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Διερεύνηση πιθανής(ών) σχέσης(εων) 
μεταξύ των διατροφικών συνηθειών 
μαθητών Γυμνασίου και του μορφωτικού 
επιπέδου των γονέων τους

 Η διερεύνηση πιθανών διαφορών διατροφικών συμπεριφορών 

μαθητών Γυμνασίου σε σχέση (α) με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας ή 

και (β) με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα.  Η έρευνα 

διενεργήθηκε με τη χρήση του ερωτηματολογίου «Διατροφικές συνήθειες», 

όπου συμμετείχαν 956 μαθητές και μαθήτριες (491 αγόρια, 465 κορίτσια), 

ηλικίας 13–15 ετών.  Η ανάλυση διακύμανσης μίας κατεύ-

θυνσης έδειξε ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ μαθητών(τριών) με διαφορετικά 

μορφωτικά επίπεδα της μητέρας σε σχέση με τις παρακάτω διατροφικές συ-

μπεριφορές: (α) την κατανάλωση φρέσκων λαχανικών και (β) την κατανάλωση 

φρέσκων φρούτων. Η ίδια ανάλυση έδειξε ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ των 

διαφορετικών μορφωτικών επιπέδων του πατέρα σε σχέση με τις παρακάτω 

διατροφικές συμπεριφορές: (α) την κατανάλωση φρέσκων λαχανικών, (β) την 

κατανάλωση φρέσκων φρούτων, (γ) την κατανάλωση τηγανητών ψαριών, (δ) 

την κατανάλωση ψητών ψαριών και (ε) την κατανάλωση βραστού ανάλατου 

αβγού.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μορφωτικό επίπεδο 

των γονέων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε μια σειρά από συγκεκριμένες 

διατροφικές συμπεριφορές των εφήβων, οι οποίες στοχευμένα θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν αντικείμενο καμπάνιας ενημέρωσης των μαθητών(τριών) σε 

κάποιο πρόγραμμα αγωγής υγείας, αλλά και των ίδιων των γονέων.
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Ο σύγχρονος τρόπος ζωής κάνει τους ανθρώπους να 

κινούνται ολοένα και λιγότερο, περιορίζοντας τις βασικές 

τους κινητικές δραστηριότητες, που τους είναι απαραίτητες 

για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής τους.1 

-

μα, ενώ ποσοστό <40% των παιδιών ανταποκρίνονται στις 

διατροφικές συστάσεις για το κορεσμένο λίπος. Το 80% των 

παιδιών και των εφήβων δεν καταναλώνουν τις συνιστώμε-

νες ημερήσιες ποσότητες φρούτων και λαχανικών και μόνο 

το 39% των παιδιών, ηλικίας 2–17 ετών ανταποκρίνεται στις 

συνιστώμενες προσλήψεις φυσικών ινών, ενώ ο μέσος όρος 

κατανάλωσης αναψυκτικών έχει διπλασιαστεί στα κορίτσια 

και τριπλασιαστεί στα αγόρια εφήβους.2,3 

Η σημασία του ρόλου των γονέων στη διαμόρφωση 

των διατροφικών συνηθειών των παιδιών τους είναι καλά 

τεκμηριωμένη.4,5 Οι γονείς λειτουργούν ως πρότυπα και είναι 

υπεύθυνοι για την προμήθεια τροφίμων, το μαγείρεμα και 

τη δημιουργία του γενικότερου κλίματος στη διατροφή του 

παιδιού. Το μορφωτικό επίπεδο και η κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση της οικογένειας ενδεχομένως διαδραματίζει 

έναν αξιοσημείωτο ρόλο στον παιδικό τρόπο ζωής και 

στις διαιτητικές τους συνήθειες. Επίσης, θεωρείται ότι οι 

μητέρες είναι αυτές που διαδραματίζουν τον σημαντικό-

τερο ρόλο στη διαμόρφωση των διαιτητικών συνηθειών 

των παιδιών, καθώς είναι αυτές που έχουν τον κύριο λόγο 

στη διατροφή τους.6,7 

Η εφηβεία είναι μια περίοδος αναπτυξιακής ανεξαρ-

τησίας, η οποία περιλαμβάνει την αύξηση των ευκαιριών 

για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το τι και πότε θα φάνε. 

Οι έφηβοι δαπανούν περισσότερο χρόνο μακριά από το 

σπίτι τους, ως συνέπεια των σχολικών και των κοινωνικών 

τους δραστηριοτήτων. Η αποφυγή του πρωινού είναι μια 

απόφαση που οι έφηβοι συχνά επιλέγουν και η υγιεινή 

διατροφή δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες για αυτούς 

και δεν την κάνουν πράξη.8,9

Έρευνες διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι, αν και είναι καλά ενημε-

ρωμένοι και έχουν σημαντική συνολική γνώση όσον αφορά στη 

σημασία της καλής υγείας και των διατροφικών συμπεριφορών, 



δεν μεταφέρουν αυτή τη γνώση στις διατροφικές τους συμπερι-

φορές και καταναλώνουν τροφές που αντιλαμβάνονται ότι είναι 

ανθυγιεινές, αλλά επικαλούνται έλλειψη χρόνου και περιορισμένες 

επιλογές υγιεινών τροφών στο σχολείο.10,11 

Η μεσογειακή διατροφή θεωρείται από τη σύγχρονη 

διαιτολογία ως τρόπος ζωής που χαρίζει μακροζωία και 

καλή υγεία.12 Τα ποσοστά της προσκόλλησης στις αρχές 

της μεσογειακής δίαιτας σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 

Ελλήνων παιδιών και εφήβων έδειξαν ότι μόλις το 11,3% 

των παιδιών και το 8,3% των εφήβων Ελλήνων δήλωσαν 

ότι στις διατροφικές τους συνήθειες ακολουθούν τη δομή 

της μεσογειακής δίαιτας.13

συμβάλλουν σε αυτή τη διατροφική αλλαγή, όπως η αύξηση 

της εμπορικής διαθεσιμότητας των τροφών, η αστικοποίηση 

της ζωής και η συνολική βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης στην Ευρώπη, η οποία αύξησε την προσφορά 

της τροφής και την έκανε περισσότερο προσιτή.14–16 -

μοια αποτελέσματα βρέθηκαν και σε παρεμφερείς έρευνες, 

και της Ελλάδας, όπου διαπιστώθηκε σημαντική μείωση 

στην καθημερινή κατανάλωση φρούτων ή λαχανικών από 

τους εφήβους.17–19

Η θετική επίδραση της μόρφωσης του συνόλου των ατό-

μων τα οποία συγκατοικούν στην ποιότητα της διατροφής 

των παιδιών έχει υποστηριχθεί από μια σειρά από έρευνες. 

γονέων μπορεί να συνδέεται με υψηλότερο εισόδημα και 

κατ’ επέκταση με μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε υγιεινά 

τρόφιμα, αυξημένη γνώση σχετικά με τη διατροφή ή και 

αυξημένα κίνητρα να ακολουθήσουν έναν υγιεινό τρόπο 

ζωής.20 Σχετικά με το κοινωνικό περιβάλλον, βρέθηκε ότι το 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων επηρεάζει τον τύπο των τροφών 

που καταναλώνουν τα παιδιά. Οι συγκεκριμένες έρευνες επισή-

μαναν ακόμη τον άμεσο ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς στις 

διατροφικές συνήθειες των παιδιών τους μέσω των δικών τους 

διατροφικών στάσεων και συμπεριφορών.21,22 

Στον ελληνικό χώρο23 διαπιστώθηκε ότι το μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων σχετίζεται μόνο με την κατανάλωση 

γαλακτοκομικών των μαθητών και μαθητριών και τεκ-

μηριώθηκε για άλλη μια φορά η σχέση του μορφωτικού 

επιπέδου των γονέων με τις διατροφικές συνήθειες των 

προέρχονται από οικογένειες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο 

καταναλώνουν περισσότερα γαλακτοκομικά, φρούτα και 

λαχανικά, σε σχέση με τους εφήβους οι οποίοι προέρχονται 

από οικογένειες χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου.

Επιπρόσθετα, έρευνες διαπίστωσαν ότι το μορφωτικό 

επίπεδο της μητέρας είναι ένας από τους καλύτερους δείκτες 

πρόβλεψης για τον τύπο και την ποιότητα της διατροφής 

των παιδιών, αν και το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

μπορεί και αυτό να διαδραματίσει κάποιον ρόλο στη δίαιτά 

τους. Επίσης, φάνηκε ότι παιδιά από οικογένειες με υψη-

λότερο μορφωτικό επίπεδο καταναλώνουν περισσότερο 

γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα και φυσικούς χυμούς και 

λιγότερη ζάχαρη και προμαγειρευμένα γεύματα.24–26 

Ως εκ των παραπάνω, με την παρούσα έρευνα πραγμα-

τοποιήθηκε προσπάθεια διερεύνησης πιθανών διαφορών 

σε συγκεκριμένες διατροφικές προτιμήσεις/συμπεριφορές 

παιδιών, ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο τόσο της μη-

τέρας όσο και του πατέρα.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Συμμετέχοντες

Στην έρευνα συμμετείχαν 956 μαθητές και μαθήτριες (491 

αγόρια, 465 κορίτσια), ηλικίας 13–15 ετών (Μ=3,46±0,90) της Α΄, 

μαθήτριες φοιτούσαν στην Α΄ τάξη, 322 στη Β΄ τάξη και, τέλος, 

Ερωτηματολόγιο

ένα ερωτηματολόγιο διατροφικών συνηθειών. Το ερωτηματολόγιο 

αυτό αποτελείται από 33 ερωτήσεις και έχει τροποποιηθεί, ώστε 

να ανταποκρίνεται στο ελληνικό διαιτολόγιο.27,28 Οι ερωτήσεις 

αναφέρονται στις διατροφικές συνήθειες και εξετάζουν το πόσο 

συχνά τα παιδί ακολουθεί ορισμένους υγιεινούς και ανθυγιεινούς 

φορές τον προηγούμενο μήνα έφαγες φρέσκα λαχανικά;»). Οι 

μαθητές απάντησαν σε μια κλίμακα από 0–30 ημέρες τον μήνα. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των γονέων 

υπήρχε στην αρχή του ερωτηματολογίου σχετική ερώτηση, για 

τον πατέρα και τη μητέρα ξεχωριστά. Οι μαθητές κλήθηκαν να 

απαντήσουν σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και 

είναι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης που έχει συμπληρώσει ο 

Πίνακας 1. Το δείγμα της έρευνας κατά φύλο και τάξη.

Τάξη Αγόρια Κορίτσια Σύνολο

157 158 315

170 152 322

164 155 319

Σύνολο 491 465 956



492  και συν

είναι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης που έχει συμπληρώσει η 

μητέρα σου;» (πίνακες 2, 3).

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους μαθητές(τριες) 

-

κής Αγωγής, παρουσία των ερευνητών. Αρχικά, οι μαθητές(τριες) 

ενημερώθηκαν για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και διαβε-

βαιώθηκαν για την ανωνυμία των προσωπικών τους στοιχείων. 

Τονίστηκε βέβαια ότι η συμμετοχή τους είναι εθελοντική και ότι 

δεν θα είχαν κάποια περαιτέρω υποχρέωση. 

Στατιστική ανάλυση

Η εξέταση της εσωτερικής συνοχής της κλίμακας εξετάστηκε 

με βάση τη δοκιμασία Cronbach’s alpha. Η κλίμακα παρουσίασε 

των υποθέσεων της έρευνας εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης 

για ανεξάρτητες μετρήσεις με τις διατροφικές συμπεριφορές ως 

εξαρτημένες μεταβλητές και τη χρήση των παρακάτω παραγόντων 

ως ανεξάρτητες μεταβλητές κάθε φορά: (α) το μορφωτικό επίπεδο 

της μητέρας και (β) το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα. Οπου-

δήποτε η ανάλυση διακύμανσης έδειχνε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές, ακολουθούσαν στη συνέχεια post-hoc δοκιμασίες με 

τη μέθοδο του Scheffe. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η ανάλυση διακύμανσης μίας κατεύθυνσης έδειξε ότι 

υπήρχαν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μορφωτικών 

επιπέδων της μητέρας σε σχέση με διάφορες διατροφικές 

συμπεριφορές και, συγκεκριμένα, με την κατανάλωση 

φρέσκων λαχανικών (F(4,949)=9,71, p<0,001). Ακολούθησαν 

post-hoc δοκιμασίες με τη μέθοδο του Scheffe για τις 

διατροφικές συμπεριφορές, όπου βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (πίν. 4). 

Επίσης, διαφορές παρατηρήθηκαν και σχετικά με την 

κατανάλωση φρέσκων φρούτων (F(4,951)=3,57, p<0,05). Ακο-

λούθησαν post-hoc δοκιμασίες με τη μέθοδο του Scheffe για 

τις διατροφικές συμπεριφορές, όπου βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (πίν. 4). 

Στη συνέχεια, η ανάλυση διακύμανσης μίας κατεύθυνσης 

έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των διαφορετικών μορφωτικών επιπέδων του πατέρα σε 

σχέση με διάφορες διατροφικές συμπεριφορές και, πιο 

συγκεκριμένα, με την κατανάλωση φρέσκων λαχανικών 

(F(4,947)=6,94, p<0,001). Ακολούθησαν post-hoc δοκιμασίες 

με τη μέθοδο του Scheffe για τις διατροφικές συμπεριφορές, 

Πίνακας 2. Το δείγμα της έρευνας κατά τάξη και επίπεδο μόρφωσης της μητέρας.

Τάξη Γυμνάσιο Λύκειο ή εξατάξιο Γυμνάσιο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό Σύνολο

58 118 105 34 315

61 103 120 38 322

67 120 106 26 319

Σύνολο 186 341 331 98 956

Πίνακας 3. Το δείγμα της έρευνας κατά τάξη και επίπεδο μόρφωσης του πατέρα.

Τάξη Γυμνάσιο Λύκειο ή εξατάξιο Γυμνάσιο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό Σύνολο

77 100 105 33 315

71 92 111 46 322

85 101 107 26 319

Σύνολο 235 293 323 105 956

Πίνακας 4. Μορφωτικό επίπεδο μητέρας.

Παράγοντας Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό

Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ

12,30 8,60 17,81 9,08 18,85 9,01

14,21 9,59 18,37 9,04 18,73 8,65

Μ: Μέσος, ΤΑ: Τυπική απόκλιση



όπου βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (πίν. 5).

φρέσκων φρούτων (F(4,951)=4,67, p<0,05). Ακολούθησαν 

post-hoc δοκιμασίες με τη μέθοδο του Scheffe για τις 

διατροφικές συμπεριφορές, όπου βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (πίν. 5).

Ομοίως, διαφορές διαπιστώθηκαν και σχετικά με την 

κατανάλωση τηγανητών ψαριών (F(4,949)=3,25, p<0,05). Ακο-

λούθησαν post-hoc δοκιμασίες με τη μέθοδο του Scheffe για 

τις διατροφικές συμπεριφορές, όπου βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (πίν. 5).

Επίσης, το ίδιο ίσχυε και για την κατανάλωση ψητών 

ψαριών (F(4,948)=6,38, p<0,001). Ακολούθησαν post-hoc 

δοκιμασίες με τη μέθοδο του Scheffe για τις διατροφικές 

συμπεριφορές, όπου βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (πίν. 5).

Τέλος, διαφορές βρέθηκαν σχετικά με την κατανάλωση 

βραστού ανάλατου αβγού (F(4,945)=4,48, p<0,05). Ακολού-

θησαν post-hoc δοκιμασίες με τη μέθοδο του Scheffe 

για τις διατροφικές συμπεριφορές, όπου διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (πίν. 5). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Με την παρούσα έρευνα έγινε μια προσπάθεια διερεύ-

νησης πιθανών διαφορών στις διατροφικές συμπεριφορές 

παιδιών με διαφορετικό οικογενειακό μορφωτικό επίπεδο. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μαθητές με διαφορετικό μορ-

φωτικό επίπεδο γονέων εμφάνιζαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές σε σχέση με τις διατροφικές τους συμπεριφορές, 

ιδιαίτερα ως προς το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα. 

έρευνας έδειξαν ότι σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο 

της μητέρας υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς την κατανάλωση από τους μαθητές(τριες) των 

παρακάτω τροφών: φρέσκων λαχανικών, φρέσκων φρού-

των, φυσικών χυμών, ψητών μελιτζανών και πιπεριών. Η 

κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών φάνηκε 

να επηρεάζεται από το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

των μαθητών(τριών). Οι μαθητές(τριες) που είχαν μητέρα 

απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσίασαν τις 

χαμηλότερες βαθμολογίες στην κατανάλωση φρέσκων 

λαχανικών και φρούτων, ενώ οι μαθητές(τριες) με μητέρες 

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης είχαν συγκριτικά τις υψηλό-

μια σχετική κλιμάκωση των βαθμολογιών με αύξουσα 

κατεύθυνση σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο της μητέ-

ρας. Όσο αυξανόταν το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας, 

τόσο αυξάνονταν, αντίστοιχα, και οι βαθμολογίες στην 

κατανάλωση φρέσκων λαχανικών και φρούτων. 

Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τα ευρήματα άλλων 

ερευνών, όπου βρέθηκε ότι έφηβοι μητέρων με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο δήλωσαν ότι τα φρούτα και τα λαχανικά 

υπήρχαν πάντα διαθέσιμα στο σπίτι τους και προσφέρονταν 

στα γεύματά τους, σε αντίθεση με τους εφήβους που είχαν 

μητέρες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Επίσης, διαπιστώ-

θηκε και η επίδραση που ασκεί η μητέρα στις διατροφικές 

συμπεριφορές των παιδιών με τη μορφή μοντέλου και 

η οποία σχετίζεται θετικά με την κατανάλωση φρούτων, 

χυμών και λαχανικών από τα παιδιά τους.29,30

Το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο της μητέρας είναι 

πιθανόν να σχετίζεται με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της 

για την υγιεινή διατροφή, τις διατροφικές της επιλογές, 

αλλά και τον αντίκτυπο που έχει το σχετικό ενδιαφέρον 

στις διατροφικές συμπεριφορές των παιδιών της. Αυτό 

υποστηρίζεται και από έρευνες,31,32 οι οποίες εξέτασαν 

τη σχέση μεταξύ του ενδιαφέροντος της μητέρας για την 

υγιεινή διατροφή, τις διατροφικές συμπεριφορές της, αλλά 

και τη σχέση με τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων 

του ενδιαφέροντος της μητέρας και της κατανάλωσης 

φρούτων και λαχανικών, της κατανάλωσης πρωινού και 

μεσημεριανού και του σερβιρίσματος φρούτων και λαχα-

νικών στο σπίτι. Επίσης, η αντίληψη των εφήβων σχετικά με 

Πίνακας 5. Μορφωτικό επίπεδο πατέρα.

Παράγοντας Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό

Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ

14,94 9,40 18,31 9,04 18,62 9,12

6,05 1,99 6,61 1,70 8,31 1,08

9,67 1,06 6,95 1,17 6,92 1,30

4,26 1,47 NS NS 8,50 1,17

2,90 1,07 NS NS 5,65 1,63

Μ: Μέσος, ΤΑ: Τυπική απόκλιση, NS: Στατιστικά μη σημαντικό (non-significant)
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το ενδιαφέρον της μητέρας τους για την υγιεινή διατροφή 

σχετιζόταν θετικά με την υψηλότερη κατανάλωση από 

αυτούς φρούτων και λαχανικών. 

Σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα, στατι-

στικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν ως προς την κατα-

νάλωση από τους μαθητές(τριες) μιας σειράς τροφών είτε 

που είχαν πατέρα απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

εμφάνιζαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες στην κατανάλωση 

φρέσκων λαχανικών, φρέσκων φρούτων, ψητών ψαριών 

και βραστών ανάλατων αβγών απ’ ό,τι οι μαθητές(τριες) με 

πατέρα πανεπιστημιακής ή και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, 

οι οποίοι, συγκριτικά, είχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες. 

Αντίθετα, οι μαθητές(τριες) που είχαν πατέρα απόφοιτο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσίαζαν τις υψηλότερες 

βαθμολογίες στην κατανάλωση τηγανητών ψαριών, ενώ 

οι μαθητές(τριες) με πατέρα πανεπιστημιακής ή και μετα-

πτυχιακής εκπαίδευσης είχαν συγκριτικά τις χαμηλότερες 

βαθμολογίες.

Επιβεβαιώνεται επίσης από τα παραπάνω αποτελέσματα 

ότι το μορφωτικό επίπεδο και των δύο γονέων επηρεάζει 

τον τύπο των τροφών που καταναλώνουν τα παιδιά, καθώς 

και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι γονείς στις διατροφικές 

συμπεριφορές των παιδιών τους μέσα από τις γνώσεις 

και το ενδιαφέρον τους για τη διατροφή γενικότερα. Έχει 

βρεθεί ότι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων σχετίζεται 

-

μηλό μορφωτικό επίπεδο μπορεί να μην έρχονται συχνά 

σε επαφή με υλικό, όπως για παράδειγμα εφημερίδες ή 

φυλλάδια, χρήση ιστοσελίδων, για να αποκτήσουν γνώσεις 

σχετικά με τη διατροφή και την υγεία γενικότερα, τα οποία 

με τη σειρά τους θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τύπο 

των τροφών που θα είχαν διαθέσιμα στο σπίτι και που θα 

σέρβιραν στα γεύματα της οικογένειάς τους.33,34

Συνολικά, οι περισσότερες στατιστικά σημαντικές δια-

φορές σημειώθηκαν ως προς το μορφωτικό επίπεδο του 

πατέρα, ενώ λιγότερες ήταν εκείνες που αφορούσαν στο 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας. Οι ερευνητές πιθανολο-

γούν πως αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι το μορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα συνδέεται με καλύτερο εισόδημα 

ή κοινωνική θέση, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτε-

ρη διαθεσιμότητα και δυνατότητα απόκτησης υγιεινών 

τροφίμων. Οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στο 

κόστος των θρεπτικών/πιο υγιεινών τροφών και επί πλέον 

τα φρούτα και τα λαχανικά ήταν λιγότερο διαθέσιμα στο 

σπίτι τους απ’ ό,τι σε οικογένειες με υψηλότερο κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο.35

Τα αποτελέσματα επίσης επιβεβαιώνουν ότι το μορ-

φωτικό επίπεδο των γονέων διαδραματίζει ρόλο σε μια 

σειρά από συγκεκριμένες διατροφικές συμπεριφορές των 

εφήβων που σχετίζονται με την υγεία είτε θετικά (π.χ. κατα-

νάλωση φρέσκων λαχανικών και φρούτων), είτε αρνητικά 

(π.χ. κατανάλωση σε τηγανητά είδη), οι οποίες στοχευμένα 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο καμπάνιας 

ενημέρωσης των μαθητών(τριών) σε κάποιο πρόγραμμα 

αγωγής υγείας, αλλά και των ίδιων των γονέων.36,37

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευ-

νας μάς παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διατροφικές 

συμπεριφορές μαθητών(τριών), οι οποίες θα μπορούσαν 

να φανούν χρήσιμες για τον σχεδιασμό κατάλληλων πα-

ρεμβατικών προγραμμάτων, όπως τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας στο σχολείο 

με θέμα τις διατροφικές συνήθειες. Η αγωγή υγείας είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με το σχολείο, τους μαθητές, τους 

εκπαιδευτικούς, τους γονείς και ολόκληρη την κοινωνία. 

και η εκπαίδευση των εφήβων, των εκπαιδευτικών αλλά και 

των γονέων σε τεχνικές και στρατηγικές που θα βοηθήσουν 

την προαγωγή της υγείας των εφήβων γενικότερα, καθώς 

και την αλλαγή των στάσεων, των συμπεριφορών και των 

πρακτικών τους για καλή υγεία σήμερα, αλλά και στο μέλλον.
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