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Όταν υπάρχουν πολλές ελκυστικές τροφές γύρω μας, τότε
άνθρωποι που έχουν κανονική συμπεριφορά στα καθημε-
ρινά γεύματα μπορεί να αναπτύξουν  παρορμητική συμπε-
ριφορά προς το φαγητό ( παροδικά). Αυτό σημαίνει ότι το
ίδιο το φαγητό μπορεί να προκαλέσει ένα είδος περιβαλ-
λοντικού συνδρόμου εξάρτησης, αφού ακόμα και εγκρα-
τείς στις συνήθειες τους άνθρωποι θα καταναλωσουν τη
μέγιστη για τα δεδομένα τους ποσότητα τροφής προσπα-
θώντας  να γευτούν όλα τα είδη της διαθέσιμης τροφής.
Μέρος αυτής της περιβαλλοντικής εξάρτησης  από το φα-
γητό  μπορεί να σχετίζεται με την παρορμητικότητα του
χαρακτήρα.58 Με βάση πειραματικά δεδομένα ωστόσο, η
παρορμητικη επιλογή και η υπερευαισθησία σε περιβαλ-
λοντικά ερεθίσματα μπορεί να μην συνδέονται και πρέπει
να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά. Η πλειονότητα των γευ-
μάτων υπό παρόρμηση δεν έχουν σχέση με πραγματικη
πείνα. Αυτό δικαιολογεί τη διάκριση μεταξύ φυσιολογικών
και ψυχολογικών αιτίων της πείνας.59-60

Η παρακολούθηση ανθρώπων που τρώνε και απολαμ-
βάνουν το φαγητό είτε δια ζώσης είτε στην τηλεόραση, σε
περιοδικά κλπ. είναι μία διαδικασία που προκαλεί την επι-
θυμία για φαγητό, συχνά με την εμφάνιση μιας ακατανί-
κητης επιθυμίας. Μας επηρεάζει μάλιστα το τι τρώνε οι
άλλοι και πόσο τρώνε, αν τρώνε σε τακτικά διαστήματα ή
αγαπούν τα μη τακτικά γεύματα, και πόσο γρήγορα
τρώνε.Το πιο απλό παράδειγμα κοινωνικής επίδρασης στις
διατροφικές μας επιλογές είναι ότι συχνά έχουμε την τάση
να παραγγείλουμε το ίδιο ή παρόμοιο πιάτο με αυτό που
έχει παραγγείλει το άτομο που κάθεται στο  διπλανό τρα-
πέζι στο εστιατόριο.

Εάν δεν βλέπουμε  τι τρώμε, τόσο το ελκυστικό στοι-
χείο της τροφής όσο και η βιασύνη μας να το καταναλώ-
σουμε ελλαττώνεται.Τυφλοί άνθρωποι αναπληρούν τη
χαμένη αυτή πληροφορία με άλλες αισθήσεις ( ακουστική
ή οσφρητική), οι οποίες όμως σίγουρα υστερούν σε σχέση
με τις οπτικές παραστάσεις. Η λεπτομερής δομή της συμ-
περιφοράς έναντι της λήψης τροφής είναι παρόμοια στους
τυφλούς και στους μάρτυρες. Όταν όμως τρώνε με κλειστά
τα μάτια οι μάρτυρες, τότε τρώνε 22% λιγότερο φαγητό
και η διάρκεια του γεύματος τους είναι μικρότερη γιατί ο
κορεσμός έρχεται πιο γρήγορα όταν τρώμε με καλυμμένα
τα μάτια.Η μικρότερη ποσότητα τροφής προέρχεται από
το γεγονός ότι με κλειστά τα μάτια οι συμμετέχοντες τρώνε
πιο αργά και ο κορεσμός έρχεται πιο γρήγορα.Το πλεονέ-
κτημα στην αργή κατανάλωση τροφής οδηγεί μοιραία σε
λιγότερα γεύματα στη διάρκεια της ημέρας με τα μεταβο-
λικά επακόλουθα που αυτά προκαλούν.61

Η θεωρία της μαγικής σκέψης ως τρόπος καταπολέμη-
σης της παχυσαρκίας- Η γνωστική απάντηση σε ένα
άρρωστο εγκέφαλο
Ονομάζεται και  puzzle του Warren Quinn.62 Δίνεται σε
ένα άτομο η δυνατότητα να μαζέψει 1000 δολλάρια μέσω
ηλεκτρικού ρεύματος που προέρχεται από ηλεκτρική συ-
σκευή που εμφυτεύεται στο σώμα του. Το πρόγραμμα του
επιτρέπει να το αναβαθμίσει κατά μία βαθμίδα τη μέρα ή
να το αφήσει εκεί που είναι και να μην πάρει τίποτα. Τέ-
τοια αυτό-διέγερση θα μπορούσε να συνεχίσει για 10 χρό-
νια. Αρχικά η αίσθηση είναι ακίνδυνη και ο “παίκτης”
νιώθει ότι η συσκευή είναι διασκεδαστική.Μετά από 10
χρόνια, υπάρχει πόνος που δεν γίνεται ανεκτός. 

Η νωθρότητα ως αίτιο παχυσαρκίας
Ο Levine με τους συνεργάτες του έδειξαν ότι κατά μέσο
όρο οι παχύσαρκοι κάθονται 2 ώρες περισσότερο από τους
μη παχύσαρκους.Παρά το γεγονός ότι εάν κάποιος γίνει
πιο δραστήριος στις ημερήσιες δραστηριότητες καίει κατά
μέσο όρο 350 θερμίδες τη μέρα,όταν οι παχύσαρκοι χά-
νουν βάρος δεν αυξάνουν τη μέση δραστηριότητα ανά

τους όταν βάζουν κιλά, και προτάθηκε ότι η νωθρότητα
είναι ένα χαρακτηριστικό που βρίσκεται στο DNA μας.63,64

Στις μετρήσεις αυτές δεν συμπεριλήφθησαν οι ακούσιες
δραστηριότητες ( πχ. ότι κάνει κάποιος γυμναστική για ένα
διάστημα γιατί θέλει να αυξήσει το κάψιμο θερμίδων).

Η αλλαγή του life-style του παχύσαρκου που θεωρείται
μέτρο για να πετύχει το αδυνάτισμα είναι κάτι που δεν
είναι καθόλου εύκολο να γίνει και για τους περισσότερους
ανθρώπους είναι αδύνατο. Την αλλαγή πετυχαίνουν περι-
στασιακά οι περισσότεροι.Η αλλαγή στο είδος της τροφής
που προτιμούμε δεν είναι εύκολο να τηρηθεί σε μακρο-
πρόθεσμη βάση αφού το φαγητό είναι και απόλαυση.Η
απειλή για ανάπτυξη ασθενειών στον παχύσαρκο δεν συμ-
βαίνει πάντα και για πολλούς παραμένει θεωρία αφού ο
ίδιος ο παχύσαρκος  (ιδίως εάν δεν είναι πολύ χοντρός)
νιώθει καλά.

Τα κίνητρα ενός εφήβου που θέλει να αδυνατίσει είναι
για παράδειγμα η αποδοχή από το άλλο φύλο. Αυτά τα κί-
νητρα σε άλλες ηλικίες δεν έχουν την ίδια ισχύ.Η ανάγκη
εξάλειψης ενός κακού προγνωστικού παράγοντα για να
μην νοσήσεις στο μέλλον από μεταβολικό σύνδρομο, κλπ.
είναι μια εντελώς διαφορετική αναγκαιότητα σε σχέση με
το παράδειγμα του εφήβου, καθώς είναι μια θεωρητική
ανάγκη και απόμακρη και δεν ενισχύεται από προσωπική
εμπειρία. Όμως, εάν κάποιος οικείος πάθει έμφραγμα λόγω
της παχυσαρκίας, παχύσαρκα άτομα της οικογένειας του
θα επηρεαστούν για ένα σημαντικό διάστημα γιατί έχουν
βιώσει την εμπειρία αυτή.

Η εξατομικευμένη θεραπεία της παχυσαρκίας θεωρεί-
ται ότι έχει υψηλό κόστος και χαμηλή αποτελεσματικό-
τητα. Έχει καταστεί σαφές στην κοινωνία ότι λόγω της
επιδημικής εξάπλωσης της παχυσαρκίας αναμένεται  η πο-
λιτεία να επενδύσει στο πρόβλημα σε αντιστοιχία με το
πρόβλημα του καπνίσματος, των ναρκωτικών κλπ. Το συμ-
πέρασμα που εξάγεται από τις μελέτες γνωστικής προσέγ-
γισης είναι ότι αυτοί που διαθέτουν λογική σκέψη και
αυτοέλεγχο θα μπορούσαν μέσω της “υπογραφής συμβο-
λαίων ανταμοιβής” να φθάσουν ακόμα και πέρα από τα
όρια του ιδανικού. Ωστόσο φαίνεται ότι αυτά τα άτομα
είναι ελάχιστα. Επειδή η παχυσαρκία, η  κατάθλιψη, οι
κάθε είδους εξαρτήσεις αλλά  και η παραβατικότητα φαί-
νεται ότι είναι νοσηρά φαινόμενα που αυξάνονται παράλ-
ληλα με τη διαβίωση σε νοσηρό περιβάλλον, και με βάση
ο γεγονός ότι τα κοινωνικά αίτια της παχυσαρκίας είναι
ιδιαιτέρως ισχυρά, γιατί να μην δεχθούμε ότι η παχυσαρ-
κία αποτελεί αλλοστατικό φαινόμενο επιβίωσης που εκ-
φράζει τη νόσηση των σύγχρονων κοινωνιών;
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Brain is the center of eating behaviour and eating disor-
ders. Research data in animals and observations in obese
lead to the results that no other factor  than the cognitive is
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Thus, obesity should  not be a labeled as a common dis-
ease, but is seems to be an allostatic condition that helps
survival in difficult environments, and it is very difficult
to change,if the environment remains the same.

Keywords: obesity, brain, eating behaviour, animal stud-
ies, social studies




