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Περίληψη 
 
Ο αριθµός των εφήβων που είναι δυσαρεστηµένοι µε την εικόνα του σώµατός 

τους, θέλουν να χάσουν και φοβούνται το ενδεχόµενο να πάρουν βάρος, 

χαρακτηρίζεται ως «ολοένα αυξανόµενος» (Thogersen-Ntoumani, 2009,  

Yannakoulia et al., 2004). Η ενασχόληση µε το αν είναι κάποιος υπέρβαρος και ο 

φόβος της παχυσαρκίας στους εφήβους, συνδέεται έντονα µε έναν αυξανόµενο 

κίνδυνο ανάπτυξης κλινικών διατροφικών διαταραχών (Goldschmidt et al., 2008). 

Στις ∆υτικές χώρες αναφέρεται πως οι διατροφικές διαταραχές επηρεάζουν το 

9-22% των εφήβων κοριτσιών και των νέων γυναικών (Jones et al. 2001). Επίσης έχει 

αποδειχθεί ερευνητικά και ένας αυξανόµενος αριθµός ασθενών σε µη δυτικές 

κοινωνίες (Pumariega, 1984).  

Θεωρείται αποδεκτό ότι οι ∆ιαταραχές Πρόσληψης Τροφής παρουσιάζονται 

συνήθως στην εφηβεία (ανάµεσα στο δωδέκατο και εικοστό έτος), και σύµφωνα µε 

επιστηµονικές έρευνες, νεώτερες γυναίκες (έφηβες), παρουσιάζουν πιο 

χαρακτηριστικά συµπτώµατα της νόσου και υποβάλλονται γρηγορότερα σε 

παρακολούθηση και θεραπεία από µεγαλύτερες γυναίκες (Venisse, 1987). Η εύρεση 

διαταραγµένων στάσεων και συµπεριφορών απέναντι στο φαγητό σε ελληνικό 

πληθυσµό θα επιβεβαίωνε αφενός την εξάπλωση των ∆ΠΤ σε Ευρωπαϊκές χώρες και 

αφετέρου θα καθιστούσε σαφή την ανάγκη για εκπαιδευτικά προγράµµατα πρόληψης. 

 Η παρούσα είναι µια έρευνα που στοχεύει στη εξαγωγή συµπερασµάτων για 

τις στάσεις και συµπεριφορές απέναντι στο φαγητό, έφηβων µαθητριών στην Ελλάδα. 

Τα δεδοµένα συλλέχτηκαν µε τις ελληνικές προσαρµογές  των ερωτηµατολογίων 

“Eating Attitude Test-26” (EAT-26), “Eating Disorders Inventory” (EDI), “Body 

Shape Questionnaire” (BSQ) τα οποία χορηγήθηκαν σε 454 µαθήτριες ηλικίας 14 έως 

18 ετών Γυµνασίων και Λυκείων της πόλης της Καβάλας. 

Η αξιοπιστία των ερωτηµατολογίων στη συγκεκριµένη έρευνα φάνηκε από τα 

αποτελέσµατα ικανοποιητική. Το σχήµα, το βάρος και το µέγεθος του σώµατος 

φαίνεται να απασχολούν τις µαθήτριες ηλικίας 14-18 ετών Οι ελληνίδες έφηβες του 

δείγµατος στην παρούσα έρευνα φάνηκαν να έχουν περισσότερο τάσεις για 

διαιτητικές συµπεριφορές, δηλαδή να προσπαθούν να ελέγξουν το βάρος τους µε 

δίαιτα. Επίσης δήλωσαν δυσαρεστηµένες µε το σχήµα και το βάρος του σώµατός τους 

και ιδιαίτερα για συγκεκριµένα σηµεία του σώµατός του (περιφέρεια, µηροί). Οι 

βαθµολογίες στα ερωτηµατολόγια συσχετίστηκαν σηµαντικά µε το ∆είκτη Μάζας 
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Σώµατος του δείγµατος και επιπλέον, οι υποκλίµακες των τριών ερωτηµατολογίων 

συσχετίστηκαν µεταξύ τους µε θετικές συσχετίσεις.  

Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν τα ευρήµατα άλλων ερευνών που 

αποδεικνύουν διαταραγµένες στάσεις και συµπεριφορές στην πρόσληψη τροφής. 

Περαιτέρω, είναι φανερή η ανάγκη για δηµιουργία και εφαρµογή εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων πρόληψης, κάτι που αποτελεί και πρόταση για µελλοντική έρευνα.   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  

1.1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια οι ∆ιαταραχές Πρόσληψης Τροφής (∆ΠΤ) σε γυναίκες 

µε φυσιολογικό βάρος έχουν συγκεντρώσει την αυξανόµενη προσοχή του δηµόσιου 

τοµέα και των διαφόρων αρχών της υγείας. Υπάρχει µια οµοφωνία ότι δεν είναι πια 

σπάνιες διαταραχές αλλά επικρατούν µε µια σηµειωµένη επικράτηση στις νέες 

γυναίκες. (Garner, 2004). Παρουσιάζεται µεγάλο ενδιαφέρον για τις ∆ιαταραχές στην 

Πρόσληψη Τροφής, µιας και ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός, γυναικών κυρίως, 

αναφέρει έντονα προβλήµατα στη συµπεριφορά τους σχετικά µε το φαγητό. (Μάνος 

1997).  Οι όροι ∆ιατροφικές ∆ιαταραχές, νευρική ανορεξία και βουλιµία αναφέρονται 

καθηµερινά από τα Μ.Μ.Ε, εικόνες από διάσηµους καλλιτέχνες που παρουσιάζουν 

∆ΠΤ προβάλλονται συχνά στις τηλεοράσεις και µοντέλα δίνουν συνεντεύξεις για το 

πώς βίωναν ή βιώνουν τη νευρική ανορεξία ή βουλιµία. Όλα αυτά δείχνουν, ότι για το 

ευρύ κοινό οι ∆ιατροφικές διαταραχές είναι σε αρκετά µεγάλο βαθµό όρος 

ταυτισµένος µε λαµπερά επαγγέλµατα και κοσµικό τρόπο ζωής. (Τσιάκα 2010). Τι 

σηµαίνει όµως πραγµατικά ο όρος «∆ιαταραχές Πρόσληψης Τροφής»; 

Προτού γίνει λόγος για τις ∆ΠΤ ως όρο ψυχοπαθολογίας, είναι καλό να 

αναφερθεί ο όρος συµπεριφορά απέναντι στο φαγητό, πράγµα που σηµαίνει ακριβώς 

τη στάση κάποιου και τις συνήθειές του απέναντι στο φαγητό. Η συµπεριφορά 

πρόσληψης τροφής, είναι ο τρόπος µε τον οποίο το άτοµο επιλέγει και χειρίζεται το 

φαγητό του και διαµορφώνεται από πολλούς και αλληλοδιαπλεκόµενους παράγοντες. 

Αυτοί µπορεί να είναι βιολογικοί (γονιδιακοί, ενδοκρινικοί, βιοχηµικοί), ψυχολογικοί 

(πείνα, κορεσµός, ευχαρίστηση, ειδική όρεξη, µάθηση, γνωσίες) καθώς και 

περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και πολιτισµικοί. Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής 
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λοιπόν, είναι σύνδροµα που χαρακτηρίζονται κατ' εξοχήν από διαταραγµένες 

συµπεριφορές σε σχέση µε το φαγητό, το σωµατικό βάρος και τη κατανόησή τους 

(Βάρσου, 2008). Οι διαταραχές αυτές ορίζονται από το DSM-ΙV ως Ψυχογενής 

Ανορεξία και Ψυχογενής Βουλιµία.   

1.2. Ορισµός των ∆ιαταραχών Πρόσληψης Τροφής 

Η Ψυχογενής Ανορεξία είναι ένα σύνδροµο αυτοεπιβαλλόµενης ασιτίας στο 

οποίο το άτοµο περιορίζει µε τη θέλησή του την πρόσληψη τροφής επειδή φοβάται 

µήπως γίνει παχύ. Ο φόβος αυτός σε συνδυασµό µε την άρνηση του ατόµου να 

διατηρήσει ένα ελάχιστο φυσιολογικό βάρος, διαταραχή στη σωµατική εικόνα, 

σηµαντική απώλεια βάρους και αµηνόρροια στις γυναίκες, αποτελούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά της ψυχογενούς ανορεξίας. Η Ψυχογενής Βουλιµία περιγράφεται από 

επανειληµµένα επεισόδια υπερφαγίας κατά τα οποία το άτοµο νιώθει ότι δε µπορεί να 

ελέγξει τον εαυτό του ώστε να σταµατήσει να τρώει, από χρήση αντισταθµιστικών 

µεθόδων όπως πρόκληση εµέτου, χρήση καθαρτικών, διουρητικών κ.α για να µην 

πάρει βάρος καθώς και υπερβολική ενασχόληση µε το σχήµα και βάρος του σώµατος. 

Όσον αφορά την πρόγνωση και των δύο διαταραχών, παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον το γεγονός ότι και οι δυο τείνουν να εµφανίζονται στην όψιµη εφηβεία 

(Μάνος 1997). 

Ψυχογενής Ανορεξία: 

Απαραίτητο κρίνεται να περιγραφεί η κλινική εικόνα της ασθενούς που 

παρουσιάζει Ψυχογενή Ανορεξία (ΨΑ). Το άτοµο µε ΨΑ κυριαρχείται από τη 

διάθεση άρνησης λήψης φαγητού ώστε να µην πάρει βάρος, παρά το γεγονός ότι το 

σωµατικό του βάρος κυµαίνεται κάτω από τα κατώτερα όρια του φυσιολογικού για 

την ηλικία, το φύλο και το ύψος του (ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος είναι κάτω από 

17,5). Παρά το γεγονός ότι το βάρος του βρίσκεται κάτω από τα φυσιολογικά 

επίπεδα, το άτοµο διακατέχεται από έντονο φόβο ότι θα πάρει βάρος. Βρίσκεται 

λοιπόν σε µια συνεχόµενη προσπάθεια να χάσει βάρος. Έχει διαταραγµένη εικόνα για 

το σώµα του και δίνει υπέρµετρη έµφαση στην επίδραση του βάρους ή του σχήµατος 

του σώµατός του στην αυτό- αξιολόγηση. Επειδή η διαταραχή αυτή εµφανίζεται κατά 

το µεγαλύτερο ποσοστό σε γυναίκες, είναι σηµαντικό να ειπωθεί ότι στις γυναίκες 

παρατηρούνται διαταραχές στον εµµηνορρυσιακό κύκλο τους, το οποίο δεν είναι 

άλλο παρά αποτέλεσµα της υπερβολικής µείωσης του σωµατικού τους βάρους. Είναι 

σηµαντικό να τονιστεί ότι το άτοµο µε ΨΑ σπάνια δεν έχει όρεξη για φαγητό. Η 
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απώλεια σωµατικού βάρους είναι αποτέλεσµα της συνειδητής προσπάθειας του 

ατόµου να χάσει βάρος καταφεύγοντας σε αυστηρή δίαιτα ή άσκηση. Κάποια άτοµα 

µε ΨΑ αισθάνονται συνέχεια ότι είναι υπέρβαρα και κάποια άλλα διαπιστώνουν πως 

είναι αδύνατα αλλά πως κάποια µέρη του σώµατός τους θα πρέπει να χάσουν κι άλλο 

βάρος. Κάποιες φορές παρουσιάζουν εµµονή µε το να µετρούν συνεχώς το βάρος 

τους για να δουν αν το «λίπος» έχει περιοριστεί, και όταν διαπιστώνουν πως έχασαν 

βάρος, πιστεύουν πως βελτιώθηκε η εικόνα τους και αισθάνονται καλύτερα. Για να 

διατηρείται όµως αυτό το συναίσθηµα και να αισθάνονται ασφαλείς έχουν την 

ανάγκη να χάνουν καθηµερινά ολοένα και περισσότερο βάρος και αν αυτό κάποια 

µέρα δε συµβεί κυριαρχούνται από πανικό και εντείνουν ακόµη περισσότερο τις 

προσπάθειές τους. (Κάκουρος, Μανιαδάκη, 2004). 

Τα ∆ιαγνωστικά Κριτήρια κατά DSM-IV για την ΨΑ είναι τα εξής: 

Α) Άρνηση του ατόµου να διατηρήσει το βάρος του σώµατός του στο ή πάνω 

από ένα ελάχιστο φυσιολογικό βάρος για την ηλικία και το ύψος του (π.χ απώλεια 

βάρους που οδηγεί στη διατήρηση βάρους του σώµατος κάτω του 85% από το 

αναµενόµενο/ ή αδυναµία να κερδίσει αναµενόµενο βάρος στη διάρκεια της περιόδου 

ανάπτυξης, που οδηγεί σε βάρος του σώµατος κάτω του 85% από το αναµενόµενο) 

Β) Έντονος φόβος του ατόµου µήπως πάρει βάρος ή γίνει παχύ ακόµη και αν 

το βάρος του είναι κάτω από το κανονικό 

Γ)∆ιαταραχή στον τρόπο που κανείς βιώνει το βάρος ή το σχήµα του σώµατός 

του, αδικαιολόγητη επιρροή του σωµατικού βάρους ή σχήµατος στην εκτίµηση του 

εαυτού ή άρνηση της σοβαρότητας του παρόντος σωµατικού βάρους. 

∆)Σε γυναίκες µετά την έναρξη της περιόδου, αµµηνόρροια, δηλαδή απουσία 

τουλάχιστον 3 διαδοχικών εµµηνορρυσιών. 

Τύποι: 

Περιοριστικός τύπος: κατά τη διάρκεια του παρόντος επεισοδίου ΨΑ το άτοµο 

δεν είχε εµπλακεί συστηµατικά σε συµπεριφορά υπερφαγίας ή κάθαρσης (προκλητό 

έµετο ή κακή χρήση καθαρτικών, διουρητικών ή ενεµάτων).  

Τύπος Υπερφαγίας/ Κάθαρσης: κατά τη διάρκεια του παρ παρόντος 

επεισοδίου ΨΑ το άτοµο είχε εµπλακεί συστηµατικά σε συµπεριφορά υπερφαγίας ή 

κάθαρσης (προκλητό έµετο ή κακή χρήση καθαρτικών, διουρητικών ή ενεµάτων). 

(Μάνος 1993) 
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Ψυχογενής βουλιµία: 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΨΒ είναι επανειληµµένα επεισόδια 

υπερφαγίας στη διάρκεια των οποίων το άτοµο νιώθει ότι δεν µπορεί να ελέγξει τον 

εαυτό του ώστε να σταµατήσει να τρώει, η χρήση αντισταθµιστικών µεθόδων όπως 

πρόκληση εµέτου, καθαρτικών, διουρητικών, ενεµάτων, νηστείας ή υπερβολικής 

άσκησης για να µην πάρει βάρος και η υπερβολική ενασχόληση µε το σχήµα και το 

βάρος του σώµατος (Μάνος 1993). 

Σχετικά µε την κλινική εικόνα των ατόµων που παρουσιάζουν ΨΒ, 

σηµειώνεται ότι αυτή εκδηλώνεται συνήθως στην εφηβεία µε πολύ µεγαλύτερη 

συχνότητα από τη ΨΑ και το κυρίαρχο σύµπτωµά της είναι η υπερφαγία. Την 

υπερφαγία συνήθως διαδέχεται αλλαγή στη διάθεση και άγχος. Για την αντιστάθµιση 

της ενοχής και της δυσφορίας που προκαλεί η υπερφαγία το άτοµο καταφεύγει 

συνήθως στην κάθαρση µε αυτοπροκαλούµενους εµέτους, µε καθαρτικά, διουρητικά, 

νηστεία, υπερβολική σωµατική άσκηση κ.α. Η κάθαρση αυτή κάνει το άτοµο αµέσως 

να νιώσει καλύτερα και αποµακρύνει το φόβο που το κυριαρχεί για αύξηση του 

βάρους του (Κάκουρος, Μανιαδάκη 2004). 

Τα διαγνωστικά κριτήρια κατά το DSM-IV παρουσιάζονται ως εξής: 

Α. Επανειληµµένα επεισόδια υπερφαγίας. Ένα επεισόδιο υπερφαγίας 

χαρακτηρίζεται και από τα δύο παρακάτω: 

1) το να τρώει κάποιος µέσα σε µια διακριτή χρονική περίοδο (π.χ σε µια 

περίοδο 2 ωρών) µια ποσότητα φαγητού που είναι σαφώς µεγαλύτερη απ’ όση θα 

έτρωγαν οι περισσότεροι άνθρωποι κατά τη διάρκεια µιας παρόµοιας χρονικής 

περιόδου και κάτω από παρόµοιες καταστάσεις 

2)µια αίσθηση έλλειψης ελέγχου του πόσο τρώει κάποιος κατά τη διάρκεια 

του επεισοδίου (π.χ µια αίσθηση ότι κάποιος δεν µπορεί να σταµατήσει να τρώει ή να 

ελέγξει τι ή πόσο τρώει) 

Β. Επανηλειµένη ακατάλληλη αντισταθµιστική συµπεριφορά για να 

αποτρέψει την απόκτηση βάρους, όπως π.χ. πρόκληση εµέτου, κακή χρήση 

καθαρτικών, διουρητικών, ενεµάτων ή άλλων φαρµάκων, νηστεία, υπερβολική 

άσκηση. 

Γ. Η υπερφαγία και οι ακατάλληλες αντισταθµιστικές συµπεριφορές και τα 

δύο συµβαίνουν κατά µέσο όρο τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα για 3 µήνες. 



                                                                                                                                                                           
9 
 

∆. Η εκτίµηση του εαυτού  αδικαιολόγητα επηρεάζεται από το σχήµα του 

σώµατος και το βάρος. 

Ε. Η διαταραχή δεν συµβαίνει αποκλειστικά κατά τη διάρκεια επεισοδίων 

Ψυχογενούς Ανορεξίας. 

Τύποι:  

Τύπος κάθαρσης: κατά τη διάρκεια του παρόντος επεισοδίου  ΨΒ το άτοµο 

έχει εµπλακεί συστηµατικά σε πρόκληση εµέτου ή την κακή χρήση καθαρτικών, 

διουρητικών ή ενεµάτων. 

Τύπος µη κάθαρσης: κατά τη διάρκεια του παρόντος επεισοδίου ΨΒ, το άτοµο 

έχει χρησιµοποιήσει άλλες ακατάλληλες αντισταθµιστικές συµπεριφορές, όπως 

νηστεία ή υπερβολική άσκηση, αλλά δεν έχει εµπλακεί συστηµατικά σε πρόκληση 

εµέτου ή την κακή χρήση καθαρτικών, διουρητικών ή ενεµάτων.  

Τα επεισόδια υπερφαγίας συνίστανται στην κατανάλωση τροφών µε υψηλή 

θερµιδική αξία, που συνήθως είναι γλυκές, ευκολοµάσητες και µπορούν να 

καταναλωθούν γρήγορα  π.χ παγωτά, κέικ, κουλουράκια. Τυπικά, τα βουλιµικά άτοµα 

ντρέπονται για τη συµπεριφορά τους και προσπαθούν να κρύψουν τα επεισόδια 

υπερφαγίας.  Τα επεισόδια αυτά συνήθως εκλύονται από δυσφορικές καταστάσεις, 

από διαπροσωπικά προβλήµατα, από έντονη πείνα ύστερα από δίαιτα ή από αρνητικά 

αισθήµατα για το σχήµα και το µέγεθος του σώµατος. Κατά τα επεισόδια υπερφαγίας 

το άτοµο συνήθως τρώει κρυφά και δε σταµατά παρά µόνον όταν πονέσει η κοιλιά 

του ή πέσει στον ύπνο ή κάποιος το διακόψει ή προκαλέσει έµετο (Μάνος, 1993). 

Σχετικά µε τη ΨΒ στην εφηβεία, αυτή εκδηλώνεται συνήθως στα τελευταία 

χρόνια της εφηβείας. Έχει διαπιστωθεί πως η υπερφαγία συχνά πρωτοεµφανίζεται 

κατά τη διάρκεια ή µετά από προσπάθεια αυστηρής δίαιτας που κάνει το άτοµο για να 

χάσει βάρος (Hsu,1990). Η βουλιµία µπορεί να είναι µια χρόνια κατάσταση ή να 

εµφανίζεται περιστασιακά και η αναπτυξιακή της πορεία είναι δύσκολο να 

περιγραφεί. (Μάνος, 1993). 

∆ιαβάζοντας όµως κανείς αυτά τα στοιχεία για τις ∆ΠΤ κάποια  εύλογα 

ερωτήµατα που προκύπτουν είναι τα εξής: είναι οι ∆ΠΤ  µια κατηγορία διαταραχών 

που εµφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες ή είναι κάτι που υπήρχε και παλαιότερα? 

Πριν από δεκαετίες υπήρχαν άτοµα που παρουσίαζαν ∆ΠΤ αλλά δεν ασχολήθηκαν οι 

ειδικοί µε αυτά ή δεν υπήρχαν καθόλου; Γιατί αυτή η έξαρση στην εµφάνιση των 

∆ΠΤ αλλά και έξαρση στην ενηµέρωση του κόσµου σχετικά µε αυτές; Για να 
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απαντηθούν αυτά τα ερωτήµατα είναι απαραίτητο να γίνει µια ιστορική αναδροµή 

στην πορεία των διαταραχών αυτών. 

1.3.Ιστορικά 

Η ενασχόληση µε το βάρος του σώµατος και η παρουσίαση των διατροφικών 

διαταραχών (της νευρικής ανορεξίας και της βουλιµίας) όσον αφορά την ιατρική 

προσοχή θεωρούνται φαινόµενα του προηγούµενου αιώνα, προϊόντα του πολιτισµού 

µας και της αυξανόµενης αφθονίας (Bruch, 1978). 

Ερευνητικά δεδοµένα µαρτυρούν ότι στο πρώτο ήµισυ του 20ου αιώνα, η 

Ψυχογενής Ανορεξία εθεωρείτο σπανιότατη πάθηση, καθώς σπάνια αναγνωριζόταν 

και ετίθετο τέτοια διάγνωση. Μετά όµως από τον καθορισµό των διαγνωστικών 

κριτηρίων και τις αναθεωρήσεις τους τα επιδηµιολογικά στοιχεία αλλάζουν. Σε αυτήν 

την αλλαγή συµβάλλουν και οι πολιτισµικές αλλαγές που έχουν συµβεί από τα τέλη 

της δεκαετίας του '60 στις δυτικές βιοµηχανοποιηµένες χώρες. Οι κοινωνικο-

οικονοµικές αλλαγές έχουν προκαλέσει καθοριστικές µεταβολές στην διατροφή, στον 

τρόπο ζωής και στην σωµατική δραστηριότητα και έχουν ενοχοποιηθεί για την 

εξάπλωση της παχυσαρκίας, η οποία τα τελευταία έτη χαρακτηρίζεται ως "η επιδηµία 

της εποχής µας". Παράλληλα, έχουν µεταβληθεί δραστικά, τόσο οι προβαλλόµενες 

αξίες της ιδανικής σωµατικής εµφάνισης, όσο και η ίδια η έµφαση στην εξωτερική 

εικόνα ως µέσο κοινωνικής προβολής, αναγνώρισης και επιτυχίας. Έτσι, τα top-

models προβάλλονται από τα ΜΜΕ σε κάθε ευκαιρία και το επάγγελµα τους 

θεωρείται από τα πιο αξιοζήλευτα και επιτυχηµένα, παρά την ανορεκτική εικόνα 

τους, η οποία πολύ συχνά αφορά πραγµατική πάθηση, καµιά φορά µάλιστα 

ευθυνόµενη και για τον θάνατό τους. Ο "υγιεινός" τρόπος ζωής και οι δίαιτες 

αδυνατίσµατος επιβάλλονται ως ισχυρή κοινωνική πίεση στον πληθυσµό των 

ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών και διαµορφώνουν πρότυπα για τους 

εφήβους, οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς στην φάση διαµόρφωσης αξιών, επιλογών, 

πεποιθήσεων και στάσεων, καθώς και της αυτοεκτίµησής τους (Βάρσου, 2008).  

Μια προσεκτικότερη µατιά στην ιστορία των ∆ΠΤ αποκαλύπτει ότι µορφές 

∆ΠΤ υπήρχαν από την αρχαιότητα, διέφεραν όµως ως προς τη συχνότητα, την 

εκδήλωση και τα πιθανά κίνητρα. Πιο συγκεκριµένα, σχετικά µε τη Ψυχογενή 

ανορεξία, υπάρχει µια πεποίθηση γενική, ότι η διαταραχή αυτή εµφανίστηκε στα τέλη 

του 19ου αιώνα, όταν περιγράφηκε σχεδόν ταυτόχρονα από το Laseque στη Γαλλία 

και τον Gull στην Αγγλία (Yates 1989). Ωστόσο µια σειρά άλλων δηµοσιεύσεων 
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µαρτυρά ότι διάφορες µορφές αυτό-πείνας παρουσιάστηκαν καιρό πριν. Τέτοιες 

µαρτυρίες µας κάνουν να αναρωτηθούµε αν οι ∆ΠΤ είναι όντως προϊόν σύγχρονων 

κοινωνικών πιέσεων ή είναι µια βαθύτερη µορφή αυτοέκφρασης που παρουσιάστηκε 

από άτοµα άλλων εποχών και πολιτισµών (Bemporad, 1996). Στα αρχαία χρόνια η 

νηστεία αναφέρεται ως µια διαδικασία αυτοκάθαρσης κατά την οποία το άτοµο 

στερούσε στον εαυτό του την ευχαρίστηση της σίτισης (συνήθως συνοδευόταν και 

από σεξουαλική αποχή). Η κατάσταση παρουσιάζεται ακόµη πιο ακραία στις 

Ανατολικές θρησκείες, όπου η νηστεία επεκτεινόταν µέχρι το θάνατο, ως µια µορφή 

αποχής από τον υλικό κόσµο ο οποίος θεωρούνταν κάτι κακό. Τέτοιες ιδέες 

συναντούµε σε θρησκείες όπως Hindu, Vardhamana κ.α ∆είγµατα συµπεριφορών που 

θυµίζουν ∆ΠΤ αναφέρονται και στα πρώτα Χριστιανικά χρόνια όπου η πεινα-νηστεία 

θεωρούνταν ως ολική απεξάρτηση από τις ανάγκες και τις επιθυµίες του σώµατος. Σε 

αντίθεση µε την οικειοθελή αποχή από το φαγητό, µια σειρά καταστροφών µεταξύ 

5ου-10ου  αιώνα φέρνει στο προσκήνιο υποσίτιση. Τα χρόνια αυτά όµως δεν µπορεί η 

εθελούσια αποχή από το φαγητό να εκφραστεί ως κίνητρο µιας και το φαγητό 

αποτελούσε δυσεύρετο αγαθό. Με άλλα λόγια τα ιστορικά δεδοµένα µαρτυρούν ότι 

∆ΠΤ παρουσιάζονταν σε καιρούς όπου δεν υπήρχε περιορισµός σε διαθέσιµα 

τρόφιµα. Παρόλα αυτά η βιβλιογραφία περιέχει και κάποιες αναφορές για ∆ΠΤ που 

όµως σχετίζονται µε τη θρησκευτικές αντιλήψεις όπως το παράδειγµα 2 νεαρών 

γυναικών οι οποίες αρνούνταν να φάνε και να πιούνε επειδή πίστευαν πως είχαν 

καταληφθεί από το σατανά. Φθάνοντας στα νεότερα χρόνια καταγράφεται πια 

πληθώρα περιστατικών των οποίων τα συµπτώµατα µοιάζουν µε αυτά της 

Ψυχογενούς Ανορεξίας (όπως το βιβλίο  Holy anorexia). Με το πέρασµα των χρόνων 

τα συµπτώµατα µεταξύ των ασθενών γίνονται όλο και πιο όµοια και η διαταραχή 

αυτή ονοµάζεται «σιτοφοβία» και «χλώρωση». Τα συµπτώµατα περιγράφονται ως 

απώλεια όρεξης, κοινωνική απόσυρση, κατάθλιψη, αµηνόρροια και είναι φανερό ότι 

πλησιάζουν τα σηµερινά διαγνωστικά κριτήρια. (Bemporad 1996). Είναι οι δεκαετίες 

του ‘70 και του ’80 όταν η Ψυχογενής Ανορεξία µε τη Ψυχογενή Βουλιµία 

περιγράφονται µε ψυχιατρικούς όρους και περιγράφονται ως «ψυχιατρικές 

διαταραχές των ‘80», µε τρόπο µάλιστα που δίνει στις ∆ΠΤ µια αίγλη, ένα γόητρο 

µιας και διαφηµίζονται πολύ ως διαταραχή που σχετίζεται µε το χώρο των ΜΜΕ και 

της µόδας (Gordon 1990). Έγινε λοιπόν σαφές πως η Ψυχογενής Ανορεξία δεν 

αποτελεί πρόσφατο φαινόµενο αλλά υπήρχε ακόµη από τα χρόνια της αρχαιότητας. Η 
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µορφή της διαφοροποιούνταν µέσα στις ιστορικές εποχές καθώς επίσης άλλαζε και το 

κίνητρο πίσω από τη συµπεριφορά.  Συνοψίζοντας από την πορεία της Ψυχογενούς 

Ανορεξίας στο χρόνο, σηµειώνονται 3 βασικές αλλαγές: α) αύξηση της εκδήλωσης 

της διαταραχής β) διαφορές στη βασική ψυχοπαθολογία γ) η εµφάνιση της 

Ψυχογενούς Βουλιµίας ως ∆ΠΤ  (Bemporad 1996). 

Από την ανασκόπηση της σχετικής µε τη Ψυχογενή Ανορεξία βιβλιογραφία 

προκύπτει ότι η Ψυχογενής Βουλιµία ως σύµπτωµα της Ψ.Α. ήταν γνωστή από τον 

περασµένο αιώνα αλλά η Ψ.Β σαν σύνδροµο παρουσιάστηκε αργά µετά το 1940. 

Παρατηρούνταν µε την εµφάνιση των ασθενειών Diabetes mellitus και malaria. 

Σχόλια που αφορούσαν ενασχόληση µε το σχήµα του σώµατος ήταν σπάνια πριν το 

1940 κάτι το οποίο έγινε κανόνας µετά. Η ενασχόληση αυτή µε το σώµα έφερε τις 

γυναίκες σε κατάσταση αυξηµένης επικινδυνότητα για εµφάνιση της Ψυχογενούς 

Βουλιµίας. Τι συµβαίνει όµως µε τη διαταραχή αυτή και την ιστορία της; Υπήρχαν 

περιστατικά εµφάνισης της νόσου παλαιότερα ή όχι και τι συνέβαλε στην εµφάνισή 

της; (Casper, 1983).  Για να απαντηθούν τέτοια ερωτήµατα αναζητήθηκαν στη 

βιβλιογραφία περιστατικά υπερφαγίας και πρόκλησης εµέτου. Για την περίοδο ως το 

1900 ο Gull αναφέρει την υπερφαγία ως σύµπτωµα µιας ανορεξικής ασθενούς to 

1873 ενώ ο Soltman προχωρά σε διάκριση µεταξύ «υπερορεξίας» και «πολυφαγίας». 

Ο ίδιος παρατηρεί υπερορεξία σε νεαρά κορίτσια που ζούσαν µακριά από το σπίτι 

τους για φοίτηση σε σχολείο ή για εργασία (Soltman 1894).  Τα επόµενα 50 χρόνια το 

φαινόµενο της υπερφαγίας θεωρείται υπό το πρίσµα της νηστείας και της δίαιτας. Με 

απλά λόγια ως τη δεκαετία του ’60, η ΨΒ δεν εµφανίζεται ως σύνδροµο διότι ως τότε 

δεν έχει εµφανιστεί η προσπάθεια για ένα αδύνατο κορµί και γι’ αυτό λίγα είναι 

γνωστά ως τότε. Μετά τη δεκαετία του ‘60 και έπειτα από αλλαγές σε οικονοµικούς, 

πολιτισµικούς αλλά και ψυχολογικούς παράγοντες πραγµατοποιείται η αποσύνδεση 

της ΨΒ από τη ΨΑ (Casper 1983) . Όπως φάνηκε µέσα από τη βιβλιογραφία, οι ∆ΠΤ 

είχαν µια µακρά πορεία µέσα στην ιστορία πριν πάρουν τη σηµερινή τους µορφή, οι 

µελέτες όµως που περιγράφουν αυτό το παρελθόν, τονίζουν το σηµαντικό ρόλο που 

έπαιξαν στη διαµόρφωση των ∆ΠΤ οι διάφορες εθνικές πεποιθήσεις και ο πολιτισµός 

της κάθε χώρας (Miller & Pumariega,  2001). Έρευνες σε διάφορα πολιτισµικά 

πλαίσια προτείνουν ότι η πολιτισµική αλλαγή από µόνη της µπορεί να επιφέρει 

αύξηση στην ευαλωτότητα µιας πληθυσµιακής οµάδας για παρουσίαση ∆ΠΤ ειδικά 

όταν σε αυτή την πολιτισµική αλλαγή εµπλέκονται και αξίες σχετικές µε το φυσικό 
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κάλλος Η ιδεοποίηση του αδύνατου κορµιού στις δυτικές κοινωνίες κατηγορήθηκε ως 

πρώτος παράγοντας στην εµφάνιση των ∆ΠΤ. Όµως ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν, 

πως ∆ιατροφικές ∆ιαταραχές εµφανίζονται και σε διάφορες µη ∆υτικές κοινωνίες σε 

πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ότι πιστευόταν παλαιότερα µιας και οι ∆υτικές 

πεποιθήσεις αφοµοιώνονται ευρέως. Οι ∆ΠΤ δεν εµφανίστηκαν τα τέλη του 20 αιώνα 

στις ΗΠΑ και δεν επηρέασαν µόνο τις δυτικές κοινωνίες. Είναι σηµαντικά 

περισσότερο διαδεδοµένες. Στην Ευρώπη και την Αυστραλία παρουσιάζονται τα ίδια 

ποσοστά µε αυτά της Αµερικής και πλέον εµφανίζονται σε µη Καυκάσιες φυλές κάτι 

που τα στατιστικά δεδοµένα δεν έδειχναν παλαιότερα. Τέτοιες σηµαντικές αλλαγές σε 

στάσεις και πεποιθήσεις φυλών συµβαίνει συνήθως µέσω της µετανάστευσης. Η 

κατανόηση αυτών των αλλαγών είναι πολύ σηµαντική για την δηµιουργία 

προγραµµάτων πρόληψης και από τη µελέτη των πολιτισµικών παραγόντων 

προκύπτουν κάποιες βασικές αρχές της πρόληψης. Αυτές είναι: ανάγκη για 

ενδυνάµωση των προσαρµοστικών πολιτισµικών πεποιθήσεων και µηχανισµών ειδικά 

της αυτό-εκτίµησης, ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας, τοποθέτηση της εικόνας του 

σώµατος σε µια ευρύτερη θεώρηση, αυτήν της αυτo-εικόνας (Miller & Pumariega,  

2001).). 

1.4. Αιτιολογικοί παράγοντες- θεωρίες  

Είναι πασιφανής η πολυπλοκότητα των παραγόντων που οδήγησαν αφενός 

στον προσδιορισµό των ∆ΠΤ και αφετέρου στην ραγδαία αύξηση της επιδηµιολογίας 

τους. Η αιτιολογία όµως της εµφάνισης των διαταραχών αυτών δεν είναι πλήρως 

κατανοητή και τα πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα δίνουν έµφαση στην 

πολυπαραγοντική φύση της αιτιολογίας. (Steinhausen 2002). ∆εχόµενοι τη συσχέτιση 

της ΝΑ και ΝΒ µε µια σειρά παραµέτρων µπορεί κανείς να δει τα διάφορα θεωρητικά 

σχήµατα και σχολές σκέψης που σχετίζονται µε την ανάπτυξή τους. Οι αιτιολογικές 

προσεγγίσεις λοιπόν µπορούν να ταξινοµηθούν ως α) βιολογικές β)οικογενειακές γ) 

αναπτυξιακές δ)κοινωνικό-πολιτισµικές  ε)ψυχολογικές (Yates 1989), (Σίµος 1996). 

 

1.4.1. Βιολογικές θεωρίες 

Ψυχογενής Ανορεξία: Νευροενδοκρινικές ανωµαλίες σε ανορεκτικούς 

ασθενείς προέτρεψαν τους επιστήµονες να στρέψουν εκεί το ενδιαφέρον τους. Αν και 

υπήρχαν διαφωνίες µεταξύ των ερευνητών, θεωρήθηκε πως µπορεί τέτοιες 

διαφοροποιήσεις πιθανόν να οφείλονται στο στρες που προκαλεί η πείνα, στην 
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προσπάθεια του οργανισµού να κρατήσει οµοιόσταση ή στην έλλειψη ιχνοστοιχείων, 

µετάλλων, υδατανθράκων και αµινοξέων. Παρ όλ αυτά τα συµπτώµατα αυτά 

υποχωρούσαν µόλις ο ασθενής έπαιρνε βάρος και/ ή όταν ανακουφιζόταν η 

κατάθλιψη (Υates 1989). 

Μια άλλη βιολογική θεωρία που προτείνεται για την αιτιολογία της ΝΑ 

επικεντρώνεται στη λειτουργία του υποθαλάµου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για 

βασικές λειτουργίες του σώµατος όπως όρεξη, βάρος, οµοιόσταση).Στην ΨΑ 

παρουσιάζεται µια δυσλειτουργία του υποθαλάµου (αύξηση του παράγοντα CRF στο 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών µε ΝΑ, εµφάνιση αµηνόρροιας πριν την εκδήλωση 

της απώλειας βάρους, ελαττωµένη δραστηριότητα νορεπινεφρίνης και διαταραχές 

στη λειτουργία ντοπαµίνης και σεροτονίνη) (Μάνος 1997). 

      Αν και νέες τεχνικές αποκαλύπτουν πολύπλοκες νευροενδοκρινικές 

ανωµαλίες , σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι σαφές αν οι ανωµαλίες αυτές είναι η 

αιτία της διαταραχής ή το αποτέλεσµα της απίσχνασης ( Σίµος 1996). 

Ψυχογενής Βουλιµία: Όσον αφορά στη βιολογική βάση της ΝΒ , η 

βιβλιογραφία δείχνει πως και εδώ παρουσιάζονται ενδοκρινικές ανωµαλίες όπως 

υψηλότερα επίπεδα της πλάσµα-Β ενδορφίνης, ειδικά σε ασθενείς που προκαλούσαν 

έµετο. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο στρες που προκαλείται πριν τον έµετο, από την 

αυξηµένη ποσότητα θερµιδικής πρόσληψης, ακόµη και από τη διόγκωση του 

στοµάχου. Επίσης η άυξηση των ενδορφινών ίσως προκαλείται από το αίσθηµα 

ευφορίας που ανέφεραν οι βουλιµικοί ασθενείς έπειτα από την πρόκληση εµέτου 

(Yates 1989). Όπως λοιπόν και στη ΝΑ, έτσι και στη βουλιµία είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί αν οι παράγοντες που έχουν βιολογική βάση αποτελούν αιτία της 

διαταραχής ή συνέπειά της. 

 

1.4.2 Οικογενειακές θεωρίες 

Η εµπλοκή της οικογένειας ως παράγοντα δηµιουργίας αλλά και συντήρησης 

της ΝΑ ώθησε τους ερευνητές να αναλύσουν περισσότερο τις σχέσεις µεταξύ 

ασθενούς και της οικογένειάς του. Σε γενικές γραµµές, παρατηρήθηκε ότι οικογένειες 

µε ασθενή µε ΝΑ δεν είχαν έλεγχο και κυρίως δεν λάµβαναν υπόψη τις αλλαγές που 

επέφερε µέσα στην οικογένεια η ασθένεια. Οι περισσότεροι κλινικοί αναγνωρίζουν 

ότι συγκεκριµένες οικογενειακές δυναµικές προωθούν και συντηρούν τις ∆ΠΤ και 

παραδέχονται πως ισχύει αυτό που ισχύει και σε άλλες διαταραχές δηλαδή ότι οι πιο 
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προβληµατικές οικογένειες και οι πιο διαταραγµένες σχέσεις προσφέρουν το πιο 

φτωχό αποτέλεσµα (Yates, 1989). Το άτοµο που παρουσιάζει ανορεξία µπορεί να 

περιγραφεί ως ένα άτοµο του οποίου η οικογένεια πιθανόν να είναι 

υπερπροστατευτική, δύσκαµπτη και κατά µια έννοια οι οικογενειακές σχέσεις 

µπλεγµένες. Τέτοιου είδους οικογένειες συχνά µπορεί να φανούν ανίκανες να 

διαχειριστούν συγκρούσεις. Σπανίως αντιµετωπίζουν ευθέως τις προστριβές και 

περισσότερο µέσω του προβλήµατος της ανορεξίας επικαλύπτουν το θέµα που 

προκύπτει κάθε φορά. Οι οικογένειες µε ανορεκτικά µέλη παρουσιάζουν περισσότερα 

προβλήµατα παρά έλεγχο σε περιοχές όπως προσδοκίες απόδοσης, 

προσαρµοστικότητα στους οικογενειακούς ρόλους, τρόποι επικοινωνίας και έκφραση 

συναισθηµάτων (Minuchin, 1978), (Yates, 1989). 

Ασθενείς µε ψυχογενή βουλιµία περιγράφουν τις οικογένειές τους 

διαφορετικά απ’ ότι άτοµα µε ΨΑ. Εκλαµβάνουν περισσότερη αµέλεια, απόρριψη και 

επίκριση. Οι µητέρες κοριτσιών µε ΨΒ παρουσιάζονται απόµακρες σε σχέση µε τις 

κόρες τους. Οι οικογένειες αυτές έχουν µεν υψηλές προσδοκίες αλλά από την άλλη 

φαίνονται να είναι κατάφωρα εχθρικές και πολύ λιγότερο συνεκτικές από τις 

οικογένειες µε κορίτσια που παρουσιάζουν Ψ ανορεξία. Παιδιά τέτοιων οικογενειών 

συνήθως νιώθουν αγχωµένα, αποκοµµένα και αποδιοργανωµένα (Humphrey, 1988), 

(Yates, 1989). 

Στα ίδια συµπεράσµατα καταλήγουν και οι Polivy and Herman (2002) οι 

οποίοι αναφέρουν ότι το οικογενειακό περιβάλλον ατόµων µε ∆ΠΤ περιγράφεται 

συνήθως ως εχθρικό και αρνητικό απέναντι στις συναισθηµατικές τους ανάγκες. Οι 

ίδιοι οι ασθενείς µε ∆ΠΤ παρουσιάζουν το οικογενειακό περιβάλλον υποτακτικό µε 

υπερβολικό γονεϊκό έλεγχο. Ειδικά ασθενείς µε ΝΒ εισπράττουν γονεϊκή αδιακρισία, 

παραβίαση του ιδιωτικού χώρου καθώς και αισθήµατα ζήλιας και ανταγωνισµού σε 

σχέση µε τη µητέρα (Rotry et al., 2000).  Ο Munichin αναφέρει ότι όταν η θεραπεία 

του ατόµου δεν είναι αποτελεσµατική θα πρέπει να γίνει παρέµβαση σε ολόκληρη την 

οικογένεια. Συµπερασµατικά δεχόµαστε ότι τα ευρήµατα ερευνών, δεν επιτρέπουν 

την αποδοχή µιας συγκεκριµένης  «τυπολογίας» για την ανορεξική ή βουλιµική 

οικογένεια. Φαίνεται όµως πως υπάρχουν κάποια κοινά δυσλειτουργικά 

χαρακτηριστικά σε οικογένειες µε ανορεκτικό άτοµο όπως: υπερπροστατευτικότητα, 

δύσκαµπτα όρια, υπερβολική αλληλεµπλοκή, και η αποφυγή ανοιχτής έκφρασης 

θυµού. Για την οικογένεια µε βουλιµικό άτοµο, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ο 
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προσανατολισµός στη διάκριση και επιτυχία, η µη συνεκτικότητα, οι ανοιχτές 

συγκρούσεις και η βίωση της µητέρας ως περισσότερο αδιάφορης. Καλό είναι να 

τονιστεί ότι αυτές οι περιγραφές είναι απλά ενδεικτικές (Σίµος, 1996). 

 Κλείνοντας, οι περισσότερες έρευνες για την οικογενειακή λειτουργία 

δυσκολεύονται να προσδιορίσουν πότε η οικογενειακή δυσλειτουργία συντελεί στις 

∆ΠΤ και πότε οι ∆ΠΤ συντελούν στην οικογενειακή δυσλειτουργία ή ακόµη και αν 

κάποιος κοινός παράγοντας συντελεί και στα δυο (Υates. 1989).    

1.4.3. Αναπτυξιακές Θεωρίες 

Μια άλλη θεωρία για την αιτιολογία των ∆ΠΤ είναι η αναπτυξιακή. 

Πρεσβευτές αυτής της θεωρίας υποστηρίζουν ότι η διατροφική διαταραχή είναι το 

αποτέλεσµα µιας πρώιµης συγκεκριµένης παθογενούς εµπειρίας ή µιας γενικότερης 

διαδικασίας που επηρεάζει την ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκειά της, όπως για 

παράδειγµα η επιτυχής διαπραγµάτευση της διαδικασίας του διαχωρισµού- 

εξατοµίκευσης (Finn et al., 1986), (Smolak & Thomson 2009). Το άτοµο µε 

παθολογία δεν θεωρείται ως ικανό να απαντήσει και να χειριστεί κατάλληλα τον 

παράγοντα που προκαλεί την παθολογία. Θεωρείται ως παθητικός δέκτης πρώιµων 

επιρροών Αυτό το µοντέλο όµως δεν εξηγεί γιατί οι ∆ΠΤ δεν εµφανίζονται παρά 

µόνο χρόνια µετά την επίδραση του παράγοντα. Μια αδυναµία εξέτασης των 

εµπειριών της ζωής, υπονοµεύει τον έλεγχο της πιθανότητας αυτές οι εµπειρίες να 

αλληλεπιδράσουν µε πρώιµες παθολογικές εµπειρίες και να δηµιουργήσουν νέες 

ευαισθησίες η οποίες ίσως καταλήξουν σε ισχυρότερη παθολογία..  

 Η πρόσληψη τροφής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εκφράσει πρωιµότερες 

συγκρούσεις γύρω από το ν’ αγαπάς και ν’ αγαπιέσαι, ν’ αγαπάς και να µισείς, να 

επιτίθεσαι και να σου επιτίθενται, να τιµωρείς και να τιµωρείσαι. Τα πάθη στη ζωή 

της ∆ιατροφικής ∆ιαταραχής σχετίζονται µε το σώµα (εαυτός) και το φαγητό 

(µητέρα). Από τις δράσεις και τις αντιδράσεις της, οι ασθενείς σχηµατίζουν σενάρια 

που προέρχονται από την προ- λεκτική περίοδο της ανάπτυξης (Yates, 1989). Από το 

1940 ως το 1970 οι συγγραφείς έδιναν έµφαση στην άρνηση ης ασθενούς για την 

ώριµη θηλυκότητα. Το 1980 ο Crisp  συνεχίζει να υποστηρίζει το φόβο της ασθενούς 

να ωριµάσει σωµατικά και συναισθηµατικά. Αυτή η θεωρία έχει κάποια βάσει µιας 

και πολλά κορίτσια µε ΝΑ αναφέρουν ξεκάθαρα ότι εύχονται να µη µεγάλωναν. 

Παρόλα αυτά τέτοιου είδους ψυχοσεξουαλικά θέµατα δεν αποτελούν το επίκεντρο 
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του προβλήµατος. Παρότι οι ασθενείς τείνουν να µένουν συναισθηµατικά 

εξαρτηµένες από τις οικογένειές τους, η σεξουαλική τους προσαρµογή είναι πολύ 

καλή (Morgan & Russel, 1985), (Yates, 1989). Επίσης η Bruch αναγνώρισε 

διαπροσωπικούς παράγοντες στη νηπιακή ηλικία οι οποίοι θέτουν ένα στάδιο για την 

µετέπειτα εξέλιξη της ασθένειας. Για µια φυσιολογική ανάπτυξη η µητέρα του 

παιδιού θα πρέπει να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του παιδιού καθώς και την εσωτερική 

του κατάσταση  και να ανταποκρίνεται θετικά στις σωµατικές του ανάγκες. Αν 

αντιθέτως η µητέρα υπερθέτει τις δικές τις διαστρεβλωµένες ή ανακριβείς αντιλήψεις 

το παιδί αδυνατεί να µάθει ποιο είναι, πώς αισθάνεται και τι το ευχαριστεί. Το 

αποτέλεσµα είναι να µένει ανολοκλήρωτη η γνωστική του ανάπτυξη και το παιδί να 

µείνει προσκολληµένο στο προ-εννοιολογικό στάδιο της ανάπτυξης, νιώθοντας 

µπερδεµένο. Τελικά προσαρµόζεται µε το να δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των 

άλλων µε τρόπο υπερβολικά υπάκουο. Προχωρώντας στην εφηβική ηλικία η έφηβη 

βρίσκεται ελάχιστα προετοιµασµένη να αντιµετωπίσει την πρόκληση να διεκδικήσει 

την αυτονοµία της και την ανεξάρτητη ταυτότητά της. Η αίσθηση κυριαρχίας και 

ελέγχου που αναζητά έρχεται µέσα από τη δίαιτα και τον έλεγχο του σώµατός της. 

Σύµφωνα µε την Bruch λοιπόν η ανορεξία έρχεται στις έφηβες σαν ένα επακόλουθο 

της ανάγκης για αυτονοµία, ταυτότητα και έλεγχο. Υπάρχουν όµως και άλλες απόψεις 

σχετικά µε την αιτιολογία της ΝΑ και καλό θα ήταν να αναφερθούν κάποιες από 

αυτές επιγραµµατικά. Κάποιες θεωρίες περιγράφουν την ανορεξία, ως προβολή πάνω 

στο σώµα µιας αρνητικής σαδιστικής µητέρας, εξηγώντας την αυτό πείνα ως ένα 

µέσο καταστροφής του «κακού αντικειµένου» (Palazzoli, 1978).Μια άλλη άποψη 

είναι αυτή της διαχωριστικής γραµµής της ενηλικίωσης του Masterson ο οποίος 

πρεσβεύει ότι  η ΝΑ υπάρχει µέσα σε ένα φάσµα προσωπικοτήτων που ξεκινά από 

την ψυχωτική προσωπικότητα και φτάνει ως τα όρια της νευρωτικής.  

1.4.4. Κοινωνικό-πολιτισµικές θεωρίες 

 Οι στάσεις και οι συµπεριφορές ∆ιατροφικών ∆ιαταραχών είναι 

συνηθισµένες στους νέους ανθρώπους των ∆υτικών χωρών, όπου ένα αδύνατο σώµα 

θεωρείται επιθυµητό ( Costarelli et al., 2010, Goldschmidt, 2008, Leichner, 2002, 

Olesti et al., 2008).  Οι ∆ΠΤ συναντώνται συχνότερα στα ανώτερα κοινωνικό- 

οικονοµικά στρώµατα και κυρίως σε βιοµηχανοποιηµένα έθνη. Για  τέτοιες νεαρές 

γυναίκες το αδύνατο σώµα και η σχολαστικότητα σχετικά µε το φαγητό και την 
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άσκηση, γίνονται προτεραιότητα στις ζωές του σύµφωνα µε την οποία οργανώνουν 

τις ζωές  τους. Αποκτούν πεποιθήσεις του «καλού» και του «κακού» και οι 

αιτιολογίες τους σχεδόν πλησιάζουν τη «µαγική σκέψη» (Yates 1989). Το ιδανικό 

σώµα είναι πολύ πιο αδύνατο απ ότι πριν από 20 χρόνια. Γυναίκες που προβάλλονται 

ως πρότυπα οµορφιάς σε άλλες για γυναίκες όπως µπαλαρίνες, χορεύτριες, µανεκέν, 

γυµνάστριες κ.α είναι πιθανότερο να παρουσιάζουν ∆ΠΤ (Yates 1989). Όσο πιο 

έντονη η επιθυµία για αδύνατο κορµί, τόσο πιθανότερο το κορίτσι να αναφέρει 

συµπεριφορές σχετικές µε διατροφικές διαταραχές. Ακόµη και από την ηλικία των 6 

τα παιδιά χαρακτηρίζουν πιο αρνητικά εικόνες ενδοµορφικές από τις εξοµορφικές. Τα 

παχουλά παιδιά υποφέρουν από κοινωνική απόρριψη και θεωρούνται ως αδύναµα και 

ως να «θέλουν να είναι χοντρά». Αυτές οι αντιλήψεις κατά του πάχους αποτελούν τη 

βάση για συµπεριφορές που εκφράζουν αυτό-έχθρα ακόµη και σε άτοµα που δεν είναι 

υπέρβαρα. Το ίδιο συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή. Η εργασιακή επιτυχία µιας 

γυναίκας µπορεί να εξαρτάται από την εξωτερική της εµφάνιση, όσο πιο αδύνατες 

παρουσιάζονται οι γυναίκες σε εικόνες τόσο πιο ντελικάτες και κοµψές 

χαρακτηρίζονται. Το λεπτό κορµί στις γυναίκες είναι συνδυασµένο µε εκπαιδευτικό 

και επαγγελµατικό στάτους (Yates 1989). 

 «Κάποιος θα το ονόµαζε επιδηµία. Μόνο που δεν υπάρχει µεταδοτικός 

παράγοντας. Η εξάπλωσή του θα πρέπει να αποδοθεί σε ψυχοκοινωνικούς 

παράγοντες… Κλίνω στο να συσχετίσω (τις ∆ΠΤ η ΝΑ) µε την τεράστια έµφαση που 

δίνη η Μόδα στο αδύνατο κορµί» (Bruch 1978). 

Σε µια άλλη έρευνα οι Schwartz et al αναφέρουν ότι η µακρόχρονη εµµονή 

της κοινωνίας µας η οποία κρατά τα τελευταία χρόνια µε θέµατα που αφορούν το σεξ 

και τη σεξουαλικότητα συµπληρώνεται από µια νέα εµµονή: το αδυσώπητο κυνήγι 

για το αδύνατο σώµα. Τονίζουν ότι ζούµε σε µια εποχή προσαρµοσµένη στο φαγητό 

και στα κορµιά. Μια έρευνα του ’78 του Νielson έδειξε ότι στο 45% των νοικοκυριών 

των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια ενός έτους, τουλάχιστον ένα µέλος έκανε δίαιτα. Η ίδια 

έρευνα έδειξε ότι από το ποσοστό των γυναικών, το 75% έκανε δίαιτα για 

εµφανισιακούς λόγους και όχι για λόγους υγείας. Η ενασχόληση µε τη δίαιτα και την 

άσκηση του σώµατος µετατράπηκε από δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου σε 

εθνική εµµονή. Κατά τους  Schwartz et al αυτή ακριβώς η αλλαγή και κάποιες 

πρόσθετες πολιτισµικές αλλαγές ευθύνονται για πολλές γυναίκες και νεαρά κορίτσια 

που υποφέρουν από ∆ΠΤ. Σύµφωνα µε το προτεινόµενο µοντέλο τους, ένας 
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συνδυασµός κοινωνικο- πολιτισµικών δυνάµεων και προσωπικότητας ευθύνεται για 

τις διατροφικές διαταραχές που παρουσιάζουν ολοένα και αυξανόµενα ποσοστά 

γυναικών. Συστηµατικές επιστηµονικές µελέτες που να παρουσιάζουν αλλαγές στις 

τάσεις του πολιτισµού δεν υπάρχουν. Με σίγουρα συστηµατικό όµως τρόπο οι 

συγγραφείς υποστηρίζουν τη στροφή σε πρότυπα αδύνατων γυναικών. Οι συγγραφείς 

συγκρίνουν πρόσφατα παραδείγµατα γυναικών προτύπων οµορφιάς µε αντίστοιχα 

πρότυπα πριν από 20 έτη και τα αποτελέσµατα είναι δείχνουν σηµαντικά χαµηλότερο 

ιδανικό βάρος. Επίσης αναφέρεται ότι οι γυναίκες πρότυπα οµορφιάς είναι συν τοις 

άλλοις και πολύ λεπτότερες από το συγκρινόµενο γενικό γυναικείο πληθυσµό. Μέσα 

από αυτή τη µελέτη λοιπόν φάνηκε πως δόθηκε περισσότερη έµφαση στο βάρος και 

τη δίαιτα αλλά και κοινωνική απόρριψη για το πάχος και το υπερβολικό φαγητό 

(Schwartz et al., 1982). Παρόλ’ αυτά κάποιοι ερευνητές επισηµαίνουν πως οι 

διατροφικές διαταραχές άρχισαν να εξαπλώνονται και σε οµάδες εκτός από τις 

οµάδες στις οποίες είχαν παρουσιαστεί αρχικά και οι οποίες ήταν: νεαρές, λευκές 

γυναίκες, ανώτερου κοινωνικού στρώµατος. Υποθέτοντας ότι για αυτή την αύξηση 

των ∆∆ ευθύνονται κοινωνικό-πολιτισµικοί παράγοντες οι Harisson et al. (1984) 

εξέτασαν τη σχέση µεταξύ του πιο βασικού παράγοντα ενός κοινωνικό-πολιτισµικού 

πλαισίου, τα ΜΜΕ και των ∆ΠΤ σε µαθήτριες κολλεγίου. «Τα ΜΜΕ 

χρησιµοποίησαν και προώθησαν αυτήν την εικόνα «του αδύνατου κορµιού» και µέσα 

από δηµοφιλής σειρές προέβαλλαν τις πρωταγωνίστριες όµορφες και επιτυχηµένες ως 

λεπτές. Το αδύνατο σώµα λοιπόν έγινε συνώνυµο του αυτοελέγχου και της επιτυχίας» 

(Garfinkel, 1982). Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ισχυρή σχέση µεταξύ 

επιρροής των ΜΜΕ και ∆ΠΤ. Πιο αναλυτικά γυναίκες οι οποίες διάβαζαν περιοδικά 

και κυρίως περιοδικά για καλλίγραµµο σώµα, σηµείωναν υψηλά σκορ στο 

ερωτηµατολόγιο ∆. συµπεριφορών EAT. Αυτή η σηµαντική και θετική συσχέτιση 

βρέθηκε πιο ισχυρή στη συνθήκη ανάγνωσης περιοδικών και λιγότερο στην 

παρακολούθηση τηλεόρασης. Συνοπτικά η έρευνα έδειξε ότι τα ΜΜΕ και 

συγκεκριµένα η ανάγνωση περιοδικών fitness αλλά και περιοδικών µόδας όπως 

επίσης και η παρακολούθηση δηµοφιλών νεανικών «αδύνατων» εκποµπών π.χ όπως 

Beverly Hills 90210 ήταν σχετισµένα µε ∆ΠΤ (Harisson et al., 1984). Κλείνοντας 

όµως µε τη θεωρία των κοινωνικό-πολιτισµικών παραγόντων που οδηγούν στις ∆ΠΤ 

θα πρέπει να αναφερθεί και ο φυλετικός παράγοντας. Ως τώρα ήταν διαδεδοµένη η 

άποψη ότι ∆∆ εµφανίζονται κατά κύριο λόγο σε λευκά κορίτσια (αναφορές). Μια 
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πρόσφατη έρευνα όµως των Deleel et al., (2009) βασισµένη σε δεδοµένα τα οποία 

υποστηρίζουν ότι οι ∆ΠΤ πλέον εµφανίζονται σε διάφορες φυλετικές οµάδες (Miller 

& Pumariega, 2001). πραγµατοποιήθηκε εξετάζοντας δύο οµάδες κοριτσιών (9-10 

ετών): Μία οµάδα αποτελούνταν από Λευκά και η άλλη οµάδα αποτελούνταν από 

µειονότητες (αφρο-Αµερικάνες, Ισπανίδες, Ασιάτισσες κ.α). Οι ερευνητές εξέτασαν 

τις οµάδες αυτές ως προς παραµέτρους όπως: διατροφικές ενοχλήσεις, δυσαρέσκεια 

εικόνας σώµατος, κοιωνικο-οικονοµικό επίπεδο. Τελικά βρέθηκαν διαφορές µεταξύ 

των 2 οµάδων σχετικά µε τις διατροφικές ενοχλήσεις και όχι σχετικά µε την εικόνα 

του σώµατος. Η οµάδα που παρουσίασε σηµαντικά µεγαλύτερο σκορ στο 

ερωτηµατολόγιο EAT ήταν η µειονοτική οµάδα. Το εύρηµα αυτό είναι αντίθετο στην 

παλαιά επικρατούσα άποψη αλλά ενισχύεται από πιο πρόσφατες έρευνες που 

επισηµαίνουν την εξάπλωση των ∆ΠΤ και σε άλλες φυλετικές οµάδες εκτός των 

Λευκών γυναικών. ∆εν πρέπει να παραλειφθεί όµως  ότι αυτές οι διαφορές 

εξαλείφονταν όσο αυξανόταν η ηλικία και ακριβώς αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για 

περαιτέρω έρευνα (Deleel et al., 2009). 

1.4.5. Ψυχολογικές θεωρίες 

Σύµφωνα µε τον Yates (1989) η σχέση µεταξύ προσωπικότητας και ∆∆ είναι 

περίπλοκη. Σύµφωνα µε υπάρχουσες µελέτες δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος 

τύπος ανορεκτικής προσωπικότητας. Κάποια χαρακτηριστικά όπως κοινωνική 

ανασφάλεια, υπερβολική εξάρτηση και συµµόρφωση, περιορισµένος αυθορµητισµός, 

τελειοθηρία και ανικανότητα για αυτονοµία ίσως είναι ενδεικτικά µιας 

προσωπικότητας που στο µέλλον ίσως να είναι σε κατάσταση επικινδυνότητας για 

εµφάνιση ∆ΠΤ. Επίσης η χρόνια κακή διατροφή συµβάλλει ουσιωδώς σε εµφάνιση 

εσωστρέφειας, κατάθλιψης και ψυχαναγκαστικότητας. Η ψυχαναγκαστική 

προσωπικότητα συχνά συναντάται σε ανορεκτική ασθενή. Πολλές ψυχαναγκαστικές 

γυναίκες έχουν ιστορικό ψυχογενούς ανορεξίας. Οι ανορεκτικοί και βουλιµικοί 

ασθενείς έχουν κάποια στιγµή ασχοληθεί εφισταµένως µε µέτρηµα θερµίδων. 

Ανάµεσα σε ανορεκτικούς και βουλιµικούς ασθενείς υπάρχει διαφορά στο γνωστικό 

στυλ. Γυναίκες µε βουλητικά επεισόδια είναι συνηθέστερο να έχουν ιστορικό 

κακοµεταχείρισης και κληρονοµικότητα σε ψυχιατρικά νοσήµατα. Είναι πιο 

αποξενωµένες από τους γονείς και πιο επιρρεπής σε κατάχρηση αλκοόλ, παραβατική 

συµπεριφορά, σεξουαλικώς ενεργές και πιο επιρρεπείς σε διάπραξη αυτοκτονίας.   

Συνοπτικά τρεις τύποι προσωπικότητας αναφέρονται για ασθενείς µε ΨΒ: 
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προσωπικότητα µε προβλήµατα αυτό- ρύθµισης, κοινωνική δυσπροσαρµοστικότητα, 

και ευαισθησία στην απόρριψη. Ένας άλλος βασικός παράγοντας που συµβάλλει 

κατά τη ψυχολογική θεωρία στις ∆ΠΤ αποτελούν και οι γνωστικές διαστρεβλώσεις 

(Schemas) Ανορεκτικές ασθενείς τείνουν να έχουν αρνητικά αυτό- σχήµατα, συνήθως 

υπεργενικεύουν ή διαστρεβλώνουν και παρουσιάζουν προληπτικό ή διχότοµο τρόπο 

σκέψης, όπως παρόµοιες γνωστικές διαστρεβλώσεις παρουσιάζουν και ασθενείς µε 

ΨΒ (Yates 1989).  Η Bruch (1973) επεσήµανε τις διαστρεβλώσεις στην εικόνα του 

σώµατος ως βασικό παράγοντα της ΝΑ. Οι Norris αναφέρουν ότι τα άτοµα µε 

ανορεξία  ή βουλιµία παρουσιάζουν αστάθεια στην αντίληψή τους για την εικόνα του 

σώµατός τους και αυτό περαιτέρω σηµαίνει αστάθεια στην αναπαράσταση του 

εαυτού τους.  

 Η τελειοθηρία έχει περιγραφεί ως «η πρακτική του να απαιτεί κάποιος 

απόδοση υψηλότερης ποιότητας από αυτήν που προϋποθέτει µια συγκεκριµένη 

κατάσταση». Άτοµα που παρουσιάζουν τελειοθηρική συµπεριφορά «θέτουν µη 

ρεαλιστικούς στόχους και προσπαθούν σκληρά να τους φτάσουν, υπεργενικεύουν µια 

αποτυχία, έχουν πολύ αυστηρή αυτοκριτική και τείνουν σε τρόπο σκέψης του όλα-ή-

τίποτα µε την έννοια της ολικής αποτυχίας ή της ολικής επιτυχίας ως των µόνων 

πιθανών αποτελεσµάτων» (Hewitt & Flett, 1991). Οι Bastiani et al. (1995) 

πραγµατοποίησαν µια έρευνα ώστε να βρεθεί η σχέση τελειοθηρίας και ΨΑ, η οποία 

έχει συσχετισθεί θετικά στο παρελθόν. Εξέτασαν στην έρευνά τους ανορεκτικές 

ασθενείς µε τα εργαλεία που µετρούν και την τελειοθηρία και τα αποτελέσµατα 

έδειξαν πως οι ασθενείς µε ΝΑ παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά τελειοθηρικής 

συµπεριφοράς και ότι αυτό το χαρακτηριστικό επιµένει ακόµη και µετά την 

αποκατάσταση του βάρους των ασθενών ( Bastiani et al., 1995). 

 Ο όρος αυτό - εκτίµηση περιέχεται σε έναν γενικότερο όρο ο οποίος 

συναντάται συχνά στην σχετική µε τις ∆ΠΤ ορολογία, τον όρο αυτό-εικόνα. 

Συγκεκριµένα για την αυτό-εκτίµηση η οποία ορίζεται ως το σύνολο των σκέψεων 

και των συναισθηµάτων που έχει κανείς για τον εαυτό του και σχετίζεται µε τα 

γενικότερη αξιολόγηση που κάνει κανείς για τον εαυτό του, έχει υποστηριχθεί ότι 

είναι άµεσα συνδεδεµένη µε κορίτσια που παρουσιάζουν ∆ΠΤ και είναι στις 

περιπτώσεις αυτές ιδιαίτερα χαµηλή. Παλαιότερα το συµπέρασµα αυτό προερχόταν 

από κλινική παρατήρηση τα τελευταία όµως χρόνια, υπάρχουν µέσα που προσφέρουν 

επιστηµονικά δεδοµένα. Στην έρευνα των Button et al µελετώνται οι βαθµολογίες 
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κοριτσιών σχολικής ηλικίας 15-16 ετών στα ερωτηµατολόγια Self-esteem 

Questionnaire του Rosenberg και στο Eating Attitude Test. Επίσης χρησιµοποιήθηκε 

και το Hospital Anxiety and Depression Scale για την αξιολόγηση του άγχους. Τα 

αποτελέσµατα ήταν σαφή και έδειξαν ότι τα κορίτσια που σηµείωσαν υψηλά ποσοστά 

στην κλίµακα ΕΑΤ, δηλαδή παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά επικινδυνότητας για 

εµφάνιση ∆ΠΤ, σηµείωσαν ιδιαίτερα χαµηλό σκορ στο RSE, δηλαδή είχαν χαµηλή 

αυτό-εκτίµηση. Το ίδιο συνέβη και στην αξιολόγηση του άγχους: τα κορίτσια µε 

υψηλό σκορ στο ΕΑΤ σηµείωσαν υψηλά επίπεδα άγχους στο ΗΑDS. Η έρευνα αυτή 

φανερώνει ισχυρή σχέση ανάµεσα στις ∆ΠΤ και ψυχολογικά χαρακτηριστικά όπως 

είναι η αυτό- εκτίµηση και το άγχος.  

 

1.5.Φύλο  και ∆ιαταραχές Πρόσληψης Τροφής 

Το φύλο και η ηλικία είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες που συντείνουν 

στην εκδήλωση των ∆ιαταραχών Πρόσληψης Τροφής. Ένα ποσοστό που αγγίζει το 

90% των πασχόντων από αυτές τις διαταραχές είναι έφηβες ή νεαρές ενήλικες 

γυναίκες, γεγονός που οφείλεται κατά πολλούς στο ότι οι γυναίκες επηρεάζονται σε 

µεγαλύτερο βαθµό από τα πρότυπα που προβάλλει η κοινωνία και τα οποία φαίνεται 

να ενισχύουν θετικά την επιθυµία να είναι κανείς αδύνατος. Όπως προαναφέρθηκε, οι 

δίαιτες είναι πολύ συχνές ανάµεσα σε γυναίκες νεαρής ηλικίας, της Καυκάσιας φυλής 

και υψηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου, στην ίδια οµάδα δηλαδή που 

σηµειώνεται το υψηλότερο ποσοστό ∆ιαταραχών Πρόσληψης Τροφής.  

Η επικράτηση των διατροφικών διαταραχών στα αγόρια είναι µικρότερη απ’ 

ό, τι στα κορίτσια, όµως υπάρχει ένδειξη πως σταδιακά αυξάνεται (Herpertz-

Dahlmann et al., 2008, Yannakoulia, 2004). 

Αυτή η έµφαση στη δίαιτα και η απαίτηση να είναι κάποιος αδύνατος 

υπογραµµίζονται  σε κάποια επαγγέλµατα γυναικών (µοντέλα-µπαλαρίνες) που ήταν 

σε κίνδυνο να παρουσιάσουν νευρική ανορεξία λόγω των απαιτήσεων της καριέρας 

τους (Garner & Garfinkel, 1980). Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε πως άντρες αναβάτες 

αγώνων ήταν υπό την ίδια πίεση µε τις µπαλαρίνες. Παρ’ όλο που δεν 

προσδιορίστηκαν πραγµατικές περιπτώσεις, η παθολογική ανησυχία για το βάτος του 

σώµατος, όπως µετρήθηκε από τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου της έρευνας, 

ήταν σηµαντικά υψηλότερα από αυτά που αναφέρθηκαν σε άλλες έρευνες (King & 

Mezey 1987). 



                                                                                                                                                                           
23 
 

Είναι λίγες οι έρευνες που έχουν εστιάσει στο να κατανοήσουµε τις 

∆ιαταραχές Πρόσληψης Τροφής στους άνδρες. Η αναλογία µεταξύ ανδρών και 

γυναικών, που έχουν λάβει την διάγνωση µιας ∆ιαταραχής Πρόσληψης Τροφής είναι 

1:10. Ωστόσο, οι επαγγελµατίες που ειδικεύονται στη θεραπεία των διαταραχών 

αυτών στους άνδρες διατυπώνουν την υποψία τους ότι οι ∆ιαταραχές Πρόσληψης 

Τροφής καταγράφονται σε µικρότερο του πραγµατικού βαθµού για τους άνδρες, 

βαθµός που δεν αντανακλά τα αληθινά ποσοστά, που οι ειδικοί αυτοί  θεωρούν ότι 

για συγκεκριµένες υποοµάδες ανδρών µάλλον είναι απροσδόκητα υψηλά. Για 

παράδειγµα, πρόσφατες έρευνες αναφέρουν αρκετά υψηλά ποσοστά των ∆ιαταραχών 

Πρόσληψης Τροφής σε οµοφυλόφιλους άνδρες. 

Η εκδήλωση αυτών των διαταραχών στους άνδρες διαφοροποιείται καθώς οι 

άνδρες ασχολούνται λιγότερο µε το να φθάσουν σε ένα συγκεκριµένο ιδανικό βάρος 

ή µε το µέγεθος των ρούχων που φοράνε και εστιάζουν περισσότερο σε θέµατα που 

αφορούν τη γράµµωση των µυών τους και την αποφυγή εναπόθεσης λίπους σε 

συγκεκριµένα σηµεία του σώµατός τους.  

Σχετικά µε το ανδρικό φύλο, περίπου το 10% των ατόµων µε διατροφικές 

διαταραχές που προσελκύουν το ενδιαφέρον των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας είναι 

άνδρες (Wolf, 1991), (Fairburn & Beglin,1990). Υπάρχει όµως µία ευρεία συναίνεση 

ότι οι διατροφικές διαταραχές στους άνδρες είναι κλινικά παρόµοιες, αν όχι 

δυσδιάκριτες, από τις διατροφικές διαταραχές των γυναικών (Crisp et al. 1986). 

Σε µία εθνική έρευνα 11.467 µαθητών λυκείου και 60.861 ενηλίκων, 

παρουσιάζονται τα παρακάτω ποσοστά για τα δύο φύλα Μεταξύ των ενηλίκων, το 

38% των γυναικών και το 24% των ανδρών προσπαθούσε να χάσει βάρος. Μεταξύ 

των µαθητών λυκείου, το 44% των γυναικών και το 15% των ανδρών επιχειρούσε να 

χάσει βάρος (Serdula et al., 1993). 

Σε µια άλλη έρευνα, βασιζόµενοι σε ένα ερωτηµατολόγιο που δόθηκε σε 226 

σπουδαστές πανεπιστηµίου (98 άνδρες και 128 γυναίκες) που αφορούσε το βάρος, το 

σχήµα του σώµατος, τη διατροφή και το ιστορικό άσκησης, οι συγγραφείς βρήκαν ότι 

το 26%των ανδρών και το 48% των γυναικών περιέγραψαν τον εαυτό τους ως 

υπέρβαρο. Οι γυναίκες έκαναν δίαιτα για να χάσουν βάρος ενώ οι άνδρες 

γυµνάζονταν συχνά (Drewnowski, et al., 1988). 

 Ένα δείγµα 1.373 µαθητών λυκείου αποκάλυψε ότι τα κορίτσια (63%) ήταν 4 

φορές πιο πιθανό απ’ ό, τι τα αγόρια (16%) να προσπαθούν να µειώσουν το βάρος 
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τους µέσω της άσκησης και της µείωσης πρόσληψης θερµίδων. Τα αγόρια ήταν κατά 

3 φορές πιο πιθανό απ’ ό, τι τα κορίτσια να προσπαθούν να πάρουν βάρος (28% σε 

αντίθεση µε 9%). Το πολιτιστικό ιδανικό για το σχήµα του σώµατος των ανδρών σε 

αντίθεση µε των γυναικών συνεχίζει να ευνοεί τις αδύνατες γυναίκες και τους 

αθλητικούς µυώδεις άνδρες (Rosen & Gross, 1987). 

 Γενικά, οι άνδρες φαίνεται να είναι πιο άνετοι µε το βάρος τους και 

λαµβάνουν λιγότερη πίεση στο να είναι αδύνατοι απ’ ό, τι οι γυναίκες. Μία εθνική 

έρευνα έδειξε ότι µόνο το 41% των ανδρών είναι δυσαρεστηµένοι µε το βάρος τους, 

σε αντίθεση µε το 55% των γυναικών. Επίσης, στο 77% των λιποβαρών ανδρών 

άρεσε η εµφάνισή τους σε αντίθεση µε το 83% των λιποβαρών γυναικών. Οι άνδρες 

ήταν πιο πιθανό απ’ ό, τι οι γυναίκες να παραδεχτούν ότι αν ήταν σε καλή φυσική 

κατάσταση και ασκούνταν τακτικά ένιωθαν καλά µε το σώµα τους. Οι γυναίκες ήταν 

περισσότερο προβληµατισµένες µε θέµατα εµφάνισης, ιδιαίτερα µε το βάρος (Cash et 

al. 1986). 

 Γίνεται σαφές από τις έρευνες ότι η δυσαρέσκεια των ανδρών για το σώµα 

τους, συνδέεται µε µια επιθυµία για γυµνασµένο και µυώδες σώµα. Είναι χρήσιµο να 

αναφερθούν κάποιοι «επαγγελµατικοί κίνδυνοι» δηλαδή κάποια επαγγέλµατα που 

έχουν αποδειχθεί ως επαγγέλµατα «υψηλής επικινδυνότητας» για εµφάνιση ∆ΠΤ από 

αυτούς που τα ασκούν. Γυµναστές, δροµείς, body builders, κωπηλάτες, παλαιστές, 

αναβάτες αλόγων, χορευτές και κολυµβητές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε διατροφικές 

διαταραχές διότι τα αθλήµατα τους απαιτούν περιορισµό βάρους (Andersen et al. 

1995). Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί όµως, πως η απώλεια βάρους σε µία 

προσπάθεια να βελτιώσει κανείς την αθλητική επιτυχία διαφέρει από µία ∆ιατροφική 

∆ιαταραχή όταν η κεντρική ψυχοπαθολογία είναι απούσα. 

 Οι Smolak et al. (1996) θεωρούν ότι οι άνδρες µπορεί να λαµβάνουν 

αυξανόµενα µηνύµατα από τα ΜΜΕ σχετικά µε τη διατροφή, τους ιδανικούς µύες και 

τις επιλογές πλαστικής χειρουργικής (όπως θωρακικά εµφυτεύµατα και εµφυτεύµατα 

κνήµης). 

Οι DiDomenico & Andersen (1998) βρήκαν ότι τα περιοδικά που 

προορίζονται κυρίως  για τις γυναίκες συµπεριλάµβαναν ένα µεγάλο αριθµό άρθρων 

και διαφηµίσεων µε στόχο τη µείωση βάρους (πχ δίαιτες, θερµίδες) και αυτά που 

προορίζονταν για τους άνδρες περιείχαν περισσότερα άρθρα και διαφηµίσεις για το 

σχήµα του σώµατος (πχ υγεία του σώµατος, άρση βαρών, body building, ή τόνωση 
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µυών). Τα περιοδικά που διαβάζονται περισσότερο από γυναίκες ηλικίας 18-24 είχαν 

δέκα φορές περισσότερο περιεχόµενο για δίαιτα, απ’ ό, τι αυτά που είναι πιο 

δηµοφιλή (περιοδικά) για τους άνδρες της ίδιας ηλικιακής οµάδας. 

 Επιπλέον, στη διεθνή βιβλιογραφία σηµειώνεται ότι οι άνδρες µε ΨΑ, 

παρουσιάζουν ένα σηµαντικό επίπεδο άγχους σε σχέση µε τις σεξουαλικές 

δραστηριότητες και τις σχέσεις. Οι Fichter & Daser (1987) σύγκριναν άνδρες και 

γυναίκες µε ΨΑ και βρήκαν πως οι άνδρες παρουσίασαν σηµαντικά περισσότερες 

σεξουαλικές ανησυχίες απ’ ό, τι οι γυναίκες. Οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι το 80% 

των ανδρών στην έρευνά τους µεγάλωσαν σε οικογένειες που θεωρούσαν το σεξ ως 

ένα θέµα ταµπού. Αντιστοίχως µε την αναφερόµενη σεξουαλική ανησυχία, 

σηµειώθηκαν και χαµηλά επίπεδα σεξουαλικής δραστηριότητας ανάµεσα σε άνδρες 

µε ανορεξία. Οι Burns και Crisp (1984) βρήκαν πως άνδρες µε ανορεξία στην έρευνά 

τους παραδέχτηκαν «εµφανή ανακούφιση» στη µείωση της σεξουαλικής τους πορείας 

κατά τη διάρκεια της έντονης φάσης της ασθένειάς τους. 

Άνδρες µε ∆ιατροφικές ∆ιαταραχές διέφεραν σηµαντικά από γυναίκες µε 

διατροφικές διαταραχές σε σχέση µε την σεξουαλική εµπειρία σε µία έρευνα που 

διεξήχθη από τον Herzog et al. (1984). Άνδρες µε διατροφικές διαταραχές ήταν 

σηµαντικά λιγότερο πιθανό να είχαν σεξουαλικές σχέσεις πριν την εκδήλωση της 

διατροφικής τους διαταραχής, ή να εµπλέκονταν σε σεξουαλική σχέση την περίοδο 

της αξιολόγησης απ’ ότι οι γυναίκες µε διατροφικές διαταραχές. Άνδρες µε βουλιµία 

όµως, φάνηκαν να είναι πιο ενεργοί σεξουαλικά απ’ ό, τι άνδρες µε ανορεξία, και οι 

δύο κατηγορίες πριν και κατά τη διάρκεια της αρρώστιας τους. 

Μία έρευνα των Andersen και Mickalide (1983) παρουσιάζει ότι ένας 

δυσανάλογος αριθµός ανδρών µε ανορεξία µπορεί να είχε επίµονα ή προϋπάρχοντα 

προβλήµατα µε την παραγωγή τεστοστερόνης.  

Πολλές έρευνες οι οποίες διερευνούν το φύλο και τις ∆ΠΤ, παρατηρούν 

συσχέτιση µεταξύ ∆υσφορίας Γένους και Οµοφυλοφιλία µε τις ∆∆. Συγκεκριµένα, οι 

Ficher και Daser (1987) βρήκαν πως οι άνδρες µε ανορεξία θεωρούσαν τον εαυτό 

τους και θεωρούνταν από τους άλλους ως περισσότερο θηλυπρεπείς απ’ ό, τι οι άλλοι 

άνδρες, και στις στάσεις και στην συµπεριφορά. Γενικά, οι άνδρες µε ανορεξία 

φαίνεται να ταυτίζονται περισσότερο µε τις µητέρες τους, παρά µε τους πατέρες τους. 

Πρέπει όµως να λαµβάνεται υπόψιν ότι οι οµοφυλόφιλοι υπερεκπροσωπούνται σε 

πολλά δείγµατα ανδρών µε διατροφικές διαταραχές. Καθώς το ποσοστό των 
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οµοφυλόφιλων  ανδρών του γενικού πληθυσµού εκτιµάται πως είναι 3-5% (Whitman 

1983) τα δείγµατα ανδρών µε διατροφικές διαταραχές είναι 2 φορές µεγαλύτερα (τα 

ποσοστά) ή και περισσότερο (από 2 φορές). 

Η σύγκρουση για την ταυτότητα φίλου ή για τον σεξουαλικό προσανατολισµό 

µπορεί να επισπεύσει την ανάπτυξη µιας διατροφικής διαταραχής σε πολλούς άνδρες 

(Crisp 1983). Αυτό µπορεί να συµβαίνει διότι µε το να µειώσουν την σεξουαλική 

τους πορεία µέσω της ασιτίας, οι ασθενείς µπορούν προσωρινά να επιλύσουν τιε 

σεξουαλικές συγκρούσεις τους. (Crisp 1970). 

Οι οµοφυλόφιλοι άνδρες µπορεί να βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο να 

αναπτύξουν µια διατροφική διαταραχή λόγω της πολιτισµικής πίεσης µέσα στην 

κοινωνία οµοφυλοφίλων για να είναι αδύνατοι (Schneider & Agras, 1987). Ο Herzog 

et al. (1990) σηµείωσε πως οι οµοφυλόφιλοι άνδρες που ζύγιζαν σηµαντικά λιγότερο 

από τους ετεροφυλόφιλους άνδρες, ήταν πιθανότερο να είναι λιποβαρείς και να 

επιθυµούν ένα ιδανικό βάρος κάτω του κανονικού. Σε σύγκριση µε τους 

ετεροφυλόφιλους , οι οµοφυλόφιλοι άνδρες ήταν λιγότερο ικανοποιηµένοι µε το 

σχήµα του σώµατός τους, και σηµείωσαν σηµαντικά µεγαλύτερα ποσοστά στην 

κλίµακα “ Drive to thinness” στην καταγραφή διατροφικών διαταραχών (Eating 

disorders inventory EDI). 

Συσχετίζονται οι ∆ΠΤ στους άνδρες µε µεταβλητές όπως η οικογένεια ή 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας;  Οι Kearney-Cook και Steichen-Asch (1990) 

βρήκαν πως οι άνδρες µε διατροφικές διαταραχές τείνουν να έχουν εξαρτηµένο, 

αποφευκτό, και παθητικά επιθετικό ύφος προσωπικότητας, και πως έχουν βιώσει 

αρνητικές αντιδράσεις από τους συνοµήλικούς τους καθώς µεγάλωναν. Τείνουν να 

είναι πιο κοντά µε τις µητέρες τους παρά µε τους πατέρες τους. Οι συγγραφείς 

συµπέραναν ότι «στον πολιτισµό µας, η δηµιουργία µυών, η φανερή σωµατική 

επίθεση, ο ανταγωνισµός στα αθλήµατα, η ανταγωνιστικότητα, και η ανεξαρτησία 

είναι γενικά επιθυµητά από τους άνδρες, ενώ η εξάρτηση, η παθητικότητα, η 

αναστολή σωµατικής επίθεσης, το να είσαι µικροκαµωµένος και η κοµψότητα είναι 

πιο κατάλληλα για τις γυναίκες. Τα αγόρια που αναπτύσσουν διατροφικές 

διαταραχές δεν ανταποκρίνονται στις πολιτισµικές προσδοκίες του ανδρισµού. 

Τείνουν να είναι περισσότερο εξαρτηµένοι, παθητικοί, και µη αθλητικοί, 

γνωρίσµατα τα οποία µπορεί να οδηγήσουν σε αισθήµατα αποµόνωσης και 

υποτίµησης του σώµατος. 
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1.6. ∆ιαπολιτισµικοί Παράγοντες 

        Το γεγονός ότι η ψυχογενής ανορεξία στη δυτική λογοτεχνία 

περιγράφεται να επηρεάζει νέα κορίτσια από το περιβάλλον της ανώτερης και της 

µεσαίας τάξης (Bruch 1973; Crisp et al. 1986) κι έχει χαρακτηριστεί από την επιδίωξη 

του να είναι κάποιος αδύνατος, µε µια εµπειρία δίαιτας να αποτελεί την αρχή της 

διαταραχής, προτείνεται πως οι κοινωνικό-πολιτιστικοί παράγοντες µπορεί να είναι οι 

σηµαντικότεροι καθοριστικοί παράγοντες. 

 Ο ρόλος των κοινωνικό-πολιτιστικών παραγόντων στην παθογένεια των 

διατροφικών διαταραχών, της ψυχογενούς ανορεξίας και της βουλιµίας, προσελκύει 

το ενδιαφέρων πολλών ερευνητών .Οι διαταραχές αυτές, που κυρίως περιγράφονται 

στη ∆ύση, είχαν αποδοθεί στην εξιδανίκευση του να είναι κάποιος αδύνατος στον 

∆υτικό πολιτισµό (Nasser, 1988). Είναι όµως φαινόµενο αποκλειστικά του ∆υτικού 

πολιτισµού? Ο Nasser στο κείµενό του, υποστηρίζει ότι υπάρχει σοβαρή ένδειξη ότι η 

αλλαγή στον πολιτισµό π.χ. η ταύτιση µε ∆υτικά πρότυπα σε σχέση µε το βάρος του 

σώµατος, ακολουθείται συνεχώς από µια αύξηση της επίγνωσης του βάρους και από 

τον κίνδυνο να αναπτυχθούν διατροφικές διαταραχές και σε µη δυτικούς πολιτισµούς. 

 Οι αλλαγές στην έννοια της γυναικείας οµορφιάς έδωσαν έµφαση στο να 

είναι κάποιος λεπτός. Η δίαιτα και οι µετρήσεις ελέγχου του βάρους έγιναν συχνές 

έγνοιες, κι αυτό αποδεικνύεται από τον αριθµό των τροφίµων µε χαµηλά λιπαρά στα 

σουπερµάρκετ, από τον πολλαπλασιασµό των κέντρων αδυνατίσµατος και από τις 

διαφηµίσεις για αδυνάτισµα στα γυναικεία περιοδικά και στα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης. Η «λεπτότητα» έφτασε να συµβολίζει τη «νέα γυναίκα», που είναι 

ικανή να συνδυάζει προσόντα αυτοπειθαρχίας, ελέγχου και σεξουαλικής 

απελευθέρωσης µε τις παραδοσιακές αξίες της ελκυστικότητας και του µοντερνισµού. 

Συνεπώς, το να κάνει κάποιος δίαιτα έγινε κοινότυπο, και σηµειώθηκε πως 

επικρατούσε στα έφηβα κορίτσια µε τεράστια συχνότητα στην ηλικία των 17 και των 

18 (Nylander, 1971). 

  Έχουν αναγνωριστεί διαπολιτισµικές διαφορές που αφορούν το βάρος του 

σώµατος και τη γυναικεία οµορφιά. Οι Ford  και Beach (1952) πρότειναν πως το να 

είναι κάποιος παχουλός θεωρείτο ελκυστικό και επιθυµητό στην πλειοψηφία των 

κοινωνιών, και η παχυσαρκία θεωρείτο σε κάποιους πολιτισµούς το δεύτερο 

σεξουαλικό χαρακτηριστικό. Κάποιοι Αφρικανοί έχουν το έθιµο να στέλνουν τα 

κορίτσια τους σε άλλα σπίτια για να παχύνουν και να είναι έτοιµα για το γάµο. 
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 Στον Αραβικό πολιτισµό, το να είναι κάποια λεπτή θεωρείται ανεπιθύµητο, 

και το να είναι παχουλή θεωρείται σύµβολο γονιµότητας και θηλυκότητας (Hamadi 

1960). Στην πραγµατικότητα, όχι στο µακρινό παρελθόν, τα ΜΜΕ έπαιζαν σηµαντικό 

ρόλο στην προώθηση αυτής της εικόνας και ενθάρρυναν τη λήψη βάρους, το αντίθετο 

απ’ αυτό που συµβαίνει στη ∆ύση. 

 Οι Κινέζοι επίσης συνδέουν το πάχος µε ευηµερία και µακροβιότητα, και οι 

θεοί τους απεικονίζονται παχύς. Για έναν Ινδιάνο Punjabi, το να τον χαιρετήσεις 

λέγοντάς του «φαίνεσαι παχύς και φρέσκος σήµερα» θεωρείται φιλοφρόνηση 

(Buhrich 1981). Σε τέτοιους πολιτισµούς η παχυσαρκία δεν συνδέεται µόνο µε το τι 

είναι όµορφο, αλλά και µε το στερεότυπο της µητρότητας, της φροντίδας και της 

αξιοπιστίας. Τέτοιοι πολιτισµοί επίσης εκτιµούν την παχυσαρκία ως σύµβολο 

οικονοµικής επιτυχίας και ασφάλειας (Powers 1980).  

Με µια σύντοµη αναδροµή σε παλαιότερες έρευνες ο Carlos (1972)1989 στην 

Λατινική Αµερική δεν αναφέρει τη νευρική ανορεξία. Ο Neki (1973)  στη ∆υτική 

Ινδία ανέφερε ένα σύνδροµο που έχει κάποια οµοιότητα µε τη νευρική ανορεξία, το 

οποίο το ονόµασε «το Σύνδροµο του Ασκητή». Αυτό το σύνδροµο επηρεάζει νέους 

ενήλικες και οδηγεί σε ψυχο-σεξουαλική απόσυρση, σε αύξηση στην πρακτική 

θρησκευτικής αυστηρότητας και σε σηµαντική απώλεια βάρους. Όµως ο Neki δεν 

ανέφερε το ποσοστό της απώλειας βάρους σε σύγκριση µε το προ-παθολογικό 

επίπεδο. Ο German (1972) θεώρησe τη νευρική ανορεξία ως σπάνια εκδήλωση 

υστερίας. Ο Buhrich (1981) βρήκε πως η νευρική ανορεξία ήταν ιδιαίτερα σπάνια 

στους Malays. Σ’ αυτήν την έρευνα, µόνο 0.05% των περιπτώσεων νευρικής 

ανορεξίας αναφέρονται κάθε χρόνο. 

Σε πιο πρόσφατους καιρούς, η προσοχή έχει στραφεί στην επίδραση της 

πολιτισµικής αλλαγής στην επίγνωση του βάρους. Οι Goldblatt et al. (1965) στην 

έρευνα Midtown Manhattan  βρήκε µια αντίστροφη σχέση στη διάρκεια της έκθεσης 

στην Αµερικανική κοινωνία και την παχυσαρκία. 

 Ο Worslεy (1981) βρήκε πως οι γυναίκες ήταν ιδιαίτερα ευάλωτες στις 

πολιτισµικές αλλαγές από αυτήν την άποψη. Η έρευνα σύγκρινε παιδιά µε καταγωγή 

Αγγλο-Κέλτικη µε παιδιά µε καταγωγή από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα κορίτσια 

και από τα δύο περιβάλλοντα έβλεπαν την παχυσαρκία αρνητικά, σε αντίθεση µε τις 

υποθέσεις του συγγραφέα ότι τα κορίτσια µε καταγωγή από την Ανατολική Ευρώπη 
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θα έβλεπαν την παχυσαρκία πιο θετικά από τις Αγγλο-Κελτικές συµπατριώτισσές 

τους. 

  Όµοια, ο Furnham (1983) εξέτασε πώς τα κορίτσια που ήταν Κενυάτισσες 

της Ασίας και Κενυάτισσες της Βρετανίας αντιλαµβάνονταν το γυναικείο σχήµα του 

σώµατος. Οι Κενυάτισσες της Ασίας βαθµολόγησαν τις εύσωµες µορφές πιο θετικά 

ενώ τις λιγότερο εύσωµες µορφές λιγότερο θετικά απ’ ό, τι οι Κενυάτισσες της 

Βρετανίας. Τα ευρήµατα προτείνουν πως η έκθεση στις Βρετανικές αξίες επιφέρουν 

µια αλλαγή στην αντίληψη των ατόµων για το σωµατικό τους βάρος. 

 Σε µια άλλη έρευνα, οι Fitcher et al. (1983) βρήκε περισσότερες περιπτώσεις 

νευρικής ανορεξίας σε Ελληνίδες του Μονάχου (1.1%) απ’ ό, τι σε Ελληνίδες της 

Ελλάδας (0.42%). Ο Nogami (1984) στην Ιαπωνία ερεύνησε έναν πληθυσµό 

φοιτητών πανεπιστηµίου για αφύσικες διατροφικές διαταραχές. Το 7.8% διαγνώστηκε 

πως κατανάλωνε υπερβολική ποσότητα φαγητού. Η εµφάνιση αυτού του αφύσικου 

διατροφικού προτύπου συνδέθηκε µε την πιθανή Αµερικανοποίηση της χώρας. 

Σε µια έρευνα που διεξήχθη από το Nasser, δύο δείγµατα γυναικών από την 

Αραβία που σπούδαζαν σε πανεπιστήµια του Λονδίνου και του Κάιρου είχαν 

συγκεντρωθεί για να καθορίσουν την επικράτηση της Ψυχογενούς Ανορεξίας 

ανορεξίας και τις συνδεδεµένες διατροφικές διαταραχές στον Αραβικό πολιτισµό σε 

σχέση µε τις διατροφικές συµπεριφορές. Έξι περιπτώσεις ΨΒ βρέθηκαν στο δείγµα 

του Λονδίνου σε αντίθεση µε το δείγµα στο Κάιρο που δεν βρέθηκε καµία. Η 

∆υτικοποίηση θεωρήθηκε έστω και στο ελάχιστο πως ήταν υπεύθυνη για την 

πρόκληση ανησυχίας για το βάρος του σώµατος, έχοντας αποτελέσµατα στην 

εµφάνιση πραγµατικών κλινικών υποθέσεων στις οµάδες που ακολουθούν 

περισσότερο τον ∆υτικό πολιτισµό. 

Συνεχίζοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ο DiNicola (1990) έχει 

προτείνει πως η νευρική ανορεξία είναι λιγότερο ένα σύνδροµο πολιτισµικό απ’ ό, τι 

ένα σύνδροµο αλλαγών στους πολιτισµούς των κοινωνιών που εκσυγχρονίζονται. 

Σύµφωνα µε αυτήν την υπόθεση, οι µετανάστες και τα άτοµα σε κοινωνίες που 

αλλάζουν είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στην ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών. Αυτή η 

θεωρία αποτελείται από ευρήµατα σε οµάδες µεταναστών που πηγαίνουν σε νέους 

πολιτισµούς, καθώς και από ευρήµατα σε διακριτές πολιτισµικές οµάδες για τις 

οποίες τα κοινωνικοοικονοµικά και πολιτισµικά πρότυπα που επικρατούν είναι στη 

διαδικασία αλλαγής ως αποτέλεσµα της βιοµηχανοποίησης και της αστικοποίησης. Ο 
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Pumariega (1984) έχει επίσης προτείνει πως ο εκπολιτισµός στα ∆υτικά ιδανικά της 

ελκυστικότητας και του µεγέθους του σώµατος είναι ένα αυξανόµενο φαινόµενο που 

έχει ιδιαίτερα ισχυρή επίδραση στους αναπτυσσόµενους εφήβους, που είναι στη µέση 

της καθιέρωσης της ψυχολογικής και πολιτισµικής ταυτότητά τους. Οι παραδοσιακοί 

πολιτισµοί µπορεί να έχουν προστατευτικούς παράγοντες κατά της ανάπτυξης 

διατροφικών διαταραχών, οι οποίοι µπορούν γρήγορα να διαβρωθούν µε την έκθεση 

στις ∆υτικές αξίες που γίνεται µέσω των ΜΜΕ και των συνοµηλίκων. Η κύρια άποψη 

σχετικά µε το ιδανικό µέγεθος του σώµατος στην οποία δίνει έµφαση ο ∆υτικός 

πολιτισµός µπορεί να είναι αυτή της δυσαρέσκειας του σώµατος. Αυτό υποστηρίζεται 

από την έρευνα των Gustafson και των συναδέλφων του (1993), που βρήκαν πως η 

σχέση ανάµεσα στην κατάσταση του βάρους και στον προσδιορισµό του µεγέθους 

του σώµατος χρησιµοποιώντας αντικειµενικές µεθόδους ήταν ίδια σε φοιτητές της 

Αµερικής, της Κόστα Ρίκα και της Ιαπωνίας, καθώς δεν ποικίλει ανάµεσα σε κλινικά 

και µη κλινικά δείγµατα. 

Μέσα στην ιστορία, η επιλογή της ασιτίας ήταν πιο συνηθισµένη σε περιόδους 

αφθονίας αλλά µόνο αν ήταν συνδυασµένη µε περισσότερη ελευθερία για τις 

γυναίκες. Για παράδειγµα, πολλοί εκσυγχρονισµένοι Μουσουλµανικοί πολιτισµοί, 

όπου ο πλούτος έχει αυξηθεί αλλά οι γυναίκες έχουν περιορισµένο τρόπο ζωής, δεν 

αναφέρουν υψηλά ποσοστά διατροφικών διαταραχών. Οι απαιτήσεις αντιφατικών 

ρόλων στη σηµερινή κοινωνία καταλήγουν στην πίεση των γυναικών να 

κατορθώνουν πολλά, διατηρώντας τη θηλυκότητα και την ελκυστικότητά τους. Είναι 

πιθανό οι διατροφικές διαταραχές να εκπροσωπούν ένα τρόπο για τις γυναίκες να 

ανταποκριθούν στις προφανείς αντικρουόµενες απαιτήσεις για επιτυχία και 

ελκυστικότητα (Miller, 2001). 

 Έχει προταθεί πως η έµφαση που δίνει η σύγχρονη κοινωνία στα 

κατορθώµατα και τις επιδόσεις των γυναικών µπορεί να αυξήσει την ευπάθειά τους 

στις διατροφικές διαταραχές. Αυτή η έµφαση έρχεται σε αντίθεση µε τις 

παραδοσιακές εµφάσεις στην υποχωρητικότητα, στο σεβασµό και στην έλλειψη 

αυτοπεποίθησης. Η ιστορία επιβεβαιώνει πως η έννοια των διατροφικών διαταραχών 

είναι πιθανότερο να αναπτυχθεί σε καιρούς που οι γυναίκες έχουν περισσότερες 

ευκαιρίες (Bemporad, 1997). Ο ρόλος ενός πιο επιθετικού και ανοιχτού σεξουαλικού 

κλίµατος και οι ρόλοι των γυναικών στον ∆υτικό πολιτισµό πρέπει να θεωρηθούν ως 
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επιπρόσθετοι παράγοντες, δεδοµένης της αυξανόµενης επιρροής των ΜΜΕ στην 

χαλάρωση και στην εµπορευµατοποίηση των σεξουαλικών ηθών. 

  Όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να µας κάνουν να επανεξετάσουµε τις 

ψυχο-αναλυτικές διατυπώσεις στο πλαίσιο αυτών των καινούριων πολιτισµικών ηθών 

και των προσδοκιών των ρόλων (Bruch 1973; Selvini-Palazzoli 1963). 

Οι διατροφικές διαταραχές έχουν υπάρξει σε πολλές κοινωνίες µέσα στην 

ιστορία και σε πολλές σύγχρονες κοινωνίες. Η νευρική ανορεξία έχει περιγραφεί ως 

«σύνδροµο συνδεδεµένο µε τον πολιτισµό», µε ρίζες στις ∆υτικές πολιτισµικές αξίες 

και διαµάχες (Prince 1983). Οι διατροφικές διαταραχές επικρατούν περισσότερο σε 

µη ∆υτικές πολιτισµικές οµάδες απ’ ό, τι είχε προηγουµένως αναγνωριστεί, καθώς οι 

∆υτικές αξίες υιοθετούνται περισσότερο. Καθίσταται σαφές πως οι πολιτισµικές 

πεποιθήσεις και στάσεις έχουν αναγνωριστεί ως σηµαντικοί παράγοντες που 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών. Ο βαθµός αυτών των 

διαταραχών φαίνεται να ποικίλει ανάµεσα σε διαφορετικές φυλετικές και εθνικές 

οµάδες, κι επίσης αλλάζει µέσα στο χρόνο καθώς οι πολιτισµοί εξελίσσονται.  Οι 

διατροφικές διαταραχές στην πραγµατικότητα επικρατούν περισσότερο σε διάφορες 

πολιτισµικές οµάδες απ’ ό, τι είχε προηγουµένως αναγνωριστεί, και ανάµεσα σε 

Αµερικάνικες εθνικές µειονότητες και ανάµεσα σε άλλες χώρες (Miller, 2001). 

Ο σκοπός της µελέτης των  Davis & Katzman, (1999) ήταν να αξιολογήσει τη 

σχέση ανάµεσα στον εκπολιτισµό, στην αυτοεκτίµηση, στην κατάθλιψη και στα 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε διατροφικές διαταραχές ανάµεσα σε Κινέζους 

φοιτητές πανεπιστηµίου στις ΗΠΑ. Χρησιµοποιήθηκε ένα αυτό-αναφορικό 

ερωτηµατολόγιο που περιελάµβανε µια κλίµακα εκπολιτισµού (SL-ASIA), το Center 

for Epidemiologic Studies of Depression(CES-D), το Index of Self-Esteem(ISE) και 

το Eating Disorder Inventory(EDI) και το οποίο δόθηκε σε 197 Κινέζους φοιτητές 

πανεπιστηµίου στις ΗΠΑ (93 γυναίκες και 104 άνδρες). Ως αποτέλεσµα, οι υψηλά 

εκπολιτισµένες γυναίκες είχαν συνολικά υψηλότερες βαθµολογίες στο EDI, 

περισσότερους φόβους ωριµότητας, και µεγαλύτερο το αίσθηµα της 

αναποτελεσµατικότητας. Οι άνδρες που ήταν λιγότερο εκπολιτισµένοι επίσης 

ανέφεραν υψηλή αναποτελεσµατικότητα ενώ οι υψηλές βαθµολογίες εκπολιτισµού 

των ανδρών συνδέονταν µε µεγαλύτερη τελειοµανία. Συνολικά, οι γυναίκες ανέφεραν 

µεγαλύτερη δυσαρέσκεια για το σώµα και επιδίωξη για λεπτότητα και οι ερωτώµενοι 
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µε υψηλό επίπεδο εκπολιτισµού ανέφεραν µεγαλύτερη τελειοµανία και 

παρεµποδισµένη επίγνωση (Davis & Katzman, 1999). 

Είναι απαραίτητο να γίνει περισσότερη έρευνα για το ρόλο των πολιτισµικών 

παραγόντων που συνδέονται µε την ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών, και µε την 

αλληλεπίδρασή τους µε βιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες (Miller 2001). 

 Oι πολιτισµικές δυνάµεις συµβάλλουν στην ανάπτυξη των διαταραχών έτσι 

ώστε να δηµιουργηθούν προληπτικές παρεµβάσεις.  Παρ’ όλο που οι πολιτισµοί θα 

αλλάξουν µέσα στο χρόνο, η ψυχολογική και σωµατική επίπτωση των πολιτισµικών 

δυνάµεων µπορεί να εξασθενήσει µε συνειδητή και διαφωτισµένη προσπάθεια. 

(Miller, 2001). 

1.7.Θεραπεία 

      Η θεραπευτική αντιµετώπιση των ∆ΠΤ έχει αλλάξει και αυτή µε το 

πέρασµα των χρόνων, αν ανατρέξει κανείς στο παρελθόν θα διαπιστώσει πως το 1930 

η προσπάθειες για θεραπεία της ΨΑ και ΨΒ εστιάζονταν κυρίως στην ψυχανάλυση 

του Freud. Οι σηµερινές θεραπευτικές προσεγγίσεις οδηγούν σε όλο και περισσότερο 

καλύτερη έκβαση των ∆∆ κάτι που ισχύει και για τους έφηβους και για τους ενήλικες. 

Εκτός όµως από τις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις πρέπει να τονιστεί ότι όταν 

µιλάµε για θεραπευτική παρέµβαση κάποιου άτοµου µε ΨΑ το πρώτο πράγµα που 

πρέπει να εκτιµηθεί είναι η αναγκαιότητα για ιατρική  παρακολούθηση ή ακόµη και 

την νοσοκοµειακή περίθαλψη του. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει µεγάλη απώλεια 

βάρους, διαταραχές στο µεταβολισµό ακόµη και κίνδυνος αυτοκτονίας η 

νοσοκοµειακή περίθαλψη είναι απαραίτητη. Εκτός από ιδιαίτερα σοβαρές 

περιπτώσεις η παραµονή στο νοσοκοµείο είναι βραχεία. Σε αυτές τις σοβαρές 

περιπτώσεις το άτοµο µε ΨΑ παραµένει στο νοσοκοµείο έως ότου  ανακτήσει το 90% 

του προσδοκόµενου βάρους του. (Kάκουρος & Mανιαδάκη, 2003). 

Πρώτος λοιπόν στόχος της θεραπευτικής προσπάθειας είναι η ανάκτηση του 

βάρους της ασθενούς µε ΨΑ και η µεταβολική ισορροπία όταν πρόκειται για άτοµο 

µε ΨΒ. Αυτό όµως θεωρείται το εύκολο κοµµάτι της θεραπείας. Αυτοί οι στόχοι 

µπορεί να επιτευχθούν, όµως αν δεν υπάρξει παρέµβαση ώστε να απαλλαγεί από τις 

διατροφικές της συνήθειες, το άτοµο πιθανόν να αρχίσει ξανά να χάνει βάρος ή να 

προκληθούν διαταραχές στο µεταβολισµό εφόσον οι διαταραγµένες αντιλήψεις 

εξακολουθούν να επηρεάζουν τη συµπεριφορά του.  
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1.8. Ηλικία και ∆ΠΤ 

Ένας αριθµός πρόσφατων ερευνών προτείνει πως η επικράτηση αυτών των 

διαταραχών αυξάνεται και πως η ηλικία της αρχής αυτών των διαταραχών µειώνεται 

σταδιακά (Machado et al., 2007). Είναι χρήσιµο να αναφερθούν κάποια στοιχεία για 

τις ηλικίες που χαρακτηρίζονται ως «κρίσιµες» για εµφάνιση των ∆∆. 

 
1.8.1. Παιδική ηλικία: 
 
 Λίγες έρευνες έχουν εξετάσει τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου στην 

παιδική ηλικία που προβλέπουν την µετέπειτα ευπάθεια στις διατροφικές διαταραχές. 

Είναι σηµαντικό να ξεκινούν προορατικά σχέδια στην παιδική ηλικία καθώς 

προηγούµενες έρευνες βρήκαν πως οι ανησυχίες για το σώµα και τη δίαιτα 

εγκαθίστανται στην αρχή της εφηβείας. Μία έρευνα που ξεκίνησε στην παιδική 

ηλικία  (Marchi & Cohen, 1990) ακολούθησε 800 παιδιά για µια περίοδο 10 χρόνων. 

  Ένας πιθανός παράγοντας κινδύνου που έχει ερευνηθεί λίγο είναι η 

ιδιοσυγκρασία της παιδικής ηλικίας. Τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας 

συνδέονται µε διάφορες διαταραχές στη συµπεριφορά. Σε συνδυασµό µε άλλους 

παράγοντες κινδύνου, µπορεί να ασκήσουν κάποια αιτιολογική επιρροή στην 

ανάπτυξη της ψυχοπαθολογίας (Bates et al, 1982). Μια «δύσκολη» ιδιοσυγκρασία 

στην παιδική ηλικία προβλέπει προβλήµατα στην συµπεριφορά και ψυχιατρικές 

διαταραχές (Sanson et al. 1989). Η ιδιοσυγκρασία στην παιδική ηλικία προβλέπει 

συµπεριφορές διατροφικής διαταραχής που µπορεί να αναπτυχθούν αργότερα; 

 Έχει βρεθεί πως η ιδιοσυγκρασία συνδέεται µε τις διατροφικές διαταραχές σε 

δύο συγχρονικές έρευνες. Στη µία έρευνα (Bulik et al, 1995), τα χαρακτηριστικά 

όπως η υψηλή αποφυγή βλαβών και η εξάρτηση στην ανταµοιβή συνδέονταν µε 

µεγαλύτερη παθολογία διατροφικής διαταραχής. Στην δεύτερη έρευνα (Leon et al. 

1993), η αρνητική συναισθηµατικότητα συνδεόταν ταυτόχρονα µε τη διατροφική 

διαταραχή, αλλά όχι πριν από µια περίοδο τριών χρόνων. Ορισµένα διατροφικά 

προβλήµατα στην αρχή της παιδικής ηλικίας, όπως η επιλεκτική διατροφή, 

προέβλεψαν συµπτώµατα βουλιµίας και ανορεξίας στην εφηβεία. Αυτά τα ευρήµατα 

υποστηρίζουν την ιδέα πως κάποιοι συσχετισµοί µε συµπεριφορές διατροφικών 

διαταραχών µπορεί να προέρχονται από την αρχή της παιδικής ηλικίας.  

Στην έρευνα των Muise et al. (2003) ερευνήθηκε αν η ιδιοσυγκρασία στην 

παιδική ηλικία συνδεόταν ταυτόχρονα µε διαταραχές στις διατροφικές συµπεριφορές 
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και στάσεις των παιδιών. Οι συµµετέχοντες (597 κορίτσια και 631 αγόρια) 

συµπλήρωσαν το EDI κι έγινε µια εκτίµηση του τωρινού µεγέθους τους. Οι γονείς 

περιέγραψαν την ιδιοσυγκρασία και το µέγεθος του σώµατος των παιδιών τους. 

Μελετήθηκαν τέσσερις παράγοντες της ιδιοσυγκρασίας. Η Προσέγγιση/ 

Αποµάκρυνση περιέγραφε τις κοινωνικές αντιδράσεις του παιδιού. Η Επιµονή 

σχετιζόταν µε την ικανότητα του παιδιού να διατηρήσει την προσοχή του και να 

επιµείνει σε µία δοκιµασία. Η ∆ραστηριότητα περιέγραφε την ποιότητα και την 

ποσότητα της κινητικότητας του παιδιού. Τέλος, η Αρνητική Συναισθηµατικότητα 

σχετίζονταν µε την αρνητική έκφραση του συναισθήµατος.  

Τα ευρήµατα παρέχουν υποστήριξη για τον ισχυρισµό ότι η ιδιοσυγκρασία της 

παιδικής ηλικίας, ιδιαίτερα στις γυναίκες µπορεί να έχει ένα ρόλο στη µελλοντική 

ανάπτυξη διατροφικών ανησυχιών στην αρχή της εφηβείας. Κορίτσια µε υψηλότερα 

αποτελέσµατα στην υποκλίµακα «Παρόρµηση για λεπτότητα»  είχαν υψηλότερα 

επίπεδα αρνητικού συναισθηµατισµού από 3-4 χρονών και πάνω. Υπήρχε επίσης µια 

τάση για τα κορίτσια που είχαν υψηλότερη βαθµολογία στην υποκλίµακα «Βουλιµία» 

να είναι λιγότερο επίµονα από την ηλικία των 3-4 χρόνων και να έχουν υψηλότερα 

επίπεδα αρνητικού συναισθηµατισµού από την ηλικία των 11-12. Τα κορίτσια που 

ήταν περισσότερο δυσαρεστηµένα µε το σώµα τους είχαν τα υψηλότερα επίπεδα 

αρνητικού συναισθηµατισµού, όµως, αυτό το εύρηµα δεν ισχύει για τις µικρότερες 

ηλικίες. Τα αυξηµένα επίπεδα δραστηριότητας σχετίστηκαν µε υψηλές βαθµολογίες 

στο «Παρόρµηση για λεπτότητα» και στη «Βουλιµία» στις ηλικίες 11-12 και 12-13. 

Όσον αφορά τα αγόρια, δεν εµφανίστηκαν συνεπή πρότυπα στο πέρασµα του χρόνου. 

 Σ’ αυτήν την έρευνα, η σχολαστικότητα για το φαγητό στη νηπιακή ηλικία 

δεν σχετίστηκε µε µελλοντικές διατροφικές ανησυχίες ούτε στα αγόρια ούτε στα 

κορίτσια. Αυτά τα ευρήµατα έρχονται σε αντίθεση µε αυτά των Marchi και Cohen 

(1990) που βρήκαν πως τα προβλήµατα διατροφής και πέψης στην αρχή της παιδικής 

ηλικίας προέβλεπαν συµπτώµατα διατροφικής διαταραχής στην εφηβεία. 

 Το εύρηµα ότι η ιδιοσυγκρασία στην παιδική ηλικία φαίνεται να σχετίζεται 

κατά κύριο λόγο µε την µελλοντική ανάπτυξη διατροφικών ανησυχιών σε κορίτσια 

παρά σε αγόρια µπορεί εν µέρει να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι τα αγόρια 

ανέφεραν λιγότερες διαιτητικές συµπεριφορές και ανησυχίες για το σώµα. Ενώ εδώ 

δεν προτείνεται πως τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας οδηγούν σε διατροφικές 

διαταραχές, έχει συµφωνηθεί πως σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες κινδύνου, 
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κάποια χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας µπορεί να αυξήσουν την ευπάθεια (Bulik 

et al., 1995). Εδώ πρέπει να σηµειωθεί πως, ενώ οι παράγοντες της ιδιοσυγκρασίας 

εµφανίστηκαν ως διαχρονικές προβλέψεις σ’ αυτήν την έρευνα, το µέγεθος της 

πρόβλεψης δεν ήταν µεγάλο. Άλλες µεταβλητές είναι πιθανότερο να έχουν 

περισσότερο καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ανησυχιών για το σώµα και στα 

θέµατα διατροφής.  

Παρά το γεγονός ότι ο αρνητικός συναισθηµατισµός δεν προέβλεψε βουλιµία 

ή δυσαρέσκεια για το σώµα, υπήρχε ένας συσχετισµός σ’ αυτές τις µεταβλητές 

ταυτόχρονα. Αυτό το πρότυπο έρχεται σε συνέπεια µε αυτό των Leon et al. (1995) 

που σχετίζεται µε τα αρνητικά συναισθήµατα και τα συµπτώµατα βουλιµίας. 

Προτείνει πως ενώ η τάση για αρνητικό συναισθηµατισµό δεν παρέχει 

µακροπρόθεσµη ευπάθεια στην ανάπτυξη βουλιµίας ή ανησυχίας για το σώµα,  

µπορεί να έχει βραχυπρόθεσµη και ίσως αµοιβαία σχέση. 

Αυτή η έρευνα είναι από τις ελάχιστες που έγιναν και που αναφέρονται σε 

παιδιά και τονίζεται η ανάγκη για νέες έρευνες.  

1.8.2. Εφηβική ηλικία 

Όπως σηµειώθηκε προηγουµένως, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το 

γεγονός ότι και η ΨΑ και η ΨΒ τείνουν να εµφανίζονται στην όψιµη εφηβεία (Μάνος, 

1997). Οι ∆ιαταραχές Πρόσληψης Τροφής συνεπώς είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την 

εφηβική ηλικία. Αναλύοντας περαιτέρω την παραπάνω διαπίστωση, πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η εφηβεία σηµατοδοτεί το µεταβατικό στάδιο από την παιδική ηλικία 

στην ενηλικίωση και είναι παράλληλα περίοδος ραγδαίων αλλαγών στη σωµατική 

ανάπτυξη. Σε αυτές τις αλλαγές προσπαθεί να προσαρµοστεί ο έφηβος. Οι 

βιοσωµατικές αλλαγές όµως που βιώνει επηρεάζουν την διαµόρφωση της εικόνας που 

έχει ο ίδιος αλλά και οι άλλοι για τον εαυτό του. Σε κάποιες περιπτώσεις  οι 

παράγοντες κινδύνου της παιδικής ηλικίας, συγκρούονται µε τις προκλήσεις που 

αντιµετωπίζει ο έφηβος και συχνά οδηγούν στις ∆ιαταραχές Πρόσληψης Τροφής 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003). 

Οι στάσεις και οι συµπεριφορές διατροφικών διαταραχών είναι συνηθισµένες 

στους νέους ανθρώπους των ∆υτικών χωρών, όπου ένα αδύνατο σώµα θεωρείται 

επιθυµητό ( Costarelli 2009; Goldschmidt, 2008). 

Επιπλέον, ψυχολογικοί παράγοντες όπως η τελειοµανία, το άγχος, η 

συναισθηµατική απορύθµιση, η συναισθηµατική ευφυΐα, φαίνεται πως εµπλέκονται 
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στην αιτιολογία των διατροφικών διαταραχών  (Hewitt & Flett, 1991). Παρά το 

γεγονός ότι ο ρόλος των ψυχοκοινωνικών παραµέτρων όπως η αυτοεκτίµηση, τα 

επίπεδα άγχους και η συναίσθηση στην ανάπτυξη των εφήβων είναι τεκµηριωµένος 

και συνδέεται µε την προώθηση της ψυχολογικής ευηµερίας (Harter, 1990), µε την 

προσαρµογή της συµπεριφοράς (Bynner, 1981), και µε την ακαδηµαϊκή επιτυχία 

(Ross & Broh, 2000), η σχέση ανάµεσα στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και στη 

συµπτωµατολογία συµπεριφορών διατροφικών διαταραχών στους εφήβους δεν έχει 

διερευνηθεί διεξοδικά. 

Η έρευνα των Costarelli et al. (2010) πιθανούς συνδέσµους ανάµεσα στις 

συµπεριφορές διατροφικών διαταραχών σε Έλληνες εφήβους και σε ορισµένα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά όπως η αυτοεκτίµηση, η συναίσθηση και το άγχος. 

Ερωτήθηκε ένα σύνολο 202 µαθητών (109 αγόρια και 93 κορίτσια) ηλικίας 15 έως 18 

χρονών. Χρησιµοποιήθηκαν τα ερωτηµατολόγια Eating Attitudes Test (EAT-26), το 

State-Trait Anxiety Inventory, το Self-Perception Profile for Adolescents, το 

Multidimensional Body-Self-Questionnaire-Overweight Preoccupation και το Index 

of Empathy of Children and Adolescents. Το ΕΑΤ-26 αποκάλυψε πως το 18.3% του 

συνολικού δείγµατος µαθητών (12.8% αγόρια και 24.7% κορίτσια) ανέφεραν πως 

είχαν συµπεριφορές ∆ιατροφικών ∆ιαταραχών. Οι έφηβοι µε συµπεριφορές 

διατροφικών διαταραχών είχαν υψηλότερα επίπεδα άγχους και συγκέντρωσαν 

µικρότερη βαθµολογία στην αυτό-αναφερόµενη εξωτερική εµφάνιση και στην 

ροµαντική έφεση. Η συναίσθηση και η ολική αυτοεκτίµηση δεν διέφερε σηµαντικά 

ανάµεσα στις δύο οµάδες. Οι έφηβοι µε συµπεριφορές διατροφικών διαταραχών 

έχουν ορισµένα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τους 

µαθητές µε υγιείς διατροφικές συµπεριφορές.  

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ ερεύνησε τα αυτό-

αναφερόµενα επίπεδα ικανοτήτων, τη σηµαντικότητα της εξωτερικής εµφάνισης, την 

κοινωνική αποδοχή των συνοµηλίκων, τη αυτό-προσανατολισµένη και την κοινωνικά 

καθορισµένη τελειοµανία, τα αρνητικά γεγονότα και τη γενική υποστήριξη στην 

αιτιολόγηση των διατροφικών διαταραχών σε έφηβες. Η ανάλυση των πληροφοριών 

αποκάλυψε πως το χαµηλό επίπεδο εξωτερικής εµφάνισης, η σηµαντικότητα της 

κοινωνικής αποδοχής, η υψηλή αυτό-προσδιορισµένη τελειοµανία και η χαµηλή 

γονική υποστήριξη, συσχετίστηκαν σηµαντικά µε αναφορές υψηλών επιπέδων 

διατροφικών διαταραχών (McVey et al., 2002).  
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Σε µια άλλη πρόσφατη έρευνα που έγινε σε εφήβους που ζουν στην 

Αυστραλία, τα αποτελέσµατα της αυτό-αντίληψης συσχετίστηκαν θετικά µε την 

αυτοεκτίµηση και τις υπό-κλίµακες της αυτοαντίληψης, και συσχετίστηκαν αρνητικά 

µε την κατάθλιψη, µε την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του άγχους και µε τις 

συµπεριφορές διατροφικών διαταραχών. Ο ρόλος της ενσυναίσθησης σε σχέση µε τις 

διατροφικές διαταραχές των εφήβων δεν είχε ερευνηθεί στο παρελθόν. Όµως 

υπάρχουν εµπειρικές αποδείξεις που λένε πως η ενσυναίσθηση ως µέρος της 

κοινωνικής νόησης ενός ατόµου, της κοινωνικής γνώσης καθώς και της ικανότητας 

να σχετίζεται µε άλλους ανθρώπους, συνδέεται µε τις διατροφικές στάσεις και 

συµπεριφορές. Ο Clinton δήλωσε πως οι δυσκολίες µε την αναγνώριση, την έκφραση 

και τη ρύθµιση των συναισθηµάτων είναι συνηθισµένες στα άτοµα µε διατροφικές 

διαταραχές (Clinton, 2006). 

Η σχέση ανάµεσα στο άγχος και τις διατροφικές διαταραχές έχει προσελκύσει 

αρκετό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια (Fisher et al., 1991). Τα αποτελέσµατα µιας 

πρόσφατης έρευνας διερεύνησης παραγόντων οι οποίοι προβλέπουν την επανάληψη 

των συµπτωµάτων των διατροφικών διαταραχών στους εφήβους, έδειξε πως το άγχος 

έχει ένα στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα στην εξέλιξη των προβληµάτων 

διατροφής (Hautala et al., 2008). Παρά τα συνεχή ευρήµατα που προτείνουν 

συνδέσµους ανάµεσα στο άγχος και τη συµπτωµατολογία των διατροφικών 

διαταραχών, ο ακριβής ρόλος του άγχους στην αιτιολογία των διατροφικών 

διαταραχών παραµένει ένα θέµα συζήτησης (Davey & Chapman, 2009).  

Στην Ελλάδα η επικράτηση και η αιτιολογία των διατροφικών διαταραχών 

στους εφήβους δεν είχε ερευνηθεί εκτεταµένα προηγουµένως. Σε µια παρόµοια 

έρευνα που έγινε σε Έλληνες εφήβους που ζούσαν σε πόλη το 2004, το 7.3% των 

αγοριών και το 20.3% των κοριτσιών µαθητών λυκείου ανέφερε πως είχε 

συµπεριφορές ∆ιατροφικών ∆ιαταραχών (Yannakoulia et al. 2004). Τα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά όπως η αυτοεκτίµηση, η συναίσθηση και το άγχος σε 

σχέση µε τις συµπεριφορές διατροφικών διαταραχών σε Έλληνες εφήβους δεν έχουν 

ερευνηθεί στο παρελθόν. Η δήλωση της ύπαρξης του ρόλου των ψυχοκοινωνικών 

χαρακτηριστικών στην αιτιολογία των διατροφικών διαταραχών θα οδηγούσε στη 

δηµιουργία καλύτερων δηµοσίων παρεµβατικών προγραµµάτων υγείας µε στόχο την 

πρόληψη και την διαχείριση των διατροφικών διαταραχών και θα διευκόλυνε την 



                                                                                                                                                                           
38 
 

πρόωρη αναγνώριση εκείνων των εφήβων που είναι σε υψηλότερο κίνδυνο να 

αναπτύξουν διατροφικές διαταραχές, 

Η επικράτηση των συµπεριφορών διατροφικής διαταραχής φαίνεται πως 

αυξάνεται και στα δύο φύλα. Αυτό µπορεί να οφείλεται εν µέρει στην ταυτόχρονη 

αύξηση της παχυσαρκίας (Manios & Costarelli 2010) και στην ενασχόληση µε την 

δίαιτα που αναφέρθηκε για τους Έλληνες εφήβους (Thogersen-Ntoumani et al., 

2009). Οι ∆ιατροφικές ∆ιαταραχές συχνά συνδέονται µε δυσκολίες ψυχολογικές, 

ψυχιατρικές και δυσκολίες προσωπικότητας (Kaye, 2008). Οι έφηβοι µε ∆∆ είχαν 

σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα άγχους, γεγονός που συµφωνεί µε άλλες µελέτες που 

προτείνουν πως το ξεκίνηµα των διατροφικών διαταραχών συχνά συνδέεται µε χρόνιο 

άγχος. Παρά τα συνεχή ευρήµατα που προτείνουν πως υπάρχουν σύνδεσµοι ανάµεσα 

στο άγχος και τη συµπτωµατολογία των διατροφικών διαταραχών, ο ακριβής ρόλος 

του άγχους στην αιτιολογία των διατροφικών διαταραχών παραµένει θέµα συζήτησης 

(Davey & Chapman, 2009). 

Η αυτοεκτίµηση φαίνεται επίσης πως είναι ένας σηµαντικός παράγοντας 

κινδύνου για δυσαρέσκεια του σώµατος και για διατροφική διαταραχή (Fairburn et 

al., 2003) όµως σ’ αυτήν την έρευνα οι µαθητές στην οµάδα των συµπεριφορών 

διατροφικής διαταραχής είχαν χαµηλότερα επίπεδα συνολικής αντιληπτής 

αυτοεκτίµησης. Οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές (Fairburn et al., 2003). 

 Ένα ενδιαφέρον εύρηµα είναι η αυτοαντίληψη των εφήβων για την 

ακαδηµαϊκή επίδοση όπως αξιολογήθηκε από το SPPA. Οι έφηβοι µε συµπεριφορές 

διατροφικών διαταραχών πίστευαν πως τα πήγαιναν πολύ καλά στο σχολείο µε τα 

µαθήµατα Ελληνικής γλώσσας και αυτή η αντίληψη ήταν σηµαντικά πιο θετική απ’ ό, 

τι αυτή των υγειών συµµαθητών τους. Μπορεί να συµφωνηθεί πως για τους έφηβους 

που αναπτύσσουν συµπεριφορές διατροφικών διαταραχών, το σχολείο µπορεί να γίνει 

ένα ασφαλές περιβάλλον θετικών εµπειριών και µια πηγή µείωσης του άγχους. 

Οι παραπάνω έρευνες αποδεικνύουν την ύπαρξη της σχέσης ανάµεσα στις 

συµπεριφορές διατροφικών διαταραχών και στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των 

εφήβων. Μελλοντικές έρευνες µε µεγαλύτερο δείγµα πληθυσµού και πιθανόν µε 

επιπρόσθετα ψυχοµετρικά µέτρα, θα πρέπει να επικεντρωθούν στην εκτεταµένη 

διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών όπως η αυτοεκτίµηση, η 

συναίσθηση και το άγχος, και στα αγόρια και στα κορίτσια, µε σκοπό να παρέχουν 

µια καλύτερη εικόνα της ύπαρξης αλληλεξαρτήσεων µε τις διατροφικές διαταραχές 
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και ως εκ τούτου να διευκολύνουν τη δηµιουργία καλύτερων στρατηγικών πρόληψης 

και διαχείρισης (Costarelli, 2010). 

Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε σαφές πως οι ∆ΠΤ 

παρουσιάζονται ως επί το πλείστον σε κορίτσια τα οποία βρίσκονται στην εφηβεία. 

Οι Pastore & Fisher πραγµατοποίησαν µια έρευνα µε σκοπό να ελέγξουν πιθανές 

διαταραχές στο βάρος σώµατος και πιθανές διαταραχές στις στάσεις απέναντι στο 

φαγητό σε µαθητές λυκείου, µέσης ηλικίας  16 ετών από σχολείο που βρίσκονταν στο 

κέντρο µεγαλούπολης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι στο συγκεκριµένο δείγµα, 

υπήρχε µεγάλος αριθµός υπέρβαρων παιδιών. Όσον αφορά στις βαθµολογίες των 

µαθητών για ∆∆ βρέθηκαν υψηλά ποσοστά µη φυσιολογικών διατροφικών 

συµπεριφορών 15% για κορίτσια 6% για αγόρια. Κάποιοι µαθητές έβλεπαν τον εαυτό 

τους ως υπέρβαρο, έδειξαν µη φυσιολογικές διατροφικές συνήθειες στην αξιολόγησή 

τους και σχετικά χαµηλότερη αυτό- εκτίµηση, κάτι που τους θέτει σε άµεση 

επικινδυνότητα για ∆ΠΤ αυτό όµως που διαφέρει από άλλες έρευνες είναι το γεγονός 

ότι οι µαθητές αυτοί ήταν όντως υπέρβαροι. 

Μια άλλη έρευνα που θέλησε να προσδιορίσει την εξάπλωση των ∆ΠΤ σε 

µαθητικό πληθυσµό ήταν αυτή των Kjelsas et al οι οποίοι χρησιµοποιώντας τα 

διαγνωστικά κριτήρια και του DSM-IV και του DSM-III-R και µε τη βοήθεια ενός 

δείγµατος που αποτελούνταν από 1026 κορίτσια και 934 αγόρια 14-15 ετών. Για τα 

κορίτσια τα ποσοστά σηµειώθηκαν ως 17.9%  για το DSM-IV 18.6% για το DSM-III-

R. Για την ΝΑ 0,7% και για τη ΨΒ 1.2% για το DSM-IV και 3.6% για το DSM-III-R. 

Φαίνεται πως τα ποσοστά για τη ΨΒ είναι υψηλά στο µαθητικό αυτό πληθυσµό. 

Επίσης η έρευνα έδειξε ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό αγοριών µε ∆ΠΤ κάτι που όπως 

δείχνουν νεότερες µελέτες κεντρίζει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Την µεγάλη 

εξάπλωση της ΨΒ στηρίζουν και παλαιότερες έρευνες όπως αυτή των Drewnowski η 

οποία εξετάζοντας 1,007 άτοµα (αγόρια και κορίτσια) που φοιτούσαν σε κολλέγια και 

Πανεπιστήµια των ΗΠΑ και χρησιµοποιώντας το εγχειρίδιο DSM-III-R κατέταξε το 

1% των γυναικών ως βουλιµικές. Μάλιστα το ποσοστό αυτό ανέβαινε στο 2,2% όταν 

επρόκειτο για φοιτήτριες που ζούσαν σε group-houses. ∆εν πρέπει να παραληφθεί ότι 

και  φοιτητές αρσενικού γένους κατατάσσονταν ως βουλιµικοί σε ποσοστό 0,2%.  

Το γεγονός ότι οι ∆ΠΤ εξαπλώνονται και αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό 

θέµα της δηµόσιας υγείας, επιβεβαιώνεται από παλαιότερα ερευνητικά δεδοµένα 

όπως αυτά που προέκυψαν από την έρευνα σε µαθητικό και φοιτητικό πληθυσµό των 
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Pope et al. Το 1% έως 4,2% των γυναικών πληρούσαν τις προδιαγραφές για ΨΑ ενώ 

τα ποσοστά έφταναν το 6,5% έως 28,6% για τη διαταραχή της ΨΒ. Αξιοσηµείωτο 

είναι το γεγονός ότι κανένας άνδρας δεν πληρούσε τα κριτήρια για κάποια ∆ΠΤ, 

πράγµα που φανερώνει ότι όταν πραγµατοποιήθηκε η εν λόγω έρευνα, οι ∆ΠΤ δεν 

ήταν τόσο διαδεδοµένες. 

Νεότερες και διαπολιτισµικές µελέτες αποδεικνύουν και πάλι την µεγάλη 

εξάπλωση των ∆ΠΤ, όταν συγκρίνονται µε παλαιότερες. Η έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στη Μαδρίτη έδειξε ποσοστά για το γυναικείο πληθυσµό: 0,36% 

για ΨΑ, 1,24 για ΨΒ και 2,76% για παρόµοια σύνδροµα µέσα από ένα συνολικό 

δείγµα 1314 µαθητών εκ των οποίων τα 731 ήταν κορίτσια. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας αυτής δείχνουν ότι τα ποσοστά εµφάνισης ∆ΠΤ στη Μαδρίτη είναι τόσο 

αυξηµένα σε σηµείο που προσεγγίζει τα νούµερα άλλων αναπτυγµένων χωρών 

(Morande,  2001). 

Μια έρευνα η οποία περιέχει στο δείγµα της ελληνικό πληθυσµό είναι αυτή 

που πραγµατοποίησαν οι Xepapadakos et al, µε στόχο να µετρήσουν τις τάσεις στη 

ψυχοπαθολογία διατροφικών διαταραχών σε Έλληνες έφηβους στη Βέροια και σε 

Έλληνες έφηβους µετανάστες στο Μόναχο σε δυο διαφορετικές χρονικές στιγµές 

(1980 και 2005) και να συγκρίνουν τα αποτελέσµατα ώστε να βρεθεί αν άλλαξε η 

συχνότητα εµφάνισης των ∆ΠΤ σε αυτά τα χρόνια και αν υπάρχουν διαφορές µεταξύ 

µεταναστών και µη µεταναστών. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση 

των δεδοµένων έδειξαν καταρχήν υπεροχή των κοριτσιών σχετικά µε τις ∆∆. Ειδικά 

το 1980 τα κορίτσια στο Μόναχο ανέφεραν σηµαντική ανησυχία για το βάρος του 

σώµατος σε σχέση µε τα κορίτσια στην Ελλάδα αυτό όµως που πρέπει κανείς να 

θυµάται από τη µελέτη είναι ότι µε το πέρασµα των χρόνων οι διαφορές ανάµεσα 

στους 2 πληθυσµούς εξισώθηκαν, πράγµα που αποδυναµώνει την παλαιότερη θέση 

πως οι ∆ΠΤ τείνουν να εµφανίζονται κυρίως στις ∆υτικές κοινωνίες και δει στις ΗΠΑ 

και τονίζει την πραγµατικά µεγάλη εξάπλωσή της, κάνοντάς την σηµαντικό 

πρόβληµα υγείας. 

Μια πρόσφατη έρευνα η οποία προσφέρει ενδιαφέροντα αποτελέσµατα 

πραγµατοποίησαν οι Costarelli et al., (2010) , σε 202 Έλληνες µαθητές 15-18 ετών 

από δύο δηµόσια Λύκεια των Αθηνών. Η έρευνα είχε ως στόχο να φανερώσει τα 

ποσοστά ύπαρξης ∆ΠΤ (εξάπλωση)  σε αυτό το µαθητικό πληθυσµό και έπειτα να 

φανεί η σχέση των ∆ΠΤ µε µια σειρά ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών όπως αυτό-
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εκτίµηση, αντίληψη εικόνας του σώµατος κ.α. Εξετάζοντας τον 1ο σκοπό της έρευνας 

που ενδιαφέρει τη συγκεκριµένη έρευνα, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν από τη βαθµολογία των µαθητών στο ΕΑΤ και η οποία κατατάσσει το 

18,3 του συνολικού δείγµατος δηλαδή το 12,8 των αγοριών και το 24,7 των 

κοριτσιών ως έχοντες διαταραχές στην πρόσληψη τροφής. Τα δεδοµένα που 

προκύπτουν από τέτοιες έρευνες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν συγκριθούν 

µε παρόµοιες προηγούµενες έρευνες όπως αυτή των  Yannakoulia et al.,  που 

πραγµατοποιήθηκε το 2004, και η οποία παρουσίαζε το 7,3% των αγοριών και το 

20,3% των κοριτσιών ως έχοντες προβλήµατα σχετικά µε την πρόσληψη τροφής τους. 

Τα ποσοστά είναι φανερά αυξηµένα και εξίσου σηµαντικό είναι ότι η αύξηση αυτή 

συνέβη µέσα σε 6 µόλις έτη. 

 Προκύπτει ότι οι έφηβοι µε συµπεριφορές διατροφικών διαταραχών, που 

είναι προάγγελοι για µια διατροφική διαταραχή, φαίνεται πως έχουν ορισµένα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, τα οποία τους διαφοροποιούν από τους µαθητές µε 

συµπεριφορές υγιεινής διατροφής. Αυτό είναι ένα σηµαντικό εύρηµα από την άποψη 

µιας πιθανής εκπαιδευτικής και ψυχολογικής πρόληψης και διαχείρισης των 

διατροφικών διαταραχών µε συγκεκριµένη ψυχολογική παρέµβαση και 

συναισθηµατική υποστήριξη, το οποίο δικαιολογεί περαιτέρω έρευνα.  

 

1.8.3.Φοιτητική ηλικία/ σπουδαστές 

 Η διαδεδοµένη επικράτηση των διατροφικών διαταραχών στο πανεπιστήµιο 

έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία και στις γενικές αλλά και στις επιστηµονικές 

κοινότητες. Οι υπολογισµοί των συµπτωµάτων της επικράτησης των διατροφικών 

διαταραχών σε γυναίκες του κολλεγίου κυµαίνονται στο 90% για βουλιµικά 

επεισόδια και 12% για έµετο. Οι αναφορές για την επικράτηση της νευρικής 

βουλιµίας ποικίλουν πολύ ανάµεσα στις έρευνες, ίσως λόγω των διαφορών στα 

διαγνωστικά κριτήρια, στα δείγµατα και στη συχνότητα των κριτηρίων (Striegel, 

1989). 

  Επιπλέον, η εσφαλµένη εκτίµηση του βάρους του σώµατος είναι κοινή για 

τις φοιτήτριες του κολλεγίου. Η υπερεκτίµηση του πάχους του σώµατος και η 

ακατάλληλη εικόνα του σώµατος είναι συσχετισµένα µε την ανάπτυξη διατροφικών 

διαταραχών. Και οι απραγµατοποίητοι στόχοι για το βάρος και η εσφαλµένη εικόνα 

του σώµατος  είναι µεγάλοι παράγοντες κινδύνου για την αύξηση των περιστατικών 
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διατροφικών διαταραχών. Σε µια έρευνα σε φοιτητικό πληθυσµό συµµετείχαν 1057 

φοιτήτριες κολλεγίου. Χρησιµοποιήθηκαν γραπτά ερωτηµατολόγια για τη συλλογή 

πληροφοριών. Μετρήθηκε επίσης το ύψος και το βάρος των φοιτητριών. Συνολικά τα 

άτοµα πίστευαν πως ζυγίζουν περισσότερο από τις πραγµατικές κατηγορίες βάρους 

που ανήκαν.  

Το ποσοστό των ατόµων που πίστευε πως ήταν υπέρβαρο ή παχύσαρκο ήταν 

πολύ υψηλότερο από το ποσοστό των ατόµων που ήταν πράγµατι σ’ αυτές τις 

κατηγορίες (51.4% πίστευαν πως ήταν υπέρβαρες αντί του 16.2% που πράγµατι 

ήταν). Πάνω από το 20% των ατόµων που ήταν στις κατηγορίες σοβαρά λιποβαρείς 

και λιποβαρείς χρησιµοποιούν µεθόδους για να χάσουν βάρος. Πάνω από το 60% των 

ατόµων στις κατηγορίες φυσιολογικού βάρους ακόµα θέλουν να χάσουν βάρος. Ένα 

µεγάλο ποσοστό ατόµων διάλεξε την άσκηση και όχι τη δίαιτα ως µέθοδο για να 

χάσει βάρος. Τα άτοµα στην οµάδα των δυσαρεστηµένων που κάνουν δίαιτα δεν 

είχαν περισσότερους βαθµούς στη γνώση και τη στάση προς τη διατροφή, και έτειναν 

να µετράνε το βάρος του σώµατός τους πιο συχνά, να περνάν περισσότερο χρόνο 

κάνοντας γυµναστική και διαβάζοντας πληροφορίες για τη διατροφή. Επίσης, 

παρέλειπαν γεύµατα πιο συχνά απ’ ό, τι οι άλλοι. . Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν 

επίσης µια σηµαντική δυσαναλογία ανάµεσα στην αυτό-αντιλαµβανόµενη κατηγορία 

του βάρους του σώµατος των γυναικών και στις πραγµατικές κατηγορίες του βάρους 

τους. Μόνο το 16.2% των ατόµων ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα, όµως το 51.4% των 

ατόµων θεωρούσαν τον εαυτό τους υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Υπήρχε το 17.2% και το 

50.5% των ατόµων στις κατηγορίες σοβαρά λιποβαρών και λιποβαρών που 

θεωρούσαν πως είναι στο φυσιολογικό βάρος ή πως είναι υπέρβαρα αντίστοιχα. 

Όµοια, το 56% των ατόµων στην κατηγορία του φυσιολογικού βάρους πίστευε πως 

είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Αυτές οι πληροφορίες συµφωνούν µε άλλες  στο ότι 

ένα πολύ µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών θεωρεί τον εαυτό του υπέρβαρο ή 

παχύσαρκο ενώ στην πραγµατικότητα δεν είναι. Τα άτοµα που θεωρούν πως είναι 

υπέρβαρα είναι επιρρεπή σε χρόνιες δίαιτες και σε διατροφικές διαταραχές (Striegel, 

1989). 

Το ποσοστό των ατόµων που ανέφερε πως δεν σκοπεύει να χάσει βάρος 

µειώθηκε δραµατικά καθώς αυξήθηκε ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος. Αυτή η ανακάλυψη 

είναι όµοια µε τις αναφορές των Mortenson et al πως υπάρχει µια µεγάλη 

συσχετισµένη αντίστροφη σχέση ανάµεσα στο ΒΜΙ και στην ικανοποίηση µε το 
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βάρος του σώµατος. Άλλοι ερευνητές προτείνουν πως η δυσαρέσκεια για το βάρος 

του σώµατος δεν εξαρτάται από το αν η γυναίκα είναι υπέρβαρη ή όχι, αλλά αντί 

αυτού χαρακτηρίζει τις γυναίκες όλων των κατηγοριών βάρους. 

 Ο Mortenson et al. ανέφερε πως, στις γυναίκες του κολλεγίου, το 40% των 

ατόµων στην οµάδα που περιόριζε το φαγητό προκαλούσε έµετο για απώλεια βάρους. 

Σ’ αυτήν την έρευνα, µόνο 5 απ’ όλα τα άτοµα ανέφεραν πως χρησιµοποιούσαν την 

πρόκληση εµέτου για να χάσουν βάρος, σηµαντικά λιγότερα απ’ ό, τι στις Ηνωµένες 

Πολιτείες. Όµως, η ακρίβεια αυτής της ανακάλυψης είναι αµφισβητήσιµη. Η 

επικράτηση της χρήσης πρόκλησης εµέτου για απώλεια βάρους σε νέες γυναίκες της 

Ταιβάν αναµένει περισσότερη έρευνα. Αυτή η έρευνα έδειξε πως ένα µεγάλο 

ποσοστό νέων ενηλίκων γυναικών κολλεγίου στην Ταιβάν είναι δυσαρεστηµένο µε το 

βάρος του σώµατός του και θεωρεί τον εαυτό του υπέρβαρο ή παχύσαρκο ενώ στην 

πραγµατικότητα είναι λιποβαρές ή έχει φυσιολογικό βάρος στις κατηγορίες 

αποδεκτού βάρους. Επίσης, ένα µεγάλο ποσοστό των ατόµων ή έκανε δίαιτα ή 

ασκούνταν για να χάσει βάρος παρά του φυσιολογικού του βάρους. Αυτές οι 

πρακτικές και οι εσφαλµένες αντιλήψεις συχνά οδηγούν σε διατροφικές διαταραχές. 

Το πρόβληµα των διατροφικών διαταραχών στην Ταιβάν θα πρέπει να προσελκύσει 

το ενδιαφέρον των επαγγελµατιών της υγείας όπως των γιατρών, των ψυχολόγων, 

των διαιτολόγων και των εκπαιδευτών (Wong 1999). 

Τόσο αυξηµένα ποσοστά ∆ΠΤ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δηµιουργεί 

ερωτηµατικά σχετικά µε το αν η φοιτητική ζωή δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος για 

εµφάνιση ή επιδείνωση των ∆∆. Μια σηµαντική έρευνα σε πληθυσµό σπουδαστών 

επιδίωκε να εξετάσει τις συµπεριφοριστικές και τις συναισθηµατικές διαστάσεις της 

συνέχειας της διατροφικής διαταραχής στους σπουδαστές κολλεγίου στην 

αναγνώριση των παραγόντων που σχετίζονται µε την επιδείνωση των διατροφικών 

διαταραχών κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Οι αναφορές από εντυπωσιακά υψηλά 

επίπεδα διατροφικών διαταραχών στο πανεπιστήµιο, οδήγησαν στη διαδεδοµένη 

άποψη ότι η εµπειρία του κολλεγίου µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για ανάπτυξη 

µιας διατροφικής διαταραχής. 

Αρκετές υποθέσεις είναι εύλογες για το πιθανό αντίκτυπο της εµπειρίας του 

κολλεγίου στις διατροφικές διαταραχές. Οι έντονες ακαδηµαϊκές και κοινωνικές 

πιέσεις της ζωής του πανεπιστηµίου µπορεί να αυξήσουν την ευπάθεια στην 

ανάπτυξη ενός ευρέος φάσµατος κλινικών συµπτωµάτων, ανάµεσα σ’ αυτά και 
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διατροφικές διαταραχές. Παρά το γεγονός ότι συχνά υποτίθεται πως υπάρχει µια 

σχέση ανάµεσα στο άγχος και τις διατροφικές διαταραχές, η έρευνα για τη συσχέτισή 

τους παραµένει ασαφής. Ίσως εκείνα τα άτοµα που νιώθουν περισσότερο πιεσµένα, 

και λιγότερο αποτελεσµατικά, στο να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις του κολλεγίου, να 

είναι σε υψηλότερο κίνδυνο για µια αύξηση στις διατροφικές διαταραχές.  

Εκτός από τις γενικές πιέσεις της ζωής του κολλεγίου, συγκεκριµένες πιέσεις 

για «λεπτότητα» µπορεί να υπερισχύσουν. Ένα ανταγωνιστικό σχολικό περιβάλλον 

µπορεί να ενθαρρύνει όχι µόνο ακαδηµαϊκό ανταγωνισµό, αλλά και έναν 

ανταγωνισµό που αφορά στην κατάκτηση ενός εκπληκτικού (αδύνατου) σώµατος. Τα 

άτοµα που πασχίζουν να τα καταφέρουν και να ανταγωνιστούν στον ακαδηµαϊκό 

τοµέα µπορεί να νιώθουν υποχρεωµένα να τα «καταφέρουν» στον τοµέα του βάρους. 

Εναλλακτικά, µπορεί να απαιτηθεί µια ανταγωνιστική υπόθεση. Ένα άτοµο που θέτει 

σε µεγάλη σηµασία τα ακαδηµαϊκά κατορθώµατα και τον ανταγωνισµό µπορεί να 

θέσει το αίσθηµα της αυτοεκτίµησης αρχικά σε ακαδηµαϊκά κατορθώµατα και ως 

αποτέλεσµα να δώσει λίγη έµφαση σε διαστάσεις όπως η εµφάνιση και το βάρος. 

Έτσι, µια σηµαντική εµπειρική ερώτηση είναι αν το κίνητρο και ο ανταγωνισµός για 

ακαδηµαϊκά κατορθώµατα σχετίζεται ή αντισταθµίζει τις φιλοδοξίες για λεπτότητα 

ανάµεσα σε σπουδαστές κολλεγίου.  

Τέλος, µια επιπρόσθετη σχέση ανάµεσα στον προσανατολισµό για επιτυχία 

και στη διατροφική διαταραχή µπορεί να διεξαχθεί από την ιδέα του φόβου της 

επιτυχίας του Horner (1972). Κάποιες γυναίκες µπορεί να νιώθουν πως η αυστηρή 

επιδίωξη για ακαδηµαϊκή τελειότητα παράγει συγκρούσεις µε τον παραδοσιακό ρόλο 

τους ως γυναίκες. Όπως προτείνει ο Spence (1985) µια καταπιεστική πρόκληση για 

ταυτοποίηση του γένους µπορεί να παρακινήσει µια αύξηση σε συµπεριφορές 

σύµφωνες µε τον ρόλο του φύλου. Έτσι λοιπόν, η εστίαση στην εµφάνιση και το 

βάρος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επαναβεβαίωση της θηλυκής ταυτότητας 

µιας γυναίκας. 

Οι Patton et. al., (1990) θέλησαν να µελετήσουν ποιες µεταβλητές 

προβλέπουν µια αύξηση στις διατροφικές διαταραχές κατά τη διάρκεια του πρώτου 

έτους στο κολλέγιο. Συµπληρώθηκαν ερωτηµατολόγια από 590 άνδρες και 450 

γυναίκες στην αρχή, και από 546 άνδρες και 403 γυναίκες στη συνέχεια.  Στην αρχή, 

όλη η τάξη των σπουδαστών εξετάστηκε όταν έφτασε στο πανεπιστήµιο την πρώτη 

χρονιά για την επικράτηση συµπτωµάτων διατροφικής διαταραχής και για το κλινικό 
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σύνδροµο της νευρικής βουλιµίας. Η φάση συλλογής πληροφοριών που ακολούθησε, 

περιλάµβανε µια επανεκτίµηση των ίδιων σπουδαστών στην ολοκλήρωση της πρώτης 

χρονιάς. Εξέτασε αλλαγές στα συµπτώµατα της διατροφικής διαταραχής κατά τη 

διάρκεια των µαθηµάτων της χρονιάς και επιδίωξε να συσχετίσει συµπτωµατικές 

αλλαγές στις προαναφερθείσες µεταβλητές. Επίσης, εξέτασε τη σχέση ανάµεσα στις 

αλλαγές της διατροφικής διαταραχής και τις αντιλήψεις των σπουδαστών για το άγχος 

που ένιωσαν κατά τη διάρκεια της πρώτης τους χρονιάς. Στην αρχή, η επικράτηση της 

νευρικής βουλιµίας ήταν 3.8% για τις γυναίκες και 0.2% για τους άνδρες. Η 

επικράτηση των συµπτωµάτων της διατροφικής διαταραχής ήταν αρκετά υψηλότερη. 

Η επικράτηση της νευρικής βουλιµίας στη συνέχεια ήταν ουσιαστικά απαράλλαχτη. 

Όµως, πολλοί σπουδαστές έκαναν την αρχή για διατροφική διαταραχή κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς. Οι αναλύσεις των αλλαγών κατά τη διάρκεια της χρονιάς 

αποκάλυψαν ότι η επιδείνωση της διατροφικής διαταραχής ανάµεσα στις γυναίκες 

συνδεόταν µε τα αυξανόµενα αισθήµατα δυσφορίας για το βάρος, µε µειωµένη άποψη 

για την ελκυστικότητά τους, µε πολύ άγχος, µε αυξηµένη δυσαρέσκεια για το βάρος 

τους και µε αυξηµένη αναποτελεσµατικότητα. Οι πληροφορίες στην συγκεκριµένη 

έρευνα δεν δείχνουν µια ανησυχητική επικράτηση νευρικής βουλιµίας των 

πρωτοετών σπουδαστών ενός εκλεκτού ιδιωτικού πανεπιστηµίου, ένα υποτιθέµενο 

περιβάλλον για την «επιδηµία διατροφικών διαταραχών». Λιγότερο από 0.2% των 

ανδρών και 3.8% των γυναικών είχαν τα κριτήρια του DSM-III-R για πιθανή 

διάγνωση νευρικής βουλιµίας που βασίστηκε στην αξιολόγηση ερωτηµατολογίου.  Οι 

ερευνητές βρήκαν πως δεν υπήρχαν περισσότερα άτοµα να κατευθύνονται προς την 

κλινική κατάσταση  της ψυχογενούς βουλιµίας κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς 

στο κολλέγιο, από αυτά τα άτοµα που έβγαιναν από αυτήν την κατάσταση. Αυτά τα 

αποτελέσµατα φαίνεται πως διαλύουν κάποιους από τους χειρότερους φόβους ότι το 

κολλέγιο είναι ένα «πρόσφορο έδαφος» (Squire, 1983) για τη νευρική βουλιµία. 

 Ένας κεντρικός στόχος αυτής της έρευνας ήταν να αναγνωρίσει παράγοντες 

που µπορεί να σχετίζονται µε την επιδείνωση των συµπτωµάτων διατροφικών 

διαταραχών κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς. Η ανάλυση µας παρέχει 

προτεινόµενα αποτελέσµατα. Το υψηλό επίπεδο άγχους, ένα αυξανόµενο αίσθηµα 

αναποτελεσµατικότητας, και µια αύξηση στα αρνητικά αισθήµατα για το βάρος 

συσχετίστηκαν µε µια επιδείνωση στα συµπτώµατα των διατροφικών διαταραχών 

κατά την πρώτη χρονιά. Ορισµένες πιθανές συνδέσεις ανάµεσα σ’ αυτούς τους 
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παράγοντες φαίνονται εύλογες. Οι γυναίκες που υποκειµενικά βίωσαν την πρώτη 

τους χρονιά πιο πιεσµένες απ’ ό, τι οι συνοµήλικοί τους µπορεί να έχουν νιώσει µια 

µεγαλύτερη αύξηση στο γενικό αίσθηµα της αναποτελεσµατικότητας. Παρ’ όλο που 

αυτές οι γυναίκες δεν πήραν περισσότερο βάρος από τους συνοµήλικούς τους, το 

αυξηµένο αίσθηµα της αναποτελεσµατικότητας µπορεί να γενικευτεί στο βάρος τους, 

και αυτό συµβάλλει στα αρνητικά αισθήµατα προς το βάρος. Σε µια προσπάθεια να 

ελέγξουν το βάρος τους και να βελτιώσουν τα συναισθήµατά τους για το πόσο 

ζυγίζουν, µπορεί να καταπιαστούν µε ένα αυξηµένο επίπεδο δίαιτας. Οι αποδείξεις 

προτείνουν πως η δίαιτα είναι ένας επικίνδυνος παράγοντας για βουλιµικό επεισόδιο 

(Polivy & Herman, 2002) καθώς από τη στιγµή που µια φοιτήτρια θα αυξήσει τις 

προσπάθειες για δίαιτα, αυξάνει επίσης τον κίνδυνο για βουλιµικό επεισόδιο. 

 Εναλλακτικά, κάποιος µπορεί να υποθέσει οι υψηλότερες βαθµολογίες στο 

ερωτηµατολόγιο ήταν περισσότερο το αποτέλεσµα παρά η αιτία της αύξησης των 

διατροφικών διαταραχών. Όµοια, είναι πιθανό πως οι γυναίκες που είχαν µια αύξηση 

στη διατροφική διαταραχή ένιωσαν χειρότερα για το βάρος που πήραν κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς και ένιωσαν πιο αναποτελεσµατικές σε σχέση µε τις γυναίκες 

των οποίων οι διατροφικές συνήθειες δεν χειροτέρεψαν. Ξέροντας πως έκαναν δίαιτα, 

η πρώτη οµάδα µπορεί να ένιωσε περισσότερη υπευθυνότητα και δυσφορία για το 

βάρος που πήρε απ’ ό, τι η δεύτερη οµάδα και η ανικανότητά τους να ελέγξουν το 

βάρος τους µε τις προσπάθειες δίαιτας µπορεί να συνέβαλλε στη µεγαλύτερη αίσθηση 

της αναποτελεσµατικότητάς τους. Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν πως η σχέση 

ανάµεσα στο αντιληπτό άγχος και στις διατροφικές διαταραχές αξίζει περισσότερη 

έρευνα. Υπογραµµίζεται ο ρόλος του αισθήµατος αναποτελεσµατικότητας στην 

ανάπτυξη των διατροφικών διαταραχών, και οι παράγοντες που συµβάλλουν στην 

αυξηµένη αίσθηση αναποτελεσµατικότητας αξίζουν περαιτέρω ανάλυση. (Striegel, 

1989). 

 
1.9. Πρόληψη 

        Λαµβάνοντας υπόψη την πορεία των διαταραχών αυτών και ιδιαίτερα της 

Ψυχογενούς Ανορεξίας στην οποία η θνησιµότητα ξεπερνά το 10% (Μάνος 1997), 

µια εύλογη υπόθεση βασιζόµενη σε ερευνητικά δεδοµένα είναι ότι η πρόληψη µε τη 

µορφή βραχείας ψυχοεκπαιδευτικής παρέµβασης θα λειτουργήσει αποτελεσµατικά 



                                                                                                                                                                           
47 
 

και προστατευτικά σε παιδιά αυξηµένης επικινδυνότητας για την εµφάνιση των 

διαταραχών, δηλαδή σε εφήβους 13-18 ετών (Σίµος 1996). 

Παρά το γεγονός ότι οι ερευνητές έχουν ερευνήσει κάποιες προσεγγίσεις 

θεραπείας για τις ∆∆, φαίνεται πως υπάρχει ανάγκη για έρευνα στο πεδίο της 

πρόληψης (Shisslak et al., 1987). Η χρήση αυτών των προγραµµάτων µ’ έναν 

πληθυσµό στην αρχή της εφηβείας θεωρείται πολύ σηµαντική, καθώς η εµφάνιση των 

συµπτωµάτων της βουλιµίας είναι ανάµεσα στην ηλικία των 15 και των 20 χρόνων 

(Abraham and Beumont, 1982). 

  Η µέση ηλικία κατά την οποία εµφανίζονται τα συµπτώµατα βουλιµίας είναι 

ανάµεσα στα 15 κι τα 20 (Abraham and Beumont, 1982). Το αποτέλεσµα των 

προγραµµάτων µε τις γυναίκες σε πληθυσµούς στην αρχή της εφηβείας, πιθανώς πριν 

το ξεκίνηµα της νευρικής βουλιµίας, δεν έχει ερευνηθεί ακόµα. Οι Shisslak et al. 

(1987) προτείνουν πως αφού τα περισσότερα σχολεία έχουν τάξεις εκπαίδευσης 

υγείας και οικιακής οικονοµίας, αυτά τα προγράµµατα θα µπορούσαν να 

ενσωµατωθούν σ’ αυτές τις τάξεις. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να αξιολογήσει την 

αποτελεσµατικότητα ενός πειραµατικού προγράµµατος που επικεντρώνεται στη 

γνώση, τις στάσεις και τις συµπεριφοριστικές προθέσεις για το βάρος του σώµατος 

και τον έλεγχο του βάρους. Οι αντιλήψεις για το βάρος του σώµατος και τα δραστικά 

µέτρα για τον έλεγχο του βάρους συσχετίστηκαν µε διατροφικές διαταραχές. Η 

έρευνα έδειξε πως πολλές µαθήτριες γυµνασίου ανησυχούν για το βάρος του σώµατος 

αλλά δεν έχουν επαρκείς γνώσεις και κατανόηση για τις δυσλειτουργικές διατροφικές 

συνήθειες (Shisslak et al., 1987). H έρευνα χρησιµοποίησε 2 οµάδες, στην 1η στα 

άτοµα της πειραµατικής κατάστασης δόθηκε µια µικρού µήκους βιντεοταινία και 

ακολούθησε µία συζήτηση. Και η βιντεοταινία και η συζήτηση παρουσιάστηκαν από 

µία γυναίκα 23 χρονών. Στην οµάδα 2, η βιντεοταινία και η συζήτηση 

παρουσιάστηκαν από τον καθηγητή των οικονοµικών. Οι 2 οµάδες είχαν εξίσου 

θετικά αποτελέσµατα, είναι ενθαρρυντικό το ότι αυτές οι διαδικασίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από το δάσκαλο της τάξης και να ενσωµατωθούν στη διδακτέα ύλη. 

Βασιζόµενοι σε συγκρίσεις ανάµεσα στις πειραµατικές οµάδες και τις οµάδες 

ελέγχου, βρέθηκε πως το πειραµατικό πρόγραµµα και στις δύο έρευνες είχε επιτυχία 

στην αλλαγή της γνώσης των ατόµων, στις στάσεις και στις συµπεριφοριστικές 

προθέσεις που αφορούσαν κάποιες πλευρές της διατροφικής συµπεριφοράς τους  
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Υπάρχουν ορισµένα σοβαρά ζητήµατα για µελλοντική έρευνα στον τοµέα της 

πρόληψης της νευρικής βουλιµίας και των προβληµάτων διατροφής. Πρώτον, είναι 

σηµαντικό να ακολουθηθεί ο πληθυσµός «στόχος» για να καθοριστεί αν διατηρούνται 

οι αλλαγές µε το πέρασµα του χρόνου. Οι παρούσες έρευνες συµπεριέλαβαν µια 

ακολουθία ενός µήνα. Όµως προτείνεται πως µπορεί να είναι απαραίτητος κάποιος 

επιπρόσθετος έλεγχος για να αξιολογηθεί αν οι αλλαγές διατηρούνται για µια 

µεγαλύτερη χρονική περίοδο. Για να διατηρηθούν οι αλλαγές µε το πέρασµα του 

χρόνου, τα άτοµα µπορεί να χρειαστεί να εκτεθούν σε «αναµνηστικές» συνεδρίες. 

Αυτές οι επιπρόσθετες προσπάθειες µπορεί να µειώσουν την πιθανότητα πως η 

αυξηµένη γνώση και οι αλλαγµένες στάσεις θα χαθούν µε το πέρασµα του χρόνου. 

Τέλος, µια µελλοντική έρευνα πρέπει να αξιολογήσει τις συµπεριφορές για να 

καθοριστεί αν οι αλλαγµένες στάσεις και οι συµπεριφοριστικές προθέσεις 

µεταφράζονται σε πραγµατικές συµπεριφορές. Επιπλέον, µπορεί να είναι σηµαντικό 

να ερευνηθούν οι επιπτώσεις των επιρροών των συνοµηλίκων και των γονιών στις 

στάσεις και στις συµπεριφοριστικές προθέσεις.  

 Συµπερασµατικά, αυτές οι έρευνες καθόρισαν ότι οι έφηβοι ανταποκρίνονται 

θετικά σε ένα πρόγραµµα που επικεντρώνεται σε στάσεις και γνώσεις για το βάρος, 

για την δίαιτα και την κάθαρση, καθώς και για τις συµπεριφοριστικές προθέσεις για 

αποτελεσµατική δίαιτα. Επιπλέον, ένα πειραµατικό πρόγραµµα που δόθηκε από έναν 

κανονικό δάσκαλο απέδωσε τα ίδια αποτελέσµατα όπως αυτό που δόθηκε από ένα 

εξωσχολικό άτοµο. Οι µελλοντικές προσπάθειες µπορεί να χρειαστεί να 

επικεντρωθούν σε νεότερους πληθυσµούς, να χρησιµοποιήσουν συνοµηλίκους 

«ηγέτες» συζήτησης και να καθορίσουν αν οι συµπεριφοριστικές προθέσεις µπορούν 

να µεταφραστούν σε πραγµατικές συµπεριφορές (Moreno, 1993). 

Μια µελέτη σε ελληνικό πληθυσµό χρησιµοποίησε τα δύο πιο γνωστά 

ερωτηµατολόγια που διερευνούν  παραµέτρους σχετικές µε τις διαταραχές στην 

πρόσληψη τροφής (EAT-26) και (EDI)  µε σκοπό την επιδηµιολογική έρευνα. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν πως το σχήµα, βάρος και µέγεθος του σώµατος 

φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα την εφηβική ηλικία, καθώς φαίνεται µεταξύ άλλων 

και από τα υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας µε το σώµα. Ένα στα δύο κορίτσια ηλικίας 

16-17 ετών δηλώνει πως θεωρεί το βάρος του κανονικό για το ύψος και την ηλικία 

του, 2 στα 3 κορίτσια θα ήθελαν να χάσουν κιλά, ενώ 1 στα 7 ζυγίζεται καθηµερινά. 

∆ύο στα τρία κορίτσια έχουν στο παρελθόν προσπαθήσει να χάσουν κιλά µε 3 στα 4 
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από αυτά τα κορίτσια να τα έχουν καταφέρει. Ένα στα τέσσερα κορίτσια δηλώνει πως 

ήταν ένα µάλλον παχύ παιδί (Σίµος 1996). 

Επιπλέον, τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας µπορούν να συζητηθούν σε 

σχέση µε τις πολυάριθµες εκπαιδευτικές και ψυχολογικές επιπτώσεις και πιθανόν να 

τονίσουν το ρόλο του σχολείου και της οικογένειας στην ανάπτυξη θετικών 

συµπεριφορών προς τα θέµατα υγείας, όπως και να τονίσουν την ενίσχυση της 

αυτοεκτίµησης σε παιδιά και εφήβους. Ειδικά σχεδιασµένα σχολικά προγράµµατα 

που στοχεύουν (α) στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συµβουλών στους 

νέους και (β) στην πληροφόρηση και εκπαίδευση των νέων ανθρώπων και των γονιών 

για τις αρχές των υγιεινών διατροφικών συνηθειών και συµπεριφορών, µπορούν να 

ενσωµατωθούν στη γενική σχολική διδακτέα ύλη. Παρά το γεγονός ότι η γονική 

υποστήριξη δεν αξιολογήθηκε στην παρούσα έρευνα, θα µπορούσαµε να προτείνουµε 

πως η γονική συµµετοχή στην εκπαίδευση των εφήβων πρέπει να ενθαρρύνεται. Η 

γονική συµµετοχή είναι σηµαντική για αρκετούς λόγους όπως για την καλύτερη 

κατανόηση των αναγκών των µαθητών από τους γονείς, για την αποτελεσµατικότητα 

των γονιών στην υποστήριξη των εφήβων, για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

και συµπεριφορών των εφήβων για έναν πιο θετικό τρόπο ζωής (Koutrouba, et. al. 

2009). 

       Συµπερασµατικά τα αποτελέσµατα ερευνών κατά τις οποίες έγιναν 

κάποιες προσπάθειες πρόληψης ήταν ενθαρρυντικά. Τα παιδιά που συµµετείχαν 

παρουσίασαν βελτίωση στο τρόπο που αντιµετωπίζουν τα µέσα ενηµέρωσης, το πώς 

αντιλαµβάνονται το σώµα τους καθώς και υγιείς τρόπους για να ελέγχουν το βάρος 

του σώµατός τους. Τα σχολεία µπορούν να αποτελέσουν τα µέσα για ενηµέρωση, 

εκπαίδευση και µεταφορά των σωστών µηνυµάτων προς τα παιδιά αυτής της τόσο 

κρίσιµης ηλικίας (Χατζηγεωργίου, 2004). Τι θα πρέπει όµως να περιλαµβάνεται σε 

ένα πρόγραµµα πρόληψης;  

        Η κατανόηση του ρόλου των πολιτισµικών δυνάµεων στην ανάπτυξη 

διατροφικών διαταραχών προτείνει κάποιες γενικές αρχές και οδηγίες για θεραπεία 

και για προληπτική παρέµβαση, ειδικά για τον αυξανόµενο αριθµό σε µη δυτικούς 

πολιτισµούς. Πρώτον, υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη να δυναµωθούν και/ή να ενισχυθούν 

οι παραδοσιακές πολιτισµικές πεποιθήσεις και πρακτικές, ειδικά αυτές που ενισχύουν 

την αυτοεκτίµηση και την αυτοαντίληψη. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει την 

ενδυνάµωση της εθνικής ταυτότητας και την τοποθέτηση της εικόνας του σώµατος 
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στην ευρύτερη έννοια της εικόνας που έχουµε για τον εαυτό µας. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί µέσω µιας πολιτισµικά ικανής προσέγγισης για θεραπεία και πρόληψη. 

(Pumariega, 1997). Μία άλλη έµφαση στη θεραπεία και την πρόληψη θα έπρεπε να 

είναι η ενδυνάµωση της γυναικείας ταυτότητας, µε περισσότερες επιλογές για τον 

ορισµό του ρόλου, για την ταυτοποίηση, για τα κατορθώµατα και για τα ιδανικά της 

γυναικείας ελκυστικότητας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε πολλούς τρόπους, 

συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευτικών προγραµµάτων για κορίτσια, πρότυπα 

ρόλων, και συνειδητές προσπάθειες να αυξηθεί η επίγνωση της ανάγκης για υγιή και 

ρεαλιστικά ιδανικά οµορφιάς. 

Η αυξηµένη κατανόηση του ρόλου του πολιτισµού στην ανάπτυξη 

διατροφικών διαταραχών παρέχει µοναδικές ευκαιρίες για προληπτικές ενέργειες και 

πρόληψη. Η εκτίµηση των πιθανών επιπτώσεων της αλλαγής του πολιτισµού µπορεί 

να χρησιµεύσει ως προγνωστική, δηλαδή ότι τα άτοµα και οι κοινωνίες που µπαίνουν 

σε περιόδους αλλαγής, µπορεί να διατρέχουν περισσότερο κίνδυνο και µπορούν να 

επωφεληθούν από τα προληπτικά µέτρα (Miller, 2001). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2.1.Σκοπός της Έρευνας 

        Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των διατροφικών 

συµπεριφορών ελληνίδων µαθητριών εφηβικής ηλικίας. Σχετικά µε την διερεύνηση 

των ∆ΠΤ σε ελληνικό εφηβικό πληθυσµό, υπάρχει πιο πρόσφατη η έρευνα των 

Yannakoulia et. al. (2004) η οποία έλεγξε τις διαταραγµένες συµπεριφορές σε 

εφηβικό πληθυσµό στην Αθήνα και παρουσίασε το 7,3% των αγοριών και το 20,3% 

των κοριτσιών ως έχοντες προβλήµατα σχετικά µε την πρόσληψη τροφής τους. 

Επίσης η συγκεκριµένη έρευνα φανέρωσε σηµαντική αύξηση των ∆ΠΤ σε διάστηµα 

20 ετών. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε να πραγµατοποιηθεί έλεγχος για την ύπαρξη 

πιθανών διαταραγµένων συµπεριφορών σε εφηβικό πληθυσµό εκτός Αθηνών. Οι 

επιµέρους στόχοι της έρευνας είναι οι εξής: 

1. Η διερεύνηση των συµπεριφορών των µαθητριών σχετικά µε την 

πρόσληψη τροφής και των αντιλήψεων για το σχήµα και βάρος του 

σώµατός τους. Τα παραπάνω προκύπτουν από τις βαθµολογίες των 

µαθητριών στα επιµέρους ερωτηµατολόγια EAT-26, EDI, BSQ και τις 

υποκλίµακές τους 

2. Η συσχέτιση των παραπάνω µε το ∆είκτη Μάζας Σώµατος των µαθητριών 

όπως αυτός εξήχθη από τα στοιχεία για ύψος και βάρος που δηλώθηκαν 

από τις έφηβες. 

3. Η σύγκριση των βαθµολογιών των µαθητριών στα ερωτηµατολόγια µε 

παλαιότερες ελληνικές έρευνες αλλά και έρευνες άλλων χωρών. 

 

 

2.2.Υλικό και µέθοδος 

        Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 449 κορίτσια ηλικίας 14-18 ετών 

(µέση ηλικία 16 έτη). Τα κορίτσια φοιτούσαν στις τάξεις Β, Γ Γυµνασίου και Α, Β, Γ 
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Λυκείου και προέρχονταν από 4 γυµνάσια και 4 Λύκεια της πόλης της Καβάλας. Η 

επιλογή αυτών των Γυµνασίων και Λυκείων έγινε µε κλήρωση ώστε να εξασφαλιστεί 

το τυχαίο του δείγµατος και περαιτέρω το τελικό δείγµα να είναι το δυνατόν πιο 

αντιπροσωπευτικό. Τα σχολεία συνολικά βρίσκονται στην πόλη της Καβάλας οπότε 

δεν υπήρχαν κοινωνικές διαφορές όπως θα συνέβαινε πιθανά σε µια έρευνα της 

οποίας το δείγµα θα προέρχονταν από διάφορες συνοικίες µεγαλούπολης και συνεπώς 

θα υπήρχαν κοινωνικές διαφορές. Τα σχολεία τα οποία κληρώθηκαν και τελικά οι 

µαθήτριες των οποίων συµµετείχαν στην έρευνα ήταν τα εξής: 2ο Γυµνάσιο, 7ο 

Γυµνάσιο, Μουσικό Γυµνάσιο-Λύκειο, 1ο Λύκειο, 2ο Λύκειο, 6ο Λύκειο. Η κατανοµή 

των µαθητριών ανά σχολείο παρουσιάζεται στον πίνακα Α.      

   

Α. Πίνακας κατανοµής των µαθητριών ανά σχολείο           

 
2ο 

γυµνάσιο 

7ο 

γυµνάσιο 

Μουσικό 

γυµνάσιο 

Μουσικό 

λύκειο 

1ο 

λύκειο 

2ο 

λύκειο 

6ο 

λύκειο 

Αριθµός 

κοριτσιών 
60 55 24 7 140 100 68 

 

 

Στις µαθήτριες µοιράστηκαν τα ερωτηµατολόγια (περιγράφονται στη µέθοδο). 

Καµία µαθήτρια δεν αρνήθηκε να λάβει µέρος στην έρευνα. Πολλές από τις 

µαθήτριες ζητούσαν επιβεβαίωση για το ανώνυµο των ερωτηµατολογίων. Η 

συνεργασία υπήρξε άριστη και χωρίς προβλήµατα εξαιτίας της προθυµίας των ίδιων 

των µαθητριών αλλά και των καθηγητών των σχολείων οι οποίοι βοήθησαν στη 

οµαλή διεξαγωγή της µέσα στο σχολικό πλαίσιο.  

 

 

2.3.Μέθοδος 

        Το ερωτηµατολόγιο που µοιράστηκε και συµπληρώθηκε από τις 

µαθήτριες αποτελούνταν από 2 µέρη. Το πρώτο µέρος περιλάµβανε τα δηµογραφικά 

στοιχεία. Αυτά ορίστηκαν ως ονοµατεπώνυµο ή αρχικά γράµµατα του 

ονοµατεπώνυµου, στοιχεία που αφορούσαν το βάρος και το ύψος των µαθητριών, την 

ηµεροµηνία κατά προσέγγιση της τελευταίας φοράς που ζυγίστηκε, καθώς και το 

µέσο όρο του τελευταίου τετραµήνου. Επίσης ζητήθηκαν στοιχεία σχετικά µε το 
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οικογενειακό περιβάλλον και τα ενδιαφέροντα ή εξωσχολικές δραστηριότητες των 

µαθητριών. Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου αποτελούνταν από τις ελληνικές 

µεταφράσεις των ειδικών ερωτηµατολογίων  Eating Attitudes Test (EAT-26) (Garner, 

Olmsted & Garfinkel  1982), Eating Disorder Inventory (EDI) (Garner, Olmsted & 

Polivy, 1983, Βάρσου & Τρίκκας, 1991 για την µετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα), Body Shape Questionnaire (BSQ) (Cooper). 

 

 

2.3.1.Πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου: 

        Α. Γενικά ∆ηµογραφικά: Το ερωτηµατολόγιο ήταν ανώνυµο για τις 

µαθήτριες που δεν επιθυµούσαν να αναφέρουν τα ακριβή στοιχεία σχετικά µε το 

όνοµα και το επώνυµό τους. ∆όθηκε στις µαθήτριες η επιλογή είτε να συµπληρώσουν 

πλήρως το ονοµατεπώνυµό τους είτε να συµπληρώσουν τα αρχικά τους. Τα αρχικά 

αυτά µαζί µε την ηµεροµηνία γέννησης και το σχολείο φοίτησης εξασφάλισαν την 

δυνατότητα εύρεσης των µαθητριών για πιθανή µελλοντική έρευνα. Συµπληρωµατικά 

στο ονοµατεπώνυµο, ήταν η ηµεροµηνία γέννησης, η ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου, το ύψος και το βάρος καθώς και η ηµεροµηνία της τελευταίας 

φοράς που ζυγίστηκε. Ζητήθηκε επίσης ο αριθµός των µελών της οικογένειας, ο 

µέσος όρος της βαθµολογίας της µαθήτριας για το τελευταίο τετράµηνο όπως επίσης 

και οι εξωσχολικές δραστηριότητές της. Σηµειώνεται ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν στις 

συσχετίσεις όλα τα στοιχεία που ελήφθησαν από τα δηµογραφικά. 

 

        Β. Ειδικά ερωτηµατολόγια: Οι κλίµακες οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν 

ήταν οι κλίµακες «Ερωτηµατολόγιο Συνηθειών ∆ιατροφής» - Eating Attitudes Test 

(EAT-26), Eating Disorder Inventory (EDI) και Body Shape Questionnaire (BSQ).  

Οι κλίµακες Eat-26 και EDI χρησιµοποιήθηκαν όπως µεταφράστηκαν στην ελληνική 

γλώσσα από τους Ε, Βάρσου και Γ. Τρίκκα της Ψυχιατρικής Κλινικής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το ερωτηµατολόγιο BSQ µεταφράστηκε µε τη µέθοδο 

αµφίδροµης µετάφρασης και προσαρµόστηκε όσο το δυνατόν περισσότερο σε 

ορολογία που ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγµατικότητα. Ο Cooper  

παραχώρησε την άδειά του για χρησιµοποίηση της συγκεκριµένης κλίµακας. 
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2.4.Περιγραφή ερωτηµατολογίων: 

 

«Ερωτηµατολόγιο Συνηθειών ∆ιατροφής» - Eating Attitudes Test (EAT-26) 

 

        Το ΕΑΤ-26 αποτελεί µια κλίµακα εκτίµησης των διαθέσεων, των 

στάσεων και των συµπεριφορών σχετικών µε τη Ψυχογενή Ανορεξία.  Είναι ένα 

ερωτηµατολόγιο αυτό-αναφοράς και ο σχεδιασµός του το καθιστά οικονοµικό και 

στο κόστος της χορήγησής του αλλά και στο χρόνο που χρειάζεται κανείς για να το 

συµπληρώσει. Το EAT-26 είναι η αναθεωρηµένη έκδοση της αρχικής µορφής του 

ΕΑΤ. Το αρχικό ΕΑΤ αποτελούνταν από 40 θέµατα των οποίων το άθροισµα έδινε 

ένα συνολικό σκορ σχετικά µε τα συµπτώµατα της ΨΑ (Garner & Garfinkel, 1979). Η 

αναθεωρηµένη έκδοση ΕΑΤ-26 διατηρεί 26 από τα αρχικά 40 θέµατα και εµπεριέχει 

τρεις διαφορετικές υποκλίµακες: «∆ίαιτα»: εκτιµά τον βαθµό αποφυγής τροφών 

παχυντικών και την ενασχόληση κάπποιου µε το να είναι αδύνατος. «Βουλιµία»: 

εκτιµά σκέψεις που επαναλαµβάνονται και δεν ελέγχονται σχετικά µε την τροφή 

καθώς και συµπτώµατα βουλιµίας. «Στοµατικός έλεγχος»: η υποκλίµακα αυτή 

αξιολογεί το βαθµό αυτό-ελέγχου σχετικά µε την πρόσληψη τροφής καθώς και τις 

σκέψεις πίεσης από άλλους ώστε να προσθέσει βάρος. Κάθε θέµα- ερώτηση του 

ΕΑΤ-26 απαντάται σε κλίµακα 6 βαθµίδων (Πάντοτε, Συνήθως, Συχνά, Μερικές 

Φορές, Σπάνια, Ποτέ) ούτως ώστε ο απαντών να συµπληρώνει κατά πόσο κάθε θέµα 

ισχύει για τον ίδιο ή όχι. (Garner et el., 1982). 

Το ΕΑΤ αναπτύχθηκε έχοντας ως στόχο τη χρησιµοποίηση του ως 

προγνωστικό δείκτη για εµφάνιση της ΝΑ και ΝΒ. Εκτός όµως από την πρόγνωση, 

άλλος σκοπός της δηµιουργίας του ήταν ο βαθµός βελτίωσης στις συγκεκριµένες 

διαταραχές. Σηµειώνεται ότι το ΕΑΤ έχει σηµειώσει επιτυχία στην αναγνώριση ∆ΠΤ 

σε µη κλινικό δείγµα. Πολλές οι έρευνες σε σπουδάστριες και σπουδαστές στις οποίες 

το ΕΑΤ χρησιµοποιήθηκε για να εκτιµήσει πιθανή συχνότητα εµφάνισης ΨΑ. 

(Garner, 1980 ; Σίµος, 1993). Το  ΕΑΤ-26 είναι ερωτηµατολόγιο που φαίνεται να 

χρησιµοποιείται συχνότερα σε έρευνες για εντοπισµό περιπτώσεων νευρικής 

ανορεξίας σε οµάδες υψηλού κινδύνου για την διαταραχή (Garner & Garfinkel, 1980) 

καθώς και για τον εντοπισµό αφύσικων διατροφικών συνηθειών ανάµεσα σε 

σπουδαστές κολεγίου. 
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«Ερωτηµατολόγιο ∆ιαταραχής Πρόσληψης Τροφής» (Eating Disorder Inventory 

– EDI) 

Ο σκοπός της δηµιουργίας του EDI ήταν η αξιολόγηση ενός αριθµού 

συµπεριφορών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών που είναι συχνές στην ΨΑ και 

ΨΒ. Περιγράφεται ως ένα πολύπλευρο όργανο σχεδιασµένο να αξιολογεί ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε τη νευρική ανορεξία και τη βουλιµία. Η 

αιτιολόγηση για την ανάπτυξη του EDI βασίζεται στην εξελισσόµενη αναγνώριση ότι 

η νευρική ανορεξία είναι µια πολυδιάστατη διαταραχή µε σηµαντική ψυχολογική 

µεταβλητότητα διαµέσου του ετερογενή πληθυσµού ασθενών. (Beumont et al., 1981, 

Dally and Gomez, 1979, Garfinkel and Garner, 1982, Garner and Garfinkel, 1980). 

Ο Strober αναγνώρισε οµογενείς υπο-τόπους της νευρικής ανορεξίας που 

βασίζονται σε κλινική συµπτωµατολογία και σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας που 

προέκυψαν από προφίλ MMPI. Η σκιαγράφηση και η πιο ακριβής µέτρηση των 

ψυχολογικών χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν τις οµάδες µπορεί να είναι 

σχετικές µε την κατανόηση και τη θεραπεία και της νευρικής ανορεξίας και της 

βουλιµίας. Επίσης, το να αναγνωρίζονται διακριτές ψυχολογικές τυπολογίες µπορεί 

να αποκαλύψει χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα άτοµα µε νευρική ανορεξία απ’ 

αυτούς που είχαν σηµαντικά συµπτώµατα της διαταραχής, αλλά που µπορεί να είναι 

λιγότερο διαταραγµένοι ψυχολογικά. Το EDI περισσότερο επινοήθηκε, παρά 

βασίστηκε σε υπάρχουσες µετρήσεις προσωπικότητας, καθώς τα συνηθισµένα τεστ 

δεν απευθύνονται επαρκώς στα γνωστικά και τα συµπεριφορικά χαρακτηριστικά που 

συχνά παρατηρούνται κλινικά στη νευρική ανορεξία. (Garner, 1983) 

Το EDI είναι ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς το οποίο περιέχει 64 θέµατα τα 

οποία ταξινοµούνται σε οκτώ υποκλίµακες (Garner, Olmsted, Polivy, 1983). Η 

αξιοπιστία του EDI καθιερώθηκε για όλες τις υποκλίµακές του. 

Παρόρµηση για λεπτότητα: σε αυτήν την κλίµακα περιγράφεται η υπερβολική 

ενασχόληση µε τη δίαιτα, η υπερβολική ενασχόληση µε το βάρος του σώµατος και 

την ενασχόληση µε στόχο την απόκτηση ενός ιδιαίτερα αδύνατου σώµατος. 

Βουλιµία: η συγκεκριµένη υποκλίµακα εκτιµά την τάση για επεισόδια µη 

ελεγχόµενης υπερφαγίας (δηλαδή βουλιµικά επεισόδια) και την παρόρµηση για 

προκλητούς εµέτους. 
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∆υσαρέσκεια µε το σώµα: εκτιµά την αντίληψη ότι συγκεκριµένα µέρη του 

σώµατος είναι υπερβολικά µεγάλα. Τέτοια µέρη του σώµατος προσδιορίζονται ως 

µέρη τα οποία συνδέονται µε αλλαγές στο σώµα ή µε αύξηση του λίπους κατά την 

εφηβεία (λεκάνη, γλουτοί, µηροί). 

Αναποτελεσµατικότητα: Η υποκλίµακα αυτή αξιολογεί γενικά αισθήµατα 

ανεπάρκειας, αναξιότητας, ανασφάλειας και την αίσθηση ότι κάποιος δεν έχει τον 

έλεγχο στη ζωή του. 

Τελειοθηρία : Στην υποκλίµακα αυτή αξιολογείται η υπερβολική προσπάθεια 

για επίτευξη του τέλειου αποτελέσµατος. 

∆ιαπροσωπική ∆υσπιστία: αυτή η κλίµακα περιγράφει την απροθυµία του 

ατόµου για σύναψη στενών σχέσεων. 

Ενδοδεκτική αντίληψη: εκτιµά µια µείωση της ικανότητας να αναγνωρίζει 

κάποιος τα συναισθήµατά του και το αίσθηµα της πείνας και του κορεσµού. 

Φόβοι ενηλικίωσης: η υποκλίµακα αυτή µετράει την επιθυµία κάποιου να 

επιστρέψει στην ασφάλεια που της προεφηβικής ηλικίας εξαιτίας των υπερβολικών 

απαιτήσεων της ενήλικης ζωής.  

Οι κλίµακες οι οποίες σχετίζονται µε στάσεις και συµπεριφορές σχετικά µε το 

σχήµα και το βάρος του σώµατος είναι οι : Παρόρµηση για λεπτότητα, Βουλιµία, 

∆υσαρέσκεια µε το σώµα. Οι υπόλοιπες υποκλίµακες αναφέρονται σε ψυχολογικές 

διαστάσεις. (Garner, 1983) 

Το ΕDI δηµιουργήθηκε και εφαρµόστηκε έχοντας ως στόχο εκτός από την 

αξιολόγηση κλινικών παραµέτρων να συµπεριλάβει και τις ψυχολογικές παραµέτρους 

οι οποίες συνδέονται µε τις ∆ΠΤ. Ως τέτοιες αναφέρονται η αφοσίωση στο στόχο για 

ένα αδύνατο σώµα, τη διαταραχή της εικόνας του σώµατος, υψηλούς στόχους και 

τάση για κατάκτηση του τέλειου, αίσθηση αναποτελεσµατικότητας και ανικανότητα 

αναγνώρισης συναισθηµάτων και αισθηµάτων πείνας και κορεσµού. Σε αυτά 

προστίθεται ο φόβος της ενηλικίωσης. Ο συνυπολογισµός αυτών των παραµέτρων 

κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός καθώς οι ∆ΠΤ διέπονται από ιδιαίτερη ετερογένεια. 

(Hilde Burch, 1973). 

To ΕDI θεωρείται έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης καθώς έχει 

εφαρµοστεί σε µεγάλο αριθµό ερευνών (3 έρευνες EDI). Η ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων της βαθµολογίας του EDI γίνεται ως εξής: υψηλότερες τιµές τείνουν 

προς υψηλότερη ψυχοπαθολογία. Σε  µη κλινικό δείγµα το ερωτηµατολόγιο 
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χρησιµοποιείται ως µέσο αναγνώρισης των ατόµων που πιθανόν να ασχολούνται άνω 

του φυσιολογικού ορίου µε το βάρος τους και γενικά να υπάρχουν πιθανότητες να 

υπάρχει κάποια ψυχοπαθολογία. Τα άτοµα που σηµειώνουν υψηλή βαθµολογία στο 

ερωτηµατολόγιο EDI  ίσως αποτελούν οµάδα υψηλού κινδύνου για εµφάνιση ∆ΠΤ 

δηλαδή ΨΑ και ΨΒ. (EDI Garner &…) 

To EDI έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε πολυάριθµες έρευνες σε µαθητικό 

πληθυσµό, πράγµα που το καθιστά ένα κατάλληλο εργαλείο. 

 

«Ερωτηµατολόγιο Σχήµατος Σώµατος» (Body Shape Questionnaire, BSQ) 

 

      Οι ανησυχίες για το σχήµα του σώµατος είναι συνηθισµένες στις νέες 

γυναίκες των ∆υτικών πολιτισµών και, σε ακραία µορφή, αποτελούν κεντρικό 

χαρακτηριστικό των διατροφικών διαταραχών της νευρικής ανορεξίας και της 

νευρικής βουλιµίας. Μέχρι πρόσφατα δεν είχε υπάρξει καµία ικανοποιητική µέτρηση 

γι’ αυτές τις ανησυχίες. Γι’ αυτό το λόγο αναπτύχθηκε ένα αυτό-αναφορικό εργαλείο, 

το BSQ. 

      Το BSQ είναι µια αυτό-αναφορική µέτρηση για το σχήµα του σώµατος, 

ειδικά για τη φαινοµενική εµπειρία του «να νιώθεις  χοντρός».Παρέχει ένα µέσο για 

τη διερεύνηση του ρόλου της ανησυχίας για το σχήµα του σώµατος στην ανάπτυξη, 

την διατήρηση και τη θεραπεία της νευρικής ανορεξίας και της νευρικής βουλιµίας. 

      Η σηµαντικότητα των ανησυχιών για το σχήµα του σώµατος στην 

ανάπτυξη και τη διατήρηση της νευρικής ανορεξίας και της νευρικής βουλιµίας δεν 

είναι ξεκάθαρη. ∆εν είναι επίσης ξεκάθαρο το πώς αυτή η άποψη αυτών των 

διαταραχών σχετίζεται µε άλλα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης ψυχοπαθολογίας 

τους, όπως η υπερεκτίµηση του µεγέθους του σώµατος, ή πώς σχετίζεται µε απόψεις 

της γενικής ψυχοπαθολογίας τους, όπως η κατάθλιψη. ∆εν είναι επίσης γνωστό αν οι 

ανησυχίες για το σχήµα του σώµατος σχετίζονται µε την ανταπόκριση στη θεραπεία. 

Το BSQ παρέχει ένα µέσο για να ερευνηθούν αυτά τα θέµατα (Cooper, 1987). 

Το ερωτηµατολόγιο BSQ  αποτελείται από 34 ερωτήσεις  στις οποίες ο 

απαντών επιλέγει από µια 6βαθµη κλίµακα (από το 1 έως το 6 µε το ένα να σηµαίνει 

«ποτέ» και το 6 να σηµαίνει «πάντα») το βαθµό που περιγράφει ακριβέστερα την ισχύ 

της κάθε ερώτησης για τον εαυτό του (Cooper, 1987). Σηµειώνεται ότι το BSQ δεν 

έχει µεταφραστεί και σταθµιστεί µέχρι στιγµής στην Ελλάδα. Στην παρούσα έρευνα 
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το ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε µε τη µέθοδο τυπικής και αµφίδροµης µετάφρασης 

(back translation). Το ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε από την αγγλική στην ελληνική 

και έπειτα από την αγγλική στην ελληνική. Η µέθοδος αυτή αυξάνει την αξιοπιστία 

και την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου που επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί στην 

ελληνική. Επίσης, εξαιτίας των όρων ψυχοπαθολογίας, το ερωτηµατολόγιο 

διορθώθηκε από ψυχίατρο ώστε να αποδοθούν µε ακρίβεια και σαφήνεια οι ορισµοί 

και περαιτέρω το νόηµα των ερωτήσεων. Τέλος σηµειώνεται ότι ζητήθηκε και δόθηκε 

άδεια για την µετάφραση και χρήση του στην παρούσα έρευνα από τον Cooper ο 

οποίος δηµιούργησε το BSQ. 
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               ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  

              ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1. Εισαγωγή 

Για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς της 

παρούσας µελέτης χρησιµοποιήθηκε µια συγκεκριµένη µεθοδολογία όσον αφορά 

στην στατιστική ανάλυση. Πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Μελετήθηκαν τα γενικά δηµογραφικά στοιχεία (ηλικία και ∆είκτης Μάζας 

Σώµατος)  

2. Εξήχθησαν οι µέσοι όροι για τα ερωτηµατολόγια ΕΑΤ-26, EDI και BSQ. 

3. Κωδικοποιήθηκαν οι οµάδες που σηµείωσαν υψηλή βαθµολογία στο ΕΑΤ-

26 (υψηλή βαθµολογία αντιστοιχεί σε βαθµολογία άνω του ορίου όπως 

αυτό ορίστηκε από τους δηµιουργούς του). 

4. Μελετήθηκαν οι συσχετίσεις µεταξύ των 3 ερωτηµατολογίων και των 

υποκλιµάκων των ερωτηµατολογίων καθώς και των ερωτηµατολογίων 

µεταξύ τους. 

5. Μελετήθηκαν οι συσχετίσεις µεταξύ των 3 ερωτηµατολογίων και 

υποκλιµάκων των ερωτηµατολογίων µε το ∆ΜΣ των µαθητριών.  

Ακολουθούν τα ευρήµατα της έρευνας. 

 

 

3.2. ∆ηµογραφικά στοιχεία 

Τον συνολικό πληθυσµό της έρευνας αποτέλεσαν 449 κορίτσια, µέσης ηλικίας 

16 ετών (Τ.α.= 1.09) και µε µέση βαθµολογία τετραµήνου ίση µε 17.4  (Τ.α =1.68). 

Το µέσο ύψος τους ήταν 1.66 m (Τ.α = 5.77, η* = 434) µε εύρος 1,50-1,87m. Το µέσο 

βάρος τους ήταν 57 Kg (Τ.α = 8.4, η*= 426) µε εύρος 40-94 kg.  

 

(όπου η* = αριθµός δείγµατος µιας και δεν απάντησαν όλα τα κορίτσια σε 

ερωτήσεις σχετικά µε το ύψος, το βάρος και τη βαθµολογία). 
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Ο µέσος ∆είκτης Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ= Βάρος/(Ύψος Χ Ύψος)) ήταν 20,64 

(Τ.α=2,65) µε εύρος 14,17-30,69 (πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1: Περιγραφικά Στατιστικά / ∆ηµογραφικά 

Παράγοντας Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος όρος Τυπική Απόκλιση 

Ηλικία 14,0 18,0 15,989 1,0923 

Ύψος 150 187 166,40 5,778 

Βάρος 40 94 57,13 8,455 

∆ΜΣ 14,17 30,69 20,6494 2,65130 

Ακολουθεί ανάλυση των παραγόντων «Ηλικία» και «∆είκτη Μάζας 

Σώµατος». Ο ∆ΜΣ αποτελεί αποτέλεσµα της συνάρτησης «Βάρος/(Ύψος Χ Ύψος)» 

και είναι η τιµή αυτή η οποία κατηγοριοποιεί τις µαθήτριες σε κατηγορίες, ανάλογα 

αν έχουν ελλιπές, φυσιολογικό ή άνω του φυσιολογικού βάρος. 

 

Α. Ηλικία 

Ως προς την ηλικία, τα περισσότερα κορίτσια (34,1%) ήταν 16 ετών, το 31,2% 

των µαθητριών 17 ετών, το 16,9% 15 ετών, το 12,5% 14 ετών και το 5,3% 18 ετών 

(πίνακας 2). Το µεγαλύτερο ποσοστό των έφηβων οι οποίες απάντησαν το 

ερωτηµατολόγιο ήταν στην ηλικία των 16 ετών. 

 

Πίνακας 2: Ηλικία 

Ηλικία σε έτη Συχνότητα Ποσοστό επί % 

14 56 12,5 

15 76 16,9 

16 153 34,1 

17 140 31,2 

18 24 5,3 
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Β. ∆είκτης µάζας σώµατος (∆ΜΣ) 

 

        Σχετικά µε το ∆είκτη Μάζας Σώµατος και πριν παρατεθούν τα 

αποτελέσµατα σηµειώνεται η διεθνής κατηγοριοποίηση σύµφωνα µε το ∆ΜΣ η οποία 

κατατάσσει τα άτοµα µε ∆ΜΣ < 20 ως «ελλειποβαρή», άτοµα µε ∆ΜΣ από 20 έως 25 

«µε φυσιολογικό βάρος» και άτοµα µε ∆ΜΣ > 25 ως «υπέρβαρα». Ακολουθούν τα 

ευρήµατα: 

        ∆είκτη Μάζας Σώµατος µικρότερο του 20 φάνηκαν να έχουν 44,8% (189 

κορίτσια). Το 49,5% (209 κορίτσια) των έφηβων µαθητριών δήλωσαν στοιχεία τα 

οποία βάσει της συνάρτησης εξήγαγαν ∆ΜΣ ανάµεσα σε 20 και 25, το ποσοστό αυτό 

φαίνεται να είναι το µεγαλύτερο. Οι λιγότερες µαθήτριες  και συγκεκριµένα το 5,7% 

(24 κορίτσια) δήλωσαν ότι είχαν ∆ΜΣ άνω του 25 (πίνακας 3). Η ερµηνεία των 

ευρηµάτων ακολουθεί στη συζήτηση. 

 

 

Πίνακας 3: ∆είκτης Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ) 

 Συχνότητα Ποσοστό επί % 

∆ΜΣ<20 189 44,8 

∆ΜΣ=20-25 209 49,5 

∆ΜΣ>25 24 5,7 

Σύνολο 422 100 

 

 

∆ΜΣ ανά ηλικιακή κατηγορία 

      Παρατηρώντας τις µέσες τιµές του ∆ΜΣ (πίνακας 5) ανά ηλικιακή κατηγορία 

φαίνεται πως χαµηλότερο ∆ΜΣ έχουν οι 14χρονες µαθήτριες ενώ όλες οι υπόλοιπες 

ηλικιακές οµάδες έχουν ∆ΜΣ που κυµαίνεται από το 19,44 των 14χρονων έως 20,84 

των 16χρονων. Από την ANOVA φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ της ηλικιακής οµάδας και του ∆ΜΣ (F=3,97 p=0,004 δηλαδή 

p<0,05). Οι 14χρονες µαθήτριες λοιπόν φαίνεται να έχουν µικρότερο ∆ΜΣ από τις 

υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες  όπου παρατηρείται οµοιογένεια. 
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Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι µέσες τιµές του ∆ΜΣ κινούνται στα 

κατώτατα όρια του φυσιολογικού (περίπου 20) µε την οµάδα των 14χρονων 

µαθητριών να χαρακτηρίζεται «ελλειποβαρής». Σηµειώνεται και πάλι ότι στα 

ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς ενέχει ο κίνδυνος του ψεύδους εκ µέρος των 

υποκειµένων. Σίγουρα όµως ένα τέτοιο εύρηµα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. 

 

 

Πίνακας 5: Σύγκριση ∆είκτη Μάζας Σώµατος ανά 

ηλικιακή κατηγορία 

Ηλικία Μ.ο Τ.α 

14 19,4434 2,36651 

15 20,3695 2,89423 

16 20,8472 2,31168 

17 21,0476 2,87355 

18 20,8241 2,70310 

Συνολικό 20,6482 2,65692 

 

 

 

3.3.Αξιοπιστία των ερωτηµατολογίων 

        Η ανάλυση της αξιοπιστίας (reliability) µιας κλίµακας προσπαθεί να 

απαντήσει στο αν η κλίµακα έχει εσωτερική συνέπεια / σταθερότητα (internally 

consistent). Επεξηγώντας κανείς θα έλεγε ότι προσπαθεί να απαντηθεί το αν µια 

σειρά θεµάτων της κλίµακας οµαδοποιούνται έτσι ώστε να µπορούν να αξιολογούν 

ένα και µόνο εννοιολογικό κατασκεύασµα. Συνήθως η εσωτερική εγκυρότητα µιας 

κλίµακας αξιολογείται βάσει του Συντελεστή Αξιοπιστίας Άλφα (Cronbach’s Alpha) 

µε τιµές που κυµαίνονται από 0 έως 1. Για να θεωρείται µια κλίµακα εσωτερικά 

συνεπής θα πρέπει ο συντελεστής Άλφα να παίρνει τιµή άνω του 0.60.  

        Για τον έλεγχο αξιοπιστίας των ερωτηµατολογίων  έγινε χρήση του 

στατιστικού µέτρου Cronbach Alpha. Συγκεκριµένα, για την εκτίµηση της 
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αξιοπιστίας των ΕΑΤ-26, EDI και BSQ χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό µέτρο 

Cronbach Alpha. Σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία µια τιµή του µέτρου που 

βρίσκεται πάνω από το 0,7 αποτελεί κριτήριο αξιόπιστης κλίµακας (Nunnally, 1978). 

      Ακολουθήθηκε η παραγοντική δοµή έτσι όπως προτείνεται από τους 

δηµιουργούς των ερωτηµατολογίων και όπως έχει χρησιµοποιηθεί από πολλές έρευνες και 

στην Ελλάδα (Σίµος 1993, Yannakoulia 2004). 

 

Αξιοπιστία Ερωτηµατολογίων  ΕΑΤ-26, BSQ-34, EDI. 

       Σχετικά µε την ανάλυση της αξιοπιστίας του ΕΑΤ-26 και ως ενιαία κλίµακα 

αλλά και µε την ανάλυση των υποκλιµάκων του (για 435 ερωτηµατολόγια) υπολογίστηκαν 

τα παρακάτω Άλφα (Standardized Item Alphas): 

      Σύµφωνα µε αυτό η συνολική κλίµακα ΕΑΤ-26 και η υποκλίµακα «∆ίαιτα» 

επιβεβαιώνουν µια υψηλή αξιοπιστία (0,78 και 0,67 αντίστοιχα). Οι υποκλίµακες 

«Βουλιµία» και Στοµατικός Έλεγχος εµφανίζουν χαµηλότερη αξιοπιστία µε την βουλιµία 

να παρουσιάζει σίγουρα αποδεκτή εσωτερική συνέπεια µε τιµή 0,57. Η υποκλίµακα 

«στοµατικός έλεγχος» είχε τιµή Άλφα 0,53. 

Σχετικά µε την ανάλυση της αξιοπιστίας του BSQ-34 ως ενιαία κλίµακα (για 435 

ερωτηµατολόγια) υπολογίστηκε Άλφα (0,97). Ο δείκτης Άλφα στο συγκεκριµένο 

ερωτηµατολόγιο παρουσιάζεται ιδιαίτερα υψηλός για το σύνολο των 34 ερωτήσεων. Αυτή 

η τιµή εξασφαλίζει ιδιαίτερα υψηλή εσωτερική συνέπεια για την κλίµακα. 

      Η ανάλυση της αξιοπιστίας του EDI ως σύνολο αλλά και των 

υποκλιµάκων του, σε ένα σύνολο 435 ερωτηµατολογίων παρουσίασε συνολικό  Άλφα 

υψηλότερο από (0,60). Ο δείκτης Άλφα στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα υψηλός για το σύνολο των 64 ερωτήσεων µε τιµή 0,93. Το 

ίδιο συµβαίνει και µε τις υποκλίµακες «δυσαρέσκεια µε το σώµα» (άλφα = 0,89) και 

«παρόρµηση για λεπτότητα» (άλφα = 0,86). Χαµηλότερο δείκτη έχει η υποκλίµακα 

«βουλιµία» (άλφα = 0,67) σίγουρα όµως είναι αποδεκτή η εγκυρότητα. Οι 

υποκλίµακες «βουλιµία» του ερωτηµατολογίου EDI και η υποκλίµακα «στοµατικός 

έλεγχος» του ερωτηµατολογίου παρουσιάζουν χαµηλές τιµές Άλφα κάτι όµως που 

συναντάται και σε άλλες έρευνες (Σίµος, 1993) . 
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3.4. Μέσοι όροι των ερωτηµατολογίων 

 

Α. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις των ερωτηµατολογίων 

ΕΑΤ-26, BSQ-34 και  EDI και των υποκλιµάκων τους. 

 

Οι µέσες τιµές στο ερωτηµατολόγιο ΕΑΤ-26 και στις υποκλίµακές του 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 4. Συγκεκριµένα οι έφηβες στο 

ερωτηµατολόγιο ΕΑΤ-26 και συγκεκριµένα στην υποκλίµακα «∆ίαιτα» σηµείωσαν 

υψηλότερη βαθµολογία (7,24) σε σχέση µε τις άλλες υποκλίµακες µε µικρότερη 

βαθµολογία στην υποκλίµακα «βουλιµία» (1,29). Επίσης οι ερωτήσεις µε τον 

υψηλότερο µέσο όρο ήταν για κάθε υποκατηγορία ήταν: 

«∆ίαιτα»:  «12. Σκέφτοµαι όταν γυµνάζοµαι ότι καίω θερµίδες (Μ.ο: 1,26, Τ.α: 

1,26)». 

«Βουλιµία»: «3.Βρίσκω να µε απασχολεί πολύ η ιδέα του φαγητού (Μ.ο: 0,57, 

Τ.α:0,97)». 

«Στοµατικός έλεγχος»: «19. Ασκώ έλεγχο στον εαυτό µου γύρω από το φαγητό (Μ.ο: 

0,81, Τ.α: 1,07)». 

 

H µέση τιµή στο ερωτηµατολόγιο BSQ παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα 

8. Η µέση τιµή βαθµολογίας των µαθητριών στο BSQ ερωτηµατολόγιο ήταν 72,76 µε 

τυπική απόκλιση 32,9. Βαθµολογίες που κυµαίνονται στο 70 θεωρούνται ως 

«φυσιολογικές» σύµφωνα µε την έρευνα του Cooper (1987). Η ερώτηση µε τον 

υψηλότερο µέσο όρο στο BSQ ερωτηµατολόγιο ήταν : «4 Φοβήθηκες ότι θα 

µπορούσες να γίνεις παχιά (ή παχύτερη);» (Μ.ο: 3,30, Τ.α:1,63). 

Οι µέσες τιµές στις υποκλίµακες του ερωτηµατολογίου ΕDI, παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον ίδιο πίνακα. Στο EDI λοιπόν, την υψηλότερη βαθµολογία 

συγκέντρωσε η υποκλίµακα «δυσαρέσκεια µε το σώµα» δηλαδή η υποκλίµακα που 

αφορούσε σε πεποιθήσεις ότι συγκεκριµένα µέρη του σώµατος που συνδέονται µε 

αλλαγές στο σχήµα την αύξηση του λίπους στην εφηβεία είναι υπερβολικά µεγάλα 
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(γλουτοί, µηροί, λεκάνη). Τη µικρότερη βαθµολογία σηµείωσε η υποκλίµακα 

«βουλιµία» µε τιµή 1,7. 

 

 

Πίνακας 4: Μέσες Τιµές και Τυπικές αποκλίσεις των 

ερωτηµατολογίων ΕΑΤ-26, BSQ-34 και EDI και των υποκλιµάκων 

τους (η=431). 

Κλίµακα  Μ.ο Τ.α 

Συνολικό ΕΑΤ 12,01 9,4 

«∆ίαιτα» 7,24 7,4 

«Βουλιµία» 1,29 2,09 

«Στοµατικός έλεγχος» 3,54 3,3 

Συνολικό BSQ 72,76 32,9 

EDI «Παρόρµηση για 

λεπτότητα» 
4,9 5,5 

EDI «Βουλιµία» 1,7 2,8 

EDI «∆υσαρέσκεια µε το 

σώµα» 
5,7 6,3 

 

 

3.5. Συγκρίσεις Μέσων Τιµών παραγόντων 

Η διαδικασία για µελέτες όπου συγκρίνουν από τρεις και πάνω µέσες τιµές είναι η 

ANOVA (∆ηµητριάδης, 2010) 

 

 

1.Σύγκριση ΕΑΤ-συνολικό  και ∆ΜΣ-κατηγορίες 

Βλέποντας αναλυτικά τον πίνακα ο οποίος παρουσιάζει τα αποτελέσµατα στο 

ΕΑΤ ανάλογα µε το ∆ΜΣ συµπεραίνεται ότι υψηλότερη βαθµολογία στο 

ερωτηµατολόγιο ΕΑΤ-26 σηµείωσαν οι µαθήτριες µε µεγαλύτερο ∆είκτη Μάζας 

Σώµατος σε σχέση µε τις άλλες δυο οµάδες κοριτσιών. Συγκεκριµένα υψηλότερη 

βαθµολογία (µ.ο = 13,04), σηµείωσε η οµάδα µε ∆ΜΣ > 25 (υπέρβαρα). Αµέσως 
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µετά ακολούθησαν οι µαθήτριες µε ∆ΜΣ ίσο µε 20-25 και µ.ο στο ΕΑΤ συνολικό= 

12,89, και τέλος χαµηλότερη βαθµολογία στο ΕΑΤ συνολικό είχαν οι µαθήτριες µε 

∆ΜΣ µικρότερο του 20, δηλαδή τα ιδιαίτερα αδύνατα κορίτσια (πίνακας 6).  Η 

εξέταση των αποτελεσµάτων µε το Anova test δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη 

στατιστικής σηµαντικότητας  (F=1,995  p=0,137 δηλαδή p>0,05) µεταξύ αυτών των 

παραγόντων. Συνεπώς δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα 

στις βαθµολογίες του συνολικού ΕΑΤ-26 και των κατηγοριών ∆ΜΣ, δηλαδή 

αναλόγως µε το αν τα κορίτσια ήταν «ελλειποβαρή», «µε φυσιολογικό βάρος» ή 

«υπέρβαρα».  

 

 

Πίνακας 6: Σύγκριση ΕΑΤ-συνολικό  και ∆είκτη 

Μάζας Σώµατος-κατηγορίες 

ΕΑΤ-συνολικό  και ∆ΜΣ-κατηγορίες 

∆ΜΣ-κατηγορίες Μ.ο Τ.α 

∆ΜΣ<20 11,0529 10,27118 

∆ΜΣ=20-25 12,8937 8,88482 

∆ΜΣ>25 13,0417 7,75987 

 

 

2.Σύγκριση BSQ-34  και ∆ΜΣ κατηγορίες 

Στον πίνακα 7 συγκρίνονται οι µ.ο των βαθµολογιών του συνολικού BSQ ανά 

κατηγορία ∆είκτη Μάζας Σώµατος. Τη χαµηλότερη βαθµολογία στο BSQ την είχαν 

τα κορίτσια µε χαµηλότερο βάρος ενώ την υψηλότερη βαθµολογία η οποία 

αντιστοιχεί σε διαταραγµένη εικόνα σώµατος, είχαν κορίτσια µε ∆ΜΣ µεγαλύτερο 

του 25. Από την ανάλυση Anova παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στις βαθµολογίες BSQ και στις κατηγορίες ∆ΜΣ (F=21,012 p<0,05 και 

συγκεκριµένα p=0,000). Οι τιµές στο ΒSQ διαφοροποιήθηκαν ανάλογα µε το ∆ΜΣ. 

Με άλλα λόγια οι µαθήτριες έτειναν να απαντάν διαφορετικά ανάλογα µε το ∆ΜΣ 

τους για παράδειγµα οι βαθµολογίες στο BSQ για τα υπέρβαρα κορίτσια ήταν 

διαφορετικές από τις απαντήσεις των κοριτσιών που χαρακτηρίστηκαν «λιποβαρή». 

 



                                                                                                                                                                           
67 
 

 

Πίνακας 7: Σύγκριση BSQ-34  και ∆ΜΣ 

κατηγορίες 

Μέσες τιµές  BSQ ανά ∆ΜΣ-κατηγορίες 

∆ΜΣ-κατηγορίες M.ο Τ.α 

∆ΜΣ<20 61,6402 28,06201 

∆ΜΣ=20-25 78,5097 31,42265 

∆ΜΣ>25 92,9167 41,90042 

Σύνολο 71,7255 32,08547 

 

 

3.Σύγκριση Μέσων Τιµών Ερωτηµατολογίων 

   Καθώς υψηλές τιµές στο ΕΑΤ συνδέονται µε υπεραπασχόληση µε το σχήµα, 

το µέγεθος και το βάρος του σώµατος δηµιουργήθηκαν δύο οµάδες, µία µε τιµή στο 

ΕΑΤ µεγαλύτερη του 20 και µια µε τιµή ίση ή µικρότερη του 20 και ελέγχθηκε η 

συσχέτισή τους µε τους άλλους παράγοντες. Έτσι στην 1η οµάδα (ΕΑΤ>20) υπήρχαν 

89 άτοµα (19,7% του συνόλου) και στη δεύτερη οµάδα 363 άτοµα (δηλαδή το 80,3% 

του συνόλου).  

Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα µε το Anova test φαίνεται πως στατιστικά 

σηµαντική διαφορά σηµειώθηκε ανάµεσα στις οµάδες ΕΑΤ (όπως αυτές 

κωδικοποιήθηκαν βάσει του αν είχαν βαθµολογίες άνω ή κάτω του 20) και στις 

υποκλίµακες EDI και το συνολικό BSQ.  Συγκεκριµένα: προκύπτει ότι υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ της υποκλίµακας EDI-παρόρµηση για 

λεπτότητα και ΕΑΤ-οµάδων. F=283,27 p<0,05. Επίσης στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά παρατηρήθηκε ανάµεσα στις υποκλίµακες EDI- βουλιµία και EDI-

δυσαρέσκεια µε το σώµα µε τις κατηγορίες ΕΑΤ-26 (F=59,24 p<0,05 και F=80,44 

p<0,05). Οι απαντήσεις των µαθητριών στις υποκλίµακες EDI διαφοροποιήθηκαν 

ανάλογα µε το αν στο ΕΑΤ-26 είχαν βαθµολογία άνω ή κάτω του 20. Παρατηρείται 

επίσης από τις τιµές F ότι υψηλότερες απαντήσεις δόθηκαν στην υποκλίµακα 

«∆υσαρέσκεια µε το σώµα». 
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Τέλος για το BSQ παρατηρείται επίσης στατιστικώς σηµαντική σχέση µεταξύ 

των απαντήσεων σε αυτό και στις οµάδες του ΕΑΤ όπως αυτές κατηγοριοποιήθηκαν 

ανάλογα µε τη βαθµολογία. (F=163,88 p<0,05). 

Παρατηρώντας κάποιος τις τιµές F βλέπει πως υψηλότερες βαθµολογίες οι 

µαθήτριες είχαν στην υποκλίµακα του EDI «παρόρµηση για λεπτότητα» ενώ 

ακολουθεί η βαθµολογία στο συνολικό BSQ. 

 

 

Πίνακας 8: Μέσες τιµές οµάδων ΕΑΤ-26 στα EDI- υποκλίµακες και BSQ-34 

1,00 2,00 EAT-οµάδες 

Μ.ο Τ.α Μ.ο Τ.α 

F P 

EDI-παρόρµηση 3,1994 3,92853 11,8750 5,68081 283,26 0,000 

EDI-βουλιµία 1,2500 2,32364 3,6705 3,66318 59,24 0,000 

EDI-δυσαρέσκεια 

µε το σώµα 

4,5506 5,13538 10,7500 7,97878 80,44 0,000 

BSQ-συνολικό 64,3889 26,25796 107,674 36,48716 163,87 0,000 

 

 

4.Σύγκριση EDΙ - υποκλίµακες ανά ηλικιακή κατηγορία 

Παρατηρώντας τους µέσους όρους των υποκλιµάκων του EDI τις υψηλότερες 

βαθµολογίες έχει η υποκλίµακα «δυσαρέσκεια µε το σώµα» (πίνακας 14). ∆εν 

φαίνεται να υπάρχει κάποια αύξηση ή µείωση στη βαθµολογία ανάλογα µε την 

ηλικία. Οι υψηλότερες βαθµολογίες στην «δυσαρέσκεια µε το σώµα» σηµειώνονται 

για τα κορίτσια 14 και 16 ετών. Μέσω της Anova δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά σηµειώνεται ανάµεσα στις υποκλίµακες του EDI και στον 

παράγοντα ηλικία (F=,774, p>0,5 και συγκεκριµένα p=0,543), (F=1,628 p>0,5 και 

συγκεκριµένα p=0,166) (F=0,525, p>0,5 και συγκεκριµένα p=0,717) για τις 

υποκλίµακες παρόρµηση για λεπτότητα, βουλιµία, δυσαρέσκεια µε το σώµα 

αντίστοιχα. 
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Πίνακας 9: Υποκλίµακες EDI ανά ηλικιακή κατηγορία 

Hλικία EDI-παρόρµηση EDI-βουλιµία 
EDI-δυσαρέσκεια µε το 

σώµα 

Μ.ο 4,1852 ,9444 4,9630 

N 54 54 54 14 

Τ.α 4,95289 1,57116 5,30917 

Μ.ο 4,8356 2,1644 6,1096 

N 73 73 73 15 

Τ.α 5,63721 3,56688 6,48837 

Μ.ο 5,2039 1,8289 5,5592 

N 152 152 152 16 

Τ.α 5,83020 2,80911 6,21974 

Μ.ο 5,2319 1,8333 6,2319 

N 138 138 138 17 

Τ.α 5,67140 2,87598 6,84584 

Μ.ο 3,6250 1,4167 5,3333 

N 24 24 24 18 

Τ.α 3,69268 2,28257 5,57687 

 

Πρόσθετες στατιστικές αναλύσεις 

Στα παραπάνω προστίθεται ότι: 

Οι οµάδες στο ΕΑΤ-26 όπως δηµιουργήθηκαν βάσει της βαθµολογίας (άνω ή 

κάτω του 20) δεν σηµείωσαν στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα µε την 

ηλικία. Η ηλικία δηλαδή δεν έπαιξε ρόλο (F=0,540 p=0,463 p>0,05) σε αυτό. 

Η βαθµολογία των κοριτσιών στο συνολικό ΕΑΤ-26 διαφοροποιήθηκε 

ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκαν στο ΕΑΤ (σύµφωνα πάντα µε το σκορ 

άνω ή κάτω του 20) (F=710,295 p=0,000 p<0,05). 

Το ίδιο συνέβη και για τις υποκατηγορίες του ΕΑΤ-26 «∆ίαιτα» «βουλιµία» 

και «Στοµατικός έλεγχος». Υπήρξε στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ τους (των 

τιµών τους) και µε τις τιµές στο συνολικό ΕΑΤ-26. Οι τιµές F για τις υποκλίµακες 
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του ΕΑΤ-26 ήταν F=512,149 F=108,251, F=52,836 ενώ το p ήταν για όλες  p<0,05 

και συγκεκριµένα p=0,000. 

Τέλος στατιστικώς σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε ανάµεσα στις οµάδες 

ΕΑΤ-26 και στο ∆είκτη Μάζας Σώµατος. Φάνηκε να υπάρχουν διαφορές ανάµεσα 

στις κατηγορίες του ΕΑΤ (βάσει της βαθµολογίας) και του ∆ΜΣ (F=5,587 , p=,019 ) 

 

3.6. Συσχετίσεις ανάµεσα στα ερωτηµατολόγια EAT-26, BSQ, EDI. 

Οι σχέσεις µεταξύ των ερωτηµατολογίων ΕΑΤ, BSQ και EDI και τις 

υποκλίµακες του καθενός µελετήθηκαν µε τη διερεύνηση των συντελεστών 

συσχέτισης. Επίσης καθώς ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος είναι ένας καθοριστικός 

παράγοντας στη διαµόρφωση των στάσεων και συµπεριφορών απέναντι στην 

πρόσληψη τροφής, ελέγχθηκε η σχέση του µε τα EAT, EDI και BSQ.  Από τη 

διαδικασία αυτή προέκυψαν υψηλού βαθµού συσχετίσεις που αφορούσαν σχέσεις 

µεταξύ των κλιµάκων αλλά και των υποκλιµάκων τους, καθώς και του ∆ΜΣ. 

 

Α. Συσχετίσεις Ερωτηµατολογίων ΕΑΤ-26,  BSQ-34 και ∆είκτη 

Μάζας Σώµατος 

Ο συντελεστής συσχέτισης (Spearman) λαµβάνει τιµές από -1 έως +1 (-1 

σηµαίνει απόλυτα αρνητική σχέση και +1 απόλυτα θετική). Για να καταλήξουµε στην 

υποστήριξη µιας συσχέτισης εξετάζουµε, επιπλέον, το επίπεδο εµπιστοσύνης (p = 

significance level). Αν το επίπεδο εµπιστοσύνης είναι µικρότερο του επιπέδου 

εµπιστοσύνης που συνήθως ορίζουµε (0,01 ή 0,05) τότε η συσχέτιση είναι στατιστικά 

σηµαντική. Σε αντίθετη περίπτωση η οποιαδήποτε συσχέτιση δεν είναι στατιστικά 

σηµαντική. 

Σηµαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε και ανάµεσα στο EAT-26 και στις 

υποκλίµακές του και στο ∆ΜΣ. Συγκεκριµένα παρατηρήθηκαν: 

• Στατιστικά σηµαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε ανάµεσα στο ΕΑΤ συνολικό  

και στο ∆ΜΣ (r=0,176, p=0,000). Επιπλέον το ίδιο παρατηρήθηκε µε τις 

υποκλίµακές του και συγκεκριµένα υψηλότερη ήταν η «∆ίαιτα».  Αυτό 

σηµαίνει ότι τα άτοµα που σηµείωναν χαµηλότερη βαθµολογία στο ΕΑΤ-26 

είχαν και χαµηλότερο ∆ΜΣ, ενώ όσο αυξανόταν ο ∆ΜΣ και συνεπώς το 
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βάρος των µαθητριών αυξανόταν η συνολική βαθµολογία η οποία αντιστοιχεί 

σε παθολογικές στάσεις απέναντι στην πρόσληψη τροφής.  

• Θετική υψηλή συσχέτιση ανάµεσα στο ∆ΜΣ και στην υποκλίµακα του ΕΑΤ-

26 «∆ίαιτα». Οι µαθήτριες που ζύγιζαν λιγότερο (σε συνάρτηση πάντα µε το 

ύψος τους), δεν έδειχναν ενδιαφέρον για τη δίαιτα. Όσο ο ∆ΜΣ αυξανόταν 

έτεινε να αυξάνεται και το ενδιαφέρον και η ενασχόληση µε τη δίαιτα. 

Σηµειώνεται ότι ποιοτικά θεωρούνται µέτριας έντασης συσχετίσεις. 

 

Συντελεστές συσχέτισης του ∆ΜΣ µε το ΕΑΤ-26 και τις υποκλίµακές του 

και το BSQ 

                                                    r               P 

ΕΑΤ (συνολικό):                           0,17        0,000 

1.∆ίαιτα                                       0,35        0,000 

2.Βουλιµία                                  0,09        0,053 

3.Στοµατικός έλεγχος                -0,24        0,000 

                                  BSQ συνολικό :                            0,37         0,000 

 

 

To BSQ συσχετίστηκε σηµαντικά, µε τo ∆είκτη Μάζας Σώµατος µε 

συντελεστή 0,37 που κάνει τη σχέση σηµαντική. Αυτό σηµαίνει πως τα άτοµα µε 

χαµηλό ∆ΜΣ σηµείωσαν και χαµηλές βαθµολογίες στο συνολικό BSQ, ενώ όσο 

αυξανόταν ο ∆ΜΣ έτεινε να αυξάνεται και η βαθµολογία στη συγκεκριµένη κλίµακα. 

 

B.Συσχετίσεις άλλων παραγόντων 

 

Προχωρώντας σε άλλες συσχετίσεις µεταξύ όλων των παραγόντων που 

χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, σηµειώνονται οι στατιστικώς σηµαντικές 

σχέσεις οι οποίες φαίνονται στον πίνακα 10 (πίνακας 1–παράρτηµα) : 
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• Παρατηρώντας τον πίνακα συσχετίσεων µπορεί κανείς να δει πως ο 

παράγοντας «ηλικία» δεν συσχετίστηκε σηµαντικά µε κανένα 

ερωτηµατολόγιο. ∆εν φάνηκε να υπάρχει σηµαντική σχέση ανάµεσα στην 

ηλικία και στις απαντήσεις των µαθητριών στα επιµέρους ερωτηµατολόγια ή 

στις υποκλίµακές τους.  Αυτό πιθανόν να σηµαίνει πως στις ηλικίες αυτές (14-

18)  δηλαδή στην εφηβεία, δεν υπάρχουν διαφορές για τις αντιλήψεις, στάσεις 

και συµπεριφορές για το σχήµα του σώµατος, την τροφή κ.ο.κ. 

• Υψηλή συσχέτιση παρατηρήθηκε ανάµεσα στο συνολικό ΕΑΤ-26 σχετικά και 

το συνολικό BSQ (r=0,60). Η συσχέτιση ήταν σηµαντική. Οι µαθήτριες που 

σηµείωσαν υψηλή βαθµολογία στο συνολικό ΕΑΤ-26 έτειναν να σηµειώνουν 

και υψηλό σκορ στο συνολικό BSQ. Αυτό αφενός επιβεβαιώνει την 

αξιοπιστία των ερωτηµατολογίων µιας και οι µαθήτριες απάντησαν µε 

παρόµοιο τρόπο και αφετέρου αποκαλύπτει πως οι έφηβες που είχαν 

διαταραγµένες στάσεις και αντιλήψεις σχετικά µε την πρόσληψη τροφής 

(ΕΑΤ) παρουσίαζαν και διαταραγµένη αντίληψη για το βάρος και σχήµα του 

σώµατός τους. 

• Θετική συσχέτιση σηµειώθηκε και ανάµεσα στο συνολικό ΕΑΤ και στις 

υποκλίµακες του EDI (r = 0,66, 0,39, 0,42) µε υψηλότερη τη συσχέτιση µε 

την υποκλίµακα «παρόρµηση για λεπτότητα». Αναλυτικά:  «EDI παρόρµηση 

για λεπτότητα» r=0,66, «EDI βουλιµία» r=0,39, «EDI δυσαρέσκεια µε το 

σώµα» r=0,42, (P=0,000).. Τα κορίτσια µε υψηλό ή χαµηλό σκορ στο 

συνολικό ΕΑΤ έδειξαν να σηµειώνουν αντίστοιχα υψηλή ή χαµηλή 

βαθµολογία και στις υποκλίµακες του ΕDI. Επικυρώνεται και πάλι η 

αξιοπιστία των ερωτηµατολογίων και φαίνεται ότι οι µαθήτριες που έδειξαν 

να έχουν διαταραγµένες συµπεριφορές όπως αυτό αξιολογήθηκε από το ΕΑΤ, 

το ίδιο έδειξαν και στο EDI. 

• Το BSQ συσχετίστηκε σηµαντικά και θετικά µε τις υποκλίµακες του EDI  

(r=0,72, 0,47, 0,69) και οι υψηλές συσχετίσεις αποκαλύπτουν συµφωνία των 

απαντήσεων για τα δυο ερωτηµατολόγια. Οι έφηβες της παρούσας έρευνας 

που έδειξαν να έχουν διαταραγµένες αντιλήψεις για το σχήµα και βάρος του 

σώµατός τους αξιολογήθηκαν µε τον ίδιο τρόπο και από το EDI (δηλαδή µε 

τρόπο που προσδιορίζεται ως «περισσότερο διαταραγµένος». 
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3.7. Συζήτηση – ερµηνεία 

 

       Στην παρούσα έρευνα στόχος ήταν η διερεύνηση των στάσεων και 

συµπεριφορών απέναντι στην πρόσληψη τροφής έφηβων µαθητριών. Αυτό θα 

επιτυγχάνονταν περαιτέρω µέσω των επιµέρους στόχων, δηλαδή µέσω: 

4. Της διερεύνησης των συµπεριφορών των µαθητριών σχετικά µε την 

πρόσληψη τροφής και των αντιλήψεων για το σχήµα και βάρος του 

σώµατός τους. Τα παραπάνω προκύπτουν από τις βαθµολογίες των 

µαθητριών στα επιµέρους ερωτηµατολόγια EAT-26, EDI, BSQ και τις 

υποκλίµακές τους 

5. Της συσχέτισης των παραπάνω µε το ∆είκτη Μάζας Σώµατος των 

µαθητριών όπως αυτός εξήχθη από τα στοιχεία για ύψος και βάρος που 

δηλώθηκαν από τις έφηβες. 

6. Της σύγκρισης των βαθµολογιών των µαθητριών στα ερωτηµατολόγια µε 

παλαιότερες ελληνικές έρευνες αλλά και έρευνες άλλων χωρών. 

 

 

Η 1η παράµετρος µετρήθηκε µε τα ερωτηµατολόγια που επιλέχθηκαν και 

αναλύθηκαν προηγουµένως. Η 2η και 3η  παράµετρος διερευνήθηκαν από συσχετίσεις 

των παραγόντων που προέκυψαν και συσχετίσεις µε το ∆ΜΣ των µαθητριών καθώς 

και µε συγκρίσεις στοιχείων που προήλθαν από παλαιότερες ελληνικές και διεθνείς 

έρευνες. 

 

Συζήτηση δηµογραφικών 

       Από την ανάλυση των δηµογραφικών στοιχείων προκύπτει ότι το δείγµα 

είχε µέση ηλικία τα 16 έτη, είχε ύψος 1,66 και ζύγιζε 57 κιλά µε αποτέλεσµα ο µέσος 

∆είκτης Μάζας Σώµατος να είναι 20,60. Συγκρίνοντας τα ευρήµατα µε παλαιότερες 

έρευνες σε ελληνικό πληθυσµό φαίνεται να υπάρχει αύξηση του ύψους των 

κοριτσιών καθώς στην έρευνα του Σίµου (1993) τα κορίτσια είχαν µέσο ύψος 1,63. 

Το µέσο βάρος στην ίδια έρευνα ήταν 59,4 µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγαλύτερος 

∆ΜΣ και συγκεκριµένα είχε οριστεί στο 22,5. Στην παρούσα έρευνα ο µέσος ∆ΜΣ 

προκαλεί προβληµατισµό σχετικά µε τις απαντήσεις των µαθητριών, µιας και 
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βρίσκεται στο κατώτατο χαµηλό όριο του «φυσιολογικού». Ερωτήµατα όπως το αν τα 

δυτικά πρότυπα έχουν οδηγήσει σε πιο αδύνατες έφηβες χρειάζονται σίγουρα 

περαιτέρω διερεύνηση για µελλοντικές έρευνες. Επίσης αποδεικνύεται και η ανάγκη 

για χρήση µέτρου και ζυγαριάς για την επαλήθευση των απαντήσεων σε έρευνες 

αυτοαναφοράς όταν απαιτείται εγκυρότητα για τέτοια στοιχεία. 

 

Συζήτηση ερωτηµατολογίων 

Σχετικά µε την αξιοπιστία των κλιµάκων και των υποκλιµάκων, βάσει τα 

Άλφα (Chronbach’s Alpha) τα αποτελέσµατα έδειξαν τόσο για το ΕΑΤ-26 και τις 

υποκλίµακές του «∆ίαιτα», «Βουλιµία και Ενασχόληση µε την Τροφή» ξεπέρασαν το 

συµβατικό όριο 0,60 του Άλφα ( 0,78, 0,57, 0,67 αντίστοιχα) ενώ η υποκλίµακα 

«Στοµατικός έλεγχος» του ΕΑΤ-26 ήταν πολύ κοντά στο όριο (0,53). Στο EDI οι 

τιµές Άλφα επίσης ήταν πολύ ικανοποιητικές για το συνολικό EDI και για τις 

υποκλίµακές του «Παρόρµηση για λεπτότητα», «Βουλιµία» και «∆υσαρέσκεια µε το 

σώµα» (0,93, 0,89, 0,67, 0,86 αντίστοιχα). Τέλος το BSQ σηµείωσε εξαιρετική 

αξιοπιστία µε τιµή Άλφα 0,97. Η παραγοντική δοµή που ακολουθήθηκε ήταν αυτή 

που πρότειναν οι δηµιουργοί των ερωτηµατολογίων και που έχει χρησιµοποιηθεί σε 

πλήθος ερευνών. 

∆είγµα της αξιοπιστίας και χρησιµότητας µιας νοητικής παραµέτρου είναι και 

ο βαθµός συσχέτισης µε µια άλλη νοητική παράµετρο (Σίµος 1993). Χαµηλές 

συσχετίσεις φανερώνουν πιο ανεξάρτητες και αυτόνοµες παραµέτρους. Οι 

συσχετίσεις των ερωτηµατολογίων και των υποκλιµάκων µεταξύ τους δίνουν χρήσιµα 

συµπεράσµατα για τη χρησιµότητα της κάθε κλίµακας. Συγκεκριµένα το ΕΑΤ-26 

συσχετίστηκε έντονα µε όλες τις υποκλίµακές του (r=0,86, 0,50, 0,52 αντίστοιχα). 

 Στο EDI και µεταξύ των υποκλιµάκων του οι συσχετίσεις ήταν στατιστικά 

σηµαντικές  (r=0,55 και 0,60 0,43 αντίστοιχα για τις υποκλίµακες) χωρίς ωστόσο 

κάποιος από τους συντελεστές συσχέτισης να είναι πάνω από το 0,60. 

 

 

∆ιαθέσεις και συµπεριφορές σχετικές µε την πρόσληψη τροφής 

 Σχετικά µε το ∆είκτη Μάζας Σώµατος και τις συσχετίσεις του µε τα 

ερωτηµατολόγια είναι χρήσιµο να συζητηθεί η θετική αυτή συσχέτιση. Ο ∆είκτης 

Μάζας Σώµατος λοιπόν συσχετίστηκε θετικά µε όλα τα ερωτηµατολόγια. Αυτό 
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σήµαινε πως όσο υψηλότερος ήταν ο ∆ΜΣ τόσο παρατηρούνταν σε όλα τα 

ερωτηµατολόγια αύξηση των τιµών. Συγκεκριµένα τα άτοµα του δείγµατος που 

ζύγιζαν περισσότερο και χαρακτηρίζονταν ως «υπέρβαρα» (∆ΜΣ>25), είχαν και 

βαθµολογίες 92,9 στο BSQ και 13,04 στο ΕΑΤ-26, κάτι που δείχνει διαφορά ανάµεσα 

στις άλλες 2 οµάδες του ∆είκτη Μάζας Σώµατος (όπως αυτές φαίνονται στους 

πίνακες). Αυτό φαίνεται λογικό και συµφωνεί µε άλλες έρευνες (Yannakoulia 2004) 

καθώς όσο «παχύτερος» είναι κάποιος τόσο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως 

«παχύ», έχει αρνητική εικόνα για στο σχήµα και βάρος του σώµατός του και έχει πιο 

έντονες σκέψεις  για δίαιτα και τάση για πιο αδύνατο σώµα. Αντίστοιχα κάποιος που 

είναι αδύνατος (µιλώντας πάντα για τον τυπικό µέσο όρο) δεν αντιλαµβάνεται τον 

εαυτό του ως «παχύ» και δεν είναι πιθανό να προσπαθεί να ελέγξει το βάρος του 

ώστε να αποκτήσει αδύνατο σώµα. 

Είναι χρήσιµο να συγκριθούν τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας µε δύο 

παλαιότερες έρευνες σε ελληνικό δείγµα και να συζητηθούν τα αποτελέσµατα. Στον 

πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά τα οποία αντιστοιχούν σε βαθµολογίες στο ΕΑΤ 

µεγαλύτερες του 20 (διαταραγµένες στάσεις), όπως αυτές παρουσιάστηκαν σε 3 

διαφορετικές έρευνες σε ελληνικό εφηβικό πληθυσµό (πίνακας 10). 

 

Πίνακας 10: Συγκριτική παράθεση ποσοστών που αντιστοιχούν σε τιµές  άνω 

του 20 στο ΕΑΤ-26 τριών διαφορετικών  ελληνικών ερευνών  

Έρευνα: Σίµος 1996 Yannakoulia 2004 Παρούσα έρευνα 

Ποσοστό: 24,8%, 20,3%. 19,7% 

 

 Αρχικά παρατηρείται πως στην παρούσα έρευνα, στο ερωτηµατολόγιο ΕΑΤ-

26 (παρουσιάζεται το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο καθώς έχει χρησιµοποιηθεί 

περισσότερες φορές σε ελληνικό πληθυσµό) το 19,7 των µαθητριών είχε βαθµολογία 

µεγαλύτερη ή ίση µε 20. 

 Στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι στο ΕΑΤ, η βαθµολογία η οποία θεωρείται ότι 

προσδιορίζει τα άτοµα «υψηλού κινδύνου για εµφάνιση της ΨΑ, είναι η τιµή ΕΑΤ>_ 

20. (Garner). Σηµαίνει όµως αυτό ότι τιµή άνω του 20 στο ΕΑΤ αναγνωρίζει και 

άτοµο που µπορεί να εµφανίσει ΨΑ? Η χρήση του ΕΑΤ σε µη κλινικούς πληθυσµούς 

µπορεί να αναγνωρίσει τα άτοµα εκείνα που είναι περισσότερο πιθανό να εµφανίζουν 

συµπεριφορές απέναντι στο φαγητό οι οποίες προσδιορίζονται ως «πιο 
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διαταραγµένες» απ’ αυτές που υπάρχουν στο µέσο όρο. Σηµαντική σηµείωση 

αποτελεί το γεγονός ότι τα άτοµα που πιθανόν να αναγνωριστούν ως άτοµα «υψηλού 

κινδύνου» για εµφάνιση ∆ιαταραχών Πρόσληψης Τροφής δεν πληρούν τα 

διαγνωστικά κριτήρια για Ψυχογενή Ανορεξία. Αυτό όµως που είναι βέβαιο είναι ότι 

υπάρχει δυσφορία και ενασχόληση µε το βάρος τους (Garner, Olmsted & Polivy, 

1984). 

Η σύγκριση της τιµής αυτής στην παρούσα έρευνα (19,7) µε αντίστοιχες τιµές 

παλαιότερων ελληνικών ερευνών δείχνει µείωση του ποσοστού. Στην έρευνα του 

Σίµου (1993) το ποσοστό ήταν 24,8%, ενώ στην πιο πρόσφατη έρευνα της 

Yannakoulia (2004) ήταν 20,3%. Το συγκεκριµένο εύρηµα έρχεται σε αντίθεση µε τη 

γενική τάση που παρατηρείται στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε αύξηση των 

∆ιαταραχών Πρόσληψης Τροφής κατά την πάροδο του χρόνου. Κάτι τέτοιο εγείρει 

ερωτήµατα σχετικά µε τις τυχόν διαφορές σε πληθυσµούς επαρχίας όπως στην 

παρούσα έρευνα. Πιο συγκεκριµένα η παρούσα έρευνα είχε ως δείγµα µαθήτριες της 

ελληνικής επαρχίας (Ελλάδα), ενώ οι έρευνες του Σίµου και της Yannakoulia 

πραγµατοποιήθηκαν σε µεγαλουπόλεις (Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα).  

Μια σύγκριση όµως σε πρόσφατη έρευνα (Costarelli et. al. 2010) δείχνει 

αύξηση του ποσοστού σε ελληνικό πληθυσµό. Συγκεκριµένα στην έρευνα το 24,7% 

των κοριτσιών του δείγµατος είχε βαθµολογία στο ΕΑΤ-26 άνω του 20. Τα ποσοστά 

αυτά συµφωνούν µε τα ευρήµατα του Σίµου και δηµιουργούν περαιτέρω ερωτήµατα 

σχετικά µε την αύξηση των ποσοστών διαταραγµένων στάσεων και συµπεριφορών 

απέναντι στην πρόσληψη τροφής. 

 Οι διαφορές της παρούσας έρευνας κυρίως µε τα ποσοστά της έρευνας του 

Σίµου είναι σαφείς και γι’ αυτό θα χρειαζόταν περαιτέρω έρευνα και σε άλλους 

νοµούς της επαρχίας ώστε να διερευνηθεί το εύρηµα αυτό. 

 Συγκρίνοντας επιπλέον µε άλλες µελέτες το ποσοστό της παρούσας έρευνας, 

φαίνεται να είναι µικρότερο από αυτό χωρών όπως η Ινδία όπου το ποσοστό ήταν 

29% (King & Burgha, 1989) και υψηλότερο δείγµατος του Λονδίνου (Eisler & 

Szmukler, 1985) όπου βρέθηκε να είναι 5%. Η ευρεία κλίµακα στην οποία 

κυµαίνονται τα ποσοστά αυτά δικαιολογούνται όπως φάνηκε προηγουµένως στην 

βιβλιογραφία από διαπολιτισµικούς παράγοντες. Αυτό που κάνει την ερµηνεία 

δυσκολότερη είναι η εύρεση διαφορετικών τιµών σε πολιτισµικά όµοια δείγµατα 

όπως αυτά αναφέρθηκαν στη σύγκριση της παρούσας µε παλαιότερες ελληνικές 
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έρευνες. Η ερµηνεία θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν ότι οι παράµετροι οι οποίες 

σχετίζονται µε τις διαθέσεις απέναντι στην πρόσληψη τροφής αλλάζουν µε την 

πάροδο του χρόνου το ίδιο και οι αναπτυξιακές φάσεις των εφήβων. Έτσι µπορεί 

ακόµη και στο ίδιο δείγµα σε διαφορετικές µετρήσεις για παράδειγµα στην αρχή και 

στο τέλος µιας ακαδηµαϊκής χρονιάς να δείξει µεγάλες αλλαγές ως προς τις διαθέσεις 

και τις συµπεριφορές στην πρόσληψη τροφής των µαθητριών. 

Συνεχίζοντας τη σύγκριση των αποτελεσµάτων του EDI µε έρευνα των Η.Π.Α 

(πίνακας  11) παρατηρείται πως: 

 Οι αµερικανίδες έφηβες είχαν µεγαλύτερη επιθυµία για αδύνατο σώµα όπως 

αυτό προσδιορίζεται από την υποκλίµακα «παρόρµηση για λεπτότητα», από τις 

ελληνίδες µαθήτριες της ελληνικής έρευνας του 1993. Με τη σειρά τους οι ελληνίδες 

έφηβες στην έρευνα του 1993 είχαν επίσης µεγαλύτερη παρόρµηση για λεπτότητα 

από τις µαθήτριες της παρούσας έρευνας. Το ίδιο συµβαίνει και στις υπόλοιπες 

υποκλίµακες του EDI «Βουλιµία» και «∆υσαρέσκεια µε το σώµα». Συνολικά οι 

ελληνίδες της παρούσας έρευνας έχουν µέσες τιµές στις υποκλίµακες του EDI 

χαµηλότερες από τις αµερικανίδες και χαµηλότερες από έφηβες µαθήτριες της 

Ελλάδας παλαιότερης έρευνας (πίνακας 11). Συγκριτικά λοιπόν παρουσιάζουν 

συµπεριφορές που τείνουν στο «φυσιολογικό» περισσότερο από αµερικανίδες και 

περισσότερο από ελληνίδες των προηγούµενων χρόνων. Για τις αµερικανίδες κάτι 

τέτοιο µοιάζει λογικό καθώς το «δυτικό πρότυπο» είναι ισχυρότερο εκεί. Ο 

προβληµατισµός για τα ελληνικά δείγµατα συνεχίζεται και εγείρει ερωτήµατα, τα 

οποία υπάρχει ανάγκη να µελετηθούν µέσω νέων ερευνών. 

 

Πίνακας 11: Συγκριτική παράθεση Μέσων Τιµών στο EDI και στις υποκλίµακές 

του, τριών διαφορετικών ερευνών 

EDI Rosen et al. 1988 Σίµος 1993 
Παρούσα 

έρευνα 

«Παρόρµηση για 

λεπτότητα» 
5,6 (5,9) 6,0  (5,4) 4,9 (5,5) 

«Βουλιµία» 2,1 (3,3) 2,1 (2,7) 1,7 (2,8) 

«∆υσαρέσκεια µε το 

σώµα» 
11,3 (7,7) 7,2  (6,9) 5,7 (6,3) 
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        Το ερωτηµατολόγιο BSQ όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία δεν έχει 

χρησιµοποιηθεί σε ελληνικό πληθυσµό σε ηλικίες ίδιες µε αυτές της παρούσας 

έρευνας και αυτό πιθανόν γιατί δεν έχει µεταφραστεί και σταθµιστεί στην ελληνική. 

Το 2006 οι Angelopoulos et. al. χρησιµοποίησαν το BSQ-34 και το ΕΑΤ-26 σε παιδιά 

11 ετών στα Ιωάννινα και βρήκαν συσχέτιση r=0,46, p<0,001 ανάµεσα στα 

ερωτηµατολόγια ΕΑΤ-26 και BSQ. Στην παρούσα έρευνα η συσχέτιση φάνηκε 

εντονότερη r=0,60, κάτι που πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι στην παρούσα έρευνα 

οι µαθήτριες βρίσκονται στην εφηβική ηλικία, ενώ στην έρευνα των Aggelopoulo et. 

al., το δείγµα δεν είχε εισέλθει στη εφηβεία. 

Στη συγκεκριµένη έρευνα και για το BSQ δεν βρέθηκαν σηµαντικά 

διαταραγµένες αντιλήψεις σχετικά µε το σχήµα και βάρος του σώµατος των 

υποκειµένων. Η µέση τιµή βαθµολογίας των µαθητριών στο BSQ ερωτηµατολόγιο 

ήταν 72,76 µε τυπική απόκλιση 32,9. Βαθµολογίες που κυµαίνονται στο 70 

θεωρούνται ως «φυσιολογικές». Σύµφωνα µε την έρευνα του Cooper (1987), ο οποίος 

διαχώρισε τρεις οµάδες µετά τη συµπλήρωση του BSQ σύµφωνα µε τη βαθµολογία, 

οι ασθενείς µε ψυχογενή βουλιµία είχαν µέση βαθµολογία 136.9. Οι απαντώντες που 

ονοµάστηκαν ως «οµάδα πιθανής εµφάνισης ψυχογενούς βουλιµίας» είχε σκορ  129.3  

και  η οµάδα  η οποία δεν εµφάνισε διαταραγµένες αντιλήψεις για το βάρος και 

σχήµα του σώµατός τους 71.9.  Στην παρούσα έρευνα λοιπόν, η βαθµολογία τείνει 

στα φυσιολογικά επίπεδα όπως αυτά προσδιορίστηκαν από τον δηµιουργό του 

ερωτηµατολογίου. 
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Συµπεράσµατα 

 

Τα συµπεράσµατα συνοψίζονται ακολούθως: 

 

1. Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκαν τα ερωτηµατολόγια EAT-26, ΕDI και 

BSQ τα οποία διερευνούν παραµέτρους σχετικές µε τις διαταραγµένες 

στάσεις και συµπεριφορές αντιλήψεις για το σχήµα και βάρος του 

σώµατος. Η εγκυρότητα αυτών των ερωτηµατολογίων φάνηκε στην 

παρούσα έρευνα ικανοποιητική και για τα τρία. 

2. Οι έφηβες µαθήτριες της έρευνας έδειξαν να ασχολούνται περισσότερο µε 

τη δίαιτα όπως αυτό αξιολογήθηκε από την υποκλίµακα «∆ίαιτα» του 

ερωτηµατολογίου ΕΑΤ-26 και έδειξαν να είναι δυσαρεστηµένες µε το 

σώµα τους όπως αυτό αξιολογήθηκε από την υποκλίµακα «∆υσαρέσκεια 

µε το σώµα» του ερωτηµατολογίου EDI. (Οι έφηβες µαθήτριες δήλωσαν 

δυσαρεστηµένες µε το σχήµα και το βάρος του σώµατός τους και ιδιαίτερα 

για συγκεκριµένα σηµεία του σώµατός του (περιφέρεια, µηροί). 

3. Οι µαθήτριες οι οποίες είχαν βαθµολογία άνω του 20 στο ερωτηµατολόγιο 

ΕΑΤ-26, είχαν υψηλότερες βαθµολογίες και στο ερωτηµατολόγιο BSQ και 

στο EDI και στις υποκλίµακές του. Οι µαθήτριες λοιπόν που 

χαρακτηρίστηκαν ως «µε διαταραγµένες στάσεις και συµπεριφορές 

απέναντι στην πρόσληψη τροφής» έτεινα να έχουν υψηλή βαθµολογία και 

στα άλλα δύο ερωτηµατολόγια άρα έτειναν και στα BSQ και EDI σε 

«διαταραγµένες σκέψεις και στάσεις». 

4. Ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος συσχετίστηκε σηµαντικά µε το 

ερωτηµατολόγιο BSQ. Συγκεκριµένα το ερωτηµατολόγιο που αξιολογεί 

την αντίληψη κάποιου για το σχήµα και βάρος του σώµατός του, 

επηρεάστηκε στην παρούσα έρευνα από το βάρος των µαθητριών (όπως 

αυτό προσδιορίστηκε ως ∆ΜΣ ανάλογα µε το ύψος τους). 

5. Η ηλικία των κοριτσιών δεν έδειξε να έχει σηµαντικό ρόλο στον τρόπου 

µε τον οποίο απάντησαν οι µαθήτριες στα ερωτηµατολόγια. Επίσης δεν 

έδειξε να έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε το ∆είκτη Μάζας Σώµατος 

των κοριτσιών. 
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6. Οι ελληνίδες έφηβες δείχνουν λιγότερο δυσαρεστηµένες µε το βάρος και 

το σχήµα τους από τις αµερικανίδες έφηβες οι οποίες σε παλαιότερη 

αντίστοιχη έρευνα βαθµολογήθηκαν υψηλότερα (Rosen, 1987). 

7. Οι έφηβες µαθήτριες του δείγµατος φαίνεται να παρουσιάζουν 

διαταραγµένες σκέψεις και στάσεις γύρω από την πρόσληψη τροφής 

(όπως αυτό αξιολογήθηκε από το ερωτηµατολόγιο (ΕΑΤ-26) σε µικρότερο 

βαθµό από παλαιότερα σύµφωνα µε τα ευρήµατα του Σίµου (1996)  και 

της Υannakoulia (2004). Συγκρίνοντας τα ευρήµατα µε παλαιότερες 

ελληνικές έρευνες παρατηρείται µείωση στις βαθµολογίες που 

αντιστοιχούν σε διαταραγµένες στάσεις και συµπεριφορές. Το εύρηµα 

αυτό χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση ώστε να ελεγχθούν παράγοντες οι 

οποίοι πιθανά οδήγησαν στη µείωση των συγκεκριµένων συµπεριφορών. 

8. Ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος προσδιορίστηκε στην παρούσα έρευνα 

ιδιαίτερα χαµηλός και συγκεκριµένα στα κατώτατα χαµηλά όρια του 

«φυσιολογικού». Επίσης σηµειώθηκε χαµηλό ποσοστό υπέρβαρων 

(µεγαλύτερο του 25 φάνηκε να έχει µόνο το 5% των κοριτσιών 

µαθητριών), κάτι που µοιάζει παράδοξο για µια χώρα όπως η Ελλάδα η 

οποία παρουσιάζεται στις πρώτες θέσεις χωρών µε τα υψηλότερα ποσοστά 

παχυσαρκίας και ειδικά παιδικής παχυσαρκίας (Παπαδοπούλου, 2008). 

Ερωτήµατα όπως η πιθανή αλλαγή µέσων ∆ΜΣ στην Ελλάδα εγείρονται 

και µένουν να απαντηθούν µελλοντικά. Επίσης, η έρευνα χρησιµοποίησε 

ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς και ο έλεγχος ξεφεύγει του ερευνητικού 

χειρισµού µιας και δεν χρησιµοποιήθηκε µέτρηση και ζύγιση των 

κοριτσιών. Καθίσταται σαφής η ανάγκη για χρήση µέτρου και ζυγαριάς σε 

µελλοντική έρευνα ώστε να αποφευχθούν πιθανές µη αληθείς απαντήσεις 

για το ύψος και το βάρος των  µαθητών. 

9. Ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος σχετίστηκε σηµαντικά µε τα ερωτηµατολόγια 

EAT-26, BSQ-34 και EDI και αυτό συµφωνεί µε άλλες έρευνες καθώς 

είναι λογικό τα κορίτσια που ζύγιζαν περισσότερο να αισθάνονται 

περισσότερο δυσαρεστηµένα µε το σώµα τους και να θέλουν να 

αποκτήσουν πιο λεπτό σώµα. Επίσης τα κορίτσια µε τον µεγαλύτερο ∆ΜΣ 

άρα και βαρύτερα (πάντα σε συνάρτηση µε το ύψος τους), είχαν τις πιο 



                                                                                                                                                                           
81 
 

υψηλές βαθµολογίες στα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν στην 

παρούσα έρευνα. 

10. Τα ερωτηµατολόγια EAT-26, BSQ-34, EDI συσχετίστηκαν µεταξύ τους 

σηµαντικά. Οι έφηβες που ήταν δυσαρεστηµένες µε το βάρος και σχήµα 

τους και ιδιαίτερα µε συγκεκριµένα σηµεία του σώµατός τους, είχαν 

τάσεις για δίαιτα και περισσότερο παρόρµηση για να ελέγξουν το βάρος 

τους ώστε να αποκτήσουν πιο αδύνατο σώµα και σχήµα, όπως αυτό 

επιβεβαιώθηκε από τις συγκεκριµένες κλίµακες των ερωτηµατολογίων. 

Επίσης κάτι τέτοιο συνεισέφερε και στην αξιοπιστία της έρευνας. 

 

 Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση διαταραγµένων στάσεων 

και συµπεριφορών στην πρόσληψη τροφής έφηβων µαθητριών της Ελλάδας και 

συγκεκριµένα της πόλης της Καβάλας. Τα αποτελέσµατα προσδιορίζουν την ύπαρξη 

διαταραγµένων στάσεων και συµπεριφορών στην πρόσληψη τροφής, τάσεις για 

δίαιτα και δυσαρέσκεια µε το σχήµα και βάρος των κοριτσιών ειδικά για 

συγκεκριµένα σηµεία του σώµατός τους. Οι τιµές της συγκεκριµένης έρευνας, σε 

συνδυασµό µε τη διεθνή βιβλιογραφία η οποία αναφέρει αύξηση των ποσοστών 

∆ιαταραχών Πρόσληψης Τροφής σε µη ∆υτικούς πληθυσµούς, αναδεικνύει την 

ανάγκη για σχεδιασµό, πιλοτική εφαρµογή και κατόπιν εφαρµογή εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων πρόληψης. Άλλωστε τέτοια προγράµµατα και όπως αυτά 

εφαρµόστηκαν στο παρελθόν είχαν θετικά αποτελέσµατα (Σίµος, 1999).  

Προτείνεται η συνέχεια παρόµοιων ερευνών σε ελληνικούς πληθυσµούς της 

περιφέρειας και της πρωτεύουσας ώστε να αναδειχθούν οι πιθανοί παράγοντες που 

πιθανόν να επηρεάζουν τις στάσεις και τις συµπεριφορές στην πρόσληψη τροφής σε 

εφηβικό πληθυσµό. Επίσης η πραγµατοποίηση τέτοιων ερευνών και συγκεκριµένα τα 

αποτελέσµατά τους θα βοηθήσει στη γενίκευση ή µη, των αποτελεσµάτων της 

παρούσας έρευνας. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 

Ερωτηµατολόγιο EAT 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΕΑΤ-26) 
 

Ονοµατεπώνυµο ...................................... , Ηλικία....., Φύλο: Α/ Θ, 
Ηµεροµηνία .../ .../ 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ: Παρακαλώ απαντήστε προσεκτικά σε κάθε µία από τις προτάσεις που 

ακολουθούν βάζοντας ένα Χ στη στήλη που σας αντιπροσωπεύει. Οι περισσότερες από τις 
προτάσεις αυτές έχουν σχέση µε το φαγητό ή την διατροφή αν, και συµπεριλαµβάνονται και 

άλλου τύπου προτάσεις. Οι απαντήσεις είναι αυστηρά εµπιστευτικές. Ευχαριστώ. 
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Π
Ο
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1 Με τροµοκρατεί η σκέψη ότι µπορεί να είµαι βαρύτερη/ος από το κανονικό       
2 Αποφεύγω να φάω όταν πεινάω       
3 Βρίσκω να µε απασχολεί πολύ η ιδέα του φαγητού       
4 Μου συµβαίνει να τρώγω κατά κόρον, οπότε αισθάνοµαι ότι δεν θα µπορέσω να 

σταµατήσω 
      

5 Όταν τρώγω, κόβω την τροφή µου σε µικρά κοµµατάκια       
6 Έχω πλήρη επίγνωση για το πόσες θερµίδες περιέχουν οι τροφές που τρώγω       
7 Αποφεύγω ιδιαίτερα τις τροφές που περιέχουν πολλούς υδατάνθρακες (π.χ. ψωµί, 

πατάτες, ρύζι κλπ) 
      

8 Πιστεύω ότι οι άλλοι θα προτιµούσαν να έτρωγα περισσότερο       
9 Κάνω εµετό µετά το φαγητό       
10 Αισθάνοµαι υπερβολικά ένοχη/ος αφού έχω φάει       
11 Με απασχολεί πολύ η επιθυµία να είµαι πιο αδύνατη/ος       
12 Σκέφτοµαι όταν γυµνάζοµαι ότι καίω θερµίδες       
13 Οι άλλοι νοµίζουν ότι είµαι πολύ λεπτή/ος       
14 Με απασχολεί πολύ η σκέψη ότι έχω περίσσιο βάρος στο σώµα µου       
15 Κάνω περισσότερη ώρα από τους άλλους να φάω το φαγητό µου       
16 Αποφεύγω τις τροφές που περιέχουν ζάχαρη       
17 Τρώγω διαιτητικές τροφές (ή τροφές δίαιτας)       
18 Νοµίζω ότι το φαγητό καθορίζει τη ζωή µου       
19 Ασκώ έλεγχο στον εαυτό µου γύρω από το φαγητό       
20 Αισθάνοµαι ότι οι άλλοι µε πιέζουν να τρώγω       
21 Αφιερώνω υπερβολικό χρόνο και σκέψη στο φαγητό       
22 Αισθάνοµαι δυσάρεστα όταν φάω γλυκά       
23 Κάνω συστηµατικά δίαιτα       
24 Μου αρέσει να έχω άδειο στοµάχι       
25 Ευχαριστιέµαι να δοκιµάζω νέα πλούσια φαγητά       
26 Νοιώθω την ανάγκη να κάνω εµετό µετά το φαγητό       



 95 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 

Ερωτηµατολόγιο BSQ 
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Ερωτηματολόγιο Σωματικού Σχήματος (Body Shape Questionnaire) 

Θα θέλαµε να µάθουµε το πώς ένιωθες για την εµφάνιση σου τις τελευταίες τέσσερις 

εβδομάδες. Παρακαλώ, διάβασε κάθε ερώτηση και βαλε σε κύκλο την κατάλληλη 
απάντηση στα δεξιά της. Παρακαλώ απάντησε όλες τις ερωτήσεις. 
 ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ: 
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1.  Το να βαριέσαι σε έκανε να έχεις µελαγχολικές 
σκέψεις για το σχήµα του σώµατος σου; 

     

2.  Ανησύχησες τόσο πολύ για το σχήµα σου ώστε 
ένιωθες ότι θα έπρεπε να κάνεις δίαιτα; 

     

3.  Σκέφτηκες ότι οι µηροί, η περιφέρεια ή τα οπίσθια 
σου είναι πολύ µεγάλα (παχιά) σε σχέση µε το 
υπόλοιπο σώµα σου? 

     

4.  Φοβήθηκες ότι θα µπορούσες να γίνεις παχιά (ή 
παχύτερη); 

     

5.  Ανησύχησες ότι η σάρκα σου δεν είναι αρκετά 
σφιχτή; 

     

6.  Το ότι ένιωθες φουσκωµένη (π.χ. αφού είχες φάει ένα 
µεγάλο γεύµα) σε έκανε να νιώσεις παχιά; 

     

7.  Ένιωσες τόσο άσχηµα για το σχήµα σου ώστε 
έκλαψες; 

     

8.  Απέφυγες να τρέξεις επειδή η σάρκα σου θα 
µπορούσε να ταλαντεύεται (να κουνιέται πάνω 
κάτω); 

     

9.  Το να είσαι µε αδύνατες γυναίκες σε έκανε να 
νιώσεις άβολα µε το σχήµα σου; 

     

10.  Ανησύχησες ότι οι µηροί σου «ξεχειλίζουν» όταν 
κάθεσαι; 

     

11.  Το να φας ακόµη και µια µικρή ποσότητα τροφής σε 
έκανε να νιώσεις παχιά; 

     

12.  Πρόσεξες το σχήµα άλλων γυναικών και ένιωσες ότι 
το δικό σου σχήµα ήταν συγκριτικά χειρότερο; 

     

13.  Το να σκέφτεσαι το σχήµα σου παρενέβη στην 
ικανότητα σου να συγκεντρώνεσαι (π.χ. ενώ βλέπεις 
τηλεόραση, διαβάζεις, ακούς µια συζήτηση); 

     

14.  Το να είσαι γυµνή, όπως όταν κάνεις µπάνιο, σε 
έκανε να νιώσεις χοντρή; 

     

15.  Απέφυγες να φορέσεις ρούχα τα οποία σε κάνουν να 
συνειδητοποιείς ιδιαίτερα το σχήµα του σώµατος 
σου; 

     

16.  Φαντάσθηκες να αποκόβεις σαρκώδεις περιοχές του 
σώµατος σου; 
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17.  Το να τρως γλυκά, κέικ ή άλλες υψηλής θερµιδικής 
αξίας τροφές σε έκανε να νιώσεις παχιά; 

     

18.  ∆εν πήγες σε κοινωνικές εκδηλώσεις (π.χ. πάρτι) 
επειδή ένιωσες άσχηµα για το σχήµα του σώµατος 
σου; 

     

19.  Ένιωσες υπερβολικά φαρδιά και στρόγγυλη;      

20.  Ένιωσες ντροπή για το σώµα σου;      

21.  Η ανησυχία για το σώµα σου σε ανάγκασε να κάνεις 
δίαιτα; 

     

22.  Ένιωσες πάρα πολύ χαρούµενη µε το σχήµα σου 
όταν το στοµάχι σου ήταν άδειο (π.χ. το πρωί); 

     

23.  Σκέφτηκες ότι έχεις το σχήµα που έχεις επειδή σου 
λείπει ο αυτο-έλεγχος; 

     

24.  Ανησύχησες µήπως ότι οι άλλοι θα δουν ρολά από 
λίπος γύρω από τη µέση ή το στοµάχι σου; 

     

25.  Ένιωσες ότι δεν είναι δίκαιο το ότι άλλες γυναίκες 
είναι πιο αδύνατες από σένα; 

     

26.  Έκανες έµετο µε σκοπό να νιώσεις πιο αδύνατη;      
27.  Όταν ήσουν µε παρέα ανησύχησες ότι πιάνεις πάρα 

πολύ χώρο (π.χ. όταν κάθεσαι σε έναν καναπέ ή σε 
µια θέση λεωφορείου); 

     

28.  Ανησύχησες ότι η σάρκα σου κάνει 
«λακκάκια»; 

     

29.  Το να δεις την αντανάκλαση σου (π.χ. σε έναν 
καθρέφτη ή βιτρίνα καταστήµατος) σε έκανε να 
νιώσεις άσχηµα για το σχήµα σου;. 

     

30.  Τσίµπησες µε τα δάκτυλα σου σηµεία του σώµατος 
σου για να δεις πόσο λίπος υπάρχει; 

     

31.  Απέφυγες καταστάσεις όπου οι άλλοι θα µπορούσαν 
να δουν το σώµα σου (π.χ. κοινόχρηστα αποδυτήρια 
ή πισίνες); 

     

32.  Πήρες καθαρκτικά µε σκοπό να νιώσεις πιο 
αδύνατη; 

     

33.  Είχες µια ιδιαίτερα επίµονη και άβολη συναίσθηση 
του σχήµατος σου όταν ήσουν παρέα µε άλλους; 

     

34.  Η ανησυχία για το σχήµα σου σε έκανε να νιώσεις ότι 
θα έπρεπε να γυµναστείς; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: 

Ερωτηµατολόγιο EDI 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕDΙ 

Ονοµατεπώνυµο......................................................... , Ηλικία ......... , Φύλο: Α/ Θ, 
 Ηµεροµηνία .../ .../ 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ: Το ερωτηµατολόγιο αυτό περιλαµβάνει ερωτήσεις που αναφέρονται σε 
συνήθειες, συναισθήµατα και συµπεριφορές. Μερικές από τις ερωτήσεις αυτές έχουν σχέση 
µε την διατροφή και το φαγητό, ενώ άλλες αναφέρονται στα προσωπικά σας συναισθήµατα 
για τον εαυτό σας. ∆εν υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες απαντήσεις. Παρακαλώ απαντήστε 
προσεκτικά και ειλικρινά σε κάθε ερώτηση, βάζοντας ένα Χ στη στήλη που σας 
αντιπροσωπεύει. Οι απαντήσεις είναι αυστηρά εµπιστευτικές. Ευχαριστώ 
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Τρώγω γλυκά και τροφές που περιέχουν υδατάνθρακες (π.χ. ψωµί, πατάτες, 
ρύζι) χωρίς να νοιώθω εκνευρισµένη/ος 

      

2.  Πιστεύω ότι το στοµάχι µου είναι πολύ µεγάλο       
3.  Θα θελα να γινόταν να ξαναγυρίσω στην σιγουριά της παιδικής ηλικίας       
4.  Όταν είµαι αναστατωµένη/ος το ρίχνω στο φαγητό       
5.  Τρώγω το καταπέτασµα ή του σκασµού       
6.  Θα θελα να γινόταν να είµαι νεώτερη/ος       
7.  Με απασχολεί το θέµα της δίαιτας       
8.  Τροµάζω όταν τα συναισθήµατα µου είναι υπερβολικά έντονα       
9.  Νοµίζω ότι οι µηροί µου είναι υπερβολικά παχείς       
10.  Αισθάνοµαι ότι σαν άτοµο δεν είµαι αποτελεσµατική/ος       
11.  Αισθάνοµαι υπερβολικά ένοχη/ος όταν παραφάω       
12.  Νοµίζω ότι το στοµάχι µου έχει κανονικό µέγεθος       
13.  Μονάχα οι εξαιρετικές επιδόσεις θεωρούνται αποδεκτές στην οικογένεια µου       
14.  Η πιο ευτυχισµένη περίοδος στη ζωή µας είναι τα χρόνια της παιδικής ηλικίας       
15.  Εκφράζω ελεύθερα τα συναισθήµατα µου       
16.  Με τροµοκρατεί η σκέψη να πάρω βάρος       
17.  Εµπιστεύοµαι την υπόλοιπο κόσµο       
18.  Νοιώθω ολοµόναχη/ος στον κόσµο       
19.  Νοιώθω ικανοποιηµένη/ος µε το σχήµα του σώµατος µου       
20.  Γενικά, νοιώθω να ελέγχω τη ζωή µου       
21.  Μπερδεύοµαι σχετικά µε το ποιά ακριβώς είναι τα συναισθήµατα µου       
22.  Προτιµώ να είµαι ενήλικας, παρά παιδί       
23.  Μπορώ να επικοινωνώ εύκολα µε τους άλλους ανθρώπους       
24.  Θα ήθελα να ήµουν κάποια/ος άλλη/ος       
25.  Υπερβάλλω ή µεγαλοποιώ την σηµασία του σωµατικού βάρους       
26.  Μπορώ να προσδιορίσω τα συναισθήµατα µου µε ακρίβεια       
27.  Νοιώθω ανεπαρκής (ότι δεν θα τα καταφέρω)       

28.  Μου έχει τύχει να τρώγω ακατάπαυστα µέχρι που νόµιζα ότι δεν θα µπορούσα 
να σταµατήσω 

      

29.  Έχω στενές σχέσεις µε άλλους ανθρώπους       
30.  Μου αρέσει το σχήµα που έχουν οι γλουτοί µου       
31.  Με απασχολεί έντονα η επιθυµία να είµαι λεπτότερη/ος       
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32.  ∆εν ξέρω τι µου συµβαίνει       
33.  ∆υσκολεύοµαι να εκφράσω τα συναισθήµατα µου στους άλλους       
34.  Οι απαιτήσεις της ζωής του ενήλικα είναι υπερβολικά µεγάλες       
35.  Απεχθάνοµαι τον εαυτό µου όταν δεν είµαι η/ο καλύτερη/ος σε ότι κάνω       
36.  Νοιώθω σίγουρη/ος για τον εαυτό µου       
37.  Με απασχολεί το θέµα της πολυφαγίας       
38.  Νοιώθω ευχαριστηµένη/ος που δεν είµαι πια παιδί       
39.  ∆εν µπορώ να καταλάβω εύκολα αν πεινάω ή όχι       
40.  Έχω άσκηµη γνώµη για τον εαυτό µου       
41.  Αισθάνοµαι ότι µπορώ να επιτύχω τους στόχους µου       
42.  Οι γονείς µου περίµεναν από µένα ότι πιο καλύτερο       
43.  Φοβάµαι µήπως χάσω τον έλεγχο των συναισθηµάτων µου       
44.  Νοµίζω ότι η περιφέρεια µου είναι υπερβολικά παχιά       

45.  Τρώγω µε µέτρο µπροστά στους άλλους και µπουκώνοµαι φαγητό µόλις 
φύγουν 

      

46.  Νοιώθω παραφουσκωµένος µετά από ένα κανονικό γεύµα       
47.  Έχω τη γνώµη ότι οι άνθρωποι είναι πανευτυχείς όταν είναι παιδιά       
48.  Αν πάρω ένα κιλό, φοβάµαι ότι θα συνεχίσω να παχαίνω       
49.  Αισθάνοµαι ότι αξίζω σαν άτοµο       
50.  Όταν είµαι αναστατωµένη/ος, δεν ξέρω αν νοιώθω λύπη, φόβο ή θυµό       

51.  Αισθάνοµαι πως ότι κάνω πρέπει να είναι τέλειο, αλλιώς να µην το κάνω 
καθόλου 

      

52.  Έχω την σκέψη ότι αν προσπαθήσω να κάνω εµετό, θα χάσω βάρος       

53.  Έχω την ανάγκη να κρατώ τους άλλους σε κάποια απόσταση (νοιώθω άβολα 
όταν κάποιος προσπαθεί να µε πλησιάσει) 

      

54.  Νοµίζω ότι οι µηροί µου έχουν το κανονικό µέγεθος       
55.  Νοιώθω συναισθηµατικά κενή/ος (ή άδεια/ος)       
56.  Μπορώ να µιλάω για τις προσωπικές σκέψεις ή τα συναισθήµατα µου       
57.  Τα καλύτερα χρόνια της ζωής µας είναι όταν κανείς ενηλικιωθεί       
58.  Νοµίζω ότι οι γλουτοί µου είναι πολύ µεγάλοι       
59.  Έχω συναισθήµατα που δεν µπορώ να τα προσδιορίσω       
60.  Τρώγω ή πίνω κρυφά από τους άλλους       
61.  Νοµίζω ότι η περιφέρεια µου έχει κανονικό µέγεθος       

62.  Έχω υπερβολικά υψηλούς στόχους       

63.  Όταν είµαι αναστατωµένη/ος φοβάµαι ότι θα αρχίσω να τρώγω       
 
 


