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Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιατροφής 2011, τα περιοδικά FORMA και 

ΠΑΙ∆Ι & ΝΕΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ Οµίλου ∆ΑΦΝΗ – ΑΝΤΕΝΝΑ σε συνεργασία µε 

Επιστηµονική Οµάδα ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ και µε σύνθηµα 

«Ελληνική – Μεσογειακή διατροφή: Ασπίδα Υγείας!», παραχώρησαν τη ∆ευτέρα 10 

Οκτωβρίου στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο Αµαρουσίου Συνέντευξη Τύπουµε θέµα: 

Νεότερα ∆εδοµένα για την Ελληνική Μεσογειακή ∆ιατροφή. 

 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοστατιστικής – Επιδηµιολογίας της ∆ιατροφής του 

Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου κ. ∆ηµοσθένης Παναγιωτάκος αναφέρθηκε στην «Αξία 

του δείκτη Med Diet Score στη διαµόρφωση της υγείας». Συγκεκριµένα, ο κ. 

Παναγιωτάκος ανέλυσε την αξία των διατροφικών δεικτών στη µελέτη της 

αποτίµησης του βαθµού υιοθέτησης ενός διατροφικού προτύπου. Επιπλέον, εξήγησε 

τι χρησιµότητα αλλά και τη σηµασία του δείκτη Med Diet Score στη διαµόρφωση της 

ανθρώπινης υγείας. Ο δείκτης Med Diet Score αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο και για 

τη διατροφική έρευνα, διότισυνεισφέρει στην ολιστική αποτίµηση της διατροφής, 

λειτουργεί ως διαγνωστικό εργαλείο διαφόρων διατροφο-εξαρτώµενων νοσηµάτων 

και τέλος συσχετίζεται µε την πιθανότητα (κίνδυνο) εκδήλωσης των συγκεκριµένων 

νόσων. 

 

Η κα Βιργινία Παπαεµµανουήλ, Κλινική διαιτολόγος - διατροφολόγος, B.Sc, 

Τοµεάρχης Βόρειας Ελλάδας Ελληνικής ∆ιατροφολογικής Εταιρείας, µίλησε για τις 

«Προστατευτικές ιδιότητες της µεσογειακής διατροφής». Συγκεκριµένα, η κα 

Παπαεµµανουήλ ανέλυσε τις συνιστώσες της µεσογειακής διατροφής, η 

οποίαχαρακτηρίζεται από ποικιλία τροφίµων: ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά, άγρια 

χόρτα, βότανα, όσπρια, δηµητριακά, ξηρούς καρπούς και κόκκινο κρασί. Τα 

συγκεκριµένα τρόφιµα έχουν αποδεδειγµένα συνδεθεί µε χαµηλότερα ποσοστά 

καρκίνου, καρδιαγγειακών παθήσεων και θνησιµότητας.Οι επιστηµονικές έρευνες 

έχουν αποδείξει περίτρανα ότι η παραδοσιακή µεσογειακή διατροφή µειώνει τον 

κίνδυνο των καρδιακών παθήσεων. Πρόσφατη ανάλυση περισσότερων από µισό 

εκατοµµύριο υγιών ενήλικων έδειξε ότι η µεσογειακή διατροφή συσχετίστηκε µε 

µειωµένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, µειωµένη συχνότητα εµφάνισης 

καρκίνου, αλλά και των νόσων Parkinson και Alzheimer. Η Μεσογειακή ∆ιατροφή µε 

τα άφθονα θρεπτικά που περιλαµβάνει, τη σωστή αναλογία γευµάτων και το άφθονο 

ελαιόλαδο δεν σταµατά να αποτελεί αντικείµενο κλινικών µελετών παρέµβασης 

(Intervention studies). Εποµένως, η Ελληνική -Μεσογειακή διατροφή αποτελείασπίδα 

προστασίας του ανθρώπινου οργανισµού αποτρέποντας την εµφάνιση χρόνιων 

εκφυλιστικών νοσηµάτων. 

 

Τέλος, ο κ. ∆ηµήτρης Γρηγοράκης, κλινικός διαιτολόγος - διατροφολόγος, M.Sc., 

∆ιευθυντής της Επιστηµονικής Οµάδας ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ και 

πρόεδρος της Ελληνικής ∆ιατροφολογικής Εταιρείας, αναφέρθηκε στο θέµα: «Πόσο 

“Ελληνικά” - “Μεσογειακά” τρώνε σήµερα οι Έλληνες;». Συγκεκριµένα, ο κ. 

Γρηγοράκης παρουσίασε την έρευνα τηςΕλληνικής ∆ιατροφολογικής Εταιρείας, η 

οποία διεξήχθη πανελλαδικά σε 798 ενήλικες 18 – 73 ετών, 304 άνδρες και 494 

γυναίκες. ∆υστυχώς, η σύγχρονη ελληνική διατροφική πραγµατικότητα επιβεβαιώνει 

ότι οι σηµερινοί Έλληνες δεν τρώµε «Μεσογειακά». Οι αριθµοί µας προσγειώνουν 

στη σκληρή πραγµατικότητα: Περισσότεροι από 1,5 εκατοµµύριο Έλληνες 



εµφανίζουν υπέρταση (µόνο το 70% γνωρίζει το πρόβληµα, και από αυτούς, µόνο το 

51% λαµβάνει θεραπεία), το 40% του ελληνικού πληθυσµού παρουσιάζει τιµές 

χοληστερόλης επάνω από το φυσιολογικό (200 mg/dl) και ετησίως στην Ελλάδα 

καταγράφονται 15.000 - 16.000 εµφράγµατα. Επίσης, η συχνότητα του σακχαρώδη 

διαβήτη στην Ελλάδα είναι αντίστοιχη µε αυτή των Ευρωπαϊκών χωρών (4%), ένας 

στους δέκα άνδρες ηλικίας 50-59 ετών πάσχει από στεφανιαία νόσο και η πιθανότητα 

εµφάνισης της παχυσαρκίας έχει αυξηθεί κατά 10-40%. Βάσει των συµπερασµάτων 

της συγκεκριµένης έρευνας, η οποία διεξήχθη µε τη χρήση του δείκτη Med Diet 

Score, ο βαθµός µη ικανοποιητικής υιοθέτησης (σκορ κάτω του µέσου όρου) της 

µεσογειακής διατροφής από τους σηµερινούς Έλληνες είναι 50,13%, 51,97% στους 

άνδρες και 48,9% στις γυναίκες. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι 1 στους 2 Έλληνες δεν 

τρώει «Ελληνικά» – «Μεσογειακά»! Επίσης, 2 στους 10 Έλληνες (19,3% στο 

συνολικό πληθυσµό), 23,03% στους άνδρες και 17% στις γυναίκες, βρίσκονται σε 

διατροφικό κίνδυνο, συγκεντρώνοντας πολύ χαµηλό σκορ εφαρµογής υγιεινών 

διατροφικών συνηθειών. Εποµένως σήµερα, είναι επιβεβληµένο όλοι οι Έλληνες να 

εφαρµόσουν στην πράξη τις αρχές της Ελληνικής Παραδοσιακής – Μεσογειακής 

διατροφής. Αυτό πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα µε δεδοµένη τη σχέση 

αυτού του πρότυπου διατροφής µε τη βελτίωση της υγείας. 

 

Στην εκδήλωση απηύθυνε  χαιρετισµό ο κ. Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος του 

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγείας, ενώ συντονίστρια 

ήταν η κα Φαίη Ευθυµίου, διευθύντρια του περιοδικού FORMA. 

 

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Ελληνικής ∆ιατροφολογικής 

Εταιρείας 

Έρευνα για την Αντιοξειδωτική πρόσληψη Ενηλίκων Ελλήνων: 

Ένας στους δύο Έλληνες κινδυνεύει!!! 

 

Στο συγκεκριµένο συµπέρασµα κατέληξε έρευνα σε εκτενές δείγµα της Ελληνικής 

∆ιατροφολογικής Εταιρείας, η οποία ανακοινώθηκε σε συνέντευξη τύπου την Τρίτη 

12/10/2010, στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου, παρουσία του ∆ηµάρχου κ. Πατούλη. 

 

Εισαγωγή: 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής (άγχος, κάπνισµα, κακή διατροφή - ζωικά λιπαρά, ορµόνες 

& χηµικά των τροφίµων, ανεπαρκής ύπνος, χρήση κινητών τηλεφώνων, έκθεση σε 

χηµικές & τοξικές ουσίες - µόλυνση, ραδιενέργεια) υποβάλει τον άνθρωπο σε µία 

σειρά από «τοξικές» επιδράσεις από πολλούς περιβαλλοντικούς και διατροφικούς 

προ-οξειδωτικούς παράγοντες. Το βιολογικό αποτέλεσµα όλης αυτής της διαδικασίας 

είναι η αυξηµένη συγκέντρωση ελευθέρων ριζών (ενεργέςµορφέςοξυγόνου – R.O.S.) 

η οποία δηµιουργεί το φαινόµενο του Οξειδωτικού στρες, που µε τη σειρά του 

συνδέεται µε µια σειρά από εκφυλιστικά νοσήµατα όπως ο καρκίνος, τα 

καρδιαγγειακά νοσήµατα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η 

ρευµατοειδής αρθρίτιδα, η νόσος του Crohn και πολλά άλλα. 

Ως διατροφική απάντηση στο ανωτέρω φαινόµενο ορίζονται τα αντιοξειδωτικά των 

τροφίµων τα οποία ενισχύουν τη φυσική άµυνα του οργανισµού ενάντια στις 

καταστροφικές ελεύθερες ρίζες. Μέσα στις φυσικές τροφές υπάρχουν εκατοντάδες 

αντιοξειδωτικά, που είτε ενισχύουν τους αµυντικούς µη-χανισµούς του οργανισµού, 

είτε διαθέτουν την ικανότητα να αντιµετωπίζουν απευθείας τις ελεύθερες ρίζες και 

περιορίζουν ή να αποτρέπουν τις οξειδωτικές φθορές που προκαλούν. Κάθε τροφή 



περιέχει έναν ιδιαίτερο συνδυασµό αντιοξειδωτικών και ως εκ τούτου συνεισφέρει 

µοναδικά στην προστασία του ανθρώπινου οργανισµού. 

 

Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας συστήνει την κατανάλωση τουλάχιστον 5 µερίδων 

φρούτων & λαχανικών / ηµέρα, υπονοώντας τις ευεργετικές τους ιδιότητες µε βάση 

τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν. Ωστόσο, προκειµένου να ποσοτικοποιηθεί η 

πρόσληψη αντιοξειδωτικών από τους ερευνητές του Αµερικάνικου Υπουργείου 

Γεωργίας (U.S.D.A.) επινοήθηκε ο δείκτης ORAC (Oxygen Radical Absorbance 

Capacity – Ικανότητα Απορρόφησης Ριζών Οξυγόνου), ο οποίος απεικονίζει τη 

δύναµη που παρουσιάζει ένα τρόφιµο προκειµένου να είναι σε θέση να καταστρέψει 

τις ελεύθερες ρίζες. Κάθε τροφή διαθέτει τη δική της αντιοξειδωτική ισχύ ORAC και 

ως εκ τούτου συνεισφέρει µοναδικά στην αντιοξειδωτική προστασία του οργανισµού. 

Τροφές όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, τα προϊόντα ολικής άλεσης, οι 

σπόροι, τα βότανα, τα καρυκεύµατα και οι ξηροί καρποί, ξεχωρίζουν για τις 

αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες και κατ΄ επέκταση για τις µονάδες ORAC που 

περιέχουν. Η διατροφή του ανθρώπου σε φυσιολογικές καταστάσεις, βάσει της 

σύστασης του Αµερικάνικου Υπουργείου Γεωργίας (U.S.D.A.), θα πρέπει 

οπωσδήποτε να περιέχει καθηµερινά 3000–5000 µονάδες ORAC από τρόφιµα 

ανώτατης βιολογικής αξίας.Έτσι, στην πράξη ο δείκτης ORAC αποτελεί το 

αντιοξειδωτικό «νόµισµα» του οργανισµού, δηλαδή τη µονάδα µέτρησης της 

αντιοξειδωτικής απαίτησης του οργανισµού και πρόσληψης από τα τρόφιµα, όπως 

ακριβώς συµβαίνει στην περίπτωση της ενέργειας (θερµίδων). 

 

∆ιάφορες Αµερικανικές µελέτες δείχνουν ότι ο µέσος όρος αντιοξειδωτικής 

πρόσληψης Orac είναι 1.200 µονάδες και ότι µόνο το 9% των Αµερικανών 

καταναλώνει τις συνιστάµενες 5 µερίδες καθηµερινά! Αντίστοιχες έρευνες δεν έχουν 

διεξαχθεί στον ελληνικό πληθυσµό, ωστόσο είναι γνωστό ότι οι διατροφικές 

συνήθειες των Ελλήνων επιδεινώνονται διαρκώς, το Ελληνικό παραδοσιακό µοντέλο 

διατροφής δεν εφαρµόζεται στην πράξη, ενώ η Παχυσαρκία και σοβαρά χρόνια 

νοσήµατα απειλούν τους Έλληνες σήµερα. 

 

Προκειµένου να διαπιστωθεί η σηµερινή κατάσταση του Ελληνικού πληθυσµού και 

µε βάση τα ανωτέρω δεδοµένα, η Ελληνική ∆ιατροφολογική Εταιρεία διεξήγαγε 

µεγάλη έρευνα σε ένα εκτεταµένο δείγµα σε επτά περιοχές, για το κατά πόσο είναι 

επαρκής η σηµερινή αντιοξειδωτική πρόσληψη των Ενηλίκων Ελλήνων. Για το λόγο 

αυτό λήφθηκε δείγµα από 798 Ενήλικες 18 - 73 ετών, το οποίο αποτελούσαν 304 

Άνδρες και 494 Γυναίκες, οι οποίοι προσήλθαν σε ∆ιαιτολογικές Μονάδες σε: 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιωάννινα, Κορινθία, Κρήτη και Κεφαλονιά, στο 

χρονικό διάστηµα Ιούνιος - Σεπτέµβριος 2010. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 

περιγράφονται ως εξής: Το δείγµα ζυγίστηκε & µετρήθηκε το ύψος του, 

υπολογίστηκε ο ∆είκτης Σωµατικής Μάζας, µετρήθηκε η περίµετρος Μέσης, 

λήφθηκε ερωτηµατολόγιο συνηθειών διατροφής, ανάκληση 24ώρου βάσει 

προσωπικής συνέντευξης και συµπληρώθηκαν ∆ιατροφικά Ηµερολόγια τύπου FFQ. 

Το κάθε τρόφιµο αναλύθηκε στην ποσότητα που αναφέρθηκε µε βάση τον πίνακα 

δεδοµένων του USDA. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό 

SPSS 17.0, ενώ οι συσχετίσεις µεταξύ συνεχών µεταβλητών πραγµατοποιήθηκαν µε 

τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης του Pearson (ή του Spearman, στην περίπτωση 

µη κανονικότητας). 

 

Τα αποτελέσµατα έχουν ως ακολούθως: 



Ο µέσος όρος αντιοξειδωτικής πρόσληψης του συνολικού δείγµατος ανερχόταν στις 

3526,23 µονάδες Orac (2533,80 Orac για τους άνδρες και 3.773,77 Orac για τις 

γυναίκες). Στην περίπτωση αυτή το φύλο συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε την 

πρόσληψη ORAC. Συγκεκριµένα, οι γυναίκες εµφανίζουν κατά µέσο όρο µεγαλύτερη 

αντιοξειδωτική πρόσληψη της τάξεως των 1.242,11 ORAC, σε σχέση µε τους άντρες 

(p value=0,025, αποτέλεσµα στατιστικά σηµαντικό). Επίσης, βρέθηκε ότι ποσοστό 

της τάξεως του 52,63% του συνολικού δείγµατος (70% των ανδρών και 48,94% των 

γυναικών) δεν καλύπτει τις αντιοξιεδωτικές του απαιτήσεις δηλαδή βρίσκεται κάτω 

από το όριο που συστήνει το USDA. Επιπλέον, ποσοστό 64,91% του συνολικού 

δείγµατος (85% των ανδρών και 60,64% των γυναικών) προσλαµβάνει 

αντιοξειδωτικά κάτω από το µέσο όρο πρόσληψης που συστήνει το USDA δηλαδή 

βρίσκεται στο όριο κινδύνου. Από τις επιµέρους συσχετίσεις που πραγµατοποιήθηκαν 

βρέθηκε ότι η αντιοξειδωτική πρόσληψη µε βάση την κλίµακα ORAC σχετίζεται 

στατιστικά σηµαντικά και θετικά µε την ηλικία (Pearson=0,202, p-value=0,025 σε 

ε.σ. 5%). ∆ηλαδή, τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας εµφανίζουν µεγαλύτερη πρόσληψη 

αντιοξειδωτικών σε σχέση µε τις µικρότερες ηλικίες. Σχετικά µε το συσχετισµό του 

επίπεδου σωµατικού βάρους (δείκτης ΒΜΙ) και της αντιοξειδωτικής πρόσληψης 

φαίνεται ότι η σχέση µεταξύ ΒΜΙ και ORAC τείνει να είναι αρνητική, δηλαδή όσο 

µεγαλύτερο ∆είκτη Μάζας Σώµατος έχει κάποιος τόσο µικρότερη πρόσληψη ORAC 

παρουσιάζει (Pearson=-0,116, p-value=0,202) και αντιστρόφως, όµως το αποτέλεσµα 

δεν είναι στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5%. Το ίδιο 

ακριβώς συµβαίνει και για Περίµετρο Μέσης, η οποία αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα Οξειδωτικού στρες και φλεγµονής. 

 

Συµπεράσµατα: 

Με βάση τα συµπεράσµατά µας φαίνεται πως ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού 

(52,63%) υπολαµβάνει αντιοξειδωτικά, δηλαδή βρίσκεται κάτω από το όριο της 

Συστηνόµενης Ηµερήσιας Πρόσληψης Αντιοξειδωτικών. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται 

σε 70% για τους άνδρες και σε 48,94% για τις γυναίκες, ενώ ένα ποσοστό κατά πολύ 

µεγαλύτερο της τάξης του 85% για τους άνδρες και 60,64% για τις γυναίκες 

βρίσκεται κάτω από το Μέσο Όρο της προτεινόµενης αντιοξειδωτικής πρόσληψης. 

 

Ένας µεγάλος όγκος επιστηµονικής βιβλιογραφίας υποστηρίξει τον κεντρικό ρόλο 

που διαδραµατίζει το Οξειδωτικό στρες και οι ενεργέςµορφέςοξυγόνου (ROS) στην 

πρόκληση και στην προαγωγή τόσο της καρκινογένεσης όσο και άλλων χρόνιων 

εκφυλιστικών νοσηµάτων. Οι ενώσεις αυτές τροποποιούν άµεσα τα νουκλεϊνικά οξέα 

και καταστρέφουν τα κύτταρα αλληλεπιδρώντας µε τα λιπίδια και τις πρωτεΐνες των 

κυτταρικών µεµβρανών (Ames 1989, Cross et al 1987, Frenkel 1992, Kovacic et al 

2001, Loft et al 1996, Poulsen et al 1998). Ο βαθµός και η έκταση της καταστροφής 

που προκαλείται από τις ROS εξαρτώνται από την ισορροπία µεταξύ των προ-

οξειδωτικών (των ουσιών που προάγουν την οξείδωση) και των αντιοξειδωτικών 

παραγόντων που εµπλέκονται στην εξουδετέρωση (ουδετεροποίηση) των ROS 

(Valko et al 2004). Πολλαπλές µελέτες τόσο σε πειραµατόζωα, όσο και σε 

ανθρώπους έχουν καταδείξει τις σοβαρές επιπτώσεις των προ-οξειδωτικών 

µηχανισµών στον κύκλο ζωής των κυττάρων σε ποικίλους ιστούς, 

συµπεριλαµβανοµένου του επιθηλίου του πνεύµονα, του κόλου, του προστάτη και 

του µαστού – των τεσσάρων πιο συνηθισµένων περιοχών ανάπτυξης καρκινωµάτων 

στους ανθρώπους (Lipkin et al 1985, Lipkin 1987, Rozen 1992, Koyama & Geddes 

1998, Fleshner & KlotzDiet 1999, Kang 2002, De Marzo et al 2004). 

 



Με δεδοµένες τις ανωτέρω επισηµάνσεις τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης 

έρευνας σηµαίνουν τα ακόλουθα: 

 

- Ένας στους δύο Έλληνες (επτά στους δέκα άνδρες και µία στις δύο γυναίκες) 

κινδυνεύει!!! 

- Έξι στους δέκα Έλληνες (οχτώ στους δέκα άνδρες και έξι στις δέκα γυναίκες) 

βρίσκονται στο όριο κινδύνου! 

- Οι άνδρες λαµβάνουν πολύ λιγότερα αντιοξειδωτικά κατά µέσο όρο σε σχέση µε τις 

γυναίκες, οι οποίες φαίνεται ότι διατρέφονται καλύτερα! Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 

µέσος όρος αντιοξειδωτικής πρόσληψης των ανδρών (2.533,80 Orac) υπολείπεται 

σηµαντικά κατά 15,6% του κατώτερου ορίου που θέτει το USDA (3.000 Orac). Το 

φαινόµενο αυτό ίσως να εξηγεί τον αυξηµένο κίνδυνο σε χρόνια νοσήµατα και την 

υψηλή θνησιµότητα που παρατηρείται στους άνδρες, σε σχέση µε τις γυναίκες. 

- Οι ηλικιωµένοι φαίνεται ότι εµφανίζουν καλύτερες διατροφικές συνήθειες 

αναφορικά µε την αντιοξειδωτική πρόσληψη σε σχέση µε τους νεότερους. 

 

Με δεδοµένο ότι η ανεπαρκής πρόσληψη αντιοξειδωτικών προάγει το φαινόµενο του 

Οξειδωτικού στρες και αυτό µε τη σειρά του ευθύνεται για τα σοβαρά προβλήµατα 

υγείας, είναι φανερό πως η συγκεκριµένη έρευνα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου! 

 

Η αντιµετώπιση του οξειδωτικού στρες µέσω µιας αντιοξειδωτικής διατροφής 

θεωρείται απαραίτητη για την πρόληψη ή την αντιµετώπιση σοβαρών χρόνιων 

εκφυλιστικών νοσηµάτων και της παχυσαρκίας. Ο συγκεκριµένος τύπος διατροφής 

αποτελεί το απόλυτο µέτρο για την επίτευξη µιας καλύτερης υγείας! Φρούτα, 

λαχανικά, όσπρια και ξηροί καρποί καλούνται µέσα από τη φιλοσοφία της 

«διατροφής πλούσιας σε µονάδες ORAC» να πληµµυρίσουν το ανθρώπινο 

διατροφολόγιο. Με τον τρόπο αυτό ως Έλληνες, αξιοποιούµε στο έπακρο την 

ευκαιρία που µας χαρίζει ο µοναδικός πλούτος της ελληνικής φύσης και η ιδιαίτερη 

τύχη να ζούµε σε µία χώρα η οποία γέννησε όχι µόνο τον πολιτισµό, αλλά και τις 

διατροφικές αξίες! 

 

Επισηµάνεις: 

Η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται ως πιλοτική µελέτη και αποτελεί την πρώτη 

έρευνα διατροφικής αντιοξειδωτικής πρόσληψης σε Έλληνες ενήλικες. 

 

Περιορισµοί: 

Το δείγµα το οποίο επιλέχθηκε δεν µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του 

Ελληνικού πληθυσµού, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από επτά διάφορες περιοχές 

που όµως µπορεί να µην αντιπροσωπεύουν το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. 

Επίσης, το δείγµα χαρακτηρίζεται ως «ευαισθητοποιηµένο» µε βάση το 

χαρακτηριστικό ότι προσήλθε οικιοθελώς στις ∆ιαιτολογικές Μονάδες όπου 

πραγµατοποιήθηκε η έρευνα. Ένας επιπλέον περιορισµός είναι και η ανισοµερής 

κατανοµή Ανδρών – Γυναικών του δείγµατος. Τέλος, η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε 

τη χρήση Ανάκλησης 24ώρου και FFQ. Παρά το γεγονός ότι ορισµένοι συγγραφείς 

θεωρούν ότι ο συνδυασµός Ανάκλησης 24ώρου και FFQ αποδίδει αξιόπιστα 

αποτελέσµατα, ως Ελληνική ∆ιατροφολογική Εταιρεία θεωρούµε ότι οι επόµενες 

έρευνες θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν µε τη βοήθεια Ανάκλησης Τριήµερου (2 

καθηµερινές & 1 αργία) ή επταηµέρου Ηµερολογίου Καταγραφής Γευµάτων. 

Θεωρώντας τα αποτελέσµατα της παρούσης µελέτης ως προκαταρτικά, 



υπογραµµίζουµε ότι σαφώς απαιτούνται περισσότερες έρευνες προκειµένου να 

επιβεβαιώσουν τα συµπεράσµατα της συγκεκριµένης εργασίας. 

 

Για την Ελληνική ∆ιατροφολογική Εταιρεία 
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