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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

  Προτού ξεκινήσω θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη 

μου στον επιβλέποντα καθηγητή μου κύριο Γιοβαζολιά Θεόδωρο που μου έδωσε την 

ευκαιρία να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον και οικείο σε εμένα θέμα. Θα ήθελα 

ακόμη να τον ευχαριστήσω για την καθοδήγηση και τις πολύτιμες συμβουλές του. 

  Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει και στην οικογένειά μου που όλα αυτά τα χρόνια 

των σπουδών μου με στηρίζει με κάθε τρόπο, βοηθώντας με να εξελιχθώ πάνω από όλα 

σαν άνθρωπος. 

  Τέλος, ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν, αφιερώνοντας λίγο από τον χρόνο 

τους, ώστε να πραγματοποιηθεί η παρούσα ερευνητική πτυχιακή. 
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Περίληψη 

 

Σκοπός: Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε με στόχο την διερεύνηση και την αξιολόγηση των 

ψυχολογικών παραμέτρων των φοιτητών που συνδέονται με διαταραγμένες διατροφικές 

συμπεριφορές και δυσλειτουργικές στάσεις για την εικόνα του σώματος.  

Δείγμα/Μεθοδολογία: Σε αυτή την μελέτη συμμετείχαν 400 υγιείς φοιτητές (198 άνδρες και 

202 γυναίκες) από διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και το 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο Ηράκλειο, ηλικίας από 18 έως 46 ετών. Η 

δειγματοληψία έγινε με τυχαίο τρόπο, ενώ η συμμετοχή είχε εθελοντικό χαρακτήρα. 

Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκε το βάρος, το ύψος (ώστε να πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός του 

Δείκτη Μάζας Σώματος) και το ιδανικό βάρος. Η αξιολόγηση της ντροπής για το σώμα, της 

σωματικής δυσαρέσκειας και των στάσεων/ συνηθειών σχετικά με την διατροφή 

πραγματοποιήθηκαν με τo Objectified Body Consciousness, το Εating Disorder Inventory 

(EDI) και το Eating Attitudes Test – 26 (ΕΑΤ- 26) αντίστοιχα. 

Αποτελέσματα: Μετά από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε ότι το ¼ του 

δείγματος έχει βάρος άνω του φυσιολογικού, το 5% κάτω του φυσιολογικού και ένα 9%  

αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της παχυσαρκίας. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος των 

συμμετεχόντων φάνηκε να επιθυμεί την απώλεια τουλάχιστον 5 κιλών. Ακόμη, υπήρξαν 

κυρίως στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, με τις τελευταίες να 

εμφανίζουν υψηλότερες τιμές ως προς όλες τις μεταβλητές της έρευνας. Έπειτα από τις 

συσχετίσεις μεταξύ των διαφορετικών μεταβλητών της έρευνας, παρατηρήθηκε ότι όλες 

συσχετίζονταν θετικά μεταξύ τους, με εξαίρεση την δυσαρέσκεια με το σώμα που 

συσχετίστηκε αρνητικά με την υποκλίμακα «Στοματικός έλεγχος» (r = -.185, p < 0,001). 

Επιπλέον, το 11,7 %, το 8,6 % και το 14,9 % του γενικού, του ανδρικού και του γυναικείου 

πληθυσμού του δείγματος μας αντίστοιχα, παρατηρήθηκε να έχει αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 

μιας διατροφικά διαταραγμένης συμπεριφοράς. Τέλος, η ντροπή για το σώμα φάνηκε να έχει 

διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση μεταξύ σωματικής δυσαρέσκειας και διατροφικών 

διαταραχών. 

Συζήτηση: Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν φάνηκε να αποτελούν αρκετά 

αξιόπιστα εργαλεία. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι ο επιπολασμός 

των διατροφικών διαταραχών στον φοιτητικό πληθυσμό είναι σημαντικός καθώς επηρεάζει 

αισθητά την αντίληψη των νέων για την εικόνα του σώματός τους και κατ’ επέκταση του 

εαυτού τους. Συμπεραίνουμε ότι η ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα διατροφής είναι δυνατή 

να προάγει την σωματική αλλά και την ψυχοσυναισθηματική υγεία των νέων.  
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Abstract 

 

Objective: This study was designed to investigate and evaluate the psychological 

aspects of students which associated with disordered eating behaviors and 

dysfunctional attitudes about body image. 

Sample / Methodology: In this study involved 400 healthy students (198 men and 202 

women) from various departments of the University of Crete in Rethymno and the 

Technological Educational Institute of Heraklion, aged 18-46 years. Τhe sample was 

taken at random, and the participation was voluntary. Specifically, we assessed the 

weight, the height (to calculate the Body Mass Index) and the ideal weight. The 

evaluation of body shame, body dissatisfaction and attitudes about the diet performed 

to Objectified Body Consciousness, the Eating Disorder Inventory (EDI) and the Eating 

Attitudes Test - 26 (EAT- 26) respectively. 

Results: 25% of the sample weighs more than normal, 5% of the sample weighs less 

than normal and a 9% is obese. After statistical analysis of the data was found that the 

majority of participants seemed to want to lose of 5 kg. Although, there were essentially 

statistically significant differences between men and women, with the women showing 

higher values for all surveyed variables. After the correlations between the different 

variables of the investigation, it was observed that all positively correlated with each 

other, except for the dissatisfaction with the body which is negatively correlated with 

the subscale "Oral Control» (r = -.185, p <0,001). The 11.7% of the general sample 

population, 8.6% of men and 14.9% women, was observed to have an increased risk of 

eating disorder development. Finally, the body shame is a mediator in the relationship 

between body dissatisfaction and eating disorders. 

Discussion: The questionnaires were shown to be quite reliable tools. The results of this 

study confirm that the prevalence of eating disorders in the student population is 

important as it significantly affects the perception of young people for their body image 

and for themselves. We conclude that awareness on nutrition can promote the physical 

and the psycho-emotional health of young people. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

  Η αντίληψη για την εικόνα του σώματος φαίνεται να επιδρά στην ομαλή 

λειτουργία του ατόμου, στην ψυχοκοινωνική του προσαρμογή και κατ’ επέκταση στην 

ποιότητα της ζωής του. Ο Turner (1992) έχει υποστηρίξει ότι βαδίζουμε προς την 

«σωματική κοινωνία», προς ένα σύστημα δηλαδή στο οποίο το σώμα βρίσκεται στο 

επίκεντρο του πολιτισμικού και του πολιτικού ενδιαφέροντος. Οι σημαντικές αλλαγές 

που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες της Δύσης δημιουργούν μια αίσθηση 

σύγχυσης και αβεβαιότητας στο άτομο ως προς την έννοια του εαυτού και της 

ταυτότητάς του. Εξαιτίας αυτών των συνεχώς μεταβαλλόμενων ρυθμών το σώμα 

παρατηρείται να γίνεται αντικείμενο ανασχηματισμού (Λεονταρή, 2011).  

  Συμπεριλαμβανομένου αυτού, ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται πλέον από 

ισχυρές αντιθέσεις και ανισότητες. Η φτώχεια και η μιζέρια αποτελούν το πρώτο σε 

μέγεθος παγκόσμιο πρόβλημα. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά από έλλειψη 

τροφής και ασθένειες, ενώ στην Δύση κυρίως και στη Β. Αμερική, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ανθρώπων πάσχει από παχυσαρκία. Η τεράστια αυτή ανισότητα αφορά 

ένα σχετικά νέο φαινόμενο. Η βιομηχανική επανάσταση, πριν 250 χρόνια περίπου, 

έδωσε σε κάποιες χώρες τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τον φυσικό πλούτο της Γης 

και την υπεροχή της τεχνολογίας με σκοπό να ευημερήσουν, ενώ τα υπόλοιπα κράτη 

παρέμειναν βυθισμένα στην εξαθλίωση. Η ανισότητα αυτή παρατηρείται και ανάμεσα 

στους πολίτες. Σήμερα περίπου 1, 2 δις άνθρωποι ζουν σε συνθήκες υπέρμετρου 

πλούτου, ενώ 1 δις σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Ακριβώς αυτή την αντίθεση 

φαίνεται να αντιπροσωπεύουν και οι διατροφικές διαταραχές (Γονιδάκης & Χαρίλα, 

2011) 

  Σύμφωνα με τον Pinel (2011) η λήψη τροφής αποτελεί μια από τις πιο 

ενδιαφέρουσες συμπεριφορές για όλους. Πιο συγκεκριμένα, η συμπεριφορά αυτή 

ερεθίζει τα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου που κατά κύριο λόγο παράγουν 

ντοπαμίνη, μία ορμόνη που είναι υπεύθυνη για την προσοχή, την εκμάθηση και την 

ευφορία, καθώς και σεροτονίνη, γνωστή και ως ορμόνη της διάθεσης. Αυτή η 
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διαδικασία εξηγεί γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι απολαμβάνουν τόσο την διαδικασία 

της λήψης τροφής. Με τον τρόπο αυτό, ο εγκέφαλος προσπαθεί να εξασφαλίσει αρκετή 

ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, ώστε να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του ατόμου. Το 

βασικό πρόβλημα όμως είναι ότι τα έτοιμα τρόφιμα προκαλούν την απελεύθερωση 

μεγάλων ποσοτήτων ντοπαμίνης και σεροτονίνης, σε σχέση με τα μη επεξεργασμένα, 

οπότε προκύπτει πολύ ισχυρή «ανταμοιβή» σε εγκεφαλικό επίπεδο (Volkow, Wang, 

and Baler, 2011). 

   Γι’ αυτό τον λόγο ο εγκέφαλος αναζητά ολοένα και περισσότερη «ανταμοιβή», 

προκαλώντας επιτακτική ανάγκη αναζήτησης για αυτού του είδους τα τρόφιμα. Αυτό 

πιθανότατα οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο, που ονομάζεται τροφικός εθισμός ή 

διατροφική συμπεριφορά παρόμοια με εθισμό (Hebebrand, Albayrak, Adan, Antel, 

Dieguez, de Jong, Leng, Menzies, Mercer, Murphy, van der Plasse & Dickson, 2014). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πολλοί είναι εκείνοι που αντλούν μεγάλη ευχαρίστηση 

από την κατανάλωση τροφίμων, ενώ για άλλους γίνεται πηγή σοβαρών προσωπικών 

προβλημάτων και θεμάτων υγείας (Pinel, 2011). 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Υγεία και διατροφή 

 

1.3 Η σημασία της διατροφής στην υγεία μας 

 

  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (W.H.O., 1946, σελ. 100), η 

υγεία ορίζεται ως «η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας 

και όχι μόνο η απουσία ασθένειας». Το γνωστό αρχαίο ρητό «νους υγιής εν σώματι 

υγιή» υπογραμμίζει την ισορροπία που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο σώμα και το 

πνεύμα. Η υγεία του ανθρώπου επηρεάζεται από ποικίλλους παράγοντες, όπως οι 

γενετικοί, οι περιβαλλοντικοί, οι παράγοντες συνθηκών ζωής κ.α. Στην παρούσα 

ενότητα θα συζητηθεί ειδικά η επίδραση της διατροφής στην υγεία του ανθρώπου. 

  Πιο αναλυτικά, ένας απο τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν 

στην διαμόρφωση της κατάστασης της υγείας κάθε ατόμου είναι η διατροφή. Ο 

υγιεινός τρόπος ζωής, το αίσθημα ευεξίας, η συστηματική άσκηση, η αποφυγή του 

άγχους, του καπνίσματος και των ουσιών είναι μερικοί σημαντικοί παράγοντες που 

συμβάλλουν στην αρμονική σχέση μεταξύ σώματος και πνεύματος, επηρεάζοντας 

θετικά την υγεία του ανθρώπου και ενισχύοντας την ποιότητα της ζωής του 

(Μελισσουργάκη & Ρεντίφη, 2006)  

  Αναφορικά με τον Τροφαλή (2006), ο σωστός τρόπος ζωής και διατροφής 

ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και προφυλλάσει τον οργανισμό από πολλές 

ασθένειες. Με την πάροδο του χρόνου όμως, ταυτόχρονα με τις τεχνολογικές και 

κοινωνικές μεταβολές, οι διατροφικές συνήθειες του ανθρώπου υπέστησαν σημαντικές 

αλλαγές, επηρεάζοντας έτσι την υγεία του. Είναι εμφανές λοιπόν ότι διατροφή του 

ανθρώπου, δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί από τον τεχνολογικό πολιτισµό, τις 

κλιµατολογικές και πλουτοπαραγωγικές συνθήκες και γενικότερα, την κουλτούρα του 

περιβάλλοντος, όπου διαµένει. Οι γρήγορες αγχώδεις ταχύτητες που απαιτεί ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής έχουν ως αποτέλεσμα έναν άστατο και πρόχειρο τρόπο 

διατροφής. Η επιρροή των ΜΜΕ και των διαφημίσεων από την άλλη οδηγεί στην 

προώθηση της ποσότητας αντί της ποιότητας, ενώ βαρυσήμαντο ρόλο στην επιλογή 

των τροφών που καταναλώνονται, ασκεί και η ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων, 

η οποία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα φορτισμένη. Επομένως δεν είναι τυχαίο ότι πολλά 
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από τα χρόνια και τα αυτοάνοσα νοσήματα που ταλαιπωρούν τον σύγχρονο άθρωπο 

οφείλοναι στις δυσχερείς συνθήκες ζωής και στην υιοθέτηση δυσλειτουργικών 

διατροφικών συνηθειών. 

  Η επιλογή μιας ισορροπημένης διατροφής, έχει δειχθεί ότι αποτελεί απαραίτητη 

προυπόθεση για την υγεία του κάθε ανθρώπου, επειδή ενισχύει την λειτουργικότητά 

του και συμβάλλει σε μια ευτυχέστερη ζωή και δράση (Πλέσσας, 1994).  
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1.2 Ο ρόλος της διατροφής στην ποιότητα της ζωής μας 

 

  Μια σωστή διατροφή αποτελούμενη απο συχνά γεύματα πλούσια σε θρεπτικά 

συστατικά εφοδιάζει τον οργανισμό κάθε ατόμου, με στόχο να αναπτυχθεί, να 

δημιουργήσει, να εργασθεί, να αναπαραχθεί, να αποδώσει και να απολαύσει τη ζωή 

του. Με την συμβολή της υγιεινής διατροφής η ζωή του ανθρώπου γίνεται περισσότερο 

ενδιαφέρουσα, ευχάριστη και γεμάτη (Αµερικανού και συν., 2003). 

  Από την άλλη, ένας ανθυγιεινός τρόπος διατροφής και διαβίωσης  μπορεί να 

προκαλέσει στον άνθρωπο διαταραχές της υγείας του, με αποτελέσμα να στερείται τη 

χαρά της ζωής και της δημιουργικότητας.  

  Η ποιότητα, λοιπόν, της ζωής δεν επιτυγχάνεται µε αυστηρές διαιτητικές 

καταχρήσεις και παρεκτροπές, οι οποίες µπορούν να κλονίσουν την υγεία και να 

κάνουν δυσάρεστη τη ζωή. Αντιθέτως, ένα υγιές, γερό, ζωηρό και καλά αναπτυγµένο 

σώµα σε συνδυασμό με μια καθαρή ψυχή γεμάτη ζωντάνια και δημιουργικότητα 

μπορεί να ζήσει μια ζωή βασισμένη στην διατροφή και την ευεξία και τέλος να 

συναντήσει την ευτυχία (Πλέσσας, 1994) 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φοιτητής και διατροφή 

2.1 Διατροφικές συνήθειες και φοιτητική ζωή 

 

  Η φοιτητική ζωή αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική αλλαγή στην ζωή των 

νέων. Η ανασφάλεια, το άγχος για το νέο αυτό ξεκίνηµα, η νοσταλγία για την πόλη 

όπου µεγαλώσανε, η μελαγχολία, η προσμονή για γνώση, για δημιουργία νέων 

σχέσεων, όλα αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα φέρνουν τον νέο φοιτητή σε αρχική 

σύγχυση (Χουντή, 2003). 

  Στην πρώιμη ενήλικη ζωή ο οργανισμός έχει πολλές ανάγκες, των οποίων η 

ικανοποίηση δύναται να προσφέρει μεγάλα οφέλη στην μετέπειτα υγεία του ατόμου. 

Πάρ’ αυτά οι φοιτητές συνήθως λόγω της πιεσμένης καθημερινότητας δεν ακολουθούν 

σταθερό ωράριο διατροφής, συχνά παραλείπουν γεύματα ή σε άλλες περιπτώσεις 

τρέφονται με επεξεργασμένες- έτοιμες τροφές. Όπως παρατηρείται, οι παράγοντες που 

θέτουν τους φοιτητές ενώπιων σοβαρών διατροφικών κινδύνων είναι, τα πιθανά 

οικονοµικά προβλήµατα, η παράληψη γευµάτων, η ανεπαρκής ποιότητα των τροφίµων 

και η διαδεδοµένη κατανάλωση των fast food. Παράλληλα, σύµφωνα µε έρευνα, 

παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες είναι κατά 53,4% η γεύση, 

42,9% το κόστος, 40,3% η υγεία, το 31,9% ο έλεγχος του βάρους και το 23,5% η 

οικογένεια και οι φίλοι.  Αν και οι πλειονότητα των νέων δείχνει να ενδιαφέρεται 

ιδιαίτερα για την εξωτερική εικόνα του εαυτού, την ίδια στιγμή δείχνει προτίμηση στα 

τυποποιημένα τρόφιμα (Μελισσουργάκη & Ρεντίφη, 2006). 

  Στην έρευνα των Driskell και συν. (2005) που έγινε μεταξύ νεοεισαχθέντων και 

τελειόφοιτων φοιτητών στην Αμερική,  δεν παρουσιάστηκαν διαφορές στην διατροφή 

τους. Πιο συγκεκριμένα, το 57% ανέφερε ότι έτρωγε πρωινό, το 19,9% δεκατιανό, το 

87,4% μεσημεριανό γεύµα, το 54,4% απογευµατινό κολατσιό, το 95% δείπνο και το 

72,8% σνακ αργά τη νύχτα. Τα ¾ των νεοεισαχθέντων και το 25% των τελειόφοιτων 

έμεναν στην φοιτητική εστία. Όπως παρατηρήθηκε οι φοιτητές που έμεναν εκτός 

εστίας, ήταν σαφώς δυσκολότερο να ακολουθούν σταθερά ωράρια φαγητού. Οι 

νεοεισαχθέντες και οι τελειόφοιτοι φάνηκε να καταναλώνουν κατά, το 59,6% και 

38,1% τσιπς αντίστοιχα, 27,2% και 55,2% φρούτα, 48,5% και 39,2% λαχανικά, 29,6% 

και 52,3% γλυκά, 33,5% και 47,9% µπισκότα και ποπ κορν και το 19,6% και το 48,5% 
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γαλακτοκοµικά. Απο τα αποτελέσματα προέκυψε παράλληλα ότι το 95,1% των 

νεοεισαχθέντων και το 91,9% των τελειόφοιτων συνήθιζαν να τρέφονται με fast food, 

6 µε 8 φορές την εβδοµάδα.  

  Παράλληλα, σύμφωνα με έρευνα του Πανοτόπουλου (2004) που στόχο είχε την 

διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών, αλλά και την επίδραση αυτών στη σωµατική 

και ψυχική υγεία των φοιτητών παρατηρήθηκε ότι αθανασιου. Ωστόσο ένα 85,5% 

καταναλώνει υγιεινές τροφές και ένα 83,4% ακολουθεί μεσογειακή διατροφή. Η 

πλειοψηφία των φοιτητών φάνηκε να παρουσιάζει αυξηµένη ικανότητα ελέγχου της 

διατροφής τους, ενώ το 84,4% ανέφερε ότι σπανίως τρώει ανεξέλεγκτα. Αναφορικά µε 

τις διατροφικές συνήθειες ανάμεσα στα δυο φύλα διαπιστώθηκε ότι οι άντρες 

καταφέρνουν να ελέγχνουν καλύτερα τη διατροφή τους και επιθυµούν λιγότερες 

αλλαγές στον τρόπο διατροφής τους, από ότι οι γυναίκες. Τέλος, οι άνω των 25 ετών 

συμμετέχοντες έδειξαν να προσέχουν λιγότερο τις διατροφικές τους συνήθειες, 

καταναλώνοντας περισσότερο έτοιµα τρόφιμα και κάνοντας λιγότερο µεσογειακές 

επιλογές. Μάλιστα ένα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα αυτή είναι 

ότι ο ανεξέλεγκτος τρόπος διατροφής σχετίζεται µε την αυξηµένη κατανάλωση 

επεξεργασμένων τροφών. Το γεγονός ότι δε βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ των συνηθειών 

της διατροφής και των σωµατικών ενοχλήσεων, οφείλεται πιθανότατα στο νεαρο της 

ηλικίας των συµµετεχόντων.  

 Αναφορικά µε δηµοσίευµα στην εφηµερίδα «Το Βήµα» (04/05/2004), έρευνα 

που διεξήχθη μεταξύ 208 φοιτητών που φοιτούν στα τρία Πανεπιστηµιακά Τµήµατα 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης που εδρεύουν στη Φλώρινα, 

έδειξε ότι οι φοιτητές που σπουδάζουν µακριά από την περιοχή της μόνιμης κατοικίας 

τους, συνηθίζουν να τρώνε λιγότερα φρούτα και λαχανικά, ενώ συχνότερα 

καταφεύγουν σε επεξεργασμένες τροφές με πολύ αλάτι και ζάχαρη. Ένα άλλο 

σηµαντικό στοιχείο που προέκυψε από αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι ότι οι 

φοιτητές που προέρχονται από µεγάλα αστικά κέντρα και των οποίων εργάζονται και 

οι δύο γονείς, τρώνε συχνά έξω καθώς έχουν µεγαλύτερη οικονοµική άνεση σε 

αντίθεση µε τους φοιτητές που προέρχονται από µικρές πόλεις και αγροτικές περιοχές 

(Μελισσουργάκη & Ρεντίφη, 2006). 
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2.2 Διατροφικές διαταραχές στους φοιτητές 

 

  Οι νέοι και οι φοιτητές απασχολούνται με πολλά και διάφορα θέματα, ένα απο 

αυτά είναι η διατροφή τους. Οι διατροφικές συνήθειες των νέων εξαρτώνται άµεσα από 

την ενηµέρωση, την εκπαίδευση, την κουλτούρα, την οικογένεια, την ψυχολογική 

διάθεση και τον τρόπο ζωής τους. Οι φοιτητές φαίνεται να έχουν πολύ συχνά 

λανθασμένες απόψεις περί υγιεινής διατροφής και απώλειας βάρους. Γι’ αυτό 

παρατηρείται ότι η πρόσληψη της τροφής έχει ήδη σε πολλούς διαταραχθεί. Από τη 

µια µεριά, οδηγούνται κυρίως νεαρές γυναίκες στα όρια του θανάτου, λόγω ασιτίας και 

από την άλλη µεριά, η παχυσαρκία, ειδικά σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, τείνει να 

καταλάβει διαστάσεις επιδημίας.  

  Ήδη από τη στιγµή της γέννησης του ανθρώπου, το φαγητό συνδέεται µε 

αισθήµατα ασφάλειας, ηρεµίας σε περιόδους άγχους και προβληµατισµών, ευφορίας 

σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Η βαρυσήμαντη αξία του φαγητού, συνδυαστικά µε µια 

αδύνατη ψυχικά προσωπικότητα, όπως αυτή των φοιτητών στον πρώτο καιρό των 

σπουδών τους, µπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση µιας διατροφικής διαταραχής.  

 Πολλοί ερευνητές επομένως, συνηθίζουν να επιλέγουν φοιτητές διότι οι 

διατροφικές διαταραχές ουσιαστικά «ενδημούν» σε αυτές τις ηλικίες, άρα η μελέτη 

τέτοιων πληθυσμών είναι αναγκαία και αρκετά προσπελάσιμη (Σίμος, 1996). 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δυσλειτουργικές διατροφικές συμπεριφορές  

 

3.1 Διαταραχές πρόσληψης τροφής 

 

  Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής θεωρούνται η μάστιγα του 21ου αιώνα. Με 

τον όρο διατροφική διαταραχή εννοούμε την διαταραγμένη συμπεριφορά λήψης 

τροφής, που επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη σωματική υγεία όσο 

και στην ψυχοκοινωνική λειτουργία του ατόμου. Στις διατροφικές διαταραχές 

εντάσσονται η νευρογενής ανορεξία, η νευρογενής βουλιμία, η διαταραχή 

επεισοδιακής υπερφαγίας και οι Διαταραχές πρόσληψης τροφής μη προσδιοριζόμενες 

διαφορετικά. Πιο συγκεκριμένα οι διαταραχές σχετικές με την πρόσληψη τροφής 

μαρτυρούν συναισθηματική ή ψυχολογική ανισορροπία, όπου η κατανάλωση τροφής 

και η αποχή από αυτήν συνοδεύονται με ανακούφιση ή ενοχές. Αξίζει να σημειωθεί 

παράλληλα ότι μπορεί να οφείλονται σε γενετική προδιάθεση, σε βιολογικούς 

παράγοντες και γενικά σε αυξημένες οικογενειακές και κοινωνικές απαιτήσεις. 

Πρόσφατες έρευνες όμως σε ειδικό πληθυσμό, συγκεκριμένα σε μετανάστες έδειξαν 

ότι η κοινωνία έχει μεγαλύτερη επίδραση από ότι η γενετική προδιάθεση στην 

εμφάνιση διαταραχών σχετιζόμενων με την κατανάλωση τροφής (Τσαρίκτση, 2014).  

  Σύμφωνα ακόμη με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «British Medical Journal» 

(Patton et al, 1999) και διήρκησε ένα χρόνο κατέληξε στο ότι οι έφηβοι που 

ακολούθησαν ένα αυστηρό πρόγραμμα δίαιτας χαμηλής σε θερμίδες είχαν οκτώ φορές 

περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν διαταραχή λήψης τροφής σε σχέση με 

ενήλικες που ακολούθησαν αντίστοιχο πρόγραμμα. Όλοι όμως όσοι ακολούθησαν ένα 

αυστηρό πρόγραμμα διατροφής αύξησαν σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσουν 

στο μέλλον κάποια διατροφική διαταραχή.  

 Τα άτομα μάλιστα που πάσχουν από κάποια διατροφική διαταραχή συνηθίζουν 

να αξιολογούν τους εαυτούς τους με βάση την εξωτερική εμφάνιση, το σχήμα και το 

βάρος του σώματός τους, ενώ παραμερίζουν και ακόμη υπο-αξιολογούν τα χαρίσματα, 

τις δεξιότητες, τα ταλέντα κια τις επιδόσεις τους σε ποικίλλες δραστηριότητες (όπως οι 

διαπροσωπικές σχέσεις, η εργασία, ο αθλητισμός) (Τζαβάρας, 2008).  
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Σε μια άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε σε 301 νεαρά κορίτσια 

παρατηρήθηκε ότι τα υψηλά επίπεδα διατροφικών προβλημάτων συνδέονταν με υψηλά 

επίπεδα ανασφαλούς προσκόλλησης, κοινωνικού άγχους και κατάθλιψης, ενώ 

παράλληλα συνοδευόνταν από χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης (Mayer, Muris, 

Meesters & Zimmermann-van Beuningen, 2009). 

  Στην έρευνά τους Vεξέτασαν 120 νεαρά άτομα. Για να πετύχουν τον σκοπό 

τους χρησιμοποίησαν το Eating Attitudes Test (EAT-26), ενώ παράλληλα αξιολόγησαν 

την εικόνα του σώματος και τις διαιτητικές προσλήψεις. Πιο συγκεκριμένα 13 γυναίκες 

(20,3%) και 4 άνδρες (7,3%) παρουσίασαν διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά. 

Μάλιστα οι υπέρβαροι νεαροί είχαν σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες στην κλίμακα 

της δίαιτας από εκείνους των οποίων ο ΔΜΣ βρισκόταν στα φυσιολογικά επίπεδα. 

Βρέθηκε επομένως ένα σημαντικό ποσοστό των νεαρών που ζούσαν σε αστική περιοχή 

να έχουν ανώμαλη διατροφική συμπεριφορά. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να εξηγηθεί 

εν μέρει από την επίδραση του πολιτισμού. 

  Μια ακόμη σημαντική έρευνα στο πεδίο των διατροφικών διαταραχών 

στόχευσε στην καλύτερη κατανόηση των αιτιολογικών παραγόντων και της πρόγνωσης 

σε αντρικό πληθυσμό. Όλοι οι άντρες που συμμετείχαν είχαν υποβληθεί σε 

ενδονοσοκομειακή θεραπεία στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και είχε 

βεβαιωθεί ότι πληρούσαν τα κριτήρια του DSM- IV. Αρχικά αξίζει να σημειωθεί ότι 

εντοπίσθηκαν 135 άντρες με διατροφικές διαταραχές, από τους οποίους οι 62 (46%) 

έπασχαν από νευρογενής βουλιμία, οι 30 (22%) από ανορεξία, και οι 43 (32%) 

πληρούσαν τα κριτήρια για μια διατροφική διαταραχή που δεν προσδιοριζόταν αλλιώς. 

Σε επίπεδο σεξουαλικού προσανατολισμού το 42% των βουλιμικών ασθενών 

παρουσιάστηκαν είτε ως ομοφυλόφιλοι, είτε ως αμφιφυλόφιλοι, και το 58% των 

ανορεκτικτών ασθενών προσδιορίστηκαν ως ασεξουαλικοί. Υπογραμμίστηκε μάλιστα 

η συννοσυρότητα με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, ιδιαίτερα με την μείζονος 

καταθλιπτική διαταραχή (54% όλων των ασθενών), με τη κατάχρηση ουσιών (37%), 

και την διαταραχή της προσωπικότητας (26%). Πολλοί ασθενείς είχαν ταυτόχρονα 

οικογενειακό ιστορικό κάποιας συναισθηματικής διαταραχής (29%) ή αλκοολισμού 

(37%). Τέλος, ενώ τα περισσότερα χαρακτηριστικά των αντρών και των γυναικών 

σχετικά με τις διατροφικές διαταραχές ήταν παρόμοια η ομοφυλοφιλία/ αμφιφυλοφιλία 

φάνηκε να είναι παράγοντας κινδύνου κυρίως για τους άνδρες και ιδιαίτερα για 

εκείνους που πάσχουν από νευρογενή βουλιμία (Carlat, Camargo & Herzog, 1997) 
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  Οι Roberts, Cash, Feingold και Johnson (2006) υποστήριξαν ότι οι εθνοτικές 

διαφορές αναφορικά με την εικόνα του σώματος και την αντίληψη του εαυτού είναι 

πιο έντονες κατά τα φοιτητικά χρόνια. Επιπλέον θεωρείται ότι κατά την συγκεκριμένη 

ηλικιακή φάση αναπτύσσονται συχνά διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές, αφού 

ο φοιτητικός πληθυσμός είναι πιο πιθανό να υπερασχολείται με την λεπτότητα, το 

«κυνήγι» ενός ιδανικού σώματος και την άσκηση.  Για την επίτευξη ενός καλλίγραμου 

σώματος και μιας βελτιωμένης εξωτερικής εκόνας εαυτού συχνά τα άτομα αυτής της 

ηλικίας υιοθετούν ποικίλλες στρατηγικές που στοχεύουν στην απώλεια βάρους. 
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3.1.1 Ψυχογενής ανορεξία 

 

  Τόσο η ψυχογενής ανορεξία όσο και η ψυχογενής βουλιμία αρχίζουν με έναν 

«ψυχαναγκασμό για την εικόνα του σώματος» που συνοδεύεται με εξαιρετικά 

υπερβολικές προσπάθειες που στόχο έχουν την επίτευξη της απώλειας βάρους. Η 

ψυχογενής (ή νευρογενής ανορεξία) σε αντίθεση με την παχυσαρκία είναι μια 

διαταραχή μειωμένης λήψης τροφής (Pinel, 2011). Ο όρος νευρική (ανορεξία) 

καθιερώθηκε το 1873 από τον Sir William Gull έναν από τους προσωπικούς γιατρούς 

της Βασίλισσας Βικτωρίας. Ο όρος έχει ελληνική προέλευση από το ἀν -( πρόθεμα που 

δηλώνει άρνηση) και το ὄρεξις (όρεξη) άρα σημαίνει έλλειψη της επιθυμίας του ατόμου 

να τραφεί (Τσαρικτσή, 2014). Ο όρος «νευρογενής» υποδηλώνει το συναισθηματικό 

υπόβαθρο. Ουσιαστικά όμως δεν πρόκειται για απώλεια της όρεξης, αλλά μάλλον για 

αγώνα αυτοσυγκράτησης με στόχο να υπερνικηθεί το αίσθημα της πείνας (Αθανασίου 

και συν, 2011). Η νευρογενής ανορεξία θεωρείται ως ψυχική ή συμπεριφορική 

διαταραχή/ σύνδρομο ή ως ψυχοσωματική διαταραχή (Malson,1995). 

   Απαραίτητο κριτήριο για τη διάγνωση της νευρογενούς ανορεξίας είναι το 

σωματικό βάρος να παραμένει τουλάχιστον 15% κάτω του αναμενόμενου ή ο Δείκτης 

Μάζας Σώματος Quetelet να είναι 17,5 ή λιγότερο (Σίμος, 1996).  Σύμφωνα με τον 

Σίμο (1996) η νευρογενής ανορεξία χαρακτηρίζεται από δυο υπο-τύπους: αυτόν όπου 

η απώλεια βάρους επιτυγχάνεται πρωταρχικά με νηστεία, αυστηρό πρόγραμμα δίαιτας 

και άσκησης («Restricting Type») και αυτόν όπου το άτομο επιδίδεται σε επεισόδια 

υπερφαγίας ή σε αντισταθμιστικές συμπεριφορές («Binge Eating/ Purging Type»). Τα 

άτομα με τον δεύτερο υπό-τυπο εμφανίζουν περισσότερα προβλήματα 

παρορμητικότητας, εντονότερη συναισθηματική ευμεταβλητότητα και είναι πιο 

δραστήρια σεξουαλικά. 

  Το μοντέλο του Crisp παράλληλα θεωρεί την ψυχογενής ανορεξία ως ένα 

καταφύγιο από την εφηβεία, την οποία ο ασθενής βρίσκει αποπνικτική. Πολλοί από 

τους ασθενείς ενασχολούνται υπερβολικά με το θέμα του φαγητού. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της νευρογενούς ανορεξίας είναι η έντονη ενασχόληση με την 

λεπτότητα και η διαστρεβλωμένη εικόνα για το σώμα αφού συχνά οι ασθενείς παρά 

την κάτισχνη εμφάνισή τους θεωρούν τους εαυτούς τους παχύσαρκους (Pinel, 2011). 

Πιο συγκεκριμένα «ο παράλογος φόβος του πάχους» οδηγεί το άτομο σε περιορισμένη 
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λήψη τροφής με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού και την 

ευαλωτότητα του οργανισμού. Επιπρόσθετα όταν το σωματικό βάρος του πάσχων είναι 

εξαιρετικά χαμηλό, τότε υπάρχει πιθανότητα για εμφάνιση αμηνόρροιας, για ανάπτυξη 

οστεοπόρωσης, υποθερμίας και υπογλυκαιμίας. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 

πασχόντων που επηρεάζονται από το σύνδρομο της πολυοργανικής ανεπάρκειας 

(Bushnell, 1997). 

   Ο υποσιτισμός που παρατηρείται ως απόρροια της αυστηρής δίαιτας 

ενεργοποιεί στον ασθενή ένα είδος ισχυρής θέλησης, αποφασιστικότητας και 

ικανοποίησης παρόμοιο με τον τρόπο που προσδίδουν τα οπιοειδή. Για κάποιους 

ανθρώπους όσο αυστηρότερη είναι η δίαιτα τόσο εντονότερα την επιθυμούν. Αυτό 

οφείλεται στην απελευθέρωση ενδορφινών και άλλων φυσικών χημικών ουσιών στον 

εγκέφαλο που επιτρέπουν στο άτομο να αισθάνεται έντονη ευχαρίστηση, ανακούφιση 

από το στρές και αντοχή στον πόνο (Ζουμπανέας, 2009). Παράλληλα η συγκεκριμένη 

διαταραχή δεν εκλαμβάνεται από τα ασθενή άτομα ως πρόβλημα, αλλά ως επίτευγμα. 

Η νευρογενής ανορεξία παρατηρείται κατεξοχήν στις αναπτυγμένες βιομηχανικά 

χώρες και αφορά περισσότερο την μεση τάξη και τα υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα.  

  Κατά μέσο όρο η ημερήσια πρόσληψη θερμίδων για άτομα με ανορεξία είναι 

600-800 θερμίδες, αλλά υπάρχουν και οι ακραίες περιπτώσεις ολικής αθρεψίας 

(Τσαρικτσή, 2014). Τα ανορεκτικά άτομα συνήθως έχουν την τάση για τελειομανία, 

αντιδρούν στις απαιτήσεις για ανεξαρτησία, εκφράζουν παθολογικό φόβο για το βάρος 

τους και μπορεί να παρουσιαστούν με «καταθλιπτικόμορφο συναίσθημα», αποσυρμένα 

ή ευέξαπτα. Επιπρόσθετα έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση στην εμφάνιση της 

νευρογενούς ανορεξίας ύστερα από δυσάρεστες εμπειρίες (Τζαβάρας, 2008). 

  Αποτελεί λοιπόν μια πολύ σοβαρή κατάσταση που μπορεί να δώσει τέλος στην 

ζωή αφού περίπου το 10% των πασχόντων με νευρογενή ανορεξία εμφανίζει επιπλοκές 

λόγω του αυστηρού τρόπου ζωής που είναι ικανές να οδηγήσουν ακόμη και σε θάνατο. 

Καθόλου τυχαία λοιπόν οι πρωτοπόροι ερευνητές της νευρογενούς ανορεξίας την 

χαρακτήρισαν ως «την αέναη επιδίωξη του αδυνατίσματος μέσω της στέρησης τροφής, 

ακόμα και μέχρι το θάνατο» (Αθανασίου και συν., 2011). Αξίζει να σημειωθεί ακόμη 

ότι τα ανορεκτικά άτομα εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αυτοκτονικών τάσεων. 
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(Pinel, 2011). Εξάλλου, η δίαιτα είναι από μόνη της μια ιδιαίτερα ψυχοφθόρα 

κατάσταση που επηρεάζει την λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής του ατόμου. 
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3.1.1.1 Ψυχογενής ανορεξία και φύλο 

 

  Αναφορικά με το φύλο, η νευρογενής ανορεξία, όπως προκύπτει από τα 

ερευνητικά απποτελέσματα πλήττει κυρίως τις γυναίκες ηλικίας 15-25 ετών. Η 

αναλογία ανδρών -γυναικών, που έχουν διαγνωσθεί με νευρογενή ανορεξία, 

κυμαίνεται από 1:10 και 1:20 αντίστοιχα. Παρ 'όλα αυτά, πρόσφατες εκτιμήσεις 

δείχνουν ότι έως και το ¼ των παρουσιάσεων κλινικών περιπτώσεων πρώιμης έναρξης 

διατροφικών διαταραχών αφορά άντρες (Darcy, Doyle, Lock, Peebles, Doyle & 

Grange, 2011).  

  Στην μελέτη τους οι Gila, Castro, Cesena και Toro (2005) εξέτασαν εφήβα 

αγόρια με ανορεξία συγκρίνοντάς τα με υγιείς συνομιλήκους τους και διαπίστωσαν ότι 

ενώ και οι δύο ομάδες υπερεκτιμούσαν όλα τα μέρη του σώματός τους, τα αγόρια με 

ανορεξία παρουσίασαν μια μεγαλύτερη υπερεκτίμηση σε συγκεκριμένα σημεία του 

σώματος, όπως οι ώμοι, οι γοφοί και οι μηροί. Παράλληλα σε προγενέστερη έρευνά 

τους οι Gila, Castro, Toro και Salamero (1998) ακολούθησαν παρόμοια ανάλυση σε 

έφηβα κορίτσια και διαπίστωσαν ότι τα κορίτσια της πειραματικής ομάδας ανέφεραν 

μεγαλύτερη υπερεκτίμηση της περιοχής του θώρακα, της μέση και των γοφών, σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου. 

   Η κυριότερη δημοσιευμένη μελέτη της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με τον 

επιπολασμό των διατροφικών διαταραχών στον γενικό πληθυσμό είναι η Christchurch 

Psychiatric Epidemiology Study. Η  CPEs περιελάμβανε την αξιολόγηση των δυο 

βασικών διατροφικών διαταραχών. Συνεπής με άλλες μελέτες από διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν δείξει ότι η νευρογενής ανορεξία παρατηρείται σε 

λιγότερο από το 1% των γυναικών καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους, η μελέτη CPEs 

ανακάλυψε ότι μόνο 3/1000 γυναίκες του γενικού πληθυσμού βίωναν αυτή την 

διαταραχή κάποια περίοδο της ζωής τους (Bushnell, 1997). 

  Σύμφωνα με την Malson (1995) περίπου το 90-95% από αυτούς που 

διαγνώστηκαν ως ανορεκτικοί ήταν γυναίκες. Μάλιστα υποστήριξε ότι σύμφωνα με 

εκτιμήσεις παραπάνω απο το 25% των κοριτσιών που ασχολούνται με το μπαλέτο 

υιοθετούν ανορεκτικές συμπεριφορές. Επιπρόσθετα τα κορίτσια που ασχολούνται με 

το μοντελινκ, την αισθητική και τα αθλήματα, όπως ο στίβος είναι συχνά εξαιρετικά 

ευάλωτα ως προς τα συμπτώματα της νευρογενής ανορεξίας.  
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  Μια ακόμη ενδιαφέρουσα έρευνα που διεξήχθη από τους Cullberg και 

Engström-Lindberg (1989) είχε ως στόχο την διερεύνηση της συχνότητας της Νευρικής 

Ανορεξίας σε μια ημι- αστική περιοχή νότια της Στοκχόλμης. Οι ερευνητές 

λαμβάνοντας στοιχεία από διάφορα συστήματα φροντίδας της ψυχικής και σωματικής 

υγείας των συμμετεχόντων παρατήρησαν πως ο διετής επιπολασμός της νευρικής 

ανορεξίας ήταν 258/100.000 (ή αλλιώς 1/388) σε γυναίκες ηλικίας 16 έως 24 ετών, ενώ 

στο αντίστοιχο ανδρικό πληθυσμό ήταν 21/100.000 ή αλλιώς 1/4762. Μάλιστα η 

ετήσια επίπτωση στο γενικό πληθυσμό ήταν 2,6/ 100.000 ή μία καινούργια περίπτωση 

νευρικής ανορεξίας για κάθε 2326 γυναίκες ηλικίας 16 έως 24 ετών. Εν αντιθέση με 

παρόμοιες έρευνες δεν βρέθηκε συσχέτιση κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και 

νόσησης από νευρογενής ανορεξία. 
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3.2.2 Ψυχογενής Βουλιμία 

 

   Η ψυχογενής ανορεξία σχετίζεται με την ψυχογενής βουλιμία. Ειδικότερα το 

50% των ανορεκτικών εμφανίζει στη ζωή του βουλιμικά επεισόδια. Αυτά τα δεδομένα 

αποδεικνύουν τη στενή σχέση μεταξύ των δυο διαταραχών, που συχνά διαδέχεται η μία 

την άλλη (Pinel, 2011). Ο όρος ψυχογενής (νευρογενής) Βουλιμία έκανε την εμφάνισή 

του στο DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders) το 1980 από 

την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Ακαδημία (Τσαρικτση, 2014).  Βέβαια τόσο η ψυχογενής 

βουλιμία όσο και η καταναγκαστική υπερφαγία που θα παρουσιαστεί στην συνέχεια 

περιγράφηκαν μετά την δεκαετία του ’70. Η νευρογενής βουλιμία διακρίνεται σε δυο 

υπότυπους τον καθαρτικό και το μη-καθαρτικό τύπο, ανάλογα με το πόσο συχνά 

καταφεύγει το άτομο σε αντισταθμιστικές συμπεριφορές (Eddy et al., 2008). Τα 

βουλιμικά άτομα αποπειρώνται να ρυθμίσουν, να ελέγξουν ή να χάσουν βάρος με 

εξαντλητικές δίαιτες, με την βοήθεια της υπερβολικής άσκησης και με διάφορες 

αντιρροπιστικές μεθόδους (Pinel, 2011).  

  Η πορεία της ψυχογενούς βουλιμίας θεωρείται χρόνια ή διαλείπουσα αφού 

περιλαμβάνει περιόδους κατά τις οποίες εμφανίζονται εξάρσεις, με επεισόδια 

υπερφαγίας και απώλειας ελέγχου, οι οποίες ακολουθούνται από περιόδους απόλυτης 

νηστείας. Η ασιτία και η αυστηρή δίαιτα προκαλούν μια ακατανίκητη επιθυμία για 

φαγητό, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε νέο επεισόδιο υπερφαγίας και απώλειας 

ελέγχου. Μετά τα επεισόδια υπερφαγίας λόγω των ενοχών και με στόχο την 

αυτοτιμωρία τους οι βουλιμικοί καταφεύγουν στη χρήση καθαρτικών ή διουρητικών 

φαρμάκων και αυτοπροκαλώντας εμετούς για την αποβολή των τροφών που έφαγαν. 

Με αυτό το τρόπο επαναλαμβάνεται ο φαύλος κύκλος της διαταραχής.   

  Οι πάσχοντες από νευρογενή βουλιμία μπορεί να έχουν κανονικό βάρος ή να 

πάσχουν ταυτόχρονα από παχυσαρκία. Ως ανορεκτικοί με εκρήξεις βουλιμίας 

χαρακτηρίζονται όσοι εμφανίζουν βάρος μικρότερο του κανονικού (Pinel, 2011). Με 

την ψυχογενή βουλιμία φαίνεται να συνυπάρχουν και άλλες ψυχικές διαταραχές, 

κυρίως συναισθηματικής φύσεως και διαταραχές ελέγχου παρορμήσεων. Σύμφωνα 

μάλιστα με τον Ζουμπανέα (2009) η πολυφαγία συνδυαστικά με τον εμετό μπορεί να 

ενεργοποιήσει κύματα ενδορφινών οι οποίες επιβάλλουν μια ιδιαίτερα έντονη ψυχική 

εξάρτηση και μια «ακατανίκητη παρόρμηση» για το φαγητό στην οποία οι πάσχοντες 
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αδυνατούν να καταπολεμήσουν και να διαχειριστούν. Κλινικές μελέτες μάλιστα 

παρουσιάζουν την ύπαρξη καταθλιπτικών συμπτωμάτων, όπως η μείζονα καταθλιπτική 

διαταραχή και η δυσθυμική διαταραχή, που αποτελούν παράγοντες κινδύνου σε 

συνδυασμό με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και τη μη ικανοποίηση από την εικόνα του 

σώματος. Επιπρόσθετα εμφανίζεται συχνά σε άτομα με προηγουμένως προβλήματα 

στις διατροφικές συνήθειες και ιστορικό σημαντικών διακυμάνσεων του βάρους  

  Όπως πολλά σύνδρομα, δυσλειτουργίες και ασθένειες έτσι και οι διατροφικές 

διαταραχές προκαλούν σημαντική δυσφορία όχι μόνο στον πάσχων, αλλά και στην 

οικογένειά του. Τόσο η νευρογενής βουλιμία, όσο και η ψυχογενής ανορεξία μπορεί 

να προκαλέσουν μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα της 

ζωής του ατόμου.  Ακόμα και όταν το σωματικό βάρος παραμένει σε φυσιολογικά 

επίπεδα, η νευρογενής βουλιμία μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του σμάλτου των 

δοντιών, διεύρυνση της παρωτίδας, παθήσεις του οισοφάγου, πεπτικό έλκος, 

αιματέμεση, διατάραξη της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών, διαταραχές του αυτόνομου 

νευρικού συστήματος, καταστολή της λειτουργίας του θυρεοειδούς και καρδιακή 

αρρυθμία (Bushnell, 1997). 
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3.2.2.1 Ψυχογενής Βουλιμία και φύλο 

 

  Οι  Hendersonandc και Freeman (1987) στην μελέτη τους ενδιαφέρθηκαν 

σχετικά με τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται στην διάγνωση της νευρογενής 

βουλιμίας και επιπλέον παρουσίασαν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, το Bulimic 

Investigatory Test, Edinburgh (BITE). Μέχρι να επιτύχουν τον σκοπό τους 

διερεύνησαν μελέτες όπως εκείνες των Halmi και των συνεργατών του το 1981 και του  

Pyle και των συνεργατών του το 1983. Στην πρώτη μελέτη βρέθηκε ένα ποσοστό 

επιπολασμού της βουλιμίας της τάξεως του 13% σε έναν φοιτητικό πληθυσμό της 

Αμερικής. Οι ερευνητές για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποίησαν ένα σύντομο 

ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε στοιχεία σχετικά με όλα τα κριτήρια για την 

διάγνωση της βουλιμίας, όπως παρουσιάζονταν στο DSM-III και όπως περιγράφονταν 

από τον Russell (1979). Από την άλλη ο Pyle και οι συνεργάτες του δύο χρόνια ύστερα 

από την διεξαγωγή της προηγούμενης έρευνας βρήκαν μία επικράτηση της τάξεως του 

4,5% των γυναικών, η οποία ήταν φανερά χαμηλότερη από εκείνη που βρήκαν ο Halmi 

και οι συνεργάτες του. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

σε πρωτοετείς φοιτητές κολεγίου ενώ για την υποστήριξή της χρησιμοποιήθηκε ένα 

ελαφρώς πιο περίπλοκο ερωτηματολόγιο που εξέταζε εκτός των άλλων τις επιπτώσεις 

της υπερφαγίας στην ζωή των φοιτητών καθώς και τις παρελθοντικές εμπειρίες και 

συμπεριφορές. Μεταγενέστερο έργο όμως με καλύτερη μεθοδολογία έρευνας βρήκε 

ότι περίπου το 3-5% των νέων γυναικών είχαν εμπειρία νευρογενούς βουλιμίας κάποια 

περίοδο στην ζωή τους (Bushnell, 1997). 

  Σύμφωνα μάλιστα με την Christchurch Psychiatric Epidemiology Study η 

νευρογενής βουλιμία επηρεάζει το 2% των γυναικών, ενώ σπανίως πλήττει τον ανδρικό 

πληθυσμό. Τα νεαρά κορίτσια μεταξύ των 18 και 24 ετών θεωρούνται πιο ευάλωτα. 

Επιπρόσθετα κατά την περίοδο των 18- 44 ετών που οι γυναίκες διατρέχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης της νευρογενούς βουλιμίας παρατηρήθηκε ότι το 2, 6% 

βίωσε αυτή την διαταραχή έστω και μια φορά κατά την διάρκεια της ζωής του, το 1,5% 

δήλωσε ότι την βίωνε τουλάχιστον για έξι μήνες ενώ το 1% ανέφερε ότι πάσχει από 

την διαταραχή επί του παρόντος. Επιπλέον υποστηρίχθηκε από το 22, 5%  των 

γυναικών ηλικίας 18-44 επαναλαμβανόμενη υπερκατανάλωση τροφής, ενώ από το 

10,6% δηλώθηκε καταθλιπτική διάθεση και σκέψεις αυτο- υποτίμισης έπειτα από την 
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κραιπάλη. Μάλιστα το 8, 2% των γυναικών ανέφερε την χρήση τριών τουλάχιστον 

αντισταθμιστικών μέτρων (όπως τα καθαρτικά, ο εμετός, η νηστεία). Τέλος το 5% των 

γυναικών ηλικίας 18-44 παρουσίασε τον φόβο του σχετικά με την αδυναμία της 

διακοπής της ευκαιριακής άμετρης κατανάλωσης τροφής (Bushnell, Wells, Hornblow, 

Oakley-Browne & Joyce, 1990). 

  Μια ακόμη μελέτη στη Νότια Αγγλία με στόχο την διερεύνηση βουλιμικών 

συμπεριφορών σε μια ομάδα 369 γυναικών μέσης ηλικίας 24 ετών, έδειξε πως ενώ το 

20, 9 % ανέφερε επεισόδια υπερφαγίας, το 4, 9% χρησιμοποίησε υπακτικά, και το 2,9% 

επιδίδονταν σε αυτο- προκαλούμενους εμετούς για την διατήρηση και έλεγχο του 

σωματικού βάρους, μόνο το 1,9 % πληρούσε τα κριτήρια της κατά DSM- III βουλιμίας 

(Σίμος, 1996). 

  Οι Leal, Weise και Dodd (1995) διεξήγαγαν έρευνα σε φοιτητές με στόχο να 

ανακαλύψουν πιθανές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων αναφορικά με την εμφάνιση 

συμπτωμάτων βουλιμίας και άγχους. Πιο συγκεκριμένα ζήτησαν από τους φοιτητές να 

συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την 

νευρογενή βουλιμία και την ανοχή στο άγχος. Οι γυναίκες ανέφεραν σημαντικά 

περισσότερα συμπτώματα βουλιμίας και μικρότερη ανοχή στο άγχος από ό, τι οι 

άνδρες. Μάλιστα οι πρωτοετείς φοιτήτριες ανέφεραν σημαντικά περισσότερα 

συμπτώματα βουλιμίας από εκείνες που φοιτούσαν σε μεγαλύτερο έτος. Τόσο για τις 

γυναίκες όσο και τους άνδρες, ο μεγαλύτερος αριθμός βουλιμικών συμπτωμάτων 

σχετιζόταν με χαμηλότερα επίπεδα ανοχής στο στρες.  

  Ο Striegel-Moore και οι συνεργάτες του (1986) διεξήγαγαν έρευνα σχετικά με 

τους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της ψυχογενούς βουλιμίας. Τους 

ενδιέφερε κυρίως να διερευνήσουν τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες είναι πιο 

επιρρεπείς στην ανάπτυξη αυτής της διαταραχής από τους άνδρες. Κατά κύριο λόγο 

παρουσίασαν την ισχύ των κοινωνικοπολιτισμικών πιέσεων, όπως τα γυναικεία 

στερεότυπα ομορφιάς. Έπειτα έθεσαν ως υπαίτιους παράγοντες το βιολογικό 

υπόστρωμα, (συμπεριλαμβανομένων των γενετικά προκαθορισμένων παραγόντων για 

το βάρος), την συναισθηματική αστάθεια, τις ψυχολογικές μεταβλητές και τις 

οικογενειακές πιέσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κοινωνικοποίηση για τις 

γυναίκες είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στη ανάπτυξη και 

διατήρηση της βουλιμίας. Στην παρούσα έρευνα τέλος παρατηρήθηκε ότι σημαντικά 
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λιγότεροι άνδρες έδειξαν ενδείξεις συμπτωμάτων βουλιμίας συγκριτικά με τον 

γυναικείο πληθυσμό. 

  Μια ακόμη ενδιαφέρουσα μελέτη του Δυτικού Πληθυσμού έδειξε πως η ετήσια 

επίπτωση της Ψυχογενούς Βουλιμίας ήταν 9,9/100.000 του πληθυσμού. Αξίζει μάλιστα 

να σημειωθεί ότι ο διετής επιπολασμός της διαταραχής σε μεγάλες πόλεις (πάνω από 

100.000 κατοίκους) ήταν τριπλάσιος του επιπολασμού σε μικρότερες αστικές ή 

αγροτικές περιοχές (Hoek, 1991).  
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3.2.3 Διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας 

 

  Τώρα σε περίπτωση που ο φαύλος κύκλος της υπερκατανάλωσης τροφής και 

ακολούθως των τύψεων επικρατήσει για αρκετό διάστημα, τότε μιλάμε για την ύπαρξη 

μιας πολύ συχνά παρατηρούμενης διαταραχής πρόσληψης τροφής, της «αδηφαγικής 

διαταραχής ή αλλιώς binge eating disorder» (Ζουμπανέας, 2009). H διαταραχή της 

επεισοδιακής υπερφαγίας συμπεριλήφθηκε ως ξεχωριστή κατηγορία διάγνωσης 

διαταραχών σχετιζόμενων με τη λήψη τροφής στην τέταρτη έκδοση του DSM, το 1994.  

 Τα υπερφαγικά επεισόδια παρατηρούνται τόσο στην διαταραχή της 

ψυχογενούς βουλιμίας όσο και στην διαταραχή της υπερφαγίας. Επειδή στη διαταραχή 

της υπερφαγίας απουσιάζουν οι αντιρροπιστικές συμπεριφορές, το άτομο κερδίζει 

βάρος και συνήθως καταλήγει υπέρβαρο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 

διαταραχής είναι η ύπαρξη συνεχών επαναλαμβανόμενων επεισοδίων υπέρμετρης 

λήψης τροφής πλούσιας συνήθως σε θερμιφικό περιεχόμενο με απουσία ακατάλληλης 

αντισταθμιστικής συμπεριφοράς, η έλλειψη ελέγχου του εαυτού όσον αφορά την 

διατροφική συμπεριφορά και τέλος το άγχος σχετικά με τα επεισόδια 

υπερκατανάλωσης τροφής. Ως διαταραχή εμφανίζεται με ελαφρώς μεγαλύτερη 

συχνότητα από την ψυχογενής ανορεξία και την ψυχογενής βουλιμία (4-7% στον 

γενικό πληθυσμό), ενώ αγγίζει το 5% με 8% των παχύσαρκων άτομων. Ταυτόχρονα 

εκτιμάται ότι το 20% του γενικού γυναικείου πληθυσμού υποφέρει από μη κλινικά 

επεισόδια υπερφαγίας (Γονιδάκη & Χαρίλα, 2011). Απαντάται μάλιστα σε άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας από ότι οι δύο κύριες διαταραχές πρόσληψης τροφής. 

  Επιπλέον η διαταραχή της επεισοδιακής υπερφαγίας έχει συσχετιστεί με την 

τοξικομανία. Πιο συγκεκριμένα αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι το εξαιρετικά εύγεστο 

φαγητό ενεργοποιεί όπως και οι εθιστικές ουσίες την ντοπαμίνη η οποία διαδραματίζει 

σπουδαίο ρόλο στο σύστημα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την ανταμοιβή και 

την μάθηση (Davis & Carter, 2009). Ο Ζουμπανέας (2009) υποστήριξε ότι σύμφωνα 

με ερευνητές η χημεία του εγκεφάλου έπειτα από την υπέρμετρη λήψη τροφών είναι 

σχεδόν ταυτόσημη με αυτή που προκύπτει από την κατανάλωση αλκοόλ μαζί με 

ναρκωτικά. Το παραπάνω οφείλεται στο ότι οι «ναρκωτικές τροφές» πλούσιες σε 

ραφιναρισμένους υδατάνθρακες δημιουργούν ένα «εσφαλμένα υψηλό δείκτη 

κορεσμού» στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα την εξάρτηση. 



 
 

P
ag

e2
9

 

  Είναι επιπρόσθετα γνωστό ότι τα υπερφαγικά επισόδια πράττονται σε στιγμές 

που ο ασθενής βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Όλα τα αρνητικά 

συναισθήματα μάλιστα μπορούν να οδηγήσουν σε επεισόδια υπέρμετρης κατανάλωσης 

τροφής (Τζαβάλας, 2008). Η συγκεκριμένη διαταραχή έχει παράλληλα συσχετιστεί με 

την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη οφείλεται σε προδιαθεσιακούς παράγοντες καθώς και 

στην απόγνωση του ατόμου για έλεγχο του βάρους του. Επιπρόσθετα παρατητείται ότι 

το άγχος λαμβάνει ισχυρή θέση στην διαταραχή της υπερφαγίας. Αναφορικά με τις 

διαταραχές προσωπικότητας, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή φαίνεται να συνδέεται 

περισσότερο με την υπερφαγική συμπεριφορά (Γονιδάκης & Χαριλά, 2011). 
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3.2.3.1 Διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας και φύλο 

 

  Η διαταραχή παρατηρείται κατά μιάμιση φορές πιο συχνά στις γυναίκες από ότι 

στους άντρες. Bέβαια αναφέρεται πως είναι πιο συχνή στον αντρικό πληθυσμό 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες διατροφικές διαταραχές (Telch et al, 2001). 

  Οι Fairburn και Brownell (2002) παρουσίασαν ένα ποσοστό επικράτησης της 

binge eating disorder στα 2-3% του ενήλικου πληθυσμού και στα 8% του παχύσαρκου 

πληθυσμού. Μάλιστα υποστήριξαν ότι υψηλότερα ποσοστά υπέρμετρης επεισοδιακής 

κατανάλωσης φαγητού παρατηρήθηκαν σε παχύσαρκους ασθενείς που αναζητούσαν 

θεραπεία σε κλινικές απώλειας βάρους. Μάλιστα υπογράμμισαν πως σε αντίθεση με 

την νευρική ανορεξία και την ψυχογενής βουλιμία, η συγκεκριμένη διαταραχή μπορεί 

να πλήττει ακόμη και άνδρες ή μειονοτικές ομάδες (Αφρικανοαμερικανούς, 

Ισπανόφωνους Αμερικανούς). Τέλος, ανέφεραν ότι οι περισσότεροι πάσχοντες ήταν 

μεταξύ 30 και 50 ετών. 

  Οι Tanofsky, Wilfley, Spurrell, Welch και Brownell (1997) εξέτασαν τις 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων σε άτομα με ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση 

διαταραχή. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες δεν διέφεραν 

σχετικά με τις μετρήσεις των διατροφικών διαταραχών, των ανησυχιών για το σχήμα 

και το βάρος του σώματος, των διαπροσωπικών προβλημάτων, ή της αυτοεκτίμησης. 

Παρατηρήθηκε όμως ότι περισσότεροι άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες πληρούσαν 

τα κριτήρια για μία τουλάχιστον διάγνωση ψυχιατρικής διαταραχής Άξονα Ι ή 

εξάρτησης από ουσίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Οι γυναίκες ήταν όμως πιο 

πιθανό να αναφέρουν κατανάλωση φαγητού ως αντίδραση στην κατάθλιψη και στα 

αρνητικά συναισθήματα, ιδιαίτερα εκείνα του άγχους, του θυμού και της 

απογοήτευσης.  
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3.2.4 Διαταραχή πρόσληψης τροφής μη προσδιοριζόμενης αλλιώς 

 

  Είναι σημαντικό ακόμη να αναφερεί μια ιδιαίτερη κατηγορία μεγάλης κλινικής 

σοβαρότητας, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής μη προσδιοριζόμενες αλλιώς, που 

περιλαμβάνουν ασθενείς με άτυπες ή παράξενες συμπεριφορές διατροφής (Γονιδάκης 

& Χαρίλα, 2011). Πιο συγκεκριμένα κατατάσσεται στο DSM-IV ως διατροφική 

διαταραχή που δεν πληροί το κριτήρια για μια συγκεκριμένη διαταραχή διατροφής 

λόγω της απουσίας ιδιαίτερα κλινικών κριτηρίων, πάρα τ’ αύτα υπάρχουν περιπτώσεις 

που είναι εξίσου μακροχρόνιες και σοβαρές με τις δυο βασικές διατροφικές διαταραχές 

(Goodman et al, 1988). Στην συγκεκριμένη διαταραχή πληρούνται όλα τα κριτήρια της 

ψυχογενής ανορεξίας, πέραν του ότι το βάρος του σώματος του ατόμου παραμένει 

φυσιολογικό, παρά τη σημαντική απώλεια βάρους. Μάλιστα πληρούνται όλα τα 

κριτήρια της βουλιμία με εξαίρεση τον αριθμό και την διάρκεια των υπερφαγικών 

επεισοδίων. 

  Η υπερκατανάλωση τροφών σε συνδυασμό με αντιρροπιστικές συμπεριφορές 

συμβαίνουν σε συχνότητα μικρότερη από δυο φορές την εβδομάδα ή για διάρκεια 

μικρότερη των τριών μηνών. Επίσης άτομα με φυσιολογικό βάρος χρησιμοποιούν 

συχνά αντισταθμιστικά μέτρα μετά την κατανάλωση μικρών ποσοτήτων τροφής με 

σκοπό το έλεγχο του βάρους. Τέλος το άτομο που πάσχει από διαταραχή πρόσληψης 

τροφής μη προσδιοριζόμενης αλλιώς μπορεί να μασά και να φτύνει, χωρίς όμως να 

καταπίνει μεγάλες ποσότητες φαγητού (Thomas, Vartanian & Brownell, 2009). Πολλοί 

από τους ασθενείς μπορεί να είχαν βιώσει στο παρελθόν ψυχογενής ανορεξία ή 

βουλιμία. Η υπερεκτίμηση του σχήματος τους σώματος και του βάρους είναι εμφανής 

και σε αυτή την διαταραχή, παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις η εστίαση αφορά τον 

έλεγχο της πρόσληψης τροφής.  

   Επιπρόσθετα παρά το γεγονός ότι η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία 

και η φλουοξετίνη έδειξαν σαφή αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση της BN 

και η οικογενειακή θεραπεία για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νευρογενής 

ανορεξίας σε έφηβα άτομα, δεν υπάρχει όμως τεκμηριωμένη θεραπεία που έχει 

αναπτυχθεί ειδικά για τις EDNOS. Αυτό ίσως οφείλεται στην δυσκολία υλοποίησης 

θεραπειών λόγω της ετερογένειας των περιπτώσεων των διαταραχών πρόσληψης 

τροφής μη προσδιοριζόμενων αλλιώς. Εν απουσία εμπειρικής καθοδήγησης, οι 
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κλινικοί γιατροί ενθαρρύνονται να συνδυάσουν τεχνικές που αναπτύχθηκαν για την 

θεραπεία των άλλων διατροφικών διαταραχών. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτών 

των προσεγγίσεων παραμένει ακόμα άγνωστη (Thomas, Vartanian & Brownell, 2009) 
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3.2.4.1 Διαταραχή πρόσληψης τροφής μη προσδιοριζόμενης αλλιώς και 

φύλο 

 

  Σε μια πανεθνική μελέτη με αντιπροσωπευτικό δείγμα στην Πορτογαλία 

βρέθηκε ότι η επικράτηση των διατροφικών διαταραχών μεταξύ μαθητριών ήταν 

3,06%. Πιο συγκεκριμένα το 0, 39% έπασχαν από νευρογενής ανορεξία, το 0, 30% από 

βουλιμία, ενώ το 2, 37% από διαταραχές πρόσληψης τροφής μη προσδιορισμένες 

αλλιώς (EDNOS). Σε επίπεδο κοινότητας οι EDNOS αντιπροσωπεύουν το 77,4% όλων 

των κρουσμάτων των διαταραχών πρόσληψης τροφής, ενώ η νευρογενής ανορεξία και 

η βουλιμία το 13% και 10% αντίστοιχα. Τα ευρήματά αυτά υποστηρίζουν προηγούμενη 

έρευνα που έδειξε ότι τα περισσότερα άτομα που ζητούν βοήθεια, δεν πάσχουν ούτε 

από ανορεξία ούτε από βουλιμία σύμφωνα με τα τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια. Έτσι 

η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι διατροφικές διαραχές μη 

προσδιοριζόμενες αλλιώς είναι πιο συχνές διαταραχές πρόσληψης τροφής σε νεαρά 

κορίτσια.  

  Προηγούμενη έρευνα είχε υπολογίσει ότι μόνο το 1/3  περίπου των 

ανορεκτικών ασθενών και το 6% των ατόμων που έπασχαν από νευρογενής βουλιμία 

είχε λάβει φροντίδα για θεραπεία. Αυτό μπορεί να οφείλεται τόσο στο απόρρητο που 

συνήθως συνδέεται με διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές όσο και στην 

δυσκολία των επαγγελματιών υγείας για την ανίχνευση περιπτώσεων διαταραχών 

πρόσληψης, ιδιαίτερα της νευρικής βουλιμίας. Φαίνεται λοπόν πιθανό ότι αυτή είναι 

ακόμη δυσκολότερη σε ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής μη 

προσδιοριζόμενες αλλιώς ( Machado,  Machado, Gonçalves & Hoek, 2006). 

  Στην παρούσα διαταραχή για τις γυναίκες πληρούνται όλα τα κριτήρια της 

νευρογενής ανορεξίας με εξαίρεση την αμηνόρροια. Επιπλέον, αν και η συγκεκριμένη 

ομάδα διατροφικών διαταραχών αποτελεί την πιο συχνή διαγνωστική κατηγορία 

διαταραχών πρόσληψης τροφής στις έφηβες και νέες γυναίκες (Fairburn & Harrison, 

2003), είναι μάλιστα ιδιαίτερα συχνή και μεταξύ των πληθυσμών που έχουν λάβει 

λιγότερη ερευνητική προσοχή, όπως ο ανδρικός πληθυσμός, οι εθνοτικές μειονοτικές 

ομάδες, οι αθλητές, τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι. 
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  Παράλληλα ενδιαφέροντα ήταν τα ευρήματα μιας μελέτης που εξέτασε την 

συννοσυρότητα μεταξύ διατροφικών διαταραχών και άλλων ψυχιατρικών νοσημάτων 

σε ένα εθνικό δείγμα νοσηλευόμενων βετεράνων. Παρατηρήθηκε λοιπόν ένα υψηλό 

ποσοστό συνοσσυρότητας μεταξύ κατάχρησης ουσιών και διαταραχών της διάθεσης 

σε άνδρες με νευρική ανορεξία (ΝΑ), νευρική βουλιμία (ΝΒ), και διατροφικές 

διαταραχές μη προσδιοριζόμενες αλλιώς (EDNOS). Παράλληλα οι άνδρες με ΝΑ 

αντιμετώπιζαν επίσης υψηλό κίνδυνο για σχιζοφρένεια/ ψυχωσική διαταραχή, οι 

άνδρες με ΝΒ ήταν πιο ευάλωτοι στην ανάπτυξη διαταραχών προσωπικότητας, και οι 

άνδρες με EDNOS βρίσκονταν σε κίνδυνο για ανάπτυξη οργανικών ψυχοσυνδρόμων 

και σχιζοφρένειας / ψυχωσικής διαταραχής (Striegel-Moore, Garvin, Dohm & 

Rosenheck, 1999). 
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3.2  Παχυσαρκία 

 

  Στις αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες τα κυριότερα προβλήματα που έχουν 

σχέση με την τροφή αφορούν την υπερκατανάλωσή της. Η υπερβολική πρόσληψη 

θερμιδών ως αποτέλεσμα της υπέρμετρης κατανάλωσης τροφών σε συνδυασμό με την 

ανεπαρπή άσκηση συνήθως προκαλούν παχυσαρκία. Η τελευταία ορίζεται ως η 

αύξηση του βάρους που είναι μεγαλύτερη από το 20% του φυσιολογικού, για την 

ηλικία και το ύψος, βάρους. Σε περιπτώσεις που παρατηρείται αύξηση του βάρους 

μεγαλύτερη του 60% του φυσιολογικού για την ηλικία και το ύψος τότε μιλάμε για 

περιπτώσεις παχυσαρκίας υψηλού κινδύνου (Τσαρικτσή, 2014). Το παραπάνω 

προκύπτει από την τάση της σημερινής κοινωνίας να παρέχει στα άτομα άφθονη τροφή 

σε σχετικά χαμηλό κόστος και πληθώρα τεχνολογικών ευκαιριών με συνέπεια την 

ανθρώπινη οκνηρία, που διευκολύνει την καθιστική συμπεριφορά. Οι παχύσαρκοι 

άνθρωποι ακόμη συνηθίζουν να επιλέγουν την κατανάλωση αναψυκτικών, σνακ, ενώ 

παράλληλα προτιμούν τα έτοιμα φαγητά σε αντίθεση με τα φρέσκα λαχανικά και 

φρούτα (Wang & Beydoun, 2007). Πειράματα που έγιναν ιδίως σε επίμυες έδειξαν ότι 

η αποστέρηση των φρέσκων τροφών και η αντικατάσταση αυτών με επεξαργασμένες, 

βιομηχανοποιημένες έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου στην διακοπή της 

λήψης φαγητού με συνέπεια τον διπλασιασμό της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης 

και κατ΄επέκταση την προσθήκη βάρους (Ζουμπανέας, 2009). 

Σύμφωνα με τον Ζουμπανέα (2009), η παχυσαρκία θεωρείται μια από τις 

μάστιγες του αιώνα που διανύουμε, ενώ μάλιστα φαντάζει τερατώδης στα άτομα που 

έχουν πρόβλημα με το σχήμα και το βάρος του σώματός τους. Επιπλέον έχει 

υπογραμμίσει το «έντονο συναισθηματικό κενό» και το «υπαρξιακό κενό» που 

βιώνουν τα άτομα που πάσχουν από παχυσαρκία. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για 

ανθρώπους που χαρακτηρίζονται από σύγχυση ταυτότητας και τείνουν να καλύπτουν 

αυτό το «κενό» με το φαγητό. Σύμφωνα με τον Τζαβάρα (2008), ορισμένα παχύσαρκα 

άτομα αδυνατούν να διαχωρίσουν τα αισθήματα του φόβου, του θυμού και της πείνας 

με αποτέλεσμα να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες τροφής όταν βρίσκονται σε 

σύγχυση ή και αναστάστατωση. 

Επιπρόσθετα, έχει υπογραμμιστεί το ισχυρό βιολογικό υπόβαθρο της 

παχυσαρκίας αφού δυο παχύσαρκοι γονείς έχουν κατά 80% πιθανότητα να αποκτήσουν 
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παχύσαρκο παιδί. Στην  Αμερική μάλιστα έχει λάβει την μορφή της επιδημίας καθώς 

πάνω από τους μισούς ενήλικες καταναλώνουν σε καθημερινή βάση διπλάσιες 

θερμίδες από ότι έχουν πραγματικά ανάγκη. Αυτό έχει ως συνέπεια να ξοδεύονται κάθε 

χρόνο περίπου 100 δις για θεραπείες σχετικές με την παχυσαρκία (Pinel, 2011).  

Σύμφωνα με τους Wang και Beydoun (2007) τα υπέρβαρα παιδιά είναι πιθανόν να 

παραμείνουν παχύσαρκα μέχρι και την ενήλικη ζωή τους. Έτσι, η πρόληψη της 

παχυσαρκίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της 

δημόσιας υγείας. Επιπλέον, επειδή η πλειοψηφία των παιδιών περνούν πολλές ώρες 

στα ‘θρανία’, τα σχολεία θα πρέπει να είναι βασικοί εταίροι στην πρόληψη της 

παχυσαρκίας της παιδικής ηλικίας. Η ανάγκη αυτή γίνεται περισσότερο επιτακτική αν 

αναλογιστεί κανείς τον αντίκτυπο των ασθενειών που σχετίζονται με την 

υπερκατανάλωση τροφής και αποτελούν τις κυριότερες αιτίες για περίπου τρακόσιους 

χιλιάδες θανάτους ετησίως, όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα και κάποιες μορφές καρκίνου (Pinel, 2011).   

  Μια σειρά μελετών μάλιστα που δημοσιεύτηκαν πριν από το 1989 

υποστηρίζουν ότι η υψηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση στις κοινωνίες των 

ανεπτυγμένων χωρών συσχετίζεται θετικά με την παχυσαρκία. Σχεδόν το 90 % των 

μελετών ταυτόχρονα επιβεβαίωσε αυτή την σημαντική συσχέτιση μεταξύ ανδρών, 

γυναικών και παιδιών. Αυτά τα ευρήματα, δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό της 

παχυρσαρκίας ως «την ασθένεια των ομάδων με υψηλό κοινωνικο-οικονομικό 

επίπεδο» (Monteiro, Moura, Conde & Popkin, 2004). Σύμφωνα όμως με τους Monteiro, 

Conde και Popkin (2002) στην Βραζιλία υπάρχει άφθονη τεκμηρίωση που υποστηρίζει 

την ταχύτατη αύξηση της παχυσαρκίας μεταξύ των ομάδων με χαμηλότερο 

κοινωνικοοικονομικό προφίλ. Επίσης, στα περισσότερα μέρη της Λατινικής Αμερικής, 

η παχυσαρκία αποτελεί ήδη τον δεύτερο πιο σημαντικό παράγοντα κινδύνου για 

θνησιμότητα και νοσηρότητα (Monteiro,  Moura, Conde & Popkin, 2004). 
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3.2.1 Παχυσαρκία και φύλο 

  Σε ένα εξαιρετικά παχυσαρκογενές περιβάλλον, οι γυναίκες διατρέχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο για (σοβαρή) παχυσαρκία, από ότι οι άνδρες. Μάλιστα στις 

περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, τα ποσοστά της παχυσαρκίας είναι υψηλότερα στις 

γυναίκες συγκριτικά με εκείνα των ανδρών (Ryan, 2007). Κατά γενική ομολογία όμως 

η παχυσαρκία στους άνδρες και στις γυναίκες συνδέεται με διάφορες ανωμαλίες, όπως 

η υπερινσουλιναιμία, η αυξημένη ροπή για διαβήτη, καθώς και η υπερλιπιδαιμία. 

Υπάρχει επιπλέον μια ευρεία αντίληψη σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες έχουν 

περισσότερο σωματικό λίπος από τους άνδρες, Αυτή η διαφορά παρατηρείται ήδη από 

το πρώτο έτος της ζωής και, ενδεχομένως, ακόμη και πριν τη γέννηση. Όπως προκύπτει 

από μετρήσεις η μεγαλύτερη ποσότητα σωματικού λίπους στις γυναίκες συνδέεται με 

τον αυξημένο λιπώδη ιστό σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος. Δεν είναι 

ξεκάθαρο όμως εάν οι διαφορές φύλου όσον αφορά την περιφερειακή κατανομή του 

λίπους διατηρούνται ακόμη και σε περιπτώσεις σοβαρά παχύσαρκων ατόμων 

(Krotkiewski, Bjorntorp, Sjostrom, & Smith, 1983). 

  Στην έρευνα τους οι Sánchez-Carracedo, Saldaña & Domènech (1996) 

αξιολόγησαν τους δεσμούς μεταξύ παχυσαρκίας, φύλου και διατροφικής συγκράτησης 

σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 610 εφήβων στην Καταλονία της Ισπανία. Το 15% 

του δείγματος βρέθηκε να αποτελείται από παχύσαρκους νέους (13,5% παρουσίασε 

παχυσαρκία Ι βαθμού με ΔΜΣ 25 έως 29,9 kg / m2, το 1,3% παρουσίασε βαθμού II με 

ΔΜΣ 30-40 kg / m2 και το 0,2% παρουσίασε παχυσαρκία βαθμού ΙΙΙ με  ΔΜΣ> 40 kg 

/ m2). Η δίαιτα φάνηκε να έχει μια ισχυρή επιρροή στα έφηβα κορίτσια με φυσιολογικό 

βάρος στην Ισπανία. Αυτά τα κορίτσια είναι περισσότερο πιθανό να ξεκινήσουν δίαιτα 

ανεξάρτητα του βαθμού στον οποίο είναι υπέρβαρα. Τα παχύσαρκα άτομα είναι πιο 

πιθανό να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη διατροφή τους και να βρίσκονται σε 

δίαιτα από εκείνα με κανονικό βάρος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ένα χαμηλότερο 

επιπολασμό της παχυσαρκίας στην Ισπανία (ένα ευρωπαϊκό δείγμα) από ό, τι στις 

Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς όμως να είναι ο επιπολασμός της παχυσαρκίας ασήμαντη. 

Φαίνεται επιπλέον ότι ο επιπολασμός της συγκρατημένης διατροφικής συμπεριφοράς 

μεταξύ των νεαρών έφηβων κοριτσιών στην Ισπανία είναι υψηλός. 

  Σε μία μελέτη που διεχήχθη μεταξύ γυναικών παρατηρήθηκε ισχυρή ποσοτική 

σχέση μεταξύ του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ/ ΔΜΣ)  και του κινδύνου εμφάνισης 
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διαβήτη. Πιο συγκεκριμένα γυναίκες με ΔΜΣ μεταξύ 23 και 24 kg / m2 ήταν κατα 3.6 

φορές πιο επιρρεπείς στο κίνδυνο του διαβήτη συγκριτικά με εκείνες που είχαν ΔΜΣ 

ίσο ή μικρότερο 22 kg / m2. Επιπρόσθετα προτάθηκε ότι το ποσό του βάρους που είχε 

αποκτηθεί κατά τις αρχές της ενήλικης ζωής συνέβαλε σημαντικά στο κίνδυνο 

απόκτησης διαβήτη στη μετέπειτα ζωή. Προηγούμενες μελέτες όμως δεν έχουν βρει 

συσχέτιση μεταξύ ΔΜΣ, κατανομής του λίπους και πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη σε 

αντρικό πληθυσμό (Chan, Rimm, Colditz, Stampfer, & Willett, 1994). 

  Επίσης, η παχυσαρκία στις γυναίκες είναι ένας σημαντικός προβλεπτικός 

παράγοντας για τους άνδρες, επειδή η μεταβολική κατάσταση της μητέρας κατά την 

εγκυμοσύνη μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά της, εξίσσου και των δύο φύλων. Η 

παχυσαρκία λοιπόν μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μιας γυναίκας σε 

κάθε στάδιο της ζωής της. Πιο συγκεκριμένα σε νεαρές γυναίκες, η παχυσαρκία έχει 

αντίκτυπο στην ψυχοκοινωνική τους υγεία, ενώ μεγαλώνοντας επηρεάζει αρνητικά και 

την αναπαραγωγικότητά τους (Ryan, 2007). 

  Σύμφωνα με τον Ryan (2007), το υψηλότερο ποσοστό της παχυσαρκίας στις 

γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες επιφέρει μια σειρά από κοινωνικές συνέπειες στις 

πρώτες. Αναλυτικότερα, οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο από το στιγματισμό λόγω 

της φανερά μεγαλύτερης σωματικής τους διάπλασης και συχνά καταφέρνουν 

χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και ποσοστά γάμου. Σε κοινωνικο-οικονομικό 

επίπεδο, συγκριτικά με τις γυναίκες που έχουν φυσιολογικό βάρος οι παχύσαρκες, 

παρά την κατοχή ανώτερης εκπαίδευσης ή θέσεως, λαμβάνουν σημαντικά χαμηλότερα 

εισοδήματα. Αντιθέτως, οι υπέρβαροι άντρες δεν αντιμετωπίζουν παρόμοιες 

διακρίσεις. Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ότι η παχυσαρκία έχει αρνητικές 

ψυχοκοινωνικές, οικονομικές και βιολογικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κύκλου της ζωής των γυναικών, χωρίς όμως να αποκλείνονται οι άνδρες. 

 Ανεξάρτητα όμως τις επιδημικές διαστάσεις που έχει λάβει η παχυσαρκία και 

η υπερβολική κατανάλωση τροφής και στα δυο φύλα, παρατηρείται σχετική αύξηση 

σε διαταραχές σχετιζόμενες με περιορισμένη λήψη τροφής. Περίπου το 3% των νεαρών 

Αμερικανών νοσούν από ψυχογενή (νευρογενή) ανορεξία ή ψυχογενή (νευρογενή) 

βουλιμία, οι οποίες ενδέχεται να γίνουν εξίσου απειλητικές για την υγεία και 

κατ΄επέκταση για την ζωή τους (Pinel, 2011). 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εικόνα εαυτού και διαταραγμένες διατροφικές 

συνήθειες  

 

4.1 Η επίδραση της εικόνας του εαυτού στην υιοθέτηση διαταραγμένων  

διατροφικών συνηθειών 

 

  Σύμφωνα με τον σύνδεσμο διατροφολόγων και διαιτολόγων Κύπρου,η 

διαταραγμένη εικόνα του σώματος οδηγεί σε έντονο άγχος και δυσκολίες αποδοχής 

του εαυτού. Ένα άτομο μπορεί να έχει καταφέρει θετικές αλλαγές στο σώμα του και 

να παραμένει δυσαρεστημένο μέχρι να επιτύχει το ιδανικό σώμα γι’ αυτό. Η εικόνα 

σώματος έχει επομένως τέσσερις διαστάσεις που αλληλεπιδρουν μεταξύ τους. Αρχικά 

το πως βλέπει το άτομο τον εαυτό του στον καθρέπτη ανήκει στην ρεαλιστική 

διάσταση. Η ψυχολογική διάσταση της εικόνας του εαυτού αφορά την υποκειμενική 

αίσθηση του σώματος, ενώ η κοινωνική διάσταση σχετίζεται με το πως πιστεύει το 

άτομο πως οι άλλοι άνθρωποι το βλέπουν ή θα ήθελαν να το βλέπουν. Τέλος η ιδανική 

διάσταση αφορά στο πως θα επιθυμούσε το άτομο να είναι η σωματική του εικόνα. 

  Η θετική αντίληψη για την εικόνα του σώματος έχει ως αποτέλεσμα θετικές 

επιπτώσεις στην κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου, στην γενική εικόνα του εαυτού 

του και την αυτοεκτίμησή του. Αντίθετα τα άτομα που δεν είναι ικανοποιημένα με την 

εικόνα του σώματός τους σημειώνουν χαμηλά επίπεδα γενικής και σωματικής αυτο- 

εκτίμησης (Λεονταρή, 2011).  
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4.2 Δυσαρέσκεια για το σώμα 

 

  Τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες η δυσαρέσκεια για το σώμα είναι ένα 

σημαντικό πρόβλημα των δυτικών κοινωνιών. Οι ψυχολόγοι ενδιαφέρονται ολοένα και 

περισσότερο για την μελέτη της σωματικής δυσαρέσκειας, καθώς η τελευταία 

προβλέπει έντονα αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία των 

ανθρώπων (Grabe & Hyde, 2006). Με τον όρο δυσαρέσκεια για το σώμα εννοείται η 

μη ικανοποίηση που οφείλεται στη διαφορά μεταξύ πραγματικού και ιδανικού 

σωματικού βάρους και σχήματος. Ωστόσο, ο ορισμός αυτός είναι ανακριβής δεδομένου 

ότι κάποιοι που είναι κοντά στο ιδανικό δύναται να μην είναι ικανοποιημένοι με το 

σώμα τους και αντίστροφα (Jonstang, 2009). Επίσης η δυσαρέσκεια του σώματος 

αναφέρεται σε αρνητικές υποκειμενικές αξιολογήσεις του σώματος ενός ατόμου, όπως 

το σχήμα και το βάρος. Η σωματική δυσαρέσκεια θα πρέπει να διακρίνεται από την 

διαστρεβλωμένη εικόνα του σώματος, η οποία είναι σύμπτωμα της ψυχογενούς 

ανορεξίας καθώς το άτομο αντιλαμβάνεται το σώμα του ως εξαιρετικά μεγαλύτερο από 

ό, τι είναι στην πραγματικότητα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να διαφοροποιείται από την 

υπερβολική έμφαση στο σχήμα και το βάρος του σώματος σε σχέση με την αυτο- αξία, 

που αποτελεί σύμπτωμα των δύο κύριων διατροφικών διαταραχών (Stice & Shaw, 

2002). 

  Η σωματική δυσαρέσκεια έχει χαρακτηρισθεί ως κύριος παράγοντας κινδύνου 

που μπορεί να οδηγήσει σε βουλιμία. Αρχικά έχει υποστηριχθεί ότι είναι στενά 

συνδεδεμένη με συμπεριφορές διατροφικής συγκράτησης, που με τη σειρά τους 

οδηγούν σε αύξηση της πιθανότητας για κραιπάλη και νευρική βουλιμία. Εν συνεχεία 

λόγω της σύνδεσης της σωματικής δυσαρέσκειας με τα αρνητικά συναισθήματα και τις 

δυσλειτουργικές σκέψεις, τα νεαρά άτομα καθίστανται περισσότερο ευάλωτα σε 

υψηλότερα επίπεδα βουλιμικών συμπεριφορών. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύοντας σε 

προσωρινή ανακούφιση και απόσπαση προσοχής από την αρνητική συναισθηματική 

κατάσταση καταφεύγουν σε αντισταθμιστικές συμπεριφορές. Έχει μάλιστα προταθεί 

ότι, σε αντίθεση με τον γυναικείο πληθυσμό οι άνδρες που δεν είναι ικανοποιημένοι με 

το σώμα τους, είναι λιγότερο πιθανό να θέλουν να χάσουν βάρος, να αισθάνονται 

κατάθλιψη μετά από επεισόδια υπερφαγίας και να αναφέρουν ενοχή λόγω της 

ευκαιριακής άμετρης κατανάλωσης. Πάντως σύμφωνα με τα ευρήματα η σχέση μεταξύ 
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σωματικής δυσαρέσκειας, των συμπεριφορών διατροφικής συγκράτησης, των 

αρνητικών συναισθημάτων και της βουλιμικής συμπεριφοράς είναι πιο πολύπλοκη 

στους άνδρες από ό, τι στις γυναίκες (Ricciardelli & McCabe, 2000). 

   Η  δίαιτα είναι η πιο κοινή συμπεριφορά μεταξύ των γυναικών που 

αναφέρουν ότι ο τρόπος που αισθάνονται για το σώμα τους έχει μεγάλη σημασία για 

τον τρόπο που αισθάνονται για τον εαυτό τους σε γενικές γραμμές. Αυτή η σχέση δεν 

βρέθηκε στον ανδρικό πληθυσμό. Σε μια εποχή που καλλιεργεί ένα πολύ λεπτό σώμα 

για τις γυναίκες, εκείνες για τις οποίες η ικανοποίηση του σώματος αποτελεί κεντρικό 

παράγοντα για την αυτο-εκτίμηση είναι πιο πιθανό να ασχολούνται με το βάρος και να 

είναι πιο επιρρεπείς σε αρνητικές διατροφικές συμπεριφορές. Έχει μάλιστα δειχθεί ότι 

η σωματική δυσαρέσκεια προκαλεί χαμηλή αυτοεκτίμηση και το αντίθετο. Τα άτομα 

με αρνητική αίσθηση του εαυτού, που βρίσκονται σε έναν πολιτισμό με εμμονή με την 

σωματική τελειότητα είναι λογικό να επηρεάζονται από συναισθήματα αναξιότητας 

στο πώς αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, παρέχοντας έτσι μια διαστρεβλωμένη εικόνα 

του σώματος (Furnham, Badmin & Sneade, 2002). 

 Παράλληλα έχει βρεθεί ότι η δυσαρέσκεια για το σώμα μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της διαταραγμένης διατροφικής 

συμπεριφοράς (Stice & Shaw, 2002). Έρευνες δείχνουν ότι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η 

καταθλιπτική διάθεση, καθώς και ο υψηλότερος Δείκτης Μάζας σώματος (ΒΜΙ) 

αποτελούν παράγοντες κινδύνου για αυξημένη σωματική δυσαρέσκεια. Επίσης, η 

συγκριτική συμπεριφορά έχει ώς αποτέλεσμα την όξυνση του φαινομένου και 

αντίστροφα. Παρατηρήθηκε δηλαδή ότι η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η καταθλιπτική 

διάθεση συνδέονται με τάση για σύγκριση με τα σώματα που προβάλλονται στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι το αρνητικό συναίσθημα μπορεί να 

ενθαρρύνει την αναζήτηση για πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σε σχέση με τους 

άλλους (Berg, Paxton, Keery,Wall, Guo & Neumark-Sztainer, 2007). 

  Οι θεωρητικοί έχουν εντοπίσει αρκετούς κοινωνικοπολιτισμικούς, 

βιολογικούς, και διαπροσωπικούς παράγοντες που μπορεί να προωθήσουν την 

δυσαρέσκεια του σώματος. Υπάρχουν ερευνητές μάλιστα που αναφέρουν 

αξιοσημείωτες συσχετίσεις ανάμεσα στην διαταραγμένη εικόνα του σώματος και την 

αρνητική ψυχική διάθεση (Λεοντάρη, 2011). Οι πιθανοί παράγοντες κινδύνου για την 

δυσαρέσκεια του σώματος που έχουν λάβει μάλιστα ιδιαίτερη προσοχή αφορούν τις 
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κοινωνικοπολιτισμικές πιέσεις. Έχει προταθεί ότι η πίεση του κοινωνικού 

περιβάλλοντος για το ιδανικό λεπτό σώμα ενισχύει τη δυσαρέσκεια για το σώμα (Stice 

& Whitenton, 2002). Οι κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση προτύπων του σώματος είναι κυρίως η οικογένεια, το κοινωνικό, το 

φιλικό περιβάλλον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Γονιδάκης & Χαριλά, 2011). 

Γενικότερα, επικρατεί η εσφαλμένη πεποίθηση ότι η επίτευξη της λεπτότητας οδηγεί 

σε μια πληθώρα κοινωνικών παροχών, όπως η αποδοχή και η ακαδημαική επιτυχία 

(Grabe & Hyde, 2006).  

 Έρευνες στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας παρουσιάζουν τον βαρυσήμαντο 

ρόλο της εξωτερικής εμφάνισης στις κοινωνικές επαφές. Πιο συγκεκριμένα 

υποστηρίζεται ότι τα λιγότερο ελκυστικά άτομα έχουν μειωμένες κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις και δέχονται περισσότερα αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή τους 

(Λεοντάρη, 2011). Μια άλλη μελέτη που χρησιμοποίησε ένα μικρό δείγμα βρήκε ότι 

τα πειράγματα που σχετίζονται με το βάρος δεν προβλέπουν αυξήσεις στη δυσαρέσκεια 

του σώματος (Stice, Spangler, & Agras, 2001). Σύμφωνα μάλιστα με τους Mitchell και 

Orr (1976), τα νεαρά άτομα με αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους τείνουν να 

αποφεύγουν τις επαφές με το αντίθετο φύλο, βιώνοντας επιπλέον υψηλότερα επίπεδα 

κοινωνικού άγχους. Αντιθέτως, έχει παρατηρηθεί ότι η κοινωνική υποστήριξη 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην μείωση των δυσμενών επιπτώσεων των 

κοινωνικοπολιτισμικών πιέσεων και στην πρόληψη της ανάπτυξης δυσαρέσκειας για 

το σώμα (Stice, Spangler, & Agras, 2001).   

  Οι διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις επομένως αποτελούν παράγοντα 

κινδύνου για την σωματική δυσαρέσκεια. Πιο συγκεκριμένα η έλλειψη υποστήριξης 

από την οικογένεια και τους φίλους μπορεί να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα για 

τον εαυτό και την εικόνα του σώματος. Μάλιστα τα άτομα που δεν υποστηρίζονται από 

το άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον είναι πιο ευάλωτα στο να επιδιώξουν το ιδανικό 

τύπο σώματος με σκοπό την κοινωνική αποδοχή. Γενικότερα, το αρνητικό συναίσθημα 

έχει αναδειχθεί ως δυνητικός παράγοντας κινδύνου για την πρόβλεψη της σωματικής 

δυσαρέσκειας (Presnell, Bearman & Stice, 2004). 

  Τα άτομα με αρνητική αντίληψη του εαυτού επομένως, που βρίσκονται σε έναν 

πολιτισμό με εμμονή στην επίτευξη του τέλειου σώματος, είναι πιθανόν να βιώνουν 
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συναισθήματα αναξιότητας και να υιοθετούν μια διαστρεβλωμένη εικόνα του σώματος 

(Furnham, Badmin & Sneade, 2002).  

Σε μια έρευνα με 1.751 φοιτητές ιατρικής και νοσηλευτικής σε 12 έθνη 

παρατηρήθηκε ότι η πιο εμφανής δυσαρέσκεια για το σώμα παρατηρήθηκε στις χώρες 

της Βόρειας Μεσογείου και έπειτα στις χώρες της βόρειας Ευρώπης. Επιπλέον, χώρες 

που βρίσκονταν σε διαδικασία εκδυτικισμού έδειξαν ένα ενδιάμεσο ποσό σωματικής 

δυσαρέσκειας, ενώ μη-δυτικές χώρες κατέδειξαν μάλλον χαμηλές τιμές. Είναι 

σημαντικό ωστόσο να σημειωθεί ότι η σωματική δυσαρέσκεια ασκεί την μεγαλύτερη 

επίδραση στην συμπεριφορά λήψης τροφής στις περισσότερες χώρες. Παρά την 

συνεχιζόμενη υιοθέτηση των δυτικών αξιών σε όλο τον κόσμο, παρατηρούνται 

αξιοσημείωτες διαφορές στη δυσαρέσκεια του σώματος μεταξύ διαφορετικών 

πολιτισμών. Το ότι η δυσαρέσκεια του σώματος φαίνεται ανησυχητικά εν μέρει 

αποκομμένη από τον πραγματική ΔΜΣ, καθώς και από αισθήματα χαμηλής 

αυτοεκτίμησης σε ορισμένες δυτικές χώρες, εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με την 

πιθανή προέλευση της πίεσης για λεπτότητα (Jaëger et al., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

P
ag

e4
4

 

4.2.1 Δυσαρέσκεια για το σώμα και φύλο 

 

   Η δυσαρέσκεια για την εικόνα του σώματος αυξάνει τον κίνδυνο 

εμφάνισης διατροφικών διαταραχών και κατάθλιψης κυρίως στα νεαρά κορίτσια (Stice 

& Whitenton, 2002). Οι Roberts, Cash, Feingold και Johnson (2006) εξέτασαν 

διαφορές μεταξύ Μαύρων και Λευκών γυναικών σχετικά με την μη ικανοποίηση με το 

σώμα. Πιο συγκεκριμένα  αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαύρες γυναίκες φάνηκε να έχουν 

πιο θετική εικόνα για το σώμα τους από ότι οι λευκές, επιβεβαιώνοντας την πολιτισμική 

διάσταση του φαινομένου. Μάλιστα οι λευκές συμμετέχουσες δήλωναν μεγαλύτερη 

δυσαρέσκεια από οποιαδήποτε άλλη εθνοτική ομάδα.  

  Οι Miller, Coffman, και Linke (1980) έδειψαν ότι πολλοί άνδρες βιώνουν 

δυσαρέσκεια για το βάρος και το σχήμα του σώματός τους, αν και κάπως λιγότερο 

συγκριτικά με τις γυναίκες. Οι Drewnowski και Yee (1987) όμως έχουν δείξει ότι οι 

άνδρες είναι τόσο δυσαρεστημένοι με την εικόνα του σώματός τους όσο και οι 

γυναίκες. Συγχρονικές μελέτες, ωστόσο, έχουν διαπιστώσει ότι οι άντρες δεν 

επηρεάζονται από την ισχυρή πίεση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την ιδανική 

εικόνα σώματος και ότι τα γονεικά σχόλια για το βάρος δεν σχετίζονται με τη 

δυσαρέσκεια του σώματος στους άνδρες.  

  Επιπρόσθετα, εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Δείκτης Μάζας Σώματος 

σχετίζεται με τη δυσαρέσκεια του σώματος για τα αγόρια (Presnell, Bearman & Stice, 

2004). Οι Field, Carmargo, Taylor, Berkey, Roberts, & Colditz (2001) ανέφεραν ότι οι 

ανησυχίες σχετικά με το βάρος ήταν πιο έντονα σχετιζόμενες με τον Δείκτη Μάζας 

Σώματος για τα αγόρια από ό, τι τα κορίτσια. Τα κορίτσια δηλαδή, ήταν 

δυσαρεστημένα με το σώμα τους, ανεξάρτητα από το πραγματικό βάρος τους, ενώ η 

σωματική δυσαρέσκεια των αγοριών εμφανιζόταν μόνο όταν ήταν αντικειμενικά 

υπέρβαρα. Μια άλλη προοπτική μελέτη διαπίστωσε ότι τα αγόρια ήταν πιο 

ικανοποιημένα με το σώμα τους όταν είχαν κανονικό βάρος, ενώ αντίθετα βίωναν 

έντονη σωματική δυσαρέσκεια όταν ήταν είτε ελλιποβαρή είτε υπέρβαρα (Presnell, 

Bearman & Stice, 2004).  

  Σύμφωνα με την Grogan (1999) έχει αυξηθεί δραματικά το ενδιαφέρον των 

κοινωνικών επιστημόνων για το φαινόμενο της δυσαρέσκειας των αντρών για το σώμα 
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τους. Επιπλέον μία άλλη έρευνα κατέληξε στο ότι τα ποσοστά της σωματικής 

δυσαρέσκειας των αντρών την δεκαετία του ’80 ήταν εξαιρετικά υψηλά. Πιο 

συγκεκριμένα βρέθηκε ότι  ποσοστό της τάξεως του 95% των Αμερικανών φοιτητών 

βίωνε δυσαρέσκεια για κάποιο σημείο του σώματός του (Mishkind, Rodin, Silberstein 

& Striegel-Moore, 1986). Όσοι άντρες αισθάνονται δυσαρεστημένοι με την εικόνα του 

σώματός τους επιθυμούν εξίσου να γίνουν λεπτότεροι ή βαρύτεροι ( σε αντίθεση με τις 

γυναίκες που επιθυμούν περισσότερο να αδυνατήσουν). Τα κύρια μέρη του σώματος 

για τα οποία συνήθως νιώθουν δυσαρεστημένοι οι άντρες είναι η κοιλιά, η πλάτη, ο 

δικέφαλος μυς, οι ώμοι και το στήθος. Σε μία έρευνα μάλιστα με συμμετέχοντες 

Βρετανούς και Αμερικάνους φοιτητές βρέθηκε ότι το 65% και το 41% αντίστοιχα 

υποστήριξαν ότι γυμνάζονται συστηματικά με σκοπό να επιτύχουν αλλαγές στο σχήμα 

τους σώματός τους (Grogan, 1999). 

   Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι πηγές της δυσαρέσκειας για το σώμα 

μπορεί να είναι διαφορετικές μεταξύ των δύο φύλων. Είναι δηλαδή πιο πιθανό οι 

άντρες να επιθυμούν να αυξήσουν το βάρος τους, ενώ οι γυναίκες να το μειώσουν. 

Αυτά τα δεδομένα υποστηρίζουν την ιδέα ότι η επιθυμία αυτή των αντρών βασίζεται 

στην ιδέα του να γίνουν πιο μυώδεις με στόχο να επιτύχουν το ιδανικό αντρικό σχήμα 

V (Furnham, Badmin & Sneade, 2002). Πολλοί άνδρες μπορεί να καταφεύγουν σε 

ακραία μέτρα προκειμένου να επιλύσουν τη δυσαρέσκειά τους, όπως στεροειδή, 

συμπληρώματα διατροφής και υπερβολική άσκηση. Με αυτό τον τρόπο στοχεύουν 

στην πρόληψη προβλημάτων σχετικών με την δυσαρέσκεια του σώματος που μπορούν 

να εξελιγθούν σε διαταραχές της εικόνας του σώματος ή σε διατροφικές διαταραχές. 

   Μόλις μειωθεί ή εξαλειφθεί αυτό το στίγμα, περισσότεροι άνθρωποι θα 

αναζητήσουν θεραπεία και έτσι ο αριθμός των ανδρών που αντιμετωπίζουν σωματική 

δυσαρέσκεια μπορεί να σταθεροποιηθεί ή να μειωθεί (Primus, 2014). Το γυναικείο 

φύλο από την άλλη επιθυμεί κατά κύριο λόγο το ιδανικό λεπτό σώμα, όπως εκείνο 

παρουσιάζεται από τη διαφημιστική βιομηχανία. Στην δεύτερη περίπτωση το έδαφος 

για διατροφικές διαταραχές είναι πιο γόνιμο (Furnham, Badmin & Sneade, 2002). 

   Οι γυναίκες περισσότερο από κάθε άλλη εποχή ενθαρρύνονται να αλλάξουν το 

σχήμα και το βάρος του σώματός τους, ώστε να συμβαδίζουν με την μόδα. Ήδη από 

την δεκαετία του ’90 υπήρξε θεαματική αύξηση των γυναικών που υποβλήθηκαν σε 

πλαστική χειρουργική με στόχο να βελτιώσουν την εμφάνιση των χειλιών και του 
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στήθους τους. Σήμερα ολοένα και περισσότερες γυναίκες λόγω της δυσαρέσκειας που 

νιώθουν για τον εαυτό τους επιλέγουν την συγκεκριμένη μέθοδο ώστε να αλλάξουν 

την εμφάνιση των σωμάτων τους. Επιπρόσθετα οι γυναίκες είναι κυρίως 

δυσαρεστημένες με την εμφάνιση της κοιλιάς τους, των γοφών και των μηρών τους 

(Grogan, 1999). Πιο συγκεκριμένα έχει αναφερθεί ότι όσο μεγαλύτερος ο βαθμός 

απόκλισης από το λεπτό ιδανικό, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυσαρέσκεια για το σώμα 

(Stice & Whitenton, 2002).  

  Προκύπτει λοιπόν ότι ούτε οι άντρες μα ούτε και οι γυναίκες μπορούν να 

ξεφύγουν από τις κοινωνικοπολιτισμικές πιέσεις για την επίτευξη του ιδανικού 

σώματος (Furnham, Badmin & Sneade, 2002). Πιο συγκεκριμένα, οι Roberts, Cash, 

Feingold και Johnson (2006) ανέφεραν ότι οι εθνοτικές διαφορές δεν μπορούν να 

εξηγηθούν από έναν μόνο παράγοντα, όπως η πολιτισμική πίεση «του να είσαι λεπτός». 

Προσέθεσαν λοιπόν έναν επιπλέον σημαντικό παράγοντα, την αυτοεκτίμηση. Επιπλέον 

οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η δυσαρέσκεια για την εικόνα του σώματος είναι πιο 

στενά συνδεδεμένη με την χαμηλή αυτοεκτίμηση κυρίως για τα κορίτσια από ό, τι για 

τα αγόρια (Furnham, Badmin & Sneade, 2002).  

  Σε εθνοτικό επίπεδο έχει επανειλλημένα παρατηρηθεί ότι οι μαύρες γυναίκες 

έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, ενώ η αυτοεκτίμηση των λευκών γυναικών έχει αυξηθεί 

με την παροδο του χρόνου. Οι λευκές γυναίκες ταυτόχρονα πιστεύουν ότι οι λευκοί 

άνδρες αναζητούν και εξιδανικεύουν λεπτές συντρόφους, σε αντίθεση με το τι 

πιστεύουν οι μαύρες γυναίκες για την προτίμηση των μαύρων αντρών (Roberts, Cash, 

Feingold και Johnson, 2006). Υπάρχουν μάλιστα σημαντικές ενδείξεις ότι οι άνδρες 

ενδιαφέρονται περισσότερο  για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του αντίθετου φύλου 

από ό, τι οι γυναίκες, Γι’ αυτό  οι γυναίκες δεσμεύονται περισσότερο στην επιδίωξη 

των πολιτιστικών προτύπων ομορφιάς από ό, τι οι άνδρες (Furnham, Badmin & Sneade, 

2002).     

  Έρευνες υποδεικνύουν την παρουσία της δυσαρέσκειας του σώματος σε 

γυναίκες όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, μορφωτικού 

επιπέδου και επαγγέλματος. Διαπιστώθηκε βέβαια ότι οι νέες γυναίκες έδειξαν πολύ 

υψηλότερο επίπεδο δυσαρέσκειας σώματος από ό, τι οι ώριμες γυναίκες (Sivert & 

Sinanovic, 2008). Αξίζει μάλιστα να υπογραμμιστεί ότι οι λευκές γυναίκες επενδύουν 
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περισσότερο στην εμφάνισή τους αφού την συνδέουν με την αυτο- αξία και τον 

αυτοσεβασμό (Roberts, Cash, Feingold και Johnson, 2006). 

  Όσων αφορά τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων στην αντίληψη του 

εαυτού έχει  διαπιστωθεί ότι η ελλειματική κοινωνική υποστήριξη δεν προβλέπει 

αυξήσεις στην σωματική δυσαρέσκεια των κοριτσιών (Byely et al., 2000). Αντίθετα 

μια άλλη μελέτη με μεγαλύτερο δείγμα βρήκε ότι η απουσία κοινωνικής υποστήριξης 

προκαλεί αυξήσεις στη δυσαρέσκεια του σώματος μεταξύ των κοριτσιών. Αναμένεται 

τέλος ότι η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης θα λειτουργεί παρόμοια και για τον 

ανδρικό πληθυσμό (Presnell, Bearman & Stice, 2004). 
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4.3 Ντροπή για το σώμα 

 

   Η δυσαρέσκεια με το μέγεθος του σώματος μπορεί να οδηγήσει σε ντροπή για 

το σώμα (Noll & Fredrickson, 1998). Σύμφωνα μάλιστα με τους Claudat, Warren και 

Durette (2012) η αύξηση της ντροπής για το σώμα σχετίζεται με  μεγαλύτερη σωματική 

δυσαρέσκεια. Συναισθήματα όπως η οργή, ο φόβος, το άγχος, η θλίψη και η χαρά  

θεωρούνται ως βασικά συναισθήματα. Ως δευτερεύοντα ή «αμήχανα συναισθήματα» 

θεωρούνται η ντροπή, η αμηχανία, η υπερηφάνεια και η ενοχή. Πιο αναλυτικά η ντροπή 

είναι ένα ισχυρό συναίσθημα που έχει συνδεθεί με μια σειρά κλινικών προβλημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης, του κοινωνικού άγχους, της δυσμορφίας του 

σώματος, της μετατραυματικής διαταραχής, των αγχώδη διαταραχών, του εθισμού σε 

αλκόολ και εθιστικές ουσίες και των διαταραχών πρόσληψης τροφής. 

   Το συναίσθημα της ντροπής είναι μια οδυνηρή και άσχημη εμπειρία που έχει 

συσχετιστεί με την κοινωνική απόρριψη και απομόνωση. Η υπερηφάνεια συχνά 

θεωρείται ως το αντίθετο της ντροπής και χαρακτηρίζεται ως μία ισχυρά κοινωνική, 

όσο και ψυχολογική, διαδικασία. Οι Goss και Gilbert (2002) πρότειναν ότι η 

υπερηφάνεια, καθώς και η ντροπή για το σώμα, μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο στην εμφάνιση και διατήρηση μερικών διατροφικών διαταραχών. Η ντροπή 

διακρίνεται σε «Εσωτερική» και «Εξωτερική». Η εσωτερική ντροπή σχετίζεται με 

ενδογενείς εμπειρίες, αρνητικές αυτο-αξιολογήσεις και αντίληψη του εαυτού ως ατελή, 

ανεπαρκή, κατώτερο, ανίσχυρο και λιγότερο ελκυστικό. Συχνά σχετίζεται με έντονη 

αυτοκριτική ακόμη και αυτο-μίσος. Από την άλλη η εξωτερική ντροπή δημιουργεί στο 

άτομο την εντύπωση ότι οι άλλοι τον βλέπουν ως λανθασμένο, ανεπαρκή, χωρίς αξία 

και μη εκλυστικό. Συχνά, η βασική ανησυχία του ατόμου είναι μήπως οδηγηθεί σε 

κοινωνική υποτίμηση ή απόρριψη (Goss & Allan, 2009). 

  Ένα άτομο που βιώνει ντροπή τείνει να γενικεύει συγκεκριμένα ελαττώματα σε 

ολόκληρο τον εαυτό του (Markham, Thompson & Bowling, 2005). Επιπλέον η ντροπή 

ή η ενοχή (ή και τα δύο μαζί) εμπλέκονται σε διαταραγμένες διατροφικές συνήθειες. Η 

ντροπή και η ενοχή είναι "αρνητικά συναισθήματα που συνήθως προκύπτουν ως 

απόκριση σε κάποια προσωπική αποτυχία ή παραβίαση". Πιο συγκεριμένα ένα άτομο 

με διατροφική διαταραχή μπορεί να αισθάνεται ντροπή για την επιθυμία του για 

φαγητό, όταν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως απαράδεκτο ή ανίκανο να ανταποκριθεί 
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στις προσδοκίες των άλλων, και όταν χρησιμοποιεί αντισταθμιστικές συμπεριφορές με 

στόχο την διατήρηση του βάρους. Αυτά τα συναισθήματα ντροπής αποτελούν τον 

πυρήνα της αίσθησης του εαυτού για αυτά τα άτομα. Μάλιστα τα συναισθήματα της 

ντροπής για το σχήμα και το μέγεθος του σώματος εμπνεύουν την επιδίωξη ενός λεπτού 

σώματος (Burney & Irwin, 2000). Πράγματι ένα μεγάλο σώμα της έρευνας που 

διεξάγεται σε κλινικά και μη κλινικά δείγματα γυναικών έχει δείξει ότι η σωματική 

ντροπή είναι ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας των διατροφικών διαταραχών 

από ό, τι γενικά η αίσθηση της ντροπής (Dakanalis, Clerici, Caslini, Favagrossa, 

Prunas, Volpato, Riva & Zanetti, 2014). 

 Παράλληλα, η ντροπή συνδέεται με μια σειρά ανεπιθύμητων αρνητικών 

ψυχολογικών συμπτωμάτων, της κατάθλιψης, του άγχους, του θυμού και της 

εχθρότητας (Markham, Thompson & Bowling, 2005). Η ντροπή για το σώμα σχετίζεται 

με την υπερβολική εστίαση στην εμφάνιση ακόμη και εν απουσία οποιασδήποτε 

προφανής παραμόρφωσης του σώματος (Gilbert & Miles, 2002). Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί  η φυσική εμφάνιση διαδραματίζει ισχυρό ρόλο στις κοινωνικές σχέσεις. 

Εκείνοι δηλαδή που αισθάνονται ντροπή σχετικά με το οτι οι άλλοι σκέφτονται 

αρνητικά για την εμφάνισή τους, μπορεί ως εκ τούτου να είναι ευάλωτοι σε φτωχές 

κοινωνικές σχέσεις και σε ένα φάσμα ψυχολογικών δυσκολιών (Gilbert & Miles, 

2002). Επιπρόσθετα η βίωση του βάρους και κατ’επέκταση η ντροπή για το σχήμα του 

σώματος έχει επίδραση στην αυτοεκτίμηση του ατόμου (Σίμος, 1996).  

  Παραδοξώς, οι πρακτικές απώλειας βάρους, όπως η περιορισμένη διατροφική 

συμπεριφορά μπορεί να ενισχύσει την εμπειρία της ντροπής για το σώμα αντί να την 

ανακουφίσει. Επίσης οι αποτυχημένες προσπάθειες απώλειας βάρους ή η ανικανότητα 

διατήρησης της απώλειας του βάρους μπορεί επίσης να αυξήσουν το αίσθημα της 

ντροπής για το σώμα (Noll & Fredrickson, 1998). Πιο συγκεκριμένα, ύστερα από το 

επειδόσιο της υπέρμετρης κατανάλωσης τροφής τα άτομα έρχονται αντιμέτωπα με 

αισθήματα απέχθειας και ντροπής για το σώμα και τον εαυτότους, ενώ ταυτόχρονα 

βιώνουν έντονη θλίψη ή/ και ενοχή (Σίμος, 1996). Επιπλέον ο ρόλος των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη ντροπής για το 

σώμα (Grogan, 1999). 

  Τα παχύσαρκα άτομα κινδυνεύουν περισσότερο από την ανάπτυξη μιας 

διατροφικής διαταραχής. Η αρνητική εικόνα του σώματος, ιδίως σε σχέση με το 
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αίσθημα της ντροπής και της ανησυχίας για την δημόσια εμφάνιση, βρέθηκε να έχει 

την ισχυρότερη σχέση με την ευκαιριακή υπέρμετρη κατανάλωση τροφής. Έχει 

μάλιστα αποδειχθεί η σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και ντροπής για το σχήμα του 

σώματος. Ως εκ τούτου, η ντροπή για το σώμα ενεργεί ως μεσολαβητής στη σχέση 

μεταξύ αυτοεκτίμησης και διατροφικών διαταραχών. Τεκμηριωμένα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι η χαμηλή αυτοεκτίμηση έχει άμεση επιρροή στην ντροπή για το σώμα η 

οποία με την σειρά της επηρεάζει την διατροφική συμπεριφορά (Iannaccone, 

D'Olimpio, Cella & Cotrufo, 2016).  

   Η ντροπή παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξήγηση του κοινωνικού άγχους ενώ 

ταυτόχρονα αποτελεί κεντρική αρνητική επίπτωση των διατροφικών διαταραχών 

(Grabhorn, Stenner, Stangier & Kaufhold, 2006). 
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4.3.1 Ντροπή για το σώμα και φύλο 

 

  Σύμφωνα με την θεωρία της αντικειμενοποίησης η έκθεση στα μέσα 

ενημέρωσης και η προβολή εξιδανικευμένων γυναικείων σωμάτων επηρεάζει τις 

γυναίκες ώστε να θεωρήσουν τον εαυτό τους ως αντικείμενο του οποίου η αξία 

βασίζεται αποκλειστικά στην εξωτερική εμφάνιση. Αυτή η κατάσταση είναι ικανή να 

αυξήσει το αίσθημα της ντροπής για το σώμα και να μεγεθύνει το κοινωνικό άγχος, με 

αποτέλεσμα να υπάρξει γόνιμο έδαφος για την διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά 

(Dakanalis, Clerici, Caslini, Favagrossa, Prunas, Volpato, Riva & Zanetti, 2014). 

Παράλληλα στην μελέτη τους οι Monro και Huon (2005), παρατήρησαν ότι οι 

διαφημίσεις που είναι σχετικές με προιόντα για το σώμα μπορούσαν να ασκήσουν 

μεγαλύτερη επιρροή στην εμφάνιση σωματικής ντροπής και άγχους σε νεαρές γυναίκες 

σε αντίθεση με διαφημίσεις προιόντων που δεν ήταν σχετικά με το σώμα. Όπως 

προκύπτει η  ντροπή για το σώμα είχε αρνητική συσχέτιση με την αυτοεκτίμηση του 

σώματος και για τα δυο φύλα (Claudat, Warren & Durette, 2012). 

   Μάλιστα τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες αισθάνονται άσχημα για το σχήμα 

των σωμάτων τους κατά την θέαση των ιδανικών εικόνων που προβάλλονται στα ΜΜΕ 

(Grogan, 1999). Πιο ειδικά η περιορισμένη διατροφική συμπεριφορά επιτρέπει στις 

γυναίκες να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο βάρος και το σχήμα τους. Επίσης οι 

αποτυχημένες προσπάθειες απώλειας βάρους ή η ανικανότητα διατήρησης της 

απώλειας του βάρους μπορεί επίσης να αυξήσουν το αίσθημα της ντροπής για το σώμα 

(Noll & Fredrickson, 1998).  

  Ερευνητές υποστηρίζουν την εξαιρετική συννοσυρότητα μεταξύ κοινωνικής 

φοβίας και νευρικής βουλιμίας. Δυο παράγοντες που πιθανόν ευθύνονται για την 

παραπάνω σχέση είναι η ντροπή και η ενοχή. Σε φετινή μελέτη με δείγμα 300 γυναικών 

έγινε μια προσπάθεια εξέτασης των παραπάνω δεδομένων. Αναλυτικότερα, οι γυναίκες 

με βουλιμία φάνηκε να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ντροπής και ενοχής από υγιείς 

ομάδες ελέγχου και άτομα με κλινικές διαταραχές, όπως  κατάθλιψη. Επιπλέον, οι 

βουλιμικές γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις ως προς την αίσθηση 

ντροπής και ενοχής από υγιείς μάρτυρες.  Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι το αυξημένο 

αρνητικό συναίσθημα ως απόρροια στρεσογόνων γεγονότων δύναται να οδηγήσει σε 

μεταγενέστερη εμφάνιση βουλιμικής συμπεριφοράς. Η ντροπή, επίσης, μπορεί να είναι 
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ένας προγνωστικός παράγοντας τόσο για την εμφάνιση κοινωνικής φοβίας όσο και 

βουλιμικής συμπεριφοράς. Αντίθετα, η ενοχή μπορεί να προβλέψει μόνο την εκδήλωση 

της νευρογενούς βουλιμίας (Levinson, Byrne & Rodebaugh, 2016). 

   Έχει μελετηθεί παράλληλα η σχέση μεταξύ των πολιτισμικών προτύπων για 

την εμφάνιση και την προσωπική άποψη ατόμων για το ιδανικό σώμα. Έχει δειχθεί 

λοιπόν ότι οι δυο αυτές μεταβλητές σχετίζονται σημαντικά με την ντροπή για το σώμα. 

Αυτό πιθανό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν τα πολιτισμικά 

πρότυπα επιθυμητά, αλλά όχι προσωπικά εφικτά. Η δύσκολη αυτή κατάσταση, που 

απορρέει από την αδυναμία για επίτευξη του επιθυμητού σώματος, δύναται να 

οδηγήσει τα άτομα σε συναισθηματική τρωτότητα, σε ντροπή για την εμφάνιση του 

σώματός τους, καθώς και να τα φέρει αντιμέτωπα με την εκδήλωση κάποιας 

διατροφικής διαταραχής. Οι περισσότερες γυναίκες βέβαια αναγνωρίζουν ότι αυτά τα 

πρότυπα είναι κάποιες φορές ακραία, ανθυγιεινά, και αδύνατο να επιτευχθούν 

(Bessenoff & Snow, 2006). 

  Επειδή αυτοί οι κανόνες είναι τόσο δύσκολο να επιτευχθούν, οι γυναίκες που 

εσωτερικεύουν τα πολιτιστικά πρότυπα για το βάρος και την εμφάνιση είναι πιο πιθανό 

να αποτύχουν να μοιάσουν σε αυτά, με αποτέλεσμα την εμφάνιση αρνητικών 

συναισθηματικών συνεπειών, οι οποίες με τη σειρά τους, μπορεί να οδηγήσουν σε 

διαταραγμένες διατροφικές συνήθειες (Bessenoff & Snow, 2006). 
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4.4 Διαμεσολαβήσεις που σχετίζονται με τις διατροφικές διαταραχές 

 

  Η ανησυχία, αποτελεί βασική συνιστώσα της γενικευμένης αγχώδους 

διαταραχής, και έχει φανεί ότι συνδέεται με δυσλειτουργική διατροφική συμπεριφορά. 

Σε μελέτη που συμμετείχαν 300 νεαρές γυναίκες βασικός στόχος ήταν να δειχθεί εάν η 

ανησυχία αποτελεί πρόδρομο ή συνέπεια για διατροφικές διαταραχές (ή και τα δύο).  

Πολλοί από τους συμμετέχοντες του δείγματος διένυαν την αρχή του πρώτου εξαμήνου 

τους στο κολέγιο, που αποτελεί μια ιδιαίτερα αγχωτική μεταβατική περίοδο. Επί πλέον, 

αυτή η χρονική περίοδος κατά κανόνα συνδέεται με αύξηση του σωματικού βάρους, 

που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των ανησυχιών σχετικά με την λεπτότητα. 

Μάλιστα στην πρώιμη ενήλικη ζωή η εμφάνιση κάποιας διατροφικής διαταραχής είναι 

τρομακτικά πιθανή και συνδέεται άμεσα με την ανησυχία για το σωματικό βάρος. Η 

γενική ανησυχία λοιπόν, θα μπορούσε να προκαλέσει την εμφάνιση κάποιας 

διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς, διότι η τελευταία δύναται να χρησιμεύσει 

για τη ρύθμιση του γενικού άγχους ή της ανησυχίας. Διάφορες θεωρίες προτείνουν 

ακόμη ότι τα άτομα με διατροφικές διαταραχές συμμετέχουν σε δυσλειτουργικές 

διατροφικές συμπεριφορές για να αλλάξουν τις συναισθηματικές εμπειρίες τους. Για 

παράδειγμα, η συμμετοχή στις διατροφικές διαταραχές μπορούν να επιτρέπουν στα 

άτομα με ψυχογενή ανορεξία να αποφύγουν πιθανά αρνητικά συναισθήματα (Sala & 

Levinson, 2016). 

  Επιπρόσθετα, η παραπάνω έρευνα έδειξε πως η ανησυχία για λεπτότητα θα 

μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμεύσει ως μια απόσπαση της προσοχής από το άγχος 

που οφείλεται σε ενδοπροσωπικες και ενδοπροσωπικές σχέσεις. Αξίζει να σημειωθεί 

μάλιστα ότι η ανησυχία σχετίζεται με πολλές μορφές της ψυχοπαθολογίας, 

συμπεριλαμβανομένων του μετατραυματικού στρες, της κατάθλιψης και της 

παράνοιας. Επιπλέον, η ανησυχία μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση διαφόρων 

ψυχολογικών διαταραχών, όπως τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Δεν φαίνεται, όμως, 

να προβλέπει βουλιμικές και αντισταθμιστικές συμπεριφορές, ούτε διαταραγμένη 

εικόνα σώματος, όπως σωματική δυσαρέσκεια (Sala & Levinson, 2016). 

 Έχει δειχθεί παράλληλα ότι η έκθεση σε εξιδανικευμένες εικόνες οδηγεί στην 

αύξηση της ντροπής για το σώμα και την εμφάνιση άγχους. Οι κοινωνικοπολιτισμικές 

απόψεις σχετικά με την εικόνα του σώματος αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για 
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την εμφάνιση διατροφικών διαταραχών. Έχει υποστηριχθεί επιπλέον πως οι 

εξιδανικευμένες εικόνες αποτελούν πηγές πιέσεως για την επίτευξη λεπτού ιδανικού 

σώματος. Ωστόσο, τέτοιες εικόνες δεν είναι εξίσου επιζήμιες για όλες τις νεαρές 

γυναίκες. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί ότι η αυτο-αντικειμενοποίηση αυξάνει 

τον κίνδυνο για αρνητική επίδραση των γυναικών από τις αψεγάδιαστες εικόνες των 

διαφημίσεων (Monro & Huon, 2005). 

  Ένα μεγάλο σώμα της έρευνας έχει τεκμηριώσει ότι η έκθεση σε εικόνες από 

λεπτά μοντέλα ενισχύει την γυναικεία σωματική δυσαρέσκεια. Σε μια έρευνα με 138 

προπτυχιακές φοιτήτριες παρατηρήθηκε ότι η έκθεση σε εξιδανικευμένες εικόνες 

διάσημων ατόμων και μη, οδηγούσε σε αύξηση της σωματικής δυσαρέσκειας των 

συμμετεχόντων. Αυτό το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε με το διαμεσολαβητικό ρόλο της 

«ιδανικής» εξωτερικής εμφάνισης. Το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι η έκθεση σε 

ελκυστικές εικόνες άγνωστων γυναικών φάνηκε να είναι εξίσου επιζήμια για την 

σωματική δυσαρέσκεια του δείγματος όσο και η έκθεση σε φωτογραφικό υλικό 

γνωστών προσωπικοτήτων. Ενώ υπάρχει μια σειρά από κοινωνικοπολιτιστικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την εικόνα του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της 

οικογένειας και των συνομηλίκων, έχει υποστηριχθεί ότι την μεγαλύτερη επιρροή την 

παρέχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ερευνητικά έχει διαπιστωθεί μάλιστα η 

αρνητική επίδραση των ιδανικών λεπτών σωμάτων στις διατροφικές συμπεριφορές και 

στην γυναικεία διάθεση. Σε αυτό οφείλεται ακόμη η σύγχρονη τάση των γυναικών για 

αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις που στόχο έχουν την απόκτηση μερών του 

σώματος όμοιων με εκείνων των αγαπημένων τους διασήμων (Brown & Tiggemann, 

2016). 

  Η βλαπτική επίδραση της έκθεσης σε λεπτά εξιδανικευμένα σώματα διάσημων 

γυναικών στην γυναικεία σωματική δυσαρέσκεια έχει αποδοθεί στη διαδικασία της 

κοινωνικής σύγκρισης. Η θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης υποστηρίζει την έμφυτη 

τάση των ανθρώπων για σύγκριση των εαυτών τους με τους άλλους προκειμένου να 

κάνουν εκτιμήσεις σχετικά με τις ικανότητες και την αξία τους, ειδικά υπό την απουσία 

αντικειμενικότητας. Ως είναι λογικό οι περισσότερες γυναίκες κατά την σύγκριση της 

εμφάνισής τους με τα λεπτα και ελκυστικά μοντέλα, αναπόφευκτα υπολείπονται, με 

αποτέλεσμα να αισθάνονται αρνητικά για τον εαυτό τους και το σώμα τους. Η έρευνα 

διαπίστωσε ότι ο χρόνος που δαπανάται στο διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα ο χρόνος 

που δαπανάται σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, συσχετίζεται θετικά με την 
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εκδήλωση αρνητικής διάθεσης και σωματικής δυσαρέσκεια. Παράλληλα, τα άτομα 

συνήθως επιλέγουν να ανεβάσουν εικόνες μόνο όταν φαίνονται λεπτά και ελκυστικά. 

Ακόμη, μπορούν να τις επεξεργαστούν και να τις φιλτράρουν, αφού τις μοιραστουν με 

το κοινό (Brown & Tiggemann, 2016). 

  Σε μια σημαντική έρευνα μεταξύ νεαρών γυναικών αξιολογήθηκαν περαιτέρω 

συσχετισμοί μεταξύ της δυσαρέσκειας του σώματος, της κατάθλιψης, της βουλιμίας, 

και της εμμονής με την λεπτότητα. Το πρώτο δείγμα περιλάμβανε γυναίκες με νευρική 

ανορεξία (Ν = 91) ή νευρική βουλιμία (Ν = 142), ενώ το δεύτερο δείγμα περιλάμβανε 

μη κλινικό δείγμα από φοιτήτριες (Ν = 228). Σε μονοπαραγοντικό επίπεδο, όλες οι 

παραπάνω μεταβλητές σχετίζονταν σημαντικά με τη σωματική δυσαρέσκεια. Σε 

πολλαπλές αναλύσεις παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας την κατάθλιψη και την 

βουλιμία ως προάγγελους της δυσαρέσκειας για το σώμα, και οι δύο φάνηκαν να 

σχετίζονται με την σωματική δυσαρέσκεια. Αυτά τα ευρήματα ήταν παρόμοια με τα 

αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών. Ωστόσο, όταν η εμμονή με τη λεπτότητα 

προστέθηκε στις εξισώσεις παλινδρόμησης, αποτέλεσε μοναδικό προγνωστικό δείκτη 

για τη σωματική δυσαρέσκεια, σε αντίθεση με την βουλιμία (και την κατάθλιψη μεταξύ 

των «υγιών» φοιτητριών). Η βουλιμία, η κατάθλιψη, και η σωματική δυσαρέσκεια 

μπορεί να είναι τα αποτελέσματα της επίδρασης των πολιτιστικών προτύπων σχετικά 

με την λεπτότητα (Wiederman & Pryor, 2000). 

  Παρά το γεγονός ότι η σωματική δυσαρέσκεια επανειλημμένα έχει αποδειχθεί 

ότι αποτελεί ένα ισχυρό προγνωστικό παράγοντα εμφάνισης διαταραγμένης διατροφής 

συμπεριφοράς, πολλές γυναίκες βιώνουν τη δυσαρέσκειά του σώματος, χωρίς να 

εμπλέκονται σε σοβαρά επίπεδα διαταραγμένης διατροφής. Επτά θεωρητικά σχετικές 

μεταβλητές ερευνήθηκαν ανάμεσα σε 2 δείγματα (Ν= 304, Ν= 373) φοιτητριών. Όπως 

είναι λογικό, η εμμονή με την εμφάνιση του σώματος, ο νευρωτισμός, και η επαφή με 

κάποιο μέλος της οικογένειας ή/ και φίλο που πάσχει από κάποια διατροφική διαταραχή 

εντείνουν την σωματική δυσαρέσκεια και κατ’ επέκταση την εκδήλωση παθολογικής 

διατροφικής συμπεριφοράς. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι πολλές από τις 

προσπάθειες πρόληψης των διατροφικών διαταραχών εστιάζονται κυρίως στην μείωση 

των επιπέδων της δυσαρέσκειας του σώματος. Επιπρόσθετα, oi ερευνητές προτείνουν 

την σημασία της ύπαρξης προγραμμάτων που θα μπορούσαν να επικεντρωθούν στην 

πρόληψη των υψηλών επιπέδων εμμονής με το σώμα, του νευρωτισμού και των 
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διαταραγμένων διατροφικών συνήθειες μεταξύ των κοινωνικών τους δικτύων (Tylka, 

2004). 

  Τέλος, η εκτίμηση του σώματος έχει βρεθεί να συνδέεται με  διαπροσωπικές 

και ενδοπροσωπικές σχέσεις, με δεσμούς προσκόλλησης και αυτο-συμπόνια. Μια 

συγχρονική μελέτη με δείγμα 1306 πρωτοετών φοιτητριών εξέτασε αυτές τις 

μεταβλητές μαζί σε ένα μοντέλο και υπέθεσε ότι η αγχώδης προσκόλληση με την 

μητέρα σχετίζεται με αγχώδη δεσμό με τον φίλο και τον ρομαντικό σύντροφο, ο οποίος 

με την σειρά του συνδέθηκε με την αυτο-συμπόνια και την εκτίμηση του σώματος. Τα 

αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι ο αγχώδης τύπος δεσμού με κάποιον φίλο ή/ και 

σύντροφο μεσολαβεί τις σχέσεις μεταξύ αγχώδους προσκόλλησης με την μητέρα και 

την αυτο-συμπόνια. Μάλιστα η αυτο-συμπόνια κατέχει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ 

αγχώδους προσκόλλησης με κάποιο φίλο ή ρομαντικό φίλο και την εκτίμηση του 

σώματος. Η αυτο-συμπόνια τέλος, φαίνεται να κατέχει κεντρικό ρόλο στην εξήγηση 

της σχέσης μεταξύ αγχώδους τύπου δεσμού και την εκτίμησης του σώματος (Raque-

Bogdan et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

P
ag

e5
7

 

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

5ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μεθοδολογία έρευνας 

 

5.1 Σκοπός έρευνας 

  Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε με στόχο την διερεύνηση και την αξιολόγηση 

των ψυχολογικών παραμέτρων που συνδέονται με διαταραγμένες συμπεριφορές 

πρόσληψης τροφής και δυσλειτουργικές στάσεις για την εικόνα του σώματος. Ο 

βασικός προβληματισμός που οδήγησε στην διεκπεραίωση της συγκεκριμένης 

εργασίας αφορά την ολοένα και αυξανόμενη τάση των νεαρών ενηλίκων να συνδέουν 

την ιδανική «πολιτισμικά διαμορφωμένη» εικόνα σώματος με την επιτυχία σε 

διάφορους τομείς της ζωής.  
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5.2 Υποθέσεις  

 

 

 

  Η έρευνα πρόκειται να εξετάσει δυο βασικές υποθέσεις, καθώς και άλλα 

ερωτήματα. Η πρώτη βασική υπόθεση έχει να κάνει με το εαν η δυσαρέσκεια για το 

σώμα μπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση κάποιας διατροφικής διαταραχής. 

Σύμφωνα με την δεύτερη βασική υπόθεση, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με το εάν 

η ντροπή για το σώμα μπορεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στην 

δυσαρέσκεια για τον σώμα και τις διατροφικές διαταραχές.  

  Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη έρευνα «υποθέτει» ότι μπορεί να υπάρχουν 

διαφορές φύλου τόσο ως προς την εμφάνιση σωματικής δυσαρέσκειας και ντροπής για 

το σώμα, όσο και ως προς την εμφάνιση διατροφικών διαταραχών.   
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5.3 Πληθυσμός 

 

 Ο ερευνώμενος πληθυσμός προέκυψε τυχαία, έπειτα από προτροπή για 

εθελοντική συμμετοχή που έγινε σε μη κλινικό πληθυσμό φοιτητών. Συνολικά 

δέχθηκαν να συμμετέχουν 400 άτομα κυρίως νεαρής ηλικίας από διάφορα τμήματα του 

Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

στο Ηράκλειο (βλ. Πίνακες 1, 2, 3 και 4). 

 

 5.4 Ερευνητικά εργαλεία 

 

  Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος 

περιελάμβανε ερωτήσεις για την συγκέντρωση κοινωνικο- δημογραφικών στοιχείων 

(βλ. 2ο Παράρτημα, Α’ μέρος). Αναλυτικότερα οι φοιτητές απάντησαν σε ερωτήσεις 

σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το τμήμα και το έτος φοίτησης. Ταυτοχρόνως 

συμπλήρωσαν τον τύπο της περιοχής της μόνιμης κατοικίας τους, καθώς και το 

μορφωτικό επίπεδο και την εργασιακή κατάσταση  των γονέων τους. Για πρακτικούς 

λόγους τα επαγγέλματα των γονέων κατηγοριοποιήθηκαν σε πρακτικά (π.χ 

χειρονακτικές εργασίες), πνευματικά (π.χ γραμματειακά καθήκοντα) και οικιακά (για 

τις γυναίκες). Ακόμη προσθέσαμε δύο επιπλέον κατηγορίες, μια για την ανεργία και 

μια με ένδειξη «Άλλο» στην οποία καταχωρούνταν κυρίως οι συνταξιούχοι γονείς των 

συμμετεχόντων μας. 

  Το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από ερωτήσεις για το βάρος και το ύψος (βλ. 

2ο Παράρτημα, Β’ μέρος)., ώστε να καταφέρουμε να προβούμε στον υπολογισμό του 

Δείκτη Μάζας Σώματος του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Αξίζει μάλιστα να 

σημειωθεί η υπο-ερώτηση σχετικά με το ιδανικό βάρος για τον κάθε φοιτητή. Με την 

προσθήκη αυτού του στοιχείου στοχεύαμε στην ανακάλυψη πιθανής δυσαρέσκειας για 

την εμφάνιση και το βάρος καθώς και στην αξιολόγηση της επίδρασης που δύναται να 

ασκεί στις διατροφικές συνήθειες του κάθε ερωτηθέντα. 

  Τα επόμενα τρίτα μέρη του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου αποτελούνταν 

από συγκεκριμένες κλίμακες μέτρησης. Πιο συγκεκριμένα για το τρίτο μέρος του 
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ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η υποκλίμακα που διερευνά την ντροπή για το 

σώμα από την κλίμακα Objectified Body Consciousness (McKinley & Hyde, 1996) 

τελευταία κλίμακα αποτελείται από τρεις υποκλίμακες 8 στοιχείων η καθεμία: την 

υποκλίμακα αντίληψης για το σώμα (Surveillance Scale), την υποκλίμακα 

πεποιθήσεων για τον έλεγχο της εμφάνισης (Appearance Control Beliefs Scale ) και 

την υποκλίμακα ντροπής για το σώμα που χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη έρευνα 

(Body Shame Scale).  Πρόκειται για ένα αυτό-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο που 

στοχεύει στην διερεύνηση της υποκειμενικής συνείδησης για το σώμα. Η πρώτη 

υποκλίμακα στοχεύει στον προσδιορισμό του σώματος όπως φαίνεται, καθώς και όπως 

το αισθάνεται ο συμμετέχων.   Η δεύτερη υποκλίμακα έχει ως στόχο να διερευνήσει το 

εάν και κατά πόσο ένα άτομο πιστεύει ότι οι άλλοι μπορούν να ασκούν επίδραση στη 

δική του εμφάνιση. Η τελευταία υποκλίμακα αποτελεί μία μέτρηση  για το αν κάποιος 

αυτό-χαρακτηρίζεται ως ‘κακό άτομο’ επειδή μπορεί να μην πληροί τα πολιτιστικά 

πρότυπα για την ιδανική εξωτερική εμφάνιση (McKinley & Hyde, 1996). 

  Κάθε θέμα απαντιέται με μία 7- βάθμια κλίμακα που κυμαίνεται από «Διαφωνώ 

Απόλυτα» μέχρι «Συμφωνώ Απόλυτα» με ένα κεντρικό σημείο ανάμεσά τους «Ούτε 

Διαφωνώ, ούτε Συμφωνώ» έτσι ώστε ο συμμετέχοντας να μπορεί δείχνει το κατά πόσο 

το κάθε θέμα ισχύει γι’ αυτόν ή τον αντιπροσωπεύει (βλ. 2ο Παράρτημα, Γ’ μέρος).   

Αξίζει να τονιστεί επιπρόσθετα ότι οι υποκλίμακες χαρακτηρίζονται από εσωτερική 

συνοχή (a= .76, .70 και .68 για την Surveillance Scale, την  Body Shame Scale και την 

Appearance Control Beliefs Scale αντίστοιχα) για νεαρές γυναίκες. Υπήρξαν μάλιστα 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της υποκλίμακας Body Shame της κλίμακας OBCS και 

των ατόμων  με διαταραγμένη διατροφική που συνήθιζαν να έχουν καθιστική ζωή, 

καθώς επίσης και των σωματικά δραστήριων ατόμων (Greenleaf & McGreer, 2006). 

Όσον αφορά το δείγμα μας, ο δείκτης αξιοπιστιας για την υποκλίμακα Body Shame 

ήταν .73. 

  Στο τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα 

μέτρησης για τις διατροφικές διαταραχές, το Eating Disorder Inventory – EDI (Garner, 

Olmstead & Polivy, 1983). Στόχος της προαναφερθείσας κλίμακας είναι η εκτίμηση 

των κλινικών παραμέτρων και η αξιολόγηση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών που 

θεωρητικά συνδέονται με την εμφάνιση διαταραγμένης πρόσληψης τροφής. Το EDI 

αποτελεί ένα αυτό-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο με 64 ερωτήσεις (βλ. 2ο 

Παράρτημα, Δ’ μέρος). οι οποίες ταξινομούνται σε οκτώ υποκλίμακες: 
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1. «Παρόρμηση για λεπτότητα»: περιγράφει την υπεραπασχόληση με τη δίαιτα 

και το σωματικό βάρος. 

2. «Βουλιμία»: αξιολογεί την τάση προς μη ελεγχόμενα υπερφαγικά – βουλιμικά 

επεισόδια καθώς και την παρόρμηση για αυτοπροκαλούμενους εμετούς. 

3. «Δυσαρέσκεια με το σώμα»: εκτιμά την πεποίθηση ότι συγκεκριμένα μέρη του 

σώματος που συνδέονται με αλλαγές στο σχήμα ή την αύξηση του «λίπους» στην 

εφηβεία είναι υπερβολικά μεγάλα. (π.χ γλουτοί, μηροί, λεκάνη). 

4. «Αναποτελεσματικότητα»: αξιολογεί αισθήματα γενικής ανεπάρκειας, 

αναξιότητας, καθώς και την αίσθηση του να μην έχει κάποιος τη ζωή υπό τον έλεγχό 

του. 

5. «Τελειοθηρία»: εκτιμά την υπερβολική προσωπική προσδοκία για μείζονα 

επιτεύγματα. 

6. «Διαπροσωπική Δυσπιστία»:  περιγράφει μια γενική απροθυμία για σύναψη 

στενών σχέσεων και μία αίσθηση αποξένωσης και απομόνωσης. 

7. «Ενδοδεκτική Αντίληψη»: αξιολογεί μία υποκειμενική μείωση της ικανότητας 

να αναγνωρίζουμε με ακρίβεια συναισθήματα και τις αισθήσεις της πείνας και του 

κορεσμού. 

8. «Φόβοι Ενηλικίωσης»: μετρά την επιθυμία μας να υποχωρήσουμε προς την 

ασφάλεια των προεφηβικών χρόνων εξαιτίας των υπερβολικών απαιτήσεων της 

ενήλικης ζωής. 

  Στην έρευνά μας χρησιμοποιήθηκε η υπο-ενότητα της «Δυσαρέσκειας με το 

Σώμα». Οι απαντήσεις του τεστ δίνονταν σε μια 6-βάθμια κλίμακα (Ποτέ, Σπάνια, 

Μερικές Φορές, Συχνά, Συνήθως, Πάντα). Οι υψηλότερες τιμές τείνουν προς 

σοβαρότερη ψυχοπαθολογία.  

  Σε υγιή πληθυσμό το EDI χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των ατόμων 

εκείνων, που είναι πιθανόν να ενασχολούνται υπερβολικά με το σωματικό τους βάρος 

και να έχουν πιθανόν κάποια γενικότερη ψυχοπαθολογία. Άτομα που συμπληρώνουν 

υψηλές βαθμολογίες σε όλες τις υποκλίμακες μπορεί να αποτελούν ομάδα υψηλού 

κινδύνου για την εμφάνιση νευρογενούς ανορεξίας και βουλιμίας. Η μέχρι σήμερα 

χρήση του EDI έχει επιβεβαιώσει την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του, ενώ μάλιστα 
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υπάρχει αρκετή εμπειρία στην εφαρμογή του ώστε να επιτρέπει και την αξιολόγηση 

της χρησιμότητάς του (Szmukler, 1989). Πιο συγκεκριμένα  σε δείγματα γυναικών με 

νευρογενή ανορεξία ο δείκτης αξιοπιστίας Άλφα για τις οκτώ υποκλίμακες του EDI 

κυμάνθηκε από .83 έως .93, ενώ σε δείγματα υγιούς γυναικείου πληθυσμού από .72 

έως .92. Όσον αφορά το δείγμα μας, ο δείκτης αξιοπιστιας για την υπο- ενότητα της 

«Δυσαρέσκεας με το σώμα» ήταν .89. 

  Τέλος, στο πέμπτο μέρος χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα μέτρησης για την 

διατροφική συμπεριφορά (Eating Attitudes Test- 26) ή αλλιώς EAT-26 η οποία 

αποτελεί μια αυτό-συμπληρούμενη κλίμακα που διερευνά στάσεις, διαθέσεις και 

συμπεριφορικά συμπτώματα της Νευρογενούς Ανορεξίας. (Garner & Garfinkel, 1979). 

Κάθε θέμα απαντιέται με βάση μια 6- βάθμια κλίμακα σημείων από το «Ποτέ» έως το 

«Πάντα».  Το EAT-26 αποτελείται από 26 θέματα (βλ. 2ο Παράρτημα, Ε’ μέρος). που 

ταξινομούνται σε τρεις διαφορετικές υποκλίμακες:  

1. «Δίαιτα»: εκτιμάει το βαθμό που ένα άτομο αποφεύγει τα παχυντικά τρόφιμα 

και ενασχολείται υπερβολικά με την επίτευξη και διατήρηση ενός αδύνατου σώματος. 

2. «Βουλιμία και ενασχόληση με την τροφή»: αξιολογεί τα συμπτώματα της 

βουλιμικής συμπεριφοράς καθώς και την παρουσία μη ελεγχόμενων επαναληπτικών 

σκέψεων γύρω από την τροφή.  

3. «Στοματικός έλεγχος»: διερευνά τον βαθμό αυτό- ελέγχου γύρω απ’ τη 

πρόσληψη τροφής καθώς και την αντίληψη της πίεσης από τους άλλους για απόκτηση 

βάρους. 

  Το παρόν ερωτηματολόγιο αξιολογείται ως συνολική βαθμολογία η οποία 

προκύπτει από το άθροισμα των απαντήσεων στα 26 θέματα. Στο άτομο τελικώς 

αποδίδεται μια βαθμολογία που υπολογίζεται με την εξής διαδικασία: οι δηλώσεις 

«ποτέ», «σπάνια» και «μερικές φορές» =0, «συχνά» =1, «συνήθως» =2 και «πάντα» 

=3.  Όταν το άτομο συγκεντρώσει βαθμολογία από 20 και πάνω, σημαίνει ότι εμφανίζει 

διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά.   Το EAT-26 έχει χρησιμοποιηθεί με  επιτυχία 

σε κλινικά και μη κλινικά δείγματα. Στην πρώτη περίπτωση είχε την μορφή 

προγνωστικού δείκτη, αλλά και δείκτη βαθμού βελτίωσης στη Νευρογενή Ανορεξία 

και Βουλιμία. Στην δεύτερη χρησιμοποιήθηκε με στόχο την αναγνώριση πιθανής 

διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς. Ταυτόχρονα η κλίμακα EAT-26 έχει 

χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πολυάριθμες έρευνες, πράγμα που συνέβαλε στο να 
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διευκρινισθούν οι δυνατότητες αλλά και οι αδυναμίες του. Όσον αφορά το δείγμα μας, 

ο δείκτης αξιοπιστίας για την κλίμακα EAT-26 ήταν .83.  

 

5.5 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

  Τα ερωτηματολόγια συλλέχτηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2016 και 

αφορούσαν αποκλειστικά φοιτητικό πληθυσμό από διάφορα τμήματα του 

Πανεπιστημίου Ρεθύμνου και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηρακλείου. 

Η συμμετοχή στην έρευνα είχε εθελοντικό χαρακτήρα. Εξαιτίας του ότι το 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από ιδιαίτερα ευαίσθητα και λεπτά 

θέματα, θεώρησα πρέπον να τονίσω ήδη από την αρχή της χορήγησης τον σεβασμό στο 

απόρρητο και να ενημερώσω τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά για την αξία της 

συμμετοχής του. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε σε κοινόχρηστους 

εξωτερικούς χώρους καθώς και σε αίθουσες πριν ή μετά την διάλεξη. Η επιλογή των 

φοιτητών έγινε με τυχαίο τρόπο που μπορεί να εκφράζει κατά το δυνατόν την 

αντιπροσωπευτικότητα του συνολικού δείγματος.  

  Οι φοιτητές συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια μόνοι τους, ενώ ήμουν και εγώ 

παρούσα για τυχόν διευκρινήσεις. Είναι σημαντικό να σημειωθεί μάλιστα ότι 

βρισκόμουν στο ίδιο χώρο και όχι σε άμεση επαφή μαζί τους, για την αποφυγή 

διαστρεβλωμένων απαντήσεων, καθώς τα ερωτηματολόγια περιελάμβαναν 

προσωπικές ερωτήσεις. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων διήρκησε περίπου 15 

λεπτά γι’ αυτό οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν το χαρακτήρισαν ως κουραστικό, 

αλλά αντίθετα έδειχναν και εξέφραζαν έντονο ενδιαφέρον. 

  Τα ερωτηματολόγια ήταν τυπωμένα σε χαρτί και συμπληρώνονταν επί τόπου 

από τον ενδιαφερόμενο. Ζητήθηκε από τους φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας να τα επιστρέψουν άμεσα αποφεύγοντας την συνομιλία με την παρέα τους. 

Παράλληλα ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών αφού ολοκλήρωσε την συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου μου ανέφερε ότι «του άνοιξε την πείνα» και γι’ αυτό σκόπευε να 

καταφύγει μέχρι το κυλικείο της σχολής για να την κατευνάσει. Επιπρόσθετα κυρίως ο 

αντρικός πληθυσμός του δείγματός μας εξέφρασε την ανησυχία του για το βάρος του, 

καθώς παρέδιδε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. Ίσως οι συγκεκριμένες ερωτήσεις 
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αποτέλεσαν ισχυρά ερεθίσματα για ανάγκη λήψης τροφής καθώς και για ανησυχία 

σχετικά με το βάρος. 

 

5.6 Στατιστική ανάλυση 

  

 Αρχικά, υπολογίστηκε ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και ο βαθμός 

απόκλισης του ιδανικού βάρους από το πραγματικό. Στην συνέχεια καταχωρήθηκαν 

όλες οι κωδικοποιημένες απαντήσεις στη βάση δεδομένων που δημιουργήσαμε μέσω 

του προγράμματος SPSS 12. Η ανάλυση της διαμεσολάβησης έγινε με τη χρήση του 

πακέτου Ρrocess για το SPSS. Τέλος, με συγκεκριμένα βήματα πραγματοποιήθηκε η 

επεξεργασία των δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ μάλιστα προέκυψαν οι 

πίνακες των αποτελεσμάτων της έρευνας. Κάθε ένας από αυτούς αναλύθηκε 

λεπτομερώς με στόχο την εξασφάλιση σημαντικών στοιχείων για την διερεύνηση των 

βασικών  ερωτημάτων της έρευνας.  
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποτελέσματα έρευνας 

 

6.1 Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας 

 

Πίνακας 1: Φύλο 

 Συχνότητα  Σχετική συχνότητα Αθροιστική σχετική 

συχνότητα 

Άνδρας  198 49,5 49,5 

Γυναίκα  202 50,5 100 

Σύνολο  400 100  

 

  Το δείγμα αποτελούνταν συνολικά από 400 συμμετέχοντες εκ των οποίων οι 

198 (49,5%) ήταν άνδρες και οι 202 (50,5%) ήταν γυναίκες.  

 

Πίνακας 2: Ηλικία 

 Πλήθος  % Αθροιστικό % 

                                           18- 24 340 85,1 95 

                                           25- 46 18 4,4 100 

                                           Total 358 89,5  

Χωρίς απάντηση 42 10,5  

Σύνολο 400 100  

 

  Η πολυπληθέστερη οµάδα του δείγµατός µας ήταν αυτή µεταξύ του 18ου έως 

24ου έτους µε ποσοστό 85,1 % έπειτα ακολουθούσε με ποσοτό 4,4 % η ομάδα μεταξύ 

25 έως 46 ετών. Κατανοούμε λοιπόν ότι η ελάχιστη ηλικία του δείγματος μας ήταν τα 

18, ενώ η μέγιστη τα 46 έτη. 
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Πίνακας 3: Τμήμα Φοίτησης 

 

  Συχνότητα  % Αθροιστικό % 

 Ψυχολογία  172 43 43,1 

 Οικονομικό  53 13,3 56,4 

Valid ΤΕΙ  122 30,5 87 

 Άλλο τμήμα 

πανεπιστημίου 

52 13 100 

 Total  399 99,8  

Χωρίς απάντηση   1 ,3  

Σύνολο   400 100  

 

 

  Οι 172 από τους 399 φοιτητές σπούδαζαν στο τμήμα ψυχολογίας, ενώ το 13,3 

% των συμμετεχόντων φοιτούσαν στο τμήμα οικονομικών επιστημών. Επιπλέον 52 

από τους ενδιαφερόμενους προέρχονταν από διάφορα τμήματα των κοινωνικών, 

παιδαγωγικών και φιλοσοφικών σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Από 

την άλλη οι 122 από τους συμμετέχοντες φοιτούσαν σε διάφορες σχολές του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Ηρακλείου.   
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Πίνακας 4: Έτος φοίτησης 

 

 Συχνότητα  % Αθροιστικό % 

                       1-4                                339 84.9 86,7 

                       5 30 7.5 94,4 

                       6 12 3 97.4 

                       7 4 1 98.5 

                       8 2 0.5 99 

                      10 1 0.3 99.2 

                      11 1 0.3 99.5 

                      12 2 0.5 100 

                                 

Total 

 

391 

 

97,8 

 

Χωρίς απάντηση 9 2,3  

Σύνολο  400 100  

 

   

  Περίπου το 85% του δείγματος διένυε τα βασικά χρόνια εκπαίδευσης (4 πρώτα 

έτη), ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 7,5 % βρισκόταν στο 5ο έτος. 12 φοιτητές 

ανέφεραν ότι βρίσκονται στο 6ο εκπαιδευτικό έτος, τέσσερις στο 7ο, δύο στο 8ο, ένας 

στο 10ο  και στο 11ο, ενώ ένα 0,5% του δείγματος διένυε το 12ο έτος της φοίτησής του.  

Από τους 400 φοιτητές οι 9 δεν έδωσαν κάποια απάντηση όσον αφορά τα χρόνια 

εκπαίδευσής τους. 
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Πίνακας 5: Περιοχή μόνιμης κατοικίας 

 

 Συχνότητα % 

                                       

Αγροτική  

55 13,8 

                                       

Ημιαστική  

110 27,5 

                                       

Αστική  

229 57,2 

                                       

Total 

394 98,5 

Χωρίς απάντηση 6 1,5 

Σύνολο 400 100 

 

 

  Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματός μας προερχόταν από αστική περιοχή (57,2 

%). Το 27,5% των συμμετεχόντων ζούσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε 

ημιαστική περιοχή, ενώ 55 άτομα ανέφεραν την αγροτική ως την περιοχή της μόνιμης 

κατοικίας τους.  
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Πίνακας 6: Μορφωτικό επίπεδο γονέων 

 

 

 Συχνότητα    %  Αθροιστικό %  

 Π Μ Π Μ Π Μ 

          Δημοτικό  45 18 11,3 4,5 11,4 4,5 

          Γυμνάσιο  50 45 12,5 11,3 24 15,9 

          Λύκειο  142 157 35,5 39,3 59,8 55,4 

          ΤΕΙ 54 57 13,5 14,3 73,5 69,8 

          ΑΕΙ 78 99 19,5 24,8 93,2 94,7 

          Μεταπτυχιακό 23 17 5,8 4,3 99 99 

          Διδακτορικό 4 4 1 1 100 100 

          Total 396 397 99 99,3   

Χωρίς απάντηση 4 3 1 0,8   

Σύνολο  400 400 100 100   

 

 

 

  Ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως των 35,5% και των 39.3% των πατέρων 

και των μητέρων των συμμετεχόντων αντίστοιχα έχουν ολοκληρώσει την βασική  

12ετή εκπαίδευση. Μεγάλη διαφορά υπήρξε μεταξύ των γονέων που έφτασαν μέχρι το 

δημοτικό. Πιο συγκεκριμένα το 11,3 των πατεράδων σε αντίθεση με το 4,5 των 

μητέρων ολοκλήρωσαν τα μισά χρόνια της βασικής εκπαίδευσης. Επιπλέον περίπου το 

24% των γονέων έχουν τελειώσει την σχολική τους φοίτηση στα 9 χρόνια. Αξίζει 

ακόμη να σημειωθεί ότι το 33% των πατεράδων και το 39% των μητέρων των 

ερωτηθέντων έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης. Τέλος το 10% των γονέων έχουν 

καταφέρει να λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ 8 άτομα (ισότιμα και των δύο φύλων) 

κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα. 
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Πίνακας 7: Κατηγορία επαγγέλματος γονέων 

 

 

 Συχνότητα   %  Αθροιστικό 

% 

 

 Π Μ Π Μ Π Μ 

          Πρακτικό  216 84 54 21 55,2 21,6 

          Πνευματικό  141 176 35,3 44 91,3 66,8 

          Ανεργία  10 18 2,5 4,5 93,9 71,5 

          Οικιακά   95  23,8  95,9 

          Άλλο  24 16 6 4 100 100 

         Total  391 389 97,8 97,3   

Χωρίς απάντηση  9 11 2,3 2,8   

Σύνολο  400 400 100 100   

 

 

  Σχεδόν το 55% των πατεράδων του δείγματός μας ασχολούνται με πρακτικά – 

χειρονακτικά επαγγέλματα, ενώ το 35 % έχουν αναλάβει πιο διοικητικές και 

πνευματικές εργασίες. Από τους 391 οι 10 βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας, ενώ οι 

24 έχουν πάρει ήδη σύνταξη. Από την άλλη περίπου το 44% των μητέρων εργάζονται 

σε πνευματικά επαγγέλματα και το 21% σε πρακτικά. Το 4,5% διανύουν μια περίοδο 

ανεργίας, ενώ το 4% βρίσκονται σε κατάσταση συνταξιοδότησης. Μάλιστα ένα 

σημαντικό ποσοστό της τάξεως των 24%  ασχολούνται με τα οικιακά. 
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Πίνακας 8: ΔΜΣ 

 

 

 Πλήθος % 

Κάτω του φυσιολογικού 

βάρος (<18,5) 

20 5 

Φυσιολογικό βάρος (18,5 – 

24, 99) 

242 60,5 

Άνω του φυσιολογικού βάρος 

(25 – 29,99) 

102 25,5 

Παχυσαρκία (30 = > 40) 36 9 

Σύνολο  400 100 

 

 

  Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματός μας, δηλαδή της τάξεως του 60,5 % 

(242 φοιτητές) έχει φυσιολογικό βάρος. Το ¼ της έρευνάς μας (25,5%, 102 φοιτητές) 

αναφέρεται να έχει βάρος άνω του φυσιολογικού, ενώ ένα 5%, δηλαδή 20 φοιτητές 

έχουν βάρος κάτω του φυσιολογικού. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως 36 φοιτητές, 

το 9% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν παχυσαρκία. 
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Πίνακας 9: Απόκλιση του πραγματικού ΔΜΣ από τον ιδανικό ΔΜΣ 

 

 

Απόκλιση πραγματικού βάρους από ιδανικό 

 

  Η κάθετη στήλη του παραπάνω διαγράμματος αφορά την συχνότητα των 

απαντήσεων και η οριζόντια την αποκλιση του πραγματικού βάρους από το ιδανικό. 

Αρχικά ένα άτομο του δείγματος μας απάντησε ως ιδανική απώλεια βάρους τα 63 κιλά, 

ενώ ένας άλλος φοιτητής ανέφερε ότι ιδανικά θα ήθελε να αποκτήσει 20 κιλά για να 

αυξήσει το βάρος του σώματός του. Σε γενικές γραμμές όμως τα περισσότερα μέλη της 

έρευνάς μας επιθυμούσαν την απώλεια φυσιολογικών κιλών. Πιο συγκεκριμένα το 

13% του δείγματος ανέφερε ως ιδανικό βάρος εκείνο που θα ήταν μειωμένο κατά 5 

κιλά. Παράλληλα ένα ποσοστό της τάξεως του 7,3% επιθυμούσε την απώλεια 10 

κιλών, ενώ ένα 7,8% και 8,1% επιθυμούσαν την απώλεια 3 και 2 κιλών αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 1: Ανίχνευση πιθανών περιπτώσεων διαταραχής πρόσληψης τροφής στον 

γενικό πληθυσμό 

 

 
  Το 11,7% του γενικού πληθυσμού του δείγματός μας φάνηκε να έχει 

αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διατροφικών διαταραχών. 
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Διάγραμμα 2: Ανίχνευση πιθανών περιπτώσεων διαταραχής πρόσληψης τροφής στον 

ανδρικό πληθυσμό του δείγματος 

 

 
 

  Πιο συγκεκριμένα, το 8,6% του ανδρικού πληθυσμού του δείγματος προέκυψε 

ότι έχει αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσει ή να αντιμετωπίζει κάποια διατροφική 

διαταραχή. 
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Διάγραμμα 3: Ανίχνευση πιθανών περιπτώσεων διαταραχής πρόσληψης τροφής στον 

γυναικείο πληθυσμό του δείγματος 

 

 

 
 

  Ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 14,9% του γυναικείου 

πληθυσμού του δείγματος μας, παρατηρήθηκε να έχει αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 

μιας διατροφικά διαταραγμένης συμπεριφοράς. 
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Διαφορές φύλου  

 

   Έχοντας ως στόχο τη διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των ανδρών και των 

γυναικών του δείγματος χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο t για δύο ανεξάρτητα δείγματα. 

Στην πλειονότητα των στοιχείων εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές με 

εξαίρεση την υποκλίμακα «Βουλιμία και ενασχόληση με την τροφή» και την 

υποκλίμακα «Στοματικός έλεγχος».  

  Πιο συγκεκριμένα, η δυσαρέσκεια για το σώμα για τις γυναίκες (Μ.Ο.= 27,83, 

Τ.Α.= 9,79) ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη (t =-3,92, p <0,0001) από εκείνη 

των ανδρών (Μ.Ο. =24,27, Τ.Α.= 8,33). Όσο κι η ντροπή για το σώμα (Μ.Ο. = 24,15, 

Τ.Α.= 7,47) ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη (t = -4,990 , p < 0,0001) σε 

σύγκριση με εκείνη των ανδρών (Μ.Ο. =20,46, Τ.Α. = 7,33) αντίστοιχα. 

   Παράλληλα, οι γυναίκες του δείγματος είχαν υψηλότερο σκορ στην κλίμακα 

διατροφικών διαταραχών (Μ.Ο. = 12,15, Τ.Α. = 8,99) έναντι των ανδρών (Μ.Ο. = 9,79, 

Τ.Α. = 7,74) με την παραπάνω διαφορά να είναι επίσης στατιστικώς σημαντική (t = -

2,813, p < 005). H υποκλίμακα «Δίαιτα» παρουσίασε στατιστικώς σημαντική διαφορά 

(t = -5,961, p < 0001) με τις γυναίκες να κατέχουν υψηλότερη βαθμολογία (Μ.Ο. = 

45,89, T.A. = 12,81) από τους άνδρες (Μ.Ο. = 38,73, Τ.Α. = 11,12).   
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Πίνακας 10: Διαφορές φύλου ως προς τις μεταβλητές της έρευνας. 

 

  ΜΟ ΤΑ t p 

Δυσαρέσκεια για 

το σώμα 

Άνδρες  24,2677 8,33463 -3,916 .000 

 Γυναίκες 27,8317 9,79295   

Ντροπή για το 

σώμα 

Άνδρες  20,4596 7,33089 -4,990 .000 

 Γυναίκες 24,1535 7,47275   

Διατροφικές 

συνήθειες 

Άνδρες 9,7929 7,73630 -2,813 .005 

 Γυναίκες 12,1535 8,98762   

«Δίαιτα» Άνδρες 38,7323 11,11884 -5,961 .000 

 Γυναίκες 45,8861 12,80749   

«Βουλιμία και 

ενασχόληση με 

την τροφή» 

Άνδρες  15,6162 5,19118 -1,171  ns 

 Γυναίκες  16,2673 5,90032   

«Στοματικός 

έλεγχος» 

Άνδρες 11,1010 4,00252 -1,322  ns 

 Γυναίκες 11,6634 4,48719   
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Συσχετίσεις  

  Έπειτα, εξετάστηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των διαφορετικών μεταβλητών της 

έρευνας. Όπως φάνηκε, η δυσαρέσκεια με το σώμα συσχετίστηκε θετικά με την ντροπή 

για το σώμα (r = .557, p < 0,001), με τις διατροφικές συνήθειες (r = .342, p < 0,001), 

με την υποκλίμακα «Δίαιτα» (r = .533, p < 0,001), με την υποκλίμακα «Βουλιμία και 

ενασχόληση με την τροφή» (r=.446, p < 0,001), ενώ αρνητική ήταν η συσχέτιση με 

την υποκλίμακα «Στοματικός έλεγχος» (r = -.185, p < 0,001). Η ντροπή για το σώμα 

συσχετίστηκε θετικά με τις Διατροφικές συνήθειες (r= .411, p < 0,001), με τη «Δίαιτα» 

(r= .542, p < 0,001), με την «Βουλιμία και ενασχόληση με την τροφή» (r= .425, p < 

0,001). Έπειτα οι διατροφικές συνήθειες συνδέθηκαν θετικά με την «Δίαιτα» (r= .780, 

p < 0,001), με την «Βουλιμία μαι ενασχόληση με την τροφή» (r= .767, p < 0,001) και 

με την υποκλίμακα «Στοματικός έλεγχος» (r = .265, p < 0,001). Ανάλογα η «Δίαιτα» 

συσχετίστηκε θετικά με την «Βουλιμία και ενασχόληση με την τροφή» (r= .652, p < 

0,001), ενώ τέλος η «Βουλιμία και ενασχόληση με την τροφή» συνδέθηκε θετικά με 

τον «Στοματικό έλεγχο» (r= .110, p < 0,005). 

 

Πίνακας 11: Συσχετίσεις (Pearson r) για τις μεταβλητές της έρευνας στο συνολικό 

δείγμα. 

Μεταβλητές  1 2 3 4 5 6 

1.Δυσαρέσκεια με το σώμα  1 ,557
** 

,342*

* 

,533*

* 

,446*

* 

-,185** 

2.Ντροπή για το σώμα  1 ,411*

* 

,542*

* 

,425*

* 

-,015 

3.Διατροφικές συνήθειες   1 ,780*

* 

,767*

* 

,265** 

4.«Δίαιτα»    1 ,652*

* 

,020 

5.«Βουλιμία και ενασχόληση με 

την τροφή» 

    1 ,110* 

6.«Στοματικός έλεγχος»      1 

 

Σημ. * = p < 0,05,  ** = p <  0,01 
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  Στη συνέχεια, εξετάστηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των διαφορετικών 

μεταβλητών της έρευνας στον ανδρικό πληθυσμό του δείγματος. Όπως παρατηρήθηκε, 

η δυσαρέσκεια με το σώμα συσχετίστηκε θετικά με την ντροπή για το σώμα (r = .405, 

p < 0,001), με τις διατροφικές συνήθειες (r = .219, p < 0,001), με την υποκλίμακα 

«Δίαιτα» (r = .408, p < 0,001), με την υποκλίμακα «Βουλιμία και ενασχόληση με την 

τροφή» (r=.388, p < 0,001). Η ντροπή για το σώμα συσχετίστηκε θετικά με τις 

Διατροφικές συνήθειες (r= .269, p < 0,001), με τη «Δίαιτα» (r= .422, p < 0,001), με την 

«Βουλιμία και ενασχόληση με την τροφή» (r= .305, p < 0,001). Έπειτα οι διατροφικές 

συνήθειες συνδέθηκαν θετικά με την «Δίαιτα» (r= .730, p < 0,001), με την «Βουλιμία 

μαι ενασχόληση με την τροφή» (r= .744, p < 0,001) και με την υποκλίμακα 

«Στοματικός έλεγχος» (r = .437, p < 0,001). Ανάλογα η «Δίαιτα» συσχετίστηκε θετικά 

με την «Βουλιμία και ενασχόληση με την τροφή» (r= .584, p < 0,001)και με την 

υποκλίμακα «Στοματικός έλεγχος» (r= .202, p < 0,001), ενώ τέλος η «Βουλιμία και 

ενασχόληση με την τροφή» συνδέθηκε θετικά με τον «Στοματικό έλεγχο» (r= .352, p 

< 0,001). 

 

Πίνακας 12: Συσχετίσεις (Pearson r) για τις μεταβλητές της έρευνας στον ανδρικό 

πληθυσμό του δείγματος 

 

Μεταβλητές  1 2 3 4 5 6 

1.Δυσαρέσκεια με το σώμα     1 ,405*

* 

,219*

* 

,408*

* 

,388*

* 

-,019 

2.Ντροπή για το σώμα  1 ,269*

* 

,422*

* 

,305*

* 

,130 

3.Διατροφικές συνήθειες   1 ,730*

* 

,744*

* 

,437*

* 

4.«Δίαιτα»    1 ,584*

* 

,202*

* 

5.«Βουλιμία και ενασχόληση με 

την τροφή» 

    1 ,352*

* 

6.«Στοματικός έλεγχος»      1 

 

Σημ. * = p  <  0,05,  ** = p  <  0,01 
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  Τέλος, εξετάστηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των διαφορετικών μεταβλητών της 

έρευνας στον γυναικείο πληθυσμό του δείγματος. Όπως φάνηκε, η δυσαρέσκεια με το 

σώμα συσχετίστηκε θετικά με την ντροπή για το σώμα (r = .646, p < 0,001), με τις 

διατροφικές συνήθειες (r = .400, p < 0,001), με την υποκλίμακα «Δίαιτα» (r = .582, p 

< 0,001), με την υποκλίμακα «Βουλιμία και ενασχόληση με την τροφή» (r=.485, p < 

0,001), ενώ αρνητική ήταν η συσχέτιση με την υποκλίμακα «Στοματικός έλεγχος» (r = 

-.338, p < 0,001). Η ντροπή για το σώμα συσχετίστηκε θετικά με τις Διατροφικές 

συνήθειες (r= .496, p < 0,001), με τη «Δίαιτα» (r= .583, p < 0,001), με την «Βουλιμία 

και ενασχόληση με την τροφή» (r= .527, p < 0,001), ενώ αρνητική ήταν η συσχέτιση 

με την υποκλίμακα «Στοματικός έλεγχος» (r= .172, p < 0,005). Έπειτα οι διατροφικές 

συνήθειες συνδέθηκαν θετικά με την «Δίαιτα» (r= .816, p < 0,001) και με την 

«Βουλιμία μαι ενασχόληση με την τροφή» (r= .785, p < 0,001). Ανάλογα η «Δίαιτα» 

συσχετίστηκε θετικά με την «Βουλιμία και ενασχόληση με την τροφή» (r= .724, p < 

0,001)και αρνητικά με την υποκλίμακα «Στοματικός έλεγχος» (r= .152, p < 0,005). 

   

Πίνακας 13: Συσχετίσεις (Pearson r) για τις μεταβλητές της έρευνας στον γυναικείο 

πληθυσμό του δείγματος 

 

Μεταβλητές  1 2 3 4 5 6 

1.Δυσαρέσκεια με το σώμα     1 ,646** ,400** ,582** ,485** -,338** 

2.Ντροπή για το σώμα  1 ,496** ,583** ,527** -,172* 

3.Διατροφικές συνήθειες   1 ,816** ,785** ,125 

4.«Δίαιτα»    1 ,724** -,152* 

5.«Βουλιμία και ενασχόληση με 

την τροφή» 

    1 -,083 

6.«Στοματικός έλεγχος»      1 

 

Σημ. * = p  < 0,05,  ** = p  <  0,01 
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Ανάλυση παλινδρόμησης  

   

  Έπειτα εξετάσαμε και διερευνήσαμε τις σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της 

εξαρτημένης μεταβλητής της έρευνάς μας, δηλαδή της EAT- total και μίας σειράς από 

ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως το φύλο, τον Δείκτη Μάζας Σώματος, ο ιδανικό βάρος, 

την δυσαρέσκεια με το σώμα και την ντροπή για το σώμα (r2 = .33). Αυτό σημαίνει 

πως το 33% της συνολικής διακύμανσης της εμφάνισης διατροφικών διαταραχών 

εξηγείται από τις παραπάνω ανεξάρτητες μεταβλητές. Πιο συγκεκριμένα, όπως 

παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα μόνο η δυσαρέσκεια με το σώμα (b = 21,4 %, p 

< 0,001) και η ντροπή για το σώμα (b= 39,1 %, p < 0,001) προβλέπουν την εξαρτημένη 

μεταβλητή της έρευνας. 

 

Πίνακας 14: Ανάλυσης Παλινδρόμησης για τις μεταβλητές που προβλέπουν τις 

διατροφικές συνήθειες (EAT- tot) των φοιτητών του δείγματός μας 

 B p 

Φύλο  ,056 ,378 

Δυσαρέσκεια με το σώμα ,214 ,001 

Ντροπή για το σώμα ,391 ,000 

ΔΜΣ -,097 ,358 

Απόκλιση πραγματικού βάρους 

από ιδανικό 

-,088 ,391 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

P
ag

e8
2

 

Μοντέλο διαμεσολάβησης 

 

 Η αρχική συνολική επίδραση της δυσαρέσκειας για το σώμα ως ανεξάρτητης 

μεταβλητής παρουσιάζεται στατιστικώς σημαντική [c: Β= .7727, SE= .0745, CΙ (.6263, 

.9191)], ωστόσο, μετά τον υπολογισμό της έμμεσης επίδρασης με την ντροπή για το 

σώμα ως διαμεσολαβητική μεταβλητή [a: B= .4584, SE= .0343, CΙ (.3911, .5258)]. [b: 

B= .7535, SE= .1024, CΙ (.5522, .9547)] η άμεση επίδραση της δυσαρέσκειας για το 

σώμα στις διατροφικές διαταραχές μειώνεται [c’: Β= .4273, SE= .0842, CΙ (.2618, 

.5929)]. Η έμμεση επίδραση της δυσαρέσκειας για το σώμα μέσω της ντροπής για το 

σώμα στις διατροφικές διαταραχές [Β= .3454, CΙ (.2344, .4645)] υποδεικνύει μια 

στατιστικώς σημαντική διαμεσολάβηση και δείχνει μια μεγάλου βαθμού επίδραση [κ2 

= .1934, CI (.1363, .2509)] (Preacher and Kelley, 2011). 

 

 

Γράφημα 1. Γραφική αναπαράσταση του μοντέλου διαμεσολάβησης της ντροπής για 

το σώμα στη σχέση της σωματικής δυσαρέσκειας και των διατροφικών διαταραχών. 
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7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συζήτηση – Προτάσεις 

 

7.1 Συζήτηση των ευρημάτων της έρευνας 

 

  Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η 

συγκεκριμένη έρευνα ήταν η αυξανόμενη τάση των νεαρών ενηλίκων για υιοθέτηση 

ανθυγιεινών τρόπων ζωής. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα στόχευε στην 

διερεύνηση και την αξιολόγηση των ψυχολογικών παραμέτρων που συνδέονται με 

διαταραγμένες συμπεριφορές πρόσληψης τροφής και δυσλειτουργικές στάσεις για την 

εικόνα του σώματος. Γι’ αυτό τον λόγο δημιουργήσαμε μερικές υποθέσεις, τις οποίες, 

στην συνέχεια, θα συσχετίσουμε με τα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν. 

- Η δυσαρέσκεια για το σώμα μπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση κάποιας 

διατροφικής διαταραχής.  

  Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι η επίδραση της 

δυσαρέσκειας για το σώμα στην εμφάνιση διατροφικών διαταραχών είναι στατιστικά 

σημαντική. Πιο αναλυτικά η σωματική δυσαρέσκεια συσχετίστηκε θετικά με τις 

διατροφικές συνήθειες, με την υποκλίμακα «Δίαιτα», με την υποκλίμακα «Βουλιμία 

και ενασχόληση με την τροφή», ενώ αρνητική ήταν η συσχέτιση της με την 

υποκλίμακα «Στοματικός έλεγχος» (βλ. Πίνακας 11). Αυτό σημαίνει πως η αύξηση 

της δυσαρέσκειας για την εικόνα του σώματος αυξάνει την πιθανότητα για εμφάνιση 

διατροφικά διαταραγμένων συμπεριφορών, ενώ η μείωση σωματικής δυσαρέσκειας, 

προκαλεί μείωση πιθανοτήτων εκδήλωσης διατροφικών διαταραχών. Αξίζει μάλιστα 

να σημειωθεί πως το 11,7% του γενικού πληθυσμού του δείγματός μας παρουσιάζει 

επικινδυνότητα για ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών (βλ. Διάγραμμα 1) 

  Η υπόθεση της έρευνάς µας επαληθεύεται επακριβώς καθώς επίσης έρχεται σε 

συμφωνία με έρευνες που υποστηρίζουν τον ρόλο της σωματικής δυσαρέσκειας στην 

ανάπτυξη και συντήρηση της διατροφικής παθολογίας.  

  Οι κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες, θεωρείται ότι, ενισχύουν την 

δυσαρέσκεια με το σώμα, η οποία με τη σειρά της αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση 

δυσλειτουργικών διατροφικών συμπεριφορών. Πιο συγκεκριμένα, λόγω του ότι η 



 
 

P
ag

e8
4

 

σωματική δυσαρέσκεια οφείλεται σε αρνητικές υποκειμενικές αξιολογήσεις και 

στρεβλώσεις της εικόνας του εαυτού και του φυσικού σώματος οδηγεί σε 

διαταραγμένες, μη – λειτουργικές σκέψεις. Για παράδειγμα, μερικά άτομα 

προσδιορίζουν την αυτο- αξία και την αυτοεκτίμηση τους με βάση την υποκειμενική 

αντίληψή τους για την εικόνα του σώματος τους (Stice & Shaw, 2002).  

  Τα υψηλα επίπεδα της δυσαρέσκειας για το σώμα φαίνεται να συνδέονται με 

υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής υπερφαγίας, μη φυσιολογικής στάσης προς το 

φαγητό και το βάρος, βουλιμικής συμπτωματολογίας, κατάθλιψης, χαμηλής 

αυτοεκτίμησης και άγχους (Johnson & Wardle, 2005). Αντιθέτως, έχει ακόμη 

παρατηρηθεί πως πολλές γυναίκες βιώνουν τη δυσαρέσκειά του σώματος, χωρίς να 

εμπλέκονται σε σοβαρά επίπεδα διαταραγμένης διατροφής (Tylka, 2004). Σε γενικές 

γραμμές όμως, άτομα που αδυνατούν να αναγνωρίσουν, να ξεχωρίσουν και να 

ελέγξουν τα καταθλιπτικά συμπτώματα, ιδιαίτερα αν αυτά συνδυάζονται με έντονη 

δυσαρέσκεια απέναντι στην εικόνα του σώματος, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

οδηγηθούν σε διαταραχές πρόσληψης τροφής. 

- Η ντροπή για το σώμα μπορεί να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στην 

δυσαρέσκεια για τον σώμα και τις διατροφικές διαταραχές.  

  Η παρούσα έρευνα έδειξε πως η ντροπή για το σώμα αποτελεί ισχυρή 

διαμεσολαβητική μεταβλητή στην σχέση μεταξύ δυσαρέσκειας για το σώμα και 

διατροφικών διαταραχών. Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό, η δυσαρέσκεια για το 

σώμα πρώτα επηρεάζει την ντροπή και έπειτα η ντροπή οδηγεί σε διατροφικές 

διαταραχές. Άρα, όσο υψηλότερα είναι τα ποσοστά σωματικής δυσαρέσκειας τόσο 

μεγαλύτερη η αύξηση της ντροπής για το σώμα με αποτέλεσμα την αύξηση της 

πιθανότητας εμφάνισης κάποιας δυσλειτουργικής διατροφικής συμπεριφοράς  (βλ. 

Γράφημα 1). Οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις για το σώμα μπορεί να οδηγήσουν το 

άτομο στο να νιώσει ντροπή, φόβο, ενοχή και αηδία για το ίδιο του το σώμα, διότι 

υπάρχει διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος που συνδέεται με την αυτο- αξία. Όλα τα 

παραπάνω δημιουργούν την εντύπωση πως μπορεί να συνδράμουν στην εμφάνιση 

διατροφικής διαταραχής σε ένα νεαρό άτομο. Αυτό έχει ώς αποτέλεσμα την επιτυχή 

επαλήθευση και αυτής της υπόθεσης της έρευνάς μας, αφού η διαμεσολάβηση 

θεωρήθηκε στατιστικά σημαντική και η επίδρασή της ιδιαίτερα ισχυρή. 
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  Γενικότερα, υπάρχει μια έλλειψη ερευνητικού ενδιαφέροντος πάνω σε αυτή 

την διαμεσολαβητική σχέση. Πάντως μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δύο 

δείγματα προπτυχιακών φοιτητριών (Ν= 93, Ν= 111) πρότεινε πως το αίσθημα της 

ντροπής για το σώμα διαμεσολαβεί τη σχέση μεταξύ αυτο-αντικειμενοποίηση 

(αντίληψη για το σώμα με έναν τρόπο που οδηγεί σε υποβιβασμό του εαυτού στη θέση 

αντικειμένων που περιμένουν να κριθούν και να εκτιμηθούν) και διαταραγμένης 

πρόσληψης τροφής (Noll & Fredrickson, 1998). 

  Έχει δειχθεί παράλληλα ότι η έκθεση σε εξιδανικευμένες εικόνες οδηγεί στην 

αύξηση της ντροπής για το σώμα και την εμφάνιση άγχους. Οι κοινωνικοπολιτισμικές 

απόψεις σχετικά με την εικόνα του σώματος αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για 

την εμφάνιση διατροφικών διαταραχών. Έχει υποστηριχθεί δε ότι οι εικόνες αυτές 

αποτελούν πηγές πιέσεως για την επίτευξη ενός λεπτού ιδανικού σώματος. Ωστόσο, 

τέτοιες εικόνες δεν είναι εξίσου επιζήμιες για όλες τις νεαρές γυναίκες. Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η αυτο-αντικειμενοποίηση αυξάνει τον κίνδυνο για 

αρνητική επίδραση των γυναικών από τις αψεγάδιαστες εικόνες των διαφημίσεων 

(Monro & Huon, 2005). 

- Υπάρχουν διαφορές φύλου τόσο ως προς την εμφάνιση σωματικής δυσαρέσκειας 

και ντροπής για το σώμα, όσο και ως προς την εμφάνιση διατροφικών 

διαταραχών.   

  Από την έρευνα προκύπτει ακόμη πως τα δυο φύλα εμφανίζουν εμφανείς και 

σημαντικές διαφορές τόσο ως προς το βίωμα δυσαρέσκειας και ντροπής για το σώμα 

τους όσο και ως προς την επικινδυνότητα ανάπτυξης διατροφικής παθολογίας. Πιο 

αναλυτικά, η δυσαρέσκεια και η ντροπή για το σώμα στις γυναίκες ήταν στατιστικά 

σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με των ανδρών (βλ. Πίνακας 10). 

  Σε προηγούμενες έρευνες έχει παρατηρηθεί ότι οι νέες γυναίκες δείχνουν πολύ 

υψηλότερο επίπεδο δυσαρέσκειας σώματος από ό, τι οι ώριμες γυναίκες (Sivert & 

Sinanovic, 2008). Ακόμη έχει φανεί ότι οι λευκές γυναίκες επενδύουν περισσότερο 

στην εμφάνισή τους αφού την συνδέουν με την αυτο- αξία και τον αυτοσεβασμό 

(Roberts, Cash, Feingold και Johnson, 2006). 

  Αξίζει να σημειωθεί βέβαια πως οι Furnham, Badmin και Sneade (2002) 

έδειξαν ότι τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες ήταν δυσαρεστημένοι με το σώμα τους, 

αφού επέλεγαν διαφορετικές μορφές σώματος ως ιδανικές. Το εύρημα αυτό ενισχύει 
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την άποψη ότι η δυσασαρέσκεια για το σώμα δεν είναι χαρακτηριστικό μονάχα των 

γυναικών. Ειδικότερα ανέφεραν πως οι άνδρες με δυσαρέσκεια για το σώμα τους 

συνηθίζουν να σιωπούν, επειδή διδάσκονται μέσα από την κοινωνία ότι η εικόνα του 

σώματος είναι ένα θέμα που αφορά τις γυναίκες. 

   Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ότι οι πηγές της δυσαρέσκειας για το 

σώμα μπορεί να είναι διαφορετικές μεταξύ των δύο φύλων. Είναι δηλαδή πιο πιθανό 

οι άντρες να επιθυμούν αύξηση του βάρους τους, ενώ οι γυναίκες μείωση (Furnham, 

Badmin & Sneade, 2002). 

  Οι φυλετικές διαφορές στο βίωμα τις ντροπής για το σώμα έχουν παρουσιαστεί 

και σε προγενέστερη έρευνα. Σε μια μελέτη με τριακόσιους είκοσι επτά προπτυχιακούς 

φοιτητές άντρες και γυναίκες, κυρίως από την Ευρώπη και την Αμερική, εξετάστηκε 

το πώς οι γυναίκες αντιλαμβάνονται τα σώματά τους ως αντικείμενα προς 

παρακολούθηση (Objectified Body Consciousness or OBC) πράγμα το οποίο μπορεί 

να είναι χρήσιμο στην εξήγηση των φυλετικών διαφορών στην εκτίμηση του σώματος. 

Οι σχέσεις μεταξύ της εμμονής με την εμφάνιση του σώματος, της ντροπής για το 

σώμα και της εκτίμησης του σώματος φάνηκε να είναι ισχυρότερες για τις γυναίκες 

από ό, τι για τους άνδρες. Οι γυναίκες κατέγραψαν δηλαδή υψηλότερα ποσοστά 

ενασχόλησης με την εξωτερική εμφάνιση, μεγαλύτερη ντροπή για το σώμα τους, 

εντονότερες αποκλίσεις μεταξύ πραγματικού και ιδανικού βάρους και σαφώς πιο 

μειωμένη εκτίμηση του σώματος από ότι τον ανδρικό πληθυσμό του δείγματος 

(McKinley, 1998). 

  Βέβαια έχει  προκύψει και οτι η  ντροπή για το σώμα έχει αρνητική συσχέτιση 

με την αυτοεκτίμηση του σώματος και για τα δυο φύλα (Claudat, Warren & Durette, 

2012). Μάλιστα τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες φαίνεται να αισθάνονται άσχημα 

για το σχήμα των σωμάτων τους κατά την θέαση των ιδανικών εικόνων που 

προβάλλονται στα ΜΜΕ (Grogan, 1999). 

  Παράλληλα, η κλίμακα διατροφικών συνηθειών για τις γυναίκες του δείγματός 

μας είχε μεγαλύτερη βαθμολογία έναντι εκείνης των ανδρών με την παραπάνω 

διαφορά να εμφανίζεται στατιστικώς σημαντική. H υποκλίμακα «Δίαιτα» παρουσίασε 

τέλος μια στατιστικώς σημαντική διαφορά με τις γυναίκες να κατέχουν υψηλότερη 

βαθμολογία από τους άνδρες. Επιπλέον, προέκυψε ακόμη μια εμφανής φυλετική 

διαφοροποίηση όσον αφορά την πιθανότητα εμφάνισης ή αντιμετώπισης κάποιας 
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διατροφικής διαταραχής. Πιο συγκεκριμένα, το 8,6% του ανδρικού πληθυσμού (βλ. 

Διάγραμμα 2) έναντι του  14,9% του γυναικείου πληθυσμού του δείγματος μας (βλ. 

Διάγραμμα 3) παρατηρήθηκαν να έχουν αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη μιας 

διατροφικά διαταραγμένης συμπεριφοράς. 

  Προγενέστετες έρευνες επαληθεύουν τα ευρήματα της έρευνάς μας, σχετικά 

με τις φυλετικές διαφορές στην εμφάνιση διατροφικών διαταραχών, παρ 'όλα αυτά, 

σχετικά πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι έως και το ¼ των παρουσιάσεων κλινικών 

περιπτώσεων πρώιμης έναρξης διατροφικών διαταραχών αφορά άντρες (Darcy, 

Doyle, Lock, Peebles, Doyle & Grange, 2012). Τέλος, όπως παρατηρήθηκε στον 

συνολικό πληθυσμό του δείγματος μας, όλες σχεδόν οι μεταβλητές της έρευνας 

συσχετίθηκαν θετικά μεταξύ τους (βλ. Πίνακας 11). 

  Μια μελέτη με  2516 στους εφήβους είχε ως στόχο την παρατήρηση πιθανών 

συσχετίσεων μεταξύ ικανοποίησης για το σωμα και υγιεινών συμπεριφορών. Στις 

γυναίκες, η χαμηλή ικανοποίηση με το σώμα προέβλεπε χαμηλότερα επίπεδα 

σωματικής δραστηριότητας και υψηλότερα επίπεδα διαιτητικών και ανθυγιεινών 

συμπεριφορών με στόχο τον έλεγχο του βάρους. Στους άνδρες, η χαμηλότερη 

σωματική ικανοποίηση συνδεόταν στατιστικά σημαντικά με υψηλότερα επίπεδα 

δαιτητικών συνηθειών, υγιεινών και άλλοτε πολύ ανθυγιεινών συμπεριφορών, όπως 

υπερφαγία, κάπνισμα και μειωμένη σωματική άσκηση. Τα ευρήματα της μελέτης 

δείχνουν ότι, σε γενικές γραμμές, η δυσαρέσκεια με το σώμα μπορεί να οδηγήσει σε 

δυσλειτουργικές διατροφικές συμπεριφορές και κατ’ επέκταση σε φτωχότερη γενική 

υγεία θέτοντας με αυτό τον τρόπο σε κίνδυνο τις ζωές των νεαρών  (Neumark-Sztainer 

et al., 2005). 
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7.2 Πλεονεκτήματα και περιορισμοί έρευνας 

 

  Από τα παραπάνω προκύπτει πως επαληθεύτηκαν όλες οι υποθέσεις της 

έρευνάς μας, ενώ ταυτόχρονα συσχετίστηκαν με προηγούμενες έρευνες. Όπως, όμως 

όλες οι έρευνες, έτσι και αυτή είχε τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της. Πιο 

συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη έδωσε σημαντικά ευρήματα στο πεδίο των 

διατροφικών διαταραχών, ικανά να ενημερώσουν κάθε ενδιαφερόμενο για την ύπαρξη 

του φαινομένου αυτού με στόχο την πρόληψη, την μείωση ή/ και την εξάλειψή του. 

Παράλληλα, ο διαμεσολαβητικός ρόλος της ντροπής για το σώμα στην σχέση μεταξύ 

σωματικής δυσαρέσκειας και διατροφικών διαταραχών είχε πρωτοποριακό 

χαρακτήρα. Επιπλέον, η συμμετοχή των ανδρών και ο μεγάλος αριθμός των 

συμμετεχόντων οδήγησαν σε αποτελέσματα αρκετά αξιόπιστα και αντιπροσωπευτικά 

της ομάδας στόχου με ελάχιστο περιθώριο για σφάλμα.  

  Ένα από τα μειονεκτήματα της έρευνας αφορά την επιλογή συγκεκριμένης 

ηλικιακής ομάδας. Καλό θα ήταν να υπήρχαν και άλλες ηλικιακές ομάδες και πιθανόν 

να συγκρίνονταν μεταξύ τους. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μελέτη διεξήχθη μόνο στα 

ανώτατα (τεχνολογικά) εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κρήτης και δεν συμπεριέλαβε 

φοιτητές από άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της Ευρώπης. Μάλιστα, το ερωτηματολόγιο 

που δόθηκε στους συμμετέχοντες ήταν σχετικά μικρό με αποτέλεσμα να περιορίζει 

την λήψη επιπρόσθετων πληροφοριών. Επίσης, δεν αναλύθηκε ερευνητικά η υπο-

ερώτηση σχετικά με το ιδανικό βάρος για τον κάθε φοιτητή. Με την χρησιμοποίηση 

αυτού του στοιχείου θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε πιθανή δυσαρέσκεια για την 

εμφάνιση και το βάρος καθώς και να αξιολογήσουμε την επίδραση που θα μπορούσε 

να ασκεί στις διατροφικές συνήθειες του κάθε ερωτηθέντα. Τέλος, θα ήταν καλό να 

γίνει μία σύνδεση με το οικογενειακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικοπολιτισμικό 

υπόβαθρο των ατόμων και την εμφάνιση των διατροφικών διαταραχών. 
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7.3 Συμπεράσματα και προτάσεις 

  

  Η προαγωγή και διατήρηση της υγείας είναι το πιο σημαντικό μέλημα και 

δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν με τον ένα 

ή με τον άλλο τρόπο την υγεία. Ένας από αυτούς και ιδιαίτερα σημαντικός είναι η 

διατροφή. Έχει μάλιστα υποστηριχθεί η επίδραση του σύγχρονου τρόπου ζωής, της 

τεχνολογικής ανάπτυξης, των ΜΜΕ και των διαφημίσεων στην υιοθέτηση άστατων 

και πρόχειρων τρόπων διατροφής (Τροφαλής, 2006). Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται μια εμφανής αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι 

άνθρωποι διατροφικά. Ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, παγκοσμίως, υιοθετεί 

δυσλειτουργικές διατροφικές συμπεριφορές οι οποίες οδηγούν άλλοτε σε σοβαρό 

υποσιτισμό και άλλοτε σε υπερκατανάλωση τροφής. Η εκτροπή από τα πλαίσια μίας 

ισορροπημένης διατροφικής ζωής έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλαβών στον 

οργανισμό μας και την εμφάνιση ποικίλλων ασθενειών και λοιμώξεων. 

  Ακόμη είναι σημαντικό να σημειωθεί η διπλή φύση της υγείας. Η υγεία δεν 

είναι μόνο σωματική, αλλά και ψυχική. Οι διατροφικές διαταραχές, που απασχόλησαν 

την παρούσα έρευνα, επηρεάζουν εξίσσου και το σώμα και το πνεύμα. Πιο 

συγκεκριμένα, έχει υποστηριχθεί πως οι διατροφικές διαταραχές μαρτυρούν 

συναισθηματική ή ψυχολογική ανισορροπία, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν και 

σημαντική σωματική επίδραση στον πάσχοντα (Τσαρικτσή, 2014). Από την μια 

δηλαδή οι διατροφικά διαταραγμένες συμπεριφορές καταφέρνουν να διαταράσουν την 

λειτουργία του οργανισμού, αποδυναμώνοντας τον, προκαλλώντας παράλληλα 

αρκετά προβλήματα υγείας σε αυτόν. Τα προβλήματα αυτά μεγενθύνονται όταν 

παρατηρείται απουσία σωματικής άσκησης και, γενικότερα, ανθυγιεινός τρόπος ζωής 

που χαρακτηρίζεται από έντονο άγχος, έλλειψη ύπνου και καταχρήσεις. Από την άλλη 

οι διατροφικές διαταραχές επηρεάζουν την ψυχολογική ευημερία των ατόμων, 

καθιστώντας τα ευάλωτα, αδύναμα και ψυχικά αποδιοργανωμένα. Μάλιστα ενισχύουν 

τις έντονες ψυχικές πιέσεις, την χαμηλή αυτοεκτίμηση και την δυσκολία έκφρασης 

των συναισθημάτων στα άτομα που νοσούν. 

  Η δυσαρμονική σχέση του ατόμου με την εικόνα του εαυτού του και του 

σώματός του, παρέχει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη δυσλειτουργικών 

υποκειμενικών αντιλήψεων για το «είναι» του. Η αρνητική εικόνα του εαυτού φαίνεται 
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να συνδέεται αισθητά με την σωματική δυσαρέσκεια, την ντροπή για το σώμα και τον 

διατροφικά μπερδεμένο τρόπο ζωής. 

  Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, μιας διατροφικά υγιεινής 

συμπεριφοράς είναι αρκετά, ώστε να βοηθήσουν τον σύγχρονο άνθρωπο να 

αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που προκύπτουν από έναν ανθυγιεινό βίο. Πιο 

συγκεκριμένα, η διαμόρφωση μιας διατροφικής συνείδησης μέσω της εκπαίδευσης και 

της ευαισθητοποίησης, και η παράλληλη επαφή με την φυσική δραστηριότητα ήδη 

από την παιδική ηλικία, αποτελούν προυπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω 

στόχου. 

  Στόχος των επαγγελματιών υγείας και των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι  

αρχικά η σωστή προφύλαξη των νέων ατόμων από την σύγχρονη αυτή μάστιγα. Η 

έμφαση στο στάδιο της πρόληψης της εμφάνισης των διατροφικών διαταραχών 

αποτελεί και την καλύτερη θεραπεία τους. Η ενδυνάμωση του ψυχισμού των νέων, η 

καλλιέργεια της αποδοχής του εαυτού και των άλλων, η εκπαίδευση σε θέματα 

ερμηνείας των μηνυμάτων από τα ΜΜΕ και κατ’ επέκταση η καλλιέργια της 

αυτοεκτίμηση, της αυτοπεποίθησης και του σεβασμού στην διαφορετικότητα 

φαίνονται να είναι αναγκαία βήματα για την μείωση του φαινομένου.  

  Επιπρόσθετα, καλό θα είναι να διοργανώνονται ημέρες δράσης και 

ενημέρωσης (μέσω σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, προβολής βίντεο για την 

διαφορετικότητα, βιωματικών δράσεων κ.α) ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές να 

ευαισθητοποιηθούν και κατ’ επέκταση να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. 

Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Stice και Shaw (2004) 

φάνηκε πως μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έχουν τα επιλεγμένα προγράμματα 

παρέμβασης που έχουν διαδραστικό ρόλο. Επιπλέον η υλοποίηση ετήσιων 

προγραμμάτων αγωγής υγείας στα πλαίσια των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ δύναται 

να βοηθήσει τους νέους να γνωρίσουν και να αποδεχτούν το σώμα τους και τον εαυτό 

τους. Παράλληλα, οι παραπάνω δράσεις θα καταφέρουν να εκπαιδεύσουν τους νέους 

στην διαχείριση έντονων στρεσογόνων καταστάσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ικανών για την επίτευξη της αυτοπραγμάτωσης. 

  Μάλιστα, είναι σημαντικό να γίνουν περαιτέρω έρευνες σε θέματα σχετικά με 

την διατροφή, την ευεξία, την ποιότητα ζωής και την εικόνα του εαυτού σε φοιτητικό 

πληθυσμό. Τα παραπάνω θέματα απασχολούν έντονα τους νέους στην σύγχρονη 
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κοινωνία και είναι πρέπον να μελετηθούν πιο διεξοδικά. Τα Ελληνικά Πανεπιστήµια 

θα μπορούσαν λοιπόν να διεξάγουν τέτοιες έρευνες δηµοσιεύοντας τα  αποτελέσµατα 

τους µε σκοπό την καταγραφή και απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης. Η 

ανάδειξη τέτοιων αποτελεσµάτων έρευνας  συνήθως αποτελεί τη βάση για την επίλυση 

των δυσκολιών που πιθανόν προκύψουν. 

  Συμπαραίνουμε λοιπόν πως μια αποτελεσματική (διατροφική) συμβουλευτική 

είναι δυνατή ώστε να συμβάλει στην σωστή προσαρμογή των νέων ατόμων και στην 

αποτροπή της εμψάνισης ψυχικών νόσων, όπως οι διατροφικές διαταραχές. Με στόχο 

την καλύτερη δυνατή υγεία μπορεί να διαμορφωθεί μια στάση ζωής ικανή να προάγει 

την ομαλή σωματική και ψυχοσυναισθηματική ευεξία. 
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Παραρτήματα 

 

1Ο ΠΑΡAΡΤΗΜΑ 

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Σχολή κοινωνικών επιστημών 

Τμήμα ψυχολογίας 

 

Θέμα πτυχιακής:  

Διαφορές φύλου μεταξύ δυσαρέσκειας σώματος, ντροπής 

για το σώμα και διατροφικών διαταραχών 

 

Επιβλέπων καθηγητής: Γιοβαζολιάς Θεόδωρος  

Ερευνήτρια: Πετράκη Μαριλένα 

 

 

   Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εικόνας 

εαυτού, διατροφικών συνηθειών και φυλετικών διαφορών. Το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται ως μέσο συγκέντρωσης πληροφοριών για τον σκοπό 

της παραπάνω έρευνας.  

 

  Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι 

απαντήσεις σας είναι άκρως εμπιστευτικές και δεν υπάρχει πιθανότητα αναγνώρισης 

της ταυτότητάς σας. Παρακαλούμε απαντήστε, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

ειλικρίνεια.  
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2Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

 

Α’ ΜΈΡΟΣ:  Κοινωνικο- δημογραφικά στοιχεία 
 

 

Φύλο:                           

___ Άνδρας  

___ Γυναίκα  

Ηλικία:___  

 

Τμήμα: _____________________________Πόλη ____________________________ 

Έτος σπουδών_______________ 

 

Η περιοχή της μόνιμης κατοικίας σας (πριν τις σπουδές είναι) ήταν: 

___Αγροτική (<2000 κατ.) 

___Ημιαστική (2.000- 10.000 κατ.) 

___Αστική (>10.000 κατ.) 

 

Ο πατέρας σας έχει τελειώσει:     Η μητέρα σας έχει τελειώσει:     

Δημοτικό   Δημοτικό   

Γυμνάσιο   Γυμνάσιο   

Λύκειο   Λύκειο   

ΤΕΙ   ΤΕΙ   

ΑΕΙ   ΑΕΙ   

Μεταπτυχιακό   Μεταπτυχιακό   

Διδακτορικό   Διδακτορικό   

 

Επάγγελμα πατέρα: ………………………….. 

 

Επάγγελμα μητέρας: …………………………. 

 

 

Β’ ΜΈΡΟΣ: Ερωτήσεις σχετικά με βάρος και ύψος 
 

 

Το βάρος σας είναι (σε κιλά):  ________ 

 

Το ιδανικό βάρος για εσάς θα ήταν (σε κιλά):  ________ 

 

Το Ύψος σας είναι (σε μέτρα):  ________ 
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Συγκεκριμένες κλίμακες μέτρησης 
 

            Γ’ ΜΕΡΟΣ: Υποκλίμακα ντροπής για το σώμα (Body Shame Scale) από την 

κλίμακα Objectified Body Consciousness 
 

 

            Παρακαλούμε απαντήστε σε κάθε πρόταση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: 

 
            1 --------------- 2 --------------- 3 --------------- 4 -------------- 5 --------------- 6 --------------- 7 

            διαφωνώ                                           ούτε συμφωνώ                                                     συμφωνώ 

            απόλυτα                                             ούτε διαφωνώ                                                       απόλυτα 

 

 
Όταν δεν μπορώ να ελέγξω το βάρος μου, νιώθω σαν κάτι να πηγαίνει λάθος με 

μένα.  

 
Ντρέπομαι για εμένα όταν δεν καταβάλλω προσπάθεια για να φαίνομαι καλύτερος/η. 

 
Αισθάνομαι ότι είμαι κακό άτομο όταν δεν φαίνομαι τόσο καλά όσο θα μπορούσα . 

 Θα ντρεπόμουν εάν οι άλλοι (άνθρωποι) γνώριζαν πόσο πραγματικά ζυγίζω. 

 
Ποτέ δεν ανησυχώ ότι κάτι πηγαίνει λάθος με εμένα όταν δεν εξασκούμαι όσο θα 

μπορούσα. 

 
Όταν δεν εξασκούμαι αρκετά, αναρωτιέμαι κατά πόσο είμαι ένας καλός άνθρωπος. 

 
Ακόμα και όταν δεν μπορώ να ελέγξω το βάρος μου, νομίζω ότι είμαι εντάξει άτομο. 

 
Όταν δεν έχω το μέγεθος που νομίζω ότι θα έπρεπε να έχω, αισθάνομαι ντροπή. 
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                Δ’ ΜΕΡΟΣ: Υποκλίμακα δυσαρέσκειας για το σώμα από την κλίμακα 

μέτρησης για τις διατροφικές διαταραχές, το Eating Disorder Inventrory - EDI  
 

              Συμπληρώστε τα παρακάτω με ένα x σε μία από τις 6 επιλογές που σας αντιπροσωπεύει. 

 

 

  

Ποτέ 

 

Σπάνια 

Μερικές 

φορές  

 

Συχνά  

 

Συνήθως 

 

Πάντα 

Πιστεύω ότι η κοιλιά μου 

είναι πάρα πολύ μεγάλη. 
 

      1 

 

     2 

 

       3 

 

      4 

 

         5 

 

      6 

Νομίζω ότι οι μηροί μου είναι 

υπερβολικά παχείς. 
 

      1 

 

     2 

 

       3 

 

      4 

 

         5 

 

      6 

Πιστεύω ότι η κοιλιά μου 

είναι στο σωστό μέγεθος.  
 

      1 

 

     2 

 

       3 

 

      4 

 

         5 

 

      6 

Νιώθω ικανοποιημένος/η με 

το σχήμα του σώματός μου.  
 

      1 

 

     2 

 

       3 

 

      4 

 

         5 

  

      6 

Μου αρέσει το σχήμα που 

έχουν οι γλουτοί μου.  
 

      1 

 

     2 

 

       3 

 

      4 

 

         5 

 

      6 

Νομίζω ότι η περιφέρειά μου 

είναι υπερβολικά παχειά. 
 

      1 

 

     2 

 

       3 

   

      4 

 

          5 

 

      6 

Αισθάνομαι ότι οι γλουτοί 

μου είναι πολύ μεγάλοι. 
 

      1 

 

     2 

 

       3 

 

      4 

 

         5 

 

      6 

Πιστεύω ότι οι μηροί μου 

έχουν το κανονικό μέγεθος. 
 

      1 

 

     2 

 

       3 

 

      4 

 

         5 

 

      6 

Νομίζω ότι η περιφέρειά μου 

είναι ακριβώς στο σωστό 

μέγεθος. 

 

  1 

 

 2 

 

       3 

 

      4 

 

         5 

 

      6 
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Ε’ ΜΕΡΟΣ: Κλίμακα μέτρησης για την διατροφική συμπεριφορά (EAT-26) 

 
 Συμπληρώστε τα παρακάτω με ένα x σε μία από τις 6 επιλογές που σας αντιπροσωπεύει. 

 
 

 

 

Ποτέ 

 

Σπάνια  

Μερικές 

φορές 

Συχνά  

Συνήθως 

 

Πάντα 

Τρομάζω στην ιδέα του να γίνω υπέρβαρος/η.  

    1 

 

      2 

 

       3 

 

     4 

 

       5 

 

       6 

Αποφεύγω να τρώω όταν πεινάω.     1       2        3      4        5        6 

Νομίζω ότι με απασχολεί πολύ το θέμα του φαγητού.      

    1 

 

      2 

 

       3 

 

     4 

 

       5 

 

       6 

Μου έχει συμβεί να φάω μεγάλες ποσότητες φαγητού και 

να αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να σταματήσω. 

 

 

    1 

 

 

      2 

 

 

       3 

 

 

     4 

 

 

        5 

 

 

       6 

Τεμαχίζω το φαγητό μου σε πολύ μικρά κομμάτια.  

    1 

 

      2 

 

       3 

 

     4 

 

        5 

 

       6 

Ξέρω πόσες θερμίδες έχουν οι τροφές που τρώω.  

    1 

 

     2 

 

       3 

 

     4 

 

        5 

 

       6 

Αποφεύγω ιδιαίτερα τα φαγητά που είναι πλούσια σε 

υδατάνθρακες (δηλαδή, ψωμί, μακαρόνια, ρύζι, κτλ). 

 

 

    1 

 

 

      2 

 

 

       3 

 

 

     4 

 

 

        5 

 

 

       6 

Νομίζω ότι οι άλλοι θα ήθελαν να τρώω περισσότερο.  

    1 

 

      2 

 

       3 

 

     4 

 

        5 

 

       6 

Κάνω εμετό μετά το φαγητό.    

    1 

 

      2 

 

       3 

 

     4 

 

        5 

 

       6 

Νιώθω πολλές ενοχές όταν έχω φάει.  

    1 

 

      2 

 

       3 

 

     4 

 

        5 

 

       6 

Με απασχολεί η επιθυμία να γίνω πιο λεπτός/ή.  

    1 

 

      2 

 

       3 

 

     4 

 

        5 

 

       6 

Όταν ασκούμαι σκέφτομαι τις θερμίδες που «καίω».  

    1 

 

      2 

 

       3 

 

     4 

 

        5 

 

       6 

Οι άλλοι πιστεύουν ότι είμαι πάρα πολύ αδύνατος/η.  

    1 

 

      2 

 

       3 

 

     4 

 

        5 

 

       6 

Με ανησυχεί η ιδέα ότι έχω λίπος στο σώμα μου.  

    1 

 

      2 

 

       3 

 

     4 

 

        5 

 

       6 

Μου παίρνει περισσότερο χρόνο από ό,τι στους άλλους 

να τελειώσω το γεύμα μου. 

 

    1 

 

      2 

 

       3 

 

     4 

 

        5 

 

       6 

Αποφεύγω τα τρόφιμα που περιέχουν ζάχαρη.  

    1 

 

      2 

 

       3 

 

     4 

 

        5 

 

       6 

Τρώω τρόφιμα «διαίτης» (light).     1       2        3      4         5        6 

Νιώθω ότι το φαγητό ελέγχει τη ζωή μου.     1       2        3      4         5        6 

Ελέγχω τον εαυτό μου.     1       2        3      4         5        6 

Νιώθω ότι οι άλλοι με πιέζουν να φάω.     1       2        3      4         5        6 

Αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο και σκέψη στο φαγητό.  

    1 

 

      2 

 

       3 

 

     4 

 

        5 

 

       6 

Νιώθω άσχημα όταν τρώω γλυκά.     1       2        3      4         5        6 

Ασχολούμαι με δίαιτες.     1       2        3      4           5        6 

Μου αρέσει να έχω άδειο στομάχι.     1       2        3      4         5        6 

Μου αρέσει να δοκιμάζω καινούργια τρόφιμα πλούσια σε 

θερμίδες. 

 

    1 

 

      2 

 

       3 

 

     4 

 

        5 

 

       6 

Έχω την τάση να κάνω εμετό μετά τα γεύματα.     1 

     

      2 

       

       3 

        

     4 

      

        5 

         

       6 
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