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Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, τα 
παχύσαρκα παιδιά –με σωματικό 
βάρος στο ανώτερο τεταρτημόριο 

σωματικού βάρους– έχουν ποσοστό 
εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου 
15%, σε σχέση με το 1% έως 1,5% στα 
άτομα που βρίσκονται στο χαμηλότερο 
τεταρτημόριο. Σημειώνεται ότι το μετα-
βολικό σύνδρομο αποτελεί μία πλειάδα 
μεταβολικών διαταραχών που σχετίζο-
νται με την παχυσαρκία και αφορούν 
στα λιπίδια, στα επίπεδα γλυκόζης και 
αρτηριακής πίεσης και στην ενεργοποί-
ηση του μηχανισμού θρόμβωσης και 
φλεγμονής.

Τα παχύσαρκα παιδιά και οι παχύσαρ-
κοι έφηβοι έχουν συχνότερα πολλές παθή-
σεις που αφορούν σε πολλά συστήματα, 
όπως άσθμα, άπνοια στον ύπνο, πολυκυ-
στικές ωοθήκες, συναισθηματικές διαταρα-
χές και διαταραχές συμπεριφοράς, ορθο-
παιδικά προβλήματα, διαταραχή ανοχής 
γλυκόζης, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία ή στε-
ατοηπατίτιδα. 

Απαισιόδοξος για την εικόνα των παιδι-
ών στην Ελλάδα, σε σχέση με το σωματικό 
τους βάρος, εμφανίστηκε ο κ. Κακλαμάνος. 
Επικαλούμενος στοιχεία της επιδημιολογι-
κής μελέτης της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρεί-
ας Παχυσαρκίας, τόνισε ότι το 31,2% των 
αγοριών και το 26,5% των κοριτσιών, ηλι-

κίας 6-12 ετών στην Ελλάδα έχουν βάρος 
πάνω από το φυσιολογικό.

Στις ηλικίες 13-19 ετών, τα ποσοστά είναι 
29,4% για τα αγόρια και 16,1% για τα κορί-
τσια. Τα κορίτσια, όμως, εμφανίζουν υψη-
λότερα ποσοστά σπλαγχνικής παχυσαρ-
κίας, η οποία, ως γνωστό, είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με το μεταβολικό σύνδρομο 
(σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, υπέρταση, 
αυξημένη χοληστερίνη). Ο κ. Κακλαμάνος 
συνέδεσε την παιδική παχυσαρκία με κοινω-
νικούς και πολιτισμικούς λόγους, λέγοντας 
χαρακτηριστικά ότι τα ποσοστά συστηματι-
κής ενασχόλησης των παιδιών στην Ελλάδα 
με τον αθλητισμό (3-6 φορές την εβδομά-
δα) είναι δραματικά χαμηλά. Την ίδια ώρα, 
υψηλό (έως και 84%) εμφανίζεται το ποσο-
στό των παιδιών που γυμνάζονται ανεπαρ-
κώς ή καθόλου. Η φυσική δραστηριότητα 
εμφανίζεται αυξημένη στις πρώτες βαθμί-
δες της εκπαίδευσης και μειώνεται περνώ-
ντας στο λύκειο. Επίσης, αυξημένη φυσική 
δραστηριότητα φαίνεται ότι έχουν τα αγό-
ρια σε σχέση με τα κορίτσια. Άκρως ενδι-
αφέρουσα ήταν η αναφορά του κ. Κακλα-
μάνου στο χρόνο που διαθέτουν τα παιδιά 
στην τηλεόραση και τον υπολογιστή. Ένας 
στους τρεις μαθητές του Δημοτικού –εξήγη-
σε– παρακολουθεί τηλεόραση περισσότε-
ρες από δύο ώρες καθημερινά, ενώ περισ-
σότερα από τα μισά παιδιά ασχολούνται με 

τα ηλεκτρονικά παιχνίδια τουλάχιστον μία 
ώρα την ημέρα. Τα αγόρια διαθέτουν πε-
ρισσότερο χρόνο στους ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια απ’ 
ό,τι τα κορίτσια. Οι μαθητές χρησιμοποι-
ούν τον υπολογιστή περισσότερο για παι-
χνίδι και λιγότερο για άλλες δραστηριότη-
τες. Επιπροσθέτο, αναλύθηκαν και οι νέες 
Καμπύλες Ανάπτυξης για Παιδιά, οι οποίες 
ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Οι νέες Κα-
μπύλες Ανάπτυξης του ΠΟΥ δείχνουν πώς 
πρέπει να αναπτύσσεται κάθε παιδί στον κό-
σμο. Αποτελούν σημείο αναφοράς για την 
ανάπτυξη και την εξέλιξη όλων των παιδιών 
από τη γέννηση έως την ηλικία των 5 ετών, 
αντικαθιστώντας παλαιότερες αναφορές, οι 
οποίες περιέγραφαν απλώς πώς αναπτυσ-
σόταν συγκεκριμένο δείγμα του παιδικού 
πληθυσμού σε δεδομένο χρόνο και τόπο. 
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, για πρώτη 
φορά υπάρχει ένα τεχνικά δυνατό εργαλείο 
για τη μέτρηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της ανάπτυξης όλων των παιδι-
ών του πλανήτη, ανεξάρτητα από εθνικότη-
τα, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση ή τύπο 
διατροφικής συμπεριφοράς. Αίσθηση προ-
καλεί το γεγονός πως οι Καμπύλες Ανάπτυ-
ξης βασίζονται στην παραδοχή ότι το φυσι-
ολογικό μοντέλο ανάπτυξης είναι τα παιδιά 
που έχουν θηλάσει. 
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Ελληνόπουλα με διαβήτη ενηλίκων από την παχυσαρκία! 

Ανησυχητικά συμπεράσματα προκύπτουν από τα στοιχεία που έδωσαν ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, Ιωάννης Ιωαννίδης 
και ο γενικός γραμματέας της Εταιρείας Ιωάννης Κακλαμάνος, με αφορμή τη 
17η Ετήσια Συνάντηση του European Childhood Obesity Group (ECOG), η οποία πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα, από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου 2007. Σύμφωνα με αυτά, τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες παιδίατροι 
αντιμετωπίζουν παιδιά πάσχοντα από το λεγόμενο σακχαρώδη διαβήτη των ενηλίκων (τύπου 2), 
λόγω της παχυσαρκίας. Ένα στα τρία αγόρια και ένα στα τέσσερα κορίτσια στη χώρα μας έχουν βάρος πάνω από το 
φυσιολογικό, ποσοστά υψηλότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των περισσότερων μεσογειακών χωρών. Τα αγόρια έχουν 
καλύτερη…σχέση με την παχυσαρκία, αλλά τα κορίτσια εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά σπλαγχνικής παχυσαρκίας.


