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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ απνηειεί ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο έλα απφ ηα κείδνλα
πξνβιήκαηα δεκφζηαο πγείαο. Ζ λνζεξφηεηα, νη ζάλαηνη, ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ
θφζηνο απφ ην θάπληζκα, ηελ θαηάρξεζε νηλνπλεπκαησδψλ, ηελ θαηάρξεζε
ςπρνδξαζηηθψλ θαξκάθσλ θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ νπζηψλ πνπ θπθινθνξνχλ παξάλνκα
θαη ηηο νπνίεο ζπλεζίδνπκε λα απνθαινχκε «λαξθσηηθά» είλαη αλππνιφγηζηα.
Σα λαξθσηηθά είλαη νη νπζίεο πνπ αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν πνιίηεο θαη πνιηηηθνχο θαη
απηφ γηαηί νη επηπηψζεηο ηνπο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή πγεία γίλνληαη νξαηέο
πνιχ γξεγνξφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο λφκηκεο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. Δπί
πιένλ παγηδεχνληαη ζε απηά πνιινί λένη άλζξσπνη, απφ πνιχ λεαξέο ειηθίεο,
θαηαζηξέθνληαο ηε δσή θαη ην κέιινλ ηνπο. Γηαθπβεχεηαη ηαπηφρξνλα ην κέιινλ ηεο
ίδηαο ηεο θνηλσλίαο αθνχ νη λένη απνηεινχλ εμ νξηζκνχ ην πγηέζηεξν θνκκάηη ηεο πάλσ
ζην νπνίν πξνζβιέπεη γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ.
Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε αλεζπρία ησλ πνιηηψλ γηα ηα λαξθσηηθά νδεγεί ζπρλά ζηελ
ππνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ρξήζεο ησλ λφκηκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ φπσο ν
θαπλφο θαη ην αιθνφι. Γελ ζα πξέπεη φκσο λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ην
θάπληζκα απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο λνζεξφηεηαο θαη ζαλάηνπ
(πεξηζζφηεξνη απφ κηζφ εθαηνκκχξην ζάλαηνη) ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γελ ζα πξέπεη
επίζεο λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ην αιθνφι επζχλεηαη γηα ην 9% πεξίπνπ ηεο
ζπλνιηθήο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο θαη γηα ην 6,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ ζηηο ρψξεο
ηεο Δπξψπεο (ζηνηρεία απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο). Σα ηειεπηαία ρξφληα,
κεγαιψλεη ε αλεζπρία ζε πνιιέο ρψξεο θαη απφ ηελ απμαλφκελε θαηάρξεζε (ρξήζε
ρσξίο ηαηξηθή έλδεημε) θαξκάθσλ πνπ έρνπλ ςπρνδξαζηηθέο ηδηφηεηεο, φπσο ηα ηζρπξά
παπζίπνλα, ηα ππλσηηθά, ηα εξεκηζηηθά.
Σν θαηλφκελν ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη νη κνξθέο πνπ απηφ παίξλεη κέζα
ζην ρξφλν δείρλνπλ ην πφζν πνιχπιεπξν είλαη ην πξφβιεκα θαζψο θαη ην πφζν δχζθνιν
είλαη λα ππάξμνπλ απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο πξφιεςεο. Καη απηφ γηαηί νη αηηίεο πνπ
νδεγνχλ έλα άηνκν ζηε ρξήζε θαη ηελ εμάξηεζε είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο θαη ν
ζπλδπαζκφο ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ δελ δηαθέξεη κφλνλ απφ άηνκν ζε άηνκν αιιά
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δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα θαη κε ην ζηάδην ηεο ρξήζεο (δνθηκή, ζπζηεκαηηθή ρξήζε,
εμάξηεζε).
Ζ θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξε γλψζε ηνπ θαηλφκελνπ – ηεο έθηαζεο, ηεο κνξθήο ηνπ, ησλ
νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθνληαη ζε πςειφηεξν θίλδπλν – απνηεινχλ πάληα
πξνυπφζεζε γηα ηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ ηεο πξφιεςεο. ήκεξα ζηε ρψξα καο
θαηαβάιινληαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο απφ εζληθνχο θνξείο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο
γηα ηελ πξφιεςε. Ηδηαίηεξε κλεία νθείινπκε λα θάλνπκε ζηα 67 Κέληξα Πξφιεςεο ηνπ
ΟΚΑΝΑ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζρεδφλ ζε θάζε λνκφ ηεο ρψξαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε. Με ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζρνιείν θαη ζηελ
θνηλφηεηα ηα Κέληξα ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο.
Ζ εηθφλα γηα ηε ρξήζε ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη ηελ πνξεία ηεο κέζα ζην ρξφλν
ζε εζληθφ επίπεδν δίλεηαη απφ ηηο παλειιαδηθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εδψ θαη
κία εηθνζαεηία. Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο φκσο ζηεξνχληαη ηα εξγαιεία εθείλα πνπ ζα
επέηξεπαλ λα εθηηκήζνπλ ηελ δηθήο ηνπο θαηάζηαζε θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη πξνγξακκάησλ πξφιεςεο πνπ πινπνηνχλ. Γελ
έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ελδερφκελεο κεηαβνιέο ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπηθά ψζηε λα πξνζαξκφζνπλ αλάινγα ηηο παξεκβάζεηο πξφιεςεο.
Ζ πξσηνβνπιία ηνπ ΚΠ ηνπ Ννκνχ Πέιιαο λα δεηήζεη απφ ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ λα
δηεμαρζεί ε έξεπλα ζηνπο καζεηέο εθεβηθήο ειηθίαο, δείρλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ηνπηθψλ
παξαγφλησλ γηα επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία ζηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο
ηνπο. Αλαδεηθλχεη ηαπηφρξνλα ηελ επαηζζεζία ηνπο απέλαληη ζην ζνβαξφ απηφ ζέκα
δεκφζηαο πγείαο, ην ζέκα ησλ νπζηνεμαξηήζεσλ.
Ζ έξεπλα ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ εμεηάδεη, ζηελ ηδηαίηεξα επαίζζεηε ειηθία ηεο
εθεβείαο, γεληθφηεξα ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζσκαηηθή θαη ηελ
ςπρηθή πγεία. Μέζα ζην επξχηεξν απηφ πιαίζην ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία
εληάζζεηαη θαη ε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ.
Ζ έξεπλα ζην γεληθφ πιεζπζκφ εζηηάδεη θαηά θχξην ιφγν ζηε ρξήζε λφκηκσλ θαη
παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Δμεηάδεη φκσο θαη θάπνηα άιια ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ ςπρνθνηλσληθή πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.
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Καη νη δχν έξεπλεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο παλειιήληεο
έξεπλεο πνπ δηεμάγεη απφ ην 1984 ε Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη
ην Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο (ΔΠΗΦΤ) θαη νη νπνίεο απφ
ηε δεθαεηία ηνπ 1990 εθαξκφδνληαη θαη παλεπξσπατθά. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο
ζχγθξηζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ηνπ λνκνχ ηεο
Πέιιαο κε ηνπο αληίζηνηρνπο πιεζπζκνχο φιεο ηεο ρψξαο θαζψο θαη κε απηνχο άιισλ
επξσπατθψλ ρσξψλ.
Διπίδνληαο φηη ηα επξήκαηα θαη ησλ δχν εξεπλψλ πνπ θαηαηίζεληαη ζην Κέληξν
Πξφιεςεο ηνπ Ν. Πέιιαο ζα δψζνπλ ην έλαπζκα γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη ζα
απνηειέζνπλ ππμίδα ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο, παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ησλ ηνπηθψλ
παξαγφλησλ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζή ηνπο.

Άλλα Κνθθέβε
Τπεχζπλε ηεο έξεπλαο
Αλαπι. Καζεγήηξηα
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
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ΜΔΡΟ 1

Πεξηγξαθή
ηεο έξεπλαο
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ηόρνη ηεο έξεπλαο

Κχξηνη ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη:
α) ε πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ηνπ Ννκνχ
Πέιιαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία, ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ πγεία
θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ θαη
ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαη
β) ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηεο δσήο ησλ
καζεηψλ (νηθνγέλεηα, ζρνιείν, νκάδα ζπλνκήιηθσλ) θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ζηε
δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο.

Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο είλαη επίζεο ηα επξήκαηα λα ζπκβάιινπλ:
-

ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ νκάδσλ πνπ αζρνινχληαη κε
ζέκαηα πγείαο ησλ καζεηψλ, φπσο θνηλσληθνί επηζηήκνλεο, ςπρνιφγνη,
εηδηθνί πνπ αλαιακβάλνπλ ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο ζε ζέκαηα πγείαο θαη
εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη καζεηέο ηνπ Ννκνχ Πέιιαο

-

ζηελ ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο ζην Ννκφ
Πέιιαο.

εκαζία ηεο έξεπλαο

Πξνυπφζεζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο
γηα ηελ πγεία ησλ εθήβσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν απνηειεί ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε
απνηχπσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο.

Μφλν κε ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ εθήβσλ είλαη δπλαηή
ε αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ πνιηηεία ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο

Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο - 2006
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πνπ θχξηα επηδίσμή ηεο είλαη ε αλαραίηηζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ αηφκσλ πνπ
αλαπηχζζνπλ ζπκπεξηθνξέο θηλδχλνπ.
Σα επξήκαηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπκε φρη κφλνλ ηελ
εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν δσήο ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Πέιιαο αιιά θαη λα ζπγθξίλνπκε
ηαπηφρξνλα ηα επξήκαηα ζην Ννκφ Πέιιαο κε απηά ηεο παλειιήληαο έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εζληθφ επίπεδν.

Σύπνο θαη κέζνδνο έξεπλαο

Ζ έξεπλα ήηαλ πνζνηηθή κε ηε ρξήζε αλψλπκνπ απηνζπκπιεξνχκελνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.
Ζ ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε απφ θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο ζηα ηκήκαηα
ησλ ζρνιείσλ ηνπ δείγκαηνο ζην Ν. Πέιιαο.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο ήηαλ δχν (2) δηδαθηηθέο ψξεο.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ καζεηψλ ζηελ έξεπλα ήηαλ πξναηξεηηθή.

Πιεζπζκόο

Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο ήηαλ καζεηέο θαη καζήηξηεο ειηθίαο 11, 13 θαη 15 εηψλ
πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηελ 6ε Γεκνηηθνχ, ζηε 2α Γπκλαζίνπ θαη ζηελ 1ε Λπθείνπ
αληίζηνηρα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Ννκνχ Πέιιαο.

Ο πιεζπζκφο απηφο αθνξά φινπο ηνπο καζεηέο πνπ βξίζθνληαλ ζηα επηιεγκέλα
ηκήκαηα ησλ ηάμεσλ απηψλ θαηά ηελ εκέξα ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ.

Γεηγκαηνιεςία
Σν δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην βαζίζηεθε ζε ειεθηξνληθά αξρεία πνπ δηαηέζεθαλ απφ
ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, ηα νπνία πεξηείραλ ηνπο
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θαηαιφγνπο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αλά ηχπν ζρνιείνπ θαη αλά πεξηνρή γηα ηνλ Ννκφ
Πέιιαο.

Σν δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην ζηξσκαηνπνηήζεθε. Γεκηνπξγήζεθαλ 2 γεσγξαθηθά
ζηξψκαηα:
 η ξ ψ κ α 1 . Αζηηθέο πεξηνρέο (≥10.000 θαηνίθσλ), θαη
 η ξ ψ κ α 2 . Ζκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο (< 10.000 θαηνίθσλ)

Ζ δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα ήηαλ ην ζρνιηθφ ηκήκα (π.ρ. ην Α4 ή ην Β2). Ζ
δεηγκαηνιεςία ήηαλ πνιπζηαδηαθή:
ην πξψην ζηάδην επηιέρζεθαλ κε ηπραίν ηξφπν νη πφιεηο θαη νη δήκνη).
ην δεχηεξν ζηάδην επηιέρζεθαλ κε ηπραίν ηξφπν ηα ζρνιεία αλαινγηθά κε
ηνλ ηχπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ (Γεκνηηθά
Γπκλάζηα / Λχθεηα, Δληαία / Σερληθά – Δπαγγεικαηηθά, Ζκεξήζηα / Δζπεξηλά,
Γεκφζηα / Ηδησηηθά).
ην ηξίην ζηάδην επηιέρζεθαλ κε ηπραίν ηξφπν ηα ηκήκαηα (έλα ηκήκα αλά
θάζε ηάμε).

Γείγκα
Σν αξρηθά ζρεδηαζζέλ δείγκα απνηεινχληαλ απφ ζπλνιηθά 46 ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ
αληηζηνηρνχζαλ ζε 46 ηκήκαηα (έλα ηκήκα απφ θάζε ηάμε ηεο η΄ Γεκνηηθνχ, Β΄
Γπκλαζίνπ θαη Α΄ Λπθείνπ αληίζηνηρα) (Πίλαθαο 1). Σν ζρεδηαζζέλ δείγκα
πξνέβιεπε ελλέα (9) αλαπιεξσκαηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο (ηξία ζρνιεία αλά βαζκίδα).
Σν ηειηθφ (επηιεγκέλν) δείγκα απνηεινχληαλ απφ 36 ζρνιηθέο κνλάδεο (14
Γεκνηηθψλ, 13 Γπκλαζίσλ θαη 9 Λπθείσλ ηνπ Ν. Πέιιαο). Λφγσ αδπλακίαο
ζπκκεηνρήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2 αληηθαηαζηάζεηο
ζρνιείσλ (έλα Γπκλάζην θαη έλα Λχθεην) (Πίλαθαο 1).

Ο εθηηκνχκελνο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ, θαηά ην ζρεδηαζκφ, έπξεπε λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο λα
Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο - 2006
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ζεσξνχληαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ καζεηψλ ηνπ Ν. Πέιιαο πξνζδηνξίζηεθε πεξίπνπ
ζηνπο 630 καζεηέο. Όπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ, φινη νη ππάξρνληεο ηχπνη ζρνιείσλ
εθπξνζσπνχληαλ ζην δείγκα.

Πίνακας 1: Δείγμα Νομού Πέλλας
ΥΟΛΕΙΑ

Δημοηικά
Γσμνάζια
Λύκεια
ΤΝΟΛΟ

τεδιαζθέν
δείγμα

Ανη/ζεις

18
16
12
46

3
3
3
9

ΜΑΘΗΣΕ
Σελικό
δείγμα

14
13 (1)
9 (1)
37 (3)

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

Παρόνηες

Απόνηες

Αρνήζεις

σμπληρωμένα

Άκσρα

Σελικά

234
278
177
689

15
26
5
46 (5,9%)

26
11
4
41(6%)

208
269
173
650

5
4
4
13

203
265
169
637

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 689 καζεηέο (234 ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ, 278 ηεο Β΄
Γπκλαζίνπ θαη 177 ηεο Α΄ Λπθείνπ). πλνιηθά 46 καζεηέο (6,2% ησλ εγγεγξακκέλσλ
ζηα επηιεγκέλα ηκήκαηα) απνπζίαδαλ ηελ εκέξα ηεο έξεπλαο απφ ην ζρνιείν, νη
πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ δηθαηνινγεκέλα (ιφγσ αζζέλεηαο). Με δεδνκέλν φηη ε
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ πξναηξεηηθή,
απφ ηνπο 689 καζεηέο αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα 41 καζεηέο (5,9%
ησλ παξφλησλ), ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ ήηαλ ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ (Πίλαθαο 1).

ηελ εξεπλεηηθή νκάδα επεζηξάθεζαλ ζπλνιηθά 650 ζπκπιεξσκέλα
εξσηεκαηνιφγηα. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο πνπ αθνινχζεζε έθξηλε 13 εξσηεκαηνιφγηα
(2%) σο άθπξα (θξηηήξηα αθχξσζεο: αζπκπιήξσην θαηά ηα 2/3, αζπλέπεηεο,
ζπζηεκαηηθέο απαληήζεηο, αζηετζκνί θαη έιιεηςε θαηαλφεζεο) ηα ζηνηρεία ησλ
νπνίσλ αθαηξέζεθαλ απφ ηηο αλαιχζεηο. Οη αλαιχζεηο ησλ ζηνηρείσλ βαζίζηεθαλ ζηηο
απαληήζεηο απφ 637 ζπλνιηθά καζεηέο ειηθίαο 11-15 εηψλ (Πίλαθαο 1).

Δξσηεκαηνιόγην
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα Health Behaviour in School-aged
Children (HBSC) πνπ πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ
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Τγείαο (ΠΟΤ) ζε 40 ρψξεο παγθνζκίσο. Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη ζρεδηαζηεί ζηα
ειιεληθά θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην
Φπρηθήο Τγηεηλήο (ΔΠΗΦΤ).

Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζαλ ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο:



δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά



δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη δίαηηα



θπζηθή άζθεζε θαη ελαζρφιεζε κε αζιεηηζκφ



ζπκπεξηθνξέο θηλδχλνπ (ρξήζε νπζηψλ, ζεμνπαιηθή δσή)



βία θαη ηξαπκαηηζκνί



νηθνγέλεηα



παξέεο



ςπρν-θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά



ζρνιείν



θνηλσληθή αληζφηεηα

Δγθπξόηεηα θαη δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ αλσλπκία
θαη, θαη’ επέθηαζε, ηελ εηιηθξίλεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ. Πνπζελά ζην
εξσηεκαηνιφγην δελ δεηήζεθε ην φλνκα ηνπ/ηεο καζεηή/ξηαο. Οη πεξηζζφηεξεο
απαληήζεηο ήηαλ ηππνπνηεκέλεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ζεκεησζεί ε απάληεζε πνπ
επηιέγεη ν/ε καζεηήο/ξηα κε έλα Υ, ρσξίο λα εκθαλίδεηαη πνπζελά ν γξαθηθφο ηνπ/ηεο
ραξαθηήξαο.

Με ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, νη καζεηέο/ξηεο ηνπνζεηνχζαλ ηα
εξσηεκαηνιφγηά ηνπο ζε εηδηθνχο θαθέινπο κε ηπραίν ηξφπν ψζηε λα απνθεπρζεί ε
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ηαχηηζε ηεο ζεηξάο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζην θάθειν κε ηε ζεηξά πνπ θάζνληαλ ζηα
ζξαλία ηεο αίζνπζαο.
ηάδηα ηεο έξεπλαο
Έγθξηζε δηεμαγσγήο έξεπλαο: Ζ επηζηεκνληθά ππεχζπλε ηεο έξεπλαο απεπζχλζεθε
κε επίζεκε επηζηνιή ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ (Γηεχζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο) δεηψληαο ηελ έγθξηζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
ζηα ζρνιεία ηνπ Ννκνχ Πέιιαο. Ζ αίηεζε ζπλνδεπφηαλ απφ πιηθφ πνπ αθνξνχζε,
κεηαμχ άιισλ, ην ζθεπηηθφ ηεο έξεπλαο, ηνπο ζπληειεζηέο, ηε κεζνδνινγία, ην δείγκα
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη αληίγξαθν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ Γηεχζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξνψζεζε, αθνινχζσο, ηελ αίηεζε ζηελ αξκφδηα
επηηξνπή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα έγθξηζε ε νπνία νξηζηηθψο ελέθξηλε ηε
δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ελψ θνηλνπνίεζε ηελ απφθαζή ηεο κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ ζηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο.
Δθπαίδεπζε εξεπλεηψλ: Αξρέο Μαίνπ, νη εξεπλεηέο εθπαηδεχηεθαλ ζηελ Πέιια ζηε
κεζνδνινγία ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ
Πξφζβαζε ζηα ζρνιεία: Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θάζεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ
απεζηάιε επηζηνιή ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο ηεο
Πέιιαο ελεκεξψλνληάο ηνπο γηα ην πιαίζην ηεο έξεπλαο θαζψο θαη γηα ηνπο ζηφρνπο
ηεο, δεηψληαο ηνπο παξάιιεια λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο εξεπλεηέο. ηελ επηζηνιή
επηζπλάπηνληαλ θαη ε επηζηνιή–έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο &
Θξεζθεπκάησλ.
Υνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ: Σνλ κήλα Μάην πξαγκαηνπνηήζεθε ε ρνξήγεζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο, νη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο, θαζψο θαη ε
επηηήξεζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο έγηλαλ απφ ηνπο εηδηθά
εθπαηδεπκέλνπο εξεπλεηέο.
Πνηνηηθφο έιεγρνο εξσηεκαηνινγίσλ: Όια ηα εξσηεκαηνιφγηα ειέγρζεθαλ ινγηθά
(εζσηεξηθή ζπλέπεηα απαληήζεσλ) πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζην αξρείν
δεδνκέλσλ.
Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε πξφγξακκα ηνπ Ζ/Τ: Σα ζηνηρεία εηζήρζεζαλ ζε αξρείν
δεδνκέλσλ SPSS.
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ΥΡΟΝΟΓΙΑΡΓΑΜΜΑ ΔΡΔΤΝΑ

ΓΔΚ

ΙΑΝ

1

2

ΦΔΒΡ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΤΝ

ΙΟΤΛ

ΑΤΓ

ΔΠΣ

ΟΚΣ

ΝΟΔ

ΓΔΚ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ρεδηαζκφο έξεπλαο
Πξνεηνηκαζία εξσηεκαηνινγίνπ
Γεηγκαηνιεςία
Αλαπαξαγσγή εξσηεκαηνινγίνπ
Δθπαίδεπζε εξεπλεηψλ
Υνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ
Πνηνηηθφο έιεγρνο - Δηζαγσγή ζηνηρείσλ
Δπεμεξγαζία – Αλάιπζε
πγγξαθή ΣειηθήοΈθζεζεο
Παξάδνζε Σειηθήο Έθζεζεο
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ΜΔΡΟ 2

Κύξηα
Δπξήκαηα
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ΕΙΑΓΨΓΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ

1. Ζ αλάιπζε θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ
αθνινπζεί απνηειεί κφλν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ
ζηνηρείσλ πνπ παξήγαγε ε έξεπλα. Σν ζχλνιν ησλ
ζηνηρείσλ αλά εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Η.
2. Οη αλαιχζεηο βαζίδνληαη ζην θιαζζηθφ κνληέιν
δηαζηαχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ αλά θχιν (αγφξηα,
θνξίηζηα) θαη ειηθία (11, 13, 15) πνπ αθνινπζείηαη ζε
ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο.
3. Σα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη αλά ελφηεηα θαη
αλαθέξνληαη σο επί ησλ πιείζησλ ζην Ν. Πέιιαο.
Όπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ, γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηα
ζηνηρεία απφ ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ 2002 πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Δξεπλεηηθφ
Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο
(ΔΠΗΦΤ) ζε παλειιήλην δείγκα καζεηψλ ηεο ίδηαο
ειηθίαο (βιέπε ζρεηηθά: www.epipsi.gr). Ζ
παλειιήληα έξεπλα επαλαιήθζεθε ην 2006 θαη ηα
ζηνηρεία ηεο ζα δεκνζηεπζνχλ κέζα ζην 2007.
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1. ΕΥΗΒΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

1.1. Δζληθόηεηα γνλέσλ
Απφ ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ εθήβσλ-καζεηψλ ειηθίαο
11-15 εηψλ ζην Ν. Πέιιαο έρνπλ Έιιελεο γνλείο. Γνληφ αιινδαπήο εζληθφηεηαο
αλαθέξεη πεξίπνπ έλαο ζηνπο δεθαηέζζεξηο έθεβνπο (Γξάθεκα 1.1).

Γμκείξ αιιμδαπήξ εζκηθόηεηαξ
(έθεβμη ειηθίαξ 11-15, %)

30

Πμζμζηό, %

Μεηένα αιιμδαπήξ εζκηθόηεηαξ

15

Παηέναξ αιιμδαπήξ εζκηθόηεηαξ

10,8
6,4

5,9

4,5

3,6

3

0
11

13

Ηιηθία

15

Γξάθεκα 1.1: Γνλείο αιινδαπήο εζληθφηεηαο (έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ, %)

1.2. Γιώζζα επηθνηλσλίαο ζην λνηθνθπξηό
Ζ γιψζζα επηθνηλσλίαο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ λνηθνθπξηψλ ησλ
εθήβσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζην Ν. Πέιιαο είλαη ε ειιεληθή (97,3%), κε
κφλν ην 2,7% ησλ καζεηψλ λα αλαθέξνπλ θάπνηα άιιε γιψζζα σο θχξηα γιψζζα
επηθνηλσλίαο ζην ζπίηη (Γξάθεκα 1.2).
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Γιώζζα επηθμηκςκίαξ ζημ κμηθμθονηό
(έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ, %)

2,7
97,3
Γιιεκηθή

Άιιε γιώζζα

Γξάθεκα 1.2: Γιψζζα επηθνηλσλίαο ζην λνηθνθπξηφ (έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ, %)

1.3. Γνκή νηθνγέλεηαο
Ζ κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ (86,8%) ειηθίαο 11-15 εηψλ ζην Ν. Πέιιαο δεη
θαη κε ηνπο δχν θπζηθνχο γνλείο. Έλαο ζηνπο 13 καζεηέο (7,8%) δεη κε ηνλ έλα γνληφ,
ελψ έλα πνζνζηφ 3% αλαθέξεη φηη δεη κε παηξηφ, κεηξηά ή θαη κε ηνπο δχν καδί
(Γξάθεκα 1.3). ην ζπίηη ηνπ ελφο ζηνπο ηξεηο εθήβνπο (32,2%) κέλεη ή κέλνπλ ν
παππνχο ή/θαη ε γηαγηά.

Δμμή μηθμγέκεηαξ
(έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ, %)

3

2,4

7,8

86,8

Καη μη δύμ γμκείξ

Έκαξ γμκηόξ

Ακαδμμεμέκε μηθμγέκεηα

Άιιμ

Γξάθεκα 1.3: Γνκή νηθνγέλεηαο (έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ, %)

Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο - 2006

19

ΔΚΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: Σα πνζνζηά ηεο Πέιιαο αληαλαθινχλ απηφ πνπ
ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα φπνπ επηθξαηεί ε ππξεληθή νηθνγέλεηα (γνλείο θαη παηδηά).
ε εζληθφ επίπεδν, 9 ζηνπο 10 εθήβνπο (90,8%) αλέθεξαλ ην 2002 φηη δνπλ θαη κε
ηνπο δχν θπζηθνχο γνλείο ηνπο (86,8% ζην Ν. Πέιιαο). Σν πνζνζηφ ηεο δηεπξπκέλεο
νηθνγέλεηαο (ζπγθαηνίθεζε κε παππνχ ή γηαγηά) ζην Ν. Πέιιαο (32,2%) είλαη
πςειφηεξν απφ απηφ ζε εζληθφ επίπεδν (20,7%).

1.4. Δξγαζηαθή θαηάζηαζε γνλέσλ
Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αλαθέξνπλ φηη θαη νη δχν γνλείο ηνπο εξγάδνληαη, ν παηέξαο
ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηε κεηέξα (93,5% θαη 59,7% αληίζηνηρα) (Γξάθεκα
1.4). ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νηθνγέλεηεο φπνπ ε κεηέξα δελ εξγάδεηαη εθηφο
ζπηηηνχ, ε ίδηα αλαθέξεηαη ζηηο απαληήζεηο λα έρεη ηελ επζχλε ηνπ λνηθνθπξηνχ,
γεγνλφο πνπ απνηειεί ζχκθσλα κε ηνπο εθήβνπο ηελ θχξηα αηηία γηα ηελ νπνία ε
κεηέξα δελ εξγάδεηαη.

Ενγαζηαθή θαηάζηαζε γμκέςκ
100

(έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ, %)

93,5

Πμζμζηό, %

Παηέναξ

Μεηένα

59,7
50

39,8

4,1

2,4

0
Γνγάδμκηαη

Δεκ ενγάδμκηαη

Δεκ λένς/δεκ έπς επαθή

Γνγαζηαθή θαηάζηαζε
Γξάθεκα 1.4: Δξγαζηαθή θαηάζηαζε γνλέσλ (έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ, %)
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χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: Σα πνζνζηά ηνπ παηέξα (93,5%) θαη ηεο κεηέξαο
(59,7%) πνπ εξγάδνληαη ζην Ν. Πέιιαο είλαη παξφκνηα κε απηά ηνπ ζπλφινπ ηεο
ρψξαο ην 2002 (95,2% θαη 61,8%, αληίζηνηρα).
1.5. Δπαγγεικαηηθό επίπεδν γνλέσλ
Σν επάγγεικα ησλ γνληψλ ηαμηλνκήζεθε επί ηε βάζεη θιίκαθαο πέληε βαζκίδσλ
πξνζαξκνζκέλεο απφ ηελ αληίζηνηρε θιίκαθα ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο
ηεο Διιάδαο (ΔΤΔ) φπνπ ε θαηεγνξία «1» αληηπξνζσπεχεη ην πςειφηεξν
θνηλσληθφ-επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη ε θαηεγνξία «5» ην ρακειφηεξν. χκθσλα κε
ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ πξνθχπηεη φηη νη γνλείο ησλ πεξηζζνηέξσλ αζθνχλ
επαγγέικαηα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηε κέζε (3) ή ρακειά (4,5) ζηε θιίκαθα ησλ
επαγγεικάησλ (Γξάθεκα 1.5).

Επαγγειμαηηθό επίπεδμ γμκέςκ
(έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ, %)

40

Παηέναξ
Μεηένα

30
Πμζμζηό, %

31,3 33,4

20

34,9

25,1

24,9
16,9

16,4

16,1

10
1,4
0

0

1 ορειό

2

3

4

5 παμειό

Γπαγγειμαηηθό επίπεδμ

Γξάθεκα 1.5: Δπαγγεικαηηθφ επίπεδν γνλέσλ (έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ, %)

Μεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ-γνλέσλ, πεξηζζφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
άληξεο, αζθνχλ επαγγέικαηα ηεο ρακειφηεξεο βαζκίδαο («5») αιιά ην ίδην ηζρχεη θαη
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γηα ηα επαγγέικαηα ηεο ζρεηηθά πςειήο βαζκίδαο («2»). Αληίζεηα ζηα κέζα πξνο
ρακειά βάζεη βαζκίδαο επαγγέικαηα επηθξαηνχλ νη άληξεο-γνλείο (Γξάθεκα 1.5).
χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: Όπσο παξαηεξήζεθε θαη ζην παλειιήλην δείγκα ην
2002, έηζη θαη νη γνλείο ησλ πεξηζζνηέξσλ εθήβσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζην
Ν. Πέιιαο αζθνχλ επαγγέικαηα πνπ θαηαηάζζνληαη ζην κέζν ή ρακειά ζηε θιίκαθα
ησλ επαγγεικάησλ.
1.6. Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε νηθνγέλεηαο
Πεξίπνπ επηά ζηνπο δέθα εθήβνπο-καζεηέο ζεσξνχλ φηη ε νηθνγέλεηά ηνπο είλαη
νηθνλνκηθά επθαηάζηαηε. Γεληθά, φζν απμάλεηαη ε ειηθία ηφζν κεηψλεηαη ην πνζνζηφ
ησλ καζεηψλ πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο
σο θαιή ή πνιχ θαιή. Έηζη, ελψ ζηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ ζρεδφλ νθηψ ζηνπο δέθα
ζα ζπκπεξηιάκβαλαλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθά επθαηάζηαησλ,
ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ ε αλαινγία απηή κεηψλεηαη ζρεδφλ ζην έλαο ζηνπο δχν
(Γξάθεκα 1.6α).

Έθήβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο πηζηεύμοκ όηη ε
μηθμγέκεηά ημοξ είκαη ζογθνηηηθά πιμύζηα ή πμιύ πιμύζηα
(%)
Αγόνηα

100
83,8

Πμζμζηό, %

75

70,7

78,2

Κμνίηζηα

69,5 68,5

67,9

56,3 55,1
50

25

0
ΤΝΟΛΟ

11 εηώκ

13 εηώκ

15 εηώκ

Ηιηθία
Γξάθεκα 1.6α: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ε νηθνγέλεηά ηνπο είλαη ζπγθξηηηθά πινχζηα ή πνιχ πινχζηα (%)
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χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: Οη αληηιήςεηο ησλ εθήβσλ ειηθίαο 11-15 εηψλ ηνπ Ν.
Πέιιαο είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζε εζληθφ επίπεδν. Έηζη θαη ζε
εζληθφ επίπεδν νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο (ζρεδφλ επηά ζηνπο δέθα)
ζεσξνχλ φηη ε νηθνγέλεηά ηνπο είλαη νηθνλνκηθά επθαηάζηαηε θαη νη καζεηέο
κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζεσξνχλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ιηγφηεξν επθαηάζηαηε ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο κηθξφηεξνπο καζεηέο.
Δξσηήζεηο φπσο ε χπαξμε ή φρη απηνθηλήηνπ, ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, πξνζσπηθνχ
δσκαηίνπ ζην ζπίηη, θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ νηθνγελεηαθψλ δηαθνπψλ βνεζνχλ
έξεπλεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο
νηθνγέλεηαο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ησλ εξσηήζεσλ, ελλέα ζηνπο δέθα (91,8%) θαη
ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο (75,6%) εθήβνπο ειηθίαο 11-15 εηψλ αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε
ηνπιάρηζηνλ ελφο απηνθηλήηνπ θαη ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή αληίζηνηρα ζην
ζπίηη. Σν 77,2% ησλ εθήβσλ αλαθέξνπλ φηη έρνπλ δηθφ ηνπο δσκάηην ζην ζπίηη, ελψ
ην 54,9% αλαθέξνπλ φηη ηνπο 12 κήλεο πξηλ απφ ηελ έξεπλα έρνπλ θάλεη ηνπιάρηζηνλ
2 θνξέο δηαθνπέο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο.

Πμζμζηό εθήβςκ πμο ακαθένμοκ όηη...

ζημ ζπίηη οπάνπεη ημοιάπηζημκ έκαξ Η/Τ

75,6

ημοιάπηζημκ 2 θμνέξ δηαθμπέξ με ηεκ μηθμγέκεηα ημκ

54,9

ηειεοηαίμ πνόκμ
έπμοκ δηθό ημοξ δςμάηημ

77,2

οπάνπεη ημοιάπηζημκ έκα αοημθίκεημ ζηεκ μηθμγέκεηα

91,8

0

50

100

Πμζμζηό, %

Γξάθεκα 1.6β: Έκκεζνη δείθηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο νηθνγέλεηαο (έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ, %)

χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: Σν πνζνζηφ θαηνρήο ηνπιάρηζηνλ ελφο απηνθίλεηνπ
ζηελ νηθνγέλεηα ζην Ν. Πέιιαο (91,8%) είλαη παξφκνην κε απηφ πνπ θαηαγξάθεθε ην
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2002 ζην παλειιήλην δείγκα (89,5%), ελψ είλαη κεγαιχηεξν φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζην ζπίηη (75,6% θαη 62,4% ζην Ν. Πέιιαο θαη ζε εζληθφ
επίπεδν αληίζηνηρα). Απφ ηελ άιιε κεξηά, κηθξφηεξν πνζνζηφ εθήβσλ ηνπ Ν. Πέιιαο
(54,9%) αλαθέξεη φηη πήγαλ δηαθνπέο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο
κέζα ζηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ζε ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν ηεο ρψξαο (68,5%)ην 2002.

1.7. Δπηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο
Ζ επθνιία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθήβσλ θαη ησλ γνληψλ ηνπο απνηειεί δείθηε
ηεο πνηφηεηαο ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθήβσλ αλαθέξεη φηη είλαη
εχθνιν λα κηιήζνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο γηα θάηη πνπ ηνπο απαζρνιεί. Ζ ειηθία ησλ
καζεηψλ θαίλεηαη φηη παίδεη ξφιν ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία επηθνηλσλνχλ κε ηνπο
γνλείο θαζψο νη καζεηέο κεγαιχηεξεο ειηθίαο αλαθέξνπλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ φηη
επηθνηλσλνχλ εχθνια κε ηνπο γνλείο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο κηθξφηεξεο
ειηθίαο. Γεληθά, ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα ζεσξνχλ πην εχθνιν λα
κηιήζνπλ γηα θάηη πνπ ηνπο απαζρνιεί κε ηε κεηέξα παξά κε ηνλ παηέξα. Χζηφζν,
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ εκθαλίδνληαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ
παηέξα γηα θάηη πνπ ηνπο απαζρνιεί.
Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 πμο ζεςνμύκ "εύθμιε" ηεκ επηθμηκςκία με
ημοξ γμκείξ (%)
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Γξάθεκα 1.7:Έθεβνη ειηθίαο 11-15 πνπ ζεσξνχλ «εχθνιε» ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο (%)
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χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: πγθξηηηθά κε ηνπο εθήβνπο ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο,
κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθήβσλ ηνπ Ν. Πέιιαο αλαθέξνπλ πσο ην βξίζθνπλ εχθνιν λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο γηα θάηη πνπ ηνπο απαζρνιεί. Οκνηφηεηεο κεηαμχ
ηνπ δείγκαηνο ηνπ Ν. Πέιιαο θαη ηνπ παλειιελίνπ παξαηεξνχληαη θαη ζηελ
αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ θαη ηεο επθνιίαο επηθνηλσλίαο κε
ηνπο γνλείο θαζψο θαη ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζηελ επθνιία
επηθνηλσλίαο κε ηνλ παηέξα.
1.8. Ιθαλνπνίεζε από ηηο ζρέζεηο ζηελ νηθνγέλεηα
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ εθήβσλ (ελλέα ζηνπο δέθα) αλαθέξνπλ πςειή
ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζρέζεηο ζηελ νηθνγέλεηα.

Ιθακμπμίεζε από ηηξ ζπέζεηξ ζηεκ μηθμγέκεηα
(έθεβμη ειηθίαξ 11-15, %)

94

Κμνίηζηα
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Γξάθεκα 1.8: Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζρέζεηο ζηελ νηθνγέλεηα (έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ, %)

χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: ηνηρεία απφ παξφκνηεο έξεπλεο ζε εζληθφ επίπεδν
(Έξεπλα ESPAD1) επηβεβαηψλνπλ ηα πςειά πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ζηε
ρψξα καο απφ ηηο ζρέζεηο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Μάιηζηα ζην Ν. Πέιιαο ηα πνζνζηά
1

Παλεπξσπατθή Έξεπλα ζην ρνιηθφ Πιεζπζκφ γηα ηε ρξήζε Οηλνπλεπκαησδψλ & Άιισλ Οπζηψλ (Έξεπλα ESPAD):
Δπηδεκηνινγηθή έξεπλα ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ ειηθίαο 16 εηψλ πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηε ρξήζε λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ
νπζηψλ. Χζηφζν δηεξεπλά θαη επξχηεξα ζέκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ φπσο ηηο ζρέζεηο, ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά, ηε
ζρνιηθή απφδνζε, ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θαη ςπρν-θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θηι. Ζ έξεπλα ESPAD έρεη πινπνηεζεί
απφ ην ΔΠΗΦΤ ην 1999 θαη ην 2003.
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είλαη πςειφηεξα (μεπεξλνχλ ην 90%) απφ απηά πνπ θαηαγξάθεθαλ ην 2003 ζηα
πιαίζηα ηεο έξεπλαο ESPAD φπνπ πεξίπνπ ζην 85% ησλ εθήβσλ εκθαλίδνληαη πνιχ
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη κε ηνπο δχν γνλείο. Σα ζηνηρεία ηνπ Ν.
Πέιιαο επίζεο επηβεβαηψλνπλ ηα εζληθά ζηνηρεία ζην φηη πεξηζζφηεξα αγφξηα απφ φηη
θνξίηζηα αλαθέξνπλ πςειή ηθαλνπνίεζε.

26
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2. ΦΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ
2.1. Ιθαλνπνίεζε από ην ζρνιείν
Οη καζεηέο ξσηήζεθαλ γηα ην πσο ληψζνπλ γηα ην ζρνιείν απηή ηελ πεξίνδν. Όζν
απμάλεηαη ε ειηθία ησλ εθήβσλ κεηψλεηαη ε αίζζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ην
ζρνιείν. ρεδφλ δχν ζηνπο πέληε καζεηέο (34,3% ηα αγφξηα θαη 42% θνξίηζηα)
ειηθίαο 11 εηψλ αλαθέξνπλ φηη ηνπο αξέζεη πνιχ ην ζρνιείν, ε αληίζηνηρε αλαινγία
ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ ππνρσξεί ζην έλαο ζηνπο έμη (15% γηα ηα αγφξηα θαη ζην
17% γηα ηα θνξίηζηα). ε ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα, ηα θνξίηζηα ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ
αλαθέξνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ην ζρνιείν (21% θαη 26,3% γηα ηα αγφξηα θαη ηα
θνξίηζηα αληίζηνηρα) (Γξάθεκα 2.1).

Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο δειώκμοκ όηη ημοξ ανέζεη
πμιύ ημ ζπμιείμ (%)
60

Αγόνηα
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Πμζμζηό, %
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Γξάθεκα 2.1: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ δειψλνπλ φηη ηνπο αξέζεη πνιχ ην ζρνιείν (%)

χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: ε ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ παλειιήληνπ
δείγκαηνο ηνπ 2002, νη έθεβνη ηνπ Ν. Πέιιαο θέξνληαη ζε ρακειφηεξν πνζνζηφ
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην ζρνιείν. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ν. Πέιιαο, έηζη θαη
ζε εζληθφ επίπεδν, ε ηθαλνπνίεζε απφ ην ζρνιείν κεηψλεηαη φζν νη καζεηέο
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κεγαιψλνπλ, ελψ επηπιένλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ην ζρνιείν αλαθέξνπλ ηα
θνξίηζηα ζε ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα (31,7% θαη 26,9%, αληίζηνηρα ην 2002).

2.2. Αληηιήςεηο γηα ην θιίκα ζην ζρνιείν
Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο εκθαλίδνληαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ
αηκφζθαηξα ζην ζρνιείν ηνπο. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο (52,4%)
ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ην ζρνιείν είλαη έλα ωξαίν κέξνο γηα λα βξίζθεηαη
θαλείο ελψ έμη ζηνπο δέθα (64,2%) ληώζνπλ αζθαιείο ζην ζρνιείν ηνπο, πεξηζζφηεξν
ηα θνξίηζηα (65,8%) απφ ηα αγφξηα (62,4%). Δπίζεο, πεξηζζφηεξνη απφ επηά ζηνπο
δέθα καζεηέο (78,4%) πηζηεχνπλ φηη, ζχκθσλα κε ηνπο δαζθάινπο ή θαζεγεηέο ηνπο,
ε απόδνζή ηνπο ζην ζρνιείν είλαη θαιή, κε ηα θνξίηζηα λα είλαη ζεκαληηθά
πεξηζζφηεξα (82,2%) απφ ηα αγφξηα (74,2%). Έλαο ζηνπο ηξεηο (29,9%) ζεσξνχλ φηη
αληηκεηωπίδνληαη απζηεξά ζην ζρνιείν, πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα απφ φ,ηη ηα θνξίηζηα,
ελψ έμη ζηνπο δέθα (62,7%) ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη νη θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ ζην
ζρνιείν είλαη δίθαηνη (Γξάθεκα 2.2).

Πμζμζηό εθήβςκ ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο ζεςνμύκ όηη...
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Γξάθεκα 2.2: Αληηιήςεηο καζεηψλ γηα ην ζρνιείν ηνπο (%)
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2.3. Ιθαλνπνίεζε από ην θιίκα ζηελ ηάμε
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ αλαθέξεη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ελψ
θαίλεηαη λα είλαη γεληθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην θιίκα ηεο ηάμεο. Έηζη, νη
πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ φηη νη ζπκκαζεηέο ηνπο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη πνπ βξίζθνληαη
καδί ηνπο ζηελ ίδηα ηάμε (64,6%), κε ηα αγφξηα λα ζπκκεξίδνληαη απηήλ ηελ άπνςε
πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα (73,9% θαη 56,3% αληίζηνηρα). Τςειφ είλαη θαη ην
πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ ληψζνπλ απνδεθηνί απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Οη επηά
ζηνπο δέθα καζεηέο (72,6%) αηζζάλνληαη φηη νη ζπκκαζεηέο ηνπο ηνχο απνδέρνληαη
όπωο αθξηβώο είλαη. Δλδηαθέξνλ σζηφζν παξνπζηάδεη ην εχξεκα φηη κφλν 4 ζηνπο 10
καζεηέο (43,7%) ζπκκεξίδνληαη ηελ άπνςε φηη νη πεξηζζόηεξνη ζπκκαζεηέο ηνπο είλαη
επγεληθνί θαη πξόζπκνη λα ηνπο βνεζήζνπλ, κε ηα θνξίηζηα λα εκθαλίδνληαη
πεξηζζφηεξν ζθεπηηθηζηηθά (39,9%) απφ φ,ηη ηα αγφξηα (48%) (Γξάθεκα 2.3).

Πμζμζηό εθήβςκ ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο ζομθςκμύκ με ημ
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Γξάθεκα 2.3: Αληηιήςεηο εθήβσλ ειηθίαο 11-15 εηψλ γηα ην θιίκα ζηελ ηάμε ηνπο (%)

χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: ε εζληθφ επίπεδν, νη καζεηέο ζε πςειφηεξα
πνζνζηά δήισλαλ ην 2002 ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην θιίκα ζηελ ηάμε (76,2% έλαληη
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64,6% ζην Ν. Πέιιαο ην 2006) θαη ληψζνπλ ζε πςειφηεξα πνζνζηά φηη νη
ζπκκαζεηέο είλαη επγεληθνί θαη πξφζπκνη λα ηνπο βνεζήζνπλ (60% έλαληη 43,7% ηνπ
Ν. Πέιιαο).
2.4. θαζηαξρείν
Γχν ζηνπο δέθα καζεηέο (20,2%) αλαθέξνπλ φηη έρνπλ απνπζηάζεη αδηθαηνιφγεηα
απφ ην ζρνιείν ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κέζα ζηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο πξηλ απφ ηελ
έξεπλα. πρλή απνπζία απφ ην ζρνιείν (ηνπιάρηζηνλ 5 θνξέο ηηο ηειεπηαίεο 30
εκέξεο) αλαθέξεη ην 2,8% ησλ καζεηψλ. Πεξηζζφηεξα αγφξηα απφ φ,ηη θνξίηζηα
αλαθέξνπλ ζπρλή (ηνπιάρηζηνλ 5 θνξέο ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο) αδηθαηνιφγεηε
απνπζία απφ ην ζρνιείν (3,4% θαη 2,3%, αληίζηνηρα) (Γξάθεκα 2.4).
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Γξάθεκα 2.4: πρλφηεηα «ζθαζηαξρείνπ» ηνλ ηειεπηαίν κήλα ζε εθήβνπο 11-15 εηψλ (%)

χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: ε αληίζεζε κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ
παλειιήληνπ δείγκαηνο γηα ην 2002 (52,7%), έλα πνιχ ρακειφηεξν πνζνζηφ εθήβσλ
ζην Ν. Πέιιαο (20,2%) αλαθέξεη αδηθαηνιφγεηε απνπζία απφ ην ζρνιείν.
Σεηξαπιάζην πνζνζηφ καζεηψλ (11,7%) ζε εζληθφ επίπεδν αλαθέξεη ζπρλή απνπζία
απφ ην ζρνιείν (ηνπιάρηζηνλ 5 θνξέο ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο) ζε ζρέζε κε ηνλ Ν.
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Πέιιαο (2,8%). Σφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν λνκνχ, σζηφζν,
πεξηζζφηεξα αγφξηα απφ φ,ηη θνξίηζηα αλαθέξνπλ αδηθαηνιφγεηε απνπζία απφ ην
ζρνιείν.
2.5. Αίζζεκα πίεζεο από ηε κειέηε γηα ην ζρνιείν
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ έξεπλεο ζε εζληθφ επίπεδν, έλα ζηα δχν αγφξηα θαη επηά
ζηα δέθα θνξίηζηα αλαθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ψξεο θαζεκεξηλήο κειέηεο γηα ην
ζρνιείν. Οη 13ρξνλνη έθεβνη παξνπζηάδνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ 3σξεο
ηνπιάρηζηνλ θαζεκεξηλήο κειέηεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 11ρξνλνπο θαη ηνπο
15ρξνλνπο, ελψ ηα θνξίηζηα πξνεηνηκάδνληαη γηα ην ζρνιείν πεξηζζφηεξεο ψξεο απφ
φ,ηη ηα αγφξηα.
Ο ρξφλνο κειέηεο πνπ αθηεξψλνπλ νη καζεηέο ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ πίεζε πνπ ληψζνπλ νη καζεηέο γηα ην ζρνιείν γεληθφηεξα. Πεξίπνπ έλαο ζηνπο
ηξεηο καζεηέο ζην Ν. Πέιιαο αλαθέξεη αίζζεκα κεγάιεο πίεζεο. Σν αίζζεκα απηφ
απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ε ειηθία απφ ηα 11 ζηα 15 έηε. Γεληθά κεγάιε πίεζε απφ ηηο
εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξα θνξίηζηα ζε ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα
θαη εηδηθά ζηελ ειηθία ησλ 15 (41,3% θαη 62,9% αληίζηνηρα) (Γξάθεκα 2.5).
Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο κηώζμοκ πίεζε
από ημ ζπμιείμ
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Πμζμζηό, %

Κμνίηζηα
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Γξάθεκα 2.5: Πνζνζηφ εθήβσλ 11-15 εηψλ πνπ ληψζνπλ πηεζκέλνη απφ ηε κειέηε γηα ην ζρνιείν (%)

χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: Σν πνζνζηφ ησλ εθήβσλ πνπ αλαθέξνπλ πίεζε απφ
ην ζρνιείν ζην Ν Πέιιαο είλαη παξφκνην κε απηφ ηνπ εζληθνχ δείγκαηνο. Δπίζεο,
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ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη εζληθφ επίπεδν, φζν απμάλεηαη ε ειηθία απφ ηα 11 ζηα 15 έηε
ηφζν απμάλεηαη θαη ε πίεζε πνπ ληψζνπλ νη καζεηέο απφ ην ζρνιείν.

2.6. Φηινδνμίεο ησλ εθήβσλ γηα κεηά ηελ απνθνίηεζε από ην ζρνιείν
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ εθήβσλ-καζεηψλ ηνπ Ν. Πέιιαο (80,9%) απαληνχλ
ζην εξψηεκα γηα ην ηη ζα ήζειαλ λα θάλνπλ ακέζωο κεηά ην ζρνιείν, φηη επηζπκνχλ λα
ζπνπδάζνπλ, κε πνιχ πεξηζζφηεξα θνξίηζηα (91,9%) απφ φ,ηη αγφξηα (68,6%) λα
εθθξάδνπλ απηή ηελ επηζπκία. Ζ ακέζσο επφκελε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθήβσλ
επηινγή (14%) είλαη λα παληξεπηνύλ θαη λα θάλνπλ νηθνγέλεηα, επηινγή ε νπνία
εθθξάδεηαη απφ πεξηζζφηεξα αγφξηα παξά θνξίηζηα.
Φηιμδμλίεξ εθήβςκ ειηθίαξ 11-15 εηώκ αμέζςξ μεηά ημ
ζπμιέημ (%)
Να ζπμοδάζς

80,9

68,6
6,2

Να ενγαζηώ ζηεκ επηπείνεζε
ηςκ γμκηώκ μμο

91,9

10,1

2,7

6,7
9,8
3,9

Να ενγαζηώ ζε άιιε
επηπείνεζε

6,4
7,1
5,7

Να ενγαζηώ ζημ δεμόζημ
ημμέα

ύκμιμ
Αγόνηα
14
16,6
11,7

Να πακηνεοηώ θαη κα θάκς
μηθμγέκεηα

9,6

Να θάκς θάηη άιιμ

Κμνίηζηα

13,2

6,3
0
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80

Πμζμζηό, %

Γξάθεκα 2.6: Φηινδνμίεο ησλ εθήβσλ ειηθίαο 11-15 εηψλ γηα κεηά ην ζρνιείν (%)

Δπίζεο, ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ εκθαλίδεηαη ζηελ επηινγή λα
εξγαζηνύλ φπνπ ππεξηεξνχλ ηα αγφξηα (εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζία ζηελ
νηθνγελεηαθή επηρείξεζε) (Γξάθεκα 2.6).
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2.7. Δπηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπκαηνπνίεζε
χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε ρξήζε βίαο θαη ε εθδήισζε επηζεηηθφηεηαο είλαη
ζπκπεξηθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα παξά ηα θνξίηζηα.
Γηπιάζην πνζνζηφ αγνξηψλ (71,1%) απφ φ,ηη θνξηηζηψλ (34,6%) αλαθέξνπλ φηη έρνπλ
εκπιαθεί ζε θαπγά θαη έρνπλ έξζεη άγξηα ζηα ρέξηα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ
ηειεπηαίν ρξφλν. Οη 13ρξνλνη καζεηέο, έζησ θαη νξηαθά, εκθαλίδνπλ παξφκνηα
ζπκπεξηθνξά ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 11ρξνλνπο θαη ηνπο
15ρξνλνπο καζεηέο, ελψ ζηα θνξίηζηα ην πςειφηεξν πνζνζηφ εκθαλίδνπλ νη
11ρξνλεο καζήηξηεο (Γξάθεκα 2.7α).

Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο ζομμεηείπακ ζε θαογά
("ήνζακ άγνηα ζηα πένηα") με άιιμοξ μαζεηέξ ημοξ
ηειεοηαίμοξ 12 μήκεξ
100
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Γξάθεκα 2.7α: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε θαπγά («ήξζαλ άγξηα ζηα ρέξηα») ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο

χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: Οη πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο ζε θαπγά φπνπ νη
έθεβνη ήξζαλ άγξηα ζηα ρέξηα θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξεο ζην Ν. Πέιιαο (71,1%
αγφξηα 34,6% θνξίηζηα) ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζε εζληθφ επίπεδν
ηνπ 2002 (59,5% αγφξηα θαη 28,9% θνξίηζηα). Παληνχ σζηφζν ε ρξήζε βίαο θαη ε
εθδήισζε επηζεηηθφηεηαο είλαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηα
αγφξηα παξά ηα θνξίηζηα.
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Μηα άιιε (ζπρλά ιηγφηεξν δηαθξηηή) κνξθή επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί θαη ν
εθθνβηζκφο/«θαδνχξα»2 θάπνηνπ κε ηελ ρξήζε ιεθηηθήο βίαο θαη απεηιψλ θαζψο θαη
πεηξαγκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ππνηηκεηηθέο, ρπδαίεο ρεηξνλνκίεο αιιά φρη
αλαγθαζηηθά ηε ρξήζε θπζηθήο βίαο.
Έλαο ζηνπο δχν εθήβνπο αλαθέξεη ζπκκεηνρή ζε εθθνβηζκφ/«θαδνχξα» ζε βάξνο
άιινπ έθεβνπ. Όπσο θαη κε ηελ πεξίπησζε ησλ θαπγάδσλ (βιέπε παξαπάλσ), έηζη
θαη κε ηελ πεξίπησζε ηνπ εθθνβηζκνχ, ηα αγφξηα πνπ ζε ηνπιάρηζηνλ κία πεξίπησζε
ζηε δηάξθεηα ησλ 2 ηειεπηαίσλ κελψλ ζπκκεηείραλ ζε εθθνβηζκφ/«θαδνχξα», είλαη
ζαθψο πεξηζζφηεξα απφ ηα θνξίηζηα (55% θαη 45,2%, αληίζηνηρα) (Γξάθεκα 2.7β).

Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο ζομμεηείπακ ζε
εθθμβηζμό/"θαδμύνα" ζε βάνμξ άιιςκ εθήβςκ ημοξ ηειεοηαίμοξ 2
μήκεξ
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Πμζμζηό, %
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Γξάθεκα 2.7β: Έθεβνη πνπ ζπκκεηείραλ ζε εθθνβηζκφ/«θαδνχξα» ζε βάξνο άιισλ εθήβσλ ηνπο 2 ηειεπηαίνπο κήλεο (%)

Οη πεξηπηψζεηο εθθνβηζκνχ/«θαδνχξαο» απμάλνληαη κε ηελ ειηθία ζε αληίζεζε κε ηε
θπζηθή βία πνπ εκθαλίδεη κείσζε απφ ηα 11 ζηα 15 έηε. πγθεθξηκέλα, ην 39,4% ησλ
αγνξηψλ θαη ην 36,4% ησλ θνξηηζηψλ ειηθίαο 11 εηψλ ζην Ν. Πέιιαο αλαθέξνπλ φηη
έρνπλ πάξεη κέξνο ζε εθθνβηζκφ/«θαδνχξα» θάπνηνπ άιινπ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά

2

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη κε ηνλ φξν bullying: άζθεζε εθθνβηζκνχ κε ιεθηηθέο απεηιέο, πεηξάγκαηα
θαη ρεηξνλνκίεο ρσξίο ηε ρξήζε θπζηθήο βίαο

34
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ηνπο 2 ηειεπηαίνπο κήλεο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο 15ρξνλνπο καζεηέο
είλαη 67,5% θαη γηα ηηο καζήηξηεο 47,2% (Γξάθεκα 2.7β).
ε αληίζεζε κε ηηο πεξηπηψζεηο άζθεζεο εθθνβηζκνχ/«θαδνχξαο» πξνο ηξίηνπο, νη
δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα πνπ αλαθέξνπλ φηη έρνπλ πέζεη νη ίδηνη
ζχκαηα εθθνβηζκνχ/«θαδνχξαο» είλαη ζαθψο κηθξφηεξεο (55,4% ηα αγφξηα ζε
ζχγθξηζε κε ην 53,5% ησλ θνξηηζηψλ). ηελ πεξίπησζε απηή σζηφζν, πεξηζζφηεξα
θνξίηζηα απφ φ,ηη αγφξηα πέθηνπλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ/«θαδνχξαο», εηδηθά ζηηο
κηθξφηεξεο ειηθίεο (Γξάθεκα 2.7γ).
Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο οπήνλακ ζύμαηα
εθθμβηζμμύ/"θαδμύναξ" από άιιμοξ έθεβμοξ ημοξ 2 ηειεοηαίμοξ μήκεξ
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Κμνίηζηα
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Γξάθεκα 2.7γ: Έθεβνη πνπ ππήξμαλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ/«θαδνχξαο» απφ άιινπο έθεβνπο ηνπο 2 ηειεπηαίνπο κήλεο (%)
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3. ΠΑΡΕΕ ΚΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΦΡΟΝΟ

3.1. ηελνί θίινη
Έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ εθήβσλ ζην Ν. Πέιιαο αλαθέξνπλ φηη έρνπλ
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζηελνχο θίινπο ή θίιεο. Γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθήβσλ νη
πεξηζζφηεξνη ζηελνί ηνπο θίινη είλαη ηνπ ίδηνπ θχινπ. Έηζη, ην 64,6% ησλ αγνξηψλ
αλαθέξεη φηη έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζηελνχο θίινπο ηνχ ηδίνπ θχινπ, ελψ κφιηο ην
29,9% αλαθέξεη ζηελέο θηιίεο κε θνξίηζηα. Όζνλ αθνξά ηα θνξίηζηα, ην 59,8%
αλαθέξεη φηη έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θίιεο, ελψ ην 28,3% αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
θίινπο (Γξάθεκα 3.1).

Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο έπμοκ ημοιάπηζημκ ηνεηξ
ζηεκμύξ/εξ θίιμοξ/εξ
29,9
33,3
26,6
30,1

Αγόνηα

Φίιεξ
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Φίιμη

Κμνίηζηα
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Φίιεξ
52,9
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27,9
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Γξάθεκα 3.1: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζηελνχο/-εο θίινπο/-εο (%)
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Σα αγφξηα θάλνπλ επθνιφηεξα ζηελέο θηιίεο κε πεξηζζφηεξα απφ δχν άηνκα απφ φ,ηη
ηα θνξίηζηα. Δπηπιένλ νη ζηελέο θηιίεο κε πεξηζζφηεξα άηνκα θαίλεηαη λα είλαη
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κηθξφηεξσλ ειηθηψλ ζηελ πεξίπησζε θαη ησλ δχν θίισλ, εχξεκα
ην νπνίν απνηειεί έλδεημε ζην φηη φζν εμειίζζεηαη ε εθεβεία, νη έθεβνη
θαηαζηαιάδνπλ ζε ζηελέο θηιίεο κε έλα ή δχν άηνκα.
χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: ρεηηθά κηθξφηεξν πνζνζηφ εθήβσλ ζην Ν. Πέιιαο ην
2006 αλαθέξεη ζηελέο θηιίεο κε ηξία ή πεξηζζφηεξα άηνκα ζε ζχγθξηζε κε ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε εζληθφ επίπεδν ην 2002. πγθεθξηκέλα ζην παλειιήλην δείγκα
ην 68% ησλ αγνξηψλ αλαθέξεη φηη έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζηελνχο θίινπο ηνπ ηδίνπ
θχινπ έλαληη ηνπ 61,5% ζην Ν. Πέιιαο. Δπίζεο, ζην παλειιήλην δείγκα ηνπ 2002, ην
43,9% ησλ αγνξηψλ δειψλνπλ ζηελέο θηιίεο κε ηξία ή πεξηζζφηεξα θνξίηζηα έλαληη
ηνπ 28% ζην Ν. Πέιιαο. Αληίζηνηρα, ην 57,5% ησλ θνξηηζηψλ ζην παλειιήλην δείγκα
αλαθέξεη φηη έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θίιεο έλαληη ηνπ 53,2% ζην Ν. Πέιιαο θαη ην
36,7% δειψλνπλ ζηελέο θηιίεο κε ηξία ή πεξηζζφηεξα αγφξηα έλαληη ηνπ 29,5% ζην
Ν. Πέιιαο.

3.2. Υξόλνο κεηά ην ζρνιείν κε παξέεο
Πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα ζηα δέθα αγφξηα (44,7%) θαη έλα ζηα ηξία θνξίηζηα (33%)
ζην Ν. Πέιιαο αλαθέξνπλ φηη ζπλαληηνχληαη κε ηηο παξέεο ηνπο ζρεδφλ θάζε εκέξα
κεηά ην ζρνιείν (δειαδή ηνπιάρηζηνλ 4 εκέξεο ηελ εβδνκάδα). Με ηελ ειηθία
απμάλνληαη νη (ζρεδφλ) θαζεκεξηλέο ζπλαληήζεηο ησλ αγνξηψλ κε ηηο παξέεο ηνπο,
ελψ κεηψλνληαη απηέο ησλ θνξηηζηψλ. Δπηπιένλ, φζν κεγαιψλνπλ νη καζεηέο ηφζν
απμάλεηαη θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, κε ηα αγφξηα λα βγαίλνπλ ζαθψο
ζπρλφηεξα απφ φ,ηη ηα θνξίηζηα (Γξάθεκα 3.2).
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Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο ζοκακηημύκηαη ημοιάπηζημκ 4
εμένεξ ηεκ εβδμμάδα με ηεκ πανέα ημοξ αμέζςξ μεηά ημ ζπμιείμ
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Γξάθεκα 3.2: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ ζπλαληηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 4 εκέξεο ηελ εβδνκάδα κε ηνπο θίινπο ηνπο ακέζσο
κεηά ην ζρνιείν (%)

χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: Πεξηζζφηεξνη έθεβνη ζην δείγκα ηνπ Ν. Πέιιαο ην
2006 (ην 44,7% αγνξηψλ θαη ην 33% ησλ θνξηηζηψλ) ζε ζχγθξηζε κε ην παλειιήλην
δείγκα ηνπ 2002 (ην 33,5% αγνξηψλ θαη ην 24,9% ησλ θνξηηζηψλ) ζπλαληψληαη
ζπρλφηεξα κε ηηο παξέεο ηνπο ακέζσο κεηά ην ζρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εβδνκάδαο. Σέινο, ζε αληίζεζε κε ην φ,ηη ζπκβαίλεη ζε εζληθφ επίπεδν, ην πνζνζηφ
ησλ θνξηηζηψλ ζην Ν. Πέιιαο πνπ ζπλαληηνχληαη κε ηε παξέα ηνπο ζρεδφλ θάζε
εκέξα κεηά ην ζρνιείν κεηψλεηαη ζηελ κεγαιχηεξε ειηθία (15 έηε).

3.3. Βξαδηλή έμνδνο
Πεξηζζφηεξα αγφξηα (25,6%) απφ φ,ηη θνξίηζηα (11,4%) ζην Ν. Πέιιαο βγαίλνπλ
ζπρλά ην βξάδπ (ηνπιάρηζηνλ 4 θνξέο ηελ εβδνκάδα) κε ηηο παξέεο ηνπο. Σν πνζνζηφ
ησλ εθήβσλ πνπ βγαίλνπλ ζπρλφηεξα ηα βξάδηα κε ηνπο θίινπο ηνπο απμάλεηαη, φπσο
είλαη αλακελφκελν, φζν απμάλεηαη ε ειηθία (Γξάθεκα 3.3).
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Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο βγαίκμοκ έλς ημοιάπηζημκ 4
βνάδηα ηεκ εβδμμάδα με ηεκ πανέα ημοξ
40
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Γξάθεκα 3.3: Πνζνζηφ εθήβσλ 11-15 εηψλ πνπ βγαίλνπλ έμσ ηνπιάρηζηνλ 4 βξάδηα ηελ εβδνκάδα κε ηνπο θίινπο ηνπο

χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: Όπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλαληήζεσλ κε ηελ παξέα
ηνπο ακέζσο κεηά ην ζρνιείν, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο βξαδηλήο εμφδνπ,
κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθήβσλ ζην Ν. Πέιιαο (25,6% θαη 11,4% γηα αγφξηα θαη
θνξίηζηα αληίζηνηρα) απφ φ,ηη ζε εζληθφ επίπεδν ην 2002 (16,8% θαη 9,7%
αληίζηνηρα) αλαθέξνπλ ζπρλέο βξαδηλέο εμφδνπο κε ηελ παξέα ηνπο. Καηά ηα άιια,
ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη εζληθφ επίπεδν ε ζπρλή βξαδηλή έμνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εβδνκάδαο γίλεηαη θπξίσο απφ ηα αγφξηα θαη απμάλεηαη κε ηελ ειηθία.

3.4. Δπηθνηλσλία κέζσ ηειεθώλνπ ή ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή
Οη έθεβνη αλαπηχζζνπλ επίζεο επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο
ηειεθψλνπ θαη ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (ζπλνκηιία θαη γξαπηά κελχκαηα). Σν
28% ησλ αγνξηψλ θαη ην 48,5% ησλ θνξηηζηψλ ζην Ν. Πέιιαο ην 2006 αλαθέξεη
θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηε παξέα ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην απφ ηα κέζα
απηά. Ζ ρξήζε ηειεθψλνπ θαη ππνινγηζηή γηα επηθνηλσλία απμάλεηαη κε ηελ ειηθία,
ελψ κε ηελ ειηθία απμάλεηαη θαη ε αλαινγία ησλ θνξηηζηψλ έλαληη ησλ αγνξηψλ πνπ
επηιέγεη απηφ ην ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηελ παξέα. Έηζη, κε θάπνην απφ ηα κέζα
απηά, επηθνηλσλνχλ ζηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ ην 21,2% ησλ αγνξηψλ θαη ην 26,7%
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ησλ θνξηηζηψλ, ελψ ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ ην 41,8% ησλ αγνξηψλ θαη ην 55,1%
ησλ θνξηηζηψλ (Γξάθεκα 3.4).
Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο επηθμηκςκμύκ με ηε πανέα
ημοξ θαζεμενηκά μέζς ηειεθώκμο ή Η/Υ
70
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Γξάθεκα 3.4: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ επηθνηλσλνχλ θαζεκεξηλά κε ηελ παξέα ηνπο κέζσ ηειεθψλνπ ή Ζ/Τ

χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: Όπσο ζην εζληθφ επίπεδν, έηζη θαη ζην Ν. Πέιιαο,
ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ θνξηηζηψλ απφ φ,ηη αγνξηψλ επηθνηλσλεί θαζεκεξηλά
κε ηνπο θίινπο ηνπο κέζσ ηειεθψλνπ ή Ζ/Τ.

3.5. Μπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε
ρεδφλ έλαο ζηνπο ηξεηο έθεβνπο (32,7% ηα αγφξηα θαη 34,5% ηα θνξίηζηα) ζην Ν.
Πέιιαο βξίζθεηαη κπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε γηα ηνπιάρηζηνλ 4 ψξεο ηελ εκέξα ηηο
θαζεκεξηλέο θαη έλαο ζηνπο δχν (46,3% θαη 49%, γηα αγφξηα θαη θνξίηζηα
αληίζηνηρα) ην αββαηνθχξηαθν. Με εμαίξεζε ηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ φπνπ ηα
αγφξηα ππεξηεξνχλ, ζηελ ειηθία ησλ 11 θαη 15 εηψλ πεξηζζφηεξα θνξίηζηα απφ φ,ηη
αγφξηα παξαθνινπζνχλ ζπρλά ηειεφξαζε ηφζν ηηο θαζεκεξηλέο φζν θαη ηα
αββαηνθχξηαθα (Γξάθεκα 3.5).
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ε ζχγθξηζε κε ηηο θαζεκεξηλέο, ηα αββαηνθχξηαθα απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ
καζεηψλ πνπ αλαθέξεη φηη παξαθνινπζεί ηνπιάρηζηνλ 4 ψξεο ηελ εκέξα ηειεφξαζε
(Γξάθεκα 3.5).

Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο παναθμιμοζμύκ ημοιάπηζημκ 4 ώνεξ ηεκ
εμένα ηειεόναζε, video ή DVD
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Γξάθεκα 3.5: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηνπιάρηζηνλ 4 ψξεο ηελ εκέξα ηειεφξαζε (%)

χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: Μεγαιχηεξν πνζνζηφ εθήβσλ (αλεμαξηήησο ειηθίαο)
ζην Ν. Πέιιαο ην 2006 ζε ζχγθξηζε κε ην παλειιήλην δείγκα ην 2002
παξαθνινπζνχλ ηνπιάρηζηνλ 4 ψξεο ηελ εκέξα ηειεφξαζε. Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε
φ,ηη ζπκβαίλεη ζε εζληθφ επίπεδν φπνπ ηα αγφξηα ππεξηεξνχλ ζε γεληθέο γξακκέο ησλ
θνξηηζηψλ ζηελ ππεξβνιηθή ηειεζέαζε, ζην Ν. Πέιιαο ην 2006 ε ζπρλή ηειεζέαζε
γίλεηαη θπξίσο απφ ηα θνξίηζηα.
3.6. Υξήζε Η/Τ
Σα αγφξηα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα κε ηνπο ειεθηξνληθνχο
ππνινγηζηέο, είηε γηα λα πεξηεγεζνχλ ζην δηαδίθηπν είηε γηα λα παίμνπλ παηρλίδηα.
πγθεθξηκέλα, ζρεδφλ ηξηπιάζηνο αξηζκφο αγνξηψλ (9,1%) απφ φ,ηη θνξηηζηψλ (3,3%)
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ηηο θαζεκεξηλέο θαη δηπιάζηνο (16,2% θαη 8,1% αληίζηνηρα) ηα αββαηνθχξηαθα
ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο ηελ εκέξα. Ζ ρξήζε Ζ/Τ
απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ε ειηθία ησλ εθήβσλ (Γξάθεκα 3.6).
Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο πνεζημμπμημύκ ημοιάπηζημκ 3 ώνεξ ηεκ
εμένα Η/Υ
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Γξάθεκα 3.6: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο ηελ εκέξα Ζ/Τ (%)

χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: ε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε εζληθφ
επίπεδν ην 2002, κηθξφηεξν πνζνζηφ εθήβσλ ζην Ν. Πέιιαο θάλεη ζπρλή ρξήζε Ζ/Τ
ην 2006. Χζηφζν, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ηα αγφξηα ζην Ν. Πέιιαο
αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο.

3.7. Ηιεθηξνληθά παηγλίδηα
Μία απφ ηηο αγαπεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθήβσλ ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν είλαη
λα παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζε εηδηθέο θνλζφιεο, ζηελ ηειεφξαζε ή ζηνλ
ππνινγηζηή. Έλα ζηα ηέζζεξα αγφξηα θαη έλα ζηα δεθαέμη θνξίηζηα ειηθίαο 11-15
εηψλ ζην Ν. Πέιιαο αλαθέξεη ελαζρφιεζε κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα γηα ηνπιάρηζηνλ
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3 ψξεο ηελ εκέξα ηηο θαζεκεξηλέο. Σν αββαηνθχξηαθν ε αλαινγία γίλεηαη έλα ζηα
δχν αγφξηα θαη έλα ζηα έμη θνξίηζηα (Γξάθεκα 3.7).

Μαζεηέξ πμο παίδμοκ παηπκίδηα (video games) ζημκ οπμιμγηζηή ή
ζε εηδηθέξ θμκζόιεξ ημοιάπηζημκ 3 ώνεξ ηεκ εμένα
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Γξάθεκα 3.7: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο ηελ εκέξα (%)

Σεηξαπιάζην πνζνζηφ αγνξηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα αζρνινχληαη κε ηα
ειεθηξνληθά παηρλίδηα γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο ηελ εκέξα ηηο θαζεκεξηλέο, ελψ
ηξηπιάζην πνζνζηφ ηα αββαηνθχξηαθα (Γξάθεκα 3.7).
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4. ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΚΑΙ ΑΚΗΗ

4.1. Πξσηλό γεύκα
Ζ ιήςε ηνπ πξσηλνχ γεχκαηνο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο ζσζηήο
δηαηξνθήο, ηδηαίηεξα ζηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Πεξίπνπ έλαο ζηνπο δχν εθήβνπο
ηξψεη πξσηλφ θαζεκεξηλά θαη επηά ζηνπο δέθα θαη ηηο δχν κέξεο ηνπ
αββαηνθχξηαθνπ. Αληίζεηα κε ην ηη ζπκβαίλεη ηα αββαηνθχξηαθα, φπνπ ν αξηζκφο
ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ πνπ ηξψλε πξσηλφ είλαη παξφκνηνο, ηηο θαζεκεξηλέο
πεξηζζφηεξα αγφξηα (52,7%) απφ φ,ηη θνξίηζηα (42,1%) ηξψλε πξσηλφ πξηλ θχγνπλ
γηα ην ζρνιείν. Όζν απμάλεηαη ε ειηθία ηφζν κεηψλεηαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ
δηαηεξνχλ ηε ζπλήζεηα ηνπ πξσηλνχ γεχκαηνο (Γξάθεκα 4.1).

Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο παίνκμοκ θαζεμενηκά πνςσκό γεύμα (%)
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Γξάθεκα 4.1: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ παίξλνπλ θαζεκεξηλά πξσηλφ γεχκα (%)
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χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: ρεηηθά πεξηζζφηεξνη έθεβνη ζην Ν. Πέιιαο ην
2006 (52,7% θαη 42,1% γηα αγφξηα θαη θνξίηζηα αληίζηνηρα) ζε ζχγθξηζε κε ην
παλειιήλην δείγκα ηνπ 2002 (51,4% θαη 39,3% γηα αγφξηα θαη θνξίηζηα αληίζηνηρα)
παίξλνπλ πξσηλφ ηηο θαζεκεξηλέο, ελψ απηή ε εηθφλα αληηζηξέθεηαη γηα ηα
αββαηνθχξηαθα.
4.2. Φξνύηα θαη ιαραληθά
Οη καζεηέο ξσηήζεθαλ γηα ην πφζν ζπρλά θαηαλαιψλνπλ ζηε δηάξθεηα κηαο ηππηθήο
εβδνκάδαο θξνχηα θαη ιαραληθά (ζαιάηεο). Απφ ηηο ηξνθέο απηέο πνπ είλαη πινχζηεο
ζε ζξεπηηθή αμία, ηα ιαραληθά θαίλεηαη λα πξνηηκψληαη απφ ηα θξνχηα απφ ηνπο
εθήβνπο ηνπ Ν. Πέιιαο. Οη κηθξφηεξνη καζεηέο θαη ηα θνξίηζηα θαηαλαιψλνπλ
πεξηζζφηεξα ιαραληθά απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο καζεηέο θαη ηα αγφξηα, αληίζηνηρα
(Γξάθεκα 4.2).
Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο ηνώκε θαζεμενηκά θνμύηα θαη ιαπακηθά
(%)
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Γξάθεκα 4.2: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ ηξψλε θαζεκεξηλά θξνχηα θαη ιαραληθά (%)

χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: Ληγφηεξνη έθεβνη ζην Ν. Πέιιαο απφ φ,ηη ζε εζληθφ
επίπεδν (ζηνηρεία 2002) θαηαλαιψλνπλ θξνχηα ζε θαζεκεξηλή βάζε. Αληίζεηα, ζην
Ν. Πέιιαο θαίλεηαη λα ππάξρεη πξνηίκεζε ζηα ιαραληθά.
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4.3. Γιπθά θαη αλαςπθηηθά
Σα γιπθίζκαηα, ηξνθέο επηβαξπληηθέο γηα ηελ πγεία θαη ην βάξνο, θαηαλαιψλνληαη
πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα θαη ηδηαίηεξα ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ελψ αλαςπθηηθά
(ηχπνπ Cola) θαηαλαιψλνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα αγφξηα φισλ ησλ εμεηαδφκελσλ
ειηθηψλ. Έλα ζηα πέληε αγφξηα (21,8%) θαη έλα ζηα ηέζζεξα θνξίηζηα (27%) ειηθίαο
15 εηψλ αλαθέξνπλ φηη ηξψλε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα θάπνην γιπθφ.
Γηπιάζην πνζνζηφ 15ρξνλσλ αγνξηψλ (20,5%) απφ φ,ηη θνξηηζηψλ (11,2%)
αλαθέξνπλ θαηαλάισζε θάπνηνπ αλαςπθηηθνχ ζε θαζεκεξηλή βάζε (Γξάθεκα 4.3).

Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο ηνώκε γιοθά θαη πίκμοκ ακαροθηηθά
θαζεμενηκά (%)
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Γξάθεκα 4.3: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ ηξσλε γιπθά θαη πίλνπλ αλαςπθηηθά θαζεκεξηλά (%)

χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: Πεξηζζφηεξνη έθεβνη ζην Ν. Πέιιαο απφ φ,ηη ζε
εζληθφ επίπεδν θαηαλαιψλνπλ γιπθά ζε θαζεκεξηλή βάζε.
4.4. Αληίιεςε γηα ην ζώκα
Αξθεηά πςειφηεξν πνζνζηφ θνξηηζηψλ (έλα ζηα ηξία, 36,9%) απφ φ,ηη αγνξηψλ (έλα
ζηα πέληε, 21,8%) ζεσξνχλ φηη ην ζψκα ηνπο είλαη «παρχ». ηα αγφξηα, ε αληίιεςε
γηα «παρχ» ζψκα κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, ελψ ζηα θνξίηζηα απηή ε
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αληίιεςε κέλεη ζηαζεξή κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ (Γξάθεκα
4.4).

Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο πηζηεύμοκ όηη ημ ζώμα ημοξ είκαη
"παπύ" (%)
Αγόνηα

Πμζμζηό, %

60

Κμνίηζηα

40
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36,9
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20,2
16,5
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ύκμιμ

11 εηώκ

13 εηώκ

15 εηώκ
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Γξάθεκα 4.4: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ην ζψκα ηνπο είλαη «παρχ» (%)

χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: Σα αγφξηα ζην Ν. Πέιιαο ην 2006 δελ
δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο ζην παλειιήλην δείγκα ηνπ
2002 σο πξνο ηελ αληίιεςε γηα ην ζψκα ηνπο. Αληίζεηα, κεγαιχηεξν πνζνζηφ
θνξηηζηψλ ζην Ν. Πέιιαο απφ φ,ηη ζε εζληθφ επίπεδν αληηιακβάλνληαη ην ζψκα ηνπο
σο «παρχ».

4.5. Παρπζαξθία
Ο Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ) ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ
βάξνπο (ππνινγίδεηαη κε ηνλ ιφγν ηνπ βάξνπο πξνο ην ηεηξάγσλν ηνπ χςνπο). Όπσο
θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 4.5, ηα αγφξηα ζην Ν. Πέιιαο έρνπλ θαηά κέζν φξν
κεγαιχηεξεο ηηκέο ζην ΓΜ απφ φ,ηη ηα θνξίηζηα.
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Μέζμξ όνμξ Δείθηε Μάδαξ Σώμαημξ (BMI) εθήβςκ 11-15 εηώκ
24

Μέζμξ όνμξ

21,9
20,6
20

20,9
19,1

20,4

20

20,2
18,9

Αγόνηα

Κμνίηζηα

16
11 εηώκ

13 εηώκ

15 εηώκ

ύκμιμ

Ηιηθία

Γξάθεκα 4.5: Μέζνο φξνο Γείθηε Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ) ζηνπο έθεβνπο ειηθίαο 11-15 εηψλ (κ.ν.)

χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: Οη ηηκέο, θαηά κέζν φξν, ηνπ ΓΜ ηφζν ζηα αγφξηα
φζν θαη ζηα θνξίηζηα γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ειηθίεο είλαη παξφκνηεο ή ειαθξψο
κεγαιχηεξεο ζην Ν. Πέιιαο ζπγθξηηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ
θνξηηζηψλ ηνπ εζληθνχ δείγκαηνο.

4.6. Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα
ρεδφλ έλα ζηα δχν αγφξηα (45,4%) θαη έλα ζηα ηέζζεξα θνξίηζηα (24,5%) 11-15
εηψλ δειψλνπλ φηη θάλνπλ έληνλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο ηελ
εβδνκάδα. ε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, ε έληνλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη
πεξηζζφηεξν ζπλεζηζκέλε ζηα αγφξηα απφ φ,ηη ζηα θνξίηζηα (Γξάθεκα 4.6).
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Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο θάκμοκ έκημκε θοζηθή
δναζηενηόηεηα ημοιάπηζημκ 5 εμένεξ ηεκ εβδμμάδα
70
58

Αγόνηα

Κμνίηζηα

Πμζμζηό, %

45,4

41,9
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35
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Γξάθεκα 4.6: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ θάλνπλ έληνλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα (%)

Με ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ πνπ δειψλνπλ φηη
θάλνπλ έληνλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεη θαη ε δηαθνξά
κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ππέξ ησλ αγνξηψλ.
χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: ην Ν. Πέιιαο, φπσο θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ε
έληνλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα) είλαη πην
ζπλεζηζκέλε ζηα αγφξηα απφ φ,ηη ζηα θνξίηζηα.
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5. ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ
5.1. Αληίιεςε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο
Οη έθεβνη ηνπ Ν. Πέιιαο ζεσξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο φηη ε πγεία ηνπο είλαη θαιή ή
πνιύ θαιή. Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ θαη ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ θνξηηζηψλ (6,6%
έλαληη 4,3% ησλ αγνξηψλ) ζεσξνχλ φηη ε πγεία ηνπο είλαη κέηξηα ή θαθή. Ζ αληίιεςε
πεξί θαθήο πγείαο απμάλεηαη ζηελ ειηθία ησλ 11 θαη ησλ 15 εηψλ, ελψ ζηελ ειηθία
ησλ 13 εηψλ εκθαλίδεηαη κεησκέλε (Γξάθεκα 5.1).

Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο ζεςνμύκ όηη ε ογεία ημοξ είκαη
"μέηνηα" ή "θαθή" (%)
15
Αγόνηα

Κμνίηζηα

Πμζμζηό, %

10
7,9

7,9
6,6
5

4,3

4,9

4,3

4,8
3,8

0
ύκμιμ

11 εηώκ

Ηιηθία

13 εηώκ

15 εηώκ

Γξάθεκα 5.1: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε πγεία ηνπο είλαη «κέηξηα» ή «θαθή» (%)

χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: ε ζχγθξηζε κε ην παλειιήλην δείγκα ην 2002 (6,7%
θαη 13,5% γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα αληίζηνηρα), ζαθψο ρακειφηεξν πνζνζηφ
εθήβσλ ζην Ν. Πέιιαο (4,3% θαη 6,6% γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα αληίζηνηρα)
ζεσξνχλ ην 2006 ηελ πγεία ηνπο κέηξηα ή θαθή. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ
είλαη παξφκνηεο θαη ζηα δχν επίπεδα ζχγθξηζεο.
5.2. Ιθαλνπνίεζε από ηε δσή
Εεηήζεθε απφ ηνπο εθήβνπο λα ζεκεηψζνπλ ζε κηα θιίκαθα (απφ ην 1 έσο ην 10) ην
βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή ηνπο. Οη ελλέα ζηνπο δέθα εθήβνπο ζην Ν. Πέιιαο
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ληψζνπλ αξθεηά ή πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δσή ηνπο. Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή
ληψζνπλ πεξηζζφηεξν ηα θνξίηζηα απφ φ,ηη ηα αγφξηα, ηδηαίηεξα ζηελ ειηθία ησλ 11
εηψλ. Όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία ηνπο, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο
ησλ εθήβσλ γηα ηε δσή γεληθά, κεηψλεηαη φζν πξνρσξάεη ε εθεβεία (Γξάθεκα 5.2).

Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο δειώκμοκ ηθακμπμηεμέκμη από ηε δςή
ημοξ (%)

Αγόνηα

100

Κμνίηζηα
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Πμζμζηό, %
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60
ύκμιμ
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13 εηώκ

15 εηώκ

Ηιηθία

Γξάθεκα 5.2: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δσή ηνπο (%)

χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: Σν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή γηα ηα
θνξίηζηα ζην Ν. Πέιιαο δε δηαθέξεη απφ απηφ ησλ θνξηηζηψλ ηνπ παλειιήληνπ
δείγκαηνο γηα ην 2002. Αληίζεηα, ην πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ ζην Ν. Πέιιαο πνπ
δειψλνπλ κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπο είλαη ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν
ηνπ παλειιήληνπ δείγκαηνο, γηα φιεο ηηο ειηθίεο.
5.3. Σξαπκαηηζκνί
Ζ εθεβεία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπρλνχο ηξαπκαηηζκνχο. Ζ πςειή ζπρλφηεηα
ηξαπκαηηζκψλ ζπλδέεηαη κε πεξηπηψζεηο ςπρνπαζνινγίαο. νβαξνί ηξαπκαηηζκνί ζε
βαζκφ πνπ λα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηαηξηθή θξνληίδα ζην Ν. Πέιιαο αλαθέξνληαη
ζπρλφηεξα απφ ηα αγφξηα (49,7%) θαη ιηγφηεξν απφ ηα θνξίηζηα (31,9%) ειηθίαο 1115 εηψλ. Αληίζεηα κε ην ηη ζπκβαίλεη κε άιιεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ
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εμεηάζηεθαλ παξαπάλσ, ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξαπκαηηζκψλ δελ παξαηεξνχληαη
ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ ειηθία (Γξάθεκα 5.3).

Έθεβμη ειηθίαξ 11-13 εηώκ πμο είπακ ηναομαηηζμό ημοξ
ηειεοηαίμοξ 12 μήκεξ (%)
Αγόνηα

60

Πμζμζηό, %

49,7

30

Κμνίηζηα
52,1

49,5
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32
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Γξάθεκα 5.3: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ είραλ θάπνην ηξαπκαηηζκφ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο (%)

χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: ην Ν. Πέιιαο ην 2006 παξαηεξείηαη ζρεηηθά
ρακειφηεξν πνζνζηφ ηξαπκαηηζκψλ (49,7% θαη 31,9% γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα
αληίζηνηρα) απφ φ,ηη ζην εζληθφ επίπεδν ην 2002 (57,2% θαη 38,1% γηα ηα αγφξηα θαη
θνξίηζηα αληίζηνηρα). Σα αγφξηα αλαθέξνπλ ηξαπκαηηζκνχο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ
απφ φ,ηη ηα θνξίηζηα θαη ζηα δχν επίπεδα ζχγθξηζεο.

5.4. Φπρνζσκαηηθά ζπκπηώκαηα
Οη καζεηέο εξσηήζεθαλ αλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο εκθάληζαλ ελνριήζεηο ή
ζπκπηψκαηα πνπ ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη σο ςπρνζσκαηηθά, φπσο είλαη ν
πνλνθέθαινο, νη πφλνη ζην ζηνκάρη ή ζηε κέζε, αθεθηά, λεπξηθφηεηα, δπζθνιίεο ζηνλ
χπλν, δαιάδα, ζπκφ ή επεξεζηζηφηεηα.

52

Έξεπλα γηα ηελ πγεία ησλ καζεηψλ ζην Ννκφ Πέιιαο - 2006

Σνπιάρηζηνλ έμη ζηνπο δέθα εθήβνπο ζην Ν. Πέιιαο αλέθεξαλ φηη έλησζαλ
ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα ζπκπηψκαηα απηά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα πνπ
πξνεγήζεθε ηεο έξεπλαο. Σα ζπκπηψκαηα απηά αλαθέξνληαη απφ ηνπο εθήβνπο
κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη θπξίσο απφ ηα θνξίηζηα. Πεξίπνπ, επηά ζηηο δέθα καζήηξηεο
(73,7%) ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο θαη νθηψ ζηηο δέθα καζήηξηεο 15
εηψλ ζε ζχγθξηζε αληίζηνηρα κε ην 53% ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξηψλ θαη ην 60% ησλ
15ρξνλσλ αγνξηψλ αλαθέξνπλ φηη είραλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ ηειεπηαία
εβδνκάδα ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα (Γξάθεκα 5.4).

Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο είπακ ημοιάπηζημκ δύμ
ζομπηώμαηα αδηαζεζίαξ ηεκ ηειεοηαία εβδμμάδα (%)
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Γξάθεκα 5.4: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ είραλ ηνπιάρηζηνλ 2 ζπκπηψκαηα αδηαζεζίαο ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα (%)

χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: εκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθήβσλ φισλ ησλ
ειηθηψλ ζε επίπεδν Ν. Πέιιαο (53% θαη 73,7% γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα,
αληίζηνηρα) αλαθέξεη ςπρνζσκαηηθέο ελνριήζεηο ζε ζχγθξηζε κε ην παλειιήλην
δείγκα ηνπ 2002 (39,1% θαη 54,4% γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα, αληίζηνηρα). Σα
θνξίηζηα αλαθέξνπλ ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ φ,ηη ηα
αγφξηα θαη ζηα δχν επίπεδα ζχγθξηζεο.
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5.5. Λήςε θαξκάθσλ
πλάξηεζε ησλ ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ απνηειεί θαη ην θαηλφκελν ηεο ιήςεο
θαξκάθσλ (κε ή ρσξίο ηαηξηθή ζχζηαζε). Πεξίπνπ έλαο ζηνπο επηά εθήβνπο-καζεηέο
ζην Ν. Πέιιαο ειηθίαο 11-15 εηψλ δειψλεη φηη πήξε θάξκαθα γηα ηνπιάρηζηνλ δχν
ζπκπηψκαηα ζηε δηάξθεηα ησλ 30 εκεξψλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο έξεπλαο.
Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο πήνακ θάπμημ θάνμαθμ ηηξ
ηειεοηαίεξ 30 εμένεξ γηα ημοιάπηζημκ δύμ ζομπηώμαηα (%)
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Γξάθεκα 5.5: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ πήξαλ θάπνην θάξκαθν ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν
ζπκπηψκαηα (%)

Τπεξδηπιάζην πνζνζηφ θνξηηζηψλ (21,5%) απφ φ,ηη αγνξηψλ (8,9%) αλαθέξεη φηη
πήξε θάξκαθα ελψ ηα πνζνζηά θαη ζηα δχν θχια απμάλνληαη κε ηελ ειηθία
(Γξάθεκα 5.5).
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6. ΚΑΠΝΙΜΑ

6.1. Κάπληζκα έζησ θαη κηα θνξά ζε όιε ηε δσή
Έλαο ζηνπο πέληε εθήβνπο ειηθίαο 11-15 εηψλ ζην Ν. Πέιιαο αλαθέξεη θάπληζκα
έζησ θαη κηα θνξά ζε φιε ηε δσή. Σν πνζνζηφ εθήβσλ κε εκπεηξία ζην θάπληζκα
απμάλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ειηθία. Έηζη, ελψ ζηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ πεξίπνπ έλαο
ζηνπο 45 εθήβνπο αλαθέξεη πσο έρεη θαπλίζεη, ζηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ απηή ε
αλαινγία γίλεηαη έλαο ζηνπο πέληε εθήβνπο θαη ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ (ζρεδφλ)
έλαο ζηνπο δχν. ηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο πςειφηεξν πνζνζηφ αγνξηψλ αλαθέξνπλ πσο
έρνπλ θαπλίζεη, ελψ ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ ην πνζνζηφ ησλ θνξηηζηψλ είλαη
πςειφηεξν (Γξάθεκα 6.1).

Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο έπμοκ θαπκίζεη έζης θαη μία θμνά ζε όιε ηε δςή (%)
75
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Γξάθεκα 6.1: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ έρνπλ θαπλίζεη έζησ θαη κηα θνξά ζε φιε ηε δσή (%)
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χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: Δλψ ζηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ ηα πνζνζηά εκπεηξίαο
θαπλίζκαηνο (έζησ θαη κία θνξά ζε φιε ηε δσή) είλαη ζην Ν. Πέιιαο ρακειφηεξα ζε
ζχγθξηζε κε ην παλειιήλην δείγκα ηνπ 2002, ζηελ ειηθία ησλ 13 θαη ησλ 15 εηψλ ηα
πνζνζηά ζην Ν. Πέιιαο είλαη παξφκνηα ή πςειφηεξα θαη γηα ηα δχν θχια απφ φηη
ζην παλειιήλην δείγκα (18,5% θαη 14,9% γηα ηα 13ρξνλα αγφξηα θαη θνξίηζηα θαη
42,6% θαη 38,8% γηα ηα 15ρξνλα αγφξηα θαη θνξίηζηα, αληίζηνηρα ζην παλειιήλην
δείγκα).
6.2. Καζεκεξηλό θάπληζκα
Καζεκεξηλφ θάπληζκα αλαθέξεηαη (ζρεδφλ) απφ ην 5% ησλ εθήβσλ 11-15 εηψλ ηνπ
Ν. Πέιιαο. ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ, θαζεκεξηλφ θάπληζκα αλαθέξεη ην 17,7% ησλ
αγνξηψλ θαη ην 9% ησλ θνξηηζηψλ, ελψ ζηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ ηα αληίζηνηρα
πνζνζηά είλαη 5,1% θαη 2,8%, αληίζηνηρα. (Γξάθεκα 6.2).
Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο θαπκίδμοκ θαζεμενηκά (%)
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Γξάθεκα 6.2: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ θαπλίδνπλ θαζεκεξηλά (%)

χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: Σα πνζνζηά θαζεκεξηλνχ θαπλίζκαηνο ζηα αγφξηα
θαη ζηα θνξίηζηα ζηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ είλαη πςειφηεξα ζην Ν. Πέιιαο (5,1%)
απφ απηά ηνπ παλειιελίνπ δείγκαηνο ην 2002 (2,7%).
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6.3. Ηιηθία πξώηεο δνθηκήο θαπλνύ («πξώην ηζηγάξν»)
Ζ κέζε ειηθία πξψηεο δνθηκήο θαπλνχ ζηνπο καζεηέο ειηθίαο 13-15 εηψλ ηνπ Ν.
Πέιιαο είλαη γηα ηα αγφξηα ηα 13,8 έηε θαη γηα ηα θνξίηζηα ηα 14,3 έηε. Πξψηκε
δνθηκή θαπλνχ (πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ) αλαθέξεη πεξίπνπ ην 8% ησλ
εθήβσλ ειηθίαο 13-15 εηψλ. Πεξηζζφηεξα αγφξηα απφ φ,ηη θνξίηζηα αξρίδνπλ πνιχ
λσξίο ην θάπληζκα (11,5% θαη 4,5% γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα αληίζηνηρα)
(Γξάθεκα 6.3).

Μέζε ειηθία έκανλεξ θαη πμζμζηό εθήβςκ 11-15 εηώκ πμο
θάπκηζακ πνίκ από ηεκ ειηθία ηςκ 13 εηώκ
Αγόνηα

Μέζε ειηθία θαη πμζμζηό,

20

15
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Κμνίηζηα

14,3
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0
Μέζε ειηθία έκανλεξ

Έκανλε θαπκίζμαημξ πνηκ από ηεκ ειηθία
ηςκ 13 εηώκ (%)

Γξάθεκα 6.3: Μέζε ειηθία έλαξμεο θαπλίζκαηνο θαη πνζνζηφ εθήβσλ ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ θάπληζαλ πξηλ απφ ηελ ειηθία
ησλ 13

χγθξηζε κε ηα εζληθά ζηνηρεία: Ζ κέζε ειηθία πξψηεο δνθηκήο θαπλνχ ζην Ν.
Πέιιαο είλαη παξφκνηα –ηφζν γηα ηα αγφξηα φζν θαη γηα ηα θνξίηζηα– κε απηή ηνπ
παλειιήληνπ δείγκαηνο ην 2002 (13,4 έηε θαη 14 έηε γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα
ηνπ παλειιήληνπ δείγκαηνο, αληίζηνηρα).
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6.4. πλνκήιηθνη πνπ θαπλίδνπλ
Έλαο ζηνπο έμη εθήβνπο ειηθίαο 11-15 εηψλ αλαθέξεη φηη νη πεξηζζφηεξνη θίινη ηνπο
θαπλίδνπλ. ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ ε αλαινγία απηή γίλεηαη (ζρεδφλ) έλα ζηνπο
ηξεηο εθήβνπο (30% γηα ηα αγφξηα θαη 30,7% γηα ηα θνξίηζηα).
Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ ηςκ μπμίςκ μη πενηζζόηενμη θίιμη
θαπκίδμοκ (%)
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Γξάθεκα 6.4: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη θίινη θαπλίδνπλ (%)
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7. ΑΛΚΟΟΛΟΤΦΑ ΠΟΣΑ

7.1. Δβδνκαδηαία θαηαλάισζε αιθνόι
Πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο εθήβνπο ειηθίαο 11-15 εηψλ (ην 31% ησλ αγνξηψλ θαη
ην 23,1% ησλ θνξηηζηψλ) ζην Ν. Πέιιαο δειψλνπλ φηη θαηαλαιψλνπλ θάπνην
αιθννινχρν πνηφ ζε εβδνκαδηαία βάζε. Σν πνζνζηφ ηεο εβδνκαδηαίαο θαηαλάισζεο
αιθνφι είλαη ζρεδφλ εμαπιάζην γηα ηα αγφξηα θαη εηθνζαπιάζην γηα ηα θνξίηζηα ησλ
13 εηψλ θαη θηάλεη ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ λα ραξαθηεξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά
(ζρεδφλ) ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν εθήβνπο (53,8% γηα ηα αγφξηα θαη 49,4% γηα ηα
θνξίηζηα) (Γξάθεκα 7.1).

Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ πμο πίκμοκ αιθμμιμύπα πμηά
εβδμμαδηαίςξ (%)
60

53,8

Αγόνηα

49,4

Κμνίηζηα

37,1

Πμζμζηό, %

40

31

20

23,1

22
6
0

1,1
11 εηώκ

13 εηώκ

15 εηώκ

ύκμιμ

Ηιηθία

Γξάθεκα 7.1: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ πίλνπλ αιθννινχρα πνηά εβδνκαδηαίσο (%)

χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: Πεξηζζφηεξνη έθεβνη ζην Ν. Πέιιαο ην 2006 (31% θαη
23,1% γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα, αληίζηνηρα) ζε ζχγθξηζε κε ην παλειιήλην
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δείγκα ηνπ 2002 (22,5% θαη 11,1% γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα αληίζηνηρα)
θαηαλαιψλνπλ αιθνφι εβδνκαδηαίσο. Οη δηαθνξέο ηζρχνπλ θαη γηα φιεο ηηο ειηθίεο.
7.2. Σα πνηά πξνηίκεζεο
ηνπο έθεβνπο πνπ πίλνπλ πξψηα ζε πξνηηκήζεηο πνηά είλαη ε κπίξα, ηα έηνηκα
ζπζθεπαζκέλα αιθννινχρα πνηά κε αλαςπθηηθφ (alcopops) (φπσο Smirnoff Ice,
Bacardi Breezer, Gordon Space θηι.) θαη ηα πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αιθνφι πνηά
(«δπλαηά» πνηά φπσο νπίζθη, βφηθα, ηεθίια, θνληάθ). Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα
αιθννινχρα πνηά κε αλαςπθηηθφ (alcopops) θαίλεηαη λα είλαη πξψηα ζηηο
πξνηηκήζεηο κεηαμχ ησλ θνξηηζηψλ (Γξάθεκα 7.2).
Πνμηημήζεηξ αιθμμιμύπςκ πμηώκ από ημοξ έθεβμοξ ειηθίαξ 11-15 εηώκ
(%)
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Γξάθεκα 7.2: Πξνηηκήζεηο αιθννινχρσλ πνηψλ απφ ηνπο έθεβνπο ειηθίαο 11-15 εηψλ (%)

7.3. Ηιηθία έλαξμεο ρξήζεο αιθνόι θαη κέζεο
Σα αγφξηα, ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα ζην Ν. Πέιιαο, δνθηκάδνπλ ην αιθνφι ζε
ιίγν κηθξφηεξε ειηθία (κέζε ειηθία ηα 12,8 έηε γηα ηα αγφξηα θαη ηα 13,4 έηε γηα ηα
θνξίηζηα). Δπίζεο, ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ αγνξηψλ (3,8%) απφ φ,ηη
θνξηηζηψλ (1,1%) αλαθέξνπλ εκπεηξία κέζεο ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 13 εηψλ. Έλα
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ζηα έμη αγφξηα (15,9%) αλαθέξεη ζηηο απαληήζεηο ηνπ ηνπιάρηζηνλ 2 πεξηπηψζεηο
κέζεο ζε φιε ηνπ ηε δσή, πνζνζηφ πςειφηεξν ησλ θνξηηζηψλ (10,5%) (Γξάθεκα
7.3).

Μέζε ειηθία έκανλεξ πνήζεξ αιθμμι, πμζμζηό εθήβςκ ειηθίαξ 11-15
εηώκ πμο μέζοζακ ημοιάπηζημκ 2 θμνέξ ζε όιε ημοξ ηε δςή θαη μέζε ζε
πνώημε ειηθία
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Γξάθεκα 7.3: Μέζε ειηθία έλαξμεο ρξήζεο αιθνφι, πνζνζηφ εθήβσλ ειηθίαο 11-15 εηψλ πνπ κέζπζαλ ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ζε
φιε ηνπο ηε δσή (%) θαη κέζε ζε πξψηκε ειηθία (%)

7.4. Φηιηθόο πεξίγπξνο θαηαλάισζεο αιθνόι
Πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο έθεβνπο ειηθίαο 11-15 εηψλ ζην Ν. Πέιιαο αλαθέξεη φηη νη
πεξηζζφηεξνη ή φινη νη θίινη ηνπο πίλνπλ αιθννινχρα πνηά. ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ
ε αλαινγία απηή γίλεηαη έλα ζηα δχν αγφξηα θαη ηξία ζηα πέληε θνξίηζηα (Γξάθεκα
7.4α).

Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο - 2006

61

ΔΚΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ ηςκ μπμίςκ μη πενηζζόηενμη θίιμη
πίκμοκ αιθμμιμύπα πμηά (%)
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15 εηώκ

Γξάθεκα 7.4α: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη θίινη πίλνπλ αιθννινχρα πνηά (%)

ρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ εθήβσλ (πεξίπνπ 3%) ζην Ν. Πέιιαο αλαθέξνπλ φηη
ζπλαλαζηξέθνληαη κε θίινπο θαη θίιεο πνπ κεζνχλ ζε εβδνκαδηαία βάζε. Ζ
ζπκπεξηθνξά απηή απμάλεηαη κε ηελ ειηθία. Μάιηζηα ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ,
κεγαιχηεξν πνζνζηφ θνξηηζηψλ (10,1%) απφ φ,ηη αγνξηψλ (3,8%) αλαθέξνπλ φηη νη
πεξηζζφηεξνη ή φινη νη θίινη ηνπο κεζνχλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα
(Γξάθεκα 7.4β).
Έθεβμη ειηθίαξ 11-15 εηώκ ηςκ μπμίςκ μη πενηζζόηενμη θίιμη
μεζμύκ ημοιάπηζημκ μία θμνά ηεκ εβδμμάδα (%)
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Γξάθεκα 7.4β: Έθεβνη ειηθίαο 11-15 εηψλ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη θίινη κεζνχλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα (%)
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8. ΝΑΡΚΨΣΙΚΑ
ηελ ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχζε ζηε ρξήζε νπζηψλ νη εξσηήζεηο
ζπκπεξηιάκβαλαλ ηφζν ηηο παξάλνκεο νπζίεο φπσο καξηρνπάλα ή ραζίο, έθζηαζε θαη
ηελ θαηεγνξία «άιιεο νπζίεο», φζν θαη νπζίεο πνπ βξίζθνληαη λφκηκα ζην εκπφξην
αιιά ε ρξήζε ηνπο είλαη παξάλνκε (ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ
αιιαγή ηεο δηάζεζεο) φπσο νη εηζπλεφκελεο νπζίεο (θφιιεο, βελδίλε θηι) θαη ηα
εξεκηζηηθά ή ππλσηηθά θάξκαθα (ρσξίο ηε ζχζηαζε γηαηξνχ). Ζ ελφηεηα απηή ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ απαληήζεθε κφλν απφ ηνπο 15ρξνλνπο καζεηέο.
8.1. Υξήζε παξάλνκσλ νπζηώλ
Υξήζε έζησ θαη κία θνξά ζηε δσή θάπνηαο παξάλνκεο νπζίαο (ζηηο αλαιχζεηο
πεξηιακβάλνληαη νη απαληήζεηο γηα «καξηρνπάλα ή ραζίο», «έθζηαζε» θαη «άιιε
παξάλνκε νπζία») αλαθέξεη έλαο ζηνπο δεθαηέζζεξηο καζεηέο (7,1%) ειηθίαο 15
εηψλ ηνπ Ν. Πέιιαο. Πάλσ απφ ην δηπιάζην πνζνζηφ αγνξηψλ (10%) απφ απηφ ησλ
θνξηηζηψλ (4,5%) αλαθέξεη ρξήζε θάπνηαο παξάλνκεο νπζίαο (Γξάθεκα 8.1).

15πνμκμη έθεβμη πμο έπμοκ θάκεη έζης θαη μηα θμνά ζηε δςή
ημοξ θάπμηα πανάκμμε μοζία (%)
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Γξάθεκα 8.1: 15ρξνλνη έθεβνη πνπ έρνπλ θάλεη έζησ θαη κία θνξά ζηε δσή ηνπο θάπνηα παξάλνκε νπζία (%)
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χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: Σν πνζνζηφ ρξήζεο έζησ θαη κία θνξά ζηε δσή
θάπνηαο παξάλνκεο νπζίαο ζην Ν. Πέιιαο ην 2006 είλαη ίδην κε απηφ ηνπ
παλειιήληνπ δείγκαηνο ην 2002 (7,1%). Ίδηα είλαη ε εηθφλα φζνλ αθνξά ηα δχν θχια,
ην πνζνζηφ ρξήζεο ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα 15 εηψλ ηνπ Ν. Πέιιαο είλαη
παξφκνηα κε ηα αληίζηνηρα ησλ 15ρξνλσλ ηνπ παλειιήληνπ δείγκαηνο.

8.2. Δπηθξάηεζε αλά νπζία
Μεηαμχ φισλ ησλ νπζηψλ επηθξαηεί ε ρξήζε ησλ εηζπλεφκελσλ. Έλαο ζηνπο
δεθαπέληε εθήβνπο (6,6%) ειηθίαο 15 εηψλ ζην Ν. Πέιιαο αλαθέξεη ρξήζε
εηζπλεφκελσλ νπζηψλ έζησ θαη κία θνξά ζηε δσή. Ζ καξηρνπάλα ή ραζίο είλαη ε
πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε νπζία κεηαμχ ησλ παξάλνκσλ νπζηψλ κε πνζνζηφ 5,3%,
έλαληη 1,8% ηεο νπζίαο «έθζηαζε» θαη 4% ησλ «άιισλ παξάλνκσλ νπζηψλ». Σέινο,
έλα πνζνζηφ 2,4% αλαθέξεη ρξήζε εξεκηζηηθψλ ή ππλσηηθψλ ρσξίο ηε ζχζηαζε
γηαηξνχ (Γξάθεκα 8.2α).
Χνήζε από ημοξ εθήβμοξ ειηθίαξ 15 εηώκ, ακά μοζία θαη θύιμ (%)

5,3
Μανηπμοάκα ή παζίξ

7,5
3,4

6,6
Γηζπκεόμεκεξ μοζίεξ

10,3
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Έθζηαζε ή άιια
ζοκζεηηθά κανθςηηθά

1,1

Ηνεμηζηηθά ή οπκςηηθά

2,4
1,3

πςνίξ ηε ζύζηαζε
γηαηνμύ

ύκμιμ

3,4

Αγόνηα
4
Άιιε μοζία

Κμνίηζηα

5,3
2,7

0
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Πμζμζηό, %

Γξάθεκα 8.2α: Υξήζε απφ ηνπο εθήβνπο ειηθίαο, αλά νπζία θαη θχιν (%)
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εκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ 15ρξνλσλ αγνξηψλ απφ φ,ηη θνξηηζηψλ ζην Ν.
Πέιιαο αλαθέξεη ρξήζε νπζηψλ έζησ θαη κηα θνξά ζε φιε ηε δσή κε ηηο κεγαιχηεξεο
δηαθνξέο λα αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ εηζπλεφκελσλ (10,3% θαη 3,4% γηα αγφξηα θαη
θνξίηζηα αληίζηνηρα) θαη ηε ρξήζε καξηρνπάλαο ή ραζίο (7,5% θαη 3,4% γηα αγφξηα
θαη θνξίηζηα αληίζηνηρα) (Γξάθεκα 8.2α).
χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: Ζ επηθξάηεζε ηεο ρξήζεο εηζπλεφκελσλ νπζηψλ έλαληη
ησλ άιισλ νπζηψλ πνπ παξαηεξείηαη ζην Ν. Πέιιαο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα
αληίζηνηρα παλειιαδηθά ζηνηρεία ηνπ 2002. ην Ν. Πέιιαο ην 2006 αλαθέξεηαη
ρξήζε εηζπλεφκελσλ νπζηψλ ζε παξφκνην πνζνζηφ (6,6%) κε απηφ ηνπ 2002 ζε
παλειιαδηθφ επίπεδν (6,4%) ησλ 15ρξνλσλ καζεηψλ ηεο ρψξαο. Ζ ρξήζε
καξηρνπάλαο ή ραζίο είλαη ζπλνιηθά ρακειφηεξε ζην Ν. Πέιιαο, αλ θαη κεηαμχ ησλ
αγνξηψλ ε δηαθνξά ζηα πνζνζηά είλαη κηθξή (7,5% ζην Ν. Πέιιαο θαη 8% ζην
παλειιήλην δείγκα). Σν πνζνζηφ ρξήζεο ηεο νπζίαο «έθζηαζε» ζην Ν. Πέιιαο
(1,8%) είλαη ζρεδφλ ίδην κε ην αληίζηνηρν ηνπ παλειιήληνπ δείγκαηνο ην 2002 (1,7%),
ελψ απηφ γηα ηηο «άιιεο νπζίεο» θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην παλειιήλην.
Χνήζε μανηπμοάκαξ ή παζίξ από ημοξ 15πνμκμοξ εθήβμοξ, ακά θύιμ
θαη ζοπκόηεηα πνήζεξ (%)
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Πμζμζηό, %

Γξάθεκα 8.2β: Υξήζε καξηρνπάλαο ή ραζίο απφ ηνπο 15ρξνλνπο εθήβνπο, αλά θχιν θαη ζπρλφηεηα ρξήζεο (%)
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Μεηαμχ απηψλ πνπ αλέθεξαλ ρξήζε καξηρνπάλαο ή ραζίο, ην 3% αλαθέξεη ρξήζε
απφ κία έσο πέληε θνξέο, ελψ ην 2,4% αλαθέξεη ρξήζε ηνπιάρηζηνλ έμη θνξέο. Σα
αγφξηα ππεξηεξνχλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ελψ φζν απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα ηεο
ρξήζεο ηφζν απμάλεηαη θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. (Γξάθεκα 8.2β).
Πξφζθαηε ρξήζε καξηρνπάλαο ή ραζίο (ρξήζε ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν) αλαθέξεη ην
5,3% ησλ αγνξηψλ θαη ην 2,2% ησλ θνξηηζηψλ ειηθίαο 15 εηψλ, ελψ ρακειφηεξα είλαη
ηα πνζνζηά ησλ εθήβσλ πνπ αλαθέξνπλ ησξηλή ρξήζε θάλλαβεο (δειαδή ρξήζε ζηε
δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξψλ πξηλ απφ ηελ έξεπλα) (Γξάθεκα 8.2β).

8.3. Ηιηθία έλαξμεο
Ζ πξψηε δνθηκή θάπνηαο νπζίαο γίλεηαη ζηελ ειηθία ησλ 15,3 εηψλ (Γξάθεκα 8.3).
Γελ παξαηεξνχληαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ φζνλ αθνξά ηελ ειηθία έλαξμεο.

Μέζε ειηθία πνώηεξ πνήζεξ α) μανηπμοάκαξ ή παζίξ θαη β)
άιιςκ πανάκμμςκ μοζηώκ
Αγόνηα

Μέζμξ όνμξ ειηθίαξ ζε έηε

20
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Κμνίηζηα
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5
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Μέζε ειηθία πνώηεξ πνήζεξ

Μέζε ειηθία πνώηεξ πνήζεξ άιιςκ

θάκκαβεξ

μοζηώκ

Γξάθεκα 8.3: Μέζε ειηθία πξψηεο ρξήζεο α) καξηρνπάλαο ή ραζίο θαη β) άιισλ παξάλνκσλ νπζηψλ

χγθξηζε κε εζληθά ζηνηρεία: ε αληίζεζε κε ηα ζηνηρεία απφ ην παλειιήλην δείγκα
ηνπ 2002, ε κέζε ειηθία έλαξμεο ηεο ρξήζεο θάλλαβεο ζην Ν. Πέιιαο είλαη
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πςειφηεξε (15,2 θαη 15,5 γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ηνπ Ν. Πέιιαο, αληίζηνηρα
έλαληη ησλ 13,7 θαη 14,7 έηε γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ηνπ παλειιήληνπ
δείγκαηνο, αληίζηνηρα).
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ΤΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Ζ έξεπλα ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ εθεβηθήο ειηθίαο ηνπ Ννκνχ Πέιιαο καο δίλεη κηα
αξθεηά ζαθή εηθφλα γηα ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο πγεία. Σελ εηθφλα απηή ζπλνςίδνπκε ζην θεθάιαην
απηφ γηα ηνπο θαίξηνπο ηνκείο ηεο δσήο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ςπρνθνηλσληθή πγεία ησλ
εθήβσλ πνπ είλαη ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ε ζσκαηηθή
άζθεζε, ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, ε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Απφ ηα
ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο κε ηηο νπνίεο θιείλνπκε ην θεθάιαην.
Η νηθνγέλεηα απνηειεί γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθήβνπο ρψξν απφ ηνλ νπνίν αληινχλ
αζθάιεηα θαη ηθαλνπνίεζε αθνχ ζηελ κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη πνιχ
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κέζα ζε απηήλ. Ζ επηθνηλσλία ηνπο κε ηελ κεηέξα
είλαη επθνιφηεξε απφ φηη κε ηνλ παηέξα. Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαίλνληαη
λα είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο αθνχ ε αλεξγία είλαη πεξηνξηζκέλε ζε φηη αθνξά ζηνλ
παηέξα ελψ πάλσ απφ ηηο κηζέο κεηέξεο εξγάδνληαη εθηφο ζπηηηνχ. Δηδηθφηεξα ην
θνηλσληθν-επαγγεικαηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο βξίζθεηαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο
νηθνγέλεηεο θνληά ζην κέζν θαη ρακειφ επίπεδν.
Σν ζρνιείν θαη ην θιίκα ζε απηφ θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί ιηγφηεξν ηνπο καζεηέο ζην Ν.
Πέιιαο. Ζ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά φπσο νη άγξηνη θαπγάδεο, νη μπινδαξκνί θαη νη
θαδνχξεο ζην ζρνιείν είλαη ζπρλά θαηλφκελα, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ αγνξηψλ. Χζηφζν δελ
ηνπο ιείπνπλ νη θηινδνμίεο ψζηε ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ λα επηζπκεί λα ζπνπδάζεη
κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην ζρνιείν.
Οη θίινη, απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ησλ καζεηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη
καζεηέο θαη καζήηξηεο έρνπλ ζηελνχο θίινπο ή θίιεο αλ θαη αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ
δειψλνπλ πσο δελ έρνπλ θαλέλα. Με ηνπο θίινπο ηνπο ζπλαληηνχληαη κεηά ην ζρνιείν
ζπρλφηεξα απφ φηη νη καζεηέο ηνπ παλειιήληνπ δείγκαηνο. Ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα,
επηθνηλσλνχλ ζπρλά κε ηνπο θίινπο κέζσ ηειεθψλνπ θαη Ζ/Τ.
Σα ζύγρξνλα κέζα ηερλνινγίαο απαζρνινχλ αξθεηέο ψξεο θαζεκεξηλά ηνπο καζεηέο,
ηδηαίηεξα ε ηειεφξαζε. πγθεθξηκέλα βιέπνπλ ηειεφξαζε γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ηεηξάσξν
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θαζεκεξηλά έλαο ζηνπο ηξεηο καζεηέο (πεξηζζφηεξν ηα θνξίηζηα) ελψ ε ρξήζε
ππνινγηζηψλ είλαη αξθεηά πην πεξηνξηζκέλε.
Οη δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο δείρλνπλ φηη ζρεδφλ κφλνλ νη κηζνί καζεηέο ηξψλε
θαζεκεξηλά πξσηλφ. Αληίζεηα, ε θαζεκεξηλή θαηαλάισζε γιπθψλ είλαη ζρεηηθά ζπρλή
αθνχ αλαθέξεηαη πεξίπνπ απφ έλαλ ζηνπο ηέζζεξηο καζεηέο, πεξηζζφηεξν απφ ηα
θνξίηζηα ζε ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα. Έηζη παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε ηάζε παρπζαξθίαο
ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηεο Πέιιαο ζε ζχγθξηζε κε ην παλειιήλην δείγκα
καζεηψλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο θαη απηνί βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. κε ηα
πςειφηεξα πνζνζηά παρπζαξθίαο.
σκαηηθή άζθεζε ζρεδφλ θαζεκεξηλά θάλεη πεξίπνπ ν έλαο ζηνπο ηξεηο καζεηέο,
πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα απφ ηα θνξίηζηα θαη ιηγφηεξν ηα κεγαιχηεξα παηδηά ησλ 15 εηψλ
ζε ζχγθξηζε κε ηα κηθξφηεξα.
Η πγεία είλαη θαιή γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο ελψ θαθή πγεία αλαθέξεη κηα πνιχ
κηθξή κεηνλφηεηα. Οη καζεηέο ληψζνπλ επίζεο ζηε κεγάιε πιεηνλφηεηά ηνπο
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δσή. Δληνχηνηο νη ηξαπκαηηζκνί ζηνπο καζεηέο ηνπ λνκνχ Πέιιαο
είλαη αξθεηά ζπρλνί αλ θαη ιηγφηεξνη ζε ζχγθξηζε κε ην εζληθφ δείγκα ησλ καζεηψλ.
Αξθεηά είλαη επίζεο ηα θνξίηζηα ηνπ λνκνχ πνπ αλαθέξνπλ ηελ παξνπζία
ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη κάιηζηα κε ζρεηηθά κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ φηη
ζην παλειιήλην δείγκα.
Η ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ δελ δηαθέξεη πνιχ ζηνπο καζεηέο ηνπ λνκνχ Πέιιαο
ζε ζχγθξηζε κε ην εζληθφ δείγκα καζεηψλ. Δληνχηνηο, ζην λνκφ Πέιιαο έρνπκε
πεξηζζφηεξνπο θαπληζηέο (έλαο ζηνπο 5 έρεη θαπλίζεη θαη πεξίπνπ έλαο ζηνπο 20
θαπλίδεη θαζεκεξηλά), πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο αιθνφι, (ζρεδφλ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο
θαηαλαιψλεη ζε εβδνκαδηαία βάζε αιθνφι, κε ηελ κπίξα θαη ηα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα
αιθννινχρα πνηά κε αλαςπθηηθφ λα έξρνληαη πξψηα ζηηο πξνηηκήζεηο). Υξήζε
παξάλνκσλ νπζηψλ (καξηρνπάλα ή ραζίο) έρνπλ θάλεη ηα αγφξηα ζην Ν. Πέιιαο ζην ίδην
ζρεδφλ επίπεδν κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο καζεηέο ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο (έλα ζηα
δεθαηέζζεξα αγφξηα).
πκπεξαζκαηηθά, ε γεληθή ινηπφλ εηθφλα πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή πγεία
ησλ καζεηψλ ζηνλ λνκφ ηεο Πέιιαο δείρλεη ζε γεληθέο γξακκέο έλαλ πγηή πιεζπζκφ
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λέσλ κε θηινδνμίεο γηα ζπνπδέο θαη έλα νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ θαίλεηαη λα είλαη
αξκνληθφ θαη λα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη νηθνλνκηθά ηηο βαζηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο
ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο.
Απηή βέβαηα είλαη ε κία φςε ηνπ λνκίζκαηνο, ελζαξξπληηθή γηαηί αθνξά ηε κεγάιε
πιεηνλφηεηα ησλ λέσλ. ηνπο λένπο απηνχο πνπ ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε σο
ην πην «πγηέο» ηκήκα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ νη ζηφρνη ηεο πξφιεςεο δελ κπνξεί λα
είλαη άιινη απφ ηελ εμαζθάιηζε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο.
ηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο φκσο, ην δπζθνιφηεξν απνηειεί ε ζρεηηθά κηθξή κεξίδα ησλ
καζεηψλ πνπ εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα. Οη λένη δειαδή πνπ δελ ληψζνπλ θαιά κέζα ζηελ
νηθνγέλεηα (8,2%) ή δελ απνιακβάλνπλ ηε ζρνιηθή δσή (47,6%), δελ έρνπλ ζηελνχο
θίινπο θαη ληψζνπλ κνλαμηά, θάλνπλ ζπρλά ζθαζηαξρείν (20,2%), κπνξνχλ λα γίλνπλ
βίαηνη θαη επηζεηηθνί (ηδηαίηεξα ηα αγφξηα, 71,1%), εκθαλίδνπλ ςπρνζσκαηηθά
ζπκπηψκαηα (ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα, 73,7%), δελ έρνπλ θηινδνμίεο γηα ην κέιινλ, είλαη
επηξξεπείο ζηε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Οη λένη απηνί βξίζθνληαη ζε πςειφ
θίλδπλν. Έρνπλ άκεζε αλάγθε λα βνεζεζνχλ εγθαίξσο πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε
παγίσζε ζε κνληκφηεξε βάζε ησλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο πνπ νδεγνχλ δπλεηηθά ζε κηα
απηνθαηαζηξνθηθή πνξεία θαη πεξηζσξηνπνίεζε. Οη λένη απηνί θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο
ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή – κε ηξφπνπο πνπ λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο ηνπ
ζηηγκαηηζκνχ – απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η

Πίλαθεο
θαηαλνκώλ
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ΔΚΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ

Πίλαθεο
δηαζηαπξώζεσλ
θχιν, ειηθία

322
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗII

Δπηζηνιή
γνλέσλ

Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο - 2006
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ΔΚΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV

Δξσηεκαηνιόγην
έξεπλαο
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