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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

ηφρνο  ηεο  παξνχζαο  εξγαζίαο  είλαη  ε  δηεξεχλεζε  ηνπ  πψο  θαη  θαηά  

πφζν  ηα  άηνκα  πνπ  αληηκεησπίδνπλ  πξνβιήκαηα  παρπζαξθίαο  κπνξνχλ  λα  

ηθαλνπνηεζνχλ  απφ  ηηο  πξνζθεξφκελεο  ζηελ  αγνξά  ππεξεζίεο  αληηκεηψπηζεο  

απηψλ  ησλ  πξνβιεκάησλ. Ζ  παρπζαξθία  ζεσξνχκελε  σο  επηδεκία  ησλ  θαηξψλ, 

σο  απφξξνηα  ηνπ  ζχγρξνλνπ  δπηηθνχ  ηξφπνπ  δσήο  θαη  ε  νπνία  απνδεδεηγκέλα  

επζχλεηαη  γηα  πιήζνο  λνζεκάησλ (ζσκαηηθψλ  θαη  ςπρνινγηθψλ) νθείιεη  λα  

αληηκεησπηζηεί  θαίξηα. Γχξσ  απφ απηφ  ην  πξφβιεκα  έρεη  ζηεζεί  έλα  δίθηπν  

θνξέσλ  θαη  ππεξεζίσλ  νη  νπνίνη  πξνζπαζνχλ  λα  πξνζειθχζνπλ  ελ  δπλάκεη  

πειάηεο. Ζ  κέζνδνο  πξνζέγγηζεο  ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ  εηδηθψλ  θαζψο  θαη  ην  

πξνθίι  ηνπ  δπλεηηθνχ  πειάηε  ζα  παξνπζηαζηνχλ  εθηελψο  ζε  απηή  ηελ  εξγαζία. 

Ζ  παρπζαξθία  νθείιεηαη  θαηά  θχξην  ιφγν  ζε  γελεηηθή  πξνδηάζεζε  ηνπ  

αηφκνπ  πάληα  φκσο  ζε  ζπλδπαζκφ  θαη  κε  ηηο  εθάζηνηε  πεξηβαιινληηθέο  

ζπλζήθεο, γεγνλφο  πνπ  νδεγεί  ζηε  ζπζζψξεπζε  ιίπνπο  ζην  αλζξψπηλν  ζψκα. 

Γεπηεξεχνληεο  ιφγνη  εκθάληζεο  ηεο  παρπζαξθίαο  είλαη  ε  έιιεηςε  ζσκαηηθήο  

δξαζηεξηφηεηαο, ε  θαηαλάισζε  γξήγνξσλ  θαη  πξφρεηξσλ  γεπκάησλ  θαη  ηα  

ςπρνινγηθά  αίηηα. Σα  απνηέιεζκαηα  ηεο  αχμεζεο  ηνπ  ζσκαηηθνχ  βάξνπο  ζε  έλα  

άηνκν  πέξα  απφ  αηζζεηηθά  είλαη  θπξίσο  ηα  πξνβιήκαηα  πγείαο  πνπ  ζπρλά  

αλαθχπηνπλ  θαη  ηα  νπνία  νπθ  νιίγεο  θνξέο  νδεγνχλ  ζε  απμεκέλα  πνζνζηά  

ζλεηφηεηαο. Χο  θπξηφηεξεο  ιχζεηο  αληηκεηψπηζεο  ηνπ  θαηλνκέλνπ  πξνηείλνληαη  

ηφζν  ε θαξκαθεπηηθή  αγσγή  φζν  θαη  ε  ρεηξνπξγηθή  επέκβαζε  πνπ  αλ  θαη  

θεξδίδεη  ζπλερψο  έδαθνο  δελ  έρεη  πάληα  ηα  επηζπκεηά  ή  κφληκα  απνηειέζκαηα. 

Βέβαηα, νη  δίαηηεο  θαη  ε  αχμεζε  ηεο  ζσκαηηθήο  δξαζηεξηφηεηαο  ζα  πξέπεη  λα  

ζεσξνχληαη  αλαπφζπαζην  θνκκάηη  ηεο   πξνζπάζεηαο  ηνπ  αηφκνπ  γηα  ηε  κείσζε  

ηνπ  βάξνπο  ηνπ. 

Απφ  ηε  κηα  πιεπξά, νη  εμεηδηθεπκέλνη  θνξείο (δηαηηνιφγνη, θέληξα  

αδπλαηίζκαηνο)  πξνθεηκέλνπ  λα  πξνζειθχζνπλ  ελ  δπλάκεη  πειάηεο  νθείινπλ –κε  

ηε  ρξήζε  ησλ  θαλφλσλ  ηνπ  marketing- λα  κειεηήζνπλ  αξρηθά  ηηο  αλάγθεο  θαη  

ηηο  επηζπκίεο  ησλ  αηφκσλ, λα  ζρεδηάζνπλ  θαη  λα  πξνηείλνπλ  ειθπζηηθέο  ιχζεηο  

θαη  ηέινο  λα  ππνινγίζνπλ  ηελ  ρξνληθή  δηάξθεηα  θαζψο  θαη  ην  θφζηνο  κηαο  
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ηέηνηαο  πξνζθεξφκελεο  ππεξεζίαο, έρνληαο  πάληα  σο  απψηεξν  ζηφρν  ηελ  

ηθαλνπνίεζε  ηνπ  πειάηε  αιιά  θαη  ησλ  πξνζσπηθψλ, επηρεηξεζηαθψλ  ηνπο  

ζηφρσλ. 

Απφ  ηελ  άιιε, ηα  παρχζαξθα  άηνκα  ζπλήζσο  θαηαθεχγνπλ  ζηε  ιχζε  

κηαο  εμεηδηθεπκέλεο  αληηκεηψπηζεο  επειπηζηψληαο  λα  βειηηψζνπλ  αθελφο  ηελ  

πγεία  ηνπο, αθεηέξνπ  ηελ  εμσηεξηθή  ηνπο  εηθφλα  ζεσξψληαο  πσο  θαηά  απηφλ  

ηνλ  ηξφπν  ζα  είλαη  θνηλσληθά  απνδεθηνί. Όκσο  ν  εθάζηνηε  πειάηεο  απνθαζίδεη  

λα  επηιέμεη  ή  φρη  κηα  ππεξεζία  ζχκθσλα  κε  ηηο  πξνζσπηθέο  ηνπ  επηζπκίεο  θαη  

πξνζδνθίεο, γεγνλφο  πνπ  ηνλ  θαζηζηά  απξφβιεπην  σο  πξνο  ηελ  θαηαλαισηηθή  

ηνπ  ζπκπεξηθνξά. Γεληθφηεξα  πάλησο  ην  άηνκν  επηιέγεη  ηελ  παξνρή  κηαο  

ππεξεζίαο  ζπλππνινγίδνληαο  ηηο  γλψζεηο  θαη  ηελ  ζπκπεξηθνξά  ηνπ  παξνρέα, ην  

πεξηβάιινλ  θαη  θπζηθά  ην  θφζηνο. 

Ζ  έξεπλα  ησλ  αλσηέξσ  ζηνηρείσλ  έρεη  βαζηζηεί  ζε  εκηδνκεκέλεο  

ζπλεληεχμεηο  θαη  εξσηεκαηνιφγηα  πνπ  απεπζχλζεθαλ  ζε  ηπραίν  πιεζπζκηαθφ  

δείγκα  εθαηφ (100) αηφκσλ  εληφο  Αηηηθήο  θαη  ηα  απνηειέζκαηά  ηνπο  έρνπλ  

απνηππσζεί  ζε  γξαθηθά  ζρήκαηα  φπνπ  θαη  αλαιχνληαη  εθηελψο. Σν  γεληθφ  

ζπκπέξαζκα  πνπ  πξνθχπηεη  είλαη  πσο  ην άηνκν, είηε  έρνληαο  επίγλσζε  ηεο  

ζσκαηηθήο  ηνπ  θαηάζηαζεο  είηε  φρη, είλαη  πξφζπκν  λα  αθεζεί  ζηα  ρέξηα  

εηδηθψλ  θνξέσλ  πξνθεηκέλνπ  λα  ράζεη  βάξνο  θαη  λα βειηηψζεη  ηελ  εηθφλα  ηνπ, 

δίλνληαο  έηζη  ζεηηθή  απάληεζε  ζην  εξψηεκα  ηνπ  ηίηινπ  ηεο  εξγαζίαο  φηη  

δειαδή  ηα  θέληξα  αδπλαηίζκαηνο  θαη  νη  δπλεηηθνί  πειάηεο  κπνξνχλ  λα  γίλνπλ  

ζχκκαρνη. 
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ABSTRACT 
 

The  aim  of  the  present  research  is  to  find  out  the  way  and  up  to  what  

point  the  individuals  that  face  obesity  problems  can  be  satisfied  by  the  services  

provided  in  the  market  that  are  related  to  these  problems. The  obesity  

considered  as  a  global  epidemic, as  a  result  of  the  modern  western  life  style  

and  that  is  accountable  for  a  crowd  of  diseases, owes  to  be  faced  vitally. 

Related  to  this  problem  a  network  of  organizations  and  services  has  been  set  

up  that  are  trying  to  attract  potential  customers. The  method  followed  by  the  

above  mentioned  specialists  in  combination  with  the  profile  of  potential  

customers  will  be  extensively  presented  in  this  research. 

Obesity  is  mainly  owed  in  genetic  inclination  of  individual  but  in  every  

case  is  in  combination  with  the  general  environmental  conditions, a  fact  that  

leads  to  the  accumulation  of  fat  in  the  human  body. Secondary  reasons  of  

obesity‟s  presence  is  the  lack  of  physical  activity, the  consumption  of  fast  

meals  as  well  as  psychological  reasons. The  results  of  the  body‟s  weight  

increase  in  an  individual  apart  from  aesthetic  are  mainly  health  problems  that  

often  emerge  and  in  most  cases  they  lead  to  increased  rates  of  mortality. As  

mainer  solutions  of  confrontation  of  this  phenomenon  pharmaceutical  solutions  

are  proposed  as  well  as  the  surgical  intervention  that  even  if  it  continually  

gains  supporters  it  doesn‟t  always  have  permanent  or  desirable  results. However  

diets  and  the  increase  of  physical  activity  should  be  considered  as  an  integral  

part  of  each  individual‟s  effort  for  the  reduction  of  his  weight. 

From  the  one  hand, the  specialists (dieticians  and  institutes  related  to  

weight  lose) in  order  to  attract  potential  customers –according  to  the  applied  

marketing  rules- have  initially  to  find  out  the  needs  and  the  wishes  of  

individuals, to  design  and  propose  attractive  solutions  and  finally  to  calculate  

the  period  of  time  as  well  as  the  cost  of  such  an  offered  service, having  

always  in  mind  the  customer‟s  satisfaction  but  also  their  personal  operational  

objectives. 
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On  the  other  hand  individuals  having  obesity  problems  usually  resort  to  

the  solution  of  a  specialized  confrontation  hoping  that  they  will  improve  their  

health  condition  but  also  their  external  appearance  considering  that  in  this  way  

they  will  be  socially  accepted. However  each  customer  decides  to  choose  or  

not  a  service  according  to  his  personal  desires  and  expectations, a  fact  that  sets  

him  unpredictable  as  for  his  consuming  behavior. Generally  the  individual  

seems  to  prefer  the  supply  of  a  service  taking  into  account  the  knowledge  and  

the  behavior  of  the  supplier, the  environment  and  of  course  the  total  cost. 

The  research  of  the  aforementioned  is  based  on  semi-structured  

interviews  and  questionnaires  that  were  addressed  in  a  randomly  chosen  sample  

of  one  hundred (100) individuals  in  the  region  of  Attica. Their  results  are  

presented  in  graphs  where  are  extensively  analysed. The  general  conclusion  that  

comes  up  is  that  the  individual  either  having  conscience  of  his  physical  

condition  or  not  is  willing  to  follow  blindly  the  instructions  of  the  specialists  

in  order  to  lose  weight  and  improve  his  appearance, giving  in  this  way  a  

positive  response  to  the  question  posed  in  the  specific  research  that  the  

institutions  related  to  weight  lose  and  the  potential  customers  can  become  

allies. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εηδηθέο αλάγθεο θαη 

επηζπκίεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο θαηαλαισηψλ, δειαδή απηψλ πνπ έρνπλ 

πξνβιήκαηα παρπζαξθίαο, θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξφρνπο αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Με άιια ιφγηα, εμεηάδνπκε ην θαηά πφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο δήηεζεο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα παρπζαξθίαο επζπγξακκίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ, 

φπσο, γηα παξάδεηγκα, δηαηηνιφγνη – δηαηξνθνιφγνη θαη εηδηθά θέληξα (θέληξα 

αδπλαηίζκαηνο) πνπ ππφζρνληαη ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απμεκέλν βάξνο. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξνέθπςε απφ ην ζπλερή 

βνκβαξδηζκφ κε πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα δηαξθψο απμαλφκελα 

πιεζπζκηαθά επίπεδα παρχζαξθσλ θαη ππέξβαξσλ αηφκσλ θαζψο θαη ηα επεξρφκελα 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ παξνπζηάδνληαη εμαηηίαο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπνπδέο κνπ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηηνινγίαο.  

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ επηζθφπεζε ηφζν 

έληππσλ φζν θαη ειεθηξνληθψλ πεγψλ, ε παρπζαξθία ραξαθηεξίδεηαη σο ε 

παγθφζκηα επηδεκία ηνπ 21
νπ

 αηψλα απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγεία, (Γεκηζιήο 

2006). Ζ παγθφζκηα απηή επηδεκία επηθέξεη επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηα επίπεδα 

πγείαο ελφο πιεζπζκνχ θαζηζηψληαο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζέκα άκεζεο επίιπζεο.  

Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί κηα αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν 

ηδηψηεο επαγγεικαηίεο φζν θαη νξγαληζκνί νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ελ 

δπλάκεη πειάηεο. Ζ αλαδήηεζε ησλ κεζφδσλ θαη ηεο ζπλνιηθφηεξεο εηθφλαο ησλ 

εηδηθψλ απηψλ ζα κειεηεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα κειεηεζεί ηφζν κε ηελ 

επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο φζν θαη κε έξεπλα πεδίνπ. 
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Ζ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πεξηιακβάλεη ελδειερή κειέηε θαη 

ζπλδπαζκφ δχν βαζηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ: ηελ επηζθφπεζε ηεο παρπζαξθίαο 

ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν απφ ηελ ηαηξηθή ηεο πιεπξάο θαζψο θαη ζεσξηψλ ηνπ 

marketing. Ζ έξεπλα πεδίνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο πεξηγξάθνληαη ζην 

αληίζηνηρν θεθάιαην, πεξηιακβάλεη ηφζν εξσηεκαηνιφγηα φζν θαη εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο απεπζπλφκελεο ζε δπλεηηθνχο πειάηεο κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε ελφο 

πιαηζίνπ ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα δξα ζεηηθά γηα ηελ επηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

εηδηθνχ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΦΤΑΡΚΙΑ 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΦΤΑΡΚΙΑ 

1.1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Ζ παρπζαξθία παξφιν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Παγθφζκην νξγαληζκφ 

πγείαο σο ε λέα παγθφζκηα επηδεκία ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Γνηξάλιεο 2005)  , είλαη έλα 

θαηλφκελν κε ξίδεο ζην καθξηλφ παξειζφλ (Medinfo 2010) θαη δελ απνηειεί έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λεφηεξεο θνηλσλίαο. Υηιηάδεο ρξφληα πξηλ, ε παρπζαξθία ππήξρε 

θαη πξνθαινχζε δένο θαζψο απέθηεζε έλα ζεηηθφ ζεκεηνινγηθφ πεξηερφκελν πνπ 

έκειε λα δηαηεξεζεί γηα αηψλεο. Ζ παρπζαξθία ινηπφλ απνηειεί ζχκθσλα κε ηνλ 

Κσλζηαληηλίδε (2008), κηα θαηάζηαζε πνπ πθίζηαηαη απφ ην καθξηλφ παξειζφλ 

δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ πξντζηνξηθά αγαικαηίδηα πνπ αλαπαξηζηνχλ θηγνχξεο 

παρχζαξθεο. Ο Ηππνθξάηεο ζηα γξαπηά ηνπ αλαθέξεη πξνθεηηθά "Παραίεο 

ηαρπζάλαηνη κάιινλ ησλ ηζρλψλ". 

Ζ παρπζαξθία ζχκθσλα κε ηνλ Κσλζηαληηλίδε (2008), απνηέιεζε ζεκείν 

ελδηαθέξνληνο απφ ην καθξηλφ παξειζφλ. Απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα εκθαλίδνληαη 

νη πξψηεο ρεηξνπξγν-εμαξηψκελεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

«πξνβιήκαηνο» παρπζαξθία. 

χκθσλα κε ηνλ Κσλζηαληηλίδε (2008), ν Σrzebicky, ην 1894, δεκνζίεπζε ηα 

πξψηα δεδνκέλα απφ πεηξάκαηα ζε ζθχινπο, ζηνπο νπνίνπο έθαλε θεληξηθέο θαη 

πεξηθεξηθέο εληεξεθηνκέο πνπ είραλ ζαλ ζπλέπεηα ζξεπηηθέο δηαηαξαρέο. Σν 1895, ν 

Von Eiselsberg αλέθεξε πξψηνο απψιεηα βάξνπο ζε αλζξψπνπο κεηά απφ 

γαζηξεθηνκή, ελψ, κφιηο ην 1954, ν Kremen πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε επέκβαζε 

γηα ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ηεο παρπζαξθίαο, βαζηδφκελνο ζε δηθά ηνπ πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα απφ εληεξεθηνκέο ηνπ 50% ηνπ πεξηθεξηθνχ ιεπηνχ εληέξνπ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα εθηέιεζε ηελ πξψηε εληεξεθηνκή θαη ηειηθνηειηθή λεζηηδνεηιετθή 

αλαζηφκσζε.  

πλεπψο, βάζεη ησλ αλσηέξσ, είλαη πξνθαλέο πσο ε θαηαλφεζε ηεο 

παρπζαξθίαο σο πξφβιεκα έγηλε ζην καθξηλφ παξειζφλ θαη εμαηηίαο απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ εκθαλίζηεθαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ. ηα 

θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα αλαθεξζνχκε γεληθά ζηελ παρπζαξθία σο θαηλφκελν, 

ζηηο επηπηψζεηο πνπ ην θαηλφκελν απηφ έρεη γηα ηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ, θαζψο θαη 

ζηηο ιχζεηο πνπ δηαηίζεληαη είηε κε ρεηξνπξγηθά κέζα ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο. 
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23%

35%

42%

ΠΟΟΣΑ ΠΛΗΙΤΜΟΤ ΚΑΣΑ 
ΒΑΡΟ

ΠΑΧΤΑΡΚΟΚ ΚΑΝΟΝΚΚΟΤ ΒΑΡΟΤ ΤΠΕΡΒΑΡΟΚ

1.2  ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΦΤΑΡΚΙΑ ΑΠΟ 

ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΕΙ ΠΗΓΕ 

Ζ παρπζαξθία είλαη αλακθηζβήηεηα κηα απφ ηηο ζπρλφηεξα εκθαληδφκελεο 

αζζέλεηεο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Αθφκα φκσο θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

φπνπ παξαδνζηαθά ν ππνζηηηζκφο ζεσξείηαη ην θπξηφηεξν δηαηξνθηθφ πξφβιεκα, ην 

πνζνζηφ ησλ ππέξβαξσλ θαη παρχζαξθσλ αηφκσλ απμάλεηαη κε αλεζπρεηηθνχο 

ξπζκνχο. 

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΝΣ1 (2008), ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο (Π.Ο.Τ.), ην 2005 ζε παγθφζκηα θιίκαθα πεξίπνπ 1,6 

δηζεθαηνκκχξην άλζξσπνη άλσ ησλ 15 εηψλ ήηαλ ππέξβαξνη ελψ ηνπιάρηζηνλ 400 

εθαηνκκχξηα παρχζαξθνη. ε φηη αθνξά ζε παηδηθέο ειηθίεο, ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ππνινγίδεηαη φηη ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνκκχξηα παηδηά παγθνζκίσο ήηαλ 

ππέξβαξα. Οη εθηηκήζεηο ηνπ Π.Ο.Τ. γηα ην κέιινλ είλαη αλεζπρεηηθέο, θαζψο 

ππνινγίδεηαη φηη ην 2015 ν αξηζκφο ησλ ππέξβαξσλ αλζξψπσλ ζα θζάζεη ηα 2,3 

δηζεθαηνκκχξηα θαη ησλ παρχζαξθσλ ζα μεπεξάζεη ηα 700 εθαηνκκχξηα. Ση 

ζπκβαίλεη φκσο ζηελ Διιάδα; 

 χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΝΣ1 (2008), ε παρπζαξθία σο πξφβιεκα 

δείρλεη λα απνθηά αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα δεδνκέλνπ φηη ην 35.2% ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ είλαη ππέξβαξνη ελψ ην 22.5% παρχζαξθνη φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα (ζρήκα 1). 

ΥΖΜΑ 1:  Πνζνζηά Πιεζπζκνχ θαηά Βάξνο     

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 
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χκθσλα κε ηνλ Γεκνζζελφπνπιν (2004), ην ΗΝΚΑ (Ηλζηηηνχην 

Καηαλαισηψλ) αλαθέξεη ζε έθζεζε ηνπ: «Σξέθνπκε ηα πην ακφξθσηα, αγχκλαζηα 

θαη παρχζαξθα παηδηά». Ζ άπνςε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην 1/3 ησλ 

παρχζαξθσλ παηδηψλ ζα εμειηρζνχλ ζε παρχζαξθνπο ελήιηθεο (ζχκθσλα κε ηελ ίδηα 

βηβιηνγξαθηθή πεγή) θαηαδεηθλχεη ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο.  

Ζ παρπζαξθία αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο κηα ρξφληα λφζνο, αθνχ ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηνλ θίλδπλν ζλεζηκφηεηαο, παξνπζηάδνληαο έηζη νκνηφηεηεο κε ηελ 

ππέξηαζε θαη ηελ ππεξρνιεζηεξνιαηκία. Παξάιιεια, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ησλ θπξηφηεξσλ κε κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ, φπσο ηα 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

ζρέζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ππέξβαξσλ θαη 

παρχζαξθσλ αηφκσλ πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνθαιεί αλεζπρία ιφγσ 

ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ απμεκέλνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη λνζεξφηεηαο.  

Ζ παρπζαξθία δελ κπνξεί λα νξηζηεί κνλνδηάζηαηα σο έλα πξφβιεκα πγείαο, 

αιιά σο έλα πιαίζην πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ. Θεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηειεπηαία αλαγλσξίδεηαη απφ φινπο φηη n 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κφλν ηελ ηαηξηθή πξνζέγγηζε, 

αιιά θαη πνιιέο άιιεο παξεκβάζεηο, κε ζηφρν ηελ ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ 

αηφκνπ. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ) (World Health 

Organization-WHO), n παρπζαξθία νξίδεηαη σο n θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην 

άηνκν έρεη πνζνζηφ ζσκαηηθνχ ιίπνπο πάλσ απφ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα, γεγνλφο 

πνπ ιεηηνπξγεί επηβαξπληηθά γηα ηελ πγεία ηνπ. 

Ζ εθηίκεζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ ζψκαηνο, ηνπ πνζνζηνχ ζσκαηηθνχ ιίπνπο θαη 

ηεο θαηαλνκήο απηνχ, έρεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε ηεο παρπζαξθίαο, θαζψο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνζδηνξίδεηαη θαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο νξηζκέλσλ αζζελεηψλ, 

φπσο ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο 

ππάξρνπλ πνηθίιεο κέζνδνη. Γεληθά ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηηο 

εξγαζηεξηαθέο κεζφδνπο (φπσο n αμνληθή ηνκνγξαθία, ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία, ε 

απνξξνθεζηνκεηξία αθηίλσλ Υ δηπιήο ελέξγεηαο, ε ππνβξχρηα δχγηζε, ε δηάιπζε 

δηπιά ζεκαζκέλoπ λεξνχ) θαη ηηο κεζφδνπο πεδίνπ, δειαδή κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε επθνιία ζηελ θιηληθή πξαθηηθή, φπσο ε αλζξσπνκεηξία: βάξνο, 
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χςνο, δεξκαηηθέο πηπρέο θαη πεξηθέξεηεο) θαη ε αλάιπζε ηεο βηνειεθηξηθήο 

εκπέδεζεο.  

Ζ παρπζαξθία δελ είλαη επζέσο ζπλδεδεκέλε κε ην ζσκαηηθφ βάξνο παξφιν 

πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφ (Γνηξάλιεο 2005).  Παρχζαξθν ζεσξείηαη έλα άηνκν κε 

απμεκέλν ζσκαηηθφ βάξνο θαηά έλα πνζνζηφ 20-25% πνπ ζα έπξεπε λα είρε βάζεη 

ηνπ χςνπο, ηνπ θχινπ θαη ηεο ειηθίαο. Σν ζσκαηηθφ βάξνο φκσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

άζξνηζε ηνπ βάξνπο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο φπσο κχεο, 

νζηά, ζσκαηηθά πγξά θαη ιίπνο. Καηά ζπλέπεηα, έλαο αζιεηήο φπνπ ην βάξνο ησλ 

κπψλ ηνπ μεπεξλά απηφ ηνπ κέζνπ ελήιηθνπ αηφκνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

παρχζαξθνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε παρπζαξθία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππεξβνιηθή 

θαη πέξαλ ησλ αλαγθψλ ηνπ ζψκαηνο ζπζζψξεπζεο ιίπνπο ζηηο ιηπναπνζήθεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ε νπνία νδεγεί παξάιιεια θαη ζε αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο (Incardiology, 2010). 

Πσο κπνξνχκε φκσο λα δηαπηζηψζνπκε αλ έλα άηνκν αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ 

παρχζαξθσλ; χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην νξγαληζκφ πγείαο, γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 

αηφκσλ βάζεη ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο, ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ 

Γείθηε Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ) ή αιιηψο φπσο είλαη επξέσο γλσζηφο ΒΜΗ (Body 

Mass Index) πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Quetelet ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1830 θαη 1850 

(Wikipedia, 2010).  

Ο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

ΥΖΜΑ 2:  Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο 

 

 

 

 

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

      

     ΔΜ (ΒΜΚ) = Βάρος/ Υψος2 

 

Ππου: 

Βάρος = Κιλά (Kg) 

Υψος = Εκατοστά (cm) 
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Ζ θαηαλνκή ησλ αηφκσλ ζε επίπεδα παρπζαξθίαο θαη κε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ΒΜΗ ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 1). 

Πίλαθαο 1: Καηαλνκή Δπηπέδσλ Παρπζαξθίαο 

 

ΒΜΙ Άτομο 

<18,5 Αδχλαην 

18,5-25 Φπζηνινγηθνχ βάξνπο 

25-30 Τπέξβαξν 

30-35 Ήπηα παρχζαξθν 

35-40 Μέηξηα παρχζαξθν 

>40 νβαξά παρχζαξθν 

          

Πηγή: Πξνζαξκνζκέλα ηνηρεία απφ πγγξαθέα 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεη ν ΓΜ σο κέζνδνο εχξεζεο 

επηπέδσλ παρπζαξθίαο, αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ζηελ αμηνιφγεζε αηφκσλ ησλ νπνίσλ ε 

κπτθή κάδα είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε φπσο είλαη νη αζιεηέο ελδπλάκσζεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ην ζσκαηηθφ βάξνο κπνξεί λα είλαη απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην χςνο 

ηνπο αιιά εληνχηνηο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ παρχζαξθνη γηαηί ε αχμεζε 

ηνπ βάξνπο δελ ζπλνδεχεηαη θαη απφ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ. Σν 

πνζνζηφ απηψλ ησλ αηφκσλ φκσο ζην γεληθφ πιεζπζκφ είλαη πνιχ κηθξφ γεγνλφο 

πνπ δηθαηνινγεί ηελ επξεία ρξήζε ηνπ ΓΜ. Γεληθά, ηα πνζνζηά ησλ ππέξβαξσλ 

αηφκσλ είλαη πςειφηεξα ζηηο γπλαίθεο απφ φ, ηη ζηνπο άλδξεο. 

Οη ζπζηάζεηο ηνπ ΠΟΤ πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ελφο αθφκα δείθηε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ ιίπνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη n κέηξεζε ηεο 

πεξηθέξεηαο ηεο κέζεο, n νπνία ζπζρεηίδεηαη κε ηα απνζέκαηα ζπιαρληθνχ ιίπνπο, σο 

έκκεζν κέηξν εθηίκεζεο ηεο θεληξηθνχ ηχπνπ παρπζαξθίαο. Δάλ n πεξηθέξεηα κέζεο 

είλαη κεγαιχηεξε απφ 102 εθαηνζηά γηα ηνπο άληξεο θαη 88 εθαηνζηά γηα ηηο γπλαίθεο 

ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο εκθάληζεο δηαβήηε, δπζιηπηδαηκίαο, ππέξηαζεο θαη 

θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. 
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ΤΠΕΡΒΑΡΟΚ ΠΑΧΤΑΡΚΟΚ

53

20
31

15

ΠΟΟΣΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΚ ΓΤΝΑΚΚΩΝ ΑΝΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΚΕ ΒΑΡΟΤ (ΑΣΣΚΚΗ)

ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΚΚΕ

ΤΠΕΡΒΑΡΟΚ ΠΑΧΤΑΡΚΟΚ

50,6

29,9

39,5
42,6

ΠΟΟΣΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΚ ΓΤΝΑΚΚΩΝ ΑΝΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΚΕ ΒΑΡΟΤ (ΕΠΚΚ)

ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΚΚΕ

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ΑΣΣΗΚΖ (2004) (n νπνία έρεη 

ζπκπεξηιάβεη αληηπξνζσπεπηηθφ ηπραίν δείγκα ελειίθσλ ζην λνκφ Αηηηθήο), ην 53% 

ησλ αλδξψλ θαη 31 % ησλ γπλαηθψλ είλαη ππέξβαξνη, ελψ ην 20% ησλ αλδξψλ θαη 

15% ησλ γπλαηθψλ παρχζαξθνη (ζρήκα 3). 

ΥΖΜΑ 3: πνζνζηά αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αλά θαηεγνξίεο βάξνπο (Αηηηθή) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ηνλ ζπγγξαθέα 

Δπίζεο, απφ ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο ΔΠIΚ, πξνέθπςε φηη 50.6% θαη 29.9% 

ησλ αλδξψλ ήηαλ ππέξβαξνη θαη παρχζαξθνη αληίζηνηρα, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά 

ζηηο γπλαίθεο ήηαλ 39.5% θαη 42.6%  (ζρήκα 4). 

ΥΖΜΑ 4: Πνζνζηά αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αλά θαηεγνξίεο βάξνπο (ΔΠΗΚ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 
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 Ζ δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην δείγκα ζηε 

κειέηε ΔΠΗΚ δελ ήηαλ ηπραίν, αιιά πεξηιάκβαλε ελήιηθεο εζεινληέο θαη κάιηζηα 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο απφ ηε κειέηε ΑΣΣΗΚΖ. 

Πνηα είλαη φκσο ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζηελ παρπζαξθία; Ζ παρπζαξθία 

απνηειεί απνηέιεζκα ηεο δηαηαξαρήο ηνπ ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, 

απνηέιεζκα ηνπ ζεηηθνχ ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ. 

Με ηνλ φξν ηζνδχγην ελέξγεηαο θαινχκε ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο ελεξγεηαθήο 

πξφζιεςεο θαη ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Γηαηαξαρή ηνπ ηζνδπγίνπ νδεγεί ζε 

αιιαγή ησλ ελεξγεηαθψλ απνζεθψλ ηνπ ζψκαηνο θαη επνκέλσο αιιαγή ηνπ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο. 

πλεπψο ππάξρνπλ ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε: ζεηηθφ, 

αξλεηηθφ θαη  κεδεληθφ ηζνδχγην ελέξγεηαο (Μελαθάθε, 2007). Σν ζεηηθφ ηζνδχγην 

ελέξγεηαο ραξαθηεξίδεη ηελ αλάπηπμε, ηελ εγθπκνζχλε θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο ησλ ελειίθσλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην ζεηηθφ ηζνδχγην 

ελέξγεηαο ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Σν αξλεηηθφ ηζνδχγην 

ελέξγεηαο ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο θαηαζηάζεηο απψιεηαο βάξνπο φπσο θαηά ην 

αδπλάηηζκα θαη ηηο θαηαζηάζεηο θαρεμίαο. Σέινο, κεδεληθφ ηζνδχγην παξνπζηάδνπλ νη 

ελήιηθεο φηαλ δηαηεξνχλ ζηαζεξφ ην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην ηζνδχγην ελέξγεηαο 

επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, ελψ n επηδεθηηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο επεξεάδεηαη απφ γελεηηθνχο θαη άιινπο 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο. Γεληθφηεξα, n ξχζκηζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο 

επηηπγράλεηαη κέζσ δηαθφξσλ ελδνθξηληθψλ θαη λεπξηθψλ κεραληζκψλ, νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηφζν ηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε φζν θαη ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. 

Γηαηί ηειηθά φκσο θάπνηνη άλζξσπνη παραίλνπλ; ε απηήλ ηελ εξψηεζε δελ ππάξρεη 

απιή απάληεζε.  

Αξρηθά, ηα γνλίδηα δείρλνπλ λα  επεξεάδνπλ πνιιέο παξακέηξνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε φζν θαη ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. 

χκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ν κεηαβνιηθφο ξπζκφο, ε 

ζεξκνγέλεζε ιφγσ ηξνθήο θαη ε δηάζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ γελεηηθφ ππφβαζξν. Γεδνκέλνπ φηη φια ηα παξαπάλσ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαβνιή ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ε γνληδηαθή πξνδηάζεζε δείρλεη 
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λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα επίπεδα ζσκαηηθνχ βάξνπο θαζψο θαη κε ηηο κεηαβνιέο 

πνπ απηφ παξνπζηάδεη. Αο δνχκε ινηπφλ θαη θάπνηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ 

δείρλνπλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ παρπζαξθία, φπσο είλαη νη δηαηαξαρέο ηνπ ζπξνεηδνχο 

αδέλα (Μελαθάθε, 2007).  

Αληίζεηα κε ηε γεληθή πεπνίζεζε πνπ επηθξαηεί, είλαη πνιχ ζπάλην θάπνηα 

πξσηνγελήο ελδνθξηληθή δηαηαξαρή λα απνηειεί ην αίηην ηεο παρπζαξθίαο. Ζ 

παρπζαξθία έρεη απνδνζεί πνιιέο θνξέο ζην ρακειφ κεηαβνιηθφ ξπζκφ πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηε ρακειή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπξενεηδή αδέλα, πεπνίζεζε n νπνία 

ζπάληα αιεζεχεη. Ο ππνζπξενεηδηζκφο ζνβαξνχ βαζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θάπνηα αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο, αιιά ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο πεξίζζεηαο 

ηνπ βάξνπο νθείιεηαη ζην νίδεκα, ην νπνίν εμαθαλίδεηαη κεηά απφ ηε ζεξαπεία 

ππνθαηάζηαζεο κε ζπξενεηδηθή νξκφλε πνπ αθνινπζνχλ άηνκα κε δηαγλσζκέλε ηελ 

αδπλακία απηή ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο.  

Σειηθά, ζα κπνξνχζε n παρπζαξθία λα ζεσξεζεί "γελεηηθή" αζζέλεηα θαη φρη 

απνηέιεζκα ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ; ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη πσο λαη, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε κνλνγνληδηαθψλ κεηαιιάμεσλ νη νπνίεο επζχλνληαη γηα ηελ 

έιιεηςε ελδχκσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηζνξξνπία. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ, φκσο, θαίλεηαη φηη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε γνλφηππνπ - 

πεξηβάιινληνο, ε νπνία ζπγθιίλεη πξνο ηε ζπζζψξεπζε ιίπνπο ζην ζψκα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί φηη n γελεηηθή έθθξαζε ηεο παρπζαξθίαο γίλεηαη 

εκθαλήο ζε πεξηβάιινληα πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα απμήζεη ηελ ηάζε γηα απνζήθεπζε 

ιίπνπο (Πηηζηιίδεο, 2010). 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη πάιη πσο ε παρπζαξθία είλαη 

έλα θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε έμαξζε απφ ην πνιχ πξφζθαην παξειζφλ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη κάιινλ αδχλαηνλ ε 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ παρχζαξθσλ θαη ππέξβαξσλ αηφκσλ λα νθείιεηαη ζε 

γελεηηθνχο-γνληδηαθνχο παξάγνληεο απνθιεηζηηθά αιιά θπξίσο ζε πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο. Ζ ζχγρξνλε κνξθή ηεο θνηλσλίαο θαη ηνλ ξπζκψλ ηεο, επηηάζζνπλ έλαλ 

ηξφπν δσήο πνπ δηαθνξνπνηείηαη ηφζν ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη ζηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο (Πηηζηιίδεο, 2010).  
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Ζ ζσκαηηθή αδξάλεηα είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αηηηνινγηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ εκθάληζε παρπζαξθίαο θαη n αχμεζε ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ελφο πξνγξάκκαηνο απψιεηαο 

βάξνπο αιιά θαη δηαηήξεζεο ηνπ ήδε ππάξρνληνο ζε άηνκα πνπ δηαζέηνπλ βάξνο 

θνληά ζην ηδαληθφ. Ζ ζπλδξνκή ηεο άζθεζεο ζηε δηαηήξεζε ελφο απνδεθηνχ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο είλαη ηφζν ζεκαληηθή έηζη ψζηε παρχζαξθα άηνκα πνπ είλαη 

αδξαλή ελψ θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξε ηξνθή ζε ζρέζε κε άιια θπζηνινγηθνχ βάξνπο 

άηνκα πνπ έρνπλ ζρεηηθή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, βξίζθνληαη ζε ζεηηθφ ηζνδχγην 

ελέξγεηαο πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε παξνπζηάδεηαη ζε άηνκα κε απμαλφκελν 

ζσκαηηθφ βάξνο (Μελαθάθε, 2007).  

Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ 

ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, πέξα απφ ηελ «θαζηζηηθή» δσή πνπ 

επηβάιιεη, δελ επηηξέπεη ηελ παξαζθεπή γεπκάησλ επί θαζεκεξηλήο βάζεο κε 

απνηέιεζκα ηελ επηθξάηεζε ηνπ γξήγνξνπ θαη ζίγνπξα παρπληηθνχ, έηνηκνπ θαη 

πξνπαξαζθεπαζκέλνπ θαγεηνχ. Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ πσο ε παρπζαξθία σο έλα 

ζχγρξνλν πξφβιεκα είλαη πνιππαξαγνληηθή θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο 

ηέηνηα θαη φρη φηη νθείιεηαη ζε θάπνηα ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αηφκσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ απηή (Πηηζηιίδεο, 2010). 

Έλα αληηθαηηθφ γεγνλφο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ 

δπηηθνχ θφζκνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα επηζεκαλζεί ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ πνπ 

απηφ έρεη. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο επηβάιιεη κείσζε ηεο 

ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη ηεο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ πνπ δελ είλαη επηδήκηα γηα ηελ 

πγεία πνπ ζην ζχλνιν ηνπο νδεγνχλ ζε ζηαδηαθή ή θαη φρη αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο, θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξνψζεζε ελφο πξνηχπνπ-κνληέινπ 

νκνξθηάο θαη επηηπρίαο φπνπ ην αδχλαην απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ. Δχινγα ινηπφλ 

πέξα απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ε παρπζαξθία επηθέξεη, έλαο αθφκε πνιχ ζεκαληηθφο 

ιφγνο γηα ηελ απψιεηα βάξνπο είλαη θαη ε γεληθφηεξε εμσηεξηθή εηθφλα πνπ έλα 

άηνκν έρεη θαη πξνβάιιεη (Πηηζηιίδεο, 2010).    
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πλερίδνληαο, νη θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ δπζζπκίεο έρνπλ ζπλδεζεί κε 

κεηαβνιέο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Σα άηνκα πνπ απμάλνπλ ην βάξνο ηνπο κεηά απφ 

έλα επεηζφδην θαηάζιηςεο ηείλνπλ λα απμήζνπλ ην βάξνο ηνπο θαη ηελ επφκελε θνξά 

πνπ ζα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη θαη ζε άηνκα 

πνπ αληηδξνχλ ράλνληαο βάξνο κεηά απφ έλα επεηζφδην θαηάζιηςεο. Ζ ρξήζε 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

κεηαβνιή ησλ επηπέδσλ ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ. 

χκθσλα κε κειέηεο (Μελαθάθε, 2007), n ζεξνηνλίλε ζηνλ εγθέθαιν εκπιέθεηαη 

ζηε ξχζκηζε ηεο δηάζεζεο θαη πνιινί αζζελείο καζαίλνπλ φηη κπνξνχλ λα κεηψζνπλ 

ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο ηξψγνληαο . Ζ παξαηήξεζε απηή γίλεηαη ζπρλά θαη 

ζε άιιεο θαηαζηάζεηο, φπσο ην πξνεκκελνπαπζηαθφ ζχλδξνκν θαη n δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο. 

Πνιιέο θαηεγνξίεο ςπρνηξνπηθψλ θαξκάθσλ, φπσο ηα αληηςπρσζηθά, ηα 

αληηθαηαζιηπηηθά, ηα αληηκαληαθά θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηα αγρνιπηηθά, 

ζπλδένληαη κε αθνχζηα αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Γεληθά, ηα θαξκαθεπηηθά 

ζθεπάζκαηα πνπ εκπνδίδνπλ (κπινθάξνπλ) ηε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ ζσκαηηθψλ 

ελδχκσλ, ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. 

πλνιηθά ινηπφλ έλα απμεκέλν ζσκαηηθφ βάξνο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε 

θάπνηα γελεηηθή πξνδηάζεζε, ζε ςπρνινγηθά αίηηα θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν δσήο πνπ ην 

θάζε άηνκν αθνινπζεί. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζνχλ 

νη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ππέξβαξα ή παρχζαξθα κηαο θαη απηνί ζα πξέπεη λα είλαη ην θπξηφηεξν θίλεηξν- 

έλαπζκα γηα ηελ κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο.  
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1.3  ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΦΤΑΡΚΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ 

Έρεη δηαπηζησζεί ζχκθσλα κε ηελ Μελαθάθε (2007), φηη ε παρπζαξθία 

ζπλδέεηαη κε αζζέλεηεο φπσο: 

 ηελ ηλζνπιηλναληνρή,  

 ηελ παξνπζία ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2,  

 ηελ ππέξηαζε,  

 ηε δπζιηπηδαηκία,  

 ηελ αζεξνζθιήξσζε,  

 ηηο θαξδηνπάζεηεο,  

 νξηζκέλα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα,  

 θάπνηεο δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ,  

 θάπνηεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο,  

 πξνβιήκαηα ζηε ρνιεδφρν θχζηε, 

 ηελ νζηεναξζξίηηδα θαη άιιεο λφζνπο. 

Ζ γεληθεπκέλε ζπζζψξεπζε ηνπ ιίπνπο ζην ζψκα επηθέξεη αιιαγέο ζην 

ζπλνιηθφ φγθν ηνπ αίκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία, ελψ ε 

θαηαλνκή ηνπ ιίπνπο ζηελ θνηιηαθή ρψξα δηαθνξνπνηεί ηελ αλαπλεπζηηθή 

ιεηηνπξγία. Δπηπιένλ, ε ζπζζψξεπζε θνηιηαθνχ ιίπνπο, δειαδή ε παρπζαξθία 

αλδξνεηδνχο ηχπνπ, απνηειεί θχξην παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε 

ππέξηαζεο, πςειψλ επηπέδσλ ηλζνπιίλεο, ηλζνπιηλναληνρήο, ζαθραξψδε δηαβήηε θαη 

ππεξιηπηδαηκίαο (Ενπκπαλέαο, 2010).  

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζα πξέπεη λα δνζεί έλα παξάδεηγκα πνπ λα 

θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ ην απμεκέλν βάξνο έρεη ζηελ πγεία ελφο 

ππέξβαξνπ ή ελφο παρχζαξθνπ αηφκνπ. Ο θίλδπλνο αλάπηπμεο ηνπ ζαθραξψδε 

δηαβήηε είλαη 5 θνξέο πςειφηεξνο ζηηο γπλαίθεο κε ΓΜ 25 kg/m
2
, 28 θνξέο ζε 

απηέο κε ΓΜ 30 kg/m
2
 θαη 93 θνξέο ζε απηέο κε ΓΜ κεγαιχηεξν ηνπ 35 kg/m2, 

ζπγθξηηηθά κε γπλαίθεο πνπ έρνπλ ΓΜ ρακειφηεξν απφ 21 kg/m
2
.  ηνπο άλδξεο 

αληίζηνηρα, ν θίλδπλνο απμάλεηαη θαηά 2,2 θνξέο γηα απηνχο πνπ έρνπλ ΓΜ κεηαμχ 

25 θαη 26, 9 kg / m
2
, 6,7 θνξέο γηα απηνχο πνπ έρνπλ ΓΜ κεηαμχ 29 θαη 30 kg/m

2
  

θαη 42 θνξέο γηα απηνχο πνπ έρνπλ ΓΜ 35 kg/m
2
 ή κεγαιχηεξν (Μελαθάθε, 2007). 
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Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ν θιηληθά εθδεισκέλνο ζαθραξψδεο δηαβήηεο 

αλαπηχζζεηαη κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε γελεηηθή πξνδηάζεζε 

(Ενπκπαλέαο, 2010). Ζ παρπζαξθία, φκσο, απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

"πεξηβαιινληηθφ" παξάγνληα γηα ηελ εθδήισζε κηαο ππνθείκελεο γελεηηθήο ηάζεο 

γηα ζαθραξψδε δηαβήηε. 

Μηα άιιε αζζέλεηα πνπ δείρλεη λα επηβαξχλεη πεξηζζφηεξν ηελ πγεία ελφο 

αζζελνχο φηαλ είλαη ππέξβαξνο ή παρχζαξθνο είλαη ε νζηεναξζξίηηδα (Ενπκπαλέαο, 

2010).  Οη εθθπιηζηηθέο παζήζεηο ησλ αξζξψζεσλ πνπ ππνβαζηάδνπλ ην βάξνο 

απνηεινχλ κηα πνιχ θνηλή δηαηαξαρή ησλ αηφκσλ κε ππεξβάιινλ ζσκαηηθφ βάξνο. 

Όζν απμάλεηαη ν βαζκφο ηεο παρπζαξθίαο ηφζν ζπρλφηεξα παξνπζηάδνληαη θαη ηα 

ζπκπηψκαηα ζηηο αξζξψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε νζηεναξζξίηηδα. Τςειή ηάζε 

αζθείηαη ζηηο αξζξψζεηο ησλ θάησ άθξσλ θαη ηεο νζθπτθήο ρψξαο, αιιά θπξίσο ζηα 

γφλαηα. Ζ νζηεναξζξίηηδα εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηηο κεζήιηθεο γπλαίθεο θαη πξνθαιεί 

ζεκαληηθνχ βαζκνχ κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο εθηέιεζεο έξγνπ.  

πλερίδνληαο, ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα απνηεινχλ θπξηφηεξε αηηία 

απμεκέλεο ζλεηφηεηαο ζηνπο παρχζαξθνπο είλαη νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο. Ζ 

παρπζαξθία ζεσξείηαη αλεμάξηεηνο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε 

ππέξηαζεο θαη νμένο εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ, ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο, θαη 

απνηειεί επίζεο αλεμάξηεην παξάγνληα θηλδχλνπ εκθάληζεο ζηεθαληαίαο λφζνπ ηφζν 

ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο. Ζ ππέξηαζε επίζεο ζπκβάιεη ζηελ εκθάληζε 

ππεξηξνθίαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο. Έηζη, νη παρχζαξθνη ππεξηαζηθνί αζζελείο 

βξίζθνληαη ζε πςειφηεξν θίλδπλν γηα ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη 

αηθλίδην ζάλαην. Όζνλ αθνξά ηα ιηπίδηα αίκαηνο, ηα παρχζαξθα άηνκα εκθαλίδνπλ 

δπζκελέο πξνθίι ιηπνπξσηετλψλ ζην πιάζκα. Οη παρχζαξθνη αληηκεησπίδνπλ σο 

πξφζζεην παξάγνληα θηλδχλνπ γηα εκθάληζε ζξφκβσζεο θαη εκθξάγκαηνο ηνπ 

κπνθαξδίνπ ηε δηαηαξαρή ησλ παξαγφλησλ πήμεσο ηνπ αίκαηνο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε παρπζαξθία εκπνδίδεη ηελ ζσζηή 

αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη γηα ηελ ιεηηνπξγία 

θάζε νξγαληζκνχ (Ενπκπαλέαο, 2010). Ζ παρπζαξθία πξνθαιεί δπζιεηηνπξγία ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ πνιιαπιψλ κεραληζκψλ. Ζ ζπζζψξεπζε ιίπνπο 

ζην ζσξαθηθφ ηνίρσκα θαη ζηελ θνηιηά επηθέξεη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, επεηδή 

κεηψλνληαη νη δπλαηφηεηεο έθπηπμεο ηνπ ζψξαθα θαη αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ 
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πλεπκφλσλ, αιιά θαη ιφγσ δηαηαξαρήο ζηελ νμπγφλσζε θαη κείσζεο ζηελ απνβνιή 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CΟ2)πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. 

Ζ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο νδεγεί ζε αλαινγηθή αχμεζε ηνπ αίκαηνο πνπ 

θπθινθνξεί ζηνπο πλεχκνλεο θαη επηθφξηηζε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ ππνμαηκία πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζηα πλεπκνληθά αγγεία θαη επηθφξηηζε ηνπ 

θαξδηαθνχ κπφο κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε ηθαλφηεηα εθηέιεζεο άζθεζεο. Σα 

πξνβιήκαηα απηά κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ 

Pickwickian πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ρξφληα ππνμία θαη θαηαθξάηεζε C02, ππλειία, 

απνθξαθηηθή άπλνηα χπλνπ θαη εξπζξνθπηηάξσζε. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

χπλνπ είλαη δπλαηφλ λα εκθαλίδνληαη πεξίνδνη άπλνηαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη αθφκα θαη ζην ζάλαην. Ζ άπλνηα κπνξεί λα είλαη είηε απνθξαθηηθήο είηε 

θεληξηθήο θχζεο. Όινη νη αζζελείο σθεινχληαη απφ ηελ απψιεηα βάξνπο (Μελαθάθε, 

2007). 

Πξνβιήκαηα ζηε ρνιεδφρν θχζηε είλαη ζπλδεδεκέλα κε απμεκέλα επίπεδα 

βάξνπο. Ο θίλδπλνο γηα εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζηε ρνιεδφρν θχζηε γίλεηαη 

κεγαιχηεξνο θαζψο ην ζσκαηηθφ βάξνο ελφο αηφκνπ απμάλεηαη, θαη κάιηζηα ν 

θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο γηα ηηο γπλαίθεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο. Σα 

παρχζαξθα άηνκα ιφγσ ηεο ζπζζψξεπζεο ζσκαηηθνχ ιίπνπο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε 

εμψζεζε ρνιεζηεξφιεο ζηε ρνιή πνπ ζπλδπάδεηαη κε ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε 

ρνιηθψλ αιάησλ, άξα βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα ηε δεκηνπξγία ρνιφιηζσλ, 

ιφγσ θνξεζκνχ ηεο ρνιήο. Δπηπιένλ, εκθαλίδεηαη κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ηεο 

ρνιεδφρνπ θχζηεο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζην ζρεκαηηζκφ ιίζσλ. Ζ ρνιφζηαζε, 

επίζεο, ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία κνιχλζεσλ ζηελ πεξηνρή απηή θαη απμάλεη ηνλ 

θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο. Απφ ηελ άιιε, θιηληθέο κειέηεο 

ππνδεηθλχνπλ φηη n γξήγνξε απψιεηα βάξνπο νδεγεί ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα 

ζρεκαηηζκφ ρνιφιηζσλ (Ενπκπαλέαο, 2010). 
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 Ο θαξθίλνο απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζπρλή αηηηνινγία ζαλάηνπ ζηηο κέξεο καο. 

Ζ παρπζαξθία έρεη ζπζρεηηζζεί θπξίσο κε ηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζηηο 

κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο, αιιά επίζεο θαη κε ηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ 

ελδνκεηξίνπ, ηεο κήηξαο, ηνπ νηζνθάγνπ, ησλ σνζεθψλ θαη ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο 

ζηηο γπλαίθεο θαη θαξθίλνπ ζην θφινλ, ζην νξζφ θαη ζηνλ πξνζηάηε ζηνπο άλδξεο, 

ρσξίο λα έρνπλ δηεπθξηληζζεί νη αηηηνινγηθνί κεραληζκνί. Δίλαη πηζαλφ ηα απμεκέλα 

επίπεδα νηζηξνγφλσλ, σο απνηέιεζκα ηεο παρπζαξθίαο θαη δεπηεξεπφλησο ηεο 

εκκελφπαπζεο, λα εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ. Σν 30 κε 40% ησλ 

θαξθίλσλ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ έιιεηςε θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζην πςειφ 

ζσκαηηθφ βάξνο θαη ζηηο κε ηζνξξνπεκέλεο δηαηηεηηθέο επηινγέο (Medlook, 2002). 
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1.4  Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΠΑΦΤΑΡΚΙΑ 

Όπσο είδακε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε παρπζαξθία είλαη κηα 

ζχγρξνλε λφζνο ε νπνία πξνθαιείηαη απφ έλαλ ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ θαη έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο είηε ζε ήδε ππάξρνληα λνζήκαηα, είηε ζπκβάιιεη ζηελ 

δεκηνπξγία λέσλ πξνβιεκάησλ πγείαο. Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ φηη ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε παρπζαξθία πθίζηαηαη σο πξφβιεκα ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θάπνηεο 

κέζνδνη γηα ηελ εμάιεηςε ηεο.  

Αξρηθά, κηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα αιιά έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζην παξειζφλ είλαη ε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε. Ζ θαξκαθεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο απνζθνπνχζε ζηε ρξήζε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

θάπνηνπ ζθεπάζκαηνο πνπ ζα βνεζνχζε ηνλ αζζελή λα ράζεη βάξνο. Σν 1893, γηα 

παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά νη ζπξενεηδηθέο νξκφλεο σο 

θάξκαθν γηα ηελ απψιεηα βάξνπο. ήκεξα, ε ρξήζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ πνπ 

βνεζνχλ ζηελ απψιεηα βάξνπο ζεσξείηαη σο εξγαιείν θαη φρη σο απνθιεηζηηθή 

ζεξαπεία κε ζηφρν ηελ απψιεηα βάξνπο. Οη θαξκαθεπηηθέο νπζίεο πνπ είλαη 

εγθεθξηκέλεο γηα ηελ απψιεηα βάξνπο δηαθξίλνληαη ζε 2 θχξηεο θαηεγνξίεο 

(Μελαθάθε, 2007). 

 ζε απηέο πνπ κεηψλνπλ ηελ πξφζιεςε ηξνθήο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο 

φξεμεο ή ηεο αχμεζεο ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ θνξεζκνχ (θάξκαθα πνπ 

δξνπλ θεληξηθά),  

 ζε απηέο πνπ κεηψλνπλ ηελ απνξξφθεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

(θάξκαθα πνπ δξνπλ πεξηθεξεηαθά) θαη ηέινο,  

 κηα ηξίηε θαηεγνξία ζθεπαζκάησλ είλαη απηά πνπ απμάλνπλ ηηο 

ελεξγεηαθέο δαπάλεο, φπσο n εθεδξίλε n νπνία φκσο δελ έρεη γίλεη 

απνδεθηή γηα ρξήζε κε ζθνπφ ηελ απψιεηα βάξνπο, ελψ ζπλππάξρνπλ 

θαη άιια ππφ κειέηε ζθεπάζκαηα.  

Μηα άιιε κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη παξά ηηο αλεπηζχκεηεο δξάζεηο πνπ έρεη 

είλαη ε ρξήζε βνηάλσλ θαη ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο 

θαλέλα ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο δελ έρεη κειεηεζεί εθηελψο απφ ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο.  
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Αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε αιθαινεηδψλ ηεο εθέδξαο 

(ζπλήζσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαθεΐλε) πεξηγξάθνπλ δηαηαξαρέο ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνχ θαη ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ππέξηαζε, θαξδηαθέο αξξπζκίεο, 

έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, παξνμπζκνχο θαη μαθληθφ ζάλαην. Λφγσ ησλ ζρεηηθά  

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ εμαηηίαο νη ζπζηάζεηο αλαθέξνπλ φηη ηα ζπκπιεξψκαηα 

απηά δελ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο ελφο πξνγξάκκαηνο απψιεηαο βάξνπο 

(Μελαθάθε, 2007).  

Δπηπξφζζεηα, κηα άιιε κέζνδνο θαηά ηεο παρπζαξθίαο πνπ θεξδίδεη ην 

ελδηαθέξνλ φιν θαη πεξηζζφηεξσλ παρχζαξθσλ αηφκσλ είλαη ε ρεηξνπξγηθή ηεο 

αληηκεηψπηζε (θξέθαο, 2005). Ζ επεκβαηηθή κέζνδνο απεπζχλεηαη ζε παρχζαξθα 

άηνκα θαη κφλν. Οη αζζελείο απηνί κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνη γηα ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε, εθφζνλ ε κε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε δελ έρεη νδεγήζεη ζε κφληκε 

απψιεηα βάξνπο.  

Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ πσο ε επεκβαηηθή κέζνδνο κπνξεί θαη ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο παρπζαξθίαο φπνπ θακία άιιε κέζνδνο δελ 

επέθεξε ηα αλακελφκελα, κφληκα θαη επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη φηαλ ηα 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ηα ζπγθεθξηκέλα επίπεδα παρπζαξθίαο πξνθαινχλ είλαη 

ηδηαίηεξα επηδήκηα γηα ην παρχζαξθν άηνκν. Αο δνχκε ζπλνπηηθά ηα δηαθνξεηηθά είδε 

ηεο επεκβαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο παρπζαξθίαο. 

Ζ παξάθακςε εληέξνπ απνηειεί ηελ πξψηε ρεηξνπξγηθή κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο (θξέθαο, 2005).. 

Δλδνγαζηξηθά κπαιφληα γεκάηα απφ αέξα άξρηζαλ λα εηζάγνληαη ζε παρχζαξθνπο 

αζζελείο πξνθαιψληαο κέηξηνπ βαζκνχ θαη πξνζσξηλή απψιεηα βάξνπο. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλαθέξζεθε δεκηνπξγία ειθψλ, ιφγσ πίεζεο ζηα ηνηρψκαηα 

ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ ζηνκάρνπ. Σν θχξην πξφβιεκα, σζηφζν, ήηαλ ε δηαξξαγή ηνπ 

κπαινληνχ πνπ απειεπζέξσλε αέξα ζην ζηνκάρη θαη θαζψο θαηεπζπλφηαλ ζην έληεξν 

φπνπ κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απφθξαμε. 

Πην ζχγρξνλεο κέζνδνη είλαη απηέο ηεο παξάθακςεο ζηνκάρνπ θαη 

πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ επεκβάζεηο (θξέθαο, 2005). Οη πξψηεο εθαξκνγέο ηεο κεζφδνπ 

γαζηξηθήο παξάθακςεο ηνπνζεηνχληαη ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 60. Ζ κέζνδνο 

ηεο γαζηξηθήο παξάθακςεο πξνθαιεί κεησκέλε έθζεζε ηεο ηξνθήο ζηε δξάζε ησλ 

πεπηηθψλ ελδχκσλ, κε ζθνπφ λα πξνθαιέζεη θάπνηνπ βαζκνχ δπζαπνξξφθεζε, 
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κεηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ απνξξνθψκελε ελέξγεηα θαη πξνθαιψληαο 

παξάιιεια κέηξηνπ βαζκνχ δηάξξνηα. 

Πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ επεκβάζεηο είλαη νη επεκβάζεηο εθείλεο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ φγθνπ ηνπ ζηνκάρνπ θαη βαζίδνληαη ζην κεραληθφ πεξηνξηζκφ 

ηεο δηφδνπ ηεο ηξνθήο δηακέζνπ ηνπ ζηνκάρνπ. Ζ θπξηφηεξε κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε θάζεηε γαζηξνπιαζηθή. ηε κέζνδν απηή, ην ζηνκάρη 

ζπξξάπηεηαη θάζεηα θαη νξηδφληηα, αθήλνληαο κηα κηθηή δίνδν ζην θάησ κέξνο, κέζσ 

ηεο νπνίαο δηνρεηεχεηαη ε ηξνθή ζην θπξίσο ζψκα ηνπ ζηνκάρνπ. πλήζσο νη 

αζζελείο ράλνπλ πεξίπνπ ην 1 /3 ηνπ ππεξβάιινληνο ζσκαηηθνχ βάξνπο έλα ρξφλν 

κεηά ηελ επέκβαζε, αιιά ππάξρεη ηάζε επαλάθηεζεο ηνπ απσιεζζέληνο βάξνπο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο γαζηξνπιαζηηθήο παξαηεξείηαη κηα κηθξφηεξνπ βαζκνχ 

δπζαπνξξφθεζε βηηακίλεο Β12 θαη θπιιηθνχ νμέσο.  Έηζη, νη πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ 

επεκβάζεηο (γαζηξνπιαζηηθή) θξίλνληαη αζθαιέζηεξεο θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

αζζελψλ παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα (Μελελάθνο, 2009). 

Ζ πξννπηηθή ηεο ειάηησζεο ησλ επεκβαηηθψλ κεζφδσλ θαη νη κεηεγρεηξεηηθέο 

επηπινθέο πνπ πξνθαινχλ έρεη θάλεη ηηο ειάρηζηα επεκβαηηθέο κεζφδνπο αξθεηά 

ειθπζηηθέο. Ζ δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ απνηειεί πιενλέθηεκα ηεο 

ιαπαξνζθνπηθήο κεζφδνπ επέκβαζεο θαη επηηξέπεη ηελ ηαρεία θηλεηνπνίεζε ηνπ 

αζζελή κεηά ηελ εγρείξηζε θαζψο θαη ηελ γξήγνξε απνθαηάζηαζε ηνπ. Σέινο ε 

ιηπναλαξξφθεζε είλαη κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο κε ζθνπφ ηφζν ηελ 

απψιεηα ζσκαηηθνχ βάξνπο αιιά θαη ηελ πην ζηνρνπνηεκέλε απψιεηα ιίπνπο απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο.  

Πξφθεηηαη γηα αλαξξφθεζε ησλ απνζεκάησλ ππνδφξηνπ ιίπνπο κε ηνκέο 1 - 2 

cm, κέζσ ησλ νπνίσλ εηζάγεηαη έλαο ζσιήλαο ζην ιηπψδε ηζηφ. Οη πην επηηπρεκέλεο 

επεκβάζεηο αθνξνχλ λεαξά άηνκα ζηα νπνία ππάξρνπλ κηθξέο πνζφηεηεο ιίπνπο πνπ 

πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ θαη ζηα νπνία νη ειαζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ δέξκαηνο αξθνχλ 

γηα λα θαιχςνπλ ηελ πεξηνρή πνπ έγηλε ε επέκβαζε. (Μελελάθνο, 2009).  

Μηα άιιε επεκβαηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απηή ηεο  

ρνινπαγθξεαηηθήο απφθιηζεο (biliopancreatic diversion), n νπνία ζρεδηάζηεθε γηα λα 

απνθεπρζνχλ νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηελ λεζηηδνεηιετθε 

παξάθακςε. Τπάξρνπλ σζηφζν ζεκαληηθέο επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

δπζαπνξξφθεζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ηδηαίηεξα ησλ ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ. Ζ 
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δσδεθαδαθηπιηθή αιιαγή πνξείαο απνηειεί παξαιιαγή ηεο πξνεγνχκελεο κεζφδνπ 

γηα λα απνθεπρζεί ην ζχλδξνκν Dumping, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζπρλά κεηά απφ ηελ 

γαζηξνλεζηηδνζηνκία (Παππήο, 2006). Καη απηή n κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηε κεησκέλε 

απνξξφθεζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο απψιεηαο βάξνπο. Ζ 

καθξνρξφληα παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ είλαη απαξαίηεηε.  

Καζψο θαίλεηαη ινηπφλ, νη επεκβαηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο 

παρπζαξθίαο δελ έρνπλ πάληα ηα αλακελφκελα θαη κφληκα απνηειέζκαηα ελψ 

παξάιιεια ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο θαη απφ 

κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν φπνπ ν ηξφπνο δσήο ηνπ αζζελνχο ζα πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηεζεί αηζζεηά. Παξάιιεια φκσο απνηεινχλ ιχζεηο «εμαλαγθαζκνχ» 

απψιεηαο βάξνπο θαζψο ν αζζελήο επηβάιιεη ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ ηελ απψιεηα 

βάξνπο ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ θπζηθή θαη  θπζηνινγηθή απψιεηα 

βάξνπο φηαλ απηφ βέβαηα είλαη εθηθηφ θαη ν αζζελήο δελ αληηκεησπίδεη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ιφγσ παρπζαξθίαο νπφηε θαη ε ιχζε ησλ επεκβαηηθψλ κεζφδσλ λα 

απνηειεί κνλφδξνκν (Παππήο, 2006).  

Μηα απφ ηηο πην γλσζηέο θαη κάιινλ θαζεκεξηλά ρξεζηκνπνηνχκελεο 

κεζφδνπο, είλαη εθείλε ηεο δηαηξνθηθήο αληηκεηψπηζεο ηφζν ηεο παρπζαξθίαο φζν θαη 

ηεο απψιεηαο βάξνπο ελ γέλεη αλεμάξηεηα απφ ην αλ παξνπζηάδεη παζνινγηθά 

ζπκπηψκαηα ή φρη. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη πξνζέγγηζεο κηαο δίαηηαο: δίαηηεο 

ρακειψλ θαη πνιχ ρακειψλ ζεξκίδσλ. Οη δίαηηεο ρακειψλ ζεξκίδσλ απνηεινχλ ηελ 

παξαδνζηαθή κέζνδν αληηκεηψπηζεο ηεο παρπζαξθίαο. Αλαιπηηθφηεξα, νη δίαηηεο 

απηέο απνδίδνπλ ελέξγεηα 800-1500 kcal/εκέξα θαη ζπλήζσο πξνζπαζνχλ λα 

θαιχςνπλ ηηο ζπληζηψκελεο δηαηηεηηθέο πξνζιήςεηο επαξθψο κε ηέηνην ηξφπν έηζη 

ψζηε ην άηνκν πνπ ηελ αθνινπζεί λα ιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηα απαξαίηεηεο νπζίεο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ (Παππήο, 

2006). 

Ζ ζχζηαζε ηνπο ζε καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνηθίιεη. πγθεθξηκέλα, κπνξεί 

λα έρνπλ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπίδηα, πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλεο ή 

πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πδαηάλζξαθεο (φπνπ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζπλήζσο 

ε ελέξγεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηα ιηπίδηα είλαη ζπλήζσο κεησκέλε) ή ηέινο λα έρνπλ 

κηα πην ηζνξξνπεκέλε αλαινγία καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 
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Χο δίαηηεο πνιχ ρακειψλ ζεξκίδσλ νξίδνληαη ηα δηαηηεηηθά ζρήκαηα ηα νπνία 

απνδίδνπλ ελέξγεηα ίζε ή ιηγφηεξε απφ 800 kcal εκεξεζίσο νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο 

ζπληζηψκελεο εκεξήζηεο απαηηήζεηο ζε κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά, εμαζθαιίδνληαο 

επίζεο ηηο απαηηήζεηο γηα απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα θαζψο θαη κία ειάρηζηε πνζφηεηα 

θπηηθψλ ηλψλ (πεξίπνπ 10 g εκεξεζίσο) (Μελαθάθε, 2007). 

Μεηαμχ ησλ ζεηηθψλ αιιαγψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο ε κείσζε ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο θαζψο θαη n κείσζε ησλ επηπέδσλ ηξηγιπθεξηδίσλ, ρνιεζηεξφιεο, 

γιπθφδεο θαη ηλζνπιίλεο ζην αίκα. Σαπηφρξνλα παξαηεξνχληαη θαη αξλεηηθέο 

κεηαβνιηθέο αιιαγέο, φπσο n κείσζε ησλ επηπέδσλ HDL ρνιεζηεξφιεο, ε αχμεζε 

ηεο ζπγθέληξσζεο νπξηθνχ νμένο ζην αίκα, ε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

θεηνλνζσκάησλ ζην αίκα θαη ηεο απέθθξηζεο ηνπο απφ ηα νχξα θαη ε εκθάληζε 

αξλεηηθνχ ηζνδπγίνπ αδψηνπ θπξίσο ζην αξρηθφ ζηάδην. Οη παξελέξγεηεο πνπ κπνξεί 

λα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή δηαηηψλ πνιχ ιίγσλ ζεξκίδσλ πνηθίινπλ: απφ 

ζπκπηψκαηα κηθξήο ζνβαξφηεηαο αιιά ελνριεηηθά γηα ηνλ αζζελή (θνχξαζε, 

πνλνθέθαινη, μεξνζηνκία, δπζθνηιηφηεηα, δπζαλνρή ζην θξχν, μεξφηεηα δέξκαηνο, 

απψιεηα καιιηψλ), κέρξη ζνβαξφηεξεο επηπηψζεηο, φπσο ρνινιηζίαζε, νπξηθή 

αξζξίηηδα, πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ήπαηνο (ζπρλά απμάλνπλ ηα επίπεδα 

ηξαλζακηλαζψλ θαη αιθαιηθήο θσζθαηάζεο) θαη κείσζε ζηελ νζηηθή ππθλφηεηα. 

Λφγσ ησλ πηζαλψλ ζνβαξψλ επηπηψζεσλ, νη δίαηηεο πνιχ ρακειψλ ζεξκίδσλ 

δελ πξέπεη λα απνηεινχλ ηελ πξψηε επηινγή ζε αζζελείο πνπ ζέινπλ κεηψζνπλ ην 

ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο (Μαιιίνπ, 2009). Απεπζχλνληαη κφλν ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

αηφκσλ κε πςειφ ΓΜ (>30 kgI m2), νη νπνίνη έρνπλ απνηχρεη επαλεηιεκκέλα ζε 

πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο ηνπο κε πην ζπληεξεηηθέο κεζφδνπο θαη ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη ππφ ηελ επίβιεςε εηδηθνχ επηζηήκνλα (δηαηηνιφγνπ - δηαηξνθνιφγνπ) 

ν νπνίνο δχλαηαη λα ειέγμεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαηξνθήο πνπ αθνινπζεί ν 

πειάηεο αζζελήο. 

 

 

 



 

ΔΚΡΛΩΜΑΤΚΚΗ ΕΓΑΣΚΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΚΑΚΟΥ ΤΚΤΛΟΥ 2010 

 

30 

Σέινο, ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνηείλεηαη σο ζεκαληηθφ θνκκάηη ελφο 

νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο κείσζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο γηα αξθεηνχο ιφγνπο  κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ νη ζεκαληηθφηεξνη είλαη: 

 ε ελίζρπζε ηνπ αξλεηηθνχ ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο  

 ε κείσζε ηνπ ελδνθνηιηαθνχ ιίπνπο  

 ε βειηίσζε ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθεο επξσζηίαο 

 ε δηαηήξεζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηεο άιηπεο κάδαο ζψκαηνο, 

 ε ζπλεηζθνξά ηεο άζθεζεο ζηε δηαηήξεζε ηεο απψιεηαο ηνπ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο. 

Πιεζψξα κειεηψλ (Μελαθάθε, 2007). δείρλνπλ φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο 

άζθεζεο κε ηε δηαηηεηηθή παξέκβαζε νδεγεί ζε απψιεηα βάξνπο κεγαιχηεξε 

ζπγθξηηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαζεκίαο κεζφδνπ μερσξηζηά.  

πλνπηηθά ινηπφλ κηα νινθιεξσκέλε κε θαξκαθνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζε επίπεδα επηζπκεηά πνπ δελ ζα νδεγήζεη ζηελ 

αλάπηπμε λνζεκάησλ ή άιισλ αλεπηζχκεησλ παξελεξγεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Κάζε νινθιεξσκέλν πξφγξακκα δηαρείξηζεο ζσκαηηθνχ βάξνπο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη 3 θάζεηο (Μελαθάθε, 2007): ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο, ηε θάζε ησλ 

αιιαγψλ ζηηο δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο, ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηα επίπεδα ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηέινο, κε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηε θάζε ηεο δηαηήξεζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ αζζελή ζα πξέπεη λα 

είλαη αξθεηά ιεπηνκεξήο θαη πνιχπιεπξε έηζη ψζηε λα αθνινπζεζεί ε θαηάιιειε 

πνξεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί ηφζν απφ ηνλ αζζελή φζν θαη απφ 

ηνλ εηδηθφ πνπ ηνλ παξαθνινπζεί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ απηή. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ αζζελή πεξηιακβάλεη ην ηαηξηθφ ηνπ ηζηνξηθφ δεδνκέλνπ 

φηη νξηζκέλεο αζζέλεηεο πνπ έλαο αζζελήο θέξεη απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο 

αληηκεηψπηζεο φρη κφλν γηα λα αληηκεησπηζηνχλ αιιά θαη γηα λα κελ πξνθαιέζνπλ 

δπζρεξέζηεξεο ζπλζήθεο ζηελ πγεία ηνπ αζζελή φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πάζρεη απφ δηαβήηε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη αμηνιφγεζε 

ηξερνπζψλ δηαηηεηηθψλ ζπλεζεηψλ, αμηνιφγεζε δηαηηεηηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηε 
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ιήςε ησλ ζσζηψλ απνθάζεσλ απφ ηνλ εηδηθφ, ηζηνξηθφ βάξνπο θαζψο θαη ηζηνξηθφ 

πξνεγνχκελσλ πξνζπαζεηψλ κείσζεο ηνπ βάξνπο, αμηνιφγεζε ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, αλζξσπνκεηξία θαη εθηίκεζε ηεο ζχζηαζεο ζψκαηνο θαη ηέινο 

ζπλεθηίκεζε βηνρεκηθψλ επξεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληνπίδνληαη νη παξάγνληεο 

θηλδχλνπ θαη νη πηζαλέο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη θαηάιιειεο 

παξάκεηξνη γηα παξέκβαζε ζε θάζε άηνκν θαη, επνκέλσο, n αμηνιφγεζε κέζσ απηψλ 

ηεο παξέκβαζεο. 

Όζνλ αθνξά ηε δίαηηα, γεληθά ζπζηήλεηαη κείσζε ηεο δηαηηεηηθήο πξφζιεςεο 

θαηά 500- 1000 kcal / εβδνκάδα, n νπνία ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο θαηά 0,5- 1 kg / εβδνκάδα (Καξαγθνχλεο, 2009). Γηεζλείο νξγαληζκνί 

ζπζηήλνπλ κείσζε ησλ ιηπηδίσλ ηεο δίαηηαο (θπξίσο ησλ θνξεζκέλσλ), ψζηε λα 

θαιχπηνπλ ην 30% n ιηγφηεξν ησλ ζπλνιηθψλ ζεξκίδσλ πνπ πξνζιακβάλνληαη 

εκεξεζίσο. Ζ πηνζέηεζε δίαηηαο κέηξηαο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπίδηα, θπξίσο 

κνλναθφξεζηα, δειαδή κία Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ δίαηηα, κε ειεγρφκελε φκσο ηελ 

ελεξγεηαθή πξφζιεςε, απνηειεί ελδηαθέξνπζα ελαιιαθηηθή ιχζε, κε ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνζθέξεη καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα θαη ζπκκφξθσζε. 

εκαληηθφ ζηνηρείν ελφο πξνγξάκκαηνο κείσζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο 

απνηειεί n αχμεζε ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πξνηείλεηαη n ζηαδηαθή αχμεζε 

ηεο θαζεκεξηλήο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα θηάζεη ηνπιάρηζηνλ ζηα 150 

ιεπηά κέηξηαο έληαζεο αλά εβδνκάδα. Γηα καθξνρξφληα κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο, ππέξβαξα θαη παρχζαξθα άηνκα ζα πξέπεη λα απμήζνπλ ηε ζσκαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα ζε πςειφηεξα επίπεδα, δειαδή πεξίπνπ 200-300 ιεπηά αλά εβδνκάδα 

ή 2000 kcal ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αλά εβδνκάδα, κέζσ αχμεζεο ηεο ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Ηδαληθά, ε δηαηηεηηθή παξέκβαζε δελ ζα 

πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα κηθξφηεξε απφ 6 κήλεο (Καξαγθνχλεο, 2009). 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο κία νινθιεξσκέλε πξφηαζε 

παξέκβαζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζε ππέξβαξα θαη παρχζαξθα 

άηνκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ζεξαπεπηηθή νκάδα ζηελ νπνία κπνξεί λα 

ζπκκεηέρνπλ γηαηξφο, δηαηηνιφγνο, γπκλαζηήο, ςπρνιφγνο / ςπρίαηξνο αλάιγα ηφζν 

κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ ε πξνζπάζεηα ηνχ ηνπ 

επηβάιιεη (Μελαθάθε, 2007). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: MARKETING ΚΑΙ ΠΡΟΨΘΗΗ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΟ ΦΨΡΟ ΣΗ ΤΓΕΙΑ 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: MARKETING & ΠΡΟΩΘΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟ ΦΩΡΟ ΣΗ ΤΓΕΙΑ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο αθνχκε θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ιέμε Marketing. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο πηζηεχνπλ πσο ην Marketing 

ζπλδέεηαη απιά κε ηελ δηαθήκηζε θαη ηελ πψιεζε. Σφζν ε δηαθήκηζε φζν θαη ε 

πψιεζε απνηεινχλ απιά επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νλνκάδεηαη 

Marketing. 

χκθσλα  κε ηνπο Perreault θαη McCarthy (1999), ην Marketing είλαη κηα 

επξχηεξε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ελφο ελ δπλάκεη 

πειάηε, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο αλάγθεο ηνπ γηα δηαθνξνπνίεζε, ηελ εθηίκεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ ζθνπεχνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα αγνξά θαζψο θαη 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν φπνπ ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα. Δπηπιένλ, 

ε εθηίκεζε ηεο ηηκήο πνπ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ζην νπνίν ην πξνηνλ ή ππεξεζία 

απεπζχλεηαη είλαη δηαηεζεηκέλν λα πιεξψζεη θαζψο θαη νη ηξφπνη πξνψζεζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ πηζαλνχο πειάηεο θαη ηέινο ε εθηίκεζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ζηάδηα πνπ απνηεινχλ επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

Marketing. 

χκθσλα κε ηνλ Kotler (1999), ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλαο δηαρσξηζκφο ζηνλ 

νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ Marketing. Τπάξρνπλ δπν ηχπνη: ην θνηλσληθφ θαη ην 

δηαρεηξηζηηθφ (managerial). χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ marketing, 

ην Marketing είλαη κηα δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πειάηεο αληαιιάζζνπλ 

πξνηφληα ή ππεξεζίεο κε ζθνπφ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Σν δηαρεηξηζηηθφ 

Marketing ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη θάπνηνο λα πσιεί πξνηφληα ή 

ππεξεζίεο.  

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ κέζα απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ πξναλαθέξζεζαλ, ην 

marketing είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλν κε ηηο αλάγθεο πνπ έλαο πηζαλφο πειάηεο έρεη 

θαη ζα ήζειε λα θαιχςεη. Γεδνκέλνπ φηη ν ζηφρνο θάζε επηρείξεζεο είλαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ή ε ειαρηζηνπνίεζε πηζαλψλ ειιεηκκάησλ, ζα πξέπεη λα 

είλαη ηδηαίηεξα δξαζηήξηα ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.  
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ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν ζα πξέπεη λα νξηζηεί ε έλλνηα ηεο αγνξάο. 

χκθσλα κε ηνπο Perreault and McCarthy (1999), αγνξά είλαη κηα νκάδα αλζξψπσλ 

πνπ πηζαλά πξαγκαηνπνηνχλ αγνξέο γηα παξεκθεξή πξνηφληα ή ππεξεζίεο 

αληαιιάζνληαο θάηη κε αμία (φπσο ηα ρξήκαηα) κε πξνηφληα ή ππεξεζίεο ηεο 

απφιπηεο επηινγήο ηνπο.  Δίλαη πξνθαλέο πσο θάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφο έρεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ην νπνίν επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κε ζθνπφ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη. Απηφ ην ζρέδην νλνκάδεηαη 

ζηξαηεγηθή Marketing θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξά ζηφρν θαη ην ζπλδεφκελν 

marketing mix. 

Ξεθηλψληαο, ε αγνξά ζηφρνο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο είλαη ην 

ζχλνιν ησλ πηζαλψλ πειαηψλ πνπ κηα επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο πξνζπαζεί λα 

πξνζειθχζεη. χκθσλα κε ηνλ Kotler (1999) ε αγνξά ζηφρνο είλαη έλα κέξνο ηεο 

αγνξάο πνπ πξνζθέξεη ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο γηα ηελ επηηπρία ησλ πξνηφλησλ ή 

ππεξεζηψλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε. Σν marketing mix είλαη ην ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ Marketing πνπ κηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί 

κε ζθνπφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη γηα ηελ αγνξά ελδηαθέξνληνο: ηελ 

αγνξά ζηφρν. Ο νξηζκφο πνπ αλαθέξεηαη απφ ηνπο McDaniel θαη Gates (2002) 

επαιεζεχεη θαη εληζρχεη ηελ πξνεγνχκελε άπνςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

marketing mix είλαη ην ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ πνπ κηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί γηα 

λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ ηεο. 

Αξρηθά, κηα ππεξεζία ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο 

ελφο πηζαλνχ πειάηε. Με άιια ιφγηα ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε θαη λα 

πξνζθέξεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ηηο παξνχζεο αλάγθεο θαη 

επηζπκίεο πνπ ήηαλ ε αθνξκή γηα λα δεκηνπξγεζεί θαζψο θαη λα κπνξεί επέιηθηα λα 

ηξνπνπνηεζεί γηα λα παξακέλεη αληαγσληζηηθή ζε πεξίπησζε κεηαβνιψλ ησλ 

παξαγφλησλ απφ ηνπο νπνίνπ εμαξηάηαη. 

Δπηπξφζζεηα, ηα δπλαηά ζεκεία (Strengths) αιιά θαη νη αδπλακίεο 

(Weaknesses) πνπ κηα παξερφκελε ππεξεζία παξνπζηάδεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

επθαηξίεο (Opportunities) θαη ηηο απεηιέο (Threats) πνπ εκθαλίδνληαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά αλαθνξάο θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία κηαο λενεηζαρζείζαο 

ππεξεζίαο.  H SWOT αλάιπζε ζχκθσλα κε ηνλ  Kotler (1999) πεξηιακβάλεη 

δπλάκεηο πνπ πξνέξρνληαη ηφζν απφ ην κίθξν- αιιά θαη απφ ην κάθξν- πεξηβάιινλ. 
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Σν κίθξν-πεξηβάιινλ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ, ηελ 

παξερφκελε ππεξεζία θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο. Σν κάθξν- πεξηβάιινλ, 

απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά πξνζθέξνληαο φκνηεο ή θαη ππνθαηάζηαηα ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. πλεπψο, γηα 

ηελ επηηπρία κηαο ππεξεζίαο ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη απηνί νη παξάγνληεο 

ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππ‟ φςηλ. Σφζν νη επθαηξίεο φζν θαη νη απεηιέο κπνξεί 

λα είλαη απνηέιεζκα δξάζεο δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ αιιά ζε θάζε πεξίπησζε 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. 
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2.2 ΜARKETING ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηνπ marketing σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, ν 

ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ δελ απνηεινχζε μερσξηζηφ ηκήκα. Ο ηξφπνο ινηπφλ κε ηνλ 

νπνίν αλαπηπζζφηαλ ην marketing γηα ηα πξντφληα έζεηε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαλ απφ δηάθνξεο επηρεηξήζεηο- νξγαληζκνχο. Ζ 

πξαθηηθή απηή γξήγνξα μεπεξάζηεθε εμαηηίαο ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ ζην 

ρψξν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

ε απηφ ην ζεκείν ζθφπηκν ζα ήηαλ λα δνζεί ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο ππεξεζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ επθνιφηεξα αληηιεπηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ marketing πνπ 

απεπζχλεηαη ζε απηή. χκθσλα κε ηνλ Γνχλαξε (2003) «ε ππεξεζία απνηειεί ην 

απνηέιεζκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ/ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν 

παξνρέαο ηεο, ησλ επηδφζεσλ πνπ ν παξνρέαο έρεη πξνβαίλνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξάμεηο θαη ελέξγεηεο θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ νη πξάμεηο απηέο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παξνρέα λα επηηπγράλεη ζπγθεθξηκέλεο επηδφζεηο, 

έρνπλ γηα ην παξαιήπηε/αγνξαζηή ηεο ππεξεζίαο». 

χκθσλα κε ηνλ Μαληδάξε (2003), κηα ππεξεζία νξίδεηαη σο «ε θάζε κνξθήο 

πξνζθεξφκελε ζε άιινπο δξάζε ή επίδνζε, ε νπνία έρεη κηα „απιε θχζε θαη δελ 

θέξλεη καδί ηεο θακία άκεζε δηαθνξνπνίεζε θπξηφηεηαο ή ηδηνθηεζίαο». Ζ παξνρή 

ππεξεζίαο κπνξεί, φρη φκσο απαξαίηεηα λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε έλα πιηθφ αγαζφ. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά κεηαμχ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη ε έιιεηςε 

πιηθήο ππφζηαζεο γηα ηηο ηειεπηαίεο ε νπνία καο αλαγθάδεη λα αλαθεξφκαζηε ζηε 

δεκηνπξγία εκπεηξηψλ γηα ηνλ αγνξαζηή- ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ (Γνχλαξεο 2003). 

πλεπψο ε ηφζν ε δεκηνπξγία φζν θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

παξαγσγή εκπεηξηψλ γηα ηνλ πειάηε. Τπφ πνηεο ζπλζήθεο φκσο παξάγεηαη κηα 

ππεξεζία. Σν κνληέιν servuction, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηφζν ηεο 

δηαδηθαζίαο φζν θαη ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο κηαο ππεξεζίαο. Ζ ιέμε «servuction», 

πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ ιέμεσλ service θαη production. 
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Σν κνληέιν απηφ (Γνχλαξεο 2003), δηαηξεί ηελ επηρείξεζε ζε δχν βαζηθά 

κέξε φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 5: ην νξαηφ θαη ην κε νξαηφ απφ ηνπο πειάηεο. 

ΥΖΜΑ 5 : Οξαηφ θαη κή Οξαηφ 

 

 

 

  

 

 

 

 

Πήγη: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

ε φηη αθνξά ην νξαηφ κέξνο, αλαθεξφκαζηε ζην πξνζσπηθφ πνπ έξρεηαη ζε 

επαθή κε ηνπο πειάηεο. Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη πέξα απφ ηελ γλψζε πνπ δηαζέηεη, 

λα είλαη ηθαλφ λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα εμππεξεηεί ππάξρνληεο θαζψο θαη δπλεηηθνχο 

πειάηεο. πλερίδνληαο ζηελ πεξηγξαθή ηνπ νξαηνχ κέξνπο κηαο επηρείξεζεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε  ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο αιιά θαη ζηελ βνεζεηηθή πιηθνηερληθή ππνδνκή. Ζ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή πέξαλ ηνπ φηη ζπλδξάκεη ζηελ πεξαίσζε ηεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ, πεξηιακβάλεη θαη αληηθείκελα πνπ είλαη ζαθψο επηιεγκέλα γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαη κεηαθνξά κελπκάησλ ζηνλ θαηαλαισηή θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εηθφλα ηεο επηρείξεζεο πξνο ηξίηνπο. 

ε φηη αθνξά ην αφξαην κέξνο, πεξηιακβάλεη εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ πνπ 

δελ είλαη νξαηφ απφ ηνλ πειάηε αιιά ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο ππεξεζίαο. ηηο κέξεο καο. Σν ιεγφκελν “back office”, έρεη 

πάςεη λα απνηειεί ζην ζχλνιν ηνπ αφξαην ηκήκα κηαο επηρείξεζεο θαζψο επηιέγεηαη 

γηα επηθνηλσληαθνχο ιφγνπο ν πειάηεο λα έξρεηαη ζε νπηηθή θαη κφλν επαθή γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαη κεηαθνξά κελπκάησλ ζηνλ θαηαλαισηή θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εηθφλα ηεο επηρείξεζεο φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ νξαηψλ ηκεκάησλ κηαο 
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επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο 

ηφζν ην νξαηφ φζν θαη ην αφξαην ηκήκα κηαο επηρείξεζεο ζπλδξάκνπλ εμίζνπ ζηελ 

παξαγσγή θαη ζηελ απφδνζε κηαο ππεξεζίαο.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο πσο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηε κεζνδνινγία ηνπ Marketing ησλ πξντφλησλ ελ ζπγθξίζεη κε απηφ ησλ 

ππεξεζηψλ. Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο 

ππεξεζίεο απφ ηα αγαζά είλαη φηη νη πξψηεο είλαη άπιεο. χκθσλα κε ην Μαληδάξε 

(2003), νη ππεξεζίεο ζε αληίζεζε κε ηα θπζηθά πξντφληα δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

νξαηέο πξηλ απφ ηελ αγνξά ηνπο δεκηνπξγψληαο αβεβαηφηεηα νπφηε θαη 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο. 

Γηα ηελ κείσζε ηεο δεκηνπξγνχκελεο αβεβαηφηεηαο, ν ελ δπλάκεη ρξήζηεο κηα 

ππεξεζίαο πξνζπαζεί λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αμηνπηζηία, ηελ πνηφηεηα θαζψο θαη ηελ ζπλάθεηα κε ηηο δηθέο ηνπ επηζπκίεο – 

πξνζδνθίεο. Ζ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε 

ζπλνιηθφηεξε ζεψξεζε ησλ νξαηψλ ηκεκάησλ κηα επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαζψο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξερφκελε ππεξεζία, 

φπσο ε ηηκή ηεο, ε δηάξθεηα δξάζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν πξνζθέξσλ ηελ ππεξεζία, 

ζα πξέπεη λα ηελ «πξνηθίζεη» κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηελ θαζηζηνχλ πην 

δειεαζηηθή ζηνλ ελ δπλάκεη πειάηε. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα ηα 

επηθνηλσλήζεη κε ηελ επηθνηλσλία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ε νπνία λα είλαη είηε 

πξνζσπηθή είηε λα βαζίδεηαη ζε ρεηξνπηαζηά ζηνηρεία. 

χκθσλα κε ηνλ Γνχλαξε (2003), ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί - πξαγκαηνπνηεζεί κε δχν ηξφπνπο φπσο δηαθαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 6. Ο 

πξψηνο ηξφπνο αλαθέξεηαη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ππαξρφλησλ πειαηψλ είηε 

ππαξρφλησλ θαη ελ δπλάκεη πειαηψλ ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο. Ζ επηθνηλσλία απηή 

είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή θαζψο δελ θέξεη κελχκαηα πνπ ν δέθηεο ζα 

αληηιεθζεί πσο απνζηέιινληαη ιφγσ πξνζσπηθνχ νθέινπο. Παξφια απηά, ζηελ 

πεξίπησζε δπζαξεζηεκέλσλ πειαηψλ ε επηθνηλσλία απηή ιεηηνπξγεί κάιινλ 

αλαζηαιηηθά θαζψο απνηειεί αξλεηηθή δηαθήκηζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 
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Ο δεχηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία ιακβάλεη ρψξα 

είλαη κεηαμχ πειαηψλ (ππαξρφλησλ θαη δπλεηηθψλ) θαη πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηνχ ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο, ν πειάηεο ελδερνκέλσο αηζζάλεηαη 

φηη γίλεηαη παξαιήπηεο κελπκάησλ δηαθήκηζεο ή ελδερνκέλσο θαη πίεζεο δεδνκέλνπ 

φηη ηα φξηα δελ είλαη δηαθξηηά κεηαμχ ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο έληνλεο πξνψζεζεο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

δηαθξίλεη επαξθψο θαη κε επρέξεηα ηα φξηα πνπ επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα έρεη θαζψο 

θαη ηελ αίζζεζε φηη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία ησλ πσιήζεσλ.  

 

ΥΖΜΑ 6: Σξφπνη Δπηθνηλσλίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πήγη: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα    

Σα ρεηξνπηαζηά ζηνηρεία είλαη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ πιαηζηψλνπλ θάζε 

παξερφκελε ππεξεζία, φπσο ηα έπηπια, θαη γεληθφηεξα νηηδήπνηε κπνξεί λα έρεη 

ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα θαη ζπλάδεη κε ηελ δεκηνπξγία κηαο ζπγθεθξηκέλεο εηθφλαο 

γηα ηελ επηρείξεζε.  

πλερίδνληαο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ε άπιε θχζε ηεο ππεξεζίαο πξνθαιεί ζα 

αλαθεξζνχκε ζηελ αδπλακία απνζήθεπζεο. Οη ζπλέπεηεο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία απμεκέλνπ θφζηνπο θαη ρακειήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ παξαγσγή ζε ψξεο έληνλεο πξνζέιεπζεο πειαηψλ 

αλάινγα κε ην θαηά πφζν ζεσξείηαη πξνηηκεηέν λα ππάξρεη πξνζσπηθφ πνπ ζα 
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αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο γηα ηηο ψξεο αηρκήο πνπ φκσο παξάιιεια ζα ππφ-

απαζρνιείηαη ηηο ππφινηπεο.  

Δίλαη ινγηθφ λα εκθαλίδεη εμαηξεηηθή δπζθνιία ε πξνζπάζεηα απνζήθεπζεο 

κηαο ππεξεζίαο. Παξφια απηά ζα κπνξνχζαλ λα απνζεθεπηνχλ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά απηήο θαζηζηψληαο ηελ πην απνδνηηθή. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ε απνζήθεπζε καζεκάησλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Μηα 

ηέηνηα φκσο πξνζπάζεηα ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο 

θαζψο κεηψλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παξαιήπηε ηεο γηα ελδερφκελε δηαθνξνπνίεζε 

ηεο ή απάληεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο αλαθχςνπλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζε έλαλ ζπλδξνκεηή θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα 

ζηελ επηθνηλσλία ηνπ. 

Έλα άιιν πξφβιεκα (Γνχλαξεο 2003) απνηειεί ε δπζθνιία ηηκνιφγεζεο ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ χπαξμε ελφο αζηάζκεηνπ 

παξάγνληα πνπ είλαη ν πειάηεο. Ζ πξνζέιεπζε ηνπ πειάηε θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ 

λα επηιέμεη κηα ή θάπνηεο απφ ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο, ηη πνζφηεηα απφ ηελ θάζε 

ππεξεζία ζα θαηαλαιψζεη είλαη γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηελ δηαδηθαζία 

παξαγσγήο κηαο ππεξεζίαο φζν θαη ην θφζηνο ηεο. ην πξφβιεκα απηφ ε ιχζε κπνξεί 

λα δνζεί κφλν πξνζεγγηζηηθά κε ηελ εχξεζε ελφο κέζνπ θφζηνπο γηα ηελ παξερφκελε 

ππεξεζία θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ηηκνιφγεζε ηεο. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ σο ηψξα βαζίδνληαη ζην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο άπιεο θχζεο κηαο ππεξεζίαο. Οη ππεξεζίεο φκσο εκθαλίδνπλ αδηαηξεηφηεηα φπσο 

θαη εηεξνγέλεηα, ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ πεγή πξνβιεκάησλ. Ξεθηλψληαο κε 

ηελ αδηαηξεηφηεηα, αλαθεξφκαζηε ζηελ αδπλακία δηαρσξηζκνχ: 

1. ηεο παξαγσγήο κηαο ππεξεζίαο απφ ηνλ ηφπν θαηαλάισζεο ηεο, 

2. ηεο παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαηαλαισηή 

ζηελ παξαγσγή, θαη  

3. ησλ εκπεηξηψλ ησλ ππνινίπσλ θαηαλαισηψλ πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο.  

Ζ ζχλδεζε ηνπ ηφπνπ φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε δηαδηθαζία παξαγσγήο κηα 

ππεξεζίαο κε απηφλ ηνπ ρψξνπ ηεο θαηαλάισζεο ηεο, νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ πειάηε θαη εξγαδνκέλνπ θαζψο γηα ηελ παξνρή κηαο 
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ππεξεζίαο είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία θαη ησλ δχν. Ζ παξνπζία ηνπ πειάηε κπνξεί 

λα είλαη απαηηεηή κφλν ζηελ αξρή (ζπληήξεζε απηνθηλήηνπ), θαζφιε ηελ δηάξθεηα 

(θαζαξηζκφο πξνζψπνπ) ή αθφκε θαη λα απαηηείηαη κφλν ε πλεπκαηηθή ηνπ παξνπζία 

(ππεξεζία θαηαιφγνπ), ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε θπζηθή ηνπ παξνπζία.  

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θαηαλαισηή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία αλαγθάδεη κηα 

επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ λα παξάγεη ππεξεζίεο νη νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ 

χζηεξα απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζε φζν ην δπλαηφλ πην 

δηεπξπκέλν πεδίν επηζπκηψλ θαη δήηεζεο.  

Ζ αδηαηξεηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαζηζηά αδχλαηε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε 

κηα γεσγξαθηθά δηάζπαξηε ή απνκαθξπζκέλε πεξηνρή. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη 

ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ε δεκηνπξγία ππνθαηαζηεκάησλ ε νπνία φκσο 

ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θφζηνπο θαη ε ελζσκάησζε ηερλνινγηθψλ 

ιχζεσλ πνπ ζπλάδνπλ ζηελ θαηαλάισζε ηεο ππεξεζίαο ε νπνία φκσο πηζαλφλ λα κελ 

είλαη δπλαηφλ λα είλαη πξνζπειάζηκε απφ ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο 

απεπζχλεηαη (e-banking θαη κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν). 

ε φηη αθνξά ηελ εηεξνγέλεηα ησλ ππεξεζηψλ, κηα επηρείξεζε αδπλαηεί λα 

ζπζηεκαηνπνηήζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε απνηέιεζκα κηα ππεξεζία πνπ 

πξνζθέξεηαη ζε έλαλ θαηαλαισηή λα δηαθνξνπνηείηαη απφ κηα άιιε πνπ παξέρεηαη ζε 

θάπνηνλ άιιν ή αθφκε θαη ζηνλ ίδην ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζηηγκή. Απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ εμαξηάηαη απφ ηνλ πειάηε θαη ζε έλαλ βαζκφ έρεη ζηνηρεία ζεηηθά 

θαζψο επηηξέπεη ζηνηρεία customizing αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ησλ 

επηκέξνπο πειαηψλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: Η ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: Η ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

χκθσλα κε ηνλ Solomon (1992), θαηαλαισηήο είλαη ην άηνκν πνπ 

αληηιακβαλφκελν ηηο αλάγθεο, επηζπκίεο θαη φλεηξα ηνπ θαη πξαγκαηνπνηεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά (ζρήκα 7). Ζ ζπγθεθξηκέλε αγνξά πξαγκαηνπνηείηαη αθνχ ν 

θεξφκελνο σο θαηαλαισηήο  ιάβεη  ππ‟ φςηλ ηνπ φινπο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζπαζήζεη λα ηνπο ηθαλνπνηήζεη θαηά ην κέγηζην δπλαηφ. 

ΥΖΜΑ 7: Παξαγνληεο αγνξάο απφ Καηαλαισηέο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πήγη: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

Δχινγα ινηπφλ, δεδνκέλεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ ηα άηνκα αθφκε θαη 

ελφο θνηλνχ ζπλφινπ παξνπζηάδνπλ, ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά πέξα απφ πνιχ 

ελδηαθέξνπζα, πνιιέο θνξέο γίλεηαη απξφβιεπηε. Παξφια απηά, κηα εηαηξία ή έλαο 

νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαη λα παξακείλεη αληαγσληζηηθφο ζηνλ ηνκέα ζηνλ 

νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αληηιεθζεί ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ 

ηηο αλάγθεο πνπ αλαθχπηνπλ θαη πσο ζα κπνξέζεη λα ηηο θαιχςεη κε ηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Αο δνχκε φκσο πσο νξίδεηαη ε θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 
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χκθσλα κε ηνπο Hawkins, Best and Coney (2001), ε θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά (ή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή φπσο ζπλεζίδνπκε λα αλαθέξνπκε), 

είλαη ε κειέηε ηφζν ησλ αηφκσλ ή νκάδσλ αηφκσλ φπσο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηα 

άηνκα απηά αθνινπζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ε πξάμε ηνπο απηή (αγνξά) έρεη γηα απηνχο 

θαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζην νπνίν αλήθνπλ. 

Απηφ ην γεγνλφο απνηειεί κηα πξνέθηαζε ηνπ self concept, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία. Χο self concept νξίδεηαη ε αληίιεςε 

πνπ έρνπκε γηα ην άηνκν καο. Σν self concept θαηεγνξηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο  

Hawkins, Best and Coney (2001)  ζε 4 δηαθνξεηηθά ζηνηρεία: ην πξαγκαηηθφ, ην 

ηδεαηφ, ην πξνζσπηθφ θαη ην θνηλσληθφ (ζρήκα 8). 

ΥΖΜΑ 8: Σν Self Concept 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Πήγη: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

Ξεθηλψληαο απφ ηα δπν πξψηα ζηνηρεία, απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ αίζζεζε, 

αληίιεςε πνπ έρεη ην θάζε άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζε αληίζεζε κε ηα δπν επφκελα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ήζειε ην άηνκν λα αληηκεησπίδεηαη απφ ηξίηνπο. 

χκθσλα ινηπφλ θαη κε ηα παξαπάλσ, νη δπν ηειεπηαίνη παξάγνληεο ζπλδπάδνληαη 

άκεζα κε ηηο επηινγέο πνπ θάλεη έλα άηνκν πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα παξακείλεη ή 

θαη λα απνηειέζεη κέινο ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ πνπ ελδερνκέλσο λα κελ αλήθεη.  
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χκθσλα κε ηνλ Solomon (1992), ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή δελ είλαη 

απιά κηα αγνξά-πξάμε. Έρεη πξνεθηάζεηο ζηηο δσέο ησλ θαηαλαισηψλ, είηε πξφθεηηαη 

γηα αγνξά πξντφλησλ είηε ππεξεζηψλ ε θαηνρή ή φρη ελφο πξντφληνο ή κηαο 

επηζπκεηήο εηθφλαο, θαζψο θαη ην πψο απηή ε αγνξά θάλεη ηνλ εθάζηνηε θαηαλαισηή 

λα αηζζάλεηαη. Με άιια ιφγηα, ε ηθαλνπνίεζε δεπηεξεπφλησλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ζθνπψλ πνπ θαιείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε λα θαιχςεη. ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο 

πξαγκαηνπνηείηαη έλαο κεγάινο φγθνο αγνξψλ (πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ) πνπ ζηφρν 

έρνπλ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, επηζπκηψλ θαη νλείξσλ φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ. Κάζε άηνκν-ελ δπλάκεη θαηαλαισηήο, έρεη δηαθνξεηηθά θξηηήξηα 

ζχκθσλα κε ηα νπνία νδεγείηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά ηα νπνία δηακνξθψλνπλ 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ σο θαηαλαισηή. Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη ν άλζξσπνο σο χπαξμε 

είλαη έλα δπλακηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζπλερψο κεηαβάιιεηαη θαη εμειίζζεηαη, ηα 

θξηηήξηα ησλ επηινγψλ ηνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ επνρή ζε επνρή. 

Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηνπο Alexander, Connell and Presley (2005), ν 

αξρηθφο ζθνπφο θαηαζθεπήο θαη αγνξάο εηδψλ ξνπρηζκνχ ήηαλ ε πξνζηαζία ηνπ 

αηφκνπ απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα. Αξρηθά ινηπφλ, ε αγνξά εηδψλ έλδπζεο 

ζρεηηδφηαλ κε ηελ θάιπςε κηαο βαζηθήο αλάγθεο. Απηή ηεο επηβίσζεο. ηηο εκέξεο 

καο, ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ αληηιακβάλνληαη θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ 

έλδπζε σο θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ θάιπςε κηαο βαζηθήο αλάγθεο πνπ ζα 

πξέπεη λα θαιπθζεί. Απηφο είλαη πξνθαλψο θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε έλδπζε θαη ηα 

ζηνηρεία απηήο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνίεζεο θαη ηξφπνπ έθθξαζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θέξνληνο αηφκνπ. χκθσλα κε ηνπο Kim, Forsythe, Gu and 

Moon (2002), θάζε αγνξά πξνηφληνο ε ππεξεζίαο είλαη έλαο ηξφπνο έθθξαζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαηαλαισηή, ησλ πξνζέζεσλ ηνπ αθφκε θαη ησλ ζηφρσλ πνπ 

ζέηεη γηα ηελ δσή ηνπ. Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ πσο απνηέιεζκα απηήο ηεο αληίιεςεο 

είλαη ε απφδνζε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζε κηα αγνξά. 

χκθσλα κε ηνλ Chisnall (1994) νη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θαη ζα πξέπεη λα 

θαιπθζνχλ είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηεο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο (βηνινγηθέο αλάγθεο) ή 

κηα πξνέθηαζε ησλ αλαγθψλ πνπ ηίζεληαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη 

πξνθαλέο ινηπφλ πσο ζηελ πεξίπησζε πξνηφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

ηαπηφρξνλα θαη κε ηελ ζσκαηηθή ιεηηνπξγία αιιά θαη κε ηηο αλάγθεο πνπ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζέηεη, ε αγνξά θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη κέρξη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή θαη πνιχπινθε γηα λα γίλεη 



 

ΔΚΡΛΩΜΑΤΚΚΗ ΕΓΑΣΚΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΚΑΚΟΥ ΤΚΤΛΟΥ 2010 

 

44 

αληηιεπηή. Με άιια ιφγηα, νη ζπκπιεξσκαηηθέο επηζπκίεο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο 

κεηαηξέπνληαη ζε αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απηφ-εθηίκεζε θαζψο θαη ηελ 

απηφ-πξαγκάησζε ηνπ θαηαλαισηή. Αο δνχκε ινηπφλ πσο κπνξνχλ νη αλάγθεο λα 

θαηεγνξνηνπνηεζνχλ. 

χκθσλα κε ηνπο  Kim, Forsythe, Gu and  Moon (2002), νη αλάγθεο ηνπ 

θαηαλαισηή κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Αξρηθά 

νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο (functional needs) είλαη νη πξσηαξρηθέο αλάγθεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβίσζε. Γηα παξάδεηγκα, ε έλδπζε ή αθφκε θαη ε αλάγθε γηα 

ηελ δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ θαιήο πγείαο. πλερίδνληαο, νη θνηλσληθέο αλάγθεο 

(social needs), είλαη ή ζεσξνχληαη αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ γη αθνηλσληθνχο 

ιφγνπο. Οη θνηλσληθέο αλάγθεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή ζέζε πνπ θάζε άηνκν 

ζα ήζειε λα έρεη ή λα δηαηεξήζεη θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θνηλσληθή 

νκάδα πνπ ην άηνκν αλήθεη ή ζα ήζειε λα αλήθεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηνχ ηνπ 

ηχπνπ νη αλάγθεο δελ είλαη πξαγκαηηθέο αιιά πιαζηέο θαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηα 

ζχγρξνλν ηξφπν δσήο θαη ηα θνηλσληθά ξεχκαηα. 

Σέινο, ππάξρνπλ θαη νη εκπεηξηθέο αλάγθεο (experiential needs) φπνπ ν ελ 

δπλάκεη θαηαλαισηήο ζέιεη λα ηηο ηθαλνπνηήζεη κε ζηφρν ηελ αλαλέσζε, ή ίζσο ηελ 

επηζπκία γηα κηα ξηδηθή αιιαγή ζην επίπεδν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ. Οη αλάγθεο 

απηέο είλαη ζπλήζσο εληνλφηεξεο ζε άηνκα κηθξφηεξεο ειηθίαο θαζψο θαη ζε άηνκα 

πνπ βηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, φπσο ηα παρχζαξθα άηνκα πνπ ζα 

επηζπκνχζαλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ πέξα απφ ηα επίπεδα πγείαο ηνπο πξνο ην θαιχηεξν 

θαη ηελ εμσηεξηθή ηνπο εηθφλα δεδνκέλνπ πσο φπσο αλαθέξζεθε ε εηθφλα είλαη έλα 

απφ ηα πιένλ ηζρπξά ζηνηρεία ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία. 

χκθσλα κε ηνπο Kempf & Smith (1998) πξαγκάησζε είλαη ε ηάζε πνπ είλαη 

εκπνηηζκέλε ζε θάζε άηνκν ζχκθσλα κε ην νπνίν ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη 

«εθκεηαιιεπηεί» φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ κε ζθνπφ λα γίλεη 

θαιχηεξν θαη λα επηηχρεη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Απφ ηελ άιιε ε απηφ-πξαγκάησζε είλαη έλα κέξνο ηεο 

πξαγκάησζεο. Ζ απηφ-πξαγκάησζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ν 

θαζέλαο αθνινπζεί ζηνρεχνληαο ζηε ζπλερή ηνπ βειηίσζε κε ζθνπφ λα πεηχρεη 

ζχκθσλα κε ηα πξνζσπηθά ηνπ θξηηήξηα θαη ζηφρνπο. 
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Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απηή δηαζέηεη ζρεηίδεηαη κε θάζε είδνπο αγνξά. Απηφ 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, θάζε πξάμε ησλ κειψλ 

ηεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ ηα άιια κέιε ηεο θνηλσλίαο 

γηα απηφ. Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ πσο ζηε παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν ε εμσηεξηθή 

εηθφλα παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή κε φηη απηφ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη. 

Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ νη αγνξέο γίλνληαη απηνζθνπφο. Απηφ 

ζπκβαίλεη φηαλ νη αγνξέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο κφλν αιιά θαη ζηελ 

εηθφλα πνπ θάζε αγνξαζηήο ζα ήζειε λα έρεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν απφ ην νπνίν 

πιαηζηψλεηαη γηα απηφλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα νξίζνπκε ηνλ ξφιν ηνπ «επεξεαζηή» 

(influencer θαηά ηελ βηβιηνγξαθία) ζηηο αγνξέο. 

χκθσλα κε ηνλ Solomon (1992) ζηε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο πέξα απφ ηνλ 

πσιεηή θαη ηνλ αγνξαζηή ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ πξντφληνο, ππάξρνπλ θαη άιια άηνκα 

ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ έκκεζα ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Ο αγνξαζηήο ηνπ 

πξντφληνο, θαζψο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ην ρξήζηε ηνπ πξντφληνο ε ηεο ππεξεζίαο, 

φπσο θαη ν επεξεαζηήο πνπ είηε πξνηείλεη είηε έρεη αξλεηηθή ζηάζε ζρεηηθά κε απηφ. 

 Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Visa Europe ηνλ Απξίιην ηνπ 2007 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

εηαηξία εξεπλψλ EQD, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε πιεηνλφηεηα ησλ αγνξαζηψλ, πξνηηκά 

λα πξαγκαηνπνηεί ηηο αγνξέο-επηινγέο καδί κε  αγαπεκέλα πξφζσπα. 

Οη Milner θαη Fodness (1996) αλαθέξνπλ πσο νη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ 

πξνηφληα θαη ππεξεζίεο πνπ λα δείρλνπλ «θνκκέλα θαη ξακκέλα» ζηα κέηξα ηνπο. 

Απηή είλαη θαη ε θαηλνχξηα ηάζε ηεο βηνκεραλίαο. Απηή ε ζρεηηθά πξφζθαηε 

επηζπκία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αλάγθε γηα δηαθνξεηηθφηεηα αιιά θαη γηα 

δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε θαη κνλαδηθφηεηα. πλεπψο, νη κέζνδνη πξνψζεζεο γηα ην 

πξνηνλ ή ηελ ππεξεζία είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνηίκεζε ή ηελ 

απφξξηςε ηνπ. Ζ ζέζε πνπ ιακβάλεη είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Θα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο φπνπ ζχκθσλα κε ηνπο Hawkins, Best and 

Coney (2001)  ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ήζειαλ νη ελ δπλάκεη πειάηεο λα 

ην/ηελ αληηκεησπίδνπλ. 
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Παξάιιεια, πέξα απφ ηελ πξνψζεζε ππάξρνπλ θαη άιινη ιφγνη πνπ νδεγνχλ 

έλα άηνκν λα πξαγκαηνπνηήζεη ή φρη κηα αγνξά φπσο ην ίδην ην πξντφλ ή ε ππεξεζία, 

ε ηηκή ζηελ νπνία πξνζθέξεηαη ή παξέρεηαη φπσο θαη νη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο, επηπέδνπ θαιιηέξγεηαο θαη ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο θαηά ηνλ ηψκθν 

(2002). χκθσλα κε ηνλ Kotler (1999), ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή εμαξηάηαη 

θαη απφ πξνζσπηθνχο θαη ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο. Απηνί νη παξάγνληεο ζα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππ‟νςηλ κε ζθνπφ λα πεηχρεη ε πνξεία ελφο πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο αλεμαξηήησο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη. Ξεθηλψληαο, ην επίπεδν 

θαιιηέξγεηαο θαη ελ γέλεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν κεγαιψλεη θαη αλαπηχζζεη 

ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ, ε λννηξνπία πνπ εκπνηίδεηαη ζην 

άηνκν απφ ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν κηαο ρψξαο θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε κηα αγνξά. 

Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο, ππαγνξεχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν ζην νπνίν έλα άηνκν αλήθεη ή ζα ήζειε λα αλήθεη ζπκπεξηθέξεηαη. Οη 

θνηλσληθνί παξάγνληεο δηαζέηνπλ ηδηαίηεξε δχλακε θαη ζεκαληηθφηεηα δεδνκέλνπ φηη 

θάζε άλζξσπνο είλαη θχζεη θνηλσληθφ νλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ επηζπκνχλ λα 

απνηεινχλ κέξνο ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ζε θακία πεξίπησζε λα απνθιείνληαη 

απφ απηφ. Απηφ θαηαδεηθλχεη θαη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ 

αθνινπζνχλ ηα επηηαγέο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ αξεζθείαο φρη απαξαίηεηα φκσο 

ιφγσ ζπκθσλίαο κε ηηο ηδέεο θαη ηηο αμίεο πνπ πξεζβεχνπλ. χκθσλα κε ηνπο Kim, 

Forsythe, Gu and Moon (2002), νη θνηλσληθέο αμίεο παίδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά 

ξφιν ζηελ επηινγή γηα κηα αγνξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, θαηαδεηθλχνληαο θαη‟ 

απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ «επεξεαζηή» πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ. 

Δπηπιένλ νη πξνζσπηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο, 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ην θάζε άηνκν έρεη ζέζεη. Πξαθηηθά ινηπφλ, νη 

πξνζσπηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο είλαη αιιειέλδεηνη δεδνκέλνπ φηη έρνπλ 

ακθφηεξνη λα θάλνπλ κε ηελ εηθφλα θαη ηελ αληίιεςε πνπ νη άιινη θαη ην ίδην άηνκν 

ζρεκαηίδεη γηα ην άηνκν. Παξάιιεια, ηφζν νη θνηλσληθνί φζν θαη νη πξνζσπηθνί 

παξάγνληεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζρέζε θαζψο ε απηφ-πξαγκάησζε κπνξεί λα επηηεπρζεί 

ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη θνηλσληθφ επίπεδν.  
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Δπηπξφζζεηα, νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. Γελ είλαη 

ηπραία ε έθθξαζε “shopping therapy”  πνπ απνηειεί ίζσο ηελ θαιχηεξε απφδεημε. 

χκθσλα κε ηνπο ςπρνιφγνπο, ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο αγνξάο δξα αγρνιπηηθά θαη 

επηπιένλ ζπλάδεη ηφζν ζηελ θαιχηεξε δηάζεζε αθφκα θαη ζηελ πξνζέιθπζε 

πξνζνρήο θαη ελδηαθέξνληνο. Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ πσο νη ςπρνινγηθνί, 

πξνζσπηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο κάιινλ δελ δξνπλ αλεμάξηεηα αιια 

ζπλεπηθνπξηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά.    

Σέινο, ε ηερλνινγία πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη ξαγδαία επηηάζζεη ηελ ππαθνή 

ζηελ εμέιημε ηεο απηή κηαο θαη ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ ε «γξήγνξε» θαζεκεξηλφηεηα 

βειηηψλεηαη κε ηηο λέεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο πνπ εμνηθνλνκνχλ ρξφλν αιιά κάιινλ 

φρη ρξήκα.  

Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ φηη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα πξνβιέςνπκε ηελ 

ζπκπεξηθνξά ελφο θαηαλαισηή. Παξφια απηά έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα λα 

εξκελεπηεί θαη ζε φπνην βαζκφ απηφ είλαη εθηθηφ λα πξνβιεθζεί. Καηά ηνλ Solomon 

(1992) ε ζπκπεξηθνξά ελφο θαηαλαισηή κπνξεί λα ειερζεί ζχκθσλα κε ην ABC 

κνληέιν. Σν θάζε έλα γξάκκα ζεκαηνδνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Αο 

εμεηάζνπκε ινηπφλ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν. Ξεθηλψληαο απφ ην γξάκκα Α, 

ρξεζηκνπνηείηαη πξνθχπηνληαο απφ ηε ιέμε affect πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πνπ έλαο ελ δπλάκεη θαηαλαισηήο αηζζάλεηαη φηαλ ζθνπεχεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα αγνξά, πσο ζθνπεχεη λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ηνπ ή θαη ηελ 

επηζπκία πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηήλ.   

Σν δεχηεξν γξάκκα ηνπ κνληέινπ αλαθέξεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά (Behavior) 

πνπ ζπλδέεηαη κε ην ηη ζηνρεχεη ην άηνκν λα θάλεη επηιέγνληαο ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. Σέινο, ην γξάκκα C πξνθχπηνληαο απφ ηε ιέμε cognition 

αλαθέξεηαη ζηε αληίιεςε πνπ έρεη έλαο θαηαλαισηήο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή 

ππεξεζίαο ελδηαθέξνληνο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο πνπ ζα θαιπθζνχλ θαη 

ηθαλνπνηεζνχλ κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ABC 

κνληέινπ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ζε ηεξαξρία. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα ηξία απηά 

ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη θη έρνπλ βαξχηεηα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα 

θαη ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Σν 

γεγνλφο απηφ ππνζηεξίδεη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πηζαλψλ θαη ελ δπλάκεη 
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αγνξαζηψλ φπσο θαη ε πνηθηιία ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ έρνπλ νη πειάηεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ δπζθνιία  πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα λα εμεγεζεί ε ινγηθή 

πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ θάζε αγνξαζηηθή δηαδηθαζία.  

Σέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζχκθσλα κε ηνλ Γνχλαξε (2003) νη 

θαηαλαισηέο ππεξεζηψλ απνδέρνληαη θαη δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εκπεηξία 

ηξίησλ πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη ηελ ππεξεζία παξά ηελ δηαθήκηζε πνπ εχινγα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ παξνρέα ηεο. Οη πειάηεο, δπλεηηθνί θαη κε αμηνινγνχλ ηελ 

πνηφηεηα κηαο ππεξεζίαο ζχκθσλα κ ηελ ηηκή, ηελ γλψζε, εμεηδίθεπζε θαη ηελ 

γεληθφηεξε εμσηεξηθή εηθφλα ηνπ παξνρέα θαζψο θαη ησλ πιηθψλ αγαζψλ πνπ 

ζπλάδνπλ ζηε ζπλνιηθφηεξε πξνζπάζεηα.  Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ζην νπνίν 

πξέπεη λα δνζεί έκθαζε είλαη φηη νη πειάηεο ηείλνπλ λα δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο κε ηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ φηαλ απηνί είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κε απνηέιεζκα λα κελ αιιάδνπλ εχθνια παξνρείο γηα 

κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία αλαθνξάο.  

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιν λα πξνβιεθζεί δεδνκέλνπ φηη ζρεκαηίδεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ 

έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ εχθνια κεηαβάιινληαη δεδνκέλνπ φηη βαζίδνληαη ζηηο 

αλζξψπηλεο επηζπκίεο θαη φρη κφλν ζηηο αλάγθεο πνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ 

ζρεηηθά νκνίσλ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: Η ΕΡΕΤΝΑ 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: Η ΕΡΕΤΝΑ 

4. 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο αλαθέξεηαη δηαξθψο ε ιέμε έξεπλα, ε νπνία κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ε έξεπλα 

απνηειείηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ ζα νδεγήζεη ηνλ εξεπλεηή ή ην 

άηνκν εθείλν πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβεη ηηο νξζφηεξεο απνθάζεηο. Έλαο εξεπλεηήο κπνξεί λα αζρνιείηαη ζε έλα 

εξγαζηήξην πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςεη θάησ ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο θαη γηα πνηνχ 

ιφγνπο έλα θαηλφκελν ιακβάλεη ρψξα. Παξάιιεια, έλαο κάλαηδεξ ή κηα νκάδα 

αλζξψπσλ εληεηαικέλα απφ απηφλ κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ κηα έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα 

βξεζνχλ ιχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα ελδηαθέξνληνο φπσο ε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ κηαο εηαηξίαο ή ελφο νξγαληζκνχ ζηελ αγνξά φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.  

χκθσλα κε ηνλ Sekaran (2003), business research είλαη κηα νξγαλσκέλε 

ζπζηεκαηηθή, βαζηδφκελε ζε πιεξνθνξίεο, θξηηηθή, αληηθεηκεληθή θαη επηζηεκνληθή 

αλαδήηεζε- έξεπλα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. πλεπψο, ε έξεπλα (business 

research) απνηειεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ επηζπκεηά ζα νδεγήζεη ζηελ 

επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο πνπ θαζηζηά ηελ έξεπλα απαξαίηεηε. Ζ επίιπζε κέζσ ηεο 

έξεπλαο δελ ζα πξέπεη λα είλαη απιά επαξθήο αιιά θαη απνηειεζκαηηθή. Απηφο είλαη 

ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη έξεπλεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά δνκεκέλεο θαη λα 

δηεμάγνληαη κε ην ζσζηφ ηξφπν. 

Θα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ λα δηαρσξίζνπκε ηηο δχν δηαθνξεηηθέο 

παξαδνρέο ζε κηα έξεπλα: ηελ επηζηεκνινγία θαη ηελ νληνινγία. χκθσλα κε ηνπο  

Bryman θαη Bell (2007), ε επηζηεκνινγία είλαη ζπλδεδεκέλε κε εξσηήζεηο πνπ 

θξίλνπλ αλ θάηη κπνξεί λα ζεσξεζεί απνδεθηφ ή φρη. Παξφια απηά, έλα 

επηζηεκνινγηθφ ζέκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ζεηηθηζκφ (positivism) ή κε 

εξκελεπηηθφ ηξφπν (interpretivism). Ο ζεηηθηζκφο ρξεζηκνπνηεί θαλφλεο θαη κεζφδνπο 

πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο κε ζθνπφ λα εμεηαζηνχλ θαη λα 

εξκελεπηνχλ ηα θνηλσληθά θαηλφκελα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε 

ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζηξαηεγηθή ζηελ έξεπλα έηζη 

ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν άηνκα θαη αληηθείκελα 

ελδηαθέξνληνο (Bryman θαη Bell, 2007) θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην άηνκν πνπ 
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δηεμάγεη ηελ έξεπλα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα πνπ 

ελδερνκέλσο πθίζηαηαη. 

Χζηφζν, είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν γηα ηνλ εξεπλεηή λα παξακείλεη 

ακεξφιεπηνο αλαθνξηθά κε έλα ζέκα - πξφβιεκα γηα ην νπνίν είλαη ζεσξεηηθά 

εληεηαικέλνο λα επηιχζεη. Δηδηθά αλ έλαο εξεπλεηήο απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ην 

manager κηαο επηρείξεζεο πνπ πξνζπαζεί λα βξεη ιχζεηο γηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε απηήλ, είλαη αξθνχλησο δχζθνιν λα παξακείλεη αληηθεηκεληθφο 

παξαηεξεηήο δεδνκέλνπ φηη γλσξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη πηζαλά νξηζκέλεο απφ ηηο 

αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ή δεκηνχξγεζαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πξνο δηφξζσζε. 

Παξά ηελ πξνθαλή δπζθνιία, φηαλ έλαο εξεπλεηήο είλαη απφιπηα 

ακεξφιεπηνο θαη νπδέηεξνο αλαθνξηθά κε θάπνην ζέκα ζα ηνπ δψζεη ην πιενλέθηεκα 

λα ειέγμεη θαη λα κεηξήζεη φιεο ηηο παξακέηξνπο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε. Μεξηθέο θνξέο, ε νπδεηεξφηεηα ζηελ 

αληηκεηψπηζε ελφο ζέκαηνο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεξεο 

αληηκεηψπηζεο δηφηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εκπφδην λα γίλεη αληηιεπηφ 

θαη ηα νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πην 

απνηειεζκαηηθά. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Παξφιν πνπ ε γλψζε κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά 

απφ δηαθνξεηηθά άηνκα, ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

αθφκε θαη αλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάζε άηνκν ηελ αληηιακβάλεηαη θαη ηε 

ρξεζηκνπνηεί ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή δηαθνξνπνηείηαη θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη ζεσξίεο γηα ηελ δσή.  

Αληίζεηα, ε νληνινγία αζρνιείηαη κε ηε θχζε ησλ θνηλσληθψλ νληνηήησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νληνινγία αζρνιείηαη κε ηε ζπζρέηηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θνηλσληθψλ νληνηήησλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. χκθσλα κε ην 

αληηθεηκεληθφ θνκκάηη ηεο νληνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ηα θνηλσληθά γεγνλφηα φπσο 

θαη ε αηηία χπαξμεο ηνπο είλαη αλεμάξηεηα ησλ θνηλσληθά πξάηηνλησλ (ή δξψλησλ?) 

(Bryman θαη Bell, 2007). Ζ άιιε πξνζέγγηζε ηεο νληνινγίαο (constructionism)  

παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα θαη ηελ εξκελεία ηνπο σο απνηέιεζκα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηα θνηλσληθά δξψκελα (Bryman θαη Bell, 2007). χκθσλα κε ηνλ Sowa (2008) ε 

νληνινγία αζρνιείηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πξαγκάησλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ 

ή φρη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 
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χκθσλα κε ηελ θνλζηξαμηνληζηηθή (constructionism)  ζέζε- πξνζέγγηζε ηεο 

νληνινγίαο, ηα γεγνλφηα δελ είλαη κφλν απνηέιεζκα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

αιιά ηαπηφρξνλα κεηαβάιινληαη ζπλερψο, ελψ ζηελ αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε 

(objectivism) σο πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα  σο αλεμάξηεηα 

θαη κε ζρεηηδφκελα κε ηα κέιε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ (Bryman 

θαη Bell, 2007).    

Θα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα δηαρσξίζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κηα έξεπλα κπνξεί λα δηεμαρζεί. χκθσλα κε ηνλ Sekaran (2003), ππάξρνπλ δπν 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο έξεπλαο: ε εθαξκνδφκελε (applied) θαη ε βαζηθή (basic). Ζ 

εθαξκνδφκελε ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ ζπκβαίλεη ζε κηα 

επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ θαζψο θαη ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο επίιπζεο. Απφ ηελ 

άιιε, ν βαζηθφο ηξφπνο έξεπλαο ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ελ δπλάκεη 

πξνβιεκάησλ θαη πσο απηά ζα κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο πξαγκαηνπνηνχκε αθφκε 

θαη αζπλαίζζεηα έξεπλεο κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ηεο αιήζεηαο γηα ζέκαηα θαη γεγνλφηα 

ελδηαθέξνληνο. Κάζε άηνκν δηαζέηεη ηελ δηθή ηνπ κεζνδνινγία γηα λα αλαθαιχςεη 

ηελ αιήζεηα. Απηφ αθξηβψο ην ζεκείν θαζηζηά ηελ έξεπλα κηα δπλακηθή δηαδηθαζία 

δεδνκέλνπ φηη επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ην ή ηα άηνκα πνπ ηελ δηεμάγνπλ. Όπσο 

είλαη πξνθαλέο ινηπφλ, ππάξρνπλ πνιιαπινί ηξφπνη λα θαηαθηεζεί ε αιήζεηα θαη έλα 

ζχλνιν πιεξνθνξηψλ πνπ ηελ πεξηέρνπλ. πλεπψο δελ ππάξρεη κφλν έλαο ηξφπνο γηα 

ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ αιιά έλαο απνηειεζκαηηθφο. 

πκπεξαζκαηηθά, ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ πξνζπάζεηα λα αλαθαιχςεη 

θάπνηνο ηελ αιήζεηα, ε αληηθεηκεληθφηεηα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα γεγνλφηα 

αληηκεησπίδνληαη είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ απαξαίηεηε. Δπηπξφζζεηα, ζε θάζε ζέκα 

ελδηαθέξνληνο, δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ θαη απηφο είλαη ν 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν εξεπλεηήο νθείιεη λα βξεη ην νξζφηεξν θαη ην πιένλ αξκφδνλ 

κνλνπάηη γηα λα επηηχρεη ζε απηή ηνπ ηελ πξνζπάζεηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ δχν ηξφπνη πνπ έλαο δπλεηηθφο εξεπλεηήο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα θέξεη εηο πέξαο κηα έξεπλα: ε πνζνηηθή 

(quantitative) θαη ε πνηνηηθή (qualitative) κέζνδνο. χκθσλα κε ηνπο Hanson θαη 

Grimmer (2005), ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ θαη ε 

ρξήζε θαζεκίαο εμ‟ απηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ θχζε ηεο δηεμαγφκελεο έξεπλαο.  
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Ζ πνηνηηθή κέζνδνο πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα κνλνπάηηα πνπ βνεζνχλ ηνλ 

εξεπλεηή λα εθκαηεχζεη πνηνηηθά δεδνκέλα. Με άιια ιφγηα, κε ηελ ρξήζε ηεο 

πνηνηηθήο κεζφδνπ έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κφλν κε 

ιέμεηο θαη φρη αξηζκεηηθά. Οη Bryman θαη Bell (2007) ππνζηεξίδνπλ πσο ε έξεπλα 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ πνηνηηθή κέζνδν βαζίδεηαη θαη ζηελ επαγσγηθή πξνζέγγηζε. Ο 

εξεπλεηήο δειαδή ρξεζηκνπνηεί ηελ ζεσξία πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ θαη ζρεηίδεηαη 

κε ην πξνο δηεξεχλεζε ζέκα κε ζθνπφ λα ην ζπλδπάζεη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο πνπ δηεμήγαγε θαη ηειηθά ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαγφκελε ζεσξία.  

Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

αληηιήςεσλ θαη ησλ γεληθφηεξσλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ αηφκσλ αλαθνξηθά κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ελδηαθέξνληνο. χκθσλα κε ηνπο Cooper θαη Schindler (2006), ε 

πνηνηηθή κέζνδνο έρεη σο ζηφρν λα πξνζθέξεη κηα πεξηγξαθηθή αιήζεηα γηα ην ζέκα 

ελδηαθέξνληνο ηεο έξεπλαο. Να πξνζθέξεη ζηνηρεία θαη γεγνλφηα πνπ εμεγνχλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. χκθσλα κε ηνπο McDaniel 

θαη Gates (2002) ε πνηνηηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί κηθξά δείγκαηα θαη δείρλεη λα 

είλαη πην δεκνθηιήο γηαηί πεξηγξάθεη ηηο ηάζεηο ησλ αηφκσλ ζηα νπνία απεπζχλεηαη 

θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ κπνξεί λα παξαζηήζεη αξηζκεηηθά ηα επξήκαηα ηεο. 

χκθσλα κε ηνπο McDaniel θαη Gates (2002) ε δεκνηηθφηεηα βαζίδεηαη ζην θφζηνο 

δεδνκέλνπ φηη ε πνηνηηθή κέζνδνο είλαη νηθνλνκηθφηεξε θαη κπνξεί λα εθθξάζεη 

θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ πνζνηηθή κέζνδν. 

Ζ πνηνηηθή κέζνδνο ζχκθσλα κε ηνλ Sekaran (2003) κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ πεγή πιεξνθνξηψλ είηε πξσηνγελή είηε δεπηεξνγελή δεδνκέλα. 

Οη πξσηνγελείο πεγέο απνηεινχληαη απφ ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ ζπλεληεχμεηο θαη εξσηεκαηνιφγηα πνπ αλαθέξνληαλ ζε άηνκα 

ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην ζέκα ελδηαθέξνληνο. Οη δεπηεξνγελείο πιεξνθνξίεο 

απνηεινχληαη απφ πεγέο θαη απνηειέζκαηα πνπ παξήρζεζαλ απφ άιιεο έξεπλεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζην παξειζφλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ ελδερνκέλσο λα είλαη απνπξνζαλαηνιηζηηθά 

δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα πεξηέρνπλ ζηνηρεία ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ εξεπλεηψλ νπφηε 

θαη ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη, λα θξίλνληαη θαη λα ζπγθξίλνληαη κε ηα απνηειέζκαηα 

εξεπλψλ ζπλαθνχο ζέκαηνο. 



 

ΔΚΡΛΩΜΑΤΚΚΗ ΕΓΑΣΚΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΚΑΚΟΥ ΤΚΤΛΟΥ 2010 

 

53 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν άηνκα πνπ επηζπκνχλ ή θαη ρξήδνπλ ηεο βνήζεηαο εηδηθψλ 

δηαηηνιφγσλ θαη δηαηξνθνιφγσλ επηζπκνχλ λα αληηκεησπίδνληαη. ε κηα πξνζπάζεηα 

απνθπγήο ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ, κφλν πξσηνγελείο πεγέο πιεξνθνξηψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ππάξρνπζα ζεσξία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Γεδνκέλνπ φηη ην 

πεξηβάιινλ πνπ ηα άηνκα ελδηαθέξνληνο (νκάδα ζηφρνο) δνπλ ζπλερψο 

κεηαβάιιεηαη, είλαη παξαπάλσ απφ πξνθαλέο φηη κεηαβάιινληαη ηφζν νη ζπλήζεηεο 

ηνπο φζν θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ελ γέλεη. 

πλεπψο, κηα ππνζεηηθή έξεπλα ζην παξειζφλ ζα παξνπζηάδεη απνηειέζκαηα 

απνιχησο δηαθνξεηηθά νπφηε θαη ε κφλε ηνπο ζπλεηζθνξά ζα ήηαλ ζε επίπεδν 

ζχγθξηζεο ηνπ παξειζφληνο κε ην παξφλ. 

ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν ζα είλαη απαξαίηεην λα δηαρσξίζνπκε ηηο έλλνηεο 

ηεο κεζφδνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο. Ζ κεζνδνινγία είλαη ε εθηίκεζε ηεο βαξχηεηαο 

θαη εγθπξφηεηαο ησλ κεζφδσλ πνπ αθνινπζνχληαη κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο. Ζ αμηνπηζηία πνπ κηα έξεπλα ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη θαη λα παξνπζηάδεη, είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο αθνχ θαηακαξηπξά φηη ηα 

παξαγφκελα απνηειέζκαηα πέξαλ απφ δηάξθεηα, κπνξνχλ κε αθξίβεηα λα 

παξνπζηάζνπλ ηελ αιήζεηα. χκθσλα κε ηνλ Sekaran (2003) ε αθξίβεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ κηαο έξεπλαο ζρεηίδεηαη κε ηελ κέγηζηε δπλαηή ζπλεηζθνξά ησλ 

εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη. Τπάξρνπλ πνιιά ηεζη ειέγρνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 

Σέηνηνπ είδνπο ηεζη ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν θαη κε ηελ κνξθνινγία ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο έλαο εξεπλεηήο κπνξεί λα 

ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο απφ πξσηνγελείο πεγέο. Οη ηξφπνη ή δηαθνξεηηθά, ηα εξγαιεία 

πνπ έλαο εξεπλεηήο έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ νλνκάδνληαη κέζνδνη ζχκθσλα κε ηνλ 

Bryman (2008). Μέζνδνη είλαη ηφζν ηα εξσηεκαηνιφγηα φζν θαη νη ζπλεληεχμεηο. 

πλεληεχμεηο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ φπσο θαηά πξφζσπνλ, κέζσ ηειεθψλνπ ή 

δηαδηθηχνπ, πξνζσπηθά εξσηεκαηνιφγηα ή αθφκε θαη παξαηήξεζε αηφκσλ 

απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα: ηελ 

εμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ θαη ζρεηηθψλ κε ην ζέκα πιεξνθνξηψλ. Μεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απηψλ ηχπσλ, νξηζκέλεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν θαηάιιειεο ή απνηειεζκαηηθέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 
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Κάζε κηα κέζνδνο ραξαθηεξίδεηαη ηφζν απφ πιενλεθηήκαηα φζν θαη απφ 

κεηνλεθηήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ, έλαο εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα κεζφδνπο έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη ηα ελδερφκελα 

κεηνλεθηήκαηα κηαο έξεπλαο απφ ηα πιενλεθηήκαηα κηαο δεχηεξεο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν ζπλεληεχμεηο φζν θαη 

εξσηεκαηνιφγηα πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί απνηειεζκαηηθά ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν άηνκα ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε εηδηθνχο δηαηηνιφγνπο-δηαηξνθνιφγνπο ή θαη 

ηλζηηηνχηα αδπλαηίζκαηνο ζα επηζπκνχζαλ λα αληηκεησπίδνληαη. Ξεθηλψληαο ινηπφλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Sekaran (2003) ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζπλεληεχμεσλ. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, νη ζπλεληεχμεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηειεθψλνπ, 

δηαδηθηχνπ ή θαη θαηά πξφζσπνλ. ε θάζε πεξίπησζε, κηα ζπλέληεπμε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ παξνπζία ηνπ ζπλεληεπθηή πνπ ζέηεη εξσηήζεηο ζην 

ζπλεληεπμηαδφκελν κε ζθνπφ λα αλαθαιχςεη ηηο πεπνηζήζεηο αλαθνξηθά κε ην ζέκα 

ηεο έξεπλαο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, επηιέρζεζαλ θαηά 

πξφζσπνλ ζπλεληεχμεηο δηφηη θξίζεθαλ σο πην απνηειεζκαηηθέο θαη βνεζεηηθέο γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα. Οη θαηά πξφζσπνλ ζπλεληεχμεηο επηηξέπνπλ ζηνλ 

εξεπλεηή λα θξίλεη ηελ αθξίβεηα ησλ ιεγνκέλσλ πίζσ απφ ηηο εθθξαδφκελεο ιέμεηο 

αλαθνξηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Δπηπξφζζεηα, νη θαηά πξφζσπνλ ζπλεληεχμεηο δεκηνπξγνχλ έλα θηιηθφηεξν 

πεξηβάιινλ θαη ζε έλα ζεκείν ζπλαηζζήκαηα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ δπν 

ζπλνκηιεηψλ. Καηά ζπλέπεηα απηφ κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ. πλερίδνληαο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, νη 

ζπλεληεχμεηο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δνκεκέλεο θαη κε δνκεκέλεο. Οη 

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο αθνινπζνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία εξσηήζεσλ 

αλάινγα κε ην είδνο αιιά θαη ην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξέπεη λα λα 

ζπιιερζνχλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ζπλεληεχμεσλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

κε θάζε ηξφπν (ηειέθσλν, θαηά πξφζσπνλ, δηαδίθηπν) δεδνκέλνπ φηη νη εξσηήζεηο 

πνπ ζα ηεζνχλ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκέλεο. Οη δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο 

πεξηνξίδνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ θαη εκκέλνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πιάλν δεδνκέλσλ κε επηηξέπνληαο ζηνλ εξεπλεηή λα απνθαιχςεη δεδνκέλα πνπ 

πηζαλφλ λα κελ κπνξνχζε λα θαληαζηεί ζχκθσλα κε ηνπο McDaniel θαη Gates 

(2002). 
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Αληίζεηα, νη κε δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ζπδήηεζεο 

πνπ θαηεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ελδηαθέξνληνο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ εξεπλεηή λα νδεγήζεη ηελ ζπδήηεζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ κπνξεί λα 

αλαθχςνπλ αθφκε θαη ζηελ πνξεία ηεο ζπδήηεζεο. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή 

πξνζπάζεηα ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο κεηθηφο ηχπνο ζπλεληεχμεσλ πνπ επηηξέπεη ζην 

ζπλεληεπμηαδφκελν λα εθθξαζηεί κε ηξφπν ειεχζεξν θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

απνηειέζεη πεγή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Οη ζπλεληεχμεηο απεπζχλνληαη ζε άηνκα 

παρχζαξθα ή ππέξβαξα αλεμαξηήησο θχινπ θαη ειηθίαο, ηα νπνία επηζπκνχλ ή 

ρξήδνπλ βνήζεηαο απφ εηδηθνχο δηαηηνιφγνπο- δηαηξνθνιφγνπο ή ηλζηηηνχηα 

αδπλαηίζκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ 

λα είλαη πέξα απφ αληηθεηκεληθά λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηθαλνπνηεηηθά ζε φγθν γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηα θαηά ην δπλαηφλ ζθαηξηθφηεξεο εηθφλαο. 
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4.2 ΔΕΙΓΜΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα εξσηεκαηνιφγηα ρξεζηκεχνπλ επίζεο σο 

πξσηνγελή πεγή δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ 100 εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ πξνο 

ζπκπιήξσζε ζε άηνκα εληφο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Ο αξηζκφο απηφο δελ επηιέρζεθε ηπραία αιιά γηα πξνο 

επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Αθελφο ηελ παξνπζίαζε κηαο βέιηηζηεο θαη πην 

νινθιεξσκέλεο θαηά ην δπλαηφλ εηθφλαο θαη αθεηέξνπ ηελ δηεπθφιπλζε ζηε 

δεκηνπξγία πνζνζηψλ γηα ηελ ζρεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. χκθσλα 

κε ηνλ Sekaran (2003) ην θαιχηεξν κέγεζνο δείγκαηνο είλαη εθείλν πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη θπζηθά ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηνπ 

γεληθφηεξνπ πιεζπζκνχ πνπ ζέινπκε λα πεξηγξάςνπκε. 

ε φηη αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπο, ηα εξσηεκαηνιφγηα πεξηέρνπλ εξσηήζεηο 

πνπ δελ ζρεηίδνληαη επζέσο κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα 

εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνχ ηχπνπ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ δεκηνπξγία νκάδσλ 

ελδηαθέξνληνο. Δίλαη πξνθαλέο πσο ηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη αλψλπκα θαη πεξηέρνπλ 

εξσηήζεηο πνπ δελ πξνζβάιινπλ πξνζσπηθέο πηπρέο ηεο δσήο ησλ εξσηεζέλησλ, 

φπσο δηαθαίλεηαη θαη ζην παξάξηεκα φπνπ θαη παξαηίζεληαη. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

απηά, πεξηέρνπλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ κε απαληήζεηο ηχπνπ λαη ή φρη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε νκαδνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ απνθπγή 

απνπξνζαλαηνιηζηηθψλ απαληήζεσλ. Παξάιιεια, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη 

εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βάξνο, ην χςνο θαη ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε θαηεγνξίεο ππέξβαξσλ ή 

παρχζαξθσλ αηφκσλ. 

Παξφια απηά, ππήξμαλ πεξηνξηζκνί ζηελ δηαδηθαζία απφδνζεο θαη 

ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηε βηβιηνγξαθία 

πνπ παξαηίζεηαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο απηήο, ν ςπρνινγηθφο 

παξάγνληαο ζηα άηνκα πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ππέξβαξα ή παρχζαξθα είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλνο θαζηζηψληαο ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ πξνζέγγηζε ηνπο γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Παξφια απηά, γηα ηελ απνθπγή θαηά ην 

πιείζηνλ ηεο άξλεζεο ιφγσ ηνπ πξναλαθεξζέληνο ιφγνπ, ηα εξσηεκαηνιφγηα χζηεξα 

απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπο εζσθιείνληαλ ζε θάθειν κε επηηξέπνληαο ηε δηάθξηζε 
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ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ θαη δηαζθαιίδνληαο θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ηελ 

εγθπξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλνληαη. 

Παξφια απηά, ε πξνζπάζεηα λα πεηζζνχλ πεξαζηηθνί θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην απηφ ήηαλ αξθνχλησο δχζθνιε γηα ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο. Παξά ην γεγνλφο απηφ, νξηζκέλνη εθ ησλ εξσηεζέλησλ 

απνδείρζεθαλ φρη κφλν θηιηθνί αιιά θαη κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Σειηθά, ε πξνζπάζεηα απηή ηειεζθφξεζε 

επηηπρψο κε έλαλ φγθν δεδνκέλσλ πνπ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ βηβιηνγξαθία, 

απνδεηθλχνληαο πσο νη πειάηεο - ελ δπλάκεη θαηαλαισηέο ππεξεζηψλ αθνινπζνχλ 

κηα ζπγθεθξηκέλε ινγηθή γηα λα ιάβνπλ κηα απφθαζε επηινγήο ή απφξξηςεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξαηίζεληαη ζην θεθάιαην «ζπδήηεζε - απνηειέζκαηα» 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έιαβε ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Μάξηηνο 

– Απξίιηνο 2010. Σφζν ην εξσηεκαηνιφγην, φζν θαη νη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο 

πξνέθπςαλ απφ ηηο αλάγθεο πνπ ε βηβιηνγξαθία θαζφξηζε ρσξίο λα έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί σο πξφηππν θάπνην πξνυπάξρνλ εξσηεκαηνιφγην ελψ ηέινο ε κειέηε 

ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Microsoft Excel, δεδνκέλνπ 

φηη ην δείγκα ήηαλ κηθξφ δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα εχθνινπ ρεηξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ. 
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50%
50%

ΑΝΔΡΕ

ΓΤΝΑΚΚΕ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΤΗ ΕΤΡΗΜΑΣΨΝ 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΤΗ ΕΤΡΗΜΑΣΩΝ 

5.1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΕΤΡΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ (ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ) 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ εηζαγσγή, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα 

εμεηάζνπκε θαηά πφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ 

αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παρπζαξθία επζπγξακκίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ελ ιφγσ αγνξά: ηα 

ηλζηηηνχηα αδπλαηίζκαηνο θαη νη δηαηηνιφγνη θαη δηαηξνθνιφγνη. Γηα λα κπνξέζνπκε 

λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε απηφ ην ζέκα 100 εξσηεκαηνιφγηα 

ζπκπιεξψζεθαλ, ησλ νπνίσλ ηφζν ε νξγάλσζε φζν θαη ην πεξηερφκελν παξαηίζεηαη 

ζην Appendix. 

Καηαξράο, ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο φπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζηελ βηβιηνγξαθηθή ζεψξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο 

πξνζπάζεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη αθνινπζψληαο ηελ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ φπσο 

απηέο αλαθέξνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνθαιχςνπκε πσο 

ζρεηίδνληαη ηφζν νη αλάγθεο φζν θαη νη επηζπκίεο πνπ ζέινπλ ή πξέπεη λα 

απεπζπλζνχλ ζε θάπνηνλ εηδηθφ (δηαηηνιφγν- δηαηξνθνιφγν) ή ζε έλα εμεηδηθεπκέλν 

θέληξν κε ηηο παξερφκελεο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ππεξεζίεο. 

Ζ θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλαθνξηθά κε ην θχιν φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

αθφινπζν δηάγξακκα (ζρήκα 9) έγηλε θαηά ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα έρνπκε θαηά ην 

δπλαηφλ αληηθεηκεληθφηεξε εηθφλα θαη γηα απηφ ην ιφγν επηιέρζεθε ην δείγκα λα είλαη 

ηζνκνηξαζκέλν κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. 

ΥΖΜΑ 9 : Καηαλνκή δείγκαηνο ζε πνζνζηά αλά θχιν 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 
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Ζ ειηθία ηνπ δείγκαηνο θαη πψο απηή θαηαλέκεηαη απνηειεί επίζεο έλα 

δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα δηαθνξνπνηεί 

ηφζν ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο επηζπκίεο ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ. ην αθφινπζν 

δηάγξακκα (ζρήκα 10) ζα παξαζηαζεί ε θαηαλνκή ησλ ειηθηψλ αλά πεληαεηία 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη επθνιφηεξε ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. 

ΥΖΜΑ 10 : Καηαλνκή δείγκαηνο ζε πνζνζηά αλά ειηθία 

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

Όπσο βιέπνπκε ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ είλαη ειηθίαο 30 έσο 35 εηψλ ελψ αθνινπζνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ νη 

ειηθίεο 24 έσο 29 θαη 42 έσο 47. Με πνζνζηφ 14% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα άηνκα 18 έσο 23 εηψλ, κε πνζνζηφ 12% άηνκα κεηαμχ ησλ 

48 θαη 53 εηψλ. Άηνκα ειηθίαο 54 έσο 59 εηψλ θαζψο θαη 60 έσο 65 απνηεινχλ ην 

9% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ελψ άηνκα ειηθίαο 36 έσο 41 εηψλ απνηεινχλ ην 

κηθξφηεξν ηκήκα ησλ εξσηεζέλησλ απνηειψληαο ην 6% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο. 

 

 

14%

16%

18%

6%

16%

12%

9%
9%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΕΚΓΜΑΣΟ ΑΝΑ ΗΛΚΚΚΑ

18-23

24-29

30-35

36-41

42-47

48-53

54-59

60-65



 

ΔΚΡΛΩΜΑΤΚΚΗ ΕΓΑΣΚΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΚΑΚΟΥ ΤΚΤΛΟΥ 2010 

 

60 

69%

31%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΕΚΓΜΑΣΟ ΑΝΑ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΩΛΕΚΑ 
ΒΑΡΟΤ

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΧΡΗΖΟΤΝ 
ΑΠΩΛΕΚΑ ΒΑΡΟΤ

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΔΕΝ ΧΡΗΖΟΤΝ 
ΑΠΩΛΕΚΑ ΒΑΡΟΤ

4%

50%

19%

27%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΕΚΓΜΑΣΟ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ ΒΑΡΟΤ

ΑΔΤΝΑΣΑ

ΠΑΧΤΑΡΚΑ

ΤΠΕΡΒΑΡΑ

ΦΤΚΟΛΟΓΚΚΟ ΒΑΡΟ

ΥΖΜΑ 11 : Καηαλνκή δείγκαηνο ζε πνζνζηά αλά θαηεγνξία βάξνπο 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 11 ην πνζνζηφ ησλ παρχζαξθσλ αηφκσλ θηάλεη 

ζην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξσηεζέλησλ, ελψ κφιηο ην 4% ηνπ πιεζπζκνχ 

βάζεη ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ΒΜΗ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία αδχλαησλ αηφκσλ. Σα 

άηνκα θπζηνινγηθνχ βάξνπο αληηζηνηρνχλ ζην 27% ηνπ δείγκαηνο, ελψ ηα ππέξβαξα 

άηνκα απνηεινχλ ην 19%. Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ φηη παρχζαξθα θαη ππέξβαξα, ηα 

νπνία ρξήδνπλ απψιεηαο βάξνπο απνηεινχλ ην 69% ηνπ πιεζπζκνχ φπσο θαίλεηαη 

θαη ζην παξαθάησ ζρήκα (ζρήκα 12) ελψ ην 31% δελ ρξεηάδεηαη απψιεηα βάξνπο. 

ΥΖΜΑ 12 : Καηαλνκή δείγκαηνο ζε πνζνζηά αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε απψιεηαο 

βάξνπο 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 
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42%
17%

13%

28%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΕΚΓΜΑΣΟ ΠΟΤ ΧΡΗΖΟΤΝ ΑΠΩΛΕΚΑ ΒΑΡΟΤ Ε 
ΕΠΚΜΕΡΟΤ ΚΑΣΗΓΟΡΚΕ/ΒΜΚ

ΗΠΚΑ ΠΑΧΤΑΡΚΑ

ΜΕΣΡΚΑ ΠΑΧΤΑΡΚΑ

ΟΒΑΡΑ ΠΑΧΤΑΡΚΑ

ΤΠΕΡΒΑΡΑ

ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα παξνπζηάζνπκε ηα πνζνζηά ησλ 

επηκέξνπο θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ άηνκα ηα νπνία ρξήδνπλ απψιεηαο 

βάξνπο (ζρήκα 13). 

ΥΖΜΑ 13 : Καηαλνκή αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ απψιεηαο βάξνπο ζε επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ΒΜΗ 

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

Δίλαη πξνθαλέο απφ ην αλσηέξσ δηάγξακκα πσο ηα πεξηζζφηεξα άηνκα εμ 

απηψλ πνπ νθείινπλ λα ράζνπλ βάξνο είλαη ήπηα παρχζαξθα ή ππέξβαξα. Απηφ 

δείρλεη πσο ε απφζηαζε απφ ην ηδαληθφ ηνπο βάξνπο είλαη ζρεηηθά κηθξή. Παξφια 

απηά, ε παρπζαξθία ελ γέλεη απνηειεί, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 2 κηα 

ζνβαξή κάζηηγα πνπ επηθέξεη επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα πγείαο.  
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2%

28%

10%

6%

34%

20%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΔΡΩΝ ΠΟΤ ΧΡΗΖΟΤΝ  Θ ΟΧΚ ΑΠΩΛΕΚΑ 
ΒΑΡΟΤ Ε ΕΠΚΜΕΡΟΤ ΚΑΣΗΓΟΡΚΕ/ΒΜΚ

ΑΔΤΝΑΣΟ

ΗΠΚΑ ΠΑΧΤΑΡΚΟ

ΜΕΣΡΚΑ ΠΑΧΤΑΡΚΟ

ΟΒΑΡΑ ΠΑΧΤΑΡΚΟ

ΦΤΚΟΛΟΓΚΚΟ

ΤΠΕΡΒΑΡΟ

ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα παξνπζηαζηεί πσο ην πξφβιεκα ηεο 

παρπζαξθίαο θαη ησλ ππέξβαξσλ αηφκσλ επηκεξίδεηαη κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. 

Ξεθηλψληαο απφ ηνπο άλδξεο, ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

βάξνπο παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα (ζρήκα 14).  

ΥΖΜΑ 14 : Καηαλνκή πνζνζηψλ αλδξψλ πνπ ρξήδνπλ ή φρη απψιεηαο βάξνπο ζε 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ΒΜΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

αλδξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη θπζηνινγηθφ (34%), ελψ ην 

πνζνζηφ ησλ ήπηα παρχζαξθσλ αληξψλ είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο θηάλνληαο ην 

28%. Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη έμη ζηνπο 

εθαηφ εξσηεζέληεο άλδξεο, είλαη ζνβαξά παρχζαξθνο ελψ κφιηο έλαο ζηνπο πελήληα 

ζεσξείηαη αδχλαηνο. Σα ζηαηηζηηθά απηά ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ ηελ επηηαθηηθή 

αλάγθε ελφο ζεκαληηθνχ πιεζπζκνχ ησλ αληξψλ γηα εχξεζε ιχζεο αλαθνξηθά κε ην 

πξφβιεκα ηεο παρπζαξθίαο. Ση ζπκβαίλεη φκσο κε ηηο γπλαίθεο πνπ ξσηήζεθαλ; 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα (ζρήκα 15) είλαη δνκεκέλν φπσο θαη ην αλσηέξσ 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη επθνιφηεξε ε ζχγθξηζε ησλ κεγεζψλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. 

Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ είλαη αδχλαηεο είλαη 

ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξν κε ην αληίζηνηρν ησλ αλδξψλ. Σν πνζνζηφ πνπ φκσο 

πξνθαιεί εληχπσζε είλαη απηφ ησλ ζνβαξά παρχζαξθσλ δεδνκέλνπ φηη είλαη 
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6%

30%

14%12%

20%

18%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΤΝΑΚΚΩΝ ΠΟΤ ΧΡΗΖΟΤΝ  Θ ΟΧΚ ΑΠΩΛΕΚΑ 
ΒΑΡΟΤ Ε ΕΠΚΜΕΡΟΤ ΚΑΣΗΓΟΡΚΕ/ΒΜΚ

ΑΔΤΝΑΣΟ

ΗΠΚΑ ΠΑΧΤΑΡΚΟ

ΜΕΣΡΚΑ ΠΑΧΤΑΡΚΟ

ΟΒΑΡΑ ΠΑΧΤΑΡΚΟ

ΦΤΚΟΛΟΓΚΚΟ

ΤΠΕΡΒΑΡΟ

δηπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ησλ αλδξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ελ ιφγσ 

έξεπλα. Παξάιιεια ην πνζνζηφ ησλ αδχλαησλ είλαη ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξν κε απηφ 

ησλ αληξψλ αιιά παξακέλεη ηδηαίηεξα ρακειφ (6%) αλαθνξηθά κε ηα πνζνζηά ησλ 

ππέξβαξσλ θαη ζνβαξά παρχζαξθσλ. 

ΥΖΜΑ 15 : Καηαλνκή πνζνζηψλ γπλαηθψλ πνπ ρξήδνπλ ή φρη απψιεηαο βάξνπο ζε 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ΒΜΗ 

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ πσο ζην ππφ εμέηαζε δείγκα νη γπλαίθεο δείρλνπλ κηα 

κεγαιχηεξε ηάζε πξνο παρπζαξθία θαη θαηά ζπλέπεηα αλάγθε πξνο επίιπζεο ην 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. Παξφια απηά ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο 

δείρλνπλ λα αληηιακβάλνληαη αλ είλαη παρχζαξθνη ή φρη; ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα 

ζα παξνπζηαζηνχλ ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο 

ηνπο θαη φηη ρξήδνπλ βνήζεηαο απφ εηδηθνχο. Ζ επίγλσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο δηφηη θαζνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα απψιεηαο 

βάξνπο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη.  
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48%

52%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΔΡΩΝ / ΕΠΚΓΝΩΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ 
ΣΗ ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

100%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΔΤΝΑΣΩΝ ΑΝΔΡΩΝ / ΕΠΚΓΝΩΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ 
ΣΗ ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

Όπσο ζα δνχκε ζην ζρήκα 16, ην 52% ησλ αλδξψλ δελ γλσξίδνπλ ην θαηά 

πφζν αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ππέξβαξσλ ή παρχζαξθσλ αηφκσλ.   

ΥΖΜΑ 16 : Καηαλνκή πνζνζηψλ αλδξψλ αλαθνξηθά κε ηελ επίγλσζε ηεο 

ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν, λα παξνπζηαζηνχλ ηα πνζνζηά ησλ 

αλδξψλ αλά θαηεγνξίεο βάξνπο θαηά ΒΜΗ ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαηά πφζν γλσξίδνπλ 

νη ίδηνη ηελ θαηεγνξία ζσκαηηθνχ βάξνπο πνπ αλήθνπλ.  

ΥΖΜΑ 17 : Καηαλνκή πνζνζηψλ αδχλαησλ αλδξψλ αλαθνξηθά κε ηελ επίγλσζε 

ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 
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29%

71%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΗΠΚΑ ΠΑΧΤΑΡΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ / 
ΕΠΚΓΝΩΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

0%

100%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΜΕΣΡΚΑ ΠΑΧΤΑΡΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ / 
ΕΠΚΓΝΩΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΥΖΜΑ 18 : Καηαλνκή πνζνζηψλ ήπηα παρχζαξθσλ αλδξψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επίγλσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

ΥΖΜΑ 19 : Καηαλνκή πνζνζηψλ κέηξηα παρχζαξθσλ αλδξψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επίγλσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 
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0%

100%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΟΒΑΡΑ ΠΑΧΤΑΡΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ / 
ΕΠΚΓΝΩΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

40%

60%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΠΕΡΒΑΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ / ΕΠΚΓΝΩΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΥΖΜΑ 20 : Καηαλνκή πνζνζηψλ ζνβαξά παρχζαξθσλ αλδξψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επίγλσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

 Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

ΥΖΜΑ 21 : Καηαλνκή πνζνζηψλ ππέξβαξσλ αλδξψλ αλαθνξηθά κε ηελ επίγλσζε 

ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 
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94%

6%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΦΤΚΟΛΟΓΚΚΟΤ ΒΑΡΟΤ ΑΝΔΡΩΝ / 
ΕΠΚΓΝΩΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΥΖΜΑ 22 : Καηαλνκή πνζνζηψλ αλδξψλ θπζηνινγηθνχ βάξνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

επίγλσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

 

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα 17 έσο 22, νη άλδξεο πνπ ζεσξνχληαη 

αδχλαηνη, ζνβαξά παρχζαξθνη γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ ζσκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

Παξφια απηά πεξηπηψζεηο, κέηξηα παρχζαξθσλ αλδξψλ ζεσξνχλ πσο είλαη 

ππέξβαξνη, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ήπηα παρχζαξθσλ. Σέινο 

πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην 6% ησλ αλδξψλ θπζηνινγηθνχ βάξνπο ζεσξνχλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο ππέξβαξν. Αο δνχκε ινηπφλ ηη ζπκβαίλεη θαη κε ηηο γπλαίθεο πνπ 

απνηέιεζαλ ην δείγκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 
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70%

30%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΤΝΑΚΚΩΝ/ ΕΠΚΓΝΩΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

100%

0%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΔΤΝΑΣΩΝ ΓΤΝΑΚΚΩΝ / ΕΠΚΓΝΩΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΥΖΜΑ 23 : Καηαλνκή πνζνζηψλ γπλαηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ επίγλσζε ηεο 

ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

ΥΖΜΑ 24 : Καηαλνκή πνζνζηψλ αδχλαησλ γπλαηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ επίγλσζε 

ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 
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27%

73%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΗΠΚΑ ΠΑΧΤΑΡΚΩΝ ΓΤΝΑΚΚΩΝ / 
ΕΠΚΓΝΩΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

57%

43%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΜΕΣΡΚΑ ΠΑΧΤΑΡΚΩΝ ΓΤΝΑΚΚΩΝ / 
ΕΠΚΓΝΩΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΥΖΜΑ 25 : Καηαλνκή πνζνζηψλ ήπηα παρχζαξθσλ γπλαηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επίγλσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

ΥΖΜΑ 26 : Καηαλνκή πνζνζηψλ κέηξηα παρχζαξθσλ γπλαηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επίγλσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 
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100%

0%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΟΒΑΡΑ ΠΑΧΤΑΡΚΩΝ ΓΤΝΑΚΚΩΝ / 
ΕΠΚΓΝΩΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

78%

22%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΠΕΡΒΑΡΩΝ ΓΤΝΑΚΚΩΝ / ΕΠΚΓΝΩΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΥΖΜΑ 27 : Καηαλνκή πνζνζηψλ ζνβαξά παρχζαξθσλ γπλαηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επίγλσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

ΥΖΜΑ 28 : Καηαλνκή πνζνζηψλ ππέξβαξσλ γπλαηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ επίγλσζε 

ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 
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100%

0%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΤΝΑΚΚΩΝ ΦΤΚΟΛΟΓΚΚΟΤ ΒΑΡΟΤ / 
ΕΠΚΓΝΩΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΠΚΓΝΩΗ ΣΗ 
ΩΜΑΣΚΚΗ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΥΖΜΑ 29 : Καηαλνκή πνζνζηψλ γπλαηθψλ θπζηνινγηθνχ βάξνπο αλαθνξηθά κε 

ηελ επίγλσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

Σν 70% ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο έρνπλ επίγλσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο. Παξφια απηά ην 73% ησλ ήπηα παρχζαξθσλ γπλαηθψλ (ζρήκα 25) 

ζεσξεί φηη είλαη ππέξβαξν, θαηλφκελν πνπ ζπλαληήζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ησλ αλδξψλ. Απηφ δελ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ κέηξηα 

παρχζαξθσλ γπλαηθψλ  φπνπ ην πνζνζηφ επίγλσζεο απμάλεηαη ζην 57% (ζρήκα 26) 

γηα λα θηάζεη ζην 100% ζηελ πεξίπησζε ηεο ζνβαξήο παρπζαξθίαο φπσο ζπκβαίλεη 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αδχλαησλ (ζρήκα 24) θαη ησλ θπζηνινγηθνχ βάξνπο 

γπλαηθψλ (ζρήκα 29).   
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100%

0%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ ΠΟΤ ΧΡΗΖΟΤΝ ΑΠΩΛΕΚΑ ΒΑΡΟΤ

ΕΠΚΙΤΜΟΤΝ ΑΠΩΛΕΚΑ 
ΒΑΡΟΤ

ΔΕΝΕΠΚΙΤΜΟΤΝ ΑΠΏΛΕΚΑ 
ΒΑΡΟΤ

Σφζν νη άλδξεο, φζν θαη νη γπλαίθεο πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εξσηήζεθαλ θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη ρξεηάδνληαη απψιεηα 

βάξνπο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα (ζρήκα 30). 

 

ΥΖΜΑ 30 : Καηαλνκή πνζνζηψλ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ απψιεηαο βάξνπο  

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ θαη ζην ζρήκα 30, ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ 

αληηιακβάλεηαη πσο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ παρχζαξθσλ ή ππέξβαξσλ επηζπκεί 

ηελ απψιεηα βάξνπο.  Πφζνη φκσο απφ ηνπο εξσηεζέληεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία απηή ζα δεηνχζε ηελ ζπλδξνκή θάπνηνπ εηδηθνχ, δηαηηνιφγνπ- 

δηαηξνθνιφγνπ ή θαη θάπνηνπ εμεηδηθεπκέλνπ θέληξνπ;  

 

 

 

 

 

 



 

ΔΚΡΛΩΜΑΤΚΚΗ ΕΓΑΣΚΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΚΑΚΟΥ ΤΚΤΛΟΥ 2010 

 

73 

61%

39%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΔΡΩΝ ΠΟΤ ΧΡΗΖΟΤΝ ΑΠΩΛΕΚΑ 
ΒΑΡΟΤ

ΕΠΚΙΤΜΟΤΝ ΣΗΝ ΒΟΗΙΕΚΑ 
ΕΝΟ ΕΚΔΚΚΟΤ

ΔΕΝ ΕΠΚΙΤΜΟΤΝ ΣΗΝ 
ΒΟΗΙΕΚΑ ΕΝΟ ΕΚΔΚΚΟΤ

Αο δνχκε ινηπφλ μερσξηζηά ηη ζπκβαίλεη κε ηνπο άληξεο (ζρήκα 31) θαη κε ηηο 

γπλαίθεο (ζρήκα 32). 

ΥΖΜΑ 31 : Καηαλνκή πνζνζηψλ αλδξψλ πνπ ρξήδνπλ απψιεηαο βάξνπο  

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

ΥΖΜΑ 32 : Καηαλνκή πνζνζηψλ γπλαηθψλ πνπ ρξήδνπλ απψιεηαο βάξνπο  

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

62%

38%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΤΝΑΚΚΩΝ ΠΟΤ ΧΡΗΖΟΤΝ ΑΠΩΛΕΚΑ 
ΒΑΡΟΤ

ΕΠΚΙΤΜΟΤΝ ΣΗΝ ΒΟΗΙΕΚΑ 
ΕΝΟ ΕΚΔΚΚΟΤ

ΔΕΝ ΕΠΚΙΤΜΟΤΝ ΣΗΝ 
ΒΟΗΙΕΚΑ ΕΝΟ ΕΚΔΚΚΟΤ
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55%

45%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ ΠΟΤ ΕΠΚΙΤΜΟΤΝ ΚΑΠΟΚΟΝ 
ΕΚΔΚΚΟ

ΚΝΣΚΣΟΤΣΑ

ΔΚΑΚΣΟΛΟΓΟ

Όπσο βιέπνπκε ινηπφλ ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα (ζρήκαηα 31 θαη 32), 

πεξίπνπ δχν ζηα ηξία άηνκα (άλδξεο θαη γπλαίθεο) πνπ αληηιακβάλνληαη πσο 

ρξεηάδνληαη λα ράζνπλ βάξνο, επηζπκνχλ ηελ ζπκβνιή θάπνηνπ εηδηθνχ. Όκσο κεηαμχ 

απηψλ πνπ επηζπκνχλ ηελ ζπκβνιή θάπνηνπ εηδηθνχ γηα ηελ πεξάησζε ηεο 

πξνζπάζεηαο απψιεηαο βάξνπο ηη πνζνζηφ επηιέγεη θάπνηνλ εηδηθφ δηαηηνιφγν 

δηαηξνθνιφγν θαη ηη πνζνζηφ θάπνην εμεηδηθεπκέλν θέληξν; ην αθφινπζν ζρήκα 

(ζρήκα 33), παξνπζηάδνληαη νη πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ πνπ επηζπκνχλ λα 

απεπζπλζνχλ ζε θάπνηνλ εηδηθφ. 

ΥΖΜΑ 33 : Καηαλνκή πνζνζηψλ αηφκσλ πνπ επηζπκνχλ λα απεπζπλζνχλ ζε 

θάπνηνλ εηδηθφ  

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

Δίλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο λα δηεξεπλήζνπκε ην θαηά πφζν ε βνχιεζε απηή 

ζπλαληάηαη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο κε ηελ ίδηα έληαζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηα 

ζρήκαηα 34 θαη 35 ζα παξαζηαζεί γξαθηθά ε βνχιεζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

αληίζηνηρα.    
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57%

43%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΔΡΩΝ ΠΟΤ ΕΠΚΙΤΜΟΤΝ ΚΑΠΟΚΟΝ 
ΕΚΔΚΚΟ

ΚΝΣΚΣΟΤΣΑ

ΔΚΑΚΣΟΛΟΓΟ

55%

45%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΤΝΑΚΚΩΝ ΠΟΤ ΕΠΚΙΤΜΟΤΝ ΚΑΠΟΚΟΝ 
ΕΚΔΚΚΟ

ΚΝΣΚΣΟΤΣΑ

ΔΚΑΚΣΟΛΟΓΟ

ΥΖΜΑ 34 : Καηαλνκή πνζνζηψλ αλδξψλ πνπ επηζπκνχλ λα απεπζπλζνχλ ζε 

θάπνηνλ εηδηθφ  

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

ΥΖΜΑ 35 : Καηαλνκή πνζνζηψλ γπλαηθψλ πνπ επηζπκνχλ λα απεπζπλζνχλ ζε 

θάπνηνλ εηδηθφ  

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 
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ΚΟΣΟ

ΛΚΓΟΣΕΡΟ ΕΜΠΟΡ.

ΦΚΛΚΚΗ ΤΜΠΕΡΚΦΟΡΑ

14%

42% 42%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΔΡΩΝ / ΛΟΓΟΤ ΕΠΚΛΟΓΗ 
ΚΔ.ΔΚΑΚΣΟΛΟΓΟΤ

Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ θαη απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα, ε έληαζε ηεο 

πξνηίκεζεο ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ είλαη νξηαθά κεγαιχηεξε γηα ηα 

εμεηδηθεπκέλα θέληξα ζε ζρέζε κε ηνπο δηαηηνιφγνπο- δηαηξνθνιφγνπο ηδηψηεο. Πνην 

ζηνηρείν φκσο είλαη εθείλν πνπ θαζνξίδεη ηελ επηινγή απηή. Γηα ηελ θαιχηεξε 

απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη ηελ εμαγσγή ρξεζηκφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, 

ζεσξήζεθε πξνηηκεηέν λα δηαρσξηζηνχλ νη άλδξεο απφ ηηο γπλαίθεο κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε παξνπζίαζε αιιά θαη πξνζέγγηζε πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην θεθάιαην ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. ην ζρήκα 36 απεηθνλίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ιφγνπο 

πξνηίκεζεο ελφο δηαηηνιφγνπ απφ έλα εμεηδηθεπκέλν θέληξν ελψ ζην ζρήκα 37 ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλαο άλδξαο ζα πξνηηκνχζε έλα θέληξν αδπλαηίζκαηνο. 

ΥΖΜΑ 36 : Καηαλνκή πνζνζηψλ ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία άλδξεο επηιέγνπλ 

ηδηψηε δηαηηνιφγν 

 Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

Δίλαη πξνθαλέο απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα (ζρήκα 36), φηη έλαο άλδξαο ζα 

πξνηηκήζεη έλαλ ηδηψηε δηαηηνιφγν δηφηη ζεσξεί πσο ην πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο 

είλαη πεξηζζφηεξν θηιηθφ θαη ιηγφηεξν εκπνξεπκαηνπνηεκέλν, θαη θαηά ζπλέπεηα ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζα πξνθχςεη πεξηζζφηεξν άθνπα ιφγσ θαιήο ςπρνινγηθήο 

αιιειεπίδξαζεο. Παξάιιεια, έλαο άιινο ιφγνο ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζε αηζζεηά 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ην ρξεκαηηθφ θφζηνο θάηη πνπ ηδηαίηεξα 
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ΕΤΡΤΣΕΡΕ ΤΠΗΡΕΚΕ
ΚΟΣΟ

ΦΚΛΚΚΗ ΤΜΠΕΡΚΦΟΡΑ

77%

11,50%
11,50%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΔΡΩΝ / ΛΟΓΟΤ ΕΠΚΛΟΓΗ ΚΕΝΣΡΟΤ 
ΑΔΤΝΑΣΚΜΑΣΟ

ζηηο κέξεο καο απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Αο δνχκε φκσο ηψξα ζε αληηπαξαβνιή 

γηα πνηνπο ιφγνπο έλαο άλδξαο ζα πξνηηκνχζε έλα εμεηδηθεπκέλν θέληξν λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ γηα απψιεηα βάξνπο. 

 

ΥΖΜΑ 37 : Καηαλνκή πνζνζηψλ ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία άλδξεο 

επηιέγνπλ έλα εμεηδηθεπκέλν θέληξν αδπλαηίζκαηνο 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 37, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλδξψλ ζα 

πξνηηκνχζαλ έλα εμεηδηθεπκέλν θέληξν αδπλαηίζκαηνο ιφγσ ησλ επξχηεξσλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη φπσο είλαη ε αηζζεηηθή θαη ε παζεηηθή γπκλαζηηθή. Σν 

θφζηνο εκθαλίδεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε σο κηα παξάκεηξνο επηινγήο θάηη πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηελ δηαθνξεηηθή πιεξνθφξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεηαη απνδεθηή απφ 

δηαθνξεηηθά άηνκα, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θηιηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Σα ζηνηρεία φκσο απηά βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ; 
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ΥΖΜΑ 38 : Καηαλνκή πνζνζηψλ ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία γπλαίθεο επηιέγνπλ 

ηδηψηε δηαηηνιφγν 

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλδξψλ, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

γπλαηθψλ, ε θηιηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε ιηγφηεξν εκπνξεπκαηνπνηεκέλε πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζνχλ νη ηδηψηεο δηαηηνιφγνη είλαη νη θχξηνη ιφγνη πξνηίκεζεο ηνπο. Παξφια 

απηά ζηελ πεξίπησζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 39, νη 

επηπξφζζεηεο δπλαηφηεηεο πνπ έλα ηέηνην θέληξν κπνξεί λα πξνζθέξεη είλαη κάιινλ 

κείδνλνο ζεκαζίαο δενκέλνπ φηη ην 75%, δειαδή ηξεηο ζηηο ηέζζεξηο γπλαίθεο 

επηιέγνπλ έλα ηλζηηηνχην αδπλαηίζκαηνο ιφγσ ησλ επηπξφζζεησλ παξνρψλ, 

θαηαδεηθλχεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπο.  

 

ΚΟΣΟ

ΛΚΓΟΣΕΡΟ ΕΜΠΟΡ.

ΦΚΛΚΚΗ ΤΜΠΕΡΚΦΟΡΑ

30%

60%

10%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΤΝΑΚΚΩΝ / ΛΟΓΟΤ ΕΠΚΛΟΓΗ 
ΚΔ.ΔΚΑΚΣΟΛΟΓΟΤ
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ΕΤΡΤΣΕΡΕ ΤΠΗΡΕΚΕ
ΚΟΣΟ

ΦΚΛΚΚΗ ΤΜΠΕΡΚΦΟΡΑ

75%

8,50% 16,50%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΤΝΑΚΚΩΝ / ΛΟΓΟΤ ΕΠΚΛΟΓΗ ΚΕΝΣΡΟΤ 
ΑΔΤΝΑΣΚΜΑΣΟ

ΤΓΕΚΑ 

ΑΚΙΗΣΚΚΗ

ΤΓΕΚΑ ΚΑΚ ΑΚΙΗΣΚΚΗ

56%

12% 16%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΔΡΩΝ / ΛΟΓΟΚ ΕΠΚΛΟΓΗ ΜΕΚΩΗ 
ΒΑΡΟΤ

ΥΖΜΑ 39 : Καηαλνκή πνζνζηψλ ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία γπλαίθεο επηιέγνπλ 

έλα εμεηδηθεπκέλν θέληξν αδπλαηίζκαηνο 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηφζν άλδξεο φζν θαη γπλαίθεο επηιέγνπλ έλα 

ηλζηηηνχην αδπλαηίζκαηνο είλαη θαη γηα ην κεγαιχηεξν εχξνο ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ. Θα ήηαλ ρξήζηκν ινηπφλ λα δνχκε αλ ε αηζζεηηθή παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ απφθαζε γηα απψιεηα βάξνπο ή είλαη απφθαζε γηα ιφγνπο πγείαο. 

ΥΖΜΑ 40 : Καηαλνκή ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο άλδξεο επηιέγνπλ λα ράζνπλ 

βάξνο 

 Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 
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ΤΓΕΚΑ 
ΑΚΙΗΣΚΚΗ

ΤΓΕΚΑ ΚΑΚ 
ΑΚΙΗΣΚΚΗ

32%

12%

56%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΤΝΑΚΚΩΝ / ΛΟΓΟΚ ΕΠΚΛΟΓΗ ΜΕΚΩΗ 
ΒΑΡΟΤ

ΥΖΜΑ 41 : Καηαλνκή ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο γπλαίθεο επηιέγνπλ λα ράζνπλ 

βάξνο 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

Απφ ηα ζρήκαηα 40 θαη 41 θαίλεηαη φηη ε πγεία είλαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηελ 

απψιεηα βάξνπο. Παξφια απηά, νη γπλαίθεο δείρλνπλ λα δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο αηζζεηηθήο θάηη πνπ ίζσο δηθαηνινγεί ζε έλαλ βαζκφ θαη ηελ 

πξνηίκεζε ηνπο ζηα εμεηδηθεπκέλα θέληξα. Πέξαλ φκσο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ θάπνηνλ εηδηθφ, θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνλ νπνίν ηνλ 

πξνηηκνχλ έλαληη ελφο εμεηδηθεπκέλνπ θέληξνπ, ζθφπηκν ζα ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε ηη 

είδνπο ζηνηρεία ζα ήζειαλ λα έρεη έλαο επαγγεικαηίαο ή έλα εμεηδηθεπκέλν θέληξν 

πξνθεηκέλνπ λα ην επηιέμνπλ. 
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32%

14%
22%

10%

16%

6%

ΑΝΔΡΕ / ΛΟΓΟΚ ΕΠΚΛΟΓΗ ΕΚΔΚΚΟΤ

ΑΜΕΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

ΓΝΩΗ ΑΜΕΑ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΗ

ΕΤΓΕΝΚΚΗ ΑΝΣΚΜΕΣΩΠΚΗ

ΚΟΣΟ

ΜΟΝΚΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

ΥΖΜΑ 42 : Καηαλνκή ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο άλδξεο ζα επέιεγαλ θάπνηνλ 

εηδηθφ 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

 

ΥΖΜΑ 43 : Καηαλνκή ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο γπλαίθεο ζα επέιεγαλ θάπνηνλ 

εηδηθφ 

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

  

 

36%

12%
10%

12%

14%

16%

ΓΤΝΑΚΚΕ / ΛΟΓΟΚ ΕΠΚΛΟΓΗ ΕΚΔΚΚΟΤ

ΑΜΕΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

ΓΝΩΗ ΑΜΕΑ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΗ

ΕΤΓΕΝΚΚΗ ΑΝΣΚΜΕΣΩΠΚΗ

ΚΟΣΟ

ΜΟΝΚΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
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Απφ ηα ζρήκαηα 42 θαη 43 δηαθαίλεηαη πσο ν θχξηνο ιφγνο ζηνλ νπνίν ζα 

πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη θπξίσο ηα άκεζα απνηειέζκαηα ηφζν ζηνπο 

άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο. Παξφια απηά νη άλδξεο δείρλνπλ λα δίλνπλ κεγαιχηεξε 

ζεκαζία ζηελ γλψζε ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ πξνηηκνχλ κνληκφηεξα 

απνηειέζκαηα. Παξφια απηά ζε πεξίπνπ φκνηα αλαινγία δείρλνπλ λα δίλνπλ 

βαξχηεηα ζην θφζηνο ρξήζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Σέινο ζε κηα πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ 

ελφο αζζελή θαη ελφο εηδηθνχ ή ελφο εηδηθνχ θέληξνπ ηα άηνκα πνπ απνηεινχζαλ ην 

δείγκα εξσηήζεθαλ αλ έρνπλ επηζθεθζεί – ζπκβνπιεπηεί ζην παξειζφλ θάπνηνλ 

εηδηθφ θαη θαηά πφζν  εάλ παξίζηαην αλάγθε ζα ηνλ επηζθέπηνληαλ μαλά.  

ΥΖΜΑ 44 : Καηαλνκή ησλ πνζνζηψλ αλδξψλ γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπ ίδηνπ εηδηθνχ 

κε ην παξειζφλ  

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

42%

58%

ΑΝΔΡΕ / ΠΡΟΣΚΜΗΗ ΕΚΔΚΚΟΤ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΙΟΝ

ΙΑ ΕΠΚΚΕΠΣΟΝΣΑΝ ΣΟΝ 
ΚΔΚΟ ΕΚΔΚΚΟ

ΙΑ ΕΠΕΛΕΓΑΝ ΑΛΛΟ ΕΚΔΚΚΟ
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45%

55%

ΓΤΝΑΚΚΕ / ΠΡΟΣΚΜΗΗ ΕΚΔΚΚΟΤ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΙΟΝ

ΙΑ ΕΠΚΚΕΠΣΟΝΣΑΝ ΣΟΝ 
ΚΔΚΟ ΕΚΔΚΚΟ

ΙΑ ΕΠΕΛΕΓΑΝ ΑΛΛΟ ΕΚΔΚΚΟ

ΥΖΜΑ 45 : Καηαλνκή ησλ πνζνζηψλ γπλαηθψλ γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπ ίδηνπ 

εηδηθνχ κε ην παξειζφλ  

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

Απφ ηα ζρήκαηα 44 θαη 45 πξνθχπηεη πσο ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο, 

δελ δείρλνπλ λα ρηίδνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο εηδηθνχο πνπ είραλ επηζθεθζεί 

ζην παξειζφλ θαη πξνηηκνχλ λα επηιέμνπλ θάπνην εθ λένπ. Πνηνη είλαη φκσο νη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξνηηκήζνπλ θάπνηνλ άιιν εηδηθφ; 

ΥΖΜΑ 46 : Καηαλνκή ησλ πνζνζηψλ ησλ ιφγσλ γηα ηελ κε πξνηίκεζε ηνπ ίδηνπ 

εηδηθνχ κε ην παξειζφλ 

 

Πηγή: πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα 

11%

30%

33%

26%

ΤΝΟΛΚΚΑ ΠΟΟΣΑ ΛΟΓΩΝ ΜΗ ΠΡΟΣΚΜΗΗ ΕΚΔΚΚΟΤ 
ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΙΟΝ

ΑΓΗ ΑΡΩΛΕΚΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΡΟΣΩΚΝΗ ΑΡΩΛΕΚΑ

ΣΥΜΡΕΚΦΟΑ
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Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 46, ε πξνζσξηλή απψιεηα θαη ην πςειφ θφζηνο 

παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη νη θχξηεο αηηίεο γηα ηελ κε πξνηίκεζε ελφο εηδηθνχ. 

Βιέπνπκε γηα άιιε κηα θνξά πσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη νη εηδηθνί 

ζηνπο «πειάηεο ηνπο», είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο 

«αιιειεμάξηεζεο». ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

εθκαηεχζνπκε ζπκπεξάζκαηα απφ απηή ηελ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα πξνηαζεί έλαο 

ηξφπνο πξνζέγγηζεο δπλεηηθψλ θαη ππαξρφλησλ πειαηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο 

ζπκκαρηθήο ζρέζεο θαη φρη έρζξαο. 
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5.2 ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΕΤΡΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ (ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ) 

Παξάιιεια κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, δηελεξγήζεθαλ 

ζπλεληεχμεηο πνπ ζθνπφ είραλ λα ξίμνπλ θσο ζε νξηζκέλα ζεκεία θαίξηαο ζεκαζίαο 

αλαθνξηθά κε ηελ ζρέζε πνπ έλαο δπλεηηθφο πειάηεο ζα ήζειε λα αλαπηχμεη κε έλαλ 

εηδηθφ δηαηηνιφγν δηαηξνθνιφγν ή ελ γέλεη κε έλα ηλζηηηνχην.  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο, νη ζπλεληεχμεηο 

επηιέρζεζαλ λα είλαη εκηδνκεκέλεο δίλνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ επειημία ζηνλ 

εξεπλεηή λα κεηαβάιιεη θαηά ην δνθνχλ ηε ξνή ηεο ζπλέληεπμεο ζε πεξίπησζε πνπ 

έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πξνέθππηε αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα. ε απηφ ην θεθάιαην 

ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα νκαδνπνίεζεο ησλ εμαγφκελσλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ θαη απηά ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία πνπ 

ιακβάλεη ρψξα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα παξαζέζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ρσξίο αλαθνξά ζε πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσηεζέλησλ. 
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5.2.1. 1η ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ  

Ζ Μαξία είλαη 22 εηψλ θαη έρεη χςνο 1,62 θαη δπγίδεη 88 θηιά. Με ηε ρξήζε 

ηεο ζρέζεο πνπ δειψλεη ην ΒΜΗ, πξνθχπηεη φηη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κέηξηα 

παρχζαξθσλ αηφκσλ θαηαηάζζνληαο θαη ε ίδηα ηνλ εαπηφ ηεο ζηα παρχζαξθα άηνκα. 

Δπηζπκεί λα ράζεη βάξνο θπξίσο γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο αιιά θαη γηα ιφγνπο 

βειηίσζεο ηεο πγείαο ηεο δηφηη ζεσξεί φηη απνθιείεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ ηεο 

εηθφλαο ηεο. Θεσξεί φηη ε χπαξμε πεξηζζνηέξσλ ησλ επηζπκεηψλ θηιψλ δπζρεξαίλεη 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο.  

Ζ Μαξία πξνηηκά λα επηζθεθζεί έλα θέληξν αδπλαηίζκαηνο ζε ζρέζε κε έλαλ 

εηδηθφ δηαηηνιφγν δηαηξνθνιφγν δηφηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη επξχηεξεο θαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνζπάζεηα απψιεηαο βάξνπο, κπνξεί λα δέρεηαη θαη ηελ θξνληίδα 

ζε ζέκαηα αηζζεηηθήο πνπ φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζα ηελ βνεζήζεη λα 

αιιάμεη πην ζχληνκα θαη πην ζπλνιηθά ηελ εηθφλα ηεο πνπ δελ ηεο αξέζεη. 

Σν θφζηνο ζεσξεί φηη είλαη αξθεηά πςειφ αιιά φηη αληηζηαζκίδεηαη αθελφο 

απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο (θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο) θη επίζεο ζεσξεί πσο ε 

δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηξάπεδαο απνηειεί έλα ζηνηρείν πνπ δηεπθνιχλεη 

κηα ηέηνηα απφθαζε. Ο ζεβαζκφο θαη έλαο ζπδεηήζηκνο εηδηθφο είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ 

ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ε νπνία επηζπκεί λα είλαη ζχληνκε θαη κε απνηειέζκαηα 

δηαξθείαο κε ηελ δηθή ηεο πάληα αξσγή γηα απψιεηα βάξνπο.  

Όηαλ ξσηήζεθε ηη πηζηεχεη πσο ζα αιιάμεη ζηελ δσή ηεο αλ θαηάθεξλε λα 

θηάζεη ζε έλα ηδαληθφ βάξνο αλέθεξε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο αιιά ππφ ην αηζζεηηθφ 

πξίζκα θαη φρη ηελ άπνςε ηεο πγείαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΚΡΛΩΜΑΤΚΚΗ ΕΓΑΣΚΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΚΑΚΟΥ ΤΚΤΛΟΥ 2010 

 

87 

5.2.1.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 1ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΠΗΝΑΚΑ 2 : εκεία πξψηεο ζπλέληεπμεο 

 

Πηγή: Πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα.

Φφλλο, Ηλικία: Γυναίκα, 22 ετϊν

Σωματικόσ Τφποσ: Μζτρια Ραχφςαρκθ

Λόγοι απϊλειασ βάρουσ: Αιςκθτικοί,Υγείασ

Ρροτιμά: Κζντρο Αδυνατίςματοσ

Ιεωρεί: Το κόςτοσ υψθλό, αλλά ζχει δυνατότθτεσ τραπεηικισ χρθματοδότθςθσ

Επικυμεί: Σεβαςμό & Συηθτιςιμο Ειδικό

Ιζλει: θ απϊλεια να είναι ςφντομθ και με διάρκεια
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5.2.2. 2η ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ  

Ο Κψζηαο είλαη 24 εηψλ έρεη χςνο 1,88 θαη δπγίδεη 120 θηιά. Δίλαη έλα 

παρχζαξθν άηνκν ην νπνίν απηνθαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία απηή πνπ επηζπκεί 

απψιεηα βάξνπο γηα ιφγνπο πγείαο. Ζ παξακνλή ηνπ ζε θαηάζηαζε παρπζαξθίαο γηα 

πνιιά έηε έρεη επηβαξχλεη ηελ πγεία ηνπ κε πξνβιήκαηα πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ 

ειηθία ηνπ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα επηζπκνχζε λα επηζθεθζεί έλαλ δηαηηνιφγν ν νπνίνο 

κέζσ ζπδήηεζεο θαη δηαξθνχο παξαθνινχζεζεο ζα ηνλ θαζνδεγνχζε ζε κηα απψιεηα 

βάξνπο ε νπνία φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ζα έβαδε ηέινο ζηελ ηαιαηπσξία ησλ 

παξαπαλίζησλ θηιψλ. Γείρλεη λα ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηελ αηζζεηηθή πιεπξά ηεο 

απψιεηαο αιιά ζε βαζκφ ζεκαληηθά κηθξφηεξν έλαληη ηνπ πξσηαξρηθνχ ηνπ ιφγνπ 

πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ πγεία. 

Δπηζπκεί γξήγνξα ζρεηηθά απνηειέζκαηα αιιά πξνηηκά λα είλαη κφληκα 

εμαηηίαο ησλ πνιιαπιψλ πξνζπαζεηψλ πνπ έρεη θαηαβάιιεη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Σν θφζηνο δελ είλαη θάηη πνπ ηνλ απαζρνιεί ηδηαίηεξα δηφηη αλαινγίδεηαη 

ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ αιιά ηαπηφρξνλα ζεσξεί πσο έλα εηδηθφο 

δηαηηνιφγνο «θνζηίδεη» θαηά ηη ιηγφηεξν απφ έλα ηλζηηηνχην ην νπνίν δελ ζα ήζειε λα 

επηζθεθζεί δηφηη ζεσξεί πην εκπνξεπκαηνπνηεκέλν θαη θαηά ζπλέπεηα φηη δελ ζα ηνπ 

πξνζέθεξε απηή ηελ εμαηνκίθεπζε πνπ δεηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ.  
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5.2.2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 2ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΠΗΝΑΚΑ 3 : εκεία δεχηεξεο ζπλέληεπμεο 

 

 

Πηγή: Πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα.  

Φφλλο, Ηλικία: Άνδρασ, 24 ετϊν

Σωματικόσ Τφποσ: Ραχφςαρκοσ

Λόγοι απϊλειασ βάρουσ:  Υγείασ, λιγότερο αιςκθτικισ

Ρροτιμά: Ρροςωπικό-Κδιωτικό Διαιτολόγο

Ιεωρεί: Το κόςτοσ ανεκτό, και το κζντρο αδυνατίςματοσ  εμπορευματοποιθμζνο

Επικυμεί: Εξατομίκευςθ και προςωπικι προςοχι

Ιζλει: θ απϊλεια να είναι ςφντομθ και με διάρκεια
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5.2.3. 3η ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ  

 

Ο Γηάλλεο είλαη 32 εηψλ θαη έρεη χςνο 1,88 ελψ ην βάξνο ηνπ είλαη 145 θηιά. 

Γλσξίδεη φηη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζνβαξά παρχζαξθσλ αηφκσλ θαη ζα ήζειε 

λα ράζεη άκεζα βάξνο. Ζ επηζπκία ηνπ απηή πξνθχπηεη γηα ιφγνπο πγείαο θαζψο έρεη 

επηβαξχλεη ηφζν ηνλ ζθειεηφ ηνπ κε ηα παξαπαλίζηα απηά θηιά ελψ παξάιιεια έρεη 

αλαπλεπζηηθφ πξφβιεκα ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ ζσκαηνδνκή ηνπ. 

Ο Γηάλλεο επέκελε ζηελ γξήγνξε απψιεηα βάξνπο θαζψο ζέιεη λα αιιάμεη 

γξήγνξα ε δσή ηνπ. Γλσξίδεη φηη απηφ είλαη δχζθνιν ηδηαίηεξα ρσξίο ηελ ζπλδξνκή 

ελφο εηδηθνχ. Θα πξνηηκνχζε έλαλ ηδηψηε δηαηηνιφγν ν νπνίνο ζα ηνλ πξνζέγγηδε 

θηιηθά θαη ζα ηνπ έζεηε ζαθείο ζηφρνπο απψιεηαο, παξά έλα ηλζηηηνχην πνπ ζεσξεί 

πσο είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηελ αηζζεηηθή. 

Θεσξεί φηη ην θφζηνο ζε έλαλ ηδηψηε δηαηηνιφγν είλαη ρακειφηεξν κε κφλν 

νπζηαζηηθφ κεηνλέθηεκα ηελ αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο. Ο Γηάλλεο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ πσο επηζπκεί λα δεη γηα 

πξψηε θνξά ηνλ εαπηφ ηνπ ζε θαηάζηαζε ηδαληθνχ βάξνπο αιιά ζχληνκα δηφηη νη 

επαλαιακβαλφκελεο πξνζπάζεηεο- απφπεηξεο απψιεηαο βάξνπο, κάιινλ ηνλ 

εμάληιεζαλ ςπρνινγηθά. 
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5.2.3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 3ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΠΗΝΑΚΑ 4 : εκεία ηξίηεο ζπλέληεπμεο 

 

Πηγή: Πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα.  

Φφλλο, Ηλικία: Ανδρασ , 32 ετϊν

Σωματικόσ Τφποσ: Σοβαρά Ραχφςαρκοσ

Λόγοι απϊλειασ βάρουσ: Υγείασ

Ρροτιμά: Κδιϊτθ Διαιτολόγο

Ιεωρεί: Κόςτοσ ανεκτό, αλλά  δεν δυνατότθτεσ τραπεηικισ χρθματοδότθςθσ

Επικυμεί: Φιλικό Ειδικό με ςαφισ ςτόχουσ απϊλειασ βάρουσ

Ιζλει: θ απϊλεια να είναι ςφντομθ και με διάρκεια
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5.2.4. 4η ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 

 

Ζ Γεσξγία είλαη 32 εηψλ, έρεη χςνο 1,75 θαη δπγίδεη 82 θηιά. Σα θηιά απηά 

είλαη απνηέιεζκα εγθπκνζχλεο θαη επηζπκεί γξήγνξα λα ηα απνκαθξχλεη δηφηη έρεη 

«ζπλεζίζεη δηαθνξεηηθά» ηνλ εαπηφ ηεο. Δπηζπκεί λα ηα ράζεη φζν ην δπλαηφλ 

γξεγνξφηεξα θαη αο ζηεξεζεί «απνιαχζεηο», αξθεί λα επαλέιζεη αηζζεηηθά ζηελ 

πξνεγνχκελε ηεο θαηάζηαζε.   

Θα πξνηηκνχζε κηα ζθαηξηθφηεξε πεξηπνίεζε γηα ην ζψκα ηεο θαη γηα απηφ 

ζεσξεί πσο θαηαιιειφηεξν ζα ήηαλ έλα ηλζηηηνχην αδπλαηίζκαηνο πνπ ζα ηεο 

πξνζέθεξε παξάιιεια ππεξεζίεο παζεηηθήο γπκλαζηηθήο θαη αηζζεηηθήο πνπ ζα 

ζπλδξάκνπλ ζην ηειηθφ επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Σν θφζηνο δελ απνηειεί γηα εθείλε θξηηήξην επηινγήο παξφια απηά αλαθέξεη 

πσο ε επηινγή ελφο δηαηηνιφγνπ, ε ζπλδξνκή ζε έλα γπκλαζηήξην θαη ελφο 

αηζζεηηθνχ ζα έρνπλ ζπλνιηθά ην ίδην θφζηνο κε απηφ πνπ απαηηείηαη ζε έλα 

ηλζηηηνχην αδπλαηίζκαηνο φπνπ πξνζθέξνληαη φιεο απηέο νη ππεξεζίεο ζε έλαλ ρψξν 

εμνηθνλνκψληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν πνιχηηκν ρξφλν πνπ ζα επηζπκνχζε λα 

δηαζέζεη ζην παηδί ηεο. 
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5.2.4.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 4ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΠΗΝΑΚΑ 5 : εκεία ηέηαξηεο ζπλέληεπμεο 

 

Πηγή: Πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία απφ ζπγγξαθέα.  

Φφλλο, Ηλικία: Γυναίκα, 32 ετϊν

Σωματικόσ Τφποσ: Κιλά Εγκυμοςφνθσ

Λόγοι απϊλειασ βάρουσ: Αιςκθτικοί

Ρροτιμά: Κνςτιτοφτο Αδυνατίςματοσ

Ιεωρεί: Κόςτοσ Κδανικό με βάςθ τισ υπθρεςίεσ που επικυμεί (3 Υπθρεςίεσ)

Επικυμεί: Σφαιρικι Ρεριποίθςθ του Σϊματόσ τθσ

Ιζλει: θ απϊλεια να είναι ςφντομθ
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΕΙ 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΕΙ 

Ζ παξνχζηα πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε ψζηε λα εμεηαζηεί ην θαηά πφζν 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα παρπζαξθίαο 

επζπγξακκίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ 

επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, δηαηηνιφγνη – 

δηαηξνθνιφγνη θαη εηδηθά θέληξα (θέληξα αδπλαηίζκαηνο - ηλζηηηνχηα) πνπ 

ππφζρνληαη ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν βάξνο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ εκη-δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε πιεηνςεθία 

ηνπ δείγκαηνο θαηαιακβάλεη κία επξεία ειηθηαθή θιίκαθα, απφ 24 εηψλ έσο 47. Σν 

69% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο θαίλεηαη φηη ρξήδεη απψιεηαο βάξνπο, θάηη ην νπνίν 

γηα άιιε κία θνξά καο ππελζπκίδεη φηη ε παρπζαξθία έρεη πάξεη ηηο δηαζηάζεηο 

κάζηηγαο θαη ζηελ ρψξα καο. Σν 42% ηνπ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε ΒΜΗ, 

είλαη ήπηα παρχζαξθα ελψ έλα ηδηαηηέξσο πςειφ πνζνζηφ, ην 28%, είλαη ππέξβαξα. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 6 ζηνπο 100 άλδξεο εξσηεζέληεο είλαη ζνβαξά 

παρχζαξθνο, δειαδή κία θιίκαθα θάησ ηνπ ππέξβαξνο, ελψ κφιηο 1 ζηνπο 50 άλδξεο 

είλαη αδχλαηνη-θπζηνινγηθνχ βάξνπο. ε φηη αθνξά ηηο γπλαίθεο, ην 30% ηνπ 

δείγκαηνο είλαη ήπηα παρχζαξθν θαη ην 18% ππέξβαξν, θάηη ην νπνίν ηεθκεξηψλεη 

πσο νη γπλαίθεο έρνπλ κεγαιχηεξε ηάζε γηα θηιά πέξαλ ηνπ θπζηνινγηθνχ. 

Ζ έξεπλα αθφκε θαηέδεημε φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ αλζξψπσλ δελ έρνπλ 

επίγλσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Πην αλαιπηηθά, ην 52% ηνπ δείγκαηνο 

αλδξψλ δελ γλσξίδεη ηελ ζσκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ην 

ζχλνιν (100%) ησλ ζνβαξά παρχζαξθσλ θαη ην 60% ησλ ππέξβαξσλ αλδξψλ. Όζν 

γηα ηηο γπλαίθεο απνδεηθλχεηαη ην αληίζεην θαζψο ην 70% ηνπ δείγκαηνο γπλαηθψλ 

έρεη επίγλσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαλεξψλνπλ 

φηη νη γπλαίθεο αζρνινχληαη ηειηθά πεξηζζφηεξν κε ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε 

φπσο θαη κε ηελ πγεία ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Βέβαηα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (100%) ζνβαξά παρχζαξθσλ γπλαηθψλ δελ έρεη 

επίγλσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ελψ ην 78% ηνπ δείγκαηνο ππέξβαξσλ 

γπλαηθψλ έρεη. Παξά ηαχηα, ην ζπκπέξαζκα ζηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαηαδεηθλχεη 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ αλδξψλ δελ πξνζέρεη θαη δελ αζρνιείηαη νχηε κε ηελ ζσκαηηθή 

ηνπ εκθάληζε νχηε κε ηελ πγεία ηνπ. ρήκα νμχκσξν ζα πξέπεη βέβαηα λα ζεσξεζεί 
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φηη ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (100%) ησλ αλδξψλ επηζπκεί λα ράζεη βάξνο. Κάηη ην 

νπνίν δείρλεη φηη νη άλδξεο δελ ηνπνζεηνχλ ηα δεδνκέλα θαη ηα ζηνηρεία ζσζηά ψζηε 

λα θαηαιήμνπλ ζε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά απνθαζίδνπλ 

παξνξκεηηθά. 

ε φηη αθνξά ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο βάξνπο, ε πιεηνςεθία ηφζν ησλ 

αλδξψλ (61%) φζν θαη ησλ γπλαηθψλ (62%), ζα επέιεγε βνήζεηα απφ θάπνηνλ εηδηθφ. 

Απηφ δείρλεη φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο επηζπκεί λα αζρνιεζεί θαη λα ράζεη 

βάξνο αιιά δελ έρεη ηελ δηάζεζε λα ην πξάμεη άκεζα ν ίδηνο δηα πξνζσπηθήο έξεπλαο, 

πξνζπάζεηαο θαη δχλακεο, π.ρ. κέζσ γπκλαζηεξίνπ, πξνζσπηθήο άζθεζεο, κείσζε 

πνζφηεηαο ηξνθψλ θαη ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. Σν νπνίν νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ν άλζξσπνο ζέιεη γξήγνξα θαη άκεζα απνηειέζκαηα ρσξίο θφπν θαη ηδηαίηεξν 

ρξφλν φπσο θαη φηη δελ ζέιεη λα «πεηξάμεη» ηδηαίηεξα ηνλ αλζπγηεηλφ ηξφπν δσήο ηνπ, 

θάηη ην νπνίν ζεσξεί πσο ζα ην βξεη κε ηελ επίζθεςε ηνπ ζε έλαλ εηδηθφ. 

ε ζχλδεζε κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε έξεπλα έδεημε φηη ηφζν ην 57% 

ησλ αλδξψλ φζν θαη ην 55% ησλ γπλαηθψλ ζα πξνηηκνχζε έλα ηλζηηηνχην – θέληξν 

αδπλαηίζκαηνο έλαληη ελφο ηδηψηε δηαηξνθνιφγνπ – δηαηηνιφγνπ θαζψο ζεσξεί φηη ην 

ηλζηηηνχην πξνζθέξεη έλα κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ ζε ινγηθφ θφζηνο. Σα ζηνηρεία ζα 

πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε απηά πνπ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ ζε φηη αθνξά ηνπο 

ιφγνπο απψιεηαο βάξνπο ηνπ δείγκαηνο, δειαδή ιφγνπο πγείαο θαη αηζζεηηθνχο. Έλα 

θέληξν αδπλαηίζκαηνο – ηλζηηηνχην κπνξεί λα πξνζθέξεη πιένλ ηεο απψιεηαο βάξνπο 

αηζζεηηθέο ππεξεζίεο (θαζαξηζκνχο πξνζψπνπ-ζψκαηνο, κάζθεο, απνηξηρψζεηο, 

κεραλήκαηα ζχζθημεο ζψκαηνο θαη δεξκαηηθήο κάδαο, θηι.), ππεξεζίεο ραιάξσζεο 

(massage, sauna, hamam, θηι.) θαη ηφλσζεο (spa). Οπφηε ην άηνκν πνπ ζα επηζθεθζεί 

ην θέληξν αδπλαηίζκαηνο – ηλζηηηνχην γηα ηνλ πξσηαξρηθφ ηνπ ζθνπφ – δειαδή, 

απψιεηα βάξνπο – ζα επσθειεζεί κε επηπιένλ ππεξεζίεο αηζζεηηθήο θαη ραιάξσζεο. 

ηνλ αληίπνδα, ην ππφινηπν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο πνπ ζα επέιεγε έλαλ ηδηψηε 

δηαηηνιφγν-δηαηξνθνιφγν ζα ην έθαλε θαζψο ζεσξεί νηη είλαη ιηγφηεξν 

εκπνξεπκαηνπνηεκέλν θαη δηαζέηεη θηιηθφηεξε ζπκπεξηθνξά. Με απιά ιφγηα ζεσξεί 

νηη ε πξνζσπηθή επαθή, ε νπνία είλαη θαη θηιηθφηεξε, ζα επηθέξεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα έλαληη ελφο εκπνξεπκαηνπνηεκέλνπ θέληξνπ αδπλαηίζκαηνο ζην νπνίν 

ππάξρεη καδηθφηεηα θαη ιείπεη ε πξνζσπηθή επαθή κεηαμχ ηνπ επηζηήκνλα θαη ηνπ 

πειάηε. 
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 πλέρεηα ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ε πιεηνςεθία ησλ 

αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο, επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ απψιεηα 

βάξνπο, ηφζν γηα ιφγνπο πγείαο φζν θαη γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο θχζεο θαη γη‟ απηφ ζα 

επηζθέπηνληαλ θάπνηνλ εηδηθφ. Αιιά ε πιεηνςεθία δελ ζα επέιεγε ηνλ ίδην εηδηθφ πνπ 

είρε επηζθεθζεί ζην παξειζφλ θαζψο ζεσξνχλ φηη ε απψιεηα βάξνπο πνπ είραλ ήηαλ 

πξνζσξηλή, θαηά ζπλέπεηα ζεσξνχλ πσο ε κέζνδνο ηνπ εηδηθνχ δελ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή. 

Σέινο, ζε φηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κέζσ ζπλεληεχμεσλ, 

παξαηεξείηαη φηη θνηλνί παξαλνκαζηέο είλαη ε απψιεηα βάξνπο θαη νηη απηή ζα 

πξέπεη λα είλαη ζχληνκε θαη κε δηάξθεηα. Οη πιεηνςεθία επηζπκεί λα ράζεη βάξνο γηα 

ιφγνπο πγείαο θαη κνηξάδεηαη θαηά 50-50 ην κεξίδην κεηαμχ ηδηψηε δηαηηνιφγνπ – 

δηαηξνθνιφγνπ θαη θέληξνπ – ηλζηηηνχην αδπλαηίζκαηνο. 

Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα πνπ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ έξεπλα είλαη νηη νη 

άλζξσπνη (άλδξεο – γπλαίθεο) επηζπκνχλ λα κπνπλ ζηελ δηαδηθαζία απψιεηαο βάξνπο 

ηφζν γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο φζν θαη γηα ιφγνπο πγείαο είηε έρνπλ επίγλσζε ηεο 

ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο είηε φρη. Δπηπιένλ, θαηαδεηθλχεηαη φηη ππάξρνπλ 

«ρψξνη» γηα φινπο ηνπο ηχπνπο αλζξψπσλ πξνζαξκνζκέλνη ζηηο αλάγθεο ηνπο 

(πνιιέο ππεξεζίεο καδί, ιηγφηεξν εκπνξεπκαηνπνηεκέλνη, θηι), θαη γηα ην ιφγν απηφ 

ζα επέιεγαλ έλαλ εμεηδηθεπκέλν εηδηθφ είηε ηδ. δηαηηνιφγν – δηαηξνθνιφγν, είηε έλα 

θέληξν – ηλζηηηνχην αδπλαηίζκαηνο. Αθφκε, δηαθαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα κεησζνχλ 

ηα θφζηε ησλ ππεξεζηψλ θαη λα κπεη νιφθιεξνο ν θιάδνο ζηελ δπλαηφηεηα 

ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο γηα πνιινχο αλζξψπνπο, νη νπνίνη ρξήδνπλ 

απψιεηαο βάξνπο, δελ επηζθέπηνληαη ηνπο εηδηθνχο ιφγσ ησλ αθξηβψλ ππεξεζηψλ. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ θέληξα απψιεηαο βάξνπο ηα 

νπνία ζα βαζίδνληαη ζε θαηλνηφκεο ππεξεζίεο νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα απνηειεζκάησλ, θαζψο ε δηάξθεηα απηψλ είλαη απηή πνπ επεξεάδεη θαηά 

πνιχ ηελ αμηνπηζηία ησλ εηδηθψλ θαη ηελ πηζαλφηεηα ν εθάζηνηε πειάηεο λα ηνλ 

επηζθεθζεί θαη δεχηεξε θνξά. Ο θιάδνο ινηπφλ βξίζθεηαη ζε θαιφ επίπεδν, 

ηθαλνπνηψληαο θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηηο αλάγθεο ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ, αιιά 

επηδέρεηαη αιιαγέο, δηεπξχλζεηο, θαη πξνζζέζεηο θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ ψζηε λα 

αλαδεηρζνχλ ζηα πιένλ αμηφπηζηα θέληξα απψιεηαο βάξνπο ζηελ Διιάδα. 
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