
Αληηκεηωπίδνληαο ηελ παρπζαξθία: Τν δύζθνιν 
έξγν εύξεζεο ζωζηώλ πνιηηηθώλ 

 

Η παρπζαξθία επεξεάδεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ ζηνπο έμη εθήβνπο θαη έλα 
ζηα νρηώ παηδηά ειηθίαο 7-8 εηώλ ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο Ε.Ε., γεγνλόο 
πνπ ππνρξεώλεη ηνπο ηζύλνληεο, λα θαηαπνιεκήζνπλ  ηελ θξίζε θαη λα 
πξνωζήζνπλ ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηξόπνπ δωήο ηωλ 
πνιηηώλ.  

Τα πνζνζηά παρπζαξθίαο έρνπλ απμεζεί ζρεδόλ ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ. 
από ην 2000 – ηδηαίηεξα ζηε Φηιαλδία, ηελ Οπγγαξία, ην Λνπμεκβνύξγν θαη ην 
Ηλσκέλν Βαζίιεην – ελώ παξέκεηλαλ ζηαζεξέο κεηαμύ 2008 θαη 2014 ζην 
Βέιγην, ηελ Τζέρηθε Γεκνθξαηία, ηελ Διιάδα, ηελ Ιηαιία, ηε Λεηνλία θαη ηελ 
Πνισλία.   

Η παρπζαξθία απνηειεί επηθίλδπλν παξάγνληα θαη γηα άιια πξνβιήκαηα 
πγείαο, όπσο ε ππέξηαζε, ν δηαβήηεο θαη θάπνηνη ηύπνη θαξθίλνπ, ζύκθσλα 
κε ηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Υγεία με μια πρώτη ματιά» ηνπ 
2018, ε νπνία θαηαξηίζζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκό Οηθνλνκηθήο 
Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD). 

Η θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε έρεη αμηνζεκείσηε επηξξνή ζηα πνζνζηά 
παρπζαξθίαο, ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σηελ έθζεζή ηνπ, ν 
εηδηθόο ηεο Δ.Δ. δηαπίζησζε έλα ζεκαληηθό θελό ζηελ παρπζαξθία βάζεη ηνπ 
επηπέδνπ εθπαίδεπζεο. Δίλαη γεγνλόο όηη, ην 20% ησλ ελειίθσλ κε ρακειό 
κόξθσηηθό επίπεδν είλαη παρύζαξθν, εηθόλα πνπ κεηώλεηαη θαηά 12% γηα 
εθείλνπο κε πςειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν. Απηόο ν παξάγνληαο 
παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα ζην Λνπμεκβνύξγν, ηελ Πνξηνγαιία, ηε Σινβελία θαη 
ηελ Ιζπαλία. 

Ελήιηθεο πάλω από ην όξην πγηνύο βάξνπο. 

Σε Δπξσπατθό επίπεδν, νη δηνηθνύληεο ράξαμεο πνιηηηθήο αγσλίδνληαη γηα ην 
ζέκα απηό εδώ θαη ρξόληα. 

Τνλ Μάην ηνπ 2016, ν ηηαιόο Δπξσβνπιεπηήο Nicola Caputo θαηέζεζε 
πξόηαζε δεηώληαο από ηελ Κνκηζηόλ λα αλαγλσξίζεη ηελ παρπζαξθία ζαλ 
«ρξόληα αζζέλεηα» ζε επίπεδν Δ.Δ. «Σε ζπλέρεηα ηνπ αηηήκαηόο κνπ, ε 
Κνκηζηόλ έθαλε έλα απνθαζηζηηθό βήκα πξνο ηα εκπξόο, εληζρύνληαο ηελ 
Δπξσπατθή ηεο ζηξαηεγηθή γηα ζέκαηα πγείαο ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή, ην 
ππεξβνιηθό βάξνο θαη ηελ παρπζαξθία», αλέθεξε ν Ιηαιόο ζνζηαιηζηήο 
Δπξσβνπιεπηήο ζην EURACTIV.com. 

Τα ηειεπηαία ρξόληα, αλέθεξε όηη ε Κνκηζηόλ έρεη πξνσζήζεη πην 
απνηειεζκαηηθά εξγαιεία εθαξκνγήο, όπσο ε Οκάδα Υςεινύ Δπηπέδνπ γηα 
ηε Γηαηξνθή θαη ηε Σσκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα θαη ε Πιαηθόξκα γηα Γξάζε ζηε 
Γηαηξνθή, ηε Σσκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα θαη ηελ Υγεία ηεο Δ.Δ.  



Μέζσ ηεο πιαηθόξκαο απηήο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελζαξξύλεη δξάζεηο 
ζρεηηθά κε ηελ αλακόξθσζε πξντόλησλ, ηελ εκπνξία θαη ηε δηαθήκηζε, ηε 
ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ, θαζώο θαη ηελ 
ππνζηήξημε θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ. 

Πνηα πνιηηηθή; 

Η αληηκεηώπηζε ηεο παρπζαξθίαο δελ είλαη κόλν έλα δεκόζην ζέκα πγείαο, 
θαζώο ε δηαηξνθή είλαη αθόκα έλα ππνηηκεκέλν ζέκα ηεο γεσξγηθήο πνιηηηθήο 
ηεο Δ.Δ., ζύκθσλα κε ηνλ Jack Winkler,  Δπίηηκν Καζεγεηή γηα ηελ δηαηξνθηθή 
πνιηηηθή ζην Παλεπηζηήκην Metropolitan ηνπ Λνλδίλνπ. 

Μηιώληαο ζην EURACTIV.com ζην πιαίζην ηεο εθδήισζεο Food Matters Live 
ηνλ πξνεγνύκελν Ννέκβξε ζην Λνλδίλν, αλέθεξε όηη ε Δ.Δ. ζα πξέπεη λα 
«ληξέπεηαη» γηα ηελ αδπλακία ηεο γεσξγηθήο ηεο πνιηηηθήο ζην θνκκάηη ηεο 
δηαηξνθήο. 

«Η απνηπρία ηεο λα δηαρεηξηζηεί ηηο δηαηξνθηθέο πιεπξέο ζηελ παξαγσγή 
ηξνθίκσλ ζηε γεσξγία θαη ην εκπόξην απνηειεί ηε κεγαιύηεξε ήηηα ηεο Δ.Δ.» 
δήισζε. 

Έλα πιήζνο παξαγόλησλ ζπκπεξηθνξάο θαη πεξηβάιινληνο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεγάιεο δηαζεζηκόηεηαο ζηελ αγνξά ηξνθώλ θαη 
ηνπ θαζηζηηθνύ ηξόπνπ δσήο, έρνπλ, επίζεο, ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ελόο 
«παζνγόλνπ» πεξηβάιινληνο, ζέηνληαο ηνπο αλζξώπνπο θαη εηδηθά ηηο 
θνηλσληθά κεηνλεθηνύζεο νκάδεο ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν,» αλέθεξε ε έθζεζε 
«Υγεία κε κηα πξώηε Μαηηά». 

Σύκθσλα κε ηνλ Caputo, νη ηζύλνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ 
έλαλ ξόιν ζηελ αληηκεηώπηζε ελόο παζνγόλνπ πεξηβάιινληνο, 
θαηαπνιεκώληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε αλζπγηεηλνύο ηξόπνπο 
δσήο θαη δηαηξνθηθέο επηινγέο θαη, από ηελ άιιε κεξηά, δηεπθνιύλνληαο ηελ 
πηνζέηεζε πγηεηλώλ επηινγώλ. 

«Οη πνιηηηθέο ζα κπνξνύζαλ λα βνεζήζνπλ ζηε δηάδνζε ηεο θνπιηνύξαο ηεο 
πξόιεςεο, εθπαηδεύνληαο, γηα παξάδεηγκα, αλζξώπνπο γηα ηελ έλλνηα ηνπ 
«νξίνπ» θαη δηαδίδνληαο ηελ θνπιηνύξα ηεο πξόιεςεο, έηζη ώζηε κηα πγηήο 
ζπκπεξηθνξά  λα γίλεη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζπλεηδεηή επηινγή από λεαξή 
ειηθία», αλέθεξε. 

Πξόζθαηεο εμειίμεηο γηα ην ζέκα έιαβαλ ρώξα πξόζθαηα ζηνλ ηνκέα ηεο 
εκπνξίαο ηξνθίκσλ. 

Οη αλαζεσξεκέλεο Υπεξεζίεο Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ αλέθεξαλ όηη ε 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα Κξάηε- Μέιε ζα πξέπεη λα αλαπηύμνπλ 
εζεινληηθνύο θώδηθεο ζπκπεξηθνξάο γηα λα κεησζεί ε έθζεζε ησλ παηδηώλ 

ζηελ επηζεηηθή εκπνξία ηξνθίκσλ κε πςειά ιηπαξά, δάραξε θαη αιάηη. 

Φόξνο δάραξεο: θαιό ή θαθό; 



Η θνξνιόγεζε ησλ ηξνθίκσλ κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε δάραξε γίλεηαη 
νινέλα θαη πην δεκνθηιήο, ζαλ έλα εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 
παρπζαξθίαο. Βέιγην, Δζζνλία, Φηιαλδία, Γαιιία, Οπγγαξία, Ιξιαλδία, 
Πνξηνγαιία θαη, πην πξόζθαηα, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην είλαη νη νρηώ, κέρξη 
ζηηγκήο, ρώξεο πνπ έρνπλ επηβάιεη θόξν ζηα δαραξώδε πνηά. 

Μηα αλαθνηλσζείζα «ηνκή» γηα ηνλ θόξν ζηε δάραξε επεβιήζε ζην Ηλσκέλν 
Βαζίιεην κε έλαξμε ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ζαλ κέξνο ηεο θπβεξλεηηθήο 
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ παηδηθή παρπζαξθία. 

Σύκθσλα κε ηνλ Καζεγεηή Winkler, νη πεξηζζόηεξνη θόξνη ζηε δάραξε 
αθνξνύλ ζε επίπεδν ιηαληθήο πώιεζεο θαη είλαη ζρεδηαζκέλνη λα απμάλνπλ 
ηελ ηηκή ησλ πξντόλησλ κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα δάραξεο. Απηό, θαηά 
ζπλέπεηα, ζα κεηώζεη ηελ θαηαλάισζε, θαζώο ζα θάλεη ηνπο θαηαλαισηέο λα 
ζηξαθνύλ ζε πην πγηεηλά πξντόληα. 

«Αιιά ν θόξνο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη βαζηζκέλνο ζε ηειείσο 
δηαθνξεηηθό ηξόπν. Σρεδηάζηεθε γηα λα επεξεάζεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη όρη 
ηνπο θαηαλαισηέο», αλέθεξε.  

«Όινη είλαη ελάληηα ζηνπο θόξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηθώλ 
αιιά ην ζεκαληηθό είλαη όηη, ζε αληίζεζε κε πνιινύο θόξνπο γηα ηε δάραξε ζε 
άιιεο ρώξεο, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην είλαη πνπ ελεξγνπνηεί ηελ επαλαζύζηαζε 
ησλ πξντόλησλ», εμήγεζε ν θαζεγεηήο Winkler. 

Ο Nicola Caputo εκθαλίδεηαη πξνβιεκαηηζκέλνο ζε ό,ηη αθνξά ηε 
θνξνιόγεζε ηεο δάραξεο, ιέγνληαο όηη δελ είλαη εξγαιείν ελάληηα ζηελ 
παρπζαξθία αιιά απιώο κηα επηβάξπλζε (εηζθνξά) γηα ηνπο πνιίηεο. 
«Μειέηεο δείρλνπλ όηη νη θόξνη ζηα θαηαλαισηηθά ηξόθηκα έρνπλ 
πιεζσξηζηηθό απνηέιεζκα θαη δεκηώλνπλ ηνπο θησρόηεξνπο», 
πξνεηδνπνίεζε. 

Σεκείσζε όηη δελ ππάξρεη απόδεημε ηεο ζύλδεζεο κεηαμύ ησλ πνζνζηώλ 
κείσζεο ηεο παρπζαξθίαο θαη ηεο εθαξκνγήο εηζθνξάο ζηε δάραξε θαη 
δήηεζε λα γίλεη κηα πξνζεθηηθή εθηίκεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ 
κεηνλεθηεκάησλ ηεο εηζαγσγήο θνξνινγηθώλ θπξώζεσλ, όπσο ι.ρ θόξνπο 
ζην πξόρεηξν θαγεηό. 

«Γελ κπνξνύκε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ παρπζαξθία κε θόξν αιιά 
αλαπηύζζνληαο κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ πξαγκαηηθά ζα 
επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δσέο ησλ πνιηηώλ, νη νπνίνη πξέπεη λα 
ελεκεξσζνύλ θαιύηεξα ζρεηηθά κε ηα ηξαγηθά απνηειέζκαηα από ηελ 
εμάπισζε ηεο αζζέλεηαο απηήο» θαηέιεμε. 

 


