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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην ποιότητα διατροφής των χωρών που µαστίζονται 

από αυτή, αποτέλεσαν αντικείµενο αυτής της έρευνας, µε σκοπό να γίνουν αντιληπτές οι βασικές 

αιτίες που συντρέχουν γι’ αυτή την επίδραση. 

Για την καλύτερη προσέγγιση του θέµατος της έρευνας, το γενικό µέρος αυτού του πονήµατος 

διακρίνεται σε δύο τµήµατα: ∆ιατροφή και οικονοµική κρίση. Η εκτενής ανάπτυξη αυτών των δύο 

παραµέτρων κρίθηκε αναγκαία, µε σκοπό την εµβάθυνση του µεγέθους των επιπτώσεων της 

οικονοµικής κρίσης στην ποιότητα διατροφής των ατόµων της τρίτης ηλικίας. 

Στο ειδικό µέρος επιχειρήθηκε ποιοτική έρευνα µε τη χρήση δοµηµένων ερωτηµατολογίων, 

σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 307 ηλικιωµένων των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων 

(Κ.Α.Π.Η.) του ∆ήµου Λαρισαίων. Οι ερωτήσεις αφορούσαν σε θέµατα ποσοτικής και ποιοτικής 

κατανάλωσης τροφίµων, ψυχαγωγίας, στον τρόπο που βιώνουν την κρίση και στο πώς αντιµετωπίζουν 

το µέλλον. 

Χρησιµοποιήθηκε η κλασική µέθοδος SPSS στατιστικής ανάλυσης για την εκτίµηση των 

συχνοτήτων και του ποσοστού αυτών στα διάφορα ερωτήµατα της έρευνας, χρησιµοποιώντας 

παράλληλα την ιεραρχία ταξινόµησης, ώστε να εντοπιστούν οµαδοποιήσεις ηλικιωµένων µε παρόµοια 

χαρακτηριστικά και να εξαχθούν συµπεράσµατα για την επίδραση της οικονοµικής κρίσης στις 

διατροφικές συνήθειες και τις επιπτώσεις αυτής στην ποιότητα ζωής τους. 

Ύστερα από συζήτηση των αποτελεσµάτων της έρευνας, έγινε αντιληπτό πως πιθανότατα οι 

πόροι στη συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα είναι πενιχροί και οι περικοπές στις συντάξεις µαζί µε 

την εύλογη αδυναµία αύξησης του εισοδήµατος, έχουν οδηγήσει σε µεταβολή των διατροφικών 

συνηθειών αλλά και του τρόπου ζωής τους (π.χ. ψυχαγωγία).   

 

Λέξεις κλειδιά: κρίση, διατροφή, οικονοµία, επιπτώσεις, ποιότητα. 
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ABSTRACT 

The subject of this research is “The impact of the economic crisis in the food quality of the 

countries ridden” and was made in order to let us understand the basic causes that granted this 

influence.  

For a better approach to the research topic, the general part of this work is divided into two 

parts: Nutrition and economic crisis. The extensive development of these two parameters was 

necessary to deepen the magnitude of the economic crisis in the food quality of elderly. 

In the special part, a qualitative research was made, using structured questionnaires on a 

representative sample of 307 elderly of Open Care Centers (KAPI) of the Municipality of Larissa. The 

questions were related to quantitative and qualitative food consumption, entertainment topics, the way 

they experience the crisis and how they face the future. 

We used the classic method of SPSS statistical analysis to estimate the frequency and the 

percentage of those in the various research questions, while using the classification hierarchy to 

identify clusters of elderly with similar characteristics and to draw conclusions on the effects of the 

economic crisis on dietary habits and impact of this on their quality of life. 

After discussion of the survey results, it was realized that 

probably the resources in this population is scarce and the cuts to pensions together with the fair 

weakness in income growth, have led to a change in dietary habits and lifestyle (e.g. entertainement). 

 

Word keys: crisis, nutrition, economy, impact, quality. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η  παγκόσµια οικονοµική κρίση, η οποία επέφερε και επισιτιστική κρίση, αποτέλεσε τον 

καθοριστικό παράγοντα της επιλογής του θέµατος της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας. 

 Η διατροφή των ανθρώπων αποτελεί το σηµαντικότερο παράγοντα για την ποιότητα της ζωής 

τους. Το κατά πόσο τρέφεται καλά ένας οργανισµός, είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τον τρόπο ζωής του, 

το βιοτικό του επίπεδο, την κοινωνική του τάξη, το επάγγελµα και τις προτιµήσεις του καθώς και τον 

γεωγραφικό τόπο στον οποίο ζει. 

 Η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008, που οδήγησε σε παγκόσµια οικονοµική κρίση, αποτελεί 

το σηµαντικότερο παράγοντα δυσµενούς επιρροής στη διατροφή των ανθρώπων, µε επιπτώσεις στην 

ποιότητα και στη χρονική διάρκεια της ζωής τους. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να ανιχνευτούν οι πρώτες επιδράσεις της οικονοµικής 

κρίσης στις διατροφικές συνήθειες των ατόµων της τρίτης ηλικίας του ∆ήµου Λαρισαίων και πώς 

αυτές επηρέασαν την ποιότητα ζωής τους, να αναγνωριστούν οι τρόποι διατροφικής προσαρµογής 

τους στα νέα οικονοµικά δεδοµένα και να διερευνηθούν οι πιθανές µελλοντικές τους τάσεις σε 

ειδικότερα ζητήµατα διατροφικών επιλογών. 

Για την καλύτερη επιστηµονική τεκµηρίωση αυτού του σκοπού η εργασία αυτή χωρίζεται σε 

δύο µέρη: Στο γενικό µέρος και στο ειδικό µέρος (ερευνητικό). 

Στο γενικό µέρος έχουµε δύο τµήµατα: διατροφή (α΄ τµήµα) και οικονοµική κρίση (β΄ 

τµήµα). Είναι δύο βασικές παράµετροι ανάπτυξης για την καλύτερη προσέγγιση του θέµατος: «Οι 

επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην ποιότητα διατροφής της τρίτης ηλικίας». 

Το πρώτο τµήµα του γενικού µέρους ξεκινά µε τον ορισµό της διατροφής καθώς και µε πολύ 

βασικά στοιχεία των εννοιών της δίαιτας και της διαιτητικής. Ακολουθεί κάποια βασική αναφορά για 

την έννοια της υγιεινής διατροφής και για τα ευεργετικά της οφέλη. 

Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων από την αρχαιότητα έως την τουρκοκρατία καθώς και 

οι διατροφικές συνήθειες αρχαίων πολιτισµών έως τον 19o αιώνα, αποτελούν το κεφάλαιο της 

ιστορικής αναδροµής. Η ανάπτυξη αυτή κρίθηκε απαραίτητη, γιατί αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της 

διατροφής στο πέρασµα των χρόνων ως ακρογωνιαίος λίθος, που οδηγεί τον άνθρωπο σε µία ποιοτική 

ζωή, καθώς επίσης προβάλλεται και ο ρόλος της ως πολύτιµο στοιχείο πολιτιστικής κληρονοµιάς και 

ιστορικής αξίας.   

Ακολουθεί µία αναφορά στα σύγχρονα διατροφικά  µοντέλα (µεσογειακό και αµερικάνικο), 

µε σκοπό τη σε βάθος κατανόηση της υγιεινής διατροφής.  

Η διατροφική κρίση είναι µία πραγµατικότητα για τις χώρες που µαστίζονται από οικονοµική 

κρίση. Στο γενικό µέρος της εργασίας επιχειρείται µία ανάπτυξη αυτού του φαινόµενου, η οποία 

επικεντρώνεται στον ορισµό της, στα αίτια και τις συνέπειές της στην υγεία. 
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Η υπερπαραγωγή τροφίµων, σε συνδυασµό µε την άνιση κατανοµή τους στις  χώρες, έχει 

προκαλέσει φαινόµενα διαταραχών σίτισης εκ διαµέτρου αντίθετα, τον υπερσιτισµό και τον 

υποσιτισµό. Η ανάπτυξή τους στοχεύει στο να αναδυθεί το πρόβληµα αυτό ως υπαρκτό, να τονιστούν 

οι συνέπειές τους σε ατοµικό και σε κοινωνικό επίπεδο, προκειµένου να γεννηθεί ένας γενικότερος 

προβληµατισµός επίλυσης των διαταραχών σίτισης.   

Το δεύτερο τµήµα του γενικού µέρους ξεκινάει µε τον ορισµό της οικονοµικής κρίσης, τα 

χαρακτηριστικά της και τις κατηγορίες των κρίσεων, µε σκοπό να επιτευχθεί καλύτερη προσέγγιση 

του θέµατος. 

Ακολουθεί η ανασκόπηση των οικονοµικών κρίσεων από την αρχαιότητα έως σήµερα, τόσο 

στον ελλαδικό χώρο όσο και σε παγκόσµια κλίµακα. Η αναδροµή αυτή αποσκοπεί στον 

παραλληλισµό της σύγχρονης οικονοµικής κρίσης µε τις αντίστοιχες του παρελθόντος. 

Στη συνέχεια, αναζητούνται οι αιτίες και οι επιπτώσεις της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης σε 

Ελλάδα και άλλα κράτη, επιδιώκοντας να ξεδιπλωθούν σε βάθος οι πτυχές του προβλήµατος .  

Για τον ίδιο λόγο γίνεται εκτενής ανασκόπηση σε παγκόσµια κλίµακα των διατροφικών 

µεταβολών που επέφερε η οικονοµική κρίση, µε συνέπεια κοινωνικές εξεγέρσεις. 

 Ο ορισµός της φτώχειας, όπως περιγράφεται στην παρούσα µελέτη, έχει σαφή και 

ενδιαφέρουσα, αλλά και διαφορετική, εννοιολογική προσέγγιση µεταξύ αναπτυσσόµενων και 

αναπτυγµένων χωρών. 

Ο επίλογος του γενικού µέρους αφορά στις διατροφικές ιδιαιτερότητες των ατόµων της τρίτης 

ηλικίας. Τα προβλήµατα υγείας της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας, που έχουν σαφή αντίκτυπο 

στην ποιότητα διατροφής, είναι µία βασική παράµετρος, η οποία λήφθηκε υπόψη στα 

ερωτηµατολόγια, ώστε να αποκλεισθεί και να επικεντρωθεί η έρευνα στην αναζήτηση αιτιών που 

απορρέουν καθαρά από τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην ποιότητα διατροφής των ατόµων 

της τρίτης ηλικίας.  

Στο ειδικό µέρος (ερευνητικό), περιγράφεται αναλυτικά η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε 

για τη µελέτη. Επιπλέον, παρατίθεται το ερωτηµατολόγιο, το οποίο περιλαµβάνει συγκριτικά 

ερωτήµατα προ και µετά κρίσης, όσον αφορά στη διαφοροποίηση του εισοδήµατος, στην ποσοτική 

και ποιοτική διαφοροποίηση στην κατανάλωση τροφίµων, στις επιλογές ψυχαγωγίας και στη θυµική 

προσέγγιση του µέλλοντος από τα ηλικιωµένα άτοµα. Το δείγµα του πληθυσµού µελέτης επελέγη µε 

βάση τους κανόνες της στατιστικής, προκειµένου να είναι τυχαιοποιηµένο και αντιπροσωπευτικό. 

Συνολικά συλλέχτηκαν 307 ερωτηµατολόγια, ακολούθησε στατιστική ανάλυση αυτών µε τη µέθοδο 

SPSS και παρουσίαση - συζήτηση των αποτελεσµάτων. 

Αξίζει να σηµειωθεί, πως αντίστοιχες µελέτες για τον Ελλαδικό χώρο, στην εποχή της 

οικονοµικής κρίσης, δεν έχουν δηµοσιευθεί έως τη συγγραφή της παρούσας και αυτό καθιστά 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:19 EEST - 34.220.209.173



 11 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την προσέγγιση των επιπτώσεων της κρίσης στο πιο ευαίσθητο ηλικιακά 

τµήµα του πληθυσµού. 
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«Μόνο όταν θα έχεις κόψει το τελευταίο δέντρο,  

θα έχεις ψαρέψει το τελευταίο ψάρι  
και θα έχεις µολύνει τον τελευταίο ποταµό,  

θα κατανοήσεις ότι δεν µπορείς να φας χρήµατα».  

Αφήγηµα από την ινδιάνικη φυλή Cree. 
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 1. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

Η ετυµολογία της λέξης «διατροφή» προέρχεται από το ρήµα διατρέφω (δια και τρέφω). 
[1]

 

 

  1.1. Ορισµοί: ∆ιατροφή - ∆ίαιτα – ∆ιαιτολογία – Υγιεινή διατροφή 
[2,3]

 

∆ιατροφή είναι η επιστήµη που εξετάζει την επίδραση των θρεπτικών υλών  στον ανθρώπινο 

οργανισµό. Οι οµάδες των «θρεπτικών συστατικών» είναι έξι και περιλαµβάνουν τις πρωτεΐνες, τους 

υδατάνθρακες, τα λίπη, τις βιταµίνες, τα ιχνοστοιχεία, τα µέταλλα και το νερό. 

Η επιστήµη της διατροφής µελετά τις θρεπτικές ύλες, τις ποσοτικές ανάγκες του οργανισµού 

σε αυτές, τα αποτελέσµατα της ανεπάρκειας ή υπερβολικής λήψης των θρεπτικών υλών, την πέψη και 

απορρόφηση των τελικών προϊόντων των θρεπτικών υλών και το ρόλο τους στον οργανισµό, τους 

τρόπους αποθήκευσης της περίσσειας αυτών και γενικά τις µεταβολές και τα αποτελέσµατα των 

µεταβολών των διαφόρων τροφίµων (και όχι µόνο) στον οργανισµό. 

Τα διατροφικά διαλύµατα που χορηγούνται παρεντερικά ή µε ενδογαστρικό σωλήνα, 

αναφέρονται ως διατροφή ασθενών. Η διατροφή, επίσης, µελετά και τις επιπτώσεις στην υγεία από 

την υπερκατανάλωση διαιτητικών προϊόντων (π.χ. βιταµινών). 

Το γνωστικό αντικείµενο της διατροφής βρίσκει πρακτική εφαρµογή στις επιστήµες της 

∆ιαιτητικής και της ∆ιαιτολογίας. 

 Ο όρος ∆ίαιτα αναφέρεται σε µια ειδική διατροφή, που περιλαµβάνει ένα συγκεκριµένο 

σύνολο τροφίµων και αποβλέπει σε κάποιο σκοπό (π.χ. την απώλεια βάρους). 

∆ιαιτολογία είναι η επιστήµη που εξετάζει τους κανόνες της σωστής διατροφής και το πώς 

αυτοί σχετίζονται µε τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού σε φυσιολογικά πλαίσια. Οι κανόνες 

αυτοί αφορούν τις ουσίες και τον τρόπο πρόσληψης της τροφής, π.χ. το είδος και τον χρόνο των 

γευµάτων. Η διαιτολογία επεκτείνεται και στη µελέτη της σύνδεσης της διατροφής µε την ανθρώπινη 

συµπεριφορά. 

Σύµφωνα µε τον Ιπποκράτη, εκείνο που διατηρεί την υγεία είναι η ισοµερής κατανοµή και η 

ακριβής µείξη, µέσα στο σώµα, των δυνάµεων (= ισονοµία) του ξηρού, του υγρού, του κρύου, του 

γλυκού, του πικρού, του ξινού και του αλµυρού. Την Αρρώστια την προκαλεί η επικράτηση του ενός 

(= µοναρχία). Η θεραπεία επιτυγχάνεται µε την αποκατάσταση της διαταραχθείσας ισορροπίας, µε τη 

µέθοδο της «αντίθετης από την πλεονάζουσα δύναµη». Επίσης, είναι γνωστή και η έκφρασή του «Ας 

γίνει η τροφή το φάρµακό µας και το φάρµακό µας η τροφή µας». 

Με τον όρο υγιεινή διατροφή εννοούµε την ισορροπηµένη διατροφή, η οποία επιτυγχάνεται 

µε τη σωστή λήψη λιπών, υδατανθράκων, πρωτεϊνών, βιταµινών, µετάλλων και νερού. 

Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ισορροπηµένης διατροφής είναι η ποικιλία, η επάρκεια και η 

µετριοπάθεια. Η υγιεινή διατροφή έχει ως στόχο την κάλυψη όλων των αναγκών του οργανισµού σε 

ενέργεια. 
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  1.2. Ευεργετικά οφέλη της υγιεινής διατροφής [4]
 

Με την τήρηση των κανόνων της υγιεινής διατροφής επιτυγχάνεται: 

• Η φυσιολογική τιµή χοληστερίνης στο αίµα, µε αποτέλεσµα τη σωστή ρύθµιση της 

αρτηριακής πίεσης, τη διατήρηση κανονικού σωµατικού βάρους και τη µείωση του κινδύνου 

καρδιοπαθειών. 

• Η ελάττωση του κινδύνου εµφάνισης καρκίνου και διαβήτη. 

 

 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 
[5]

 

  2.1. Ιστορική αναδροµή ελληνικής διατροφής 

Η Ελλάδα έχει γαστρονοµική παράδοση περίπου 4000 χρόνων. Ιστορικά είναι ένας 

πρόδροµος της ∆υτικής κουζίνας, µε µαγειρική εξάπλωση µέσω της αρχαίας Ρώµης σε όλη την 

Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Ο Αρχέστρατος ήταν ο πρώτος µάγειρας της αρχαίας Ελλάδας. 

Σύµφωνα µε τις πηγές, το 320 π.Χ. έγραψε την «ηδυπάθεια», που ήταν το πρώτο βιβλίο µαγειρικής 

της ιστορίας.  

Το ελαιόλαδο, τα λαχανικά, τα φρούτα, τα καρυκεύµατα, τα όσπρια, τα δηµητριακά τα 

κρέατα και βέβαια το ψάρι, αποτελούσαν τα κύρια συστατικά της  γαστρονοµίας των αρχαίων 

Ελλήνων. Επίσης, έτρωγαν πολύ ψωµί, γι’ αυτό ο Όµηρος τους αποκαλεί «ψωµοφάγους».  

Οι αλλεπάλληλοι πόλεµοι, το άγονο έδαφος και οι δυσκολίες των συγκοινωνιών, οδήγησαν 

την αρχαία Ελλάδα σε οικονοµικό µαρασµό. Αυτό βέβαια επηρέασε τη διατροφή των Ελλήνων, η 

οποία χαρακτηριζόταν για τη λιτότητά της.  Ειδικά οι Αθηναίοι ήταν φηµισµένοι για την ολιγοφαγία 

τους, γι’ αυτό βγήκε και η έκφραση «αττικηρώς ζην». 

Ο Ροµπέρ Φλασέρ, στο έργο του «∆ηµόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων», 

περιγράφει µία τυπική µέρα της ζωής ενός Αθηναίου πολίτη. Από το βιβλίο του αντλούµε σηµαντικές 

πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειές τους: 

Το ακράτισµα ήταν το πρωινό γεύµα των Αθηναίων, το οποίο  περιλάµβανε κριθαρένιο ψωµί 

(µάζα από κριθάρι για το λαό), άρτο από σιτάρι για τους πλουσίους, βουτηγµένος σε ανέρωτο κρασί. 

Επίσης, το πρωινό τους συνόδευαν ξηροί καρποί, αµύγδαλα, σύκα, καρύδια και µία κούπα από 

κυκεών (ελληνικό ποτό φτιαγµένο από νερό, κριθάρι και βότανα). Το άριστον, ένα απλό και γρήγορο 

γεύµα, ήταν το µεσηµεριανό τους, ακολουθούσε το εσπέρισµα και στο τέλος της ηµέρας έτρωγαν το 

δείπνο, που ήταν πλουσιοπάροχο. Στα συµπόσια των πλουσίων πλεόναζαν τα αρνιά, τα µοσχάρια, τα 

γουρουνόπουλα, τα χέλια, τα ψάρια, τα γλυκίσµατα (τραγήµατα) και οι πίτες (πλακούντες). Τα 

συµπόσια των φτωχών περιορίζονταν στις σούπες, τις οποίες οι πλούσιοι απέφευγαν, στα θαλασσινά 

(σαρδέλες µε κριθαρένιο ψωµί), στα φασόλια, στις φακές, στα ρεβίθια, στα µπιζέλια, στα κουκιά - που 

τα έτρωγαν συνήθως σε πουρέ - (έτνος), στα λαχανικά και στο ψωµί. Βασικό τους ποτό ήταν το κρασί, 

που το έπιναν συνήθως νερωµένο, για να έχουν διαύγεια στη συζήτηση. 
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Το σπαρτιατικό  µενού δεν συγκινούσε τους Έλληνες. Στα συσσίτιά τους έτρωγαν λαγάνες, 

χοιρινό βραστό ως προσφάι και µέλανα ζωµό µε ένα κοµµάτι ψωµί. Η µέθη απαγορεύονταν. Ο 

µέλανας ζωµός ήταν ένα είδος ραγού που παρασκευάζονταν από χοιρινό κρέας, αίµα, ξύδι και 

αλάτι.1,2,3,4 

 

Ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες 

 Ο ορφισµός και ο πυθαγορισµός, που ήταν δύο σηµαντικά θρησκευτικά ρεύµατα στην αρχαία 

Ελλάδα, ακολουθούσαν ένα διαφοροποιηµένο τρόπο ζωής, βασισµένο στην αγνότητα και την 

κάθαρση - στην πραγµατικότητα πρόκειται για µία µορφή άσκησης. Στο πλαίσιο αυτό η χορτοφαγία 

αποτελεί κεντρικό σηµείο στην ιδεολογία του ορφισµού, καθώς και σε µερικές από τις παραλλαγές 

του πυθαγορισµού. 

 Ο Εµπεδοκλής τον 5o αιώνα π.Χ. πλαισιώνει τη χορτοφαγία στην πεποίθηση της 

µετεµψύχωσης. 

 Ιστορική αναφορά για τη διατροφή των αρρώστων µας δίνει ο Ιπποκράτης στο έργο του «περί 

∆ιαίτης Οξέων». Συνιστά την πτισάνη (σπόροι κριθαριού), η οποία προκαλεί πτώση του πυρετού.   

 Η διατροφή των αθλητών της κλασικής εποχής ήταν στηριγµένη στις ξηρές τροφές 

(ξηροφαγία), όπως για παράδειγµα τα ξηρά σύκα, το τυρί και το ψωµί. Ο Πυθαγόρας (είτε ο γνωστός 

φιλόσοφος είτε κάποιος προπονητής αθλητών), είναι ο πρώτος που συµβουλεύει τους αθλητές να 

καταναλώνουν κρέας.5, 6, 7 

 Η ελληνιστική περίοδος σηµατοδοτείται από αρκετές εισαγωγές εδεσµάτων. Γίνονται 

γνωστά τα εξ Ανατολής, ροδάκινα, βερίκοκα, φιστίκια. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου ανοίγουν 

ένα νέο γαστρονοµικό κεφάλαιο και εµπλουτίζουν την υπάρχουσα διατροφική πυραµίδα. Τα πλούσια 

εδέσµατα εµπνέουν τον κωµικό ποιητή στην παραλλαγή του οµηρικού στίχου: «∆εῖπνα µοι ἔννεπε, 

Μοῦσα, πολύτροφα και µᾶλα πολλά».  Αγαπηµένο έδεσµα των Μακεδόνων, πλούσιο και πολυτελές, 

ήταν η µαττύη ή µατύλλη (πρόκειται για ποικιλία κρεάτων). 

 Στα Βυζαντινά χρόνια η βασική διατροφή ήταν το ψωµί (ο σεµίδαλις για τους πλουσίους και 

το µεσοκάθαρον για τους φτωχούς), τα λαχανικά, τα φρούτα, τα όσπρια και τα δηµητριακά, τα οποία 

µαγείρευαν µε διάφορους τρόπους. Το ψάρι και τα γαλακτοκοµικά τα έτρωγαν συχνά, ενώ το κρέας 

σπάνια γιατί ήταν πολύ ακριβό. Τα τυριά όπως το βλάχικο, το κρητικό, το ανθότυρο και τη µυζήθρα 

µπορούσαν να τα αγοράσουν µόνο οι πλούσιοι. Οι φτωχοί αγόραζαν το ασβεοτότυρο, που ήταν 

κακής ποιότητας τυρί. Οι τοµάτες και οι πατάτες ήταν ακόµα άγνωστες. [6,7]
 

Στην τουρκοκρατία, η διατροφή των Ελλήνων ήταν διαφορετική ανάµεσα στα αστικά και 

αγροτικά κέντρα. Οι πλούσιοι αστοί αρχίζουν να τρώνε κεµπάπ (ψητό κρέας) και ψητά κοτόπουλα. 

Οι Tούρκοι, ήδη από τον 15ο αιώνα ενσωµατώνουν το ψάρι στη διατροφή τους. Συνηθισµένο γεύµα 

στις αγροτικές οικογένειες ήταν ένα κοµµάτι ψωµί, ένα κρεµµύδι, λίγες ελιές, ένα κοµµάτι τυρί, 
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παστό κρέας, όσπρια, χόρτα και, όταν υπήρχε, κρασί. Επίσης, στις µικρές κτηνοτροφικές 

κοινωνίες, το ψωµί χωρίς προζύµι ή οι χυλοί µε δηµητριακά, το ξινόγαλο, λίγο τυρί ή βούτυρο, 

κρεµµύδια και δύο σταγόνες λάδι, αποτελούσαν τη βασική τροφή τους. Στις µεγάλες όµως 

χριστιανικές γιορτές το κρέας αποτελούσε την κύρια τροφή. 
[8]

 

 

  2.2. Ιστορική αναδροµή διατροφής άλλων πολιτισµών [9]
 

Οι άνθρωποι της Παλαιολιθικής εποχής συνέλλεγαν καρπούς, ρίζες, βλαστούς και άλλα είδη 

χόρτων, κυνηγούσαν άγρια ζώα και πουλιά και ψάρευαν. Ζούσαν σε µικρές οµάδες για να µπορέσουν 

να επιβιώσουν. Όταν εξαντλούνταν τα αποθέµατά τους, µετακινούνταν σε άλλες περιοχές. 

Κατά τον 8ο αιώνα, ο άνθρωπος από τροφοσυλλέκτης γίνεται καλλιεργητής της γης. Αυτή η 

µετάβαση ονοµάζεται παραγωγική επανάσταση και θέτει τις βάσεις της σύγχρονης γεωργίας. 

Η αγροτική ζωή είχε ως επακόλουθο την εξηµέρωση των πρώτων βοοειδών και 

αιγοπροβάτων το 3000 π.Χ. Οι πρώτες εκτροφές έγιναν σε περιοχές της Ασίας και της Αιγύπτου, αλλά 

σύντοµα διαδόθηκαν και αλλού.  

Ο Ηρόδοτος ονόµασε την Αίγυπτο «δώρο του Νείλου». Γνωρίζουµε ότι βάση της διατροφής 

των πλούσιων Αιγυπτίων ήταν το κρέας, τα ψάρια και τα δηµητριακά. Κυνηγούσαν αντιλόπες και 

γαζέλες και επίσης έτρωγαν περιστέρια, χήνες, γερανούς και ορτύκια, ενώ δε γνώριζαν την κότα και 

τον κόκορα. Το σκόρδο το εκτιµούσαν, όπως επίσης και τα αγγούρια. Τα καρπούζια, τα πεπόνια, τα 

κρεµµύδια και τα πράσα, τα αχλάδια, τα ροδάκινα και τα κεράσια άρχισαν να εµφανίζονται στα 

ρωµαϊκά χρόνια. Έτρωγαν πολλά σταφύλια, χουρµάδες και καρπούς συκαµινιάς. Πρώτοι 

παρασκεύασαν ψωµί (5000 π.Χ.) και τυρί (3000 π.Χ.). 

  Οι Μάγιας και οι Αζτέκοι, γύρω στο 600 µ.Χ. παρασκεύαζαν ένα ρόφηµα από σπόρους 

κακαόδεντρου και καρυκεύµατα, το οποίο ονόµαζαν «τσοκολάτλ» ή «πικρό νερό» και το έπιναν 

καθηµερινά για να έχουν σοφία και γνώση (δοξασία). Η κύρια διατροφή τους είχε ως βάση το 

καλαµπόκι, το τσίλι, τα βότανα, τα φασόλια, τις τοµάτες, τους κάκτους.  

  Η διατροφή του Προκολοµβιανού Μεξικού περιείχε: σοκολάτα, βανίλια, τοµατίνια, 

αβοκάντο, γκουάβα, παπάγια, sapote, mamey, ανανά, γουανάµπανα, χικάµα, γλυκοκολόκυθο, 

γλυκοπατάτα, φιστίκια, achiote, huitlacoche, γαλοπούλα και ψάρια. Οι Ισπανοί, το 1520 µ.Χ. έκαναν 

γνωστά στους Ιθαγενείς τα βοοειδή, τα κοτόπουλα, τις κατσίκες, τα πρόβατα και τα γουρούνια, το 

ρύζι, το σιτάρι και το κριθάρι, το λάδι, το κρασί, τα αµύγδαλα και πολλά µπαχαρικά. Η κινόα 

θεωρείτο η µαγική τροφή των Ίνκας. 

Η οικονοµική ζωή στην αρχαία Ινδία στηριζόταν στη γεωργία. Καλλιεργούσαν ρύζι,  κουκιά, 

σουσάµι, κριθάρι, σιτάρι, λινάρι, κάνναβη, λαχανικά, µπαχαρικά, φακές και άλλα όσπρια. Εξέτρεφαν 

ζώα όπως βουβάλια, αγελάδες, κριάρια, πρόβατα και γουρούνια. Τις αγελάδες τις θεωρούσαν ιερές. 

Από το σουσάµι παρήγαγαν το λάδι. Έφτιαχναν ποτά από την απόσταξη ρυζιού και κριθαριού και από 
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ένα µείγµα ζάχαρης, πιπεριού και µάνγκο. Το ιδιαίτερο ποτό τους ήταν το «µαντχουπαρκά», που το 

έφτιαχναν από ζάχαρη, µέλι, γιαούρτι, λιωµένο βούτυρο και χόρτα. 

Στη βόρεια Κίνα καλλιεργούσαν κυρίως το σιτάρι και το κεχρί, ενώ στη νότια το ρύζι. 

Εξέτρεφαν µοσχάρια, αρνιά, γουρούνια, άλογα και ζαρκάδια. Τα λαχανικά  και τα φρούτα τους 

άρεσαν ιδιαίτερα. Η βασική τροφή τους ήταν το σιτάρι, το κεχρί και το ρύζι και έτρωγαν κρέας µόνο 

για να πετύχουν γευστική αντίθεση. 

Στη Ρωµαϊκή εποχή καλλιεργούσαν δηµητριακά, αµπέλια και ελαιόδεντρα. Το µαρούλι στη 

ρωµαϊκή εποχή βρισκόταν στην κορυφή της διατροφικής πυραµίδας, γιατί πίστευαν πως έχει 

θεραπευτικές ιδιότητες. Έκτρεφαν πολλά ζώα και εκµεταλλεύονταν τα προϊόντα τους (γάλα, µαλλί 

κλπ). Στα αυτοκρατορικά γεύµατα, ξακουστά για τη χλιδή τους, σερβίρονταν σπάνια είδη διατροφής 

για την εποχή. Γαρίδες, ψάρια και κρέας, µαγειρεµένα µε ποικίλους τρόπους και άφθονο κρασί. 

Στο µεσαίωνα οι άνθρωποι στην ύπαιθρο έτρωγαν λαχανικά και όσπρια, ενώ οι πλούσιοι 

περιφρονούσαν τα λαχανικά και έτρωγαν καθηµερινά κρέας και ψάρια σε µεγάλες ποσότητες. Την 

εποχή αυτή ήταν γνωστά τα λουκούλλεια γεύµατα, τα οποία ξεχώριζαν για τον πλούτο των εδεσµάτων, 

των γλυκών και των πανάκριβων κρασιών. 

Η διατροφή τον 15
ο
, 16

ο
, 17

ο
 και 18

ο
 αιώνα σηµατοδοτείται από τους Ισπανούς, οι οποίοι, ως 

πρωτοπόροι εξερευνητές έφεραν από την Αµερική το καλαµπόκι και την πατάτα από το Περού. Οι 

Ευρωπαίοι µε τη σειρά τους διέδωσαν το καλαµπόκι στην Αφρική και τα φιστίκια, τα φασόλια και τον 

καπνό στην Κίνα.  

   Τον 15ο και 16ο αιώνα ιδρύθηκαν τα πρώτα εργοστάσια ζάχαρης στο Λονδίνο και 

αναπτύχθηκε σηµαντικά η βιοµηχανία αλλαντικών στη Γαλλία, τη Γερµανία και την Ιταλία. 

Το 1809 ο Γάλλος µάγειρας Νικολά Απέρ έθεσε τις βάσεις της κονσερβοποιίας. 

Πολλές συναρπαστικές και σηµαντικές πρόοδοι στη γνώση της διατροφής έγιναν µεταξύ 

1910 και 1960, ιδιαίτερα η ανακάλυψη ειδικών θρεπτικών συστατικών και η βιοχηµική τους σχέση µε 

την ανθρώπινη υγεία. Αυτή η πρόοδος γεννά την  επιστήµη της Τεχνολογίας Τροφίµων (Food Science 

and Technology). Σήµερα η βιοµηχανία τροφίµων βασίζεται στην επιστήµη αυτή και αποτελεί 

απαραίτητη συνέχεια της παραγωγής της πρώτης ύλης.8, 9, 10, 11 

 

 3. ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
[10]

 

Σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσµο υπάρχουν µοντέλα και σχήµατα που προωθούν την υγιεινή 

διατροφή. Τα σχήµατα αυτά αναδιαµορφώνονται ανά τακτά διαστήµατα µε σκοπό τη σε βάθος 

κατανόηση της υγιεινής διατροφής. 
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  3.1. Μεσογειακό µοντέλο  

 

ΠΗΓΗ: http://www.cardico.com/health/pyramid.jpg 

 

 Η Μεσογειακή διατροφή είναι η πλέον ενδεδειγµένη δίαιτα παγκοσµίως. Περιλαµβάνει τις 

διατροφικές συνήθειες των λαών της Μεσογείου της δεκαετίας του 1940 και του 1960. Αποτελεί 

διατροφική παρακαταθήκη των Ελλήνων για µακροζωία. Η µεσογειακή διατροφή, σύµφωνα µε 

µελέτες, ασκεί προστατευτική δράση σε πολλές παθήσεις, όπως καρδιαγγειακά νοσήµατα, υπέρταση 

και ορισµένες µορφές καρκίνου. Έχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες.  

 Η Πυραµίδα της Μεσογειακής ∆ιατροφής δείχνει ποια τρόφιµα και σε ποιες ποσότητες πρέπει 

να καταναλώνονται σε ηµερήσια, σε εβδοµαδιαία ή σε µηνιαία βάση, προκειµένου κανείς να 

ακολουθεί ισορροπηµένη διατροφή. 

Τα χαρακτηριστικά της Μεσογειακής ∆ιατροφής, 

όπως αναπτύσσονται στην πυραµίδα είναι: 

• Η βάση της διατροφής µας είναι 

υδατάνθρακες, µε έµφαση στους σύνθετους. 

Συστήνεται η καθηµερινή κατανάλωση δηµητριακών, 

ζυµαρικών, οσπρίων και ψωµιού, κυρίως µη 

επεξεργασµένων. 

• Προτείνεται η καθηµερινή κατανάλωση 

φρούτων και λαχανικών. 
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• Το ελαιόλαδο είναι η κύρια πηγή λίπους στη διατροφή. ∆ίνεται έµφαση στα µονοακόρεστα 

λιπαρά σε σχέση µε τα κορεσµένα. 

• Μέτρια κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

• Εβδοµαδιαία µπορούν να καταναλώνονται ψάρια, πουλερικά, αυγά και γλυκά. 

• Κόκκινο κρέας µπορεί να καταναλώνεται 1-2 φορές το µήνα. 

• Η κατανάλωση αιθανόλης (κυρίως κόκκινου κρασιού) επιτρέπεται καθηµερινά αλλά µε µέτρο. 

 Η Μεσογειακή διατροφή είναι µια κοινωνική πρακτική, ένα σύνολο δεξιοτήτων, γνώσης, 

πρακτικών και παραδόσεων, που µεταδίδεται από γενιά σε γενιά, µέσα στο χρόνο και στο χώρο, 

παραµένοντας στενά συνδεδεµένη µε την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισµό, τα ήθη και τα έθιµα. 

 

  3.2. Μοντέλο Αµερικής  

 Η σχηµατοποίηση της υγιεινής διατροφής σαν «πιάτο» (my plate) και όχι σαν πυραµίδα, 

άλλαξε τον Ιούνιο του 2011, αποτελώντας παγκόσµια τάση. Το «my plate»  είναι χωρισµένο σε 4 

τµήµατα και περιλαµβάνει φρούτα, λαχανικά, πρωτεϊνούχες τροφές και ένα µέρος για δηµητριακά, 

ενώ στην άκρη υπάρχει ένα ακόµη εικονίδιο για γαλακτοκοµικά. 

 

Οι διαιτητικές συστάσεις του σύγχρονου  µοντέλου 

• Ποικιλία τροφών από όλες τις τροφικές οµάδες. 

• Αρκετά δηµητριακά ολικής άλεσης. 

• Γαλακτοκοµικά λίγων λιπαρών. 

• Άπαχο κρέας, πουλερικά, όσπρια, ψάρια, αυγά, ξηροί καρποί, χαµηλά κορεσµένα λιπαρά. 

• Λίγο αλάτι, µειωµένα πρόσθετα σάκχαρα. 

 

 4. ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
[11]

 

  4.1. Ορισµός 

 Ο όρος «διατροφική κρίση», συνδέεται τόσο µε θέµατα παραγωγής και επάρκειας τροφίµων, 

όσο και µε θέµατα ακρίβειας, ποιότητας τροφίµων, διατροφικής ασφάλειας και χρηµατιστηριακής 

κερδοσκοπίας, καθώς και µε τη βιώσιµη ανάπτυξη, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

  4.2. Αιτίες  

• Οι αυξήσεις των τιµών στα τρόφιµα οδηγούν πολλούς ανθρώπους στον υποσιτισµό, σε 

ασθένειες και θανάτους.  
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• Το σύγχρονο µοντέλο παραγωγής και διανοµής (agreements) λειτουργεί ως «ακήρυκτος 

πόλεµος» κατά των µικρών παραγωγών. Το παράδοξο αυτού του µοντέλου είναι η ύπαρξη 

πλεονασµάτων τροφής και υποσιτιζόµενων ανθρώπων. 

• Η πείνα επιστρέφει στην Ευρώπη, γιατί η διατροφική κρίση και οι ανατιµήσεις δεν αφορούν 

µόνο τις αναπτυσσόµενες αλλά και τις αναπτυγµένες χώρες.  

• Οι ανατιµήσεις πετρελαίου και η στροφή της ζήτησης αγροτικών προϊόντων για την 

παραγωγή «βιοκαυσίµων» ή ορθότερα «αγροκαυσίµων», αποτελούν σηµαντικό παράγοντα 

επιδείνωσης της διατροφικής κρίσης. 

 

   4.3. Συνέπειες της διατροφικής κρίσης στην υγεία 

Παχυσαρκία, διαβήτης και  καρδιοπάθειες 

Η παχυσαρκία, το µεταβολικό σύνδροµο, ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες,  παρουσίασαν 

αυξηµένη εµφάνιση, σύµφωνα µε έρευνες, σε άτοµα που κατά την εµβρυϊκή τους ή παιδική ηλικία 

γνώρισαν περιόδους κρίσης και πείνας. Νέες έρευνες, που έγιναν πριν το 2000 σε χώρες που 

µαστίζονται από οικονοµική κρίση, κατέγραψαν ότι σε διάρκεια οικονοµικών κρίσεων οι διατροφικές 

επιλογές παύουν να είναι υγιεινές. Οι άνθρωποι προκειµένου να καλύψουν τις ενεργειακές τους 

ανάγκες, καταφεύγουν σε υδατάνθρακες και τροφές µε απλή ενεργειακή αξία παραµελώντας την 

ποιότητα της τροφής (δε λαµβάνουν βιταµίνες, φρούτα και λαχανικά). 

 

 5. ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ – ΥΠΕΡΣΙΤΙΣΜΟΣ 
[12]

 

Η υπερπαραγωγή τροφίµων, σε συνδυασµό µε την άνιση κατανοµή τους σε όλες τις χώρες, 

έχει προκαλέσει φαινόµενα διαταραχών σίτισης εκ διαµέτρου αντίθετα, τον υπερσιτισµό 

(παχυσαρκία) και τον υποσιτισµό (υποθρεψία).  

 

  5.1. Ορισµός υποσιτισµού 

 Υποσιτισµός είναι η λήψη ελλιπούς ποσότητας τροφής, µε αποτέλεσµα την ανεπαρκή 

πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από τον οργανισµό, που οδηγεί σε µη οµαλή ανάπτυξη του 

σώµατος. Ο υποσιτισµός µαστίζει έντονα περιοχές της Αφρικής και της Νότιας Ασίας. 

 

  5.2. Αιτίες 

 Ο υποσιτισµός είναι αποτέλεσµα της φτώχειας λόγω οικονοµικής κρίσης ή της σιτοδείας που 

υπάρχει στις περιόδους πολέµου, ξηρασίας κλπ. Σε πολλές περιπτώσεις, το φαινόµενο του 

υποσιτισµού είναι πιθανό να εµφανίζεται και σε χώρες αναπτυγµένες, όπου υπάρχει διαθεσιµότητα 

τροφής. Αυτό συµβαίνει είτε λόγω κακών διατροφικών συνηθειών, είτε λόγω διαιτητικών 

προγραµµάτων που προκαλούν εξάντληση. 
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  5.3. Συµπτώµατα 
[13]

 

 Ο υποσιτιζόµενος εµφανίζει καχεξία, πεπτικές διαταραχές, αναιµία (λόγω έλλειψης σιδήρου), 

κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης, µειωµένη απόδοση, χλωµό πρόσωπο, ευπαθές και ξηρό δέρµα, 

αδυναµία, ζαλάδες, εύθραυστα νύχια, έντονη τριχόπτωση και θαµπό χρώµα µαλλιών, µειωµένο 

σωµατικό βάρος και ύψος κλπ. 

 

  5.4. Επιπτώσεις υποσιτισµού 
[13]

 

∆ιάθεση και Συναισθήµατα    

 Τα υποσιτιζόµενα άτοµα είναι καταθλιπτικά, ευερέθιστα και ράθυµα. Έχουν εµµονές, 

παθαίνουν κρίσεις πανικού και συχνά οδηγούνται σε παραίτηση και κοινωνική αποµόνωση. Η σκέψη 

γίνεται άκαµπτη, η συγκέντρωση, αν και συχνά αναφέρουν ότι είναι σε εγρήγορση, δεν µπορεί να 

διατηρηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Βασική αιτία αυτής της συναισθηµατικής τους κατάστασης, 

είναι η µειωµένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, η οποία επηρεάζει την αµυγδαλή του εγκεφάλου, 

που είναι το κέντρο των συναισθηµάτων. 

 

Κοινωνικές επιπτώσεις 

• Μια πρώτη συνέπεια είναι η µη φυσιολογική ανάπτυξη της κοινωνίας εξαιτίας του φαύλου 

κύκλου της φτώχειας και της πείνας, η αναπαραγωγή της ανεργίας και η διαιώνιση της φτώχειας. 

• Ο υποσιτισµός εµποδίζει την εκπαίδευση, γιατί πολλά παιδιά αναγκάζονται να µην 

πηγαίνουν στο σχολείο. Ακόµα όµως και αν τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο αλλά πεινάνε, 

αντιµετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στο να συγκεντρωθούν και να αφοµοιώσουν γνώσεις και 

δεξιότητες (µόρφωση). Η έλλειψη όµως βασικών γνώσεων θα οδηγήσει µελλοντικά αυτά τα παιδιά σε 

ανεργία - φτώχεια - πείνα.  

• Η χώρα που µαστίζεται από υποσιτισµό έχει µικρό αριθµό δυνατών, µορφωµένων και υγιών 

ανθρώπων που µπορούν να εργαστούν µε αντίκτυπο στην οικονοµία. Έτσι, όταν ο πληθυσµός ενός 

κράτους υποσιτίζεται, µειώνονται η παραγωγικότητα και ο πλούτος. 

 Συµπερασµατικά, οι επιπτώσεις της πείνας σε κοινωνικό επίπεδο, περιλαµβάνουν την 

υπανάπτυξη του συνόλου, τις κοινωνικές αναταραχές και την παγίδευση του µέλλοντος µιας 

περιοχής σε καταστροφικούς φαύλους κύκλους, από τους οποίους είναι πολύ δύσκολο να εξέλθει 

χωρίς σηµαντική εξωτερική βοήθεια.  

 

 5.5. Υπερσιτισµός [14]
 

 Ο υπερσιτισµός αναφέρεται στην υπερβολική κατανάλωση ποσότητας τροφών, σε συνδυασµό 

µε την αυξηµένη πρόσληψη θερµίδων και λίπους. Η εξάπλωσή του δεν εξαρτάται µόνο από την 

ποσότητα της τροφής που καταναλώνεται, αλλά κυρίως από την ποιότητά της και τον γενικότερο 
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τρόπο ζωής. Η αφθονία αγαθών, ο υπερκαταναλωτισµός και η καθιστική ζωή, σε συνδυασµό µε το 

άγχος και τις ευκολίες διαβίωσης που προσφέρει σήµερα η τεχνολογία, αυξάνουν σηµαντικά τον 

αριθµό των παχύσαρκων ατόµων.  

 

 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

  6.1. Ορισµός 

Η έννοια του όρου «οικονοµική κρίση» αποδίδεται ως το φαινόµενο εκείνο κατά το οποίο µια 

οικονοµία χαρακτηρίζεται από µια διαρκή και αισθητή µείωση της οικονοµικής της δραστηριότητας.  

Βέβαια, η έννοια του όρου «οικονοµική κρίση» έχει αποδοθεί ποικιλοτρόπως και κατά 

συνέπεια υπάρχουν πολλοί ορισµοί γύρω από αυτήν. Σύµφωνα µε τους Rosenthal, Charles και Hart η 

κρίση είναι «µία σοβαρή απειλή κατά της υφιστάµενης δοµής, των θεµελιωδών αρχών και κανόνων 

του κοινωνικού συστήµατος, η οποία επιβάλλει τη λήψη κρίσιµων αποφάσεων εντός περιορισµένου 

χρόνου και υπό συνθήκες αβεβαιότητας» (Rosenthal, Charles & Hart, 1989). 
[15]

 

Κατά τον Sharpe, η κρίση είναι µια χρονική περίοδος κατά την οποία υπάρχει µεγάλη πτωτική 

κίνηση στην αγορά (Sharpe, 1963). Σύµφωνα µε έναν άλλο ορισµό, «η οικονοµική κρίση προκύπτει 

από τη διατάραξη της οικονοµικής ισορροπίας και την εξασθένιση όλων των οικονοµικών 

παραγόντων, εξαιτίας ξαφνικών και απροσδόκητων γεγονότων, που εµφανίζονται λόγω τοπικών ή 

παγκόσµιων αιτιών, όπως τα οικονοµικά και διοικητικά προβλήµατα, η διαφθορά, η διατάραξη του 

φορολογικού συστήµατος, τα προβλήµατα πληρωµής του εξωτερικού χρέους, η αδυναµία εισαγωγής 

αρκετού εξωτερικού κεφαλαίου, προβλήµατα ανεργίας ή ακόµα και φυσικές καταστροφές» (Erol, 

Apak, Atmaca & Ӧztürk, 2011). 
[16]

 

 

  6.2. Χαρακτηριστικά της οικονοµικής κρίσης  [17]
 

Οι κρίσεις που έχουν ξεσπάσει κατά καιρούς χαρακτηρίζονται από:  

• Αίσθηµα αβεβαιότητας και ανασφάλειας.  

• Συνθήκες αγορών που έχουν υποστεί ραγδαίες µεταβολές.   

• ∆ιαταραχές  στη λειτουργία της κοινωνίας.  

• Συνεχή προβολή και έντονη κριτική τόσο από τα τοπικά όσο και από τα διεθνή Μέσα 

Μαζικής Ενηµέρωσης, γεγονός που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να πληγεί σηµαντικά ή και 

ανεπανόρθωτα η δηµόσια εικόνα της χώρας που βιώνει την οικονοµική κρίση.  

 Γενικά µια κρίση µπορεί να αποτελείται από τέσσερα στάδια: 

• Στάδιο διαµόρφωσης της κατάστασης 

• Στάδιο εκδήλωσης - κορύφωσης της κρίσης 

• Στάδιο των επιπτώσεων της κρίσης και 

• Στάδιο της ύφεσης 
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  6.3. Κατηγορίες κρίσεων [17]
 

Οι κρίσεις διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:  

1. Οι κρίσεις πρώτης γενιάς: είναι αυτές των οποίων οι αιτίες εντοπίζονται στη δηµοσιονοµική 

και νοµισµατική πολιτική των χωρών. Τέτοιες κρίσεις προέκυψαν στις χώρες της Λατινικής Αµερικής 

κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970.  

2. Οι κρίσεις δεύτερης γενιάς: είναι εκείνες που οφείλονται σε αντικυκλικές πολιτικές σε 

ανεπτυγµένες χώρες, όπως η κρίση του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, καθώς και σε αυτοεκπληρούµενες κρίσεις, που οφείλονται σε φηµολογία και 

πανικό που αναπτύσσεται στις τάξεις των επενδυτών χωρίς να υπάρχει στην πραγµατικότητα 

ανισορροπία σε κάποιο τοµέα της οικονοµίας.  

3. Οι κρίσεις τρίτης γενιάς: οι οποίες οφείλονται σε ηθικό κίνδυνο, ασύµµετρη πληροφόρηση 

καθώς και σε εξάρσεις του διεθνούς δανεισµού. Τέτοιες ήταν οι κρίσεις του Μεξικού το 1994 και των 

χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας το 1997.  

 

 7. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

  7.1. Αρχαία Ελλάδα 
[18]

 

Η αρχαία Ελλάδα γνώρισε περιόδους οικονοµικών κρίσεων που οφείλονταν  σε διάφορες 

αιτίες: πολιτικό σύστηµα (τυραννία), πόλεµοι, τρόπος ζωής. 

Ο 3
ος

 αιώνας π.Χ. µαστίζεται από οικονοµική κρίση. Οι λιτοί τάφοι του 3
ου

 αιώνα π.Χ., σε 

αντίθεση µε τους εντυπωσιακούς τάφους του 4
ου

  αιώνα,  καθώς επίσης   και οι ρητές συστάσεις των 

αρχόντων για λιτότητα και περιορισµό της σπατάλης είναι ενδεικτικές της κατάστασης αυτής. 

 

Μνηµόνιο στην αρχαία Αθήνα 

Μετά τη διάλυση της Αθηναϊκής Συµµαχίας, λίγο πριν από τα µέσα του 4ου αι. π.Χ., οι 

Αθηναίοι βρέθηκαν αντιµέτωποι µε µεγάλα οικονοµικά αδιέξοδα. Ο µέχρι τότε τρόπος ζωής τους, που 

ήταν βασισµένος στη κατάχρηση των συµµαχικών  χρηµάτων, ανήκε πια στο παρελθόν. Άρχισαν να 

προγραµµατίζουν µια νέα οικονοµική πολιτική. Στο έργο του Ξενοφώντα «Πόροι», διατυπώνονται 

συγκεκριµένες προτάσεις εξυγίανσης της οικονοµικής κατάστασης. Πρόκειται για  το µοναδικό 

σχεδόν δηµοσιονοµικού περιεχοµένου κείµενο που µας έχει διασωθεί από ολόκληρο τον αρχαίο 

ελληνικό κόσµο. 

Όταν ο Σόλων ανέλαβε το 594 την εξουσία στην Αθήνα, οι πολίτες βρίσκονταν σε οικονοµική 

εξαθλίωση εξαιτίας του τυραννικού πολιτεύµατος. Ο Σόλων, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 

νοµοθέτησε τη «σεισάχθεια». 

 Ο νόµος «Σεισάχθεια» απάλειψε όλα τα συµβόλαια των φτωχών ανθρώπων, που είχαν βάλει 

ενέχυρο τον ίδιο τον εαυτό τους ή την περιουσία τους. Απαγορεύθηκαν όλα τα µελλοντικά δάνεια 
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τέτοιου είδους και κατήργησε την δύναµη του πιστωτή να υποδουλώνει ή να φυλακίζει. Ο νόµος, µε 

την κατάργηση των πολυαρίθµων υποθηκών στις κτηµατικές περιουσίες της Αττικής, απελευθέρωσε 

την γη από τα παλαιά χρέη. 

 

  7.2. Οικονοµικές κρίσεις και Βυζάντιο 
[19]

 

Όταν ο Ιουστινιανός ανέλαβε την εξουσία, ήθελε να δηµιουργήσει µεγάλα έργα υποδοµής για 

να βελτιώσει την εικόνα της Πόλης. Το µεγαλόπνοο σχέδιό του, οδήγησε την αυτοκρατορία σε 

οικονοµικό αδιέξοδο, λόγω έλλειψης χρηµάτων. Για το λόγο αυτό κατέφυγε σε εξωτερικό δανεισµό 

(Ιταλία). Για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κατάστασης, είχε προβεί στη λήψη µέτρων: 

• Επιβολή πρόσθετων φόρων. 

• Επιβολή έκτακτων εισφορών σε χρήµατα και είδος. 

• Θέσπιση αλληλέγγυας φορολογικής ευθύνης. 

• Βελτίωση του µηχανισµού είσπραξης των φόρων και των έκτακτων εισφορών. 

• Προσπάθεια να κάνουν το φορολογικό τους σύστηµα αποδοτικότερο. 

 Το Βυζάντιο, τον 6
ο
 και 7

ο
 αιώνα, περνάει περίοδο οικονοµικής κρίσης που αγγίζει τις 

αγροτικές κυρίως περιοχές. Κύρια αίτια της κρίσης είναι οι επιδηµίες, οι φυσικές καταστροφές και οι 

µεγάλες εδαφικές απώλειες της Συρίας, της Αιγύπτου και της υπόλοιπης βόρειας Αφρικής, οι οποίες 

ήταν οι σηµαντικότερες οικονοµικά περιοχές. Επίσης, η µείωση του πληθυσµού λόγω εχθρικών 

εισβολών συντέλεσε στην επιδείνωση της κρίσης. 

 Ο 14ος αιώνας βρίσκει το Βυζάντιο εξασθενηµένο οργανωτικά. Οι άρχοντες ζούσαν µε 

πολυτέλεια, απαλλαγµένοι από φορολογικές υποχρεώσεις, σε µια εποχή γενικής αθλιότητας για τους 

πληθυσµούς. Τα αγροτικά κτήµατα απορροφούνταν από τους µεγάλους γαιοκτήµονες. Το γεγονός 

αυτό αποτέλεσε  έναν από τους παράγοντες της οικονοµικής παρακµής. Η πενιχρή οικονοµική 

κατάσταση οφείλεται σηµαντικά και στο δανεισµό του Βυζαντίου από τις ναυτικές και εµπορικές 

ιταλικές πόλεις. Με τον τρόπο αυτό το Βυζάντιο χάνει πόρους.  

 

  7.3. Ιστορική αναδροµή οικονοµικής κρίσης 1827-1843-1893-1932-2012 

(Χρεοκοπία προ των πυλών) [20]
 

 Το ελληνικό κράτος, από την απελευθέρωση µέχρι σήµερα, έχει βρεθεί 4 φορές στην ανάγκη 

να κηρύξει στάση πληρωµών και πτώχευση. Και όλες οι πτωχεύσεις µέχρι σήµερα συνδέθηκαν άµεσα 

ή έµµεσα µε σηµαντικές πολιτικές εξελίξεις, που σηµάδεψαν την πολιτική και κοινωνική ζωή. 
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Η πτώχευση του 1827 και η επιβολή της βασιλείας 

Το χρονικό της χρεοκοπίας του1827 

 Ο Κουντουριώτης, ως πρόεδρος του εκτελεστικού, συνάπτει, για τις ανάγκες του αγώνα, µε το 

Λονδίνο το 1824 - 1825 δύο δάνεια, τα γνωστά ως δάνεια της ανεξαρτησίας, µε πολύ επαχθείς όρους: 

• Υποθήκευση εθνικών κτηµάτων.  

• Προπληρωµή τόκων και προµηθειών.  

• Μέρισµα στα χρηµατιστήρια της Ευρώπης.  

• Παραγγελίες πολεµικού υλικού (προπληρωµένες) που δεν έφτασαν ποτέ στη Ελλάδα! 

Στις ανάγκες του Αγώνα, δυστυχώς, δόθηκε ένα µικρό ποσό, το οποίο διασπάσθηκε και ένα 

τµήµα του δόθηκε στη διεξαγωγή εµφυλίων πολέµων!!!  

Η Ελλάδα αδυνατεί να καταβάλει τα τοκοχρεολύσια και οδηγείται στην πρώτη πτώχευση πριν 

τη δηµιουργία του  Ελληνικού κράτους. 

 Οι άκαρπες προσπάθειες του Καποδίστρια για νέο δάνειο και η στροφή του για ένα εσωτερικό 

πρόγραµµα ανοικοδόµησης της οικονοµίας, είχε ως αποτέλεσµα τη δολοφονία του στο Ναύπλιο το 

1831 και την επιβολή της βασιλείας στην Ελλάδα µε πρώτο βασιλιά τον Όθωνα. 

 

Η πτώχευση του 1843 και το κίνηµα της 3ης Σεπτεµβρίου 

Το χρονικό της πτώχευσης 1843  

 Η έλευση του Όθωνα συνοδεύτηκε από την παροχή δανείου 60εκ. γαλλικών φράγκων, µε την 

εγγύηση των τριών Προστάτιδων ∆υνάµεων (Γαλλία, Βρετανία, Ρωσία). Η διάσκεψη του Λονδίνου 

όρισε επιτροπή ελέγχου της οικονοµίας και επέβαλε την εκχώρηση όλων των εθνικών πόρων. 

 Η Ελλάδα παίρνει µέτρα λιτότητας, τα οποία όµως δεν αποδίδουν. Οι µεγάλες δυνάµεις τον 

Ιούνιο του 1843 υποχρεώνουν την Ελλάδα σε νέο µνηµόνιο. 

 Τα µέτρα  του µνηµονίου είναι δυσβάσταχτα για τον ελληνικό λαό. Απολύσεις δηµοσίων 

υπαλλήλων (το 1/3), µειώσεις µισθών, µη χορήγηση συντάξεων, 60% µείωση των στρατιωτικών 

δαπανών, αύξηση φόρων, κατάργηση όλων των υγειονοµικών υπηρεσιών του κράτους, νοµιµοποίηση 

αυθαίρετων µε πληρωµή προστίµων νοµιµοποίησης κ.α.  

 ∆υστυχώς, τα µέτρα δεν έφεραν κανένα αποτέλεσµα, πέραν της οικονοµικής εξαθλίωσης των 

Ελλήνων και ο Όθωνας αναγκάστηκε να κηρύξει πτώχευση. 

 

Η πτώχευση του 1893 

Το χρονικό της πτώχευσης 

 Το 1862, η χώρα, λόγω εσωτερικών ανωµαλιών (Κρητική επανάσταση), αναγκάζεται να 

αυξήσει τις δαπάνες καταφεύγοντας σε δανεισµό. Ο 19
ος

 αιώνας θα σηµαδευτεί από µία ισχυρή 
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προσωπικότητα: τον Χ. Τρικούπη. Ο Τρικούπης, για την αντιµετώπιση κρίσης, βάζει σε εφαρµογή το 

φιλόδοξο πρόγραµµά του, µε την εκτέλεση µεγάλων έργων υποδοµής. Για την εφαρµογή του 

αναγκάστηκε να προβεί σε εξωτερικό δανεισµό και υψηλή φορολογία. Προσπάθησε να εκµεταλλευτεί 

τα κρατικά µονοπώλια (αλατιού και σπίρτων). Η κατάσταση γίνεται απελπιστική, ιδιαίτερα µε την 

καταστρεπτική πτώση της διεθνούς τιµής της σταφίδας, η ελληνική οικονοµία γίνεται εύθραυστη, 

οδηγώντας τον Τρικούπη στις 10 ∆εκεµβρίου του 1893 να πει στη βουλή την ιστορική φράση. 

«Κύριοι! ∆υστυχώς επτωχεύσαµεν». Αποτέλεσµα της κρίσης η επανάσταση των µεταλλωρύχων του 

Λαυρίου το 1896 και ο ελληνοτουρκικός πόλεµος του 1897. 

 

Η πτώχευση του 1932 

Το χρονικό της πτώχευσης 

 Το «κραχ» του 1929 δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα στην ελληνική οικονοµία. Η χώρα 

µας χτυπήθηκε µε δριµύτητα επειδή ο καπνός, η σταφίδα και το ελαιόλαδο ήταν είδη πρώτης ανάγκης 

µε αποτέλεσµα τη µείωση των εξαγωγών. Ο Βενιζέλος, για να αντιµετωπίσει τη νέα κρίση προέβη σε 

νέο δανεισµό, αλλά απέτυχε και αποφάσισε να δώσει τη µάχη της δραχµής, η οποία ήταν µε τον 

κανόνα του χρυσού µέσω της αγγλικής λίρας. Το 1931, όµως, η κατάρρευση των παγκόσµιων αγορών 

αναγκάζει την Ελλάδα να εγκαταλείψει τον «κανόνα του χρυσού» και ο Βενιζέλος επιλέγει να 

συνδέσει τη δραχµή µε το δολάριο, αλλά η κερδοσκοπία εξακολουθεί, όπως και η φυγάδευση 

κεφαλαίων στο εξωτερικό. Την πρωτοµαγιά του 1932 ανακοινώνει στη βουλή την πτώχευση της 

Ελλάδας και τη στάση πληρωµών του εξωτερικού χρέους. Η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν τραγική. 

Η αύξηση της ανεργίας και τα φτηνά µεροκάµατα που είχε επιβάλει ο Βενιζέλος, οδήγησαν σε 

απεργιακές κινητοποιήσεις που κορυφώθηκαν µε την αιµατοβαµµένη πρωτοµαγιά του 1936 στη 

Θεσσαλονίκη. 

 

2012: «Η 5η χρεοκοπία προ των πυλών»! 

 Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το β΄ παγκόσµιο πόλεµο ως σήµερα, στήριξαν την 

οικονοµία και την ανάπτυξη στον εξωτερικό δανεισµό. Το βάρος των φορολογικών µεταρρυθµίσεων 

επωµίζονταν τα λαϊκά στρώµατα. Το εξωτερικό δηµόσιο χρέος εκτινάχθηκε για να ξεπεράσει το 150% 

περίπου του Α.Ε.Π. Η κρίση που ξεκίνησε το 2007 έδειξε την ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

να διαχειριστεί την κρίση των µελών της. Μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου του 2009, 

αποκαλύφθηκε στον ελληνικό λαό η ολοκληρωτική καταστροφή της ελληνικής οικονοµίας. Η 

δραµατικότητα της κατάστασης ειπώθηκε και επισήµως µε τη χαρακτηριστική φράση «η χώρα µας θα 

απωλέσει µέρος της εθνικής της κυριαρχίας». Από τότε, η χώρα σύρεται πίσω από τους επενδυτικούς 

οίκους των Βρυξελλών. Το γεγονός πως άνθρωποι της τρόικας εγκρίνουν τις αποφάσεις και την 
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οικονοµική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, είναι αποκαλυπτικό της απώλειας της εθνικής 

κυριαρχίας. 

 

  7.4. Οι παγκόσµιες κρίσεις - Ιστορική αναδροµή 
[21]

 

 Ο Γιώργος Χρηστίδης στη µελέτη του για τις οικονοµικές κρίσεις που συγκλόνισαν τον 

κόσµο, διατυπώνει πως µεσολάβησαν 80 χρόνια από το κράχ του 1929 µέχρι τη σηµερινή κρίση. 

Επίκεντρο αυτών ήταν τα «δάνεια των φτωχών» εξ Αµερικής, τα αίτια όµως τόσο αυτών όσο και των 

άλλων, ενδιάµεσων, κρίσεων παραµένουν τα ίδια: 

• Οι  αστόχαστες αποφάσεις των πρωταγωνιστών του συστήµατος.   

• Το εύκολο κέρδος. 

Η «Μαύρη Πέµπτη», που ήταν το κραχ στη Wall Street το 1929, οδήγησε την αµερικανική 

και παγκόσµια οικονοµία σε µία πρωτοφανή κρίση, που κατέληξε στην ύφεση της δεκαετίας του 1930. 

 

Ιστορικό κρίσης 1929 

Η ανάδειξη νέων τεχνολογιών (ραδιόφωνο και αυτοκινητοβιοµηχανία) στα τέλη του 1930 

οδήγησε σε ένα κερδοσκοπικό ράλι, που ανάγκασε τη wall street να κλείσει την Πέµπτη 24 

Οκτωβρίου 1929. Οι επιπτώσεις ήταν τραγικές. Οι επενδυτές έχασαν στο χρηµατιστήριο τεράστια 

ποσά και η ανεργία µάστιζε την Αµερική. Απόρροια αυτών ήταν οι τράπεζες να κλείσουν τα ρολά 

τους το Μάρτιο του 1933. 

Αίτια: Οι κακοί χειρισµοί της τότε κυβέρνησης, η οποία αντί να «ζεστάνει» την οικονοµία µε 

δηµόσιο χρήµα αύξησε τους δασµούς, διατηρώντας δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα, όξυναν την κρίση. 

Η αµερικανική οικονοµία χρειάστηκε µια δεκαετία για να συνέλθει, µε το Β' Παγκόσµιο 

Πόλεµο να λειτουργεί λυτρωτικά, καθώς οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες εκµηδένισαν την ανεργία 

και εκτόξευσαν την ανάπτυξη. 

H δεύτερη οικονοµική κρίση οφείλεται στον πόλεµο του Βιετνάµ. Η ήττα των Η.Π.Α 

οδήγησε στην πετρελαϊκή κρίση του 1973 και στην απόφαση για το «µυστικό πόλεµο» εναντίον των 

σοσιαλιστικών χωρών, την επανάκτηση του ελέγχου του τρίτου κόσµου και των βασικών ενεργειακών 

πηγών. Η προσπάθεια ήταν επιτυχής, µε κατάρρευση του σοσιαλιστικού στρατοπέδου. 

 

Η «Μαύρη ∆ευτέρα» του 1987. 

Την 19 Οκτωβρίου του 1987 το αµερικανικό χρηµατιστήριο υπέστη για πρώτη φορά σε καιρό 

ειρήνης τη µεγαλύτερη ηµερήσια πτώση. Ο δείκτης Dow Jones έχασε το 22% της αξίας του µέσα σε 

λίγες ώρες. 

 Τα αίτια της: η επιβράδυνση της οικονοµίας των ΗΠΑ και η καταβαράθρωση του δολαρίου 

ήταν τα κυριότερα. Οι φόβοι µιας επερχόµενης χρεοκοπίας ενισχύθηκαν µε την απόφαση της 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:19 EEST - 34.220.209.173



 28 

Γερµανίας να αυξήσει τα επιτόκια, ενισχύοντας το µάρκο έναντι του δολαρίου. Απέναντι σε αυτή την 

απειλή µεγάλες αµερικανικές τράπεζες αναγκάστηκαν να ρίξουν τα επιτόκια. Το κράχ βέβαια ήταν 

µικρής διάρκειας, απέδειξε όµως ότι οι παγκόσµιες αγορές είναι συγκοινωνούντα δοχεία και έδωσε το 

έναυσµα για τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων στον τρόπο λειτουργίας των αγορών, τόσο στις ΗΠΑ 

όσο και στη Βρετανία. 

 

Το fund που γκρέµισε την οικονοµία των ΗΠΑ. 

Το επενδυτικό fund «Long Term Capital Market (LTCM)», βρέθηκε σε δεινή θέση µετά την 

κρίση που ξέσπασε στην Ασία, τη Ρωσία και τη Βραζιλία τη διετία 1997 - 1998. Ήταν ένα στοίχηµα, 

στο οποίο είχαν ποντάρει δισεκατοµµύρια δολάρια, για την πορεία των κρατικών οµολόγων. Έσπειρε 

όµως πανικό στις αγορές και βύθισε το αµερικανικό χρηµατιστήριο, όταν η Ρωσία ανέστειλε 

µονοµερώς τον Αύγουστο του 1998 την εξόφληση των κρατικών οµολόγων. Η κατάσταση σώθηκε 

όταν η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, έπεισε τις µεγαλύτερες τράπεζες της χώρας να ρίξουν σωσίβιο 

σωτηρίας στην LTCM και να µειώσουν τα επιτόκια.  

 

Η φενάκη των µετοχών υψηλής τεχνολογίας (2000): 

Το Ίντερνετ, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 θεωρούνταν µία κερδοφόρα επένδυση. Όταν 

όµως η AOL εξαγόρασε τον όµιλο Time Warner, ο δείκτης µετοχών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq 

άρχισε να καταρρέει, ώσπου, µέχρι τον Οκτώβριο του 2002, να χάσει το 78% της αξίας του. Οι 

συνέπειες ήταν άµεσες για την αµερικανική οικονοµία. Οι επενδύσεις «πάγωσαν» και το σκηνικό 

έγινε ακόµα πιο τραγικό µε τα χτυπήµατα της 11
ης

 Σεπτεµβρίου. Η Αµερική στάθηκε ξανά στα πόδια 

της χάρη στην έγκαιρη παρέµβαση της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία, µε διαδοχικές µειώσεις κατά τη 

διάρκεια του 2001, µείωσε τα επιτόκια από το 6,25% στο 1%, 

 

 8. ΑΙΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
[22]

 

  8.1. Αίτια παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης 

Η χρηµατοπιστωτική κρίση που ξέσπασε στις Η.Π.Α. το Σεπτέµβριο του 2008 έπληξε καίρια 

τις οικονοµίες πολλών χωρών σε όλο τον πλανήτη. Κάθε χώρα βίωσε ή και εξακολουθεί να βιώνει την 

οικονοµική κρίση µε διαφορετικό τρόπο. 

Πολλά τα αίτια της εµφάνισης και ανάπτυξης της διεθνούς οικονοµικής κρίσης. Κάποια από 

τα κυριότερα αίτια ήταν τα εξής:  

• Ο διαφορετικός βαθµός αποταµίευσης και επένδυσης που οδηγεί σε διεθνείς ανισορροπίες.  

• Η φενάκη των τιµών των ακινήτων στις ΗΠΑ.  

• Η αύξηση των τιµών στις κατοικίες οφειλόταν στην αύξηση των δανείων χαµηλής 

εξασφάλισης.  
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• Οι οίκοι αξιολόγησης παρείχαν υψηλές βαθµολογήσεις λόγω των νέων µορφών τιτλοποίησης.  

• Οι υπέρογκες αµοιβές των στελεχών στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα.  

• Οι ατέλειες του συστήµατος εποπτείας.  

• Η διεθνής κρίση οδήγησε σε άνοδο των επιτοκίων. 

 

  8.2. Αίτια οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα 

• Η διάλυση της παραγωγικής βάσης της χώρας. 

• Το ξεπούληµα κερδοφόρων επιχειρήσεων και Οργανισµών. 

• Το µεγάλο ύψος των αµυντικών δαπανών. 

• Η φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. 

• Ο ανεξέλεγκτος δανεισµός και το τεράστιο εξωτερικό χρέος. 

• Η αδιαφάνεια και η σπατάλη του δηµόσιου χρήµατος. 

• Η κρίση του πολιτικού συστήµατος µε το καθεστώς ατιµωρησίας. 

• Ο  µεγαλοϊδεατισµός µας µε τη διοργάνωση της Ολυµπιάδας 2004. 

• Εξαιτίας της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της, η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρέωνε τα κράτη σε 

δανεισµό όχι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά από τις αγορές. Όταν οι τελευταίες 

µείωσαν τη χρηµατοπιστωτική τους πίστη προς την Ελλάδα, εκτινάχθηκαν στα ύψη τα επιτόκια 

δανεισµού, καθιστώντας το δανεισµό της χώρας µας όλο και πιο δύσκολο και στο τέλος 

απαγορευτικό.
12, 13

 

 

 9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
[23]

 

  9.1. Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία 

 Η ζωή και η προσωπικότητα του σύγχρονου ανθρώπου είναι δοµηµένες πάνω στην εργασία 

και την οικονοµική του επιφάνεια. Οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι η απώλεια της εργασίας 

αυξάνει τον κίνδυνο ψυχικών διαταραχών και των σωµατικών επιπτώσεών τους.14, 15
 Πολλές µελέτες 

συγκλίνουν στην παραδοχή µίας ισχυρής συνάφειας ανάµεσα στην ανεργία και στην αύξηση της 

κατάθλιψης, του άγχους, της χρήσης ουσιών και της αντικοινωνικής συµπεριφοράς (Murphy and 

Athanasou, 1999). 

 

  9.2. Επιπτώσεις στη σωµατική υγεία 

 Η Αλεξάνδρα Κεντικελένη του King's College του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του 

Πανεπιστηµίου Cambridge, σε µελέτη της η οποία βασίζεται σε ελληνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές, 

συµπεραίνει ότι στην Ελλάδα έχουν υπάρξει οι µεγαλύτερες περικοπές, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση 

σοβαρών ασθενειών στην ελληνική κοινωνία. Συγκεκριµένα: 

• Τα περιστατικά AIDS µεταξύ των χρηστών αυξήθηκαν. 
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• Τα περιστατικά φυµατίωσης υπερδιπλασιάστηκαν. 

• Η κατάθλιψη αυξήθηκε, όπως και οι αυτοκτονίες.  

• Η βρεφική θνησιµότητα, σε αντίθεση µε το παρελθόν που εµφάνιζε πτωτική τάση, αυξήθηκε 

κατά 43%. 

• Επανεµφανίστηκε η ελονοσία µετά από 40 χρόνια. 

 Η µελέτη καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το εθνικό σύστηµα είχε σοβαρή ανάγκη 

µεταρρύθµισης ήδη πριν την κρίση, λόγω διαφθοράς και αναποτελεσµατικότητας. 

 

  9.3. Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις 

 Σε γενικές γραµµές τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις την περίοδο της 

κρίσης συνδέονται µε τη µείωση των πωλήσεων, µε την αγορά πρώτων υλών, µε την είσπραξη των 

απαιτήσεων, µε την περιορισµένη δυνατότητα δανεισµού κλπ. Οι επιχειρήσεις που δρουν 

αποφασιστικά και µε στρατηγικό τρόπο και ανταποκρίνονται νωρίς στην κρίση, συνήθως τα 

πηγαίνουν καλύτερα από εκείνες που πάσχουν από παράλυση ή αντιδρούν σε κατάσταση πανικού 

(Branstad, Jackson & Banerji, 2009).  

 

  9.4. Επιπτώσεις στην οικογένεια 

  Η οικογένεια που επηρεάζεται οικονοµικά, προκειµένου να αντιµετωπίσει τη νέα κατάσταση, 

αλλάζει τον τρόπο ζωής της είτε µετακοµίζοντας σε φθηνότερες γειτονιές είτε επιστρέφοντας στις 

πατρογονικές κατοικίες, σε µια προσπάθεια µείωσης των εξόδων διαµονής. Αλλάζουν σηµαντικά το 

µοντέλο κατανάλωσης των προϊόντων, καταφεύγοντας στις προσφορές. Μειώνουν σηµαντικά τις 

εξόδους για φαγητό, καφέ, ποτό, σινεµά κλπ. Επίσης, δεν πάνε καθόλου διακοπές, δεν καλούν στο 

σπίτι φίλους, αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές για να µην µπαίνουν σε περιττά έξοδα. Σε 

άλλες περιπτώσεις, προχωρούν σε µειώσεις δαπανών οι οποίες αφορούν στην εκπαίδευση των παιδιών 

τους (ξένες γλώσσες, φροντιστήρια) ή στο ρουχισµό της οικογένειας και σε κάποιες περιπτώσεις 

υποβαθµίζουν ακόµα και ολόκληρο το διατροφικό µοντέλο της οικογένειας (π.χ. κατανάλωση 

υποκατάστατων αγαθών ή αγαθών «δεύτερης κατηγορίας» κλπ). Επίσης, τα υπερχρεωµένα 

νοικοκυριά καταφεύγουν σε κοινωνικές υπηρεσίες ή στην εκκλησία για να συντηρηθούν. 

ν πιθανή εξέλιξη της οικονοµικής κρίσης, εκτιµούσαν ότι η λεγόµενη κρίση χρέους 

  9.5. Επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις 

Η ανεργία, η µετανάστευση των πτυχιούχων και οι αρνητικές εκτιµήσεις για την πορεία της 

Ελλάδας, συνθέτουν ένα προβληµατικό εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, οι φορολογικές επιβαρύνσεις 

των εργαζοµένων µε βάση το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, κάνουν το φορτίο που έχουν 

επωµιστεί οι Έλληνες εργαζόµενοι εξαιρετικά βαρύ.  
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  9.6. Επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής   

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, η ποιότητα ζωής ορίζεται ως η ατοµική 

αντίληψη της θέσης στη ζωή, στο πλαίσιο του πολιτισµού και των µετρικών συστηµάτων στα οποία 

ζει το άτοµο και σε σχέση µε τους στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του. Η 

ποιότητα ζωής αποτελεί µια υποκειµενική πολυδιάστατη δοµή, που αντανακλά τη λειτουργική 

κατάσταση, την ψυχολογική ισορροπία, την αντίληψη για την υγεία και τη καλή ζωή. Η ιδέα της 

καλής ζωής πρωτοεµφανίστηκε στην Ελλάδα κατά την αρχαιότητα. Ο Αριστοτέλης, στο «Ηθικά 

Νικοµάχεια», µε τη λέξη «ευδαιµονία» προσπαθεί να αποδώσει το περιεχόµενο του όρου ποιότητα 

ζωής. Κατανοεί ότι η ποιότητα ζωής σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα για διαφορετικούς ανθρώπους 

και ότι µεταβάλλεται ανάλογα µε τις τρέχουσες συνθήκες της ζωής του καθενός (Fayers and Machin, 

2006). Τον τελευταίο χρόνο, η παγκόσµια κοινότητα αντιµετωπίζει µια µεγάλη οικονοµική κρίση µε 

δραµατικές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή, καθώς η µείωση αλλά και η απουσία εισοδήµατος 

προκαλεί απώλειες στην ευηµερία και ωθεί µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού στη φτώχεια. Σε ένα 

τέτοιο πλαίσιο, η ανεργία, ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης, φαίνεται να σχετίζεται µε την 

υιοθέτηση λιγότερο υγιεινών συνηθειών και συνοδεύεται από ψυχικές διαταραχές (άγχος, κατάθλιψη), 

οι οποίες επηρεάζουν την  ποιότητα ζωής. 

 

 10. ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΡΙΣΗ 
[24]

 

Στο κεφάλαιο αυτό, η ανασκόπηση της διατροφικής κρίσης σε χώρες που γνώρισαν 

οικονοµική κρίση έχει ως σκοπό να αναδείξει τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στη διατροφή 

των παγκοσµίως φτωχών, οι οποίες είναι τραγικές, λόγω των υψηλών αυξήσεων σε προϊόντα βασικής 

διατροφικής ανάγκης. Το πλήγµα είναι σκληρότατο καθώς οι φτωχοί δαπανούν το 70% του 

προϋπολογισµού τους στα τρόφιµα. Η αισθητή όµως µείωση του µισθού τους κάνει την αγορά 

πολλών προϊόντων διατροφής, απαγορευτική. 

Παρατίθενται παρακάτω παραδείγµατα χωρών µε διατροφική κρίση:  

• Σύµφωνα µε µία έρευνα που έγινε στο Μεξικό το 2008, στην οποία συµµετείχαν 10000 

νοικοκυριά, διαπιστώθηκε ότι η οικονοµική κρίση επηρεάζει το επίπεδο της τροφικής ασφάλειας των 

νοικοκυριών. Οι κάτοικοι του Μεξικού αναγκάζονταν, λόγω του αυξηµένου κόστους των ποιοτικών 

τροφίµων, να καταφεύγουν σε υδατάνθρακες και τροφές µε απλή ενεργειακή αξία, παραµελώντας την 

ποιότητα της τροφής (δε λάµβαναν βιταµίνες, φρούτα και λαχανικά). 

• Μία οικονοµική ανάλυση το 2009  στη Ρωσία,  σχετική µε την επίπτωση της οικονοµικής 

κρίσης στη διατροφή, έδειξε πως οικογένειες µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο αντιµετώπιζαν και 

οικονοµικό πρόβληµα, µε δραµατικές συνέπειες στη διατροφή τους. Αναγκάστηκαν να αγοράζουν 
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τρόφιµα χαµηλής διατροφικής αξίας, τα οποία ικανοποιούσαν µόνο τις διατροφικές τους ανάγκες µε 

σοβαρές συνέπειες στη  υγεία. 

• Μελέτη του 2010 στην Αργεντινή,  έδειξε ότι τα βρέφη που γεννήθηκαν τον τελευταίο χρόνο 

της κρίσης (2002) και τον πρώτο χρόνο της υποσχόµενης ανάπτυξης (2003), είχαν κατά τη γέννηση 

τους µειωµένο σωµατικό βάρος λόγω ελλιπούς διατροφής ή αγχώδους διαταραχής της µητέρας 

εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. 

• Η επισιτιστική κρίση στην Ασία, οδήγησε τους ανθρώπους να αλλάξουν διατροφικό µοτίβο, 

αναγκάζοντας τους,  λόγω των αυξηµένων τιµών στα τρόφιµα, να µην κάνουν υγιεινές επιλογές, µε 

αποτέλεσµα να στερούνται βασικές διατροφικές ανάγκες. Η µη ποιοτική διατροφή απειλεί τη δηµόσια 

υγεία των Ασιατών και θέτει σε κίνδυνο την υγεία ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων. 

• Στη Βενεζουέλα, το 25% του πληθυσµού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Σε µια χώρα 

όπου ο κατώτατος µισθός δεν ξεπερνάει τα 10 δολάρια το µήνα, τη διατροφική κρίση, η οποία 

βρίσκεται σε εξέλιξη, σηµατοδοτούν τα κουπόνια φαγητού που κρατούν στα χέρια τους κάτοικοι του 

Καράκας, οι οποίοι πασχίζουν για την πρόσβαση σε βασικά αγαθά. «Ουρές» κόσµου σχηµατίζονται 

επί ώρες για βασικές προµήθειες, όπως το αλεύρι και το ρύζι, που εξαντλούνται χωρίς να καλύπτουν 

τη συνολική ζήτηση. Περισσότερες από 10 λεηλασίες καταγράφονται καθηµερινά στη Βενεζουέλα, εν 

µέσω επεισοδίων στα σούπερ µάρκετ και διαδηλώσεων µε αίτηµα την πρόσβαση σε τρόφιµα. 

• Γεννήθηκε το 2001 και έµεινε στην Ιστορία ως επανάσταση της κατσαρόλας (cacerolazos). 

Το ίδιο κίνηµα προηγήθηκε στη Χιλή το 1971. Πρόκειται για τη διαµαρτυρία των γυναικών στην 

Αργεντινή την περίοδο της οικονοµικής κρίσης. 

• Στην Αργεντινή, την περίοδο της οικονοµικής κρίσης, οι γυναίκες είχαν πάρει στα χέρια τους 

την κατάσταση. ∆εν περιορίστηκαν µόνο στη διαµαρτυρία, αλλά οργάνωσαν δίκτυα αλληλεγγύης σε 

όλη τη χώρα. Μετέφεραν τρόφιµα από την επαρχία, έστησαν αυτοσχέδιες καλλιέργειες, συντόνισαν 

ιατρική και νοµική βοήθεια στις γειτονιές κ.λπ. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σώθηκαν από την 

καταστροφή και την πείνα χάρη στις αυθόρµητες αυτές πρωτοβουλίες. 
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• Η οικονοµική κρίση στην Ευρώπη έχει αφήσει 43 εκατοµµύρια πολίτες χωρίς επαρκή 

ποσότητα φαγητού, σύµφωνα µε τον Ερυθρό Σταυρό. Κατά την αναφορά της οργάνωσης, σχεδόν 120 

εκατοµµύρια άνθρωποι στην Ευρώπη κινδυνεύουν να περιπέσουν σε κατάσταση φτώχειας και πολλοί 

συνεχίζουν να υποφέρουν στις χώρες που προσπαθούν να ανακάµψουν οικονοµικά. Τα στοιχεία από 

22 από τις εθνικές επιτροπές του Ερυθρού Σταυρού στην Ευρώπη, δείχνουν πως η κρίση αύξησε τον 

αριθµό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη την συνδροµή του. Θα εξελιχθεί σε επισιτιστική κρίση 

(κρίση τροφίµων), όπως ακριβώς εκδηλώθηκε σε κάποιες χώρες (Αϊτή κ.α.), όταν αυξήθηκαν 

απότοµα οι τιµές στα τρόφιµα στην παγκόσµια αγορά.
16, 17

 

τιµές στα τρόφιµα στην παγκόσµια αγορά.  

 

∆ιάγραµµα 1: Μεταβολή στη σοβαρή υλική στέρηση στην Ευρώπη (2008-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:19 EEST - 34.220.209.173



 34 

• Η υποσαχάρια ζώνη, που περιλαµβάνει τη Σενεγάλη, τη Γουινέα, τη Γκάµπια, τη 

Μαυριτανία, το Μάλι, τη Μπουργκίνα Φάσο, το Νίγηρα και το Τσαντ, αντιµετωπίζει σοβαρό 

πρόβληµα λιµού και µία από τις σοβαρότερες επισιτιστικές κρίσεις, όχι µόνο εξαιτίας της 

παρατεταµένης ανοµβρίας και της επιδροµής των ακρίδων, αλλά και εξαιτίας των επιπτώσεων που 

είχαν οι υποχωρήσεις της κυβέρνησης στις πιέσεις της αγοράς και στις οδηγίες του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου, που αντιδρούσαν στην παροχή διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. 

 

Ποσοστό φτώχειας στην υποσαχάρια ζώνη 
[24]

 

Η κατάταξη της φτώχειας δε µπορεί να αξιολογηθεί µε γνώµονα τη δυτική 

πραγµατικότητα. Για τις χώρες αυτές, πιο αξιόπιστη µέθοδος είναι η ηµερήσια κατανάλωση τροφών 

και όχι οι χρηµατικές απολαβές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 2: Ανάλυση ποσοστού φτώχειας στην υποσαχάρια ζώνη 

 

Επεξήγηση - ορισµοί φτώχειας 

Απόλυτη φτώχεια: Ένα γεύµα την ηµέρα µε ελάχιστη κατανάλωση δηµητριακών σε µορφή χυλού. 

Φτώχεια: ∆ύο γεύµατα την ηµέρα ή και περισσότερα µε µικρή κατανάλωση δηµητριακών. Εκτός από 

γάλα µια φορά την εβδοµάδα, δεν υπάρχει άλλη ζωική πρωτεϊνούχα τροφή.  

Οριακή φτώχεια: ∆ύο γεύµατα την ηµέρα µε κατανάλωση δηµητριακών ή ρυζιού, δύο και τρεις φορές 

την εβδοµάδα κατανάλωση γάλακτος. Μία φορά την εβδοµάδα κρέας. 

Αποδεκτή: ∆ύο ως τρία γεύµατα την ηµέρα µε ικανοποιητική κατανάλωση δηµητριακών και ρυζιού, 

λαχανικά τουλάχιστον τρεις φορές την εβδοµάδα, δύο φορές την εβδοµάδα κρέας. 
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 11. ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
[25]

 

Οι λαϊκές εξεγέρσεις λόγω της αύξησης των τιµών των τροφίµων δεν είναι κάτι σπάνιο.  

• 1984: Στην Τυνησία ξεσπούν γενικευµένες ταραχές, εξαιτίας της αύξησης της τιµής του 

ψωµιού µε πρωταγωνιστές τους άνεργους νέους. 

• 1989: Στο Καράκας της Βενεζουέλας ο στρατός εισβάλει στις παραγκουπόλεις που είχαν 

εξεγερθεί λόγω της αύξησης της τιµής του ψωµιού κατά 200% και δολοφονεί 1000 ανθρώπους. 

• 1990: Στο Περού ο κόσµος εξεγείρεται µετά από αύξηση της τιµής του ψωµιού 12 φορές µέσα 

σε µια νύχτα κάτω από τις επιταγές του ∆ΝΤ και καταστέλλεται άγρια από το στρατό. 

• 2008: Λαµβάνει χώρα µια σειρά λαϊκών εξεγέρσεων, οι οποίες οφείλονταν στις αυξήσεις των 

τιµών των τροφίµων. Εκείνη τη χρονιά η τιµή του σταριού αυξήθηκε 130%, η τιµή του ρυζιού 

διπλασιάστηκε στην Ασία και η τιµή του καλαµποκιού αυξήθηκε υπέρογκα στο Μεξικό. Αποτέλεσµα 

ήταν εξεγέρσεις στην Αϊτή, στο Καµερούν, στο Μπαγκλαντές, στην Αίγυπτο και αλλού. 

Ελπιδοφόρο µήνυµα της αντιµετώπισης της διατροφικής κρίσης µας δίνει η Κούβα, η οποία 

µε την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1989, βρέθηκε ξαφνικά µετέωρη, φτάνοντας στα όρια της 

λιµοκτονίας. Η κουβανέζικη κυβέρνηση κατάφερε µέσα σε δύο χρόνια να λύσει το επισιτιστικό της 

πρόβληµα µε µια σειρά ριζοσπαστικών µέτρων: 

• ∆ηµιούργησε µεγάλους λαχανόκηπους γύρω από τις πόλεις.  

• Επέτρεψε σε όσους ήθελαν να καταλάβουν άδεια οικόπεδα στις γειτονιές και να αρχίσουν να 

τα καλλιεργούν. 

• Έδωσε την άδεια να λειτουργήσουν δεκάδες λαϊκές αγορές στις γειτονιές, όπου οι παραγωγοί 

πουλούσαν σε χαµηλές τιµές τα λαχανικά τους.  

 ∆ικαίως η Αβάνα θεωρείται παγκόσµια πρωτεύουσα της αστικής γεωργίας και είναι 

παράδειγµα προς µίµηση για κοινωνίες που βρίσκονται ξαφνικά αντιµέτωπες µε το φάσµα της πείνας. 

Έκανε µεταρρυθµίσεις και στη γεωργία, παραχωρώντας κοµµάτια κρατικής γης για καλλιέργεια σε 

µεµονωµένους αγρότες, παράλληλα µε την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών (πατάτα κ.α.).  

 

 12. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
[26]

 

 Οι φυσιολογικές βιολογικές µεταβολές που συµβαίνουν στον οργανισµό των ηλικιωµένων, 

επιβάλλουν µια ιδιαίτερη φροντίδα στα άτοµα αυτής της ηλικίας όσον αφορά και στη διατροφή.  

 Στα άτοµα της τρίτης ηλικίας, εξαιτίας της αυξηµένης λήψης φαρµάκων, είναι συχνή η 

εµφάνιση στοµαχικών διαταραχών, ναυτίας, τάσης για εµετό, ξηροστοµίας, δυσκολίας στην κατάποση. 

Τα προβλήµατα αυτά συχνά δηµιουργούν εκνευρισµό και µια ευρύτερη αρνητική ψυχολογία, η οποία 

εκφράζεται πολλές φορές ακόµη και ως άρνηση ή αδυναµία λήψης τροφής µε αποτέλεσµα την 

απώλεια βάρους. 
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 Η διατροφή των ηλικιωµένων, µε βάση τη συνολική έκπτωση των λειτουργιών τους επιβάλλει 

µια µείωση των ενεργειακών τους απαιτήσεων (εξαιρούνται τα άτοµα που έχουν χάσει βάρος). 

Παράλληλα, η µείωση της µυϊκής τους µάζας επιβάλλει την επιλογή τροφών που περιέχουν πρωτεΐνες 

υψηλής βιολογικής αξίας, όπως το αυγό, το γάλα, το κρέας. Ιδιαίτερα για άτοµα που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα µάσησης ή κατάποσης καθώς και προβλήµατα δυσκοιλιότητας, συνιστάται η 

κατανάλωση τροφών που περιέχουν φυτικές πρωτεΐνες (φρούτα, λαχανικά, όσπρια). 

 Το αλάτι πρέπει να περιοριστεί (συνιστώµενη ποσότητα πρόληψης αλατιού ηµερησίως είναι 

τα 6 γραµµάρια). 

 Η τακτική κατανάλωση γάλακτος και γιαουρτιού (δύο µερίδες καθηµερινά),  µε µέτρια 

περιεκτικότητα σε λιπαρά, είναι απαραίτητη, αφού συµβάλλει στην επαρκή πρόσληψη ασβεστίου και 

βιταµίνης D, που µε την σειρά τους καθυστερούν την οστική αποδήµηση και εµφάνιση οστεοπόρωσης. 
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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 13. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

  13.1. Σκοπός της µελέτης 

 Σκοπός της έρευνας είναι να ανιχνευτούν οι πρώτες επιδράσεις της οικονοµικής κρίσης στις 

διατροφικές συνήθειες του Ελληνικού πληθυσµού τρίτης ηλικίας στην περιοχή της Λάρισας, αλλά και 

να αναγνωριστούν οι τρόποι αντίδρασης του στα νέα οικονοµικά δεδοµένα. Επιπλέον να  ανιχνευθούν 

οι πιθανές µελλοντικές γενικές του τάσεις σε ειδικότερα ζητήµατα διατροφικών επιλογών. 

 

  13.2. ∆είγµα και διαδικασία  

 Το πρώτο στάδιο της παρούσας µελέτης ήταν η επιλογή του πληθυσµού µελέτης. Αφορά σε 

ηλικιωµένους που είναι µέλη των Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου Λαρισαίων, δηλαδή σε άτοµα άνω των 60 

ετών, από όλες τις συνοικίες του ∆ήµου (τυχαιοποιηµένο δείγµα). Σηµειώνεται πως το βασικότερο 

κριτήριο εγγραφής στα Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου είναι η ηλικία, γεγονός που καθιστά το δείγµα του 

πληθυσµού µελέτης αντιπροσωπευτικό. Προϋπόθεση ήταν η έγκριση της αντίστοιχης υπηρεσίας για 

την διενέργεια της µελέτης καθώς και η συγκατάθεση των συµµετεχόντων σε αυτή. Ακολούθως  

πραγµατοποιήθηκε η συµπλήρωση ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο αυτό συντάχθηκε µετά από 

ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης σχετικής βιβλιογραφίας και βασίστηκε εν µέρει σε αντίστοιχο 

ερευνητικό εργαλείο διαδικτυακής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό ελληνικής 

ιστοσελίδας διατροφής και απευθυνόταν σε ελληνικό πληθυσµό. Οι ερωτήσεις τροποποιήθηκαν ώστε 

να είναι κατάλληλες για την τρίτη ηλικία, τόσο ως προς το είδος, όσο και ως προς τον αριθµό των 

ερωτήσεων. 

 Πρόκειται για ανώνυµη καταγραφή των δηµογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού 

(ήτοι ηλικία, φύλο, οικονοµική κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση) καθώς και 

καταγραφή των διατροφικών συνηθειών  προ και µετά κρίσης.   
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  13.3. Εγκυρότητα 

 Για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου, πραγµατοποιήθηκε µια πιλοτική 

µελέτη µε 20 συµµετέχοντες, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ο απαιτούµενος για τη συµπλήρωσή του 

χρόνος, η σαφήνεια των ερωτήσεων, καθώς και η ανάγκη για πιθανές τροποποιήσεις (εγκυρότητα 

περιεχοµένου). Εκτιµήθηκε επίσης η εγκυρότητα όψης στην οποία έµπειροι ερευνητές αξιολογούν την 

ευκολία συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου και τη δυνατότητα κατανόησης των ερωτήσεων από τον 

πληθυσµό στον οποίο απευθύνεται. Για το παρόν  ερωτηµατολόγιο αυτό πραγµατοποιήθηκε από τον  

επιβλέποντα  καθηγητή. ∆εν έγιναν ουσιαστικές τροποποιήσεις στο ερωτηµατολόγιο, έπειτα από τα 

σχόλια των συµµετεχόντων. 

 
  13.4. Στατιστική ανάλυση 

 Έγινε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση. Χρησιµοποιήθηκαν οι µη 

παραµετρικές δοκιµασίες Χ2
 (δοκιµασία McNemar) και Wilcoxon test για τις κατηγορικές µεταβλητές. 

To επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ορίστηκε σε p=0,05. Χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

SPSS 22.0. 
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 14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 Γυναίκες ήταν το 57% του δείγµατος, ενώ έγγαµοι ήταν το 61,1%. 

 

Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος 

Φύλο Ν % 

Γυναίκα 170 57,0 

Άντρας 128 43,0 

Σύνολο 298 100,0 

Οικογενειακή κατάσταση   

Άγαµος 14 4,9 

Έγγαµος 173 61,1 

∆ιαζευγµένος 19 6,7 

Χήρος 77 27,2 

Σύνολο 283 100,0 

   

 
 Το 64% των συµµετεχόντων αναφέρει ότι η κρίση επηρέασε «πολύ» το εισόδηµά του και το 

24% «µέτρια». Το 1% παρέµεινε ανεπηρέαστο. 

 

Γράφηµα 1. Η επίπτωση της κρίσης στο εισόδηµα 
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 Το 79,5% των συµµετεχόντων στην έρευνα αναφέρει πριν από την κρίση µηνιαίο εισόδηµα 

έως 1500 ευρώ, ενώ µετά την κρίση το ποσοστό αυξάνεται σε 95,7%. 25 ποσοστιαίες µονάδες αύξηση 

εµφανίζει το ποσοστό των πλέον χαµηλών εισοδηµάτων (έως 700 ευρώ: από 32,2 σε 57,2%). 

 

Πίνακας 2. Η κατανοµή του µηνιαίου εισοδήµατος στο δείγµα της µελέτης  

Πριν την κρίση Μετά την κρίση 
Μηνιαίο εισόδηµα 

Ν % Ν % 

Μέχρι 699 96 32,2 171 57,2 

700-1399 141 47,3 115 38,5 

1400-2000 45 15,1 12 4,0 

>2000 16 5,4 1 0,3 

Σύνολο 298 100,0 299 100,0 

p<0,001     
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 Η πλειονότητα του δείγµατος (60,3%) δεν τρώει ούτε ένα γεύµα εκτός σπιτιού µετά την κρίση, 

ενώ πριν το ποσοστό αυτό περιοριζόταν στο 25,1%. Μία φορά την εβδοµάδα τρώει έξω το 3,6% 

έναντι του 28,8% πριν από την κρίση. 

 

Πίνακας 3. Συχνότητα γευµάτων εκτός σπιτιού  

Πριν την κρίση Μετά την κρίση 
Πόσο συχνά τρώτε έξω; 

Ν % Ν % 

1 φορά την εβδοµάδα 86 28,8 11 3,6 

1 φορά το µήνα 61 19,9 28 9,1 

Μερικές φορές το χρόνο 83 27,0 83 27,0 

Καθόλου 77 25,1 185 60,3 

Σύνολο 307 100,0 307 100,0 

p<0,001     

 

Γράφηµα 2. Συχνότητα γευµάτων εκτός σπιτιού  
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 Πριν από την κρίση «έξω» για καφέ ∆ΕΝ έβγαινε το 27,7%, ενώ µετά την κρίση το ποσοστό 

αυτό είναι 43%. Κάθε µέρα βγαίνει πια το 8,2%, έναντι του 14,7% πριν από την κρίση. 

 

Πίνακας 4. Συχνότητα εξόδου «για καφέ» εκτός σπιτιού  

Πριν την κρίση Μετά την κρίση 
Πόσο συχνά βγαίνετε έξω για καφέ; 

Ν % Ν % 

Κάθε µέρα 45 14,7 25 8,2 

2-3 φορές την εβδοµάδα 69 22,5 30 9,8 

Μερικές φορές το µήνα 53 17,3 46 15,1 

Μερικές φορές το χρόνο 55 17,9 73 23,9 

Καθόλου 85 27,7 131 43,0 

Σύνολο 307 100,0 305 100,0 

p<0,001     

 

Γράφηµα 3. Συχνότητα εξόδου «για καφέ» εκτός σπιτιού 
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 Αναφορικά µε το φαγητό σε «πακέτο», το 74,8% δεν παραγγέλνει «καθόλου» µετά την κρίση 

και µερικές φορές το χρόνο το 18,4%, όταν αντίστοιχα ποσοστά πριν από την κρίση ήταν 48,2% και 

27,9%. 

 

Πίνακας 5. Συχνότητα παραγγελίας φαγητού σε «πακέτο» 

Πριν την κρίση Μετά την κρίση Πόσο συχνά παραγγέλνετε φαγητό 

σε πακέτο; Ν % Ν % 

2-3 φορές την εβδοµάδα 17 5,6 3 1,0 

2-3 φορές το µήνα 56 18,4 18 5,9 

Μερικές φορές το χρόνο 85 27,9 56 18,4 

Καθόλου 147 48,2 228 74,8 

Σύνολο 305 100,0 305 100,0 

p<0,001     

 

Γράφηµα 4. Συχνότητα παραγγελίας φαγητού σε «πακέτο» 
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 Μετά την κρίση, το 76,3% ακολουθεί πιστά την προκαθορισµένη λίστα αγορών, έναντι του 

40,9% πριν από την κρίση. Το ποσοστό εκείνων που δεν το πράττει έχει περιοριστεί στο 9,2%, σε 

σχέση µε το 29,2% πριν από την κρίση.  

 

Πίνακας 6. Απόκλιση από την προγραµµατισµένη λίστα αγορών 

Πριν την κρίση Μετά την κρίση Όταν ψωνίζετε στο super market 

ακολουθείτε πιστά τη λίστα αγορών; Ν % Ν % 

Όχι 88 29,2 28 9,2 

Μερικές φορές 90 29,9 44 14,5 

Ναι 123 40,9 232 76,3 

Σύνολο 301 100,0 304 100,0 

p<0,001     

 

 Το ποσοστό εκείνων που µετά την κρίση δε θεωρεί ότι οι προσφορές µη αναγκαίων 

προϊόντων αποτελούν κριτήριο  αγοράς έχει ανέλθει κατά 14 ποσοστιαίες µονάδες, σε σχέση µε το τι 

συνέβαινε πριν από την κρίση. 

  

Πίνακας 7. Οι προσφορές µη αναγκαίων προϊόντων ως κριτήριο αγοράς 

Οι προσφορές µη αναγκαίων 

προϊόντων αποτελούν κριτήριο για 

να αγοράσετε; 

Πριν την κρίση Μετά την κρίση 

 Ν % Ν % 

Ναι 146 48,3 104 34,4 

Όχι 156 51,7 198 65,6 

Σύνολο 302 100,0 302 100,0 

p<0,001     
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 Το ποσοστό εκείνων που απέχουν από αγορές ειδικών προϊόντων για λόγους υγείας, έχει 

διπλασιαστεί µετά την κρίση από 18,5% πριν από την κρίση στο 36,3%.  

 

Πίνακας 8. Αγορές ειδικών προϊόντων λόγω προβληµάτων υγείας 

Πριν την κρίση Μετά την κρίση Λόγω προβλήµατος υγείας προϊόντα 

ειδικής διατροφής. Ν % Ν % 

Καθόλου 21 7,5 55 19,6 

Ναι 208 74,0 124 44,1 

Όχι 52 18,5 102 36,3 

Σύνολο 281 100,0 281 100,0 

p=0,09     
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 Μετά την κρίση, η πλειονότητα των συµµετεχόντων (58,3%) αναφέρει ότι δεν αγοράζει  

προϊόντα ειδικού τύπου (εµπλουτισµένα δηµητριακά, εµπλουτισµένα γαλακτοκοµικά, µαργαρίνη 

ειδικής διατροφής κλπ.), έναντι του 36,1% πριν από την κρίση. 

 

Πίνακας 9. Αγορές προϊόντων  ειδικού τύπου 

Πριν την κρίση Μετά την κρίση Πόσο συχνά αγοράζετε προϊόντα 

ειδικού τύπου; Ν % Ν % 

Καθόλου 109 36,1 176 58,3 

Σπάνια 117 38,7 110 36,4 

Συχνά 76 25,2 16 5,3 

Σύνολο 302 100,0 302 100,0 

p<0,001     

 

Γράφηµα 5. Αγορές προϊόντων ειδικού τύπου 
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 Οι µεγάλες συσκευασίες προτιµώνται από την πλειονότητα των καταναλωτών (84,4%), έναντι 

του 15,6% που επιλέγει µε βάση την εµπορική ονοµασία. Πριν από την κρίση, τα ποσοστά ήταν 

περίπου 50-50%. 

 

Πίνακας 10. Κριτήριο επιλογής προϊόντων 

Πριν την κρίση Μετά την κρίση 
Με ποιο τρόπο επιλέγετε ένα προϊόν; 

Ν % Ν % 

Εµπορική ονοµασία 148 49,2 47 15,6 

Μεγάλη συσκευασία 153 50,8 255 84,4 

Σύνολο 301 100,0 302 100,0 

p<0,001     

 

 Οι αγορές αλλαντικών και τυριών έχουν περιοριστεί στο 23% έναντι του 43,4% πριν από την 

κρίση. 

 

Πίνακας 11. Αγορές αλλαντικών και τυριών  

Πριν την κρίση Μετά την κρίση Πόσο συχνά αγοράζετε αλλαντικά 

και τυριά; Ν % Ν % 

Μερικές φορές το χρόνο 41 13,5 77 25,3 

2-3 φορές το µήνα 131 43,1 157 51,6 

Κάθε εβδοµάδα 132 43,4 70 23,0 

Σύνολο 304 100,0 304 100,0 

p<0,001     
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 Το ποσοστό εκείνων που αναφέρουν ότι καταναλώνουν κρέας (ανεξαρτήτως είδους) σπάνια ή 

καθόλου έχει φτάσει το 25,5% µετά την κρίση, σε σχέση µε το 6,9% πριν από την κρίση. Μία φορά 

την εβδοµάδα κρέας εξακολουθεί να καταναλώνεται από το 44% των οικογενειών. 

 

Πίνακας 12. Συχνότητα κατανάλωσης κρέατος 

Πριν την κρίση Μετά την κρίση 
Πόσο συχνά τρώτε κρέας; 

Ν % Ν % 

Καθόλου 0 0,0 6 2,0 

Σπάνια 21 6,9 72 23,5 

4 φορές το µήνα 135 44,3 134 43,8 

3 φορές την εβδοµάδα 143 46,9 93 30,4 

Καθηµερινά 6 2,0 1 0,3 

Σύνολο 305 100,0 306 100,0 

p<0,001     

 

Γράφηµα 6. Συχνότητα κατανάλωσης κρέατος 
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 Το ποσοστό εκείνων που αναφέρουν ότι καταναλώνουν ψάρι σπάνια ή καθόλου έχει φτάσει 

το 39,5% µετά την κρίση, σε σχέση µε το 20,4% πριν από την κρίση. Μία φορά την εβδοµάδα ψάρι 

καταναλώνεται από το 47,7% των οικογενειών, έναντι του 56,6% πριν από την κρίση, µια ελάττωση 

ποσοστού κατά 9 ποσοστιαίες µονάδες. 

 

Πίνακας 13. Συχνότητα κατανάλωσης ψαριού 

Πριν την κρίση Μετά την κρίση 
Πόσο συχνά τρώτε ψάρι; 

Ν % Ν % 

Καθόλου 5 1,6 18 5,9 

Σπάνια 57 18,8 102 33,6 

4 φορές το µήνα 172 56,6 145 47,7 

3 φορές την εβδοµάδα 68 22,4 38 12,5 

Καθηµερινά 2 0,7 1 0,3 

Σύνολο 304 100,0 304 100,0 

p<0,001     

 

Γράφηµα 7. Συχνότητα κατανάλωσης ψαριού 
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 Το 11,3% χαρακτηρίζει το επίπεδο διατροφής του ως κακό (έναντι 1% πριν από την κρίση), 

µια αύξηση 10 περίπου ποσοστιαίων µονάδων, ενώ το 54% το χαρακτηρίζει ως µέτριο, έναντι 22,7% 

πριν από την κρίση. Πολύ καλό παραµένει για το 7,3%, ποσοστό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο 

εκείνου πριν από την κρίση (21,3%).  

 

Πίνακας 14. Αξιολόγηση επιπέδου διατροφής 

Πριν την κρίση Μετά την κρίση Πόσο καλό είναι το επίπεδο 

διατροφής σας; Ν % Ν % 

Κακό 3 1,0 34 11,3 

Μέτριο 68 22,7 163 54,0 

Καλό 165 55,0 83 27,5 

Πολύ καλό 64 21,3 22 7,3 

Σύνολο 300 100,0 302 100,0 

p<0,001     

 

Γράφηµα 8. Αξιολόγηση επιπέδου διατροφής 
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 Το 80,8% αναφέρει ότι η τιµή παίζει ρόλο στην αγορά ενός προϊόντος, σε σχέση µε το 34,2% 

πριν από την κρίση. Σηµειώνεται πως το 86% θεωρεί ότι τα φθηνά τρόφιµα οδηγούν σε αύξηση του 

βάρους και πως το 65,1% πιστεύει ότι το βάρος του θα επηρεαστεί δυσµενώς λόγω επιλογής φθηνών 

προϊόντων. 

 

Πίνακας 15. Η τιµή ως κριτήριο αγοράς ενός προϊόντος  

Πριν την κρίση Μετά την κρίση Για να αγοράσετε ένα προϊόν παίζει 

ρόλο η ποιότητα ή η τιµή; Ν % Ν % 

Η ποιότητα 196 65,8 57 19,2 

Η τιµή 102 34,2 204 80,8 

Σύνολο 298 100,0 297 100,0 

p<0,001     

 

Γράφηµα 9. Η τιµή ως κριτήριο αγοράς ενός προϊόντος 
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 15. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

Η παγκόσµια κρίση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, που ξεκίνησε το 2008 από τις ΗΠΑ 

και εξαπλώθηκε σε όλες σχεδόν τις χώρες, έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη χώρα µας. Η υγεία των 

ευπαθών οµάδων έχει επιδεινωθεί σηµαντικά. Οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν από 25% έως 40% και η 

εθνική γραµµή βοήθειας αυτοκτονίας ανέφερε ότι το 25% των καλούντων αντιµετωπίζουν 

οικονοµικές δυσκολίες. Η βία έχει αυξηθεί, ενώ διαπιστώνεται περαιτέρω µείωση στην πρόσβαση και 

στο επίπεδο των παροχών υγείας [1-3]
.  

Όταν λοιπόν η Ελλάδα εισήλθε στην ύφεση, φάνηκε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιο δίχτυ 

κοινωνικής προστασίας για τους ανέργους, τους χαµηλοσυνταξιούχους, τους ηλικιωµένους και όλες 

εκείνες τις κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες. Αντίθετα, τα χρόνια διαθρωτικά προβλήµατα και οι 

ανισότητες διογκώθηκαν εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης[3]
. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία 

[4-9]
, 

η οικονοµική δυσπραγία σε µια χώρα, προκαλεί σωρεία προβληµάτων στους κατοίκους της, µεταξύ 

των οποίων και αύξηση των χρόνιων παθήσεων, των προβληµάτων άγχους, της κατανάλωσης αλκοόλ 

και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, των αυτοκτονιών και άλλων. Βασική αιτία είναι το µειωµένο 

εισόδηµα και η παρατεταµένη ανεργία, ενώ η µεγάλη διάρκεια της κρίσης χειροτερεύει ακόµα 

περισσότερο τις επιπτώσεις τους [10,11]
. 

Οι ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση ή η χρόνια αποφρακτική 

πνευµονοπάθεια, οι περισσότεροι των οποίων είναι ηλικιωµένοι, ανήκουν σε µια πολύ ευαίσθητη 

οµάδα του πληθυσµού και η µεγάλη µείωση των εισοδηµάτων στη χώρα συντέλεσε στη χειροτέρευση 

της θέσης τους στην κοινωνία 
[12]

. Πολλοί ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις, προκειµένου να 

ανταποκριθούν σε πολλές ανάγκες, περιόρισαν τις καταναλωτικές τους συνήθειες σε µεγαλύτερο 

βαθµό από άλλους καταναλωτές, καθώς είχαν να αντιµετωπίσουν τις ιατρικές τους ανάγκες πρώτα 
[12]

. 

Πράγµατι, άτοµα που ανήκουν σε χαµηλότερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, έχουν 

αναγκαστεί να καλύπτουν πλέον ακόµα και τις βασικές τους ανάγκες (συµπεριλαµβανοµένων των 

διατροφικών), µε ένα χαµηλότερο προϋπολογισµό και µε συχνά αµφιλεγόµενης διατροφικής αξίας 

επιλογές. Έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι, προκειµένου να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, 

καταφεύγουν σε τρόφιµα µε υδατάνθρακες και λίπος και τροφές µε υψηλή ενεργειακή αξία, 

παραβλέποντας την ποιότητα της τροφής. Η έρευνα δείχνει ότι το 20,1% του ελληνικού πληθυσµού 

απειλείται από τη φτώχεια, ενώ το 22,7% του φτωχού πληθυσµού και το 4,2% του µη φτωχού 

πληθυσµού δηλώνει ότι στερείται διατροφής.  

Στη µελέτη του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών βρέθηκε ότι, σε σχέση µε το 2011, το 

ποσοστό των καταναλωτών που δεν τρώνε κανένα γεύµα εκτός σπιτιού αυξήθηκε κατά 15 περίπου 

µονάδες (από 25,28% το 2011, σε 39,70% το 2016). Στην παρούσα µελέτη, το ποσοστό αυτό 

υπερδιπλασιάστηκε (από 25% σε 60%). Στην ίδια µελέτη βρέθηκε, επίσης, ότι µειώθηκε το ποσοστό 

των καταναλωτών που γευµατίζουν µόνο µια φορά την εβδοµάδα εκτός σπιτιού (από 37,60% το 2011, 
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σε 31,00% το 2016), ενώ στην παρούσα µελέτη περιορίστηκε δραµατικά, από 28% σε 3%. Οι 

διαπιστώσεις αυτές µαρτυρούν µε σαφήνεια τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης, σε συνδυασµό µε 

το γεγονός ότι δεν υποχώρησαν οι τιµές στα καταστήµατα εστίασης. Αυξήθηκαν κατά 12 µονάδες, 

περίπου, αυτοί που δεν τρώνε σε fast food (από 48,96% το 2011, σε 60,08% το 2016). ∆ιπλάσια ήταν 

αύξηση (περίπου 25%) στην παρούσα µελέτη 
[13]

. 

Το ψωµί, τα λαχανικά και τα φρούτα έχουν πλέον µπει, σχεδόν καθηµερινά, στο τραπέζι των 

καταναλωτών, ενώ το κόκκινο κρέας, τα ψάρια, οι τηγανητές πατάτες και τα αναψυκτικά έχουν 

περιοριστεί, σε µια φορά την εβδοµάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στην παρούσα µελέτη, η 

κατανάλωση κρέατος (χωρίς να προσδιορίζεται το είδος του) ή ψαριού, έχει περιοριστεί σηµαντικά 

στο 25% (σπάνια ή καθόλου), ενώ για το ψάρι το αντίστοιχο ποσοστό τοποθετείται στο 40%. 

Από µια άποψη, η οικονοµική κρίση έχει στρέψει τους καταναλωτές της χώρας προς τη 

µεσογειακή διατροφή, που αποτελεί την παραδοσιακή µας διατροφή και η οποία έχει αναγνωριστεί 

παγκοσµίως, ως η πιο ισορροπηµένη και υγιεινή διατροφή. Πράγµατι, σε αυτό συνηγορεί και η 

έρευνα του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, που δείχνει ότι, σε µέσους όρους σε σχέση µε την 

αντίστοιχη έρευνα του 2011, η διατροφή µας φαίνεται να βελτιώνεται. Η κατανάλωση χοιρινού, 

αναψυκτικών και τηγανητής πατάτας µειώνεται, ενώ η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 

αυξάνεται. Πλην των λόγων υγείας, η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών αποδίδεται σαφέστατα 

στην οικονοµική κατάσταση, που το 2011 επηρέαζε 19,91% των καταναλωτών, ενώ τώρα επηρεάζει 

το 27,49%.  

Οι διαφορές σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, που παρουσιάζονται πολύ 

χειρότερα εκείνων του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, οφείλονται πιθανότατα στη σύνθεση του 

δείγµατος, που αφορά σε ηλικιωµένους των Κ.Α.Π.Η. Πιθανότατα, οι πόροι στη συγκεκριµένη 

πληθυσµιακή οµάδα είναι πενιχροί, οι περικοπές στις συντάξεις µαζί µε την εύλογη αδυναµία 

αύξησης του εισοδήµατος έχουν οδηγήσει σε µεταβολή των διατροφικών συνηθειών. Το γεγονός αυτό 

δείχνει και το µέγεθος των συνεπειών της κρίσης που έχει υποστεί η συγκεκριµένη οµάδα, ενώ 

σηµειώνεται ότι αντίστοιχα φαινόµενα παρατηρούνται και σε άλλες ευπαθείς οµάδες, όπως οι µαθητές, 

στους οποίους εκτιµήσεις ανεβάζουν το ποσοστό των υποσιτιζόµενων στο 30%.
[14,15]

 

Συχνά µάλιστα, καταγράφεται και το φαινόµενο που αποκαλείται «το παράδοξο της πείνας µε 

παχυσαρκία» (the hunger - obesity paradox). Στην περίπτωση αυτή, η οικονοµική ανέχεια δεν 

συνδέεται µε υποθρεψία, αλλά µε αύξηση του σωµατικού βάρους και τελικά έξαρση της παχυσαρκίας. 

Είναι πιθανό ότι η µειωµένη σωµατική άσκηση, λόγω περιορισµένης προσβασιµότητας σε χώρους 

εκγύµνασης, η φτηνή ψυχαγωγία µε την τηλεόραση στο σπίτι, το στρες, αλλά και η επιλογή τροφίµων 

χαµηλής ποιότητας συµβάλλουν στο φαινόµενο αυτό.  

Η επιδείνωση της υγείας (όπως αυτή προ - εξοφλείται και από τη µεταβολή στις διατροφικές 

συνήθειες), αναµένεται να επιβαρύνει ακόµα περισσότερο την γενική υγεία του πληθυσµού. Για την 
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αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος, η χώρα πρέπει, εκτός από το να επιστρέψει στην ανάπτυξη, να 

χρηµατοδοτήσει διάφορα προγράµµατα για την ενηµέρωση και βοήθεια των ανθρώπων που έχουν 

πληγεί περισσότερο από τις συνέπειες της κρίσης, όπως άστεγοι, άνεργοι και άνθρωποι µε πολύ 

χαµηλά εισοδήµατα, µεταξύ των οποίων και οι ηλικιωµένοι.   
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16. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
[41] 

 

ΦΥΛΟ:    ΑΝΔΡΑΣ   ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΟΣ  

ΕΓΓΑΜΟΣ  

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ     

ΧΗΡΕΙΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1) Ποιο ήταν/είναι (σε ευρώ) το συνολικό μηνιαίο εισόδημά σας;  

 

Πριν την κρίση 

Μέχρι 699  700 – 1399  1400 – 2000  Πάνω από 2000 

 

Μετά την κρίση 

Μέχρι 699  700 – 1399  1400 – 2000  Πάνω από 2000 

 

2) Πόσο επηρέασε η οικονομική κρίση το εισόδημά σας; 

 

Ελάχιστα  

Μέτρια  

Πολύ   

Καθόλου αλλά υπάρχει μελλοντικός φόβος 

 

3) Πόσο συχνά τρώγατε/τρώτε έξω; (ταβέρνα - εστιατόριο) 

 

Πριν την κρίση 

1 φορά την εβδομάδα  

1 φορά το μήνα  

Μερικές φορές το χρόνο 

Καθόλου 

 

Μετά την κρίση 

1 φορά την εβδομάδα  

1 φορά το μήνα  

Μερικές φορές το χρόνο 

Καθόλου 
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4) Πόσο συχνά βγαίνατε/βγαίνετε έξω για καφέ; 

   

Πριν την κρίση 

Κάθε μέρα 

2 - 3 φορές την εβδομάδα 

Μερικές φορές το μήνα 

Μερικές φορές το χρόνο 

Καθόλου 

 

Μετά την κρίση 

Κάθε μέρα        

2 - 3 φορές την εβδομάδα      

Μερικές φορές το μήνα        

Μερικές φορές το χρόνο 

Καθόλου 

 

5) Πόσο συχνά παραγγέλνατε/παραγγέλλετε φαγητό σε πακέτο;  

 

Πριν την κρίση 

2 - 3 φορές την εβδομάδα 

2 - 3 φορές το μήνα          

Μερικές  φορές το χρόνο 

Καθόλου 

 

Μετά την κρίση 

2 - 3 φορές την εβδομάδα     

2 - 3 φορές το μήνα      

Μερικές φορές το χρόνο  

Καθόλου 

 

6) Όταν ψωνίζατε/ψωνίζετε στο super market, ακολουθούσατε/ακολουθείτε  πιστά  τη 

λίστα αγορών που είχατε/έχετε προγραμματίσει; 

  

Πριν την κρίση 

Όχι  Μερικές  φορές  Ναι 

 

Μετά την κρίση 

Όχι  Μερικές φορές  Ναι 
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7) Οι  προσφορές μη αναγκαίων προϊόντων (π.χ. μπισκότα, γλυκά, παγωτά και 

γενικότερα delicatessen) αποτελούσαν/αποτελούν κριτήριο για να τα αγοράσετε;  

 

Πριν την κρίση 

Ναι  Όχι 

 

Μετά την  κρίση 

Ναι  Όχι 

 

8) Με ποιο κριτήριο επιλέγατε/επιλέγετε ένα προϊόν; (Βάσει επωνυμίας ή βάσει 

προσφοράς) 

  

Πριν την κρίση 

Βάσει επωνυμίας  Βάσει προσφοράς 

             

Μετά την κρίση 

Βάσει επωνυμίας  Βάσει προσφοράς 

 

9) Αν είχατε/έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας που χρειάζεται ειδική δίαιτα,  είχατε/έχετε 

τη δυνατότητα να αγοράσετε προϊόντα ειδικής διατροφής (π.χ. μακαρόνια για διαβήτη); 

 

Πριν την κρίση 

Ναι  Όχι  Μερικές φορές  Καθόλου 

 

Μετά την κρίση 

Ναι  Όχι   Μερικές φορές  Καθόλου 

 

10) Πόσο συχνά αγοράζατε/αγοράζετε προϊόντα ειδικού τύπου (εμπλουτισμένα 

δημητριακά, εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά, μαργαρίνη ειδικής διατροφής κ.λ.π.); 

 

Πριν την κρίση 

Συχνά  Σπάνια  Καθόλου 

 

Μετά την κρίση  

Συχνά  Σπάνια  Καθόλου 

 

11) Πόσο συχνά αγοράζατε/αγοράζετε αλλαντικά και τυριά; 

 

Πριν την κρίση 

Κάθε εβδομάδα  2 - 3 φορές το μήνα     Μερικές φορές το χρόνο            

 

Μετά την κρίση    

Κάθε εβδομάδα  2 - 3 φορές το μήνα         Μερικές φορές το χρόνο 
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12) Πόσο συχνά τρώγατε/τρώτε κρέας; 

 

Πριν την κρίση 

Καθημερινά   

3 φορές την εβδομάδα           

4 φορές το μήνα                

Σπάνια 

Καθόλου 

 

Μετά την κρίση 

Καθημερινά           

3 φορές την εβδομάδα           

4 φορές το μήνα              

Σπάνια 

Καθόλου 

 

13) Πόσο συχνά τρώγατε/τρώτε ψάρι; 

 

Πριν την κρίση 

Καθημερινά           

3 φορές την εβδομάδα           

4 φορές το μήνα             

Σπάνια 

Καθόλου 

 

Μετά την κρίση 

Καθημερινά           

3 φορές την εβδομάδα           

4 φορές το μήνα            

Σπάνια 

Καθόλου 

 

14) Πόσο καλό θεωρείτε ότι ήταν/είναι το επίπεδο διατροφής σας; 

 

Πριν την κρίση 

Κακό  Μέτριο  Καλό   Πολύ καλό 

 

Μετά την κρίση 

Κακό  Μέτριο  Καλό   Πολύ καλό 
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15) Για να αγοράσετε ένα προϊόν έπαιζε/παίζει ρόλο η ποιότητα του  προϊόντος ή  η 

τιμή; 

 

Πριν την κρίση 

Η ποιότητα  Η τιμή 

 

Μετά την κρίση     

Η ποιότητα  Η τιμή 

 

16) Πιστεύετε πως η κατανάλωση φθηνών τροφίμων θα επηρεάσει αρνητικά  τη 

διατροφή σας με επίπτωση στο σωματικό σας βάρος; 

 

Ναι      Όχι   

α) απώλεια σωματικού βάρους     

β) αύξηση σωματικού βάρους   
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