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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αύξηση του ποσοστού των παχύσαρκων ανθρώπων στον παγκόσµιο πληθυσµό 

είναι τόσο µεγάλη που παίρνει διαστάσεις επιδηµίας. Οι επιπτώσεις της στον 
ανθρώπινο οργανισµό είναι επιβλαβείς οδηγώντας το άτοµο µπροστά στον κίνδυνο 
των καρδιοπαθειών, του σακχαρώδους διαβήτη, της υπέρτασης, της αναπνευστικής 
δυσλειτουργίας και της οστεοαρθρίτιδας. Παράλληλα, επηρεάζει αρνητικά τις 
πεποιθήσεις των παχύσαρκων για την εικόνα του σώµατός τους και συνδέεται µε την 
κατάθλιψη, το άγχος και τις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Σε κοινωνικό επίπεδο, οι 
παχύσαρκοι συχνά στιγµατίζονται και περιθωριοποιούνται, δυσκολεύονται στην 
ανεύρεση συντρόφου και στη σύναψη φιλικών σχέσεων, ενώ το φαινόµενο της 
ανεργίας δεν τους αφήνει ανεπηρέαστους. 
Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» µε τη συµµετοχή τριάντα 

τεσσάρων (Ν=34) κλινικά παχύσαρκων ανδρών και γυναικών (BMI>30kg/m²). Στο 
συγκεκριµένο δείγµα χορηγήθηκαν τα ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς ORWELL 97 
και Body Shape (14-item version). Όπως αναµενόταν, βρέθηκε θετική συνάφεια 
ανάµεσα στην εικόνα που είχαν για το σώµα τους και την ποιότητα ζωής, η οποία 
σχετίζεται µε θέµατα παχυσαρκίας. Ανάµεσα στις άλλες µεταβλητές της έρευνας δεν 
βρέθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων της 
παρούσας µε άλλες έρευνες οδήγησε στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων τόσο 
για τους τρόπους καταπολέµησης της παχυσαρκίας όσο και για τις µελλοντικές 
κατευθύνσεις των ερευνών. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Βρισκόµαστε στις αρχές του 21ου αιώνα, µιας εποχής που χαρακτηρίζεται από την 
ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και τους έντονους ρυθµούς ανάπτυξης. Θα περίµενε 
κανείς, λοιπόν, αυτή η τεχνολογική «επανάσταση» να εξασφαλίζει θεωρητικά ένα 
ευγενές και υγιές περιβάλλον  µε άριστες συνθήκες για την αναπαραγωγή και την 
ευηµερία του ανθρώπινου είδους. Όµως, οι ενδείξεις που λαµβάνουµε από την 
ποιότητα ζωής και την ψυχοσυναισθηµατική κατάσταση πολλών ανθρώπων δεν 
επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση. 
Η πρόοδος της επιστήµης της Ιατρικής και των τεχνολογικών µέσων βοηθά στην 

πρόληψη και επεµβαίνει στην αντιµετώπιση των ασθενειών. Οι περιπτώσεις παιδικής 
θνησιµότητας, στις ∆υτικές κοινωνίες τουλάχιστον, έχουν µειωθεί, ενώ τόσο η 
διάρκεια όσο και το προσδόκιµο όριο ζωής έχουν αυξηθεί παγκοσµίως. Ο άνθρωπος 
δεν κινδυνεύει πλέον να πεθάνει εξαιτίας µιας πνευµονίας ή µιας απλής ίωσης όπως 
στο παρελθόν, αλλά νέες παθήσεις και νόσοι, που προς το παρόν δεν αντιµετω-
πίζονται αποτελεσµατικά από την Ιατρική, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του. Για 
αρκετές από αυτές τις νόσους, όπως για παράδειγµα οι καρδιαγγειακές παθήσεις ή ο 
σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία συνιστά έναν από τους αιτιολογικούς παράγο-
ντες της εµφάνισης ή της επιδείνωσής τους. 
Βέβαια, το φαινόµενο της παχυσαρκίας δεν εµφανίστηκε ξαφνικά τα τελευταία 

χρόνια αλλά υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η στάση της κοινωνίας και η µεταχεί-
ριση των παχύσαρκων από τους υπόλοιπους ανθρώπους στις µεταξύ τους αλληλεπι-
δράσεις παρουσιάζουν µεταβολές µέσα στο χρόνο, τις οποίες θα αναφέρουµε και θα 
εξετάσουµε στη συνέχεια. Ο λόγος που ασχολούµαι µε το φαινόµενο της παχυσαρ-
κίας είναι η έξαρση που  παρουσιάζει µετά το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέ-
µου, οπότε ανέβηκε το βιοτικό επίπεδο εκατοµµυρίων ανθρώπων.  
Ως φυσικό επακόλουθο της παχυσαρκίας είναι η προκαλούµενη ανησυχία για την 

εικόνα του σώµατος. Βέβαια, η εικόνα του σώµατος απασχολεί όλους τους ανθρώ-
πους είτε σε µικρό είτε σε µεγαλύτερο βαθµό ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία 
και το βάρος τους. Αυτό εξηγείται από την εγγενή επιθυµία να φαινόµαστε σεξουαλι-
κά ελκυστικοί στους άλλους και από τα ευχάριστα συναισθήµατα που νιώθουµε όταν 
δείχνουµε εξωτερικά υγιείς. Άρα, η εικόνα για το σώµα µας συνιστά ένα ενδιαφέρον 
πεδίο µελέτης. 
Έτσι, στην παρούσα µελέτη  γίνεται µια σύντοµη ιστορική ανασκόπηση του 

φαινοµένου της παχυσαρκίας και µια προσπάθεια να δώσουµε έναν ορισµό. 
Παρουσιάζονται στοιχεία που δείχνουν αύξηση του αριθµού των παχύσαρκων σε 
όλες τις ηλικίες και στα δύο φύλα φθάνοντας, µάλιστα, σε διαστάσεις επιδηµίας. 
∆ιερευνώνται οι λόγοι και οι αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία, καθώς και οι 
επιπτώσεις που προκαλούνται στη σωµατική και ψυχική υγεία. Επιπρόσθετα, γίνεται 
αναφορά στις αντιλήψεις και πεποιθήσεις που έχουν οι άνθρωποι για το σώµα τους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Α. Παχυσαρκία. 
Α.1. Ιστορική αναδροµή – Ορισµός – Κατηγοριοποίηση. 
Η παχυσαρκία σηµειώνει έξαρση στις ανεπτυγµένες χώρες τα τελευταία χρόνια, 

αλλά έχει κάνει την εµφάνισή της χιλιάδες χρόνια πριν. Ενδείξεις για παχύσαρκους 
ανθρώπους που ζούσαν σε προϊστορικές εποχές δεν έχουν βρεθεί µέχρι στιγµής. Αυτό 
το γεγονός εξηγείται από τον τρόπο ζωής που απαιτούσε την εξασφάλιση τροφής 
µέσω του κυνηγιού. Στη συνέχεια, η ανάπτυξη της γεωργίας και του εµπορίου έδωσε 
τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε τροφές και επο-
µένως αυξήθηκε ο κίνδυνος εµφάνισης της παχυσαρκίας (Brown & Bentley-Condit, 
1998). 
Εν τω µεταξύ, αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν φέρει στο φως αγαλµατίδιο από τον 

πολιτισµό της ακµάζουσας Μεσοποταµίας που απεικονίζει µια παχύσαρκη γυναικεία 
φιγούρα. Ανάλογα ευρήµατα υπάρχουν από διάφορους πολιτισµούς, όπως µούµιες, 
κείµενα σε πάπυρους και λίθινα ανάγλυφα των αρχαίων Αιγυπτίων (2500-2000 π.Χ.). 
Περνώντας στην ελληνορωµαϊκή περίοδο, προκλήθηκε το ενδιαφέρον της ιατρικής 
επιστήµης για την υγεία των παχύσαρκων ανθρώπων. Ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός 
επισήµαναν τους πρώτους κινδύνους της παχυσαρκίας. Ο πρώτος παρατήρησε ότι ο 
ξαφνικός θάνατος παρουσιάζεται πιο συχνά στους παχύσαρκους από ότι στους 
αδύνατους, ενώ ο δεύτερος προχώρησε σε ένα διαχωρισµό των κατηγοριών της παχυ-
σαρκίας σε «µέτρια» που την κρίνει φυσιολογική και σε «υπερβολική» που τη θεωρεί 
νοσηρή. Την ίδια εποχή ο ∆ιονύσιος, ο τύραννος της Ηράκλειας του Πόντου που την 
κυριάρχησε γύρω στο 360 π.Χ., ήταν από τις πρώτες ιστορικές προσωπικότητες που 
πέθανε υποφέροντας από τις συνέπειες της παχυσαρκίας. Φθάνοντας στα χρόνια του 
Μεσαίωνα, ο σκοταδισµός που επηρέασε την πρόοδο των επιστηµών, άφησε το 
στίγµα του και στη µελέτη του φαινοµένου της παχυσαρκίας. Από την Αναγέννηση, 
πάντως, µέχρι σήµερα καταγράφονται διαρκώς τα συµπτώµατα και οι αιτίες της και 
προτείνονται µέθοδοι για την αντιµετώπισή της (Bray, 1998). 
Προτού, όµως, αναφερθούµε αναλυτικότερα στα ανωτέρω είναι επιθυµητό να γίνει 

µια προσπάθεια ορισµού της παχυσαρκίας και διάκρισής της σε κατηγορίες. Ανάλογα 
µε την επιστηµονική ή θεωρητική σκοπιά που εξετάζεται αυτό το φαινόµενο, προκύ-
πτει µια πλειάδα ορισµών. Ένας από αυτούς αναφέρει ότι «παχυσαρκία είναι η 
αύξηση του σωµατικού βάρους, η οποία προκαλείται από τη συσσώρευση λιπώδους 
ιστού χωρίς να περιλαµβάνεται η υπερπλασία των µυών των αθλητών ή να υπολο-
γίζονται τα οιδήµατα και η εν γένει κατακράτηση υγρών» (Γαλανός, σ. 179, 2001). 
Μειονέκτηµα αυτού του ορισµού είναι πως δίνει βαρύτητα σε ιατρικά-βιολογικά 
χαρακτηριστικά χωρίς να καλύπτει την αιτιολογία εµφάνισής της ή να θέτει κάποιο 
σαφές όριο, πέρα του οποίου να θεωρείται κάποιος ότι έχει υπερβολικό βάρος. Παρό-
µοια µειονεκτήµατα χαρακτηρίζουν και άλλους ορισµούς, γι’ αυτό δεν πρέπει να 
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εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας σε έναν µόνο ορισµό αλλά στην κατηγοριοποίηση των 
παχύσαρκων, βάση της οποίας σχεδιάζονται διαφορετικές στρατηγικές αντιµετώπισης 
(Bray, Bouchard, & James, 1998). 
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (W.H.O.) προτείνει την κατηγοριοποίηση του 

υπερβολικού βάρους ανάλογα µε το ∆είκτη Σωµατικής Μάζας (BMI), ο οποίος προ-
κύπτει από τον µαθηµατικό τύπο: βάρος σε κιλά/(ύψος σε µέτρα)². Αυτός ο δείκτης 
θεωρείται ευρέως αποδεκτός, γιατί συνυπολογίζει τη σχέση του σωµατικού βάρους µε 
το ύψος του ατόµου. Η πρώτη βαθµίδα υπερβολικής σωµατικής µάζας  χαρακτηρίζει 
τους υπέρβαρους, ενώ οι επόµενες δύο βαθµίδες τους παχύσαρκους (WHO, 1995): 

• Φυσιολογική σωµατική µάζα: BMI 18.50-24.99 kg/m² 
• 1η βαθµίδα υπερβολικής µάζας: BMI 25.00-29.99 kg/m² 
• 2η βαθµίδα υπερβολικής µάζας: BMI 30.00-39.99 kg/m² 
• 3η βαθµίδα υπερβολικής µάζας: BMI ≥40.00 kg/m² 

Βέβαια, ορισµένες χώρες θεωρούν ότι το όριο παχυσαρκίας θα έπρεπε να είναι πιο 
χαµηλό. Για παράδειγµα, στις Η.Π.Α. ορισµένοι φορείς υπολογίζουν διαφορετικά το 
επιθυµητό επίπεδο βάρους σε BMI συγκριτικά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας 
(βλ. παράρτηµα, πίνακα 1). Πέρα από τις διαφωνίες που προκύπτουν για τα όρια του 
φυσιολογικού βάρους υπάρχει µερίδα επιστηµόνων που χρησιµοποιεί άλλους δείκτες 
µέτρησης της παχυσαρκίας. Αυτές οι µέθοδοι είναι η µελέτη της κατανοµής του 
λίπους σε ολόκληρο το σώµα και η εκτίµηση του βάρους από τις πτυχές του δέρµατος 
λόγω της συσσώρευσης λίπους (Bray, Bouchard, & James, 1998). Επίσης, µεγάλη έµ-
φαση δίνεται στο λίπος που επικεντρώνεται στην κοιλιακή χώρα, αφού αυξάνει τον 
κίνδυνο εκδήλωσης προβληµάτων υγείας. Παράλληλα, υποβαθµίζεται το ενδιαφέρον 
για το περιφερειακό λίπος µε την ίδια λογική, που δεν δίνουµε σηµασία σε σώµατα µε 
διογκωµένους µυς, σε υπερµεγέθη χαρακτηριστικά του προσώπου και στα τεράστια 
πόδια ή χέρια (Brown & Bentley-Condit, 1998). Γενικά, υπάρχουν τέσσερις φαινό-
τυποι σχετικά µε τη συσσώρευση του λίπους. Ο πρώτος χαρακτηρίζει την κατανοµή 
του λίπους σε ολόκληρο το σώµα, ο δεύτερος αφορά κυρίως τους άνδρες και εντο-
πίζει τη συσσώρευσή του στην περιοχή από τη µέση του ανθρώπινου σώµατος και 
πάνω, ο τρίτος την εντοπίζει στην κοιλιακή χώρα και ο τελευταίος αφορά περισσό-
τερο τις γυναίκες εντοπίζοντας το λίπος στους γλουτούς και τους µηρούς (Bouchard 
et al., 1998). 

 
Α.2. Συχνότητα εµφάνισης της παχυσαρκίας. 
Το φαινόµενο της παχυσαρκίας έχει παρατηρηθεί πως παρουσιάζεται συχνότερα σε 

κάποιους πληθυσµούς από ό,τι σε άλλους. Αυτοί οι πληθυσµοί διαφέρουν ως προς το 
φύλο, την εθνικότητα και την κοινωνικοοικονοµική θέση τους. Επίσης, η συχνότητα 
εµφάνισης του φαινοµένου παρουσιάζει διαφορές ανάµεσα σε παιδιά, εφήβους, 
ενηλίκους και ηλικιωµένους. 
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Η παχυσαρκία µπορεί να εκδηλωθεί για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε ηλικιακή 
οµάδα. Υπολογίζεται κατά προσέγγιση ότι το 10%-15% των κατοίκων των Η.Π.Α. 
γίνονται παχύσαρκοι κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας. Ένα 
µεγαλύτερο ποσοστό, της τάξης του 30%-40%, εντοπίζει την ανάπτυξη του προβλή-
µατος στην ενήλικη ζωή των νέων και στη µέση ηλικία. Μεταξύ 20 και 50 ετών τόσο 
οι άνδρες όσο και οι γυναίκες παίρνουν 0,5-1 κιλό βάρους κάθε χρόνο. Οι άνδρες 
τείνουν να σταθεροποιούν το βάρος τους γύρω στα 50, ενώ οι γυναίκες συνεχίζουν να 
παχαίνουν µέχρι τα 60-65 χρόνια τους. Όσον αφορά την Ελλάδα, µόλις τις τελευταίες 
δεκαετίες γίνονται συστηµατικές προσπάθειες καταγραφής του παχύσαρκου πληθυ-
σµού. Ωστόσο, µια αξιόλογη διαχρονική έρευνα του Μαµαλάκη και των συναδέλφων 
του στην τοπική κοινωνία της Κρήτης βρήκε υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας µεταξύ 
των µαθητών του νησιού.  Ξεκίνησαν την έρευνα µελετώντας το BMI και τις πτυχές 
του δέρµατος σε 6χρονα παιδιά και επανέλαβαν τις µετρήσεις τους στο ίδιο δείγµα 
κατά την ηλικία των 9 και 12 ετών. Συµπέραναν, λοιπόν, ότι τα µισά παιδιά, που ήταν 
παχύσαρκα στην ηλικία των 6, διατήρησαν το υπερβολικό βάρος και στην ηλικία των 
12. Ο δείκτης BMI ήταν µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των Αµερικανών συνοµηλί-
κων τους. Φαίνεται ότι αυτά τα δεδοµένα υποστηρίζουν την άποψη ότι τα Ελληνό-
πουλα είναι από τα πλέον παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη (Jeffery, 1998. Mamalakis 
et al., 2000).   
Ως προς την εθνικότητα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας επί του συνολικού 

πληθυσµού έχουν οι κάτοικοι των ανεπτυγµένων χωρών, όπως οι χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, οι Η.Π.Α. και η Αυστραλία. Σύµφωνα µε επιδηµιολογικές µελέτες, στις 
ευρωπαϊκές χώρες το συνολικό ποσοστό των παχύσαρκων ανθρώπων είναι σε όλες 
µεγαλύτερο του 10% φθάνοντας ακόµα και ποσοστά της τάξης του 45% για κάποιες 
υποκατηγορίες του πληθυσµού κάποιων κρατών. Για τις Η.Π.Α. ορισµένες µελέτες 
δείχνουν πως το συνολικό ποσοστό των υπέρβαρων και των παχύσαρκων ξεπερνάει 
το 60%, ενώ άλλες ότι οι παχύσαρκοι κυµαίνονται µεταξύ 32% και 49% επί του 
συνολικού πληθυσµού. Στον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία το 
ποσοστό των παχύσαρκων κυµαίνεται µεταξύ 10%-15%. Υπάρχουν, επίσης, µερικές 
αναπτυσσόµενες χώρες µε δραµατική αύξηση του ποσοστού των παχύσαρκων 
ανθρώπων. Πρόκειται για τον Μαυρίκιο, τη ∆υτική Σαµόα και τα νησιά Ναούρου και 
Παπούα Νέα Γουινέα, όπου οι παχύσαρκοι φθάνουν σε ποσοστά της µέχρι και 80%. 
Από την άλλη υπάρχουν και χώρες µε περιορισµένα ποσοστά παχύσαρκων, όπως η 
Ινδία, η Κίνα και πολλά αφρικανικά κράτη εξαιτίας του πολύ χαµηλού βιοτικού 
επιπέδου των κατοίκων  (Seidell & Rissanen, 1998. Brown & Bentley-Condit, 1998. 
Zhang & Wang, 2004). 
Σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση και εξάπλωση της παχυσαρκίας παίζει και η κοινω-

νικοοικονοµική θέση µε τις διάφορες έρευνες να έρχονται σε σύγκρουση ορισµένες 
φορές. Κάτοικοι αγροτικών περιοχών τείνουν να είναι βαρύτεροι από κατοίκους 
αστικών κέντρων, όπως και άτοµα χαµηλής µόρφωσης σε σχέση µε ανθρώπους 
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πανεπιστηµιακής µόρφωσης. Γενικά, ισχύει ότι οι χαµηλές κοινωνικοοικονοµικές 
οµάδες των ανεπτυγµένων χωρών και οι υψηλότερες κοινωνικοοικονοµικές οµάδες ή 
αλλιώς η ελίτ των αναπτυσσόµενων κρατών είναι αυτές που εµφανίζουν τα µεγαλύτε-
ρα ποσοστά παχυσαρκίας (Bray, 1998). 
Τέλος, αλλαγές στο βάρος σηµειώνονται ανάλογα µε τις εποχές του χρόνου. Έχει 

παρατηρηθεί πως το ποσοστό των παχύσαρκων αυξάνει τον χειµώνα και την άνοιξη 
και µειώνεται το καλοκαίρι και το φθινόπωρο χωρίς να έχει διευκρινιστεί πλήρως η 
αιτιολογία αυτού του φαινοµένου. Οι υποθέσεις, όµως, εστιάζουν το ενδιαφέρον τους 
στην επάρκεια των φρούτων και λαχανικών ανά εποχή και στη δυνατότητα σωµα-
τικής άσκησης στην ύπαιθρο και άλλους εξωτερικούς χώρους. ∆ηλαδή, τον χειµώνα 
οι καιρικές συνθήκες αποτελούν εµπόδιο σε εξωτερικές δραστηριότητες άθλησης και 
η περιορισµένη διαθεσιµότητα  µαναβικών προϊόντων στρέφει τους ανθρώπους στην 
κατανάλωση τροφών πλουσίων σε λιπαρά (Dietz, 1998). 

 
Α.3. Αιτιολογία. 
Η παχυσαρκία είναι ένα πολυδιάστατο φαινόµενο που δεν οφείλεται σε µία µόνο 

αιτία αλλά σε συνδυασµό πολλών παραγόντων. Το ανθρώπινο βάρος, εποµένως, επη-
ρεάζεται από  γενετικούς, βιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, από τη 
συµπεριφορά και τις διατροφικές µας συνήθειες, από τη µίµηση προτύπων, από τις 
πεποιθήσεις και τις προσταγές της εκάστοτε κοινωνίας ή πολιτισµού. 
Η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε για τον µηχανισµό της πείνας ανήκει στον 

Γαληνό, ο οποίος πίστευε ότι το κέντρο της είναι το στοµάχι, που µε τη σειρά του 
µεταδίδει σχετικά µηνύµατα στον εγκέφαλο. Η θεωρία του ανήκει σε αυτές που 
εντοπίζουν το κέντρο της πείνας και του κορεσµού σε περιφερειακά όργανα, όπως το 
στοµάχι και το στόµα (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). Η θεωρία του Γαληνού 
επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από τα ευρήµατα της επιστήµης. 
Το στοµάχι είναι ένας από τους µηχανισµούς, που ενηµερώνει τον οργανισµό ότι 

είναι γεµάτο µέσω δύο νεύρων: α) του πνευµονογαστρικού για τη διάταση των 
στοµαχικών τοιχωµάτων και β) των σπλαγχνικών νεύρων για την περιεκτικότητα του 
στοµάχου σε θρεπτικές ουσίες. Άλλος µηχανισµός είναι ο δωδεκαδάκτυλος, που 
εντοπίζεται στο παρακείµενο από το στοµάχι µέρος του λεπτού εντέρου. Όταν 
εισέρχεται µεγάλη ποσότητα φαγητού στο δωδεκαδάκτυλο, αυτός εκκρίνει µια ουσία, 
την χολοκυστοκυνίνη (CCK), στον εγκέφαλο και ο οργανισµός σταµατάει να 
λαµβάνει τροφή. Ο ρόλος της CCK στον κορεσµό είναι από τους πιο σηµαντικούς 
(Kalat, 1998). 
Εκτός από τα περιφερειακά όργανα, πιστεύεται ότι η πείνα επηρεάζεται και από 

άλλες ενδείξεις του σώµατος. Έτσι, έχουν διατυπωθεί δύο υποθέσεις, η γλυκοστατική 
και η λιποστατική. Η γλυκοστατική υπόθεση υποστηρίζει ότι η πείνα οφείλεται στις 
άµεσες ανάγκες του οργανισµού, οι οποίες έχουν να κάνουν µε την έλλειψη 
γλυκόζης. Η λιποστατική υπόθεση αιτιολογεί την επιθυµία για φαγητό στις µακρο-
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πρόθεσµες θρεπτικές ανάγκες του οργανισµού, οι οποίες εξυπηρετούνται µε τη χρήση 
αποθηκευµένου λίπους. Ο υποθάλαµος παίρνει πληροφορίες και ρυθµίζει την πείνα 
µε βάση τα λιπαρά οξέα του αίµατος. Ειδικότερα, ο αριθµός και το µέγεθος των 
κυττάρων λίπους είναι µια άλλη πηγή πληροφόρησης για τις ανάγκες του οργανι-
σµού. 
Μέσω εργαστηριακών πειραµάτων βρέθηκε ότι και ο υποθάλαµος του εγκεφάλου 

συµβάλλει στην πείνα και τον κορεσµό. Ο πλάγιος υποθάλαµος ευθύνεται για τη διέ-
γερση της πείνας και πιθανή βλάβη του φέρει ως αποτέλεσµα την άρνηση του 
φαγητού. Το ακριβές σηµείο κορεσµού είναι η κοιλιόµεση περιοχή του υποθαλάµου. 
Βλάβη στη συγκεκριµένη περιοχή έχει ως αποτέλεσµα τη συµπεριφορά της υπερφα-
γίας (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). 
Η αίσθηση της γεύσης είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη λήψη 

τροφής. Η γλώσσα του στόµατος είναι περισσότερο ευαίσθητη στις γλυκές και 
αλµυρές γεύσεις από ό,τι στις ξινές και πικρές. Πιο συγκεκριµένα, το κατώφλι ευαι-
σθησίας στο αλµυρό είναι µόλις 0,01 mol/l, όπως και στις γλυκές γεύσεις (0,01 mol/l 
για τη σακχαρόζη και 0,08 mol/l για τη γλυκόζη). Αντίθετα, το κατώφλι ευαισθησίας 
για τις ξινές γεύσεις κυµαίνεται από 0,0009-0,0023 mol/l και για τις πικρές γεύσεις 
0,000008-0,000016 mol/l. Αυτό εξηγεί ως ένα βαθµό την προτίµησή µας να κατανα-
λώνουµε πιο συχνά γλυκές και αλµυρές τροφές, οι οποίες συνήθως έχουν υψηλή 
θερµιδική αξία (Birbaumer & Schmidt, 1999). Εξαιρουµένων των τροφίµων και 
ροφηµάτων που περιέχουν ψυχοδραστικές ουσίες (καφεΐνη, αιθανόλη), οι άνθρωποι 
αρνούνται να καταναλώσουν όσα έχουν πικρή γεύση (Mattes, 2002). 
Επιπρόσθετα, η δοκιµή ενός ορεκτικού φαγητού µπορεί να επηρεάσει την µετέπειτα 

κατανάλωση του κυρίου γεύµατος από παχύσαρκα και υπέρβαρα άτοµα. Οι υπέρ-
βαροι, για παράδειγµα, λαµβάνουν µεγαλύτερη ποσότητα φαγητού, εάν προηγου-
µένως έχουν δοκιµάσει κάποιο ορεκτικό ή σνακ. Το ίδιο συµβαίνει και µε την 
όσφρηση, αφού η ευχάριστη µυρωδιά ενός φαγητού παρασέρνει τους παχύσαρκους 
σε υπέρµετρη κατανάλωσή του. Μολονότι παρατηρούµε θετική συνάφεια µεταξύ της 
όσφρησης και δοκιµής ενός φαγητού µε την ποσότητα που καταναλώνεται, τα 
ευρήµατα των ψυχολόγων υποστηρίζουν ότι αυτή τη συµπεριφορά είναι προϊόν 
µάθησης και όχι βιολογικών διεργασιών. Σε διαφορετική περίπτωση όχι µόνο όσοι 
έχουν περιττό βάρος αλλά όλοι θα παρασύρονταν από την έκθεσή τους σε εύγευστα 
τρόφιµα µε ευχάριστη µυρωδιά (Jansen et al., 2003). 
Αναµφίβολα, όµως, βασική βιολογική ανάγκη του ανθρώπου είναι να τρώει κάθε 

90 µε 120 λεπτά. Αυτό έχει αποδειχθεί µέσω της γνωστής έρευνας, που διεξήχθη στο 
νοσοκοµείο Όρος Σινά της Νέας Υόρκης. Οι ερευνητές τοποθέτησαν εθελοντές σε 
έναν χώρο χωρίς ρολόγια, παράθυρα και άλλες ενδείξεις χρόνου µε την εντολή να 
τρώνε, πίνουν ή καπνίζουν όποτε το επιθυµούσαν. Βρέθηκε, λοιπόν, ότι το έκαναν 
κατά µέσο όρο κάθε 96 λεπτά. Αυτό αποδείκνυε την έντονη στοµατική ανάγκη που 
νιώθει ο άνθρωπος (Rossi & Nimmons, 1998). 
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Εκτιµάται ότι το 25% περίπου της θερµικής επεξεργασίας των γευµάτων λαµβάνει 
χώρα στους σκελετικούς µυς. Η ενεργοποίηση του συµπαθητικού νευρικού συστή-
µατος από τους υδατάνθρακες καταλογίζεται στην κεντρική δράση της ινσουλίνης 
στην περιοχή του υποθαλάµου. Ενεργοποιείται, επίσης, από τη φρουκτόζη, που δεν 
µειώνει τα επίπεδα της ινσουλίνης στο πλάσµα. Έτσι, στους ανθρώπους µε κανονικό 
βάρος η δραστηριότητα του συµπαθητικού συστήµατος αλλάζει σύµφωνα µε την 
πρόσληψη ενέργειας. Υπάρχουν σαφείς διαφορές µεταξύ των ανθρώπων, οι οποίες 
µπορούν εν µέρει να εξηγήσουν τη διαφορετικού βαθµού ευαισθησία στην απόκτηση 
σωµατικού βάρους κατά τη διάρκεια υπερκατανάλωσης τροφών. Σύµφωνα µε το 
µοντέλο MONA LISA (Most Obesities kNown Are Low In Sympathetic Activity) 
του Bray, η χαµηλή συµπαθητική δραστηριότητα µπορεί να οδηγήσει σε µειωµένη 
θερµική επεξεργασία και διέγερση της µεταγενέστερης πρόσληψης τροφής. Κατά 
αυτόν τον τρόπο έχουµε περίσσεια αποθεµάτων ενέργειας, γεγονός που οδηγεί στην 
αποθήκευσή της µε τη µορφή λίπους (Astrup & MacDonald, 1998). 
Μια άλλη προσπάθεια εξήγησης του φαινοµένου της παχυσαρκίας υποστηρίζει την 

άποψη ότι η παχυσαρκία είναι απόρροια της µίµησης προτύπων. Εργαστηριακές 
µελέτες σε µικρούς επίµυες έδειξαν ότι τείνουν να µιµούνται τις επιλογές τροφής των 
µεγαλύτερων επιµύων. Αντιστοίχως, συµβαίνει και στο ανθρώπινο είδος. Τα µικρά 
παιδιά µαθαίνουν από τους γονείς τους και από τους άλλους ενηλίκους. Έτσι, παιδιά 
που ζουν στο Μεξικό ή την Τουρκία µαθαίνουν να τρώνε πικάντικα φαγητά, ενώ τα 
παιδιά της Κίνας, της Ελλάδας και άλλων χωρών µαθαίνουν να τρώνε φαγητά του 
πολιτισµού τους. Σύµφωνα µε τη µίµηση προτύπων, η παιδική παχυσαρκία µπορεί να 
προκληθεί από την υιοθέτηση των διατροφικών συνηθειών των παχύσαρκων γονέων 
τους. Μάλιστα, ο κίνδυνος ανάπτυξης της παχυσαρκίας στα παιδιά τετραπλασιάζεται, 
όταν είναι παχύσαρκος ο πατέρας τους (Kalat, 1998. Burke, Beilin, & Dunbar, 2001). 
Παρόλο που το φαινόµενο της παχυσαρκίας, συνήθως, ταλαιπωρεί περισσότερα 

από ένα µέλη της ίδιας οικογένειας, η µεγάλη πλειοψηφία των ερευνών δεν έχει 
δώσει σαφή εξήγηση σε αυτό το γεγονός. Σύµφωνα µε το µοντέλο του Mendel για 
την κληρονοµικότητα θα περίµενε κανείς να εντοπίζονταν συγκεκριµένα γονίδια που 
µεταφέρουν την προδιάθεση για παχυσαρκία από τους γονείς στα παιδιά. Αυτό δεν 
έχει αποδειχθεί επιστηµονικά µέχρι σήµερα. Βέβαια, έχει αποδειχθεί ότι ορισµένοι 
γενότυποι αλληλεπιδρώντας µε περιβαλλοντικούς παράγοντες επηρεάζουν πιο πολύ 
τους ανθρώπους µε οικογενειακό ιστορικό στην παχυσαρκία. Αυτή η κληρονοµικό-
τητα ενισχύεται ακόµα περισσότερο από τις µελέτες µονοζυγωτικών διδύµων. Σε 
ορισµένες από αυτές τις µελέτες έχει παρατηρηθεί σηµαντική συνάφεια των δύο 
αδερφών ως προς το βάρος του σώµατος, τη δαπάνη ενέργειας και τη µείωση του 
λίπους µέσω της εξάσκησης. Το ίδιο συµβαίνει και όταν τα δίδυµα αδέρφια έχουν 
ανατραφεί σε διαφορετικό περιβάλλον. Φαίνεται πως τα γενετικά χαρακτηριστικά 
αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης της παχυσαρκίας µε το να επηρεάζουν τα δεδοµένα 
στην οξείδωση της γλυκόζης και του λίπους. Όµως, αυτός ο µηχανισµός δράσης δεν 
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έχει εξακριβωθεί µέχρι στιγµής. Η πλευρά των επιστηµόνων που είναι αντίθετοι στο 
ενδεχόµενο της κληρονοµικής προδιάθεσης υποστηρίζουν ότι ένα παχύσαρκο άτοµο 
µπορεί να έχει µεγαλύτερο δείκτη BMI από τους γονείς και τα αδέρφια του ακόµα και 
10-15 µονάδες (Bouchard et al., 1998. Flatt & Tremblay, 1998). 
Άλλοι φορείς της επιστηµονικής κοινότητας διατείνονται ότι µεγάλη συµβολή στην 

εξάπλωση της παχυσαρκίας έχουν  οι διατροφικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής των 
ανθρώπων. Οι Αµερικάνοι, για παράδειγµα, καταναλώνουν κατά µέσο όρο 9 γεύµατα 
την εβδοµάδα µπροστά στην τηλεόραση, δηλαδή περίπου το 46% των γευµάτων τους. 
Τα παιδιά και όσοι εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης συνηθίζουν να 
καταναλώνουν ανθυγιεινές τροφές µπροστά στην τηλεόραση, σε αντίθεση µε τους 
ηλικιωµένους που συνδυάζουν την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων µε 
την κατανάλωση γευµάτων (Gore et al., 2003). Πολλοί γονείς ενθαρρύνουν τα µικρά 
παιδιά να τρώνε φαγητά  επιτρέποντάς τους ταυτόχρονα να παρακολουθούν τηλεό-
ραση. Έτσι, τα παιδιά αποθαρρύνονται να ασχολούνται µε άλλες ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες πιο ευεργετικές για την φυσική κατάστασή τους και όταν µεγαλώ-
σουν, τείνουν να καταναλώνουν µεγαλύτερες ποσότητες φαγητού µπροστά στην  
τηλεόραση (Schneider, 2000).   
Άλλοι έχουν την επιβλαβή συνήθεια να ξυπνούν ή να µένουν άγρυπνοι µέχρι αργά 

το βράδυ προκειµένου να φάνε σνακ και άλλες ανθυγιεινές τροφές. Πρόκειται για 
άτοµα που ανησυχούν για το βάρος και τη φυσική κατάστασή τους, ακολουθούν 
εξαντλητικές δίαιτες ή υποφέρουν από το σύνδροµο της ανεξέλεγκτης υπερφαγίας 
(Grilo & Masheb, 2004). Επίσης, η διατροφή του «τσιµπολογήµατος», το οποίο 
αλλιώς ονοµάζεται και «διατροφικό χάος», συµβαίνει όταν γίνονται διατροφικές 
λήψεις σε µικρές ποσότητες και άτακτα χρονικά διαστήµατα, ενώ το άτοµο βρίσκεται 
µόνο του χωρίς την παρουσία κόσµου. Συνηθίζει να τρώει όρθιο, ξαπλωµένο ή καθώς 
περπατάει. Αυτός ο τύπος της διατροφής ενίοτε έχει ως συνέπεια ένα αφύσικο βάρος 
και είναι χαρακτηριστικό των ανορεξικών, των παχύσαρκων και κάποιων ατόµων µε 
φυσιολογικό βάρος (Apfeldorfer, 1997). 
Οι παχύσαρκοι, µάλιστα, ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στην αγορά τροφίµων και η 

διάρκεια των γευµάτων τους είναι µεγαλύτερη από τα άτοµα µε φυσιολογικό βάρος. 
Ακόµη, ξοδεύουν σηµαντικά λιγότερο χρόνο στην προετοιµασία του φαγητού που θα 
καταναλώσουν δείχνοντας µε αυτό τον τρόπο καθαρά την προτίµησή τους στα λεγό-
µενα fast foods. Αυτά τα φαγητά έχουν πολλά λιπαρά και θερµίδες (Mattes, 2002). 
Το άτοµο που καταφεύγει σε συµπεριφορά υπερφαγίας είναι ευαίσθητο σε εξωτε-

ρικά σήµατα.  Άλλοι λόγοι είναι η συναισθηµατική διέγερση και το στρες. Σε περιό-
δους άγχους (εξετάσεις) ή σε περιόδους που αισθάνονται θυµό, πλήξη, κατάθλιψη ή 
µοναξιά, τρώνε ασυλλόγιστα. Ο µηχανισµός που εξηγεί αυτή τη σύνδεση αρνητικών 
συναισθηµάτων µε την υπερβολική κατανάλωση τροφής δεν είναι πλήρως κατά-
νοητός. Ίσως συνδέεται µε την παραγωγή ενδορφινών, των οποίων η δράση  ανακου-
φίζει τον πόνο. Σε πειραµατικές µελέτες ζώων τα αυξηµένα επίπεδα ενδορφινών 
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συνδέονται µε αύξηση της ποσότητας τροφής (Geliebter & Aversa, 2003. Wolff et al., 
2000. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). 
Το σίγουρο, όµως, είναι ότι το είδος της διατροφής που ακολουθούν οι άνθρωποι 

είναι από τις κυριότερες αιτίες, που οδηγούν στην παχυσαρκία. Η βιοµηχανία τροφί-
µων προωθεί εύγευστα προϊόντα, των οποίων τα συστατικά παρέχουν λίγες θρεπτικές 
ουσίες για τον οργανισµό. Επιπλέον δέλεαρ για την αγορά τους αποτελεί η χαµηλή 
τιµή µε την οποία προσφέρονται στον καταναλωτή. Τα βρίσκουµε στα ράφια των 
super market και των fast food εστιατορίων. Πολλά από αυτά τα φαγητά είναι 
τηγανητά, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή σερβίρονται µε λιπαρές σάλτσες 
και άλλα συνοδευτικά τρόφιµα. Η απουσία λαχανικών και φρούτων από τη διατροφή 
στερούν από τον οργανισµό απαραίτητες βιταµίνες και άλλες θρεπτικές ουσίες για τη 
λειτουργία του, οι οποίες συν τοις άλλοις έχουν χαµηλή θερµιδική αξία. Την υπόθεση 
ότι οι διατροφικοί παράγοντες εµπλέκονται στην πρόσληψη βάρους, υποστηρίζουν 
αποτελέσµατα ερευνών όπου πολλά παχύσαρκα παιδιά είχαν συνάµα αρκετά µεγάλο 
ύψος για την ηλικία τους. Από την άλλη πλευρά, ο υποσιτιζόµενος εφηβικός 
πληθυσµός της Βραζιλίας έχει ως συνέπεια τα παιδιά ηλικίας 17 ετών να είναι µεν 
λεπτότερα αλλά και 10 εκατοστά πιο κοντά από τους Αµερικανούς συνοµηλίκους 
τους (Blundell & Stubbs, 1998. James & Reeds, 1998. Schneider, 2000). 

 
Α.4. Παχυσαρκία και προβλήµατα υγείας. 
Η παχυσαρκία εκτός από τα ψυχολογικά προβλήµατα και την αναταραχή της 

ψυχικής ευεξίας είναι στενά συνδεδεµένη και µε προβλήµατα υγείας. Η επιστηµονική 
κοινότητα εξάλλου πρώτα ασχολήθηκε µε τα προβλήµατα υγείας των παχύσαρκων 
και στη συνέχεια έστρεψε το ενδιαφέρον της στην ψυχολογική υποστήριξη και 
αποκατάσταση. 
Η παχυσαρκία ευθύνεται για την ανάπτυξη της υπέρτασης και των καρδιαγγειακών 

παθήσεων. Μάλιστα, η υπέρταση εµφανίζεται τρεις φορές πιο συχνά στους παχύ-
σαρκους. Η συσσώρευση λίπους πάνω από τη µέση του ανθρώπινου σώµατος αυξάνει 
περισσότερο από έναν υψηλό δείκτη BMI την πιθανότητα εµφάνισης καρδιοπάθειας 
ή υπέρτασης. Ανεξάρτητα από τον τύπο της παχυσαρκίας οι συνέπειες είναι ίδιες, 
δηλαδή η HDL χοληστερόλη µειώνεται και η LDL αυξάνεται. Συνεπώς, συνδέεται 
και µε αυξηµένο κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου από ανακοπή της καρδιακής λειτουργίας. 

 Η σηµαντική απώλεια βάρους προκαλεί την επαναφορά της πίεσης του αίµατος σε 
φυσιολογικές τιµές. Τα οφέλη αυτής της επαναφοράς έχουν µακρυπρόθεσµα αποτε-
λέσµατα. Βέβαια, η ραγδαία µείωση του βάρους έχει αποδειχθεί επιβλαβής στους 
παχύσαρκους µε καρδιακή δυσλειτουργία, αφού ευθύνεται για αιφνίδιες καρδιακές 
προσβολές. Γι’ αυτό συστήνεται η σταδιακή απώλεια βάρους βασισµένη σε ένα ισορ-
ροπηµένο διαιτολόγιο µε χαµηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και αλάτι. Ειδικά για το 
αλάτι, οι ειδικοί προτείνουν να µην ξεπερνά σε ποσότητα τα 40 mmol την ηµέρα. 
Επιπρόσθετα, η καταγραφή των διατροφικών επιλογών, η καθοδήγηση της 
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διατροφικής συµπεριφοράς και η παρακολούθηση των επιπέδων της χοληστερόλης 
χρησιµοποιούνται προληπτικά για τη µείωση του κινδύνου εµφάνισης της 
στεφανιαίας νόσου. 
Οι παχύσαρκοι υπερτασικοί που υποβάλλονται σε γαστρική επέµβαση, ενώ 

ταυτόχρονα ακολουθούν κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή σε συνδυασµό µε άσκηση 
και δίαιτα µε λίγες θερµίδες, µακροπρόθεσµα σηµειώνουν σηµαντική βελτίωση στην 
υγεία τους. Πάντως, η υπέρταση εµφανίζει µεγάλη συννοσηρότητα µε τον διαβήτη. 
Υπολογίζεται ότι 67% των υπερτασικών είναι ταυτόχρονα παχύσαρκοι και διαβητικοί 
(Williams & Lewis, 2002. Rocchini, 1998. Saltzman & Benotti, 1998. Robin, 1996). 
Αναφέροντας την ασθένεια του διαβήτη οφείλουµε να ξεχωρίσουµε τους δύο 

διαφορετικούς τύπους της. Ο διαβήτης τύπου I  είναι εξαρτώµενος από την ινσουλίνη, 
ενώ ο διαβήτης τύπου II δεν είναι εξαρτώµενος. Το 85% των διαβητικών κατατάσσο-
νται στον δεύτερο τύπο της πάθησης και από αυτούς το 90% είναι παχύσαρκοι. 
Αντίθετα, στον διαβήτη τύπου Ι είναι σπάνια η εµφάνιση της παχυσαρκίας. Αυτή η 
σχέση της παχυσαρκίας µε τον διαβήτη έχει ήδη παρατηρηθεί από τη δεκαετία του 
1960 και εµφανίζεται τρεις φορές πιο συχνά στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Η 
αιτία αυτής της σχέσης δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Σίγουρα, όµως, ισχύει ότι η 
συσσώρευση περιττού σωµατικού λίπους σχετίζεται µε την αυξηµένη αντίσταση στην 
ινσουλίνη, που είναι παράγοντας προδιάθεσης του διαβήτη. Ακόµη, στα παχύσαρκα 
άτοµα µειώνεται ο αριθµός των υποδοχέων της ινσουλίνης στην κυτταρική µεµβράνη 
των κυττάρων-στόχων. Η αυξηµένη παραγωγή ινσουλίνης σε συνδυασµό µε τη µειω-
µένη ηπατική εξαγωγή ινσουλίνης οδηγούν σε υπερινσουλιναιµία. Επιπρόσθετα, οι 
διαβητικοί ασθενείς ενδέχεται να εµφανίζουν υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης και 
τριγλυκεριδίων, χαµηλή HDL χοληστερόλη και ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου (Albu 
& Pi-Sunyer, 1998). 
Ήδη το 1987, το µεγάλο ποσοστό των διαβητικών κόστισε στις Η.Π.Α. 20,4 δισεκα-

τοµµύρια δολάρια για την νοσοκοµειακή περίθαλψη και την φαρµακευτική αγωγή 
τους, ενώ το 1994 εκτιµάται ότι αυτό το κόστος ανήλθε στα 90 δισεκατοµµύρια 
δολάρια. Αναλογιζόµενοι το τεράστιο οικονοµικό κόστος του διαβήτη οι επιστήµονες 
έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στην πρόληψη και τη θεραπεία των διαβη-
τικών. Η θεραπεία των ασθενών µε διαβήτη τύπου II απαιτεί την τήρηση ενός διαιτο-
λογίου µικρής θερµιδικής αξίας και χαµηλού σε λιπαρά. Παράλληλα τους δίνεται η 
συµβουλή να γυµνάζονται σε τακτική βάση διότι η άσκηση αυξάνει την ευαισθησία 
του οργανισµού στην ινσουλίνη. Με αυτόν τον τρόπο, επίσης, πετυχαίνουν να ελατ-
τώσουν το συνολικό βάρος τους, να µειώσουν το ποσοστό λίπους στην κοιλιακή 
χώρα και να απαλλαγούν από τον κίνδυνο της υπερινσουλιναιµίας (Caterson & 
Zimmet, 1998).  
Άλλο σηµαντικό ιατρικό πρόβληµα που προξενεί η παχυσαρκία είναι η δυσκολία 

της αναπνευστικής λειτουργίας.  Η δύσπνοια παρουσιάζεται ακόµα και σε περιπτώ-
σεις όπου το παχύσαρκο άτοµο συµµετέχει σε ήπιες ή µέτριες ως προς την ένταση 



 14

φυσικές δραστηριότητες, όπως το περπάτηµα, το ανέβασµα σκάλας, η µεταφορά 
µικρών αποσκευών, οι οικιακές εργασίες. Ίσως, όµως, η πιο ενοχλητική αναπνευ-
στική δυσλειτουργία αφορά την άπνοια κατά τη διάρκεια του ύπνου (obstructive sleep 
apnea). Τότε, το άτοµο συνηθίζει να ροχαλίζει δυνατά, ενώ ο ύπνος του διακόπτεται 
επανειληµµένα από την άπνοια και το ροχαλητό. Έτσι, κατά τη διάρκεια της ηµέρας 
νιώθει ανά τακτά διαστήµατα κόπωση και υπνηλία, γεγονός που επηρεάζει την από-
δοσή του στην εργασία ή άλλες δραστηριότητές του (Strohl, Strobel, & Parisi, 1998). 
Τέλος, µια ιδιαίτερη κατηγορία, που σχετίζεται µε την παχυσαρκία και την υγεία, 

συγκροτούν οι έγκυες γυναίκες. Το επιπλέον βάρος τους κατά τη διάρκεια της κύησης 
δεν τις κατατάσσει στην κατηγορία των υπέρβαρων ή παχύσαρκων, γιατί θεωρείται 
πως είναι µια εφήµερη κατάσταση. Οφείλεται στο βάρος του εµβρύου και τις αυξηµέ-
νες ενεργειακές απαιτήσεις της εγκύου και του εµβρύου, οι οποίες ικανοποιούνται µε 
την υπερβολική κατανάλωση θρεπτικών φαγητών. Οι γυναίκες, όµως, έχουν αυξηµέ-
νες πιθανότητες µετά τον τοκετό να διατηρήσουν το βάρος τους, εξαιτίας της καθι-
στικής ζωής και των διατροφικών συνηθειών. Ακόµη, όσο µεγαλύτερη ηλικία έχει και 
όσα πιο πολλά κιλά παίρνει µια γυναίκα κατά τη  διάρκεια της κύησης, τόσο πιο 
δύσκολο της είναι να χάσει αυτά τα περιττά κιλά. Έρευνα του νοσοκοµείου 
Karolinska κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η διακοπή του καπνίσµατος εξαιτίας της 
εγκυµοσύνης επιβαρύνει τις γυναίκες µε 3,4 κιλά κατά µέσο όρο. Η ίδια έρευνα, 
πάντως, βρήκε ότι η εθνικότητα, η κοινωνική τάξη, η οικογενειακή κατάσταση, η 
απασχόληση, η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών και οι διαιτητικές συµβουλές, που 
δέχθηκαν για όσο διάστηµα ήταν έγκυες, δεν παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αύξηση 
του βάρους τους µετά τον τοκετό (Rössner, 1998). 

 
Α.5. Αντιµετώπιση-θεραπεία της παχυσαρκίας. 
Οι αρχαίοι πολιτισµοί έχοντας επίγνωση των συνεπειών της παχυσαρκίας έδωσαν 

βάρος στις προσπάθειες αντιµετώπισής της. Στην Κίνα χρησιµοποιούσαν την τεχνική 
του βελονισµού στο αυτί µειώνοντας την όρεξη του ανθρώπου προκειµένου να 
θεραπεύσουν την παχυσαρκία. Οι Θιβετιανοί χρησιµοποιούσαν την τεχνική του ήπιου 
κλύσµατος ή στην καλύτερη περίπτωση σθεναρό µασάζ και κοµπρέσες (Bray, 1998). 
Ενώ συνέβαιναν αυτά τους προηγούµενους αιώνες, από τον 20ό αιώνα και έπειτα το 
ενδιαφέρον των ανθρώπων επικεντρώθηκε σε κοινές µεθόδους για την αντιµετώπιση 
του φαινοµένου της παχυσαρκίας. 

 
Α.5.1. Φαρµακευτική αγωγή. 
Χρησιµοποιώντας τον όρο «φαρµακευτική αγωγή» εννοούµε τη χρήση κάθε 

ουσίας, που δεν παράγεται από τον ανθρώπινο οργανισµό, µε σκοπό την επίδραση 
της λειτουργίας του προς όφελός του. Βάσει αυτού του ορισµού διακρίνονται τρεις 
κατηγορίες φαρµάκων για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας: αυτά που µειώνουν 
την πρόσληψη τροφής, αυτά που επηρεάζουν τη λειτουργία του µεταβολισµού και 
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εκείνα που αυξάνουν την ενεργειακή δαπάνη. Πολλά από τα φάρµακα δρουν 
επηρεάζοντας τους υποδοχείς σεροτονίνης, ντοπαµίνης, ισταµίνης, τους 
αδρενεργικούς  και τους GABA υποδοχείς, καθώς και τα πεπτίδια-νευροδιαβιβαστές 
(βλ. παράρτηµα, πίνακα 2) που προσδένονται σε αυτούς (Bray, 1998). 
Ένας µεγάλος αριθµός συµπαθοµιµητικών σκευασµάτων µε ανορεκτικές επιδράσεις 

και επιρροή στη θερµική επεξεργασία των τροφίµων χορηγούνται ως βοηθητικά 
φάρµακα στη διαιτητική αντιµετώπιση της παχυσαρκίας. Κάποιες από αυτές τις 
φαρµακευτικές αγωγές δρουν αποτελεσµατικά προκαλώντας απελευθέρωση της 
νορεπινεφρίνης. Οι ανορεκτικές επιδράσεις τους µετριάζονται από τους υποδοχείς 
των ντοπαµινεργικών συνάψεων. Το ίδιο συµβαίνει τόσο στην καταστολή της όρεξης 
όσο και στη θερµική επεξεργασία, όπου τα αποτελέσµατα των φαρµάκων µετριάζο-
νται από τους β-αδρενεργικούς υποδοχείς (Astrup & MacDonald, 1998). 
Στο παρελθόν τα ψυχοδιεγερτικά βρέθηκαν να έχουν κατασταλτικές ιδιότητες στην 

όρεξης, αλλά σύντοµα εγκαταλείφθηκε αυτή η µέθοδος, αφού τα αποτελέσµατα δεν 
είχαν αξία. Οι αµφεταµίνες ήταν το πιο φηµισµένο ψυχοδιεγερτικό καθυστερώντας 
την πείνα και ελαττώνοντας την ποσότητα των γευµάτων. Συνήθως αναπτύσσεται 
αντοχή στην ανορεξιογόνο δράση τους και έτσι περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό η 
χρησιµότητά τους στην καταπολέµηση της παχυσαρκίας (Arana & Hyman, 2003. 
Βαρώνος, 2001). 
Ενδιαφέροντα ευρήµατα έχουν προκύψει από τη χρήση των άτυπων αντιψυχωτικών 

φαρµάκων. Τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηµατική χρήση τους, διότι δεν 
προκαλούν βλάβες στο εξωπυραµιδικό σύστηµα. Συνδέονται, όµως, µε αύξηση του 
βάρους όσων λαµβάνουν τη συγκεκριµένη φαρµακευτική αγωγή. Αυτή η αύξηση στο 
βάρος σηµειώνεται στην αρχή της θεραπείας, αλλά µετά από ένα έτος το βάρος 
σταθεροποιείται ή µπορεί να µειωθεί. Εξαιτίας αυτής της αύξησης του βάρους συχνά 
οι θεραπευόµενοι διακόπτουν τη φαρµακευτική αγωγή ή παρουσιάζουν δυσκολίες να 
την ακολουθήσουν συστηµατικά. Από αυτά τα φάρµακα η ολανζεπίνη και η κλοζα-
πίνη ευθύνονται για τις µεγάλες παρατηρούµενες αυξήσεις στο βάρος, που επηρεά-
ζονται και από τη δοσολογία των φαρµάκων. Αντίθετα, η ρισπεριδόνη προκαλεί 
µικρότερες αυξήσεις στο βάρος, οι οποίες δεν επηρεάζονται από τη δοσολογία της 
(Theisen et al., 2001. Nasrallah, 2003). Άρα, τα άτυπα αντιψυχωτικά φάρµακα ενδεί-
κνυνται για τη φαρµακευτική θεραπεία γυναικών µε νευρική ανορεξία και αντενδεί-
κνυνται για παχύσαρκους ψυχωσικούς, αφού εµπλέκονται στην αύξηση του βάρους. 
Τα θυρεοειδικά εκχυλίσµατα επιταχύνουν τον βασικό µεταβολισµό και συντελούν 

αποτελεσµατικά στην απώλεια βάρους. Ένα µεγάλο, όµως, µέρος του βάρους, που 
χάνεται, αποτελείται από λεπτή µάζα και µύες. Συνεπώς, οι ενεργειακές ανάγκες του 
οργανισµού µειώνονται και η επανάκτηση του βάρους είναι αναπόφευκτη. Τα διου-
ρητικά προτιµούνται από κάποιους βουλιµικούς και παχύσαρκους. Σε αυτή την περί-
πτωση έχουµε απώλεια νερού και όχι λίπους. Παροµοίως, τα καθαρτικά προκαλούν 
απώλεια νερού και µεταλλικών αλάτων µε συνέπειες την πτώση της πίεσης, κόπωση 
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και καρδιακά προβλήµατα. Τα καινούρια ανασταλτικά της πείνας, όπως η 
φενφλουραµίνη, δεν έχουν διεγερτική επίπτωση στο νευρικό σύστηµα και δεν 
προκαλούν εξάρτηση (Apfeldorfer, 1997). 
Συνοψίζοντας, τα υψηλά ποσοστά παχύσαρκων συνιστούν µια µεγάλη καταναλω-

τική αγορά, που έχει την ανάγκη να καταπολεµήσει το υπερβολικό βάρος µε τη βοή-
θεια των φαρµάκων. Ως εκ τούτου, οι µεγάλες φαρµακοβιοµηχανίες θέλουν να 
λάβουν όσο γίνεται µεγαλύτερο µερίδιο από αυτή την καταναλωτική αγορά. Γι’ αυτό, 
λοιπόν, έχουν δώσει ιδιαίτερη έµφαση στο συγκεκριµένο τοµέα και ο αριθµός των 
φαρµάκων, τα οποία  προορίζονται για την αντιµετώπιση του φαινοµένου, σηµειώνει 
αύξηση τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατη εργαστηριακή έρευνα είχε ως αποτέλεσµα 
την παραγωγή ενός νέου θεραπευτικού σκευάσµατος µε κατασταλτικές ιδιότητες 
στης όρεξη και προέρχεται από ένα είδος πράσινου κάκτου, που ευδοκιµεί στην 
έρηµο Καλαχάρι. Το συγκεκριµένο φάρµακο έχει την κωδική ονοµασία P57 και δεν 
φαίνεται να προξενεί βλάβες στον λιπώδη ιστό. Ο µηχανισµός δράσης του δεν έχει 
διευκρινιστεί πλήρως, αλλά επιφέρει το προσδοκώµενο αποτέλεσµα µειώνοντας την 
ποσότητα των θερµίδων που λαµβάνει ο θεραπευόµενος (Cairns, 2005). Εν κατά-
κλείδι, η χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής προτείνεται να λαµβάνει χώρα παράλλη-
λα µε ένα αποτελεσµατικό θεραπευτικό πρόγραµµα, να µην διαρκεί παραπάνω από 
µερικές εβδοµάδες και να ενηµερώνεται ο ασθενής για όλες τις λεπτοµέρειες, που 
αφορούν τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του 
φαρµάκου (Bray, 1998). 

 
Α.5.2. Ψυχολογικές θεραπείες. 
Οι πρώτες ψυχολογικές θεραπείες που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση της 

παχυσαρκίας χρησιµοποίησαν αρχές της συµπεριφοριστικής προσέγγισης. Σύµφωνα 
µε αυτή, κύριος στόχος είναι η τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών και του 
τρόπου ζωής των παχύσαρκων. Σε αυτή την περίπτωση οι ψυχολόγοι ζητούν από τους 
θεραπευόµενους να κρατούν αναλυτικό ηµερολόγιο µε το είδος των φαγητών και τον 
αριθµό των θερµίδων που καταναλώνουν σε καθηµερινή βάση. Άλλα προγράµµατα 
ζητούν από τους θεραπευόµενους να καταγράφουν τα θρεπτικά συστατικά των φαγη-
τών που τρώνε (κορεσµένα και ακόρεστα λίπη, υδατάνθρακες, βιταµίνες κτλ.) και να 
συνυπολογίζουν όλες τις φυσικές δραστηριότητές τους (ένταση, διάρκεια). Συχνά, οι 
θεραπευτές εκπαιδεύουν τους θεραπευόµενους στον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να 
καταγράψουν τα ανωτέρω σε ειδικό ηµερολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν µια 
σαφή εικόνα για το σύνολο των θερµίδων που λαµβάνουν και δαπανούν και εποµέ-
νως, θα µπορούν από µόνοι τους να ρυθµίσουν το καθηµερινό τους πρόγραµµα  
Απώτερος σκοπός, δηλαδή, είναι η τιµωρία της ανεπιθύµητης συµπεριφοράς, η οποία 
επιτυγχάνεται συνδέοντας τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής µε το περιττό βάρος, και η ενί-
σχυση του επιθυµητού τρόπου ζωής, η οποία επιτυγχάνεται συνδέοντας την απώλεια 
βάρους µε τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες (Wing, 1998). 
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Η γνωστικο-συµπεριφοριστική προσέγγιση είναι η πιο διαδεδοµένη στις 
αγγλοσαξονικές χώρες. Στη θεραπεία της παχυσαρκίας αυτή η προσέγγιση συµβάλλει 
στην επεξεργασία της διατροφικής συµπεριφοράς και των αιτιών που διαιωνίζουν το 
συγκεκριµένο φαινόµενο. Σε αυτό το θεραπευτικό µοντέλο γίνεται χρήση τεχνικών 
ελέγχου της διατροφικής συµπεριφοράς µε τη λήψη τροφής σε λογικές ποσότητες και 
φυσιολογικά ωράρια. Ταυτόχρονα, στόχος είναι η µείωση της επιρροής που ασκεί 
πάνω στην παχυσαρκία το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, ο θεραπευτής εξηγεί ότι η 
συµπεριφορές υπερφαγίας δεν µετριάζουν τα δυσάρεστα συναισθήµατα του 
θεραπευόµενου και στηρίζονται σε λανθασµένες πεποιθήσεις του εαυτού του. Του 
επισηµαίνει, ακόµη, ότι µε αυτόν τον τρόπο δεν µπορεί να αποφύγει τα προβλήµατά 
του και τον εκπαιδεύει στην ανάπτυξη στρατηγικών ρύθµισης του στρες, έτσι ώστε 
να µην καταφεύγει στο φαγητό. Ευεργετικά αποτελέσµατα έχουν, επίσης, οι τεχνικές 
χαλάρωσης που αποβάλλουν το άγχος και τα συναισθήµατα, τα οποία συνδέονται µε 
αυξηµένη κατανάλωση τροφής. 
Άλλα είδη θεραπείας είναι η «διαπροσωπική ψυχοθεραπεία», η οποία στηρίζει την 

τεχνική της στην πεποίθηση ότι η λήψη τροφής αποτελούν διέξοδο στη δυσκολία 
επικοινωνίας και οι οµαδικές θεραπείες, όπου δηµιουργούνται γκρουπ αποτελούµενα 
από ανθρώπους που υποφέρουν από διαταραχές της διατροφικής συµπεριφοράς και 
µέσα σε αυτά  τα µέλη της οµάδας µοιράζονται τις προσωπικές εµπειρίες τους 
(Apfeldorfer, 1997). 

 
Α.5.3. Νοσοκοµειακή περίθαλψη - χειρουργική επέµβαση. 
Η νοσοκοµειακή περίθαλψη των παχύσαρκων προτείνεται µόνο όταν το πλεονάζον 

βάρος τους απειλεί σοβαρά την υγεία τους. Πιο συχνά νοσηλεύονται τα ανορεξικά 
άτοµα, των οποίων ο δείκτης BMI είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα (<18,5 kg/m²) και 
κινδυνεύει η ζωή τους και σπανιότερα τα βουλιµικά άτοµα (Apfeldorfer, 1997). 
Η συστηµατική χρήση χειρουργικών µεθόδων επέµβασης κατά της παχυσαρκίας 

έχει ιστορικές καταβολές από τις αρχές της δεκαετίας του ’50. Μεταξύ των πιο 
γνωστών µεθόδων είναι το γαστρικό bypass, η µείωση του µεγέθους της στοµαχικής 
κοιλότητας, η τοµή του πνευµονογαστρικού νεύρου, η λαπαροσκόπηση και η ηλε-
κτρική συµπύκνωση της περιοχής του υποθαλάµου.  
Η χειρουργική επέµβαση βελτιώνει σηµαντικά τις επιπτώσεις που προκαλούν στην 

υγεία ο διαβήτης, η υπέρταση, η καρδιακή ανεπάρκεια, η κίρρωση του ήπατος, οι 
πνευµονοπάθειες και η οστεοαρθρίτιδα. Ο κίνδυνος θανάτου κατά τη διάρκεια της 
επέµβασης είναι µικρότερος από 0,5%. Στις πιθανές παρενέργειες των εγχειρήσεων 
συµπεριλαµβάνονται το σύνδροµο της «ταχείας εκκένωσης του στοµάχου» (70% επί 
των περιπτώσεων), η άρνηση και αποβολή των γαλακτοκοµικών προϊόντων από τον 
οργανισµό (50%), ο πονοκέφαλος (40%), η δυσκοιλιότητα (40%), η απώλεια µαλλιών 
(33%) και σε µικρότερο ποσοστό η κατάθλιψη (15%). Οι χειρουργικές επεµβάσεις 
έχουν µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητα που υπερβαίνει τα 10 χρόνια σε ποσοστό 
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50%-80% των περιπτώσεων υποδιπλασιάζοντας, παράλληλα, τις πιθανότητες θνησι-
µότητας.  
Η πιθανή αποτυχία αυτής της µεθόδου οφείλεται σε χειρουργικά λάθη, σε προβλή-

µατα συµπεριφοράς και τρόπου ζωής του ασθενούς ή σε συνδυασµό των προηγουµέ-
νων. Ειδικά, στις γαστρικές επεµβάσεις είναι συνηθισµένο φαινόµενο οι ασθενείς να 
τρώνε ασταµάτητα µέχρι τα όρια των τεχνικών ασκών που έχουν τοποθετηθεί στην 
περιοχή της στοµαχικής κοιλότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να πιέζουν οι ασκοί τα 
στοµαχικά τοιχώµατα και να αυξάνεται το µέγεθος του στοµαχιού. 
Η χειρουργική επέµβαση πραγµατοποιείται σε ανθρώπους µε ΒΜΙ>40 kg/m² ή 

άτοµα µε BMI>35 kg/m², εφόσον πάσχουν από σοβαρές σωµατικές ασθένειες.  
Γενικά, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής, τις 
πεποιθήσεις για την εικόνα του σώµατος, τις σχέσεις µε τον κοινωνικό περίγυρο και 
την οικονοµική κατάσταση των ατόµων που ακολουθούν την εγχείρηση, αφού τους 
προσφέρονται νέες δουλειές ή καλύτερες συνθήκες εργασίας (Kral, 1998). 
Σε µια πιο σύγχρονη έρευνα, ο Adami και οι συνεργάτες του εξέτασαν την πορεία 

30 ατόµων, τα οποία υπέστησαν χειρουργική επέµβαση στη χολή και το πάγκρεας για 
την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας. Ένα χρόνο µετά την επέµβαση, οι ασθενείς 
δήλωσαν ότι έχασαν βάρος σε ικανοποιητικό βαθµό. Αυτό είχε θετικό αντίκτυπο στην 
εικόνα του σώµατός τους, ενώ ταυτόχρονα µειώθηκαν σε µεγάλο βαθµό τα αρνητικά 
συναισθήµατα που προϋπήρχαν της χειρουργικής επέµβασης. Αύξησαν τον αριθµό 
και βελτίωσαν την ποιότητα των κοινωνικών επαφών τους, έπαψαν να είναι δέκτες 
αρνητικής κριτικής και άρχισαν να νιώθουν περισσότερο ελκυστικοί (Adami et al., 
1999).   

 
Α.5.4. ∆ίαιτα. 
Αναµφίβολα, οι δίαιτες είναι ο πιο εύκολος και οικονοµικός τρόπος απώλειας του 

σωµατικού βάρους. Τα περιοδικά, που ασχολούνται µε θέµατα µόδας και υγείας, 
δηµοσιεύουν ανά τακτά διαστήµατα διάφορα διαιτητικά προγράµµατα, ενώ ανάλογη 
πληροφόρηση λαµβάνει κανείς από ενηµερωτικές εκποµπές του ραδιοφώνου και της 
τηλεόρασης. Εναλλακτικά, η επίσκεψη σε έναν διαιτολόγο προσφέρει σε κάθε ενδια-
φερόµενο ένα πιο αναλυτικό και επιστηµονικά προσεγµένο διαιτολόγιο µε προσιτό 
χρηµατικό αντίτιµο για τις περισσότερες κοινωνικοοικονοµικές οµάδες. Κατά 
προσέγγιση υπολογίζεται ότι το 87% των γυναικών και το 59% των ανδρών έχουν 
προσπαθήσει κάποια στιγµή στη ζωή τους να ακολουθήσουν κάποιο διαιτητικό 
πρόγραµµα για να χάσουν κιλά. Τουλάχιστον µια επιτυχή προσπάθεια αδυνατίσµατος 
είχαν το 58% των γυναικών και το 47% των ανδρών. 
Πάνω στην αποτελεσµατικότητα των διαιτητικών προγραµµάτων έχουν διατυπωθεί 

πολλές αντιφατικές απόψεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, µια καλή δίαιτα πρέπει να 
είναι ασφαλής και να περιέχει όλες τις ηµερήσιες συνιστώµενες ποσότητες σε 
βιταµίνες, µέταλλα και πρωτεΐνες. Είναι επιθυµητό, επίσης, να έχει υψηλή 
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περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Το πρόγραµµα αδυνατίσµατος καλό είναι να 
προβλέπει έναν αργό αλλά σταθερό ρυθµό απώλειας των περιττών κιλών εκτός εάν η 
κατάσταση της υγείας του ασθενούς επιβάλλει πιο γρήγορο ρυθµό αδυνατίσµατος. 
Είναι απαραίτητο να προηγούνται γενικές ιατρικές εξετάσεις, ώστε να µην 
προκληθούν βλάβες στην υγεία του ασθενούς ή να καταρτιστεί ένα πρόγραµµα 
διατροφής προσαρµοσµένο στις ανάγκες του οργανισµού του. Ακόµη, η δίαιτα πρέπει 
να είναι προσαρµοσµένη στον καθηµερινό τρόπο ζωής του ενδιαφερόµενου και να 
εγκρίνεται από αυτόν. Μετά την επιθυµητή απώλεια βάρους είναι αναγκαία η 
χορήγηση µιας «δίαιτας-συντήρησης», η οποία θα βοηθήσει τον ασθενή να 
διατηρήσει αυτό το βάρος και να µην επανακτήσει τα κιλά που έχασε. Ο διαιτολόγος 
οφείλει να συνεργάζεται µε επαγγελµατίες της ψυχικής υγείας έτσι ώστε να 
παραπέµψει σε αυτούς τον πελάτη του, αν εκείνος παρουσιάσει ψυχοπαθολογία ή έχει 
ανάγκη ψυχολογικής στήριξης κατά τη διάρκεια του διαιτητικού προγράµµατος (Van 
Gaal, 1998).  
Όσοι ακολουθούν διαιτητικά προγράµµατα για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή η 

διατροφή τους είναι φτωχή σε θερµιδική αξία, έχουν την τάση µετά το τέλος του 
προγράµµατος αδυνατίσµατος να επανακτούν µεγάλο µέρος από τα κιλά που έχασαν. 
∆ηλαδή, µετά από µια υψηλή σε λιπαρά  δίαιτα στρέφονται σε µια άλλη µε λίγα 
λιπαρά και αντιστρόφως. Οι επιστήµονες χαρακτηρίζουν αυτές τις δίαιτες «γιο-γιο» 
εξαιτίας των µεγάλων αυξοµειώσεων στο βάρους του θεραπευόµενου. Είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνες για την υγεία του οργανισµού. Πρώτα απ’ όλα, οδηγούν µε µαθηµατική 
ακρίβεια στην παχυσαρκία, αφού η διατροφική συµπεριφορά τους αλλάζει µε άµεσες 
συνέπειες στην κατανάλωση φαγητών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα άτοµα στρέ-
φονται στην κατανάλωση εύγευστων και λιπαρών τροφών. Το επιπλέον βάρος συσ-
σωρεύεται στην κοιλιακή χώρα και το γαστρεντερικό σύστηµα. Η µεταβολική 
δραστηριότητά τους διαταράσσεται και παράλληλα αυξάνεται ο κίνδυνος να ανα-
πτύξει ο οργανισµός αντοχή στην ινσουλίνη ή σε χειρότερη περίπτωση να εκδηλώσει 
υπερινσουλιναιµία και διαβήτη. Άλλες παθήσεις που έχουν σχέση µε τις δίαιτες «γιο-
γιο» είναι η υπέρταση, οι εγκεφαλοπάθειες, η υπερλιποπρωτεϊναιµία και κάποιες 
µορφές καρκίνου.  
Η αποτελεσµατικότητα των µεταγενέστερων προσπαθειών απώλειας βάρους είναι 

µικρή. Αυτό έχει ως συνέπεια οι άνθρωποι, που έχουν ένα τέτοιου είδους διαιτολόγιο, 
να υποφέρουν από αγχώδεις διαταραχές ή κατάθλιψη, ενώ είναι πιθανό να συνυπ-
άρχουν διατροφικές διαταραχές, όπως η βουλιµία ή το σύνδροµο της ανεξέλεγκτης 
υπερφαγίας. Ενδεχοµένως, αυτά τα άτοµα καταφεύγουν στη χρήση ναρκωτικών και 
οινοπνευµατωδών ποτών. Έτσι, οι ειδικοί προτιµούν κάποιος να παραµείνει παχύ-
σαρκος ακολουθώντας, βέβαια, ένα ισορροπηµένο πρόγραµµα διατροφής παρά να 
ακολουθεί δίαιτες «γιο-γιο» µε όλες τις προαναφερθείσες επιπτώσεις (Ziebland, 
Robertson, & Neil, 2002. Atkinson & Stern, 1998). 
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Α.5.5. Σωµατική άσκηση. 
Από την αρχαιότητα κιόλας είχαν αναγνωριστεί τα ευεργετικά αποτελέσµατα της 

γυµναστικής στην προαγωγή της σωµατικής και ψυχικής υγείας. Η φυσική άσκηση 
αποτελεί παράγοντα προστασίας έναντι των καρδιαγγειακών νόσων, της υπέρτασης, 
του πρόωρου θανάτου, του διαβήτη τύπου II, της οστεοπόρωσης, του καρκίνου του 
εντέρου, του άγχους και της κατάθλιψης. Ακόµη, συµβάλλει θετικά στη διατήρηση 
της ψυχικής ευεξίας και της καλής διάθεσης, καθώς και στη λειτουργική αντίδραση 
στο στρες (Dubbert et al., 2004). Αυτά τα πλεονεκτήµατα της γυµναστικής έχουν 
γίνει κατανοητά στους αµερικανικούς φορείς δηµόσιας υγείας και γι’ αυτό τον λόγο 
στις περισσότερες πολιτείες των Η.Π.Α. έχουν καταρτιστεί ενδοσχολικά προγράµµα-
τα εξάσκησης των µαθητών (Elkins et al., 2004). 
Τόσο το φύλο όσο και ο τύπος της παχυσαρκίας µπορούν να επηρεάσουν την 

προσαρµογή του σώµατος στο είδος της γυµναστικής άσκησης. Για παράδειγµα, 
έρευνα σε οµάδες παχύσαρκων και αδύνατων ατόµων τους χώρισε σε δύο υποοµάδες 
την καθεµία, τους µεν που θα απολάµβαναν µια περίοδο καθιστικής ζωής και τους δε 
που θα ακολουθούσαν πρόγραµµα εξάσκησης. Τα αποτελέσµατα στην οµάδα που 
ακολούθησε γυµναστική εξάσκηση (τρέξιµο 5 φορές την εβδοµάδα για διάστηµα 
τριών µηνών) ήταν εντυπωσιακά, αφού οι παχύσαρκοι και των δύο φύλων µείωσαν το 
BMI τους κατά 15%, οι άνδρες µε κανονικό βάρος κατά 9% και οι αδύνατες γυναίκες 
µόλις 1%. Παροµοίως, σε άλλη πειραµατική µελέτη άνδρες µε κανονικό και υπερ-
βολικό βάρος, που έχουν καθιστική ζωή, ακολούθησαν καθηµερινό πρόγραµµα αερο-
βικής γυµναστικής για 8 εβδοµάδες. Βρέθηκε ότι έχαναν µέχρι και 600 kcal την 
ηµέρα, ενώ το βάρος µειώθηκε κατά µέσο όρο ένα κιλό στους αδύνατους και 3,2 κιλά 
στους παχύσαρκους. Οι άνδρες, δηλαδή, χάνουν περισσότερο σωµατικό βάρος και 
λίπος µέσω της άσκησης από ό,τι οι γυναίκες. 
Το µέγιστο βάρος που µπορεί κάποιος να χάσει µε εντατική φυσική άσκηση και 

µειωµένη λήψη ανθυγιεινών τροφών, συµβαίνει όταν αυτή η πρόσληψη φθάσει στο 
ναδίρ. Χάνοντας 2000 kcal τον µήνα από τη γυµναστική µειώνεται στο ελάχιστο ο 
κίνδυνος θανάτου. Γι’ αυτό τον λόγο οι ειδικοί προτείνουν ήπια γυµναστική άσκηση, 
η οποία ισοδυναµεί µε 8 χιλιόµετρα περπάτηµα κάθε ηµέρα. Ο συνδυασµός, µάλιστα, 
της άσκησης µε διατροφή χαµηλή σε λιπαρά και υδατάνθρακες έχει θετικά 
αποτελέσµατα (Ballor et al., 1998). 
Ως φυσική δραστηριότητα ή άσκηση µπορούµε να ορίσουµε το µέγεθος της 

εργασίας που διεκπεραιώνουµε σε µια δεδοµένη τιµή χρόνου ή τον αριθµό των 
κινήσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της. Συχνά οι όροι «φυσική δραστη-
ριότητα» και «δαπάνη ενέργειας» θεωρούνται συνώνυµοι. Για παράδειγµα, η υψηλής 
έντασης άσκηση µπορεί να οδηγήσει σε ανάλογη µεγάλη οξείδωση υδατανθράκων, 
ενώ µια µικρότερης έντασης άσκηση να οδηγήσει σε οξείδωση λίπους. Έτσι, η αυξο-
µείωση του βάρους επηρεάζεται κατά διαφορετικό τρόπο. 
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Για τον µέσο ενήλικα ο µεταβολικός ρυθµός σε κατάσταση ηρεµίας είναι περίπου 1 
θερµίδα για κάθε κιλό σώµατος ανά µία ώρα.  Μια από τις πιο γνωστές µονάδες 
µέτρησης του µεταβολισµού είναι η ΜΕΤ, που προέρχεται από συντοµογραφία της 
λέξης µεταβολισµός. Έτσι, η δαπάνη ενέργειας εκτιµάται από το σύνολο των 
µονάδων ΜΕΤ. Άλλη µονάδα µέτρησης είναι η PAL (Physical Activity Level), 
δηλαδή το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας. Το PAL υπολογίζεται ως η συνο-
λική ηµερήσια δαπάνη ενέργειας. Για όσους έχουν µια καθιστική ζωή το PAL ισούται 
µε 1,5 µονάδα. Αυτή η µέτρηση µπορεί να αυξηθεί σε 3,5-4 µονάδες κατά τη 
διάρκεια υπερβολικής άσκησης. 
Συνοψίζοντας, λοιπόν, η συνολική ηµερήσια δαπάνη ενέργειας εξαρτάται από τον 

µεταβολικό ρυθµό κατά τον ύπνο ή την ανάπαυση, τη θερµική καύση των τροφίµων 
και την ενέργεια που δαπανάται κατά τη διάρκεια φυσικών δραστηριοτήτων. Ακόµη, 
συµβάλλουν η διάρκεια και η ένταση της δραστηριότητας, η ηλικία, το φύλο, η 
φυσική κατάσταση, ο σωµατότυπος και η γενετική προδιάθεση του ασκούµενου. 
Γενικά, ισχύει ότι το 15%-50% της  συνολικής ηµερήσιας ενεργειακής δαπάνης 
αφορά τις φυσικές δραστηριότητες (Hill & Saris, 1998). 

 
 
Α.5.6. Συµπληρωµατικές µέθοδοι αδυνατίσµατος. 
Η παχυσαρκία αντιµετωπίζεται και µε άλλες µεθόδους, οι οποίες καλούνται 

«συµπληρωµατικές», εξαιτίας της αναξιοπιστίας ή της έλλειψης αποτελεσµάτων µε 
ακριβή στοιχεία. Τέτοιου είδους συµπληρωµατικές θεραπείες αποτελούν ο βελονι-
σµός, η υπνοθεραπεία, η οµοιοπαθητική και τα διαιτητικά συµπληρώµατα διατροφής. 
Το µόνο θετικό αποτέλεσµα,  που επιφέρουν µερικές από αυτές τις µεθόδους, είναι 
µικρή µείωση του βάρους σε ορισµένες περιπτώσεις. Τα διαιτητικά συµπληρώµατα, 
µάλιστα, µπορούν να προκαλέσουν δυσµενείς επιπτώσεις στον οργανισµό. Πολλά 
από αυτά κυκλοφορούν στην αγορά χωρίς την έγκριση αρµόδιων κρατικών υπηρε-
σιών (Pittler & Ernst, 2005). 
Ως εναλλακτική και όχι συµπληρωµατική µέθοδο για τη διατήρηση του βάρους θα 

µπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει τη συνήθεια του καπνίσµατος, αφού φαίνεται ότι 
συµβάλλει στην καταστολή της όρεξης. Περίπου οι µισοί καπνιστές δηλώνουν ότι 
προτιµούν να αρέσκονται στη βλαβερή συνήθειά τους παρά να καταφεύγουν στην 
κατανάλωση σνακ σε στιγµές πλήξης. Όσοι προσπαθούν να κόψουν το κάπνισµα 
παχαίνουν για λίγο το πρώτο διάστηµα, διότι η έντονη στοµατική ανάγκη που έχουν, 
συνήθως, ικανοποιείται µε τη λήψη τροφής. Ακόµη, οι καπνίστριες µε έντονη ανησυ-
χία για το βάρος και την εξωτερική εµφάνισή τους, τείνουν να κερδίζουν βάρος κατά 
τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εξαιτίας της διακοπής του καπνίσµατος. Πάντως, οι 
γυναίκες που κέρδισαν βάρος µετά το κόψιµο του τσιγάρου, αναφέρουν ότι είναι 
πολύ πιθανό να το ξαναρχίσουν µε σκοπό τον περιορισµό της λήψης τροφής  (Ward 
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et al., 2003. King et al., 2005. Sánchez-Johnsen et al., 2005. Pomerlau et al., 2000. 
Weekly, Klesges, & Reylea, 1992). 
Θα περίµενε κανείς ότι η απώλεια βάρους µειώνει τους κινδύνους θνησιµότητας 

στους παχύσαρκους παρέχοντάς τους µακροζωία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Όµως, 
για κάποιες κατηγορίες του πληθυσµού δεν φαίνεται να ισχύει αυτό. Άτοµα που 
έχασαν µέχρι και 6 µονάδες του δείκτη BMI είχαν µεγάλα επίπεδα θνησιµότητας. 
Βέβαια, οι αιτίες θανάτου σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις δεν αναφέρονται από 
τους ερευνητές, γεγονός που αµφισβητεί την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων τους. 
∆ηλαδή, η αιτία θανάτου µπορεί να οφείλεται σε παράγοντες που έχουν να κάνουν µε 
µολύνσεις του περιβάλλοντος, µε ατυχήµατα ή µε άλλες επιβλαβείς συνήθειες του 
ατόµου (π.χ. κάπνισµα, επικίνδυνη οδήγηση). Χρειάζονται, εποµένως, περισσότερες 
έρευνες για να εξακριβωθούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που κρύβουν οι προσπάθειες 
αδυνατίσµατος (Blair & Lee, 1998). 

 
Α.6. Πρόληψη. 
Η πρόληψη έχει ελκύσει το ενδιαφέρον των επιστηµόνων εξαιτίας της δραµατικής 

αύξησης της  παχυσαρκίας τις τελευταίες δεκαετίες και της αδυναµίας των διάφορων 
θεραπευτικών παρεµβάσεων να την αντιµετωπίσουν. Περισσότερο ευπαθή στην 
παχυσαρκία είναι τα άτοµα µε οικογενειακό ιστορικό αυτού του φαινοµένου ή όσοι 
εκδηλώνουν σηµάδια-οιωνούς κατά τη διάρκεια των παιδικών και εφηβικών χρόνων. 
Γι’ αυτό τα περισσότερα προγράµµατα πρόληψης αφορούν τον µαθητικό πληθυσµό, 
ενώ άλλα στοχεύουν στην αλλαγή του περιβάλλοντος που είναι, επίσης, υπεύθυνο για 
την εξάπλωση της παχυσαρκίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα προγράµ-
µατα επιτυγχάνουν τη διακοπή ή την επιβράδυνση της εξάπλωσης του φαινοµένου. 
Τα προγράµµατα πρόληψης εφαρµόζονται είτε σε µεµονωµένα άτοµα είτε σε 

ευρύτερες οµάδες πληθυσµών. Στην πρώτη περίπτωση τα προγράµµατα επικεντρώ-
νονται κατά κύριο λόγο στα παιδιά προκειµένου να αποτρέψουν την πιθανή εµφάνιση 
της παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή ή να την επιβραδύνουν. Η πρόληψη βασίζεται σε 
έναν συνδυασµό ασκήσεων συµπεριφοράς και εκπαίδευσης στη σωστή διατροφή. 
∆ίνονται εργασίες στα παιδιά µε σκοπό να τους τονώσουν τη δηµιουργικότητα και να 
τους αποτρέψουν από την καθιστική ζωή. Εκπαιδεύονται στη διαχείριση προβλη-
µάτων και απρόοπτων καταστάσεων και µαθαίνουν να θέτον στόχους στη ζωή τους. 
Παράλληλα απαιτείται η συµµετοχή των γονέων, γιατί η εµπλοκή τους στη διαδι-
κασία πρόληψης θεωρείται αναγκαία και ευεργετική για την επιτυχία των παρεµβατι-
κών προγραµµάτων. Τέλος, χαρακτηρίζονται από ευελιξία, γιατί µπορούν να διαµορ-
φωθούν ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο του παιδιού και άλλες παραµέτρους. 
Συνήθως, τα αποτελέσµατα αυτών των προγραµµάτων είναι µακροπρόθεσµα και 
επιτυχηµένα. Οι µόνοι λόγοι που εµποδίζουν την επιτυχία των προγραµµάτων πρόλη-
ψης είναι η µη συµµετοχή των γονέων, η τήρηση ενός πολύ αδύνατου προγράµµατος 
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ασκήσεων και ανάθεσης εργασιών και το πολύ ισχυρό οικογενειακό ιστορικό στην 
παχυσαρκία. 
Όσον αφορά τα προγράµµατα πρόληψης που απευθύνονται σε µεµονωµένες περι-

πτώσεις ενηλίκων µε πρόβληµα παχυσαρκίας, δείχνουν να έχουν µεγαλύτερη αποτε-
λεσµατικότητα σε συγκεκριµένα άτοµα. Αυτά, συνήθως, έχουν ηλικία άνω των 50 
ετών, δεν καπνίζουν και έχουν ελάχιστη εµπειρία από προηγούµενες παροχές υπηρε-
σιών για την απώλεια βάρους. Μάλιστα, τα ήπια παρεµβατικά προγράµµατα έχουν 
περισσότερη ευεργετική δράση από άλλες εντατικές µεθόδους πρόληψης, αφού 
φαίνονται πιο ενδιαφέροντα και δεν κουράζουν τους συµµετέχοντες. 
Τα οµαδικά προγράµµατα πρόληψης εφαρµόζονται κατά κύριο λόγο µέσα στο 

σχολικό περιβάλλον τόσο σε παχύσαρκα όσο και σε παιδιά µε κανονικό βάρος. Τα 
περισσότερα εξ αυτών περιλαµβάνουν εντατική άσκηση µέσω της ενασχόλησης µε 
αθλήµατα και εκπαίδευση στην υγιεινή διατροφή. Έρευνα του Elkins και των συνα-
δέλφων του βρήκε ότι το 56% των Μαύρων και το 31% των Λευκών κοριτσιών δεν 
ασχολούνται µε κάποιο άθληµα ή άλλη δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο τους.  
Οι ειδικοί προτρέπουν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο µε τα πόδια ή το ποδή-
λατο για να βελτιώσουν τη φυσική κατάστασή τους. Κάποιες φορές εφαρµόζονται 
προγράµµατα γυµναστικής και εκτός του σχολικού ωραρίου σε ειδικά διαµορ-
φωµένους χώρους συγκέντρωσης των παιδιών ή σε κατασκηνώσεις. Τα γκρουπ των 
µαθητών που συµµετέχουν σε προληπτικά προγράµµατα έχουν καλύτερη πρόβλεψη 
για την πορεία του βάρους τους στο µέλλον από ό,τι οι οµάδες που δεν δηλώνουν 
συµµετοχή. Πιο αποτελεσµατικές αποδεικνύονται οι βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις 
για χρονικό διάστηµα µέχρι 18 µήνες παρά οι µακροπρόθεσµες που διαρκούν για 
πολύ περισσότερο διάστηµα. 
Στους ενηλίκους τα προγράµµατα πρόληψης λαµβάνουν χώρα µέσα στο εργασιακό 

τους περιβάλλον υπό τη µορφή εκπαιδευτικών σεµιναρίων που επιβάλλουν οι κρατι-
κοί φορείς των Η.Π.Α. µε σκοπό την προαγωγή της δηµόσιας υγείας. Όµως, η πιο 
σηµαντική πηγή ενηµέρωσης των ενηλίκων για τους κινδύνους της παχυσαρκίας είναι 
η µετάδοση εκπαιδευτικών µηνυµάτων και διαφηµιστικών σποτ από τα Μ.Μ.Ε. Αυτά 
τα ενηµερωτικά προγράµµατα εφιστούν την προσοχή του κοινού στην πιθανή εκδή-
λωση καρδιαγγειακών προβληµάτων, υψηλής χοληστερίνης και αρτηριακής πίεσης 
εξαιτίας της παχυσαρκίας. Προσπαθούν, δηλαδή, να ευαισθητοποιήσουν την κοινή 
γνώµη µέσω της προβολής των προβληµάτων υγείας και του επακόλουθου κινδύνου 
θνησιµότητας. Πάντως, η αποτελεσµατικότητά τους είναι µηδαµινή και γι’ αυτό τον 
λόγο το ενδιαφέρον έχει στραφεί στη λήψη εναλλακτικών µέτρων. 
Τα εναλλακτικά προληπτικά µέτρα δίνουν µεγάλη βαρύτητα στους περιβαλλοντι-

κούς παράγοντες και όχι στο ίδιο το άτοµο. Προωθούν προϊόντα µε θρεπτικά συστα-
τικά και καλή ποιότητα, ορθώνοντας παράλληλα εµπόδια στην κατανάλωση ανθυγι-
εινών σνακ. Αυτό συµβαίνει µε την επιβολή έµµεσης φορολογίας ανεβάζοντας το 
κόστος αγοράς των προϊόντων µε υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και ζάχαρη. 
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Επίσης, µπορεί να απαγορευτεί η διαφήµιση τους κατά τη διάρκεια παιδικών 
τηλεοπτικών προγραµµάτων, ως προσπάθεια καταπολέµησης της εξάπλωσης της 
παιδικής παχυσαρκίας. Επιπλέον, η λεπτοµερής αναγραφή των θρεπτικών συστα-
τικών στις ετικέτες των συσκευασιών δύναται να επηρεάσει την αγοραστική επιθυµία 
του προϊόντος από ενήλικους καταναλωτές. Τέλος, πρέπει να δοθούν κίνητρα στο 
κοινό να εγκαταλείψει την καθιστική ζωή και να υιοθετήσει πιο δραστήριους τρόπους 
ζωής, όπως η χρήση ποδηλάτων, το περπάτηµα και το ανέβασµα ορόφων µε τις 
σκάλες και όχι µε τον ανελκυστήρα. Η χρήση των ποδηλάτων διευκολύνεται µε την 
κατασκευή ειδικών ποδηλατικών δρόµων. Το περπάτηµα στους δηµόσιους δρόµους 
και τα πάρκα ενθαρρύνεται µε την συχνή αστυνόµευση αυτών των περιοχών και τον 
επαρκή φωτισµό τους τις νυχτερινές ώρες, ενώ η αποφυγή του ανελκυστήρα προκύ-
πτει µε την κατασκευή ειδικών κτηρίων που επιτρέπουν τη χρήση του για την άνοδο 
των επιβαινόντων από τον 2ο όροφο και έπειτα (Elkins et al., 2004. Jeffery, 1998). 
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και µετά τα προγράµµατα πρόληψης εφαρµό-

ζονται και µέσω του ∆ιαδικτύου. Τότε παρατηρήθηκε ότι πολλοί παχύσαρκοι επισκέ-
πτονταν chat rooms και forums µε θέµατα συζήτησης τα προβλήµατα που τους 
προκαλεί το περιττό βάρος τους ή τις µεθόδους αντιµετώπισής του. Οι χρήστες που 
επισκέπτονταν τέτοιου είδους ιστοσελίδες, δήλωσαν ότι νιώθουν καλύτερα συναισθη-
µατικά και ψυχολογικά, όταν µοιράζονται τις εµπειρίες τους µε οµοιοπαθή άτοµα, 
αλλά ταυτόχρονα φοβούνται πως κρύβονται πολλοί κίνδυνοι πίσω από τις παρεχό-
µενες συµβουλές. Καθώς είναι αρκετά δύσκολο να αποτρέψουµε τους χρήστες 
Internet να επισκέπτονται τέτοιες ιστοσελίδες, το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην κατα-
σκευή και προώθηση ιστοσελίδων από εγκεκριµένους φορείς και επαγγελµατίες της 
υγείας. Αυτά τα websites είναι σε θέση να: 1) παρέχουν πληροφορίες σχετικές µε την 
υγεία και την παχυσαρκία 2) υιοθετούν και να προωθούν συγκεκριµένο life-style, 
όπως υγιεινή διατροφή, άσκηση, αποφυγή χρήσης οινοπνευµατωδών ποτών και 
τσιγάρων 3) διαχειρίζονται οξεία επεισόδια υπερφαγίας, διατροφικές διαταραχές και 
αρνητικά συναισθήµατα µε άµεση on-line παροχή βοήθειας στον χρήστη 4) χορηγούν 
θεραπευτικές αγωγές (Fox et al., 2005). 

 
Α.7. ∆ιαταραχές στην πρόσληψη τροφής και παχυσαρκία. 
Ενώ έχει διασαφηνιστεί ότι η παχυσαρκία δεν είναι ασθένεια ούτε διαταραχή, υπάρ-

χουν συµπεριφορές σχετικές µε την πρόσληψη τροφής, οι οποίες παρεκκλίνουν από 
το φυσιολογικό και οδηγούν το άτοµο που πάσχει σε συνεχή αυξοµείωση του βάρους 
του. Πρόκειται για τις διαταραχές της ψυχογενούς βουλιµίας, της νευρικής ανορεξίας 
και το σύνδροµο της ανεξέλεγκτης υπερφαγίας. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά 
στη βουλιµία και το σύνδροµο της ανεξέλεγκτης υπερφαγίας, γιατί σχετίζονται περισ-
σότερο µε την παχυσαρκία από ό,τι η νευρική ανορεξία, η οποία όπως θα δούµε 
παρακάτω είναι απόρροια της αρνητικής εικόνας σώµατος. 



 25

Σύµφωνα µε το DSM-IV-TR, η ψυχογενής βουλιµία εντοπίζεται σε άτοµα µε 
επανειληµµένα επεισόδια υπερφαγίας, όπου δείχνουν να µην ελέγχουν την κατανάλω-
ση τροφής κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Ως αντιστάθµισµα αυτής της υπερκατα-
νάλωσης φαγητού, ο πάσχων επιδίδεται σε δραστηριότητες αποτροπής της αύξησης 
του βάρους, όπως η χρήση καθαρτικών, οι αυτοπροκαλούµενοι εµετοί, η λήψη 
διουρητικών φαρµάκων, η υπερβολική σωµατική άσκηση και η νηστεία (APA, 2000). 
Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόµων µε βουλιµία είναι γυναίκες (90%-95%), ενώ 

το µικρό ποσοστό εµφάνισης της διαταραχής στους άνδρες εντοπίζεται σε οµοφυλό-
φιλους ή αµφιφυλόφιλους . Η ηλικία εκδήλωσης τυπικά κυµαίνεται µεταξύ 16 και 19 
ετών, αν και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις έναρξης από µικρότερη ηλικία, και αφο-
ρούν κυρίως λευκές γυναίκες που ανήκουν στη µεσαία ή ανώτερη κοινωνική τάξη. Οι 
περιπτώσεις βουλιµίας εκτιµώνται ότι αφορούν ένα ποσοστό της τάξης του 0,9%-2% 
του γυναικείου πληθυσµού, αν και υπολογίζεται ότι είναι πολύ περισσότερες οι 
γυναίκες που κατά καιρούς είχαν εκδηλώσει κάποιο βουλιµικό επεισόδιο. Όσο για 
την επαγγελµατική ιδιότητα αυτών των γυναικών, πρόκειται για έφηβες µαθήτριες, 
για φοιτήτριες και νέες γυναίκες µε φιλοδοξίες και σχέδια για επιτυχηµένη καριέρα 
(Apfeldorfer, 1997. Barlow & Durand, 2001 ). 
Οι τροφές που καταναλώνονται στη διάρκεια των βουλιµιών είναι υψηλής θερµιδι-

κής αξίας. Οι πιο συνηθισµένες είναι τα γλυκά, το ψωµί, τα αλλαντικά και τα τυριά. 
Η µέση θρεπτική αξία µιας βουλιµικής κρίσης υπολογίζεται περίπου σε 3500 
θερµίδες. Γι’ αυτό οι γυναίκες µε βουλιµία καταφεύγουν στους αντισταθµιστικούς 
τρόπους ελέγχου του βάρους, που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι συνέπειες αυτών των 
µεθόδων «κάθαρσης» είναι δυσµενείς. Ο µεταβολισµός διαταράσσεται, επέρχεται 
γενική κόπωση, οι πνευµατικές επιδόσεις εξασθενούν, τα ούλα υποχωρούν και τα 
µαλλιά πέφτουν. Υποφέρουν, ακόµη, από νευρικές κρίσεις, µυϊκές κράµπες, δυσµη-
νόρροια και γαστρεντερικές διαταραχές (Apfeldorfer, 1997). 
Η διαταραχή της ανεξέλεγκτης υπερφαγίας (Binge Eating Disorder - BED) άρχισε 

να µελετάται πολύ πρόσφατα, αφού παλαιότερες εκδόσεις του DSM και του 
καταλόγου ICD,  που εκδίδει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, δεν ανέφεραν κάτι 
συγκεκριµένο για αυτή. Η διαταραχή εµφανίζεται στο 2%-3% του γενικού πληθυ-
σµού, ποσοστό µεγαλύτερο από την επιδηµιολογία της νευρικής ανορεξίας και της 
νευρικής βουλιµίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι µε BED είναι παχύσαρκοι χωρίς, 
όµως, αυτό να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση της διαταραχής. 
Συνήθως, τρώνε χωρίς κάποια  φυσική αίσθηση πείνας µέχρι να φθάσουν σε σηµείο 
κορεσµού (Yanovski, 1998). 
Η Brown και οι συνεργάτες της  βρήκαν ότι οι γυναίκες µε σύνδροµο υπερφαγίας 

παρασύρονται εύκολα στην υπερκατανάλωση φαγητού, όταν παρευρίσκονται σε 
διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Από την άλλη, οι βουλιµικές φαίνονται συγκρατη-
µένες σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, αλλά όταν βρίσκονται µόνες τους τα βουλιµικά 
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επεισόδια αυξάνονται επηρεαζόµενες από κοινωνικές αναπαραστάσεις και την 
κριτική που αντιµετωπίζουν από το περιβάλλον (Brown et al., 2003). 

 
Β. Εικόνα σώµατος (body image). 
Με τον όρο «εικόνα σώµατος» εννοούµε τις πεποιθήσεις, σκέψεις και συναισθήµα-

τα των ανθρώπων για την ελκυστικότητα του σώµατός τους, το µέγεθός τους, τη 
φυσική κατάστασή τους κ.ά. (Grogan, 1999). Η συστηµατική µελέτη των συναισθη-
µάτων και αντιλήψεων για την εικόνα του σώµατος άρχισε µόλις τον 20ό αιώνα 
παράλληλα µε την ανάπτυξη και εξέλιξη της επιστήµης της Ψυχολογίας. Το πεδίο 
µελέτης του body image περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: α) την επίδραση που ασκούν 
συγκεκριµένα φυσικά χαρακτηριστικά στην εικόνα του σώµατος (βάρος, ύψος, 
φυσική κατάσταση), στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην ποιότητα ζωής, β) τη 
διερεύνηση διαφορών στις αντιλήψεις ως προς το φύλο, την κοινωνικοοικονοµική 
θέση ή το πολιτιστικό επίπεδο, γ) την επίδραση που ασκούν συγκεκριµένες ασθένειες 
και παθήσεις στις πεποιθήσεις για το σώµα µας, δ) την κατασκευή και στάθµιση 
ψυχοδιαγνωστικών τεστ που µετρούν τις αντιλήψεις για το σώµα, ε) τη µελέτη των 
παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την εικόνα σώµατος, στ) την αξιολό-
γηση των παρεµβατικών προγραµµάτων για την προαγωγή θετικών αντιλήψεων για 
το σώµα (Cash, 2004). 
Για την κατανόηση των µηχανισµών διεργασίας της εικόνας σώµατος έχουν 

διατυπωθεί δύο σηµαντικές θεωρίες. Η πρώτη είναι η Social Comparison Theory του 
Festinger (1954) που δίνει βάρος σε κοινωνικές προεκτάσεις σύγκρισης. Σύµφωνα µε 
αυτή τη θεωρία, επιθυµούµε ακριβείς και αντικειµενικές εκτιµήσεις των ικανοτήτων 
και της συµπεριφοράς µας. Όταν είµαστε ανίκανοι να εκτιµήσουµε σωστά τον εαυτό 
µας, προσπαθούµε να αντισταθµίσουµε αυτή την ανάγκη µέσω συγκρίσεων µε 
άλλους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι συχνά είναι τα πρότυπα των Μ.Μ.Ε. Όσο για 
τη Self Schema Theory  του Markus (1977), η οποία αναθεωρήθηκε από τους Myers 
και Biocca το 1992, βασίζεται στις νοητικές αναπαραστάσεις των ατόµων για αυτά τα 
στοιχεία που τους κάνουν να διαφέρουν από τους άλλους και αντιπροσωπεύουν ή 
χρησιµεύουν ως ταυτότητα του «εγώ» τους. Άρα η εικόνα του σώµατος είναι κατα-
σκευή και όχι αντικειµενική εκτίµηση. Οι Myers και Biocca, µάλιστα, πιστεύουν ότι 
η εικόνα του σώµατος είναι «εύπλαστη», ασταθής ευαίσθητη σε κοινωνικούς ρόλους 
και πρότυπα, γιατί συνεχώς αλλάζει και εξαρτάται από τη διάθεση. Έτσι, το µεγάλο 
κενό ανάµεσα στην πραγµατική εικόνα του σώµατος και του ιδανικού σώµατος 
προκαλεί χαµηλή αυτοεκτίµηση και αρνητική αυτοκριτική. Σήµερα επικρατέστερη 
για την εξήγηση των διαδικασιών εικόνας σώµατος θεωρείται πως είναι η Self 
Schema Theory. (Grogan, 1999). 
Η διαχρονική µελέτη του Cash και των συνεργατών του από το 1983 έως το 2001 

έδειξε ότι το body image των γυναικών βελτιώθηκε πάρα πολύ, ενώ των ανδρών 
παρέµεινε σταθερό στο πέρασµα του χρόνου. Η άσχηµη εικόνα που είχαν οι γυναίκες 
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για την εξωτερική τους εµφάνιση είχε ανοδική πορεία µέχρι τα µέσα της δεκαετίας 
του 1990 αλλά στη συνέχεια βελτιώθηκε σε µεγάλο βαθµό (Cash et al., 2004). Ήδη 
από την παιδική ηλικία ο άνθρωπος ασχολείται µε την εικόνα του σώµατός του. Οι 
περισσότερες µελέτες συγκλίνουν στο συµπέρασµα ότι περίπου ένα στα δύο κορίτσια 
ηλικίας 10-12 ετών δείχνει δυσαρεστηµένο µε την εξωτερική εµφάνισή του. Η πλειο-
ψηφία, µάλιστα, έχει επίγνωση διάφορων επικίνδυνων για την υγεία µεθόδων αδυνα-
τίσµατος, όπως  οι εξαντλητικές δίαιτες ή η πρόκληση εµετού. Το ίδιο συµβαίνει και 
µε τις έφηβες κοπέλες που έχουν περιττό βάρος ή πιστεύουν ότι έχουν υψηλό BMI, οι 
οποίες παρουσιάζουν υψηλό ενδιαφέρον για στρατηγικές διαχείρισης του βάρους 
τους (Ingledew & Sullivan, 2002. Smolak, 2004). 
Στους µοντέρνους πολιτισµούς της ∆ύσης δίνεται έµφαση στα αδύνατα σώµατα και 

αποδίδονται δυσφηµιστικοί χαρακτηρισµοί σε όσους έχουν υπερβολικό βάρος ή 
ατέλειες στο σώµα. Για παράδειγµα, η τηλεόραση προτιµάει την προβολή καλλίγραµ-
µων και γυµνασµένων σωµάτων από τα υπέρβαρα άτοµα, τα οποία συνήθως παρου-
σιάζουν ως αντικείµενα αστείων, ανίκανα για σύναψη ερωτικών σχέσεων, γελοία, να 
τρώνε ακατάπαυστα και να στερούνται υψηλών ιεραρχικών θέσεων σε διάφορους 
τοµείς της καθηµερινής ζωής. Στις Η.Π.Α. υπολογίζεται κατά προσέγγιση ότι το 94% 
των θηλυκών τηλεοπτικών χαρακτήρων είναι πιο αδύνατα και καλογυµνασµένα από 
τη µέση Αµερικανή γυναίκα συνδέοντας αυτά τα πρότυπα µε την προσωπική ευτυχία, 
ευηµερία και επιτυχία  (Yamamiya et al., 2005. Schwartz & Brownell, 2004. Grogan, 
1999).  
Ο Frederick και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι τα περιοδικά ευρείας 

κυκλοφορίας που απευθύνονται σε γυναικείο αναγνωστικό κοινό (Cosmopolitan, 
Glamour κ.ά.) αύξησαν τον αριθµό των εικόνων ηµίγυµνων ανδρών από 3% τη 
δεκαετία του 1950 σε 35% τη δεκαετία του 1990. Οι άνδρες εξέλαβαν το παραπάνω 
µήνυµα ως ανάγκη να αποκτήσουν περισσότερο µυώδη σώµατα ώστε να είναι πιο 
αρεστοί στις γυναίκες. Έτσι, τα ανδρικά περιοδικά (Men’s Health, Men’s Fitness κ.ά.) 
ακολούθησαν την τακτική που «χάραξαν» τα γυναικεία περιοδικά και προβάλλουν 
ολοένα και περισσότερο εικόνες καλογυµνασµένων ανδρών είτε µόνων τους είτε πλάι 
σε καλλίγραµµες κοπέλες (Frederick et al., 2005). 
Οι άνδρες και οι γυναίκες που φαίνονται δυσαρεστηµένοι µε το σώµα τους, 

συνήθως, επικεντρώνουν αυτή τη δυσφορία στο βάρος τους χωρίς να λείπουν 
ορισµένες περιπτώσεις παχύσαρκων, οι οποίοι έχουν θετική εικόνα για την εξωτερική 
εµφάνισή τους. Οι γυναίκες, ειδικότερα, δίνουν έµφαση στο στοµάχι και τη µέση 
τους. Ακολούθως, ενδιαφέρονται για την εικόνα που έχουν οι γλουτοί, οι µηροί και οι 
γάµπες τους και συγκεκριµένα σηµεία της κεφαλής τους, όπως τα µαλλιά, τα χείλη, η 
µύτη και το πηγούνι. Είναι συνηθισµένο, εξάλλου, το φαινόµενο να συγκρίνουν τα 
παραπάνω σηµεία του σώµατός τους µε τα αντίστοιχα άλλων γυναικών. Από την 
άλλη, οι άνδρες µεταξύ τους συγκρίνουν περισσότερο τη διάπλαση των µυών των 
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χεριών, των ώµων, των ποδιών και των κοιλιακών µυών (Wardle et al., 2002. 
Tiggemann, 2004. Gokee-LaRose et al., 2004). 
Η αυξηµένη προσοχή στα επιµέρους σηµεία του σώµατος παρουσιάζει διαφορές 

στους πολιτισµούς ανά την υφήλιο. Για παράδειγµα, οι γυναίκες από την Ιαπωνία 
επιθυµούν µακρύτερα πόδια και µικρότερα σε µέγεθος πρόσωπα. Σύµφωνα µε τις 
αντιλήψεις των Γιαπωνέζων γυναικών το επιθυµητό µέγεθος του προσώπου 
αντιστοιχεί στο 1/8 του ύψους τους (Shih & Kubo, 2005). Στην Κίνα οι έφηβοι 
ελκύονται περισσότερο από κοπέλες που έχουν τονισµένες καµπύλες στο σώµα τους 
καταρρίπτοντας τον χαρακτηρισµό των υπερβολικά αδύνατων σωµάτων ως 
σεξουαλικά ελκυστικά (Li et al., 2005). Στη Νορβηγία παρατηρήθηκε κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 1992-2002 αύξηση της δυσαρέσκειας των νέων αγοριών για το 
ύψος, τη µυϊκή διάπλαση και την περιοχή της κοιλιάς, ενώ οι έφηβες κοπέλες 
εστίασαν τη δυσφορία τους στη συνολική εικόνα του προσώπου τους (Storvoll et al., 
2005). Στην Αυστραλία, που είναι ένα πολυεθνικό κράτος, τα ελληνικής και ιταλικής 
καταγωγής κορίτσια δείχνουν να επιθυµούν πιο πληθωρικά σώµατα συγκριτικά µε τα 
ασιατικής καταγωγής και τα γηγενή κορίτσια (Wang et al., 2005). 
Άµεση συνέπεια της δυσφορίας για συγκεκριµένα µέρη του σώµατος ήταν η 

στροφή προς την πλαστική χειρουργική µε σκοπό τη βελτίωση της εικόνας τους. Στην 
πλαστική χειρουργική καταφεύγουν κυρίως οι γυναίκες, αν και τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζεται αύξηση του ενδιαφέροντος για τις αισθητικές επεµβάσεις από µικρό 
µέρος του ανδρικού πληθυσµού. Κατά τη διάρκεια του 2003 στις Η.Π.Α. 
πραγµατοποιήθηκαν 7.012.752 αισθητικές επεµβάσεις, εκ των οποίων οι περισσό-
τερες αφορούσαν την αύξηση του µεγέθους ή την ανόρθωση του στήθους, τις ενέσεις 
Botox στο πρόσωπο, τη λιποαναρρόφηση, την ανόρθωση γλουτών και τη ρινοπλα-
στική. Η πλαστική χειρουργική θεωρείται, επίσης, ως ένας τρόπος αποκατάστασης 
της «κατεστραµµένης» αυτοπεποίθησης και ανύψωσης του ηθικού λόγω της χαµηλής 
αυτοεκτίµησης. Μάλιστα, οι γυναίκες φιλοδοξούν µε τη µέθοδο των αισθητικών 
επεµβάσεων να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις τους και να ικανοποιήσουν 
βαθύτερες εσωτερικές ανάγκες (Henderson-King & Henderson-King, 2005). 
Σηµαντικές περίοδοι κατά τη διάρκεια της ζωής των γυναικών αποτελούν η 

εφηβεία, η εγκυµοσύνη, η εµµηνόπαυση και η τρίτη ηλικία. Τότε σηµειώνονται οι 
µεγαλύτερες αλλαγές στην εικόνα του σώµατός τους. Κατά τη διάρκεια της εγκυµο-
σύνης το γυναικείο σώµα υφίσταται ραγδαίες µεταβολές στο βάρος, στο σχήµα του 
σώµατος, στο δέρµα και τα µαλλιά. Οι περισσότερες γυναίκες δεν ανησυχούν, γιατί 
πιστεύουν ότι αυτές οι αλλαγές στη σιλουέτα τους είναι εφήµερες, ενώ η θετική 
εικόνα για το σώµα τους ενισχύεται ακόµα περισσότερο από την προσµονή της γέν-
νησης του παιδιού τους. Βέβαια, υπάρχει και µερίδα γυναικών που δεν επιθυµούν την 
εγκυµοσύνη µε σκοπό την αποφυγή  αυτών των αλλαγών. Πάντως, ισχύει ότι µετά 
τον τοκετό το body image είναι περισσότερο αρνητικό. Συνηθίζεται, επίσης, πολλές 
γυναίκες να συγκρατούν το βάρος που απέκτησαν όταν ήταν έγκυες. Ακόµη, το 
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σχήµα της µέσης, η µυϊκή αδυναµία και η αύξηση της περιφέρειας των γοφών 
δύσκολα επανέρχονται στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν την εγκυµοσύνη. 
Η εµµηνόπαυση, µεταξύ άλλων, προκαλεί συναισθήµατα θλίψης και θυµού, τα 

οποία δείχνουν να επηρεάζουν αρνητικά την εκτίµηση που έχουν οι γυναίκες για την 
εµφάνιση και τη φυσική κατάστασή τους. Αυτή την περίοδο επηρεάζεται δραµατικά 
η σεξουαλική δραστηριότητα των γυναικών µε αποτέλεσµα να µην νιώθουν πια 
σεξουαλικά ελκυστικές. Ειδικά µετά τα 60 έτη της ηλικίας τους ενδιαφέρονται όλο 
και λιγότερο για τη συνολική εµφάνισή τους, καθώς αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε 
δραστηριότητες καλλωπισµού και προσπάθειες διατήρησης του βάτους σε χαµηλά 
επίπεδα  (Tiggemann, 2004). 
Ο γάµος και η οικογένεια εξασφαλίζουν θετική αντίληψη για την εικόνα του 

σώµατος, υψηλή αυτοεκτίµηση, καλή υγεία και ποιότητα ζωής, επέκταση του 
προσδόκιµου ορίου ζωής και ευηµερία. Όταν, όµως, προκύπτουν προβλήµατα στην 
έγγαµη ζωή και στην επικοινωνία µε τον σύντροφο, τότε το body image µειώνεται και 
συγχρόνως εκδηλώνονται αγχώδη και καταθλιπτικά συµπτώµατα. Οι πεποιθήσεις για 
το body image είναι ακόµη χειρότερες, όταν τα σχόλια του συντρόφου ή των άλλων 
µελών της οικογένειας απευθύνονται στην εξωτερική εµφάνιση και έχουν αρνητικό 
χαρακτήρα (Pole, Crowther, & Shell, 2004).  
Τέτοιου είδους αρνητικά σχόλια, όµως, έχουν µεγαλύτερη επιρροή στα παιδιά και 

τους εφήβους. Τα πειράγµατα και τα επικριτικά σχόλια των συνοµηλίκων για το 
βάρος, το ύψος ή συγκεκριµένα µέρη του σώµατος σχετίζονται µε φτωχό body image 
τόσο κατά τη νεανική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις 
περιπτώσεις bullying, όπου οι νέοι πέφτουν θύµατα εκβιασµού και εκφοβισµού από 
άλλα παιδιά εξαιτίας της εµφάνισής τους. Προκειµένου να αποφύγουν τα επικριτικά 
σχόλια των συνοµηλίκων τους τα νεαρά αγόρια επιθυµούν να «χτίσουν» µυώδη 
σώµατα, όπως αυτά προβάλλονται ως πρότυπα από τα ΜΜΕ. Ταυτόχρονα, πιστεύουν 
ότι τα µυώδη σώµατα τούς προσδίδουν αρρενωπή ταυτότητα και φαίνονται πιο 
ελκυστικά στο άλλο φύλο. Τα κορίτσια, όµως, δηλώνουν ότι γοητεύονται περισ-
σότερο από νέους µε αδύνατα σώµατα χωρίς ιδιαίτερη µυϊκή διάπλαση (Shelton & 
Liljequist, 2002. Wardle et al., 2002. Li et a.l., 2005). 
Τελευταία, το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας έχει στραφεί στη 

διερεύνηση πιθανών διαφορών στο body image ως προς τον σεξουαλικό προσανα-
τολισµό των ανθρώπων. Κάνοντας µια µικρή ανασκόπηση στη βιβλιογραφία 
σηµειώνουµε ότι οι οµοφυλόφιλοι άνδρες εµφανίζονται λίγο πιο ευπαθείς από τους 
ετεροφυλόφιλους να νιώσουν δυσφορία για το σώµα τους. Από την άλλη, οι οµοφυ-
λόφιλες γυναίκες δείχνουν κάπως πιο ευχαριστηµένες µε την εµφάνισή τους συγκρι-
τικά µε τις ετεροφυλόφιλες. Πάντως, αυτή η διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική, 
γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο σεξουαλικός προσανατολισµός των 
ανδρών επηρεάζει σε µικρό βαθµό τις πεποιθήσεις για την εικόνα του σώµατος, ενώ 
δεν έχει κανένα αντίκτυπο στις γυναίκες (Morrison et al., 2004)  
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Η χαµηλή αυτοεκτίµηση και η αρνητική εικόνα που έχουµε για το σώµα µας 
αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες, που οδηγούν στη διαταραχή της ψυχογενούς 
ανορεξίας. Η ψυχογενής ανορεξία χαρακτηρίζει άτοµα που αρνούνται να διατηρή-
σουν το βάρος του σώµατός τους στο επίπεδο του φυσιολογικού και έχουν έντονο 
φόβο ότι θα αυξηθεί το βάρος τους, ακόµα και όταν είναι κάτω από το κανονικό. 
Ενδεχοµένως, αυτή η διαταραχή να ακολουθείται από επεισόδια υπερφαγίας ή από 
συµπεριφορά κάθαρσης, όπως κάνουν τα βουλιµικά άτοµα (ΑΡΑ, 2000. Levine & 
Piran, 2004).  
Μεταξύ των ατόµων µε ανορεξία το 90%-95% είναι γυναίκες µε τη διαταραχή να 

εκδηλώνεται κατά την περίοδο της εφηβείας, συνήθως γύρω στην ηλικία των 13 
ετών. Ο µέσος όρος των ατόµων µε ανορεξία έχουν βάρος περίπου 25% µε 30% κάτω 
του φυσιολογικού, όταν αποφασίζουν να αναζητήσουν θεραπεία. Είναι πιθανή η 
περίπτωση, επίσης, η διαταραχή της ψυχογενούς ανορεξίας να συνυπάρχει µε αυτή 
της βουλιµίας. Έχει παρατηρηθεί ότι οι µητέρες µε διαταραχές στην πρόσληψη 
τροφής επιθυµούν να είναι και οι κόρες τους λεπτές (Barlow & Durand, 2001). Άρα, 
ασκείται πίεση και από την οικογένεια να είναι λεπτές. 
Οι πεποιθήσεις των γονέων και των συνοµηλίκων για την εξωτερική εµφάνιση 

έχουν άµεσο αντίκτυπο στο body image αγοριών και κοριτσιών. Η εικόνα σώµατος 
των κοριτσιών δεν επηρεάζεται τόσο από τη φύση της κριτικής, που δέχεται η εµφά-
νισή τους από τους άλλους, όσο από τον τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύουν αυτού του 
είδους τα σχόλια. Όσον αφορά τα αγόρια, περίπου ένα στα τρία επηρεάζεται από την 
επανατροφοδότηση των αντιλήψεων που δέχονται από τους πατέρες και τους φίλους 
τους (Paquette & Raine, 2004. Ricciardelli, McCabe, & Banfield, 2000). Γενικά, τα 
σχόλια των γονέων για την εξωτερική εµφάνιση των παιδιών έχουν µεγάλο αντίκτυπο 
στο body image τους. Όσο πιο ενθαρρυντικά είναι αυτά τα σχόλια τόσο µεγαλύτερη 
φαίνεται να είναι η αυτοπεποίθησή τους. Ακολούθως, η αυτοεκτίµησή τους ανεβαίνει 
από τα θετικά σχόλια των συνοµηλίκων τους για τη φυσική κατάσταση και την 
εξωτερική οµορφιά τους. Παράλληλα, παρατηρείται η τάση των γονέων να 
επεµβαίνουν σε θέµατα που σχετίζονται µε την εικόνα σώµατος των παιδιών τους. Οι 
µητέρες των αγοριών συνηθίζουν να καθοδηγούν τη διατροφική συµπεριφορά τους, 
ενώ οι πατέρες τα παροτρύνουν να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες 
προκειµένου να «χτίσουν» καλογυµνασµένα σώµατα (Stanford & McCabe, 2005). 
Πάντως, οι πεποιθήσεις που έχουµε για την εµφάνισή µας δεν επηρεάζονται µόνο 

από το βάρος ή τη µορφή που έχουν τα µέλη του σώµατός µας αλλά και από άλλους 
παράγοντες, όπως το κάπνισµα. Η πλειοψηφία των ερευνών επισηµαίνει ότι οι 
καπνιστές έχουν αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους, γιατί το κάπνισµα προκαλεί 
βλάβες στην υγεία, δυσάρεστη αναπνοή, γήρανση του δέρµατος, κιτρίνισµα της 
γλώσσας και των δαχτύλων και δυσοσµία στα ρούχα και τα µαλλιά. Από την άλλη 
πλευρά, µερικοί επιστήµονες διατείνονται ότι το αρνητικό body image είναι ένας 
πιθανός παράγοντας, ο οποίος οδηγεί στην έναρξη του καπνίσµατος, αφού µέσω 



 31

αυτής της συνήθειας µειώνονται το άγχος και η πίεση  από την κοινωνία για άριστη ή 
ιδανική εξωτερική εµφάνιση. Έτσι, το κόψιµο του τσιγάρου βελτιώνει αµέσως το 
body image διότι οι θετικές συνέπειες είναι φανερές τόσο στην υγεία όσο και την 
εξωτερική εµφάνιση. Η όσφρηση και η γεύση βελτιώνονται, η γλώσσα και τα 
δάχτυλα επανακτούν το φυσικό χρώµα τους, οι κίνδυνοι υγείας περιορίζονται και ο 
θεραπευόµενος αναφέρει µεγαλύτερη αντοχή σε φυσικές δραστηριότητες (King et al., 
2005). 

 
Γ. Παχυσαρκία και εικόνα σώµατος. 
Το φεµινιστικό κίνηµα έχει κατηγορήσει αναρίθµητες φορές τις κοινωνικές αναπα-

ραστάσεις για ένα ιδανικό µοντέλο αδύνατων ανθρώπων, όπως επίσης την προβολή 
και προώθηση αυτού του µοντέλου από τα ΜΜΕ. Οι βιοµηχανίες δείχνουν να εκµε-
ταλλεύονται αυτή την κοινωνική προώθηση λανσάροντας παράλληλα στην κατανα-
λωτική αγορά σχετικά προϊόντα διαίτης, όργανα γυµναστικής, βιντεοταινίες µε 
προγράµµατα άσκησης και πολλά άλλα (Grogan, 1999. Bayer & Malone, 1998. 
Hargreaves & Tiggemann, 2004. Nettleton, 2002). 
Σε γενικές γραµµές, οι γυναίκες νιώθουν περισσότερο δυσαρεστηµένες και άβολα 

µε το βάρος του σώµατός τους συγκριτικά µε τους άνδρες. Μερικές παχύσαρκες 
φαίνεται να αποδέχονται ευκολότερα την εικόνα του σώµατός τους και να έχουν υψη-
λότερη αυτοεκτίµηση από αυτές που δεν αποδέχονται το πλεονάζον βάρος τους. 
Όσον αφορά τους άνδρες, αρκετοί που είναι υπέρβαροι αντιλαµβάνονται τον εαυτό 
τους ως «µεγαλόσωµους και δυνατούς» παρά ως «παχύσαρκους». Αυτή η νοητική 
κατασκευή φαίνεται να προστατεύει τους άνδρες από αισθήµατα δυσαρέσκειας για 
την εικόνα του σώµατος. Ως συνέπεια της δυσφορίας για την εξωτερική εµφάνισή 
τους τα κορίτσια αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από τα αγόρια στη φροντίδα του 
σώµατος και στις διατροφικές επιλογές τους (McKinley, 2004. Schwartz & Brownell, 
2004. Vander Wal & Thelen, 2000). 
Από την άλλη, διαφορές στον τρόπο αντίληψης του σωµατικού βάρους επιση-

µαίνονται µεταξύ των διάφορων εθνικοτήτων. Στην Ιαπωνία το τέλος του 2ου Παγκο-
σµίου Πολέµου έφερε ραγδαίες µεταβολές στην οικονοµία, την κοινωνία και την 
τεχνολογική ανάπτυξη. Μεταξύ αυτών των µεταρρυθµίσεων, αλλαγές σηµειώθηκαν 
και στις πεποιθήσεις των γυναικών, οι οποίες συνδέσανε την επιθυµία για αδύνατα 
σώµατα µε την επιτυχία σε διάφορους τοµείς της ζωής. Από την άλλη, η παχυσαρκία 
θεωρείται ταυτόσηµη της κακής ποιότητας ζωής. Στη γειτονική Ταϊβάν η παράδοση 
προέτρεπε τους ανθρώπους να έχουν παχύσαρκα σώµατα, αφού σύµφωνα µε τις 
αντιλήψεις του κινέζικου πολιτισµού η παχυσαρκία είναι προάγγελος της µακροζωίας 
και της ευηµερίας. Η εισβολή, όµως, του ∆υτικού τρόπου ζωής στην καθηµερινότητα 
των Ταϊβανέζων άλλαξε τα µέχρι τώρα δεδοµένα για την εικόνα του σώµατος. Πλέον, 
η επιθυµία των νέων γυναικών εστιάζεται στον περιορισµό του βάρους τους και στην 
καλαισθησία της εµφάνισης των µελών του σώµατός τους. Η παχυσαρκία θεωρείται 
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κατακριτέα και γίνονται συνεχόµενες προσπάθειες για την καταπολέµησή της (Shih 
& Kubo, 2005).  
Η παραπάνω στάση οδηγεί στον στιγµατισµό των παχύσαρκων ανθρώπων, που µε 

τη σειρά του συµβάλλει στην αποδοχή από τους παχύσαρκους αυτών των χαρακτηρι-
σµών. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, νιώθουν δυσφορία και 
σχηµατίζουν αρνητική εικόνα για το σώµα τους. Ο στιγµατισµός είναι κοινή εµπειρία 
για όλους ανεξαιρέτως τους παχύσαρκους. Ξεκινάει από τα πειράγµατα κατά την 
παιδική ηλικία και εφηβεία και συνεχίζει στην ενήλικη ζωή µε τα επικριτικά σχόλια 
των άλλων και τη δυσκολία ανεύρεσης δουλειάς και ερωτικού συντρόφου. Οι 
κοινωνικές αναπαραστάσεις για τους παχύσαρκους αποτυπώνονται µε τον καλύτερο 
τρόπο στις περιγραφές µικρών παιδιών, τα οποία τους χαρακτηρίζουν τεµπέληδες, 
χαζούς ή αµαρτωλούς, ενώ αποφεύγουν την παρέα µε υπέρβαρους συνοµηλίκους 
τους (Myers & Rosen, 1999. Bocchieri et al., 2002. Wardle, Waller, & Fox, 2002). 
Πολλοί επιστήµονες πιστεύουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να προάγουν την ψυχική 

υγεία και την ευηµερία των παχύσαρκων είναι η απώλεια βάρους. Υπάρχουν, όµως, 
άνθρωποι που αδυνάτισαν, δεν είναι πια υπέρβαροι, αλλά έχουν λιγότερο θετική 
εικόνα για τον εαυτό τους από άλλους που ήταν πάντα αδύνατοι. Λέγεται 
χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριµένη κατηγορία ατόµων υποφέρει από τον φόβο του 
«πάχους-φάντασµα», µια γνωστική κατασκευή που έχει σχέση µε την πιθανότητα 
επανάκτησης του βάρους και µε όσες αρνητικές εµπειρίες βίωσαν το διάστηµα που 
ήταν παχύσαρκοι (Schwartz & Brownell, 2004). 

 
∆. Σκοπός και υποθέσεις της έρευνας. 
Ο κύριος λόγος της ενασχόλησής µου µε τη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα έχει να 

κάνει µε την απουσία παρόµοιων ερευνών εντός της ελληνικής επικράτειας. Κύριος 
σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των αντιλήψεων που έχουν οι 
κλινικά παχύσαρκοι άνθρωποι για την εικόνα σώµατος και την ποιότητα ζωής τους. 
Ίσως ο πιο πλήρης ορισµός για την ποιότητα ζωής είναι αυτός που δίνει ο Σαρρής. 
Σύµφωνα µε αυτό τον ορισµό, η ποιότητα ζωής απορρέει από την ισορροπία του 
βαθύτερου εσωτερικού κόσµου µε τον ευρύτερο εξωτερικό κόσµο που τον 
περιβάλλει. Ο άνθρωπος αναζητά αυτή την ισορροπία µέσω της καλής σωµατικής 
υγείας και της σύναψης σταθερών σχέσεων µε το οικογενειακό και κοινωνικό 
περιβάλλον του, αναγνωρίζοντας αυτόν τον τρόπο ζωής ως επιθυµητή κατάσταση 
ύπαρξης (Σαρρής, 42-43, 2001). Η παρούσα έρευνα στοχεύει, επίσης, να συγκρίνει τα 
αποτελέσµατα µε αντίστοιχες έρευνες του εξωτερικού.  
Οι βασικές υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής:  
1. Οι βαθµολογίες των συµµετεχόντων στα δύο ερωτηµατολόγια έχουν θετική 

συνάφεια. 
2. Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερη ανησυχία από τους άνδρες για την εικόνα 

σώµατος και την ποιότητα ζωής τους 
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3. Οι βαθµολογίες στα τεστ είναι υψηλότερες όσο µεγαλύτερος είναι ο  ∆είκτης 
Σωµατικής Μάζας (BMI) των συµµετεχόντων. 

4. Οι βαθµολογίες στα τεστ είναι υψηλότερες όσο µεγαλύτερη είναι η ηλικία των 
συµµετεχόντων. 

 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 

∆ΕΙΓΜΑ 
Οι συµµετέχοντες αποτελούσαν τυχαίο δείγµα στην έρευνα. Χρειάστηκε, όµως, να 

αποκλείσω ορισµένα άτοµα από τη συµπλήρωση των τεστ είτε επειδή ήταν ανήλικοι 
είτε επειδή δεν θεωρούνταν κλινικά παχύσαρκοι, δηλαδή είχαν ∆είκτη Σωµατικής 
Μάζας (BMI- Body Mass Index) κάτω από 30 kg/m². Έτσι, προέκυψε ο συνολικός 
αριθµός των 34 συµµετεχόντων, εκ των οποίων οι 26 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι 
8 άνδρες. Η µέση ηλικία τους ήταν τα 43,8 έτη (SD ±10,2) και είχαν µέση τιµή BMI 
35,4 kg/m² που προέκυπτε από τη µέση τιµή του ύψους του 1,67 µέτρου και τη µέση 
τιµή βάρους των 98,3 κιλών. 
 
ΜΕΣΑ 
Για την µέτρηση και αξιολόγηση των πεποιθήσεων των υποκειµένων για το σώµα 

και την ποιότητα ζωής τους κρίθηκε χρήσιµη η χορήγηση ερωτηµατολογίων αντί της 
λήψης συνέντευξης. Πλεονεκτήµατα των ερωτηµατολογίων είναι πως µπορούν να 
διασφαλίσουν την ανωνυµία του εξεταζόµενου και να µας δώσουν πλούτο απαντή-
σεων, οι οποίες απαιτούν λιγότερο χρόνο να αναλυθούν και να ερµηνευτούν από τις 
απαντήσεις µιας συνέντευξης. Ταυτόχρονα, αυτή η εξοικονόµηση χρόνου δίνει τη 
δυνατότητα έρευνας σε µεγαλύτερο δείγµα του πληθυσµού από ό,τι θα κάναµε µε τη 
µέθοδο της συνέντευξης (Bell, 2001). 
Επόµενος προβληµατισµός ήταν αν θα χρησιµοποιούσαµε δικά µας ερωτηµατολό-

για ή ήδη υπάρχοντα. Επιλέχθηκαν, τελικώς, υπάρχοντα διαγνωστικά µέσα, αφού η 
κατασκευή ερωτηµατολογίου απαιτεί εµπειρία, στάθµιση και πολύ χρόνο. Για τη µε-
τρηση της εικόνας του σώµατος χορηγήθηκε  µια µικρής έκτασης εκδοχή του Body 
Shape Questionnaire, την οποία έχουν επιµεληθεί οι Jonathan Dowson και Lynn 
Henderson. Το ερωτηµατολόγιο που επιµελήθηκαν περιέχει 14 ερωτήσεις, ενώ η κα-
νονική εκδοχή του ερωτηµατολογίου περιέχει 34 ερωτήσεις. Επιλέξαµε το ερωτηµα-
τολόγιο των 14 θεµάτων αντί της κανονικής εκδοχής προκειµένου να µη φανεί 
κουραστικό στους συµµετέχοντες να το συµπληρώσουν. ∆ιερευνά τα συναισθήµατα 
που έχουν οι ερωτηθέντες για τη σιλουέτα τους και πώς αυτά επηρεάζονται από τις 
διατροφικές συνήθειες, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις καθηµερινές δραστηριότη-
τές τους. Οι απαντήσεις του ερωτηµατολογίου έχουν τη µορφή κλίµακας Likert µε 
βαθµολογία από 1 έως 6. Η βαθµολογία του τεστ προκύπτει από το άθροισµα της 
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βαθµολογίας όλων των απαντήσεων και όσο µεγαλύτερη είναι τόσο µεγαλύτερη ανη-
συχία υποδεικνύει πως έχουν τα υποκείµενα για την εικόνα του σώµατός τους. Το 
ερωτηµατολόγιο είναι ιδιαίτερα έγκυρο, όπως καταδεικνύει ο δείκτης alpha του 
Cronbach που είναι 0.93 (Dowson & Henderson, 2001). 
Όσον αφορά τη µέτρηση της ποιότητας ζωής των συµµετεχόντων τούς χορηγήθηκε 

το Obesity Related Well-Being Questionnaire (ORWELL) του Edoardo Mannucci και 
των συνεργατών του. Πρόκειται για ένα ερωτηµατολόγιο 36 ερωτήσεων, οι οποίες 
χωρίζονται σε 18 θεµατικά ζεύγη. Σε κάθε ζεύγος ερωτήσεων η µία εξετάζει τη 
σωµατική κατάσταση, τις καθηµερινές δραστηριότητες, τις κοινωνικές σχέσεις ή τις 
πεποιθήσεις των υποκειµένων, ενώ η άλλη διερευνά την επιρροή που πιθανόν ασκεί 
το σωµατικό τους βάρος στα παραπάνω θέµατα. Συγκεκριµένα οι ερωτήσεις 1, 1.1, 2, 
2.2, 3, 3.3, 4, 4.4, 5 και 5.5  εξετάζουν τη φυσική κατάσταση και την ύπαρξη συµπτω-
µάτων παχυσαρκίας στους ερωτηθέντες, καθώς και την επιρροή που ασκούν στον 
καθηµερινό τρόπο ζωής. Το περιεχόµενο των υπόλοιπων ερωτήσεων περιλαµβάνει 
θέµατα σχετικά µε τα συναισθήµατα λύπης, νευρικότητας, ανησυχίας, κινδύνου, την 
αυτοεκτίµηση, τις οικογενειακές σχέσεις, την επαγγελµατική επιτυχία, τις κοινωνικές 
επαφές των υποκειµένων και την έγνοια για την υγεία τους. 
Οι απαντήσεις του τεστ έχουν τη µορφή κλίµακας Likert µε βαθµολογία από 0 έως 

3, αλλά η συνολική βαθµολόγηση του τεστ είναι κάπως περίπλοκη. Όπως αναφέρθη-
κε προηγουµένως, το τεστ αποτελείται από θεµατικές ενότητες. Η βαθµολογία κάθε 
θέµατος προκύπτει από το γινόµενο του σκορ της γενικής ερώτησης (occurrence) µε 
το σκορ της σχετικής µε την παχυσαρκία ερώτησης (relevance). Έτσι, κάθε ενότητα 
µπορεί να βαθµολογηθεί από 0 έως 9. Αθροίζοντας  τα σκορ από τα 18 θεµατικά 
ζεύγη συλλέγουµε τη συνολική βαθµολογία του ερωτηµατολογίου. Όσο µεγαλύτερο 
είναι το σκορ ενός ερωτηµατολογίου, τόσο πιο «φτωχή» µπορεί να χαρακτηριστεί σε 
γενικές γραµµές η ποιότητα ζωής του υποκειµένου. Στην έρευνα του Mannucci ο 
δείκτης alpha του Cronbach βρέθηκε 0.83, ο οποίος µπορεί να θεωρηθεί αρκετά ικα-
νοποιητικός και να χαρακτηρίσει έγκυρο το ερωτηµατολόγιο (Manucci et al., 1999). 
Τα ερωτηµατολόγια χορηγήθηκαν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε κλινικά παχύ-

σαρκους ανθρώπους. Ο όρος «κλινικά παχύσαρκος» δεν χρησιµοποιήθηκε αυθαίρετα 
αλλά προέκυψε από την εκτίµηση του σωµατικού βάρους µέσω του BMI. Βέβαια, 
υπάρχουν αµφιβολίες για το αν ο BMI είναι ο κατάλληλος δείκτης µέτρησης της συσ-
σώρευσης λίπους στον ανθρώπινο οργανισµό. Οι περιορισµοί που προκύπτουν αφο-
ρούν την άρνηση µερικών χωρών να αποδεχθούν την κατηγοριοποίηση της παχυσαρ-
κίας σύµφωνα µε τα όρια BMI του WHO, καθώς και ισχυρισµούς επιστηµόνων ότι η 
µέτρηση του κοιλιακού λίπους, ίσως, αποτελεί καλύτερο δείκτη πρόβλεψης των 
ασθενειών που προκαλούνται από το υπερβολικό βάρος (Seidell & Rissanen, 1998). 
Η ευρεία χρήση και αποδοχή του BMI, όµως, από τις περισσότερες χώρες βοηθάει 
στην διεξαγωγή διαπολιτισµικών ερευνών και τη σύγκριση αποτελεσµάτων. Γι’ αυτό, 
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λοιπόν, επιλέχθηκε ο συγκεκριµένος τρόπος υπολογισµού της παχυσαρκίας για τις 
ανάγκες της παρούσας  έρευνας. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Η έρευνα έλαβε χώρα στο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ από τις 21 ∆εκεµβρίου 2004 έως τις 15 

Φεβρουαρίου 2005. Προτού προχωρήσουµε στην χορήγηση των ερωτηµατολογίων 
χρειάστηκε να εξασφαλίσουµε την άδεια από τις συνεργαζόµενες διαιτολόγους. 
Παρουσιάστηκαν εκτενώς όλες οι λεπτοµέρειες, όπως τα ψυχοδιαγνωστικά µέσα και 
ο σκοπός της έρευνας. Οι διαιτολόγοι ενέκριναν την έρευνα, ενηµέρωσαν τη ∆ιοίκη-
ση του νοσοκοµείου και εξασφάλισαν προφορική άδεια. 
Τα ερωτηµατολόγια χορηγούνταν στους συµµετέχοντες µέσα στο ιατρείο των διαι-

τολόγων κάθε Τρίτη και κατά τις πρωινές ώρες 09:00-11:00. Υπήρχε άνετο γραφείο, 
επαρκής φωτισµός και εξαερισµός του χώρου προκειµένου να διασφαλιστούν οι 
καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη συµπλήρωση των τεστ. Στους συµµετέχοντες 
δίνονταν προφορικά γενικές πληροφορίες για τον σκοπό της έρευνας, οδηγίες για τη 
συµπλήρωση και ενηµερώνονταν πως θα εξασφαλιζόταν η ανωνυµία των απα-
ντήσεών τους. 
Εν τω µεταξύ οι διαιτολόγοι είχαν ήδη καταγράψει σε ειδικό χώρο πάνω στα 

ερωτηµατολόγια το φύλο, την ηλικία, το βάρος και το ύψος των συµµετεχόντων. Τα 
στοιχεία, ειδικά το βάρος, επιθυµούσα να τα καταγράψουν οι διαιτολόγοι, εξαιτίας 
των αµφιβολιών µου για την αληθή καταγραφή τους από τους ίδιους τους συµµετέχο-
ντες. Τα ερωτηµατολόγια έµπαιναν σε φακέλους και σφραγίζονταν ενώπιον των συµ-
µετεχόντων. Στο τέλος, τους ευχαριστούσα για τη συµµετοχή τους στην έρευνα και 
τους διαβεβαίωνα ότι οποιαδήποτε στιγµή µπορούν να µε αναζητήσουν για να πληρο-
φορηθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραµµα SPSS 12.0 for Windows. Βρέθηκε, λοιπόν, ότι ο µέσος όρος επίδοσης για 
το Body Shape Questionnaire ήταν Μ = 46,26 (S.D. = 15,8). Στο ίδιο ερωτηµατολό-
γιο οι άνδρες είχαν µέση βαθµολογία Μ = 31 (S.D. = 10,06) και οι γυναίκες µέση 
επίδοση Μ = 50,96 (S.D. = 14,28). Στο ερωτηµατολόγιο ORWELL οι 34 συµµετέ-
χοντες είχαν µέση επίδοση 42,06 (S.D. = 26,01). Οι άνδρες σηµείωσαν µέση βαθµο-
λογία Μ = 24,38 (S.D. = 19,08), ενώ η µέση επίδοση των γυναικών ήταν Μ = 47,5 
(S.D. = 25,7). Οι µέσοι όροι των επιδόσεων ανδρών και γυναικών για το κάθε τεστ 
παρατίθενται στο παράρτηµα (βλ. πίνακες 3 και 4). Όσον αφορά το δείκτη σωµατικής 
µάζας (BMI), αυτό βρέθηκε στη µέση τιµή των 35,4 kg/m²  (S.D. = 6,05). Για τους 
άνδρες  η µέση τιµή του BMI ήταν Μ = 33,92 kg/m² (S.D. = 3,83) και για τις 
γυναίκες Μ = 35,86 kg/m² (S.D. = 6,58). 
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Σχετικά µε τους δείκτες συνάφειας των ανεξάρτητων και εξαρτηµένων µεταβλητών 
προέκυψε ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ των βαθµολογιών των δύο τεστ, όπου 
βρέθηκε ο Pearson’s r = 0,634 , p < 0,01. Όλοι οι δείκτες συνάφειας για τις υπό 
µελέτη µεταβλητές παρατίθενται στον πίνακα 5 του παραρτήµατος. 
Η χρήση του t-test έγινε για τη σύγκριση των µέσων όρων ανάµεσα στους άνδρες 

και τις γυναίκες. Για το Body Shape Questionnaire το F = 3,317 , p = 0,078. Χρησι-
µοποιώντας το t-test, που αντιστοιχεί στην περίπτωση των ίσων διακυµάνσεων, 
βρίσκουµε ότι t(32) = -3,67, p < 0,001. Αυτά φανερώνουν ότι υπάρχει διαφορά στη 
µέση επίδοση ανδρών και γυναικών. Η διαφορά των µέσων τιµών στα δύο δείγµατα 
είναι Μ = 19,96 (S.D = 5,44). Για το τεστ ORWELL το F = 0,917 , p = 0,345. 
Χρησιµοποιώντας το t-test, που αντιστοιχεί στην περίπτωση των ίσων διακυµάνσεων, 
βρίσκουµε ότι t (32) = - 2,344 , p = 0,025. Η διαφορά των µέσων τιµών στα δύο 
δείγµατα είναι Μ = 23,13 (S.D .= 9,87). Όσον αφορά τον δείκτη σωµατικής µάζας, η 
τιµή του F = 1,789 , p = 0,19. Χρησιµοποιώντας το t-test, που αντιστοιχεί στην περί-
πτωση των ίσων διακυµάνσεων, βρίσκουµε ότι t (32) = -0,79 , p = 0,435. Η διαφορά 
των µέσων τιµών BMI είναι Μ = 1,95 kg/m² (S.D. = 2,46). Κλείνοντας την αναφορά 
στο t-test, το αρνητικό πρόσηµο µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι µέσες τιµές των 
ανδρών είναι µικρότερες των αντιστοίχων των γυναικών. 
Μια ακόµη πολύτιµη στατιστική επεξεργασία που διεκπεραιώνει το SPSS είναι η 

ανάλυση παλινδρόµησης, βάσει της οποίας µπορούµε να προβλέψουµε την πορεία 
µιας εξαρτηµένης µεταβλητής από τα δεδοµένα άλλων µεταβλητών. Για την 
πρόβλεψη της επίδοσης στο Body Shape Questionnaire κατασκευάσαµε δύο µοντέλα 
πρόβλεψης (βλ. πίνακα 6.1.1.), το πρώτο µε ανεξάρτητη µεταβλητή την επίδοση στο 
τεστ ORWELL και το δεύτερο µε ανεξάρτητες µεταβλητές την επίδοση στο τεστ 
ORWELL και το φύλο του υποκειµένου. Στο πρώτο µοντέλο ο δείκτης R = 0,634, ο 
δείκτης R² = 0,402 και ο διορθωµένος συντελεστής προσδιορισµού R² = 0,383 µε 
τυπικό σφάλµα εκτίµησης 12,41. Στο δεύτερο µοντέλο ο δείκτης R = 0,713, ο δείκτης 
R² = 0,508 και ο διορθωµένος συντελεστής προσδιορισµού R² = 0,477 µε τυπικό 
σφάλµα εκτίµησης 11,43. Όσο για την πρόβλεψη της επίδοσης στο τεστ ORWELL 
χρησιµοποιήσαµε µόνο µία µεταβλητή, την επίδοση στο Body Shape Questionnaire 
(βλ. πίνακα 7.1.1). Γενικά, πάντως, ισχύει ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης R, 
προκύπτει ισχυρότερη θετική γραµµική σχέση. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν επαλήθευσαν δύο από τις υποθέσεις, οι οποίες 

διατυπώθηκαν στην εισαγωγή. Συγκεκριµένα, οι βαθµολογίες στα δύο ερωτηµατο-
λόγια είχαν ισχυρή θετική συνάφεια (r = 0,634 , p < 0,01) επιβεβαιώνοντας την 
υπόθεσή µας ότι η εικόνα για το σώµα µας επηρεάζει αναλόγως και την ποιότητα 
ζωής µας. Ήταν αναµενόµενο να υπάρξει θετική συσχέτιση µεταξύ των δύο 
ερωτηµατολογίων, αφού η ικανοποίηση ή η δυσφορία για την εικόνα του σώµατός 
µας έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την προσωπική, κοινωνική 
και επαγγελµατική µας ζωή. Παράλληλα, οι υψηλές βαθµολογίες που σηµείωσαν οι 
γυναίκες είχαν στατιστικά σηµαντική διαφορά από αυτές των ανδρών. Αυτό δεν µας 
προκαλεί έκπληξη, αφού από όσο γνωρίζουµε καµιά έρευνα µέχρι στιγµής δεν έχει 
αποδείξει µεγαλύτερα ποσοστά ανησυχίας στον ανδρικό πληθυσµό συγκριτικά µε τις 
γυναίκες. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η εικόνα των γυναικών για το σώµα 
τους και την ποιότητα ζωής επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες (οικογενειακό 
περιβάλλον, κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια, ΜΜΕ, φιλοδοξίες κ. ά.). 
Όσον αφορά τις άλλες δύο υποθέσεις µας, αυτές δεν επαληθεύτηκαν από τα 

αποτελέσµατα. Υπενθυµίζουµε ότι περιµέναµε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας ή µε 
υψηλό BMI πως θα είχαν «φτωχή» ποιότητα ζωής και θα ανησυχούσαν περισσότερο 
για το body image τους. Τα αποτελέσµατα, εν αντιθέσει, απέδειξαν ότι υπάρχει 
αρνητική συσχέτιση χωρίς αυτή η διαφορά να είναι σηµαντική (βλ. πίνακα 5). 
Πιθανώς, οι αντιλήψεις των συµµετεχόντων να επηρεάζονται και από άλλους 
παράγοντες, όπως το µορφωτικό επίπεδο, το πολιτιστικό υπόβαθρο ή οι προσδοκίες 
που έχουν για τη ζωή. Μια άλλη εξήγηση είναι ότι άτοµα µε υψηλό BMI έχουν 
αποδεχθεί την εικόνα του σώµατος τους και δεν ανησυχούν παρά τα προβλήµατα που 
προκαλεί το πλεονάζον βάρος στις καθηµερινές δραστηριότητές τους. Επίσης, όσοι 
βρίσκονται σε µεγαλύτερη ηλικία δείχνουν να µην επηρεάζονται από τα µηνύµατα, τα 
οποία προβάλλουν τα ΜΜΕ σχετικά µε την ιδανική εικόνα σώµατος και την καλή 
ποιότητας ζωής, αφού αυτά απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε άτοµα νεαρής ηλικίας. 
Κάνοντας µια ανασκόπηση στα αποτελέσµατα του ORWELL 97 παρατηρούµε ότι 

µεταξύ των συµµετεχόντων οι γυναίκες σηµείωσαν σηµαντικά  µεγαλύτερες βαθµο-
λογίες τόσο σε επιµέρους θεµατικές ενότητες του τεστ όσο και στη µέση επίδοση, 
έχοντας στατιστικά σηµαντική διαφορά από τις αντίστοιχες βαθµολογίες των ανδρών 
(βλ. πίνακα 3). Η µόνη θεµατική ενότητα, όπου οι άνδρες είχαν µεγαλύτερη 
βαθµολογία από τις γυναίκες, αφορούσε την άποψη ότι το υπερβολικό βάρος 
λειτουργεί ανασταλτικά στη σεξουαλική ελκυστικότητά τους. Εντύπωση προκαλεί το 
γεγονός ότι οι άνδρες πιστεύουν πως το πλεονάζον βάρος δεν προκαλεί δυσκολίες  ή 
είναι ελάχιστη η επιρροή του στις επαγγελµατικές δραστηριότητες και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις µε συγγενείς και φίλους, δεν συµβάλλει αρνητικά στην 
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αυτοεκτίµησή τους και δεν τους πειράζουν τα επικριτικά σχόλια των άλλων για τον 
σωµατότυπό τους.  
Από την άλλη, οι γυναίκες µε τις υψηλές βαθµολογίες τους φαίνονται να επηρεά-

ζονται στον καθηµερινό τρόπο ζωής από την παρουσία του υπερβολικού βάρους 
τους. Η πληροφόρηση από τα ΜΜΕ για τις συνέπειες της παχυσαρκίας, τις έχει ευαι-
σθητοποιήσει σε µεγάλο βαθµό. Παρόλα αυτά, το βάρος τους αποτελεί εµπόδιο σε 
διάφορες δραστηριότητες που απαιτούν καλή φυσική κατάσταση, αφού συχνά 
κουράζονται και έχουν αναπνευστικές δυσκολίες, ενώ σε µικρότερο βαθµό νιώθουν 
υπνηλία κατά τη διάρκεια της ηµέρας και υποφέρουν από υπερβολική εφίδρωση. Οι 
επαγγελµατικές και διαπροσωπικές σχέσεις επηρεάζονται και αυτές ως ένα βαθµό, 
αλλά µεγαλύτερος είναι ο αντίκτυπος στα συναισθήµατα (στενοχώρια, λύπη και 
νευρικότητα), στην αυτοεκτίµηση και στην ανασφάλεια που νιώθουν. Γι’ αυτό τον 
λόγο θεωρούν πολύ σηµαντικό να φθάσουν στο µοντέλο του λεπτού σώµατος που 
προστάζουν οι επιταγές της κοινωνίας. 
Το Body Shape Questionnaire (14-item), όπως έχει προαναφερθεί, είναι ένα 

ερωτηµατολόγιο που διερευνά σπουδαίες πτυχές του body image, όπως η δυσαρέ-
σκεια και η άνεση για τη σιλουέτα µας. Θυµίζουµε ότι οι γυναίκες σηµείωσαν µέση 
επίδοση Μ = 50,96 και οι άνδρες Μ = 31. Η διαφορά δεν είναι µεγάλη µόνο στον 
µέσο όρο αλλά και στις επιµέρους ερωτήσεις. Με εξαίρεση τη µεγαλύτερη  ανάγκη 
των ανδρών να γυµναστούν η ανησυχία για την εικόνα του σώµατός τους κυµαίνεται 
σε µικρά επίπεδα αντιλαµβανόµενοι, βέβαια, ότι η σιλουέτα τους οφείλεται στην 
έλλειψη αυτοελέγχου κατά τη διάρκεια του φαγητού. Όσον αφορά τις γυναίκες, 
νιώθουν άµεσα την ανάγκη να αδυνατίσουν ακολουθώντας κάποια διατροφική δίαιτα, 
αφού έχουν άσχηµη εικόνα για το σώµα τους και συχνά αισθάνονται ντροπή για αυτό. 
Όπως και οι άνδρες, επιβεβαιώνουν ότι το υπερβολικό βάρος τους οφείλεται στην 
έλλειψη εγκράτειας στα φαγητά, ειδικά αυτών που έχουν υψηλή θερµιδική αξία. 
Στην έρευνα του Manucci και των συνεργατών του µε το τεστ ORWELL ο µέσος 

όρος της βαθµολογίας των συµµετεχόντων ήταν Μ = 47,9 µε S.D. = 27. Οι γυναίκες 
είχαν µεγαλύτερη µέση επίδοση από τους άνδρες, όπως ακριβώς έγινε και µε τη δική 
µας έρευνα. Συγκεκριµένα, οι γυναίκες είχαν µέση βαθµολογία M = 54,2 µε          
S.D. = 26,5 και οι άνδρες µέση επίδοση M = 35 µε S.D. = 24,3 (Manucci et al., 1999). 
Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι οι γυναίκες και στις δύο έρευνες έχουν παρόµοια 
βαθµολογία, ενώ οι Έλληνες άνδρες έχουν αρκετά χαµηλότερη βαθµολογία από τους 
Ιταλούς. Αυτό σηµαίνει ότι η παχυσαρκία φαίνεται να επηρεάζει ελάχιστα τον τρόπο 
ζωής των Ελλήνων και περισσότερο των Ιταλών. Αναλυτικές επιδόσεις στην κάθε 
θεµατική ενότητα του ερωτηµατολογίου δίνουν ο Manucci και οι συνεργάτες του, 
αλλά αυτές αφορούν όλους τους συµµετέχοντες και όχι το κάθε φύλο. Έτσι, δεν µας 
δίνεται η δυνατότητα να συγκρίνουµε τους Ιταλούς και τις Ιταλίδες στους επιµέρους 
τοµείς της καθηµερινής ζωής, οι οποίοι επηρεάζονται αρνητικά από την παχυσαρκία. 
Πάντως, οι υψηλότερες βαθµολογίες αφορούν τη θέληση των συµµετεχόντων από 
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την Ιταλία να φθάσουν στο µοντέλο των λεπτών ανθρώπων και τη γνώµη ότι το 
υπερβολικό βάρος δρα ανασταλτικά στη σεξουαλικότητά τους. 
Μεταξύ των θετικών στοιχείων της έρευνάς µας είναι η χορήγηση για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα του Body Shape Questionnaire (B.S.Q. 14-item) σε δείγµα παχύσαρκων 
ανθρώπων. Οι Dowson και Henderson, οι οποίες επιµελήθηκαν αυτή τη µικρή εκδοχή 
του αυθεντικού B.S.Q., το χορήγησαν σε δείγµα ατόµων µε νευρική ανορεξία 
επισηµαίνοντας ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε έρευνα µελετά τις 
πεποιθήσεις των ανθρώπων για το σώµα και τη φυσική κατάστασή τους. Στα αποτε-
λέσµατα της έρευνάς τους δεν δίνονται λεπτοµέρειες για τις απαντήσεις των υποκει-
µένων σε κάθε θεµατική ενότητα του ερωτηµατολογίου. Γι’ αυτό, δεν µπορούµε να 
προχωρήσουµε σε περαιτέρω σύγκριση των δύο ερευνών.  
Παρόµοια µελέτη αναφέρει ότι τα παχύσαρκα άτοµα εστιάζουν την προσοχή τους 

στις ατέλειες του σώµατός τους νιώθοντας άσχηµα για αυτές, την ίδια ώρα που το 
δείγµα µας, ειδικά οι γυναίκες, ανέφερε µια σχετική δυσαρέσκεια για το είδωλο της 
εξωτερικής εµφάνισής του. Η Jansen και οι συνάδελφοί της διέκριναν αυτή την 
προσήλωση στις ατέλειες των σωµάτων από τη διαστολή της ίριδας των µατιών τους, 
τον χρόνο που αφιέρωναν κοιτάζοντάς τις και τη µείωση της φυσικής αντίδρασης 
ανοιγοκλεισίµατος των µατιών τους (Jansen, Nederkoorn, & Mulkens, 2005). 
Η έρευνά µας συνοδεύεται από κάποιους περιορισµούς, οι οποίοι µειώνουν έως ένα 

βαθµό την καθολικότητα των αποτελεσµάτων της. Ο σηµαντικότερος περιορισµός 
αφορά το µικρό δείγµα των συµµετεχόντων. Η ίδια έρευνα µε πολυπληθέστερο και 
περισσότερο αντιπροσωπευτικό δείγµα είτε θα είχε διαφορετικά αποτελέσµατα είτε 
θα ενίσχυε τα ευρήµατά µας. Επίσης, λόγω του µικρού δείγµατος κρίθηκε σκόπιµο να 
µην ζητηθούν από τους συµµετέχοντες πληροφορίες σχετικά µε τη µόρφωσή τους και 
το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδό τους, γιατί δεν θα συγκροτούσαν µεγάλες οµάδες µε 
όµοια χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσµατα συσχέτισης µεταξύ του βάρους, της εικόνας 
σώµατος και του µορφωτικού επιπέδου είναι διφορούµενα. Άλλες έρευνες υποστηρί-
ζουν τη σχέση παχυσαρκίας και χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, ενώ άλλες διατείνο-
νται ότι η συσχέτιση είναι µηδενική (Ball & Crawford, 2005). Η απουσία, όµως, 
αυτών των πληροφοριών µάς στερεί τη δυνατότητα να τις συγκρίνουµε µε αυτές 
αντιστοίχων ερευνών του εξωτερικού και να συσχετίσουµε την παχυσαρκία µε κοινω-
νικοπολιτισµικούς παράγοντες. Το ποσοστό των ανδρών που συµµετείχαν στην 
έρευνα ήταν πολύ µικρό. Επίσης, θα µπορούσαµε να ζητήσουµε πληροφορίες για τον 
δείκτη BMI των γονέων και των αδερφών των συµµετεχόντων για την εξέταση της 
πιθανότητας κληρονοµικής προδιάθεσης στην παχυσαρκία. 
Άλλο βασικό µειονέκτηµα της έρευνας είναι ότι χορηγήσαµε ερωτηµατολόγια 

αυτοαναφοράς. Αυτού του είδους τα ερωτηµατολόγια χαρακτηρίζονται από έλλειψη 
διαπροσωπικής σχέσης µεταξύ ερευνητή και συµµετεχόντων. Ακόµη, υπάρχει η πιθα-
νότητα οι συµµετέχοντες να µην λάβουν σοβαρά τη διαδικασία και να δώσουν 
«πλαστές» απαντήσεις (υπερβολικές ή αναληθείς), γεγονός που το διευκολύνει ακόµα 
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περισσότερο η ανωνυµία τους. Τουλάχιστον, είµαστε σίγουροι για την αξιοπιστία των 
περιγραφικών στοιχείων των υποκειµένων. Γι’ αυτό, φρόντισαν οι διαιτολόγοι  
σηµειώνοντας λεπτοµερώς τα στοιχεία της ηλικίας, του βάρους και του ύψους των 
συµµετεχόντων, τα οποία στηρίζονται στα αρχεία των πελατών τους.  
Έµφαση, πάντως, πρέπει να δοθεί στην εκπόνηση προγραµµάτων πρόληψης για 

τους παρακάτω λόγους. Πρώτον, η αντιµετώπιση της παχυσαρκίας είναι αρκετά 
δύσκολη και οι διάφορες θεραπευτικές µέθοδοι δεν συνοδεύονται πάντα από επιτυχή 
κατάληξη. Συχνά συµβαίνει να αποτυγχάνουν αυτοί οι τρόποι καταπολέµησης της 
παχυσαρκίας ή να εγκαταλείπει ο θεραπευόµενος τις προσπάθειες αντιµετώπισης του 
φαινοµένου. ∆εύτερον, η θεραπεία της παχυσαρκίας κοστίζει αρκετά χρήµατα. Όσο 
απαιτεί την παροχή υπηρεσιών από εξειδικευµένους επαγγελµατίες της υγείας σε 
συνδυασµό µε τη χορήγηση φαρµάκων, τόσο περισσότερο ανεβαίνει το κόστος. Στις 
Η.Π.Α. το κόστος της νοσοκοµειακής περίθαλψης και της φροντίδας των 
παχύσαρκων ξεπερνάει τα 100 δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως. Γι’ αυτό τον λόγο, 
η καταπολέµηση της παχυσαρκίας δεν αφορά το ευρύ κοινό αλλά µόνο 
συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού, οι οποίες µπορούν να αντεπεξέλθουν στις 
οικονοµικές απαιτήσεις τέτοιων προγραµµάτων. Έτσι, η λύση µπορεί να δοθεί είτε µε 
την ανάληψη του κόστους θεραπείας από τους κρατικούς φορείς είτε µε την 
εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης σε οµάδες υψηλού κινδύνου, σε µαθητές και 
εργαζόµενους. Είναι ευνόητο, λοιπόν, ότι η πρόληψη είναι η πιο εφικτή λύση, αφού 
είναι οικονοµικά πιο συµφέρουσα, καλύπτει µεγάλες οµάδες του πληθυσµού και φαί-
νεται να έχει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα (Mattes, 2002. Battle & Brownell, 
1996). 
Συνοψίζοντας, λοιπόν, τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα πρέπει να επικεντρώ-

σουµε την προσοχή µας στη µελέτη της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων 
πρόληψης ή στη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο η ποιότητα ζωής επηρεάζεται 
από την παχυσαρκία και το body image. Αυτά τα προγράµµατα οφείλουν να λάβουν 
υπ’ όψιν τις διαφορές στο body image, που παρουσιάζουν οι ανά την υφήλιο εθνικό-
τητες, και να προσαρµοστούν στις ανάγκες τους (Duncan et al., 2004).   Ακόµη, είναι 
αναγκαία η διεξαγωγή ερευνών σε πανελλαδική κλίµακα, οι οποίες να είναι σε θέση 
να καλύψουν ευρείες ηλικιακές και κοινωνικοοικονοµικές οµάδες ανδρών και γυναι-
κών, συµπεριλαµβανοµένων των µειονοτήτων (αλλοδαποί, αθίγγανοι κτλ.) που ζουν 
στην ελληνική επικράτεια. Η συλλογή δεδοµένων από αυτές τις οµάδες θα δώσει τη 
δυνατότητα σύγκρισής τους και µέσω αυτής να διαλευκανθούν όποιες διαφορές 
προκύψουν στα αποτελέσµατα. Ταυτόχρονα, θα µπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο 
ευρύτερων διαπολιτισµικών ερευνών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ: 
 
Πίνακας 1. Κατάταξη επιθυµητών επιπέδων βάρους κατά το BMI. 

Φορέας Φύλο Ηλικίες Συνιστώµενο 
BMI (kg/m²) 

U.S. Departments of Agriculture 
and Health and Human Services 
(USDA/DHHS) 
National Academy of Sciences 
(NAS) 
National Center for Health and 
Statistics (NCHS) 
World Health Organization 
(WHO) 
Minister of National Health and 
Welfare Canada 

Και τα δύο 
 
 

Και τα δύο 
 

Άνδρες 
Γυναίκες 
Και τα δύο 

 
Και τα δύο 

19-34 
 
 

Όλοι οι 
ενήλικες 

20-74 
20-74 
Όλοι οι 
ενήλικες 

20-65 

19-25 
 
 

19-25 
 

20.7-27.8 
19.1-27.3 

20-25 
 

20-27 

Πηγή:Handbook of Obesity, page 33. 
 
Πίνακας 2. Πεπτίδια που διεγείρουν ή καταστέλλουν την όρεξη. 
        Αυξάνουν την πρόσληψη τροφής           Μειώνουν την πρόσληψη τροφής 

∆υνορφίνη 
β-ενδορφίνη 
γαλανίνη 

απελευθέρωση/αποδέσµευση ορµονών 
νευροπεπτίδιο Υ 
σωµατοστατίνη 

 
 
 
 
 
 
 

Ανορεκτίνη 
βοµβεσίνη 
calcitonin 

χολοκυστοκυνίνη 
κορτικοτροπίνη 
cyclo-his-pro 
εντεροστατίνη 
γλυκαγόνο 
ινσουλίνη 

νευροτενσίνη 
οξυτοκίνη 
θυροτροπίνη 
vasopressin 

Πηγή: Handbook of Obesity, page 955. 
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Πίνακας 3. Σύγκριση µέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων στο ORWELL 97 Questionnaire. 

Θεµατική ενότητα 
ερωτήσεων 

Άνδρες 
Μ.Ο.              ±SD 

Γυναίκες 
Μ.Ο.              ±SD 

1η 2,37 2,55 2,73 3,24 
2η ,75 1,38 1,92 3,01 
3η 2,37 3,33 2,65 4,98 
4η ,62 ,74 1,76 2,68 
5η 1,62 3,15 1,69 2,57 
6η 2,87 3,04 4,46 3,96 
7η ,62 1,18 5,23 4,99 
8η ,00 ,00 1,38 2,71 
9η ,00 ,00 1,34 2,29 

10η ,87 1,12 2 2,63 
11η 5,12 3,64 2,96 3,48 
12η ,37 ,51 2,38 2,72 
13η ,75 1,38 3,73 3,26 
14η ,87 1,35 3,65 3,33 
15η 1,87 1,12 2,8 3,11 
16η ,37 ,74 1,57 2,87 
17η ,62 ,74 1,92 2,72 
18η 2,25 3,1 3,26 3,66 

 
 
 
 
Πίνακας 4. Σύγκριση µέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων στο Body Shape Questionnaire. 

 
Ερώτηση 

Άνδρες 
   M.O.               ±SD 

Γυναίκες 
Μ.Ο.              ±SD 

1η  2,37 1,30 4,57 1,47 
2η  2,25 1,16 3,42 1,74 
3η  2 1,19 3,15 1,68 
4η  1,87 1,12 4,61 1,23 
5η  2,25 1,03 3,65 1,49 
6η  2,25 1,38 3,96 1,7 
7η  1,37 ,74 3 1,52 
8η  2,25 1,16 4,3 1,34 
9η  3,12 1,35 4,3 1,64 
10η  1,87 1,80 2,96 1,56 
11η  1,12 ,35 2,8 1,98 
12η  2,62 1,06 3,69 1,82 
13η  1,5 ,75 3,11 1,58 
14η  4,12 ,99 3,38 1,79 
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Πίνακας 5. ∆είκτες συνάφειας. 
 ΗΛΙΚΙΑ BSQ ORWELL BMI 
ΗΛΙΚΙΑ     Pearson Correlation 1,000 -,220 -,319 ,252

           Sig. (2-tailed) , ,212 ,066 ,150
                     N 34 34 34 34

BSQ         Pearson Correlation -,220 1,000 058,- ٭٭634,
            Sig. (2-tailed) ,212 , ,000 ,745

                     N 34 34 34 34
ORWELL   Pearson Correlation -,319 ٭٭634, 1,000 -,189

           Sig. (2-tailed) ,066 ,000 , ,285
                     N 34 34 34 34

BMI         Pearson Correlation ,252 -,058 -,189 1,000
           Sig. (2-tailed) ,150 ,745 ,285 ,

                     N 34 34 34 34
 .Η συνάφεια είναι στατιστικώς σηµαντική σε επίπεδο 0,01 (διπλής κατεύθυνσης) .٭٭
 
 
 
Πίνακας 6.1.1. Ανάλυση παλινδρόµησης για το Body Shape Questionnaire. Model Summary. 
 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,634¹ ,402 ,383 12,4098 
2 ,713² ,508 ,477 11,4340 
¹. Predictors: (Constant), ORWELL. 
². Predictors: (Constant), ORWELL, GENDER. 
 
 
 
 
Πίνακας 6.1.2. ANOVA³. 
 
   Model 

Sum of 
Squares 

 
df 

 
Mean Square 

 
F 

 
Sig. 

1  Regression 3312,516 1 3312,516 21,509 ,000¹ 
Residual 4928,102 32 154,003   

Total 8240,618 33   
2  Regression 4188,485 2 2094,242 16,022 ,000² 

Residual 4052,133 31 130,714   
Total 8240,618 33    

¹.Predictors: (Constant), ORWELL. 
².Predictors: (Constant), ORWELL, GENDER. 
³. Dependent Variable: BSQ. 
 
Πίνακας 6.1.3. Coefficients¹. 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
 
Model B Std. Error Beta 

 
 
t 

 
 

Sig. 
1     (Constant) 30,066 4,090  7,351 ,000
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ORWELL ,385 ,083 ,634 4,638 ,000
2     (Constant) 10,660 8,390 1,270 ,213

ORWELL ,303 ,083 ,499 3,660 ,001
GENDER 12,952 5,003 ,353 2,589 ,015

¹. Dependent Variable: Body Shape Questionnaire. 
 
Πίνακας 6.1.4. Excluded Variables³. 

Collinearity 
Statistics 

 
 
Model 

 
 

Beta In 

 
 
t 

 
 

Sig. 

 
Partial 

Correlation Tolerance 
1  

GENDER 
     AGE 
     BMI 

,353¹ 
-,019¹ 
,064¹ 

2,589 
-,133 
,454 

,015 
,895 
,653 

,422 
-,024 
,081 

,853 
,898 
,964 

2   AGE 
     BMI 

-,096² 
-,014² 

-,704 
-,103 

,487 
,919 

-,127 
-,019 

,858 
,912 

¹. Predictors in the Model: (Constant), ORWELL. 
². Predictors in the Model: (Constant), ORWELL, GENDER. 
³. Dependent Variable: BSQ. 
 
Πίνακας 7.1.1. Ανάλυση παλινδρόµησης για το τεστ ORWELL. Model Summary. 
 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,634¹ ,402 ,383 20,4281 
¹. Predictors: (Constant), BSQ. 
 
Πίνακας 7.1.2. ANOVA². 
 
   Model 

Sum of 
Squares 

 
df 

 
Mean Square 

 
F 

 
Sig. 

1    Regression 8976,038 1 8976,038 21,509 ,000¹ 
   Residual 13353,845 32 417,308   

       Total 22329,882 33   
¹.Predictors: (Constant), BSQ. 
².Dependent Variable: ORWELL. 
Πίνακας 7.1.3. Coefficients¹. 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
 
Model B Std. Error Beta 

 
 
t 

 
 

Sig. 
1     (Constant) -6,226 10,985  -,567 ,575
        BSQ 1,044 ,225 ,634 4,638 ,000
¹. Dependent Variable: ORWELL. 
 
Πίνακας 7.1.4. Excluded Variables³. 

Collinearity 
Statistics 

 
 
Model 

 
 

Beta In 

 
 
t 

 
 

Sig. 

 
Partial 

Correlation Tolerance 
1  

GENDER 
     AGE 
     BMI 

,054¹ 
-,189¹ 
,153¹ 

,326 
-1,365 
-1,119 

,747 
,182 
,272 

,058 
-,238 
-,197 

,704 
,952 
,997 

¹. Predictors in the Model: (Constant), BSQ. 
². Dependent Variable: ORWELL. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 
 
Body Shape Questionnaire: 
Θα θέλαµε να µάθουµε πώς αισθανθήκατε για την εµφάνισή σας τις τελευταίες δύο 

εβδοµάδες. Παρακαλώ, διαβάστε κάθε ερώτηση και κυκλώστε την απάντησή σας. 
Παρακαλώ, απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 
1. Ανησυχήσατε για την σιλουέτα σας τόσο, ώστε να νιώσετε την ανάγκη 
να κάνετε δίαιτα; 

Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 
2. Η συνεύρεση στον ίδιο χώρο µε αδύνατους ανθρώπους σας έκανε να 
νιώσετε άβολα για τη σιλουέτα σας; 

Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 
3. Προσέξατε τη σιλουέτα των άλλων ανθρώπων και νιώσατε δυσαρέσκεια 
όταν τη συγκρίνατε µε τη δική σας; 

Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 
4. Όταν είστε γυµνός/-ή, π.χ. όταν κάνετε µπάνιο, νιώθετε παχύς/-ιά; 

Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 
5. Η κατανάλωση γλυκών και άλλου είδους υψηλής θερµιδικής αξίας 
φαγητά σας έκανε να αισθανθείτε παχύς/-ιά; 

Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 
6. Νιώσατε υπερβολικά ευµεγέθης και «τροφαντός/-ή»; 

Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 
7. Νιώσατε ντροπή για το σώµα σας; 

Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 
8. Η ανησυχία για τη σιλουέτα σας σάς ώθησε να ακολουθήσετε κάποια 
δίαιτα; 

Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 
9. Σκεφτήκατε ότι η σιλουέτα που έχετε ίσως να οφείλεται στην έλλειψη 
αυτοελέγχου; 

Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 
10. Ανησυχήσατε ότι οι άλλοι άνθρωποι κοιτάζουν τα «ψωµάκια» στη 
µέση και το στοµάχι σας; 

Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 
11. Νιώσατε ότι είναι άδικο να υπάρχουν άνθρωποι πιο αδύνατοι από εσάς; 

Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 
12. Το να βλέπετε το είδωλο του εαυτού σας (π.χ. στον καθρέφτη ή στη 
βιτρίνα ενός µαγαζιού) σας έκανε να αισθανθείτε άσχηµα για τη σιλουέτα 
σας; 

Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 
13. Νιώσατε άβολα για τη σιλουέτα σας σε µια παρέα µε άλλους 
ανθρώπους; 

Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 
14. Η ανησυχία για τη σιλουέτα σας σάς έκανε να νιώσετε την ανάγκη να 
γυµναστείτε; 

Ποτέ      Σπάνια      Κάποιες φορές      Συχνά      Πολύ συχνά      Πάντα 
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ORWELL 97 Questionnaire: 
Παρακαλώ αφού διαβάσετε τις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε την απάντηση που 

επιθυµείτε. ∆εν υπάρχουν σωστές και λανθασµένες απαντήσεις. Παρακαλώ απαντήστε 
σε όλες τις ερωτήσεις. 
 
1. Πόσο σηµαντικό είναι για σας να γυµνάζεστε τακτικά; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
1.1. Αποτελεί το βάρος σας εµπόδιο στις φυσικές σας δραστηριότητες; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
2. Πόσο σηµαντικό είναι για σας να έχετε συχνές σεξουαλικές 
δραστηριότητες; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
2.1. Αποτελεί το βάρος σας φυσικό εµπόδιο για τη σεξουαλική ζωή σας; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
3. Νιώθετε ότι σας «κόβεται» η αναπνοή; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
3.1. Η αίσθηση ότι σας «κόβεται» η αναπνοή, αποτελεί εµπόδιο για τις 
καθηµερινές δραστηριότητές σας; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
4. Έχετε αισθανθεί ποτέ υπνηλία κατά τη διάρκεια της ηµέρας; 

Ποτέ      Περιστασιακά      Κάποιες φορές      Συχνά 
4.1. Αυτή η υπνηλία παρεµποδίζει τις καθηµερινές σας δραστηριότητες; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
5. Υποφέρετε από υπερβολική εφίδρωση; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
5.1. Η εφίδρωση παρεµποδίζει τις καθηµερινές σας δραστηριότητες; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
6. Τα ΜΜΕ συχνά αναφέρουν ότι η παχυσαρκία αποτελεί µεγάλο κίνδυνο 
για την υγεία. ∆ίνετε προσοχή σε αυτό το ζήτηµα; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
6.1. Αυτή η πληροφόρηση αυξάνει την έγνοια για την υγεία σας; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
7. Είναι σηµαντικό για σας να ζείτε σε ένα γαλήνιο οικογενειακό 
περιβάλλον; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
7.1. Το να είστε υπέρβαρος/-η προκαλεί συζητήσεις µέσα στην οικογένειά 
σας; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
8. Είναι σηµαντικό για σας να είστε πετυχηµένος/-η στη δουλειά σας; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
8.1. Αποτελεί το βάρος σας εµπόδιο στη δουλειά σας; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
9. Είναι σηµαντικό για σας να περνάτε τον ελεύθερο χρόνο µε τους φίλους 
σας; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
9.1. Αποτελεί το βάρος σας εµπόδιο στις κοινωνικές σας δραστηριότητες; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
10. Νιώθετε αµήχανα στο να επιδεικνύετε το σώµα σας; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
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10.1. Αυτή η αµηχανία αποτελεί εµπόδιο για τις δραστηριότητες του 
ελεύθερου χρόνου σας; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
11. Είναι σηµαντικό για σας να είστε σεξουαλικά ελκυστικός/-ή; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
11.1. Το να είστε υπέρβαρος/-η σας κάνει λιγότερο σεξουλικά 
ελκυστικό/-ή; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
 
 
12. Σας πειράζουν οι άλλοι για το βάρος σας; 

Ποτέ      Περιστασιακά      Κάποιες φορές      Συχνά 
12.1 Αν αυτό συµβαίνει, σας χαλάει τη διάθεση; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
13. Νιώθετε υπερβολική στενοχώρια για ασήµαντα πράγµατα; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
13.1. Πιστεύετε ότι το βάρος σας σάς κάνει περισσότερο ανήσυχο/-η; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
14. Έχετε νιώσει ποτέ λυπηµένος/-η; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
14.1 Έχετε νιώσει ποτέ λυπηµένος/-η επειδή είστε υπέρβαρος/-η; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
15. Έχετε νιώσει ποτέ νευρικός/-ή; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
15.1. Το να είστε υπέρβαρος/-η σας κάνει περισσότερο νευρικό/-ή; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
16. Έχετε αρνητική άποψη για τον εαυτό σας; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
16.1. Το να είστε υπέρβαρος/-η επηρεάζει την άποψη που έχετε για τον 
εαυτό σας; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
17. Βιώσατε ποτέ την αίσθηση του άµεσου κινδύνου χωρίς κάποιον 
εµφανή λόγο; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
17.1 Νιώθετε περισσότερο εκτεθειµένος/-η σε κινδύνους επειδή είστε 
υπέρβαρος/-η; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
18. Ο κόσµος της µόδας και της διασκέδασης επικεντρώνεται σε ένα 
µοντέλο λεπτών ανθρώπων. Πόσο µακριά νιώθετε ότι είστε από αυτό το 
µοντέλο; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
18.1. Θα ήταν σηµαντικό για σας να φθάσετε σε αυτό το µοντέλο; 

Καθόλου      Λίγο      Ούτε λίγο/ούτε πολύ      Πολύ 
 

 
 


