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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη χρήση αλκοόλ και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών στο
μαθητικό πληθυσμό (Έρευνα ΕSPAD) - στην οποία βασίστηκε η Έρευνα στο μαθητικό
πληθυσμό του Ν. Πέλλας για τη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών - αναγνωρίζεται
σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως η περισσότερο έγκυρη έρευνα για την αποτύπωση και
την παρακολούθηση του φαινόμενου της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην εφηβική
ηλικία. Σε αυτό συνηγορούν αφενός η μεγάλη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών (35) στην
έρευνα, αφετέρου η αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA) στην
αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Σχεδίων Δράσης για τα Ναρκωτικά.
Στη χώρα μας διεξάγεται η Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο
μαθητικό πληθυσμό εφηβικής ηλικίας από το 1984. Η έρευνα αυτή ακολουθεί το ίδιο
ερευνητικό πρωτόκολλο με αυτό της έρευνας ESPAD δίνοντας μας τη δυνατότητα αφενός
να παρακολουθούμε τη διαχρονική πορεία του φαινομένου στη χώρα και αφετέρου να
γνωρίζουμε την κατάσταση στη χώρα μας συγκριτικά με αυτή των άλλων χωρών. Εκτός από
την πλήρη και αντικειμενική εικόνα που μας δίνει η έρευνα για την έκταση της χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών μάς επιτρέπει να εντοπίσουμε και τους παράγοντες κινδύνου που
συνδέονται με τη χρήση – πληροφορίες ιδιαίτερα πολύτιμες για την χάραξη μιας
επιστημονικά τεκμηριωμένης πολιτικής στην κρίσιμη περίοδο της εφηβείας καθώς και για
την αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής.
Τα στοιχεία από την Πανελλήνια έρευνα, αντιπροσωπευτικά μόνον σε τέσσερα γεωγραφικά
στρώματα, δεν μπορούν ωστόσο να αποτυπώσουν με έγκυρο τρόπο την κατάσταση σε
τοπικό επίπεδο. Έτσι, τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ-Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αξιοποιούσαν μέχρι πρόσφατα τα αποτελέσματα των πανελλήνιων ερευνών μόνον ως πηγή
πληροφοριών για την έκταση και τη φύση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στη χώρα.
Η δυνατότητα υλοποίησης της έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού μαθητών
στο τοπικό επίπεδο Νομού όπου λειτουργεί το κάθε Κέντρο Πρόληψης υπήρξε εδώ και
αρκετά χρόνια το ζητούμενο, απόλυτα δικαιολογημένο, των στελεχών των Κέντρων
Πρόληψης. Το αίτημα αυτό μπορέσαμε να το υποστηρίξουμε ως ΕΠΙΨΥ και να βοηθήσουμε
στη διεξαγωγή της τελευταίας έρευνας ESPAD του 2007 σε τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα,
τέσσερα Κέντρα Πρόληψης (Κω, Λευκάδας, Πέλλας και Ροδόπης) πραγματοποίησαν την

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, 2007

1

Έρευνα στους εφήβους του Ν. Πέλλας - 2007

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

έρευνα σε αντιπροσωπευτικά δείγματα σχολείων και μαθητών του νομού της δικαιοδοσίας
τους την Άνοιξη του 2007, παράλληλα με την Πανευρωπαϊκή και την Πανελλήνια έρευνα.
Στην Έκθεση αυτή, περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα
ESPAD-ΕΠΙΨΥ στο Νομό Πέλλας Το υλικό αυτό δίνει ποικίλες δυνατότητες για την
αξιοποίησή του από τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης:



Να γνωρίσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του σχολικού πληθυσμού εφηβικής ηλικίας
στο Νομό Πέλλας



Να γνωρίσουν σε ποιο βαθμό οι ανάγκες στον Νομό τους διαφοροποιούνται ή έχουν
ομοιότητες με αυτές που προκύπτουν από το Πανελλήνιο δείγμα των μαθητών



Να θέσουν στόχους στον τομέα της πρόληψης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
των μαθητών όπως τις αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι μαθητές



Να ιεραρχήσουν τους στόχους της πρόληψης ανάλογα με το μέγεθος ή τη σημασία
των αναγκών που διαπιστώνονται



Να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους πολιτικούς, τους
επαγγελματίες υγείας και όλους όσους γενικότερα βρίσκονται σε επαφή με τους
νέους για τις ανάγκες τους



Να προκύψει μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκομένους
μια συντονισμένη προσπάθεια πρόληψης που δεν θα περιορίζεται στο χώρο του
σχολείου αλλά θα επεκτείνεται στην οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα



Τα στοιχεία μπορούν επίσης να δώσουν ποικίλα ερεθισμάτων για διάλογο με τους
μαθητές εντός ή εκτός της τάξης που θα τους επιτρέψουν να συνειδητοποιήσουν
καλύτερα μέσω της ενεργού συμμετοχής και του διαλόγου εκείνες τις προσωπικές
επιλογές τους που προάγουν την ψυχοκοινωνική τους υγεία καθώς και αυτές που
την υπονομεύουν. Άλλωστε η προσωπική εμπλοκή της ομάδας στόχος σε κάθε
προσπάθεια πρόληψης έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την αποτελεσματικότητα των
παρεμβάσεων.



Τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα επιτρέπει κατά την επανάληψη της
έρευνας ανά τετραετία να παρακολουθούνται οι νέες τάσεις και να γίνεται μια
αντικειμενική αξιολόγηση του εάν και σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι των
προληπτικών παρεμβάσεων στην περιοχή.

Είμαστε βέβαιοι ότι τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης θα αξιοποιήσουν πλήρως όλες τις
δυνατότητες που τους δίνει η υλοποίηση της έρευνας στο Νομό τους, αυτές που
αναφέρθηκαν πιο πάνω, αλλά και πιθανόν άλλες που θα επινοήσουν μέσω της εμπειρίας
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τους από την καθημερινή τους εργασία στην Πρόληψη αλλά και μέσω των δημιουργικών
τους ικανοτήτων όπως μας το έχουν αποδείξει και σε άλλες περιπτώσεις.
Προσωπικά εγώ καθώς και οι συνεργάτες μου στο ΕΠΙΨΥ θα είμαστε στη διάθεση των
στελεχών των Κέντρων Πρόληψης για συνεργασία με σκοπό την μεγιστοποίηση της
αξιοποίησης αυτού του υλικού και του αποτελέσματος των παρεμβάσεων στον τομέα της
Πρόληψης. Άλλωστε η Πρόληψη μας αφορά όλους.

Άννα Κοκκέβη
Αναπλ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών
Υπεύθυνη Έρευνας ESPAD
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2. ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.1. Στόχος της έρευνας

Η έρευνα για τη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών στο μαθητικό πληθυσμό του Ν.
Πέλλας έχει ως κύριο στόχο την αποτύπωση της κατάστασης και των χαρακτηριστικών της
χρήσης νόμιμων και παράνομων ουσιών από τους έφηβους-μαθητές καθώς και τη
διερεύνηση των παραγόντων που την επηρεάζουν.
Πιο ειδικά, η έρευνα είχε ως στόχο:
•

τη συλλογή στοιχείων σε επίπεδο νομού σχετικά με την επικράτηση της χρήσης
νόμιμων και παράνομων ουσιών από τους έφηβους-μαθητές ηλικίας 14-17 ετών

•

την καταγραφή των επικρατέστερων μεταξύ των εφήβων ουσιών αλλά και των
διαφόρων τρόπων χρήσης των ουσιών αυτών

•

την παροχή στοιχείων σχετικά με δημογραφικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά
των εφήβων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μελέτη των αιτιάσεων και
συσχετίσεων του φαινομένου της χρήσης

•

την αποτύπωση των στάσεων και αντιλήψεων των εφήβων σχετικά με τη χρήση και
τους κινδύνους από τη χρήση

•

την καταγραφή χαρακτηριστικών του τρόπου ζωής των εφήβων όπως αξιοποίηση
ελεύθερου χρόνου, οικογενειακές και φιλικές σχέσεις, κτλ.

Η έρευνα, τέλος, έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε τα αποτελέσματά της να συμβάλλουν στο
σχεδιασμό επικεντρωμένων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων προς την αντιμετώπιση
προβλημάτων χρήσης και εξάρτησης από εφήβους και νεαρούς ενήλικες σε επίπεδο νομού.

2.2. Το ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα είναι μετάφραση και προσαρμογή
του ερωτηματολογίου του Ερευνητικού Προγράμματος ESPAD που χρησιμοποιείται και στις
40 χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα διεθνώς όπως και στην πανελλήνια έρευνα.
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Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αφορούν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:


κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά



ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά



επικράτηση της χρήσης και αντιλήψεις για το κάπνισμα



επικράτηση της χρήσης και αντιλήψεις για την κατανάλωση οινοπνευματωδών



επικράτηση της χρήσης και αντιλήψεις για τη χρήση ναρκωτικών



σχέσεις στην οικογένεια, ομότιμοι και σχολείο



ελεύθερος χρόνος και εξωσχολικές δραστηριότητες

2.3. Διασφάλιση ανωνυμίας και προστασίας μαθητών

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την ανωνυμία και,
κατ’ επέκταση, την ειλικρίνεια των απαντήσεων των μαθητών. Στο ερωτηματολόγιο δεν
καταγράφονταν πουθενά το όνομα του/της μαθητή/ριας. Οι περισσότερες ερωτήσεις
προέβλεπαν τυποποιημένο τρόπο απάντησης (). Η συμπλήρωσή του έγινε υπό την
εποπτεία συνεργάτη χωρίς τη παρουσία του/της εκπαιδευτικού του τμήματος. Τα
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια τοποθετούνταν από τους ίδιους τους μαθητές, με τυχαίο
τρόπο, σε ειδικούς φακέλους. Τέλος, η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
έρευνας που παρουσιάζεται στην παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων έχει τη μορφή
συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων για το σύνολο του Νομού και όχι ανά κάθε
περιοχή, σχολείο, ή τμήμα ξεχωριστά.

2.4. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας

Πριν την υλοποίηση της έρευνας, το ερευνητικό πρωτόκολλο (φιλοσοφία, δειγματοληψία,
μεθοδολογία, ερωτηματολόγιο κλπ.) κατατέθηκε για έγκριση στα αρμόδια τμήματα του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) (Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Με απόφαση του
ΥΠΕΠΘ, η οποία κοινοποιήθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του Ν. Πέλλας, η είσοδος στα σχολεία και η υλοποίηση της έρευνας επετράπη στη βάση της
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προαιρετικής συμμετοχής του κάθε σχολείου και του/της κάθε μαθητή/ριας ατομικά.
Επιπλέον, ζητήθηκε η συναίνεση των γονέων των μαθητών των τμημάτων που είχαν επιλεγεί
τυχαία για συμμετοχή στην έρευνα μέσω ειδικής προς τους γονείς επιστολής η οποία
περίγραφε συνοπτικά το σκοπό της έρευνας και τη σημασία που είχε η συμμετοχή των
μαθητών σε αυτή. Γινόταν σαφές στους γονείς ότι αφενός τα ερωτηματολόγια ήταν
ανώνυμα, αφετέρου τα στοιχεία ήταν εμπιστευτικά. Την διαδικασία εξασφάλισης της
συναίνεσης των γονέων διεκπεραίωσαν οι διευθυντές των επιλεγμένων στο δείγμα σχολείων.
Κατά την ημέρα συλλογής στοιχείων, καθίστατο σαφές στους μαθητές ότι η συμμετοχή
τους στην έρευνα ήταν προαιρετική.

2.5. Περίοδος υλοποίησης της έρευνας και ώρες απασχόλησης
τμημάτων

Η συλλογή στοιχείων πραγματοποιήθηκε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2007. Η
συμμετοχή του κάθε σχολείου και τμήματος του δείγματος ολοκληρώθηκε με μία μόνο
επίσκεψη των ερευνητών. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι διευθυντές των
σχολείων διέθεσαν δύο (2) διδακτικές ώρες, μίας (1) μόνο ημέρας από το ωρολόγιο
πρόγραμμα του κάθε τμήματος του δείγματος.

2.6. Πληθυσμός της έρευνας

2.6.1. Δειγματοληπτικό πλαίσιο
Η έρευνα αφορούσε τους μαθητές της Γ’ Γυμνάσιου (ηλικία 14 ετών) και τους μαθητές
όλων των τάξεων του Λυκείου (15-17 ετών) του Ν. Πέλλας. Το δειγματοληπτικό πλαίσιο
καθορίστηκε στη βάση των στοιχείων που διατέθηκαν από τη Δ/νση Λειτουργικής
Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΕΠΘ. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά για τη
σχολική χρονιά 2005-06, ο συνολικός πληθυσμός των μαθητών στις τέσσερις αυτές
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βαθμίδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ν. Πέλλας ήταν 5.975 μαθητές,
εγγεγραμμένοι σε 42 του Νομού (Πίνακας 2.1).

Πίνακας 2.1.

Δειγματοληπτικό πλαίσιο έρευνας (συγκεντρωτικά στοιχεία σχολικού έτους 20052006)

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

25
10
7
42

66
130
74
270

1519
3045
1411
5975

Γυμνάσιο
Ενιαία Λύκεια
Τεχνικά Λύκεια
Σύνολο

Στοιχεία: ΥΠΕΠΘ 2005-2006

2.6.2. Δειγματοληψία
Το δειγματοληπτικό πλαίσιο στρωματοποιήθηκε. Δημιουργήθηκαν 2 γεωγραφικά
στρώματα:
Στρώμα 1 . Αστικές περιοχές (≥10.000 κατοίκων), και
Στρώμα 2 . Ημιαστικές και αγροτικές περιοχές (< 10.000 κατοίκων)
Η δειγματοληπτική μονάδα ήταν το σχολικό τμήμα (π.χ. το Α4 ή το Β2). Η
δειγματοληψία ήταν πολυσταδιακή:
1. Στο πρώτο στάδιο επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο οι πόλεις και οι δήμοι του Νομού
2. Στο δεύτερο στάδιο επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο τα σχολεία αναλογικά με τον τύπο
του εκπαιδευτικού ιδρύματος που αντιπροσωπεύουν (Γυμνάσια/Λύκεια,
Ενιαία/Τεχνικά, Ημερήσια/Εσπερινά, Δημόσια/Ιδιωτικά)
3. Στο τρίτο στάδιο επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο το τμήμα ή τα τμήματα (ένα ή δύο
τμήματα ανά τάξη)
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2.6.3. Δείγμα
Το σχεδιασθέν δείγμα των σχολείων αποτελούνταν από 17 σχολικές μονάδες
και από συνολικά 48 τμήματα (Πίνακας 2.2). Ως δείγμα της έρευνας αναφέρεται το σύνολο
των μαθητών που α) ήταν εγγεγραμμένοι στα επιλεγμένα τμήματα και β) που βρίσκονταν
στην τάξη κατά την ημέρα της συλλογής στοιχείων.

Πίνακας 2.2.

Τύπος σχολείου
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Τεχνικό Λύκειο
Σύνολο

Δείγμα σχολείων και τμημάτων ανά σχολική βαθμίδα και τύπο σχολείου

ΣΧΟΛΕΙΑ (Ν)
Από
Από
Σχεδια Πραγματο σχεδια αντικατα Απώ
σθέντα ποιηθέντα σθέντα στάσεις λειες
8
8
8
0
0
7
7
7
0
0
2
2
2
0
0
17

17

17

0

0

ΤΜΗΜΑΤΑ (Ν)
Από
Από
Σχεδια Πραγματο σχεδια αντικατα Απώ
σθέντα ποιηθέντα σθέντα στάσεις λειες
12
11
11
0
1
30
28
28
0
2
6
6
6
0
0
48

45

45

0

3

Η έρευνα υλοποιήθηκε σε 17 σχολεία και 45 τμήματα (πραγματοποιηθέν δείγμα).
Κανένα από τα αρχικώς επιλεγμένα σχολεία ή τμήματα δεν χρειάστηκε να αντικατασταθεί
από κάποιο άλλο (ποσοστό συμμετοχής 100%). Δύο τμήματα της 3ης τάξης του Ενιαίου
Λυκείου και ένα τμήμα του Γυμνασίου δεν συμμετείχαν στην έρευνα λόγω αυξημένων
υποχρεώσεων, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται η αντικατάστασή τους (Πίνακας 2.2).

Πίνακας 2.3.

Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, ανά σχολική βαθμίδα και τύπο
σχολείου
Εγγεγραμμένοι

Τύπος σχολείου
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Τεχνικό Λύκειο
Σύνολο

Α
115
267
79
461

Κ
110
354
26
490

Σ
225
621
105
951

Απόντες
Α
6
17
3
26

Κ
11
24
0
35

Σ
17
41
3
61

Παρόντες

Αρνήσεις

Συμμετέχοντες

Α
Κ
Σ
109 99 208
250 330 580
76 26 102
435 455 890

Α Κ Σ
1 0 1
5 1 6
1 0 1
7 1 8

Α
Κ
Σ
108 99 207
245 329 574
75 26 101
428 454 882

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα επιλεγμένα τμήματα των σχολείων
της έρευνας ήταν 951. Εξήντα ένα άτομα (6,4% των εγγεγραμμένων) ήταν απόντες κατά
την ημέρα της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων με την πλειονότητα αυτών να είναι
κορίτσια (57,4% των απόντων) (Πίνακας 2.3).
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Από τους συνολικά 890 μαθητές που ήταν παρόντες κατά την ημέρα της συμπλήρωσης
των ερωτηματολογίων, 8 άτομα αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα (7 αγόρια και 1
κορίτσι) (ποσοστό αρνήσεων επί των παρόντων μαθητών 0,9%) (Πίνακας 2.3).
Στην έρευνα συμμετείχαν τελικά συνολικά 882 μαθητές και μαθήτριες: 428 αγόρια
(48,5%) και 454 κορίτσια (51,5%). Το ποσοστό συμμετοχής ήταν 92,7%. Πιο ειδικά
συμμετείχαν: 207 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου (ποσοστό συμμετοχής 92%), 574 των τριών
τάξεων του ενιαίου λυκείου (ποσοστό συμμετοχής 92,4%), και 101 του τεχνικού λυκείου
(ποσοστό συμμετοχής 96,2%) (Πίνακας 2.3).

2.7. Κλίμα στην τάξη

Σε ένα ποσοστό 28,9% των τμημάτων δεν καταγράφηκε ενόχληση ή φασαρία από κάποιο
μαθητή ή μαθήτρια (Γράφημα 2.1). Στα δύο τρίτα των τμημάτων (71,1%) ωστόσο υπήρχαν
κάποιοι μαθητές ή μαθήτριες που ήταν ανήσυχοι ή έκαναν φασαρία. Στην πλειονότητα των
τμημάτων αυτών (57,8%) η φασαρία γινόταν από κάποιους μόνο μαθητές. Η συχνότερη
μορφή ανησυχίας ή φασαρίας ήταν τα πειράγματα και τα αστεία μεταξύ των μαθητών.

Γράφημα 2.1.

60

Ποσοστό μαθητών οι οποίοι ήταν ανήσυχοι ή έκαναν φασαρία κατά τη διάρκεια
της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου
57,8

%

40
28,9

20
8,9
2,2

2,2

0
Κανένας

Κάποιοι

Λιγότεροι από
τους μισούς
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Στα εννέα από τα 10 τμήματα που συμμετείχαν στην έρευνα, η πλειονότητα των μαθητών
(όλοι, σχεδόν όλοι ή οι περισσότεροι) επέδειξαν, σύμφωνα με τους ερευνητές, ενδιαφέρον
για την έρευνα και σοβαρότητα στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (Γράφημα 2.2).

Ποσοστό μαθητών οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον στην έρευνα και σοβαρότητα στη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

Γράφημα 2.2.

Ενδιαφέρον

60
%

Σοβαροτητα

46,7 46,7
40

33,3

28,9

20

13,3

17,8
4,4

6,7

0
Όλοι

Σχεδόν όλοι

Οι περισσότεροι

Σχεδόν
οι μισοί

2,2

0

Λιγότεροι
από τους μισούς

Σε κανένα από τα συμμετέχοντα στην έρευνα τμήματα δεν παρουσιάστηκαν σημαντικά
προβλήματα στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους μαθητές. Σύμφωνα με τους
ερευνητές στα οκτώ από τα 10 τμήματα η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
χαρακτηρίστηκε ως μάλλον εύκολη ή πολύ εύκολη (Γράφημα 2.3).

Γράφημα 2.3.

Ποσοστό μαθητών για τους οποίους η συμπλήρωση τους ερωτηματολογίου ήταν
εύκολη, δύσκολη ή ούτε εύκολη ούτε δύσκολη
80

79,6
%

40

20,5

0

0
Μάλλον εύκολη
ή πολύ εύκολη

Ούτε εύκολη ούτε
δύσκολη
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2.8. Παρουσίαση των στοιχείων
Η ανάλυση και ο σχολιασμός των στοιχείων που ακολουθεί αναφέρεται στο μεγαλύτερο
μέρος των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα. Τα στοιχεία αυτά
παρουσιάζονται με περιγραφική μορφή που περιλαμβάνει διασταυρώσεις με το φύλο και
την ηλικία (-14, 15-16, 17- ετών). Στο κείμενο σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές
διαφορές στο επίπεδο p<0.05. Αναλυτικά στοιχεία για όλες τις ερωτήσεις σε σχέση με το
φύλο και την ηλικία περιλαμβάνονται σε Παράρτημα.
Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά θεματική ενότητα. Στις ενότητες τής χρήσης νόμιμων και
παράνομων ουσιών γίνεται σύγκριση με τα στοιχεία από την αντίστοιχη έρευνα του 2007
που πραγματοποιήθηκε από το ΕΠΙΨΥ σε πανελλήνιο δείγμα μαθητών των ίδιων ηλικιών.
Όπως και στο υπόλοιπο κείμενο, έτσι και στις συγκρίσεις με τα εθνικά στοιχεία σχολιάζονται
μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές στο επίπεδο p<0.05. Επιπλέον σημειώνεται ότι οι
συγκρίσεις με τα στοιχεία της πανελλήνιας έρευνας είναι προκαταρκτικές και είναι πιθανό
να προκύψουν κάποιες διαφοροποιήσεις με την οριστικοποίηση του αρχείου δεδομένων της
πανελλήνιας έρευνας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.1. Εθνικότητα
Η συντριπτική πλειονότητα των εφήβων μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα (92,6%)
ανέφεραν ως χώρα γέννησης την Ελλάδα. Από τους μαθητές που γεννήθηκαν σε κάποια
άλλη χώρα (7,4%), οι περισσότεροι ζουν στην Ελλάδα για περισσότερα από επτά χρόνια
(Γράφημα 3.1). Σε ποσοστό περίπου 95%, η εθνικότητα των γονέων είναι ελληνική.
Γράφημα 3.1.

Χώρα γέννησης μαθητών
Στην Ελλάδα

Σε άλλη χώρα

92,6

7,4

3.2. Δομή οικογένειας
Σχεδόν εννέα στους 10 εφήβους (87,2%) ζουν και με τους δύο φυσικούς γονείς τους. Ένας
στους 13 (7,8%) ζει σε μονογονεϊκή οικογένεια, ενώ η οικογένεια του 3% των εφήβων είναι
αναδομημένη (Γράφημα 3.2).

Γράφημα 3.2.

Δομή οικογένειας
Με τους δύο φυσικούς γονείς
Με τον ένα φυσικό γονιό και με πατριό ή μητριά
Με τον ένα γονέα
Άλλο

87,2

2
7,8

3
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3.3. Εκπαιδευτικό επίπεδο και εργασιακή κατάσταση γονέων
Το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων ενός εκ των 2 εφήβων είναι «μέσο» (Λύκειο), με τη
μητέρα να εκπροσωπείται σε αυτή την κατηγορία σε μεγαλύτερο ποσοστό (53,9%) από ότι
ο πατέρας (45,6%) (Γράφημα 3.3).

Γράφημα 3.3.

Εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων
Πατέρας

30,5

Ανώτερο

Μητέρα

30,7
45,6

Μέσο

53,9
14,5

Κατώτερο

10,3
9,4

Δεν ξέρω

5,1
0

20

%
60

40

Σχεδόν ένας στους 3 εφήβους αναφέρει ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων
(τουλάχιστον Πανεπιστήμιο), ενώ ένας στους 8 αναφέρει χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο
γονέων, με τον πατέρα να είναι σε αυτή την κατηγορία σε μεγαλύτερο ποσοστό (14,5%)
από την μητέρα (10,3%) (Γράφημα 3.3).

Γράφημα 3.4.

Εργασιακή κατάσταση γονέων
92,2

Εργάζεται

73,6
3,2

Είναι συνταξιούχος

2,4
1,1

Είναι άνεργος/η ή
οικιακά

22,7
2,3

Έχει πεθάνει

0,7
Πατέρας

1,3

Δεν ξέρω, δεν έχω
επαφή

0,6
0

20
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Οι γονείς στη πλειονότητα των εφήβων εργάζονται, ο πατέρας σε μεγαλύτερο ποσοστό
(92,2%) από τη μητέρα (73,2%). Η μητέρα, αντίθετα, ενός εκ των 4 εφήβων μαθητών
(22,7%) είτε απασχολείται οικιακά είτε είναι άνεργη (Γράφημα 3.3).

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, 2007

19

Έρευνα στους εφήβους του Ν. Πέλλας - 2007

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

4. ΝΟΜΙΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
4.1. Κάπνισμα
4.1.1. Επικράτηση της χρήσης
Ένας στους 2 μαθητές ηλικίας 14-17 ετών (49,9%) αναφέρει κάπνισμα έστω και μία φορά
σε όλη τη ζωή, με τα ποσοστά μεταξύ των δύο φύλων να είναι παρόμοια. Όσο ωστόσο
αυξάνει η συχνότητα της χρήσης οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων μεγαλώνουν υπέρ των
αγοριών. Έτσι, ένας στους 5 μαθητές ηλικίας 14-17 ετών (19,7%) αναφέρει κάπνισμα έστω
και ένα τσιγάρο καθημερινά με τα ποσοστά για αγόρια και κορίτσια να είναι 23,7% και
16% αντίστοιχα. Ένας στους 10 μαθητές, τέλος, της ίδιας ηλικίας (11,7%) αναφέρει
κάπνισμα τουλάχιστον μισού πακέτου τσιγάρα καθημερινά, με τα ποσοστά των αγοριών
(15,6%) να είναι σχεδόν διπλάσια των κοριτσιών (8,1%) (Γράφημα 4.1).

Γράφημα 4.1.

Κάπνισμα ανά βαρύτητα καπνίσματος, στο σύνολο και ανά φύλο
49,9

Έστω και μία φορά
σε όλη τη ζωή

49,4
50,4

19,7
≥1 τσιγάρο/ημέρα

23,7
16

11,7
≥11 τσιγάρα/ημέρα

Σύνολο

15,6

Αγόρια

8,1
0

Κορίτσια %
25

50

75

Το ποσοστό των εφήβων μαθητών που καπνίζουν σε καθημερινή βάση αυξάνεται όσο
αυξάνεται η ηλικία. Έτσι, ενώ στην ηλικία των 14 ετών, συστηματικό κάπνισμα αναφέρει το
10,7% των μαθητών ηλικίας 14-17 ετών, στην ηλικία των 17 το ποσοστό αυτό
τριπλασιάζεται και γίνεται 32,7%. Το ίδιο ισχύει και για το βαρύ κάπνισμα, όπου ενώ
τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα αναφέρει ότι καπνίζει το 3,8% των εφήβων
ηλικίας 14 ετών, στην ηλικία των 17 η ίδια συμπεριφορά αναφέρεται από το 20,7% των
μαθητών. Τα αγόρια σε όλες τις ηλικίες καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος σε
σύγκριση με τα κορίτσια, αν και στις μικρότερες ηλικίες οι διαφορές μεταξύ τους είναι
μικρότερες (Γράφημα 4.2).
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Γράφημα 4.2.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Καθημερινό κάπνισμα ανά βαρύτητα καπνίσματος, στο σύνολο ανά ηλικία και
φύλο
45

Σύνολο
%

Αγόρια

40,3

Κορίτσια

32,7

30

27,6

23,9
16,8
15

20,7

15,3
14

11,8
10,7
9,5

1,6

0
-14

15-16

17-

5,9
3,8

-14

Έστω και ένα τσιγάρο/ημέρα

11,1
9,1
7,6

15-16

12,8

17-

≥11 τσιγάρα/ημέρα

Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Οι έφηβοι στο Ν. Πέλλας αναφέρουν κάπνισμα
(συστηματικό ή βαρύ) σε παρόμοια ποσοστά με εκείνα του εθνικού δείγματος, ενώ δεν
υπάρχουν διαφορές στο φύλο ή στην ηλικία.

4.1.2. Μέση ηλικία και πρώιμη ηλικία έναρξης καπνίσματος
Στους μαθητές έγινε η ερώτηση σχετικά με το πότε συνέβη (αν συνέβη) να καπνίσουν για
πρώτη φορά. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών, η μέση ηλικία πρώτου καπνίσματος
είναι τα 13,8 έτη, με τα αγόρια να ξεκινούν σε σχετικά νεαρότερη ηλικία (13,5 έτη) σε
σύγκριση με τα κορίτσια (14,1 έτη) (Γράφημα 4.3).

Γράφημα 4.3.

Μέση ηλικία έναρξης καπνίσματος, στο σύνολο και ανά φύλο

Μέση ηλικία, έτη

18

13,8

13,5
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Αγόρια

14,1
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6
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Μεταξύ των μαθητών που ανέφεραν εμπειρία καπνίσματος, σχεδόν επτά στους 10 (67,3%)
κάπνισε για πρώτη φορά σε ηλικία μεγαλύτερη των 13 ετών. Κάπνισμα για πρώτη φορά σε
ηλικία ίση ή μικρότερη των 13 ετών αναφέρει σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό αγοριών
(40,8%) από ότι κοριτσιών (25,2%) (Γράφημα 4.4).
Γράφημα 4.4.

Μαθητές με μέση ηλικία έναρξης χρήσης καπνού ≤ 13 ετών και >13 ετών, στο
σύνολο και ανά φύλο
≤13 ετών

>13 ετών

32,7

Σύνολο

Αγόρια

67,3

40,8

Κορίτσια

59,2

25,2

0%

74,8

25%

50%

75%

100%

Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Οι έφηβοι στο Ν. Πέλλας αναφέρουν πρώτη χρήση
καπνού σε παρόμοια ηλικία με αυτήν των εφήβων του εθνικού δείγματος.

4.1.3. Αντιλήψεις σχετικά με τους κινδύνους από το κάπνισμα
Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας συμπεριλαμβάνονταν ερώτηση σχετικά με το αν τα άτομα
κινδυνεύουν να βλάψουν τον εαυτό τους (σωματικά ή με άλλο τρόπο) από την
περιστασιακή και τη βαριά χρήση καπνού.
Γράφημα 4.5.

Μαθητές που θεωρούν το περιστασιακό και το βαρύ κάπνισμα «ακίνδυνο» ή
«επικίνδυνο», στο σύνολο και ανά φύλο
Καπνίζουν περιστασιακά
Σύνολο

50,6

Αγόρια

49,6

42,9
42,4

51,5

Κορίτσια

43,4

6,5
8
5,2

Καπνίζουν ένα ή περισσότερα πακέτα τσιγάρα την ημέρα
Σύνολο

10,8

84,4

4,8

Αγόρια

12,3

81,8

5,8

9,4

86,8

Κορίτσια
0

25

Ακίνδυνο/ελαφρός κίνδυνος

50

3,8 %
75

Μέτριος/μεγάλος κίνδυνος
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Οι αντιλήψεις για τους κινδύνους από το κάπνισμα διαφέρουν ανάλογα με τη βαρύτητα του
καπνίσματος: κινδύνους στην περιστασιακή χρήση καπνού βλέπει το 42,9% των μαθητών
ηλικίας 14-17 ετών, ενώ το ποσοστό αυτών που βρίσκουν κινδύνους στο κάπνισμα ενός ή
περισσοτέρων πακέτων τσιγάρα την ημέρα είναι 84,4%. Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν
στα ποσοστά αντίληψης κινδύνων για την υγεία από το κάπνισμα (Γράφημα 4.5).

Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Οι έφηβοι στο Ν. Πέλλας αντιλαμβάνονται τους
κινδύνους από το περιστασιακό, συστηματικό ή βαρύ κάπνισμα σε παρόμοιο ποσοστό με
τους εφήβους του εθνικού δείγματος.
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4.2. Οινοπνευματώδη

4.2.1. Επικράτηση της χρήσης οινοπνευματωδών

Ένα πολύ μικρό ποσοστό εφήβων μαθητών ηλικίας 14-17 ετών δεν έχει δοκιμάσει
οινοπνευματώδη ποτέ σε όλη του τη ζωή. Σχεδόν ένας στους 2 εφήβους αυτών των ηλικιών
(45,9%) έχει καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον 40 φορές σε όλη του τη ζωή. Αντίστοιχα,
ένας στους 3 (38,8%) αναφέρει χρήση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 20 φορές τον
τελευταίο χρόνο πριν από την έρευνα, ενώ ένας στους 4 (24%) αναφέρει κατανάλωση
αλκοόλ 10 ή και περισσότερες φορές τον τελευταίο μήνα (Γράφημα 4.6).

Γράφημα 4.6.

Χρήση οινοπνευματωδών ανά συχνότητα κατανάλωσης, στο σύνολο και ανά φύλο
45,9

≥40 φορές σε όλη
τη ζωή

55,6
36,9

38,8

≥20 φορές τους 12

48,4

τελ. μήνες

30

24

≥10 φορές τις 30

34,6

τελ. ημέρες

14,4

0

20

Σύνολο
Αγόρια
Κορίτσια

40

60 %

Τα αγόρια καταναλώνουν αλκοόλ σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά με τα
κορίτσια, ιδιαίτερα δε όσο αυξάνεται η συχνότητα της κατανάλωσης. Παρόμοια, το
ποσοστό συχνής κατανάλωσης αυξάνεται σταθερά με την αύξηση της ηλικίας: το ποσοστό
σχεδόν διπλασιάζεται στα αγόρια και σχεδόν τριπλασιάζεται στα κορίτσια από την ηλικία
των 14 σε αυτή των 17 ετών (Γράφημα 4.7).
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Γράφημα 4.7.
80

Χρήση οινοπνευματωδών ανά συχνότητα χρήσης, στο σύνολο ανά ηλικία και φύλο
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0
-14
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≥40 φορές
σε όλη τη ζωή

-14

15-16
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-14

≥20 φορές
τους 12 τελ. μήνες
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26,8

28,8

23,1
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47,4

41

15-16

17-

≥10 φορές
τις 30 τελ. ημέρες

Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Οι έφηβοι στο Ν. Πέλλας καταγράφουν υψηλότερα
ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ (45,9%, 40 ή και περισσότερες φορές σε όλη τη ζωή)
συγκριτικά με τους εφήβους στο αντίστοιχο εθνικό δείγμα του 2007 (34,3%). Το ίδιο ισχύει
σε κάθε επίπεδο συχνότητας κατανάλωσης (τελευταίο χρόνο, τελευταίο μήνα), και στα δύο
φύλα και στις τρεις ηλικιακές ομάδες.
Π ρ ο τ ι μ ή σ ε ι ς ο ι ν ο π ν ε υ μ α τ ω δ ώ ν : Η μπίρα και τα οινοπνευματώδη με υψηλή
περιεκτικότητα αλκοόλ («βαριά» οινοπνευματώδη) είναι τα ποτά που προτιμήθηκαν
συχνότερα (τουλάχιστον 3 φορές τις 30 τελευταίες ημέρες πριν από την από την έρευνα)
από τους εφήβους μαθητές. Πιο ειδικά: 34,9% και 34,8% των εφήβων ανέφεραν
κατανάλωση μπίρας και «βαριών» οινοπνευματωδών αντίστοιχα σε τουλάχιστον τρεις
περιπτώσεις τις 30 τελευταίες ημέρες. Τα συσκευασμένα αλκοολούχα αναψυκτικά (22,4%)
και το κρασί (21,1%) ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφήβων (Γράφημα 4.8).

Γράφημα 4.8.

Προτίμηση οινοπνευματωδών, στο σύνολο και ανά φύλο
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Η μπίρα (51,1%) και τα «βαριά» οινοπνευματώδη (42,2%) είναι πρώτα στις προτιμήσεις των
αγοριών, ενώ τα «βαριά» οινοπνευματώδη (28%), τα συσκευασμένα αλκοολούχα
αναψυκτικά (21%) και η μπίρα (20%) είναι πρώτα στις προτιμήσεις των κοριτσιών
(Γράφημα 4.8).
Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Οι έφηβοι στο Ν. Πέλλας αναφέρουν προτίμηση, εξίσου,
στα «βαριά» οινοπνευματώδη και τη μπίρα, ενώ οι έφηβοι στο αντίστοιχο εθνικό δείγμα
έδειξαν προτίμηση περισσότερο στα «βαριά» οινοπνευματώδη.

4.2.2. Μέση ηλικία και πρώιμη ηλικία πρώτης χρήσης κάποιου
οινοπνευματώδες ποτού

Οι μαθητές ρωτήθηκαν για το πότε συνέβη (αν συνέβη) να πιούν το πρώτο ποτό. Σύμφωνα
με τις απαντήσεις τους, η μέση ηλικία πρώτης χρήσης κάποιου οινοπνευματώδες ποτού
είναι τα 12,2 έτη. Σε σύγκριση με τα κορίτσια, τα αγόρια έχουν την πρώτη τους εμπειρία
στην κατανάλωση οινοπνευματωδών σε μικρότερη ηλικία (11,6 έτη και 12,7 έτη για τα
αγόρια και τα κορίτσια αντίστοιχα (Γράφημα 4.9).

Γράφημα 4.9.

Μέση ηλικία πρώτης χρήσης κάποιου οινοπνευματώδες ποτού, στο σύνολο και ανά
φύλο
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Οι δύο στους 3 μαθητές που ανέφεραν χρήση οινοπνευματωδών ποτών (67,7%)
αναφέρουν πρώτη περίσταση κατανάλωσης σε ηλικία μικρότερη ή ίση των 13 ετών
(Γράφημα 4.10).

Γράφημα 4.10. Μαθητές με μέση ηλικία πρώτης χρήσης κάποιου οινοπνευματώδες ποτού ≤ 13
ετών και >13 ετών, στο σύνολο και ανά φύλο
≤13 ετών

>13 ετών
32,3

67,7

Σύνολο

Αγόρια

21,1

78,9

Κορίτσια

42,6

57,4

0%

25%

50%
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100%

Μεταξύ των δύο φύλων, τα αγόρια σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό (78,9%) σε σύγκριση
με τα κορίτσια (57,4%) αναφέρουν πρώιμη εμπειρία χρήσης οινοπνευματωδών (Γράφημα
4.10).
Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Τα αγόρια στο Ν. Πέλλας αναφέρουν πρώτη
κατανάλωση αλκοόλ σε παρόμοια ηλικία από αυτήν των εφήβων του εθνικού δείγματος.

4.2.3. Υπερβολική χρήση οινοπνευματωδών
Ένας στους 2 μαθητές ηλικίας 14-17 ετών (50,2%) αναφέρει κ α τ α ν ά λ ω σ η 5 ή
π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν α λ κ ο ο λ ο ύ χ ω ν π ο τ ώ ν σ τ η σ ε ι ρ ά (στην καθισιά) για τουλάχιστον
μία φορά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Ένας στους 5 (21,1%) αναφέρει την ίδια
συμπεριφορά σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις στην χρονική ίδια περίοδο (Γράφημα 4.11).
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Γράφημα 4.11. Υπερβολική χρήση οινοπνευματωδών, στο σύνολο και ανά φύλο
Τουλάχιστον μία φορά

50,2

≥5 ποτά στη σειρά

39,8

τις 30 τελ. ημέρες
Τουλάχιστον 3 φορές
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Τουλάχιστον
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3 περιστατικά μέθης
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Τουλάχιστον
3 περιστατικά μέθης
τους 12 τελ. μήνες

6,2
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Σύνολο
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17,1
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Αγόρια
Κορίτσια
35

%
70

Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Οι έφηβοι στο Ν. Πέλλας αναφέρουν σε μεγαλύτερο
ποσοστό (21,1%)υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ (5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά για
τουλάχιστον 3 φορές τις προηγούμενες 30 ημέρες) συγκριτικά με τους εφήβους στο
αντίστοιχο εθνικό δείγμα(14,4%). Αυτό ισχύει και για τα δύο φύλα και για όλες τις ηλικίες
πλην των 14χρονων.

Τουλάχιστον 3 π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ά μ έ θ η ς σε όλη τη ζωή αναφέρει ένας στους 5 μαθητές
ηλικίας 14-17 ετών (19,7%). Μέθη σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις κατά τον τελευταίο μήνα
αναφέρει ένας στους 10 μαθητές (11,4%). Περισσότερα αγόρια από ότι κορίτσια
αναφέρουν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για
πρόσφατη κατανάλωση (Γράφημα 4.11).

Το ποσοστό των εφήβων-μαθητών που αναφέρουν υπερβολική κατανάλωση
οινοπνευματωδών ποτών αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλικία και στα δύο φύλα. Στην
περίπτωση της κατανάλωσης ≥5 ποτών στη σειρά το ποσοστό σχεδόν διπλασιάζεται στα
κορίτσια από την ηλικία των 14 στην ηλικία των 17 ετών. Στην περίπτωση της μέθης, ενώ
το ποσοστό στα αγόρια φαίνεται να μειώνεται από την ηλικία των 14 στην ηλικία των 1516, ακολούθως στην ηλικία των 17 ετών τα ποσοστά μέθης αυξάνονται σημαντικά
(Γράφημα 4.12).
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Γράφημα 4.12. Υπερβολική χρήση οινοπνευματωδών, στο σύνολο ανά ηλικία και φύλο
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4.2.4. Μέση ηλικία και πρώιμη ηλικία πρώτης μέθης
Στους μαθητές απευθύνθηκε η ερώτηση σχετικά με το πότε συνέβη (αν συνέβη) να
μεθύσουν για πρώτη φορά από κάποιο οινοπνευματώδες ποτό. Κατά μέσο όρο, οι μαθητές
ηλικίας 14-17 καταγράφουν ως μέση ηλικία πρώτης μέθης τα 14,7 έτη (Γράφημα 4.13).
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Γράφημα 4.13. Μέση ηλικία πρώτης μέθης, στο σύνολο και ανά φύλο

Μέση ηλικία, έτη

18
15

14,7

14,5

Σύνολο

Αγόρια

12

6
Κορίτσια

Όπως είναι αναμενόμενο, με δεδομένη τη προαναφερθείσα διαφορά στη ηλικία πρώτης
χρήσης αλκοόλ μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών, τα αγόρια αναφέρουν το πρώτο
τους περιστατικό μέθης σε ηλικία μικρότερη (14,5 έτη) αυτής των κοριτσιών (15 έτη)
(Γράφημα 4.13).

Γράφημα 4.14. Μαθητές με μέση ηλικία πρώτης μέθης ≤ 13 ετών και >13 ετών, στο σύνολο και
ανά φύλο
≤13 ετών
Σύνολο
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17,5

Αγόρια

Κορίτσια
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Μέθη σε πρώιμη ηλικία (≤ 13 ετών) αναφέρει ένας στους 8 μαθητές (12,7%). Και σε αυτή
τη περίπτωση, υπερδιπλάσιο ποσοστό αγοριών (17,5%) από ότι κοριτσιών (6,7%)
αναφέρουν μέθη σε πρώιμη ηλικία (Γράφημα 4.14).
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Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Οι έφηβοι στο Ν. Πέλλας αναφέρουν σε μεγαλύτερο
ποσοστό (11,4%) συχνή μέθη (τουλάχιστον 3 φορές τους προηγούμενους 12 μήνες)
συγκριτικά με τους εφήβους στο αντίστοιχο εθνικό δείγμα (7,9%). Αυτό ισχύει για τα αγόρια
και για τις ηλικίες των 14 -και 17 ετών.

4.2.5. Αντιλήψεις σχετικά με τους κινδύνους από την κατανάλωση
οινοπνευματωδών
Οι μαθητές ρωτήθηκαν για το βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι τα άτομα κινδυνεύουν να
βλάψουν τον εαυτό τους (σωματικά ή με άλλο τρόπο) από την καθημερινή χρήση
οινοπνευματωδών ποτών. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι έφηβοι μαθητές ηλικίας 14-17
ετών βλέπουν μέτριο ή μεγάλο κίνδυνο στη συμπεριφορά αυτή αν και οι αντιλήψεις για την
ύπαρξη κινδύνου είναι συνάρτηση της συχνότητας (ή βαρύτητας) της χρήσης.

Γράφημα 4.15. Μαθητές που θεωρούν ότι είναι «ακίνδυνη» ή «επικίνδυνη» η κατανάλωση
οινοπνευματωδών, στο σύνολο και ανά φύλο
1-2 ποτά σχεδόν καθημερινά
27,6

Σύνολο

65,6

34,7

Αγόρια

56

21

Κορίτσια

6,8
9,3

74,4

4,5

4-5 ποτά σχεδόν καθημερινά
7,7

Σύνολο

86,8

9,8

Αγόρια

82,2

Κορίτσια 5,8
0

5,5
8,1

91
25

Ακίνδυνο/ελαφρός κίνδυνος

50

3,1
75

Μέτριος/μεγάλος κίνδυνος

%

100
Δεν ξέρω

Μέτριο ή μεγάλο κίνδυνο στην κατανάλωση 1-2 ποτών καθημερινά βλέπει το 65,6% των
μαθητών, ενώ περίπου ένας στους 4 μαθητές (27,6%) θεωρεί ότι εμπεριέχει καθόλου ή
ελαφρύ κίνδυνο. Σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό αγοριών (34,7%) από ότι των κοριτσιών
(21%) φαίνεται να αγνοεί τους πιθανούς κινδύνους από την σχεδόν καθημερινή χρήση
αλκοόλ. Ωστόσο, ένα σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών αντιλαμβάνεται τους κινδύνους
από την καθημερινή χρήση 4-5 ποτών (86,8%). Μέτριο ή μεγάλο κίνδυνο στην
κατανάλωση 4-5 ποτών καθημερινά βλέπει το 82,2% των αγοριών και το 91% των
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κοριτσιών. Τα αγόρια, τέλος, απαντούν σε μεγαλύτερο ποσοστό «δεν ξέρω» σε σύγκριση με
τα κορίτσια τα οποία δείχνουν να είναι περισσότερο κατασταλαγμένα στις απόψεις τους
σχετικά με τους κινδύνους από την κατανάλωση οινοπνευματωδών (Γράφημα 4.15).
Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Οι έφηβοι στο Ν. Πέλλας αντιλαμβάνονται τους
κινδύνους από την κατανάλωση οινοπνευματωδών σε παρόμοιο ποσοστό με τους εφήβους
του εθνικού δείγματος.
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4.3. Άλλες νόμιμες ουσίες: εισπνεόμενα, ηρεμιστικά/υπνωτικά
χωρίς τη σύσταση γιατρού και αναβολικά

Στο ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνονταν ερωτήσεις για ουσίες όπως τα εισπνεόμενα
(κόλλα, βενζίνη κτλ.), τα ηρεμιστικά ή υπνωτικά φάρμακα και τα αναβολικά, οι οποίες – αν
και βρίσκονται νόμιμα στο εμπόριο – η χρήση τους (χωρίς τη σύσταση γιατρού σε ότι
αφορά τα ηρεμιστικά ή υπνωτικά φάρμακα και τα αναβολικά) θεωρείται παράνομη.

4.3.1. Επικράτηση της χρήσης εισπνεόμενων,
ηρεμιστικών/υπνωτικών και αναβολικών
Ένας στους 10 μαθητές ηλικίας 14-17 ετών (9,4%) αναφέρει χρήση κάποιας εισπνεόμενης
ουσίας έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή. Επιπλέον, ποσοστό 4,3% μαθητών αναφέρει
χρήση ηρεμιστικών/υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού (παράνομη) και ποσοστό 2,8%
αναφέρει χρήση αναβολικών (Γράφημα 4.16).

Γράφημα 4.16. Χρήση εισπνεόμενων, ηρεμιστικών/υπνωτικών(α) και αναβολικών(α) έστω και μία
φορά σε όλη τη ζωή, στο σύνολο και ανά φύλο
Σύνολο

9,4
10,6

Εισπνεόμενα
8,3

Αγόρια
Κορίτσια

4,3

Ηρεμιστικά /
Υπνωτικά

3,4
5,2
2,8
3,7

Αναβολικά

2,1
0
(α)

10

20 %

Χρήση χωρίς τη σύσταση γιατρού

Το 10,6% των αγοριών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών και το 3,7% χρήση
αναβολικών. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα κορίτσια είναι 8,3% και 2,1%. Παράνομη χρήση
ηρεμιστικών ή υπνωτικών αναφέρεται από το 5,2% των κοριτσιών και το 3,4% των αγοριών
(Γράφημα 4.16).
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, 2007

33

Έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν Πέλλας - 2007

ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Γράφημα 4.17. Χρήση εισπνεόμενων, ηρεμιστικών/υπνωτικών(α) και αναβολικών(α) έστω και μία
φορά σε όλη τη ζωή, στο σύνολο ανά ηλικία και φύλο
Αγόρια

15 %
12,7

10

10,4
8,5

Κορίτσια

12,6
10,1

Σύνολο

10,3

8,6
7,5

7,6

6,1

5

4,7
2,9

3
3 ,2
2,8

4,4
4,4
4, 3

5,6
3,7
1,6

3,7
3,2
2,6

2,9
2,4
1,9

0
-14

15-16

17-

Εισπνεόμενα
(α)

-14

15-16

17-

Ηρεμιστικά / Υπνωτικά

-14

15-16

17-

Αναβολικά

Χρήση χωρίς τη σύσταση γιατρού

Το ποσοστό της χρήσης εισπνεόμενων ουσιών αυξάνεται με την ηλικία στα αγόρια
(8,5%, 10,1% και 12,8%, αντίστοιχα για τις τρεις ηλικιακές ομάδες) ενώ μειώνεται στα
κορίτσια από την ηλικία των 14 ετών σε αυτή των 15-16 ετών όπου και σταθεροποιείται
στην ηλικία των 17. Η χρήση ηρεμιστικών/υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού
αυξάνεται με την ηλικία στα αγόρια, ενώ στα κορίτσια αφού αυξάνεται από την ηλικία των
14 στην ηλικία των 15-16 ετών, ακολούθως, στην ηλικία των 17, μειώνεται. Η χρήση
αναβολικών τέλος - αν και κυμαίνεται σε συγκριτικά χαμηλότερα ποσοστά - αυξάνεται με
την ηλικία στα κορίτσια (1,6%, 1,9% και 2,6%, αντίστοιχα για τις τρεις ηλικιακές ομάδες).
Καμία από τις παραπάνω διαφορές δεν είναι ωστόσο στατιστικά σημαντική (Γράφημα
4.17).
Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Παρόμοιο ποσοστό εφήβων στο Ν. Πέλλας συγκριτικά
με τους εφήβους στο αντίστοιχο εθνικό δείγμα αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών,
ηρεμιστικών/υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού ή αναβολικών ενώ δεν υπάρχουν
διαφορές ούτε στα φύλα (με εξαίρεση τα αναβολικά όπου τα κορίτσια στο νομό Πέλλας
έχουν σχετικά υψηλότερο ποσοστό επικράτησης χρήσης) .
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4.3.2. Μέση ηλικία και πρώιμη ηλικία πρώτης χρήσης εισπνεόμενων
ουσιών και ηρεμιστικών/υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού

Η μέση ηλικία πρώτης χρήσης εισπνεόμενων ουσιών είναι τα 12,2 έτη, 11,7 έτη για τα
αγόρια και 12,8 έτη για τα κορίτσια. Η αντίστοιχη ηλικία πρώτης χρήσης
ηρεμιστικών/υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού είναι τα 13,4 έτη, με τα
αγόρια να πειραματίζονται σε αυτή την περίπτωση αρκετά νωρίτερα από ότι τα κορίτσια
(Γράφημα 4.18).

Γράφημα 4.18. Μέση ηλικία και πρώιμη ηλικία πρώτης χρήσης εισπνεόμενων ουσιών και
ηρεμιστικών/υπνωτικών(α)

Μέση ηλικία, έτη

18

12,2
12

12,8
11,7

14

13,4
12,4

6
Σύνολο

Αγόρια Κορίτσια

ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ
(α)

Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ/ΥΠΝΩΤΙΚΑ

Χρήση χωρίς τη σύσταση γιατρού

Εκ των εφήβων μαθητών που ανέφεραν χρήση εισπνεόμενων ουσιών, έξι στους 10
(61,3%) το έπραξε για πρώτη φορά σε ηλικία μικρότερη ή ίση των 13 ετών. Αντίθετα στην
περίπτωση της πρώτης παράνομης χρήσης ηρεμιστικών/υπνωτικών, σχεδόν οι έξι
στους 10 εφήβους (58,8%) το έπραξαν για πρώτη φορά σε ηλικία μεγαλύτερη των 13 ετών
(Γράφημα 4.19).
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Γράφημα 4.19. Μαθητές με μέση ηλικία πρώτης χρήσης εισπνεόμενων ουσιών και
ηρεμιστικών/υπνωτικών(α) ≤ 13 ετών και >13 ετών, στο σύνολο και ανά φύλο
≤13 ετών

>13 ετών

ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ
Σύνολο

38,7

61,3

Αγόρια

32,4

67,6

Κορίτσια

48

52

ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ / ΥΠΝΩΤΙΚΑ
Σύνολο
Αγόρια

50

50

Κορίτσια

65

35
0%

(α)

58,8

41,2

25%

50%

75%

100%

Χρήση χωρίς τη σύσταση γιατρού

Όπως καταγράφεται και στην περίπτωση των άλλων ουσιών, τα αγόρια σε σημαντικά
υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με τα κορίτσια αναφέρει πρώιμη (κάτω των 13 ετών)
χρήση εισπνεόμενων και ηρεμιστικών/υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού
(Γράφημα 4.19).

4.3.3. Μέση ηλικία έναρξης οποιασδήποτε νόμιμης ουσίας
Συνολικά, σε ότι αφορά το σύνολο των ουσιών που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία
νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες, η μέση ηλικία πρώτης χρήσης είναι τα 12 έτη. Τα αγόρια
καταγράφουν κατά μέσο όρο πολύ χαμηλότερη μέση ηλικία πρώτης χρήσης (10,9 έτη) σε
σύγκριση με τα κορίτσια (12,5 έτη) (Γράφημα 4.20).

Γράφημα 4.20. Μέση ηλικία έναρξης χρήσης οποιασδήποτε νόμιμης ουσίας(α), στο σύνολο και ανά
φύλο
15
12,5

Μέση ηλικία, έτη

12
10,9
10

5
Σύνολο

Αγόρια

Κορίτσια

(α) Οποιαδήποτε

νόμιμη ουσία: καπνός, οινοπνευματώδη, εισπνεόμενα,
ηρεμιστικά/υπνωτικά χωρίς τη σύσταση γιατρού και οινοπνευματώδη μαζί με φάρμακα
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Επιπλέον, δεδομένης της νόμιμης διάθεσης των ουσιών αυτών στην αγορά αλλά και της
διάδοσής που έχουν κάποιες από τις ουσίες αυτές (π.χ. καπνός, αλκοόλ) στην ελληνική
κοινωνία, η μέση ηλικία πρώτης χρήσης τους από τους εφήβους είναι σε μεγαλύτερο
ποσοστό (71,1%) γύρω ή κάτω από την ηλικία των 13 ετών (Γράφημα 4.21).

Γράφημα 4.21. Μαθητές με μέση ηλικία έναρξης χρήσης οποιασδήποτε νόμιμης ουσίας (α) ≤ 13
ετών και >13 ετών, στο σύνολο και ανά φύλο
≤13 ετών
Σύνολο

>13 ετών

71,1

Αγόρια

28,9

82,1

Κορίτσια

17,9

61

0%

25%

39

50%

75%

100%

(α) Οποιαδήποτε

νόμιμη ουσία: καπνός, οινοπνευματώδη, εισπνεόμενα,
ηρεμιστικά/υπνωτικά χωρίς τη σύσταση γιατρού και οινοπνευματώδη μαζί με φάρμακα.

Όπως καταγράφηκε για κάθε νόμιμη ουσία ξεχωριστά, έτσι και για το σύνολο των νόμιμων
ουσιών, τα αγόρια σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια αναφέρουν πρώτη χρήση
κάποιας (οποιασδήποτε) νόμιμης ουσίας σε πολύ νεαρή ηλικία (82,1% και 61% για αγόρια
και κορίτσια, αντίστοιχα) (Γράφημα 4.21).

4.3.4. Αντιλήψεις σχετικά με την ευκολία πρόσβασης στα
ηρεμιστικά/υπνωτικά
Οι μαθητές ρωτήθηκαν σχετικά με το πόσο εύκολο ή δύσκολο θεωρούν ότι θα ήταν να
βρουν ηρεμιστικά ή υπνωτικά σε περίπτωση που θα ήθελαν. Σχεδόν ένας στους 7 μαθητές
(15,7%) απαντά «δεν ξέρω». Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ωστόσο οι έφηβοι (48,1%)
απαντούν ότι θα ήταν δύσκολο να βρουν ηρεμιστικά ή υπνωτικά χωρίς τη σύσταση γιατρού
(Γράφημα 4.22).
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Γράφημα 4.22. Ποσοστό μαθητών ηλικίας 11-15 ετών που θεωρούν «εύκολη» ή «δύσκολη» την
πρόσβαση στα ηρεμιστικά/υπνωτικά(α), στο σύνολο και ανά φύλο
Εύκολο

Σύνολο

36,2

Αγόρια

35

Κορίτσια

%
(α) Χωρίς

Δύσκολο

48,1

15,7

48,3

37,4

0

Δεν ξέρω

16,7

48

25

50

14,6

75

100

τη σύσταση γιατρού.

Εύκολη τη πρόσβαση στα ηρεμιστικά/υπνωτικά θεωρεί το 37,4% των κοριτσιών και το 35%
των αγοριών (Γράφημα 4.22).
Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Για τους εφήβους στο Ν. Πέλλας η πρόσβαση στα
ηρεμιστικά/υπνωτικά είναι συγκριτικά με τους εφήβους στο αντίστοιχο εθνικό δείγμα σε
παρόμοιο ποσοστό «δύσκολη».
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5. ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
5.1. Χρήση οποιαδήποτε παράνομης ουσίας
Οι μαθητές ρωτήθηκαν σχετικά με τη χρήση μια σειράς παράνομων ναρκωτικών ουσιών
όπως κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα, ηρωίνη και
αμφεταμίνες.

5.1.1. Επικράτηση της χρήσης οποιασδήποτε παράνομης ουσίας
Χρήση οποιασδήποτε από τις παραπάνω παράνομες ουσίες έστω και μία φορά σε όλη τη
ζωή αναφέρει το 8% των μαθητών ηλικίας 14-17 ετών, δηλαδή περίπου ένας στους 12
μαθητές. Εξ αυτών, κάτι παραπάνω από τους μισούς (4,5%) αναφέρουν χρήση παράνομων
ουσιών τουλάχιστον 3 φορές σε όλη τη ζωή (Γράφημα 5.1).

Γράφημα 5.1.

Χρήση οποιαδήποτε παράνομης ουσίας(α) έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή, στο
σύνολο και ανά φύλο

8
Έστω και μία φορά

11,6

σε όλη τη ζωή
4,7

4,5
≥3 φορές

6

σε όλη τη ζωή

Σύνολο

3,1

Αγόρια
Κορίτσια

0

10

20

%

Περιλαμβάνει τις ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, LSD ή άλλα
παραισθησιογόνα, ηρωίνη και αμφεταμίνες
(α)

Υπερδιπλάσιο ποσοστό αγοριών (11,6%) από ότι κοριτσιών (4,7%) αναφέρει χρήση κάποιας
παράνομης ουσίας έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή, ενώ ανάλογη είναι η διαφορά μεταξύ
των δύο φύλων και στα ποσοστά συχνότερης χρήσης (τουλάχιστον 3 φορές σε όλη τη ζωή)
(6% και 3,1% για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα) (Γράφημα 5.1).
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Χρήση οποιαδήποτε παράνομης ουσίας(α) έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή, στο
σύνολο, ανά ηλικία και φύλο
Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο

%

20

18,5

15

13

11,3
10
6,7
5
1,6

10,4
7,2

6,8

5,7
4,5

7
4,5
1,6

0
-14

15-16

17-

Έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή

-14

7,1
3,4
3,2
2,9
15-16

3,4

17-

≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Περιλαμβάνει τις ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, LSD ή άλλα
παραισθησιογόνα, ηρωίνη και αμφεταμίνες
(α)

Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή αναφέρει το
6,7% των 14χρονων, το 5,7% των 15-16χρονων και το 13% των 17χρονων μαθητών. Τα
αντίστοιχα ποσοστά για τη συχνότερη χρήση (τουλάχιστον 3 φορές σε όλη τη ζωή) είναι
4,5%, 3,2% και 4,5%. Στα αγόρια, το ποσοστό χρήσης υπερδιπλασιάζεται από την ηλικία
των 15-16 ετών (7,2%) στην ηλικία των 17 ετών (18,5%), ενώ παρόμοια τάση χαρακτηρίζει
και τα κορίτσια (Γράφημα 5.2).
Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό στο εθνικό δείγμα
(11,9%), σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό εφήβων στο Ν. Πέλλας (8%) αναφέρει χρήση
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, με μόνο τις διαφορές στα ποσοστά των αγοριών να είναι
στατιστικά σημαντικές. Στις ηλικιακές ομάδες, οι έφηβοι μαθητές 15-16 ετών έχουν
σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά, ενώ οι διαφορές στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες δεν
είναι σημαντικές.

5.1.2. Ηλικία πρώτης χρήσης παράνομων ουσιών
Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ερώτηση σχετικά με την ηλικία στην οποία οι έφηβοι
πήραν (αν συνέβη) για πρώτη φορά κάποια παράνομη ουσία, ως μέση ηλικία πρώτης
χρήσης καταγράφονται τα 14,2 έτη (Γράφημα 5.3).
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Γράφημα 5.3.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΥΣΙΑ

Μέση ηλικία έναρξης χρήσης οποιασδήποτε παράνομης ουσίας(α), στο σύνολο και
ανά φύλο
18
14,7

Μέση ηλικία, έτη

14,2

13,2
12

6
Σύνολο
(α)

Αγόρια

Κορίτσια

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία: κάνναβη, αμφεταμίνες και έκσταση.

Είναι αξιοσημείωτο ότι – σε αντίθεση με το τι παρατηρήθηκε στην περίπτωση των νόμιμων
ουσιών – τα κορίτσια καταγράφουν χαμηλότερη μέση ηλικία έναρξης παράνομων ουσιών
(13,2 έτη) σε σύγκριση με τα αγόρια (14,7 έτη) (Γράφημα 5.3).

Γράφημα 5.4.

Μαθητές με μέση ηλικία πρώτης χρήσης οποιασδήποτε παράνομης ουσίας(α) ≤ 13
ετών και >13 ετών, στο σύνολο και ανά φύλο

Σύνολο

Αγόρια

>13 ετών

27,7

72,3

21,7

Κορίτσια

78,3

42,1

0%
(α)

≤13 ετών

25%

57,9

50%

75%

100%

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία: κάνναβη, αμφεταμίνες και έκσταση.

Τα ¾ των εφήβων που ανέφεραν χρήση κάποιας παράνομης ουσίας έστω και μία φορά σε
όλη τους ζωή (72,3%), έκαναν για πρώτη φορά χρήση σε ηλικία μεγαλύτερη των 13 ετών.
Μεταξύ των δύο φύλων, διπλάσιο ποσοστό κοριτσιών (42,1%) από ότι αγοριών (21,7%)
αναφέρουν πρώτη χρήση κάποιας παράνομης ουσίας σε πολύ μικρή ηλικία (γύρω ή κάτω
των 13 ετών) (Γράφημα 5.4).
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5.2. Κάνναβη
5.2.1. Επικράτηση της χρήσης κάνναβης
Η κάνναβη είναι η πλέον διαδεδομένη παράνομη ουσία χρήσης στους μαθητές. Ποσοστό
5,2% των μαθητών ηλικίας 14-17 ετών αναφέρει χρήση της ουσίας αυτής, υπερδιπλάσιο
ποσοστό αγοριών (7,5%) από ό,τι κοριτσιών (3,1%) (Γράφημα 5.5).

Γράφημα 5.5.

Χρήση κάνναβης ανά συχνότητα χρήσης, στο σύνολο και ανά φύλο
5,2

Έστω και μία φορά
σε όλη τη ζωή

7,5
3,1
2,3

Τουλάχιστον 3 φορές
σε όλη τη ζωή

2,9
1,8
3,8

Έστω και μία φορά
τους 12 τελ. μήνες

5
2,7

Σύνολο

2,1

Έστω και μία φορά
τις 30 τελ. ημέρες

Αγόρια

2,7

Κορίτσια

1,6
0

5

%

10

Πρόσφατη χρήση κάνναβης (χρήση έστω και μία φορά τον τελευταίο χρόνο) αναφέρει το
3,8% των μαθητών, ενώ τωρινή χρήση (χρήση έστω και μία φορά τον τελευταίο μήνα)
αναφέρει το 2,1% (2,7% τα αγόρια και 1,6% τα κορίτσια) (Γράφημα 5.5).

Γράφημα 5.6.
20

Χρήση κάνναβης ανά συχνότητα χρήσης, στο σύνολο ανά ηλικία και φύλο

15,6

15

10,3

10

5

Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο

%

5,7
3,8
1,6

4,2

2,9
3
3

5,2
2,3
1,6

2,9

0
-14

15-16

17-

Έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή
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Όπως και με το σύνολο των παράνομων ουσιών, έτσι και με την κάνναβη, η χρήση της
αυξάνεται με την ηλικία. Στα αγόρια, η χρήση κάνναβης αυξάνεται σημαντικά από την
ηλικία των 15-16 ετών (2,9%) στην ηλικία των 17 (15,6%). Στην ηλικία των 15-16 ετών τα
ποσοστά των αγοριών και των κοριτσιών στη χρήση κάνναβης έστω και μία φορά σε όλη τη
ζωή είναι παρόμοια (Γράφημα 5.6).
Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Σημαντικά μικρότερο ποσοστό εφήβων στο Ν. Πέλλας
(5,2%) αναφέρει χρήση κάνναβης, συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό στο αντίστοιχο
εθνικό δείγμα (9,8%) και για τα δύο φύλα, για κάθε συχνότητα χρήσης και σε όλες τις
ηλικίες πλην αυτής των 14 ετών .

5.2.2. Ηλικία πρώτης χρήσης κάνναβης
Τα 14,6 έτη είναι, σύμφωνα με τις απαντήσεις των εφήβων που έχουν κάνει χρήση
κάνναβης έστω και μία φορά στη ζωή τους, η μέση ηλικία πρώτης χρήσης της ουσίας. Τα
κορίτσια καταγράφουν χαμηλότερη μέση ηλικία πρώτης χρήσης κάνναβης σε σύγκριση με
τα αγόρια (13,3 έτη και 15,1 έτη για τα κορίτσια και τα αγόρια αντίστοιχα) (Γράφημα 5.7).

Γράφημα 5.7.

Μέση ηλικία πρώτης χρήσης κάνναβης, στο σύνολο και ανά φύλο
18
15,1

Μέση ηλικία, έτη

14,6

13,3
12

6
Σύνολο

Αγόρια

Κορίτσια

Οκτώ στους 10 εφήβους οι οποίοι ανέφεραν χρήση κάνναβης το έπραξαν για πρώτη φορά
σε ηλικία άνω των 13 ετών (Γράφημα 5.8).
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ΚΑΝΝΑΒΗ

Μαθητές με μέση ηλικία πρώτης χρήσης κάνναβης ≤ 13 ετών και >13 ετών, στο
σύνολο και ανά φύλο
≤13 ετών
18,4

Σύνολο

Αγόρια

>13 ετών
81,6

8,8

Κορίτσια

91,2

40

0%

25%

60

50%

75%

100%

Σημειώνεται ότι, στην ίδια κατηγορία εφήβων, λιγότερα αγόρια (8,8%) από ότι κορίτσια
(40%) αναφέρουν πρώτη χρήση κάνναβης σε πολύ μικρή ηλικία (Γράφημα 5.8).
Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Τα αγόρια στο Ν. Πέλλας αναφέρουν πρώτη χρήση
κάνναβης σε παρόμοια ηλικία με αυτήν των εφήβων του εθνικού δείγματος.

5.2.3. Αντιλήψεις σχετικά με τους κινδύνους από τη χρήση
κάνναβης
Στην πλειονότητά τους οι έφηβοι-μαθητές θεωρούν ότι η χρήση κάνναβης ενέχει κινδύνους
για την υγεία ανεξαρτήτως αν πρόκειται για δοκιμή, περιστασιακή ή τακτική της χρήση
(Γράφημα 5.9).
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Γράφημα 5.9.

ΚΑΝΝΑΒΗ

Μαθητές που θεωρούν ότι είναι «ακίνδυνη» ή «επικίνδυνη» η χρήση κάνναβης, ανά
συχνότητα χρήσης, στο σύνολο και ανά φύλο
Δοκιμή κάνναβης
Σύνολο

18,5

Αγόρια

68,7

23,4

Κορίτσια

12,9

61,5

13,9

15,1

75,3

10,8

Περιστασιακή χρήση κάνναβης
Σύνολο

11

77,5

11,5

Αγόρια

11,7

75,4

12,9

Κορίτσια

10,4

79,5

10,1

Τακτική χρήση κάνναβης
Σύνολο 3,6

86,5

9,9

Αγόρια 4,9

82,5

12,6

Κορίτσια 2,5
0

90,2
25

Ακίνδυνο/ελαφρός κίνδυνος

50

7,4 %
75

Μέτριος/μεγάλος κίνδυνος

100
Δεν ξέρω

Ειδικότερα επτά στους 10 εφήβους πιστεύει ότι υπάρχει μέτριος ή μεγάλος κίνδυνος στη
δοκιμή 1-2 φορές κάνναβης. Ακίνδυνη τη δοκιμή κάνναβης θεωρεί ένα στα 4 αγόρια
(23,4%) και ένα στα 7 κορίτσια (13,9%). Επίσης τα αγόρια έχουν την τάση σε μεγαλύτερο
ποσοστό να απαντούν «δεν ξέρω» στη σχετική ερώτηση (15,1% και 10,1% για αγόρια και
κορίτσια αντίστοιχα) (Γράφημα 5.9).
Σε ότι αφορά την περιστασιακή χρήση κάνναβης, τρεις στους 4 εφήβους (77,4%) θεωρούν
ότι υπάρχει μέτριος ή μεγάλος κίνδυνος, και μόλις ένας στους 10 (11%) δείχνει να αγνοεί
τους ενδεχόμενους κινδύνους στην περιστασιακή χρήση (Γράφημα 5.9).
Σχεδόν εννέα στους 10 εφήβους (86,5%) βλέπουν, τέλος, κινδύνους στην τακτική χρήση
κάνναβης, περισσότερο τα κορίτσια (90,2%) από ότι τα αγόρια (82,5%) (Γράφημα 5.9).
Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Αγόρια και κορίτσια στο Ν. Πέλλας αντιλαμβάνονται
τους κινδύνους από τη δοκιμή 1-2 φορές κάνναβης σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό με
αυτό των εφήβων στο αντίστοιχο εθνικό δείγμα.

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, 2007

45

Έρευνα στους εφήβους του Ν. Πέλλας - 2007

ΚΑΝΝΑΒΗ

5.2.4. Αντιλήψεις σχετικά με την ευκολία πρόσβασης στη κάνναβη
Οι μαθητές ρωτήθηκαν σχετικά με το πόσο εύκολο ή δύσκολο θεωρούν ότι θα ήταν να
βρουν κάνναβη σε περίπτωση που θα ήθελαν. Το 54,5% θεωρούν δύσκολη την πρόσβαση
στην κάνναβη, χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (Γράφημα 5.10).

Γράφημα 5.10. Μαθητές που θεωρούν «εύκολη» ή «δύσκολη» την πρόσβαση στην κάνναβη, στο
σύνολο και ανά φύλο
Εύκολο

23,2

Σύνολο

Αγόρια

22,4

52,7

20,7

0

Δεν ξέρω

54,5

25,8

Κορίτσια

%

Δύσκολο

21,5

56,2

25

50

23,1

75

100

Ένας στους 4 (23,2%) θεωρεί ότι θα μπορούσε να βρει εύκολα κάνναβη αν το επιθυμούσε.
Ένα παρόμοιο ποσοστό (22,4%) απαντά «δεν ξέρω» στην ίδια ερώτηση (Γράφημα 5.10).
Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, οι έφηβοι στο Ν. Πέλλας
θεωρούν σε παρόμοιο ποσοστό ότι η πρόσβαση στην κάνναβη είναι «εύκολη».
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5.3. Έκσταση
5.3.1. Επικράτηση της χρήσης της ουσίας έκσταση
Χρήση της ουσίας έκσταση έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή αναφέρει το 2,9% των
μαθητών ηλικίας 14-17 ετών. Το αντίστοιχο ποσοστό της πρόσφατης χρήσης (χρήση έστω
και μία φορά τον τελευταίο χρόνο) είναι 1,8% (Γράφημα 5.11).
Το 3,9% των αγοριών και το 2% των κοριτσιών αναφέρει χρήση της ουσίας έκσταση έστω
και μία φορά σε όλη τη ζωή ενώ τα ποσοστά για την πρόσφατη χρήση είναι 2,2% και 1,4%
αντίστοιχα (Γράφημα 5.11).

Γράφημα 5.11. Χρήση της ουσίας έκσταση ανά συχνότητα χρήσης, στο σύνολο και ανά φύλο

2,9
Έστω και μία φορά
σε όλη τη ζωή

3,9
2

1,8
Έστω και μία φορά
τους 12 τελ. μήνες

2,2

Σύνολο

1,4

Αγόρια
Κορίτσια %

0

5

10

Τα ποσοστά χρήσης της ουσίας έκσταση μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων - αν και
σαφώς χαμηλότερα - παρουσιάζουν παρόμοια διακύμανση με αυτή των ουσιών που
αναφέρθηκαν παραπάνω.
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Γράφημα 5.12. Χρήση της ουσίας έκσταση, ανά συχνότητα χρήσης, στο σύνολο ανά ηλικία και
φύλο
15

Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο

%

10
7,1
5,2

5

3,8
1,92,1
2,3

0

4,4

4
2,6

0

2,3
1

0
-14

15-16

17-

Έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή

-14

1,9
1,5

15-16

3
2
0,9
17-

Έστω και μία φορά τους 12 τελ. μήνες

Στα αγόρια, η χρήση της ουσίας έκσταση είναι σε υψηλότερα ποσοστά στους νεώτερους
(14χρονους) και μεγαλύτερους (17χρονους) μαθητές και λιγότερο διαδεδομένη στην ηλικία
των 15-16 ετών. Αντίθετα στα κορίτσια, τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης έκσταση
καταγράφονται στην ηλικία των 15-16 ετών. Σημειώνεται ότι - όπως και στην περίπτωση
της κάνναβης - στην ηλικία αυτή τα ποσοστά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών είναι παρόμοια
(Γράφημα 5.12).
Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Το ποσοστό εφήβων στο Ν. Πέλλας που αναφέρει χρήση
της ουσίας έκσταση είναι συγκριτικά με την κάνναβη χαμηλό, εφάμιλλο ωστόσο αυτού σε
εθνικό επίπεδο.

5.3.2. Αντιλήψεις σχετικά με τους κινδύνους από τη χρήση της
ουσίας έκσταση
Οι μαθητές ρωτήθηκαν σε ποιο βαθμό θεωρούν ότι κινδυνεύουν από τη χρήση της ουσίας
έκσταση. Σχεδόν επτά στους 10 μαθητές (68,8%) απαντούν ότι η δοκιμή της ουσίας
έκσταση ενέχει μέτριο ή μεγάλο κίνδυνο. Τα κορίτσια συμμερίζονται αυτή την άποψη σε
μεγαλύτερο ποσοστό (74,4%) σε σύγκριση με τα αγόρια (62,7%). Ανάλογα, διπλάσιο
ποσοστό αγοριών (19,5%) από ότι κοριτσιών (10,9%) θεωρεί την περιστασιακή χρήση της
ουσίας έκσταση ακίνδυνη (Γράφημα 5.13).
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Γράφημα 5.13 Μαθητές που θεωρούν ότι είναι «ακίνδυνη» ή «επικίνδυνη» η χρήση της ουσίας
έκσταση, ανά συχνότητα χρήσης, στο σύνολο και ανά φύλο
Δοκιμάσουν έκσταση
Σύνολο

15

Αγόρια

68,8

19,5

Κορίτσια

16,2

62,7

10,9

17,8

74,4

14,7

Παίρνουν έκσταση τακτικά
Σύνολο 3,6

82

Αγόρια 4,2

79,5

Κορίτσια 3,1
0

14,4
16,4

84,3
25

Ακίνδυνο/ελαφρός κίνδυνος

50

12,6
75

Μέτριος/μεγάλος κίνδυνος

%
100

Δεν ξέρω

Όσον αφορά τους κινδύνους από την τακτική χρήση τής ουσίας έκσταση, ένα σαφώς
μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών (82%) αντιλαμβάνεται την ύπαρξη κινδύνων, χωρίς οι
διαφορές μεταξύ των δύο φύλων να είναι σημαντικές (Γράφημα 5.13).
Σημειώνεται ότι σχεδόν ένας στους 6 μαθητές δεν καταθέτει την άποψή του (απαντά «δεν
ξέρω») στην ερώτηση περί της ύπαρξης ή μη κινδύνων από την περιστασιακή και την
τακτική χρήση της ουσίας έκσταση (Γράφημα 5.13).
Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Οι έφηβοι στο Ν. Πέλλας αντιλαμβάνονται τους
κινδύνους από τη χρήση της ουσίας έκσταση σε παρόμοιο ποσοστό με αυτό των εφήβων
στο αντίστοιχο εθνικό δείγμα.

5.2.4. Αντιλήψεις σχετικά με την ευκολία πρόσβασης στην ουσία
έκσταση
Στην ερώτηση σχετικά με το πόσο εύκολο ή δύσκολο θεωρούν ότι θα ήταν να βρουν
έκσταση σε περίπτωση που θα το επιθυμούσαν, το 63,5% το θεωρούν μάλλον δύσκολο
(65,1% τα κορίτσια και 61,9% τα αγόρια) (Γράφημα 5.14).
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Γράφημα 5.14. Μαθητές που θεωρούν «εύκολη» ή «δύσκολη» την πρόσβαση στην ουσία έκσταση,
στο σύνολο και ανά φύλο
Εύκολο
Σύνολο

16,6

Αγόρια

19,8

61,8

14,1

0

Δεν ξέρω

63,5

19,4

Κορίτσια

%

Δύσκολο

18,9

65,1

25

50

20,7

75

100

Ένας στους 6 (16,6%) θεωρεί ότι θα μπορούσε να βρει εύκολα έκσταση αν το επιθυμούσε,
με τα αγόρια να συμμερίζονται αυτή την άποψη σε μεγαλύτερο ποσοστό (19,4%) σε
σύγκριση με τα κορίτσια (14,1%). Ένας στους 5 (19,8%), τέλος, απαντά «δεν ξέρω» στην
ίδια ερώτηση (Γράφημα 5.14).
Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Όπως και με τις άλλες ουσίες, συγκριτικά με το εθνικό
δείγμα, οι έφηβοι στο Ν. Πέλλας θεωρούν σε παρόμοιο ποσοστό ότι η πρόσβαση στην ουσία
έκσταση είναι «εύκολη».
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5.4. Άλλες παράνομες ουσίες
5.4.1. Επικράτηση της χρήσης άλλων παρανόμων ουσιών
Μεταξύ των υπόλοιπων παράνομων ουσιών (κοκαΐνης, κρακ, LSD ή άλλων
παραισθησιογόνων, ηρωίνης και αμφεταμινών) το ποσοστό χρήσης αμφεταμινών είναι
3,2%, LSD ή άλλων παραισθησιογόνων 2,1%, κοκαΐνης 1,6%, κρακ 1,4% και ηρωίνης 1,3%.
Οι διαφορές στα ποσοστά των αγοριών και των κοριτσιών δεν είναι στατιστικά σημαντικές
(Γράφημα 5.15).

Γράφημα 5.15. Χρήση αμφεταμινών, LSD ή άλλων παραισθησιογόνων, κοκαΐνης, κρακ και ηρωίνης
έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή, στο σύνολο και ανά φύλο
3,2

Αμφεταμίνες

3,9
2,6

LSD ή άλλο

2,1

παραισθη

2,2
2

σιογόνο
1,6

Κοκαΐνη

1,9
1,4
1,4

Κρακ

1,7
1,1
Σύνολο
1,3

Ηρωίνη

Αγόρια

1,5

Κορίτσια

1,1
0

1

2

3

4

%

5

Μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, εξαιτίας των χαμηλών εν γένει ποσοστών διαφορές που
παρατηρήθηκαν στην περίπτωση των άλλων ουσιών δεν επαναλαμβάνονται στην
περίπτωση της κοκαΐνης, του κρακ, του LSD ή άλλων παραισθησιογόνων ή των
αμφεταμινών. Στα αγόρια, η ηλικιακή ομάδα των 15-16 ετών παρουσιάζει το χαμηλότερο
συγκριτικά ποσοστό επικράτησης σε όλες τις ουσίες. Στα κορίτσια, αντίθετα (με εξαίρεση τις
αμφεταμίνες) η ηλικιακή ομάδα των 15-16 ετών παρουσιάζει το υψηλότερο συγκριτικά
ποσοστό επικράτησης (Γράφημα 5.16).
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Γράφημα 5.16. Χρήση αμφεταμινών, LSD ή άλλων παραισθησιογόνων, κοκαΐνης και κρακ έστω και
μία φορά σε όλη τη ζωή στο σύνολο, ανά ηλικία και φύλο
10

Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο

%
7

5

4,5
2, 5
2,4
2,4

1,6

4,4
4
3,5

4,2
3
1,6

1,7
1

0
-14

15-16

17-

-14

Αμφεταμίνες

10

3
2,4
1,7

2,3

15-16

17-

LSD ή άλλα παραισθησιογόνα
Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο

%

5
3,7
2,8
1,5
0

1,9
1,3
0,5

0
-14

2,9

2,4

15-16

1,9
1,5

1,5
0,9

1

0
17-

Κοκαΐνη

-14

15-16

2,2
1,2
0
17-

Κρακ

Τέλος, στην ηλικία των 15-16 ετών τα ποσοστά της επικράτησης της χρήσης των άλλων
παράνομων ουσιών που εξετάστηκαν στην παρούσα παράγραφο μεταξύ των δύο φύλων,
αν δεν παρόμοια (π.χ. αμφεταμίνες) είναι υψηλότερα μεταξύ των κοριτσιών (Γράφημα
5.16).
Σύγκριση με εθνικά στοιχεία: Όπως και σε εθνικό επίπεδο το 2007, το ποσοστό
εφήβων στο Ν. Πέλλας που αναφέρει χρήση άλλων παράνομων ουσιών (π.χ. κοκαΐνη, κρακ,
LSD ή άλλων παραισθησιογόνων, ηρωίνης και αμφεταμινών) είναι πολύ χαμηλό και οι μόνες
στατιστικά σημαντικές διαφορές (των οποίων η ερμηνεία απαιτεί προσοχή λόγω του
χαμηλού αριθμού μαθητών που απαντά στις ερωτήσεις αυτές) αφορούν το σχετικά
υψηλότερο ποσοστό των κοριτσιών στο Ν. Πέλλας στη χρήση LSD ή άλλων
παραισθησιογόνων και αμφεταμινών.
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5.4.2. Αντιλήψεις για τους κινδύνους από τη χρήση αμφεταμινών
Οι μαθητές ρωτήθηκαν για το βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι τα άτομα κινδυνεύουν να
βλάψουν τον εαυτό τους (σωματικά ή με άλλο τρόπο) από τη δοκιμή και από την τακτική
χρήση αμφεταμινών. Στο μεγαλύτερό τους ποσοστό οι έφηβοι μαθητές ηλικίας 14-17 ετών
βλέπουν μέτριο ή μεγάλο κίνδυνο στη χρήση αμφεταμινών αν και οι αντιλήψεις για την
ύπαρξη κινδύνου είναι συνάρτηση της συχνότητας της χρήσης (Γράφημα 5.17).

Γράφημα 5.17. Μαθητές που θεωρούν ότι είναι «ακίνδυνη» ή «επικίνδυνη» χρήση αμφεταμινών, στο
σύνολο και ανά φύλο
Δοκιμή 1-2 φορές αμφεταμινών
12,1

Σύνολο

60,9

14,6

Αγόρια

58,6

9,8

Κορίτσια

26,9
26,8

63,1

27,1

Τακτική χρήση αμφεταμίνών
Σύνολο 3,2

70,8

26

Αγόρια 2,9

71,5

25,5

Κορίτσια 3,4

70,2

26,4

0

25

Ακίνδυνο/ελαφρός κίνδυνος

50

75

Μέτριος/μεγάλος κίνδυνος

%
100
Δεν ξέρω

Μέτριο ή μεγάλο κίνδυνο στη δοκιμή αμφεταμινών βλέπει το 60,9% των μαθητών, ενώ
περίπου ένας στους 8 μαθητές (12,1%) θεωρεί ότι ενέχει καθόλου ή ελαφρύ κίνδυνο.
Σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό αγοριών (14,6%) σε σύγκριση με αυτό των κοριτσιών
(9,8%) φαίνεται να αγνοεί τους ενδεχόμενους κινδύνους από τη δοκιμή αμφεταμινών
(Γράφημα 5.17).
Ένα σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών αντιλαμβάνεται τους κινδύνους από την
τακτική χρήση αμφεταμινών (70,8%), χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο
φύλων (Γράφημα 5.17).
Ένας στους 4 εφήβους, ανεξαρτήτως φύλου, ωστόσο, απαντά «δεν ξέρω» σχετικά με τους
κινδύνους από τη δοκιμή ή την τακτική χρήση αμφεταμινών.
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5.4.2. Αντιλήψεις για σχετικά με την ευκολία πρόσβασης στην
ηρωίνη
Οι μαθητές ρωτήθηκαν σχετικά με το πόσο εύκολο ή δύσκολο θεωρούν ότι θα ήταν να
βρουν ηρωίνη αν το επιθυμούσαν.

Γράφημα 5.18. Μαθητές που θεωρούν «εύκολη» ή «δύσκολη» την πρόσβαση στην ηρωίνη, στο
σύνολο και ανά φύλο
Εύκολο

Δύσκολο

Δεν ξέρω

Σύνολο

9

72,1

18,9

Αγόρια

10,7

70,6

18,7

Κορίτσια

%

7,4

0

73,5

25

19,1

50

75

100

Σχεδόν τα ¾ των μαθητών (72,1%) κρίνουν ότι θα ήταν δύσκολο, χωρίς οι απόψεις αυτές
να διαφοροποιούνται μεταξύ των δύο φύλων. Σχεδόν ένας στους 5 (18,9%) απαντά «δεν
ξέρω» στην ίδια ερώτηση (Γράφημα 5.18).
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6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
6.1. Οικονομική κατάσταση οικογένειας και χαρτζιλίκι
Στην ερώτηση σχετικά με το πόσο καλύτερη ή χειρότερη είναι σύμφωνα με την άποψη των
μαθητών η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους συγκριτικά με τις άλλες οικογένειες
στη χώρα, οι μισοί σχεδόν μαθητές απαντούν «στο μέσο όρο» (47,2%) και οι άλλοι μισοί
«καλύτερη» ή «πολύ καλύτερη» (47,7%), χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο
φύλων (Γράφημα 6.1).
Γράφημα 6.1.

Οικονομική κατάσταση της οικογένειας σε σύγκριση με άλλες οικογένειες στη χώρα
Σύνολο
5,2
5,3
5

Χειρότερη
ή πολύ χειρότερη

Αγόρια
Κορίτσια

Στο μέσο όρο

47,2
45,6
48,6

Πολύ καλύτερη
ή καλύτερη

47,7
49,1
46,4
0

25

%
75

50

Ένα ποσοστό 5,2% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του είναι
«χειρότερη» ή «πολύ χειρότερη» συγκριτικά με άλλες οικογένειες (Γράφημα 6.1). Επιπλέον,
ένας στους 10 εφήβους (10,6%) απαντά ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την οικονομική
κατάσταση της οικογένειάς του, οριακά μόνο περισσότερο τα κορίτσια (12,5%) από ότι τα
αγόρια (8,5%) (Γράφημα 6.2).
Γράφημα 6.2.

Ικανοποίηση από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας
Σύνολο
Αγόρια

10,6

Όχι και τόσο
ή καθόλου
ικανοποιημένος/η

Κορίτσια

8,5
12,5

9,9

Ούτε το ένα
ούτε το άλλο

9,9
9,8

79,6

Αρκετά ή πολύ
ικανοποιημένος/η

81,6
77,6

0

20
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Η συντριπτική πλειονότητα (οκτώ στους 10, 79,6%), ωστόσο, αναφέρουν ότι είναι αρκετά ή
πολύ ικανοποιημένοι από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, περισσότερα αγόρια
(81,6%) από ότι κορίτσια (77,6%) (Γράφημα 6.2).
Το μέσο χαρτζιλίκι που οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους σε μία συνηθισμένη εβδομάδα
από τους γονείς τους ή από άλλους συγγενείς ανέρχεται στα 35 ευρώ. Τα αγόρια
αναφέρουν κατά μέσο όρο περισσότερα ευρώ χαρτζιλίκι (38,9 ευρώ) από ότι τα κορίτσια
(31,4 ευρώ) (Γράφημα 6.3).

Γράφημα 6.3.

Εβδομαδιαίο χαρτζιλίκι από τους γονείς, συγγενείς και από κάποια εργασία, στο
σύνολο και ανά φύλο
…από κάποια εργασία

…από γονείς ή συγγενείς
35

Σύνολο

24

38,9

Αγόρια

31,7

31,4

Κορίτσια

16
0

€
25

50

Εκτός από τους γονείς ή/και τους άλλους συγγενείς, ένας στους 4 έφηβους (24%)
αναφέρει κάποια άλλη εργασία ως συμπληρωματική πηγή χαρτζιλικιού. Τα αγόρια είναι σε
θέση να έχουν κατά μέσο όρο διπλάσιο ποσό ευρώ (31,7 ευρώ) σε σύγκριση με τα κορίτσια
(16 ευρώ) (Γράφημα 6.3).

6.2. Ικανοποίηση από τις σχέσεις στην οικογένεια
Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους σε σχετική ερώτηση, η συντριπτική πλειονότητα των
εφήβων (εννέα στους 10, 90,6%) εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους στην
οικογένεια (Γράφημα 6.4).
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ικανοποίηση από τις σχέσεις με γονείς, στο σύνολο και ανά φύλο
Αρκετά ή πολύ ικανοποιημένος/η
Ούτε το ένα ούτε το άλλο
Όχι και τόσο ή καθόλου ικανοποιημένος/η

Σύνολο

90,6
... με
μητέρα

Αγόρια

92,7

Κορίτσια

3,9

88,7

7,2

89,6

6,8

Σύνολο
... με
πατέρα

Αγόρια

5,6

92,1

Κορίτσια

5

87,3
0

25

8,6
50

% 100

75

Αγόρια και κορίτσια αναφέρουν σε παρόμοιο ποσοστό «αρκετά» ή «πολύ ικανοποιημένα»
από τις σχέσεις τους τόσο με τη μητέρα όσο και με το πατέρα (Γράφημα 6.4).

Γράφημα 6.5.

Μαθητές που δεν είναι ικανοποιημένοι από τις σχέσεις στην οικογένεια, στο
σύνολο, ανά ηλικία και φύλο
15

Αγόρια

%

Κορίτσια

Σύνολο

11,3
10

7,1
5,4

5

0

2,9
2,3
1,6
-14

9,8

8,8 10

8,4

7,4
5,8

7,7
4,8

3,9

7
4,6

2,2
15-16

17-

...με μητέρα

-14

15-16

17-

...με πατέρα

Όσον αφορά αποκλειστικά τη χαμηλή ικανοποίηση από τις σχέσεις με τους γονείς, μεταξύ
των ηλικιακών ομάδων, η δυσαρέσκεια από τις σχέσεις με τον πατέρα παρατηρείται στις
μικρότερες (-14) και στις μεγαλύτερες ηλικίες (17-), ενώ η δυσαρέσκεια από τις σχέσεις με
τη μητέρα παρατηρείται στη μεσαία εκ των τριών ηλικία (15-16). Τα κορίτσια και των τριών
ηλικιακών ομάδων εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας από τις σχέσεις με τους
γονείς σε σύγκριση με τα αγόρια (εξαίρεση αποτελεί η ηλικία των 14 και μόνο όσο αφορά
τη σχέση με τη μητέρα) (Γράφημα 6.5).
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6.3. Οικογενειακή συνοχή και έλεγχος

Από τους μαθητές ζητήθηκε να προσδιορίσουν το βαθμό στον ισχύουν μία σειρά από
καταστάσεις σχετικές με τις σχέσεις και τους δεσμούς στην οικογένειά τους (Γράφημα 6.6).
Σε ότι αφορά τους κ α ν ό ν ε ς ε ν τ ό ς σ π ι τ ι ο ύ , μόλις ένας στους 4 μαθητές (23,4%)
αναφέρει ότι υπάρχουν σαφείς κανόνες για τι μπορούν να κάνουν στο σπίτι, με τα αγόρια
να το αναφέρουν σε σχετικά υψηλότερο ποσοστό (26,1%) σε σύγκριση με τα κορίτσια
(20,9%) (Γράφημα 6.7).

Γράφημα 6.6.

Κανόνες και υποστήριξη στην οικογένεια, στο σύνολο

...οι γονείς μου θέτουν συγκεκριμένους κανόνες
για τι μπορώ να κάνω στο σπίτι

23,4

...οι γονείς μου θέτουν συγκεκριμένους κανόνες
για τι μπορώ να κάνω εκτός σπιτιού

57,7

18,9

32,8

46,2

21

...οι γονείς μου γνωρίζουν με ποιον/ποιους είμαι
τα βράδια

74,5

13,6 11,9

...οι γονείς μου γνωρίζουν που είμαι τα βράδια

74,8

14,6 10,7

...μπορώ να έχω εύκολα ζεστασιά και φραντίδα
από τη μητέρα και /ή τον πατέρα μου
...μπορώ να έχω εύκολα συναισθηματική στήριξη
από τη μητέρα και /ή τον πατέρα μου

8,4 8

83,6

...μπορώ εύκολα να δανειστώ χρήματα από τη
μητέρα και/ή τον πατέρα μου

8,6 4,6

86,8

...μπορώ εύκολα να έχω για δώρο χρήματα από τη
μητέρα και/ή τον πατέρα μου

74,3
0

Συχνά ή σχεδόν πάντα

7,1 4,9

87,9

Μερικές φορές

25

16,7
50

75

9
%

100

Σπάνια ή σχεδόν ποτέ

Όσον αφορά τους κ α ν ό ν ε ς ε κ τ ό ς σ π ι τ ι ο ύ , αυτοί φαίνεται να ισχύουν στην οικογένεια
του ενός στους 3 έφηβου (32,8%) (Γράφημα 6.6), μάλιστα - σε αυτήν την περίπτωση - σε
μεγαλύτερο ποσοστό στα κορίτσια (35,8%) από ότι στα αγόρια (29,5%) (Γράφημα 6.7).
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Γράφημα 6.7.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κανόνες και υποστήριξη στην οικογένεια, στο σύνολο και ανά φύλο
Συχνά ή σχεδόν πάντα Μερικές φορές Σπάνια ή σχεδόν ποτέ

Συχνά ή σχεδόν πάντα Μερικές φορές Σπάνια ή σχεδόν ποτέ

61,5
43,7

17,6
20,5

35,8

6,1 11,1

82,7

4,1 10,3

85,6

4,34,7

91

6,6 7

86,4

3,4 8,6

88

8,2
100

15,9
50

20,3

26,1

...οι γονείς μου θέτουν συγκεκριμένους κανόνες για τι
μπορώ να κάνω στο σπίτι

...οι γονείς μου γνωρίζουν που είμαι τα βράδια

Κορίτσια

0%

65,7

16,2

18,1

63,1

19,2

17,7

Αγόρια

...μπορώ να έχω εύκολα συναισθηματική στήριξη από τη
μητέρα και /ή τον πατέρα μου

9,7 5,6
9,9 9,4

80,7

8,6 5,9

85,6

...μπορώ εύκολα να δανειστώ χρήματα από τη μητέρα και/ή
τον πατέρα μου

25

48,9

84,7

...μπορώ να έχω εύκολα ζεστασιά και φραντίδα από τη
μητέρα και /ή τον πατέρα μου

...μπορώ εύκολα να έχω για δώρο χρήματα από τη μητέρα
και/ή τον πατέρα μου

53,6

21,5

29,5

...οι γονείς μου θέτουν συγκεκριμένους κανόνες για τι
μπορώ να κάνω εκτός σπιτιού
...οι γονείς μου γνωρίζουν με ποιον/ποιους είμαι τα βράδια

76
75

20,9

17,5

72,5
%0

25

50

10

75

1

Σύμφωνα με τα ¾ των εφήβων, οι γ ο ν ε ί ς τ ο υ ς γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν π ο υ κ α ι μ ε π ο ι ο υ ς
β ρ ί σ κ ο ν τ α ι τ α β ρ ά δ ι α (Γράφημα 6.6). Μεταξύ των δύο φύλων ωστόσο, σε σημαντικά
υψηλότερο ποσοστό κοριτσιών (περίπου 85%) από ότι αγοριών (περίπου 65%) οι γονείς
γνωρίζουν για τις συναναστροφές τους και τα μέρη που συχνάζουν (Γράφημα 6.7).
Σε συμφωνία με τα ευρήματα σχετικά με την ικανοποίηση από τις σχέσεις με τους γονείς, οι
έφηβοι μαθητές στο Ν. Πέλλας αισθάνονται επιπλέον σε μεγάλο ποσοστό
σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή σ τ ή ρ ι ξ η (87,9%) και ζ ε σ τ α σ ι ά (83,6%) στις σχέσεις τους με τους
γονείς (Γράφημα 6.6). Μεταξύ των δύο φίλων, το συναίσθημα αυτό γίνεται αντιληπτό
περισσότερο από τα κορίτσια και λιγότερο από τα αγόρια (Γράφημα 6.7).
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7. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σε ερώτηση σχετικά με τη βαθμολογία τους κατά το σχολικό τρίμηνο πριν από την έρευνα,
το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό μαθητών συγκεντρώνεται στις βαθμολογίες μεταξύ 14
και 17 (46,1%). Ένας στους 3 μαθητές (37,6%) αναφέρει υψηλή βαθμολογία (18-20), ενώ
ένας στους 6 (16,3%) αναφέρει χαμηλή βαθμολογία (Γράφημα 7.1).

Γράφημα 7.1.

Βαθμολογία προηγούμενου τριμήνου, στο σύνολο ανά ηλικία και φύλο
10-13

14-17

16,3

Σύνολο

Αγόρια

46,1

22,9

Κορίτσια

18-20
37,6

49

10,2

43,4

28

46,4
%

0

25

50

75

100

Τα αγόρια σε διπλάσιο ποσοστό από τα κορίτσια (22,9% και 10,2% αντίστοιχα) αναφέρουν
χαμηλή βαθμολογία τριμήνου, ενώ επιπλέον σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό τα κορίτσια
αναφέρουν υψηλή βαθμολογία (46,4% και 28% για κορίτσια και αγόρια αντίστοιχα)
(Γράφημα 7.1).

Σε ερώτηση σχετικά με το β α θ μ ό ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς α π ό τ ο σ χ ο λ ε ί ο , το 52,9%
αναφέρει ότι είναι αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι. Ωστόσο, σχεδόν ένας στους 3 (30%)
αναφέρει χαμηλό βαθμό ικανοποίησης. Τα κορίτσια είναι σε υψηλότερο ποσοστό
ικανοποιημένα (57,9%) σε σύγκριση με τα αγόρια (47,5%) (Γράφημα 7.2).
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Γράφημα 7.2.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ικανοποίηση από το σχολείο και τις σχέσεις με τους καθηγητές, στο σύνολο και ανά
φύλο
... σχολείο
52,9

Σύνολο
Αγόρια

17,2

47,5

Κορίτσια

30

16,5

36,1

57,9

17,8

24,3

...καθηγητές
Σύνολο

48,2

Αγόρια

29,9

22

41,9

22,9

Κορίτσια

35,2

54

21,1

24,9
%

0

25

50

Αρκετά ή πολύ ικανοποιημένος/η

75

Ούτε το ένα ούτε το άλλο

100

Όχι και τόσο ή καθόλου ικανοποιημένος/η

Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές (48,2%) εμφανίζονται αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι
από τη σ χ έ σ η τ ο υ ς μ ε τ ο υ ς κ α θ η γ η τ έ ς τους. Τα αγόρια εμφανίζονται σε
μεγαλύτερο ποσοστό (35,2%) απογοητευμένα από τις σχέσεις τους με τους καθηγητές σε
σύγκριση με τα κορίτσια (24,9%) (Γράφημα 7.2).
Ένα ποσοστό της τάξης του 54% αναφέρει α δ ι κ α ι ο λ ό γ η τ η α π ο υ σ ί α έστω και μία
ημέρα κατά τη διάρκεια των 30 ημερών πριν την έρευνα. Ένας στους 6 μαθητές (16,8%)
έλειψε αδικαιολόγητα τουλάχιστον 3 ημέρες τον τελευταίο μήνα (Γράφημα 7.3).

Γράφημα 7.3.

Αδικαιολόγητη απουσία από το σχολείο, στο σύνολο ανά ηλικία και φύλο
46,1

Σύνολο

37,1

42,7

Αγόρια

49,3

Κορίτσια

20,5
37,4

67,5

-14

36,8

32,9

170

50
1-2 ημέρες

8,2
15,9

44,3
25

Ποτέ

13,3

24,4

47,3

15-16

16,8

36,8

22,8
75

%
100

Τουλάχιστον 3 ημέρες

Τα αγόρια σε οριακά υψηλότερο ποσοστό (57,3%) σε σύγκριση με τα κορίτσια (50,7%)
αναφέρουν τουλάχιστον μία αδικαιολόγητη απουσία τον τελευταίο μήνα. Επιπλέον, το
ποσοστό των μαθητών που αναφέρουν αδικαιολόγητες απουσίες αυξάνεται με την ηλικία:
8,2% αναφέρει τρεις ή και περισσότερες απουσίες τον τελευταίο μήνα στην ηλικία των 14
ετών, 15,9% αναφέρει το ίδιο στην ηλικία των 15-16 ετών και 22,8% στην ηλικία των 17
ετών (Γράφημα 7.3).

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, 2007

61

Έρευνα στους εφήβους του Ν. Πέλλας - 2007

ΦΙΛΟΙ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

8. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
8.1. Δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο

Στους μαθητές απευθύνθηκε η ερώτηση σχετικά με το πόσο συχνά κάνουν (αν κάνουν) μία
σειρά από εξωσχολικές δραστηριότητες (Γράφημα 8.1). Η έξοδος με τους φίλους τα βράδια
(78,3%), οι βόλτες σε εμπορικά και άλλα σημεία της περιοχής (70%), η σωματική άσκηση
(65,1%) και τα παιχνίδια στον υπολογιστή (53,1%) είναι οι δραστηριότητες που
αναφέρονται συχνότερα από τους εφήβους.

Γράφημα 8.1.

Δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο, στο σύνολο

...βγαίνεις τα βράδια (σε πάρτι, καφετέριες, μπαρ κλπ.)

10

...κάνεις βόλτες με φίλους σε πολυκαταστήματα, στους
δρόμους, σε πάρκα κλπ. απλώς για διασκέδαση

11,6

11,7

78,3

18,4

22,6

...αθλείσαι, κάνεις γυμναστική ή κάποιο σπορ

70

12,3

28,2

...παίζεις παιχνίδια στο κομπιούτερ

...χρησιμοποιείς το ίντερνετ για διασκέδαση (πχ.
κουβέντα, chats, αναζήτηση μουσικής, κλπ)

65,1

18,6

36,6

...ασχολείσαι με κάποιο άλλο χόμπι (πχ. παίζεις κάποιο
όργανο, τραγουδάς, ζωγραφίζεις, γράφεις κλπ.)

53,1

20,2

51,6

13,3

64,9

...διαβάζεις εξωσχολικά βιβλία για διασκέδαση

...παίζεις τυχερά ηλεκτρονικά παιχνίδια από τα οποία
μπορεί κανείς να κερδίσει χρήματα

43,2

35,1

16,8

92,1

18,2

34,9
%

0

Ποτέ ή μερικές φορές το χρόνο

25

1-2 φορές το μήνα

50

75

100

Κάθε εβδομάδα ή κάθε ημέρα

Λιγότεροι συγκριτικά έφηβοι αναφέρουν τουλάχιστον εβδομαδιαία χρήση του διαδικτύου
(43,2%), ένας στους 3 (35,1%) αναφέρει συστηματική ενασχόληση με κάποιο χόμπι όπως
μουσική, ζωγραφική κλπ., ενώ μόλις το 18,2% διαβάζει εξωσχολικά βιβλία (Γράφημα 8.1).
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Γράφημα 8.2.

ΦΙΛΟΙ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο, ανά φύλο
Αγόρια

Κορίτσια
75,4

13,5 11,2

52

16,9

32,2

25

31,1

19,9

14,7
17,8

1,1
1,1
100

...παίζεις παιχνίδια στο κομπιούτερ

47,3

...χρησιμοποιείς το ίντερνετ για διασκέδαση (πχ. κουβέντα,

47,9

...ασχολείσαι με κάποιο άλλο χόμπι (πχ. παίζεις κάποιο

13,4 7,3

79,3

12,6 11,7
15,3

75,7

19,2

25,1

chats, αναζήτηση μουσικής, κλπ)

65,5
20
11,9

67,7

...διαβάζεις εξωσχολικά βιβλία για διασκέδαση
...παίζεις τυχερά ηλεκτρονικά παιχνίδια από τα οποία
μπορεί κανείς να κερδίσει χρήματα

25

0

54,9

55,6

όργανο, τραγουδάς, ζωγραφίζεις, γράφεις κλπ.)

62,4

50

81,5

δρόμους, σε πάρκα κλπ. απλώς για διασκέδαση

97,8
75

8,7 9,7

...κάνεις βόλτες με φίλους σε πολυκαταστήματα, στους

17,6 8,4

20,4

37,5

...αθλείσαι, κάνεις γυμναστική ή κάποιο σπορ

42,8

74,1
32,3

...βγαίνεις τα βράδια (σε πάρτι, καφετέριες, μπαρ κλπ.)

32,5
15,8

16,6

86
0

25

5,1 9
50

75

Ποτέ/Μερικές
φορές το
ο
1-2 το μήν
α
Κάθε ήεβδομάδα/Κάθε
 Ποτέ ή μερικές φορές το χρόνο
 1-2 φορές
Κάθε
εβδομάδα
κάθε μέρα
τοχρόν
μήνα

%

100
ημέρα

Μεταξύ των δύο φύλων, τα αγόρια σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σύγκριση με τα κορίτσια
βγαίνουν έξω τα βράδια για ψυχαγωγία (81,5% έναντι 75,4% των κοριτσιών), ασκούνται
σωματικά (79,3% έναντι 52% των κοριτσιών), παίζουν παιχνίδια στο κομπιούτερ (75,7%
έναντι 32,2% των κοριτσιών), ή σερφάρουν στο διαδίκτυο (54,9% έναντι 32,3% των
κοριτσιών). Τα κορίτσια αντίθετα σε μεγαλύτερο ποσοστό κάνουν βόλτες σε
πολυκαταστήματα και άλλα μέρη απλώς για διασκέδαση (74,1% έναντι 65,5% των
αγοριών) (Γράφημα 8.2).

8.2. Φιλικό περιβάλλον και σχέσεις
Σχεδόν εννέα στους 10 (87,7%) εφήβους αναφέρουν ότι είναι αρκετά ή πολύ
ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους με τους φίλους τους, χωρίς να υπάρχουν σημαντικές
διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (Γράφημα 8.3).

Γράφημα 8.3.

Ικανοποίηση από τις σχέσεις με τους φίλους, στο σύνολο και ανά φύλο
Πολύ ή αρκετά κανοποιημένοι

Ούτε το ένα ούτε το άλλο

Όχι και τόσο ή καθόλου ικανοποιημένοι

Σύνολο

87,7

4,9 7,4

Αγόρια

89,3

4,1 6,6

5,6 8,1

86,2

Κορίτσια
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25

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, 2007

50

75

%
100

63

Έρευνα στους εφήβους του Ν. Πέλλας - 2007

ΦΙΛΟΙ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Οι έφηβοι μαθητές, επιπλέον, αισθάνονται σε μεγάλο ποσοστό (78,2%) ότι μπορούν να
στηριχθούν συναισθηματικά από τον/την καλύτερό/η τους φίλο/η. Ένα παρόμοιο ποσοστό
(72,3%) εφήβων αναφέρουν ότι μπορούν να έχουν εύκολα ζεστασιά και φροντίδα από
τον/την καλύτερό/η τους φίλο/η (Γράφημα 8.3).
Γράφημα 8.4.

Συναισθηματική στήριξη από φίλους, στο σύνολο και ανά φύλο

Συναισθηματική υποστήριξη από καλύτερο φίλο

Αγόρια

19,2

70,1

Κορίτσια

8

13,8

78,2

Σύνολο

10,7
8,8 5,4

85,7

Αίσθηση φροντίδας από καλύτερο φίλο
16,3

72,3

Σύνολο
Αγόρια

22,5

61,7

Κορίτσια
25

Συχνά ή σχεδόν πάντα

15,7
10,5 7,3 %

82,2
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11,4

50
Μερικές φορές

75

100

Σπάνια ή σχεδόν ποτέ

Μεταξύ των δύο φύλων, μεγαλύτερο ποσοστό κοριτσιών από ότι αγοριών αντλούν
συναισθηματική στήριξη, ζεστασιά και φροντίδα από τους/τις καλύτερους/ες φίλους/ες
τους (Γράφημα 8.3).
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9. ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Σ ω μ α τ ι κ ή υ γ ε ί α : Εννέα στους 10 εφήβους (88,7%) αναφέρουν ότι η σωματική τους
υγεία είτε είναι «σχεδόν η ίδια» είτε «καλύτερη» συγκριτικά με αυτή των άλλων εφήβων. Οι
μισοί μαθητές (50,8%) θεωρούν ότι η υγεία τους είναι «καλύτερη», με τα αγόρια να
συμμερίζονται αυτήν την άποψη σε μεγαλύτερο ποσοστό (57,6%) από τα κορίτσια (44,8%)
(Γράφημα 9.1).
Γράφημα 9.1.

Σωματική υγεία συγκριτικά με άλλα τα άτομα της ίδιας ηλικίας, στο σύνολο και ανά
φύλο
Σύνολο
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Αγόρια

37,9

57,5

Κορίτσια

33,6

44,8

41,8

11,3

8,9

13,5
%
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Σχεδόν το ίδιο
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Χειρότερη

Με εξαίρεση την ηλικία των 15-16 όπου σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό κοριτσιών
(42,9%) από ότι αγοριών (62,5%) θεωρούν ότι η σωματική τους υγεία είναι συγκριτικά
καλύτερη, στις ηλικίες των 14 –και των 17 ετών δεν υπάρχουν διαφορές στις αντιλήψεις
των εφήβων (Γράφημα 9.2).

Γράφημα 9.2.

Μαθητές που θεωρούν ότι η σωματική υγεία τους είναι «καλύτερη» συγκριτικά με
τα άλλα άτομα της ίδιας ηλικίας, στο σύνολο ανά ηλικία και φύλο
100

Αγόρια

%

75

50

59,2
57,8
56,4

Κορίτσια

Σύνολο

62,5
51,4
42,9

49,2
46,2
42,8

25

0
-14
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Επίσκεψη στο γιατρό για σωματική ασθένεια τους τελευταίους 12
μ ή ν ε ς : Έξι στους 10 μαθητές (59,4%) αναφέρουν σε σχετική ερώτηση ότι επισκέφτηκαν
γιατρό έστω και μία φορά στη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών για κάποια σωματική
ασθένεια, με τα κορίτσια να καταγράφουν σαφώς υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με τα
αγόρια (67,3% και 50,9% για κορίτσια και αγόρια, αντίστοιχα) (Γράφημα 9.3). Επιπλέον, το
ποσοστό των συχνών επισκέψεων στο γιατρό για κάποια σωματική ασθένεια αυξάνεται με
την ηλικία (Γράφημα 9.4). Μόλις ένα 4,1% των εφήβων αναφέρει συχνότερη (6 ή και
περισσότερες φορές τον τελευταίο χρόνο) επίσκεψη στο γιατρό για κάποια σωματική
ασθένεια.

Γράφημα 9.3.

Επίσκεψη στο γιατρό έστω και μία φορά στους τελευταίους 12 μήνες για κάποια
σωματική ασθένεια και για κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, στο σύνολο και ανά
φύλο

Επίσκεψη στο
γιατρό για
σωματική
ασθένεια

59,4
50,9
67,3

Επίσκεψη στο
γιατρό για
ψυχολογικά
πρόβλημα

3,4
Σύνολο

1,2

Αγόρια

5,4

0

Κορίτσια %
25

50

75

100

Επίσκεψη στο γιατρό ή ψυχολόγο για κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα ή
σ ύ μ π τ ω μ α σ τ ο υ ς τ ε λ ε υ τ α ί ο υ ς 1 2 μ ή ν ε ς : Ένα μικρό ποσοστό, 3,4% αναφέρουν
ότι επισκέφτηκαν γιατρό (ή ειδικό) για κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα ή σύμπτωμα έστω και
μία φορά στους τελευταίους 12 μήνες, με τα κορίτσια να καταγράφουν υψηλότερο
ποσοστό (5,4%) από τα αγόρια (1,2%) (Γράφημα 9.3). Με την αύξηση της ηλικίας
μειώνεται το ποσοστό των αγοριών που αναφέρουν πρόσφατη επίσκεψη σε ειδικό για
κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα ή σύμπτωμα ενώ το ποσοστό των κοριτσιών παραμένει στα
ίδια επίπεδα (Γράφημα 9.4).
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Επίσκεψη στο γιατρό έστω και μία φορά στους τελευταίους 12 μήνες για κάποια
σωματική ασθένεια και για κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, στο σύνολο ανά ηλικία
και φύλο

Επίσκεψη στο γιατρό για σωματική ασθένεια
48,9

40

-14

58,7
60,9

51

15-16

68,7
62,1
56,3

17-

68,6

Επίσκεψη στο γιατρό για ψυχολογικό πρόβλημα
6
5,6
6,3
2,8
0,5
4,6
3,2
0
6,9

-14
15-16
170

Σύνολο
Αγόρια
Κορίτσια
%
25

50

75

100

Ι κ α ν ο π ο ί η σ η α π ό τ ο ν ε α υ τ ό : Η συντριπτική πλειονότητα των εφήβων (83,5%)
απαντούν σε σχετική ερώτηση ότι είναι ικανοποιημένοι από τον εαυτό τους, τα αγόρια σε
μεγαλύτερο ποσοστό (87,1%) από ότι τα κορίτσια (80,2%). Δυσαρεστημένα από τον εαυτό
τους εμφανίζονται τα κορίτσια σε ποσοστό 11,7% (διπλάσιο αυτού των αγοριών) (Γράφημα
9.5). Το αίσθημα ικανοποίησης από τον εαυτό μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία.

Γράφημα 9.5.

Βαθμός ικανοποίησης από τον εαυτό, στο σύνολο και ανά φύλο

Σύνολο

83,5

Αγόρια

7,7

7,3 5,6

87,1

Κορίτσια

80,2

0
Πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι

25

8,1

50

Ούτε το ένα, ούτε το άλλο
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Α υ τ ο ε κ τ ί μ η σ η : Η έλλειψη θετικής αυτοεκτίμησης στους εφήβους αποτελεί παράγοντα
κινδύνου για μία σειρά προβληματικών συμπεριφορών συμπεριλαμβανομένης της χρήσης
ουσιών.
Γράφημα 9.6.

Κλίμακα αυτοεκτίμησης, στο σύνολο
...έχω καλή εικόνα
για τον εαυτό μου

12,1

87,9

...πιστεύω πως είμαι αξιόλογο άτομο,
τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα άτομα

6,3

93,7

...είμαι ικανός/η να κάνω διάφορα πράγματα
τόσο καλά όσο και οι περισσότεροι άλλοι άνθρωποι

9,1

90,9

...νιώθω ότι έχω
αρκετά προτερήματα

18,2

81,8

...γενικά είμαι ευχαριστημένος/η
με τον εαυτό μου

9,6

90,4

...γενικά έχω την τάση να
αισθάνομαι αποτυχημένος/η

77,1

22,9

...θα ήθελα να ένιωθα περισσότερο
σεβασμό για τον εαυτό μου

36,5

63,5

...ορισμένες φορές
νιώθω άχρηστος/η

63,6

36,4

...πιστεύω ότι δεν έχω λόγους
για τους οποίους να είμαι υπερήφανος/η

31,5

68,5

...μερικές φορές σκέφτομαι
ότι δεν αξίζω τίποτα

32,9

67,1

0

25

Συμφωνώ

50

%
75

100

Διαφωνώ

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αυτοεκτίμησης του Rosenberg 1 από την οποία
προκύπτει ο βαθμός αυτοεκτίμησης. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, οι μαθητές εμφανίζουν
κατά κανόνα θετική αυτοεκτίμηση δεδομένου ότι συμφωνούν σε υψηλό ποσοστό με
απόψεις οι οποίες υποδεικνύουν θετική άποψη για τον εαυτό (Γράφημα 9.6).
Κ α τ α θ λ ι π τ ι κ ή δ ι ά θ ε σ η : Όσον αφορά τη ψυχολογική διάθεση των εφήβων, στην
έρευνα χρησιμοποιήθηκε, επιπλέον, η κλίμακα κατάθλιψης του Radloff 2 . Σύμφωνα με τις
απαντήσεις στη σχετική ομάδα ερωτήσεων, οι έφηβοι εμφανίζονται στο μεγαλύτερό τους
ποσοστό με «καλή» ψυχολογία. Σημαντικές διαφορές ωστόσο προκύπτουν μεταξύ των δύο
φύλων και μεταξύ των ηλικιακών ομάδων όπου συγκριτικά με τα αγόρια και με τις

1

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.

2

Radloff, L. S. (1977). The CES-D scale: A self-report depression scale for research in the general population.

Applied Psychological Measurement, 1, 385-401.
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μικρότερες ηλικίες, τα κορίτσια και οι έφηβοι ηλικίας 17 ετών αντίστοιχα αναφέρουν σε
μεγαλύτερο ποσοστό καταθλιπτικά συμπτώματα.
Γράφημα 9.7.

Κλίμακα κατάθλιψης, στο σύνολο

...δεν μπορούσες να κάνεις τις δουλειές σου
(στην εργασία, στο σπίτι, στο σχολείο)

46,6

...ένιωθες λυπημένος/η

37,2

...ένιωθες πως ό,τι έκανες το έκανες
με μεγάλη προσπάθεια και πίεση

0

25

Μερικές φορές

8,5

22,2

6,6

27,7
50

Αρκετές φορές

6,7

21,1

40,7

59,4

10

17,3

31,2

30,5

...δεν ήθελες να φας,
δεν είχες όρεξη

16,2

32,6

39,2

...είχες δυσκολία να συγκεντρωθείς
σ' αυτό που έκανες

13,8 6,7

36,6

43,4

...ένιωθες μελαγχολικός/η

Σπάνια ή καθόλου

32,9

9,1 3,8
%

75

100

Τον περισσότερο καιρό

Α κ ρ α ί ε ς σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ έ ς : Οι μαθητές ρωτήθηκαν σχετικά με το αν συνέβη ποτέ να το
σκάσουν από το σπίτι για περισσότερες από μία ημέρες δίχως να ενημερώσουν τους δικούς
τους ανθρώπους, και αν έχουν σκεφτεί να βλάψουν τον εαυτό τους. Σύμφωνα με τις
απαντήσεις στην ερώτηση, ένας στους 12 εφήβους (8,8%) αναφέρει φυγή από το σπίτι,
ενώ σχεδόν ένας στους 4 (22,9%) αναφέρει ότι έχει σκεφτεί να βλάψει το εαυτό του
(Γράφημα 9.8)
Γράφημα 9.8.

Φυγή από το σπίτι και σκέψεις για βλάψιμο του εαυτού, στο σύνολο και ανά φύλο

8,8

Το έχεις σκάσει
ποτέ από το
σπίτι ;

11,9
5,9

Έχεις σκεφτεί
ποτέ να
βλάψεις τον
εαυτό σου;

22,9
16,4

Σύνολο

28,9

Αγόρια
Κορίτσια

0
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Τα αγόρια σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό (11,9%) σε σύγκριση με τα κορίτσια (5,9%)
αναφέρουν φυγή από το σπίτι, ενώ αντίθετα, εμφανίζουν συγκριτικά χαμηλότερο ποσοστό
στις σκέψεις για πρόκληση βλάβης του εαυτού τους (16,4% και 28,9% για τα αγόρια και τα
κορίτσια, αντίστοιχα).

Φυγή από το σπίτι και σκέψεις για βλάψιμο του εαυτού, στο σύνολο ανά ηλικία και
φύλο

Γράφημα 9.9.

40

%

Αγόρια

35

Κορίτσια
Σύνολο

27,7
26,3

22,2
20

22,5

17,9
14,1
9
3,2

11,6
8,3
5,8

11,2
9,6
7,7

14,1

18,7
15,7

0
-14

15-16

17-

Το έχεις σκάσει ποτέ από το σπίτι;

-14

15-16

17-

Έχεις σκεφτεί ποτέ να
βλάψεις τον εαυτό σου;

Στο σύνολό τους, μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων, δεν παρατηρούνται διαφορές όσον
αφορά το ποσοστό φυγής από το σπίτι. Σημαντικές διαφορές ωστόσο παρατηρούνται στα
ποσοστά των εφήβων των τριών ηλικιακών ομάδων που έχουν σκεφτεί να προκαλέσουν
βλάβη στον εαυτό τους: αφενός το ποσοστό αυξάνεται με την ηλικία, αφετέρου η διαφορά
του ποσοστού των κοριτσιών έναντι των αγοριών μεγαλώνει (Γράφημα 9.9).
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10. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο μαθητικό πληθυσμό εφηβικής ηλικίας
του Νομού Πέλλας μας δίνει μια πλήρη και αντικειμενική εικόνα για την έκταση της χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών στους εφήβους του Νομού και τις στάσεις και αντιλήψεις τους
γύρω από τη χρήση ουσιών. Επιπλέον η έρευνα μάς παρέχει στοιχεία για τα
κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, για την κατάσταση της σωματικής και της
ψυχολογικής τους υγείας καθώς και για άλλες, εκτός της χρήσης ουσιών, συμπεριφορές
υψηλού κινδύνου. Όλα τα στοιχεία αυτά, στηρίζονται στις απαντήσεις των ίδιων των
μαθητών στα ανώνυμα ερωτηματολόγια που τους χορηγήθηκαν στην τάξη. Η έρευνα αυτή
έχει το πλεονέκτημα να δίνει την εικόνα των αναγκών των εφήβων μέσα από τις δικές τους
αναφορές και εκτιμήσεις. Αναφορές και εκτιμήσεις που από προηγούμενες έρευνες στη
χώρα μας και αλλού έχει τεκμηριωθεί η εγκυρότητα τους. Όλα αυτά τα στοιχεία, αποτελούν
πολύτιμο υλικό για τον σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο μιας τεκμηριωμένης στρατηγικής
πρόληψης.
Στο κείμενο που ακολουθεί συνοψίζουμε τα κύρια ευρήματα της έρευνας, συγκρίνουμε
όπου αυτό έχει ενδιαφέρον τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο Νομό Πέλλας
με αυτά της πανελλήνιας έρευνας του 2007 στο μαθητικό πληθυσμό της ίδιας ηλικίας και
καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα.

Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών

Κ ά π ν ι σ μ α : Ένας στους 2 εφήβους του νομού ηλικίας 14-17 ετών έχει καπνίσει, αλλά
μόνο ένας στους 5 (19,7%) αναφέρει ότι καπνίζει καθημερινά, ενώ ένας στους 10 εφήβους
καπνιστές καπνίζει τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. Καπνίζουν συστηματικά
περισσότερα αγόρια από κορίτσια με το ποσοστό των πρώτων να είναι - στη βαριά χρήση
καπνού - σχεδόν διπλάσιο αυτού των κοριτσιών. Η μέση ηλικία δοκιμής του πρώτου
τσιγάρου είναι τα 13,8 έτη με τα αγόρια να προηγούνται των κοριτσιών. Με την ηλικία, από
τα 14 στα 17 έτη, ο αριθμός των εφήβων καπνιστών σχεδόν τριπλασιάζεται. Είναι τέλος
αξιοσημείωτο ότι ένας στους 2 μαθητές δε συμμερίζεται τους κινδύνους από το
περιστασιακό κάπνισμα.

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, 2007

71

Έρευνα στους εφήβους του Ν. Πέλλας - 2007

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο ι ν ο π ν ε υ μ α τ ώ δ η π ο τ ά : Περίπου δύο στους 5 εφήβους έχει καταναλώσει
οινοπνευματώδη τουλάχιστον 20 φορές μέσα στους τελευταίους 12 μήνες και ένας στους
4 πίνει με συχνότητα δύο ή και περισσότερες φορές την εβδομάδα. Το ποσοστό των
αγοριών που πίνουν με αυτήν την συχνότητα είναι υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με αυτό των
κοριτσιών (34,6% και 14,4%). Η μέση ηλικία έναρξης χρήσης οινοπνευματωδών είναι τα
12,2 έτη και προηγούνται, όπως και για τον καπνό, τα αγόρια από τα κορίτσια. Μάλιστα
σχεδόν επτά στους 10 εφήβους (67,7%) απαντούν ότι δοκίμασαν για πρώτη φορά κάποιο
οινοπνευματώδες ποτό σε ηλικία μικρότερη των 13 ετών. Από την ηλικία των 14 σε αυτή
των 17 ετών αυξάνεται σημαντικά η συχνή κατανάλωση αλκοόλ (διπλασιάζεται), ενώ
επιπλέον μεγαλώνουν και οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Υπερβολική κατανάλωση
οινοπνευματωδών αναφέρονται από έναν στους 2 εφήβους ενώ περιστατικά μέθης
αναφέρονται από έναν στους 5 εφήβους. Τα περιστατικά αυτά αυξάνονται με την ηλικία.
Ως προς τα ποτά που προτιμούν οι έφηβοι, το δημοφιλέστερο είναι η μπίρα και ακολουθούν
τα ισχυρά οινοπνευματώδη (ουίσκι, βότκα, κλπ.) καθώς και τα συσκευασμένα αλκοολούχα
αναψυκτικά.
Π α ρ ά ν ο μ ε ς ο υ σ ί ε ς : Ένας στους 12 εφήβους έχει δοκιμάσει κάποια παράνομη
ουσία, συνηθέστερα κάνναβη. Από αυτούς, περισσότεροι από τους μισούς έχουν
επαναλάβει τη χρήση (τουλάχιστον 3 φορές). Όπως και για τις νόμιμες ουσίες, η χρήση των
παράνομων ουσιών γίνεται κυρίως από τα αγόρια (υπερδιπλάσιο ποσοστό). Η μέση ηλικία
πρώτης χρήσης παράνομων ουσιών είναι τα 14,2 έτη με τα κορίτσια ωστόσο να
προηγούνται από τα αγόρια. Μάλιστα περισσότεροι από ένας στους 4 εφήβους αναφέρουν
δοκιμή κάποιας παράνομης ουσίας σε ηλικία μικρότερη των 13 ετών. Ως προς την
αντίληψη των κινδύνων από τη χρήση της επικρατέστερης παράνομης ουσίας, της
κάνναβης, ένας στους 10 εφήβους θεωρεί την περιστασιακή της χρήση «ακίνδυνη» ή
«σχεδόν ακίνδυνη». Η αντίληψη του κινδύνου έχει αντίστροφη σχέση με την χρήση που
κάνουν οι μαθητές.

Συγκρίσεις των μαθητών του Ν. Πέλλας με το Πανελλήνιο δείγμα
Η σύγκριση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στο Νομό Πέλλας με τη χρήση από το
Πανελλήνιο δείγμα μαθητών 3 δείχνει ότι τα ποσοστά κ α π ν ί σ μ α τ ο ς στο Ν. Πέλλας είναι
σε παρόμοια επίπεδα συγκριτικά με αυτά του εθνικού δείγματος.

3

Οι συγκρίσεις με τα στοιχεία της πανελλήνιας έρευνας είναι προκαταρκτικές και με την οριστικοποίηση του

αρχείου δεδομένων της πανελλήνιας έρευνας ενδέχεται να προκύψουν κάποιες διαφοροποιήσεις.
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Όσον αφορά τη χρήση α λ κ ο ό λ , αν και οι έφηβοι στο Ν. Πέλλας συμμερίζονται τους
κινδύνους από την υπερβολική χρήση αλκοόλ σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους
συνομήλικους τους σε εθνικό επίπεδο, εν τούτοις, εμφανίζουν συγκριτικά υψηλότερα
ποσοστά κατανάλωσης είτε αυτό αφορά συχνότητα είτε βαρύτητα κατανάλωσης.
Στις π α ρ ά ν ο μ ε ς ο υ σ ί ε ς τέλος, τα ποσοστά χρήσης παράνομων ουσιών κυμαίνονται
σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με αυτά του εθνικού δείγματος.

Συμπεράσματα για τη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών
Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η χρήση των νόμιμων ουσιών – καπνός και
οινοπνευματώδη ποτά - είναι πολύ διαδεδομένη, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη το νεαρό
της ηλικίας των μαθητών. Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η χρήση του αλκοόλ στο Ν. Πέλλας,
στοιχείο το οποίο θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Η χρήση των παράνομων ουσιών
είναι σχετικά περιορισμένη, αν και δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας ότι το 8%
αντιστοιχεί με περίπου 500 μαθητές αυτών των ηλικιών στον Νομό. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι
από αυτούς μεγαλώνοντας θα συνεχίσουν την χρήση αυξάνοντας τις πιθανότητες να
αποκτήσουν εξάρτηση από τις παράνομες ουσίες.
Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η αντίληψη για τους κινδύνους από τη χρήση ουσιών
επηρεάζει την ίδια τη χρήση. Εξετάσαμε λοιπόν κατά πόσον οι έφηβοι στον Ν. Πέλλας έχουν
σαφή αντίληψη του κινδύνου που διατρέχουν από το κάπνισμα, τη χρήση αλκοόλ και τη
χρήση παράνομων ουσιών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αντίληψη των κινδύνων είναι
ασθενέστερη μεταξύ όσων καπνίζουν σε σύγκριση με αυτούς που δεν καπνίζουν, μεταξύ
αυτών που πίνουν συχνά σε σύγκριση με αυτούς που πίνουν λιγότερο ή απέχουν, και το ίδιο
ισχύει για τα ναρκωτικά. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ευρήματα άλλων ερευνών
που τεκμηριώνουν ότι οι αντιλήψεις προσδιορίζουν τις στάσεις και τη συμπεριφορά σε
θέματα που αφορούν την υγεία. Οι αντιλήψεις και οι στάσεις από την άλλη πλευρά,
διαμορφώνονται από τις μικρές ηλικίες, όπως έχουν και πάλι δείξει σχετικές μελέτες. Άλλες
μελέτες έχουν επίσης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όσο νωρίτερα αρχίζει η χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών - νόμιμων και παράνομων - τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες της
εξάρτησης καθώς και της εμφάνισης σοβαρών συνεπειών στην σωματική και ψυχική υγεία.
Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η πρόληψη, για να είναι
αποτελεσματική, θα πρέπει να ξεκινάει σε όσο το δυνατόν νεότερες ηλικίες με στόχο να
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υιοθετούνται εγκαίρως από τους νέους οι αντιλήψεις και οι στάσεις που θα τους οδηγήσουν
σε υπεύθυνη συμπεριφορά για τα θέματα της υγείας τους.

Το περιβάλλον των εφήβων – δείκτες σωματικής και ψυχικής υγείας
Η οικογένεια αποτελεί μαζί με το σχολείο τους κατεξοχήν χώρους διαπαιδαγώγησης και
κοινωνικοποίησης των νέων. Οι φίλοι εξάλλου αποτελούν επίσης σημαντικό παράγοντα
κοινωνικοποίησης στη εφηβική ηλικία και συμβάλλουν στην προοδευτική ανεξαρτητοποίηση
του εφήβου από τους γονείς. Ένα υγιές κοινωνικό περιβάλλον, το αίσθημα ικανοποίησης
από τις σχέσεις, η αποδοχή του εφήβου από την οικογένεια, το σχολείο τους φίλους
αποτελούν ασπίδες για την ψυχική του υγεία και μειώνουν τον κίνδυνο καταφυγής σε
συμπεριφορές υψηλού κινδύνου όπως η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.
Η μεγάλη πλειονότητα των εφήβων του Ν. Πέλλας ζουν με τους δύο γονείς, ενώ το 7,8%
ζουν σε μονογονεϊκή οικογένεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις εργάζονται και οι δύο
γονείς και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας γίνεται αντιληπτή από τους εφήβους ως
ικανοποιητική.
Οι περισσότεροι έφηβοι νιώθουν ικανοποιημένοι από τους φίλους τους με τους οποίους
αναπτύσσουν στον ελεύθερο χρόνο τους κοινές δραστηριότητες.
Σε σύγκριση με το φιλικό και το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολικό περιβάλλον είναι
ενδεχομένως λιγότερο ικανοποιητικό για τους εφήβους στο Ν. Πέλλας. Σχεδόν ένας στους
3 εφήβους δεν είναι ικανοποιημένος τόσο από το σχολείο όσο και από τους καθηγητές
τους, ιδιαίτερα τα αγόρια. Η χαμηλή ικανοποίηση από το σχολείο και από τους καθηγητές
τους αντανακλάται συχνά και σε επίπεδο απουσιών. Έτσι, πάνω από τους μισούς μαθητές
αναφέρουν αδικαιολόγητη απουσία έστω και μία ημέρα τον τελευταίο μήνα, με έναν στους
6 μαθητές να έχει λείψει τουλάχιστον 3 ημέρες τον τελευταίο μήνα, κυρίως αγόρια και τους
εφήβους 17 ετών.
Οι δείκτες, τέλος, για την σωματική και ψυχική υγεία που προκύπτουν από την έρευνα
δείχνουν, όπως άλλωστε αναμένεται, έναν υγιή πληθυσμό νέων στην πλειονότητά τους, με
αισιοδοξία για τη ζωή και ικανοποιητική αυτοεκτίμηση.
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Συμπέρασμα
Τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού εφηβικής ηλικίας του Ν.
Πέλλας αποτελούν για την πλειονότητα του πληθυσμού ενδείξεις ενός υγιή πληθυσμού.

Γενικό Συμπέρασμα
Η διατήρηση και η προαγωγή της υγείας καθώς και η πρόληψη ενδεχόμενων μελλοντικών
προβλημάτων αποτελεί με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας προτεραιότητα για τους
μαθητές του Ν. Πέλλας. Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μειονότητα
εκείνη των μαθητών και μαθητριών που τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην οικογένεια, στο σχολείο ή με τους φίλους και εκδηλώνουν
συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, όπως χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (ιδιαίτερα αλκοόλ),
υψηλά επίπεδα δυσφορικού συναισθήματος, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή αυτοκαταστροφικές
τάσεις. Για τον πληθυσμό αυτό είναι ανάγκη να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν
επικεντρωμένες παρεμβάσεις. Είναι σημαντικό, η πρόληψη να είναι συνολική και να
κατευθύνεται από την παραδοχή ότι η χρήση ουσιών και η εξάρτηση δεν αποτελούν
μεμονωμένο πρόβλημα αλλά εμφανίζεται μαζί με άλλες συμπεριφορές υψηλού κινδύνου
που βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ τους όσο και με αρνητικούς
παράγοντες του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζουν οι έφηβοι.
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