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Πρόλογος – Εισαγωγή  
 
Η φροντίδα του σώματός μας και η διατήρησή του σε καλή φυσική κατάσταση 

συμβάλλει θετικά στη συναισθηματική μας ισορροπία και προστατεύει τη ψυχική μας 

υγεία. Η υγιής και ισορροπημένη ΔΙΑΤΡΟΦΗ αυξάνει την πνευματική διαύγεια και 

ενισχύει την αίσθηση συναισθηματικής ευεξίας. Η ΑΣΚΗΣΗ βοηθάει στην εκτόνωση της 

έντασης και αυξάνει την έκκριση ορμονών που κάνουν το άτομο να νιώθει καλά, όπως η 

αδρεναλίνη που χαρίζει αίσθηση ζωτικότητας και ενέργειας και οι ενδορφίνες που 

χαλαρώνουν το άτομο και προσφέρουν ανακούφιση στον πόνο, σωματικό αλλά και 

ψυχικό. Αυτό είναι πολύτιμη βοήθεια και για την αντιμετώπιση του καθημερινού στρες 

αλλά και σε σοβαρότερες ψυχικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη, όπου η σταδιακή 

αύξηση κίνησης και άσκησης αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ψυχολογικής θεραπείας. 

Παράλληλα η παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, ύστερα από μελέτες και στη χώρα 

μας και αλλού, έχει αποδειχτεί η πιο υγιεινή διατροφή. Είναι ξακουστή για τις ευεργετικές 

της ιδιότητες καθώς προφυλάσσει από εμφράγματα του μυοκαρδίου και από διάφορες 

μορφές καρκίνου, είναι φτωχή σε θερμίδες, τονώνει τον οργανισμό, βοηθάει την καλή 

λειτουργία του εντέρου κ.ά. Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο 

έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι 

Μεσογειακών περιοχών ζουν περισσότερο, ενώ σπανιότερα σε σχέση με τους 

Αμερικανούς και τους Βορειοευρωπαίους πάσχουν από καρκίνο εντέρου και στήθους ή 

καρδιακές παθήσεις.  

Αφορμή για να κάνουμε την πιο πάνω έρευνα ήταν οι απόψεις του γυμναστή μας και 

συντονιστή εκπαιδευτικού σε σχέση με το ότι η νεολαία πλέον δεν ασκείτε όσο θα 

έπρεπε να ασκείτε. Για να μπορέσουμε να δούμε όμως αν όντως ασκούνται οι νέοι και 

ειδικότερα οι συμμαθητές μας αποφασίσαμε να ασχοληθούμε αυτήν την χρονιά με το 

θέμα. Συγκεκριμένα μέσα από την έρευνα θέλουμε να δούμε τις απόψεις των μαθητών 

σε σχέση με την γυμναστική και τα σπορ αλλά και πως αθλούνται οι ίδιοι είτε στο 

σχολείο είτε έξω από αυτό. Με την βοήθεια των συντονιστών καθηγητών μας θα 

καθορίσουμε όλα τα ερευνητικά μας ερωτήματα και θα προχωρήσουμε στην έρευνα μας 

στο Λύκειο.  

Η σημασία της προτεινόμενης έρευνας έχει να κάνει με το γεγονός ότι μέσα από αυτήν 

την διαδικασία έχουμε δει πως αντιμετωπίζουν οι μαθητές του λυκείου μας το δικό τους 

σώμα και τι κάνουν σε σχέση με την διατροφή τους και τις διατροφικές τους συνήθειες, 

επίσης μέσα από τα αποτελέσματα βγάζουμε και κάποια συμπεράσματα για την . Το 

θέμα είναι αρκετά φλέγον για την νεολαία μας και λόγω της αυξημένης παχυσαρκίας 

στις μέρες μας αλλά και λόγω της τάσεις όλο και περισσότερο των νέων να κάθονται 

στον υπολογιστή, να τρέφονται με πρόχειρο φαγητό και να μην γυμνάζονται. Για να 

μπορέσουμε να καταλήξουμε με επιτυχία και να φτάσουμε στα δικά μας αποτελέσματα 

και συμπεράσματα ασχοληθήκαμε πρώτα βιβλιογραφικά με έρευνες που υπάρχουν για 



αυτό το θέμα αλλά και για την εκπαιδευτική έρευνα. Στη συνέχεια αφού ενημερωθήκαμε 

βιβλιογραφικά προσπαθήσαμε και φτιάξαμε το δικό μας ερωτηματολόγιο στο οποίο 

προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουμε θέσει. 

 

1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Αυτή η ενότητα θα χωριστεί σε δυο υποενότητες που έχουν να κάνουν με την 

εκπαιδευτική έρευνα αλλά και με την διατροφή σε σχέση με την γυμναστική έναυσμα 

μας το πιο κάτω διάγραμμα που δείχνει στην ουσία τους Κύπριους να είναι στο 50% 

περίπου σε σχέση με την εκγύμναση τους.  

 

Α. 1. Εκπαιδευτική έρευνα 

Έρευνα είναι συστηματική, ελεγχόμενη, εμπειρική και κριτική  διερεύνηση κάποιων 
υποθέσεων σχετικά με προκαθορισμένες σχέσεις σε φυσικά φαινόμενα. (Νικολάου, 
2017). Αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποστήριξης και ανατροφοδότησης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι δηλαδή μια επιστημολογική συζήτηση/ αναζήτηση η 
οποία βασίζεται στη διερεύνηση, ανάλυση και σύγκριση των βιβλιογραφικών 
δεδομένων.  
Η Εκπαιδευτική Έρευνα αποσκοπεί στο να (Ελευθερόπουλος και άλλοι, 2007): 

1. Διευρύνει τις υπάρχουσες γνώσεις στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο  
2.  Αντιμετωπίζει τα κενά στην υπάρχουσα γνώση  

 είτε ελέγχοντας την ισχύ γνωστών αποτελεσμάτων σε διαφορετικές  
 συνθήκες (replication) 

 είτε προσθέτοντας νέες οπτικές  

 είτε δοκιμάζοντας νέες ιδέες ή πρακτικές 



3. Παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την υιοθέτηση νέων πρακτικών στην 
 εκπαίδευση (evidence based practice) 

4. Αναπτύσσει και στο πεδίο των επιστημών της αγωγής τη γνωστική βάση η οποία 
 χαρακτηρίζει τα άλλα επιστημονικά πεδία  

 

Τα τρία βασικά είδη εκπαιδευτικής έρευνας είναι η εκπαιδευτική έρευνα δράσης , η 

συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο:  

 Εκπαιδευτική έρευνα δράσης (Κατσαρού & Τσάφος, 2016):Είναι ένας 

εναλλακτικός τύπος εκπαιδευτικής έρευνας, κατά την οποία  οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί διενεργούν, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους στο 

πλαίσιο μιας ερευνητικής ομάδας. 

 Συνέντευξη (Νικολάου, 2017): Τα είδη των συνεντεύξεων: 

Η αδόμητη συνέντευξη:   Είναι συζήτηση απλά με κάποιες κεντρικές ερωτήσεις, 

το πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να κάνεις συζήτηση για όλα. Το μειονέκτημα 

είναι ότι ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει και δεν μπορείς να αρχειοθετήσεις τις 

απαντήσεις. 

Η ημιδομημένη συνέντευξη: Είναι συζήτηση με κάποιους κεντρικούς άξονες 

που θα καθοριστούν από πριν, υπάρχουν ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν 

αλλά είναι ελεύθερη συζήτηση. Το πλεονέκτημα είναι ότι καλύπτεις ένα ευρύ 

φάσμα όμως το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχεις καθοριστικές απαντήσεις. 

Η δομημένη συνέντευξη: Είναι καθορισμένες ερωτήσεις και διευκρινίστηκες 

ερωτήσεις. Έχει ως πλεονέκτημα το ότι είναι εύκολη στην επεξεργασία και 

μπορείς να συγκρίνεις ερωτήσεις από πολλούς. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι οι 

ερωτήσεις είναι καθορισμένες και αν προκύψει κάτι δεν μπορείς να επεκταθείς.  

 Ερωτηματολόγιο 

Α.1.1. Ποσοτική και Ποιοτική έρευνα 

Η ποσοτική και η ποιοτική έρευνα μπορούν να χαρακτηριστούν επιγραμματικά με τα 6 

στάδια του Creswell (Βέρδης, 2016).  

H ποσοτική έρευνα και τα 6 στάδια του Creswell είναι: 

1. Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος με σκοπό την εξήγηση, την γενίκευση, 

τον χειρισμό των μεταβλητών  

2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας στην αρχή της έρευνας  

3. Εξειδίκευση των σκοπών της έρευνας με ειδικά και στοχευμένα ερωτήματα  

4. Συλλογή δεδομένων με εργαλεία συλλογής όπως ερωτηματολόγια και τεστ 

5. Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων με στατιστικές μεθόδους (περιγραφή, 

έλεγχος υποθέσεων, μοντέλα της πραγματικότητας) 

6. Κοινοποίηση και αξιολόγηση της έρευνας με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία   

H ποιοτική έρευνα και τα 6 στάδια του Creswell είναι: 

1. Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση 

ενός φαινομένου  



2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας απλώς για την ανάγκη κατανόησης του 

φαινομένου  

3. Εξειδίκευση των σκοπών της έρευνας γενικότερα ερωτήματα  

4. Συλλογή δεδομένων πρωτόκολλα συνεντεύξεων ή παρατηρήσεων  

5. Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων φωτογραφίες, κείμενα  

6. Κοινοποίηση και αξιολόγηση της έρευνας με αναστοχασμό 

Α.1.2. Εντοπισμός του θέματος  

Σε κάθε εκπαιδευτική έρευνα πρέπει να βρούμε το ερευνητικό μας ερώτημα. Υπάρχουν 

πολλές τέτοιες πηγές ερευνητικών ιδεών όπως: 

• Οι εμπειρίες και οι παρατηρήσεις της καθημερινότητας  

• Τα πρακτικά ζητήματα που επιζητούν λύση στο χώρο της εκπαίδευσης  

• Προηγούμενες έρευνες, καθώς οι περισσότερες έρευνες δημιουργούν συνήθως 

περισσότερα νέα ερωτήματα από όσα απαντούν 

• Μία θεωρία αφού κάθε θεωρία διατυπώνει μια σειρά από προβλέψεις που 

χρειάζεται να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν με εμπειρική έρευνα.  

 

Η ερευνητική ιδέα, το αρχικό ερώτημα που προκύπτει, στην πραγματικότητα 

προσδιορίζει απλά τη θεματική περιοχή ερευνητικού ενδιαφέροντος, αφού η ίδια η ιδέα 

μπορεί να έχει ήδη ερευνηθεί ή να είναι ακατάλληλη για εμπειρική έρευνα ή ανέφικτη. 

Πρόκειται απλά για το έναυσμα και αποτελεί την αρχή μιας διαδικασίας που, μέσα από 

διαδοχικά βήματα, οδηγείται στη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων ή/και 

ερευνητικών υποθέσεων (Μπουράς, 2016). 

 

Στην δική μας περίπτωση θα διατυπώσουμε κάποια ερωτήματα για να δούμε κατά 

πόσο οι μαθητές γνωρίζουν για την υγιεινή διατροφή και την άσκηση αλλά και κατά 

πόσο εφαρμόζουν αυτά που γνωρίζουν στις προσωπικές τους ζωές.  

Α.2. Άσκηση και Διατροφή  

Η σχέση διατροφής και φυσικής δραστηριότητας είναι αναμφίβολα στενή, καθώς η 

τελευταία, απαιτεί κατανάλωση αποθεμάτων ενέργειας, που ο οργανισμός δημιουργεί 

με την πρόσληψη τροφής. Παρόλο που ο ρόλος της διατροφής υπήρξε καταλυτικός 

στην ίδια την εξέλιξη του είδους μας (Ζιώγα 2013, σελ. 9), σήμερα παρατηρούμε ότι η 

ποσότητα και η ποιότητα της διατροφής έχει απομακρυνθεί από την αρχική «φυσική 

κατάσταση» και ότι ο σύγχρονος άνθρωπος εξαιτίας του τρόπου ζωής του έχει 

περιορίσει τη φυσική δραστηριότητα (Μπλούνας, 2014). Τα πιο πάνω φαινόμενα έχουν 

αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου και γι’ αυτό πλέον σχεδιάζονται πολιτικές 

πρόληψης ασθενειών, που προβλέπουν τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και 

την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας (Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη 

σωματική άσκηση, 2008, σελ. 3). Κάτι τέτοιο επιβάλλεται να γίνεται από την παιδική 



ηλικία, καθώς οι σωστές διατροφικές συνήθειες είναι θεμέλιο της σωματικής και νοητικής 

εξέλιξης του ατόμου (Κουρκούτα et al., 2013, σελ. 78) 

Από έρευνες που έχουν γίνει αναφορικά με τη σχέση αθλητισμού και διατροφής έχουν 

εξαχθεί ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Η έρευνα της Ζιώγα (2013) διεξήχθη σε Γυμνάσια 

της Πιερίας (συμπεριλαμβανομένου του Αθλητικού) με δείγμα μαθητές μεταξύ 14 και 16 

ετών και σκοπό να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη διαφορών στις διατροφικές συνήθειες 

των μαθητών που ασχολούνται συστηματικά με κάποιο άθλημα σε σύγκριση με μαθητές 

ίδιας ηλικίας, που δεν ασχολούνται με κάποιο άθλημα. Διαπιστώθηκε ότι οι διατροφικές 

συνήθειες των παιδιών και η απόκτηση υγιούς σωματικού βάρους επηρεάζονται θετικά 

από τη φυσική δραστηριότητα, καθώς οι μαθητές του Αθλητικού Γυμνασίου 

παρουσίασαν πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές συγκριτικά με τους υπόλοιπους, 

γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στη συστηματική ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό 

και την ενημέρωση που παρέχεται.  

Η έρευνα του Τσουλφά (2009) με δείγμα μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου 

κατέληξε στο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών δεν πληροί τις προτεινόμενες 

συστάσεις φυσικής δραστηριότητας και διατροφής, που προβλέπονται από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η εφαρμογή προγραμμάτων 

με στόχο τη βελτίωση των διατροφικών επιλογών και την αύξηση της φυσικής 

δραστηριότητας. Είναι γενική πάντως η διαπίστωση (Το Βήμα, 7/2/1999) ότι πολλοί 

παράγοντες και κυρίως η έλλειψη ελεύθερου χρόνου δεν ευνοούν την άσκηση.  

Προκειμένου για τους νέους η διαπίστωση αυτή δεν διαφέρει, όπως επιβεβαιώνεται από 

την έρευνα των Κοκέβη et al. (2010), σύμφωνα με την οποία οι έφηβοι όλο και 

περισσότερο προτιμούν καθιστικές δραστηριότητες, παρά σωματικές. 

Β. Ερευνητικός Σχεδιασμός  

Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε αναλυτικά πως καταλήξαμε στο ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήσαμε για την έρευνα μας και που μπορεί κανείς να το βρεις αυτούσιο στο 

Παράρτημα 1. Αποφασίσαμε το ερευνητικό μας εργαλείο να είναι το ερωτηματολόγιο 

διότι με αυτό μπορείς να πλησιάσεις όλους τους μαθητές και έτσι να έχεις ποσότητα 

δείγματος καταντώντας έτσι τα αποτελέσματα σου πιο αξιόπιστα.  

Β.1. Ερευνητικά Ερωτήματα  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των απόψεων των μαθητών του Λυκείου 

Αγίου Ιωάννη σε σχέση με την υγιεινή του σώματος και τον αθλητισμό. Μέσα από την 

ερευνητική μας διαδικασία επιχειρούμε να καταγράψουμε τις απόψεις των μαθητών, 

όσον αφορά τις προλήψεις, αλλά και τα πιστεύω τους αναφορικά με διάφορους 

εσχατολογικούς μύθους που μας κατακλύζουν κατά καιρούς, καθώς και με άλλες 

ψευδοεπιστημονικές θεωρίες, που έχουν να κάνουν περισσότερο με την 

καθημερινότητά μας.  

 



Στη παρούσα εργασία διερευνούμε τα εξής βασικά ερευνητικά ερωτήματα:  

 Ποια η άποψη τους σχετικά με την διατροφή τους; 

 Πως ενεργούν οι μαθητές σε σχέση με τη διατροφή τους; 

 Ποια η άποψη τους σε σχέση με τον αθλητισμό και αν αθλούνται; 

 

Όλα τα πιο πάνω επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα συνοψίζονται στο γενικό ερευνητικό 

ερώτημα στο οποίο προσπαθούμε να απαντήσουμε: είναι προληπτικοί οι μαθητές;  

Πέραν όμως από το βασικό ερευνητικό ερώτημα θέλουμε στη συνέχεια μέσα από 

συσχετιστική στατιστική να δούμε κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις ομάδων μαθητών 

και να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις. Συγκεκριμένα μπορούμε να προβούμε στις 

πιο κάτω συγκρίσεις:  

 Κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις των αγοριών σε σχέση με αυτές των 

κοριτσιών. 

 Κατά πόσο διαμορφώνονται οι απόψεις των μαθητών ανάλογα με την τάξη τους 

ή την ηλικία τους.  

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την μαθησιακή 

τους επίδοση.  

 

Για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις συγκρίσεις θα πρέπει εκ των προτέρων 

να τις θέσουμε υπόψη των ερωτώμενων ούτως ώστε στο τέλος να καταστεί δυνατό να 

γίνουν ανάλογες συσχετίσεις με βάσει τις απαντήσεις, που θα δοθούν στο 

ερωτηματολόγιο που θα ετοιμάσουμε. 

Β.2. Επιλογή και στήριξη ερευνητικού εργαλείου  

H ανάγνωση της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας συνέβαλε σημαντικά στη 

δομή και τη διατύπωση των ερωτήσεων που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο 

της έρευνας με στόχο την αναγκαία συλλογή δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια 

αξιοποιήθηκαν, προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα.  

 

Επιλέχθηκε το «ερωτηματολόγιο» ως το πιο κατάλληλο για την περίπτωση ερευνητικό 

εργαλείο συλλογής δεδομένων. Το τελικό ερωτηματολόγιο, όπως διαμορφώθηκε, 

περιελάμβανε ερωτήσεις «κλειστού» και «ανοικτού» τύπου. Οι ερωτήσεις «κλειστού 

τύπου» ήταν δομημένες και διατυπωμένες βάσει της κλίμακας Likert 1  (Bell, 

                                                           
1
 Η κλίμακα Likert αποτελεί μια κλίμακα εκτίμησης απόψεων ή συμπεριφοράς. Πρόκειται για υποκατηγορία της 

τακτικής κλίμακας. Στην εκπαιδευτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται, όταν ο εξεταζόμενος αξιολογείται με 
διατύπωση του βαθμού (πόσο καλά) ικανοποίησης του αξιολογητή από τον τρόπο με τον οποίο ο εξεταζόμενος 
έφερε σε πέρας ένα καθήκον, που του ζητήθηκε να εκτελέσει. Πιο συγκεκριμένα, ο αξιολογητής έχει μια λίστα με 
προτάσεις (καταφατικές ή ερωτηματικές), ο αριθμός των οποίων συνήθως ποικίλλει από έξι ως τριάντα (Arnold et 
al. 1967:31). Οι προτάσεις συνοδεύονται από κλειστές απαντήσεις, οι οποίες συνήθως δίνονται με τη μορφή 
κλίμακας από 3 ως 7 βαθμίδες και υποδηλώνουν διαφορετικό βαθμό συμφωνίας ή ικανοποίησης. Στη 
διαβάθμιση της κλίμακας χρησιμοποιείται συνήθως μία από τις παρακάτω ομάδες επιλογών: (α) «Διαφωνώ», 
«Μάλλον διαφωνώ», «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», «Μάλλον συμφωνώ», «Συμφωνώ» και (β) «Καθόλου 

http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=144
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=224


1997· Παπαδημητρίου και άλλοι, 2001· Arnold et al, 1967· Hasson & Arnetz, 2007) με 

αριθμητικά στοιχεία από το 1 έως το 5: 1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = ούτε 

συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4 = συμφωνώ, 5 = συμφωνώ απόλυτα (Μιχαλοπούλου, 

2006).  

Β.2.Α. Κατηγορία 1: Μεταβλητές γενικών χαρακτηριστικών και δημογραφικών 

στοιχείων 

Στο ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε στους μαθητές θα υπάρχουν οι μεταβλητές  1, 2, 
3, 4 και 5, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές 
ομάδες του μαθητικού πληθυσμού. Στο ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε στους 
καθηγητές θα υπάρχουν οι μεταβλητές 1, 2 και 3 για συγκρίσεις ανάμεσα σε 
διαφορετικές ομάδες των καθηγητών. Συγκρίσεις μπορούν να γίνουν και συνολικά 
μεταξύ των απόψεων των μαθητών και των απόψεων των καθηγητών.  
 

1. Φύλο:  Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην κατηγορία «άνδρας- αγόρι» (κωδικός 1) και 
στην κατηγορία «γυναίκα- κορίτσι» (κωδικός 2). Η μεταβλητή αυτή εξυπηρετεί τη 
διενέργεια συγκρίσεων ανάμεσα στις απόψεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και στη 
διαπίστωση τυχόν διαφορών ανάμεσα στις απόψεις τους.  
 

2. Τάξη: Μέσω αυτής της κατηγορίας θα μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις των 
μικρότερων μαθητών του Λυκείου σε σχέση με τους μεγαλύτερους. Θα περιλαμβάνονται 
3 επιλογές: Α΄ Λυκείου (κωδικός 1), Β΄ Λυκείου (κωδικός 2), Γ΄ Λυκείου (κωδικός 3).   

 
3. Επίδοση του μαθητή: Μέσω αυτής της κατηγορίας θέλουμε να συγκρίνουμε πόσο 

προληπτικοί είναι κατά την άποψή τους οι άριστοι στην επίδοση μαθητές σε σχέση με 
τους μέτριους ή αδύνατους στην επίδοση μαθητές.   
 

2.2.Β. Κατηγορία 2: Μεταβλητές κατανομής των συνηθειών των μαθητών σε 

σχέση με την διατροφή τους και την άσκηση.  

Σε αυτή την ενότητα θέλουμε να καταγράψουμε τις συνήθειες των μαθητών σε σχέση με 

την επανάληψη τους εβδομαδιαίως και πως πράττουν σε σχέση με διατροφικές 

συνήθειες που έχουν αλλά και σε σχέση με την εκγύμναση τους. Οι ερωτήσεις στο Β 

Μέρος του ερωτηματολογίου είναι ανοικτές και οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν με 

την συχνότητα και την συνήθεια τους σε σχέση με διαφορετικές πτυχές της διατροφής 

τους αλλά και για τις συνήθειες τους σε σχέση με την εκγύμναση τους.  

Β.2.Γ. Μεταβλητές ερωτήσεων – δηλώσεων  

Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές έχουν 5 κατηγορίες οι οποίες καθορίζονται από την 
κλίμακα Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 

                                                                                                                                                                                           
ικανοποιητικά», «Λίγο ικανοποιητικά», «Μέτρια ικανοποιητικά», «Πολύ ικανοποιητικά», «Πλήρως 
ικανοποιητικά». Ο συμμετέχων/αξιολογητής καλείται να σημειώσει τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του με 
την εκάστοτε πρόταση. 



4 = συμφωνώ, 5 = συμφωνώ απόλυτα) και είναι δηλώσεις απέναντι στις οποίες οι 
ερωτηθέντες θα κληθούν να τοποθετηθούν έτσι ώστε να εξαγάγουμε ασφαλή 
συμπεράσματα για τις απόψεις των μαθητών σχετικά με τα ερωτήματα της 
εκπαιδευτικής μας έρευνας. Συγκεκριμένα τα 3 βασικά ερωτήματα χωρίστηκαν σε 
υποκατηγορίες και για κάθε υποκατηγορία καθορίστηκε μια σειρά από παραμέτρους. 
Καθώς η μια παράμετρος να έρχεται να συμπληρώσει την άλλη καθίσταται δυνατό να 
αποκτήσουμε μια σφαιρική άποψη για τις απόψεις των ερωτώμενων. Μέσα από την 
πολλαπλότητα των παραμέτρων μπορούν να τακτοποιηθούν τα ερωτήματα και έτσι να 
καταλήξουμε σε σαφείς απαντήσεις για την άποψη μαθητών και καθηγητών σε κάθε 
ερευνητικό ερώτημα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

1. Αν ξέρουν τι είναι η μεσογειακή διατροφή. 
2. Αν γνωρίζουν τα προβλήματα και τις επιπτώσεις μιας μη ισορροπημένης 
διατροφής. 
3. Αν γνωρίζουν τα ωφελήματα της ισορροπημένης διατροφής. 
4. Αν έχουν εντάξει τα λαχανικά στη διατροφή τους. 
5. Αν τρώνε έτοιμο/γρήγορο φαγητό και τη συχνότητα που τρώνε. 
6. Αν προτιμούν τα γλυκά από τα φρούτα ή το αντίθετο. 
7. Αν έχουν εντάξει το αθλητισμό στην καθημερινότητά τους. 
8. Αν αθλούνται και το πόσο συχνά. 
9. Αν συνδέουν την διατροφή με τον αθλητισμό 

 
Μέσα από συνδυασμούς μεταξύ των 9 πιο πάνω υποκατηγοριών θα μπορέσουμε κατά 
την ανάλυση των αποτελεσμάτων να απαντήσουμε στα τρία βασικά ερωτήματα που 
διερευνούμε και να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Για το πρώτο ερευνητικό μας 
ερώτημα μπορούμε με συνδυασμό των υποερωτημάτων 1, 2 και 3 να εξαγάγουμε και 
να ταυτοποιήσουμε με σιγουριά την άποψη των μαθητών, στο δεύτερο ερευνητικό 
ερώτημα συνδυάζοντας τις υποκατηγορίες 4, 5 και 6 και τέλος για το 3ο ερευνητικό μας 
ερώτημα συνδυάζοντας ερωτήματα από τις υποκατηγορίες 7, 8 και 9. Στη συνέχεια 
παρουσιάζουμε τις δηλώσεις ανά υποκατηγορία.  

1. Αν ξέρουν τι είναι η μεσογειακή διατροφή. 

Γ1 Τα γαλακτοκομικά, οι βιταμίνες και οι υδατάνθρακες ανήκουν στον πάτο της 
μεσογειακής πυραμίδας 

Γ20 Η άποψη μου είναι ότι το κόκκινο κρέας βρίσκεται στην κορυφή της μεσογειακής 
διατροφής 

Γ21 Πιστεύω ότι τα τσιπς και τα σνακ δεν κάνουν τόσο κακό όσο λένε στην διατροφή.  

Γ37 Γνωρίσω ότι τα γλυκά, τα πουλερικά και τα ψάρια ανήκουν στην προτελευταία 
στήλη της πυραμίδας 

Γ46 Γνωρίζω ότι το ελαιόλαδο είναι αρκετά καλό για την διατροφή μου  

2. Αν γνωρίζουν τα προβλήματα και τις επιπτώσεις μιας μη ισορροπημένης 

διατροφής. 

Γ2 Πιστεύω ότι η παχυσαρκία είναι επίπτωση μιας μη ισορροπημένης διατροφής τις 
περισσότερες φορές.  

Γ19 Πιστεύω ότι η κακή διατροφή προκαλεί προβλήματα στα δόντια(τερηδόνα κ.α) 



Γ22 Πιστεύω ότι η νευρική ανορεξία αποτελεί μια συνέπειας της μη ισορροπημένης 
διατροφής  

Γ36 Πιστεύω ότι η μη ισορροπημένη διατροφή προκαλεί καθυστέρηση της ανάπτυξης 

Γ38 Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που έχουμε αυξημένα κοινωνικά και ψυχολογικά 
προβλήματα είναι η μη ισορροπημένη διατροφή. 

Γ45 Πιστεύω ότι με μη ισορροπημένη διατροφή αυξάνονται οι πιθανότητες για διαβήτη 

3. Αν γνωρίζουν τα ωφελήματα της ισορροπημένης διατροφής. 

Γ3 Πιστεύω ότι το υγιές σώμα κτίζετε με σωστή διατροφή 

Γ18 Η άποψη μου είναι ότι με σωστή διατροφή μπορείς να προλάβεις πολλά 
προβλήματα υγείας  

Γ23 Οι πιθανότητες για να αρρωστήσω είναι μειωμένες επειδή έχω ισορροπημένη 
διατροφή 

Γ35 Πιστεύω ότι η ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη του 
ανθρώπινου οργανισμού 

Γ39 Η άποψη μου είναι ότι η ισορροπημένη διατροφή προσφέρει ζωντάνια και ευεξία 

4. Αν έχουν εντάξει τα λαχανικά στη διατροφή τους. 

Γ4 Η σαλάτα αποτελεί καθημερινό συμπλήρωμα στο φαγητό μου 

Γ17 Προτιμώ τα βραστά λαχανικά σαν συμπλήρωμα στην διατροφή μου από τις 
τηγανητές πατάτες 

Γ24 Τρώω τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα λαχανικά βραστά ή στην σαλάτα 

Γ34 Συνδυάζω τα λαχανικά σχεδόν με όλες μου τις τροφές 

Γ40 Δεν μου αρέσουν τα λαχανικά 

 
5. Αν τρώνε έτοιμο/γρήγορο φαγητό και τη συχνότητα που τρώνε. 

Γ5 Μου αρέσουν πολύ τα fast-food (MacDonalds,KFC,TacoBell..) 

Γ16 Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα έχω ραντεβού με τους φίλους μου σε κάποιο 
φαστφουντάδικο (MacDonalds,KFC,TacoBell..) 

Γ25 Δεν έχω πάει ποτέ σε φαστφουντάδικο(MacDonalds,KFC,TacoBell..) 

 

6. Αν προτιμούν τα γλυκά από τα φρούτα ή το αντίθετο. 

Γ6 Μετά το φαγητό μου θέλω να φάω πάντα κάτι γλυκό και για αυτό τρώω φρούτα 

Γ15 Μετά το φαγητό μου θέλω να φάω πάντα κάτι γλυκό και για αυτό τρώω γλυκό 

Γ26 Σαν απογευματινό σνακ προτιμώ ένα φρούτο 

Γ33 Δεν μου αρέσουν τα φρούτα  

 

7. Αν έχουν εντάξει το αθλητισμό στην καθημερινότητά τους. 

Γ7 Παρακολουθώ Κυπριακό ή Ελληνικό ποδόσφαιρο όποτε μπορώ 

Γ14 Συνηθίζω να παρακολουθώ τον Μάρκο Παγδατή όταν έχει αγώνα τένις 

Γ27 Παρακολουθώ Champions League 

Γ32 Ασχολούμαι με τον αθλητισμό στην Κύπρο 

Γ41 Παρακολουθώ τους αγώνες του NBA 

 



8. Αν αθλούνται και το πόσο συχνά. 

Γ8 Κάθε μέρα περπατώ περισσότερο από δύο χιλιομέτρα 

Γ13 Πάω γυμναστήριο ή κάνω γυμναστική στο σπίτι κάθε μέρα. 

Γ28 Κάνω γυμναστική περισσότερο από 2 ώρες γυμναστική την εβδομάδα. 

Γ31 Δεν κάνω καθόλου γυμναστική 

Γ42 Ασχολούμαι με άθλημα (π.χ στίβο, ποδόσφαιρο..) 

9. Αν συνδέουν την διατροφή με τον αθλητισμό 

Γ9 Έχω ισορροπημένη διατροφή και αθλούμαι συστηματικά 

Γ12 Τρώω υγιεινά για να διατηρώ το σώμα μου 

Γ29 Ασχολούμαι με άθλημα που απαιτεί υγιεινή διατροφή 

Γ43 Γενικά θεωρώ πως αν κάποιος αθλείται πρέπει να έχει και ισορροπημένη διατροφή  

Β.2.Γ. Κατηγορία 3: Μεταβλητές ελέγχου ερωτήσεων – δηλώσεων 

Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από μια σειρά 4 δηλώσεων, οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν, για να ελέγξουν την εγκυρότητα των απαντήσεων, που έδωσαν οι 
ερωτηθέντες. Οι δηλώσεις αυτές θα συγκριθούν με συγκεκριμένες δηλώσεις για να 
διαπιστωθεί κατά πόσο συμφωνούν τα αποτελέσματά τους, ώστε στο τέλος να ληφθούν 
υπόψη μόνο τα ερωτηματολόγια, που εμφανίζουν συνέπεια. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 
δυνατό να εξασφαλιστούν πιο έγκυρα αποτελέσματα.  

Γ10 Τρώω πάντοτε γλυκά μετά το φαγητό  

Γ11 Τρώω υγιεινά για να διατηρώ το σώμα μου υγειές 

Γ30 Η γυμναστική και η άθληση είναι στη καθημερινή μου ενασχόληση 

Γ44 Μου αρέσουν τα τσιπς και τα σνακ και πιστεύω ότι δεν είναι άσχημο συμπλήρωμα για την 
διατροφή μου.   

 
Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου  υπήρχαν 46 δηλώσεις, 42 δηλώσεις για την 
κατηγορία 3 και 4 δηλώσεις για την κατηγορία 4, οι οποίες ανακατευτήκαν έτσι ώστε οι 
ερωτώμενοι να μπορούν να σκέφτονται κάθε ερώτηση ξεχωριστά και να μην τις 
ταξινομούν σε ομάδες, ανάλογα με το υποερώτημα που έχουμε θέσει εξ αρχής. Οι 
ερωτηθέντες καλούνταν να επιλέξουν την απάντηση που τους εκφράζει καλύτερα στην 
κάθε περίπτωση από το «διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το «συμφωνώ απόλυτα». Οι 
δηλώσεις, όπως έχουν χωριστεί πιο κάτω, αναφέρονται με τη σειρά που τοποθετήθηκαν 
στο ερωτηματολόγιο. Οι 4 δηλώσεις ελέγχου δεν θα ληφθούν υπόψη στη διερεύνηση 
των αρχικών ερωτημάτων, αλλά μόνο για την εξακρίβωση της εγκυρότητας των 
απαντημένων ερωτηματολογίων. Ο έλεγχος της εγκυρότητας των ερωτηματολογίων θα 
έχει ολοκληρωθεί, προτού καταχωριστούν οι απαντήσεις στο πρόγραμμα «SPSS» 
(Αντωνίου, 2014· Μπαλτάς, 2012· Νικολάου, 2014). Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο 
βρίσκεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας εργασίας.   
 
 
 
 
 
 



Γ. Δείγμα της έρευνας μας  
Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά ερώτημα και ακολουθεί συζήτηση 

και εξαγωγή συμπερασμάτων ανά ερευνητικό. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το 

πρόγραμμα SPSS. Για την ανάλυση μελετήθηκε πρώτα η σχετική βιβλιογραφία. Στους 

πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα της περιγραφικής 

στατιστικής για τον κάθε παράγοντα (συχνότητες και μέσοι όροι) με τις αντίστοιχες 

ερωτήσεις ανά παράγοντα. Η ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014, ερευνητικές εργασίες από nikolas-

nikolaou.webnode.gr).  

Γ.1. Δείγμα και Δειγματοληψία  

Η έρευνα έγινε στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη, από την 1 μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2017. Τα 

ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από τους μαθητές σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και 

εξηγήθηκε στους συμμετέχοντες στην έρευνα ότι η απάντηση του ερωτηματολογίου δεν 

είναι υποχρεωτική. Εξηγήθηκε επίσης 

ότι θέλαμε ειλικρινείς απαντήσεις και ότι 

τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. 

Συνολικά δόθηκαν 143 ερωτηματολόγια 

σε όλο το Λύκειο Αγίου Ιωάννη. Από το 

διπλανό διάγραμμα που δείχνει την 

τάξη των μαθητών μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι τα περισσότερα 

ερωτηματολόγια δόθηκαν σε μαθητές 

της Β λυκείου σε ποσοστό 47,14%. Ο 

λόγος που δόθηκαν περισσότερα 

ερωτηματολόγια σε μαθητές της Β 

Λυκείου είναι ότι στην αρχή μας είχαν 

πει οι εκπαιδευτικοί της Φυσικής 

Αγωγής ότι θα έδιναν αυτοί τα 

ερωτηματολόγια επειδή τους ενδιέφερε 

το θέμα, αλλά έδωσαν κάποια ερωτηματολόγια και συμπληρώσαμε εμείς χωρίς πλέον 

να κρατήσουμε την ομοιομορφία του δείγματος ως προς την τάξη. Όμως πέραν αυτής 

της διαφοράς, μπορούμε να δούμε ότι το δείγμα μας είναι διαβαθμισμένο ως προς την 

τάξη των μαθητών τουλάχιστον για την Α και Β τάξη που θα είναι και οι τάξεις που θα 

κάνουμε συγκρίσεις.  

Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος συνέλεγε 

δημογραφικά στοιχεία: την τάξη, το φύλο  και τη γενική επίδοση των μαθητών και το 

μορφωτικό επίπεδο των γονιών των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα.  

 



Τα αγόρια που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο μας ήταν το 50,35% 

του συνολικού δείγματος σε σχέση με 

τα κορίτσια που ήταν το 49,65% (72 

αγόρια και 71 κορίτσια). Μπορούμε 

να παρατηρήσουμε ότι και πάλι το 

ερωτηματολόγιο μας είναι 

διαβαθμισμένο ως προς το φύλλο 

των ερωτηθέντων του δείγματός μας.  

Επειδή θέλαμε να δούμε και κάποιες 

συσχετίσεις σε σχέση με την επίδοση 

των μαθητών, ρωτήσαμε και την 

γενική επίδοση των μαθητών και 

μπορούμε να δούμε από το διπλανό 

διάγραμμα ένα ποσοστό 52,86% του 

δείγματος να δηλώνει ότι είναι Άριστοι 

μαθητές, ενώ ποσοστό 47,14% δηλώνει ότι 

έχουν μέτρια επίδοση. Ο λόγος που βάλαμε 

ερώτηση και για τα μαθήματα είναι ότι θέλουμε 

να δούμε πως διαμορφώνονται οι απόψεις 

τους σε σχέση με την επίδοση τους. Θα 

μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις των 

άριστων σε επίδοση μαθητών με τις απόψεις 

όλων των υπόλοιπων μαθητών για να δούμε 

αν υπάρχουν οποιεσδήποτε αποκλίσεις σε 

σχέση με τις απαντήσεις τους. Με αυτό τον 

τρόπο διαχωρίζουμε περίπου και το δείγμα 

μας στην μέση για να δούμε αν υπάρχουν 

διαφορές στις απόψεις των πιο καλών σε επίδοση μαθητών από τους μέτριους σε 

επίδοση μαθητές.  

 

 

 

 

 



Δ. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες ανά ερευνητικό ερώτημα. 

Για τον κάθε πίνακα ακολουθεί συζήτηση αλλά και εξαγωγή συμπερασμάτων. Να 

αναφέρουμε ότι όλοι οι πίνακες βρίσκονται στο Παράρτημα 2 με τους πίνακες των 

αποτελεσμάτων. Εδώ απλά γίνεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων και τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την ανάλυση. Στο τέλος αναφέρουμε γενικά 

συμπεράσματα από την έρευνα καθώς και προτάσεις που προτείνουμε προς τους 

αρμόδιους.  

Σε κάθε πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων, ο μέσος όρος των 

απαντήσεων και η Τυπική απόκλιση. Θεωρούμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στο μέσο 

για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων μας όταν η τυπική απόκλιση είναι μικρότερη από 

το μισό του μέσου όρου (Νικολάου, 2014).  

Δ.1. Συνήθειες των μαθητών σε σχέση με την διατροφή και την άσκηση 

 

Πίνακας Β1: Μεταβλητές κατανομής των συνηθειών των μαθητών σε σχέση με την διατροφή τους 
και την άσκηση.  Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο 
μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=μία φορά την βδομάδα, 2=δύο φορές την βδομάδα, 3=τρεις φορές την βδομάδα, 
4=τέσσερεις φορές την βδομάδα, 5=πάνω από 4 φορές την βδομάδα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β1 Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε κόκκινο κρέας;  42,1 27,8 16,7 6,3 7,1 2,088 1,220 

Β2 Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε πουλερικά;  15,0 36,8 25,6 14,3 8,3 2,639 1,150 

Β3 Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε έτοιμο φαγητό; 52,7 21,7 11,6 6,2 7,8 1,946 1,264 

Β4 Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε σαλάτα;  9,5 13,5 11,9 15,1 50,0 3,825 1,415 

Β5 
Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε πατάτες 
τηγανητές;  

38,8 32,2 18,2 7,4 3,3 2,041 1,083 

Β6 Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε βραστά λαχανικά;  38,9 26,7 23,3 4,4 6,7 2,133 1,182 

Β7 Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε όσπρια;  23,7 44,3 23,7 4,6 3,8 2,206 0,982 

Β8 
Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε γαλακτικά 
προϊόντα;  

2,8 9,9 10,6 8,5 68,3 4,296 1,166 

Β9 Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε ψάρια;  64,0 28,8 3,6 2,7 0,9 1,478 0,773 

Β10 Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε σοκολάτες;  17,4 22,0 18,2 13,6 28,8 3,144 1,483 

Β11 Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε σνακ;  11,3 21,1 18,8 10,5 38,3 3,436 1,458 

Β12 Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε έτοιμο φαγητό; 52,0 23,2 12,8 5,6 6,4 1,912 1,205 

Β13 Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε σε fast food;  56,4 22,2 13,7 5,1 2,6 1,752 1,041 

Β14 Πόσες φορές την βδομάδα πηγαίνετε γυμναστήριο;  9,6 15,7 21,7 20,5 32,5 3,506 1,347 

Β15 Πόσες φορές την βδομάδα γυμνάζεστε στο σπίτι; 23,5 30,6 12,9 3,5 29,4 2,847 1,570 

Ο πίνακας B1 περιέχει 15 δηλώσεις που αφορούν τη διατροφή των μαθητών που 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Μέσα από τις απαντήσεις τους μπορούμε να δούμε ότι 

οι μαθητές τρώνε αρκετές φορές κόκκινο κρέας κάθε βδομάδα, περίπου οι μισοί 

μαθητές τρώνε μια φορά την βδομάδα και οι υπόλοιποι περισσότερες φορές κάθε 



βδομάδα κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την 

μεσογειακή διατροφή, αν όμως εξαιρέσουμε αυτή 

την παράμετρο μπορούμε να παρατηρήσουμε στα 

υπόλοιπα φαγητά κρατούν μια ισορροπημένη 

διατροφή. Στη συνέχεια μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι οι μαθητές τρώνε αρκετά 

συχνά σνακ και έτοιμο φαγητό από fastfood κάτι 

που δεν είναι καλό στα πλαίσια της υγιεινής 

διατροφής (δηλώσεις Β11 και Β13). Το θετικό σε 

σχέση με τις απαντήσεις των μαθητών είναι ότι οι 

μαθητές έχουν εντάξει την σαλάτα και τα χόρτα 

στην καθημερινή τους διατροφή κάτι που μπορεί 

να διαφανεί μέσα από τις απαντήσεις τους και με 

την μελέτη του πίνακα Β1. Μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι οι μαθητές αυτοί, από τις ερωτήσεις 1-13 πως έχουν ισορροπημένη 

διατροφή στην πλειοψηφία τους, αν και μελανά σημεία είναι η συχνότητα με την οποία 

καταναλώνουν κόκκινο κρέας αλλά και η συχνότητα που καταναλώνουν σνακ και έτοιμο 

φαγητό (junk food).  

 

Και από τις ερωτήσεις «Πόσες φορές την βδομάδα πηγαίνετε γυμναστήριο;» και «Πόσες 

φορές την βδομάδα γυμνάζεστε στο σπίτι» ότι γυμνάζονται αρκετά ώστε η σωματική 

τους υγεία να είναι στο επιθυμητό επίπεδο.   



Πίνακας Β2: Μεταβλητές κατανομής των συνηθειών των μαθητών σε σχέση με την διατροφή τους 
και την άσκηση.  Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος. 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) 

Ναι Όχι 

Β16 
Είσαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που κάνετε 
γυμναστική στο σχολείο; 

74,5 25,5 

Β17 Πιστεύετε ότι έχετε ισορροπημένη διατροφή; 55,7 44,3 

Β18 Πιστεύετε ότι γυμνάζεστε αρκετά; 46,5 52,8 

Στον πίνακα Β2 είναι κάποιες γενικές 

ερωτήσεις για τους μαθητές όπως: «Είσαστε 

αρκετά ευχαριστημένοι με τον τρόπο που 

κάνετε γυμναστική στο σχολείο;», «Πιστεύετε 

ότι έχετε ισορροπημένη διατροφή;» , 

«Πιστεύετε ότι γυμνάζεστε αρκετά;». Η 

πλειοψηφία των μαθητών, περίπου τα ¾  

είναι ικανοποιημένα με τη γυμναστική στο 

σχολείο ενώ το ¼ δεν είναι ικανοποιημένα. 

Επιπλέον, περίπου το ½ των μαθητών 

πιστεύουν πως δεν έχουν ισορροπημένη 

διατροφή ενώ στον πίνακα Β1 σχεδόν όλοι οι 

μαθητές έχουν ισορροπημένη διατροφή. 

Συμπεράνουμε ότι οι μαθητές μπορεί να 

έχουν ισορροπημένη διατροφή αλλά να μην 

το γνωρίζουν. Όσον αφορά την τελευταία 

ερώτηση αυτού του πίνακα οι μαθητές παρόλο που γυμνάζονται τουλάχιστον 2 φορές 

την εβδομάδα δεν πιστεύουν πως αυτό είναι αρκετό περίπου το ½ το πιστεύει αυτό. 

Καταλήγοντας σαν σημαντικό αποτέλεσμα από αυτό τον πίνακα είναι οι απαντήσεις 

στην δήλωση Β18 μέσα από τις οποίες διαφαίνεται ότι οι μαθητές πιστεύουν ότι δεν 

γυμνάζονται αρκετά σε ποσοστό που ξεπερνά το 50%.  

 

 

 

 

 

 



Δ.2. Συζήτηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων των υποερωτημάτων 

Σε αυτήν την ενότητα θα παραθέσουμε τα αποτελέσματα και των δύο ερωτηματολογίων σε 

πίνακες και μέσα από τους πίνακες θα γίνει μια συζήτηση για τον κάθε πίνακα και για το κάθε 

ερευνητικό ερώτημα έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με τις 

απόψεις των μαθητών.  

Δ.2.1. Πρώτο υποερώτημα: Αν ξέρουν τι είναι η μεσογειακή διατροφή. 

Πίνακας Γ1: Μελέτη του ερωτήματος 1: Αν ξέρουν τι είναι η μεσογειακή διατροφή. Οι απαντήσεις 

είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων 

(Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.). 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ1 Τα γαλακτοκομικά, οι βιταμίνες και οι υδατάνθρακες 
ανήκουν στον πάτο της μεσογειακής πυραμίδας 

12,0 15,5 25,4 26,8 20,4 3,28 1,285 

Γ20 Η άποψη μου είναι ότι το κόκκινο κρέας βρίσκεται 
στην κορυφή της μεσογειακής διατροφής 

11,3 13,4 31,0 22,5 21,8 3,30 1,266 

Γ21 Πιστεύω ότι τα τσιπς και τα σνακ δεν κάνουν τόσο 
κακό όσο λένε στην διατροφή.  

14,2 32,6 26,2 19,1 7,8 2,74 1,157 

Γ37 Γνωρίσω ότι τα γλυκά, τα πουλερικά και τα ψάρια 
ανήκουν στην προτελευταία στήλη της πυραμίδας 

10,6 11,3 43,7 23,9 10,6 3,13 1,091 

Γ46 Γνωρίζω ότι το ελαιόλαδο είναι αρκετά καλό για την 
διατροφή μου  

3,5 13,3 41,3 18,9 23,1 3,45 1,092 

Ο πίνακας αυτός αφορά τις γνώσεις των 

μαθητών περί τη πυραμίδα της μεσογειακής 

διατροφής. Από τη πρώτη δήλωση «Τα 

γαλακτοκομικά, οι βιταμίνες και οι 

υδατάνθρακες βρίσκονται στο πάτο της 

μεσογειακής πυραμίδας» βλέπουμε ότι 

περίπου το ½ των μαθητών συμφωνούν με 

τη δήλωση αυτή. Το ίδιο και με την 

επόμενη δήλωση «Η άποψή μου είναι ότι 

το κόκκινο κρέας βρίσκεται στη κορυφή 

της μεσογειακής διατροφής». Με βάση 

όμως τη δήλωση «Γνωρίζω ότι τα γλυκά, 

τα πουλερικά και τα ψάρια ανήκουν στη 

προτελευταία στήλη της πυραμίδας» οι 

πλείστοι μαθητές δεν συμφωνούν αλλά 



ούτε διαφωνούν με τη δήλωση αυτή. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως οι μαθητές γνωρίζουν 

τη υπάρχει στο κορυφή και στο πάτο της πυραμίδας αλλά δεν γνωρίζουν τι υπάρχει στη 

μέση. Επιπλέον, στη δήλωση «Πιστεύω ότι τα τσιπς και τα σνακ δεν κάνουν τόσο κακό 

όσο λένε στην διατροφή» το 47% των μαθητών διαφωνούν με τη δήλωση αυτή. Ενώ 

περίπου το ½ δεν γνωρίζουν εάν το ελαιόλαδο είναι αρκετά καλό για τη διατροφή τους.  

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι οι 

μαθητές γνωρίζουν κάποια στοιχεία της 

μεσογειακής διατροφής και γενικότερα της 

υγιεινής διατροφής χωρίς να ξέρουν 

περισσότερες λεπτομέρειες και να τις 

εφαρμόζουν. Αρκετά ανησυχητικό το γεγονός 

που δηλώνει ένα μεγάλο ποσοστό (γύρω στο 

50%) ότι πιστεύουν ότι τα τσιπς και τα σνακ δεν 

κάνουν κακό στην διατροφή και ακόμα 

μεγαλύτερο είναι το ποσοστό αν προσθέσουμε 

και αυτούς που δεν εκφέρουν άποψη σε αυτή 

την δήλωση. Μέσα από τέτοιες δηλώσεις 

μπορούμε να δούμε ότι στην ουσία οι μαθητές 

δεν γνωρίζουν αρκετά για την υγιεινή διατροφή.   

Δ.2.2. Δεύτερο υποερώτημα: Αν γνωρίζουν τα προβλήματα και τις επιπτώσεις 

μιας μη ισορροπημένης διατροφής. 

Πίνακας Γ2: Μελέτη του ερωτήματος 2: Αν γνωρίζουν τα προβλήματα και τις επιπτώσεις μιας μη 

ισορροπημένης διατροφής. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται 

επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.). 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ2 Πιστεύω ότι η παχυσαρκία είναι επίπτωση μιας μη 
ισορροπημένης διατροφής τις περισσότερες φορές.  

6,4 9,2 11,3 46,8 26,2 3,77 1,130 

Γ19 Πιστεύω ότι η κακή διατροφή προκαλεί προβλήματα 
στα δόντια(τερηδόνα κ.α) 

1,4 11,9 14,0 37,8 35,0 3,93 1,046 

Γ22 Πιστεύω ότι η νευρική ανορεξία αποτελεί μια 
συνέπειας της μη ισορροπημένης διατροφής  

8,4 7,7 27,3 28,0 28,7 3,61 1,216 

Γ36 Πιστεύω ότι η μη ισορροπημένη διατροφή προκαλεί 
καθυστέρηση της ανάπτυξης 

9,8 10,5 33,6 29,4 16,8 3,54 2,742 

Γ38 Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που έχουμε 
αυξημένα κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα 
είναι η μη ισορροπημένη διατροφή. 

11,4 20,0 40,7 20,7 7,1 2,92 1,073 

Γ45 Πιστεύω ότι με μη ισορροπημένη διατροφή 
αυξάνονται οι πιθανότητες για διαβήτη 

4,9 7,7 21,0 42,0 24,5 3,73 1,068 

Ο πίνακας Γ2 αναφέρεται στο αν γνωρίζουν οι μαθητές τα προβλήματα και τις 

επιπτώσεις μιας ισορροπημένης διατροφής. Οι περισσότεροι μαθητές συμφωνούν με 



την άποψη ότι η παχυσαρκία είναι επίπτωση μιας μη ισορροπημένης διατροφής. 

Επίσης οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η κακή διατροφή προκαλεί προβλήματα στα 

δόντια. Με την άποψη ότι η νευρική ανορεξία αποτελεί μια συνέπεια μη ισορροπημένης 

διατροφής το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών συμφωνεί απόλυτα. Επιπρόσθετα 

στην δήλωση “Πιστεύω ότι η μη ισορροπημένη διατροφή προκαλεί καθυστέρηση 

ανάπτυξης” οι περισσότεροι μαθητές δήλωσαν πως ούτε συμφωνούν αλλά ούτε 

διαφωνούν. Στην άποψη ότι ένας από τους λόγους που έχουμε αυξημένα κοινωνικά και 

ψυχολογικά προβλήματα είναι η μη ισορροπημένη διατροφή σχεδόν το  ½ τον μαθητών 

ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν. Τέλος με την δήλωση ότι με μη ισορροπημένη 

διατροφή αυξάνονται οι πιθανότητες για διαβήτη οι περισσότεροι μαθητές συμφώνησαν. 

  

Συνοψίζοντας και παρατηρώντας προσεκτικά τον πίνακα Γ3 μπορεί κανείς να 

καταλήξεις το συμπέρασμα ότι οι μαθητές γνωρίζουν τις επιπτώσεις της μη 

ισορροπημένης διατροφής πέραν από τις απαντήσεις στην δήλωση Γ38 που ενώ οι 

μαθητές πιστεύουν ότι η μη 

ισορροπημένη διατροφή ευθύνεται και 

για την νευρική ανορεξία πέραν του 

ψυχολογικού παράγοντα για αυτή την 

ασθένεια όταν μιλάμε γενικά για 

ψυχολογικές ασθένειες οι απόψεις των 

μαθητών διχάζονται αλλά πέραν τούτου 

σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι 

μαθητές γνωρίζουν ότι οι επιπτώσεις της 

μη ισορροπήμένης και της μη υγιεινής 

διατροφής είναι η παχυσαρκία, ο 

διαβήτης, προβλήματα με τα δόντια αλλά 

και νευρική ανορεξία.  

 



Δ.2.3. Τρίτο υποερώτημα: Αν γνωρίζουν τα ωφελήματα της ισορροπημένης 

διατροφής. 

Πίνακας Γ3: Μελέτη του ερωτήματος 3: Αν γνωρίζουν τα ωφελήματα της ισορροπημένης 

διατροφής. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος 

όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ3 Πιστεύω ότι το υγιές σώμα κτίζετε με σωστή 
διατροφή 

2,8 4,2 9,1 39,9 44,1 4,18 0,961 

Γ18 Η άποψη μου είναι ότι με σωστή διατροφή μπορείς 
να προλάβεις πολλά προβλήματα υγείας  

9,2 4,9 9,9 30,3 45,8 3,99 1,260 

Γ23 Οι πιθανότητες για να αρρωστήσω είναι μειωμένες 
επειδή έχω ισορροπημένη διατροφή 

5,0 12,9 38,6 29,3 14,3 3,35 1,038 

Γ35 Πιστεύω ότι η ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει 
στη σωστή ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού 

4,2 6,3 16,1 30,1 43,4 4,36 1,011 

Γ39 Η άποψη μου είναι ότι η ισορροπημένη διατροφή 
προσφέρει ζωντάνια και ευεξία 

5,6 9,2 18,3 32,4 34,5 3,81 1,173 

Ο πίνακας Γ3 αναφέρετε στο αν οι μαθητές γνωρίζουν τα ωφελήματα της 

ισορροπημένης διατροφής. Οι περισσότεροι μαθητές συμφωνούν απόλυτα με το ότι το 

υγιές σώμα κτίζεται με σωστή διατροφή. Στην δήλωση “Η άποψη μου είναι ότι με σωστή 

διατροφή μπορείς να προλάβεις πολλά προβλήματα υγείας” σχεδόν ½ των μαθητών 

συμφωνούν απόλυτα. Επιπλέον, η πλειοψηφία των μαθητών δεν γνωρίζουν πως η 

υγιεινή  διατροφή μειώνει της πιθανότητες να αρρωστήσουν. Επιπλέον στη δήλωση εάν 

πιστεύουν ότι η ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη του 

ανθρώπινου οργανισμού σχεδόν όλοι οι μαθητές συμφωνούν με αυτή τη δήλωση. Ένα 

μεγάλο ποσοστό, περίπου το 60%  των μαθητών πιστεύουν  πως η ισορροπημένη 

διατροφή τους προσφέρει ζωντάνια και ευεξία.   

  
 



Συνοψίζοντας μπορούμε να καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα ότι οι μαθητές γνωρίζουν μόνο 

τα επιφανειακά αποτελέσματα μιας 

ισορροπημένης διατροφής, τα αποτελέσματα 

δηλαδή που έχουν να κάνουν με το σώμα 

τους αλλά και με την ζωντάνια τους. Το θέμα 

ότι με την ισορροπημένη διατροφή μειώνεται 

και ο κίνδυνος να υποστείς ασθένειες 

λιγοστεύει το ποσοστό που συμφωνούν αν και 

πάλιν είναι αρκετά ικανοποιητικό άρα 

μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν όλοι οι 

μαθητές γνωρίζουν τα εμφανισιακά 

αποτελέσματα μιας ισορροπημένης διατροφής 

και αρκετοί από ατούς γνωρίζουν και τα επιπλέον αποτελέσματα αυτής της διατροφής  

 

Δ.2.4. Τέταρτο υποερώτημα: Αν έχουν εντάξει τα λαχανικά στη διατροφή τους. 

Πίνακας Γ4: Μελέτη του ερωτήματος 4: Αν έχουν εντάξει τα λαχανικά στη διατροφή τους. Οι 

απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των 

απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ 
απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ4 Η σαλάτα αποτελεί καθημερινό συμπλήρωμα στο 
φαγητό μου 

6,3 9,2 24,6 22,5 37,3 3,75 1,227 

Γ17 Προτιμώ τα βραστά λαχανικά σαν συμπλήρωμα 
στην διατροφή μου από τις τηγανητές πατάτες 

23,9 23,9 24,6 17,6 9,9 2,65 1,288 

Γ24 Τρώω τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα λαχανικά 
βραστά ή στην σαλάτα 

12,0 19,0 19,0 31,7 18,3 3,25 1,291 

Γ34 Συνδυάζω τα λαχανικά σχεδόν με όλες μου τις 
τροφές 

16,8 16,1 27,3 23,8 16,1 3,06 1,312 

Γ40 Δεν μου αρέσουν τα λαχανικά 31,4 25,5 19,7 13,1 10,2 2,45 1,328 

Ο πίνακας Γ4 έχει ως σκοπό κατά πόσο οι μαθητές έχουν εντάξει τη σαλάτα και τα 

λαχανικά στη καθημερινή τους διατροφή. Από τη δήλωση «Η σαλάτα αποτελεί 

καθημερινό συμπλήρωμα στο φαγητό μου» συμπεραίνουμε πως οι πλείστοι μαθητές 

τρώνε καθημερινά σαλάτα. Σε αντίθεση όμως ο αριθμός των μαθητών που προτιμούν 

τα βραστά λαχανικά από της τηγανιτές πατάτες είναι ελάχιστος. Επίσης, το 30% των 

μαθητών δήλωσαν πως τρώνε τουλάχιστον 3 φορές τη βδομάδα λαχανικά βραστά ή 

στη σαλάτα. Στη δήλωση «Δεν μου αρέσουν τα λαχανικά» οι περισσότεροι μαθητές 

απάντησαν πως δεν τους αρέσουν. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι στους μαθητές δεν τους 

αρέσουν τα λαχανικά αλλά παρόλα αυτά τα τρώνε. 



  

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι στην ουσία 

οι μαθητές έχουν συνηθίσει πλέον με την σαλάτα 

σαν συμπλήρωμα της καθημερινής τους 

διατροφής σε μεγάλο ποσοστό κάτι που είναι 

αρκετά ευχάριστό καθώς η σαλάτα και τα 

λαχανικά αποτελούν ημερήσιο συμπλήρωμα 

διατροφής στην μεσογειακή διατροφή, αλλά από 

την άλλη και αν τρώνε λαχανικά δεν τα τρώνε με 

την ίδια όρεξη που θα μπορούσε κανείς να πει ότι 

τρώνε την σαλάτα.  

Δ.2.5. Πέμπτο υποερώτημα: Αν τρώνε έτοιμο/γρήγορο φαγητό και τη συχνότητα 

που τρώνε. 

Πίνακας Γ5: Μελέτη του ερωτήματος 5: Αν τρώνε έτοιμο/γρήγορο φαγητό και τη συχνότητα που 

τρώνε. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος 

των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ5 Μου αρέσουν πολύ τα fast-food (MacDonalds, KFC, 
TacoBell..) 

5,7 18,6 27,9 25,0 22,9 3,41 1,193 

Γ16 Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα έχω ραντεβού 
με τους φίλους μου σε κάποιο φαστφουντάδικο  
(MacDonalds, KFC, TacoBell..) 

14,2 25,5 20,6 22,7 17,0 3,03 1,320 

Γ25 Δεν έχω πάει ποτέ σε φαστφουντάδικο 
(MacDonalds, KFC, TacoBell..) 

58,0 13,3 11,9 12,6 4,2 1,92 1,259 

Ο πίνακας Γ5 σχολιάζει το αν οι μαθητές τρώνε έτοιμο φαγητό και τη συχνότητα που 

τρώνε. Στην δήλωση “ Μου αρέσουν πολύ τα fast-food” πέραν του 50% δηλώνουν ότι 

τους αρέσει. Επίσης στο ότι τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα έχουν ραντεβού με 



τους φίλους τους σε κάποιο φαστφουντάδικο 

αρκετοί μαθητές δήλωσαν ότι το κάνουν και 

τέλος περισσότεροι από τους μισούς μαθητές 

δήλωσαν πως διαφωνούν με την δήλωση δεν 

έχω πάει ποτέ σε κάποιο φαστφουντάδικο. 

Μέσα από τα πιο πάνω αποτελέσματα 

μπορούμε να δούμε ότι περίπου οι μισοί 

μαθητές σε ένα ποσοστό περίπου 50% τρώνε 

συχνά σε fast food κάτι που φαίνεται και από 

τον πίνακα Β1 που τουλάχιστον οι μισοί 

μαθητές δηλώνουν ότι τρώνε έτοιμο φαγητό 

περισσότερες από μια φορά την βδομάδα και 

κάποιοι να φτάνουν σε συχνότητα μέχρι δέκα 

φορές την εβδομάδα. Τα έτοιμα φαγητά και 

συνήθως πρόχειρα φαγητά φαίνεται να κερδίζουν έδαφος στην σημερινή κοινωνία κάτι 

που απομακρύνει ον κόσμο από την υγιεινή διατροφή.  Μελέτες έχουν δείξει ότι 

αυξάνονται οι παχύσαρκοι σε όλο σχεδόν τον κόσμο με βασικό άξονα και αιτία το 

πρόχειρο και γρήγορο φαγητό.  

Δ.2.6. Έκτο υποερώτημα: Αν προτιμούν τα γλυκά από τα φρούτα ή το αντίθετο. 

Πίνακας Γ6: Μελέτη του ερωτήματος 6: Αν προτιμούν τα γλυκά από τα φρούτα ή το αντίθετο. Οι 
απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των 
απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ6 Μετά το φαγητό μου θέλω να φάω πάντα κάτι γλυκό 
και για αυτό τρώω φρούτα 

9,1 25,2 36,4 20,3 9,1 2,95 1,090 

Γ15 Μετά το φαγητό μου θέλω να φάω πάντα κάτι γλυκό 
και για αυτό τρώω γλυκό 

22,3 17,3 31,7 18,7 10,1 2,77 1,270 

Γ26 Σαν απογευματινό σνακ προτιμώ ένα φρούτο 8,5 17,0 31,9 30,5 12,1 3,21 1,125 

Γ33 Δεν μου αρέσουν τα φρούτα  47,2 23,9 10,6 11,3 7,0 2,07 1,292 

Ο πίνακας Γ6 έχει θέμα το αν οι μαθητές προτιμούν τα γλυκά από τα φρούτα ή το 

αντίθετο. Στην δήλωση ότι “Μετά το φαγητό μου θέλω να φάω πάντα κάτι γλυκό και γι’ 

αυτό τρώω φρούτα” οι περισσότεροι μαθητές ούτε συμφωνούν αλλά ούτε και 

διαφωνούν. Στην άποψη ότι μετά το φαγητό θέλουν να φάνε πάντα κάτι γλυκό και γι’ 

αυτό τρώω γλυκό  οι περισσότεροι μαθητές ούτε συμφωνούν αλλά ούτε και διαφωνούν. 

Στην δήλωση “Σαν απογευματινό σνακ προτιμώ ένα φρούτο”  οι περισσότεροι μαθητές 

ούτε συμφωνούν αλλά ούτε και διαφωνούν. Στην δήλωση αν δεν τους αρέσουν τα 

φρούτα περισσότερο από το ½ των μαθητών διαφώνησαν. 



  

Μέσα από τις απαντήσεις στις δηλώσεις του πίνακα Γ6 μπορούμε να παρατηρήσουμε 

ότι στους μαθητές αρέσουν περισσότερο τα φρούτα από τα γλυκά κάτι που είναι αρκετά 

ευχάριστο σε σχέση με την διατροφή τους διότι ο φυσικός τρόπος εισαγωγής 

γλυκαντικών ουσιών στον οργανισμό των μαθητών είναι και ο καλύτερος. Στο 

συμπέρασμα αυτό μπορούμε να καταλήξουμε βλέποντας την πλειονότητα των μαθητών 

να επιλέγει σαν απογευματινό σνακ ένα φρούτο και να διαφωνεί στην δήλωση που λέει 

ότι δεν τους αρέσουν τα φρούτα.  

Δ.2.7. Έβδομο υποερώτημα: Αν έχουν εντάξει το αθλητισμό στην καθημερινότητά 

τους. 

Πίνακας Γ7: Μελέτη του ερωτήματος 7: Αν έχουν εντάξει το αθλητισμό στην καθημερινότητά τους. 
Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των 
απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ7 Παρακολουθώ Κυπριακό ή Ελληνικό ποδόσφαιρο 

όποτε μπορώ 

25,9 16,1 8,4 23,8 25,9 3,08 1,575 

Γ14 Συνηθίζω να παρακολουθώ τον Μάρκο Παγδατή 
όταν έχει αγώνα τένις 

51,8 19,7 16,1 8,0 4,4 2,08 1,083 

Γ27 Παρακολουθώ Champions League 30,8 7,7 22,4 17,5 21,7 2,92 1,536 

Γ32 Ασχολούμαι με τον αθλητισμό στην Κύπρο 20,0 22,9 22,1 17,1 17,9 2,90 1,385 

Γ41 Παρακολουθώ τους αγώνες του NBA 41,3 20,3 16,1 12,6 9,8 2,29 1,373 

Ο πίνακας Γ7 αναφέρεται στο αν οι μαθητές έχουν εντάξει το αθλητισμό στην 

καθημερινότητα τους. Στην δήλωση αν οι μαθητές παρακολουθούν Κυπριακό ή  

Ελληνικό ποδόσφαιρο όποτε μπορούν σχεδόν το ½ των μαθητών συμφώνησαν. Στην 

δήλωση “Συνηθίζω να παρακολουθώ τον Μάρκο Παγδατή όταν έχει αγώνα τένις” το ½ 

των μαθητών διαφώνησε απόλυτα. Στον αν οι μαθητές παρακολουθούν αγώνες 

Champions League είχαμε ίσα ποσοστά με τους μαθητές που συμφωνούσαν με τους 



μαθητές που διαφωνούσαν. Στην δήλωση που αφορούσε το αν οι μαθητές ασχολούνται 

με τον αθλητισμό στην Κύπρο οι περισσότεροι μαθητές διαφώνησαν. Στην δήλωση 

“Παρακολουθώ αγώνες του NBA” περισσότεροι από το ½ των μαθητών διαφώνησαν. 

  

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε και να βγάλουμε το συμπέρασμα παρατηρώντας τον 

Πίνακα Γ7 ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό από την 

τηλεόραση ή από το διαδίκτυο αλλά αν κρίνουμε από τις απαντήσεις που έδωσαν στον 

πίνακα Β1 και Β2 μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές αρέσκονται να αθλούνται 

περισσότερο παρά να βλέπουν άλλους να αθλούνται.  

Δ.2.8. Όγδοο υποερώτημα: Αν αθλούνται και το πόσο συχνά. 

Πίνακας Γ8: Μελέτη του ερωτήματος 8: Αν αθλούνται και το πόσο συχνά. Οι απαντήσεις είναι σε 
ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η 
τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ8 Κάθε μέρα περπατώ περισσότερο από δύο 
χιλιομέτρα 

10,6 19,9 30,5 23,4 15,6 3,13 1,214 

Γ13 Πάω γυμναστήριο ή κάνω γυμναστική στο σπίτι 
κάθε μέρα. 

15,1 25,2 19,4 18,7 21,6 3,06 1,384 

Γ28 Κάνω γυμναστική περισσότερο από 2 ώρες 
γυμναστική την εβδομάδα. 

9,2 14,8 23,9 23,9 28,2 3,48 1,303 

Γ31 Δεν κάνω καθόλου γυμναστική 51,4 16,2 14,8 8,5 9,2 2,08 1,353 

Γ42 Ασχολούμαι με άθλημα (π.χ στίβο, ποδόσφαιρο..) 29,8 21,3 9,2 18,4 21,3 2,80 1,555 

Ο πίνακας Γ8 αναφέρονται στο αν αθλούνται οι μαθητές και το πόσο συχνά αθλούνται. 

Στην δήλωση αν οι μαθητές περπατούν καθημερινά περισσότερο από δύο χιλιόμετρα οι 

περισσότεροι μαθητές συμφωνούν. Στην δήλωση “Πάω γυμναστήριο ή κάνω 

γυμναστική στο σπίτι κάθε μέρα” οι σχεδόν το ½ των μαθητών διαφώνησαν. Στην 

δήλωση που αφορά το αν οι μαθητές κάνουν γυμναστική περισσότερο από 2 ώρες την 



εβδομάδα το ½ των μαθητών συμφώνησαν. Στην δήλωση “Δεν κάνω καθόλου 

γυμναστική” περισσότερο από το ½ των μαθητών διαφώνησαν ενώ ακόμη ένα μεγάλο 

ποσοστό μαθητών διαφώνησαν απλά. Στην δήλωση που αφορά το αν οι μαθητές 

ασχολούνται με κάποιο άθλημα το ½ των μαθητών διαφώνησε. 

  

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του Πίνακα Γ8 μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές 

έχουν εντάξει την γυμναστική στο καθημερινό τους πρόγραμμα σε ένα μεγάλο ποσστό 

είτε στο γυμναστήριο είτε στην γυμναστική στο σχολείο, είτε στο περπάτημα ή με την 

ενασχόληση τους με ένα άθλημα όπως μπορούμε να δούμε σε κάθε δήλωση να 

συμφωνούν ή να διαφωνούν ανάλογα πέραν του 50% και οι υπόλοιποι να είναι στο 

περίπου. Φυσικά πάντοτε μέσα από τα αποτελέσματα μας μπορούμε ν δούμε ότι 

μπορεί να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο και όλο και περισσότεροι μαθητές να 

αρχίσουν να γυμνάζονται.  

Δ.2.9. Ένατο υποερώτημα: Αν αθλούνται και το πόσο συχνά. 

Πίνακας Γ9: Μελέτη του ερωτήματος 9: Αν συνδέουν την διατροφή με τον αθλητισμό.  Οι απαντήσεις 
είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων 
(Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ9 Έχω ισορροπημένη διατροφή και αθλούμαι 
συστηματικά 

9,8 21,8 33,1 26,8 8,5 3,02 1,107 

Γ12 Τρώω υγιεινά για να διατηρώ το σώμα μου 3,5 14,9 32,6 36,9 12,1 3,39 0,998 

Γ29 Ασχολούμαι με άθλημα που απαιτεί υγιεινή 
διατροφή 

19,9 19,9 22,0 13,5 24,8 3,04 1,473 

Γ43 Γενικά θεωρώ πως αν κάποιος αθλείται πρέπει να 
έχει και ισορροπημένη διατροφή  

4,9 7,0 19,0 33,8 35,2 3,87 1,123 



Ο πίνακας Γ9 αναφέρεται στο ερώτημα αν οι 

μαθητές συνδέουν την διατροφή με τον 

αθλητισμό. Στην δήλωση “Έχω 

ισορροπημένη διατροφή και αθλούμαι 

συστηματικά”  οι περισσότεροι μαθητές 

συμφώνησαν. Στην δήλωση που αφορά το αν 

οι μαθητές τρώνε υγιεινά για να διατηρούν το 

σώμα τους σχεδόν το ½ των μαθητών 

συμφώνησαν. Στο ερώτημα ασχολούμαι με 

άθλημα που απαιτεί υγιεινή διατροφή οι 

περισσότεροι μαθητές διαφώνησαν. Τέλος 

στην δήλωση αν οι μαθητές θεωρούν πως αν 

κάποιος αθλείται πρέπει να έχει και 

ισορροπημένη διατροφή σχεδόν τα ¾ των μαθητών συμφώνησαν. Συμπερασματικά 

μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότεροι μαθητές συνδέουν την ισορροπημένη διατροφή 

με την άσκηση.  

Δ.2. Συζήτηση και συμπεράσματα για τα γενικά ερευνητικά μας ερωτήματα.  

Μέσα από συνδυασμούς μεταξύ των 9 πιο πάνω 

υποκατηγοριών θα μπορέσουμε κατά την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων να απαντήσουμε στα τρία βασικά 

ερωτήματα που διερευνούμε και να εξαγάγουμε ασφαλή 

συμπεράσματα. Για το πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα 

προσπαθήσαμε με συνδυασμό των υποερωτημάτων 1, 

2 και 3 να εξαγάγουμε και να ταυτοποιήσουμε με 

σιγουριά την άποψη των μαθητών σε σχέση με την 

διατροφή τους. Μπορούμε να δούμε ότι οι μαθητές 

γνωρίζουν επιφανειακά για την μεσογειακή διατροφή, 

ξέρουν τι βρίσκεται στον πάτο της πυραμίδας της 

μεσογειακής διατροφής και τι στην κορυφή και μέσα 

από τις απαντήσεις τους μπορούμε να δούμε ότι κρατούν την μεσογειακή διατροφή σε 

σχέση με τα γαλακτοκομικά προϊόντα, την σαλάτα τα φρούτα και τα δημητριακά, ίσως 

όχι τόσο πολύ για τα λαχανικά που δεν μπαίνουν στην σαλάτα, το ψάρι και το κόκκινο 

κρέας, αλλά σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι μαθητές έχουν μια ισορροπημένη 

διατροφή σε σχέση με τους κανόνες της μεσογειακής διατροφής. Τέλος οι μαθητές 

γνωρίζουν τα ωφελήματα μιας ισορροπημένης διατροφής και τις επιπτώσεις μιας μη 

ισορροπημένης διατροφής.  

 

ΟΙ μαθητές μέσα από τα υποερωτήματα 4, 5 και 6 μπορούμε να δούμε ότι εφαρμόζουν 

στην πράξη αρκετά από τα στοιχεία μιας ισορροπημένης διατροφής πέραν από του 

γεγονότος ότι οι περισσότεροι μαθητές τρώνε συχνά έτοιμα φαγητά από καταστήματα 



πρόχειρου φαγητού. Κρατούν τις ισορροπίες και εφαρμόζουν αρκετά πράγματα για μια 

ισορροπημένη διατροφή. Σε σχέση με την άθληση ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών 

δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο με τον τρόπο που αθλείται και θα ήθελε να 

αθλείτουν περισσότερο αν μπορούσε, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές 

παρακολουθούν σε μεγάλη συχνότητα διάφορα σπορ πέραν αλλά μπροούμε να πούμε 

ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών αθλείται είτε στο γυμναστήριο, είτε στο σπίτι, είτε 

ακόμα και στο σχολείο απλά θα επιυμούσαν να ήταν μεγαλύτερη η συχνότητα άθλησης 

τους. Επίσης ένα ποσοστό γύρω στο 40% ασχολείται και με διάφορα σπορ σαν μέρος 

της σωματικής τους άσκησης.   

Δ.3. Συσχετιστική στατιστική ανάλυση της έρευνας μας  

Πέραν όμως από το βασικό ερευνητικό ερώτημα θέλουμε στη συνέχεια μέσα από 
συσχετιστική στατιστική να δούμε κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις ομάδων μαθητών 
και να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις. Συγκεκριμένα μπορούμε να προβούμε στις 
πιο κάτω συγκρίσεις:  

 Κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις των αγοριών σε σχέση με αυτές των κοριτσιών. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικία ή 
την τάξη 

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την μαθησιακή 
τους επίδοση.  

Δ.3.1. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των 
μέσων όρων με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) 
στατιστικά σημαντικές διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των αγοριών και κοριτσιών 
παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις δηλώσεις οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν 
με διαφορές και να έχουν περάσει το Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας κάτω 
από 0,05. 
Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα Σ1 που βρίσκεται στο παράρτημα 2 τα 
κορίτσια φαίνεται να διαφωνούν περισσότερο από τα αγόρια στις πιο κάτω δηλώσεις:  

 Παρακολουθώ Κυπριακό ή Ελληνικό ποδόσφαιρο όποτε μπορώ 

 Κάθε μέρα περπατώ περισσότερο από δύο χιλιόμετρα 

 Έχω ισορροπημένη διατροφή και αθλούμαι συστηματικά 

 Τρώω υγιεινά για να διατηρώ το σώμα μου 

 Πάω γυμναστήριο ή κάνω γυμναστική στο σπίτι κάθε μέρα. 

 Δεν έχω πάει ποτέ σε φαστφουντάδικο (Mac Donalds, KFC, TacoBell..) 

 Παρακολουθώ Champions League 

 Κάνω γυμναστική περισσότερο από 2 ώρες γυμναστική την εβδομάδα. 

 Ασχολούμαι με άθλημα που απαιτεί υγιεινή διατροφή 

 Η γυμναστική και η άθληση είναι στη καθημερινή μου ενασχόληση 

 Ασχολούμαι με τον αθλητισμό στην Κύπρο 

 Δεν μου αρέσουν τα λαχανικά 

 Παρακολουθώ τους αγώνες του NBA 



 Ασχολούμαι με άθλημα (π.χ στίβο, ποδόσφαιρο..) 

Και να συμφωνούν περισσότερο από τα αγόρια στις δηλώσεις: 

 Τα γαλακτοκομικά, οι βιταμίνες και οι υδατάνθρακες ανήκουν στον πάτο της 

μεσογειακής πυραμίδας 

 Η σαλάτα αποτελεί καθημερινό συμπλήρωμα στο φαγητό μου 

 Μετά το φαγητό μου θέλω να φάω πάντα κάτι γλυκό και για αυτό τρώω φρούτα 

 Η άποψη μου είναι ότι η ισορροπημένη διατροφή προσφέρει ζωντάνια και ευεξία 

 

Μπορούμε να συμπεραίνουμε λοιπόν από τα αποτελέσματα των δηλώσεων αυτών πως 

τα αγόρια ασχολούνται περισσότερο από τα κορίτσια με την γυμναστική και με τον 

αθλητισμό έτσι ώστε να διατηρήσουν το σώμα τους και σε γενικές γραμμές βρίσκουμε 

τα αγόρια να υποστηρίζουν ότι έχουν εντάξει και την παρακολουθήσει αθλημάτων στο 

πρόγραμμα τους περισσότερο από τα κορίτσια αλλά και ότι κρατούν μια πιο υγιεινή 

διατροφή από τα κορίτσια. Όλες αυτές οι διαφορές παρατηρούνται σε δηλώσεις που 

έχουν να κάνουν με το σώμα τους και τον αθλητισμό. Τώρα αν η δήλωση έχει να κάνει 

μόνο με διατροφή βρίσκουμε τα κορίτσια να είναι πιο ενημερωμένα από τα αγόρια και 

να γνωρίζουν περισσότερα από τα αγόρια για την υγιεινή διατροφή αλλά να 

εφαρμόζουν και κάποια πράγματα περισσότερο από τα αγόρια (όπως καθημερινό 

συμπλήρωμα σε σαλάτα). Επιπλέον, τα κορίτσια έχουν εντάξει τη σαλάτα στη 

καθημερινότητά τους παρόλο  

Δ.3.2. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών της Α και της Β Λυκείου 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των 
μέσων όρων με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) 
στατιστικά σημαντικές διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των μαθητών της Α και της 
Β Λυκείου παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις δηλώσεις οι οποίες μπορούν να 
εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν περάσει το Levene Test με επίπεδο 
σημαντικότητας κάτω από 0,05. Στην ουσία μέσα από την σύγκριση αυτών των 
διαφορών θέλαμε να δούμε αν υπήρχαν οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στις απαντήσεις τους ανάλογα με την ηλικία τους.  
Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα Σ2 που βρίσκεται στο παράρτημα 2 οι 
μαθητές της Α Λυκείου φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο από τους μαθητές της Β 
Λυκείου στις πιο κάτω δηλώσεις:  

 Τρώω υγιεινά για να διατηρώ το σώμα μου υγειές 

 Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα έχω ραντεβού με τους φίλους μου σε 
κάποιο φαστφουντάδικο (MacDonalds,KFC,TacoBell..) 

 Δεν κάνω καθόλου γυμναστική 
Ενώ διαφωνούν περισσότερο στις δηλώσεις:  

 Μου αρέσουν πολύ τα fast-food (MacDonalds,KFC,TacoBell..) 

 Σαν απογευματινό σνακ προτιμώ ένα φρούτο 
Συμπεράνουμε από αυτές τις διαφορές ότι οι μαθητές της Α Λυκείου φαίνεται να μην 
κάνουν τόση γυμναστική όσοι οι μαθητές της Β λυκείου και να συχνάζουν περισσότερο 
σε fast food μαζί με τους φίλους τους.  



Δ.3.2. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άριστοι στην 

επίδοση με τους μαθητές που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των 

μέσων όρων με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) 

στατιστικά σημαντικές διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των μαθητών που 

δηλώνουν άριστοι στην επίδοση με τους μαθητές που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση 

παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις δηλώσεις οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν 

με διαφορές και να έχουν περάσει το Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας κάτω 

από 0,05. Στην ουσία μέσα από την σύγκριση αυτών των διαφορών θέλαμε να δούμε αν 

υπήρχαν οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους ανάλογα 

με την ηλικία τους.  

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα Σ2 που βρίσκεται στο παράρτημα 2 οι 
μαθητές που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο από 
τους μαθητές της που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση στις πιο κάτω δηλώσεις:  

 Πιστεύω ότι η παχυσαρκία είναι επίπτωση μιας μη ισορροπημένης διατροφής τις 
περισσότερες φορές. 

 Η άποψη μου είναι ότι με σωστή διατροφή μπορείς να προλάβεις πολλά 
προβλήματα υγείας 

 Η άποψη μου είναι ότι το κόκκινο κρέας βρίσκεται στην κορυφή της μεσογειακής 
διατροφής 

 Ασχολούμαι με τον αθλητισμό στην Κύπρο 

 Η άποψη μου είναι ότι η ισορροπημένη διατροφή προσφέρει ζωντάνια και ευεξία 

 Παρακολουθώ τους αγώνες του NBA 

 Ασχολούμαι με άθλημα (π.χ στίβο, ποδόσφαιρο..) 
Ενώ διαφωνούν περισσότερο από τους μαθητές που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση 
στην δήλωση:  

 Πιστεύω ότι τα τσιπς και τα σνακ δεν κάνουν τόσο κακό όσο λένε στην διατροφή. 
Μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών και τις συγκρίσεις που έχουμε κάνει φαίνεται ότι 
οι μαθητές που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση έχουν περισσότερες γνώσεις  από τους 
μαθητές που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση όπως επίσης ασχολούνται και 
περισσότερο με τον αθλητισμό. Σε σχέση με την διατροφή τους τηρούν όλοι οι μαθητές 
των δύο αυτών κατηγοριών περίπου τις ίδιες συνήθειες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Επίλογος  

Νιώθουμε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση  που καταφέραμε να υλοποιήσουμε την 
εργασία και να φέρουμε εις πέραν τους στόχους που θέσαμε προκαταβολικά.  Κατά την 
διάρκεια της εργασίας μας περάσαμε από διάφορα και διαφορετικά στάδια, που το 
καθένα ξεχωριστά είχε τη δυσκολία του αλλά ήταν όλα εποικοδομητικά. Αρχικά, η 
βιβλιογραφική ανασκόπηση κατά την οποία έπρεπε να συλλέξουμε πολλές 
πληροφορίες και στην συνέχεια η οργάνωση του ερευνητικού μας σχεδιασμού όπου 
ήταν απαραίτητο να σκεφτούμε εύστοχους και εφικτούς τρόπους για να αποδείξουμε τα 
όσα διαβάσαμε μας ανέπτυξαν δεξιότητες όπως η αναζήτηση έγκυρων πληροφοριών 
και η δημιουργία μιας σειράς διαδικασίες για τον σωστό ερευνητικό μας σχεδιασμό. 
Κάνοντας τη θεωρία πράξη φτάσαμε σε μετρήσεις που έπρεπε να επεξεργαστούμε και 
να χαρακτηρίσουμε. Δημιουργήσαμε τους δικούς μας πίνακες αποτελεσμάτων και 
επιπλέον μάθαμε να δουλεύουμε το πρόγραμμα SPSS πιστεύουμε θα μας χρειαστεί 
στην συνέχεια στο Πανεπιστήμιο. Μάθαμε μέσα από τις διαδικασίες της έρευνας πώς να 
σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε μια έρευνα.  

Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας μας καταλήξαμε σε ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα όπως του ότι οι μαθητές του Λυκείου Αγίου Ιωάννη εφαρμόζουν σε ένα 
μεγάλο ποσοστό τους κανόνες για μια ισορροπημένη διατροφή αν και σε αρκετές 
περιπτώσεις φαίνονται να τρώνε αρκετές φορές και πρόχειρο φαγητό, ίσως λόγω 
χρόνου των γονιών τους να ετοιμάσουν κάτι στο σπίτι αλλά μάλλον επειδή τους αρέσει 
κιόλας κάτι που το δηλώνουν. Επίσης οι μαθητές αθλούνται αρκετά και γνωρίζουν τα 
ωφελήματα μιας ισορροπημένης διατροφής αλλά δηλώνουν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι 
με τον τρόπο που αθλούνται και θα ήθελαν να αθλούνται περισσότερο περισσότεροι 
από τους μισούς μαθητές.   

Σε σχέση με τις συγκρίσεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων καταλήξαμε επιγραμματικά 
στα πιο κάτω γενικά συμπεράσματα:  

 Τα αγόρια ασχολούνται περισσότερο από τα κορίτσια με την γυμναστική και με 
τον αθλητισμό έτσι ώστε να διατηρήσουν το σώμα τους, ενώ τα κορίτσια 
ασχολούνται περισσότερο με την διατροφή τους και την υγεία τους. 

 Οι μαθητές της Α Λυκείου φαίνεται να μην κάνουν τόση γυμναστική όσοι οι 
μαθητές της Β λυκείου και να συχνάζουν περισσότερο σε fast food μαζί με τους 
φίλους τους.  

 Οι μαθητές που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση έχουν περισσότερες γνώσεις  
από τους μαθητές που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση όπως επίσης 
ασχολούνται και περισσότερο με τον αθλητισμό. Σε σχέση με την διατροφή τους 
τηρούν όλοι οι μαθητές των δύο αυτών κατηγοριών περίπου τις ίδιες συνήθειες 
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Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο 
Θέμα:   Άσκηση και Υγιεινή διατροφή  
Το ερωτηματολόγιο, που έχετε στα χέρια σας, αποτελεί το εργαλείο για μια έρευνα, που 
διεξάγεται από μια ομάδα μαθητών του Λυκείου μας. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να 
απαντήσετε ειλικρινά σε όλες τις ερωτήσεις, καθώς το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. 
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 42 ερωτήσεις – δηλώσεις στις οποίες καλείστε να 
συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε ανάλογα με την άποψή σας. Σας παρακαλούμε να 
συμπληρώσετε τις δηλώσεις με ειλικρίνεια. Για κάθε ερώτηση θα πρέπει να επιλέξετε τον αριθμό 
που αντιπροσωπεύει τις πεποιθήσεις σας. 
Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις από 
μέρους σας: 

1. Διαφωνώ απόλυτα       2. Διαφωνώ      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 
4. Συμφωνώ       5. Συμφωνώ απόλυτα 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι προαιρετική. 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκρισή σας. 
Μέρος Α΄: Βασικές Πληροφορίες 
 
Φύλο:  1. αγόρι  2. κορίτσι 
Τάξη:          1. Α΄ Λυκείου   2. Β΄ Λυκείου  3. Γ΄ Λυκείου 
Μαθητική επίδοση: (Παρακαλώ κυκλώστε αυτό που πιστεύετε ότι ισχύει για την επίδοσή σας 
σε σχέση με τα μαθήματα.) 

1. Άριστη επίδοση 
2. Μέτρια επίδοση 
3. Μη ικανοποιητική επίδοση 

 
Μέρος Β: Ερωτήσεις πληροφοριών σε σχέση με την έρευνα μας  
Σε αυτή την ενότητα θα απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τις διατροφικές σας 
συνήθειες αλλά και τις συνήθειες σας σε σχέση με την εκγύμναση σας. Οι απαντήσεις μπορεί να 
είναι μονολεκτικές υποδηλώνοντας αυτό που ισχύει για σας.  
 
Β1. Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε κόκκινο κρέας; …………….. 
Β2. Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε πουλερικά; …………….. 
Β3. Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε έτοιμο φαγητό; …………….. 
Β4. Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε σαλάτα; …………….. 
Β5. Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε πατάτες τηγανητές; …………….. 
Β6. Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε βραστά λαχανικά; …………….. 
Β7. Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε όσπρια; …………….. 
Β8. Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε γαλακτικά προϊόντα; …………….. 
Β9. Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε ψάρια; …………….. 
Β10. Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε σοκολάτες; …………….. 
Β11. Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε σνακ; …………….. 
Β12. Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε έτοιμο φαγητό; …………….. 
Β13. Πόσες φορές την βδομάδα τρώτε σε fast food; …………….. 
Β14. Πόσες φορές την βδομάδα πηγαίνετε γυμναστήριο; …………….. 
Β15. Πόσες φορές την βδομάδα γυμνάζεστε στο σπίτι; …………….. 
B16. Είσαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που κάνετε γυμναστική στο σχολείο;  

(α) Ναι, (β) Όχι  
Β17. Πιστεύετε ότι έχετε ισορροπημένη διατροφή; (α) Ναι, (β) Όχι 
Β18. Πιστεύετε ότι γυμνάζεστε αρκετά; (α) Ναι, (β) Όχι 
 



Μέρος Γ: Ερωτηματολόγιο 
Κυκλώστε την άποψη που σας εκφράζει. Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από τις 
δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις από μέρους σας: 

1. Διαφωνώ απόλυτα  2. Διαφωνώ  3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 
4. Συμφωνώ  5. Συμφωνώ απόλυτα 

 

Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Γ1 
Τα γαλακτοκομικά, οι βιταμίνες και οι υδατάνθρακες ανήκουν στον πάτο της 
μεσογειακής πυραμίδας 

1   2   3    4   5 

Γ2 
Πιστεύω ότι η παχυσαρκία είναι επίπτωση μιας μη ισορροπημένης διατροφής τις 
περισσότερες φορές. 

1   2   3    4   5 

Γ3 Πιστεύω ότι το υγιές σώμα κτίζετε με σωστή διατροφή 1   2   3    4   5 

Γ4 Η σαλάτα αποτελεί καθημερινό συμπλήρωμα στο φαγητό μου 1   2   3    4   5 

Γ5 Μου αρέσουν πολύ τα fast-food (MacDonalds,KFC,TacoBell..) 1   2   3    4   5 

Γ6 Μετά το φαγητό μου θέλω να φάω πάντα κάτι γλυκό και για αυτό τρώω φρούτα 1   2   3    4   5 

Γ7 Παρακολουθώ Κυπριακό ή Ελληνικό ποδόσφαιρο όποτε μπορώ 1   2   3    4   5 

Γ8 Κάθε μέρα περπατώ περισσότερο από δύο χιλιόμετρα 1   2   3    4   5 

Γ9 Έχω ισορροπημένη διατροφή και αθλούμαι συστηματικά 1   2   3    4   5 

Γ10 Τρώω πάντοτε γλυκά μετά το φαγητό 1   2   3    4   5 

Γ11 Τρώω υγιεινά για να διατηρώ το σώμα μου υγειές 1   2   3    4   5 

Γ12 Τρώω υγιεινά για να διατηρώ το σώμα μου 1   2   3    4   5 

Γ13 Πάω γυμναστήριο ή κάνω γυμναστική στο σπίτι κάθε μέρα. 1   2   3    4   5 

Γ14 Συνηθίζω να παρακολουθώ τον Μάρκο Παγδατή όταν έχει αγώνα τένις 1   2   3    4   5 

Γ15 Μετά το φαγητό μου θέλω να φάω πάντα κάτι γλυκό και για αυτό τρώω γλυκό 1   2   3    4   5 

Γ16 
Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα έχω ραντεβού με τους φίλους μου σε κάποιο 
φαστφουντάδικο (MacDonalds,KFC,TacoBell..) 

1   2   3    4   5 

Γ17 
Προτιμώ τα βραστά λαχανικά σαν συμπλήρωμα στην διατροφή μου από τις 
τηγανητές πατάτες 

1   2   3    4   5 

Γ18 
Η άποψη μου είναι ότι με σωστή διατροφή μπορείς να προλάβεις πολλά 
προβλήματα υγείας 

1   2   3    4   5 

Γ19 Πιστεύω ότι η κακή διατροφή προκαλεί προβλήματα στα δόντια(τερηδόνα κ.α) 1   2   3    4   5 

Γ20 
Η άποψη μου είναι ότι το κόκκινο κρέας βρίσκεται στην κορυφή της μεσογειακής 
διατροφής 

1   2   3    4   5 

Γ21 Πιστεύω ότι τα τσιπς και τα σνακ δεν κάνουν τόσο κακό όσο λένε στην διατροφή. 1   2   3    4   5 

Γ22 
Πιστεύω ότι η νευρική ανορεξία αποτελεί μια συνέπειας της μη ισορροπημένης 
διατροφής 

1   2   3    4   5 

Γ23 
Οι πιθανότητες για να αρρωστήσω είναι μειωμένες επειδή έχω ισορροπημένη 
διατροφή 

1   2   3    4   5 

Γ24 Τρώω τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα λαχανικά βραστά ή στην σαλάτα 1   2   3    4   5 

Γ25 Δεν έχω πάει ποτέ σε φαστφουντάδικο (Mac Donalds, KFC, TacoBell..) 1   2   3    4   5 

Γ26 Σαν απογευματινό σνακ προτιμώ ένα φρούτο 1   2   3    4   5 

Γ27 Παρακολουθώ Champions League 1   2   3    4   5 

Γ28 Κάνω γυμναστική περισσότερο από 2 ώρες γυμναστική την εβδομάδα. 1   2   3    4   5 

Γ29 Ασχολούμαι με άθλημα που απαιτεί υγιεινή διατροφή 1   2   3    4   5 

Γ30 Η γυμναστική και η άθληση είναι στη καθημερινή μου ενασχόληση 1   2   3    4   5 

Γ31 Δεν κάνω καθόλου γυμναστική 1   2   3    4   5 

Γ32 Ασχολούμαι με τον αθλητισμό στην Κύπρο 1   2   3    4   5 



Γ33 Δεν μου αρέσουν τα φρούτα 1   2   3    4   5 

Γ34 Συνδυάζω τα λαχανικά σχεδόν με όλες μου τις τροφές 1   2   3    4   5 

Γ35 
Πιστεύω ότι η ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη του 
ανθρώπινου οργανισμού 

1   2   3    4   5 

Γ36 Πιστεύω ότι η μη ισορροπημένη διατροφή προκαλεί καθυστέρηση της ανάπτυξης 1   2   3    4   5 

Γ37 
Γνωρίσω ότι τα γλυκά, τα πουλερικά και τα ψάρια ανήκουν στην προτελευταία 
στήλη της πυραμίδας 

1   2   3    4   5 

Γ38 
Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που έχουμε αυξημένα κοινωνικά και 
ψυχολογικά προβλήματα είναι η μη ισορροπημένη διατροφή. 

1   2   3    4   5 

Γ39 Η άποψη μου είναι ότι η ισορροπημένη διατροφή προσφέρει ζωντάνια και ευεξία 1   2   3    4   5 

Γ40 Δεν μου αρέσουν τα λαχανικά 1   2   3    4   5 

Γ41 Παρακολουθώ τους αγώνες του NBA 1   2   3    4   5 

Γ42 Ασχολούμαι με άθλημα (π.χ στίβο, ποδόσφαιρο..) 1   2   3    4   5 

Γ43 
Γενικά θεωρώ πως αν κάποιος αθλείται πρέπει να έχει και ισορροπημένη 
διατροφή 

1   2   3    4   5 

Γ44 
Μου αρέσουν τα τσιπς και τα σνακ και πιστεύω ότι δεν είναι άσχημο συμπλήρωμα 
για την διατροφή μου.   

1   2   3    4   5 

Γ45 Πιστεύω ότι με μη ισορροπημένη διατροφή αυξάνονται οι πιθανότητες για διαβήτη 1   2   3    4   5 

Γ46 Γνωρίζω ότι το ελαιόλαδο είναι αρκετά καλό για την διατροφή μου 1   2   3    4   5 

    Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκριση σας να συμμετάσχετε 
στο ερωτηματολόγιο μας. Οι όποιες απόψεις σας θα μας είναι πολύτιμες για την έκβαση 
της έρευνάς μας. 
Ερευνητική ομάδα μαθητών από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα 2: Πίνακες Συσχετιστικής Στατιστικής 
Πίνακας Σ1: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). 
Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων 
(Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο 
κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου 
μέρους.   

Δηλώσεις 
Φύλο N Μ.Ο Τ.Α. 

Γ1 Τα γαλακτοκομικά, οι βιταμίνες και οι υδατάνθρακες ανήκουν στον πάτο 
της μεσογειακής πυραμίδας 

αγόρι 72 3,06 1,373 

κορίτσι 70 3,51 1,151 

Γ2 Πιστεύω ότι η παχυσαρκία είναι επίπτωση μιας μη ισορροπημένης διατροφής 
τις περισσότερες φορές. 

αγόρι 70 3,70 1,232 

κορίτσι 71 3,85 1,023 

Γ3 Πιστεύω ότι το υγιές σώμα κτίζετε με σωστή διατροφή αγόρι 72 4,21 1,061 

κορίτσι 71 4,15 ,856 

Γ4 Η σαλάτα αποτελεί καθημερινό συμπλήρωμα στο φαγητό μου αγόρι 72 3,51 1,267 

κορίτσι 70 4,00 1,142 

Γ5 Μου αρέσουν πολύ τα fast-food (MacDonalds,KFC,TacoBell..) αγόρι 69 3,29 1,126 

κορίτσι 71 3,52 1,252 

Γ6 Μετά το φαγητό μου θέλω να φάω πάντα κάτι γλυκό και για αυτό τρώω 
φρούτα 

αγόρι 72 3,15 1,044 

κορίτσι 71 2,75 1,105 

Γ7 Παρακολουθώ Κυπριακό ή Ελληνικό ποδόσφαιρο όποτε μπορώ αγόρι 72 3,42 1,581 

κορίτσι 71 2,73 1,502 

Γ8 Κάθε μέρα περπατώ περισσότερο από δύο χιλιόμετρα αγόρι 70 3,36 1,286 

κορίτσι 71 2,92 1,105 

Γ9 Έχω ισορροπημένη διατροφή και αθλούμαι συστηματικά αγόρι 72 3,21 1,221 

κορίτσι 70 2,83 ,947 

Γ10 Τρώω πάντοτε γλυκά μετά το φαγητό αγόρι 69 2,59 1,192 

κορίτσι 71 2,92 1,317 

Γ11 Τρώω υγιεινά για να διατηρώ το σώμα μου υγειές αγόρι 72 3,46 1,210 

κορίτσι 71 3,15 ,839 

Γ12 Τρώω υγιεινά για να διατηρώ το σώμα μου αγόρι 70 3,56 1,137 

κορίτσι 71 3,23 ,814 

Γ13 Πάω γυμναστήριο ή κάνω γυμναστική στο σπίτι κάθε μέρα. αγόρι 69 3,38 1,405 

κορίτσι 70 2,76 1,301 

Γ14 Συνηθίζω να παρακολουθώ τον Μάρκο Παγδατή όταν έχει αγώνα τένις αγόρι 69 2,17 1,137 

κορίτσι 68 1,99 2,734 

Γ15 Μετά το φαγητό μου θέλω να φάω πάντα κάτι γλυκό και για αυτό τρώω γλυκό αγόρι 69 2,62 1,285 

κορίτσι 70 2,91 1,248 

Γ16 Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα έχω ραντεβού με τους φίλους μου σε 
κάποιο φαστφουντάδικο (MacDonalds,KFC,TacoBell..) 

αγόρι 71 3,08 1,412 

κορίτσι 70 2,97 1,227 

Γ17 Προτιμώ τα βραστά λαχανικά σαν συμπλήρωμα στην διατροφή μου από τις 
τηγανητές πατάτες 

αγόρι 71 2,69 1,178 

κορίτσι 71 2,62 1,398 

Γ18 Η άποψη μου είναι ότι με σωστή διατροφή μπορείς να προλάβεις πολλά 
προβλήματα υγείας 

αγόρι 71 3,87 1,275 

κορίτσι 71 4,10 1,244 

Γ19 Πιστεύω ότι η κακή διατροφή προκαλεί προβλήματα στα δόντια(τερηδόνα κ.α) αγόρι 72 3,86 1,066 

κορίτσι 71 4,00 1,028 

Γ20 Η άποψη μου είναι ότι το κόκκινο κρέας βρίσκεται στην κορυφή της 
μεσογειακής διατροφής 

αγόρι 71 3,10 1,209 

κορίτσι 71 3,51 1,297 

Γ21 Πιστεύω ότι τα τσιπς και τα σνακ δεν κάνουν τόσο κακό όσο λένε στην 
διατροφή. 

αγόρι 71 2,70 1,212 

κορίτσι 70 2,77 1,106 

Γ22 Πιστεύω ότι η νευρική ανορεξία αποτελεί μια συνέπειας της μη 
ισορροπημένης διατροφής 

αγόρι 72 3,42 1,286 

κορίτσι 71 3,80 1,116 

Γ23 Οι πιθανότητες για να αρρωστήσω είναι μειωμένες επειδή έχω ισορροπημένη 
διατροφή 

αγόρι 71 3,34 1,146 

κορίτσι 69 3,36 ,923 

Γ24 Τρώω τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα λαχανικά βραστά ή στην σαλάτα αγόρι 72 3,18 1,237 

κορίτσι 70 3,33 1,348 



Γ25 Δεν έχω πάει ποτέ σε φαστφουντάδικο (Mac Donalds, KFC, TacoBell..) αγόρι 72 2,18 1,346 

κορίτσι 71 1,65 1,110 

Γ26 Σαν απογευματινό σνακ προτιμώ ένα φρούτο αγόρι 71 3,35 1,070 

κορίτσι 70 3,06 1,166 

Γ27 Παρακολουθώ Champions League αγόρι 72 3,35 1,465 

κορίτσι 71 2,48 1,491 

Γ28 Κάνω γυμναστική περισσότερο από 2 ώρες γυμναστική την εβδομάδα. αγόρι 71 3,70 1,314 

κορίτσι 71 3,25 1,262 

Γ29 Ασχολούμαι με άθλημα που απαιτεί υγιεινή διατροφή αγόρι 70 3,53 1,432 

κορίτσι 71 2,56 1,360 

Γ30 Η γυμναστική και η άθληση είναι στη καθημερινή μου ενασχόληση αγόρι 71 3,51 1,319 

κορίτσι 71 3,03 1,298 

Γ31 Δεν κάνω καθόλου γυμναστική αγόρι 71 2,10 1,406 

κορίτσι 71 2,06 1,308 

Γ32 Ασχολούμαι με τον αθλητισμό στην Κύπρο αγόρι 70 3,44 1,379 

κορίτσι 70 2,36 1,168 

Γ33 Δεν μου αρέσουν τα φρούτα αγόρι 71 2,17 1,309 

κορίτσι 71 1,97 1,276 

Γ34 Συνδυάζω τα λαχανικά σχεδόν με όλες μου τις τροφές αγόρι 72 3,10 1,280 

κορίτσι 71 3,03 1,352 

Γ35 Πιστεύω ότι η ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη του 
ανθρώπινου οργανισμού 

αγόρι 72 4,57 6,023 

κορίτσι 71 4,15 1,023 

Γ36 Πιστεύω ότι η μη ισορροπημένη διατροφή προκαλεί καθυστέρηση της 
ανάπτυξης 

αγόρι 72 3,32 1,309 

κορίτσι 71 3,76 3,662 

Γ37 Γνωρίσω ότι τα γλυκά, τα πουλερικά και τα ψάρια ανήκουν στην προτελευταία 
στήλη της πυραμίδας 

αγόρι 72 3,10 1,140 

κορίτσι 70 3,16 1,044 

Γ38 Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που έχουμε αυξημένα κοινωνικά και 
ψυχολογικά προβλήματα είναι η μη ισορροπημένη διατροφή. 

αγόρι 70 3,03 1,179 

κορίτσι 70 2,81 ,952 

Γ39 Η άποψη μου είναι ότι η ισορροπημένη διατροφή προσφέρει ζωντάνια 
και ευεξία 

αγόρι 71 3,58 1,261 

κορίτσι 71 4,04 1,034 

Γ40 Δεν μου αρέσουν τα λαχανικά αγόρι 69 2,75 1,288 

κορίτσι 68 2,15 1,307 

Γ41 Παρακολουθώ τους αγώνες του NBA αγόρι 72 2,74 1,414 

κορίτσι 71 1,85 1,179 

Γ42 Ασχολούμαι με άθλημα (π.χ στίβο, ποδόσφαιρο..) αγόρι 70 3,33 1,501 

κορίτσι 71 2,28 1,436 

Γ43 Γενικά θεωρώ πως αν κάποιος αθλείται πρέπει να έχει και ισορροπημένη 
διατροφή 

αγόρι 71 3,83 1,195 

κορίτσι 71 3,92 1,052 

Γ44 Μου αρέσουν τα τσιπς και τα σνακ και πιστεύω ότι δεν είναι άσχημο 
συμπλήρωμα για την διατροφή μου. 

αγόρι 72 2,51 1,138 

κορίτσι 71 2,65 1,122 

Γ45 Πιστεύω ότι με μη ισορροπημένη διατροφή αυξάνονται οι πιθανότητες για 
διαβήτη 

αγόρι 72 3,61 1,205 

κορίτσι 71 3,86 ,899 

Γ46 Γνωρίζω ότι το ελαιόλαδο είναι αρκετά καλό για την διατροφή μου αγόρι 72 3,38 1,215 

κορίτσι 71 3,52 ,954 

 
 

 

 

 

 



Πίνακας Σ2: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ μαθητών Α και Β Λυκείου.. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται 
ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που 
δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο 
όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις 
Φύλο N Μ.Ο Τ.Α. 

Γ1 Τα γαλακτοκομικά, οι βιταμίνες και οι υδατάνθρακες ανήκουν στον πάτο της 
μεσογειακής πυραμίδας 

Α Λυκείου 57 3,42 1,388 

Β Λυκείου 66 3,18 1,149 

Γ2 Πιστεύω ότι η παχυσαρκία είναι επίπτωση μιας μη ισορροπημένης διατροφής 
τις περισσότερες φορές. 

Α Λυκείου 56 3,89 1,056 

Β Λυκείου 66 3,68 1,166 

Γ3 Πιστεύω ότι το υγιές σώμα κτίζετε με σωστή διατροφή Α Λυκείου 58 4,21 ,951 

Β Λυκείου 66 4,27 ,795 

Γ4 Η σαλάτα αποτελεί καθημερινό συμπλήρωμα στο φαγητό μου Α Λυκείου 57 3,95 1,156 

Β Λυκείου 66 3,68 1,205 

Γ5 Μου αρέσουν πολύ τα fast-food (MacDonalds,KFC,TacoBell..) Α Λυκείου 56 3,13 1,161 

Β Λυκείου 65 3,55 1,212 

Γ6 Μετά το φαγητό μου θέλω να φάω πάντα κάτι γλυκό και για αυτό τρώω φρούτα Α Λυκείου 58 3,12 1,093 

Β Λυκείου 66 2,89 1,097 

Γ7 Παρακολουθώ Κυπριακό ή Ελληνικό ποδόσφαιρο όποτε μπορώ Α Λυκείου 58 3,28 1,620 

Β Λυκείου 66 2,94 1,568 

Γ8 Κάθε μέρα περπατώ περισσότερο από δύο χιλιόμετρα Α Λυκείου 58 3,26 1,148 

Β Λυκείου 65 3,03 1,274 

Γ9 Έχω ισορροπημένη διατροφή και αθλούμαι συστηματικά Α Λυκείου 58 3,21 1,056 

Β Λυκείου 65 3,02 1,125 

Γ10 Τρώω πάντοτε γλυκά μετά το φαγητό Α Λυκείου 58 2,64 1,238 

Β Λυκείου 63 2,87 1,338 

Γ11 Τρώω υγιεινά για να διατηρώ το σώμα μου υγειές Α Λυκείου 58 3,71 ,955 

Β Λυκείου 66 3,14 ,959 

Γ12 Τρώω υγιεινά για να διατηρώ το σώμα μου Α Λυκείου 57 3,63 ,858 

Β Λυκείου 65 3,34 ,957 

Γ13 Πάω γυμναστήριο ή κάνω γυμναστική στο σπίτι κάθε μέρα. Α Λυκείου 55 3,13 1,348 

Β Λυκείου 65 3,02 1,409 

Γ14 Συνηθίζω να παρακολουθώ τον Μάρκο Παγδατή όταν έχει αγώνα τένις Α Λυκείου 58 2,53 2,897 

Β Λυκείου 62 1,82 1,124 

Γ15 Μετά το φαγητό μου θέλω να φάω πάντα κάτι γλυκό και για αυτό τρώω γλυκό Α Λυκείου 57 2,53 1,269 

Β Λυκείου 65 2,92 1,241 

Γ16 Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα έχω ραντεβού με τους φίλους μου 
σε κάποιο φαστφουντάδικο (MacDonalds,KFC,TacoBell..) 

Α Λυκείου 57 3,32 1,325 

Β Λυκείου 65 2,72 1,293 

Γ17 Προτιμώ τα βραστά λαχανικά σαν συμπλήρωμα στην διατροφή μου από τις 
τηγανητές πατάτες 

Α Λυκείου 57 2,84 1,293 

Β Λυκείου 66 2,62 1,310 

Γ18 Η άποψη μου είναι ότι με σωστή διατροφή μπορείς να προλάβεις πολλά 
προβλήματα υγείας 

Α Λυκείου 57 4,02 1,289 

Β Λυκείου 66 4,05 1,221 

Γ19 Πιστεύω ότι η κακή διατροφή προκαλεί προβλήματα στα δόντια(τερηδόνα κ.α) Α Λυκείου 58 4,12 ,975 

Β Λυκείου 66 3,85 1,085 

Γ20 Η άποψη μου είναι ότι το κόκκινο κρέας βρίσκεται στην κορυφή της 
μεσογειακής διατροφής 

Α Λυκείου 57 3,30 1,239 

Β Λυκείου 66 3,41 1,240 

Γ21 Πιστεύω ότι τα τσιπς και τα σνακ δεν κάνουν τόσο κακό όσο λένε στην 
διατροφή. 

Α Λυκείου 56 2,55 1,111 

Β Λυκείου 66 2,76 1,151 

Γ22 Πιστεύω ότι η νευρική ανορεξία αποτελεί μια συνέπειας της μη 
ισορροπημένης διατροφής 

Α Λυκείου 58 3,57 1,230 

Β Λυκείου 66 3,77 1,213 

Γ23 Οι πιθανότητες για να αρρωστήσω είναι μειωμένες επειδή έχω ισορροπημένη 
διατροφή 

Α Λυκείου 57 3,54 ,908 

Β Λυκείου 64 3,34 1,116 

Γ24 Τρώω τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα λαχανικά βραστά ή στην σαλάτα Α Λυκείου 58 3,50 1,328 

Β Λυκείου 65 3,17 1,282 

Γ25 Δεν έχω πάει ποτέ σε φαστφουντάδικο (Mac Donalds, KFC, TacoBell..) Α Λυκείου 58 2,00 1,376 

Β Λυκείου 66 1,86 1,201 



Γ26 Σαν απογευματινό σνακ προτιμώ ένα φρούτο Α Λυκείου 58 3,55 ,994 

Β Λυκείου 65 3,03 1,060 

Γ27 Παρακολουθώ Champions League Α Λυκείου 58 3,10 1,541 

Β Λυκείου 66 2,68 1,500 

Γ28 Κάνω γυμναστική περισσότερο από 2 ώρες γυμναστική την εβδομάδα. Α Λυκείου 57 3,72 1,292 

Β Λυκείου 66 3,27 1,247 

Γ29 Ασχολούμαι με άθλημα που απαιτεί υγιεινή διατροφή Α Λυκείου 57 3,14 1,355 

Β Λυκείου 66 2,95 1,544 

Γ30 Η γυμναστική και η άθληση είναι στη καθημερινή μου ενασχόληση Α Λυκείου 57 3,21 1,306 

Β Λυκείου 66 3,18 1,380 

Γ31 Δεν κάνω καθόλου γυμναστική Α Λυκείου 57 1,74 1,218 

Β Λυκείου 66 2,42 1,479 

Γ32 Ασχολούμαι με τον αθλητισμό στην Κύπρο Α Λυκείου 56 2,91 1,379 

Β Λυκείου 65 3,00 1,392 

Γ33 Δεν μου αρέσουν τα φρούτα Α Λυκείου 57 2,00 1,282 

Β Λυκείου 66 2,09 1,237 

Γ34 Συνδυάζω τα λαχανικά σχεδόν με όλες μου τις τροφές Α Λυκείου 58 3,36 1,321 

Β Λυκείου 66 2,95 1,270 

Γ35 Πιστεύω ότι η ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη του 
ανθρώπινου οργανισμού 

Α Λυκείου 58 4,05 1,099 

Β Λυκείου 66 4,88 6,223 

Γ36 Πιστεύω ότι η μη ισορροπημένη διατροφή προκαλεί καθυστέρηση της 
ανάπτυξης 

Α Λυκείου 58 3,97 4,017 

Β Λυκείου 66 3,29 1,250 

Γ37 Γνωρίσω ότι τα γλυκά, τα πουλερικά και τα ψάρια ανήκουν στην προτελευταία 
στήλη της πυραμίδας 

Α Λυκείου 58 3,12 1,010 

Β Λυκείου 65 3,09 1,169 

Γ38 Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που έχουμε αυξημένα κοινωνικά και 
ψυχολογικά προβλήματα είναι η μη ισορροπημένη διατροφή. 

Α Λυκείου 56 2,86 ,999 

Β Λυκείου 65 3,03 1,075 

Γ39 Η άποψη μου είναι ότι η ισορροπημένη διατροφή προσφέρει ζωντάνια και 
ευεξία 

Α Λυκείου 58 4,02 1,084 

Β Λυκείου 65 3,75 1,199 

Γ40 Δεν μου αρέσουν τα λαχανικά Α Λυκείου 57 2,37 1,435 

Β Λυκείου 62 2,37 1,231 

Γ41 Παρακολουθώ τους αγώνες του NBA Α Λυκείου 58 2,29 1,351 

Β Λυκείου 66 2,45 1,470 

Γ42 Ασχολούμαι με άθλημα (π.χ στίβο, ποδόσφαιρο..) Α Λυκείου 57 2,96 1,592 

Β Λυκείου 66 2,82 1,568 

Γ43 Γενικά θεωρώ πως αν κάποιος αθλείται πρέπει να έχει και ισορροπημένη 
διατροφή 

Α Λυκείου 58 4,03 1,025 

Β Λυκείου 65 3,82 1,088 

Γ44 Μου αρέσουν τα τσιπς και τα σνακ και πιστεύω ότι δεν είναι άσχημο 
συμπλήρωμα για την διατροφή μου. 

Α Λυκείου 58 2,59 1,109 

Β Λυκείου 66 2,59 1,163 

Γ45 Πιστεύω ότι με μη ισορροπημένη διατροφή αυξάνονται οι πιθανότητες για 
διαβήτη 

Α Λυκείου 58 3,88 1,093 

Β Λυκείου 66 3,70 1,052 

Γ46 Γνωρίζω ότι το ελαιόλαδο είναι αρκετά καλό για την διατροφή μου Α Λυκείου 58 3,66 1,035 

Β Λυκείου 66 3,39 1,135 

 
 

 

 

 

 

 



Πίνακας Σ3: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των άριστων σε επίδοση μαθητών με τους μέτριους σε επίδοση μεθητές.  Με 

μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο 
Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των 
απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο 
κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις 
Φύλο N Μ.Ο Τ.Α. 

Γ1 Τα γαλακτοκομικά, οι βιταμίνες και οι υδατάνθρακες ανήκουν στον πάτο της 
μεσογειακής πυραμίδας 

Άριστη επίδοση 73 3,44 1,269 

Μέτρια Επίδοση 66 3,15 1,292 

Γ2 Πιστεύω ότι η παχυσαρκία είναι επίπτωση μιας μη ισορροπημένης 
διατροφής τις περισσότερες φορές. 

Άριστη επίδοση 74 3,99 1,027 

Μέτρια Επίδοση 64 3,58 1,193 

Γ3 Πιστεύω ότι το υγιές σώμα κτίζετε με σωστή διατροφή Άριστη επίδοση 74 4,26 ,908 

Μέτρια Επίδοση 66 4,09 1,034 

Γ4 Η σαλάτα αποτελεί καθημερινό συμπλήρωμα στο φαγητό μου Άριστη επίδοση 73 3,78 1,336 

Μέτρια Επίδοση 66 3,74 1,127 

Γ5 Μου αρέσουν πολύ τα fast-food (MacDonalds,KFC,TacoBell..) Άριστη επίδοση 71 3,25 1,262 

Μέτρια Επίδοση 66 3,58 1,096 

Γ6 Μετά το φαγητό μου θέλω να φάω πάντα κάτι γλυκό και για αυτό τρώω φρούτα Άριστη επίδοση 74 2,77 1,153 

Μέτρια Επίδοση 66 3,09 ,956 

Γ7 Παρακολουθώ Κυπριακό ή Ελληνικό ποδόσφαιρο όποτε μπορώ Άριστη επίδοση 74 3,24 1,533 

Μέτρια Επίδοση 66 2,91 1,634 

Γ8 Κάθε μέρα περπατώ περισσότερο από δύο χιλιόμετρα Άριστη επίδοση 73 3,11 1,149 

Μέτρια Επίδοση 65 3,12 1,293 

Γ9 Έχω ισορροπημένη διατροφή και αθλούμαι συστηματικά Άριστη επίδοση 74 3,08 1,156 

Μέτρια Επίδοση 65 2,98 1,038 

Γ10 Τρώω πάντοτε γλυκά μετά το φαγητό Άριστη επίδοση 73 2,73 1,326 

Μέτρια Επίδοση 64 2,72 1,161 

Γ11 Τρώω υγιεινά για να διατηρώ το σώμα μου υγειές Άριστη επίδοση 74 3,46 1,036 

Μέτρια Επίδοση 66 3,14 1,065 

Γ12 Τρώω υγιεινά για να διατηρώ το σώμα μου Άριστη επίδοση 73 3,45 ,943 

Μέτρια Επίδοση 65 3,32 1,047 

Γ13 Πάω γυμναστήριο ή κάνω γυμναστική στο σπίτι κάθε μέρα. Άριστη επίδοση 71 3,14 1,407 

Μέτρια Επίδοση 65 2,94 1,345 

Γ14 Συνηθίζω να παρακολουθώ τον Μάρκο Παγδατή όταν έχει αγώνα τένις Άριστη επίδοση 70 2,20 2,722 

Μέτρια Επίδοση 64 1,92 1,059 

Γ15 Μετά το φαγητό μου θέλω να φάω πάντα κάτι γλυκό και για αυτό τρώω γλυκό Άριστη επίδοση 74 2,59 1,302 

Μέτρια Επίδοση 62 2,90 1,183 

Γ16 Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα έχω ραντεβού με τους φίλους μου σε 
κάποιο φαστφουντάδικο (MacDonalds,KFC,TacoBell..) 

Άριστη επίδοση 74 2,99 1,244 

Μέτρια Επίδοση 64 3,11 1,370 

Γ17 Προτιμώ τα βραστά λαχανικά σαν συμπλήρωμα στην διατροφή μου από τις 
τηγανητές πατάτες 

Άριστη επίδοση 74 2,53 1,241 

Μέτρια Επίδοση 65 2,77 1,308 

Γ18 Η άποψη μου είναι ότι με σωστή διατροφή μπορείς να προλάβεις πολλά 
προβλήματα υγείας 

Άριστη επίδοση 74 4,31 1,033 

Μέτρια Επίδοση 65 3,69 1,334 

Γ19 Πιστεύω ότι η κακή διατροφή προκαλεί προβλήματα στα δόντια(τερηδόνα κ.α) Άριστη επίδοση 74 4,09 ,995 

Μέτρια Επίδοση 66 3,76 1,068 

Γ20 Η άποψη μου είναι ότι το κόκκινο κρέας βρίσκεται στην κορυφή της 
μεσογειακής διατροφής 

Άριστη επίδοση 74 3,57 1,160 

Μέτρια Επίδοση 65 3,08 1,303 

Γ21 Πιστεύω ότι τα τσιπς και τα σνακ δεν κάνουν τόσο κακό όσο λένε στην 
διατροφή. 

Άριστη επίδοση 74 2,46 1,009 

Μέτρια Επίδοση 64 3,06 1,233 

Γ22 Πιστεύω ότι η νευρική ανορεξία αποτελεί μια συνέπειας της μη 
ισορροπημένης διατροφής 

Άριστη επίδοση 74 3,65 1,254 

Μέτρια Επίδοση 66 3,59 1,150 

Γ23 Οι πιθανότητες για να αρρωστήσω είναι μειωμένες επειδή έχω ισορροπημένη 
διατροφή 

Άριστη επίδοση 74 3,49 1,037 

Μέτρια Επίδοση 63 3,24 ,995 

Γ24 Τρώω τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα λαχανικά βραστά ή στην σαλάτα Άριστη επίδοση 74 3,24 1,363 

Μέτρια Επίδοση 65 3,23 1,222 

Γ25 Δεν έχω πάει ποτέ σε φαστφουντάδικο (Mac Donalds, KFC, TacoBell..) Άριστη επίδοση 74 1,89 1,340 

Μέτρια Επίδοση 66 1,91 1,133 



Γ26 Σαν απογευματινό σνακ προτιμώ ένα φρούτο Άριστη επίδοση 73 3,12 1,117 

Μέτρια Επίδοση 65 3,29 1,155 

Γ27 Παρακολουθώ Champions League Άριστη επίδοση 74 2,88 1,552 

Μέτρια Επίδοση 66 3,02 1,524 

Γ28 Κάνω γυμναστική περισσότερο από 2 ώρες γυμναστική την εβδομάδα. Άριστη επίδοση 74 3,59 1,344 

Μέτρια Επίδοση 65 3,34 1,266 

Γ29 Ασχολούμαι με άθλημα που απαιτεί υγιεινή διατροφή Άριστη επίδοση 74 3,07 1,511 

Μέτρια Επίδοση 64 2,98 1,409 

Γ30 Η γυμναστική και η άθληση είναι στη καθημερινή μου ενασχόληση Άριστη επίδοση 74 3,35 1,359 

Μέτρια Επίδοση 65 3,15 1,290 

Γ31 Δεν κάνω καθόλου γυμναστική Άριστη επίδοση 74 1,93 1,398 

Μέτρια Επίδοση 65 2,25 1,287 

Γ32 Ασχολούμαι με τον αθλητισμό στην Κύπρο Άριστη επίδοση 72 3,15 1,411 

Μέτρια Επίδοση 65 2,62 1,307 

Γ33 Δεν μου αρέσουν τα φρούτα Άριστη επίδοση 74 2,00 1,282 

Μέτρια Επίδοση 65 2,14 1,273 

Γ34 Συνδυάζω τα λαχανικά σχεδόν με όλες μου τις τροφές Άριστη επίδοση 74 3,08 1,362 

Μέτρια Επίδοση 66 3,02 1,271 

Γ35 Πιστεύω ότι η ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη του 
ανθρώπινου οργανισμού 

Άριστη επίδοση 74 4,76 5,914 

Μέτρια Επίδοση 66 3,92 1,071 

Γ36 Πιστεύω ότι η μη ισορροπημένη διατροφή προκαλεί καθυστέρηση της 
ανάπτυξης 

Άριστη επίδοση 74 3,92 3,587 

Μέτρια Επίδοση 66 3,08 1,244 

Γ37 Γνωρίσω ότι τα γλυκά, τα πουλερικά και τα ψάρια ανήκουν στην προτελευταία 
στήλη της πυραμίδας 

Άριστη επίδοση 74 3,12 1,059 

Μέτρια Επίδοση 65 3,17 1,126 

Γ38 Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που έχουμε αυξημένα κοινωνικά και 
ψυχολογικά προβλήματα είναι η μη ισορροπημένη διατροφή. 

Άριστη επίδοση 72 2,85 1,002 

Μέτρια Επίδοση 65 3,03 1,145 

Γ39 Η άποψη μου είναι ότι η ισορροπημένη διατροφή προσφέρει ζωντάνια 
και ευεξία 

Άριστη επίδοση 74 3,97 1,182 

Μέτρια Επίδοση 65 3,57 1,131 

Γ40 Δεν μου αρέσουν τα λαχανικά Άριστη επίδοση 73 2,38 1,401 

Μέτρια Επίδοση 61 2,56 1,232 

Γ41 Παρακολουθώ τους αγώνες του NBA Άριστη επίδοση 74 2,54 1,546 

Μέτρια Επίδοση 66 2,05 1,115 

Γ42 Ασχολούμαι με άθλημα (π.χ στίβο, ποδόσφαιρο..) Άριστη επίδοση 73 3,07 1,601 

Μέτρια Επίδοση 65 2,43 1,425 

Γ43 Γενικά θεωρώ πως αν κάποιος αθλείται πρέπει να έχει και ισορροπημένη 
διατροφή 

Άριστη επίδοση 73 4,01 1,086 

Μέτρια Επίδοση 66 3,77 1,120 

Γ44 Μου αρέσουν τα τσιπς και τα σνακ και πιστεύω ότι δεν είναι άσχημο 
συμπλήρωμα για την διατροφή μου. 

Άριστη επίδοση 74 2,57 1,148 

Μέτρια Επίδοση 66 2,61 1,135 

Γ45 Πιστεύω ότι με μη ισορροπημένη διατροφή αυξάνονται οι πιθανότητες για 
διαβήτη 

Άριστη επίδοση 74 3,70 1,144 

Μέτρια Επίδοση 66 3,74 ,982 

Γ46 Γνωρίζω ότι το ελαιόλαδο είναι αρκετά καλό για την διατροφή μου Άριστη επίδοση 74 3,57 1,124 

Μέτρια Επίδοση 66 3,32 1,040 

 


