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Εικόνα	  σώματος	  
• Πώς	  επιδρούν	  τα	  εξωτερικά	  χαρακτηριστικά	  στη	  
ζωή	  μας	  

• Πώς	  επιδράει	  στη	  ζωή	  μας	  ο	  τρόπος	  με	  τον	  
οποίο	  αντιλαμβανόμαστε	  το	  σώμα	  μας	  

	  
	  
	  
	  
	  
Cash	  TF,	  Pruzinsky	  T,	  editors.	  Body	  images:	  Development,	  deviance,	  and	  
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Η	  διαταραχή	  σωματικής	  
δυσμορφίας	  
•  	  Έντονη	  και	  επίμονη	  ενασχόληση	  με	  ελάττωμα	  
στην	  εμφάνιση	  που	  δεν	  παρατηρείται	  από	  
άλλους	  ή	  είναι	  ελάχιστα	  αντιληπτό	  

• Δυσφορία	  σημαντική	  ή	  εμποδίζει	  την	  
λειτουργικότητα	  

•  Τουλάχιστον	  1	  ώρα	  ενασχόληση	  ημερησίως	  



Η	  διαταραχή	  σωματικής	  
δυσμορφίας	  
•  Ένα	  ή	  περισσότερα	  σημεία	  του	  σώματος	  
• Αποφεύγουν	  το	  φλερτ,	  τις	  σχέσεις	  και	  την	  
σεξουαλική	  δραστηριότητα	  

• Μαλλιά,	  μύτη,	  δέρμα	  	  
•  Γυναίκες:	  βάρος,	  περιφέρεια	  και	  σχήμα	  
γεννητικών	  οργάνων	  

• Άνδρες:	  μύες	  και	  γεννητικά	  όργανα	  



Ο	  ρόλος	  των	  επεμβάσεων	  
•  82.6%	  παραμένουν	  δυσαρεστημένοι	  μετα	  την	  
επέμβαση	  

• Οι	  επαναλαμβανόμες	  παρεμβάσεις	  αυξάνουν	  τη	  
δυσαρέσκεια	  	  

•  57.8%	  σκέψεις	  αυτοκτονίας	  
•  2.6%	  απόποιρα	  αυτοκτονίας	  

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



Σύνδρομο	  μικρού	  πέους	  

Φυσιολογικό	   Αμφιβολία	  για	  μέγεθος	  

Ήπιο	  άγχος	   Αποφυγή	  έκθεσης	  σε	  
δημόσιο	  χώρο	  

Μέτριο	  άγχος	   Αποφυγή	  αποδυτηρίων	  

Έντονο	  άγχος	   Επιμένει	  για	  
χειρουργείο	  

Αυτοκτονία	  



Σύνδρομο	  μικρού	  πέους	  
• Ανησυχία	  ότι	  το	  πέος	  είναι	  μικρότερο	  από	  το	  
κανονικό	  των	  ενήλικων	  ανδρών	  (χάλαση,	  στύση,	  
περίμετρος)	  ενώ	  στη	  πραγματικότητα	  
κυμαίνεται	  στο	  μέσο	  μέγεθος	  

•  Συχνά	  υπερεκτιμούν	  το	  μέσο	  μέγεθος	  πέους	  
• Άγχος,	  ενασχόληση	  έντονη,	  αποφυγή	  



	  
	  
	  
	  

ΜΥΘΟΣ	  



Φυσιολογικό	  μέγεθος	  πέους	  	  	  



Η	  υποκειμενική	  αντίληψη	  vs	  
πραγματικότητα	  

•  250	  επισκέφτηκαν	  ουρολόγο	  για	  μέγεθος	  πέους,	  
98%	  είχε	  φυσιολογικό	  μέγεθος	  και	  δύο	  (0.8%)	  είχαν	  
μικροφαλία.	  	  

•  85	  %	  άνδρες	  με	  ανησυχία	  για	  μέγεθος,	  
υπερεκτίμησαν	  το	  φυσιολογικό	  μέγεθος,	  ενώ	  το	  δικό	  
τους	  βρίσκονταν	  στις	  φυσιολογικές	  τιμές	  

	  

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



Επεμβάσεις	  για	  μεγένθυση	  
πέους	  

“the	  procedures	  
remain	  highly	  controversial,	  reported	  

complica�ons	  
were	  unacceptably	  high	  and	  pa�ents	  

should	  be	  discouraged	  from	  undergoing	  these	  
invasive	  treatments”.	  

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



Διατροφικές διαταραχές 
•  Ο θάνατος της Karen Carpenter απο νευρική 
ανορεξία πυροδότησε την έρευνα το  1983 [!] 

•  Οι διατροφικές διαταραχές (βουλιµία, ανορεξία) είναι 
κυρίως προβλήµατα των γυναικών (περίπου το 
10-25% των διατροφικών διαταραχών είναι άνδρες) 

•  Οι διατροφικές διαταραχές έχουν αυξηθεί κατά 
400% από το 1970 

•  Η ευρεία χρήση τεχνολογίας παραποίησης της 
εικόνας έχει κάνει δυσδιάκριτα τα όρια ανάµεσα στη 
φαντασία και την πραγµατικότητα (Harrison, 2009) 



 

• Το µέσο βάρος ενός µοντέλου είναι 23% 
χαµηλότερο από της µέσης γυναίκας; Πριν 20 
χρόνια, η διαφορά ήταν περίπου 8%. 

• Η $33 δυσεκατοµυρίων  βιοµηχανία 
αδυνατίσµατος δεν υπήρχε πριν 20 χρόνια 

• Τα τελευταία 20 χρόνια έχει αυξηθεί κατά 60% η 
αναπαράσταση της γυναίκας ως σεξουαλικό/ 
διακοσµητικό αντικείµενο 

	  

Δεδομένα	  











Ο ρόλος των ΜΜΕ 
• Προοπτικές µελέτες: 

•  Λίγες µελέτες 
•  Harrison and Hefner (2006)—νέα κορίτσια, 1 
χρόνο µετά από µεγάλη έκθεση σε τηλεόραση 
οδήγησε σε δηµιουργία πιο αδύνατου πρότυπου 
σώµατος 

•  Harrison and Bond (2007)—αγόρια στην 
προεφηβεία, έκθεση σε περιοδικά βιντεο 
παιχνιδιών οδήγησε σε αυξηµένη επιθυµία 
αρρενωπά χαρακτηριστικά 

•  Becker et al. (2002)—περισσότερες διατροφικές 
διαταραχές στα νησία Fiji 3 χρόνια µετά την 
έναρξη της τηλεόρασης το 1995 



Εικόνα	  σώματος	  εφήβων	  
    
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 Η αύξηση των διατροφικών διαταραχών αντικατοπτρίζει το πρότυπο 

της αδυναµίας που ποωθείται από τα ΜΜΕ 



	  	  	  	  “Η	  πορνογραφία	  
μαζί	  με	  την	  τυραννία	  
του	  αδύνατου	  
κορμιού,	  αποτελούν	  
τις	  δύο	  
σημαντικότερες	  
εμμονές	  της	  
κουλτούρας	  μας,	  και	  
επικεντρώνονται	  στο	  
γυναικείο	  σώμα.”      
Kim	  Chernin	  

	  	  

Η	  αναπαράσταση	  των	  
γυναικών	  στα	  ΜΜΕ	  



Ιστορία	  γυναικών	  στα	  ΜΕ	  
•  1920’s – Βικτωριανή επόχη σώµα σε σχήµα 

µπουκαλιού αντικαταστάθηκε από το σχήµα µολυβιού 
•  1950’s -  Αδύνατη γυναίκα µε µεγάλο στήθος 



1960s	  
•  Το1960’s η αδυναµία έγινε το πρότυπο- Super Model 

Twiggy 

•   Playboy προωθούσε το αδύνατο σώµα 



1970-1980 
•  1970-1980’s- Έµφαση στην απώλεια βάρους και την 
φρoντίδα σώµατος-Cosmopolitan and Vogue 

	  



1990’s  
•  Λεπτό, αθλητικό και σφρυγιλό 
	  



Today:Trends	  in	  Plas�c	  Surgery	  	  

•  1997,	  στις	  ΗΠΑ	  2	  εκατομ.	  χειρουργικές	  και	  μη	  παρεμβάσεις	  
•  2003-‐8.3	  εκατομ.παρεμβάσεις	  



Today:	  	  
Body	  changing	  culture!!!	  

	  Πολύ	  μεγάλο,	  πολύ	  μικρό,	  πολύ	  στενό,	  πολύ	  
ανοικτό,	  πολύ	  χαλαρό,	  πολύ	  ζαρωμένο,	  πολύ	  
χαμηλά,	  πολύ	  ψηλά......	  
Τί	  ωραίος	  τρόπος	  για	  οικονομικό	  κέρδος!	  



Οι	  άνδρες	  ακολουθούν....	  



Διατροφικές	  διαταραχές	  
ανδρών....	  
Ανησυχία	  για	  βάρος	  
•  Αθλητική	  επίδοση	  
•  Πιο	  συχνή	  ανέμσα	  σε	  ομοφυλόφιλους,	  παρά	  
ετεροφυλόφιλους-‐	  όχι	  αιτιακή	  σχέση	  

Έντονη	  και	  υπερβολική	  άσκηση	  
Anorexia	  athle�cism-‐	  εξάρτηση	  
Δυσμορφία	  μυών	  
Χρήση	  στεροειδών	  
Χρήση	  ναρκωτικών	  ουσιών	  



Ο	  ρόλος	  της	  εικόνας	  σώματος:	  
κλινικό	  παράδειγμα	  1	  
•  Γιώργος	  35	  ετών,	  φυσικός,	  όχι	  σε	  σχέση	  
•  ‘νομίζω	  οτι	  ίσως	  είμαι	  ομοφυλόφιλος’	  
•  ‘Φοβάμαι	  οτι	  μπορεί	  να	  είμαι	  και	  παιδεραστής’	  
•  ‘Πάντα	  μικροέδειχνα	  και	  ίσως	  αυτό	  μου	  κόστισε’	  

•  8	  γυναίκες	  στο	  παρελθόν,	  σχέση,	  ενίοτε	  ΣΔ,	  άγχος	  επίδοσης	  
•  Ποτέ	  ερωτική	  επαφή	  με	  άνδρα,	  ούτε	  φλερτ	  
•  Δηλώνει	  ερωτευμένος	  με	  τον	  καλύτερό	  	  του	  φίλο	  

•  Αυτοϊκανοποίηση,	  τώρα	  άνδρες	  νέοι,	  παλαιότερα	  γυναίκες,	  
στύση	  οκ	  



Ο	  ρόλος	  της	  εικόνας	  σώματος:	  
κλινικό	  παράδειγμα	  2	  
•  Ελένη	  34	  ετών,	  ιδιωτική	  υπάλληλος	  
•  Ανισομαστία	  
•  Το	  αντιλήφθηκε	  16	  ετών	  
•  Πήγε	  σε	  πλαστικούς	  χειρουργούς-‐	  πρότειναν	  επέμβαση,	  αλλά	  
μεγάλο	  κόστος	  

•  Έκτοτε	  αποφυγή	  εγγύτητας	  και	  καμία	  σχέση,	  παρά	  το	  οτι	  
υπήρχαν	  άνδρες	  με	  τους	  οποίους	  υπήρχε	  φλερτ	  και	  
ενδιαφέρον	  

•  Επαναλαμβάνει:	  η	  εικόνα	  είναι	  πάρα	  πολύ	  σημαντική!!!	  
•  ‘καλύτερα	  να	  αποβάλω	  από	  το	  μυαλό	  οτι	  θα	  κάνω	  σεξ’	  



Ευχαριστώ	  για	  την	  προσοχή	  σας	  	  


