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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ε θαηά ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξε θαη πιεξέζηεξε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ 42.593 Διιήλσλ εθήβσλ, πνπ πξνέθπςε 

απφ ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. 

Αξρηθά, πεξηγξάθνληαη ε κεζνδνινγία ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ε ηερληθή ζπκπιήξσζεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. 

Απφ ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ εθήβσλ θαίλεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ κε απνθιίλνπζα θαηάζηαζε ζξέςεο 

πξνζεγγίδεη ην 34% ηνπ δείγκαηνο (20% κε ππεξβάιινλ ζσκαηηθφ βάξνο θαη 14% 

ιηπνβαξείο).  

Απφ ηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε κε ηε κέζνδν ησλ Κχξησλ πληζησζψλ, θαζψο θαη ηε κέζνδν 

ηνπ Ward ηεο Ηεξαξρηθήο Αλάιπζεο πζηάδσλ πξνέθπςαλ δχν νκαδνπνηήζεηο ζηελ νκάδα 

ηνπ θξέαηνο ζειαζηηθψλ θαη ησλ παξαζθεπψλ ηνπ. Κξηηήξην νκαδνπνίεζεο ζηελ πξψηε 

ζπζηάδα θαίλεηαη πσο είλαη ε παξαγσγή πεξηζζφηεξν πγηεηλψλ ηξνθίκσλ πνπ 

παξαζθεπάδνληαη ζην ζπίηη θαη ζηα εζηηαηφξηα, ελψ ζηε δεχηεξε πεξηιακβάλνληαη νη 

ιηγφηεξν πγηεηλέο παξαζθεπέο ησλ ηαρπθαγείσλ θαη ησλ ηαβεξλψλ. 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιπσλπκηθήο Λνγηζηηθήο Παιηλδξφκεζεο πξνέθπςαλ ηα "πηάηα" ηνπ 

θξέαηνο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηνλ Γείθηε Μάδαο ψκαηνο ησλ εθήβσλ θαη ζπλεπψο ζηελ 

πγεία ηνπο. 

 

105



  

Λέμεηο Κιεηδηά: ηαηηζηηθή, Πνιπκεηαβιεηή Αλάιπζε, Αλάιπζε Κχξησλ πληζησζψλ, 

Παξαγνληηθή Αλάιπζε, Αλάιπζε ζε πζηάδεο, Λνγηζηηθή Παιηλδξφκεζε, Γηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο, Δξσηεκαηνιφγην, Έιιελεο έθεβνη, ΓΜ 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ  

Ο ξφινο ηεο δηαηξνθήο ζηελ αηνκηθή πγεία, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθή πξνζσπηθή 

θαη θνηλσληθή αμία, είλαη θαζνξηζηηθφο (Goetzke et al, 2014). Ζ δηαηξνθή θαηά ηελ 

παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ζεσξείηαη ηδηαίηεξα θξίζηκε, επεηδή ζπλδέεηαη κε 

ζνβαξέο αζζέλεηεο ζηελ ελήιηθε δσή, ελψ πνιιέο απφ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζε απηέο ηηο ειηθίεο, δηαηεξνχληαη θαηά βάζε απαξάιιαθηεο γηα ην 

ππφινηπν ηεο δσήο.  

Ζ εθεβεία μεθηλά θαη εμειίζζεηαη βαζκηαία πεξίπνπ απφ ηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ θαη 

ηειεηψλεη επίζεο βαζκηαία κε ηελ έλαξμε ηεο ελήιηθεο δσήο απφ ηελ ειηθία ησλ 18 

σο 21 εηψλ (Buckley, 2001). Απνηειεί κηα αξθεηά δχζθνιε πεξίνδν, επεηδή 

ζεκαηνδνηεί κηα ζεηξά απφ ξηδηθέο αιιαγέο, θπζηθέο (ζσκαηηθέο θαη βηνινγηθέο), 

θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο (γλσζηηθή θαη εζηθή αλάπηπμε). Οη 

ξπζκνί ηεο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο είλαη ηαρχηαηνη, παξφκνηνη κ' απηνχο ηεο βξεθηθήο 

ειηθίαο. Δθδειψλνληαη κε κεηαβνιέο ζην βάξνο, ην χςνο, ηε ιηπψδε θαη ηελ άιηπε 

κάδα, πξνθαιψληαο αχμεζε ησλ αλαγθψλ ζε ελέξγεηα θαη εμεηδηθεπκέλα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά.  

Οη δηαηηεηηθέο επηινγέο δηαδξακαηίδνπλ πνιχ νπζηαζηηθφ ξφιν θαη ζηελ πξνζπάζεηα 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ λέσλ. Οη έθεβνη είλαη ζπλήζσο θάζεηνη ζηελ απνθπγή ή 

απνδνρή ηξνθίκσλ θαη ζπλήζσο θαηαλαιψλνπλ ηεξάζηηεο ή ειάρηζηεο πνζφηεηεο 

γεπκάησλ (Neumark-Sztainer, 1999). Ζ παξαηήξεζε ηεο "εηθφλαο ηνπ ζψκαηνο" 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λνεηηθή δφκεζε ηεο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ ηνπο, 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηακνξθψζνπλ ηεο αηνκηθή ηνπο  ηαπηφηεηα. Ζ "εηθφλα ηνπ 

ζψκαηνο" απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ εζσηεξηθή απεηθφληζε ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο 

(Thomson and Sherman, 1999). 

Σα αλσηέξσ νδήγεζαλ ηνπο επηζηήκνλεο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δηεμαγσγήο 

εθηεηακέλσλ επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ, κε ηε ζπλδξνκή θαη ηεο επηζηήκεο ηεο 

ηαηηζηηθήο. Οη ζηφρνη ηνπο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηε κειέηε ησλ δηαηξνθηθψλ 

ζπλεζεηψλ δηαθφξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ επίδξαζε δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ/κεηαβιεηψλ (θχιν, ειηθία, κφξθσζε, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο θ.ά.) ζηηο ελ ιφγσ ζπλήζεηεο, θαζψο θαη ζηε ζπζρέηηζε απηψλ 

κε ηελ πγεία. 

Οη δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ησλ εθήβσλ επεξεάδνληαη απφ πιέγκα παξαγφλησλ, 

φπσο ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ε δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο, νη 

δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο ησλ γνλέσλ, ν βαζκφο θνηλσληθνπνίεζεο, ηα ζσκαηηθά 

πξφηππα-κνληέια πνπ επηθξαηνχλ, ην ζρνιείν θαη νη ζπλνκήιηθνη, νη θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ πηνζεηνχληαη, ε δηαθήκηζε θ.ά. Οξγαληζκνί θαη Δπηηξνπέο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηα ηξφθηκα θαη ηε δηαηξνθή, φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ (FAO), ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO), ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ (EFSA) θ.ά., ζπληζηνχλ ηελ 
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νξζή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ηεθκεξίσζε ηεο αθξίβεηαο θάζε επηδεκηνινγηθήο 

έξεπλαο θαη θάζε πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ. 

2. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΜΠΛΖΡΧΖ 

Σν εξσηεκαηνιφγην, πνπ αμηνπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζρεδηάζηεθε ζην 

Σκήκα Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο ηνπ Αιεμάλδξεηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο θαη 

εγθξίζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

Διιάδνο (ΔΤΔ) αλαδεηήζεθε ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ εθήβσλ ηεο ρψξαο θαη ε 

θαηαλνκή αλά θχιν ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο. Σα ζρνιεία ζηα νπνία αλαδεηήζεθε 

ην δείγκα επηιέρζεθαλ απφ ηνπο πίλαθεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Τπνπξγείν 

Παηδείαο), κε θξηηήξηα ηελ πιεζπζκηαθή θαηαλνκή αλά δεκνηηθή ελφηεηα (αζηηθή, 

εκηαζηηθή θαη αγξνηηθή) θαη ηελ γεσθπζηθή ηεο κνξθνινγία (παξαζαιάζζηα, 

ελδνρψξα, πεδηλή θαη νξεηλή).  

Ζ έξεπλα δηήξθεζε ηέζζεξα έηε (2011-2015). θνπφο ηεο ήηαλ ε εθηίκεζε ησλ 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηεο ρψξαο θαη ε εθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο κέζσ ελδεδεηγκέλσλ αλζξσπνκεηξηθψλ δεηθηψλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο έθεβνπο καζεηέο, ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε 

νκάδσλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη 

Γηαηηνινγίαο ηνπ Αιεμάλδξεηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο.   

Ο πιεζπζκφο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ Ν=42.593 έθεβνη. Δπηρεηξήζεθε ε ηζφπνζε ιήςε 

ηνπ απφ καζεηέο γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε ειηθηαθή 

θαηαλνκή ζην ζπλνιηθφ δείγκα, θαζψο θαη εθπξνζψπεζε ησλ δχν θχισλ πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθηηκήζεηο ηεο ΔΤΔ παλειιαδηθά. Ζ θαηαρψξεζε ησλ 

δεδνκέλσλ απφ νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ζε έλα εληαίν αξρείν excel, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

3. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ  

3.1 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά Γεκνγξαθηθώλ θαη Αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ησλ εθήβσλ 

Οη κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο εθήβσλ πνπ κειεηήζεθαλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 

ΠΟΟΣΗΚΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
Ζιηθία Φχιν  
Όςνο Μνξθή νηθνγέλεηαο 
Βάξνο Πιεζπζκηαθή θαηαλνκή 

Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ) 
 

 

3.2 Πνηνηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο 
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ηνλ γξάθεκα 1 παξαηίζεληαη ηα ξαβδνγξάκκαηα ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο πνπ κειεηήζεθαλ:  

- Απφ ην ξαβδφγξακκα ηεο «πιεζπζκηαθήο θαηαλνκήο» ηνπ δείγκαηνο ησλ εθήβσλ 

πξνθχπηεη, πσο ν πιεζπζκφο απηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο (22,8%) 

πξνζεγγίδεη πνζνζηηαία ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο 

(27,2% ζηελ απνγξαθή ηνπ 2001), ελψ ν ππφινηπνο θαηαλέκεηαη ζε εκηαζηηθέο θαη 

αζηηθέο πεξηνρέο (Παπαδάθεο θ.ά., 2012). 

- Απφ ην ξαβδφγξακκα ηεο κεηαβιεηήο «θχιν» παξαηεξείηαη, πσο ε θαηαλνκή ησλ 

εθήβσλ ηνπ δείγκαηνο αληηζηνηρεί κε ηελ πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ησλ δχν θχισλ ζ‘ 

νιφθιεξε ηε ρψξα. 

- ην ξαβδφγξακκα ηεο κεηαβιεηήο «κνξθή νηθνγέλεηαο» ησλ εθήβσλ παξαηεξείηαη, 

πσο ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ππξεληθψλ νηθνγελεηψλ (κε δχν γνλείο) είλαη εκθαλψο ε 

πςειφηεξε, αθνινπζνχκελε απφ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο νηθνγελεηψλ κε έλαλ γνλέα 

ιφγσ δηαδπγίνπ. 

   
 

 

Γξάθεκα 1. Ραβδνγξάκκαηα ησλ πνηνηηθώλ κεηαβιεηώλ 

 

3.3 Πνζνηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο 
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Ζ παξνπζίαζε ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κε ηελ εχξεζε ησλ πεξηγξαθηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ ηνπο γίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1. Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο γηα φινπο ηνπο 

ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο πνπ αθνινχζεζαλ είλαη α=5%.  

Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ 

Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά 

Πνζνηηθέο Μεηαβιεηέο 
Ζιηθία 

(έηε) 
Όςνο 

(m) 
Βάξνο 

(kg) 
ΓΜ 

N ηαηηζηηθφ 42593 42593 42593 42593 
Δχξνο ηαηηζηηθφ 10 ,79 142 43,0 
Διάρηζην ηαηηζηηθφ 11 1,24 25 12,2 
Μέγηζην ηαηηζηηθφ 21 2,03 167 55,2 
Μέζε ηηκή ηαηηζηηθφ 14,99 1,6619 62,11 22,316 
Σππηθή απφθιηζε ηαηηζηηθφ 1,798 ,09402 14,306 4,0407 
Γηαθχκαλζε ηαηηζηηθφ 3,231 ,009 204,661 16,328 

Λνμφηεηα 
Σππηθφ ζθάικα ,012 ,012 ,012 ,012 
ηαηηζηηθφ -,066 ,170 ,890 1,149 

Κπξηφηεηα 
Σππηθφ ζθάικα ,024 ,024 ,024 ,024 
ηαηηζηηθφ -,944 -,138 1,489 2,464 

K-S Test p-value ,0001 ,0001 ,0001 ,0001 
 

Αθνινπζεί ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ππνζέζεσλ ησλ Kolmogorov-Smirnov, γηα 

δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο θαλνληθφηεηαο ζηα δεδνκέλα. Οη ηηκέο p-value γηα φιεο ηηο 

πνζνηηθέο κεηαβιεηέο είλαη κεδέλ (<0,0001). πλεπψο, ηα δεδνκέλα δελ αθνινπζνχλ 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Γη' απηφ ζπλερίδεηαη πεξαηηέξσ ε αλάιπζή ηνπο κε ηνλ κε 

παξακεηξηθφ έιεγρν ησλ Mann-Whitney. Πξφθεηηαη γηα ηνλ αληίζηνηρν κε 

παξακεηξηθφ έιεγρν ηνπ t-test γηα δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα δηαπηζησζεί αλ δχν δείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην πιεζπζκφ (πίλαθαο 2). 

Πίλαθαο 2. Έιεγρνο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ (ειηθία, ύςνο, βάξνο 

θαη ΓΜ) κε ηηο δύν ππνθαηεγνξίεο ηεο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο «Φύιν» 

ηαηηζηηθφ ηεζη Ζιηθία Όςνο Βάξνο ΓΜ 
p-value ,0001 ,0001 ,0001 ,0001 

Οκαδνπνηεκέλε Μεηαβιεηή: Φύιν 

Πξνθχπηεη p-value < 0,0001 < 0,05 = α. πλεπψο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο 

ειηθίαο, ηνπ χςνπο, ηνπ βάξνπο θαη ηνπ ΓΜ κε ηηο δχν ππνθαηεγνξίεο ηεο 

θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο «Φχιν». 

Αθνινπζεί ν έιεγρνο ησλ Kruskal-Wallis (πίλαθαο 3), πνπ είλαη ν αληίζηνηρνο κε 

παξακεηξηθφο έιεγρνο ηνπ t-test γηα k αλεμάξηεηα δείγκαηα (ANOVA), γηα λα 

ειεγρζεί αλ k δείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην πιεζπζκφ (Πξακαγγηνχιεο, 2008). 

Πίλαθαο 3. Έιεγρνο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ (ειηθία, ύςνο, βάξνο 

θαη ΓΜ) κε ηηο ηξεηο ππνθαηεγνξίεο ηεο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο «Πιεζπζκηαθή 

θαηαλνκή ηνπ ηόπνπ δηακνλήο» (αζηηθή, εκηαζηηθή θαη αγξνηηθή πεξηνρή) 
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ηαηηζηηθφ ηεζη Ζιηθία Όςνο Βάξνο ΓΜ 
p-value ,0001 ,0001 ,0001 ,0001 

Οκαδνπνηεκέλε Μεηαβιεηή: Πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ηνπ ηόπνπ δηακνλήο 

Δπεηδή p-value < 0,0001 < 0,05 = α, πξνθχπηεη φηη ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 

ηεο ειηθίαο, ηνπ χςνπο, ηνπ βάξνπο θαη ηνπ ΓΜ κε θάζε ππνθαηεγνξία ηεο 

κεηαβιεηήο «πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο». 

 

3.4 Δθαηνζηηαία δηαθύκαλζε ηνπ ΓΜ ησλ εθήβσλ αλά θύιν θαη ειηθία 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO), ν ΓΜ ζπζρεηίδεη ην βάξνο 

(kg) ηνπ ζψκαηνο κε ην χςνο (m) θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: ΓΜ = Βάξνο/Όςνο2. 

Πξφθεηηαη γηα αξηζκφ πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηνπο επηζηήκνλεο ηεο πγείαο, ζηελ 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ζξέςεο ησλ εθήβσλ θαη ησλ ελειίθσλ. ηαλ: 

 ΓΜ < 18,5 ζεκαίλεη πσο ν/ε έθεβνο είλαη ιηπνβαξήο.  

 ΓΜ = 18,5 σο 24,9 ν/ε έθεβνο ραξαθηεξίδεηαη λνξκνβαξήο. 

 ΓΜ = 25,0 σο 29,9 ν/ε έθεβνο ραξαθηεξίδεηαη ππέξβαξνο. 

 ΓΜ > 30 ζεκαίλεη πσο ν/ε έθεβνο είλαη παρχζαξθνο. 

Πίλαθαο 4: Δθαηνζηηαία δηαθύκαλζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ ιηπνβαξώλ, λνξκνβαξώλ, 

ππέξβαξσλ θαη παρύζαξθσλ εθήβσλ αλά ειηθία, ζπλαξηήζεη ηνπ θύινπ 

Ζιηθία 

εθήβσλ 
Φχιν 

Ληπνβαξείο 

(<18.5) 

Ννξκνβαξείο 

(18.5-24.9) 

Τπέξβαξνη 

(25.0-29.9) 

Παρχζαξθνη 

(>30.0) 

11 
Αγφξηα 23.2 61.5 11.5 3.8 

Κνξίηζηα 24.1 62.1 10.3 3.5 

12 
Αγφξηα 32.7 55.7 9.2 2.4 

Κνξίηζηα 26.9 58.5 8.7 5.9 

13 
Αγφξηα 24.8 56.7 14.3 4.2 

Κνξίηζηα 21.4 61.5 13.5 3.6 

14 
Αγφξηα 16.3 61.7 17.0 5.0 

Κνξίηζηα 15.5 66.7 13.5 4.3 

15 
Αγφξηα 13.6 65.1 16.4 4.9 

Κνξίηζηα 11.8 70.2 13.2 4.8 

16 
Αγφξηα 7.5 65.5 20.1 6.8 

Κνξίηζηα 9.4 71.6 14.6 4.4 

17 
Αγφξηα 4.7 64.9 23.0 7.4 

Κνξίηζηα 7.8 71.3 16.0 4.9 

18 
Αγφξηα 2.9 62.3 27.0 7.8 

Κνξίηζηα 9.2 69.1 16.9 4.8 

Μέζε % ηηκή επί ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο 
14.0 64.9 15.6 4.3 

 

ηνλ πίλαθα 4 παξαηίζεηαη ε εθαηνζηηαία δηαθχκαλζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εθήβσλ αλά 

ειηθία θαη θχιν ζηηο αλσηέξσ ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο ηνπ ΓΜ. Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ 
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πίλαθα 4 πξνθχπηεη φηη, ην ζχλνιν ησλ ππέξβαξσλ θαη παρχζαξθσλ εθήβσλ ζηε 

ρψξα καο πξνζεγγίδεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπο. Ζ δηαπίζησζε φηη 1 

ζηνπο 5 έθεβνπο εκθαλίδεη ππεξβάιινλ βάξνο είλαη αλεζπρεηηθή, επεηδή απηφ 

απνηειεί αθεηεξία εθδήισζεο πνηθίισλ κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ θαη λνζεκάησλ 

(Levesque and Lamarche, 2008· WHO, 2009).  

 

4. ΠΟΛΤΜΔΣΑΒΛΖΣΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

ην εξσηεκαηνιφγην πνπ απαληήζεθε απφ ηνπο έθεβνπο, πεξηιακβάλεηαη εξψηεκα 

πνπ αθνξά ηελ εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο 140 δηαθνξεηηθψλ "πηάησλ" 

πνηθίιεο ζχλζεζεο ή/θαη απιψλ ηξνθίκσλ. ην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, ηα ηξφθηκα απηά ηαμηλνκήζεθαλ ζε δηάθνξεο νκάδεο, κε θξηηήξην ηελ 

χπαξμε ζηε ζχλζεζή ηνπο βαζηθψλ ηξνθίκσλ ηεο ζπλήζνπο δηαηξνθήο.   

Γηα ηελ ζηαηηζηηθά αλάιπζε πνπ αθνινπζεί επηιέρζεθε ε νκάδα ηνπ θξέαηνο 

ζειαζηηθψλ θαη ησλ δηαθφξσλ παξαζθεπψλ ηνπ, κε ζηφρν ηελ εχξεζε θξηηεξίσλ 

νκαδνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ ηξνθίκσλ. 

 

4.1 Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηεο νκάδαο ηνπ θξέαηνο ζειαζηηθώλ θαη ησλ 

παξαζθεπώλ ηνπ 

Απφ ηε κέζε ηηκή ηεο εβδνκαδηαίαο ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο (πίλαθαο 5) πξνθχπηεη, 

πσο ηα πιένλ αγαπεκέλα "πηάηα" ησλ εθήβσλ, αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ ηα 

εηζάγνπλ ζην ηξαπέδη, είλαη ην ςεηφ θξέαο, ην θξέαο κε ιαραληθά θαη ην θξέαο κε 

δπκαξηθά ή πηιάθη. ηα κηθξφηεξεο εβδνκαδηαίαο ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο "πηάηα" 

μερσξίδνπλ ην ινπθάληθν ζάληνπηηο, νη παξαζθεπέο εληνζζίσλ (ζπθψηη, θνθνξέηζη, 

ζπιελάληεξν) θαη ε θξεαηφζνππα. Σέινο, απφ ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ ππνζέζεσλ 

ησλ Kolmogorov-Smirnov πξνθχπηεη φηη, ηα δεδνκέλα δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή.  

Σν ςεηφ θξέαο θαη νη παξαζθεπέο ηνπ θξέαηνο κε ιαραληθά, δπκαξηθά ή πηιάθη 

μεπεξλνχλ σο πξνο ηελ εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο θξέαηνο ζειαζηηθψλ 

(θφθθηλνπ θξέαηνο) ηηο δηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο. Απφ ηνλ Δζληθφ Γηαηξνθηθφ Οδεγφ 

(2014) πξνηείλνληαη γηα ηελ εθεβηθή ειηθία 2 σο 3 κεξίδεο θξέαηνο/εβδνκάδα, ελψ νη 

πνζφηεηεο πνπ θαηαλαιψλνληαη απφ ηνπο έθεβνπο είλαη ππεξδηπιάζηεο, αλ ιεθζεί 

ππφςε θαη ε παξάιιειε θαηαλάισζε άιισλ παξαζθεπψλ θφθθηλνπ θξέαηνο 

(θεθηέδεο, παζηίηζην, κνπζαθάο), θξέαηνο πηελψλ, θαζψο θαη βαζηθψλ παξαζθεπψλ 

ησλ ηαρπθαγείσλ (γχξνο, ζνπβιάθη, ινπθάληθν θ.ά.).  

Βεβαίσο ην θξέαο απνηειεί θαιή πεγή πξσηετλψλ πςειήο βηνινγηθήο αμίαο (κε 

πςειή ακηλαμία) θαη ζεκαληηθή πεγή ζηδήξνπ, καγλεζίνπ θαη ςεπδαξγχξνπ, θαζψο 

θαη βηηακηλψλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β θαη βηηακίλεο Δ. Χζηφζν, ε απμεκέλε 

θαηαλάισζε, ηδηαίηεξα ησλ επεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ θξέαηνο, είλαη επηβιαβήο γηα 

ηελ πγεία, επεηδή ε ζχζηαζή ηνπο ζε αιάηη, ζπληεξεηηθά θαη θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα 

είλαη απμεκέλε. 
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Πίλαθαο 5. Γεδνκέλα ηεο εβδνκαδηαίαο θαηαλάισζεο θξέαηνο ζειαζηηθώλ θαη ησλ 

παξαζθεπώλ ηνπ από ην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ εθήβσλ ζηελ Διιάδα 

Δίδνο ηξνθίκνπ N 
Διά-

ρηζην 
Μέγη-

ζην 
Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφ-

θιηζε 

Γηαθχ-

καλζε 
K-S Test 
(p-value) 

Κξέαο ςεηφ 42573 0 14 1,81 1,632 2,663 ,0001 
Κξέαο κε ιαραληθά 42582 0 14 1,31 1,476 2,180 ,0001 
Κξέαο κε δπκαξηθά ή πηιάθη 42586 0 14 1,24 1,394 1,943 ,0001 
Κεθηέδεο/νπηδνπθάθηα 42585 0 14 1,14 1,355 1,836 ,0001 
Γχξνο ρνηξηλφο κεξίδα 42580 0 14 1,12 1,532 2,347 ,0001 
Παζηίηζην κε θηκά 42579 0 14 1,11 1,337 1,787 ,0001 
νπβιάθη κεξίδα 42579 0 14 1,06 1,433 2,054 ,0001 
Γχξνο ρνηξηλφο ζάληνπηηο 42584 0 14 ,98 1,455 2,117 ,0001 
Μπηθηέθη κε δπκαξηθά/πηιάθη 42589 0 14 ,77 1,224 1,498 ,0001 
νπβιάθη ζάληνπηηο 42587 0 14 ,74 1,315 1,729 ,0001 
Μνπζαθάο 42592 0 14 ,69 1,201 1,443 ,0001 
Μπηθηέθη κε ιαραληθά 42585 0 14 ,67 1,165 1,357 ,0001 
Λνπθάληθν κεξίδα 42582 0 14 ,63 1,226 1,504 ,0001 
Κξεαηφζνππα 42590 0 14 ,61 1,150 1,323 ,0001 
πθψηη/Κνθνξέηζη/πιελάληεξν 42583 0 14 ,49 1,111 1,235 ,0001 
Λνπθάληθν ζάληνπηηο 42591 0 14 ,45 1,114 1,241 ,0001 

 

4.2 Παξαγνληηθή Αλάιπζε κε ηε κέζνδν ηεο Αλάιπζεο Κύξησλ πληζησζώλ  

Ζ Παξαγνληηθή Αλάιπζε απνηειεί ηερληθή κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ελφο ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ, πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζπζρεηηζκέλσλ κεηαβιεηψλ,  

δηαηεξψληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία (Καξιήο, 2005). ηελ 

παξνχζα εξγαζία έγηλε εθαξκνγή ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο κε ηε κέζνδν ησλ 

Κχξησλ πληζησζψλ, ιφγσ κε χπαξμεο θαλνληθφηεηαο ζηα δεδνκέλα, θαη κε ρξήζε 

ηνπ Πίλαθα πζρέηηζεο.  

Αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε εθδίσμε απφ ηελ νκάδα ηνπ θξέαηνο ησλ κεηαβιεηψλ κε ηηο 

ρακειφηεξεο βαξχηεηεο θαη επηδξάζεηο, έηζη ψζηε λα κείλνπλ κφλνλ εθείλεο πνπ 

εξκελεχνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο πιεξνθνξίαο, δειαδή νη 

«θαιχηεξεο» κεηαβιεηέο. πσο θαίλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα, εθδηψρζεθαλ νη 

κεηαβιεηέο παξαζθεπέο εληνζζίσλ (ζπθψηη, θνθνξέηζη θαη ζπιελάληεξν), κνπζαθάο, 

παζηίηζην κε θηκά, θαζψο θαη ε βαζηθή κεηαβιεηή  ςεηφ θξέαο. 

Ο δείθηεο KMO ηζνχηαη  κε 0,892, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη, ε Παξαγνληηθή 

Αλάιπζε δίλεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Ο έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ 

Barlett, πνπ απνθαίλεηαη γηα ηελ παξνπζία ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, 

δίλεη p-value < 0.001 < 0.05, γεγνλφο πνπ απνξξίπηεη ηελ ππφζεζε ηεο κε χπαξμεο 

ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ. ηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη νη βαξχηεηεο ησλ 
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κεηαβιεηψλ, δειαδή ε ζπλεηζθνξά θαζεκηάο απφ ηηο κεηαβιεηέο ζην κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεηαη απφ ηνπο θνηλνχο παξάγνληεο (Καξιήο, 

2003).  

Πίλαθαο 6. Δηαηξηθόηεηεο ησλ «θαιύηεξσλ» κεηαβιεηώλ 

Δίδνο ηξνθίκνπ Δηαηξηθφηεηεο 
νπβιάθη ζάληνπηηο ,627 
νπβιάθη κεξίδα ,595 
Γχξνο ρνηξηλφο ζάληνπηηο ,577 
Γχξνο ρνηξηλφο κεξίδα ,571 
Λνπθάληθν ζάληνπηηο ,563 

Λνπθάληθν κεξίδα ,547 

Κξέαο κε δπκαξηθά ή πηιάθη ,524 

Μπηθηέθη κε ιαραληθά ,491 

Μπηθηέθη κε δπκαξηθά ή πηιάθη ,467 

Κξέαο κε ιαραληθά ,454 
Κεθηέδεο ή νπηδνπθάθηα ,405 

Κξεαηφζνππα ,402 

Απφ ηνλ πίλαθα 6 πξνθχπηεη φηη, ην ζνπβιάθη ζάληνπηηο εξκελεχεη ην 62,7% ηεο 

ζπλνιηθήο πιεξνθνξίαο θ.ν.θ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δπν παξάγνληεο, κε ηδηνηηκέο 

κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο, νη νπνίνη εμεγνχλ ην 51,863% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο. ην γξάθεκα 2 θαίλεηαη λα επηιέγνληαη ηξεηο παξάγνληεο, ιφγσ ηεο 

θιίζεο ηεο επζείαο πνπ πξνθχπηεη κέρξη θαη ηνλ ηξίην παξάγνληα. Ζ αλάιπζε ζα 

ζπλερηζηεί κε δχν παξάγνληεο, θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα ηεο ζπλνιηθήο 

εξκελεπκέλεο δηαθχκαλζεο είλαη πην έγθπξα απφ ην γξάθεκα ησλ ηδηνηηκψλ σο πξνο 

ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπο.  

 

Γξάθεκα 2. Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ αξηζκνύ ησλ παξαγόλησλ ζε θζίλνπζα ζεηξά 

Ζ πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ ζηνρεχεη ζην λα απμήζεη ηελ εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

παξαγνληηθνχ κνληέινπ. Με ηε κέζνδν Varimax επηρεηξήζεθε ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ κεγάιεο επηβαξχλζεηο γηα θάζε παξάγνληα. 

Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ είλαη επηζπκεηφ λα εθηηκεζεί πνηεο κεηαβιεηέο επηδξνχλ ζ‘ 
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έλαλ παξάγνληα, αιιά θαη γηα λα «εξκελεπζνχλ» νη παξάγνληεο (Γθίηζεο, 2006). Οη 

νκάδεο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηφζεο, φζνη θαη νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ επηιερζεί θαη 

είλαη νη εμήο: 

-  Οκάδα παξαζθεπψλ θξέαηνο = Κξέαο κε ιαραληθά, Κξέαο κε δπκαξηθά ή πηιάθη, 

Κξεαηφζνππα, Μπηθηέθη κε ιαραληθά, Μπηθηέθη κε δπκαξηθά ή πηιάθη, Κεθηέδεο ή 

νπηδνπθάθηα.  

- Οκάδα εηδψλ θξέαηνο = νπβιάθη κεξίδα, νπβιάθη ζάληνπηηο, Γχξνο ρνηξηλφο 

κεξίδα, Γχξνο ρνηξηλφο ζάληνπηηο, Λνπθάληθν κεξίδα, Λνπθάληθν ζάληνπηηο.  

πλεπψο, ην θξέαο ζειαζηηθψλ θαη νη παξαζθεπέο ηνπ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 

δχν νκάδεο (εθηφο ηνπ ςεηνχ θξέαηνο πνπ απνηειεί απφ κφλν ηνπ ηδηαίηεξε νκάδα). 

 

4.3 Αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο: Ζ Ηεξαξρηθή Μέζνδνο Ward θαη ην Γελδξόγξακκα 

ζηελ νκάδα ησλ εηδώλ θξέαηνο ζειαζηηθώλ θαη ησλ παξαζθεπώλ ηνπ 

ηελ ηεξαξρηθή νκαδνπνίεζε, ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ δελ είλαη γλσζηφο απφ πξηλ. Οη 

κέζνδνη ιεηηνπξγνχλ ηεξαξρηθά, ππφ ηελ έλλνηα φηη μεθηλνχλ ρξεζηκνπνηψληαο θάζε 

παξαηήξεζε ζε κηα νκάδα θαη ζε θάζε βήκα ελψλνπλ ζε νκάδεο ηηο παξαηεξήζεηο 

πνπ βξίζθνληαη πην θνληά. Ο αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν αθφινπζνο: 

Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθε ν πίλαθαο απνζηάζεσλ γηα φιεο ηηο παξαηεξήζεηο. ηε 

ζπλέρεηα, εληνπίζηεθε ε κηθξφηεξε απφζηαζε θαη ελψζεθαλ νη παξαηεξήζεηο πνπ 

ηελ είραλ. Σέινο, επαλαιήθζεθε ε δηαδηθαζία κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ 

παξαηεξήζεσλ ζε κία νκάδα. 

Σν κέηξν νκνηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε Δπθιείδεηα απφζηαζε θαη ε 

κέζνδνο είλαη απηή ηνπ Ward (Ward linkage) (Καξιήο, 2005).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο ηεξαξρηθήο κεζφδνπ αλαπαξηζηψληαη ζ' έλα δηζδηάζηαην 

δηάγξακκα, πνπ είλαη γλσζηφ σο δελδξφγξακκα (γξάθεκα 3). Ζ κειέηε ηνπ 

δελδξνγξάκκαηνο απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ 

νκάδσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάιπζε (Iliopoulou, 2015).  

Ζ κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ηξνθίκσλ είλαη απηή πνπ νδήγεζε ηελ θνπή ηνπ 

δελδξνγξάκκαηνο (γξάθεκα 3) κε κηα γξακκή, ε νπνία νδεγεί ζηελ νκαδνπνίεζε 

ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ κηθξέο απνζηάζεηο, δειαδή κηθξή αλνκνηνγέλεηα (θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά) κεηαμχ ηνπο. Απνκνλψλεη ηξφθηκα κε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, 

δειαδή κεγαιχηεξε αλνκνηνγέλεηα απφ ηα ππφινηπα, ηα νπνία απνηεινχλ 

κεκνλσκέλεο νκάδεο, επεηδή δελ εκθαλίδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ππφινηπα. 

Οη νκάδεο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ίδηεο κε απηέο ηεο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο. 
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Γξάθεκα 3. Γελδξόγξακκα ησλ κεηαβιεηώλ ηεο νκάδαο ηνπ θξέαηνο ζειαζηηθώλ θαη 

ησλ  παξαζθεπώλ ηνπ   

 

5. ΠΟΛΤΧΝΤΜΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ  

Ζ Πνιπσλπκηθή Λνγηζηηθή Παιηλδξφκεζε είλαη ηερληθή ζρεδηαζκέλε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζεο δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε θαη ηελ πξφβιεςε 

ηηκψλ θάπνηαο θαηεγνξηθήο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε πεξηζζφηεξεο απφ δχν 

θαηεγνξίεο (Agresti, 2001). ηελ παξνχζα κειέηε είλαη ν ΓΜ κε ηηο ηέζζεξεηο 

θαηεγνξίεο (Ληπνβαξείο, Φπζηνινγηθνί, Τπέξβαξνη θαη Παρχζαξθνη). Σν κνληέιν 

απνηειείηαη απφ δεθαέμη αλεμάξηεηεο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο, πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ 

εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο θξεάησλ ζειαζηηθψλ θαη ησλ παξαζθεπψλ 

ηνπο. Ζ έθθξαζε θαη ε κνξθή ηνπ ππφ κειέηε κνληέινπ είλαη:  

ln(odds) = a + b1 x1 + b2 x2 + … + b16 x16 

Αξρηθά, πξνθχπηεη ην πιήξεο κνληέιν κε φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. 

Δθαξκφδνληαο ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ηνπ Wald εμεηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο θαη αθαηξνχληαη 

απφ ην κνληέιν νη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (θξέαο κε 

ιαραληθά, γχξνο κεξίδα θαη ζνπβιάθη κεξίδα θαη ζάληνπηηο). Σν λέν πεξηνξηζκέλν 

κνληέιν πνπ πξνθχπηεη ζεσξείηαη ην θαιχηεξν εθ ησλ δχν, κέζσ ηνπ θξηηεξίνπ AIC 

(Akaike Information Criterion), αθνχ δηαζέηεη κηθξφηεξε ηηκή: 

AICfull = 84870.35 > AICrestricted = 84856.59 
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Ζ θαηεγνξία αλαθνξάο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ επηιέρζεθε είλαη νη έθεβνη 

κε θπζηνινγηθφ ΓΜ (Ννξκνβαξείο), αθνχ εθηφο ηνπ φηη απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα 

ηνπ δείγκαηνο, είλαη θαη ε πην πγηεηλή θαη επηζπκεηή θαηεγνξία ΓΜ. ηφρνο απηήο 

ηεο αλάιπζεο είλαη ε εχξεζε ησλ κνξθψλ επεμεξγαζίαο ηνπ θξέαηνο, πνπ κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηνλ ΓΜ ησλ εθήβσλ. Παξάιιεια, επηηπγράλεηαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ζε πγηεηλά θαη κε, κε θξηηήξην ηελ επίδξαζή ηνπο ζηνλ ΓΜ 

θαη θαη' επέθηαζε ζηελ πγεία ησλ εθήβσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα θαιχηεξα 

Πνιπσλπκηθά Λνγηζηηθά κνληέια Παιηλδξφκεζεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα νιφθιεξε 

ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα: 

1. ln(P(Ληπνβαξείο)/P(Ννξκνβαξείο))= -1,520 - 0,035Κξέαο Φεηό - 0,067Κξέαο δπκ. 

+ 0,046Κξεαηόζνππα - 0,014Μπηθηέθη ιαρ .- 0,027Μπηθηέθη δπκ.+ 0,045Κεθηέδεο  

- 0,009Δληόζζηα + 0,027Γύξνο κεξ. + 0,120Λνπθάληθν κεξ. - 0,041Λνπθάληθν ζάλη. 

+ 0,022Παζηίηζην - 0,037Μνπζαθάο 

 

2. ln(P(Τπέξβαξνη)/P(Ννξκνβαξείο))= -1,359 + 0,020Κξέαο Φεηό - 0,025Κξέαο δπκ.  

+ 0,033Μπηθηέθη ιαρ. - 0,029Κεθηέδεο + 0,029Δληόζζηα - 0,044Παζηίηζην 

 

3. ln(P(Παρύζαξθνη)/P(Ννξκνβαξείο))= -2,650 + 0,045Κξέαο δπκ.  

+ 0,070Κξεαηόζνππα + 0,176Μπηθηέθη ιαρ. - 0,162Μπηθηέθη δπκ. - 0,078Παζηίηζην 

+ 0,065Λνπθάληθν ζάλη.  

 

Δξκελεία ησλ πνιπσλπκηθώλ ινγηζηηθώλ κνληέισλ: 

- ηαλ ε εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ςεηνχ θξέαηνο απμάλεηαη θαηά κία 

εκέξα, κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ιηπνβαξψλ εθήβσλ θαη απμάλεηαη ε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ππέξβαξσλ έλαληη ησλ λνξκνβαξψλ.  

- Αληίζηνηρα, φηαλ απμάλεηαη θαηά κία εκέξα ε θαηαλάισζεο θξέαηνο κε δπκαξηθά, 

κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ιηπνβαξψλ θαη ππέξβαξσλ εθήβσλ, ελψ είλαη 

e0,045=1,05 θνξέο πην πηζαλφ νη έθεβνη λα είλαη παρχζαξθνη.  

 - ηαλ ε εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο θξεαηφζνππαο απμάλεηαη θαηά κία 

εκέξα, ηφηε είλαη e0,046=1,05 θνξέο πην πηζαλφ ν έθεβνο λα είλαη ιηπνβαξήο θαη 

e0,070=1,07 θνξέο λα είλαη παρχζαξθνο, αληίζηνηρα.  

- Ζ ζπρλφηεξε θαηαλάισζε κπηθηεθηνχ κε ιαραληθά κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο ιηπνβαξψλ εθήβσλ θαη απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ππέξβαξσλ θαη 

παρχζαξθσλ, αληίζηνηρα. Αληίζεηα, ε θαηαλάισζε κπηθηεθηνχ κε δπκαξηθά κεηψλεη 

ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ιηπνβαξψλ θαη παρχζαξθσλ εθήβσλ, έλαληη ησλ 

λνξκνβαξψλ. 
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- ζν ζπρλφηεξα νη έθεβνη θαηαλαιψλνπλ θεθηέδεο είλαη e0,045=1,05 θνξέο πην 

πηζαλφ λα είλαη ιηπνβαξείο θαη κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα λα είλαη ππέξβαξνη.  

- Ζ ζπρλφηεξε θαηαλάισζε εληνζζίσλ κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ιηπνβαξψλ 

εθήβσλ θαη απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ππέξβαξσλ, αληίζηνηρα.  

- Δπίζεο, ε θαηαλάισζε ρνηξηλνχ γχξνπ ζε κεξίδα απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο ιηπνβαξψλ εθήβσλ.  

- ηαλ νη έθεβνη θαηαλαιψλνπλ κία θνξά επηπιένλ ηελ εβδνκάδα ινπθάληθν κεξίδα, 

ηφηε είλαη e0,120=1,13 θνξέο πην πηζαλφ λα είλαη ιηπνβαξείο παξά λνξκνβαξείο, ελψ 

φηαλ θαηαλαιψλνπλ αληίζηνηρα ινπθάληθν ζάληνπηηο, κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα  λα 

είλαη ιηπνβαξείο θαη απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο εθεβηθήο παρπζαξθίαο. 

- ηαλ ε εβδνκαδηαία θαηαλάισζε παζηίηζηνπ απμάλεηαη θαηά κία κέξα ηελ 

εβδνκάδα, ηφηε είλαη e0,022=1,02 θνξέο πην πηζαλφ νη έθεβνη λα είλαη ιηπνβαξείο, ελψ 

κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα λα είλαη ππέξβαξνη θαη παρχζαξθνη.   

- Σέινο, φηαλ ε εβδνκαδηαία θαηαλάισζε κνπζαθά απμάλεηαη θαηά κία εκέξα ηελ 

εβδνκάδα, ηφηε κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα νη έθεβνη λα είλαη ιηπνβαξείο παξά 

λνξκνβαξείο. 

 

6. ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο κειέηεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα 

πξνεγνχκελσλ κειεηψλ ζε επί κέξνπο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηα 

πνζνζηά ππεξβάιινληνο ζσκαηηθνχ βάξνπο λα μεπεξλνχλ ην 21% θαη λα 

πξνζεγγίδνπλ ην 30% (Georgiadis and Nassis, 2007· Tzotzas et al, 2008· Patsopoulou 

et al, 2016). Απηά βξέζεθαλ πςειφηεξα ζηα αγφξηα (23,2%) ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα 

(18,4%), φπσο έρεη δηαπηζησζεί θαη ζε άιιεο αληίζηνηρεο κειέηεο (Tzotzas et al, 

2008).  

Δμαηξεηηθά αλεζπρεηηθή ζεσξείηαη ε αχμεζε ησλ εθήβσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε ππνζξεςίαο, πηζαλά θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ηαιαλίδεη ηε 

ρψξα καο. Σα πνζνζηά, πνπ είλαη παξφκνηα θαη γηα ηα δχν θχια, θπκαίλνληαη πεξί ην 

14% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ησλ εθήβσλ, ελψ ζε κειέηεο ηνπ παξειζφληνο δελ 

μεπεξλνχζαλ ην 5% (Birbilis et al, 2013· Patsopoulou et al, 2016). 

Οη νκαδνπνηήζεηο ηνπ θξέαηνο ζειαζηηθψλ θαη ησλ παξαζθεπψλ ηνπ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε θαη ηε κέζνδν ηνπ Ward είλαη θνηλέο κεηαμχ ηνπο. 

Απηή ε θνηλή ζηαηηζηηθή νκαδνπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ ψζεζε ζηελ αλαδήηεζε ηνπ 

δηαηξνθηθνχ θξηηεξίνπ ηαμηλφκεζεο απηψλ ησλ πξντφλησλ ζε δχν νκάδεο. Πξνέθπςε 

φηη:  

- Ζ νκάδα παξαζθεπψλ θξέαηνο πεξηιακβάλεη παξαζθεπέο πνπ πινπνηνχληαη θπξίσο 

ζην ζπίηη θαη ζηα εζηηαηφξηα. Πξφθεηηαη γηα ζπλδπαζκνχο ησλ πξσηετλψλ ηνπ 

θξέαηνο κε πδαηάλζξαθεο θαη δηαηηεηηθή ίλα, πνπ πξνζεγγίδνπλ θαιχηεξα ηηο 

ζπζηάζεηο ηεο δηαηξνθηθήο ππξακίδαο. Πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα επηιέγνληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Δζληθφ Γηαηξνθηθφ Οδεγφ (2014) θαη λα θαηαλαιψλνληαη κε 

κεγαιχηεξε εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα απφ ηνπο έθεβνπο.  
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- Ζ νκάδα εηδψλ θξέαηνο πεξηιακβάλεη είδε επεμεξγαζκέλνπ θξέαηνο, ηα νπνία 

πξνζθέξνληαη θπξίσο ζε ηαρπθαγεία θαη ηαβέξλεο. Θεσξνχληαη πεξηζζφηεξν 

επηβιαβή γηα ηελ πγεία, ιφγσ ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε αιάηη, ζπληεξεηηθά θαη 

θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα. Καηαλαιψλνληαη απφ ηνπο έθεβνπο κε κηθξφηεξε 

εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο παξαζθεπέο θξέαηνο ηεο πξνεγνχκελεο 

νκάδαο. 

Απφ ηελ Πνιπσλπκηθή Λνγηζηηθή Παιηλδξφκεζε πξνέθπςε φηη, ε αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ φπσο ην ςεηφ θξέαο, ην θξέαο κε δπκαξηθά ή 

πηιάθη, ε θξεαηφζνππα, ην κπηθηέθη κε ιαραληθά, ηα εληφζζηα, ν γχξνο κεξίδα, ην 

ινπθάληθν κεξίδα θαη ζάληνπηηο θαη ν κνπζαθάο, επηδξά αξλεηηθά ζηνλ ΓΜ ησλ 

εθήβσλ θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ πγεία ηνπο, επεηδή ζπκβάιιεη ζηελ απμεκέλε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο εθεβηθήο παρπζαξθίαο. 

 

ABSTRACT 
This paper explores the most accurate and complete statistical processing of the eating habits 

of 42,593 Greek adolescents, resulting from the completion of a questionnaire. The statistical 

analysis was performed with the statistical package SPSS. 

Initially, the sampling methodology, the technical completion of the questionnaires and the 

general characteristics of the sample are described. 

From the descriptive statistical analysis of the demographic and individual characteristics of 

Greek adolescents it is appeared that the percentage of them with divergent nutritional status is 

close to 34% of the sample (20% overweight and 14% underweight). 

From the Factor Analysis with the Principal Component Method, as well as from the Ward 

Method of the Hierarchical Cluster Analysis, two clusters in the mammalian meat group and 

its preparations emerged. As clustering criterion in the first cluster appears to be the 

production of more healthy foods made at home and in restaurants, while the second one 

includes less healthy products of fast foods and taverns. 

From Multinomial Logistic regression the meat "dishes" with negative impact on Body Mass 

Index of adolescents and therefore on their health are presented. 

 

Key-Words: Statistics, Multivariate analysis, Principal Component Analysis, Factor Analysis, 

Cluster Analysis, Hierarchical Method, Dendrogram, Logistic Regression, Eating habits, 

Questionnaire, Greek adolescents, BMI 
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