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Περίληψη 
Η εργασία μας εξετάζει τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων. Το περιεχόμενο του θέματός αποτέλεσαν τα εξής 

δύο ερευνητικά ερωτήματα: α) ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν την ισορροπημένη μορφή της διατροφής και β) 

ποιοι οι ψυχολογικοί παράγοντες που την επηρεάζουν κατά την εφηβεία. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήσαμε τρία 

ερευνητικά εργαλεία. Συγκεκριμένα, το πρώτο, συνέντευξη από ψυχολόγο, χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να 

απαντήσουμε στο ερώτημα που σχετίζεται με την ψυχοσύνθεση των εφήβων και να διαπιστώσουμε πώς η διατροφή 

αντανακλά την ψυχολογία τους. Σε αυτό, προσετέθη η παράθεση του προσωπικού βιώματος συμμαθήτριάς μας. Η 

προσωπική της κατάθεση ήταν καταλυτική για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων στα οποία καταλήξαμε. Στη 

συνέχεια, το δεύτερο, το ερωτηματολόγιο, έθεσε ως στόχο τη διερεύνηση της καταναλωτικής – διατροφικής 

συμπεριφοράς των εφήβων. Τέλος, το τρίτο εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε, η συνέντευξη από διατροφολόγο, 

συνέβαλε στην αναζήτηση της ισορροπίας στο καθημερινό διαιτολόγιο. Τα συμπεράσματα που αναμένουμε είναι 

ότι τα συναισθήματα και η ψυχολογία των εφήβων –δεδομένης της συνεχούς μεταβολής της διάθεσής τους, λόγω 

της έντονης ιδιοσυγκρασίας της ηλικίας- επηρεάζει τις διατροφικές τους συνήθειες σε σπουδαίο βαθμό, ενώ –

ακόμη– μπορούμε να διαπιστώσαμε το γεγονός ότι γνωρίζουν τις υγιεινές τροφές, τις οποίες όμως συχνά 

παρακάμπτουν σκόπιμα. 

 

Λέξεις- κλειδιά: διατροφικές συνήθειες, έφηβοι, ψυχολογία – συναισθήματα 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην κοινωνία του 21ου αιώνα όπου ζούμε, οι διατροφικές συνήθειες των εφήβων τείνουν να 

αποκλίνουν αισθητά από εκείνες των εφήβων των παλαιότερων δεκαετιών. Ο σύγχρονος έφηβος έχει 

απομακρυνθεί από την παραδοσιακή μεσογειακή κουζίνα θεωρώντας την «ξεπερασμένη» ή «μπανάλ» 

και αγνοεί τους κανόνες της υγιεινής διατροφής που είναι αναγκαίο να ακολουθεί καθώς βρίσκεται 

στο στάδιο της σωματικής του ανάπτυξης. Αυτή η αποξένωση και η ελλιπής γνώση γύρω από το θέμα 

του φαγητού ευθύνεται για την παχυσαρκία και τις διάφορες διατροφικές διαταραχές που ταλανίζουν 

ένα μεγάλο ποσοστό εφήβων στη χώρα μας. Υπάρχει, όμως, κι η άποψη που υποστηρίζει πως η 

ευμετάβλητη-εξαιτίας των ορμονών- ψυχοσύνθεση των εφήβων είναι εξίσου υπαίτια για την 

υπερκατανάλωση τροφών με υψηλή θερμιδική αξία και περιεκτικότητα σε λιπαρά, αφού σχετίζονται 

με το αίσθημα της ηδονής. Επιπλέον, οι υποστηρικτές αυτής της άποψης υπογραμμίζουν ότι η 

προαναφερθείσα έντονη κυκλοθυμία μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση πρόσληψης 

τροφής .Μέσα από τη διερευνητική εργασία μας αναζητήσαμε την απάντηση στο ερώτημα του αν η 

παραπάνω γνώμη αληθεύει ή όχι. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε κατά τη διερεύνησή 

μας ήταν διεξαγωγή συνεντεύξεων από ψυχολόγο και διατροφολόγο και η σύνταξη ερωτηματολογίων. 

Μέσα από τις συνεντεύξεις πληροφορηθήκαμε από ειδικούς για το αν ο ψυχολογικός παράγοντας έχει 

τις συνέπειές του στη διατροφή των εφήβων. Τα ερωτηματολόγια συνηγόρησαν δραστικά στα 

συμπεράσματά μας, εφόσον μέσα από αυτά ενημερωθήκαμε από τους ίδιους τους εφήβους για το 

επίπεδο των γνώσεών τους  γύρω από το θέμα της σωστής διατροφής και αν η τήρηση των κανόνων 

της αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Ο σκοπός της εργασίας μας είναι να καταγράψουμε ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν μια 

mailto:lykeio@aristotelio.edu.gr
mailto:ekokkinou@gmail.com
mailto:papachristoumary@hotmail.com


ισορροπημένη διατροφή, καθώς -επίσης- να εξετάσουμε ποιοι οι ψυχολογικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες των εφήβων. Στην απάντηση των δύο αυτών ερευνητικών 

ερωτημάτων συνεισέφεραν τα εξής ερευνητικά εργαλεία: ερωτηματολόγιο, συνέντευξη από ψυχολόγο 

και βιβλιογραφία. 

Αρχικά, απάντηση στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα λάβαμε από το ερωτηματολόγιο, μέσω του 

οποίου συλλέξαμε πολύτιμες πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων ενός ευρέος 

ηλικιακού πεδίου -12,13 και 18 ετών- προκειμένου να αποκτήσουμε μια πληρέστερη εικόνα. Οι 

ερωτήσεις -κλειστού τύπου και προσωπικού ύφους- διακρίνονταν σε δύο κατηγορίες. Σ’ αυτές, με τη 

βοήθεια των οποίων, διαπιστώσαμε πώς διαμορφώνεται το διαιτολόγιό τους και σε ποιο βαθμό 

ταυτίζεται με τους κανόνες μιας ισορροπημένης διατροφής (ερωτήσεις 1-4) και σ’ αυτές που στόχευαν 

στη διερεύνηση της ψυχολογίας κατά την εφηβεία και της επίδρασης που αυτή ασκεί στην 

κατανάλωση τροφίμων (ερωτήσεις 5-6). 

Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται παρακάτω: 

1. Ακολουθείτε τους σωστούς κανόνες διατροφής; (πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, 

απογευματινό, βραδινό); 

a. Ναι 

b. Όχι 

2. Πόσο συχνά παίρνετε πρωινό στο σπίτι; 

a. Κάθε μέρα 

b. Το Σαββατοκύριακο 

c. Ποτέ 

3. Πόσο συχνά τρώτε έτοιμο φαγητό την εβδομάδα; 

a. Κάθε μέρα 

b. 2-3 φορές 

c. Ποτέ 

d. Σπάνια 

4. Περιλαμβάνει η εβδομαδιαία διατροφή σας όλες τις ομάδες τροφών ( φρούτα, λαχανικά, 

όσπρια, ψάρια, ζυμαρικά, κρέας, γλυκά); 

a. Συχνά  

b. Ποτέ 

c. Πάντα 

5. Πώς επηρεάζει το άγχος τη διατροφή σας; 

a. Τρώω περισσότερο 

b. Τρώω λιγότερο 

c. Δεν επηρεάζει  

6. Τα αρνητικά συναισθήματα έχουν συνέπειες στη διατροφή σας; 

a. Ναι 

b. Όχι 

Ένα δεύτερο ερευνητικό εργαλείο αποτέλεσε η συνέντευξη από ψυχολόγο. Μ’ αυτήν εστιάσαμε 

αποκλειστικά στο ψυχολογικό κομμάτι της εργασίας (2
ο
 ερευνητικό ερώτημα). Συγκεκριμένα, η 

κατάθεση της κυρίας Παπαδοπούλου Φρ. ήταν κατατοπιστική για την κατανόηση των κριτηρίων που 

αντανακλούν την ψυχοσύνθεση των εφήβων στην κατανάλωση τροφών. Κάποιες συμβολικές 

ερωτήσεις, που τέθηκαν στην ψυχολόγο, ήταν οι εξής: 

 Οι ψυχολογικές μεταπτώσεις των εφήβων έχουν συνέπειές στη διατροφή τους; 

 Η διατροφή των παιδιών υφίσταται αλλαγές μετά το πέρασμά τους στην εφηβεία; 

Ως 3
ο
 ερευνητικό εργαλείο, η βιβλιογραφία – διαδικτυακή έρευνα παρείχε πληροφορίες που δεν 

εξασφαλίσαμε από τα άλλα εργαλεία απαντώντας και στα 2 σκέλη της εργασίας. Συγκεκριμένα, μέσα 

από αξιόπιστες ιστοσελίδες αποκτήσαμε στοιχεία καθοριστικής σημασίας, όπως αυτά που αφορούσαν 

στη δημιουργία του ερωτηματολογίου μας, καθώς επίσης και στην ανακάλυψη των ψυχολογικών 

παραγόντων που διαγράφουν τη διατροφική συμπεριφορά συναρτήσει της εφηβείας.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Για το σκοπό της εργασίας, εκπονήσαμε ερωτηματολόγια 6 ερωτήσεων σε παιδιά της Α’ και Β’ 

γυμνασίου, της Γ’ λυκείου και σε ενήλικες, προκειμένου να έχουμε ένα ευρύ ηλικιακό πεδίο. 



Όσον αφορά στην ερώτηση «Ακολουθείτε μια διατροφή η οποία περιλαμβάνει όλα τα γεύματα;»  

στην Α’ Γυμνασίου από ένα σύνολο 22 μαθητών οι θετικές και αρνητικές απαντήσεις ήταν ισόποσες. 

Στη Β’ Γυμνασίου από ένα σύνολο 19 μαθητών οι 13  (ποσοστό 68%), απάντησαν θετικά και μόλις 6 

αρνητικά (ποσοστό 32%). Στην Γ’ Λυκείου, από ένα σύνολο 17 μαθητών  οι 8 (ποσοστό 47%) 

απάντησαν καταφατικά ενώ 9 (ποσοστό 53%), αρνητικά. Στα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν  σε 

ενηλίκους , από τα 24 άτομα οι 10 (ποσοστό 42%) η απάντηση ήταν «ναι» ενώ 14 άτομα (ποσοστό 

58%) απάντησαν  «όχι». Συνολικά, από τα 82 άτομα που ερωτήθηκαν, τα 42 (ποσοστό 51%) 

ακολουθούν διατροφή που περιλαμβάνει όλα τα γεύματα, ενώ τα 40 (ποσοστό 49%), όχι (εικόνα 1).

 εικόνα 1 

Στην ερώτηση «Πόσο συχνά παίρνετε πρωινό στο σπίτι;» 17 μαθητές (ποσοστό 77%) της Α’ 

Γυμνασίου επέλεξαν την απάντηση  «κάθε μέρα», 4 (ποσοστό 18%) απάντησαν «μόνο το 

Σαββατοκύριακο» και μόλις ένας (ποσοστό 5%) απάντησε «ποτέ». Στη Β’ Γυμνασίου 13 μαθητές 

(ποσοστό 68%) απάντησαν «κάθε μέρα» και 6 (ποσοστό 32%) δήλωσαν ότι παίρνουν πρωινό μόνο το 

Σαββατοκύριακο. Στη συγκεκριμένη τάξη κανείς δεν επέλεξε την απάντηση «ποτέ». Στην Γ’ Λυκείου, 

8 μαθητές (ποσοστό 47%) επέλεξαν το «κάθε μέρα», ενώ ακριβώς το ίδιο ποσοστό επέλεξε μόνο στο 

«Σαββατοκύριακο». Και εδώ, μόνο ένα άτομο επέλεξε το»ποτέ». Στα ερωτηματολόγια που 

διανεμήθηκαν  σε ενηλίκους , οι 9 (ποσοστό 38%) απάντησαν «κάθε μέρα», οι 14 (ποσοστό 58%) 

«μόνο το Σαββατοκύριακο» και μόλις ένας (ποσοστό 4%) απάντησε «ποτέ». Συνολικά, 47 από τους 

ερωτηθέντες (ποσοστό 57%) παίρνουν πρωινό κάθε μέρα, 32 (ποσοστό 39%) μόνο το αββατοκύριακο 

και μόνο 3 (ποσοστό 4%) δεν παίρνουν πρωινό ποτέ, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 2. 

 εικόνα 2 

Μία ερώτηση ήταν κατά ποσό τρώνε έτοιμο φαγητό. Τα ποσοστά της Α και Β γυμνασίου ήταν 

14% κι 0% αντίστοιχα, ενώ οι Γ λυκείου και ενήλικες είχαν 6% και 4%. Στην απάντηση «2-3 

φορές» τα υψηλοτέρα ποσοστά συγκέντρωσαν η Β και Α γυμνασίου (21%-18%), ενώ τα 

χαμηλότερα οι ενήλικες και τα παιδιά της 3ης λυκείου με ποσοστά 4% και 12%, αντίστοιχα. Στην 

απάντηση «ποτέ»: παρόμοια ποσοστά, εκτός από την Γ’ λυκείου που συγκέντρωσε 13%. Η 

απάντηση «σπάνια» στην ιδία κλίμακα: ενήλικες συγκεντρώνουν 83%, ακολουθεί η Β’ 

γυμνασίου και η Γ’ λυκείου με 79% και 76% και η Α’ γυμνασίου με 68% (εικόνα 3).



εικόνα 3 

Η πρώτη επιλογή «συχνά» στους ενήλικες έρχεται με ποσοστό 63%. Στην κλίμακα 

διαβαθμίζονται η Γ λυκείου και η Β γυμνασίου (59% και 53% αντίστοιχα) και στην τελευταία 

κατάταξη των ποσοστών έρχεται η Α’ γυμνασίου με ποσοστό 41%. Η διαφορά στην επόμενη επιλογή, 

σε σχέση με τα ποσοστά, είναι ελάχιστη, ενώ φέρνουν ίδια αποτελέσματα η Β γυμνασίου και οι 

ενήλικες με 0%. Αυτών των οποίων η διατροφή περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφών είναι η Α και Β 

γυμνασίου με μικρή διαφορά (50% και 47% αντίστοιχα). Τέλος, στην ίδια κλίμακα ανήκουν και οι 

ενήλικες με την 3η λυκείου με ποσοστά μόλις 38% και 35%  (εικόνα 4). 

εικόνα 4 

Το άγχος δεν επηρεάζει τη διατροφή των παιδιών της Α’ και Β’ γυμνασίου σχεδόν στο ήμισυ 

(45% και 47% αντίστοιχα) και τους επηρεάζει λιγότερο σε ποσοστό 36% και 26% και καθόλου σε 

ποσοστό 18% και 26%, αντίστοιχα. Τη Γ’ λυκείου, το άγχος επηρεάζει περισσότερο τους μισούς 

(47%), λιγότερο το 1/3 και καθόλου το 1/4. Τους ενήλικες δεν επηρεάζει το άγχος σε ποσοστό 38% 

και επηρεάζει λιγότερο και καθόλου από 1/3 (εικόνα 5). 

εικόνα 5 

Τα αρνητικά συναισθήματα επηρεάζουν σε παραπλήσιο βαθμό τα παιδιά της Α’ και Β’ 

γυμνασίου σε ποσοστό 55% και 58%, αντίστοιχα. Ακόμη, στους μαθητές της Γ’ λυκείου τα αρνητικά 

συναισθήματα έχουν αντίκτυπο στη διατροφή στα 2/3 περίπου (59%). Στους ενήλικες, μόνο σε 

ποσοστό 17% (έναντι του 83%) δεν αντανακλώνται τα αρνητικά συναισθήματα στη διατροφή, όπως 

παρουσιάζεται στην εικόνα 6. 



εικόνα 6 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Κατά την περίοδο της εφηβείας συντελούνται συνταρακτικές αλλαγές στο σώμα, τον τρόπο ζωής 

και την ψυχοσύνθεση των ατόμων. Αυτές οι δραματικές αλλαγές στο σύνολο του εαυτού, οδηγούν σε 

συχνές και έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις. Η αμετάκλητη μετάβαση των εφήβων από την 

παιδικότητα στην ενηλικίωση, καθιστά την διαχείριση και αποδοχή αυτών των μεταβολών ιδιαίτερα 

δύσκολη, γεγονός που αντανακλάται και στη διατροφή τους. Επιπλέον, οι νέες ανάγκες του σώματος 

που ολοκληρώνει με ραγδαίους ρυθμούς την ανάπτυξή του, συνηγορούν δραστικά σε αυτό.  Η 

αντιμετώπιση περιστατικών με αφορμή την αύξηση βάρους δεν είναι ιδιαίτερα συχνή για έναν ειδικό, 

ούτε δύσκολη, καθώς το σημαντικό στάδιο της θεραπείας είναι να κατανοήσει ο έφηβος ότι αυτή είναι 

μια απολύτως φυσιολογική κατάσταση, απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστεί οι δραματικές  

και καθολικές αλλαγές. Εφόσον επιτευχθεί αυτό, αποβάλλεται το στρες του εφήβου γύρω από το 

βάρος του και η επιπλέον σύγκρουση μέσα του. Η αυτό-αντίληψή του βελτιώνεται και οι ίδιοι δεν 

έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό τους, σε ό,τι αφορά το σωματικό τους βάρος. Σε 

περιστατικά όπου έφηβοι προσπαθούν να ελέγξουν προβλήματα με τη διατροφή τους, εάν  δεν 

υπάρχουν βαθύτερα ψυχολογικά αίτια, η αγωνία τους οφείλεται στην έντονη προσπάθειά τους να 

διαμορφώσουν μια αυτό-εικόνα σύμφωνα με τις προσταγές των κοινωνικών επιταγών.  Τέλος, η 

επικρατούσα αντίληψη που υποστηρίζει ότι ο έφηβος καθώς βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης έχει 

ανάγκη μεγάλες ποσότητες φαγητού, φαίνεται πως δεν αληθεύει. Ισχύει, ότι η ανάπτυξη απαιτεί 

αναλογικά άλλες ποσότητες. Στα αγόρια αυξάνεται η μυϊκή μάζα και στα κορίτσια το λίπος, γεγονός 

που καθιστά απαραίτητη την πιο προσεχτική διατροφή. Το επίπεδο του αισθήματος της πείνας στα 

χρόνια της εφηβείας βρίσκεται σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα και ο έφηβος περνά αισθητά 

περισσότερο χρόνο εκτός σπιτιού, οπού οι υγιεινές προτάσεις είναι ελάχιστες. Τα δύο 

προαναφερθέντα συντέλεσαν στη δημιουργία της παραπάνω λανθασμένης -όπως αποδείχτηκε- 

αντίληψης. 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Διαπιστώσαμε μέσα από ιστοσελίδες ότι η συμπεριφορά των νέων επηρεάζει άμεσα τη διατροφή 

τους. Συγκεκριμένα η έντονη κυκλοθυμία που τους χαρακτηρίζει κατά την περίοδο της εφηβείας, 

σχετίζεται με τη δημιουργία ψευδούς αισθήματος πείνας και ανάγκης κατανάλωσης τροφών με υψηλή 

θερμιδική αξία και περιεκτικότητα σε λιπαρά, εφόσον προκαλούν συναισθηματική τέρψη. Οι έφηβοι 

που καταναλώνουν τις προαναφερθείσες κατηγορίες τροφών σε υπέρμετρο βαθμό, σε συνδυασμό με 

την καθιστική ζωή που διάγουν, καταλήγουν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Από την άλλη πλευρά, καθώς 

η ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου είναι διαφορετική, αρκετοί έφηβοι-κυρίως κορίτσια- επιλέγουν ως 

τρόπο αντίδρασης την άρνηση λήψης  φαγητού 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Μέσα από τα ερευνητικά εργαλεία (συνέντευξη από ψυχολόγο, ερωτηματολόγιο, βιβλιογραφία) 

διαπιστώσαμε ότι η ψυχολογία των νέων αντανακλάται στη διατροφή τους, καθώς το άγχος ή / και τα 

αρνητικά συναισθήματα έχουν αντίκτυπο στις καταναλωτικές τους συνήθειες (ερωτηματολόγιο).  

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήξαμε μέσα από τη συνέντευξη, με την οποία διαπιστώσαμε ότι οι 

σωματικές – βιολογικές, καταρχάς, μεταβολές επηρεάζουν σε έντονο βαθμό την ψυχοσύνθεσή του,  

εφόσον ο έφηβος βιώνει το μεταβατικό στάδιο από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Αυτό το νέο 

περιβάλλον και συναισθηματικό κενό προσπαθεί να εκδηλώσει αντιδραστικά, εκφράζοντάς το με 

«υποκατάστατα», ένα από τα οποία είναι και το φαγητό. Όπως ενημερωθήκαμε από την ψυχολόγο, η 



διατροφή στην εφηβεία διέπεται και από το αίσθημα ανεξαρτησίας, που καθίσταται απαραίτητο για 

την απελευθέρωσή και χειραφέτησή τους από γονείς και κηδεμόνες. 

Τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια, επίσης, ανέδειξαν την επιρροή που ασκεί η ψυχολογία 

στη διατροφή με τους ενήλικες να επηρεάζονται περισσότερο από τους μαθητές ψυχολογικά. Ακόμη, 

παρατηρήσαμε ότι οι ενήλικες ακολουθούν πιο ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει όλα τα 

γεύματα (και συγκεκριμένα πρωινό), ενώ παράλληλα καταναλώνουν σπανιότερα έτοιμο φαγητό.  

Η βιβλιογραφία επιβεβαίωσε τις αρχικές σκέψεις για αυξομείωση βάρους των εφήβων, που 

οδηγεί σε ακραίες μορφές σωματότυπου: είτε παχυσαρκία είτε ανορεξία. Κατανοήσαμε το γεγονός ότι 

οι έφηβοι αναγνωρίζουν τους κανόνες μιας «σωστής» διατροφής, αλλά συχνά τους  παρακάμπτουν εν 

γνώσει τους, θεωρώντας εύκολη επιλογή τα εστιατόρια ταχυφαγίας. Οι έφηβοι καταναλώνουν βάσει 

μιας έντονης τάσεως μίμησης: ερεθίσματα από ΜΜΕ, πρότυπα από τον κοινωνικό περίγυρο. 
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