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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην χώρα μας ανησυχητική
αύξηση του φαινομένου της εφηβικής παραβατικότητας, που συχνά φθάνει σε
επίπεδο παράβασης του κοινού ποινικού κώδικα και παραπομπής στις δικαστικές
αρχές. Παράλληλα τα μείζονα εφηβικά προβλήματα όπως η χρήση εθιστικών ουσιών,
η υπέρμετρη χρήση αλκοόλ και η επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά δεν φαίνεται
να μειώνονται, παρά την προσοχή που τους αποδίδεται από την σύγχρονη κοινωνία,
με αποτέλεσμα την συμβολή τους στην εμφάνιση ή επίταση των ψυχοπαθολογικών
προβλημάτων των εφήβων που οδηγούν ακόμη και σε αυτοκαταστροφικές
συμπεριφορές. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι απαραίτητο ένα
ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινωνικής και πολιτικής παρέμβασης το οποίο θα συνδράμει
σημαντικά στην αντιμετώπιση των εφηβικών προβλημάτων και το οποίο θα
περιλαμβάνει σημαντικές και διαρκείς ερευνητικές προσεγγίσεις για την φύση , τα
προβλήματα, και της ανάγκες της νεολαίας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του φαινόμενου της εφηβείας
καθώς και η πορεία ανάπτυξης των εφήβων σε αυτήν την μεταβατική περίοδο.
Επίσης αποσκοπεί στην παρουσίαση του επικίνδυνου τρόπου ζωής που οι έφηβοι
επιλέγουν να ακολουθήσουν και τέλος την παρουσίαση των γενεσιουργών
παραγόντων και αιτιών που τους ωθούν σε παραβατικές και υψηλού κινδύνου
πράξεις και συμπεριφορές.
Το υλικό και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία
αναφέρονται παρακάτω:
Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε συλλέχθηκε με την μέθοδο της βιβλιογραφικής
ανασκόπησης καθώς για την συγγραφή της αντλήθηκε υλικό από διάφορα βιβλία και
εργασίες με θέματα που αφορούν την εφηβεία αλλά και διάφορες πτυχές της. Επίσης
χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικές διευθύνσεις και για το ερευνητικό μέρος έγινε χρήση
ερωτηματολογίου το οποίο παρατίθεται στις επόμενες σελίδες.
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται το φαινόμενο της εφηβείας καθώς
και η αναπτυξιακή πορεία των εφήβων σε διάφορους τομείς όπως : (η σωματική, η
νοητική, η σεξουαλική, η ψυχολογική και συναισθηματική ανάπτυξη). Στο τέλος του
πρώτου κεφαλαίου γίνεται λεπτομερής ανάλυση της κοινωνικής ανάπτυξης των
εφήβων καθώς πραγματοποιείται εκτενέστερη αναφορά στους κυριότερους
παράγοντες κοινωνικοποίησής τους.
Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην δύσκολη εφηβεία και στους παράγοντες
που ωθούν τους έφηβους σε επικίνδυνες συμπεριφορές. Πιο συγκεκριμένα
αναλύονται οι εξής παράγοντες:(βιολογικοί, ατομικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί και
τέλος οι ψυχολογικοί παράγοντες). Επίσης στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου
αναλύονται το άγχος και οι κρίσεις πανικού στην εφηβική ηλικία καθώς και η εφηβική
4

κατάθλιψη.
Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στις
συμπεριφορές υψηλού κινδύνου που πιθανότατα κάνουν την εμφάνιση τους κατά την
διάρκεια της εφηβικής ηλικίας. Αυτές οι συμπεριφορές χωρίζονται σε κατηγορίες οι
οποίες είναι οι καταχρήσεις, η βία και η επιθετικότητα και οι συμπεριφορές κατά τις
οποίες ο έφηβος θέτει την ζωή του άμεσα ή έμμεσα σε κίνδυνο.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση των
επικίνδυνων και παραβατικών συμπεριφορών που μπορεί να υιοθετήσει ένας νέος.
Επίσης επισημαίνεται και ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη και αντιμετώπιση
τέτοιων συμπεριφορών.
Τέλος το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το ερευνητικό μέρος της εργασίας το
οποίο περιέχει τον σκοπό και τους στόχους της εργασίας. Καθώς και την στατιστική
ανάλυση των δειγμάτων του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε. Επίσης σε
αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. Ευχαριστώ και
πάλι όσους βοήθησαν στην εκπόνηση αυτής της εργασίας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λόγω της αυξημένης εφηβικής παραβατικότητας που παρατηρείτε τα
τελευταία χρόνια στη χώρα μας θεωρήθηκε σημαντικό να πραγματοποιηθεί η
παρακάτω ερευνητική εργασία με θέμα : Εφηβεία και συμπεριφορές υψηλού
κινδύνου. Στην εργασία αυτή αναλύεται το φαινόμενο της εφηβείας καθώς και οι
αναπτυξιακές περίοδοι που συμβαίνουν κατά την διάρκεια του φαινομένου αυτού. Η
εφηβεία χωρίζεται σε τρία στάδια ( το πρώτο στάδιο, το μέσο στάδιο και το όψιμο
στάδιο). Κατά τα στάδια αυτά ο έφηβος επιτυγχάνει ανάπτυξη σε διάφορα επίπεδα
όπως την σωματική ανάπτυξη, την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και την κοινωνική
ανάπτυξη.
Υπάρχουν περιπτώσεις όμως και παράγοντες οι οποίοι συμβάλουν στην μη
ομαλή ανάπτυξη του εφήβου και αιτίες που οδηγούν τους νέους σε παραβατικές και
επικίνδυνες συμπεριφορές. Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση τέτοιων συμπεριφορών
έχει κυρίως το κοινωνικό περιβάλλον του εφήβου το οποίο περιλαμβάνει ( τους
γονείς, το σχολείο, τους συνομηλίκους και τις παρέες ). Επίσης στην εφηβική ηλικία
το αίσθημα του κινδύνου και του φόβου παραγκωνίζεται με αποτέλεσμα την
εμφάνιση επικίνδυνων και παραβατικών συμπεριφορών μερικές από τις οποίες είναι :
( η κλοπή, οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο σχολικός εκφοβισμός, ο
εφηβικός αυτοτραυματισμός, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής και η επικίνδυνη
σεξουαλική συμπεριφορά ). Επιπρόσθετα υπάρχει μεγάλο ποσοστό εφήβων οι
οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα εφηβικής κατάθλιψης και καταφεύγουν πολλές
φορές σε αυτοκτονικές συμπεριφορές.
Η πρόληψη και η αντιμετώπιση αυτών των συμπεριφορών πραγματοποιείται
κυρίως εξωνοσοκομειακά με το μεγαλύτερο βάρος να γέρνει προς τους φορείς
κοινωνικοποίησης όπως ( γονείς, εκπαιδευτικό περιβάλλον, κοινωνία και κράτος).
Επίσης σημαντική είναι η νομοθετική υπηρεσία και η επέμβαση της αστυνομίας σε
καταστάσεις πολύ προχωρημένες. Τέλος σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και
αντιμετώπιση έχει ο σχολικός και κοινοτικός νοσηλευτής καθώς και τα ειδικά
ενημερωτικά προγράμματα.
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ABSTRACT
Because of increased adolescent delinquency over the last years in our
country it was important to carry out the following research paper entitled:
Adolescence and high-risk behaviors. This paper analyzes the phenomenon of
adolescence and the developmental periods that occur during this
phenomenon. Adolescence is divided into three stages (the first stage, the average
stage and the late stage).During these stages the teenager strikes at various levels
of development such as physical development, psycho-emotional development and
social
development.
There are cases, however, and factors that contribute to abnormal
development of the adolescent and causes that lead to young people into dangerous
and delinquent behaviors. Important role in the emergence of such behaviors is
primarily the social environment of adolescents, which includes (parents, school,
peers and friends). Also in the teens a sense of danger and fear sidelined leading to
the emergence of dangerous and criminal behaviors, some of which are: (theft,
violations of traffic regulations, school bullying, the adolescent self-harm, eating
disorders and risky sexual behavior). In addition to a high proportion of adolescents
who exhibit symptoms of adolescent depression and often resort to suicidal
behaviors.
The prevention and treatment of these behaviors is primarily outpatient with
the greatest weight to tilt to operators such as socialization (parents, educational
environment, society and the state). Also important is the legislative authority and the
police intervention in situations of very advanced. Finally an important role in the
prevention and treatment has the school and Community nurse and special
education programs.
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΗΒΕΙΑ;
Ο όρος εφηβεία αποσαφηνίζεται ως μια μακρά χρονική, εξελικτική περίοδος
κατά την οποία πραγματοποιείται το σύνολο των αλλαγών στους τέσσερις
βασικούς τομείς ανάπτυξης του ανθρώπου (βιοσωματικός τομέας, γνωστικός
τομέας, συναισθηματικός τομέας και κοινωνικός τομέας). Η βιολογική διάσταση
αυτής της περιόδου ονομάζεται ήβη. Κατά την εφηβεία το άτομο αναζητά νέους
ρόλους μέσα από τους οποίους θα διαμορφώσει την προσωπικότητα του. Η
αναζήτηση αυτή θα φέρει συμπεριφορές κατά τις οποίες ο έφηβος θα διεκδικεί την
αυτονομία του καθώς θα έχει και την τάση της απομάκρυνσης από το οικογενειακό
περιβάλλον. Η περίοδος αυτή είναι γεμάτη προκλήσεις οι οποίες απαιτούν την
προσαρμογή του ατόμου σε αλλαγές στα επίπεδα του εαυτού, της οικογένειας, και
των συνομήλικων. Επίσης κατά την περίοδο αυτή ο έφηβος καλείται να
ανακαλύψει την απάντηση στο ερώτημα <<ποιος είμαι;>> στην προσπάθεια του
να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα βιώσει καταστάσεις έκστασης, έντονου
άγχους, προβλημάτων, ψυχολογικής πίεσης καθώς και έντονες στιγμές ευτυχίας.
Η εφηβεία είναι το τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης του ανθρώπου πριν την
ωριμότητα. Είναι σαν ένα πέρασμα από την εξάρτηση και την ανεμελιά της
παιδικής ηλικίας στην υπευθυνότητα και την αυτοδιαχείριση που απαιτεί η ενήλικη
ζωή. Το πέρασμα αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα
,έτσι απαιτείται ένα χρονικό διάστημα διάρκειας 8-9 ετών. Είναι μία περίοδος
μεταβατική με ανάμεικτα στοιχεία από την παιδική ηλικία και την ωριμότητα. Η
εφηβική περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
(ραγδαία αύξηση του ύψους και του σωματικού βάρους). Από πολλούς
φιλοσόφους η εφηβεία παρομοιάζεται με μια δεύτερη γέννηση.
(Κασσωτάκης Μ, Φλουρής Γ(2006), Τσιάντης Γ, Μανωλόπουλος Σ(1986).

1.2 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ
Η εφηβεία χωρίζεται σε 3 στάδια τα οποία περιγράφουν τους μηχανισμούς που
την διέπουν. Επίσης στο καθένα από τα 3 αυτά στάδια ξετυλίγονται δικές τους
τυπικές συγκρούσεις και δικά τους ξεχωριστά επιτεύγματα. Η επιλογή των σταδίων
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έχει ορισθεί με βάση την ηλικία και τις κοινές συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν
κατά την εφηβική ηλικία έπειτα από χρόνια μελέτης και έρευνας ειδικών
επιστημόνων, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εφηβεία αποτελείται
από: το αρχικό στάδιο το οποίο περιλαμβάνει εφήβους ηλικίας από 11 έως 14
ετών, το μέσο στάδιο το οποίο περιλαμβάνει νέους ηλικίας από 14 έως 17 ετών και
το τελικό στάδιο ή όψιμο στάδιο το οποίο περιλαμβάνει νέους ηλικίας από 17 έως
20 ετών. Στη συνέχεια θα γίνει λεπτομερή ανάλυση των σταδίων και των
γεγονότων που συμβαίνουν σε καθένα από αυτά.
( Κασσωτάκης Μ, Φλουρής Γ(2006), Τσιάντης Γ, Μανωλόπουλος Σ(1986).

Α. Αρχικό στάδιο (11-14 ετών)
Το πρώτο στάδιο της εφηβείας εκτίνεται από το 11ο έως το 14ο έτος και
ονομάζεται προεφηβεία. Η προεφηβεία είναι μία περίοδος κατά την οποία
πραγματοποιούνται ραγδαίες αλλαγές στο βιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο κάθε
νέου.
Οι αλλαγές που σημειώνονται στο βιολογικό επίπεδο απορρυθμίζονται στις
επόμενες γραμμές ως εξής:
Οι μύες αναπτύσσονται και ενδυναμώνουν. Σημειώνεται μεγάλη αύξηση στο ύψος
και στο σωματικό βάρος.
Τα γεννητικά όργανα αναπτύσσονται και το άτομο είναι έτοιμο από βιολογικής
θέσης να τεκνοποιήσει. Στα κορίτσια επέρχεται η εμμηναρχή.
Η φωνή γίνεται πιο βαθιά αφήνοντας πίσω τον ψιλό τόνο της παιδικής φωνής.
Οι αδένες του δέρματος γίνονται πιο ευαίσθητοι και λειτουργούν με πιο έντονο
ρυθμό.
Παρατηρείται η εμφάνιση από τα σπυράκια καθώς και η έναρξη της ακμής.
Αναπτύσσονται οι ιδρωτοποιοί αδένες.
Γίνεται εμφάνιση των πρώτων τριχών. Αρχίζει η τριχοφυΐα στις μασχαλιαίες
περιοχές και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.
Το άτομο εμφανίζει ξαφνικές και απότομες αλλαγές και μεταπτώσεις στη διάθεση
του.
Αρχίζει η εμφάνιση της έλξης προς άτομα του αντίθετου φύλλου.
Ανακαλύπτει τον αυνανισμό.
Όσον αφορά τις αλλαγές στο ψυχολογικό επίπεδο έχει παρατηρηθεί ότι ο
έφηβος γίνεται ένα πλάσμα αινιγματικό, απαιτητικό, εύφλεκτο και ανυπόφορο. Ο
έφηβος σε αυτή την ηλικία αισθάνεται φόβο, ντροπή, αμηχανία ενώ ταυτόχρονα
και τα πρώτα ερωτικά συναισθήματα κάνουν δειλά δειλά την εμφάνιση τους. Σε
αυτή την χρονική περίοδο αυξάνεται η κινητικότητα του, φέρεται εριστικά, εμφανίζει
απρόβλεπτες αντιδράσεις και έχει την τάση να πειραματίζεται συνεχώς, να
αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην νοσταλγία της εξάρτησης από τους γονείς και
στην ώθηση για την ανεξαρτησία του. Αναπτύσσει έντονο ενδιαφέρον και
ενασχόληση με το σώμα του και τις αλλαγές που διαπιστώνει πάνω σ’αυτό.
Επίσης αναπτύσσει γερές φιλίες με άτομα του ιδίου φύλλου.
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Το αγόρι σε αυτή την περίοδο αντιδρά με παλινδρόμηση στην
προγεννητικότητα: εμφανίζει στοματική λαιμαργία, σαδιστικές τάσεις, ενασχόληση
με μυρωδιές, ακαταστασία, βωμολοχία και φαλλική επιδειξιομανία, χλευάζει τα
κορίτσια και τους επιτίθεται. Τέλος καθησυχάζεται μόνο με την παρέα με άλλα
αγόρια.
Το κορίτσι στο ίδιο στάδιο συνεχίζει να είναι υπερκινητικό και ενεργητικό,
συνήθως έχει την τάση να προστατεύει και να φροντίζει παιδιά μικρότερης ηλικίας.
Όπως και το αγόρι, αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης μόνο με άλλα κορίτσια όπου
μαζί συζητούν πολλές ώρες για θέματα που έχουν κυρίως σχέση με την περίοδο.
Εμπιστεύονται η μία στην άλλη τα μεγαλύτερα μυστικά τους, εμφανίζουν μεγάλη
περιέργεια για το σεξ και συγκρίνουν συχνά τα μεγέθη από διάφορα σημεία του
σώματος τους όπως στήθος και γοφοί. Η αντιμετώπιση και η αρχή της
εμμηνόρροιας της εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από την στάση της
μητέρας προς την δική της θηλυκότητα.
Τέλος σε αυτό το στάδιο αναπτύσσονται τα βασικά χαρακτηριστικά των
ατόμων όπως είναι η εσωστρέφεια και η εξωστρέφεια. Επίσης αρχίζουν να
σκιαγραφούνται οι ικανότητες και οι ιδιαίτερες κλίσεις του.( Κασσωτάκης Μ,
Φλουρής Γ(2006), Τσιάντης Γ, Μανωλόπουλος Σ(1986).

Β. Μέσο στάδιο (14-17 ετών)
Το μέσο στάδιο το οποίο επεκτείνεται από τα 14 έως τα 17 έτη έχει σχέση με
την χειραφέτηση από τους γονείς, κάτι για το οποίο χρησιμοποιούνται διάφοροι
μηχανισμοί. Η αντιστροφή του συναισθήματος κάνει τον έφηβο απόμακρο και
εχθρικό απέναντι στους γονείς του, προσπαθώντας να προφυλάξει τον εαυτό του
από το απειλητικό συναίσθημα της προσκόλλησης σε εκείνους. Εξαιτίας του
φόβου της προσκόλλησης προς τους γονείς, στον έφηβο εμφανίζεται καθαρά η
τάση του ανταγωνισμού προς εκείνους , οι οποίοι παύουν να είναι αντικείμενα
θαυμασμού, ενώ η παρέα τους θεωρείται ανιαρή και τα αστεία τους ανούσια.
Συγκεκριμένα ο έφηβος αρνείται να τους συνοδέψει σε εξόδους, αποφεύγει να
συμμετάσχει σε οικογενειακές γιορτές και συγκεντρώσεις. Το ενδιαφέρον και ο
θαυμασμός του δε, στρέφεται προς έναν άλλο σημαντικό για αυτόν ενήλικα,
παραδείγματος χάρη έναν καθηγητή, ο οποίος χρησιμεύει ως γονικό
υποκατάστατο. Ακόμα αυτόν τον θετικό ρόλο μπορεί να αντικαταστήσει ένας φίλος
μεγαλύτερος ηλικιακά, ο δάσκαλος ή κάποιος πιο μακρινός συγγενής, καθώς ο
έφηβος αναζητά την στήριξη που δεν μπορεί πλέον να πάρει από τους γονείς σε
κάποιον άλλο. Επίσης στο μέσο στάδιο της εφηβείας παρατηρείται η εκδήλωση
παράφορων ερώτων και καταστάσεων έντονου πάθους μικρής διάρκειας ,όπου ο
σύντροφος ενώ είναι φαντασιακά παρών, στην πραγματικότητα μένει σε
απόσταση ασφαλείας. Συχνό φαινόμενο είναι επίσης σε αυτό το στάδιο η
ενασχόληση με τον ναρκισσισμό, όπου κάποτε μπορεί να φθάσει τα όρια της
ναρκισσιστικής απομόνωσης. Τέλος ο έφηβος βρίσκει καταφύγιο στον ασκητισμό,
όπου επιλέγει να μένει αρκετές ώρες μόνος στο δωμάτιο του ακούγοντας μουσική,
καταγράφοντας τις πιο κρυφές του σκέψεις. Ακόμα αναπτύσσει στοχασμό και
βασανίζει το μυαλό του με φιλοσοφικά ερωτήματα για τα οποία ψάχνει απαντήσεις,
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προσπαθώντας να αποκηρύξει μαζικά όλα όσα σχετίζονται με την έκφραση της
σεξουαλικότητας και της επιθετικότητας του, που είναι φυσικές εκδηλώσεις κατά
την εφηβεία. (Κασσωτάκης Μ, Φλουρής Γ(2006), Τσιάντης Γ, Μανωλόπουλος
Σ(1986).

Γ. Τελικό στάδιο (17-21 ετών)
Κατά το στάδιο της όψιμης εφηβείας το οποίο είναι και το τελευταίο όπου
ορίζεται από τα 17 έτη έως και τα 21 έτη, επέρχεται η σταθεροποίηση της
ταυτότητας του εφήβου. Οι βιολογικές αλλαγές της ήβης και η σωματική ωρίμανση
έχουν ολοκληρωθεί και έχει αποκατασταθεί μια σχετική ψυχική ισορροπία.
Συγκεκριμένα οι έντονες συγκρούσεις του εφήβου σταματούν και η ταυτότητα του
ολοκληρώνεται, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ενήλικης ζωής
και να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Επίσης οι ετεροφυλικές σεξουαλικές
σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια και μπορούν να καταλήξουν σε αρραβώνα
ή και γάμο. Παράλληλα επέρχεται η συμφιλίωση με τους γονείς, εφόσον ο έφηβος
ζητά την συμβουλή και την άποψη τους για την επαγγελματική σταδιοδρομία του.
Συμπερασματικά με την περίοδο αυτή ολοκληρώνεται η εφηβεία και
επιτυγχάνονται τρεις βασικές επιδιώξεις:
 Η ανεξαρτητοποίηση από τους γονικούς δεσμούς της παιδικής ηλικίας καθώς και
η απελευθέρωση από τις συγκρούσεις της εποχής εκείνης, όταν οι γονείς
λειτουργούσαν ως τα πιο σημαντικά αντικείμενα επιθετικών και σεξουαλικών
τάσεων.
 Η ικανότητα λειτουργίας σε ένα γεννητικό σεξουαλικό επίπεδο, για να
ολοκληρωθούν τα σεξουαλικά συναισθήματα με τρυφερότητα, συμπάθεια και
ώριμη αγάπη.
 Η διαμόρφωση μιας σταθερής ταυτότητας.
Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που συμβαίνει στην περίοδο της εφηβείας
είναι η ωρίμανση των γεννητικών οργάνων και η έναρξη της γενετήσιας
λειτουργίας. Η ικανότητα αναπαραγωγής εμφανίζεται από τα πρώτα χρόνια της
εφηβείας και το στάδιο αυτό ονομάζεται περίοδος της ήβης.
Για σκοπούς ταξινόμησης των αλλαγών αυτών τις διακρίνουμε σε 2
κατηγορίες:
α. Στα πρωτεύοντα γνωρίσματα της ήβης.
β. Στα δευτερεύοντα γνωρίσματα της ήβης.
Ο χρόνος έναρξης της ήβης, δηλαδή της ικανότητας προς αναπαραγωγή, είναι
διαφορετικός από άτομο σε άτομο και από φύλο σε φύλο. Υπάρχουν τεράστιες
διαφορές όχι μόνο μεταξύ των δύο φύλων αλλά και μεταξύ των ατόμων του ιδίου
φύλου. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο έναρξης της ήβης είναι
κληρονομικοί και περιβαλλοντικοί. Ο ρόλος των αλλαγών στα δευτερεύοντα
γνωρίσματα της ήβης, ενώ στην αξία του βιολογικού οργανισμού είναι ασήμαντος,
εντούτοις από ψυχολογικής άποψης είναι ζωτικής σημασίας. Για το λόγο αυτό
απαιτείται ενημέρωση του εφήβου για τις τεράστιες ατομικές διαφορές που
υπάρχουν στο χρονοδιάγραμμα και στην πορεία που ακολουθεί η ανάπτυξη και η
αλλαγή στη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας. (Κασσωτάκης Μ, Φλουρής Γ(2006),
Τσιάντης Γ, Μανωλόπουλος Σ(1986).
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1.2.1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΒΗΣ
Α. ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Τα γεννητικά όργανα του θήλεος είναι:
 Δύο ωοθήκες αριστερά και δεξιά της ηβικής περιοχής
 Δύο σάλπιγγες
 Η μήτρα
 Ο κόλπος
 Το αιδοίο
Κατά το 9ο έτος αρχίζει η ανάπτυξη των ωογόνων κυττάρων, έπειτα από την
επίδραση της γονοδοτροπίνης ορμόνης η οποία εκκρίνεται από την υπόφυση.
Ένας αριθμός αυτών των κυττάρων εξελίσσεται σε ωοθυλάκια τα οποία εκκρίνουν
δική τους ορμόνη, είναι τα λεγόμενα οιστρογόνα. Με την σειρά τους αυτά
μεταφέρονται σε όλους τους ιστούς του σώματος μέσω της κυκλοφορίας του
αίματος. Τα οιστρογόνα επηρεάζουν την ανάπτυξη του σώματος, συμβάλουν στην
εμφάνιση των δευτερευόντων γνωρισμάτων της ήβης καθώς και στην περαιτέρω
ωρίμανση των γεννητικών οργάνων.
Στη διάρκεια από το 12ο έως το 14ο έτος της ηλικίας των κοριτσιών η μήτρα
μεγαλώνει και παίρνει το κανονικό και τελικό στάδιο της. Η προετοιμασία της
μήτρας είναι αναγκαία για να δεχθεί το γονιμοποιημένο ωάριο σε περίπτωση όπου
εκείνο φθάσει σε αυτή. Αν δεν γίνει γονιμοποίηση τότε σε ένα χρονικό όριο που
ορίζεται κατά μέσο όρο στις 14 ημέρες, το ενδομήτριο θα διασπαστεί και θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποβολής του συσσωρευθέντος αίματος από την μήτρα.
Αυτή είναι η διαδικασία της εμμήνου ρύσεως κοινώς και ως περιόδου της
γυναίκας. (Παρασκευόπουλος Ι.Ν(1984), Πτυχιακή εργασία Κων/νου Κ(1993)

Β. ΑΓΟΡΙΑ
Τα κύρια γεννητικά όργανα του άρρενος είναι:
 Οι όρχεις
 Οι επιδιδυμίδες
 Οι σπερματοδόχοι κύστες
 Ο προστάτης
 Το πέος
Τα όργανα αυτά χρησιμεύουν για την παραγωγή, την φύλαξη και την
μεταφορά του σπέρματος. Στη διάρκεια του 10ου έτους με την επενέργεια της
γοναδοτροπίνης ορμόνης, της υπόφυσης, παράγεται από τους όρχεις η
τεστοστερόνη. Αυτή διοχετεύεται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος σε όλο το
σώμα και συντελεί στην εμφάνιση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του
άρρενος. Κατά το 13ο και 14ο έτος οι αδένες που σχετίζονται με το αναπαραγωγικό
σύστημα, οι σπερματοδόχοι κύστες, ο προστάτης και οι βοουρηθρικοί αδένες,
αρχίζουν να παράγουν έκκριμα και οι όρχεις σπέρμα. Μέσω της ουρήθρας τα
εκκρίματα και το σπέρμα ωθούνται προς τα έξω. Αν υπάρξει συνουσία γίνεται
15

γονιμοποίηση με το γυναικείο ωάριο και τότε μια νέα ζωή δημιουργείται.
(Παρασκευόπουλος Ι.Ν(1984), Πτυχιακή εργασία Κων/νου Κ(1993).

1.2.2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΒΗΣ
Τα δευτερεύοντα γνωρίσματα της ήβης περιλαμβάνουν επικουρικά σωματικά
χαρακτηριστικά τα οποία χρησιμεύουν ως εξωτερικοί δείκτες θηλυκότητας και
αρρενωπότητας. Το νέο άτομο που εμφανίζει τα χαρακτηριστικά αυτά σημαίνει ότι
πέρασε το στάδιο της παιδικής ηλικίας και εισήλθε στην εφηβεία.
Ορισμένες από τις αλλαγές είναι κοινές και στα δύο φύλα ενώ άλλες είναι
χαρακτηριστικές μόνο για το ένα φύλο π.χ. Η εμφάνιση της ηβικής κόμης
συντελείται και στα δύο φύλα ενώ η διόγκωση των μαστών συμβαίνει μόνο στα
κορίτσια.
Επιγραμματικά τα δευτερογενή χαρακτηριστικά της ήβης που αφορούν και τα
δύο φύλα είναι:
1. Αλλαγή της φωνής
2. Αλλαγές στις αναλογίες του σώματος
3. Τρίχωση του προσώπου
4. Απότομη αύξηση του μήκους του σώματος
5. Ηβική κόμη
6. Διόγκωση μαστών
7. Τρίχωση των μασχαλών
8. Δράση αδένων του σώματος
9. Εμφάνιση της ακμής
(Κασσωτάκης Μ, Φλουρής Γ(2006), Τσιάντης Γ, Μανωλόπουλος Σ(1986).

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Αναπτυξιακή περίοδος

Εμφάνιση γνωρισμάτων της ήβης.

Παιδική ηλικία

Δεν υπάρχει ηβική κόμη. Οι μαστοί είναι επίπεδοι. Η αύξηση του ύψους είναι σταθερή και
βαθμιαία.

Πρώτη φάση της εφηβείας
Μέση ηλικία(10ο ως 11ο έτος)
Μέσο εύρος(9ο ως 14 έτος)

Στρογγυλοποίηση των ισχίων. Η θηλή και η άλως του στήθους αρχίζει να διογκώνεται σε σχήμα
κώνου.
Δεν υπάρχει ακόμα αληθής ηβική κόμη, υπάρχει μόνο χνούδι.

Μέση φάση της εφηβείας
Μέση ηλικία(11ο ως 14ο έτος)
Μέσο εύρος(10ο ως 16ο έτος)

Τελευταία φάση της εφηβείας
Μέση ηλικία (14ο ως 16ο έτος)
Μέσο εύρος(13ο ως 18 έτος)

Η ηβική κόμη σκληραίνει και γίνεται βαθύτερου χρώματος και ίσια, κυρίως κατά μήκος των
χειλέων του αιδοίου. Προοδευτικά γίνεται κατσαρή σε σχήμα ανεστραμμένου τριγώνου.
Η τρίχωση των μασχαλών αρχίζει μετά την ηβική κόμη.
Αυξητικό τίναγμα: απότομη αύξηση του ύψους, η οποία κορυφώνεται 18 μήνες πριν από την
έμμηνη ρύση.
Η πρώτη έμμηνη ρύση. Τα χείλη του αιδοίου μεγεθύνονται.
Το κολπικό υγρό γίνεται όξινο.
Οι μαστοί διογκώνονται περαιτέρω
Η τρίχωση των μασχαλών αρχίζει να παρουσιάζεται σε μέτρια ποσότητα.
Η ηβική κόμη έχει πλήρως αναπτυχθεί.
Οι μαστοί παίρνουν το τελικό σχήμα.
Η έμμηνη ρύση έχει ομαλοποιηθεί.
Η αύξηση του ύψους επιβραδύνεται και διακόπτεται περί το 16 ½ έτος +- 13 μήνες.
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Μεταφηβική ηλικία
Μέση ηλικία(16ο ως 18ο έτος)
Μέσο εύρος(15ο ως 19ο έτος)

Επεκτείνεται η τρίχωση των μασχαλών.
Οι μαστοί έχουν πλήρως αναπτυχθεί.

ΑΓΟΡΙΑ
Αναπτυξιακή περίοδος

Εμφάνιση γνωρισμάτων της ήβης.

Παιδική ηλικία

Οι όρχεις και το πέος δεν παρουσιάζουν καμία ανάπτυξη από την
βρεφική ηλικία. Δεν υπάρχει ηβική κόμη. Ο ρυθμός αύξησης του
ύψους είναι βραδύς και σταθερός.
Οι όρχεις αρχίζουν να μεγαλώνουν σε μέγεθος.
Το όσχεο μεγαλώνει. Το δέρμα του αρχίζει να παρουσιάζει
μελάχρωση και να γίνεται τραχύ.
Ακολουθεί αύξηση του πέους σε μήκος και διάμετρο.
Δεν υπάρχει αληθής ηβική κόμη, μόνο άχρωμο χνούδι.

Πρώτη φάση της εφηβείας
Μέση ηλικία(12ο ως 13ο έτος)
Μέσο εύρος(10ο ως 15 έτος)

Η ηβική κόμη αρχίζει να παίρνει το τελικό της χρώμα, να γίνεται
σκληρότερη και ίσια. Στη βάση του πέους γίνεται βαθμιαία, πιο
κατσαρή και άφθονη. Αρχικά σχηματίζει ένα ανεστραμμένο
τρίγωνο και ενσυνεχεία εκτείνεται ως τον ομφαλό σε σχήμα
ρόμβου.
Η τρίχωση των μασχαλών αρχίζει μετά την εμφάνιση της ηβικής
κόμης.
Το πέος και οι όρχεις συνεχίζουν να αυξάνουν.
Το όσχεο γίνεται μεγαλύτερο, βαθύτερου χρώματος.
Αρχίζει το αυξητικό τίναγμα, η απότομη δηλαδή αύξηση του
αναστήματος, η οποία κορυφώνεται όταν η ηβική κόμη αρχίζει να
αναπτύσσεται και επιβραδύνεται όταν η ηβική κόμη έχει
διαμορφωθεί πλήρως.
Ο προστάτης και οι σπερματοδόχοι κύστεις ωριμάζουν.
Ακολουθεί η πρώτη εκσπερμάτωση, είτε αυθόρμητα στον
ύπνο(ονείρωξη) είτε με αυνανισμό.
Τα σπερματοζωάρια είναι ανεπαρκή σε αριθμό και
κινητικότητα(εφηβική στειρότητα).
Ο τόνος της φωνής αλλάζει καθώς και οι φωνητικές χορδές
επιμηκύνονται και παχαίνουν.

Μέση φάση της εφηβείας

Μέση ηλικία(13ο ως 16ο έτος)

Μέσο εύρος(11ο ως 18ο έτος)

Η τρίχωση του προσώπου και του σώματος εμφανίζεται και
επεκτείνεται. Η ηβική κόμη και η τρίχωση των μασχαλών γίνεται
πυκνότερη. Η φωνή βαθαίνει.
Οι όρχεις και το πέος συνεχίζουν να μεγαλώνουν.
Οι εκσπερματώσεις έχουν επαρκή αριθμό ώριμων
σπερματοζωαρίων. Η αύξηση του ύψους βαθμιαία
επιβραδύνεται. Το 98% του τελικού μεγέθους του σώματος έχει
πραγματοποιηθεί στην ηλικία των 17 ετών +- 10 μηνών. Το
τριχωτό του μετώπου σχηματίζει εσοχή στους δύο κροτάφους.

Τελευταία φάση της εφηβείας
Μέση ηλικία (16ο ως 18ο έτος)
Μέσο εύρος(16ο ως 21ο έτος)

Μεταφηβική ηλικία
Μέση ηλικία(18ο ως 20ο έτος)
Μέσο εύρος(16ο ως 21ο έτος)

Ώριμα- πλήρως αναπτυγμένα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα
γνωρίσματα της ήβης. Οι μυς και η τρίχωση μπορεί να
συνεχίζουν να αυξάνουν.

(Κασσωτάκης Μ, Φλουρής Γ(2006), Τσιάντης Γ, Μανωλόπουλος Σ(1986).

1.3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
Στην πραγματικότητα, η εφηβεία δεν ταυτίζεται με το βιολογικό φαινόμενο της
ήβης, δηλαδή το σύνολο των βιοσωματικών αλλαγών που συμβαίνουν μετά το 10ο
έτος της ηλικίας και οδηγούν το άτομο σταδιακά στη βιολογική ωρίμανση του
ενηλίκου. Ο ερχομός της εφηβείας προαναγγέλλεται από τις βιοσωματικές αλλαγές
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της ήβης που είναι ένα αναπόφευκτο βιολογικό φαινόμενο, ενώ η εφηβεία είναι ένα
πολιτισμικό δημιούργημα του βιομηχανικού δυτικού κυρίως πολιτισμού, που
εμποδίζει την απότομη μετάβαση του παιδιού στην ενήλικη ζωή, όπου θα αναλάβει
τον ρόλο και τις ευθύνες ενός ενήλικου ατόμου. Κατά την εφηβεία λοιπόν είναι
προφανές ότι αυξάνονται δραματικά οι κοινωνικές απαιτήσεις οι οποίες
συνδυασμένες με τις αλλαγές και τις κατακτήσεις στο βιοσωματικό και γνωστικό
τομέα, καθορίζουν ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους τους οποίους πρέπει να
επιδιώξει και να επιτύχει ο έφηβος για να νιώθει ολοκληρωμένος.
Οι στόχοι αυτοί παραθέτονται παρακάτω:
Στόχος πρώτος: γνωριμία και αποδοχή της νέας μορφής του σώματος και
διαχείριση των νέων σωματικών, νοητικών και ψυχικών ικανοτήτων του με
αποτελεσματικότητα.
Στόχος δεύτερος: απόκτηση ψυχολογικής και συναισθηματικής αυτονομίας από
τους γονείς και άλλους ενηλίκους.
Στόχος τρίτος: διαμόρφωση σχέσεων αμοιβαιότητας με τους συνομηλίκους και
των δύο φύλων και διαμόρφωση μιας ώριμης ετερόφυλης σχέσης.
Στόχος τέταρτος: απόκτηση ικανότητας για ενεργό συμμετοχή του εφήβου στην
κοινωνική και πολιτική ζωή.
Στόχος πέμπτος: εξασφάλιση της πορείας για οικονομική ανεξαρτησία για το
μέλλον του με τη σωστή επιλογή επαγγέλματος.
Στόχος έκτος: διαμόρφωση ενός αξιόλογου συστήματος και φιλοσοφία ζωής ώστε
να αποκτήσει αυτό που ο Erikson αποκαλεί ταυτότητα του ΕΓΩ.
Για την κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένας έφηβος θα
αναφερθούν οι βασικές παράμετροι της ψυχοσωματικής ανάπτυξης του παιδιού με
έμφαση στις ιδιαιτερότητες της εφηβικής ηλικίας, και ειδικότερα στη σωματική,
νοητική, ψυχολογική, συναισθηματική και σεξουαλική ανάπτυξη.
(Παρασκευόπουλος Ι.Ν(1984), Cole M & Cole S(2002), Tριανταφύλλου Τ(1998).

1.3.1.Α. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο τομέας της σωματικής ανάπτυξης είναι εκείνος, που θα επηρεάσει
αποφασιστικά τις υπόλοιπες εξελίξεις της εφηβικής ηλικίας. Ο έφηβος ασχολείται
υπερβολικά με την εμφάνιση του και επιζητά συνεχώς την επιδοκιμασία και την
επιβεβαίωση από το περιβάλλον του ως δείγμα αποδοχής και υποστήριξης. Η
σωματική ανάπτυξη δεν γίνεται συγχρόνως για όλα τα όργανα. Αρκετές φορές
παρουσιάζονται δυσαναλογίες ανάπτυξης και σωματικές μειονεξίες, που συχνά
γίνονται αιτίες για την αποξένωση και την εχθρότητα προς τους
<<φυσιολογικούς>> συνομηλίκους.
Η απότομη ανάπτυξη του αναστήματος, ακολουθείται από την μυϊκή ανάπτυξη
αλλά και την αυξημένη ανάγκη για κατανάλωση ενέργειας από τον οργανισμό,
έχοντας ως αποτέλεσμα την εύκολη σωματική κόπωση.
Η λειτουργία των ενδοκρινών αδένων συνοδεύεται από έντονες και φυσιολογικές
συναισθηματικές διαταραχές που απαιτούν προσαρμογή όχι μόνο από τον έφηβο
αλλά και από εκείνους που φροντίζουν για την αγωγή και μόρφωση του. Επίσης η
λειτουργία των ενδοκρινών αδένων καθορίζει την ανάπτυξη των πρωτευόντων και
δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου. Τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά
αναφέρονται κυρίως στα έσω και έξω γεννητικά όργανα και τα δευτερεύοντα
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χαρακτηριστικά αναφέρονται στην διαφορική ανάπτυξη (μέγεθος, τρίχωση) των
διαφόρων μερών του σώματος, την λειτουργία των αδένων και την οξύτητα της
φωνής.
Η έμμηνος ρύση για τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή και πρέπει να
είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για αυτήν.
Όλες αυτές οι βιοσωματικές αλλαγές προκαλούν στον έφηβο ψυχολογικές
αντιδράσεις, φόβους και ανησυχίες για την εικόνα του. Η κεντρική θέση που
κατέχει το σώμα στη γενικότερη εικόνα που σχηματίζει ο έφηβος για τον εαυτό του,
φαίνεται από το γεγονός ότι τείνει να επαναξιολογείται κυρίως με βάση τα
σωματικά του χαρακτηριστικά. Συχνά χρησιμοποιεί ως πρότυπο, προς το οποίο
συγκρίνει τον εαυτό του, ορισμένα κοινωνικά στερεότυπα-ινδάλματα. Το πρότυπο
αυτό βρίσκει συγκεκριμένη έκφραση συνήθως στους δημοφιλείς <<αστέρες>> του
καλλιτεχνικού κόσμου ή του αθλητισμού. Όσο πιο πολλές και πιο μεγάλες
αποκλίσεις βρίσκει ο έφηβος ανάμεσα στο κυρίαρχο πρότυπο και στο δικό του
σώμα, τόσο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να του δημιουργηθεί άγχος, ανησυχία και
απογοήτευση.
Οι φόβοι και οι ανησυχίες, που συχνά βιώνει ένας έφηβος για την σωματική
του ανάπτυξη εντοπίζονται σε δύο τομείς:
1.Στην σωματική διάπλαση και εμφάνιση.
2.Στην σεξουαλική ικανότητα και καταλληλότητα.
Ο έφηβος ο οποίος δεν έχει ενημερωθεί για τις τεράστιες διαφορές που
υπάρχουν μεταξύ των ατόμων, τόσο στο χρόνο έναρξης όσο και στο ρυθμό της
ανάπτυξης, διατρέχει τον κίνδυνο να θεωρεί κάθε απόκλιση που διαπιστώνει στην
ανάπτυξη του ως οριστική και όχι, όπως συνήθως συμβαίνει ως παροδική. Για
αυτό τον λόγο βασικός παράγοντας για μια ορθή τοποθέτηση του εφήβου απέναντι
στις βιοσωματικές αλλαγές της ήβης, είναι η έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση του
για την φύση των αλλαγών και το χρονοδιάγραμμα που ακολουθούν.
Τέλος κάθε πραγματική οργανική ανωμαλία ή πρόβλημα υγείας είναι πιθανό
να παρεμποδίσει την ομαλή εκπαιδευτική και κοινωνική ανάπτυξη του εφήβου και
έχει συχνά αντίκτυπο στις επιδόσεις του στα μαθήματα και τον αθλητισμό.
(Παρασκευόπουλος Ι.Ν(1984), Cole M & Cole S(2002), Tριανταφύλλου Τ(1998).

1.3.1.Β. ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η εξέλιξη της νοητικής ικανότητας είναι σημαντική μεταξύ των 12 έως 18
χρόνων. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την αφηρημένη σκέψη. Σύμφωνα με
τα στάδια νοητικής ανάπτυξης των εφήβων του J. Piaget στην τυπική αφηρημένη
σκέψη του εφήβου, δομικό στοιχείο της σκέψεις είναι:
1.Οι προτάσεις, η αλήθεια των οποίων κρίνεται με βάση την λογική τους δομή, και
όχι κατά ανάγκη με βάση πραγματικό, συγκεκριμένο περιεχόμενο.
2.Η συνεχής και εντατική χρήση αφηρημένων εννοιών και συμβόλων.
Οι έφηβοι εφαρμόζουν την αφηρημένη σκέψη σε όλους τους τομείς της ζωής
τους,με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία, όσο μεγαλώνουν αλλά και όσο περισσότερο
ασχολούνται με την χρήση της. Διευκολύνονται από την συνεχή γλωσσική
ανάπτυξη, από την παράλληλη εξέλιξη της προσωπικότητας με προσωπικές
καθημερινές κατακτήσεις σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και από την
συνεχή αύξηση της νοημοσύνης τους.
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Οι νοητικές αλλαγές όμως έχουν και προεκτάσεις ανεπιθύμητες. Ο έφηβος
έχει την τάση να μην ικανοποιείται με την κατάσταση γύρω του και να αναζητά
συνεχώς τρόπους αλλαγής. Αρέσκεται να πλάθει όνειρα και εκδηλώνει την
επιθυμία φυγής, θέληση να δημιουργήσει κάτι νέο από αντίδραση προς ότι ισχύει
και την ανάγκη να επιβεβαιώσει την προσωπικότητα του με πρωτοτυπία και
αυθεντικότητα. Η κατάσταση αυτή συχνά γεννά αντιπαλότητα προς τους γονείς,
τους οποίους χαρακτηρίζει οπισθοδρομικούς. Αισθάνεται ανώτερος γιατί θεωρεί
ότι δεν παρεμποδίζεται από συμβατικότητα και ρουτίνα όπως εκείνοι. Συχνά όμως
ακόμα και νοητικά ευφυείς έφηβοι αποβαίνουν θύματα φιλοδοξιών των γονέων
τους και των καθηγητών τους, οι οποίοι παραγνωρίζουν τις κλίσεις και τις
ιδιαίτερες ανάγκες τους και καλλιεργούν ανταγωνιστικό κλίμα προς τους
συνομηλίκους τους με δυσμενή αποτελέσματα στην διάθεση τους και στην ψυχική
υγεία τους καθώς και στην ομαλή τους πορεία προς την ενηλικίωση.
(Cole M & Cole S (2002), Παρασκευόπουλος Ι.Ν (1984), Μάνος Κ (1986).

1.3.1.Γ. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στην διάρκεια της εφηβείας επέρχεται φυσιολογικά η ολοκλήρωση της
σεξουαλικής ανάπτυξης. Οι νέες ορμόνες που εκκρίνονται, μαζί με την αλματώδη
νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη, επενεργούν στην συμπεριφορά
συντελώντας στη δημιουργία ειδικών ορμών, ενδιαφερόντων και συναισθημάτων
που συνιστούν την ετερόφυλη σεξουαλική έλξη. Το ερωτικό συναίσθημα είναι το
αίτιο που ωθεί τους νέους σε σχέσεις διαφορετικές από εκείνες της απλής παρέας.
Το συναίσθημα αυτό περιλαμβάνει την ψυχική και σωματική έλξη η οποία ορίζεται
ως βιολογική ορμή και είναι απαραίτητη για την διαιώνιση του είδους.
Στον άνθρωπο η σεξουαλική ορμή εξυψώνεται σε βασική συνισταμένη της
ζωής και σχετίζεται με την ολοκλήρωση του ατόμου και την αρμονική ενσωμάτωση
του στην κοινωνία. Η σεξουαλική ολοκλήρωση είναι απαραίτητη για την ομαλή
εξέλιξη του εφήβου. Συχνά προβληματικές ψυχοπαθολογικές καταστάσεις είναι
συνδεδεμένες με την αποτυχία της σεξουαλικής ζωής.
Η βιολογική ολοκλήρωση της σεξουαλικής πράξης έρχεται φυσιολογικά μετά
την αρμονική ψυχική επαφή συνήθως κατά την περίοδο της όψιμης εφηβείας και
αργότερα, ενώ κάθε άλλη σεξουαλική αναζήτηση δεν προωθεί την συναισθηματική
ατομική ολοκλήρωση και δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα. Στην σημερινή
εποχή οι κίνδυνοι εκτός από ψυχικοί είναι και καθαρά βιολογικής αιτιολογίας.
Πολλοί έφηβοι έχουν την πρώτη τους σεξουαλική εμπειρία κατά την μέση εφηβεία
και λόγω της ανεπαρκούς σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, αυξάνονται οι κίνδυνοι
περιπτώσεων ανεπιθύμητων κυήσεων και προσβολής των εφήβων από διάφορα
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
Λίγοι έφηβοι βιώνουν και ομοσεξουαλικές σχέσεις και σε ορισμένους γεννιέται
το ερώτημα αν είναι ετερόφυλοι ή ομοφυλόφιλοι. Όπως προκύπτει λοιπόν η
ενημέρωση και η αποτελεσματική καθοδήγηση σε θέματα που έχουν σχέση με το
σεξ από όλους τους αρμόδιους φορείς(σχολείο, οικογενειακό περιβάλλον) παίζει
καταλυτικό ρόλο στην ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του εφήβου.
(Cole M & Cole S (2002), Mάνος K (1986), Herbert M (1996).
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1.3.1.Δ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι μεταβολές που παρατηρούνται στους ενδοκρινείς αδένες κατά την εφηβική
ηλικία ευθύνονται για την συναισθηματική αστάθεια που επηρεάζει την όλη ψυχική
διάθεση και συμπεριφορά του εφήβου. Οι νέες ορμόνες που εκκρίνονται ενεργούν
στην συμπεριφορά μεταβάλλοντας την ένταση και τον τόνο των συναισθημάτων
καθιστώντας το άτομο πιο ευσυγκίνητο. Στην επίδραση των ορμονών πρέπει να
αποδοθεί επίσης και η γενική αλλαγή διάθεσης του εφήβου, η υπερευαισθησία
του, η νευρικότητα του, η συναισθηματική υπερένταση, η νωθρότητα και η
κακοκεφιά. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις αλλαγές στο γνωστικό
επίπεδο προκαλούν ποικίλες ψυχολογικές και συναισθηματικές αντιδράσεις.
Οι πιο συνήθεις ψυχολογικές και συναισθηματικές αντιδράσεις του εφήβου
είναι οι εξής:
Εμφανίζει τάση και επιθυμία προς απομόνωση, αποφεύγει τις ομαδικές
δραστηριότητες τόσο της οικογένειας όσο και των συνομηλίκων του.
Δείχνει αποστροφή προς την εργασία, συχνά επικαλείται κούραση όσον αφορά
την εκτέλεση των υποχρεώσεων του. Η απροθυμία αυτή για εργασία πηγάζει από
την ταχεία βιοσωματική ανάπτυξη κατά την οποία απαιτείται μεγάλη διαθεσιμότητα
ποσών ενέργειας.
Νιώθει πλήξη και αδιαφορία για τις μέχρι πρότινος ασχολίες του.
Εμφανίζει νευρικότητα και ανησυχία, βρίσκεται διαρκώς σε υπερένταση και δεν
συγκεντρώνει την προσοχή του σε ένα έργο.
Έχει αυξημένη ευσυγκινησία, απογοητεύεται εύκολα και ξεσπάει σε κλάματα με
την παραμικρή αφορμή.
Αντιδρά έντονα και έχει εχθρική στάση προς όλους, προβάλει αντιρρήσεις
συνεχώς, προκαλεί αντιδικίες και καυγάδες για εντελώς ασήμαντα πράγματα, είναι
ζηλόφθονος προς τα αδέρφια του και κρίνει αδιάκριτα τους πάντες.
(Παρασκευόπουλος Ι.Ν(1984), Μάνος Κ(1986), Herbert M(1996).
Αντιστέκεται σε κάθε μορφή εξουσίας (γονική, σχολική και πολιτική).
Ασχολείται υπερβολικά με σεξουαλικά θέματα(παρακολουθεί ακατάλληλες
ταινίες). Κυρίως από ανάγκη να γνωρίσει το σώμα του.
Δείχνει υπέρμετρη αιδώ σαν επακόλουθο της απότομης αλλαγής του εφηβικού
σώματος την οποία προσπαθεί να αποκρύψει από φόβο στις αρνητικές κριτικές.
Εμφανίζει έλλειψη αυτοπεποίθησης, εκφράζει συναισθήματα αβεβαιότητας και
ανασφάλειας, ιδίως κατά την ελλειπή αποδοχή γονικής και κοινωνικής στήριξης.
Λόγω των παραπάνω ψυχολογικών συναισθηματικών αντιδράσεων
εμπλέκεται σε συγκρούσεις και στρεσογόνες καταστάσεις, από τις οποίες
ασυνείδητα προσπαθεί να προφυλαχθεί ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς
άμυνας οι οποίοι απορυθμίζονται παρακάτω:
1.Συναισθηματική απομόνωση. Ο έφηβος μειώνει τις εντάσεις και το άγχος
παραμένοντας συναισθηματικά αμέτοχος και απόμακρος.
2.Φυγή. Ο έφηβος αποφεύγει δυσάρεστες καταστάσεις που απαιτούν
ανταγωνισμό.
3.Ονειροπόληση. Είναι ένα μέσο για τον έφηβο να δώσει διέξοδο στον έντονο
συναισθηματισμό του, δημιουργώντας έναν ιδανικό φανταστικό κόσμο στον οποίο
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θα ήθελε να ζει.
4.Εκλογίκευση. Με την εκλογίκευση ο έφηβος δικαιολογεί τις πράξεις του
μειώνοντας την ασυμφωνία ανάμεσα στην συμπεριφορά και στις νοητικές
δραστηριότητες. Ο έφηβος εφευρίσκει ορθολογικές επινοήσεις για μη αποδεκτές
κοινωνικά πράξεις του.
5.Προβολή. Με αυτήν την διαδικασία ο έφηβος προβάλει και αναγνωρίζει σε
άλλους σκέψεις, συναισθήματα, κίνητρα και αντιδράσεις και άλλα δικά του στοιχεία
για να αποφύγει τις συγκρούσεις που αυτά του προκαλούν.
6.Μετάθεση-Μετατόπιση. Η μετάθεση συνεπάγεται μετατόπιση συναισθημάτων ή
προσχεδιασμένων ενεργειών από το άτομο, προς το οποίο είχαν αρχικά
σχεδιάσει να στραφούν, σε κάποιο άλλο άτομο ή αντικείμενο.
Η χρήση των μηχανισμών άμυνας του ΕΓΩ, προσφέρει στον έφηβο καταφύγιο
από αγχογόνες καταστάσεις. Επίσης η ανακάλυψη και η ανάλυση των μηχανισμών
που χρησιμοποιούνται από τον κάθε έφηβο μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά
στην επίλυση των προβλημάτων του.
(Παρασκευόπουλος Ι.Ν(1984), Μάνος Κ(1986), Herbert M(1996).

1.3.1.Ε.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
(ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ)
Οι νέοι αναπτυξιακοί στόχοι της εφηβείας απαιτούν αλλαγές και
αναδιοργάνωση στην προσωπικότητα του εφήβου. Επίσης αξιοσημείωτες αλλαγές
πραγματοποιούνται στις σχέσεις του με τους συνομηλίκους του αλλά και με την
κοινωνία γενικότερα. Ο έφηβος παρουσιάζει κριτική διάθεση και αμφισβητεί έντονα
τα κοινωνικά δεδομένα. Εμφανίζει ριζοσπαστικές και μεταρρυθμιστικές ανησυχίες
οι οποίες συχνά των οδηγούν να επιδίδεται σε εκπονήσεις νέων θεωρητικών
μοντέλων ζωής καθώς και στο να επινοεί εναλλακτικές λύσεις για τα κοινωνικά,
πολιτικά και ατομικά προβλήματα. Τα νέα γνωστικά επιτεύγματα του εφήβου είναι
υπεύθυνα για τον τρόπο τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τον εαυτό του ο
έφηβος. Συνυπεύθυνη είναι επίσης και η νέα ικανότητα του να χρησιμοποιεί
αφηρημένα συνδυαστικά σχήματα τα οποία συνήθως αντίκεινται στην
πραγματικότητα. Ακόμα ο έφηβος αισθάνεται ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση από
την πραγματικότητα προς τον ιδανικό κόσμο. Οι συγκρίσεις αυτές μπορεί να τον
οδηγήσουν σε κατάθλιψη και απογοήτευση ή να τον οδηγήσουν στο να τάσσεται
μαχητικά υπέρ των ανθρωπιστικών σκοπών για τους οποίους θα μάχεται με ζήλο.
Η σημαντικότητα μιας ομάδας στην κοινωνικοποίηση του εφήβου καθορίζεται
κυρίως με κριτήριο την κοινωνική στήριξη που του παρέχει. Η κοινωνική στήριξη
αναφέρεται στο ενδιαφέρον, την αποδοχή και την βοήθεια που του προσφέρει η
οποία είναι αναγκαία για την θετική αυτοεκτίμηση και αυτοεικόνα του εφήβου, ώστε
να μπορέσει να αναπτυχθεί φυσιολογικά με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση και να
καταφέρει να δομήσει φυσιολογικές κοινωνικές σχέσεις.
Οι γονείς με την αγάπη, την φροντίδα, την στήριξη, την σωστή καθοδήγηση
και προστασία αποτελούν σημαντικό παράγοντα κοινωνικοποίησης. Ένας ακόμα
σημαντικός παράγοντας είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συχνά αναπληρώνουν το
κενό στη σχέση του εφήβου με τους γονείς. Ο εκπαιδευτικός έχει καθήκον να
αποδέχεται τον έφηβο μαθητή και να τον ενθαρρύνει να ανακαλύψει μόνος του τις
δυνατότητες του. Τέλος ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας κοινωνικοποίησης
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είναι η στήριξη από τους συνομηλίκους. Οι υποστηρικτικές σχέσεις μεταξύ των
εφήβων συνδέονται με υψηλότερη αυτοεκτίμηση, θετικότερες αντιλήψεις και
χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης.
(Tριανταφύλλου Τ(1998), Cole M & Cole S(2002), Herbert M(1996), Kαψάλης
Α(2003), Μακρή Μπότσαρη Ε(2001).

1.3.1.Ε.1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΓΟΝΕΙΣ
Ο έφηβος εκδηλώνει έντονη αμφισβήτηση προς τους γονείς και σε κάθε άλλη
μορφή αυθεντίας σε αντίθεση με το παιδί της προεφηβικής ηλικίας το οποίο
βρίσκεται σε μια συμβατική εξάρτηση μαζί τους. Επίσης ο έφηβος βιώνει έντονες
ασυμφωνίες με τα ιδεαλιστικά σχήματα των γονέων με αποτέλεσμα την προβολή
αντίστασης στις συμβουλές και στις προτροπές τους προτείνοντας συχνά
εναλλακτικές λύσεις. Αρκετά συχνά ακόμα ενοχοποιούν τους ίδιους τους γονείς για
υποκριτικές στάσεις αφού διαπιστώνουν τις περισσότερες φορές διαφορές
ανάμεσα στις αξίες που πρεσβεύουν και στις πράξεις της καθημερινότητας τους.
Παρά όμως τις προσπάθειες ανεξαρτητοποίησης του εφήβου από το
οικογενειακό περιβάλλον, αυτό εξακολουθεί να συμβάλλει θετικά στην αγωγή και
στην κοινωνικοποίηση του παιδιού κατά την εφηβεία. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά
την περίοδο της φοίτησης του εφήβου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκείνος
συνεχίζει να μένει και να ζει στο σπίτι των γονέων και συνεχίζει να παραμένει
συναισθηματικά, κοινωνικά και οικονομικά εξαρτημένος από την οικογένεια. Στην
οικογένεια προέχει η ικανοποίηση των βασικών βιοτικών αναγκών του καθώς και
των αναγκών του αγάπη, ασφάλεια, αποδοχή και ολοκλήρωση. Τέλος ως
κοινωνική ομάδα η οικογένεια παρουσιάζει ορισμένα εντελώς ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τα οποία είναι τα εξής:
Η προσωποκεντρικότητα
Η αμεσότητα
Η συχνότητα
Η διάρκεια των επαφών και σχέσεων
Το ομαδικό πνεύμα των μελών που την απαρτίζουν.
(Μάνος Κ(1986), Καψάλης Α(2003), Cole M & Cole S(2002), Dolto F & Dolto
T(2007), Kαπάτου Α(2007).

1.3.1.Ε.2. ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΙ-ΠΑΡΕΕΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε γενικές γραμμές η κοινωνική στήριξη αναφέρεται στην προσφερόμενη
εκτίμηση, φροντίδα ή βοήθεια που το άτομο νιώθει ότι λαμβάνει από διάφορες
πηγές. Η στήριξη αυτή μπορεί να είναι υλική ή συναισθηματική ή να έχει την μορφή
πληροφοριών. Όσο ισχυρότερη είναι η συνάφεια της αυτοεκτίμησης που
προσφέρεται στο άτομο από κάποια πρόσωπα του κοινωνικού του περίγυρου,
τόσο πιο σημαντικά γίνονται τα πρόσωπα αυτά για το άτομο.
Η ομάδα των συνομηλίκων έχει μεγάλη σημασία για τον έφηβο καθώς ο
έφηβος προσπαθεί να αποκτήσει την αυτονομία του από το γονεϊκό περιβάλλον. Η
παρέα του εφήβου παρέχει στον ίδιο την ευκαιρία να πειραματιστεί με ενήλικους
κοινωνικούς ρόλους και νέες συμπεριφορές σε ένα πλαίσιο το οποίο θα
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διευκολύνει την ανάπτυξη της ταυτότητας του εαυτού του. Μια βασική δυνατότητα
που επίσης προσφέρει η ομάδα των συνομηλίκων στον έφηβο είναι η φυσιολογική
αλληλεπίδραση των δύο φύλων. Κατά την πρώτη περίοδο της εφηβικής ηλικίας
υπάρχει αυστηρός διαχωρισμός των δύο φύλων, ενώ κατά τη διάρκεια της μέσης
εφηβείας αρχίζει η διαπροσωπική σύνδεση που θα οδηγήσει τον έφηβο σιγά σιγά
στην οικοδόμηση ετερόφυλων σχέσεων.
Μία ερμηνεία για την σημαντικότητα της ομάδας των συνομηλίκων είναι εκείνη
κατά την οποία επιτυγχάνεται συχνά η συμπλήρωση των κενών που αφήνει η
οικογένεια σε περιπτώσεις όπου οι γονείς έχουν αποτύχει στον ρόλο που τους
ανήκει, δηλαδή της ικανοποίησης των ψυχολογικών, κοινωνικών και βιοτικών
αναγκών των παιδιών τους. Σε ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα η ευρύτερη ομάδα
των συνομηλίκων είναι κρίσιμη για την αυτοεκτίμηση του εφήβου. Είναι βέβαιο ότι
οι γονείς γίνονται λιγότερο σημαντικοί στα μάτια του εφήβου όσο περνάνε τα
χρόνια και η σχέση του με τους συνομηλίκους είναι εκείνη που πλέον δεσπόζει στη
ζωή τους σε αυτή την ηλικία, στην πορεία της κοινωνικοποίησης του και στην
αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας του ΕΓΩ του.
Κάθε άτομο έχει ανάγκη για θετική εκτίμηση από πρόσωπα, τα οποία το ίδιο
το άτομο θεωρεί σημαντικά στη ζωή του. Κατά τον Rogers βασική προϋπόθεση
για την ανάπτυξη θετικής αυτοεκτίμησης δεν είναι μόνο η θετική αυτοεκτίμηση από
τους άλλους, αλλά και η άνευ όρων αποδοχή, δηλαδή η πλήρης αποδοχή του
ατόμου με τις όποιες εμπειρίες και συμπεριφορά του, χωρίς καμία διάθεση κριτικής
αξιολόγησης ή κτητικής και δεσποτικής τάσης. Τέλος η παρέα γίνεται το βοηθητικό
εγώ του εφήβου, ρυθμίζοντας το άγχος και την αυτοεκτίμηση του. Ακόμα ελέγχει,
καθοδηγεί και θέτει καινούργια κριτήρια και πρότυπα συμπεριφοράς συχνά
αντίθετα με τα παλιά. Το να ανήκει στην παρέα σημαίνει για τον έφηβο απόκτηση
μιας προσωρινής ταυτότητας για να αναγνωρίζεται από τους άλλους, μέχρι να
κατακτήσει μια διαρκή και στερεή αίσθηση του εαυτού του.
(Καπάτου Α(2007), Τσιάντης Γ, Μανωλόπουλος Σ(1986), Πτυχιακή εργασία
Κωνσταντίνου Κ(1993), Καψάλης Α(2003), Dolto F & Dolto T(2007).
Τον ελεύθερο χρόνο του ένας έφηβος τον περνάει συνήθως απομονωμένος
στο δωμάτιο του ακούγοντας την μουσική που του ταιριάζει και βλέποντας
ατελείωτες ώρες τηλεόραση. Επίσης μία άλλη δραστηριότητα που απασχολεί τον
ελεύθερο χρόνο του εφήβου είναι η πολύωρη ενασχόληση με τον υπολογιστή
παίζοντας παιχνίδια συνήθως με περιεχόμενο βίας ή σερφάροντας στο διαδίκτυο.
Τέλος η πιο ωραία συνήθεια του εφήβου είναι να βρίσκεται αρκετές ώρες με την
παρέα του και να επισκέπτονται χώρους διασκέδασης.
Η ψυχαγωγία του εφήβου και γενικότερα η χρήση του ελεύθερου χρόνου του
έγινε πολλές φορές στόχος επικρίσεων από τους ενήλικες είναι δε η συχνότερη
αιτία συγκρούσεων μεταξύ γονέων και εφήβων. Κατά πόσο όμως ο ελεύθερος
χρόνος και η ψυχαγωγία του εφήβου αποτελεί πρόβλημα ή όχι εξαρτάται από το
πως αντιμετωπίζει και αντιλαμβάνεται ο καθένας το θέμα αυτό.
Γενικά είναι αλήθεια ότι η ψυχαγωγία του εφήβου έχει εμπορικοποιηθεί σε
μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν έφηβοι που κάνουν πολύ καλή διαχείριση του
ελεύθερου χρόνου τους ενώ υπάρχουν και εκείνοι που δημιουργούν προβλήματα ,
αφιερώνοντας μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους ανεξέλεγκτα στην
βιομηχανοποιημένη ψυχαγωγία που άφθονα τους προσφέρει η κοινωνία μας. Η
πλειοψηφία αυτών των εφήβων είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έλαβαν την κατάλληλη
καθοδήγηση , υποστήριξη και συμπαράσταση από το γονικό , οικογενειακό και
κοινωνικό περιβάλλον. Οι τρεις αυτοί φορείς μαζί με το κράτος και το σχολείο
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έχουν την σημαντικότερη και πρωταρχική ευθύνη για την σωστή διαπαιδαγώγηση
και καθοδήγηση της νεολαίας , έτσι ώστε να τους προσφέρει εναλλακτικές
ευκαιρίες για υγιή και υψηλού επιπέδου ψυχαγωγία με πνευματικό και κοινωνικό
περιεχόμενο.
(Καπάτου Α(2007), Τσιάντης Γ, Μανωλόπουλος Σ(1986), Πτυχιακή εργασία
Κωνσταντίνου Κ(1993), Καψάλης Α(2003), Dolto F & Dolto T(2007).

1.3.1.Ε.3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το σχολείο είναι ο κοινωνικός θεσμός ο οποίος έχει την ευθύνη για την
μετάδοση και την επίσημη βεβαίωση της γνώσης. Στόχος του σχολικού
περιβάλλοντος είναι να μεταδίδονται οι απαραίτητες γνώσεις στους μαθητές έτσι
ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να αναπτύξουν ικανότητες , δεξιότητες
και ρόλους που είναι απαραίτητοι για την μετέπειτα κοινωνική ζωή τους και για την
διατήρηση των κανόνων που διέπουν την κοινωνία , επίσης βασικό στόχο του
σχολείου αποτελεί και η σταδιακή απόκτηση επιστημονικών και τεχνολογικών
γνώσεων από τους μαθητές , έτσι ώστε να είναι ικανοί για την στελέχωση των
θέσεων εργασίας στην μετέπειτα επαγγελματική πορεία τους.
(Conger I (1981), Γκότοβος Α (1996), Μυλωνάς Θ (1998), Καζάζη Ρ (1993).
Μέσα από το σχολείο οι μαθητές αποκτούν την πρώτη επαφή με τις σχέσεις
που επικρατούν και χαρακτηρίζουν τον εργασιακό χώρο , καθώς η σχολική τάξη
είναι ο καθρέφτης του κοινωνικού συστήματος. Οι μαθητές μαθαίνουν να
προσαρμόζονται, να σέβονται και να υπακούν σε συγκεκριμένους κανόνες, αξίες
και όρια που εκφράζουν την Ιεραρχική δομή του σχολείου.
Ο εκπαιδευτικός αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς εφόσον είναι ο
συνδετικός κρίκος μεταξύ της διοικητικής αρχής του εκπαιδευτικού συστήματος και
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των μαθητών, έτσι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το
εκπαιδευτικό σύστημα κατευθύνονται από το δάσκαλο προς τους μαθητές με
αποτέλεσμα την δημιουργία μιας παιδαγωγικής σχέσης που ερμηνεύεται από τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
Είναι αμφίδρομη
Ρυθμίζεται και επηρεάζεται από τις αλληλεπιδράσεις δασκάλου-μαθητή.
Χαρακτηρίζεται από ασταθή ισορροπία. Διαρκώς αυτοπροσαρμόζεται με βάση
την συμπεριφορά και των δύο πλευρών.
Είναι δυναμική και ψυχοσυγκρουσιακή.
Έχει παιδευτικό και κατευθυντήριο χαρακτήρα.
Αναπτύσσεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και εντός συγκεκριμένων
εξωτερικών συνθηκών.
Τριγωνική σχέση ανάμεσα στο δάσκαλο-τον μαθητή και την τάξη.
(Conger I (1981), Γκότοβος Α (1996), Μυλωνάς Θ (1998), Καζάζη Ρ (1993).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
2.1 ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΦΗΒΕΙΑ
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο, ένα παιδί το οποίο
βρίσκεται στην εφηβεία βιώνει σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές.
Εξαιτίας των αλλαγών αυτών εμφανίζει την ανάγκη να εκφράσει τις αγωνίες και τις
εσωτερικές συγκρούσεις του. Αρκετές φορές η περίοδος αυτή εκδηλώνεται με
τεράστιες δυσκολίες στην επικοινωνία, εμφανίζονται μεγάλες αντιδράσεις και
κόντρες. Ένα μικρό ποσοστό των εφήβων κατά την περίοδο αυτή εκδηλώνει
επικίνδυνες συμπεριφορές οι οποίες εκφράζονται με βία, παρορμητικότητα και
εγκληματικότητα. Ο έφηβος ο οποίος δεν βλέπει διέξοδο στις αλλαγές και στα
προβλήματα που αντιμετωπίζει, λόγω της προσωπικής κρίσης, του άγχους και του
φόβου που βιώνει, κλείνεται στον εαυτό του νιώθοντας απόγνωση, με αποτέλεσμα
να θέτει τον εαυτό του από αντίδραση σε κινδύνους και ρίσκα, με απώτερο σκοπό
να φτάσει και να ξεπεράσει τα όρια του. Άλλες φορές συμπεριφέρεται άσχημα
θεωρώντας ότι είναι μια μορφή τιμωρίας προς τον εαυτό του και θέτει τη σωματική
υγεία του σε κίνδυνο. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να θεωρηθεί και ως ξέσπασμα.
Επικίνδυνη συμπεριφορά παρατηρείται και στο οικογενειακό-κοινωνικό
περίγυρο, όταν υπάρχει σύγκρουση η οποία είναι πέρα από τα όρια της κλασικής
σύγκρουσης μεταξύ γονιού και εφήβου. Όπως για παράδειγμα: φυγή από το σπίτι,
σκασιαρχείο, βιαιοπραγία εναντίον κάποιου καθηγητή.
Σημαντικό ρόλο έχουν και οι παρέες με τις οποίες συναναστρέφεται ένας
έφηβος. Η διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα
να επηρεαστεί από ομάδες συνομηλίκων και παρέες που ο χαρακτήρας τους έχει
σαν κυρίαρχο στοιχείο μια λανθασμένη πορεία της προσωπικής εξέλιξης.
(http://now24.gr/i-dyskoli-efibeia/).

2.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ ΣΕ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
Οι παράγοντες που οδηγούν έναν έφηβο στο να ακολουθήσει επικίνδυνες
συμπεριφορές αντλούνται κυρίως από την ανάπτυξη του εφήβου η οποία
αναλύθηκε στο παραπάνω κεφάλαιο. Τους παράγοντες αυτούς είναι δύσκολο να
τους εντοπίσει με ακρίβεια κάποιος για αυτό κυρίως διαχωρίζονται στις εξής
κατηγορίες οι οποίες είναι:
 Βιολογικοί παράγοντες
 Ατομικοί παράγοντες
 Οικογενειακοί παράγοντες
 Κοινωνικοί παράγοντες
(Κωνσταντίνου Κ. 1993).
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2.2.1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Σημαντική θέση για την εκδήλωση επικίνδυνων και παραβατικών
συμπεριφορών κατέχουν οι βιολογικοί παράγοντες. Τα γονίδια κληρονομούνται
από τους γονείς. Η γενετική προίκα εκδηλώνεται με έναν έμμεσο τρόπο. Ένας
έφηβος μπορεί να έχει κληρονομήσει από τους προγόνους του τα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας τα οποία τον καθιστούν επιρρεπή στη διάπραξη
παραβάσεων και επικίνδυνων συμπεριφορών κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
Παρόλα αυτά η γενετική προδιάθεση δεν είναι επαρκής ώστε να μεταστρέψει
κάποιον στην διάπραξη αυτών των πράξεων. Ένας άλλος βιολογικός παράγοντας
είναι οι γενετικές ανωμαλίες οι οποίες έπειτα από αρκετές εγκληματολογικές
έρευνες, έχει αποδειχθεί ότι τα άτομα τα οποία τις έχουν και ειδικά τα άτομα με
σύνδρομο ΧΥΥ είναι πιθανό να υιοθετήσουν παραβατικές συμπεριφορές, εξαιτίας
της μεγάλης σωματικής διάπλασης και του μικρού δείκτη ευφυΐας που
παρουσιάζουν. Υπεύθυνες είναι επίσης άλλες οργανικές δυσλειτουργίες όπως οι
ενδοκρινικές διαταραχές, η χρησιμότητα των οποίων βοηθάει στο να εξηγήσουν
την υιοθέτηση μιας μελλοντικής εγκληματικής συμπεριφοράς, οι αδενικές
δυσλειτουργίες, οι οποίες παρεμβαίνουν είτε με συστηματικό τρόπο είτε τυχαία και
προσωρινά. Τέλος έχουν προταθεί επίσης υποθέσεις ενδεχόμενης σχέσεις μεταξύ
ανώμαλης λειτουργίας του εγκεφάλου και παραβατικότητας.(Κωνσταντίνου Κ.
1993)

2.2.2. ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Α. Φύλο
Η αναφορά στον παραβατικό ανήλικο συνήθως παραπέμπει στον άρρενα
ανήλικο. Αυτό συμβαίνει διότι ήδη στην ηλικία κατά την οποία οι ανήλικοι
λαμβάνουν την ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση τους, η ανατροφή και η
διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών διαφέρει από αυτή των αγοριών. Τα κορίτσια
υποδύονται έναν ρόλο που επιτάσσουν συγκεκριμένοι θεσμοί, στον οποίο ρόλο η
βία δεν έχει λόγο. Όταν η αναπαράσταση ενός ανηλίκου εμπεριέχει βία, τότε το
φύλο αυτό αποτελεί έναν συνειρμικό κώδικα οριοθέτησης της συγκεκριμένης
κοινωνικής αναπαράστασης. Τα κορίτσια απονέμουν ελαφρότερες ποινές σε
όλους τους δράστες των αδικημάτων με εξαίρεση εκείνων που επιτίθενται σε
πρόσωπα. Επίσης οι ηθικές κρίσεις των κοριτσιών είναι αποδεσμευμένες από την
αρχή της ανταποδοτικότητας και στρέφονται περισσότερο προς τον σεβασμό των
ατομικών δικαιωμάτων. Βέβαια υπάρχουν και οι αντικοινωνικές ανήλικες η
αντικοινωνικότητα των οποίων εντοπίζεται κυρίως στο χώρο της ηθικής. Κάτω από
την πίεση των κοινωνικών αλλαγών στο χώρο της οικονομίας, της οικογένειας, της
πολιτικής αλλά και του φεμινιστικού κινήματος, οι τάσεις για το συγκεκριμένο
φαινόμενο έχουν διαφοροποιηθεί. Τα κορίτσια διεκδικούν την ταυτότητα του βίαιου
ατόμου, ρόλο που κατείχε μόνο το αγόρι. Καθώς όμως αυτός ο ρόλος και η θέση
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αλλάζουν, η γυναικεία εγκληματικότητα διαφοροποιείται
ποιοτικά.(Μπεζέ, 1991:48-49),(Γεωργούλας,2002:42)

ποσοτικά

και

Β. Φυσιογνωμία
Η σωματική μειονεξία σηματοδοτεί μια έκδηλη αντικοινωνική νοοτροπία και τον
φόβο εκδήλωσης μιας ανάλογης συμπεριφοράς. Υποστηρίζεται ότι υπάρχει σχέση
μεταξύ κρανιακής διάπλασης και ιδιοτήτων του χαρακτήρα που μπορεί να
ενέχονται σε μια προεγκληματική κατάσταση. Σύμφωνα με την φυσιογνωμία του
ανηλίκου διακρίνουμε δύο ειδών κώδικες που εκπορεύονται από δύο αντίστοιχα
εγκληματολογικές σχολές.
Η πρώτη αναφέρεται στον εκ γενετής εγκληματία στην οποία ένας
παραβατικός ανήλικος διακατέχεται από σημάδια μη σωστής σωματικής
διάπλασης και άρα η προεγκληματική του κατάσταση είναι εύκολα αναγνωρίσιμη.
Στην δεύτερη περίπτωση αναφέρεται η επικινδυνότητα ενός ανηλίκου με βάση
τον σωματότυπο του. Σύμφωνα με την δεύτερη περίπτωση ο ανήλικος που είναι
εξωστρεφής, επιθετικός, με έντονη σωματική δύναμη, μπορεί να μην έχει σημάδια
βιολογικής κατωτερότητας, αλλά είναι διαφορετικός από τον μέσο όρο των ατόμων
με κανονικό σωματότυπο που δεν χαρακτηρίζονται από ανάλογη επικινδυνότητα.
Πιο συγκεκριμένα, ο τύπος του ομαλού είναι ένας ανήλικος λεπτός, εσωστρεφής,
ήρεμος, ενώ ένας παραβατικός ανήλικος διακρίνεται από μία διάπλαση που
φανερώνει σωματική δύναμη και έντονη διάθεση εξωστρέφειας. Η μεσομορφία
είναι ένα στοιχείο αναφοράς για την πρόβλεψη μελλοντικής παραβατικής
συμπεριφοράς.(Φαρσεδάκης,1985:41), (Γεωργούλας,2000:49)

Γ. Ψυχική υγεία
Η κοινωνία στο σύνολο της πιστεύει ότι ένας ψυχικά άρρωστος ανήλικος
μπορεί να διαπράξει μελλοντικά κάποια παραβατική πράξη. << Υπάρχουν βέβαια
έρευνες που προσεγγίζουν πιο εξειδικευμένα τα θέματα των ψυχικών ασθενειών
παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και το αντίστοιχο εγκληματικό ενδιαφέρον. Όταν οι
εξωγενείς ψυχώσεις προέρχονται από οργανικές βλάβες του εγκεφάλου
οφειλόμενες σε εξωτερικά αίτια, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εγκεφαλικές βλάβες της
νηπιακής ηλικίας που δημιουργούν διάφορες ψυχικές ανωμαλίες κινητικής ή
χαρακτηρολογικής φύσης. Αποτέλεσμα αυτών των ανωμαλιών μπορεί να είναι μία
σοβαρή ανικανότητα προσαρμογής στην κοινωνία. Στις ενδογενής τώρα ψυχώσεις
που προέρχονται από τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, ο ανήλικος μπορεί να
διακατέχεται από μια μορφή σχιζοφρένειας που μοιάζει με κρίση εφηβείας. Ο
σχιζοφρενής δηλαδή, προσπαθώντας να σχηματίσει μια ενιαία προσωπικότητα,
εκδηλώνει μια εγκληματική συμπεριφορά >>. (Γεωργούλας 2000:61)
<<Σύμφωνα με μελέτες του Healy για τους προπαραβατικούς ανηλίκους, η
παραβατικότητα δεν αντιμετωπίζεται ως εκδήλωση αποκλειστικά συστασιακή,
αλλά και ως ψυχογενή. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζει τον ψυχικά ασθενή ως
προπαραβατική οντότητα εκσυστάσεως, αλλά δέχεται ότι υφίσταται μια δυναμική
διαδικασία υιοθέτησης παραβατικού ρόλου λόγω ψυχικών ανωμαλιών που
εκτυλίσσονται κατά την διάρκεια της ζωής του ατόμου, και ιδιαίτερα μέσα από τις
συγκρούσεις στο οικογενειακό περιβάλλον>>. (Γεωργούλας 2003:59-60)
Αποδείξεις της σχέσης διανοητικής καθυστέρησης και επικινδυνότητας με
μεταβλητή το δείκτη νοημοσύνης, βρίσκονται σε έρευνες αρκετών
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εγκληματολόγων, ορισμένες από τις οποίες είναι του Vervaeck, West Farrington
(1973). Οι περισσότερες έρευνες από αυτές επιβεβαίωσαν την θετική συσχέτιση
μεταξύ τους. Μεταγενέστερες έρευνες όμως κατέρριψαν την άποψη ότι υπάρχει
μεγαλύτερο ποσοστό διανοητικά καθυστερημένων στον εγκληματικό πληθυσμό και
αυτό γιατί λόγω της χαμηλής ευφυΐας οι ανήλικοι αυτοί έχουν μεγαλύτερη
πιθανότητα να αποκαλυφθούν και να συληφθούν από αυτή των ευφυέστερων
δραστών που είναι σε θέση να προστατέψουν περισσότερο τον εαυτό τους και να
μην γίνουν αντιληπτοί από τα όργανα του επίσημου κοινωνικού ελέγχου.
(Γεωργούλας 2000:60-61).

2.2.3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Η συσχέτιση δυσμενών οικογενειακών συνθηκών και παραβατικής
συμπεριφοράς ανηλίκων είναι γεγονός. Βέβαια κάθε θεωρία επιστημονικής φύσης
προσδίδει διάφορες ιδιότητες και ευθύνες στην οικογένεια. Σε κάθε από τις
παρακάτω περιπτώσεις δομείται η εικόνα της οικογένειας ενός προπαραβατικού
ανηλίκου, η οποία και φέρει την ευθύνη για την υιοθέτηση παραβατικής
συμπεριφοράς από το παιδί και η οποία σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται από
προβλήματα είτε στις διαπροσωπικές σχέσεις των γονιών, που είναι ασταθείς και
ανεύθυνες, είτε στις γονικές τους ευθύνες. (Γεωργούλας 2000:88).
Οι περιπτώσεις παθογόνων οικογενειών αναλύονται παρακάτω και
διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
 Διαζύγιο γονέων
 Μονογονεϊκή οικογένεια
 Εγκληματικότητα γονέων
 Φυλακισμένοι γονείς
 Ενδοοικογενειακή βία
 Πολύτεκνες οικογένειες
(Γεωργούλας 2000:88).

Διαζύγιο γονέων
Το διαζύγιο νομιμοποιεί την ασυμφωνία και καταλήγει στην απελευθέρωση
από την ατμόσφαιρα διαμάχης και σε ένα νέο καθεστώς για τα παιδιά(Φρανσουάζ
Ντόλτο,1993:11).
Στην Ελλάδα τρεις δεκαετίες παλιότερα το διαζύγιο στιγμάτιζε. Η κατακραυγή
στρεφόταν κυρίως εναντίων της γυναίκας, ανεξάρτητα αν ήταν υπαίτια ή όχι. Η
οικογένεια που στους κόλπους της υπήρχε ένα διαζύγιο, θεωρούταν το φυτώριο
για κάθε παραβατική συμπεριφορά ενός ανηλίκου. (Τζωρτζακάκη,2005:105)
Κάτω από την πίεση της καθημερινότητας, τα δύσκολα οικονομικά, την
μοναξιά, το άγχος για το αύριο, την απομάκρυνση και τα δυσμενή σχόλια, ο γονιός
εύκολα πέφτει στην παγίδα της αυτολύπησης και της δραματοποίησης. Έτσι
επιδιώκει ενδόμυχα να πάρει με το μέρος του το παιδί, να το κάνει να είναι
πειθαρχικό και υπάκουο και να εξασφαλίσει την συμπάθεια του, αφού ο ίδιος
περνά αρκετά βάσανα. Ο γονιός που μένει πίσω κατακλύζεται από αίσθημα
οργής, θυμού, μίσους και εκδικητικότητας, τα οποία μεταδίδει στα παιδιά. Αυτά τα
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συναισθήματα αποδιοργανώνουν τα παιδιά, τα οποία παρουσιάζουν πολύ συχνά
προβλήματα συμπεριφοράς, όπως ψεύδονται, κλέβουν, δοκιμάζουν διάφορες
ουσίες, εκδηλώνουν τάσεις φυγής και έντονη επιθετικότητα. Αν τα προβλήματα δεν
αντιμετωπιστούν έγκαιρα, κινδυνεύουν να μετατραπούν σε διαταραχές
συμπεριφοράς. Τέλος επειδή το οικογενειακό σχήμα είναι ασταθές και δεν τους
προσφέρει ασφάλεια, επιδιώκουν να οργανωθούν σε ομάδες, ή γίνονται μέλη
μικροσυμμοριών για να βιώσουν την αίσθηση ότι ανήκουν κάπου. (Τζωρτζακάκη
2005:114)

Μονογονεϊκή οικογένεια
Μονογονεϊκές θεωρούνται οι οικογένειες που αποτελούνται από έναν γονέα,
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η γυναίκα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη με
παιδί. Σε κάποιες περιπτώσεις η οικογένεια γίνεται μονογονεϊκή επειδή ο πατέρας
την εγκατέλειψε, μετανάστευσε, ή μπήκε στη φυλακή. Στη χώρα μας με βάση τα
στοιχεία της Euro stat του 2001 οι μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν το 3%
περίπου του συνόλου των οικογενειών.(Κ. Μάτσα,22/3/2008)
Οι μονογονεϊκές οικογένειες, ιδιαίτερα αυτές που έχουν ως αρχηγό τους μια
γυναίκα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό.
Αυτός είναι ο κύριος λόγος που όλοι οι γονείς με ανήλικα παιδιά, αποφασίζουν να
μην δημιουργήσουν την δική τους μονογονεϊκή οικογένεια, αλλά να συνοικήσουν
είτε με την πατρική, είτε συχνότερα με μια καινούργια οικογένεια την οποία
δημιουργούν με νέο γάμο. Έτσι ο οικογενειακός αστερισμός γίνεται εξαιρετικά
πολύπλοκος. (Κ Μάτσα,22/3/2008)
Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτόν τον οικογενειακό αστερισμό, είναι
υποχρεωμένα να κάνουν συμμαχίες ή αντίθετα και συχνότερα να συγκρουστούν
με τα πρόσωπα που απαρτίζουν αυτόν τον αστερισμό. Οι όροι διαμόρφωσης του
ψυχισμού τους είναι εξαρχής επισφαλείς. Επίσης δεν μπορεί να αναπτυχθεί το
αίσθημα του ανήκειν σε μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται μία κοινή ιστορία.
Οι μονογονεϊκές οικογένειες αντιμετωπίζουν ένα συνδυασμό προκαταλήψεων και
πρακτικών προβλημάτων όπως είναι η μειωμένη δυνατότητα ανεύρεσης
ικανοποιητικά αμειβόμενης εργασίας από τις γυναίκες αρχηγούς τους. Τα
προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες με αρχηγό
έναν άντρα οφείλονται κυρίως στο ότι οι άντρες δεν προετοιμάζονται για τον ρόλο
του γονέα και ούτε είναι συναισθηματικά έτοιμοι να τον αναλάβουν. Οι οικογένειες
αυτές είναι παθογόνες κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση
των παιδιών τους. Γενικά η θεωρία και τα κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι τα παιδιά
που μεγάλωσαν με έναν γονέα βιώνουν συχνά βαθιά αισθήματα εγκατάλειψης και
ενοχής διότι νιώθουν υπεύθυνα για την απουσία του γονέα που λείπει. Είναι
αρκετά διαδεδομένη η αντίληψη ότι αυτού του είδους οι οικογένειες είναι
παθολογικές και αποκλίνουσες και παράγουν ψυχοπαθολογικές καταστάσεις
όσον αφορά το σκέλος των παιδιών. (Μουσούρου,1993:83)

Εγκληματικότητα γονέων
Μία παράμετρος για την παραβατικότητα των ανηλίκων είναι και η
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εγκληματικότητα των γονέων, καθώς και άλλα προβλήματα κοινωνικής
δυσπροσαρμοστικότητας που τους χαρακτηρίζουν και καλλιεργούν τους
αναγκαίους όρους υιοθέτησης παραβατικής συμπεριφοράς από τα ανήλικα παιδιά.
Οι όροι αυτοί εξηγούνται με βάση τους νόμους της μίμησης που ανέπτυξε ο Tarde.
Σύμφωνα με αυτούς προκύπτει ότι η μίμηση είναι βασικός παράγοντας που
ενισχύει την εγκληματικότητα, καθώς όλες οι σημαντικές πράξεις τελούνται κάτω
από την επίδραση του κακού. Επίσης γίνεται εντονότερη όσο περισσότερο στενά
συνδεδεμένα είναι το υποκείμενο με το αντικείμενο της μίμησης. Γι αυτό το λόγο η
αντικοινωνικότητα των γονιών έχει καταγραφεί επιστημονικά ως ένας σημαντικός
παράγοντας
ένδειξης
παραβατικότητας
των
ανήλικων
παιδιών.
(Γεωργούλας,2008:88)
Έχει αποδειχθεί ότι οι διεφθαρμένες οικογένειες παράγουν συχνότερα παιδιά
με παραβατική συμπεριφορά. Η μίμηση των γονεϊκών προτύπων και ιδιαίτερα της
εγκληματικότητας των γονέων είναι πολλές φορές υπεύθυνη για την
παραβατικότητα των ανηλίκων, λόγω της εκμάθησης της επιθετικότητας μέσω
άμεσων εμπειριών και την παρατήρηση προσώπων μέσα στα πλαίσια της
οικογένειας. (Φαρσεδάκη,1985:61)

Φυλακισμένοι γονείς
Ιδιαίτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα παιδιά των οποίων πρέπει να
απουσιάσει ο ένας από τους δύο γονείς, γιατί έχει υποπέσει σε ποινικά αδικήματα
και πρέπει να εκτίσει την ποινή του. Τα παιδιά τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας
κατά την διάρκεια που υπέπεσε ο γονέας στο ποινικό αδίκημα και έχουν
αντιληφθεί και ζήσει τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταδίκη του, αισθάνονται
σημαδεμένα. Αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερα δυσμενή προϋπόθεση για την κοινωνική
τους θέση. Ιδιαίτερα όταν ο γονέας έχει υποπέσει σε σοβαρό ποινικό αδίκημα. Αν
γίνονται συχνά σαν τον γονέα τους, αυτό οφείλεται στην απουσία του γονέα που
εκτίει την ποινή του στην φυλακή αλλά εξίσου και στις συνθήκες που περιπίπτουν
σε ποινικά αδικήματα. Συνήθως οι γυναίκες των ανδρών που έχουν καταδικαστεί
τις περισσότερες φορές είναι πολύ φορτωμένες έτσι ώστε δεν μπορούν να
ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Για αυτό ολόκληρη η κατάσταση της οικογένειας
είναι τόσο παθολογική ώστε τα περισσότερα παιδιά να μην είναι σε θέση να την
αντιμετωπίσουν χωρίς ζημιές. (Κάνιτζ,1981:139)

Ενδοοικογενειακή βία
Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, ο τρόπος
ζωής και οι συνθήκες εργασίας στις σύγχρονες πόλεις, αλλά και οι
παρατηρούμενες μεταβολές στους ρόλους των φιλών, είχαν σημαντικές
επιπτώσεις στη σύγχρονη οικογένεια. Μολονότι η πίεση όλων αυτών των
παραγόντων επί της συνοχής είναι αναμφισβήτητη, δεν σχεδιάστηκαν τα τελευταία
χρόνια στη χώρα μας μακροπρόθεσμες πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας και
τόνωσης των αξιών της. Γι αυτό το λόγο παρατηρούνται συχνά στην οικογένεια
δείγματα άσκησης βίας, λεκτικές προσβολές και άλλες μορφές ταπεινωτικής
μεταχείρισης. Οι συμπεριφορές αυτές ασκούν αρνητικές επιδράσεις στη
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συναισθηματική και διανοητική εξέλιξη των παιδιών, ενώ προσβάλουν και την
φυσική και ψυχική τους υγεία. Όσον αφορά τα παιδιά είναι λάθος να
προσανατολίζεται η βία μόνο στη σωματική τους κακοποίηση, είναι δε πλέον
φανερό ότι κάθε τι που δεν στηρίζεται στο διάλογο στα πλαίσια της
διαπαιδαγώγησης αποτελεί μορφή βίας, η οποία ενισχύει την ήδη αυξανόμενη
κοινωνική βία που βιώνει ένα παιδί. Σε μια οικογένεια η βία πάντα μεταφέρεται και
στα παιδιά. Αν δεν κακοποιούνται σωματικά ακόμα και η ύπαρξη βίας στην
οικογένεια έχει πολλές φορές αρνητικές συναισθηματικές και ψυχικές συνέπειες,
τις οποίες αρκετές φορές τις κουβαλάνε μέσα τους καθόλη τη διάρκεια της ζωής
τους. Για τα παιδιά η βία είναι μία οδυνηρή εμπειρία κατά την οποία συχνά
εκδηλώνουν συμπτώματα κατάθλιψης, μειωμένης απόδοσης στα σχολεία,
επιθετικής συμπεριφοράς και έλλειψης αυτοπεποίθησης.(Κατάκη, 2009)

Πολύτεκνες οικογένειες
Το αυξημένο μέγεθος της οικογένειας που εμφανίζεται συχνά στις έρευνες να
απαντάται συχνότερα στην ομάδα των παραβατικών ανηλίκων, δεν αποτελεί
καθεαυτό παράγοντα της παραβατικότητας, αλλά επιδρά μέσω των μειονεκτικών
καταστάσεων όπως για παράδειγμα τον οικονομικό και της δυσχερής γονικής
επίβλεψης, που πηγάζουν από το μεγάλο αυτό μέγεθος.
(Παπαγεωργίου, Β. 1998 :33-36).
Αναλύθηκαν παραπάνω διάφορες καταστάσεις παθογόνων οικογενειών. Η
οικογένεια στις περιπτώσεις εκείνες, όπου βασικές διαστάσεις της γονεϊκής
συμπεριφοράς αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση παθολογικής
συμπεριφοράς, συμβαίνει πιο συγκεκριμένα σε δύο περιπτώσεις :
1η περίπτωση:
Όταν υπάρχουν κακές, ανεπαρκείς ή ανεπιτυχείς σχέσεις μεταξύ γονέων και
παιδιών, εχθρική ή απορριπτική συμπεριφορά, υπερπροστασία, υπερβολική
επιείκεια, ελειπής επίβλεψη και φροντίδα, εξωπραγματικές απαιτήσεις, υπερβολική
αυστηρότητα και πειθαρχεία, σωματική ή ψυχική βία, διαταραγμένες ψυχικά
προσωπικότητες των γονέων. Αποτελέσματα των παραπάνω προβληματικών
καταστάσεων είναι οι παθογόνες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ γονέων ή μεταξύ
γονέων και παιδιών, η ανειλικρίνεια, οι συμβατικές και μη ουσιαστικές σχέσεις, η
ασυμφωνία χαρακτήρων και πολλών άλλων. Σαν φυσική συνεπεία σε ένα
ποσοστό από τις περιπτώσεις αυτές μπορεί να εκδηλώνεται αντικοινωνική
συμπεριφορά. Αρκετές μελέτες επίσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χαλαρή
και ανεπαρκείς επίβλεψη των παιδιών από τους γονείς είναι ο πιο σημαντικός
παράγοντας στην αυτοομολογούμενη εγκληματικότητα. Η σκληρή στάση και η
αυστηρή πειθαρχία στρατιωτικού τύπου καθώς και η βίαιη, η παθητική και η
απορριπτική στάση των γονέων στα παιδιά, είναι προδιαθεσικοί παράγοντες για
την εμφάνιση της παραπτωματικότητας κατά την διάρκεια της εφηβείας.
(Παπαγεωργίου, Β. 1998 :33-36).
2η περίπτωση:
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Όταν υφίσταται διάλυση της οικογένειας λόγω θανάτων, διαζυγίων, ή
διάστασης
γονέων.
Οι
διαλυμένες
οικογένειες
προδιαθέτουν
στην
παραπτωματικότητα. Όταν το παιδί στερείται ένα γονέα, τότε παρατηρείται
διαταραχή της σωματικής, πνευματικής, συναισθηματικής και κοινωνικής του
ανάπτυξης. Η στέρηση, εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις διάλυσης της
οικογένειας, συχνά μπορεί να είναι συγκαλυμμένη, όπου το παιδί δεν έχει
αποχωριστεί φυσικά τον γονέα, αλλά η φροντίδα που δέχεται απ’ αυτόν είναι
ανεπαρκείς και ακατάλληλη. (Παπαγεωργίου, Β. 1998 :33-36).
Η αντικοινωνική και παραπτωματική συμπεριφορά καθώς και ο αλκοολισμός
των γονέων επίσης παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση ανάλογης
συμπεριφοράς στο παιδί. Τα παραπάνω συνηγορούν ότι, όσον αφορά την
οικογενειακή ευθύνη, η αντικοινωνική συμπεριφορά των εφήβων έχει σχεδόν
πάντα τις ρίζες της ή ενισχύεται από τις παθογόνες οικογενειακές καταστάσεις.
(Παπαγεωργίου, Β. 1998 :33-36).

2.2.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Παιδεία-Σχολείο
Η βασική ιδέα των περισσότερων κοινωνιολογικών θεωριών που ερευνούν το
φαινόμενο της παραβατικότητας των εφήβων, είναι ότι το σχολείο με τη σωστή
εκπαίδευση πλάθει τον σωστό άνθρωπο, ενώ ο ανεκπαίδευτος άνθρωπος τείνει
προς τις παραβατικές συμπεριφορές. (Φαρσεδάκης. 1985:67)
Η σωστή άσκηση της αγωγής και η κοινωνική προπαρασκευή ενός παιδιού
εμποδίζεται άμεσα από την έλλειψη της παιδείας. Το σχολείο δεν μεταδίδει μόνο
γραμματικές γνώσεις αλλά καλλιεργεί και ήθος, φτιάχνει τον χαρακτήρα του
ατόμου καθώς εθίζει τα παιδιά στην τάξη, στην πειθαρχία και στην υιοθέτηση των
σωστών κανόνων συμπεριφοράς. Με την διαδικασία της διδασκαλίας το παιδί
μαθαίνει να είναι εγκρατής, αναπτύσσει την φιλοτιμία, καταργεί την θρασύτητα και
ανοίγει τους διανοητικούς ορίζοντες του. Το παιδί μαθαίνει δηλαδή να
προσαρμόζεται στο κοινωνικό περιβάλλον. (Μπεζέ. 1991:54)
Μέσα στο σχολείο και στο σχολικό περιβάλλον ο ανήλικος καλείται να
ακολουθήσει μια συγκεκριμένη κοινωνική στάση, παρά το γενικότερο χαρακτήρα
που εκτυλίσσει μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον του. Ο ανεκπαίδευτος ανήλικος
ενεργεί παρορμητικά πολλές φορές παρασυρμένος από τα πάθη του. Επίσης ο
ανεκπαίδευτος ανήλικος έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να υιοθετήσει
αντικοινωνικές ιδέες, καθώς δεν έχει ανασταλτικούς φραγμούς οι οποίοι
δημιουργούνται κάτω από την επίδραση της γνώσης. (Σταθόπουλος. 1999:369)
Τις περισσότερες φορές οι απαίδευτοι είναι εκείνοι που κατηγορούνται για
βαριάς μορφής εγκλήματα, ενώ τα άτομα με μια στοιχειώδη εκπαίδευση συνήθως
κατηγορούνται για μικρότερης βαρύτητας εγκλήματα. Όταν το στίγμα του
προπαραβατικού ανηλίκου περιλαμβάνει μια βίαιη, επιθετική συμπεριφορά, η
συσχέτιση με την ελλιπή μόρφωση είναι προφανής. Παρόλα αυτά μελέτες που
φτιάχνουν μια θετική εικόνα για το σχολείο και την παιδεία και μια αρνητική
συσχέτιση με την εγκληματικότητα, έχουν καταρριφθεί ερευνητικά καθώς το
σχολείο και η παιδεία είναι μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε
σωστά είτε λανθασμένα. (Γεωργούλας. 2000:106)
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Παρέες συνομηλίκων
Το κίνητρο που ωθεί τα παιδιά και τους εφήβους να συγκροτήσουν ομάδες με
συνομηλίκους είναι σχεδόν πάντοτε το ίδιο, όσο και αν ποικίλουν οι
προσωπικότητες τους και αυτό είναι η ασφάλεια. (Burt. 1989:83).
Τα παιδιά ζουν σε δύο κόσμους, ο ένας κόσμος είναι αυτός των ανηλίκων και
ο δεύτερος είναι αυτός των συνομηλίκων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ανήκουν σε
διαφορετικούς κόσμους. Οι ψυχολόγοι που έχουν ασχοληθεί με το φαινόμενο της
επιθετικότητας και τη συμβολή των συναναστροφών των ανηλίκων στη
διαμόρφωση του, υποστηρίζουν ότι η επιτυχία ή η αποτυχία του παιδιού στον ένα
κόσμο επηρεάζει καθοριστικά την προσαρμογή του στον άλλο. (Γιαννικόπουλος.
1991:73).
Έχει διαπιστωθεί ότι η διαμόρφωση της παιδικής παραπτωματικότητας
επηρεάζεται άμεσα από το συναισθηματικό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα των
συνομηλίκων. Για παράδειγμα μια νεανική συμμορία μπορεί να ευνοήσει στάσεις
εχθρότητας και ανυπακοής και να διαμορφώνει αντικοινωνικά την νοοτροπία του
ακαταστάλαχτου και του χωρίς σκοπό περιπλανώμενου. Ένας ερευνητής ο
Cusson προσπάθησε να δώσει απάντηση στο ερώτημα ποιος είναι ο λόγος που οι
ανήλικοι προτιμούν να δρουν από κοινού, σαν ομάδα όταν προβαίνουν σε
παραβατικές πράξεις. Οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι η ικανοποίηση που αισθάνονται
κατά την παράβαση οι ανήλικοι, είναι πολύ μεγαλύτερη όταν γίνεται από ομάδα,
για παράδειγμα οποιοσδήποτε βανδαλισμός δεν είναι διασκεδαστικός όταν δεν
γίνεται με την συντροφιά άλλων συνομηλίκων. Συνοψίζοντας τα παραπάνω,
διαπιστώνεται ο σημαντικός ρόλος των ανήλικων ομάδων στη διαμόρφωση του
χαρακτήρα ενός παιδιού-εφήβου. Τέλος αυτό δεν σημαίνει ότι οι ομάδες των
συνομηλίκων είναι ο μόνος παράγοντας που ωθεί ένα παιδί στην υιοθέτηση
παραβατικής συμπεριφοράς. (Γιαννικόπουλος. 1991:73).

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Από αρκετούς ερευνητές, ψυχολόγους, εγκληματολόγους, κοινωνιολόγους και
παιδαγωγούς έχουν γίνει προσπάθειες διερεύνησης του παράγοντα των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης και της συμβολής του στην ανάπτυξη επιθετικής
συμπεριφοράς στους εφήβους και στα παιδιά. Τα συνηθέστερα είδη προτύπων
που προβάλλονται κυρίως από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την τηλεόραση
είναι τα παρακάτω:
 Του κακού και δυναμικού που είναι βίαιος και επιτυχημένος
 Του καλού αλλά παθητικού
Τα τελευταία χρόνια μάλιστα έχει προστεθεί ένα τρίτο πρότυπο που λαμβάνει
την μεγαλύτερη αποδοχή του νεανικού κοινού το οποίο είναι ο καλός, δυναμικός
που λειτουργεί εκτός νόμου με σκοπό την εκδίκηση και τη χρησιμοποίηση της βίας
για την βία. Η αλόγιστη χρήση βίας είναι συνηθισμένο μοτίβο στις παραγωγές των
Μ.Μ.Ε. που απευθύνεται σε νέους. Η διαδικασία της μίμησης και η ευάλωτη ηλικία
των παιδιών και των εφήβων είναι καθοριστικοί παράγοντες στην υιοθέτηση της
αντικοινωνικής συμπεριφοράς που προβάλλεται από το πρότυπο ήρωα.
(Βουιδάσκης. 1992:118).
35

Η τηλεόραση δεν έχει κατηγορηθεί μόνο για τις εκπομπές και τα πρότυπα που
προβάλλονται μέσω αυτών αλλά καθώς και για τις διαφημίσεις. Ερευνητές
υποστηρίζουν ότι η διαφήμιση συμβάλει σημαντικά στην υιοθέτηση αντικοινωνικών
στερεοτύπων μέσα από τη συμβολική λειτουργία των αντικειμένων, των
εμπορευμάτων και των μηνυμάτων για τους κοινωνικούς ρόλους όπως αυτοί
καταδεικνύονται από τις διαφημίσεις. Γεγονός είναι ότι οι περισσότερες διαφημίσεις
έχουν στόχο το ευάλωτο καταναλωτικό κοινό των ανηλίκων. Αρκετοί ερευνητές
υποστηρίζουν ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι βασικές πηγές δημιουργίας
της εγκληματικής τάσης του ατόμου. (Γαλάνης. 1989:229-234).

Πολιτιστικό-Οικολογικό περιβάλλον
Έχουν γίνει αρκετές μελέτες με προσπάθεια να συνδέσουν τον κίνδυνο
παραβατικότητας και επιθετικής συμπεριφοράς με την διαμονή σε
αποδιοργανωμένες φτωχογειτονιές. Αυτές οι περιοχές κατέχουν τη χαμηλότερη
οικονομική θέση και το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων, ξένων καθώς και ατόμων
με διάφορα κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα. Η πλειοψηφία των νέων που
ζουν σε υποβαθμισμένες συνοικίες μεγαλουπόλεων ή σε γκέτο μεταναστών
παρουσιάζουν θετικά ορισμένες δραστηριότητες όπως συμμετοχή σε συμμορίες,
χρήση απαγορευμένων ψυχοτρόπων φαρμάκων, διάπραξη βανδαλισμών με κάθε
ευκαιρία μιας μαζικής συγκέντρωσης. Η ύπαρξη μιας τέτοιας υποκουλτούρας
αποτελεί πιθανότατα ιδιαίτερο παράγοντα εγκληματογέννησης.
Στις μεγαλουπόλεις που εμφανίζεται πιο έντονα το φαινόμενο της
παραβατικότητας οι σχέσεις είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους απρόσωπες. Λόγω
της ανωνυμίας το άτομο απελευθερώνεται από τον έλεγχο που χαρακτηρίζουν τις
μικρές πόλεις και τις αγροτικές κοινότητες.
Οι διαφορές στην εγκληματικότητα μεταξύ πόλης και υπαίθρου δεν είναι μόνο
ποσοτικές αλλά και ποιοτικές. Στις πόλεις τείνουν να κυριαρχήσουν μορφές
κτητικής παραβατικότητας ενώ στην ύπαιθρο περισσότερο τείνουν να
κυριαρχήσουν μορφές βίαιης παραβατικότητας.
(Γαλάνης. 1989:229-234).

2.3. ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ
Το άγχος είναι κυρίαρχο συναίσθημα κατά την εφηβική ηλικία. Οι πηγές
άγχους επίσης είναι πολλές. Κάποιοι έφηβοι καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν με
σχετική ευκολία σε αυτό, κάποιοι άλλοι δυσκολεύονται υπερβολικά. Στη δεύτερη
περίπτωση το άγχος μπορεί να οδηγήσει και σε αγχώδεις διαταραχές, όπως είναι
οι κρίσεις πανικού. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις εφήβων που διαμαρτύρονται
για τάσεις λιποθυμίας, ταχυκαρδία, αίσθημα δυσφορίας, ζαλάδες μπροστά σε
συγκεκριμένες καταστάσεις και ερεθίσματα. Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό
τους εμποδίζει στην καθημερινότητα τους, αφού οι ίδιοι περιορίζονται σε
καταστάσεις και χώρους που νιώθουν ασφάλεια. Το υπερβολικό άγχος με όποια
μορφή και αν εμφανίζεται, σίγουρα χρήζει βοήθειας και παρέμβασης από ειδικό.
(Γεωργιάδης. 4/4/2008).
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Ορισμοί:



Άγχος: ορίζεται ως ένα δυσφορικό συναίσθημα επικείμενου κινδύνου.
Φόβος: ορίζεται ως η φυσιολογική αντίδραση σε πραγματικό ή
φανταστικό κίνδυνο ή απειλή.
 Φοβία: ορίζεται ως ένας υπερβολικός κίνδυνος και επίμονος φόβος
συγκεκριμένου ερεθίσματος με αποτέλεσμα την αποφυγή του ή την
έντονη δυσφορία του ατόμου όταν το υπομένει.
Έχει διαπιστωθεί ότι το άγχος χωρίζεται σε δύο καταστάσεις:
Α. το άγχος στον φυσιολογικό έφηβο
Β. το άγχος όταν γίνεται ψυχιατρική διάγνωση σε κάποιον έφηβο, η οποία
διάγνωση επιφέρει τις εξής συνέπειες:
1. Πτώση της σχολικής επίδοσης
2. Δυσλειτουργία στις κοινωνικές σχέσεις
3. Χαμηλή αυτοεκτίμηση
4. Κοινωνική απομόνωση
5. Σοβαρότερη ψυχιατρική παθολογία στη συνέχεια και στην ενήλικη ζωή
(Γεωργιάδης. 4/4/2008).
Η ερμηνεία του άγχους στην εφηβεία σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία
χωρίζεται σε δύο επιμέρους θεωρίες τις οποίες ανέπτυξε ο Freud:η πρώτη το 1905
στην οποία ισχυρίζεται ότι η λίμπιντο μετατρέπεται σε άγχος την στιγμή που δεν
μπορεί να φτάσει στο αντικείμενο ικανοποίησης της. Αυτό παρατηρείται κυρίως
όταν το αντικείμενο προς το οποίο κατευθύνεται η ενορμητική κίνηση χάνεται. Η
ενόρμιση αυτή παράγει το άγχος το οποίο φέρνει την απώθηση. Η δεύτερη θεωρία
του άγχους από τον Freud το 1926 είναι εκείνη στην οποία ισχυρίζεται ότι το
άγχος δεν προέρχεται πια από μια εξωτερική αιτία αλλά είναι εσωτερικής
προέλευσης.
Η εκτίμηση του άγχους τις περισσότερες φορές είναι δύσκολη διότι τα άτομα
που βρίσκονται στην πρώιμη εφηβική ηλικία δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν
ότι η φοβική τους αντίδραση είναι υπερβολική. Παράλληλα δυσκολεύονται να
αντιληφθούν τη δυσφορία που νιώθουν με αποτέλεσμα να μην μπορούν εύκολα
να εκφράσουν αυτό που βιώνουν. Επίσης εκδηλώνουν το άγχος τους με
διαφορετικό τρόπο απ'ότι τα ενήλικα άτομα όπως εκρήξεις οργής, ευερεθιστότητα,
καταστροφικότητα και σωματικές αιτιάσεις.
(Γεωργιάδης 4/4/2008)
Τα σημεία και τα συμπτώματα του άγχους κατηγοριοποιούνται σε τρεις
κατηγορίες οι οποίες είναι:
1. Γνωσιακά: Ο έφηβος είναι φοβισμένος, νευρικός, ευερέθιστος,
πιεσμένος, ευέξαπτος, ηττοπαθής, εμφανίζει δυσκολία στη
συγκέντρωση, γίνεται απρόσεκτος και αφηρημένος.
2. Συμπεριφορικά: ο έφηβος γίνεται ανήσυχος, σφιγμένος, διστακτικός,
ντροπαλός, εμφανίζει την τάση να εξαρτάται, να αποσύρεται και να
αποφεύγει.
3. Σωματικά: στο καρδιαγγειακό σύστημα εμφανίζει ταχυπαλμία. Όσον
αφορά το αναπνευστικό εμφανίζει δύσπνοια. Επίσης εμφανίζει
αυξημένη εφίδρωση, κεφαλαλγία, ζάλη. Στο μυοσκελετικό σύστημα
εμφανίζει κυρίως μυαλγίες στον αυχένα και στο γαστρεντερικό σύστημα
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εμφανίζει ευερεθιστότητα εντέρου. (Γεωργιάδης 4/4/2008)

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΧΩΔΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
Οι αγχώδεις διαταραχές αποτελούν μία ομάδα διαταραχών οι οποίες
χαρακτηρίζονται από έντονο και χρόνιο άγχος. Το άγχος όπως προαναφέρθηκε
προσδιορίζεται ως ένας πολύπλοκος συνδυασμός, υποκειμενικών και
φυσιολογικών αντιδράσεων απέναντι σε μια αληθινή ή φανταστική απειλή. Οι
διαταραχές του άγχους εκτός από τις ομοιότητες, παρουσιάζουν και πολλές
διαφορές μεταξύ τους, οι οποίες μπορεί να είναι τόσο ενδοατομικές όσο και
διατομικές. (Κάκουρος, Μανιαδάκη 2005).
Παιδιά και έφηβοι με αγχώδεις διαταραχές συνήθως αντιμετωπίζουν έντονο
φόβο, ανησυχία ή σύγχυση που μπορεί να διαρκέσει μεγάλα διαστήματα. Οι
διαταραχές αυτές χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης διότι μπορεί να οδηγήσουν σε:
 Επανειλημμένες απουσίες από το σχολείο ή αδυναμία να τελειώσουν τη
σχολική φοίτηση.
 Επισφαλείς σχέσεις με τους μαθητές
 Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 Χρήση αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών ουσιών
 Προβλήματα προσαρμογής σε καταστάσεις στο χώρο της εργασίας
 Αγχώδη διαταραχή στην ενηλικίωση
Παρακάτω αναφέρονται και εξηγούνται οι συνηθέστερες αγχώδης διαταραχές
που επηρεάζουν τους εφήβους:

1. Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή
Οι έφηβοι με γενικευμένη αγχώδη διαταραχή διακατέχονται από υπερβολικό
μη ρεαλιστικό άγχος σχετικά με τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.
Ανησυχούν υπερβολικά για θέματα όπως οι ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, τις
αθλητικές δραστηριότητες, ακόμη και για την ακριβή τήρηση του ωραρίου.
Συνήθως αυτοί οι νέοι έχουν αυτογνωσία, βρίσκονται σε μεγάλη ένταση και έχουν
αυξημένη ανάγκη για καθησύχαση. Συχνά επίσης διαμαρτύρονται για ενοχλήσεις
οι οποίες δεν έχουν κάποια βιολογική αιτία.
(Κάκουρος, Μανιαδάκη 2005).

2. Διαταραχή πανικού
Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες κρίσεις πανικού
χωρίς προφανή αίτια. Οι κρίσεις πανικού συμπεριλαμβάνουν περιόδους έντονου
φόβου που συνοδεύονται από γρήγορους καρδιακούς ρυθμούς (ταχυπαλμία),
εφίδρωση, ναυτία, ζάλη, ακόμα και αίσθηση επικείμενου θανάτου. Η εμπειρία αυτή
είναι ένα τρομακτικό γεγονός που οι νέοι αποκτούν φόβο για την εμφάνιση μίας
ακόμα κρίσης πανικού. Ο φόβος αυτός μπορεί να οδηγήσει τους νέους να
φτάσουν στα άκρα προκειμένου να επιτύχουν την αποφυγή καταστάσεων που
μπορεί να οδηγήσουν στην επόμενη κρίση πανικού.
(Κάκουρος, Μανιαδάκη 2005).
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3. Φοβίες
Είναι καταστάσεις που περιγράφονται από εξωπραγματικούς και
υπερβολικούς φόβους που βιώνουν νέοι και έφηβοι. Πολλές φοβίες έχουν
συγκεκριμένα ονόματα και η διαταραχή συνήθως επικεντρώνεται σε ζώα, στο νερό
ή σε καταστάσεις όπου ο έφηβος για παράδειγμα βρίσκεται σε κλειστό χώρο. Οι
φοβίες μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες:
Α. Κοινωνική φοβία: Βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι ο έντονος και
επίμονος φόβος που διακατέχει το άτομο σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Ο
νέος φοβάται ότι θα βρεθεί σε κατάσταση αμηχανίας ή σύγχυσης. Η έκθεση του
νέου σε μια κοινωνική κατάσταση συχνά του επιφέρει βιώματα έντονου άγχους το
οποίο μπορεί εύκολα να οδηγηθεί στην εκδήλωση αντίδρασης πανικού. Με
αποτέλεσμα ο νέος συχνά να αποφεύγει τέτοιες καταστάσεις ή να τις υπομένει
κυριαρχούμενος από υπερβολική ένταση. Οι έφηβοι με κοινωνική φοβία αποκτούν
ελάχιστους φίλους, αρνούνται να συμμετάσχουν σε ομαδικές δραστηριότητες και
συχνά τους θεωρούν ήσυχους και συνεσταλμένους. Η κοινωνική φοβία
εκδηλώνεται συνήθως στην εφηβεία, με την ίδια περίπου συχνότητα σε αγόρια και
κορίτσια. Τέλος η κοινωνική φοβία μπορεί να συνυπάρχει μαζί με τη γενικευμένη
αγχώδη διαταραχή.
Β. Ειδική φοβία: Αναφέρεται σε έκδηλο ή επίμονο φόβο ο οποίος είναι
παράλογος και υπερβολικός και εκλύεται από την παρουσία ή την πρόβλεψη της
παρουσίας ειδικού αντικειμένου ή ειδικής κατάστασης. Η έκθεση στο φοβικό
ερέθισμα προκαλεί άμεση αντίδραση άγχους η οποία είναι πιθανό να εκδηλωθεί με
τη μορφή μιας κατάστασης συνδεόμενης με εκείνης της προσβολής πανικού.
(Κάκουρος, Μανιαδάκη 2005).

4. Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
Οι έφηβοι με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή παγιδεύονται σε ένα μοτίβο
επαναλαμβανόμενων σκέψεων και συμπεριφορών. Μερικοί από αυτούς ενδέχεται
να αναγνωρίζουν ότι οι σκέψεις και οι συμπεριφορές αυτές είναι ανούσιες και
κουραστικές. Παρόλα αυτά είναι αρκετά δύσκολο να σταματήσουν να λειτουργούν
σύμφωνα με το μοντέλο αυτό.
(Κάκουρος, Μανιαδάκη 2005).

5. Διαταραχή μετά από τραυματικό στρες
Παιδιά και έφηβοι μπορεί να αναπτύξουν μετατραυματικό στρες μετά την
εμπειρία ενός πολύ στρεσογόνου γεγονότος. Τέτοια γεγονότα μπορεί να
θεωρηθούν οι σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, το να είναι οι έφηβοι θύματα
ή μάρτυρες βίας ή το να επιζήσουν μετά από μία καταστροφή (π.χ. τυφώνας). Οι
νέοι οι οποίοι πάσχουν από μετατραυματικό στρες βιώνουν το γεγονός ξανά και
ξανά μέσα από ισχυρές μνήμες, αναδρομές και άλλου είδους σκέψεις που
ενοχλούν. Σαν αποτέλεσμα αποφεύγουν οτιδήποτε σχετίζεται με τα τραύματα,
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γίνονται υπερβολικοί, πανικοβάλλονται εύκολα και τέλος μπορεί να εμφανίσουν
διαταραχές ύπνου.
(Κάκουρος, Μανιαδάκη 2005).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΧΩΔΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
Οι έφηβοι μπορούν να επωφεληθούν μετά από μία ακριβή διάγνωση από μια
ποικιλία θεραπειών και υπηρεσιών. Οι θεραπείες αυτές περιλαμβάνουν:
 Γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, στην οποία οι έφηβοι μαθαίνουν να
ασχολούνται με τους φόβους τους τροποποιώντας τους τρόπους με
τους οποίους σκέφτονται και συμπεριφέρονται.
 Τεχνικές χαλάρωσης
 Βιοανατροφοδότηση(να ελέγχουν το άγχος και την ένταση των μυών)
 Οικογενειακή θεραπεία
 Κατάρτιση και ενημέρωση των γονέων
 Φαρμακευτική αγωγή
(Κάκουρος, Μανιαδάκη 2005).

2.4 ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Η κατάθλιψη στην εφηβεία παρουσιάζει αυξημένη συχνότητα, με σοβαρές
επιπτώσεις στην κοινωνική και προσωπική ζωή του εφήβου, συνδεόμενη άμεσα
και με κίνδυνο αυτοκτονίας. Πριν από το 1980 η κατάθλιψη των εφήβων
αναφερόταν σπάνια, λόγω της άτυπης κλινικής εικόνας που αυθόρμητα συνδεόταν
με την κρίση της εφηβείας. Η σοβαρότητα της εφηβικής κατάθλιψης απαιτεί μεγάλη
προσοχή στη διαγνωστική εκτίμηση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Η δυσκολία
αναγνώρισης συνδέεται αφενός με τη τάση του εφήβου, που δεν ζητάει ο ίδιος
βοήθεια για τα προβλήματα του και αφετέρου από την στάση των ενηλίκων, των
γονέων, των δασκάλων και των γιατρών, οι οποίοι παρατηρούν περισσότερο τις
εξωτερικευμένες διαταραχές συμπεριφοράς και όχι το άγχος ή τα καταθλιπτικά
συναισθήματα του εφήβου.
Η εφηβεία τις περισσότερες φορές περιγράφεται ως ένα καταθλιπτικό γεγονός,
μιλώντας για την εφηβεία συχνά αναφέρουμε αυθόρμητα τη λύπη, τη διέγερση, το
θυμό. Τα λογοτεχνικά έργα που αναφέρονται σ’ αυτήν την περίοδο της ζωής
περιγράφουν τη θλίψη, τον πεσιμισμό, και την αυτό-υποτίμηση. Η καθημερινή
παρατήρηση ενός εφήβου προσφέρει μια σειρά πολλών παραδειγμάτων όπου ο
έφηβος περνά ατελείωτες ώρες απομονωμένος, ξαπλωμένος ή και καθιστός,
δείχνοντας βαρεμάρα και αδιαφορία σε κάθε τι που αγγίζει η καθημερινότητα. Αν
κάποιος έφηβος μας εμπιστευθεί και συζητήσει από την συζήτηση θα
διαπιστώσουμε τα παρακάτω αισθήματα: (το αίσθημα της ντροπής, της ενοχής και
της απογοήτευσης), τα αισθήματα αυτά εναλλάσσονται με εξάρσεις πάθους και
μεγαλομανίας. Η απότομη αλλαγή της διάθεσης είναι γνωστό χαρακτηριστικό της
εφηβείας, αλλά οι περισσότεροι έφηβοι παρουσιάζουν συχνά σταθερό
καταθλιπτικό συναίσθημα.
(Λαζαράτου Ε. & Αναγνωστόπουλος Δ.Κ. 28/03/2001)
40

Η ψυχαναλυτική προσέγγιση ταυτίζει ένα μεγάλο μέρος των διεργασιών της
εφηβείας με τις διεργασίες του πένθους. Ο έφηβος αναγκάζεται να αποχωριστεί
συμβολικά τους γονείς του, να διακόψει τους δεσμούς μαζί τους και να
απομακρυνθεί από τον παράδεισο των παιδικών του χρόνων, για να αντιμετωπίσει
μόνος του μια νέα πραγματικότητα. Ταυτόχρονα ενώ, ο έφηβος απομακρύνεται
από τα αντικείμενα αγάπης της παιδικής του ηλικίας, περνάει μία περίοδο όπου η
ενασχόληση του είναι κυρίως στραμμένη προς τον ίδιο του τον εαυτό. Από αυτό
πηγάζουν τα αισθήματα ντροπής, κατωτερότητας και χαμηλής αυτοεκτίμησης.
Επίσης στην εφηβεία παρουσιάζονται και πράξεις έτερο- και αυτό-επιθετικότητας.
Παρόλες τις ομοιότητες η εφηβεία διαφοροποιείται από τη διεργασία πένθους, διότι
υπάρχει μια πορεία δυναμική. Ο έφηβος περνάει σταδιακά από διεργασίες που θα
τον οδηγήσουν μακριά από την επώδυνη κατάσταση.(Λαζαράτου Ε. &
Αναγνωστόπουλος Δ.Κ. 28/03/2001).
Η κατάθλιψη αναδεικνύεται ως ένα από τα συνηθέστερα απαντώμενα
προβλήματα της εφηβείας. Έχει παρατηρηθεί ότι η επίπτωση της κατάθλιψης είναι
μεγαλύτερη όταν οι ίδιοι οι έφηβοι συμπληρώνουν τις διαγνωστικές κλίμακες και
μικρότερη όταν τις συμπληρώνουν οι γονείς τους. Αυτό συμβαίνει διότι οι γονείς
παρατηρούν και ανησυχούν περισσότερο υια εξωτερικευμένες διαταραχές της
συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της εφηβείας και ασχολούνται λιγότερο με το πώς
νιώθει ο έφηβος. Παράλληλα, υπάρχει μια δυσκολία εκ μέρους των εφήβων να
μεταδώσουν τα υποκειμενικά συναισθήματα άγχους και κατάθλιψης στους
ενηλίκους και προτιμούν να τα κρατήσουν για τον εαυτό τους ή να ζητήσουν
βοήθεια από τους ομήλικους τους. Επίσης υπάρχει μια σαφής υπεροχή ως προς
το φύλο από την οποία προκύπτει ότι τα κορίτσια παρουσιάζουν μεγαλύτερα
ποσοστά κατάθλιψης. (Λαζαράτου Ε. & Αναγνωστόπουλος Δ.Κ. 28/03/2001).
Η κατάθλιψη στην εφηβεία έχει κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και διαφορές από
εκείνη των παιδιών και ή των ενηλίκων. Τα σύγχρονα ψυχιατρικά ταξινομητικά
συστήματα την τοποθετούν πλησιέστερα στην κλινική εικόνα των ενηλίκων,
τονίζοντας κάποιες διαφορές.
Η βασική διαφορά είναι ότι ο έφηβος μπορεί να εμφανίσει ευερεθιστότητα, αντί
του καταθλιπτικού συναισθήματος. Γκρινιάζει συνεχώς, όλα του φταίνε με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις διαπροσωπικές του σχέσεις,
στην οικογένεια, αλλά και στο σχολικό περιβάλλον του. Περιορίζει τις
δραστηριότητες που του προκαλούν ευχαρίστηση αλλά και τις δραστηριότητες που
απαιτούν σημαντικά ποσοστά ενέργειας. Παραπονείται για κούραση αλλά κυρίως
δείχνει αδιαφορία και βαρεμάρα, που αποτελούν έκφραση της ψυχοκινητικής του
επιβράδυνσης. Οι σωματικές ενοχλήσεις αντικαθιστούν τα υποκειμενικά
παράπονα, που εκφράζουν μιζέρια, δυστυχία και θλίψη. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση
οδηγεί σε κρίση και στην δημιουργία αρνητικών σχολίων για τον εαυτό του. Η
απότομη και σημαντική μείωση των σχολικών επιδόσεων είναι ένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά της εφηβικής κατάθλιψης.
Η σχολική φοβία με έναρξη στην εφηβεία είναι καταθλιπτικό ισοδύναμο. Με τον
όρο σχολική φοβία περιγράφουμε τον παράλογο φόβο του παιδιού να πάει
σχολείο. Πρόκειται για μια κατάσταση που έχει σχέση με ενδοψυχικούς
παράγοντες του παιδιού, με ενδοοικογενειακές σχέσεις και επιδράσεις και με
στοιχεία από την σχολική πραγματικότητα. Ο έφηβος με σχολική φοβία φαίνεται
απρόθυμος να πάει σχολείο προβάλλει ποικίλες δικαιολογίες και παράπονα και
τελικά το πρόβλημα κορυφώνεται με την κατηγορηματική άρνηση. Η σχολική
φοβία πρέπει να διαχωριστεί από τις παράνομες απουσίες από το σχολείο
41

γνωστές και ως σκασιαρχείο. Σε αυτήν τη περίπτωση το παιδί προσποιείται ότι
πάει σχολείο, αλλά φεύγει και περνάει τις ώρες του εκτός του σχολικού
περιβάλλοντος. Αυτή η συμπεριφορά υιοθετείτε συστηματικά από εφήβους με
χαμηλό επίπεδο σχολικών επιδόσεων, οι οποίοι μάλιστα δεν ενδιαφέρονται να
επενδύσουν στη μάθηση. Αυτοί οι έφηβοι βιώνουν μοναξιά και νιώθουν μεγάλη
απογοήτευση, είναι δύσκολα αποδεκτοί στο σχολικό περιβάλλον και συχνά
προέρχονται από οικογένειες χαμηλού κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου με
χαλαρές συναισθηματικές σχέσεις μεταξύ των μελών τους.
(Λαζαράτου Ε. & Αναγνωστόπουλος Δ.Κ. 28/03/2001).
Οι διαταραχές της διαγωγής με εικόνα ψυχοπαθητικής διαταραχής αποτελούν
καταθλιπτικό ισοδύναμο. Η διάγνωση διαταραχών διαγωγής τίθεται όταν
παραβιάζονται κοινωνικοί κανόνες ή όταν καταπατούνται τα βασικά δικαιώματα
των άλλων και αυτή η συμπεριφορά επαναλαμβάνεται συστηματικά για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Η κλινική εικόνα των διαταραχών διαγωγής παρουσιάζει:

Φυσική επιθετικότητα

Ψευδολογίες

Κλοπές

Εμπρησμούς

Βανδαλισμούς

Χρήση τοξικών ουσιών.
Τα συμπτώματα επιθετικότητας εμφανίζονται πιο συχνά στα αγόρια, ενώ στα
κορίτσια εμφανίζονται πιο συχνά συμπτώματα διαταραχής της σεξουαλικής
συμπεριφοράς τους.
Τα διαγνωστικά συστήματα διαχωρίζουν, ανάλογα με την ένταση και τη
διάρκεια των συμπτωμάτων δύο βασικές κλινικές εικόνες: τη μείζονα καταθλιπτική
διαταραχή και τη δυσθυμία.
Η μείζων καταθλιπτική διαταραχή χαρακτηρίζεται από καταθλιπτικό
συναίσθημα, απώλεια σωματικού βάρους, αϋπνία, ψυχοκινητική επιβράδυνση,
αίσθημα κόπωσης, αισθήματα αναξιότητας ή εκτεταμένης αδικαιολόγητης ενοχής,
μειωμένη δυνατότητα συγκέντρωσης, επανειλημμένες σκέψεις επικείμενου
θανάτου και αυτοκτονικό ιδεασμό.
Η δυσθυμία θεωρείται ηπιότερη μορφή και η κλινική εικόνα της χαρακτηρίζεται
από καταθλιπτική διάθεση όλη την ημέρα και από μία ποικιλία συμπτωμάτων,
όπως ανορεξία ή υπερφαγία, αϋπνία ή υπερυπνία, ελαττωμένη ενεργητικότητα και
κόπωση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένη δυνατότητα συγκέντρωσης και δυσκολία
στη λήψη αποφάσεων. (Λαζαράτου Ε. & Αναγνωστόπουλος Δ.Κ. 28/03/2001)

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Η κατάθλιψη μπορεί να εντάσσεται στα πλαίσια της διπολικής διαταραχής,
δηλαδή να αποτελεί μέρος της μικτής εικόνας της μανιοκατάθλιψης. Σήμερα είναι
πλέον γνωστή η αυξημένη συχνότητα έναρξης της νόσου στην εφηβική ηλικία και η
συνέχιση της στην ενήλικη ζωή. Η διπολική διαταραχή συνήθως ξεκινάει με
κατάθλιψη στην προεφηβεία και κατά την εφηβεία εμφανίζεται μανία ή υπομανία. Η
κλινική εικόνα εμφανίζει μικτά συναισθήματα και από τους δύο πόλους των
συναισθηματικών διαταραχών. Καταθλιπτικά και μανιακά συμπτώματα είναι
αναμεμιγμένα ή εναλλάσσονται ταχύτατα κάθε λίγες μέρες ή μέσα στην ίδια μέρα.
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Αντί για την κλασική ευφορία στους εφήβους έχουμε συχνότερα εμφάνιση
αυξημένης ευερεθιστότητας ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες και ξεσπάσματα
θυμού που έχουν διάρκεια αρκετές μέρες. Επίσης υπάρχει μείωση της σχολικής
επίδοσης, επιβάρυνση στις σχέσεις με τους ομήλικους του και αύξηση του
κινδύνου για χρήση απαγορευμένων ουσιών και αυτοκτονίας.
Η διπολική νόσος της εφηβικής ηλικίας έχει αυξημένο κίνδυνο κακής έκβασης
από αντίστοιχη νόσο μεγαλύτερης ηλικίας, διότι παρεμβαίνει σε σημαντικές
αναπτυξιακές διαδικασίες όπως :
 Η ρύθμιση των συναισθημάτων
 Η απόκτηση ικανοτήτων
 Και η επίτευξη και διατήρηση των κοινωνικών σχέσεων
Σύγχρονες έρευνες διαπίστωσαν την αυξημένη συχνότητα συναισθηματικών
διαταραχών σε οικογένειες εφήβων με διπολική διαταραχή, ένα εύρημα που
υπαινίσσεται γενετική βάση της νόσου η οποία λόγω της πρώιμης έναρξης της
αποτελεί εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση.
(Λαζαράτου Ε. & Αναγνωστόπουλος Δ.Κ. 28/03/2001).
Η κατάθλιψη στην εφηβεία είναι μια ετερογενής διαταραχή με πολλούς
διαφορετικούς παράγοντες που συμμετέχουν στην παθογέννηση της. Μελέτες που
συμπεριλαμβάνουν οικογένειες, υποδεικνύουν μια γενετική συμμετοχή στην
αιτιοπαθογένεια των συναισθηματικών διαταραχών. Οι οικογένειες των
καταθλιπτικών χαρακτηρίζονται από εντονότερες συγκρούσεις, απόρριψη,
προβλήματα στη επικοινωνία, μικρότερη έκφραση των συναισθημάτων, λιγότερη
υποστήριξη και αυξημένα ποσοστά κακοποίησης των παιδιών. Τα στρεσογόνα
γεγονότα της ζωής όπως ο θάνατος, το διαζύγιο, η μετανάστευση, η σχολική
αποτυχία, η απόπειρα αυτοκτονίας ή η αυτοκτονία στο άμεσο περιβάλλον, η
σοβαρή σωματική ασθένεια, αυτά μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλους
παράγοντες κινδύνου συνδέονται άμεσα με την εμφάνιση της εφηβικής
κατάθλιψης. Η εφηβική κατάθλιψη συνδέεται επίσης με φτωχές ικανότητες
προσαρμογής και γνωσιακές δυσλειτουργίες. Οι έφηβοι που πάσχουν από
κατάθλιψη έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη ελέγχου στα αρνητικά γεγονότα,
νιώθουν αβοήθητοι και χωρίς ελπίδα και ασκούν έντονη κριτική στον εαυτό τους
και τους άλλους. Η ψυχοδυναμική προσέγγιση θεωρεί ότι η αποτυχία των
φυσιολογικών διεργασιών τις εφηβείας οδηγεί στην κατάθλιψη. Ο συμβολικός
αποχωρισμός και η διακοπή των δεσμών με τους γονείς παραπέμπει στην
απώλεια του αντικειμένου. Το αντικείμενο που κινδυνεύει να χαθεί, εσωτερικεύεται
και ενδοβάλλεται.
Η βασική αντιμετώπιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων γίνεται κυρίως
εξωνοσοκομειακά και συνδυάζει ψυχοθεραπεία και φαρμακοθεραπεία. Η νοσηλεία
απαιτείται σπάνια, ιδιαίτερα στην ύπαρξη έντονου αυτοκτονικού ιδεασμού ή όταν
το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί να φροντίσει για την θεραπεία του εφήβου
και όταν υπάρχουν διαγνωστικές αμφιβολίες. (Λαζαράτου Ε. & Αναγνωστόπουλος
Δ.Κ. 28/03/2001)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
3.1.ΟΡΙΣΜΟΙ
Ο όρος παραπτωματικότητα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μη αποδεκτών
πράξεων και τάσεων σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη του δικαίου όπως είναι
για παράδειγμα:
 Η μη συνηθισμένη προκλητική και εναντιωματική συμπεριφορά των
εφήβων
 Τα συχνά ψέματα
 Η φυγή από το σπίτι
 Το κάπνισμα
 Η κατάχρηση αλκοόλ
 Η φυγή από το σχολείο
 Η άσκοπη περιπλάνηση στους δρόμους
 Η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη
Η παραπτωματικότητα και η παραβατικότητα των εφήβων εκτός από τα
παραπάνω καλύπτει επίσης και πράξεις που συνιστούν άμεση παράβαση του
νόμου. Αυτές για παράδειγμα είναι:
 Οι διαρρήξεις
 Οι κλοπές
 Η καταστροφή ξένης περιουσίας
 Οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Έχουμε δηλαδή συμπεριφορές στις οποίες επικρατεί η κινητική μορφή
έκφρασης, σε αντίθεση με το ενδοψυχικό βίωμα και την νοητική επεξεργασία.
(Τσιαντής Ι., Β. Τόμος,σελ.83-84).
Οι υπηρεσίες ποινικής δικαιοσύνης χρησιμοποιούν κατά κόρον τους όρους
<<αντικοινωνική
συμπεριφορά,
αποκλίνουσα
συμπεριφορά
και
εγκληματικότητα>>, εννοώντας κάθε πράξη που παραβαίνει τους νόμους και τους
κανόνες μιας κοινωνίας. Η δικαιοσύνη λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα κάθε
παραπτώματος, τις έχει διαχωρίσει σε δύο κατηγορίες, οι οποίες είναι οι
παρακάτω:
1. κοινές αξιόποινες πράξεις, οι οποίες είναι παράνομες και διώκονται
ανεξαρτήτως την ηλικία του δράστη όπως για παράδειγμα:
 Ανθρωποκτονία
 Διάρρηξη
 Κλοπή
 Εκβιασμό
 Σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση
 Εμπόριο ναρκωτικών
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2. ιδιαίτερες αξιόποινες πράξεις για τις οποίες μόνο οι ανήλικοι
συλλαμβάνονται και τιμωρούνται από τη δικαιοσύνη όπως για παράδειγμα:
 Χρήση αλκοόλ
 Είσοδο σε συγκεκριμένου τύπου κέντρων ψυχαγωγίας
 Παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών
 Φυγή από το σπίτι
 Φυγή από το σχολείο
 (Παπαγεωργίου Β. 1998 σελ. 15-19).
Η επιθετική συμπεριφορά είναι μία εφηβική έκφανση της αντικοινωνικής
συμπεριφοράς. Ο όρος επιθετικότητα έχει ευρεία σημασία και εκτείνεται από την
απλή εξύβριση ή φραστική απειλή ως και την επίθεση κατά της ανθρώπινης ζωής.
Η ορολογία εξαρτάται από τις ίδιες τις πράξεις και από τους φορείς που
αντιμετωπίζουν αυτές τις πράξεις, οι οποίοι μπορεί να είναι:
 Ο φορέας της δικαιοσύνης ανηλίκων
 Φορέας της ψυχιατρικής
 Φορέας της εκπαίδευσης
 Φορέας της κοινωνιολογίας
(Γεώργιος Ν. Στάμος 2006 σελ.34-37).
Η επιθετικότητα έχει ορισθεί τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά με μια ποικιλία
τρόπων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ασαφείς και
αλληλεπικαλυπτόμενοι. Οι ορισμοί αυτοί περιλαμβάνουν θεωρίες της
επιθετικότητας ως χαρακτηριστικού της προσωπικότητας, ως μιας βιολογικής
διαδικασίας, ενός αντανακλαστικού, μιας συνήθειας, ενός ενστίκτου ή μιας σειράς
παρατηρήσιμων σωματικών και λεκτικών αντιδράσεων. Μέσα από αυτά
προκύπτουν οι εξής κατηγορίες επιθετικότητας:
 Άμεση επιθετικότητα
 Έμμεση επιθετικότητα
 Λεκτική επιθετικότητα
 Σωματική επιθετικότητα
 Κοινωνική επιθετικότητα
 Εχθρική επιθετικότητα
 Λειτουργική επιθετικότητα
 Επιθετικότητα της αντίδρασης
 Επιθετικότητα της πρόθεσης
(Γεώργιος Ν. Στάμος 2006 σελ.34-37).

3.2 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ
Οι συμπεριφορές υψηλού κινδύνου έχουν δυσμενής επιπτώσεις στη συνολική
ανάπτυξη και ευημερία της νεολαίας. Επίσης μπορούν να οδηγήσουν τον έφηβο
σε μελλοντικές αποτυχίες. Οι συμπεριφορές υψηλού κινδύνου περιλαμβάνουν
συμπεριφορές που προκαλούν άμεση σωματική βλάβη, καθώς και συμπεριφορές
με συσσωρευτικές αρνητικές συνέπειες. Αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να
επηρεάσουν τη νεολαία, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ανάπτυξη ενός εφήβου ή
ακόμα και να τον αποτρέψει από την συμμετοχή στις τυπικές εμπειρίες για την
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ηλικία του. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η εφηβική εγκυμοσύνη η οποία αποκλείει
τους εμπλεκόμενους εφήβους από το να αναπτύξουν στενές φιλίες με τους
συμμαθητές τους και ίσως προκαλέσει και την απόκλιση της αποφοίτησης τους.
Πολλές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
λόγω της επικράτησης τους στη νεολαία την σημερινή εποχή. Πολλές από αυτές
τις συμπεριφορές μπορούν να προκαλέσουν ένα μεγάλο αριθμό θανάτων και
τραυματισμών ακόμα και μεταξύ των εφήβων και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην
κοινωνία.
(www.e-g-papageorgiou.gr/index.php?ID=articles_issues_EL&...)

3.2.1. ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ
Ως κατάχρηση ορίζεται η χρήση κάποιας ουσίας με τέτοιο τρόπο ο οποίος
αποκλίνει από τον γενικά αποδεκτό τρόπο και έρχεται σε αντίθεση με τον σκοπό
για τον οποίο τον οποίο κατασκευάστηκε η ουσία αυτή, τόσο σε ποιοτικό όσο και
σε ποσοτικό επίπεδο. Στον όρο κατάχρηση περιλαμβάνονται επίσης και οι έννοιες
του εθισμού και της εξάρτησης, χωρίς όμως αυτές να ταυτίζονται μεταξύ τους.
Εθισμός είναι ένα είδος υποχρεωτικής συμπεριφοράς με ταυτόχρονη αδυναμία
της προσωπικότητας να ελέγξει ή να κατευθύνει τη συμπεριφορά αυτή. Στην
περίπτωση όπου η συνήθεια (εθισμός) αναπτύσσεται στο έδαφος ψυχολογικών
κενών τα οποία καλύπτονται από την ουσία, τότε ο κίνδυνος ανάπτυξης εξάρτησης
είναι μεγάλος.
(www.e-g-papageorgiou.gr/index.php?ID=articles_issues_EL&...)

Πηγή: : ESPAD, 2003. Σύγκριση ποσοστών χρήσης αλκοόλ, τσιγάρου,
μαθητές στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.

παράνομων ουσιών από

3.2.1.Α. ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Στην Ελλάδα το κάπνισμα μεταξύ των εφήβων είναι συχνότερο από ποτέ, αν
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και υπάρχει πλέον η επαρκής γνώση ότι οδηγεί σε καρκίνο, καρδιοπάθειες,
πνευμονοπάθειες και αγγειακά επεισόδια. Παρόλα αυτά εμφανίζεται η τάση
σήμερα να παραμένει σταθερή η αναλογία των έφηβων αγοριών νέων καπνιστών
και να αυξάνει η αναλογία των κοριτσιών που πρωτοκαπνίζουν.
(http://www.anapnoi.net/index_files/Page3434.htm).
Η κρίσιμη ηλικία που τα παιδιά δοκιμάζουν το κάπνισμα είναι τα 12-13 έτη,
όπως προκύπτει από ελληνικές και ξένες έρευνες. Οι δοκιμές αυτές μπορεί να
έχουν ως αποτέλεσμα τον εθισμό στη νικοτίνη, γιατί είναι πια αποδεδειγμένο ότι η
νικοτίνη είναι έντονα εθιστική και εξαρτησιογόνος ουσία. Η νικοτίνη εισπνεόμενη
περνά από τους πνεύμονες στο αίμα και φθάνει σχεδόν άμεσα στον εγκέφαλο,
όπου εκεί ενεργοποιεί την ίδια ακριβώς νευροβιολογική διεργασία που διεγείρουν
και τα αλκαλοειδή και η κοκαΐνη. Επίσης πολύ σημαντικό για τους νέους είναι ότι
το κάπνισμα γίνεται μέρος της προσωπικότητας τους και χρησιμοποιείται ως μέσο
επικοινωνίας και συναναστροφής στη διασκέδαση. Είναι προφανές ότι το
κάπνισμα πρόκειται για ένα τεραστίων διαστάσεων πρόβλημα εξάρτησης, με
νευροβιολογικές και ψυχολογικές συνιστώσες.
(ΤΑ ΝΕΑ Ένθετο Υγεία).
Το τσιγάρο είναι ένα εντελώς βιομηχανικό προϊόν, σχεδιασμένο να παρέχει
σταθερή δόση νικοτίνης. Κάθε τσιγάρο περιέχει τα παρακάτω:
1.καπνό τσιγάρου, που είναι μίγμα φύλλων καπνού
2.γέμισμα, που παρασκευάζεται από στελέχη και άλλα τμήματα του φυτού
του καπνού. Τα φύλλα αυτά αναμιγνύονται με :
 Νερό
 Διάφορα αρωματικά
 Πρόσθετα
3.πρόσθετα, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:
 Υγραντές, για να διατηρούνται περισσότερο
 Ζάχαρη, για να γίνεται ηπιότερος ο καπνός και ευκολότερη η
εισπνοή του
 Αρωματικές ύλες, όπως σοκολάτα και βανίλια, που ενώ στη φυσική
τους μορφή μπορεί να φαίνονται αβλαβή, σε συνδυασμό με άλλες
ουσίες που περιέχει ο καπνός μπορεί να γίνουν τοξικά
4.χαρτιά και φίλτρα, που καθορίζουν το ποσό της νικοτίνης και της πίσσας
που φθάνουν στους πνεύμονες του καπνιστή.
Επίσης ο καπνός του τσιγάρου διακρίνεται:
A. Πίσσα, γνωστή ως μαύρη, κολλώδης ουσία η οποία μεταφέρει τις
περισσότερες τοξικές ουσίες στους πνεύμονες και είναι η κύρια αιτία
ανάπτυξης καρκίνου στους πνεύμονες και το λαιμό. Επίσης η πίσσα
είναι η ουσία που δημιουργεί κιτρινίλα στα δάχτυλα και τα δόντια του
καπνιστή.
B. Νικοτίνη, η οποία είναι το εθιστικό συστατικό του τσιγάρου. Η νικοτίνη
προκαλεί εθισμό όπως η ηρωίνη και η κοκαΐνη. Επίσης η ίδια
ενεργοποιεί το κεντρικό νευρικό σύστημα και αυξάνει τον καρδιακό
παλμό, με αποτέλεσμα οι ανάγκες της καρδιάς για οξυγόνο να είναι
μεγαλύτερες.
C. Μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι το κύριο δηλητηριώδες
συστατικό και βρίσκεται στον καπνό όλων των τσιγάρων. Αυτό
δεσμεύεται στην αιμογλοβίνη μειώνοντας το ποσό του οξυγόνου που
47

μπορεί
να
μεταφερθεί
στο
αίμα.
(http://www.pnohlesvos.gr/articles.php?lng=en&pg=1170)
Η πορεία ανάπτυξης της εξάρτησης είναι μια μακρόχρονη διαδικασία και
εξαρτάται από ατομικούς, βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς
παράγοντες. Διάφορες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα ανάπτυξης
της εξάρτησης του καπνίσματος, διακρίνουν τέσσερα κρίσιμα στάδια μέσα από τα
οποία το κάπνισμα εξελίσσεται σε καθημερινή συμπεριφορά και εξάρτηση.
Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της προετοιμασίας, όπου σε αυτό το στάδιο
οι έφηβοι ανακαλύπτουν τα λειτουργικά και τελετουργικά στοιχεία που εντάσσουν
το κάπνισμα στην καθημερινότητα τους, παρατηρώντας γονείς, φίλους ή άλλα
σημαντικά πρόσωπα για τους ίδιους τα οποία καπνίζουν.
Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο της μύησης και του πειραματισμού. Στο
στάδιο αυτό το κάπνισμα προκαλεί στην αρχή αηδία, βήχα και κάψιμο στο λαιμό
αλλά συγχρόνως παρατηρείται και η ψυχολογική ικανοποίηση από το γεγονός ότι
ο νέος κάνει αυτό που κάνει η παρέα του ή που κάνουν λίγοι. Αυτό το γεγονός
ικανοποιεί και άλλες ψυχολογικές ανάγκες. Επίσης τονώνει την αυτοεκτίμηση του
και κάποιες στιγμές τον κάνει να νιώθει καλύτερα. Έτσι συνεχίζει να
πειραματίζεται.
(http://www.pnoh-lesvos.gr/articles.php?lng=en&pg=1170).
Το τρίτο στάδιο είναι το στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται το πέρασμα
από την περιστασιακή στη συστηματική χρήση. Στο στάδιο αυτό αρχίζει να
εμπεδώνεται η συνήθεια τόσο η τελετουργική όσο και η ψυχολογική, και
δημιουργείται σταδιακά η ανάγκη της βιολογικής εξασφάλισης του επόμενου
τσιγάρου.
Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο έχουμε την τελική φάση η οποία είναι η φάση
της συστηματικής χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης. Σε αυτό το στάδιο η χρήση
γίνεται συστηματικότερη καθώς παρατηρείται συνεχείς αύξηση στον αριθμό των
τσιγάρων που καταναλώνονται ημερησίως. Η μη εξασφάλιση της δόσης αρχίζει να
προκαλεί σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα ως απόρροια των στερητικών
συμπτωμάτων. Στο στάδιο αυτό η εξάρτηση έχει ισχυροποιηθεί και παγιωθεί από
πολλούς και σύνθετους βιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.
(http://www.pnoh-lesvos.gr/articles.php?lng=en&pg=1170).
Υπάρχει μια σειρά από σύνθετους και ενδογενείς παράγοντες που
προδιαθέτουν τους νέους να αρχίσουν το κάπνισμα. Οι παράγοντες αυτοί
ποικίλουν ανά άτομο και λαό. Πολυετής έρευνες που πραγματοποιήθηκαν
καθόρισαν ορισμένους παράγοντες που είναι σημαντικοί και κοινοί στο ρόλο που
παίζουν για την μύηση των νέων στο κάπνισμα. Οι παράγοντες αυτοί
περιλαμβάνουν υψηλά επίπεδα κοινωνικής αποδοχής για τα προϊόντα του
καπνού, έκθεση και αδυναμία αντίδρασης απέναντι στη διαφήμιση, διαθεσιμότητα
και εύκολη πρόσβαση, ρόλους προτύπου από τους γονείς και άλλους ενήλικες και
κοινωνική πίεση της ομάδος. Τις περισσότερες φορές το κάπνισμα αρχίζει τυχαία.
Οι έφηβοι ακολουθούν το ρεύμα χωρίς να το πολυσκεφτούν, επίσης για αρκετούς
το κάπνισμα σημαίνει να έχουν κάτι να κάνουν. Μερικοί έφηβοι ζητούν την
απόλαυση που προσφέρει το κάπνισμα προσπαθώντας να ηρεμήσουν τα νεύρα
τους με αυτό τον τρόπο. Αρκετοί έφηβοι πιστεύουν ότι με το κάπνισμα μεγάλωσαν.
Επίσης για μερικούς το κάπνισμα είναι ένα μέσο για την ένταξη τους στους
σωστούς κύκλους και στις σωστές ομάδες. Πολλοί νέοι επίσης πιστεύουν ότι το
κάπνισμα τους δίνει ένα στυλ. Επομένως οι παράγοντες που οδηγούν τα παιδιά
στο κάπνισμα είναι πολλοί και δρουν σε πολλαπλά επίπεδα, όπως για
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παράδειγμα:
 Περιέργεια
 Αίσθηση ανεξαρτησίας
 Προσπάθεια αυτοεπιβεβαίωσης
 Εξασφάλιση εκτίμησης από την παρέα
 Κοινωνικοποίηση
 Αντιμετώπιση του στρες που προκύπτει στην εφηβική ηλικία
(http://www.pnoh-lesvos.gr/articles.php?lng=en&pg=1170).
Τέλος το κάπνισμα είναι μια πολύπλοκη πράξη συνοδευόμενη από
ηδονιστικές καταστάσεις οι οποίες διέπονται από βιομηχανικούς και φυσιολογικούς
μηχανισμούς. Τα αγόρια πιστεύουν ότι το τσιγάρο καλμάρει τας νεύρα, τους κάνει
να είναι αυτόνομοι, ώριμοι και ελεύθεροι να αναπτύξουν σχέσεις, αισθάνονται
γοητεία και ανδρισμό, απελευθερωμένοι από γονεϊκές επικρίσεις. Τα κορίτσια
πιστεύουν ότι βρίσκουν ανεξαρτητοποίηση και διέξοδο στην κοινωνική
προσαρμογή τους. Επίσης πιστεύουν ότι το κάπνισμα είναι μια παρηγοριά σε
στιγμές καταθλίψεως, μια γευστική και οσφρητική απόλαυση.
(http://www.pnoh-lesvos.gr/articles.php?lng=en&pg=1170).

3.2.1.Β. ΑΛΚΟΟΛ
Η έναρξη, η χρήση και η κατάχρηση του αλκοόλ έχουν τις ρίζες τους στην
εφηβεία. Σύμφωνα με την θεωρία της κοινωνικής μάθησης οι έφηβοι μαθαίνουν να
πίνουν παρατηρώντας τις συμπεριφορές προτύπων μέσα στην οικογένεια όπως
για παράδειγμα οι γονείς, τα αδέρφια και οι σύντροφοι. Δηλαδή πρότυπα με
αυθεντία τα οποία τείνουν να έχουν μεγαλύτερη επίδραση. Οι παράγοντες που
προδιαθέτουν στη χρήση αλκοόλ στην εφηβεία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
(Α. Τιανταφυλλίδου, Κ. Τσουμάκας , Αλκοόλ και εφηβεία 2006 σελ. 35)

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ
Οικονομική
κατάρρευση,
διαζύγιο,
Οικογένεια
ασθένεια, θάνατος, αλκοολικοί γονείς
Προσαρμογή στην παρέα, ενηλικίωση,
Συνομήλικοι
περιέργεια, ακολουθώντας το ρεύμα της
εποχής
Κακή επίδοση μαθημάτων, έλλειψη
Μη φυσιολογική συμπεριφορά
στόχων, απαισιοδοξία, μοναξιά
Προβολή λανθασμένων προτύπων και
Διαφήμιση
συμπεριφορών
Γενετικοί λόγοι
Γονίδια
(Α. Τιανταφυλλίδου, Κ. Τσουμάκας , Αλκοόλ και εφηβεία 2006 σελ. 34).
Η κατάχρηση αλκοόλ από τους γονείς έχει αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά
τους. Ο αλκοολικός γονέας έχει μειωμένη ανάμιξη στη ζωή του εφήβου και μπορεί
να οδηγήσει σε ασυνεχή ή χαλαρή πειθαρχία και λίγη επίβλεψη. Επίσης
επηρεάζεται αρνητικά η εξελικτική πορεία και ο αυτοέλεγχος του εφήβου, η
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ανατροφή του μειονεκτεί αφού ο έφηβος ζει σε απαξιωτικό ακόμα και εχθρικό
περιβάλλον.
Πολλοί έφηβοι πίνουν για λόγους προσαρμογής στην παρέα, επειδή
αισθάνονται σαν ενήλικοι, από περιέργεια ή από την ανάγκη να ακολουθήσουν το
ρεύμα της εποχής. Επίσης χρήση αλκοόλ μπορεί να συμβεί ακόμα και στο πλαίσιο
μιας αποκλίνουσας συμπεριφοράς όπως για παράδειγμα χαμηλή επίδοση
μαθημάτων, απαισιοδοξία και κατάθλιψη. Έναν πολύ σημαντικό ενθαρρυντικό
παράγοντα αποτελεί επίσης η διαφήμιση αφού οι έφηβοι βομβαρδίζονται
κυριολεκτικά ημερησίως από διαφημιστικά σποτς κάθε είδους ποτού. Τέλος στην
κατάχρηση αλκοόλ φαίνεται πως ενέχονται και γενετικοί παράγοντες.
Οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν τους νέους στην κατάχρηση αλκοόλ αναφέρονται
παρακάτω:
 Η άποψη ότι η χρήση αλκοόλ είναι δράση ενάντια στην αυστηρότητα
των γονιών
 Για διασκέδαση
 Για κοινωνικοποίηση, αποδοχή, συμμόρφωση ή εξομοίωση
 Για ευχαρίστηση
 Θεωρούν ότι έτσι θα είναι πιο αποδεκτοί
 Για δοκιμή, ρίσκο, για να αποδείξουν σεξουαλικό θάρρος
 Για να μειώσουν το άγχος
 Για να ανακουφιστούν από την ανησυχία, την κατάθλιψη και το φόβο
 Για να ξεφύγουν από την πλήξη
 Για να ανακουφιστούν από τον πόνο ενός οικογενειακού προβλήματος
 Για να λύσουν προσωπικά προβλήματα
(Α. Τιανταφυλλίδου, Κ. Τσουμάκας , Αλκοόλ και εφηβεία 2006 σελ. 35).
Πολλοί και περίπλοκοι λόγοι, ερμηνεύουν το γιατί πίνουν οι νέοι οι
περισσότεροι από τους οποίους σχετίζονται με την επιθυμία τους να αισθάνονται
καλά και να περνούν όμορφα με την παρέα τους και τους ομήλικους τους. Έπειτα
από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που
οδηγούν τους εφήβους στη χρήση αλκοόλ είναι η διευκόλυνση της
κοινωνικοποίησης τους και η σεξουαλική αποδοχή. Αυτό εξηγεί τη χρήση αλκοόλ
κάτω από ορισμένες συνθήκες όπως για παράδειγμα το που πίνουν οι νέοι. Οι
νέοι πίνουν περισσότερο:
 Σε πάρτι με φίλους
 Σε μια μικρή ή μεγάλη ομάδα φίλων
 Τις νύχτες του σαββατοκύριακου
 Στο σπίτι φίλου όπου απουσιάζουν οι γονείς του
Ο τρόπος που το αλκοόλ επηρεάζει τον οργανισμό εξαρτάται από την
πυκνότητα του στο αίμα. Τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ
απορροφώνται γρηγορότερα. Το αλκοόλ στο αίμα αυξάνει μετά από κάθε ποτό. Η
ποσότητα αλκοόλ που μπορεί κάποιος να κάνει χρήση την εβδομάδα δεν πρέπει
να ξεπερνά τις 21 μονάδες για τους άντρες και τις 14 για τις γυναίκες. Τα όρια
ασφάλειας για τους έφηβους είναι 14 μονάδες για τα αγόρια την εβδομάδα και 7
για τα κορίτσια.
(Α. Τιανταφυλλίδου, Κ. Τσουμάκας , Αλκοόλ και εφηβεία 2006 σελ. 35).
Οι κίνδυνοι από την κατάχρηση αλκοόλ στους εφήβους περιλαμβάνουν την
αντικοινωνική συμπεριφορά, την εσωστρέφεια, την συναισθηματική απομάκρυνση,
την ανειλικρίνεια, την κατάσταση απουσίας ελέγχου. Επίσης περιλαμβάνει και
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ριψοκίνδυνη συμπεριφορά όπως για παράδειγμα διέγερση, μείωση κριτικής
ικανότητας, παρορμητικότητα, αμνησία, μείωση αντίληψης, συσκότιση, χρήση
άλλων τοξικών ουσιών, αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Η συχνή
κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ μπορεί να βλάψει το ήπαρ, την καρδιά
και τον εγκέφαλο. Οι κίνδυνοι για την σωματική υγεία εξαρτώνται από την
ποσότητα της κατανάλωσης. Το αλκοόλ καταστέλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα,
σε μικρές δόσεις προκαλεί χαλάρωση και διέγερση με εμφανή επίδραση στην
κρίση. Σε μεγαλύτερες δόσεις προκαλούνται διαταραχές της άρθρωσης, της
ομιλίας, του βαδίσματος, της συμπεριφοράς και της επαφής με το περιβάλλον. Ο
λήθαργος και το κώμα είναι επιπλοκές που συνοδεύουν υψηλές πυκνότητες
οινοπνεύματος στο αίμα. Η κλινική εικόνα αυτών συνοδεύεται από:
 Πτώση της θερμοκρασίας του σώματος
 Υπόταση
 Υπογλυκαιμία
 Διαταραχές των ηλεκτρολυτών
Η υψηλή πυκνότητα αλκοόλ στο αίμα μπορεί να είναι θανατηφόρος. Ο
θάνατος στην οξεία μέθη οφείλεται στην καταστολή του αναπνευστικού
συστήματος. Η μεγάλη κατανάλωση οινοπνεύματος συνεπάγεται περιόδους
προσωρινής αμνησίας σε πολλά εξαρτημένα από το αλκοόλ άτομα. Κατά την
διάρκεια της συσκότισης ο έφηβος δεν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του
συγκεκριμένα γεγονότα αν και τη στιγμή εκείνη έχει πλήρη συνείδηση.
(Α. Τιανταφυλλίδου, Κ. Τσουμάκας , Αλκοόλ και εφηβεία 2006 σελ. 36).

3.2.1.Γ.

ΧΡΗΣΗ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ

ΚΑΙ

ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ

Η σοβαρότερη μορφή χρήσης εξαρτησιογώνων ουσιών αφορά την χρήση
ψυχοδραστικών ουσιών και είναι ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα της
σύγχρονης κοινωνίας. Ο όρος ψυχοδραστικές ουσίες υιοθετήθηκε από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και περιλαμβάνει ουσίες οι οποίες έχουν ως κοινό
γνώρισμα τη διαταραχή της λειτουργίας του νευρικού συστήματος η οποία έχει σαν
συνέπεια τη σωματική και ψυχολογική εξάρτηση. Ως εξάρτηση ορίζεται η
παθολογική κατάσταση ενός εθισμένου ατόμου κατά την οποία οι συνήθεις ή
αυξημένες δόσεις μιας ουσίας είναι απαραίτητες για να εμποδίσουν την εκδήλωση
ψυχολογικών και σωματικών συμπτωμάτων στέρησης. Οι ψυχοδραστικές ουσίες
έχουν την ιδιότητα να προκαλούν ανοχή, δηλαδή την ανάγκη του οργανισμού για
συνεχή αύξηση της δόσης ώστε να φθάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, με
συνέπεια να γίνεται συχνότερη λήψη της ουσίας και σε μεγαλύτερες ποσότητες και
ο χρήστης να οδηγείται στην κατάχρηση.
(Γεώργιος Ν. Στάμος << Αντικοινωνική συμπεριφορά των εφήβων : μορφέςαίτια- πρόληψη-αντιμετώπιση>>, 2006 σελ. 47-51).
Τα ναρκωτικά είναι μία ομάδα ουσιών που προκαλούν καταστολή της
λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Μερικές από αυτές τις ουσίες
είναι φαρμακευτικές αλλά η πώληση τους χωρίς ιατρική συνταγή είναι παράνομη.
Τέτοιες ουσίες είναι:
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Βαρβιτουρικά (ηρεμιστικά και υπνωτικά)
Κωδεΐνη (αντιβηχικό)
Αναλγητικά (πεθιδίνη και μορφίνη)
Αναισθητικό (φαιντανίλη)
Παράγωγα του οπίου (ηρωίνη) οι ουσίες αυτές δεν χρησιμοποιούνται
στην ιατρική και παρασκευάζονται παράνομα.
Ο όρος ναρκωτικά δεν αναφέρεται μόνο στις παραπάνω εξαρτησιογόνες
ουσίες αλλά και σε όλες τις παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες, ακόμα και σε αυτές
που προκαλούν διέγερση του κεντρικού νευρικού συστήματος όπως για
παράδειγμα η κοκαΐνη και οι αμφεταμίνες, καθώς και στις ουσίες που προκαλούν
ψευδαισθήσεις για παράδειγμα το LSD και το χασίς. Ανεξάρτητα αν οι ουσίες
αυτές κυκλοφορούν παράνομα ή νόμιμα η κατάχρηση τους εκφράζεται με τον όρο
τοξικομανία.
(Γεώργιος Ν. Στάμος << Αντικοινωνική συμπεριφορά των εφήβων : μορφέςαίτια- πρόληψη-αντιμετώπιση>>, 2006 σελ. 47-51).
Οι συνέπειες της χρήσης των ψυχοδραστικών εξαρτησιογόνων ουσιών
αγγίζουν όλες τις πτυχές της ζωής των χρηστών και απειλούν την ίδια τους τη ζωή.
Οι περισσότεροι κίνδυνοι είναι άμεσοι αλλά υπάρχουν και επακόλουθα που
εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου. Ο έφηβος που παίρνει διεγερτικά χάπια
έχει την εντύπωση ότι τον βοηθά να μαθαίνει ευκολότερα. Στη λήψη μεγάλων
ποσοτήτων όμως γίνεται ευερέθιστος, ανήσυχος και έχει αϋπνίες. Σε ακραίες
περιπτώσεις εμφανίζει σοβαρές διανοητικές διαταραχές και τρομακτικές
παραισθήσεις. Τα βαρβιτουρικά σε ταυτόχρονη λήψη με αλκοόλ εμφανίζουν
διαταραχές συμπεριφοράς και είναι υπεύθυνα για την πρόκληση ατυχημάτων κατά
την οδήγηση. Ακόμα μπορούν να προκαλέσουν και καρδιακή ανακοπή. Η
κάνναβης δημιουργεί ψυχολογική εξάρτηση και είναι επικίνδυνη σε άτομα με
αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα και είναι το πρώτο βήμα της εισόδου του
εφήβου στον κόσμο των σκληρών ναρκωτικών. Η ηρωίνη ανήκει στην κατηγορία
των οπιοειδών και προκαλεί σε μεγάλο βαθμό εθισμό. Η κύρια ικανοποίηση που
φέρνει η ένεση ηρωίνης είναι η ανακούφιση από την απελπισμένη ανάγκη για
αυτήν λόγω της εξάρτησης. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος θανάτου από υπερβολική
δόση και μόλυνση από μη αποστειρωμένο υλικό που χρησιμοποιείται κατά την
χρήση της. Η κοκαΐνη προκαλεί ψυχολογική εξάρτηση και θεωρείται πολύ
επικίνδυνο ναρκωτικό, είναι διεγερτικό και δρα με γρήγορο ρυθμό στο κεντρικό
νευρικό σύστημα. Η καθημερινή χρήση της οδηγεί σε ανησυχία, ευερεθιστότητα,
εκνευρισμό καθώς και στην εμφάνιση παρανοϊκών συμπτωμάτων.
Εκτός από τα ειδικά συμπτώματα που αναφέρθηκαν παραπάνω υπάρχουν
σοβαρές επιπτώσεις που είναι κοινές από τη χρήση οποιοδήποτε ναρκωτικού,
όπως για παράδειγμα η λήψη υπερβολικής δόσης ή νοθευμένης ουσίας ή και η
ταυτόχρονη λήψη της ουσίας με αλκοόλ μπορεί να φέρει συμπτώματα ψύχωσης,
σπασμών, καρδιακής μαρμαρυγής, καταστολή αναπνευστικού συστήματος,
ασφυξία, ακόμα και το θάνατο. Επίσης εμφανίζονται επιπτώσεις σε διάφορες
οργανικές βλάβες όπως στο ήπαρ, στον εγκέφαλο, στους νεφρούς και στο μυελό
των οστών. Επίσης εμφανίζονται ψυχικές ασθένειες, συναισθηματικές διαταραχές,
υποσιτισμός και θάνατος. Τέλος σε περίπτωση που η λήψη της ουσίας γίνεται με
ενδοφλέβια χορήγηση υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να προσβληθεί ο χρήστης από
σοβαρές ασθένειες όπως το AIDS, η ηπατίτιδα Β και η ηπατίτιδα C.
Η χρήση παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών υπόκειται σε ποινική δίωξη και οι
συνέπειες είναι ανάλογες με την σοβαρότητα της περίπτωσης. Πολύ συχνές είναι
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οι κλοπές γιατί οι συνεχείς χρήση ουσιών είναι εξαιρετικά δαπανηρή συνήθεια.
Κατά τη χρήση ουσιών επίσης παρουσιάζονται πολλά προβλήματα στις
διαπροσωπικές σχέσεις με τους γονείς, τους καθηγητές και τους ομήλικους τους.
Η κατάχρηση ουσιών από μαθητές σχεδόν πάντα σχετίζεται με αντικοινωνική και
βίαιη συμπεριφορά προς τους συμμαθητές τους. Επίσης επιδίδονται σε κλοπές,
βανδαλισμούς, αδικαιολόγητες απουσίες και εγκατάλειψη του σχολείου.
(Γεώργιος Ν. Στάμος << Αντικοινωνική συμπεριφορά των εφήβων : μορφές-αίτιαπρόληψη-αντιμετώπιση>>, 2006 σελ. 47-51).

3.2.1.Δ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σύμφωνα με νέα στοιχεία της μονάδας εφηβικής υγείας της Β Παιδιατρικής
κλινικής του πανεπιστημίου Αθηνών, στο νοσοκομείο Παίδων <<Π. & Α.
Κυριακού>> οι έλληνες έφηβοι με διαδικτυακή εξάρτηση φαίνεται να αποκτούν μία
κακώς εννοούμενη άνεση με το internet, παρουσιάζοντας διαδικτυακές
συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Από την πανελλαδική έρευνα της Μονάδας
Εφηβικής Υγείας προέκυψε ότι το 2,4% των εφήβων ηλικίας 15 έως 16 ετών στη
χώρα μας παρουσιάζουν διαδικτυακή εξάρτηση και το 19,1% οριακή χρήση, που
δυνητικά στο μέλλον μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές εξάρτησης. Τα δίκτυα
κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλέον τον πρώτο σε συχνότητα λόγο που οι
εξαρτημένοι έφηβοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, στην πορεία ακολουθούν τα
online παιχνίδια. Από το σύνολο των εφήβων το 63,7% θα δημοσιοποιούσαν
προσωπικά τους δεδομένα, ενώ το 18,5% θα συναντούσαν κάποιον διαδικτυακό
φίλο στο φυσικό κόσμο. (www.kathimerini.gr)
Ως διαδικτυακή εξάρτηση έχει ορισθεί η αδυναμία ελέγχου της χρήσης του
ιστού η οποία οδηγεί σε αισθήματα πίεσης, άγχους και δυσλειτουργικές
συμπεριφορές σε καθημερινές δραστηριότητες. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και
το διαδίκτυο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των εφήβων σε επιστημονικό,
ψυχαγωγικό και επικοινωνιακό επίπεδο. Το φαινόμενο της αλόγιστης χρήσης του
διαδικτύου από τους εφήβους παίρνει μεγάλες διαστάσεις, κάτι που μπορεί να
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ψυχική και κοινωνική λειτουργία των
εξαρτημένων χρηστών του.
Οι ηλικιακές ομάδες στις οποίες παρατηρείται κυρίως το φαινόμενο της
διαδικτυακής εξάρτησης είναι η πρώιμη εφηβεία, η μέση εφηβεία και η όψιμη
εφηβεία, με την μέση εφηβεία να είναι η περίοδος κατά την οποία το φαινόμενο
γίνεται πιο συχνό και έντονο.
Οι έφηβοι στρέφονται στο διαδίκτυο προκειμένου να αντιμετωπίσουν
συναισθήματα άγχους, μοναξιάς και θλίψης. Οι νέοι βιώνουν την παρατεταμένη
ενασχόληση τους με το διαδίκτυο ως έναν τρόπο διαφυγής από την
πραγματικότητα και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Χάρη στην
ανωνυμία που τους προσφέρει το διαδίκτυο διαφεύγουν από την εικόνα τους που
ενδεχομένως δεν τους ικανοποιεί, εμπλέκοντας τον εαυτό τους σε μια πλασματική
επικοινωνία που τους παρέχει ασφάλεια.
Ένα άλλο επίσης συχνό φαινόμενο της εποχής είναι η αυξανόμενα σεξουαλική
ενασχόληση του εφήβου με τον διαδικτυακό χώρο. Ιδωμένη στο πλαίσιο μιας
διαδικτυακής εξάρτησης, η διαδικασία αυτή σταδιακά καθηλώνει και απομονώνει
τον έφηβο, βολεύοντας τον και αποθαρρύνοντας τον από το να διεκδικήσει μια
αληθινή σχέση. Σαν συνέπεια αυτού ο έφηβος εξελίσσεται σε έναν νέο άντρα ο
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οποίος φοβάται να διεκδικήσει μια αληθινή συναισθηματική και σεξουαλική σχέση,
γεμάτος από έλλειψη αυτοπεποίθησης όσον αφορά τη δυναμική του και τη
σεξουαλική του εικόνα.
Ο διαδικτυακά εθισμένος έφηβος αποσύρεται σταδιακά από την κοινωνική του
ζωή, παραμελεί την σωματική υγιεινή και την προσωπική του φροντίδα και χάνει
την αίσθηση του χρόνου κατά την ενασχόληση του με το διαδίκτυο. Ακόμα τείνει να
παραμελεί άλλες σημαντικές δραστηριότητες και κυρίως τις σχολικές του
υποχρεώσεις. Επίσης κυριεύεται από μυστικοπάθεια και απομονώνεται από την
οικογένεια και τους φίλους του. Τέλος η ενασχόληση του με το διαδίκτυο γίνεται η
μοναδική δραστηριότητα που τον γεμίζει με αισθήματα ευφορίας.
(www.askitis.gr/monthlytopics/view/ephiviki eksartisi diadiktio)
Πιο συγκεκριμένα τα συμπτώματα που προκαλεί η διαδικτυακή εξάρτηση
αναφέρονται παρακάτω:
 Αίσθημα ευφορίας κατά την ενασχόληση με το διαδίκτυο
 Αδυναμία διακοπής της συγκεκριμένης δραστηριότητας
 Ανάγκη διαρκούς αύξησης του χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο
 Παραμέληση οικογένειας και φίλων
 Εκτός διαδικτύου εμφάνιση αισθημάτων κενού, θλίψης και
ευερεθιστότητας
 Απόκρυψη διαδικτυακών δραστηριοτήτων από το οικογενειακό και
φιλικό περιβάλλον
 Διαταραχές διατροφής
 Διαταραχές ύπνου
 Προβλήματα όρασης(ξηροφθαλμία, μυωπία)
 Μειωμένη αθλητική δραστηριότητα
 Ημικρανίες
 Σκολίωση, μυοσκελετικά προβλήματα, τραυματισμοί σε χέρια και
δάκτυλα
 Παραμέληση προσωπικής υγιεινής
(www.stirizo.gr/articles/opinions/62-i-diadiktiaki-eksartisi-mia-pragmatikotitake-sti- hora-mas.html)

3.2.2. ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η βία είναι αρχαϊκή μορφή επιθετικότητας που δηλώνει οργή και αδυναμία.
Ουσιαστικά αποτελεί αντίδραση πανικού. Πολλοί από τους εφήβους που
υιοθετούν βίαιη και επιθετική συμπεριφορά δεν έχουν κατακτήσει την ασφαλή
συγκρότηση του εαυτού τους και έτσι διοχετεύουν προς τα έξω τα έντονα
συναισθήματα που τους κατακλύζουν. Οι περισσότεροι νέοι που καταφεύγουν σε
βίαιη συμπεριφορά εμφανίζουν μεγάλη δυσκολία και αδυναμία στο να
αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν τα συναισθήματα τους με αποτέλεσμα να
συγχέουν τις σκέψεις με τις πράξεις τους.
(Ι. Τσιαντής, Εφηβεία σελ. 83-84).
Η επιθετική συμπεριφορά των εφήβων μπορεί να πάρει πολλές και
διαφορετικές μορφές όπως:
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Η σωματική επιθετικότητα η οποία περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως
το σπρώξιμο, το χτύπημα, τα χαστούκια, δάγκωμα, κλοτσιές, τράβηγμα
μαλλιών, μαχαιριά, σκοποβολή και βιασμό.
 Η λεκτική επιθετικότητα η οποία περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως
απειλές και εκφοβισμοί προς άλλους και συμμετοχή σε κακόβουλα
πειράγματα και χλευασμούς.
 Η έμμεση επίθεση η οποία περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως
κουτσομπολιό, σκληρή διάδοση φημών και ενθάρρυνση προς άλλους
να απορρίψουν ή να αποκλείσουν κάποιον.
Κάθε φορά που ένα άτομο προσπαθεί σκόπιμα να βλάψει κάποιον άλλον,
είναι
μια
πράξη
επιθετικότητας.
(http://www.herkimercounty.org/content/Departments/View/11:field%3Dservices%
3B/content/DepartmentServices/View/68:field%3Ddocuments%3B/content/Docum
ents/File/123.PDF)

3.2.2.Α. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
<<Ο σχολικός εκφοβισμός (bulling) είναι μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς
κατά κανόνα εσκεμμένη και επιζήμια, συχνά είναι επίμονη και κάποιες φορές
συνεχιζόμενη επί βδομάδες, μήνες ή ακόμα και έτη. Αυτοί που τον υφίστανται
είναι πολύ δύσκολο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Η συμπεριφορά αυτή
συνιστά τη συστηματική κατάχρηση εξουσίας και υποδηλώνει μια επιθυμία για
εκφοβισμό και κυριαρχία>>.
(Sharp & Smith, 1994,σελ.1).
Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισμού αναφέρονται
παρακάτω:
 Την πρόθεση του δράστη να βλάψει
 Την πραγματοποίηση της παραπάνω πρόθεσης
 Τη βλάβη/ζημιά του στόχου-θύματος
 Την κυριαρχική επιβολή του δράστη επί του θύματος(με την εξουσία
του/της)
 Την έλλειψη συχνά δικαιολογίας για την πράξη
 Την επανάληψη της συμπεριφοράς ξανά και ξανά
 Την ικανοποίηση που αντλεί ο δράστης από την βλάβη του θύματος
(Rigby, 1996, Suckling & Temple, 2001)
Ο σχολικός εκφοβισμός ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο δράστης για
να βλάψει το θύμα, μπορεί να πάρει τις εξής μορφές εκφοβισμού:
Α. τον άμεσο ή σωματικό εκφοβισμό στην οποία ο θύτης μεταχειρίζεται φυσική
βία.
Β. τον λεκτικό εκφοβισμό κατά την οποία ο δράστης πειράζει κατ’επανάληψη
τον στόχο του σε ενοχλητικό για το θύμα του βαθμό, δηλαδή τον κοροϊδεύει, τον
βρίζει και τον προσβάλει γενικότερα με λόγια και βωμολοχίες.
Γ. τον έμμεσο ή κοινωνικό εκφοβισμό. Σε αυτή τη μορφή σχολικού εκφοβισμού
τα μέσα που χρησιμοποιεί ο δράστης ή οι δράστες είναι η κοινωνική απομόνωση
του θύματος και ο αποκλεισμός από την ομάδα των ομηλίκων του.
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Δ. τον εκβιασμό. Σε αυτή τη μορφή εκφοβισμού οι δράστες εξαναγκάζουν τα
θύματα τους να τους παραδώσουν χαρτζιλίκι ή προσωπικά αντικείμενα τους
χρησιμοποιώντας απειλές και εκβιασμούς.
Ε. τον οπτικό εκφοβισμό κατά τον οποίο ο δράστης γράφει προσβλητικά
σημειώματα για το θύμα, τα οποία τοποθετεί σε περίοπτη θέση.
ΣΤ. τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, στον οποίο ο δράστης χρησιμοποιεί
ηλεκτρονικά μέσα για να συντάξει και να προωθήσει μηνύματα όπως για
παράδειγμα κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Ζ. τον σεξουαλικό εκφοβισμό, κατά τον οποίο ο δράστης δημιουργεί
αισθήματα αμηχανίας και ντροπής στο θύμα χρησιμοποιώντας αισχρά σκίτσα,
ανήθικες χειρονομίες και αγενή σχόλια. Επιπλέον, μπορεί να αγγίζει το θύμα σε
διάφορα σημεία παρά τη θέληση του.
Η. το ρατσιστικό εκφοβισμό, όπου αυτή είναι μια ειδική περίπτωση
εκφοβισμού, η έκφραση της οποίας γίνεται σωματικά, κοινωνικά ή ψυχολογικά και
αποσκοπεί στη στιγμάτιση της διαφορετικότητας του στόχου. Ακόμα ο ρατσιστικός
εκφοβισμός μπορεί να προέρχεται από τη διαφορετικότητα του στόχου, ως προς
την κοινωνική τάξη, την οικονομική κατάσταση, την προφορά ή απλώς από το ότι
ο στόχος είναι καινούργιος στο σχολικό περιβάλλον.
(Boulton, Καρέλλου, Λανίτη, Μανούσου & Λεμονή, 2001. Espelage &
Swearer, 2003. Κωνσταντίνου & Ψάλτη, 2007. Olweus Bulling Prevention
Program, 2007a. Sharp & Smith, 1994. Suckling & Temple, 2001).
Ο κίνδυνος ανάμιξης σε εκφοβιστική συμπεριφορά παραμονεύει σε όλους τους
μαθητές και μαθήτριες. Υπάρχουν όμως κάποια χαρακτηριστικά που εντάσσουν
αυτούς που τα φέρουν στην ομάδα κινδύνου ή καθιστούν αυτούς που τα φέρουν
είτε ιδιαίτερα επιρρεπής στο να υποπέσουν σε εκφοβιστική συμπεριφορά είτε
ιδιαίτερα ευάλωτους στη θεματοποίηση. Μερικά από τα στοιχεία αφορούν:
 Την προσωπικότητα
 Το οικογενειακό περιβάλλον και υπόβαθρο
 Τη φύση
 Την ποιότητα των σχέσεων με τους ομηλίκους του
 Ύπαρξη αναπηρίας
(Pepler, Rigby & Smith, 2004)
Tον ρόλο του θύτη διαδραματίζουν συνήθως αγόρια είτε μεμονωμένα είτε
οργανωμένα σε ομάδες. Επίσης συχνή είναι η οργάνωση μικτών ομάδων μαθητών
και μαθητριών και λιγότερο συχνά κορίτσια οργανωμένα σε ομάδες. Οι δράστες
κατά κανόνα είναι διασπαστικά άτομα που αρέσκονται να αρχίζουν καυγάδες και
διακρίνονται για την επιθετικότητα τους. Το κύριο χαρακτηριστικό των θυτών είναι
η επιθετικότητα τους τόσο προς τους ομηλίκους όσο και προς τους ενήλικες. Η
στάση τους απέναντι στη βία και τη χρήση βίαιων μέσων εμφανίζεται θετικότερη.
Επιπλέον, οι έφηβοι αυτοί διακρίνονται για την παρορμητικότητα, την χαμηλή
ενσυναίσθηση και τη θετική αυτοεικόνα τους.
Tα θύματα είναι συνήθως άτομα ντροπαλά και συνεσταλμένα, επιφυλακτικά,
ευαίσθητα, με περισσότερες αγωνίες και ανασφάλειες από αυτές που έχει ο μέσος
μαθητής. Οι έφηβοι αυτοί έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αρνητική αυτοεικόνα η
οποία τους ωθεί στο σημείο να θεωρούν ότι είναι αποτυχημένοι. Η χαμηλή
αυτοεκτίμηση χαρακτηρίζει τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού και στην ενήλικη
ζωή. Επίσης έχουν πολύ χαμηλή δημοτικότητα και η διεκδικητικότητα τους
βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα καθώς δεν είναι ικανοί να υποστηρίξουν
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τον εαυτό τους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους και να επιβληθούν στην
ομάδα των ομηλίκων τους.
(Olweus, 1993. Sharp & Smith, 1994).

3.2.2.Β. ΚΛΟΠΗ
Στη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας οι νέοι πολιορκούνται από επιθυμίες που
τους προβάλλει η δελεαστική κοινωνία διαφημίζοντας όλα της τα πλούτη. Τις
περισσότερες φορές οι νέοι δεν έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν κάποιο
χρηματικό ποσό έστω και μικρό, έτσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να αντισταθούν
στη κλοπή.
(Φρανσουάζ Ντολτό/Κατρίν Ντολτό-Τότιτς, Έφηβοι- Προβλήματα και
ανησυχίες, 13η Έκδ.,2007, σελ.105-108).
Τα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν έναν έφηβο στη κλοπή είναι πολλά.
Συνήθως όμως είναι ένα από τα παρακάτω:
 Η μεγάλη αυστηρότητα των γονέων προκαλεί τον έφηβο να κάνει την
επανάσταση του με κλοπές.
 Η πολύ χαλαρή επίβλεψη των γονιών και η αδυναμία τους να
προσδιορίσουν τις συνέπειες κάθε πράξης.
 Η υπέρμετρη στέρηση, δηλαδή η κλοπή γίνεται από ανάγκη.
 Η κακή στιγμή, κατά την οποία το παιδί πιέζεται πολύ και βρίσκεται
μπροστά σε άσχημες συμπτώσεις.
 Ο έφηβος απομονώνεται και αναζητά παρέες στις οποίες νιώθει
αποδεκτός. Συνήθως όμως καταφεύγει σε παρέες οι οποίες
απαρτίζονται από παραβάτες έφηβους.
(Καππάτου Α., Εφηβεία, 2007, σελ.336-340)

3.2.3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗ
ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
Παρακάτω θα αναλυθούν συμπεριφορές των εφήβων που θέτουν άμεσα την
ζωή των νέων σε κίνδυνο. Αυτές συμπεριλαμβάνουν παραβάσεις του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, διαταραχές της πρόσληψης τροφής, ο εφηβικός
τραυματισμός, η σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη και τέλος θα αναλυθούν οι
αυτοκτονικές τάσεις των εφήβων.
(Φρανσουάζ Ντολτό/Κατρίν Ντολτό-Τότιτς, Έφηβοι- Προβλήματα και
ανησυχίες, 13η Έκδ.,2007, σελ.105-108).

3.2.3.Α.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑ

ΟΔΙΚΗΣ

Θα πρέπει να τονιστεί ο μεγάλος σκοτεινός αριθμός των παραβάσεων
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η μεγάλη ποσοστιαία συμβολή τους στο
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σύνολο της παραβατικότητας των ανηλίκων αλλά και ο υψηλός βαθμός κινδύνου
που προκαλείται από αυτού του είδους τις παραβάσεις τόσο για τους ίδιους τους
δράστες όσο και για τα θύματα. Οι παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που διαπράττονται από
ανήλικους έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τους ανάμεσα στα άλλα:
 Την έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής και παιδείας
 Την υποτίμηση του κινδύνου
 Την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων
 Την οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης
 Την ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ με την οδήγηση
 Την χρήση του οχήματος και της υπέρμετρης ταχύτητας ως επίδειξη
ικανοτήτων.
(Φρανσουάζ Ντολτό/Κατρίν Ντολτό-Τότιτς, Έφηβοι- Προβλήματα και
ανησυχίες, 13η Έκδ.,2007, σελ.105-108).

3.2.3.Β. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
Οι διατροφικές διαταραχές και η καχεξία εξακολουθούν να είναι συχνά
φαινόμενα ενώ η συχνότητα της παχυσαρκίας αυξάνεται με ανησυχητικούς
ρυθμούς ιδιαίτερα στην κρίσιμη εφηβική ηλικία με τις αναρίθμητες φυσιολογικές
μεταβολικές αλλαγές.
(3ο Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής, Ασημίνα Γαλλή Τσινοπούλου,
2010, σελ.90-94).
Η νευρική ανορεξία και η βουλιμία αποτελούν τις δύο συνηθέστερες σοβαρές
διαταραχές διατροφής στους εφήβους. Οι νέοι κατά την διάρκεια της εφηβείας
παρουσιάζουν υπέρμετρη ενασχόληση με τη διατροφή σε υπερβολικό
βαθμό(βουλιμία) ή σε πολύ λιγότερο βαθμό(ανορεξία). Οι νέοι που πάσχουν από
διατροφικές διαταραχές έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολεύονται να
εκφράσουν τα συναισθήματα τους και επικεντρώνονται στην εξωτερική τους
εμφάνιση. Οι διατροφικές διαταραχές παρουσιάζονται πολύ πιο συχνά στα
κορίτσια από ότι στα αγόρια. Αυτό συμβαίνει γιατί τα κορίτσια είναι πιο ευαίσθητα
όσον αφορά την σωματική τους εικόνα και εύκολα η ανησυχία για την σιλουέτα
τους μπορεί να οδηγήσει σε μανία. Επίσης τα κορίτσια πιστεύουν ότι ένα λεπτό
κορμί θα τις καταστήσει πιο όμορφες και επιτυχημένες. Η διαστρεβλωμένη άποψη
αυτού οφείλεται στις κοινωνικές πιέσεις που δέχονται και τα πρότυπα που
επιβάλλονται μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Οι διατροφικές διαταραχές
και οι κακές δίαιτες είναι συχνά φαινόμενα της εφηβείας.
Η νευρική ανορεξία είναι διαταραχή που παρουσιάζεται κυρίως στα κορίτσια
της εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας. Οι έφηβες αυτές αρνούνται να δεχτούν και
να διατηρήσουν το σωματικό τους βάρος προσπαθώντας να περάσουν ακόμα και
το ελάχιστο φυσιολογικό όριο που αναλογεί στο ύψος και την ηλικία τους. Επίσης
έχουν ψευδή εικόνα της εμφάνισης τους δηλαδή ακόμα και αν είναι λιποβαρής
πιστεύουν ότι είναι υπέρβαρες. Ακόμα διακατέχονται από έντονο άγχος μήπως
παχύνουν και φαντάζονται ότι μερικά γραμμάρια βάρους οδηγούν σε
παραμόρφωση με αποτέλεσμα να αρνούνται να φάνε και να ελέγχουν πλήρως την
τροφή που προσλαμβάνουν, καταφεύγοντας συχνά σε έντονη άσκηση ή στην
λήψη καθαρτικών και διουρητικών προκειμένου να χάσουν βάρος πιο εύκολα.
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(3ο Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής, Ασημίνα Γαλλή Τσινοπούλου,
2010, σελ.90-94).
Η έφηβη η οποία πάσχει από νευρική ανορεξία εμφανίζει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
 Κλείνεται στον εαυτό της
 Γίνεται ευερέθιστη
 Αδυνατίζει εμφανώς
 Δεν τρώει
 Επιδιώκει να αθλείται
 Έχει εμμονή με τα κιλά της
 Σταματάει η περίοδος της
 Παρουσιάζει άγχος, ανασφάλεια, τελειομανία, χαμηλή αυτοεκτίμηση,
κατάθλιψη και άλλες ψυχαναγκαστικές διαταραχές
 Έχει έλλειψη ενδιαφέροντος για οτιδήποτε αφορά τη σεξουαλικότητα
 Υπερτιμά την πνευματικότητα
 Αποσυνδέει τον εαυτό της από τα υλικά αγαθά
 Παρουσιάζει αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές
 Το δέρμα της γίνεται ξερό και χάνει τη λάμψη του
 Είναι υπερβολικά ωχρή
 Τα νύχια της σπάνε, αδυνατίζουν τα μαλλιά της και καταστρέφονται τα
δόντια της
 Τέλος, παρουσιάζει υπόταση, υποθερμία, βραδυκαρδία και αμηνόρροια
Η εξέλιξη της ανορεξίας μπορεί να έχει κακή κατάληξη με υψηλό κίνδυνο
θνησιμότητας. (Καππάτου Α., Εφηβεία, 2007, σελ.301).
Η βουλιμία συνήθως ξεκινά πολύ πιο αργά από ότι η ανορεξία. Περίπου
δηλαδή στο τέλος της εφηβείας, 18 με 21 έτη. Εκτιμάται ότι είναι δύο με τρεις
φορές πιο συχνή από ότι η νευρική ανορεξία.
Η βουλιμία εκδηλώνεται με κρίσεις και συνοδεύεται από αισθήματα αγωνίας
και επιτακτικής ανάγκης το άτομο να καταβροχθίσει τις τροφές. Επίσης
χαρακτηρίζεται από απότομα επεισόδια ταχίστης κατανάλωσης μεγάλης
ποσότητας τροφής η οποία καταπίνεται αμάσητη χωρίς διακρίσεις και κρυφά. Το
άτομο που παρουσιάζει βουλιμική συμπεριφορά δεν έχει κανέναν αυτοέλεγχο:
 Στο τι τρώει
 Στην ποσότητα τροφής που καταναλώνει
 Για πόση ώρα τρώει
Σε μία κρίση βουλιμίας μπορεί να καταναλώσει περισσότερες από 10000
θερμίδες σε τροφές που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Μετά από μία τέτοια
κατανάλωση το άτομο έχει ενοχές και εμφανίζει αισθήματα ντροπής για αυτό που
έκανε. Απεχθάνεται τον εαυτό του και κάθε είδος τροφής. Έπειτα ο έφηβος
προκαλεί εμετό για να μην παχύνει, κάνει χρήση καθαρτικών ή διουρητικών και
πολλές φορές κάνει κλύσμα για να απαλλαχθεί από τα περιττά κιλά.
(Καππάτου Α., Εφηβεία, 2007, σελ.301)
Χαρακτηριστικά της βουλιμίας
 Η πλειονότητα των βουλιμικών διατηρεί το φυσιολογικό βάρος ή έχει
αυξομειώσεις.
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Στις μισές περιπτώσεις η βουλιμία συνοδεύεται από συμπτώματα
κατάθλιψης. Οι βουλιμικές κρίσεις εκδηλώνονται τουλάχιστον δύο φορές
την εβδομάδα επί τρείς μήνες
 Το άτομο προσπαθεί να τρώει μόνο του για να μην το βλέπει κανένας
 Όταν ρωτάνε το άτομο πόσο έφαγε αποφεύγει να δώσει απάντηση στην
ερώτηση και δεν παραδέχεται ότι καταναλώνει μεγάλες ποσότητες
τροφής
 Δεν έχει θετική εικόνα για το σώμα του
 Εκτιμά την προσωπικότητα του με βάση την μορφή του σώματος και το
σωματικό του βάρος
 Εμφανίζει κατά χρονικά διαστήματα επεισόδια νευρικής ανορεξίας
 Συνήθως το άτομο έχει έμμονη ιδέα με το φαγητό, το οποίο βρίσκεται
στο επίκεντρο της ζωής του
 Εμφανίζει άγχος και ανασφάλεια
 Απομονώνεται από τις παρέες και δεν αισθάνεται άνετα στις κοινωνικές
και οικογενειακές εκδηλώσεις και επίσης στο σχολικό περιβάλλον
Τα άτομα με βουλιμία συνήθως έχουν ιστορικό διατροφικών διαταραχών
στην παιδική ηλικία και φαίνεται ότι η βουλιμία είναι μια συμπεριφορά τιμωρίας.
Όταν εγκατασταθεί συνήθως διαρκεί τέσσερα με πέντε χρόνια και σε σπάνιες
περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Όλη αυτή η κατάσταση επιδρά
στην υγεία των εφήβων οι οποίοι παρουσιάζουν πονοκεφάλους, κοιλιακά άλγη,
ναυτίες, οίδημα στα χέρια και στα πόδια και στα κορίτσια συνήθως
παρουσιάζονται ανωμαλίες στην περίοδο.
(Καππάτου Α., Εφηβεία, 2007,
σελ.301-307)

3.2.3.Γ ΕΦΗΒΙΚΟΣ ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ BODY
PIERCING
Οι έφηβοι υιοθέτησαν τον αυτοτραυματισμό ως έναν τρόπο να ανακουφιστούν
από τις συνηθισμένες ωδίνες της εφηβικής ανάπτυξης. Ορισμένοι έφηβοι επίσης
άρχισαν να αποκαλύπτουν τον αυτοτραυματισμό τους για να καθιερωθούν ως
ομάδα και να διαφοροποιηθούν από τους «νέους και μοντέρνους» κόπτες. Ο
αυτοτραυματισμός είναι μία «εφηβική παρέκκλιση» η οποία παρουσιάζεται σε
ποσοστό 2% με 10% των εφήβων.
( http://www.thesite.org/healthandwellbeing/mentalhealth/selfharm).
Ο αυτοτραυματισμός αφορά:
 Κοψίματα
 Χαρακιές
 αλλοιώσεις του δέρματος με κάθε τρόπο
 αφαίρεση τριχών σε σημεία εμφανή
 σπάσιμο κοκάλων
Ο αυτοτραυματισμός ΔΕΝ εμπεριέχει ΚΑΜΙΑ διάθεση αυτοκτονίας.
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Ο αυτοτραυματισμός αφορά αποκλειστικά τους εφήβους με χαμηλή αυτοαξία,
οι οποίοι θέλουν να αυτοτραυματιστούν είτε :
1. Για αυτοτιμωρία
2. Για πρόκληση
3.
Για
να
τραβήξουν
προσοχή
πάνω
τους
4.
Για
να
σταματήσουν
άσχημα
συναισθήματα
5.
Για
να
αποφύγουν
την
κατάθλιψη
6. Επειδή δεν μπορούν να ξεπεράσουν το «τραύμα της ανάπτυξης»
( http://www.thesite.org/healthandwellbeing/mentalhealth/selfharm).
ΔΕΝ θα μπλέξουμε τον αυτοτραυματισμό με τη «διακόσμηση του σώματος»
καθώς το πρώτο εμπεριέχει στοιχεία χαμηλής αυτοαξίας ενώ το δεύτερο, σε
πλήρη αντίθεση, αφορά την ενασχόληση με την εικόνα του σώματος και του
εαυτού. Η εικόνα του σώματος είναι η αντίληψη που έχει ο έφηβος για τον
σωματότυπο του αλλά και τη μορφή του γενικότερα.
Από την άλλη η εικόνα του εαυτού αφορά την αντίληψη που έχει ο έφηβος για
την προσωπικότητά του, για το πώς νομίζει ότι τον αντιλαμβάνονται οι άλλοι αλλά
και για το πώς ο ίδιος «τοποθετεί» τον εαυτό του στον κοινωνικό περίγυρο.
Και οι δύο αντιλήψεις αφορούν και επηρεάζονται από απόψεις τρίτων.
Η αυτοαξία με τη σειρά της, είναι μια έννοια ψυχαναλυτική, η οποία εμπεριέχει
την έννοια της αντίληψης του εαυτού αποκλειστικά σε σχέση με το προσωπικό
συναίσθημα, του πώς νιώθει ένα άτομο με τον εαυτό του.
( http://www.thesite.org/healthandwellbeing/mentalhealth/selfharm).
Οι έφηβοι πιστεύουν ότι οι αυτοτραυματισμοί τους αποφορτίζουν από το
στρες, την ένταση, την σύγχυση αλλά και την τάση αυτοκτονίας. Για παράδειγμα
ένα μικρό κόψιμο χεριού μπορεί να ηρεμήσει την αρτηριακή πίεση του εφήβου,
αλλά και το συναίσθημά του.
Η «κρίσιμη» ηλικία για να αρχίσει ένας έφηβος να αυτοτραυματίζεται είναι η
ηλικία μεταξύ 15 και 25 ετών, όπου ο αυτοτραυματισμός μπορεί να συμβεί
περιοδικά, μεμονωμένα ή ψυχαναγκαστικά.
 Περιοδικά σημαίνει ότι ο έφηβος, αν ανακαλύψει τον αυτοτραυματισμό,
θα τον χρησιμοποιεί αραιά και που.
 Μεμονωμένα σημαίνει ότι ο έφηβος μπορεί να το κάνει μία και μόνο
φορά σε κάθε αναπτυξιακή αλλαγή.
 Ψυχαναγκαστικά σημαίνει ότι ο έφηβος νιώθει ότι δεν έχει άλλη
επιλογή, ότι κάτι τον ωθεί να το κάνει.
Οι έφηβοι όταν αυτοτραυματιστούν απελευθερώνουν ενδορφίνη η οποία δρα
ανακουφιστικά στο στρες. Έτσι, νιώθουν ότι ένα κόψιμο μπορεί να τους
ανακουφίσει από τον ψυχολογικό πόνο.
Η μόνη λύση είναι η ανοιχτή συζήτηση με τον έφηβο. Με ήρεμο, χωρίς
επίκριση και χαμηλό τόνο φωνής μπορούμε να τον οδηγήσουμε σε μια
εξομολόγηση.
Δεν πρέπει να ξεχνάται ότι οι ίδιοι, νιώθουν άβολα με αυτό και πιστεύουν ότι
είναι «ψυχοπαθείς». Μόνο η συνομήλικη ομάδα μπορεί να βοηθήσει αποδοτικά με
την αποδοχή της.
Ύποπτες συμπεριφορές που δηλώνουν ενασχόληση με τον αυτοτραυματισμό
είναι
οι
παρακάτω:
1. Η ενασχόληση με αιχμηρά αντικείμενα
2.
Η
περίεργη
συμπεριφορά
σε
σχέση
με
τις
πληγές
3.
Η
χαμηλή
αυτοεκτίμηση
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4.
Η
απομόνωση
5. Η δυσκολία διαχείρισης συναισθημάτων.
(http://www.thesite.org/healthandwellbeing/mentalhealth/selfharm).
Μία άλλη συνήθεια στην εφηβική ηλικία είναι το τρύπημα του σώματος ή
αλλιώς <<body piercing>>. Τα σημεία που συνήθως προτιμούν οι έφηβοι να
τρυπήσουν είναι τα παρακάτω:
 Ωτικός λοβός/πτερύγιο
 Ρινικό διάφραγμα
 Οφρύες
 Γλώσσα
 Θηλή μαστού
 Ομφαλός
 Χείλη
 Πέος
(1ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική -State of the ArtAdolescent Medicine
2008).
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(1ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική -State of the ArtAdolescent Medicine
2008).

Αυτή η συνήθεια των εφήβων μπορεί να έχει δυσάρεστες επιπλοκές στην υγεία
τους όπως:
 Λοίμωξη από streptococcus
 Λοίμωξη από staphylococcus
 Λοίμωξη από pseudomonas
 Δερματίτιδα εξ επαφής
 Χηλοειδή-υπερτροφία ουλών
 Σπανιότερα ενδοκαρδίτιδα
 Παραφίμωση
 Αυξημένη πιθανότητα μετάδοσης Ηπατίτιδας B ή C
 Αυξημένη πιθανότητα μετάδοσης ΗΙV
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Άλλες επιπτώσεις από το body piercing είναι οι εξής:
 Αιμορραγία
 Τοπικό τραύμα
 Λοιμώξεις
 Θλίψη
 Χαμηλή αυτοεκτίμηση
Οι πιο σημαντικοί λόγοι που ωθούν τους εφήβους στο body piercing είναι η
προσωπική έκφραση, η αναζήτηση ταυτότητας και το αίσθημα του «μοναδικού».
(1ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική -State of the ArtAdolescent Medicine
2008).

3.2.3.Δ. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
Η σεξουαλική δραστηριότητα των εφήβων μπορεί να χαρακτηριστεί είτε ως
ορόσημο της φυσιολογικής τους εξέλιξης είτε ως πεδίο επικίνδυνης συμπεριφοράς.
Στη διάρκεια της εφηβείας η λανθάνουσα σεξουαλικότητα μετατρέπεται σε ενεργή
καθώς οι έφηβοι πειραματίζονται αναζητώντας τη σεξουαλική τους ταυτότητα. Οι
νέοι δεν είναι πάντα έτοιμοι και κατάλληλα προετοιμασμένοι για σεξουαλικές
επαφές και η ταυτόχρονη έλλειψη γνώσεων για το πώς θα προστατέψουν τον
εαυτό τους από εγκυμοσύνες και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορεί να
αποβεί καταστροφική.
(Παλάσκα Ε., Ηλιάδου Μ., Σεξουαλική συμπεριφορά και νέοι, 2008, σελ. 497506).
Είναι συχνό φαινόμενο στην εφηβική ηλικία οι ανεπιθύμητες κυήσεις που
συχνά οδηγούν σε αμβλώσεις. Η συχνότητα των αμβλώσεων στην Ελλάδα
συναγωνίζεται τους υψηλότερους δείκτες διεθνώς. Στην εφηβική ηλικία οι κίνδυνοι
των αμβλώσεων παρουσιάζονται αυξημένοι διότι η άμβλωση γίνεται βιαστικά και
κρυφά ώστε να μην γίνει γνωστό στους γονείς και συχνά το απληροφόρητο κορίτσι
καταφεύγει σε επικίνδυνους τρόπους διακοπής της κύησης. Η κύηση στην εφηβεία
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά, ψυχολογικά και
ιατρικά.
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στην εφηβεία είναι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα
νοσήματα. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι νοσήματα που
μεταδίδονται αποκλειστικά με τη σεξουαλική επαφή. Επίσης πρόκειται για
νοσήματα που εμφανίζονται στα γενετικά όργανα (εσωτερικά και εξωτερικά) του
άντρα και της γυναίκας.
(Δρακωνάκη Μ., Σιάμου Ε., Η αναγκαιότητα της σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης στην εφηβική ηλικία, 2003, σελ. 30-42).
Τα πιο γνωστά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι:
1. Κονδυλώματα (HPV)
Παρουσιάζουν έξαρση τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει θεραπεία, αν και σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με καυτηρίαση και
θεραπευτική αγωγή. Αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας.
2. Χλαμύδια
Από τις πιο συνηθισμένες ασθένειες, η οποία όμως ευτυχώς θεραπεύεται. Αν
64

κάποιος εξακριβώσει ότι πάσχει από χλαμύδια, πρέπει να ενημερώσει και τον
ερωτικό του σύντροφο έτσι ώστε να κάνει κι αυτός θεραπεία.
3. Βλεννόρροια
Πρόκειται για μια ακόμη ασθένεια που θεραπεύεται με τα κατάλληλα
αντιβιοτικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επικαθίσει στις σάλπιγγες και να
προκαλέσει ακόμη και στείρωση.
4. Έρπις των γεννητικών οργάνων (HSV-2)
Μεταδίδεται ακόμη και με τη χρήση προφυλακτικού. Δεν θεραπεύεται πλήρως.
Ο γιατρός αντιμετωπίζει τον έρπη με αντίκα (αντιβιοτικά) στις περιόδους όπου
παρουσιάζει έξαρση.
5. Ηπατίτιδα Β
Αν και πολλοί δεν το γνωρίζουν είναι κι αυτή μια ασθένεια που μεταδίδεται με
την ερωτική επαφή και ύστερα από μετάγγιση αίματος. Η ηπατίτιδα προσβάλει το
συκώτι, ενώ δεν υπάρχει θεραπεία για αυτή.
6. HIV - AIDS
Είναι από τις πιο θανατηφόρες ασθένειες στην ανθρώπινη ιστορία. Προσβάλει
το ανοσοποιητικό σύστημα και ο ασθενής μένει απροστάτευτος από κάθε υιό που
μπορεί να “εισβάλλει” στον οργανισμό του.
7. Ηβικές ψείρες
Είναι μικρά ζωύφια που συναντώνται στην ηβική περιοχή. Έτσι μπορούν να
μεταφερθούν από τον έναν στον άλλο κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής.
Εξοντώνονται με φαρμακευτική αγωγή. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
απολύμανση και στα σεντόνια.
8. Σύφιλη
Πρόκειται για βακτήριο. Αν δεν θεραπευτεί εγκαίρως μπορεί να προκαλέσει
εγκεφαλικά προβλήματα.
9. Τριχομονάδες
Είναι παράσιτα τα οποία μπορούν να μεταδοθούν και από τα ρούχα (ακόμη
και πλυμένα) αν κάποιος έχει το παράσιτο.
(http://www.fytropoulos.gr/items.php?catid=3) .
Οι κυριότεροι λόγοι οι οποίοι κατατάσσουν τους εφήβους στην ομάδα υψηλού
κινδύνου για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι οι παρακάτω:
 Ο έφηβος τολμά τη λήψη σεξουαλικών κινδύνων. Πολλές φορές
πειραματίζεται ώστε να ανακαλύψει και να ξεπεράσει τα όρια του.
 Δεν χρησιμοποιεί μέτρα και μέσα προφύλαξης, επιδεικνύοντας
συμπεριφορά υψηλού κινδύνου σε θέματα που αφορούν τη σεξουαλική
δραστηριότητα του.
 Δεν έχει σωστή και επαρκή πληροφόρηση για τα σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα.
 Δεν συμμορφώνεται και αμφισβητεί τους ενήλικους όταν τον
συμβουλεύουν και σταδιακά απομακρύνεται από το οικογενειακό
περιβάλλον.
 Εμφανίζει δυσκολία στη χρήση υπηρεσιών υγείας από την ολοένα
αυξανόμενη επιρροή των συνομηλίκων του.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μείωση στην ηλικία εμμηναρχής και παρατηρείται
το φαινόμενο της παρατεταμένης εφηβείας. Έτσι διαμορφώνεται μια ενδιάμεση
φάση ηλικίας από 18 έως 25 ετών όπου τα άτομα αυτά έχουν χαμηλό εισόδημα
και ζουν με τους γονείς τους με αποτέλεσμα να παρατηρείται ένα μεγαλύτερο
διάστημα σχέσεων με συχνότερους σεξουαλικά συντρόφους και αυξημένο κίνδυνο
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για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. ((Παλάσκα Ε., Ηλιάδου Μ.,
Σεξουαλική συμπεριφορά και νέοι, 2008, σελ. 497-506).

3.2.3.Ε ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
Η αυτοκαταστροφική τάση που βιώνουν οι έφηβοι πολλές φορές τους οδηγεί
στο να καταφύγουν σε μια απόπειρα αυτοκτονίας. Αυτή η τάση μπορεί να
θεωρηθεί ως αντικοινωνική συμπεριφορά είτε ως αποτυχία των εφήβων να
προσαρμοστούν στο κοινωνικό σύστημα είτε ως μια μορφή επιθετικότητας έναντι
των ίδιων τους των εαυτών. Κάθε σύγκρουση που βιώνει ο έφηβος μέσα στο
οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον ή στο κοινωνικό σύστημα συμβάλλει στην
ανάπτυξη αισθημάτων απαξίωσης, αδυναμίας και εκμηδενισμού δημιουργώντας
στον νέο έντονο και βαρύ συναισθηματικό φορτίο το οποίο τις περισσότερες φορές
εκτονώνει με απρόβλεπτη και αυτοκτονική συμπεριφορά.
(Καραγιάννη, Σ. 1999, Marttunen, M.J., Aro, H.M. Henriksson, M.M.,
Lonnqvist, J.K., 1994, Μπαζαρίδης Κ, 2004, Connor D. 2002, σελ. 40-43,76 και
288).
Τα αίτια που οδηγούν ένα έφηβο να καταφύγει σε μια τέτοια συμπεριφορά
είναι τα παρακάτω:
 Η ανεπαρκής αντίσταση του νέου να εναντιωθεί στις δυνάμεις που
τον ωθούν σε αυτή την συμπεριφορά
 Η συναισθηματική αστάθεια η οποία τον διακατέχει
 Το αίσθημα της έλλειψης της αγάπης και της στοργής που μπορεί να
βιώνει
 Η χαμηλή αυτοεκτίμηση του
 Το αβέβαιο μέλλον και η ανασφάλεια που του προκαλεί
 Το αίσθημα της υπερβολικής ενοχής που πηγάζει από αποτυχία της
δόμησης του ιδανικού εαυτού του.
Οι παράγοντες σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που ευθύνονται
για την αυτοκτονική συμπεριφορά που εκδηλώνουν οι νέοι είναι:
 Η κατάθλιψη η οποία λειτουργεί ως ψυχοσυναισθηματικό υπόστρωμα.
 Η χαμηλή αυτοεκτίμηση κατά την οποία οι έφηβοι εκδηλώνουν
συναισθήματα όπως αναξιότητα, απαισιοδοξία και έλλειψη ελπίδας για
το μέλλον.
 Η λήψη εθιστικών ουσιών όπου συμβάλλει σημαντικά στην πρόκληση
αυτοκτονικής συμπεριφοράς καθώς η επιθυμία για τον θάνατο έχει
δραματική αύξηση μετά την λήψη ουσιών, οι οποίες συνδέονται με τη
δημιουργία καταθλιπτικών επεισοδίων και με την δημιουργία του
αισθήματος της απογοήτευσης που πηγάζει από την αδυναμία του
νέου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που
παρουσιάζει η καθημερινότητα του.
 Η επίδραση της οικογένειας οι νέοι που βιώνουν απόρριψη, έλλειψη
αγάπης και στοργής από το στενό οικογενειακό περιβάλλον και οι νέοι
οι οποίοι έχουν αρνητική άποψη για τους γονείς τους εμφανίζουν
αυτοκτονική συμπεριφορά σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους νέους
που ζουν σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον.
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 Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που οδηγεί τους νέους σε μια
τέτοιου είδους συμπεριφορά είναι η σωματική, σεξουαλική καθώς και η
ψυχολογική κακοποίηση που δέχονται οι νέοι και κυρίως όταν η
κακοποίηση πραγματοποιείται στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Οι
νέοι που έχουν υποστεί τέτοιου είδους κακοποιήσεις εκδηλώνουν
έντονα συναισθήματα αυτοενοχής καθώς θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι
οι ίδιοι για αυτό που τους συνέβη. Επίσης εμφανίζουν κατάθλιψη με
έντονο το στοιχείο της επιθυμίας και της αναζήτησης για το θάνατο.
 Επίσης έντονα εμφανίζουν αυτοκτονικές τάσεις οι έφηβοι οι οποίοι
πάσχουν από χρόνιες οργανικές παθήσεις καθώς η γνωστοποίηση
της σοβαρότητας της κατάστασης τους προκαλεί σοβαρό ψυχικό
τραυματισμό.
(Καραγιάννη, Σ. 1999, Marttunen, M.J., Aro, H.M. Henriksson, M.M.,
Lonnqvist, J.K., 1994, Μπαζαρίδης Κ, 2004, Connor D. 2002, σελ. 4043,76 και 288).
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όποια και να είναι τα κίνητρα, οι απειλές, οι
αναφορές και οι απόπειρες αυτοκτονίας των εφήβων θα πρέπει να λαμβάνονται
πάντοτε σοβαρά υπ’ όψιν καθώς είναι μια κραυγή απόγνωσης και έκλυσης για
βοήθεια από αυτούς.
Τα κυριότερα μέσα που χρησιμοποιεί ο έφηβος για να αυτοκτονήσει είναι σε
μεγαλύτερο ποσοστό τα χάπια τα δηλητήρια και τα φυτοφάρμακα σε μικρότερο
ποσοστό τα αιχμηρά αντικείμενα και σε ακόμη μικρότερο οι πτώσεις από μεγάλα
υψόμετρα και ο αυτοπυρπολισμός. (Καραγιάννη, Σ. 1999, Marttunen, M.J., Aro,
H.M. Henriksson, M.M., Lonnqvist, J.K., 1994, Μπαζαρίδης Κ, 2004, Connor D.
2002, σελ. 40-43,76 και 288).
Τέλος μερικές ενδείξεις για τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι οι παρακάτω:
 Μόνιμη διάθεση κατάθλιψης και απόγνωσης
 Διαταραχές ύπνου και φαγητού
 Μείωση των σχολικών επιδόσεων
 Σταδιακή και αυξανόμενη κοινωνική απόσυρση και απομόνωση
 Διακοπή επικοινωνίας με το στενό οικογενειακό περιβάλλον και τους
γονείς
 Συχνές φράσεις όπως γιατί να ζω; Και μακάρι να μην υπήρχα
 Ερωτήσεις για διάφορα δηλητήρια
 Θλιβερά συμβάντα όπως σχολική αποτυχία διάλυση ερωτικού δεσμού
και απώλεια αγαπημένου προσώπου
 Και τέλος ιστορικό προηγούμενης απόπειρας αυτοκτονίας.
(Πτυχιακή εργασία Κωνσταντίνου Κ, 1993, Εφηβεία, Οδοιπορικό προς
την ωριμότητα).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
4.1.

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

Προληπτικά μέτρα
Στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των εφηβικών προβλημάτων, έμφαση δίνεται
στην πρόληψη η οποία μπορεί να είναι :
•
πρωτογενής
•
δευτερογενής
•
τριτογενής
•
Τεταρτογενής

Πρωτογενής Πρόληψη
Στα πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψης, σκοπός είναι να εμποδιστεί η
εμφάνιση των παραβατικών και επικίνδυνων συμπεριφορών, καταπολεμώντας
τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτές.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω:

Της ενίσχυσης του ρόλου της οικογένειας

Της ενίσχυσης του ρόλου του σχολείου

Της στελέχωσης των σχολείων με ειδικούς της ψυχικής υγείας που θα
έχουν το ρόλο του σχολικού σύμβουλου.

Της ενημέρωσης των νέων για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν (π.χ.
αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες).

Των δράσεων σε τοπικό επίπεδο (δήμοι, κοινότητες κ.λ.π.) που θα
επιτρέψουν στους νέους να κοινωνικοποιηθούν σε υγιή πλαίσια (αθλητικές
οργανώσεις, ενασχόληση των νέων με τα κοινά κ.λ.π.)

Της δυνατότητας της εύκολης πρόσβασης σε δομές ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης και επικοινωνίας με ειδικούς ψυχικής υγείας.

Της καταπολέμησης της ανεργίας

Της ευαισθητοποίησης της πολιτείας, των αστυνομικών αρχών κ.λ.π.

Της ενεργοποίησης της κοινωνίας των πολιτών
(Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ο., 2001, σελ. 35, Ματσαγγούρας, Η., 2003, σελ.
27-35, 317-379, Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. σελ. 118-119).

Δευτερογενής πρόληψη
Η δευτερογενής πρόληψη συνίσταται στην προσπάθεια αποτροπής της
παραβατικής συμπεριφοράς και των άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών μέσω της
έγκαιρης ανίχνευσης των «προειδοποιητικών σημείων» και της αντιμετώπισής
τους. Τέτοια «προειδοποιητικά σημεία» είναι π.χ. στην περίπτωση της
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εγκληματικότητας των νέων οι διαταραχές διαγωγής, η ανάρμοστη συμπεριφορά
στο σχολείο κ.λ.π.
Τέτοιες καταστάσεις πρέπει να εντοπιστούν έγκαιρα και ν’ αντιμετωπιστούν
τόσο αυτές όσο και τα αίτια που τις δημιουργούν, π.χ. το δυσλειτουργικό
οικογενειακό περιβάλλον και οι μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης σημαντικό είναι να
υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε δομές ψυχικής υγείας τόσο των νέων όσο και των
γονιών τους, όπως και η ευαισθητοποίηση των γονιών και των εκπαιδευτικών για
θέματα που αφορούν τη νεανική παραπτωματικότητα, τις μαθησιακές διαταραχές
και γενικά τα ψυχικά προβλήματα των εφήβων που μπορούν να εκδηλωθούν με
παραβατικές και επικίνδυνες συμπεριφορές.
(Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ο., 2001, σελ. 35, Ματσαγγούρας, Η., 2003, σελ.
27-35, 317-379, Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. σελ. 118-119).

Τριτογενής πρόληψη
Η τριτογενής πρόληψη αφορά την καταστολή της παραβατικής και επικίνδυνης
συμπεριφοράς αφού αυτή έχει εμφανιστεί. Τα νομικά περιοριστικά μέτρα ανήκουν
σε αυτή την κατηγορία.
Τα μέτρα αυτά περιορίζουν την εγκληματικότητα, αλλά δεν αντιμετωπίζουν τα
γενεσιουργά της αίτια. Σημαντικό είναι να συνδυαστούν με μέτρα που στοχεύουν
στην επανένταξη των παραβατών στην κοινωνία (π.χ. εκπαιδευτικά και εργασιακά
μέτρα), όπως και με την αντιμετώπιση των υποκείμενων ψυχικών διαταραχών
όπου αυτές υπάρχουν.
(Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ο., 2001, σελ. 35, Ματσαγγούρας, Η., 2003, σελ.
27-35, 317-379, Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. σελ. 118-119).

Τεταρτογενής πρόληψη
Η τεταρτογενής πρόληψη αφορά την αποστιγματοποίηση των παραβατών και
την αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο.
Επιτυγχάνεται μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα
γενεσιουργά αίτια της παραβατικής συμπεριφοράς και των δύσκολων συνθηκών
ζωής που συχνά αυτή υποκρύπτει.
Επίσης μέσω της κοινωνικής επανένταξης των παραβατών(επανένταξη στην
αγορά εργασίας, αντιμετώπιση των ψυχικών νοσημάτων όπου υπάρχουν κ.λ.π.)
Οι κοινωνικοποιητικοί παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο, οι
συνομήλικοι κ.ά. μπορούν - και επιβάλλεται - να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην
πρόληψη των εφηβικών προβλημάτων με έγκαιρες και κατάλληλες παρεμβάσεις
και κυρίως μέσα από την κοινωνική στήριξη των εφήβων.
Σήμερα, μεγάλη βοήθεια στην επίλυση των εφηβικών προβλημάτων
προσφέρει η υιοθέτηση μεθόδων και τεχνικών της Συμβουλευτικής. Συχνά λοιπόν,
εάν το πρόβλημα των εφήβων αποδειχτεί σοβαρό και δυσεπίλυτο, ζητείται η
βοήθεια κάποιου ειδικού, όπως ενός συμβούλου, που μπορεί να είναι ένας ειδικά
εκπαιδευμένος ψυχολόγος, αλλά και ένας έμπειρος εκπαιδευτικός. Ο ρόλος των
συμβούλων δεν είναι να δώσουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα των εφήβων. Ο
ρόλος τους είναι να μπορέσουν με τη συμβουλευτική παρέμβαση να
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δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την εύρεση των λύσεων από τους
ίδιους τους εφήβους, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά
τους. (Κυριάκος Κατσαδώρος, Ψυχίατρος ,Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και
Κοινωνικού Κεφαλαίου, Προσεγγίσεις στα γενεσιουργά αίτια της παραβατικής
συμπεριφοράς).
Υπάρχει μια κλασική διάκριση της Συμβουλευτικής, σε προληπτική και
θεραπευτική, ανάλογα με το είδος της κατάστασης την οποία αντιμετωπίζει. Σε
συνήθη δυσλειτουργικά καθημερινά προβλήματα των εφήβων η συμβουλευτική
έχει στόχο την πρόληψη της δυσμενούς εξέλιξής τους σε σοβαρότερες
καταστάσεις και μπορεί με επιτυχία να εφαρμόζεται από άτομα με ειδική
εκπαίδευση, ενώ η θεραπευτική διάστασή της εφαρμόζεται, μόνο από ειδικούς
συμβούλους, σε εφήβους που ήδη έχουν εμφανίσει σοβαρά προβλήματα
συμπεριφοράς.
Η συμβουλευτική αντιμετώπιση υπερέχει σε αποτελεσματικότητα έναντι των
άλλων μορφών αντιμετώπισης των εφηβικών προβλημάτων, διότι όταν οι έφηβοι
συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους. Με τη
συνειδητοποίηση του συνόλου των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, επιτυγχάνεται
η ενίσχυση του εαυτού τους και η αξιοποίηση των θετικών χαρακτηριστικών της
προσωπικότητάς τους, δηλαδή των δυνάμεων εκείνων που θα τους βοηθήσουν να
ξεπεράσουν δυναμικά τα προβλήματά τους.
Η συμβουλευτική παρέμβαση αρχικά περιλαμβάνει την προσεκτική
εξερεύνηση του προβλήματος ή των προβλημάτων που οδηγούν σε μη επιθυμητή
συμπεριφορά ή που προκαλούν εσωτερικές συγκρούσεις και βοηθάει στο να
γίνουν απόλυτα κατανοητά από τον έφηβο. Ιδίως βοηθάει στο να κατανοήσει ο
έφηβος τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς του στον ίδιο του τον εαυτό, αλλά και
στους άλλους και να αποκτήσει ικανότητα ενσυναίσθησης, να καταλαβαίνει
δηλαδή την άποψη και τα συναισθήματα των άλλων γι’ αυτόν και για τη
συμπεριφορά του.
Μετά την αναγνώριση και κατανόηση του προβλήματος, η συμβουλευτική
διαδικασία που ακολουθείται βοηθά τους εφήβους να βοηθήσουν οι ίδιοι τον
εαυτό τους. Η αξιοποίηση των μεθόδων και τεχνικών της Συμβουλευτικής
προϋποθέτει την καλή γνώση τους και την εμπειρία στη χρήση τους. Ίσως το πιο
σημαντικό είναι η επιλεκτική και αιτιολογημένη χρήση τους, ανάλογα αφενός με τα
ηλικιακά, γνωστικά, ηθικά κ.λπ. χαρακτηριστικά του εκάστοτε συμβουλευόμενου
και με το υφιστάμενο πρόβλημα προς επίλυση και αφετέρου με τις προσωπικές
προτιμήσεις, στάσεις ζωής και δεξιότητες του συμβούλου. Όλα τα παραπάνω θα
καθορίσουν τη θεωρία ή το συνδυασμό θεωριών που θα αξιοποιηθούν ως βάση
για τη συμβουλευτική διαδικασία, που στην περίπτωσή μας αναφέρεται στους
εφήβους.
Έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες της Συμβουλευτικής, βασιζόμενες σε 4
κυρίως θεωρητικά ρεύματα, την ψυχοδυναμική, τη συμπεριφοριστική, τη γνωστική
και την ανθρωπιστική σχολή. Είναι βέβαιο ότι, όπως συμβαίνει και σε όλους τους
επιστημονικούς τομείς, δεν υπάρχει μια θεωρία που να καλύπτει όλες τις
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περιπτώσεις προβλημάτων που μπορεί να παρουσιασθούν στους εφήβους.
(Κυριάκος Κατσαδώρος, Ψυχίατρος ,Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και
Κοινωνικού Κεφαλαίου, Προσεγγίσεις στα γενεσιουργά αίτια της παραβατικής
συμπεριφοράς).

Συμπεριφοριστικές Θεωρίες Συμβουλευτικής Παρέμβασης
Με βάση τις συμπεριφοριστικές θεωρίες, χρησιμοποιούνται τεχνικές
τροποποίησης της συμπεριφοράς, με στόχο τη μείωση των ανεπιθύμητων
μορφών συμπεριφοράς, την αύξηση των επιθυμητών και ενδεχομένως την
ανάπτυξη νέων λειτουργικών μορφών συμπεριφοράς που δεν υπήρχαν
προηγουμένως. Οι τεχνικές αυτές έχουν σαν απαρχή τις συμπεριφοριστικές
θεωρίες της μάθησης και στηρίζονται στην έννοια της διαφoρικής ενίσχυσης,
δηλαδή αρνητικής ενίσχυσης για την εκδήλωση προβληματικής συμπεριφοράς και
θετικής για την εκδήλωση επιθυμητής συμπεριφοράς.
(Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ο., 2001, σελ. 35, Ματσαγγούρας, Η., 2003, σελ.
27-35, 317-379, Κάκουρος, Ε. και Μανιαδάκη, Κ, 2004, σελ. σελ. 118-119).
Κατά τις μεθόδους αυτές, προωθείται η συνεχώς μειούμενη καθοδήγηση από
τον σύμβουλο και η εξέλιξη των συμβουλευτικών τεχνικών σε μορφές αυτοελέγχου
και αυτορρύθμισης. Βέβαια, η ανίχνευση των παραγόντων που οδήγησαν στην
προβληματική συμπεριφορά δεν πρέπει να παραλείπεται, γιατί ο βαθμός
επίτευξης των προσπαθειών εξάλειψής τους, ευνοεί το τελικό θετικό αποτέλεσμα.
παρακάτω αναφέρονται μερικές βασικές τεχνικές τροποποίησης ή διαμόρφωσης
της συμπεριφοράς

Θετική ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς.

Ανάπτυξη νέων σχημάτων συμπεριφοράς, με ανάπτυξη ενός
επιθυμητού τρόπου δράσης, ο οποίος στη συνέχεια ενισχύεται θετικά.

Σταδιακή διαμόρφωση της συμπεριφοράς με ενίσχυση κάθε επιμέρους
πράξης που την προσεγγίζει.

Ισχυροποίηση των κινήτρων: α) «τεχνητή» μέθοδος, όπου η ενίσχυση
δεν είναι φυσική συνέπεια της επιτυχίας κάποιου στόχου (π.χ. ένας μαθητής
παίρνει καλό βαθμό όταν δεν κάνει φασαρία στην τάξη), και β) «φυσική» μέθοδος
όταν οι αμοιβές που δίνονται για να ενισχύσουν μια συμπεριφορά σχετίζονται με
αυτήν, σαν φυσική συνέπειά της (π.χ. ένας μαθητής παίρνει καλό βαθμό επειδή
συμμετέχει ενεργά στο μάθημα). Σίγουρα η «φυσική» μέθοδος, συγκρινόμενη με
την «τεχνητή» επιφέρει πιο μόνιμα αποτελέσματα.

Μίμηση προτύπων.

Εκμάθηση δεξιοτήτων μέσα από τη δημιουργία τεχνητών
προβληματικών καταστάσεων, παρόμοιων με αυτές της πραγματικής ζωής.

Απόσβεση μιας ανάρμοστης συμπεριφοράς, αποφεύγοντας κάθε
είδους ενισχύσεις, είτε θετικές, είτε αρνητικές.

Διακοπή της τυχόν θετικής ενίσχυσης της αρνητικής συμπεριφοράς.

Επανόρθωση, όπου ο μαθητής καλείται να διορθώσει τις συνέπειες των
ενεργειών του αποκαθιστώντας τις ζημιές (αρνητική ενίσχυση της συμπεριφοράς
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του αλλά με συνέπειες ήπιες και μη τιμωρητέες).

Αφαίρεση προνομίων, όπου μια προβληματική συμπεριφορά
τροποποιείται με ήπια αρνητική ενίσχυση, όπως τη στέρηση μιας ευχάριστης
δραστηριότητας.

Χρήση συμφωνιών και συμβολαίων, ακόμη και γραπτών, με τους
εφήβους για το σεβασμό ορισμένων κανόνων, οπότε θα υπάρξουν αμοιβές και
προνόμια, ενώ σε αντίθετη περίπτωση συγκεκριμένες κυρώσεις.
(Herbert, M., 1996, σελ. 261-288):

Ανθρωπιστικές Θεωρίες Συμβουλευτικής Παρέμβασης
Οι βασικές αρχές της συμβουλευτικής αντιμετώπισης με βάση τις θεωρίες της
Ανθρωπιστικής Σχολής είναι ανθρωποκεντρικές και βασίζονται στην ολόπλευρη
ανάπτυξη της προσωπικότητας, με τελικό στόχο την αυτοπραγμάτωση, ως βασικό
μέσο για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των προβλημάτων των εφήβων. Ο
άνθρωπος θεωρείται ότι διαθέτει την ικανότητα για ανάπτυξη, βελτίωση και αν
χρειαστεί για αλλαγή και επανοργάνωση και χρειάζεται απλώς τη βοήθεια του
συμβούλου και όχι τη χειραγώγηση μέσω εξωτερικών μεθόδων τροποποίησης
συμπεριφοράς.
Η κύρια επιδίωξη του συμβούλου είναι η δημιουργία μιας υποστηρικτικής
σχέσης με τον έφηβο, της συμβουλευτικής σχέσης, που διέπεται από πνεύμα
συνεργασίας, εχεμύθειας, εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Για να είναι η
συμβουλευτική σχέση επιτυχημένη, ο σύμβουλος θα πρέπει να είναι ψυχολόγος
είτε εκπαιδευτικός είτε ένας άλλος επιστήμονας που ασχολείται με τη
συμβουλευτική των εφήβων και θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά
(Μπρούζος, Α., 1999, σελ. 199-224, Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., 2001, 44-64,
Δημητρόπουλος, Ε., 1999, σελ. 130-145):
Α. Γνησιότητα: Οι συμβουλευόμενοι θα πρέπει να αισθάνονται ότι ο
σύμβουλος είναι ακριβώς όπως παρουσιάζεται κατά τη συμβουλευτική διαδικασία
και δεν κρύβει ένα άλλο εαυτό πίσω από ένα τεχνητό επαγγελματικό προσωπείο.
Β. Εκτίμηση και άνευ όρων αποδοχή του εφήβου και μια ειλικρινή στάση
φιλικού ενδιαφέροντος και φροντίδας: Η δημιουργία ζεστής και φιλικής
ατμόσφαιρας, μέσω της οποίας προωθείται η εξοικείωσή του συμβουλευόμενου
εφήβου με τη συμβουλευτική διαδικασία και η αποβολή του άγχους και της
ανασφάλειας, μειώνει σημαντικά τη δυνατότητα εμφάνισης στάσης άμυνας
απέναντι στο σύμβουλο κατά την εξέλιξη της συμβουλευτικής σχέσης.
(Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., 2001, 44-64, Δημητρόπουλος, Ε., 1999, σελ. 60-64).
Γ. Ενσυναίσθηση: η ικανότητα του συμβούλου να βλέπει τα πράγματα από την
οπτική γωνία του συμβουλευόμενου, να διαισθάνεται τη στάση ή άποψή του, έτσι
ώστε ο έφηβος να νιώθει ότι τον καταλαβαίνουν, αποκτώντας έτσι μια αίσθηση
ασφάλειας. Η ενσυναίσθηση προϋποθέτει ενεργητική ακρόαση του
συμβουλευόμενου, που πραγματώνεται όχι μόνο μέσω της ακοής, αλλά μέσω
όλων των αισθήσεων. Η ακρόαση αυτή δεν περιορίζεται στο λεκτικό επίπεδο
επικοινωνίας, αλλά επεκτείνεται παράλληλα και στα μη λεκτικά μηνύματα, δηλαδή
στη γλώσσα του σώματος.
(Δημητρόπουλος, Ε., 1999, σελ. 158-171).
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4.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Ο νοσηλευτής μπορεί να αναλάβει πολλούς ρόλους μέσα στα διάφορα
θεραπευτικά περιβάλλοντα προκειμένου να βοηθήσει στην υγεία και την ευεξία
των εφήβων και να αναγνωρίσει παθολογική ή προβληματική συμπεριφορά κατά
τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου ανάπτυξης τους.
(Post, Carr & Weigand, 1998).
Ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή στην πρώιμη αναγνώριση και θεραπεία
εφήβων με προδιάθεση παραβατικής συμπεριφοράς δυστυχώς έχει
ελαχιστοποιηθεί και δεν αναγνωρίζεται διότι οι διοικούντες και οι διδάσκοντες του
σχολείου συνηθίζουν να αντιμετωπίζουν τον νοσηλευτή ως ένα άτομο που
αντιμετωπίζει μόνο τη σωματική ασθένεια και τα ιατρικά επείγοντα, επειδή δεν
γνωρίζουν ότι ο νοσηλευτής μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση ενός πεδίου
σύγκρουσης της ζωής του εφήβου ή στην παρέμβαση σε ένα παιδί με σπαστική
συμπεριφορά. Ο νοσηλευτής που εργάζεται στην κοινωνική υπηρεσία μπορεί να
παράσχει ένα δραστήριο σχολικό πρόγραμμα υγείας και να εκπαιδεύσει τους
διοικούντες και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου ως προς την σπουδαιότητα
της προληπτικής φροντίδας. Επίσης ένας νοσηλευτής μπορεί να λειτουργήσει σε
έναν αριθμό θεραπευτικών ρόλων σύμφωνα με την εμπειρία του και τις ικανότητες
του.
(Post, Carr & Weigand, 1998).
1ος ρόλος: Ως ατομικός θεραπευτής. Ο ρόλος του νοσηλευτή στην κλινική, στο
σχολείο ή στο περιβάλλον της κοινότητας μπορεί να εφαρμόσει σε ατομική βάση
ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής για τον έφηβο. Καθήκον του είναι να εδραιώσει
μια συμμαχία εμπιστοσύνης και να διευκολύνει την επικοινωνία με τον έφηβο.
2ος ρόλος: Ως ομαδικός ψυχοθεραπευτής. Καθώς οι αξίες, η αποδοχή και η
αναγνώριση από τους συνομηλίκους είναι πολύ σημαντικά κατά την εφηβεία η
ομάδα που θα δημιουργήσει ένας νοσηλευτής ψυχοθεραπευτής μπορεί να
παράσχει την απαιτούμενη υποστήριξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
και την επίτευξη αλλαγής. Στο σχολικό περιβάλλον οι ομάδες εκπαίδευσης υγείας
μπορούν να εξασφαλίσουν ένα αποδεκτό περιβάλλον συζήτησης με
αλληλεπίδραση μεταξύ των συνομηλίκων και συζήτηση δύσκολων θεμάτων.
3ος ρόλος: Ως θεραπευτής οικογένειας. Ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας
επίλυσης του προβλήματος που μπορεί να αποτελεί ένας έφηβος για την
οικογένεια του είναι η οργάνωση συνεντεύξεων του νοσηλευτή με τους γονείς και
τα μέλη της οικογένειας.
(Post, Carr & Weigand, 1998).

Νοσηλευτική διεργασία
Οι έφηβοι παρουσιάζουν συμπεριφορές και προβλήματα μοναδικά για το
αναπτυξιακό τους στάδιο. Είναι σημαντικό λοιπόν για τον νοσηλευτή να έχει
υπόψη του ότι κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής πορείας της ανάπτυξης οι
έφηβοι βιώνουν συμπτώματα άγχους, δυσφορίας, αντιδραστικότητας ή διαταραχής
διαγωγής. Υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν τον νοσηλευτή
σε λανθασμένες ή ανακριβής διαγνώσεις κατά την αξιολόγηση του εφήβου, οι
οποίοι είναι:
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Επικαλυπτόμενα συμπτώματα τα οποία μπορούν να αμβλύνουν τα
διαγνωστικά όρια.
 Επιδράσεις της φυσιολογικής ανάπτυξης στην παρουσίαση των
συμπτωμάτων
 Υψηλά ποσοστά συνοσηρότητας στους νέους με ψυχική ασθένεια
 Αντίληψη των ατόμων που δίνουν τις πληροφορίες
 Η επίπτωση της ελεγχόμενης φροντίδας με έμφαση στη λιτότητα της
επαφής με τον έφηβο
 Η έμφαση στην κλινική εκπαίδευση βάση μιας άκαμπτης προσήλωσης στα
DSM-IV-TR κριτήρια, χωρίς τη διερεύνηση των αναπτυξιακών
παραγόντων, των παραγόντων κινδύνου, των στρεσογόνων παραγόντων,
του ταπεραμέντου, της πολιτιστικής και οικογενειακής δυναμικής.
(Berenson, 1998).
Για να κάνει ένας νοσηλευτής ακριβής και περιεκτικές διαγνώσεις πρέπει να
αντιμετωπίζει τον έφηβο μόνο ως ένα βιοψυχοκοινωνικό ον. Μόνο
ενσωματώνοντας τις γνώσεις από τη βιολογία, την ψυχολογία και τη θεωρία
ανθρωπιστικής αλληλεπίδρασης, μπορεί να κατανοήσει ο νοσηλευτής τι σημαίνει
για τον έφηβο μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Το νόημα της συμπεριφοράς, οι
αξίες και οι πράξεις ποικίλουν από έφηβο σε έφηβο και μπορεί να μην
αντανακλούν τα νοήματα και τις αξίες του νοσηλευτή.
Οι νοσηλευτές ψυχικής υγείας που δουλεύουν με εφήβους πρέπει να δίνουν
ιδιαίτερη προσοχή στους ρόλους ως διαχειριστές περιστατικού και ως κλινική.
(Berenson, 1998).
Οι δεξιότητες που απαιτούνται σε αυτούς τους ρόλους περιλαμβάνουν:
 Την αξιολόγηση των συγκρουόμενων και των προβληματικών οικογενειών.
 Την εκπαίδευση των διδασκόντων και του διοικητικού προσωπικού του
σχολείου και των γονέων για την σημασία της προληπτικής φροντίδας και
για τις διαθέσιμες διεξόδους, ώστε να βοηθήσει τους εφήβους και τις
οικογένειες τους.
 Την πρόληψη της βίας των νέων και της κατάχρησης ναρκωτικών, αν είναι
δυνατόν.
 Την υποστήριξη των θεραπευτικών μοντέλων που βασίζονται στο σπίτι.
 Την βελτίωση δεξιοτήτων ως ατομικός, ομαδικός και οικογενειακός
θεραπευτής με τους εφήβους και τις οικογένειες τους
 Την εκπαίδευση υγείας για ευαίσθητα θέματα όπως είναι η χρήση
ναρκωτικών, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η ανεπιθύμητη
εγκυμοσύνη και οι συνέπειες του θυμού και της βίας.
 Τον αγώνα ως πολιτικός υποστηρικτής προκειμένου να αποτρέψει σε ένα
σημαντικό ποσοστό των οικογενειών της χώρας μας τον κίνδυνο της
φτώχειας, η οποία με την σειρά της θέτει τους εφήβους σε κίνδυνο.
(Berenson, 1998).
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
5.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σκοπός
Η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπεί στην ανάλυση του φαινομένου της
εφηβείας και της αναπτυξιακής πορείας που ακολουθείται από την ηλικιακή ομάδα,
η οποία βρίσκεται μεταξύ της χρονικής περιόδου από 12 έως και 23 ετών καθώς
και να αποκαλύψει τον επικίνδυνο τρόπο που οι περισσότεροι νέοι έχουν επιλέξει
να ζουν. Επίσης η έρευνα αυτή παρουσιάζει τους γενεσιουργούς παράγοντες που
οδηγούν τους νέους σε παραβατικές και σε υψηλού κινδύνου συμπεριφορές.

Στόχοι
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε προσπάθησε να επιτύχει τους εξής
στόχους:
 Την ολοκληρωμένη παρουσίαση των επικίνδυνων συμπεριφορών που
υιοθετούν οι νέοι στη σημερινή εποχή.
 Την ενημέρωση για τις επιπτώσεις που φέρει η υιοθέτηση
συμπεριφορών υψηλού κινδύνου.
 Επίσης ο σημαντικότερος στόχος αυτής της εργασίας είναι η κατανόηση
των προβλημάτων και της σοβαρότητας και αναγκαιότητας για
πρόληψη και αντιμετώπιση των εφηβικών προβλημάτων και θεμάτων,
καθώς και να γνωστοποιήσει το σημαντικό ρόλο που έχει η
συμβουλευτική και ο νοσηλευτής στην πρόληψη και αντιμετώπιση
τέτοιων επικίνδυνων συμπεριφορών.

5.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι όπως:
η συλλογή στοιχείων και συγγραμμάτων από την δημοτική και την ιατρική
βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν άρθρα και
δημοσιεύσεις από ηλεκτρονικές πηγές και ακολούθησε μελέτη επιστημονικών και
πτυχιακών εργασιών με παρεμφερή θέματα.
Μία άλλη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η δημιουργία ενός
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ερωτηματολογίου και η διανομή του σε νέους πρωτοετής της σχολής: ΤΕΙ
Καβάλας, τμήμα Νοσηλευτικής, παράρτημα Διδυμοτείχου, (έπειτα από την
έγκριση των καθηγητών), και η στατιστική ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν
με την πολύτιμη βοήθεια του καθηγητή κ. Θεοδοσίου Θεοδόση που επιμελείται τα
μαθήματα της βιοστατιστικής και της πληροφορικής υγείας στο Τ.Ε.Ι. που ήδη
αναφέρθηκε. Έπειτα ακολούθησε η προσεκτική συγγραφή των πληροφοριών που
συλλέχτηκαν και η κατάλληλη τροποποίηση και χρήση τους. τέλος αναλύθηκαν τα
αποτελέσματα του θεωρητικού και εμπειρικού μέρους και η έρευνα δέχτηκε την
τελική μορφοποίηση της. Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε, συμπληρώθηκε
και χρησιμοποιήθηκε είναι το παρακάτω:

5.2.1. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Το ερωτηματολόγιο αφορά νέους που βρίσκονται στην όψιμη ηλικία και τα
δείγματα συλλέχτηκαν από τους πρωτοετής φοιτητές στην Νοσηλευτική σχολή του
Διδυμοτείχου. Περιλαμβάνει νέους από διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς και
μερικούς μετανάστες. Τα δείγματα που συλλέχτηκαν ήταν 180 σε αριθμό. Ευχαριστώ
πολύ όσους δέχτηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και με αυτόν τον τρόπο
βοήθησαν στην εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας.

5.2.2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

80%

20%
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Από τα 180 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, το 20% δήλωσε ότι
ανήκουν στο φύλο άρρεν και το 80% δήλωσε ότι ανήκουν στο φύλο θήλυ. Το
παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του παραρτήματος.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 3
Στα παραπάνω ιστογράμματα απεικονίζονται η ημερομηνία γέννησης και η ηλικία
των ερωτηθέντων.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
Στο παραπάνω διάγραμμα εμφανίζεται ο τόπος καταγωγής των νέων όπου
συμμετείχαν στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Το παραπάνω διάγραμμα
αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 2 του παραρτήματος.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5
Στο παραπάνω ιστόγραμμα, απεικονίζεται η ηλικία της μητέρας των ερωτηθέντων.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
Παραπάνω απεικονίζεται η ηλικία του πατέρα των ερωτηθέντων.

93,9%

6,1%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7
Στο παραπάνω διάγραμμα εμφανίζεται ότι από τους 180 ερωτηθέντες το 6,1%
στην ερώτηση «αν έχετε αδέρφια» απάντησε όχι, έναντι του 93.9% που απάντησε ναι.
Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 3 του παραρτήματος.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8
Το παραπάνω ιστόγραμμα δείχνει πόσα αδέρφια έχουν οι ερωτηθέντες.

86,7%

2,8%

3,9%

6,7%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9
Στο παραπάνω διάγραμμα εμφανίζεται με ποσοστά η οικογενειακή κατάσταση της
μητέρας των ερωτηθέντων. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 4 του
παραρτήματος. Οι μητέρες σε διάσταση είναι στο 3,9%, οι έγγαμες στο 86,7%, οι
χήρες στο 2,8% και τέλος οι διαζευγμένες στο 6,7%.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10
Στο παραπάνω διάγραμμα πίτας απεικονίζονται με ποσοστά τα χρόνια σχολικής
φοίτησης της μητέρας των ερωτηθέντων. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον
ΠΙΝΑΚΑ 5 του παραρτήματος. Στο 1,1% ανέρχονται οι μητέρες που έχουν φοιτήσει
μερικές τάξεις δημοτικού, στο 11,7% που έχουν φοιτήσει στο δημοτικό, στο 10%
μερικές τάξεις γυμνασίου, στο 12.8% στο γυμνάσιο, στο 7,8% οι μητέρες που έχουν
φοιτήσει σε επαγγελματική-τεχνική σχολή, στο 6,7% μερικές τάξεις λυκείου, το 33,3%
έχουν φοιτήσει στο λύκειο, το 7,8% σε ΤΕΙ, το 8,3% σε πανεπιστήμιο και τέλος το
0,6% έχει μεταπτυχιακό.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11
Το παραπάνω διάγραμμα πίτας, απεικονίζει με ποσοστά τα χρόνια σχολικής
φοίτησης του πατέρα των ερωτηθέντων. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον
ΠΙΝΑΚΑ 6 του παραρτήματος. Το 1,7% των πατέρων έχει τελειώσει μερικές τάξεις
δημοτικού, το 11,2% το δημοτικό, το 7,9% έχει τελειώσει μερικές τάξεις γυμνασίου, το
13,5% το γυμνάσιο, το 16,3% έχει τελειώσει κάποια επαγγελματική-τεχνική σχολή, το
5,1% μερικές τάξεις λυκείου, το 26,4% το λύκειο, το 9,6%έχει τελειώσει ΤΕΙ και το
8,4% πανεπιστήμιο.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12
Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται με ποσοστά η εθνικότητα του πατέρα
των ερωτηθέντων. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 7 του
παραρτήματος. Το 3,3% των πατέρων από τους ερωτηθέντες είναι αλβανικής
εθνικότητας, το 86,3% ελληνικής, το 3,8% κυπριακής, το 0,5% μολδαβικής, το 2,2%
ρώσικης, το 2,7% τούρκικης και το 1,1% άλλης εθνικότητας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13
Στο παραπάνω διάγραμμα, απεικονίζεται σε ποσοστά η εθνικότητα της μητέρας
των ερωτηθέντων. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 8 του
παραρτήματος. Το 0,5% είναι αγγλικής εθνικότητας, το 4,9% αλβανικής, το 1,6%
αρμένικης, το 81,9% ελληνικής, το 3,8% κυπριακής, το 0,5% μολδαβικής, το 2,7%
ρώσικης, το 2,7% τούρκικης και το 1,1% άλλης εθνικότητας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14
Παραπάνω απεικονίζονται με ποσοστά τα διάφορα επαγγέλματα του πατέρα των
ερωτηθέντων. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 9 του
παραρτήματος. Μερικά επαγγέλματα με τα ποσοστά τους είναι: αγρότης 8,2%,
άνεργος 1,6%, αυτοκινητιστής 3,8%, δημ. υπάλληλος 4,4%, ιδ. υπάλληλος 14,8%,
συνταξιούχος 3,8% κ.ά.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15
Παραπάνω απεικονίζονται με ποσοστά τα διάφορα επαγγέλματα της μητέρας των
ερωτηθέντων. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 10 του
παραρτήματος. Μερικά από τα επαγγέλματα είναι: αγρότισσα με ποσοστό 4,4%, δημ.
υπάλληλος με 4,4%, ιδ. υπάλληλος με 15,9%, νοσηλεύτρια με 3,3%, οικιακά με
ποσοστό 45,1% κ.ά.

83

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16
Το παραπάνω ιστόγραμμα δείχνει πόσες ώρες μελετούν καθημερινά οι
ερωτηθέντες.

53,9%
25,6%
8,9%

8,9%

2,8%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17
Στο παραπάνω διάγραμμα, απεικονίζεται το είδος μαθητή που επέλεξαν οι
ερωτηθέντες για τους εαυτούς τους. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον
ΠΙΝΑΚΑ 11 του παραρτήματος. Το 8,9% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι
αδιάφορος μαθητής, το 53,9% μέτριος, το 25,6% καλός, το 8,9% πολύ καλός και το
2,8% δηλώνει ότι είναι άριστος μαθητής.
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89,4%

10,6%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18
Παραπάνω απεικονίζεται αν οι ερωτηθέντες έχουν ειδικές διατροφικές συνήθειες ή
όχι. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 12 του παραρτήματος. Το
10,6% των ερωτηθέντων έχει ειδικές διατροφικές συνήθειες ενώ το 89,4% δεν έχει.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19
Παραπάνω απεικονίζονται οι ειδικές διατροφικές συνήθειες των ερωτηθέντων. Το
παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 13 του παραρτήματος. Το 0,5%
τρώει 5 γεύματα την ημέρα, το 0,5% τρώει γεύματα πλούσια σε φυτικές ίνες, το 0,5%
πίνει πολύ νερό, το 0,5%προτιμά τροφές χαμηλές σε θερμίδες κ.ά.
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51,1%
28,9%
19,4%
0,6%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20
Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται πόσο συχνά οι ερωτηθέντες τρώνε fast
food. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 14 του παραρτήματος. Το
0,6% δεν τρώει fast food, το 51,1% μία φορά την εβδομάδα, το 28,9% δύο φορές την
εβδομάδα ενώ το 19,4% τρώει fast food τρεις φορές την εβδομάδα.

60%
40%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21
Παραπάνω απεικονίζεται το ποσοστό των ερωτηθέντων που εμφάνισαν απότομη
αλλαγή σωματικού βάρους ή όχι. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ
15 του παραρτήματος. Το 60% των ερωτηθέντων δεν εμφάνισε απότομη αλλαγή
σωματικού βάρους ενώ το 40% εμφάνισε.

86

68,3%

31,7%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22
Στο παραπάνω διάγραμμα αποκαλύπτεται αν οι ερωτηθέντες αντιμετώπισαν ή όχι
προβλήματα συμπεριφοράς σχετικά με το σωματικό τους βάρος. Το παραπάνω
διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 16 του παραρτήματος. Το 68,3% των
ερωτηθέντων δεν αντιμετώπισε πρόβλημα συμπεριφοράς σχετικά με το σωματικό του
βάρος ενώ το 31,7% αντιμετώπισε.

93,9%

5,6%

0,6%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23
Στο παραπάνω διάγραμμα εμφανίζονται τα ποσοστά κατοχής ή μη Η/Υ των
ερωτηθέντων. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 17 του
παραρτήματος. Το 5,6% των ερωτηθέντων δεν έχει Η/Υ, το 93,9% έχει Η/Υ ενώ το
0,6% κατέχει 2 Η/Υ.
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74,4%

23,3%
2,2%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24
Σε αυτό το διάγραμμα απεικονίζεται το ποσοστό κατοχής σύνδεσης για το
διαδίκτυο των ερωτηθέντων. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 18
του παραρτήματος. Το 23,3% δεν έχει σύνδεση για το διαδίκτυο, το 74,4% έχει
σύνδεση ενώ το 2,2% κατέχει 2 συνδέσεις για το διαδίκτυο.

45,6%
22,2%

31,7%

0,6%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25
Παραπάνω απεικονίζεται για ποιούς λόγους χρησιμοποιούν οι νέοι το internet. Το
παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 19 του παραρτήματος. Το 45,6%
δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το internet για ψυχαγωγία, το 0,6% για άλλες σελίδες
επικοινωνίας, το 22,2% για εργασίες και το 31,7% για chat.
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61,1%

26,1%
12,8%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26
Παραπάνω απεικονίζεται πόσες ώρες περνούν καθημερινά οι ερωτηθέντες
μπροστά από τον Η/Υ. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 20 του
παραρτήματος. Το 61,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι περνά μπροστά από τον Η/Υ
1-3 ώρες, το 26,1% 3-5 ώρες ενώ το 12,8% παραπάνω από 5 ώρες.

98,3%

1,7%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27
Παραπάνω φαίνεται τι ποσοστό των ερωτηθέντων έχει καλές σχέσεις με το
αντίθετο φύλο και τι ποσοστό όχι. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ
21 του παραρτήματος. Το 1,7% δηλώνει ότι δεν έχει καλές σχέσεις με το αντίθετο
φύλο ενώ το 98,3% δηλώνει ότι έχει καλές σχέσεις.
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88,3%

11,7%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28
Παραπάνω απεικονίζεται το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχει ή δεν έχει
δημιουργήσει κάποιο δεσμό. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 22
του παραρτήματος. Το 11,7% των ερωτηθέντων δεν έχει δημιουργήσει κάποιο δεσμό
ενώ το 88,3% έχει δεσμό.

76,1%

23,3%

0,6%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29
Παραπάνω φαίνεται αν οι γονείς των ερωτηθέντων είναι ενήμεροι για τον δεσμό
τους ή όχι. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 23 του παραρτήματος.
Το 23,3% δηλώνει ότι οι γονείς δεν είναι ενήμεροι ενώ το 76,1% ότι είναι ενήμεροι.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30
Το παραπάνω ιστόγραμμα δείχνει πόσες φορές τον τελευταίο μήνα οι
ερωτηθέντες έχουν βγει έξω και έχουν πιει σε club,pub.

28,3%

25%

16,1%

13,3%

7,8%

6,1%
3,3%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31
Παραπάνω παρουσιάζεται το πόσο συχνά κατά μέσο όρο οι ερωτηθέντες πίνουν
μπύρα ή κρασί τον τελευταίο χρόνο. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον
ΠΙΝΑΚΑ 24 του παραρτήματος. Το 13,3% δηλώνει κάθε μέρα, το 25% 2-3 φορές την
εβδομάδα, το 28,3% 1 φορά την εβδομάδα, το 16,1% 1-2 φορές το μήνα, το 7,8% 48φορές το χρόνο, το 3,3% 1-3 φορές το χρόνο και το 6,1% καθόλου.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 32
Στο παραπάνω ιστόγραμμα φαίνεται πόσα ποτήρια μπύρα ή κρασί καταναλώνουν
κάθε φορά κατά μέσο όρο οι ερωτηθέντες.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 33
Παραπάνω απεικονίζεται πόσα ποτήρια από βαριά αλκοολούχα ποτά πίνουν κατά
μέσο όρο οι ερωτηθέντες.
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65,6%

22,2%

10%

2,2%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 34
Παραπάνω απεικονίζεται το μέρος όπου συνηθίζουν να πίνουν οι ερωτηθέντες.
Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 25 του παραρτήματος. Το 22,2%
δηλώνει ότι συνηθίζει να πίνει στο σπίτι με φίλους, το 2,2% δηλώνει σπίτι μόνος, το
65,6% σε μπαρ και το 10% σε πάρτυ.

86,7%

9,4%

1,7%

1,7%

0,6%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 35
Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει για ποιούς λόγους πίνουν οι ερωτηθέντες.
Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 26 του παραρτήματος. Το
86,7% πίνει για διασκέδαση, το 9,4% για διέξοδο από συναισθηματικά ή οικογενειακά
προβλήματα, το 1,7% για δοκιμή-ρίσκο και το 1,7% για εντυπωσιασμό φίλων.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 36
Παραπάνω απεικονίζεται πόσο συχνά τους τελευταίους 12 μήνες έχουν μεθύσει οι
ερωτηθέντες. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 27 του
παραρτήματος. Το 42,2% δηλώνει όχι, το 8,3% 1-2 φορές την εβδομάδα, το 4,4%1
φορά την εβδομάδα, το 6,1% 2 φορές τον μήνα, το 8,3% 1 φορά τον μήνα, το 8,3% 1
φορά κάθε 2 μήνες ενώ το 21,1% μία φορά το χρόνο.

88,9%

6,7%

4,4%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 37
Πιο πάνω φαίνεται αν οι ερωτηθέντες έχουν ποτέ συμμετάσχει σε καυγά εξαιτίας
του ποτού. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 28 του παραρτήματος.
Το 88,9% δηλώνει όχι, το 6,7% ναι και το 4,4% μερικές φορές.
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83,3%

12,2%

4,4%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38
Παραπάνω απεικονίζεται αν οι ερωτηθέντες έχουν χαλάσει ποτέ μια σχέση
εξαιτίας του ποτού. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 29 του
παραρτήματος. Το 83,3% δηλώνει όχι, το 12,2% δηλώνει ναι και το 4,4% δηλώνει
μερικές φορές.

73,9%

15%

11,1%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39
Πιο πάνω φαίνεται αν οι ερωτηθέντες έχουν μαλώσει με φίλους τους εξαιτίας του
ποτού. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 30 του παραρτήματος. Το
73,9% δηλώνει όχι, το 15% δηλώνει ναι και το 11,1% δηλώνει μερικές φορές.
95

92,8%

7,2%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 40
Παραπάνω απεικονίζεται αν οι ερωτηθέντες έχουν ποτέ συλληφθεί εξαιτίας του
ποτού. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 31 του παραρτήματος. Το
92,8% δηλώνει όχι ενώ το 7,2% δηλώνει πως έχει συλληφθεί.

89,9%

7,3%

2,8%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41
Πιο πάνω φαίνεται αν οι ερωτηθέντες έχουν ποτέ οδηγήσει μεθυσμένοι. Το
παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 32 του παραρτήματος. Το 89,9% των
ερωτηθέντων δηλώνει όχι, το 7,3% δηλώνει ναι και το 2,8% δηλώνει μερικές φορές.
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73,9%

16,1%
10%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 42
Παραπάνω απεικονίζεται αν οι ερωτηθέντες έχουν ποτέ πάει σχολείο μετά από
κατανάλωση αλκοόλ. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 33 του
παραρτήματος. Το 73,9% δηλώνει όχι, το 16,1% δηλώνει ναι ενώ το 10% μερικές
φορές.

68,3%

22,2%
9,4%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 43
Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται το ποσοστό των ερωτηθέντων που έκανε ή
όχι απουσίες επειδή αισθανόταν άσχημα μετά από λήψη αλκοόλ. Το παραπάνω
διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 34 του παραρτήματος. Το 68,3% δηλώνει όχι, το
22,2% δηλώνει ναι και το 9,4% δηλώνει μερικές φορές.
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54,4%
28,3%
17,2%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 44
Πιο πάνω φαίνεται πόσοι από τους ερωτηθέντες έχουν αισθανθεί ή όχι
πονοκέφαλο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί
στον ΠΙΝΑΚΑ 35 του παραρτήματος. Το 17,2% δηλώνει όχι, το 54,4% δηλώνει ναι
ενώ το 28,3% δηλώνει μερικές φορές.

41,7%
36,7%
21,6%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 45
Πιο πάνω φαίνεται πόσοι από τους ερωτηθέντες έχουν αισθανθεί ή όχι
ναυτία/εμετό μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί
στον ΠΙΝΑΚΑ 36 του παραρτήματος. Το 41,7% δηλώνει όχι, το 36,7% δηλώνει ναι
ενώ το 21,6% δηλώνει μερικές φορές.
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42,2%
29,4%

28,3%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 46
Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχει
ή δεν έχει αισθανθεί έλλειψη ενέργειας μετά από τη λήψη αλκοόλ. Το παραπάνω
διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 37 του παραρτήματος. Το 42,2% δηλώνει όχι, το
29,4% δηλώνει ναι και το 28,3% δηλώνει μερικές φορές.

38,9%

32,2%
28,9%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 47
Παραπάνω φαίνεται πόσοι από τους ερωτηθέντες έχουν ή δεν έχουν αισθανθεί
κούραση ή αδυναμία εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ. Το παραπάνω διάγραμμα
αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 38 του παραρτήματος. Το 38,9% δηλώνει όχι, το 32,2%
δηλώνει ναι ενώ το 28,9% δηλώνει μερικές φορές.
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45,6%
32,8%
21,6%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 48
Πιο πάνω απεικονίζεται το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχει αισθανθεί αϋπνία
μετά από τη λήψη αλκοόλ. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 39 του
παραρτήματος. Το 45,6% δηλώνει όχι, το 32,8% δηλώνει ναι ενώ το 21,6% δηλώνει
μερικές φορές.

58,3%
41,7%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 49
Παραπάνω απεικονίζεται το ποσοστό των ερωτηθέντων που οδηγεί ή όχι. Το
παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 40 του παραρτήματος. Το 58,3%
δηλώνει πως δεν οδηγεί ενώ το 41,7% δηλώνει πως οδηγεί.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 50
Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει τι όχημα οδηγούν οι ερωτηθέντες. Το
παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 41 του παραρτήματος. Το 26,9%
οδηγεί αυτοκίνητο, το 1,6% αυτοκίνητο και μηχανάκι, το 0,5% μηχανάκι και
αυτοκίνητο, το 11% μηχανάκι και το 58,8 άλλο.

58,3%
41,7%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 51
Παραπάνω απεικονίζεται πόσοι από τους ερωτηθέντες έχουν δίπλωμα οδήγησης.
Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 42 του παραρτήματος. Το 58,3%
δεν έχει δίπλωμα ενώ το 41,7% έχει δίπλωμα οδήγησης.
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54,4%
45,6%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 52
Πιο πάνω φαίνεται πόσοι από τους ερωτηθέντες έχουν οδηγήσει όχημα κάποιου
φίλου τους χωρίς να έχουν δίπλωμα οδήγησης. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί
στον ΠΙΝΑΚΑ 43 του παραρτήματος. Το 54,4% δηλώνει όχι ενώ το 45,6% δηλώνει
ναι.

72,2%

27,8%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 53
Τέλος, παραπάνω απεικονίζεται το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχει εμπλακεί
σε κάποιο ατύχημα. Το παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχεί στον ΠΙΝΑΚΑ 44 του
παραρτήματος. Το 72,2% δηλώνει όχι ενώ το 27,8% δηλώνει ναι.
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5.2.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της παρούσας πτυχιακής εργασίας –έρευνας, δεν
αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Παρόλα αυτά αντιμετωπίστηκαν
ορισμένες δυσκολίες ως προς τη συλλογή στοιχείων και τη διανομή των
ερωτηματολογίων καθώς ήταν απαραίτητη η μετακίνηση σε άλλη πόλη. Έπειτα
εντοπίστηκε δυσκολία στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων καθώς υπήρχαν
δείγματα ανακριβή και ακατάλληλα για την χρήση τους. κατά συνέπεια, από τα 200
δείγματα χρησιμοποιήθηκαν τα 180 καθώς υπήρξαν και νέοι που δεν δέχτηκαν να
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.

5.2.4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα που αντλήθηκαν από τις απαντήσεις που δόθηκαν στις
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι έφηβοι είναι αρκετά
επιρρεπής όσον αφορά τη διατροφή τους, τη λήψη αλκοόλ, την υπερβολική χρήση του
διαδικτύου και τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αυτό φαίνεται και
από τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση στις ερωτήσεις
αυτές. Για παράδειγμα στην ερώτηση:
 <<πόσο συχνά τρώτε fast food>> το 0,6% των ερωτηθέντων δεν τρώει fast
food, το 51,1% μία φορά την εβδομάδα, το 28,9% δύο φορές την
εβδομάδα ενώ το 19,4% τρώει fast food τρεις φορές την εβδομάδα.
 << αντιμετωπίσατε ποτέ προβλήματα συμπεριφοράς σχετικά με το
σωματικό σας βάρος>> Το 68,3% των ερωτηθέντων δεν αντιμετώπισε
πρόβλημα συμπεριφοράς ενώ το 31,7% αντιμετώπισε.
 << πόσο συχνά κατά μέσο όρο πίνετε μπύρα/κρασί τον τελευταίο
χρόνο>> Το 13,3% δηλώνει κάθε μέρα, το 25% 2-3 φορές την εβδομάδα,
το 28,3% 1 φορά την εβδομάδα, το 16,1% 1-2 φορές το μήνα, το 7,8% 48φορές το χρόνο, το 3,3% 1-3 φορές το χρόνο και το 6,1% καθόλου
 <<που συνηθίζεται να πίνετε>> Το 22,2% δηλώνει ότι συνηθίζει να πίνει
στο σπίτι με φίλους, το 2,2% δηλώνει σπίτι μόνος, το 65,6% σε μπαρ και
το 10% σε πάρτυ.
 <<για ποιους λόγους νομίζετε ότι πίνετε>> Το 86,7% πίνει για διασκέδαση,
το 9,4% για διέξοδο από συναισθηματικά ή οικογενειακά προβλήματα, το
1,7% για δοκιμή-ρίσκο και το 1,7% για εντυπωσιασμό φίλων.
 <<έχετε ποτέ μεθύσει τους τελευταίους 12 μήνες>> Το 42,2% δηλώνει όχι,
το 8,3% 1-2 φορές την εβδομάδα, το 4,4%1 φορά την εβδομάδα, το 6,1%
2 φορές τον μήνα, το 8,3% 1 φορά τον μήνα, το 8,3% 1 φορά κάθε 2
μήνες ενώ το 21,1% μία φορά το χρόνο.
 <<για ποιους λόγους χρησιμοποιείται το internet>> Το 45,6% δηλώνει ότι
χρησιμοποιεί το internet για ψυχαγωγία, το 0,6% για άλλες σελίδες
επικοινωνίας, το 22,2% για εργασίες και το 31,7% για chat.
 <<πόσες ώρες περνάτε καθημερινά μπροστά από τον Η/Υ>> Το 61,1%
των ερωτηθέντων δηλώνει ότι περνά μπροστά από τον Η/Υ 1-3 ώρες, το
26,1% 3-5 ώρες ενώ το 12,8% παραπάνω από 5 ώρες.
 <<έχετε οδηγήσει ποτέ κάποιο όχημα φίλου χωρίς να έχετε δίπλωμα>> Το
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54,4% δηλώνει όχι ενώ το 45,6% δηλώνει ναι.
 <<έχετε ποτέ εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα>> Το 72,2% δηλώνει όχι ενώ το
27,8% δηλώνει ναι.
Τα δεδομένα που προκύπτουν από την εργασία και την έρευνα μας οδηγούν σε
κάποια συμπεράσματα όπως ότι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του
εφήβου είναι αναγκαία για την δημιουργία ομαλών κοινωνικών σχέσεων. Οι ποικίλες και
αντιφατικές βιολογικές, ψυχολογικές, και κοινωνικές δυνάμεις που επιδρούν από την
γέννηση ενός ατόμου μέχρι και την εφηβεία προκαλούν στο άτομο αυτό κρίσεις και
καταστάσεις ανισορροπίας με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές την εμφάνιση
επικίνδυνων, παραβατικών, και αντικοινωνικών συμπεριφορών. Οι συμπεριφορές αυτές
αξιολογούνται ως προβληματικές διότι αντιβαίνουν στο σύστημα αξιών και κανόνων της
κοινωνίας.
Η αύξηση των εφηβικών προβλημάτων και επικίνδυνων συμπεριφορών οδήγησε
στην επιστημονική υπόθεση ότι οι κοινωνικοί θεσμοί που είναι επιφορτισμένοι με την
προστασία των εφήβων είτε αδυνατούν να τους προστατεύσουν είτε είναι οι ίδιοι
παράγοντες που δημιουργούν προβλήματα σε αυτούς. Επίσης η επικράτηση του
ωφελιμισμού σε βάρος των κλασικών ηθικών αξιών, η απουσία κοινωνικής στήριξης, το
προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, η επίδραση ορισμένων συνομηλίκων και το
σχολικό κλίμα αυταρχισμού, ανταγωνισμού και καταπίεσης της δημιουργικότητας και
ελεύθερης έκφρασης είναι η συχνότερη γενεσιουργοί παράγοντες των εφηβικών
προβλημάτων.
Επιπρόσθετα η καθοριστική επίδραση της οικογένειας στη διαμόρφωση της
συμπεριφοράς και της προσωπικότητας του εφήβου, είναι διαπίστωση όλων των
επιστημών που ασχολούνται με την ανθρώπινη συμπεριφορά.
Επίσης το σχολείο ως βασικός φορέας κοινωνικοποίησης έχει πρωταρχικό ρόλο
στην έγκαιρη ανίχνευση των εφηβικών προβληματικών συμπεριφορών. Η
δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών στην αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος έτσι
ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εφήβων βοηθάει στην πρόληψη των
συμπεριφορών υψηλού κινδύνου.
Τέλος δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη και
αντιμετώπιση των εφηβικών προβλημάτων και κυρίως των προβλημάτων υγείας,
ψυχικής και σωματικής. Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα επίσης είναι η
έλλειψη ενημέρωσης και γνώσεων των εφήβων για θέματα υγείας όπως : τα
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, οι επιπτώσεις διαταραχών της πρόσληψης
τροφής και οι επιπτώσεις που επιφέρουν οι χρήσεις εθιστικών ουσιών.

5.2.4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Παρακάτω θα αναπτυχθούν ορισμένες προτάσεις που κατά την άποψή μας είναι
σημαντικές και μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των εφηβικών
προβλημάτων. Οι προτάσεις αυτές είναι οι εξής:
 Εκτίμηση και αξιολόγηση του φαινομένου της παραβατικής και επικίνδυνης
συμπεριφοράς των εφήβων.
 Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης.
Όπως :
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-Προγράμματα
ενημέρωσης
και
ευαισθητοποίησης
αμιγώς
προσανατολισμένα στις ανάγκες των εφήβων.
-Δημιουργία σχολών γονέων για την ανάπτυξη των απαραίτητων
δεξιοτήτων αναφορικά με τα ζητήματα τις ανατροφής.
-Βελτίωση των χώρων εκπαίδευσης ώστε να είναι περισσότερο ελκυστικοί.
-Υιοθέτηση συνεχόμενης ετήσιας παροχής μαθημάτων κυκλοφοριακής
αγωγής σε όλα τα σχολεία της χώρας.
-Κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων και επιβολή πίεσης στους
αντιπροσώπους του νόμου με σκοπό την αύξηση των μέτρων προστασίας
των νέων.
-Παροχή έντυπου υλικού αναφορικά με τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου
και τις συνέπειές τους.
-Δημιουργία νέων χώρων ενδιαφερόντων που θα λειτουργούν με σκοπό
την ενασχόληση της νεολαίας με νέες δημιουργικές ασχολίες.
-Τακτική παροχή έντυπου ενημερωτικού υλικού σχετικά με τον ρόλο της
κοινωνικής υπηρεσίας καθώς και σαφής περιγραφή στις υπηρεσίες που
αυτή προσφέρει, ώστε οι γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα
συμπεριφοράς με τα παιδιά τους να καταφεύγουν στην εν λόγω υπηρεσία
για παροχή βοήθειας και στήριξης.
Τα σωστά πρότυπα, ο σαφής προσδιορισμός των ορίων, η άσκηση του σωστού
και στενού αντικειμενικού ελέγχου, οι σωστές συναναστροφές καθώς και η θεώρηση ως
μη δεδομένης της εφηβικής παραβατικής συμπεριφοράς είναι τα θεμέλια για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση των συμπεριφορών υψηλού κινδύνου κατά την εφηβική
ηλικία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
filo
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Άρρεν

33

18,1

18,3

18,3

Θήλυ

147

80,8

81,7

100,0

Total

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
perioxi
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

1,1

1,1

1,1

ΑΘΗΝΑ

11

6,0

6,0

7,1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

11

6,0

6,0

13,2

ΑΡΙΔΑΙΑ

1

,5

,5

13,7

ΒΕΡΟΙΑ

1

,5

,5

14,3

ΒΟΛΟΣ

1

,5

,5

14,8

41

22,5

22,5

37,4

ΔΡΑΜΑ

8

4,4

4,4

41,8

ΔΥΔΙΜΟΤΕΙΧΟ

1

,5

,5

42,3

ΕΔΕΣΣΑ

1

,5

,5

42,9

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

3

1,6

1,6

44,5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7

3,8

3,8

48,4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙ

1

,5

,5

48,9

ΘΗΒΑ

1

,5

,5

49,5

ΙΑΣΜΟΣ

1

,5

,5

50,0

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2

1,1

1,1

51,1

ΚΑΒΑΛΑ

6

3,3

3,3

54,4

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
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ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2

1,1

1,1

55,5

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

1

,5

,5

56,0

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

2

1,1

1,1

57,1

ΚΙΛΚΙΣ

2

1,1

1,1

58,2

ΚΟΖΑΝΗ

3

1,6

1,6

59,9

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

9

4,9

4,9

64,8

ΚΥΠΡΟΣ

4

2,2

2,2

67,0

ΛΑΜΙΑ

3

1,6

1,6

68,7

ΛΑΡΙΣΑ

4

2,2

2,2

70,9

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

1

,5

,5

71,4

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

1

,5

,5

72,0

ΝΑΥΠΛΙΟ

1

,5

,5

72,5

ΞΑΝΘΗ

4

2,2

2,2

74,7

13

7,1

7,1

81,9

ΠΟΡΟΣ

1

,5

,5

82,4

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

1

,5

,5

83,0

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

1

,5

,5

83,5

ΣΕΡΡΕΣ

3

1,6

1,6

85,2

ΣΟΥΦΛΙ

11

6,0

6,0

91,2

ΣΥΡΟΣ

1

,5

,5

91,8

ΤΡΙΚΑΛΑ

2

1,1

1,1

92,9

ΤΡΙΠΟΛΗ

1

,5

,5

93,4

ΦΑΡΣΑΛΑ

1

,5

,5

94,0

ΦΕΡΡΕΣ

3

1,6

1,6

95,6

ΦΛΩΡΙΝΑ

1

,5

,5

96,2

ΧΑΛΚΙΔΑ

3

1,6

1,6

97,8

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

2

1,1

1,1

98,9

ΧΑΛΚΙΔΙΚΙ

1

,5

,5

99,5

ΧΑΝΙΑ

1

,5

,5

100,0

182

100,0

100,0

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Total
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.
brothers
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

11

6,0

6,1

6,1

Ναι

169

92,9

93,9

100,0

Total

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.
katastash_mother
Frequency
Valid

Σε διάσταση
Έγγαμη
Χήρα
Διαζευγμένη
Total

Missing

System

Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

7

3,8

3,9

3,9

156

85,7

86,7

90,6

5

2,7

2,8

93,3

12

6,6

6,7

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.
xronia_mother
Frequency
Valid

Μερικές τάξεις Δημοτικού

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

1,1

1,1

1,1

Δημοτικό

21

11,5

11,7

12,8

Μερικές τάξεις Γυμνασίου

18

9,9

10,0

22,8

Γυμνάσιο

23

12,6

12,8

35,6

Επαγγελματική, Τεχνική σχολή

14

7,7

7,8

43,3

Μερικές τάξεις Λυκείου

12

6,6

6,7

50,0

Λύκειο

60

33,0

33,3

83,3

108

ΤΕΙ

14

7,7

7,8

91,1

Πανεπιστήμιο

15

8,2

8,3

99,4

Μεταπτυχιακό

1

,5

,6

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.
xronia_father
Frequency
Valid

Μερικές τάξεις Δημοτικού

Valid Percent

Cumulative Percent

3

1,6

1,7

1,7

Δημοτικό

20

11,0

11,2

12,9

Μερικές τάξεις Γυμνασίου

14

7,7

7,9

20,8

Γυμνάσιο

24

13,2

13,5

34,3

Εππαγελματική, Τεχνική σχολή

29

15,9

16,3

50,6

9

4,9

5,1

55,6

Λύκειο

47

25,8

26,4

82,0

ΤΕΙ

17

9,3

9,6

91,6

Πανεπιστήμιο

15

8,2

8,4

100,0

178

97,8

100,0

4

2,2

182

100,0

Μερικές τάξεις Λυκείου

Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.
nationality_father
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

1,1

1,1

1,1

ΑΛΒΑΝΙΚΗ

6

3,3

3,3

4,4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

157

86,3

86,3

90,7

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

7

3,8

3,8

94,5

ΜΟΛΔΑΒΙΚΗ

1

,5

,5

95,1

ΡΩΣΙΚΗ

4

2,2

2,2

97,3

109

ΤΟΥΡΚΙΚΗ
Total

5

2,7

2,7

182

100,0

100,0

100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.
nationality_mother
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

1,1

1,1

1,1

ΑΓΓΛΙΚΗ

1

,5

,5

1,6

ΑΛΒΑΝΙΚΗ

9

4,9

4,9

6,6

ΑΡΜΕΝΙΚΗ

3

1,6

1,6

8,2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

149

81,9

81,9

90,1

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

7

3,8

3,8

94,0

ΜΟΛΔΑΒΙΚΗ

1

,5

,5

94,5

ΡΩΣΙΚΗ

5

2,7

2,7

97,3

ΤΟΥΡΚΙΚΗ

5

2,7

2,7

100,0

182

100,0

100,0

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.
occupation_father
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

7

3,8

3,8

3,8

ΑΓΡΟΤΗΣ

15

8,2

8,2

12,1

ΑΝΕΡΓΟΣ

3

1,6

1,6

13,7

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ

1

,5

,5

14,3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

1

,5

,5

14,8

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

4

2,2

2,2

17,0

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ

1

,5

,5

17,6

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ

7

3,8

3,8

21,4

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

4

2,2

2,2

23,6

ΓΕΩΡΓΟΣ

7

3,8

3,8

27,5

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

3

1,6

1,6

29,1
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ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ

1

,5

,5

29,7

ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ

1

,5

,5

30,2

ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

8

4,4

4,4

34,6

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

1

,5

,5

35,2

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

4

2,2

2,2

37,4

13

7,1

7,1

44,5

ΕΜΠΟΡΟΣ

4

2,2

2,2

46,7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

2

1,1

1,1

47,8

ΕΡΓΑΤΗΣ

3

1,6

1,6

49,5

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

1

,5

,5

50,0

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

5

2,7

2,7

52,7

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

1

,5

,5

53,3

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ

1

,5

,5

53,8

27

14,8

14,8

68,7

ΙΕΡΕΑΣ

1

,5

,5

69,2

ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ

1

,5

,5

69,8

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1

,5

,5

70,3

ΚΗΠΟΥΡΟΣ

1

,5

,5

70,9

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ

3

1,6

1,6

72,5

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

1

,5

,5

73,1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1

,5

,5

73,6

ΛΟΤΟΜΟΣ

1

,5

,5

74,2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1

,5

,5

74,7

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

2

1,1

1,1

75,8

ΝΑΥΤΙΚΟΣ

2

1,1

1,1

76,9

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

1

,5

,5

77,5

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

2

1,1

1,1

78,6

ΟΔΗΓΟΣ

1

,5

,5

79,1

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

1

,5

,5

79,7

ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ

1

,5

,5

80,2

ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

7

3,8

3,8

84,1

ΟΠΤΙΚΟΣ

1

,5

,5

84,6

ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

111

ΟΠΩΡΟΠΩΛΗΣ

1

,5

,5

85,2

ΠΛΑΣΙΕ

1

,5

,5

85,7

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1

,5

,5

86,3

ΣΙΔΕΡΑΣ

2

1,1

1,1

87,4

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

4

2,2

2,2

89,6

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

7

3,8

3,8

93,4

ΤΑΜΙΑΣ

1

,5

,5

94,0

ΤΑΞΙΤΖΗΣ

1

,5

,5

94,5

ΤΕΧΝΙΤΗΣ

1

,5

,5

95,1

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ

1

,5

,5

95,6

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1

,5

,5

96,2

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

2

1,1

1,1

97,3

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ

1

,5

,5

97,8

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΣΕ

1

,5

,5

98,4

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ

1

,5

,5

98,9

ΨΑΡΑΣ

2

1,1

1,1

100,0

182

100,0

100,0

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.
occupation_mother
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

1,1

1,1

1,1

ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ

8

4,4

4,4

5,5

ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟΣ

1

,5

,5

6,0

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

1

,5

,5

6,6

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

2

1,1

1,1

7,7

ΓΕΩΡΓΟΣ

1

,5

,5

8,2

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

2

1,1

1,1

9,3

ΔΑΣΚΑΛΑ

2

1,1

1,1

10,4

ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ

1

,5

,5

11,0

ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

8

4,4

4,4

15,4

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

1

,5

,5

15,9
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ

1

,5

,5

16,5

ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

4

2,2

2,2

18,7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

1

,5

,5

19,2

ΕΡΓΑΤΡΙΑ

2

1,1

1,1

20,3

ΙΑΤΡΟΣ

1

,5

,5

20,9

29

15,9

15,9

36,8

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

4

2,2

2,2

39,0

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

1

,5

,5

39,6

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

1

,5

,5

40,1

ΚΟΜΩΤΡΙΑ

1

,5

,5

40,7

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ

1

,5

,5

41,2

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1

,5

,5

41,8

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

1

,5

,5

42,3

ΜΕΣΙΤΡΙΑ

1

,5

,5

42,9

ΜΟΔΙΣΤΡΑ

2

1,1

1,1

44,0

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

6

3,3

3,3

47,3

82

45,1

45,1

92,3

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΤΕ

1

,5

,5

92,9

ΠΩΛΗΤΡΙΑ

4

2,2

2,2

95,1

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ

1

,5

,5

95,6

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΟΣΕ

1

,5

,5

96,2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1

,5

,5

96,7

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

2

1,1

1,1

97,8

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

1

,5

,5

98,4

ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

,5

,5

98,9

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

1

,5

,5

99,5

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1

,5

,5

100,0

182

100,0

100,0

ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΟΙΚΙΑΚΑ

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.
eido_mathiti
Frequency

Percent

Valid Percent

113

Cumulative Percent

Valid

Αδιάφορος

16

8,8

8,9

8,9

Μέτριος

97

53,3

53,9

62,8

Καλός

46

25,3

25,6

88,3

Πολύ καλός

16

8,8

8,9

97,2

5

2,7

2,8

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Άριστος
Total
Missing

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.
diatrofikes
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

161

88,5

89,4

89,4

Ναι

19

10,4

10,6

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 13.
diatrofikes_nai
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

167

91,8

91,8

91,8

5 ΓΕΥΜΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

1

,5

,5

92,3

ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

1

,5

,5

92,9

ΜΟΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

1

,5

,5

93,4

ΠΟΛΛΑ ΓΛΥΚΑ

1

,5

,5

94,0

ΠΟΛΛΑ ΟΣΠΡΙΑ

1

,5

,5

94,5

ΠΟΛΛΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

1

,5

,5

95,1

ΠΟΛΥ ΝΕΡΟ

1

,5

,5

95,6

ΠΟΛΥ ΝΕΡΟ,ΠΟΛΛΑ ΦΡΟΥΤΑ

1

,5

,5

96,2

ΤΡΟΦΕΣ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

1

,5

,5

96,7

ΤΡΟΦΕΣ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ

1

,5

,5

97,3

ΤΡΟΦΕΣ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΕ

1

,5

,5

97,8

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
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ΤΡΟΦΕΣ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

1

,5

,5

98,4

ΤΡΟΦΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΕ ΘΕΡΜΙΔΕΣ

1

,5

,5

98,9

ΥΓΙΕΙΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1

,5

,5

99,5

ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ

1

,5

,5

100,0

182

100,0

100,0

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 14.
fast_food
Frequency
Valid

0

Valid Percent

Cumulative Percent

1

,5

,6

,6

1 φορά την εβδομάδα

92

50,5

51,1

51,7

2 φορές την εβδομάδα

52

28,6

28,9

80,6

3 φορές την εβδομάδα

35

19,2

19,4

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 15.
apotomh_allagh
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

108

59,3

60,0

60,0

Ναι

72

39,6

40,0

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 16.
problhma_symperiforas
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

123

67,6

68,3

68,3

Ναι

57

31,3

31,7

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

Total
Missing

Percent

System
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problhma_symperiforas
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

123

67,6

68,3

68,3

Ναι

57

31,3

31,7

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 17.
PC
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

10

5,5

5,6

5,6

Ναι

169

92,9

93,9

99,4

1

,5

,6

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

2
Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 18.
Internet
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

42

23,1

23,3

23,3

Ναι

134

73,6

74,4

97,8

4

2,2

2,2

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

2
Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.
internet_for
Frequency
Valid

Ψυχαγωγία
1

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

82

45,1

45,6

45,6

1

,5

,6

46,1
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Missing

Εργασίες

40

22,0

22,2

68,3

Chat

57

31,3

31,7

100,0

Total

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.
hours_PC
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

1-3

110

60,4

61,1

61,1

3-5

47

25,8

26,1

87,2

>5

23

12,6

12,8

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.
sxeseis
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

3

1,6

1,7

1,7

Ναι

177

97,3

98,3

100,0

Total

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.
desmo
Frequency
Valid

Missing
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

21

11,5

11,7

11,7

Ναι

159

87,4

88,3

100,0

Total

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

System
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23.
goneis_enhmeroi
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

42

23,1

23,3

23,3

Ναι

137

75,3

76,1

99,4

1

,5

,6

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

2
Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 24.
poso_pinete
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Κάθε μέρα

24

13,2

13,3

13,3

2-3 φορές την εβδομάδα

45

24,7

25,0

38,3

1 φορά την εβδομάδα

51

28,0

28,3

66,7

1-2 φορές τον μήνα

29

15,9

16,1

82,8

4-8 φορές το χρόνο

14

7,7

7,8

90,6

1-3 φορές το χρόνο

6

3,3

3,3

93,9

11

6,0

6,1

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

καθόλου
Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.
poy_pinete
Frequency
Valid

Σπίτι με φίλους

Valid Percent

Cumulative Percent

40

22,0

22,2

22,2

4

2,2

2,2

24,4

Σε μπαρ

118

64,8

65,6

90,0

Σε πάρτυ

18

9,9

10,0

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

Σπίτι μόνος

Total
Missing

Percent

System
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poy_pinete
Frequency
Valid

Σπίτι με φίλους

Valid Percent

Cumulative Percent

40

22,0

22,2

22,2

4

2,2

2,2

24,4

Σε μπαρ

118

64,8

65,6

90,0

Σε πάρτυ

18

9,9

10,0

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Σπίτι μόνος

Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 26.
logous_pinete
Frequency
Valid

Διασκέδαση

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

156

85,7

86,7

86,7

17

9,3

9,4

96,1

Δοκιμή/ρίσκο

3

1,6

1,7

97,8

Εντυπωσιασμό φίλων

3

1,6

1,7

99,4

7

1

,5

,6

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Διέξοδο απο συναισθηματικά ή
οικογενειακά προβλήματα

Total
Missing

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 27.
methisei
Frequency
Valid

0

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

1,1

1,1

1,1

Όχι

76

41,8

42,2

43,3

1-2 φορές/εβδομάδα ή περισσότερο

15

8,2

8,3

51,7

8

4,4

4,4

56,1

2 φορές τον μήνα

11

6,0

6,1

62,2

1 φορά το μήνα

15

8,2

8,3

70,6

1 φορά την εβδομάδα

119

1 φορά κάθε 2 μήνες

15

8,2

8,3

78,9

1 φορά το χρόνο

38

20,9

21,1

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 28.
kayga
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

160

87,9

88,9

88,9

Ναι

12

6,6

6,7

95,6

8

4,4

4,4

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Μερικές φορές
Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 29.
sxesh
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

150

82,4

83,3

83,3

Ναι

22

12,1

12,2

95,6

8

4,4

4,4

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Μερικές φορές
Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 30.
filous
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

133

73,1

73,9

73,9

Ναι

27

14,8

15,0

88,9

Μερικές φορές

20

11,0

11,1

100,0

180

98,9

100,0

Total
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Missing

System

Total

2

1,1

182

100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 31.
arrest
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

167

91,8

92,8

92,8

Ναι

13

7,1

7,2

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 32.
drive
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

161

88,5

89,9

89,9

Ναι

13

7,1

7,3

97,2

5

2,7

2,8

100,0

179

98,4

100,0

3

1,6

182

100,0

Μερικές φορές
Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 33.
sxoleio
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

133

73,1

73,9

73,9

Ναι

29

15,9

16,1

90,0

Μερικές φορές

18

9,9

10,0

100,0
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Total
Missing

System

Total

180

98,9

2

1,1

182

100,0

100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 34.
apousies
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

123

67,6

68,3

68,3

Ναι

40

22,0

22,2

90,6

Μερικές φορές

17

9,3

9,4

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 35.
ponokefalos
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

31

17,0

17,2

17,2

Ναι

98

53,8

54,4

71,7

Μερικές φορές

51

28,0

28,3

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 36.
naytia
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

75

41,2

41,7

41,7

Ναι

66

36,3

36,7

78,3

Μερικές φορές

39

21,4

21,7

100,0

180

98,9

100,0

Total
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Missing

System

Total

2

1,1

182

100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 37.
energeias
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

76

41,8

42,2

42,2

Ναι

53

29,1

29,4

71,7

Μερικές φορές

51

28,0

28,3

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 38.
koyrash
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

70

38,5

38,9

38,9

Ναι

58

31,9

32,2

71,1

Μερικές φορές

52

28,6

28,9

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 39.
aypnia
Frequency
Valid

Total

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

82

45,1

45,6

45,6

Ναι

59

32,4

32,8

78,3

Μερικές φορές

39

21,4

21,7

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

Percent

System
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ΠΙΝΑΚΑΣ 40.
drive_2
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

105

57,7

58,3

58,3

Ναι

75

41,2

41,7

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 41.
oxhma
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

107

58,8

58,8

58,8

49

26,9

26,9

85,7

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΚΙ

3

1,6

1,6

87,4

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ,ΜΗΧΑΝΗ

1

,5

,5

87,9

ΜΗΑΧΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

1

,5

,5

88,5

20

11,0

11,0

99,5

1

,5

,5

100,0

182

100,0

100,0

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΜΗΧΑΝΑΚΙ
ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 42.
diploma
Frequency
Valid

Total

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

105

57,7

58,3

58,3

Ναι

75

41,2

41,7

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

Percent

System
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ΠΙΝΑΚΑΣ 43.
oxhma_filou
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

98

53,8

54,4

54,4

Ναι

82

45,1

45,6

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 44.
atyxhma
Frequency
Valid

Total

Valid Percent

Cumulative Percent

Όχι

130

71,4

72,2

72,2

Ναι

50

27,5

27,8

100,0

180

98,9

100,0

2

1,1

182

100,0

Total
Missing

Percent

System
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΤΖΗΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΜΑ : ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !!!
Α/Α:

|__|__|__|

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ......................................................................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:
ΦΥΛΟ:

ΆΡΡΕΝ

|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|

ΘΗΛΥ |__|

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΗΛΙΚΙΑ .................

|__|__|__|__|__|__|

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:..................................................................................................................
1.ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:
2.ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΕΡΑ:

|__|__|
|__|__|

3.ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΝΑΙ |__|

4.ΑΝ ΝΑΙ,ΠΟΣΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΧΕΤΕ:

ΟΧΙ |__|

|__|__|

5.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ:
ΑΓΑΜΗ

|__|

ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΓΑΜΗ

|__|

ΧΗΡΑ

|__|
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ

|__|

ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.....................................................
6.ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: ΜΗΤΕΡΑΣ |__|

ΠΑΤΕΡΑ:

|__|

0= ΜΕΡΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

5= ΜΕΡΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

1= ΔΗΜΟΤΙΚΟ

6= ΛΥΚΕΙΟ

2= ΜΕΡΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

7= ΤΕΙ

3= ΓΥΜΝΑΣΙΟ

8= ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4= ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

9= ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

7.ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΤΕΡΑ: ...............

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:................

8.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ..................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: .................
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|__|

9.ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΑΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:………………………………………
10.ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ:






ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ
ΜΕΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΣ

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

11.ΕΧΕΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ:

ΝΑΙ |__|

ΟΧΙ |__|

12.ΑΝ ΝΑΙ,ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ:……………………………………………………………..
13.ΠΟΣΑ ΣΥΧΝΑ ΤΡΩΤΕ FAST FOOD:




1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

|__|
|__|
|__|

14.ΕΙΧΑΤΕ ΠΟΤΕ ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ:

ΝΑΙ |__|

ΟΧΙ |__|

15.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΤΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΒΑΡΟΣ:
ΝΑΙ |__|

ΟΧΙ |__|

16.ΕΧΕΤΕ Η/Υ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ:

ΝΑΙ |__|

ΟΧΙ |__|

17.ΑΝ ΝΑΙ,ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ:

ΝΑΙ |__|

ΟΧΙ |__|

18.ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ INTERNET:




ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
|__|
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
|__|
ΓΙΑ CHAT ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

|__|

19.ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΝΑΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Η/Υ:




ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 3 ΩΡΕΣ
ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 5 ΩΡΕΣ
ΑΠΟ 5 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

|__|
|__|
|__|

20.ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΦΥΛΟ:
21.ΕΧΕΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΔΕΣΜΟ:
22.ΑΝ ΝΑΙ,ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ:

ΝΑΙ |__|
ΝΑΙ |__|

ΟΧΙ |__|

ΟΧΙ |__|

ΝΑΙ |__|

ΟΧΙ |__|

23.ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ ΕΧΕΤΕ ΒΓΕΙ ΕΞΩ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΠΙΕΙ ΣΕ CLUB, PUB;

|__|__|

24.ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΠΙΝΕΤΕ ΜΠΥΡΑ/ΚΡΑΣΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ;
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ

|__|
2-3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ |__|
1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ |__|
|__|4-8 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ |__|
1-3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
|__|
ΚΑΘΟΛΟΥ

1-2
|__|

25.ΌΤΑΝ ΠΙΝΕΤΕ ΜΠΥΡΑ/ΚΡΑΣΙ ΠΟΣΑ ΠΟΤΗΡΙΑ Η ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ;
26.ΌΤΑΝ ΠΙΝΕΤΕ ΒΑΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΒΟΤΚΑ, ΟΥΙΣΚΙ, ΡΟΥΜΙ, ΟΥΖΟ ΚΤΛ), ΠΟΣΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ
ΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ; |__|
27Α)ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΕ ΝΑ ΠΙΝΕΤΕ;
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|__|__|

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ |__| ΣΠΙΤΙ ΜΟΝΟΣ |__|

ΣΕ ΜΠΑΡ |__|

ΣΕ ΠΑΡΤΥ |__|

Β)ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΠΙΝΕΤΕ;
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΔΙΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ |__|

|__|

ΔΟΚΙΜΗ /ΡΙΣΚΟ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ

|__|

|__|

Γ)ΈΧΕΤΕ ΠΟΤΕ ΜΕΘΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ;
ΌΧΙ
|__|
2ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ

1-2 ΦΟΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
|__|
1ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
|__|
|__| 1ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ
|__|
1 ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 2 ΜΗΝΕΣ
|__| 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
|__|

Δ)ΈΧΕΤΕ ΠΟΤΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΟΥ;
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΥΓΑ

ΝΑΙ |__|

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ |__|

ΌΧΙ |__|

ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΤΕ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ

ΝΑΙ |__| ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ |__|

ΌΧΙ |__|

NΑ ΜΑΛΩΣΕΤΕ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ
ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙΤΕ

ΝΑΙ |__| ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ |__|
ΝΑΙ |__| ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ |__|

ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ

ΌΧΙ |__|
ΌΧΙ |__|

ΝΑΙ |__| ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ |__|

ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ

ΌΧΙ |__|

ΝΑΙ |__| ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ |__| ΌΧΙ |__|

ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΣΤΕ ΑΣΧΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΑΛΚΟΟΛ ΝΑΙ |__| ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ |__| ΌΧΙ |__|
Ε)ΈΧΕΤΕ ΠΟΤΕ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ:
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ/ΖΑΛΑΔΑ

ΝΑΙ |__| ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ|__| ΌΧΙ|__|

ΝΑΥΤΙΑ/ ΕΜΕΤΟΣ

ΝΑΙ |__| ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ|__| ΌΧΙ |__|

ΈΛΛΕΙΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΑΙ |__| ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ|__| ΌΧΙ |__|

ΚΟΥΡΑΣΗ/ΑΔΥΝΑΜΙΑ

ΝΑΙ |__| ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ|__| ΌΧΙ |__|

ΑΫΠΝΙΑ
28.ΟΔΗΓΗΤΕ:

ΝΑΙ |__| ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ|__| ΌΧΙ |__|
ΝΑΙ |__|

ΟΧΙ |__|

29.ΑΝ ΝΑΙ,ΤΙ ΟΧΗΜΑ ΟΔΗΓΗΤΕ:…………………………………………………………………………..
30.ΕΧΕΤΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:

ΝΑΙ |__|

ΟΧΙ |__|

31.ΕΧΕΤΕ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΟΧΗΜΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΦΙΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΠΛΩΜΑ:
32.ΕΧΕΤΕ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ!

ΝΑΙ |__|

ΝΑΙ |__|

ΟΧΙ |__|

ΟΧΙ |__|

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !!!
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