
Διατροφή-υγεία-άσκηση. 



 Το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε είναι οι 
διατροφικές συνήθειες των μαθητών του 
σχολείου μας. Αρχικά αναζητήσαμε 
πληροφορίες σχετικά με την διατροφή και 
εντοπίσαμε τις διαφορές στην καλή και κακή.  

 Καθώς και ο  τρόπος της άσκησης ώστε να 
μειωθεί το σωματικό λίπος. 

 Έπειτα συντάξαμε ερωτηματολόγια μέσα στα 
οποία περιεχόταν  ερωτήσεις σχετικά με την 
διατροφή και την κινητική δραστηριότητα των 
μαθητών. Τέλος συγκεντρώσαμε τις 
σημαντικότερες πληροφορίες κάθε μαθητή 
για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε το 
ποσοστό των παχύσαρκων, των υπέρβαρων, 
των κανονικών και των αδύνατων μαθητών.  



ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ 

 Οι πρωτεΐνες αποτελούν τα πιο διαδεδομένα και πολυδιάστατα 

τόσο στη μορφή όσο και στη λειτουργία τους μακρομόρια. 

Ακόμη και σ ένα απλό κύτταρο των βακτηρίων εντοπίζονται 

εκατοντάδες διαφορετικές πρωτεΐνες που κάθε μια εξ αυτών 

έχει ιδιαίτερο ρόλο. Οι πρωτεΐνες αποτελούν είτε δομικά 

συστατικά των μεμβρανών του κυττάρου είτε συνεργούν σε 

κάποια συγκεκριμένη λειτουργία, όπως η δημιουργία 

πρωτεϊνικών συμπλόκων. Είναι μεγάλα σύνθετα βιομόρια, 

αποτελούμενα από αμινοξέα. Όλες οι πρωτεΐνες 

περιέχουν άνθρακα, οξυγόνο και άζωτο και οι περισσότερες εξ 

αυτών και θείο. 

 Ωστόσο πρέπει να αποκλείσουμε τις πρωτεΐνες σαν πηγή 

ενέργειας  (μόνο σε περιπτώσεις έλλειψης λιπών και 

υδατανθράκων).  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8A%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B6%CF%89%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%AF%CE%BF


ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ 

Γιατί χρειαζόμαστε τις 

πρωτεΐνες; 

Ανάγκη σε πρωτεΐνες ανά 

χιλιόγραμμο βάρους 

σώματος . 

Πηγές πρωτεϊνών υψηλής 

ποιότητας, φτωχές σε λίπη. 

Οι πρωτεΐνες είναι τα πιο 

σημαντικά δομικά 

συστατικά. 

Βασική ανάγκη 

(ενήλικες) 0,8g/kg με 

1,0g/kg. 

Γαλακτοκομικά προϊόντα με 

χαμηλά λιπαρά. 

Μυς 

Ορμόνες 

Ανοσοποιητικές πρωτεΐνες 

Ενζυμα 

Αθλητές αντοχής : 1,1g/kg 

με 1,4g/kg. 

Τυριά με χαμηλά λιπαρά. 

Αθλήματα δύναμης 

1.6g/kg με 2g/kg. 

Ψάρια 

Πουλερικά 

Όσπρια 

Η υγιεινή διατροφή παρέχει όλες τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται το σώμα ώστε να 

είναι υγειές. Έχει ποικιλία και είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, ενώ περιέχει ελάχιστα 

κεκορεσμένα λιπαρά, τα οποία βρίσκονται σε προϊόντα του εμπορίου, το κρέας, το 

πλήρες γάλα, το βούτυρο και το τυρί. Η διατροφή πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του 

σώματος σε ενέργεια συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση ενός φυσιολογικού 

βάρους. 

 



ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 
 Οι υδατάνθρακες είναι το ένα από τα τρία μακροθρεπτικά συστατικά 

της δίαιτάς μας (τα άλλα δύο είναι τα λίπη και οι πρωτεΐνες). 
Υπάρχουν σε διάφορες μορφές και τους συναντούμε κυρίως σε 
αμυλούχες τροφές, όπως το ψωμί, τα ζυμαρικά και το ρύζι, και σε 
κάποια ροφήματα, όπως οι χυμοί φρούτων και τα ποτά με ζάχαρη. 
Οι υδατάνθρακες αντιπροσωπεύουν την πιο σημαντική πηγή 
ενέργειας για τον οργανισμό και είναι ζωτικοί για ένα ποικίλο και 
ισορροπημένο διαιτολόγιο. 

 Οι δομικές μονάδες όλων των υδατανθράκων είναι σάκχαρα και οι 
υδατάνθρακες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν βάσει του αριθμού 
μορίων σακχάρων που συνδέονται σε ένα μόριο τους. Η γλυκόζη, η 
φρουκτόζη και η γαλακτόζη είναι τα πλέον χαρακτηριστικά 
παραδείγματα μεταξύ των απλών σακχάρων, γνωστών και ως 
μονοσακχαριτών. Τα διπλά σάκχαρα ονομάζονται δισακχαρίτες, με τη 
σουκρόζη (επιτραπέζια ζάχαρη) και τη λακτόζη (σάκχαρο του 
γάλακτος) να είναι τα πιο γνωστά. Ο πίνακας παρακάτω δείχνει τους 
κύριους τύπους διαιτητικών υδατανθράκων.  

 Ο κύριος ρόλος των υδατανθράκων στον ανθρώπινο μεταβολισμό 
είναι η παραγωγή ενέργειας και αποτελούν την πιο σημαντική 
ενεργειακή πηγή κατά την έντονη άσκηση, αφού συμμετέχουν 
σημαντικά τόσο στις αερόβιες όσο και στις αναερόβιες ενεργειακές 
οδούς. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι τύποι των 
διαιτητικών υδατανθράκων και σε τι τρόφιμα περιέχονται ανάλογα με 

το είδος τους.  



ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 
 Το ρύζι 

Όπως όλα τα δημητριακά, το ρύζι είναι πλούσιο σε σύνθετους υδατάνθρακες. Συχνότερα συναντάμε τρεις 

τύπους:  

. Καστανό ή ακατέργαστο (χρόνος επεξεργασίας 2 ώρες).  
Προέρχεται από την πρώτη αποφλοίωση. Είναι το ρύζι, το οποίο κατανάλωνε ο άνθρωπος μέχρι και στις 

αρχές του 20ου αιώνα. Έχει σε δεκαπλάσιο ποσοστό, βιταμίνες και διατροφική αξία από τα άλλα δύο είδη 
ρυζιού, αλλά προς χάριν ευκολίας αντικαταστάθηκε η κατανάλωσή του ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες 

από το λευκό. Τα «αρνητικά» του καστανού ρυζιού είναι ότι χρειάζεται 3πλάσιο χρόνο βρασίματος, λασπώνει 

και είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στις αλλαγές θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται οι 

μικροοργανισμοί που εσωκλείονται στον κόκκο και να αλλοιώνεται με ταχείς ρυθμούς.  

.Λευκό (χρόνος επεξεργασίας 6 ώρες). 
Προέρχεται από το ξύσιμο και το «γυάλισμα» του καστανού ρυζιού. Με αυτόν όμως τον τρόπο χάνεται το 

μεγαλύτερο μέρος των βιταμινών. Στη σύγχρονη όμως εποχή, όπου ο χρόνος θεωρείται χρήμα, η ευκολία του 

βρασίματος εντός 10 λεπτών και η σπυρωτή του εμφάνιση, υπερτερεί της διατροφικής αξίας. 

.Κίτρινο ή ρύζι υδροθερμικής επεξεργασίας (χρόνος επεξεργασίας 72 ώρες).  
Το ρύζι που συμβιβάζει την ευκολία με τη διατροφική αξία. Με το «βράσιμο» του αναποφλοίωτου ρυζιού 

επιτυγχάνουμε την «αποτύπωση» μέρους των θρεπτικών συστατικών του φλοιού στον εσωτερικό κόκκο. Γι 
αυτό και έχει αυτό το κίτρινο χρώμα. Στη συνέχεια «ξύνεται» όπως και το λευκό. Αν και έχει λιγότερες βιταμίνες 

από το καστανό, προσφέρει την ευκολία του γρήγορου βρασίματος και του σπυρωτού. Το ρύζι είναι πλούσιο 

σε σύνθετους υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες και άλλα ανόργανα στοιχεία. Είναι εύπεπτο και δεν 

προκαλεί αλλεργία. Το ρύζι δεν περιέχει χοληστερόλη και άλλα λίπη ούτε και νάτριο. Είναι πλούσιο σε φυτικές 

ίνες, κάλιο, μαγνήσιο, φωσφόρο, σίδηρο, βιταμίνες Β και βιταμίνη Ε.  

μέταλλα από το λευκό ρύζι και τα ζυμαρικά. Είναι πολύ καλή πηγή βιταμίνης C και φυτικών ινών και η 

κατανάλωσή της θα πρέπει να προτιμάται σε περιπτώσεις εντερικών διαταραχών και μετεωρισμού σε αντίθεση 

με τα υπόλοιπα δημητριακά.  
 
 



ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 
 Τα ζυμαρικά 

Τα ζυμαρικά είναι αγνή τροφή, φυτικής προέλευσης που προσφέρουν δύναμη 

και σημαντικές θρεπτικές ουσίες στον οργανισμό. Οι πρώτοι άνθρωποι που 

βρέθηκε ότι έτρωγαν ζυμαρικά ήταν οι Κινέζοι το 5.000 π.χ. Στην Ελληνική 

μυθολογία αναφέρεται ότι ο Ήφαιστος έκανε ένα εργαλείο για να φτιάχνει 

«κορδόνια από ζύμη». Παρόλα αυτά, η φήμη τους εξαπλώθηκε μέσω της 

ιταλικής κουζίνας. Τα ζυμαρικά που γνωρίζουν οι Έλληνες φτιάχνονται από 

σιτάρι, αλλά αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση παγκοσμίως είναι 

φτιαγμένα από ρύζι (τα noodles είναι η πιο γνωστή εκδοχή). Τα ζυμαρικά είναι 

από τα πλέον δημοφιλή εδέσματα παγκοσμίως. Για τους αθλητές, ιδιαίτερα για 

τα επίπονα αθλήματα αντοχής, είναι φαγητό πρώτης επιλογής. Τα ζυμαρικά 

περιέχουν ελάχιστες ποσότητες λίπους και νατρίου. Εκτός από το ότι είναι 

εύπεπτα, είναι επιπρόσθετα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά όπως σίδηρο, 

ασβέστιο, φωσφόρο και βιταμίνες τύπου Β (νιασίνη, θειαμίνη, φολικό οξύ, 

ριβοφλαβίνη).  

 

Η πατάτα 
Η πατάτα αποτελεί τρόφιμο πλούσιο σε σύνθετους υδατάνθρακες και 

προσφέρει περισσότερες βιταμίνες και μέταλλα από το λευκό ρύζι και τα 

ζυμαρικά. Είναι πολύ καλή πηγή βιταμίνης C και φυτικών ινών και η 

κατανάλωσή της θα πρέπει να προτιμάται σε περιπτώσεις εντερικών 

διαταραχών και μετεωρισμού σε αντίθεση με τα υπόλοιπα δημητριακά.  

 



ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 
 Τα όσπρια 

Τα όσπρια είναι μια κατηγορία αμυλούχων τροφών στην οποία ανήκουν τα φασόλια, τα 

κουκιά, η φακή, το ρεβίθι, η σόγια και άλλα και έχουν διαφορετικό χρώμα, σχήμα και μέγεθος. 

Μπορούν επίσης να καταναλωθούν πράσινα με το περικάρπιό τους μετά την αποκοπή τους 

από το φυτό. Ανεξάρτητα από το είδος τους, τα όσπρια είναι πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες, 

κάλιο, φολικό οξύ, σίδηρο και μαγνήσιο. Είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες. 

Αντίθετα, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτοχημικές ουσίες, οι οποίες πιθανόν να 

συμβάλλουν στην πρόληψη χρόνιων ασθενειών όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο διαβήτης 

και ο καρκίνος. Παράλληλα, τα όσπρια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Ένα από τα 

χαρακτηριστικά των οσπρίων είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σούπες, σε βραστά φαγητά, σε σαλάτες, σε φάβα και 

άλλα. Βέβαια, η μονοκρατορία της σούπας στις ελληνικές γευστικές συνήθειες και η 

επικρατούσα αντίληψη, ότι το όσπριο πρέπει να «λιώνει» στο στόμα, οδηγεί σε παραπάνω 

χρόνο βρασίματος και έτσι καταστρέφεται το μεγαλύτερο μέρος της θρεπτικής τους αξίας. Τα 

τελευταία χρόνια, οι Έλληνες ερχόμενοι σε επαφή με τις γευστικές συνήθειες άλλων χωρών, και 

μέσα από αποτελέσματα ερευνών, ανακάλυψαν ξανά ότι όταν ο καρπός του οσπρίου 

«κρατάει» και το σερβίρισμα γίνεται σε μορφή σαλάτας, το όσπριο αποδίδει το μέγιστο των 

βιταμινών του. Η σόγια αποτελεί ένα μοναδικό είδος οσπρίων, διότι περιέχει όλα τα αμινοξέα 

που είναι απαραίτητα για τη σύνθεση των πρωτεϊνών. Δηλαδή έχει όλα τα χαρακτηριστικά του 

κρέατος. Επιπρόσθετα περιέχει ισοφλαβόνες ουσίες που πιθανόν να μπορούν να μειώνουν τον 

κίνδυνο για εμφάνιση κάποιων μορφών καρκίνου.  

 

Τα φρούτα 
Τα φρούτα δεν είναι μόνο πλούσια σε υδατάνθρακες αλλά περιέχουν βιταμίνες, φυτικές ίνες, 

ιχνοστοιχεία και χιλιάδες άλλες δραστικές φυτοχημικές ουσίες, που όταν όλα μαζί 

προσφέρονται στον οργανισμό, δρουν σε συνέργεια και προάγουν την υγεία μειώνοντας τον 

κίνδυνο διαφόρων ασθενειών.  

 



ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 
 Αναπλήρωση υδατανθράκων 

Οι υδατάνθρακες είναι το πιο σημαντικό καύσιμο για ένα δραστήριο άνθρωπο 
και αποθηκεύεται στους μυς ως γλυκογόνο. Για να μεγιστοποιήσει κανείς τις 
ενεργειακές του αποθήκες πρέπει να κρατά τα επίπεδα του γλυκογόνου υψηλά 
κάθε μέρα. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι η κατανάλωση σνακ ή 
μικρού γεύματος χαμηλού σε λιπαρά και πλούσιου σε υδατάνθρακες περίπου 2 
ώρες πριν την άσκηση, προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η κένωση του 
στομάχου. Μετά την άσκηση πρέπει να γίνει η αναπλήρωση των ενεργειακών 
αποθεμάτων, γεγονός που εξαρτάται από το είδος και τη διάρκεια της άσκησης. 
Επιλέξτε σνακ χαμηλά σε λιπαρά και πλούσια σε υδατάνθρακες. Βάλτε στόχο την 
κατανάλωση 1 γρ. υδατάνθρακα ανά κιλό σωματικού βάρους μέσα στις πρώτες 
2 ώρες μετά την άσκηση. Αν κάνετε ελαφρά άσκηση, τότε 30 γρ. υδατάνθρακα 
είναι αρκετά. Και τα κυρίως γεύματα πρέπει να περιέχουν τροφές πλούσιες σε 
άμυλο.  
Τροφές που περιέχουν 50 γρ. υδατάνθρακα 
1 μεγάλη μπανάνα, 

        2 φέτες ψωμί (60 γρ.) 
1/2 μπαγκέτα  
1,5 ποτήρι φρουτοχυμό (300ml)  
1 ενεργειακή μπάρα  
6 κουταλιές της σούπας μαγειρεμένα ζυμαρικά (200 γρ.) 
½ φλιτζάνι ρύζι βρασμένο  
3/4 λίτρου ημιαποβουτυρωμένο γάλα  
600 ml ισοτονικό ποτό  
 



ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 
 5 συμβουλές για σωστή τροφοδότηση του σώματος με υδατάνθρακες 

1. Προσπαθήστε να καταναλώνετε 5 γραμμάρια υδατανθράκων ανά κιλό σωματικού βάρους 
καθημερινά. Για έναν άνδρα 70 κιλών αυτό σημαίνει 350 γραμμάρια υδατανθράκων 
καθημερινά, ενώ για μια γυναίκα 55 κιλών, 275 γραμμάρια.  
2. Για να επιτύχετε αυτόν το στόχο καλό θα είναι να καταναλώνεται τρόφιμα πλούσια σε 
υδατάνθρακες σε κάθε γεύμα. Μπορείτε για παράδειγμα να φάτε ψωμί και άλλα προϊόντα 
αρτοποιίας, ζυμαρικά, δημητριακά πρωινού, ρύζι, φασόλια, αμυλώδη λαχανικά (πατάτες, 
καρότα), φρούτα και παξιμάδια.  
3. Οι χυμοί και τα αποξηραμένα φρούτα μπορεί να είναι βολική και πρακτική λύση για κάποιον 
που ασκείται. Είναι πλούσια σε υδατάνθρακες ενώ ταυτόχρονα δε φουσκώνουν το στομάχι.  
4. Το ιδανικό είναι να φάτε ένα γεύμα με υδατάνθρακες 2-4 ώρες πριν ασκηθείτε και ένα μικρό 
σνακ, π.χ. μια μπανάνα μια ώρα πριν.  
5. Προσπαθήστε να καταναλώσετε τουλάχιστον 30 γραμμάρια υδατανθράκων εντός 2 ωρών 
μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος άσκησης που ακολουθείτε για να 
ανατροφοδοτήσετε τους μύες σας.  
Εκτός από υδατάνθρακες, να θυμάστε ότι χρειάζεστε τρόφιμα χαμηλά σε λιπαρά και πλούσια 
σε πρωτεΐνη, π.χ. κοτόπουλο, κρέας, ψάρι, γαλακτοκομικά και όσπρια για τη συντήρηση του 
σώματός σας καθώς επίσης και μικρές ποσότητες λιπών. Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε 
στο διαιτολόγιό σας λιπαρά ψάρια, ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς που παρέχουν τα 
απαραίτητα λιπαρά που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Εξαιρετικά 
σημαντικό για όποιον ασκείται τακτικά είναι να λαμβάνει επαρκείς ποιότητες υγρών. Ο γενικός 
κανόνας είναι τουλάχιστον 2 λίτρα υγρών την ημέρα, συν ένα επιπλέον λίτρο για κάθε ώρα 
σωματικής άσκησης. Οι ανάγκες σας ωστόσο αυξάνονται κατά πολύ όταν ο καιρός είναι 
ζεστός και υγρός. Είναι γνωστό σε όλους ότι η αυξημένη σωματική δραστηριότητα χρειάζεται 
και την αντίστοιχη ενεργειακή υποστήριξη. Το σημαντικό αυτό ρόλο καλούνται να παίξουν οι 
υδατάνθρακες. Ευτυχώς τα περισσότερα τρόφιμα που ανήκουν στις διατροφικές ομάδες των 
δημητριακών, των φρούτων, των λαχανικών, καθώς και τα όσπρια περιέχουν υψηλό 
ποσοστό σύνθετων κυρίως υδατανθράκων, οι οποίοι θα πρέπει να αποτελούν το 55-60% της 
ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης για τα περισσότερα άτομα και ιδιαίτερα τους αθλητές.  
 



ΛΙΠΗ 

  Λιπίδια χαρακτηρίζονται οι βιολογικές οργανικές ενώσεις. Πρόκειται για πολύ 
σημαντικές πηγές ενέργειας, που αποθηκεύονται σε διάφορα μέρη του σώματος. 
Τα λιπίδια σε γενικές γραμμές, αποτελούν λιποδιαλυτά μόρια, που απαντώνται 
φυσιολογικά σε έναν ζωντανό οργανισμό, όπως τα λίπη, τα έλαια, η 
χοληστερόλη, οι στερόλες, οι λιποδιαλυτές  βιταμίνες και άλλα. Τα λίπη είναι 
πλούσια σε θερμίδες οι οποίες μπορούν να καούν με τις παρακάτω τροφές: μήλα, 
καφέ, πικάντικα φαγητά, μπάρες δημητριακών, σούπες, καρύδια, μουστάρδα και 
μπανάνες. Υπάρχουν όμως και τροφές πλούσιες σε λίπος (θερμίδες) όπως 
σοκολάτα, ζαχαρωτά, αλλαντικά, ορισμένα γαλακτοκομικά, κρέμες γάλακτος και 
άλλα. Σε γενικές γραμμές φυσιολογικά ποσοστά σωματικού λίπους είναι: 

 Για άνδρες: 

 15-25% του συνολικού σωματικού βάρους 

 Για γυναίκες: 

 18-35% του συνολικού σωματικού βάρους 

 Άτομα στις μικρότερες ηλικίες είναι καλό να βρίσκονται στα κατώτερα 
φυσιολογικά όρια. 

 Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι: 

 1. Οι γυναίκες έχουν περισσότερο λίπος από τους άντρες 

 2. Υπάρχει μια γενικότερη αύξηση στο συνολικό λίπος του σώματος με την ηλικία 

 3. Το λίπος ποικίλει κατά πολύ ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την 
κληρονομικότητα. 

 4. Τα επιθυμητά ποσοστά λίπους στους αθλητές είναι μικρότερα από το γενικότερο 
πληθυσμό (5-12% για άντρες και 10-16% για γυναίκες) αλλά μπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα με το είδος της άθλησης.  

 



          Η υγιεινή διατροφή παρέχει 
όλες τις θρεπτικές ουσίες που 
χρειάζεται το σώμα ώστε να είναι 
υγειές. Έχει ποικιλία και είναι 
πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, 
ενώ περιέχει ελάχιστα κεκορεσμένα 
λιπαρά, τα οποία βρίσκονται σε 
προϊόντα του εμπορίου, το κρέας, 
το πλήρες γάλα, το βούτυρο και το 
τυρί. Η διατροφή πρέπει να 
καλύπτει τις ανάγκες του σώματος 
σε ενέργεια συμβάλλοντας 
παράλληλα στη διατήρηση ενός 
φυσιολογικού βάρους. 

 



  Μεσογειακή Διατροφή 

 Η μεσογειακή διατροφή είναι το μοντέλο 
διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί 
των μεσογειακών χωρών. Στη διεθνή διάσκεψη 
για τις διατροφές το 1993,αποφασίστηκε ότι θα 
θεωρείται υγιεινή, παραδοσιακή Μεσογειακή 
Διατροφή.     Η παραδοσιακή Μεσογειακή 
Διατροφή, ορίστηκε με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 -Άφθονες φυτικές ίνες (φρούτα, λαχανικά 
,ψωμί ,πατάτες) 

 -Ελάχιστα επεξεργασμένα προϊόντα  

 -Γαλακτοκομικά προϊόντα 

 -Ψάρια και πουλερικά 

 -Κόκκινο κρέας 

 -Ελαιόλαδο ( ως κύρια πηγή λιπαρών ) 

 Η συγκεκριμένη διατροφική σύνθεση έχει ως 
αποτέλεσμα αφενός χαμηλή περιεκτικότητα σε 
κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη και 
αφετέρου υψηλή περιεκτικότητα σε 
υδατάνθρακες και ίνες. Η Μεσογειακή 
Διατροφή βάση κλινικών μελετών ,βοηθάει τον 
οργανισμό με όλα τα θρεπτικά συστατικά, 
στην πρόληψη όσο και στην έκβαση 
πολύπλοκων ασθενειών. Μετά από ισπανική 
μελέτη, καταλήγει ότι η Μεσογειακή Διατροφή, 
χωρίς περιορισμό θερμίδων, φαίνεται να είναι 
αποτελεσματική στη πρόληψη διαβήτη τύπου 2, 
καθώς και το ελαιόλαδο, ως βασικό συστατικό 
της Μεσογειακής Διατροφής, δημιουργεί 
αντισώματα ενάντια στη κακή χοληστερόλη. 
Όλες οι μελέτες υπενθυμίζουν την πολύτιμη 
αξία της Μεσογειακής Διατροφής στην υγεία 
και στην ευεξία μας. 



 Junk food 
junk τρόφιμα περιέχουν συνήθως υψηλά επίπεδα των θερμίδων 
απο λίπος ή ζάχαρη με λίγο πρωτεϊνες, βιταμίνες ή μέταλλα.  Κοινή  
ονομασία τουπρόχειρου φαγητού, περιλαμβάνει αλατισμένα σνακ, 
τσίχλα, καραμέλα, γλυκά επιδόρπια, τηγανητά fast food και 
ανθρακούχα ποτά. 
 

 Υγιεινή διατροφη  

 Η υγιεινή διατροφή παρέχει όλες τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται 
το σώμα ώστε να είναι υγιές. Έχει ποικιλία και είναι πλούσια σε 
φρούτα και λαχανικά, ενώ περιέχει ελάχιστα κεκορεσμένα λιπαρά, 
τα οποία βρίσκονται σε προϊόντα του εμπορίου, το κρέας, το 
πλήρες γάλα, το βούτυρο και το τυρί. Η διατροφή πρέπει να 
καλύπτει τις ανάγκες του σώματος σε ενέργεια συμβάλλοντας 
παράλληλα στη διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους. 

 Ανθυγιεινή διατροφή 

 Η ανθυγιεινή διατροφή ή η παχυσαρκία τροποποιούν τη 
μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου, επιτρέποντας να περνούν στη 
κυκλοφορία του αίματος συστατικά των εντερικών μικροβίων 
(λιποπολυσακχαρίτες ή ευδοτοξίνες) που πυροδοτούν μία χρόνια 
υποκλινική φλεγμονή στον οργανισμό με συνέπεια την ανάπτυξη 
αντίστασης στην ινσουλίνη, την παραγωγή οξειδωτικού stress και 
την αθηροσκλήρωση. 



ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 
 Αερόβιο\Αναερόβιο Κατώφλι 

 Ατομικό αερόβιο κατώφλι :  

 Στην φάση αυτή το μυϊκό σύστημα λειτουργεί με την 
χρήση οξυγόνου, μέχρι η παραγωγή του 
γαλακτικού οξέος να φτάσει στα 2 mmol. Κατά 
κύριο λόγο χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας το 
λίπος που υπάρχει αποθηκευμένο στο σώμα μας. 

 Ατομικό αναερόβιο κατώφλι :  

 Η ανώτατη ποσότητα οξυγόνου που μπορεί να 
καταναλώσει ο οργανισμός κατά την άσκηση πριν 
αρχίσει η συστηματική συγκέντρωση του 
γαλακτικού οξέως στο αίμα. Το μυϊκό σύστημα 
λειτουργεί κάτω από την έλλειψη οξυγόνου με 
παραγωγή γαλακτικού οξέως 4mmol και πάνω 
(άνω). Η κύρια πηγή της ενέργειας είναι οι 
υδατάνθρακες ενώ ταυτόχρονα η αναπνοή μάς 
εμποδίζει ιδιαίτερα. 



ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 
 Αναπνευστικό πηλίκο 

Αναπνευστικό πηλίκο είναι η αναλογία του όγκου του 
διοξειδίου του άνθρακα που εκπνέεται προς τον όγκο του 
οξυγόνου που καταναλώνεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Παλαιότερα πίστευαν ότι το αναπνευστικό πηλίκο 
ενός οργανισμού ή ενός ιστού έδινε κατευθείαν πληροφορίες 
για το είδος της τροφής που είχε οξειδωθεί. Σήμερα 
γνωρίζουμε ότι η εξήγηση του αναπνευστικό πηλίκου στην 
πράξη δεν είναι τόσο απλή, αφού τα κύτταρα μπορούν να 
οξειδώνουν περισσότερες από μία θρεπτικές ουσίες 
ταυτόχρονα και ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες 
μεταβολικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν το οξυγόνο ή 
παράγουν διοξείδιο του άνθρακα.  
 

 Συνεπώς για να μειωθεί το σωματικό λίπος πρέπει η άθληση 
να γίνεται σε χαμηλότερη ένταση και μεγάλη διάρκεια. 



 Η Διαδικασία των Ερωτηματολογίων 
 Τα ερωτηματολόγια περιείχαν ερωτήσεις, οι οποίες έχουν 

ως βασικό θέμα το καθημερινό διατροφικό πρόγραμμα 
των μαθητών το σχολείου μας. Οι μαθητές ρωτήθηκαν εάν 
κάνουν υγιεινή ή ανθυγιεινή διατροφή και επίσης 
ρωτήθηκαν για το πόσα γεύματα καταναλώνουν 
καθημερινά. Από την άλλη μεριά χρειαζόμασταν τις 
θερμίδες που καταναλώνουν καθημερινά. Έτσι λοιπόν τους 
ρωτήσαμε εάν ασχολούνται με κάποιο άθλημα, ενώ 
παράλληλα τους ζητήθηκε να περιγράψουν με ειλικρίνεια 
την καθημερινή τους κινητική δραστηριότητα, έτσι ώστε να 
μπορέσουμε να υπολογίσουμε το τι «καίνε». Σκοπός των 
ερωτήσεων αυτών είναι να βρεθεί ο βασικός μεταβολισμός 
και οι θερμίδες που προσλαμβάνουν ή καταναλώνουν οι 
μαθητές καθημερινά. Το αποτέλεσμα θα ήταν να αναδειχθεί 
το αν οι μαθητές είναι υπέρβαροι, παχύσαρκοι, λεπτοί, ή 
τέλος έχουν το ιδανικό βάρος. Για παράδειγμα ένα αγόρι, 
το οποίο ανέφερε το καθημερινό διατροφικό του 
πρόγραμμα, το άθλημα με το οποίο ασχολείται και τέλος 
μετρώντας το ύψος του (1,87 m) και ζυγίζοντάς τον (58 kgr) 
ήρθαμε στο αποτέλεσμα πως έχει βασικό μεταβολισμό 1693 
kcal και προσλαμβάνει 1040 kcal (θερμίδες). 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Έτος  γέννησης ………………                                                                  Φύλο:      Αγόρι  

Ύψος……………             Βάρος……………      Κ.Σ…………. Κορίτσι  

 

 Πόσα γεύματα κάνεις την ημέρα; (καθετί που τρως θεωρείται γεύμα) 

 

 

 Πόσο συχνά τρως γλυκά και αλλού είδους τέτοιων τροφών (που περιέχουν ζάχαρη π.χ. αναψυκτικά) την ημέρα;  

 

 

 Τι προτιμάς για πρωινό; 

o Γαλακτοκομικά (γάλα, τυρί, γιαούρτι) 

o Ψωμί με κάτι άλλο (μαρμελάδα, μέλι, ζαμπόν, τυρί) 

o Δημητριακά (νιφάδες καλαμποκιού βρώμης κλπ) 

o Τυρόπιτα 

o Τίποτα   

o Κάτι άλλο   

 

 Πόσο συχνά τρως τα παρακάτω; (πόσες φορές την εβδομάδα) 

o Ψάρι 

o Κοτόπουλο  

o Κόκκινο κρέας 

o Ζυμαρικά , πατάτες 

o Όσπρια   

o Λαχανικά 

o Φρούτα 

 

 Πόσο συχνά τρως τροφές με συντηρητικά;(πατατάκια ,γαριδάκια, αλλαντικά κλπ.) 

 

 Τα πιο συχνά σου γεύματα περιέχουν; 

o Πρωτεΐνες (γαλακτοκομικά ,κρέας ,ξηροί καρποί ,κλπ) 

o Υδατάνθρακες(ρύζι ,ζυμαρικά κλπ)  

o Λίπη(τροφές με βούτυρο κλπ)  

o Φυτικές ίνες (λαχανικά, όσπρια)  

 



 

 Πόσο συχνά τρως εκτός σπιτιού; 

 

 Ασχολείσαι με κάποιο άθλημα;(αν απαντήσεις άλλο διευκρίνισε τι;) 

o Ποδόσφαιρο 
o Μπάσκετ  
o Βόλεϊ 
o Χορό 
o Στίβο 
o Άλλο 
o Κανένα 

 Πόσες φορές την εβδομάδα;  

o Μια φορά  
o Δύο φορές  
o Τρείς φορές  
o Περισσότερες από τρείς. 

 Αν όχι γιατί; 

o Δεν μου αρέσει  
o Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα  
o Το θεωρώ ανούσιο 

 Που αθλείσαι; 

o  Αθλητικό σωματείο (σύλλογο κ.τ.λ.) 
o  Γυμναστήριο  
o Μόνος/η  

 Γιατί αθλείσαι; 

o α)Γιατί ωφελεί την υγεία μου 
o β)Γιατί βελτιώνει την εικόνα του σώματός μου  
o γ)Γιατί με ψυχαγωγεί 
o δ)Γιατί με ενδιαφέρει ο πρωταθλητισμός στο συγκεκριμένο άθλημα με το οποίο ασχολούμαι 

 

 Πόσο διάστημα αθλείσαι; 

o  Τον τελευταίο χρόνο  
o  Εδώ και 2 χρόνια  
o  3 ή και περισσότερα χρόνια  

 



 

 

 Με πόση ένταση; (αθλείσαι) 

o Πολύ υψηλή  
o Υψηλή  
o Μέτρια 
o  Μικρή 

 Θεωρείς την άθληση σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας σου; 

o Ναι  
o Όχι 
o Περιστασιακά 

 Στο σχολείο πηγαίνεις με τα πόδια ή με κάποιο άλλο μεταφορικό μέσο;(σημείωσε στην αντίστοιχο 
μέσο την διάρκεια) 

o Με τα πόδια  
o Ποδήλατο 
o Με μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο, λεωφορείο, κ.τ.λ.) 

 Δουλεύεις ή βοηθάς τους γονείς σου στη δουλειά;( συμπεριλαμβάνονται και οι δουλειές του σπιτιού; 

o Διάρκεια: 
o Είδος δουλειάς: 
o Όχι:  

 Περιέγραψε – σύντομα- την κινητική δραστηριότητα μιας μέρας σου: 

 



 

Φ Ύψος Βάρος Κ.Σφυγμοί. Δ.Μ.Σ.

Θερμιδική 

πρόταση

Θερμίδες που

καταναλώνει

Κινητική 

δραστηριότητα

Διαφορά Υγιεινά Ανθυγιεινά

K 1,74 44,00 76,00 14,53 1.320,00 1.523,00 311,00 -108,00 +

K 1,75 49,00 97,00 16,00 1.497,00 1.678,00 452,00 -271,00 + -

Κ 1,79 52,00 72,00 16,23 1.392,00 1.434,00 468,00 -426,00 +

Κ 1,65 45,00 98,00 16,53 1.304,00 1.192,00 315,00 -427,00 +

A 1,79 54,00 96,00 16,85 1.592,00 1.559,00 487,00 -520,00 + -

Κ 1,63 45,00 72,00 16,94 1.455,00 1.849,00 285,00 109,00 + -

K 1,57 42,00 75,00 17,04 1.261,00 1.312,00 204,00 -153,00 +

A 1,73 51,00 102,00 17,04 1.528,00 1.721,00 679,00 -486,00 +

K 1,64 46,00 73,00 17,10 1.307,00 1.463,00 223,00 -67,00 +

Κ 1,62 45,00 67,00 17,15 1.790,00 1.055,00 245,00 -980,00 +

Κ 1,75 52,80 81,00 17,24 1.399,00 1.109,00 490,00 -780,00 +

Κ 1,56 42,00 49,00 17,26 1.414,00 1.992,00 743,00 -165,00 - +

Κ 1,63 46,00 94,00 17,31 1.487,00 1.992,00 452,00 53,00 + -

Κ 1,65 47,50 70,00 17,45 1.333,00 1.227,00 387,00 -493,00 +

Κ 1,64 47,00 93,00 17,47 1.317,00 1.097,00 827,00 -1.047,00 +

Κ 1,62 46,00 123,00 17,53 1.349,00 2.463,00 696,00 418,00 - +

K 1,85 60,00 70,00 17,53 1.489,00 1.603,00 320,00 -206,00 +

K 1,72 52,00 67,00 17,58 1.389,00 1.595,00 586,00 -380,00 +

K 1,65 48,00 78,00 17,63 1.433,00 1.465,00 258,00 -226,00 - +



Φ Ύψος Βάρος Κ.Σφυγμοί. Δ.Μ.Σ.

Θερμιδική 

πρόταση

Θερμίδες που

καταναλώνει

Κινητική 

δραστηριότητα

Διαφορά Υγιεινά Ανθυγιεινά

Κ 1,63 47,00 97,00 17,69 1.320,00 929,00 197,00 -588,00 +

Α 1,81 58,00 78,00 17,70 1.643,00 1.045,00 383,00 -981,00 +

Α 1,73 53,00 72,00 17,71 1.226,00 2.014,00 756,00 32,00 + -

K 1,68 50,00 86,00 17,72 1.358,00 1.806,00 705,00 -257,00 + -

K 1,61 46,00 76,00 17,75 1.386,00 1.609,00 485,00 -262,00 - +

K 1,74 54,00 72,00 17,84 1.407,00 1.882,00 955,00 -480,00 - +

K 1,60 46,00 66,00 17,97 1.381,00 1.896,00 586,00 -71,00 - +

K 1,60 46,00 87,00 17,97 1.305,00 1.788,00 568,00 -85,00 + -

K 1,69 52,00 83,00 18,21 1.383,00 1.430,00 139,00 -92,00 +

K 1,64 49,00 71,00 18,22 1.345,00 1.697,00 441,00 -89,00 - +

Κ 1,56 45,00 95,00 18,49 1.468,00 2.310,00 837,00 5,00 + -

K 1,74 56,00 92,00 18,50 1.435,00 1.337,00 302,00 -400,00 +

Κ 1,66 51,00 74,00 18,51 1.450,00 2.005,00 411,00 144,00 + -

Κ 1,61 48,00 75,00 18,52 1.078,00 1.734,00 197,00 459,00 - +

A 1,80 60,00 87,00 18,52 1.672,00 1.709,00 597,00 -560,00 - +

Α 1,91 68,00 83,00 18,64 1.832,00 1.124,00 1.302,00 -2.010,00 +

K 1,67 52,00 78,00 18,65 1.505,00 1.690,00 198,00 -13,00 - +

Κ 1,55 45,00 78,00 18,73 1.281,00 956,00 1.792,00 -2.117,00 +

K 1,65 51,00 69,00 18,73 1.362,00 1.509,00 440,00 -293,00 + -



Φ Ύψος Βάρος Κ.Σφυγμοί. Δ.Μ.Σ.

Θερμιδική 

πρόταση

Θερμίδες που

καταναλώνει

Κινητική 

δραστηριότητα

Διαφορά Υγιεινά Ανθυγιεινά

Κ 1,65 51,00 75,00 18,73 1.362,00 839,00 1.194,00 -1.717,00 +

Α 1,83 63,00 78,00 18,81 1.675,00 2.130,00 380,00 75,00 + -

K 1,56 46,00 78,00 18,90 1.297,00 1.859,00 870,00 -308,00 + -

A 1,75 58,00 66,00 18,94 1.626,00 1.874,00 422,00 -174,00 - +

Κ 1,75 58,00 72,00 18,94 1.478,00 2.312,00 143,00 691,00 + -

K 1,67 53,00 75,00 19,00 1.394,00 1.366,00 362,00 -390,00 +

Κ 1,67 53,00 71,00 19,00 1.462,00 1.678,00 237,00 -21,00 + -

K 1,70 55,00 83,00 19,03 1.554,00 1.753,00 437,00 -238,00 + -

K 1,73 57,00 103,00 19,05 1.438,00 1.638,00 190,00 10,00 +

K 1,65 52,00 75,00 19,10 1.381,00 1.563,00 224,00 -42,00 +

Κ 1,74 58,00 101,00 19,16 1.440,00 1.145,00 924,00 -1.219,00 +

Α 1,87 67,00 69,00 19,16 1.790,00 1.056,00 359,00 -1.093,00 +

A 1,91 70,00 85,00 19,19 1.878,00 1.369,00 569,00 -1.078,00 +

K 1,63 51,00 71,00 19,20 1.363,00 1.635,00 213,00 59,00 +

Α 1,84 65,00 88,00 19,20 1.876,00 1.784,00 476,00 -568,00 + -

K 1,58 48,00 91,00 19,23 1.320,00 1.609,00 425,00 -136,00 + -

A 1,66 53,00 82,00 19,23 1.520,00 1.791,00 490,00 -219,00 +

K 1,64 52,00 78,00 19,33 1.483,00 1.678,00 285,00 -90,00 + -

Κ 1,65 53,00 87,00 19,47 1.453,00 1.630,00 345,00 -168,00 + -



Φ Ύψος Βάρος Κ.Σφυγμοί. Δ.Μ.Σ.
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Κ 1,52 45,00 83,00 19,48 1.281,00 2.097,00 945,00 -129,00 + -

Α 1,84 66,00 71,00 19,49 1.775,00 1.200,00 345,00 -920,00 +

Α 1,83 65,30 87,00 19,50 1.756,00 554,00 309,00 -1.511,00 +

Κ 1,67 55,00 67,00 19,72 1.399,00 1.236,00 2.240,00 -2.403,00 +

Α 1,67 55,00 86,00 19,72 1.859,00 1.763,00 276,00 -372,00 - +

K 1,56 48,00 78,00 19,72 1.321,00 1.875,00 376,00 178,00 + -

Κ 1,56 48,00 87,00 19,72 1.975,00 1.733,00 711,00 -953,00 - +

Α 1,84 67,00 90,00 19,79 1.782,00 1.047,00 2.346,00 -3.081,00 +

K 1,65 54,00 91,00 19,83 1.400,00 1.261,00 336,00 -475,00 +

A 1,75 61,00 102,00 19,92 1.675,00 1.678,00 613,00 -610,00 +

Α 1,79 64,00 83,00 19,97 1.715,00 1.042,00 2.366,00 -3.039,00 +

Κ 1,50 45,00 76,00 20,00 1.875,00 1.936,00 275,00 -214,00 - +

Α 1,91 73,00 88,00 20,01 2.106,00 1.129,00 880,00 -1.857,00 +

Κ 1,58 50,00 60,00 20,03 1.340,00 1.077,00 220,00 -483,00 +

K 1,70 58,00 80,00 20,07 1.438,00 1.876,00 500,00 -62,00 - +

Κ 1,64 54,00 67,00 20,08 1.389,00 1.845,00 924,00 -468,00 +

Κ 1,64 54,00 77,00 20,08 1.764,00 1.764,00 765,00 -765,00 + -

Κ 1,67 56,00 90,00 20,08 1.419,00 1.734,00 753,00 -438,00 - +

Κ 1,67 56,00 76,00 20,08 1.435,00 1.842,00 432,00 -25,00 + -
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K 1,65 54,80 87,00 20,13 1.395,00 1.373,00 223,00 -245,00 +

Α 1,56 49,00 93,00 20,13 1.395,00 1.042,00 176,00 -529,00 +

A 1,74 61,00 72,00 20,15 1.656,00 1.532,00 211,00 -335,00 + -

Κ 1,65 55,00 77,00 20,20 1.529,00 1.960,00 3.077,00 -2.646,00 +

K 1,69 58,00 78,00 20,31 1.590,00 1.390,00 230,00 -430,00 + -

K 1,60 52,00 78,00 20,31 1.367,00 1.730,00 658,00 -295,00 - +

K 1,63 54,00 65,00 20,32 1.505,00 1.920,00 678,00 -263,00 + -

Κ 1,58 51,00 105,00 20,43 1.349,00 741,00 92,00 -700,00 +

Α 1,85 70,00 69,00 20,45 1.828,00 1.050,00 458,00 -1.236,00 +

Κ 1,65 56,00 92,00 20,57 1.654,00 1.923,00 183,00 86,00 - +

Κ 1,83 69,00 77,00 20,60 1.470,00 1.843,00 708,00 -335,00 + -

A 1,69 59,00 80,00 20,66 1.611,00 1.729,00 592,00 -474,00 + -

K 1,57 51,00 89,00 20,69 1.357,00 1.386,00 472,00 -443,00 +

A 1,77 65,00 77,00 20,75 1.726,00 1.992,00 130,00 136,00 - +

A 1,86 72,00 66,00 20,81 1.867,00 2.013,00 529,00 -383,00 + -

K 1,55 50,00 54,00 20,81 1.339,00 1.563,00 403,00 -179,00 +

Κ 1,55 50,00 120,00 20,81 1.391,00 1.844,00 654,00 -201,00 + -

K 1,64 56,00 85,00 20,82 1.413,00 1.705,00 419,00 -127,00 +

Κ 1,64 56,00 91,00 20,82 1.276,00 1.932,00 510,00 146,00 + -
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Α 1,87 73,00 52,00 20,88 1.560,00 2.309,00 358,00 391,00 + -

K 1,75 64,00 78,00 20,90 1.702,00 1.687,00 190,00 -205,00 + -

Κ 1,75 64,00 64,00 20,90 1.765,00 1.933,00 235,00 -67,00 + -

K 1,65 57,00 42,00 20,94 1.556,00 1.734,00 250,00 -72,00 + -

A 1,76 65,00 65,00 20,98 1.721,00 1.896,00 190,00 -15,00 +

K 1,73 63,00 88,00 21,05 1.501,00 1.463,00 404,00 -442,00 +

A 1,70 61,00 67,00 21,11 1.650,00 1.579,00 413,00 -484,00 +

Α 1,72 62,50 88,00 21,13 1.744,00 1.129,00 3.908,00 -4.523,00 +

A 1,82 70,00 64,00 21,13 1.570,00 1.705,00 307,00 -172,00 - +

Α 1,82 70,00 65,00 21,13 1.549,00 1.984,00 645,00 -210,00 + -

Κ 1,74 64,00 54,00 21,14 1.476,00 2.102,00 292,00 334,00 + -

K 1,67 59,00 86,00 21,16 1.447,00 1.637,00 239,00 -49,00 +

K 1,71 62,00 90,00 21,20 1.483,00 1.595,00 308,00 -196,00 + -

A 1,81 69,50 94,00 21,21 1.808,00 1.676,00 664,00 -796,00 +

Α 1,79 68,00 81,00 21,22 1.770,00 327,00 368,00 -1.811,00 +

Α 1,68 60,00 95,00 21,26 1.606,00 1.052,00 548,00 -1.102,00 +

Α 1,56 52,00 97,00 21,37 1.292,00 1.530,00 275,00 -37,00 - +

Κ 1,66 59,00 76,00 21,41 1.439,00 2.034,00 170,00 425,00 + -

A 1,82 71,00 63,00 21,43 1.580,00 2.304,00 204,00 520,00 - +
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A 1,70 62,00 73,00 21,45 1.650,00 1.830,00 377,00 -197,00 - +

K 1,70 62,00 64,00 21,45 1.657,00 1.923,00 422,00 -156,00 + -

Α 1,83 72,00 66,00 21,50 1.605,00 1.839,00 944,00 -710,00 + -

K 1,57 53,00 75,00 21,50 1.371,00 1.465,00 192,00 -98,00 +

A 1,67 60,00 69,00 21,51 1.447,00 1.809,00 548,00 -186,00 - +

Κ 1,71 63,00 75,00 21,55 1.488,00 1.285,00 265,00 -468,00 +

A 1,85 74,00 72,00 21,62 1.896,00 1.479,00 444,00 -861,00 + -

K 1,66 60,00 75,00 21,77 1.445,00 1.837,00 358,00 34,00 - +

A 1,66 60,00 84,00 21,77 1.609,00 1.839,00 438,00 -208,00 + -

K 1,66 60,00 74,00 21,77 1.455,00 1.506,00 506,00 -455,00 +

K 1,73 65,20 87,00 21,78 1.520,00 1.551,00 601,00 -570,00 +

 Α 1,67 61,00 76,00 21,87 1.614,00 1.040,00 236,00 -810,00 +

Κ 1,71 64,00 95,00 21,89 1.496,00 1.242,00 896,00 -1.150,00 +

K 1,68 62,00 96,00 21,97 1.473,00 1.403,00 475,00 -545,00 - +

Κ 1,68 62,00 79,00 21,97 1.866,00 1.834,00 182,00 -214,00 + -

Α 1,82 73,00 66,00 22,04 1.854,00 1.295,00 1.124,00 -1.683,00 +

K 1,65 60,00 92,00 22,04 1.604,00 1.733,00 430,00 -301,00 - +

K 1,65 60,00 93,00 22,04 1.453,00 2.304,00 329,00 522,00 +

Α 1,73 66,00 79,00 22,05 1.512,00 1.938,00 352,00 74,00 + -
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A 1,84 75,00 85,00 22,15 1.891,00 1.839,00 438,00 -490,00 +

A 1,98 87,00 70,00 22,19 2.132,00 2.380,00 430,00 -182,00 + -

Α 1,76 69,00 68,00 22,28 1.524,00 2.315,00 928,00 -137,00 + -

Α 1,81 73,00 65,00 22,28 1.851,00 340,00 1.136,00 -2.647,00 +

A 1,72 66,00 87,00 22,31 1.721,00 1.993,00 844,00 -572,00 + -

K 1,70 64,50 124,00 22,32 1.553,00 1.431,00 403,00 -525,00 +

A 1,77 70,00 73,00 22,34 1.794,00 1.843,00 120,00 -71,00 + -

Κ 1,59 56,50 80,00 22,35 1.399,00 774,00 1.199,00 -1.824,00 +

Κ 1,61 58,00 54,00 22,38 1.422,00 1.054,00 674,00 -1.042,00 +

Κ 1,65 61,00 88,00 22,41 1.467,00 807,00 239,00 -899,00 +

K 1,70 65,00 86,00 22,49 1.510,00 1.709,00 385,00 -186,00 +

A 1,80 73,00 115,00 22,53 1.851,00 2.213,00 613,00 -251,00 

Α 1,72 67,00 85,00 22,65 1.606,00 1.051,00 699,00 -1.254,00 +

Α 1,84 77,00 82,00 22,74 1.925,00 1.207,00 3.234,00 -3.952,00 +

K 1,65 62,00 84,00 22,77 1.472,00 1.605,00 320,00 -187,00 - +

Κ 1,65 62,00 72,00 22,77 1.559,00 804,00 558,00 -1.313,00 +

Α 1,85 78,00 82,00 22,79 1.944,00 1.947,00 1.769,00 -1.766,00 +

Α 1,75 70,00 100,00 22,86 1.865,00 1.932,00 762,00 -695,00 - +

Α 1,87 80,00 77,00 22,88 1.975,00 1.236,00 2.240,00 -2.979,00 +
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Α 1,83 77,00 81,00 22,99 1.920,00 1.723,00 346,00 -543,00 +

K 1,68 65,00 80,00 23,03 1.681,00 1.784,00 220,00 -117,00 + -

Κ 1,68 65,00 77,00 23,03 1.822,00 2.342,00 362,00 158,00 - +

Κ 1,69 66,00 75,00 23,11 1.853,00 2.010,00 285,00 -128,00 + -

Κ 1,57 57,00 105,00 23,12 1.426,00 1.873,00 253,00 194,00 - +

Κ 1,65 63,00 95,00 23,14 1.418,00 1.639,00 621,00 -400,00 - +

A 1,80 75,00 65,00 23,15 1.885,00 1.323,00 475,00 -1.037,00 +

A 1,81 76,00 80,00 23,20 1.897,00 1.810,00 283,00 -370,00 + -

Α 1,72 69,00 69,00 23,32 1.956,00 1.952,00 645,00 -649,00 - +

Α 1,85 80,00 62,00 23,37 1.965,00 1.041,00 3.215,00 -4.139,00 +

Α 1,85 80,00 53,00 23,37 1.965,00 1.054,00 1.564,00 -2.475,00 +

A 1,60 60,00 52,00 23,44 1.579,00 1.386,00 328,00 -521,00 +

Κ 1,75 72,00 94,00 23,51 1.409,00 1.922,00 554,00 -41,00 + -

A 1,74 71,20 77,00 23,52 1.800,00 1.679,00 496,00 -617,00 +

Α 1,85 80,50 61,00 23,52 1.971,00 746,00 2.630,00 -3.855,00 +

K 1,66 65,00 85,00 23,59 1.503,00 1.498,00 423,00 -428,00 +

A 1,74 71,50 94,00 23,62 1.800,00 1.789,00 433,00 -444,00 +

Α 1,77 74,00 83,00 23,62 1.849,00 1.057,00 865,00 -1.657,00 +

Κ 1,62 62,00 138,00 23,62 1.462,00 1.101,00 68,00 -429,00 +
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Α 1,84 80,00 78,00 23,63 1.960,00 1.053,00 325,00 -1.232,00 +

K 1,67 66,00 68,00 23,67 1.461,00 1.438,00 213,00 -236,00 +

K 1,52 55,00 81,00 23,81 1.381,00 1.466,00 183,00 -98,00 +

Α 1,56 58,00 93,00 23,83 1.702,00 1.590,00 389,00 -501,00 - +

Κ 1,65 65,00 83,00 23,88 1.465,00 1.820,00 532,00 -177,00 - +

Α 1,83 80,00 84,00 23,89 1.955,00 1.048,00 346,00 -1.253,00 +

A 1,77 75,00 94,00 23,94 1.870,00 1.638,00 412,00 -644,00 +

K 1,67 66,80 66,00 23,95 1.514,00 1.595,00 190,00 -109,00 +

Α 1,98 94,00 73,00 23,98 2.221,00 1.044,00 638,00 -1.815,00 +

K 1,67 67,00 72,00 24,02 1.524,00 1.492,00 482,00 -514,00 + -

A 1,80 78,00 81,00 24,07 1.919,00 2.055,00 238,00 -102,00 - +

A 1,75 74,00 63,00 24,16 1.309,00 1.509,00 324,00 -124,00 - +

K 1,56 59,00 80,00 24,24 1.546,00 2.103,00 832,00 -275,00 + +

Κ 1,61 63,00 109,00 24,30 1.468,00 1.722,00 132,00 122,00 +

Α 1,92 89,90 69,00 24,39 2.143,00 822,00 738,00 -2.059,00 +

Α 1,81 80,00 88,00 24,42 1.958,00 1.810,00 356,00 -504,00 - +

Α 1,81 80,00 87,00 24,42 1.601,00 1.849,00 386,00 -138,00 + -

A 1,80 80,00 89,00 24,69 1.953,00 1.469,00 363,00 -847,00 +

K 1,67 69,00 73,00 24,74 1.543,00 1.492,00 532,00 -583,00 +
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Κ 1,74 75,00 83,00 24,77 1.599,00 1.043,00 548,00 -1.104,00 +

K 1,68 70,00 91,00 24,80 1.756,00 1.992,00 532,00 -296,00 - +

Α 1,68 70,00 97,00 24,80 1.743,00 1.581,00 339,00 -501,00 +

A 1,75 76,00 60,00 24,82 1.867,00 2.281,00 439,00 -25,00 + -

A 1,75 76,00 93,00 24,82 1.880,00 1.445,00 235,00 -670,00 +

A 1,77 78,00 77,00 24,90 1.918,00 1.579,00 649,00 -988,00 +

Κ 1,64 67,00 73,00 24,91 1.513,00 820,00 564,00 -1.257,00 +

Κ 1,59 63,00 87,00 24,92 1.466,00 1.120,00 88,00 -434,00 +

A 1,79 80,00 64,00 24,97 1.665,00 2.348,00 687,00 -4,00 + -

A 1,73 75,00 58,00 25,06 1.850,00 1.699,00 780,00 -931,00 +

Α 1,85 86,00 85,00 25,13 2.067,00 1.373,00 387,00 -1.081,00 +

Κ 1,77 80,00 63,00 25,54 1.652,00 929,00 886,00 -1.609,00 +

Α 1,71 75,00 62,00 25,65 1.833,00 1.875,00 368,00 -326,00 +

Α 1,75 79,00 73,00 25,80 1.658,00 373,00 748,00 -2.033,00 +

Κ 1,68 73,00 47,00 25,86 1.729,00 2.134,00 385,00 20,00 - -

Α 1,79 83,00 73,00 25,90 1.976,00 911,00 2.555,00 -3.620,00 +

A 1,81 85,00 99,00 25,95 2.027,00 1.412,00 714,00 -1.329,00 +

K 1,70 75,00 93,00 25,95 1.606,00 1.532,00 446,00 -520,00 +
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A 1,74 79,00 92,00 26,09 1.903,00 2.458,00 930,00 -375,00 + -

A 1,85 90,00 64,00 26,30 2.115,00 2.304,00 204,00 -15,00 +

K 1,73 79,00 85,00 26,40 1.665,00 1.673,00 813,00 -805,00 +

K 1,74 80,00 78,00 26,42 1.661,00 1.190,00 597,00 -1.068,00 +

A 1,76 82,00 91,00 26,47 2.139,00 1.993,00 566,00 -712,00 +

K 1,51 62,00 90,00 27,19 1.562,00 1.940,00 385,00 -7,00 - +

A 1,81 90,00 78,00 27,47 2.088,00 2.379,00 204,00 87,00 + -

K 1,63 73,00 69,00 27,48 1.574,00 1.563,00 503,00 -514,00 +

A 1,69 79,00 73,00 27,66 1.878,00 2.340,00 274,00 188,00 + -

A 1,76 86,00 83,00 27,76 2.009,00 2.340,00 192,00 139,00 + -

A 1,99 110,00 76,00 27,78 2.452,00 2.588,00 208,00 -72,00 + -

A 1,72 83,00 73,00 28,06 1.948,00 1.744,00 436,00 -640,00 - +

Α 1,73 84,00 88,00 28,07 1.374,00 2.352,00 747,00 231,00 - +

A 1,84 96,00 49,00 28,36 1.828,00 2.466,00 496,00 142,00 - +

A 1,83 95,00 75,00 28,37 2.177,00 2.671,00 385,00 109,00 - +

Κ 1,57 70,00 93,00 28,40 1.759,00 2.430,00 123,00 548,00 + +

Κ 1,73 85,00 82,00 28,40 1.698,00 1.186,00 378,00 -890,00 +

Α 1,63 76,00 83,00 28,60 1.899,00 2.120,00 376,00 -155,00 + -

K 1,66 80,00 92,00 29,03 1.651,00 1.653,00 320,00 -318,00 +
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A 1,85 100,00 46,00 29,22 2.245,00 2.448,00 175,00 28,00 + -

Α 1,81 96,00 58,00 29,30 2.159,00 1.046,00 259,00 -1.372,00 +

Κ 1,65 80,00 98,00 29,38 1.640,00 1.299,00 1.104,00 -1.445,00 +

A 1,76 95,00 97,00 30,67 1.967,00 1.463,00 423,00 -927,00 +

A 1,77 98,00 94,00 31,28 2.185,00 2.300,00 120,00 -5,00 + -

A 1,85 112,00 96,00 32,72 2.410,00 2.639,00 392,00 -163,00 - +

A 1,77 110,00 70,00 35,11 2.342,00 2.584,00 472,00 -230,00 - +

A 1,84 120,00 78,00 35,44 2.512,00 2.474,00 392,00 -430,00 - +

A 1,74 109,00 84,00 36,00 2.321,00 1.781,00 596,00 -1.136,00 +
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Προβλήματα που συναντήσαμε κατά την διάρκεια 

του προγράμματος 
 Κατά την διάρκεια του προγράμματος μας συναντήσαμε αρκετά 

προβλήματα. Αρχικά ένα πρόβλημα ήταν η λανθασμένη χρήση των 
ερωτήσεων από την πλευρά των παιδιών, τα οποία θα έπρεπε να 
είχαν απαντήσει ειλικρινά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βγάλουμε, ως 
άκυρα πολλά ερωτηματολόγια. Για παράδειγμα διακρίναμε ένα 
ερωτηματολόγιο, το οποίο είχε στην επιλογή του φύλου την σημείωση 
«ουδέτερο». Επιπρόσθετα σχεδόν όλα τα παιδιά του λυκείου με τις 
μετρήσεις που κάναμε, φαινόταν πως ήταν, πολύ ψηλά ή πολύ 
αδύνατα, καθώς ελάχιστα παιδιά έβγαιναν εύσωμα και κοντά. Αυτό το 
γεγονός ομολογουμένως μας δυσκόλεψε αφάνταστα στην μετέπειτα 
επεξεργασία των δεδομένων.  

 Ας προσθέσουμε πως πολλοί μαθητές,  ίσως επειδή το θεώρησαν 
«κουραστικό» τους δεν συμπλήρωναν την ερώτηση της κινητικής τους 
δραστηριότητας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να μην μπορούμε να 
υπολογίσουμε τις θερμίδες που καταναλώνουν ημερησίως. Σε 
αντίθεση με την αδικαιολόγητη συμπεριφορά κάποιων μαθητών εμείς 
καταφέραμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα.  

 Ακόμα αρκετοί μαθητές διαστρέβλωσαν το αποτέλεσμα, αλλάζοντας 
το ύψος.  

 Τέλος και αυτό είναι πρόβλημα για την σωστή διατροφή, δεν έγινε 
κατανοητό, ότι κάθε τι που «τσιμπολογούσαν» ανάμεσα στα γεύματα είναι 
ΓΕΥΜΑ με σημαντική θερμιδική πρόσληψη και το παρέλειπαν. 

 



Συμπέρασμα 

 Θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα είναι 

«πλασματικό» και δεν ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα. 

 Διδαχτήκαμε από την αλλοίωση των 

αποτελεσμάτων και στην συνέχεια του 

προγράμματος, θα διαφυλάξουμε την 

ακρίβεια των δεδομένων... 

 



Ευχαριστούμε!! 


