
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί πλέον µία από τις συνήθεις χρόνιες 

παιδικές ασθένειες, ρίζα και για πολλές άλλες χρόνιες νόσους (νευρική 
ανορεξία, βουλιµία) και δε θα πρέπει να παραγκωνίζεται αντιµετωπιζόµενη σαν 
απλή αδυναµία αυτοκυριαρχίας και λαιµαργία.  
 
Οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ στην ψυχολογία του 
παιδιού είναι: 
 Συµπτώµατα κατάθλιψης 
  ∆ιαταραγµένη εικόνα σώµατος 
  Χαµηλή αυτοεκτίµηση 
  Κίνδυνος διατροφικών διαταραχών (νευρική ανορεξία, βουλιµία) 

 
Γι αυτό η διατροφή ενός παιδιού είναι κάτι που αφορά ΟΛΟΥΣ τους 

γονείς. Όχι µόνο στις περιπτώσεις που το παιδί είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο 
αλλά και γενικότερα για τη καλύτερη πνευµατική, και ψυχολογική του 
ανάπτυξη και κυρίως την υγεία του.  
 
Οι ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ που κάνουν ένα παιδί υπέρβαρο είναι 
πολλές: 
  

• Το αίσθηµα µοναξιάς που οδηγεί στην κατανάλωση τροφής για 
συναισθηµατική ικανοποίηση.  

• Η κατάθλιψη.   

• Η έλλειψη ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που άλλοτε 
απολάµβαναν. 

• Η συνεχείς επίκριση του εαυτού τους. 

• Η αντιµετώπιση οποιασδήποτε προσπάθειά τους µε απαισιοδοξία. 

• Αισθήµατα µαταίωσης και απόρριψης.  

• Η έλλειψη ενεργητικότητας. 

• Η αίσθηση θλίψης, αλλά χωρίς αιτία.  

• Προβλήµατα µε τον ύπνο τους.  

• Εµφάνιση στοµαχόπονων ή πονοκεφάλων που δεν σχετίζονται µε 
ιατρικούς παράγοντες. 

• Εµφάνιση προβληµάτων στο σχολείο που προκαλούνται από 
αναποφασιστικότητα και δυσκολία αυτοσυγκέντρωσης. 

• Άγχος απόδοσης ή γενικότερα παρουσία άγχους & στρες στη ζωή 
τους.  
 



 
Αίτια που προκαλούν στρες στο παιδί:  
Το στρες χαρακτηρίζεται από την αίτια του, ως  
α)"εσωτερικό" π.χ. πείνα, πόνος, ευαισθησία στους θορύβους, κόπωση, 
έλλειψη ή κακής ποιότητας ύπνου (εφιάλτες), ερεθίσµατα του περιβάλλοντος 
ή 
β) "εξωτερικό" π.χ. αλλαγή στην οικογενειακή δοµή- ένας πιθανός χωρισµός 
των γονιών- λογοµαχίες / βία / επιθετικότητα άλλων- απώλεια σηµαντικών 
προσώπων / αντικειµένων / ζώων- βιασύνη και αποδιοργάνωση της 
καθηµερινής του ζωής. 

 
         Τα παιδιά τρώνε για να ανακουφιστούν, κυρίως όταν δεν κατανοούν ή 
δεν µπορούν να εκφράσουν τα συναισθήµατα τους και δεν ξέρουν πώς να τα 
διαχειριστούν. Η κατανάλωση τροφής σχετίζεται άµεσα µε την αίσθηση 
ασφάλειας, ευχαρίστησης και ελέγχου. 
 
ΒΟΗΘΗΣΤΕ τα παιδιά σας: 
 

• ΜΑΖΙ: κανονίστε να κάνετε πράγµατα µαζί, σαν οικογένεια. Καθιερώστε  
οικογενειακές στιγµές, Κυριακάτικο οικογενειακό φαγητό, βόλτα µε τα 
ποδήλατα, µε τα πόδια δίπλα στη θάλασσα, τουλάχιστον µια φορά την 
εβδοµάδα. ∆ώστε το παράδειγµα για τις διατροφικές συνήθειες, τη 
φυσική δραστηριότητα και γενικότερα τον υγιεινό τρόπο ζωής. Γίνετε 
δραστήριοι ως οικογένεια. ΜΗΝ ξεχνάτε ότι η οικογένεια είναι το πρώτο 
πρότυπο που έχουν τα παιδιά. 

• ΑΓΑΠΗ: πείτε την λέξη. ∆εν αρκεί να το δείχνετε ή να το έχετε πει στο 
παρελθόν, ανεξάρτητα από την ηλικία & το φύλλο τους. Όταν το παιδί 
δεν βιώνει την αγάπη στο σπίτι του, θα νιώθει ασήµαντο, ντροπαλό, 
ανάξιο προσοχής, δυστυχισµένο. 

• ΟΡΙΑ:  θέτοντας κάποια όρια στο παιδί µαθαίνει να αξιολογεί & να βάζει 
προτεραιότητες στον ελεύθερο χρόνο του. Έτσι θα ανακαλύψετε αν το 
παιδί σας είναι αγχωµένο,  ποιά πράγµατα το αγχώνουν & ποιά το 
βοηθούν να χαλαρώσει. Βάλτε του όρια στις διατροφικές σχολικές 
συνήθειες, αλλά µην πιέζετε υπερβολικά, γιατί φέρνουν συνήθως τα 
αντίθετα αποτελέσµατα.  

• ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ: παινέψτε το παιδί σας, πείτε του µπράβο, ανταµείψτε 
τον κόπο του κ την προσπάθειά του. Ο έπαινος είναι αναγκαίος και 
ανεκτίµητος. Τα «µικρά—θετικά» πράγµατα στην σηµερινή κοινωνία 
είναι που σπανίζουν. 

• ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ: δείξτε ότι πραγµατικά καταλαβαίνετε τις 
ανάγκες του, τους φόβους του, τις αγωνίες του και βρείτε µαζί 
εναλλακτικές λύσεις. Είναι σηµαντική η προσοχή που δίνουµε και 
δείχνουµε στο παιδί, έχει αποτέλεσµα. 



• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: µιλήστε µαζί του, µε ηρεµία, χαµηλούς τόνους & 
κοιτώντας τα στα µάτια & όχι από ψηλά. Ο ρόλος του γονέα δεν 
µειώνεται, αντιθέτως κερδίζετε τον σεβασµό του. Μην το προσβάλετε 
µπροστά σε άλλους, µην το µειώνεται χρησιµοποιώντας υποτιµητικές 
λέξεις, χρησιµοποιείτε θετικές εκφράσεις ακόµα & όταν θέλετε να πείτε 
κάτι αρνητικό. 

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: ενθαρρύνετε το παιδί να κάνει οµαδικά 

αθλήµατα. Η τηλεόραση & το κοµπιούτερ βοηθούν στην αύξηση της 

παχυσαρκίας. Είναι προτιµότερο να αθλείται από το να το µαλώνετε 

γιατί τρώει πολύ κ συνέχεια.  

• ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ: το παιδί έχει ανάγκη να νιώθει καλά µε 
το σώµα του κ τον εαυτό του. Την πρώτη εικόνα για τον εαυτό του, την 
παίρνει µέσα από τα δικά σας λόγια. Παρακολουθήστε το παιδί σας και 
δείτε ποιά είναι η εικόνα που έχει για το σώµα του. Πως ντύνεται? 
Ρωτήστε αν είναι θέµα µόδας, άποψης ή κρύβει κάτι παραπάνω?  

 

Απευθυνθείτε για συµβουλή στους ειδικούς, παιδιάτρους, ψυχολόγους, 
διαιτολόγους, ενδοκρινολόγους. 

 Μην ολιγωρείτε στο πρόβληµα.  
 

 
 
 


