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Tυπικά χαρακτηριστικά της εφηβείας που κάνουν το

άτοµο ευάλωτο

• Η περιέργεια : ωθεί τον έφηβο στην αναζήτηση νέων
εµπειριών µε συχνή συνέπεια τους τραυµατισµούς, τη
χρήση ουσιών. 

• Η συναισθηµατική δυσφορία : µπορεί να οδηγήσει
στην προσπάθεια ανακούφισής της µέσω της χρήσης
ουσιών, ή στην αυτοκαταστροφική συµπεριφορά

• Η αυξηµένη ευαισθησία ως προς την εικόνα του
εαυτού : µπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές της
διατροφής (π.χ. ψυχογενής ανορεξία) 

• Η ανάγκη αποδοχής από τους φίλους : αποµακρύνει
τον έφηβο από την οικογένεια µε ότι αυτό µπορεί να
συνεπάγεται όταν η οµάδα των φίλων έχει αρνητικά
χαρακτηριστικά. 



ΠροβληµατισµοίΠροβληµατισµοί γονέωνγονέων

ΤιΤι θαθα πρέπειπρέπει νανα κάνωκάνω; ; ΤοΤο παιδίπαιδί µουµου ..........

ΆρχισεΆρχισε νανα καπνίζεικαπνίζει

ΜέθυσεΜέθυσε γιαγια πρώτηπρώτη φοράφορά, , θαθα τοτο

επαναλάβειεπαναλάβει; ; 

ΠήρεΠήρε ναρκωτικάναρκωτικά

∆εν∆εν τατα πάειπάει καλάκαλά στοστο σχολείοσχολείο

ΚάνειΚάνει σκασιαρχείοσκασιαρχείο

ΈφυγεΈφυγε απόαπό τοτο σπίτισπίτι

ΚοιτάζειΚοιτάζει πολλέςπολλές ώρεςώρες τηλεόρασητηλεόραση

ΚάθετεΚάθετε µεµε τιςτις ώρεςώρες στονστον ΗΗ//ΥΥ

ΘέλειΘέλει νανα κάνεικάνει τατουάζτατουάζ

ΟνειρεύεταιΟνειρεύεται νανα υποβληθείυποβληθεί σεσε αισθητικήαισθητική

χειρουργικήχειρουργική

ΤοΤο κοροϊδεύουνκοροϊδεύουν στοστο σχολείοσχολείο

ΤοΤο ενδιαφέρειενδιαφέρει µόνοµόνο ηη µουσικήµουσική, , τίποτατίποτα

άλλοάλλο

ΧρησιµοποιείΧρησιµοποιεί άσχηµεςάσχηµες λέξειςλέξεις

ΘυµώνειΘυµώνει µεµε τοτο παραµικρόπαραµικρό. . ΕίναιΕίναι επιθετικόεπιθετικό

καικαι βίαιοβίαιο

ΈκανεΈκανε απόπειρααπόπειρα αυτοκτονίαςαυτοκτονίας

ΈχειΈχει πρόβληµαπρόβληµα µεµε τοτο φαγητόφαγητό: : ΕίναιΕίναι

βουλιµικόβουλιµικό ήή είναιείναι ανορεκτικόανορεκτικό

ΟιΟι παρέεςπαρέες τουτου δενδεν είναιείναι καλέςκαλές

∆εν∆εν έχειέχει όρεξηόρεξη γιαγια τίποτατίποτα, , κοιµάταικοιµάται τηντην

ηµέραηµέρα

ΈχειΈχει σεξουαλικέςσεξουαλικές σχέσειςσχέσεις



Πανελλήνιες έρευνες στον εφηβικό πληθυσµό

ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ESPAD Πανελλήνιο δείγµα

~10.000 έφηβοι ηλικίας 14-18 ετών

[1984, 1993, 1998, 2003, 2007]

∆είγµα ~ 100.000 εφήβων 

ηλικίας 16 ετών από 35 

χώρες

  

HBSC Πανελλήνιο δείγµα

~ 4.000 έφηβοι ηλικίας 11,13,15 ετών

[1998, 2002, 2006]

∆είγµα ~ 100.000 εφήβων 

ηλικίας 11, 13, 15 ετών 

από 41 χώρες



Προβληµατικές συµπεριφορές στους εφήβους

Σωµατική Υγεία

∆ιατροφή – σωµατικό βάρος

Υπέρβαροι

20% των αγοριών και 7% των κοριτσιών

Εικόνα του σώµατος (θεωρούν ότι είναι παχείς)
31% των κοριτσιών και 22% των αγοριών

Κάνουν δίαιτα

23% κοριτσιών και 11% αγοριών

∆εν τρώνε πρωινό κάθε µέρα

49% των αγοριών και 61% των κοριτσιών

Σοβαροί τραυµατισµοί περισσότερες από δύο φορές (12 τελευτ. µήνες) 

14% των αγοριών και 6% των κοριτσιών



Ψυχοκοινωνική υγεία

Σχολική προσαρµογή

Σχολική αποτυχία (επανάληψη της ίδιας τάξης)

13% των αγοριών και 10% των κοριτσιών

Συµµετοχή σε εκφοβισµό άλλων µαθητών (bullying) (2 τελευτ. µήνες)    
33% των αγοριών και 16% των κοριτσιών

Θύµατα εκφοβισµού (bullying) (2 τελευτ. µήνες)    
26% των αγοριών και 22% των κοριτσιών

Αδικαιολόγητες απουσίες (σκασιαρχείο) τουλάχιστον 5 φορές (τελευτ. 
µήνα)
14% των αγοριών και 10% των κοριτσιών



∆ιαταραχές συµπεριφοράς

Επιθετική συµπεριφορά

13% των αγοριών και 2,2% των κοριτσιών

Αντικοινωνική συµπεριφορά

8% των αγοριών και 0,7% των κοριτσιών

∆ιαταραχές συναισθήµατος

Ψυχοσωµατικά συµπτώµατα

54 % των κοριτσιών και 40% των αγοριών

Καταθλιπτικό συναίσθηµα

Ένα στα 2 κορίτσια και ένα στα 4 αγόρια νιώθουν συχνά µελαγχολικά

Απόπειρα αυτοκτονίας

10% των αγοριών και 21% των κοριτσιών

Πήραν ηρεµιστικά ή υπνωτικά µε ιατρική σύσταση

4,3% 



Υπερβολική ενασχόληση µε Η/Υ, ΤV

Ασχολούνται µε τον Η/Υ τουλάχιστον 3 ώρες την ηµέρα

23,6% των αγοριών και 7,7% των κοριτσιών

Βλέπουν TV τουλάχιστον 4 ώρες την ηµέρα

21,7% των αγοριών και το 14,4% των κοριτσιών



ΚάπνισµαΚάπνισµα
≥≥ 11 11 τσιγάρατσιγάρα τηντην ηµέραηµέρα (14(14--18 18 ετώνετών))



ΚατανάλωσηΚατανάλωση ΑλκοόλΑλκοόλ
≥≥ 10 10 φορέςφορές τοντον τελευταίοτελευταίο µήναµήνα (14(14--18 18 ετώνετών))
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ΗΗ χρήσηχρήση παράνοµωνπαράνοµων ουσιώνουσιών στουςστους εφήβουςεφήβους

•• ΈναςΈνας στουςστους 10 10 εφήβουςεφήβους 1414--18 18 ετώνετών έχειέχει εµπειρίαεµπειρία µεµε χρήσηχρήση

παράνοµωνπαράνοµων ουσιώνουσιών

•• ΣτηνΣτην ηλικίαηλικία τωντων 1717--18 18 ετώνετών έχουνέχουν εµπειρίαεµπειρία µεµε ναρκωτικάναρκωτικά έναένα σταστα

τέσσερατέσσερα αγόριααγόρια (26,4%) (26,4%) καικαι έναένα σταστα επτάεπτά κορίτσιακορίτσια (13%)(13%)

•• ΣυγκριτικάΣυγκριτικά µεµε αυτούςαυτούς πουπου έχουνέχουν δοκιµάσειδοκιµάσει 11--2 2 φορέςφορές, , σηµαντικάσηµαντικά

λιγότεροιλιγότεροι αναφέρουναναφέρουν συχνήσυχνή χρήσηχρήση ήή κατάχρησηκατάχρηση παράνοµωνπαράνοµων

ουσιώνουσιών, , αναν καικαι αυξάνειαυξάνει όλοόλο καικαι περισσότεροπερισσότερο οο αριθµόςαριθµός τωντων

µαθητώνµαθητών πουπου κάνουνκάνουν συχνότερησυχνότερη χρήσηχρήση

•• ΗΗ κάνναβηκάνναβη παραµένειπαραµένει ηη επικρατέστερηεπικρατέστερη παράνοµηπαράνοµη ουσίαουσία µεταξύµεταξύ

τωντων εφήβωνεφήβων

•• ΗΗ ΕλλάδαΕλλάδα εµφανίζειεµφανίζει χαµηλότεραχαµηλότερα ποσοστάποσοστά στηστη χρήσηχρήση καικαι ιδίωςιδίως

στηνστην κατάχρησηκατάχρηση εξαρτησιογόνωνεξαρτησιογόνων ουσιώνουσιών συγκριτικάσυγκριτικά µεµε τιςτις άλλεςάλλες

χώρεςχώρες



ΧρήσηΧρήση οποιασδήποτεοποιασδήποτε παράνοµηςπαράνοµης ουσίαςουσίας

≥≥ 1 1 φοράφορά σεσε όληόλη τητη ζωήζωή (14(14--18 18 ετώνετών))
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ΠοσοστόΠοσοστό εφήβωνεφήβων 1414--17 17 ετώνετών πουπου έχειέχει εκδηλώσειεκδηλώσει

κάποιακάποια συµπεριφοράσυµπεριφορά κινδύνουκινδύνου
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≥10 φορές τις τελ 30 ηµέρες

Συστηµατικό κάπνισµα 
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Χαµηλή σχολική επίδοση
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ΣυνύπαρξηΣυνύπαρξη συµπεριφορώνσυµπεριφορών υψηλούυψηλού κινδύνουκινδύνου
(14(14--18 18 ετώνετών))
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ΚοινοίΚοινοί προσδιοριστικοίπροσδιοριστικοί παράγοντεςπαράγοντες στιςστις

περισσότερεςπερισσότερες συµπεριφορέςσυµπεριφορές υψηλούυψηλού κινδύνουκινδύνου

ΚοινωνικοδηµογραφικοίΚοινωνικοδηµογραφικοί, περιβαλλοντικοίπεριβαλλοντικοί και ατοµικοίατοµικοί

παράγοντεςπαράγοντες που συνδέονται µε τις περισσότερες από τις

εξεταζόµενες συµπεριφορές είναι:

• φύλο

• εθνικότητα

• τόπος διαµονής
• αντικοµφορµιστικές πεποιθήσεις

• αντικοινωνική (βίαιη) συµπεριφορά

• χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών

• προβλήµατα στις σχέσεις των εφήβων µε τους γονείς και
τους καθηγητές

• φυγή από το σπίτι

• καταθλιπτικό συναίσθηµα
• πρόωρες σεξουαλικές σχέσεις

• αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο




