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Εικόνα ςώματοσ 

• Πϊσ επιδροφν τα εξωτερικά χαρακτθριςτικά ςτθ 
ηωι μασ 

• Πώσ επιδράει ςτθ ηωι μασ ο τρόποσ με τον 
οποίο αντιλαμβανόμαςτε το ςώμα μασ 

 

 

 

 

 

Cash TF, Pruzinsky T, editors. Body images: Development, deviance, and 
change. New York: Guilford Press; 1990. p. 51-79. 

 



Η διαταραχή σωματικής 
δυσμορφίας 
•  Ζντονθ και επίμονθ εναςχόλθςθ με ελάττωμα 

ςτθν εμφάνιςθ που δεν παρατθρείται από 
άλλουσ ι είναι ελάχιςτα αντιλθπτό 

• Δυςφορία ςθμαντικι ι εμποδίηει τθν 
λειτουργικότθτα 

• Σουλάχιςτον 1 ϊρα εναςχόλθςθ θμερθςίωσ 
 



Η διαταραχή σωματικής 
δυσμορφίας 
• Ζνα ι περιςςότερα ςθμεία του ςϊματοσ 

• Αποφεφγουν το φλερτ, τισ ςχζςεισ και τθν 
ςεξουαλικι δραςτθριότθτα 

• Μαλλιά, μφτθ, δζρμα  

• Γυναίκεσ: βάροσ, περιφζρεια και ςχιμα 
γεννθτικϊν οργάνων 

• Άνδρεσ: μφεσ και γεννθτικά όργανα 



Ο ρόλοσ των επεμβϊςεων 

• 82.6% παραμζνουν δυςαρεςτθμζνοι μετα τθν 
επάμβαςθ 

• Οι επαναλαμβανόμεσ παρεμβάςεισ αυξάνουν τθ 
δυςαρζςκεια  

• 57.8% ςκζψεισ αυτοκτονίασ 

• 2.6% απόποιρα αυτοκτονίασ 

Phillips KA, Menard W. The American journal of psychiatry. 2006;163(7):1280.  



Σύνδρομο μικρού πϋουσ 

Φυςιολογικό Αμφιβολία για μζγεκοσ 

Ήπιο άγχοσ Αποφυγι ζκκεςθσ ςε 
δθμόςιο χϊρο 

Μζτριο άγχοσ Αποφυγι αποδυτθρίων 

Ζντονο άγχοσ Επιμζνει για 
χειρουργείο 

Αυτοκτονία 



Σύνδρομο μικρού πϋουσ 

• Ανθςυχία ότι το πζοσ είναι μικρότερο από το 
κανονικό των ενιλικων ανδρϊν (χάλαςθ, ςτφςθ, 
περίμετροσ) ενϊ ςτθ πραγματικότθτα 
κυμαίνεται ςτο μζςο μζγεκοσ 

• υχνά υπερεκτιμοφν το μζςο μζγεκοσ πζουσ 

• Άγχοσ, εναςχόλθςθ ζντονθ, αποφυγι 

 



 
 
 
 

ΜΥΘΟΣ 



Φυςιολογικό μζγεκοσ πζουσ   

 



Η υποκειμενικό αντύληψη vs 
πραγματικότητα 

• 250 επιςκζφτθκαν ουρολόγο για μζγεκοσ πζουσ, 
98% είχε φυςιολογικό μζγεκοσ και δφο (0.8%) είχαν 
μικροφαλία.  

• 85 % άνδρεσ με αμθςυχία για μζγεκοσ, 
υπερεκτίμθςαν το φυςιολογικό μζγεκοσ, ενϊ το δικό 
τουσ βρίςκονταν ςτισ φυςιολογικζσ τιμζσ 

 

Ghanem H, et al. Journal of Sexual Medicine. 2007;4(5):1322-7. 
Mondaini N, et al International journal of impotence research. 2002;14(4):283-6. 



Επεμβϊςεισ για μεγϋνθυςη 
πϋουσ 

“the procedures 

remain highly controversial, reported 
complications 

were unacceptably high and patients 

should be discouraged from undergoing these 

invasive treatments”. 

Vardi Y, Har-Shai Y, Gil T, et al. European Urology 2008;54(5):1042-50. 



Δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο 

• Ο ζάλαηνο ηεο Karen Carpenter απν λεπξηθή 
αλνξεμία ππξνδόηεζε ηελ έξεπλα ην  1983 [!] 

• Οη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (βνπιηκία, αλνξεμία) είλαη 

θπξίωο πξνβιήκαηα ηωλ γπλαηθώλ (πεξίπνπ ην 10-

25% ηωλ δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ είλαη άλδξεο) 

• Οι διατποφικέρ διαταπασέρ έσοςν αςξηθεί κατά 

400% από το 1970 

• Η επξεία ρξήζε ηερλνινγίαο παξαπνίεζεο ηεο 

εηθόλαο έρεη θάλεη δπζδηάθξηηα ηα όξηα αλάκεζα ζηε 

θαληαζία θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα (Harrison, 2009) 

 

 



 

•Το μέζο βάπορ ενόρ μονηέλος είναι 23% 

σαμηλόηεπο από ηηρ μέζηρ γςναίκαρ; Ππιν 20 

σπόνια, η διαθοπά ήηαν πεπίπος 8%. 

•Η $33 δςζεκαηομςπίων  βιομησανία 

αδςναηίζμαηορ δεν ςπήπσε ππιν 20 σπόνια 

•Τα ηελεςηαία 20 σπόνια έσει αςξηθεί καηά 60% η 

αναπαπάζηαζη ηηρ γςναίκαρ ωρ ζεξοςαλικό/ 

διακοζμηηικό ανηικείμενο 

 

Δεδομζνα 











Ο ξόινο ηωλ ΜΜΕ 

• Πξννπηηθέο κειέηεο: 
• Λίγεο κειέηεο 
• Harrison and Hefner (2006)—λέα θνξίηζηα, 1 

ρξόλν κεηά από κεγάιε έθζεζε ζε ηειεόξαζε 
νδήγεζε ζε δεκηνπξγία πην αδύλαηνπ πξόηππνπ 
ζώκαηνο 

• Harrison and Bond (2007)—αγόξηα ζηελ 
πξνεθεβεία, έθζεζε ζε πεξηνδηθά βηληεν 
παηρληδηώλ νδήγεζε ζε απμεκέλε επηζπκία 
αξξελωπά ραξαθηεξηζηηθά 

• Becker et al. (2002)—πεξηζζόηεξεο δηαηξνθηθέο 
δηαηαξαρέο ζηα λεζία Fiji 3 ρξόληα κεηά ηελ 
έλαξμε ηεο ηειεόξαζεο ην 1995 



Εικόνα ςώματοσ εφόβων 
    

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 Η αύμεζε ηωλ δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ αληηθαηνπηξίδεη ην πξόηππν 

ηεο αδπλακίαο πνπ πνωζείηαη από ηα ΜΜΕ 



    “Η πορνογραφία 
μαηί με τθν τυραννία 
του αδφνατου 
κορμιοφ, αποτελοφν 
τισ δφο 
ςθμαντικότερεσ 
εμμονζσ τθσ 
κουλτοφρασ μασ, και 
επικεντρϊνονται ςτο 
γυναικείο ςϊμα.”      
Kim Chernin 

  
 

Η αναπαρϊςταςη των 
γυναικών ςτα ΜΜΕ 



Ιςτορύα γυναικών ςτα ΜΕ 

• 1920’s – Βικηωπιανή επόση ζώμα ζε ζσήμα 

μποςκαλιού ανηικαηαζηάθηκε από ηο ζσήμα μολςβιού 

• 1950’s -  Αδύναηη γςναίκα με μεγάλο ζηήθορ 

 



1960s 

• Το1960’s η αδςναμία έγινε ηο ππόηςπο- Super Model 

Twiggy 

•  Playboy πποωθούζε ηο αδύναηο ζώμα 



1970-1980 

• 1970-1980’s- Έμθαζη ζηην απώλεια βάποςρ και ηην 

θπόνηίδα ζώμαηορ-Cosmopolitan and Vogue 

 



1990’s  

• Λεπηό, αθληηικό και ζθπςγιλό 

 



Today:Trends in Plastic Surgery  

• 1997, ςτισ ΗΠΑ 2 εκατομ. χειρουργικζσ και μθ παρεμβάςεισ 
• 2003-8.3 εκατομ.παρεμβάςεισ 



Today:  
Body changing culture!!! 

 Πολφ μεγάλο, πολφ μικρό, πολφ ςτενό, πολφ 
ανοικτό, πολφ χαλαρό, πολφ ηαρωμζνο, πολφ 
χαμθλά, πολφ ψθλά...... 
Σί ωραίοσ τρόποσ για οικονομικό κζρδοσ! 



Οι ϊνδρεσ ακολουθούν.... 



Διατροφικϋσ διαταραχϋσ 
ανδρών.... 
Ανθςυχία για βάροσ 

• Ακλθτικι επίδοςθ 

• Πιο ςυχνι ανζμςα ςε ομοφυλόφιλουσ, παρά 
ετεροφυλόφιλουσ- όχι αιτιακι ςχζςθ 

Έντονθ και υπερβολικι άςκθςθ 

Anorexia athleticism- εξάρτθςθ 

Δυςμορφία μυϊν 

Χριςθ ςτεροειδϊν 

Χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν 



Ο ρόλοσ τησ εικόνασ ςώματοσ: 
κλινικό παρϊδειγμα 1 
• Γιϊργοσ 35 ετϊν, φυςικόσ, όχι ςε ςχζςθ 

• ‘νομίηω οτι ίςωσ είμαι ομοφυλόφιλοσ’ 

• ‘Φοβάμαι οτι μπορεί να είμαι και παιδεραςτισ’ 

• ‘Πάντα μικροζδειχνα και ίςωσ αυτό μου κόςτιςε’ 

 

• 8 γυναίκεσ ςτο παρελκόν, ςχζςθ, ενίοτε Δ, άγχοσ επίδοςθσ 

• Ποτζ ερωτικι επαφι με άνδρα, οφτε φλερτ 

• Δθλϊνει ερωτευμζνοσ με τον καλφτερό  του φίλο 

 

• Αυτοικανοποίθςθ, τϊρα άνδρεσ νζοι, παλαιότερα γυναίκεσ, 
ςτφςθ οκ 

 

 



Ο ρόλοσ τησ εικόνασ ςώματοσ: 
κλινικό παρϊδειγμα 2 
• Ελζνθ 34 ετϊν, ιδιωτικι υπάλλθλοσ 

• Ανιςομαςτία 

• Σο αντιλιφκθκε 16 ετϊν 

• Πιγε ςε πλαςτικοφσ χειρουργοφσ- πρότειναν επζμβαςθ, αλλά 
μεγάλο κόςτοσ 

• Ζκτοτε αποφυγι εγγφτθτασ και καμία ςχζςθ, παρά το οτι 
υπιρχαν άνδρεσ με τουσ οποίουσ υπιρχε φλερτ και 
ενδιαφζρον 

• Επαναλαμβάνει: θ εικόνα είναι πάρα πολφ ςθμαντικι!!! 

• ‘καλφτερα να αποβάλω από το μυαλό οτι κα κάνω ςεξ’ 



Ευχαριςτώ για τθν προςοχι ςασ  

 


