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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα κνπ θ. Κνξλειάθε, ε νπνία κε βνήζεζε λα 

απνθηήζσ νπζηαζηηθέο γλώζεηο ζην ζέκα πνπ κειέηεζα, θεληξίδνληαο ζπλερώο ην 

ελδηαθέξνλ κνπ. Κπξίσο όκσο, ζα ήζεια λα ηελ επραξηζηήζσ πνπ κε ππνζηήξημε θαζ' όιε ηε 

δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θαη αληαπνθξηλόηαλ ζε θάζε απνξία κνπ 

κε επγέλεηα θαη ππνκνλή. 

Δπηπιένλ, ζέισ λα εθθξάζσ έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, πνπ κε ζηήξημε 

παξέρνληαο κνπ όια ηα πλεπκαηηθά θαη πιηθά εθόδηα πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα λα 

εθπιεξώζσ ηνλ ζηόρν κνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Αλαιύνληαο ην πξνθίι ηεο ζύγρξνλεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο ε Dittmar (2008) 

επηζεκαίλεη ηελ παξνπζία δύν πξνηύπσλ – ηδαληθώλ: α) ηεο πιηζηηθήο επδαηκνλίαο (the 

material good-life ideal) πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ απόθηεζε ρξεκάησλ, αθξηβώλ πιηθώλ 

αγαζώλ θαη ηελ άλεηε δηαβίσζε, θαη β) ηνπ ηέιεηνπ ζώκαηνο (the body-perfect ideal) πνπ 

ππνγξακκίδεη ηε ζπνπδαηόηεηα απόθηεζεο ελόο θαιιίγξακκνπ, ζπρλά λνζεξά αδύλαηνπ 

ζώκαηνο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ελόο κπώδνπο αζιεηηθνύ ζώκαηνο γηα ηνπο άλδξεο. Μειέηεο 

ζπζρέηηζεο κε εθήβνπο (Guðnadóttir & Garðarsdóttir, 2014; Kornilaki, 2016; Κνξλειάθε, 

2016) θαζώο θαη πεηξακαηηθέο κειέηεο κε ελήιηθεο (Dittmar & Ashikali, 2014) έρνπλ δείμεη 

όηη  έθζεζή ηνπο ζε πιηζηηθά πξόηππα απμάλεη ηε βαξύηεηα πνπ ηα άηνκα απνδίδνπλ ζηελ 

εκθάληζή ηνπο, αιιά θαη ηε δπζαξέζθεηα κε ην ζώκα ηνπο. Αλαθνξηθά κε ην δεύηεξν 

ηδεώδεο, είλαη γλσζηό όηη ε εμσηεξηθή εκθάληζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν γηα ηελ 

απηνεηθόλα θαη απηνεθηίκεζε ηνπ αηόκνπ. Ηδηαίηεξα θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία, όηαλ ν λένο 

δηακνξθώλεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ, ην πώο αμηνινγεί θαη ληώζεη γηα ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απηνεθηίκεζε αιιά θαη ελ γέλεη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία. Γηα ην ιόγν 

απηό ε παηδηθή θαη εθεβηθή παρπζαξθία ζεσξείηαη όρη κόλν έλα ηαηξηθό πξόβιεκα αιιά θαη 

κία ελ δπλάκεη απεηιή ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο ηνπ άηνκνπ. Μειέηεο έρνπλ δείμεη όηη 

έθεβνη κε πξόβιεκα παρπζαξθίαο είλαη ιηγόηεξν θνηλσληθνί, εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα 

θαηάζιηςεο, έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη βξίζθνληαη ζπρλά ζην πεξηζώξην ησλ 

θνηλσληθώλ δηθηύσλ.  

O ζθνπόο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα θαηαγξάςεη ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ δύν ηδεσδώλ 

ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο από ηνπο εθήβνπο.  H κειέηε, δειαδή, ζηνρεύεη λα εμεηάζεη α) 

θαηά πόζν ε απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ ζηόρσλ ηνπο, β) εάλ ε 

απόθηεζή ηνπο ζεσξείηαη δείγκα πξνζσπηθήο επηηπρίαο, θαη γ) εάλ ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξνζσπηθή επηπρία. Καηά δεύηεξνλ, ε κειέηε ζηνρεύεη λα δηεξεπλήζεη ζε πνην βαζκό ηα 

παηδηά θαη νη έθεβνη εζσηεξηθεύνπλ ηα πξνβαιιόκελα πξόηππα νκνξθηάο αιιά θαη πόζν νη 

ίδηνη επελδύνπλ ζηελ εκθάληζή ηνπο. Δπίζεο, δηεξεπλάηαη ε ζρέζε ησλ δύν απηώλ ηδεσδώλ κε 

ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηόκνπ. Σέινο, εμεηάδεηαη εάλ ε ζρέζε πνπ έρεη βξεζεί ζε ελήιηθν 

πιεζπζκό κεηαμύ ηεο πηνζέηεζεο πιηζηηθώλ αμηώλ θαη ηεο εζσηεξίθεπζεο ησλ 

πξνβαιιόκελσλ πξνηύπσλ νκνξθηάο απαληάηαη θαη ηνπο εθήβνπο. ην πιαίζην ηεο κειέηεο 
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εμεηάδεηαη ν ξόινο ηνπ θύινπ αιιά θαη ηνπ Γείθηε Μάδαο ώκαηνο (ΓΜ) ζηε απνδνρή ησλ 

δύν απηώλ ηδεσδώλ.  

ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 135 έθεβνη ειηθίαο 14-15 εηώλ, πνπ παξαθνινπζνύλ ηελ Γ΄ 

Γπκλαζίνπ ζε δύν ζρνιεία ηνπ Ννκνύ Κνξηλζίαο θαη έλα ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν πεξηείρε ηηο αθόινπζεο θιίκαθεο: 

α) ηελ Κιίκαθα Μέηξεζεο Τιηζκνύ ηνπ Richins (2004), β) ην Δξσηεκαηνιόγην Κνηλσληθν-

πνιηηηζηηθώλ ηάζεσλ γηα ηελ Δκθάληζε (SATAQ-3) ηνπ Thompson (2003), γ) ηελ Κιίκαθα 

Δπέλδπζεο ζηελ Δμσηεξηθή Δκθάληζε (Cash et al., 2004), θαη δ) ηελ Κιίκαθα 

Απηνεθηίκεζεο ηνπ Rosenberg (1965). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ όηη νη έθεβνη πηνζεηνύλ πιηζηηθέο αμίεο θαη 

θπξίσο επελδύνπλ ζεκαληηθά ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε. πσο θάλεθε από ηελ θιίκαθα 

πηνζέηεζεο ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ ζηάζεσλ γηα ηελ εκθάληζε (SATAQ-3), νη έθεβνη 

ζεσξνύλ ηελ εκθάληζε ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ εαπηνύ ηνπο. Σα θνξίηζηα εκθαλίδνπλ 

πςειόηεξα επίπεδα πιηζκνύ από ηα αγόξηα ελώ θαίλεηαη λα εζσηεξηθεύνπλ πεξηζζόηεξν ηα 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθά πξόηππα εκθάληζεο. Ζ απηνεθηίκεζε ησλ εθήβσλ δελ βξέζεθε λα  

επεξεάδεηαη από ηνλ ΓΜ ή ην θύιν. Βξέζεθε αθόκα λα ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηύπσλ εκθάληζεο θαη ηελ πηνζέηεζε πιηζηηθώλ αμηώλ.  

Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ζπκθσλνύλ κε ηα επξήκαηα πξνγελέζηεξσλ κειεηώλ θαη 

θαλεξώλνπλ ηνλ θεληξηθό ξόιν ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο αιιά θαη ησλ πιηθώλ αγαζώλ ζηε 

δσή ησλ εθήβσλ. Αλ θαη ν ζρεδηαζκόο ηεο κειέηεο δελ επηηξέπεη ηελ δηεξεύλεζεο ησλ 

ζρέζεσλ αηηίαο-απνηειέζκαηνο αλάκεζα ζηνπο εμεηαδόκελνπο παξάγνληεο, πηζηεύνπκε όηη 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ηηο πηέζεηο πνπ αζθνύλ ηα ΜΜΔ γηα ηελ απόθηεζε ηεο 

ηδεαηήο εκθάληζεο ζα πξέπεη λα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππόςε καο θαη ηελ αλάγθε κείσζεο 

θαη πεξηνξηζκνύ ησλ πιηζηηθώλ αμηώλ. Οη πηνζέηεζε πιηζηηθώλ αμηώλ θαίλεηαη λα ηξνθνδνηεί 

ηελ αλάγθε ησλ εθήβσλ γηα επέλδπζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε. πσο ζεκεηώλεη ν Kasser 

(2011) ε επέλδπζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ηα πιηθά αγαζά δελ είλαη παξά θνκκάηη ελόο 

γεληθόηεξνπ εμσηεξηθνύ ζπζηήκαηνο αμηώλ (extrinsic values) πνπ δίλεη έκθαζε ζην 

«θαίλεζζαη», ηνλ πινύην θαη ην status ηνπ αηόκνπ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: εμσηεξηθή εκθάληζε, εηθόλα ζώκαηνο, πιηζκόο, ΜΜΔ, ΓΜ, 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πξόηππα, απηνεθηίκεζε 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ παηδηθή θαη εθεβηθή παρπζαξθία απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα 

ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ησλ λέσλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη ιάβεη δηαζηάζεηο κάζηηγαο, θαζώο 

όιν θαη πεξηζζόηεξα παηδία θαη έθεβνη παξνπζηάδνπλ απμεκέλν βάξνο. Δίλαη ππεύζπλε γηα 

ηελ πξόθιεζε ςπρνινγηθώλ, ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη θνηλσληθώλ επηπινθώλ εηδηθά ζηελ 

εθεβεία.  Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ, ε εμσηεξηθή εκθάληζε απνηειεί βαζηθό 

παξάγνληα γηα ηελ δηακόξθσζε αληηιήςεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ. Έηζη, νη έθεβνη κε επηπιένλ 

βάξνο θαηαθξίλνληαη εύθ νια από ην πεξηβάιινλ θαη πξνζειθύνπλ αξλεηηθέο 

αληηδξάζεηο.  

ηελ ζεκεξηλή θνηλσλία ε ζσκαηηθή εκθάληζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν κε ηελ 

επηβνιή ηνπ ιεπηνύ ζώκαηνο σο ηδαληθνύ θαη πγηνύο. Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

(ΜΜΔ) θαη νη δηαθεκίζεηο πξνβάιινπλ ην όιν θαη πην αδύλαην ζώκα, ην νπνίν αγγίδεη ηα 

επίπεδα αλνξεμίαο. Χο επί ην πιείζηνλ, ε ηέιεηα εκθάληζε παξνπζηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηα πιηθά αγαζά. Σα πιηθά αγαζά απνηεινύλ βαζηθό ζηνηρείν ηεο ηέιεηαο εμσηεξηθήο εηθόλαο. 

Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, δεκηνπξγείηαη ε πεπνίζεζε, όηη γηα λα αμίδεη θαλείο πξέπεη λα κνηάδεη 

κε ηα κνληέια ζηελ ηειεόξαζε θαη γηα λα ην πεηύρεη, είλαη ζεκαληηθό λα απνθηήζεη απηό πνπ 

δηαθεκίδεηαη. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη είλαη επάισηνη απνδέθηεο ηέηνηνπ είδνπο θνηλσληθώλ 

κελπκάησλ. Οη αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπο δηαβάιινληαη θαη ράλνπλ ην λόεκά ηνπο, θαζώο 

δηακνξθώλνληαη βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο λννηξνπίαο. Ζ επηπρία θαη ε επηηπρία ζπλδένληαη 

κε  επηθαλεηαθέο επηδηώμεηο, πνπ εζηηάδνπλ ζην «θαίλεζζαη» θαη ζην «έρσ».  

Σν επηπιένλ βάξνο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνβνιή ηνπ αςεγάδηαζηνπ ζώκαηνο από ηα 

κέζα απνηεινύλ δύν αληηθξνπόκελεο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κεηαμύ ηνπο. 

Πιένλ, όιν θαη πεξηζζόηεξνη έθεβνη παξνπζηάδνπλ απμεκέλν βάξνο, ην νπνίν αγγίδεη ηα 

επίπεδα παρπζαξθίαο, ελώ ηαπηόρξνλα ε θνηλσλία δεκηνπξγεί πεπνηζήζεηο βαζηζκέλεο ζηελ 

επηζπκία ηνπ ιεπηνύ θαη ηδαληθνύ ζσκαηόηππνπ.  Παξάιιεια, ε ζπζρέηηζε ηεο επεκεξίαο κε 

ηελ επκάξεηα, δεκηνπξγνύλ κία παξαπιαλεηηθή πξαγκαηηθόηεηα, όπνπ ζηόρνο γίλεηαη ην 

ηέιεην, ην νπνίν επηδηώθεηαη πάζε ζπζία. H απόθηεζε ησλ δηαθεκηδόκελσλ πιηθώλ αγαζώλ 

ηαπηίδεηαη κε ηελ επηηπρία θαη ηελ επηπρία, νη νπνίεο επηηπγράλνληαη κέζα από ηελ αγνξά 

αγαζώλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο. Χο εθ ηνύηνπ, ε πξνζνρή ζηξέθεηαη ζην 

ζώκα, ην νπνίν δηακνξθώλεηαη βάζεη θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ ζηεγαλώλ. Ζ απόθιηζε από ην 

ηδαληθό δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ ςπρνθνηλσληθή ζύλζεζε ηνπ λένπ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα 

ζπκβαδίζεη κε ηηο επηβαιιόκελεο αλάγθεο.   
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Ζ κειέηε απηνύ ηνπ είδνπο ησλ θνηλσληθώλ θαηλνκέλσλ θαζίζηαηαη αλαγθαία ζε κία 

επνρή γεκάηε αληηθάζεηο, νπνύ νη δηαθνξέο ζπλππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο θαη θπξηαξρεί ε 

αθξόηεηα. Οη έθεβνη ιακβάλνπλ ακθίδξνκα θνηλσληθά κελύκαηα θαη γηα ην ιόγν απηό νη 

αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπο δηαζηξεβιώλνληαη. Σελ ζηηγκή πνπ νη πεξηζζόηεξνη έθεβνη έρνπλ 

απμεκέλν βάξνο, ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηελ ζσκαηηθή εηθόλα θαη εκθάληζε. Καη’ απηόλ ηνλ 

ηξόπν, νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνί θαλόλεο θαη πξόηππα δεκηνπξγνύλ κία πξνβιεκαηηθή 

θνπιηνύξα, ε νπνία αζθεί πίεζε θαη πξνθαιεί δπζαξέζθεηα γηα θάζε ζσκαηόηππν. Σα 

δεδνκέλα απηά δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ εθήβσλ. Ζ 

ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηέηνηνπ είδνπο θαηλνκέλσλ πξνθαιεί αλεζπρία σο πξνο 

ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ζηελ επαίζζεηε απηή ειηθία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δνκείηαη 

ε πξνζσπηθόηεηα. Γηα λα θαηαλνεζεί πιήξσο ε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη απαξαίηεην 

λα κειεηεζνύλ νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ. 

ηελ παξνύζα εξγαζία, αξρηθά παξνπζηάδεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ζρεηηθά κε 

ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή παρπζαξθία. Πεξηγξάθνληαη ηα αίηηα θαη νη ζπλέπεηεο ηεο, ηδίσο νη 

ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο από ηηο ςπρνθνηλσληθέο 

επηπινθέο όπσο ν ζηηγκαηηζκόο, ε ρακειή απηνεθηίκεζε, ν απνθιεηζκόο θ.α..  Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδεηαη ν ξόινο ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο, σο αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θαηαλόεζεο 

ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη νη λένη ην ζώκα, θαη θαη’ επέθηαζε ην επηπιένλ 

βάξνο ηεο παρπζαξθίαο. Παξάιιεια, αλαιύεηαη ν ξόινο ησλ πξνβαιιόκελσλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ πξνηύπσλ γηα ηελ ηδαληθή εηθόλα ηνπ ζώκαηνο πνπ επηβάιιεηαη, ελώ 

ηαπηόρξνλα εμεηάδεηαη ν πιηζκόο, ν νπνίνο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε κέζα από ην ηδαληθό ηεο επκάξεηαο πνπ πξνβάιιεηαη.  

ηόρνο ηεο κειέηεο είλαη, λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύλ θαη 

ζθέθηνληαη νη έθεβνη ζηε ζεκεξηλή επνρή γηα ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε, αλεμάξηεηα από 

ην ζσκαηόηππό ηνπο. πγθεθξηκέλα, εξεπλάηαη ν ηξόπνο πνπ ηα πξνβαιιόκελα 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πξόηππα επεξεάδνπλ ηνπο εθήβνπο, ηόζν σο πξνο ηελ απηνεθηίκεζε 

θαη ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ εμσηεξηθή ηνπο εηθόλα, αιιά θαη σο πξνο ην βαζκό επέλδπζεο 

ζηελ εκθάληζε ηνπο. ηελ ζρέζε απηή εμεηάδνληαη παξάγνληεο όπσο ην θύιν, ν 

ζσκαηόηππνο θαη κειεηάηαη ν ξόινο ηνπ πιηζκνύ σο ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο πξνβαιιόκελεο 

απηήο θνπιηνύξαο.  Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηόο ν ηξόπνο πνπ ε εκθάληζε επεξεάδεη 

ηε δσή ησλ εθήβσλ, νη νπνίνη δηακνξθώλνπλ αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

θάησ από ηελ επίδξαζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβνιώλ.  

πγθεθξηκέλα, ζην πξώην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νξηζκέλα ζσκαηνκεηξηθά εξγαιεία, 

ηα νπνία είλαη ρξήζηκα ζηελ θαηάηαμε ησλ εθήβσλ κε βάζε ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηε 
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ζύζηαζε θαη ηνλ ηύπν ηνπ ζώκαηνο. Παξάιιεια, αλαθέξνληαη θαη θάπνηεο γεληθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξόβιεκα ηεο παρπζαξθίαο ζηνπο εθήβνπο ηεο ζεκεξηλήο 

θνηλσλίαο. 

ην δεύηεξν θεθάιαην αλαιύνληαη πεξηγξαθηθά νη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

εκθάληζε ηεο παρπζαξθίαο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο.  Παξάιιεια, ζην ηξίην θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ν ξόινο ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ζηελ επαίζζεηε παηδηθή θαη εθεβηθή 

ειηθία. Ζ εμσηεξηθή εηθόλα απνηειεί βαζηθό θξηηήξην γηα ηε δηακόξθσζε ζπκπεξηθνξώλ θαη 

αληηιήςεσλ πνπ αλαπηύζζνπλ νη λένη γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο γύξσ ηνπο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο 

παρπζαξθίαο. ην ζεκείν απηό εμεηάδεηαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ην πιενλάδνλ βάξνο ζηελ 

ςπρνθνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε. Αλαιύεηαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο γύξσ ηνπο ζηα 

δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πιαίζηα κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή θαη ν ηξόπνο αληηκεηώπηζεο 

ησλ παηδηώλ θαη εθήβσλ κε επηπιένλ βάξνο από ην άκεζν θαη έκκεζν πεξηβάιινλ ηνπο. 

ην πέκπην θεθάιαην, γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηνλ ξόιν ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ηα πξνβαιιόκελα πξόηππα ππαγνξεύνπλ ζηνπο εθήβνπο 

πνηά πξέπεη  λα είλαη ε εηθόλα ηνπ ζώκαηόο ηνπο θαη πσο ζα ηελ απνθηήζνπλ. Πεξηγξάθεηαη ε 

επηβνιή θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ θαλόλσλ ζηελ δηακόξθσζε αληηιήςεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξώλ ζρεηηθά κε ηελ ηδαληθή εηθόλα ηνπ ζώκαηνο κε βάζε ηα πξνβαιιόκελα 

πξόηππα. 

ην έθην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ν πιηζκόο πνπ επηβάιιεηαη σο ζεκαληηθό ηδαληθό ηεο 

ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Δπηπιένλ, πεξηγξάθεηαη ν ξόινο ηνπ ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, σο 

απαξαίηεην ζηνηρείν γηα λα επηηεπρζεί ε ηέιεηα ζσκαηηθή εηθόλα. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην, αλαδεηείηαη ν ηξόπνο πνπ ε εμσηεξηθή εκθάληζε επεξεάδεη 

ηελ ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ εθήβσλ. πγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη πσο επηδξά ε 

ζσκαηηθή εκθάληζε ζηελ απηνεθηίκεζε, αλάινγα κε ην ζσκαηόηππν. Δπίζεο, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί θαηά πόζν νη λένη επελδύνπλ ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη πσο ηα 

πξνβαιιόκελα πξόηππα νκνξθηάο εζσηεξηθεύνληαη ή απνξξίπηνληαη από απηνύο. Διέγρνληαη 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ην θύιν, ηνλ ηύπν ηνπ ζώκαηνο θαη ηα επίπεδα ηεο 

απηνεθηίκεζεο. Λόγσ ηνπ όηη ην ηδαληθό ηνπ ηέιεηνπ ζώκαηνο πξνβάιιεηαη καδί κε ην 

ηδαληθό ηεο επκάξεηαο, κειεηάηαη αλ νη πιηζηηθέο ηάζεηο αιιειεπηδξνύλ κε ηελ εζσηεξίθεπζε 

ησλ πξνηύπσλ θαη ηελ επέλδπζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε. Γειαδή, εάλ νη έθεβνη ζπλδένπλ 

απηά ηα δπν θαη εάλ, όζνη εζσηεξηθεύνπλ ηα πξνβαιιόκελα πξόηππα πεξί ηδαληθνύ ζώκαηνο, 

εζσηεξηθεύνπλ, επίζεο, θαη ηε ζεκαζία απόθηεζεο ησλ πιηθώλ αγαζώλ. ην ηέινο, 

πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία πξνέθπςαλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν 

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1.1 σκαηνκέηξεζε 
 

Σν ζώκα έρεη εμέρνπζα ζεκαζία γηα ηελ δσή ηνπ αηόκνπ, θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό 

ξόιν ζε παξάγνληεο ζρεηηθνύο κε ηελ πγεία θαη ηελ εκθάληζή. Σν βάξνο απνηειεί ελδεηθηηθό 

θνκκάηη ηεο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ιακβάλεηαη ζπρλά ππόςε ζηελ κειέηε ηεο 

εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο θπζηθήο θαηάζηαζεο. Ζ ζσκαηνκέηξεζε έρεη σο ζηόρν ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηόκνπ. Τπάξρνπλ πνιιέο δηαγλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο, κε βάζε ηηο νπνίεο αμηνινγείηαη θαη ηαμηλνκείηαη ην βάξνο, ζύκθσλα κε γεληθώο 

πξνθαζνξηζκέλνπο δείθηεο.  Με απηό ηνλ ηξόπν ην άηνκν θαηαηάζζεηαη σο πξνο ηελ 

ζύζηαζε θαη ηνλ ηύπν ηνπ ζώκαηνο ηνπ. Ζ παρπζαξθία αλαγλσξίδεηαη σο κηα ζεκαληηθή 

λόζνο κε πνιιέο θαη επηθίλδπλεο επηπηώζεηο γηα ηελ πγεία. Γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο είλαη 

απαξαίηεηε ε αλάιπζε ηνπ βάξνπο θαη ηεο ζύζηαζεο ηνπ ζώκαηνο.  

Ο ππνινγηζκόο ηνπ Γείθηε Μάδαο ώκαηνο (ΓΜ), ηεο πεξηκέηξνπ ηεο κέζεο, ηνπ 

ιόγνπ ηεο πεξηθέξεηαο κέζεο θαη ηζρίσλ ή ηνπ πάρνπο ηεο δεξκαηηθήο πηπρήο, απνηεινύλ 

παξαδείγκαηα γηα ηελ γξήγνξε αλίρλεπζε ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη ηεο ζύζηαζεο ηνπ ζώκαηνο. 

Ζ πην ζπρλή, εύθνιε θαη επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδνο κέηξεζεο είλαη ν ΓΜ θαη ν 

ππνινγηζκόο ηεο εθαηνζηηαίαο ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην άηνκν. Οη δείθηεο απηνί 

αληηπξνζσπεύνπλ ην ζσκαηηθό ιίπνο πνπ ελδείθλπηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν βάξνο θαη ύςνο, 

κε βάζε ζηαζκηζκέλα  πξνθαζνξηζκέλα όξηα (Wieland, Claude,  &Martin, 2004). 

πσο αλαθέξζεθε, ε αμηνιόγεζε ελόο αηόκνπ γίλεηαη κέζσ ηεο εθηίκεζεο ηνπ ΓΜ, ν 

νπνίνο ππνινγίδεηαη από ην πειίθν ηνπ βάξνπο θαη ην ηεηξάγσλν ηνπ ύςνπο ηνπ αηόκνπ: 

ΓΜ= kg/m
2 

. Με βάζε ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη, ην άηνκν ηαμηλνκείηαη αλάινγα κε ην 

βάξνο ηνπ. Γηα λα ραξαθηεξηζζεί θάπνηνο εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ, ζα πξέπεη ν δείθηεο 

ηνπ λα θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην 18.6 – 24.9. Δάλ, ν δείθηεο είλαη κηθξόηεξνο από 18.5, ηόηε 

ην άηνκν θαηεγνξηνπνηείηαη σο ιηπνβαξέο θαη είλαη αλαγθαίν λα αλαθηήζεη βάξνο. Δίλαη 

πηζαλό, άηνκα κε ηόζν ρακειό δείθηε λα ραξαθηεξίδνληαη από θάπνηα ζνβαξή δηαηξνθηθή 

δηαηαξαρή (πρ. Αλνξεμία). Από ηελ άιιε, ν δείθηεο πνπ είλαη κεγαιύηεξνο από ην 25 δείρλεη 

όηη ην άηνκν έρεη πεξηζζόηεξν βάξνο από ην θπζηνινγηθό θαη θαηαλέκεηαη σο ππέξβαξν. 

Αλάινγα κε ηα επίπεδα ηνπ ιίπνπο ην άηνκν απηήο ηεο θαηεγνξίαο, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

σο παρύζαξθν πξώηνπ βαζκνύ. Σέινο, όζσλ ν δείθηεο είλαη άλσ ηνπ 30, αλήθνπλ ζηελ νκάδα 
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ησλ παρύζαξθσλ δεπηέξνπ βαζκνύ ή θαη άλσ, όπνπ είλαη αλαγθαία ε απώιεηα βάξνπο κε 

ζθνπό λα πξνθπιαρζεί ε πγεία ηνπ αηόκνπ. πρλά νη όξνη ππέξβαξνο θαη παρύζαξθνο 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο ηαπηόζεκνη, όκσο ηαηξηθά ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δείθηεο, ε 

νπνία δηαρσξίδεη απηέο ηηο δύν θαηαζηάζεηο (Κπξίηζε, Παπιή, & Λνπθίδνπ, 2011).  

Ο δείθηεο απηόο θαηαλέκεηαη ζε εθαηνζηηαίεο ζέζεηο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην 

θύιν. Έλα άηνκν ραξαθηεξίδεηαη σο παρύζαξθν όηαλ ν ΓΜ είλαη πςειόηεξνο ή ίζνο  κε 

ηελ 95
ε
 εθαηνζηηαία ζέζε, ελώ ηαμηλνκείηαη σο ππέξβαξν όηαλ ν δείθηεο ηνπ είλαη αλάκεζα 

ζηελ 85
ε
 – 95

ε
 ζέζε. Από ηελ άιιε, ρακειόηεξα  από ηελ 5

ε
 εθαηνζηηαία ζέζε ην άηνκν 

ραξαθηεξίδεηαη σο ιηπνβαξέο. Γηα λα εληαρζεί θάπνηνο ζηα θπζηνινγηθώο  θαζνξηζκέλα 

πιαίζηα ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ 5
ε
 θαη ηελ 85

ε
 ζέζε(Κπξίηζε, Παπιή& 

Λνπθίδνπ, 2011). Οη δείθηεο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο δηαθέξνπλ από απηνύο ησλ 

ελειίθσλ σο πξνο ηηο ηηκέο αλά θαηεγνξία. Σν παηδηθό ζώκα έρεη δηαθνξεηηθή ζύζηαζε 

αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θύιν θαη ην αλαπηπμηαθό επίπεδν. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ζα πξέπεη 

θάπνηνο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθόο ζηνλ ραξαθηεξηζκό πνπ ζα δώζεη. Παξαθάησ 

παξαηίζεηαη  ν πίλαθαο ησλCole, Bellizzi, Flegal θαηDietz (2000) κε ηα νξηαθά ζεκεία ησλ 

δεηθηώλ, ζε παηδηά ειηθίαο 2-18 εηώλ. 

 

Πίλαθαο 1: Οξηαθά ζεκεία ΓΜ  2-18 εηώλ (Cole, Bellizzi, Flegal, & Dietz, 2000) 
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 Σέινο, αμηνζεκείσην είλαη όηη ηα όξηα ηνπ δείθηε απηνύ είλαη δπλαηό λα κεηαθηλεζνύλ 

ζηαδηαθά, αλάινγα κε ηελ δηαθύκαλζε ηνπ βάξνπο ησλ αηόκσλ, αλά ηελ πνξεία ησλ ρξόλσλ. 

πγθεθξηκέλα, ε 95ε εθαηνζηηαία ζέζε βάξνπο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, έρεη απμεζεί ηα 

ηειεπηαία είθνζη ρξόληα, ιόγσ ηεο γεληθόηεξεο αύμεζεο ηνπ βάξνπο ζε θνξίηζηα θαη αγόξηα. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αύμεζε ηνπ ΓΜ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην 2025 από 30% , πνπ είλαη 

πιένλ, ζε πεξηζζόηεξν από 40%. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ηα παρύζαξθα παηδηά θαη έθεβνη 

παξνπζηάδνπλ ζηαδηαθά, κηα κεγαιύηεξε ηάζε πξνο επηπιένλ βάξνο. πλεπώο, νη αιιαγέο 

πνπ πθίζηαηαη ε θνηλσλία έρεη άκεζν αληίθηππν ζηνλ νξγαληζκό θαη  νη απμαλόκελεο ηηκέο 

ησλ πνζνζηώλ απηώλ πξνθαινύλ έληνλε αλεζπρία, (Wieland, Claude&Martin, 2004). 

 

1.2 Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 
 

Ζ παρπζαξθία απνηειεί έλα δηεζλέο πξόβιεκα γηα ηελ δεκόζηα πγεία, πνπ θπξηαξρεί 

ηνλ ηειεπηαίν αηώλα, εηδηθόηεξα ζηηο πεξηνρέο ηεο Γύζεο θαη έρεη ιάβεη ηε κνξθή κάζηηγαο. 

Χο παρπζαξθία νξίδεηαη από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο ε θιηληθή θαηάζηαζε θαηά 

ηελ νπνία ππάξρεη κε θπζηνινγηθή ή ππεξβνιηθή ζπζζώξεπζε ζσκαηηθνύ ιίπνπο, πνπ κπνξεί 

λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ πγεία ελόο αηόκνπ (WHO, 2000). Σν ππέξκεηξν βάξνο ζηα παηδηά 

ζεσξείηαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ηνκείο κειέηεο, ιόγσ ηνπ επηπνιαζκνύ πνπ 

παξαηεξείηαη. ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο (ΠΟΤ), ε παηδηθή παρπζαξθία 

επεξεάδεη πνιιέο νηθνγέλεηεο θπξίσο ησλ κεζαίσλ θαη ρακειώλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ πνπ 

δνπλ ζηα αζηηθά θέληξα. ε παγθόζκηα θιίκαθα, παξαηεξήζεθε όηη ην 2013 πεξίπνπ 42 

εθαηνκκύξηα παηδία θάησ ησλ πέληε εηώλ ήηαλ παρύζαξθα. Δπηπιένλ, ην 2009 έλα ζηα δέθα 

παηδηά ήηαλ παρύζαξθν. Σαπηόρξνλα κε ηα παξαπάλσ, ππνινγίδεηαη πσο ν αξηζκόο ησλ 

παρύζαξθσλ θαη ππέξβαξσλ παηδηώλ ην 2025 ζα αγγίμεη ηα 70 εθαηνκκύξηα, αλ νη ζπλζήθεο 

δελ αιιάμνπλ (WHO, 2014).   

ε ζπλνιηθό επίπεδν νη λένη πνπ έρνπλ απμεκέλν βάξνο θαη κπνξνύλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνύλ είηε σο ππέξβαξνη, είηε σο παρύζαξθνη αλέξρνληαη ζηα 170 εθαηνκκύξηα. 

Οη ππέξβαξνη θαίλεηαη λα απμάλνληαη ξαγδαία ζρεδόλ ζε όιεο ηηο ρώξεο είηε ρακεινύ είηε 

πςεινύ νηθνλνκηθνύ επηπέδνπ. Αμίδεη λα επηζεκαλζνύλ απηνί νη αξηζκνί, θαζώο νη 

κειινληηθέο ζπλέπεηεο είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία (WHO, 2012).  

Από ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη έπεηηα παξαηεξείηαη κηα ξαγδαία αύμεζε ησλ 

πνζνζηώλ θπξίσο ζηελ Δπξώπε, Ακεξηθή θαη Απζηξαιία. Από κηα αλαζθόπεζε ησλ Wang 
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θαη Lim παξαηεξήζεθε πσο ζηελ Δπξώπε ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ είλαη ππέξβαξα 

απνηεινύλ ην 20% εθ ησλ νπνίσλ ην 5% είλαη παρύζαξθα. ηελ βόξεηα Ακεξηθή (Ζ.Π.Α θαη 

Καλαδάο) ηα πνζνζηά απηά αγγίδνπλ ην 30% θαη ην 15% αληίζηνηρα. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί 

πσο ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά αλήθαλ ζηνλ δπηηθό θόζκν θαη ζηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο αιιά 

θαη ζηελ λόηηα Αθξηθή, ζε θάπνηεο εζλόηεηεο ηεο Αλαηνιήο θαη ζε νξηζκέλα θξάηε ηεο 

Αζίαο θαη ηνπ Δηξεληθνύ. Δηδηθόηεξα, ε Ακεξηθή θαη νη Μεζνγεηαθέο ρώξεο θαίλεηαη λα 

βξίζθνληαη ζηηο πςειόηεξεο θιίκαθεο κε πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ην 20-40%  (Wang&Lim, 

2012). 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, ηα πνζνζηά ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο είλαη αξθεηά 

πςειά θαη ην θαηλόκελν απηό έρεη ιάβεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο.  πγθεθξηκέλα, ζε κία 

έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2004 από ηελ  Α' Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, 

παξαηεξήζεθε όηη ηα παρύζαξθα παηδία θαη έθεβνη αλέξρνληαη ζην 30% θαη ε Διιάδα 

βξίζθεηαη ζηηο πξώηεο ζέζεηο επηθηλδπλόηεηαο (Chiotis, Krikos, Tsiftis, Hatzisymeaon,  

Maniati-Christidi & Dacou-Voutetakis, 2004). Απηά ηα δεδνκέλα επηβεβαηώλνληαη θαη από 

άιιεο ζρεηηθέο κειέηεο, όπνπ θάλεθε όηη ηα παρύζαξθα παηδηά απνηεινύλ ην 16% γηα ηα 

αγόξηα θαη ην 15,5% γηα ηα θνξίηζηα ήδε από ηα πξώηα πέληε ρξόληα δσήο. Σα πςειά 

πνζνζηά παξαηεξνύληαη ηα δύν πξώηα έηε θαη έπεηηα (Manios, Costarelli, Kolotourou, 

Kondakis, Tzavara & Moschonis, 2007). ηα κεγαιύηεξα παηδηά ηα πνζνζηά δηαηεξνύληαη, 

κε ην 30% πεξίπνπ λα είλαη ππέξβαξα θαη ην 11.7% παρύζαξθα (12,9% ζηα θνξίηζηα θαη 

10,6% ζηα αγόξηα).  Σα πνζνζηά γηα ηα αγόξηα θαίλεηαη λα είλαη πςειόηεξα από ηα θνξίηζηα 

αλεμάξηεηα από ην ειηθηαθό επίπεδν (Farajian, Risvas, Karasouli, Pounis, Kastorini, 

Panagiotakos, etal., 2011).  

Από ηελ άιιε, ζε κηα πξόζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα  θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ πξώησλ ρξόλσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα πνζνζηά παηδηθήο θαη εθεβηθήο 

παρπζαξθίαο παξνπζίαζαλ κηα κηθξή ππνρώξεζε. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα απνηειείην από 

παηδηά  6-16 εηώλ θαη παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ πνζνζηώλ παρπζαξθίαο θαη ζηα δύν θύια 

από 43% ζην 37,3% γηα ηα αγόξηα θαη από 33,4% ζην 26,9% γηα ηα θνξίηζηα. Δπηπιένλ, ην 

πνζνζηό ησλ παηδηώλ κε βάξνο εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ, απμήζεθε ζεκαληηθά, ελώ ην 

πνζνζηό απηώλ κε βάξνο ρακειόηεξν από ηα επηηξεπηά όξηα, απμήζεθε ειάρηζηα. Αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί όηη ηα παηδηά 6-7 εηώλ εκθάληζαλ πεξηζζόηεξν απμεκέλα πνζνζηά, ελώ ζηνπο 

εθήβνπο θαη εηδηθά ζηα θνξίηζηα ηα πνζνζηά ήηαλ κεησκέλα. Κάηη ηέηνην ίζσο ππνδεηθλύεη 

όηη ε επηδεκία απηή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε κηθξόηεξεο ειηθίεο, εηδηθόηεξα θαηά ηελ πξνζρνιηθή 

πεξίνδν (Kleanthous, Dermitzaki, Papadimitriou,Papaevangelou &  Papadimitriou, 2015).   
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Ο επηπνιαζκόο δηαθέξεη σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ πιεζπζκνύ 

πνπ κειεηάηαη. Από ηα δεδνκέλα παξαηεξείηαη πσο ζηηο βηνκεραλνπνηεκέλεο ρώξεο ηα 

κεγαιύηεξα πνζνζηά αληρλεύνληαη ζε παηδηά νηθνγελεηώλ κε ρακειό θνηλσληθό-νηθνλνκηθό 

επίπεδν. Αληίζεηα ζηα παηδηά ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ, ε παρπζαξθία έρεη πεξηζζόηεξεο 

πηζαλόηεηεο εκθάληζεο ζηηο κεζαίεο θαη πςειέο θνηλσληθέο ηάμεηο. Δπηπιένλ, ζε 

αλαπηπγκέλεο ρώξεο, ηα παηδηά πνπ δνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο είραλ πςειόηεξν βάξνο από 

απηά ησλ αζηηθώλ θέληξσλ, θάηη πνπ ζπλέβαηλε αληίζηξνθα ζηα παηδηά αλαπηπζζόκελσλ 

ρσξώλ (Wieland, Claude & Martin, 2004).  

πσο θαίλεηαη από ηα παξαπάλσ, ην θαηλόκελν ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο παίξλεη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη πιήηηεη ζεκαληηθό πνζνζηό ηεο παγθόζκηαο θνηλσλίαο. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα κειεηεζνύλ ηα αίηηα θαη λα θαηαλνεζνύλ θαιύηεξα νη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ πξόθιεζε ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν 

ΑΗΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ 

Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαζνξίδνληαη από πνιινύο παξάγνληεο θαη επηδξνύλ ζηελ 

πγεία θαη ηε ζσκαηηθή δηάπιαζε ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ εθήβνπ. Ζ ειηθηαθή απηή πεξίνδνο, 

είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεαξνύ αηόκνπ, θαζώο πξαγκαηνπνηνύληαη 

πνιπεπίπεδεο αιιαγέο. Ζ παηδηθή θαη εθεβηθή παρπζαξθία, πνπ παξαηεξείηαη ζε έλα πνιύ 

κεγάιν πνζνζηό αλειίθσλ παγθνζκίσο, ζπλήζσο παξεκβάιιεηαη από ηελ αιιειεπίδξαζε 

γελεηηθώλ/θιεξνλνκηθώλ, αλαπηπμηαθώλ θαη ςπρνθνηλσληθώλ παξακέηξσλ. πλεπώο, είλαη 

δύζθνιν λα αλαγλσξηζηνύλ κε αθξίβεηα ηα αίηηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο. 

Γελεηηθνί παξάγνληεο κπνξνύλ λα ζπζρεηηζηνύλ κε ηελ εκθάληζε ηεο παρπζαξθίαο. 

Μέζα από έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί πσο ην 25-40% ηνπ ΓΜ είλαη θιεξνλνκήζηκν (WHO, 

1997). Παξάιιεια, ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θιεξνλνκηθόηεηα, πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί 

ζε κειέηεο δηδύκσλ θαη πηνζεηεκέλσλ παηδηώλ, θαλεξώλνπλ κηα γελεηηθή ζπκβνιή ηνπ ΓΜ 

κεηαμύ 40-70%. Δίλαη ζαθέο, όηη δηαθνξεηηθά άηνκα έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε γελεηηθή 

πξνδηάζεζε ζην λα απνζεθεύνπλ ππεξβνιηθή ζεξκηδηθή πξόζιεςε κε ηε κνξθή ιίπνπο. Ο  

βαζκόο ζηνλ νπνίν απηέο νη ζεξκίδεο απνζεθεύηεθαλ σο ιίπνο, αιιά ε ηάζε πνπ ην θάζε 

δεπγάξη δηδύκσλ απνζήθεπε ζεκαληηθή πνζόηεηα ιίπνπο, ήηαλ αμηνζεκείσηα παξόκνηα, 

ππνδειώλνληαο όηη γελεηηθνί παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηελ επαηζζεζία ελόο αηόκνπ λα 

θεξδίζεη βάξνο ζε έλα πεξηβάιινλ (Farooqi, 2005). 

Ζ θιεξνλνκηθόηεηα ζην βάξνο ελόο αηόκνπ, δελ απνηειεί απνθιεηζηηθό αίηην γηα ηελ 

επηδεκία ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο. Τπάξρνπλ άιινη, πεξηβαιινληηθνί θαη θνηλσληθνί 

παξάκεηξνη πνπ απαηηνύλ αληίζηνηρε πξνζνρή. Έηζη, νη Strauss θαη Knight (1999), βξήθαλ 

πσο ν απμεκέλνο ΓΜ ελδέρεηαη λα επεξεάδεηαη από άιινπο παξάγνληεο, όπσο ην 

νηθνλνκηθό επίπεδν, ηελ γλσζηηθή δηέγεξζε ηνπ παηδηνύ, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, αιιά 

θαη από ην ΓΜ ηεο κεηέξαο.  Ζ ζσκαηηθή θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο απνηειεί ηνλ βαζηθόηεξν 

δείθηε πςειώλ πηζαλνηήησλ εκθάληζεο παηδηθήο παρπζαξθίαο (Strauss & Knight, 1999). Ζ 

κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα παηδηά πνπ κεγαιώλνπλ κόλν κε ηελ κεηέξα 

ηνπο, είλαη επθνιόηεξν λα εκθαλίζνπλ πεξηηηό βάξνο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό, όηη πνιιά 

παρύζαξθα παηδηά πξνέξρνληαη από δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο κε ελδεηθηηθά γλσξίζκαηα 

ηελ γνληθή απόξξηςε, ηηο δηακάρεο θαη ηελ απνδηνξγάλσζε. Απηά ηα δεδνκέλα, όκσο, δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, θαζώο ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο νηθνγέλεηαο 
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παιαηόηεξα θαη ζήκεξα έρεη δηαθνξνπνηεζεί, όπσο έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά θαη ην πνζνζηό 

ησλ παρύζαξθσλ παηδηώλ (Gibson, Byrne, Davis & Blair, 2007). 

Μία αθόκε παξάκεηξνο, πνπ αμίδεη λα εμεηαζζεί είλαη ην «γξήγνξν θαγεηό»
1
 θαη ηα 

ζλαθ. Σα ζπγθεθξηκέλα έρνπλ επηθξαηήζεη ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ αηόκσλ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη απνηεινύλ πςειό παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ παρπζαξθία, ηόζν 

ζηα παηδηά, όζν θαη ζηνπο ελήιηθεο. Από κειέηεο παξαηεξείηαη, πσο άηνκα, πνπ 

θαηαλαιώλνπλ ηέηνηνπ είδνπο θαγεηό, έρνπλ πςειόηεξε εηζξνή ελέξγεηαο, ελώ ε δηαηξνθηθή 

αμία είλαη πνιύ ρακειή, ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ δελ θαηαλαιώλνπλ γξήγνξν θαγεηό 

(Paeratukul, et al., 2003). Οη ηξνθέο απηέο είλαη πινύζηεο ζε ιηπαξά θαη ζάθραξα, αιιά έρνπλ 

ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πγηή ζπζηαηηθά γηα ηνλ νξγαληζκό, όπσο γηα παξάδεηγκα 

βηηακίλεο, κέηαιια, ηρλνζηνηρεία, θ.α. (Κπξίηζε, Παπιή & Λνπθίδνπ, 2011). 

 Πνιινί είλαη νη παξάκεηξνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηθξάηεζε απηνύ ηνπ είδνπο 

θαγεηνύ. Οη γνλείο ιείπνπλ πνιιέο ώξεο από ην ζπίηη θαη δελ πξνιαβαίλνπλ λα παξέρνπλ ζην 

παηδί ζπηηηθό θαγεηό. Παξάιιεια ε ρακειή ηηκή ησλ fast food θαζώο θαη ε ππεξβνιηθή 

πξνώζεζε θαη δηαθήκηζή ηνπο από ηα κέζα, επεξεάδνπλ ηα παηδηά, ηα νπνία είλαη αζώνη 

απνδέθηεο απηήο ηεο έκκεζεο θνηλσληθήο πίεζεο (Κπξίηζε, Παπιή & Λνπθίδνπ, 2011). Σα 

ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα είλαη ζε ζπλάξηεζε κε όζα έρνπλ εηπσζεί γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε 

ζην δηαηηνιόγην ησλ παηδηώλ αλά ην πέξαζκα ησλ δεθαεηηώλ. Δπηθξαηεί κηα απμεκέλε 

πξόζιεςε ιηπαξώλ ηξνθώλ θαη πνιιέο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από άιιεο πςειήο ζεξκηδηθήο 

αμίαο (Wieland, Claude & Martin, 2004). Δπηπιένλ, έρεη παξαηεξεζεί κία γεληθόηεξε 

ειάηησζε ζηελ θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ από ηα παηδηά θαη ηαπηόρξνλα κία 

γεληθόηεξε κείσζε ησλ πξνηηκήζεσλ γηα όζπξηα ή ςάξηα. ια απηά απνηεινύλ πγηεηλέο 

επηινγέο γηα ηελ δηαηξνθή επεηδή παξέρνπλ όιεο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ αλάπηπμε (Κπξίηζε, Παπιή & Λνπθίδνπ, 2011) . 

Οη αιιαγέο ζηε δηαηξνθή πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε αλαςπθηηθώλ, 

ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο, ιόγσ ηεο πςειήο πξόζιεςεο 

ελέξγεηαο (James, Thomas, Cavan & Kerr, 2004∙ Troiano, Briefel, Carroll & Bialostosky, 

2000). ε κία κειέηε  ησλ Ludwig, Peterson θαη Gortmaker (2001) ζε παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, παξαηεξήζεθε όηη ε ππεξθαγία θαη ε θαηαλάισζε αλαςπθηηθώλ εκθαλίδεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ παρπζαξθία,. Δπηπξνζζέησο, εμεηάζζεθε ν ξόινο ηεο ηειεόξαζεο ζην 

απμεκέλν βάξνο. πγθεθξηκέλα, ε έθζεζε ζε δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινπλ αλαςπθηηθά θαη 

                                                 
1
 Φαγεηό ρακειήο πνηόηεηαο θαη πεξηεθηηθόηεηαο ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ, ην νπνίν εθιατθεπκέλα νξίδεηαη 

σο fastfood. 
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θαγεηά ηέηνηνπ είδνπο, αιιειεπηδξνύλ κε ηνλ δείθηε κάδαο ζώκαηνο ησλ παηδηώλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Σαπηόρξνλα, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ κεησκέλε 

θαηαλάισζε ζεξκίδσλ θαη ζηελ αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο. Παξαηεξήζεθε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δηαθεκίζεηο ησλ «γξήγνξσλ θαγεηώλ» θαη ηελ παηδηθή ππεξθαγία 

θαη παρπζαξθία, πνπ ππνδειώλεη πσο ηα παηδηά απηώλ ησλ ειηθηώλ είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπή 

ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβνιέο. Ζ έθζεζε ζε πςειήο ζεξκηδηθήο θαη ηαπηόρξνλα ρακειήο 

ζξεπηηθήο αμίαο θαγεηά εγθαζηζηά κηα γεληθόηεξε ηάζε πξνο  αλζπγηεηλέο δηαηξνθηθέο 

επηινγέο (Andreyeva, Kelly & Harris, 2011).   

Δθηόο όκσο από ηελ πξόζιεςε ελέξγεηαο, θύξην ξόιν ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

δηαδξακαηίδεη ην επίπεδν θπζηθήο άζθεζεο. Ζ αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο κάδαο ηνπ ζώκαηνο 

εμαξηάηαη όρη κόλν από ηελ εηζξνή ελέξγεηαο, αιιά θαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηή 

θαηαλαιώλεηαη. Δίλαη γλσζηό όηη ν νξγαληζκόο δαπαλά ελέξγεηα γηα λα δηαηεξήζεη ηα 

επίπεδα ηνπ εζσηεξηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζηαζεξά, δειαδή ζε ζπλζήθεο εξεκίαο. Απηό 

απνηειεί ηνλ βαζηθό κεηαβνιηθό ξπζκό. Δπηπιένλ, ζηελ ζεσξία ηεο ζεξκνγέλεζεο 

αλαθέξεηαη πσο, όζν απμάλεηαη ην επίπεδν ηνπ ιίπνπο, ηόζν πεξηζζόηεξν κεγαιώλεη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο, ε νπνία απαηηεί πεξηζζόηεξε ελέξγεηα γηα λα δηαηεξεζεί (Pinel, 

2009).   

Σα παξαπάλσ ζπζρεηίδνληαη κε ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ γηα ηνλ ξόιν ηεο άζθεζεο 

ζηελ παρπζαξθία. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε πσο ηα παρύζαξθα θαη ππέξβαξα παηδηά δελ 

αζθνύληαη ηόζν, όζν ηα ππόινηπα παηδηά θαη κάιηζηα επηζεκαίλεηαη ν ξόινο ησλ 

θαηάιιεισλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ,  όπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηαλάισζε ζσζηνύ πξσηλνύ 

θαη νη πγηεηλέο επηινγέο θαγεηνύ, ζηελ δηαηήξεζε θπζηνινγηθνύ ζσκαηηθνύ βάξνπο. ε 

ζπλδπαζκό  κε ηα παξαπάλσ, ηνλίδεηαη πσο ηα παρύζαξθα παηδηά πεξλνύλ πνιύ ρξόλν ζε 

θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο γηα παξάδεηγκα ε ηειεόξαζε θαη ν ππνινγηζηήο θαη 

αζθνύληαη ζεκαληηθά ιηγόηεξν. Μάιηζηα, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ επνρώλ εκπνδίδεη, πιένλ, ηα 

παηδηά λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε γεληθόηεξν πιαίζην, κε ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηε 

δόκεζε ησλ πόιεσλ, πνπ  είλαη πεξηζζόηεξν θηιηθή πξνο ηα απηνθίλεηα παξά πξνο ηνπο 

πεδνύο (Vilchis-Gil, 2015∙Xu & Xue, 2016).  

Οξγαληθά αίηηα, όπσο κηα αζζέλεηα ή ε δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηoπ ελδνθξηληθνύ 

ζπζηήκαηνο, είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζνπλ παρπζαξθία, ζε νπνηαδήπνηε ειηθία. Ο 

ππνζπξενεηδηζκόο, ην ζύλδξνκν πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ θ.α. δεκηνπξγνύλ αύμεζε 

ζσκαηηθνύ βάξνπο ζε πνιιά παηδηά θαη εθήβνπο ζε ζεκαληηθό πνζνζηό. Μηα αθόκε, 

παξάκεηξνο είλαη ε αύμεζε ηνπ βάξνπο, πνπ δεκηνπξγείηαη από νξηζκέλα θάξκαθα 

(θνξηηθνζηεξνεηδή, γηα λεπξνςπρηαηξηθέο παζήζεηο θιπ.).  Οη νπζίεο απηέο είλαη δπλαηόλ λα 
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επηβξαδύλνπλ ηνλ κεηαβνιηζκό ην θαζέλα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη λα πξνθαιέζνπλ 

θαηαθξάηεζε πγξώλ ή απμεκέλε όξεμε (Κπξίηζε, Παπιή & Λνπθίδνπ, 2011 ).  

Ζ έιιεηςε ύπλνπ κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ην ζσκαηηθό βάξνο ζηα παηδηά, 

πξνθαιώληαο δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. Παξόιν πνπ ν ΓΜ δελ θαίλεηαη λα επηδξά 

ζηελ δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ, παξαηεξήζεθε όηη απνηειεί παξάγνληα  πνπ ζπκβάιεη ζηε 

κηθξόηεξε δηάξθεηα ηνπ, ζε παηδηά κε δπζθνιίεο ζε απηό ην θνκκάηη. Δπεηδή, ν πςειόο ΓΜ 

ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα όπσο ε άπλνηα, άζζκα θιπ., ελδέρεηαη λα κεηώζεη ηνλ ρξόλν ηνπ 

ύπλνπ ζηα κηθξά παηδηά. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πξνζζέηνπλ θαη έλαλ 

αθόκε δηακεζνιαβεηηθό παξάγνληα ζηε ζρέζε απηή, πνπ είλαη ν ρξόλνο παξαθνινύζεζεο 

ηειεόξαζεο. Ο ρξόλνο πνπ πεξλά ην παηδί ζε θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ε παξαπάλσ, 

πξνθαιείηαη από ηελ κηθξή δηάξθεηα λπθηεξηλήο μεθνύξαζεο. πλεπώο, ηα παηδία πνπ δελ 

θνηκνύληαη ζσζηά δελ έρνπλ αληνρή γηα δξαζηεξηόηεηεο (όπσο ην παηρλίδη) θαη  έηζη δελ 

θαηαλαιώλνπλ ελέξγεηα, αληίζεηα πεξλνύλ ρξόλν ζε θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπο 

μεθνπξάδνπλ(Magee, Caputi & Iverson,2014 ). 

Σέινο, ζεκαληηθέο αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο κπνξνύλ λα επηδξάζνπλ 

ζηελ κειινληηθή εκθάληζε ηεο παρπζαξθίαο ζηα παηδηά. Έρεη παξαηεξεζεί πσο ην θάπληζκα 

(Toschke, Koletzko, Slikker, Hermann & von Kries, 2002), κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ 

ζεκαληηθνύο δείθηεο γηα ηελ πξόθιεζε παηδηθήο παρπζαξθίαο. 

Δίλαη θαλεξό πσο είλαη πνιιά απηά πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ παηδηθή παρπζαξθία θαη ηα 

αίηηα δελ κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ πιήξσο ζε θάζε πεξίπησζε. Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα 

ζπλππάξρνπλ πνιιέο παξάκεηξνη, νη νπνίνη αιιειεπηδξνύλ θαη νδεγνύλ ζηελ αύμεζε ηνπ 

ζσκαηηθνύ βάξνπο. Έλα ζεκαληηθό θνκκάηη πνπ ζπλδέεη ηα αίηηα κε ηηο επηπινθέο ηεο 

παηδηθήο θαη εθεβηθήο παρπζαξθίαο είλαη ε εμσηεξηθή εκθάληζε.  Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ 

ξόινπ ηεο ζπκβάιεη ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο αληίιεςεο ησλ λέσλ απηώλ γηα ηε 

ζσκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν 

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΔΜΦΑΝΗΖ 

Μειεηώληαο ην θαηλόκελν ηεο παρπζαξθίαο γίλεηαη θαηαλνεηό πσο ε ζσκαηηθή 

εκθάληζε κπνξεί λα απνηειέζεη βαζηθό παξάγνληα πξνβιεκάησλ ζηελ επαίζζεηε παηδηθή θαη 

εθεβηθή ειηθία. Σα άηνκα ηελ πεξίνδν απηή εζηηάδνπλ ζην «θαίλεζζαη» θαη όρη ζην «είλαη» 

θαη θξίλνπλ θάπνηνλ κε βάζε απηό ην ζθεπηηθό.  Ζ νξηνζέηεζε ηνπ απνδεθηνύ όζνλ αθνξά 

ην βάξνο θαζνξίδεηαη από θνηλσληθνύο θαλόλεο θαη πξόηππα. 

 Ζ εκθάληζε ηνπ θάζε παηδηνύ θαη εθήβνπ βαζίδεηαη ζε αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε γεληθεπκέλεο δειώζεηο. Ζ γελεηηθή, ε δηαηξνθή θαη ε επθαηξία γηα 

παηρλίδη θαη άζθεζε αιιειεπηδξνύλ ζηελ δηάπιαζε ηνπ ζώκαηνο. Γίλεηαη θαηαλνεηό, πσο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ήβεο δεκηνπξγνύληαη αηζζεηέο δηαθνξέο ζην ζώκα θαη ζηα δύν θύια. Ζ 

αύμεζε κπτθήο κάδαο ζηα αγόξηα θαη ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ ζηα θνξίηζηα είλαη ραξαθηεξηζηηθή. 

Απηό έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ην ιεπηό ζώκα πνπ πξνβάιιεηαη θαη ζεσξείηαη επηζπκεηό. 

Δίλαη ινγηθό, ινηπόλ, λα εγείξνληαη πξνβιεκαηηζκνί ζηνπο εθήβνπο γηα ηελ εμσηεξηθή ηνπο 

εκθάληζε (Feldman, 2009). 

Γελ είλαη απαξαίηεην θάπνηνο λα αγγίδεη ηα επίπεδα παρπζαξθίαο, γηα λα έρεη 

πξόβιεκα κε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ παηδηθή ή εθεβηθή ειηθία. Οη έθεβνη παξνπζηάδνπλ 

δηαζηξεβισκέλεο πεπνηζήζεηο γηα ην βάξνο θαη ηελ ζσκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε γεληθά. κσο, 

ην κεγαιύηεξν πνζνζηό θαίλεηαη λα ππνηηκά ην βάξνο ηνπ εηδηθόηεξα απηνί κε  ΓΜ 

πςειόηεξν από ηελ 85
ε
 εθαηνζηηαία ζέζε (Wang, Liang & Chen, 2009). 

Ζ εμηδαλίθεπζε ηνπ ηέιεηνπ ζώκαηνο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε, 

ήδε από ηελ παηδηθή ειηθία. Καη ηα δύν θύια σο παηδηά κεγαιώλνπλ κε θνύθιεο πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηα ηδαληθά θνηλσληθά πξόηππα. Σν ζώκα ζηηο θνύθιεο Barbie είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα 39% ιεπηόηεξν από απηό κηαο θνπέιαο κε αλνξεμία. Οη αληίζηνηρεο θνύθιεο 

ζηα αγόξηα έρνπλ ζρήκα ελόο εμαηξεηηθά κπώδνπο άληξα ζηα πιαίζηα ζσκαηνδόκεζεο (body 

building). Έηζη, ηα παηδηά εηζβάιινπλ απόηνκα ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηε λννηξνπία θαη 

κεγαιώλνληαο θαηαθξίλνπλ θάζε παξάθιεζε (Dittmar, 2007). 

Σα θνξίηζηα ζεσξνύλ ζεκαληηθό λα είλαη δεκνθηιή, δίλνπλ πξνζνρή ζηελ εμσηεξηθή 

εηθόλα ηνπ εαπηνύ θαη επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν από ηελ δεκνηηθόηεηα, ηελ εκθάληζε, ηελ 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ηα άηνκα πνπ ζαπκάδνπλ. Δζηηάδνπλ  ζηελ απόθιηζε αλάκεζα 

ζην ηδαληθό ζώκα ζε ζύγθξηζε κε ην δηθό ηνπο, θαη θάλνπλ κεγαιύηεξεο πξνζπάζεηεο λα ην 

πεηύρνπλ. Δπηπιένλ, είλαη πεξηζζόηεξν επηξξεπή ζηελ γλώκε ησλ άιισλ θαη αζθνύλ 
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κεγαιύηεξε θξηηηθή ζηνλ εαπηό ηνπο, ζπγθξηηηθά κε ηα αγόξηα ίδηαο ειηθίαο (Golan, Hagay & 

Tamir, 2014). 

Από ηελ άιιε, ηα αγόξηα δειώλνπλ πίεζε γηα αύμεζε ησλ κπώλ θαη όρη ηόζν γηα ηελ 

απώιεηα βάξνπο. Ζ εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπο επεξεάδεηαη από ηα πξνβαιιόκελα πξόηππα, ηα 

νπνία ππνδεηθλύνπλ ηνπο άληξεο κε απμεκέλε κπτθή κάδα, παξάγνληαο πνπ πξνζδίδεη θύξνο 

θαη δύλακε (Ricciardelli, McCabe, Lillis & Thomas, 2006).  Δπηπιένλ, ηα αγόξηα πνπ 

κεηαβαίλνπλ ρξνληθά πην αξγά από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζηελ εθεβεία, εκθαλίδνπλ 

κεησκέλε ηθαλνπνίεζε από ην ζώκα ηνπο, είλαη ιηγόηεξν δεκνθηιή, εκπιέθνληαη 

πεξηζζόηεξν ζε δηακάρεο κε ηνπο γνλείο θαη παξνπζηάδνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα 

(Ricciardelli & McCabe, 2003). Μηα άιιε έξεπλα επηζεκαίλεη πσο ε αληίιεςε γηα ηελ 

εμσηεξηθή εκθάληζε δελ δηακνξθώλεηαη κόλν από ηελ ύπαξμε ή όρη κπτθήο κάδαο. Σνλίδεηαη 

πσο ε αύμεζε ησλ κπώλ ηνπ ζώκαηνο είλαη ραξαθηεξηζηηθό ησλ εθήβσλ πνπ έρνπλ ρακειό 

βάξνο. Δπηπξόζζεηα, δίλεηαη έκθαζε ζην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην απμεκέλν βάξνο ζηα 

αγόξηα, ηα νπνία εθδειώλνπλ κεησκέλε απηνεηθόλα γηα ην ζώκα ηνπο θαη αλεζπρία γηα ηε 

ζσκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηε δηαηξνθή ηνπο (Jones & Crawford, 2005). 

Ζ δηαθπιηθέο δηαθνξέο γηα ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο εληνπίδνληαη θαη ζε κία έξεπλα ηνπ 

Murnen θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (2003). Παξόηη θαη ηα δύν θύια είλαη ελεκεξσκέλα ζρεηηθά 

κε ην ηδαληθό ζώκα πνπ πξνβάιιεη ε θνηλσλία, ηα θνξίηζηα επεξεάδνληαη ζε κεγαιύηεξν 

βαζκό (Murnen, Smolak, Mills & Good, 2003).  Δπηπιένλ, ε πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ην 

ηδαληθό ζώκα παξακέλνπλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο, όπνπ ηόζν νη άληξεο 

όζν θαη νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ επαηζζεζία σο πξνο ηελ αληίιεςε γηα ηελ εηθόλα ηνπ εαπηνύ 

(Zaccagni, Masotti, Donati, Mazzoni & Gualdi-Russo, 2014).  

Ζ ζσκαηηθή εηθόλα είλαη ην απνηέιεζκα κηα ζπλερνύο αιιειεπίδξαζεο, ηνπ γελεηηθνύ 

πιηθνύ κε ην θπζηθό, θαη θνηλσληθό-πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ,  ε νπνία είλαη παξνύζα ήδε από 

ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο. Χο εθ ηνύηνπ, απνηειεί κία από ηηο ηξεηο βαζηθέο ζπληζηώζεο, καδί 

κε ηελ ςπρνινγηθή θαη ηελ θνηλσληθή, ηεο ζπλνιηθήο εηθόλαο εαπηνύ, θαη έρεη θεληξηθό ξόιν 

ζηελ αλάπηπμε. ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή παρπζαξθία, ε εηθόλα ηνπ ζώκαηνο δεκηνπξγεί 

πνιιέο επηπινθέο ζηνπο λένπο ιόγσ ηεο δηαθνξάο πνπ ππάξρεη από ην θπζηνινγηθό 

ζσκαηόηππν. ην επόκελν θεθάιαην ζα κειεηεζνύλ αλαιπηηθά νη ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε 

παρπζαξθία ζηνπο λένπο, θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε 

«δηαθνξεηηθόηεηα» ζηελ εκθάληζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ 

4.1. Οξγαληθέο επηπηώζεηο 

Ζ παρπζαξθία ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηόζν άκεζεο όζν 

θαη έκκεζεο επηπινθέο ζηε δσή ηνπ αηόκνπ. Ζ κειέηε ησλ επηπηώζεσλ θαζίζηαηαη αλαγθαία 

γηα λα θαηαλνεζεί εθηελώο ν ξόινο ηεο ζηε δσή ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ εθήβνπ.  Οη δπζθνιίεο 

απηέο κπνξεί ηνλ ζπλνδεύνπλ θαηά ηελ ελειηθίσζή θαη λα εκπνδίδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηά 

ηνπ ζε ζπλαηζζεκαηηθό, ζσκαηηθό θαη ςπρνινγηθό επίπεδν  

Παξά ην λεαξό ηεο ειηθίαο, ην ζώκα κπνξεί λα βηώζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

εκθάληζε θαη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ζε έλαλ παρύζαξθν παηδί ή έθεβν. ύκθσλα κε ηηο 

πεξηζζόηεξν αξλεηηθέο πξνβιέςεηο, ε παρπζαξθία θαηά ηελ εθεβηθή θαη παηδηθή ειηθία 

ζπκβάιεη ζηελ πξόσξε ζλεζηκόηεηα θαη λνζεξόηεηα ζηνπο κεηέπεηηα ελήιηθεο. Απηό 

ζπλδέεηαη  άκεζα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαιεί ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ζε 

λεαξή ειηθία (Reilly & Kelly, 2011). 

Ζ λνζεξόηεηα πνπ είλαη πηζαλό λα εκθαλίζεη  έλαο παρύζαξθνο λένο, ιόγσ απμεκέλνπ 

βάξνπο, είλαη πνιππνίθηιε. ιν θαη πεξηζζόηεξεο αζζέλεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε 

απηή, θαη νη πξνβιέςεηο είλαη δπζνίσλεο γηα όιεο ηηο ειηθίεο.  Δπηπινθέο ζηελ πγεία, νη 

νπνίεο εκθαλίδνπλ ζπλλνζεξόηεηα κε ηελ παρπζαξθία είλαη ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο 

(δηαβήηεο ηύπνπ 2), δηάθνξα κεηαβνιηθά ζύλδξνκα, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θ.α.  Αθόκε, 

είλαη εθηθηό λα πξνθιεζεί θαξθίλνο δηαθόξσλ κνξθώλ όπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ παρένο 

εληέξνπ θαη ηνπ καζηνύ(Biro & Wien 2010). Σαπηόρξνλα, από κηθξή ειηθία, πνιιά παηδηά 

εκθαλίδνπλ  ππέξηαζε θαη ζύλνδα θαξδηαθά πξνβιήκαηα, ζε ζπλάξηεζε κε ην απμεκέλν 

ζσκαηηθό ηνπο βάξνο. Έρεη απνδεηρζεί πσο ε παρπζαξθία ζρεηίδεηαη κε αιιαγέο ζηελ 

ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ αηκνδπλακηθή δνκή ηεο θαξδηάο θαη ειινρεύεη πνιινύο θηλδύλνπο 

(Cote,Harris, Panagiotopoulos, Sandor & Devlin, 2013). 

Δπηπιένλ, ην άζζκα ζπλδέεηαη  κε ηελ παρπζαξθία ζε κηθξόηεξε ειηθία. ηα παηδηά θαη 

ηνπο εθήβνπο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθό παξάγνληα θηλδύλνπ ζηελ αλάπηπμε κειινληηθώλ 

αλαπλεπζηηθώλ πξνβιεκάησλ. Δλώ ζηνπο ελήιηθεο άληξεο θαη γπλαίθεο  ην απμεκέλν βάξνο 

δηεπθνιύλεη ηελ εκθάληζε ηνπ (Ford, 2005).  

Ο ύπλνο απνηειεί έλα ζεκαληηθό θνκκάηη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ. Ζ παρπζαξθία ήδε από 



23 
 

 
 

κηθξή ειηθία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πνξεία ηνπ ύπλνπ θαη επεξεάδεη ηόζν ηελ 

ρξνληθή δηάξθεηα όζν θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ, πξνθαιώληαο ειιείςεηο. Σν ζύλδξνκν ηεο 

ππληθήο άπλνηαο εληνπίδεηαη ζε όιν θαη κεγαιύηεξν πνζνζηό παηδηώλ θαη εθήβσλ θαη ε 

παρπζαξθία θξίλεηαη σο βαζηθόο παξάγνληαο εκθάληζεο ηεο. Ζ  απμεκέλε ζσκαηηθή κάδα 

ηνπ παηδηνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηα πξνβιήκαηα ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ αξηεξηαθή 

πίεζε επζύλνληαη ζε κεγάιν βαζκό γηα ηηο δηαηαξαρέο ηνπ ύπλνπ (Arens & Muzumdar, 2010). 

πλεπώο, είλαη θαλεξό πσο ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε άκεζσλ θαη έκκεζσλ πξνβιεκάησλ 

πγείαο.  

4.2. Φπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο 

Οη ςπρνθνηλσληθή εμέιημε ελόο παηδηνύ έρεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ κεηέπεηηα 

ςπρηθή, λνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ηθαλόηεηα λα αληηιεθζεί θαη λα αιιεινεπηδξάζεη 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ θνηλσλία επηβάιεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο θαη πξόηππα ηα νπνία 

επηβάιινληαη κε έκκεζν θαη άκεζν ηξόπν. Λακβάλνληαο ππ’ όςε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επηδξνύλ ζηελ αλάπηπμή ηνπ, γίλεηαη θαηαλνεηό πσο γηα έλα «δηαθνξεηηθό παηδί» νη 

δπζθνιίεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ είλαη αξθεηέο.  

Σν παηδί ή ν έθεβνο κε επηπιένλ βάξνο, ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδεη πεξηζζόηεξα  

εκπόδηα ζηελ αλάπηπμή ηνπ, ζπγθξηηηθά κε έλα παηδί κέζνπ βάξνπο. ε απηή ηελ ειηθία, 

ηέηνηνπ είδνπο επηπηώζεηο δελ κπνξνύλ λα εμεηαζηνύλ σο αλεμάξηεηνη παξάγνληεο, πνπ 

αθνξνύλ κόλν ην παηδί, αιιά σο έλα εληαίν ζύζηεκα, πνπ πεξηιακβάλεη ην νηθνγελεηαθό, 

θνηλσληθό, θαη πνιηηηζκηθό πιαίζην ζην νπνίν κεγαιώλεη. Δίλαη θαλεξό, όηη ν ηξόπνο 

αληηκεηώπηζεο ηνπ από ην πεξηβάιινλ, δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ αιιειεπίδξαζε 

πνπ δηακνξθώλεη κε ηνπο γύξσ ηνπ. Δίλαη πνιινί νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ εγείξνληαη γύξσ 

από απηό ην ζέκα θαη είλαη ζεκαληηθό λα εμεηαζηνύλ σο μερσξηζηέο θαηαζηάζεηο κε 

δηαθνξεηηθέο επηπηώζεηο (Dreyer&Egan, 2008). 

4.2.1 Σηηγκαηηζκόο 

 Ο Goffman  νξίδεη ην ζηίγκα σο ραξαθηεξηζηηθό βαζηά ππνηηκεηηθό θαη ληξνπηαζηηθό. 

Δίλαη ε δηαδηθαζία όπνπ ηα άηνκα θαη νη νκάδεο απνθιείνληαη από ηελ θνηλσλία θαη 

πθίζηαληαη δηαθξίζεηο. Γειαδή, ν ξαηζηζκόο  πνπ δέρεηαη έλα άηνκν από ην θνηλσληθό 

ζύλνιν, ιόγσ  θάπνηνπ δηαθνξεηηθνύ ραξαθηεξηζηηθνύ ηνπ. Σν πνζό δηαθέξεη έλα άηνκν από 

ηα ππόινηπα δεκηνπξγεί δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα θαη αληηδξάζεηο πνπ έρνπλ κεγάιε επίδξαζε 
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ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ παξεθθιίλνληα. ε θάζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλαλαζηξνθέο, νη θαλόλεο  

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαηαπαηώληαη (Goffman, 2009). 

  Μειεηώληαο ηε βηβιηνγξαθία πξνθύπηεη πσο, ηα παρύζαξθα θαη ππέξβαξα άηνκα 

πθίζηαληαη ζηηγκαηηζκό ζε πνιιέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο, αλεμάξηεηα από 

ηελ ειηθία ηνπο.  Μηα παιηά αιιά δηαρξνληθή έξεπλα ησλ Richardson, Goodman, Hastorf θαη 

Dornbusch, (1961)  απνηειεί έλα εμαηξεηηθό παξάδεηγκα γηα λα θαηαλνεζεί ν ζηηγκαηηζκόο 

πνπ δέρεηαη έλα παρύζαξθν άηνκν. Γόζεθαλ ζε παηδηά θάξηεο, πνπ απεηθόληδαλ παηδηά κε 

ζσκαηηθέο δπζκνξθίεο θαη ηνπο δεηήζεθε λα ηηο θαηεγνξηνπνηήζνπλ κε βάζε ην βαζκό 

αξέζθεηαο ηνπο. πσο απνδείρζεθε, ε πεξηζζόηεξν απερζήο θηγνύξα ήηαλ ην παρύζαξθν 

παηδί (Richardson, Goodman, Hastorf & Dornbusch, 1961). Ζ κειέηε απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη  κεηαγελέζηεξα θαη από άιινπο εξεπλεηέο θαη απνδείρζεθε, πσο ε 

έληνλε πξνθαηάιεςε εμαθνινπζνύζε λα επηθξαηεί θαη κάιηζηα ζε κεγαιύηεξν βαζκό. 

Δπηπιένλ, ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο βξέζεθε ζπκπιεξσκαηηθά, πσο ηα θνξίηζηα εζηηάδνπλ 

πεξηζζόηεξν ζηελ εκθάληζε, ελώ ζηα αγόξηα ζεκαληηθό ξόιν έρεη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ 

αηόκνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα νη αζιεηηθέο δεμηόηεηεο (Latner, & Stunkard 2003). 

Δίλαη ζεκαληηθό λα επηζεκαλζεί ην όηη ν ζηηγκαηηζκόο δεκηνπξγείηαη ήδε από πνιύ 

κηθξή ειηθία. Σα παηδηά από ηελ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη ηθαλά λα δηαρσξίδνπλ ηνπο 

αλζξώπνπο κε βάζε ηελ ζσκαηηθή ηνπο εκθάληζε.  

Μέζα από ηελ αλαζθόπεζε εξεπλώλ θαηαλνεί θαλείο όηη ην πιενλάδνλ βάξνο νδεγεί ην 

παηδί ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε. ε κία έξεπλα ησλ Kraig θαη Keel (2001) όπνπ ηα παηδηά 

θαινύληαλ λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ θάπνηεο θηγνύξεο κε δηάθνξα δηπνιηθά επίζεηα, ην 

επηπιένλ βάξνο πξνζέιθπζε πεξηζζόηεξεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο θαη εληππώζεηο. Ζ 

απεηθόληζε κε ηε ιεπηή θηγνύξα ζπγθέληξσζε ηα πεξηζζόηεξα ζεηηθά επίζεηα, αληίζεηα ε 

ππέξβαξε θηγνύξα, ηα πεξηζζόηεξα αξλεηηθά. Σα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ δηαπηζησζεί θαη 

από άιινπο εξεπλεηέο κε ζηόρν λα ππνδείμνπλ ηελ ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο (Kraig & Keel, 

2001). 

Ζ αξρή απηήο ηεο θαηάζηαζεο δηαδξακαηίδεηαη ζε κηθξή ειηθία θαη απηό πξνθύπηεη 

από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά πηνζεηνύλ θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο. ε 

κηα κειέηε ησλ Cramer θαη Steinwert (1988) όπνπ παηδηά 3-5 εηώλ θαινύληαλ λα επηιέμνπλ 

αλάκεζα ζε κία ιεπηή θαη κία πην γεκάηε θηγνύξα ηνπο δύν ήξσεο ηεο ηζηνξίαο, ηνλ θαιό θαη 

ηνλ θαθό, επηιέρζεθε ε ιεπηή θηγνύξα σο ν θαιόο, ελώ ε πην γεκάηε θηγνύξα σο ν θαθόο. Σα 

παηδηά θαίλεηαη λα ελζηεξλίδνληαη ηέηνηνπ είδνπο αληηιήςεηο ήδε από κηθξή ειηθία, νη νπνίεο 

ελδπλακώλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ (Κνξλειάθε, 2011) . 
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Από ηελ άιιε, ζε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ βξέζεθε πσο αθόκε θαη ηα παρύζαξθα 

παηδηά από κηθξή ειηθία, πηνζεηνύλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο όκνηνύο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, κέζα από ηελ επηινγή θηγνύξαο ζε κία ηζηνξία αθόκε θαη ηα παηδία κε 

απμεκέλν βάξνο έδεημαλ πξνηίκεζε ζηηο ιεπηέο  θηγνύξεο. Ίζσο απηό λα θαλεξώλεη ηελ 

επηζπκία ηνπο λα είλαη θαη απηνί ιεπηνί. Δπηπιένλ, κπνξεί θαλείο λα θαηαλνήζεη πσο ν 

ζηηγκαηηζκόο ησλ παρύζαξθσλ κπνξεί κελ λα μεθηλά από πνιύ κηθξή ειηθία, αιιά δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε νκάδεο αλάκεζα ζε όκνηνπο. Αληίζεηα, αθόκε θαη  ηα ίδηα ηα παηδηά κε 

επηπιένλ βάξνο ζρεκαηίδνπλ αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ παρπζαξθία (Kornilaki, 2014).  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη παρύζαξθνη θαη ππέξβαξνη αλήιηθεο ζπλήζσο 

ππνβαζκίδνληαη αλαθνξηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, αζιεηηθέο θ.α. ηθαλόηεηεο ηνπο. 

Ζ θνηλσληθή  πξνθαηάιεςε ηνπο ζπλνδεύεη ζε πνιιέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο, θαζώο 

δεκηνπξγείηαη ε αληίιεςε πσο δελ κπνξνύλ λα ηα θαηαθέξνπλ. Απηό πξνθύπηεη εμαηηίαο ηεο 

«παξακειεκέλεο» εκθάληζεο ηνπο. Δίλαη θαλεξό πσο νη πεξηζζόηεξνη θξίλνπλ θάπνηνλ από 

ηελ εκθάληζε ηνπ θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε έιιεηςε απηνειέγρνπ ζην θαγεηό θαη ε 

απμεκέλε κάδα ζώκαηνο κεηαθξάδεηαη θαη σο απνπζία θηλήηξσλ αιιά θαη άιισλ αξλεηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ. Σα άηνκα απηά κέλνπλ εθηεζεηκέλα ζηελ θνηλσληθή αδηθία θαη ηελ 

αληζόηεηα θαη δελ θξίλνληαη αληηθεηκεληθά από ηνπο γύξσ ηνπο, αιιά κε δπζπηζηία. Σα 

δεδνκέλα απηά ζηεξίδνληαη ζε πιήζνο εξεπλώλ, όπνπ απνδεηθλύεηαη, πσο ζηνπο 

παρύζαξθνπο νη απαηηήζεηο κεηώλνληαη. Απηό εκθαλίδεηαη ηόζν ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο , 

όζν θαη ζην εξγαζηαθό ρώξν θαη αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (Κνξλειάθε, 2011). 

ε κία αλαζθόπεζε εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε. Φαίλεηαη πσο εθηόο από ηα παξαπάλσ, ε αξλεηηθή πξνβνιή ησλ αηόκσλ απηώλ 

ζηα ΜΜΔ θαζώο θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο επηθξαηεί ζε ζεκαληηθό βαζκό ώζηε λα ηα 

ζηηγκαηίδεη. Ζ πξνθαηάιεςε θαη ν ζηηγκαηηζκόο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ παρύζαξθσλ (Puhl & Heuer, 2009).  Ζ έθζεζε ησλ παηδηώλ ζηα κέζα, ηα 

πξνθαηαιακβάλεη απέλαληη ζηα παηδηά κε απμεκέλν βάξνο θαη δεκηνπξγεί ζρεκαηηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ε ηειεόξαζε, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηα 

πεξηνδηθά, επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ ζρεηηθά κε ηα θνηλσληθά πξόηππα (Latner, 

Rosewall & Simmonds, 2007).  

Ο ζηηγκαηηζκόο παηδηώλ κε πιενλάδνλ βάξνο απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα 

γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε επηβνιή ηνπ ιεπηνύ ζσκαηόηππνπ σο ηδαληθνύ. Ζ πίεζε θαη νη 

γεληθόηεξεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο, ιόγσ ηεο δηαδεδνκέλεο κεηάδνζεο ηέηνηνπ είδνπο ηδεώλ, 

ζηηγκαηίδνπλ ηα παηδηά απηά θαη ηνπο δεκηνπξγνύλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Κάησ από απηέο 

ηηο ζπλζήθεο δηακνξθώλνληαη νη αληηιήςεηο γηα ηνλ εαπηό θαη ε απηνεθηίκεζε. 
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4.2.2 Απηνεθηίκεζε 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κέζεο παηδηθήο ειηθίαο, ην παηδί αξρίδεη λα θαηαλνεί ηελ έλλνηα 

ηνπ εαπηνύ, ε νπνία δηακνξθώλεηαη κέζα από ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπληζηώζεο. Ζ 

απηνεθηίκεζε απνηειεί αμηνιόγεζε ηνπ αηόκνπ κε ζεηηθά ή αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ 

απηναληίιεςε είλαη ε νη πεπνηζήζεηο πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη ζε ζρέζε κε 

ηελ απηνεθηίκεζε θαη δελ έρεη ηόζν ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά. ια απηά πξνθύπηνπλ κέζα από 

ηε ζύγθξηζε ηνπ αηόκνπ κε ηνπο γύξσ ηνπ θαη ζην βαζκό ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζε όζα 

πξνβάιεη ε θνηλσλία. Ζ απηνεθηίκεζε κε βάζε ηηο απνθάζεηο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο 

ιακβάλεηαη, δηακνξθώλεη ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε (Feldman, 2009). 

ηα παρύζαξθα θαη ππέξβαξα παηδηά ε ρακειή απηνεθηίκεζε είλαη παξνύζα ζε κεγάιν 

βαζκό. Τπάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο, πνπ αιιειεπηδξνύλ ζε απηή ηε ζρέζε. Απνηειέζκαηα 

έδεημαλ, πσο ηνκείο ζρεηηθνί κε ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ζσκαηηθή εκθάληζε 

πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν. Απηό νθείιεηαη, θπξίσο, ζην γεγνλόο, πσο ηέηνηνπ είδνπο 

θαηαζηάζεηο ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ ηθαλόηεηα θίλεζεο. Οη ππέξβαξνη 

παξνπζηάδνπλ έσο θαη δηπιάζηα πνζνζηά ρακειόηεξεο απηνεθηίκεζεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο, πνπ έρνπλ θπζηνινγηθό βάξνο. Δπηπιένλ, ε ζπκαηνπνίεζε, ε εθηίκεζε 

ησλ γνλέσλ, αιιά θαη δηαηαξαγκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζπλδένληαη κε αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δηακόξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο 

(Danielsen, et al., 2012).  

ε κία κειέηε ηεο Kornilaki (2014) ζε παρύζαξθα παηδηά 11 εηώλ, ηα επίπεδα 

απηνεθηίκεζεο ήηαλ ρακειά σο πξνο ηελ αμία ηνπ εαπηνύ, ηηο αζιεηηθέο δεμηόηεηεο, ηελ 

θνηλσληθή απνδνρή θαη ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε. Από ηελ άιιε ηνκείο όπσο ν ζρνιηθόο 

αληαγσληζκόο θαη ε ζπκπεξηθνξά  δελ επεξεάζηεθαλ. Πηζαλόλ, απηό λα ζπκβαίλεη, γηαηί ηα 

παηδηά απηά βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, θαζώο ηα αζιήκαηα θαη ηα παηρλίδηα απαηηνύλ 

επειημία θαη ηαρύηεηα. Λόγνπ ηνπ απμεκέλνπ βάξνπο είλαη δύζθνιν λα αληαπνθξηζνύλ ζε όηη 

επηηπγράλεηαη κε ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο, θαη θνβνύληαη κελ εθηεζνύλ. ια απηά 

δεκηνπξγνύλ δπζθνιίεο ζηελ ζρέζε ηνπο κε ηα ππόινηπα παηδηά θαη αιιεινεμαξηώληαη κε 

ηελ ζπκαηνπνίεζε ή  ηα πεηξάγκαηα πνπ δέρνληαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπο. Ζ γλώκε πνπ 

δηακνξθώλνπλ νη άιινη είλαη ζεκαληηθή γηα ην πσο εθηηκά θαλείο ηνλ εαπηό ηνπ, ζηελ 

παηδηθή ειηθία. ηελ παρπζαξθία, όπνπ ε εκθάληζε κπνξεί λα απνηειέζεη βαζηθή πεγή 

πξνβιεκάησλ, ν βαζκόο πξνθαηάιεςεο κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ε ζεηηθά ζηελ 
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απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνύ. Έηζη, παξαηεξήζεθε πσο ε πςειή πξνθαηάιεςε επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηόκνπ. Αληίζεηα,  ε ρακειή κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ην λέν 

από ζηηγκαηηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα ην βνεζήζεη ζηελ πηνζέηεζε κηαο ζεηηθόηεξεο 

αληίιεςεο ηνπ εαπηνύ (Kornilaki, 2014). 

Ζ απηνεθηίκεζε επεξεάδεηαη θαη από ην θύιν. Σα ππέξβαξα  θνξίηζηα αληηκεησπίδνπλ 

ηνλ εαπηό ηνπο αξλεηηθά θαη  έρνπλ κεησκέλε απηνεθηίκεζε, ελώ ηα ππέξβαξα αγόξηα έρνπλ 

κηα ζεηηθόηεξε αληίιεςε (Israel & Ivanova, 2002).  

ηελ εθεβεία ην ζώκα δηαδξακαηίδεη πξνεμέρνληα ξόιν, ηόζν ζηελ πξνζσπηθή 

αληίιεςε ηνπ  εαπηνύ, όζν θαη ζηηο εληππώζεηο πνπ πξνθαινύληαη ζηνπο γύξσ. Πνιινί 

έθεβνη έρνπλ δηαζηξεβισκέλε εηθόλα γηα ην ζώκα ηνπο, αθόκα θη όηαλ εμσηεξηθά θαίλνληαη 

θπζηνινγηθνί ζηνπο άιινπο. Οη παρύζαξθνη θαη ππέξβαξνη, θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηόδνπ, ζπλαληνύλ ηα κεγαιύηεξα εκπόδηα. Κύξην ξόιν παίδνπλ νη αξλεηηθέο αληηιήςεηο 

γηα ην βάξνο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ γεληθόηεξε απηναληίιεςε ηνπ ίδηνπ ηνπ εθήβνπ. Σα 

θνξίηζηα εκθαλίδνπλ πεξηζζόηεξε επαηζζεζία ζπγθξηηηθά κε ηα αγόξηα απηήο  ηεο ειηθίαο, 

όπνπ εθηόο από κεησκέλε απηνεθηίκεζε εκθαλίδνπλ θαη απμεκέλα επίπεδα κνλαμηάο , ιύπεο 

θαη αλεζπρίαο. Αμηνζεκείσην είλαη, πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, παξαηεξνύληαη 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο έλαξμεο πςεινύ θηλδύλνπ ζπκπεξηθνξώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ην 

θάπληζκα ή ε θαηαλάισζε αιθνόι (Strauss, 2000). 

Ζ ρακειή απηνεηθόλα κπνξεί λα  είλαη απνηέιεζκα ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο ζηελ 

παηδηθή θαη εθεβηθή παρπζαξθία. Ζ δπζαξέζθεηα γηα ην ζώκα δεκηνπξγεί επηπινθέο ζηελ 

ζσκαηηθή, θνηλσληθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ λέσλ. Σα θνξίηζηα είλαη θαη ζε απηό ην 

ζεκείν πεξηζζόηεξν επάισηα κε ρακειόηεξα επίπεδα απηνεθηίκεζεο, εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο 

θξηηηθήο,  πνπ εθαξκόδνπλ ζηνλ εαπηό ηνπο. Λόγσ ηεο αξλεηηθήο απηήο ζηάζεο γηα ηελ 

εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπο θαη ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο, πνιινί λένη γίλνληαη απνδέθηεο 

πεηξαγκάησλ από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο  (Holubcikova, Kolarcik, Geckova, Van Dijk & 

Reijneveld, 2015). 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, κπνξεί θαλείο λα θαηαλνήζεη, πσο ην βάξνο επηδξά 

ζε ζεκαληηθό βαζκό ζηελ δηακόξθσζε ηεο αληίιεςεο ηνπ παρύζαξθνπ ή ππέξβαξνπ λένπ γηα 

ηνλ εαπηό ηνπ. εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ησλ γνληθώλ δηαηξνθηθώλ πξαθηηθώλ θαη ε 

άζθεζε ειέγρνπ ζην θαγεηό, ηα νπνία επηδξνύλ ζηελ απηνεθηίκεζε  ηνπ παηδηνύ. Ζ εθηίκεζε 

γηα ην ζώκα εθκεδελίδεηαη, όζν ν πεξηνξηζκόο από ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο εληείλεηαη ζηα 

θνξίηζηα.  Δπηπιένλ, ν έιεγρνο ζην θαγεηό κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αληίιεςε γηα 

ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο. Σα δεδνκέλα απηά ηζρύνπλ, είηε αληίζηξνθα, είηε ζε κηθξόηεξν 

βαζκό γηα ηα αγόξηα. Τςειόηεξνο βαζκόο ειέγρνπ ζρεηίδεηαη κε ρακειόηεξα επίπεδα 
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απηνεθηίκεζεο γηα ην ζώκα, θπξίσο ζηα παηδηά κε απμεκέλν βάξνο. Σα παρύζαξθα ή 

ππέξβαξα θνξίηζηα ίζσο, λα εζσηεξηθεύνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ζε κεγαιύηεξν 

βαζκό,  έηζη, επηδξά κε αξλεηηθό ηξόπν ζηελ αληίιεςεπνπ ζρεκαηίδνπλ γηα ην ζώκα θαη ηνλ 

εαπηό ηνπο (Shriver,  Hubbs-Tait, Harrist, Topham & Page, 2015). 

4.2.3Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

Ζ εκθάληζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δηακόξθσζε ηεο πξώηεο εληύπσζεο 

πνπ δίλεη θάπνηνο. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη θξίλνπλ κε απζηεξόηεηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο 

γύξσ ηνπο. ηαλ θάπνηνο δηαθέξεη ζεκαληηθά από ην κέζν όξν, αληηκεησπίδεηαη θαη 

δηαθνξεηηθά από ην πεξηβάιινλ ηνπ. Έλα παηδί ή έθεβνο, έρνληαο επηπιένλ βάξνο, εγείξεη 

αξλεηηθέο αληηδξάζεηο από ηνπο γύξσ ηνπ, ιόγσ ηεο εκθάληζεο ηνπ. 

Οη παρύζαξθνη θαη ππέξβαξνη αλήιηθνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε αξλεηηθά ζρόιηα θαη 

ζπκπεξηθνξέο, ήδε από ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Αμηνζεκείσην είλαη πσο επηιέγνληαη 

δπζθνιόηεξα σο θίινη, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο, νη νπνίνη ζρεκαηίδνπλ 

επθνιόηεξα ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Δπηπιένλ, ραξαθηεξίδνληαη  από ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο σο κε ζπλεξγαηηθνί θαη κε κεησκέλε δεθηηθόηεηα, κνλαρηθνί θαη ιηγόηεξν 

ειθπζηηθνί (Kornilaki, 2013). 

ηε ζύγρξνλε θνηλσλία νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αληηθαηνπηξίδνληαη κέζα από ηε 

ζρνιηθή θνηλόηεηα, όπνπ ηα παηδηά είλαη θνξείο θνηλσληθώλ αληηιήςεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ.  

Ο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο εθθξάδεηαη κέζα από ηελ επηζεηηθόηεηα θαη πιένλ έρεη ιάβεη 

ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο. Μάιηζηα, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζεσξείηαη θπζηνινγηθό θνκκάηη 

ηεο αιιειεπίδξαζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο.  Χο εθθνβηζκόο νξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ζπλεηδεηή επηζπκία πξόθιεζεο θαθνύ ή πίεζεο ζε 

θάπνηνλ άιιν. ηελ δηαδηθαζία απηή ππάξρεη ν ζύηεο θαη ην ζύκα θαη ν εθθνβηζκόο κπνξεί 

λα ιάβεη πνιιέο κνξθέο (Rigby, 2007). 

Ζ παηδηθή παρπζαξθία πξνζειθύεη κεγάιε πξνζνρή ζηελ κειέηε ηεο ζπκαηνπνίεζεο. 

Οη Griffiths, Wolke, Page θαη Horwood (2006) ππνζηεξίδνπλ πσο πξνβιεπηηθόο παξάγνληαο 

γηα εκπινθή ζε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηα πιαίζηα ηνπ εθθνβηζκνύ κε ηελ κνξθή ζύκαηνο ή 

ζύηε, ελδέρεηαη λα είλαη ην βάξνο ηνπ παηδηνύ. Σα παρύζαξθα αγόξηα είλαη πηζαλόηεξν λα 

είλαη ηόζν ζύηεο, όζν θαη ζύκαηα, ελώ ηα θνξίηζηα βξίζθνληαη ζπρλόηεξα ζηε ζέζε ηνπ 

ζύκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθεβηθήο ειηθίαο. Ζ ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, πξηλ 

ηελ κεηάβαζε ζηελ εθεβεία, είλαη  επθνιόηεξε γηα λα αγόξηα κε απμεκέλν βάξνο, θαζώο 

ηνπο πξνζδίδεη ηζρύ θαη ηα θάλεη δεκνθηιή, ιόγσ ηεο επηβιεηηθήο ζσκαηηθήο ηνπο 
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εκθάληζεο. Κάηη ηέηνην, βέβαηα, είλαη ακθηιεγόκελν, από ηε ζηηγκή πνπ ελδέρεηαη λα 

ζπκαηνπνηεζνύλ, ιόγσ ηεο ίδηαο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ηνπο. Αληίζεηα, ηα θνξίηζηα απηήο ηεο 

ειηθίαο, επεηδή δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο σο πιενλέθηεκα, έρνπλ 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα ζπκαηνπνηεζνύλ. Μεγαιώλνληαο, όκσο, ηα δεδνκέλα 

κεηαβάιινληαη θαη ελδέρεηαη λα ιάβνπλ θαη απηέο ηνλ ξόιν ηνπ ζύηε. Παξάιιεια, βξέζεθε 

πσο θαη ηα ιηπόζαξθα θνξίηζηα έρνπλ πξνδηάζεζε λα γίλνπλ ζύηεο, εηδηθά ζε κηθξόηεξεο 

ειηθίεο πξηλ ηελ εθεβεία (Griffiths, Wolke, Page & Horwood, 2006) . 

ε εθήβνπο κε απμεκέλν βάξνο, πνπ γίλνληαη ζύκαηα εθθνβηζκνύ από ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο, θύξην ξόιν παίδνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, πνπ πξνθύπηνπλ σο 

άκεζν απνηέιεζκα. Δπηπιένλ, εληζρύεηαη ε αξλεηηθή αληίιεςε γηα ηνλ εαπηό θαη κε απηόλ 

ηνλ ηξόπν παξακέλνπλ ηα πεξηζζόηεξν εύθνια ζύκαηα (Adams & Bukowski, 2008). Μπνξεί 

θαλείο λα θαηαλνήζεη, ινηπόλ,  πσο είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν γηα ηα παρύζαξθα ή ππέξβαξα 

παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνηα ζρέζε κε ην αληίζεην θύιν (Janssen, Craig, Boyce & 

Pickett, 2004).   

Ζ εκπεηξία ηεο ζπκαηνπνίεζεο, είλαη πηζαλό λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ εθήβνπ, 

εκπνδίδνληαο ηνλ ζηε δηακόξθσζε κηαο ζσζηήο εηθόλαο γηα ηνλ εαπηό, ηόζν ζε απηή ηελ 

επαίζζεηε ειηθία, όζν θαη σο κεηέπεηηα ελήιηθαο. Απηό πξνθαιείηαη από ηα έληνλα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο κε ηθαλνπνίεζεο από ηνλ εαπηό ηνπο ( 

Robinson, 2006).  Ζ ζπκαηνπνίεζε, όκσο, κπνξεί λα είλαη θαη απνηέιεζκα ηεο αξλεηηθήο 

εηθόλαο ηνπ εαπηνύ. Δπεηδή, δειαδή, ζεσξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο «ρνληξό», ζπκαηνπνηνύληαη πην 

εύθνια (Holubcikova, Kolarcik, Geckova, VanDijk & Reijneveld, 2015). 

Από ηελ άιιε, ε  ζπκαηνπνίεζε ελόο παηδηνύ ή εθήβνπ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε 

έκκεζν ηξόπν, δειαδή κε ηελ κνξθή πεηξάγκαηνο. Απηό ζπκβαίλεη, όηαλ νη λένη ζρνιηάδνπλ 

ή ζπκπεξηθέξνληαη ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θάπνηνπ κε επηθξηηηθό θαη εηξσληθό ηξόπν, ζαλ λα 

ηνλ θνξντδεύνπλ. Οη παρύζαξθνη θαη ππέξβαξνη απηήο ηεο ειηθίαο έξρνληαη ζπρλά 

αληηκέησπνη κε ηέηνηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. Σα πνιιά πεξηηηά θηιά είλαη ν δεύηεξνο ζνβαξόο ιόγνο, πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηέηνηνπ είδνπο αληηδξάζεηο αλάκεζα ζε λένπο. πλήζσο, είλαη απνδέθηεο 

ιεθηηθώλ πεηξαγκάησλ, ή αξλεηηθώλ ζρνιίσλ γηα ηελ εκθάληζε θαη ηα θηιά ηνπο ή ηελ 

απόδνζε ηνπο ζε αζιεηηθέο δνθηκαζίεο. ε κία κειέηε πεξίπνπ ην 84% ησλ ζπκκεηερόλησλ 

απάληεζε, πσο ήηαλ κάξηπξαο ηέηνηνπ είδνπο πεηξαγκάησλ ηα νπνία ζπλέβαηλαλ πνιύ ζπρλά. 

Ζ θαηάζηαζε απηή κπνξεί εύθνια λα ζπκαηνπνηήζεη ηνλ λέν, ν νπνίνο  δέρεηαη απεηιέο ή 

πξνζβιεηηθά ζρόιηα. πλεπώο,  απνηειεί κηα ζνβαξή αηηία θνηλσληθήο απνκόλσζεο ηνπ 

παρύζαξθνπ ή ππέξβαξνπ αηόκνπ από ην ζύλνιν( Puhl, Luedicke & Heuer, 2011) . 
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Άκεζε ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ ζπκπεξηθνξώλ είλαη ην γεγνλόο όηη, ζπρλά, νη 

παρύζαξθνη θαη ππέξβαξνη λένη δελ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε καζήκαηα θπζηθήο αγσγήο 

θαη άζθεζεο. Σνπο θαηαβάιινπλ ζπλαηζζήκαηα δπζθνξίαο θαη θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ από 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, ηα νπνία, πηζαλόλ, λα ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ, (Lee, Lai, Chou, Chang&Chang, 2009). Μάιηζηα, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, 

επεξεάδεηαη θαη ε αθαδεκατθή απόδνζε ησλ παηδηώλ απηώλ.  Σα πεηξάγκαηα πνπ ζηνρεύνπλ 

ζην βάξνο, έρνπλ ζπλδεζεί κε κεησκέλε επίδνζε ζηα καζήκαηα θαη, ζπλήζσο, κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηνλ ζεκαληηθόηεξν παξάγνληα  επίδξαζεο (Krukowski, Smith West, Philyaw 

Perez, Bursac, Phillips & Raczynski, 2009). 

Ζ θνηλσληθή δηάθξηζε πνπ πθίζηαληαη νη παρύζαξθνη θαη ππέξβαξνη είλαη παξνύζα ζε 

πνιιέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο. ηνλ εξγαζηαθό ηνκέα πξνζιακβάλνληαη κεηά από πνιιέο 

επηθπιάμεηο ή απνξξίπηνληαη, αθόκε θαη αλ δηαζέηνπλ ίδηα πξνζόληα κε θάπνηνλ άιιν, ν 

νπνίνο έρεη ηδαληθό βάξνο θαη γηα απηό πξνηηκάηαη. Γεκηνπξγνύλ ηελ εληύπσζε αηόκσλ κε 

κεησκέλε ελεξγεηηθόηεηα, πεηζαξρία θαη αληαγσληζκνύ. Δπηπιένλ, έρνπλ κεησκέλεο 

πηζαλόηεηεο αλέιημεο θαη κηθξόηεξεο απνιαβέο ή θάλνπλ ρακειόηεξνπ επηπέδνπ εξγαζίεο, 

ζπγθξηηηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο. ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο λνζειεπηέο, ηαηξνί θαη άιινη 

επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ είλαη πξνθαηεηιεκκέλνη αξλεηηθά απέλαληη ζε απηά ηα άηνκα. Σν 

γεγνλόο απηό ηα θαζηζηά  παζεηηθά θαη δελ ππνθηλνύληαη λα ςάμνπλ γηα ηαηξηθή βνήζεηα, 

επεηδή θνβνύληαη ηελ ηαπείλσζε, (Puhl & Brownell, 2001). Έλα θαιό παξάδεηγκα είλαη νη 

απόςεηο θνηηεηώλ θπζηθήο αγσγήο, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζε κία έξεπλα θαη 

παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα πξνθαηάιεςεο απέλαληη ζηα παρύζαξθα άηνκα. Σα άηνκα 

απηά ζεσξνύλ όηη όζνη έρνπλ πιενλάδνλ βάξνο ζε ηόζν ζεκαληηθό πνζνζηό δελ έρνπλ 

ζέιεζε γηα αιιαγή, (O'Brien, Hunter & Banks, 2007). Δίλαη θαλεξό πσο ην απμεκέλν βάξνο 

θαζηζηά ην άηνκν αληηκέησπν κε αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο ήδε από ηελ παηδηθή ειηθία,  νη 

νπνίεο εθηείλνληαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, (Puhl & Brownell, 2001). 

Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη πσο ζπκαηνπνίεζε θαη ν ζηηγκαηηζκόο έρνπλ άκεζεο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνζύλζεζε ηνπ παηδηνύ. Δπηδξνύλ ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ παηδηνύ θαη εληζρύνπλ ην αίζζεκα κνλαμηάο. Δπηπιένλ, ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηελ δεκηνπξγία κηαο αξλεηηθήο ζρέζεο κε ηνλ εαπηό ηνπο, θαζώο ππάξρεη 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Παξάιιεια, νη ζρέζεηο κε ην αληίζεην θίιν είλαη 

δπλαηόλ λα ζπλαληήζνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο θαη κειινληηθά εληζρύεηαη ην αίζζεκα ηεο 

αλαζθάιεηαο. Ζ ζπκαηνπνίεζε ζε άηνκα κε απμεκέλν βάξνο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη βνπιεκηθέο ζπκπεξηθνξέο, αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αζιεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα θαη ζε άιιεο θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο. πλεπώο,  δείρλνπλ κεγαιύηεξε 
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πξνηίκεζε ζηα κνλαρηθά αζιήκαηα θαη πεξλνύλ αξθεηό ρξόλν ζε θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ήδε από λεαξή ειηθία. Χο εθ ηνύηνπ, πξνθαιείηαη έλαο θαύινο θύθινο, πνπ επεξεάδεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ κεηέπεηηα ελήιηθα, (Gray, Kahhan 

& Janicke, 2009). 

4.2.4 Καηάζιηςε 

Ζ θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή παρπζαξθία θαη ζηηο 

πεξηζζόηεξεο ησλ  πεξηπηώζεσλ, εκθαλίδνπλ θνηλή ζπκπησκαηνινγία, παξά ην όηη ε κία δξα 

ζε ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν, ελώ ε άιιε ζε ζσκαηηθό (Reeves, Postolache & Snitker, 2008). 

ε κία κειέηε κε θιηληθνύ δείγκαηνο εθήβσλ ειηθίαο 15-17 εηώλ, παξαηεξήζεθε πςειή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο θαη ηνλ πςειό ΓΜ. Μάιηζηα, όζν 

πεξηζζόηεξν ην βάξνο, ηόζν πςειόηεξα ηα επίπεδα ηεο θαηάζιηςεο, ε νπνία κπνξεί λα πάξεη 

ηελ κνξθή κείδνλνο θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε όηη ζεκαληηθό ξόιν 

ζε απηή ηε ζρέζε έρνπλ ην αίζζεκα ηεο ληξνπήο,  ε ζρέζε (αλ είλαη δηαδεπγκέλνη) θαη ε 

θαηάζηαζε εξγαζίαο ησλ γνλέσλ.  Πηζαλνινγείηαη πσο νη λένη κε επηπιένλ ζσκαηηθό βάξνο 

αλεζπρνύλ πνιύ γηα ην αλ ζα γεινηνπνηεζνύλ ή ζα ππνηηκεζνύλ από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

(Sjöberg, Nilsson & Leppert, 2005). Σα πνζνζηά δείρλνπλ πσο ε αύμεζε ηνπ βάξνπο κπνξεί 

πην εύθνια λα νδεγήζεη ζε θαηάζιηςε, ελώ ην αληίζηξνθν ζπκβαίλεη πην ζπάληα. Απηό 

πξνθύπηεη, γηαηί άηνκα κε κεγαιύηεξν ζσκαηηθό βάξνο από ην κέζν όξν, ζπκαηνπνηνύληαη 

κέζσ αξλεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, όπσο ηα πεηξάγκαηα, ν ζηηγκαηηζκόο, ε πξνθαηάιεςε θ.α. 

(Faith, Butryn, Wadden, Fabricatore, Nguyen & Heymsfield, 2011). 

Δίλαη θαηαλνεηό, πσο νη ζπγθεθξηκέλνη λένη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

εζσηεξίθεπζεο, σο απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ αλεπάξθεηαο. Με ηε ζεηξά ηνπο, δεκηνπξγνύλ κηα απνκάθξπλζε από ηηο 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο θαη κεησκέλεο απαηηήζεηο από ηνπο ίδηνπο θαη ην πεξηβάιινλ 

ηνπο. Λόγσ ησλ απμεκέλσλ δπζθνιηώλ πνπ πξνθύπηνπλ, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη απηνί 

ζρεκαηίδνπλ αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη απνζηαζηνπνίεζε από 

δξαζηεξηόηεηεο. Ζ ρακειή δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο, ζπλδέεηαη κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηηο ζθέςεηο πνπ ηα πξνθαηαβάιινπλ θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξόθιεζε 

θαηάζιηςεο όκνηα κε απηή ησλ ελειίθσλ (Wieland, Claude & Martin, 2004). 
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4.2.5 Σρνιηθή επίδνζε 

Οη παρύζαξθνη λένη έξρνληαη αληηκέησπνη κε πνιιέο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπο. ύκθσλα κε όζα έρνπλ εηπσζεί παξαπάλσ, παξαηεξείηαη κία έληνλε 

πξνθαηάιεςε απέλαληη ζε απηνύο θαη ζε πνιιέο πεξηζηάζεηο θξίλνληαη από ηνπο γύξσ ηνπο 

κε βάζε ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζεο. ηελ επαίζζεηε ειηθία ησλ ζρνιηθώλ ρξόλσλ, ε 

αθαδεκατθή επίδνζε, πνπ έρνπλ ηα παηδηά απηά είλαη ρακειή, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

θπζηνινγηθνύ βάξνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηηο αθαδεκατθέο ππνρξεώζεηο είλαη δπλαηό λα ζπζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηνλ ΓΜ (Sabia, 2007∙ Gurley-Calvez & Higginbotham, 2010). Ζ κεησκέλε 

ζρνιηθή απόδνζε ζπλδέεηαη κε ηελ δύζθνιε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη απηνί νη λένη. Άγρνο, ζηξεο, θαηάζιηςε εληζρύνπλ ηελ ςπρνπαζνινγία ηνπο θαη 

κεηώλνπλ ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ γηα ηα καζήκαηα.  Έηζη, ην απμεκέλν βάξνο κπνξεί λα 

κελ απνηειεί αίηην, αιιά απνηέιεζκα ελόο ζπλδπαζκνύ ζπκπεξηθνξώλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. 

Αμηνζεκείσηεο είλαη νη πνιιέο απνπζίεο πνπ θάλνπλ από ην ζρνιείν, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί 

θελά ζηηο γλώζεηο θαη δελ ηα βνεζά λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο όζα δηδάζθνληαη  (Taras & 

Potts‐Datema, 2005).  

Από ηελ άιιε, ζην πεξηβάιινλ ελόο παηδηνύ κε απμεκέλν βάξνο ελδέρεηαη λα 

επηθξαηνύλ ππνηηκεηηθέο απόςεηο, νη νπνίεο λα εκπνδίδνπλ ηελ ηζόηηκε κεηαρείξηζε ηνπ. 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί δηαρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθά απηά ηα παηδηά. Θεσξνύλ όηη ε εκθάληζε 

ηνπο είλαη απνηέιεζκα παξακέιεζεο ηνπ εαπηνύ ηνπο, θαη ηα ραξαθηεξίδνπλ σο άηνκα 

νθλεξά, κεησκέλεο ελεξγεηηθόηεηαο θαη ρσξίο θίλεηξν (Neumark-Sztainer, Story, & Harris, 

1999∙ O'Brien, Hunter, & Banks, 2007). Σέηνηνπ είδνπο πεπνηζήζεηο, ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλαζηνιή ηεο πξνζπάζεηαο από ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνύ. Παξάιιεια, πεηξάγκαηα γηα ηελ 

εκθάληζε από ηνπο ζπκκαζεηέο ελδέρεηαη λα ζπκβάιινπλ θαη απηά, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζηελ 

πξόθιεζε ρακειώλ ζρνιηθώλ επηδόζεσλ (Krukowski, Smith West, Philyaw Perez, Bursac, 

Phillips  & Raczynski, 2009). 

Δίλαη πηζαλό, παξάγνληεο όπσο ην θνηλσληθό-νηθνλνκηθό ππόβαζξν είηε άιια, ζρεηηθά 

κε ηελ νηθνγέλεηα, ζηνηρεία, λα είλαη ππεύζπλα γηα ηελ ρακειή απόδνζε ζην ζρνιείν. Σν 

επηπιένλ βάξνο, όκσο, εληνπίδεηαη πην εύθνια από ην πεξηβάιινλ, εθόζνλ είλαη νξαηό 

ζπγθξηηηθά κε ηα ππόινηπεο πιεξνθνξίεο θαη θαηεγνξείηαη πην εύθνια ζε ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο. πλεπώο, ε ζπζρέηηζε απηή, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζηηγκαηηζκό αθόκε θαη ζε 

κηθξέο ειηθίεο (Datar, Sturm & Magnabosco, 2004). 
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Καη΄απηό ηνλ ηξόπν, πξνθύπηεη έλαο θαύινο θύθινο, πνπ δηαησλίδεη κία δπζρεξή 

θαηάζηαζε. Σα παηδηά απηά εκθαλίδνπλ κεησκέλε απόδνζε ιόγσ απηήο ηεο αληηκεηώπηζεο. 

Απηό κε ηε ζεηξά ηνπ πξνθαιεί κεησκέλε απόδνζε θαη έιιεηςε ζπκκεηνρήο εμ αηηίαο ηεο 

ρακειήο εκπηζηνζύλεο ζηνλ εαπηό ηνπο. 

4.2.6 Οη γνλείο ησλ ππέξβαξσλ θαη παρύζαξθσλ παηδηώλ 
 

Οη γνλείο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν, θαζώο 

απνηεινύλ ηελ βαζηθή πεγή δηακόξθσζεο πξνηύπσλ γηα ηα παηδηά. Ζ νηθνγέλεηα είλαη ην 

επίθεληξν ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ θαη επηδξά ζε απηά θαζ’όιε ηελ 

πνξεία πξνο ηελ ελειηθίσζε ηνπο. Γηακνξθώλνπλ ηηο πξνζδνθίεο, ηνπο ξόινπο, ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηνπο γύξσ ηνπο (Craig Grace & Baucum, 2007). 

ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή παρπζαξθία θαίλεηαη πσο ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο έρεη εμέρνπζα 

ζεκαζία ζηνλ ζρεκαηηζκό ησλ ζσκαηηθώλ αληηιήςεσλ. 

Οη πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ κνξθή θαη ηε δηάπιαζε ηνπ ζώκαηνο ζηα παηδηά θαη 

ηνπο εθήβνπο είλαη αμηνζεκείσηεο, όζνλ αθνξά ηνπο παρύζαξθνπο θαη ππέξβαξνπο λένπο. 

Τπάξρεη κία ππνηίκεζε γηα ην απμεκέλν βάξνο ησλ παηδηώλ ηνπο θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο 

δελ αλεζπρνύλ ή αγλννύλ ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελέρεη απηή ε θαηάζηαζε γηα ηελ  πγεία 

(Towns & D'Auria, 2009). ε απνηειέζκαηα ηνπ De La O θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ, 

παξαηεξήζεθε πσο νη γνλείο δεκηνπξγνύλ ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο γηα ην βάξνο ησλ παηδηώλ 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζε ηπραίν δείγκα βξέζεθε πσο ην 86% ησλ παρύζαξθσλ θαη ππέξβαξσλ 

παηδηώλ ραξαθηεξίζηεθε από ηνπο γνλείο σο ππέξβαξν ή θαλνληθό. Αμηνζεκείσην είλαη, πσο  

θάπνηνη γνλείο ζεσξνύζαλ ηα παηδηά απηά αθόκε θαη ιηπνβαξή (De La O, et al., 2009).   

Οη ιαλζαζκέλεο γλσζηηθέο αληηιήςεηο κπνξεί λα έγθεηληαη ζην όηη νη γνλείο δελ 

θαηαλννύλ ηελ θιηληθή ζεκαζία ηεο παρπζαξθίαο ή δελ είλαη επαξθώο ελεκεξσκέλνη 

(Carnell, Edwards, Croker, Boniface & Wardle, 2005). Παξάιιεια, ν ζηηγκαηηζκόο ζε απηέο 

ηηο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα απσζεί ηνπο γνλείο από ην λα πιεξνθνξεζνύλ πεξαηηέξσ (Doolen, 

Alpert & Miller, 2009). 

Από ηελ άιιε, νη παρύζαξθνη αλήιηθεο, ζπρλά, γίλνληαη ζύκαηα πεηξαγκάησλ αθόκε 

θαη κέζα ζηελ ίδηα ηνπο ηελ νηθνγέλεηα, είηε από ηα αδέιθηα, είηε από ηνπο γνλείο. Σα 

δεδνκέλα δείρλνπλ πσο, έζησ θαη εάλ ν έλαο εθ ησλ γνλέσλ πεηξάδεη θαη ζρνιηάδεη ην 

απμεκέλν βάξνο ηνπ παηδηνύ, ηόηε ππάξρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα πηνζεηείηαη απηή ε 

ζηάζε θαη από ηα αδέιθηα. Δμάιινπ, είλαη ινγηθό ηα παηδηά λα αθνινπζνύλ ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ γνλέσλ. Αλαιπηηθόηεξα, ηα θνξίηζηα είλαη πνιύ ζπρλνί απνδέθηεο αξλεηηθώλ ζρνιίσλ 



34 
 

 
 

θαη πεηξαγκάησλ ζηελ νηθνγέλεηα, ζρεηηθά κε ην βάξνο ηνπο.  Έλα ζηα ηέζζεξα θνξίηζηα 

δέρεηαη πεηξάγκαηα γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ηνπιάρηζηνλ από ηνλ έλα γνλέα, θαη έλα ζηα ηξία 

από ηα αδέιθηα ηνπ. Απηή ε θαηάζηαζε είλαη ζπρλόηεξε αλάκεζα ζηα αδέιθηα θαη εηδηθά αλ 

απηά είλαη κεγαιύηεξα ζε ειηθία θαη αγόξηα (Schaefer & Salafia, 2014). Παξάιιεια, ζηα 

θνξίηζηα πνπ δέρνληαη ριεπαζκνύο γηα ηελ εκθάληζε ηνπο από ηνπο γνλείο θαη εηδηθά από ηνλ 

παηέξα, επεξεάδεηαη ε δηακόξθσζε ηεο απηναληίιεςε ηνπο. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα 

ηνπο (Keery, Boutelle, van der Berg & Thompson, 2005). Δπηπιένλ, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νη 

γνλείο, είλαη πηζαλό λα εκθαλίδνπλ πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζηα παρύζαξθα παηδηά ηνπο θαη 

λα ηα ζηεξίδνπλ ζε κηθξόηεξν βαζκό, όζνλ αθνξά ηηο αθαδεκατθέο ηνπο ζπνπδέο (Puhl & 

Brownell, 2001). 

Ζ γεληθόηεξε δνκή θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο νηθνγέλεηαο αιιειεπηδξά κε ηελ εκθάληζε 

ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο παρπζαξθίαο. πγθξνύζεηο, έιιεηςε ζπλνρήο θαη νξγάλσζεο, 

αιιά θαη ε γνληθή παξακέιεζε θαη ε ζρέζε ησλ γνλέσλ, απνηεινύλ ζεκαληηθέο παξάκεηξνη 

ζηελ αύμεζε ηνπ βάξνπο ηνπ παηδηνύ.  Ίζσο, απηό ζπκβαίλεη, γηαηί δελ παξέρεηαη ζην παηδί ε 

απαξαίηεηε πξνζνρή, επνκέλσο δελ ειέγρεηαη σο πξνο ηε δηαηξνθή ηνπ. Παξαηεξήζεθε όηη 

νη ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ζην νηθνγελεηαθό πιαίζην δεκηνπξγεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηα 

παηδηά, ηα νπνία θαηαθεύγνπλ ζην θαγεηό γηα λα ηα θαηαζηείινπλ. Δπηπιένλ, νη γνλείο 

πξνζπαζνύλ λα δειεάζνπλ ηα παηδηά κε κε ζξεπηηθέο ή απαγνξεπκέλεο ηξνθέο, κεηά από 

θάπνηα ζύγθξνπζε κε ηνλ ζύδπγν, γηα λα ην πάξνπλ κε ην κέξνο ηνπο. Με απηό ηνλ ηξόπν, ην 

θαγεηό πξνζθέξεηαη σο αληακνηβή, κεηά από θάπνηα αξλεηηθά γεγνλόηα, θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ νπνίσλ, ην παηδί ελδέρεηαη λα απην-θαηεγνξείηαη. Μαζαίλεη λα θεξδίδεη θαγεηά πνπ ηνπ 

πξνζθέξνπλ απόιαπζε, κέζα από ηε ζύγθξνπζε ησλ γνλέσλ θαη κε απηό ηνλ ηξόπν 

«εμαγνξάδεη» ηελ αγάπε πνπ πξνζθέξεη. πλεπώο, είλαη εκθαλέο όηη ε νηθνγέλεηα 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δηαηξνθή ηνπ παηδηνύ θαη ζηελ δηακόξθσζε ηνπ βάξνπο 

ηνπ  (Λνπθίδνπ & Κπξίηζε, 2010).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν 

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΜΜΔ ΣΖΝ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖ ΔΗΚΟΝΑ 

ΣΟΤ ΗΓΑΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟΣΤΠΟΤ 

Σα παηδηά θαη νη έθεβνη αλεμάξηεηα από ην ζσκαηηθό ηνπο βάξνο ή ην θύιν, ζπρλά 

παξνπζηάδνπλ δηαζηξεβισκέλεο αληηιήςεηο γηα ηελ ζσκαηηθή ηνπο εηθόλα. Οη πεπνηζήζεηο 

απηέο βαζίδνληαη ζε θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πξόηππα, πνπ δηακνξθώλνληαη ππό ηελ 

επίδξαζε όζσλ πξνβάιινληαη  σο επηζπκεηά θαη απνδεθηά. Καη ζηα δύν θύια ειθπζηηθό 

ζεσξείηαη απηό πνπ παξνπζηάδεηαη πεξηζζόηεξν από ηα κέζα θαη έρεη εζσηεξηθεπζεί, σο 

θνκκάηη ηεο πξνζσπηθόηεηαο. 

Ζ αληίιεςε γηα ηελ απηνεηθόλα ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ, επεξεάδεηαη άκεζα από 

ηελ παξνπζία ηεο ηειεόξαζεο θαη ησλ ππνινίπσλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ). 

Πιένλ, θάζε ζπίηη  είλαη εμνπιηζκέλν κε απηά. Μάιηζηα ε ηειεόξαζε ζπλνδεύεη ηηο 

πεξηζζόηεξεο νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο, εθόζνλ είλαη παξνύζα ζε θεληξηθνύο ρώξνπο 

ζπλεζηίαζεο ηνπ ζπηηηνύ (Theodossakis, 2009).  

Με ηε ζπλερή ηερλνινγηθή εμέιημε, ηα κέζα ΜΜΔ ζρεηηθά κε ηνλ θόζκν θαη ηηο 

ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο αμίεο πνπ επηθξαηνύλ. Λόγσ απηνύ, απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό 

θνκκάηη παξνρήο γλώζεσλ εμσζρνιηθνύ ηύπνπ. Μεηαθέξνπλ κελύκαηα, ηα νπνία κπνξνύλ 

λα δηακνξθώλνπλ ηηο αληηιήςεηο, ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ελόο αηόκνπ. 

Φαίλεηαη λα ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηδενινγία πνπ δηακνξθώλεηαη, κέζα από ηηο 

ελδναηνκηθέο αιιαγέο ζηνπο εθήβνπο θαη ζηα πξντόληα καδηθήο θνπιηνύξαο, πνπ 

πξνβάιινληαη ζε ηόζν κεγάιν βαζκό (Theodossakis, 2009). 

Ζ  ζεκεξηλή θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη από ζπλερή πξνβνιή ηνπ ηέιεηνπ ζώκαηνο θαη 

ηελ εμηδαλίθεπζε ηνπ. Τπό ηελ επηξξνή ησλ δηαθεκίζεσλ ζηα ΜΜΔ θαη ησλ πξνηύπσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηα πεξηνδηθά, ηελ ηειεόξαζε, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, αιιά θαη από ηε 

ζενπνίεζε ησλ αζιεηώλ, νη έθεβνη, ζπρλά, ζεσξνύλ σξαίν κόλν ην ηδαληθό ζώκα θαη 

ππνβηβάδνπλ νπνηαδήπνηε απόθιηζε, δειαδή θαη ην δηθό ηνπο. ηελ νινέλα θαη καδηθόηεξε 

πξνζπάζεηα γηα πην αδύλαην ζώκα, θάπνηνη επεξεάδνληαη ηόζν, ώζηε θηάλνπλ ζε ζεκείν λα 

εθαξκόδνπλ εμαληιεηηθέο δίαηηεο, (Dakanalis, et al., 2014).   

Ζ επηβνιή ηνπ ιεπηνύ ζώκαηνο είλαη εκθαλήο ήδε από κηθξή ειηθία, θπξίσο ζηα 

θνξίηζηα. Πεξίπνπ ζε ειηθία 5- 8 εηώλ, εθδειώλεηαη αλεζπρία γηα ην ζώκα. ηα επξήκαηα 

κίαο έξεπλαο, ην κηζό, ζρεδόλ, πνζνζηό ηνπ δείγκαηνο παηδηώλ απηήο ηεο ειηθίαο, εμέθξαζε 

επηζπκία γηα πεξηζζόηεξν ιεπηό ζσκαηόηππν. Πεξίπνπ ίδην πνζνζηό, δήισζε πξνζπκία ζην 

λα εθαξκόζεη θάπνηα εμαληιεηηθή δίαηηα, εάλ απμαλόηαλ ην βάξνο ηνπ. Ήδε από πνιύ κηθξή 
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ειηθία κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ γλσζηηθά ζρήκαηα γηα ηελ εκθάληζε, ππεύζπλα γηα ηελ 

κεηέπεηηα δπζαξέζθεηα πνπ δεκηνπξγείηαη. Δπηπιένλ, ζε κεγαιύηεξν βαζκό ε ηειεόξαζε, 

αιιά θαη ηα πεξηνδηθά, επηδξνύλ ζηε δηακόξθσζε αληηιήςεσλ γηα ην ζώκα. Ζ έθζεζε ζηα 

κέζα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ ηξόπν πνπ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη αληηκεησπίδνπλ 

ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε, αιιά θαη ζηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο δίαηηεο (Dohnt & 

Tiggemann, 2006). 

ηα θνξίηζηα ε ηαύηηζε κε ηα κνληέια, πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ηειενπηηθά κέζα, 

ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πηνζέηεζε ζηξεβιώλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ην βάξνο. Απηό έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κεησκέλεο ηθαλνπνίεζεο από ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο θαη 

ζπληειεί ζηελ έληνλε επηζπκία ηνπ ιεπηνύ ζσκαηόηππνπ (Bell & Dittmar, 2011).  Ο ηύπνο 

ησλ ΜΜΔ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αιιά ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ κία ζπκθσλία. 

Αθόκε θαη όηαλ πνκπόο είλαη ην δηαδίθηπν, κε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ππάξρεη 

πςειή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ηεο εηθόλαο ηνπ ζώκαηνο, εηδηθά όηαλ είλαη απνηέιεζκα 

ηαύηηζεο (Tiggemann & Slater, 2013).  Κύξην ξόιν δηαδξακαηίδεη ν βαζκόο απηνεθηίκεζεο. 

ζν ζεηηθόηεξε είλαη ε αληίιεςε πνπ έρνπλ ηα θνξίηζηα γηα ην ζώκα ηνπο, ηόζν πην δύζθνια 

επεξεάδνληαη από απηνύ ηνπ είδνπο ηελ καδηθή θνπιηνύξα (Murnen, Smolak, Mills & Good, 

2003). 

Αμηνζεκείσηε έλδεημε ηεο επίδξαζεο ησλ κέζσλ απηώλ είλαη ε απμεκέλε θαηαλάισζε 

πξντόλησλ γηα αιιαγή ηεο ζσκαηηθήο εκθάληζεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί κεγάιν πνζνζηό ησλ 

εθήβσλ. πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη πσο νη λένη απηήο ηεο ειηθίαο, πνπ αζρνινύληαη κε 

πεξηνδηθά ζρεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε είλαη πεξηζζόηεξν επάισηνη ζηε ρξήζε 

ηέηνηνπ είδνπο πξντόλησλ, αλεμάξηεηα από ην θύιν (Fieldetal., 2005). 

Παξά ην γεγνλόο, πσο ζε απηέο ηηο ειηθίεο είλαη πνιύ θξίζηκε ε γλώκε ησλ 

ζπλνκήιηθσλ, παξαηεξείηαη πσο ε έθζεζε ζηα δηαθεκηδόκελα πξόηππα αιιειεπηδξά κε ηελ 

απηνεθηίκεζε γηα ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο. Οη απόςεηο ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ γηα ηνπο 

άιινπο, επεξεάδνληαη από ηα όζα πξνβάιινληαη. Δπηπιένλ, δηακνξθώλνληαη αληηιήςεηο γηα 

ην ζώκα, νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ θάπνην ξόιν, σο έλα βαζκό, ζην πώο θξίλνπλ νη έθεβνη 

ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο (Ferguson, Muñoz, Garza& Galindo, 2014). Αμηόινγε είλαη ε 

ζπζρέηηζε ηνπ ζσκαηόηππνπ θαη ηεο επίδξαζεο ησλ κέζσλ, σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε από ηε 

ζσκαηηθή θαηάζηαζε.  Καη νη δύν απηνί παξάγνληεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί, ώζηε λα 

πξνθαιέζνπλ αξλεηηθή εληύπσζε θαη κεησκέλε ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο 

(Seock & Merritt, 2013). 

Ζ έθζεζε ζε δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινπλ ην ιεπηό ζώκα, κεηώλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε 

γηα ηελ εκθάληζε ζηα θνξίηζηα, ζπγθξηηηθά κε όζεο δελ πεξηιακβάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο 
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πεξηερόκελν. ηελ ίδηα κειέηε ησλ Hargreaves θαη Tiggemann (2004), παξαηεξείηαη πσο 

πξνβνιή ηνπ ηέιεηνπ κπώδνπο ζώκαηνο δελ επεξεάδεη ηόζν ηα αγόξηα ζηελ απηνεηθόλα. Ζ 

επαηζζεζία ζε ηέηνηνπ είδνπο πεξηερόκελν, θαίλεηαη λα μεθηλά ζε κεγαιύηεξε ειηθία 

ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα, θπξίσο πξνο ηα ηέιε ηεο εθεβείαο. Δλδερνκέλσο, ηα θνξίηζηα 

εζσηεξηθεύνπλ πεξηζζόηεξν ηα κελύκαηα πνπ δέρνληαη θαη ζπγθξίλνπλ αζπλείδεηα ηνλ 

εαπηνύ ηνπο κε ηα θνηλσληθά πξόηππα πνπ επηβάιινληαη (Hargreaves & Tiggemann, 2004). 

Λόγσ ησλ παξαπάλσ, απηνύ ηνπ είδνπο ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πίεζε πνπ δέρεηαη ην 

άηνκν γηα ην ζώκα ηνπ απνηειεί έλαλ ζεκαληηθό δείθηε επηθηλδπλόηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε 

δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ. Σα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη δξακαηηθά ζηελ κεηέπεηηα 

ελειηθίσζε, αθνύ πξνθαιεί ππεξβνιηθή αλεζπρία γηα ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο. Σα ΜΜΔ 

πξνσζνύλ κηα λννηξνπία πνπ εζηηάδεη θπξίσο ζηελ εκθάληζε θαη παξακεξίδεη ή ππνηηκά 

άιινπ είδνπο ραξαθηεξηζηηθά. Δλδερνκέλσο, έρεη σο απνηέιεζκα, αηζζήκαηα κεηνλεμίαο θαη 

ληξνπήο, πνπ κπνξεί λα ληώζεη θάπνηνο, ν νπνίνο παξεθθιίλεη από απηά ηα ηδεώδε (Dakanalis, 

et al., 2014).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6ν 

ΤΛΗΜΟ 

Ζ απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ επηθεληξώλεη δηαξθώο όιν θαη κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ 

ζηελ δσή ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ. Σν γεγνλόο απηό από κόλν ηνπ δελ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη θαθό. κσο, ν θαηαλαισηηζκόο έρεη εδξαησζεί ζε ηόζν κεγάιν βαζκό, ώζηε ε 

αμία θαη ε ηαπηόηεηα ελόο αηόκνπ, εμεηάδεηαη κέζα από ηα αγαζά πνπ απνθηά ζηε δσή ηνπ. 

Σν θύξνο θαη ε επηηπρία κεηξηνύληαη ζε ρξήκαηα θαη αληηθείκελα, ηα νπνία έρνπλ ιάβεη κία 

κνξθή ζενπνίεζεο από ηνπο αλζξώπνπο. πκβάινπλ ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

ζην άηνκν. Κάπνηα άηνκα είλαη πεξηζζόηεξν επάισηα από θάπνηα άιια, όζνλ αθνξά ηελ 

εζσηεξίθεπζε απηήο ηεο λννηξνπίαο. Δγθισβίδνληαη ζε κία πιαζκαηηθή πξαγκαηηθόηεηα πνπ 

έρεη σο ζπλέπεηα ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά πξνβιήκαηα (Dittmar, 2007). 

Οη ξίδεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο αληρλεύνληαη ήδε από πνιύ κηθξή ειηθία. Σα παηδηά 

θαίλεηαη λα εηζβάινπλ απόηνκα ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηνλ αληαγσληζκό. Παξάγνληεο όπσο ε 

νηθνλνκηθή θξίζε, ηα απμεκέλα πνζνζηά δηαδπγίσλ αιιά θαη ε δηαθήκηζε, έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηνλ εθθπιηζκό ησλ εζηθώλ αμηώλ θαη ηελ δεκηνπξγία ελόο πην πιηζηηθά 

εζηηαζκέλνπ ηξόπνπ ζθέςεο (Twenge & Kasser, 2013). Ζ αγνξά ζηνρεύεη ζηνπο κηθξνύο 

θαηαλαισηέο θαη γίλεηαη πεξηζζόηεξν αληαγσληζηηθή θαη ειθπζηηθή πξνο απηνύο. Ήδε, από 

πνιύ κηθξή ειηθία, είλαη ηθαλά λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ εύθνια κάξθεο δηαθόξσλ 

εηδώλ (Achenreiner & John, 2003). εκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη ε ηαύηηζε κε δηάζεκνπο 

αζηέξεο πνπ πξνβάιινληαη ζηα κέζα, νη νπνίνη είλαη θνξείο ηνπ θαηαλαισηηζκνύ. Ζ 

ηαπηόηεηα ηνπ λεαξνύ θαηαλαισηή πεξηπιέθεηαη θαη ζπγρέεηαη κε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ 

πξνβαιιόκελνπ κνληέινπ, θαη πηνζεηείηαη ελ κέξεη, ε λννηξνπία ηνπ, σο πξνο ηηο 

αγνξαζηηθέο επηινγέο (Boden, 2006). Χο απνηέιεζκα απηνύ, ηα παηδηά βηώλνπλ 

ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, θαηάζιηςεο, κεησκέλε απηνεθηίκεζε, θαη άιια ςπρνζσκαηηθά 

ζπκπηώκαηα, ιόγσ ηεο έληνλεο εκπινθήο ζηελ απαηηεηηθή απηή αγνξά (Schor, 2004∙ Jiang, 

Zhang, Hawk & Qiu, 2015). 

Αθόκε θαη ζηε ζρέζε ησλ παηδηώλ κε ηνπο γύξσ ηνπο, ν πιηζκόο δηαδξακαηίδεη 

θπξίαξρν ξόιν. Ήδε, από λεαξή ειηθία ηα παηδηά επηδίδνληαη ζε αγνξέο πξνθεηκέλνπ λα 

επηθαιύςνπλ ηπρόλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε απόξξηςε από ηνπο 

ζπλνκειίθνπο. Πηέδνληαη γηα λα απνθηήζνπλ ηα πεξηζζόηεξν πεξηδήηεηα θαη εληόο επνρήο 

πιηθά, ηα  νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο «ζσζηά» (Dittmar, 2007). Δπηπιένλ, νη γνλείο, ιόγσ 
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έιιεηςεο ρξόλνπ, αγνξάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο όηη ηνπο δεηάλε γηα λα θαιύςνπλ ην θελό ηεο 

απνπζίαο ηνπο θαη ηεο κεησκέλεο ελαζρόιεζεο ηνπο κε απηά (Lenka, 2014). 

Ζ ηαπηόηεηα ησλ ζεκεξηλώλ αηόκσλ δνκείηαη κε βάζε απηά πνπ ζέινπλ θαη επηδεηνύλ. 

Σν άηνκν απνθηά αμία κέζσ ηνπ πιηζκνύ θαη ηεο ηειεηόηεηαο, ηα νπνία δηνξζώλνπλ ηα 

ειιείκκαηα ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη δεκηνπξγνύλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Οη ςπρνινγηθέο 

αλάγθεο δελ βαζίδνληαη ζε πλεπκαηηθά αγαζά. Αληίζεηα, νινθιεξώλνληαη κέζα από ηελ 

θαηαλάισζε θαη ε επεκεξία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ρξήκαηα θαη πιηθά θεθηεκέλα.  Απηό 

πξνθαιεί δπζιεηηνπξγηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηα άηνκα γίλνληαη επάισηα απέλαληη ζε κία αγνξά 

πνπ δελ έρεη όξηα. Γεκηνπξγείηαη ζηξεο θαη έιιεηςε ειέγρνπ, αθνύ ε ζπλερήο επηδίσμε ηνπ 

ηέιεηνπ θαη ηνπ κε πξαγκαηηθνύ δελ είλαη εθηθηή. Ζ άπνςε ηνπ «ςσλίδσ άξα ππάξρσ» 

γίλεηαη έκθπην θνκκάηη ηνπ εαπηνύ θαη νινθιεξώλεη ην άηνκν.  Οη αμίεο θαη ηα ηδαληθά 

δηαθνξνπνηνύληαη θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θαη ην ρξήκα (Dittmar, 

2007).  

Ζ πξνβνιή ηνπ πιηζηηθνύ ηξόπνπ ζθέςεο από ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηηο δηαθεκίζεηο, 

δηακνξθώλεη ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ. Από πνιύ λσξίο 

ζπγρένπλ ηελ επηπρία κε ηελ αγνξά πιηθώλ αγαζώλ. ε γεληθόηεξα πιαίζηα, βαζηθέο αμίεο 

ηεο δσήο, όπσο ε επηπρία θαη ε επηηπρία ππνινγίδνληαη κέζσ ηεο απόθηεζεο πινύηνπ 

(Roberts & Clement, 2007).  Οη απόςεηο απηέο εληζρύνληαη ζηα παηδηά, όηαλ ε κεηέξα 

πξεζβεύεη ηέηνηνπ είδνπο ηδαληθά θαη δίλεηαη κεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε 

(Tiggemann & Slater, 2014).  

Σα παηδία θαη νη έθεβνη σο πεξηζζόηεξν επάισηνη αληηιακβάλνληαη όηη ην λα είζαη 

πινύζηνο είλαη ε πεξηζζόηεξν απνδεθηή πξνζδνθία. Δλζηεξλίδνληαη ηέηνηνπ είδνπο απόςεηο 

θαη δεκηνπξγνύλ κία ηαπηόηεηα εζηηάδνληαο ζε ιάζνο αμίεο θαη ηδαληθά.  ε κία επαίζζεηε 

ειηθία δελ κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα όζα έρνπλ πξαγκαηηθό λόεκα γηα ηε δσή θαη 

αληηιακβάλνληαη άιια σο ζεκαληηθά (Dittmar, 2007).  

6.1 O πιηζκόο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε 

 

Ζ επκάξεηα παξνπζηάδεηαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ζηα 

ΜΜΔ. Απνηεινύλ δύν βαζηθέο πηπρέο ελόο πξνβιεκαηηθνύ ηξόπνπ ζθέςεο πνπ καζηίδεη ηελ 

ζεκεξηλή επνρή. Οη δηαθεκίζεηο ραξαθηεξίδνληαη από ηελ πξνβνιή ηνπ αςεγάδηαζηνπ 

ζώκαηνο ζε ζπλδπαζκό κε ην ηέιεην πξντόλ, δεκηνπξγώληαο έλα κύζν πνπ απέρεη από ηελ 
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πξαγκαηηθόηεηα. Έηζη ε εκθάληζε θαη ε εμσηεξηθή εηθόλα απνηεινύλ ζεκαληηθά ζηνηρεία 

πξνβαιιόκελνπ πιηζκνύ (Ashikali & Dittmar, 2012). 

ηηο λεαξέο γπλαίθεο ε εμηδαλίθεπζε ηνπ ρξήκαηνο θαη ησλ πιηθώλ αγαζώλ 

ζπζρεηίδεηαη κε απηή ηνπ ιεπηνύ ζώκαηνο. ύκθσλα κε όζα εηπώζεθαλ παξαπάλσ, έρεη 

επηθξαηήζεη ε απνζέσζε ηνπ ιεπηνύ ζώκαηόο σο ην ηδαληθό θαη επηζπκεηό. Καη’ απηόλ ηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγεί θαη ν πιηζκόο, ζηεξηδόκελνο ζηνπο ίδηνπο κεραληζκνύο επηβνιήο. 

πγθεθξηκέλα, θαη νη δύν πεξηπηώζεηο πξνθαινύλ κηα άκεζε δπζαξέζθεηα ζην άηνκν θαη 

δηακεζνιαβνύληαη από ηελ ηαύηηζε θαη ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ όζσλ πξνβάιινληαη. 

Αληίζηνηρα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ αξζεληθό πιεζπζκό, όπνπ πξνβνιή ηνπ ηδαληθνύ 

ζώκαηνο ραξαθηεξίδεηαη από κύεο (Guðnadóttir & Garðarsdóttir, 2014). Σα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ ζρεκαηηζκό απηήο ηεο λννηξνπίαο. Ζ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηεξίδεηαη ζηηο δηαθεκίζεηο πξντόλησλ κόδαο, όπνπ εκθαλίδνληαη κνληέια 

εμαηξεηηθά ειθπζηηθά, ηα νπνία ληώζνπλ ραξά, επηπρία θαη ηθαλνπνίεζε ιόγσ ηεο ρξήζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ πξντόλησλ. πλεπώο, ε εμσηεξηθή εηθόλα θαη εκθάληζε παίξλνπλ ηε κνξθή 

πιηθνύ πξντόληνο, νη νπνίεο είλαη εθηθηό λα απνθηεζνύλ κέζσ ρξεκαηηθήο ζπλαιιαγήο  

(Ashikali & Dittmar, 2012).  

 Σν ζώκα έρεη ιάβεη κνξθή αληηθεηκέλνπ, όπνπ νη άλζξσπνη επελδύνπλ ρξήκαηα κε 

ζηόρν λα ην πξνζαξκόζνπλ θαη λα ην κεηαηξέςνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο. 

Πξνθύπηεη, ινηπόλ, κηα ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ επκάξεηα θαη ηελ ζσκαηηθή εκθάληζε. 

Σα άηνκα πνπ δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ, εζηηάδνπλ επίζεο θαη 

ηελ ζσκαηηθή ηνπο εηθόλα, ειέγρνληάο θαη ζπγθξίλνληάο ηε δηαξθώο. Έηζη, ην ζώκα 

εμεηάδεηαη σο μερσξηζηό θνκκάηη ηνπ εαπηνύ. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο από ηε δσή 

ζπλδέεηαη  κε ηελ εζσηεξίθεπζε αμηώλ ζρεηηθά κε ηελ ζσκαηηθή εκθάληζε θαη ηελ 

πξνζήισζε πξνο απηή. Ζ ζπλερήο ζύγθξηζε κε ηα θνηλσληθά πξόηππα πξνθαιεί 

απνγνήηεπζε, θαζώο νη ζηόρνη πνπ ζέηνπλ ηα άηνκα απηά δπζθνιεύνπλ δηαξθώο. Δμάιινπ, 

όζα πξνβάιινληαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, σζώληαο ην άηνκν ζε έλα 

αγώλα ρσξίο ηέινο (Felix & Garza, 2012). 

 Απηνύ ηνπ είδνπο ζθέςεηο ελζαξξύλνπλ ηελ αλαδήηεζε ηεο ηαπηόηεηαο θαη ηεο 

νινθιήξσζεο ζηελ αγνξά αγαζώλ. Με απηό ηνλ ηξόπν ε κνλαδηθόηεηα εθθξάδεηαη κέζα από 

ηηο αγνξαζηηθέο επηινγέο, από ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ αηόκνπ. 

Σν «έρσ» παίξλεη ηελ ζεκαζία ηνπ «είκαη». Οη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ όρη κόλν γηα λα 

απνθηήζνπλ απηό πνπ επηζπκνύλ, αιιά γηα λα πηνζεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνύ πνπ ην 

δηαθεκίδεη. Ζ αγνξά ηνπ πξντόληνο ζεκαίλεη επηπρία, επηηπρία, νκνξθηά θαη γνεηεία (Dittmar, 

2007). 
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Σα πιηθά δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζην άηνκν λα έρεη απηνλνκία θαη έιεγρν. Δπηπιένλ, ηνλ 

θάλνπλ ελδηαθέξνλ, θαη επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ 

δεκηνπξγεί. Πξνθαιείηαη ινηπόλ, κία πιαζκαηηθή πξαγκαηηθόηεηα. Ζ ζπλερήο αλαδήηεζε ηνπ 

ηέιεηνπ δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα θαη ακθηζβήηεζε ηνπ εαπηνύ, αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 

ειιείκκαηα σο πξνο ηνλ εαπηό. Σν ηη είζαη εμαξηάηαη από ην ηη αγνξάδεηο, γηαηί απηό πνπ 

δηαθεκίδεηαη είλαη ην ζσζηό θαη ην επηζπκεηό. Δμάιινπ, ην δηαθεκίδεη ην άςνγν κνληέιν. 

ια απηά πξνθύπηνπλ απηόκαηα ρσξίο θάπνηα ζπλεηδεηή επεμεξγαζία ή απόθαζε από ηνλ 

ίδην ηνλ δέθηε.  Σα κέζα παξνπζηάδνπλ ηελ δηθή ηνπο εθδνρή αιιά ην άηνκν ζπγθξίλεηαη 

αζπλείδεηα εζσηεξηθά, ρσξίο λα θξίλεη όζα βιέπεη (Dittmar, 2007). 

Σα παηδηά θαη νη έθεβνη είλαη απνδέθηεο απηήο ηεο λννηξνπίαο. ηελ επαίζζεηε απηή 

ειηθία δηακνξθώλνπλ ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά κε βάζε ηα όζα πξνβάιινληαη. 

Αληηιακβάλνληαη όηη ζθνπόο ηεο δσήο είλαη λα δείρλεηο ηέιεηνο θαη απηό πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζα από όζα αγνξάδεηο. Δπηπιένλ, ζεσξνύλ ζεκαληηθό ην λα αιιάμνπλ ηελ δηθή ηνπο 

εκθάληζε γηα λα κνηάδνπλ πεξηζζόηεξν ζην πξόζσπν ηεο δηαθήκηζεο. Ζ ηαπηόηεηά ηνπο 

ζρεκαηίδεηαη θαηαλνώληαο πσο γηα λα αμίδεηο πξέπεη λα γίλεζαη απνδεθηόο θαη γηα λα ζπκβεί 

απηό είλαη ζεκαληηθό λα είζαη απηό πνπ παξνπζηάδεηαη από ηα κέζα. Να έρεηο, δειαδή, ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζσκαηηθή θαηάζηαζε πνπ είλαη γεληθώο αξεζηή. Αλεμάξηεηα από ηνλ 

ζσκαηόηππν ή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε νη έθεβνη πηέδνληαη λα απνθηήζνπλ ην ηδαληθό θαη 

ηέιεην. Οη ζηόρνη ηνπο δηακνξθώλνληαη θάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη θαηαθξίλνπλ από 

πνιύ κηθξή ειηθία ηελ νπνηαδήπνηε απόθιηζε (Dittmar, 2007). 

Οη πςειέο πξνζδνθίεο δεκηνπξγνύλ απμεκέλν άγρνο θαηάζιηςε θαη άιια ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα θαζώο ν πιηζκόο είλαη πξνηεξαηόηεηα. Απηά ιεηηνπξγνύλ ζε ζπλδπαζκό κε ην 

όηη ην ζώκα απνθηά θεληξηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηαπηόηεηαο. Αλεμάξηεηα από ην 

ζσκαηόηππν, ππάξρεη κεησκέλε ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο, ε νπνία 

δεκηνπξγεί γεληθόηεξε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα. Απηά κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ παξάγνληα πξόθιεζεο δηαηαξαγκέλσλ αληηιήςεσλ γηα ην ζώκα θαη 

δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (Dittmar, 2007). 

Δπνκέλσο, ηόζν ε επκάξεηα όζν θαη ην ηδαληθό ζώκα απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη 

ηεο πιαζηήο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ πξνβάιιεηαη. Οη λένη ζρεκαηίδνπλ πεπνηζήζεηο θαη 

αληηιήςεηο κε βάζε απηά ηα ηδαληθά. Γίλεηαη θαηαλνεηό πσο ε δηαθνξεηηθόηεηα θαηαθξίλεηαη 

θαη είλαη δύζθνιν λα ζπκβαδίζεη κε ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο. ηελ ζεκεξηλή θνηλσλία ην 

πιενλάδνλ βάξνο ζεσξείηαη απόθιηζε, ελώ ηαπηόρξνλα ε παρπζαξθία έρεη ιάβεη ηξνκαθηηθέο 

δηαζηάζεηο. Απηό δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηόζν ζηα άηνκα απηά όζν θαη ζηελ 

επξύηεξε θνηλσλία. Έηζη, κε βάζε απηά, κπνξνύλ λα εξκελεπζνύλ θαη νξηζκέλεο 



42 
 

 
 

πξνθαηαιήςεηο θαη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηνπο παρύζαξθνπο θαη ππέξβαξνπο 

έθεβνπο, νη νπνίνη απνθιίλνπλ ζεκαληηθά από ην ηδαληθό. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7ν 

ΚΟΠΟ ΜΔΛΔΣΖ 

Σα πξνβαιιόκελα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πξόηππα επεξεάδνπλ ηνπο εθήβνπο θαη 

δηακνξθώλνπλ πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ ζσκαηηθή εηθόλα θαη εκθάληζε. Έλα 

κεγάιν πνζνζηό λέσλ απηήο ηεο ειηθίαο παξνπζηάδεη επηπιένλ βάξνο θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ην αδύλαην ζσκαηόηππν πνπ επηβάιιεηαη. Δπηπιένλ, ε εμηδαλίθεπζε ηνπ ζώκαηνο 

ζπλνδεύεηαη από ηελ εμηδαλίθεπζε ησλ πιηθώλ αγαζώλ, κέζα από ηε δηαθήκηζε. Απηή ε κε 

ξεαιηζηηθή λννηξνπία δηακνξθώλεη ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά ησλ εθήβσλ (Dittmar, 2007). 

Ζ παξνύζα κειέηε εζηηάδεη ζηηο ςπρνθνηλσληθέο επηπινθέο πνπ δεκηνπξγνύλ ηα 

πξνβαιιόκελα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πξόηππα θαη θαλόλεο γηα ηελ ζσκαηηθή εηθόλα, ζηνπο 

εθήβνπο.  Δίλαη ζαθέο όηη ηα κέζα παξνπζηάδνπλ κία κε ξεαιηζηηθή πξαγκαηηθόηεηα, ζηελ 

νπνία ην άςνγν κνληέιν δηαθεκίδεη ην ηέιεην πξντόλ (Boden, 2006∙ Dittmar, 2007).  Δίλαη 

εμίζνπ θαηαλνεηό, πσο παξαηεξείηαη απμεκέλν πνζνζηό εθήβσλ κε επηπιένλ βάξνο, ην 

νπνίν παξνπζηάδεη κεησκέλε απηνεθηίκεζε γηα ηελ εηθόλα ηνπ εαπηνύ (Jones, & Crawford, 

2005∙ Danielsen, et al., 2012∙ Strauss, 2000). Σαπηόρξνλα, ζε γεληθέο γξακκέο ζηνπο λένπο 

παξαηεξνύληαη ςπρνθνηλσληθέο επηπινθέο ιόγσ ηεο απόθιηζεο από ηελ ηδαληθή εηθόλα 

ζώκαηνο (Seock, & Merritt, 2013∙ Golan, Hagay, & Tamir, 2014∙ Ricciardelli, McCabe, 

Lillis, & Thomas, 2006). Οη παξάγνληεο απηνί κειεηώληαη ζπλδπαζηηθά θαη πξνζπαζνύκε λα 

θαηαλνήζνπκε εάλ ε εζσηεξίθεπζε ησλ πξνηύπσλ εκθάληζεο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην 

ζσκαηόηππν ηνπ εθήβνπ. Δπίζεο, καο ελδηαθέξεη λα κειεηήζνπκε ζε πνίν βαζκό ε 

εζσηεξίθεπζε ησλ θνηλσληθώλ πξνηύπσλ επεξεάδεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ εθήβνπ.  

θνπόο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζεί, εαλ νη έθεβνη επελδύνπλ ζηελ εκθάληζή 

ηνπο θαη εαλ εζσηεξηθεύνπλ ηα πξνβαιιόκελα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πξόηππα γηα ην ηδαληθό 

ζσκαηόηππν. Δπηπιένλ εμεηάδεηαη αλ ε απηνεθηίκεζε επεξεάδεηαη από ηελ ζσκαηηθό ηύπν 

θαη κε πνηόλ ηξόπν απηέο νη δύν κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη. 

Ο πξώηνο παξάγνληαο πνπ κειεηάηαη είλαη ε απηνεθηίκεζε ησλ εθήβσλ θαη αλ 

επεξεάδεηαη  από ηνλ Γείθηε Μάδαο ώκαηνο. Οη έθεβνη ζα ηαμηλνκεζνύλ κε βάζε ην ΓΜ 

ζε θπζηνινγηθνύο, ιηπνβαξείο θαη εθήβνπο κε πιενλάδνλ βάξνο. Τπνζέηνπκε  πσο ε 

απηνεθηίκεζε ζηνπο εθήβνπο κε πιενλάδνλ βάξνο ζα είλαη ρακειόηεξε, θαζώο είλαη πηζαλό 

λα ληώζνπλ δπζαξέζθεηα γηα ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε. Δπίζεο, καο ελδηαθέξεη λα 

εμεηάζνπκε εάλ παξαηεξνύληαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν θύια ζηελ εζσηεξίθεπζε ησλ 
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θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ πξνηύπσλ εκθάληζεο θαη ζηε ζρέζε απηνεθηίκεζεο θαη ΓΜ. ην 

πιαίζην απηήο ηεο κειέηεο ζα εμεηάζνπκε όρη κόλν ην βαζκό εζσηεξίθεπζεο ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ πξνηύπσλ εκθάληζεο, αιιά θαη ην πόζν νη έθεβνη επελδύνπλ ζηε 

ζσκαηηθή ηνπο εκθάληζε. Πόζν, δειαδή, ζεκαληηθή ζεσξνύλ ηελ εκθάληζε ηνπο γηα ηελ 

αίζζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο ηνπο αμίαο. Ζ κειέηε απηή ζα εμεηάζεη θαηά πόζν 

δηαθνξνπνηείηαη ε επέλδπζε ησλ εθήβσλ ζηε εηθόλα ηνπ εαπηνύ αλάινγα κε ην βαζκό 

εζσηεξίθεπζεο ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ πξνηύπσλ νκνξθηάο, αιιά θαη αλάινγα κε ην 

ζσκαηόηππό ηνπο θαη ην θύιν ηνπο. Τπνζέηνπκε όηη νη έθεβνη κε πςειό βαζκό 

εζσηεξίθεπζεο ζα επελδύνπλ πεξηζζόηεξν ζηελ εκθάληζε ηνπο. Σα θνξίηζηα αλακέλεηαη λα 

εζσηεξηθεύνπλ ηα πξόηππα νκνξθηάο θαη λα επελδύνπλ ζηελ εκθάληζε ηνπο πεξηζζόηεξν από 

ηα αγόξηα. Καζώο δελ ππάξρεη ηθαλόο αξηζκόο εξεπλώλ, δελ κπνξνύκε λα δηακνξθώζνπκε 

ππνζέζεηο γηα ην πώο ν ΓΜ ηνπ εθήβνπ ζα επεξεάζεη ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ πξνηύπσλ 

ζηελ επέλδπζε ζηε ζσκαηηθή εκθάληζε. 

Δάλ ηζρύεη ε ππόζεζε ηεο Dittmar (2008), όηη δειαδή ε επέλδπζε ζηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε θαη νη πιηζηηθέο ηάζεηο είλαη απνηέιεζκα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο εμσγελώλ 

αμηώλ (extrinsic values) πνπ επελδύεη ζηελ εηθόλα, ην ρξήκα θαη ην θνηλσληθή θαηάζηαζε 

(status), ηόηε ζα πξέπεη νη έθεβνη πνπ επελδύνπλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε λα 

παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα πιηζηηθώλ αμηώλ. Με άιια ιόγηα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πςειή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επέλδπζε θαη ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ηνλ πιηζκό.  

ιεο νη πξνεγνύκελεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηνλ πιηζκό θαη ηελ απηνεθηίκεζε. Τπνζέηνπκε, ινηπόλ, όηη ζα ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε 

πιηζηηθώλ αμηώλ θαη απηνεθηίκεζεο, αιιά θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επέλδπζε 

ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε. 

Έλαο αθόκε παξάγνληαο πνπ εμεηάδεηαη είλαη ν βαζκόο πνπ νη έθεβνη έρνπλ πηνζεηήζεη 

ηηο πιηζηηθέο ηάζεηο πνπ επηβάιινληαη θαη αλ ηηο ζπλδένπλ κε ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ 

πξνηύπσλ ηεο ηέιεηαο εκθάληζεο.  Δλδερνκέλσο θαη ζε απηή ηε ζρέζε λα δηαδξακαηίδεη ξόιν 

ε απηνεθηίκεζε. Τπνζέηνπκε όηη νη  έθεβνη επηδίδνληαη ζε ζπλερείο αγνξέο, κε ζηόρν λα 

κνηάδνπλ κε ηα κνληέια ησλ δηαθεκίζεσλ. ζν κηθξόηεξε είλαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπο, ηόζν 

πην απμεκέλεο ζα είλαη νη πιηζηηθέο ηνπο ηάζεηο.  

Οη παξάγνληεο ζα εμεηαζζνύλ ζε ζπλάξηεζε κε ην δείθηε κάδαο ζώκαηνο  θαη ην θύιν 

ησλ εθήβσλ.  

Ζ κειέηε απηνύ ηνπ είδνπο θαηλνκέλσλ είλαη ζεκαληηθή, θαζώο πξνζπαζεί λα 

αλαδείμεη ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγνύλ νη έθεβνη ηε ζεκεξηλή επνρή. Ζ δηαθήκηζε ππάξρεη 

παληνύ, ζηελ ηειεόξαζε ζην δηαδίθηπν αθόκε θαη ζην δξόκν. Οη έθεβνη, είλαη αλακελόκελν, 
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λα ιακβάλνπλ πνιιά κελύκαηα ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ην ηη πξέπεη λα αγνξάδνπλ 

γηα λα γίλνπλ απνδεθηνί θαη λα βειηηώζνπλ ηελ εμσηεξηθή ηνπο εηθόλα. Γειαδή, γηα λα 

κνηάδνπλ ζην κνληέιν ηεο ηειεόξαζεο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ θαη απηά πνπ έρεη. Σέηνηνπ 

είδνπο αληηιήςεηο είλαη αθόκε πην ελδηαθέξνπζεο όηαλ αλαινγηζηεί θαλείο, πόζνη έθεβνη 

απνθιίλνπλ ζεκαληηθά από ηελ άςνγε θαη ηέιεηα εκθάληζε πνπ έρεη ην πξόζσπν ηεο 

δηαθήκηζεο. Έλα κεγάιν πνζνζηό εθήβσλ είλαη ππέξβαξν ή παρύζαξθν, επνκέλσο ην ράζκα 

πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε απηό πνπ είλαη επηζπκεηό θαη ζε απηό πνπ είλαη νη ίδηνη είλαη αξθεηά 

κεγάιν. Δλδερνκέλσο, νη επηπινθέο πνπ πξνθαινύληαη ιόγσ ηνπ επηπιένλ βάξνπο ζε έλα 

κεγάιν πνζνζηό εθήβσλ, λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εδξαίσζε απηήο ηεο λννηξνπίαο πνπ 

πξνβάιιεηαη από ηα κέζα.  

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, δελ δηεπθνιύλεη 

ηελ  αλάπηπμε ηέηνηνπ είδνπο πιηζηηθώλ ηάζεσλ. Οη έθεβνη θαηαθιύδνληαη ηόζν από ην 

θαηαλαισηηθό πξόηππν θαη ην πξόηππν νκνξθηάο, όζν θαη από νηθνλνκηθή επηβίσζε. Οη δύν 

απηέο θαηαζηάζεηο είλαη αληηθαηηθέο. Σα παηδηά από πνιύ κηθξή ειηθία, πιένλ, έρνπλ κάζεη 

νηθνλνκηθνύο όξνπο κέζα από ηελ ηειεόξαζε αιιά θαη από ηηο ζπδεηήζεηο. Έηζη, γλσξίδνπλ 

ηε ζεκαζία ηνπ ρξήκαηνο θαη ην ξόιν ηνπ ζηε ζρέζε ησλ αλζξώπσλ από πνιύ λσξίο. 

Μαζαίλνπλ πσο είλαη θάηη πνιύ ζεκαληηθό, από ηε ζηηγκή πνπ όινη κηινύλ θαη αζρνινύληαη 

κε απηά. Σν γεγνλόο απηό δεκηνπξγεί ηελ πεπνίζεζε ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο όηη ηα 

ρξήκαηα θάλνπλ ηνπο αλζξώπνπο επηηπρεκέλνπο θαη  επηπρηζκέλνπο.  

Οη έθεβνη πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειηθία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ρηίδεηαη ε 

ηαπηόηεηα, αληηιακβάλνληαη πσο ηα πιηθά αγαζά θαη ε εκθάληζε θαηαθηώληαο κε ηα 

ρξήκαηα. Δπνκέλσο, πηνζεηνύλ κία λννηξνπία πνπ βαζίδεηαη ζε επηθαλεηαθέο επηδηώμεηο θαη 

νη αμίεο θαη ηα ηδαληθά ράλνπλ ηελ πλεπκαηηθή ηνπο ππόζηαζε. Γελ ζέβνληαη ηελ 

δηαθνξεηηθόηεηα θαη θάλνπλ αηνκηθέο δηαθξίζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζην «θαίλεζζαη».  Ζ 

πιαζκαηηθή πξαγκαηηθόηεηα πνπ επηζπκνύλ, είλαη αλζπγηεηλή γηα ηελ ςπρηθή  θαη ζσκαηηθή 

ηνπο ππόζηαζε, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεηαη θαη από ηελ αύμεζε ησλ δηαηξνθηθώλ 

δηαηαξαρώλ ζηνπο εθήβνπο. πλεπώο, ε κειέηε απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ελ κέξεη, δηεπθνιύλεη 

ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο κέζα από ηελ αλαγλώξηζε ησλ επηπινθώλ πνπ δεκηνπξγεί ε 

εζσηεξίθεπζε ησλ πξνβαιιόκελσλ πιηζηηθώλ θαη ζρεηηθώλ κε ηελ εκθάληζε ηάζεσλ. 

ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία σο ηώξα ππάξρνπλ πνιύ ιίγεο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ 

απηνύο ηνπο παξάγνληεο ζπλδπαζηηθά. Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα είλαη ειάρηζηα γηα ηνλ ξόιν 

πνπ έρεη ν ηύπνο ηνπ ζσκαηνο ζηελ αιιειεπίδξαζε απηώλ ησλ θαηαζηάζεσλ. Καηαλννύκε 

όηη από ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ηόζν κεγάιν πνζνζηό παρύζαξθώλ θαη ππέξβαξσλ παηδηώλ, 
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είλαη ζεκαληηθό λα εμεηαζζνύλ νη αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο ηνπο πάλσ ζε απηνύ ηνπ είδνπο 

ηα θνηλσληθά θαηλόκελα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8ν 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 134 έθεβνη πνπ παξαθνινπζνύζαλ ηελ Γ’ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

Αλαιπηηθόηεξα, ην δείγκα απνηειείηαη από 65 αγόξηα θαη 69 θνξίηζηα  ειηθίαο 14 έσο 16 

εηώλ. Οη έθεβνη πνπ έρνπλ βάξνο ρακειόηεξν από ην θπζηνινγηθό (ιηπνβαξή) είλαη 9, (6 

θνξίηζηα θαη 3 αγόξηα), ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα βξίζθνληαη 93, (43 αγόξηα θαη 50 θνξίηζηα), 

ελώ νη έθεβνη κε επηπιένλ βάξνο είλαη 32 (13 θνξίηζηα θαη 19 αγόξηα). Οη ζπκκεηέρνληεο 

πξνέξρνληαη από ηξία ζρνιεία, δύν από ην Ννκό Κνξηλζίαο θαη έλα από ην Ννκό Αηηηθήο. 

 

ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα ηα νπνία αμηνιόγεζαλ ηηο απαληήζεηο 

ησλ εθήβσλ ζε ηέζζεξα βαζηθά ζεκεία, ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ επέλδπζε ζηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε, ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ πξνβαιιόκελσλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ πξνηύπσλ θαη ηηο 

πιηζηηθέο ηάζεηο. Δπηπιένλ, ππήξραλ εξσηήζεηο πνπ εμέηαδαλ θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

όπσο ην ζρνιείν, ηελ ειηθία, ην ύςνο, ην βάξνο, ηελ ελαζρόιεζε κε ηνλ αζιεηηζκό, ηνλ 

απηνραξαθηεξηζκό ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ην αλ έρνπλ θάλεη ε όρη θάπνηα δίαηηα.  

Ο ζσκαηόηππνο ησλ ζπκκεηερόλησλ εθηηκήζεθε κε ηνλ ππνινγηζκνύ ηνπ ΓΜ, ν 

νπνίνο πξνθύπηεη από ην βάξνο δηά ην ηεηξάγσλν ηνπ ύςνπο ζε κέηξα. Ζ ηαμηλόκεζε ησλ 

εθήβσλ πξνθύπηεη κε βάζε ηα όξηα πνπ έρνπλ ζέζεη νη Cole, Bellizzi, Flegal, & Dietz 

(2000)ζηεξηδόκελνη ζε δηεζλή δεδνκέλα. Με βάζε απηά ηα όξηα νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

κειέηε καο θαηαηάρζεθαλ ζε εθήβνπο θπζηνινγηθνύ βάξνπο, ππέξβαξνπο, παρύζαξθνπο θαη 

ιηπνβαξείο. Λόγσ ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ ππέξβαξσλ θαη παρύζαξθσλ εθήβσλ, δεκηνπξγήζεθε 

κία εληαία θαηεγνξία πνπ ηνπο ραξαθηήξηδε σο εθήβνπο κε πιενλάδνλ βάξνο. 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επέλδπζεο ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιόγην Appearance Schemas Inventory-ASI (Cash, 2003). Ζ θιίκαθα απνηειείηαη 

από 20 δειώζεηο (π.ρ. Γελ δίλσ πνηέ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εκθάληζή κνπ). Πεξηιακβάλεη 

δύν ππνθιίκαθεο νη νπνίεο εμεηάδνπλ: α) ηνλ ηξόπν πνπ ε εκθάληζε επεξεάδεη ηελ 
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πξνζσπηθή ή θνηλσληθή αμία θαη έλλνηα ηνπ εαπηνύ [Self-Evaluative Salience (of 

Appearance)] κε 12 εξσηήκαηα θαη β) ηα πξνζσπηθά θίλεηξα πνπ απνηεινύλ ηνπο 

ππεύζπλνπο κεραληζκνύο γηα λα είλαη θάπνηνο ειθπζηηθόο θαη λα πξνζέρεη ηελ εκθάληζή ηνπ 

[Motivational Salience (of Appearance)] κέζα από νθηώ εξσηήζεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ κία θιίκαθα πέληε ηηκώλ ηύπνπ Likert, κε εύξνο από 1 (Γηαθσλώ απόιπηα) 

έσο 5 (πκθσλώ απόιπηα), γηα λα απαληήζνπλ αλάινγα κε ην βαζκό ζπκθσλίαο ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ πξνθύπηνπλ από ηελ κέζν όξν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηηκώλ. 

Ζ θιίκαθα απηή κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο καο.  

Η εζσηεξίθεπζε ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ πηέζεσλ γηα ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο 

εμεηάζηεθε κε ην SATAQ-3 (Sociocultural Attitudes Towards Appearance Scale-3) 

(Thompson, 2004). ηε εξσηεκαηνιόγην ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεηαθξαζκέλε έθδνζε ζηα 

ειιεληθά ησλ Argyrides & Kkeli, (2014).  Ζ θιίκαθα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο 

πνπ εμεηάδνπλ: i) Καηά πόζν ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο είλαη πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ηε 

κόδα θαη πνηά εκθάληζε ζεσξείηαη όκνξθε θαη ειθπζηηθή, ii) πόζν θαλείο ληώζεη ηελ πίεζε 

ησλ πξνβαιιόκελσλ πξνηύπσλ από ηα κέζα γηα ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε, iii) πόζν 

θαλείο έρεη εζσηεξηθεύζεη ηα πξόηππα νκνξθηάο πνπ πξνβάιινληαη γηα ην ιεπηό θαη ηδαληθό 

ζσκαηόηππν, iv) πόζν θαλείο επηζπκεί θαη ζπγθξίλεη ην ζώκα ηνπ κε απηό ησλ αζιεηώλ.  

Πεξηιακβάλνληαλ 30 θαηαθαηηθά δηαηππσκέλεο πξνηάζεηο (π.ρ. Οη δηάζεκνη άλζξσπνη είλαη 

κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ηε κόδα θαη γηα ην πώο λα είζαη ειθπζηηθόο/ή). Γηα 

λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ κία θιίκαθα ζπρλνηήησλ πέληε ηηκώλ 

ηύπνπ Likert, κε ηα πςειόηεξα ζθνξ λα εθθξάδνπλ απόιπηε ζπκθσλία (5) θαη ηα 

ρακειόηεξα απόιπηε δηαθσλία (1). Σα  απνηειέζκαηα πξνθύπηνπλ από ηνλ ππνινγίζηκν ηνπ 

κέζνπ όξνπ ησλ ηηκώλ. 

Η απηνεθηίκεζε εμεηάζζεθε κε ηελ ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπRosenberg 

(1965) Self-Esteem Scale. Πεξηιακβάλνληαη 10 θαηαθαηηθέο πξνηάζεηο (π.ρ. Θεσξώ πσο έρσ 

θάπνηεο θαιέο δεμηόηεηεο), νη νπνίεο απαληώληαη κέζα κία θιίκαθα ηεζζάξσλ ηηκώλ ηύπνπ 

Likert αλάινγα κε ην βαζκό ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο. ζν κεγαιύηεξν είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

ηηκώλ πνπ πξνθύπηεη από ηηο απαληήζεηο, ηόζν πςειόηεξε ε απηνεθηίκεζε ηνπ αηόκνπ. Οη 

ηηκέο θπκαίλνληαη από 0-30, όπνπ 30 είλαη ην αλώηεξν όξην ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ην 

κεγαιύηεξν βαζκό απηνεθηίκεζεο.  

Η ζεκαζία ησλ πιηθώλ αγαζώλ θαη ε εζσηεξίθεπζε ηνπ ηδαληθνύ ηεο επκάξεηαο 

εθηηκώληαη κε ηελ Κιίκαθα Τιηζκνύ ηνπ Richins (2004).Πεξηιακβάλεη ηξείο ππνθιίκαθεο 
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πνπ εμεηάδνπλ ηνπο  παξάγνληεο ηεο επηπρίαο, ηεο επηηπρίαο θαη ηεο θεληξηθόηεηαο θαη ην πώο 

ηα ζπλδέεη ην άηνκν κε ηελ απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ. Μεηαθξάζηεθε από ηα Αγγιηθά ζηα 

Διιεληθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. Δπηπιένλ, νη πξνηάζεηο είλαη δηαηππσκέλεο 

θαηαθαηηθά (π.ρ. Απνιακβάλσ λα μνδεύσ ρξήκαηα ζε πξάγκαηα πνπ δελ είλαη ρξήζηκα). Οη 

απαληήζεηο αμηνινγνύληαη κε βάζε ην βαζκό ζπκθσλίαο(απόιπηε ζπκθσλία=5) ή 

δηαθσλίαο(απόιπηε δηαθσλία=1) ηνπ ζπκκεηέρνληα, κέζα από κία θιίκαθα ζπρλνηήησλ 

ηύπνπ Likert  πέληε ηηκώλ. Σέινο, ν ππνινγηζκόο ησλ απνηειεζκάησλ πξνθύπηεη από ην κέζν 

όξν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ απαληήζεσλ.  

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα κεηαμύ ησλ κελώλ Μαξηίνπ θαη Απξηιίνπ 

ηνπ 2016. Σν εξσηεκαηνιόγην ρνξεγήζεθε νιόθιεξν, κεηά ηε ιήςε εηδηθήο άδεηαο από ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. Έπεηηα, ελεκεξώζεθαλ νη αξκόδηνη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο 

ηνπ θάζε ζρνιείνπ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, πξνεγήζεθε επηθνηλσλία 

θαη γλσξηκία ηνπ εξεπλεηή κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ θάζε ζρνιείνπ θαη έπεηηα κε ηνπο θαζεγεηέο 

πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζνύλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο κειέηεο. Έπεηηα, ν εξεπλεηήο ήιζε ζε 

άκεζε επαθή κε ηνπο εθήβνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξώζεη γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηνπο 

ζθνπνύο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα. Σα εξσηεκαηνιόγηα ζπκπιεξώζεθαλ εζεινληηθά θαη 

ζρεδόλ όινη νη έθεβνη ηεο Γ’ γπκλαζίνπ ησλ ζρνιείσλ ήηαλ πξόζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ. Ζ 

ρνξήγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ρξεζηκνπνηώληαο κηζή δηδαθηηθή ώξα από ην θάζε ηκήκα. 

Σνλίζηεθε πσο ε ζπκπιήξσζε ήηαλ ζεκαληηθό λα γίλεη αηνκηθά, ρσξίο λα επεξεάδνληαη ν 

έλαο από ηνλ άιιν. Δπηπιένλ, εμαζθαιίζηεθε ε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο θαη ε κε 

απνθάιπςε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, εθόζνλ θάζε εξσηεκαηνιόγην δελ πεξηιάκβαλε 

θαηαγξαθή ηέηνηνπ είδνπο ζηνηρείσλ. Αθνύ δόζεθαλ νη ζρεηηθέο νδεγίεο θαη θαζόιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο από ηνπο εθήβνπο, ν εξεπλεηήο παξέκελε έμσ από ηελ αίζνπζα, 

γηα λα κελ επεξεαζηνύλ από ηελ παξνπζία ηνπ ή ληώζνπλ άβνια. ηνλ ρώξν πνπ βξίζθνληαλ 

νη έθεβνη, ήηαλ παξώλ κόλν ν αξκόδηνο θαζεγεηήο. Δάλ εθθξάδνληαλ απνξίεο ή εξσηήζεηο 

από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν εξεπλεηήο, κεηά από επηθνηλσλία κε ηνλ εθπαηδεπηηθό παξείρε 

άκεζα ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο. Γελ δόζεθε θακία ιεπηνκέξεηα ή απνζαθήληζε πνπ ζα 

κπνξνύζε λα θαζνδεγήζεη ηνπο καζεηέο σο πξνο ηηο απαληήζεηο ηνπο. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 Ο ξόινο ηνπ θύινπ 

Δμεηάζακε ηηο επηδόζεηο ησλ εθήβσλ γηα ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πηέζεηο πνπ 

δέρνληαη γηα ηελ εκθάληζε θαη ηα πξόηππα πνπ επηβάιινληαη. Δξεπλήζεθαλ πέληε βαζηθνί 

παξάκεηξνη α) νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πηέζεηο γηα ηδαληθό ζσκαηόηππν (SATAQ-3), β) ε 

ζεκαζία ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο (ASI), γ) ν πιηζκόο (Κιίκαθα πιηζκνύ- Richins), δ) ε 

απηνεθηίκεζε (Rosemberg).  Αλαδεηήζεθε ε γεληθή επίδνζε ησλ παηδηώλ ζηηο θιίκαθεο πνπ 

κειεηήζεθαλ, θαζώο θαη νη δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ αλάινγα κε ην θύιν. 

ηνλ Πίλαθα 2 παξαηίζεληαη νη κέζνη όξνη επηδόζεσλ ησλ εθήβσλ αλάινγα κε ηελ 

θιίκαθα πνπ κειεηήζεθε. Αλαιύεηαη ε γεληθή επίδνζε αιιά θαη νη δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ 

αλά θύιν. Γηα λα βξεζνύλ νη δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο όξνπο αλάκεζα ζηα αγόξηα θαη ηα 

θνξίηζηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ην ζπγθξηηηθό θξηηήξην t-test, ζε θάζε κία από ηηο πεξηπηώζεηο. 

 

Πίλαθαο 2. Μέζνη όξνη (M.O.) επηδόζεσλ θαη δηαθνξέο σο πξνο ην θύιν 

S
A

T
A

Q
-3

 

 Μ.Ο. 

Δπηδόζεσλ 

M.O. 

Αγόξηα 

M.O. 

Κνξίηζηα 

t p values 

Γεληθή εζσηεξίθεπζε 

πξνηύπσλ εκθάληζεο 
2.36 2.20 2.54 -2.347 0.020* 

Πίεζε από ΜΜΔ 2.09 1.99 2.20 -1.389 0.167 

Δζσηεξίθεπζε αζιεηηθνύ 

ηδεαηνύ 
2.59 2.53 2.70 -1.131 0.260 

A
S

I 

Η εμσηεξηθή εκθάληζε σο 

θνκκάηη αμίαο ηνπ εαπηνύ 
4.58 3.22 3.08 1.097 0.275 

Πξνζσπηθά θίλεηξα γηα 

επέλδπζε ζηελ εκθάληζε 
5.00 3.51 3.47 0.268 0.789 

Κ
ι
ίκ

α
θ

α
 π

ι
ηζ

κ
ν
ύ

 

(R
ic

h
in

s)
 

Σα πιηθά αγαζά σο 

επίθεληξν (Κεληξηθόηεηα) 4.29 2.35 2.47 -1.15 0.252 

Δπηπρία κέζσ ηνπ 

πιηζκνύ 
5.00 2.77 3.07 -2.198 0.030* 

Δπηηπρία ηνπ πιηζκνύ 

 
5.00 2.48 2.81 -2.498 0.014* 

Τιηζκόο 
4.62 2.53 2.78 -2.444 0.016* 

Rose

mber

g 

Απηνεθηίκεζε  
30.00 19.85 19.02 1.00 0.319 

*p<0.05 
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Α) Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πηέζεηο (SATAQ-3) 

Δξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ην θύιν ησλ εθήβσλ σο πξνο ηνλ βαζκό πνπ 

εζσηεξηθεύνπλ ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πηέζεηο γηα ηδαληθό ζώκα. πγθεθξηκέλα, 

κειεηήζεθαλ ε εζσηεξίθεπζε πξνηύπσλ εκθάληζεο (Internalization general), ε εζσηεξίθεπζε 

ηνπ αζιεηηθνύ ηδεαηνύ (Internalization athletic) θαη ε πίεζε από ηα ΜΜΔ.  

πσο θαίλεηαη θαη από ηνλ Πίλαθα 2, σο πξνο ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πηέζεηο γηα 

ηέιεηα ζσκαηηθή εηθόλα ν κέζνο όξνο ησλ εθήβσλ σο πξνο ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ πξνηύπσλ 

εκθάληζεο  είλαη Μ= 2.36, SD= 0.85, σο πξνο ηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ αζιεηηθνύ ηδεαηνύ είλαη 

Μ= 2.59, SD=0.92 θαη αλαθνξηθά κε ηελ πίεζε πνπ δέρνληαη από ηα ΜΜΔ, ν γεληθόο κέζνο 

όξνο ηνπο είλαη Μ=2.09, SD=0.89. Σαπηόρξνλα, εμεηάζηεθε ε δηαθνξά ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ 

ηηκώλ  αλάκεζα ζηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα. Παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα αγόξηα (M = 2.20, SD = 0.78) θαη ζηα θνξίηζηα (M = 2.54, SD = 0.87) πνπ 

εθθξάδεηαη σο εμήο: t (130) = -2.347, p =0.020. Από ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ 

δηαπηζηώζεθε όηη ηα θνξίηζηα εζσηεξηθεύνπλ πεξηζζόηεξν ην ιεπηό ηδεαηό ζώκα πνπ 

πξνβάιιεηαη ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο.  

Αληίζεηα, όηαλ κειεηήζεθε ε δηαθνξά ηνπ κέζνπ όξνπ αλαθνξηθά κε ηελ εζσηεξίθεπζε 

ηνπ αζιεηηθνύ ηδεαηνύ θαη ηεο πίεζεο από ηα ΜΜΔ δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα δύν θύια. πγθεθξηκέλα, δελ ζεκεηώλεηαη ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα θνξίηζηα (M = 2.70, SD = 0.94) θαη ζηα αγόξηα (M=2.53, SD=0.84) ζηελ 

εζσηεξίθεπζε ηνπ αζιεηηθνύ ηδεαηνύ: t (130) = -1.131, p = 0.260. Αθόκα, δελ παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα θνξίηζηα (M = 2.20, SD =0.94) θαη ζηα αγόξηα 

(M = 1.99, SD = 0.80) ζρεηηθά κε ηελ πίεζε από ηα ΜΜΔ: t (130) = -1.389, p = 0.167. 

 

Β) Σεκαζία εμσηεξηθήο εκθάληζεο(ASI) 

ηνλ πίλαθα 2 βιέπνπκε ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ επηδόζεσλ ησλ εθήβσλ γηα ηε ζεκαζία 

ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ζηε δσή ηνπο.  Σα επξήκαηα έδεημαλ πσο ην θύιν ησλ εθήβσλ δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ε εκθάληζε επεξεάδεη ηελ πξνζσπηθή ή θνηλσληθή αμία θαη 

έλλνηα ηνπ εαπηνύ (Self-Evaluative Salience) θαη ηα πξνζσπηθά θίλεηξα πνπ έρεη θάπνηνο λα 

είλαη ειθπζηηθόο θαη λα πξνζέρεη ηελ εκθάληζή ηνπ (Motivational Salience). Οη έθεβνη 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο εκθάληζεο ζηελ αμία ηνπ εαπηνύ παξνπζίαζαλ  γεληθό κέζν όξν 

Μ= 4.58, SD= 0.74, ελώ αλαθνξηθά κε ηα πξνζσπηθά θίλεηξα ηεο εκθάληζεο ν κέζνο όξνο 

ήηαλ Μ= 5.00, SD= 0.76. πγθεθξηκέλα, ην θύιν δελ ζρεηίδεηαη κε ην ηξόπν πνπ ε εκθάληζε 
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επηδξά ζηελ αμία ηνπ εαπηνύ αλάκεζα ζηα θνξίηζηα (M = 3.08, SD=0.77) θαη ζηα αγόξηα (M 

= 3.22, SD = 0.71) αλαθνξηθά κε πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αμία:t (130) = 1.097, p = 0.275. 

Δπηπιένλ, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αγόξηα 

(Μ=3.51, SD=0.71) θαη ηα θνξίηζηα (M=3.47, SD=0.80) σο πξνο ηα πξνζσπηθά θίλεηξα γηα 

ηελ εκθάληζε:t (130) = 0.268, p =0.789.  

 

Γ) Υιηζκόο 

Δξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ην θύιν ησλ εθήβσλ, σο πξνο ηελ ζεκαζία ηεο 

απόθηεζεο πιηθώλ αγαζώλ (βιέπε Πίλαθα 2). Μειεηήζεθαλ νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη απόςεηο 

ησλ εθήβσλ ζρεηηθά κε ην πσο ε επηηπρία θαη ε επηπρία εμαξηώληαη από ηα πιηθά αγαζά θαη 

θαηά πόζν ν πιηζκόο απνηειεί ην επίθεληξν ησλ ζηόρσλ ηνπο.  Πην ζπγθεθξηκέλα,  ζε γεληθέο 

γξακκέο ν κέζνο όξνο ησλ εθήβσλ γηα ηελ θιίκαθα ηνπ πιηζκνύ (Richins) είλαη Μ=2.66, 

SD= 0.60. O κέζνο όξνο ησλ ηηκώλ ζηα θνξίηζηα (Μ=2.78, SD= 0.59) είλαη ζεκαληηθά 

πςειόηεξνο (t (130) = -2.444, p=0.016, δίπιεπξνο έιεγρνο) από απηόλ ησλ αγνξηώλ (Μ=2.53, 

SD=0.59). Έηζη, γίλεηαη θαηαλνεηό πσο ηα θνξίηζηα εζηηάδνπλ πεξηζζόηεξν ζηελ απόθηεζε 

ησλ πιηθώλ αγαζώλ ζπγθξηηηθά κε ηα αγόξηα. 

Δπηπιένλ, βξέζεθαλ θπιεηηθέο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηελ επηηπρία ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κέζα από ηελ απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ. πλνιηθά ν κέζνο όξνο ησλ εθήβσλ 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα είλαη M=2.64, SD= 0.77. Αλαιπηηθόηεξα, ν κέζνο όξνο ησλ 

ηηκώλ ησλ θνξηηζηώλ (M=2.81, SD=0.79) είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο (t (130)= -2.498, 

p=0.014, δίπιεπξνο έιεγρνο) από απηόλ ησλ αγνξηώλ (M=2.48, SD=0.72). Γίλεηαη θαηαλνεηό, 

πσο ηα θνξίηζηα επηδηώθνπλ ηελ επηηπρία κέζσ ηνπ πιηζκνύ, ζε κεγαιύηεξν βαζκό από ηα 

αγόξηα. 

Παξάιιεια, κειεηήζεθε ε δηαθνξά ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ηηκώλ  αλάκεζα ζηα αγόξηα 

θαη ηα θνξίηζηα, όζνλ αθνξά επηπρία πνπ επηηπγράλεηαη από ηελ απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ. 

ε ζπλνιηθό επίπεδν, ν κέζνο όξνο ησλ εθήβσλ είλαη Μ=2.93, SD=0.81. Παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγόξηα (M = 2.77, SD = 0.85) θαη ζηα 

θνξίηζηα (M = 3.07, SD = 0.73) πνπ εθθξάδεηαη σο εμήο: t (130) = -2.198, p =0.030. Από ηνλ 

έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηώζεθε όηη ηα θνξίηζηα επηδηώθνπλ πεξηζζόηεξν ηελ 

επίηεπμε ηεο επηπρίαο κέζα από ηα πιηθά αγαζά ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα (βιέπε Πίλαθα 2). 

ηελ ππνθιίκαθα ησλ πιηθώλ αγαζώλ σο επίθεληξν ν γεληθόο κέζνο όξνο ήηαλ M= 

2.41, SD=0.61. Γελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ηηο 

δηαθνξέο ζηα αγόξηα (M=2.35, SD=0.60) θαη ηα θνξίηζηα (M=2.47, SD=0.63) σο πξνο ηα 

πιηθά αγαζά σο επίθεληξν ησλ ζηόρσλ ηνπο (Κεληξηθόηεηα): t(130)=-1.15, p=0.252). 
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 Γ) Απηνεθηίκεζε 

Μειεηήζεθε ε δηαθνξά  ζηελ απηνεθηίκεζε σο πξνο ην θύιν. Ο κέζνο όξνο ησλ 

επηδόζεσλ ηνπο ζπλνιηθά είλαη M=19.32, SD=4.83. ηα αγόξηα (M=19.85, SD=4.56) θαη ηα 

θνξίηζηα (M=19.02,SD=4.93) δελ παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

απηνεθηίκεζε (t(130)=1.00, p=0.319). 

 

 Ο ξόινο ηνπ ΓΜΣ 

Δξεπλήζεθε ε ζρέζε ηνπ ΓΜ ησλ εθήβσλ κε θάπνηεο βαζηθέο παξακέηξνπο ησλ 

θιηκάθσλ πνπ δόζεθαλ. ε θάζε κία από ηηο ζρέζεηο εθαξκόζηεθε o δείθηεο ζπζρέηηζεο 

Pearson r. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν Πίλαθαο 3, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπζρεηίζεσλ ηνπ ΓΜ. 

Πίλαθαο 3. Καηαλνκή ζπζρεηίζεσλ ηνπ Γείθηε Μάδαο ώκαηνο (ΓΜ) 

 ΓΜ 

Γεληθή εζσηεξίθεπζε πξνηύπσλ εκθάληζεο 0.041 

Δζσηεξίθεπζε αζιεηηθνύ ηδεαηνύ -0.032 

Πίεζε από ΜΜΔ 0.038 

Η εμσηεξηθή εκθάληζε σο θνκκάηη αμίαο 

ηνπ εαπηνύ 
0.047 

Πξνζσπηθά θίλεηξα γηα επέλδπζε ζηελ 

εκθάληζε 
-0.130 

Κεληξηθόηεηα (Τιηθά αγαζά σο επίθεληξν) 0.181* 

Δπηπρία από ηα πιηθά αγαζά -0.018 

Δπηηπρία από ηα πιηθά αγαζά 0.430 

Τιηζκόο (γεληθά) -0.052 

Απηνεθηίκεζε -0.046 

     *p<0.05 

 

 Μειεηήζεθε ε ζρέζε ηνπ ΓΜ κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πηέζεηο γηα ηδαληθό 

ζσκαηόηππν (SATAQ). Από ηα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο ν ΓΜ δελ ζρεηίδεηαη ηηο 

παξακέηξνπο ηεο εζσηεξίθεπζεο  ησλ πξνηύπσλ εκθάληζεο [r(127)=0.041, p=0.646], ηεο 

εζσηεξίθεπζεο ηνπ αζιεηηθνύ ηδεαηνύ [r(127)=-0.032, p=0.720] θαη ηεο πίεζεο από ηα 

ΜΜΔ [r(127)=0.038, p=0.670]. 
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Παξάιιεια, κειεηήζεθε ε ζρέζε αλάκεζα ζην ΓΜ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο εμσηεξηθήο 

εκθάληζεο. πσο θαίλεηαη, δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην 

ΓΜ θαη ηνλ ηξόπν πνπ ε εκθάληζε επεξεάδεη ηελ αμία [r(127)=0.074, p=0.405] θαη ηα 

πξνζσπηθά θίλεηξα [r(127)= -0.130, p=0.147] ζρεηηθά κε ηελ εηθόλα ηνπ εαπηνύ (βιέπε 

Πίλαθα 3). 

Γηεξεπλήζεθε ε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ πιηζκνύ θαη ηνπ ΓΜ. ηνλ Πίλαθα 3 

παξαηεξνύκε κηα αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο θεληξηθόηεηαο, 

δειαδή  ηεο απόθηεζεο πιηθώλ αγαζώλ σο επίθεληξν θαη ηνπ ΓΜ (r(127)=-0.181, 

p=0.042). Σν ζπγθεθξηκέλν εύξεκα θαηαδεηθλύεη πσο όζν πην απμεκέλν είλαη ην ΓΜ, ηόζν 

ιηγόηεξν ν έθεβνο επηθεληξώλεηαη ζηελ απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ. Αληίζεηα, ε ζπζρέηηζε 

ησλ κεηαβιεηώλ ηεο επηηπρίαο, ηεο επηπρίαο θαη γεληθόηεξα ηνπ πιηζκνύ κε ην ΓΜ δελ 

παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, o ΓΜ δελ εκθάληζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επηηπρία (r(127)=0.43, p=0.63), ηελ επηπρία 

(r(127)=-0.018, p=0.863) θαη κε ηνλ γεληθόηεξν πιηζκό (r(127)= -0.052, p=0.563). 

Δπηπιένλ, κειεηήζεθε ε ζπζρέηηζε ηνπ ΓΜ ησλ εθήβσλ κε ηελ απηνεθηίκεζε.   πσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα,  δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην 

ΓΜ θαη ηελ απηνεθηίκεζε (r(127)=-0.046, p=0.607). 

 

 

 Οη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο θιίκαθεο 

Δπηδηώμακε λα εμεηάζνπκε ηνλ ξόιν ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ πηέζεσλ σο πξνο ηελ 

επέλδπζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε. Δπηπιένλ, έγηλε πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ν παξάγνληαο 

ηνπ πξνβαιιόκελνπ πιηζκνύ σο βαζηθό θνκκάηη απηήο ηεο ζρέζεο, ν νπνίνο ζπκπιεξώλεη 

ηελ ηέιεηα θαη άςνγε εκθάληζε. Σαπηόρξνλα, εμεηάζηεθε ν ξόινο ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ 

εθήβσλ ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο ηεο εκθάληζεο θαη ηνπ πιηζκνύ.  

Υξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson r. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν 

Πίλαθαο 4 πνπ πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο ζρέζεηο πνπ 

κειεηώληαη. 
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Πίλαθαο 4. Καηαλνκή ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηηο θιίκαθεο 

 

 

 

Τιηζκόο κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πηέζεηο; 

Αλαδεηήζεθε ε ζρέζε ηνπ πιηζκνύ (Richins) κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πηέζεηο γηα 

ηδαληθό ζσκαηόηππν (SATAQ). Μέζα από ηνλ Πίλαθα 4 θαίλεηαη λα βξέζεθε κηα  ζεηηθή, 

ηζρπξή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο (r(134)=0.407, p=0.00). Με βάζε ην 

απνηέιεζκα, γίλεηαη θαηαλνεηό πσο όζν πεξηζζόηεξν επηδηώθεηαη ε απόθηεζε πιηθώλ 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1.Γεληθή 

εζσηεξί-

θεπζε 

πξνηύπσλ 

εκθάληζεο 

-          

2. Yιηζκόο 
0.440** -         

3.Δπηπρία 

κέζσ ηνπ 

πιηζκνύ 

0.210* 0.812** -        

4.Δπηηπρία 

κέζσ ηνπ 

πιηζκνύ 

0.436** 0.843** 0.468** -       

5.Ο 

πιηζκόο σο 

επίθεληξν 

0.471** 0.816** 0.484** 0.610** -      

6.Κνηλσλη-

θνπνιηηη-

ζκηθέο 

πηέζεηο γηα 

αδύλαην 

ζώκα 

0.785** 0.407** 0.167 0.475** 0.382** -     

7.ΜΜΔ σο 

πεγή 

πιεξνθό-

ξεζεο 

0.596** 0.355** 0.130 0.434** 0.331** 0.792** -    

8.Πίεζε 

από ΜΜΔ 
0.774** 0.393** 0.182* 0.417** 0.391** 0.856** 0.584** -   

9. εκαζία 

εμσηεξη-

θήο 

εκθάληζεο 

0.379** 0.382** 0.192* 0.447** 0.286** 0.519** 0.441** 0.419** -  

10. 

Απηνεθηί-

κεζε 

-0,263** -0.148 -0.231** 0.027 -0.164 -0.242** -0.050 -0.375** -0.282** - 
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αγαζώλ, ηόζν πεξηζζόηεξε είλαη ε πίεζε από ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πξόηππα πνπ δέρνληαη 

νη έθεβνη. 

Αθόκε, κειεηήζεθε ε ζρέζε ηνπ πιηζκνύ θαη ησλ ΜΜΔ σο πεγή πιεξνθόξεζεο. Σα 

δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ, όπσο θαίλεηαη από ηνλ Πίλαθα 4, επηδεηθλύνπλ κία ζεηηθή 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ηνπο: r(134)= 0.355, p=0.000.  Δπίζεο, ππάξρεη ζεηηθή 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα ΜΜΔ σο πεγή πιεξνθόξεζεο θαη ηνπ 

πιηζκνύ σο  επίθεληξν [r(134)=0.331, p=0.00], θαζώο θαη ηεο επηηπρίαο σο απνηέιεζκα ηεο 

απόθηεζεο πιηθώλ αγαζώλ [r(134)=0.434, p=0.00]. Ζ επηπρία σο απνηέιεζκα ηνπ πιηζκνύ 

δελ ζρεηίδεηαη κε ηα ΜΜΔ σο πεγή πιεξνθόξεζεο [r(134)=0.130, p= 0.136]. Σν γεγνλόο 

ππνδεηθλύεη πσο όζν πεξηζζόηεξν απμάλνληαη ηα ΜΜΔ σο πεγή πιεξνθόξεζεο, ηόζν 

πεξηζζόηεξν απμάλεηαη ν πιηζκόο, ηα πιηθά αγαζά σο επίθεληξν θαη ε επηηπρία σο 

απνηέιεζκα. 

 

Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πηέζεηο θαη επέλδπζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε 

Αλαδεηήζεθε ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πίεζε πνπ αζθείηαη γηα 

ηδαληθό ζσκαηόηππν (SATAQ) θαη ηελ ζεκαζία ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ζηε δσή ησλ 

εθήβσλ (ASI). ηνλ Πίλαθα 4 παξαηεξνύκε πσο ππάξρεη ζεηηθή, ηζρπξή, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δύν απηέο κεηαβιεηέο (r(134)= 0.519, p=0.00). 

Πξνθύπηεη, ινηπόλ, πσο όζν απμάλεηαη ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πίεζε πνπ αζθείηαη από ηα 

κέζα γηα ηδαληθό ζσκαηόηππν, ηόζν πεξηζζόηεξν απμάλεηαη ν βαζκόο εζηίαζεο ζηελ 

εμσηεξηθή εκθάληζε πνπ δίλνπλ νη έθεβνη.  

Γηεξεπλήζεθε ε ζπζρέηηζε ηεο εζσηεξίθεπζεο ησλ πξνηύπσλ εκθάληζεο θαη ηνπ 

βαζκνύ πνπ νη έθεβνη επελδύνπλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε κέζα από ηε ζεκαζία πνπ 

δίλνπλ ζε απηή. πσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ππάξρεη κία ηζρπξώο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ηνπο (r(134)=0.379, p=0.00). Παξάιιεια, ππάξρεη κηα ηζρπξώο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο εζσηεξίθεπζεο ηνπ ιεπηνύ ηδεαηνύ θαη 

ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ε εκθάληζε επεξεάδεη ηελ αμία ηνπ εαπηνύ (r(134)=0.377, p=0.00). 

Σν εύξεκα θαηαδεηθλύεη πσο όζν πεξηζζόηεξν απμάλεηαη ε εζσηεξίθεπζε, ηόζν κεγαιώλεη 

θαη ε αμία ηνπ εαπηνύ κέζα από ηελ επέλδπζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε. Δπηπιένλ, βξέζεθε 

ηζρπξή, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ ιεπηνύ 

ηδεαηνύ θαη ησλ πξνζσπηθώλ θηλήηξσλ πνπ θηλεηνπνηνύλ θάπνηνλ λα είλαη ειθπζηηθόο θαη λα 

πξνζέρεη ηελ εκθάληζή ηνπ (r(134)= 0.288, p=0,001). Έηζη, πξνθύπηεη πσο όζν πεξηζζόηεξν 

απμάλεηαη ε εζσηεξίθεπζε ηόζν απμάλνληαη ηα πξνζσπηθά θίλεηξα ησλ εθήβσλ λα 

επελδύνπλ ζηελ εκθάληζε ηνπο θαη λα είλαη ειθπζηηθνί. 
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Yιηζκόο θαη απηνεθηίκεζε 

Παξάιιεια, αλαδεηήζεθε ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ απηνεθηίκεζε θαη ζηνλ πιηζκό. ηα 

δεδνκέλα παξαηεξείηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ηελ απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ. πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ 

επηηπρία (r(134)=0.027, p=0.753), ηελ θεληξηθόηεηα (r(134)=-0.164, p=0.058), θαη ηνλ 

πιηζκνύ(r(134)=-0.148, p=0.087). Αληίζεηα, ζεκαληηθό είλαη, πσο κόλν αλάκεζα ζηελ 

επηπρία σο απνηέιεζκα ηνπ πιηζκνύ θαη ζηελ απηνεθηίκεζε βξέζεθε αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r(134)= -0.231, p=0.007). Πξνθύπηεη, επνκέλσο, πσο όζν κεγαιύηεξε 

είλαη ε ηάζε ησλ εθήβσλ λα επηδηώθνπλ ηελ επηηπρία κέζα από ηελ απόθηεζε ησλ πιηθώλ 

αγαζώλ, ηόζν πεξηζζόηεξν κεησκέλε είλαη ε απηνεθηίκεζε ηνπο. 

 

Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πηέζεηο θαη απηνεθηίκεζε 

Αθόκε, εμεηάζηεθε ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ γεληθή εζσηεξίθεπζε ηνπ ιεπηνύ ηδεαηνύ 

θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. πσο θαίλεηαη παξαπάλσ, βξέζεθε αξλεηηθή, ηζρπξώο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε (r(134)=-0.263, p=0.002), ε νπνία θαηαδεηθλύεη πσο όζν πεξηζζόηεξν 

εζσηεξηθεύνληαη ηα ηδαληθά πξόηππα γηα ιεπηό ζώκα, ηόζν κεηώλεηαη ε απηνεθηίκεζε ζηνπο 

εθήβνπο . 

 

ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Μέζα από ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε, έγηλε πξνζπάζεηα λα εμεηάζνπκε ηνλ βαζκό 

επέλδπζεο ησλ εθήβσλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε θαη ηνλ βαζκό εζσηεξίθεπζεο ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ πξόηππώλ γηα ηελ ηδαληθή ζσκαηηθή εηθόλα. Σαπηόρξνλα, επηδηώμακε 

λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ ξόιν ηεο απηνεθηίκεζεο, ηνπ θύινπ θαη ηνπ ΓΜ ζηε ζρέζε απηή.  

ε αληηδηαζηνιή κε ηηο ππνζέζεηο καο, ε απηνεθηίκεζε δελ δηαθέξεη σο πξνο ην θύιν 

θαη ην ΓΜ. Σα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα αλεμάξηεηα από ηνλ ζσκαηηθό ηνπο ηύπν, 

παξνπζίαζαλ παξόκνηα επίπεδα απηνεθηίκεζεο. Αληίζεηα κε ηα δεδνκέλα καο, άιινη 

εξεπλεηέο έρνπλ επηζεκάλεη πσο ε ππεξβνιηθή αύμεζε ή κείσζε ηνπ ΓΜ ζπλδέεηαη κε 

πξνβιήκαηα απηνεθηίκεζεο. Δπηπιένλ, ηα θνξίηζηα πνιιέο θνξέο εκθαλίδνπλ ρακειόηεξα 

πνζνζηά από ηα αγόξηα (Israel & Ivanova, 2002∙ Danielsen et al., 2012∙ Kornilaki, 2014). 

Ίζσο ηα δεδνκέλα ηεο εξεπλάο καο λα νθείινληαη ζην γεγνλόο όηη, ζηε ζρέζε πνπ κειεηήζεθε 

δελ ιήθζεθαλ ππόςε άιινη παξάγνληεο, πνπ ελδέρεηαη λα ηελ επεξεάδνπλ.  
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Δπηπξόζζεηα, παξαηεξήζεθε πσο ε εζσηεξίθεπζε ησλ πξνηύπσλ εκθάληζεο ζπκβάιεη 

ζηελ κείσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ εθήβσλ. Δίλαη πηζαλό, ε δηαξθήο πξνζπάζεηα ησλ λέσλ 

λα κνηάζνπλ κε ηα κνληέια ηεο ηειεόξαζεο, λα ηνπο δεκηνπξγεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 

απνγνήηεπζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνθαιεί κεησκέλε απηνεθηίκεζε. Οη Murnen, 

Smolak, Mills θαη Good (2003), ππνζηήξημαλ πσο όζν πην ζεηηθή απηνεθηίκεζε έρνπλ νη 

έθεβνη, ηόζν πην δύζθνια επεξεάδνληαη από ηέηνηνπ είδνπο πξόηππα. πλεπώο, απηνύ ηνπ 

είδνπο ε θνπιηνύξα έρεη ηδηαίηεξν ξόιν ζηελ απηνεθηίκεζε ησλ λέσλ θαη επεξεάδεη ηνλ 

ηξόπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηα όζα πξνβάιινληαη.  

Αθόκε, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ηα θνξίηζηα ζηελ εθεβεία εζσηεξηθεύνπλ 

πεξηζζόηεξν ην ιεπηό ηδαληθό ζώκα πνπ πξνβάιιεηαη ζπγθξηηηθά κε ηα αγόξηα ίδηαο ειηθίαο. 

Σν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεη ηελ αξρηθή καο ππόζεζε γηα ηνλ ξόιν ηνπ θύινπ ζηελ 

εζσηεξίθεπζε. Πάξαπηα, βξέζεθε λα  κελ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηα δύν θύια ζρεηηθά 

κε ηελ πίεζε πνπ δέρνληαη από ηα ΜΜΔ ή ηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ αζιεηηθνύ ηδεαηνύ. Δίλαη 

θαηαλνεηό πσο ηα θνξίηζηα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε θαη 

εζηηάδνπλ πνιύ ζην βαζκό πνπ απνθιίλνπλ από ην αδύλαην ηδαληθό ζσκαηόηππν (Golan, 

Hagay & Tamir, 2014∙ Murnen, Smolak, Mills & Good, 2003). Σα απνηειέζκαηα γηα ηα 

αγόξηα έξρνληαη ζε αληηδηαζηνιή κε άιιεο έξεπλεο. πλήζσο, επεξεάδνληαη νη αληηιήςεηο 

ηνπο, ιόγσ ηνπ επηζπκεηνύ ηδαληθνύ πνπ απαηηεί ηνλ άληξα κπώδε κε έληνλα αξξελσπά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη αζιεηηθό ζώκα (Ricciardelli, McCabe, Lillis & Thomas,2006).  

Δπηπιένλ, έγηλε θαλεξό πσο ν ΓΜ δελ επεξεάδεηαη από ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ 

πξνηύπσλ εκθάληζεο θαη ηνπ αζιεηηθνύ ηδεώδνπο ζηνπο εθήβνπο θαη δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πίεζε πνπ δέρνληαη νη έθεβνη από ηα ΜΜΔ. Καηαλννύκε, ινηπόλ, πσο ε εζσηεξίθεπζε 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ εθήβσλ. Οη λένη επεξεάδνληαη από ηα πξνβαιιόκελα 

πξόηππα ηνπ ιεπηνύ θαη αζιεηηθνύ ηδαληθνύ ζώκαηνο θαη δέρνληαη πίεζε αλεμάξηεηα από ην 

ζσκαηόηππό ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνληαη θαη από άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

δηεμαγρζεί, θαη ππνδεηθλύνπλ πσο νη λένη αλεμάξηεηα από ην ζώκα πνπ έρνπλ, δηακνξθώλνπλ 

ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα απηό κε βάζε ηα όζα επηβάιινληαη (Ferguson, Muñoz, Garza & 

Galindo 2014∙ Dakanalis, et al., 2014). 

Δίλαη θαηαλνεηό πσο νη έθεβνη επηδίδνληαη ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ σο ζηόρν ηελ 

αιιαγή ηεο εηθόλαο ηνπο  θαη επηδηώθνπλ λα γίλνπλ ειθπζηηθόηεξνη πξνο ηνπο άιινπο (Dohnt 

& Tiggemann, 2006∙Smolak, 2004). ηε κειέηε καο παξαηεξήζεθε πσο ε εζσηεξίθεπζε ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ πξνηύπσλ, απμάλεη ηα πξνζσπηθά θίλεηξα ησλ εθήβσλ λα είλαη 

ειθπζηηθνί θαη λα πξνζέρνπλ ηελ εκθαληζή ηνπο. Ζ εμσηεξηθή εηθόλα απνηειεί δνκηθό 

ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ εθήβσλ. ζν πεξηζζόηεξν έρνπλ εζσηεξηθεύζεη ηα ηδεώδε 
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πνπ πξνβάιινληαη, ηόζν πην πνιύ επελδύνπλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε. Σα δεδνκέλα 

απηά επηβεβαηώλνπλ ηελ αξρηθή καο ππόζεζε γηα ηελ πξνζνρή πνπ δίλνπλ νη λένη ζηελ 

εκθάληζε ηνπο θαη ηνλ ηξόπν πνπ εζσηεξηθεύνπλ ηα όζα πξνβάιινληαη.  

ηελ εξεπλά καο βξέζεθε, επίζεο, πσο ν ΓΜ θαη ην θύιν δελ δηαδξακαηίδνπλ 

ηδηαίηεξν ξόιν ζηνλ ηξόπν πνπ ε εμσηεξηθή εηθόλα επεξεάδεη ηελ αμία θαη ηελ έλλνηα ηνπ 

εαπηνύ. Δπηπιένλ, δελ εκπιέθνληαη νύηε ζηνλ ηξόπν πνπ ηα πξνζσπηθά θίλεηξα πνπ 

ππνθηλνύλ θάπνηνλ λα είλαη ειθπζηηθόο θαη λα πξνζέρεη ηελ εκθάληζή ηνπ. ε παιαηόηεξα 

επξήκαηα έρεη παξαηεξεζεί πσο ηα θνξίηζηα εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξε επαηζζεζία ζρεηηθά κε 

ηελ απηνεηθόλα ηνπο, ιόγσ ηεο ζπλερνύο απηνθξηηηθήο πνπ εθαξκόδνπλ (Holubcikova, 

Kolarcik, Geckova, Α Bl & Reijneveld, 2015). ηελ κειέηε καο βξέζεθε πσο θαη ηα αγόξηα 

ελδερόκελνο επεξεάδνληαη εμίζνπ από ηελ εηθόλα ηνπο. ρεηηθά κε ην ΓΜ, ηα δεδνκέλα δελ 

ζπκθσλνύλ κε όζα έρνπλ εηπσζεί από άιινπο εξεπλεηέο. Τπνζηεξίδεηαη πσο νη έθεβνη 

ζπρλά παξνπζηάδνπλ δηαζηξεβισκέλεο πεπνηζήζεηο γηα ηελ εηθόλα ηνπο θαη ν ζσκαηηθόο 

ηύπνο επεξεάδεη ηνλ ηξόπν πνπ θάπνηνο αληηιακβάλεηαη ηελ εκθάληζε ηνπ (Strauss, 2000). 

Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ πσο ίζσο, νη ζπγθεθξηκέλνη κεραληζκνί ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ 

ίδην αθξηβώο ηξόπν γηα όινπο ηνπο εθήβνπο θαη νη δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ, ελδερνκέλσο, 

νθείινληαη ζε άιινπο παξάγνληεο. 

Παξάιιεια, παξαηεξήζεθε πσο ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πίεζε πνπ αζθείηαη από ηα 

κέζα γηα ηδαληθό ζσκαηόηππν, επεξεάδεη θαη απμάλεη ηνλ βαζκό πνπ νη έθεβνη 

επηθεληξώλνληαη ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εηθόλα. Σα κέζα απνηεινύλ βαζηθή πεγή 

πιεξνθόξεζεο θαη κεηάδνζεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ κελπκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ 

εκθάληζε. Οη απαηηήζεηο απμάλνληαη, όπσο επίζεο κεγαιώλεη θαη ε πίεζε πνπ αζθείηαη γηα 

ηδαληθό ζώκα. Δίλαη, ινγηθό νη λένη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ζσκαηηθή ηνπο εηθόλα. 

Άιια επξήκαηα ζπκθσλνύλ κε ηα απνηειέζκαηά καο γηα ηνλ ξόιν ησλ πξνβαιιόκελσλ 

ηδαληθώλ πξνηύπσλ ζηε δηακόξθσζε αληηιήςεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο ζηνπο 

εθήβνπο (Dakanalis, et al., 2014 ∙ Tiggemann & Slater, 2013).  

Δπηπξόζζεηα, ε κειέηε ππέδεημε πσο ε εζσηεξίθεπζε ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ 

πξνηύπσλ επεξεάδεη ηελ αμία ηνπ εαπηνύ κέζα από ηελ επέλδπζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε 

ζηνπο εθήβνπο. Οη λένη ζεσξνύλ πσο γηα λα αμίδεη θαλείο πξέπεη λα κνηάδεη κε ηα κνληέια 

ζηηο δηαθεκίζεηο. πλεπώο, επηδηώθνπλ ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηνπο πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη ζεκαληηθνί. ε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ νη Dohnt θαη Tiggemann (2006), 

ππνδεηθλύνπλ ηελ ζεκαληηθή ζέζε πνπ έρνπλ θαηαιάβεη ηα πξνβαιιόκελα πξόηππα ζηελ 

δεκηνπξγία αληηιήςεσλ γηα ηελ εκθάληζε θαη ηελ δηακόξθσζε επηθαλεηαθώλ αμηώλ ζηνπο 

λένπο.  
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Παξαηεξήζεθε επίζεο, πσο ηα θνξίηζηα δίλνπλ πεξηζζόηεξε έκθαζε ζηελ απόθηεζε 

ησλ πιηθώλ αγαζώλ ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα θαη επηδηώθνπλ πεξηζζόηεξν ηελ επηηπρία σο 

απνηέιεζκα ηνπ απμαλόκελνπ πιηζκνύ. Φπιεηηθέο δηαθνξέο πξνέθπςαλ θαη ζρεηηθά κε ηελ 

αύμεζε ησλ πιηθώλ αγαζώλ σο θεληξηθό ζηόρν ησλ λέσλ, κε ηα θνξίηζηα λα εκθαλίδνπλ 

πςειόηεξα ζθνξ. Σα θνξίηζηα ζε γεληθέο γξακκέο εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξν επάισηα 

απέλαληη ζε όζα πξνβάιινπλ ηα ΜΜΔ, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Ο πιηζκόο 

παξνπζηάδεηαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ην ηδαληθό ηνπ ηέιεηνπ ζώκαηνο, έηζη ηα πςειόηεξα 

πνζνζηά πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ δηάξθεηα απηή κπνξνύλ λα αηηηνινγεζνύλ (Dittmar, 2007). 

ε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ, πξνέθπςε πσο ν ζσκαηηθόο ηύπνο ησλ εθήβσλ 

ζπλδέεηαη κε ηελ απόθηεζε ησλ πιηθώλ αγαζώλ σο επίθεληξν ησλ ζηόρσλ. Αληίζεηα, ν ΓΜ 

δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηπρία θαη ηελ επηηπρία σο επαθόινπζν ηνπ απμαλόκελνπ πιηζκνύ. 

πγθεθξηκέλα, βξέζεθε πσο όζν πεξηζζόηεξν απμάλεηαη ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο, ηόζν 

κεηώλεηαη ε επηζπκία ηεο απόθηεζεο πιηθώλ αγαζώλ. Δίλαη πηζαλό, νη έθεβνη κε επηπιένλ 

βάξνο λα κελ έρνπλ σο βαζηθό ζηόρν ηελ απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ. πρλά, δίλνπλ ηελ 

εληύπσζε αηόκσλ πνπ δελ αζρνινύληαη ηδηαίηεξα κε ηελ εκθάληζε ηνπο θαη παξακεινύλ ηνλ 

εαπηό ηνπο, έηζη νη άιινη δεκηνπξγνύλ κεησκέλεο απαηηήζεηο (Κνξλειάθε, 2011). 

Δλδερνκέλσο, δελ δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πιηθά αγαζά, θαζώο γεληθά δελ ζεσξνύλ 

πσο αμίδεη λα βειηηώζνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο. Αληίζεηα, νη λένη πνπ επηδηώθνπλ όιν θαη πην 

αδύλαην ζώκα, παξνπζηάδνπλ εκκνλή κε ηελ εηθόλα ηνπο θαη πξνζπαζνύλ λα ηε βειηηώζνπλ 

κε θάζε ηξόπν (Dohnt & Tiggemann, 2006). ύκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ ήδε ππάξρνπλ, νη 

λένη, θπξίσο νη λεαξέο γπλαίθεο ελζηεξλίδνληαη ην ηδαληθό ηνπ ιεπηνύ ζώκαηνο θαη 

επηδίδνληαη ζε αγνξέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ 

νη δηαθεκίζεηο (Guðnadóttir, & Garðarsdóttir, 2014∙ Ashikali & Dittmar, 2012). ηε κειέηε 

καο επηζεκαίλεηαη επίζεο, πσο ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ πιηζκό θαη ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πηέζεηο γηα ην ηδαληθό ζσκαηόηππν. ζν πεξηζζόηεξν επηδηώθεηαη ε 

απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ, ηόζν πεξηζζόηεξε είλαη ε πίεζε από ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά 

πξόηππα πνπ δέρνληαη νη έθεβνη γηα ην ζώκα ηνπο. Δίλαη θαλεξό πσο νη πιηζηηθέο ηάζεηο 

ζηνπο εθήβνπο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επέλδπζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, δεδνκέλα πνπ 

επηβεβαηώλνπλ ηελ αξρηθή καο ππόζεζε. 

Παξάιιεια ν πιηζκόο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ απηνεθηίκεζε. πγθεθξηκέλα, όζν 

κεγαιύηεξε είλαη ε ηάζε ησλ εθήβσλ λα επηδηώθνπλ ηελ επηηπρία κέζα από ηελ απόθηεζε 

ησλ πιηθώλ αγαζώλ, ηόζν πην κεησκέλε απηνεθηίκεζε έρνπλ. Καη ζε απηό ην ζεκείν ηα 

δεδνκέλα ζπκθσλνύλ κε ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο πνπ θάλακε. Οη λένη επεξεάδνληαη από όζα 

βιέπνπλ ζηα ΜΜΔ θαη δεκηνπξγνύλ δηαζηξεβισκέλεο αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο γηα ηηο 
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αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπο. Θεσξνύλ πσο γηα λα είζαη επηπρηζκέλνο είλαη ζεκαληηθό λα έρεηο 

όια όζα πξνβάιινληαη. Ζ πιαζκαηηθή απηή πξαγκαηηθόηεηα δελ ζπλάδεη κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπο. Αληίζεηα, ηνπο δεκηνπξγεί όιν θαη πεξηζζόηεξεο πιηζηηθέο αλάγθεο, ηηο 

νπνίεο δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ, έηζη εκθαλίδνπλ κεησκέλε απηνεθηίκεζε (Dittmar, 2007). 

πλδπαζηηθά κε απηά ηα δεδνκέλα, ζηελ εξεπλά καο πξνέθπςε, πσο ν πιηζκόο θαη εηδηθόηεξα 

ε επηηπρία πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο επκάξεηαο, αιιά θαη ηα πιηθά αγαζά σο επίθεληξν, 

ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηα ΜΜΔ σο πεγή πιεξνθόξεζεο. Γειαδή, όηαλ ηα κέζα 

απνηεινύλ πεγή ελεκέξσζεο ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνλ πιηζκό πνπ επηδηώθεηαη.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηό πσο ε απηνεθηίκεζε επεξεάδεηαη από ηελ 

εζσηεξίθεπζε ησλ πξνβαιιόκελσλ πξνηύπσλ γηα όιν θαη πην ιεπηό ζώκα, κε πεξηζζόηεξν 

εκθαλή απνηειέζκαηα ζηα θνξίηζηα. Ζ εμσηεξηθή εηθόλα γηα ηνπο εθήβνπο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, θαζώο ζεσξνύλ πσο κε ηελ βειηίσζε ηεο ζα αμίδνπλ πεξηζζόηεξν. Ζ 

εζσηεξίθεπζε ηνπ ηδαληθνύ ηδεώδνπο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αμία θαη ηα πξνζσπηθά θίλεηξα 

πνπ έρνπλ νη έθεβνη γηα ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε. Παξάιιεια, νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο 

πηέζεηο πνπ δέρνληαη γηα λα κνηάδνπλ κε ηα πξνβαιιόκελα πξόηππα, απμάλνπλ ηελ επέλδπζε 

ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εηθόλα. Έηζη, επηδίδνληαη ζε αιιαγέο πνπ δελ νθείινληαη ζε πξνζσπηθέο 

επηινγέο αιιά βαζίδνληαη ζην ηη βιέπνπλ λα επηθξαηεί ζηα κέζα. Σν ηδαληθό ηδεώδεο 

δηακνξθώλεη ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο, απνηειεί βαζηθό ζηόρν ησλ 

λέσλ, θαη εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζην «θαίλεζζαη». 

Από ηελ άιιε, όζνλ αθνξά ηα πιηθά αγαζά, ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα ζπλδένπλ 

πεξηζζόηεξν ηελ επκάξεηα κε ηελ επηηπρία. Ο πιηζκόο εκθαλίδεηαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε 

ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη από ηα κέζα. Ζ απόθηεζε ησλ πιηθώλ αγαζώλ έρεη γίλεη επίθεληξν 

ησλ ζηόρσλ ζηνπο λένπο, θαη εηδηθόηεξα ζηα θνξίηζηα θαη ζε εθήβνπο κε ρακειό ΓΜ. Ζ 

επηηπρία πνπ επηδηώθεηαη κέζσ ηνπ πιηζκνύ πξνθαιεί κείσζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Δπηπιένλ, 

ην ηδαληθό ηεο επκάξεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ πίεζε πνπ αζθνύλ ηα ΜΜΔ κέζα από ηα πξόηππα 

πνπ επηβάιινπλ. Οη λένη, ελδερνκέλσο, είλαη πεξηζζόηεξν επάισηνη ζηελ πίεζε πνπ δέρνληαη 

από ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πξόηππα. Πξνζπαζνύλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηηο αλάγθεο ηεο 

επνρήο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ν πιηζκόο επηβάιιεηαη σο θνκκάηη ηεο ηειεηόηεηαο πνπ 

πξνβάιιεηαη. 

Οη έθεβνη ζε γεληθέο γξακκέο, θαίλεηαη λα πξνζπαζνύλ λα δηακνξθώζνπλ ηελ 

εμσηεξηθή ηνπο εηθόλα, κε βάζε ηα κελύκαηα πνπ δέρνληαη από ηα κέζα. Δπελδύνπλ ζηελ 

εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε θαη επηδηώθνπλ ηελ αιιαγή ηεο, κε ζηόρν λα εληζρύζνπλ ηελ αμία 

ηνπ εαπηνύ ηνπο. Ζ ρακειή απηνεθηίκεζε ζπλδέεηαη κε ηελ εζσηεξίθεπζε, θαζώο 

απνζθνπνύλ ζε επηθαλεηαθέο επηδηώμεηο. Παξάιιεια, δέρνληαη πίεζε από ηα κέζα, ηα νπνία 



62 
 

 
 

εζηηάδνπλ ζην «θαίλεζζαη» θαη ην «έρσ», θαη επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο πνπ δηακνξθώλνπλ 

γηα ηελ εκθάληζε ηνπο. Έηζη, ν πιηζκόο, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πίεζε πνπ 

δέρνληαη νη λένη από ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πξόηππα. Σν ηδαληθό ηεο επκάξεηαο ζπλδέεηαη 

κε ηελ ρακειή απηνεθηίκεζε ζηνπο εθήβνπο, ίζσο ιόγσ ηεο απμεκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ 

επηθξαηνύλ θαη πξνβάιινληαη από ηα κέζα, θαζώο απνηεινύλ βαζηθή πεγή πιεξνθόξεζεο.  

Καηαιεθηηθά, ε επέλδπζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηηο 

πιηζηηθέο ηάζεηο, ηα νπνία απνηεινύλ πξνεθηάζεηο ελόο ζπζηήκαηνο εμσγελώλ αμηώλ πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ εμσηεξηθή εηθόλα θαη δηακνξθώλνπλ αμίεο θαη πεπνηζήζεηο ζηνπο εθήβνπο. 

Οη έθεβνη ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα αθνινπζνύλ κε κέηξν ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο. Σν αγαζό 

ηεο επκάξεηαο θαη ηεο ηέιεηαο εκθάληζεο ζπγρένληαη, έηζη νη λένη ζα πξέπεη λα 

πξνζηαηεπζνύλ γηα λα κπνξέζνπλ λα πηνζεηήζνπλ ζσζηά ηδαληθά θαη πξόηππα. Οη πιηζηηθέο 

επηδηώμεηο είλαη ζεκαληηθό λα αληηθαηαζηαζνύλ από πλεπκαηηθέο, κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία 

ηνπο.  
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ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ 
 

ηελ παξνύζα κειέηε ππήξραλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί, νη νπνίνη δελ καο επέηξεςαλ λα 

εθηηκήζνπκε θάπνηεο παξακέηξνπο ζηελ κειέηε καο. πγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ην δείγκα 

καο, δελ κπνξέζακε λα ζπιιέμνπκε έλα αληηπξνζσπεπηηθό αξηζκό εθήβσλ κε επηπιένλ 

βάξνο. Σαπηόρξνλα, ιόγσ ηεο αλνκνηνκνξθίαο αλάκεζα ζηηο ππό-νκάδεο πνπ πξνέθπςαλ κε 

βάζε ην ΓΜ, δελ ήηαλ εθηθηό λα βξνύκε ηηο πηζαλέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα παρύζαξθα θαη 

ππέξβαξα παηδηώλ. Από ηελ άιιε, ην ζέκα ήηαλ αξθεηά πεξίπινθν θαη ήηαλ δύζθνιν λα 

αλαθαιύςνπκε ηελ θάζε πηζαλή ζρέζε πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνθύςεη αλάκεζα ζε όινπο 

απηνύο ηνπο παξάγνληεο. Παξάιιεια, δελ κπνξέζακε λα βξνύκε ηηο βαζύηεξεο αηηίεο πνπ 

πξνθαινύλ απηά ηα απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, αλαθεξόκαζηαλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

παηδηώλ, ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, θαη δελ κπνξνύκε λα γεληθεύζνπκε ηα δεδνκέλα γηα όιεο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο ησλ εθήβσλ. Δπίζεο, ηα δεδνκέλα ιήθζεθαλ από ηπραίν δείγκα ζην 

ζρνιηθό ρώξν, ζπλεπώο ηα παηδηά κπνξεί λα κελ ήηαλ αληηθεηκεληθά σο πξνο ηηο απαληήζεηο 

πνπ έδηλαλ γηα ην βάξνο ή ην ύςνο ηνπο.  

Από ηελ άιιε, άιινη εξεπλεηέο ζα κπνξνύζαλ λα εκβαζύλνπλ πεξηζζόηεξν ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ πξνηύπσλ θαη ηνπ πιηζκνύ. πγθεθξηκέλα, ζα 

ήηαλ ελδηαθέξνλ αλ εμέηαδαλ ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηξόπν πνπ ν ζσκαηηθόο ηύπνο ζπκβάιεη 

ζηνπο παξάγνληεο πνπ κειεηώληαη. Παξάιιεια, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ ν μερσξηζηόο έιεγρνο 

ησλ απόςεσλ ηεο θάζε ππό-νκάδαο κε βάζε έλα αληηπξνζσπεπηηθό ηνπο δείγκα. Δπηπιένλ, 

θαιό ζα ήηαλ λα εξεπλεζεί πεξαηηέξσ ν ηξόπνο πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πηέζεηο θαη ηελ απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ άιιεο ειηθηαθέο βαζκίδεο 

εθήβσλ, κε ζηόρν λα αλαδεηρζεί ε απαξρή απηώλ ησλ θαηλνκέλσλ θαη ε εμέιημε ηνπο αλά 

ειηθηαθό θάζκα. Σέινο, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ, κειινληηθά, λα ιεθζεί ππ’ όςηλ ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθό ππόβαζξν, θαη ε επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ ζπκκαζεηώλ ζηελ 

δηακόξθσζε απηνύ ηνπ είδνπο ησλ αληηιήςεσλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Σν εξσηεκαηνιόγην απηό δίλεηαη ζην πιαίζην κηαο κειέηεο γηα ην πώο νη λένη ηεο 

ειηθίαο ζνπ ληώζνπλ γηα ηελ εκθάληζή ηνπο. Δπίζεο, εμεηάδεη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα πιηθά 

αγαζά ζηε δσή ηνπο. Γίλνληαη νδεγίεο γηα θάζε εξώηεζε. Να ζπκάζαη όηη δελ ππάξρνπλ 

ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα απαληάο κε ΔΗΛΗΚΡΗΝΔΗΑ γηα 

απηό πνπ εζύ πηζηεύεηο. Άιισζηε ην εξσηεκαηνιόγην είλαη ΑΝΧΝΤΜΟ. 

ε επραξηζηώ πνιύ γηα ην ρξόλν ζνπ! 

Αδακαληία Γνύξε 

 

1. Ηιηθία.   Πόζν εηώλ είζαη;__________ (ρξόληα) 

      

2. Φύιν.  Α) Αγόξη   

             Β) Κνξίηζη 

 

3. Δθπαίδεπζε.     ε πνην ζρνιείν θνηηάο;  

 

………………………………………………… 

 

ε πνηα ηάμε είζαη;  

 

 

4. Ύςνο. Γξάςε ην ύςνο ζνπ (πρ. 1,60cm):______________________  

 

5. Βάξνο.  Γξάςε ην βάξνο ζνπ (πρ 60 kg): ______________________  

 

6. Αζιεηηζκόο. Αζρνιείζαη κε θάπνην άζιεκα; ΝΑΗ   ΟΥΗ  

 

Αλ ΝΑΗ, πόζεο ώξεο αζιείζαη πεξίπνπ ηελ εβδνκάδα;________________________ 

7. Πηζηεύσ όηη είκαη: 

 

8. Ιδαληθά ζα ήζεια: 

Α ΓΤΜΝΑΗΟΤ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ Γ  ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

Πνιύ 

αδύλαηνο/-ε 
Αδύλαηνο/ -ε Καλνληθόο /-ε 

Λίγν  

παρνπιόο /-ε 

Πνιύ  

παρνπιόο /-ε 
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Να ράζσ 

πνιύ βάξνο 

Να ράζσ 

ιίγν βάξνο 

Να παξακείλσ 

όπσο είκαη 

Να βάισ 

ιίγν βάξνο 

Να βάισ 

πνιύ βάξνο 

 

9. Έρεηο επηρεηξήζεη πνηέ λα θάλεηο δίαηηα;  

 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  

 

Δάλ ΝΑΗ, πόζεο θνξέο πεξίπνπ;……………………………………………. 

 

Πόζν βάξνο έραζεο ζηελ ηειεπηαία δίαηηα πνπ έθαλεο;……………………. 

 

Α.     Κύθισζε ηελ απάληεζε πνπ ζνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν. 

 

1. ε γεληθέο γξακκέο είκαη επραξηζηεκέλνο/-ε  κε ηνλ εαπηό κνπ.  

πκθσλώ Απόιπηα /  πκθσλώ /  Γηαθσλώ / Γηαθσλώ Απόιπηα 

 

2. Κάπνηεο θνξέο πηζηεύσ πσο δελ είκαη θαιόο/-ή ζε ηίπνηα. 

πκθσλώ Απόιπηα /  πκθσλώ /  Γηαθσλώ / Γηαθσλώ Απόιπηα 

 

3. Θεσξώ πσο έρσ θάπνηα θαιά ζηνηρεία. 

πκθσλώ Απόιπηα /  πκθσλώ /  Γηαθσλώ / Γηαθσλώ Απόιπηα 

 

4. Δίκαη ην ίδην ηθαλόο/-ε λα θάλσ πξάγκαηα όπσο νη ππόινηπνη άλζξσπνη. 

πκθσλώ Απόιπηα /  πκθσλώ / Γηαθσλώ / Γηαθσλώ Απόιπηα 

 

5. Νηώζσ όηη δελ ππάξρνπλ πνιιά γηα ηα νπνία αμίδεη λα είκαη πεξήθαλνο/-ε. 

πκθσλώ Απόιπηα /  πκθσλώ / Γηαθσλώ / Γηαθσλώ Απόιπηα 

 

6. Υσξίο ακθηβνιία θάπνηεο θνξέο ληώζσ όηη είκαη άρξεζηνο/-ε. 

πκθσλώ Απόιπηα /  πκθσλώ / Γηαθσλώ / Γηαθσλώ Απόιπηα 

 

7. Νηώζσ όηη είκαη άηνκν κε αμία, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ίδην βαζκό κε ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. 
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πκθσλώ Απόιπηα /  πκθσλώ  / Γηαθσλώ / Γηαθσλώ Απόιπηα 

 

8. Νηώζσ όηη ζα ήζεια λα ζέβνκαη πεξηζζόηεξν ηνλ εαπηό κνπ. 

πκθσλώ Απόιπηα /  πκθσλώ /  Γηαθσλώ / Γηαθσλώ Απόιπηα 

 

9. Γεληθά ηείλσ λα αηζζάλνκαη όηη είκαη κηα απνηπρία. 

πκθσλώ Απόιπηα /  πκθσλώ /  Γηαθσλώ /  Γηαθσλώ Απόιπηα 

 

10. Έρσ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηό κνπ. 

πκθσλώ Απόιπηα /  πκθσλώ /  Γηαθσλώ / Γηαθσλώ Απόιπηα 

 

 

Β.   Αθνινπζεί κία ζεηξά πξνηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ εκθάληζή ζνπ. Βάιε ζε 

θύθιν πόζν ζπκθσλείο ή δηαθσλείο κε ηηο πξνηάζεηο απηέο. 

 

1. Αθηεξώλσ ιίγν ρξόλν γηα ηελ εμσηεξηθή κνπ εκθάληζε. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

2. Όηαλ βιέπσ εκθαλίζηκνπο αλζξώπνπο, αλαξσηηέκαη πώο άξαγε ζπγθξίλνκαη εγώ 

καδί ηνπο. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

3. Πξνζπαζώ λα είκαη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ειθπζηηθόο-ή. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

4. Γελ δίλσ πνηέ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εκθάληζή κνπ. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 
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5. πάληα ζπγθξίλσ ηελ εκθάληζή κνπ κε απηή ησλ άιισλ αλζξώπσλ πνπ βιέπσ. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

6. πρλά θνηηάδνκαη ζηνλ θαζξέθηε γηα λα ηζεθάξσ όηη ε εκθάληζε κνπ είλαη θαιή. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

7. Όηαλ θάηη κε θάλεη λα ληώζσ θαιά ή άζρεκα γηα ηελ εκθάληζή κνπ, ηείλσ λα 

«θνιιάσ» ζε απηό. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

8. Αλ κηα κέξα κνπ αξέζεη ε εκθάληζή κνπ, απηό κε βνεζάεη λα ληώζσ θαιά θαη γηα 

άιια πξάγκαηα. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

9. Δάλ θάπνηνο αληηδξνύζε αξλεηηθά ζηελ εκθάληζή κνπ, δελ ζα κε απαζρνινύζε. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

10. Όζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή κνπ εκθάληζε, έρσ πςειέο απαηηήζεηο. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

11. Η εμσηεξηθή κνπ εκθάληζε επεξεάδεη ειάρηζηα ηε δσή κνπ. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 
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12. Σν θαιό ληύζηκν δελ είλαη πξνηεξαηόηεηά κνπ. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

13. Όηαλ γλσξίδσ άηνκα γηα πξώηε θνξά αλαξσηηέκαη ηη γλώκε έρνπλ γηα ηελ 

εκθάληζε κνπ. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

14. ηελ θαζεκεξηλόηεηά κνπ ζπκβαίλνπλ πξάγκαηα πνπ κε βάδνπλ ζε ζθέςε γηα ηελ 

εηθόλα κνπ. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

15. Δάλ θάπνηα κέξα δελ κνπ αξέζεη ε εκθάληζή κνπ, ηόηε κνπ είλαη δύζθνιν λα 

ληώζσ θαιά θαη γηα άιια πξάγκαηα. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

16. Κακηά θνξά θαληάδνκαη πσο ζα ήηαλ ε δσή κνπ, εάλ ήκνπλ πεξηζζόηεξν 

εκθαλίζηκνο/ -ε. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

17. Πξνηνύ βγσ έμσ, ηζεθάξσ όηη δείρλσ όζν θαιύηεξα κπνξώ. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

18. Η εμσηεξηθή κνπ εκθάληζε είλαη έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ πνηνο είκαη. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 
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19. Με ην λα ειέγρσ ηελ εκθάληζή κνπ, κπνξώ λα ειέγρσ πνιιέο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηε δσή κνπ. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

20. Η εκθάληζή κνπ είλαη ππεύζπλε γηα πνιιά από απηά πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηε δσή 

κνπ. 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Μάιινλ 

δηαθσλώ 

Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ 

Μάιινλ 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

 

 

 

 

Γ.   Οη παξαθάησ εξσηήζεηο εμεηάδνπλ ηελ ζεκαζία ησλ πιηθώλ αγαζώλ ζηε δσή 

ζνπ. Σεκείσζε κε «Χ» ην θνπηί πνπ εθθξάδεη πεξηζζόηεξν πόζν ζπκθσλείο ή δηαθσλείο 

κε ηηο πξνηάζεηο απηέο. 

 

 
Γηαθσλώ 

Απνιύησο 
Γηαθσλώ 

Ούηε 

Γηαθσλώ, 

Ούηε 

πκθσλώ 

πκθσλώ 
πκθσλώ 

Απνιύησο 

1. Γελ κεηξάσ ηελ 

επηηπρία ησλ αλζξώπσλ κε 

ην πόζα πιηθά αγαζά 

θαηέρνπλ. 

 

     

2. Σα πξάγκαηα πνπ 

έρσ δελ είλαη όια θαη ηόζν 

ζεκαληηθά γηα κέλα. 

 

 

     



81 
 

 
 

 

Γηαθσλώ 

Απνιύησο 
Γηαθσλώ 

Ούηε 

Γηαθσλώ, 

Ούηε 

πκθσλώ 

πκθσλώ 
πκθσλώ 

Απνιύησο 

3. Θα ήκνπλ πην 

επηπρηζκέλνο/ -ε, εάλ είρα ηα 

ρξήκαηα γηα λα αγνξάζσ 

πεξηζζόηεξα πξάγκαηα. 

 

     

4. Απνιακβάλσ λα 

μνδεύσ ρξήκαηα ζε 

πξάγκαηα πνπ δελ είλαη 

ρξήζηκα. 

 

     

5. Μνπ αξέζεη λα 

απνθηώ πξάγκαηα πνπ 

εληππσζηάδνπλ ηνπο άιινπο. 

 

     

6. Έρσ όια όζα 

πξαγκαηηθά ρξεηάδνκαη γηα 

λα απνιαύζσ ηε δσή. 

 

     

7. Γίλσ πεξηζζόηεξε 

ζεκαζία ζηα πιηθά αγαζά 

από όηη νη πεξηζζόηεξνη 

άλζξσπνη πνπ γλσξίδσ. 

 

     

8. Σν λα αγνξάδσ είλαη 

γηα κέλα κεγάιε απόιαπζε. 

 

 

     

9. Η δσή κνπ ζα ήηαλ 

θαιύηεξε, εάλ κπνξνύζα λα  

απνθηήζσ θάπνηα πξάγκαηα 

πνπ δελ έρσ. 

 

 

 

    

10. Έλα από ηα πην 

ζεκαληηθά επηηεύγκαηα ζηε 

δσή είλαη ε απόθηεζε 

πιηθώλ αγαζώλ. 
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Γηαθσλώ 

Απνιύησο 
Γηαθσλώ 

Ούηε 

Γηαθσλώ, 

Ούηε 

πκθσλώ 

πκθσλώ 
πκθσλώ 

Απνιύησο 

11. πλήζσο αγνξάδσ 

κόλν όζα ρξεηάδνκαη. 

 

     

12. Γελ δίλσ πνιιή 

πξνζνρή ζηα πιηθά 

αληηθείκελα πνπ έρνπλ νη 

άιινη. 

 

     

13. Κάπνηεο θνξέο κε 

ελνριεί αξθεηά πνπ δελ έρσ 

ηα ρξήκαηα λα αγνξάζσ όια 

όζα κνπ αξέζνπλ. 

 

     

14. Σα πξάγκαηα πνπ 

έρσ απνθηήζεη ιέλε πνιιά 

γηα ην πόζν θαιά ηα 

πεγαίλσ ζηε δσή κνπ. 

 

 

     

15. Μνπ αξέζεη λα έρσ 

ζηε δσή κνπ πνιιή ριηδή. 

 

     

16. Γελ ζα γηλόκνπλ πην 

επηπρηζκέλνο/ -ε, εάλ 

απνθηνύζα πεξηζζόηεξα 

πξάγκαηα. 

 

     

17. Πξνζπαζώ λα 

δηαηεξώ ηε δσή κνπ απιή 

όζνλ αθνξά ηα ππάξρνληα 

κνπ. 
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Γ. Οη παξαθάησ πξνηάζεηο εμεηάδνπλ θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο 

λένπο γηα ηελ εκθάληζή ηνπο. Σε παξαθαιώ δηάβαζε ηηο πξνηάζεηο απηέο πξνζεθηηθά θαη 

γξάςε ηνλ αξηζκό πνπ αληαλαθιά ηε ζπκθσλία ή δηαθσλία ζνπ κε ηελ θάζε πξόηαζε. 

Κάπνηεο πξνηάζεηο κπνξεί λα θαίλνληαη νη ίδηεο αιιά είλαη δηαθνξεηηθέο. 

 

 

Γηαθσλώ 

Απνιύησο 
Γηαθσλώ 

Ούηε 

Γηαθσλώ, 

Ούηε 

πκθσλώ 

πκθσλώ 
πκθσλώ 

Απνιύησο 

1. Σα πξνγξάκκαηα ηεο ηειεόξαζεο 

είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθόξεζεο 

γηα ηε κόδα θαη γηα ην πώο λα είζαη 

ειθπζηηθόο/ή. 

     

2. Έλησζα πίεζε από ηελ ηειεόξαζε 

ή ηα πεξηνδηθά γηα λα ράζσ βάξνο. 

     

3. Δεν κε ελδηαθέξεη αλ ην ζώκα κνπ 

κνηάδεη κε ην ζώκα ησλ αηόκσλ πνπ είλαη 

ζηελ ηειεόξαζε. 

     

4. πγθξίλσ ην ζώκα κνπ κε ηα 

ζώκαηα ησλ αηόκσλ πνπ βιέπσ ζηελ 

ηειεόξαζε. 

     

5. Οη δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεόξαζε 

είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθόξεζεο 

γηα ηε κόδα θαη γηα ην πώο λα είζαη 

ειθπζηηθόο/ή. 

     

6. Δεν ληώζσ πίεζε από ηελ 

ηειεόξαζε ή ηα πεξηνδηθά γηα λα 

θαίλνκαη όκνξθνο/ε. 

     

7. Θα ήζεια ην ζώκα κνπ λα είλαη 

όπσο ησλ κνληέισλ πνπ πξνβάιινληαη 

ζηελ ηειεόξαζε. 

     

8. πγθξίλσ ηελ εκθάληζε κνπ κε 

ηελ εκθάληζε ησλ "αζηεξηώλ" ηεο 

ηειεόξαζεο θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

     

9. Σα κνπζηθά βίληεν ζηελ 

ηειεόξαζε δεν είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή 

πιεξνθόξεζεο γηα ηε κόδα θαη γηα ην 

πώο λα είζαη ειθπζηηθόο/ή. 

     

10. Έλησζα πίεζε από ηελ ηειεόξαζε 

θαη ηα πεξηνδηθά γηα λα γίλσ ιεπηόο/ή. 
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Γηαθσλώ 

Απνιύησο 
Γηαθσλώ 

Ούηε 

Γηαθσλώ, 

Ούηε 

πκθσλώ 

πκθσλώ 
πκθσλώ 

Απνιύησο 

11. Δεν ζπγθξίλσ ην ζώκα κνπ κε ηα 

ζώκαηα ησλ αηόκσλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζε πεξηνδηθά. 

     

12. Σα άξζξα ησλ πεξηνδηθώλ δεν 

είλαη γηα κέλα κηα ζεκαληηθή πεγή 

πιεξνθόξεζεο γηα ηε κόδα θαη γηα ην 

πώο λα είζαη ειθπζηηθόο/ή. 

     

13. Νηώζσ πίεζε από ηελ ηειεόξαζε 

θαη ηα πεξηνδηθά λα έρσ έλα ηέιεην ζώκα. 

     

14. Δύρνκαη λα θαηλόκνπλ όπσο ηα 

κνληέια ζηα κνπζηθά βίληεν. 

     

15. πγθξίλσ ηελ εκθάληζε κνπ κε 

ηελ εκθάληζε ησλ αηόκσλ ζε πεξηνδηθά. 

     

16. Οη δηαθεκίζεηο πεξηνδηθώλ είλαη 

κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθόξεζεο γηα 

ηε κόδα θαη γηα ην πώο λα είζαη 

ειθπζηηθόο/ή. 

     

17. Έλησζα πίεζε από ηελ ηειεόξαζε 

ή ηα πεξηνδηθά λα θάλσ δίαηηα. 

     

18. Δεν επηζπκώ λα θαίλνκαη ηόζν 

γπκλαζκέλνο/ε όζν ηα άηνκα ζε 

πεξηνδηθά. 

     

19. πγθξίλσ ην ζώκα κνπ κε απηά 

ησλ αηόκσλ πνπ είλαη γπκλαζκέλα. 

     

20. Οη θσηνγξαθίεο ζε πεξηνδηθά 

είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθόξεζεο 

γηα ηε κόδα θαη γηα ην πώο λα είζαη 

ειθπζηηθόο/ή. 

     

21. Έλησζα πίεζε από ηελ ηειεόξαζε 

θαη ηα πεξηνδηθά γηα λα γπκλάδνκαη. 

 

 

    

22. Μαθάξη λα θαηλόκνπλ ηόζν 

γπκλαζκέλνο/ε όζν νη δηάζεκνη αζιεηέο. 

 

 

    

23. πγθξίλσ ην ζώκα κνπ κε απηό 

ησλ αηόκσλ πνπ είλαη γπκλαζκέλνη. 

 

 

    

24. Οη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο είλαη 

κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθόξεζεο γηα 

ηε κόδα θαη γηα ην πώο λα είζαη 

ειθπζηηθόο/ή. 
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Γηαθσλώ 

Απνιύησο 
Γηαθσλώ 

Ούηε 

Γηαθσλώ, 

Ούηε 

πκθσλώ 

πκθσλώ 
πκθσλώ 

Απνιύησο 

25. Έλησζα πίεζε από ηελ ηειεόξαζε 

ή ηα πεξηνδηθά γηα λα αιιάμσ ηελ 

εκθάληζή κνπ. 

     

26. Δεν πξνζπαζώ λα θαίλνκαη όπσο 

ηα άηνκα ζηελ ηειεόξαζε. 

     

27. Οη "αζηέξεο" ηεο ηειεόξαζεο δεν 

είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθόξεζεο 

γηα ηε κόδα θαη γηα ην πώο λα είζαη 

ειθπζηηθόο/ή. 

     

28. Οη δηάζεκνη άλζξσπνη είλαη κηα 

ζεκαληηθή πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ηε 

κόδα θαη γηα ην πώο λα είζαη 

ειθπζηηθόο/ή. 

     

30. Πξνζπαζώ λα θαίλνκαη όπσο νη 

δηάζεκνη αζιεηέο. 

     

 


