαανδιέκααπυ ηδκ απμημλίκςζδ πμο 

επζηεθείηαζ ζημ ζοηχηζ. Έπεζ απμδεζπεεί υηζ αηυιδ ηαζ ιζα ιζηνή πμζυηδηα γάπανδξ 

ηαηαζηέθθεζ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια έςξηαζ 8 χνεξ. Σμ αθημυθ ηαζ ημ ζηνεξ 

ηαηαζηέθθμοκ ηδκ θοζζμθμβζηή θεζημονβία ημο ακμζμπμζδηζημφ ηαζ επζαναδφκμοκ ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ απμημλίκςζδξ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 

2004). 

Έκαξ άθθμξ ηνυπμξ βζα κα εκζζπφζεζ ηακείξ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια ηαζ κα οπμζηδνίλεζ 

ηζξ δζαδζηαζίεξ απμημλίκςζδξ είκαζ κα αολήζεζ ηδκ θοζζηή ακμζμθμβζηή απυηνζζδ ημο 

ζχιαημξ. ημ πανεθευκ μζ άκενςπμζ πνδζζιμπμζμφζακ αυηακα βζα κα αεθηζχζμοκ ηδκ 

θεζημονβία ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ, υπςξ δ επζκάηζα. Οζ ενεοκδηέξ πζζηεφμοκ υηζ ηα 

αυηακα αοηά είπακ ηδκ ζηακυηδηα κα εκζζπφζμοκ απμηεθεζιαηζηά ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια 

βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ημλζκχκ πμο ανίζημκηακ ζημ πενζαάθθμκ.Δοηοπχξ, ιπμνμφκ κα 

βίκμοκ ηαζ ζήιενα ηάπμζα πνάβιαηα βζα κα οπμζηδνίλμοκ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια εκυξ 

αζεεκμφξ. Τπάνπμοκ αυηακα ηαζ ενεπηζηά ζοζηαηζηά πμο ιπμνμφκ κα αεθηζχζμοκ ηδ 

θεζημονβία ημο ακμζμπμζδηζημφ. Γζα πμθθμφξ ακενχπμοξ, απθέξ αθθαβέξ ζηδκ δζαηνμθή 

ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ εοενβεηζηά ζηδ αεθηίςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ακμζμπμζδηζημφ 

ζοζηήιαημξ. Σμ αζαέζηζμ d-glucarate είκαζ ιζα ιδ-ημλζηή, θοζζηή μοζία πμο ανίζηεηαζ ζε 

ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ζηα θνμφηα ηαζ ηα θαπακζηά. Πμθθέξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ημ 

αζαέζηζμ d-glucarateθεζημονβεί ζδζαίηενα πνμζηαηεοηζηά ηαηά ημο ηανηίκμο θυβς ηδξ 

ζδζυηδηαξ ημο κα αολάκεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο ζχιαημξ κα απμημλζκχζεζ ηαζ κα απμαάθεζ ηζξ 
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ημλίκεξ ηαζ άθθεξ επζαθααείξ μοζίεξ.  Σμ αζαέζηζμ d-glucarate είκαζ επίζδξ ιία 

απμηεθεζιαηζηή μοζία βζα ηδκ αθαίνεζδ ηςκ πνυζεεηςκ μνιμκχκ ηαζ άθθςκ πδιζηχκ 

μοζζχκ πμο έπμοκ ανκδηζηή επίδναζδ ζηδκ μνιμκζηήξ δναζηδνζυηδηα ημο ζχιαημξ. Αοηυ 

ιπμνεί κα είκαζ έκαξ απυ ημοξ θυβμοξ πμο ημ αζαέζηζμ d-glucarate είκαζ ζδιακηζηυ βζα ηδκ 

πνμζηαζία έκακηζ ημο ηανηίκμο ημο ιαζημφ ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ιεηά ηδκ 

ειιδκυπαοζδ. Οζ ενεοκδηέξ πζζηεφμοκ υηζ δ ζηακυηδηα ημο αζαεζηίμο d-glucarateκα 

αεθηζχζεζ ημ ακμζμπμζδηζηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ επελενβάγεηαζηαζ απμαάθεζ ηζξ 

αθααενέξ ημλίκεξ ηαζ ηανηζκμβυκεξ μοζίεξ πμο επζαανφκμοκ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια, ηαζ 

επίζδξ ζηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα ζοκδέεηαζ ηαζ κα απμιαηνφκεζ ημλζηά απυαθδηα απυ ηα 

ηφηηανα. Αολάκμκηαξ ηδκ πνυζθδρδ αζαεζηίμο d-glucarate,μζ αζεεκείξ πνεζάγμκηαζ κα 

δαπακήζμοκ θζβυηενδ εκένβεζα βζα ηδκ ελάθεζρδ ηςκ επζαθααχκ μοζζχκ. Ζ εκένβεζα αοηή 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαθφηενα βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ εζζενπυιεκςκ ιμθφκζεςκ. 

Τπάνπμοκ επίζδξ ζημζπεία υηζ ημ αζαέζηζμ d-glucarate έπεζ ακηζααηηδνζαηέξ ηαζ ακηζ-ζζηέξ 

ζδζυηδηεξ (ColeηαζKramer, 2015 ∙ GuytonηαζHall, 2006 ∙ Weatherby, 2004).  

2.5 Δπηδεκηνινγία θαη θιεξνλνκηθόηεηα 

2.5.1 Δπηδεκηνινγία θαη θιεξνλνκηθόηεηα ηνπ δηαβήηε 

ε παβηυζιζμ επίπεδμ, μ δζααήηδξ (ηφπμο Η ηαζ ΗΗ) ηαζ μζ ζπεηζηέξ ιε αοηυκ αζεέκεζεξ 

εοεφκμκηακ βζα 3,8 εηαημιιφνζα εακάημοξ ημ 2007, πμο είκαζ πάκς απυ ημ 6% ηδξ 

παβηυζιζαξ εκδζζιυηδηαξ βζα ημ ίδζμ έημξ (IDF, 2007).  Ζ αολακυιεκδ επζηνάηδζδ ημο 

δζααήηδ ηφπμο ΗΗ ζηδκ Δονχπδ πνμζδζμνίζηδηε απυ ημκ ΠΟΤ ημ 2003 ζημ 7,8%, ιε πάκς 

απυ 48 εηαημιιφνζα εκήθζηεξ δθζηίαξ 20-79 εηχκ κα πάζπμοκ απυ δζααήηδ (23 

εηαημιιονίςκ ζηδκ ΔΔ), εκχ ζηδκ Κεκηνζηή ηαζ Ακαημθζηή Δονχπδ ακηζπνμζςπεφμοκ 

αηυια ορδθυηενα πμζμζηά (EuropeanHeartNetwork, 2008,  IDF, 2003). Ζ Μάθηα (7,6%) 

ηαζ δ Σζεπία  (7,2%) είπακ ηα ορδθυηενα πμζμζηά ημο δζααήηδ ηφπμο ΗΗ, εκχ μζ 

πενζζζυηενμζ εάκαημζ πμο απμδίδμκηαζ ζημ δζααήηδ ηφπμο ΗΗ είκαζ ζε ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ 

(ΠΟΤ, 2009). Αηυιδ ηαζ έηζζ, είκαζ πζεακυ υηζ μ επζπμθαζιυξ είκαζ οπμεηηζιδιέκμξ ηαεχξ 

ημ 50% ημο δζααήηδ ηφπμο ΗΗ ζημκ πθδεοζιμφ παναιέκεζ πςνίξ κα έπεζ δζαβκςζηεί (IDF, 

2003). Ζ Γζεεκήξ Οιμζπμκδία βζα ημ δζααήηδ εηθνάγεζ ηζξ δαπάκεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ 

δζααήηδ ζε δμθάνζα (ηαοηυηδηα), ηαζ αοηέξ ακήθεακ ζε ημοθάπζζημκ $82 δζζεηαημιιφνζα 

ζηδκ Δονχπδ ημ 2007 (IDF, 2007). φιθςκα ιε ημκ InternationalDiabetesFederation (IDF) μ 

ανζειυξ αοηυξ εα λεπενάζεζ ηα 92 εηαημιιφνζα ιέπνζ ημ 2025. πςξ άθθεξ ιδ-

ιεηαδζδυιεκεξ αζεέκεζεξ, μ δζααήηδξ εοεφκεηαζ βζα άιεζεξ ηαζ έιιεζεξ δαπάκεξ.  Μζα 
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ιεθέηδ απυ ηδ Γενιακία ημ 2001 έδεζλε υηζ ημ έιιεζμ ηυζημξ ημο δζααήηδ ακένπμκηακ ζε 

€1,328 ακά άημιμ (IDF, 2007). Χζηυζμ θίβα πνήιαηα  δαπακχκηαζ  βζα ηδκ πνυθδρδ.  Οζ 

παιδθμφ ηαζ ιεζαίμο εζζμδήιαημξ πχνεξ δαπακμφκ πυνμοξ ηονίςξ βζα ηδκ ζαηνζηή 

πενίεαθρδ, ηαζ ηδ εεναπεία άιεζςκ απεζθδηζηχκ επζπθμηχκ απυ ημκ δζααήηδ (π.π. ορδθυ 

ζάηπανμ ημο αίιαημξ) ακηί ηςκ ααζζηχκ αζηζχκ πμο πνμηαθμφκ ημοξ εακάημοξ (π.π., 

ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ) (IDF, 2007). 

Οζ ζοββεκείξ πνχημο ααειμφ έπμοκ ορδθυηενμ ηίκδοκμ κα ακαπηφλμοκ δζααήηδ ηφπμο Η ζε 

ζπέζδ ιε άζπεηα άημια ημο βεκζημφ πθδεοζιυο (πενίπμο 6% έκακηζ < 1%, ακηίζημζπα) 

(Dorman ηαζ Bunker, 2000). Αοηά ηα δεδμιέκα οπμδεζηκφμοκ υηζ βεκεηζημί πανάβμκηεξ 

ειπθέημκηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ κυζμο. Πνμξ ημ πανυκ, οπάνπεζ απυδεζλδ υηζ ιπμνεί κα 

ειπθέημκηαζ πενζζζυηενεξ απυ 20 πενζμπέξ ημο βμκζδζχιαημξ ζηδ βεκεηζηή πνμδζάεεζδ βζα 

δζααήηδ ηφπμο Η. Χζηυζμ, ηακέκα απυ ηα οπμρήθζα βμκίδζα πμο εκημπίζηδηακ δεκ έπεζ 

ιεβαθφηενδ επζννμή ζημκ ηίκδοκμ βζα δζααήηδ ηφπμο Ηαπυ αοηυκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα 

βμκίδζα ηδξ HLA πενζμπήξ ημο πνςιμζχιαημξ. Αοηή δ πενζμπή πενζέπεζ ανηεηέξ 

εηαημκηάδεξ βμκίδζα, πμο είκαζ βκςζηυ υηζ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ακμζμθμβζηή απυηνζζδ. Δηείκα 

πμο ζοκδέμκηαζ πζμ έκημκα ιε ηδ κυζμ είκαζ ηα βμκίδζα HLA ηάλδξ ΗΗ (δδθαδή, HLA-DR, 

DQ, DP). 

Δίκαζ επίζδξ απυ ηαζνυ βκςζηυ υηζ o δζααήηδξ ηφπμο ΗΗ είκαζ εκ ιένεζ ηθδνμκμιζηυξ. 

Οζημβεκεζαηέξ ιεθέηεξ έπμοκ απμηαθφρεζ υηζ μζ ζοββεκείξ πνχημο ααειμφ ηςκ αηυιςκ ιε 

δζααήηδ ηφπμο ΗΗ έπμοκ πενίπμο 3 θμνέξ ιεβαθφηενδ πζεακυηδηα κα ακαπηφλμοκ ηδ κυζμ, 

ζοβηνζηζηά ιε άημια πςνίξ εεηζηυ μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ ηδξ κυζμο (Flores ηαζ ζοκ., 2003 ∙ 

Hansen, 2003 ∙ Gloyn, 2003). Έπεζ επίζδξ απμδεζπεεί υηζ ηα πμζμζηά ακηζζημζπίαξ βζα ηα 

ιμκμγοβςηζηά δίδοια, ηα μπμία έπμοκ ηοιακεεί απυ 60-90%, είκαζ ζδιακηζηά ορδθυηενα 

απυ εηείκα βζα ηα δζγοβςηζηά δίδοια. Έηζζ, βίκεηαζ ζαθέξ υηζ μ δζααήηδξ ηφπμο ΗΗ έπεζ ζζπονυ 

βεκεηζηυ οπυααενμ. 

Μζα πνμζέββζζδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πνμζδζμνίζεζ ηδκ εοαζζεδζία ζηδ κυζμ 

ααζίγεηαζ ζημκ εκημπζζιυ ηςκ βμκζδίςκ αοηχκ (Barroso ηαζ ζοκ., 2003 ∙ Stumvoll, 2004). 

Τπμρήθζα βμκίδζα εεςνμφκηαζ αοηά πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδ θεζημονβία ηςκ α-ηοηηάνςκ ημο 

παβηνέαημξ, ζηδ δνάζδ ηδξ ζκζμοθίκδξ ηαζ ημκ ιεηααμθζζιυ ηδξ βθοηυγδξ ή άθθεξ 

ιεηααμθζηέξ ζοκεήηεξ πμο αολάκμοκ ημκ ηίκδοκμ δζααήηδ ηφπμο ΗΗ (π.π. εκενβεζαηή 

πνυζθδρδ/ δαπάκεξ, ιεηααμθζζιυξ θζπζδίςκ). Έπμοκ ιεθεηδεεί πενζζζυηενα απυ 50 βμκίδζα 

πμο είκαζ οπμρήθζα βζα ηδκ πνμαβςβή ημο δζααήηδ ηφπμο ΗΗ ζε δζάθμνμοξ πθδεοζιμφξ ζε 
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υθμ ημκ ηυζιμ. Χζηυζμ, έπμοκ ακηζηνμουιεκα απμηεθέζιαηα βζα μοζζαζηζηά υθα ηα 

οπμρήθζα βμκίδζα. Οζ πζεακέξ ελδβήζεζξ βζα ηα απμηθίκμκηα εονήιαηα πενζθαιαάκμοκ ημ 

ιζηνυ δείβια ηδξ ιεθέηδξ, δζαθμνέξ ζηδκ εοαζζεδζία ζημκ δζααήηδ ηφπμο ΗΗ ηςκ 

δζαθμνεηζηχκ εεκμηζηχκ μιάδςκ, δζαηφιακζδ ζε πενζααθθμκηζηέξ εηεέζεζξ, ηαζ 

αθθδθεπίδναζδξ βμκζδίςκ-πενζαάθθμκημξ.  

2.5.2 Δπηδεκηνινγία θαη θιεξνλνκηθόηεηα ηνπ θαξθίλνπ 

Ο ηανηίκμξ είκαζ δ δεφηενδ ιεβαθφηενδ αζηία εακάημο ιεηά ηζξ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ 

ζηδκ Δονχπδ, ιε 3 εηαημιιφνζα κέεξ πενζπηχζεζξ ηαζ 1,7 εηαημιιφνζα εακάημοξ εηδζίςξ 

(Coleman ηαζ ζοκ., 2008). Σμ 2002, 20% υθςκ ηςκ εακάηςκ ζηδκ Δονςπασηή πενζθένεζα 

πνμηθήεδηακ απυ ημκ ηανηίκμ, ηαζ ζοιαάθθεζ ιε 11% ζηδκ ζοκμθζηή κμζμθμβζηή 

επζαάνοκζδ. Ο ηανηίκμξ ηςκ πκεοιυκςκ, ηδξ ηναπείαξ ηαζ ηςκ ανυβπςκ είκαζ δ ζοκδεέζηενδ 

ιμνθή ηανηίκμο (ΠΟΤ, 2009). ηδκ ΔΔ ηςκ 25, μ ηανηίκμξ πνμηαθεί 1,1 εηαημιιφνζα 

εακάημοξ ηαζ 2,3 εηαημιιφνζα κέεξ πενζπηχζεζξ ημ 2006 (ΠΟΤ, 2009). Αηυια ηζ ακ 

αολήεδηακ ηα πμζμζηά επζαίςζδξ απυ ημκ ηανηίκμ, δ κυζμξ ελαπθχκεηαζ ζε κευηενεξ 

δθζηζαηέξ μιάδεξ ημο πθδεοζιμφ, ιε αολακυιεκδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ζε παζδζά ηαζ 

εθήαμοξ (EuropeanCancerPatientCoalition, 2009). Ο ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ κέςκ 

πενζπηχζεςκ ηανηίκμο ζημκ ακαπηοζζυιεκμ ηυζιμ πνμαθέπεηαζ κα αολδεεί ηαηά 73% ηαζ 

ζημκ ακαπηοβιέκμ ηυζιμ ηαηά 29%, απυ ημ 2000 έςξ ημ 2020 (Parkin, 2001). 

Ο ηανηίκμξ είκαζ ανηεηά πζμ δζαδεδμιέκμξ ζηδκ Δονχπδ, ιε ημ 1/4 ηςκ ζοκμθζηχκ 

πενζπηχζεςκ ηανηίκμο ζε παβηυζιζμ επίπεδμ ηαζ 3,2 εηαημιιφνζα αζεεκείξ ακά έημξ, 

πανυθμ πμο δ Δονχπδ απμηεθείηαζ ιυκμ απυ ημ 1/8 ημο ζοκμθζημφ παβηυζιζμο πθδεοζιμφ 

(Coleman ηαζ ζοκ., 2008). Δπίζδξ, εκηυξ ηδξ Δονχπδξ, δ ζοπκυηδηα ηαζ δ εκδζζιυηδηα είκαζ 

άκζζα ηαηακειδιέκεξ ιε ημοθάπζζημκ δζπθάζζεξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ πςνχκ, ηαζ αοηέξ 

ζοπκά είκαζ αηυιδ ιεβαθφηενεξ βζα ζοβηεηνζιέκεξ ιμνθέξ ηανηίκμο (Coleman ηαζ ζοκ., 

2008). Οζ δζαθμνέξ ζηδκ εκδζζιυηδηα απυ ημκ ηανηίκμ ιπμνεί κα είκαζ δφζημθμ κα 

ηαηαβναθμφκ ςζηυζμ δεδμιέκμο υηζ πενζθαιαάκμοκ ηδκ ελέηαζδ ανηεηχκ αζηζςδχκ 

παναβυκηςκ, υπςξ ημκ ηνυπμ γςήξ, ιεευδμοξ πνυβκςζδξ ηαζ πνμζοιπηςιαηζημφ εθέβπμο 

ηαζ πνμβναιιάηςκ εεναπείαξ, εκηυξ ηαζ ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ. 

ζμκ αθμνά ηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ επζπηχζεζξ ημο ηανηίκμο ζηδκ ΔΔ, είκαζ 

πενζμνζζιέκμξ μ ανζειυξ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο είκαζ δζαεέζζιμξ ζήιενα. Χζηυζμ, μζ 

εηηζιήζεζξ απυ ηζξ ΖΠΑ απμηαθφπημοκ ζδιακηζηέξ δαπάκεξ βζα ηδκ ιάπδ ηαηά ημο ηανηίκμο 

απυ ηα εεκζηά ζοζηήιαηα οβείαξ.  φιθςκα ιε ημ U.S. NationalInstitutesofHealth, ημ 
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ζοκμθζηυ ηυζημξ ημο ηανηίκμο ημ 2004 ακήθεε ζε $189.8 δζζεηαημιιφνζα. Απυ ημ ζφκμθμ 

αοηυ, $69,4 δζζεηαημιιφνζα ήηακ θυβς ηςκ ζαηνζηχκ ελυδςκ, $16,9 δζζεηαημιιφνζα θυβς 

έιιεζςκ δαπακχκ (π.π. απχθεζα ηδξ παναβςβζηυηδηαξ) ηαζ $103.5 δζζεηαημιιφνζα θυβς ημο 

ηυζημοξ έιιεζδξ εκδζζιυηδηαξ (HealthFirstEurope, 2009). 

Oηανηίκμξ είκαζ ιζα ηυζμ ζοπκή αζεέκεζα πμο δεκ απμηεθεί έηπθδλδ ημ βεβμκυξ υηζ πμθθέξ 

μζημβέκεζεξ πανμοζζάγμοκ έκα ή πενζζζυηενα ιέθδ πμο πάζπμοκ απυ αοηή ηδ κυζμ. 

Ονζζιέκεξ ιμνθέξ ηανηίκμο θαίκεηαζ κα πανμοζζάγμκηαζ ιε ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ζε 

ιενζηέξ μζημβέκεζεξ. Αοηυ ιπμνεί κα πνμηθδεεί απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ. Μπμνεί, βζα 

πανάδεζβια, κα ζοιααίκεζ επεζδή ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ έπμοκ μνζζιέκμοξ ημζκμφξ 

πανάβμκηεξ ηζκδφκμο, υπςξ ημ ηάπκζζια, ημ μπμίμ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πμθθμφξ ηφπμοξ 

ηανηίκμο ή ηζξ ημζκέξ ηαεδιενζκέξ ζοκήεεζεξ ηαζ ημκ ηνυπμ γςήξ υπςξ δ παποζανηία, μζ 

μπμία ηείκεζ κα πανμοζζάγεηαζ ζε πενζζζυηενα ιέθδ ηδξ ίδζαξ μζημβέκεζαξ.ε μνζζιέκεξ υιςξ 

πενζπηχζεζξ, μ ηανηίκμξ πνμηαθείηαζ απυ έκα ή πενζζζυηενα ιεηαθθαβιέκα βμκίδζα (ιε 

θεζημονβία δζαθμνεηζηή απυ ηδ θοζζμθμβζηή) πμο ιπμνεί κα πενάζεζ απυ βεκζά ζε βεκζά. Ακ 

ηαζ αοηυ ζοπκά ακαθένεηαζ ςξ ηθδνμκμιζηυξ ηανηίκμξ, αοηυ πμο είκαζ ηθδνμκμιζηυ είκαζ ημ 

παεμθμβζηυ βμκίδζμ πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ηανηίκμ ηαζ υπζ μ ίδζμξ μ ηανηίκμξ. Μυκμ ημ 

5% ιε 10% υθςκ ηςκ ηανηίκςκ είκαζ ηθδνμκμιζημί ηαζ απμννέμοκ άιεζα απυ ακςιαθίεξ 

εκυξ βμκζδίμο (πμο μκμιάγμκηαζ ιεηαθθάλεζξ) ημ μπμίμ ηθδνμκμιείηαζ απυ έκακ βμκέα 

(Weinberg, 2013).  

Σα βμκίδζα θαίκεηαζ κα έπμοκ 2 ζδιακηζημφξ νυθμοξ ζημκ ηανηίκμ. Κάπμζα, πμο μκμιάγμκηαζ 

μβημβμκίδζα, ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ηανηίκμ. Άθθα, πμο είκαζ βκςζηά ςξ 

μβημηαηαζηαθηζηά βμκίδζα, ιπμνμφκ κα ζηαιαηήζμοκ ηδκ ακάπηολδ ημο ηανηίκμο.  Σα 

μβημβμκίδζα είκαζ ιεηαθθαβιέκεξ ιμνθέξ μνζζιέκςκ θοζζμθμβζηχκ βμκζδίςκ ημο ηοηηάνμο 

πμο μκμιάγμκηαζ πνςημ-μβημβμκίδζα. Πνςημ-μβημβμκίδζα είκαζ ζοπκά βμκίδζα πμο 

θοζζμθμβζηά εθέβπμοκ δκ ελέθζλδ ημο ηοηηάνμο ηαζ ημ πυζμ ζοπκά ακαπηφζζεηαζ ηαζ 

δζαζνείηαζ. ηακ έκα πνςημ-μβημβμκίδζμ ιεηαθθάζζεηαζ ζε μβημβμκίδζμ εκενβμπμζείηαζ ιε 

ηνυπμ ακελάνηδημ ηαζ επμιέκςξ ακαπηφζζεηαζ εηηυξ εθέβπμο, μδδβχκηαξ ζηδκ ακάπηολδ 

ηανηίκμο.  Σα μβημηαηαζηαθηζηά βμκίδζα είκαζ θοζζμθμβζηά βμκίδζα πμο επζαναδφκμοκ ηδκ 

ηοηηανζηή δζαίνεζδ, επζδζμνεχκμοκ θάεδ ημο DNA ηαζ ηαεμδδβμφκ ηα ηφηηανα πνμξ ημκ 

θοζζμθμβζηυ ημοξ εάκαημ (ιζα δζαδζηαζία βκςζηή ςξ απυπηςζδ ή πνμβναιιαηζζιέκμξ 

ηοηηανζηυξ εάκαημξ). ηακ ηα μβημηαηαζηαθηζηά βμκίδζα δεκ θεζημονβμφκ ζςζηά, ηα 

ηφηηανα ιπμνμφκ κα ακαπηφζζμκηαζ εηηυξ εθέβπμο, ηάηζ πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ηδκ 
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ακάπηολδ ηανηίκμο.  Έκα μβημηαηαζηαθηζηυ βμκίδζμ είκαζ ζακ ημ πεκηάθ ημο θνέκμο ζε έκα 

αοημηίκδημ. Διπμδίγεζ ηα θοζζμθμβζηά ηφηηανα απυ ημ κα δζαζνμφκηαζ πμθφ βνήβμνα, 

αηνζαχξ υπςξ έκα θνέκμ ζοβηναηεί έκα αοημηίκδημ. ηακ αοηά ηα βμκίδζα πανμοζζάζμοκ 

ιζα ιεηάθθαλδ, δ ηοηηανζηή δζαίνεζδ ιπμνεί κα λεθφβεζ απυ ημκ ζοκήεδ έθεβπμ. Μζα 

ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ μβημβμκίδζςκ ηαζ μβημηαηαζηαθηζηχκ βμκζδίςκ είκαζ υηζ 

μβημβμκίδζα πνμηφπημοκ απυ ηδκ ιεηάθθαλδ (ιεηά απυ ηδκ μπμία εκενβμπμζμφκηαζ) ηςκ 

πνςημ-μβημβμκζδίςκ, εκχ ηα μβημηαηαζηαθηζηά βμκίδζα πνμηαθμφκ ηανηίκμ υηακ 

αδνακμπμζμφκηαζ (Weinberg, 2013). 

Αηυια ηζ ακ ηάπμζμξ έπεζ βεκκδεεί ιε οβζή βμκίδζα, ιενζηά απυ αοηά ιπμνμφκ κα 

ιεηαθθαπεμφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο. Αοηέξ μζ ιεηαθθάλεζξ είκαζ βκςζηέξ ςξ 

ζπμναδζηέξ ή ζςιαηζηέξ, ηαζ δεκ είκαζ ηθδνμκμιζηέξ. Οζ ζπμναδζηέξ ιεηαθθάλεζξ πνμηαθμφκ 

ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ηανηίκμο. Αοηέξ μζ ιεηαθθάλεζξ ιπμνμφκ κα πνμηθδεμφκ απυ 

δζάθμνεξ ζοκήεεζεξ ή πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ ζημοξ μπμίμοξ είιαζηε εηηεεεζιέκμζ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ημο ηαπκμφ ημο ηζζβάνμο, ηδξ αηηζκμαμθίαξ, ηςκ μνιμκχκ, ηδξ 

δζαηνμθήξ (ακ ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, δεκ οπάνπεζ πνμθακήξ αζηία). Οζ βμκζδζαηέξ 

ιεηαθθάλεζξ ζοζζςνεφμκηαζ ηαεχξ βενκάιε, μδδβχκηαξ ζε ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ 

ηανηίκμο ζε ιεβαθφηενδ δθζηία (Weinberg, 2013). 

ηακ ηάπμζμξ έπεζ ηθδνμκμιήζεζ έκα ακχιαθμ ακηίβναθμ βμκζδίμο, ηα ηφηηανα ημο 

πανμοζζάγμοκ ήδδ ιε ηδ βέκκδζδ ιζα ηαεμνζζηζηή ιεηάθθαλδ. Αοηυ ηαεζζηά αηυιδ πζμ 

εφημθδ (ηαζ πζμ βνήβμνδ) ηδ ζοζζχνεοζδ ημο ακαβηαίμο ανζειμφ ιεηαθθάλεςκ πμο εα 

μδδβήζεζ ζηδκ ακάπηολδ ημο ηανηίκμο. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ μζ ηανηίκμζ πμο 

ηθδνμκμιμφκηαζ ηείκμοκ κα ειθακίγμκηαζ κςνίηενα ζηδ γςή απυ υηζ μζ ηανηίκμζ ημο ίδζμο 

ηφπμο πμο δεκ είκαζ ηθδνμκμιζημί (Weinberg, 2013). 

2.5.3 Δπηδεκηνινγία θαη θιεξνλνκηθόηεηα ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο 

Ζ ζοπκυηδηα ημο ηεθζημφ ζηαδίμο ηδξ πνυκζαξ κεθνζηήξ ακεπάνηεζαξ έπεζ πάνεζ δζαζηάζεζξ 

επζδδιίαξ ζε μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ. Οζ απακηαπμφ κεθνμθυβμζ παζπίγμοκ ζηθδνά κα ανμοκ 

ηνυπμοξ κα ειπμδίζμοκ ηδκ ελέθζλδ ηδξ κυζμο πνμ ηδκ έκανλδ ηδξ εεναπείαξ ιε 

αζιμηάεανζδ, βζαηί ημ ηυζημξ ηδξ ιέζα ζηα επυιεκα 10-20 πνυκζα εα είκαζ δοζαάζηαπημ βζα 

ημκ πνμτπμθμβζζιυ πμθθχκ ηναηχκ.  ημκ ηυζιμ ζήιενα 1,5 εηαη. αζεεκχκ εεναπεφμκηαζ 

ιε αζιμηάεανζδ, εκχ ζηα έηδ 1990 ηαζ 2000 ήηακ 426.000 ηαζ 1.065.000 ακηίζημζπα. Σα 

ζημζπεία αοηά ακηζπνμζςπεφμοκ ιζα εηήζζα αφλδζδ ζηδκ δελαιεκή ηςκ αζεεκχκ πμο 

αζιμηαεαίνμκηαζ ηαηά 7%. Σμ ηυζημξ ηδξ αζιμηάεανζδξ ζηζξ ΖΠΑ ζημζπίγεζ 66.000 δμθάνζα 
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ημ πνυκμ βζα ηάεε αζεεκή ηαζ βζα ηδ εεναπεία 600.000 αζιμηαεαζνμιέκςκ αζεεκχκ ημ 2009 

οπμθμβίγεηαζ κα δαπακάηαζ πενίπμο 29 δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα ημ πνυκμ. Καζ ζε παβηυζιζμ 

επίπεδμ, ακ οπμηεεεί υηζ αοηή δ ηζιή ακηακαηθά ημ ιέζμ ηυζημξ/αζεεκή, οπμθμβίγεηαζ υηζ δ 

δαπάκδ βζα ηδκ αζιμηάεανζδ παβημζιίςξ αολήεδηε απυ 200 δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα ζηδ 

δεηαεηία 1981-90 ζε 580 δζζ. ζηδ δεηαεηία 1991-2000 ηαζ εηηζιάηαζ υηζ εα οπεναεί ηα 1.1 

ηνζζεηαημιιφνζα δμθάνζα ηδ δεηαεηία 2001-2010 (ΠΟΤ, 2009).  

Σμ 2011 θεζημονβμφζακ 164 Μμκάδεξ Δλςκεθνζηήξ Κάεανζδξ ηαζ 

5ΜμκάδεξΜεηαιυζπεοζδξ.  Σμ ζφκμθμ ηςκ αζεεκχκ ζε εεναπεία οπμηαηάζηαζδξ κεθνζηή 

θεζημονβίαξ ήηακ 12.475, μ δε ανζειυξ ηςκ αζεεκχκ ιε έκανλδ εεναπείαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο έημοξ ακένπμκηακ ζε 2.294.  Σμ ζφκμθμ ηςκ αζεεκχκ ζε ΘΤΝΛ ημο έημοξ 2011 ήηακ 

12.475 ή 1.104 αζεεκείξ ακά εη. πθ. Απυ αοημφξ 9.260 ζε αζιμηάεανζδ, 723 ζε πενζημκασηή 

ηάεανζδ μζ δε ιεηαιμζπεοιέκμζ ακένπμκηακ ζε 2.492 αζεεκείξ. O ανζειυξ ηςκ αζεεκχκ πμο 

άνπζζακ εεναπεία ζηδ δζάνηεζα ημο έημοξ 2011 ήηακ 2.294 ή 203 αζεεκείξ ακά εη. πθ. Απυ 

αοημφξ 2.161 εκηάπεδηακ ζε αζιμηάεανζδ, 128 ζε πενζημκασηή ηάεανζδ, ηαζ 5 

ιεηαιμζπεφεδηακ πςνίξ πνμδβμφιεκδ άθθδ ιμνθή εεναπείαξ (Ηςακκίδδξ ηαζ  Παπαδάηδ, 

2013). 

Πθδεοζιζαηέξ, θοθεηζημ-μζημβεκεζαηέξ, θοθμ-βεκεηζηέξ, ηαεχξ ηαζ πεζναιαηζηέξ ιεθέηεξ 

οπμζηδνίγμοκ ηδκ πζεακή φπανλδ βεκεηζηά ηαεμνζγυιεκμο ιδπακζζιμφ πμο ζοζπεηίγεηαζ ιε 

ηδκ ειθάκζζδ ηαζ ελέθζλδ ηδξ Υνυκζαξ Νεθνζηήξ Νυζμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ ακεπάνηεζαξ. 

Ζ φπανλδ βεκεηζηά ηαεμνζγυιεκμο ιδπακζζιμφ είκαζ ακαιθζζαήηδηδ ζηζξ κυζμοξ πμο 

αημθμοεμφκ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ βεκεηζηήξ ιεηααίααζδξ (π.π. πμθοηοζηζηή κυζμξ, ζφκδνμιμ 

Alport) ηαζ ζηζξ μπμίεξ οπάνπεζ ηαφηζζδ βμκυηοπμο ηαζ θαζκυηοπμο. Οζ κυζμζ αοηέξ υιςξ 

ακηζπνμζςπεφμοκ πενίπμο ημ 8%μ ηςκ πνςημπαεχκ δζαηαναπχκ πμο μδδβμφκ ζε ΥΝΝ. ηζξ 

κυζμοξ υιςξ πμο απμηεθμφκ ηζξ ηφνζεξ αζηίεξ Υνυκζαξ Νεθνζηήξ Νυζμο, π.π. ζαηπανχδδ 

δζααήηδ, ανηδνζαηή οπένηαζδ, δεκ έπεζ δζαπζζηςεεί ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ βεκεηζηήξ 

ιεηααίααζδξ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ κυζμο, μφηε ακηζζημζπία ιεηαλφ βμκυηοπμο ηαζ θαζκυηοπμο. 

Δπίζδξ, ιέπνζ ζήιενα δεκ έπεζ εκμπμπμζδεεί ζοβηεηνζιέκδ βμκζδζαηή Θέζδ οπεφεοκδ βζα ηδ 

ιεηαθμνά ηςκ ηφνζςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ κυζςκ αοηχκ (Καθθζαηιάκδ, 2009). 

2.5.4 Δπηδεκηνινγία θαη θιεξνλνκηθόηεηα ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ 

Οζ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ είκαζ δ ηφνζα αζηία εακάημο ηαζ ακαπδνίαξ ζηδκ Δονχπδ, ηαεχξ 

πνμηαθμφκ πάκς απυ 4,3 εηαημιιφνζα εακάημοξ ηάεε πνυκμ (EuropeanHeartNetwork, 

2008). Οζ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ εοεφκμκηαζ βζα ζπεδυκ ημοξ ιζζμφξ (49%) απυ ημοξ 
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ζοκμθζημφξ εακάημοξ ζηδκ Δονχπδ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 30% πνυςνςκ εακάηςκ 

(πνζκ απυ ηδκ δθζηία ηςκ 65 εηχκ) (EuropeanHeartNetwork, 2008). Ζ Ακαημθζηή Δονχπδ 

ηαζ μζ πνχδκ μαζεηζηέξ πχνεξ έπμοκ ηα ορδθυηενα πμζμζηά κμζδνυηδηαξ απυ 

ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ εκδζζιυηδηα απυ ηανδζαββεζαηέξ κυζμοξ 

ειθακίγεηαζ ιεζμφιεκδ, αολάκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ ακενχπςκ πμο γμοκ ιε πνυκζεξ 

ηανδζαββεζαηέξ κυζμοξ ηαζ ζοκαθήξ ακαπδνίεξ. Καηά ζοκέπεζα, μζ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ 

είκαζ αοηέξ πμο ζοιαάθθμοκ ηα ιέβζζηα ζηα επίπεδα αζεέκεζαξ ζηδκ Δονχπδ, ιε ηδ 

ζοκμθζηή επζαάνοκζδ ηδξ κυζμο κα οπμθμβίγεηαζ ζημ 23%. Οζ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ 

ημζηίγμοκ ζηδκ μζημκμιία ηδξ ΔΔ €192 δζζεηαημιιφνζα εηδζίςξ ηαζ ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 

ηαηά ηεθαθήκ εηήζζμ ηυζημξ ηςκ €391 (EuropeanHeartNetwork, 2008). Αοηυ 

ακηζπνμζςπεφεζ ημ 57% ημοξ ζοκμθζημφ ηυζημοξ ηδξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ, ημ 21% ηδξ 

απχθεζεξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ ημ 22% ημοξ ηυζημοξ ηδξ άηοπδξ πενίεαθρδξ ηςκ αζεεκχκ 

(LobsteinηαζJackson-Leach, 2006). 

Οζ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ απμηεθμφκ έκα ζδιακηζηυ ειπυδζμ ζηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ 

ηδξ Δ.Δ. θυβς ηδξ ιεβάθδξ απχθεζαξ ζηδκ παναβςβζηυηδηα.  Έηζζ ημ 2006, ζπεδυκ €41 δζξ 

πάεδηακ θυβς ηςκ παεήζεςκ αοηχκ, απυ ηα μπμία ηα €26,9 δζζεηαημιιφνζα (2/3 ημο 

ζοκυθμο) απςθέζεδζακ θυβς εακάημο ηαζ 13,9 δζζεηαημιιφνζα (1/3 ημο ζοκυθμο) θυβς 

αζεέκεζαξ ημο ενβαγυιεκμο πθδεοζιμφ (EuropeanHeartNetwork, 2008). Γζα κα 

πμζμηζημπμζδεεί ημ αάνμξ ηδξ αζεέκεζαξ, ηςκ ηναοιαηζζιχκ ηαζ ηςκ  παναβυκηςκ ηζκδφκμο, 

οπμθμβίγμκηαζ ηα πνμζανιμζιέκα ζηδκ ακαπδνία έηδ γςήξ (ΠΑΔΕ) πμο πάκμκηαζ ηάεε 

πνυκμ ζηδκ Δονχπδ θυβς ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ (ΠΟΤ, 2004). Σμ απμηέθεζια ήηακ 

πενζζζυηενα απυ €34 εηαημιιφνζα παιέκα ΠΑΔΕ πμο είκαζ 23% ηδξ ζοκμθζηήξ απχθεζαξ 

ζηδκ Δονχπδ ηαζ €12 εηαημιιφνζα εονχ (19% ημο ζοκυθμο) ζηδκ ΔΔ. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ 

ηζξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ ηδξ ΔΔ, δ απχθεζα ηςκ ΠΑΔΕ θυβς ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ 

πνμηάθεζε έςξ ηαζ 17% ηςκ ζοκμθζηχκ απςθεζχκ, πμο ακηζπνμζςπεφεζ ηδ δεφηενδ 

ιεβαθφηενδ αζηία απςθεζχκ ιεηά ηζξ κεονμροπζαηνζηέξ δζαηαναπέξ. ηζξ ακαπηοζζυιεκεξ 

πχνεξ ηδξ Δονχπδξ, δ ζοπκυηδηα ηςκ ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ  οπενααίκεζ αοηή ηςκ 

κεονμροπζαηνζηχκ δζαηαναπχκ ζε πμζμζηά απμθεζεέκηςκ ΠΑΔΕ (ΠΟΤ, 2004). 

Οζ πενζζζυηενεξ ηανδζαηέξ παεήζεζξ ζημ βεκζηυ πθδεοζιυ ζπεηίγμκηαζ ιε πενζααθθμκηζημφξ 

πανάβμκηεξ ηαεχξ ηαζ ιε επζθμβέξ ζημκ ηνυπμ γςήξ, υπςξ είκαζ ημ ηάπκζζια ή δ ηαηή 

δζαηνμθή, πμο αθθδθμεπζδνμφκ ζε ηάεε πενίπηςζδ ιε ηδ βεκεηζηή πνμδζάεεζδ ημο ηάεε 

αηυιμο. Οζ βεκεηζηέξ ιεηαθθάλεζξ πμο ειπθέημκηαζ ζε αοηέξ ηζξ πμθοπαναβμκηζηέξ παεήζεζξ 



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

113 

 

εεςνμφκηαζ υηζ έπμοκ ιειμκςιέκα πμθφ ιζηνή επίδναζδ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ κυζμο, ςζηυζμ 

δ πνυμδμξ ηδξ βεκεηζηήξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ έπεζ απμηαθφρεζ ιία δελαιεκή βεκεηζηχκ 

παναβυκηςκ πμο δζανηχξ ειπθμοηίγεηαζ ιε κέα ζημζπεία βζα ηδ βεκεηζηή αάζδ ηςκ 

κμζδιάηςκ αοηχκ. Γζαθαίκεηαζ θμζπυκ, υηζ ζε έκα ιζηνυ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ, δ 

ηανδζαηή κυζμξ ιπμνεί κα πνμηαθείηαζ απυ ιμκαδζηέξ βεκεηζηέξ ιεηαθθάλεζξ. Οζ 

ηθδνμκμιμφιεκεξ ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ απμηεθμφκ ιζα μιάδα ιμκμβμκζδζαηχκ 

αζεεκεζχκ πμο πνμζαάθθμοκ πνςηανπζηά ηδκ ηανδζά, ηδκ αβςβζιυηδηά ηδξ ηαζ ημ αββεζαηυ 

ζφζηδια. Μειμκςιέκα, μζ βεκεηζηέξ ιεηαθθάλεζξ πμο έπμοκ ακαβκςνζζεεί υηζ πνμηαθμφκ 

ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ παναηδνμφκηαζ ζπάκζα, υιςξ αενμζζηζηά οπμθμβίγεηαζ 

αζαθζμβναθζηά υηζ αθμνμφκ ζε 66.000 άημια ζημκ εθθαδζηυ πχνμ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ηεθεοηαίαξ δεηαεηίαξ έπεζ ειπθμοηζζεεί ζδιακηζηά δ βκχζδ ηαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ ιμνζαηήξ 

παεμθμβίαξ ηςκ ηθδνμκμιμφιεκςκ ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ, εκχ μζ βεκεηζηέξ ιέεμδμζ 

έπμοκ επζηοπχξ δζαθεοηάκεζ ηδ ιμνζαηή αάζδ εκυξ αολακυιεκμο ανζειμφ ηέημζςκ παεήζεςκ 

(Weinberg, 2013). 
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

3.1 Δίδνο έξεπλαο 

Οζ ενεοκδηζηέξ ιέεμδμζ πςνίγμκηαζ ζε πμζμηζηέξ ηαζ πμζμηζηέξ. Ζ πμζμηζηή ένεοκα ακαθφεζ 

ημ ιέβεεμξ ημο θαζκμιέκμο πμο ελεηάγεηαζ, εκχ δ πμζμηζηή ένεοκα ακαθφεζ ημ παναηηήνα 

ημο οπυ ελέηαζδ θαζκμιέκμο (Kvale, 1996:67). Καζ μζ δφμ ιέεμδμζ επζηνέπμοκ ζημκ 

ενεοκδηή κα πνμζεββίζεζ έκα πεδίμ ένεοκαξ ηαζ κα επζηεκηνςεεί ζε αοηυ. Ζ ιεεμδμθμβζηή 

πνμζέββζζδ ηδξ πναβιαημπμζήζαξ ένεοκαξ ααζζγυηακ ζηα πνυηοπα ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ, 

ηαζ πενζεθάιαακε πέκηε δμιδιέκα ενςηδιαημθυβζα, ςξ ιέεμδμ ζοθθμβήξ ηςκ πνςημβεκχκ 

ζημζπείςκ. Υνδζζιμπμζήεδηε αοηή δ πνμζέββζζδ επεζδή επζηνέπεζ ζοβηνίζεζξ ζημζπείςκ απυ 

δζάθμνεξ πδβέξ ηαζ αολάκεζ ηδκ αλζμπζζηία ηαζ ηδκ εβηονυηδηα ηςκ εονδιάηςκ (Bell, 

1999:98). ημπυξ ηδξ πναβιαημπμζήζαξ ένεοκαξ ήηακ κα ζοθθέλεζ υζμ ημ δοκαηυκ 

πενζζζυηενα ζημζπεία βζα ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ, δθζηίαξ 35-65 

εηχκ, ηζξ δζαηνμθζηέξ ημοξ ζοκήεεζεξ, ηα επίπεδα θοζζηήξ ημοξ δναζηδνζυηδηαξ, ημ 

κμζμθμβζηυ ημοξ θάζια ηαζ ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα. 

Ζ ιεθέηδ πνδζζιμπμίδζε ημ πανάδεζβια ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ ηαζ ααζίζηδηε ζημ 

ζοζπεηζζιυ πθδνμθμνζχκ πμο ζοθθέπεδηακ απυ ενςηδιαημθυβζα. ημπυξ ηδξ πμζμηζηήξ 

ένεοκαξ είκαζ δ εφνεζδ ζπέζεςκ ιεηαλφ δζαθυνςκ παναβυκηςκ.  Ζ πμζμηζηή ένεοκα 

ακαθένεηαζ ζηδ ζοζηδιαηζηή δζενεφκδζδ θαζκμιέκςκ ιε ζηαηζζηζηέξ ιεευδμοξ, ιαεδιαηζηά 

ιμκηέθα ηαζ ανζειδηζηά δεδμιέκα. Υνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια 

παναηδνήζεςκ ηαζ επζδζχηεηαζ βεκίηεοζδ ζε έκα εονφηενμ πθδεοζιυ. Ζ ζοθθμβή 

δεδμιέκςκ βίκεηαζ ιε δμιδιέκα πνςηυημθθα, υπςξ ενςηδιαημθυβζα, ηθίιαηεξ ηαζ δμηίιζα 

επζηεοβιάηςκ (Creswell, 1994).   Οζ Cohen ηαζ Manion (1980) παναηηδνίγμοκ ηδκ πμζμηζηή 

ένεοκαξ «ημζκςκζηή ένεοκα πμο απαζπμθεί ειπεζνζηέξ ιεευδμοξ ηαζ ειπεζνζηέξ δδθχζεζξ». 

Δπζπθέμκ, πενζβνάθμοκ ιζα ειπεζνζηή δήθςζδ ςξ «ιζα πενζβναθζηή δήθςζδ ζπεηζηά ιε ημ ηζ 

‗ζοιααίκεζ‘ ζημκ ‗πναβιαηζηυ ηυζιμ‘, πανά ημ ηζ πνέπεζ κα ζοιααίκεζ». ηζξ ένεοκεξ 

πμζμηζημφ ηφπμο δ δεζβιαημθδρία ηαζ μζ ηεπκζηέξ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ δζαθένμοκ απυ 

εηείκεξ ηςκ πμζμηζηχκ ενεοκχκ. Ζ δεζβιαημθδρία εδχ είκαζ πθέμκ υπζ «ηοπαία» αθθά 

‗ζηυπζιδ‘, εκχ αοηυ πμο γδηείηαζ απυ ημ δείβια δεκ είκαζ ηυζμ δ «ακηζπνμζςπεοηζηυηδηα» 

αθθά ηαιζά θμνά δ δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ δ ζδζμιμνθία ηςκ πενζπηχζεςκ (Creswell, 1994).    

Ζ ηοπμπμίδζδ ηςκ δεδμιέκςκ πμο ζοθθέβμκηαζ, δ δοκαηυηδηα κα πνμζεββίζμοκ έκα ιεβάθμ 

ιένμξ ημο πθδεοζιμφ, ηαεχξ ηαζ δ δοκαηυηδηα πναβιαημπμίδζδξ ζηαηζζηζηχκ ακαθφζεςκ 

ηςκ δεδμιέκςκ, ηάκεζ ηζξ πμζμηζηέξ ιεευδμοξ ζδζαίηενα δδιμθζθήξ ιεηαλφ ηςκ ενεοκδηχκ. 
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Χζηυζμ, μζ δζεκενβμφκηεξ ηδκ πμζμηζηή ιεθέηδ πνέπεζ κα εζηζάζμοκ ζε δφμ ααζζηά 

γδηήιαηα πμο εα ημοξ επζηνέρμοκ κα έπμοκ έβηονα ηαζ επζζηδιμκζηά ηεηιδνζςιέκα 

απμηεθέζιαηα: (1) επζθμβή ακηζπνμζςπεοηζημφ δείβιαημξ ημο πθδεοζιμφ οπυ ιεθέηδ, ηαζ 

(2) δζαηφπςζδ εκυξ ενςηδιαημθμβίμο πμο είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ηδκ ένεοκα. Πνέπεζ δε κα ιδκ 

λεπκμφκ υηζ μζ πμζμηζηέξ ενεοκδηζηέξ ιέεμδμζ έπμοκ επίζδξ ιενζηά ιεζμκεηηήιαηα: (1) δεκ 

ιπμνμφκ κα δζαηνίκμοκ ιζηνέξ δζαθμνέξ ζημ ααειυ πμο ιπμνμφκ μζ πμζμηζηέξ, ηαζ, (2) ημ 

δείβια δεκ είκαζ απαναίηδηα ακηζπνμζςπεοηζηυ ημο πθδεοζιμφ πμο μ ενεοκδηήξ 

εκδζαθένεηαζ κα ιεθεηήζεζ (Robson 2002). 

Έκα ααζζηυ ζημζπείμ ηδξ ηάεε ένεοκαξ είκαζ δ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ, δ μπμία είκαζ ιζα 

πενίπθμηδ ηαζ δφζημθδ απμζημθή. Ο O'Leary (2004:150) πζζηεφεζ υηζ δ ζοθθμβή αλζυπζζηςκ 

δεδμιέκςκ είκαζ έκα δφζημθμ εβπείνδια, πνέπεζ ηακείξ κα εοιάηαζ υηζ ιζα ιέεμδμξ ζοθθμβήξ 

δεδμιέκςκ δεκ είκαζ αλζςιαηζηά ηαθφηενδ απυ ιζα άθθδ. Ζ πανμφζα ένεοκα ηάκεζ πνήζδ 

πέκηε πμζμηζηχκ ενςηδιαημθμβίςκ βζα κα ζοθθέλεζ ηα ζημζπεία απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ. Σα 

ηνζηήνζα πμο μδήβδζακ ζηδκ επζθμβή ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ ήηακ ηα ελήξ: (1) μ ιεβάθμξ 

ανζειυξ ηςκ αηυιςκ πμο έπνεπε κα ζοιπενζθδθεμφκ ζηδ ιεθέηδ, (2) ηαζ δ πνδζζιυηδηα ηδξ 

πμζμηζημπμίδζδξ ηςκ ακηζθήρεςκ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πμζυηδηα γςήξ ημοξ, ηζξ δζαηνμθζηέξ 

ημοξ ζοκήεεζεξ, ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ημ κμζμθμβζηυ ημοξ θάζια, ηαζ ηδκ 

ηθδνμκμιζηυηδηα. Ο ενεοκδηήξ ήηακ πεπεζζιέκμξ υηζ ηα ενςηδιαημθυβζα εα ζοκέθθεβακ υθα 

ηα ζημζπεία πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ένεοκα ηαζ εαπανείπακ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο 

απαζημφκηακ βζα απακηδεμφκ ηα ενςηήιαηα ηδξ ένεοκαξ. 

Σμ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ έκα ενβαθείμ πμο απμηεθείηαζ απυ ιζα θίζηα ιε ενςηήζεζξ πμο 

έπμοκ ζπεδζαζηεί βζα κα ελαζθαθίζμοκ ηδ ζοθθμβή ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο απαζημφκηαζ απυ 

ημκ ενεοκδηή. Έκα ζδιακηζηυ ζημζπείμ ζηδ δυιδζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο είκαζ υηζ μζ 

ενςηήζεζξ ηαζ μζ μδδβίεξ βζα κα ημοξ δμεεί απάκηδζδ πνέπεζ κα δζαηοπχκμκηαζ ηαζ κα 

ημπμεεημφκηαζ ηαηά ηέημζμ ηνυπμκ χζηε κα ιδκ αθήκμοκ πενζεχνζα βζα πανενιδκείεξ. Σα 

ενςηδιαημθυβζα έπμοκ ηα ελήξ πθεμκεηηήιαηα: (1) ιπμνμφκ κα ηαηαβνάρμοκ ηζξ απυρεζξ 

εκυξ ιεβάθμο ανζειμφ αηυιςκ, (2) έπμοκ ιζα δμιδιέκδ ιμνθή, (3) έπμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ηαζ 

ζαθείξ απακηήζεζξ, (4) ιπμνεί κα επζηεοπεεί μοδεηενυηδηα ηαζ ακηζηεζιεκζηυηδηά ζηζξ 

απακηήζεζξ, ηαζ, (5) δζάθμνεξ ζηαηζζηζηέξ ιέεμδμζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ 

ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ. Χζηυζμ, έπμοκ επίζδξ ηάπμζα ιεζμκεηηήιαηα ηαζ πενζμνζζιμφξ: 

(1) έθθεζρδ εοεθζλίαξ, (2) ηα ζθάθιαηα δεκ ιπμνμφκ κα δζμνεςεμφκ εφημθα, (3) δεκ 

θακενχκμοκ ηδ ζηάζδ ηςκ δζαθυνςκ μιάδςκ ζπεηζηά ιε ηα ίδζα ενςηήιαηα, (4) πνεζάγεηαζ 
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ηαθή πνμεημζιαζία, πνμηεζιέκμο κα ελαπεμφκ αλζυπζζηα ζοιπενάζιαηα, ηαζ, (5) μζ 

απακηήζεζξ ακηζηαημπηνίγμοκ ηζξ απυρεζξ ηςκ αηυιςκ ηαζ υπζ ηςκ μιάδςκ (Robson 2002). 

Τπάνπμοκ επίζδξ πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα βζα ηζξ ηθεζζηέξ ενςηήζεζξ. Δίκαζ 

εφημθμ κα απακηδεμφκ βνήβμνα ηαζ εφημθα. Δπίζδξ πενζμνίγμοκ ηδκ έηηαζδ ημο εέιαημξ 

πνμξ ακάθοζδ, πανάζπμοκ ηεηιδνζςιέκδ πθδνμθυνδζδ, ηαζ είκαζ ηςδζημπμζδιέκεξ ηαζ 

ακαθφμκηαζ ζηαηζζηζηά, άιεζα ηαζ εφημθα. Αθθά ημ ιεζμκέηηδια είκαζ υηζ δεκ αθήκμοκ ηδκ 

εθεοεενία ζημοξ ενςηδεέκηεξ κα εέζμοκ ηδ δζηή ημοξ άπμρδ, δ μπμία ιπμνεί κα είκαζ 

εκηεθχξ ακηίεεηδ ή δζαθμνεηζηή ιε αοηή ημο ενςηδιαημθμβίμο (Robson 2002). 

3.2 Γείγκα 

Ζ πανμφζα ένεοκα ααζίζηδηε ζε δεζβιαημθδρία ζημπζιυηδηαξ (purposivesampling) ηαεχξ δ 

επζθμβή αηυιςκ έβζκε ιε αάζδ ηνία ηνζηήνζα (Robson 2002): μζ ζοιιεηέπμκηεξ έπνεπε κα 

είκαζ ιυκζιμζ ηάημζημζ Λαηςκίαξ, Έθθδκεξ πμθίηεξ, δθζηίαξ35έςξ65 εηχκ.  Χζηυζμ ζηδ 

ζοκέπεζα εθανιυζηδηε ηοπαία δεζβιαημθδρία ζημ θάζια αοηυ, ηαεχξ ηάεε άημιμ είπε ηδκ 

ίδζα πζεακυηδηα επζθμβήξ ζημ δείβια.  Σμ δθζηζαηυ θάζια επζθέπηδηεβζαηί ηα άημια αοηά 

είκαζ πζμ επζννεπή ζε δζαηνμθμελανηχιεκεξ κυζμοξ, εκχ δ ακάπηολδ ζοκκμζδνυηδηαξ ζε 

ιεβαθφηενεξ δθζηίεξ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ πνμαθήιαηα ηεηιδνίςζδξ ζε ζπεηζηά ιζηνά 

δείβιαηα.  Μζηνυηενεξ ηςκ 35 δθζηίεξ απυ ηδκ άθθδ, δείπκμοκ ιζηνυηενεξ ζοπκυηδηεξ 

δζαηνμθμελανηχιεκςκ κυζςκ πμο ζε ιζηνά δείβιαηα ιπμνεί κα ιδκ ηαηαβναθμφκ.   

Πνμηάεδηε ημ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ πμο πνεζάγεηαζ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηεηιδνίςζδ 

ηςκ ζημζπείςκ πμο πνμέηορε, κα ααζζζηεί ζηδκ ηεθεοηαία απμβναθή ημο Δθθδκζημφ 

πθδεοζιμφ, πνμζδζμνίγμκηαξ ημ ζημ 3% ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ ιέζδξ δθζηίαξ (35-65).  

Ο ζοκμθζηυξ πθδεοζιυξ ηδξ Λαηςκίαξ ημ 2011ήηακ 89.138 (απυηθζζδ 2,46%).  ημ βεκζηυ 

πθδεοζιυ ημ πμζμζηυ ηςκ αηυιςκ δθζηίαξ 35-65 είκαζ 38,11%.  (Δθθδκζηή ηαηζζηζηή 

Τπδνεζία, 2012). Τπμεέζαιε υηζ αοηυ ζζπφεζ ηαζ ζηδκ Λαηςκία (ακ ηαζ μζ διζμνεζκέξ ή 

αβνμηζηέξ πενζμπέξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ιεβαθφηενεξ δθζηίεξ) μ πθδεοζιυξ 35-65 είκαζ 

33.970 ηάημζημζ.  Άνα ημ δείβια ημο 2% πνμζδζμνίγεζ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζε 1.020 

ηαημίημοξ (±2,46%).  ηυπμξ ήηακ θμζπυκ κα πάνμοκ ιένμξ ημοθάπζζημκ 1.020 άημια.  

Μμζναζηήηακ ζοκμθζηά 1.020 ενςηδιαημθυβζα απυ ηα μπμία επζζηνάθδηακ ζημκ ενεοκδηή 

912 (89,41%).  Σα επίπεδα ιδ ακηαπυηνζζδξ βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ ακένπμκηαζ ζημ 10,59%.   
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3.3Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

Ζ ιεθέηδ δζαηνμθμελανηχιεκςκ κμζδιάηςκ απαζηεί ηδκ ζοκεηηίιδζδ πμζηίθθςκ 

παναβυκηςκ, πμο επδνεάγμκηαζ απυ ηθδνμκμιζηά, ζςιαημιεηνζηά ηαζ ημζκςκζηυ-μζημκμιζηά 

παναηηδνζζηζηά, ηαεχξ ηαζ απυ ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ ημ επίπεδμ ζςιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηςκ αηυιςκ.  Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, δ πανμφζα ένεοκα έηακε πνήζδ πέκηε 

ενςηδιαημθμβίςκ πμο πνμζπαεμφκ κα αλζμθμβήζμοκ ημκ ηνυπμ γςήξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ 

Λαηςκίαξ, ηζξ δζαηνμθζηέξ ημοξ ζοκήεεζεξ ηαζ ηα επίπεδα θοζζηήξ άζηδζδξ, έηζζ χζηε κα 

ιπμνέζεζ κα ηα ζοζπεηίζεζ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημοξ ηαζ ηδκ πανμοζία ή ιδ 

δζαηνμθμελανηχιεκςκ κμζδιάηςκ.  θα ηα ενςηδιαημθυβζα πμο πνμηάεδηακ ζηδκ πανμφζα 

ένεοκα ιπμνμφζακ κα ζοιπθδνςεμφκ απεοεείαξ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ή ιε ηδκ αμήεεζα 

εηπαζδεοιέκςκ ζοκεκηεοηηχκ. Σμ ζηεπηζηυ βζα ηδκ πνήζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

ενςηδιαημθμβίςκ ακαθφεηαζ ζηζξ επυιεκεξ οπμεκυηδηεξ.   

3.3.1 Δξσηεκαηνιόγην 1: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηξόπνο δσήο 

Σμ πθμφζζμ πενζεπυιεκυ ηδξ πμζυηδηα γςήξ απαζηεί αθεκυξ ηδκ πνμζέββζζδ πμθθαπθχκ 

δζαζηάζεςκ ηδξ ηαζ αθεηένμο ηδκ εηηίιδζδ ηδξ ηάεε δζάζηαζδξ ιε πμθθαπθέξ ενςηήζεζξ. Οζ 

πμθθαπθχκ ενςηήζεςκ εηηζιήζεζξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ δζάζηαζδξ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ είκαζ 

ακαβηαίεξ, εάκ επζδζχηεηαζ δ δζενεφκδζή ηδξ ηαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ ζπέζδξ ηδξ ιε ηδκ 

αννχζηζα, ηδ εεναπεία ή ηζξ άθθεξ πενζζηάζεζξ ηδξ γςήξ ημο αννχζημο. Μυκμ ιε ηδ 

πνδζζιμπμίδζδ ηέημζςκ πμθθαπθχκ ιεηνήζεςκ -μζ μπμίεξ πνμηφπημοκ είηε απυ ηα 

οπάνπμκηα υνβακα ιέηνδζδξ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ, είηε απυ ηδ δδιζμονβία εκυξ κέμο μνβάκμο 

ιέηνδζδξ, εζδζημφ βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ ενεοκδηζηυ πνυβναιια – είκαζ δοκαηή δ εηηίιδζδ 

ηδξ εβηονυηδηαξ ηαζ αλζμπζζηίαξ ηδξ απμηίιδζδξ ιζαξ δζάζηαζδξ. Αοηή δ εηηίιδζδ ιπμνεί 

κα μδδβήζεζ, ιε ηδ ζεζνά ηδξ, ζε ιζα αεθηζςιέκδ εεςνδηζηή ακηίθδρδ ηδξ ακςηένς 

δζάζηαζδξ. Αοηυξ μ ηνυπμξ αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ εηηίιδζδξ ηαζ εεςνδηζηήξ ακηίθδρδξ 

ιζαξ δζάζηαζδξ πνμζδζμνίγεζ ηδκ πνυμδμ ζημκ ημιέα ηδξ ένεοκαξ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ 

(Τθακηυπμοθμξ, ηαζ αννήξ, 2001). 

Σμενςηδιαημθυβζμ βζα ηα δδιμβναθζηά ζημζπεία ηαζ ημκ ηνυπμ γςήξ ζοιπενζθίθεδηε ζηδκ 

πανμφζα ένεοκα βζαηί παναηηδνζζηζηά υπςξ δ δθζηία, ημ αάνμξ ηαζ ημ φρμξ ηαζ δ επζθμβέξ 

εκυξ αηυιμο ιπμνμφκ κα έπμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ αζεέκεζαξ. Σμ 

ενςηδιαημθυβζμ ηαηέβναρε ηα αηυθμοεα δδιμβναθζηά ζημζπεία: θφθμ, δθζηία, δθζηζαηή 

μιάδα, φρμξ, αάνμξ, δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ, ανζειυ ηαζ δθζηία 
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ηέηκςκ, ηαηάζηαζδ οβείαξ ηέηκςκ, ιμνθςηζηυ επίπεδμ, επάββεθια, χνεξ ενβαζίαξ, ηαζ γχκδ 

ηαημζηίαξ (π.π., αζηζηή, διζαζηζηή, αβνμηζηή).  

Σμ ενςηδιαημθυβζμ ενεφκδζεεπίζδξ ηζξ αηυθμοεεξ παναιέηνμοξ:ηάπκζζια, πμζυηδηα ηαζ 

δζάνηεζα φπκμο, πνμαθήιαηα ιε ηδκ πέρδ, αθθενβίεξ, επίπεδα άβπμοξ, επίπεδα εκένβεζαξ, 

δζάεεζδ, εζδζηή ιμνθή δζαηνμθήξ, πμνημθαβία, πμζυηδηα ηαηακάθςζδξ οβνχκ, είδμξ 

πυζζιμο κενμφ, ζοπκυηδηεξ θήρδξ πνςζκμφ, βεφιαημξ ηαζ δείπκμο, ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ 

θαβδημφ πνζκ ηαζ ιεηά ηα βεφιαηα, ζοπκυηδηα θήρδξ αζηαιζκχκ ηαζ ζοιπθδνςιάηςκ, 

ζοπκυηδηα θήρδξ θοηζηχκ ζοιπθδνςιάηςκ ή αθερδιάηςκ, ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ 

ζοιπθδνςιάηςκ δζαηνμθήξ βζα ηδκ αφλδζδ ημο ιοσημφ υβημο (π.π., πνςηεΐκεξ, ηθπ.), 

ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ αθημμθμφπςκ πμηχκ, ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ακαροηηζηχκ, 

ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ αζμθμβζηχκ πνμσυκηςκ, ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ θαβδημφ απυ 

δζακμιείξ, ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ βεοιάηςκ εηηυξ ζπζηζμφ (π.π. εζηζαηυνζα, ηααένκεξ, 

ηθπ.), ζοπκυηδηα δζαζηέδαζδξ, ζηακμπμίδζδ ιε ημ ζςιαηζηυ αάνμξ, επζεοιία απχθεζαξ 

αάνμοξ, επζεοιία πνυθδρδξ αάνμοξ, πνμζπάεεζα απχθεζαξ αάνμοξ, άβπμξ ηαζ δζάεεζδ ζε 

ζπέζδ ιε ζςιαηζηυ αάνμξ, έθεβπμξ πμζυηδηαξ ηαζ ζοπκυηδηαξ ηνμθήξ, απυηνορδ 

ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ απυ άθθμοξ, πμζμξ αβμνάγεζ ηα ηνυθζια, πμζμξ πνμεημζιάγεζ ηα 

βεφιαηα, πχξ ιαβεζνεφμοκ ηα ηνεαηζηά, πμοθενζηά ηαζ ημ ράνζ, ημ είδμξ ηςκ θαπακζηχκ πμο 

αβμνάγμοκ ηαζ πχξ ηα ηαηακαθχκμοκ (π.π. ςιά, αναζιέκα, η.θ.π.), πνήζδ θίζηαξ ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηςκ αβμνχκ, ηαζ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ βεοιάηςκ.  Σμ ενςηδιαημθυβζμ έπεζ 14 

ενςηήζεζξ βζα ηα δδιμβναθζηά ζημζπεία ηαζ 42 ενςηήζεζξ βζα ηδκ πμζυηδηα ηαζ ημκ ηνυπμ 

γςήξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ. 

Ζ ζηάειζζδ ενςηδιαημθμβίμο έβζκε ιέζς ηδξ πζθμηζηή εθανιμβήξ ημο ζε έκα ιζηνυ δείβια 

(5%) ημο πθδεοζιμφ, βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηαηακυδζδξ ηαζ ακαδζαηφπςζδξ ηςκ ενςηήζεςκ.  Ζ 

αθθαβέξ πμο πνμέηορακ ήηακ ιζηνέξ ηαζ μζ ζπεηζηέξ πνμζανιμβέξ ηαζ αεθηζχζεζξ 

εκζςιαηχεδηακ ζηδ 2δ εηδμπή ημο ενςηδιαημθμβίμο.  ηδ ζοκέπεζα δζεκενβήεδηε έθεβπμξ 

ηδξ εβηονυηδηαξ ηαζ επακαθδπηζηήξ αλζμπζζηίαξ ημο ενςηδιαημθμβίμο ιε επακαθδπηζηυ 

έθεβπμ, ηαεχξ ημ ενςηδιαημθυβζμ απακηήεδηε απυ ημ ίδζμ δείβια δφμ θμνέξ εκηυξ 15 

διενχκ.   Δθέβπεδηε δ ζηαηζζηζηή ζοζπέηζζδ ακάιεζα ζηζξ δφμ ααειμθμβίεξ. Ο ααειυξ 

αλζμπζζηίαξ είκαζ μ ζοκηεθεζηήξ, μ μπμίμξ  πνμηφπηεζ απυ ηδ ζοζπέηζζδ ηςκ δφμ 

ααειμθμβζχκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηζξ δφμ ιεηνήζεζξ.Γεκ ανέεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ 

δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ. 
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3.3.2 Δξσηεκαηνιόγην 2: Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ζπρλόηεηα θαηαλάισζεο 

ηξνθίκσλ 

Με ηα ενςηδιαημθυβζα ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ επζδζχπεδηε μ πνμζδζμνζζιυξ 

ηδξ ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ βζα έκα ανηεηά ιεβάθμ δζάζηδια. 

Ανηεηέξ είκαζ ιάθζζηα μζ ιεθέηεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηα ενςηδιαημθυβζα ζοπκυηδηαξ βζα ηδκ 

εηηίιδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ ιε ηδκ μπμία ζοβηεηνζιέκα ηνυθζια ή μιάδεξ 

ηνμθίιςκ ηαηακαθχκμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιίαξ ζοβηεηνζιέκδξ πνμκζηήξ πενζυδμο 

(Μακζυξ, 2006, Cadeηαζ ζοκ., 2002).  Δίκαζ ιζα ηαηελμπήκ πμζμηζηή ιέεμδμξ ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ακίπκεοζδ δζαηνμθζηχκ ζοκήεεζςκ ζε πθδεοζιμφξ. Σα 

ενςηδιαημθυβζα ζοπκυηδηαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ εονφηαηα βζα ηδ δζενεφκδζδ ηδξ ζπέζδξ 

δζαζηδηζηχκ παναιέηνςκ ηαζ ηδξ ειθάκζζδξ ή ηδξ ηθζκζηήξ ελέθζλδξ κυζςκ ζε 

επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ. Ζ ιέεμδμξ εθανιμβήξ είκαζ εφημθδ ηαζ βνήβμνδ εκχ ηαοηυπνμκα 

ημ ηυζημξ είκαζ ιζηνυηενμ ζοβηνίκμκηάξ ημ ιε άθθεξ ιεευδμοξ δζαηνμθζηήξ εηηίιδζδξ, υπςξ 

ημ δζαζηδηζηυ ζζημνζηυ ηαζ ημ 7-ήιενμ γοβίζεςξ (Εαιπέθαξ, 2009).  

Σμ ενςηδιαημθυβζμ ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ ζοιπενζθήθεδηε ζηδκ πανμφζα 

ένεοκα βζαηί ιπμνεί κα ζοθθέλεζ πθδνμθμνίεξ απυ ιεβάθεξ πθδεοζιζαηέξ μιάδεξ βζα 

επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ ηαζ ααζίγεηαζ ζηδκ ακηίθδρδ πμο έπεζ ηάεε άημιμ βζα ηζξ 

δζαηνμθζηέξ ημο πνμζθήρεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ πνμκζηήξ πενζυδμο (π.π., ιένα, ιήκαξ, 

πνυκμξ).  Αλζμθμβεί ηδκ ιέζδ δζαηνμθή ημο ζοιιεηέπμκημξ βζα ζπεηζηά ιαηνυ δζάζηδια 

(πνυζθδρδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα εαδμιάδςκ, ιδκχκ ή εηχκ ηαζ υπζ πνυζθδρδ ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα μνζζιέκςκ ιυκμ διενχκ) ηαζ ακηζηαημπηνίγεζ ηαθφηενα ηδκ έηεεζδ ημο αηυιμο ζε 

δζαηνμθζημφξ πανάβμκηεξ.  Ζ εφημθδ ζοιπθήνςζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο απυ ημ ίδζμ ημ 

ελεηαγυιεκμ άημιμ, ημ παιδθυ ηυζημξ βζα ιεβάθα δείβιαηα, δίκμκηάξ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ 

εηηίιδζδξ ηςκ εηάζημηε ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ πμο ακαγδημφκηαζ απμηεθχκηαξ ιζα έβηονδ 

εζηυκα δζαηνμθζηήξ πνυζθδρδξ, είκαζ ιενζηά αηυιδ απυ ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ ιεευδμο 

αοηήξ (Μακζυξ, 2006, Εαιπέθαξ, 2009).  Σμ ενςηδιαημθυβζμ ζοπκυηδηαξ ηνμθίιςκ ιπμνεί 

κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ θνμφηςκ ηαζ 

θαπακζηχκ βζα ζοβηεηνζιέκμ δζάζηδια (π.π. πυζεξ θμνέξ ακά διένα, εαδμιάδα, ιήκα, η.θ.π.) 

(Μακζυξ, 2006).  

Έκα ενςηδιαημθυβζμ ζοπκυηδηαξ είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ηδ πνήζδ ιζαξ ζδζαίηενδξ ιεθέηδξ, 

αλίγεζ υιςξ κα ζδιεζςεεί υηζ ηαιία δζαζηδηζηή ιέεμδμξ δεκ ιπμνεί κα ιεηνήζεζ ηδ δίαζηα- 

δζαηνμθή πςνίξ θάεμξ, ηαεχξ μ ελεηαγυιεκμξ ιπμνεί κα οπμπέζεζ ζε οπενεηηίιδζδ ή 
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οπμεηηίιδζδ ηδξ δζαηνμθζηήξ πνυζθδρήξ ημο (Μακζυξ, 2006, Cadeηαζ ζοκ., 2002).  Σμ 

ενςηδιαημθυβζμ βζα ηζξ Γζαηνμθζηέξ οκήεεζεξ ηαζ οπκυηδηα Καηακάθςζδξ Σνμθίιςκ έπεζ 

πνδζζιμπμζδεεί ιε ιζηνέξ παναθθαβέξ πμο παίνκμοκ οπ‘ υρζκ ημοξ ηζξ ηαηά ηυπμοξ 

ζδζαζηενυηδηεξ ζε πθδεχνα ενεοκχκ ακά ημκ ηυζιμ.  ε ιζα πνυζθαηδ ένεοκα πμο 

δζεκενβήεδηε ζηδκ Δθθάδα (Μδηζμπμφθμο, 2009) ζηαειίζηδηε δ εβηονυηδηα ηαζ δ 

επακαθδρζιυηδηα ημο ζηδκ Δθθδκζηή ημο ιμνθή ηαζ ζε κηυπζμοξ πθδεοζιμφξ ιε εεηζηά 

απμηεθέζιαηα.   Έηζζ δ πνήζδ ημο είκαζ ζδακζηή βζα ηδκ ιεθέηδ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ 

ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Δθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ, υπςξ δ Λαηςκία.   

Σμ ενςηδιαημθυβζμ είπε 100ααζζηά ενςηήιαηα βζα ηδκ ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ 

πμο απακηήεδηακ ιε αάζδ ιία ηθίιαηα Likert 6 ζδιείςκ.  H παναβμκηζηή ακάθοζδ 

εθανιυγεηαζ ζοπκά ζηζξ πενζπηχζεζξ ηδξ ηθίιαηαξ ίζςκ δζαζηδιάηςκ ηαζ υηακ ημ ιέβεεμξ 

ημο δείβιαημξ είκαζ ιεβάθμ υηακ μ ενεοκδηήξ εέθεζ κα εθέβλεζ ηδκ ζηα ζημζπεία εκυξ 

ενςηδιαημθμβίμο πνμηφπημοκ δζάθμνμζ πανάβμκηεξ πμο εηθνάγμοκ επί ιένμοξ δζαζηάζεζξ 

ηδξ έκκμζαξ πμο ιεηνά ημ ενςηδιαημθυβζμ ηδξ ιεθέηδξ.  Οζ πανάβμκηεξ αοημί πνμηφπημοκ ιε 

αάζδ ηζξ ζοζπεηίζεζξ πμο πανμοζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα δζάθμνα ζημζπεία εκυξ 

ενςηδιαημθμβίμο. Γζα ημκ θυβμ αοηυ δζεκενβήεδηε παναβμκηζηή ακάθοζδ ηα απμηεθέζιαηα 

ηδξ μπμίαξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ ηεθάθαζμ 4.  Ακαβκςνίζηδηακ μζ αηυθμοεμζ 18 πανάβμκηεξ 

πμο ακαβκςνίζηδηακ ςξ ζοβηεηνζιέκεξ ηαηδβμνίεξ ηνμθίιςκ: (1) ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά, 

(2) θαπακζηά, (3) βθοηά, (4) υζπνζα, (5) παηάηεξ, (6) ράνζα ηαζ εαθαζζζκά, (7) ιαβεζνεοηά, 

(8) βνήβμνμ θαβδηυ, (9) θνμφηα, (10) λδνμί ηανπμί, (11) άθθα θίπδ, (12) ακαροηηζηά, (13) 

αθημμθμφπα πμηά, (14) δδιδηνζαηά ηαζ ανημζηεοάζιαηα, (15) βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά, 

(16) εθαζυθαδμ, (17) ηαθέξ ηαζ αθερήιαηα, ηαζ (18) αοβά.   

3.3.3 Δξσηεκαηνιόγην 3: Φπζηθή άζθεζε 

Σμενςηδιαημθυβζμ βζα ηδκ θοζζηή άζηδζδ ζοιπενζθήθεδηε ζηδκ πανμφζα ένεοκα βζαηί μζ 

ιεθέηεξ παβημζιίςξ έπμοκ δείλεζ υηζ παιδθά επίπεδα θοζζηήξ άζηδζδξ παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ 

νυθμ ζηδκ ακάπηολδ αζεεκεζχκ υπςξ μ ζαηπανχδδξ δζααήηδξ, ηα ηανδζαββεζαηά κμζήιαηα, 

ηθπ.   Ζ θοζζηή δναζηδνζυηδηα οπμθμβίζηδηε ιε ηδκ πνήζδ εκυξ ενςηδιαημθμβίμο θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ, ημ μπμίμ έπεζ ζπεδζαζηεί ηαζ αλζμθμβδεεί βζα ηδκ αλζμπζζηία ημο απυ ημ 

ενβαζηήνζμ Κθζκζηήξ  Γζαζημθμβίαξ ηαζ Γζαηνμθήξ ημο Υανμημπζμφ Πακεπζζηήιζμο 

(Παπαηςκζηακηίκμο, 2010). ε αοηυ ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ MET οπμθμβίζηδηακηα επίπεδα 

θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ. ε αοηυ μζ ζοιιεηέπμκηεξ απάκηδζακ 

ζε ενςηήζεζξ 3 ηαηδβμνζχκ. ηδκ 1δ ηαηδβμνία ηαηαβνάθεηαζ δ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ 
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ενβαζία, ζηδκ 2δ δ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζημ ζπίηζ εκχ δ 3δ ακαθένεηαζ ζηδκ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα ζηζξ ημζκςκζηέξ εηδδθχζεζξ (ζζκειά, ηαθέ, αυθηα ιε θίθμοξ, πμνυξ, 

πενπάηδια βζα ακαροπή) ηαζ ηδκ ζοζηδιαηζηή άζηδζδ. Με αάζδ ηζξ απακηήζεζξ μζ 

ζοιιεηέπμκηεξ εκηάπεδηακ ζε 3 ηαηδβμνίεξ δναζηδνζυηδηαξ: παιδθή, ιέζδ ηαζ έκημκδ.  Σμ 

ενςηδιαημθυβζμ έπεζ 20 ενςηήιαηα ιε οπμηαηδβμνίεξ. 

3.3.4 Δξσηεκαηνιόγην 4: Ηαηξηθό ηζηνξηθό θαη θαηάζηαζε πγείαο 

Σμενςηδιαημθυβζμ βζα ημ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ οβείαξ ημο ζοιιεηέπμκηα 

ζοιπενζθήθεδηε ζηδκ πανμφζα ένεοκα βζαηί έπνεπε κα δζενεοκδεεί ηαζ κα ηαηαβναθεί δ 

πανμοζία ηάπμζαξ κυζμο, έηζζ χζηε ζηδ ζοκέπεζα αοηή κα ιπμνεί κα ηαοηζζηεί ιε ημκ ηνυπμ 

γςήξ, ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ ηα επίπεδα θοζζηήξ άζηδζδξ εκυξ αηυιμο.   

Σμ Δνςηδιαημθυβζμ βζα ημ Ηαηνζηυ Ηζημνζηυ ηαζ ηδκ Καηάζηαζδ Τβείαξ 

(NutritionalAssessmentQuestionnaire 1.5) ακαπηφπεδηε απυ ημκ DickenWeatherby (2004) 

ηαζ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί εονέςξ ζε ηθζκζηέξ ένεοκεξ.  Σμ ενςηδιαημθυβζμ αοηυ είκαζ 

ζηαειζζιέκμ ζε πθδεοζιμφξ ημο ελςηενζημφ ηαζ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί απυ άθθμοξ 

ενεοκδηέξ ηαζ βζαηνμφξ ιε ηδκ ζφιθςκδ βκχιδ ημο ζοββναθέα, ανηεί μζ ενεοκδηέξ κα 

ακαβκςνίγμοκ ηδκ πδβή απυ ηδκ μπμία πνμήθεε. Χζηυζμ δεκ έπεζ βίκεζ εθανιμβή ημο ζηδκ 

Δθθάδα ηαζ δεκ οπάνπεζ Δθθδκζηή έηδμζδ.  Γζα ημκ θυβμ αοηυ έπνεπε κα ιεηαθναζηεί ζηα 

Δθθδκζηά ηαζ πνζκ λεηζκήζεζ δ ένεοκα έπνεπε κα βίκεζ πζθμηζηή εθανιμβή ημο. Ζ ιεηάθναζδ 

ημο έβζκε ανπζηά ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα απυ έκακ έιπεζνμ ιεηαθναζηή πμο δ ιδηνζηή ημο 

βθχζζα ήηακ δ Δθθδκζηή ηαζ είπε βκχζδ ζηζξ επζζηήιεξ οβείαξ. Ο ζηυπμξ ηδξ ιεηάθναζδξ 

δεκ ήηακ δ ηαηά βνάιια ιεηάθναζδ, αθθά δ εκκμζμθμβζηή ιεηάθναζδ χζηε ημ 

ενςηδιαημθυβζμ κα είκαζ ακαβκχζζιμ ηαζ εφημθα ηαηακμδηυ. Ζ εηηίιδζδ ηδξ εβηονυηδηαξ 

ηαζ ηδξ αλζμπζζηίαξ ηδξ ηεθζηήξ ιεηαθναζιέκδξ έηδμζδξ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα έβζκε απυ 

άθθμοξ δφμ ιεηαθναζηέξ ηαζ έβζκακ μζ απαναίηδηεξ αθθαβέξ.  Μεηά ηδκ πνχηδ πζθμηζηή 

εθανιμβή ημο πνμέηορε δ ακάβηδ πεναζηένς αεθηίςζδξ ημο, πνζκ εθανιμζηεί ζημ ζοκμθζηυ 

δείβια ηδξ ένεοκαξ, αθθά μζ πανειαάζεζξ ήηακ πμθφ ιζηνέξ.   Σμ ενςηδιαημθυβζμ έπεζ 321 

ενςηήιαηα ιε οπμηαηδβμνίεξ.  Δπίζδξ πενζθαιαάκεζ 7 ενςηήιαηα βζα δζάθμνεξ αζεέκεζεξ/ 

παεήζεζξ. Ο ηνυπμξ ααειμθυβδζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ημο νίζημο ζε ηάεε έκα απυ ηα 

ζοζηήιαηα ημο ακενςπίκμο μνβακζζιμφ, ζφιθςκα ιε ηα ζημν πμο πνμέηορακ απυ ηδκ 

αλζμθυβδζδ, πανμοζζάγεηαζ ζημκ επυιεκμ πίκαηα.   
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Πίλαθαο 5 – Ηαηξηθό ηζηνξηθό θαη θαηάζηαζε πγείαο – Γνκή εξσηεκαηνινγίνπ 

ΤΣΖΜΑ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΡΧΣΖΔΧΝ 

ΜΔΓΗΣΟ 

ΚΟΡ 

Γηαηξνθή 20 58 

Σξόπνο δσήο 4 12 

Φάξκαθα 27 54 

Άλσ γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα 19 55 

πθώηη θαη ρνιεδόρνο θύζηε 28 68 

Λεπηό έληεξν 17 47 

Παρύ έληεξν 20 58 

Αλάγθεο ζε άιαηα θαη κηθξνζηνηρεία 29 75 

Αλαγθαία ιηπίδηα 8 22 

άθραξα  13 39 

Αλάγθε ζε βηηακίλεο 27 81 

Δπηλεθξίδηα 26 78 

Τπόθπζε 13 29 

Θπξενεηδήο 16 48 

Αλδξνινγηθά  9 27 

Γπλαηθνινγηθά  20 60 

Καξδηαγγεηαθά 10 30 

Νεθξά θαη θύζηε 5 13 

Αλνζνπνηεηηθό  10 30 

ύλνιν 321 884 
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Πίλαθαο 6 – Βαζκνιόγεζε πξνηεξαηνηήησλ θαη πξνβιεκάησλ ζηα ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ 

νξγαληζκνύ (Πεγή: Weatherby, 2004) 

 

3.3.5 Δξσηεκαηνιόγην 5: Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό πγείαο 

Σμενςηδιαημθυβζμ βζα ημ μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ οβείαξ ζοιπενζθήθεδηε ζηδκ πανμφζα 

ένεοκα βζαηί αλζμθμβεί ημ νίζημ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μνζζιέκα άημια βζα ηδκ ακάπηολδ ιζαξ 

κυζμο.  Σμ ενςηδιαημθυβζμ πνμζδζμνίγεζ ακ οπάνπεζ οπάνπμοκ ζοββεκείξ πνχημο ή δεφηενμο 

ααειμφ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ πμο έπμοκ κμζήζεζ ή έπμοκ πεεάκεζ απυ ηανηίκμ, επζπθμηέξ ημο 

δζααήηδ ή ηανδζαββεζαηχκ κμζδιάηςκ.  Δπίζδξ δζαθμνμπμζεί ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ εζδχκ 

ηανηίκμο απυ ημκ μπμίμ κυζδζακ ή πέεακακ.  Σέθμξ, ημ ενςηδιαημθυβζμ ενεοκά ακ 

ζοββεκείξ πνχημο ή δεφηενμο ααειμφ έπμοκ πνμαθήιαηα κεθνζηήξ ακεπάνηεζαξ ή ηάκμοκ 

αζιμηάεανζδ.  Σμ ενςηδιαημθυβζμ έπεζ 20 ενςηήιαηα βζα δζάθμνεξ αζεέκεζεξ/ παεήζεζξ. 

3.6 Δξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ πνδζζιμπμζήεδηε πενζβναθζηή ηαζ ζοβηνζηζηή ενεοκδηζηή 

ιεεμδμθμβία, πμο έπεζ ςξ ζηυπμ κα  δζενεοκήζεζ ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ, ηδ θοζζηή 
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δναζηδνζυηδηα ηαζ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ ιέζδξ δθζηίαξ (35-65). 

Ακαπηφπηδηε απυ ημκ ενεοκδηή έκα παηέημ πθδνμθμνζχκ βζα υθμοξ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ πμο 

πενζθαιαάκεζ: (1) έκα εκδιενςηζηυ θοθθάδζμ βζα ηδκ δζελαβυιεκδ ένεοκα, (2) ημ έββναθμ 

βζα ηδκ εθεφεενδ ζοβηαηάεεζδ ημο αζεεκμφξ βζα ηδκ ζοιιεημπή ζηδκ ένεοκα, (3) ηα πέκηε 

ενςηδιαημθυβζα ηαζ (4) ημ θοθθάδζμ απμθμβζζιμφ ηδξ ένεοκαξ. θμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ 

ηθήεδηακ κα ζοιπθδνχζμοκ ημ έββναθμ βζα ηδκ εθεφεενδ ζοβηαηάεεζδ ηαζ ηα πέκηε 

ενςηδιαημθυβζα ηαζ κα ηα παναδχζμοκ ζημκ ενεοκδηή. Ζ ζοιπθήνςζδ ηςκ πέκηε 

ενςηδιαημθμβίςκ πνεζάζηδηεπενίπμο ιία χνα.  Χζηυζμ δεκ οπήνπακ πνμκζημί πενζμνζζιμί.  

Μεηά ηδκ ζοιπθήνςζδ ημο εκηφπμο ζοβηαηάεεζδξ ηαζ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ (ιε ή πςνίξ 

ηδκ αμήεεζα ημο ενεοκδηή) μζ ζοιιεηέπμκηεξ ηθήεδηακ κα ηα παναδχζμοκ ζημκ ενεοκδηή 

(π.π. αοημπνμζχπςξ, ιε email, ιε θαλ).  Σα δφμ ζδιακηζηυηενα ενςηδιαημθυβζα ηδξ 

ένεοκαξ είκαζ ημ Δνςηδιαημθυβζμ 2 βζα ηζξ Γζαηνμθζηέξ οκήεεζεξ ηαζ οπκυηδηα 

Καηακάθςζδξ Σνμθίιςκ ηαζ ημ Δνςηδιαημθυβζμ 4 βζα ημ Ηαηνζηυ Ηζημνζηυ ηαζ ηδκ 

Καηάζηαζδ Τβείαξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ.   

Με ηδκ μθμηθήνςζδ ημο Γεθηίμο Ένεοκαξ πμο επζζοκάπηεηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ πανμφζαξ 

πνυηαζδξ ηαζ ηδκ έβηνζζδ ηδξ ένεοκαξ απυ ημ Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο, μ ενεοκδηήξ 

επζηεκηνχεδηε ζηδκ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ απυ ημ δείβια ημο πθδεοζιμφ, ανπζηά ζε 

πζθμηζηή εθανιμβή ιε 50 άημια ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζημ ζφκμθμ ημο δείβιαημξ.  Ο ενεοκδηήξ 

δζάθελε ηοπαία δδιυζζεξ οπδνεζίεξ, μνβακζζιμφξ, εηαζνείεξ, αβνμηζημφξ ζοκεηαζνζζιμφξ, ηαζ 

άθθμοξ πχνμοξ βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ αηυιςκ πμο εα απμηεθέζμοκ ημ δείβια ηδξ ένεοκαξ 

(π.π. 1,000 άημια).  ηδ ζοκέπεζα ημοξ ελήβδζε ημοξ θυβμοξ δζελαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηα 

μθέθδ πμο εα πνμηφρμοκ απυ αοηήκ βζα ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Λαηςκίαξ, έηζζ χζηε κα θάαεζ 

ηδκ έββναθδ ζοκαίκεζδ ημοξ βζα ζοιιεημπή ζηδκ ένεοκα.  ηδ ζοκέπεζα μζ ζοιιεηέπμκηεξ 

είπακ ηδκ επζθμβή κα ζοιπθδνχζμοκ ηα ενςηδιαημθυβζα ιυκμζ ημοξ ή ιε ηδκ αμήεεζα ημο 

ενεοκδηή.  Με ηδκ ζοθθμβή ημο ζοκυθμο ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ λεηίκδζε δ ηαηαπχνδζδ ηαζ 

δ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ εονδιάηςκ.  

3.7 Πηινηηθή έξεπλα 

Πνζκ ηδκ εθανιμβή ημο ενςηδιαημθμβίμο ζημ ζοκμθζηυ δείβια, δζακειήεδηε ζε 50 

ζοιιεηέπμκηεξ, ζηα πθαίζζα ιζαξ  πζθμηζηήξ ένεοκαξ. Σα ενςηδιαημθυβζα ηαζ ημ δείβια ήηακ 

πανυιμζα ιε εηείκμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ ηεθζηή ένεοκα. Ο ζημπυξ ηδξ δμηζιήξ ήηακ 

κα αλζμθμβήζεζ ημ ενςηδιαημθυβζμ ηαζ κα πνμζδζμνίζεζ μπμζαδήπμηε πνμαθήιαηα ζε 

επζιένμοξ γδηήιαηα (π.π. ημ επίπεδμ ηδξ ηαηακυδζδξ) ή ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ενςηήζεςκ 
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(π.π. θάεμξ ζεζνά), ηαεχξ ηαζ ηδ πνδζζιυηδηα ηάπμζςκ ενςηήζεςκ. Ζ πζθμηζηή ιεθέηδ 

πναβιαημπμζήεδηε επίζδξ βζα κα ηαεμνίζεζ ημ πνυκμ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ζοιπθήνςζδ 

ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ. Ζ ζοιπθήνςζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ έβζκε αοημπνμζχπςξ απυ ημκ 

ενεοκδηή πνμηεζιέκμο κα εκεαννοκεεί δ ζοιιεημπή ηαζ βζα κα ιπμνεί κα πανάζπεζ 

δζεοηνζκίζεζξ ηαηά ηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ ή βζα ημκ εκημπζζιυ ηοπυκ θαεχκ 

ηςκ μπμίςκ απαζημφκηακ δ δζυνεςζδ πνζκ ηδκ ηεθζηή ιεθέηδ. Ζ πζθμηζηή ιεθέηδ  έβζκε ημκ 

Ηακμοάνζμ ημο 2014. Οζ αθθαβέξ πμο πνμέηορακ ήηακ πάνα πμθφ ιζηνέξ ηαζ αθμνμφζακ 

ιυκμ αθθαβέξ ζημ θεηηζηυ ηςκ ενςηήζεςκ έηζζ χζηε κα είκαζ πενζζζυηενμ ηαηακμδηέξ απυ 

ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ. Ζ δζάνηεζα ζοιπθήνςζδξ εκυξ ενςηδιαημθμβίμο πνμζδζμνίζηδηε ηαηά 

ιέζμ υνμ ζηδ ιία χνα.   

3.8 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Μεηά ηδ ζοθθμβή ημοξ ηα δεδμιέκα ηςδζημπμζήεδηακ ηαηαπςνήεδηακ ζε πνμζςπζηυ 

οπμθμβζζηή ηαζ ακαθφεδηακ ιε ημ ζηαηζζηζηυ παηέημ βζα ηζξ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ (έηδμζδ 

18.0). Ζ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ πναβιαημπμζήεδηε ιε πενζβναθζηή ζηαηζζηζηή, 

παναβμκηζηή ακάθοζδ, t-test ακελανηήηςκ δεζβιάηςκ, ακάθοζδ δζαζπμνάξ ηαζ πμθθαπθή 

βναιιζηή παθζκδνυιδζδ. 

3.8.1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

Ζ πενζβναθζηή ζηαηζζηζηή πανμοζζάγεζ ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ δζαβναιιάηςκ ηαζ πζκάηςκ ηζξ 

ζοπκυηδηεξ ηςκ δεδμιέκςκ πμο έπμοκ θδθεεί. Πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά ηα δδιμβναθζηά 

παναηηδνζζηζηά ημο δείβιαημξ, ηαζ ζοκμπηζηά ηαηά μιάδεξ ηα οπυθμζπα δεδμιέκα 

(ιεηααθδηέξ, η.θ.π.). ηδκ ακάθοζδ αοηή μζ ζοκεπείξ ιεηααθδηέξ εηθνάζηδηακ ςξ ιέζδ ηζιή 

± ηοπζηή απυηθζζδ ηαζ εφνμξ ηζιήξ (ιέβζζηδ ηζιή-εθάπζζηδ ηζιή, εκχ μζ ηαηδβμνζμπμζδιέκεξ 

ιεηααθδηέξ ιε πμζυζηςζδ (%).    

3.8.2 Παξαγνληηθή αλάιπζε 

ηδκ ζοκέπεζα δζεκενβήεδηε παναβμκηζηή ακάθοζδ (factoranalysis) βζα ηδ δδιζμονβία 

αενμζζηζηχκ ηθζιάηςκ.  Ζ εβηονυηδηα εκκμζμθμβζηήξ ηαηαζηεοήξ ακαθένεηαζ ζημ ααειυ 

ζημκ μπμίμ έκα ενβαθείμ ιεηνάεζ πνάβιαηζ αοηυ βζα ημ μπμίμ έπεζ ηαηαζηεοαζηεί. Ζ ιμνθή 

αοηή εβηονυηδηαξ ιπμνεί κα εηηζιδεεί ιε ηδ αμήεεζα ζηαηζζηζηχκ ιεευδςκ μζ μπμίεξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ελαηνζαςεεί εάκ μζ ενςηήζεζξ/ δδθχζεζξ πμο ακήημοκ ζηδκ ίδζα 

δζάζηαζδ ζοκζζημφκ έκακ ημζκυ πανάβμκηα (commonfactor). Γζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ 
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εβηονυηδηαξ εκκμζμθμβζηήξ ηαηαζηεοήξ εθανιυγμκηαζ ζοκήεςξ ιέεμδμζ ηδξ μζημβέκεζαξ ηδξ 

ακάθοζδξ παναβυκηςκ (Robson, 2002).    

3.8.3 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ – Cronbach’salpha 

Έβζκε επίζδξ έθεβπμξ αλζμπζζηίαξ ηςκ ηθζιάηςκ πμο πνμζδζμνίζηδηακ απυ ηδκ παναβμκηζηή 

ακάθοζδ ιε ηδκ πνήζδ ημο ζοκηεθεζηή αλζμπζζηίαξ Cronbach's Alpha. Ζ αλζμπζζηία 

πενζβνάθεζ ημκ ααειυ ηαηά ημκ μπμίμ ιζα μιάδα ζημζπείςκ/ιεηααθδηχκ έπμοκ ζοκμπή. Οζ 

deVellis (1991) ηαζ Carminesηαζ ζοκ. (1979) ακαθένμοκ υηζ οπάνπμοκ πμθθμί ιέεμδμζ 

αλζμθυβδζδξ ηδξ αλζμπζζηίαξ. Χζηυζμ δ επζηναηέζηενδ ιέεμδμξ είκαζ ιε ημκ ζοκηεθεζηή 

Cronbach‘sAlpha. Οζ ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή alpha ηοιαίκμκηαζ απυ 0 έςξ 1. Οζ ορδθυηενεξ 

ηζιέξ οπμδδθχκμοκ ιεβαθφηενδ αλζμπζζηία εκχ υηακ δ ηζιή ημο άθθα είκαζ ιεβαθφηενδ ημο 

0,7 εεςνείηαζ υηζ ζηακμπμζείηαζ ημ ηνζηήνζμ ηδξ εζςηενζηήξ ζοκέπεζαξ ηςκ ιεηααθδηχκ πμο 

ακαθένμκηαζ ζε ηάεε πανάβμκηα (Pallant, 2002). 

3.8.4T-TestθαηANOVA 

Έθεβπμξ t-test μκμιάγεηαζ δ παναιεηνζηή ζηαηζζηζηή δζαδζηαζία πμο εθέβπεζ ηδ ζηαηζζηζηή 

ζδιακηζηυηδηα ηςκ δζαθμνχκ ηςκ ιέζςκ υνςκ: (1) δφμ δεζβιάηςκ ζηδκ ίδζα πενίζηαζδ 

(ακελάνηδηα δείβιαηα) ή (2) εκυξ δείβιαημξ ζε δφμ δζαθμνεηζηέξ πενζπηχζεζξ (ελανηδιέκα 

δείβιαηα).  Γζα ηδ πνήζδ ημο t-test δ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή είκαζ πμζμηζηή (ή ηα 

απμηεθέζιαηα ιζαξ ηθίιαηαξ Likert) εκχ δ ακελάνηδηδ είκαζ πμζμηζηή ιε δομ υιςξ ιυκμ 

ηζιέξ. Ζ δζαηφπςζδ ηςκ οπμεέζεςκ εκυξ ενεοκδηή βεκζηά έπεζ ηδκ ελήξ ιμνθή: Μδδεκζηή 

οπυεεζδ (Ζ0): μζ ιέζμζ υνμζ ηςκ δομ μιάδςκ δεκ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ/ Δκαθθαηηζηή 

οπυεεζδ (Ζ1): μζ ιέζμζ υνμζ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ (Robson, 2002).   Σα ζηαηζζηζηά 

ζημζπεία απυ ημ t-test δίκμοκ επίζδξ έκδεζλδ βζα ηδκ επίδναζδ ημο ιεβέεμοξ ηςκ δζαθμνχκ 

ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ (υπζ ιυκμ ακ δ δζαθμνά ήηακ ηοπαία). To πζμ ζοπκά πνδζζιμπμζμφιεκμ 

ιέβεεμξ είκαζ eta
2
 ηεηνάβςκμ. Σμ eta

2
 ηεηνάβςκμ ιπμνεί κα ηοιαίκεηαζ απυ 0 έςξ 1 ηαζ 

ακηζπνμζςπεφεζ ημ πμζμζηυ ηδξ δζαηφιακζδξ ζηδκ ελανηχιεκδ ιεηααθδηή πμο ελδβείηαζ 

απυ ηδκ (μιάδα) ακελάνηδηδ ιεηααθδηή. Οζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ (Cohen, 1988) βζα ηδκ 

ενιδκεία αοηή ηδξ ηζιήξ είκαζ: 0,01 = ιζηνή επίδναζδ, 0,06 = ιέηνζα επίδναζδ, 0,14 = 

ιεβάθδ επίδναζδ. Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο πνδζζιμπμζείηαζ δ αηυθμοεδ θυνιμοθα: eta
2
 = t2 / 

[t2 + (N1 + N2 – 2)]  

Ζ ακάθοζδ ηδξ δζαηφιακζδξ (ANOVA) είκαζ ιία ζηαηζζηζηή ιέεμδμξ ιε ηδκ μπμία δ 

ιεηααθδηυηδηα πμο οπάνπεζ ζ‘ έκα ζφκμθμ δεδμιέκςκ δζαζπάηαζ ζηζξ επζιένμοξ ζοκζζηχζεξ 
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ηδξ ιε ζηυπμ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πδβχκ πνμέθεοζήξ ηδξ.  

Δηηζιάηαζ δδθαδή ηαηά πυζμ δ δζαηφιακζδ μθείθεηαζ ζε πανάβμκηεξ εκηυξ ηςκ μιάδςκ ή 

ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ηαζ ακ αοηέξ είκαζ ηοπαίεξ ή υπζ.  ηδ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ ςζηυζμ δ 

ακελάνηδηδ ιεηααθδηή ιπμνεί κα έπεζ παναπάκς απυ δφμ επίπεδα (Robson, 2002).    

Καζ βζα ηα δφμ ηεζη πμο πνμακαθένεδηακ πνέπεζ κα μνζζηεί επίζδξ ημ «επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ 

ζδιακηζηυηδηαξ», ηδκ πζεακυηδηα, δδθαδή, θακεαζιέκδξ απυννζρδξ ηδξ ιδδεκζηήξ 

οπυεεζδξ. Ζ πζμ ζοκδεζζιέκδ ηζιή είκαζ 5% (p<0.05). Με ηδ αμήεεζα ημο ηνζηδνίμο εθέβπμο 

οπμθμβίγεηαζ δ «ηζιή p», δ πζεακυηδηα δδθαδή δ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ υνςκ κα μθείθεηαζ ζε 

ηοπαίμοξ πανάβμκηεξ ή υπζ. Ακ δ ηζιή p πμο εα πνμηφρεζ είκαζ ιζηνυηενδ ή ίζδ απυ ημ 

ηαεμνζζιέκμ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ (p<0.05), ηυηε απμννίπηεηαζ δ ανπζηή οπυεεζδ ηαζ 

εεςνείηαζ υηζ οπάνπεζ «ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή δζαθμνά» ιεηαλφ ηςκ ιέζςκ υνςκ (Pallant, 

2002).   

Τπάνπμοκ ηάπμζεξ ζδιακηζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ πνήζδ ηςκ t-test ηαζ ANOVA, πμο είκαζ 

μζ ελήξ: (1) Σα δεδμιέκα πνέπεζ κα είκαζ παναιεηνζηά, κα ιεηνζμφκηαζ ζε ηθίιαηα ακαθμβζηή 

ή ίζςκ δζαζηδιάηςκ, δζαθμνεηζηά πνέπεζ κα βίκεζ πνήζδ ιδ-παναιεηνζηχκ δμηζιαζζχκ υπςξ 

ημ Mann-Whitney.  (2) Σα δείβιαηα πνέπεζ κα έπμοκ ζοθθεπεεί ηοπαία απυ ημκ πθδεοζιυ βζα 

κα ιπμνμφκ κα βεκζηεοημφκ βζα υθμ ημκ πθδεοζιυ. (3) Σα δομ δείβιαηα εα πνέπεζ κα 

πνμένπμκηαζ απυ πθδεοζιμφξ ιε ίζεξ δζαηοιάκζεζξ (ιέζμξ υνμ ηςκ ηεηναβχκςκ ηςκ 

απμηθίζεςκ), κα έπμοκ δδθαδή μιμζμβέκεζα ηδξ δζαηφιακζδξ πμο ακζπκεφεηαζ ιε ημ 

LeveneTest. (4) Οζ ηζιέξ ηδξ ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ εα πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ απυ 

πθδεοζιυ ιε ηακμκζηή ηαηακμιή. Ζ δζαηφπςζδ ηςκ οπμεέζεςκ έπεζ ηδκ ελήξ ιμνθή: 

Μδδεκζηή οπυεεζδ (Ζ0): μζ ιέζμζ υνμζ ηςκ δομ μιάδςκ δεκ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ.  

Δκαθθαηηζηή οπυεεζδ (Ζ1): μζ ιέζμζ υνμζ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ (Robson 2002). 

Με ηδκ πνήζδ ηςκ t-test ηαζANOVA ακαθφεδηακ μζ δζαθμνέξ ιε αάζδ: (1) ημ θφθμ (π.π., 

δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ, εζδζηή δζαηνμθή, πμνημθαβία, πμζυηδηα ηαηακάθςζδξ κενμφ, 

μζκμπκεοιαηχδδ πμηά, ακαροηηζηά, ηάπκζζια, ζςιαηζηυ αάνμξ, επίπεδα άβπμοξ, επίπεδα 

εκένβεζαξ, θοζζηή δναζηδνζυηδηα, πμζυηδηα φπκμο, ηδ δζάεεζδ, ηαζ ηζξ αθθενβίεξ), (2) 

μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ (π.π., δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ, εζδζηή δζαηνμθή, πμνημθαβία, 

ηαηακάθςζδ μζκμπκεοιαηςδχκ πμηχκ, ηάπκζζια, επίπεδα άβπμοξ, επίπεδα εκένβεζαξ, ηαζ ηδκ 

θοζζηή δναζηδνζυηδηα), (3) ηδκ δθζηζαηή μιάδα, (4) ημ δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ , (5) ημ 

ιμνθςηζηυ επίπεδμ, (6) ηδκ επαββεθιαηζηή ζδζυηδηα, ηαζ (7) ηδ γχκδ ηαημζηίαξ. Σμ t-test 

(πανάβμκηεξ ιε δφμ ηαηδβμνίεξ) ηαζ δ ANOVA (πανάβμκηεξ ιε πάκς απυ δφμ ηαηδβμνίεξ) 
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πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ ιέζςκ υνςκ δομ ζοκυθςκ ηζιχκ πμο δζαθένμοκ 

υζμκ αθμνά έκα παναηηδνζζηζηυ (π.π. ιεηαλφ αβμνζχκ ηαζ ημνζηζζχκ).  

3.8.5 Πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε – Πνιιαπιή παιηλδξόκεζε 

φκεεηεξ ακαθφζεζξ βζα ηδκ δζαπίζηςζδ φπανλδξ ζπέζεςξ ή ακελανηδζίαξ ιεηαλφ δφμ ή 

πενζζζμηένςκ ιεηααθδηχκ έβζκακ ιε ηδ πνήζδ πμθοπαναβμκηζηήξ ακάθοζδξ.  Γζα ηδ 

δδιζμονβία ημο ιμκηέθμο, εθανιυζηδηε πμθθαπθή βναιιζηή παθζκδνυιδζδ 

(multiplelinearregression). Ζ ακάθοζδ πμθθαπθήξ βναιιζηήξ παθζκδνυιδζδξ εθανιυγεηαζ ζε 

εηείκεξ ηζξ πενζπηχζεζξ υπμο εέθεζ ηακείξ κα πνμαθέρεζ ηζξ ηζιέξ ιζαξ ελανηδιέκδξ 

ιεηααθδηήξ απυ ηζξ ηζιέξ εκυξ ζοκυθμο ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ (Robson 2002). ηδκ 

πανμφζα ένεοκα εθανιυζηδηε δ ακάθοζδ βζα κα ενεοκδεεί δ ζπέζδ ιεηαλφ ημο κμζμθμβζημφ 

θάζιαημξ (ακελάνηδηδ ιεηααθδηή) ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηαζ ημο θφθμο, ηδξ δθζηίαξ, ημο 

δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  ηαζ ηςκ ζοπκμηήηςκ ηςκ 18 δζαηνμθζηχκ ηαηδβμνζχκ (ελανηδιέκεξ 

ιεηααθδηέξ). Οοζζαζηζηά απμηεθεί ιζα ζφβηνζζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο 2 ιε ημ 

ενςηδιαημθυβζμ 4 ηαζ πνμζπαεεί κα απακηήζεζ ζηζξ 16 ενεοκδηζηέξ οπμεέζεζξ πμο ηέεδηακ. 

Χξ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή πνδζζιμπμζήεδηε ημ ζφζηδια ημο μνβακζζιμφ οπυ ιεθέηδ (π.π., 

άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια), εκχ ςξ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πνδζζιμπμζήεδηακ μζ 

ζοπκυηδηεξ ηαηακάθςζδξ ηςκ 18 δζαηνμθζηχκ ηαηδβμνζχκ. 

Πνχηα πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξEnter, δ μπμία εζζάβεζ υθεξ ηζξ ιεηααθδηέξ ζημ ιμκηέθμ, 

βζα καδζαπζζηςεεί πμζεξ απυ ηζξ ιεηααθδηέξ εα ιπμνμφζακ κα πνμαθέρμοκ ηαθφηενα ημ 

οπμθεζπυιεκμ ζθάθια. ηδ ζοκέπεζα εθανιυζηδηε δαδιαηζηή ιέεμδμξ. Ζ ιέεμδμξ αοηή 

θεζημονβεί ιε δφμ ηνζηήνζα: έκα βζα ηδκ είζμδμ ηαζ έκα βζα ηδκ έλμδμ ηςκ ιεηααθδηχκ. Μζα 

ιεηααθδηή εζζάβεηαζ ζημ ιμκηέθμ ακ ηνίκεηαζ ζδιακηζηυξ πνμαθεπηζηυξ πανάβςκ, εκχ 

ακηίζηνμθα ελάβεηαζ απυ ημ ιμκηέθμ ακ ηάπμζα ζηζβιή πάρεζ κα είκαζ ζδιακηζηυξ 

πνμαθεπηζηυξ πανάβςκ. Με αάζεζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ιεευδςκ αοηχκ έβζκε δ επζθμβή ημο 

πζεακυηενμο ιμκηέθμο πμο εα ιπμνμφζε κα πνμαθέρεζ ηαθφηενα ημ νίζημ ή ηα πνμαθήιαηα 

ζημ ζφζηδια ημο μνβακζζιμφ οπυ ιεθέηδ. 

Ο έιεγρνο ησλ παξαδνρώλ 

ηδ ζοκέπεζα, βζα ηδκ εβηονυηδηα ηδξ πμθθαπθήξ παθζκδνμιζηήξ ακάθοζδξ, εθέβπεδηακ μζ 

ελήξ παναδμπέξ (Robson, 2002): 
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1) Σμ είδμξ ηςκ δεδμιέκςκ κα είκαζ ανζειδηζημφ ηφπμο ηυζμ βζα ηδκ ελανηδιέκδ υζμ ηαζ βζα 

ηζξ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ ηαζ κα ιεηνμφκηαζ ζε ηαηηζηή ηθίιαηα. 

2) Ζ ζπέζδ δείβιαημξ – ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ κα λεπενκά ημ υνζμ ηςκ 20 παναηδνήζεςκ 

ακά ακελάνηδηδ ιεηααθδηή βζα έκα επανηέξ παθζκδνμιζηυ ιμκηέθμ (ήηακ 43 ακά 

ιεηααθδηή). 

3) Ζ παναδμπή ηδξ ηακμκζηυηδηαξ ζδιαίκεζ υηζ εα πνέπεζ βζα ηάεε ηζιή ηδξ ηάεε 

ακελάνηδηδξ ιεηααθδηήξ, δ ηαηακμιή ηςκ ηζιχκ ηδξ ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ κα είκαζ 

ηακμκζηή. Ο έθεβπμξ ηδξ ηακμκζηυηδηαξ βίκεηαζ παναηδνχκηαξ ζε βνάθδια ηδκ ηαηακμιή 

ηςκ οπμθμίπςκ (residuals) ή ηζξ αενμζζηζηέξ ζοπκυηδηεξ ηςκ ακαιεκυιεκςκ ηαζ ηςκ 

παναηδνμφιεκςκ ηζιχκ ηδξ ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ. 

4) Ζ παναδμπή ηδξ βναιιζηυηδηαξ ζηακμπμζείηαζ υηακ δ ζπέζδ ελανηδιέκδξ ηαζ 

ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ είκαζ βναιιζηή ζημ πθδεοζιυ. Ο έθεβπμξ αοηυξ έβζκε ιε ηδ 

αμήεεζα πμθθαπθμφ βναθήιαημξ μπμφ ελεηάζαιε ιζα-ιζα ηζξ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή βζα κα δζαπζζηχζμοιε ακ οπάνπεζ βναιιζηή ζπέζδ 

ιεηαλφ ημοξ. 

5) Με ημκ έθεβπμ ηδξ παναδμπήξ ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ δζαζπμνχκ (μιμζηεδαζηζηυηδηαξ) 

εθέβλαιε ακ δ ιεηααθδηυηδηα ηςκ ηζιχκ ηδξ ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ είκαζ δ ίδζα βζα ηάεε 

ζοκδοαζιυ ηςκ ηζιχκ ηςκ ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ. Ζ μιμζηεδαζηζηυηδηα δείπκεζ ηδκ 

ακοπανλία ζπέζδξ ακάιεζα ζηα οπυθμζπα ηαζ ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ ηζιέξ. Ζ ακοπανλία 

ζπέζδξ ελαζθαθίγεηαζ απυ ηδκ ηοπαία ηαηακμιή ηςκ ημοηίδςκ ζημ βνάθδια. 

6) Ζ πμθοζοββναιιζηυηδηα είκαζ ημ θαζκυιεκμ ηαηά ημ μπμίμ έπμοιε ιέηνζεξ ή αηυιδ ηαζ 

ορδθέξ αθθδθελανηήζεζξ ακάιεζα ζε ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ ηαζ αοηυ ιπμνεί κα επδνεάγεζ 

ή ηαζ κα παναιμνθχκεζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνμιζηήξ ακάθοζδξ. Χξ ζοκέπεζα ηδξ, 

αολάκεηαζ δ δζαζπμνά ηςκ ζοκηεθεζηχκ ιενζηήξ παθζκδνυιδζδξ, ιε απμηέθεζια κα 

ιεζχκεηαζ δ πνμαθεπηζηή δφκαιδ ηδξ ελίζςζδξ πνυαθερδξ. Δπίζδξ πενζμνίγεζ ημ ιέβεεμξ ημο 

ζοκηεθεζηή πμθθαπθμφ πνμζδζμνζζιμφ R ηαζ δοζημθεφεζ ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ 

ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ πνμαθέπμοζαξ ιεηααθδηήξ. 

Ο έθεβπμξ ηδξ πμθοζοββναιιζηυηδηαξ ααζίγεηαζ ζημοξ ελήξ δείηηεξ: 
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Ηδζμηζιέξ ηδξ ιήηναξ ζοκδζαζπμνάξ. ζμ μζ ζδζμηζιέξ είκαζ ημκηά ζημ ιδδέκ, ηυζμ μζ 

ιεηααθδηέξ είκαζ ορδθά ζοζπεηζζιέκεξ. 

Απυ ημκ πανάβμκηα ακμπήξ. Αοηυξ μ πανάβμκηαξ παίνκεζ ςξ δείηηδξ ηζιέξ απυ 0 ιέπνζ 1 ηαζ 

πνυηεζηαζ βζα ημ πμζμζηυ ιεηααθδηυηδηαξ ή δζαζπμνάξ ιζαξ ακελάνηδηδξ ιεηααθδηήξ, ημ 

μπμίμ δεκ ιπμνεί κα ελδβδεεί απυ ηδ βναιιζηή ζπέζδ αοηήξ ηδξ ιεηααθδηήξ, ιε ηζξ 

οπυθμζπεξ ημο παθζκδνμιζημφ ιμκηέθμο. Πνυαθδια ζοββναιιζηυηδηαξ οπάνπεζ υηακ δ ακμπή 

πανμοζζάγεζ ηζιέξ ηάης απυ 0.1 δδθ. ηάης απυ 10%. 

Απυ ημκ πανάβμκηα πθδεςνζζηζηήξ δζαζπμνάξ, μ μπμίμξ μνίγεηαζ ςξ μ ακηίζηνμθμξ ηδξ 

ακμπήξ. ζμ αολάκεζ μ πανάβμκηαξ πθδεςνζζηζηήξ δζαζπμνάξ ηυζμ αολάκεζ ηαζ δ δζαζπμνά 

ημο ακηίζημζπμο ζοκηεθεζηή παθζκδνυιδζδξ. Ακ μ πανάβμκηαξ πθδεςνζζηζηήξ δζαζπμνάξ 

λεπενκά ηδκ ηζιή 2, ηυηε μ δείηηδξ αοηυξ ζοκήεςξ εεςνείηαζ πνμαθδιαηζηυξ εκχ ακ μ 

πανάβμκηαξ πθδεςνζζηζηήξ δζαζπμνάξ λεπενκά ηδκ ηζιή 10 ηυηε έπμοιε ζμαανυ πνυαθδια 

πμθοζοββναιιζηυηδηαξ. 

Απυ ημοξ δεζιεοιέκμοξ δείηηεξ. ε ηάεε ακελάνηδηδ ιεηααθδηή ακηζζημζπεί έκαξ δείηηδξ 

ηαηάζηαζδξ. Ακ αοηυξ μ ανζειυξ είκαζ ιεβαθφηενμξ απυ 15, ηυηε οπάνπεζ πνυαθδια 

ζοββναιιζηυηδηαξ. 

Αηναίεξ ηζιέξ παναηηδνίγμκηαζ μζ παναηδνήζεζξ μζ μπμίεξ είκαζ απμημιιέκεξ απυ ηζξ 

οπυθμζπεξ. Οζ αηναίεξ ηζιέξ ιπμνεί κα επδνεάγμοκ ηδκ ακάθοζδ παθζκδνυιδζδξ ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο ηδκ ηνμπμπμζμφκ νζγζηά μκμιάγμκηαζ παναηδνήζεζξ επίδναζδξ. Μζα αηναία 

ηζιή δεκ επδνεάγεζ ημοξ παθζκδνμιζημφξ ζοκηεθεζηέξ ζε ακηίεεζδ ιε ιζα παναηήνδζδ 

επίδναζδξ δ μπμία επδνεάγεζ ημοξ παθζκδνμιζημφξ ζοκηεθεζηέξ ηαζ ηδκ πνμαθεπηζηή δφκαιδ 

ημο παθζκδνμιζημφ ιμκηέθμο. ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ αηναίςκ ηζιχκ ηαζ ηςκ παναηδνήζεςκ 

επίδναζδξ αμδεμφκ μζ δείηηεξ Leverage, Cook, DFFITS, ηαζ DFBETAS βζα ηάεε ακελάνηδηδ 

ιεηααθδηή. 

3.9 Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο 

Ζ ιεεμδμθμβία ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ααζίζηδηε απμηθεζζηζηά ζε πμζμηζηέξ ιεευδμοξ, 

ηαεχξ αοηέξ επέηνεπακ ηδκ πνμζέββζζδ εκυξ ιεβαθφηενμο δείβιαημξ ημοξ πθδεοζιμφ ηαζ 

ηδκ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ.  Χζηυζμ δ πνήζδ ιεζηηχκ ιεευδςκ ιε ηδ 

εθανιμβή πμζμηζηχκ υζμ ηαζ πμζμηζηχκ ενβαθείςκ (π.π., διζδμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ, μιάδεξ 

εζηίαζδξ, παναηήνδζδ) εκδέπεηαζ κα είπε ακαδείλεζ δζαθμνεηζηά απμηεθέζιαηα, ή κα πανείπε 
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πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ βζα ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ ημ κμζμθμβζηυ θάζια ηςκ 

Λαηχκςκ, επζηνέπμκηαξ μνευηενεξ ή πζμ εηηεηαιέκεξ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ημοξ.  

Μεθθμκηζηέξ ένεοκεξ πμο εα δζελαπεμφκ εα πνέπεζ κα θάαμοκ ηδκ πανάιεηνμ αοηή οπ‘ υρζκ 

ημοξ.   

Πανυθμ πμο ημ δείβια πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ήηακ ανηεηά ιεβάθμ, 

ηαεχξ ακηζπνμζχπεοε πενίπμο ημ 2% ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ, εκδεπμιέκςξ αοηυ κα 

ιδκ ήηακ ανηεηυ βζα κα πνμζδζμνίζεζ επαηνζαχξ ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ ημ 

κμζμθμβζηυ θάζια ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ.  Δπίζδξ, ιμζνάζηδηακ ζοκμθζηά 1.020 

ενςηδιαημθυβζα απυ ηα μπμία επζζηνάθδηακ ζημκ ενεοκδηή 912 (89,41%).  Σα επίπεδα ιδ 

ακηαπυηνζζδξ βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ ακένπμκηακ ζημ 10,59%.  Δκδεπμιέκςξ ηα 

απμηεθέζιαηα κα ήηακ δζαθμνεηζηά ακ οπήνπε 100% ζοιιεημπή, ηαεχξ ηα άημια πμο 

ανκήεδηακ κα ζοιιεηέπμοκ ιπμνεί κα ιδκ ημ έηακακ βζα ηοπαίμοξ θυβμοξ.  Σέθμξ, δ 

ζοιπθήνςζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ πνεζάγμκηακ πενίπμο ιία χνα, ηάηζ πμο ιπμνεί κα 

μδήβδζε ζε ιεζςιέκδ ακηαπυηνζζδ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ή ζε αεαζαζιέκεξ ή ηοπαίεξ 

απακηήζεζξ απυ πθεονάξ ημοξ πμο εκδεπμιέκςξ κα αθθμίςζακ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ.   

Ζ ένεοκα ααζίζηδηε ηονίςξ ζε ενςηδιαημθυβζα ακάηθδζδξ.  Πμθθμί επζζηήιμκεξ έπμοκ 

εβείνεζ επζθοθάλεζξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ ακάηθδζδξ 

(Σνζπμπμφθμο ηαζ Βαζζθάημο, 1995, Hiller ηαζ  Michael, 1991) ηαεχξ δ ιεζςιέκδ ικήιδ 

ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ή δ εζηειιέκα θακεαζιέκεξ απακηήζεζξ πμο εκδεπμιέκςξ κα δχζμοκ – 

ηαεχξ πμθθά απυ ηα ζημζπεία πμο ηαηαβνάθμκηαζ ιπμνεί κα εεςνδεμφκ πανέιααζδ ζηδκ 

πνμζςπζηή γςή ή πνμζςπζηά δεδμιέκα – ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε θακεαζιέκα 

ζοιπενάζιαηα. Δπίζδξ, ηα ενςηδιαημθυβζα πμο ακαπηφπεδηακ βζα ηδκ ένεοκα έπμοκ ανηεηή 

επζζηδιμκζηή μνμθμβία ακ ηαζ έβζκακ πνμζπάεεζεξ κα βίκεζ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ απθή δ 

βθχζζα ημοξ.  Χζηυζμ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ πνεζάζηδηε κα ζοιπθδνςεμφκ απυ ημοξ 

ζοιιεηέπμκηεξ ιε ηδκ αμήεεζα ημο ενεοκδηή βζα κα απμθεοπεμφκ θάεδ.  Πανά ηζξ 

πνμζπάεεζεξ πμο έβζκακ, μ ενεοκδηήξ δεκ ιπμνεί κα είκαζ αέααζμξ βζα ημ ηαηά πυζμ ηα 

ενςηδιαημθυβζα ζοιπθδνχεδηακ ζςζηά απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ.   

Σα ηνία ααζζηά ενςηδιαημθυβζα (π.π., ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ, θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ κμζμθμβζημφ θάζιαημξ) έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζε πανυιμζεξ ένεοκεξ 

λεπςνζζηά.  Χζηυζμ δεκ έπεζ βίκεζ πμηέ ζημ πανεθευκ ηαοηυπνμκδ πνήζδ ημοξ βζα ηδκ 

εφνεζδ ζοζπεηζζιχκ ιεηαλφ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ ή ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ 



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

132 

 

ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ.  Αοηυ δδιζμονβεί επζθοθάλεζξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ζηδκ 

ηαηαβναθή ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ζημ ηαηά πυζμ αοηή ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα.   

Ζ ιεεμδμθμβία ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ένεοκαξ ααζίζηδηε ζημ πανάδεζβια ηδξ πμζμηζηήξ 

ένεοκαξ.  Χζηυζμ ιζα πζμ μθμηθδνςιέκδ πνμζέββζζδ ιε ηδ πνήζδ ηυζμ πμζμηζηχκ υζμ ηαζ 

πμζμηζηχκ ιεευδςκ ζοθθμβήξ πνςημβεκχκ ζημζπείςκ ακαιέκεηαζ κα πανέπεζ ιζα πζμ 

μθμηθδνςιέκδ εζηυκα βζα ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ, ημκ ηνυπμ γςήξ ηαζ ηα επίπεδα  

θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ.   

3.10 Γενληνινγία ηεο έξεπλαο 

θεξ μζ ενεοκδηζηέξ πνμηάζεζξ πμο αθμνμφκ ζε ακενχπμοξ ελεηάγμκηαζ απυ ηδκ Δπζηνμπή 

Γεμκημθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο, πνζκ κα πνμπςνήζεζ δ ένεοκα. Ζ Δπζηνμπή 

Γεμκημθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο ελέηαζε ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ 

ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ηαζ δ ένεοκα πνμπχνδζε ιεηά απυ ηδκ έββναθδ ζοβηαηάεεζδ βζα ηδκ 

δζεκένβεζα ηδξ.  Οζ πθδνμθμνίεξ πμο ζοθθέπεδηακ απυ ημ ενεοκδηζηυ ένβμ εα παναιείκμοκ 

ειπζζηεοηζηέξ. Σα πνμζςπζηά δεδμιέκα ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ δεκ ηαηαβνάθδηακ ηαε‘ 

μζμδήπμηε ηνυπμ.  Οπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε αοημφξ ζοκδέεδηε απυ ηδκ ανπή ιε 

έκα ηςδζηυ ακηί βζα ημ υκμιά ημοξ. 

Ζ ζοιιεημπή ζημ ενεοκδηζηυ πνυβναιια ήηακ απμθφηςξ εεεθμκηζηή. ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ 

δυεδηακ ελδβήζεζξ ζε απθή βθχζζα ζπεηζηά ιε ημ ηζ εα γδηδεεί απυ αοημφξ ή/ηαζ ηζ εα 

ζοιαεί ζε αοημφξ, εάκ ζοιθςκήζμοκ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ένεοκα.  Σμοξ πενζβνάθδηακ 

μπμζμζδήπμηε ηίκδοκμζ ιπμνεί κα οπάνλμοκ ή ηαθαζπςνία πμο ηοπυκ εα οπμζημφκ απυ ηδκ 

ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ ένεοκα.  Σμοξ επελδβήεδηε ιε ηάεε θεπημιένεζα ηζ εα γδηδεεί απυ 

αοημφξ ηαζ πμζμξ ή πμζμζ εα έπμοκ πνυζααζδ ζηζξ πθδνμθμνίεξ ή/ ηαζ άθθμ οθζηυ πμο 

εεεθμκηζηά εα δχζμοκ βζα ημ πνυβναιια.  Σμοξ δυεδηε δ πνμκζηή πενίμδμξ βζα ηδκ μπμία μζ 

οπεφεοκμζ ημο πνμβνάιιαημξ εα έπμοκ πνυζααζδ ζηζξ πθδνμθμνίεξ ή/ ηαζ οθζηυ πμο εα 

δχζμοκ.  Σμοξ επελδβήεδηε ηζ εθπίγεζ μ ενεοκδηήξ κα ιάεεζ απυ ημ πνυβναιια ζακ 

απμηέθεζια ηαζ ηδξ δζηήξ ημοξ ζοιιεημπήξ.  Δπίζδξ, ημοξ δυεδηε ιία εηηίιδζδ βζα ημ 

υθεθμξ πμο ιπμνεί κα οπάνλεζ βζα ημοξ ενεοκδηέξ ή/ηαζ πνδιαημδυηεξ αοημφ ημο 

πνμβνάιιαημξ.  Οζ οπμρήθζμζ ήλενακ υηζ δεκ οπμπνεμφκηαζ κα ζοιιεηέπμοκ, εάκ δεκ ημ 

επζεοιμφκ ή εάκ έπμοκ μπμζμοζδήπμηε εκδμζαζιμφξ αθμνμφκ ηδκ ζοιιεημπή ημοξ ζημ 

πνυβναιια.  ηακ απμθάζζγακ κα ζοιιεηέπμοκ, έπνεπε κα ακαθένμοκ εάκ έπμοκ ζε 

ζοιιεηάζπεζ ζε μπμζμδήπμηε άθθμ πνυβναιια ένεοκαξ ιέζα ζημοξ ηεθεοηαίμοξ 12 ιήκεξ.  

Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ήλενακ υηζ είκαζ εθεφεενμζ κα απμζφνμοκ μπμζαδήπμηε ζηζβιή 
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ημεπζεοιμφκ ηδκ ζοβηαηάεεζδ βζα ηδκ ζοιιεημπή ημοξ ζημ πνυβναιια.  Οζ πθδνμθμνίεξ ηαζ 

μζ βκχζεζξ πμο εα ζοθθεπεμφκε, εα είκαζ ζηδ δζάεεζδ ημοξ ιέζς ημο δθεηηνμκζημφ 

ηαποδνμιείμο.   θμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ οπυβναρακ ημ έκηοπμ ζοβηαηάεεζδξ βζα κα 

δδθχζμοκ ηδκ πνμεοιία ημοξ κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδκ ένεοκα.  
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4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

4.1 Δηζαγσγή 

Ο ζημπυξ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο είκαζ κα πανμοζζάζεζ ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ 

απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ. Ζ πανμοζίαζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ βίκεηαζ ζηα 

παναηάης οπμηεθάθαζα πμο ακαθένμκηαζ:    

1. ηζξ δδιμβναθζηέξ πθδνμθμνίεξ ημο δείβιαημξ.   

2. ηδκ ακάθοζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ ηαζ ηδ δδιζμονβία ηςκ παναβυκηςκ 

ημο ιμκηέθμο. 

3. ηδκ επζαεααίςζδ ημο ιμκηέθμο.  

4. ηζξ ζοβηνίζεζξ ηςκ ιέζςκ ηςκ παναβυκηςκ ιεηαλφ επζθεβιέκςκ ιεηααθδηχκ. 

5. Ζ εθανιμβή πμθθαπθήξ παθζκδνυιδζδξ.    

4.2Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

ημκ πίκαηα 10 ηαζ 11 πενζβνάθμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο δείβιαημξ. Απυ ημοξ 912 

ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα μζ 448 (49,1%) ήηακ άκδνεξ ηαζ μζ 464 (50,9%) ήηακ βοκαίηεξ. Ο 

ιέζμξ υνμξ δθζηίαξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ήηακ 49,71 ± 9,27 έηδ (35, 65), ημ ιέζμ ζςιαηζηυ 

αάνμξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ήηακ 79,02 ± 16,43 ηζθά(30, 151) ημ ιέζμ φρμξ ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ ήηακ 171,48 ± 9,00 εηαημζηά(150, 199), ηαζ δ ιέζδ ηζιή ημο δείηηδ ιάγαξ 

ζχιαημξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ήηακ 26,75 ± 4,53 (11, 47).  

Ο ιέζμξ υνμξ δθζηίαξ ηςκ ακδνχκήηακ 52,19±9,93 έηδ (35, 65) ηαζ ηςκ βοκαζηχκ 47.31 ± 

7.90 (35, 65), ημ ιέζμ ζςιαηζηυαάνμξ ηςκ ακδνχκ ήηακ 87,58 ± 13,50 ηζθά(60, 141) ηαζ ηςκ 

βοκαζηχκ ήηακ 70,75 ± 14,70 ηζθά(30, 151), ημ ιέζμ φρμξ ηςκ ακδνχκ ήηακ 177,56 ± 7,54 

εηαημζηά(155, 199) ηαζ ηςκ βοκαζηχκ ήηακ 165,60 ± 5,83 εηαημζηά(150, 181), ηαζ δ ιέζδ 

ηζιή ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ ηςκ ακδνχκ ήηακ 27,78 ± 3,73 (21, 41) ηαζ ηςκ βοκαζηχκ 

ήηακ 25,78 ± 5,02 (11, 47). 
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Πίλαθαο 7 – Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

Παξάκεηξνη Μέζε Σηκή ± Σππηθή Απόθιηζε 

Ζιηθία (έηε) 49,71 ± 9,27 

Ύςνο (εθαηνζηά) 171,48 ± 9,00 

Βάξνο (θηιά) 79,02 ± 16,43 

Γείθηεο κάδαο ζώκαηνο 26,75 ± 4,53 

Ζιηθία (έηε)  

 Άλδξεο  52,19±9,93 

Γπλαίθεο  47,31±7,90 

Ύςνο (εθαηνζηά) 

 Άλδξεο  177,56±7,54 

Γπλαίθεο  165,60±5,83 

Βάξνο (θηιά)  

 Άλδξεο  87,58±13,50 

Γπλαίθεο  70,75±14,70 

Γείθηεο κάδαο ζώκαηνο 

 Άλδξεο  27,78±3,73 

Γπλαίθεο  25,78±5,02 

 

Χξ πνμξ ηδκ δθζηζαηή μιάδα 303 ζοιιεηέπμκηεξ ήηακ 35-44 εηχκ (33,2%), 302 ήηακ 45-54 

εηχκ (33,1%), ηαζ 307 ήηακ 55-65 εηχκ (33,7%).Χξ πνμξ ηδκ μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ δ 

πθεζμρδθία ηςκ  ζοιιεηεπυκηςκ 714 ήηακ πακηνειέκμζ/ζογμφκ (78,3%) εκχ μζ οπυθμζπμζ 

198 ήηακ άβαιμζ/δζαγεοβιέκμζ (21,7%). Χξ πνμξ ηδ γχκδ ηαημζηίαξ μζ ζοιιεηέπμκηεξ 

ηαημζημφζακ ηαηά πθεζμρδθία ζε: αζηζηή γχκδ 416 (45,6%),αβνμηζηή γχκδ 332 (36,4%) ηαζ 

διζαζηζηή γχκδ 164 (18,0%).Χξ πνμξ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ μζ 518 (56,8%) ζοιιεηέπμκηεξ 

ήηακ απυθμζημζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, εκχ 322 είπακ πνμπηοπζαηυ  (35,3%), ηαζ 72 

είπακ ιεηαπηοπζαηυ  (7,9%).Χξ πνμξ ημκ ανζειυ ηέηκςκ δ πθεζμρδθία, δδθαδή 410 

ζοιιεηέπμκηεξ είπακ δφμ παζδζά  (45,0%), εκχ 216 ζοιιεηέπμκηεξ δεκ είπακ παζδζά  (23,7%),  

144 είπακ έκα παζδί  (15,8%), 16 είπακ 3 ή παναπάκς παζδζά (1,7%).Χξ πνμξ ημ είδμξ 

ενβαζίαξ μζ ζοιιεηέπμκηεξ: 286 ήηακ εθεφεενμζ επαββεθιαηίεξ (31,4%), 188 ήηακ αβνυηεξ 

(20,6%), 140 ήηακ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ (15,4%), 140 ήηακ ζδζςηζημί οπάθθδθμζ (15,4%), 158 

είπακ άθθδ ιμνθή ενβαζίαξ (17,2%), ηαζ 168 ήηακ άκενβμζ (18,4%).Χξ πνμξ ηζξ χνεξ 

ενβαζίαξ ακά ιένα, 80 ζοιιεηέπμκηεξ ενβάγμκηακ <5 χνεξ (8,8%), 240 ενβάγμκηακ 5-8 χνεξ 

(26,3%), ηαζ 424 >8 χνεξ (46,5%),εκχ 118 δεκ ενβάγμκηακ ηαευθμο (18,4%).  Χξ πνμξ ηδκ 

ηαηδβμνία δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, δ πθεζμρδθία, δδθαδή 373 (40,9%) ζοιιεηέπμκηεξ ήηακ 

θοζζμθμβζημφ αάνμοξ, (20-25), 343 (37,6%) ήηακ οπέναανμζ, 178(19,5%) ήηακ παπφζανημζ 
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(31-40), 12 (1,3%) ήηακ κμζδνά παπφζανημζ (>40).  Γφμ ζημοξ 5ιυκμ έπμοκ ηακμκζηυ 

αάνμξ.   

Πίλαθαο 8 – Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

Παξάκεηξνη Ν (%)  

Φύιν  
Άλδξεο  448 (49,1%) 

Γπλαίθεο  464 (50,9%) 

Ζιηθία 

35-44  303 (33,2%) 

45-54  302 (33,1%) 

55-65 307(33,7%) 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 
Άγακνο/Γηαδεπγκέλνο 198 (21,7%) 

Παληξεκέλνο-ε/Σπδώ 714 (78,3%) 

Εώλε 

Αζηηθή  416 (45,6%) 

Ηκηαζηηθή 164 (18,0%) 

Αγξνηηθή  332 (36,4%) 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν  

≤12 518 (56,8%) 

Πξνπηπρηαθό 322 (35,3%) 

Μεηαπηπρηαθό 72 (7,9%) 

Αξηζκόο Σέθλσλ  

0  216 (23,7%) 

1  144 (15,8%)  

2  410 (45,0%)  

≥3  16 (1,7%)  

Δπάγγεικα  

Αγξόηεο  188 (20,6%) 

Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο  286 (31,4%)  

Γεκόζηνο ππάιιεινο  140 (15,4%)  

Ιδησηηθόο ππάιιεινο  140 (15,4%)  

Άιιν  158 (17,3%)  

Άλεξγνο 168  (18,4%) 

Ώξεο Δξγαζίαο αλά Μέξα  

<5 ώξεο  80 (8,8%)  

5-8 ώξεο  240 (26,3%)  

>8 ώξεο  424 (46,5%)  

Καηεγνξία δείθηεο κάδαο ζώκαηνο  

Ληπνβαξείο <20) 6 (0,7%) 

Φπζηνινγηθή (20-25) 373 (40,9/1%) 

Υπέξβαξνη (26-30) 343 (37,6%) 

Παρύζαξθνη (31-40) 178 (19,5%) 

Ννζεξά παρύζαξθνη 

(>40) 12 (1,3%) 
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Φφλο

Άνδρεσ

Γυναίκεσ

33%

33%

34%

Ηλικιακι Ομάδα

35-44 

45-54 

55-65 

22%

78%

Οικογενειακι Κατάςταςθ

Άγαμοι/ Διαηευγμζνοι

Ραντρεμζνοι Συηοφν
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Γξάθεκα 8 – Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο  

46%

18%

36%

Ζώνθ Κατοικίασ

Αςτικι 

Θμιαςτικι 

Αγροτικι 

17%

26%

13%
13%

15%

16%

Επάγγελμα

Αγρότθσ 

Ελεφκεροσ επαγγελματίασ 

Δθμόςιοσ υπάλλθλοσ 

Λδιωτικόσ υπάλλθλοσ 

Άλλο 

Άνεργοσ

1%

41%

38%

19%
1%

Κατθγορία δείκτθ μάηασ ςώματοσ

Λιποβαρείσ <20)

Φυςιολογικι (20-25)

Υπζρβαροι (26-30)

Ραχφςαρκοι (31-40)

Νοςθρά παχφςαρκοι (>40)
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4.3 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

ημ πανυκ οπμηεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πενζβναθζηήξ ζηαηζζηζηήξ ςξ 

πνμξ ηδ ζοπκυηδηα ηαζ εηαημζηζαία ακαθμβία ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ενςηχιεκςκ ζηζξ 

ενςηήζεζξ ηςκ πέκηε ενςηδιαημθμβίςκ. οβηεηνζιέκα πενζβνάθμκηαζ μζ απακηήζεζξ ζε 

πανάβμκηεξ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ, ζηδκ ηαηακάθςζδ κενμφ, ζηδκ ζοιπενζθμνά πμο ζπεηίγεηαζ 

ιε ημ ζςιαηζηυ αάνμξ, ζηζξ ηαηακαθςηζηέξ ζοκήεεζεξ ηςκ αηυιςκ ηαζ ηα ηνυθζια πμο 

αβμνάγμοκ, ζηδ ζοπκυηδηα ηάπμζςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ.   οπκυηδηα ηςκ δζαηνμθζηχκ 

ζοκδεεζχκ (ακά εαδμιάδα), ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ, θοζζηή δναζηδνζυηδηα, 

κμζμθμβζηυ θάζια, πνμαθήιαηα οβείαξ, ηθδνμκμιζηυηδηα ηαζ  κμζδνυηδηα ηαζ εκδζζιυηδηα 

ζοββεκχκ 1μο ααειμφ ηςκ αηυιςκ ηδξ ιεθέηδξ απυ ηανηίκμ. 

4.3.1 Πνηόηεηα θαη ηξόπνο δσήο 

Σα δεδμιέκα βζα ημκ ηνυπμ γςήξ ημο δείβιαημξ πενζβνάθμκηαζ ζημκ πίκαηα 12.  Απυ ημοξ 

912 ζοιιεηέπμκηεξ δ πθεζμρδθία, 666 (73,0%) άημια, δήθςζακ υηζ δεκ ηάπκζγακ, εκχ 246 

(27,0%) δήθςζακ ηαπκζζηέξ.  Δπίζδξ, 123 (13,5%) ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ υηζ είπακ 

πνμαθήιαηα ιε ηδκ πέρδ ηαζ 191(20,9%) υηζ είπακ ηάπμζμ είδμξ αθθενβίαξ. Χξ πνμξ ηδκ 

πμζυηδηα ημο φπκμο δ πθεζμρδθία, 509 (55,8%) άημια, δήθςζακ υηζ είκαζ ηαθή.  Χζηυζμ, 

374 (41,0%) δήθςζακ υηζ είπακ ιέηνζα πμζυηδηα φπκμο ηαζ 29 ζοιιεηέπμκηεξ ηαηή (3,2%).  

Χξ πνμξ ηδκ δζάνηεζα ημο φπκμο δ πθεζμρδθία, δδθαδή 518 (56,8%) ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ 

υηζ ημζιμφκηαζ 7-8 χνεξ, εκχ 189 (20,7%) δήθςζακ θζβυηενμ απυ 7 χνεξ ηαζ 205 (22,5%) 

δήθςζακ δζάνηεζα φπκμο ιεβαθφηενδ ηςκ 8 ςνχκ. ζμκ αθμνά ηα επίπεδα άβπμοξ, δ 

πθεζμρδθία, δδθαδή 480 (52,6%) ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ ιέηνζα επίπεδα, εκχ 188 (31,6%) 

ζοιιεηέπμκηεξ ορδθά ηαζ ιυκμ 144 (15,8%) παιδθά επίπεδα.  ζμκ αθμνά ηα επίπεδα 

εκένβεζαξ, δ πθεζμρδθία, δδθαδή 372 (40,8%) ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ ηαθά επίπεδα ηαζ 

326 (35,7%) ηακμκζηά, 122 (13,4%) ζοιιεηέπμκηεξ παιδθά, εκχ ιυκμ 92 (10,1%) ελαζνεηζηά 

επίπεδα.  ζμκ αθμνά ηδ δζάεεζδ, δ πθεζμρδθία, δδθαδή 544 (59,6%) ζοιιεηέπμκηεξ 

δήθςζακ υηζ ήηακ ηαθή ηαζ258 (28,3%) ζοιιεηέπμκηεξ ιέηνζα, 22 (2,4%) ηαηή, εκχ ιυκμ 88 

(9,6%)είπε ελαζνεηζηή δζάεεζδ.  ζμκ αθμνά ηδκ ζοπκυηδηα δζαζηέδαζδξ δ πθεζμρδθία, 

δδθαδή 537 (58,9%) άημια, δζαζηεδάγεζ ιία θμνά/εαδμιάδα, 162 (17,8%) πμθθέξ 

θμνέξ/εαδμιάδα, ηαζ 15 (1,6%) ηαεδιενζκά, εκχ 198 (21,7%) δεκ επζζηέπημκηαζ πμηέ 

πχνμοξ δζαζηέδαζδξ.   
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Πίλαθαο 9 – Σξόπνο δσήο 

Σξόπνο δσήο Καηεγνξία πρλόηεηα Σξόπνο δσήο Καηεγνξία πρλόηεηα 

Κάπληζκα 
Ναη 246 27,0(%) Πξνβιήκαηα 

πέςεο 

Ναη 123 (13,5%) 

Όρη 666 (73,0%) Όρη 789 (86,5%) 

Πνηόηεηα ύπλνπ 

Καθόο 29 (3,2%) 

Γηάξθεηα ύπλνπ 

<7 ώξεο 189 (20,7%) 

Μέηξηνο 374 (41,0%) 7-8 ώξεο 518 (56,8%) 

Καιόο 509 (55.8%) >8 ώξεο 205 (22,5%) 

Αιιεξγίεο 
Ναη 191 (20,9%) 

Γηάζεζε 

Καθή  22 (2,4%) 

Όρη 721 (79,1%) Μέηξηα 258 (28,3%) 

Δπίπεδα άγρνπο 

1-3 144 (15,8%) Καιή 544 (59,6%) 

4-7 480 (52,6%) Δμαηξεηηθή 88 (9,6%) 

8-10 288 (31,6%) 

Δπίπεδα 

ελέξγεηαο 

Φακειά  122 (13,4%) 

πρλόηεηα 

δηαζθέδαζεο/ 

εβδνκάδα 

Καζεκεξηλά 15 (1,6%) 

Καλνληθά 326 (35,7%) Πνιιέο θνξέο 162 (17,8%) 

Καιά 372 (40,8%) Μία θνξά 537 (58,9%) 

Δμαηξεηηθά 92 (10,1%) Πνηέ 198 (21,7%) 

 

Σα δεδμιέκα βζα ηδκ ηαηακάθςζδ κενμφ πενζβνάθμκηαζ ζημκ πίκαηα 13.  Ζ πθεζμρδθία, 

δδθαδή 674 (73,9%) ηαηακάθςκε 6-12 πμηήνζα, εκχ 104 (11,4%) ηαηακάθςκε πάκς απυ 12 

πμηήνζα ηαζ ιυκμ 134 (14,7%) ηάης απυ 5 πμηήνζα.  Ζ πθεζμρδθία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, 

δδθαδή 676 (74,1%) ηαηακάθςκε κενυ ηδξ ανφζδξ, 120 (13,2%) ειθζαθςιέκμ, 104(11,4%) 

θζθηνανζζιέκμ, ηαζ ιυκμ 12 (1,3%) κενυ απυ πδβή. 

Πίλαθαο 10 – Καηαλάισζε λεξνύ 

Καηαλάισζε λεξνύ Καηεγνξία πρλόηεηα 

Πνζόηεηα θαηαλάισζεο 

πγξώλ 

1-5 πνηήξηα 134 (14,7%) 

6-12 πνηήξηα 674 (73,9%) 

>12 πνηήξηα 104 (11,4%) 

Δίδνο πόζηκνπ λεξνύ 

Βξύζεο 676 (74,1%) 

Φηιηξαξηζκέλν 104 (11,4%) 

Δκθηαισκέλν 120 (13,2%) 

Πεγήο 12 (1,3%) 

 

Σα δεδμιέκα βζα ηδ ζοιπενζθμνά πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζςιαηζηυ αάνμξ πενζβνάθμκηαζ ζημκ 

πίκαηα 14.  Ηηακμπμζδιέκμζ απυ ημ ζςιαηζηυ ημοξ αάνμξ δήθςζακ 406 (44,5%), εκχ 545 

(59,8%) επζεοιμφζακ κα πάζμοκ ηζθά ηαζ ιυκμκ 35 (3,8%) επζεοιμφζακ κα πάνμοκ ηζθά.  

Απυ ημοξ 912 ζοιιεηέπμκηεξ μζ 482 (52,9%) είπακ ηάκεζ πνμζπάεεζα κα πάζμοκ αάνμξ, ηαζ 

188 (20,6%) είπακ πνμζπαεήζεζ 1-2 θμνέξ, 174 (19,1%) είπακ πνμζπαεήζεζ 2-4 θμνέξ, εκχ 
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168 (18,4%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμζπαεήζεζ πάκς απυ 5 θμνέξ.  Σνζαηυζζμζ ηνζάκηα έλζ 

(36,8%) δήθςζακ υηζ ημ ζςιαηζηυ ημοξ αάνμξ ημοξ αβπχκεζ ηαζ 702 (77,0%) υηζ ημοξ 

επδνεάγεζ ηδ δζάεεζδ.  Ζ πθεζμρδθία ςζηυζμ, 628 (68,9%) ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ υηζ δεκ 

έπμοκ ηάκεζ πνμζπάεεζα κα εθέβλμοκηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ ζοπκυηδηα πνυζθδρδξ ηδξ 

ηνμθήξ, ηαζ 84 (9,2%) δήθςζακ υηζ ηνφαμοκ απυ ημοξ μζηείμοξ ημοξ ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ημο θαβδημφ πμο ηνχκε.   

Πίλαθαο 11 – πκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ην ζσκαηηθό βάξνο 

 Καηεγνξία πρλόηεηα 

Ηθαλνπνίεζε κε ην ζσκαηηθό βάξνο 
Ναη 406 (44,5%) 

Όρη 506 (55,5%) 

Δπηζπκία απώιεηαο βάξνπο 
Ναη 545 (59,8%) 

Όρη 367 (40,2%) 

Δπηζπκία πξόζιεςεο βάξνπο 
Ναη 35 (3,8%) 

Όρη 877 (96,2%) 

Πξνζπάζεηα απώιεηαο βάξνπο 
Ναη 482 (52,9%) 

Όρη 430 (47,1%) 

Πξνζπάζεηεο απώιεηαο βάξνπο 

Πνηέ 382 (41,9%) 

1-2 188 (20,6%) 

3-4 174 (19,1%) 

>5 168 (18,4%) 

Άγρνο ζε ζρέζε κε ζσκαηηθό βάξνο 
Ναη 336 (36,8%) 

Όρη 576 (63,2%) 

Γηάζεζε πνπ επεξεάδεηαη από ζσκαηηθό βάξνο 
Ναη 702 (77,0%) 

Όρη 210 (23,0%) 

Έιεγρνο πνζόηεηαο θαη ζπρλόηεηαο ηξνθήο 
Ναη 284 (31,1%) 

Όρη 628 (68,9%) 

Απόθξπςε θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ από άιινπο 
Ναη 84 (9,2%) 

Όρη 828 (90,8%) 

 

Σα δεδμιέκα βζα ηζξ ηαηακαθςηζηέξ ζοκήεεζεξ πενζβνάθμκηαζ ζημκ πίκαηα 15.  Ζ πθεζμρδθία 

ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ 540 (59,2%) δήθςζε υηζ έηακακ ηζξ αβμνέξ ηνμθίιςκ μζ ίδζμζ, 293 

(32,1%) ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ υηζ ηα αβυναγακ μζ ζφγοβμζ/ ζφκηνμθμζ, ηαζ 69 (7,6%) 

ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ υηζ ηα αβυναγακ μζ βμκείξ ημοξ.  Ζ πθεζμρδθία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ 

440 (48,2%) δήθςζακ υηζ πνμεημίιαγακ ηα βεφιαηα ημοξ μζ ίδζμζ, 324 (35,5%) 

ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ υηζ ηα πνμεημίιαγακ μζ ζφγοβμζ/ ζφκηνμθμζ, ηαζ 133 (14,6%) 

ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ υηζ ηα πνμεημίιαγακμζ βμκείξ ημοξ.  Οζ πενζζζυηενμζ 

ζοιιεηέπμκηεξ, δδθαδή 861 (94,4%), αβυναγακ θνέζηα θαπακζηά, εκχ ιυκμ 37 (4,1%) 
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αβυναγακ ηαηεροβιέκα ηαζ 14 (1,5%) ημκζεναμπμζδιέκα.  Ζ πθεζμρδθία, 507 (55,6%) 

άημια, ηαηακάθςκε ηα  θαπακζηά ςιά ή αναζηά, 167 (18,3%) θαδενά, εκχ 238 (26,1%) 

επέθεβακ δζάθμνμοξ ηνυπμοξ.  ζμκ αθμνά ημκ ηνυπμ ιαβεζνέιαημξ ηςκ ηνεαηζηχκ, 

πμοθενζηχκ ηαζ ρανζχκ, δ πθεζμρδθία, δδθαδή 581 (63,7%) άημια, δήθςζακ υηζ ηα ηνχκε 

ρδηά ή αναζηά ηαζ ιυκμ 115 (12,6%) ηδβακζηά.  Ζ πθεζμρδθία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, δδθαδή 

476 (52,2%) άημια έηακακ πάκηα πνήζδ θίζηαξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ αβμνχκ, 197 (21,6%) 

ηαιζά θμνά ηαζ 239 (26,2%) υηζ δεκ πνδζζιμπμζμφζακ θίζηα βζα ηζξ αβμνέξ ημοξ.  Ζ 

πθεζμρδθία, 439 (48,1%) ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ πνμβναιιάηζγε πάκηα ηα βεφιαηα, εκχ 358 

(39,3%) ημ έηακακ ζπάκζα, 78 (8,6%) ιυκμ βζα ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ 37 (4,1%) βζα άθθα ιέθδ 

ηδξ μζημβέκεζαξ.   

Σα δεδμιέκα βζα ηδ ζοπκυηδηα ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ (ακά εαδμιάδα) πενζβνάθμκηαζ 

ζημκ πίκαηα 16. Απυ ημοξ 912 ζοιιεηέπμκηεξ, 132 (14,5%) δήθςζακ υηζ αημθμοεμφκ εζδζηή 

ιμνθή δζαηνμθήξ, εκχ 126 (13,8%) δήθςζακ υηζ είκαζ πμνημθάβμζ.  Ζ πθεζμρδθία ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ, 406 (44,5%) άημια, έηνςβε πνςζκυ ηαεδιενζκά, ακ ηαζ έκαξ ζδιακηζηυξ 

ανζειυξ, 234 (25,7%) δήθςζε υηζ δεκ ηνχεζ πνςζκυ πμηέ. Οζ οπυθμζπμζ 272 (29,9%) 

δήθςζακ υηζ ηνχκε πνςζκυ 1-4 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα.  Ζ πθεζμρδθία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, 

756 (82,9%) άημια έηνςβε βεφια ηαεδιενζκά, εκχ ιυθζξ 26 (2,9%) δεκ έηνςβε βεφια πμηέ.  

Ζ πθεζμρδθία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, 448 (49,1%) άημια έηνςβε δείπκμ ηαεδιενζκά, εκχ ιυθζξ 

48 (5,3%) δεκ έηνςβε δείπκμ πμηέ. οκεπχξ δδιμθζθέζηενμ είκαζ ημ βεφια. Οζ οπυθμζπμζ 416 

(45,6%) δήθςζακ υηζ ηνχκε δείπκμ 1-4 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα. Ζ πθεζμρδθία ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ, 558 (61,2%), ηαηακάθςκε θαβδηυ πνζκ ή ιεηά ηα βεφιαηα ζπάκζα ή πμηέ, 

εκχ 354 (38,8%) δήθςζακ υηζ ημ ηάκμοκ ηαεδιενζκά ή πμθθέξ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα.  Ζ 

πθεζμρδθία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ 624 (68,4%) ηαηακάθςκε αζμθμβζηά πνμσυκηα ζπάκζα ή 

πμηέ, εκχ 288 (31,6%) δήθςζακ υηζ ημ έηακακ ζοπκά ή πάκηα. Ζ πθεζμρδθία ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ 726(79,6%) ηαηακάθςκε αθημμθμφπα πμηά ζπάκζα ή πμηέ, εκχ 186 (20,4%) 

δήθςζακ υηζ ημ ηάκμοκ ηαεδιενζκά ή πμθθέξ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα. Ζ πθεζμρδθία ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ, 696 (76,3%) ηαηακάθςκε ακαροηηζηά ζπάκζα ή πμηέ, εκχ 216 (23,7%) 

δήθςζακ υηζ ημ έηακακ ηαεδιενζκά ή πμθθέξ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα.   

Ζ πθεζμρδθία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ 779 (85,4%) ηαηακάθςκε αζηαιίκεξ ηαζ ζοιπθδνχιαηα 

δζαηνμθήξ ζπάκζα ή πμηέ, εκχ 133 (14,6%) δήθςζακ υηζ ημ έηακακ ηαεδιενζκά ή πμθθέξ 

θμνέξ ηδκ εαδμιάδα.  Ζ πθεζμρδθία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ 779 (85,4%) ηαηακάθςκε θοηζηά 

ζοιπθδνχιαηα ή αθερήιαηα ζπάκζα ή πμηέ, εκχ 133 (14,6%) δήθςζακ υηζ ημ έηακακ 



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

143 

 

ηαεδιενζκά ή πμθθέξ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα.  Δθάπζζημζ ζοιιεηέπμκηεξ 28 (3,1%) 

ηαηακάθςκακ ζοιπθδνχιαηα δζαηνμθήξ βζα ηδκ αφλδζδ ημο ιοσημφ υβημο.   

Ζ πθεζμρδθία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ 774 (84,9%) ηαηακάθςκε θαβδηυ απυ δζακμιείξ ζπάκζα ή 

πμηέ, εκχ 138 (15,1%) δήθςζακ υηζ ημ έηακακ ηαεδιενζκά ή πμθθέξ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα.  Ζ 

πθεζμρδθία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ 774 (84,9%) ηαηακάθςκε θαβδηυ εηηυξ ζπζηζμφ (π.π., 

ηααένκεξ, εζηζαηυνζα, ηθπ.)  ζπάκζα ή πμηέ, εκχ 138 (15,1%) δήθςζε υηζ ημ έηακε 

ηαεδιενζκά ή πμθθέξ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα.  

Πίλαθαο 12 – Καηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο 

Καηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο Καηεγνξία πρλόηεηα 

Πνηνο αγνξάδεη ηα ηξόθηκα 

Σπκκεηέρσλ 540 (59,2%) 

Γνλείο 69 (7,6%) 

Σύδπγνο/Σύληξνθνο 293 (32,1%) 

Άιινο 10 (1,1%) 

Πνηόο πξνεηνηκάδεη ηα γεύκαηα 

Σπκκεηέρσλ 440 (48,2%) 

Γνλείο 133 (14,6%) 

Σύδπγνο/Σύληξνθνο 324 (35,5%) 

Άιινο 15 (1,6%) 

Σξόπνο καγεηξέκαηνο θξεαηηθώλ, πνπιεξηθώλ θαη  

ςαξηώλ 

Τεγαληηά  115 (12,6%) 

Σράξα 480 (52,6%) 

Βξαζηά 101 (11,1%) 

Άιιν 216 (23,7%) 

Δίδνο ιαραληθώλ πνπ αγνξάδνπλ  

Φξέζθα  861 (94,4%) 

Καηεςπγκέλα 37 (4,1%) 

Κνλζέξβα 14 (1,5%) 

Σξόπνο θαηαλάισζεο  ιαραληθώλ 

Ωκά  248 (27,2%) 

Βξαζηά 259 (28,4%) 

Λαδεξά 167 (18,3%) 

Άιιν 238 (26,1%) 

Υξήζε ιίζηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγνξώλ 

Ναη 476 (52,2%) 

Όρη 239 (26,2%) 

Κακηά Φνξά 197 (21,6%) 

Πξνγξακκαηηζκόο γεπκάησλ 

Σπάληα  358 (39,3%) 

Γηα κέλα 78 (8,6%) 

Γηα άιια κέιε 

νηθνγέλεηαο 

37 (4,1%) 

Πάληα 439 (48,1%) 
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Πίλαθαο 13 – πρλόηεηα δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ (αλά εβδνκάδα) 

Γηαηξνθηθέο πλήζεηεο Καηεγνξία πρλόηεηα 
Γηαηξνθηθέο 

πλήζεηεο 
Καηεγνξία πρλόηεηα 

Δηδηθή κνξθή 

δηαηξνθήο 

Ναη 132 (14,5%) 

Υνξηνθαγία 

Ναη 126 

(13,8%) 
Όρη 780 (85,5%) Όρη 786 

(86,2%) 

πρλόηεηα ιήςεο 

πξσηλνύ 

Πνηέ  234 (25,7%) 

πρλόηεηα ιήςεο 

γεύκαηνο 

Πνηέ  26 (2,9%) 
1-2 κέξεο 140 (15,4%) 1-2 κέξεο 46 (5,0%) 

3-4 κέξεο 132 (14,5%) 3-4 κέξεο 84 (9,2%) 

6-7 κέξεο 406 (44,5%) 6-7 κέξεο 756 

(82,9%) 

πρλόηεηα ιήςεο 

δείπλνπ 

Πνηέ  48 (5,3%) 

πρλόηεηα 

θαηαλάισζεο 

θαγεηνύ πξηλ θαη 

κεηά ηα γεύκαηα 

Καζεκεξηλά 73 (8,0%) 
1-2 κέξεο 124 (13,6%) Πνιιέο 

Φνξέο 

281 

(30,8%) 

3-4 κέξεο 292 (32,0%) Μία Φνξά 215 

(23,6%) 

6-7 κέξεο 448 (49,1%) Πνηέ 343 

(37,6%) 

πρλόηεηα ιήςεο 

βηηακηλώλ θαη 

ζπκπιεξσκάησλ 

Καζεκεξηλά 42 (4,5%) 
πρλόηεηα ιήςεο 

θπηηθώλ 

ζπκπιεξσκάησλ ή 

αθεςεκάησλ 

Καζεκεξηλά 41 (4,5%) 
Πνιιέο 

Φνξέο 

92 (10,1%) Πνιιέο 

Φνξέο 

92 (10,1%) 

Μία Φνξά 76 (8,3%) Μία Φνξά 76 (8,3%) 

Πνηέ 703 (77,1%) Πνηέ 703 

(77,1%) 

πρλόηεηα 

θαηαλάισζεο 

ζπκπιεξσκάησλ 

δηαηξνθήο γηα αύμεζε 

κπτθνύ όγθνπ  

Καζεκεξηλά 6 (0,7%) 

πρλόηεηα 

θαηαλάισζεο 

βηνινγηθώλ 

πξντόλησλ 

Πνηέ 266 

(29,2%) 
Πνιιέο 

Φνξέο 

15 (1,6%) Σπάληα 358 

(39,3%) 

Μία Φνξά 7 (0,8%) Σπρλά 270 

(29,6%) 

Πνηέ 884 (96,9%) Πάληα 18 (2,0%) 

πρλόηεηα 

θαηαλάισζεο 

αιθννινύρσλ πνηώλ 

Καζεκεξηλά 61 (6,7%) 

πρλόηεηα 

θαηαλάισζεο 

αλαςπθηηθώλ 

Καζεκεξηλά 48 (5,3%) 
Πνιιέο 

Φνξέο 

125 (13,7%) Πνιιέο 

Φνξέο 

168 

(18,4%) 

Μία Φνξά 348 (38,2%) Μία Φνξά 286 

(31,4%) 

Πνηέ 378 (41,4%) Πνηέ 410 

(45,0%) 

πρλόηεηαο 

θαηαλάισζεο θαγεηνύ 

από δηαλνκείο  

Καζεκεξηλά 1 (0,1%) 

πρλόηεηα 

θαηαλάισζεο 

γεπκάησλ εθηόο 

ζπηηηνύ  

Καζεκεξηλά 9 (1,0%) 
Πνιιέο 

Φνξέο 

137 (15,0%) Πνιιέο 

Φνξέο 

129 

(14,1%) 

Μία Φνξά 402 (44,1%) Μία Φνξά 549 

(60,2%) 

Πνηέ 372 (40,8%) Πνηέ 225 

(24,7%) 

 

4.3.2 πρλόηεηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ 

Σα δεδμιέκα βζα ηδ ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ πενζβνάθμκηαζ ζημκ πίκαηα 17.Καηά 

πθεζμρδθία μζ ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ υηζ ηαηακάθςκακ πμθφ ζοπκά ή ηαεδιενζκά ηζξ 

αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ ηνμθίιςκ: ηαηακάθςκακ δδιδηνζαηά ή/ ηαζ ανημζηεοάζιαηα, 715 

(77,5%) ηαηακάθςκακ βάθα ή/ ηαζ βαθαηημημιζηά πνμσυκηα (π.π., ηονζά, βζαμφνηζ, ηθπ.), 713 
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(78,1%) ηαηακάθςκακ ηαθέ ή/ ηαζ άθθα αθερήιαηα, 690 (75,6%) ηαηακάθςκακ θαπακζηά, 

ηαζ 486 (53,4%) ηαηακάθςκακ βθοηά.   

Καηά πθεζμρδθία μζ ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ υηζ ηαηακάθςκακ 1-2 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ηζξ 

αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ ηνμθίιςκ: 610 (66,9%) ηαηακάθςκακ υζπνζα, 601 (65,9%) 

ηαηακάθςκακ ηνεαηζηά, πμοθενζηά ή/ ηαζ αθθακηζηά, 510 (55,9%) ηαηακάθςκακ ιαβεζνεοηά 

θαβδηά (π.π., παζηίηζζμ, ιμοζαηά, ηθπ.), 491 (53,8) ηαηακάθςκακ παηάηεξ, 379 (41,5%) 

ηαηακάθςκακ ακαροηηζηά, 521 (35,2%) ηαηακάθςκακ βνήβμνμ θαβδηυ (π.π., ημζη, ηθπ.), ηαζ 

377 (41,3%) ηαηακάθςκακ αοβά.   

Καηά πθεζμρδθία μζ ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ υηζ ηαηακάθςκακ 1-2 θμνέξ ημκ ιήκα ηζξ 

αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ ηνμθίιςκ: 431 (47,3%) ηαηακάθςκακ ράνζα ή/ ηαζ εαθαζζζκά ηαζ 

321 (35,2%) ηαηακάθςκακ λδνμφξ ηανπμφξ.  Σέθμξ, δ πθεζμρδθία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, 559 

(61.3%) άημια δεκ ηαηακάθςκακ πμηέ άθθεξ ιμνθέξ θίπμοξ (π.π., αμφηονμ, ιανβανίκδ, ηθπ.) 

πένα απυ εθαζυθαδμ.    

Πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ δεκ 

ηαηακάθςκακηαευθμο ηάπμζα είδδ ηνμθήξ: 559 ζοιιεηέπμκηεξ δεκ ηαηακάθςκακ άθθα θίπδ 

πένα απυ εθαζυθαδμ, 216 (23,7%) ζοιιεηέπμκηεξ δεκ ηαηακάθςκακ λδνμφξ ηανπμφξ, 134 

(14,7%) ζοιιεηέπμκηεξ δεκ ηαηακάθςκακ αοβά, 103 (1,3%) ζοιιεηέπμκηεξ δεκ ηαηακάθςκακ 

ακαροηηζηά ηαζ 83 (9,1%) ζοιιεηέπμκηεξ δεκ η ηαηακάθςκακ βνήβμνμ θαβδηυ.  Δπίζδξ, 

πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ δ ηαηακάθςζδ ηςκ ρανζχκ ηαζ ηςκ εαθαζζζκχκ ήηακ ιμζναζιέκδ 

ιεηαλφ αοηχκ πμο ηαηακάθςκακ 1-2 ιήκα (Ν=431, 47,3%) ηαζ αοηχκ πμο ηα έηνςβακ πζμ 

ζοπκά, 1-2 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα (Ν=376, 41,2%).  Σέθμξ, αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ 71 (7.8%) 

δήθςζακ υηζ ηαηακάθςκακ βθοηά παναπάκς απυ ιία θμνά ηδκ διένα. 
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Πίλαθαο 14 – πρλόηεηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ 

ΣΡΟΦΗΜΑ 
Πνηέ/ 

πάληα 

1-2  Φνξέο 

Μήλα 

1-2 Φνξέο 

Δβδνκάδα 

3-6 Φνξέο 

Δβδνκάδα 

Καζεκεξηλά 

Γεκεηξηαθά/Αξηνζθεπάζκαηα -  12 (1,3%) 146 (16,0%) 262 (28,7%) 492 (54,0%) 

Όζπξηα 25 (2,7%) 211 (23,1%) 610 (66,9%) 57 (6,3%) 9 (1,0%) 

Παηάηεο 26 (2,9%) 223 (24,5%) 491 (53,8%) 148 (16,2%) 24 (2,7%) 

Φξνύηα 2 (0,2%) 8 (0,9%) 118 (12,9%) 356 (39,0%) 428 (47,0%) 

Λαραληθά -  17  (1,9%) 205  (22,5%) 347 (38,0%) 343 (37,6%) 

Ξεξνύο θαξπνύο 216 (23,7%) 321 (35,2%) 242 (26,5%) 77 (8,4%) 56 (6,1%) 

Φάξηα θαη ζαιαζζηλά 68 (7,5%) 431 (47,3%) 376 (41,2%) 27 (3,0%) 10 (1,1%) 

Κξεαηηθά θαη αιιαληηθά 18 (2,0%) 91 (10,0%) 601 (65,9%) 159 (17,4%) 43 (4,7%) 

Γάια θαη γαιαθηνθνκηθά 13 (1,4%) 39 (4,3%) 145 (15,9%) 342 (37,5%) 373 (40,%) 

Απγά 134 (14,7%) 274 (30,0%) 377 (41,3%) 100 (11,0%) 27 (2,9%) 

Διαηόιαδν 19 (2,1%) 23 (2,5%) 22 (2,4%) 56 (6,1%) 792 (86,9%) 

Άιια ιίπε 559 (61,3%) 151 (16,6%) 123 (13,5%) 53 (5,8%) 26 (2,9%) 

Αιθννινύρα πνηά 147 (16,1%) 207 (22,7%) 258 (28,3%) 155 (17,0%) 145 (15,9%) 

Αλαςπθηηθά 103 (11,3 ) 184 (20,2%) 246 (27,0%) 210 (23,0%) 169 (18,5%) 

Καθέ θαη αθεςήκαηα 29 (3,2%) 46 (5,0%) 124 (13,6%) 149 (16,3%) 564 (61,8%) 

Μαγεηξεπηά 6 (0,7%) 263 (28,8%) 510 (55,9%) 96 (10,5%) 37 (4,1%) 

Γξήγνξν θαγεηό  83 (9,1%) 276 (30,3%) 321 (35,2%) 141 (15,5%) 93 (10,0%) 

Γιπθά 12 (1,3%) 120 (13,2%) 294(32,2%) 212 (23,2%) 274 (30,1%) 

 

4.3.3Δπίπεδα θπζηθήοδξαζηεξηόηεηαο 

Σα δεδμιέκα βζα ηδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα πενζβνάθμκηαζ ζημκ πίκαηα 18. Απυ ημοξ 912 

ζοιιεηέπμκηεξ δ πθεζμρδθία,  696 (76,3%) άημια δήθςζακ ιέηνζαξ έκηαζδξ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ, 197 (21,6%) άημια δήθςζακ παιδθή 

έκηαζδ, εκχ ιυθζξ 19 (2,1%) άημια δήθςζακ επίπεδα έκημκδξ ενβαζίαξ (π.π., αανέα 

επαββέθιαηα).  ζμκ αθμνά ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζημ ζπίηζ, δ πθεζμρδθία, 

δδθαδή 612 (67,1%) δήθςζακ παιδθή έκηαζδ ηαζ 300 (32,9%) ιέηνζα.  Σέθμξ, υζμκ αθμνά 

ηδκ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο εθεφεενμο πνυκμο, δ πθεζμρδθία ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ, δδθαδή 602 (66,0%) άημια δήθςζακ υηζ είκαζ παιδθήξ έκηαζδξ, πμο 

ζδιαίκεζ υηζ δεκ έηακακ ηαιζά ιμνθή άζηδζδξ, 228 (25,0%) δήθςζακ ιέηνζαξ πμο ζδιαίκεζ 

υηζ έηακακ ηάπμζαξ ιμνθήξ άζηδζδ, υπςξ πενπάηδια ή ημθφιπζ, εκχ ιυθζξ 82 (9,0%) άημια 

δήθςζακ υηζ βοικάγμκηακ ηαηηζηά ζε βοικαζηήνζα ή ζοιιεηείπακ ζε ηάπμζα αεθδηζηή 
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δναζηδνζυηδηα (π.π., πμδυζθαζνμ, ιπάζηεη, βζυβηα, ηνέλζιμ, ηθπ.).  Γεκζηά δ εζηυκα δείπκεζ 

υηζ μζ Λάηςκεξ ιέζδξ δθζηίαξ επζδείηκοακ ιέηνζα ιε παιδθά επίπεδα θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ζηδ γςή ημοξ, εκχ εθάπζζημζ αζημφκηακ ή βοικάγμκηακ, ιε υηζ αοηυ 

ζοκεπάβεηαζ βζα ηδκ θοζζηή ημοξ ηαηάζηαζδ ηαζ ηζξ πζεακυηδηεξ ακάπηολδξ κμζδιάηςκ ηαζ 

παεήζεςκ.   

Πίλαθαο 15 – Δπίπεδα Φπζηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

Δπίπεδα Φπζηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

Έληαζε πρλόηεηα 

Δξγαζία 

Φακειή 197 (21,6%) 

Μέηξηα 696 (76,3%) 

Έληνλε 19 (2,1%) 

πίηη 

Φακειή 612 (67,1%) 

Μέηξηα 300 (32,9%) 

Έληνλε - 

Διεύζεξνο Υξόλνο 

Φακειή 602 (66,0%) 

Μέηξηα 228 (25,0%) 

Έληνλε 82 (9,0%) 

 

4.3.4Ννζνινγηθό Φάζκα 

Σα δεδμιέκα βζα ημ κμζμθμβζηυ θάζια πενζβνάθμκηαζ ζημκ πίκαηα 19. Απυ ηα πνςημβεκή 

ζημζπεία πμο ζοθθέπηδηακ δζαπζζηχκεζ ηακείξ υηζ έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ 

πμο ιεθεηήεδηε είπε αολδιέκα πνμαθήιαηα ιε ηάπμζα ζοζηήιαηα ημο μνβακζζιμφ.  Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα αολδιέκμνίζημ πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε παεήζεζξ ή κυζμοξ ακηζιεηχπζγακ: 

148 (16,2%) ζοιιεηέπμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε πνμαθήιαηα ζημ άκς βαζηνεκηενζηυ 

ζφζηδια,56 (6,1%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ζοηχηζ ηαζ ηδ 

πμθδδυπμ ηφζηδ, 78 (8,6%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ θεπηυ 

έκηενμ, 36 (3,9%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ παπφ έκηενμ,26 

(2,9%)ζοιιεηέπμκηεξ είπακ έθθεζρδ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία,378 (41,4%) ζοιιεηέπμκηεξ 

είπακ έθθεζρδ ζε ακαβηαία θζπίδζα, 338 (37,1%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα ιε ηα 

επίπεδα ηαζ ημκ ιεηααμθζζιυ ηςκ ζαηπάνςκ, 138 (15,1%) είπακ έθθεζρδ αζηαιζκχκ, 220 

(24,1%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα επζκεθνίδζα, 142 (15,6%) 

ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οπυθοζδ, 190 (20,8%) 

ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ εονεμεζδή, 24 (5,4%) άκδνεξείπακ 

ακδνμθμβζηά πνμαθήιαηα, 110 (23,7%) βοκαίηεξείπακ βοκαζημθμβζηά πνμαθήιαηα,188 

(20,6%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηανδζά, ηα αββεία ηαζ ημ 

ηοηθμθμνζηυ ζφζηδια, 152 (16,7%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα 
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κεθνά ηαζ ηδκ ηφζηδ, ηαζ 72 (7,9%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ 

ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια.   

Πζμ ζοβηεηνζιέκα ιέηνζμ νίζημ πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε παεήζεζξ ή κυζμοξ 

ακηζιεηςπίγμοκ: 196 (21,5%) ζοιιεηέπμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε πνμαθήιαηα ζημ άκς 

βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια,138 (15,1%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ημ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ, 144 (15,8%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ημ θεπηυ έκηενμ, 126 (13,8%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ημ παπφ έκηενμ, 80 (8,8%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ έθθεζρδ ζε άθαηα ηαζ 

ιζηνμζημζπεία, 224 (24,6%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ έθθεζρδ ζε ακαβηαία θζπίδζα, 200 (21,9%) 

ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα ιε ηα επίπεδα ηαζ ημκ ιεηααμθζζιυ ηςκ ζαηπάνςκ, 192 

(21,1%) είπακ έθθεζρδ αζηαιζκχκ, 186 (20,4%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηα επζκεθνίδζα, 318 (34,9%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οπυθοζδ, 166 (18,2%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε ημκ εονεμεζδή, 26 (5,8%) άκδνεξ είπακ ακδνμθμβζηά πνμαθήιαηα, 124 (26,7%) 

βοκαίηεξείπακ βοκαζημθμβζηά πνμαθήιαηα, 186 (20,4%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηανδζά, ηα αββεία ηαζ ημ ηοηθμθμνζηυ ζφζηδια, 122 (13,4%) 

ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα κεθνά ηαζ ηδκ ηφζηδ, ηαζ 286 

(31,4%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. 

Πζεακυηαηα ηα παιδθά πμζμζηά ακδνμθμβζηχκ πνμαθδιάηςκ κα ιδκ ακηζηαημπηνίγμοκ ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, ηαεχξ μζ Έθθδκεξ άκδνεξ ηείκμοκ κα ιδκ απμηαθφπημοκ εέιαηα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε αοηά θυβμ κηνμπήξ, ηαζ ζοπκά απμηεθμφκ ηαιπμφ εέιαηα πνμξ ζογήηδζδ.   

Ο ιέζμξ υνμξ ημο ζοκμθζημφ νίζημο (ημ ιέβζζημ εθζηηυ ζημν είκαζ 760) ήηακ 91,13±61,59 

(0, 328), εκχ βζα ημοξ άκδνεξ 72,88±51,30 (0, 287) ήηακ ηαζ ηζξ βοκαίηεξ ήηακ 108,75±65,49 

(0, 328).    

Σα επίπεδα νίζημο βζα ημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ηζξ ακάβηεξ ζε θζπίδζα, ημκ 

ιεηααμθζζιυ ηςκ ζαηπάνςκ, ηα επζκεθνίδζα, ηδκ οπυθοζδ, ημ εονεμεζδή, ηα βοκαζημθμβζηά, 

ηα ηανδζαββεζαηά ηαζ ημ ακμζμπμζδηζηυ είκαζ άηνςξ ακδζοπδηζηά, ηαεχξ πνμαθήιαηα, 

ιζηνά ηαζ ιεβάθα, δδθχκεζ πάκς απυ ημ έκα ηνίημ ημο πθδεοζιμφ πμο ιεθεηήεδηε. 
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Πίλαθαο 16 – Ννζνινγηθό Φάζκα 

ΝΟΟΛΟΓΗΚΟ ΦΑΜΑ 
Τγηείο  

Μηθξά  

Πξνβιήκαηα  

Μεγάια  

Πξνβιήκαηα  

Άλσ γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα 568(62,3%) 196 (21,5%) 148 (16,2%) 

πθώηη θαη ρνιεδόρνο θύζηε 718 (78,7%) 138 (15,1%) 56 (6,1%) 

Λεπηό έληεξν 690 (75,7%) 144 (15,8%) 78 (8,6%) 

Παρύ έληεξν 750 (82,2%) 126 (13,8%) 36 (3,9%) 

Αλάγθεο ζε άιαηα θαηκηθξνζηνηρεία 806 (88,4%) 80 (8,8%) 26 (2,9%) 

Αλαγθαία ιηπίδηα 310 (34,0%) 224 (24,6%) 378 (41,4%) 

άθραξα  374 (41,0%) 200 (21,9%) 338 (37,1%) 

Αλάγθε ζε βηηακίλεο 582 (63,8%) 192 (21,1%) 138(15,1%) 

Δπηλεθξίδηα 506 (55,5%) 186 (20,4%) 220 (24,1%) 

Τπόθπζε 452 (49,6%) 318 (34,9%) 142 (15,6%) 

Θπξενεηδήο 556 (61,0%) 166 (18,2%) 190 (20,8%) 

Αλδξνινγηθά  398 (88,8%) 26(5,8%) 24(5,4%) 

Γπλαηθνινγηθά  230 (49,6%) 124 (26,7%) 110 (23,7%) 

Καξδηαγγεηαθά 538 (59,0%) 186 (20,4%) 188 (20,6%) 

Νεθξά θαη θύζηε 638 (70,0%) 122 (13,4%) 152 (16,7%) 

Αλνζνπνηεηηθό  554 (60,7%) 286 (31,4%) 72 (7,9%) 

 

Σα δεδμιέκα βζα ηα πνμαθήιαηα οβείαξ πενζβνάθμκηαζ ζημκ πίκαηα 20.  Γζαηυζζα πεκήκηα 

επηά (28,2%) απυ ημ ζοκμθζηυ δείβια είπακ αολδιέκδ πμθδζηενυθδ ηαζ 164 (18,0%) 

αολδιέκα ηνζβθοηενίδζα, εκχ απυ δζααήηδ έπαζπακ 43 (4,7%), απυ οπενεονεμεζδζζιυ 52 

(5,7%), απυ οπμεονεμεζδζζιυ 125 (13,7%), απυ κεθνμθμβζηά πνμαθήιαηα 50 (5,5%),  απυ 

πκεοιμκμθμβζηά πνμαθήιαηα 45 (4,9%), απυ ειθφζδια 27 (3,0%), απυ άζεια 60 (6,6%), 

απυ ανενίηζδα 75 (8,2%), απυ μζηεμπυνςζδ 58 (6,4%), απυ πμθμθζείαζδ 58 (6,4%), απυ 

παβηνεαηίηζδα 6 (0,7%), απυ πνμαθήιαηα ζημ ζοηχηζ 19 (2,1%), απυ έιθναβια 11 (1,2%), 

απυ ηανδζαηή πνμζαμθή 11 (1,2%), απυ εβηεθαθζηυ 2 (0,2%), απυ άθθα ηανδζαββεζαηά 

πνμαθήιαηα 20 (2,2%), απυ ηανηίκμ 18 (2,0%), απυ επζθδρία 4 (0,4%), απυ πνμζηάηδ 4 

(1,0%) ηαζ ζηθήνοκζδ ηαηά πθάηαξ 4 (0,4%). 
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Πίλαθαο 17 – Πξνβιήκαηα πγείαο 

Πξνβιήκαηα πγείαο πρλόηεηα 

Απμεκέλε ρνιεζηεξόιε 257 (28,2%) 

Απμεκέλα ηξηγιπθεξίδηα 164 (18,0%) 

Γηαβήηεο  43 (4,7%) 

Τπεξζπξενεηδηζκόο  52 (5,7%) 

Τπνζπξενεηδηζκόο  125 (13,7%) 

Νεθξνινγηθά πξνβιήκαηα  50 (5,5%) 

Πλεπκνλνινγηθά πξνβιήκαηα  45 (4.9%) 

Δκθύζεκα  27 (3,0%) 

Άζζκα  60 (6,6%) 

Αξζξίηηδα  75 (8,2%) 

Οζηενπόξσζε 58 (6,4%) 

Υνινιηζίαζε  (6,9%) 

Παγθξεαηίηηδα 6 (0,7%) 

Πξνβιήκαηα ζην ζπθώηη 19 (2,1%) 

Έκθξαγκα 11 (1,2%) 

Καξδηαθή πξνζβνιή  11 (1,2%) 

Δγθεθαιηθό 2 (0,2%) 

Άιια θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα 20 (2,2%) 

Καξθίλν 18 (2,0%) 

Δπηιεςία 4 (0,4%) 

Πξνζηάηε 4 (1,0%) 

θιήξπλζε θαηά πιάθαο 4 (0,4%) 

 

4.3.5 Κιεξνλνκηθόηεηα 

Σα δεδμιέκα βζα ηα επίπεδα ηθδνμκμιζηυηδηαξ  πενζβνάθμκηαζ ζημκ πίκαηα 21.  Δηαηυκ 

εαδμιήκηα επηά (19,4%) ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ δζααήηδ ηαζ 50 

(5,5%) δήθςζακ απχθεζα ζοββεκμφξ πνχημο ααειμφ απυ δζααήηδ, 146 (16,0%) 

ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ ηανηίκμο ηαζ 128 (14,0%) δήθςζακ απχθεζα 

ζοββεκμφξ πνχημο ααειμφ απυ ηανηίκμ, ηαζ 225 (24,7%) ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ 

μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ ηανδζαββεζαηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ 120 (13,2%) δήθςζακ απχθεζα 

ζοββεκμφξ πνχημο ααειμφ απυ δζααήηδ ηανδζαββεζαηά πνμαθήιαηα.  Σέθμξ, 16 (1,8%) 

ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ κεθνμθμβζηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ακάβηδξ 

βζα αζιμηάεανζδ.      
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Πίλαθαο 18 – Κιεξνλνκηθόηεηα 

Κιεξνλνκηθόηεηα  πρλόηεηα 

Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό δηαβήηε  177 (19,4%) 

Θάλαηνο ζπγγελνύο 1
νπ

βαζκνύ από δηαβήηε  50 (5,5%) 

Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό θαξθίλνπ   146 (16,0%) 

Θάλαηνο ζπγγελνύο 1
νπ

βαζκνύ από θαξθίλν  128 (14,0%) 

Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό θαξδηνινγηθώλ πξνβιεκάησλ  225 (24,7%) 

Θάλαηνο ζπγγελνύο 1
νπ

βαζκνύ από θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα  120 (13,2%) 

Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό λεθξνινγηθώλ πξνβιεκάησλ  16 (1,8%) 

 

Σα δεδμιέκα βζα ημκ ηανηίκμ πενζβνάθμκηαζ ζημκ πίκαηα 22. Σα πνςημβεκή ζημζπεία υζμκ 

αθμνά ημκ ηανηίκμ έδεζλακ υηζ 28 (3,1%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ ζοββεκείξ πμο κμζμφζακ ή 

κυζδζακ απυ ηανηίκμ ηςκ πκεοιυκςκ, 12 (1,3%), ημο ζημιάπμο,  4 (0,4%) ημο πάβηνεαξ,  

ημο μζζμθάβμο 2 (0,2%), 23 (2,5%) ημο πνμζηάηδ, 35 (3,8%) ημο ζηήεμοξ, 5 (0,5%) ηςκ 

ςμεδηχκ,7 (0,8%)ημο ηναπήθμο ηδξ ιήηναξ, 10 (1,1%) απυ θεοπαζιία, ηαζ 20 (2,2%) απυ 

άθθδ ιμνθή ηανηίκμο.  Σα πνςημβεκή ζημζπεία υζμκ αθμνά ημκ ηανηίκμ έδεζλακ επίζδξ υηζ 

42 (4,6%) ζοιιεηέπμκηεξ είπακ ζοββεκείξ πμο πέεακακ απυ ηανηίκμ ηςκ πκεοιυκςκ, 14 

(1,5%) ημο ζημιάπμο,  12 (1,3%) ημο πάβηνεαξ,  9 (1,0%) ημο πνμζηάηδ, 14 (1,5%) ημο 

ζηήεμοξ, 4 (0,4%) ηςκ ςμεδηχκ, 11 (1.2%) απυ θεοπαζιία, ηαζ 22 (2,4%) απυ άθθδ ιμνθή 

ηανηίκμο.   

Πίλαθαο 19 – Ννζεξόηεηα θαη ζλεζηκόηεηα ζπγγελώλ 1
νπ

βαζκνύ από θαξθίλν 

 Ννζεξόηεηα Θλεζηκόηεηα 

Πλεύκνλεο 28 (3,1) 42 (4,6%) 

ηνκάρη 12 (1,3) 14 (1.5%) 

Πάγθξεαο 4 (0,4%) 12 (1,3%) 

Οηζνθάγνο 2 (0,2%) - 

Πξνζηάηεο 23 (2,5%) 9 (1,0%) 

ηήζνο 35 (3,8%) 14 (1,5%) 

Χνζήθεο 5 (0,5%) 4 (0,4%) 

Σξαρήινπ κήηξαο 7 (0,8%)  

Λεπραηκία 10 (1,1%) 11 (1,2%) 

Άιιε κνξθή 20 (2,2%) 22 (2,4%) 

 

4.4 Παξαγνληηθή Αλάιπζε 

Γζεκενβήεδηε παναβμκηζηή ακάθοζδ βζα κα επζαεααζςεεί υηζ μζ ιεηνήζεζξ πνμζανιυγμκηαζ 

ζε εη ηςκ πνμηένςκ βκςζηέξ δζαηνμθζηέξ ηαηδβμνίεξ.Σα πνχηα 100 ζημζπεία ημο 

ενςηδιαημθμβίμο 2 οπμαθήεδηακ ζε ακάθοζδ ηονίςκ ζοκζζηςζχκ ιε πνήζδ ημο ζηαηζζηζηυ 

παηέημ βζα ηζξ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ (έηδμζδ 18.0). Ο ενεοκδηήξ αλζμθυβδζε ηδκ 

ηαηαθθδθυθδηα ηςκ δεδμιέκςκ πνμηεζιέκμο κα απμδείλεζ ηδκ παναβμκημπμίδζδ ηδξ ιήηναξ 
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ζοζπέηζζδξ. Πμθθμί ζοκηεθεζηέξ ζηδ ιήηνα ζοζπέηζζδξ οπενέααζκακ ημ 0,3, ημ απμηέθεζια 

ηδξ ζηαηζζηζηήξ ζοκάνηδζδξ Kaiser-Meyer-Oklin ήηακ 0,768, πμο οπενααίκεζ ηδ 

ζοκζζηχιεκδ ηζιή 0,6 (Kaiser, 1970, 1974) ηαζ ημ ηεζη ζθαζνζηυηδηαξ ημο Barlett (Bartlett, 

1954) έδεζλε υηζ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (p=0,0005). Ζ ακάθοζδ ηςκ ηονίςκ 

ζοκζζηςζχκ απμηάθορε ηδκ πανμοζία 21 παναβυκηςκ ιε ζδζμηζιέξ πμο οπενέααζκακ ημ 1. Ζ 

αενμζζηζηή απυηθζζδ εηθνάγεζ ημ 63,0% ηδξ δζαηφιακζδξ ημο δείβιαημξ. Ζ επζεεχνδζδ ημο 

screeplot απμηάθορε έκα ζαθέξ ζδιείμ απμημπήξ ιεηά ημκ 18
μ
 πανάβμκηα. Με ηδ πνήζδ ημο 

ηεζη δζαβνάιιαημξ ζδζμηζιχκ Catell (1966), απμθαζίζηδηε κα δζαηδνδεμφκ μζ 18 πανάβμκηεξ 

βζα πεναζηένς ένεοκα. Αοηυ οπμζηδνίπεδηε πεναζηένς απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

πανάθθδθδξ ακάθοζδξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ πνμζμιμίςζδ Monte Carlo PCA, δ μπμία 

έδεζλε ιυκμ 18 πανάβμκηεξ ιε ζδζμηζιέξ πμο οπενααίκμοκ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ηνζηήνζμ βζα 

ηοπαία δεδμιέκα ημο ίδζμο ιεβέεμοξ (ιεηααθδηέξ 100 × 912 ενςηδεέκηςκ). 

ΓνθηκαζίαKMO θαη Bartlett' 

ηαηζζηζηή ζοκάνηδζδKaiser-Meyer-Oklin ,768 

ΓμηζιαζίαθαζνζηυηδηαξBar

tlett's  

Approx. Chi-Square 29257,705 

df 4851 

Sig. ,000 

Πίλαθαο 20 – Οη δνθηκαζίεο Kaiser-Meyer-Oklin (K.M.O.) θαη Bartlett 

 

 

Δηθόλα 2–Γηάγξακκα Ηδηνηηκώλ 
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Γζα ηδκ ενιδκεία ηςκ 18 παναβυκηςκ, εηηεθέζεδηε δ ιέεμδμξ πενζζηνμθήξ Varimax.  Αοηυ 

απμηάθορε ηδκ πανμοζία ιζαξ απθήξ δμιήξ (Thurstone, 1947), ιε υθα ηα ζημζπεία κα 

δείπκμοκ ιζα ζεζνά απυ ζζπονέξ θμνηχζεζξ, ηαζ υθεξ ηζξ ιεηααθδηέξ κα θμνηχκμοκ 

μοζζαζηζηά ζε έκα απυ ημοξ πανάβμκηεξ. Ζ θφζδ ιε ημοξ 18 πανάβμκηεξ ελδβεί ημ 54,2% ηδξ 

δζαηφιακζδξ.  Οζ 18 πανάβμκηεξ πμο πνμέηορακ ήηακ μζ αηυθμοεμζ (ιε ηζξ ακηίζημζπεξ 

δζαηοιάκζεζξ πμο ηαεμνίγεζ μ ηαεέκαξ): (1) ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά (4.9%), (2) θαπακζηά 

(4,7%), (3) βθοηά (4,6%), (4) υζπνζα (4,3%), (5) παηάηεξ (4,7%), (6) ράνζα ηαζ εαθαζζζκά 

(3,7%), (7) ιαβεζνεοηά (3,6%), (8) βνήβμνμ θαβδηυ (3,5%), (9) θνμφηα (3,4%), (10) λδνμί 

ηανπμί (2,3%), (11) ) άθθα θίπδ (2,3%), (12) ακαροηηζηά (2,2%), (13) αθημμθμφπα πμηά 

(2,2%), (14) δδιδηνζαηά ηαζ ανημζηεοάζιαηα (1,9%), (15) βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά (1,8%), 

(16) εθαζυθαδμ (1,8%), (17) ηαθέξ ηαζ αθερήιαηα (1,8%), ηαζ (18) αοβά (1,7%).  

Αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ ημ ιμκηέθμ λεπχνζζε ζε δζαθμνζηέξ ηαηδβμνίεξ ηζξ ηνμθέξ, ηαζ 

επζαεααίςζε ηζξ ανπζηέξ εηηζιήζεζξ.    

Πίλαθαο 21 – Ζ ηδηνηηκέο θαη ε πξνζνκνίσζε MonteCarlo 

Παξάγνληαο Ηδηνηηκέο Σηκέο Monte Carlo Απόθαζε 

1 9,445 1,728 Απμδμπή 

2 6,306 1,685 Απμδμπή 

3 3,377 1,653 Απμδμπή 

4 2,930 1,626 Απμδμπή 

5 2,794 1,600 Απμδμπή 

6 2,223 1,575 Απμδμπή 

7 2,104 1,552 Απμδμπή 

8 2,011 1,530 Απμδμπή 

9 1,920 1,510 Απμδμπή 

10 1,860 1,491 Απμδμπή 

11 1,757 1,471 Απμδμπή 

12 1,730 1,453 Απμδμπή 

13 1,616 1,437 Απμδμπή 

14 1,562 1,421 Απμδμπή 

15 1,527 1,402 Απμδμπή 

16 1,490 1,387 Απμδμπή 

17 1,425 1,372 Απμδμπή 

18 1,362 1,355 Απμδμπή 

19 1,340 1,341 Απυννζρδ 

 

 

  



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

154 

 

Πίλαθαο 22 – Παξαγνληηθή αλάιπζε 

 Παξάγνληαο # Σξόθηκα θαη Πνηά Βαξύηεηα ηνηρεία 

1 
Κξεαηηθά θαη 

αιιαληηθά 

25 Μμζπάνζ ή Βμδζκυ  .674 

9 

26 Μπζθηέηζ ή ηεθηεδάηζα ή ζμοηγμοηάηζα ή ηζιάξ  .642 

37 Αθθακηζηά ή ηνεαημζηεοάζιαηα άπαπα ή θάζη .639 

27 Κμηυπμοθμ ή βαθμπμφθα  .569 

28 Υμζνζκυ (ιπνζγυθα ή ζμοαθάηζ  .533 

29 Ανκί ή ηαηζίηζ ή πασδάηζα  .481 

36 Λμοηάκζηα ή ιπέζημκ  .390 

35 οηχηζ ηαζ άθθα εκηυζεζα  .265 

34 Κοκήβζ  .152 

2 Λαραληθά  

44 Αναηάξ ή θαζμθάηζα ή ιπάιζεξ ή ιεθζηγάκεξ ή αβηζκάνεξ  .689 

10 

47 Μπνυημθμ ή ημοκμοπίδζ ή ημθμηοεάηζα  .683 

48 Υυνηα ή πνάζμ ή ζπακάηζ ή ζέθζκμ  .672 

46 Μανμφθζ ή θάπακμ ή ζπακάηζ ή νυηα  .670 

45 Σμιάηα ή αββμφνζ ή ηανυημ ή πζπενζά  .646 

54 Μασκηακυξ ή άκδεμξ ή  ιάναεμξ ή δουζιμξ .555 

51 ηυνδμ   .521 

50 Πακηγάνζα  .442 

80 Δθζέξ  .359 

49 Μακζηάνζα  .243 

3 Γιπθά  

73 Μεθμιαηάνμκα ή ημοναιπζέδεξ ή θμοημοιάδεξ/ηδβακίηεξ  .663 

10 

69 Γθοηά ηαρζμφ  .631 

70 Γθοηά ημοηαθζμφ ή ημιπυζηα ή γεθέ  .621 

74 Κέζη (1 θέηα), ή ημοθμονάηζα  .613 

71 Πάζηεξ ή ηάνηα  .584 

75 μημθάηα  .536 

72 Κνμοαζάκ ή βημθνέηα ή ηέζη ή ιπζζηυηα  .490 

76 Παβςηυ ή ιζθη ζέζη ή ηνέια ή νογυβαθμ  .315 

77 Υαθαάξ πμθίηζημξ  .272 

79 Μέθζ ή ιανιεθάδα ή γάπανδ (π.π. ζε ρςιί, ηαθέ) (1 ημοη. 

βθοημφ) 

.223 

4 Παηάηεο 
22 Παηάηεξ αναζηέξ ή θμφνκμο  .265 

2 
24 Πμονέξ  .214 

5 Όζπξηα 41 ζπνζα (π.π. θαηέξ ή θαζυθζα ή νεαίεζα)  .240 1 

6 
Φάξηα θαη 

ζαιαζζηλά 

38 Φάνζα ιζηνά  .704 

3 39 Φάνζα ιεβάθα  .660 

40 Θαθαζζζκά (πηαπυδζ ή ηαθαιάνζ ή βανίδεξ) .365 

  



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

155 

 

7 Μαγεηξεπηά 

95 Κμηυζμοπα  .676 

13 

19 Μαηανυκζα ή ηνζεανάηζ ή ποθμπίηεξ ή άθθα γοιανζηά ιε ηζιά  .659 

97 Κνεαηυζμοπα  .608 

20 Μαηανυκζα ή ηνζεανάηζ ή ποθμπίηεξ ή άθθα γοιανζηά ιε 

ζάθηζα  

.582 

96 Φανυζμοπα  .532 

18 Μαηανυκζα ή ηνζεανάηζ ή ποθμπίηεξ ή άθθα γοιανζηά ιε ηονί  .494 

43 Παζηίηζζμ ή ιμοζαηάξ ή παπμοηζάηζα  .420 

42 πακαηυνογμ/ θαπακυνογμ ή βειζζηά  .441 

66 Πίηεξ ζπζηζηέξ (π.π. ηονυπζηα, ζπακαηυπζηα)  .303 

93 Μαβζμκέγα ή ζςξ θάζη  .288 

98 Άθθεξ ζμφπεξ  .245 

92 Μαβζμκέγα ή ζςξ  .239 

94 αθάηεξ ιε Μαβζμκέγα .200 

8 
Γξήγνξν θαγεηό 

 

30 μοαθάηζ πμζνζκυ ιε πίηα  .740 

8 

32 Γφνμξ πμζνζκυξ  .724 

33 μοαθάηζ ημηυπμοθμ ιε πίηα  .626 

68 Σμζη ή ζάκημοζηξ  .594 

31 μοαθάηζ ημηυπμοθμ ιε πίηα   .476 

23 Παηάηεξ ηδβακζηέξ  .314 

78 Παηαηάηζα ή βανζδάηζα ή πμπ ημνκ  .226 

67 Πίηεξ έημζιεξ .211 

9 Φξνύηα 

59 Κμιπυζηεξ  .704 

8 

58 Καθμηαζνζκά θνμφηα  .693 

53 Ξφδζ ζημ θαβδηυ .661 

56 Μήθμ ή απθάδζ  .629 

55 Πμνημηάθζ ή Μακηανίκζ .578 

52 Λειυκζ ζημ θαβδηυ .546 

57 Μπακάκα  .420 

62 Απμλδναιέκα θνμφηα  .332 

10 Ξεξνί θαξπνί 

64 Ξδνμί ηανπμί ή ζπυνμζ ρδιέκμζ  .764 

3 65 Ξδνμί ηανπμί, ζπυνμζ  αθαηζζιέκμζ  .704 

63 Ξδνμί ηανπμί ή ζπυνμζ ςιμί  .666 

11 Άιια ιίπε 14 Βμφηονμ  .567 11 

12 

Αλαςπθηηθά θαη 

κε αιθννινύρα 

πνηά 

86 Ακαροηηζηά light  .775 

4 
85 Ακαροηηζηά  .628 

60 Φνέζημξ ποιυξ θνμφηςκ  .399 

61 Σοπμπμζδιέκμξ ποιυξ θνμφηςκ  .312 

13 Αιθννινύρα πνηά 

83 Οφγμ, Σζίπμονμ  .724 

4 
82 Μπφνα  .702 

81 Κναζί  .502 

84 Άθθα αθημμθμφπα πμηά ηαζ ημηηέζθ  .596 
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14 
Γεκεηξηαθά θαη 

αξηνζθεπάζκαηα 

21 Εοιανζηά μθζηήξ αθέζεςξ  .708 

9 

17 Μαηανυκζα ή ηνζεανάηζ ή ποθμπίηεξ ή άθθα γοιανζηά  .698 

16 Ρφγζ ηαζηακυ  .625 

10 Φςιί άζπνμ ή θνοβακζά  .572 

11 Φςιί μθζηήξ αθέζεςξ ή  θνοβακζά  .456 

15 Ρφγζ θεοηυ  .452 

13 Κνζηζίκζα ή παλζιάδζα ή ημοθμονάηζα  .302 

12 Κμοθμφνζ Θεζζαθμκίηδξ ή πίηα (ζμοαθάηζ) ή ρςιάηζα 

ιπένβηεν  

.148 

99 Σναπακάξ  .114 

15 
Γάια θαη 

γαιαθηνθνκηθά 

6 ηθδνά ηονζά (ηαζένζ, ηεθαθμηφνζ, βνααζένα, 

ηεθαθμβνααζένα) 

.664 

8 

4 Σονί θέηα ή ακευηονμ  .547 

7 Μαθαηά ηονζά (ακευηονμ, ιακμφνζ, ιογήενα, νμηθυν)  .297 

3 Σονί ηίηνζκμ ή ηονί ζε ηνέια  .297 

8 Κνέια βάθαηημξ .202 

1 Γάθα ή βζαμφνηζ πθήνεξ  .147 

5 Σονί άπαπμ ή παιδθυ ζε θζπανά  .135 

2 Γάθα ηαζ βζαμφνηζ παιδθυ ζε θζπανά .125 

16 Διαηόιαδν 100 Δθαζυθαδμ .682 1 

17 
Καθέο θαη 

αθεςήκαηα 

91 Άθθα αθερήιαηα (π.π. παιμιήθζ, ηζάζ ημο αμοκμφ, ηθπ.)  .794 

5 

90 Σζάζ  .748 

89 Άθθμξ ηφπμξ ηαθέ  .556 

87 Καθέξ Δθθδκζηυξ  .537 

88 Καθέξ πςνίξ ηαθεΐκδ  .146 

18 Απγά 9 Αοβυ (αναζηυ, ηδβακζηυ, μιεθέηα)  .407 1 

 

4.5 πληειεζηήο αμηνπηζηίαο Cronbach’salpha 

Ζ εζςηενζηή ζοκμπή ηαζ αλζμπζζηία ιζαξ ηθίιαηαξ ιεηνζέηαζ ιε ημ ζοκηεθεζηή 

Cronbach‘salpha (Pallant, 2002:90). Ο Nunnally (1978) ζοκζζηά υηζ μζ ηζιέξ ημο 

Cronbach‘salpha εα πνέπεζ κα έπμοκ έκα εθάπζζημ επίπεδμ 0,700. Απυ ημκ επυιεκμ πίκαηα 

βίκεηαζ ζαθέξ υηζ υθμζ μζ πανάβμκηεξ έπμοκ Cronbach‘ζ alpha πάκς απυ 0,700. Έηζζ, ηα 

ζημζπεία ημο ηάεε πανάβμκηα ιπμνμφκ κα μιαδμπμζδεμφκ ιαγί ζε έκα απμηέθεζια. 
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Πίλαθαο 23 – πληειεζηήο αμηνπηζηίαο Cronbach’salpha 

# ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΟΥΔΗΑ CRONBACH’S 

ALPHA 

1 Κνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά 9 0,714 

2 Λαπακζηά  10 0,787 

3 Γθοηά  10 0.729 

4 Παηάηεξ 2 0,711 

5 ζπνζα 1 - 

6 Φάνζα ηαζ εαθαζζζκά 3 0,763 

7 Μαβεζνεοηά 13 0,708 

8 Γνήβμνμ Φαβδηυ 8 0,701 

9 Φνμφηα  8 0,701 

10 Ξδνμί ηανπμί 3 0,705 

11 Άθθα θίπδ 1 - 

12 Ακαροηηζηά ηαζ ιδ αθημμθμφπα πμηά 4 0,703 

13 Αθημμθμφπα πμηά 4 0,756 

14 Γδιδηνζαηά ηαζ ανημζηεοάζιαηα 9 0,706 

15 Γάθα ηαζ βαθαηημημιζηά 8 0,705 

16 Δθαζυθαδμ 1 - 

17 Καθέξ ηαζ αθερήιαηα 5 0,703 

18 Αοβά 1 - 

  100  

 

4.6πγθξίζεηο 

ημ οπμηεθάθαζμ πμο αημθμοεεί πενζβνάθμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ ιεηά ηδκ 

ακάθοζδ  ηςκ δεδμιέκςκ. Γζα ηδ ζφβηνζζδ ηςκ ιέζςκ ηζιχκ ηςκ παναιέηνςκ 

πνδζζιμπμζήεδηακ μζ δμηζιαζίεξ  t- test ακελανηήηςκ δεζβιάηςκ ηαζ ακάθοζδ δζαζπμνάξ.  

οβηεηνζιέκα πανμοζζάγμκηαζ μζ ζοβηνίζεζξ ιε αάζδ ημ θφθμ, ηδκ μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ, 

ηδκ δθζηία, ημ δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ, ηδκ επαββεθιαηζηή ζδζυηδηα ηαζ 

ηδκ γχκδ ηαημζηίαξ ιε ηδ ααειμθμβία ηςκ ενςηήζεςκ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ ηδξ πμζυηδηαξ 

ηαζ ηνυπμο γςήξ, ηδξ ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ, ηςκ επζπέδςκ θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ. 

4.6.1 Φύιν 

4.6.1.1 Πνηόηεηα θαη ηξόπνο δσήο 

Κάπληζκα 

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (N=116), ηαζ βοκαζηχκ 

ζημ ηάπκζζια (N=130, t=0,722, df=910, p>0.05).    
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Πνηόηεηα ύπλνπ 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (2.58±0.59) ηαζ βοκαζηχκ 

ζηδκ πμζυηδηα φπκμο (2.48±0.56, t=2.7557, df=910, p<0,006).   

Αιιεξγίεο 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (Ν=77) ηαζ βοκαζηχκζηζξ 

αθθενβίεξ (Ν=114, t=2.753,df=910,  p<0,006).   

Δπίπεδα άγρνπο 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (2,07±0,68) ηαζ βοκαζηχκ 

(2,24±0,65,  t=-3,956, df=910,  p<0,0005). 

Δπίπεδα ελέξγεηαο 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (2,87±0,82) ηαζ βοκαζηχκ ζηα 

επίπεδα εκένβεζαξ (2,66±0,85; t=6.116, df=910, p<0,0005). 

Γηάζεζε 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (2,87±0,60) ηαζ βοκαζηχκ ζηδ 

δζάεεζδ (2,66±0,68; t= 3,878,df=910, p<0,0005). 

Δηδηθή δηαηξνθή 

Παναηδνήεδηε ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (Ν=48) ηαζ βοκαζηχκ ζηδκ εζδζηή 

δζαηνμθή (Ν=84; t=3,197, df=910, p<0,001).  

Φνξηνθαγία 

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (Ν=64) ηαζ βοκαζηχκ 

(Ν=62), ζηδ πμνημθαβία ( t=-0,404, df=910, p>0.05). 

Καηαλάισζε πγξώλ 

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (2,00±0,468) ηαζ 

βοκαζηχκ (1,94±0,547) ζηδκ ηαηακάθςζδ οβνχκ (t=1.660, df=910, p>0.05).   
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Σσκαηηθό ηνπο βάξνο. 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (Ν=225) ηαζ βοκαζηχκ ςξ 

πνμξ ημ ζςιαηζηυ ημοξ αάνμξ. (Ν=181; t-3.423, df=910, p<0,001 

Δπηζπκία απώιεηαο ζσκαηηθνύ βάξνπο. 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (Ν=243) ηαζ βοκαζηχκ ςξ 

πνμξ ηδκ επζεοιία απχθεζαξ ζςιαηζημφ αάνμοξ. (Ν=302; t=3.353, df=910,  p<0,001). 

Πξόζιεςε βάξνπο 

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (Ν=15) ηαζ βοκαζηχκ 

(Ν=20) ζηδκ πνυζθδρδ αάνμοξ (t=0,575, df=910,  p>0.05).   

Καθή δηάζεζε ιόγσ ηνπ βάξνπο 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (Ν=110) ηαζ βοκαζηχκ ζηδκ 

ηαηή δζάεεζδ θυβς ημο αάνμοξ (Ν=214; t=4,893, df=910,   p<0,0005).   

Καηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (2,97±0,96) ηαζ βοκαζηχκ 

(3,31±0,80) ζηδκ ηαηακάθςζδ μζκμπκεοιαηςδχκ πμηχκ  (t=-5,990, df=910,   p=0,0005).   

Καηαλάισζε αλαςπθηηθώλ 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (3,23±0,96) ηαζ βοκαζηχκ 

ζηδκ ηαηακάθςζδ ακαροηηζηχκ (3,09±0,80; t=-2,400, df=910,  p<0,017). 

4.6.1.2πρλόηεηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ 

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (4,53±1,08) ηαζ βοκαζηχκ 

(4,66±1,04), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ δδιδηνζαηχκ ηαζ ανημζηεοαζιάηςκ (t(910)=-1,85, 

p=0,64).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (2,84±0,64) ηαζ βοκαζηχκ 

(2,75±0,62), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ μζπνίςκ (t(910)=2,24, p=0,025).   
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Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (2,93±0,81) ηαζ βοκαζηχκ 

(2,91±0,81), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ παηάηαξ (t(910)=0,44, p=0,662).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (4,39±0,92) ηαζ βοκαζηχκ 

(4,53±0,94) ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ θνμφηςκ, (t(910)=-2,19, p=0,029).   

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (4,15±0,95) ηαζ βοκαζηχκ 

(4,23±0,92), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ θαπακζηχκ (t(910)=, p=0,192).   

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (2,42±1,15) ηαζ βοκαζηχκ 

(2,35±1,11), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ λδνχκ ηανπχκ (t(910)=-1,31, p=0,317).  

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (2,40±0,74) ηαζ βοκαζηχκ 

(2,46±0,71), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ (t(910)=1,00, p=0,181).  

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (3,11±0,74) ηαζ βοκαζηχκ 

(3,18±0,79), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά (t(910)=-1,37, p=0,171).   

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (4,20±1,10) ηαζ βοκαζηχκ 

(4,24±1,02), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ βάθαηημξ ηαζ βαθαηημημιζηχκ t(910)=-0,61, 

p=0,542).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (2,47±1,03) ηαζ βοκαζηχκ 

(2,70±0,97), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ αοβχκ ( t(910)=-3,53, p=0,0005).   

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (5,27±1,03) ηαζ βοκαζηχκ 

(5,19±1,17, ) ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο (t(910)=1,22, p=0,224).  

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,54±0,89) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,90±1,21), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ άθθςκ θζπχκ (t(910)=-5,12, p=0,222).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (4,43±1,33) ηαζ βοκαζηχκ 

(4,68±1,30), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ ηαθέ ηαζ άθθςκ αθερδιάηςκ (t(910)=-2,84, 

p=0,0005).   

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (2,88±0,76) ηαζ βοκαζηχκ 

(2,90±0,79), t ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ ιαβεζνεοηχκ (t(910)=-0,48, p=0,648).  
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Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (3,00±1,10) ηαζ βοκαζηχκ 

(2,75±1,10), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ βνήβμνμο θαβδημφ (t(910)=-3,52, p=0,0005).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (3,66±1,20) ηαζ βοκαζηχκ 

(3,84±1,20), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ βθοηχκ (t(910)=-2,35, p=0,019).   

4.6.1.3Δπίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηόηεηα 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηάζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,88±0,40) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,73±0,48), ςξ πνμξ ηδκ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ ενβαζία (t(910)=5,046,p=0,0005). 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηάζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,10±0,30) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,55±0,50), ςξ πνμξ ηδκ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζημ ζπίηζ t(910)=-16,527,p=0,0005). 

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηάζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,41±0,65) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,45±0,66)ςξ πνμξ ηδκ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ (t(910)=-

1,073,p=0,284). 

4.6.1.4 Ννζνινγηθό Φάζκα 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,43±0,69) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,64±0,81), ςξ πνμξ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια 

(t(910)=-4,220,p=0,0005)   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,17±0,417) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,38±0,666), ςξ πνμξ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ 

(t(910)=- 5,841,p=0,0005)   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,19±0,47) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,47±0,72), ςξ πνμξ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ θεπηυ έκηενμ (t(910)=-

6,918,p=0,0005.)   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,16±0,42) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,27±0,56), ςξ πνμξ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ παπφ έκηενμ (t(910)=-

3,387,p=0,01). 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,08±0,31) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,20±0,51), ςξ πνμξ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ 

ιζηνμζημζπεία (t(910)==4,251,p=0,0005). 
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Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,84±0,86) ηαζ βοκαζηχκ 

(2,30±0,8), ςξ πνμξ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ακαβηαία θζπίδζα (t(910)=-

8,184,p=0,0005).  

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,79±0,87) ηαζ βοκαζηχκ 

(2,12±0,86), ςξ πνμξ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ζάηπανα (t(910)=-

5,667,p=0,0005)   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,43±0,72) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,59±0,76), ςξ πνμξ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακάβηδ ζε αζηαιίκεξ (t(910)=-

3,398,p=0,01). 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,54±0,77) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,83±0,87), ςξ πνμξ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα επζκεθνίδζα (t(910)=-

5,446,p=0,005). 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,49±0,66) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,83±0,76), ςξ πνμξ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οπυθοζδ ( (910)=-

7,241,p=0,005). 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,42±0,73) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,77±0,85), ςξ πνμξ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ εονεμεζδή (t(910)=-

6,550,p=0,0005). 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ 1,49(±0,73) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,74±0,86), ςξ πνμξ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ηανδζαββεζαηά ζφζηδια 

(t(910)=-4,674,p=0,0005). 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,38±0,70) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,56±0,81), ςξ πνμξ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα κεθνά ηαζ ηδκ ηφζηδ (t(910)=-

3,612p=0,0005). 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (1,41±0,60) ηαζ βοκαζηχκ 

(1,53±0,68), ςξ πνμξ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ακμζμπμζδηζηυ (t(910)=-

2,843,p=0,0005). 
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Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ (72,87±51,30) ηαζ βοκαζηχκ 

(108,74±65,49), ςξ πνμξ ημ ζοκμθζηυ ζημν νίζημο (t(910)=-9,185, p=0,0005). 

4.6.2 πγθξίζεηο κε βάζε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

4.6.2.1 Πνηόηεηα θαη ηξόπνο δσήο 

Δπίπεδα άγρνπο 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ άβαιςκ (2,07±0,68) ηαζ πακηνειέκςκ 

(2,18±0,67), ςξ πνμξ ηα επίπεδα άβπμοξ (t(910)=-2,193, p=0,029).  

Δπίπεδα ελέξγεηαο 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ άβαιςκ (2,61±0,89) ηαζ πακηνειέκςκ 

(2,44±0,83), ςξ πνμξ ηα επίπεδα εκένβεζαξ (t(910)=2,447, p=0,015).   

Δηδηθή δηαηξνθή 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ άβαιςκ (Ν=38) ηαζ πακηνειέκςκ 

(Ν=94), ςξ πνμξ ηδκ οζμεέηδζδ εζδζηήξ δζαηνμθήξ (t(910)=-2,136, p=0,033). 

Σέθμξ, δεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ πακηνειέκςκ ςξ πνμξ ημ 

ηάπκζζια (p=0,405).  

4.6.2.2πρλόηεηα Καηαλάισζεο Σξνθίκσλ 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ άβαιςκ (2,20±1,12) ηαζ 

πακηνειέκςκ(2,44±1,13), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ λδνχκ ηανπχκ (t(910)=-2,598, p=0,010).  

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ άβαιςκ (3,25±0,95) ηαζ 

πακηνειέκςκ(3,11±0,70)ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ ηνεαηζηχκ ηαζ αθθακηζηχκ (t(910)=1,84, 

p=0,029).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ άβαιςκ (5,01±1,16) ηαζ 

πακηνειέκςκ(5,29±1,05), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο (t(910)=-3,23, p=0,001).  

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ άβαιςκ (3,60±1,37) ηαζ 

πακηνειέκςκ(3,11±1,30) ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ ακαροηηζηχκ, (t(910)=4,64, p=0,0005).   
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Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ άβαιςκ (3,14±1,10) ηαζ πακηνειέκςκ 

(2,81±1,10), ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ βνήβμνμο θαβδημφ (t(910)=-3,72, p=0,0005).   

ηζξ οπυθμζπεξ δζαηνμθζηέξ ηαηδβμνίεξ δεκ δζαπζζηχεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ 

ιεηαλφ αβάιςκ ηαζ πακηνειέκςκ (p>0.05).   

4.6.2.3Δπίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηόηεηα 

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ άβαιςκ (1,83±0,41) ηαζ 

πακηνειέκςκ ( [1,80±0,46),ςξ πνμξ ηδκ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ ενβαζία (t(910)=1,016, 

p=0,283).     

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ άβαιςκ (1,35±0,48) ηαζ 

πακηνειέκςκ (1,32±0,47), ςξ πνμξ ηδκ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζημ ζπίηζ (t(910)=0,620, 

p=0,535).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ αβάιςκ (1,59±0,75) ηαζ 

πακηνειέκςκ(1,39±0,62), ςξ πνμξ ηδκ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ 

(t(910)=3.833, p=0,0005).   

4.6.2.4 Ννζνινγηθό Φάζκα 

Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ αβάιςκ ηαζ ηςκ 

πακηνειέκςκ ζε ηακέκα απυ ηα ζοζηήιαηα πμο ιεθεηήεδηακ. 

4.6.3 πγθξίζεηο κε βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα 

4.6.3.1 Πνηόηεηα θαη ηξόπνο δσήο 

Κάπληζκα 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ ηάπκζζια [F(2, 

910)=7,849, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (Ν=100), είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε 

ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (Ν=87), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 

55-65 (Ν=59).   

Δπίπεδα άγρνπο 
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Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα επίπεδα άβπμοξ [F(2, 

910)=10,185, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ 

ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (2.21±0,60), είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε 

ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (2,24±0,68), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ 

δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (2,02±71).  

Δπίπεδα ελέξγεηαο 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα επίπεδα εκένβεζαξ 

[F(2, 910)=3,764, p=0,024].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ 

ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (2,51±0,91) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε 

ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (2,55±0,88) ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ 

δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (2,37±0,74).   

4.6.3.2 πρλόηεηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

θνμφηςκ [F(2, 910)=5,194, p=0,06. Ζπεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (4,35±,98) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (4,59±0,91), εκχ δεκ είπε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (4,43±0,91).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

ηνεαηζηχκ ηαζ αθθακηζηχκ [F(2, 910)=16,706, p=0,0005]. Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (3,28±,74),είπε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 

(3,21±0,75), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (2,94±0,78).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

βάθαηημξ ηαζ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ [F(2, 910)=5,260, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-

ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 

(4,30±,98) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ 

μιάδαξ 45-54 (4,30±1,04), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (4,06±1,13).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ αοβχκ 

[F(2, 910)=13,222, p=0,005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ 

ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (2,77±1,01) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε 
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ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (2,63±0,97), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ 

δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (2,36±0,99).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά οπήνλε ζηαηζζηζηή ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ 

ηαηακάθςζδ εθαζμθάδμο [F(2, 910)=8,056, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (5,03±1,23) είπε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 

(5,29±0,93), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (5,36±1,03).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ άθθςκ 

θζπχκ [F(2, 910)=3,590, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε 

υηζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (1,83±1,11) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά 

ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (1,74±1,10), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ 

δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (1,60±1,01).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

αθημμθμφπςκ πμηχκ [F(2, 910)=8,186,p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (2,76±1,276) είπε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 

(3,21±1,3), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (2,96±1,41).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

ακαροηηζηχκ [F(2, 910)=25,824, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία 

Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (3,55±1,28) είπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (3,29±1,37), ηαζ 

ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (2,80±1,25).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ ηαθέ 

ηαζ άθθςκ αθερδιάηςκ [F(2, 910)=5,334, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (4,46±1,47) είπε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 

(4,76±1,23) ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (4,46±1,32).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

βνήβμνμο θαβδημφ [F(2, 910)=60,225, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (3,34±0,96) είπε 



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

167 

 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 

(2,88±0,63) ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (2,41±0,71).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

βθοηχκ [F(2, 910)=11,248, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (3,99±1,20) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (3,53±1,10), ηαζ ηδ ιέζδ 

ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (3,75±1,20).   

Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δθζηζαηχκ μιάδςκ ςξ 

πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ δδιδηνζαηχκ ηαζ ανημζηεοαζιάηςκ (p=0,573), μζπνίςκ (p=0,80), 

παηάηαξ (p=0981), θαπακζηχκ, (p=0,523) λδνχκ ηανπχκ (p=0,995), ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ 

(p=0,116), ηαζ ιαβεζνεοηχκ θαβδηχκ (p=0,309).  

4.6.3.3Δπίπεδα θπζηθήοδξαζηεξηόηεηαο 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα ηαηά ηδκ ενβαζία [F(2, 910)=16,678, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ 

ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (1,86±0,42) είπε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 

(1,86±0,40), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (1,69±0,50).  

Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δθζηζαηχκ μιάδςκ ςξ πνμξ 

ηδκ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζημ ζπίηζ.   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ [F(2, 910)=3,914, p=0,020].  Πεναζηένς ιέηα-

ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 

(1,47±0,68) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ 

μιάδαξ 45-54 (1,47±0,70) ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (1,35±0,58).  

4.6.3.4 Ννζνινγηθό θάζκα 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ άκς βαζηνεκηενζηυ 

ζφζηδια [F(2, 910)=3,344, p=0,036].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (1,60±0,81)είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 
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δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (1,45±0,71), εκχ δεκ οπήνπε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (1,57±0,75).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ θεπηυ έκηενμ [F(2, 

910)=8,837, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (1,42±0,68) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ 

ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (1,36±0,65), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ 

μιάδαξ 55-65 (1,21±0,63).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα ακαβηαία 

θζπίδζα[F(2, 910)=7,762, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (2,14±0,88) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (2,17±0,85), ηαζ ηδ ιέζδ 

ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (1,92±0,85).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα ζάηπανα [F(2, 

910)=9,901, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey y έδεζλε υηζ δ 

ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (2,13±0,88) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε 

ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (1,95±0,88), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ 

δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (1,81±0,87).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ οπυθοζδ [F(2, 

910)=4,767, p=0,009].    Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (1,76±0,75) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ 

ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (1,63±0,74), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ 

μιάδαξ 55-65 (1,59±0,70).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ εονεμεζδή [F(2, 

910)= 3,667, p=0,026].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (1,67±0,82) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ 

ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (1,50±0,75), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ 

μιάδαξ 55-65 (1,62±0,86).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα βοκαζημθμβζηά [F(2, 

910)=3,270, p=0,039].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (1,86±0,84) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ 
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ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 55-65 (1,61±0,84), εκχ δεκ οπήνπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (1,76±0,77).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ ακμζμπμζδηζηυ [F(2, 

910)=6,045, p=0,002].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 35-44 (1,55±,68) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε 

ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ 45-54 (1,37±0,59), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ δθζηζαηήξ 

μιάδαξ 55-65 (1,49±0,63).   

Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δθζηζαηχκ μιάδςκ ηαζ ηςκ 

αηυθμοεςκ ζοζηδιάηςκ: ζοηχηζ ηαζ πμθδδυπμξ ηφζηδ (p=0,490), παπφ έκηενμ (p=0,119), 

άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία (p=0,244), αζηαιίκεξ (p=0,584), ακδνμθμβζηά (p=0,374), 

επζκεθνίδζα (p=0,545), ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια (p=0,177)ηαζ ηα κεθνά ιε ηδκ ηφζηδ 

(p=0,738).Σέθμξ, δεκ ανέεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δθζηζαηχκ 

μιάδςκ ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ οβνχκ (p=0,243), ηδκ πμζυηδηα ημο φπκμο (p=0,345), ηδ 

δζάεεζδ (p=0,181) ηαζ ηα πνμαθήιαηα πέρδξ (p=0,585) 

4.6.4 πγθξίζεηο κε βάζε ην δείθηεο κάδαο ζώκαηνο 

4.6.4.1 Πνηόηεηα θαη ηξόπνο δσήο 

Δπίπεδα ελέξγεηαο 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα επίπεδα εκένβεζαξ 

[F(2, 910)=8,819, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ 

ιέζδ ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (2,25±0,86) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ 

ιέζδ ηζιή θοζζμθμβζηχκ (2,61±0,87) ηαζ ηςκ οπέναανςκ (2,47±0,79).   

Καηαλάισζε πγξώλ 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηα 

ηαηακάθςζδξ οβνχκ [F(2, 910)=11,014, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (2,16±0,50) είπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ θοζζμθμβζηχκ (1,94±0,53) ηαζ ηςκ 

οπέναανςκ (1,90±0,48).   
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Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηαηδβμνζχκ, ςξ πνμξ ημ 

ηάπκζζια (p=0,295), ηδκ πμζυηδηα ημο φπκμο (p=0,57), ηα επίπεδα άβπμοξ (p=0,394), ηαζ ηδ 

δζάεεζδ p=0,61). 
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4.6.4.2πρλόηεηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

θνμφηςκ [F(2, 910)=3,741, p=0,011].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ οπέναανςκ (4,52±0,94) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε 

ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (4,29±0,87).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ [F(2, 910)=6,827, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ κμζδνά παπφζανηςκ (3,33±1,30) είπε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ οπέναανςκ (2,44±0,70), ηαζ ηδ 

ιέζδ ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (2,43±0,77) ηαζ ηςκ θοζζμθμβζηχκ (2,39±0,68).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

βάθαηημξ ηαζ ηα βαθαηημημιζηχκ [F(2, 910)=2,863, p=0,036].  Ζ post-hoc ζφβηνζζδ ιε ημ 

ηεζη Tukeyςζηυζμ δεκ έδεζλε δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηαηδβμνζχκ.   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ αοβχκ 

[F(2, 910)=3,142, p=0,025].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey ςζηυζμ δεκ 

έδεζλε δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηαηδβμνζχκ.   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

ιαβεζνεοηχκ [F(2, 910)=3,974, p=0,008].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ κμζδνά παπφζανηςκ (3,50±1,00) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (2,78±0,80) ηαζ ηςκ θοζζμθμβζηχκ 

(2,89±0,77).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

βνήβμνμο θαβδημφ [F(2, 910)=3,090, p=0,026).  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία 

Tukey ςζηυζμ δεκ έδεζλε δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηαηδβμνζχκ.   

Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ηαηδβμνζχκ 

δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδξ ηςκ αηυθμοεςκ δζαηνμθζηχκ ηαηδβμνζχκ: 

ηα δδιδηνζαηά ηαζ ανημζηεοάζιαηα (p=0,881), ηα υζπνζα (p=0,68), ηζξ παηάηεξ (p=0,79), ηα 

θαπακζηά (p=0,544), ημοξ λδνμφξ ηανπμφξ (p=0,286), ηα ηνεαηζηά ηαζ ηα αθθακηζηά 

(p=0,097), ημ εθαζυθαδμ (p=0,326), άθθα θίπδ (p=0,51), ηα αθημμθμφπα πμηά (p=0,223), ηα 

ακαροηηζηά (p=0,465), ημκ ηαθέ ηαζ ηα άθθα αθερήιαηα (p=0,861), ηαζ ηα βθοηά (p=0,178). 
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4.6.4.3 Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα ζηδκ ενβαζία [F(2, 910)=6,938, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ θοζζμθμβζηχκ (1,73±0,48) είπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ οπέναανςκ (1,88±0,41).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα ζημ ζπίηζ [F(2, 910)=10,306, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (1,22±0,42)είπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ θοζζμθμβζηχκ (1,41±0,50) ηαζ ηςκ 

οπέναανςκ (1,37±0,48). 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ [F(2, 910)=5,358, p=0,001].  Πεναζηένς ιέηα-

ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ θοζζμθμβζηχκ (1,51±0,70) είπε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (1,30±0,55). 

4.6.4.4 Ννζνινγηθό Φάζκα 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ άκς βαζηνεκηενζηυ 

ζφζηδια [F(2, 910)=18,830, p=0,0005]. Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (1,91±0,86) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε 

ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ θοζζμθμβζηχκ(1,46±0,72), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ οπέναανςκ 

(1,43±0,66).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ θεπηυ έκηενμ [F(2, 

910)=6,041, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ οπέναανςκ (1,24±0,51) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ 

ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (1,47±0,72). 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ παπφ έκηενμ [F(2, 

910)=6,383, p=0,005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (1,31±0,55) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ 

ηζιή ηςκ θοζζμθμβζηχκ (1,25±0,55) ηαζ ηςκ οπέναανςκ (1,13±0,38).   
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Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηζξ ακάβηεξ ζε άθαηα 

ηαζ ιζηνμζημζπεία [F(2, 910)=7,221, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία 

Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ θοζζμθμβζηχκ (1,13±0,43) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (1,24±0,52) ηαζ ηςκ κμζδνά 

παπφζανηςκ (1,50±0,522).  Δπίζδξ, δ ιέζδ ηζιή ηςκ οπέναανςκ (1,10±0,35) είπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (1,24±0,52) ηαζ ηςκ κμζδνά 

παπφζανηςκ (1,50±0,522). 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα ακαβηαία 

θζπίδζα[F(2, 910)=4,068, p=0,007].  Χζηυζμ, πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία 

Tukeyδεκ έδεζλε ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηαηδβμνζχκ.   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα ζάηπανα [F(2, 

910)=3,821, p=0,010].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ οπέναανςκ (1,90±0,86) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ 

ηζιή ηςκ θοζζμθμβζηχκ (1,13±0,43) ηαζ ηςκ παπφζανηςκ (1,31±0,55).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ακάβηδ ζε 

αζηαιίκεξ [F(2, 910)=5,645, p=0,001].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (1,70±0,82) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε 

ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ θοζζμθμβζηχκ (1,45±0,71) ηαζ ηςκ οπέναανςκ (1,48±0,73).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα επζκεθνίδζα [F(2, 

910)=3,308, p=0,020].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ κμζδνά παπφζανηςκ (1,75±0,85) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε 

ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ οπέναανςκ (1,69±0,87), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ θοζζμθμβζηχκ (1,63±0,71).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ εονεμεζδή [F(2, 

910)=7,062, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ θοζζμθμβζηχκ (1,47±0,73) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ 

ηζιή ηςκ οπέναανςκ (1,67±0,84), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (1,70±0,87) ηαζ ηςκ 

κμζδνά παπφζανηςκ (2,17±0,94).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα ακδνμθμβζηά [F(2, 

910)=3,666, p=0,012].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 
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ηζιή ηςκ οπέναανςκ (1,10±0,40) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ 

ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (1,28±0,61).  

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα βοκαζημθμβζηά [F(2, 

910)=5,948, p=0,001].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ θοζζμθμβζηχκ (1,61±0,76) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ 

ηζιή ηςκ οπέναανςκ (1,96±0,83) ηαζ ηςκ παπφζανηςκ (2,08±0,91).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ ηανδζαββεζαηυ 

ζφζηδια [F(2, 910)=4,282, p=0,005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ παπφζανηςκ (1,85±0,88) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε 

ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ θοζζμθμβζηχκ (1,49±0,77) ηαζ ηςκ οπέναανςκ (1,62±0,77).  

Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ηαηδβμνζχκ ζημ 

ζοηχηζ ηα ηδκ πμθδδυπμ ηφζηδ (p=548), ηδκ οπυθοζδ (p=0,87), ηα κεθνά ηαζ ηδκ ηφζηδ 

(p=0,514), ηαζ ημ ακμζμπμζδηζηυ (p=0,085) 

4.6.5 πγθξίζεηο κε βάζε ην κνξθσηηθό επίπεδν 

4.6.5.1 Πνηόηεηα θαη ηξόπνο δσήο 

Κάπληζκα 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ ηάπκζζια [F(2, 

910)=14,670, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ 

ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (Ν=82) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε 

ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (Ν=44), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (Ν=4).   

Πνηόηεηα ύπλνπ 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ πμζυηδηα φπκμο 

[F(2, 910)=4,900, p=0,008].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ 

ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (2,50±0,56) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ 

ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (2,52±0,58), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ 

(2,72±0,45).   
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Δπίπεδα άγρνπο 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα επίπεδα άβπμοξ [F(2, 

910)=7,171, p=0,001].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (2,23±0,69) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ 

ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (2,09±0,66), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (1,97±0,50).   

Γηάζεζε 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδ δζάεεζδ [F(2, 

910)=4,263, p=0,014].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (2,72±0,65) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ 

ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (2,80±0,65), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (2,94±0,58).   

4.6.5.2 πρλόηεηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

μζπνίςκ [F(2, 910)=3,068, p=0,047].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

ςζηυζμ δεκ έδεζλε δζαθμνέξ.   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

παηάηαξ [F(2, 910)=3,713, p=0,025].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (2,98±0,77) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (2,84±0,80), εκχ δεκ είπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (2,82±1,08).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

θαπακζηχκ [F(2, 910)=3,255, p=0,039). Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (4,15±0,94) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (4,18±0,91), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ 

ιεηαπηοπζαηχκ (4,46±0,99).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ λδνχκ ηανπχκ [F(2, 

910)=17,396, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ 

ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (2,25±1,04) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ 

ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (2,46±1,19), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ 

(3,04±1,22).   
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Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ [F(2, 910)=3,512, p=0,030].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (2,48±0,74) είπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (2,34±0,64), εκχ δεκ είπε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (2,46±0,87).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

εθαζμθάδμο [F(2, 910)=3,583, p=0,028].    Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (5,31±0,98) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (5,11±1,20), εκχ δεκ είπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (5,19±1,17).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ ηαθέ 

ηαζ άθθςκ αθερδιάηςκ [F(2, 910)=5,326, p=0,005). Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (4,68±1,27) είπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (4,42±1,36), εκχ δεκ είπε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (4,32±1,46).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

ιαβεζνεοηχκ [F(2, 910)=3,143, p=0,044].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (2,94±0,76) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (2,80±0,79), εκχ δεκ είπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (2,94±0,85).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

βνήβμνμο θαβδημφ [F(2, 910)=3,368, p=0,035].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία 

Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (2,80±1,01) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (3,01±1,22), εκχ δεκ είπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (2,83±1,25).   

Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηδξ ηαηακάθςζδξ 

δδιδηνζαηχκ ηαζ ανημζηεοαζιάηςκ (p=0,627),  θνμφηςκ (p=0,145), ηνεαηζηχκ ηαζ 

αθθακηζηχκ (p=0,295), βάθαηημξ ηαζ βαθαηημημιζηχκ (p=0,183), αοβχκ (p=0,544), άθθςκ 

θζπχκ (p=0,884), αθημμθμφπςκ πμηχκ (p=0,782), ακαροηηζηχκ (p=0,119), ηαζ βθοηχκ 

(p=0,643) 
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4.6.5.3Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα ζηδκ ενβαζία [F(2, 910)=11,652, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (1,77±0,48) είπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (1,80±0,42), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή 

ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (2,04±0,20).   

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ ιμνθςηζηχκ επζπέδςκ ςξ 

πνμξ ηδκ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζημ ζπίηζ.   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα ηαηά ηςκ εθεφεενμ πνυκμ [F(2, 910)=15,993, p=0,0005].  Ζ post-hoc 

ζφβηνζζδ ιε ημ ηεζη Tukey Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ 

ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (1,34±0,58) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ 

ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (1,51±0,70), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ 

(1,74±0,81).   

4.6.5.4 Ννζνινγηθό Φάζκα 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ ζοηχηζ ιε ηδ 

πμθδδυπμ ηφζηδ [F(2, 910)=3,75, p=0,024].    Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία 

Tukey δεκ έδεζλε ςζηυζμ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ιμνθςηζηχκ επζπέδςκ.   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ θεπηυ έκηενμ [F(2, 

910)=6,374, p=0,002].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (1,36±0,66) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ 

ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (1,33±0,62), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (1,08±0,28).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ παπφ έκηενμ [F(2, 

910)=5,076, p=0,006). Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey key έδεζλε υηζ δ 

ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (1,21±0,47) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ 

ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (1,18±0,58), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ 

(1,06±0,23).  Σα 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα ακαβηαία 

θζπίδζα[F(2, 910)=3,011, p=0,050].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε 
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υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (2,14±0,87) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε 

ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (1,99±0,85), εκχ δεκ είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (2,03±0,87).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα ζάηπανα [F(2, 

910)=5,094, p=0,006].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (2,04±0,86) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ 

ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (1,88±0,91), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (1,78±0,92).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ακάβηδ ζε 

αζηαιίκεξ [F(2, 910)=6,956, p=0,001].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (1,59±0,76) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (1,44±0,72), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ 

ιεηαπηοπζαηχκ (1,31±0,66).  

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα επζκεθνίδζα [F(2, 

910)=7,992, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (1,77±0,84) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ 

ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (1,61±0,82), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (1,42±0,77).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ εονεμεζδή [F(2, 

910)=3,374, p=0,035].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (1,62±0,84) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ 

ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (1,62±0,80), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (1,36±0,64).  

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ ηανδζαββεζαηυ 

ζφζηδια [F(2, 910)=10,080, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (1,49±0,77) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (1,47±0,78), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ 

ιεηαπηοπζαηχκ (1,31±0,62).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ ακμζμπμζδηζηυ [F(2, 

910)=5,473, p=0,004].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ απμθμίηςκ θοηείμο (1,52±0,65) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ 

ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (1,43±0,64), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ (1,28±0,51).   
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Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ αηυθμοεςκ ζοζηδιάηςκ:  

άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια (p=0,220), ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία (p=0,282), 

οπυθοζδ (p=0,239), ηα ακδνμθμβζηά (p=0.383), ηα βοκαζημθμβζηά (p=0,353ηαζ κεθνά ηαζ 

ηφζηδ (p=0,157).  Σέθμξ, δεκ ανέεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ 

ιμνθςηζηχκ επζπέδςκ ςξ πνμξ ημ δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,814), ηα επίπεδα εκένβεζαξ 

(p=0,799) ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ οβνχκ (p=0,651).  

4.6.6 πγθξίζεηο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα 

4.6.6.1 Πνηόηεηα θαη ηξόπνο δσήο 

Κάπληζκα 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζημ ηάπκζζια [F(2, 910)=6,956, p=0,001].  Πεναζηένς 

ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey post-hoc ζφβηνζζδ ιε ημ ηεζη Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ ζδζςηζηχκ οπαθθήθςκ (1,70±0,46) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε 

ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηχκ (1,79±0,41) ηαζ ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ (1,79±0,41).  

Πνηόηεηα ύπλνπ 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ πμζυηδηα φπκμο 

[F(2, 910)=5,887, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ 

ιέζδ ηζιή ηςκ εθεφεενςκ επαββεθιαηζχκ (2,61±0,54) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε 

ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ (2,42±0,59)..    

Δπίπεδα άγρνπο 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα επίπεδα άβπμοξ [F(2, 

910)=3,741, p=0,005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ ζδζςηζηχκ οπαθθήθςκ (2,34±0,60) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε 

ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ηαζ ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ (2,06±0,69).   

Καηαλάισζε πγξώλ 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ πμζυηδηα 

ηαηακάθςζδ οβνχκ [F(2, 910)=3,985, p=0,003].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία 

Tukey δεκ έδεζλε δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ααζζηχκ επαββεθιαηζηχκ ηαηδβμνζχκ πανά ιυκμ βζα 

ηζξ ‗άθθεξ‘. 
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4.6.6.2 πρλόηεηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

μζπνίςκ [F(2, 910)=7,824, p=0,0005).Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηχκ (2,98±0,71) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε 

ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή υθςκ ηςκ οπμθμίπςκ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηςκ ζδζςηζηχκ οπαθθήθςκ 

(2,73±0,62), ηςκ εθεφεενςκ επαββεθιαηζχκ (2,71±0,61), ηαζ ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ 

(2,69±0,65).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

παηάηαξ [F(2, 910)=4,880, p=0,001 Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε 

υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηχκ (3.12±0,85) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ 

ιέζδ ηζιή ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ (2,73±0,86).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

θαπακζηχκ [F(2, 910)=2,638, p=0,033).  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

δεκ έδεζλε δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ααζζηχκ επαββεθιαηζηχκ ηαηδβμνζχκ πανά ιυκμ βζα ηζξ 

«άθθεξ ηαηδβμνίεξ». 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

ηνεαηζηχκ ηαζ αθθακηζηχκ [F(2, 910)=12,139, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ (2,94±0,70) είπε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή υθςκ ηςκ οπμθμίπςκ ηαζ πζμ 

ζοβηεηνζιέκα ηςκ αβνμηχκ (2,44±0,85), ηςκ εθεφεενςκ επαββεθιαηζχκ (3,23±0,77), ηαζ ηςκ 

ζδζςηζηχκ οπαθθήθςκ (2,41±0,73).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

βάθαηημξ ηαζ βαθαηημημιζηχκ [F(2, 910)=4,707, p=0,001].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ (4,49±0,95) είπε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηχκ (4,02±1,11) ηαζ ηςκ 

ζδζςηζηχκ οπαθθήθςκ (4,26±1,15).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

εθαζμθάδμο [F(2, 910)=3,083, p=0,015].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

δεκ έδεζλε δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ααζζηχκ επαββεθιαηζηχκ ηαηδβμνζχκ.  
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Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

ακαροηηζηχκ [F(2, 910)=3,124, p=0,014 Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

δεκ έδεζλε δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ααζζηχκ επαββεθιαηζηχκ ηαηδβμνζχκ πανά ιυκμ βζα ηζξ 

«άθθεξ». 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

ιαβεζνεοηχκ [F(2, 910)=2,549, p=0,038].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

δεκ έδεζλε δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ααζζηχκ επαββεθιαηζηχκ ηαηδβμνζχκ.   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

βνήβμνμο θαβδημφ [F(2, 910)=13,799, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηχκ (2,73±0,99) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ εθεφεενςκ επαββεθιαηζχκ (2,78±1,1), ηαζ ηςκ 

δδιμζίςκ οπαθθήθςκ (2,82±0,85).  Δπίζδξ, δ ιέζδ ηζιή ηςκ εθεοεένςκ 

επαββεθιαηζχκ(2,78±1,1) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ 

ζδζςηζηχκ οπαθθήθςκ (3,39±1,05), ηαζ ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ (2,82±0,85).   

Γεκ ανέεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ επαββεθιαηζηχκ ηαηδβμνζχκ ηαζ 

ηςκ αηυθμοεςκ δζαηνμθζηχκ ηαηδβμνζχκ: δδιδηνζαηά ηαζ ανημζηεοάζιαηα (p=0,062), 

θνμφηα (p=0,285), ράνζα ηαζ εαθαζζζκά (p=0,876), λδνμφξ ηανπμφξ (p=0,064), αοβά (p=0,), 

άθθα θίπδ (p=0,155), αθημμθμφπα πμηά (p=0,198), ηαθέ ηαζ αθερήιαηα (p=0,880), ηαζ 

βθοηά (p=0,189). 

4.6.6.3 Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα ζηδκ ενβαζία [F(2, 910)=43,325, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηχκ (1,77±0,51) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ ζδζςηζηχκ οπαθθήθςκ (1,99±0,27), ηαζ ηςκ εθεφεενςκ επαββεθιαηζχκ 

(1,91±0,34).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα ζημ ζπίηζ [F(2, 910)=8,399, p=0,0005 Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ (1,41±0,49) είπε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή υθςκ ηςκ εθεφεενςκ 

επαββεθιαηζχκ (1,25±0,44), ηαζ ηςκ ζδζςηζηχκ οπαθθήθςκ (1,26±0,44).   
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Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα ηαηά ηςκ εθεφεενμ πνυκμ [F(2, 910)=7,002, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-

ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηχκ (±0,71) είπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή υθςκ ηςκ οπμθμίπςκ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα 

ηςκ ζδζςηζηχκ οπαθθήθςκ (1,56±0,72), ηςκ εθεφεενςκ επαββεθιαηζχκ (1,25±0,44), ηαζ ηςκ 

δδιμζίςκ οπαθθήθςκ (1,41±0,49).   

4.6.6.4 Ννζνινγηθό Φάζκα 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ ζοηχηζ ηαζ ηδ 

πμθδδυπμ ηφζηδ[F(2, 910)=3,176, p=0,013]. Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία 

Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ ζδζςηζηχκ οπαθθήθςκ (1,21±0,51) είπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή υθςκ ηςκ οπμθμίπςκ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα 

ηςκ αβνμηχκ (1,22±0,47), ηςκ εθεφεενςκ επαββεθιαηζχκ (1,24±0,52), ηαζ ηςκ δδιμζίςκ 

οπαθθήθςκ (1,37±0,72).  Οζ ζδζςηζημί οπάθθδθμζ έπμοκ θζβυηενα πνμαθήιαηα ιε ημ ζοηχηζ 

ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ.   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ παπφ έκηενμ[F(2, 

910)=3,097, p=0,015].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukeyέδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ ζδζςηζηχκ οπαθθήθςκ (1,21±0,51) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε 

ηδ ιέζδ ηζιή υθςκ ηςκ οπμθμίπςκ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηςκ αβνμηχκ (1,17±0,43), ηςκ 

εθεφεενςκ επαββεθιαηζχκ (1,18±0,47), ηαζ ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ (1,30±0,60).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα ακαβηαία 

θζπίδζα[F(2, 910)=4,177, p=0,002].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε 

υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ ζδζςηζηχκ οπαθθήθςκ (2,13±0,86) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά 

ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή υθςκ ηςκ οπμθμίπςκ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηςκ αβνμηχκ 

(2,11±0,86), ηςκ εθεφεενςκ επαββεθιαηζχκ (1,92±0,85), ηαζ ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ 

(2,11±0,86).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα ζάηπανα[F(2, 

910)=2,470, p=0,043]. Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ ζδζςηζηχκ οπαθθήθςκ (2,06±0,88) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε 

ηδ ιέζδ ηζιή υθςκ ηςκ οπμθμίπςκ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηςκ αβνμηχκ (2,09±0,87), ηςκ 

εθεφεενςκ επαββεθιαηζχκ (1,85±0,87), ηαζ ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ (2,11±0,86).   
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Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ επαββεθιαηζηχκ 

ηαηδβμνζχκ ηαζ ηςκ αηυθμοεςκ ζοζηδιάηςκ:άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια (p=0,189), θεπηυ 

έκηενμ (p=0,069),ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία (p=0,192), ακάβηδ ζε αζηαιίκεξ 

(p=0,149), επζκεθνίδζα (p=0,743), οπυθοζδ (p=0,779), εονεμεζδήξ (p=0,853), ακδνμθμβζηά 

(p=0,51), βοκαζημθμβζηά (p=0,52), ηανδζαββεζαηά (p=0,181), κεθνά ηαζ ηφζηδ (p=0,267), ηαζ 

ημ ακμζμπμζδηζηυ (p=0,861). 

Σέθμξ, δεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ επαββεθιαηζηχκ 

ηαηδβμνζχκ ςξ πνμξ ηα επίπεδα εκένβεζαξ (p=0,622) ηαζ ηδ δζάεεζδ (p=0,383). 

4.6.7 πγθξίζεηο κε βάζε ηελ δώλε θαηνηθίαο 

4.6.7.1 Πνηόηεηα θαη ηξόπνο δσήο 

Δπίπεδα άγρνπο 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα επίπεδα άβπμοξ [F(2, 

910)=3,472, p=0,031].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ (2,12±0,65) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ 

ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηζηχκ  (2,23±0,67), εκχ δεκ δζέθενε απυ ηδκ ιέζδ ηζιή ηςκ  διζαζηζηχκ  

(2,11±0,70).   

Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ γςκχκ ηαημίηδζδξ ηαζ ηδξ 

πμζυηδηαξ οβνχκ, (p=0,123), ημο ηαπκίζιαημξ (p=0,088), ηα επίπεδα εκένβεζαξ (p=0,264), 

ηδξ πμζυηδηαξ φπκμο (p=0,282) ηαζ ηδξ δζάεεζδξ (p=0,64). 

4.6.7.2 πρλόηεηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

μζπνίςκ [F(2, 910)=9,593, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ (2.75±0,59) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ πηοπζμφπςκ (2.67±0,61), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ 

αβνμηζηχκ  (2.91±0,69).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

παηάηαξ [F(2, 910)=11,007, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ(2.86±0,81) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά 
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ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ διζαζηζηχκ (2,76±0,71), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηζηχκ  

(3,08±0,84). 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ λδνχκ 

ηανπχκ [F(2, 910)=11,100, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ (2,50±1,22) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηζηχκ (2,26±1,06), εκχ δεκ δζέθενε απυ ηδ ιέζδ 

ηζιή ηςκ διζαζηζηχκ(2,30±1,02).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

βάθαηημξ ηαζ βαθαηημημιζηχκ [F(2, 910)=5,070, p=0,006]. Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ (4,34±1,07) είπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηζηχκ  (4,16±1,00), εκχ δεκ δζέθενε 

απυ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ διζαζηζηχκ  (4,10±1,05).  

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

εθαζμθάδμο [F(2, 910)=4,279, p=0,014].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ (5,16±1,12) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ διζαζηζηχκ  (5,12±1,27), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ 

αβνμηζηχκ  (5,36±0,90).  

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ ηαθέ 

ηαζ ηα άθθςκ αθερδιάηςκ [F(2, 910)=3,121, p=0,045].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ διζαζηζηχκ πενζμπχκ (4,37±1,41) είπε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ. 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

ιαβεζνεοηχκ [F(2, 910) =9,261, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία 

Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ (2,81±0,72) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηζηχκ  (2,79±0,76), εκχ δεκ δζέθενε απυ ηδ ιέζδ 

ηζιή ηςκ διζαζηζηχκ  (3,04±0,84).   

Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ γςκχκ ηαημίηδζδξ ηαζ ημ 

αηυθμοεςκ δζαηνμθζηχκ ηαηδβμνζχκ: δδιδηνζαηά ηαζ ανημζηεοάζιαηα (p=0,346), θνμφηα 

(p=0,557), θαπακζηά (p=0,119), ράνζα ηαζ εαθαζζζκά (p=0,290), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά 
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(p=0,125), αοβά (p=0,847), άθθα θίπδ (p=0,896), αθημμθμφπα πμηά (p=0,223), ακαροηηζηά 

(p=0,385), βνήβμνμ θαβδηυ (p=0,417), ηαζ βθοηά (p=0,053).   

4.6.7.3 Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα ζηδκ ενβαζία [F(2, 910)=,4366, p=0,013].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ 

δμηζιαζία Tukey δεκ έδεζλε ςζηυζμ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ. 

Γεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ γςκχκ ηαημίηδζδξ ςξ πνμξ 

ηδκ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζημ ζπίηζ.   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ [F(2, 910)=24,517, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-

ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ(1,56±0,70) 

είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ διζαζηζηχκ  (1,49±0,70), 

ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηζηχκ  (1,24±0,51).   

4.6.7.4 Ννζνινγηθό Φάζκα 

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδ πμθδδυπμ ηφζηδ 

[F(2, 910)=11,785, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ 

δ ιέζδ ηζιή ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ (1,24±) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε 

ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ διζαζηζηχκ  (1,15±), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηζηχκ  (1,39±).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα ακαβηαία 

θζπίδζα[F(2, 910)=10,853, p=0,0005. Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ (1,94±0,87) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηζηχκ  (2,11±0,83), εκχ δε δζέθενε απυ ηδ ιέζδ 

ηζιή ηςκ διζαζηζηχκ  (2,23±0,85).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα ζάηπανα [F(2, 

910)=14,312, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ 

ιέζδ ηζιή ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ (1,86±0,89) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ 

ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ διζαζηζηχκ  (1,80±0,89), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηζηχκ  (2,16±0,83).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ηδξ ακάβηδξ ζε αζηαιίκεξ 

[F(2, 910)=11,051, p=0,0005].  Ζ post-hoc ζφβηνζζδ ιε ημ ηεζη Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή 
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ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ(1,41±0,70) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ 

ηζιή ηςκ διζαζηζηχκ  (1,46±0,74), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηζηχκ  (1,66±0,78).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηα επζκεθνίδζα [F(2, 

910)=, p=0,].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ 

αζηζηχκ πενζμπχκ (1,60±0,82) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή 

ηςκ αβνμηζηχκ  (1,66±0,83), εκχ δεκ δζέθενε απυ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ διζαζηζηχκ  (1,81±0,84).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζηδκ οπυθοζδ [F(2, 

910)=6,090, p=0,002].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ ιέζδ 

ηζιή ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ (1,60±0,68) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ 

ιέζδ ηζιή ηςκ διζαζηζηχκ  (1,59±0,68), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηζηχκ  (1,77±0,81).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημκ εονεμεζδή [F(2, 

910)=15,110, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ 

ιέζδ ηζιή ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ (1,50±0,78) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ 

ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ διζαζηζηχκ  (1,45±0,72), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηζηχκ  (1,79±0,86).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ ηανδζαββεζαηυ 

ζφζηδια [F(2, 910)=11,499, p=0,005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey 

έδεζλε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ (1,51±0,78) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ διζαζηζηχκ  (1,54±0,72), ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ 

αβνμηζηχκ  (1,78±0,86).   

Παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζημ ακμζμπμζδηζηυ [F(2, 

910)=10,816, p=0,0005].  Πεναζηένς ιέηα-ακάθοζδ ιε ηδ δμηζιαζία Tukey έδεζλε υηζ δ 

ιέζδ ηζιή ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ (1,37±0,60) είπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ζπέζδ 

ιε ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ αβνμηζηχκ  (1,50±0,63), εκχ δεκ δζέθενε απυ ηδ ιέζδ ηζιή ηςκ 

διζαζηζηχκ  (1,58±0,67).   

Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ γςκχκ ηαημίηδζδξ ηαζ ηςκ 

αηυθμοεςκ ζοζηδιάηςκ: άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια (p=0,072), θεπηυ έκηενμ (p=0,716), 

παπφ έκηενμ (p=0,246),ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία (p=0,378), ακδνμθμβζηά 

(p=0,421), βοκαζημθμβζηά (p=0,133), ηαζ κεθνά ηαζ ηφζηδ (p=0,615). 
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4.7 Πνιιαπιή παιηλδξόκεζε 

4.7.1 ρέζε δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ θαη ζπρλόηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ θαη 

λνζνινγηθνύ θάζκαηνο 

Ζ εθανιμβή ηδξ πμθθαπθήξ βναιιζηήξ παθζκδνυιδζδξ έβζκε ιε ζηυπμ κα ζπεδζαζηεί έκα 

ιαεδιαηζηυ ιμκηέθμ ημ μπμίμ κα πενζβνάθεζ ημ κμζμθμβζηυ θάζια (άκς βαζηνεκηενζηυ 

ζφζηδια, ζοηχηζ ηαζ πμθδδυπμξ ηφζηδ, θεπηυ ηαζ παπφ έκηενμ, ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ 

ιζηνμζημζπεία, ακαβηαία θζπίδζα, ζάηπανα, ακάβηδ ζε αζηαιίκεξ, επζκεθνίδζα, οπυθοζδ, 

εονεμεζδήξ, ακδνμθμβζηά, βοκαζημθμβζηά, ηανδζαββεζαηά, κεθνά ηαζ ηφζηδ ηαζ 

ακμζμπμζδηζηυ), ζε ζπέζδ ιε ημ θφθμ, ηδκ δθζηία, ημ δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ ηαζ ηζξ 

ζοπκυηδηεξ ηςκ 18 παναβυκηςκ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ παναβμκηζηή ακάθοζδ ηςκ 

ενςηδιαημθμβίμο «Γζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ». 

Σέεδηε ςξ οπυεεζδ υηζ ημ κμζμθμβζηυ θάζια εκυξ ηαημίημο πμο ζοιιεηείπε ζηδ δζαηνζαή 

ιπμνεί κα «ελανηάηαζ» απυ ημ θφθμ, ηδκ δθζηία, ημ δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ ηαζ ηζξ ζοπκυηδηεξ 

ηςκ 18 παναβυκηςκ δζαηνμθήξ. 

Ζ ζοκμθζηή ααειμθμβία ημο ζοζηήιαημξ ημο ακενςπίκμο μνβακζζιμφ απεηέθεζε ηδκ 

ελανηδιέκδ ιεηααθδηή ηαζ ακελάνηδηεξ μζ πνμακαθενυιεκεξ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ 

ιεηααθδηέξ. 

Ο ζπεδζαζιυξ ημο ιμκηέθμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ηζξ ιεευδμοξ Enter ηαζ αδιαηζηή ηαζ μ 

έθεβπμξ ηςκ παναδμπχκ βζα ηδκ εβηονυηδηά ημο βζα ηα 16 ζοζηήιαηα πμο ιεθεηήεδηακ 

ήηακ:  

(1) Σμ είδμξ ηςκ δεδμιέκςκ ιαξ είκαζ ανζειδηζημφ ηφπμο, ηυζμ βζα ηδκ ελανηδιέκδ υζμ 

ηαζ βζα ηζξ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ ηαζ κα ιεηνμφκηαζ ζε ηαηηζηή ηθίιαηα.  

(2) Ζ ζπέζδ δείβιαημξ – ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ ζηα δεδμιέκα  λεπενκμφζε ηαηά πμθφ 

ημ υνζμ ηςκ 20 παναηδνήζεςκ ακά ακελάνηδηδ ιεηααθδηή βζα έκα επανηέξ 

παθζκδνμιζηυ ιμκηέθμ (ήηακ 43).  

(3) Ηηακμπμζήεδηε δ παναδμπή ηδξ ηακμκζηυηδηαξ (βνάθδια ηαηακμιήξ ηςκ οπμθμίπςκ) 

ζφιθςκα ιε ηα βναθήιαηα πμο πανήβαβε ημ ζηαηζζηζηυ πνυβναιια ηαζ απυ ηζξ 

αενμζζηζηέξ ζοπκυηδηεξ ηςκ ακαιεκυιεκςκ ηαζ ηςκ παναηδνμφιεκςκ ηζιχκ ηδξ 

ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ.  

(4) Ο έθεβπμξ ηδξ παναδμπήξ ηδξ μιμζηεδαζηζηυηδηαξ θαίκεηαζ απυ ηδκ ηοπαία 

ηαηακμιή ηςκ ημοηίδςκ ζημ βνάθδια ηςκ ιαεδηζημπμζδιέκα οπυθμζπα, έκακηζ ηςκ 
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πνμαθεπυιεκςκ ηζιχκ, πμο ελαζθάθζγε ηδκ ηήνδζδ ηδξ παναδμπήξ ηδξ 

μιμζηεδαζηζηυηδηαξ.  

(5) Ο έθεβπμξ ηδξ παναδμπήξ ηδξ βναιιζηυηδηαξ έβζκε ιε ηδκ αμήεεζα πμθθαπθμφ 

βναθήιαημξ ελεηάγμκηαξ ιζα-ιζα υθεξ ηζξ ιεηααθδηέξ ημο ιμκηέθμο.   

(6) Απυ ημοξ δείηηεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ζοββναιιζηυηδηαξ δεκ 

δζαπζζηχεδηε πνυαθδια ζοββναιιζηυηδηαξ ζηα δεδμιέκα.   

(7) ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ αηναίςκ ηζιχκ ηαζ ηςκ παναηδνήζεςκ επίδναζδξ 

πνδζζιμπμζήεδηακ μζ δείηηεξ Leverage, Cook, standardised DFFITS, ηαζ standardised 

DFBETAS βζα ηάεε ακελάνηδηδ ιεηααθδηή. Οζ ηζιέξ βζα ημοξ δείηηεξ Cook, 

Standardised DFFIT υπςξ ηαζ βζα ημοξ δείηηεξ DFBETA βζα ηζξ ακελάνηδηεξ 

ιεηααθδηέξ ημο ιμκηέθμο ήηακ ιζηνυηενεξ ημο 1. Δπίζδξ ηαζ βζα ημ δείηηδ Leverage 

δεκ οπήνπε ηαιία ηζιή ιεβαθφηενδ ημο 0,50. Έηζζ δζαπζζηχεδηε υηζ δεκ οπήνπακ 

πενζπηχζεζξ μζ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα εεςνδεμφκ αηναίεξ ηζιέξ ή οπμρήθζεξ βζα 

παναηδνήζεζξ επίδναζδξ. 

4.7.1.1 Άλσ γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δθζηία (p=0,041), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,0005), θφθμ 

(p=0,005),υζπνζα (p=0,011), παηάηεξ (p=0,017), θαπακζηά (p=0,015), ράνζα ηαζ εαθαζζζκά 

(p=0,003), εθαζυθαδμ (p=0,020), ακαροηηζηά (p=0,028), ιαβεζνεοηά (p=0,0005), ηαζ 

βνήβμνμ θαβδηυ (p=0,020). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ 

ιεηααθδηέξ:δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,136), θνμφηα (p=0,939), λδνμφξ ηανπμφξ 

(p=0,561), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά (p=0,584), βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά (p=0,059), αοβά 

(p=0,416), άθθα θίπδ (p=0,756), αθημμθμφπα πμηά (p=0,521), ηαθέ ηαζ αθερήιαηα 

(p=0,928), ηαζ βθοηά (p=0,430). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ημοάκς βαζηνεκηενζημφ ζοζηήιαημξ = – 0,047 (δθζηία) + 0,268 (δείηηδξ ιάγαξ 

ζχιαημξ) + 1,999 (θφθμ) – 0,818 (υζπνζα) + 0,604 (παηάηεξ) – 0,572 (θαπακζηά) – 0,858 

(ράνζα ηαζ εαθαζζζκά) + 0,415 (εθαζυθαδμ) – 0,330 (ακαροηηζηά) + 1,200 (ιαβεζνεοηά) + 

0,428 (βνήβμνμ θαβδηυ)  



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

189 

 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

891)=5,470, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ0.130.  Άνα 

ημ 13 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ημο άκς βαζηνεκηενζημφ ζοζηήιαημξ 

ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ηδξ δθζηίαξ, ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο, ηαζ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ ηςκ μζπνίςκ, ηδξ παηάηαξ, ηςκ θαπακζηχκ, ηςκ ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, ημο 

εθαζμθάδμο, ηςκ ακαροηηζηχκ, ηςκ ιαβεζνεοηχκ ηαζ ημο βνήβμνμο θαβδημφ. Αοηυ ζδιαίκεζ 

υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδκ κμζμθμβία ημο άκς βαζηνεκηενζημφ 

ζοζηήιαημξ. 

 

Γξάθεκα 9 – Άλσ γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 10 – Άλσ γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 

 

Γξάθεκα 11 – Άλσ γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ, ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

4.7.1.2 πθώηη θαη ρνιεδόρνο θύζηε 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,001), θφθμ (p=0,0005), λδνμφξ 

ηανπμφξ (p=0,002), ράνζα ηαζ εαθαζζζκά (p=0,0005), βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά (p=0,011), 

αοβά (p=0,002), εθαζυθαδμ (p=0,002), ιαβεζνεοηά (p=0,0005), ηαζ βνήβμνμ θαβδηυ 

(p=0,012). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δθζηία 

(p=0,518), δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,828), υζπνζα (p=0,186), παηάηεξ (p=0,376), 

θνμφηα (p=0,482), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά (p=0,204), άθθα θίπδ (p=0,226), αθημμθμφπα 

πμηά (p=0,804), ακαροηηζηά (p=0,311), ηαθέ ηαζ αθερήιαηα (p=0,523), ηαζ βθοηά 

(p=0,708). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ημοζοηςηζμφ ηαζ πμθδδυπμο ηφζηδξ = – 6,794 + 0,139 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ) 

+ 2,962 (θφθμ) + 0,517 (λδνμφξ ηανπμφξ) – 1,045 (ράνζα ηαζ εαθαζζζκά) – 0,473 (βάθα ηαζ 

βαθαηημημιζηά) + 0,581 (αοβά) + 0,560 (εθαζυθαδμ) + 1,223 (ιαβεζνεοηά) + 0,62 (βνήβμνμ 

θαβδηυ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

891)=6,426, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0,132.  
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Άνα ημ 13,2 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ημο ζοηςηζμφ ηαζ ηδξ 

πμθδδυπμο ηφζηδξ ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ, θφθμο, ηαζ 

ηδξ ηαηακάθςζδξ λδνχκ ηανπχκ, ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, βάθαηημξ ηαζ βαθαηημημιζηχκ, 

αοβχκ, εθαζμθάδμο, ιαβεζνεοηχκ ηαζ βνήβμνμο θαβδημφ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς 

πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ημο ζοηςηζμφ ηαζ ηδξ πμθδδυπμο ηφζηδξ.   

 

Γξάθεκα 12 – πθώηη θαη ρνιεδόρνο θύζηε: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 

 

Γξάθεκα 13 – πθώηη θαη ρνιεδόρνο θύζηε: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 14 – πθώηη θαη ρνιεδόρνο θύζηε: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ, ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

4.7.1.3 Λεπηό έληεξν 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δθζηία (p=0,037), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,0005), θφθμ 

(p=0,0005), ράνζα ηαζ εαθαζζζκά (p=0,0005), βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά (p=0,0005), 

ιαβεζνεοηά (p=0,034), ηαζ βνήβμνμ θαβδηυ (p=0,004). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: 

δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,875), υζπνζα (p=0,389), παηάηεξ (p=0,437), θνμφηα 

(p=0,232), θαπακζηά (p=0,314), λδνμφξ ηανπμφξ (p=0,921), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά 

(p=0,463), αοβά (p=0,429), εθαζυθαδμ (p=0,179), άθθα θίπδ (p=0,955), αθημμθμφπα πμηά 

(p=0,949), ακαροηηζηά (p=0,178), ηαθέ ηαζ αθερήιαηα (p=0,994), ηαζ βθοηά (p=0,174). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ημοθεπημφ εκηένμο = – 0,039 (δθζηία) + 0,150 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ) + 1,884 

(θφθμ) – 0,847 (ράνζα ηαζ εαθαζζζκά) – 0,438 (βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά) + 0,480 

(ιαβεζνεοηά) + 0,444 (βνήβμνμ θαβδηυ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

891)=4,512, p=0,005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0,104. Άνα 

ημ 10,4 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ημο θεπημφ εκηένμο ενιδκεφεηαζ απυ 

ηδ δζαηφιακζδ ηδξ δθζηίαξ, ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο, ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ 

ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, ημοξ βάθαηημξ ηαζ ηςκ βαθαηημημιζηχκ, ηςκ ιαβεζνεοηχκ ηαζ ημο 
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βνήβμνμο θαβδημφ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία 

ημο θεπημφ εκηένμο.   

 

Γξάθεκα 15 – Λεπηό έληεξν: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

Γξάθεκα 16 – Λεπηό έληεξν: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 17 – Λεπηό έληεξν: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

 

4.7.1.4 Παρύ έληεξν 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δθζηία (p=0,050), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=), θφθμ 

(p=0,0005), ράνζα ηαζ εαθαζζζκά (p=0,001), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά (p=0,024), ηαζ βνήβμνμ 

θαβδηυ (p=0,003). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δείηηδξ 

ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,191), θφθμ (p=), δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,608), υζπνζα 

(p=0,141), παηάηεξ (p=0,116), θνμφηα (p=0,108), θαπακζηά (p=0,068), λδνμφξ ηανπμφξ 

(p=0,453), βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά (p=0,194), αοβά (p=0,312), εθαζυθαδμ (p=0,875), άθθα 

θίπδ (p=0,889), αθημμθμφπα πμηά (p=0,266), ακαροηηζηά (p=0,051), ηαθέ ηαζ αθερήιαηα 

(p=0,631), ιαβεζνεοηά (p=0,298), ηαζ βθοηά (p=0,963). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ημοπαπέμξ εκηένμο = – 0,037  (δθζηία) + 1,516 (θφθμ) – 0,806 (ράνζα ηαζ 

εαθαζζζκά) – 0,516 (ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά) + 0,453 (βνήβμνμ θαβδηυ)  

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

891)=3,430, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0,075. Άνα 

ημ 7,5 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ημο παπέμξ εκηένμο ενιδκεφεηαζ απυ 

ηδ δζαηφιακζδ ηδξ δθζηίαξ, ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο, ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ 
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ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, ηςκ ηνεαηζηχκ ηαζ αθθακηζηχκ ηαζ ημο βνήβμνμο θαβδημφ. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ημο παπέμξ εκηένμο.   

 

Γξάθεκα 18 – Παρύ έληεξν: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 19 – Παρύ έληεξν: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 20 – Παρύ έληεξν: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

 

4.7.1.5 Αλάγθεο ζε άιαηα θαηκηθξνζηνηρεία 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,006), θφθμ (p=0,0005), αοβά 

(p=0,0005), ιαβεζνεοηά (p=0,001), ηαζ βθοηά (p=0,008). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δθζηία 

(p=0,781), δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,419), υζπνζα (p=0,445), παηάηεξ (p=0,627), 

θνμφηα (p=0,822), θαπακζηά (p=0,077), λδνμφξ ηανπμφξ (p=0,645), ράνζα ηαζ εαθαζζζκά 

(p=0,485), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά (p=0,247), βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά (p=0,327εθαζυθαδμ 

(p=0,595), άθθα θίπδ (p=0,099), αθημμθμφπα πμηά (p=0,564), ακαροηηζηά (p=0,447), ηαθέ 

ηαζ αθερήιαηα (p=0,601), ηαζ βνήβμνμ θαβδηυ (p=0,363). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκακαβηχκ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία = 0,108 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ) + 

2,699 (θφθμ) + 0,649 (αοβά) + 0,860 (ιαβεζνεοηά) + 0,408 (βθοηά). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

891)=4,893, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0,103.  

Άνα ημ 10,3 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ακάβηεξ 

ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο 

θφθμο, ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ αοβχκ, ηςκ ιαβεζνεοηχκ ηαζ ηςκ βθοηχκ. Αοηυ ζδιαίκεζ 



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

197 

 

υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ακάβηεξ ζε 

άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία.   

 

Γξάθεκα 21 – Αλάγθεο ζε άιαηα θαη κηθξνζηνηρεία: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο 

ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 22 – Αλάγθεο ζε άιαηα θαη κηθξνζηνηρεία: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 

 

Γξάθεκα 23 – Αλάγθεο ζε άιαηα θαη κηθξνζηνηρεία: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.  
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4.7.1.6 Αλαγθαία ιηπίδηα 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,0005), θφθμ (p=0,0005), 

παηάηεξ (p=0,023), θνμφηα (p=0,001), θαπακζηά (p=0,048), ράνζα ηαζ εαθαζζζκά (p=0,001), 

βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά (p=0,040), άθθα θίπδ (p=0,011), ιαβεζνεοηά (p=0,002), ηαζ 

βνήβμνμ θαβδηυ (p=0,002). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δθζηία 

(p=0,113), δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,585), υζπνζα (p=0,089), λδνμφξ ηανπμφξ 

(p=0,109), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά (p=0,714), αοβά (p=0,168), εθαζυθαδμ (p=0,348), 

αθημμθμφπα πμηά (p=0,499), ακαροηηζηά (p=0,115), ηαθέ ηαζ αθερήιαηα (p=0,777), ηαζ 

βθοηά (p=0,432). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκακαβηαίςκ αιζκμλέςκ = 0,142 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ) + 2,2218 (θφθμ) – 

0,364 (παηάηεξ) – 0,488 (θνμφηα) – 0,295 (θαπακζηά) – 0,585 (ράνζα ηαζ εαθαζζζκά) – 0,244 

(βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά) – 0,292 (άθθα θίπδ) + 0,552 (ιαβεζνεοηά) + 0,354 (βνήβμνμ 

θαβδηυ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

891)=7,903, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0,157.  

Άνα ημ 15,7 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα ακαβηαία 

θζπίδζα ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο, ηαζ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ ηδξ παηάηαξ, ηςκ θνμφηςκ, ηςκ θαπακζηχκ, ηςκ ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, ημο 

βάθαηημξ ηαζ ηςκ βαθαηημημιζηχκ, άθθςκ θζπχκ, ηςκ ιαβεζνεοηχκ ηαζ ημο βνήβμνμο 

θαβδημφ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ηα ακαβηαία θζπίδζα.   

 



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

199 

 

Γξάθεκα 24 – Αλαγθαία ιηπίδηα: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 25 – Αλαγθαία ιηπίδηα: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

Γξάθεκα 26 – Αλαγθαία ιηπίδηα: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, 

ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

 

4.7.1.7 άθραξα 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,0005), θφθμ (p=0,0005), 

δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,045), θαπακζηά (p=0,009), λδνμφξ ηανπμφξ (p=0,002), 

ράνζα ηαζ εαθαζζζκά (p=0,0005), αθημμθμφπα πμηά (p=0,008), ιαβεζνεοηά (p=0,0005), 

βνήβμνμ θαβδηυ (p=0,0038), ηαζ βθοηά (p=0,049). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ:  δθζηία 

(p=0,064), υζπνζα (p=0,561), παηάηεξ (p=0,965), θνμφηα (p=0,545), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά 
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(p=0,323), βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά (p=0,743), αοβά (p=0,524), εθαζυθαδμ (p=0,181), άθθα 

θίπδ (p=0,382), ακαροηηζηά (p=0,068), ηαζ ηαθέ ηαζ αθερήιαηα (p=0,784). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκζαηπάνςκ = – 7,459 + 0,238 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ) + 3,057 (θφθμ) + 

0,415 (δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα) – 0,691 (θαπακζηά) + 0,586 (λδνμφξ ηανπμφξ) – 1,352 

(ράνζα ηαζ εαθαζζζκά) + 0,415 (αθημμθμφπα πμηά) + 1,173 (ιαβεζνεοηά) + 0,429 (βνήβμνμ 

θαβδηυ) + 0,337 (βθοηά). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

891)=6,624, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ =0,135.  

Άνα ημ 13,5 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα ζάηπανα 

ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο, ηαζ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ ηςκ δδιδηνζαηχκ ηαζ ανημζηεοαζιάηςκ, ηςκ θαπακζηχκ, ηςκ λδνχκ ηανπχκ, 

ηςκ ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, ηςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ, ηςκ ιαβεζνεοηχκ, ημο βνήβμνμο 

θαβδημφ ηαζ ηςκ βθοηχκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ 

κμζμθμβία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα ζάηπανα.   

 

Γξάθεκα 27 – άθραξα: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 28 – άθραξα: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 

 

Γξάθεκα 29 – άθραξα: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

 

4.7.1.8 Αλάγθε ζε βηηακίλεο 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,0005), θφθμ (p=0,0005), ράνζα 

ηαζ εαθαζζζκά (p=0,0005), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά (p=0,007), αοβά (p=0,001), άθθα θίπδ 

(p=0,038), ηαζ ιαβεζνεοηά (p=0,003). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δθζηία 

(p=0,136), δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,571), υζπνζα (p=0,264), παηάηεξ (p=0,752), 

θνμφηα (p=0,536), θαπακζηά (p=0,642), λδνμφξ ηανπμφξ (p=0,297), βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά 

(p=0,924), εθαζυθαδμ (p=0,270), αθημμθμφπα πμηά (p=0,687), ακαροηηζηά (p=0,075), ηαθέ 

ηαζ αθερήιαηα (p=0,814), βνήβμνμ θαβδηυ (p=0,545), ηαζ βθοηά (p=0,803). 
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Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκ ακαβηχκ ζε αζηαιίκεξ = – 13,691 + 0,305 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ) + 3,297 

(θφθμ) – 1,983 (ράνζα ηαζ εαθαζζζκά) +1,232 (ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά) + 1,040 (αοβά) – 

0,622 (άθθα θίπδ) + 1,371 (ιαβεζνεοηά). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

891)=4,382, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ =0,094.  

Άνα ημ 9,4 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ακάβηεξ ζε 

αζηαιίκεξ ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο, ηαζ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ ηςκ ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, ηςκ ηνεαηζηχκ ηαζ αθθακηζηχκ, ηςκ αοβχκ, 

άθθςκ θζπχκ, ηαζ ηςκ ιαβεζνεοηχκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ 

ηδ κμζμθμβία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ακάβηεξ ζε αζηαιίκεξ.   

 

Γξάθεκα 30 – Αλάγθε ζε βηηακίλεο: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 31 – Αλάγθε ζε βηηακίλεο: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 32 – Αλάγθε ζε βηηακίλεο: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ, ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

 

4.7.1.9 Δπηλεθξίδηα 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,006), θφθμ (p=0,0005), υζπνζα 

(p=0025), ράνζα ηαζ εαθαζζζκά (p=0,007), αοβά (p=0,010), ιαβεζνεοηά (p=0,011), ηαζ 

βνήβμνμ θαβδηυ (p=0,047). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δθζηία 

(p=0,181), δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,725), παηάηεξ (p=0,646), θνμφηα (p=0,841), 
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θαπακζηά (p=0,830), λδνμφξ ηανπμφξ (p=0,780), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά (p=0,930), βάθα ηαζ 

βαθαηημημιζηά (p=0,225), εθαζυθαδμ (p=0,769), άθθα θίπδ (p=0,267), αθημμθμφπα πμηά 

(p=0,203), ακαροηηζηά (p=0,333), ηαθέ ηαζ αθερήιαηα (p=0,418), ηαζ βθοηά (p=0,378). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκεπζκεθνζδίςκ = 0,227 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ) + 4,676 (θφθμ) + 1,392 

(υζπνζα) – 1,501 (ράνζα ηαζ εαθαζζζκά) + 0,961 (αοβά) + 1,349 (ιαβεζνεοηά) + 0,707 

(βνήβμνμ θαβδηυ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

891)=3,275, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.072.  

Άνα ημ 7,2 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ηςκ επζκεθνζδίςκ ενιδκεφεηαζ 

απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο, ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ 

μζπνίςκ, ηςκ ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, ηςκ αοβχκ, ηςκ ιαβεζνεοηχκ ηαζ ημο βνήβμνμο 

θαβδημφ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ηςκ 

επζκεθνζδίςκ.   

 

Γξάθεκα 33 – Δπηλεθξίδηα: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 34 – Δπηλεθξίδηα: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

Γξάθεκα 35 – Δπηλεθξίδηα: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

 

4.7.1.10 Τπόθπζε 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,00005), θφθμ (p=0,0005),ράνζα 

ηαζ εαθαζζζκά (p=0,008) ηαζ  άθθα θίπδ (p=0,012).  

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δθζηία 

(p=0,267), δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,540), υζπνζα (p=0,751), παηάηεξ (p=0,733), 

θνμφηα (p=0,373), θαπακζηά (p=0,064), λδνμφξ ηανπμφξ (p=0,341), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά 

(p=0,378), βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά (p=0,990), αοβά (p=0,076), εθαζυθαδμ (p=0,607), 
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αθημμθμφπα πμηά (p=0,135), ακαροηηζηά (p=0,252), ηαθέ ηαζ αθερήιαηα (p=0,857), 

ιαβεζνεοηά (p=0,754), βνήβμνμ θαβδηυ (p=0,410), ηαζ βθοηά (p=0,270). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηδξ οπυθοζδξ = 0,102 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ) + 2,034 (θφθμ) – 0,452 (ράνζα 

ηαζ εαθαζζζκά) – 0,268 (άθθα θίπδ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

891)=5,545, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0,116. Άνα 

ημ 11,6 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ηδξ οπυθοζδξ ενιδκεφεηαζ απυ ηδ 

δζαηφιακζδ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο, ηςκ μζπνίςκ, ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ 

ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ ηαζ άθθςκ θζπχκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ 

επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ηδξ οπυθοζδξ.   

 

Γξάθεκα 36 – Τπόθπζε: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 37 – Τπόθπζε: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

Γξάθεκα 38 – Τπόθπζε: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

 

4.7.1.11 Θπξενεηδήο 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,0005), θφθμ (p=0,0005),ράνζα 

ηαζ εαθαζζζκά (p=0,0005), αοβά (p=0,029), άθθα θίπδ (p=0,011), ιαβεζνεοηά (p=0,002), ηαζ 

βθοηά (p=0,024). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δθζηία 

(p=0,057), δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,657), υζπνζα (p=0,488), παηάηεξ (p=0,103), 

θνμφηα (p=0,850), θαπακζηά (p=0,557), λδνμφξ ηανπμφξ (p=0,446), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά 



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

208 

 

(p=0,411), βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά (p=0,714), εθαζυθαδμ (p=0,934), αθημμθμφπα πμηά 

(p=0,101), ακαροηηζηά (p=0,312), ηαθέ ηαζ αθερήιαηα (p=0,454), ηαζ βνήβμνμ θαβδηυ 

(p=0,104). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ημοεονεμεζδή = – 3,574 + 0,250 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ) + 4,082 (θφθμ) – 

1,472 (ράνζα ηαζ εαθαζζζκά) + 0,475 (αοβά) – 0,524 (άθθα θίπδ) + 0,974 (ιαβεζνεοηά) + 

0,424 (βθοηά) 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

891)=6,433, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ =0,132.  

Άνα ημ 13,2 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ημο εονμεζδμφξ ενιδκεφεηαζ 

απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο, ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ 

ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, ημο εθαζμθάδμο, ηςκ αοβχκ, άθθςκ θζπχκ, ηςκ ιαβεζνεοηχκ ηαζ 

ηςκ βθοηχκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ημο 

εονμεζδμφξ.   

 

Γξάθεκα 39 – Θπξενεηδήο: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 40 – Θπξενεηδήο: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

Γξάθεκα 41 – Θπξενεηδήο: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

 

4.7.1.12 Αλδξνινγηθά 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δθζηία (p=00,03), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,038), θνμφηα 

(p=0,012), αοβά (p=0,0005), ακαροηηζηά (p=0,025), βνήβμνμ θαβδηυ (p=0,050) ηαζ βθοηά 

(p=0,031). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: 

δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,262), υζπνζα (p=0,093), παηάηεξ (p=0,285), θαπακζηά 

(p=0,994), λδνμφξ ηανπμφξ (p=0,564), ράνζα ηαζ εαθαζζζκά (p=0,753), ηνεαηζηά ηαζ 
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αθθακηζηά (p=0,578), βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά (p=0,454), εθαζυθαδμ (p=0,088), άθθα θίπδ 

(p=0,190), αθημμθμφπα πμηά (p=0,389), ηαθέ ηαζ αθερήιαηα (p=0,926), ηαζ ιαβεζνεοηά 

(p=0,399). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκακδνμθμβζηχκ = 0,045 (δθζηία) + 0,075 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ) – 0,430 

(θνμφηα) + 0,514 (αοβά) – 0,249 (ακαροηηζηά) + 0,174 (βνήβμνμ θαβδηυ) – 0,251 (βθοηά). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

427)=3,397, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0,137.  

Άνα ημ 13,7 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ηςκ ακδνμθμβζηχκ ενιδκεφεηαζ 

απυ ηδ δζαηφιακζδ ηδξ δθζηίαξ, ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ 

θνμφηςκ, ηςκ αοβχκ, ηςκ ακαροηηζηχκ, ημο βνήβμνμο θαβδημφ ηαζ ηςκ βθοηχκ. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ηςκ ακδνμθμβζηχκ.   

 

Γξάθεκα 42 – Αλδξνινγηθά: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 43 – Αλδξνινγηθά: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

Γξάθεκα 44 – Αλδξνινγηθά: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

 

4.7.1.13 Γπλαηθνινγηθά 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,0005), ράνζα ηαζ εαθαζζζκά 

(p=0,0005), ηαζ βνήβμνμ θαβδηυ (p=0,016). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ:  δθζηία 

(p=0,243), δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,734), υζπνζα (p=0,500), παηάηεξ (p=0,138), 

θνμφηα (p=0,982), θαπακζηά (p=0,257), λδνμφξ ηανπμφξ (p=0,132), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά 

(p=0,571), βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά (p=0,496), αοβά (p=0,361), εθαζυθαδμ (p=0,819), άθθα 
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θίπδ (p=0,947), αθημμθμφπα πμηά (p=0,927), ακαροηηζηά (p=0,961), ηαθέ ηαζ αθερήιαηα 

(p=0,722), ιαβεζνεοηά (p=0,212), ηαζ βθοηά (p=0,200). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκβοκαζημθμβζηχκ = 0,251 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ) – 2,071 (ράνζα ηαζ 

εαθαζζζκά) + 0,799 (βνήβμνμ θαβδηυ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

443)=2,771, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0,111. Άνα 

ημ 11,1 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ηςκ βοκαζημθμβζηχκ ενιδκεφεηαζ 

απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ ρανζχκ ηαζ 

εαθαζζζκχκ ηαζ ημο βνήβμνμο θαβδημφ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ 

επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ηςκ βοκαζημθμβζηχκ.   

 

Γξάθεκα 45 – Γπλαηθνινγηθά: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 46 – Γπλαηθνινγηθά: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

Γξάθεκα 47 – Γπλαηθνινγηθά: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, 

ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

 

4.7.1.14 Καξδηαγγεηαθό ζύζηεκα 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δθζηία (p=0,003), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,0005), θφθμ 

(p=0,0005),δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,0005), ράνζα ηαζ εαθαζζζκά (p=0,001), αοβά 

(p=0,0005), εθαζυθαδμ (p=0,0005), άθθα θίπδ (p=0,002), αθημμθμφπα πμηά (p=0,005), 

ιαβεζνεοηά (p=0,007), ηαζ βνήβμνμ θαβδηυ (p=0,013). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: υζπνζα 

(p=0,522), παηάηεξ (p=0,474), θνμφηα (p=0,868), θαπακζηά (p=0,355), λδνμφξ ηανπμφξ 

(p=0,194), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά (p=0,106), βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά (p=0,891), 

ακαροηηζηά (p=0,624), ηαθέ ηαζ αθερήιαηα (p=0,426), ηαζ βθοηά (p=0,783). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ημοηανδζαββεζαημφ ζοζηήιαημξ =– 6,109 + 0,053 (δθζηία) + 0,208 (δείηηδξ 

ιάγαξ ζχιαημξ) + 2,481 (θφθμ) – 0,146 (δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα) – 0,743 (ράνζα ηαζ 

εαθαζζζκά) + 0,534 (αοβά) + 0,485 (εθαζυθαδμ) – 0,441 (άθθα θίπδ) + 0,304 (αθημμθμφπα 

πμηά) + 0,573 (ιαβεζνεοηά) + 0,353 (βνήβμνμ θαβδηυ). 
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Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

891)=4,236, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0,126.  

Άνα ημ 12,6 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ημο ηανδζαββεζαημφ 

ζοζηήιαημξ ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ηδξ δθζηίαξ, ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο 

θφθμο, ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ δδιδηνζαηχκ ηαζ ανημζηεοαζιάηςκ, ηςκ ρανζχκ ηαζ 

εαθαζζζκχκ, ηςκ αοβχκ, ημο εθαζμθάδμο, άθθςκ θζπχκ, ηςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ, ηςκ 

ιαβεζνεοηχκ ηαζ ημο βνήβμνμο θαβδημφ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ 

επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ημο ηανδζαββεζαημφ ζοζηήιαημξ.   

 

Γξάθεκα 48 – Καξδηαγγεηαθό ζύζηεκα: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 49 – Καξδηαγγεηαθό ζύζηεκα: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 50 – Καξδηαγγεηαθό ζύζηεκα: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ, ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

4.7.1.15 Νεθξά θαη θύζηε 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: θφθμ (p=0,0005), θνμφηα (p=0,018), θαπακζηά (p=0,016), 

ράνζα ηαζ εαθαζζζκά (p=0,0005), αοβά (p=0,001), ηαζ ιαβεζνεοηά (p=0,014). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δθζηία 

(p=0,440), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,153), δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,847), 

υζπνζα (p=0,367), παηάηεξ (p=0,231), λδνμφξ ηανπμφξ (p=0,679), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά 

(p=0,102), βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά (p=0,357), εθαζυθαδμ (p=0,518), άθθα θίπδ (p=0,084), 

αθημμθμφπα πμηά (p=0,398), ακαροηηζηά (p=0,172), ηαθέ ηαζ αθερήιαηα (p=0,264), 

βνήβμνμ θαβδηυ (p=0,150), ηαζ βθοηά (p=0,702). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκκεθνχκ ηαζ ηδξ ηφζηδξ = 0,702 (θφθμ) –  0,204 (θνμφηα) – 0,203 (θαπακζηά) 

– 0,579 (ράνζα ηαζ εαθαζζζκά) + 0,227 (αοβά) + 0,242 (ιαβεζνεοηά) 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

891)=3,743, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0,081.  

Άνα ημ 8,1 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ηςκ κεθνχκ ηαζ ηδξ ηφζηδξ 

ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο θφθμο, ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ θνμφηςκ, ηςκ 

θαπακζηχκ, ηςκ ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, ηςκ αοβχκ ηαζ ηςκ ιαβεζνεοηχκ. Αοηυ ζδιαίκεζ 

υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ηςκ κεθνχκ ηαζ ηδξ ηφζηδξ.   
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Γξάθεκα 51 – Νεθξά θαη θύζηε: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 52 – Νεθξά θαη θύζηε: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 53 – Νεθξά θαη θύζηε: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, 

ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

4.7.1.16 Αλνζνπνηεηηθό 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,016), θφθμ (p=0,001),παηάηεξ 

(p=0,004), λδνμφξ ηανπμφξ (p=0,022), αοβά (p=0,017), ακαροηηζηά (p=0,050), ηαθέ ηαζ 

αθερήιαηα (p=0,047), ηαζ βνήβμνμ θαβδηυ (p=0,01). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δθζηία 

(p=0,988), δδιδηνζαηά/ ανημζηεοάζιαηα (p=0,186), υζπνζα (p=0,163), θνμφηα (p=0,960), 

θαπακζηά (p=0,677), ράνζα ηαζ εαθαζζζκά (p=0,102), ηνεαηζηά ηαζ αθθακηζηά (p=0,904), 

βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά (p=0,439), εθαζυθαδμ (p=0,105), άθθα θίπδ (p=0,397), αθημμθμφπα 

πμηά (p=0,249), ιαβεζνεοηά (p=0,609), ηαζ βθοηά (p=0,683). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ημοακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ = 0,052 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ) + 0,651 

(θφθμ) + 0,372 (παηάηεξ) + 0,196 (λδνμφξ ηανπμφξ) + 0,234 (αοβά) – 0,149 (ακαροηηζηά) – 

0,143 (ηαθέ ηαζ αθερήιαηα) + 0,320 (βνήβμνμ θαβδηυ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(20, 

891)=3,022, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ =0,67.  

Άνα ημ 6,7 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ 

ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο, ηαζ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ ηδξ παηάηαξ, ηςκ λδνχκ ηανπχκ, ηςκ αοβχκ, ηςκ ακαροηηζηχκ, ημο ηαθέ ηαζ 

ηςκ αθερδιάηςκ ηαζ ημο βνήβμνμο θαβδημφ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ 

επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ.   
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Γξάθεκα 54 – Αλνζνπνηεηηθό: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

Γξάθεκα 55 – Αλνζνπνηεηηθό: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

Γξάθεκα 56 – Αλνζνπνηεηηθό: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, 

ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.  
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ΑΝΧ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 0,130 -0,075 0,210 0,173 
 

-0,089 0,085 
 

-0.092 
 

-0,107 
   

0,077 
  

-0,076 
 

0,161 0,082 
 

ΤΚΧΣΗ ΚΑΗ ΥΟΛΖΓΧΥΟ ΚΤΣΖ 0,132  0,109 0,256 
     

0,101 -0,130 
 

-0,086 0,101 0,105 
    

0,223 0,462 
 

ΛΔΠΣΟ ΔΝΣΔΡΟ 0,104 -0,077 0,144 0,200 
      

-0,130 
 

-0,098 
      

0,079 0,105 
 

ΠΑΥΤ ΔΝΣΔΡΟ 0,075 0,074  0,163 
      

-0,125 -0,085 
        

0,152 
 

ΑΛΑΣΑ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΣΟΗΥΔΗΑ 0,103  0,042 0,253 
         

0,122 
     

0,125 
 

0,092 

ΑΝΑΓΚΑΗΑ ΛΗΠΗΓΗΑ 0,157  0,172 0,297 
  

-0,079 -0,122 -0,074 
 

-0,113 
 

-0069 
  

-0,084 
   

0,115 0,106 
 

ΑΚΥΑΡΑ  0,135  0,165 0,234 0,067 
   

-0,099 0101 -0,149 
     

0,087 
  

0,139 0,073 0,100 

ΑΝΑΓΚΖ Δ ΒΗΣΑΜΗΝΔ 0,094  0,147 0,175 
      

-0,152 0,100 
 

0,111 
 

-0,071 
   

0,113 
  

ΔΠΗΝΔΦΡΗΓΗΑ 0,072  0,095 0,216 
 

0,081 
    

-0,100 
  

0,089 
     

0,097 0,073 
 

ΤΠΟΦΖΖ 0,116  0,136 0,300 
      

-0,096 
    

-0,085 
      

ΘΤΡΔΟΔΗΓΖ 0,132  0,173 0,310 
      

-0,161 
  

0,073 
 

-0,086 -0,115 
  

0,115 
 

0,077 

ΑΝΓΡΟΛΟΓΗΚΑ  0,137 0,160 0,100  
   

-0,141 
     

0,189 
      

0,103 -0,108 

ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΑ  0,111  0,176  
      

-0,204 
         

0,124 
 

ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΑ 0,126 0,108 0,209 0,274 0,146 
     

-0,118 
  

0,119 0,116 -0,105 0,092 
  

0,098 0,087 
 

ΝΔΦΡΑ ΚΑΗ ΚΤΣΖ 0,081   0,174 
   

-0,095 -0,096 
 

-0,206 
  

0,113 
     

0,093 
  

ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟ  0,067  0,083 0,115 
  

0,106 
  

0078 
   

0,083 
   

-0,070 -0,067 
 

0,126 
 

Πίλαθαο 24 – ρέζε δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ θαη ζπρλόηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ κε ην λνζνινγηθό θάζκα. 



 

 

4.7.2 ρέζε επηπέδσλ θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη λνζνινγηθνύ θάζκαηνο 

Ζ εθανιμβή ηδξ πμθθαπθήξ βναιιζηήξ παθζκδνυιδζδξ έβζκε ιε ζηυπμ κα ζπεδζαζηεί έκα 

ιαεδιαηζηυ ιμκηέθμ ημ μπμίμ κα πενζβνάθεζ ημ κμζμθμβζηυ θάζια (άκς βαζηνεκηενζηυ 

ζφζηδια, ζοηχηζ ηαζ πμθδδυπμξ ηφζηδ, θεπηυ ηαζ παπφ έκηενμ, ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ 

ιζηνμζημζπεία, ακαβηαία θζπίδζα, ζάηπανα, ακάβηδ ζε αζηαιίκεξ, επζκεθνίδζα, οπυθοζδ, 

εονεμεζδήξ, ακδνμθμβζηά, βοκαζημθμβζηά, ηανδζαββεζαηά, κεθνά ηαζ ηφζηδ ηαζ 

ακμζμπμζδηζηυ), ζε ζπέζδ ιε ημ θφθμ, ηδκ δθζηία, ημ δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ ηαζ ηζξ ηνεζξ 

ζοπκυηδηεξ ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ (π.π., ζηδκ ενβαζία, ζημ ζπίηζ, ηαηά ημκ εθεφεενμ 

πνυκμ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ παναβμκηζηή ακάθοζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίμο «Φοζζηή 

άζηδζδ». 

Σέεδηε ςξ οπυεεζδ υηζ ημ κμζμθμβζηυ θάζια εκυξ ηαημίημο πμο ζοιιεηείπε ζηδ δζαηνζαή 

ιπμνεί κα «ελανηάηαζ» απυ ημ θφθμ, ηδκ δθζηία, ημ δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ ηαζ ηζξ ηνεζξ 

ζοπκυηδηεξ ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. 

Ζ ζοκμθζηή ααειμθμβία ημο ζοζηήιαημξ ημο ακενςπίκμο μνβακζζιμφ απεηέθεζε ηδκ 

ελανηδιέκδ ιεηααθδηή ηαζ ακελάνηδηεξ μζ πνμακαθενυιεκεξ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ 

ιεηααθδηέξ.Ο ζπεδζαζιυξ ημο ιμκηέθμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ηζξ ιεευδμοξ Enter ηαζ 

αδιαηζηή ηαζ μ έθεβπμξ ηςκ παναδμπχκ βζα ηδκ εβηονυηδηά ημο βζα ηα 16 ζοζηήιαηα πμο 

ιεθεηήεδηακ ήηακ:  

(1) Σμ είδμξ ηςκ δεδμιέκςκ ιαξ είκαζ ανζειδηζημφ ηφπμο, ηυζμ βζα ηδκ ελανηδιέκδ υζμ 

ηαζ βζα ηζξ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ ηαζ κα ιεηνμφκηαζ ζε ηαηηζηή ηθίιαηά.  

(2) Ζ ζπέζδ δείβιαημξ – ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ ζηα δεδμιέκα  λεπενκμφζε ηαηά πμθφ 

ημ υνζμ ηςκ 20 παναηδνήζεςκ ακά ακελάνηδηδ ιεηααθδηή βζα έκα επανηέξ 

παθζκδνμιζηυ ιμκηέθμ (ήηακ 152).  

(3) Ηηακμπμζήεδηε δ παναδμπή ηδξ ηακμκζηυηδηαξ (βνάθδια ηαηακμιήξ ηςκ οπμθμίπςκ) 

ζφιθςκα ιε ηα βναθήιαηα πμο πανήβαβε ημ ζηαηζζηζηυ πνυβναιια ηαζ απυ ηζξ 

αενμζζηζηέξ ζοπκυηδηεξ ηςκ ακαιεκυιεκςκ ηαζ ηςκ παναηδνμφιεκςκ ηζιχκ ηδξ 

ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ.  

(4) Ο έθεβπμξ ηδξ παναδμπήξ ηδξ μιμζηεδαζηζηυηδηαξ θαίκεηαζ απυ ηδκ ηοπαία 

ηαηακμιή ηςκ ημοηίδςκ ζημ βνάθδια ηςκ ιαεδηζημπμζδιέκα οπυθμζπα, έκακηζ ηςκ 

πνμαθεπυιεκςκ ηζιχκ, πμο ελαζθάθζγε ηδκ ηήνδζδ ηδξ παναδμπήξ ηδξ 

μιμζηεδαζηζηυηδηαξ.  
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(5) Ο έθεβπμξ ηδξ παναδμπήξ ηδξ βναιιζηυηδηαξ έβζκε ιε ηδκ αμήεεζα πμθθαπθμφ 

βναθήιαημξ ελεηάγμκηαξ ιζα-ιζα υθεξ ηζξ ιεηααθδηέξ ημο ιμκηέθμο.   

(6) Απυ ημοξ δείηηεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ζοββναιιζηυηδηαξ δεκ 

δζαπζζηχεδηε πνυαθδια ζοββναιιζηυηδηαξ ζηα δεδμιέκα.   

(7) ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ αηναίςκ ηζιχκ ηαζ ηςκ παναηδνήζεςκ επίδναζδξ 

πνδζζιμπμζήεδηακ μζ δείηηεξ Leverage, Cook, standardised DFFITS, ηαζ standardised 

DFBETAS βζα ηάεε ακελάνηδηδ ιεηααθδηή. Οζ ηζιέξ βζα ημοξ δείηηεξ Cook, 

Standardised DFFIT υπςξ ηαζ βζα ημοξ δείηηεξ DFBETA βζα ηζξ ακελάνηδηεξ 

ιεηααθδηέξ ημο ιμκηέθμο ήηακ ιζηνυηενεξ ημο 1. Δπίζδξ ηαζ βζα ημ δείηηδ Leverage 

δεκ οπήνπε ηαιία ηζιή ιεβαθφηενδ ημο 0,50. Έηζζ δζαπζζηχεδηε υηζ δεκ οπήνπακ 

πενζπηχζεζξ μζ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα εεςνδεμφκ αηναίεξ ηζιέξ ή οπμρήθζεξ βζα 

παναηδνήζεζξ επίδναζδξ. 
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4.7.2.1 Άλσ γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: θφθθμ (p=0,003), δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ (p=0,0005), δθζηία 

(p=0,004), θδ-ζπίηζ (p=0002,) ηαζ θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ (p=0,0005). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: θδ-

ενβαζία (p=0121). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ημοάκς βαζηνεκηενζημφ ζοζηήιαημξ = 1,313 (θφθθμ) + 0,229 (δείηηδ ιάγαξ 

ζχιαημξ) – 0,61 (δθζηία) + 1,425 (θδ-ζπίηζ) – 1,259 (θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(6, 

905)=15,927, p<0,0005)], εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.096. 

Άνα ημ 9.6% ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ημο άκς βαζηνεκηενζημφ 

ζοζηήιαημξ ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ηδξ θφθθμο, ηδξ δθζηίαξ ημο δείηηδ ιάγαξ 

ζχιαημξ ηαζ ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζημκ ζπίηζ ηαζ ζημκ εθεφεενμ πνυκμ. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ημο άκς βαζηνεκηενζημφ 

ζοζηήιαημξ.  

 

Γξάθεκα 57 – Άλσ γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 58 – Άλσ γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 59 – Άλσ γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ, ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 
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4.7.2.2 πθώηη θαη ρνιεδόρνο θύζηε 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: θφθθμ (p=0,0005), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ (p=0,012), ηαζ θδ-

εθεφεενμξ πνυκμξ (p=0,003). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ::δθζηία 

(p=0,767), θδ-ενβαζία (p=0,665), ηαζ θδ-ζπίηζ (p=0,059). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ημοζοηςηζμφ ηαζ πμθδδυπμο ηφζηδξ =  2,447 (θφθθμ) + 0,106 (δείηηδξ ιάγαξ 

ζχιαημξ) – 0,845 (θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(6, 

905)=12,156, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.075. 

Άνα ημ 7.5 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ημο ζοηςηζμφ ηαζ ηδξ πμθδδυπμο 

ηφζηδξ ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ηδξ δθζηίαξ, ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ ηαζ ηδξ 

θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζημκ εθεφεενμ πνυκμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ 

επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ημο ζοηςηζμφ ηαζ ηδξ πμθδδυπμο ηφζηδξ.  

 

Γξάθεκα 60 – πθώηη θαη ρνιεδόρνο θύζηε: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 61 – πθώηη θαη ρνιεδόρνο θύζηε: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 62 – πθώηη θαη ρνιεδόρνο θύζηε: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ, ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 
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4.7.2.3 Λεπηό έληεξν 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: Φφθθμ (p=0,0005), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,0005), 

Ζθζηία (p=0,003), ηαζ ΦΓ-Δθεφεενμξ Υνυκμξ (p=0,020). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: θδ-

ενβαζία (p=0,370) ηαζθδ-πίηζ (p=0,146). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ημοθεπημφ εκηένμο = 1,519 (θφθθμ) + 0,128(δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  ) – 0,52 

(δθζηία) – 0,865 (θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(6, 

905)=11,588, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.071.  

Άνα ημ 7.1 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ημο θεπημφ εκηένμο ενιδκεφεηαζ 

απυ ηδ δζαηφιακζδ ηδξ δθζηίαξ, ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο, ηαζ ηδξ θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ 

επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ημο θεπημφ εκηένμο.   

 

Γξάθεκα 63 – Λεπηό έληεξν: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 64 – Λεπηό έληεξν: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 65 – Λεπηό έληεξν: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.  



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

228 

 

4.7.2.4 Παρύ έληεξν 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: Φφθθμ (p=0,008), Ζθζηία (p=0,006), ΦΓ-πίηζ (p=0,047) ηαζ 

ΦΓ-Δθεφεενμξ Υνυκμξ (p=0,031). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δείηηδξ 

ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,553), ηαζ θδ-ενβαζία (p=0,637). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ημοπαπέμξ εκηένμο = 6,600 + 0,977 (θφθθμ) – 0,048 (δθζηία) – 0,167 (θδ-ζπίηζ) 

– 0,509 (θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(6, 

905)=6,738, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.043.  

Άνα ημ 4,3 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ημο παπέμξ εκηένμο ενιδκεφεηαζ 

απυ ηδ δζαηφιακζδ ηδξ δθζηίαξ, ημο θφθμο, ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζημ ζπίηζ ηαζ ηαηά 

ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία 

παπέμξ εκηένμο.   

 

Γξάθεκα 66 – Παρύ έληεξν: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

229 

 

 

Γξάθεκα 67 – Παρύ έληεξν: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 68 – Παρύ έληεξν: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 
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4.7.2.5 Αλάγθεο ζε άιαηα θαη κηθξνζηνηρεία 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: Φφθμ (p=0,0005), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,011)ηαζ ΦΓ-

Δθεφεενμξ Υνυκμξ (p=0,39). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δθζηία 

(p=0,421), θδ-ενβαζία (p=0,466), ηαζ θδ-ζπίηζ (p=0,126). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκ ακαβηχκ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία = 2,273 (θφθθμ) + 0,099 (δείηηδξ 

ιάγαξ ζχιαημξ  ) – 0,551 (θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ) 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(6, 

905)=11,278, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.070.  

Άνα ημ 7 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ακάβηεξ ζε 

άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο 

θφθμο ηαζ ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ 

παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ 

ιζηνμζημζπεία.   

 

Γξάθεκα 69 – Αλάγθεο ζε άιαηα θαη κηθξνζηνηρεία: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο 

ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 70 – Αλάγθεο ζε άιαηα θαη κηθξνζηνηρεία: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 71 – Αλάγθεο ζε άιαηα θαη κηθξνζηνηρεία: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 
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4.7.2.6 Αλαγθαία Ληπίδηα 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: θφθθμ (p=0,0005), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,0005), δθζηία 

(p=0,011) ηαζ θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ (p=0,011). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: θδ-

ενβαζία (p=0350,) ηαζ θδ-ζπίηζ (p=0,538). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκακαβηαίςκ αιζκμλέςκ = 2,101 (θφθθμ) + 0,125 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ) – 

0,034 (δθζηία) – 0,465 (θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(6, 

905)=19,089, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.112.  

Άνα ημ 11,2 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ηςκ ακαβηαίςκ αιζκμλέςκ 

ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ηδξ δθζηίαξ, ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο, ηαζ ηδξ 

θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς 

πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ηςκ ακαβηαίςκ αιζκμλέςκ.   

 

 

Γξάθεκα 72 – Αλαγθαία ιηπίδηα: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 73 – Αλαγθαία ιηπίδηα: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 74 – Αλαγθαία ιηπίδηα: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, 

ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 
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4.7.2.7 άθραξα 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: θφθμ (p=0,0005), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,0005), δθζηία 

(p=0,)010, θδ-ενβαζία (p=0,29), ηαζ θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ (p=0,001). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: θδ-ζπίηζ 

(p=0,763). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκζαηπάνςκ = 2,856 (θφθμ) + 0,186(δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ) – 0,062 (δθζηία) 

+ 1,074 (θδ-ενβαζία) – 1,045 (θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(6, 

905)=6,297, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.079.  

Άνα ημ 7,9 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα ζάηπανα 

ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ηδξ δθζηίαξ, ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ηδξ θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ζημ ζπίηζ ηαζ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς 

πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα ζάηπανα.   

 

Γξάθεκα 75 – άθραξα: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 76 – άθραξα: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 77 – άθραξα: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.  
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4.7.2.8 Αλάγθε ζε βηηακίλεο 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: θφθμ (p=0,0005), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,0005), ηαζ θδ-

εθεφεενμξ πνυκμξ (p=0,001). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δθζηία 

(p=0,432), θδ-ενβαζία (p=0,144) ηαζ θδ-ζπίηζ (p=0,812). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκακαβηχκ ζε αζηαιίκεξ = 3,062 (θφθμ) + 0,270 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  ) – 

1,594 (θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(6, 

905)=7,919, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.050.  

Άνα ημ 5 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ακάβηεξ ζε 

αζηαιίκεξ ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο ηαζ ηδξ 

θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς 

πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ακάβηεξ ζε αζηαιίκεξ.  

 

Γξάθεκα 78 – Αλάγθε ζε βηηακίλεο: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 79 – Αλάγθε ζε βηηακίλεο: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

 

 

Γξάθεκα 80 – Αλάγθε ζε βηηακίλεο: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ, ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 
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4.7.2.9 Δπηλεθξίδηα 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: θφθμ (p=0,0005), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,010), ηαζ θδ-

εθεφεενμξ πνυκμξ (p=0,025). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δθζηία 

(p=0,644), θδ-ενβαζία (p=0,604) ηαζ θδ-ζπίηζ (p=0,647). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκεπζκεθνζδίςκ = 3,900 (θφθμ) + 0,206 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  ) – 1,233 (θδ-

εθεφεενμξ πνυκμξ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(6, 

905)=6,811, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.043.  

Άνα ημ 4,3 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ηςκ επζκεθνζδίςκ ενιδκεφεηαζ 

απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ ηαζ ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ 

εθεφεενμ πνυκμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ηςκ 

επζκεθνζδίςκ.   

 

Γξάθεκα 81 – Δπηλεθξίδηα: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 82 – Δπηλεθξίδηα: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 83 – Δπηλεθξίδηα: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 
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4.7.2.10 Τπόθπζε 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: θφθμ (p=0,0005), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,0005), δθζηία 

(p=0,050), ηαζ θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ (p=0,036). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: θδ-

ενβαζία (p=0735,) ηαζ  θδ-ζπίηζ (p=0,73). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηδξοπυθοζδξ = 1,598 (θφθμ) + 0,094 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ ) – 0,024 (δθζηία) 

– 0,300 (θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(6, 

905)=16,059, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.096. 

Άνα ημ 9,6 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ηδξ οπυθοζδξ ενιδκεφεηαζ απυ 

ηδ δζαηφιακζδ ηδξ δθζηίαξ, ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο, ηαζ ηδξ θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ 

επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ηδξ οπυθοζδξ.   

 

Γξάθεκα 84 – Τπόθπζε: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 85 – Τπόθπζε: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 86 – Τπόθπζε: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 
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4.7.2.11 Θπξενεηδήο 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: θφθμ (p=0,0005), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,0005), ηαζ θδ-

εθεφεενμξ πνυκμξ (p=0,007). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δθζηία 

(p=0,379), θδ-ενβαζία (p=0,964) ηαζ θδ-ζπίηζ (p=0,841). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ημοεονεμεζδή = 3,760 (θφθμ) + 0,224 (δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  ) – 0,878 (θδ-

εθεφεενμξ πνυκμξ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(6, 

905)=15,306 p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.092.  

Άνα ημ 9,2 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ημο εονμεζδμφξ ενιδκεφεηαζ απυ 

ηδ δζαηφιακζδ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο ηαζ ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά 

ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία 

ημο εονμεζδμφξ.   

 

Γξάθεκα 87 – Θπξενεηδήο: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 88 – Θπξενεηδήο: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 89 – Θπξενεηδήο: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.  
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4.7.2.12 Αλδξνινγηθά 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δθζηία (p=0,003), ηαζ θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ (p=0,032). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δείηηδξ 

ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,99), θδ-ενβαζία (p=0,470) ηαζ θδ-ζπίηζ (p=0,373). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκ ακδνμθμβζηχκ = 0,041 (δθζηία) – 0,940 (θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(5, 

442)=3,588, p=0,003), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.039.  Άνα 

ημ 3,9 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ηςκ ακδνμθμβζηχκ ενιδκεφεηαζ απυ 

ηδ δζαηφιακζδ ηδξ δθζηίαξ ηαζ ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ηςκ ακδνμθμβζηχκ.   

 

Γξάθεκα 90 – Αλδξνινγηθά: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 91 – Αλδξνινγηθά: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 92 – Αλδξνινγηθά: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 
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4.7.2.13 Γπλαηθνινγηθά 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,001), Ζθζηία (p=0,004), ηαζ ΦΓ-

Δθεφεενμξ Υνυκμξ (p=0004,). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: θδ-

ενβαζία (p=0,223) ηαζ θδ-ζπίηζ (p=0,051).  

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκβοκαζημθμβζηχκ = 8,286 + 0,222(δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ) – 0,122 (δθζηία) – 

1,444 (θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(5, 

458)=6,886, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.070.  

Άνα ημ 7 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ηςκ βοκαζημθμβζηχκ ενιδκεφεηαζ 

απυ ηδ δζαηφιακζδ ηδξ δθζηίαξ, ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ ηαζ ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ 

κμζμθμβία ηςκ βοκαζημθμβζηχκ.   

 

Γξάθεκα 93 – Γπλαηθνινγηθά: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 94 – Γπλαηθνινγηθά: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 95 – Γπλαηθνινγηθά: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, 

ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.  
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4.7.2.14 Καξδηαγγεηαθό ζύζηεκα 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: Φφθμ (p=0,0005), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,0005), ηαζ 

ΦΓ-Δθεφεενμξ Υνυκμξ (p=0,). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δθζηία 

(p=0,95), θδ-ενβαζία (p=0,904), ηαζ θδ-ζπίηζ (p=0,531). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ημοηανδζαββεζαημφ ζοζηήιαημξ = 2,244 (θφθμ) + 0,195 (δείηηδξ ιάγαξ 

ζχιαημξ) – 0,765 (θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(6, 

905)=14,944, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 090.  Άνα 

ημ 9 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ημο ηανδζαββεζαημφ ζοζηήιαημξ 

ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο θφθμο, ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ ηαζ ζηδξ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ.  Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ 

επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ημο ηανδζαββεζαημφ ζοζηήιαημξ. 

 

Γξάθεκα 96 – Καξδηαγγεηαθό ζύζηεκα: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 97 – Καξδηαγγεηαθό ζύζηεκα: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 98 – Καξδηαγγεηαθό ζύζηεκα: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ, ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.  
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4.7.2.15 Νεθξά θαη θύζηε 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: Φφθμ (p=0,0005) ΦΓ-Δνβαζία (p=0,013), ηαζ ΦΓ-Δθεφεενμξ 

Υνυκμξ (p=0,027). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ:  θφθμ 

(p=0,), δθζηία (p=0,559), ηαζ θδ-ζπίηζ (p=0,819). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ηςκ κεθνχκ ηαζ ηδξ ηφζηδξ = 0,655 (θφθθμ) + 0,387 (θδ-ενβαζία) – 0, 229 (θδ-

εθεφεενμξ πνυκμξ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(6, 

905)=5,063, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.032.  

Άνα ημ 3.2 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ηςκ κεθνχκ ηαζ ηδξ ηφζηδξ 

ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο θφθμο, ηδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ ενβαζία ηαζ 

ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ.  Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ 

κμζμθμβία ηςκ κεθνχκ ηαζ ηδξ ηφζηδξ.  

 

Γξάθεκα 99 – Νεθξά θαη θύζηε: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 100 – Νεθξά θαη θύζηε: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 101 – Νεθξά θαη θύζηε: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ, ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 
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4.7.2.16 Αλνζνπνηεηηθό 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο 

εζζάβμκηαζ ζημ ιμκηέθμ είκαζ: θφθμ (p=0,005), δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  (p=0,039), ηαζ θδ-

εθεφεενμξ πνυκμξ (p=0,006). 

Γεκ εζζήπεδζακ ζημ ιμκηέθμ βζαηί δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ μζ ιεηααθδηέξ: δθζηία 

(p=0,5590, θδ-ενβαζία (p=0,810)ηαζ θδ-ζπίηζ (p=0,819). 

Με αάζδ ημοξ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ πανήπεδ δ ελήξ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ: ζοκμθζηή 

ααειμθμβία ημοακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ = 0,636 (θφθθμ) + 0,044 (δείηηδξ ιάγαξ 

ζχιαημξ) – 0,397 (θδ-εθεφεενμξ πνυκμξ). 

Ζ ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [F(6, 

905)=3,873, p=0,0005), εκχ μ ζοκηεθεζηήξ ημο Pearson ζημ ηεηνάβςκμ (R
2
) είκαζ 0.025.  

Άνα ημ 2,5 % ηδξ δζαηφιακζδξ ημο κμζμθμβζημφ θάζιαημξ ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ 

ενιδκεφεηαζ απυ ηδ δζαηφιακζδ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ, ημο θφθμο ηαζ ηδξ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ 

επδνεάγμοκ ηδ κμζμθμβία ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ. 

 

Γξάθεκα 102 – Αλνζνπνηεηηθό: Ηζηόγξακκα γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 
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Γξάθεκα 103 – Αλνζνπνηεηηθό: P-P plot γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

 

 

Γξάθεκα 104 – Αλνζνπνηεηηθό: Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ, 

ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 
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Πίλαθαο 25 – ρέζε θπζηθή δξαζηεξηόηεηαο κε ην λνζνινγηθό θάζκα 
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ΑΝΧ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 0,096 0,113 0,180 -0,098 
 

0,116 -0,142 
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ΛΔΠΣΟ ΔΝΣΔΡΟ 0,071 0,161 0,124 -0,102 
  

-0,087 

ΠΑΥΤ ΔΝΣΔΡΟ 0,043 0,105  -0,096 
 

0,075 -0,072 

ΑΛΑΣΑ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΣΟΗΥΔΗΑ 0,070 0,203 0,085  
  

-0,067 

ΑΝΑΓΚΑΗΑ ΛΗΠΗΓΗΑ 0,112 0,281 0,151 -0,085 
  

-0,081 

ΑΚΥΑΡΑ  0,079 0,218 0,129 -0,087 0,073 
 

-0,104 

ΑΝΑΓΚΖ Δ ΒΗΣΑΜΗΝΔ 0,050 0,163 0,130  
  

-0,110 

ΔΠΗΝΔΦΡΗΓΗΑ 0,043 0,180 0,087  
  

-0,074 

ΤΠΟΦΖΖ 0,096 0,235 0,125 -0,066 
  

-0,058 

ΘΤΡΔΟΔΗΓΖ 0,092 0,286 0,155  
  

-0,087 

ΑΝΓΡΟΛΟΓΗΚΑ  0,039  0,145  
  

-0,101 

ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΑ  0,070  0,155 -0,134 
  

-0,132 

ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΑ 0,090 0,248 0,195  
  

-0,110 

ΝΔΦΡΑ ΚΑΗ ΚΤΣΖ 0,032 0,162   0,085 
 

-0,074 

ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟ  0,025 0,112 0,071  
  

-0,091 

  



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

255 

 

5. ΤΕΖΣΖΖ 

Ο ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ ήηακ κα ιεθεηήζεζ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηνυπμ γςήξ, ηζξ 

δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ, ηδκ ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ, ηα επίπεδα ηδξ 

θοζζηήξδναζηδνζυηδηαξ, ημ κμζμθμβζηυ θάζια ηαζ ημ μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ οβείαξ ηςκ 

ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ ιέζδξ δθζηίαξ. Γζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ιεθέηδξ πνδζζιμπμζήεδηακ ηα 

ενςηδιαημθυβζα «δδιμβναθζηά ζημζπεία ηαζ ηνυπμξ γςήξ», «δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ 

ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ», «θοζζηή άζηδζδ», «ζαηνζηυ ζζημνζηυ ηαζ ηαηάζηαζδ 

οβείαξ» ηαζ «μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ οβείαξ». 

ηα ενςηδιαημθυβζα αοηά απάκηδζακ 912 ηάημζημζ ημο Ν. Λαηςκίαξ. Με παναβμκηζηή 

ακάθοζδ μιαδμπμζήεδηακ μζ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ. ηδ ζοκέπεζα υθα ηα δεδμιέκα 

ακαθφεδηακ. ημ πανυκ ηεθάθαζμ βίκεηαζ ζογήηδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ιεθέηδξ 

ζφιθςκα ιε ηζξ δδιμβναθζηέξ πθδνμθμνίεξ ηςκ αηυιςκ πμο πήνακ ιένμξ ζηδκ ένεοκα. 

5.1 Πνηόηεηα θαη ηξόπνο δσήο 

5.1.1 Πνηόηεηα ύπλνπ 

Σα ζημζπεία δείπκμοκ υηζ ζπεδυκ μζ ιζζμί Λάηςκεξ ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα ιε ημκ φπκμ, 

ιε ζπεδυκ 1 ζημοξ 5 κα ημζιάηαζ <7 χνεξ/ ιένα.  Οζ άκδνεξ έπμοκ ηαθφηενδ πμζυηδηα φπκμο 

απυ ηζξ βοκαίηεξ.  Ζ πμζυηδηα ημο φπκμο αεθηζχκεηαζ επίζδξ υζμ αολάκεηαζ ημ ιμνθςηζηυ 

επίπεδμ.  Οζ εθεφεενμζ επαββεθιαηίεξ έπμοκ ηαθφηενδ πμζυηδηα φπκμο απυ ημοξ δδιμζίμοξ 

οπαθθήθμοξ, πζεακυηαηα βζαηί έπμοκ εθεφεενμ ςνάνζμ, εκχ μζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ πνέπεζ κα 

είκαζ ζηδκ εέζδ ημοξ ζηζξ επηά ημ πνςί.   

5.1.2 Αιιεξγίεο 

Έκαξ ζημοξ πέκηε ηαημίημοξ ηδξ Λαηςκίαξ ακηζιεηςπίγεζ ηάπμζα πνυαθδια αθθενβίαξ, εκχ 

ημ θαζκυιεκμ εκημκυηενμ ζημοξ άκδνεξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ βοκαίηεξ.  Αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ 

ζημ βεβμκυξ υηζ μζ άκδνεξ ανίζημκηαζ πενζζζυηενεξ χνεξ εηηυξ ηδξ μζηίαξ ηαζ είκαζ 

εκδεπμιέκςξ πενζζζυηενμ εηηεεεζιέκμζ ζε πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ πμο ηζξ πνμηαθμφκ 

(π.π., αβνμηζηέξ ενβαζίεξ, πνήζδ γζγακζμηηυκςκ, η.θ.π.).   

5.1.3 Δπίπεδα ελέξγεηαο, δηάζεζε θαη άγρνο 

Σα επίπεδα εκένβεζαξ ηςκ Λαηχκςκ είκαζ ανηεηά ηαθά, ηαεχξ ιυθζξ 1 ζημοξ 10 δδθχκεζ 

παιδθά επίπεδα.  Ζ δζάεεζδ ηςκ Λαηχκςκ είκαζ επίζδξ ανηεηά ηαθή, ηαεχξ 7 ζημοξ 10 

δδθχκμοκ υηζ είκαζ ηαθή ή ελαζνεηζηή.   Χζηυζμ, απυ υ,ηζ ηαηαβνάθδηε ζηδκ ένεοκα, έπμοκ 
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πμθφ άβπμξ, ηαεχξ 9 ζημοξ 10 δδθχκμοκ υηζ είκαζ ζε ιέηνζα ηαζ αολδιέκα επίπεδα.  Οζ 

βοκαίηεξ έπμοκ πενζζζυηενμ άβπμξ απυ ημοξ άκδνεξ, εκχ μζ άκδνεξ έπμοκ ηαθφηενδ δζάεεζδ 

ηαζ επίπεδα εκένβεζαξ απυ ηζξ βοκαίηεξ.  Δπίζδξ, μζ πακηνειέκμζ, πνμθακχξ θυβς ηςκ 

μζημβεκεζαηχκ οπμπνεχζεςκ έπμοκ πενζζζυηενμ άβπμξ απυ ημοξ άβαιμοξ, εκχ δδθχκμοκ 

επίζδξ παιδθυηενα επίπεδα εκένβεζαξ.  Απυ ηα ζημζπεία θαίκεηαζ υηζ ημ άβπμξ αθθά ηαζ δ 

εκένβεζα αολάκμκηαζ ζηζξ δθζηίεξ 45-54 ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιεζχκμκηαζ ηαζ πάθζ, αθθά ηάης 

απυ ηα ανπζηά επίπεδα. Σα επίπεδα άβπμοξ ιεζχκμκηαζ υζμ αολάκεηαζ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ, 

εκχ ακηίεεηα δ δζάεεζδ αολάκεηαζ. Οζ ζδζςηζημί οπάθθδθμζ έπμοκ πμθφ πενζζζυηενμ άβπμξ 

απυ ημοξ δδιμζίμοξ οπαθθήθμοξ, πνμθακχξ θυβς ηδξ ααεααζυηδηαξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ.  

Οζ ηάημζημζ ηςκ αζηζηχκ γςκχκ έπμοκ παιδθυηενα επίπεδα άβπμοξ, ηάηζ ημ μπμίμ θαίκεηαζ 

πανάδμλμ.  

5.1.4 Δηδηθή δηαηξνθή 

Μυθζξ 1 ζημοξ 10 ηαημίημοξ ηδξ Λαηςκίαξ δδθχκμοκ υηζ αημθμοεμφκ εζδζηή ιμνθή 

δζαηνμθήξ ή υηζ είκαζ πμνημθάβμζ.  Απυ υηζ θαίκεηαζ απυ ηα ζημζπεία πμο ζοβηεκηνχεδηακ 

πενζζζυηενεξ βοκαίηεξ αημθμοεμφκ εζδζηή δζαηνμθή ζε ζπέζδ ιε ημοξ άκδνεξ. Δπίζδξ, 

πενζζζυηενμζ πακηνειέκμζ αημθμοεμφκ εζδζηή δζαηνμθή ζε ζπέζδ ιε ημοξ άβαιμοξ. ηδκ 

πθεζμρδθία ημοξ μζ Λάηςκεξ δεκ ηαηακαθχκμοκ αζμθμβζηά πνμσυκηα, αζηαιίκεξ, θοηζηά 

ζοιπθδνχιαηα ή αθερήιαηα, ηαζ ζοιπθδνχιαηα δζαηνμθήξ βζα ηδκ αφλδζδ ημο ιοσημφ 

υβημο. Οζ πενζζζυηενμζ ηνχκε πνςζκυ, βεφια ηαζ δείπκμ ηαεδιενζκά, εκχ ανηεημί απυ 

αοημφξ ηνχκε εκδζάιεζα (2 ζημοξ 5).    

5.1.5 Γηάζεζε ιόγν βάξνπο 

Ηηακμπμζδιέκμζ απυ ημ ζςιαηζηυ ημοξ αάνμξ είκαζ θζβυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ Λάηςκεξ ηαζ 6 

ζημοξ 10 έπμοκ ηδκ επζεοιία κα πάζμοκ ηζθά, εκχ 1ζημοξ 5 έπεζ ηάκεζ πνμζπάεεζα κα πάζεζ 

αάνμξ πάκς απυ 5 θμνέξ.  Γφμ ζημοξ 5 ακηζιεηςπίγμοκ άβπμξ θυβς ημο ζςιαηζημφ ημο 

αάνμοξ ηαζ δδθχκμοκ υηζ αοηυ ημοξ πνμηαθεί άβπμξ ηαζ ημοξ επδνεάγεζ ηδ δζάεεζδ.  Οζ 

βοκαίηεξ ηαηά ηακυκα είκαζ αοηέξ πμο επζεοιμφκ πενζζζυηενμ κα πάζμοκ αάνμξ ζε ζπέζδ ιε 

ημοξ άκδνεξ.  

5.1.6 Κάπληζκα 

Απυ ηα εονήιαηα πνμέηορε υηζ ιυθζξ 1 ζημοξ 4 Λάηςκεξ ηαπκίγεζ, ηάηζ πμο είκαζ ζαθχξ 

παιδθυηενμ απυ αοηυ πμο ηαηαβνάθεηαζ βζα ημκ Δθθδκζηυ πθδεοζιυ.  Σα ζημζπεία δείπκμοκ 

υηζ υζμ αολάκεηαζ δ δθζηία ιεζχκεηαζ ημ ηάπκζζια.  Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ υζμ αολάκεηαζ ηαζ ημ 
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ιμνθςηζηυ επίπεδμ. Χζηυζμ μζ βοκαίηεξ ηαπκίγμοκ πενζζζυηενμ απυ ημοξ άκδνεξ.  Δπίζδξ, 

μζ ζδζςηζημί οπάθθδθμζ ηαπκίγμοκ θζβυηενμ απυ ημοξ αβνυηεξ ηαζ ημοξ δδιμζίμοξ 

οπαθθήθμοξ, ηαεχξ δ απαβυνεοζδ ημο ηαπκίζιαημξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ ημ δζεονοιέκμ 

ςνάνζμ ημοξ δίκεζ θζβυηενεξ εοηαζνίεξ εκηυξ ηδξ ιέναξ βζα κα ημ πνάλμοκ.  Δίκαζ εονέςξ 

βκςζηυ υηζ ημ ηάπκζζια ζοκδέεηαζ άιεζα ιε πμθθέξ ιμνθέξ ηανηίκμο, ηανδζαββεζαηχκ 

παεήζεςκ, ηαζ ακαπκεοζηζηχκ πνμαθδιάηςκ (Rehm Taylor ηαζ Rooom, 2006). 

5.1.7 Παρπζαξθία 

Χξ πνμξ ηδκ παποζανηία, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ εβείνμοκ ζμαανέξ 

ακδζοπίεξ βζα ημκ ιέθθμκ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ημο κμζμθμβζημφ ημοξ 

θάζιαημξ ηαεχξ ηα ζημζπεία πμο ηαηαβνάθδηακ δείπκμοκ υηζ ημ 37,6% ηςκ Λαηχκςκ είκαζ 

οπέναανμζ, ημ 19,5% είκαζ παπφζανημζ ηαζ ημ 1,3% είκαζ κμζδνά παπφζανημζ, εκχ ιυθζξ ημ 

40,91% έπεζ θοζζμθμβζηυ αάνμξ. Δπίζδξ μ ιέζμξ υνμξ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ  πμο 

ηαηαβνάθδηε ήηακ 26,75 ± 4,53 kg/ m
2
, πμο είκαζ πάκς απυ ημ υνζμ ηςκ 25 kg/ m

2.
.  Απυ υ,ηζ 

θαίκεηαζ απυ ηα ζημζπεία πμο ζοβηεκηνχεδηακ μζ βοκαίηεξ είκαζ θζβυηενμ ζηακμπμζδιέκεξ 

απυ ημοξ άκδνεξ ςξ πνμξ ημ ζςιαηζηυ ημοξ αάνμξ ηαζ ιεβαθφηενδ ιενίδα απυ αοηέξ επζεοιεί 

κα πάζεζ αάνμξ, εκχ πμθφ πενζζζυηενεξ βοκαίηεξ έπμοκ ηαηή δζάεεζδ θυβμ ημο αάνμοξ ημοξ 

ζε ζπέζδ ιε ημοξ άκδνεξ. Απυ ηα ζημζπεία πμο ηαηαβνάθδηακ θαίκεηαζ επίζδξ υηζ μζ άκδνεξ 

έπμοκ ορδθυηενα επίπεδα δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ  απυ ηζξ βοκαίηεξ, μζ πακηνειέκμζ έπμοκ 

ορδθυηενμ δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  απυ ημοξ άβαιμοξ, εκχ μζ ηάημζημζ αβνμηζηχκ πενζμπχκ 

έπμοκ ορδθυηενμ δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  απυ αοημφξ ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ. Δπίζδξ, ηα 

επίπεδα ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ  ηαζ ηδξ παποζανηίαξ αολάκμκηαζ υζμ αολάκεηαζ δ 

δθζηία.  Έκα ζδιακηζηυ εφνδια ήηακ υηζ μζ ζδζςηζημί οπάθθδθμζ έπμοκ ζηαηζζηζηά 

παιδθυηενμ δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  απυ ημοξ οπυθμζπμοξ, ηάηζ πμο μ ενεοκδηήξ απμδίδεζ 

ζηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ημο ζδζςηζημφ ημιέα, ηαζ ηδκ πνμηίιδζδ πνυζθδρδξ αηυιςκ πμο 

έπμοκ θοζζμθμβζηυ αάνμξ.   

Απυ ηζξ ακαθφζεζξ ιε αάζδ ζφβηνζζδξ ημο δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ  δζαπζζηχεδηε υηζ ηα 

παπφζανηα ηαζ κμζδνά παπφζανηα άημια ηνχκε θζβυηενα θνμφηα, πενζζζυηενα ιαβεζνεοηά 

θαβδηά ηαζ βνήβμνα βεφιαηα ή junkfood.  Πζεακυηαηα θυβμ ηδξ οπεναμθζηήξ ηαηακάθςζδξ 

ηνμθήξ πίκμοκ πενζζζυηενμ κενυ.  Σα επίπεδα εκένβεζαξ ημοξ είκαζ ιεζςιέκα ηαζ 

ακηζιεηςπίγμοκ εκημκυηενα πνμαθήιαηα ζημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια (π.π., μζζμθάβμξ, 

ζημιάπζ, η.θ.π.), ημ θεπηυ έκηενμ, ημ παπφ έκηενμ, ηα επζκεθνίδζα, ημκ εονεμεζδή, ημκ 

ιεηααμθζζιυ ηςκ ζαηπάνςκ ηαζ ημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια. Έπμοκ επίζδξ πενζζζυηενα 
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ακδνμθμβζηά ηαζ βοκαζημθμβζηά πνμαθήιαηα ηαζ πμθφ ιεβαθφηενεξ ακάβηεξ ζε άθαηα, 

ιζηνμζημζπεία ηαζ αζηαιίκεξ.   

5.2 Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

Ζ πθεζμρδθία ηςκ Λαηχκςκ ηαηακαθχκεζ πμθφ ζοπκά ή ηαεδιενζκά θαπακζηά θνμφηα, 

δδιδηνζαηά/ανημζηεοάζιαηα, βάθα ή/ ηαζ βαθαηημημιζηά πνμσυκηα (π.π., ηονζά, βζαμφνηζ, 

ηθπ.), εθαζυθαδμ, ηαθέ/αθερήιαηα ηαζ βθοηά.  Δπίζδξ, 1-2 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα 

ηαηακαθχκεζ υζπνζα, ηνεαηζηά, πμοθενζηά ηαζ αθθακηζηά, αοβά, παηάηεξ, ιαβεζνεοηά 

θαβδηά, βνήβμνμ θαβδηυ (π.π., ημζη, delivery, ηθπ.) ηαζ ακαροηηζηά.  Πζμ ζπάκζα, 1-2 θμνέξ 

ημκ ιήκα ηαηακαθχκεζ ράνζα/εαθαζζζκά ηαζ λδνμφξ ηανπμφξ. Ζ πθεζμρδθία δεκ 

ηαηακαθχκεζ πμηέ αμφηονμ ή ιανβανίκδ, πανά ιυκμ εθαζυθαδμ.   Δπίζδξ, 1 ζημοξ 5 Λάηςκεξ 

ηαηακαθχκεζ αθημμθμφπα πμηά, ηαζ 1 ζημοξ 4 ακαροηηζηά ηαεδιενζκά ή πμθθέξ θμνέξ ηδκ 

εαδμιάδα. Οζ άκδνεξ ηαηακαθχκμοκ πενζζζυηενα μζκμπκεοιαηχδδ πμηά ηαζ ακαροηηζηά απυ 

ηζξ βοκαίηεξ.  Ζ πενζζζυηενμζ ηάημζημζ ηδξ Λαηςκίαξ (7 ζημοξ 10) πίκμοκ κενυ ηδξ ανφζδξ 

ηαζ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ ηαηακαθχκμοκ 6-12 πμηήνζα ηδκ διένα πμο είκαζ ζφιθςκμ πνμξ 

ηζξ ζοζηάζεζξ ημο ΠΟΤ (ΠΟΤ, 2009).   

Οζ άκδνεξ ηαηακαθχκμοκ πενζζζυηενα υζπνζα ηαζ βνήβμνμ θαβδηυ απυ ηζξ βοκαίηεξ, εκχ μζ 

βοκαίηεξ ηαηακαθχκμοκ πενζζζυηενα θνμφηα, αοβά, αμφηονμ ή ιανβανίκδ, ηαθέ ηαζ άθθα 

αθερήιαηα ηαζ βθοηά. Οζ άβαιμζ ηαηακαθχκμοκ πενζζζυηενα ηνεαηζηά/αθθακηζηά, βνήβμνμ 

θαβδηυ ηαζ ακαροηηζηά απυ ημοξ πακηνειέκμοξ, εκχ μζ πακηνειέκμζ ηαηακαθχκμοκ 

πενζζζυηενμ εθαζυθαδμ ηαζ λδνμφξ ηανπμφξ.  Ζ ηαηακάθςζδ θνμφηςκ, εθαζμθάδμο ηαζ 

αθημμθμφπςκ πμηχκ αολάκεηαζ υζμ αολάκεηαζ δ δθζηία, εκχ δ ηαηακάθςζδ 

ηνεάηςκ/αθθακηζηχκ, βάθαηημξ/βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ, αοβχκ, αμοηφνμο ηαζ 

ιανβανίκδξ, βνήβμνμο θαβδημφ ηαζ ακαροηηζηχκ ιεζχκεηαζ.  Ζ ηαηακάθςζδ ηαθέ ηαζ 

άθθςκ ακαροηηζηχκ αολάκεηαζ ζηζξ ιέζεξ δθζηίεξ ηαζ επακένπεηαζ ζηα ανπζηά επίπεδα ζηζξ 

ιεβαθφηενεξ δθζηίεξ, εκχ δ ηαηακάθςζδ βθοηχκ ιεζχκεηαζ ζηζξ ιέζεξ δθζηίεξ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα αολάκεηαζ ζηζξ ιεβαθφηενεξ δθζηίαξ πςνίξ ςζηυζμ κα θηάκεζ ηα ανπζηά επίπεδα.  

ζμκ αθμνά ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ, δ ηαηακάθςζδ θαπακζηχκ, λδνχκ ηανπχκ, βνήβμνμο 

θαβδημφ αολάκμκηαζ υζμ ακεααίκεζ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ, εκχ δ ηαηακάθςζδ παηάηαξ, 

ρανζχκ/εαθαζζζκχκ, εθαζμθάδμο, ιαβεζνεοημφ θαβδημφ ηαζ ηαθέ  ιεζχκμκηαζ.  Οζ αβνυηεξ 

ηαηακαθχκμοκ πενζζζυηενα υζπνζα ηαζ παηάηεξ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ, εκχ μζ δδιυζζμζ 

οπάθθδθμζ ηαηακαθχκμοκ πενζζζυηενα ηνεαηζηά ηαζ βάθα/βαθαηημημιζηά απυ ημοξ 

οπυθμζπμοξ.  Αοημί πμο ηαηακαθχκμοκ ζοπκυηενα βνήβμνμ θαβδηυ είκαζ μζ ζδζςηζημί 
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οπάθθδθμζ.  Οζ ηάημζημζ ζηζξ αβνμηζηέξ γχκεξ ηαηακαθχκμοκ πενζζζυηενα υζπνζα, παηάηεξ, 

ηαθέ/αθερήιαηα ηαζ εθαζυθαδμ απυ ηζξ αζηζηέξ ηαζ διζαζηζηέξ γχκεξ, εκχ ηαηακαθχκμοκ 

θζβυηενμ βάθα/βαθαηημημιζηά, ιαβεζνεοηά θαβδηά ηαζ λδνμφξ ηανπμφξ.  Απυ ηα ζημζπεία 

πμο ζοθθέπηδηακ βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ μζ Λάηςκεξ ελαημθμοεμφκ κα εθανιυγμοκ ηζξ ανπέξ 

ιζαξ παναδμζζαηήξ δζαηνμθήξ, ςζηυζμ πανεηηθίκμοκ απυ αοηήκ εκηάζζμκηαξ ζοπκυηενα 

ζηδκ δζαηνμθή ημοξ πενζζζυηενα ηνεαηζηά/αθθακηζηά, ιαβεζνεοηά θαβδηά ηαζ βνήβμνμ 

θαβδηυ ή junkfood.   

5.3Δπίπεδα θπζηθήοδξαζηεξηόηεηαο 

Σα εονήιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ έδεζλακ υηζ μζ ηάημζημζ ηδξ Λαηςκίαξ αημθμοεμφκ έκακ 

ηαεζζηζηυ ηνυπμ γςήξ ιε ιεζςιέκδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζημκ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ ημ ζπίηζ, 

αθθά ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο εθεφεενμο πνυκμο ημοξ.  Απυ ηα ζημζπεία θαίκεηαζ υηζ δ 

θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ ενβαζία ιεζχκεηαζ υζμ αολάκεηαζ δ δθζηία, εζδζηά ζηζξ δθζηίεξ 

55-65. Οζ άκδνεξ ςξ είεζζηαζ ζοιιεηέπμοκ ζε επαββέθιαηα ιε ιεβαθφηενεξ απαζηήζεζξ ζε 

θοζζηή δναζηδνζυηδηα, εκχ μζ βοκαίηεξ είκαζ πζμ εκενβέξ ζημ ζπίηζ, ηαεχξ ςξ είεζζηαζ ζηδκ 

Δθθάδα ακαθαιαάκμοκ ημ ιαβείνεια ηαζ ημ ηαεάνζζια ιε ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα απυ ημοξ 

άκδνεξ.  Οζ αβνυηεξ έπμοκ θζβυηενδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ ενβαζία απυ υηζ μζ 

εθεφεενμζ επαββεθιαηίεξ ηαζ μζ ζδζςηζημί οπάθθδθμζ, βεβμκυξ άηνςξ ακδζοπδηζηυ ηαεχξ 

απμηεθεί πανάδμλμ (θυβς ηςκ πεζνμκαηηζηχκ αβνμηζηχκ ενβαζζχκ ηα επίπεδα εα έπνεπε κα 

είκαζ ορδθυηενα).  Οζ δδιυζζμζ οπάθθδθμζ έπμοκ πενζζζυηενδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζημ 

ζπίηζ απυ ημοξ εθεφεενμοξ επαββεθιαηίεξ ηαζ ημο ζδζςηζημφξ οπαθθήθμοξ, ηαεχξ απυ υηζ 

θαίκεηαζ έπμοκ πενζζζυηενμ πνυκμ κα δζαεέζμοκ ζηζξ δμοθεζέξ ημο ζπζηζμφ. 

Δθάπζζημζ Λάηςκεξ βοικάγμκηαζ ηαηηζηά εκχ μζ πενζζζυηενμζ πνμηζιμφκ κα αθέπμοκ 

ηδθευναζδ ή κα ηάεμκηαζ ακηί κα πενπαημφκ ή κα αζημφκηαζ.  Μυθζξ 1 ζημοξ 4 έπεζ ιέηνζαξ 

έκηαζδξ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο εθεφεενμο πνυκμο (π.π., αυθηα, 

πενπάηδια, ηθπ.), εκχ ιυθζξ  1 ζημοξ 10 βοικάγεηαζ ηαηηζηά (π.π. βοικαζηήνζμ, άεθδια, 

ηθπ.).  Οζ βοκαίηεξ είκαζ θίβμ πζμ εκενβέξ απυ ημοξ άκδνεξ ζημκ εθεφεενμ πνυκμ, αθθά δ 

δζαθμνά είκαζ πμθφ ιζηνή ηαζ ζηαηζζηζηά αζήιακηδ.  Οζ άβαιμζ, πνμθακχξ θυβμ 

πενζζζυηενμο εθεφεενμο πνυκμο έπμοκ πζμ έκημκδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ηαηά ημκ εθεφεενμ 

ημοξ πνυκμ ζε ζπέζδ ιε ημοξ πακηνειέκμοξ.  Γζαπζζηχεδηε επίζδξ υηζ υζμ αολάκεηαζ ημ 

ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηυζμ αολάκεηαζ δ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ, 

πνμθακχξ βζαηί είκαζ πενζζζυηενμ βκςζηέξ μζ ςθέθεζεξ πμο ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ. Οζ 

ηάημζημζ ηςκ αζηζηχκ ηαζ διζαζηζηχκ γςκχκ έπμοκ ιεβαθφηενδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ηαηά 
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ημκ εθεφεενμ πνυκμ απυ αοημφξ ηςκ αβνμηζηχκ πενζμπχκ.  Δπίζδξ, απυ ηα ζημζπεία θαίκεηαζ 

υηζ δ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ ιεζχκεηαζ ζηζξ δθζηίεξ 55-65. Σα 

άημια ιε παποζανηία έπμοκ παιδθυηενα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ ενβαζία, ημ 

ζπίηζ ηαζ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ.  Σέθμξ, μζ ζδζςηζημί οπάθθδθμζ έπμοκ πενζζζυηενδ 

θοζζηή δναζηδνζυηδηα ηαηά ηςκ εθεφεενμ πνυκμ απυ ημοξ εθεφεενμοξ επαββεθιαηίεξ ηαζ 

ημοξ δδιμζίμοξ οπαθθήθμοξ.  

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πμθοπαναβμκηζηήξ ένεοκαξ έδεζλακ υηζ δ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ηαηά 

ηςκ εθεφεενμ πνυκμ ιεζχκεζ αζζεδηά ηα πνμαθήιαηα πμο ιπμνεί κα ακαπηοπεμφκ ζε υθα ηα 

ζοζηήιαηα ημο μνβακζζιμφ πμο ιεθεηήεδηακ ηαζ κα απμηνέρεζ ηδκ ακάπηολδ πνυκζςκ ιδ-

ιεηαδζδυιεκςκ αζεεκεζχκ.   

5.4 Ννζνινγηθό θάζκα 

Σα πνςημβεκή ζημζπεία δείπκμοκ υηζ μζ Λάηςκεξ ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα ηαζ ορδθυ 

νίζημ κα ακαπηφλμοκ ιδ-ιεηαδδδμιέκεξ αζεέκεζεξ ζε υθα ηα ζοζηήιαηα ημο μνβακζζιμφ 

πμο ιεθεηήεδηακ.   Σα επίπεδα νίζημο βζα ημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ηζξ ακάβηεξ ζε 

θζπίδζα, ημκ ιεηααμθζζιυ ηςκ ζαηπάνςκ, ηα επζκεθνίδζα, ηδκ οπυθοζδ, ημκ εονεμεζδή, ηα 

βοκαζημθμβζηά, ηα ηανδζαββεζαηά ηαζ ημ ακμζμπμζδηζηυ είκαζ άηνςξ ακδζοπδηζηά, ηαεχξ 

πνμαθήιαηα, ιζηνά ηαζ ιεβάθα, δδθχκεζ πάκς απυ ημ έκα ηνίημ ημο πθδεοζιμφ πμο 

ιεθεηήεδηε.  Οζ βοκαίηεξ ειθακίγμοκ πενζζζυηενμ νίζημ απυ ημοξ άκδνεξ ζημ κα 

ακαπηφλμοκ πνμαθήιαηα ζε υθα ηα ζοζηήιαηα ημο μνβακζζιμφ πμο ιεθεηήεδηακ.  

διακηζηά είκαζ επίζδξ ηα εονήιαηα βζα ημ δθζηζαηυ θάζια πμο ιεθεηήεδηε ηαεχξ ζε 

πμθθά ζοζηήιαηα (π.π., άκς βαζηνεκηενζηυ, θεπηυ έκηενμ, ακάβηεξ ζε θζπίδζα, ιεηααμθζζιυ 

ηςκ ζαηπάνςκ, οπυθοζδ, εονεμεζδή, βοκαζημθμβζηά, ηαζ ημ ακμζμπμζδηζηυ) ανέεδηε 

ιεβαθφηενμ νίζημ ζηζξ ιέζεξ δθζηίεξ (45-54) ζε ζπέζδ ιε ηζξ ιεβαθφηενεξ (55-65), πμο 

ζδιαίκεζ υηζ ηα πνμαθήιαηα λεηζκμφκ πθέμκ ζε ιζηνυηενεξ δθζηίεξ ηαζ μζ πζεακυηδηεξ κα 

αολδεμφκ μζ κμζμφκηεξ ζημ ιέθθμκ είκαζ ιεβαθφηενεξ.  Σμ ιμνθςηζηυ επίπεδμ θαίκεηαζ κα 

παίγεζ επίζδξ ζδιακηζηυ νυθμ ζηα επίπεδα ημο νίζημο, ιε ημοξ απμθμίημοξ θοηείμο κα 

ακηζιεηςπίγμοκ πενζζζυηενμ νίζημ απυ ημοξ πηοπζμφπμοξ ζημ θεπηυ ηαζ ημ παπφ έκηενμ, ηζξ 

ακάβηεξ ζε θζπίδζα ηαζ ηζξ αζηαιίκεξ, ημ ιεηααμθζζιυ ηςκ ζαηπάνςκ, ηα επζκεθνίδζα, ημ 

εονεμεζδή, ηα ηανδζαββεζαηυ ηαζ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. Σέθμξ, μζ ηάημζημζ ηςκ 

αβνμηζηχκ πενζμπχκ ακηζιεηςπίγμοκ πενζζζυηενα πνμαθήιαηα απυ υηζ μζ ηάημζημζ ηςκ 

αζηζηχκ ηαζ διζαζηζηχκ γςκχκ ζε ζπέζδ ιε ημ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ, ηζξ ακάβηεξ 

ζε θζπίδζα, ημκ ιεηααμθζζιυ ηςκ ζαηπάνςκ, ηα επζκεθνίδζα, ηδκ οπυθοζδ, ημ εονεμεζδή, ηα 
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ηανδζαββεζαηά, ηαζ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. Ζ έθθεζρδ ζαηνζηήξ θνμκηίδαξ ζηδκ 

πενζθένεζα πζεακυηαηα ζοιαάθθεζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή.   

Σα ζημζπεία πμο ζοθθέπηδηακ βζα ηα ήδδ ηαηαβεβναιιέκα πνμαθήιαηα οβείαξ πμο 

ακηζιεηςπίγμοκ μζ Λάηςκεξ είκαζ επίζδξ ακδζοπδηζηά ηαεχξ 1 ζημοξ 4 δδθχκεζ αολδιέκδ 

πμθδζηενυθδ, 1 ζημοξ 5 αολδιέκα ηνζβθοηενίδζα, εκχ ζπεδυκ 1 ζημοξ 20 έπεζ δζααήηδ, 

οπενεονεμεζδζζιυ ή οπμεονεμεζδζζιυ, κεθνμθμβζηά πνμαθήιαηα, πκεοιμκμθμβζηά 

πνμαθήιαηα, άζεια, ανενίηζδα, μζηεμπυνςζδ, ή/ηαζ πμθμθζείαζδ.  Σα ζημζπεία δείπκμοκ 

επίζδξ υηζ 1 ζημοξ 10 Λάηςκεξ έπεζ πνμαθήιαηα ιε ηδκ πέρδ. ζμκ αθμνά ηα πνμαθήιαηα 

ιε αθθενβίεξ 1 ζημοξ 5 ακηζιεηςπίγεζ ηάπμζμ πνυαθδια, ιε ηδκ ζοπκυηδηα ζηζξ βοκαίηεξ κα 

είκαζ ορδθυηενδ.   

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πμθθαπθήξ παθζκδνυιδζδξ είκαζ επίζδξ πμθφ ζδιακηζηά ηαεχξ ηα 

εονήιαηα δείπκμοκ ιζα ζζπονή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ δζαηνμθήξ ηαζ ημο νίζημο ακάπηολδξ 

πνμαθδιάηςκ ζε υθα ηα ζοζηήιαηα ημο μνβακζζιμφ.  Σα ράνζα ηαζ εαθαζζζκά, ηςκ μπμίςκ 

δοζηοπχξ μζ Λάηςκεξ απμθεφβμοκ ηδ ζοπκή ηαηακάθςζδ, ιεζχκμοκ ημ νίζημ ζπεδυκ ζε υθα 

ζοζηήιαηα πμο ιεθεηήεδηακ.  Ακηίεεηα, δ αολδιέκδ ηαηακάθςζδ αοβχκ, ιαβεζνεοηχκ 

θαβδηχκ ηαζ βνήβμνμο θαβδημφ ή junkfood, θαίκεηαζ κα αολάκεζ ημ νίζημ ζδιακηζηά ζε 

ζπεδυκ ζε υθα ζοζηήιαηα πμο ιεθεηήεδηακ.  Σα θνμφηα ηαζ ηα θαπακζηά ηαζ ημ 

βάθα/βαθαηημημιζηά θαίκεηαζ κα έπμοκ εεηζηή επίδναζδ, ιεζηηά απμηεθέζιαηα ειθακίγμκηαζ 

βζα ηα δδιδηνζαηά/ανημζηεοάζιαηα, ηα υζπνζα, ηζξ παηάηεξ, ηα ηνεαηζηά/αθθακηζηά ηαζ ηα 

αθημμθμφπα πμηά ηαζ ανκδηζηή επίδναζδ βζα ηα βθοηά. 

Γεκ ανέεδηακ ζοζπεηζζιμί βζα ημ εθαζυθαδμ, παν‘ υθεξ ηζξ δζεεκήξ ιεθέηεξ πμο πζζημπμζμφκ 

ηδκ εοενβεηζηή ημο δνάζδ.  Αοηυ ςζηυζμ δεκ είκαζ πανάδμλμ, ηαεχξ μζ Λάηςκεξ ζηδκ 

ζοκηνζπηζηή ημοξ πθεζμρδθία ηαηακαθχκμοκ εθαζυθαδμ ηαζ δ ιεθέηδ απυ ιεεμδμθμβζηή 

άπμρδ δεκ ιπμνμφζε κα ανεζ ηαζ κα ηαηαβνάρεζ δζαθμνμπμζήζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ.  Ακηίεεηα, πανάδμλμ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ δ ιεθέηδ ανήηε εοενβεηζηή 

δνάζδ ημο αμοηφνμο ηαζ ηδξ ιανβανίκδξ, ηα μπμία ιεζχκμοκ ημ νίζημ ζηδκ οπυθοζδ ηαζ ημ 

εονεμεζδή, αθθά ηαζ ηζξ ακάβηεξ ζε θζπίδζα ηαζ αζηαιίκεξ.  Πζεακυηαηα ημ βεβμκυξ υηζ μζ 

Λάηςκεξ δεκ έπμοκ εκηάλεζ ηα θίπδ αοηά ζηδκ δζαηνμθή ημοξ έπεζ ημ ακηίεεημ απμηέθεζια, 

ηαεχξ ζε ιζηνέξ πμζυηδηεξ εκδεπμιέκςξ κα έπμοκ εοενβεηζηή δνάζδ ζημκ ακενχπζκμ 

μνβακζζιυ.     
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5.5 Κιεξνλνκηθόηεηα 

φιθςκα ιε ζημζπεία πμο ζοβηεκηνχεδηακ βζα ηα επίπεδα ηθδνμκμιζηυηδηαξ, 1 ζημοξ 5 

Λάηςκεξ δδθχκεζ μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ δζααήηδ ηαζ ηανηίκμο, εκχ ηα επίπεδα 

εκδζζιυηδηαξ ζοββεκχκ πνχημο ααειμφ απυ ηζξ κυζμοξ αοηέξ είκαζ επίζδξ αολδιέκα. 

Δπίζδξ, 1 ζημοξ 4 Λάηςκεξ δδθχκεζ μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ ηανδζαββεζαηχκ πνμαθδιάηςκ 

ηαζ 1 ζημοξ 10 απχθεζα ζοββεκμφξ πνχημο ααειμφ απυ ηανδζαββεζαηά πνμαθήιαηα.  Σα 

ζημζπεία αοηά είκαζ άηνςξ ακδζοπδηζηά βζα ημ ιέθθμκ, ηαεχξ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ 

ηθδνμκμιζηυηδηαξ ηαζ ηςκ πνμαθδιάηςκ ζηδ δζαηνμθή, ηδκ έθθεζρδ  θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ έκακ ηαηυ ηνυπμ γςήξ πνμιδκφμοκ αφλδζδ ηδξ κμζδνυηδηαξ ηαζ 

ζοκκμζδνυηδηαξ ζημ ιέθθμκ.  
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ζ πανμφζα δζαηνζαή μδήβδζε ζηα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηνυπμ 

γςήξ, ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ, ηδκ ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ, ηα επίπεδα ηδξ 

θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ημ κμζμθμβζηυ θάζια ηαζ ημ μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ οβείαξ ηςκ 

ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ ιέζδξ δθζηίαξ.  

6.1 πκπεξάζκαηα γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηνλ ηξόπν δσήο 

1. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζηδκ 

πμζυηδηα φπκμο, ηζξ αθθενβίεξ, ηα επίπεδα άβπμοξ, ηα επίπεδα εκένβεζαξ, ηδ δζάεεζδ, 

ζηδκ εζδζηή δζαηνμθή, ηδκ ζηακμπμίδζδ απυ ημ ζςιαηζηυ ημοξ αάνμξ, ηδκ επζεοιία 

απχθεζαξ ζςιαηζημφ αάνμοξ, ηδ δζάεεζδ θυβς ημο αάνμοξ, ηδκ ηαηακάθςζδ 

μζκμπκεοιαηςδχκ πμηχκ, ηαζ ζηδκ ηαηακάθςζδ ακαροηηζηχκ.   

2. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζηδκ 

ζηδ πμνημθαβία, ζηδκ επζεοιία απχθεζαξ ζςιαηζημφ αάνμοξ, ζηδκ πνυζθδρδ 

ζςιαηζημφ αάνμοξ, ζηδκ ηαηακάθςζδ οβνχκ, ηαζ ζημ ηάπκζζια.   

3. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ αβάιςκ ηαζ πακηνειέκςκ ζηα 

επίπεδα άβπμοξ, ζηα επίπεδα εκένβεζαξ, ηαζ ζηδκ εζδζηή δζαηνμθή.  

4. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ αβάιςκ ηαζ πακηνειέκςκ 

ζηδκ πμζυηδηα φπκμο, ηζξ αθθενβίεξ, ηδ δζάεεζδ, ηδκ εζδζηή δζαηνμθή, ηδ πμνημθαβία, 

ηδκ ζηακμπμίδζδ απυ ημ ζςιαηζηυ ημοξ αάνμξ, ηδκ επζεοιία απχθεζαξ ζςιαηζημφ 

αάνμοξ, ηδκ επζεοιία πνυζθδρδξ ζςιαηζημφ αάνμοξ, ηδ δζάεεζδ θυβς ημο αάνμοξ, ηδκ 

ηαηακάθςζδ οβνχκ, ηδκ ηαηακάθςζδ μζκμπκεοιαηςδχκ πμηχκ, ηδκ ηαηακάθςζδ 

ακαροηηζηχκ, ηαζ ημ ηάπκζζια.   

5. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δθζηζαηχκ μιάδςκ ζηα 

επίπεδα άβπμοξ ηαζ ημ ηάπκζζια.   

6. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δθζηζαηχκ μιάδςκ 

ζηδκ πμζυηδηα φπκμο, ηζξ αθθενβίεξ, ηα επίπεδα εκένβεζαξ, ηδ δζάεεζδ, ηδκ εζδζηή 

δζαηνμθή, ηδ πμνημθαβία, ηδκ ζηακμπμίδζδ απυ ημ ζςιαηζηυ ημοξ αάνμξ, ηδκ επζεοιία 

απχθεζαξ ζςιαηζημφ αάνμοξ, ηδκ επζεοιία πνυζθδρδ ζςιαηζημφ αάνμοξ, ζηδ δζάεεζδ 

θυβς ημο αάνμοξ, ηδκ ηαηακάθςζδ οβνχκ, ηδκ ηαηακάθςζδ μζκμπκεοιαηςδχκ πμηχκ, 

ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ ακαροηηζηχκ.   

7. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ ζηα 

επίπεδα εκένβεζαξ ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ οβνχκ.   
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8. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ 

ηδκ πμζυηδηα φπκμο, ηζξ αθθενβίεξ, ηα επίπεδα άβπμοξ, ηδ δζάεεζδ, ηδκ εζδζηή δζαηνμθή, 

ηδ πμνημθαβία, ηδκ ζηακμπμίδζδ απυ ημ ζςιαηζηυ ημοξ αάνμξ, ηδκ επζεοιία απχθεζαξ 

ζςιαηζημφ αάνμοξ, ηδκ επζεοιία πνυζθδρδξ ζςιαηζημφ αάνμοξ, ηδ δζάεεζδ θυβς ημο 

αάνμοξ, ηδκ ηαηακάθςζδ μζκμπκεοιαηςδχκ πμηχκ,ηδκ ηαηακάθςζδ ακαροηηζηχκ, ηαζ 

ημ ηάπκζζια.   

9. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ζηδκ 

πμζυηδηα φπκμο, ηα επίπεδα άβπμοξ, ηδ δζάεεζδ ηαζ ημ ηάπκζζια.   

10. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ 

ζηζξ αθθενβίεξ, ηα επίπεδα εκένβεζαξ, ηδκ εζδζηή δζαηνμθή, ηδ πμνημθαβία, ηδκ 

ζηακμπμίδζδ απυ ημ ζςιαηζηυ ημοξ αάνμξ, ηδκ επζεοιία απχθεζαξ ζςιαηζημφ αάνμοξ, 

ηδκ επζεοιία πνυζθδρδξ ζςιαηζημφ αάνμοξ, ζηδ δζάεεζδ θυβς ημο αάνμοξ, ηδκ 

ηαηακάθςζδ οβνχκ, ηδκ ηαηακάθςζδ μζκμπκεοιαηςδχκ πμηχκ, ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ 

ακαροηηζηχκ.   

11. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ηδκ επαββεθιαηζηή ζδζυηδηα 

ζηδκ πμζυηδηα φπκμο, ηα επίπεδα άβπμοξ, ηδκ ηαηακάθςζδ οβνχκ ηαζ ημ ηάπκζζια.   

12. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ηδκ επαββεθιαηζηή 

ζδζυηδηα ζηζξ αθθενβίεξ, ηα επίπεδα εκένβεζαξ, ηδ δζάεεζδ, ηδκ εζδζηή δζαηνμθή, ηδ 

πμνημθαβία, ηδκ ζηακμπμίδζδ απυ ημ ζςιαηζηυ ημοξ αάνμξ, ηδκ επζεοιία απχθεζαξ 

ζςιαηζημφ αάνμοξ, ηδκ επζεοιία πνυζθδρδξ ζςιαηζημφ αάνμοξ, ηδ δζάεεζδ θυβς ημο 

αάνμοξ, ηδκ ηαηακάθςζδ μζκμπκεοιαηςδχκ πμηχκ ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ ακαροηηζηχκ.   

13. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ηδ γχκδ ηαημζηίαξ ζηα 

επίπεδα άβπμοξ. 

14. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ηδ γχκδ ηαημζηίαξ ζηδκ 

πμζυηδηα φπκμο, ηζξ αθθενβίεξ, ηα επίπεδα εκένβεζαξ, ηδ δζάεεζδ, ηδκ εζδζηή δζαηνμθή, 

ηδ πμνημθαβία, ηδκ ζηακμπμίδζδ απυ ημ ζςιαηζηυ ημοξ αάνμξ, ηδκ επζεοιία απχθεζαξ 

ζςιαηζημφ αάνμοξ, ηδκ επζεοιία πνυζθδρδξ ζςιαηζημφ αάνμοξ, ηδ δζάεεζδ θυβς ημο 

αάνμοξ, ηδκ ηαηακάθςζδ οβνχκ, ηδκ ηαηακάθςζδ μζκμπκεοιαηςδχκ πμηχκ, ηδκ 

ηαηακάθςζδ ακαροηηζηχκ ηαζ ημ ηάπκζζια.   
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6.2 πκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπρλόηεηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ 

1. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζηδκ 

ηαηακάθςζδ βθοηχκ, μζπνίςκ, βνήβμνμο θαβδημφ, θνμφηςκ, άθθςκ θζπχκ, ηαθέ ηαζ 

άθθςκ αθερδιάηςκ, ηαζ αοβχκ.   

2. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζηδκ 

ηαηακάθςζδ ηνεαηζηχκ ηαζ αθθακηζηχκ, θαπακζηχκ, παηάηαξ, ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, 

ιαβεζνεοηχκ, λδνχκ ηανπχκ, , δδιδηνζαηχκ ηαζ ανημζηεοαζιάηςκ, βάθαημξ ηαζ 

βαθαηημημιζηχκ, ηαζ εθαζμθάδμο,.   

3. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ αβάιςκ ηαζ πακηνειέκςκ ζηδκ 

ηαηακάθςζδ ηνεαηζηχκ ηαζ αθθακηζηχκ, βνήβμνμο θαβδημφ, λδνχκ ηανπχκ, 

ακαροηηζηχκ, ηαζ εθαζμθάδμο.   

4. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ αβάιςκ ηαζ πακηνειέκςκ 

ζηδκ ηαηακάθςζδ θαπακζηχκ, βθοηχκ, μζπνίςκ, παηάηαξ, ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, 

ιαβεζνεοηχκ, θνμφηςκ, άθθςκ θζπχκ, αθημμθμφπςκ πμηχκ, δδιδηνζαηχκ ηαζ 

ανημζηεοαζιάηςκ, βάθαημξ ηαζ βαθαηημημιζηχκ, ηαθέ ηαζ άθθςκ αθερδιάηςκ, ηαζ 

αοβχκ.   

5. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δθζηζαηχκ μιάδςκ ζηδκ 

ηαηακάθςζδ ηνεαηζηχκ ηαζ αθθακηζηχκ, βθοηχκ, βνήβμνμο θαβδημφ, θνμφηςκ, άθθςκ 

θζπχκ, ακαροηηζηχκ, αθημμθμφπςκ πμηχκ, βάθαημξ ηαζ βαθαηημημιζηχκ, εθαζμθάδμο, 

ηαθέ ηαζ άθθςκ αθερδιάηςκ, ηαζ αοβχκ.   

6. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δθζηζαηχκ μιάδςκ 

ζηδκ ηαηακάθςζδ θαπακζηχκ, μζπνίςκ, παηάηαξ, ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, ιαβεζνεοηχκ, 

λδνχκ ηανπχκ, ηαζ δδιδηνζαηχκ ηαζ ανημζηεοαζιάηςκ.  

7. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ * 

ζηδκ ηαηακάθςζδ ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, ιαβεζνεοηχκ, βνήβμνμο θαβδημφ, θνμφηςκ, 

βάθαημξ ηαζ βαθαηημημιζηχκ ηαζ αοβχκ.   

8. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ 

ζηδκ ηαηακάθςζδ ηνεαηζηχκ ηαζ αθθακηζηχκ, θαπακζηχκ, βθοηχκ, μζπνίςκ, παηάηαξ, 

λδνχκ ηανπχκ, άθθςκ θζπχκ, ακαροηηζηχκ, αθημμθμφπςκ πμηχκ, δδιδηνζαηχκ ηαζ 

ανημζηεοαζιάηςκ, εθαζμθάδμο, ηαζ ηαθέ ηαζ άθθςκ αθερδιάηςκ.   

9. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ζηδκ 

ηαηακάθςζδ θαπακζηχκ, μζπνίςκ, παηάηαξ, ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, ιαβεζνεοηχκ, 

βνήβμνμο θαβδημφ, λδνχκ ηανπχκ, εθαζμθάδμο, ηαζ ηαθέ ηαζ άθθςκ αθερδιάηςκ,   
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10. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ 

ζηδκ ηαηακάθςζδ ηνεαηζηχκ ηαζ αθθακηζηχκ, βθοηχκ, θνμφηςκ, άθθςκ θζπχκ, 

ακαροηηζηχκ, αθημμθμφπςκ πμηχκ, δδιδηνζαηχκ ηαζ ανημζηεοαζιάηςκ, βάθαημξ ηαζ 

βαθαηημημιζηχκ, ηαζ αοβχκ.   

11. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ηδκ επαββεθιαηζηή ζδζυηδηα 

ζηδκ ηαηακάθςζδ ηνεαηζηχκ ηαζ αθθακηζηχκ, θαπακζηχκ, μζπνίςκ, παηάηαξ, βνήβμνμο 

θαβδημφ, ακαροηηζηχκ, βάθαημξ ηαζ βαθαηημημιζηχκ, ηαζ εθαζμθάδμο.   

12. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ηδκ επαββεθιαηζηή 

ζδζυηδηα ζηδκ ηαηακάθςζδ βθοηχκ, ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, ιαβεζνεοηχκ, θνμφηςκ, 

λδνχκ ηανπχκ, άθθςκ θζπχκ, αθημμθμφπςκ πμηχκ, δδιδηνζαηχκ ηαζ 

ανημζηεοαζιάηςκ, ηαθέ ηαζ άθθςκ αθερδιάηςκ, ηαζ αοβχκ. 

13. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ηδ γχκδ ηαημζηίαξ ζηδκ 

ηαηακάθςζδ μζπνίςκ, παηάηαξ, ιαβεζνεοηχκ, λδνχκ ηανπχκ, βάθαημξ ηαζ 

βαθαηημημιζηχκ, εθαζμθάδμο, ηαζ ηαθέ ηαζ άθθςκ αθερδιάηςκ.   

14. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ηδ γχκδ ηαημζηίαξ ζηδκ 

ηαηακάθςζδ ηνεαηζηχκ ηαζ αθθακηζηχκ, θαπακζηχκ, βθοηχκ, ρανζχκ ηαζ εαθαζζζκχκ, 

βνήβμνμο θαβδημφ, θνμφηςκ, άθθςκ θζπχκ, ακαροηηζηχκ, αθημμθμφπςκ πμηχκ, 

δδιδηνζαηχκ ηαζ ανημζηεοαζιάηςκ, ηαζ αοβχκ.   

6.3 πκπεξάζκαηα γηα ηα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

1. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζηδ 

θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζημ ζπίηζ  ηαζ ηδκ ενβαζία. Ακηίεεηα δεκ παναηδνήεδηε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζηδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα 

ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ.  

2. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ αβάιςκ ηαζ πακηνειέκςκ ζηδ 

θοζζηή δναζηδνζυηδηα ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Ακηίεεηα δεκ παναηδνήεδηε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζηδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα 

ζημ ζπίηζ ηαζ ηδκ  ενβαζία.  

3. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δθζηζαηχκ μιάδςκ ζηδ 

θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ ενβαζία ηαζ ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Ακηίεεηα δεκ 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δθζηζαηχκ μιάδςκ ζηδ 

θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζημ ζπίηζ.  

4. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ ζηδ 

θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζημ ζπίηζ, ηδκ ενβαζία ηαζ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ.  
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5. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ζηδ 

θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζηδ ενβαζία ηαζ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Ακηίεεηα δεκ 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιε αάζδ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ζηδ 

θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζημ ζπίηζ.  

6. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ηδκ επαββεθιαηζηή ζδζυηδηα 

ζηδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζημ ζπίηζ, ηδκ ενβαζία ηαζ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ.  

7. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ηδ γχκδ ηαημζηίαξ ζηδ 

θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ ενβαζία ηαζ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Ακηίεεηα δεκ 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιε αάζδ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ζηδ 

θοζζηή δναζηδνζυηδηα ζημ ζπίηζ.  

6.4 πκπεξάζκαηα γηα ην λνζνινγηθό θάζκα 

1. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζηα 

επίπεδα πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ζημ ζοηχηζ 

ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ, ημ θεπηυ έκηενμ, ημ παπφ έκηενμ, ηζξ ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ 

ιζηνμζημζπεία, ηα ακαβηαία θζπίδζα, ηα ζάηπανα, ηζξ ακάβηεξ ζε αζηαιίκεξ, ηα 

επζκεθνίδζα, ηδκ οπυθοζδ, ημ εονεμεζδή, ημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια, ηα κεθνά ηαζ 

ηφζηδ, ηαζ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. Παναηδνήεδηε επίζδξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ημ ζοκμθζηυ ζημν νίζημο.     

2. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ αβάιςκ ηαζ πακηνειέκςκ 

ζημ κμζμθμβζηυ θάζια.     

3. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δθζηζαηχκ μιάδςκ ζηα 

επίπεδα πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ζημ θεπηυ 

έκηενμ, ηα ζάηπανα, ηα ακαβηαία θζπίδζα, ηδκ οπυθοζδ, ημ εονεμεζδή, ηα βοκαζημθμβζηά, 

ζημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια, ηαζ ζημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια.   

4. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δθζηζαηχκ μιάδςκ 

ζηα επίπεδα πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζημ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ, ημ 

παπφ έκηενμ, ηζξ ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία, ηζξ ακάβηεξ ζε αζηαιίκεξ, ηα 

επζκεθνίδζα, ηα ακδνμθμβζηά, ημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια, ηαζ ηα κεθνά ηαζ ηφζηδ.  

5. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ ζηα 

επίπεδα πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζημκ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ημ θεπηυ 

έκηενμ, ημ παπφ έκηενμ, ηζξ ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία, ηα ακαβηαία θζπίδζα, ηα 

ζάηπανα, ηζξ ακάβηεξ ζε αζηαιίκεξ, ηα επζκεθνίδζα, ημ εονεμεζδή, ζηα ακδνμθμβζηά, ηα 

βοκαζημθμβζηά, ηαζ ημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια.  



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

268 

 

6. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ 

ζηα επίπεδα πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζημ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ, ηδκ 

οπυθοζδ, ηα κεθνά ηαζ ηφζηδ ηαζ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια.  

7. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ζηα 

επίπεδα πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζημ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ, ζημ 

θεπηυ έκηενμ, ζημ παπφ έκηενμ, ζηα ακαβηαία θζπίδζα, ζηα ζάηπανα, ζηζξ ακάβηεξ ζε 

αζηαιίκεξ, ζηα επζκεθνίδζα, ζημ εονεμεζδή, ζημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια, ηαζ ζημ 

ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια.       

8. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ 

ζηα επίπεδα πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζημκ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ζηζξ 

ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία, ζηδκ οπυθοζδ, ζηα ακδνμθμβζηά, ζηα 

βοκαζημθμβζηά, ηαζ ζηα κεθνά ηαζ ηφζηδ.     

9. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ηδκ επαββεθιαηζηή ζδζυηδηα 

ζηα επίπεδα πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζημ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ, ζημ 

παπφ έκηενμ, ζηα ακαβηαία θζπίδζα, ηαζ ζηα ζάηπανα.     

10. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ηδκ επαββεθιαηζηή 

ζδζυηδηα ζηα επίπεδα πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζημκ άκς βαζηνεκηενζηυ 

ζφζηδια, ζημ θεπηυ έκηενμ, ζηζξ ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία, ζηζξ ακάβηεξ ζε 

αζηαιίκεξ, ζηα επζκεθνίδζα, ζηδκ οπυθοζδ, ζημ εονεμεζδή, ζηα ακδνμθμβζηά, ζηα 

βοκαζημθμβζηά, ζημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια, ζηα κεθνά ηαζ ηφζηδ, ηαζ ζημ 

ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. Γεκ παναηδνήεδηε επίζδξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά 

ιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ημ ζοκμθζηυ ζημν νίζημο.     

11. Παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ηδ γχκδ ηαημζηίαξ ζηα 

επίπεδα πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζημκ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ, ζηα 

ακαβηαία θζπίδζα, ζηα ζάηπανα, ζηζξ ακάβηεξ ζε αζηαιίκεξ, ζηα επζκεθνίδζα, ζηδκ 

οπυθοζδ, ζημ εονεμεζδή, ζημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια, ηαζ ζημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια.   

12. Γεκ παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε αάζδ ηδ γχκδ ηαημζηίαξ ζηα 

επίπεδα πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζημκ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ζημ θεπηυ 

έκηενμ, ζημ παπφ έκηενμ, ζηζξ ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία, ζηα ακδνμθμβζηά, 

ζηα βοκαζημθμβζηά, ηαζ ζηα κεθνά ηαζ ηφζηδ. 
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6.5 Δπίπεδα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ θαη λνζνινγηθό θάζκα 

1. Σμ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια επδνεάγεηαζ απυ ηα επίπεδα ηαηακάθςζδξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε: ηα υζπνζα, ηζξ παηάηεξ, ηα θαπακζηά, ηα ράνζα ηαζ ηα εαθαζζζκά, ημ 

εθαζυθαδμ, ηα ακαροηηζηά, ηα ιαβεζνεοηά, ηαζ ημ βνήβμνμ θαβδηυ. 

2. Σμ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα ηαηακάθςζδξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε: ημοξ λδνμφξ ηανπμφξ, ηα ράνζα ηαζ ηα εαθαζζζκά, ημ βάθα ηαζ 

βαθαηημημιζηά, ηα αοβά, ημ εθαζυθαδμ, ηα ιαβεζνεοηά, ηαζ ημ βνήβμνμ θαβδηυ. 

3. Σμ θεπηυ έκηενμ επδνεάγεηαζ απυ ηα επίπεδα ηαηακάθςζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε: ηα 

ράνζα ηαζ ηα εαθαζζζκά, ημ βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά, ηα ιαβεζνεοηά, ηαζ ημ βνήβμνμ 

θαβδηυ. 

4. Σμ παπφ έκηενμ επδνεάγεηαζ απυ ηα επίπεδα ηαηακάθςζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε: ηα ράνζα 

ηαζ ηα εαθαζζζκά, ηα ηνεαηζηά ηαζ ηα αθθακηζηά, ηαζ ημ βνήβμνμ θαβδηυ. 

5. Οζ ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα ηαηακάθςζδξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε: ηα αοβά, ηα ιαβεζνεοηά, ηαζ ηα βθοηά. 

6. Σα ακαβηαία θζπίδζα, επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα ηαηακάθςζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε: ηζξ 

παηάηεξ, ηα θνμφηα, ηα θαπακζηά, ηα ράνζα ηαζ ηα εαθαζζζκά, ημ βάθα ηαζ 

βαθαηημημιζηά, ηα άθθα θίπδ, ηα ιαβεζνεοηά, ηαζ ημ βνήβμνμ θαβδηυ. 

7. Σα ζάηπανα επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα ηαηακάθςζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε: ηα 

δδιδηνζαηά ηαζ ηα ανημζηεοάζιαηα, ηα θαπακζηά, ημοξ λδνμφξ ηανπμφξ, ηα ράνζα ηαζ 

ηα εαθαζζζκά, ηα αθημμθμφπα πμηά, ηα ιαβεζνεοηά, ημ βνήβμνμ θαβδηυ, ηαζ ηα βθοηά. 

8. Οζ ακάβηεξ ζε αζηαιίκεξ επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα ηαηακάθςζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε: 

ηα ράνζα ηαζ ηα εαθαζζζκά, ηα ηνεαηζηά ηαζ ηα αθθακηζηά, ηα αοβά, ηα άθθα θίπδ, ηαζ ηα 

ιαβεζνεοηά. 

9. Σα επζκεθνίδζα επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα ηαηακάθςζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε: ηα 

υζπνζα, ηα ράνζα ηαζ ηα εαθαζζζκά, ηα αοβά, ηα ιαβεζνεοηά, ημ βνήβμνμ θαβδηυ. 

10. Ζ οπυθοζδ επδνεάγεηαζ απυ ηα επίπεδα ηαηακάθςζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε: ηα ράνζα ηαζ 

ηα εαθαζζζκά ηαζ ηα άθθα θίπδ. 

11. Ο εονεμεζδήξ επδνεάγεηαζ απυ ηα επίπεδα ηαηακάθςζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε: ηα ράνζα 

ηαζ ηα εαθαζζζκά, ηα αοβά, ηα άθθα θίπδ, ηα ιαβεζνεοηά, ηαζ ηα βθοηά. 

12. η.θ.π. 

13. Σα βοκαζημθμβζηά, επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα ηαηακάθςζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε: ηα 

δδιδηνζαηά ηαζ ηα ανημζηεοάζιαηα, ηα υζπνζα, ηζξ παηάηεξ, ηα θνμφηα, ηα θαπακζηά, 

ημοξ λδνμφξ ηανπμφξ, ηα ράνζα ηαζ ηα εαθαζζζκά, ηα ηνεαηζηά ηαζ ηα αθθακηζηά, ημ 
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βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά, ηα αοβά, ημ εθαζυθαδμ, ηα άθθα θίπδ, ηα αθημμθμφπα πμηά, ηα 

ακαροηηζηά, ημκ ηαθέ ηαζ ηα αθερήιαηα, ηα ιαβεζνεοηά ηαζ ηα βθοηά. 

14. Σα ηανδζαββεζαηά επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα ηαηακάθςζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε: ηα 

δδιδηνζαηά ηαζ ηα ανημζηεοάζιαηα, ηα ράνζα ηαζ ηα εαθαζζζκά, ηα ηνεαηζηά ηαζ ηα 

αθθακηζηά, ημ βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά, ηα αοβά, ηα άθθα θίπδ, ηα αθημμθμφπα πμηά, ηα 

ιαβεζνεοηά, ηαζ ημ βνήβμνμ θαβδηυ. 

15. Σα κεθνά ηαζ δ ηφζηδ επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα ηαηακάθςζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε: 

ηα θνμφηα, ηα θαπακζηά, ηα ράνζα ηαζ ηα εαθαζζζκά, ηα αοβά, ηα ιαβεζνεοηά. 

16. Σμ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. επδνεάγεηαζ απυ ηα επίπεδα ηαηακάθςζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε: ηζξ παηάηεξ, ημοξ λδνμφξ ηανπμφξ, ηα αοβά, ηα ακαροηηζηά, ημκ ηαθέ ηαζ ηα 

αθερήιαηα, ηαζ ημ βνήβμνμ θαβδηυ. 

Ακηίζημζπα:  

1. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ηςκ δδιδηνζαηχκ ηαζ ηα ανημζηεοαζιάηςκ επδνεάγμοκ ηδ 

θεζημονβία ηςκ αηυθμοεςκ ζοζηδιάηςκ: ζάηπανα ηαζ ηα ηανδζαββεζαηά. 

2. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ηςκ μζπνίςκ επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ αηυθμοεςκ 

ζοζηδιάηςκ: ημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ηαζ ηα επζκεθνίδζα. 

3. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ηςκ παηαηχκ επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ αηυθμοεςκ 

ζοζηδιάηςκ: ημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ηα ακαβηαία θζπίδζα ηαζ ημ 

ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. 

4. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ηςκ θνμφηςκ επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ αηυθμοεςκ 

ζοζηδιάηςκ: ηα ακαβηαία θζπίδζα, ηα ακδνμθμβζηά ηαζ ηα κεθνά ηαζ ηδκ ηφζηδ. 

5. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ηςκ θαπακζηχκ επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ αηυθμοεςκ 

ζοζηδιάηςκ: ημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ηαζ ηα κεθνά ηαζ ηδκ ηφζηδ. 

6. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ηςκ λδνχκ ηανπχκ επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ 

αηυθμοεςκ ζοζηδιάηςκ: ημ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ, ηα ζάηπανα ηαζ ημ 

ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. 

7. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ηςκ ρανζχκ ηαζ ηςκ εαθαζζζκχκ επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία 

ηςκ αηυθμοεςκ ζοζηδιάηςκ: ημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ημ ζοηχηζ ηαζ ηδ 

πμθδδυπμ ηφζηδ, ημ θεπηυ έκηενμ, ημ παπφ έκηενμ, ηα ακαβηαία θζπίδζα, ηα ζάηπανα, 

ακδνμθμβζηά, ηα βοκαζημθμβζηά, ηα ηανδζαββεζαηά, ηαζ ηα κεθνά ηαζ ηδκ ηφζηδ. 
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8. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ηςκ ηνεαηζηχκ ηαζ ηςκ αθθακηζηχκ επδνεάγμοκ ηδ 

θεζημονβία ηςκ αηυθμοεςκ ζοζηδιάηςκ: ημ παπφ έκηενμ ηαζ ηδκ ακάβηδ ζε 

αζηαιίκεξ. 

9. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ημο βάθαηημξ ηαζ ηςκ βαθαηημημιζηχκ επδνεάγμοκ ηδ 

θεζημονβία ηςκ αηυθμοεςκ ζοζηδιάηςκ: ημ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ, ημ θεπηυ 

έκηενμ ηαζ ηα ακαβηαία θζπίδζα. 

10. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ηςκ αοβχκ επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ αηυθμοεςκ 

ζοζηδιάηςκ: ημ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ, ηζξ ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ 

ιζηνμζημζπεία, ηδκ ακάβηδ ζε αζηαιίκεξ, ηα επζκεθνίδζα, ημ εονεμεζδή, ηα 

ακδνμθμβζηά, ηα ηανδζαββεζαηά, ηα κεθνά ηαζ ηδκ ηφζηδ, ηαζ ακμζμπμζδηζηυ 

ζφζηδια. 

11. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ημο εθαζμθάδμο επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ αηυθμοεςκ 

ζοζηδιάηςκ: ημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ημ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ, ηαζ 

ηα ηανδζαββεζαηά. 

12. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ηςκ άθθςκ θζπχκ επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ 

αηυθμοεςκ ζοζηδιάηςκ: ηα ακαβηαία θζπίδζα, ηδκ ακάβηδ ζε αζηαιίκεξ, ηδκ 

οπυθοζδ, ημ εονεμεζδή, ηαζ ηα ηανδζαββεζαηά. 

13. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ηςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ 

αηυθμοεςκ ζοζηδιάηςκ: ηα ζάηπανα, ημ εονεμεζδή ηαζ ηα ηανδζαββεζαηά. 

14. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ηςκ ακαροηηζηχκ επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ 

αηυθμοεςκ ζοζηδιάηςκ: ημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια ηαζ ημ ακμζμπμζδηζηυ 

ζφζηδια. 

15. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ημο ηαθέ ηαζ ηςκ αθερδιάηςκ επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία 

ηςκ αηυθμοεςκ ζοζηδιάηςκ ιυκμ ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ. 

16. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ηςκ ιαβεζνεοηχκ επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ 

αηυθμοεςκ ζοζηδιάηςκ: ημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ημ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ 

ηφζηδ, ημ θεπηυ έκηενμ, ηζξ ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία, ηα ακαβηαία θζπίδζα, 

ηα ζάηπανα, ηδκ ακάβηδ ζε αζηαιίκεξ, ηα επζκεθνίδζα, ημ εονεμεζδή, ηα 

ηανδζαββεζαηά, ηαζ ηα κεθνά ηαζ ηδκ ηφζηδ. 

17. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ημο βνήβμνμο θαβδημφ επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ 

αηυθμοεςκ ζοζηδιάηςκ: ημ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ημ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ 

ηφζηδ, ημ θεπηυ έκηενμ, ημ παπφ έκηενμ, ηα ακαβηαία θζπίδζα, ηα ζάηπανα, ηα 

επζκεθνίδζα, ηα ακδνμθμβζηά, ηα βοκαζημθμβζηά, ηα ηανδζαββεζαηά, ηαζ ημ 

ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια. 
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18. Σα επίπεδα ηαηακάθςζδξ ηςκ βθοηχκ επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ αηυθμοεςκ 

ζοζηδιάηςκ: ηζξ ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία, ηα ζάηπανα, ημ εονεμεζδή, ηαζ 

ηα ακδνμθμβζηά. 

6.6 Δπίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη λνζνινγηθό θάζκα 

1. Σμ άκς βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια επδνεάγεηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ζημ ζπίηζ ηαζ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. 

2. Σμ ζοηχηζ ηαζ ηδ πμθδδυπμ ηφζηδ επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. 

3. Σμ θεπηυ έκηενμ επδνεάγεηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ 

εθεφεενμ πνυκμ. 

4. Σμ παπφ έκηενμ επδνεάγεηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζημ ζπίηζ ηαζ 

ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. 

5. Οζ ακάβηεξ ζε άθαηα ηαζ ιζηνμζημζπεία επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. 

6. Σα ακαβηαία θζπίδζα, επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ 

εθεφεενμ πνυκμ. 

7. Σα ζάηπανα επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ ενβαζία ηαζ 

ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. 

8. Οζ ακάβηεξ ζε αζηαιίκεξ επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά 

ημκ εθεφεενμ πνυκμ. 

9. Σα επζκεθνίδζα επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ 

εθεφεενμ πνυκμ. 

10. Ζ οπυθοζδ επδνεάγεηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ εθεφεενμ 

πνυκμ. 

11. Ο εονεμεζδήξ επδνεάγεηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ 

εθεφεενμ πνυκμ. 

12. Σα ακδνμθμβζηά, επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ 

εθεφεενμ πνυκμ. 

13. Σα βοκαζημθμβζηά, επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ημκ 

εθεφεενμ πνυκμ. 

14. Σα ηανδζαββεζαηά επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ 

εθεφεενμ πνυκμ. 
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15. Σα κεθνά ηαζ δ ηφζηδ επδνεάγμκηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά 

ημκ εθεφεενμ πνυκμ.  

16. Σμ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια επδνεάγεηαζ απυ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ. 

Ακηίζημζπα: 

1. Σα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ ενβαζία επδνεάγμοκ ηα επίπεδα ηςκ 

ζαηπάνςκ ηαζ ηα κεθνά ιε ηδκ ηφζηδ.   

2. Σα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζημ ζπίηζ επδνεάγμοκ ημ άκς βαζηνεκηενζηυ 

ζφζηδια ηαζ ημ παπφ έκηενμ.   

3. Σα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ επδνεάγμοκ ημ ζφκμθμ 

ηςκ ζοζηδιάηςκ πμο ιεθεηήεδηακ. 

6.7 Δπίινγνο 

Ζ ακεοβζεζκή δζαηνμθή ηαζ μ ηαεζζηζηυξ ηνυπμξ γςήξ είκαζ πμθφ ζμαανά πνμαθήιαηα ζε υθμ 

ημκ ηυζιμ, ζδζαίηενα ζηδ Βυνεζα Αιενζηή ηαζ ηδκ Δονχπδ. Γοζηοπχξ, δ ακεοβζεζκή 

δζαηνμθή ηαζ δ έθθεζρδ ζςιαηζηήξ άζηδζδξ, πανάβμκηεξ πμο αολήεδηακ ζηαδζαηά ηαηά ηζξ 

ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, αολάκμοκ ζδιακηζηά ημκ ηίκδοκμ πμθοάνζειςκ παεήζεςκ ηαζ 

δζαηαναπχκ. Ακ δεκ οπάνλεζ ιζα ακηζζηνμθή αοημφ ημο ηνυπμο γςήξ, εα αολδεεί δ 

ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ αοηχκ ηςκ παεήζεςκ ηαζ δζαηαναπχκ, εα ιεζςεεί  ημ πνμζδυηζιμ 

γςήξ, ηαζ μζ ζαηνζηέξ δαπάκεξ εα ζοκεπίζμοκ κα αολάκμκηαζ. 

Πνάβιαηζ, μζ δζαηνμθμελανηχιεκεξ αζεέκεζεξ, υπςξ δ παποζανηία, μ δζααήηδξ, μζ 

ηανδζαββεζαηέξ παεήζεζξ, μ ηανηίκμξ, ηαζ δ μζηεμπυνςζδ, είκαζ μζ πζμ ημζκέξ αζηίεξ εακάημο 

ζημκ ηυζιμ ηαζ απμηεθμφκ ηενάζηζμ αάνμξ βζα ηδκ ημζκςκία. Ζ θοζζηή δναζηδνζυηδηα, 

ζαθχξ, μδδβεί ζε αεθηζςιέκδ θοζζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ζηακυηδηα άζηδζδξ, ηαζ ιεζχκεζ ημοξ 

ηζκδφκμοξ απυ ιζα ιεβάθδ βηάια παεήζεςκ ηαζ δζαηαναπχκ ιε απμηέθεζια παιδθυηενα 

πμζμζηά κμζδνυηδηαξ, εακάημοξ απυ υθεξ ηζξ αζηίεξ ηαζ αολδιέκμ πνμζδυηζιμ γςήξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δ έθθεζρδ ζςιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ιεηαλφ άθθςκ αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ 

ζηεθακζαίαξ κυζμο ηαζ εβηεθαθζηχκ επεζζμδίςκ, ζαηπανχδμοξ δζααήηδ ηφπμο ΗΗ, οπένηαζδ, 

δζάθμνεξ ιμνθέξ ηανηίκμο (π.π., ημο πκεφιμκα, ημο πνμζηάηδ, ημο ζηήεμοξ, ημο παπέμξ 

εκηένμο, η.ά.), μζηεμπυνςζδξ/ηαηαβιάηςκ, ηαζ ηδξ άκμζαξ. Χζηυζμ, αηυιδ ηαζ ιεηαλφ ηςκ 

οπενδθίηςκ δ οζμεέηδζδ ζηδξ ζςιαηζηήξ άζηδζδξ ηαζ υπζ απθά δ ζοκέπζζδ ηδξ ζπεηίγεηαζ 

ιε ηαθφηενμ πνμζδυηζιμ ηαζ πμζυηδηα γςήξ ηαζ ηαθφηενδ θεζημονβία ημο μνβακζζιμφ. 
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Δπζπθέμκ, δεδμιέκμο υηζ οπάνπεζ βναιιζηή ζπέζδ ιεηαλφ ημο επζπέδμο ηδξ θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδξ ηδξ οβείαξ, μζ πανειαάζεζξ εα πνέπεζ κα ανπίγμοκ πμθφ 

κςνίξ ζηδ γςή, ηαζ ηα παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ εα πνέπεζ κα ζοιιεηέπμοκ ηαεδιενζκά ζε 60 

θεπηά ή πενζζζυηενμ ζε ιέηνζαξ έςξ έκημκδξέκηαζδξ ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα πμο είκαζ 

εοπάνζζηδ, πενζθαιαάκεζ ιζα πμζηζθία απυ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ είκαζ ελεθζηηζηά εοενβεηζηή. 

Τπάνπμοκ πεζζηζηέξ απμδείλεζξ υηζ δ ζςζηή δζαηνμθή ηαζ δ θοζζηή δναζηδνζυηδηα είκαζ μζ 

δφμ ζδιακηζηυηενμζ ηαεμνζζηζημί πανάβμκηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ πνυκζςκ αζεεκεζχκ ηαζ 

ζπεηίγμκηαζ ιε πνυςνμοξ εακάημοξ ηαζ ακαπδνίεξ. Έηζζ, πνμβνάιιαηα πμο πνμςεμφκ ηδκ 

οβζεζκή δζαηνμθή ηαζ ηδ ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα ζοιαάθθμοκ μοζζαζηζηά ζηδκ αεθηίςζδ 

ηδξ οβείαξ εκυξ πθδεοζιμφ. 

Δπί ημο πανυκημξ, ημ ημζκςκζηυ, μζημκμιζηυ ηαζ θοζζηυ πενζαάθθμκ πμο έπμοκ επζθέλεζ κα 

γμοκ μζ άκενςπμζ πνμςεεί ηδκ ηαηακάθςζδ ιδ-ενεπηζηχκ ηνμθίιςκ (ηαεανά βζα ηδκ 

απυθαοζδ, ηα μπμία είκαζ ηενδμθυνα βζα ηζξ εηαζνείεξ πμο ηα πανάβμοκ, είκαζ εκενβεζαηά 

ποηκά ηαζ πςνίξ ενεπηζηέξ μοζίεξ), ηαζ απμεαννφκμοκ ηδκ ιζα πζμ εκενβή γςή ηαζ άθθεξ 

ιμνθέξ ζςιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Ζ αθθαβή ημο πενζαάθθμκημξ αοημφ απαζηεί πνχηα απυ 

υθα ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ, ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα μοζζαζηζηή 

δζαημιεαηή ηαζ ζοθθμβζηή πνμζπάεεζα, ηαζ πμθζηζηή αμφθδζδ. Αοηυ εα απαζηήζεζ 

πμθθαπθέξ ζηναηδβζηέξ πανειαάζεζξ ζε έκα εονφ θάζια ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ηδξ αβμνάξ, πμο 

ζοιπενζθαιαάκεζ ημοξ παναβςβμφξ ηνμθίιςκ, ημοξ ιεηαπμζδηέξ, ημοξ πμκδνειπυνμοξ ηαζ 

ημοξ θζακέιπμνμοξ, ημοξ εζηζάημνεξ, ημοξ ιεηαθμνείξ, ημοξ δζαθδιζζηέξ, ηα ιέζα ιαγζηήξ 

εκδιένςζδξ, ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, ημοξ οπεφεοκμοξ πάναλδξ πμθζηζηήξ ηαζ υθα ηα 

επίπεδα ηδξ ηοαένκδζδξ, πένα ηαζ απυ ημκ ημιέα ηδξ οβείαξ. ηζξ ημζκυηδηεξ υπμο οπήνλε 

ιζα εονεία εθανιμβή ηςκ πανειαάζεςκ ιε πμθθαπθή ζηναηδβζηή – δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ, 

θοζζηή δναζηδνζυηδηα, ηνυπμξ γςήξ – μζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ιεζχεδηακ δναιαηζηά. Ήνεε 

δ χνα θμζπυκ ηαζ ζηδκ Δθθάδακα αζπμθδεμφκ μζ ζεφκμκηεξζμαανά ιε ηδκ ακάπηολδ ηαζ 

εθανιμβή εεκζηχκ ζηναηδβζηχκ βζα ηδκ δζαηνμθή ηαζ ηδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα πμο εα είκαζ 

ζε εέζδ κα πναβιαημπμζήζμοκ ηδκ αθθαβή αοηή. Υνεζάγμκηαζ ζηναηδβζηέξ πμο 

εκζςιαηχκμοκ ημ ημζκςκζηυιάνηεηζκβη, νοειίζεζξ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ δζαθήιζζδξ 

ακεοβζεζκχκ ηνμθίιςκ/πμηχκ, απμηνεπηζηή θμνμθμβία επί ηςκ ακεοβζεζκχκ ηνμθίιςκ, 

ηαηάθθδθδ ζήιακζδ βζα ηνυθζια ηαζ επζδυηδζδ οπδνεζζχκ απυ δζαζημθυβμοξ ηαζ 

δζαηνμθμθυβμοξ. Οζ οπδνεζίεξ ηςκ δζαζημθυβςκ/ δζαηνμθμθυβςκ εα πνέπεζ κα απμηεθμφκ 

ημκ πονήκα εκυξ ζοζηήιαημξ οβείαξ ηαζ εα πνέπεζ κα πνδιαημδμημφκηαζ ζε ηέημζα 
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επίπεδαπμο κα οπμζηδνίγμοκ ηδκ πνυζααζδ ηςκ πθδεοζιχκ ιε αολδιέκμοξ ηζκδφκμοξ βζα 

πνυκζεξ παεήζεζξ ζε ελαημιζηεοιέκεξ οπδνεζίεξ. 

Οζ πανειαάζεζξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ ηνμπμπμίδζδ ηδξ δζαηνμθήξ ηαζ ημο ηνυπμο γςήξ 

πενζθαιαάκμοκ: (1) εηπαζδεοηζηέξ πανειαάζεζξ (π.π., πνμβνάιιαηα ζηα ζπμθεία, 

πανειαάζεζξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ, πανειαάζεζξ απυ ημοξ πανυπμοξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ, 

(2) εθανιμβή ζςζηήξ πμθζηζηήξ ζηδκ ιεηαηζκήζεζξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ πενζααθθμκηζηυ 

ζπεδζαζιυ (π.π., πενζμνζζιυξ ηδξ πνήζδξ ημο αοημηζκήημο, πνμχεδζδ ημο πενπαηήιαημξ ηαζ 

ηδξ πνήζδξ ημο πμδδθάημο, ζπεδζαζιυξ ηςκ πυθεςκ ηαζ πςνζχκ ιε βκχιμκα ηδκ πνμχεδζδ 

ηδξ οβείαξ, ηθπ.), (3) αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ πμζηζθίαξ ηςκ ηνμθίιςκ (π.π., αεθηίςζδ 

ηδξ επελενβαζίαξ ηαζ παναζηεοήξ ηςκ ηνμθίιςκ, εκίζποζδ ηδξ ενεπηζηήξ αλίαξ ηςκ 

ηνμθίιςκ, αφλδζδ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ηαζ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ηςκ οβζεζκχκ ηνμθίιςκ, 

πνμχεδζδ ηδξ επζθμβήξ οβζεζκχκ ηνμθίιςκ ηαζ πενζμνζζιυ ημο επζεεηζημφ ιάνηεηζκβη ημο 

junkfoodζε παζδζά, ηθπ.), (4) πνςημαμοθίεξ ζε ημζκμηζηυ επίπεδμ (π.π., πμθφπθεονδ ηαζ 

ζοκημκζζιέκδ ακάπηολδ ηδξ δζαηνμθζηήξ πμθζηζηήξ ιε ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ ιεθχκ ηαζ 

ηςκ μνβακχζεςκ ηάεε ημζκυηδηαξ), ηαζ, (5) μζημκμιζηέξ πμθζηζηέξ (π.π., επζδμηήζεζξ πμο 

εοκμμφκ ηδκ ηαηακάθςζδ ηςκ οβζεζκχκ ηνμθίιςκ, ηθπ.). ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, δ 

αλζμθυβδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ιζαξ πανέιααζδξ είκαζ δφζημθδ, επεζδή μζ αθθαβέξ ζηδ 

ζοιπενζθμνά, ιπμνεί κα πνεζαζημφκ πμθθά πνυκζα ηαζ μζζοκένβεζεξ είκαζ δοκδηζηά 

ζδιακηζηέξ ηαζ δφζημθμ κα εηηζιδεμφκ ζε επίζδιεξ ιεθέηεξ. Τπάνπεζ ανηεηή απαζζζμδμλία 

υζμκ αθμνά ηδκ ζηακυηδηα επίηεολδξ αθθαβχκ ζηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ εκυξ πθδεοζιυ 

ηαζ ζημκ ηνυπμ γςήξ ημο, ηαεχξ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ιπμνμφκ κα ζοιαμφκ ιυκμ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ιεβάθςκ πνμκζηχκ πενζυδςκ. Γζα πανάδεζβια, δ ηαηά ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ αοβχκ 

ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ιεζχεδηε απυ πενίπμο 420 εηδζίςξ ζε 270, ιεηαλφ 1940 ηαζ 1990, 

ζφιθςκα ιε ηζξ ζοζηάζεζξ βζα ηδκ πνυθδρδ ζηεθακζαίαξ κυζμο (ακ ηαζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, ηα ζημζπεία βζα ηα μθέθδ ήηακ πεκζπνά). Οιμίςξ, μ επζπμθαζιυξ ημο 

ηαπκίζιαημξ, πανά ημ βεβμκυξ ημο υ,ηζ ιζα ζςιαηζηά εεζζηζηή ζοιπενζθμνά, μδήβδζε ζηδκ 

ιείςζδ ηαηά ημ ήιζζο ιεηαλφ ηςκ ακδνχκ ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ιεηαλφ 1965 ηαζ 2000 

(Willettηαζ ζοκ., 1995). Δπεζδή μζ ιεηαααθθυιεκεξ ζοιπενζθμνέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ 

δζαηνμθή ηαζ ημκ ηνυπμ γςήξ απαζημφκ ζοκεπείξ πνμζπάεεζεξ, δ επζιμκή ιαηνμπνυεεζια 

είκαζ απαναίηδηδ. Χζηυζμ, οπάνπμοκ εοηαζνίεξ πμο δεκ απαζημφκ αθθαβέξ αημιζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ, ηαζ αοηέξ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε πζμ βνήβμνα απμηεθέζιαηα. Δπζπθέμκ, 

ηαεχξ ηα πνμβνάιιαηα ηαζ μζ πμθζηζηέξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ οβείαξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ 

βίκμκηαζ πζμ δζαδεδμιέκα, εα αολδεεί δ ακάβηδ βζα πζμ πθήνδξ, αλζυπζζηεξ, ηαζ 
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ηνζηζηέξαλζμθμβήζεζξ ηδξπενζμδζηήξ παναημθμφεδζδξηδξ οβείαξ εκυξ πθδεοζιμφ, ηαζ 

μοζζαζηζηά εα ηαεμνίζεζ ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ αοηχκ ζημ ιέθθμκ. 

Δκχ οπάνπεζ ζδιακηζηή απαζζζμδμλία ζπεηζηά ιε ηδ δοκαηυηδηα αεθηίςζδξ ηδξ δζαηνμθήξ 

ημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ, δ απμοζία ηάεε πνμζέββζζδξ ιέπνζ ζήιενα, ιάθθμκ δίκεζ 

πενζεχνζμ βζα αζζζμδμλία. Γεκ είκαζ υηζ έπμοκ δμηζιάζεζ ηαζ απέηοπακ. Δίκαζ υηζ δεκ έπμοκ 

πνμζπαεήζεζ. Σα απμδεζηηζηά ζημζπεία είκαζ ζαθή, δ δζαηνμθή ηαζ μ ηνυπμξ γςήξ 

επδνεάγμοκ ηδκ οβεία ηαζ είκαζ δοκαηυ κα ηνμπμπμζδεμφκ. Σα ζημζπεία πμο έπμοκ ζοθθεπηεί 

απυ ιεθέηεξ πανέιααζδξ ιε ιαηνμπνυεεζιδ παναημθμφεδζδ απμδεζηκφμοκ υηζ δ 

ηαηακάθςζδ ηνμθίιςκ ηαζ μζ ζοιπενζθμνέξ ημο ηνυπμο γςήξ ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ. 

Υνεζάγμκηαζ ςζηυζμ ελαημιζηεοιέκεξ πανειαάζεζξ ηαζ ελεζδζηεοιέκμζ ηαζ εηπαζδεοιέκμζ 

επαββεθιαηίεξ. Ακ ηαεέκαξ οζμεεηήζεζ ζςζηέξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ έκακ πζμ εκενβυ 

ηνυπμ γςήξ, ηυηε εα ιεζςεεί δ κμζδνυηδηα, εα αολδεεί ημ πνμζδυηζιμ γςήξ ηαζ εα ιεζςεεί 

ημ ηυζημξ ηδξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ. Σμ ιυκμ πμο πνεζάγεηαζ είκαζ πμθζηζηή αμφθδζδ ηαζ 

ηάπμζα ανπζηή επέκδοζδ, πμο πζεακυηαηα εα ελμθθδεεί πμθφ βνήβμνα.   

6.8Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο 

Σα εονήιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ έδεζλακ ζδιακηζημφξ ζοζπεηζζιμφξ ιεηαλφ ηδξ 

ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ μνζζιέκςκ ηνμθίιςκ ηαζ ημο νίζημο βζα ηδκ ακάπηολδ 

πνμαθδιάηςκ ζε δζάθμνα ζοζηήιαηα ημο μνβακζζιμφ.  Χζηυζμ πεναζηένς ένεοκα 

πνεζάγεηαζ βζα κα ακαθοεεί δ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκςκ πνμαθδιάηςκ 

πμο ιπμνεί κα ακαπηφλεζ μ ακενχπζκμξ μνβακζζιυξ, ηαζ δ ζοπκυηδηα ηαηακάθςζδξ ιζαξ 

ηνμθήξ δεκ ιπμνεί απυ ιυκδ ηδξ κα απμηεθεί ημκ ιμκαδζηυ πνμζδζμνζζηζηυ πανάβμκηα.  

διακηζηέξ επζπηχζεζξ ακαιέκμκηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ηνμθήξ πμο ηαηακαθχκεηαζ, ηδ 

ιμνθή ιε ηδκ μπμία αοηυ βίκεηαζ, εκχ ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ ηαζ μ ζοκδοαζιυξ ηςκ 

ηνμθίιςκ.  Χξ πνμξ αοηέξ ηζξ παναιέηνμοξ, μζ ιεθθμκηζηέξ ένεοκεξ εα πνέπεζ κα εζηζάζμοκ 

υπζ ιυκμ ζηδκ ζοπκυηδηα, αθθά ηαζ ηδκ πμζυηδηα.  Πνέπεζ κα οζμεεηδεμφκ ενςηδιαημθυβζα 

πμο εα δζεοηνζκίγμοκ ηδκ πμζυηδηα, ηαεχξ ηαζ ηδκ εκενβεζαηή πνυζθδρδ απυ υθεξ ηζξ 

δζαηνμθζηέξ μιάδεξ πμο ηαηακαθχκεζ ημ άημιμ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ (π.π., 

ηαηά ηδκ δζάνηεζα εκυξ βεφιαημξ, ηδκ διένα, ηδκ εαδμιάδα, η.η.θ.).  διακηζηυ είκαζ επίζδξ 

κα δζενεοκδεεί πχξ δ πμζυηδηα ή δ εκενβεζαηή πνυζθδρδ απυ ιία ζοβηεηνζιέκδ μιάδα 

ηνμθίιςκ επδνεάγεζ ημ κμζμθμβζηυ θάζια ημο μνβακζζιμφ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ 

ζοβηεηνζιέκςκ κυζςκ.  Οζ ιεθθμκηζηέξ ένεοκεξ είκαζ ζηυπζιμ κα θάαμοκ οπυρδ ημοξ επίζδξ 

ημκ ακηίηηοπμ πμο έπμοκ μζ ηνυπμζ πνμεημζιαζίαξ, ηαζ επελενβαζίαξ ηςκ ηνμθίιςκ 
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Υνεζάγμκηαζ επίζδξ ένεοκεξ πμο εα πενζθαιαάκμοκ ηαζ άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Δθθδκζηήξ 

Δπζηνάηεζαξ, έηζζ χζηε κα ιπμνέζμοκ κα βίκμοκ ζοβηνίζεζξ πμο εα επζηνέρμοκ πζμ 

ειπενζζηαηςιέκεξ βεκζηεφζεζξ βζα ημκ πθδεοζιυ ηδξ Δθθάδαξ.   
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1. Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα 

Λέβμιαζ Πακαβζχηδξ Μπαζμονάημξ, είιαζ οπμρήθζμξ δζδάηημναξ ημο Πακεπζζηδιίμο 

Πεθμπμκκήζμο ηαζ ημο Σιήιαημξ Ακενχπζκδξ Κίκδζδξ ηαζ Πμζυηδηαξ Εςήξ.  Σμ ενεοκδηζηυ 

ιμο ακηζηείιεκμ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ  Γζαηνμθή ηαζ ηδ Φοζζηή Αβςβή.  Δκηυξ ημο πθαζζίμο ηδξ 

δζδαηημνζηήξ ιμο δζαηνζαήξ δζελάβς ένεοκα ζπεηζηή ιε ηδκ πμζυηδηα γςήξ, ηζξ δζαηνμθζηέξ 

ζοκήεεζεξ ηαζ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ ιέζδξ 

δθζηίαξ (35-65).  ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ κα απμηαθοθεμφκ ζοζπεηζζιμί πμο 

οπάνπμοκ ιεηαλφ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ιε 

δζάθμνα πνμαθήιαηα οβείαξ.   

αξ ηαθμφιε κα ζοιιεηάζπεηε ζε αοηήκ ηδκ ένεοκα.  Πνζκ απμθαζίζεηε κα ζοιιεηάζπεηε, 

είκαζ ζδιακηζηυ βζα ζαξ κα ηαηαθάαεηε ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ βίκεηαζ δ ένεοκα ηαζ ηζ 

αοημί ζοκεπάβμκηαζ. Παναηαθχ αθζενχζηε ανηεηυ πνυκμ βζα κα δζααάζεηε πνμζεηηζηά ηζξ 

παναηάης πθδνμθμνίεξ.  Δάκ ημ επζεοιείηε, ιπμνείηε κα ηζξ ζογδηήζεηε ηαζ ιε άθθμοξ. 

Ρςηήζηε ιε ακ οπάνπεζ ηάηζ πμο δεκ είκαζ ζαθέξ ή ακ εα εέθαηε πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ. 

ηεθεείηε ιε ηδκ δζοπία ζαξ, πνζκ κα απμθαζίζεηε εάκ επζεοιείηε κα θάαεηε ιένμξ ηεθζηά. 

Μπμνεί κα οπάνπμοκ ιενζηέξ θέλεζξ πμο δεκ ηαηαθαααίκεηε. Παναηαθχ γδηήζηε ιμο κα 

ζηαιαηήζς ηαεχξ δζααάγμοιε ηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ είιαζ ζηδ δζάεεζδ ζαξ κα απακηήζς βζα 

μπμζαδήπμηε δζεοηνίκζζδ πνεζάγεζηε. Ακ έπεηε απμνίεξ, ανβυηενα, ιπμνείηε πάκηα κα 

ακαηνέλεηε ζε ιέκα. 

2. Δξεπλεηηθνί ζηόρνη 

Δδχ ηαζ πμθφ ηαζνυ, δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα έπεζ εηδδθχζεζ εκδζαθένμκ βζα ηδκ πμζυηδηα 

ηδξ δζαηνμθήξ ηαζ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ αηυιςκ ηαζ ηςκ ηαηά ηυπμοξ 

πθδεοζιχκ.   Δίκαζ πθέμκ εονέςξ απμδεηηυ πςξ ηδ αάζδ ηδξ ηαθήξ οβείαξ απμηεθεί ιζα 

οβζεζκή, ζζμννμπδιέκδ πμζηζθυιμνθδ δζαηνμθή ηαεχξ ηαζ δ ηαηηζηή θοζζηή δναζηδνζυηδηα. 

ηδ ζφβπνμκδ Δθθάδα μζ ιεηααμθέξ ζηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ ηδ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα πμο επήθεακ ζηαδζαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ δ 

απμιάηνοκζδ απυ ηδκ Μεζμβεζαηή δίαζηα άθθαλακ ημ κμζμθμβζηυ θάζια ημο Δθθδκζημφ 

πθδεοζιμφ πνμξ ηζξ δζαηνμθμελανηχιεκεξ ηαηαζηάζεζξ, υπςξ ηδκ ακάπηολδ ηανδζαββεζαηχκ 

κμζδιάηςκ, μνζζιέκςκ ηαημδεχκ κεμπθαζζχκ, ζαηπανχδμοξ δζααήηδ, παποζανηίαξ, 

οπένηαζδξ, ηαζ ιενζηχκ κμζδιάηςκ ημο πεπηζημφ, ηςκ μζηχκ ηαζ ηςκ ανενχζεςκ, αθθά ηαζ 

άθθςκ ζοζηδιάηςκ ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ.  Έηζζ είκαζ επζηαηηζηή πθέμκ δ ακάβηδ 
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ηαηαβναθήξ, ιεθέηδξ, αλζμθυβδζδξ ηαζ παναημθμφεδζδξ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ ηαζ 

ημο επζπέδμο θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ επζιένμοξ πθδεοζιχκ ακά ηδκ Δθθδκζηή 

επζηνάηεζα, υπςξ βίκεηαζ ηαζ ζε άθθεξ πχνεξ ακά ημκ ηυζιμ.  

Ζ ιεθέηδ δζαηνμθμελανηχιεκςκ κμζδιάηςκ απαζηεί ηδκ ζοκεηηίιδζδ πμζηίθςκ 

παναβυκηςκ, πμο επδνεάγμκηαζ απυ ηθδνμκμιζηά, ζςιαημιεηνζηά ηαζ ημζκςκζηυ-μζημκμιζηά 

παναηηδνζζηζηά, ηαεχξ ηαζ απυ ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ ημ επίπεδμ ζςιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηςκ αηυιςκ.  Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, δ πανμφζα ένεοκα ηάκεζ πνήζδ πέκηε 

ενςηδιαημθμβίςκ πμο πνμζπαεμφκ κα αλζμθμβήζμοκ ημκ ηνυπμ γςήξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ 

Λαηςκίαξ, ηζξ δζαηνμθζηέξ ημοξ ζοκήεεζεξ ηαζ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, έηζζ 

χζηε κα ιπμνέζεζ κα ηα ζοζπεηίζεζ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημοξ ηαζ ηδκ πανμοζία ή ιδ 

δζαηνμθμελανηχιεκςκ κμζδιάηςκ .  θα ηα ενςηδιαημθυβζα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ 

ιπμνμφκ κα ζοιπθδνςεμφκ απεοεείαξ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ή ιε ηδκ αμήεεζα 

εηπαζδεοιέκςκ ενεοκδηχκ. Σμ ζηεπηζηυ βζα ηδκ πνήζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

ενςηδιαημθμβίςκ ακαθφεηαζ ςξ ελήξ:   

1. Σμ ενςηδιαημθυβζμ βζα ηα δδιμβναθζηά ζημζπεία ηαζ ημκ ηνυπμ γςήξ πενζθαιαάκεηαζ 

ζηδκ πανμφζα ένεοκα βζαηί παναηηδνζζηζηά υπςξ δ δθζηία, ημ αάνμξ ηαζ ημ φρμξ ηαζ 

δ επζθμβέξ εκυξ αηυιμο ιπμνμφκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ αζεέκεζαξ.  

2. Σμ ενςηδιαημθυβζμ ζοπκυηδηαξ ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ 

πανμφζα ένεοκα βζαηί ιπμνεί κα ζοθθέλεζ πθδνμθμνίεξ απυ ιεβάθεξ πθδεοζιζαηέξ 

μιάδεξ βζα επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ ηαζ ααζίγεηαζ ζηδκ ακηίθδρδ πμο έπεζ ηάεε 

άημιμ βζα ηζξ δζαηνμθζηέξ ημο πνμζθήρεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ πνμκζηήξ πενζυδμο 

(π.π., ιένα, ιήκαξ, πνυκμξ).  Αλζμθμβεί ηδκ ιέζδ δζαηνμθή ημο ζοιιεηέπμκημξ βζα 

ζπεηζηά ιαηνυ δζάζηδια (πνυζθδρδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα εαδμιάδςκ, ιδκχκ ή εηχκ 

ηαζ υπζ πνυζθδρδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα μνζζιέκςκ ιυκμ διενχκ) ηαζ ακηζηαημπηνίγεζ 

ηαθφηενα ηδκ έηεεζδ ημο αηυιμο ζε δζαηνμθζημφξ πανάβμκηεξ.   

3. Σμ ενςηδιαημθυβζμ βζα ηδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ πανμφζα 

ένεοκα βζαηί μζ ιεθέηεξ παβημζιίςξ έπμοκ δείλεζ υηζ παιδθά επίπεδα θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ αζεεκεζχκ υπςξ μ 

ζαηπανχδδξ δζααήηδξ, ηα ηανδζαββεζαηά κμζήιαηα, η.θ.π.    

4. Σμ ενςηδιαημθυβζμ βζα ημ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ οβείαξ ημο 

ζοιιεηέπμκηα πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ πανμφζα ένεοκα βζαηί πνέπεζ κα δζενεοκδεεί ηαζ 

κα ηαηαβναθεί δ πανμοζία ηάπμζαξ κυζμο, έηζζ χζηε ζηδ ζοκέπεζα αοηή κα ιπμνεί κα 
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ηαοηζζηεί ιε ημκ ηνυπμ γςήξ, ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ ηα επίπεδα θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ εκυξ αηυιμο.   

5. Σμ ενςηδιαημθυβζμ βζα ημ μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ οβείαξ πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ 

πανμφζα ένεοκα βζαηί αλζμθμβεί ημ νίζημ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μνζζιέκα άημια βζα 

ηδκ ακάπηολδ ιζαξ κυζμο.   

3. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο 

Αοηυ ημ παηέημ πθδνμθμνζχκ πμο έπεηε ζηα πένζα ζαξ ακαπηφπεδηε απυ ημκ ενεοκδηή βζα 

υθμοξ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ. Πενζθαιαάκεζ: (1) έκα εκδιενςηζηυ θοθθάδζμ βζα ηδκ 

δζελαβυιεκδ ένεοκα, (2) ημ έββναθμ βζα ηδκ εθεφεενδ ζοβηαηάεεζδ ημο αζεεκμφξ βζα ηδκ 

ζοιιεημπή ζηδκ ένεοκα, (3) ηα πέκηε ενςηδιαημθυβζα ηαζ, (4) ημ θοθθάδζμ απμθμβζζιμφ ηδξ 

ένεοκαξ. θμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ηαθμφκηαζ κα ζοιπθδνχζμοκ ημ έββναθμ βζα ηδκ εθεφεενδ 

ζοβηαηάεεζδ ηαζ ηα πέκηε ενςηδιαημθυβζα ηαζ κα ηα παναδχζμοκ ζημκ ενεοκδηή. Οζ 

ζοιιεηέπμκηεξ ηαθμφκηαζ κα μθμηθδνχζμοκ ηα αηυθμοεα πέκηε ενςηδιαημθυβζα: 

 Δνςηδιαημθυβζμ 1 – Γδιμβναθζηά ημζπεία ηαζ Σνυπμξ Εςήξ 

 Δνςηδιαημθυβζμ 2 – Γζαηνμθζηέξ οκήεεζεξ ηαζ οπκυηδηα Καηακάθςζδξ Σνμθίιςκ 

 Δνςηδιαημθυβζμ 3 – Φοζζηή Γναζηδνζυηδηα 

 Δνςηδιαημθυβζμ 4 – Ηαηνζηυ Ηζημνζηυ ηαζ Καηάζηαζδ Τβείαξ 

 Δνςηδιαημθυβζμ 5 – Οζημβεκεζαηυ Ηζημνζηυ Τβείαξ 

Ζ ζοιπθήνςζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ πνεζάγεηαζ πενίπμο ιία χνα.  Χζηυζμ δεκ οπάνπμοκ 

πνμκζημί πενζμνζζιμί.  Μεηά ηδκ ζοιπθήνςζδ ημο εκηφπμο ζοβηαηάεεζδξ ηαζ ηςκ 

ενςηδιαημθμβίςκ (ιε ή πςνίξ ηδκ αμήεεζα ημο ενεοκδηή) ζαξ παναηαθμφιε κα ηα 

παναδχζεηε ζημκ ενεοκδηή (π.π. αοημπνμζχπςξ, ιε email, ιε θαλ).  Με ηδκ ζοθθμβή υθςκ 

ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ, μ ενεοκδηήξ εα πνμπςνήζεζ ζηδκ εζζαβςβή ηςκ δεδμιέκςκ ζε 

ζηαηζζηζηυ πνυβναιια βζα ηδκ εηηεκή ακάθοζδ ημοξ. Αοηή δ ιεθέηδ είκαζ ιζα ένεοκα πμο 

πνμζπαεεί κα ακαθφζεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ ηαζ ηδξ θοζζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ιε ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ κα απμηαθφρεζ ακ 

οπάνπμοκ αθθδθεπζδνάζεζξ ιε ηάπμζα πνμαθήιαηα οβείαξ. Ζ ιεθέηδ ααζίγεηαζ ζε ζοζπέηζζδ 

ηςκ δζαθυνςκ παναβυκηςκ ιε αάζδ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ζοθθέπεδηακ απυ ενςηδιαημθυβζα. 

Σα δεδμιέκα πμο ζοβηεκηνχεδηακ απυ υθα ηα ενςηδιαημθυβζα εα εζζαπεμφκ ζημ SPSS βζα 

ακάθοζδ.   
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4. Κίλδπλνη θαη όριεζε πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ από ηελ έξεπλα 

Γεκ οπάνπμοκ ακαιεκυιεκμζ ηίκδοκμζ ή δοζθμνία πμο κα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ζοιπθήνςζδ ηςκ 

εκηφπςκ. 

5. Πηζαλά νθέιε ηεο έξεπλαο 

Δκχ ιπμνεί κα ιδκ οπάνπεζ άιεζμ υθεθμξ βζα ζαξ, ηα δεδμιέκα απυ αοηή ηδκ ένεοκα εα ιαξ 

αμδεήζμοκ κα πνμζδζμνίζμοιε ημ ααειυ ζημκ μπμίμ δ δζαηνμθή ηαζ δ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηδκ πμζυηδηα γςήξ εκυξ ακενχπμο ηαζ κα 

μδδβήζμοκ ζηδκ ακάπηολδ ιίαξ κυζμο. Ακ απμδείλμοιε υηζ δ ζςζηή δζαηνμθή ηαζ δ 

ζςιαηζηή άζηδζδ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αεθηίςζδ ηδξ οβείαξ ηςκ αζεεκχκ, ηυηε αοηυ εα 

απμηεθέζεζ έκακ αηυιδ ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ αθθαβή ή αεθηίςζδ ηδξ δζαηνμθήξ 

ηαζ ηδκ εζζαβςβή ηδξ ζςζηήξ δζαηνμθήξ ηαζ ηδξ ζςιαηζηήξ άζηδζδξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα 

βζα ηδκ ιεθθμκηζηή απμθοβή κυζςκ πμο εα ιπμνμφζακ κα ιεζχζμοκ ημ πνμζδυηζιμ ηαζ ηδκ 

πμζυηδηα γςήξ εκυξ αηυιμο. Δπμιέκςξ δ ζοιαμθή ζαξ ζηδκ ένεοκα έπεζ ηαεμνζζηζηή 

ζδιαζία ηαζ ιπμνεί κα αμδεήζεζ άθθμοξ ακενχπμοξ ζημ ιέθθμκ.  

6. Διεύζεξε ζπγθαηάζεζε 

Ζ ζοιιεημπή ζαξ ζημ ενεοκδηζηυ πνυβναιια είκαζ απμθφηςξ εεεθμκηζηή. Θα ζαξ δμεμφκ 

ελδβήζεζξ ζε απθή βθχζζα ζπεηζηά ιε ημ ηζ εα γδηδεεί απυ εζάξ ή/ηαζ ηζ εα ζοιαεί ζε εζάξ, 

εάκ ζοιθςκήζεηε κα ζοιιεηάζπεηε ζημ πνυβναιια.  Θα ζαξ πενζβναθμφκ μπμζμζδήπμηε 

ηίκδοκμζ ιπμνεί κα οπάνλμοκ ή ηαθαζπςνία πμο ηοπυκ εα οπμζηείηε απυ ηδκ ζοιιεημπή ζαξ 

ζημ πνυβναιια.  Θα ζαξ επελδβδεεί ιε ηάεε θεπημιένεζα ηζ εα γδηδεεί απυ εζάξ ηαζ πμζμξ ή 

πμζμζ εα έπμοκ πνυζααζδ ζηζξ πθδνμθμνίεξ ή/ ηαζ άθθμ οθζηυ πμο εεεθμκηζηά εα δχζεηε βζα 

ημ πνυβναιια. Θα ζαξ δμεεί δ πνμκζηή πενίμδμξ βζα ηδκ μπμία μζ οπεφεοκμζ ημο 

πνμβνάιιαημξ εα έπμοκ πνυζααζδ ζηζξ πθδνμθμνίεξ ή/ ηαζ οθζηυ πμο εα δχζεηε.  Θα ζαξ 

επελδβδεεί ηζ εθπίγμοιε κα ιάεμοιε απυ ημ πνυβναιια ζακ απμηέθεζια ηαζ ηδξ δζηήξ ζαξ 

ζοιιεημπήξ. Δπίζδξ, εα ζαξ δμεεί ιία εηηίιδζδ βζα ημ υθεθμξ πμο ιπμνεί κα οπάνλεζ βζα 

ημοξ ενεοκδηέξ ή/ηαζ πνδιαημδυηεξ αοημφ ημο πνμβνάιιαημξ. Γεκ πνέπεζ κα ζοιιεηάζπεηε, 

εάκ δεκ επζεοιείηε ή εάκ έπεηε μπμζμοζδήπμηε εκδμζαζιμφξ πμο αθμνμφκ ηδκ ζοιιεημπή ζαξ 

ζημ πνυβναιια. Δάκ απμθαζίζεηε κα ζοιιεηάζπεηε, πνέπεζ κα ακαθένεηε εάκ είπαηε 

ζοιιεηάζπεζ ζε μπμζμδήπμηε άθθμ πνυβναιια ένεοκαξ ιέζα ζημοξ ηεθεοηαίμοξ 12 ιήκεξ.  

Δίζηε εθεφεενμζ κα απμζφνεηε μπμζαδήπμηε ζηζβιή εζείξ επζεοιείηε ηδκ ζοβηαηάεεζδ βζα 

ηδκ ζοιιεημπή ζαξ ζημ πνυβναιια.  Οζ πθδνμθμνίεξ ηαζ μζ βκχζεζξ πμο εα ζοθθέλμοιε, εα 



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

334 

 

είκαζ ζηδ δζάεεζδ ζαξ ιέζς ημο δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο. θμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ εα 

πνέπεζ κα οπμβνάρμοκ ημ έκηοπμ ζοβηαηάεεζδξ βζα κα δδθχζμοκ ηδκ πνμεοιία ημοξ κα 

ζοιιεηάζπμοκ ζηδκ ένεοκα. 

7.  Υξεκαηνδόηεζε ηεο έξεπλαο 

Ζ πανμφζα ένεοκα πνδιαημδμηείηαζ πθήνςξ απυ ημ Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο.  Γεκ 

οπάνπμοκ ζδζχηεξ πμνδβμί ηαζ μ ενεοκδηήξ δζααεααζχκεζ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ηαζ ηδκ 

Δπζηνμπή Γεμκημθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηςκ ηαηά ηυπμοξ ιμκάδςκ 

οβείαξ υηζ δεκ οπάνπεζ ζφβηνμοζδ ζοιθενυκηςκ.   

8.  Έγθξηζε ηεο Έξεπλαο 

θεξ μζ ενεοκδηζηέξ πνμηάζεζξ πμο αθμνμφκ ζε ακενχπμοξ ελεηάγμκηαζ απυ ηδκ Δπζηνμπή 

Γεμκημθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο, πνζκ κα πνμπςνήζεζ δ ένεοκα. Ζ Δπζηνμπή 

Γεμκημθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο ελέηαζε ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ 

ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ηαζ έδςζε ηδκ έββναθδ ζοβηαηάεεζδ βζα ηδκ δζεκένβεζα ηδξ. Οζ 

πθδνμθμνίεξ πμο εα ζοθθέλμοιε απυ ημ ενεοκδηζηυ ένβμ εα παναιείκμοκ ειπζζηεοηζηέξ. Σα 

πνμζςπζηά δεδμιέκα ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ δε πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ.  

Οπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ζαξ εα ζοκδεεεί απυ ηδκ ανπή ιε έκα ηςδζηυ ακηί βζα 

ημ υκμιά ζαξ. 

9. Δπραξηζηίεο 

αξ εοπανζζημφιε εενιά βζα ημ πνυκμ πμο δζαεέζαηε βζα κα απακηήζεηε ζηα 

ενςηδιαημθυβζα ηαζ ηδκ πανμπή ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ήηακ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ένεοκα 

ιαξ. Δάκ έπεηε απμνίεξ ιπμνείηε κα ηάκεηε ενςηήζεζξ ηχνα ή ανβυηενα, αηυια ηαζ ιεηά ηδκ 

έκανλδ ηδξ ένεοκαξ. Δάκ έπεηε μπμζαδήπμηε απμνία ζπεηζηά ιε ηδκ ένεοκα ιαξ ηαζ ηδ 

δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία αοηή εα δζεκενβδεεί ζημ ιέθθμκ παναηαθμφιε επζημζκςκήζηε ιε 

ημκ ηφνζμ Πακαβζχηδ Μπαζμονάημ (Email: pbasourakos@yahoo.gr) ή ημκ επζαθέπμκηα 

ηαεδβδηή ηφνζμ Απυζημθμ ηενβζμφθα (Email: apostolosstergioulas@gmail.com)  

  

mailto:pbasourakos@yahoo.gr
mailto:apostolosstergioulas@gmail.com
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ΚΧΓΗΚΟ:       
 

 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

Παναηαθμφιε απμζπάζηε ηαζ παναδχζηε ηζξ ζεθίδεξ 7-30 

ζημκ ενεοκδηή (π.π. αοημπνμζχπςξ, ιε email, ιε θαλ).  Σα 

οπυθμζπα ζημζπεία ιπμνείηε κα ηα ηναηήζεηε βζα ιεθθμκηζηή 

πθδνμθυνδζδ. 
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ΔΓΓΡΑΦΟ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ 

«Γηαηξνθηθέο πλήζεηεο θαη Πνηόηεηα Εσήο ησλ Καηνίθσλ ηεο Λαθσλίαο Μέζεο 

Ζιηθίαο» 

Καθείζηε κα ζοιιεηάζπεηε ζημ παναπάκς ενεοκδηζηυ πνυβναιια.  Θα ζαξ δμεμφκ ελδβήζεζξ ζε 

απθή βθχζζα ζπεηζηά ιε ημ ηζ εα γδηδεεί απυ εζάξ ή/ηαζ ηζ εα ζαξ ζοιαεί ζε εζάξ, εάκ ζοιθςκήζεηε 

κα ζοιιεηάζπεηε ζημ πνυβναιια.  Θα ζαξ πενζβναθμφκ μπμζμζδήπμηε ηίκδοκμζ ιπμνεί κα οπάνλμοκ ή 

ηαθαζπςνία πμο ηοπυκ εα οπμζηείηε απυ ηδκ ζοιιεημπή ζαξ ζημ πνυβναιια.  Θα ζαξ επελδβδεεί ιε 

ηάεε θεπημιένεζα ηζ εα γδηδεεί απυ εζάξ ηαζ πμζμξ ή πμζμζ εα έπμοκ πνυζααζδ ζηζξ πθδνμθμνίεξ 

ή/ηαζ άθθμ οθζηυ πμο εεεθμκηζηά εα δχζεηε βζα ημ πνυβναιια.  Θα ζαξ δμεεί δ πνμκζηή πενίμδμξ βζα 

ηδκ μπμία μζ οπεφεοκμζ ημο πνμβνάιιαημξ εα έπμοκ πνυζααζδ ζηζξ πθδνμθμνίεξ ή/ ηαζ οθζηυ πμο εα 

δχζεηε.  Θα ζαξ επελδβδεεί ηζ εθπίγμοιε κα ιάεμοιε απυ ημ πνυβναιια ζακ απμηέθεζια ηαζ ηδξ 

δζηήξ ζαξ ζοιιεημπήξ.  Δπίζδξ, εα ζαξ δμεεί ιία εηηίιδζδ βζα ημ υθεθμξ πμο ιπμνεί κα οπάνλεζ βζα 

ημοξ ενεοκδηέξ ή/ηαζ πνδιαημδυηεξ αοημφ ημο πνμβνάιιαημξ.  Γελ πξέπεη λα ζπκκεηάζρεηε, εάλ 

δελ επηζπκείηε ή εάλ έρεηε νπνηνπζδήπνηε ελδνηαζκνύο πνπ αθνξνύλ ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζην 

πξόγξακκα.  Δάκ απμθαζίζεηε κα ζοιιεηάζπεηε, πνέπεζ κα ακαθένεηε εάκ είπαηε ζοιιεηάζπεζ ζε 

μπμζμδήπμηε άθθμ πνυβναιια ένεοκαξ ιέζα ζημοξ ηεθεοηαίμοξ 12 ιήκεξ.  Δίζηε ειεύζεξνη λα 

απνζύξεηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή εζείο επηζπκείηε ηελ ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζην 

πξόγξακκα. 

Πνέπεζ υθεξ μζ ζεθίδεξ ηςκ εκηφπςκ ζοβηαηάεεζδξ κα θένμοκ ημ μκμιαηεπχκοιμ ηαζ ηδκ οπμβναθή 

ζαξ. 

Σύντομος Τίτλος του Προγράμματος στο οποίο καλείστε να συμμετάσχετε 

«Γηαηξνθηθέο πλήζεηεο θαη Πνηόηεηα Εσήο ησλ Καηνίθσλ ηεο Λαθσλίαο Μέζεο 

Ζιηθίαο» 

Υπεύθυνος του Προγράμματος στο οποίο καλείστε να συμμετάσχετε 

Παναγιώτης Μπασουράκος 

 

Επίθετο:  Όνομα:  

Υπογραφή:  Ημερομηνία:  

 

  



ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

337 

 

ΔΓΓΡΑΦΟ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ 

Σύντομος Τίτλος του Προγράμματος στο οποίο καλείστε να συμμετάσχετε 

«Διατροφικές Συνήθειες και Ποιότητα Ζωής των Κατοίκων της Λακωνίας Μέσης Ηλικίας» 

 

Δίδετε συγκατάθεση για τον εαυτό σας ή για κάποιο άλλο άτομο;  

Εάν πιο πάνω απαντήσατε για κάποιον άλλο, τότε δώσατε λεπτομέρειες και το όνομά του. 

 

 

Ερώτηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

Συμπληρώσατε τα έντυπα συγκατάθεσης εσείς προσωπικά;  

Τους τελευταίους 12 μήνες έχετε συμμετάσχει σε οποιοδήποτε άλλο ερευνητικό 
πρόγραμμα; 

 

Διαβάσατε και καταλάβατε τις πληροφορίες για ασθενείς ή/ και εθελοντές;  

Είχατε την ευκαιρία να ρωτήσετε ερωτήσεις και να συζητήσετε το Πρόγραμμα;  

Δόθηκαν ικανοποιητικές απαντήσεις και εξηγήσεις στα τυχόν ερωτήματά σας;  

Καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να αποσυρθείτε από το πρόγραμμα, όποτε θέλετε;  

Καταλαβαίνετε ότι, εάν αποσυρθείτε, δεν είναι αναγκαίο να δώσετε οποιεσδήποτε 
εξηγήσεις για την απόφαση που πήρατε; 

 

Συμφωνείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα;  

Με ποιόν υπεύθυνο μιλήσατε; 

 

Επίθετο:  Όνομα:  

Υπογραφή:  Ημερομηνία:  
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 1 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΕΧΖ 

Παναηαθμφιε ζηεθηείηε ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ζαξ ηαζ απακηήζηε ζηα αηυθμοεα ενςηήιαηα 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα δδιμβναθζηά ζαξ ζημζπεία ηαζ ημκ ηνυπμ γςήξ ζαξ. Οζ πθδνμθμνίεξ 

πμο εα ιαξ δχζεηε εα παναιείκμοκ απυννδηεξ.  Παξαθαιώ αγλνήζηε ην δείθηεο κάδαο 

ζώκαηνο  θαζώο ζα ππνινγηζηεί από εκάο.   

Ζκεξνκελία: _______________ 

Φύιιν: [   ] Άννεκ [   ] Θήθο  Ύςνο: _____cm Βάξνο: ____kg 

 δείηηδξ ιάγαξ ζχιαημξ : _____ 

Ζιηθία: __________  [   ] 35-44 εηχκ [   ] 45-54 εηχκ [   ] 55-65 εηχκ 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: [   ] Άβαιμξ/Υςνζζιέκμξ (δ), [   ] Πακηνειέκμξ(δ)/ογχ 

Αξηζκόο Σέθλσλ:_______________   Ζιηθίεο Σέθλσλ: _______________  

Σα ηέθλα ζαο είλαη πγηή; [   ] Ναζ ,[   ] πζ   

Ακ υπζ, παναηαθχ δζεοηνζκίζηε; 

___________________________________________________ 

Πεξηνρή Καηνηθίαο: [   ] Αζηζηή, [   ] Ζιζαζηζηή, [   ] Αβνμηζηή 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν: [   ] Γ.Δ., [   ] Π.Δ/Σ.Δ., [   ] Μ.Α./PhD. 

Δπάγγεικα: [   ] Αβνυηδξ, [   ] Δθεφεενμξ Δπαββεθιαηίαξ, [   ] Ηδζςηζηυξ Τπάθθδθμξ 

 [   ]  Γδιυζζμξ Τπάθθδθμξ, [   ] Άθθμ  Παναηαθχ δζεοηνζκίζηε: _______________ 

Ώξεο Δξγαζίαο Αλά Ζκέξα/Δβδνκάδα:[   ] Γεκ ενβάγμιαζ, [   ] < 5 χνεξ, [   ] 5-8 χνεξ, [   ] 

>8 χνεξ 

1. Αημθμοεείηε ηάπμζα εζδζηή ιμνθή δζαηνμθήξ; [   ] Ναζ, [   ] πζ 

2. Δίζηε πμνημθάβμξ; [   ] Ναζ, [   ] πζ 

Ακ καζ, παναηαθχ δζεοηνζκίζηε: 

________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Πυζδ πμζυηδηα ηαηακαθχκεηε απυ ηα αηυθμοεα ηάεε ιένα (ανζειυξ ζε 

πμηήνζα/θθζηγάκζα); 
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Νενυ: ____________ υδα: _____________ Καθέ: _____________ Σζάζ: 

_____________ 

4. Σζ είδμοξ κενυ ηαηακαθχκεηε; [   ] Βνφζδξ, [   ] Φζθηνανζζιέκμ, [   ] Διθζαθςιέκμ, [   ] 

Πδβήξ 

5. Καπκίγεηε; [   ] Ναζ, [   ] πζ  Ακ καζ, πυζα ηζζβάνα ηδκ διένα; _______________ 

6. Πχξ αλζμθμβείηε ημκ φπκμ ζαξ [   ] Καηυξ, [   ] Μέηνζμξ, [   ] Καθυξ 

7. Πυζεξ χνεξ ημζιάζηε ζοκήεςξ; [   ] Κάης απυ 7χνεξ, [   ] 7-8 χνεξ ,[   ] Πάκς απυ 8 

χνεξ 

8. Έπεηε πνμαθήιαηα ζηδκ πέρδ; [   ] Ναζ, [   ] πζ 

9. Έπεηε αθθενβίεξ; [   ] Ναζ, [   ] πζ  Ακ καζ, ζε ηζ __________ 

10. Πχξ αλζμθμβείηε ηα επίπεδα άβπμοξ ζαξ (απυ 1 έςξ 10): __________ 

11. Δίζηε ζηακμπμζδιέκμξ/δ ιε ημ αάνμξ ζαξ; [   ] Ναζ, [   ] πζ  

12. Θέθεηε κα πάζεηε αάνμξ; [   ] Ναζ, [   ] πζ 

13. Θέθεηε κα πάνεηε αάνμξ; [   ] Ναζ,[   ] πζ 

14. Έπεηε ηάκεζ πνμζπάεεζεξ κα πάζεηε (ή κα πάνεηε) αάνμξ: [   ] Ναζ, [   ] πζ 

15. Ακ καζ, πυζεξ θμνέξ: [   ] 1-2, [   ] 3-4 ,[   ] Πάκς απυ 5 

16. Έπεηε άβπμξ βζα ημ αάνμξ ζαξ ή υηζ πήναηε/πάζαηε αάνμξ πνυζθαηα; [   ] Ναζ, [   ] πζ  

17. Αζζεάκεζηε άζπδια υηακ πάνεηε αάνμξ; [   ] Ναζ, [   ] πζ 

18. Ζ δζάεεζδ ζαξ ελανηάηαζ απυ ημ αάνμξ ζαξ; [   ] Ναζ, [   ] πζ 

19. Υάκεηε ημκ έθεβπμ υηακ ηνχηε; [   ] Ναζ, [   ] πζ 

20. Κνφαεηε απυ ημοξ άθθμοξ ηζξ πμζυηδηεξ ηνμθίιςκ πμο ηαηακαθχζαηε; [   ] Ναζ, [   ] πζ 

21. Πχξ αλζμθμβείηε ηα επίπεδα εκένβεζαξ ζημ ζχια ζαξ;  

[   ] Υαιδθά, [   ] Κακμκζηά, [   ] Καθά, [   ] Δλαζνεηζηά 

22. Πχξ αλζμθμβείηε ηδ δζάεεζδ ζαξ: 

[   ] Καηή, [   ] Μέηνζα, [   ] Καθή, [   ] Δλαζνεηζηή 

23. Πυζμ ζοπκά ηδκ εαδμιάδα ηνχηε πνςζκυ;  

[   ] Πμηέ, [   ] 1-2 ιένεξ, [   ] 3-5 ιένεξ ,[   ] 6-7 ιένεξ 

24. Πυζμ ζοπκά ηδκ εαδμιάδα ηνχηε ιεζδιενζακυ; 

[   ] Πμηέ, [   ] 1-2 ιένεξ ,[   ] 3-5 ιένεξ, [   ] 6-7 ιένεξ 

25. Πυζμ ζοπκά ηδκ εαδμιάδα ηνχηε δείπκμ;  

[   ] Πμηέ, [   ] 1-2 ιένεξ, [   ] 3-5 ιένεξ, [   ] 6-7 ιένεξ 

26. Πυζμ ζοπκά ηαηακαθχκεηε θαβδηυ πνζκ ηαζ ιεηά ηα βεφιαηα; 

[   ] Καεδιενζκά, [   ] Ανηεηέξ Μένεξ, [   ] Μία Μένα, [   ] Καιία 

27. Πυζμ ζοπκά ηνχηε θαβδηυ απυ δζακμιείξ; 
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[   ]  Καεδιενζκά, [   ] Ανηεηέξ Μένεξ ,[   ] Μία Μένα, [   ] Καιία 

28. Πυζμ ζοπκά ηνχηε βεφιαηα εηηυξ ζπζηζμφ (π.π. εζηζαηυνζα, ηααένκεξ, ηθπ:); 

[   ]  Καεδιενζκά, [   ] Ανηεηέξ Μένεξ, [   ] Μία Μένα, [   ] Καιία 

29. Πυζμ ζοπκά παίνκεηε αζηαιίκεξ ηαζ ζοιπθδνχιαηα; 

[   ]  Καεδιενζκά, [   ] Ανηεηέξ Μένεξ, [   ] Μία Μένα, [   ] Καιία 

30. Πυζμ ζοπκά παίνκεηε θοηζηά ζοιπθδνχιαηα ή αθερήιαηα; 

[   ]  Καεδιενζκά, [   ] Ανηεηέξ Μένεξ, [   ] Μία Μένα, [   ] Καιία 

31. Πυζμ ζοπκά παίνκεηε ζοιπθδνχιαηα δζαηνμθήξ βζα ηδκ αφλδζδ ημο ιοσημφ υβημο (π.π., 

πνςηεΐκεξ, ηθπ.); 

[   ]  Καεδιενζκά, [   ] Ανηεηέξ Μένεξ, [   ] Μία Μένα, [   ] Καιία 

32. Πυζμ ζοπκά δζαζηεδάγεηε; 

[   ]  Καεδιενζκά, [   ] Ανηεηέξ Μένεξ, [   ] Μία Μένα, [   ] Καιία 

33. Πυζμ ζοπκά ηαηακαθχκεηε αθημμθμφπα πμηά; 

[   ]  Καεδιενζκά, [   ] Ανηεηέξ Μένεξ, [   ] Μία Μένα, [   ] Καιία 

34. Πυζμ ζοπκά ηαηακαθχκεηε ακαροηηζηά; 

[   ]  Καεδιενζκά, [   ] Ανηεηέξ Μένεξ, [   ] Μία Μένα, [   ] Καιία 

35. Πμζμξ αβμνάγεζ ηα ηνυθζια πμο εζείξ ηαζ δ μζημβέκεζα ζαξ ηαηακαθχκεζ; 

[   ] Δβχ, [   ] Οζ βμκείξ ιμο, [   ] Ο,Ζ ζφγοβμξ/ζφκηνμθυξ ιμο, [   ] Άθθμξ 

______________ 

36. Υνδζζιμπμζείηαζ θίζηα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ αβμνχκ ζαξ; 

[   ] Ναζ, [   ] πζ, [   ] Καιζά θμνά 

37. Πνμβναιιαηίγεηε ηα βεφιαηα πμο εζείξ ηαζ δ μζημβέκεζα ζαξ ηαηακαθχκεηε; 

[   ] πάκζα, [   ] Γζα ιέκα ιυκμ, [   ] Γζα ημκ/ηδκ ζφγοβμ/ζφκηνμθμ, [   ] Πάκηα 

38. Πμζυξ πνμεημζιάγεζ ηα βεφιαηα πμο εζείξ ηαζ δ μζημβέκεζά ζαξ ηαηακαθχκεηε; 

[   ] Δβχ, [   ] Οζ βμκείξ [   ], Ο/Ζ ζφγοβμξ/ζφκηνμθμξ, [   ] Άθθμξ _____________ 

39. Πχξ ιαβεζνεφεηε ζοκήεςξ ηα ηνεαηζηά, πμοθενζηά ηαζ ημ ράνζ; 

[   ] Σδβακζηά, [   ] πάνα, [   ] Βναζηά, [   ] Άθθμ 

40. Σζ είδμοξ θαπακζηά αβμνάγεηε; 

[   ] Φνέζηα, [   ] Καηεροβιέκα, [   ] Κμκζέναα 

41. Πχξ ηνχηε ηα θαπακζηά; 

[   ] Χιά, [   ] Βναζηά, [   ] Λαδενά, [   ] Άθθμ ______________ 

42. Πυζμ ζοπκά αβμνάγεηε αζμθμβζηά πνμσυκηα;  

[   ] Πμηέ, [   ] πάκζα, [   ] οπκά, [   ] Πάκηα 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 2 

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ θαη ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ημ ενςηδιαημθυβζμ αοηυ ηαθείζηε κα απακηήζεηε ΠΟΟ ΤΥΝΑ ηαηακαθχζαηε ηα 

παναηάης ηνυθζια ημοξ ηεθεοηαίμο ιήκεξ. Πξνζνρή, ζα πξέπεη λα απαληήζεηε έρνληαο σο 

κεξίδα αλαθνξάο ηελ πνζόηεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζηηο παξελζέζεηο.   Οζ πθδνμθμνίεξ 

πμο εα ιαξ δχζεηε εα παναιείκμοκ απυννδηεξ. 

(πληκήζεηο: θ = θνξέο, γξ = γξακκάξηα, ηκρ = ηεκάρην, θι = θιηηδάλη ηζαγηνύ = 240 

ml) 

 Πνηέ/ 

πάληα 

1-2 θνξέο/ 

κήλα 

1-2 θνξέο/ 

εβδνκάδα 

3-6 θνξέο/ 

εβδνκάδα 

1 θνξά/ 

εκέξα 

≥2 θνξέο/ 

εκέξα 

1. Γάθα ή βζαμφνηζ πθήνεξ (1 πμηήνζ/ 1 

ηεζεδάηζ)  

1 2 3 4 5 6 

2. Γάθα ή βζαμφνηζ παιδθυ ζε θζπανά (1 

πμηήνζ/ 1 ηεζεδάηζ) 

1 2 3 4 5 6 

3. Σονί ηίηνζκμ ή ηονί ζε ηνέια (30 βν)  1 2 3 4 5 6 

4. Σονί θέηα ή ακευηονμ (30 βν)  1 2 3 4 5 6 

5. Σονί άπαπμ ή παιδθυ ζε θζπανά 

(light, ηυηαηγ) (30 βν)  

1 2 3 4 5 6 

6. ηθδνά ηονζά (ηαζένζ, ηεθαθμηφνζ, 

βνααζένα, ηεθαθμβνααζένα, 

θαδμηφνζ, gouda, emmental, cheddar, 

regato) (30 βν) 

1 2 3 4 5 6 

7. Μαθαηά ηονζά (ακευηονμ, ιακμφνζ, 

ιογήενα, νμηθυν) (30 βν) 

1 2 3 4 5 6 

8. Κνέια βάθαηημξ 1 2 3 4 5 6 

9. Αοβυ (αναζηυ, ηδβακζηυ, μιεθέηα) (1 

ηιπ)  

1 2 3 4 5 6 

10. Φςιί άζπνμ (1 θέηα 30βν ή θέηα 

ημζη), ή θνοβακζά (2 ηιπ) 

1 2 3 4 5 6 

11. Φςιί μθζηήξ αθέζεςξ (1 θέηα 30βν ή 

θέηα ημζη) ή  θνοβακζά (2 ηιπ) 

1 2 3 4 5 6 

12. Κμοθμφνζ Θεζζαθμκίηδξ ή πίηα 

(ζμοαθάηζ) ή ρςιάηζα ιπένβηεν (1 

ηιπ) 

1 2 3 4 5 6 

13. Κνζηζίκζα (2 θεπηά)ή παλζιάδζα (1 1 2 3 4 5 6 
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ιέηνζμ) ή ημοθμφνάηζα (2 ιέηνζα) 

 Πνηέ/ 

πάληα 

1-2 θνξέο/ 

κήλα 

1-2 θνξέο/ 

εβδνκάδα 

3-6 θνξέο/ 

εβδνκάδα 

1 θνξά/ 

εκέξα 

≥2 θνξέο/ 

εκέξα 

14. Βμφηονμ ζημ ρςιί 1 2 3 4 5 6 

15. Ρφγζ θεοηυ (1 θθ)  1 2 3 4 5 6 

16. Ρφγζ ηαζηακυ (1 θθ) 1 2 3 4 5 6 

17. Μαηανυκζα ή ηνζεανάηζ ή ποθμπίηεξ 

ή άθθα γοιανζηά (1 θθ) 

1 2 3 4 5 6 

18. Μαηανυκζα ή ηνζεανάηζ ή ποθμπίηεξ 

ή άθθα γοιανζηά ιε ηονί ηνζιιέκμ (1 

ιενίδα) 

1 2 3 4 5 6 

19. Μαηανυκζα ή ηνζεανάηζ ή ποθμπίηεξ 

ή άθθα γοιανζηά ιε ηζιά (1 ιενίδα) 

1 2 3 4 5 6 

20. Μαηανυκζα ή ηνζεανάηζ ή ποθμπίηεξ 

ή άθθα γοιανζηά ιε άθθδ ζάθηζα (1 

ιενίδα) 

1 2 3 4 5 6 

21. Εοιανζηά μθζηήξ αθέζεςξ (1 θθ)  1 2 3 4 5 6 

22. Παηάηεξ αναζηέξ ή θμφνκμο ή 

πμονέξ (1 ιέηνζα παηάηα, ½ θθ)  

1 2 3 4 5 6 

23. Παηάηεξ ηδβακζηέξ (½ ιενίδα 

εζηζαημνίμο)  

1 2 3 4 5 6 

24. Πμονέξ (1 ιέηνζα/ ½ θθ) 1 2 3 4 5 6 

25. Μμζπάνζ ή Βμδζκυ (ημιιάηζ 150 βν)  1 2 3 4 5 6 

26. Μπζθηέηζ (2 ηιπ)ή ηεθηεδάηζα ή 

ζμοηγμοηάηζα (4 ηιπ)ή ηζιάξ (1 

ημοηαθζά ηδξ ζμφπαξ) 

1 2 3 4 5 6 

27. Κμηυπμοθμ ή βαθμπμφθα (υθα ηα 

είδδ 150 βν)  

1 2 3 4 5 6 

28. Υμζνζκυ (ιπνζγυθα ή ζμοαθάηζ 150 

βν)  

1 2 3 4 5 6 

29. Ανκί ή ηαηζίηζ ή πασδάηζα (150 βν)  1 2 3 4 5 6 

30. μοαθάηζ πμζνζκυ ιε πίηα ( ηιπ) 1 2 3 4 5 6 

31. μοαθάηζ ημηυπμοθμ ιε πίηα ( ηιπ) 1 2 3 4 5 6 

32. Γφνμξ πμζνζκυξ (1 ιενίδα) 1 2 3 4 5 6 

33. Γφνμξ ημηυπμοθμ (1 ιενίδα) 1 2 3 4 5 6 

34. Κοκήβζ (150 βν) 1 2 3 4 5 6 
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35. οηχηζ ηαζ άθθα εκηυζεζα (150 βν) 1 2 3 4 5 6 

 Πνηέ/ 

πάληα 

1-2 θνξέο/ 

κήλα 

1-2 θνξέο/ 

εβδνκάδα 

3-6 θνξέο/ 

εβδνκάδα 

1 θνξά/ 

εκέξα 

≥2 θνξέο/ 

εκέξα 

36. Λμοηάκζηα (1 ιέηνζμ)ή ιπέζημκ (2 

θέηεξ)  

1 2 3 4 5 6 

37. Αθθακηζηά ή ηνεαημζηεοάζιαηα 

άπαπα ή light (υπςξ παναπάκς) 

1 2 3 4 5 6 

38. Φάνζα ιζηνά (150 βν)  1 2 3 4 5 6 

39. Φάνζα ιεβάθα (150 βν)  1 2 3 4 5 6 

40. Θαθαζζζκά (πηαπυδζ ή ηαθαιάνζ ή 

βανίδεξ ,150 βν)  

1 2 3 4 5 6 

41. ζπνζα (π.π. θαηέξ ή θαζυθζα ή 

νεαίεζα) (1 πζάημ)  

1 2 3 4 5 6 

42. πακαηυνογμ/ θαπακυνογμ (1 

πζάημ)ή βειζζηά (2 ιέηνζα) 

1 2 3 4 5 6 

43. Παζηίηζζμ ή ιμοζαηάξ ή 

παπμοηζάηζα (150 βν) 

1 2 3 4 5 6 

44. Αναηάξ ή θαζμθάηζα ή ιπάιζεξή 

ιεθζηγάκεξ ή αβηζκάνεξ (1 πζάημ)  

1 2 3 4 5 6 

45. Σμιάηα ή αββμφνζ ή ηανυημ ή 

πζπενζά (1 θθ. ςιά)  

1 2 3 4 5 6 

46. Μανμφθζ ή θάπακμ ή ζπακάηζ ή νυηα 

(1 θθ. ςιά)  

1 2 3 4 5 6 

47. Μπνυημθμ ή ημοκμοπίδζ ή 

ημθμηοεάηζα (½ θθ. αναζηά)  

1 2 3 4 5 6 

48. Υυνηα ή πνάζμ ή ζπακάηζ ή ζέθζκμ 

(½ θθ. αναζηά)  

1 2 3 4 5 6 

49. Μακζηάνζα (1 θθ.) 1 2 3 4 5 6 

50. Πακηγάνζα (1 θθ.) 1 2 3 4 5 6 

51. ηυνδμ  (1 ζηεθίδα)  1 2 3 4 5 6 

52. Λειυκζ ζημ θαβδηυ 1 2 3 4 5 6 

53. Ξφδζ ζημ θαβδηυ 1 2 3 4 5 6 

54. Μασκηακυξ ή άκδεμξ ή  ιάναεμξ ή 

δουζιμξ 

1 2 3 4 5 6 

55. Πμνημηάθζ(1 ιέηνζμ) ή 2 ιακηανίκζα  1 2 3 4 5 6 

56. Μήθμ ή απθάδζ (1 ιέηνζμ)  1 2 3 4 5 6 
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 Πνηέ/ 

πάληα 

1-2 θνξέο/ 

κήλα 

1-2 θνξέο/ 

εβδνκάδα 

3-6 θνξέο/ 

εβδνκάδα 

1 θνξά/ 

εκέξα 

≥2 θνξέο/ 

εκέξα 

57. Μπακάκα (1 ιέηνζα)  1 2 3 4 5 6 

58. Άθθα ηαθμηαζνζκά θνμφηα (1 

μθυηθδνμ ή ½ θθ)  

1 2 3 4 5 6 

59. Κμιπυζηεξ (1 ιενίδα) 1 2 3 4 5 6 

60. Φνέζημξ ποιυξ θνμφηςκ (1 πμηήνζ)  1 2 3 4 5 6 

61. Σοπμπμζδιέκμξ ποιυξ θνμφηςκ (1 

πμηήνζ) 

1 2 3 4 5 6 

62. Απμλδναιέκα θνμφηα (¼ θθ.)  1 2 3 4 5 6 

63. Ξδνμί ηανπμί ή ζπυνμζ ςιμί (1 

θθζηγακάηζ ημο ηαθέ)  

1 2 3 4 5 6 

64. Ξδνμί ηανπμί ή ζπυνμζ ρδιέκμζ (1 

θθζηγακάηζ ημο ηαθέ) 

1 2 3 4 5 6 

65. Ξδνμί ηανπμί, ζπυνμζ  αθαηζζιέκμζ 

(1 θθζηγακάηζ ημο ηαθέ) 

1 2 3 4 5 6 

66. Πίηεξ ζπζηζηέξ (π.π. ηονυπζηα, 

ζπακαηυπζηα) (1 ημιιάηζ) 

1 2 3 4 5 6 

67. Πίηεξ έημζιεξ (1 ημιιάηζ)  1 2 3 4 5 6 

68. Σμζη ή ζάκημοζηξ (1 μθυηθδνμ)  1 2 3 4 5 6 

69. Γθοηά ηαρζμφ (1 ηιπ)  1 2 3 4 5 6 

70. Γθοηά ημοηαθζμφ ή ημιπυζηα ή γεθέ 

(1 ιενίδα)   

1 2 3 4 5 6 

71. Πάζηεξ ή ηάνηα (1 ηιπ)  1 2 3 4 5 6 

72. Κνμοαζάκ (1), ή βημθνέηα (1 

ιέηνζα),  ή ηέζη (1 θέηα),ή ιπζζηυηα 

(3-4) 

1 2 3 4 5 6 

73. Μεθμιαηάνμκα (1 ηιπ),ή 

ημοναιπζέδεξ (1 ηιπ), ή 

θμοημοιάδεξ/ηδβακίηεξ (1 ιενίδα) 

1 2 3 4 5 6 

74. Κέζη (1 θέηα), ή ημοθμονάηζα (1 ηιπ) 1 2 3 4 5 6 

75. μημθάηα (υθα ηα είδδ) (1 ιέηνζα ~ 

60 βν)  

1 2 3 4 5 6 

76. Παβςηυ ή ιζθη ζέζη ή ηνέια ή 

νογυβαθμ (1 ηιπ)  

1 2 3 4 5 6 

77. Υαθαάξ πμθίηζημξ (1 ιενίδα) 1 2 3 4 5 6 
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 Πνηέ/ 

πάληα 

1-2 θνξέο/ 

κήλα 

1-2 θνξέο/ 

εβδνκάδα 

3-6 θνξέο/ 

εβδνκάδα 

1 θνξά/ 

εκέξα 

≥2 θνξέο/ 

εκέξα 

78. Παηαηάηζα ή βανζδάηζα ή πμπ ημνκ 

(1 ζαημοθάηζ ~70 βν)  

1 2 3 4 5 6 

79. Μέθζ ή ιανιεθάδα ή γάπανδ (π.π. ζε 

ρςιί, ηαθέ) (1 ημοη. βθοημφ) 

1 2 3 4 5 6 

80. Δθζέξ (10 ιζηνέξ/ 5 ιεβάθεξ)  1 2 3 4 5 6 

81. Κναζί (1 πμηήνζ = 125 ml)  1 2 3 4 5 6 

82. Μπφνα (1 πμηήνζ = 240 ml)  1 2 3 4 5 6 

83. Οφγμ, ηζίπμονμ, η.θ.π. (1 πμηήνζ = 50 

ml) 

1 2 3 4 5 6 

84. Άθθα αθημμθμφπα πμηά ηαζ ημηηέζθ 

(1 πμηυ) 

1 2 3 4 5 6 

85. Ακαροηηζηά (1 ημοηί ~ 330 ml)  1 2 3 4 5 6 

86. Ακαροηηζηά light (1 ημοηί ~ 330 ml)  1 2 3 4 5 6 

87. Καθέξ εθθδκζηυξ (1 θθ. ή πμηήνζ)  1 2 3 4 5 6 

88. Καθέξ πςνίξ ηαθεΐκδ (1 θθ. ή 

πμηήνζ) 

1 2 3 4 5 6 

89. Άθθμξ ηφπμξ ηαθέ (1 θθ. ή πμηήνζ) 1 2 3 4 5 6 

90. Σζάζ (1 θθ)  1 2 3 4 5 6 

91. Άθθα αθερήιαηα (π.π. παιμιήθζ, 

ηζάζ ημο αμοκμφ, ηθπ.) (1 θθ) 

1 2 3 4 5 6 

92. Μαβζμκέγα ή ζςξ (1 ημοη. ζμφπαξ)  1 2 3 4 5 6 

93. Μαβζμκέγα ή ζςξ θάζη (1 ημοη. 

ζμφπαξ)  

1 2 3 4 5 6 

94. αθάηεξ ιε ιαβζμκέγα (νχζζηδ, ηθπ.) 

(1 ιενίδα) 

1 2 3 4 5 6 

95. Κμηυζμοπα (1 ιενίδα) 1 2 3 4 5 6 

96. Φανυζμοπα (1 ιενίδα) 1 2 3 4 5 6 

97. Κνεαηυζμοπα (1 ιενίδα) 1 2 3 4 5 6 

98. Άθθεξ ζμφπεξ (1 ιενίδα) 1 2 3 4 5 6 

99. Σναπακάξ (1 ιενίδα) 1 2 3 4 5 6 

100. Πυζεξ θμνέξ πνδζζιμπμζείξ 

εθαζυθαδμ (μπμοδήπμηε);  

1 2 3 4 5 6 
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 Πνηέ/ 

πάληα 

1-2 θνξέο/ 

κήλα 

1-2 θνξέο/ 

εβδνκάδα 

3-6 θνξέο/ 

εβδνκάδα 

1 θνξά/ 

εκέξα 

≥2 θνξέο/ 

εκέξα 

101. Πυζεξ θμνέξ πνδζζιμπμζείξ 

ιανβανίκδ (μπμοδήπμηε);  

1 2 3 4 5 6 

102. Πυζεξ θμνέξ πνδζζιμπμζείξ 

αμφηονμ (μπμοδήπμηε);  

1 2 3 4 5 6 

103. Πυζμ ηνςξ απυ ημ μναηυ θίπμξ ηαζ 

ηδκ πέηζα ζημ ηνέαξ; 
θμ Πενζζζυηενμ Μένμξ Καευθμο 

104. Πυζμ ζοπκά παναββέθκεζξ απυ έλς 

ή ηνςξ εηηυξ ζπζηζμφ; 

1 2 3 4 5 6 

105. Πυζμ ζοπκά ηνχηε θαβδηυ: 

 Πνηέ Μεξηθέο 

Φνξέο 

πρλά Πάληα 

Βναζηά 1 2 3 4 

Μαβεζνεοηά 1 2 3 4 

πάναξ/Φδηά 1 2 3 4 

Σδβακζηά 1 2 3 4 

106. ημ ιαβεζνεοηυ θαβδηυ πνδζζιμπμζείηε: 

 Πνηέ Μεξηθέο 

Φνξέο 

πρλά Πάληα 

Βμφηονμ 1 2 3 4 

Μανβανίκδ 1 2 3 4 

Δθαζυθαδμ 1 2 3 4 

πμνέθαζμ 1 2 3 4 
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107. ημ ηδβακζηυ ή ρδηυ ή ζπάναξ θαβδηυ πνδζζιμπμζείηε 

 Πνηέ Μεξηθέο 

Φνξέο 

πρλά Πάληα 

Βμφηονμ 1 2 3 4 

Μανβανίκδ 1 2 3 4 

Δθαζυθαδμ 1 2 3 4 

πμνέθαζμ 1 2 3 4 

 

108. ηδ ζαθάηα πνδζζιμπμζείηε:  

 Πνηέ Μεξηθέο 

Φνξέο 

πρλά Πάληα 

Βμφηονμ 1 2 3 4 

Μανβανίκδ 1 2 3 4 

Δθαζυθαδμ 1 2 3 4 

πμνέθαζμ 1 2 3 4 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 3 

ΦΤΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Παναηαθμφιε ζηεθηείηε ηζξ ηεθεοηαίεξ 7 ιένεξ (εαδμιάδα). Θα εέθαιε κα ιαξ δχζεηε 

ηάπμζεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ θοζζηή ζαξ δναζηδνζυηδηα. Οζ πθδνμθμνίεξ πμο εα ιαξ 

δχζεηε εα παναιείκμοκ απυννδηεξ. 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΦΤΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

 Πμζα είκαζ δ ααζζηή ζαξ απαζπυθδζδ; __________________  

1. Δνβαζηήηαηε ηζξ ηεθεοηαίεξ 7 ιένεξ;  [   ] πζ (πνμπςνήζηε ζηδκ εκυηδηα 2), [   ] Ναζ  

Ακ καζ, πυζεξ ιένεξ; ________  

2. Πυζεξ χνεξ ηδ ιένα ηαηά ιέζμ υνμ; _________χνεξ/ διένα ενβαζίαξ 

Δη ηςκ μπμίςκ πυζμ πνυκμ ηαηά ιέζμ υνμ ηαηακαθχζαηε: 

  Ώξεο/ εκέξα εξγαζίαο 

3. θαζηζηή/νο   

4. όξζηα/νο  

5. ζε θίλεζε  

6. κεηαθέξνληαο βάξνο  

 πλνιηθόο ρξόλνο εξγαζίαο  

7. Πυζμξ πνυκμξ πνεζάζηδηε βζα ηδ ιεηαηίκδζδ ζαξ απυ ηαζ πνμξ ηδ δμοθεζά ζαξ αοηέξ 

ηζξ ιένεξ; _______ θεπηά/ διένα  

8. Δη ημο μπμίμο πνυκμο πυζδ χνα πενπαηήζαηε; _______ θεπηά/ διένα 

9. Δη ημο μπμίμο πνυκμο πυζδ χνα μδδβήζαηε; _______ θεπηά/ διένα 

ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΦΤΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟ ΠΗΣΗ 

 Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ 7 διενχκ πυζεξ χνεξ (ηαηά ιέζμ υνμ) ηδκ διένα:  

10. Κμζιδεήηαηε (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ηοπυκ ιεζδιενζακμφ φπκμο); ______χνεξ/ 

διένα  

11. Δίδαηε ηδθευναζδ-αίκηεμ; __________ χνεξ/ διένα 

 Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ 7 διενχκ πυζεξ χνεξ ζοκμθζηά ηαηακαθχζαηε: 

12. Γζα εθαθνζέξ δμοθεζέξ ζπζηζμφ (π.π. ιαβείνεια, πθφζζιμ πζάηςκ ηθπ); _____χνεξ/ 

εαδμιάδα  

13. Γζα αανζέξ δμοθεζέξ ζπζηζμφ(π.π. πθφζζιμ ζημ πένζ, ζθμοββάνζζια ηθπ); _____χνεξ/ 

εαδμιάδα 
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14. Γζα δζάααζια ηαζ ζημκ οπμθμβζζηή (εηηυξ ςνχκ ενβαζίαξ); _______ χνεξ/ εαδμιάδα 

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΦΤΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ 

 Σζξ ηεθεοηαίεξ 7 ιένεξ πυζεξ χνεξ ζοκμθζηά: 

  Ώξεο/ 

εβδνκάδα 

15. πμνέραηε ζε club ή/ηαζ bar  

16. ήζαζηακ ηαεζζηυξ/δ ή ζηεηυζαζηακ υνεζμξ/α ιε θίθμοξ ζε 

ηαθεηένζα – ιπαν – ηααένκα – εζηζαηυνζμ- εέαηνμ-ζζκειά; 

 

17. πενπαηήζαηε βζα ροπαβςβία (αυθηα ζηα ιαβαγζά, ζημ πάνημ ηθπ) 

ηαζ βζα ιεηαηίκδζδ (εηηυξ ιεηαηίκδζδξ πνμξ ηαζ απυ ηδ δμοθεζά);  

 

 

 Σζξ ηεθεοηαίεξ 7 ιένεξ βοικαζηήηαηε; [    ] Ναζ [   ] πζ 

 Ακ καζ ηζ αηνζαχξ ηάκεηε ηαζ πυζεξ χνεξ ζοκμθζηά ηζξ ηεθεοηαίεξ 7 ιένεξ: 

  Ώξεο/ 

εβδνκάδα 

18.   

19.   

20.   

 Με ηζ ιέζμ ιεηαηζκδεήηαηε ηονίςξ ηδκ ηεθεοηαία εαδμιάδα (ζδιεζχζηε ιυκμ έκα); 

[   ] Μμημζζηθέηα   [   ] Η.Υ.   [   ] Πενπαηχκηαξ   [   ] Σαλί  

[   ] Πμδήθαημ    [   ] Μέζα Μαγζηήξ Μεηαθμνάξ (ππ. θεςθμνείμ, ιεηνυ 

ηθπ.) .   
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 4 

ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΔΗΑ 

Παρακαλώ αναφζρετε τα πζντε κφρια προβλιματα υγείασ που αντιμετωπίηετε κατά ςειρά προτεραιότθτασ 

1   θμειώςεισ: 

2   

3   

4   

5   

ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ 

ΔΙΑΣΡΟΦΗ 58 

Κλειδί: 0 = Δεν καταναλώνω      2 = Καταναλώνω 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα 

1 = Καταναλώνω 2-3 φορζσ το μινα     3 = Καταναλώνω κακθμερινά 

1 0 1 2 3 Αλκοόλ 11 0 1 2 3 Αλλαντικά 

2 0 1 2 3 Γλυκαντικά (π.χ. αςπαρτάμθ) 12 0 1 2 3 Μαργαρίνθ 

3 0 1 2 3 Ηαχαρωτά, γλυκά, επεξεργαςμζνθ ηάχαρθ 13 0 1 2 3 Γαλακτοκομικά 

4 0 1 2 3 Ανκρακοφχα ποτά, αναψυκτικά 14 0 1     Ζκκεςθ ςε ραδιενζργεια (0=Πχι, 1=Ναι) 

5 0 1 2 3 Μάςθςθ καπνοφ 15 0 1 2 3 Επεξεργαςμζνο αλεφρι/αρτοςκευάςματα 

6 0 1 2 3 Τςιγάρα 16 0 1 2 3 Βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία 

7 0 1 2 3 Ροφρα/ πίπα 17 0 1 2 3 Νερό, φιλτραριςμζνο 

8 0 1 2 3 Καφεϊνοφχα αφεψιματα (π.χ. καφζ, τςάι) 18 0 1 2 3 Νερό, βρφςθσ 

9 0 1 2 3 Φαςτ φουντ 19 0 1 2 3 Νερό, εμφιαλωμζνο 

10 0 1 2 3 Τθγανθτά 20 0 1 2 3 Διατροφι για απϊλεια βάρουσ 

ΣΡΟΠΟ ΖΩΗ 12 

21 0 1 2 3 Φυςικι άςκθςθ (0 = 0-2 φορζσ τθν εβδομάδα, 1 = 1 φορά τθν εβδομάδα, 2 = 1-2 φορζσ το μινα, 3 = Ροτζ, θ λιγότερο από 1 
φορά το μινα) 

22 0 1 2 3 Άλλαξα δουλειά (0= πάνω από ζνα χρόνο, 1 = εντόσ των τελευταίων 12 μθνϊν, 2 = εντόσ των τελευταίων 6 μθνϊν, 3 = εντόσ των 
τελευταίων 2 μθνϊν 

23 0 1 2 3 Ριρα διαηφγιο (0 = ποτζ ι πάνω από 2 χρόνια πριν, 1 = εντόσ των προθγοφμενων 2 ετϊν, 2 = εντόσ των τελευταίων 12 μθνϊν, 3 = 
εντόσ των τελευταίων 6 μθνϊν) 

24 0 1 2 3 Δουλεφω πάνω από 60 ϊρεσ/εβδομάδα (0 = ποτζ, 1 = ςπάνια, 2 = ςυνικωσ, 3 = πάντα ) 
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ΦΑΡΜΑΚΑ (Παρακαλώ αναφζρετε τα φάρμακα που παίρνετε ι πιρατε κατά τθν διάρκεια του προθγοφμενου μινα (0 = όχι, 1 = ναι) 54 

25 0 1     Αντιόξινα 39 0 1     Διουρθτικά 

26 0 1     Αγχολυτικά φάρμακα 40 0 1     Οιςτρογόνα ι προγεςτερόνθ 
(φαρμακευτικά, ιατρικι ςυνταγι) 

27 0 1     Αντιβιοτικά 

28 0 1     Αντιεπιλθπτικά 41 0 1     Οιςτρογόνα ι προγεςτερόνθ (φυςικά) 

29 0 1     Αντικατακλιπτικά 42 0 1     Φάρμακα για τθν καρδιά 

30 0 1     Αντιμυκθτιαςικά 43 0 1     Φάρμακα για υψθλι πίεςθ  

31 0 1     Αςπιρίνθ, ιβουπροφαίνθ, παρακεταμόλθ  44 0 1     Κακαρτικά 

32 0 1     Φάρμακα για το άςκμα 45 0 1     Ναρκωτικά 

33 0 1     Β-αναςτολείσ 46 0 1     Χαλαρωτικά/υπνωτικά χάπια 

34 0 1     Αντιςυλλθπτικά 47 0 1     Τεςτοςτερόνθ (φυςικι ι ιατρικι ςυνταγι) 

35 0 1     Χθμειοκεραπεία 48 0 1     Φάρμακα για τον κυρεοειδι 

36 0 1     Φάρμακα για τθ χολθςτερόλθ 49 0 1     Ακεταμινοφαίνθ (Tylenol) 

37 0 1     Κορτιηόνθ/ςτεροειδι 50 0 1     Φάρμακα για το ζλκοσ 

38 0 1     Φάρμακα για το διαβιτθ/ινςουλίνθ 51 0 1     Κιτρικό άλασ (Viagra) 

ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ (Παρακαλώ κοιτάξτε τισ οδθγίεσ ςτο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ) 

ΕΝΟΣΗΣΑΣΑ 1 - ΑΝΩ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 55 

52 0 1 2 3 ζψιμο ι αζρια εντόσ μίασ ϊρα μετά το φαγθτό 61 0 1 2 3 Κζλω να αποφφγω το πρωινό γεφμα 

53 0 1 2 3 Καοφρα ι παλινδρόμθςθ οξζων 62 0 1 2 3 Αιςκάνομαι πολφ καλφτερα όταν δεν τρϊω 

54 0 1 2 3 Φοφςκωμα εντόσ μίασ ϊρα μετά το φαγθτό 63 0 1 2 3 Υπνθλία μετά τα γεφματα 

55 0 1     Διατροφι χορτοφάγου (0 = όχι, 1 = ναι) 64 0 1 2 3 Νφχια που ξεφλουδίηουν ι ςπάνε εφκολα 

56 0 1 2 3 Κακι αναπνοι 65 0 1 2 3 Σιδθροπενικι αναιμία 

57 0 1 2 3 Απϊλεια γεφςθσ ςτο κρζασ 66 0 1 2 3 Στομαχόπονουσ ι κράμπεσ 

58 0 1 2 3 Λδρϊτασ με ζντονθ μυρωδιά 67 0 1 2 3 Διάρροια, χρόνια 

59 0 1 2 3 Στομαχικζσ διαταραχζσ από τθ λιψθ βιταμινϊν 68 0 1 2 3 Διάρροια, λίγο μετά τα γεφματα 

60 0 1 2 3 Αίςκθςθ κορεςμοφ μετά τα γεφματα 69 0 1 2 3 Μαφρα ι ςαν πίςςα κόπρανα 

            70 0 1 2 3 Αχϊνευτεσ τροφζσ ςτα κόπρανα 

 

0=Γεκ έπς ζοιπηχιαηα 2 = Ναζ, Μέηνζα ζοιπηχιαηα ή πενζζηαζζαηά 

(εαδμιαδζαίςξ) 

1 = Ναζ, έπς ήπζα ζοιπηχιαηα ή ζπάκζα (ιδκζαίςξ) 3 = Έκημκα ζοιπηχιαηα ή ζοπκά (διενδζίςξ) 

  

ΕΝΟΣΗΣΗΣΑ 2- ΤΚΩΣΙ ΚΑΙ ΧΟΛΗΔΩΧΟ ΚΤΣΗ 68 
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71 0 1 2 3 Ρόνοσ ανάμεςα ςτισ ωμοπλάτεσ 85 0 1     Ρονοκζφαλοσ μετά από τθν κατανάλωςθ 
κραςιοφ (0 = όχι, 1 = ναι) 

72 0 1 2 3 Στομαχικζσ διαταραχζσ μετά από κατανάλωςθ λιπαρϊν 
τροφϊν 

86 0 1 2 3 Αλκοόλ τθν εβδομάδα (0 = < 3, 1 = < 7, 2 = < 
14, 3 = > 14) 

73 0 1 2 3 Λιπαρά ι γυαλιςτερά κόπρανα 87 0 1     Λςτορικό αλκοολιςμοφ (0 = όχι, 1 = ναι) 

74 0 1 2 3 Ναυτία 88 0 1     Λςτορικό κατάχρθςθσ ναρκωτικϊν ι αλκοόλ 
(0 = όχι, 1 = ναι) 

75 0 1 2 3 Ναυτία ςτθ κάλαςςα, το αυτοκίνθτο ι αεροπλάνο 89 0 1     Λςτορικό θπατίτιδασ (0 = όχι, 1 = ναι) 

76 0 1     Ρρωινι ναυτία (0 = όχι, 1 = ναι) 90 0 1     Μακροπρόκεςμθ χριςθ 
ςυνταγογραφοφμενων ι ψυχαγωγικϊν 
ναρκωτικϊν (0 = όχι, 1 = ναι) 

77 0 1 2 3 Ανοιχτόχρωμα κόπρανα 91 0 1 2 3 Ευαιςκθςία ςε χθμικζσ ουςίεσ (άρωμα, 
προϊόντα κακαριότθτασ, κλπ.) 

78 0 1 2 3 Ξθροδερμία, φαγοφρα ι απολζπιςθ ςτα πόδια  92 0 1 2 3 Ευαιςκθςία ςτον καπνό του τςιγάρου 

79 0 1 2 3 Ρονοκζφαλο πάνω από τα μάτια 93 0 1 2 3 Ζκκεςθ ςε ανακυμιάςεισ 

80 0 1 2 3 Ρόνοσ ςτθ χολθδόχο κφςτθ (0 = ποτζ, 1 = χρόνια πριν, 2 
= εντόσ τελευταίου ζτοσ, 3 = εντόσ 3 μθνϊν) 

94 0 1 2 3 Ρόνο κάτω από τθ δεξιά πλευρά του 
κϊρακα 

81 0 1     Αφαίρεςθ χολθδόχου κφςτθσ (0 = όχι, 1 = ναι) 95 0 1 2 3 Αιμορροΐδεσ ι κιρςϊδεισ φλζβεσ 

82 0 1 2 3 Ρικρι γεφςθ ςτο ςτόμα, ειδικά μετά τα γεφματα 96 0 1 2 3 Κατανάλωςθ αςπαρτάμθσ 

83 0 1     Αρρωςταίνω όταν πίνω κραςί (0 = όχι, 1 = ναι) 97 0 1 2 3 Ευαιςκθςία ςτθν αςπαρτάμθ 

84 0 1     Μεκάω εφκολα με το κραςί (0 = όχι, 1 = ναι) 98 0 1 2 3 Χρόνια κόπωςθ ι ινομυαλγία 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3 - ΛΕΠΣΟ ΕΝΣΕΡΟ 47 

99 0 1 2 3 Τροφικζσ αλλεργίεσ 108 0 1 2 3 Νόςοσ του Crohn (0 = όχι, 1 = ναι ςτο 
παρελκόν, 2 = ςιμερα, ιπια κατάςταςθ, 3 = 
ςοβαρι) 

100 0 1 2 3 Φοφςκωμα ςτθν κοιλιά 1-2 ϊρεσ μετά το φαγθτό 109 0 1 2 3 Ευαιςκθςία ςτα ςιτθρά 

101 0 1     Συγκεκριμζνα τρόφιμα με πριηουν ι με κουράηουν (0 = 
όχι, 1 = ναι) 

110 0 1 2 3 Ευαιςκθςία ςτα γαλακτοκομικά  

102 0 1 2 3 Ταχυκαρδία μετά το φαγθτό 111 0 1     Υπάρχουν τρόφιμα που δεν μπορϊ να 
ςταματιςω τθν κατανάλωςθ τουσ (0 = όχι, 1 
= ναι) 

103 0 1 2 3 Αερομεταφερόμενεσ αλλεργίεσ 112 0 1 2 3  Άςκμα, μολφνςεισ των ρινικϊν κοιλοτιτων, 
βουλωμζνθ μφτθ 

104 0 1 2 3 Κνίδωςθ 113 0 1 2 3 Ρερίεργα/ ζντονα όνειρα, εφιάλτεσ 

105 0 1 2 3 Συμφόρθςθ των ρινικϊν κοιλοτιτων, βαρφ κεφάλι 114 0 1 2 3 Χριςθ μθ ςυνταγογραφοφμενων 
αναλγθτικϊν 

106 0 1 2 3 Ζντονθ επικυμία για το ψωμί ι τα ηυμαρικά 115 0 1 2 3 Αιςκάνομαι να αιωροφμαι ι εξωπραγματικά 

107 0 1 2 3 Εναλλαςςόμενθ δυςκοιλιότθτα και διάρροια             

 
0=Γεκ έπς ζοιπηχιαηα 2 = Ναζ, Μέηνζα ζοιπηχιαηα ή πενζζηαζζαηά 

(εαδμιαδζαίςξ) 

1 = Ναζ, έπς ήπζα ζοιπηχιαηα ή ζπάκζα (ιδκζαίςξ) 3 = Έκημκα ζοιπηχιαηα ή ζοπκά (διενδζίςξ) 
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ΕΝΟΣΗΣΑ 4 - ΠΑΧΤ ΕΝΣΕΡΟ 58 

116 0 1 2 3 Φαγοφρα ςτον πρωκτό 126 0 1 2 3 Κόπρανα που ζχουν γωνίεσ ι άκρεσ, ι είναι 
επίπεδα ι ςε ςχιμα κορδζλασ 

117 0 1 2 3 Γλϊςςα με επίχριςθ  127 0 1 2 3 Κόπρανα που δεν είναι ςωςτά 
ςχθματιςμζνα (μαλακά) 

118 0 1 2 3 Αιςκάνομαι δυςφορία με μουχλιαςμζνα αντικείμενα ι 
μζρθ 

128 0 1 2 3 Ευερζκιςτο ζντερο, ςπαςτικι κολίτιδα 

119 0 1 2 3 Ραίρνω αντιβιοτικά για ςυνολικό διάςτθμα (0 = ποτζ, 1 
= < 1 μινασ, 2 = < 3 μινεσ, 3 = > 3 μινεσ) 

129 0 1 2 3 Αίμα ςτα κόπρανα 

120 0 1 2 3 Μυκθτιάςεισ  130 0 1 2 3 Βλζννα ςτα κόπρανα 

121 0 1 2 3 Φαγοφρα ςτα εςϊρουχα, πόδι του ακλθτι, 
δερματοφφτωςθ, μφκθτεσ ςτα νφχια 

131 0 1 2 3 Υπερβολικά αποκρουςτικι μυρωδιά κατά 
τθν αποβολι αερίων από το ζντερο 

122 0 1 2 3 Μυκθτιάςεισ που αυξάνουν με τθ χριςθ ηάχαρθσ, 
αμφλου ι αλκοόλ 

132 0 1 2 3 Κακι αναπνοι ι κακι οςμι του ςϊματοσ 

123 0 1 2 3 Σκλθρά κόπρανα ι που φζρνουν δυςκολία ςτθν 
κζνωςθ 

133 0 1 2 3 Ρόνοσ όταν αςκείται πίεςθ κατά μικοσ των 
εξωτερικϊν πλευρϊν των μθρϊν 

124 0 1     Λςτορικό μόλυνςθσ με παράςιτα (0 = όχι, 1 = ναι) 134 0 1 2 3 Κράμπεσ ςτθν κάτω κοιλιακι χϊρα 

125 0 1 2 3 Λιγότερεσ από μία κενϊςεισ του εντζρου ανά θμζρα 135 0 1 2 3 Μαφρουσ κφκλουσ κάτω από τα μάτια 

ΕΝΟΣΗΣΑ 5 - ΑΝΑΓΚΕ Ε ΑΛΑΣΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΟΙΧΕΙΑ 75 

136 0 1     Σφνδρομο καρπιαίου ςωλινα (0 = όχι, 1 = ναι) 150 0 1     Λςτορικό υπερτροφίασ των οςτϊν (0 = όχι, 1 
= ναι) 

137 0 1     Άλγθ ςτθν κάτω δεξιά κοιλιακι χϊρα ι προβλιματα 
ςτθν ειλεοκολικι βαλβίδα (0 = όχι, 1 = ναι) 

151 0 1 2 3 Ρρωινι δυςκαμψία 

138 0 1 2 3 Λςτορικό καταγμάτων κόπωςθσ (0 = όχι, 1 = ναι) 152 0 1 2 3 Ναυτία με εμετό 

139 0 1 2 3 Οςτεοπόρωςθ και οςτεοπενία  153 0 1 2 3 Ζντονθ επικυμία για ςοκολάτα 

140 0 1     Ζχω χάςει φψοσ με τθν πάροδο του χρόνου (0 = όχι, 1 = 
ναι) 

154 0 1 2 3 Ρόδια που ζχουν μια ιςχυρι μυρωδιά 

141 0 1 2 3 Κράμπεσ ςε κατάςταςθ θρεμίασ ςτισ γάμπεσ, ςτα πόδια 
και τα δάχτυλα 

155 0 1 2 3 Λςτορικό αναιμίασ 

142 0 1 2 3 Κρυοπαγιματα, φουςκάλεσ ι ζλκθ από ζρπθτα  156 0 1 2 3 Μπλε ςκιζσ ςτο λευκό των ματιϊν 

143 0 1 2 3 Συχνοφσ πυρετοφσ 157 0 1 2 3 Βραχνάδα 

144 0 1 2 3 Συχνά δερματικά εξανκιματα ι/και φουςκάλεσ 158 0 1 2 3 Δυςκολία ςτθν κατάποςθ 

145 0 1     Διςκοπάκεια (0 = όχι, 1 = ναι) 159 0 1 2 3 Εξόγκωμα ςτο λαιμό 

146 0 1 2 3 Υπερβολικά ευλφγιςτεσ αρκρϊςεισ, "διπλι ςυνζνωςθ" 160 0 1 2 3 Στεγνϊνουν το ςτόμα, τα μάτια ι/και θ μφτθ 

147 0 1 2 3 Αρκρϊςεισ που μπαινοβγαίνουν ι βγάηουν ιχο 161 0 1 2 3 Ρνίγομαι εφκολα 

148 0 1 2 3 Ρόνοσ ι πριξιμο ςτισ αρκρϊςεισ 162 0 1 2 3 Λευκζσ κθλίδεσ ςτα νφχια 

149 0 1 2 3 Κυλακίτιδα ι τενοντίτιδα 163 0 1 2 3 Κοψίματα και εκδορζσ επουλϊνονται αργά 
ι/και κάνουν ουλζσ εφκολα 

            164 0 1 2 3 Μειωμζνθ αίςκθςθ τθσ γεφςθσ ι τθσ 
όςφρθςθσ 

 
0=Γεκ έπς ζοιπηχιαηα 2 = Ναζ, Μέηνζα ζοιπηχιαηα ή πενζζηαζζαηά 

(εαδμιαδζαίςξ) 

1 = Ναζ, έπς ήπζα ζοιπηχιαηα ή ζπάκζα (ιδκζαίςξ) 3 = Έκημκα ζοιπηχιαηα ή ζοπκά (διενδζίςξ) 

ΕΝΟΣΗΣΑ 6 - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ 22 
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165 0 1     Ανακοφφιςθ του πόνου με αςπιρίνθ (0 = όχι, 1 = ναι) 169 0 1 2 3 Ρονοκεφάλουσ μετά από ζκκεςθ ςτον καυτό 
ιλιο 

166 0 1 2 3 Ζντονθ επικυμία για λίπθ ι λιπαρά τρόφιμα 170 0 1 2 3 Καίγομαι εφκολα από τον ιλιο ι πακαίνω 
θλίαςθ 

167 0 1 2 3 Ακολουκϊ χαμθλι ι μειωμζνθ ςε λιπαρά διατροφι (0 
= ποτζ, 1 = χρόνια πριν, 2 = κατά το παρελκόν ζτοσ, 3 = 
ςιμερα) 

171 0 1 2 3 Μυσ που κουράηονται εφκολα 

168 0 1 2 3  Ζντονουσ πονοκεφάλουσ ςτθν βάςθ του κρανίου 172 0 1 2 3 Ξθρό λεπιοειδζσ δζρμα ι πιτυρίδα 

ΕΝΟΣΗΣΑ 7 - ΑΚΧΑΡΑ 39 

173 0 1 2 3 Ξυπνάω λίγεσ ϊρεσ μετά τθν ζναρξθ του φπνου, με 
δυςκολία να ξανακοιμθκϊ 

180 0 1 2 3 Ρονοκζφαλο αν ζχουν παραλειφκεί 
γεφματα  ι ζχουν κακυςτεριςει 

174 0 1 2 3 Ζντονθ επικυμία για γλυκά 181 0 1 2 3 Ευερζκιςτοσ/θ πριν από τα γεφματα 

175 0 1 2 3 Ευκαιριακι άμετρθ κατανάλωςθ ι ανεξζλεγκτθ 
κατανάλωςθ τροφίμων 

182 0 1 2 3 Τρεμοφλα όταν κακυςτεριςουν τα γεφματα 

176 0 1 2 3 Υπερβολικι όρεξθ 183 0 1 2 3 Μζλθ οικογζνειασ με διαβιτθ (0 = κανζνα  1 
= 1 ι 2, 2 = 3 ι 4, 3 = περιςςότερα από 4) 

177 0 1 2 3 Ζντονθ επικυμία για καφζ ι ηάχαρθ το απόγευμα 184 0 1 2 3 Συχνι δίψα 

178 0 1 2 3 Υπνθλία το απόγευμα 185 0 1 2 3 Συχνι οφρθςθ 

179 0 1 2 3 Κόπωςθ που υποχωρεί μετά από κατανάλωςθ τροφισ             

ΕΝΟΣΗΣΑ 8 - ΑΝΑΓΚΗ Ε ΒΙΣΑΜΙΝΕ 81 

186 0 1 2 3 Μφεσ που κουράηονται εφκολα  200 0 1 2 3 Ακοφω τον παλμό τθσ καρδιάσ ςτο μαξιλάρι 
τθ νφχτα 

187 0 1 2 3 Αιςκάνομαι εξαντλθμζνοσ/θ ι κάνω πλθγζσ μετά από 
μζτρια άςκθςθ 

201 0 1 2 3 Το ςφνολο του ςϊματοσ ι των άκρων τρζμει 
πριν από τα γεφματα 

188 0 1 2 3 Επιρρεπισ ςε τςιμπιματα εντόμων 202 0 1 2 3 Εφίδρωςθ τθ νφχτα 

189 0 1 2 3 Απϊλεια του μυϊκοφ τόνου, βαρφτθτα ςτα χζρια/πόδια 203 0 1 2 3 Σφνδρομο ανιςυχων ποδιϊν 

190 0 1 2 3 Διευρυμζνθ καρδιά ι ςυμφορθτικι καρδιακι 
ανεπάρκεια 

204 0 1 2 3 ωγμζσ ςτθν άκρθ του ςτόματοσ (χείλωςθ) 

191 0 1 2 3 Σφυγμοφσ κάτω από 65 ανά λεπτό (0 = όχι, 1 = ναι) 205 0 1 2 3 Εφκραυςτο δζρμα, απολζπιςθ, όπωσ και ςτο 
ξφριςμα 

192 0 1 2 3 Κουδοφνιςμα ςτα αυτιά (εμβοι) 206 0 1 2 3 Ρολφποδεσ ι κονδυλϊματα 

193 0 1 2 3 Μοφδιαςμα, τςοφξιμο ι φαγοφρα ςτα χζρια και τα 
πόδια 

207 0 1 2 3 Ευαιςκθςία ςτο ακατζργαςτο γλουταμινικό 
οξφ  (MSG) 

194 0 1 2 3 Κατάκλιψθ 208 0 1 2 3 Ξυπνάω χωρίσ να κυμάμαι τα όνειρα 

195 0 1 2 3 Φόβο επικείμενθσ καταςτροφισ 209 0 1 2 3 Μικρζσ διογκϊςεισ ςτισ πίςω πλευρζσ των 
αγκϊνων 

196 0 1 2 3 Ρεςιμιςτισ, ανιςυχοσ, αγχωμζνοσ 210 0 1 2 3 Το ιςχυρό φωσ τθ νφχτα ερεκίηει τα μάτια 

197 0 1 2 3 Νευρικόσ ι ταραγμζνοσ 211 0 1 2 3 Μφτθ που αιμορραγεί ι/και τάςθ να 
μωλωπίηω εφκολα 

198 0 1 2 3 Συναιςκιματα αναςφάλειασ 212 0 1 2 3 Αιμορραγία οφλων, ειδικά όταν βουρτςίηω 
τα δόντια 

199 0 1 2 3 Ταχυκαρδία             

 
0=Γεκ έπς ζοιπηχιαηα 2 = Ναζ, Μέηνζα ζοιπηχιαηα ή πενζζηαζζαηά 

(εαδμιαδζαίςξ) 

1 = Ναζ, έπς ήπζα ζοιπηχιαηα ή ζπάκζα (ιδκζαίςξ) 3 = Έκημκα ζοιπηχιαηα ή ζοπκά (διενδζίςξ) 
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ΕΝΟΣΗΣΑ 9 - ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ 78 

213 0 1 2 3 Τείνω να είμαι 'νυχτοποφλι' 226 0 1 2 3 Τάςθ για αρκρίτιδεσ 

214 0 1 2 3 Δυςκολεφομαι να κοιμθκϊ 227 0 1 2 3 Ζχω επικυμία για αλμυρά τρόφιμα 

215 0 1 2 3 Ενεργοποιοφμαι δφςκολα μετά τον φπνο 228 0 1 2 3 Ρροςκζτω αλάτι πριν γευτϊ τα τρόφιμα 

216 0 1 2 3 Ευερζκιςτοσ ι ζχω δυςκολία να θρεμιςω 229 0 1 2 3 Λδρϊνω εφκολα 

217 0 1 2 3 Αρτθριακι πίεςθ πάνω από 120/80 230 0 1 2 3 Χρόνια κόπωςθ ι ςυχνι υπνθλία 

218 0 1 2 3 Ρονοκζφαλοσ μετά τθν άςκθςθ 231 0 1 2 3 Απογευματινό χαςμουρθτό 

219 0 1 2 3 Εκνευριςμόσ μετά τθν κατανάλωςθ καφζ 232 0 1 2 3 Απογευματινόσ πονοκζφαλοσ 

220 0 1 2 3 Σφίγγουν ι τρίηουν τα δόντια 233 0 1 2 3 Άςκμα, ςυριγμόσ ι δυςκολία ςτθν αναπνοι 

221 0 1 2 3 Ιρεμοι εμφανιςιακά, ταραγμζνοι εςωτερικά  234 0 1 2 3 Ρόνοσ ςτθν πίςω ι μζςα πλευρά του 
γονάτου 

222 0 1 2 3 Χρόνια οςφυαλγία, που χειροτερεφει από τθν κοφραςθ 235 0 1 2 3 Συχνι τάςθ για διάςτρεμμα αςτραγάλων ι 
ςφνδρομο χρόνιασ καταπόνθςθσ των μυϊν 
τθσ κνιμθσ  

223 0 1 2 3 Ρακαίνω ηάλθ όταν ςθκωκϊ όρκιοσ ξαφνικά 236 0 1 2 3 Τάςθ να χρειάηομαι γυαλιά θλίου 

224 0 1 2 3 Οι αρκρϊςεισ μου πονοφν ακόμα και μετά από 
χειροπρακτικό μαςάη  

237 0 1 2 3 Αλλεργίεσ ι/και δερματικοφσ ερεκιςμοφσ 

225 0 1 2 3 Ρόνο ςτισ αρκρϊςεισ μετά από χειροπρακτικό μαςάη  238 0 1 2 3 Αδυναμία, ηάλθ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 10 - ΤΠΟΦΗΗ 29 

239 0 1     Φψοσ πάνω από 198 cm (0 = όχι, 1 = ναι) 245 0 1     Φψοσ κάτω από 147 cm (0 = όχι, 1 = ναι) 

240 0 1     Ρρϊιμθ ςεξουαλικι ανάπτυξθ (πριν από τθν θλικία των 
10) (0 = όχι, 1 = ναι) 

246 0 1 2 3 Μειωμζνθ λίμπιντο 

241 0 1 2 3 Αυξθμζνθ λίμπιντο 247 0 1 2 3 Υπερβολικι δίψα 

242 0 1 2 3 Κεφαλαλγία 248 0 1 2 3 Αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ γφρω από 
τουσ γοφοφσ ι τθ μζςθ  

243 0 1 2 3 Ρροβλιματα ςτθ μνιμθ  249 0 1 2 3 Διαταραχζσ περιόδου 

244 0 1     Ανοχι ςτθ ηάχαρθ, αιςκάνομαι χαρά όταν τρϊω 
ηάχαρθ (0 = όχι, 1 = ναι) 

250 0 1     Κακυςτερθμζνθ ςεξουαλικι ανάπτυξθ (μετά 
τθν θλικία των 13) (0 = όχι, 1 = ναι) 

            251 0 1 2 3 Τάςθ για ζλκθ ι κολίτιδα 

ΕΝΟΣΗΣΑ 11 - ΘΤΡΕΟΕΙΔΗ 48 

252 0 1 2 3 Ευαιςκθςία ι αλλεργία ςτο ιϊδιο 260 0 1 2 3 Διανοθτικά υποτονικι, μειωμζνθ 
πρωτοβουλία 

253 0 1 2 3 Δυςκολεφομαι να πάρω βάροσ, ακόμθ και όταν ζχω 
μεγάλθ όρεξθ 

261 0 1 2 3 Κουράηομαι εφκολα, υπνθλία κατά τθ 
διάρκεια τθσ θμζρασ 

254 0 1 2 3 Νευρικι, ςυναιςκθματικι, δεν μπορεί να λειτουργιςει 
υπό πίεςθ 

262 0 1 2 3 Ευαιςκθςία ςτο κρφο, ι κακι κυκλοφορία 
(κρφα χζρια και πόδια) 

255 0 1 2 3 Τρζμουλο  263 0 1 2 3 Δυςκοιλιότθτα, χρόνια 

256 0 1 2 3 Κοκκινίηω εφκολα 264 0 1 2 3 Υπερβολικι απϊλεια μαλλιϊν ι/και 
χονδροειδείσ τρίχεσ 

257 0 1 2 3 Ταχυκαρδία ςε κατάςταςθ θρεμίασ 265 0 1 2 3 Ρρωινι πονοκζφαλοι που υποχωροφν κατά 
τθν διάρκεια τθσ μζρασ 

258 0 1 2 3 Δυςανεξία ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ 266 0 1 2 3 Απϊλεια πλευρικι του 1/3 των φρυδιϊν 

259 0 1 2 3 Δυςκολία απϊλειασ βάρουσ  267 0 1 2 3 Εποχιακι κατάκλιψθ  

 
0=Γεκ έπς ζοιπηχιαηα 2 = Ναζ, Μέηνζα ζοιπηχιαηα ή πενζζηαζζαηά 

(εαδμιαδζαίςξ) 

1 = Ναζ, έπς ήπζα ζοιπηχιαηα ή ζπάκζα (ιδκζαίςξ) 3 = Έκημκα ζοιπηχιαηα ή ζοπκά (διενδζίςξ) 
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ΕΝΟΣΗΣΑ 12 - ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΑ  27 

268 0 1 2 3 Ρροβλιματα του προςτάτθ 272 0 1 2 3 Ξφπνθμα για οφρθςθ τθ νφχτα 

269 0 1 2 3 Δυςκολία ςτθν οφρθςθ, ςιελόρροια  273 0 1 2 3 Διακοπι τθσ ροισ κατά τθν οφρθςθ 

270 0 1 2 3 Δυςκολία ςτο ξεκίνθμα και ςτο ςταμάτθμα τθσ ροισ 
των οφρων 

274 0 1 2 3 Ρόνοσ ςτθν ζςω πλευρά των ποδιϊν ι του 
πζλματοσ 

271 0 1 2 3 Ρόνοσ ι κάψιμο κατά τθν διάρκεια τθσ οφρθςθσ  275 0 1 2 3 Αίςκθμα ελλιποφσ εκκζνωςθσ του εντζρου 

            276 0 1 2 3 Μειωμζνθ ςεξουαλικι λειτουργία  

ΕΝΟΣΗΣΑ 13 - ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ  60 

277 0 1 2 3 Κατάκλιψθ κατά τθ διάρκεια των περιόδων 287 0 1 2 3 Λνομυϊματα μαςτοφ, καλοικεισ μάηεσ 

278 0 1 2 3 Εναλλαγζσ τθσ διάκεςθσ που ςχετίηονται με τθν 
περίοδο (PMS) 

288 0 1 2 3 Επϊδυνθ ςεξουαλικι επαφι (δυςπαρεφνια) 

279 0 1 2 3 Επικυμία για ςοκολάτα πριν και μετά τθν περίοδο 289 0 1 2 3 Κολπικό ζκκριμα 

280 0 1 2 3 Ευαιςκθςία ςτο ςτικοσ που ςχετίηεται  με τθν περίοδο 290 0 1 2 3  Κολπικι ξθρότθτα 

281 0 1 2 3  Υπερβολικι εμμθνόρροια 291 0 1 2 3 Κολπικι φαγοφρα 

282 0 1 2 3 Λιγοςτι ροι αίματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 292 0 1 2 3 Αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ γφρω από 
τουσ γοφοφσ, τουσ μθροφσ και τουσ 
γλουτοφσ 

283 0 1 2 3 Ρεριςταςιακι παράλθψθ του κφκλου 293 0 1 2 3 Αφξθςθ τθσ τριχοφυΐασ ςτο πρόςωπο ι το 
ςϊμα 

284 0 1 2 3 Ακανόνιςτοσ κφκλοσ ι ακανόνιςτθ ζμμθνοσ ρφςθ  294 0 1 2 3 Φουντϊματα 

285 0 1 2 3 Ενδομθτρίωςθ 295 0 1 2 3 Νυχτερινι εφίδρωςθ (ςε εμμθνοπαυςιακζσ 
γυναίκεσ) 

286 0 1 2 3 Λνομυϊματα τθσ μιτρασ  296 0 1 2 3 Λζπτυνςθ του δζρματοσ  

ΕΝΟΣΗΣΑ 14 - ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ 30 

297 0 1 2 3 Επίγνωςθ ζντονθσ ι/και ακανόνιςτθσ αναπνοισ 302 0 1 2 3 Ρριξιμο ςτουσ αςτραγάλουσ, ειδικά ςτο 
τζλοσ τθσ θμζρασ 

298 0 1 2 3 Δυςφορία ςε μεγάλα υψόμετρα 303 0 1 2 3 Βιχασ τθ νφχτα 

299 0 1 2 3 Συχνόσ αναςτεναγμόσ 304 0 1 2 3 Ερυκρότθτα ςτο πρόςωπο χωρίσ λόγο 

300 0 1 2 3 Ρρζπει να ανοίγω τα παράκυρα ςε κλειςτοφσ χϊρουσ 305 0 1 2 3 Ρόνοσ ι ςφίξιμο ςτο ςτικοσ, που μπορεί να 
διαχζεται και ςτο δεξί χζρι, χειροτερεφει με 
τθν άςκθςθ 

301 0 1 2 3 Δφςπνοια μετά από μζτρια άςκθςθ  306 0 1 2 3 Μυϊκζσ κράμπεσ κατά τθν φυςικι άςκθςθ  

ΕΝΟΣΗΣΑ 15 - ΝΕΦΡΑ ΚΑΙ ΚΤΣΗ 13 

307 0 1 2 3 Ρόνοσ ςτθ μζςθ 310 0 1 2 3 Κολά ι ςκοφρα οφρα, αιματουρία 

308 0 1 2 3 Ρριξιμο γφρω από τα μάτια, μαφρουσ κφκλουσ κάτω 
από τα μάτια 

311 0 1 2 3 Τα οφρα μου ζχουν μια ζντονθ μυρωδιά  

309 0 1     Λςτορικό λίκων ςτα νεφρά (0 = όχι, 1 = ναι)              

 
0=Γεκ έπς ζοιπηχιαηα 2 = Ναζ, Μέηνζα ζοιπηχιαηα ή πενζζηαζζαηά 

(εαδμιαδζαίςξ) 

1 = Ναζ, έπς ήπζα ζοιπηχιαηα ή ζπάκζα (ιδκζαίςξ) 3 = Έκημκα ζοιπηχιαηα ή ζοπκά (διενδζίςξ) 
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ΕΝΟΣΗΣΑ 16 - ΑΝΟΟΠΟΙΗΣΙΚΟ 30 

312 0 1 2 3 Καταρροι ι μφτθ που τρζχει 317 0 1 2 3 Ροτζ δεν αρρωςταίνουν (0 = άρρωςτοσ μόνο 
1 ι 2 φορζσ τα τελευταία 2 χρόνια, 1 = δεν 
ιμουν άρρωςτοσ τα τελευταία 2 χρόνια, 2 = 
δεν ιμουν άρρωςτοσ τα τελευταία 4 χρόνια, 
3 = δεν ιμουν άρρωςτοσ τα τελευταία 7 
χρόνια) 

313 0 1 2 3 Κρυολογιματα ςτθν αρχι του χειμϊνα 318 0 1 2 3 Ακμι (ενθλίκων) 

314 0 1 2 3 Βιχασ με βλζννα 319 0 1 2 3 Φαγοφρα ςτο δζρμα (δερματίτιδα) 

315 0 1 2 3 Συχνά κρυολογιματα ι γρίπθ (0 = 1 φορά ι λιγότερο 
ετθςίωσ, 1 = 2 ζωσ 3 φορζσ ετθςίωσ, 2 = 4 με 5 φορζσ 
ετθςίωσ, 3 = 6 ι περιςςότερεσ φορζσ ετθςίωσ) 

320 0 1 2 3 Κφςτεσ, εξανκιματα 

316 0 1 2 3 Άλλεσ λοιμϊξεισ (κόλπων, αυτιϊν, πνεφμονα, 
δζρματοσ, ουροδόχου κφςτθσ, νεφρϊν, κλπ.) (0 = 1 ι 
λιγότερο ετθςίωσ, 1 = 2 ζωσ 3 φορζσ το χρόνο, 2 = 4 να 
5 φορζσ το χρόνο, 3 = 6 ι περιςςότερεσ φορζσ ανά 
ζτοσ)  

321 0 1 2 3 Λςτορικό του Epstein Bar, ζρπθτα, ζρπθτα 
ηωςτιρα, ςφνδρομο χρόνιασ κόπωςθσ, 
θπατίτιδα ι άλλεσ χρόνιεσ ιογενείσ 
καταςτάςεισ (0 = όχι, 1 = ναι ςτο παρελκόν, 
2 = ςιμερα ιπια κατάςταςθ, 3 = ςοβαρι)  

 
0=Γεκ έπς ζοιπηχιαηα 2 = Ναζ, Μέηνζα ζοιπηχιαηα ή πενζζηαζζαηά 

(εαδμιαδζαίςξ) 

1 = Ναζ, έπς ήπζα ζοιπηχιαηα ή ζπάκζα (ιδκζαίςξ) 3 = Έκημκα ζοιπηχιαηα ή ζοπκά (διενδζίςξ) 

Δίραηε πνηέ θάπνην από ηα αθόινπζα πξνβιήκαηα: 

 Ναη Όρη 

Έκθξαγκα 1 2 

Καξδηαθή πξνβνιή 1 2 

Δγθεθαιηθό 1 2 

Απμεκέλε Υνιεζηεξόιε 1 2 

Απμεκέλα Σξηγιπθεξίδηα 1 2 

Άιιεο Καξδηαγγεηαθέο 

Νόζνπο 

1 2 

Καξθίλν  1 2 

Γηαβήηε 1 2 

Τπεξζπξενεηδηζκό 1 2 

Τπνζπξενεηδηζκό  1 2 

Πξνβιήκαηα ζηα Νεθξά 1 2 

Πξνβιήκαηα ζην πθώηη 1 2 

ύλδξνκν Cushing 1 2 

Παγθξεαηίηηδα 1 2 

Πξνβιήκαηα ζηνπο 

Πλεύκνλεο 

1 2 

Δκθύζεκα 1 2 

Άζζκα 1 2 

Δπηιεςία 1 2 

Αξζξίηηδα 1 2 

Οζηενπόξσζε 1 2 

Υνινιηζίαζε 1 2 

Πξνζηάηε 1 2 

θιήξπλζε Καηά Πιάθαο 1 2 

Νόζν ηνπ Πάξθηλζνλ 1 2 

Άλνηα 1 2 

Άιιν (παξαθαιώ 

δηεπθξηλίζηε)  
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 5 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΤΓΔΗΑ 

Παναηαθμφιε ζηεθηείηε ημ ζζημνζηυ οβείαξ ηδξ μζημβέκεζαξ ζαξ. Θα εέθαιε κα ιαξ δχζεηε 

ηάπμζεξ πθδνμθμνίεξ βζα αζεέκεζεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα. Οζ 

πθδνμθμνίεξ πμο εα ιαξ δχζεηε εα παναιείκμοκ απυννδηεξ. 

1. Έπεηε βμκείξ ή αδέθθζα πμο πάζπμοκ απυ ηάπμζα ιμνθή δζααήηδ;  

[   ] Ναζ, [   ] πζ 

2. Έπεηε βμκείξ ή αδέθθζα πμο πέεακακ απυ επζπθμηέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηάπμζα ιμνθή 

δζααήηδ;  

[   ] Ναζ, [   ] πζ 

3. Έπεηε βμκείξ ή αδέθθζα πμο πάζπμοκ απυ ηζξ αηυθμοεεξ ιμνθέξ ηανηίκμο;  

[   ] πζ, [   ]  Πκεφιμκα, [   ]  ημιάπμο, [   ]  Παβηνέαημξ,[   ]ηυιαημξ [   

]Οζζμθάβμο, 

 [   ]  Πνμζηάηδ, [   ]  Μαζημφ, [   ]  Χμεδηχκ, [   ]  Σναπήθμο Μήηναξ ,[   ] 

Λεοπαζιία, 

 [   ] Άθθμ 

4. Έπεηε βμκείξ ή αδέθθζα πμο πέεακακ απυ ηζξ αηυθμοεεξ ιμνθέξ ηανηίκμο;  

[   ] πζ, [   ]  Πκεφιμκα, [   ]  ημιάπμο, [   ]  Παβηνέαημξ, [   ]  ηυιαημξ, [   ] 

Οζζμθάβμο,[   ]  Πνμζηάηδ, [   ]  Μαζημφ, [   ]  Χμεδηχκ, [   ]  Σναπήθμο Μήηναξ, [   

] Λεοπαζιία, 

 [   ] Άθθμ 

5. Έπεηε βμκείξ ή αδέθθζα πμο πάζπμοκ απυ ηανδζμθμβζηά αίηζα; [   ] Ναζ, [   ] πζ 

6. Έπεηε βμκείξ ή αδέθθζα πμο πέεακακ απυ ηανδζμθμβζηά αίηζα; [   ] Ναζ ,[   ] πζ 

7. Έπεηε βμκείξ ή αδέθθζα πμο πάζπμοκ απυ κεθνμπάεεζα ηαζ ηάκμοκ αζιμηάεανζδ;  

[   ] Ναζ, [   ] πζ 
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ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 «Γηαηξνθηθέο πλήζεηεο θαη Πνηόηεηα Εσήο ησλ Καηνίθσλ ηεο Λαθσλίαο Μέζεο 

Ζιηθίαο» 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

Σκήκα Αλζξώπηλεο Κίλεζεο θαη 

Πνηόηεηαο Εσήο 

Παλαγηώηεο Μπαζνπξάθνο 

επηέκβξεο 2013- Αύγνπζηνο 

2014 

Ο ηφνζμξ ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ κα ιεθεηήζεζ ηδκ πμζυηδηα γςήξ, ηζξ 

δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ ηα επίπεδα θοζζηήξ δναζηδνμήηαξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ 

ιέζδξ δθζηίαξ ηαζ κα απμηαθφρεζ ζοζπεηζζιμφξ πμο οπάνπμοκ ιεηαλφ αοηχκ ηαζ οπανηηχκ 

πνμαθδιάηςκ οβείαξ.  Ζ ένεοκα εα πανέπεζ πθδνμθυνδζδ ζημοξ ενεοκδηέξ ηαζ ηδκ 

πακεπζζηδιζαηή ημζκυηδηα, ημ ζαηνζηυ ηαζ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ, ημοξ δζαηνμθμθυβμοξ, 

ημοξ βοικαζηέξ, ηζξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ ηαζ ηζξ επμπηζηέξ ανπέξ βζα ηδκ ακάπηολδ 

πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ ηαζ ηδξ θοζζηήξ άζηδζδξ ημο 

πθδεοζιμφ ηδξ Λαηςκίαξ, αθθά ηαζ άθθςκ πενζμπχκ.     

Κθζκζηέξ ένεοκεξ πμο δζεκενβήεδηακ παβημζιίςξ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ζημκ ημιέα ηδξ 

δζαηνμθήξ ηαζ ηδξ θοζζηήξ άζηδζδξ έπμοκ δείλεζ υηζ δζαηνμθή πθμφζζα ζε θζπανά, αθάηζ, 

γάπανδ ηαζ θηςπή ζε θνμφηα ηαζ θαπακζηά ηαζ δ ηαεζζηζηή γςή, απμηεθμφκ πανάβμκηεξ 

ηζκδφκμο βζα πμθθέξ κυζμοξ. Καηά ηδκ άζηδζδ ηδξ ζαηνζηήξ επζζηήιδξ ζηδκ ηαεδιενζκή 

ηθζκζηή πνάλδ, μ ζφβπνμκμξ εζδζηυξ παεμθυβμξ ακηζιεηςπίγεζ ηαεδιενζκχξ πθδεχνα 

κμζδιάηςκ ηαζ παεμθμβζηχκ δζαηαναπχκ, έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ μπμίςκ μθείθεηαζ ζε  

ιζηνυηενμ ή ιεβαθφηενμ ααειυ ζε αοηέξ ηζξ θακεαζιέκεξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ημο 

ζφβπνμκμο Έθθδκα ηαζ ζηδκ έθθεζρδ θοζζηήξ άζηδζδξ.  Ονζζιέκα απυ ηα πζμ ημζκά 

κμζήιαηα ηαζ παεμθμβζηέξ δζαηαναπέξ ζηδκ ειθάκζζδ ηςκ μπμίςκ ζοκηεθμφκ ζε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ ηαηέξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ είκαζ μ δζααήηδξ, δ οπενπμθδζηενμθαζιία, ημ 

ιεηααμθζηυ ζφκδνμιμ, δ οπένηαζδ, δ ακαζιία ηαζ άθθεξ.  ηδκ έηεεζδ ημο Παβηυζιζμο 

Ονβακζζιμφ Τβείαξ «Γίαζηα, Φοζζηή Γναζηδνζυηδηα ηαζ Τβεία», δζαηοπχκεηαζ δ ακάβηδ 

αθθαβήξ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα.   Ζ έηεεζδ ακαθένεζ επίζδξ 

πςξ ημ 4% ημο ζοκμθζημφ θμνηίμο κμζδνυηδηαξ ζηζξ ακεπηοβιέκεξ πχνεξ μθείθεηαζ ζηδ 

παιδθή ηαηακάθςζδ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ (<600gr/ διενδζίςξ) ηαζ απυ αοηυ ημ πμζμζηυ 

ημ 30% ζπεηίγεηαζ ιε ζηεθακζαία κυζμ ηαζ 20% ιε αββεζαηυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ.  
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Μζα ιεθέηδ πμο πνδιαημδμηήεδηε απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, βκςζηή ςξ Δονςπασηυ 

Πνυβναιια Ηαηνζηήξ ηαζ Κμζκςκίαξ (ΔΠΗΚ) ηαζ δζεκενβήεδηε ηδκ πενίμδμ 1994-1999 ζε 

εθθδκζηέξ πενζθένεζεξ, δζενεφκδζε ηδκ διενήζζα ηαηακάθςζδ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ ηαζ ηδκ 

διενήζζα πνυζθδρδ εκένβεζαξ ηαζ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ζε έκα ιεβάθμ δείβια ημο 

Δθθδκζημφ πθδεοζιμφ (28.572 Έθθδκεξ – 11.954 άκδνεξ ηαζ 16.618 βοκαίηεξ) δθζηίαξ 20-86 

εηχκ απυ υθα ηα ημζκςκζηυ-μζημκμιζηά ζηνχιαηα. Σα απμηεθέζιαηα ημο πνμβνάιιαημξ 

ΔΠΗΚ ηαηέδεζλακ ηδκ ορδθή ηαηακάθςζδ θαπακζηχκ, θνμφηςκ, δδιδηνζαηχκ, ηνέαημξ, 

βάθαηημξ ηαζ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ απυ ημκ εθθδκζηυ πθδεοζιυ ηαζ ηδ ζαθή 

πνμηίιδζδ ημο ζηδ πνήζδ ημο εθαζμθάδμο ςξ πνμζηζεέιεκμο θζπζδίμο.  Χζηυζμ, δ ένεοκα 

επζαεααίςζε ηδκ ζηαδζαηή απμιάηνοκζδ ημο πθδεοζιμφ απυ ηδκ παναδμζζαηή εθθδκζηή 

δζαηνμθή ηαζ ηδ ιεζμβεζαηή δίαζηα.  φιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ μζ Έθθδκεξ ηαηακαθχκμοκ 

ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ ηυηηζκμο ηνέαημξ ηαζ ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ θαπακζηχκ, μζπνίςκ 

ηαζ θνμφηςκ απυ ηζξ ζοκζζηχιεκεξ ηαζ δεκ αζημφκηαζ ζοζηδιαηζηά.  Αοηυ ημοξ ηάκεζ πζμ 

επζννεπείξ ζηδκ ακάπηολδ αζεεκεζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ παποζανηία.   

Δάκ ιεηά απυ ηδκ ζοιιεημπή ζαξ ζηδκ πανμφζα ένεοκα εέθεηε κα θάαεηε πενζζζυηενεξ 

πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ιεθέηεξ βζα ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηαζ ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηςκ 

ηαημίηςκ ηδξ Λαηςκίαξ ιέζδξ δθζηίαξ παναηαθμφιε εθάηε ζε επζημζκςκία ιε: Πακεπζζηήιζμ 

Πεθμπμκκήζμο, Σιήια  Ακενχπζκδξ Κίκδζδξ ηαζ Πμζυηδηαξ Εςήξ (Γηεύζπλζε: Ονείαξ 

Ανηέιζδμξ ηαζ Πθαηαζχκ, 231 00 πάνηδ, Δθθάδα • Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο: +30 27310-

89658, -89661, -89662 •  Fax: +30 27310-89657 • Email:annapap@uop.gr • Ηζηνζειίδα: 

www.uop.gr). 

αξ εοπανζζημφιε εενιά βζα ημ πνυκμ πμο δζαεέζαηε βζα κα απακηήζεηε ζηα 

ενςηδιαημθυβζα ηαζ ηδκ πανμπή ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ήηακ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ένεοκα 

ιαξ.  Δάκ ζαξ εκδζαθένεζ κα δζααάζεηε πενζζζυηενα βζα ένεοκα πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ 

ακηζηείιεκμ ιαξ, παναηαθμφιε ακαηνέληε ζηδκ αζαθζμβναθία πμο ακαθένμοιε ζημ ηέθμξ ηδξ 

πανμφζαξ έηεεζδξ.  Δάλ έρεηε απνξίεο γηα ηελ έξεπλα καο θαη ηε δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία απηή ζα δηελεξγεζεί παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηνλ θύξην Παλαγηώηε 

Μπαζνπξάθν (Email: pbasourakos@yahoo.gr, Κηλ. 694 25 48 320) ή ημκ επζαθέπμκηα 

ηαεδβδηή ηφνζμ Απυζημθμ ηενβζμφθα (Email: apostolosstergioulas@gmail.com) 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ 

mailto:annapap@uop.gr
http://www.uop.gr/
mailto:pbasourakos@yahoo.gr
mailto:apostolosstergioulas@gmail.com
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Νάζηα Α., Μπάιζα Υ., Βαθάκμο Δ., Σνζπμπμφθμο Α. (2003) ―Γζαηνμθζηέξ Ένεοκεξ – 

Ακηζηείιεκμ, Μεεμδμθμβία ηαζ Δθανιμβή ημοξ ζημκ εθθδκζηυ Πθδεοζιυ‖, Ανπεία 

Δθθδκζηήξ Ηαηνζηήξ, 20 (2), ζ. 142-171. 

Νάζηα Α., Ονθακυξ Φ., Υθυπηζζμξ Η., Σνζπμπμφθμο Α. (2005) ―Οζ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζξ ηςκ 

Δθθήκςκ – Σμ Δονςπασηυ Πνυβναιια οκενβαζίαξ Ηαηνζηήξ ηαζ Κμζκςκίαξ (ΔΠΗΚ)‖, 

Ανπεία Δθθδκζηήξ Ηαηνζηήξ, 22 (3), ζ. 259-269. 
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ΠΑΡΑΣΖΜΑ Β – ΥΑΡΣΖ ΛΑΚΧΝΗΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ – ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΝΟΜΟΤ ΛΑΚΧΝΗΑ 

ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ - ΈΓΡΑ: ΠΑΡΣΖ 

ΓΖΜΟΗ Κάηνηθν

η 

Ππθλόηεη

α αλά km
2
 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΝΖ (Έδξα: Γύζεηνλ, Ηζηνξηθή έδξα: 

Αξεόπνιηο)  

13.005  21,00  

ΓΖΜΟ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ (Έδξα: Διαθόλεζνο) 1.041  52,07  

ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ (Έδξα: θάια)  17.891  20,67  

ΓΖΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ (Έδξα: Μνιάνη)  21.942  23,11  

ΓΖΜΟ ΠΑΡΣΖ (Έδξα: πάξηε, Ηζηνξηθή έδξα: Μπζηξάο)  35.259  29,84  

ΤΝΟΛΟ 89.138  

 


